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ΦΕΒΚΕΝΙΒΘΒΘΙΜΟ ΡΑΙΝΟΙΡῚ 

ΔΑΔΥΟΧν 510 

ΡΕΙΝΟΙΡῚ ΕΕΘΙΟ 
ὌΨΕΙ ΘΑΧΟΝΙΔΑΕ ΑΤΟΨΕ ἘΠΕ. 

ΟΤΟΒΑΤΥ͂Θ ΘΑΧΟΝΙΟΙ ΕΤ ΔΕΙ͂, 

ἩΒΕΕΙΣΙ 
τος ΡΒΆΙΝΟΙΡῚ ΙΥΥΕΝΤΥΤΙΒ 

ἽΌΟΜΙΝΟ 850 ΟΙΈΕΜΕΝΤΙΒΘΙΜΟ 

΄᾿ 

σΟΤΤΕΆΙΌΥ5 ὈΓΠΕΑΆΙΨνΝ-". 

Οπίρεϑειιπι Ταμπι, 5ΕΚΕΝΙΒΒΙΜῈ 

ΡΆΙΝΟΕΡ 5, ἴπδεο, γνεγεοιπάθ α4ι- 

ἄεπι, ποη πε Πάιιοίᾳ τάπιθπ., ΟΟΠΗΙΠΙΔηΐΘ ΔΠΙΠΊΙ1Π1.- 

ΠΊΘΙΙΠῚ 



1Π611Π| ἱπᾶο]6 114 Ταα Ἔχος!ᾳ, ὃζ ἱπῆσπηπημαῖο δι !ο Πα] ΄ 

ὃζ (ΠςοΠα] {ππ4|0, 4110, οαριΠι Δεῖδτ8 ΘΧΟΘΩΘΠ5, Θ1ΠΠ- 

Ρὶς αιίουίά εἴ ΡΙἄδοΙαταΘ ἀοθεῖπαο ̓ αιιδο᾽ Ῥηποίροι 

ἄξοεα,, ρορυ ας ἔπι ο (ἀΠοϊτατῖα οπεϊπὶ 6Π8 Ζιαδῦ, 

ΑσοραιΌ {ππ||π|8 [ἢ ΟΠαΓΙΠῚ ΠΠΠΓ γα ΠῚ Ργοί ΠΌΓΘ5 ρῖο- 

Ρεπῆο, ἰπ Ζιοπιπι ΒΘρΡΠΒΙΙοα οὔ τπιπὶ πηαρ Ἐγδίιπι, τ6- 

Π6Π5 ΔΉΠΠπΟ 4ΠΠ|5 Ἐγτοοϊπίμιπι ΟΠ χααῇ ΒιαῦαΘ Ἴ 46 γο- 

101Π|. ΝΕΖῈ6 οἴππὶ ρηπια6 δοῦατία ογεραπάξ; αϊςυ!ά 

Εἰπ57. πα αἰδόδιβ, ἤπια ΠῚΜῚ ε[Ἐ; ΡΟ ΗΠ ,, (84 πηᾶ- 

80. ΔΠΙΠΊΟ ἴθτιο5. αἰ] Πἰτ5. ΔοσεπίΠΔ ΔΓΔΟΓΟΠῚ ν᾽ 14Π1- 

416 ἰΠ 60 65, γῇ ΤῊΠ5 ΠΙΠΉΠῚ δαίρίουίο ΠΟΙΠΙΠῚ ΡΗΙΠΙΥ- 

ΒΕΑΕ ΠΟ ΤΊα6., γῇ ἀΠΓοα ᾿ ΕΥΟΘΟΆΙΌΙ [λξξιπι, 

ἱπάπια5 ἰρ]οπμἀοιοῖη. ᾿ΤΓαπΕιΠΊ ΘΠἰ ΠῚ 40 ΟΠ, γε] ΠΊΔΙΟΓΘΒ 1|- 

105 Πρ᾿Π5, 78] ἀοῦαϊο πιαρὶς ΤΠ] ΔΘ 6 σΟΠΗΓΠΊΔΓΙΠῚ Ρ6- 

ὅξι5 ΔΠΊΔι6 ἀρίταηῦ, [Πτογατππὶ ἀθάθοοια ἜΧΗ ΠΊ65 οἰΙ- 

ΤᾺΠ|, γῇ 4 Πάς ΡΟΙΙΙ5 ὙΙΓΕ5 605 ὅζ ἱπογδιηθηΐα [Π6]65 40- 

ΟἸΡεῖε [ϑπῦια5, Νεῆμα δἄθο ΠΙΡΕΙ Ροιτθόδα ΤΙΒῚ Π18- 

ΠῚ ΚΕΟΘΙΑ,» 5 ἈΒΝΙΒΘΙΜΙ ΟΟΟΝΑΤΙῚ Τα, 

Οτάϊηΐ5, 1η Εἰπόοραᾳ γηϊποηα ρεέξατΠΠπ|ϊ|, ἱπΠσπίδ, 4Π1- 

ΡΠΠΠΠημππι 14Π| ΘΧΘΓΘΠΙΙ5 (66. π΄ ΤῈ τοῖος νταξι5, 

41|4Π| ἃ Μίδου θιι5 Τ 5 ἘΓΑΧΙΠΙ, ΓΟ ΠΊΟΠΠΙΠῚ, ἃ Βεῖεῖπο 

110 ΠΕΓΟΓΑΓΙΠῚ ἈΠΊΟΓΘ ΤῈ ΓΕΙΟΟΔΊΘΙΘ: (1185 ἢ 

ὨΪΓα ΘΟΓΡΟΙ5 ὃζ 4Π|Π11 ΟΥΠαΠΊΘΠΓΑ., 786 ἰἴπ ΤῈ ομπη Ι 

ΕΠΊΠιθ παῦπτα σοηρο πε, ὃς οαἹἩΠΊπὰπὶ ἀρ] Ιπαη 

ῬΙΔΘΟΙΡΕΟ ΤΊΒΙ «86 [4 Π11Π] ΠΟΠΟΙΘΠῚ ΡΓΟΠΙ Ι ΠααΠΊ δά- 

ἀππηθηζο ΠΠΠῸ Ἰφθία8. Ἐς ΠΟΠΊρ6 ἴτοῖ Δ ᾿ο]οτίαπι ἃς 

ἱΠΊΠΊΟΓ- 



ἱπΊ ΠΟΙ] Γαῦ6ΠΊ, Υῇ 4118 πάρ η4, 4146 ΠΙΠ ΟΙά ΤΙΒῚ ἤπο- 

σεπῦ, ΠΟΠΊΪΠα Πιιπο ἴαοραπι, τοῦ {Π||πΠ|ΠἸπ|ὰ ἱπτοὺ Μδ- 

ἰοῖο5 ΤΟΝ ΘΧΟΠΊΡΙα, ΕΚΙΘΕΚΙΟΙ, ΜΑΥΆΙΤΙΙ; 

ΑΥ̓ΟΥ͂ΞΤΊΙ; ΠΙΟΠΙΝΙΔΙΠΠΓ ΤΙΒῚ; ἱΠΠΠ6 60 Δεδίοιπᾶ . 

ΤΙΒῚ οἱοτία Ρργαθ Π]!ΘΓππητ. ΟΠΟΠΙΠῚ ἱΠαΠ]σθηξίαᾳ {{πΠ|- 

1π4, ὃζ ρΡίαπο τερίᾳ ΠηΠΠΙΠοοπτα, νὰ ΡΠ ΠΊΠῚ ἰη Πα ο- 

Τί5, αἴ Πᾶς Δοδάθιηϊα πηάχίΠΊ6, Θπηοαῦ, νῦ [ρ]6πάο- 

τ ἱΠοΙἘΠΊΘΠΓα σΟρΙῦ, ΤΕὶ {τοιάδ [πΠπΠεη ; 14 Μ Α- 

ΟΝῚΙ ΡΑΒΈῈΝΤΙΒ Τὰ οταῦα ἱπ ππποὸ νι ἀΐθιη 

ΠΟΠίδππδζι1ΠῚ σΟΙ ΔΓ, ΠΔΙΟΓΆΠ 1:6 [Π6|65 Δρτηδηΐζα 6χ- 

Ρεϑεαῖ. Ηος τΕΠΊροῖα ἱπρηπη5, 4110 ΔΘ ΕΗ πιὰ ΠΙΔΠῚ 
Μαίβπιπι [δ46Π| ἴρε65 ἐθπεῦ, [Ὁγ6, Ὑῇ ἴοι. οἴις. αἴ6ς 

ϑαου αιῖς Ταὶς ἀὐρίοι5. οοἰθ τεσ, Τυπῆμα νὰ [πίοι- 

θ5 αὐριοαῦαπι τα (445 ΠΙΔΙΓ4Π1, Π114Π| 14Π| ΘΧΟΙΟΪΓΙΓ, 

δοίαϊοπη. ("θ᾽ ΟΠΊΠΪα Ε{Π|Π| ΠΊΘΟΙΙΠῚ ΕΧρΡΕΠάο, (Ε 

Αἰ. ΔηΠ|5. αἰ οῦ., “1145. ἂρ Πιπηαηιταῦθ. ἀρρα γα [Ὁ- 

Ιεπὲ, πεῖ, ΡΟΤΈ ΝΤΙΒΘΒΙΜΙ ΡΑ- 

ΒΕΝΤΙ5 Τιί ἱππ|, ἴπ δαάθπι Αοδάοπηα ἄορι; 

ἀπἰπιοβ οἀροο, ΤΙΒΙ Υῦ οὔΐδιτε ἀάθαπι οριι5, σιοά 

εἴτις ΓΕ ΠΊΡΟΙ5 Ο46 ρΡΕρετοπιηῦ, ΟΝΕΑΘ ΕΠΙΠῚ ΡΚῚ Ν" 

ΘΕΡ5 ΙΥ̓ΥΕΝΤΥ͂ΤΙΒ ΥἹΓΟΙΙΠῚ οτα πὶ ὃς [8ρίθη- 

{ΠῚ [Ὁ ΠΠΟΠΙ 115, {114165 ΠΟΟ ἰγῸ ΠΤ θπίῈ8 ΘοπεπΕη- 

τὰ, ΟἤδΠ οτ5, ΠΟ] ΘΟΠΙΠῚ ΔΘΡΤΘ [ὉΤῈ οοπίρεξξιπι. 

ἴο!ος. Οὐἱπ ροῦϊι5 νΕΒΡΑΒΙΑΝΟΒΥ͂Μ, ΝΕΚ- 

ΑΕ, ΤἸΤΆΑΙΑΝΙ; ΑΝΤΟΝΙΝΟΚΥ͂Μ, ὁζ ΓΕ] 

᾿αοΠΙΠ1; 4} ἱπῖο ῬΠΠΟΙΡΕ5 ἈΟΠΊΔΠΟΒ ΥἹΠΠ5 ὃζ ΓΕΙΠΠῚ 

Ὁ ρΌ[[6- 



᾿ρρἤαπιπι ο]ομα ΠΊΑΧΙΠῚΘ ΟΘΙΕ ΓΔΠΓΙΓ, ΘΧΘΠΊΡΙΙ5, ΠΕΙο 

ΡΙΌΡΟΠΈΙς5, ραττπι 4 νο]πρίδζιτη ἃς δἀυαοπιπι 46 ]Ππ|-᾿. 

τπϑητίς ρει μοίδε (ὰρίθπεῖδε οοπίμτοβ δά γοέῃ! {πα ϊιπ|1π- 

γίτατὶ ΤΕ, ρ  Π5, ρατπὶ δα [ΟΕ ΠάΟ5 ΘῸ5 ΟΠΠΔΠαΟία ΠΟ » 

μᾶς φιοηας δδίαϊα ΤῈ δοοθπαϊ [πα ΠΌ ΠΠπι6 Ῥαζετ5. 

Οιἰήδιι5 ντααθιιβ ΤῸ]5. οἰπὶ ᾿Π4ο 6 Π0 {ππΠ|Ὸ τππΠρ 48 

ΟΠΊΠΙΙΠῚ ΘΟΠΙΠῚ 1ΟΙΘΠΓ4Π1, 4146 ἀπ 44 ΡΕΡ]ΙΟΔΠῚ ΓΕΠῚ 

᾿ΡΟΙ5 απ δι ΠΙΠἀαΠ44Π|, Υῇ ΓΕΙΠῚΠῚ ΟΠΊΠΙιΠῚ δα ἰσθαῖθ υἱ-- 

γοΠάππὶ 4Ππι πτῖα Πογθαῦ : «ὐ δα νἱτῦαῦεπι ὅς ἀΠΟΙΡ]1- 

Π4Π1| [6 }ΠΠ04Π| ΓΠΘΠ64Π|, νῦ ΟΠΊΠΙ5 γἱ5 ὅζ ἱπ|υ114 ρΡΟραΪο- 

{{ΠΠ| ἀιοθαῖΓ; 810, ΠΟ“ ΡΠΠΊΟ ἰοοΟ ας πα πΠὶ εταῦ, δά 

τοίξοβ 48 οὐδ αἰπηο [85 ΔηΙ ΠΟ σοΟπΙρ! ὅδε πος, ΠΠΘ 

αυΐδιια πα τειριθ]οαα (Ο]14 (ΕΠἸοἰτα5 σοπΠίοτο ροζείξ, 

Ρεππεηῦ; ἀὔπ6 {ΠΠ|5 ΠΟη ΤΠ ΠῈ15, {114Π1| ΠΑΓΔ] ΠῚ [0] 6Π- 

ἄοΙα, ὅζ ἰουτιπάθ πη ΠΟΙΡῈ15 ἰ4π| Θχίρ!επάοίςας; “1186 

ποη Πὺ οπηηϊαπὶ 46 ΤῈ οχρεόξατιο ἢ ΟΠ4 ποη 46 π|ᾶ- 

τυ Π14Ρ15 ἀοίαϊα Τὰ [ρογεπῦ οἰπες ΤῊ], Υἱοπὶ ΟΠ ΠΕη- 

τα, πχούμαηϊ Ποίξας ὃ Γ)Ε11ΠῚ ΘΡῸ ἱπηΠΊΟΙΓΑΪ8 ΠῚ ρΥΘΟΟΥ, 

γῇ οΟἰξεπίαβ 'πΠ ΤῈ ΟΙΌΪ, ὅὃζ ΒΑΧΟΝΙΑῈ ἱπΠρηΠ)5 

Τύδ6, ἴρ65 ̓ πηρ|θαῦ; νὰ αἰδγαβ γο Πρ ΟΠ ῈΠΊ, ΟΥΠΕ5 {θρίεΠ- 

τἰδο {π|6||4..1Π}Π Π|2Π| ΠγΠΊ65, ὅζ ρθε ὅζαγπη ἤογβαβ, γῦ- 

41 ῬΠΠοΙριιπι Πα] Ππ|5 1 Πιαχίπηδο ΥἱΓτιτ5 ὃς ο]οπαθ ογίϊι 

Τὸ ΡΓάΘΟΙ Πα, δϑοηῦθθαπ [ρή146 ηἰς ἕω Καὶςπά. 

ἌΡΠΙ Δπποὸ Αςδάριηϊδο (δου τὶ τοεῖῖο. 

[ΕΟΤΟ. 



ἰώ. .1.0Θϑ 1 
υ σε ΟΡ τη θη, διηΐος Γβέζου, ομιτὶ5 ποτ ἐχρο]τα βῤηίο- 

ἘέτΣῚ νγέογηρς ορεγᾶ. ρᾶι10 ταγάϊτις συίάθπι, “πάτα ρτοροῖ- 
ΚΘ Ω τιπῇ ΠΟΡῚ5 ἔπ|τ. Νοη ποίξεα ταίηθη δὰ οπΐρα εἰξ, 41], 
ΑΙ 4υ!ςαμ14 εἰἘ ορεῖδε 1{ΠΠπ|5,, ἀπτὰ τηἜπηῖαπι ἔεγε ΔὈ(ο πετα- 
ὴ πη; {εἀ ἰἀτοστη ρατγίδε, Δ ογαγησῃε, 4ιδε ραίδπη ΠΟΙ ς 

ἢ) 7 ἢδὰ (εἰς οδἰεςεπιης, ἱπηβεα!πιεητούιση. ΗΕἰϊοτάγηεη ετίδτη νὰ- 
ΞΕ εξ τὸ Ἰδὲ {Ππώ4:: (ἠέ εἰέο, (24 δεμε, ΟΟἰιατπι15 δὰ 14, γε πε "9 
Ὅῖμε οὐποη λει πος Οριβ ργοάϊγοῦ, ράχη 111 πλοτὰ σοπτα] οτίτ, ΠΟΡὶς ἃὉ οῸ 
ἐειηροτε ΑἰΠ15 ΠΕΡ Ότ118 οὐ 48ε ἱπηρεάϊτι5. Μαχίπις Ροίξαιιατη αἰϊχιο ἀρμίης 

τετηρογοδῷ {{π|5 ρεηϊτιιβ Διο δτὶ {ππ|6115.,. (1146 ΠΊΠΠΟΓΙ5 ΟἾτπη ΡῈ Ρ οι γατῖο ἃ πο- 
Βἰ5, Οτδθςδϑ ὃς [,Δτίη5 {Πττογᾶβ ἴῃ ρδίτα Αοδάειηϊα ἀοςεπτίθιι5, ροίξι! αι.) ἰΔη- 
Οιοτθιι5 οἰγί5 πο5 δααϊχίπηιις τοῖοβ, νὰ ΥἹΧ τείριςεγε δά πξιγτη ἰαρογεηη, ΠΟΙ 5 

δητθα ὀχδητίδτιπη, Πσπιογῖτ. Ρεγρετα πε ἔουταί 5 16, Π ρεν πος ετῇεε, ἠδ- 

ταπδη τι τεηο 5 ογαῖη ΠῚ ΑἸ ΠΊ!ἀ14Π| 1ᾶπῚ τι ρᾶττοπλ ΓΥΡΟσυΔρ ποτιπη Ορα- 

τᾶς δ ίο αἱ Πδητ. Ῥατγιτη ἱπτοῖεα ἃ ργοϊ εξγ| [οετη5 ἔοττιπ ΠἘπ|5 ΠΟΙ ἕλτα 
ἀῆἴδητ, πιϊηίπης εἰ ροεηϊτεπάα, 1, φιοα ἜΧρΡΟΙτΙΠΙ5 Βιδιιταῖο εἰιςηϊτ, το ]Δτὰγ αὖ 

1157 411 ρτορτίο ἀε[πητατηπι ]ιοα νἸάφδητ ράτόητο, μος γηδρὶς δεπίρπο δῇςενιι 
(ουπεπάμπῃ εἰΐε δυθισγεηταγδῖααε διηρὶ εξξοηάττη. [α ΙαἸτεπη ροίξγεπαι ΟΠΊςΙ εἰ ἃ 
Δ 0015 ἀεθ 6 (ξπτίπηι15.) ντ ογεραπα!α Πα] αἀἀληημ5, πε ἀσποίςοϊ {ιεατ, Ηος 
εξ, νε ρτγδοίατοπεπι ρζῸ πιοσα ργδοΠΙΓΔΓΠΕ5.» (1 ὃς ἀς “μέογίδησ, ὩΠΟΥΉΙη 

(οτίρτα πυΐμ5 νο πη! Π|15 ροτίογοπη ράττοπι Δ οἰ ππητ, Ῥ ιμοἼγατὶς, Οἰϊπι ἃ πο Ι5 
Ἰπ|οπεάδπι οοπίεξζα ᾿πίδγδγηι5 : τα τῇ ἀε δα οπιδησ,ηϊπιδε ποίξγαγα ΠΈτη ργαθςείς 
(εγιης. ὃς ἀεηίπας ἀε ἑπόογίς φιοηάδῃη [πςορτὶ τατίοης δὲ Δά δἴπὶ [ΠΌ{16118, 
4ιδηζημη ΡΕΥ πλοπ σᾶ πῇ ἰϊσεῖ, ποηη!}}} οἀἀΠΠοτάγαιιβ, Γ)ς μαρμήσ επῖτα (γιέ, 
ψοϊπηῖπε ποςτοῖο ςοτηρτεμεηῇς, εοτιπάφπησιις ΠΔο]ς,ας ΟὈΓογατοηιθιι5 γὰ- 
Τί15. Δα εδάεπι ΡΕτοπεπειθιι5. ἴάτη Π1Π1] ἀπιχίπηι5 εἶς δἀἀφεπάϊπτη, Οιη ρο- 

τί 64. πε ηἰπιβ Ἔχογοίςογες ἢμΠπ|5 δγοσδηρ τῆ ]ς5, ἀΐσεγεγε δγοζέιομδας, 
4πιᾶε {Ππρι}} 15 1}Π|5 ΡτΔοπαλε ἰεσαπτιγ, ᾿Δπηρυιο πη ΠΟΌῚ5 ἔπ|Ὸ 1Π{Ἐ]τειτιιπη. 

Ες δά ἀμέογες αι άθπη Ποιιτη [οτρτοπιπι “ποι δτείπες,, ἀἰμοτ[ᾶ5 ρίδης, 
Ἰπιο ςοΟητγατίαβ., {6 115 (ςητοητίαβ ὙΠ ἀοΚῖϊ, 7υαηηδν 10,25 ἸΓΠ ΡΥ ΠΉ15, 10, 2η7ἦδς 
Με ες, ὃ. Νάμης ΤΙ ογρογρέϊμ γ ἀϊχοταητ, ἀιόταπη ἰητορτας διωτρίξας ἀξ εο 
δισιιπλοπῖο ρΡΟΙὲ {ἴλπη ργδεξατίοπειι ὀρτίπιᾶ πε ἐχῃδέπηι5,, ΝΙΠΙ] ἱπιροαϊς 
τὰτηοΠ., 41 πηΐπιι5 ὅζῃ 05... 4] [οτῖρτα {4 4] 1 μοτῖο5. Πδιῖτ ἱΠα Πρ οητοῦ ροσιο]- 
νίπιις. τεπη 1|2π| ἀοῆτπο δά ἐχάπλεπ τεοσοπη5; 14 [Α[τεπὶ ἰπςῖ5. 404 πο- 
δὶ5 εχ ἰτογατα ἰεθείοης δοτιμτι φἤη πε. (0 πχυίτατη ἕοτε ΔΙ, Τλοριογνέμες ἰρε- 
τυ γαῖ, ΖΔ ΠΟ Π] πὴ ἔτ, ἐπι ἀἸτογιιπα “Δ! οἼμτη οττ3) στη Γ σἐζουῖθιι5 πο γῖ5 ςοπη- 
ΤΑ ΠΏ] ΔΓΕ. ὙΗ ΔΕ ΓΕΝΝ 

τ δαί γείο ἄπιςεπι ἰη {{π|5 πε τΠ15. νηϊσαπι νιγὶ ἀοξςΠπγὴὶ Βαδιιεῖς ο- 
ΤηπΕ5; ἃ 410 τἀ ΠΊθῃ Ραϊο μοί διιάδέξετ πίπηῖ5 εο9 γοσοάεγο νἱἀο5, ὅ84ηὸ νἱὶ- 
τὸ Βατίπα Ππττογάγιτη ἀοξειΠηπηο, 10. Δεν, ἴῃ εο ᾿πΐσεηϑ δίϊοπείου, δεστε σοη- 
οἰ ΠἸατὶ ροῇδ, χιοά ῥνγίγγονη Ῥῥ ίογαέμνα, Ν ετὶ Πἰμαπη., ρατγεπι 5 445 (βομηαῖ 
[λοϊατς, χιοπῃ ΑρΡοΙ]οπί! Τ γαπεπί αἷς νίταμη ἰςτιρῇς,, ὃς Ἡετοῖςα, ρυογείψις 
Ἱππαρίηες, νι ὅς διαλέξεις, 4185, ντ οὔἴτοτ 4 ΟΒίογμοπη, Ἰρίς {πόας δίς (οτὶ- 

Ῥτὰϑ τείξατιγ ἴῃ νῖτα ΑΡΟ οι! [ἰρ. ΝῚ, ο. ΧΧΧΝ, απ Α[115 φυϊθιάδτη ποάϊς 
ποη Οδιϊ5: ὅς “οα ῥαέσερ ταπεη Πρ ἸΝογοης, ἤέμε δειετὶ δειο, δά ΡΒϊ- 
Ἰίρριιπι νίαιις, Πουγς ἀϊςας, αιᾶς Π νδἰοδῃς γαυιοη 5, ἀπ 1}, 2476 ὡριὸ 

Δ πο 



Ι ΡΕΑΑΕΕΑΤΙ10Ο. 

ἄϊτιο ἔδγε ςοιπρί εὐ (εοϊ]ὰ οροῖτοῖ, Ηδες, ἱπηιᾶπι, ποη Ὀοηε [Δτῖ5 σομδ6- 
τεΓα ΠΉΪΠῚ ποιὸ ντἀδητιγ, Ατ ἀε εο τ1Π| ἀπ τατε ἰϊσεδῖ, δὴ ΕΥΓΟΥ 5. [215 
πιδηϊ εἰξετοιπι δ λατηρ τεποδῖ Δηεμγίῆμς, απο εχ ργδείατίοης Ζεογηῖε ῥό- 
Πεσίογ με, ᾿άσαγα αὐπζογοτη φἰξορίμς Ῥ Π]Ποἴγατι, μητροπώτορος ἴα], οὐτι5 ἐχ- 
ἘΠΊΡΙΟ “γραρίηος [οτιρίστις ὃς ἰρί8., πιοπηης ἀοςεῖ. Αταις ἐμηίογεῦη ἈΠ ππτα 
ἡηρεαρίφηλεῃ (ΟΣ έΟΥ 91) ει ἀθπι οἴη “μέογε ἱέκε “ρο ον Ῥυιταῖ,, οπῖπ5 μήτρο- 
πάτωρς ἶν.ο, λυχ15 τηδτογηις ἔπουιτ 1}}ς.. 481 ἸΝεγοηΐβ Δεπο διηλαφε Ποτιμις αἰο- 
[0 δζ ΟΠ1115 ΟΧΟΠΊρίΟ ἱπηασίποβ ροίξοτίον (ςΠρΠΗς {ε ἀϊςατ. ὅπε ἐπίπη ἀ11-. 
τατη ἰά τ ]δ1 ν! ἄοταν, Ζαρα Π0]10 Πίχιιβ ἀγσιιπιεητο, ῥγίογὶ ῬὨΠοΙγατο ραρῖ- 
65 τεισιιαι Δεμγ μμ5., 415. πι1}{25 εἰ δικλίας δά!οτρίπε, 481 (δολργαίμρς ὃς “6 ἐἸΠ772 
ΡΒΙΠοἤτατιπη. ἸΝογιΐδηι Βἰίππα., ζγαρίρηρ ἴαοῖς δυτοτοβ,; ιοάσιε (οἷα ἢγ-' 
Ροτδείι ἀπιέξιις τάεπα νὴγ ἀοέλι5.5 πα1}0 τατίτις γρηπιεητο.», 6ΠΠ1. 481 μήτρο- 
πάτορος ἐΧουΊρίο (6 ἡγγιαρίπον [οτὶρ ΠΠῸ ἀἸςοῖτ, ειπάεπι ουτη Ἵή46 “Ἴρο ίον] {07 - 
δίογε εἴς ςεηίδδι, Ν 

Οὐ]4, ἢ Ίρίτον δαλάσο ἐπλεπάδείοης ἰευίςια, ὃς ἀΠπἰπέξίοπς δἰ τοῦ τη{{|- 
τιῖζᾶ, Περι οηῖγο [πατιδγηιι5 ὃ 54ης ΟΠΊη15 αἰ ρατοῦις αἰ βτοιίταβ., {1, 4πδε εἰς γή- 
ογε ῥ᾽ γαίο ᾿αῦετ, ἴτὰ ἰεσαβ ὃς ΔΠΙπριιλ5: Φρλόςρατος ὁπρῶτος, Λήμνιος, 
ὑιοὸς Βήρξ, πατὴρ δὲ τῷ δευτέρξ Φιλοςράτε» σοζϑιςὴς καὶ ἀυτὸς, σοζλις ἐυ- 
σας ἐν Αϑήναις, ἐπὶ Νέρωνα ἔγραψε. λόγδς πανηγυρυίδς πλείςες δίς, 
ΝΝεπΊρε ἴῃ να ρδεῖβ ργὸ ἐὸν 4 Π05 ἱερίπημβ ᾿Νέρωνωώ:; Ἰερεδτιγ Νέρωνος » . 
αι ρ γαίῃ ἰποπ!οητοῦ ΠηΔΟ]5 ἜΧΡ ἰσάτητι5 ΠοηηςπΊο γεγονῶς Δἀα!άϊτ, Ἐπὲ 
ἸΝέρωνα γράφειν ἰάειη, πο ἐς Νέρωνα γράφειν. Νῆάε εἴδη ἐπιγραφὴ 
ἀἰϊέλιις ἠῥειμς χεριἀέϊονῖς ὃς ἐπιγράφειν πεομίάγε ἢ. ε. ἐπί τινα γράφειν. 
δυϊάδιη πος ΠῚ ψο]υ1Πς ρατο ὃ ΗΠ ΟΣ ΤΚΑΤΥ͂Μ ΡΚΙΜΥΜ, 1ε- 
927724222..). 2 εηρε [77ε72, ῥαίγοῦῃ οεγο ἐχέ6 ΡΗ11 ΟἽ ἿΚΩ417,1 ΘΕΘΚΥ͂ΝὨ, 
ἐμ 729 Ή6 65) ἐρίῶγε δορῥη γι 8, φίφχε “ δεῖς ἀρομηδ, (ρὲ εομέγ Νεέγο- 

6722.) Ογ4ζἰοῦος ἐξ 672 ΓΖπες γγῖγ45, γεμίέαα ογαζίοσος Εἰεηίφοῖς δε. ἸΝεῖηρε ττᾷ 
Νετο (ξάπεητε εὔίδτη ἄθιιο ρογπάε ἃς 411] τγτάηη! ΘΟρὨΙἘἰ5 ἀἸσε πα] πηατεγληι 
Ριδεθεῦατ. Ατριμπεητὸ {ππτ. “πᾶς ἴῃ Λίεγοθ, 4111} τιςίδπο ναΐσο τι θμμτι, 
Ἰερσίπης., ἀϊπι ροί! Νετοπίβ ἐχοοίϊπη οοηίρηαῖα. 51Π1}} πιοάο ϑεπεςα ροίξ 
ΟἸδιά!: ἐχοοίπιπι, ὃς Α εἰ Ἰλημ5 ρος ίατα Γυννίδος ἢ. ε. Ε]ασαῦΔ}:, ντ εἴδη ῬὨι- 
Ἰοβτγατὶ νἱτῖβ.. Πγ] μπῇ σοητγα εο5 {πγηχεγιητς, Εχ 115 σεῖο, πᾶς ἴῃ Νετο- 
ΠοΠῚ [οὐ]ρΠῈ ΡΠ] οἴγατιιβ. ρεοι!άγοτη ραυίο ροίξ πιοπτίοπομη Νέρωνος Θεοϊξ, 
δι 1425 ἔλεῖτ, νε τεέϊε {14 οοπίπηροηάλ οἴδ, Ἰτηρτίάςπι Μεμτη5 οδἰεπιδαίτ, 
14 φιοά ποίγαδιη [ξητεητίδπι ἤδιις ρᾶτιπι σοηβγηχατ, δῖος π1}}} ρίδης ἴῃ 1815 
ψειθ!15 ἐς δεῖαῖο ῥγέηοὶ Ρῥ ογαξὶ ᾿ἰνδθετὶ {ξλτι θη πηι εσῖτ. [πιὸ ρίδης ἀϊμειία 
ἀε Βυιπ5 Δεῖατο ἴῃ (ειθπαδι5 ργοάετγε νι ἄξτισ 5145, ΝΌΙ οὐλΥγ  ρηρ ἐγ ΉῈ 
ἐμ (τὶ ρ[ΠΠ1ς δἵτ. (οηέγ 4.4.4 έγ πο Ἰπαπιδ πη, 116 ΠῚ ΔΓ Πππ| 4 ΠΑ θοῦ ε, {1181} ΘΠ1ΠῚ; 
4ιεγη ΠΙτιι5 (δολγείμσ ῬΡηο γάλι δυιάτις ᾿ππε 15. ῥγγμίψηθ λάςο βῥηοναέλαε-. 
41 6πΊ. δέ ΟἸ1115 νΊτα τη ἸΏτεῦ σετογοβ ΘΟΡΠΠξὰ5 (βολίδα Ρῥλογαέη ἀεἰοτιρῆε, 
τατη ἸπἔςΠ!ς15 εἴτε ρυτεπη ἰαρουβ, “πη ηρα:ε7 δυτοτη οἰἤπ5. (δομη με Ρῥῤ]ϊο 7γ4- 
ἐμς οχτίτς διάϊτου., νίαιε δὰ 5 εν! δοῖάτοπ ἤοτιῖτ, οὐπ15 Π|115, ετδς ἅς (ἂ- 
τὰ Δ}, 1 ἘἸτιεΠ 15 ργδοβητ, νὰ ργοχίπιο δά {4 τοπηροτὰ ῥγήρε» Ἀῤίίοῃγα- 
ἐπηῃ ἈςςοΠΠς ὁρουτοατ, δα 1Π|5 ἰπχ νθετῖου αιιδεγθη δ εχ ἢϊ5, 4μ8ε ραμὶο 
ΡΟΙῈ ἐς νἱτίΒ Βορῃηξδτιπη οατιγηΖης διζοτε ἀΠΠογεπη5. Ὁ 

1Π (1 δάπηϊτταπειν. εχ “ρο ογρίσμαε οἱέσε χμέογο πη Ορα5 εἰξ ΛΙεῥοίοῦε 
οατῃ Μεμτῖο ἴδετε Ρ ον ἱὶ ῥγίογῖς, ἡιεπη γηδαρρ εἰτι5 4] οἶς δλκλαῖσε, ξΟΓΙΠΊ, 
4πο5 ἰρίς πουίτ, γεονρραίμηη; πιο οριιϑ εἰξ, ςοπετα οἰπίάεπη ἤάεμι, ΔὈίαιιο οπηπὶ 

' ΕΓ 



ἘΚΕΥΜ ΕΟ ΑΙ 7.7.0: ΙΠΙ 

Αἰϊα δυτοτίτατε, ῥγίγμο 1}}| Ρῥλοιγαέο ᾿πλασίπεβ τθιιογα ρυίογεβ, οοπεγα δεγλῖο 
Ῥρλοβγαίο, ἸΝετυίδηὶ Π]1ο , ἱπηαρηε5 Ροίξειίοτεβ 5 ἃ 5144 1ρή! νεπάϊ!ςαταβ., ἵτα 
ΕΓΕΡΓΙΙΠΊ; νυ(δομπαίο Ρῥῥίο Ἕγαίο τεϊθυιλητιγ, ΜΝ ογαπη Αἰιπὰ ἀπθιιηγ ἢϊς οςςατ- 
τίς, ποδίβ, δητοσηδηη ἰοπρίι5 ργοσθάδηη5., [Πρ πποποπάμπι. ἸΝεπηρε ἱπηδρὶ- 
πες ροϊξετίογες βδηο γαέο ἐεγέϊο, ἸΜοτυίδηὶ Π]1ο 5 τ δαπητιιγ ἃ δια. ἸΝεσα- 

Δηιιτη γεγο ἰάετη 5115 (θελα; Ρῥλίοιγα11 ἐδελζόπαιδα ἀἰοῖς, λάεοφις Ζεγ- 
λἰμς Ρῥηοργαλμς ετῖς (βομρα εχ ἔτάττε να] ἰόσοσα ρτόποροβ. Ατϑὰ {Π δα πηϊττδη- 
ταγ, Οδίςιπιπη νἀ θθίτατ, οαγΊἄεπη ἤγεαρίεηε ῥοιἠεγίογηηρ “Ἵμέον, “γριαρίμσι ῥγῖ- 
ογΉη; {Ὡγ βίογεηα,. 4 ἴιχτα δυϊάδπη οἱἢ (ρομμάίας Ρῥιογίγαλισ, νῖτας ΑΡΟ]]οπῖὶ 
ςοπίδγοιϊηδῖοτ. μητροπάτορφι νοςετὸ Ηϊς ᾿τάη116 δῆτε ΟΠΊΠΙΔ ρειτο ν εγ ΠΠπης 

{πἰρίςάτιιηι Μήεαγ με εἰς, ιαπλιις 4|1Δ Ομηη12 ΔΠΙΠΊΟ ΔροητοΙη 5 ἀρια δια. 
“αν Ἰεσεηάμτη εἤς : Φιλόςρατος ἸΝερξιανδ. ἐδελῴφόποις Φιλοςράτε τῷ 
δευτέρα. ποη, ντ ἴῃ εαϊτῖς εξ, αδελζφόπαιδος τῷ δευτέρα. ῬὨΙΠΟΙ γδτιτα 
διιτεπα ἰρίμπι, ΝΌΪ ἰπ Ργοοεηηϊο ορετ τ, μητροπάτορι {το {Ππη|}6 ςοπάϊ- 
ταπα [11 οριι5. Ατείοατα ἤρα ἀπθὶς Δα! διμ1ς οεηίοο νοςεπΊ, 48] ἢτ Ακεῖ- 
οἰηὶ δά αβοξεδιίοηςοπι νίχιςε Ππππ]Ἰοἴτ5,, ἀτάτς δάςο ρτὸ ἐο. 4ιοά Ἰη οα 9 εξ, 
μητροπάτοθι; [οτὶρῇςε, μητρωΐῳ νεῖ μητρῴᾳ. Ἐδτα νοόςοπη, διηδιριίεη- 
5. φ!]οιτον ἴῃ πιαιρὶπε μητροπάτοθε ἱητεγρτετζάζιις οἰξ, ελαιις (ἐπῇπη, νι ἢ. 
εἰ (οἷετ, τεχίιπι οσσιράιτ. ἘΕΠῈ δυζοῖι 1111, νὰ αἸΧΙ, ἰδη 15, νοχ μητρῴης 
νεῖ μητρωΐης. ατη Ἐπηρίάο5, ντ ἀριιὰ ΡΟ ]πςεπι εἰς [10..1Π.ς.11.,.022, ο2 
νοος μητρὸς πατέρφι ἃρρε!]δις, ἤπε μητροπάτορφι, ἡιιεπη [Θηΐππ οἱ. 
(τον ΡΒ] οἴξγατί αυτρυίτ: τ δ]ϊα5 μητρωΐαι ἰρσϊποαης ἐρβ, {πος μητρφιδελ- 
Φεὲς νυϊσο νοοδης, ἢ, ε, φμμπομίος. ΕἸ ον ομῖπς: μητρωΐαι καὶ μήτρωνες μή- 
τρὸς ἀδελζοοί. Ατάιιε ἐο [ξηἴι νοσεπὶ δοςερὶς δα, αι Ρῥηίο ἤν σέμρ», ρο- 
(ξενίοντερρε ἐγμιαρίρεμερς ἀμέογεη ἴῃ 111 ΒΟ ρἢμβατιιπη οἰμ!Ἃ πη σεπιῖς διαδο γῆ, ε»- 
δφρεγ ἐδελζ᾽όπαιδα ἢ. «. (θγογές γέ ζμρε εἴς αἰεὶ (δολραῖ, ἱπιο., 4 11 ἀϊςᾶ5, 
Ρατῖτος ἂς μητρῴδ νοςεηι, μητροπάτορφι ἡιοηϊιε ποτᾶγς παμπομίμ ροῇςὺ 
4 (ἰοες βαΐγα ἰοςο ἢτ Ἰῃ πηδτοτη0 βΡΈΠΕΓΕ. ΨῈ ὨΟΤΙΙΠῚ Ι. ΓΟ. ϑεά ειτη εἰἰις 
Δοςερτοῃ 5 ἐχειηρία ἀεΠάογειη. Π1}1] ἢϊς πιμη]5 δι δέξεν ἀεπηίδιμ. 

ἴδτη ψιαπτιπι δά ἀπθιιπι ἱπρτίμῖβ Ορι5 (θοαὶ Πυΐτι5 βῥηομίγαίί, νῖτας 
ἈΡοΙΠοπΙΙ διτοτῖβ, {ΠΠ|4δορῥήαγηρη {ππτολήσέ, ἡιι5 ρΟΙἘΠιιΔπῚ αἰΐοττε εἰ τὶς 
Βυμει δαλάσ, εἴτε ταπτηεη, ροίξεδ δαῖτ, ποππμ}]05, {αὶ δεγέϊο Ρῥἠομίγαίο, Ν᾿ ετ- 
νἱδηϊάδε. {ΠΠπ4ττθυδητ. νπάςποη ζοησ τἀπτιιηῖ “εμγίζαε, (ξὰ 1ογ ες 
εἴἴάτη ὃς ΤΙ ορμομέϊης , αἰ ας, ἀϊπετίος ἔεσετε οὐήχο Προ ον δὲ οἰξαγινα δορὲ- 
[αγμρε(ςτιρτοτοθ, Εἰπ5 τἀπηςῃ ταὶ ἀγραπηεητζα [που εητα ἀείἰεγο,, οοηζγα πη - 
δ] εἤεριτο, ιᾶς ΔΙ᾿ μας οδίςσιιγε ρεγτιδάφδητ, Μ᾽] ἀφαπλιιδ ρτίπιο, αιίά 
μιάδεδηςνίη ἀοέϊ!, 480 {πᾶπη (ξητοπτίδπη οδης {πΔ 1] τη. Δηεμγ με ρτιπιο 
διιϊάχε αἀάυιςῖς διιτουιζατεπη, 41 ταπιθη ἤθη ἀρργοῦαῖ ἤδης (δητθητίδπη, 4118 6 
εγέϊο Ρ  ίοβγαίο νἱταβ τεϊυιτ, (δα τδητιπὶ τίνας Ράιιοος ο λπη ἐᾶπὶ ΔΠΊρ]ς- 
δαὶ τείευτ. Ψετιπι, ἱπαυῖς Δηομγγες, τοξζιυμη. ἐουτπ ΟἹ “ΔΙ οἴππη ; πάγη ,8- 
εἰρριαὶ ἩΠ|ι15 Ρ ἡ ο ἤγ 41] ἰτοητί ἐπα ἴῃ μος ορετγο Πτ πιοπτο, [μοςὰ οπηηίδ, αιι]- 
Ῥυ μος (λέτιπι ρυζατο Μεγ ΡοΙτε, ργο πολι; πᾶπα 14 ἰρίς ιίάοπι λςε- 
τε Ργδοτουτηῖπι. Ρτίππο ἰσίτιν ΗΠ ρῥοαίγογρετεε Πλτταᾶτ, Ἰῃ Δ εἰπ5 Φιλοςράτω 
πὶ Λημνίῳ, γνωρίμῳ μὲν ἑαυτῷ ὄντι, δύο καὶ εἴκοσιν ἐτή γεγονότι, ἀναῤῥι- 
πῆδντί τα ἀυτοσ᾽ χέδιον[ἐν Ολυμπίᾳ:] πλεῖςα μὲν ἐνδεδωκέναι τῇ τέχνη 
τῶν ἐπαίνων. υτίατα τη ΡῬδηεο εὐπάειι βῥλο γαίην, ΧΧΤΝ Δῆπος πατιιπη, 
ἃ Ολταςλ ]α ̓πηρεζάτοτο ἀτέλειαν ἢ. ἐ. 4 γημρογιόμς ρμὐδοῖς ἐγρερρρηνείέαίον; οὔ- 
τἰπυς αἷς, χιᾶτι βῥλήομε, [πηρετατοῦὶ ἱπ|}{|5.,. Αἰ! ιιδητο δῆτε δεηϊίετας. 
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Ιη “)εἰζαηο ἴἵνυῖς δΌ εοάεπι Ῥῥηοιγίο ἐχρυοῦγαδτιη Πατγδῖ., συοά γυννίδος 

κατηγορίαν ἦι. ε. Γεμοέξμεαγε ἴῃ Εἰαραδαίμη . ροί ἐχοομπηιν ἀεγαπ διπῈ5 

τηοηί τ [οτὶρίεττ, [Πεπίσας ομπὶ Ἴ(ῥο ςΟμτγοιο Πδπη δὲ Ἰητογος Πς αἱτ, [1τ- 
τεταίσιις ἐς πηοάο ἐρἘο 5 ςοποϊηπαπάϊ, δῷ εῸ [ουῖρτᾶϑ 5 δαιπιογίτι [ρα ἀϊ- 
τοίταβ εξ. ψεγαμα Π15 Δηεμο ἐπα! σαι Δα ίρ εχ, δά υἱέ ρο μι μέγ ες 
᾿ξ Ἰοςὰ ἰροξζαγο (σεῖτε ἱπέο!τοῖτεν 116.) αϊοιπαπε ἔπος, οοηϊεέζαῇδε γαῖ 
νι άετιτ. Ατιεπάς οηῖτ ἢ ρίδοες : Ῥῥῥοιέγαδμς λὰ ἡπεῖη ἐρεόξαπτια 1π ντίς 
ῬΒΠοίορβοτιπι ἰοοα Βεισιίααε ργοάεχίπηη5, ΧΧΙΝ ἅππὸρ πάτα ἔπ {πῷ ΟΔ- 
τας }}1Δ. ΟἸγπιρίδε νεῖο εχ τεπίροτε αἰχιτ ᾿πππεπ|5 Χ ΧΗ] δῃποτιπι, δάεοημς 
Βίεπηΐο δῆῖε. (ὐδγδοδὶϊα δά ᾿τηρεγιπι ρεγιεηῖς πχεηίε Βερταδγ, πη. (ἤν. 
ΟΟΧΙΡοπε, ἐο ἤδτίπι ἀππὸ Ρμμοὔἤτατιπι ἀτέλειαν ΔὉ εο Δοοερηΐε, ἰμοτῖς 
Ἰσίτατ, πεςεῖε εἰξ, ἀποθι5 δῆτε δεπετὶ ἐχοετπιπη Δππ|5 ΧΧἢ ΔΠΠΟΥΙΠῚ ἱπι6ῃ15. 
Εληε νεῖο ἀϊςεπημ5 δετᾶτε τΠι πηργδῖγιοὶ [α}146 {18{ [ρεέξατιπι, νὰ τῆς περὲ 
ἀυτὸν κύκλϑ Ραττῖςερ5 μαθγετιγὸ ἴπ|ὸ (ογθἜ Πα] ΔΊ ΡΠ ΠΠΠπιϊ ὅς ρτοπιηάδα 
ῬὨ]οίορμῖας ἀοέγτιπι5 τέξει Πτηϊ Ορετ5 [ράτταπι δ εὰ ζ λοσόζῳ [00] 1:τι- 
Ροΐταμη νι δοςιρεγετὸ Νπηι πππεηϊ. 481 αῦ Η!ρροάτοπιο ἴῃ τέχνη ἐπαίνων, 
ὧν τε εἰπεὶν ἔδει Χαὶ μὴ» ἱπίἔπι! οριις Βαρερατ, 116 ἤόπος δες Πδθϊτιιβ} 
14 πυιηοῦϑ ἄδτιπη εἤ ει Νειηρεδ[α]14, νίπεητε ϑεμεγο. 14 ἀεπιδηάδίητη πε- 
σοῦ! ΠηΠς ΡΕΙοἴξτατο,, νὰ νίταπη ΡΟ Ποηΐ! (ογθεγετ, σεσταπη εἰἘ : πᾶπὶ βα“ 
σιλὶς ἐΧχρτοῖίς ταγη ΠΗΠῸῸ ἀἰοίειγ νῖτα ΑροΙ]οη. [1.1]. ς.7.,. 4 τίτα!ο ποη ἀπ|- 
Ρἰϊα5 Βοπογάτιγ ροίς ἔλτα δεμπετὶ δρ. ΡΗΠοίγ, Ῥῤηο ς. ιν. ΡῬτδεῖεγεα οδίοτ- 
νδηάιπ. ρεΓΖΠ4Π1 ψορτγοθαδις εἴἴε, φιοά ρηπιο {ξλτίτη [ππρετ! (ὐγαςδ δε 
λῆπο Ρ[Ποἤτατο μδές στατία ἀτελείας ἤτ ίαξῖα. ἴπηο., 4110 τηΐπιιϑ ἰτὰ εἴα 
τ] ρετπδάδδηι, παπτνπα εἰ σαι, ἸΝεπηρε οππη 5ειιετι5» ρᾶτεῦ (ὐαγαςαὶ- 
ἴδε. πηογετγεῖιγ, {πο ά ἐδέξαπη ἃ. 4 Ἐεῦτιαγ, Α. Ος ΟΟΧ], τη Βυϊταηηΐα οὐ τα - 
τε Οετα ὅζ πιαίγς {π|14 ἔπῖτ (ὐαγᾶςα!] ; νι είαγήμε τγεριι5 ρος ρας ἐχοείιτα 
οτάϊηδηα!ϑ5 ἴῃ δ ἱπίπ|α δἰ! ιιδητιπη τε ροτίβ ἱπηρεπάπηε: ᾿πάε ᾿πΙἄποτε κο- 
τηδπῇ γί ε πιοῦλε ΠΟηηΙΠ1] [ες πες ἔοττε πηπίτατη δῆτε ἀΠπὶ εἴπι5 Πποπη 11- 
[ας τε άπης. [πάς Δ ΡὨμοιτη ἴῃ Μδοεδοπίδηι ρεγιεπίγε ἀεσαῖς ἐς ἱπηρε- 
τάτοτς ἈοπΊδε τε το ποτιτία; 15 ἐχ ραττία ογηδπι σοητεηάετε 5 [πηρετᾶτο- 

ἼΤΙΔΕ ΠΊΔΙΓΙ5 Π|Π|46 σαρταγο στατίλτι. σογαΠΊ ᾿πιρεγάζοτγα σδπίλπι ἀτελείας ἀϊ- 
ςεγε; 4126 ΟΠΊΠΙΔ τΕΙΏρῈ5 γε απίγοτε νιἀθητησ, [πάε, Εἰδρίο τεμηρογεποη ηἰ- 
τηἷβ Ὀτομ!. (ταῖς ἐπίπηνεῖθα μετὰ ταῦτα; 4π1δι1ι5 νάταν ΡΒΙΠοἰζγατι ἐμ Ρῥὲ- 
ἐγ ἱία., ἴδθπετε ν! ἄφησα.) ΓαπΊηιΠ5 ΗΠ|ς ΡΠ οἰξγατιιβ., ἀ6 ἤιιο “αι ο Πη115, 
οούατῃ (ὐδγδοδ ] ἄϊχις, ὃς ἀτελείας στατίατα οὈτηπῖς, ᾿πππεπὶβ τα ΧΧΝ δη- 
ποχιτη, Οὐοά {᾿ ἴτε οοποεάδτιητ, οὈτίπρετγε 14 εἰ πο ροζμξ ρείπιο Οδ- 
ταςαἶϊας Δπη0.. ςοποἰμάεταν ᾿π4ς ποροῇατιο, [δέξιπι 4 εἴτε ΔηΠῸ ἱπηροΠὶ εἶτι5 
Ν. Οὐυϊᾶ εἰξ: φιοπίδπι δίεηπῖο., δητεηηαπι ἃ (ὐαγᾶςα!] τηπηι5 14 ςοηίες 
4πετοτιτ, πος οἱ“, ἀππο δεῖατῖ5 ΧΙ, ᾿ῃ ΟἸγιηρίοα ἀϊχῖς ραπεσγτί, νι ρᾶτεῖ 
εχ νῖτα ΠΠρῥοάίγογμ. δϊ4ιε δάθο Α. Ὁ, ΟΟΧΙ, οὐπας δείξατε δ᾽επηΐαπι οἴῆπ- 
χοταῖ ἃ οεἰεργατα ΟἸγιηρίάς ΟΟΧΙΝΊ, οογάτι (δας ]α μαι ἀἰχις βῥῤίί- 
Πργαίμς ἅ1ες ποη ρότιῖς 14 Ποῖ ἀπῖε Α.Ο. ΟΟΧΥ. οὐ δείξατε ξοιπάμι δη- 
ΠῈ5 δΔὺ ΟἸγιηριδάς ΟΟΧΙ ΗΙ ἱταρίετας ἢ. Οὐο τεπίροτε π᾿ Αἰ ἀσεηΐζεπη 
[γτηρεγάτογεγη βῥηοβγαίμς, νὈϊ τατη ςεἰεθεγγίπηδς ϑορῃιξατιπι οἤπείπας, ρτὸ 
τῆοτο Θορ Πἴλτυτη [ἀουπαῖδς ἔπε ἐρι]15 ἐχοερηῆε νιάετατ, ας {Π δάπητ- 
[ΔΏΓΠΓ. ΘΟΌΟΓΙΒ νἸτΑτ ΠΠΠῸ, σπὶ ΡΠ οἴγατις ΧΙ Χ νεῖ Χ Χ δηποσιῃι εἴξε 

. Δἀο]εἰζοης ; 48 Δεῖοτε φάγῃ, “Πᾶτη Αἰχίπηι5, Διιτουίτατο τη Εἰς δριια [ι||4π|, 
ταπὰ βασιλίδα, τς, πεῖπο ΠῚ [δολία ροιιαίοτις, (Οοησγα σεν Ιοηρς 

, ΠῚ 
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{{π οὐπαΐα ΠδῚ γείροπάεθιης ἱπυΐςεπι, ἢ δυιζοτγοπη νἰτάτατη {Π|Πυπτη αἰ οδπη5 
[βεμαίμηρ βῥἠοιίγαίῃηη, νῖτας Αρο ΠΟ π] διιτογεπι., 411 ἐμμίογεηι Ῥῥι ο ζγαέμη, 
ΝΝεγδη! ἀΔπ|. {ππππ εχ ἡπδάδιτ (ΌΓΟτε Πᾶτι! πηαίοτε περοΐεμη, ΠΕ]5 ἴῃ ἰοςἰβ ο. 
τηηΐθιι5 τείριοίατ, Ομετη ΠΕ ΠΕ ΨΙΠΙΠη 5 Δ Δα η σα]. το, Δεῖᾶτς 4] εἰς 
δι ρδι]ο πηδρὶβ δάιιϊτα., οἰγοα ϑειεγ! τεηροῦδ, ( 4υ]θι5 Βηΐταγη Βοοος ἐς 50- 
ΡΒΗΈΙς ὀρ ἐαϊς, φιαπάοημ ἀεπη πα} } 5 ΡΟ εἴπ [πηρετατοτῖϑ ἴῃ ἐο0 Οσοιττίς 
ΓΑΘΠΙΙΟ  } [ΠτεῪ δ]ο5 εἰ εὐτίογεβ δορμξλς Πρ ἤπεπ ορετίβ » ὡς ἐν παρόδω, 
φοπηππἜη 47]. οςο, {πεπῃ ἰρίς Δηελγῆμς τεργδοίςηγαιτ, 41 Ἱπσογηπιοαὶ Π8- 
θεδῖ, Ἔσο ςεῖτο ΠΟῃ ςΔρΙΟ 5 πες 8[1π|5 ἔοττα 5 σαρίατ, 

Μιαεδηηι5. Δ πο οὐ 115 ἀγσιπηεπτὶς ᾿πἰἰγηέξιβ ᾿ησεάατ 7η ρρηορέλες, 
ΠΠ|ε νεῖο ἐάτη [ο]4πὶ γατίοπεπι [1 {π|βΊσοτε ρυζαιητ., 110 τυ] Π115 δι ἀοΓη σατα 
“Ἵῤῥοϊορἶὰ Ράμεσ γγηα ρυταάτεῖ (γήρέογεν δορῥηδαγηρε ῥηογίαε, ηποα γ76 ἴῃ ΟἱΐΖ 
Τιομὴς ἀἰςατ, ΑΡοΠοπίππα ὅς Ἐπρἤτάτζετι διαφορῆσαι πρὸς ἀλλήλες ἔξω 
τῆς φιλοσοφίας ἤϑες ιιοα “2 ο ον Ράρερ γγί χε γαιπῖτας σοππεηῖγε ρατὰ- 
θ4τ. ΑΙῈ εηϊπὶ 4814 ἴῃ {15 λάεο ἀπ ςοπιιοπίθηδ εἰ Ππτ, ἐσὸ αι! ἀεπ πη [τὰ 
(πὶ ρετίρίςαχ, νὺ νάεατι, (σεῖτε βηΐμῃ ἴτὰ διαζδορῆσαι ρΡοτιετγε 11 Πουη!- 
655 Π112Δ ΑΡΟ οδ! ςιρα. [εἀ Επρῆγαῖδε, 411 τίχας ΡΟ Ορἤτιπη ρᾶτπη 
ἀεσεπτίϑ εἴἴες διιτού. (σεῖτε [τὰ τε5 ἐεχρ σαπᾶ εχ οὐέτο “ροϊοηη ΝΊ,}9: νι 
{Ππλ Ἰοσαθ: καϑήπΊοντο ἀλλήλων, ὁ μὲν Ἑυζυράτης ξυν ὀργῇ καὶ λοιδορί- 
αἰςγ ὅδ᾽ ὧν [ ΑΡοΪ]οπίμπα ἱπτε!Πσὶς 1 φιρλοσόζϑως καὶ ξὺν ἐλέγχω μᾶλλον. 
Επ τε ἀμδίτος δες, τὰ πιά !ςῖο ἀε ΑΡο]]οηῖο οὐνάγδζε δορῥ  αγηη {γ]ρέο- 
γέρε ὁμόϊψηζοον Π Ἴογίαε “ροίοηηὶ εοραϊέονὶ, ἢ, 6. σα πάσηι ΡΠ οἰ γδτιιπα [1 1ρῇ 
εἴτε, ἐπ, {πᾶς ἴῃ νῖτα δεορείϊαηὲ {π| Ππηεπι νειὰ ἰεσαητιγ: χαὶ Απολλώνιος 
δὲ ὁ Τυανεὺς ὁ ὙΠΕΡΕΝΕΓΚΩ͂Ν ΣΟΦΙΑΙ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, 
τὸν Σκοπελιανὸν ἐν θαυμασίοις τάτ᾽ει. ες ρτδετετοιηάα. απιδε τη “1|6- 
χάμείγο Ῥείορίσέομε ᾿ναθεῖ. οὐἶπ15 πλδίγοτη, ἐπηοπαδο!πηηδο ἔογηγδε ἰοπηίπατα, 
ΑΡο]]οπι διρίεχιβ ΔΙΤοση πῇ ργδετι!π οὐπίτσι σοη [πετῃ Ππὶ δἷτ, δε ἔρωτώ 
ἐυπαιδίας. ἐπειδὴ ΘΕΙΟΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, φιηοά ἴῃ ἐὸ αἰδμίμ 
γΑρῖΣ, φημ792 ἦγε ῥογρείμ μεσ, Ἱπαίοίος οί. τ ταδηϊείξιπι Πτ, ἐπ άεμη ἴῃ λές 
δορῥή αγηρε ὃς ἴῃ Η ον “ῥοἠορῆας ΡΠ ΟΙ ΟΡ ὲ [λιπῖ|5 ἀϊσαίτατε οὐτίπετς ἰξη- 
τοπιίδτη. 

Οὐοπττὰ νεῖο ρίδπε ἤθη ἱπτο] Πσο., 4π ἔτοπτε τη ἢος αἶρ δορῥηδαγη οἱ- 
δὶς ορετγε, ἰοτρίοσγιπηι ἄς Αρο!]οηῖο τηεητίοπεπη ἔαςεγε ροτμεγῖς ῥογζεγῖογ' 4}1- 
415 ῥῥλογαίμς, ας σοσπατίοης πιηέξι5. Εἰ 5 411 λέ) “ἠροίίονϊ (Ογηρ ἢ, 
μ0}14 σοπίδησιπεὶ {1|., ράγεπεῖβ ἰοσο ΠΟ οοἰεηα1., ἔλξξα τπεπτίοπα, οὐπις 1]- 
Ἰυῆτε δάςο οὔ ἤδης ἰρίλπι μη ξοτίατη ἐχίξεγες ποσπεη. [π|ὸ ργδεΐεγεα ἴῃ πιο- 
ἦο αἰΐερατα ΑἸεχαηάγι Ρεϊορίδιομι5 νίτα, νδὶ ἔδυπδπι εἰς παιγαῆσι δορῥηὲ- 
οάγαγρ; οὐξαγ μη “μέρ. ταάῖτοτα Αἰ εχαπατ ἴῃ Ἴ γαπεηῇ5 νεμηε ἀπηρίοχιι5. [ρε 
ΔΙ! οξξλτη Πππ}}15 ᾿ρῆπι5 ρτο 5. παταπησας εχ 110 σοπρτοῖϊι Αἰεχδηάτιπι ἔπ{{ς, 
{πλεῖπα Πιδιπηρίς, τῶτο μὲν δὴ ὁπόσοις μὲν τρόποις ὠπίϑανον ΕΙΡΗΤΑΙ 
ΣΆΑΦΩΣ ἐν τοῖς εἰς Απωλλώνιον, ῥοε σεγῸ φηη, (Π2 γερίξηνς »ῃοαίης βαγμηοε- 
γοιηῖίο, ὉΙΟΤΥΜ ΕΘΤ ΤΥΝΟΥΠΕΝΤΕΒῚΙῚΝ ΟΟΜΜΕΝΈΤΑ- 
ἈΠΕ ΠΕ ΑΡΟΙΠΟΝΙΟ. Αἴ με ργοίεέζο {ἔν ]ι9 εἰς ργορτία (οτίρτὰ 
ΑἸ]εσδητίιηγ, ποη αἰΐεπα. Νες ργδογοιπτγις πεν ἐμρίον βῥἠίοβγαίμε οο- 
ταποηο ΠῚ, ΔΙ ΠΟ] τ πη {ππππὶ Οὐ ρυδεο ἐτπη Ορ 5 πΠρῃὶ εἰορίο ογπδηάϊ, τηᾶ- 
ΧἰπΊε ομπ ἰοςιι5., {πὸ ὠπέθϑανον τ{ξατ [6] ]2πὶ ες ροτίπδάφας., [σι] ἐπειῖς 
Δάθο οςοιττατίη 7γηθμ ῆε “ΟἿ 4 5 ιδπια Ρδηοιβγαέο Ἰναογημι8, [|0.1. σαρ. ΧΗ, 
Ῥοττο Εππαρίτι5 ἐΔ 46 Π|1η νἱτὰ5 Θορ ΠἤΆτιπὶ ργαεξατίοηε ὅς ολζαγ “ροϊίομὶὶ οἱ- 
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ταῦ ὃ, δορῥηγαγηρ ῥηογλαρε., τς ταϊπίπιο χαΐάειη ἱπάϊοϊο ἔλέζο, ἀϊπεηίος ἐς 
{πος διιζογεβ., νὰ διπὶ (Ἀ]τοῖη εἰ π!οπὶ Πογη]η5 [οοτας. σοιηϊπητη {{πππ|4| ΟΡΙΙ5 
ογο ΠΔΠΠς ἢτ τηδπιξείξαη. επί ας, ἢ εχ Πἔγ]ο ἔογπηαγε μια]οίπτη σοῖς, πο- 
ΤᾺ 1115 εἴτις ἴῃ οὐέα “ροἠομἱὶ δείη δορῥηδαγηρε δηογία εἴς Πγαμ]πτιάο ; λάεο ΄οπῃ 
στη 16 ΟὈΙδγιάτηγ γάτ]οσι πη Δρ ἃ Δ1105 Διζογοβ ρῃγαίπαπη ν 15, ταῆτὰ [ςητεη- 
τἰδτιιπα ἄττα Ορίπίοπιηι ςοσηδῖίο, ντ ποη ἔλοΙ]ς ταητδα ΠπῚ τι ἀϊπἰ5 ἴῃ 4}1|ς 
(ςρτοηθιις οσοιγγᾶτ ἐχορηρί τη, Οοά Ρἰμηθιι5 ἀγσιπηεηζίς σοΠί ΓΔ] 115 
411 ποῖαβ ποίξγαβ δ ντπιπηΉ 116 Ορι5 Ράμ10 ἀΠ]Πρεπτίιβ ἐποίπετε ἔπετγίητ ἀ!σπᾶ- 
{17 4α! δι ἰτοπη [Ἐγπτοη 5 ὅς ρῃγαμτη ςοσηατίοπετα πο ἱπά ]σεητετ ραίππι ἰπ- 
ἄἴςαγε σοπδζὶ {ΠΠΠΠῚ1]5. 

(ετεπιπη ἐλτῖς ἀρίε ετίδπι βῥλο γαίο ῥγἱογὶ, οἱ οἱδαηῃ ρο ον ἀεϊθεπηι5, 
ζΟΠΠΘΠΙΓτΕΠΠΡΟΓΙΙΠῚ τᾶ 7 Ππου πε 4Π]4Ἔπη ἐλπη ἴῃ δορῥ ϊῥαγαρε οὐ μα ε- 
ΠΊΠ5 Ππου]πτοῦ ἱπάσαῖατη. ὙΌΙΠΖιε πεπῆρο ἡξατιπη νἱτάτιιπι [ςπρτου 41}1- 
Θέητοῦ πηεπτοηθπη [πῃρεγάτοσιπη [δεῖς , πὸ ιίδιι5 {Ππππτ|5. τας Θορ ΗΠ λττπι, 
“ιοτατη νἱτᾶ5 ρεγεππτιτ., ἵαπια. Ὑ]είπητι5 δπτε ΠῚ. σ]115 1Π 1115 τηοητῖο οὐ - 
οὐγητ, Γυννὶς εξ, ἢ. ε, Εἰαραόαίμε, νι] θιι5 δά νίτατη “4οἠαμὲ ποῦς οὔ ετ- 
νᾶῖιτη. Ργδεῖογοα ἀίεττε πὶ γαβο ἀἰοῖτιγ, ἐο Ἀοπηδς ἤοτεηζε μάποςε σοη- 
οἰηηατδπη {ΠΠΠ{ἰ ΗΠ ουαη. “ζῥαψας αὐτετὰ δυάδες (ὰΡ ΑἰΙεχαπάτο 11 π|5 
{πΠΠΦὸ πδύγάτισ. Οδε ορτίπιε οοπιεηίπης δῤλίοβγαίο, νῖτας “ρο ομὶ χμέογὶ, 
4πεπὶ δά ΡΆΠΙΡΡΙπι νίιιε γίτᾶπι ἐχιεη 18 διιάδε τε[ίπιοηῖο ποῦὶς οοη- 
{12-. [πᾶε νεγο, ντ οδίτεῦ 14 οδίευιεπι, ἔοῖ]ε ράζεῖ, “ἠμέογάμ ν εἰ ,Ζπέορῖς 
ΜΗ2 γ ζαἱ {{π46 οὐόχε ἱπίςγίρταε της, ἐοσιπα εξ παι ροῆς ν]] πὶ, 4πο5 Δήθη- 
Μία ρυταῖ; “μέορήρηε πεγαρς 7) λπαἰμργογηε, ν εἰ ὐσείαγη, (αγαεαίία»ε., αὐς Εἰ4-: 
φραῤαέμνε; Ὅάτα δῆτε ξἰαραδαϊ εχίτατη ριδ]σατας 1145 ἤδιῖς {1 6,, εχ νῖτα .46- 
ἐφηὶ ςοηίξδς, ν Δάεο πες ξουιτη σΠ]ρ ΠῚ. 4111 ΕΠ πη 1Π ἹπΊροτῖο δητεςεετγιηζ, 
1η(οτιδὶ ροϊπετητ, Μετηπῃ εὰ ἀε τε ρίπγα αἸχίτηι5 ἰη μοΐζ Δα ἐλπὶ «ἰεαϊοαξϊο- 
μέρ. ειρδπΊι5 δ το [1185 τΟΠΊρΟΥΙ5 Ποῖαβ., 4ε 4αΐθι5 ἀσεῖο 1Π{ἘΠτι 1 ΠΊ115. 
Ῥγοοίμγε ᾿σιταγ Λίαηογαέϊέαφε α ρταςςερτουίθιι {π|5 νη ἔπ δίς, ἸΏ ΟΖ οἰι5, 
ΔοΠΊΠ] ΠπΊ 16 Ἰρῇτς ΗΠ ῥοσίγογεη ἰς δι Δ 1. 481 ἴπ ΑἸπρϊ ἐἐγοπίθιις ἔτ, 
Ῥγιμιῖς Αππο Ο,, ΟΧΟΙ͂Ν νεῖ ΟΧΟΝ ςεἰεθγατῖβ, ρείπηῖϑ ἱπηροΠὶ διεχογὶ Ἰηἰτ|15 : 
Ἰταπη σις 7) αγελαγηη [ς αἷς Δα] 1|6., πε σππη Ἰη νῖτα εἶπ τη “γήδιας ὃς “44 γί: 
“μὶ ἀϊολῖ μη ἀπ ορι15, αογιπη ροίξετίοσ Οογμηροαί λοῖατε πιουτιε εἰ, 1)4- 
γμαγμγη ρτβοερτογεπι Δ 1 Π[{ ροτείξ δῥλοζγαζης οἰτολ Ἰηϊτία πη ρ οΠ] δεμόγ. 
Ὀτηΐχις “Ἴημέηραέγὶ ἀἐκροάσεσ[ς αἷτ Ἰητογί{8., 48] Οὐρίας ὃς (αγαοιήίαε ἐχειτῖς 
Ρτιδεςερτοῦ, “04 δά ρυϊπτὰ ἱπίτἃ ᾿πηρῈ ΠῚ ϑοχεχε γείευγε ἢ1} γοῖατ, παπὶ το 
[ΠΡ ΠῚ εἰμ ἀῆπὸ Απιρσιξεις Ἰλτη [λέξι (αγαοαίία. 514μς δδοϊοίςοητεπι δάεο 
Ρρηοϊγαέκηε ποίἔγατη., ἄπιπη τεῦτιβ ργδεεῖίει δονεγσ, δῆτα οἰπΠ5 ἐχίτιπι δά ττῖ- 
ΘεΠηλμπι δετατὶ5 ἀΠΠαΙΠῚ ΡΕΓΠΕΠΙΠς, γε] ετίαπη Δ] πιδπτιιπ οἰ [ρογαῖε ἀ1- 
ΟΠΉΠ15.) 48 Δέζατε τοξὲς ὠκμάσαι αἰεὶ ροτείξ ἐπὶ Σεδήρε, γογαὴ8 (ὦ δόπεγο, 
τεξζε “ροϊορ ῥἠογὶάθ ταδπιιτη δάπποιε {ΠἸΡΡΟηΪ ; τιιπι σοτηπιοας δὰ ῥῥὲ- 
ἤρριρῃ ψίαας νίτδπη ἐχτεηάσγε ροτιῖτ, {Π νεὶ ΓΙΧΝ Δππος Ἰρίϊ! ἐχρίετος πη 
ςοποράδηημ5, τ π|}}} δάεο ἰπ ῬῃΠοΙἝγάτογιπη Ὠηξοπα ναΐάς ἱπιρεαὶ- 
τατη ν] ἀσαταγ, { παςυίαιιε ἀϊξξα τηοήο δάπηϊτταητιτ. ᾿ 

ΝΙΒΗΙ Ἰδπὶ ἀϊοο ἀς Ηεγοϊοΐρ, {πὰς Πὰς δαλάσε οπιπες οὐμῖὲ “ροἠϊορϊβ (2γὶ- 
φ4Ἔίογὶ τε! πασπητ, Νες 4ε Ἐγοϊεὶς ἐρήοί, εἰάετα, Ρίδεεπητα δηλ, ττῖθι- 
ἐπα] 5, ἃ Ζιορίατη ἀιδίτατὶ νάεο. ΝΠ αιιοά εᾶγαπη ργΠΊΔΠῚ τάτηςη, 4188 
“βαε νυΐφο, νεῖ νττεέζιιιβ ἃ ποθὶϑ5 ἤδτητιιπ εἴξ, “ρα ἱπίςηθίτας, πέψις 
δυιλτοσῖὰ οἰξ, ςοότταπι ἢτ, ἐὰπι ποη ροῖϊ εἴε, ἔγύῤΖογὶν οἱέαο. Ὡρο ϊοη, Παφα!άεπι 

1|ς 
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1116 δυιτοῦ δήδογὴαο ϑορῥηάγμηε εχὶ Ἵ πιεπηδάπηο ἀμτη ὃς ἄς τε  "ηὶς εἰτ5 οο]- 
Ιεϑειοηῖς, 4ιᾶε ἀιηδτοτίαε ποη {πητν ἀπθ᾽τατὶ πο Ἱπημηεγῖτο ροίΠς, αμαὰ ἀς τὸ 
1η γος 4 1|125 ἐριηξο]δ5 ρίεπίμς ἃ ποῦ 5 εἰξ δέζιιπι. 

Ψε τη {ππιπᾶπη ἰσίτατ σοητγδμάπηι5 ἀϊόϊα Πιιοπίηιις οπηπία, δῥηοιγαέος 
2γές ἃσποίοϊμηιιθ, γώ ε[Ἑ Ν τὶ Π]Ππι5., 481 ϑϑιιογι τηρετγίμτη νίπ θη δετίη- 
οΓῈ Ροτιτ. ὃς εχ πῖαϊς ἰεέζο δι:44ε ἰοσο νυΐσο δὰ δειτπὶ ἸΝεγοπίδημμη τε- 

ἔοττατ, “ἐγ εἰς Βἰ τις εἰπ5, 481 {π| ᾿πι τί! ΠῈ ̓πηροτ}} δεποτί ϑορμηξλς δάδιις 
Δι 111 7. ν ΕΓΙΠ5 ἜΧΊτι ΠῚ εἴπ|5, Δ αἰτοῦ [Δέξι5, τη [υἴ14ς [πηρογλίγιςῖβ κύκλον ςο- 
ορζάτι5, ῥηζογίαγ “ροίονί! σοπσηδις, ῬοΙξοα εἶτοῦ τοπιρογα Αἰοχδη τη ϑορῥὶ- 
ἄαγηρ Πηλογῖα» ΔΙ αἷς, Πεγοοα ἰτετα 5 ἐρμαρίπεν γτίοτοβ ὃς Ερήδοίας ἀγπατο- 
τῖδβ οοηίςτιρῆε, ἴπ αιδιι5 εξ ΧἼΠΠ] δά [π|ῖᾶπα [πτρετδίγίςεπι, πειμηῖηὶ το ξξίμι5 
4πάτῃ [εςπηο πις ΡὨΙοἰἔγατο τιθιιεπ Δ. ἸΝδηι δά “Ζαρε ας ἀϊτισί- 
τιιτ. εἰπι5 ποῦ εἰξ; {ππτ νεῖο εἰπίάεπη ὀῤἠργ ηρργγραία., 4ιιοτιτη νημτα {πρετίξος 
Ε τηαἶτί5.. Ἰη Πᾶς εὐἀϊτίοης ἐχῃιΐοτηιιθ, (ετογα διτεμι [ογῖρτὰ εἰμ ᾿ποάϊτα, ἐς 
4ιθι15 Αἰ αἤλγίιη., μῖο ρυδοτουίμηιιβ, Ζ7ογέϊμε ἀδηϊηιις ε[Ἔ ἸΝογαίδηι ΕἸΠ115, 
ΡτΟχίπις πλειηογατὶ ἐχ ϑόγοῖς ΝΝεροβ, 41 (ὐλγδοδ ]α τᾶτη τεγατη {ππηπηδίητο- 
πεητε ΧΧΙΝ ἀσεῦαῦ δοῖδτιβ ἀππιμπι, ᾿ἀεητίάδπι διπιησιο [π0 1ῃ ντὶ5 ϑορῆι- 
ἤϊλτιιπι τπετπούδζιϑ: οαππ|5 ΠΟΤῈ ΠΟΡῚ5 {Πρ ογίτπιητ ἡηραρίπες, ΡΟ ξετίογθπη Ιοοιιπα 
ἴῃ δας εαϊτίσης ποίξτα τοποητζεβ,, δὲ ὀρηδοία 46 »εοίίο ὀρηοίάς ἐχαγαμαϊ, μὰ “420)4- 
ρα πιρεῦῖτ, Εχ αιδι5, 4πάπὶ θεης ἕλοις, ψμαέμογ ῬΙΙοἰἕγατος εχίςα]- 
ΡΕΠ5 7Τλιμρηρονέϊμς. , σοταδτίοτιπη Εἰδο [πΠ 41 οἰ ππη, 

[᾿ς δίτι5 γεγο νατίλτιιπα σεητιῃτη ῥηογαέζ,ροί Σ᾽ οβμε, Τρ; {224772,. Δ ]εμ ζῦηὲ 
ὅζποιμιπη σοητις Ποίἔγας ἄς οἷ. 1. Α. Εἰσόγλοϊαη,ἀϊςεῦε Π1Π}] ἀτειπεῖ,ποαιε ΟριΙ5 
{πιρτοτιιπι δῷ 115 ΠΟ ΠΟΙ ΠΠΔΤΟΙΙΠῚ, τεπηρογιπηΉ πε ἱπτπτῖα ΠΟ Ι5 ἐγερτογηγη το- 
Χοῖο ςαταϊοσιτη, ιιοα ποη 1Π6ΠΠΠσεητοῦ δὴ Π|ᾺᾺ6γὴ ν τ ἀο ἘΠ ΠΠΠ1]5 ὑὴὰ εΠ, 
ἃ “1115 ἐδ 1η τότ {πε αΠρατατα ΠηςῚ βέζοτεβ ρος ἤδης ρτγδεῖ, ἱπποπίεπε. 
Ἦος ποη πιοηοῦε ΠΟ ροΟΙἤτππ, ΠλϊΠι15 οἰτοππηίρεέζε παΐῃὶ ντάετι ἰοσιτατα δραν- 
Με, χιδηάο αἱςοῖς ΡΠ οΙξγάτατη “7160 γρέϊμρρ [6 σερίεγε ἢπης εἤς, ἐπὶ 7 γένη. 
νοοδηῖ Ρἤοτιμ5 ὃς 1 Ζεῖζεβ ; ιιεπη 7 )γήμης ἘΠ πῇ 11, (Δ, ἀρρε!]!Ἅτιης, 116 πτᾶ- 
ηἰξείξε εἰ οὐἦσε “ροιονλ (Ὡγ]ρέογ,, εὐιτὰ δυιτεπὶ 7 γγάηρη Διιζουο8 1105 ἔς δ, οὐο 
εὐτοσε εχ σουτιρῖο Μυριναίδ᾽ ποπηίης, ἐγπάϊτε {π|ριοδτης εἰΕν οἴηιι5, Επ]τ ἐπ᾿ "ἢ 
Μυρίνα 7, εηριγεἦ Ορρί ἀτπτη., φαοα παταΐεβ ργαεθμης ΡὨΙοἰἔγατο ροιοξ. “7ροἱ- 
ἐογὶὰ σέγο Ηζογὴαο (ζσίρέογενε οςοπξιπἀφηάιιπι ομπα “26 γρέϊο Ρ ηο γαίο εἴς εχ- 
{πιπηαγε ποη ροτις λεία. ΜΑ]Ιπι ργδοζεγε {ζάτιιετε ἐρο, {πὸ ποη ἃ 
οἱήάε ἡροίἠορλεγίρέογε ταττιιτα . νεγιπι ετίδηλ αὖ “εν γρέϊο Ῥῥιἰογίγαίο ἀϊιιετίπιτη 
7γγάεε {ΠΠπ|η0.. ΕΠ]ΠΘ 616 δἰιπι, οαππι5 ἱσορίας , ἴῃ πιθι5 τῆς Τύρε πολιορκίας 
ΤΑΘΠΙΠετῖς, αἰΐερας Τοίθρῆιιβ [10.1. οοητγα ΑρίοπθπΊ, 41} εἰμί οπι ἱνδικοὶς καὶ 
Φοινυκικεὺς ἱςσορίας ετίλτν πιοτηοτας, Απτὶ χιυίτατιπι [10 Χ. ς, ΧΊ αΡ ἔπε. Οεῖ- 
τε επίπη ἱποχοιία1}ς εἰς ἀοξεπτηι Ν᾽ οἵ εττοσ, δ ῥηο Ἕγαέμρε {Πππὶ σοπβιη- 

᾿ἀεητίβ σιπὶ ολήσε “ρο ον (Ὠγήρέογο, τ ἀιάπαι ροΙΕ Ἰοίερπιιμι,, [Ὁ Ν εἰρα- 
Πληὶϑ (᾿γι εητοηη, (αι Πρ. 5φιιογ! οχίτιη ἀθγημπα ἤοτοτε οοερίς. Ρτγδεζογης 
[ππ| ἀεηίαις οδίδτιιο ἃ υἱτίβ ἀο λ [Ππῖ5 ΡΆΙΠοἰἜγατιιπη., συμῖπ15 τις πηϊπῖς διμάδς. 
ν. μητροζλ͵νης , ΝῸΙ Μειιορῃαηςαι [ερδάςξεηίεπι περὶ τῶν γαρφκτήρων 
Πλάτωνος, Ξενοφῶντος, Νικοςράτξ, Φίλοςράτε ἰοτίρΠηε τ, ΑΠ Π]πμπα 
ῬΒιοίξγάσιπη ες {π|ρίοοτ εχ 115 δἰ᾿ιιςηλ, 41 ϑορ ἈΠ σάπι ἐχοο  1{Ὸ δι λας 
ογαΐης ςοπηΠ]οΠ]ΟγδΠτΙτ 5 ὃς ἔοττο ἰρίτπιτη οὐήε “ροἠίογεῖδ [οτὶ ρτογοπη, 
Ἀὰ εαΐδίοντος ἴάτηὶ “ιος διείηςς, πᾶς ποίξγδμη ρυδεοοογιης, ἀΠΠ]σοητοῦ. 

ΡΓῸ ποῖος ἐα5 ᾿παϊοδιηῖ οἱ, δαόγιοίμσ, οαϊα9 ἐς ΡΠ] οἰξτατις οὈ ογπδιίοπος ἢτιππα- 
᾿ πϊἤιπια 
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πἰΐπτης ποδιίοιιπι σογημημηῖραταβ ν πᾶ οἰππη οἰΔτ. ψιτοσιηι., 10,1, Μδμγ]. 
ΖΗ ρνμορ δ ἀς ἐοάογη ἀγσιγηθητο «ἀἸΔιυ]5 ἱπτερτί5, μΠςε ΡγοΪεσοπΊεη!5 ΠΟΙ τὶς 
(δι εοίπημβ; αιῖθιι5 ἄδηιιο τεςεπίξη 15 ρτοίηάς {πρεγίξάθμπμισ, ΟὈ[ουιδτί5 
τατῆςη (ςτίρτοσιπη ΡΒ οἰ γδτοόπιπη οἀϊεοπίθιις Αἰ14ς φιαεάδτη Δ441 ροτεγαδητ, 
ἴῃ φυΐδιι ἀστηεη ἀποῖς εἄϊτῖο δή. βεγοφίαϊ ἴῃ 8, 4 ρείπγις Αἰομηαηηι Μι- 
ΠΕΓΟΙΠΙ ν ΟΠ ΠΟ πο ἰη ἰποο ΠῚ ργοάαχίς, ργδεπη δ δά Βαβείξαμη ἀε Οοτηῖτε, 
Μεαϊοϊλποηίοπη, ργδοξατίοηβ, π.}}10 σεζογὰ ἔπιε ἀππὶ πε ἰοοἱ ̓πηρταιοπ! 5 Ιη- 
ἄϊεῖο δά ϊτο. Εὰ ποη νίάεο, ιογῆοάο τπεγπεγῖς Βεγοδ τι5 ἀσειραπ Ογ- 
Ῥειτὶ [Πρ ςεπίμγαπι., ἴῃ ρτγαθίατίοπε εἀϊτιοηὶ (Οο]οπίεηῇ Δπηὶ 1522 
ΡτΔομλ4.; νΌ] δἷσ, δοόξν μηροῖς φμϊδηίζηε ποίαήηη 618 ἡγε βῤηρρὲ Βεγοαί- 
“ἦδ ἀγγοραηέλαη ἐπε Ῥῥ ο Ἴγαέο, φέρε ἰοηρῆς ῥγαοζαεομίης (6 αἰ ρομεγεο ἐρπθῃ- 
“ἐπ ρίογίοέμν. οἱ ζ0γέ4 61: Οὐγδολη ϊόγηη μη 77 ἐπ βοχενη, Πρ (479 δη1η7Ὲ 
γοη; σεόγε, φηαηέμε ῥγ 4 2 εγ1. ΟΟεττς π18}} ΠῸῚ Βετγοδίάτι5 τθιῖτ., ρτδε- 
ΤΟΥ (Ὁ]Δ4Π| δα! ΟΠ 15 ογΔη1. οετεία οπηηῖᾷ Αἰθηδηπο ΒΙπηοςῖηο τε 410. 
Ἐπ 1ρίὰ εἴπ γεῖρα., {αι 4 ταὶ πε, ἐχρίτοαυ: δ ῤηϊοιέγαίδ ὐέαρι “ρο ον 
ἐπέϊμ!ἐαέο ἀρηαμὶξ “Ἴἠομαμημς Αῤἠγεισοίζησ, ῥοντο Ογάξος { ἰεῦμε ἐγμαιδμα : φηΐ 
εεγϑ! γιοῦ; (θἠμ772 ἐγίμίαἰϊῥης ἀρέξογίδης ἰρηοίηδ., αὐ ογ 1772 οἰ 4722 τ ηαχέγεῖς ῥγοθ ογιόμ᾽ 
ῥάγτερε σορηἸη5 ἐαγραίε αἰείϊἐμη δέ, εχ) ηνεαμὶ γη6 ῥαέξωγιεῦε ορεγάε ῥγείλκσε, (5 ἰμ- 
επέεμέὶ (γήρέογης ἐμοηἠοέμηε ΟρηΣ 7216 αἴποε ξδ᾽ ῥγαεμίο ἐκ ἐερρούγίς τς. ἔσοηε δαμεο- 
γείμγ. 71έάφμό ἐμεαραῖὶ ῥκαϊο οογεροίηδ, 65 οὐ έδέεηι (παϊοίψε ἱμπομέμέις σηέδ- 

οπεῦες γεύμσ ογρηγεϊ φημ, ἐϊόγος δοίθο Ῥῥ ίο Ἕγαίὶ πμρεγ 6 γοοορηίέος ἐγααϊα βέπε- 
αἰϊξῆο ἐχομ γε εἰοραηεἠβηνεο δος. (Οετεσιπι ποὸπ περαπάμπι, εατη ψεπΠοπεπὶ 
Ταοησ 15 ἰαδογαγε σγδιΠΠπ15., ΠΟΥ ΠῚ ράτζοπη ΓΟ] ]ετα ςοπδτζιιβ ἤπῖτ [ΟΠ ρΟΪ 15, 
οΟΙ δεῖς Γ Δτίπί5 αὶ Πιπιιοςίπὶ οιιπὶ γδες 5. ἴτᾷ ταππεῃ.. νῸ ΡΔιιοὶς. τ 116 ΟΧΙ σις 
επγεηήδεϊ5, ρίς ΠΠΟΉῈ16 ΕΥΓΟΤΙΠῚ σγδι ΠἸΠΠΟΥπΠη ππαχίπηδπη ΘΟΡΙΔΠῚ Ιηταέζαδιτι 
Ρίαπε ργδθτουγη!οῦῖτ, [ΟΠρΟΪΙ ἐχοπηρίο 11 φιοσαε, 48] εἀϊτίοηὶ Ῥαγπεηῇ 
ΑἹ. 1555. ἴΠ 125. ἃ οἷ. ΕΔθτίοΙο [τ ἀεπη ρεδετογπηἶδλε, ργδείιεγε, ποηπα}}]ὰ ἰοςσα ᾿ 
ἴῃ Οτδεοῖς οδεγιαγιηῖ, σοπηππ 5 νειτοπάα, (εξ ὃς 1|4 Ραμοίοτα ἔπι, ὅς 
πο δΔάξο τηᾶρηὶ τποηηεητ. [114 εἀϊτίοπε νίτι5 εἰξ Γι λείπῃ [ Ἄτίηπ5, 411 Ποη- 
ΠΜ]105 εἴας πη εγγογεβ, ίεα ἐος ὑγροργαρμίοοβ οπππεβ.1η Τόσο {Π ΒΙθ]οτμεοδα 
{π2ε {μἘ|πτ. Ῥτδεῖεγεα Ηπξοτίας (ορ ξαγατη εχ νεγϊοης ΒΟμΗΠΙΙ ρτίτηα εὐϊεῖο 
εἴς, φιιᾶς Αὐσιό. ἱπ. 4. εχ δεάϊδιι5 δομιγεγδηῖς ([οολ5 ποη Δ4ἀἸτ1γ) ργοάμτ, στα 
ΡΙΔΟΕΝΙςοΙ Οεγθ αὶ. (οά!ςοῖβ Ογδεο Ἡεγοϊοοσιπι, νιζάταπι ϑορμΐδγιῃ, ΡΏΙ-. 
Ἰοίἔγατι Ππηϊου!5 [πηασίπιιπ, ὅς (ΑΙ ΠἜγατὶ ἐκφράσεων Ν ἐπεῖιβ σοποϊπηΐμ5 ὃς 
οἰ ΕΙ σατίι5 ἴῃ ϑνὸ ἐχοι, ΑΠ. 1550. ΠιεΠΉηἶς ΜοτΈ] 15, ἐατησια νίμὶ 1η πὰ 
εὐϊτίοπε ΠΟΙ ἔπ1Π{ ργδοάϊοαι, εἰ! 4επιαιε εἀιτοηῖς εαχη Ππς ριῖτο, αππετη ρο- 
Π65 (ς εἴτε αἰτιὰ σσατεγο ἀοηδίππη, [ππσογπηδηπι15,1η {ππ61|5 Ἰπε ας Δα Ρατίοι- 
{πὶ «Ατί5 (.16 Εερτ. τόξφ. ἰσοπιππ ἀςηίπις ΡὨΗΙΠοτατι [πᾶ νουπο δτερμᾶ- 
ΠῚ ΝΙΡΤΙ στα νετί. Αὐτοοτγαπη (ΟλτΠη. Ργιβασοῖαε, Ατβεπδεὶ ςοἰ εφγδηεῖς, 
Μιμοηι! Οτας. ἐς ορτίπιο ρεϊποίρε, ΠΟατγατὶβ Οὐδτ. ἐς Β οσ!!5 ππππευῖθιις ἃς ρί- 
15 ἸΝΊρτί Οραίςι]15 ισυτἴδτη ἴῃ 4το ΒΑΠΙ, 1525 ἀριι Ηοητισμπι Ροτα [πςοτα δ - 
Ιρεχιι. 

564 {Π|5 ἃς τε! ! τις οἀϊτίοπο5 οροτμπη, ἃ ΡΗΠοἰξγατῖς δ ποίξγαπη δοτάτοπι 
«επιδτοτιηη, οπληο5 Οδίςιιγδυίς ρτδειξαητιΠπηα ἰπ μσπς ἄϊεπι εἀϊτο Εςά. Μο- 
τε !, δι Πάϊις ᾿ς δά εδπὶ εἀϊτίοπεπι ν[ις ἤιογαῖ ΑἸ άϊπα ἰῃρτίμη!5 εἀϊτίοης, ἃ 
4114 τέχειι5 Μοτο Πἰλητ15 ποπηῇ γε Πππης,, ἃς ρΙοταπησας ΓὙρορσγαρβοσηπι ρο- 
τιτις Ἰαρίιι, υάγη Πιάϊο Οὐἰτιοὶ ἀἰςοαϊτ. Ῥγδοτεγθα εχ ΒΙδΙοῖμεοα Ἀορία 
Ῥαυπεηῇ ςοὐάϊςε5 πλέζις οἰ τδπα οΧχάταῖοβ, ἡ νιτᾶβ ΑΡΟΙΪομΙὶ Ὑ γαπεηί!5, 

ϑορίι- 
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δορμηβαπιηηπε ΒΗ οτίδιη διηρ!εέζεγεητατ, ΑὖὉ Αάπίαπο 4ιοααε Ταγπεθο 
δὰ οτάπη ςοά!οὶβ {π| ποταῖαβ νδγῖᾶβ ἰςξτιοη 5. ὅς ἐπε ἀδτιοπεβ ΠΟΙ ΠΙςδτᾶς 
Δεςερίτ; Ῥλυΐίαιιε Ῥετδμ!! ετίδπὶ σοαϊςος οἰππὶ {ὉΠ 1115. ὅς ΒΙ οἵϊις Οἴδθοὶς νἤις 
[πὸ Ἐχ Ηϊδ ὀχοογρῖαβ [εφλίοπεβ δι ραιιοδβ τπαγριηθιι5 Πᾶς εαϊτοηῖς Μο- 
τε 5 ΑΙ ες, {τᾶς ΠΟΙΙ5 ποίξγιβ ὁρροσζιιηο Ιοςο Πα οΠ τον ἱπαϊοδυήτηιις, Βίοαμε 

δάεο; εχ 4815 (οπείδιις ἐα5 Μοζεί μς ἀεγιπδιιεσις. [Επλο] τποπεπάοϑ  εέξογες 
ποίξτος εἰἦξ εχ Ἰπ δι! πηι15. 
Νέας ΠΕρΑΠ ΑΙ ΠῚ; 1{Π1|: αἰταπαὰ {πρΠ61|5 Μοσε!]!] τη ΔἸ υδητιπη [πςῖς Ρᾶγ- 

εἶπα ἰρίππι δττα! 18 ῬΗΙ]οἰξγδτότιιπα [οτρτίς, ραττίπι ἀβοτοπαι οοςαῇοπεπὶ {πρ- 
Ρεαιταῆς. Νεαπε ἱπξε τοῖτεῦ π΄ αι διυίάατη. ἰοοῖδ ἱπηριιτ]Ππηὰ5 ΑἸεπηδηηὶ 
ΒΠιπιςοίηϊ, Απεοπὶϊ Βοηβηί!, δὲ διερμδηὶ ἸΝΙρτὶ νετοηοβ., {1185 ἱπτεγρο]α- 
νἱϊ, εππεπάδῆςε, ϑεὰ νε] Ποτάγηεη δ. ΠΕ] Πατη]Ππητιπὶ ΠΟΡῚ5 τοχτιΠὴ το σα, 
ἴπ νοοῖδιι5 ραἤππι σογταρτιπι; ἰδοιιηὶβ νΑγ115.) (ἢ ΒΘΟρ ἈΠ άτιπη πιαχίτις ἢπο- 
τα, ἰδητοπι, ἀπε οπῖθιι5 ρειταυγθατιπη, Ὑπάε νεπῖο ποθὴ ςοποϊπηδτὶ πο 
Ροτείε Εἰαΐςα,, πιίηιι [που]οπτα, ἃ γεγο [Ἐη{ γδεςουιτη ραππιπη δ]επα. Οἱοά 
ἃς ἴῃ 115 Μοτε]]ο Βαῖῖς ταῦο ἐπεηΐτ, ἴῃ {μα 0115 ἸητεσοΥ τοχτιις ἔΔο1] ΠῚ αττεπιιότὶ 
ἱπτεγρτετὶ νίαπι ἐχρ] οαπάϊ ραπάοτγο νἱ ἀοθατιγ, τ ἀπιθίμηαι ἢτ, ντπιπη ρτατιι- 
Ιλπάϊτιτη τη ἔπεγισ ἀε Μοτεῖ]ι εὐἀϊείοπε τεὶ Πττεγαγίδε . δὴ σοπάο]οπάϊπιπι, 
ἀιδηδοααίάεπι εἃ ΕἸίΔο ῬυτΟΒΙ!, Δἰἰοτιπιαιις νγοπιπι ργδο ἘδπεΠΠἸπιόσιιπι, 
ἴπ ιῆθτια δέ. Θοιβοίτεά, [ππσεγπιδηπι5 πΠοίξοῦ ἔπϊς., σοηΠΙππι δἀοτγηδπήλε 
Βιδιῖς ρδιο ππε!οτῖβ, ρους ογεάοτς ρᾶγ οἵἘ, ορέπιπι ΡἈΠ]οἤτγαεβοτιπι εἐϊτῖ- 
οηΐβ ᾿ητεπιειτε ντάεταγ. ᾿ς ἐο ἰηἤδίτιτο ἴτὰ ἅμ; μαϊθνόνηε, 1η 11Ὸ- 
τετὶς ἱπεά ες δά Ρικίοἰππη, (τ ρεῖ5 ἀ.16 Εεδτ.τόο3. ἮΝ ἘΧσεγρῖᾶ νιτῸ 40- 
Θἰβῆπιο ποδιίσις ἀγηϊ οἰ Πππο ἴο. ΑΙ. Ἑλθτοῖο ἀεροπηιθ. 106 βῥιμοίγαὶ ἐ- 
αἰϊέίονε 4π εὐρί αἰ (ὑγιδδ, πάρε ῥὶε ῥίηγα σηχίϊα. Ηαόεο εἸῖρε αρμα γιὸ ἃ 

᾿ (γαΐογο βῥηομγαξὶ Ιοοπος, Ἡρωϊκαὶ, Βίως σοζδιφῶν, ἱέονε ΡῥηοιἬγαξλἸωρίογες εἰς 
κονῶς; ΟΙΪΑ οἰήρε οαἰα Τγεροίϊς Ογάέοε ἐπ ὅθ. Παύεο “δπίφηο «ἰρεξηπηρεὶ [χ- 
“υϑρῖς Κιρηραομοϊλ ον ίοερε ῥογαίνε ἐϊδγογαε,, οὐ 85 Ῥῥηομίγαηὶ ἐρήδοίας ἐκ Μ55. 
Ῥαίαίίρρῖς αμέξίογεε, ἐ5᾽ ἦρε ογρρεῖα ῥαδο ποίάς εορῤίοας Κιρμεαομοϊῆ, ζημας γηογέθ )74ε- 
φερέμσ ἐαΐογε ποῦ ῥοΐμίέ. (Οετοτιτη ροίοης, {δος ἀς Ργδοίειτα ἃ Μοόζεῖ]ο ορε- 
τὰ (δπτῖο,, πταΐτῖς νἱτοῦαπη ἀοέζοτιηη {π|ΗΓἀρ!]5 σοπβτπΊατὶ, (ε4 4} 115 εἰξ ο- 
Ριι5, νδὶ τοίππι τε[πἰπηοηΐα δα ιητὸ Οιδε Ιηβηϊτὰ δάάπιςετε ροίεπη, ἢ ἰπδ6- 
τεῖ. Ατδπιοηθῃ πιείϑ εἰς δἰϊεπιιπη. γε δΔἰ!οσιιηὶ πε π 15 ἐπδιγαπα 5 Ιητεστος 
1ἰθτοϑ ἱπιρίεαπι, ἰδοι εις ρατεῦῖς ρδιισαβ ρἰαρσιαβ. ποίξγας σοπίογοπει οἰῖπὶ 
Μοχε  ΠἸδηῖ5, Ρ  ατα, ]ιιάπι αἰχὶ, ἀἸςὶ ροτιμς, Ρυδεζοτοα ταβάϊο εᾶπγν τοπὶ ποη 
ολτίτιγάπη ραταῦαπη. Οιᾶς ολιπἃ τη ]Δὶ ἔτ, σὰ ἰῃ οὐ οπιατίοηΐθιι5 φιοαις 
τῆ οἷ5 γάγῖτ5 ΜόΎΈ]1ο ἰδρίϊι5 (πος5 ἐχργουδιιευῖπι, 4105 τιιπὶ ἔεγε τετρσὶ ταῃτιΠΊ, 
ν δὶ τατίοπο δάμιις ργοθδθ!!! (δε τιιετὶ ρος νιἀθγεητατ. Μδηϊείξος. επίπὶ 
εἴτοσεϑ ἰρίοβ ἔδοι]ς ἀεργεμεπίαπη [τὶ ἜΧΗΙ πηδα!. 115... υδε5 σοιηράτατε πο- 
ἢτα στη 1Π|5 ν τι πη εἰσι: τε! φαόγιμτι ράγιπη ἰητεγοί!ς γάτιιβ., ποζάζιπη Πησιι- 
Ἰἰς ρᾳρίπὶς δ! ιιοτῖβ5 Μοσε πὶ {1 ἱπιεπίδπτ, ἐοαις σόπογα ἱμα! Δ] οἱ] ἰλθοτῖς 
ἐχογείσεγε ποῦὶς ἐξητίαπε δἰ γιδιοπιιπ ἔαττασίποπι, 4αῖθιι5 ἔδεε ροίπητ ςα- 
τοῖς. πποάο ἐς νεηταῖς τοποπἃ [0]1415 υὐφέιαὺ ἴσιο ἀγριιπΊθηΠτίς ἱρῇϑ ἔτε- 
τῖς (Δτιϑξβόξιιπι. Μάΐτο τηΐπιιβ οριιβ ππτ, ππε (Δ ]]Π1ςὶς ΝΊρεποι!, ἤπς ΑΠρ]]- 
εἷ5 Ολγοῖι ΒΙουιπεῖῖ ςοπίεγεπα!β. νοὶ πιεὸ νεῖ ἰεέζογιπι οὐἱο ἀθυτ. ΕΔ ε- 
Ἠἰπῇ ταῦ ΠΠπης 4 Τ ατίηα νετίοης δοίτε εἰς πιδηϊξείξτιτη, πεηας, νι 1ἀ δι, ςοη- 
Π|ῖο Πεη. Οὐ, φιοά ΝΊσεπει! ἱητεγργοτατοπεπη (ΔΙ ΠΙσᾶπι., 4π τη] ὶ ντὶ 
Ἰιοαῖς, δὰ γευποπεγα (πὰτὶ Μοσο]]ς ἐχερῖτ, Ψτποη περ] σεητίας [ξἀ ςοη- 

{Π|ιὸ 
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Π|ΙῸ τὐδπεπάπμι πε, 4ιοα τασῖπς5 Παθῖτα Π]ἀτιῖπὶ νεγποπαπηη Ο ἐδ δυο θιι5 
ποίξεϊϑβ τάτίο βου, ; 

Οἰιδητιτη 1ΔΠ0 Δ Ορογδίη δίτπος, [ςτὶρεῖ5 ΡΒ] οἰξγαζοπιπη ἃ ποθ ὶ5 ρτδε-. 
{Ἐταπη , ἐο δῆτε ὁπηη]ὰ εἰδίσογδιμπημ5., νὰ τεέχτιπὶ Οτδθςιπη 4πλπη ἐπηεηα δε" 
Πηλμηγ ἀαγεμημ5.5, (μ Π6 115 δὰ ἐπὶ τεπὰ νῇ,, ρύβεῖεῦ εᾶ,48δε Αἰάϊπα ὅς Μογε]- 
Ἰίδπα εἀϊτῖο {πρρεἀϊταδατ,πιϊπίπηε ροεηϊτεπάις, 414ε ογάϊπε ργοῖπάε τγείεγγε, υἱσ 
τίίαιε ἀοέξί5., 711 οἃ ἱπρρεαϊταιπιόγιητ, ρα ]ἰος στατίαθ ἄσετε . ὃς Πεςε[Πτατῖς 
εἴς δὲ Βιιπηδηιτατί5 ἜχιΠπηάπλμ5, [ἢ Οἱή “ρο ομῆὶ τρίτον πῃ σηὶ ποθ] 5 δάϊι- 
τηξητο διέγε ἰοξπ ΟΠ 65 εχ Ζαδτιοῦ σοά!οῖδιι5, 4105 ΒΙ δ] οτμεοα Ν δείοδηα μοάϊς 
φἴϊετιιατ, ἐχρεύργᾶς, 4145 ἀοθοπηιβ Πππηπηδο ἴῃ Ἦ85 {ἰττογᾶβ ργουποιεη 25 ρτο- 
Ρέπποηὶ 1 {Ππηξης Δ. ΚΚΕΝΤΙΙ ΖΑΘΟΟΔΑ͂ΟΝΙ!, ἰαυάλτας ὈΙ0]1ο- 
τῆεοδε ργαείεέιι ἀἰρηιιπηι. Ἐροσιιτη ρυίπιιβ., 41 πππλεγο οοό ἤσηατιγ, εἰξ, 
4μπεπὶ [απ οαμμη ῥγΊΟγ 29: Ρ] ΟΠ] ΠΊΠ 116 ΠΟΙ ΠΑΠΊμ5; νι ἢ δ αμηης αἰξεγηης ν οἷ 
Κορραγηρ Αἰ ΟΣ) Μ22. ν ΟΟΔΤΏΙΙ5. ΕἸ1ΠῚ7 41] Ππτπ τοιό πούδτιγ, Οἴμρι5 δοςείϊετε 
ἄϊιο 4111.) αἰτεῦ εχ νυθιπδεῖθιι. αἰτεσ ἐχ Βιδ]οῖμεςα Ῥαϊδτιπα,, τη. Ν᾽ διϊσαμδπα 
τιδηϑίαι. Αα Πδες εἰατπιηι γι σΟΤ771..08. ΚΚΑΝΤΖΙΙ, Ρτοίεῆο- 
τὶς Ὗ γατιβ δι! ξηΐ15, μυπηαηιτατὶ, ἃς 11,4. 7 81 Κα [δ᾽ εἰπίάεπη νεθὶς ΕΛ ΑΤΥ δ 
φτδτίδε ἀςθόηχις νίππι ςοάϊοῖς ΒΙΒ]οτῆεολς Μαρσάαδϊεπεηῇς, οἤμάτίᾶςεὶ ημῖ- 
ἄσπη, [ξ4 4ιεπιορτίπηας εἴς ποῖᾶς δἰϊεσαταα ραῆππι ἃ ποῦὶ5 ἰεξλίοηςς ἔδοι]!ς, 
ἀοξιίοηθις ργοῦδάθπης, Ργάθῖεγθα ρϑμΐο δῆτε ἰαιιάατι 11, ΖΑΘΘΟΛΑΟΝΙΙ 
ἰδεπεῇοῖο ν {5 {{ππ| ΔητΙ 1115 5οῃ 1115. δά νἱτάπὶ ΑΡΟΙ]ΟπΙ!, οοάϊοϊς Ῥαϊατίηὶ 
τηδιρΡΊηὶ δα! θέξις., ̓ τθηλατι8 1155 4126 τηδηι1 {πὰ ΓλοΠδζιι5 Αὐςοίφίοἰι5. ἃς Ἐπὶ-᾿ 
νι Ν᾽ τπις δα ογαβ᾽ δοαίοιπη {ποτιτῃ ΔΙ ]επόέγαης, εἰ! τι4 ἐπί τη ἸΔΠ1 τᾶςοο, 
4165 ντ ᾿π τοῖο μος ορετε γε ξίτιεπάο, ἴτὰ δ ᾿η ΑΡΟ]οηι! νίτα νί ποῦὶς ἢι- 
εἴπηζ, ροίξεα πο ἰοοο ςοτηπιεπηοταπάδ, [Ι͂ῃ {πθδιμππέλτ5 νῖτὰς ΑΡο Ομ 
εἰμίαεπι ἐρήδοίς δάϊιπιεπῖο πὸπ Ἰἰομῖς ντὶ ,). πὴ ιοά ρο[ἰπσεπίμπη 
(ΟἸΪατῖο εἀϊτοπιιπι Ηοητῖςὶ δτερῆδηὶ, ἘΠ Βματάϊ Γαιθίηι., ὅς εἰϊι5., φιιδε (Ομ Δ οῖ 
ποππης ρῥτοίϊατ, ποῦ 5 γοΠπαπεγεῖ, [Δ0γὶ δ γειὰ λὰ Η]εγοοίονε ἐγαςηάδιο- 
ες Πᾶπῖ ραιςα5. {ιΔςε γΊπισι Γλο ἐπ. [πισαπι ΗΠ επί ργδειεγίεγδησ, εἰς 
ἀεηι οἴη ΡΒ] οἴδγατὶ νῖτα ΑρΟ ]ομΙ οοπηράγατιο Ππιρρεάϊταιμτ. Αἀ οὐδας δὸ- 
Ῥῥήδαγμηε, 485 ἴῃ ςοάϊος ΟΟΙ]]οσὶ! οι Αςδάειηιας Οχοη. οδίθγιδιογατ, [6 - 
ἐζιοποβ ἀπ ετία5, Βυϊταηηϊδείπδς ἄοςις ΚΙΟΗ͂. ΒΕΝΤΑ ΕΙΣ δ Παρυ αὶ [4- 
νοτο ΠΟΡΙΓοιμ τ σοπηπηππηίςαιτ, (ΟΠ ογπαπάογμητη ορέπιπῃ ΡΠ οἰξγδιθούιηπι 
οἰτ45 ΟΪ τη {πζερτα, ὃς ἐπα] σατο [ρεοἰπηῖπε ἀεοίαγατα, ομαΐτπι5 1Π ρε τη15 δα! οηΙς 
Πμῖὰ5 (ΟΠ Πἰς Ἰἀεπτίάετη Ποποσιῆςε, νὰ Ρὰγ εἰἘ, τπεηείοπεπι {εοιπη5.. ἀε[πηρὶ 
Ρἰδουμου; Βαθογεπλις παιτ ἀπο, 4ιοά τοὶ {ἰτγογασίας σγατυ!λγοπηατ, (ο- 
τετππη [ἰδ ογ, εχ 410 Ἔχοοῦρτας βιογιης 1|ς ἰςέτίοπο5, τηδηςι5 ροτπάς εξ δῖ- 
46 Θά, ἰεξξίοηο5 ταπηςη ποπ σοητοπηποπδβ ραίπηι Πιρρεαϊταιτ, Οᾶ- 
ΤΠῚ τάπλεη ἰοησε πιαίογεπη πηςίϊετη ἀοθαπηις ργδείξδηειηπηο οοαϊοὶ, ποτα 
Ῥεῖ (αγοίρε δοδεηζίμρη ΠΟ ]5 τεδηίπηιῇς νὶγ δά {ϊἰττογὰβ θοπᾶβ ργοιθεπίδϑ αῦ- 
ψ" Τγηδη 445 Πδτιις 1, Δ. Ε.4 8 ΚΙ ΟΥΓ δ, 4] εὐπὶ 40 μδογεαιθιιβ Ριυτίς μἰπὶς 
ΟΠΟ ἃςοερίτ, ΠΟΡΙςππη γετο ργὸ νεζογὶβ δπηϊοϊτίας ἰαγε ςοπηπηπηίοδιμς. Ε- 

ΝΠ Π05,) 4πο(, νηάς Δ[΄δτιις εἰΐξε, τη αι 46πὶ πο [Δτ|5 οοπίξαγετς, δεῥο- 
ἐἰαρηηε ΔΡΡ εἰ ]δυίπηιι5. ἹΡΠαίαμπε {ἰτεογὰ 5. ̓ πά!οίπμη ἔαςεγε [ο]επηιβ, Οεπί- 
οὐὰ τάπηξη εἰς ἐο εὐοξϊι, ἰᾶπὰ ἢος πιαίογοϑβ στατίας οἱ, ΕΖΒΚΙ(ΟΙΟ ποίϊτο 
ΔΡΊΠΊΙ5.,, Ζιιο( ]τςς 112 ἀοἤίτιε νὶχ [δ το 5 ἴῃ ἱπῃρεα!Π]Πππῖο οροῖα Εχιτς ΠΟ- 
15 ΡΟΠ]Πςοτὶ Πἰοιμετ. (σειτς εἶπις Οοάϊοῖς Ορε ἰδοιιπβ ἴῃ νἱτ5 ἰορ᾿Πξλτιπι, 
Μψηιζα ΟΧοορτὰ , ἀπὰς ἴῃ νίτα δ δ) [παῖς το! παποπ4, οπιποϑ ἰσμῖς ἱπιρίοτε 

τηᾶ- 
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'σηλσηαηίσιε Ορτμηδύπῆη [εξ οηττη ἐξ σεζεπη ςο Π’σεῖο. Ἐχ θεὸ γεῖτο ροτῖταβ ἰε- 
ἑξίοποϑ ὅς ἰδσπάτιπι πληρώματα» Ῥάττε μαι ροίἔγεηηα σοπῇβτγηάτιης ἄπο ςο- 
αἴοε5 Ν᾽ διίσδῃϊ » εχ υιθι15 ἐχοεγρταβ ἰθέλίοπεβ ἀΠππεγία5., σΠΔ ργδεῖο 1ΔΠ| οχί. 
πΐξης νῖταε δορ μη ξαγιιπη, δοςερίτπιϑ ἃ νῖγο {Πππ|π. Ὰ ΝΚΕΝΤΙΟ ΖΑΟ.- 
ΘΟΑΟΝΙΟ. (παπιοθτειη δας ἱπτεστας δα σαἰσειη ΠυΠτ5 Εἀ!ΙΟΠ|5 τερτδε- 
ἰσητατο ΔηϊπηῈ15 ἔπ|τ, (Ομπη τπηεπ ΟὈ ΘΓ ΠΔΓΕΠΊΠΒ 5 “ΠΡ ἐπί ις, τη 4 θι5 αἱ!- 
414 εἴθε πηοπηεητὶ., 645 σοη(ητίγο οη1 ςοάίος ΡατίοΠίαπο, ἃς [δε !οπ θ᾽ 
ΘΙ ΠΑ ΠΔ}}15.. [ἢ [115 νἱτοπϑτμας εἴτε ἐογιπ σοάϊσιγα ἰεξλιοηεβ.. σοηἢΠ πὶ 
{{ππ4 νι[ππὶ τηπταγε., ἀῦι16 οάτιπι ροτίοτος , ἰπ 145 Δ|10]1 πο Ἰη οἱ ΑἸ Π πη115, ἱπι ᾿ 
“σα ἰπεπα ποίξιϊς ςοπηπηεσιοτατε Πεπίας ρτοδης φιδηάοαις ἴπ νἱτῖ5. 50- 
Ρ λγιπη τειτιεπ 15. ἐρλέογτε ΓΚ χέϊοη4., οὐππι5. τπεϊογεβ Ζιαίάδπι ἰεέπ!οπ 5 
ΡΑΓΕΠῚ σΟΠΊΠΊΙΠΙ ατῖς.  ἰδιήλι τὸ ΖΑ ΟΟΛΑΌΝΙῸΟ (ομεάϊς., ραττίηι 
ΟἸαιαῖο ϑαἰπιαῖο, αι} μδιῖς ραιιοδβ. ἐατιπη 1ῃ ΠΊΑΓρί ΠΕ πη ΠΟ α1ς]5 [Π| τοι] γαῖ, 
ἀεθεπις, 
δ ἩἨεγοϊοῖς ἐγηδου δ 415 Ππρροτίδϑβ τα] ογε σοἀοχ Ο]] σὴ ΝΟΙΙ ρα χοπηίοη- 
ξς, σα] ΠΠρτὰ ππεητ ΟΠ 6 ΠῚ [δ οΙ 115, ΕΧ 4πὸ ἀείοτίρτας Δοςιιγδε Πππιᾷ τπᾶπιι [πᾶ 
Ἰεθειοποβ Οὐ ΒΕΝ ΤΙ ΕΊΙΝΘ ποῦις οοηςείπε, Αἀαεγδετάεπι εέϊίοπος (ὐοα!- 
οἷ5 Βατοςοίδηὶ, 4115 εδίδομη., νἱγ ἨΔ ηΠΊπηις5. Ἰἀεσπημιε ἀοέϊηππιι5, [Ο. 
ἮΝ ΒΟ ΝΥ5, δηξίι ἀπτοσὶβ λυσιγηητιΠ1. Ιαχῖᾶ σατῃ ᾿εξεϊοπίδθιις (Ο αἰςΙς 
ΓλυΙΔΠὶ άπ δῆτε τγδη πη εγατ, ΟΠΙΡιις ἔοτο ἔγοτις ΠΡ 6115 ορι5 μαι εἤε ρα- 
ται ,νῦ Μδηπε 15 ΜοίςΠοραΪ 5.0 ]14., τπι τη Ν δίοαπα Β:]οῖμεςα. τατη ἴῃ 
Ὑιπαοθοπεπηίι οι (4ε ιοτιπι 1110 τγδη τη}Πἃ δὰ της μρεοϊπαῖπα,, ἐς πος 
Τλτηθεοῖις τη Τ. Ν. ΒΙΒ]. νΊπάοΌ. σεἰτίοτεπη της τοάάϊάοτς.,.) νεὶ Μάχίτηι ΡὶΔ- 
ππάδς τεχνολογίαν. ἢ, Ε. νοςιΠῚ ἴῃ πος Ορετα γαΠ ΟΠΠΠῚ ἘΧρ Ἰσατίοποη1, 46- 
(σε! ] οπιγάτεμη. ΝῚΧ ἐπὶπι “πο οροτδο ρτοτίπτη οὔτε [ρας πηῖπα ἐοτιιπι. 4146 
ΠΊΘΟΙΠῚ ΠΟΠΊΠΊΠΠΙσᾶτα ἔΠ|Π{ τε πη] πὶ. ΡΟ ΠΙςοτὶ ν!ἀοθαπτιιγ. 

ΝΝε4αε τηδίουίς πηοππεητὶ τη ]ῃὶ νΠ8. Πιοτιπτ εἰς πὶ Μοίομορα (οΠο] Τὰ 
δά ̓πηλοίπο5. νι δι ὀνομάτων Ἀττικῶν συλλογὴ εχ τεχνολογίᾳ οἰι5 δὰ ̓ πιᾶ- 
σίπες ΡΠ] οἰγατι σοπίἀγοίπατα,, ηπδε ἴῃ ' Δίσδη!ς σοάΐοιθιι5 (οἰς οβογοῦδης ο- 
τηηίδ. ΜοίςποραςΒ οἱ 14 ετίατη ἴῃ ΒΙΒ]οτπεοα ν:πάοδθοπεπῇ, νι τὰ Γἰδτο 
4αίητο ἐς ε4 1 ἀτηθεοῖι5 ἄοοοτ, (σοητεπτιις ᾿ἰσίτι Πεὶς εἰς νηὶ Παῖς σοαἰοῖ8 
1 λυάίαπὶ., οὐϊπ5 ᾿εφπ!οπΙθι5 {ποά ντὶ ποῦς ᾿ἰσπεσς, ΒΕΝ Τ ΚΕΠῚ ὅταις 
ἩΨΝΘΌΒΟΝΙ, νιτόπαμη εἸ]. εἰς θεποβοίατη. [»; Οαη ναὶ εοερῥγαδης ἰπσοηῖο 
πτεπάπιπι ἔπ|τ. πεήπα Ἰη!ἀπ401165 ν᾽ 4 απτιγ οἰ εσδητ τη: σογροτίβ ππουὶ, 
εἴπη ἴῃς Μ55. σοαίοιμπι ορε. Ἐρήοίσο ἀεηϊπε᾽ σπὶ τηθιι5 σοάϊοιδιι5 ΝΔ- 
τἰσοπὶς σοτηράγαγε Π στ, πο τιττ5 ἀοός ΖΑ ΘΘΑῸΟ ΝΠ Βεπειοίςη- 
εἶδε 1π φοςορτίς [ετίηηι5.. ἐχ ΠΡ 115 ρυδοῖογοα ἱποαάϊταβ {υδίαδπι ΡΆΙ οἰ γατὶ ορι- 
(ποίας, νεἰ. ἢ π1δ}15., ἐρξοϊδτιτη (τασηχοητα ργοτυ!πηι5. Ομᾶ5. οηΐπη ἴςοτ- 
{ππ| 10. Δεν ῆς ἑαϊ ἀεταῖ, ραττίπη ἀητεα ποη νυΐσαταβ, ραττίπη να] σατατίπη ἐππεῦ- 
ἀλείοηεϑ ὃς {πρρ] ἐπιεητα. πεῖς Ζι 6 {πο Ιοςο πος ᾿πίευις, πε υ!ἀεμλτπο- 
ποτ διτπερατ, Ρύδετεγεα παῖ ραιοα δά ορι{Ἐο]451125 ἐππεηἀδηεδς βαγοςςιδ- 
Ππππ σοά!ςεπῚ σοητα Π{ε, Ἅτηπε δάςο μεῖς ποις νἶγος ἐστεσίοβ ΒΕΝ Τ- 
ΓΕΙΝΜ ἃ ΗΝ ΏΘΟΝΨΜ ραῖτεβ [πὰ5 ΠΟ νἱπάϊςατο., ἴαςι!ς ποῖᾷβ πο- 
ἤτιας δὰ οαίαεπι ργοάττιγαβ σοπ ἢ πηι. ᾿ 

᾿ Ῥυδεῖετοα, {85 δὰ ογατη Το άϊοῖ5 {{| Δ]]ςτιογαῖ ἤπια οπποπάατοπος, ἤπς ἰ6- 
ξδίοπες νατίδητοβ, ὁ πάνυ δαἰτηδίπι5,, ἐ45 ρτῸ {ππηπιο 1π θοΠΔ5 {ππτεγλ8 ΔΠΟ- 

τοι οΧ 1Π|Ἐγ ἘΠ πὰ πτὰ ὈΙ ΡΒ]! οτῆ εςα ρ᾽οτατί5 ρατίτεν ἃς ἐγ Δ τ] ΟΠ! 5 ἸΠτοῦ ρατγο5 μλ- 

ξαϊάτος {ΠΠ0{{π ΠΊ πητιπὶ ἐχεπηρίαπι , ΓΟ ΑΝΝΕΒ ἊΝ ΟἈ 5, Ἐριςοριβ 
᾿ 2 Νού- 



ΧΙ ΡΑΜΕΕΑΤΙ70Ο. 

ΝΙοπιϊοεπῇς, ρὲῖ υἱγαπι ΒΚ οπογοπάππι., ΠΟΡἤας ἀπλιοἰΠππλπὶ., [Ο. Ἐ Ἀ- 

ΝΕ5Τ. ΘΚ ΆΑΒΙΨΝΜ, δά πος τγαηίπλτε σαγαιῖτ. (Οππι1}}15 πηαχὶ πηδπ ραᾶτ- 

τεπὶ ςοπιοπίεθαητ ἐα, {πᾶς ἴῃ πιάτρίης Πἰτὶ, αὶ νίθι5 οἰατιΠππηὶ νη, ΡΕΊΆΙ 

ἘΒΑΝΖΊΙ!, οἷϊηι ἱπίδυμιεθας, εγαητ δηποῖδῖαι. Εδ νεέτο νὶγ 1116 οἰδγ. ἐ 

(βεάϊς Οτετεγίδηϊβ ἀσρτγογητα εἰδ, τηδηι {π4 δά(οτιρίεγας 1η (γοητηριςῖο εἴτις 

Ἔχειηρ τί. Πίσας {ρὶςίοπεπι ες δαάιάεγατ, ε οοι, Ραἰδεῖπο ἐ4 Ογαζοσιπι 

ἀείπγαΠΠς,, [015 ἱπτογάμπι δα α!τῖ5: ιοά να Πηπηπῃ εἴτ ρατοῦιε ραίϊπι εχ οο- 

ἀἰϊεῖς Ῥαίαγίηι ἰςφειοπῖθιιβ . ἴῃ ποτὶ ποξετις οὈ(γιδεῖβ., ὃς ομπ Οὐπτε 4 Π15 1}}15 
ΓΟ 2τῖ5. Νέας ἀπθίτεπι, εαίδεμη 1125 εἴα σατη δαἰ πιαίϊαπίβ ; νοὶ ἃ Ογατεγο 

εηϊπ| δαἰ πηαῇιις {{{25 ἀοοίρετε ροτιῖς, νεῖ ἴπ εππάειη οοάϊοεπι τη ΒΙΡ]. Ηεγ- 
ἀεἸδεγσοπῇ ἱποίάεγε : πη} ιοα δδἰπηδῆπ σιοαπε ραἤϊπι, ν εἶ εχ ἴπο ἱηρεηῖο, 
νεῖ αἰϊππάς ργοίεξζα, 1} δάτεςεγῖς ποπηθ}]α : ραίππη επὶπῃ 1ῃ 115 οσσαγγμηῖ, 
τιοτιμπι Π.]]π1π| ἴῃ ΟΠιτετδη!5 νεἰξισίμπι ἱππεηια5, ἘΠ επίαας ἐπ εαἰτοης, 

Ππᾶπὶ μαῦρο, Αἰαϊπα. τὰτᾶς συίάετη, [εἀ θοηδε ποῖᾶς, ἤπιε ἰεέξξίοπες ἤπς ἐ- 
τηοπάδεοηεβ πηάπε5 ἀοέϊα ἀπποῖδαϊτ, εἰπίααε ετίαπῃ τεῖ. νδισιπαας νέα] ἠ11- 
δι ππῆεης, τε σίοημς {ππππιὰ νθΊ αι ἃ τς ἐδέξιπι ἱπάϊοίμπι {πς, ; 

Τέχει Πίίσε ργδεῇα!!5 ᾿ππειπιετὶς 1π ]οςῖϑ τεξείτατο ἀῖαμε ἤγπηαῖο, νεγῆο- 
πεπ Δσρτεῆι {{πππ15, ΠιΆτη ὅς ἐπηοπάλγε Ἰηβηϊτῖ5 ἴῃ ἰοςῖ5 ετὰῖ πεςεῆς,, φιοά 
νεΐτεχτις, νοὶ Ἰητογργεείβ νίτιο ἰαδόγαγεῦ; δ δά τεχειπῇ Ρτορ 5 τεοσατε ᾿- 
εἴδῖ. ἃ ομἶτς5 νΕΓΡ15 ἰοπρίι5 ρ]εγηση 16. [15 οπίάγη ἰπ ἰος5, ἴπ 4υΐθι5, ἢ (εη- 
[ἀπ᾿ ἰρεέξατεβ.. ἔεστί ροτῆες, τεςεάοραι, (σεῖτε επὶπι ἴῃ Οτδεοοσαπη [15 
Ἰπτογρτεῖδη ας [τὰ τειῃρεγδηάμπα ποθ 5 εἴα ἰειηρεγ ἐχηξίπηδυὶ, νεπεάις θαιραγα 
νεγίοης, δε ππππέξαγα ογατίοη!δβ ππτεγε σγδεςᾶ, ἱπηρεαιγεταγ ρια αγδεςε ποθὴ ἀο- 
ἔϊοϑβ [ξπίτι5 εὐ! 4εητία ; ΠΕ 41Ὲ ΠἰΠΉ14 ἱπτογργεγαπάϊ ᾿ροτῖατο Οτδεοα ἰεσεητίρις 
(πρΠάϊιιπι ρετίτοτπ νετῆοης, δά ρεηϊτι5 δε ιιεπάμπη [επίμπη, αταπειπάοίεπι 
ογδτοη!5 Ούδεςαθ, Ὁ μοα αιμάεπη εἰσνόμον δά ΠΟΡ]Κ5 ἴτὰ ἢδς ρᾶγτο ἔμϊτ εἰδ- 
Ὀοτγαπαιϊπι, νὰ Ποη τᾶπῇ ἐπιοπάλτδε τηλρὶςβ νεΓΠΟ 65 ριίογεβ 414π| τοῖᾶ ὨΟΙΙΔ Σ 
Βαες ποίτα ργοάϊγετς, [ἢ 4μᾶ [1 οἱ ᾿ἴπριιδε ἰδτίηδε ᾿Ἰπάοϊεπι δά ἀεπάδ 48λ6- 
ἄλτγα εἴξησ, νῃοῖπα} 15 ρ]εταπηαις εὰ ἱποίπῇπηι5,, ἢ {πε ἐχαέξε ἐχρυίπιοσς 
Ρίαπε ποη ρδτεγοτισ 2Ὁ|Π1 {Ἐγπποπὶς ἱπΠσΈ πίη γα , 1Π ὨΟΙΙ5 νὰ Ρἰ αγ πλμ πη ΕἾ115 τοὶ 
1πάϊςοϊτπι ἔξοϊ ΠΊ115. 

ἴῃ ποτῖς ποίτις Ὀγειήτδει πππ ἀπ: Πγμ5.. ἴτὰ ταπιςη νὰ ἰεσεησίατη σογητηο ἐς 
ἰη(οταίγεγηι5. ΟΒεηαϊς επῖπα ἰεέζογες ρἰεγοίααε, ἢ Ίπτεσν ἰεσεπάτιπι οσοητταζ, 
4ποἀ ποπηῃ! ροίὲ ἰοησαπη πιεαϊτδῦίοπεπη, ἃς ΔΒ θῖτος πῃ σοπἤίττα ᾿ἰρτοὸς 
ςοΙΉρΡίπτο5, Δ 1} ̓ἰσεατ, Ηΐπο ραἤππη δπποζάτα ποππι]]4, 4112Ὲ Ργδεζογπητ. 
τί ροτιμῆςης, {1 ἐογιιπη τάπειιπι, 4πόσαπι Πη ρα Ατῖ5 ἀοξϊγπα εξ, ταῖῖο μαθεη- 
ἀλίηει. ὍΤΑ]1Α ταπηθη εἰμ δά πσππειιγ, ποη ρ] πτίθιι5 ἔοτο 14 ξλοίπηι5 γος 
15, ψιδᾶπη αιας δά [δηϊϊπηι διιτοτῖβ οπηηϊδιις ἐχρὶοαηάμτη {πβΠολητ. Οὐεεεσᾷ 
14 ὁρεγδηι ργαεοῖριιε ἀεαίτημς, ν ΡΗΙΠοἰξγλτιπι ραττὶπι εχ Μ55. ρδυτ!πι εχ 
ὈοηΙ5 διζογιθι5 Ἐπηε πῃ ἀδύθ πηι. επιοπάδτιπιαιςε 1Ππ|βγάγετηι5. (ΟΟγηπηθη- 
ΤΆΤΙΟ5. ΕΠΪΠῚ ΠΟΘΙ5 [οτίσεγε δηίπημ5 δαῖτ ἔς, 4805 ΔΠΊΡΠΠΠππιος τεγιτη ρσᾶο- 
{Ἐλητιπυπάτιιτα ἴῃ Πἰς (ςυῖρτὶς Πππιμηα ψατίεταβ ἔοι! ρϑτεγας δάπηττοετε. 

(ὐετεσαπι ντ ἀἴε5 ἀΐετη ἄοςεῖ, ἴτὰ μεῖς φιοαιε, ἀππὶ {πθ ρταεὶο σετηῖς 
πος Οριιβ. (λζυτη, ΟὈΓδτιπδτιοπιπη ἰσίτητ, νατία οςςδῇοπε πδζάγιπη, [ρ1ς}1 6 - 
βἰαπι Ππδίππροτο ορετὶ ἤπῖτο ρἰαςιῖς. Ν᾽ ράτεασ (ς]]!ςεῖ, ππεῖρτπη ρείπηαπα εἤς, 
ἐπλξη ἀλτίοηι ἃ της ἀϊέζοτιπη αι υ4εατ, ράγάτιμτι δάςο, 4111146π| ἢ Ἑλεΐδπτ, ἱπ 
ΟΡ ΠΊΔΠῚ ράττετη 14 λοςίρετα πο ταπτιπη, (δ {ππηπγὰ ετἰδπι δηΐταὶ στδιϊτι" 
ἄϊπε ππεϊίογα εἀοςεητοβ Ρτοίεαι!. δαηείρεγαγε διπι πδεμόσαπῃ Ζυοταπάδπι 

γοηϊ- 
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γεπίδηι, νεἶ σοη πγᾶπ (Ἀ]τε πη ΔῈ ι]ογε ΠῚ, 411 τος στδιΠητηος Δ]Ἰογιπὶ εττο- 
τεβ ἔπε [ο]]ς το  Πογὸ {π{πῖππ]. ΟΟυιαπηιῖς, {1 Δ[1τοῦ ἀς της ἔξδτιιετε ρίδοοδῖ αμ]- 

Βυΐάαπι, 4] ἢπε αἰίοτγιπι οδιγοέξατιοηίθιι5 [ς ἔλητδπη τοῦ Παῖς ροίΐς ἐχπξὶ- 
τπεηῖ, ἰά 4ιοάιις τὶ ρετίπάς τ Πιταγιπι. 41 [Ὡπτᾶπη ἐχ {πὰ οροτὰ ποὴ οΔ- 
Ρῖο; ἰάεο {πζερτᾶ, ντ τιογεῖ οἰποίιπι, 4μιοά ἰερεβ Αςδάοτηϊδς ποίξγδε ταδὶ 
μηροπορδης, ἡξλτιιηι [ἰτογάτιπη Ῥγοξοοτοβ ἰοτίρτοτίθιις ργοΐδπ!ς ἐχρ!]ςαπάϊς 
νδοᾶτε ρΥδεοὶρίεξητζεϑ, 

δες «δι επίπη ἔπ|τ,, ογ., ΠπΔΠηι5 ἃ ρτίΠΊ15 ἰπἀς {πζερτὶ Εἰτ15 τη εγὶ5 
π|||5 14 Ορεγαπι ἀεαοτίτη ργδεοίριιε, νὲ δά ΙΔογοβ νίτ15 γεξειτεπι ἡ] 4114 εἰς 
εχ {10 σεηετγε {ττεγάτγιιπη ἰηίεσιήτε ροτετγαῖ νἹ ἀπ], εἰπε τεὶ τιιπὶ [εξ ΟΠ θι15, 
ται αἰ Ποττατιοηίθιις, ἐγεαμεπαιπη ἐρ ες πηΐπὰ εὐϊάετπι; ποη ἤπε ἀεάεοοτε 
τατλεῃ νεἰ Αςδάεπηϊδε ποῆτδε, νεῖ πγιπετγὶς φιοά Πηξίπεθαπα, Πετὶ ροῆξ ἐχ- 
Μππηάγεση., νὰ μοπείεις ἀεἤάετι!ς ὈΙΒ] οροίδλε ποῖ, ΤΉΗΟΜΑΕ 
ἙἘΒΙΤΘΟΘΗΙΙ, Βος φυίοηιά εἰ ορετᾶς ἴτε φιοάλπηδ πε ἀεροίςεῃτίς, 
ἀεείϊει. (συ νἹΠ ἴη ργοπιοιεηα!5 Πιίςε {πττετῖς Πξἀτπτη.. ἀταιε δά {πππητιις 
Ρᾶτίτεν {πρρεαϊταπάος ργοιηττιϊπεπι., ἃς ἴῃ {0 Π61|5 σοπαιηγεη 5 [οἱετ- 
τίατη . ἀεἰξίτι! τηδτετα δῷ Πουηίηῖθιι5 εἰπ5. {πε τηεᾶ τιιπὶ {π|τ.. ςοΠαϊτίο- 
πἰ5) {πρρεάϊταπάα., 4[145 ]Ζιόαιε πεΐξα5 εξ εχηβίπιαι. οποα {πρετείξ 
{Πεπεῖο τππιοϊπεπ δ ποη {πης οἰ δε! Πιπ νῖτὶ, Μ. [Ο. ΟΗ ἈΙΘΤΙΑΝΙ 
ἨΕΆΚΖΟΟΙΙ, ἀε Βος ορετε πιετῖτα 7) 411 ἃ πδῖιιγσα ιδί δά δες {πιι- 
αἴ ξογπιάτιιβ, εἰ Δεπηαε ἴῃ ποίξγα ετίαπι αΠΈΟΙρ!1πΔ Ἰπηπιτγίτιι5, ποη Ὁ ἰπἰ- 
τίο τδῃζιιπῈ ΟΡ ΟΓΔΓΠΠῚ ΕΥ̓ΡΟΡΥΔΡΠΙ ΟΔΓΙΙΠῚ ΟΥΓΟΓΟ5 ΔΙΠοττΈΠ405 ἰπ (ε ἰπρεητετ [π|- 
(τερῖτ; ψετιπι οτἰδπι. ροίξιατη πατι ἀϊπΐπο 40 1115 συ γί5 ἔπ] Πτ15 Διο Ατὶ 5 ἴπ 
ἜΧοιτεπϊς ογἀϊπδηθιίημε πες ποίξεῖς ἱπάείεῇα ορετὰ ἀείπάδυϊτ, τοτίιις 
ορετ ἱπάϊοῖθιι5 πεςολ 5 ἐχογπάπάο τῆᾶσπο ἰδθοτε ποιδιῖτ. Οοά, Ποιτὶ 

Ατὶς ποῦς ῃϊς ςοπηπιειποσγδηάππη ἔτ, ἴτὰ ππαϊ ουίθιισ, {ιις πο τατ, ἀγηρ Πα 
πβωπ {πςςεϊις οπηϊπαπηι. στδτίδγη ας αἰ πᾶπ| 4 ρογβοίεηα4 ἐε]Ἰοἴτετ, χιλε 
ρε ἀς εο ργδθοερίπημ5, εἰἀεπη ΔἸ πη τι ἀρ ργεςΑ ΠΊΩΓ, 
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ΒΥ. ΤῸ ΤΡ ΊΜΕΣΟ. 

( λότρατος ἦ ἠνδυιι τῷ καὶ Βήρε» Λημνίᾳ 

σοφιςξ: καὶ ουτὸς δεύτερος σοζιςῆς » σοφι- 

φεύσας ἐν Αϑήναις. εἶτα ἐν Ῥώμῃ» ἐπὶ Σεδηρε τῷ 

᾿βασιλέως ᾽ καὶ ἑὼς Φιλίππε. ἔχον: Μελέτας. 

Ἐπιςξολές ἐρωτικοῖς. Ἑμκέγως . ἤτοι ἬΣ βυ ον ἐν 

ιβιδλίοις ὃ. Διωλέξεις. Αἰγὰς. ἣ πρὸ εἰυλϑ- 

Απολλωνίξ βίον τῇ Τυανέως, ἐν Βιδλίοις 4. Αγο- 

ἔν Ἡρω κώ. Βίως Ξρφιηδᾷ ἐν βιθλίοις δ΄. Επι- 

γράμ, μμνώτω" καὶ ἄλλω τινά. σσλὴν τρῶτος ὃ- 

φείλει: κεισθος 

Φιλόσρωτος ὃ πρῶτος. Λήμνιος; ὑὸς Ἰήρε: σω- 

τὴρ δὲ τῷ δευτέρε φιλαςράτε» σοφισής καὶ εἰυ- 

"τὸς, σοφιςεῦσας ἐν ΑΘ ήναις . γεγονὼς ἐπὶ Νέ- 

ρῶνος. ἐγρώψε λόγες «πτανηγυρλκὲς πλείσες » 

καὶ λόγες Ἐλευσινιωκὲς ὃ. Μελέτως. Ζητέ- 

μένω σπωρεὶ, τοῖς ῥήτορσι. Ρητορλκας ἰφορμας. 

περὶ τῷ ὀγόμωτος. ἐσ! δὲ ττρὸς τὸν σοζισὴν Αν- 

τίπωτρον. Περὶ τρωγῳδίας βιδλία γ΄. Τυμνα-- 

σικόν. ἔςι δὲ περὶ τῶν ἐν Ολυμπίῳ ἐπιτελξ- 

μένων. Λιθογνωμιικόν. Πρωτέώ. Κύγω; ἢ Σοζϑι- 

σὴν. Νέρωνω Θεωτῆν. Ἰσαγωδίως μγ΄. καὶ 

κωμῳδίος ιδ΄, καὶ ἕτεροι πελεῖφα,, καὶ λόγε ἄ- 

ξιω. 

φιλόσεατος» Νερδιανξ, » μῶν) φιλο-. 

σρώτε τῷ δευτέρε, Λήμνιος , καὶ οὀυτὸς σοζβισής: 

καὶ π“ωιδεύσως ἐν Αϑήνως"» τελευτήσας δὲ καὶ 

ταφεὶς ἐν Λήμνῳ, ἐκεεής τϑ» καὶ γωμθρὸς γε- 

“γγονὼς τῷ δευτέρα Φιλοςράτε. ἔγφφιψεν Ἑικόνως͵ 

πανωξεηνουϊκόν. Ὑρωϊκόν. πωράφροισιν τῆς ομή- 

ρε Ασπίδος. Μελέτας έ, τινὲς δὲ καὶ τὰς τῶν σο- 

φιςῶν βίες ἐπ᾿ ἀυτὸν ἀγωφέρεσιν. 

ΘΕᾺ. 10. 

ῬΡ᾿ΗΠογατας » ΡμΠοῆεαΐςῖ, φαΐ ἃ Ψ γας ἀιεξιδ 
απε. Πιουππι! ϑορμιῆαε, ΠΠΙΠς5. ὃς ἰρία αἰτοῦ 

ϑορῃῆα: 41 ργιπιαπι ΑἸΠΘΠ15 αγίε πῇ Ογαῖο-- 
τἴλπν ἀοςιής, ὅς ἀείηάς Κοπηας , {πὸ ϑφιιεγο 
Ἱπιρογάζοσε, νίησας «ἡ ΡΕΠρρυμα. φοτρῆε 
Τεοἰαπιατίοηε8. ἘριοΪ45 ἀπηαίογιαβ. ἱ{π|ὲ- 
δἰπεβ, πε ἀε(ετρείοπος, 116. ΤΥ. Τιριτα- 
τοηο5. (αρτᾶβ, ἔης ἐς Εἰἤυα. ΑΡρο] οι 
Ὑγαπεὶ νἱζαπι, ΠὈγῖ5 οὗ. Ἑογαπι. Ητοι- 
(ἃ. ΨΊτΑ5 δορ! ΠΠάγιιπι, [0.1 Ν. Ἐρίργαπι- 
πιαῖᾶ : ὅζ 4[14 186 44Π|. 84 Ρυπτας εἰϊ ρο- 
πΕΠαιι5 [15.. 4 (ςαμίταγ ] : 

ΡΗΙΠοΠγαζας ργίππιιβ, 1, ἐπηηΐπ5,, Ν ἘΠ ἥ]Ππ5. 
Ραῖεῦ (δοιηάϊ ΡῃμΠοἤεατὶ.. τρίς αύοαῃε 90. 
ῬΑ. 4] ἀττοπι Ογαγογίαπη Ργοίεῆμο εἴ Α- 
τῃθη!5. 7 ΥΙΧΙΓ]ΙΟ (8 Νέγοης, ϑοηρῇξ Ρίυτί- 
πᾶς ὁγαιίοπες ΡῬαπεργτγίςᾶ5, ὧζ ΟγδτΙΟΠ 5 ΕἸεα- 
Πηΐςα ΓΝ. εςϊδιπαίσηξϑ. ̓  ̓Οἰαείοπες 
τΗεζουῖςαβ. [οςα, νπάς ἀγραμπέπτα ἈΠεῖο- 
τῖςα ἀεργομηῖ ροίϊιης. [)ὲ Νοπῆπε,, δὐμποῦ- 
[Ὡς Απεραΐγαπι δορ αι. )ς Ὑταροοάΐα 
Προς ΠΙ. Ογπιπαιίςαμα: ἤπιε, ἐς ὀχοτοῖ- 
{115 ΣοΓΠΓῚ ). 481 ΟἸΥπΊριαθ ςοτίδηι. Ὅς ἀπ 
βῃοίξοπα!ς Ἰαρ 15. [ ἤπῖς σεπιηπηῖβ. Ρτγοτε- 
νη]. (ὐαπεπι, {πὸ δορἠῆαπι. Νεγοηξπι 
(ρεδαίογεμη. Ὑγαροςαίαβ ΧΙ1Π. (ομηοῦ- 
αἴας ΧΙΝ. Πεοππαιις 2} Ρἰαγίπηα ὅς πιοπλοσᾶ- 
τιι ἄϊσπα. 

ΡΗΙο γαίῃ.) Νεγαΐδηὶ Ἐ. ΠΘΡΟς εχ [Γαΐγα 
(ξοηδ] Ρ Ιδιηταε: Τοπλη5. ἃς Ἰρίε ϑορἢ- 
14. 4.1 ἀοςιπε ΑΙΒοΩὶδ: οδἰϊταυτοτι ἄς Ἐρυῖ]- 
τι εἰ τπ πα Πμόπηπο. Ἐπ άϊτον δὲ ρα- 
πεν {εοπηάϊ ΡΟ γατ. ϑογιρῇς [πταρῖπα8. 
Ογαχίομθιη Ραπαιῃ παῖσαι. Οὐτατοπεπὶ ἐς 
ὙἼτοία. Ραγαρῃγαί!η οἰγρεὶ Ποπτοτῖς. Ὁ ε- 
εἰατηδιίοπες ν. (Οὐ ἀΔπὶ οτίαιη Βορἢ! Παγπηλ 
νι γαβ 1Π| δειγιθαηζ. 

νΟ551γ8, 
Ὡς Ηιἤοτεῖς. αὐδες. [0.11]. ταρ. ΧΥ. Ρ. 234. 

Ηλίο γαέμ, εἴπας ΡῥλοΠγ412.. αα!υὉ Ν εἰραίαπο ὧς ΤΊτο νἱχῖς,, εχ ΗΠ] περοϑβ., δε πεῖ ᾿πηρε- 
ΓΑΤΟΥΙ5 ΓΕ ρΟσ δ Ὲ15., ἀτηπὸ ᾿πάδ νί]πε δὰ ΡΠΠΙρραμ, Πογαῖτ: τες δά. Ὡς Αια ΠΟΏ: 

ζΟΠΙΘΠΙΓ, Ἐσίεθίμ5, ςοητγα Ηϊεγοο θα]. ἔαςις Ατῃοηιθηίεπη. ΟΣ μὲν Αϑηναῖος Φιλόφρωτος, 

τῷ φερόμενα τὸ -«πντα ἐμῇ ὠπὸ τετῷ Μμαξίμι 3 καὶ ἀυτξ τῷ Δάμιδος, καὶ ἄλλων, ξυναγαγεῖν ἑαυ- 

τὸν φήσας » ππτώντων μάλιςω ἐντελῆ τὴν εἰπὸ γενέσεως, καὶ μέχρλ τελευτῆς ἱφορίαν τὸ κατὼ τὸν ὧν-. 

δα βίᾳ πεποίηται. ΓΖ ΩΣ Ρῥ οβγαίης, ξδ᾽ Μαχληρηη.. ὅδ᾽ αρρίωρηα εοηρίοχης., ξδ᾽ εχ 

αὐδε φαοζδε {4 (6 εοδορ ὁ αρέγνράμε, γηαχΊηη6 ΟἼΗ ἐχαδβάηῃ » 4 μαρημδεαίφ Πρ ἔχον, σα 
οὐλέμη: γ7μ6 5 δ) ῥογ:αγ)4. ὐἱέχο δἦμς οἱ σοραροίμξ. ΑἸΠ νεγο γγίαπι πἀϊσαητ} ἀμ αὉ Ατπς- 
πἰςηῇ οἵ ἀϊμποτίις: γε ςεηίδε Ιοαπης5 1 Ζεῖζες ΟΠ αἄος Ἱἰοτα ΧΕΝ ; 

φιλό- 



"ΕΡΗΠΙ ΘΙ ΘΥΓΗΒΊΑΙ Κ ΓΘ ΤΙ ἘΕἘἙ 1. ΧΝν 

φιλόςρατος ὃ φλάξιος, Τύριος, οἴ μια!» Ῥήτωρ. 

Αλλος δ᾽ ἐςὶν ὁ Ατ]ικός. 

Τγτμπι 4ποη 5 πιποιιρας Ῥοτῖις ἴῃ ΒΙΒ]ΙοτΠΘςα, ςοὐϊς  ΧΙΙ͂ΨΝ : νὰ ἃς ςοἄ. (Ι,; νῦϊ ἀε1,Ἔχὶ- 
«ὦ εἰμι ἰσγπιο. Ἐοτγιαῆς δηζοπι, αὶ Τ γγίαπη ἀΐχεγα, νι τ οἱ]5 νι σοα!οῖθι155. νεὶπ ααϊθας Τύρος 
ΡΓῸ Μύρανος (τί δεγοτιγ, ΕἰῈ εηΐπὶ Μυρίνω 1,6πΊΠ] οἰαἴτα5 Εα), 1ῃ συις ἔογιπι, εἢ ΧΧΧΨΙ 
ῬΑ Ἔα τ} ΠΠΠσι5 αἰ ες, ΑἸΠο5 πποηβ νπλργαπη Ἰαςῖτ: νι εχ 50}1π0,, δὲ Αἰ Π15 σοηϊλι, ΑΕΡΙΗ]ο- 
ἤτατυς ξαῖς ᾿διππίι5. (δοιηάμππι Βαπαρίαπι, ΗεἰγοΠίμτα ΠΙμἤγοπι,, ὅς ϑιηάατα, Οοά ἢ εἴ, 
ηΪ8}} πλίγαπα, ἢ 110.Χ1. σαρ. ΧΙΠ ἀϊςας, (ε εχ δεαια! ἴιο αιαεάδηη Οἰτπι ἴῃ 1,οπηηο δυάϊε ἀς 
ϑδῖγγο, πηδίγεπι οἰμ5 δοσοάογο (Ο]10. Νέπιρε Πᾶες διη!ογῖς δ ο]οίσοπβ, δητεαμαπι ἃ ραττία 
Ρεάειπι ροηθγοῖ. ΡΠ Π]οὔτατις ἱπηπιογία πη εἰς παέξιι5 πιο πηογίατη ΠΠ γὶς. οἕξοηῖς 46 Αρο]]οηὶῖ 
να. ἴῃ δὰ (δ ργοἤιοιηγδααὶ ταπὶ Πλατη!4θπὶ ΑΠγγίαπι, ἀε απο ἤπργα ἀϊέξαχη ποῦς; ταπι» 
ΑἸἴο5. ἀμιο5,), αὶ δετρίι ΡΗΙΠοἤγαεὶ νἱταππὶ (τγρίογίηε 5 ποπιρο Μαχίπιαπι, δὲ Μοεγάρεποπι; ηπο- 
ταση πιδητοηοτη ἔαςεγς ἀἰςοσαπηι5 Ιοδηποπι Τ Ζείζοηι ΟΠ]. Π. ΗΠ ογ, Χ. ϑ8εα, ἔξει νᾷπος 
(ςαυίταγ ἀμπσαβ., ἴδει ἱρίς πλεΐτα σου πη] (Οζα, γράσμς Εοῦμεγ 2 γρομάοῖα γεαέογ ἐκ ἡρεηαχοϊὲς 
εογγῖσί! ἢ; νὶ ἀς 60 γεξογεν μ68 {|6.Ν΄. 46 ἐγδάθη 15 αἰ! ρ]Ππἰ5, Ἐτταπιεπη Πυιϊα πη ά! σοπητηεη- 
τἰϑ ἀξσερτει5 (γᾶς! ᾿ΑΡΟΙΙοπῖο Πεγοίςιιπι ογίρογε πποπιπιοπίαπιποη ἀμ ίτααῖτ: νὰ οἱ ἀρυά 
ΧΙΡ ΙΠΙπαπι ἴῃ νίτα (αγαςα!]αθ. (αἷμ Πιόγο ρθη 65 2 ας οὐίαπι ΟΠ γι σοπιραγαγο Αρο ο- 
τἰα πη Ρυάεγε, νεῖ ΗΙογοοίες 116. δαπογίαβ αιετι Επεδιις ἀπ εγίς. Εππαρίας 4πο- 
ας αἷε., ΡμμΠοβτγαζαπι οριις (αμπι πο ἀερυῇῆξε τηίγίθεγε Απολλωνίῳ βίον (ξἀ 9 εὖ εἰς ἀν-- 
ϑρώπες ἐπιδημίαν. [πτογῖπι, ηιιοά αὐ ἤγ]μπα ΡΗΠοιῖγαιὶ διεῖπει, εἰξ ἰς εἰερδης, ρεγίρίςιμις, ἴπα- 
νἱς: νὰ ετίλιῃ σοπίος ΡΠ Οτι5., αιιεπι ν146 τπηόπη. ΧΕ. Ναγγαζ νογο ΡΠ] οἤτγατιις [ἰὉ..1. σαρ.Π], 
{8 τῆος ἀε Αροϊοηΐο ςοτηπηεπίαγιοβ ἔοι ς απ ΤυΪΐαε τῆς βασιλίδος. Οἱμε {|| δες ἔιεγίς, 

ϑιάστυγ ὙΓΖεῖζεϑβ ἱσπογαῖα, δις θηΐπη (ογῖρις ΟΠ]. ΝΊ. ΗΙῆογ. ΧΕ: Ροΐαυαπι ΡΙμΙογαζαπη 
ΕΠς Ὑγγίαπιν ποη Αἰίςιπι, ἀϊχογαῦ : 

.-- --α ὁ τύρμος ἐν ἕτος 
Ἣν; ὡς εἰντὸς ἐν τοῖς ἐυτῇ βιδλίοις διωγροίφει» 
Εἰς τῷ χορᾷ ῥητόρων τε καὶ τῶν γρωμιμωτευόντων 
Τῇ τελίο κραταιῷ τελέσῃ βασιλίδι. 
Σύζυγος ἀυτὴ θ᾽ καὶ φησὶ τίνος ἦν βασιλέως. - 

Ἐγδί νΕγΓῸ ΠΟΠΪῸΧ ϑειιογι ΠΡΌ, απᾶπη Ἰσοῖγοο ἀμπχογας ουαΠΊΠΠΠῚ ΡΥ ΔΓτς., απο α Εἰτι5 ἴῃ σε- 
αἰταγα οἢς ςορπουϊῆοι, ἔογς,, νὲ γερὶ ἱαπρογοίαγ: σαεπιδἀπιοάμπι ργοάίἀϊς ϑραγείδηιις ἴῃ 56- 
νετο. δζ Απτοπῖο αοτα, Αριά Εἰδιΐμπη [οί ρίιπη 110. Χ.. Απεϊχαϊτατιπη ςαρ. ΧΙ (φιοά Ἀπῆπο 
εἰὰ ΧΙΠ.) πιειπογατιγ δτίδπι φιλόσρωτος ἐν σ'αὶς ἱνδικαὶς» καὶ Φοινικικαῖς ἱφορίμις. Ας εχ Κὰ- 
πο; πιογε {10 .. ΠΠΊ]Ιτογ Ἐγοςι!ρἢτι5 Τοτπ. [. σαρ. ΧΥΤΙ. ἰαιιάαι Ρῥλογαζηε ἐγ ῥραζοῖρ, ἐδ᾽ Ρόοε- 
ψιλοῖς ὀ βογσ. Ψιτοθιαας ραῖο Πρηατί ΑΡΟΙοηἱὶ νῖτας (ςγὶρέογεπη : ἱπιο,γθάο, 4οἀ [πάϊοα ποη 
αἰϊυά Ππε., αυδπΊ νι ΑΡΟΙΙΟΠΙΙ, φαΐ ργοξεέξαβ ἐγαῦ δά Ιη4ο5. πὲ Βγδομτηδηδβ: πᾶ οσζαῇο- 
πε ἀς [πἀϊς., εογιπιαας (ἀρίαπεῖα τγαέξας ΡΗΠοἤτγαιι5. Ἐπ πᾶες ἀς Ρῃϊοἴτγαίο εο , 48| δἰαςι- 
Ὀγαιΐς ΑΡΟΙ]]Ομἰὶ νῖταπη. Αἰ [ὩΠἰπ5 ᾿πτογ ΠἰΠοτῖσοβ πογηθη πιογοίαγ ΡΠ γαδξιις τεγείας 9 συϊας 
15). 4ἰ ΑΡΟΙ]ΟΠΙΙ νίγαπη [αι] οίξ φάθο ςοπάϊάϊε, ραίγιις , δ ίοςεῦ εγαῖ. Ταγωϊ Παΐας ΡΠ] γαῖ 
ζππε νῖτας (ορῃϊῆαγιιπ). Νατη ϑιϊάαπη ξᾺ}1}. 4] ραῖτιο. (Οσεγοσας τἰδιε, 4181 ἀϊδιπι πο- 
δὶ5, ΜΙχίε ἢϊς (Ὁ Μαςγῖπο, ἃ ΗΕ Ιοραθαῖο. 

1π|ο.. 4ιιαηαπατη 5.145 ἐγοβ (Ο επὶ ΡΠ] ἤγατος ποπλϊποι : ταπΊοι δ φαάτίις ΡΗΠοἢγαίο 
τεγο πιοπιογαί5. ΝΠ ἴῃ νἱΓ5 ϑορἢ! ἤδγιιπι αἰγ., νἱΠιπη ΠΌὲ ΡΗΙΠ οἰ γαίιπι Αερυρειπι, ρ[1- 
Ἰοίορίιιιπι ραγίίογ, ἃς (ορῃ!ῆαπι: νὰ οὐπηΐπο ἴ5 ιοσιο νίχογῖς Μδογῖπὶ τεπιρογίδιι5. ΠΙΗ]- 
εἰς εἰ ἀϊδιι, χαῖς πογιπι πὲ ΡΗΙΠ]ο γάζα ΠΠ|6. ουϊπ15 σσερὶ Κύπρς Πἰταπ εἶτα Ἴ ΖοιΖεβ, σοπηπηεη- 
τατῖο ἴῃ Οδῇδηήγαπι ΥςορἢΓοηΐϑ, 

ΓΟ ΕΑ 9.8 Ὑ. 
ΠΕ 

ΡΗΙΠΙΟΘΤΒΑΤΙ5 
Ῥγδθιη Πα εαΤεῖς Ὁ οο ΡΠ οἰ γαεῖ Ἐρ ΠΟΙ Ις Δ. ΜΌΏΟΧΥΙ, αἴο εχ Οἐῆς. ΕἰΖενίνν 

ΗΠοδταιὶ, δογίιουι ςἰατ ΠΠΠ16,, ἃ 5144 τγὸ5 σΟπιΠΘπιογδηγιιγ. ΡυπΊι5 1,Θπγηΐις., ΨΈΓΙ Ε, 
αἱ ΑτΠθηὶς ἀοςαῖτ {πὸ Νεγοπθ. )ε 6ὺ (τεϊρεϊίαια ἵτὰ τγαάϊε : Φιλόςρῳτος ὁ σσρῶτος, Λή- 

βνιος, ὑὸς Βήρῶ. “πατὴρ δὲτξ δευτέρε φιλοσρώτα» σοφιςὴς καὶ ἀυτὸς, σοφιςέυσως ἐν Αϑήναις. γε- 

γονῶς ἐπὶ Νέρωνος. ἔγραψε λόγως στανηγυρακδς» καὶ λόγες Ἐλευσινιωκὲς δ΄. μελέτας. ζὥωτέμενα 
παροὶ τοῖς ῥήτορσι. ῥητορακεὶς ὐφορμοὶς. “περὶ τῷ Ονόμωατος. ἔτι δὲ τσρὸς τὸν σοζριςὴν Αντίπωτρον 

ἘΠ ΤΙ  ΨΊαῖ5 ταὶ εἴαπι Ηεγοῖς ςοπςογπῖς, πια]ς ἃ Υ οὔτο δα Ηἰἠδογί ρα ἈΙΡΟἸ ΠΟ πιϊ γεϊϑτιπι, Νεπιρε ἴῃ Ηεγοϊείς ΡΗΪ“ 
Ἰοίγατιις ποίησιν Ηοπιετίςαπι γεργομεπάιτ, αῤηέάς εἴαϑ αἰίας [δ Βἰτας9 πιαρὶς εογγηγιροίς, υοάπεασαε ἱρἤιηπι ταππεη ςεπῇι- 
τάπὶ πιέγο δια, νὰ ρᾶῖοῖ εχ ἀἰδλῖ5 ἴῃ δγαεί, “ἀ Ηετοῖοα, 

ο 
““Ἔρὶ 



ΧΥῚ ι ΙΑ ΟΝ ΜΕ Ρ 

περὶ τραγῳδίας Βιδλία γ΄. γυμνωσικόν. ἔτι δὲ περὶ τῶν ἐν Ολυμπία ἐπιτελεμένων. λιϑογνωμι- 
κόν. Πρωτέα. κύνω. ἤ σοφιστήν. Νέρωνα. ϑεατήν. τραγῳδίας μγ΄. καὶ κωμῳδίας ιδ΄. καὶ ἕτεξα 
«πλεῖφα, καὶ λόγε ἄξια. ϑεὰ ἴῃ ἢπε ἤπο ἱπτεγριπέδιοης Ἰερεπάϊιπι ριτο ) Νέρωνα ϑεεατὴν» νὲ 
Πενημπηοριι5, Ποη ἄπο. ὅτ ΡΠ ΠΠΠἃ (πὸ ἀμθῖο ἰη Νεγοποπη, αι} νγῦῖ5 ἱποεπάϊαπι,, φιοά 
Ρτγοσυγάιογας, Παθίτα (ςεηῖςο ἐροξγδιιογας ἰδετας : ἀἴσις ἱπάς ἰηἰςγιρῇειἤο πποάο. [Ὲ Νεγοηίς 
110 (βϊο εςςε [τὰ ϑιιεοη 5 ἱΠ Εἰτι5 νΙτα ΓἀΡ.38. Εἴς μοεηαζεης ὁ ἐμγγὴ ΜαφοθΉ Ια ῥγοίῥε- 
ἑΐαπε, ἐπείί)μο γαηηῆράθ., γὲ αἱεύχέ, ρον ἐημαϊήμο,, ὥλωσιν 1412 ἀροαηέιλε ἐρ ἐΠ0 (ῶο (ξεμέεο 
ῥαῤλέα. Αταις μος ὡς ἐν στωρέδῳ. Ἡμαυΐα5 ΡΗΙΠοΙτατὶ εἴς ριιτο εἰίδπν ΗΠ ογίας,, ἄμα5 ἰδίας 
Τοίξρ!5 σοπεγα Αροηρ, ἰ10. 1. περὶ τέτων γᾶν συμφωνεῖ Φιλόφρατος ἐν ταῖς ἱσορίωις , με- 
μνημένος τῆς Τύρξ ποολιορκίας ἡ. ϑεςμηάπ5., Εἰι5 Β]ΠΠας,, αὶ δὲ ᾿ρίς ΑἸΠεηὶς ἀοςαίς. νἱχίταιις 
(δ ϑειογο, ὅς δά ΡΕΜΙρριιπὶ νίπμις ἀρζαΐεπι ργοάιχις. [)6 εὸ {{τιρείαις ἴτὰ διιϊάας : Φιλέσεα: 
τος, Φιλοσράτε:» τῷ καὶ Βήρξ » Λημνίᾳ, σοφιςϑ. καὶ εἰυτὸς δέυτερος σοφιςὴς, σοφιςέυσας ἐν Αϑή- 
γωις: εἴτω ἐν Ῥώμῃ» ἐπὶ Σεδήρε τῇ βασιλέως. καὶ ἕως Φιλίππε. ἔγοφιψε μελέτας. ἐπιξολεὶς ἐρω- 
τικείς. Εἰκόνως, ἤτοι ἐκφράσεις, ἐν βιδλίοις δ΄. Διωλέξεις ᾿Ξ. Αἰγας, ἢ πτερὶ ὠυλβ. Απολλωνίς βίον 
τῷ τυανέως, ἐν βιδλίοις ἡ. Αγορών. Ηρωϊκόν. Βίες Σοφιςῶν. ἐν βιδλίοις δ΄. Ἐπιγρώμματω- καὶ 
ἄλλω τινά. Αττεηάε ἀυζεπη, δουπάϊιπι ππης ῥγίπηὶ ΠΠΙα τα ἀἰςῖ 5. ὅς 1]Πππὶ νἱχις [Ὁ Νεγοπο, 
πππς Ὁ δειεγο: αιοά ροΠγουηιη ετίαπι ΗΘ ἢ ις5 ΜΙ]6(115 αἷς, σαΐπι5 πηοχ νεγῦα ργοΐεγε- 
ταις. Ἂὲ ]ίαπι τΠι4 εξ. νεγεογ νὰ τε πηρογαπῃ γαῖῖο δαϊηςαῖ. ΝΑπη αὖ {Π|π|5 ἐχοθῖϊι δά ἢι- 

τὰς 1πἰ πὶ Ἰητεγαδ! αιπι εἴς δηπογιπη εἰγοίτογο, Απε οροττεῦ, νε (Ὁ 'Νεγοπα αιϊάεπινίχο- 

ττ) (δ δεζαῖοπὶ Ἰοηρα εἰίδτη νἱῖγα ργοάηχεγι 5. ἀεϊπάδ εχίγεπια δἀπγοάιιπι (πεζὰ ἤπης ρὲ- 
παοτῖς, αὶ νίταπη ργοάμχοσῖς δα ΡΠΠΙρραπι, 14 οἵδ Ιαρτὰ τεὶρείπηιπι οείδιη ἀππππι δ ἐχοοῖα 
ΘοΠΕΥ͂ ἱπιρογάζογῖθ. ΕΥΡΟ ἀ110 ἢϊ Ρᾶζογ ὅς Πἰτι5. νίχογιπτ ἔεγε τουάεηι (δςΔ. Ψεγαπὶ ετ- 
τουῖς τηδηϊξεαπι απο 5: ἤδπ). Ρείμπιιβ ἐηΐπι Παΐπ5 (Θσαη 4] πο ἔς ραίογ, [δ διπ5 πηᾶ- 
τογηι5. ΟΒίεγιο ἴπ ΡΠ] γατῖ Πρίπι5 ΤΠ οτῖ5., νὲ Ποάϊα ἐπίογ δέει. ργδεξδίοπε, απαπὶ ἴσος 
ηἶθιις ργδεπιτῖς, ἐσπέδαωςαί τις γραφικῶν ἔργων ἔκφρασις τὠμῷ ὁμωνύμῳ καὶ μητροπάτορα, λίαν 
Ατ)ικῶς τῆς γλώττης ἔχεσω. ΟἰΠὰ ροτεί ἐἰατίῃβ ὃ Αἴας μος Π1ΔΡ 5 (ΠῚ Γαῖτίοη 6 ΓΟ ΡΟΓΏΠῚ 
ςοπιθηῖϊτ. Βότγο ἢος πιης ἐΕτίδπη ἢϊης Ἰχποῖ,, ργπηατη 114 Ισοπιιπὶ οριι5, ἴῃ δος ἄπος. ἀ1- 
Πηθαταπι, ΡΠ οἴγατι ργῖπη ποῇ (δοπηα! Πιμῖι5 εἴα. Αἰτογατη νογο (δοπηαἹ ποι τογϊ : ςοηίγᾶ 
4πᾶπῃ πο ὶ5 δ 1445 τγαϊτ, Ημς υΐοπι ΑὨτοπίηιβ (ὐοπηπποάδις [ππρεγατου ἱπηπημπίταζε ΠῚ ἃ Π11- 
πεείδιις ῬῸΒ]1ςῖ5 σοπςοῆης, 4ΠΠ05 παᾶῖ0 24. ΝΑΙγα  ΡΗΠ]οἤγδεις τοι ἴῃ ΡΏΠΗΤΟ: ὠλλ᾽ ὅμως 
καὶ μετὰ ταῦτω» Φιλοςράτῳω τῷ Λημνίῳ λειτεργιῶν ἀτέλειαν ἐπὶ μελέτῃ ἐψηφίσατο, τέτ]ωροι καὶ 
εἴκοσι ἔτη γεγονότι. ΤΟαμΙτιΓ ἀαζεπα ἀε Απεοπίπο Οομηπιοᾶο [πΠΊρ. φιοά νερὰ {ΠΠ|ς ργαεςς: 
ἀδυιτία εἶατε τεϊαμζογ, τῆς ϑίκης γενομένης ἐπὶ τὸν ἀυτοκράτορρι- Αντωγῖνος δὲ ἢν, ὃ τῷ φι- 

λοσύῷε παϊς . Ἰελίας. Ἐς οδίεγιια. δι (Οὐοπηπιοάο ἀπποιιπῃ ἔπ νἱρίητὶ απαίιογ 5 εἴ: 
50 παῖι5 {πὉ ΡΑιγο εἶπι5) Απίοπῖπο ΡΗΠ]οἰΟρίο. Ἐξ ταης ΑἸΒεπὶ5 ερίς. Ροῆσα ἈΚοπιᾶπὶνθηΐε 
(δ ϑευείο; ἰδίας νἱχῖς νίχας δά ΡΠ] ρριπι, {᾿ ΠΟ 8 ϑιιάας νεγοὶ5 Παηάμπι εἢ. Ἐτρο οἰπὶ 
ἀεςείηι, οὗυαροπαῦιο πηδῖου ἔπος. Ργδείεγεα Γ,Ἐπηηϊμππι νεγαππιαιθ ἱπάϊσοεας ϑηϊάα5. δε 
ἂς (δειηάο ναγίδης Αὐόζογεβ. (σμπὶ ϑ8144 ἔαεῖς Εἰιηαρίι5. ἴῃ ργοοειο: ἀλλὰ τὸ μὲν εἰς τξ: 
τον (τὸν Απολλῶνιον) ὁ Λήμνιος ἐπετέλεσε Φιλόςρατος, βίον ἐπιγρόίιψως Ἀπολλωνγίς τοὶ βιδλία. 

Ει Ἡείγο 5 ΜΙΙεί5 ᾿ἰργο ἀς ΨΊγὶ5 ΟἸαγίς: Φιλόςρωτος ὁ Λήμνιος, ὃ τὰς εἰκόνως γρώψιως . ὑἱὸς 
ἥν τῷ πρῶτ» σοφισξ» Φιλοςράτε Λημνίε. ὅτος ὁ δέυτερος ἐσοφίςευσεν ἐπὶ Σεξήρα τῇ βασιλέως. 

Ριοέϊις τη ΒΙΒΙΙοάεςα Ὑ γείμπι ἕλοϊο: ἀνεγνώσθη Φιλος ρώτα τυρίς εἰς τὸν τῇ Ἀπολλωνίᾳ τὰ τυα-. 
γέως βίον λόγοι ὀκτώ. Ἐξ Ἰοληπε5 ΤΖειζέβ (ΠΙ]. 6.ς. 45. 

Φιλόςρατος ὁ φλάξιος. ὁ Τύριος » αἷμα! ῥήτωρ. 
Αλλος δ᾽ ἐςὶν ὁ Ατ])ικός. ; 

Εὐμδθίαι ςοηίγα ἨΙογοοίοπι Αὐποπίςπίοπι πιιπςιιραῦ: ὅ γε μὴν Αϑηναῖος Φιλόσραωτος ταὶ Φερό- 
μένω πάντα ὁμῶ. ἀπό τε τῶν Μαξίμε ἢ καὶ ὠυτῷ τῷ Δάμιδος, καὶ ἄλλων, ξυναγωγεῖν ἕαυτον φη- 

σας: τσάντων μάλιςω ἐντελῆ τήν ἐπὸ γενέσεως καὶ μέχρᾳ τελευτῆς ἱφορίαν τῷ κατα τὸν ἀνδρω 

βίᾳ “πεποίηται. Ἐτ ἱπηιτ ἐπα Τ ΖειΖῶβ ἴῃ νεγὉ15 οἰτατῖδ, σα πὶ ̓ Πα τ: 
Αλλος δ᾽ ἐξὴν ὁ Αττικός. 

δε Ιάεο Αἰπεηϊεηίοπι ἀἰςὶ ἀγίεγοῦ, φμοὰ Αὐμεηὶς ἄϊι ἀοσμπεγῖε. ΑἸΐαπι ςατίαπι σογηπηηῖ- 
{τ πεαιεο. Οὐν Ὑγτίαπι Ῥμοιίι5 δὲ ΤΖεῖζες ἀΐςδης, ρίδης ἱρποῦο φιϊδι5 διιέξογίθιι 14 [- 
εἴαηῖ. Οΐη ἃς λεξικὸν {ΠΠπς ςοπιπιοπηογαζ 4110] ἰάεπι ΡΠ οι : ἀνεγνώσιϑη λεξικὸν τελιανξᾷ 
τῶν τσαρὸὶ τοῖς δέκα ῥήτορσι λέξεων. Ἐτ πιοχ: ἐνετύχομεν δὲ καὶ Φιλοςρώτε Τυρίᾳ εἰς τὴν ἀυτὴν 

ἘΞ ἼπηΟ ροτίις Ὑγτίππι ΡΒ] οΙτ, 1]]εππὶ εἴτε ρυταπι, ἃ 1, Ἔπηπ119 ρίαπε ἀϊπρεπάινιπι, 4εππ τάπιε ςοπβιΐοπε 4ἀπ|1- 
[ἃ οιπὶ νῖτας ΑρΟ]]οηῖ, [ςτίρτοτε πιϊσμετε ὙΖειζες ὅς 411 γἱά, ἱπξ, ΡΒΙοβτάτιπι πη Ιπάϊοῖς ὃς Ῥμοεηίς 1. οἴτας Ἐγεουὶρῃμ5 
Τ.1. ς.17. νἱ ά, Ν οἵδ᾿ Ρ. 235. ἀε Ηἰἢ. Οτ. 

ἈΚ Οὐάγιιπι ὅς ̓ρίε πιετηϊηϊς ἴῃ νἱτα ΑΡο ]ϑηΐ, 
ε δ, 
Ὡσοκσε- 



Ὁ ΡΗΕΓΟΘ ΖΑ ΟΒΙῚ ᾿Ξ ΕΒ. ΧΥΙ 

ὑπόϑεσιν ἐκ ἀδοκίμω σπεδώσμωτι. Οοτῖα Τα πιηίμπη {ἘΠΊρΡΕΓ ἱπάήϊροταῦ ἴπ Θορἢ  Πὶς ΡΗΠοῆτα- 
τὰς τεγί5. Ργασίογεα ΕἸδυϊαπη 1ΠΠ ργαοποπηεη ἐγ θιπησ ΠΌΓΙ. σις ταπλθη ΠΟΠῸΕ 5.145 π6- 
αι 411] ππεπηπθγιης. Αρμά (ΟἸμιπι ΓΖοίζεη Οσςαγτγίς ἴῃ οἰτατίς ἀητο ψογθιι5., ἘΕχ ΟΡεγι σις 
εχίσης ΠοάΙε Ηετγοίςα, Ιοοπε5, ϑορ ἢ ἤαγιπι νίτας ἢ, Ερι Ποίας, ὅς ΝΊτα Αρο Ομ. Εχ ερί- 

πηΠΊΔ 115 νΠμΠῚ ΠΟ 5 ΠΟΠΙΟγμαμς Αι ΠοΙορία [ἰὉ. 1. εἰς εἰκόνω Τηλέφε τετρωμένε. Αἀ 
νίγατη ΑΙΡΟΙ]ΟηΙ αποά αεείπει. ἐαπὶ ἰδιιάας ετίαπη Ζοπᾶγαβ ἴῃ Ποτηϊτίαπο Απηαὶ. ἢ. τῶτο δὲ καὶ 
ὁ φιλόςφρατος. ὃ τὸν Απολλωνίς (βίον συγγεγραῴως, ὕτως οἰνέγρωνψεν. [τε (ξάγεηιβ : ἀνηγ- 

γεῖλεν ἀυτῷ τὰ κατ᾽ οἰυτὸν (Ἰοηυίτιν ἐς Αρο]οηῖο μος) καϑὸ φιλόςρωτος ἱσορεῖ. ΙΟΔΠηΕ5 
ὙΖεῖΖεϑ ΟΠ]. Π. ς, όο. νΌ] πγεῖτα ἀς Αρο]]οηϊο: 

' Τράφεσι ταῦτω πώτρλω:; καὶ χρονιμκῶν τι τλῆϑος. 

φιλόςξατος » καὶ Μάξιμος, ὄμιβ καὶ Μοιραγένης. ᾿ 

δι ἀοηΐμς ΑΡΟΙ παγὶς 110. ΝΊΠ. ἐρ.3. “ροίομίλ Ργεβαρογτοῦ γέ 8 μοὴ: Οἱ Διλεοηααομς (6μὲον" ὁ 
Ρρλοιναεδ, (δ νὲ Ταιόϊης Κιξἰογλαμμα ε Νιτονραοθὶ (οῤεα]ο ἐλ ΟΥΤΡ ΙΣ, ψηλά ἡ γέγαε, γΐβ, ΡῬαμ- 
15 Πιφοοηιι5 Π1{π της, 10.Ν1Π. 42 ἡροϊοηέιο, εχ ᾿γαπομβόμς 1ἐ42)4ε ογ δι δγεῤαρογλος Ρῥὲ- 

μφορόμεε, Κορμάφ ροήεῤα!, “14 Ἠὲ ῥμης τρ(0 ψεοφμε βγεῤάχογα Ρ γάτα ξδ΄ {1 πεγίογες βε- 
208 Ἰπρεη1} ἀφ ίγίόαπέ. Ἡ]ΕγοηγΠΊ5 ἴῃ ἐριο]α δα ΡαιΠπαπι: δον (ρὲ ὁος ( ΑροἸ]οηϊο) 
}ίεμήζρηε οὗΐο τολερείκλόμς Ρῥηομγαλία. ΡΊαγιο5 Ἐπίδ ας σοπῖγα Ἡ]Θγοο ἐπ. Ἐππαρίιις 
ἴπ ῥΡγοοεπΊῖο; αἷτ, ἔαςογα τἰτι]απη ἀθθιῆς: Θεξ εἰς ὠνϑιρώπες ἐπιδημίαν. Αλλεὶ τὸ μὲν εἰς τῷ- 
τον (τὸν Απολλώνιον) ὁ Λήμνιος ἐπετέλησε Φιλόφρωτος, βίον ἐπιγράψας Απολλωνίς τὰ βιλία, 
δέον 9 εἰ ἐπιδημίαν εἰς ὠνθιρώπας καλεῖν. δοτιρίς δατοπι [Ὁ δθιιογο, Ἰ8{Πι []18ς Ππηρογαιτίεὶς; 
ὙΧΟΙΙΣ Εἰ115. Ιρίε τε ατιν [10.1. ς.2. καὶ παροσήκων τις τῷ Δάμιδι τας δέ λτῶς τῶν ὑπομνημώ- 

τῶν, ὥπω γιγνωσκομένας, εἰς γνῶσιν ἤγαγεν Ἰελίᾳ τῇ βασιλίδι. μετέχοντι δέμοι τῷ σαερὶ οεὐυτὴν κύ: 
κλε, καὶ γὰρ τὲς ῥητορακεὶς πάντας λόγες ἐπήνει, καὶ ἠσπάζετο, ᾿“μεταγρώψαιτε τοροσέτωξε καὶ 
τὸς διωτριξς τώυτας, καὶ τῆς ὠπωγγελίας ἀυτῶν ἐπιμεληθῆναι. Ηδες εηϊπὶ ϑΟρἢ ΠΙς. ἀεἰ6- 
ἐϊαθαίαγ, νὲ πη γε Γ 15 οἰτατ!5 ἐγαἄητ, ἃς ργᾶετεγ εαπῇ ΧΡ ἢ Πι15 ἴῃ ὅειιογο, - Καὶ ἡ μὲν ἀυτή τε (1ο- 
αυίτιτ ἄς Πᾶς [0114 φιλοσοφεῖν διοὶ τῷτο ἤρξατο, καὶ σοφιςωῖς συνημέρευσεν. Ἀς Ραϊζο, οἰτατιη 
ἰάπὶ ΡΠ] οΠγαιὶ Ἰοςιπι γείρεχεγι. Ιοδηπες Ἱ Ζείζοβ. ΟΠ]. 6. πἀρ. 45. ἱ 
ΟΝ ἢ Φιλόςρατος ὁ Φλάυιος, Τύρμός, οἶμαι!» ῥήτωρ, 

Αλλος δ᾽ ἐξὶν ὃ Ατήμ(ος" ὁ Τύρμος ὃν ὅτος 
ε ἢ ' Ἦν, ὡς ἀυτὸς ἐν τοῖς ἐυτξ βιξλίοις διαγρώφει 

Εις τῷ χορξ ῥητόρων τε, καὶ τῶν γραμμωτευόντων.. 
Τῇ Ἰϑλίᾳ κρατωιξ τελέσῃ βασιλίδι. ; 

τ: ᾿ ᾿Σύζυγος δ᾽ ὥυτη δ᾽ καὶ Φησί τινος ἦν βασιλέως: 

Ηος δυτεπὶ ΠΟη ργαοζογοιπάππΠ1. ἡ Ἀεςεηίοε ϑιϊ4ας εἰκόνως, ἢἣ ἐκφρώσεις ἐν βιδλίοις δ΄. -δεά 

Βοάϊε ἀτιο ταπίιπῇ οἴμπς Οροτγὶς Π τὶ ἐχῆαπι. ΕΥρῸ ρεγίογαης ἀμ... δι ΑἸ τοῦ. ΠΠπ4 ἀϊτίδα.- 
τ{πῈ ΟἸἸπι δίας Ποάϊς. Ψγιπη 14 ΔΓ Ὀἰτγαγὶ ΠΙΠ1] πεοςῆςθ. (Οογγίσθπέιι ἴῃ δι 44. Πυιπιογιις, 
{τ δεπάμιπηαιςε ἐν βιδλίοις δ΄. Θἰς πῖοχ: βίως σοφιςῶν ἐν βιδλίοις δ΄. τι ἀςπὶ ςοττῖρε ἂς τγοίςειδς ἐν 
βιδλίοις (΄. ΝΙπι ἄϊιος ταητπὶ (ξς ἀς νἱτα δορῃ!Ἕατγιπη Πἰ γος. σοπηροία!Πς ἰρίς τοίβδτυῦ τπἰτῖο 
Ορετῖς {Ππἰξ νεγὶς : τες ἐν δόξῃ τῷ Φιλοσοφῆσαι σοφιςέυσαντας, καὶ τιὸς ὅτω κυρίως ποροσρηϑέν- 
τὰς σοφιςὡς ἐς δύο βίδλες ἀνέγραψα σοι. ΝΙΠΙ] ροτοῖι εἰατίιι5.. 8:ἀ ἀε 110 ἱρίο ὀρεγε σοπῖτο- 
νετῆα οἵ: ἄχ ἔπηε αι τογεῖο δἀίογίθαης. Ὑγααϊε δι! 445, νοὶ ἀξ εο: τινὲς δὲ καὶ τες τῶν σοφι- 
σῶν βίας ἐπ᾿ ἐντὸν ἀνωφέρεσιν. Ἰάσις νογαπι. Οὐΐρρε πιοπηϊηῖε ᾿δ᾽ πο (δππεὶ (δοιπά! ἄς ἴπ' 
ππε Ορετὶς ἀϊξγεῖς νεγδὶς ἐχσαίας (6, 410 πλῖπαβ ΠΠπὶ οταπα ἰητοῖ ΒΟρ 85 το! πος σοπηπιε- 
τηογεῖ. στε ἰοσιπη: περὶ δὲ φιλοσροτε τῷ Λημνίςξ, καί τις μὲν ἐν 'δικασηρίοις ὁ ἀνὴρ ὅτος, τίς 

δὲ ἐν δημηγορίαις. τίς δὲ ἐν συγγράμμασι, τίς δὲ ἐν μελέτωις, ἕσος δὲ ἐν σχεδίω λόγῳ, καὶ περὶ 
Νικωγόρε τῷ Αϑηναίς,, ὃς καὶ τῷ Ἐλευσινίᾳ ἱερξ κήρυξ ἐσί τε: καὶ εἰ Αψίνης τε ὁ Φοῖνιξ ἐφ᾽ ὅσον πρῶ- 
ζη μνήμης τε καὶ ὠκρλβείας, ἐκ ἐμὲ δεῖ γράφειν. Καὶ γεὼρ ἄν καὶ ὠπιςηϑείην ὡς χαράσώμενος, 

ἐπειδὴ φιλία μοι τορὸς ἀυτὲς ἦν. Ἑτρο [Ἀτῖ5 ἰχυάο οὔεπαϊππιδ, ΠΡγόγιπι ἀε 5 ρ 5 διέξο- 
τεῆϊ εἴτε τεγείυτη. ϑογίθεγε αὐζαπι ἱπσερὶς νὰ ἀγ ΓΟ, Μδογῖπο Ἱπηρογαίογο. οἰπ ςοπία- 
ἰἸατῖι ξαπσεγείαγ Απίοηίπιις Πἰδάμπππεπι5 εἰμι5 Ἀ]1π|6. [π|ςῖδὲγ ἐπίπι., τῷ λαμπροτώτῳ ὑπάτῳ 
Αντωνίνῳ. τὰ Ἰερο, ποη Αἀντωνίῳ; τ Ποάῖα εἀΐταγ. ΝΙΠ ας πη} Οείαπι (γα ς δ] ]ΔΠῚ δι 
ΑἸδραθαίμπη ἀείρπατί ἢ, Οἰρρέτεβίη ςοηϊείξιγα εἴ, 58 πηαρὶς ΔὨΪΠΊ115 τη] Πὶ ἸΠο] παῖ δά. 
Ῥιδάμπηδηϊιπι ργόρτεν γατίοπεπι τοιπρογαπι. Ροβεγίογ φαίάεπι Αἰαραθαίμβ, (ἃ ποη ΠΠΠ [πὰ- 
Ῥεγατοῦ (ὐοπ[πἰδειιπι σοῆπι. ἘΕτ της [πῃρογαγογοπη εἰιπὶ ροτίμης ημάπὶ ΟΟη(]οπι νοςαίες, Θἐ- 
τὰ ὃς (ὐᾶγάςα ]α (ππτ ράμ]ο γαπηοιίογοθ, Βίποπῃ ἱπηροίηε (επείςοπίδ 1ᾶπὶ Αἰραίο. [ρίξ τεῖα- 
ἴὰγ ἴῃ εἰτι5 νά. παυσανίῳ μὲν ἦν μαϑητὴς ὁ Ασπάσιος, Ἱπποδρόμε δὲ ἐκ ἐνήκοος. ἐπαίδευσς 

; ΔΆ. ἽἹπτο ἀεϊεπάμπι πος, Ρᾶυ]ο ἀπὲς ἐπῖπι Μειτῆις ϑορβἰάγιπι νἱτᾶ5 τεϊδιῖς τοττο ῬΗΙΠοἴγατο, ἱπιο ὅς ἰηξτα. 
" 

ΟΕ Χὰ θὲ τὰ νά ποδὶ ποιαῖδ δὰ ἰῃ(ογὶριθηςπι 11|4Π|, ὡ 
κυϑϑι ς δὲ κα- 



ΧΥΠῚ ᾿ ΝΙΒΟΆΚΥΜ ΕἈΚΥΡΙΤ. 

δὲ κατὲ τὴν Ῥώμην ἱκανῶς γηράσκων ὁπότε μοι τῶυτα ἐγράφετο. Ἰὰ εἰ εἶγοὰ Αἰεχδηάγι Μάπι- 
τη686 τειρογᾶ5 παπὶ (Ὁ [το νἱχὶς Αἰραίπιιβ. ϑιϊ4α5. Ασπάσιος, Δημητρλανβ τῷ κρατικᾷ μώ- 
ϑημωατικᾷ, Ῥαξενναῖος., σοζικὴς» γεγονὼς Αλεξώνδρε τῇ Μαμμωΐας. Μειηίηῖς Πυΐμ5. Ορετῖς 
Ζοπαταβ ἴῃ Νέγια ΑΠΠ4].2. ὡς ὁ Φιλόσρωτος ἐν τοῖς βίοις τῶν σοφιςῶν ἀνεγρώψωτο. Ἐτ 5.Πο- 
Παῖες Ηετπορεηϊς ΠῊ ΡγοϊεροπΊεηϊς: ὠλλοὸ φιλέςρατος ἐν τοὶς βίοις τῶν σοφιςῶν μέμνηται λέ- 

γῶν ταυτί. ϑπείιις ἰπϊο ῬΙοηΐ5: Φιλόφρωτος μὲν ὁ Λήμνιος ἀνωγρείφων τὲς βίης τῶν μέχεα 
εὐυτῷ σοφιςῶν, ἐν ὠρχῇ τῷ λόγε δύο μερίδας “ποιεῖ, τῶν τε ἐυτὸ τῆτο σοφιςῶν καὶ τῶν ὅσο; Φιλο- 
σοφήσαντες, διὰ τὴν ἐυςομίαν ὑπὰ τῆς φήμης εἰς τὲς σοφιςεἰς ὠπηνέχϑησαν. Αἀ Ιζοπυπὶ 11- 
ὕτος ιοά διείπει, ἐο5 οἰταζ Ιοδπηες δι οΌδεις [ἘΓΠΊ. ςΟ. τες μὲν πσαρεὶ Φιλοςρώτῳ ἔρωτως γλα- 
υρώτωτω ὠπεικωσμένες, εἴ τινι σχολῆ» ἐνωγινωσκέτω. ἸΝοπηΐηαῖ Εἰ4Π| ρ]ΠΓΙ65 ὙΠοιπᾶ5 Μα- 

οἱἰογπ Εεΐορ, ὈΙξξ. Ατεῖς, Ιαπὶ 84 τεγείμπι νεηϊδπηι5, 48] ἐγας ΝεγαΙδη1 Π]1115, (σα πα! εχ ἔγα- 
ἔγε ρτοόπεροβ. ὲ 60 {{τϊρεϊίηιιε ἴτα δυιί445: Φιλόξρατας Νερδιανβ, ὠδελφόπαιδος Φιλοςράτε τὰ 
δέυτερε» Λήμνιος, καὶ ἀυτὸς σοζφιςῆς, καὶ πσωιδέυσας ἐν Αϑήναις, τελευτήσως δὲ καὶ ταφείς ἐν 
Λήμνῳ. ὠκεςὴς τε καὶ γαμξρὸς γεγονὼς τῷ δευτέρε Φιλοςράτε. ἔγραψεν εἰκόγας , πταναϑηναῖ- 
κὸν, Τρωϊκὸν, πσαράφρασιν τῆς Ομήρε ἐσπίδος. μελέτας ἐ. τινὲς δὲ καὶ τὰς τῶν σοφιςῶν βίας 
ἐπ᾽ ἀυτὸν ἀναφέρεσιν. Ἐχ Πἰβ οπγπῖθιις Ποάϊε γεαπε ἀπηζαχαῖ, 405 ἰαπὴ ἰρί! δἤδγειιπι ἰπ]- 
ταις. 4ε ϑορῃιἤαγιμπι νίζα ΠΡγὶ. Νίαπι ἀς Ἰσοπίθιι5 ἐγγαγε δι] ἄδπη ἃς ργῖπν ἂς (δσπηα! 85 εἰς, 
πὰης οἰξεπάϊπιι5. 864 οδίδγια διάϊζογεπι ὃς σεπεγιμη. [ςουπά1 ἔα δ, [τὰ ἱπαῖτ: ὠκεσής 
τε καὶ γαμθρός γεγονὼς τῷ δευτέρε Φιλοςράτθ. ΑἸΔΠΪ ἡποπιοάο Πᾶες ςοππεηίμης, ἢ οἰπίεππ 
Εχ ἔταίγε ργοῆεροϑ {Π|᾿Ὸ {ποτὶ Ηος {Π|5 νεγθἱ5 τείθδγιπι ἔλοῖς. φιλόσρατος, Νερξιανβ » ὠδελ- 
φόπαιδος φιλοςρώτῳ τῷ δευτέρᾳ. Οροχτοῖ ἰρίτηγ,» ἱπιθηὶ5 δΔάπηοάιιπι ἢ] απ ργοραίτιι ). δεῖαῖς 
Κλ σταπάϊογεμπι, νχογεπῖ ἀμπχοῦῖτ. δα ςεπίδο ἴῃ δι! ἀα πηδηάμπη εἴ. δι Νεγυίαπαπι ἔγα- 
ἐτοπὰ ΡΠΠ]οβγατὶ (εουπάϊ Γαδ. πη δυτεπι εχ ἔγαίγε περοίαπη: δίας ἴτὰ τουτί Πῖς ΠΕρος εἰμι5 
Ποῖ Ργόπαροϑ ἔποτῖε ) Ιἄχας σοπιιφηΐοη5. Ἐγσο γοἰτιθηάιι5 Ιοσι5, ἱερεπάιιπγαιε φιλόςρωτος 
Νερδιανῷ, ἀδελφόπεις Φιλοςρώτε τῷ δευτέρε. ἘΤρΟ νὶ τοξξε γεπιτεποάπῃς, ΡΗΙ]ογατὶ [ἐπιηὶἢ 
ἔγεβ ἔαδγαητ. Ὑηπ5 Πρ Νογοης, αΐαις νίτατη δά Ὑταϊαπιπι εἰαπὶ ργοάαχης ν!άδταγ: αἰτεῖν 
ἤπια ἐχ ἢ] περοϑ, 411 πρ Απεοηΐπο ΡΗΙΠΟΙΌρἢΟ παις δά ΡΠ] ρριιπι νίχιις νἱχίε: τευ οἷμ5 
εχ Νεγυίδηο ἔγατγε πιαίογα, νὰ ἀγ ΓΟ, ΠΕΡΟΚ5 ἃς σεπεῖ. Ῥγίογίβ (ζγιρία ᾿σοηιπὶ δὶ 11. αυῖ᾿ 
ἔλ!ο ἃ δι: 44 (ἐσαηάο τ]θασηζαγ, ΑἸΓΟσΙα5,, νῖτα ΡΟ ΟΏΙ, Ηεγοῖςα, Ἐρηΐοϊδα ὃς Ἰσοηιιπὶ 11- 
δεγ νης, 4 ΠΕ πηα]ς ἕοττῖο τί δυῖς δι: 445, ΤΕ! νἱῖδε δοριἱαγιιπ) 4185 τηα]ς (Εςπάο 
Δά(ογιδις δα 445. Ῥόγτγο {γῖρ5 Π]5 ΡΠ Ἰέαι5 ἃ διι4α ςοπηπησπιογαῖῖ5, 4πδγίαπι ασὸ δέάο, Αε- 
φγριίιπι, δείατε 4]1ος5 ἀητεσεἀεηίοπη, νὰ αι [Ὁ Τα] ὧς Απιριῆῖο νἱχεγίς. Μεπηηΐξ εἴας ἱρία 
(Εγι5 1Ω ΘΟΡΗ 15 "0.1. οἶδω καὶ φιλόςιρωτεν τὸν Αἰγύπων, Κλεοπάτρα μὲν συμφιλοσοφήσαντα 
τῇ βασιλίδι, σοφιςὴν δὲ ποροσρηϑέντα, ἐπειδὴ λόγε ἰδέων πανηγυρικὴν ἥρμοςο, καὶ «ποικίλην» 
«γυναιξὶ συνὼν ἢ καὶ εἰυτὸς τὸ φιλολογεῖν τρυφὴν εἶχεν. ὅ9εν καὶ πσαρῴδαν τινὲς ἐπ᾿ ἀυτῷ τόδε τὸ 
ἐλεγεῖον. πανσόφε ὀργὴν εἶχε Φιλοςρώτε! » ὃς Κλεοπώτρου ᾿ 
3 νῦν προσομιλήσας τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη. Ὁ ; ἐ 
Αἰχις Βαηδερο εξ ςεηίεο, «θη Ὑ γγίαπιάρε!δης ΡΗοτίι5 ἃς Ἵ ΖεῖΖοβ, νὰ ραυο απΐε οειι- 
ἀϊ, ουϊυίαμιε λεζικὸν ῥητορακὸν Ἰλυιάας ῬΏοτι5. ΝΕαμα αἰτι5 οἢ ρυζαπάμι, αὶ ἰΔυιάατογ ἃ ΡΙατατ- 
(ἴο ἴῃ Μ. Απίοηΐϊο: τάυτης δὲ τῆς τιμῆς ἔτυχεν Αρεῖος παρὰ Καίσαρος. κωὶ τῶν ἄλλων ἐξῃτή- 
σατο συχνές. ὧν εἷς ἦν φιλόςρωτος, ἀνὴρ ἐιπεὶν μὲν ἐξ ἐπιδρομῆς τῶν τότε σοφις:ῶν ἱκανώτατος, εἰς-: 
ποιῶν δὲ μιὴ προσηκόντως ἑωυτὸν τῇ Ακαδημία. διὸ καὶ Καῖσαρ ὠυτᾷ βδελυτ)όμενος τὸν τρόπον ΕῚ 
«προσίετο ταὶς δεήσεις, ὁ δὲ πώγονω πολιὸν κωϑεὶς, καὶ φαιὸν ἱνιάώτιον τετερλδωλλέμενος, ἐξόπισιϑεν 
Δρείῳ το ὠρηκολέϑει, τῷτον οεὶ «ἔχον ἀναφ ϑεγγόμενος ν᾽ εὐχὴν 

ἷ σοφοὶ σοῷες σώζεσιν ἂν ὦσι σοῷφοΐ. Ἀν 
πουϑόμενος δὲ Καῖσαρ, καὶ τῷ φϑόνε μᾶλλον Αρειον, ἢ τῷ δέες Φιλόςρατον ἀπωλλάξαι βαλόμενος, 
διῆκε. Ιτογαπυίη Οδΐοης πηϊπογθ: εἰ δὲ φιλόςιρωτον ἐν Σικελίᾳ μέσον εἶχεν περιπατῶν ἐπὶ τιμῇ 
φιλοσοφίας, ἐγκωλῶσι. Ρταείεγεα ΡΗΠ ΟΠ γαεὶ Ὠοπηΐης ρίμγες ΑἸ] οὈίδγμιδι. [Ιη Πἷ5 ΒΠΟΙΪ-- 
νη ΑἸ Ϊείατη, ἀρὰ Ραιδηίαπη ΕἸΙΑς. . τὰ δὲ ἐπίλοιπα ἐς τὲς ἀθλητὰς τέτες οἱ ἐξηγηταὶ λέ- 
γξσιν οἱ Ἠλείων ὀγδόην μὲν ἐπὶ ταῖς ἐξδομήκοντω κοὶ ἑκατὸν Ολυμπιώδα εἶγαι, λαβεῖν δὲ Ευδηλον 
παραὶ Φιλοςρέτε χρήματα. Τῶτον δὲ εἶναι τὸν φιλόςρατον Ῥοδιον. Μεπιϊπίτσιις. ΑΠΟΠΥ ΤΊΣ ἐπι. 
ἀείζεῖρε. ΟἸγτρ. ἰη ΟἸγπΊρ. 178. φιάπη Ραυδηϊας {ΠΠ|ς ἀἰοῖτ. τρίτος ἀπὸ Ευπώλε Φιλόφρατος τὴν 
νίκην ἐξωνήσατο, τὸν Αντωγωνιςὴν Εὐυδηλον χρήμασι πείσας. ΑἸϊμ5 εἰξ αιεπὶ ὀχαρίτας Ατἰο- 
Βἤδηο5 Ἐφιυείθις: 

Οισ'θ᾽ ὅτι τῷῶτο τί ἐςι; Φιλόςιρωτος ἢ κυγαλώπηξ. 

ΨΌΙ 5. ΠΟ Πα[τε5: ἕτως ἐκαλεῖτο ἐ φιλόφρατος. λέγοι δὲ ἀυτὸν καὶ ττορνοδοσκὸν καὶ κωλλωπιςήν. 
1ς τρίς ξοστα, ΟΠΠ015 ΠῚ ηΓΟ ἀρ Πα πιοΠΠἜπεπι, Οταζ. ἰῃ Νεδογαιη : ὡς Φιλόςρατον δὲ τὸν Κολω. 
νῆϑ εν» ἠέ τον ἔτι ὀγτώ καὶ φίλον ὠυτῷ, κωϑθίφησιν Κὁὶ Λυσίας ἀυτώς. Ἑτϊπιοχ ἰτοταπι: Φιλόφρατος 

Διονν- 



ΠΕ ΡΗΡΓΟΘΤ ΚΕ ΑΜΓᾺ 5 ΣΙ ΘΕ Τ. ΧΙΧ 

Δωνυσίς Κωλωνῆϑεν μωρτυρεῖ εἰδέναι Νέαιραν Νικαωιρέτης ἔσων. Μεηῖο ἰζετι ΡΗΪ]οβγατὶ ουταζ. 
ἄλτι ΟΠοϊαγροπίδ ἀρια ΑἸςΙρ γόποπι, ᾿π Ερ᾿οϊα ΑἙρία!οὶ Δ δεγυτηοποπυ: βέλομαι δὲ πρὸς 
ἕνα ἣ δέυτερον τατωνὶ τῶν λωκκοπλέτων διά σε ττροξένε, ἢ πορὸς Ἐρασικλέα τὸν Φρίττιον, ἢ φρὸς 
Φιλόςρατον τὸν Χολαργέα οἰκείως ἔχειν. Ιτεπὶ Οοεη5 ἀραιὰ Ὀϊοροπεπη 1,δογίίμιπη ἐπ ΡΟΪεπηστις 
1|0.1ν. Πολέμων Φιλοςράτα μὲν υἱὸς ἦν, Αϑηναῖος, τῶν δήμων Οἰηϑεν. ΑἸΐῃς ἀρὰ 1Ἰπϊ απ, 6χ- 

; ἡ τὶ ᾽ β ᾽ 
Π ἀτρῃ » δΟΧΟΠΙ, 14 γ 27,2 Οἶδας “ἤώρίο Ρῥηἠο γ4:0, ,π2 Ἐρέγο ΑΜ 2 φεέπέοης ῥαύεδαξ), ἐῷ 
, “ργμῆ! τ Ἴρο "δ ἐγ Αμ ζεμα 1}. Ἰτοπ ἀρὰ Ματγτίαϊςπα: 110.11. Ερίργ. 83. 
π΄ ἡ δέμμοαμ σομημ Ρῥλἑ γα νπμαάς. ᾿ 
Ἑτη ἰηἰογρείοης νείογι:ς ; 

ἤρρῳ τ ΤῚΝ Δ δ ἀΦ Ἀ ΠῚ κ'ὰ 
νὰ υ. ᾿, εν ., ΡΗΙΤΓΟΒΘΤΚΑΤΥ 59 ἢ τ 
τ εἀἰὐρρραρίβα ιν,» οὰ ἣν να Ρ ΑΕ 

Αἴας μδες {πηΐ, αιᾶς ἀς ῬΗΠΟΙ γατίς πΉΗὶ ΟΒίξγιιατα. ϑιχαῖς αἰ δὲ πγεϊίουα αἰϊψιαηάο αἴξε.- 
τεῦ, ΠΙθεης Δἀπηϊτίαπι, ὙΝ΄, ὙἿΓ ἀπιὶς! ΠΠππε., σοῖο (ζῖο,, ργαῖα ἢδες ὅς ἀςςερία μαδεθὶς, Ηος 
ἴς ἀμτΕΠ1. ΔηΓοαιιδπη ἀείπαπι, ΤΠΟΠΙΠΙΠῚ νο]Ϊπγ., ἘΡΠ. το. ῥ. το. 144 νετθα, ὁ στλέσιος κωλεῖ- 
σε ἐρώμενον, ἐγὼ κύριον. ἐκεῖνος ὑπηρέτην » ἐγὼ Θεὸν, Ἰαχαῖα τ] ομηπὶπο νἱάοεὶ, δἴχις ἰπ γε- 
ταπη ογάϊπότη {πππππ γα πτπ θη Ἃ4 ΠΠῸ πιοάο: ὁ πσλέσιος κωλεῖ σε ἐρώμενον, ἐγὼ ϑεόν. ἐκεῖνος ὑἰ. 
πηρέτην ἐγὼ κύρμον. Ηδες οηἰϊπὶ πιᾶρὶς ἴπτοῦ (ξ ςοῃμοπίπης. Τα ἀγθιτγασεγε, ουΐας ἱμάϊςϊο 
[δες δὲ {{4 οπηηϊα ΡοΓΠΊΪΓΟ.Ὁ ἣ: 

ΨΟΤΑΥΝ ΟΣ αν 5. 

ο΄ Ῥεϑεηριοήδιις ΗΙΠ. ΡΑΠΟΓΊΙδ. ΠῚ. ς. ΧΙ. Ρ.270. δε Ρ. 8}. 

{ ΕΙεδτῖς πος τεπηροτε [[π|ρ. 5 Θπετὶ 1 ἐγ ΡΠ γαίῃ Ἔππη 5, αὶ, τὰ Απίοηϊπο Ρίο πδίιις, 
δὰ ΡΠ Πρραπι νίαας νἱχίε, τοῖτς δα Φιλοςρ. ΗΙς Ιυ]ἸΔ6 Αμριῆδε,, ϑϑαεγὶ νχογίβ,, {π|Π0 
᾿“Αροιίομτὲ 1γάγιοῖ, ΡγεῤαρονἸολ Μαρ:, »ήξαγς οὐἴο 110 γῖ5, εὐἰαιηπαπα {πρεγἢιεἴθιι5, (οτιρῇς, ᾿ρίο ἐς (8 
τοῖς 110.1. ςαρ.3. [Ιυ]1ὰ οηἶπι7) αποά δε ίπργα ἱπαἸςαιυίπηι5 ) νι ἀοςξις ταρεηίς ἀε!εξξαθατιτ, 

τος μρῇς ΡΒΠοβτατο ΊΟοΟ εἶς. ΧΙΡΠΙ ΠΟ βένεγο, Ἴ Ζοιζο ΟΠ]. ΝΊ. ταρ.45. Μεηείοπεπι μυΐις ορε- 
τίβ Αὐζογαϑ ἔαοίμης Ρ] απ ππᾶπι,, νἱ Ἂς Ἐμίς πὶ ἐη Ηἑεγοοίοηα, δι ἀα πη Κράτης, ΟΥΤΠ]Παπι 116. 1]. 
εοϑέγ 4 αἰ! ἀγεεηᾳ., ἘΠΘτοηγτημπη ἐρήοία σα Ρ αι, ΙΠάογιπι ΡΕΙαΠοίαπι Π|6.1. ἐρι.308. ΡΠΟ- 
απ Ες]. ΧΕΙ͂Ν. ὃς ΟΟΧΙ1. Ἐττγὰς Ν οὐἥιις [10,11. ἐς ΗΠ, Οτ. σαρ. 15. αὶ Πυΐι5 φαοαμε ορετίς 
Τοίερμυπι ἰπ Απεφαϊτατίθιι5 [μά ἰςῖ5 πηοτηϊηΠς ἔπδτυῖς, οὐπὶ ἰοπρα ρος ΙΟΐΕρἢΪ τεπιροσὰ ΡΠ ϊ- 
Ἰοιγαγιι νἱχεγῖτ. Ηδῆς ΑροΙ]οπΙ νίταπη, ἃ ΡΙΠ]οἤτατο [ςτῖρίδπι. ἴσγααι ἰητογ Μαπαίογίρτα Βι- 
διϊοίηεςα Ραίγαπιϑος, [εἰ Ν ιπι. ΙΝ. ὃ ΓΙΧ., Ραγι[5. ἴπ ρἰαῖθα 5, Ιϑσοδ]. Οοηΐατη νετο 
ἈΡοΙοη 5 1ῆε {δευπάμπιπη Εππαρίιπη εἰς ἔτι φιλόσοφος, ἀλλ ἣν τι ϑεῶν τε καὶ ἐνϑθρώπε μέσον, 

Ηίης {Π|᾿0ς5 ἀς Αροϊϊοπιὶ γεθιι ρος Πδγος γεξεῖιι5 ἐπιδημίαν εἰς ἀνϑρώπες 9εξ περεῆε Τεὲ κά 
δογγφέχιος ᾿π(οτῖ δ᾽ ροῖίε σοηίει Εἰιπαρίμ5 ῥγοοθῦ. 4110 τἰτα]ο ἴῃ τα ίβογα ἰατη δηῖς νίι5 ἐγαῖ Ἐπίε- 

 Βίμς ΠΡ. 1]. Τεημομ ῖν. Εν ρρ. αρ. 1. Μεπηῖπῖς Πυΐπς ΡΗΠΟΙγαιῖ Γλιςίατιις Δωρὶς: ἤ46 χιαᾶς ἀε 
ξο μαῦεης Μευγίιις ποζῖ “κά Ρῥλἑ ἢν ἀἐτέγρ, δς Ν ΟἴΠιι5 αἱο ΕΠ}. ΟΥ. 

᾿ς Ρῥλογαξίς ΠμφἼογ, ργιουβ ο ἔγαῖγε ποροϑ, τ άδιη 1, απΊηῖ5, τεὶς βίες τῶν μέχρα ἀυτᾷ σο- 
φιτῶν ἀε δορῥλα “ὦ (μ4 ὑπο ἐερερογ,τεἴϊε ϑγπεῆο δόσε, (ςτὶρίιτ, Ἰάας ἀμοῦιις ΠὈγῖβ : πο δ΄ 
(τις χιδίιοτγ, νὰ δ ϊ4ας μαδεῖ. [Ιρίξ Ἔπῖπὶ ΡΗΙΟίτγατιις ᾿ηἰ το οροτγῖβ [αἱ ἀπιο5 (Ια πη ἃ (δ (ςγὶρίος 
εἴϊε ἀε Θορ {τς ΠΌγοβ (λτεαγ. Ηὸοϑ ργίογι ΡΙμ]οίγατο ρεγρεγατη {ἰδις Ἰάσπη δ. 445.) νἱάς 
ἹΜειτῆιπι ἰοςο εἰϊαζο. ΜεπηΠΙν εἰπι5 περὶ βίων ἀ6 υἱξῆς οροτὶς δι1448, Ἡρώδης. τόλιος. Ἐχιδηϊ 
μιᾶς νἱταε πιαπυίογιρίας Γατετίας ἴῃ ΒΙδ]. Ἀερὶς ΟμτἰηϊΠΠπιὶ Ναπι. ΜΌΟΙ. τ 5εα τησεἰ ἔπεγα 
ῬΙ οί γα (1) [ιοπηηΐας Πρ Νογοης, οἰΐπ5 Π γος ἐπαπιεγαῦ ϑιι1445, (2) αιιεπὶ ρυϊογείοςο 
05 ἀεάϊπιις. (3) δἰς ἰρίδ : ἀς φιιο πιοάο ἐρίηηιβ. (4) Αδργρτίας (0 Απιριο. (5) ἈΒο- 
ἀἴις αἰἤ]εια. (6) αιυίάαπι ἀριιά Αὐητορίμαπεπι. (7) ΟΠΟΙαγροηίς ἀριὰ ΑἸςΙργοποπΊ.. 
(8) Οεξἐπῇς Ροϊεπιοηὶς ραΐεγ. (9) νὰ ΔΝ Νὴ Τὰυππ|π|. (10) δρυά Ματγεδίειη. (1|} [Ι΄ 
Ἰηίογρείοης φυδάλπι. Ηθοϑ τὰ γεσεηίδε Μειγίπις ἰός εἴτάτο. εχόοσοη μα (0 Ψείραίαπο 
ῬΗΙοίεγαζυπι πιεπιογαῦ ΡΙμτάγοθιι5 1. ἐδ (θέον ε. ἀρεῖγε. ῬΕΙ]σπεπίδτη Ἰάςπι αετο κοί. ἡπλρό. ΡΒΪ- 
Ἰοίεγαιὶ ουϊυΐάατη ἐρὶρταπιπηαία (δγιιαῦ Απι ΠΟ] ρα]. ᾿Ν. ς. 7. 6ρ.25. ΡΠαΙίαπι ΡΠ] οἰγαζιπη εἴτα 
Ψατίπυς πολυζξένη. ϑειηριογομι ἐς Ὑγηῖς [οἰδρῃιιϑ [15.1. εἰσ αμείᾳ. Πμαϊαφον ΗηΏ. 
ἀμ ῦς 



ΧΧ. ΟΠ ἀΨα ΒῸ ΚΝ ΊΜ ΕΚ Υ ΤΥ. 

[ “ ον ὙΠΕΡ νον αθιο ὦ ρα εὠρομνραρ, 

ΜΆ Ψ γ. 5. ἈΡΕΜΡῚΣ ΕΘ ΝΡ ΈΒΟΜ Ἐ ΕΨ: δύ ... ἐλρι 
ὧν τόν γα Ἢ ᾿ π{ρι.: ς δῖ ςν ἀπ Ν νι γα δ κ« ΠῚ ϊ ᾿ ΕἾ ᾿ "» 5 » ἂὰ δε ΓΝ ν 

χῇ ι ἘΌΡΩ ἘΡΥΝΣ ΞῊΝ ἀκ. ἐκκολιῷ 
ΔΡΩ͂Ν Ψψιτα ϑειε., Ατίς!. ΧΧΧΨΤΙ ὦ κυ ΩΝ: 

ἐν {1 

: ΤΠ ΠΎΛΗ κῷ έν οὐ θα 

νας Ποιπμᾶς, 56πετὶ Αὐρενε ςοπίυρίς, ἰυῆα,, Αρο ]οηι! Τ γαπεπῇς νἱταπὶ Ξοπάϊϊε ΡΙΙΙο- ΡΗΠοῆτ.- 
ἢταῖας᾽. ϑιγ1 ΠῚ εἶπ Οὐ ρετρΙ ςυϊταγθ πη, ἀπιοςηϊτατο ΠῚ ἃς Ὀγειήγάτεπι ς πιοπάας ῬΗΟτίαΣ, ἡνῇ ἰὸν 

Τάσπι [ἀϑυΐτατοπι εἰ γίδες {ππηπλάπη,, Εἰπλαιιξ ἰΔιιάας Οὐ Δητί αι τίς (τιϊἀϊα πη, ὅς ἀἰξπ]οπιπι; οι ἃ, 44. 

πουϊταζοπη ἰςέϊογες ἴῃ δαἀπηϊγατίοηςπῃ γὰρίςηζοπη. 1άθπη ΑἸ 1Ὁ] {{Ὑ]1 απιοξπίταζεπη δὲ νΑΓΙ ταΓ ΠῚ Ρ,:9. 
ἴῃ εο ἀοργαεάϊςας, γοςιπηας τὰπ| Ῥγοργιογαζέπη ταπι ἀοἸςέξαπη: {ἀ βέπυς ἀϊςεπαὶ τάπης εἰ Με Ὁ Ρ- 

εἴε βάγεειγ ρίαπε Πηραΐαγα, πόσαξ ςάπη, 4πᾶ6 νιρο ΟὈἰεγιεειγ, οὔατ0ἢ15 {γιξξιγαπι. ΠΙΙῸς 
τοὶ εαπὶ γεάαϊγ γατοπειπ, ηιοά, πγΐτις ἰπ Ν᾽ ετογι πη Ιεδδίοπε, οπηπος Θογαπ ςΟἸ]οροτίς ἀϊςθηάὶ 

δὲ: ᾿ ε. , : ἐδῇ . δι 1: ΜΗ ΟΥΑΙ 
ξογπηᾶϑ, ἃ γϑρ 15 ναΐσο ΟὈΓΟγαΓ5 τεσ ἀφητζος, 4186 ΓΑΓΙῚ5 ΔαΠΙ τας ργαϊαπι ᾿οὐάποήϊ (οἰεαή ̓ 

3 ςοποίαγο, αιοπιδἀπχοάιπι ἰῃ ορεπηίς αὐτογίδις ἰά4 ργαείταγε δ ΕγιδητιΣ :  Ρεπίμιαίαιπι, ἐαπ- 
ἄεπι ΘαγιΠΊ νἱττ ἔογο 2 {1 τοίαπι ΟΡ 5 ἴσαι ἰἰς ςοΠΙρϑιιογίς. ΡΟ]]Ιςοταγ διζεπι ἴῃ 118 Ιποτία:, 1.ς.13. 
ΡΙΝ]ο γάτα αἰ τυ οριις, 418 ΑΡΟΙ]ΟΠΙΙ [] ςαυίαπι [ς ἀφ ἰεηίιγιαπι αἷς ςοπῖγα 68, 4ᾶς 4 Ἐμρβτὰ- ὶ 
τὸ οἱ οδιεῶδ ἔπεγαπι β. οὐ μὰ ; μαῖκ τις ΙΑ ̓ύλαν 

Εἰαιηΐ ποπαΐπς ΡὨ]]οίγατις" γ᾽ Πίςος ναΐσο ἀρρε]Ἰδειγ. ἡ Τγγίαπι εἰππὶ ΡΠοΐμς αἷζ Πα, ἐνοιτΗῖα, 
εατπαις ἰη γὰπὶ Τ Ζείζεπι᾽ 4ιοημα Δἰ]οραγο (οἰοης. Εὐδδίας “ταπλεη ΑἸΠοΠἰςηίδιπι εἰπὶ ἔλείε. πὶ λῆς Π. 
Ἐππαρίμ5 ᾽ν] ΟΠ ΠἼπ|ὶ Πα πη μπῚ ἀἰοῖς., ηποπι ΗοίγςΒ 5" δυϊἀαίσυς (δφαπηταγΊ. [Ιἀἐπὶ τάπτοπ.., ς᾽ Ἡ 
δυϊάας, νΌ] εχ ἰπ[ίτιτο ἀε εο ἀρις, ἀξ ραεγία εἰμ ρίδης τᾶςεῖ. Ἐχ Ὠϊογία ϑοριἰξαγιιπι [ ακ8ε 3 νοι, 1. ς. 
ῬῃΙΠοβδεῖ ποπλίπε ῥργοῖται 1: υϊάο ρατθι,, (δου! [δοιιηαἱ ἐπῖτῖ5 ΡΗ ΠΟΙ γατιπι, ρβιγία 1,επιηί τη, 4 ΧΗ ὑν 
εχεῇε δι Ψοῆϊο  Ιοπίοαιε " ργοδβθ!!ε ντίπη, (νἀ εταγαιθ οπηπίηο μᾶς γϑείοπε οἰπη Εππᾶ ἀκα 
ρίο ὅς Ηεί νος ϊο ςοης ΠἸατὶ Εις μια ροΙ]6) οὐπαπάμιπι Πμἐπηπο,, ἢ ραῖγοπι ἐρεξξες, ΡΗΠΟβγβειπι 6 ΨοΓ. ες. 
᾿πυπ|, χποά εχ δι 144 ςοηίϊας, ΑἸΠεηίς παζιπι δα ΠΠς., ᾿πιο ὅς 161 ΑἸ χιαπιάϊε Βορ ῆαπι εριε. 7 κὐρεΣ Τῇ 
τ Ἐπὶ 8ιιϊάας Β] πὶ ξαϊε αἱγ ΡΠ] ογατὶ Ν ετὶ εν, ̓επηπο,, Ατο ἰρεϊαρὶ ἰηίμα, οττῖ, εἰππι- δ΄ ψοεΊς. 
πε νἱχίπε πἰρ Νεγοῆς αἷτ, αὶ ᾿πηρογίαπη σατη νῖτα ΧΧΌ, ἃ χιοά δχςβάϊε, απηΐδ δῆτε ΒΘΏΘΓΕΙΠῚ 9 Ιοηβυ: , 
Ππηρόγατογεῃ δηϊμῖτ. Αἀάϊε Γάσην 51 485 ΠΙίαπι, αὶ ποτε ες ΡῃμΠοῆγατις, αα ΡΒΠΙ ρα {1 οοιΣ: 
νίχμε [πηρογάζογοπη, 41 ΑΙΟΌΧΈΉΙΝ. Ἱπηροτίεπι δά ορτιι οἵ, νίτατη ργοάιιχίῃς, Ηδις ρβιῖςα ΡΆΝΟΝ 
τί Ἰηροη! τι δαῖτ πποπ!πεηῖα,, 1π υδι15 σοπίγᾶ ΑΠτράῖγαπι Βορ πὶ εἴς Ορι5. Εἰιις ποπηΐς- 
ηἶς ςεἰεῦγεπι 5ορ ἰλτπι, 4] Ἠογιίε πηρογᾶηζα ϑοιιεγο ποιήπημδ : [54 ΠἰΠ}] οδῆας χα αὐπας 
ΝΝεγοπίϑ δίαπι ἄθιο δἰ αιιῖς ὀχείτογῖς Απεῖραταγ, ΠΏ ἀυζοπι ΡΕΙΟΠἤγατιιπη, ἴῃ ττίιπι Πτογαπη, 
ἄς αυίδθιις ἀϊέπΓΙ Πππηι15, σο [ΠῚ ΠΉ ΠΪ πο το ΓΙ Πημ5. Ὁ ΚΠ Δ Ἡς ΤΠ ΕΥΎΣ 

Ρυγίπτιπι ἰοςιιπι τε δ ϊ πηι οἱ αὶ νίταιτι ΑρΟ Ομ (σγῖρίς,, δὲ 411 ἐχ βορῃ δγιιπη Ἐγᾶζ Ραμ οβτ,. 
ΠΕΠΊΕΓΟ, υΔπ| [146 Τοιηπας (γεααοητδητίιπι.. ἈΠετιογίςαπῃ {Π|ς Ατςηὶς ρείπιο", ᾿ἰπάςο-ῖ ἀς νἷς 
πῖᾶὲ ἀοουῖτ. Μιϊΐζα αἱΐα εἰ Ῥγᾶθτογ ΑΡΟΙ]οπΙὶ νίταπη (γῖρτα τγίσατ διιἀα5. ἱπίόγημε δὰ ηπα- ἤΠἢ 
τπογ ζ ̓πηδρίπατη ΠΙΌΓΟΒ, Ηγοίςιπὶ Ἴ, Ππτογὰς Διηδίογίας, ἰδ γοϑ ἐς ν]εἰς ΘΟΡ ἢ Πάτγιιπι ααίμπον 9... δυίάινος, 
ΤπιᾶρῚ 65 Εἰ τὰν ὼὰ ὨΏΠΊΘΓΙ ἐχαζὲς Οὐ Θτιαεὶ, ὅς Ατεῖςας νεῃα Ἔα ἰλιιάετη ργο- γα 

ΤΠΟΓΗΕΤΟ. τ Ἡμς ἘΝ ΟῚ ἫΝ . δ θη νὰν ῦχσι δι ω τοῖν 
Οπιηία 184 (ττίρτα, ΡΠ] οΠγατί ποπηῖπε ἱπίςγίρια, Πποάϊοπιμτι τοπθπημ5.. ᾿ιπαρὶπεβ τἀπε. ὁεπι. 

ἴῃ Ποτος ἀϊμ 86 Παυς ργοῆδης (., ὅς ϑορῃμϊαγαμη νἱϊα5 ἴῃ ἀϊιος5 ταηζταπι ΠΌγος ἀϊπιηξαδ. 1ιαδξ-: 
ΠΉΙ15.) Π6ς ΡἰΈΓΕ5 ΔΌΓΟΓ ΕΑΓΙΠῚ ἵπ ργᾶθίδτίοπε [πὰ ΡΟΙΠἸςοταγ, 44 Αητοπῖο οη δ Ἠογοάοπι 

ΡΨ Ὁ] 
νῶν ΧῚ 

"} τς 

᾽ 

α Νοιαπάμπι, εᾶ 4ι8ε ΤΙΠεπιοπείαβ ἴῃ ποις δὰ πππς ἀγεῖςι πὶ μαδεδας, πὶς ἢπιι] τοχτυΐ Ἰρῇ, Ἰοςο- ιο πιαχίπις 
τὰ ορροτίμπαπι νι ἀςθδτιγ, Ἰηίγαε ,) γε ςοπείπιια,, πιδρίίαιε ρετίρίςια γεάδογετωγ ἤδες ςοιππηεηίδιο. Οὐθ. ἀλντοϑν 
μεςοἌτιο,, νὲ αυδε4πὶ πιάτα Πιοεῖπε ςοηπεδξεπάϊ βογπιι]46,, ἄς υαίθαπι οππίτιεγε οροτγεμεγίί γὲρετϊτοπεβ, ιιᾶς εὰ, Πυᾶς 
πος ΤΊ] πιοπτί! ςορίτατίοπο5 τεργαοίδηταπηες, ἔογπΊᾶ, ἱπᾶπε5 ροζεγαης νἱάεσι. Οεζεγαπι ἔδόϊατ [ὰ ἢπὸ ἀοιείπιςπίο ᾿Βέπιϊηΐ 
(επίπιρ Βαϊτν αιιεπι [ἀπιπιᾶ, αι ροτυίπιι5, ἅθς γϑίψις Ἔχργείῃπιως, ἀ ΠΝ ΚΑ ΝΥΝ ΚΗ 

β Νοπ δηρυΐατε φἀιοτίις ΕπρΗγατεπὶ ργὸ Αρο]]οηΐο οριις εο Ἰοςο ρο!!ςείως ῬΗοβταεις, [εὰ Ψεδίονεπι δά δὰ 45]ε-- 
881, 4ιδε ᾿ΐδγο Ψ1Π δυῖῖις ΕἰΠογίας ςοπεγὰ ἘΠΡ γαιὶς οἰ υιπιπίας αἰ ρυταῖτς ΑΡ ΟΠ] οπίμπι δρυά Ῥὀτϊείδημοι πεϊαζασιις ογᾶτι. 
νῖάε ποῖδς δά 110. 1, ς, 13. π,2. : ᾿ ΤΥ ΡΝ ΠΡ δα 1 

γ Μιηίπιε γεγο, ἢ ἀϊιιοηῆας 4υΐάεπι 1116 ἴε ἃ (οείριοτε Ψίτατιπι ϑορβ βαταπι.», νεὲ ΤΠ επιοπιῖο ρίδσει. ϑᾶπε ἴῃ εἀϊς 
τς ΕἸδαϊ ποπίεη πη ςοπηρᾶγες ἴῃ Ἰηζοτίρείοης ᾿δτογαπι ἀς Ψίτα Αρο]!οπῖΐ, ζεὰ ἴῃ ἱπίς Ἰρτίοπε τδηταπὶ ὙΠ Ατιπὶ ϑορβί- 

Ὁ» Ουοά ἰρίε ἱπξ. ἀρποίοϊι ΤΊ] επιοπτίις, Πδίϑις δάξο ἐρι{ ςοπίγαάϊο. δ πὰ αν Βδ: σὐλννς 
Ιοςα, αυΐδιις ἀς δε δρίτυγ ἴῃ ϑορμβαταπι δι βοτία, Ἔχοεγρία μθδε5 'π. ποῆτσίς ῬγοϊβροπΊεηῖβ. δ. ᾽" 

4“ ϑυϊάας ρατεητεπὶ ΗΙοτῖςὶ Αρο]]οηἱ; ἤθη Ὑοταπὶ γοςαῖ, {εὰ Υ͂ ετὶ Β]ἕμπιὶ εἴτε αἷτ, ᾿ "ν δε ο μς ζ Αὔριο δ' φμαΐμον ) β' ἀμο Ἰερεπιάμπι ἀριιὰ ϑυίάαπι εἴϊε ρχίάεπι Μειιτῆο ΔΠΠαι6 ΟΡ ογιδίιπι, Ὁ ὡὐδωι μῶ 
ὦ νεῖ ροίίϊις Ηεγοΐςα. ς ᾿ 

, 53. Βὶς ύσαμε β ρτὸ δ ριιὰ δι ΐάαπι (ἰδ Ιτιοπάαπι εἴτε; ΠΠςπι νἱσῖς 40 δεῖς εχ Ἰρίο ργοοεπιῖο ΡΒ] οῆταδι δά μος ΠΙ γος ξυϊς ἀεπιοπγδτιιπι, νἱ ἃ, ὅς Ἰρίιπι ΤΊΠ ἐπι. ΡΔιΐο ροῆ. ἐξ τὸν 4 {π|0 γεγο ἴπ ἄυος Πδτος ἀϊυ!ἀμιπτιγ ἱπιαρὶπεϑ ργίοσεθ, ἀς ηυΐδι Εἰς ἔδτπιο εὔὲ 4εδεὶ ὙΠ]επιοπεῖο, ταπτὴπ Μο- το Π4πα σιᾶπὶ ΑἸ ἀΐπα οὐϊτίοτις, Ἐτγαιαὶ βυὶς ΤΠ] οπιοητῖο, 4ιο ἃ ροβειίοχες ἱπιαρίηθϑ ) Τππίοχῖς 4ιᾶς ἔμαι ῬΒΙΠοἴγδιΐ ἴῃ 1- ἢ ὕγος ἀϊεϊῇ ποι ἔπε, , ᾿ μδυ" 

Αἰὰ- 



.Ε ΒΗΓ Οὺς “ΓΚ ΓΕ ΌΤΣ τ οἷς Ἐκ Τ, ἾΧΧῚ 

τ. πὶ πα - Ἀτεσατη ρθη γοξογοητ, δὰ5 ἀϊσαυτ, ΨΊτγα πα Βάγαπῃ Αμτοῦ νίταπη ΑΡΟΟἠΝ] ΑἸ! ραυήτ,, πάρη - 
Ἰεχ. Ῥοορὶ. πὰς (8 ΠΠμπὶ ἔλεγε ῬγΔο[Ἰρτάγογοπὶ τοίζαταγ: νὰ ογθάογε ρΟῆΠς ἐμ πάθ πη Ορογίς νἐπιηδις ἐδ 
1,1. νεθῖ- ἀυτούοση. ΑἸ δι τάπιξη νἰταγαπι ϑορῃάγαπι Τογῖρτοσ ἈΡΟΙ]οηϊαπὶ γεργεμεπᾶϊε, αδά οχ αἰ- 

ομίσ. σηίτατο ρ Π]ΟΙΌΡΙΙ ἴῃ φιοάδην πέροιίο (8 τη πὶ πτε ρείετῖε κ, χαρά τηϊπίπις ἢγοπ εἴπ Ρᾶπο- 
᾿ σγτηαο ςοπιρηΐγο νι ἀθτηγ. [τπ0 ραηπι σγεάϊτυς δορἈϊ!Ἤαγυπη ΠΠΠπογίαπιὶ αἰτογῖις εἴς ΡΠ 1ο- 
᾿ἢγαεῖ, πεῖρα εἴα ποη οΒίξιγο , ιιέπι δι 45 ΠΙΙμπη Νογυΐδηϊ, ργοπεροζεη, σε ειμηι, ἀποῖρα- 

ΠΠΊΠΙΙΕ ῬημΗ5. χες, , 
ο΄ ΡΙμ]ογατιβ Η}ς, Νεγαίδηὶ Β] 15, ρεγηάς ἃς ῥγοΓῚ]]ε, ἈΠετογίςαπὶ ἀσζαῖς Ατἰχέηῖς, ἀ]αηιις 

υἵτ. ϑορῃ, ὄρεγα ζοηάϊάϊτ. 1η αυίθιις νίγαβ ΘΟρ Πάγα τ ἃ ποππα}}15 εἴτε σεηῇιας δι 4Ας ἕλεοταγ. Ηος γο- 
ΤῊ ΝΣ ε ὑμνν Ρᾶι]ο ροί᾽ δοιιογ! ΑΙεχαπατὶ ἱπιρεγίαπι ςοηοϊπηδιῖτ.. ημἱ νταῖς ἐχοοῆηε Α. ὈΌΧΧΧνΥ. 

ὑπο ἢ ἘΠΊΔΙΘ ΕΡῸ ἀξ ἐο ἀςοῖρὶ ροῦξε. ιᾶθ ἀξ ργίογς δυϊάδς παδες Δ. υἱχί [8 δυγη νίαιις ἀά ΡἢΪ- 
τς ἸΠΙρρὶ δειμπα, αἰαὶ τογιπι απηπηας ργαεεῆς ἐοερῖτ Α. ΟΟΧΕΙ͂Ν,, νίταπι γερὸ βηϊαῖς Α. ΟΌΧΕΙΧ. 
ο Ργοοῖί, Αἰπεηίεπῇς ϑορ ἶλο, ἀηοϊρυ!απι (δ αἷτ. πναϊτα ἵζεπι (ς δοςορις αὖ Ἐρμεῖϊο ϑόρμϊῆα 
τἄϑρατι Ρ' Γ)ΑΠηΔΏ0.. ΑΠτΙραῖγο μόηϊις νίυ5 πὰρ ἶγο νἱάστιγ ρος ἐχοοίυιτι (γάζα! ας μ. Νοὴ αἀ- 

ἤν ὅοὰ τις πιοάμιπτροηις (τ δοπαϊ, 4.94 (δοιπαις δαί, Π8αοο (αίλιθοπο ργοθατιτ, αὶ ἱπαϊρηαίιν ἄς 1πη- 
δι “Ρετάζογς ίδερε εἰπὶ αἰίαιο ἰοσιιΐ, αἰιεπ αυς {τ ποι ἀϊσατ ν᾿ Ἐα τὶ Εἰδυ οἱ τγιδαθης πομηθη, 

40Ἃ νίταα ΑΡΟΙ]ΟΠΙΙ (ογίρεοσὶ πϊηΐπις δα(ογίθαης. 
τς Οζόγαῃ υάπάο, δυϊάας, ΡΗΠοβγάταπι πης, ἸΝογιΐδπὶ Β]Ιηπι., ϑορῃ!αγιπι αὶ (τγὶρίιε 
ΟΜ [Ὰ5,, 1. 6772222 1772 ἀρρο ϊαΐ, νε ςοπίῃΠοπειη δάπηίτταῖ νέγεογ. ϑορί ταγιῖπι επὶπὶ Ὠἱ ποσίςιις Ἰάθη- 
τἰάςπι ἀς ΡὨϊοἰίγατο [υοπηπίο ἰοαυίταγ ζ΄, ταπμ]ὰπη αἰ ΠεγίΟ 4 (8. Π]οαιις 1 πιπηὶϊ ςορποιηίης 
δὰπὶ ἀείρπατ, αιαῇ Πος ἰρίο ἃ το] αι ΡΕΙΟΠ γατῖ5, ἀἔχια ἀάέο (δ χιοαας ἱρίο, εἰμὶ ἀϊίτο- 

μι ἀν πλραρογε στὴ τὴν παν πε κῷ ἣ ᾿ 
ς΄ Ποπηηίας ᾿ς ΡΠ γδεις τογήιις ἔπετῖς, απηίσιις (δσαπάϊ, α 4 νῖτας ϑορῃιζαγιιτι μη 

᾿ Γ» να αΥῈ ἘΠῚ ΣΕ ΩΝ Ἐὶ Ἀ Ὰ νῷ 
ἴςοπ. ρος Ἰογιρίδθ 5. ῬγΙΠῚΙ νΈΓΟ. ἀρ τ᾿ κὶὶ τὴν μρβῆυ , Ἐχ ΠΠΙὰ ποροϑ. ἃ 4110 1πᾶρὶπο5 Πα θεγημ ἐπι ἄειπι, 

πο δα αιας μητροπάτορος ἜΧοΠΊρΙο ἰρίε᾽ [Σ ςοποϊηπαῆς τοίζατιγ. [45 δῃἰπὶ ἱπιαρίποβ [μᾶ5. ]ς ζοη- 
Ἰοοη, ροῖ “«ἰμάϊε, Ῥιηοέξετεσι (δραίτατη εΠΠε ἀἰσεης ἐν ταύτῃ τῇ Λήμνῳ. π. Ἐχτιεπηρογαηοας 1ς γεςῖτα- 
“ ἐν δῳ, Ῥαζ ογαιίοπες ΧΧΙΙ δετατὶς ἀππο: ΊΡΙ ΩΓ ἀὐτοπὶ ὃς ΖιδῖαοΥ πάτιῖς ΔηΠο5,, ἃ (ἀγᾶςα}]ἃ., ςοΥΑ ΠῚ 
Ἐ ΌΡες 40 ἀες]απηδιογαξ. ἃ πη ογίθιι5 ΡῈ Ὀ]1ςῖ5 ΟὈτίπαΓ νδοδ!ομθπι., ημΔΠ} 4111 ταπε πὶ στδιϊαπὶ 80- 
Ἡΐρροάτ. ΡΒΠἶας Ιά6πὶ ἱπιρογαζοῦ πεσδιογαῖ. (οημρΗς Ἰά ἀπτε Απησπὶ, ΟΟΧῊ ποη ροζαῖτ, Ἐηιις 
ὌΜΩΣ Ἀἰν μος 1ρίππι ἀγραπηξητο, νἱταθ ΡΟ ΙΟηΪὶ (ςγρτογοπι πο εἴα σαπι, αὶ {{π|5 ΗΠ οτίας δορἢμῖα- 

: Τιπη ἰοςς ποπτογαίαγ ΡΠ] οἴγαταπι. ϑης ςηἱπιἴε ΡΠ Π]οἰἤγαειις, αὐ ἃ αγαςα!]α ΑΙ ΟΌΧΊΙ ἀτέ- 
λείαν ξμϊτ ςοηίξοιει5 ΔηηΠ0 δοῖατ5 ΧΧΊΝ,, εἶγοα ἀππαπὶ ΟΟΧΥ ΤΠ, αιο 111 Γλοπηπα οὔτ ἄϊεπι, 
ΧΧΊΧυπι δοιατίς δῆπαπη νἱχ ροζαῖε ἱπιρίετς. ὈΙΗΊοΙΪς δυτόπι οἱ οἰμς δοτατυΐας Ποπιίηὶν ἰᾳ 44- 
ταπὶ ποσοτίϊ ἃ [υ1 α Πς,, γγ ταμτὶ πιουποπτῖ οριὶς ἀροτγεάθγειαγ, Μαχίμης , σμπιὶ ἀῆζο ἀΠημΠῚ 
ΟΟΧΥῚΙ εὐπὶ ἀδίοἰ{ε ᾿ά οροτῖ5 ὁροτίοατ, {1 ἐο ργοιπογαις ργατίαπὶ (άγάςα ας. ἡμᾶς ἢ 
ΒΟΠΠΟ]ογιπι ορίπιο, Πι Πδειιοπάϊιπη, 8. νταὰ εἰπι, ἠς 4010 ἀρίπηις , ΡΗΠΟΙΠγάταπη,, 1 Ἔπληὶ- 

σἱε. ϑορῃ. ΠΠῚ) ῬοΪτεγίογιπι (γί ρίογοπι ἱππᾶσίπιιτη γο ἀρ δ 15 5 1Π [τα]τὰ 1Π|0 (0 ΔΙεχαπάγο [υῖτ, ἃς ΠΉΡο- 
1.11. ἴπ Αε- ραα απὶ ἀξοϊαπηδτίοποπι δἀογπαιίς ρ. (Οπιγοιιογίδα εἰ ποηημῖϊας Ἰλοιαθ ῬαΓΙΓΟΓ ἃς 1πΠ.1ο- 
τάμα πἶδ οαπὶ Αἰραῆο δορῃϊῆα ἱπιεγςεῆξεγε, αυδε νιτίημε δά εἸοαιιοπείαα ἱπογεπιξηζα μαὰζ ράγιπὶ 

Ῥγοΐμεγε, Ἱπῇρῃς εἰτι5 Εἰορίιι αι {Ππη15 γεγο! δοίο ες ἩΙτογὶας Θοριταγαηι (ςείριου, 
ἀ 

αὶ [ἰδογαίίις ᾿οουπὶ ΠΠαπὶ ἱπεεγρτγοιάτων ΤΠ] ετποήτίμς 5 φιοα εἶτα ἱπρεδεῖο ἀόςεῖ, ὅς πος ἴῃ ποῆτα ἃς ΡΕοἢτατίς 
φοπιπιεπιδείοτια οδίεγιιϑηηιιθ, ᾿ νι δι Ὑχ τ 

τ χ. μας νετο [4 ἴῃ ϑυΐάα τεξογπιαπάο δυάδοῖα ' Οὐίάιιε οδῆαι, 410 πιίπιι 34 ρεΐογεπι ἢδες γεξεγαπιὺν ΡΙ ΚΙ οβτγάτιπι, 
4ι8ε ϑιυιϊάας εἰ ετίδυιϊε  ΝΊΒΙ] σεῖς νὲ ποῦς οἤεπίαπι . ς. ἄν ΜΝ 

ἐδ μ' Οὔγνετο ροίξ Ολγαςδῖϊλς ἐχςεπαπι 7 Ηος (Ο] πὶ ἀϊ εἶς τ νῖτα Απείρατγὶ,, ἴῃ ἀκροώσεσι [6 οὐπὶ ςεῖετῖς ἀκροαταῖς 8ς- 
ἀασιαη εἶ Ἀπερατο; ϑεῶν διδάσκαλον εἰπὶἀρρει ΑΠὲ., αυοά Βετὶ ροτυίς Όλγας!} ποι νίνο ταπίμ πὶ, νογαπί ἘΔ 4016: 

ξτεηῖς, οἶτοαν Ἱπιρετατοσὶς ϑειεγὶ ἀππιιπὶ» 4110 Αὐριβεις βόα εἢ Ογᾶς 8} 14, δάεοφιις ἴῃ ἱρῇϑβ Ἡπηρεγὶὶ ϑειιοτὶ ἀπίτιή58. 0) 

τς γ, ϑεὰ αιάηι ἰυξε φἃ ἐς τὲ ςοπαιογδίων Οαἴαιδ. εχ οἢτίς δὰ εἰυιίπιοά! ᾿οςα ΟὈἰετιιατοπίθιις Ρϑῖεῖ, δὲ ΟΒγοηοϊορία 
ΒδγαΠῚ νἱτάτιπι. ἣν τ ΥᾺ ᾿ μού δυν πήρᾳ 
το ἔξ Ἰοοα οτγάϊης ἱπάϊ δῖα μαδες ἴπ Ργοϊεροπηεπῖς ποιεῖς : πᾶπι γηΐσιις εχ νἱτα π ραπὶ ΤΊ ἐπτοπιῖο ἢΐς ἐπα! φάξιτ., 

ν ὮΝ 1πβτπιον δες ςοπίεδειτα εἰ, ημᾶπὶνὲ ϑυϊάδς ἰπάε ἀγρυδῖαγ, Τοουπὶ ταπηεη οἱ ἰθεπς εχ ρατῖς ἔλεῖο. Νεπιρε 
1ά ερῖε ςοποεάο εμπὶ » 41 ϑορεϊβαγαπι νίξας (οτίρῆι, 1,.Ἐπιπὶ! σρπσπηπε ἀϑ Εἰ δίτο, νὲ φασὶ ἃ Γὲ ἀϊπίπριατ. ΤΙΡΙῈ πεπιρὲ 
Ά «πἰεηῇ νοςφθᾶταγ, ἢ Ίάεπὶ εἴ, 4ιιοὰ πιίπὶ ρεγἤιδίμπηι » οιῖπὶ νίτας ΑΡΟΙ]οπιὶ δίξοτε, δἴσιις, δάδο δεζαῖς [δὶ πιρρᾶτεπ, 
ἐδελφόπαι ᾿ , Νεγυίδηι Αἰ ΐιπι, ἀϊβί πϑεϊοηὶς σαι Γισπιηίαπὶ νοσᾶτ, (θυ τἄτίοῃς ορτίπις ϑυ ῖάας τγδάϊτα, ςιπὶ ἰδ φδίοτ- 

νδιίοπε ςοποι Ἰαητιγος εἰκῇ νν" δὰ πη μμνὺν 4 
ας Ἀεπὶ Βἰς τατίης ςοηςεάθ, Ἔπιπ νηὶ [ΟΠ] Το ες ξυΠ{Ὲ ΡΈΙΠο ἤτατυπι Ρ οἰξετί οὐυπι ἱπτᾶρ  Πιιπὶ 8,ΙΓῸ ΓΕΠῚ 7) ἀτριιπιὲπιιτη ὨΙ ΠῚ 

εῇ. αι ἴθ νετδα ἴμπι ἐπιδείξεως. Νεπιρε ῬΗΠ οἴἴτατυθ, δι3Π Ὁ ὁξυϊος ροίτας [5 ρἰ ξξωγάβ πιαπι ἀεπιοπῇγαι,» νοῦς 
χροηῖς, νεεχ τοῖο ορετε ραῖεῖ) δάεοηιιε τεργαοίεηζαιαπι ἴῃ τά θυ] ἰη[]ᾶπὶ πιᾶπιι πιοηβγαης, ξαπιαις ΕΝ ΠΥ̓Σ τὰ 
Ὶ ΡΒὶ οὗ 5 [ερυτις πε, ὁ δὲ» ἰπαυΐϊτ» ἐν Λήμνω ταύτῃ κεῖτεα. - ΜΥΜΤΝ 

Ρ ΝΡ ὙΤΠ]Πεπιοηείτπι ἤνα βαρ εξ ἀκρίξροια, θα επίπιὶ ΡΒ οἤγατυς 1Π|:|1νεπηηϊις, ἀες  πιατίοπεπι 'π γυννίδα, Ἦ, ε. 
δαίωπι, ξες πε πάγγάταγ ϑορὨἰ βατιπὶ Γοτίρτοτὶ, [εἰ ΑΕἸίαπυς., 4ι1Ὲπὶ τεργεεπῆοπεπι ἱπςμγειῖς αἷς 1 εΠ.Ωλ1.). 4ηρἀ νἱ- 

ἰηίμϊτατς μδὰς δυΐωας Εἰαραθαϊο, πιοτίμαπι ἀφηϊάιε ἀξοϊαπιατίοης ἰηζς ὁζατιϑ βιετῖς, 

Ω} πόαὰς 



ΧΧΗ “ΡΟΝ Μ ἘΞ ΤΩν 

πες οἱ (δ πγη εἰς ἐπτπλογαγί δἷτ, αιοά πτοίιαὶ δά] δι! Οηἰ5 ΠῈ ̓ποιγγαῖ ἐριομθμεσι (μη ἀμ οἸ. ὁ “Ὁ 

11 ἢν ΠΌΙ. [δκ ςορπδιίοη!β ἴμπγε ςοπίμπελι5} σ΄, 
τι πλρω ἴάαε ἀϊίπριεπάι εξ ̓ ππϊσοπὶ 1 ΡΗΙοἤταιις Αἰδεπίοηῇς , 15. νἱΐαθ ροϊοαί! 

(ήρίοτ, ἹππᾶρῚ ΠῚ ᾿τα πη ῬΓΙΟΓΙΠῚ 7 4ΠΑΓΠῚ ργπηὰ δοαπηδηεγ ἀ ΕἸ! ΔΙΕΓ ᾿ποτογοττιπῆ ἴτῈΠ|). 

Πρίασει, οροτιπι, ἃ 5.144 [ρίϊ τγιδιιζογιιπι,, ϑορ ἰἴάγιπὶ τάπηεη ἐχοερτὰ Βἰβογία. 11 Ρμΐο-. 

ἤτατιις [5 ΠΊΠΙΠ5, ΠΕΡΟΒ ΕἰΠ15,), ΔΕΠΓΟΥ Ἱππαρίπιιπι ΡοἤεπογιπΊ, ηυάγιμ ῥγίπια ΑΓ ΠΏ Π]6π ἐχῃ 

171 ΡῃΙΠοΙγαίιις Νεγα πὶ ἘΠυς ὙΝἸταγιπὶ ΒΟΡἢΠἴάγιιπ δυιοτδοιπάο,ντε ἰρίς ̓  Ἢ τι 40} “ἢ, 

Δι! οἸΠδιπιις,, δὲ ρτῖπι!, {1 ρίας, ἰαχεα δι! 44Π| εχ Γδῖγα ργοπθροβ. Ὑγτα Πεΐ τίς ἐἤς ρο- 

ταῖτ. ΠῚῚ αιιΐ δἀςιγαίίις εἐἃ 4085 μα οίηι5 ΡἢΠ]οΠγαζογιπι (οτρία ἐΜΚ, οσὴς ΠοιΔ ΠῚ ἔοτίε 

ἴῃ 1151ς Ἐπὶ (ππετοροττυτί, , " 
ΡΙΟεΐμ5 ̓  ΓΘχίςὶ οἰ ΔΑ Πη ἡ οΐδις, φιοά Τ γτῖο ΡΗΙΠοίτγαίο {για 1τ. ΤΖειζεο᾽ ἀίρταπ αρβούων Γ 

εὐϊυίάαπι ΡΕΙ]οΙεγατὶ ἀε Ογρτο η[τϊα 4]Ποραιίς. [)ὲ διζογε νἱτδα Αρο!]οπι! Ἰοσυτιπη [αἰςϊαπιιπι ΝΟ ΣΉΝ, 
εἴς ςθηίες Ιοπ[ιι᾽ . Ἐκ ςετγία δά ΡΟ  γϑέιπὶ 1ιεππηίμτη υ Ῥεγίπογε πο Ροτζοίξ οἷμς ἰοςι5. Οτ. 1.11. ς, 

40] ἀπὸ . 4.6. ΟΧΧΟΙΙΧ παῖς εξ ἤδυς ροτείξ, Γὰςίαπο {πργεηπαπη (πε έξαπι ΑΟΟΙΧΧΧ ΑΕ Ρ-136. 

ἀρθηῖθ, Οὐιοά 501445 αἷς, ΡΗΠ]ο γάτιπὶ Ατβιοηίς ὅς ἀεϊηάε Κοπιας {Ὁ ϑεμοῖο Ἀμειοχήκαπη ἃ ες ἐ5 
εὐς, ᾿πάοπὶ δά 1ιςπιπίμπη ἐζτιπι εΐᾶαγς ποααΐς ἈΝ: , ἡΡρδΝ τὰ ἕ ᾿ᾷ 

ἡ γα ἜΥ Ον ᾿ πλμὴ μι 
ἐκ υνν ΠΑ ΒΆΤΟΥ ΣΝ 

᾿Ὰ " τὸ 

ΡΗΙΓΟΘΤΒΑΤΙ ΚΘ ἘΠ" ἢ 

Ἐσταπηρμε {τῖρε15, ῈΧ ΡΓορεάϊεπι εἄεπάο 116.1Ν΄. «ἀρ. ΧΧΙΝ Βιδιοιπεςας Οἴβεζας "ἃ 
Αποσπασμάτιον. ᾿ 

Αὐτεψαηι 1105 ΡΗΙοἤτγαῖος ΡεΠ πηράπι, ἀϊσεηήμιπι Ριΐμδ οἱ ἄς ἀποῦιι5 ΜΠ, 4ΕΟΓΙΠῚ πῆς τοῦ! 
Ῥία ΠΟΠΠΌ]]Α δά πὸ5 ρογιόπεγιης. ϑαητ!τᾺ464116 ον, μι Ἢ 
᾿ ἘΚΑΝΙν5. ΡΗΠΟΘΤ ΚΑΤ ΝΞ", ΓΕΝΟΝ ν 5, “πέξον γἱλαρ ἀροίυγηϊϊ, Πεογρεῃα ἱ 

᾿ς (ΠΡ τῖ92.) Ἡεγοϊοῦνη}, ξ5᾽ Ἐρὴ Εις " 
ΑΌὉ Ἑυίεθῖο ςοπιγὰ ΗΙεγοοίεπι, δγηςε]]ο, ὅς 415 ΠΥ ΡΗΜΕ ΔΡΡεΪΙατιγ, φαῖα ἀοςυῖε ΑἸΠεηΐ5. 
ΑΙΡΗΙοἢτγαίο ̓ππϊοΥ! 1 νἹεῖ5 ΦΟρΗΙῇ. Ἐπηδρίο, Ἠείγο ιῖο {ΠυΠἜτι,, ὅς δυϊάε ςοη ἴδητογ ἀϊείτατ 
1γηγάδ,, 1Ἰῃ 4ὰα 1η[] νεγίατιη (6 Ἰὰπεμθ πῃ ἱπηπῖτ Ν [, 13. νιτας Ἀρο!οηϊί.᾿ 84η6 41] (ΠῚ Ρμο- 
ἕο οοά, ΧΙΙΝ ὅς ὙΖεῖζα ΟΜ. ΥἹ. ΗΙΗ. 45. Τγγλπε γοςδηῖ, σὰπη δηΠ ααίογε ΡὨΙογαίο Τγ- 
το (4ὲ χιὸ 1πΠ΄4} ςοπίῃπάετγε νάδηεηγ Μάᾶρπαπι ραγτε τη Ἐπ Ρεγεργπαπάο οδἰ πῆς (δ τε- 
βαταγ ἴπ ἐχίγοπιο εἰπίάεπι νίταθ ΑΡΟ]] ἡ ,. ΑΒ Τπηρ. Αητοηΐπο Οαγδςα]]α, [μ]1Δε τῆς Φιλοσό- 
φε (ἴτὰ Ἰερεηάμπι) ααϊ ΟΠ ΓΙ 212 Ππιρεγὶ! Ππαρεπᾶς τεπεγε σοερίξ, νἱρίπα ΠιδτιιοΥ ΔΠΠῸ5 μᾶ-᾿ 
τι, 1πηπηπηίταῖε πῇ ἀοςορίτα ρΕΡ]ἰςῖ5 οπογίθιι5. απο ἴῃ ἀεοίαππδείοπε ρἰδοιῆδι, λειτεργιῶν ὡ- 
τέλειων ἐπὶ μελέτῃ ἐψηφίσατο, νι τεΐεγε ΡῃΠοἤγατιι5 ἱπήϊοῦ 110... ἀε νἱτὶς Θορἢ! αγ. Ρ. 18. [π- 
εν αἰείριος εἴτις ἕαῖς Ατμθηὶς ΗἸρροάτοπιις, νὰ Ἰάεπι παγγαΐ Ρ. ό:2. Ἀοπιὰς νογο, νδὶ ροίῖθα 
εὐπὶ ἀοςζυ δ ϑ01 445 ἐείαειιγ, σοπειοπεγία τῇ ἱπεογοο πίε σαπὶ Αἰραίϊο δορ ἴα, Ηἱρροάτγοπη! 
ἀιάϊζογε, 4ιιάπ| 1 ΙΟηΐΔ Οὐ 4ηιις ὅς ΑἸΓΕ ΙΔ Π15.. 45 δορ ἴδε, νεῃοπηξηξοῦ διίχογαης, το- 
ΠεΡΗΙΠοῆτατο ̓ πηίογς Ρ' ό;2. αι αἰορίμιπι Εἰς Ργβοτοτοιηδο τεχῖτ ἢΙ5 νο 5. Ρ. ό:}. Περὶ δὲ 
Φιλοςράτῳ τῷ Λημνίςᾳ 3 καὶ τίς Ῥ ἐν δικωφηρίοις ὁ ϑ εἰνὴρ ὅτος » τὶς δὲ ἐ εν δημηγορίκις ἢ «ἰἴς δὲ ἐ εν συγ- 

γρώμμασι, τίς δὲ ἐν μελέταις : ὅσος ἐν σχεδίῳ λόγῳ ἐκ ἐμε ὲ δεῖ γρώφενν. 126 Ρῤλιοἠγαϊο 1ιοηημίο, 

φαΐ 15 [070 ον {6 {μθγὴδ, φΗῖΣ ἐγ ΠΟ οΙο6..) φΠΏΣς ἐπ (Εγέρδῖς., ψμῖΣ 42 ἀφοίαγμαξίοηε, ξδ᾽ 4μ4- 
“ὦ ἀομέφηδ ἐπ εχ φρο ΑΠ αἰἰἐἤηολδ,, γαθηῦη, 1075 ἐδ ἐχβοπεγε. Τρίς (δ νογίδειιτη γοίεσε ἴῃ δυΐα 
1μαε Αὐραῆας. 4ιᾶδ ςοπῖμχ [πιρ. 56ΠΕΓΙ Γατ, ὅς ἈΠετογο5, δοίσιιθ γιάϊγος 'η ἤόπογε Πα- 
διε, ἀεβιπῶα Αππο ἢ. 217. Ημμ5 τι δἱῦ ἰ Ἰιῦγος ἀβ νιτὰ ΔΡΟΙΙΟΠΙ εχ δ φρρία τπαχίπις 
φοπηπποητατίϊς, Μαχ ηέψηο Αςρὶοη[Π5 γα ηβίς τ ΡΠ Πς Π1Ρ.1. 5.2. Οὐοά ποη πγεπι εἴ, ἢ ἔεοϊε 
ΔΏΠΟ5 Παζι5 ΧΧΥΙῚ νοὶ ΧΧΥΊΙ, νί δάδο σιπιὶ ἀοξιηπιο ΤΙεπηοητῖο ἢ 4]1|π| βῆβεις ΡΗἤϊο-. 
βταίμηι Δ’ ΕΠ] ΟΥΕΠῚ Εἰμ15 διιτογοπι μοη {τ πεςεῆϊςξ, [ἡ ΕἸεραθδίιπι,, νὶ βαῖνε κε κο τ 

σ᾽ υἱτίπιας μας σοςες ποη ἤπητ ΗΙβοτῖδε ϑορβίβαγιπι (υτϊριουῖς » 80 τρί ΤΙϊεπιοπεῖου ΡΤΟρίεγε υποίπὶβ πο αἴθ, 
τ ἵπιὸ οὐπὶ Ὑγτίμπι ΡΗΙΠ οἴ γδίμπι δητα γείραπαπος {οπρῇῆε νετοῆπηϊε ἤε, αυρρε 411: Π| ΙἸοίερβυς ἰπ ̓Απτϊαμϊτατίδες, 

ὃς ςοηῖγὰ Αρίοη. ΠΠ τῖ9 4]! εραυ {πε νἱυ δάσο, αερεσγῖπις {πὰ ΠΗ ΗῚ ΤΙΠεπιοητῖι5 ῬΕΠ Δί; 
ὨοῖΑΠάτΠ| 1,επιπίαπι διιάϊτε ΠΤ στη Ἰηδρίπυπι ροξβετγίοσγιπι ἔςγίρτογεπι), ημΐ εχ Βγροιβεῖ εἴτις [Ὁ] ἱπίον ἴγες 

11105,) 4ε φυΐδιυ5 ῃϊς ἀπ ζετῖς, 1,επιπίας εἴ, 
Φ πεαιιδ ετίϑιῃ ἤιε ϑιιϊίάδε,, ἤτιε 4}1}} συ! ρίαΠι, ἴῃ πιθΠτΕΠῚ γεηΐτ, Δ ξυΠ|, 4116Π| Γ,ΕΠΙΠΙΠΠΔ γοσαὶ ΤΊ ΠΠςπηοπεῖις. [π|8.-᾿ 

δίπυπι ροετγίογυπι διιζογεπι, μος ὑββερερι πὶ ϑι16445 ἐς ΡμΠοβγαιο νῖτας ΑροΙ θη Δυίοτο, 4116 Π| Αἰβεπίοπίοπι ποπηυὶ!ΐ 
νοσαηῖ, μος ἀἰϊοῖς, ᾿ 

Ἅ ΝοΣ, 31, δα Υἱτᾶπι [π|Ρ, ϑειιοτὶ Τ. 2. ἱπηρετδῖοσ, ρ. 608. ἔδιι ρκπς βικηὴ . «Ρ, 
νυν 

Ῥειϊ- 



Ὁ ΡΗΙΟ ΝΚ 8 ΠῚ ΕΚ τ. ΧΧΠῚ 

Ῥέγζοηΐο εἰξ,, ΑεἸαπι5 (ςγιρίεγας Ἰηπείααπι, ουϊ εοεγαῦ τυ] πὶ κατηγορίω Τύννιδος, ῃδης νἱ- 
ἄεης ΡΠΠ]οΙξγαίις Θαπι Γοργεῃθηάϊε, χιοά πιογίμο ἱπ(ιϊαγες, νίπιπῃ Ἔχεϊπλαῆδε, ἐγώ σε, ἴῃ- 
αυϊε, ἐθαυμαζον ἂν, εἰ ζῶντος κατηγόρησας, ἔς! γοὶρ δὴ τὸ μὲν ζῶντω τὸν Τύρωννον ἐπισκόπτειν 
δή, τὸ δὲ ἐπεμβαΐνειν κειμένῳ παντός. 110.2. ἄς. ΘορῃΠῖς ρ. όιο. Ρετὶϊς Εἰασαδαίαῃς Αηπο 
[τις 221. ΡΠ Οἰζγᾶτιι5 Δυιτε ΠῚ ποίτογ, {1 διι4δε σγεάϊπγας, ΡΠ ρρὶ εἰίαπη Ππιβογατογίς αἵ- 
εἰρὶε δδίαγει, 41] ἱπηρεγίο ργαθεῆξ ςοερῖς ἀπηο ΟΠ Γἰ(εἰὶ 244. ἘΔΙΠτιΓ τατηεπ ἴῃ εὸ δες ἀμ- 
δῖε ΗείγςΠΐας 1]Πε{τ|5.. οιπισιε (δοιτι5 ϑυϊ4α5., φιοά ππης εὐπάεπῃ ΡΕΙοἰἔγατμτι αἷς Ατῃθηὶς 
ἃς Κοπιᾶς ἀοουε ΠΡ ὅεθεγο (ἀεξιηο Α. 212.) ; 

Ιηζογ [γιρία εἰπ5 ργαθοιραμπι παπς ἀπδὶς εἰζ, ἀς πο ἴαπι ποπηι]] ἀἰϊχὶ. 
, ΑΠΟΛΛΏΝΙΟΥ ΤΟΥ͂ ΤΥΑΝΕΩΣ ΒΙΟΣ “ροήομέ Τγαποη νῖτα 1 γῖ5 ΝΠ. Ρίδης 
Εηΐπα Πο5 ἔπρὶς γάτῖο, “αὶ 1105 [ ποϊδηὶ εἴα εχ! Πἰπηάγππε, νε διιέτου εἱς Ρἢ]δη εν δά ὙἸτγιμ 
ΜΠ], 2. ἕοσττο ργορεεγθα, υΐα ΡΠ] ο γαῖ, φιιαείαπη αἰιπῃ[«πςίδη! ορογίθιι5 Ογαεςα ἤτης Ἔχομία. 
Οεἴεγιπι ἵππος ἱπ ορεία, ντ αἷς ΟὙγ]]π5 2 σοηίγα Π]]Ι4η. Ρ. 88. ἐξειλεγμέναις καλλιεπείμις ςο- 
παῖι5 Εἰ ΡΗΙοἴγατιι5 ΡΟ] οπιαπῖ, γε ατι Γλειπι 4φιεπάαπη, νεπογα  !επὶ οπηπίδιι5 ἃς δἀπηίγαη- 

᾿ ὅππὶ γεάάογς, νπάς Ἐππδρὶμ5 ἴῃ ργοοεπηϊο δά νἶτας ϑορῃϊίταγιπι πιοπεῖ, ἰυτίογο πη ορετίο τἰ- 
τυΐαπι ξ {8 βαζαγιπι ἐπιδημίαι εἰς ἀνϑρώπες ϑεβ, ὃς Ηἰογοσίε: ἴῃ ἴαο ΡΕΙΑἸοτῃς, ἤπιε ορογε )ά- 
νεγίας ΟΠ τ ἰαποβ, Ἰατεγ 4114 δεγιδγογεπη ΠΟΙ ΓΙ ΠῚ οιιπὶ ΑΡΟΙ]]οπίο σοηξετγε ποη ἀμθιταιητ, οα- 
105 ἱπτρίεταγοη {Ππρι]αγὶ νοϊαπηῖης., απο εἰαπηπεπὶ ἐχίας., ταί τ Βα έφέμς Οαείατεεπῇς, 
Ῥογτο ΡἢΠ]οίγατί οριιβ, ρεήηπια ἢ4ε δκ ἀαῖα ορεγὰ δ4 εἰσιιαηάαπι Ἐπδηρε!ογιπι Αὐογιπηηιις 
Αροίτξο!ςογαπι ἀθπη δ 60 (ςτίρεαπι εἴα, πγρ]εῖς αἰριιας ΠΠυ{τῖ5 Ἡ θεία ἴῃ ἀδηιοηγαιίοπε 
Ἑυδηρεῖῖςα, δὲ Κοὔεγιις Τθηκίπης τη ΟὈΓΕγιδτ ΟΠ ι15 δά νἱταπΊ ΑΡΟΙ]ΟΠΪΪ, ΟΧ τοπιο (δοιποΗ:- 
[τοτίας [πηρεγαογαπι 1] 6 πιοπείαηαε ἐχοεγρίδηη, ὃς Απρίϊος τεάἀἀίταπι, 4009 [ ρίαςεὶ νἱάς, 

μαςοιη νἹάϊε ΡΠ Π]ΟΙἔγαζι Οριι5 
σγοτε ῥτίπναπι εηεε, εχ ΑἸάΙ οἤῆεϊπα 1502. [0]. οἰπὶ Ἐπίξῖο αάἀπεγῆις ΗΙεγος απ. αἵ- 

4116 ἸτΈΓΌΙΤ 1538. 8. Μϑδιι5 Ογδεςιι5 σοάεχ πε πη γαπάσει (Ἐγιάτιγ Υ γατϑἰδιίας, ἴῃ ΒΙΒΙιοτῃ6.- 
«ἃ Ογπιπαίϊι ΕΠ ΔΒ ετΠδηὶ, τος ουΠο 0 Κγδηΐζίο ἴῃ πποππογδθ δ ι15 1]]Π|5 ΒΙ δ οτμεοας ρ. 86. 

1,χ6 φγοάις εχ νεγίοπα “ἠογραρρὰ ΚἼμμεοῖη. Ὑεπεε. ἀριά ΑἸάτιπι τςο 2. ἔο]. ν 
δὲ Οοἴοηῃ. 1532. 8, εχ Οἰδθογ ΠΟηρΟΙ τεςορμϊτίοπο, οαπὶ Δαϊς ες δά ππαγρὶπες 5. ἢ] ἰς. 
Θγάξοε ξδ᾽ 1ιαλήπειςαπα Ἀϊπισςίη! νεγίοηθ, ρὲ Ἐγεά, Μογοίθερε τεσορηῖτα,, Ρατγίῇς τόοβ. [ο]. 
φαϊπηςεῖ5 ΕἸ ΘΙ ΠΌτο δά πογίπις Ηἰθγος!επη, οπὶ νεγίοπς Ζεποῦι! Αοςίαϊοἱὶ ΕἸογεπείηὶ,, ἃς το- 
ϊφυῖς ΡΗΠοΙγατὶ νεγιπίαας {οτιρεῖς, ὃς (ΑΙ ΠΠγαεὶ ΕςρΠγαίθιι. 

Οαὔλεο εχ νοσποης βόα: Κροπεν δ, Βουθομεπί8., αυᾶπν συ Ιάσοῦο Απηΐοτο οἴεπά!ςς 
Ἡξεηγίσιι ΠΠ. Δ |Π|46 γοχ 5 πιίγδξιις αἰχίτ, (6 Παζξςηι5 [ἘπΊρ ΕΓ ἴτὰ εχὶ Πἰπιαῆδ,, χιοά μος ορας ἰῃ 
Ἰϊηρθαπι (Δ]]ΠἸςαππ τγδηβίοσγι σοπηπιοάς ποη ροῖζδι. ϑ84πε Ἀερὶ εἰάςπη, νεγποποπι Ο4]]Πσαπ ΡΗΪ- 
οίγατὶ αἱ (ς ργιάεπ) ἢαριταῆτί. πος Απηοτι γείροπάεγας, ὅς φιοά ἤογὶ Ὀοπα ἐγαπβίατίο ᾿ἰδτὶ 11- 
Ππς ποη ροίϊεε., ργδοίςηάεγας. Ψ14. ΒΔΕ] Πεχ. π΄ Απηίοῖο Τὶ [. Ρ. 224. ἘΕχ νογῆοπε εἰυΐς 
ὅεπὶ γγεον ὲ, ρεὺ Ἐγεά,Μογοἰνμηε τοςορηῖτα δά ἀΠτ|5. ποτὶς “ἄγ ὲ 1 ογμαθ Τουγηϊηὶ ἀς ἘπΊΡΊΥ, Ρὰ- 
τιποηῇς, Ραγι[ τότι. 4. 

1έαἴεο Νϑηεῖ. 1549. ἃ Πείσϊο 4110 ἰηγεγργεῖθ, 
““πσήΐοο ᾿ἰθτὶ ἀυιο ῥγίογες οππὶ ποις (Δεῖ5 σορίοὔ!5 δά Πηρι]α ςαρ τἀ. διιέξογε Οαγοίο Βέρεμε. 

Του ά. τόβο. [ο. Νίοιδς ξεγιπίην ράγίειτι θχοεγρίδα ε (ςΠπθάϊς Βαγοηΐς Ηργθογη ἐς ΟΠΟΓΌαΓΥ : 
«Αὐέϊοσ νεγο πεοῖηρθηΐο αἰϊοαι!» πες ἀ εἰ ττι5 ἀγα! τοης; ραΠητη ἴῃ 1115 ργας {8 ἔεγὶ δηϊπηαπι 
4 ΟμγΠιδηιπιο Δ ἢογγεηζεπι., αιιεπι ογᾶς}15 γατοηἷβ ΠΟ 8 ὧς 4115 ἀἸεγ δὶς ργίάοπὶ τεῖα- 
τι εἴ πίον ἀδηίαις πεσεηι τρίς [δ] σοηίοίαε Α. τόρ3. ΟὉ πδρσάζιη, νταἰπηζ,, σ]οτὶβ σοπίῃρίαπι, 
4ιοά Πἰοίταπι εἤε Πηρ]αγὶ (ςγίριο σοπιδηάεγαϊ. : 

Πόσαις δἱάοπι! ΝΠ]. ΕρΙΠ.3. 480 αἷς (8 Αρο ]οηῖ! ΡγιΠαροτγίςὶ ντταη δά ΤΘοπειη, Επτίς! Β6- 
φὶς ΠοηΠ]]ΑΥ 11η. τηϊτςτογς,, χ025 ὉΣ ΔΝ τορρβαοῤτς (ἔρον 6 Ρῥλἐοβγαι!ὲ, (τς Ταιδλες Ῥιξογέαηης δ 
ΔιΖεορααοδὲ (Οῤεαϊς εχ ἐγ ρεξ, σαπα δίγυηοπάο, ἐγ ἀἰεἰΠῆπιο ὙΊγο, τὰ νἱάδεις οἱϊς ητε ]ἰρεπάιις, νῈ 
ἸΝΝΙσοπηάςίιις δε ΝἸέτογίδπις ποη ἤπτ πογηϊηα δέξογαιη, αὶ ροίς ΡὨΠ]οἤτατιπι ΑΡΟΙ]οΠὶὶ νἱταηι 
{τγιρίεγιης, πεηια (ογ δαγαιη δας 4ιιατίογιπη,, (ξ νἱγόγιπη οἰ Αγ ΠΠππογιπ . αἱ Ὁ Δ Ι ΑΓ ς 
τησπάοίς ((τίρια ῥεῖ οείμπι ὃς αηϊπιὶ ρτατία ςαΠίρσαθαης. [46πὶ ἐπὶπ διγπιοη αι τείατιγ εχ- 
τᾶτε ςοὐϊςες Μ55. Τ. Γ10}}. ἴπ αυΐδιις ΝΙσοπηδο πὶ ἃς νι ογίδπαπι ἐαπάθπη ορογαπλ!}}} αιο- 
41 ἱπιρεπαά!ε δπποίαίιπη οἵδ, [εἰ5 νογῖβ: Δι οογφαούμς Ῥ εχ ον Κ΄. Ο. ἐριομάαμὲ 44 ἐχερηρ μρῈ 
Ῥαΐγὴς τφοὴ Οἠουεομειαμὲ, αὖ γε εομάϊδα .. . Ῥλδδογίαης Κ΄. Ο. εημομααύαης 1 ο»ρργεὴς δγγγ-- 
φρρασύζ. Ἐτ ἷῖο 'Ιοοο: δηρεγαάφμὲ Νίεονεαοῤτε Εἰφμέάρες ΚΟ. Ργφεξεέζς υγδὲ ἀρμα Ηερρρμαῦνε, 
γε εομάλα ἡ... Κλέλογλάγε Γ΄. Ο. ορροραί αὐ γ2 οραμες δγρεγραοα. [1 υάδταγ ΡὨ]]ο- 

ἤτατας αὖ Πάογο Ρεϊαποια 110.1. ἘρΙΠ.308. ἔχεις τὸν φιλόφρατον, ὠκραξῶς τὰ ἐκείνε ( Απολ- 
λωγίᾳ) ἐκϑέμενον. καὶ μάνϑανε ὡς σωφὴ συκοφαντίαν μαγγανειῶν ἐχϑιρὸ τῷ ἀνδρὸς, ὡς εἰκὸς, 
ΓΟῚ ᾿ κατε- ον - 



ΧΧΙΝ ΨΙΚΟΚΥἝΜ,λΕ  Ππτ| " 

κατεσκέυωασαν. Με δὲ Ῥῃοιίιπι ςοά. ΧΕΙ͂Ν ὅς ΟΟΧΕΙ, νΌ] ῥγοϊῖχα ε ΡῃΠογαιο Ἔχςεγρῖα, ἐ 
4θῖδις αἰσυιαπο ἐπιθηάαγε ςοάϊοος εαϊτος ᾿ἰσεδιτ, ὩὌς ἀϊδτοπε ῬῃΙογατι Πα ιοία πη ἐχτᾶς 
Ρ. τ. οὐϊτ, ἩοΕΙςΠ ΕΠ ἃς Ρ. 4520. Μίγαπ εἴτα Ῥ[οεῖο δὶ5 [άδιη οριι5 γοσοηίοτί, ἰγααιις Η. γα] οί, 
ΙΓ ̓ ΔοϑεΠππιιο πτασπαπ ΒΙ]!Ιοτθοας Ρηογίαηδα ρᾶγτεπη αἰτουὶ το σι οἰθάξ Ὀαῖ. 

ἬΡΩΙΚΑ. Ηξτοϊοᾶ; {πὸ ΠιΔΙορτις. ΝΊηΙτογῖς σατα ΡΗοοπῖςθ, απὸ Ηογος ΧΧΙ, ημὶ δ6}- 
1ο Ττοίδπο ἱπτόγβιεγε. ἜΣ ΕΓ Ργοάμ 

Ογάεεο δὰ ὀλιβοίῃ (᾿γιρεοόγαπη [«ςἰδη!. ψεπει. ἀρυᾷ Αἰάμπι το}, δζ τοὶ [0]. Ρ.. 470. εἰἰδπὶ 
Δριά [πητ45. Εἰογεηγίας [0]. 

1,4{156 νεττὶζ νἐέλῥαηί Νιῖρεγ Μεαιοϊδηὶ τοι ὃς ΒΑ]. 1532. 4. 
Ογδέο ξδ΄ Πιαλΐθ σανῃ ΝΙΡ τὶ νογποπε Πδθοταγ 'π εἀϊτίοπς Ορογαπι ΡΙΠΙο γαιι Μογε! δα 

Ῥαγιτόοβ [0]. Ρ. ὅ3ι - σεξρ. Μογηϊπῖς Πα (τῖρεῖ δι ϊάαβ., 411 νοςαΐ Ἡρωΐκόν. ΝΟΠΏΜΠΆ 
Ηοτγοϊςογαπῆ, ντὶ Ισοπμη ἡ ποαηπς ΡμΠοῆγαα Ἰοςᾷ ,1Πεγατ ]ο. ΕΠ ἀεγίςιις Ατοπουϊας αἸαιγ 15 "ἃ 
ΓΑ Π 1. ἣν 

ΕΙΚΟΝῈΣ Μρμασίος ΕΧΥῚ Ρογίίςιις ᾿Νεδρο ταπαε, ἸἸδτῖς ἄποθιι5 ἀϊίεττο ἃ Εἰεραῃτευῦ 
ἀείζείριαθ, 4185 [15 νοΓ 5 ἰαυιάαι ΡΗΠοἤτγατςις 1 ἱμηίογ ἴῃ Ργδείατοης [ὑάτιπτ 1 Ἰπηᾶρ! Πεπὶ Ρι8}:. 
ἐσπέδαςαί τις γραφικῶν ἔργων ἔκφρασις τὠμῷ ὁμωνύμῳ. καὶ μητροπαίτορα » λίαν Αττικῶς τῆς 

'γλώσσης ἔχεσα, ξὺν ὥρῳ τε τσροηγ μένῃ καὶ τόνω. ταύτης κατ᾽ ἰχνὴ χωρῆσαι ϑελήσαντες δίς. 
Ηδς5 ἱπηάρίηεβ Μϑαγίτι5 ἀπε] ογἱ σα εδαϊς ΡΗΠοβγατο, (84 πυ]πι νίάςο ἀγριιπιεηταπὰ 
Βετηθπη, απο 14 ἀεπιοηῇγει. Νεηπο ἀτιδῖζαῖ νιταπη ἈΡδΙΝ χ {πιΔρ!παπα ἰΐδγος δά εὐπάεηῇ 
δυιέζογοπι γείεγγε δ 1445. σεῦ ἔλέσαγ εΠῚ 8] 104} ποη εἰς ΡΕΓ οπηηΐα., νΌΙ ἐδ ΡΠ ΠΟ ἤγαγις ἀσίξ, 
“γαΐϊάς ΔΟςΠΓΑΓΙΠΊ. τἀδπὶ δι485 ΠὈγο5. αιαίιοΥῦ πγεπηογαῖ ἐικόνων ἤπια ΕΝ (εὰ ἄτι τ41- 
τππ| Ἐχίδηΐ, 411 σπΔ νογήοπς δέερῥάμ ΔΙέσγὲ Ἰοσαπειγ ἴῃ αὐτοῖς ΟΡΟΓΙΙΠη ΡΙμΠ]οῆγαιι Μογε ϊα-, 
πᾶ Ρ.730 - 811. δᾶθρίμι5 ἀητεα ζιπ] ΕΘΓΟς 5 ἰπςεπι ν] ἀεγδηζ, αιογαπι ἰδ ΘαἸτ ΟΠ 65 τεςεπίῃ. 
Ατ πες βλη ΚΊφεμεγιὴ ἱπτογργοιατιο οπηϊτςη 44, 40] σιπὶ ΠρΏΓΙ5 ἸΠ 865 ἱπο {Π|5.. ἀΓΡΌΠΊΘΠΓΙ5 ἃς 
(οπηπτεηζατῖο Ἐγάϊτο [πγᾶσὶπε5 νι Πα 116 ΡΗΪοΠγατί, ἃ ΟΠ ἢγατὶ Εσρηγαίδο, ΘΔ] ]ος εἀϊάϊο Ραγς 
τόις. τότο.ἴο]. Ἐκ [τίμα Ῥοτίμ5 νεγίϊοπθ ) 4ι4Π| ἐχ αγάεςο ςοηΐοχίι ἱπιεγργείδιοπεπι [πᾶππ 
δάογπαῆϊε Ὁ δ Ἐγδης ἔσει Ν ἀπιδῆοσ ἀς νἱ ὅς ν[Π] “ιογιηἀδπι νογθογιιπὶ 1 αππόγαπι : δέμο 

ἢ μια δ ἡφέμθν μη Ρὠλίοιίν 2] Οαὐϊοηγ ἐπεονρ δες γ τον 07 γρμλμηα το βοέληα Ἡληδέηνα τ. ΟἼΓάπι- 
ἐς [Ω γροξένεμαα γπαΐφηε (ἔγήρεης ΟΥ̓ Φεσαγηηρ βι δ. φεὶ Ογάσοα ἐαηροῆι ΠΟ ἐχ Ογάξοῖς ἐμέ- 
"σωξ, (ἐἀ ἐχ [4 Οαὐοο γοααλ75 υἱάφξαέηγ. Εημάρης ἀμέηασίμογεο ἐμ ῥὴξ 17,ΣἼμ,Σ., φη4Ε 
[ύία εὐμγμδμξ, γεν εαῖδ σαμ 4.) υοή μεσίζφεχεεν ,8 νε΄ βάγηρ2 ἐγεοίεκέον ῥγαεῤμηδ.γ) ῬΊΥΜΩΣ 
ἰοφηὶ ΟΡ ΕΗ ἐδ Πκάϊογρῃ,. Αἀάαμπηας ααοά ΡΙΠοΙγαει Ισοπδς ἃ ραῖγε πο 1 ατῖπο γε ἶταβ σατ-- 
ταΐπὸ τεβαταγ, ὧς Ιοςα ἀρησθλην Ἑχίηάα Ργοξεττ Μαυῇάςιυς τ ΑΠίοιε!!ς Πἰποτίδπι ἀπίπηδἰτιπι 
Ῥ' 8. δέ τ 47: [ᾳ. ᾿ 
ΡῈ ΕΡΙΒΤΟΕΙΒ ΡΙ]ο γαῖ ἀϊχὶ 1.11. ς.το. 4.26. δυάδες ηὐεμοιννο ἐπεισοχαὶ, ἐ- 
Ῥωτροαΐ. 

θὲ ΕΡΙΘΚΑΜΜΑΤΊΒΨΞ, αᾶε 4 ΡΗΠοῆταῖο (τὶ ρία ποίας νῦν ΨΏΪ Γι οχβαι 
᾿ργο ΓΝ. Δπτποϊορίδς Ὁ. 452. ἴῃ Τ᾽ εἰερμαπι νυ] πογαζιιπη. 

5ΟΚΙΡΤΑ ὈΕΡΕΚΘΟΙΤᾺ εἰίάειι ΡΠ] οΠταεὶ ἜΝ 
᾿ 8105 λόγες Κορινϑιωκεὶς ππσπηογᾶς ἰρίς 10. 1. ς. τ4. ἀε νῖτα ἀρεηβοννβ, Ρ.202. 
Λεξικὸν Ῥητορικὸν ΡΟτίτ5 ςοἄ. τγο. αἷξ εηΐπι οἰα!άετπ εἴα, χαὶ νίτατι Αροϊοηι! (γῇ, ετᾷ 

δῦσα ποη 1 ἐπιηϊατη νοςαζ, (δ Ὑ γγιαπι., ρεγρεγαπι 4 ἀθπΠ1. νὰ εχ πο. ϑιι 445 γείεγε εἰπ5 
᾿ Μελέτας {Ππ| ἀξεϊαπιλιίοπες , διωλέξεις αἰΠΠεγιατίοηες, τὰπὶ 

εἰς νΑινας ἢ περὶ ὠυλξ ζἀρΓᾶβ πες ἀκ ΕὈ1|5. ἃ ὥγοραν Εοταπι. Ῥοῦγο εγγαΐ ὙΡΕ αἰληϊαει 
48] παῖς ΡΗΙΠοἤγατο γι θα ν τα5 ϑορίηἰαταπι; αι ἰμπίοτὶ αν αἰ 5 τὶ δε ΡΠ] οῆτατο ἱρίε ροῖῖ- 
δὰ ργοθε οὐίεγιατ. 
᾿ μι ΡΗΙΓΟΒΊΤΚΑΎΝΞΘ [απίοτγ, αὶ (ςγῖρῇι Ἰσοπιιπὶ Μοποῦίδίοι., ἃ Ἰἰργὸς ἄτπιος ἀς 

υἱεῖς δορἈ ἔάγιπι. ν᾿ 
Ηις εἴ χ 48] 501 446 ἀἸΟΙΓΠΓ Φιλόσρατος Νερξιανϑ, ἀδελφόπαις Φιλοςράώτει τϑ δευτέρα ̓  "λή- 

Ἄνιθε» καὶ ουτὸς σοφιςῆς, καὶ «ποιδέυσως ἐ εν ̓ Αϑήναις, τελευτήσως δὲ καὶ ταφεις ἐν Λήμνω: ὠκεςής 

τε καὶ γαμᾷδρὸς γεγονὼς τῷ δευτέρῳ Φιλοσράτε. ΤΡίδ νεζὸ ἴῃ Ῥγδρ[ατίοης Ἰσοημπι., ἰοςὺ ρϑι]ο 
ΔητῈ ἃ πῆς δάάιιξξο, ΡΗΠ]ΟἰἬγάτιιπη αἴτεγιπι νοσαῖ {ππιπὶ μητροπάτορω,, νἱ]ταί ας βορῃαχιπι 
1η(οτιρῇε “γέομέγο ΥΡΤΒΟΝ ΟΟΠΓΗ (τὰ ἐηῖπῈ ἀϊδττς ἰερὶς Μϑ8. σοάεχ πει5, αι ΟἸ τη ργδεῆδη- 
{ΠΠΊΠῚΪ ΡαΓςΠ1}) χα] ργίππιπη ςολἊα] δ ἀπηο ΟΠ ΓΙ 230 Γδοιπάϊιπη ἄππο 241. [Ιτααμε αἰτεγα- 
ἘΓῸ ΠΟΙΙΠῚ ἈΠΠΟυι πα οἄ τας Ὁ εῸ [Ἰὰς νῖτας Εἰς πεςεῆς, 410 τεπΊρογα ἰᾶπῃ δείάτο Ργοιςένις 
(ἱκανῶς γηράσκων) ἀοςεθαϊ ΚοπΊαθ Δἰραίες Ηἰρροάγοπη, φαΐ ῬἢΠοῆτγατγιπι (ςηϊογεπη ἀπίςιταιιο- 
τὰν Δ. ἀἸτΟΥ, 40] ἰρίξ τιπι δάθιις γᾶς ἰῃ νἱυῖς, ἀε 410 ργΌρίεγεα παραγ ρίυγα (δ ἀϊξζαγιπι Οὐ ἀπιὶ- 
αἰτία, 4186 οἰπ| οὉ ἱπιογοςάαΐ, ἱπ ἐχίγεπηο [δ τὶ ροπεγίογιβ. Ισοπαβδιζεπὶ νἹ ἀοίαγ (ΓΙ ρῇ ΠΕ 110 
ἴατῃ εχηηῖο, ; ΒΙΟΙ 



ΡΕΡΗΙΠΟΞΥΒΑΤΙς ὈΙΦΞΕΒΤ. ΧΧΥ 

ΒΙΟΙ ΣΟΦΙΣΤΩ͂Ν Κλέ4ο δορδήϊαγηης ἄὐγης 1. Ὀϊαϊάττ δυζεπὶ Θορ "ας Ἰη ἄπο σε- 
πείᾶ, νπιπὶ ΡΙΠ]Ο(Ορ ἴδττι ργοξειογιιηι, δὲ αἰτεγαπι ἈΠεζογιπι, ἰγααιια ἀε 1Π|- ργίπιο. ἐς [πΐς 
(ξευπάο ἰοοο ἀρὶτ. Ομ ροῦγο δ 1|0 (δγιιαῖο τε πη ρογὶβ ογάϊπς σα] γαητιγ, Εἰ {ππὶ: 1 2ῤγο 

2 γίογε Ἐπιάοχιις (πΙ ἀἴας , [,ςο ΒγΖαπτίας, [)1α5 ἘρΡΗοίΤι5., (ὐαγπεαάος Ατῃοπιοηί5., ΡΠΗ]οἤγδτιις 
᾿Αεργρίς, ΤΠςοτπποίθις ΜΝ διςγατίτεβ., Ὀ1ο Ργαίαςις σορποπΊοητο ΟΠΓυ(Οἰζοηι5., Ἐδιογίπι5 
᾿Ατγοϊαίεπί5. Οογρίϑ ( 411 απ, Πἴαττι ἀπο ᾿ητοῦ ἈΠείογαβ, ἴθ ϑορῃῆας ργορτὶε ἀϊξδοβ.) 1,εοη- 
εἰπιι5,) Ργοίασογαβ Αάφγιτος, ΗἸΙρρΙαβ Εἰσιις, Ργοάϊςις ΟΠ ἰμ5., Ροΐη5 Αρτιρθητγίπι5 7) 1 ἤγαίν- 
τπᾶςἢτι5 (ὐαγΓΠΔρῚ ΠΙΘη[5., Απερῃομ ἈΠαιηπθας, ΟΥΙ[45 ὉΠ ΘηΙ  η 5, ΠςΟογαῖαεβ. Ἀείοῖπος. 
ΝΙςεῖος ϑιηγγηαᾶσις (ἃ ἡπεπὶ Οὐ |5 Αὐιθαγζάπα ΟἾος. Χεπορἤγοπα δἱςι]ο. ὃς Ργεμαροτα 
Οὐγτεπαῖςο, ΓΔ 4 118Π| παρείς ΒΟΡ {{|5, ργορεγαγε [8 αἷὉ) [βειι5 Αἤγσγίι., ϑοορο αηϊις. ΕἸ οΓΟα 9 
Ατεςὶ ργαεςορίογ, ὈΙΟηγ 5 ΜΙ]οίτη5, 1,Ο]]ΠἸΑππ5 Ἑρμείας. Μάγοιις ΒγυΖαηγιις. ΡοΪεπιο [.40- 
ἀϊςεπιι5, ὅς ϑοσαπάπ5 ΑΙΠδηϊθηί5. Ζόγο βοζεγίογο Ἡεγοάδς Ατῃβηϊεηῇς, Τ Πξοάοεις, Ατῆο- 
οἷες Ρεγραπαις, Απείος 5 Αδραεαβ, ΑἸεχαπάθγ. 56 δας επῇς σορποπηηθ τσηλοπλώτων͵,, απαί 
Ἰαγειιπὶ ΡΙατοηςπι ἀἄϊςας. ψἌγιιβ Ρεγρᾶοι5. Ἡογπηορεηεβ Ταγίθηί5, Ρἢ Πάρον ΟΠΙΧ, ΑὐΠιάος 
᾿Αατδποηί5, Δάτίαημς ῬΠΟΘηΊςῖι5.) ΟΠ γοῖτας ΒγΖαητίις,, ΡΟ] τχ ἸΝαιογατίτοθ, Ραιδηΐας Οαρρα- 
ἄοχ, Αἰπεποάοτγιις Ασπθηῇ5, ΡΕΟΙ ΠΊΔ 5 ΝΑ ςγαεῖτε5. . Ἐποάϊδηι5 ϑΠιγγπᾶδι5. Ἀπία8. Ρεγη- 
τῆ ϊα5,, Οεποπηβσῃι5 Απάγοιια., ΑΡΟΙΟΠίες ΝΝατιςγατίγοθ, ΔΡΟΙΟπίι5 Ατἢ θη οπί195, Ῥγοοίε ᾿Ναι- 
ογατίτος. ΡΠΟςηΪΧ Ἱ ΠΕΠΆ]1|5. Παπιίαπιις Ἐρἢδίπιι5.. Απερατεγ ΗΙεγδρο]ταηιι5.. Ἡγηιοζγαῖςς 
Ῥμοςεηί5, Ηςγας 465 Τγοίμ5.) ΗΠ ρροατοπηιβ ΤΠ 5, Ν αγιιβ Γδοάϊοοπί5., Οὐίτίπιις Νίςοπιας 
ἀϊεπίι5. ΡΠ σις Τ᾽ ΠΟ ΠΆ1ι|5., Αεἰΐαπιι5 (πλα]ς [5 11 σοάϊοα πιθὸ Μ5. ΡΠ πιι5) Κοπηᾶπας, Ης- 
Ἰιοάοτγις (Δ ]ς,, ὅς Αἰραίπ5 Ἀδιθηπα5, Οὐτγγαρτει ἔππτ ϑαιδα σοάϊοε5, ἴῃ αι θι15 ππθηηογδηταγ 
1ιδγί φπαίιοῦ ἀθ δορ μἤαγιτι ν 5. ΠΟΠ. ΡΙαΓα5 δηΐπν (ττρίΠς ἀποῦιι5, αὶ ἐχῆαης, ἃ ἱρίς ΡἢὨϊ- 
Ἰοίτγαξις ζαζθειγ, ἄς (ατῖ5 ἀρραγεῖ εχ [ἰδγὶ ροίζογίογῖς. οἰδαίαϊα,, απ τεϊατον (8 ἴῃ. {{|5 ταπιρογιιις 
ἠοίπετο. Μειλίηϊς Πυΐπ5 ορεγίς ΕΠπαρίμ5 ἐπ᾿ ργροδηχ. Φιλόφροτος μὲν ὁ Λήμνιος τὲς «ὧν Σο- 
φιςῶν ἐξ ἐπιδρομῆς μετὼ χεζριτος ππὠρέπησε βίας. Ρῥλίοξγαεμς Ποριέως δορῥη αν μέρη Ῥ2δ4: ἐμολγε- 
Ἅ[ο αἰκεραίὶ ροζογ6 οὐλέεν ἀἰείῤαμ!δ. ϑγηείμις Πΐομε : Φιλόςρωτος μὲν ὁ Λήμνιος ἀνουγράζων τὲς 
βίες τῶν μέχοις ὠυτᾷ σοφιςῶν ἐν εἰρχῇ τῷ λόγε δύο μερίδας στοιεῖ δες, Ρτοάίοτιης σγάδοε στα 
{ξηϊοτῖς ΡῃΠοὔγατὶ Ἡογοὶςις5 ὧν ἱπχαρὶπίθιι5 Ν ποι 5. ἂς ΕἸογεησίαθ : [η ἰατίπαπι πρααπι, ρεγιηάς 
νι Ηδογοῖςα . Ἱπιαρὶποβ ὃς ἘρτΠΟΪ45 σοππογίς, ἀϊςζαιίτζαμς, Μαγαθ (ογμηο Επηρατίας Κερὶ 
“π:Ἴομήμς Βομβηλιες, τεῖτε Γατηθεοῖο ἢ. ἀς ΒΙδ]οιἢ. πο. Ρ, 995. Μίταε δορμιαγιιπι εχ εἰν 
Ψεγήοης δάϊτας (ὰπε ΒαΑί!Θας Α. τοό3. Οὐπὶ ἐδάθπιὶ ἐγαηβίατίομθ., [ξ4 [Ὀχοθητὶς ἃ (6, νῖ αἰ. 
της Πα 15 ρυγραῖα, [185 νἱτας Εχῃϊθεῦ ξραάεγλμς Μογ ἐδ ἴῃ στάεςο -ἰατῖπα [πὰ ΡὨϊοἤγατὶ εἀϊεοπα. 
ΝΙΒΙΙοπλίηιιβ ταπηθη (0 ππυτα {πἸρεγεῆε ςαῇίραπάα σοπίας ἐγ τἰ5, δ᾿ ἱπεογραηξείοης ἰὰ- 
Ρίαπι στε θογτίπις πη ΡΗΠοΙγατο νεγθηάο Βοηπηΐμππι, ποζαιῖς (αταίκεγας Αἀπογίαγ. ΜΙςςΙ. ς. τό, 
ΑἸΙαπι {ξ4 παΐζοπμς πε άϊταπι ]οαοεὶ Κιρρεάογολλ {ΓΑ ιϑἰ απο οὶ ΘΠ εἰς ποὲϊ5 Παδις Οοτῆο- 
{τοάπι5 [ππρογπηδηπιι5. [τὰ επ1π| 11|6 ἴῃ Πτγογὶβ δά ΕἸΊα τι Ρατς ππι ἄατ15. ἀ. τό Εεῦγ. Α.τόο,. 
}ὲ Ρῥλγαεὶ οαλξέρηο 45 εὐρέξαε ὃ (γιόο. Ναης δὲς ῥίαγ εχ. Ηαύθο ομῆρε ἀρημα 7216 
4 Ογπέογο Ρῥλῥογαἐὲ εἰκόγως, ἡρωϊκοὶ, βίας σοφιςῶν.,, ἴζετη φιλοςρώτε γεωτέρᾳ εἰκόνως.» Καλλι- 

σράτε εἰκόγως» οἡμη24 οἰδηε σα! 4. ΓΦ Ζ2ς φγάεοὸ Μῥείο ἠᾳ 8νο.. Ηαύοο ἀεμῆφμο ἀρέἑηζηὲ {π|- 

φϑῆς Κληαφαο»ο1ὶ γεν 92.672 ῥογ τεῦ ἐδοίογ 7,2, ὲ ξ5᾽ Ρῥη Ἶγ 412 ἐρηοίας ἐκ. Μ8. Ραμεδήμο. 414-- 
ἑξογος., ὅδ᾽ 12. ογλιία ὅσος ποξάς οορίοίας Κληρειίομοιδ, 2441. 7207γ6 ῥ᾽ ΟΜΦΆΖΗΣ εὐἶεγε ποῖ 

70:21. ὶ 
ΕΙΚΟΝῈΕΣ Ἱηαρέμμης εν βαρμίαγς. πὰς ἀοίςτρεῖο ρεγαπηοθηα ἱπιαρίππσι ἄϊπιο- 

ἀευϊριηεῖ. ἡπᾶπὶ ἱππητατίοπο ϑεπίογιβ ΡΗΠΟΠγατί 5. δαὶ {πἱ ππάτογη! σοπηροί[υΠς (8 το απ [πη Ἰο- 
«ὁ. αποπ ἔπρτα . ἀς 1ΠΠπι|5 ᾿ππαρὶπιθι15 σιπὶ ἀρεγεπη, ργοάπιχὶ. Ργοάϊογιης πε Πἀοπη σγάσος, 
δὲ σαδϊοο αιοαιδ., ἱπτεγρύειε Κάσεπογίο. ϑεα ἰατίπο νογεῖς δραίργλομσς Μογθίμε, συτα συλϊπ5 τγαη8- 
ἰατίοης ἐχίϊδης ἴῃ οαϊτίοης ΡΠ] οἰττατί σγᾶδςο - ἰΙατίηα Ρ. 832 - 863. ῬατιΓ, τόοϑ, [ο]. 

“Ρεγάϊεια Πυΐας5 ΡΗΙΠ]οΙγατὶ (ττίρεα ἴσης, μογιπι δι ϊ4ας5 πιοπιϊοποπη ἴαςϊς Παναϑηναϊκὸς» 
Ὑρωϊκὸς, Παρώφρασις τῆς Ομήρᾳ ἀσπίδος (Πἰ4. Σ΄) Μελέται της ἀφοϊοηγατίοπο5 ααίπαμς, 

Οῥεγηης Ρῥλίοῃγ αὐ} νέγΖηίμε εαἰλδίοσος ῥγογηήξάε. 

ΤΠ τὶς ἀοῶτίπας νἱτγιιπη 10. Θεογρήμε ΟὙ ΖΦΙΖΉ72.) ΠΕ ΠῚ ΔΠΠῚ15 1703. οἰεραπεογίδες [ἰτ6- 
τετῖς ΔὈΠΊΠτ.,) πομαπι τπο]τιπι εἴς ΡΕΙΠοἤγατὶ εἀϊτίοποπι, ἀἰἀἸςὶ εχ Μοτγίοὶ (αίαιιθοηι εριποία, 
41 εἰ ἀϊΠογγατοηθπι ἤιαπὶ ἀε ποιὰ Ηοπιεγὶ εἀϊτίοης ἱπίσγιρίτ Τοη. τότβ. 8. Αἤτὸ ἀΠ005 
ΠΟΙ ἴτὰ πληΐτος Κλοῤαγαάμε Βομείολμς γνἱνγ Ἔλα ἀπ ΠΊΠπιι5, ἰπσα]ηζατι ΡΠΠοΙγατι εἀϊτίοποπι ρᾶγαγο 
«οερίτ, ἀΠΠρ πε ΠΊπης τα τ ραζαπη, ἃς ποιὰ ἰηΠγιέξαπη νογίοης ὅς ποῦῖθ, τ ργίπηιπι ΓΟ] Ἰαπα 
Ἰλρίϊας ἐχουίιπι νἱ 4] Αππο τόρι. “(δ πείςίο ιοπιοάο ἱπ|βίειταη πιοχ ἰτογαπι οπαϊ πὶ εἰ. 
Οοηΐεν Υ.Ε. ΤεηΖεῖιὶ ἀϊαϊοροβ ἀπηὶ τόρτ. Ρ. 5:1, ΑΒ εοτεπιροτς δι. Ἠργήσιω Μίμδέλα, 5ὰ- 

Ἷ ἀ Ρόγιη- 



ΧΧΥῚ ΝΙΕΒΟΆΑΚΥΝΜΈΒΚΝΘΡΙΤ. 

Ρεπητεηάσης ποάϊε σοπεγα]ς Ηο] δες, ὅς (ΕἸ ΠΗΠπηΙ Πλιιοῖς ἃ (ϑςτῖβ., φαηάεπι ἴῃ (ες Ἰαθογεπὶ 
{ζερεγαι, ὅζ εο ποιηΐηο Πττεγαβ ἀεάεγας δά ΝΟ Πα Ἰπι, νε εχ τῃείδιιγο Πγαγτίο ΑἸρ ΠῚ 

Ολοίατις Μϑιογιιπι1η 1} ΒΙ Ποτμεςα ςοάϊςαπι ΡΗΙΠΟΙΓατὶ ςορία πὶ πεγεῖ. Ψεσγιιπι ὃς Πὲς ίρεβ 
Ῥαυῖο ροΙΣ ἀοςο ]αιτ. [ιτογᾶς 1185 αἰ] ορ 5 [5 ἰάοπη ΟἸαγΙΠ. Τ᾽ ΠΖΕ τας ἱηδγαίτ μος νας ἢ ρἰΑ- 
(εἴ Απηο τό93. Ρ. 882. (ΕΠ. 

' 

Νοιϊητις Ημσμεί 42 ΠΟΙΔΠῚ σαγάταγος [6 ΡΟ ΠΟ Εἰ (απς ΡΗΠογατὶ εἀϊοπεπη ἴῃ Βεϊρίο, 
ΜΜοτεϊ απ ἰοπσς πιεϊίογεπι, 14] ΠρηΙβοαγὶ ξεσεγαης ρα ]Ιςε ἴῃ ΜαπΊοτ5 Ταϊπα]τἰαπῖς ΑπηΣ 
1701 ράσίθ ργίογε Ρ.273. (δα. εἀϊς. Απηβοϊοά. νοὶ πομημ}}} εγγογοβ ἴῃ ΡΗΠοῆγατο Ραε [15 ἐχοιο 
ποιδηζιγ, 864, νε διιάϊο, 1|ὰ φιοσιιε ομγα ἴᾶτ ρυϊάεπι εἰς αοϊεῶα ας ἀεροίτα. εχαμπε. 
ἴϊάημς οἵ, νε ἐγιαίτογιπη ἐχρθόϊδεοηι απ άθτη (ατἰβίαςϊατ, αι] τι [45 ραγτεβ {ποςεῇϊε, ἱπτο ἡίάεπι 
ἰατὴ εἰ ἀεξιπῶμι5, ργδαϊο ταπίμπι ἰεἀϊτοποπι πηιογδηῖς, οὐ γίάμς Οἰδαγί., ντυϊαίαπιο παροῦ 
Ἰϊπριιαα ὅζ᾿ άπ 5. ΤΠεοϊορίας ἰη Αςδάογηϊα ρβεγία 1 ἀρ( θη οξἴογ ριιδ] σα, ΙοπρΘ ἀἰρη.Πππι5, 
Ρτγδοθοηῖο {ππητι5 1δολ Εγλλιζδῖο, ΒΙΒ]ΙοροΙα., οαϊ ποη τηᾶρὶς σογάϊ οἵδ Ἰμογαπι ν]]ς., αιᾶπ Πτ- 
τεγατιπι (ρίεπάογ ας ἄξει. : 

ΔΙ ῬΡηοβναι. 
τ.) ῬΙΠ]ογϑίις Αεργρεῖι5. ϑορῃ!α., ΡΗΠΟΙΟρΗΪς (8 Ἰηρεγεης Αςζαάεπηςῖ5, 4] Ο]εορᾶ- 

ττὰε δά 1η Αεργρίο, ὅκῃ 51.114 νεγίαγας εἰς, τεπηροτε (ὐείαγι5. νι 46 ΡΙαταγομιπν 'π Απ- 
τοπῖο Ρ. 947. δε ίη Οδΐοης πιπογο Ρ. 787. Ἐρ' σγαπίπια Ογϊπασογας [10.3. Απιμοϊορίαα ρ.310. ὅζ 
ῬΗΙοἢγατὶ ᾿απίογὶς νῖταβ ϑορῃϊῆαγ. "0.1. Ρ.. 490. (ξᾳ. Ψεγιπι ἀρια 4μΕπῃ οἷδω ποη τεάάεη- 
ἅἄμππι οὔ νά (ἰπ4ε ςαὔπιραηάπι5 Ν ΟΠΠΙ εὐγου Ρ. 236. ἄς ΗΙΠ. αγδες 5) {πε χομ, Ὑάπιεη ἴῃ δητῖς 
415 ΡΙΙτΆΓοἢΪ νεγποπίθιβ. ργο ῬΡῃΠογαίο πηα]ς Ἰορίτων δο γάζης, ντ πογάῖαπη Εθοραγάο ΧΙΨ. 
17. ἐπχεπάαζ. Ξ 

2.) ΡμΙΠοἤτγαίια σοσποιηθηο Ψ ΈΓΙΙς, ρα γα ΓΘ ΠἹΠ 1118, ΘΟρΡ Πα Εχ᾿ ΠΉ 574 ἀοςις Αἐπδη 8 
Τὰ Νεγοηε, Εἰδιῖι ΡΗΙ] οἰ ἔγατί, 4] νίτατη ΡΟ ΠΟΤῚ (σγτρς ποη Ῥάτεγ (τετηρογα οπἰπιγεριρπαηῖ, 
{ξά Ῥσοδῖιις [ογο) (γι ρῆτ τεῖτα δια λόγες σσανηγυρλκες πλείφες, λόγες Ἐλευσινιακὲς δ΄, μελέτας» 
ζητέμενα πταρὼ τοῖς ῥήτορσι, ῥητορμκεὶς ἰφορμείς. πεερὶ τῷ ὀνόματος πρὸς τὸν σοφιςὴν Αντίπατρον. 
περὶ τραγωδίως βιθλίωγ΄. Τυμναςικόν περὶ τῶν ἐν ολυμπίω ἐπιτελεμένων. Λιϑογνωμικὸν, Πρω-- 
Ζεω, Κύνω, ἢ Σοφιςήν. Νέρωνα Θεωτῆν » τραγῳδίας μγ᾽- καὶ κωμῳδίως ιδ΄, Αἷ Ῥγδσίεγοα οπΠ 

{τίρηῆε ἕτεεᾳ πλεῖςα;, καὶ λόγω ἄξια. ΑΌ νίτοαιε ΠογαπῚ ἀϊμοτίις,, γε νἱάείιγ, δαῖτ 
3.) ΡῃΠοῆταιι ΗΠ βοτίςαβ, αιθπι δυάδι, ΤΟΙ ρ 5 Χ, τ. ΑΠΕΙ υαῖ. κωὶ Φιλόςρώτος ἐν ταῖς 

τνδικωῖς ἀυτῷ καὶ Φοινικιικοαῖς ἱσορίωις. Ἐτ 1.1. ςοπίγα ΑρίοπεπιΡ.το45. Περὶ τέτων γὲν συμφω- 
γεῖ φιλόςρατος ἐν ταῖς ἱφορίαις, μεμνημένος τῆς Τύρε “πολιορκίας. Ἑαίάεπι ὨΙΠοτίας5 ἰδιιάδι 5γη- 

ςΕ]15. Ρ. 221- ͵ 
4.) ΡιμΠοῆταιας Εὐδοξηῇϑς,, 4ιοπὶ παίαγας Ρ (ΟῚ φηδγιη ςεἸε γα ΡΙ τατος ἐς (ο- 

Ἰεγιῖα δηϊπηα π᾿. ούς. : 
4.) ΡμΠοῆτατις Ατῃεηϊεηίς, ΗΙΠοτῖςας, (1 [π|ρ. ΛΕΓΕ ΠΟ εἴαγιι, ἄς 4 ϑυηςεῖϊας 

ἴῃ ΟΠ γοποργδρῇϊα ρΡ.384- ᾿ 
Ρῥλογαεὶ Ρεγήραεο ἑε γλεπτῖο δρυά Μδογοῦ!απ1110.1. ϑατιγηα!. ς. {το 4 Ιεσεηάυπι 12 6ο- 

φῥνγαπὲ, ντ ρυϊάεπι οδίγαγαηῖ νἱγὶ ἀρ ΠΠΠΊ]. νὰ 
π᾿ Ογτγαϊαὶ ἀϊαίορο Π]. ἀς μιΠογία Ροείαγαμη Ρ. 143. ὅζ εχ εὸ ἀρᾷ Ψοίπιπι 4ε Ῥοεις 

Οἴδεεῖς ρ.94. ἰαιάατιν Ρῥλίογαῤτς “εδορἝεγε, ἡ Ἐραπηϊποπάδα ὅς ΡΕΪοριάδε νἱταβ Ππτογάγιπα 
τποῃίτηθηγίς ςοπηπηεπάδιτ, δ αὶ Τ πείε! 4 σοπιροίαϊς, ϑεάεχ Γδογα! Χοπορμοητε 1959. 
Ἱερεπάϊιπι Πυϑοςρώτε, νεὶ ῬΟΙΙα5 Νικοσρώτε » ΠΘα16 Ηἰς ςοπηροίαϊς νἰταπὶ Ἐραπηϊποπάας ὅς Ρὲ- 
Ἰοριάας,, (ξ 4 Χεηοόρμοη Παΐι5 ἔγατογ. ϑι ΠΉ]Π τεῦ ἼΖεῖΖος δὰ ΓΥςορηγοπειη., πο ΡμΙοἢτατι 
1ἰδγαπηἀε Ογρτο ἰδιάας, νὲ αἷς οἴη ἀς ΗΙΠ. Ογδεςῖς5, (δ ΡΗΠοΠερἤδηι. 

Φιλόςρωτος Φάλιος ἴῃ Ν αγἰηἱ (ὐΔπηεττῖς [οχῖσο., νΌΪ ἄς ΡΟΪγχεηα ἀρὶτ, ρυζο παῖε Ἔχοιιιηι 
εἴτε ργο φιλόφρατος ὁ Φλάυϊος. ΜΊάοταΓ οπῖπὶ γείριςογε ΒΟ γα (ξηϊογὶβ Ισοπες,, ἰπ ας 
ἄς Ροΐγχεπα ἴῃ βαπιίδηζοηταπι αἰ Ποῖ Ρ. 713. (Εᾳ. ᾽ 

Επὶτ ἃς 
6.) Ῥμϊοἤταίις Ρε]]επεπῇς, ααοπὶ σορηϊτοηὶ ἀς {Ἰρρ]Ιςῖο Απερμοπεῖς ἈΠειογῖβ ργδε- 

υῆπε ΑἸμεηῖς ΟἸγίηρ. ΧΟΙΙ,2. τείϊαταγ ΡΙμταγο μι 1 νιΠ5 ἀδοεπὶ ΚΠ οίογιπι Ρ. 82. [Ιἄετηι ἔοττε 
απεπὴ ρεγβηηρις Αὐἤορμαπας ἐαυϊτίθιις,, ὅς εἰς πγεπηηῖς Πεπιοῆμεπες Οταίίοη. ἴῃ Νεδο- 
ΤΑΠΊ. 

7.) Ῥῃιμοίτατις Ἐριγοίαγιι ἄπχ Απηο Γ΄. Ο. ςβ5. τηδιπόγδηῖε Γ1π|ο0 ΧΙ .1Π]Ι, 27. 
8.) ΡῃΙοίγατις Αἰμεηϊεπί εττίθι Οςξηῇ., Ῥαζοῦ Ῥο]επιοηΐς ΡΗΠΟΙΟΡΗΙ [Δ οττ ΙΝ, τό. 
9.) Ρμιοίτατις ἈΠοάήϊις ΑἸΠΙεια εἰγοα ΟἸγαρ. ΟΟΧΧ ΝΥ 111. Ραιίδη. ΕἸϊαοὶς ῥυιογί- 

Ὁ Ρ. 432. : 
το.) Βῖ- 



ΤΕ ΡΗ ΟΝ ΤΕΒΡΑΤ ΙΒ ΒΘΕΚΝΊ. ΧΧΥΤῚ 

το.) ΡῃπΠοῆταειις, φιοπι Ἔδγίμπη διπιεῖϊδε ἴῃ Οατηραηΐα ΡΟ ρτδάπις ἀεἰαρίππη τος ΜΑγ- 
εἰαὶ!ς ΧΙ, 83. 

τι.) ΡμΠογαιις ἴῃ Τη(ςγιρίοης ἢ νείεγὶ οδίεγιαία Μουαγῇο 
ΘΟ ΕΝ αν δυο δ ΝΑ ΤΊ ΠΑ 
ΡΟ ΚΓ 5. ΝΕ 

, ΦΙΝΒΥΓΡ: Ἐ ΒΟ ΤΥ; 
1.) ῬῃΠογατιι χολωργεὺς ᾿ἕ Πγοπηογατιις ΑἸΟΙΡΠγοηὶ ερ! ὌΧ. 
1.} ΡΗΙΠοΙγαιις σσωλαιςῆς, ἴῃ ααεπι ΑὙρβηζαυι! ΕΡΙσγαπηπη 110..2. ΑΠΙΠο]ορίδδ σ8ρ.18. 
δες ἀε ΡΗΠοβταιῖς., νὰ νεγιΠΠ}}}}Ππ|ὰ ται νἱα ἔμπης, αιαπίαπι ροσαϊ, Ὀγευίεγας ἀΠ|η-- 

ξε τϑίυ]!, ἀΠΠσθητεγ σοηία]εἰς νετεγιιπι (τρεῖς ὅς ἐχρεπῇϑ 115. αδε ΙΟἢ. Μειγίιις ἴῃ ἀϊαιτι θα 
ἐς ΡΗΙΠοΙ Γαι δά ςαἰςεπι Ἐρ᾿ΠοΙάγιπη ΡΆΙ]ογαςι εαϊτα Γπιράμηι Βαΐ. τότό. 4. τιπὶ ΨοΙΠμ5,οη- 
{ππ5 ἂς ΤΠ]Επιοητίῃς ἰδ 441}1 ΠΠΤογίαπη Ππτεγαγίαπι ᾿ππδ παι {πο πηοπαεγιηῖ. 

ἈΠ δρυά ΟΘιεπογιπὶ Ρ. ΘΟΟΟΘΟΙΧΙ͂Σ, 13. 
Ἀκ ΟΒοϊαγρὶ ς βορυ]ῖς Ατιςας ἀς 4υἴίδις Μεμτῆμ5. 

Φεὺς ἢ ΙΝΡΕΧ 



ἘΝ ΣΝ 
Εογττ ἡπ|ᾶε ἴῃ μος ᾿ οἰπμηῖης της εχ εητιν. 

Π ΖΖΖΙΖ) δ᾽» αοζρνλνρανες ΓΡ “ροϊομῖο, ξ5᾽ Ρῥιο βνεὶ ῥηϊογία εἰρη. 2}. ΧΖΑΑ͂Ι. 

Οομ είς Οὐγοποίορίολς οἹέχο “Προ οὶ εν ». ΧΠ|. 

Ρ μοργαι, δόνὶ ΨΠῚ δ Κὴ4 “οι ομ] ᾿ ἢ 

7οαηηῖς Ταοίξαο ἄρ “ οομίο 71γαπθη 7 δ ὩΣ Ῥοεεὶ Ἰστ 32.362. 

Τὶ ἡ εο 32,,4οἰϊρρίμαγίς εἶδ ἐρὴ ἡδοίὰ ὍΝ Ὡς : 2- 777. 

“Ἵροιογεὶ [} ἡοίτε ἀ: τον δ 1 ἢ ἡνών φ.3:. 

1.6 ΠΙογοοίο πυϑέογ ἐο μοης ἀνάνονν. 2.213. 

Το; ὴ, ΡῬεαγίθμὶ, 7) εεγ ΓΙ Πεγέφέίοπες αδ Πογοοίδ, ομρ»; οὐδ θη . 21. 

Ζιδόϊ {,16εγ' φάμ. Ηϊεγοοίονε ς 2.426. 

16 Ρρμογαίὶ Κις δορῥηλαγηηε ἸΠΠγί. 2, “οἰηρρἠαγὶς : ὑι βυε: 

Νίο. Οεγδοί ργάθ, σά οὐδας δορῥ. ἐχ “υϑγγζοηο βορήριι ΖΟΧΣ: 

Ρρμοϊγαίὶ Κγώ,ε δοῤῥήῥαγαρε ᾿ 2.279. 

Οογρεύζμς Οῤγομοίοσίοης ῥήδογίαο δοῤῥη}2γηῦε . )' ὅζο. 

Πηεγη. ῥγ οί. μα Ηενοῖρα, φηα ῤογγαέμρε ΠογρμογΟν Πρ ἐρη 8 ἐο ορεγε οὔεσ- 

αἶϊην, ὅδ᾽ Ηονμεγοηρα έρσε ὀρ ον ἐλ Ἰδέ ην ῤ 2. 627. 

Ῥρλοἠναι Ηεγοΐος ' 2. 66ο. 

106 οἱγίζιε Ρῥιομγαί Γηαριπῖ. 65 (απ; ῥΉΒα 7) ΡΩΝ 9, οἰϊγγείγαγίὴς ῥ. 757. 

Ῥῥιηο γα δέ. [7247 1»12ε772 ἠόν11]. 2.762. 

Ῥρἡοζγαεὶ μη. Τρραρίῃ, δεν 2.86. 

Οαἠηγαί Εορῥγαζες 2.δ0ο. 

1.6 Ερηοίες βῥηοβγαέογηγε Π ΠΕ γ 4110 ἌΡ ΟΣ. 

Ῥρμοιίγαλογη» ἐῤήδοίαε 2.916. 

Ῥρήοιξγαξὶ ἐῤὴργάγρεγμα ἐδ ᾿ ργηθμέα φμαθαίαγε 2.970. 

ΚΎΣΕΖΩ 2.971. 

Τηάϊοος χά ῥος ορης 2.98. 

ΦΙΛΟ- 



ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟΝ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΤΥΑΝΕΩΣ 

ΒΙΟΝ 
ΒΒ Α. Ὁ 

ΡΗΙΓΟΘΛΊΆΛΑΛΤΙ 
ΠῈ 

ΑΡΟΙΙΟΝΙΔ ΤΥΑΝΕΝΒΙ5 
ΨΗΈ 

ΕΒ ΨΨΕΙ 



ΝΣ ὙΜῊΝ 
ἊἝ 
ΕῊ 

εὐ νχ 

τ ὧν 



Ἀ Ε1 
ἡ τὼ ἢ ΧΧΧΙ 

ΙΕΟΤΟΒΝΙ. 

Ε ΑΡο]]οηἱ Τ γαποηῇϑ νῖτα ρδιςὰ ργδείατ ἀππη ᾿ηἤίτιο, ποη ορῳς εξ, 
ντάς Αὑζοτς εἰπι5 ἀπ ρυτατίοπεπι ἀέπηο ἐχογάϊασ, 46 410 (ξητεητίδπι 
ἴπ Ρργδοξβτίοης δά τοζλτπιὶ μᾶποοε ϑοιρτοτιπ ΡΠ οἰ γδτεοσγιιπὶ ςο]ς- 
ξλίοπεῖη αἰχι. Ναχις νεζογαπι ἐδ εο τε ἘΠΊ ΠΙ15 ΘΟ] ]Πἰσεμα!ς ΡΟ 

εἴϊε ναοδηάιιτη., 4104 115 486 ἀε ῬΗΙοἰξγατίς ἀπ ραζαιις ἢ] σοητεν ργδείειτῖς 
Ἰοδπηεβ Μειτγίϊιι5, ργοάιέξ!5 ἀς ἐο Επηπδρ!!, Επίεθι!, ΓΠοτΙ!, ϑυιάΔς, Ζοηπατδς, 
Οεάτεηϊ, ΤΖεῖζας ὅς εχ [υλτίηϊς ΗἸγοηγπηὶ εχ εριξοἱα 264 Ραυ]ηιιπι. δἰάοηιϊ 
ἈΡοΙΠ παγὶς, ὅς Ρι}} Γδςοηὶ Ιοςῖ5. ΝΙΙ φιοά δήἀϊ 1}}15 ροῆτης ἰΙοοα Ογι!ῖ 
1η 0. 1Π|.. «οπτγὰ [π|᾿|λπιπα, 4μὶ ΡΗΠοβτατιπι τὸν Απολλωνίς βίον ἐξειλε- 
“»μέναις καλλιεπείαις κατασεμνύνειν ἐπε;χειρῆσαι; καὶ εἰς λῆξιν ἀνενέ γα 
τὸ παντὸς ϑαύματος, «ἰοἰεέζες “σεγόογηρε {οἰδαμρομέϊ, “ἤρο ορὴ ποτε ὁχον- 

τς ῃΑγ εογαέμε ο{6, ξ5᾽ “δ {ἀρ εγρεηεγ οἴ) γρεῖγ οί ἐχέμ 8 αἴτ. ΠΟΥ] ἰτεπὶ 
ταξρϑρ!. ῬεΪαΐοτας, 41 ὠκοιδῶς το τῷ Απολλωνίς ἐκϑέμενον οὐδε “Προ ίογεϊ γηα- 

2514 ἐπ ἐχρἠοαπέενε ΡὨΜ] οἰ ἔγάτιπα ποῦς {{Π|τ, ἀτψας εχ ἐὸ ἱπεε]]ρὶ νας συ- 
ποφαντίαν μαγγανιῶν, ῥ»φοιίἠρίαγηρε οαὐηγαγοῖαη, ἀπάτη ΑΡΟΠ]]Οπῖ! Βοίξες δά- 
ψετίῃ5 ἐπὶ σοποιππάπεγιητ. Εχταῖ ὅς, 4ιοά ρτίπιο ἰοςο ἁῇξειγε 4εθεθδιη, 
Ηϊετος 5 τε[πἰπηοπίππι, 40] ἴῃ ἔγασπηεητὶβ. ἀραὶ ΕΠ Ε  τπα [Θγιιατί5, τη τς ἰδιι- 
ἀϊθιις ἐχτο!!ς ΡΗΙοἰἕγαταπη, εἰαΐαις εἰορία, ἱπιμάϊοία ᾿η{Πίτιγα σοπιηράτγατίοπε, 
1ῃι ἀτσιπιοπτιπι νοττίτ, 40 [πη ΘοητοΠΊτιΠα [οτίρτοτγοβ [Άςτο5, 411] ἐς γίτα ΟΠ τ- 
4 ςοπηπιεητζατὶ ἔπεῖς, αὐ ἀπιςαζ. 

᾿ς Νέάαε οριις Βεὶς οὔτε αὐδίτοῦ, νὲ, ἀτιλε νίττηζος ἤπξ εἰπ15 (ςερεϊοηΪ5, 
ῬΓΟΊΙχίι5 φοτηπηεπιογεπη, [πῃ {πᾶ ργδετογάιιαπι 4104 {ππηπηι5 ἰρίεπάες Ατ- 
ὅδε εἰοπιεπείδε ηἰζου., ππαχί τη 116 Τευαπῇ Τπο Πα ΠΠΊππάταπη οδ]εξξδς νδηὶς- 
(25; ΠημΠΪτὰς ἀπτίαιιαε ρῃΙοἰορἤίας Ρυτπασοτοας το]! 1125 {Πρ οἱ πηιι5, ᾿πηο ὅς 
Ἰπάϊολς δἴις Αδτπίοριοαε. ἵΝεσας ΒΗ Ποτίδς ἐοσαπα τ ἸΝετοης Δα Νογιδιτι 
νίψιις σείξαππιπη πα} ᾿πάε ἰαχ δἤθ!σοῖ, ἼΔοοο [ξπτεπτίατιιτη {ΠἸΡ]πγϊτάτοπη, 
ΡιΔεσερτοταπίας (ἀρ οπτίδο, τα πη 4111 νἹτᾶ 6 ΟΠΊΠΪ; [ΠῚ ΦΟΤΙΙΠῚ ἱΠρτίπη15, 4π0- 

“χαπη ἰπ τεροθ]τοα δαἀπηπηξγαπάδ Δ]161|ᾶς {ππτ ράττοβ ἱπίογι! ητίιΠΊ, σταιτα-ο 
τεῖη. ὅ4ης Ἐπὶ ΠῚ ἐπα! Οη]5 ὅς (ἀρίεπτίδε ἰδάεπι ΑΡΟ]]οηϊο Ὑ γαπεπῇ, ςὰ- 
1:15 τε5 πος ἰἴδγο ἀείςειθιιητιγ, ταητιιπὶ δες, νὰ ᾿ρίε τῆτογ ρδίγεβ ΟΠγΗδπος 
φτδυ! ΠΊτηιι5 (οτίρτου, Επίςίμ5, ἀετορεῖ, ντ ἱΠτΕῦ ΡγΔΕςΟΙριΟ5 ετίδπη ρ ]]οίο- 
Ῥβιος μαδεπάμιπι ἀπιςατ; ποάτις ἀοτοιῖα5 [Πάοτὶ Ρεϊμποτας ας ἐο ἱμάϊοίππη ι- 
{πε νϊάετατ. (ΟἿ ἢ ἱπηροίξοτί5 δὲ πηαρὶ δαρετία ποσὰ ἔπτ, εἰ τεὶ ξουταῇϊς ἴη- 
τοπηρείειιε ἰδιιάδητίιττι ροτῖμ5, ἴῃ αιριις ῬῃΙοἴγατιιπι ποίξγιτη εἤςξ ποη εἱξ 
ἀἰΠπτηυ!δηάϊιπι., ὅς (πρτὰ Βυιπιάπάπη ἰοττεπῃ εππάεπι οομεπ αὶ {ξπΠ41ο ποίοϊο 
πᾶς δάτηϊγαπα σοπηηηηἰ ςοητίππη, “πιδπη ἐρίπι|5 ΨΊΓΙ σπ]ρα οοςαοπεπη ἀςεαϊς. 

Οὐυοά ἢ αὖ ἱπηργοῦὶβ ποππι}]15 ἱπιργιάσξητεσ ἴπ ταὶ ΟΒυΠ δπας ἀετιπηεπτιπα 
ςοερτιμπι ΕἘ νοττί, ἱρίι5 ΑΡοΙ]οηῖΐ νἱτγτατίθιι5, 4.465 μη! ἄς πὶ ἴῃ Ποτηΐπεπη ρᾶ-: 
φληπιπη οδάετε ροἤεηζ, ἰπυϊάϊας, ᾿πάϊος εοάειῃ Επίεθιο., πηϊπίπης εξ ἀεδεῖτ, 
Οριδηάιϊιπι ἱπτογοὰ ρυιάεητίτι5 ὃς πη Οἀογδτ 15 Ῥμι!οίξγδεις ἴῃ 1114 Ειπξοσία νὲ 

π σειες, πέχις το] τας (᾿πρτιοπὶβ νίγτιοβ ΠΙ ΠΑ ογεάαϊταῖς ἃς [ὑρετῇϊ- 
εἴοης ςοπιαπηϊπαίει, Ψεγιπτάπηεη νὰ 41105 [οτίρτοτοβ, Ογᾶθοοβ ργίτοῦ ἀτάτις 
Κοιπαπος, ἔατίς οεζετα ςοπῇτγπατα γο]σίοπε ποίξγα, οὐ {ππη]επη ἰαθοπὶ ποη 
Ριοτίας ε ππαπίδιις ἀεροπίπηις, {εἀ οπηηϊᾶ ἐχρίογδητοβ, 4ιοά Βοπιιπ ἰῃ εἰς 

εἰ τεπετῖε, δἴααε ἴῃ νίμππα καὶ ΟὨΠἤίδπας νειτετα οοπλπηητ, τὰ ΡΗΙοἰἶγατὶ χιο- 
4 ς 



ΧΧΧΙΙ ΡΒ ΔΕΕΆΑΤΙῸΟ. 

4ιε μος Ορτ5 πὸπ᾿ οπηπε Ῥτοιίπη ἤπππὶ Ροηίτι5 ΟὉ στδι πη 1{{4 ἱπαμηπα- 
ταρητὰ δηλίτεῖς, Οὐπ ροτίαϑ Πα ΠΟ 5 τηίεγιίδς ἐχοπηρίο, ατιδιτι ΠοΠ ποπ 
Ροΐπε νε δου πη ἐτίδπη ᾿πρεπία ἐχοορίταγε τη γα ἃ ἥιεαητ, {μᾶς γεΐ ππτη]- 

τηδπη (ρεοῖ πῇ το ΔπτιΓ, 41. σΠΠῆ 115 ΠΠΕΓΟΔΠτΙΓ ΟΟητοΠΩΙ, 4115 (Δ οτὰ τὰι. ὁ 

Ομπίς Π  μ5. νας εἰ. ςοηβτπηάτᾶπι ἀξάεγε, [π|ὸ 4ιαπὶ Ἠ1Π1] (ἀρΊεη 
τὰ ἐχοορίταγο ἀδήην ἡμιτηρότ, 4ποά δά τγδάϊτας δῷ 115 ἀοέξηηδε (δ τηλῖτας 

τεπι, τπουαπηηαέ ἰλπέθίτατεπα δοσεάεγε 4ποάαμηπιοο γαΐεγοτ. 
τ ΟἸΠδι {πο Π41|5 γεῖο δάϊμτις δά ἤδῆς νίτατη [ςτρεπάδπι δοςοίϊετις ΡἢΪ- 
Ἰρίγατιις, ᾿ρίε {π|τ11. ὁ4ρ. 2. δ. ποη ἱπά ΠΠσεητεῦ ἱπα]σαυτ, ΝεπΊρε εχ ἰαππά 
Ροριυΐατ!, [ἐγιατίίιε ἴῃ οἰ τ τατίθειβ ὃς το πη ρ]15,1Π 4αΠ 15 ν ογίδτες ππαχίπης δι 
εταῖ, ἄς Αροϊ]οηῖο ἔ[Ρι115, ἔπτη εχ Ἔἐρ {015 εἰ115, ρί ατῖπηα [Ὲ ΠΟ] ]εοἹΠς ἔατεταῦ, 
ἸΠρΡτίΠη15 γεγο εχ [απ ϊ5, ΝΙΠΠ, 481 1η ΑΡΟ] οπΙΪ σοηταθοτηῖο μετα δέλ: 
τοῖς, ὃς Μαχίγηι Αερίεπῇ ᾿δτο, 41|ὸ σεῖῖα ἈΡΟΙ]ΟΠΙΙ ἀριά Αέρας ἀείςρίες 
ταῦ. ἸΜοετάσεπεπὶ ἘπΠΙΠΊ, “πο νἹτ! ἀοέἘ ξεςεγτητ, ἰητοῦ δ05.. 4005 (ἘομΠ18 
ῬΒΙΠοἴἤγατιις ἔπῆτ, τοίετγε ΠΟ] τη, οαπὶ Ἰρίε ἀϊίεττε εἰ εἰ προσεκτέον ΔβΠττγηοῖ, Δ 4- 
ξοηιιε ἴῃ σεΠῚΠ 4ο πιπΊεγο εογαπη 1ΠΠπ|π| εἰς πεσεῖ, 4] ἱπ ΑΡοΙ]οηΙ τες. ῖ 
ςοσποίςεπάϊ5 [ρεέζαπα! γεπίδης. ΝΙΠ τἀπτθπ ἐδ ΡΠ οἰ ἔγαει (επτεητίδτι εχ 
{{π|5 νεγθῖς εἰμι5 ἐχίοα]ρετε ρίδοεατ, ποη μή ᾿ἱπΠαεγεπάτπιπι Μοετγάρσεηι εἴδ, 
πυΐρρε 4ιὶ πιπΐτα Αρο]]οηι σείξα [Δτῖ5 σορσπίτα ρεπρεέξααις ἤθη πα πεσῖς, 
Ατἴ ελπὶ ᾿πτεγργέϊδεοπεπὶ πηΐπιι5 ρτοαδη ἐπι ες, νεὶ {Ππῶ τῖπὶ ρετιδά δα, 
4ιο Ηἰεγοοίες ἐροδ νη Μοεζγαρεπεῖη ἰῆτοῦ 5 ΟΠ ρτοῦε5 νίτας ΑροΪ]Οη1 οπηϊε- 
τλῖ, 4πο5 σπ ΡΗΠ]οἰἴγατο σοηϊπησίτ. Ετααοάϊησοηϊο ςοροαιις ΡΜ] οΥ γατῖ, 
ι| ΑΡΟΙ]οηΐμπη ἃ πηᾶρίδε {π|ρίοοπε ραγραγα πηαχίπλε Πἰτίταγ, ταίδ!5 σοππός 

ηΐδτ, Πθτιπὶ Μοδγασεπιβ ἱπ {ιο πηαρίδςε 1} πιθγαῦ ἱπΠηπα δε, ρίαπε τεῖ θεοῖο, 
1πῈ Ἐπ] ππῈ ̓πάτοαε, Οὐοὐ ἀτριπίεητο εἰ, νεῖρα. ααΐθιι5 το πολλὰ 

τῶν Απολλωνίῃ ὠγνοῆσοι Μοετάρεπαβ ἀἰοίταγ, Ποη ἀε ργδεζεγη5 δῷ ἐο, 
(ε4 ροῖίι5 ἀε πιαΐϊε δοςεριί5 ἀἴηιιε ρεγρεγαπι τγδάϊτ5 εἤε δοςὶρίεπάδ. 

{πος ᾿πτεγῦθα [δι ἀϊ5, Μαχίπι Α ριεηί5, Μοείαρεπί5 ἃς ΡΗΙΠοΙ γα [,6- 
ΦήΠ1: σΟΠΊΠΠΕΠΓΑΓΙΟΒ 5 ΠΙΠΊΕΓΟ “ΠΆΓΟΥ, ἰΠτε] Πσὶ ριζο 4 Μετγῖοο Οὐδίδιιθομο, τπιβερτες 
οήρέαρε ἀϊοβητε “ροἠίορἹδ οὐ 47: 4 Αγ ζδ, δογμρεςημε ἀμ οΥΜ712 φημ Ζλι07' σογ,- τ ὑμετεῖα- 

᾿ ἀμηέον, ποργίς Επαηρεί 1 ψμαέπον ο8 οῤῥοίΐοσ. Οὐοα νπήδ μαθεαὶ Ὁ δίδι- δ ὴμε 
Βοπιις πείοϊο, νεζεγιατι σεῦτα ΟἸΧΙς ΠΕΙΊΟ., ΠΗ “ποα εἰ1|5 (επτοπεῖδε οςοαῇο- 8} ὑὸν 
ΠΕΠῚ Εἰ παΐδιη {πρὶ σεῦ εἰς εχ ἔγάσπηεηῖο Ηϊεγος 5 ἀρ Επεδίμτη, Οὐδ τόμο Ὧδε 
(ξηί{πι Πεῖς τεργδοίξηταγε {πολυ 14] φηόφαδ, παῖς, αἴρει τον Πρ “Ζίονι6 φίηιε. 
ε, ψιοαί 4 Το(; φρλαΐον» σοζα Ρείγης δ᾽ Ραμίμδ, Ἰήγο βϑαίίες χἰὶ φρϊαίαγε, τροῖγής “ πἰδτοοῖς 
γηοδίς ἐχέμίεγ γέ γρρομαίασος ῥογρείρος, ἐγαρ  φη6 ὅ5᾽ ῥγαοι ρίαίογετ. “2 ρο ορὶ ’- 
Ζεη; γὲς δαλιγρς “ερίεης, ὅδ᾽ Πλ ρεῖς ῥῥἠοίορῥης, (θά αἰ εἰμ, ἐδ “ἐῥερίοης 
ρλἑογίγαέμα, φηὶ ργαφοίαγο ἀρέξγίηα ῥγοζθοεγαμέ ἐρηοίσ {8 ποίμεγε. 

Οἱιδς Πάες εἴς ροῆττ Πξοτιτη Βοπηπιιπη, ΤΠΟΠΙΠΠΘΠτΟΓΙΠΊΠΙΕ, ΠΡ ας 
νίυς εἰξ ἴπ ςοποϊπηδηά Εἰ οτία [Π4 ΡμΙΠοἴγατιϑ το! ιοτπιτη., ποπ ὁρὰ εἴξ,, 
νι ΡΟ ἘΠΠπἤτγετα Ημπιεείππι", ππαχίπηε νεπεγαπάππι ΕΡΠΟΟρισαν ὙἹρογηιςηητα κα μι, 
ΟἸμ]Πεἰπηππα [ον ἀϊπιπη", τε, ΟἸ] ΝΊ ΟΠ  ΄ 55 δ Αποπγτηππι δ  Πππη “, ργο χίμς Ῥεα, Ἐὰν 
Βοοίοῦο εἀϊἤέξγαιη. [ε Πλατηϊάς, οσαΐτ5 ΟΠΠΊΡΤΙΠηΪ5 Διτουίταῖς ΡΗΙΙοἰξγασιις. Πῖς Ῥεθρ χ. ο. 
τίταιτ, 14 πο οδίξγιατγε ποη ροῆππι, οὔτ ἴῃ ᾿ρίᾷ μας ΡμΙΠοίξγαεὶ μη οτνία πηΔ- "7 τῶν 
Χίπις ἰπου!οητα {πττηας ἢτηρ Ποἰτατῖς εἰτις νεβισία,, ἵτα, ντ Ἰοοὶς ΡΑΠΠπα, [1- ἰρ ον. 4 Κ. 
Ραυίπαε, τῆ04ὁ Αρο]]οηϊ!, τηοάο [πάοττπι Ρ.Ποίορβοσιπη, ραίεγτ, ἸΝΟΩ ἀεροτρμ. 
ΤΏΙΠΙΠῚ 1ΡΊτιΓ, Ποπηϊποπη ΠΠΊρ] σεται ππαϊτα τοῖα! ![ς παράδοξα, ἴαπάο Δοςο- ονδες 

3. ΝΙΟμΟΙ 5 ΟΟ]1. οαπὶ Ἀ εἰ, Ρ, 1], ρᾶρ.199ϑθ. 4. Ηἰϊβοῖτε Αροίϊοπς ἀξ Ἴγαπε ςοηναίειιε δε ἔλμῆειέ ς, ἵν 

Ρῖὰ 



ῬΙΣΔ ΕΓ  Κκο. ΧΧΧΙΙ 

Ρῖα: πγιῖτα ἃ ΡΒ! ΟρἨΪ5 διιάϊτα , χιιᾶς (ςηίτπι μυςιωκωτέρῳ ἱπτετρτεῖατι ἀοθιίς- 
(δ, ἰπ τερατολογίας Ξςοπιιοττς : πημΐτα, αιιᾶς δῷ 115 ρατγατὶ νι άεγες ἄτῖς 4π- 
ἄλιη,ε0. 4μοα σάρτιιτη {πππη ἐχοεάεγεης, 1π πεζὰ πηϊγάςιία νογαῇς, Νε- 
{με ἀϊμαο., 1 Ρ]ΔηΙΠΊτης 115 ΡογΠδίππὴ τὶ.) 481 ἀπ]ρεητίας ἤδης γιτάτη ἐχρεη- 
ἀετίης, ραίππιαις δὰ ἐαπάεπι ποῦ]5 οδίδγιιατα ρδμΐο οἰγάτιι5 οοηΠάοταγε αἰ- 
σπατὶ ἐποτίητ. 

.ΟΑπτς ΡΒΠοἰξγδτιιπι διιζεπα., ργδεῖοῦ μο5. 4105 (ΘΉ11 εἴπη αἰ ΧΊ ΠΊι15 δπτο- 
τεβ) ΠΕΠΊΪΠ6ΠῚ, {Π [πελάγη ἜχοῖριΔ5, ΑΡΟΙ]Ο ΠῚ] πη επηϊπης, Ρ] ταις νἱτίϑ οτα- 

1.1.0.86).41τ|5 οὙς ἀἸτιτη ππτ, [(Οςι5 ἐχτατίη ΡΙοΦομηδητι, νΌ] 7 γαηεὶ συ! 421 τη 6 Π11- 
ηἶτ, οαΐπ15 φατΑπηίτι5 ΑἸεχαπάεγ, ιεπῃ 101 ρεγἜγιπρίς, ργδεςερτοσῦ Αρο]]οπῖι5 
Ὑγαπεηίϑ ἀἸςείτιγ, ἃ απὸ πᾶσαν ὠυτᾷ τραγῳδίαν ἀἸά!οΙΠς 1 γάμοι 11: αἱοϊ- 
τσ. Αὧ ἰἰσοᾶτ [λιοίαπο Βῖς ἱππησοτα “ραίοίμρε, δετατῖβ εἰμἀεπὶ [ςτίρτοτεπη; 

τ ρεό,, ὙτΓΕΙΠΊΖΕΕ ἐπ] ΠΔ ΑΠτΟΠΙΠΟΙΠΠῚ ἱΠΊΡΕΙΙΟ Πογαμηῖς ςοπίξατ. [5 πεπιρε 'π Αρο- 
' Ιορσίᾳ (ξουιη 4 ἀϊίειτε ΑΡΟ ]οπίμπὶ ἱπτεγ πηάσοϑττεΐειτ, ἀππη, οτίπηεη οὐ! εέϊλε 

ΟὉ πιρεῖαβ οἰγν Ραάεητ14 πηδσίδε ἀπ] πδη5,η48|: Κεραίαέε υοδίολαρε, ψάη- 
24 {αἰμεὶα ἱμμοοεμέϊαοηηδαε, φηαηέοφης αἰο ῥεέΐε τον αραηη, (΄ ὑμα ἐπ υεἰ γεῖ- 
γηἼγμ {με γὴ ἰγμεερεί, ΓΗ ἐρο εὐπεγγς χά ερεἠἠφοπηρίϊ4ε οὗ πἰφηοάί γρδηρε κοῦρος 
αἶρε ἀρρείεγε, (ἢ ΩΣ ΧΟ 4, οὐκμεγηδις., δρο {6 ̓ ς} ὧ«- 

γίμοηαίαε, “εἰ [)αγερογοη,, “νεἰ Ηημοίδς. εἰ ]οαπη9: ([Ἰεσεπάπιπι εἰ ῥὶς Δοίες 
εἰ Π2ρη6:}) οεἱ ΡΟ. ΨΟΝΙΓ δ, εἰ 6 Ταγάαπημε, πὐεί γηαϊομηηθ απ 
2οΠῇ Ζογοαβγενν, «νεἰ Ποίβανεερνε ἐρέθν γράρος οεἰεὀγαξμς. 

᾿ς ΜΝΕεὶ εχ πΐογιπα διιζεηη νἱγογιπη το πη Π115 ΘΟ] ]Πσα5., τε βιεηης εὰ δε- 
τᾶῖς Ποπηίπιτη ἀς ΑΡοΙ]]οηΐο Τγαπεηί ἱπάϊςία; τηάσιιπὶ ((Π]Πςες εἤς ογεάς- 
δῆς δργδοίσίατογεπα. Οὐιᾶπι ι!ἀεπα ρΡ᾽εγογιπησιις Δη]Πη15 (ἘΠ ἰςητοη. 
τίδπη , πε ἰρίς φυϊάοτη ἀ{ΠΠππχιΐατε δυῆι ΡὨΙΠ]οἰξγατιιβ, ραίππι 14 ἀσεηβ. ντ [πὸ 

ἐπ .., Ππλπὰ Αρο]οπιο ἰαθεπι δοίξενσατ, ὅδηε ποηάπιπη εἰππὶ {πᾶ Δεῖατε ΠΟΠΊΠΕ5 

; πὸ τῆς ἀληϑινῆς σοζϑίας ἣν ζΦιλοσόζϑως τε καὶ ὑγιῶς ἐπήσκησεν πομῃῖς, 
ἴῃ Ππλίης ορετίβ ἔάτεταγ, Οογιπα νεγθοσμπη εἴπη εἱἷς [ςη[τπη πηδηϊξς πη εἰξ, 
“πο ἀ γραρη Ρ]εΠιιε Δι τγεητα 7) 481 ποη ὑγιῶς οἀΠε νεὶ {πε ῥὨΠ]οΙορμα- 
τις ἔπετῖς., [εἡ βιαίως σοφὸς. ᾿ος εἰξ, γεαρίοα τυἱ {φρίεης εχτίτοσίς, ντ ρίς η {6- 

πιοπτίθιις5 ἀπο ἀς τηδρὶς ἐχρί]ϊοατ πχεητεπὶ [πλτη. Ηΐης ποη ἀπὸ ζδιλοσο- 
τυβ εχ τες (αῤ᾿εμέλαε [μας εὐτὰ μογηϊπίθεβ ἱππότας ἀϊοῖς, 48| ἐκ μα- 
γείας (οἰ]ϊῖςες; ἢ. ε. ντ πηδρὶςῖβ αττιθιι5 ἀεαίτιιδ 1Π|5 Γρεέξατιιβ εοτ, ἡμᾶς ἀΠΠοττς 
Εἰ Μοείδσεπεϑ ἰῃ σοπλΠΊΘητα 15 {ε νἶτὰ 1ρίπι5 τ ιτογατ, νταπτοῦ εἰἘ Οτίρεποβ ἸΏ 

Ρ.3ο:, ἔδχτο σοπῖίᾷ Οε!ιπι. Ηλης ὅς 40 Επιρῆτατε, Ἴγτῖο Ρῃ]]οίορΠο . ἰοτίρταπα 
τς οἱ ἀϊοάτη εἴς, ΔΠιοτῖεβ ΡὨΙ]ογατιιβ ποτα, {μ] ὃς δὴ ΕἸειιππίοπιτη [Δογοσιιπι, 

Δῃτιις Ὑτορβοηί!, δητ Ἐτῖ θαι, 4ιιο ἃ Ππη1]ς μα ἀε ἐο ρετίπαίππι 1115 εἤοτ, 
[Δοτ5 115 ργοβιθίτησα εἰς πάτγατ, ὃς ἃ Γδουηϊτίαηο οὐ εδη ἐπὶ οδυίατα πιάϊςα- 

τας τάπη ἄοςεῖ, δο]οῖτε γεγο εδπη {Ππ|ρ]οοποπι ΠΟμηΙΠιΠῚ ΔΙ ΓῊ]5 ἜμΈ] ]ογε ραπὶ 
᾿ πρμᾷ ἰαδοτας, διτε δίχπε εἰοαιιοητία, 4118 ἩΡΝΕ ΡΝ γδίεγες οὐηηὶ . {ποςεῆπι ἐχίσιο 
ΠΣ ρριτο, ἰπγο ρίαπε πιο. Ροίε ΡΠ] οἰἶγατι επὶπη ετίαπι δετάτοπη ΡΠ πε Ἰητοῦ 

τηᾶσοϑ γεξειγε νἱπιπι ΑΡο]]οπίμπι. Νεσις ἔδς]ε ροίξ ΡὨΙΠοΙἔγδτιτη στδιιοπι 
Δυτοτγοπη ἱπιιοη 5.4.1 πΙΠ ρίδης τεϊδταβ ἃ Ρῃιοἰξγατο τερατείας Ἀερλῃαᾶς ριι- 

ἰαλυπὶ, ἔξῖ) ΓΠΔΡΊς 5 ἱποδηταπηοπτί5 ἐ45 πο τρια, ἢ ΗΙογοο]ἐπη εχ Ιρ 25, δὲ ίοστε ο- 
Ρ οι. 4αο5, ντ ἀἰπῖπα {ξ οπηηΐα ογθάετγεπτ, οὐΐππ πη ΟΠ ΔηΟ5 ἱπηριη!τ. 
Οεεῖς ΧΙΡΕΙΠπιις εχ Πίοης τὔλάϊς, (ὐλγδο δ! [πὴ γραφές ὃς ργδε ἘἸρ δτοτῖδιι λάθο 
εἰεξζατὶ (Ο]Ἰτιιπη,νε ἠροἠογελμρη Ποπουῖθιι5 ὃς πηοπιπηφητο ετίδπη, 4114 }14 ςοηίο- 

ογδῆτας Ἡδγοίθιι5 οοἰμοττ, Μιΐσο γεγο εὔίάπη τηδρὶ ποπηης Ἡ]ΟΓΟΠΥΤΗΙ 
᾿ ς «(4- 

“ὃ Ἴ 

ἴῃ δας, 



ΧΧΧΙΝ ΡΣ ΑΒ 5. Ἔ ΚΟ. 

δεῖατε οοἸεργδτιηγ εἴ εχ εἰπ5 δὰ ῬΑ] ππιπα ἐρηξοἱ 4 οοἸ]Πσαβ: πεηπ6 ἐπιηγ ρίι Μῖροας Γ᾽ 
τίτα!αΐη ρᾶζοε Ἰησεῦις Απιριξίηι5.,, νὰ δἰϊογατη τε πποηῖα ππιης ποη σοη81- ἵμν 
τάτη. Οἴιο5 εχ πιοάογη!β εἴτα Ἡδεἤτιατίοπογη [Θοπτὶ {ππτ| ΒΑΓΟΠ 8. ΘΔ ΟΥΙΙδ᾽ μρμδ μ, 
ΟΘΟΆεἸ]π5, ἸΝαπα ΤΙ] επιοητία5, ἘΪειτί5.) 4 οτττα {πβγασία οοἸ ερίτ  τρτα πὸ 
Βἰς Ἰδιτάδτιβ Αποηγπηιβ Δ|1π5’. Οὐπρι5 δά άέτε ροῇ!β Βγαηοιίσαπα Ριοιπι τὐνις 
ΗἩμπροπεπῖ Οτοσμιπ 3, Μετγίσαπι (ὐδίδιθοπμπτη 1. ([ρ᾿τπτη ἐπῖτη ΠΟΙΠΠΊΕΓΟΙΟ τοιναῖην 
(ΔἸτεπὶ τηϊγαπὰ ιαοάδπι ὁροῖα Αρο]οηΐμπη ρατγῖ!ς 1 ἀσποίςιτ) Ῥοτγιιπη ρμπεε 
ΜοΙΙπδειιπὶ ᾽ 7 ϑαιηπεεπι Μάγείηγη 6, Ηεητίοιπη Μογαπι7, Ῥοῖπιπι ᾿ζΔηῖο- ῬΡΡ Ρ' 
Ιεπὶ Ἡπετίιπις, ὃς ΟΠ] εἰ απη [1ογ ἀϊτπτ9. ᾿ 2 Ῥίς. 46 

᾿ς ΝΙέάᾷμδ τάτῆδῃ ρηπἀεπῖεγ ἔασεγε ἐο5, 48| δά Μᾶρίοδβ ἀὐίεϑβ γεταετο, 4186 τρόμο 
ΔΡΒΠ]οἴγατο πδεγᾶτα ἐς Αρο!]οηῖο ἔπεγε, νὰ ὀχ Ἐπιιέζιιπι οχ εἰβ σομζμημο ρτλε- «εο. 
Παϊππα ἀείξπιεγεησ, οι ἰπηδιῖς Οδθτῖο! ΝΑ άδει5᾽9, Λίρηρε; ἴπάπιτ, ἐΧΕΊ,Ζτ το Ευαπρ. 
φίμηγ ὑγραίρ αἴμεεγο ῥοίθηέ Πμαἰχεὶ φέψμεφορέλίες “αὐ ργοὐαγαίρν Ἰαϊ, ψηοαί ἐοέϊεν ἐῃ Επ- Ῥδοςς, 
“ηρείο ἐχῤγούν Ζέμῦη Οὐγηο ἱερίέηγ. ΝΙΚΆΟ ΟΟΟΝΟΥΙΜΥΘ Θγ {61 4 ἀριον : 

ΘΔΕΜΟΝΙΡΜ ΗΠ Ζ8Ε5᾽ ΙΝ ΒΕΕΡΖΕΒΥΒΡΚΙΝΟΙΡΕ ΒΞ νεεριος. 
ΜΟΝΙΟΚΥ͂Μ ΕΠΟΙΤ ὉΖΕΜΟΝΙΖ. ΒἈεξιας ᾿ρίταν ἱπβοιαπάο, 6 ΜΈ 
Δα 1{|2 ἃ τηιγα Π 15 ΑΡΡΟΙ]ΟΠΙΙ ἀείπιπητα ἀγριπηεπῖα τείροπα ει! τπαῖσατ, ντ Εὐῤλ τς εὐραν, 

. ἐἤε περεπτιπ, {ιδεσππηπε ἢιιπηδηδε [ἀριεπτίδς νίγοβ τγαπίστγεάίδητιτ, ΕΔ δ  ἀ τρΣ 
γάτα ΕΠ Θθίππι ἱπστο θιπη οἢϊςς οδίεγιας, 01 ο᾽ουία ρΠ]οἱοραὶ 8ζ νἱτί ΒΟΏΙ:1Π. οι ς. 
Ἀρο]]οπίο τεἰτξζα., ΡΗΠοἤτδτιπη, δὲ 4105 ἧς [ξουτης ἄπ. τηεπάδοϊογμμη 8. δος 
τερατολογίας ἱποιαπά05 ροτίι5 ἐχ ΠἸτη δ τ, Οὐα, Εἰ 

Μεάϊαγῃ νίδπη Ἱπρτεῆι νἹάφητας 11, 481 ΑΡΟΙ]οηΐπτη πλπ]τα ρίδπε 46 τρρεὶ. 
᾿ Ξ κ Ἵ , ἢ ὃ ῬΤΟΡΟΙ͂Χ. ς. 

ταΙτδη 44 ραῖγας ἀσποίοπηζ, δζ εα ᾿ρία ἔοτταίιβ, ἐδ ἴη νῖτα εἶτα ἃ ΡΠ] οἰγαϊο, σὶς, δ. 
ἘΠαγγΔΉταΓ ΟπηηΐΔ7 [δ τατ ΠΠπλὰ Οσου τάτιπη οδυάτιπι σορπίτίοηε ἱπ|τΠέξιιΠ1, ᾿ πούὰι 
Οὐδὲ τ ῃΐ νι άἄδταγ ΠΠ|2πη| ΤΠ] δεῖ ὃς Μδπειμοηίς πιᾶσὶ ἀριια ΑΠαίξδίππη δκιείαπιρ. μα. 
Οεάτεπαπη (ξητεπεῖα π1Πς, Οὐ]. οπηηΐα Αρο]οπἱ 1 γαπεηῇς ἐλέϊα σοπτο- ἰσξιὸ ἧδα 
τη εητε5 5) Πάτασας νἹΓΙθ 115. δὰ τ] δ οθΔης, ποις ςοπηραγάπα ες δἰείρδῃτ σμιπ ες βταπὰς 
115. 446 τηασίδε (σοεξείοδε ΕΥ ΤΡ ραΐγαγεπε (πὶ ἤιδει {ατιης γι οὐδε ρυρ.. 
ταῦ, αϊσιηαας 116 πε, 4ιδοοπιτη δά οὐτποάοχοβ, 446 {0 [πὶ Μαγ ἄρον 
τγτί5 ΠΟΙΊΪΠ 6 οἰ ΓΟΠ ΠΕ ΠΠΓΙΙΓ., ΔΌΤΟΥ, ΟἸΠΠ15 ἐσος, ΨΕΥῚ5 1ρῇι15. (επτεπείδπης δὲ 19. 
φηΐαίεηε “Προ ϊοηἼμ5., οὐ τΟἱν παῤ ἰϊηηε ΟἸγήπερη ρον ἐμδ. Εδ᾽ γΕΥ ΜΡ ΦΉΑ6 122. Εἷς {221} δεν 
ἐμὴ; γρη 07, 4){146., 2772 ξορ»  ΠΟϑῖΣ (ζἰομς, εἰμξμοαϊὶ (οἰομέλα ἐδ ὩΣ ἐαΠ ΑἸ 75, ἩΘΣ 
εἰμί ἰαΐ ῥοίοῃ4εε γαεέ ὃς τεῖ. Ἐπ᾿ σεττς Απόοηγτηις Οδῆ ες ἐβαλοαμηρο Η ον 
“οι ογεὴὶ »μαίαο β4εὶ οογμϊδ! 4, ρας] τὶ ςαρίτε 14 ἀσίτ, γε οἰζέη δε, θυ] πο 
(ε πϊγαοι!οσιπι ΑρΟΠ]οηϊὶ, Δ ΡΗΙΠοἴξτατο τεἰατονιπη, 4ιδα ποη νεὶ διτὶ, νεῖ 
“ηροίξηταο, γεῖ σδίΠ1 Δ ον] “πεῖ, Ατ ποη ἱπηπγειῖτο ΠΠ} [ππτοπτίας τηα]ο ἔτϑίαι, ρ. 
νοΐεθας Καγπαιάμι5, 58πε ἐπὶπι θὰ 486 ἴῃ ΡΒΙΟβγατὶ σογηπιοπτανῖς ἐς Αρο]- ὁ 
ἰοπίο [ορί πηι δα πᾶζιγᾶε νῖγεβ τείευίς γε]}ς,, 4148 πείηο τα πΊεπ ἘΧρ ἴστε νὰ- 
ἰεατ, οἱὉ ογηπεπι ἀεπι 16 ταἸ γα] οτιιπη, ετίδτι νετογαπι, Πότ ἱποοτταπη τεά- 
ἄεγε, ϑδ4ηε Παιτρδιιοα ξοππη εχ ν τθιι5 πᾶταγας τὰ ἀεάεχίε Αὐτὸν δ τις 
4πεπὴ Δ] σαι πηι5 5) νὰ τελεῖς ἃ ΡΠ οἴγᾶτο οἰγοιπ  Ἐδητ 5 τ πε15 εἴπ. ἐχρ Ἰοα- 
τίο ςοπιιοηΐατ, Οδοάληι ρίαπε ργδεγογῖτ, νὰ, ποῦ Πιρῖτο ἐ οοη!ρεέξι Πὸ- 
τη τί Δη1 ΠΠῚρΡογάτου!β ἀΠραγπεγῖτ, ἰτεπὶ {πο Βοπηᾶ Ραξεοῖος δ τοπηροτίϑ ἔρα- 
τι Οτγδηβίδεις Πιοτῖτ. 410 παῖαγας νΠθῈ5 14 ἐπιετί τὶ Πεῦηο Ροῆει. ΑἸϊὰ ε- 
ΠἰΠῚ ππῆς Ῥτγδοτεγηηττο. 66 δζ ελίη (Ἐπτεπείατι Ατιτουὶ φηαοβλοηαη τι θυιεγει 
ποη εξ πεςεῆε, 41| π8}10 τείρεξει δ ΡΙ Δ] οἴ γα τερατολογίας Βαθῖτο, νετ- Ἵ 
Δ 111 ρτοίουγο ροτιῖς, ψαίδιι ςοποξάετγες, ταὶ γα }Π1ὰ ορεῖὰ 4ιδεάαπι ΑροΪ- 
Ἰοηίππι ργδο ἘΗΠ|ς, υδο ἃ πάταγας νίτίθι5 ργοβοϊ(ςοτεῆταν ποπ εὰ τάππμεπ ο- 

τηπία 
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τηηἷΔ 4186 ἃ ΡμΙ]οίξγατο παύγαηταγ, οὐ τἀῖίοης ΡΓΟΧΙπΊο ἰοοο ςογητηςθ- 
ταογαῖᾶς ΕἸ ΡΙΪ Ἄῖηις ᾿Νδυιάδεὶ ἀε πλίγαςι 5 ΑΡΟ]]οπΙϊ ορίπίοηϊ 1{π4 Διιτοτῖς 
«ιλοίίοπιιπι 4 οὐτποάοΧοϑ πηϊηίπης ἰογοσορροποπά. Οιδε {πῆτασίο [οι- 
τὸ ετίδτη ΗΠ ογοηγτΐ πίττα, δς 5Ι4ΟΠ|: ΑΡΟΙ ΠΠδτῖβ, 1Π|6 επίπι, “ιᾶπάο ἴῃ 
ερ οἱ] δά Ῥδυ]πιιπὶ ἀμθίτατε νΙάοτγ, ΡΒΙΠοΙορμπηης ἀϊςας ΑροΪ]οπίτιτη, 
Δ πηᾶσιιπη; [Ππ|1|]1}, {πᾶς 4 ΡὨΙ οἰξνατο Ἰταξξδητιιτν, πλίγαοι]α εἰμ5. ἐπ ἀιθίμτα 

10. γπ|,3. γοςαῆς πιεεῖτο ογθα τι, δ᾽ ΟΠ 115 νΟΓΟ 7, “Δ Π40 ἀΠΊ] ΟΣ ΠΠπλιῖτ ΠΟΙ [εὐ ποπη, 
Επηοὶ Βεσίβ σοπ[Π]Ατίπτη., οατη ἈΡΟ]]οηΐο,, εἰμί νίγτιζεβ σαπι Πμΐπ5 γίστιις 
εἶθυις οοητεηάϊτ, τηᾶσιπι ΡΟ] οππιπὶ στε 1Πς ἀἰςοὶ Ὠεαιτ, Αἴ ταίετη εἴ 

ος Ἠϊβοπα Ρμιοίξτατι, {1 Πάεπη εἰ μΠαριμες,, ᾿ρῇ ποπ Ροτεγας πο ρεγίιδάετγε, 
Ψηάε δηϊπηιπι τηφιπῃ {π1τ τρί] οῖο., ἢς νἱᾶπι αίάεπι ἱπτοσταηι ΡΒ οἰξγατὶ 
ΒΗΠοτίδτη ἃ διάοηΐο εἰς, γεπιπι Ἔχοεγρῖα ταπτιιπῃ εἰΠ15. ροία ΝΙςοπηδοθιτη (6- 
πἰοτγεπηα Ταίοιο γιέϊοτγίδηο ςοηίεέξα. Εο επί [ρεέζαγε ταδὶ νι άξητσιν 5.- 
ἄἀοηῖ νεῖθα. ααυίθις 1Π|4π| νίταπη δα [«εοπεπὶ (ξ πλῖζεγα δίς, ποῖ Οὐ Μίεογα- 
εἰς (δαῖον ε Ῥῥηοιγαίο, [βάυὐΕ Ταζείς Κγιδογίαηησ ὁ Νουα δὶ  ῥεαῖο οχγεγὶ- 
2,2. Ὁ εῖτε επίτα σποπιοάο (ἐβοαίϊερε Δρρε Ιατε ροσπεγίς δ᾽ 4οηΐμ5 εἰδιθογαα Ππτᾶ 
Ῥμιοίτατι οριι5, ΡΟΙΈ ΝΙςοπιδοιπια ΝἸξτογίδηο ἐππεηάήδτιπι, πᾶς ἀο ΘΠ 
δ γπιοη! ἔπ οοπιεόξιγα , πο νάθο. [οησε τεέξη5 ποπηεη {Ππ4 ςοπιιεηὶ- 
εἴ ἴπ ἐχοεῖρτᾶ. {ιίδιι5 ογαϊΠ5 τερατολογίαις ΡΗΙοἰτατ, δἰκίηηα 4π|4ε οΥπᾶ- 
τιῖβ οδυίᾳ 11|ς δά ἀ!άετας, εὰ ταητιτη γείεγεδηζιτ, φαίθι5 ργροίαγαπη τὶ {Π|π|5 

᾿ Ἱπάο[επιτερτδοίςηταδιογατ, ἀοτείσιις,, αιδιι5 ράττιηι πάτιγαα θεποῆςϊο, ρᾶτγ- 
τίπι {πη ϊουιιπα οταγα ἀπίπημπη ᾿πηριιεύασ, 4υῖθι5 ΠΠ]]Ἰπηπτη [υεοπὶ ἐπὶ εἰς 
(ξ οἰττα πα! ἀϊπὶ διάἀοηϊμδ ἔξατιεγε ροτεγαζ, 

βὰν το. Ιμῖεγ ΑΠρίοϑ τερειτιϑ ἔτ ποη τὰ ρτιάθπι (συ Πο]πηι15 ΕἸδετισοοά, εχ οοἷ- 
κοψηναι ἰεσίο Ετοπεηίι, 4ὶ ράτιιπι γοΐεγγς ἐχι]πηαγεῖ, πης νοῦ ογοάδητιγ ἤπς (18, 
ἢ, ααδεδΡῃιοίτατο ἀς ΑΡο]]οπίο παγγδητιγ, ἤπιε ᾿τ 4 οτη δὰ πάζιγδε νἱγίθιις, ἤμς 

τηδρίοδε αὐτί, 01 Αἰ 1 νΊγτηεὶ Πρ ογηδτιγα]!, τ! δυιδητισ. (Οιτὴ επίπα ΑΡΟ]]οηΐιι5 
ἃ πα||0 [λεογιπη τη πὰ [ς λα {Π201]Ἰοπάλπι Ππριίάγεπι δ]! θατα τεἰσίοπεπι 
Ρτοβεεδτιγ, ΠΟΊΩΙ Εἴπ15 ςοπβτηηδηάδε ςδυία τηϊγδοια {ΠΔ ρατγδιιεγῖσ; πιμΐ εχ 
1155 ντοιπαηπε 46 11}15 ΠἘλτιιδπηι15., φοποΙ 41 ρος {ξδτιῖς, ηιιοὰ νοΪ οοπῆτγπιδη- 
αἰκροπποπιθιι5 ραρδηίβ. γεὶ ποίεγας τε]ρίοηὶ εἰπίας ΔΥριπηςητ5 ἀεἴξει- 
ἐπάϊς ἱπίδτιγε 4ποαῖ, Μ᾽ εγαπι σμπι οχ ἱπέξιτατο ἤος ἄρας ΑΡΟ]]οηΐμ5, γε [)6- 
οπιπτίβογα νυ αιε τεἤιτιας, εοτιπησαε τοπτπεπἀοσγιιπῚ δυιτογίτατετη πηΐγαςι- 

᾿ 115 Πδὶ γεπάϊοες, ρίδης 1} }] δὰ γε]! σιοποηη ἐδ ρεγτίπεγε ἐσὸ υΐάεπη δβηγηηα- 
᾿ τε ἀπιθίτεπα. ϑαἴτεπῃ αἱτα ΡΠ] οἴἔγαει {επεεηγῖα ἔπιῖτ, ιιεπη [Δοτὶ5 ρασαποσιπηῃ 
τος ἅδῆυς Βοπιηἷ5 διζογίτατε ριδεΠάϊιη 4ηδεπμς τοῖα εἰπς Ππξογια Ἰοσιυίτυτ. 

Αε πα ντοιηαας (ε μαῦεδητ, ἰρίας ςεττς ΡΠ] οἴγατὶ ἐλθι]λε τοτἰηδιεῖς [αὶ Ρίο- 
ἄπητ, ντ, ποη γἀτίοπειη ἀἰςδηῖ, (ςἀ4 [ςπίπιπΔ οπιηεπι πη Πῆς οροττεαζ εἴπη; 
αἱ Πάοτη 1ΠΠ|5 μαθεγεροῆπι.. Π]|ὰ νεῖο μυϑολογίας ὃς τερατολογίας ΡΗΪο- 
ἠμα ἀτριιπγεητᾶ ποη ἹΠ4Π]ΠΠσοητοῦ ἐχροίπεγε ΕΠ εθ τ εχ νετεγίθιι5, τπη εχ το- 

( τ ἾΣ ςεητίοτῖθι5 Ηποείμβ, [10 γ ἀ11ι5, ἀταε ΑΠοηΥπηπ5 ΘΆΠ1ι5,. 4 4ηίθιι5 εἶτα σεπε- 
χειραμα, τα οδίστιατας της ΡΗΙοἰξγατὶ ἈΠ Έοτίας, {αῖθιι5 Ὠ181] 1 [ογιρτοτίθιιο γεγμρη ἦσο 
' αἰϊῥλίηπερρε τιδρὶϑ ἡρροῦ ἐαἰδλΐε το ροτγ! αιεας. ΝῈ σογα ΠΠἸπ]δπὶγάτιοποπὶ εἰπἀεπάοπιπι 
ΛΡΟΣ ΟΝ ΑΓΡΕΠΊΠΓΟΠΙΠῚ » πο ρτοΐαπα ἱπηρίεἴᾶς εχ Αρο]]οηιὶ ἩΙοτία οοπιγὰ Ἀ εἰ ρῖο- 

μετὰ ΟΠ είδηδηι οχίγιχίτ,εε ραζεπη,Π ἀἸσαπιι5 ππεπάδοεπι εἴς ΡΗΙοἰξγδτιιπη, 
οὐἠπι5πηαΐα Πιἀε5 γατίϊ5 οοπιγδα! ἐξ! οη δι5 ἴῃ μος ορετε τηδηϊξείξε ἀερτεμεπάϊ- 
τας, παύγαζδβ διτε πη Π1{}1|5 Ἰἀοη εἰ5 τε ἘΠΊ ΟΠ115,, ππ1114 [ἐπ ν εἰ γδτιοηΐβ οὐ! επτία 
πἰταητατ, ςοπιγατίπηι ρίλπε πη ΟΠΠ ΠΔπΙ5 στη οὔ τίπεαῖ τηϊγας}} 15, 51 ταπιεη Α}1- 

| 6.2 4π4ε 

| 
] 



{ιδενεῖε ραζίαῖδε πε τερατειῶν ΑὉ ἐο ργοροίτατιμη., αιοά ΠΠΠΑΠΔΠῚ [Δ- 
ΓΆΘἢ (οΥτί5 ἀγριτη ητί5 ροιογιῦ πηοηήεγαγὶ, νεὶ λιτί5 εᾶϑ5 ετε, ψεϊαηδρίδε εβεξξιις, 
ποῦ νοΐ πηϊγάςαἶ, γε ἀεπ ἘΠ]. 

Νεῆπε ἱπ᾿ εἰβ τλητιπ1., 4π2ε ἰρίππι ΑρΟΙ]οηϊππι εἰθίαις σείξα ςοποεῖ- 
ππης, Ὠυπμίπηοα! πηαἰδε Πάει ἱπαϊςοια [6 ργοάεγε ΝΠ ἀοέξλὶ οὈἰεπιάγιητ; νε- 
ταπη οτίατη ἴῃ 4{1|5., {πᾶς {πὰ οσσαἤοης τοξογιητιγ, στο ἱπρυίΠ115 τοστῖο ὅζ ἰεχτος 
το, ἀε τοι δριια [ηΠ405. Αετῃίοραβ, δἰ! ας ̓π Ἰοοὶς τεππουιουῖθε8 Ορα15, ᾿ 
Οἰιᾶς, ἤει πηαηιξείξιτη εἰς Ῥοπδ με ΡΒΠοἰγδτιιπι, νάτίαπι ἐγ ἀϊτοη πη [παπη 
οἴξεπτατε, εα4π|6 ΟρΕΠ σγατίαπη δὲ ἀϊρηίτατεπη σοποι γα οριοητεπα. ἐχ (τε- 
[4,, Αρδιβαγομιάε δ] εις εἴτι5 βαγβατιβ (οτρτοσίθιι5., ἀΠ]Πρεητεῦ ἃ ΠΟΌΙ5 {15 10- 
εἷδ ᾿πα!οατίς. ἀεγιιδῆς: ἴτὰ Οθἰεγιδιίοηο5 ἐουππη. 40 ποίξγα ὅς {πρεγίοτο δο- 
ταῖς {{{λ5 τερίοπες οὔίογιπς, ογηποπη ΑΕ ]]ἀπιπὶ ἡξατιμη Πάει ρεπίτιϑ Ἰατα 
ἀπάπιπη ἐχτίηχεγε, (απησας ΡΗΙΠοἰξγατις ἴτὰ οπηηὶα 14 τεξεγαῦ, ντ Αρο ]οηι- 
νι Πατηϊἀοπηημπε Οοι 5 {{||5 οὰ αἴοας νίπγραῖῖς, νεὶ ταεπάδοιΠηπηδβ ἔμμς 
οροττοῖ [Δ ΠΊ1415.,, εχ {αίθιις {{4 Παθυτ ἐρ μεπιετ ες, νεἰ ἱρτππι ρτὸ διρίεπο 
(πο. φιϊο αι! α ἴῃ τηεπτοιη νοηίτοῖ, εχ πολυμαϑείᾳ [πὰ ἀοτιμδτιπῃ 5 εἰ δἤπη- 
χιῆς, 

[πιο εδτίδιη ἴπ εἰβ, 4:18 δά τπδηιις εἴης, 4 μηξοτίατη ἐρεξζαπείδιις ο- 
ΤΑΔΠΔΠῚ 7 ΓΕΠΠρΡΟΓΙΠΊΠΠΕ ταῦ οπεγη. ν εἰ ἱρμογδητίαπη νεἶ πηδίλτη βάεπι τατγρὶ τ 
τεῦ ργοά! ἀΠε ΡΗΠοίξγατηπι, νἱτῖς φαϊθυίάατη ἀοξεῖς οδίεπιάτιπι πτ. Ατ 
δὶς ταπλεη νογεογ, πε [ΟΠ ρίι5, Ἢ τδτη ρᾶγ εγαῖ, Ποπ ἤπς ιδήαπι ἰῃ ῬὨΙΠΠοἰἔγδτιπι 
ἰηϊπιτῖα, πε ργοςεΠιιπη. ὅλης νίπιπι ἀοέξιτη ΡΠ οἰξγατιπη πε, πεχαϊτίπ ἀπ 1- 
τη νοολτ, τ ἰσηοταγε πΠοη ροτιεγῖς ορα141}14.,. ἀτχπε ΠῚ εὰ δεῖᾶτε πηαΡ5 “π8Πὶ 
ποδίβεχρεαίτα. Νέηιο νοτο ΠπΈ|ς οἰ, ἱποδπτε δάξο εἴπῃ πηεητίτὶ γο]ΠΠς, 
(εο πηάχίπις ίςορο 1}Π| οὐ οσιΐοϑ ροῆτο, δά 4ιεπη νἱ πὶ ἀοξδί εἴπη ςοἸ Ἰπεαί!ς 
Ρυτδης, τε] ρίοηι (οΠἸςοῖ ΟΠ τ ίδπας {πώ ΗΠ ποτία {παίδερστε νὰ ἔάςεγεῖ,) νὰ ἃ 
4μου115 6 ττῖ10 πηεπάλοϊα εἰτι5 πη τεθιι5 ἔετς Πα οι ἀ14π|5 ἀερτεμοπαὶ ροίεης, 
Ἐτ ςεῖτε ταβ ἱρία Ἰοαχιήταγ, ππᾶσπο ϑεσήσεγο, 4 [ρος φιοίααπι ᾿π ςἤγοπος 
Ἰορίοἰδ εἴγογεβ ΡΗΙοἰξγατο ἐχργοῦγατε σοπδζιϑ εξ, ρ᾽εγαπησιε ποη (δτίϑ [ο] Ποῖ" 
τεῦ σοπάτιπι ΤΕ, Ἰ44πε πο5 ρϑίππι ἴῃ οδίδπιδτοηῖθιι5 δά νίταπὶ ΑΡροΪ" 
Ἰοπὶϊ ἀεμποηίαςε σοπῇαιπηι5, Δα 485 ἰεξζογεβ ἰάτη ΔὈ] εσάγηιβ: ἴπ 4αοπιπι 
νππηρύδεζεγεα ταρι] πη σΠγοποϊοσίςδπη ςοηξεοίτημ5., ροίξ ἡξάτη ρτδείβτίοπετα 
εχμιθεπάδπι, 414 ογάϊπε τεπηροόσγιηι ΑρΡΟΙ]ΟΠΙΙ τες ἀϊσε πηλι5., νὲ ππεἶτπ5 ρᾶ: 
τεζεῖ. Πο᾿ τη416 τεπΊρουβ τάτίοηςς οδίεγιδς π΄ πὰ μη οτία ΡΒ] οἰγαταπα, Ἀρρΐην, 
Νεχαε (ςγαρα]ιπη ππεγίτο ᾿πϊβέξξιτη ες Κευ. Ερήξορο Κ᾽ Κρογαϊθηιῖ ρύτοτη ἰπτ χχχν. 

; 7, ὙΠ. Ὁ». . ἐς, πο τελάϊτ ΡΠ] οἴξγατιις ἄς δεῖατς ΑρΟ ]οηΙ!, {ιιὰ 411} οξξορίητα, 4111 πο-΄"ςν. 
ΒΑρίητα, 4111 ρἷτι5 ΖιΔ1Π ςεητιη ΔΠΠ05, ΕΠ1Πὰ “πη ρ] εις ἀϊσδητ, ἸΝεπιροϊά τσπο- 
τδητίάτη ΠΟΠΊΙ5 1η ΟΒτΟποΪορίςοῖς τεριι5 επϊηςοῦα [τὰ οἰξεπάϊτ.  Ιρίο ῬΏΙΪο- Το 1 ο πα 
ἤτατο διιζογὲ Ασγομεϊαὶ γοθ ΠΟ ᾿ποι ας ἰπ δηπιιπη δεζατῖς Αρο ]οημ ΧΨΙ. Μη- 
ἀε ςοηίεαιιεης5, πάτιιη οε ΑΡΟ ]οπί πὶ εἶγοα Δηπαπη πάταΐοπη δογαδζουα ΠΟΙ; ; 
εχ Ἴ δοῖτο επὶπι ςοΠ]Πρὶ, ἀππὸ ΟΠΠΠῚ ΧΥΤΙ Ατοβείδιπι ροιπας το ]ΠἸοη! 5 ἰπ1Γ ἘΡΡΟΝ 
ἴς, απ νεῦο ρδι10 ρο(Ε Γ)οπηϊτίδηὶ οαοάειι αιδε ἱποίάιτ π᾿ Αππαγῃ Ο ΧΟΥ͂Ὶ, ἀμηῦο, 
ΑΡο!]οηίιπη οχ μᾶς νίτα ἐς οΠΠΠ|Ὸ, ΡὨΠοῇτατο τγδάϊειπη ες Ετροὸ ΧΟΥῚ νεῖ μι νπαῖ,ρ., 
ΧΟΝῚΙ δηπις ν]άπηις δοτατὶβ ΑρΟ ]οὨ ἔπι, οὐ πιππεγο οατα ΠΕ] ἐοσαπ, 
4005 ΡὨΠΠοἴτδτιις ἱπάϊςαις, σοππεηῖτ. ΨεπιπΊ, ρᾶςε νἱη ἀο ΕΠΠΠιΐ πιοπετε 
᾿ιςοαῖ, φιιοα ̓ ρίξ δα Δηημπη δετατὶς Αρο ]οηῖ ΧΥἹ] γεέετς Αὐομε αι το  Π]!οηςπι, 
14 ρτεοατῖο Πειῖ, στη ιϊοτίας ΡΒ οἴγατι ἔξτιες5 Ππιδάςατ, ΧΧ ἀπποιιπη δάοϊο- | 
(ςεητοπη τιπὴ εἴπη {Π|Ὸ., γε 4 ποθ ὶς πῃ ποτα δά εἰπὶοςιτη εξ οἰξεπίιπη. Οαο ΠῚ 

Μ ᾿ οδίει- 

ΧΧΧΝΙ ΡΕΑΔΑΕΈΑΤΙΟ. 



ΡΑᾺΜΖΕΡΑ͂ΤΙΟ. ΧΧΧΥΝΗ 

οδίεπιατο, Ο εἰπίεπη ἀηπιι5 (Δτῖ5 ἀρῖα τείροπάεθίε ν]εῖπιο Γλογηιῖδπὶ [πηρετᾶ- 
τοτίβ πῆ... 64 ὅς [χγζμσ {Πρ (ες [ὑτηπηο τπτα (επηρεῦ ποη ντάεταγ γερτγεμεῃ- 
ἄετε ΡἈΙοἰξγατιιπι οὐ ἐὰ. {ιδε ἀς ΒηἜοτία ὃς ἀπε αίτατίθιις Ἀοπηδη 5 ἰστιρῇς. 

τ αν... Οὐοτῖε Οὗ 14, φαοα Αρτρρίπαπα ἰπ πδῖιδ ρεγΠε 1116 τγαάττ, ἸΝεγοπίδ {π|Ππ|ντ εἶτα 
τας Ππδίοπαῖγος Ἔχίτῖο σοπίξπιέζα, πο ππεγεθαταν ἱρΠΔπᾶτη ἜΧΟΙ πιδτὶ πο ΠῚ, Αἴ ἡ{|6 
Αππᾶ. (7 ρόπέ7ε ξ5 ῥαγέϊῥης (ἐγλρέϊομὶς (άαε πηραίον εὐ} ῬΜΑγα  ιςεῖ, ντ Ταςῖτο ἀξ εἶπ 
ἜΝ 9᾽ χῃρετε το[ ἍτιΠΊ, ἴῃ παι! σίο ρατγαταϑ ἰπΠα!ὰ5 Αστρρίπα επί, πΊοΟΧ τάππεπ ἴῃ 

Ἵππτοτε εἰ ξπϊτρεγειπάπτη, ΒΠΠ|1π|π: νεὲ ΑΡΟΙ]οητμ5, 48} ᾿σαιῖτιν ἀρ, ΡΒΙ- 
Ἰοϊγαταμη, εαηπε τεξετῖ, 4086 εχ τηπῆοτε πη Οτάβοῖα δοςερεταῖ ΟὈΙοατοτα ὅς 
οοηππ Ε Πππηὰ σοπἤιπάεητε, (4115 εἴτε (ΟἹ ες ἀε γεοεῃβ ρατγατίβ ἃ ῬΥΠςΙρΙ- 
διι5 Εἰ115 σεηοτίβ [οι πουίθιι 1η ἰοςΙ5 τεπηοτίογίθιι5.), ἀοεθας δάδθο ἴῃ Ῥῃιὶο- 
{ἔγάτιιπι σεπίμιγαε ἀγριιπηεπταπι ργδεσεγε ποθὴ ἀθεθεατ, [π᾿ 60 ψΈΓΟ σγδι !ΥἘ ΠῚ 

αι τα ρίς Δύρίζες τερτομεηίοπεπι ππεγεταγ, {πο α ἡγομγίοί ἰοτρ ΠΕ αἱτ ΡΒ] οἰξγατιιπι: 
Ηΐβοτ. ς. 7)ογρεἼ 41 γηηη οὐ θα 18 Κ ε δηος ἐπε (αρηοίδο, αέφηε ἐδΐος εἰπσηοηίμε {μρἼογέες ἐξρε:- 
κοὐ δίμρη ἱμοθμαθ, ἸΝεπΊρε σοπεγατία ἢϊς οὐπηΐα αἰχις Ρμιοίζγατιβ,, ἐδάεγηαιις 

Ρίδης, 4ιδε Τδεῖτο » ϑιιετοηῖο ἃς ὨΙοηὶ εὰ 46 τὰ ἔπεγε σοπηπηεπιοτγαῖα, [ἀρ |10 
ψεῖΟ ἔγδιαϊ νἱτοία Μοτε]Π} ἱπτογργεγατῖο ῃὶς ἔππ|τ,. Ομ {Π ἐππεη ἀδιίοτεπι πο- 

τος ἤἥταπη Ιηἰρίσετο, ὅς σπι Οταθοὶς σοπέειτα [ιουΠες., π1}}} Ππρεγβιτασιπι εγᾶῖ, 
4.6 εἢ ΠΟ ΠΊοΓτΟ τοργεμεπάεγε ροῖετ. Αἴ ὅς 7). διφμλδς ἐπ ἐρ!{π, δά Ἰοδπηεπὶ 
χρ ιτοπιδηημπη ἴη ρΡογιο πεη4ο Πδγο το νῖτδε ΑΡΟ Ποπιϊ αιιαπηρί υτίτηα ΠΌΙ 

οἤοηίας ξπΠΠ| πᾶῖγαῖ, [ἢ εἰς εἰξ, φιοά ᾿αρ. ΧΧ ΧΙ Ἰερίταγ, (σαίρατη ἡταιρή- 
μένες ἐσποιδντα ἑαυτῷ παῖδας τὸν Οϑωνα καὶ τὸν Πείσωνα Ἰητοτις, ΜΙ 

"1 ρτίπιο γορτομεηάϊε, φιοά Οτμο, Δἀορείοπίϑ ἰρε ἰᾷπη ἀεἸεέδι5, α Ολ]δα δάο- 
Ρζᾶτιιβ ἀϊοδτιγ: ταγη {Ππ| σιοήπε, φιοά ΡΙΟ. ρείςας [δππεγιτατῖβ ΠΟ ΠΊΟ 5 27" 
φιμαϊιοϊδέσο ἀὐρυιᾶτυγ,  ογππι; ρυῖτ5 404 δεῖίπες, νόος εἰσπριῶν ΡΒΙΠοἴτα- 
τιι5 ποη ορηα ῥογβέζηρε, [4 εὐ ία ἄς ὀρεγε ἱπτε!]Πρεγε ροτείξ : νὰ (ἐπίις ἢ, 
(αίδαπι, δος ἰρίο φιοά ἀε Οτβοης, ταπι ἀε ΡΙίοπε δἀορτάπάο σςοπί ΠΑ ἐρ!ξει, 
τηουτίβ [Δ6. 4ι|4π| 1π πε 10 ἔοτο ὀρρεῖίς, ϑοςαοποηι ἀςάῇς, ἩΗἩταιρή- 
μένες νετο σπὶ γοῦδῦ τατη ΡΗΟποιη, τισι Ὁτμοποπα , ἱπηραα!οἴτίλα 1ρῇ5 ποπ 
{οεῖδις ἀΐςαπι, (ξἀ4 δἰ ἃ ρίδης ἰρεξτας, ποδὶ φισαμιε 5 σππη Ἰη ἴοςο 1110 ἐχρ]!- 

“ρπάο εἤξιπις. ποη (Ἀτῖς πιο Πςόξιτι, ϑοηςεῖ ἑταῖρος, ν᾿ Ηεὶγ οἤῖο δἰπίσης 
᾿ς Οὐαηπηδείςῖ5 οδίογμδιιπι, Πρηίῆολι συνεργὸν τοἰΐερά»» γε (βοηθὸν “αἸμίογενη; 

νι Ετγπποίορσιις παρε. Ηΐπο ἑταιρίζειν ἀριιά επάοιη Ηει. οἱ συνεργον λα’ 
δεῖν εο ίρραν χαἰξήδεγε, ὃς ἑταιρισάμενος δυϊάλε εἰξ συνεργήσας. ἡταιρημένος 
εἴρὸ εξ ἡγ οοἡΐορα»» χαοἱέμς ; πεαμις ἐπὶ πη ἔλεε ἔουτηα ραηβῆμα ἀς [ςογτζάτοῦς 

νόςετὴ ν[πγρατὶ νἱάοδ5, [οἀ “ζζήμα ἑτοιρήσας νεὶ ἡτοιρηκώς. Νεπῖρε ΟοΪ- 
Ιεσας δαίςιζετε, {4165 σοίάγες ραυο ροίς ἀϊξεϊ ἔπεγε, ὃς ΡΒΙοἰἔγατι δεῖατε 
ἀϊςεῦθδητιγ. ὐήδης δηΐϊσπις ἥππ Οτμοπεπι. ὅς. Ριόπεπι, Ηΐϊης ἐπιεη- 

ἀλτᾶ ἰᾶται νεγἤοπε ποίεγα οὐ» (δὲ οοίζρρας {05 4“ορέάγε “υοίμηδέ; Ἀ1Π1] Πᾶς εχ 

Ῥαττο {ογπρι}} δι} το] παιιεῖσ, Ατ πηδσὶβ ΕΔ τη δαμίίο Ὀϊεῖτι πιομ]ῦ, 

τν. ἐαο, πο ΝΊπάϊςετη, ΗΙρᾶπος οοπεγα Νογοποπη ἐχοίγαητομη; ΠΟ 5 ΠΕ ΡΠΙΠοβετα- 
τι157. φῆ ῥηέγὶ πογίμ ἡηοέϊς Οἀἤές αρηαἱ ΓΓε θριἐἸογνεῦηΣ οςσαιθιῇς. Οιᾶς τὰπὶ 

{Ἐπρι 44 οτπὶ ἰοσοτος, ῥγαίμη8 ἀἸοῖς, (6 αἰφηαπάο εχ ηρια δ, βῆσαο ἐρογγεύεεηρ ἦγε- 

ἐθγ ῥοπος σμΐογές οΠ8 γοζδγεηάίμρι. Αι ἱπτοτηροίιπις 1 ριάοτ παῖς, δά πτπὶ 

Ἰοσιιτα επὶπὶ ψιοα δτίπος, ροῖ ἑσπέρια ἔϑνη ἴῃ ἡπίδι5 ᾿ ἐγραΐοονη ΠΟ ’5 ΡὨΪ- 
Ἰοίξγασιις ΠΠῖτ, πο Ηήβαπος (εὰ ἑσπερίας Γαλάτας. ΟἰαΠος Ηείβεγίος ἵπτς }]!- 
σεηάος εἴς, Ὡος εχ ἰρίο ΡῃῃΠοίξγατο δά εἰππι ἰοςιπι οἰξοπάϊπηιθ, ΨΊΔολπη5, 
ἈΠ Εἶτι5 σοποτίβ Οσγουα τη οοπίαγα πη] 5 [πος εἤοτῖς Ἴμοργρηο ΟἰαΠο, ατ} ἱπηροὸς 

ΕἾ2 ἴτας 
ὶ 



ΧΧΧΥΠ ΡΑΔΜΕΡΩΑΤΙΟ. 

ἤμπτας Ποία ΑΡΟ Ομ Πηρσμίατι ἰρτο τειίπσεγε σοηδίμϑ ἕπτ, ΡηπΊΟ 1116 5.33. 
ἴῃ ΟΠ τόπο οσία Βαγάλπδε, Βα υ]οηΐδε Ἀερίβ., πηδη 6 {Π| ογγου!5. ΓθιΠι τεποτ 
ῬμΙοίγδτιπν ρατατ, Μεπιπι σππὶ ἀπθίπτη. {πο ἢΠὶς πιοῖιεῖ, τἀδιτι ΠῚ ΟἸΠΠῚ 1,1. ΟΧΧι, 
εο, ἀε ιο Λίσμο ΤΊ εημοηῖῖο ἰᾶτα τείροηαἴπηιβ π οὈ ἐτδεοπιθιι5 ποίἔγ5, ο-ς. τσ 
Ρ5 μδυῖ ἐτῖτι νρίμτα ἀε ἐο δάάδπημ5, Μαΐτο νετο εἰ ᾿πβγπηῖ5 ἀΓριπηοπτιπι 
ΑἰτοτπΊ, 4110 “2 οη)ηΉΉη ΔηΔΟΝτοΠΙίτηι ἄϊςδιαι (οτεγε ΡΒ οἤτατο σοπαῖιιτ. τ 
Νέεηῖρε ΧΧΧΝΙ ἅπποβ ἴῃ Αροϊορία [πὰ ΑΡοΟΙ]οπίιι5 πιιπχεγαῦ δ 60 τεπηρο- Ῥιήοῆν. 1. 
τς, 40 τεγιτη {ππηπηδ6 ργαοίις Γ᾿ οΠ τ Δη15. νία 6 Δα τε ΠΊρι15, 4110 εχ το τ πημαοΝ 
Ἰρίς τεάμπει ὃς Βαργίοηία, [Ὧπ|. 1πιῖς “ἤμολγηρη., ἢ ἃ Ῥίππο Δηπο οπη- 
τίη!) Ζαὶ παῖς Ομπ ΠΧ ΧΧΙ, τεῖγο εππο ΠῸ5 ἀπη05 πιππεγειημ5. δα Α. Ὁ, 
ΧΙ ἀδιιοπιεπηι5, πο ἀρπα ΒΑ υ]οηϊοβ ποη Βαγάδποβ, ἰεὰ Ατταθδηιϊ τεσηᾶτ᾿ 
γίτ, δί νεῖο δΔΡ ἀπ ΧΟΙ͂Ν νο ΧΟΥ (4μο ἴπχτὰ ΤΠ]επποητίμπη σδυίδτη σογᾶτη 
Πλοπηαπο ΑΡρο ]οπιμ5 ἐρίτ, ΠΟ τάππεη δη, ΟΧΟΙ] νεῖ ΧΟΙΠ έξαμα εἴττο- 
ὅχιις {παταίταγ ) σά σα}: ᾿λμ1πι5 ΠατἸηΙτίππη, ἀειμεπίεπηι5 δά Αππαγα Ὁ ΕΥ̓Τ (νεἰ. 
ΟΡοσ 5 Ν᾽ Δι [1] “ΠΟ οἰ σείες Ῥαστβίοιιπη ἱπηρ εχ πη Βαδγ]οηίδε τεπυίτ; δά-᾿ 
ἐοαιε Βαγάδπεπι Αρο]]οπῖμϑ νἱάογο [ςςπάμιτη “Ἴχοηγρεηηε ποη ροτιῖτ, 564 
ΤΑΪΓΟΥ Εἰ [ΠΟ ΑἹ ἀΥΠη15 ῬΈρπατ ροιαε, Ῥεπεβ Βαγάδηεπι ἐπὶπὶ οἶτοᾷ πη. 
ΟΧΙΝΊΉΙ. τεταπι ππηπηᾶπη ΒΑ υ]οηίδς ππ{ς σεῖτο ςοπίξατ εχ Τδοῖτο, 40] Δα 11- κηραι, χα 
[ππ| ἀπηιπι. οοςαήοης ΠΟ] οὔατα, Βαγάδπαε τεὲ5 νηϊπεγπα ρεγίξαμτιγ, γε 8: , 
ἔλοι]ς τάπηθη ραῖθαῖ, Γ65 ΠΟἢ ΨΏ]Π5 ΠῚ εἰππὶ σοπηρ]εξι. Ψηάς ετίατη μό 
ῥάες ἐφηῥογ 1114 ογηπία οοηείσις αἷς, σευτῖβ ἴητεῦ Ῥαυῖμοβ σοίξα δπηὶβ πῸΠ 
ἀεβηίεη5. ΝΙΒΗ] ἰρίταγιπηρεαιτ, Ζιρ πλίπιιβ δηποὸ Ο, ΧΙ ΠῚ Βαγάδηδε τερητπη 
τεαάϊτιπη ἀϊσδη5; ἅπηο νετο ΧΙ [ξλτιδίηιβ δά ἐππὶ ΑΡΟΙ]]Οηϊμπ ν ἘΠ, ριον. 1, 
14 επίπη ἐλέϊιπι, ρο[βμᾶπιδπποϑ ἀπο5 δι τουίἀοπη πηρηίες Ραττηῖ5 το άζτις εἴτ δ, τονὲ 
Βαγαάδπεβ; (πὶ ροίξ δίεπηι! ὅς αἰ χιιοῖ πλεηίπιπι ἀεομτγίιηι ἂν [π415 δά εππ- 
ἄστη το ΑΡΟ]]οπίππι., ἀἴηις δάεο Α. Ο ΧΕΝΠ. Βαγάλπετη νεῖο Α. 
Ὁ. ἀεπίψις ΧΕΙΧ Ἱπτογοπηταπη. εἰς τρίς {ξλτιῖς ΤΊ] εποητίῃς, ουῖι5 νοΠ ρὶὶς 
ἰποραῖς “πο ρα 7 Ἰίσες πλοστεπη εἰ 4επη 1πχτᾶ οἰΠὶ σετοτίβ τεθιι5 εἰμς δὰ 
εὐηοπη ἀπηιπ ψίπιις Ἴδοίτις τείεγατ, ΑΌ εοὸ τεῆροτε ἱπάς δ)ά δηπιπε 
ΠΝ νεὶ ΓΙΝ ἰατετε ροζαῖτ!η ραττθι5 Αἴδα γεπποιοσίθιις ΑΡΟ]]οηΐμας, ἤδην 
Δρια Μαϊαδρεταβ δ. Τδιτὶ ᾿Πο 045 σοπηπηογδτις, ἤδις ἀπ 16 ἀρια 4|145 4110- 1 ΥἹΠ., 
41πε σεηζοβ ΔΙ Πυια πηι νογίδτιιβ ε[Ἐ. τι ὅς ἴπ ϑυτία δι δρρδάοοϊ Εἰ νε- ἣν 
το ΔΠηι15 ΠΝ], 1η 4 ἀείππης ΧΧΧΥ ΠΗ ΑΡΟ]]οπίϊ δπηὶ,ρυίπηις ΝΜεγοηΐϑ, νὰ 
Δάεο ορτίπιο ἱπτε ἀΐςετε ροτιειῖς, κατα τῶτας τὸς βασιλέας .Ὦ. δ. ΛΙεγομῆξ, 
65 (ἐγμερμέληγι ΠηὴβΕΥΑ ΟΥ̓: Ὁγπε χά 1)ο»Ἐ1Ἰ 731. φδο. μάλιςα ἑαυτῶ βεξι- 
ὥσ'ϑα᾽ εἰς τὸ ζ)ανερόν. Ομοά νετο ἰά {01 εἰπιεπις δ᾽: τὸν ἄλλον χρόνον 
Ἰνδοῖς ζΦοοιτῶντι» Ἰά ποη ἴτὰ Δοοὶρίεπάμππη,, {ιδῇ οπηηὶ ἐὸ τοπηρουῖς ἰρατο 
Δρυα [η405 {πετίτ, [4 ΘΠΙΓὰ το ΠΊρι5 τάπι ἐχαέϊε ἀςβηΐαῖς ΡΗΙοἰξγδτιιβ, νε εττο- 
τί εἶγοα {ΠΠπ4|Ἰοςι5 ες πο ρος, Ψέγαπι νεῖ ργδεςίριμιπη, πο α 1110 ἰητεῦ- 
νΔΠ1ὸ ομΠες, περοτίμππι Αἰ]εσας Αρο]]οημ5: νεὶ, 404 πηα] πη. Ἰνδοῖς Φοι- 
ταν οὐππὶ 1110 τεπιροτο (ς ἀϊχιτ, {ιιοά δοςερτὰ δ ἱρῇ [δπηὶπα ἰαρίοητίας τὸ 
ἘΧοΟΪ Ποῖ. ΠΟΠ τΑΠῚ 4115 4ιαπα {51 βεγῆσιεπο ᾿πζοητι5. 1. πἴ οπιηΐα 
ΠΟη ἱπηρτοὈΠΠτοΥ ἘΧρ] ἰοατ! ρος νἱ ἀεθδητιγ. Ατλἰίππη ἐςγαριυατη εχ ἰρίο 
Ῥμιηοίξγατο ποῦ5 ππόπετε ’σεᾶτ. ΝΝεπΊρε, οαπη Δρηά [Π 405 νετίδγεζιν Αρο!- 
Ἰοηῖι5. ΡΟΙῈ ἤπιπη ἃ Βαγάδης ἀπ ςεἤιτη. 111 4 οἰλάς, 4πδεη Ροσιβ Δ Αἰεχ. Μ. 
δοςορεγατ, πυπηογαραης ηη, ΟΟΟΙ, Οματαίοης δῆτε ΑΙΚ.Ο Ὁ ΟΟΙΧΧΥΊ, 
εἰ ΟμηΠΙ ΧΧΗ], Τιθεγι Χ, ΑΡΟ]]οπίμπη ἀρια Βαγάδποιη ππῆξ ςοποϊἀεπάϊιπι 
εἴδει, ἀππο δετατὶβ πὰς ΧΧΎΓνοΙ ΧΧΥΠΙ, νι οἰϊεηίπμη δα 11. Π. ς, 1, Οἱ 

το Π|- 



ΡΑΜΕΕΜΑ͂ΤΙΟ. ΧΧΧΙΧ 

τεηροτὸ Βαγάδηεπι Ῥαυτίοιιπη ἱπηρολαπι ἰδπῖ τεμι {5 ΠεπΊοΟ Αβιγπιες , οὐ 
Ρτεηγοηη οἶπ5, Αὐταραπιιηη, (ΟἸδιια11 [πηροτίπιπα δι ρῚΠς σοπίξοτ, Ρατοπι ἰσὶ- 
τας Βαραίος τοτππάμπτη ΟΟΟΙ, δηποτιπὶ παπηογιπι ςἸ41Πς. πο δάεο 

ἀκριδολογᾶντας . ἰίςει ΧΧ ΔΠΊρ| 18 ἀπηϊ 40 ἐ0 τεπηροτς εἰδρίι εἤςης, πο ἴῃ 
ΟΒτοποίορία νίτδα Αρο] μι! εἰπ5 δα Βατάδηοπι Δα πςητιΠ} ΠΟΙ Πρ Δι Π115. 

Εχ ΠΙ5 οοηίξατε ριιτεπα; ἀε τεθιις Ἀοπηδπίϑ (ςτδεηζεπι ΡὨΙοἰξἔγατιιπη, νεὶ 
115. 4ι12ε σοπίππέξδε οἰππὴ 1115 φιοάαλπηπηοίο εἤσητ, ποη ἴτ4, ἂς αιθυίάαπη 
νἱαπα εἰξ,, ἱπεροςε: «ιιαπιιῖ5 ἀε τεῦιις Βα γ]οπίοπιπι ἱπάοπιπησις ἀροη- 
το πῇ ̓ιδες Ρδιιοῖβ (λθι1}15 δῖε ἐγγουιθιι5 ἱπ1ρ]]1σάτατη ες πο περεπιν ἔλθα- 
Ἰοίοπιπι (ΟΠ ]ςες οτίρτοτιιπι πηοπίπιεηζα Οὐ οσι]ο5 41 μαθεγεῖ, ἐς γεῦιις, ἐς 
4αΐθιις ἔδοι]ς ε δεῖᾶτε ποη εἴσε νεηίογα σἀοοο ; νπάς ποπ πηίτιπι οἰ, Ππ|ῖ- 
ἰς οὐππὶ Ορτίπηῖ5 (οτίρτοτῖθιις εοσιπι τε πη ροσιπ, Ρ]Ιπίο, Αοἰαπο ὅς το] !αι5. [ἃ - 
τιπὴ εἴπ {ὈΠ{ὠἰΔ, Ιᾶπὶ, νὰ ἀὲ οςοαίοπε δζ ίςορο Ορετίβ τι νεῦρα δήάα- 
ΤΏΙ15, Ἰρογο!: οσοαποπεπη ἰρίς ΡΒ οἰ γάτα [που]! οητοτ, δ ἱπηροταίγίος [0]18. 
ϑοθοΥ! ΑΠΡΉΙ οοπίπρε, ΡΗΙΠΟΙΟρ ἰδε ὃς Οπτη!5 σεποτῖς ἐγ τ ΟΠ]5 ἀπηδΠι11- 

{Κι 1.ς.ς χη [οπηπ4., ΠΡῚ Ππρρεαϊταταπι ἱπάϊςατ, {πᾶς ἃ [δατηάς ἐς Αρο]]οηῖο οδίετ- 
ναῖὰ νἱτὶ ἀοέϊι ρεγροίττα ἱπρσεπίο εσετε σπρογος. διδτιιμπὲ διτεπη ὙΠ οΥΠα 1, 
(ζοριιπι πας [υἰϊας., ππς ΡΗΠοἴτατο, ἤπιε νειις ργοροίπτιπι εἴπη ἔπΉ1ς,. ντ 

τ Ομτο Αρο]]οπίμπη ορροπετγεης, εἰπίαις ρΒΠ]οἰΟρ ἰδπι ἂς πιογαβ 9 {{ΠΠπ| 4ο- 
ΠΈμρνι, Θετίπας ὅς 1Π{Ἐἰτιῖτῖ5 » γε 1τὰ ἤπ:ε ἱπηρεγάζογεπι (ὐλγδοδ! [1πὶ, ἃ [Δοτὶς ΟΠ τ δηὶς 

ΔηΪΠΊΟ ΠΟΙ 4[16ΠπΠ1. ΔἰτΠΠ1Π]15 Ο11Π15 τη ογεῖτι ἀε 115 (εητεπτίᾶτη 1ρί! ἸΠΠ1Δπ- 
τίθιις, Πεις 4|105 φιοίςιπαμο ἴῃ σεητ!ΠῈ] {Πρ ογΠποπίθιι5, χυᾶτιιπη {γεπιπιπι 
νθίαις (ς νἱπάϊςοτη σοῖς ἂοἰπίξαιιγατογεπι Δ ΡΟ ]Οπ 15, οοπἤγπιάγοητ: 4115 

᾿ Ἀροϊορίς ΓΠΔΡΠΟΡΟΓΟ τοίγασαπα! οδιιίδπι νἱχ εἰς ἁγθίτγογ. Ελπὶ (ξῃτοητίδπΊ ΡΤΟΙ ΙΧ 5 
Δὰν δῆς ἐχροηπητ, παραλλήλοις νἴταε ΟὨΠΙῚ ὃς Αρο]]οπΙ!, με Ἰπάϊορτς αβεώδιιε- 
τὰ τς ΡΗΙοἰξτατιις, πο ᾿παΠΠΠροητοτ πάϊοατίο δῦτ. ἸΝδ εις," Ρεῦγι5 [γΔη1ο} Ηπο- 
ου 5 

Π ἀε Μαρίς {{π5Ὁ. ΟἿ] ΟΠ. ΝΜ]. Π]]53, ὅς ΟΡ εττι5 Ιεηκιησ ’9’.. Νέας ράγιση οοττη οοη- 
Ρρδς ρῴγαγδε ἔλπεῖ, {πο ἃ Π15 τρ{Π5 νῇριις δά μιδίτα θὰ Αροϊ!οηῖ ἩμΝβοτία πιοῆῖς 40 
2 Ηιιεῖ, 

Ὅρα, ξυ, ἩΙεγοοΪς Βιζῴγπιδε ΡτδεΠάε": νι ἀιιδιμπι ποῃ πε, ΔΪ1ο5 4Ζιοάιιε εχ ραρδῃ!ς 
λα Πος τιθιοῖπε ξαΐτιπα ᾿πη{π τιιςητοϑ ἰ.πὶ {πρεγπτίοπεβ ίμ45, Ομαπιοθτγειη ποη 
ΔΝ τς, ππδῖς πποτας Ἡςητ. Μοσιιπὶ ἐχηβίπιεπι “πὶ Ἰη γε δεγίο ρίρίαλί 6 εχ ἱπ[ξίτιιτο 
ἁΤιεὶῇ, ρ, ἀςπηοπίξγαγε σοπαζῃ5 ἔς, ἡπάπη ἀ{Πππλ!επι ΟΒγηἕο ΑΡΟ]]οπίππι ἐχειτς εχ 
εἰλον του ϊρία ΡΠ οἴξγατὶ μηβοῦια ἀρράγεατ. (Οἰμπ5 ορέγαα, ἃ οἰ. Ὑπεοίορο ρτγδείξιτας, 
ε ταῦ “ψο 111 ἰῃῇσηίς εἴ νίπι5,. ντ ραζοδῦ, {ιιλπιίπερτα {τ γατῖο ππλδηα, [πλΐπς Πάεὶ 
εἰ Οαἰπεῖς ἀο ξίτιτα,, {πιδς νε] ἦῃ ἰδ, ντ ἰοιππτιγ ΡΒ] οἰ ΟρΙ, νογᾶπα Ἄἴαιις Ρετεέζαπι 
τηκῆμος νἰττατουη, 4118}15 ἐπ [ει ΟΠ γίτο γε τ, δε π᾿ ἐχογαρί απη [Θιιδοῖθιι5 εἴπ ρτορο- 
βίαι, τα ἔτ, οοποϊρίατ ταις 4οἸπεες, Οιο χιδητιπη δα ἀἸππδπη τε] ρίοπις Οἢ τί» 
ψορίς, [πάπας ἐχος [επτίδπη ἔδοϊατ δα ετιιεπάδηι, πεῖηο τὰπιςοεοιι εἴ, 4 ποη νἹάςαζ, 
ὰ ̓ΑΝΩ Οεζεπιπὶ εχ ἢᾶς νἶτα ἀοἰπιπητα ἔπητ, {πᾶς ἐς Αρο]]οηΐο δι: 425 μαθεῖ, εὰ 

υοααε, ἽΝ τηδίογοπι, {πᾶς δριιά Ὑ Ζειζᾶπῃ ἴῃ ΟΠ Ιλ θιις Ιεριιηκιγ, 

{ιιαπηιῖς αἰ ἐ0 Δ[ της πόας δάαιτα ποπημ} 8 {πετίητ, Γκιςυ]επε]ιπηα νε- 
τὸ εχ ἐδεχοεῖρτα ΡΗοχῖο ἀεδεπμι οὐ. ΧΙ δι Ἰοηρο ἀπιρ]ίοτὰα οοά, ΟΟΧΗῚ, 
{πε ἰπ νατὶϊς ἰοςΐ5 τεχτιις ΡΠ οἰξγατὶ γεπτιιε πα! ᾿ποοπ ποῦς ργδεθιιογε, ΕΧ 
τοσοητίουῖθιι5 Δοςιγατογοτα ἐρίτοπιςη νίτᾶς ΑΡΟ ΟΠ! εχ ῬμῃιΠοίξγατο ἀεάϊι ΝΔ- 
τὰς ΤΙ] επιοητίιις ροίξ ΗΠ τἀπὶ Γ)λοπηἰτίαπί. πᾶπη εχ ΟΔ]]Π1ςὰ [τρια τη Απ- 
οἰ ςδιτι τγαπίτι}1ς, ὅς ποτίς {Ππηπγδεῖῖς ἴαπὶ ἰδυιάδτιιβ ΠΟ 5 ΒΟ οττιβ ᾿οπ ΚΙ ΠρΊΙ]5, 
Ὑεπιπιξοητῖοϑ δάϊγε ργδοίτεσῖς, δά πιοϑ ἰεέξογοβ ΠΟΙγοϑ ἴᾶπη αἰ πγϊττίπημ5.. 

ΟΟΝ- 



ὑπ ἀμ: ἩΜΗΜΙΗ ἂμ 

᾿φϑλϑι! ΡΠ ΠΟἾ πὸ 95 

Ι ἐϑονῷ ἽΝ ἘΝ μὰ τ ῳ 

ἀπ πι ἡ ΝΗ ἀ488 ἐν ἀνρχοῆ 
ἠπαἢ μοι Ἣ ΕΠ ἱμαψηῆιν - 

ὑπρ.βδριμται, μὰν ψαρβθεηβὸι αὐοιαις ψτρῖ 
τη εῖσθε τὖν ἐρρόεν ἀθεαμα οὐχί 

μρρίϑειρ εἰαο οεμ ἐρυδι ὶ μον ,;8 
μιν} μρρυν μρλς ν 

ἀνϑμῃ οδι πὐγσροίοι γε το ἐβαὶ γιϑμρτ' 
"» ΜΝ εἶθ ἡ παι ανια «ἰϑθεν μα φὐρΙ ΠΣ. 
μα ὩΜΕΙ ἐκώχοσῳκ: πνΝν οἰμωφά θα ὙΤ 

ὶ ἀβοῖι Τνειφοβὶ καρ θυ Ν᾽ κα ξ 
Ἰαμν ὸν οἰσοιοηηῃ μϑδεμροί κνάνμι ΝΜ 

' χὐὶ ἐπρ  ρὐοχθικ ρηγμίμειυ: οὔθ λιμἱοδαι διδω ι 
αοίρῖνι σιβανοϊ ον οτσασρωρ ὥρμο ̓μουπῃοἰννωρηρακίμοπρο: ἐν 
ὁ κῆρι δο οδθορ ἐπρλόιο το επμλμλβν ραν με γεννι " 
ἐμηφοιηοϊίος γον ϑθὺρ Ν), ἐταυδοἐιαηνγρον ὑιδια 
οὐδνααῃγαν “ἢ ἡμιρΣΣ 

; ἀλῳ ἐρίου εν, ὕδλνουι 

ἰόφομονοιηοἐμρσιηίῆνι νἀ αν ἢ ἀραὶ ἴοι ἐφιεν χε αδίν 
πςς Σ ρον αὐϑιομβινοσεδοκ ββθηθ. 

γερο εμορα ὦ μία (1 ἘΡΕΟΕΜΗ 
αὐ σοὶ μθηρα ἐμερον ων 

ἣ αὶ δι 

τ "Ἴ ΎΥ 

ἶ (, μὰ ᾿ ΟΝ 

: ᾿ Ἰὴ ἶᾳ 

ν νι 4 ᾿ κ : 
; 

᾿ 5 ᾿ 
᾿ ἴῃ ; 

" 
Ἷ ὴ ᾿ 

ΕΕΕ 5 



ΟΟΝΘΡΈΟΤΥν ΟΗἨΚΌΝΟΓΟΟΙΟΝ 5 

ΥΙΤΆΑΗΙΝ 

ΔΡΟΙΙΟΝΙΙ ΤΥΑΝΕ ΝΘ [8 

ΡΗΙΓΠΓΟΦΤΆΑΤΟ ΠΕΜΝΙΟ 
ΚΙΒΆΙ5 ΥΙΠῚ ΡΕΒΘΟΚΙΡΤ ΑΕ. 



ΧΕΙ 

ΟἸγηρ. [ Ν. Ο. |4. Ὁ. {Ππῃρεγαῖ. 
Ιρῃ. 

ΟΧΟΙν 1 

Σ 

ΟΧχον ε 

ΟΧΟΥῚ 

ΟΧΟΥῚΙ 

ΟΧΟΙΙΧ 

ΓΕ 

---οοΦΠ[ὁ[ὃο’!;Ρ!΄΄.. 

3 
4 
1 
2 

3 
4 
" 
2 

3 
4 

ΟΧΟΙΧ 

ςο 

ΠΟΙ 

Ι 
2 

3 
4 
᾿ 
2 

3 
4 
1 
2 

Ἔν 

3 
4 
Ι 

Ζ 

.Ὅρ-  ῬῬ.-.͵-΄ΠἷὃἝὮὃὋἝἽ 6 

« 

ΟΟΝΦΡΕΟΤΝ 5 

Ἀοπι. 
7:0 Διιρ. 42. Ναίοίτες Ἀροϊ]οηῖμϑ 1, 5. δζ δὰ 110..1. ς, 12. Π. 17. 11, ργδϑῇ, δὰ νῖς, Αροίϊοιυ. 

γόο 7] 92 

Ἄππιιβ ΑρΟΙ]Ι στ ΧῚΝ ακιο Ἑλτγίιπι ἃ ράγεπῖε ἀεάποίτων 1; Ὃ 

ΤΙΒΕΚ. τἰλαριῆιις ἀ, ΧΙΧ Αἰιρ, πιουϊτὴξ , ἴηῖς ἱπιροτίμπι ΤΙδετίμϑ, 

᾿ ᾿ ἷ Ἕ ᾿ ι Π3ἬΩ ῥ 
Αππιις ΑΡΟΙ οὶ: ΧΧ 49 Ατοβοίδι τε5 ποιᾶς πιοϊϊτιι5 ε[ἢ), ρδιῖο βοῇ πιοζειο βδίτα 

Αρο]]οηῖῖ 116..1. ς. 12.13. 

77γο 1 ς᾽ 5εαιιοπείμπι τεπίροσιιπι ἔππι 4186 ἀε αιϊπαϊθπηπὶ ΠΙεπεῖο » πιο δριιὰ Απιϊοςἢιάπι, 
᾿διιάποτο ἱπγγθέπι Νίπμπι γεξεχιπιιγ ἃ οὰρ. ΧΩ 110τ11. νίαμε δὰ ςὰρ. ΧΧ. 

( ΕἾ ἣν ω 1 »  } ἡ ϊ Ι: ν! 

- 

--.....».....ὃ.ὄ- Ὁ Ὁ τ΄ τ:τ᾿Τιὲὲ͵͵͵]}ο. . ...-- στρ τ15.ὕ7ΣΆὺΡὔὺὔΣὔ ὔ ὔ ͵δτδ͵2͵Ὧ2͵!Ὧ’͵το͵ῴρἝρ ͵!!!ρρΤΠτξΓῦ στ'ΤΠΤΤΤσΠΤΤΤ τ ΤΤ----- πο τ07τἠ9τοὦὔῪδδδ τ“ α΄’ υΦ«ο'ςσρὕῦᾷὉΤτΠΠρᾷϑρ5ρᾷϑςρ΄Πρ ||. «πιπαπαΐ"Ἕ 

ΟΟῚΙ 

ΟΟΙΠῚ 

σαιν 

ςον 

ΟΟΥῚ 

23 
4 
Π 
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4 
1 
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Ι 
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790 "27 ΟΑἸ16. τΤιθεπς ἀ ΧΥῚΜατεῖϊ οδιτ, Παςςεάϊε (Α]Ί ρα]. 

ΕΞ 

ΤΊ 
πσασσισας. πεττεν τας - 

ΟΨΑΨῸ. 1. Α] Προ] ΙΧ Καί θη. Ἐεδτ. πιοτίτιγίιςς εἀϊι ΟἸ Δι ἀϊιις. 

Οἴτοα μᾷες τεπιροτα ΒΑ γίοπα δὰ Βαγάδπεπι νεπῖς Αροϊ!απ, 1.1, ς. 21 αἀάδ Ρτϑςξξ. 
δά νῖτ, ΑΡο]]οη. Ὃ 

Ηος νεὶ ργᾷες. ἅππο ροῇ πιοτᾷπι ΧΧ πιεπήιπιπι [4επὶ ἃ Βαγήδης αἰ ς Θά τ],1, ς, 21. 

τον ἴῃ [πάταπι ὅς 1 πιοπί,3Ρ. ἸἈτοπᾶπι ἐχα δῖ, 4110. 11, ς, 21, 841, ΠῚ. ς. χο. 



ΟΗΒΟΝΟΠΙΠΟΑΘΙΟΝ "5. ΧΙΠῚΙ 

ΟἸγιιρ. [ Ν. Ὁ. [Α. 6. {Πππηροται.} 
ΤΡΙ.. : Κοπ,. 

ι Βεάϊοις λὰ Βατάαπεπι ΡΟΗ͂ [υγαῖαπιὶ [πἀΐαπι δα πες ἐεπιροσὰ ρετείπετε νἱάδειγ!], ΠῚ, 
3 800 47 7, : : ς, 50 - 58. Ρο[Ἐ 4ιεπὶ 'π ΑΔ πιαχἰ πιᾶπὶ ρᾶττοπι ὅς Οτβεςῖ, ποπάμπι ἀπε εᾶ,) 8 
4 Ροἢ,ποπιίηϊς οεἰεθγίτατε νεγίλτιϑ εἰ, 1, 1π τα 1. 1Π|.ς,7. {δ φχ. το 1. ὅς Ῥτδεξι Δα νἱτ, 

ΟΟΟΗ τ Αροϊ!οη. 

2 

3 Οἴτοα μᾶες τςπιροτα ἔοτῖς [οσῖρτα ερ᾿ 014 ΟἸ διά! μᾶς εἴ ἱπτεῦ ΕρῃὮο]45 Αρο]]οπ.:53» 
ἢ . 

ΟΟΥΠΕ Σ 

γ ΝΕΚ. 1. ΟἸδιάϊις 4, ΧΠῚ Οὐζοῦδτ, πιογίταν, αςςεάϊ Νετο. 

4) 
--- π΄ ---Ὸ πο - -΄ ----΄---΄--- . ------ςο-ς--ο-οῤ-ο-.--ς-ς------.-.ς--.--.ςς-ς-.------ ----- ----- - - - -- -  -οο---«... «ε....ὕ... 

ΟΟΙΧ δ1Ο] 4 : ᾿ 

ΤΟΧ ΟἸγπιρ!ι οἷς [415 ἱπιετεῖξ Αροϊ!οη, Ι΄, 24. 

ἷ γέεγε δάβις 1 αςεάδεπιοπε νοεγίασιιγ, ὅς ἱπ46 ἀϊςεἀϊτ ἴῃ Οτείδπι Υ, 34. 

Ἀοπιᾶπι νεῖ ἸΥ, 39. σοπῇ, 42. Π. 3. 
ἘοΠρῇϑ , ὅς ροσιυλμπι Ν εγοπ 5 πιᾶπιι ἔα] πιῖπε ἐχοιΠμπι. 17) 43. Ἦος ἅπηο 410- 

486 να] ργοχί πιο 
Ογπιηαῆιπι Νοτοηΐς ρεγβεξειτη ΓΥ, 42. 

Οὐυϊπαπεπηδ} 65 ϑεῦπες ΝΕεζοπΙ5 ΙΝ, 41. Αρο]]οπίῖις ἴῃ Ηϊραπία ἜΝ, 7. 

Ι 

2 

3 
4. 

1 

2 

3 
4 

ΘΟΧΙ 1 

2 

2 20 ό; 14, ΟἸγπιρί εἰ 1] ἐχ, ἐν ὥρᾳ ἃ Νετοπε ςεἰεδγατί ΝΊ, 7. Αρο]]οτΐ ἵτεῖ ἰῃ Αξης. Ν᾽, το. νι. 
' Ἱπτοτῖς Νετο ἀ.1Χ Ταηϊῖν {πος εἀί 4! θα. ΡΟΙ]οπίιις ἴῃ 810 1118 εἰ Ψ,11-}3. ἜΑ Ν εἶπτὶ 

ΘΟΑΡΒΟῚ ἃς Αἰμεπδ5 γεάϊτ ΙΝ, 18.19. 
ΨνΕῈ5Ρ. τ είραῦ 1π|ρ. οἰπὶ ΑΡ0]}}, ̓ π Αοργρῖο εἰ ΙΥ, 20 - Ξ. 27.[4. Ηἰς ἴπ Αειβίορ δίς ς.43. 

Αἀ Τίτυπι [γί δις Ηϊεγοῦ, ἐχριιρπατῖς Κ1,)19. : 

Ατρος δά Τιταπὶ εοσαῖαγ 17) 10, Τατίος γθηϊς 6.31. 

4 
ΟΟΧῚ 1 

γ᾿ 

3 
4 [π᾿ ἀεργριο ὅς ΟἸΠ οἰ ἀερίς ΥἹ, 35. ἴα. 

Ι 

Σ 

3 
4 

ΟΟΧΠῚ 

ΦΟΧΙΥ 1 8:0 77 9 Ν 
Σ ΤΙΤΙ ιείραί, ἀ. ΧΧῚΥ͂ [μη|1 ἐχείπέϊο Πισοεάϊε ΤΊτιι9, 

7 
4 ᾿ 

ΟΟχν τ ΌΟΜΙΤ. 1 Τίϊο 141}, ϑερίεπιρ, ἀςξιπέϊο Ππισςεάτε [9 οπιείαπιῖθ. 

2 Τοπιῖς, εὐϊέϊλαπι ς. Ἐμππι ΒΟ. Υ],) 421. Μεῖαίεβ ριυιπίτας Υ1Π, 7. 

3} 
4 

ΟΟΧΥῚ 1 

Ἄ 

3 840) 87 τὶ Ἦν 
4 

ΟΟΧΥΙ ΣΙ 

Ζ Ῥοπηίτίφηϊ εἀϊλιπι ἀς ν᾿ δι ἐχίοιπά. ΥἹ, 42, 

3 
4 Ηϑι 4ππ0 8ρ. Π οπιϊ τ πιιπὶ ροίξ σαγοεγεπὶ Δροϊορίαπι Αρο]ΐοη. ἀϊ εἶς. 1. ΝῚΙ ὅς Ν ΠΝ 

ΦΟΧΙΙΧ. 1 [λιάϊς ΟἹγπιρί εἰς ἰητογεῖς ΨΊΠ, 15. Απτγαπὶ Ττορμοπὶὶ πιδῖς ὙΠ], το. (ὰΡ ἔπ, ἀππὶ. 

2 
[π1οπίδηι' ̓ δδιερο διίεππεπ ἰη σγαεοῖα πιογαπὶ 111,54. 

ὅ] τς ΤῬαπιῖε, σα εάἄοπὶ ἴπ Ιοηΐὰ νἱάδι Αρο]]οηΥ ΠῚ, 27. ὅς Νιεγήαρα [οτι δὶς Αρο]!οπῖι5, ἄς 

4 ἢ ΝΕΚΡΟῚ ἐ Ρϑυΐο ροί ἀϊίρατει ΝἼΤΙ, γ8, Άπ. 

ἘΞ Ἑφυϊάεπι Νδηιις ΤΙ Π ἐπιοπεῖιις ἴῃ νῖτα Α ΡΟ ]οτ. Ρ. 172. {εουπάα νος» [ Τ)οπιίτίαπο, Ἀοπιαπὶ ν επ {6. Αρο]] Ομ μπὶ σεηίες 
Απη.Ο. 94. εταπιίῃ ἀρο], ἤι8 (εξὶ ΧΙ. ΑΡΟἸ οπΐτι5 ἀπποϑβ πιπιεγαῖ Δ ̓ π|τ115 Ν ογοπ 5 νίαιο 84 ΠΠπ|ὰ τεπιριι5 ΧΧΧΙΧ, [πιρέγᾶγε ν- 
ςοερῖς Νεῦο Α. Ο. «4. 81 λάἀλς Ἰρίτιιγ ἀππος 88 ρεγυθπίτιγ δά Α. Ὁ. 92. Εἰγπιαῖ ὃς πος, 40 ἃ Ποπ ἵτὰ πιιΐτο ροίξ Δροϊορίδπι ἀϊσδιις 
᾿ΟΙγπιρίςἰς [υἀϊ5 ἱπτεγβα!Πς Α ΡΟἸ!οπῖιις, αι ες ἱποϊάυητ ἴη ἅπη, Οἢγ, 4. 93. ἴπ αιοπὶ ἰη οἷά: ΟἸγαρ. ΟΟΧΤΙΧ, Νάπὶ ΟΟΧΙΧ νίμεη- 
ἀο διώπρετε ποῃ βοιυς ΑΡΟΙ]οπῖιι5» αυΐ 4πιο) ἡ14π|) ότι εχ πᾶς νἶτα ας εἶπε, 

[Ὁ ΦΙΛΟ- 



ΠΆΤΝΥΝ 
ἡ ΠΥ 



να 

ζω 

π Ὄν τ᾿ 

Νι ΟΣ ΡΡΆΤΟΥ ΕἸΣ ΤΟΝ 
ΠΑΠΟΛΑΛΩΝΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΤΥΆΝΕΩΣ 

ΒΙΟΝ", ΒΙΒΛΙΟΝ Α΄. 

ΡΗΙΠΠΟΞΤΒΑΤΙ ΡΕΥΊΙΤᾺ 
ΑΡΟΙΠΙΟΝΙΙ! ΤΥΑΝΒΝΒΘ[5 

ΕΓΒ ΡΆΑΙΜΎΥ 5. 

ΨΊ ϑαίτιπι ΡΥ Πασογαπη ἰαπάαπι, 14 
ἄς εὸ ττγαάππς : σαποά, Δηζθαημδηι 
Ιοη παίςογείιγ, Ἴ τοῖα οἱϊπὶ ΕἸΡΠοΥ- 
Ὀι15. ΟΧΕΓΟΓΙΓ, ΠΙΟΓΓΠΙΒΉ16. ΓΘΌΙΧΟΓΙΣ, 

1ΏΓΟΓΙΘΓΙΣ ἀπζεπη ). νὰ ἀθ 110 ςαηῖς Ηοιπεῖιι8. 
Ψψεῆίσησι ργαδίθγεα., εχ δηϊπηα διι5. αὶ εἴδει, 
τορι ἀϊδιιογις.. δὲ αὐ ἀπ πηα πὶ Οπτηΐππι οι 
ΔΟΠΙπιοτις αἴαα. ἱπηπηοϊατιοπθο. Νέεηις 6- 
ὨΪηῚ ἀγᾶβ [Δποιίης. εἰπὶ ΡΟ] μΙΠῸ 3 [δ 1104.. 
ΠΉΟΪΠτα.. τππγάσια.., ὅς Πγπιμος. Πάδον!" 

Ν 7: ’ “ 

Ι τὸν Σώμιον Πυϑαγόραν ἐποιινᾶντες ", τά- 
δ ὅν 5 » ε νη, ἣἉ » 1 
εἐπ ὠυ]ῷ Φασιν' ὡς ἴων μὲν ὅπῶ εἰη᾽, 
,ὔ ἢ λ ᾽ 

“ενοιο δὲ ἐν Τροίρ ποτε Ευφορβθος: ὡ- 
͵ὔ ΔΝ ᾽ ἐν ε 

γωβιωη τε ὠποϑανων, ἐποϑάνοι δὲ, ὡς ὠδαὶ ομή- 
»Ἢ Ὰ τ ἥἣ 

δον; ἐσθῆτοί τε τὴν ἀπὸ (Θϑνησειδίων " παραι- 
- Ν δ, ᾽ς , ἐξν ἢ 3 ͵ὕ 

τοῖτο, κωὶ κωϑώρευοι βρώσεως, ὁπόση ἐμψύχων, 
“Ἢ "»" δ ε ͵ὔ 

καὶ τῇ θῦσαι". μὴ γοὶρ αἱμοτΐειν τὲς βωμεὲς, ἐλ 

ἡ μελιτἼξβτω.» καὶ ὁ λιδανω]ὸς, καὶ τὸ ἐφυμνήσα!» 

τ Εἰς τὸν Απολλωνίκ τῷ Τυανέως βίον] Ετιπάρτις π΄ ΡΓΟΘΕΠΙ. 

δὰ νῖτ. ϑορῇ. ῃος οραϑ Το ρῇΠε ΡΕΙΠοἤγατιπι ἀϊοῖς Πιηρ 1 οτεσ 
Βίον Ἀπολλωνίᾳ» Γλίαιιε Εμ1ΠῸ αἴτ, νεϊηίοτίδ τες, ἐπιδημίαν ἐς ἀν- 
ϑρώπες Θεᾷ : δάδο [οἰ]σες Ευπαρίο 4ιοηια ΡογίπΠἸπὶ Ρ]115 
ππὶ ΠΟΠηπεπὶ ΑΡΟ] οπίτιπι ἔμ : οἰιῖμι5 ταπηεη νἰτὰ ΠῚ τρφυγω- 

ἘΞ νοσδτΙλιοῖδη. Ρίθι 4οπ1. Ρ. 862. 
2 Ἐπαινῆντες] σοὐ, ατῖς, ρτῖοτ μαδοτ  φορῆντες Ππρεγίογιριαπι 

, ξαάεπι πιᾶπιι : 4186 Β᾽ ΟἹ Ροτίτϑ αιιλπὶ ἀϊιοτία ᾿δέϊτο οἢ, Νεπι- 
Ῥε ἔπαινος Ξοτιπι 4] Ἰαιιάεπι πιεγθητιτ ἱσορίαᾳ ε[Ὁ) ὅς νῖ Ῥῃδιοτῖσ 

πὰς Πλθει ἀληθὴς μαρτυρίω γ δζ [8165 ἐπ᾿ιαενεῖν εἴ ἰσορεῖν  1Π10 μέσῳ 

Πρηϊβοδτειι οσουγεῖς ἔπικινος 1 ΟὐΟτ, ΙΝ) ς. 
3. Ιων μὲν ὄπω εἴη πιαῖς ΑἸ τς ; 7ογεερὴ γ9071 {8.5 Ἔὐιπιαας 

{εουτὰς Μότε τς. Ρεῖτ5 οεαπὶ ΘΟ 8|185 [πτοῦρτοϑ ΨΊροπεγῖι5, πος 
{πηι : Ζοντενρι γον {μἰ{ὲ Ἐμρογύηη, [84] ἐμερρ φιὶ “αὶ Τγοίαηι βεὶδ: 
αυδῇ ΡΒ οἤγατιις ἱπάϊσατε νος ἀπο 5. ΚΠ Επρβουθος,, Ὑτθ- 
1ΔΠῈΠῚ ΔΙ το τι 1Π1ν 4ΙτοτιιΠΊ ΓΟ ΠΕΠῚ; ΔΙ ΤΙΠῚ 1}|6., ποι Βῖς δεν ι Ῥγσ 
τπλσοταϑ: ὃς τ αἰ σα] ΕὟ Τρ Θπογίτις Το ποπὶ {ΠΠυ|π| ΕΠΙΡΗ οτθ πὶ αιιδο- 
τῖς, ἈΠΙπιυιςοίηϊ νεγῇοπεπὶ γοτπιῖππι5 : [δηἢι5 εξ, ῬγΓΠαροτδπι 
Δ ΘΠ 4 ΠῚ 1Π ΤΟ ΠΙΆ Πα ογετηγ , Ὑγοϊδηλπὶ ΠΠΠῸ, Ἀδξεγεθατ ῃις 
ΟΙ. Βεπεῖεῖιις ιοα ἱπξ, 110. ΝΊΠ. ς. 7. 5.4. ἀε Ῥγιπάροτα ἀϊοῖ- 
ταῦ: χρὴ Μνησαρχίδη ἐτέχϑη τῷ Σαμίῳ σοφὸς ἐκ Βαρβάρα Χρὴ Ἰων οὐκ 

Τρωὸς. Ἀδόϊε πε. Θ.Π}}}15 ὁ Πἰ ΠῚ πιασιίηιις οἰάτας [0 οι5 οἰ  ἀριά 

ῬΗΠοΙγατιπι ἰη Ἡεγοῖςοὶς, Εηρῥογόο : Ἔλεγε δὴ ὁ Πυϑαγόραςγ 
Ἑυῴορϑος γεγϑνένοη) μεταφϑνοι τα ων μὲν οκ Τρώὸςγ) σοφὲς δὲ ἐἌ πο- 
λεμικᾷ γ κεκολασμένος δὲ ὧν τρυφῶντος. ' 
4 ὡξῳδα Ομήρε] Ιοοι5 Ἡοπιοτὶ ἀε ἘΠΡΠοτδὶ ὀχίτυ εἰς ΠΙΔά, 
116.Ρ΄.ν. σι. (4. εὐιπταιε Τ᾿ πΊ ] 1 μτ5 εἰῖαπὶ 4]ΠΠο σας ἐς ψίτα Ργίμασ. 
ς.14.. ΜΌι εις Γρεξξδητίδιις νεγῆθιις ἱπρτίπι15 46] εἔϊατιπι εξ 
Ῥυτβάροτγαπι αἷς, εοίαιιε απ άιϊ!ς δα ᾿γγᾶπι σθοῖ Πη7ς. 

ς Θνησειδίων 1 ϑιι145 ϑνησοίδιον νεκρὸν το αἴτ, Ηοΐ, νεκραμαῖον. 
Ὑπάς ΡΒ] οἴγατὶ ᾿πτεγργοτες εχ γον Ἴοίη4 ηραίεγίᾳ. ϑὲὶς ὅζ Βιι- 
ἄδλεις. 0 [15 ᾿πίογρτεβ ΟΆ]]1|5 πος [πῆι : βεβέλε θεὶ ποίεδα: 
ΤΗΐΗδ Τα Εγ}24 ε[ε αὐ αἰΐψπο αριίριαὶ δ, ἘἈεέζε, Νοη επίπιὶ τλπ- 
Τιπὶ ἃὉ οἷς πιοτιϊςϊπαε., [δ οπιπὶ οπιπίπο ἐρς Ῥγιμάσογαβ 
θΠϊηυτ, ϑ9:ς 1ηῈ 116..1. 8. Ῥγιβαροτίοας ἀἰς!ρὶίπας ἱηϊτίδτως 

ἈΡρο]Ποπῖις λένε ἐέλῆτοε ἐμπίχετοι ,» παρωιτησοέμενος τὴν ἀπὲ 
ζώων » ΠΟΙ εχ πιοττί οἰ π]5 τἀ ΠτμΠ| 7) (δ ἴῃ ρϑπεσς εχ αρ ηαρρἸότις 
ςοηξεξίας γεῆεβ γέξῥμεης. Ἐς 118. 1, 32, 4 Ῥγιμαροσγα {8 μα- 
Ῥετο αἷς γηΐνῳ ἐρίῳ τέτῳ ἰσώλθαι ποα ἰάγ,4 εἰ ΤΕΡγ πα θεβ4- 
ἅμγ. ἮΝ οπΊρο ἐήγηα ἰΏτο Πρ Ὶτ, πιοχ ἐπί πὶ ἱρίς ἐϑόνην γοςατ: τὸ γαὶρ 
φύετωι ἐξ ἀϑαντε τῆς γῆς» ντ ΡΙυτάτο, ΒΑΡ οι ἐδ {{, ἃς Οἷτ, νεὶ 
νεΊρίς 1. ς, αὐ δῖε ΑΡΟ]]οηὶι5 ὕδατος καὶ γῆς δῶφον εἴ, Ῥοττο 
ΑΡρο]]οηΐι5 11}. ΥἹ, τι. ΡγεπΑβ ουίσαπι ΡΟ ΟΡ μΐδπὶ πιμ!εδτὶ μα- 
δίτι πδιγνεο πὶ σοι] ῖ ὙἹστ 5, ΡΡΑΓΘΏτΟΠῚ, ἱπτεῖ 414 αἰ χιῈ αἷτ: 
[εξτατοτοπι ἔπππι εδὲ χλαῖναν ϑάλψειν ἐδὲ ἔριον αὶ ἀπ᾿ ἐμψύχε 
ἐπέχϑη πεούκεμα ἐ{{8 {υτεερραἰεῦα». πὲς ἰάρι 4πε 4»ηἰργιαλς ἀφρεξίὲ 
ίει. Οἱ βεπιίπηπι ᾿π Αρο]οβίᾳ δα Ποπιτίαη. Π5, ὙΠ. 7. 5. 
λίνον δὲ σπείρεται μὲν ὡς ἔτυχε ----- ἀλλ᾽ ὅμως ἐπειδὴ μὴ ὠπ’ 

ἐμψύχε ἐδρέφϑη, καϑαρὸν μὲν Ινδοῖς δοκῶ, καϑαρὸν δὲ Αἰγυπΐίοις" 
ἐμοὶ δὲ κρὴ Πυϑαγόρῳ διὰ τῶτο χῆμα γέγθνε. Θνησείδηεν ιτάαιις » 
1άεπι αι ἃ ζώον δί ἔμψυχον, τα}18 επὶπι ργορσίς πιοσίππτιγ, Γ) εηϊ-- 
41 ἴῃ εαδεπὶ ἃ Γ᾽) ΟΠ, τἰαπιιπὶ ἀρ οΪορία Πδ. ΨΊΠ.. 7. 4. ἀς Ργεμα- 
ΘΟΓᾺ αἱτ ἰϑῆτά τιν ἣν ἀπὸ ϑνησειδίων οἱ πολλοὶ φορδσιν» 5 καϑαρὰν 
ὄναι φέσας λίνον ἠμπίιοζεΐρ. 81 }Ή}ΠΠτατ τυγῇις πη 405, ιοταπι οϑ ἀθπὶ 
απ οῖρ πα, 486 Ῥγίβάρογας, 110. 1Π. ς, τς. νεοπι μάθετε ἔρον 
ἀντοφυὶς ὃ γύ φύει Ἰερίπιι5. θ.6 40 [μο Ιοςο. ΙΔπΊΡ] 1 ο θυ ηπο- 
ἅμε ς. 2] ςεώματα Ῥγτπάσοταε ἱματίλινα Βα {{Ὲ ἐἰ εἶτ, κωδίοις γὰρ εἰ 
χρῆσς. ΨΌΙ ΟἹ. Κιυιξοτιις πε πιοπες ἱπ ὅδ. ἤιο Μ8, Ιεσὶ ἱμάτιῳ 
λινᾷ. Εοττε ταιηεη γεόξε αἰ οῖτον ἱματίλενον ντ ὠμόλινον ἱ 1, ἡρημ772 εγ τές: 

“ἰμρ: ἢς επῖπι ἱματίλινον Τυϊπμπι διοτὶς ἰπ ἤγαριυας σοπτοχίηπι. 
Ἀρυ]εῖα5 ΡΟτγΟ ἸΠΑ͂ΡΟ].Ρ 13ν0φπῖρρε ἰαηα [ρρρι γε σογρονὶς ἔχετε 
γρμερι πε, ρετογ ἀεἰγαδία(αεο τις ΠΟ τα ΠτιιΠῚ ὃχ πποστ οἰ πἰ5),2 4), 
ἡγε ΟΥρῥεὶ δ΄ Ργεῤάρογκε [(ὴπὲς ργοξενεες βεβηττ εβ. Οὐ ἃ ταπτεη 
Τϊορεπὶ ἐδ οἰεππιϑὴ 41 ἐϑϑῆτω λευκήν δζ ςρώματα λευκοὶ 6 ἐάν Ῥγ- 
τῃαρογαπι Πα θυ τς ἀϊοῖς., ΠἸητ|Πὶ τιΠῚ συ! ἐπὶ ἰῃ Οταθοῖα πὸ}- 
1ππὶ ἐχτί εἰ φἀάεης 1, ΝἼΠΙ, ς, 19, ἴῃ το σευ Ππ|ο ΚΠ] ταῖτ, οὰπα 
ὙΒυον ἀϊάος 1.1. λινῆς χιτῶνει(γ ΔΏτΙ υΠΠ ΠΊυτη ν οἰ πιςητὶ σοπιι», 
Ράυΐϊο 2πτὸ ἤπα τεπιροτα ἀϊςαςη νι εΠδ ἀεΠΙ Π. 

ὁ Καὶ τῷ ϑῦσαι] τε[πἰταΐ πηι ἀττιςυ]απι εχ ϑυϊάα ἴῃ σ' "6. 
πλπὶ εὐϊτὶς ἐχοϊάογαῖ, 

Α σοι: 

γ᾽ 



ψ' 

2 ῬΞΈΙ ΘΕ ΒΘ ΤΑΣ ΠΝ, «9 ΘΈΜΎ ΠΣ ΤᾺ 
“-“ -" - ΑΥ̓͂ “7 

Φοϊτῶν τἄυταω τοὺς 9 εοἷς παρα τϑ εἰγδρὸς τότϑ' γι- 
ἡ ε ᾿ ,ὔ ε -“ 

γῶσ κεῖν τε. ὃς ἀσπάζοιντο οἱ Θεοὶ μᾶλλον τῶτοι- 
- Ἀ ε Ἣν ͵ὔ » 

αὕτω ἢ τῶς ἑκωτόμιβως καὶ τὴν μώχοεραν ἐπὶ τῷ 
ὉΒ 5,» ἜΡΡΕΙ “ κὶ ἢ » 

καγξ". τῶ 7: ἥτοις ϑεοῖς, καὶ ἐν 1. ἼΔΕΙ 

ἰυτῶν 5 ὅπη τοῖς εὐθρώδοις χώραν ̓ καὶ ὑπή 

ἀχθοται". περί τε Φύσεως ἐκεῖθεν λέγειν". τὲς 

Σ δέξως 
ἣν »ἭΝκὶζκΣ 

ἀνομοίες εἰγλήλωις περὶ. εἐὐτξ οξώζειν: αἷὸρ "" 

'τόν τε ἀπόλω Ἀ πανον ἀμῳ μὴ ὡς μάμεος ἔῃ. 

ξυνᾶναι δ᾽ ὅν " καὶ μὴ ἡ ἐμθλογδυῆας τὴν ως 

καὶ τὼς Μέσας, καὶ ϑεὲς ἐ ἑτέρες, ὧν καὶ τῶ Σ ἐϊδη, 

μὲν δῷ ἄλλες ΠΑΝῚ τῷ ϑεῖς.. καὶ 

Ἢ ν Δ. Ω ᾽ δ 9 ͵) ͵ ᾿ 
"ΚΟ! τὸν ονομνῶ Σ δῶ τδὃς ὠνθρώπες γινωσκεῖν. κοὺε 

Ἵ Αγ ἐσέ ὶ 

“χώλεσον ἥν : 

, 

“ ᾽ ἡ « ἡ ὰ - δ, 
δ, τί ὠποζβήνωιτο ὁ πυϑαγῦροις νόμον τδτο οἱ ὁμμι- 

ν « “ ᾿ς σὰ 2 Ἂν τὲ 3. ὔων "ἢ 1 
ληταὶ ἡγοῦντο, "αὶ ἐτίμων εἰυτον ὡς ἐκιΔιος ἡκοντ "- 

᾿ ᾿ δ ΒΩ » υ 

καὶ ἡ“ σιωπὴ δὲ ὑπερ τῷ Θεῖς " 
1 ἘΦ. νι" 75: γ π -“Ἢ 

πολλο γάρ 9 ἐϊο τε κῶὶ οὐποῤῥη]ω ἤκξεν», ὧν κροτεῖν 
λ -“ -“ “ Ὶ 

μὴ πρῶτον μαϑϑσιν ὅτι καὶ τὸ σιω- 
-“ ͵ Ν δ Ν Ν - 

πᾶν λόγος. “ καὶ μὴν κωὶ τὸν Ακρωγωντίνον Ἐμ- 
ἱ ͵) ΄ ν χδ Ὶ 7ὕ ͵7ὔ 

πεδοκλέω βαδίσαι Φασὶ “" τὴν σοφίαν τώντην. τὸ 
ν ὲ 

γωρ. 
, ᾿ “ ᾿ 5 7 

Χαίρετ᾽, ἐγὼ 2), ὕμμιν Θεὸς ἄμβροτος, ἐκέτι 
1 ͵7] Ν 

θνητὸς “. καὶ 

σφίσιν ἐπήσκη7ο.. 

ἽΕΙ ἘΤ ΤΕ μὰ] 

᾿παηασι, αν Βοπιῖπς ἰξο Τὶς νεηϊῇξ. Νο- 
γὴΠς επίπι εὐπτη Πδο5 ἱπηιπογίαίος Πυϊμῆτι 
(Δοτγί5 Ἰθησ6 πηαρῚ5. 414} ᾿οςατοηιθα, απαπητς ᾿ 
Ιῃ «ηϊῆγο οαΐτο, σαυάεγο, Ἐξ δπίῃι τη} Π)115 
εἰ ΠιϊΠῖς σοπηπιογοίμπη., δέ τ Ὁ εἰς ΠΠπτπὶ ἀ141-- 
οἢς., απᾶε 1ΠΠ|- στᾶτα, πάρος πιο εἶδα αὉ Ποπλί- 
ὨΙδῈ5. Πούθης. - δ. παῖηγα εἰατὴ {ΠΠἰπς ἰπ(ρί- 
ταῖππι ἀἸΙΠο 6, (είοτος πεπιρο ςοπίςέξηγις 
ἴπ τοῖσι ἀϊεϊπῖς Φαςὶ ἃς αὐιιοτίᾷς ἀο 1ἴς Ορίπίοπος 
ἀρεθις ἀἰςοπτοπι 9 Δα (δ αὐίετη Αροΐὶ : 
νοηΠτα ἴοι ργοξειτη. Ρτγαοίογοα (οὶ 
νεγίαταβ. ἴξξυπι, ἅπας οἴἴδης αἰ Π]ηλιαπίος,, ἃς 
ῬαΙΙαάειτ ὅς Μιυί85, δκ αἴϊος Πςος, 4ποσιιπι ΠῚ 
Ε5. ὅζ ΠΟΠΊΙΠ8 μοπάμητι ποπιη θὲς ςορῃϊα Πητ. 
Οὐήοαμα, ἀμειη ἀοοι οι Ῥγιπασογαβ 7 14 ργος 
Ἰερο Εἶμ, ἀἰκίρα! μιαοθαηε, Ἰρίππληις τη πᾶπῇ ΩΝ 
ἃ ἴομε ῥργοξοίζηπι νεμογραπτιν, ΠΙοπετπιηις 
4 11Π|5 (ΠΤ πη15 {{Π1π8Ὸ ἀοώτίπας Πυάΐο σοἸοθαταγ. 
Μαΐτα πάπας ἀἰπίπα, ἀγσαπασια Ὁ οΟ δυάϊο- ᾿ 
Ὀαηζ, 4π86 τε πογο ἀϊθῆοιιε οταῦ, πἰῇ ἀϊ4!οϊῇξης 
δηίρα, ᾿ρίσαι Π]δπείητη. οτίαηι τρλ μάν ἀδη τὰ 
Αἴαιιο θὰ ςεγῖα ρ ΒΟ ρα αὶ να ἰπςο πῆς Αστὶ- 
ϑεμαπαμη ογαη Ετηρεάοοίεπι ρα επι. ΠΙμά 
ΘΠ ΠῚ 

δαλμοίο, ἐ)7,07 ἐσ ὁσο Ποπ γράμ ἼΠῸ 220γ ἑξῆς 
δι} πά: 

7 γινώσκειν πι] ϑι14, γινώσκοι δὲ ογατίοπο ἃ σοπὶππόξοπε ὡς» 
4188 ἤιρσαὶ ἱπυιεπίτογ, Πρεπίᾳ. Οποά τεξηαϑ πιδι νι ἤθτιτ. 81ς 
ΣΠ1ΠῚ ἴῃ Ργαεςεἀοπιίδως εεῖαπι σοπίξτιτ : κὸν» καϑαξεύοι βρώσεως 
-- μήγαρ αὐ ίφῇειν. ϑισῇος ἰοςο γι τώσροι δὲ -ττο ξυνἄνω γάρ. 

ΟἿ μάχεεραν ἐπὶ τῷ κανξ] κα'δν ὃς κανῶν ποη σδηϊ ἔτι τι τα ΠΤΕΠῚ 

εχ ν]αης ποίατ, [86 },42175.47722 οτα πὶ αἰϊααις εἴτι5 φεπογὶ5 ναία, 
ΟἸοῖϊλε αγᾶες. καν ὃν, τρύβλιον» μεαγίς. ΠΟΥ οἢ, καννδν,» κανίσκιον γ 

δισκάμιον. ῬοΙ ΙΧ ἴῃ ΠΕ}. Χ, ς. ΧΥ ΠΙ. σφαγείῳ ἢ. 6. ναίο (λησυϊπηῖ 
Ἑοβίδο οχοϊρίςπο ἱπίογιίθητθ,, σοπίπποῖς κινῶν. Αταμε εἱ {ἐ- 
το ῥί 472 ν Εἰ συ] τγιΠὶ Ἱπιροβτηπι ΕΠ Ὲ Ῥάξοῦ εχ ΑΥΙΟΡΒ. πῃ Ρὰ- 
ςερΡ. 471. τὸ κανῶν περεςιν ὀλεὶς ἔχον χϑὶ φέμμα κρὰ μάχαιραν. 

Ρᾶτεξ ἐΟΟΣΠΠΠΡΕΙΣ ἘΠΗ͂Ε: ἴπ ΑὉ]Ὸν, ισός. 4. Κέλχας δ᾽ ἑμώντις 
ἧς κανδν χρυσήλατον ἔϑηκεν ὁξυ χειοὶ φάσγανον. Ἐτίη Εἰεόϊτ, 
ν. 81ο, οι κανῷ δ᾽ ἑλῶν Αἰγιᾶγος ὀρθὴν σφαγίδα, ὅχς, Ἡϊης 8ι1:- 

ἀδ5, οὖ τῷ κανῷ κρύπήοτοι ἡ μιαγχαιεξφ. Τηάς Ἐατίριἀϊς 5.80]. 
τά Οτεί: γ. 195: 4Ὁ ἔ ἐκανον φιοά εἰ ἐφόνευσω ἀονίπας τὸ καγξν » 

εἰς ὃ φέρεται καὶ ἱπρξϑργικη μάχαιᾳρι. Ἐς μάχερει ἰτᾶαϊιο ὃς κανῆν 
δὰ [λοτιβοία ογξητα ροζείποης, πιπυβαις αάθο Ὠ1ς ργοθ τὶ 41- 
ΤπταΓ, 

9. ἄχϑοντωι 1 5014, συνοίχιϑοντεῦ. 
1ο ἐκῶϑεν λέγειν} βης ἐρεξβατ απ] 1 ςΕὶ Ἰοςις οδίτοτ επιεπ- 

ἀδπάιι 1.1. 6.1. οὐκ ϑεῷ, γὰρ ἀυτῆς (Τοααίτας ἀε Ῥγεβαροτίςα 
ῬΒΙΟΙΟΡΒΙ8) πειραδοϑείσης τὸ κατ᾽ ἐφχὸς , δκ ἔνετι ἄρλως ἢ δὲ 

εἰυτῶν ἀντιλαμβαάνεοϊ (Αὐζοῦῖας εαϊάοτγας: ἢ διῷ τῶν ἀνμλαμβά- 
γεῦδ οι.) Τίδαιια οπιθη ἀδιιθ γᾶ ΠΊι15., οἰπὶ ΟἹ. ΚΚαξετιβ πιοπεγεῖ [ὰ- 
ἀπὶ σοαΐσοπι παροῦε δια τῶν Θεῶν» οὐππ5 δμτοτίττε πὶ πηογῖτο 
ςοπίοξξατας ποίξγαβ ργαεγίπηι5. 

" ἑαυτῷ δὲ} ἢς δέ ϑιϊ(45, ἧς οπίπεβ σοάϊςες ποτὶ, αποά 
ξετηῖ ροῆε ρυτοπι. Ργα Ἐξ τατιαπι οηΪπὶ “το ἃ ὨΜ}] ἱπιρεαϊατ, [1 
Ῥγτμάροταπι ἀς {εἰ ρ [Ὁ τοτμ]ε 1ΠτοΠ1σὶ ; ἑαυτῷ Ἰάεπι ίδερε οἱ 
408 ὠυτῶ 7) νῦ ῥρτοϊηάεης ἢς αιυϊάοπι πιιτατὶ σχῆμα λέξεως Πε- 
(ἘΠῈ Πε, ἴεὰ ςοπείπιατί ΠΆΓΓΆΓΟΠΙ5. ἈΠΓΟΥτπι ΓΕ το Ροήδε ἴη- 
το] τοι, 

12 ξυνεῖνοι δὲ ἄν ἴτὰ ϑυ44ς, Ῥτίοτγοβ εἀϊτίοπεο μα ερδητ ἐὺ» 
απιοὰ τηΐπιιθ Ὠμΐς ’ο οΟ σοπιιεπίεπ5 εἰϊς τὸ 1ρίἃ ἰοηυτιγ. 

13 ἐς ὁκ Διὸς ἥκοιτω  νὲ ἡοπὶ ΑΡΟΙΠπεηὶ σγεάθγθητ νεῖ 
411 4 αεπσπη 486 ΓλεοταπΊ, ἃ Ιου ς ἀείςεπαδητίμπι. Κ,24. ιπῖθ}} 
νῖτ, Ῥγεβλρ. ΟΠ 2. 

ὧ ἐρτὰ " 3.45.1 τϑῖθ]! σα ΠῚ ΤΙΠτογρτεῖῖδιι5 Ῥυοτίδιις δα γές, 

5 ΠΙσπτίτ πα ἐχογοιτιῖπτ», ἀϊαΐπας ΓΟ Π]ΠΙσες, ἃς ίλοτο ἢϊεπ- 
ἣ βαποπάδϑ : πες πιδᾶὶς γείροηάεπι ας [δαυμητητ. Εοτς 

τε ἢ ἴῃ βαπὶ (δπιοπίίαμι ἀςηῃξηίας Δ] ηυ15, γε δα ἰρίμπι Ργ- 

ἔ 

τῇασοταπι τεξεγεπάτπι ἀμσαῖ, 40} ϑεῖος γοῖπς ρσόρτῖο ποπηΐπα 
ξυὶτ ἈρΡε ίατισ. ΙΔ ΠΡ] 1οἢ. ἀδ νἴτα Ῥγεβασ. ς. Χ. διὰ δὲ τὰς πα- 
ρωμενέσεις ὁμολογεῖται παρβασκενο σοι μηδένα τῆν κεῖνες φυϑεσηλ9 ξ,κ δια 

ἐνομώξεν γ ὠλλὰ πείνζις ΘΈΤΟΝ ἀὐυτὸν καλῶν. Ὑτ[δη τ Πῖν 
Ῥγιβαροτάξοβ ΔΙ οπτὶ πὰς {ςοριδ, αυοά! 1τὰ πιαριῆεν ΡΓαο- 
αἴρετε, ὁ Θῶος 1Π| Ῥγιβαροτγαθ, “ἱ ἕνρα διδείσκαλον σιωπῆς. 
λέγον ντἰηέγα εἰ 1. ΤΥ, ς. τι. Ὑι ὑπὲρ τῷ ΘΕΙ ΟΥ̓ Δάεο, ἢ, ε. ἴπ 
ϑγατίϑηι Ργτμάσογας αἸ[τἰρ]ῖ ΠΙοπαιπὶ σο] ΕΠ Ὲ θέ ιθοΣ ταῖϊο 
γετο ἴῃ [δαττοπεῖθιι5 το ἀβτιγν σὰ Γ τᾶ Π| πιο  οδᾶπι ἀ1{ςἸρ] ἸΏ πὶ ἔλ-- 
οἷ]ς δάξο {π|ςερετης,) πεπιρε αιΐα 80 60 τὸβ ρίδης ἀΐπῖπας ἀ1- 
ἴσοτε Ἰσθγεῖ, 

15. τὰ σιωπᾷν λόγος Οὔ ίοτιδιιογαῖ δα ἢπης Ἰοοίιπι ΟἹ. Βοπία 
Ἰεῖιις Οἰδιιάϊδηὶ νεῦθα ἐς Οομί! ει Μ4}}1 Ἐπεοάοτι: 
«ϑεϊο, μία Βερεοογάτη γὴν, ἀἰχίλχε ἑαεομάο 

Ργεῤάσογας. 

81 ἱπξ. 1, 1. ς. 2. ΑΡΟ]]οπῖας ἐγὼ δὲ καὶ τῷ σιωπῶν ἐν δὲκα-- ν 
τηρίῳ τετάρτην ἐμὴν οἴδα. ϑις Μάτοιις ἀϊοδδατ, ἔς ἀι 4 6Π| χρὶν ὴ 
τῇ σιωπῇ ἐνεξγῷ χρᾷόγωι. νἱάς τοταπι ἰοςαπιὶ ΡΠ] οἴἶγατι ΨΊ:. 80-- 
Ρδιῆ. 1.1. 1ὴ δέαγοο, Νοη τπαὶς φιοαις δας ΤῸ Πδοτατῖς 
14 ἀε ἰδιιάς Βιῇτιάϊς ἔ ἔτι γάρ. κρὶ- νῦν τὲς προσποιεμένος ἐκεῖνα 
(Πυϑαγθρε) μαϑηταῖς ναι, μάλλον, τάθιοῦ: ϑαυμώξομεν» ἢ 

τὲς ἐπὶ τιῦ λέγειν μεγίφην δόξαν ἔχοντας. ΝΕΠΡΕ χρὴ τὸ σιω- 
πῶν λόγος γ Ουϊι15 ΠΊΔΙΟΥ νί5..) Εβ δόξει ργαεαπεῖοτ, ἔλθητε 1{0.- 
ΟΥ̓ΆΤΕ; 6118 ΠῚ ΟἸ11{|15 Αἰ του 15 ΟΥΔΤΙΟΠ15. 8515 ϑαί πιο ἕοτο Ἐσο],, 
ΙΧ, 17, ἔγεγδα (πρλερίμρς ἀπλεεην ἐμ [ἰρραεῖογ ἐν αναπάνσοιγ νὰ 
μαθεπιῖ,ΧΧ. 

τό Βαδέσει φασίν} ἴ8ες γεσδοίσπιιο σερεῖῖε 5. ΠΟ]. δὰ ΑπιΠο], 
110..1.. εἴτι εἰς φιλοσέφες γ), ΝΌΪ ἐχμί δότυγ ροίξοοῦ εχ νετῆδις 
Βίς ἃ ῬμΠοίξγατο εχ ΙΒ εἰς : κοὶ γοὶρ» ἱπααῖς, Εμπαδοκλίω βαδίσαρ ᾿ 
ὁδὸν Πυϑαγόρεν νι ποη ἀπ ἴτοπι οχ ΡΠοῆγατο πδὸς εἤτὲ τγδηΐσ. δ 

͵ 

τὴν «α΄. 

{οτῖρια. Οὐ14 1ρίτατῦ ἀπ Πὶς απο ηπς ῬΓῸ ςοφίων ἰορεπάτπιπι 
ἐδὸν! Νοπ ἱπετρπῖιπι 14 εἰ ο ρα πείΑΡΠΙ]οἰἔγατι, Ὁ δὸν ἐπίπι ρτο (ἐἕζα, 
ἀϊοῖ νεῖ νῖτας ἱπβίτητο ὃς Ῥ ΓΟ λη!5 ὅς δου 5 {οτϊρτοσίθιις νῆα γοσα- 
ΡεΠΠπισηι. 

17 Χαΐρετ᾽» ἐγεὶ δ᾽ ὕμμιν. 7 Πὲς γεῦῆις ραγβ εἰς πιαϊοσί5 ἔγατ 
Θαγεπτὶ γ (γιατὶ ἃ Ὁ οροης ἹνΆογι0}, ΚΠ. [ 2. σαὶ ἀποϑρταθ- 
τοῦθ γογίι5 ἃ ΠΠλῖν διε ρ Δ Π115.», ΕΧ 56 ΧῖῸ Ἐπιρίτν ἄμ, ΜΜαιΠεηγάῖο ἱ 
Ρ’ὅο; νεὲ ογείθγε ρᾷγ εἴ. Οὑος ρεπιίηο ἰοςο επηὶτερ οί Πς 
ποῃ ΠΤ: σογίαπι απ] ἀδπὶ, νας ργο δ 1}ς εἰ ταπιεη, Οετῖς 
ΘΠΪΠῚ ΠΟΧΙΝ ππατογίδδ δ Ια σα! βητυβ, Τρ[ιπι μιῆς ν γι πὶ χιοέτι 
μετ᾽ ἐγὼ ὅζε. 5θχῖι5 αμόαις ἐχϑὶ δοτ,αριυ ατιεπὶ ραγίτεν ἂς ρυᾷ 
1νλεστίμπι 7) ὑμὴν ἸΘρίτιΓ Ρτὸ ὕριμιν» ἡιιο ἀ γεγε 8 ουϊιπι ταπιεπ εξ, 

ΝΑ 



Ορ.1}. 

110.1. ω.2.. ἌΡ ΟΝ ἘΝ 

Ναρρ μερί {μον 7:. ψυοΜΩ422. βη67' “ἐμέ 
γηοίία. 

Βος ἱτειισιε ἰη ΟἸγπιρία, απο πὶ ορεγ ΡΠ οσῖο 

βησεῃϑ ταιπιοϊαα ξογειν, Πποπμιπῖς {ππτ᾿ αυὶ Ργ- 

τπασοτίςα ΡΓΟθαῖ. Μεΐτα δπζοπι 411 ἐς 115, 481 

Ῥγιμαρογὰς ἀποιριπατα (δοιαὶ απτ, ἐγ ἀπηζ . 

4146 παης αἰππρογο Παιά ἀοςοῖ [ΠἸπαηζοπι 

αὰ {Πππὶ μι Ποήδπι, πᾶπι ρογίοααι τ1Πὶ ργορο- 

Πταπὶ εἴ. Ὁ 

Ομ δηἰπὶ {Π|5 πιοϊϊτιπι ΑΡΟΙοπΐπ. 
πιαϊογθιι5. ΔηΪΠ115), ἀυλπι ΡΥΓΠΑΡΌΓΑΒ 5). (αρί- 
επΐίας Πιιάϊα ἀρργοῆηπι,., ὃς τγγαπηϊάμιπι νἹ- 
ὥογοπι, 41 τοιηρογῖθαις ποη πημϊταπη αν ἀδίατα 
ποῆτα γεηιοιῖθ). Πὸς τἀ ΠΠΡΟΙΠΙΠΊ15 Οἰαγατ, 

ποπάϊτιπι ποιότης Βομηπες εχ νογα. ρίςη- 

τὰ, 4παπ οαἰο ὅς νὲ ῬῃΠοίορμμπι ἄξοεῦ οχ- 

οοἰαἶε: [δ αἴϊιις φυίάοπι Πᾶς, Αἰ π5 γεγο 4114 εχ 

Ρᾶττο., ποπηΐποπι ἰαάδε. [π|Ὸ ζ 4111 60 αιοά 

οἰπι Βα Υ]οπίοτιπι 4915. ὃς [πάἀόγιπι Βγασῃ- 
πιδηΐδιι5, ἃς ἴπ Αερυρίο Ογιπποίορ 15. νογ" 

(βεις ππογῖς, ἱποαηζαίογοπι Ιρβιπι ἔα} Δγἰγαι- 
τα, δὲ απ ππαρῖςα ] (ἀρ᾽Θπίοτη σαἰ ΠΠῚΠΙΑΠΙΕΓ, 
πιαῖς ᾿πάϊςαηίο5, Ἐπιρεάοοϊες οήϊπὶ ἃς Ρυτπα- 

φογᾷϑ 1116. ἀζαιιο ΓΛ ΠΊΟΟΥΙτι15,) αΠα 115 σπτη ΜΜία- 

οἷς νογίδτ ἔπογίπε ὅς τπυίτα ραγαάοχα ργοζιο- 

τίηΐ, ποι ΓΔΠΊΘῊ 1111} ΟὈπΟΧΙΪ πιογο, ἘτΡΙαΐο 

Οεἴοταπι εχ ΡΗΠ οὐρᾶς Ῥγιπασοτγίσας ργαθσθρτῖβ, ἴπχτα 4188 

τίλος ῬὨΪΟἰΟρ εἶ86 ὁμοίωσις πρὸς τὸν Θεὸν ἐργΓορὶε γογ[απὶ Πξιιπι 

εχρ ἰοατ τρίς ϑοχταβ ]. ς. ϑρεζξατ πὰς ἀπο 1 Ὲ Διιγεο τ. σαΓγπι, (ο- 

τουῖϑ βεπιῖπᾶ ρίάπο Ἐπιρεάοοϊεο [Π|: , 

Ἑσσεω ἀϑανωτᾷ» Θεὸς, ἀμβροτῷ», ἐκέτι ϑνητός. 

ψθὶ νιάς Ηϊογοοίεπι. ας ὃς ᾿ρίιπι ΑΡοΙοπίμπι ᾿π Αροΐορ. δά 

Ῥοππτίδη. ἱπξ. ΤΠ. 7.7. Ι 

χἢ ἤδη γὰρ ποτ᾽ ἐγὼ οςουτῖτ Πῖς ἘπιρεάοοἹ 5 νετίις ἀριά 

Αἰμοπαοιπι φιοηιο ]. ΠΙ. πε. Πίοροπ. Ινᾶεττ. ΝΠ],77. Δπ- 

τθοῖορ. 118..1. τἴτ, εἰς Φιλόσοφες. ΟἸγπιρίοάοτιπι Ὁοπιπιθη- 

τλτῖο ἰπθάϊτο ἴπ ΡΙατοπίς Ρ θάοη, δά άε ὃς ΟΙ ἐπι. ΑἹ. ϑεγοπι. ]. 

ὃς ΟΠ μπι σοπτγα Πα] Ιλ, ἀκ ὃς Αἰτοτ ΠῚ δὐαϊάοτγε: 

Θάμνφ» τ᾽ οἰωνός τε κορ ἐξ «λὸς ἔμπυρος ἰχϑύς. 

ψεϊ νὲ ποππα!!ῖ πιαρὶδ [οριπῦ ργο Δ τος πτώμενος ὀιωνός τα δζς. 

ἂς αι ᾿εϑειοπὶς ἀϊπεγῆτατς ἰλπηρτιάεπι αἰ Πρεπτὸγ ἐρέγο Ἀϊε- 

τοτϑδαΐ, δὰ Μαϊςἢ, ρ. «6. (αίδιδοι, αὐ Ατβεπαειιπι, ὃς Με- 

παρίυς δὰ Πιορεπεπι 1]. ες, ΑἸ] ἀτητ αἀ ἢο5 νογίιι5 Ατιῇοτο!εβ 

1ι 116. 46 τεϊρἰγατῖίοπε, Τουτα ΠΑ παι ἐπι ΠΌ, ἐς ἀπ πιὰ ς. 52. ΟΒτγσ 

(οἴοππις Ηοπη!. 1. ἰπ Τοϑηπεπὶ; ὅς ΒαΠἰίι5 ᾿ῃ Ἡεχάαεπι, αι τα Πι 

Ἰοοα Μεπαρῖο ἰϑπὶ οδίγιαῖα, 
19 ὃν λέγεται πίμμε ποιησάιιενος ϑύσω 1 πέμμα ἢ. ε. ὧκ μέ- 

λιτος κῷ! ἀλφίτων ἐκ »μοίϊο 5 {πγίγα ῥογάεαζεα πιδζατα, νῖ αδες 

Ῥιοροη, ὙΠ, 53. να] οὐκ σμύρνης ΚΘῊ λιβαγωτῇ κρὶ τῶν πολυτελε" 

σάτων ἀρωμάτων γε ΑἸμοπδοι5 Ὀἱρποῦ, 1. 1. Ρ.3: ΝΈπιρε κέλητι 

υἱδτοσ ἴῃ ΟἹγπιρὶ οἷς, ἃς 4Ὁ ἀηϊπι ἰδιι5 εὐ ο παῖς Δ ΠΙποπάϊιπι εἴς 

ς εχ βιπιαηβ,, βιὰ σεπιι (Ἀσγοἷὶ ΠΡ πίτῖτ, Ηάδιῖς [ἃ Ἐπ" 

Ρεάοεϊος α Ργιβαροτα οπιπίπο. Νὰπι εαπὶ ῬοΓραγτ. ἀε νῖτα Ργ- 

τθιαρ, Ρ. 196. οὐπὶ τορουΠοτ ΠΡ οτοπιυιίαπι τε ΠΡᾺΠ] τελαρα! 

Ἰατοτίδιις αϑηιίμαίοτε , ζαϑυτῆσωι αἰοῖτ σι κέτινον βών, ἰάαμε ττδαϊ- 

ταπι αὐ ἀσουγατίοτίθιις Γογιριοτίθιις ἀἰςοῖς, τοάδης ΟΡ] αι 605) 

4υὶ πεςατοπιθοη ΔὉ εο πιαόξαίαπι δῖα ἱπηπηο]ατάπι αἰςιιηῖ) 

αυοά Ργιβασοτας ἀϊ{οἰρ πὰ εἰς αἰίεπαμπι, ΤΑ] ἐπὶ Βοιεπὶ Αἰε- 

χαπάτίας οὔτι τε ΑροΙ]ομίτς ιοαιε παγγάτιτ ἱπᾷ, 1. Ψ. οὯὉ-. 

25. Ῥγιβαρογαβ διιζεπὶ Ὁ Αερυρτῖς τ]1ς5 (Δοσιοιὶ ἀυ χης οἐχ- 

Ἐπιρίμπι ρτίπηπι νἱάθτιγ, ιιοτιιπι Ρααβ θγίογεβ πᾶς ὃς Βας- 

«δὸ φαιτίνας πλάσιντας ὃς καὶ ἐπτήσαντας ταύτας ϑύριν ΠατΓᾺζ 

Ἡετοάοτις ΟἸῖο ρ.68. εἀ,ϑτερἢ. Βγᾷοῃπιᾶπαβ ργου ποῖα Τ θη - 

φαὶα ΆσΕπο Ιπἀοίαπ ἤπιε 414 οδίδτιιατε ΤΒειεποτιις νο]. 

1Π. Ἡοάοεροτίοὶ [πάϊοϊ ς.47 πᾶτγαῖ, Ἐὸ5 οηΐπι σοῖο ξείξο ὅ4ε-- 

ἑαρὰ εἰμίπιο ἀἱ πιο] ρίεπαπὶ Πίξεγς φαπύαιις πιαδίατε ) πε ὶ]ς ἀε- 

ἥσεητς στιόοτοπι Παιιίδητε. 

3Γ ἘΡΤ ΊΖΙ - ͵ ς 
ὕπω ὑπήχθησων τῇ τέχνῃ “- 

ΤΥΑΝΕΝΒ15. Ἶ 
γ΄ δ Ν ἈΝ οὐ λ ͵ ὔ Ν ,ὔ δ 
Η ἡ γῶρ σοτ ἐγῶῷ γενομῆν Ἀδρῆ Τεγ κορος τε. 

Ἐ 4,59 ΄ ἃ ΄ ζ΄ ͵ὔ 

καὶ ὁ ἐν Ολυμπίω ββξς ὃν λέγεται πεμμώ ποιησώμε- 
ΩΝ 19 Ν Ἄ ᾽ » Ἂ» τ Ψ Ἢ 

γος θῦσαι". τὠ Πυϑαγορξ ἐποινξντος εἴη ὧν. κουὶ 
Ὗ μ »“ νὰ 7 Ἄ 

πλείω ἑτερῶ περὶ τῶν τὸν Ππυϑαγόρε! τρόπον “φι- 
« ἿΞ “Ὥ ᾽ “Υ Ἀ “» 2 

λοσοφησάντων ἱσοροῦσιν, ὧν 8 προσήκει μὲν γὺν ᾿ 

“ ᾿ 5 ͵ὔ ᾿ μι , ὰ ᾽ ͵7 

ἅπησϑαι σπεύδοντα ἐπὶ τὸν λόγον, ὃν ὠποτελε- 

σαι προ ὑϑέμην. 

Ν ᾿ ͵ υ ( ᾽} 

Αλφὰ γῶρ τῶτοις ἐπιτηδεύσαντα Απολλω- 

; , ν Ν ,ὔ -“ 

γιον, καὶ ᾿ Θειότερον ' ἢ ὁ Πυϑαγόρως τῇ σο- 
ε ͵ Ν 

φία προσελθόντα; τυρωννίδων τε ὑπερώρωντου» κοιὶ 
ΑΥ̓ ͵7 7 ᾽ ", [ Α 

γενόμενον κωτα χρῦνες» ὅτ᾽ ἀρχαίως. ὅτ᾽ ὧὺ νέξς»ν 
" ὟΝ Ἵ 5». » 3 »“ 

“πω οἱ ἄνθρωποι γψινώσκεσιν ὥπο τῆς ἀληθινῆς 
ὰ Ν ε -“ ͵ 

σοφίας". ἣν φΦιλοσόζϑγως τε καὶ ὑγιῶς ἐπήσκησεν. 
ἥρω σο Ν᾿ Χ ς ἣν ΝΑ ω» δ ᾿ ει 

ὠλλ᾿ ὁ μὲν τὸ, ὁ δὲ τὸ ἐπώινέι τῇ ἀνθρὸς. οἱ δὲ, 
᾿ ᾿ , μὰ - 
ἐπειδὴ μάγοις Βαξυλωνίων, καὶ ἱνδῶν Βρώχμώσι» 
νὰ ͵ - ἢ , 

καὶ τοῖς ἐν Αἰγυπίω γυμνοῖς ζυνεγένετο, μώγον 
ε “ ᾿ ͵ὕ ἰ 

ἡγοῦνται ἐυτὸν,. καὶ διωδαάγλεσιν ὡς βιαίως σο- 
᾿ -» ͵ “ Ν 

ον, κωκῶς γινώσκοντες. Ἐμπεδοκλῆς τε γάρ, 
τ » ᾽ Ν Ν ͵ ᾿ 

καὶ Ππυϑαγόρως ὠυτος , καὶ Δημόκριτος» ὁμιλη- 
Ἵ] Ἁ Ν Ν δ ,ὔ 4 ᾽ ,͵ὔ 

σῶντες βῶγοις , Καΐς σο λῳ φιμονιον εἰπόντες 5 

Πλάτων τε βαδ' Ἰσῶς 

20 περὰ τῶν τὸν Πυϑαηθρεῃ τρόπον. ἴτᾺ σοάεχ Υ γατιϑἰδυΐεπ- 
ἢ5. Μαῖς εἀϊο Μοτεὶὶ : τῶν τῇ Πυϑαηόρα τρόπων. 84 π|8ΠΠ115) 

4ιοά ἃς οδίοτιατιπι Βεπεϊεἰο, σοτγοχογαῦ τρόπῳ νεῖ τρόπον» εᾶπ- 

ἀεπιαιια ςοτγεξείοπεπι ἱπιιθηὶο ἴῃ (ΟΠ ἀϊ5 Οτατοτί : Ρ οἰξοτίῃς οἰ 

εἀϊτιοπῖς ΑΙ άϊπαθ. Κι μαρδεε τατιϑ]διμεπῆς » ἰτα νοι Πηπιε 1ε- 

φεπάιιπι τ] σδαεγας ΟἹ. Βεπε]εἶτι5) ργοποσδιιεγάταιις 4 δα αι86 
Ἰεραπταγ ἢ6.1. ς.7. σύ μὲν ζῆϑι τὸν σεαυτῷ τρόπον» ἰγὼ δὲ τὰν 
Πυϑαηόρυ ζίσοιιοη. ΟΟάϊΐςο5 ἀπο Ματίςδηι δὲ  τυῖπαϑ ἰεσπητῖπ, 

μος ἴοςο ποῆτο : τὸν τῇ Πυϑαγόέρα τρόπον» [εὰ Ἀττι ςυϊμπι τῷ πιε- 

τῖτο γεΐρυϊε δαιτὶ ἀεἰςλτίοτ, 
γι. μὲν νῦν  πιϑ οἷς πος Ατεσιπι: ἀρποίοίς χε Ὑτδτίϑὶ, γι]- 

φατὶ παθθηῖμε νῦν. 

ΟΑΡ. 1101 ϑείοτερον } ἱρίς Αρρο]οη. ϑειασμὸν γοςαῖ 4- 
φὶοριδίαηε [υᾶτη 1. ΤΥ. ς, 39. ἶ " 

2 σοφίας } 8014. πιαῖε : φιλοσοφίας ν. Απολλώνιες. 

3. ὃς βιαίως σοφὸν] πιαῖε ϑυι485 : ὡς μὴ σοφόν. Οὐ]4 Πὲ ὁ βιαΐς 
ας σοφὸς Ὀρτίπιε ἱρίε ῬΕΠοῆτγατις ἐχρςαῖγ 4ιϊ 1ΠῈ. οαρ. ΧΗ, 11- 

ὈτΙΥ. γόητα ΑΡΟΙΙοπίιπι ογεαϊ που π.}}15 αἷς δὲ ΝΠ. 12. παγγὰπ- 
τεπὶ Ὁ Θπιοεγίιπι ἱπάπιοῖτ», φιοα ἀε]ατα5 ἤν ἀρὰ ΤΠ οπγτίαπιιπι.» 
ΑΡΟΙΠΟμΐι5, ες ὠπσόῤῥητον τίνα ἰσχὺν ἔχων. Ἐτ ᾿π Αροϊορία 

Αρο!]οπιΐ 115. Ὑ1Π. ο8Ρ. 7. 5. 9. φιοα Βὶς βιαίως σοφόν» νορα- 

τὰῦ τὸ ὑπὲρ σοφίων χρὴ τερατῶδες. Τρίὰ φράσις τοάϊε ἱπτἃ Τρ. 

ΥἹΙ. ς. 19. ϑαυμασιεργίας καὶ βιαΐᾳ τέχνης μιὰ δε ὅδαῳ ὠλήϑειαν. 

δὶς χιοαιο αυόξον Τςοπιιπὶ ργίοσιιπι ἱπ Αριογίδες βιαίᾳ τέχνη τὰ 

παιδικαὶ ϑηρωμένες αἰοῖς 605 4 πιϑρ οἷα ἱποαηταμηΠεητῖ5 ἅπῖο- 

τοπὶ ςοποιατα ηἰτιπτῖγ, Νοπιρε ἱποβηταπιθηζα βήηε ἔα οἴπε 

πατιισῖϑ γεσα πὶ», νπάθ ἱπῈ 1. ὙΊ. ς.1ο0. ὙΠείρεποπ,, Ογπιποίο- 

Ρδίβατηπι Ρτίποορβ., [π405 πιαβίας 1ηΠπιι!απδ, (ε αυϊάοπι ἰἰς 

τοὶ αι88 τεγγα παι ἤιὰ ὅς ἔροπτο εὐἄαῖ, εἷς χαίρεσα διδοῖ ἐυ- 

τὰ κι μὴ βασανίζοιτο ἄκυσα. Ἐτ ἀρὰ Ἠε]οάοτ. ΥἹ, 1. μοι- 

φῶν ϑεσμὲς οὐβιώζεδγ κι ἀϊοίταγ πιι]οῦ ἐπωδές. 

4. δωμόνια 1 ραγαάοχα νετίοτα πιαϊυὶ 4ι8πὶ αἰλμήγα, ἘΠῚ εηὶπι 

γοχ μέση, πᾶς ἡπαπάοαις ἀριιὰ ρτοξποϑ οείαπι᾽ [οτίρογεϑβ » 

τες εχιγαογάϊπαγίας Πσπίςας, πα ἃ ἀϊπίπα νίττιῖθ,, ἤπιθ αἱΐα» 

ΤΕΓΙΠῚ ΠΑΙΌΙΓΑΠῚ ΠΟΠΊΠΊΙΠΕΠῚ ἐχοθάθηϊε , ργοσοάδῃτ. δι ας : 

Δαιμονίωςγ, παφαδόξως. ὁ δὲ ἰς τὰ ἀφροδίσια δαιμονίως ἐσπεδα- 

κώς, ἀντὶ τῷ παρῳδέξωςν ὑπερφυῶς. 8ὶς ἴπῈ. 1. ὙΠ. ἤπε, Δα» 

μονίοις λέγοις ἐς Αρο]]οπῖο; [δ ἐγευχεν ΒΒΠΠοΙτ. αἰςῖε ᾽ 

ς ὑπήχϑησαν τῇ τέχνη ] ῇς 1.0. τς, 12, ἔπ. κατηγορίας ὑπα- 

χϑίντες. ἃς 1. ΥἹ, ς.13. ὃς γὰρ ψεύδει ὑπηγοίγετο δίς. 

Δ. εἰς Αι- 

᾿ 



4 ἬΝ τσ  γλὺν ΝΒ 

ἐἰς Αἰγυπῆον ᾽ καὶ πολλὰ τῶν ἐκέι προζρητῶν τε καὶ 

ἱερέων ἐγκαταμίξας τοῖς ἑαυτῷ λόγοις» καὶ καϑώπεῤρ 

ζωγράφος ζ ἐσκιωγρωφφημένοις ἐπιξωλῶν χρώμα- 

τῶ, ὅπω μαγέυειν ἔδοξε, καί τοι πλδσω τῶν ἐἰν- 

ϑρώπων φϑονηϑ εἰς ἐπὶ σοφίω. , 

προριισιϑέσιναι πολλὼ καὶ προγνῶναι διοιξώλλοι 
δ Υ͂ Ω δι δὲ ͵ ͵ δ 

ἂν τὸν Απολλώνιον ἐς τῆν σοζίων ταὐυτὴν" ἢ διω- 

Κρ ΜΨΑΚΗ ἦν ουδὲ γὸρ τὸ 

᾿ ,ὕ 5 θα Ν » 

ξεξλήσετωί 7 γε καὶ Σωκράτης ἐφ᾽ οἷς πάρω τῇ 
«ἢ ,ὔ ᾽ ᾽ ὑτ" 

δαιμονίᾳ προεγίνωσκε », καὶ Αναξζωγορως ἐφ᾽ οἷς 
π΄ Ἐς, 5. ἙΝ ᾿ ἢ 
᾿προύλεγε. Καΐτοι τίς " ἐκ ἔιδὲ τὸν Αναξαγόραν 

᾿ τ δι Ἐξ ἐῶ ἐν ΚΝ 1ο 
ὀλυμπιασι μεν» ὅποτε ἡχισῶ υοι» σπωρελιλοντο 

πα δὴ ᾽ Ν ἊΣ αἵ »εὖ 4 ῷ Ἂ Α 

ὑπὸ κωδίῳ εἰς τὸ ςάδιον ἐπὶ προῤῥήσει ομίορε, οἰκί- 
ε » ,ὔ ͵ὔ 

εν τε ὡς πεσεΐτοιι προειπόντα, μὴ ψεύσασϑιωι, πε- 
Ἄῃ Πα 7 ΠῚ Ἐν " δ ς« ͵ὔ 

σῶν γώρ' νύκτω τε ως ἐξ ἡμερῶς ἐφ. Καὶ ὡς ἍΩ- 
δ Ἢ , ΙΝ ΞΡ δ ͵ 

90," περὶ Αἰγὸς ποταμδς " τῷ ἐρανξ ἐκ οϑήσον- 
Ὗ ἣ - 

ται". προανωφωνήσαγτω ὠληϑεῦσαι!; καὶ σοφία 
ΤῸΝ ΝΝ , Ἵ ᾽ ον, 
ταῦτω τῇ Αναζαγόρε προς ϑέντες , εὐζροιρδντοι 

͵ὔ Ν Ν ὔ 

τὸν Απο)λώνιον τὸ κῶτὰ σοφίαν προγινωσκεῖν; καὶ 
ε ͵ ͵ » γΥἡ ΕΣ 

φασὶν ὡς μώγῳ τέχνῃ ταῦτ ἐπρατε. δοκεῖ ἕν 
Ὕ ΝΩ, -“ »ν ΚΝ τιν 9 

μοι μή περιϊδεῖν τήν τῶν πολλῶν ἀγνοιαν", δὰ 
"Ἢ ,»ο» ΔΌΣ δ - “ὦ ὝΕΣ 
ἐξασχριξῶσαι τὸν ἀνόρω τοῖς τε χρόνοις, καθ᾽ ἃς 
,ὔ ΝΥ, ᾿ - » ν᾿ ἀμ 

εἰπε τὶ, ἥ ἐπρφξε; τοῖς τε τῆς σοφίας τρόποις.» υῷ 
“ΟΥ̓ " Υ ΤΑΥ͂ -“ Σ 

ὧν ἔψαυσε τῇ δαιμόνιος τε καὶ ϑεῖος "γομισιϑῆνοι. 
,ὔ δ "ἵ Ν ᾽ ὕἷ - 7 ᾿ 

ξυνειλεχται ε μοι τὰ μεν εκ πολεῶν, ὀσόσοι ὠυ- 
.“ν» ᾿ δὲ σ“- »“ Εἰ ΓΕ ὙΠ “ν᾿ " 

πϑήρων, τὰ δὲ ἐξ ἱερῶν, ἑπόσω ὑπ᾿ ἀυτξ ἐπανηχθη 
,ὕ Ν π ὕ] λ ΝΠ : Ἧς 

παρωλελυμένω τὸς ϑεσμεὲς " ἤδη, τὼ δὲ ἐξ ὧν 
“2 ψΨ Ν ᾿ “" Ν ΟΣ) -“ 

εἴπον ἕτεροι περὶ ὠυτβ, τῶ δὲ ἐκ τῶν ἐκεῖνα 
᾽ “ 17 9. ἣν ᾿ -“ -“ 

ἐπιςολῶν ἡ. ἐπέσελλε δὲ βασιλεῦσι, σοφιςαὶς, 

Ἷ . - »- 

6: ξωγράφος τὰ σογγοχογαῦ ΟὙαζοτΙΙ5, ᾿τὰ ΟΠΊΠο5 σοάϊςες πο- 

ὌΕΙ ΓΑ 6.1. οἵΖ, 

ἴῃ Αςργρίμπι ργοξείξι5, πα] 16 ργΟρΠδιαγαπι 
(ιεεγάοεπησιο 1ΠΠ|ς ἐχηεπαπμη ἀϊέγα [π|5 δάπη- 

. (ζοη5,8ς ριΠΟΥ]5 ἱπΈταν Π᾿πεαπιθητῖς ΠΟ] ογο5 Πρ ογ- 
ἱπηροποΠ5 ) ΠΙΙΠΑΛΙΔΠῚ ἃντὶς πιαρίςας (υἰριοϊοποπι 
{ΠΌ1Π|τ| φυιαητι5 ΟὟ (ριεπείατ πηαχίπς ΟΠΊΠΙ ΠῚ 
πιογίαἑπππὶἱππ!ἀΐας οδηόχιμβ ἔποτῖς. Ννεαας 14, 
404 πηΐτα ργδοίςπίοσγις δίαμια δηζθα ((πποτῖε, 
ἈΑΡο]οπίμηι τα] ἀρ᾿επεῖδο γοιτη ρογάροτ : σα 105 
ΓΕΙΙ5 αἰϊας οτίαπι οὐ δοσγαῖθβ, ΟὟ θα πᾶς ἃ 1)46- 
τποης δηΐς εἀοΐδις εἰ, ἃ Απαχασογαᾶβ ΘΟγι11, 
48ς ργδεάϊχιτιςαιια. Ἐσυϊάοπι επὶπὶ Ἀπᾶχαρο- 
τῶπι {ἷ5 ἱσπογατη ΟἸ τρία, οαπὶ πλϊπἶπης ρίπος- 
τεῖ, Ῥε Πἰσθαπη νείζεμη ἱπάπιατη ργος ες τη [1ὰ- 
ἄϊιπι. ἐο 4ιοα ρ ππατ ργαείαριγει: δὲ ἀομηιπιν 
οὐπὶ ςαίιγαι ργαθάϊχίες, ποη ξεξε ΠΠς, (τατῖπι 
απ σογγις: ὅς σαπὶ ἀϊεπι αποαιιε ἴῃ πο- 

11. αἴας Ἰαρί ἐς ἀξ σοῖο Ῥγορῷ 
Αεροϑ ροϊαπΊοβ Γαΐταγοβ ργας αἰ χιΠῈτ, οιεπίιπε 
14 φοπιργοθαίε ἢ Ἐξ {πα ημίάοιτι ἴῃ Απαχαάροτγα 
(ρίεπαας τἰδιιεπηίεβ, Αρο]οηΐο τάπιοπ Ῥγδοίςι- 
εηταπη, {1186 4 (ὩρΙ επτα {1τ, Ποσδητ, ὃς ΠΊΔΡῚΟΙ5 ἃι- 
εἴδει ΠΠππὶ ταῖϊα ἔσο Πς οὐ πηπαηειυ. ΜΠ απι 
πάηιιο πΉΠ1 οἵ Πβαπι νυρὶ Ἰρπογαπτίατη πιἰπίπις 
ἔειγε [δ αἼσιγαῖς ἀδ ἴδητο ΥἹΓΟ, 4110 ΠπΔΘ ας 

τεπιρογα ἀἸχοτῖζ ἀμ ἔοςογῖς, {πὰ ἴτοπὶ Ρ ]οίο- 
ΡΠαπαϊ ππείμοάο, υἴἀδοπηοπίαϑ νἹ ἀογεταγ ἅΓα τς 

ἀϊαίπι5, αἴδοθειις διότ, ἀπ ρίςεγο. 14 αὐτεπι 
ΤΉΪΗΪ οοἸ Ἰούδα ραγεῖπι εχ οἰμιτα τι ἔπητ, {πᾶς 1}- 

1μπ| Δἀαηπάτιιηζ, ρΑΥΓΙΠῚ ΕΧ ΓΕ ΠΊΡ115 Ὁ ἰρίο γοῆδιι- 
γΑ[15. ἙμΠΠῚ (ΔοΓ Θογιπη τίς ἰαπι Οὐ ΓΟ] οι Πςπε, 
ῬΑΓεπη εἰμ ΟΧ [157 4886 πηαϊτογιμπι ἰογπηΠΙθι 
ἄε εο ςεἰεῦγαία πιης. ποηπ]]α εχ ἐρί Π0]15 4πο- 
πε ρῆμ5. ϑοηρῆι επὶπὶ δά Κδροθ, Δα ΒΟρΡὨΠἴα5, 

το τ-------Ἐ-ς- --ς- τὌτὉτοτοὠἰ͵ηἠηο7ὔοὔρρ᾿ τ᾿ ----ῆς-π.-:.:-΄.- ----΄-ΦΠ-0Πνϑ..΄΄ρΠῤΡὀ Ι.. ......--.-.ς--ς---τ--΄.-..-------.----------------------- - --- “-------.-- 

εἴϊπε (ο]1εῖ) {πὸ νεῖθο Παϊῖσάσο, ἀρῃᾷὰ θοπῸβ διζοῖες ποῖᾶ- 
Πτὶ, ὅς δυάς: [τὰ ̓ρίε φιοαις ἱπ ςοἄ. Ἀερ. ᾿ηπεπεγας Μοτσεὶ]. 
εὐΐπ5 τα η τεχειις ζωγρώάφοις Βα εῖ, νἱ δζ εἀ, ΑἸ4, 54] "παῆις 
ἐπιεπάδιιεγαϊ ζωγρώφει. 

7 καὶ διαβ.] 8:ς ἴῃ οοά. Βερ. Ρατῖβ. Μόσε]]β., ἢς ποϑ τη ὅτα- 
εἰσ]. Ἱπι δ πί πηι! 5 ὅζ 5144.) ηυἱ ΠΑΡ ει ἡ ὅτω διαβ. Ἐαϊτὶ ρτίοτγες 
ΒΆΡοπε ᾧ διαξεδλ. πιῖπιιβ Ἄρτα. 

8 Καύτοι τίς ] ργίογες οἀ4. Βαερδπε χὰ, τίς. Ἐχ ςοά. Ἀεσ.τὰ- 
πιεπ ἔδσίυς 4||4τὸ Ἰεδεοποπὶ μᾷης οὈ[οτιαιιεγατ Μοσε]]. 

9. Αναξαγόραν Ολυμπιάσι ἰάοπι ῥτοάϊε Πίορεη. Π, 9. 
Ἀεϊϊδη, ἀε δηῖηλ], ΨΊ1, 8. 

Ιο παρελθόντα ] ἢς δζ ςοά. ποίξτϊ. δι, προελθόντα 'ἱπ Α- 
πολλῶν. πιαῖς ἴἀοτη σροσελθόντω ἱπ Αγαξαγ- 40 8 Ο]. Βεητίεῖο 
1δπὶ Ὁ ἘτιιΆτιΠΊ. ᾿ 

11 κοὴ ὡς λίϑοι ] ν, Τῖοσ. ἴνδεστ, 11, 9. ὃς ςετοΥ} 84 εἰιπὶ] ο ομπὶ 
ἸΜεπαρῖο οδίεγιιατὶ. 

᾿ ι Αἰγὸς ποταμὰς 1 Ἰεσεη τη ᾽ πῇ πιϑὶ 5 Αἰγὰς ποταμὸν 

ἡιοά πιαρὶϑ ρ᾽άοιῖε Ὠίοσεηὶ, φποάσις [εημῖταγ Απιπηίαπιι ], 
ΧΧΙΙ. αυΐ Βαθεῖ πϊγος ροϊαρρῖες. ὃς ῬΊ τητπις Π) 58. 401 «ερος Πϊηε- 
γπεθ. Αἰγὸς πὐταμύς τάπιεπ ΒΑΡ επι Ατιῆος, Μειϊεογοΐοσ. 1,7. 
ῬΙ τάν ςῃ. ἴῃ νῖτα ᾿υνίληἀτῖ, διε ρ ἢ Δ Πι5 παρ. πόλ. Ζεῖζες ΟΠ1].110ν. 
8092. δὲ 4{1|. ΝΥ εΠΊρε ντγιπίαιιε γεξλε ἀϊςίτηγ: πος ταπιεη ργάςτι- 
Ἰογε το Ἰοςο τυταγιιϑ, ϑαϊ πιδῆιιθ ὅς Βεπιίεἶτπι5., ἔδιιεητημε Παῖς 
Ἰεέδλιοπι ςοάεχ Ψαΐςαπιι5 ῬΓ. 41 ποταμιές, ὃς τ ιπα5 4111 πὸ- 

παμές Ἰερῖτ. Ῥτίοτος δάποηεβ Βαθεθδηῖ ἀγὸς ποταμό. Ὀεἴοτα 

Φοὐἰ5Πηλιπὶ {{π ἩΓΘ]]εἴροπεῖ ορρί άιιπι. 
12 οκδοϑήσοντεῃ 1 ποίσίο οὐ εὐξῖοπεπι παης (ο]Ἰεΐτεῖ, νὰ νεὶ 

οηλυϑήσοντιν ν Εἰ εἰ θοϑησοντο [ ὈΠΙτιὰτ Αεφ. Μίεπαο. αὐ Πῖο- 
δέπ.1,}0 ως ἐπὶπι ηυϊ άεπὶ οἰ ντγασιε 11 νοός, [εἀ ποη [οἱά, 
ἴῃ πος περοῦο ΡΒ] θτάγοῃιις., φερομένην ΘΠ ἀέτραν Ω χρῶ- 

τον ἐνέδοικε» ἐκριφῆναι χρὴ στ εσῶν ἀϊοῖτ, ΡΒιοἤτατιι τάσις πὸ- 
41 πῶσιν ορῦπιε γεγῦο οκδαϑέσοντοι Πρηϊβςαιίς., αποά [4 - 
Ῥίωπι οἰπὶ ἱπιρεῖι! ΠοτΆτ 7) 4.8}15 Δαματιπὶ ετίαπι σαρηίίατη» 

ἕ 

τι15, 
14. ἄγνοιαν 1 ἴτὰ Ρ΄Ὸ ἄνοιαν ᾽π οὔ, ἈΘρ. Ῥατίβ. Ιερὶ οδίδγια- 

αἱτ Μογεῖ!5. Οπιπὲς σοὐά. ποῆτι μΒαδεπιάνοιανγ νι ὅς 8ι1- 
445. Μοτγε εις ὅς ἈΠΙπιιοςοῖη. ἡρμογ γί νοττε γα Πτ 7) ἔλιιοταιις 
οπιηΐπο ηιοά ρϑι|0 δητο ἀϊξειπι ὅπω δι κυϑρωσοι γινώσκεασιν 

15 δαιωδνιός τε χὰ ϑεος] ΡΙυτατοῦ, ἀδ αὐ ὰ. Ῥοεῖ. κρὸ πρφίγμιας 
τα κρὶ ἤ3η χρὶ »ἡ δία λόγες κ ἄνδρας ἐϊώϑαμεν δαιμονίες Κρ 
ϑείες προσαγορεύειν. ἘτεηπΕπ5 ἱπάς Παγιπὶ νοουπὶ ἀρὰ Πε- 
το εποπι; Ιάτοπεπι ὅς ςεΐεγος σοπίπηδεῖο ἘΠ᾿ αυτεπιδαρμόνεὸς. 

1άεπι πο ἃ ϑεῖος ντλαύμων δς Θεός ἔν ποηγπηα ἤππτ ρ8 {Π|π| 5 ντ ἅπ- 
τεπ᾿ ϑεῖος Εἰς ἀἰοἴτιτνῆς ἱπξ. ς.ς. τὸ αγχῇ Θεῶν ἈΡοΙ]Ιοηΐο ετίθυΐ- 
ἴὰτ. Νεο ϑεῖος τάμτιπὶ (δά ὅς Θεὸς ΑΡΟΙ]οπίῃς, 1Δαὶις ἰητεν 
ΡΥγλεοίριια οαπίδε ἀριι Τ)οπιτίαπιπι εἰ ἀδεπήαθ ἀγραπιεητα 
1ηῈ 1.11 δ ΙΧ. φιοὰ τρίς ταπιεπ], ὙΠ. ος ς. ἴτα ἐχρ! σα: ὅτε 
“ἂς ἄνθρωπος ἀγαϑὺς νομιζομενος Θεξ ἐπωνομίᾳ τιμᾶται αΔά.]. 
ὙΠ. ταρ.7. ϑὶς ὅζ [γος ἱπτουσορϑεις [ς ὅς [πέος ΡΒΙΠοίο- 
ῬΒος Θεῖς ουν ἀἰοεγεῖ, ἔτι τείροπαϊι: ὠγαϑοὶ ἐσμὲν ὄνϑρωποιν 
1 1Π|.. ς. τὸ Εοφιε [ξηπι ξοτίβη Ὑμεοάοτγιβ ιοπάλπι Θεὸς ΕἸ Ἀπὶ 
ἀϊδεις, ντας αἰϊαπι οἴῃ γοῖ γα οποῖη γεάάατ ὈΙορεπο5 11, τδο. δἀ- 
ἀε ποΐατα δ ςᾶρ. Τ. Οὐαπηι!ς ππαρὶϑ ετΑπὶ πὰρ πίε ἀε ΑΡΟ]- 
Ἰοηῖ ἀϊυϊηίτατα (θη ΠΠὲ νἱάεαητανγ ἰναςεάἀδεπιοηῖ! ἱπῇ, Πδ. ΤΥ. 
ς.30. ὃς ἱρίε ΡΗΠοθτατις 1. ὙΠῚ 12.132. ἸάοπΊχιε ογεάιάογῖπς 
ἈΠῚ μάυτρδιςῖ, ἐς 4υῖδιι5 δα Εη. ΠΠ τὶ Υ ΠῚ. 

1ό ἐπανήχϑη παραλελυμένα τὸς 9. ρτίοτες οὐϊοηε5. τπαῖς 
ἐπανήχϑη παρῳλελυμένες. ΜεΙΙοὐεπὶ [ΕΟ ποπΊ εχ οοδά. πο- 
ἢ τίς τεξίταΐ πιιι5.4 0} Οππ 65 'π ΕἈ πὶ σοη[εητίιητ, ἃς ϑυ14. 51. 1ε-- 
ξεταῖ φιοαις ἴῃ ςοὐ Ἀδρ.ΡατΙΓ ἉΓΟτο πο, ἱρίσημο Ποο (δπῇις ρΡΦ- 
ἤυ]λι, Ὑ γατιο!αυϊἐπῆς ςοἀ, ρτὸ ϑέσμ ες πα οι ϑεὺς ΠΡ τα ντῖο. 

17 τά δὲ ἐμ τῷ ἐκεῖνα ἐπιτολῶν] πδες 'π ςοά. Ἀ6ρΡ. ῬΑτΙ, (Ἔττιὸ 
δὰ (8 4[14τὸ Μογε]ϊες ᾿οσὶ οδίξγιοτ. ἴπ ποῆτις δου ποὺ νῸ - 
18 πες νεβιρίαπι,. ϑεπίμβ οπιπῖπῸ ταῖς φαϊὰ ρουϊαι, νπάς ἔα- 

χαμηγντ ἰπτεγρσοῖος απο ας Πππ|}6 414 τἰηἰογαδγίητς ; πδπὶ ὃς ἈΜι- 

αα ΡΙν- 
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Π18.1.ε.3. ΑΡΟΡΕΟΝΕΙΙ 
δά ΡΠΠΟΙΌΡ μος, 84 ΕἰΙεπίδ5, αα Πεῖρμος, 84 [π- 
405,44 Αοργρεῖοβ, 4ς [)115, ἀς ρεπεθιις, ἐς τιο- 
τῖθυς., ἀς ἰεσίδιιβ, ἀἀπογίας αιᾶ5 ἢ αι! σοπι- 
αὐ Ππα ἐδ, ΙΔ ἀγριεθαῦ, Οἱας εγρὸ ςογτίογα νῖ- 
ἀεδαπίαγ ἰη ἤπης πιοάμαη ςΟἸ]ερὶ, 

4 ταῖ αιϊάαπι Ὀατηΐς ἰη ΡΗΠΟΙΌρΡΗΙα Παιιῖτιαῖο, 
Μ|π| φητίσιας σπομἄδη οἰπις5 : 15 ΑΡΟΙΟΠΙΙ ἀ1- 
{εἰρυίῃς ἧς τπογὰ οἴπι5.. ἴῃ ααΐδι5 εἰ (Οοίπιη (δ 
ΘΙΠῈ ἀϊεῖτ, ἀείςεῖρῆς, ὅς ρΙαοίτα ἀϊδααις, δε μας 
αἰαϊπαυίς οπληΐα. Τλαπλ 5 απειπι ςορΠαίι5 41}1- 
ἄλτα σου ποηζα05 {1 05 απΐθα Ἰρποῖοβ []146 
Απριΐας ποίοϑβ [οοῖς: [πὶ σπΠπ5 [αγΠΠΠ14 σιιπὶ ὅς 
ἰρίς οἴδπι (ταῦ επὶπὶ τΠετογίςας ξουϊγατίς Ππι- 
ἀϊοπηηπια.) πλῖῃ].. νὰ γοβηρσεγεπι ἀἰαιτ ας {45 
συγαπηαιο οἱ σα οη 5 Πα γοΠΊ, ἱπ τπαηάατὶς ἀ6- 
ἄϊτ. ΝΙΙΏΙΙ5 οηὶπα 116 Ποπιο ρίαπο ἡπιάειη (8- 
᾿τἰ5, δ ρατηπὶ ἀπογίς {Πα ἐχροίπεγατ. [Ιης]ϊ 
ργαρίεγοα ἴῃ Μαχὶ ΠῚ} σα μ!ἀδπη Αθριοπίς ΠΌγιιπη, 
4| Αροΐ θη τ Δορὶβ σοϊα οπιηῖα σοπεπεῦαί, 
ϑιης ἃς αὐ Ιρίο Ἀροϊοηίο ταδυΐας το αιπιεπτὶ 
Ῥετγίξειριας, εχ ααίσας ρογίριςὶ ροτεῖϊ, πὲ ἀϊμ1- 
ΠῸ δόξεις ἱπηρείι ΡΠ ΠΟ Ορἤδευς Πιογτ. Μοεγα- 

ΤΥ ΑΝΕΝ δ 1.Ὰ ΕΣ 
Φιλοσέφοις "Ἠλείοις, Δελφοῖς, Ἰνδοῖς, Αἰψυπΐίοις, 

ὑπὲρ ϑεῶν, ὑπὲρ ἐθνῶν ", ὑπὲρ ηϑῶν, ὑπέρνόμων: 
γὰ “ἢ Ν ᾽ πρωρ᾽ ἃς “ὅ,τι ἂν πρώτΊοιτο, ἐπηνώρϑου. τὰ δὲ ἀ. 

κριδέσερα.» ὧδε ξυνελεξάμην. 

γένετο Δώμις ἢ ἀνὴρ ἐκ ἄσοζος. τὴν εἰρχαίαν 
ποτὲ οἰκῶν Νῆῖνον. ὅτος τῷ Απολλωνίῳ προσφθιλο- 
σοζήσας, ἀποδημίας τε ὠυτξ ἀνωγέγρωφεν, ὧν κοι-. 
νωγῆσαι καὶ ὠυτόςζφησι, καὶ γνώμας, καὶ λόγες, 
καὶ ὁπόσα ἐς πρόγνωσιν εἶπε. καὶ προσήκων τὸς 
τῷ Δαμίδι, τὰς δέλτες τῶν ὑπομνημάτων ὕπω γι- 
γνωσκομένως, εἰς γνῶσιν ἤγαγεν Ἰουλία ᾿ τῇ βα- 

σιλίδι. μετέχον δὲ μοιτῷ πσερὶ ὠυτὴν κύκλε (καὶ 
γὰρ τὲς ῥτορμκὲς σάν]ως λόγες ἐπήνει, καὶ ἠ- 
σπώζε]ο) με]ωγράψαι τεπροσέταξε τὰς ὃ ἰᾳ]ριξὡς 
τάυως, καὶ τῆς ἀπα[γελίας " ἐυ]ῶν ἐπιμεληϑῆ-. 

γι. τῷ γάρ, Μινίῳ ᾽ σαφῶς μὲν, καὶ δεξιῶς δὲ ἀπήΓ. 
γέλλε]ο. ἐνέτυχον δὲ κοὶ Μαξίμᾳς τῷ Αἰγιέως “ βι. 
Ολίῳ, ζυνειληφότι τὸ ἐν Αἰγαῖς Αποϑ)λωνίᾳ πάνγ- 
τὰ, καὶ διαθῆκαι δὲ τῷ Απολλωνίῳ γεγράφα.- 
ταιἶ, πο ὧν ὑπάρχει μοωϑεῖν, ὡς ὑποϑειάί. 
ζων τὴν Φιλοσοζδίαν ἐγένετο. ἐ γαερ Μοιρᾳ- 

πμοςῖπ, ὃς ΜΌχεΙ]. »ρογιγρεήθα οὔλανρῃ ἐκ ἡρηισ {ἔγρτὲς γ χαρά οχ ἱπ- 
'φεπίο Ῥοτίιι5.) επίπι Ππδάεπεε, 4απὶ δαζογίτατε οο ἀϊςιιπὶ 605 
᾿ΑΘαΙάΠς ρυτο., δυϊόα ἴτα τὲς δεσμεὶς ἤδη. τα δὲ ἐξ ὧν ἕτερφι πρὸς 
ἐυτὸν ἥ ἀυτὸς πρϑς δας ἔγραψεν. Ορτίπιο {ἐπἴπι, πιο 1186 4ιο- 
41 ποπ εχ ἰπρεπίο ρος 4γαπι ΘΟ ἀίοιπι διτοτίτατς βαρ οαῖ, 
οἰ 8 σοφιςαςγ) Διλοσόφοις ) αἰ Πίπρεῖς ΡΒΙΠΟίΌΡΗος δὲ ϑορῃι- 
βιας., ἡιιοτιιπὶ ΠΟ πη Πυ1Π ἀπ α ΠΠΠΠΠ15 το πῚρ οὐ θι15 ΡΟ Πη [οπτπὶ 
νἴμπι ἈμΠς σοπβας, νἱὰ, Το σοποπΊΙ, 12 ὅς [δ᾽ Μεπαρίμη. [π- 

Ο ἀε αἰείπόϊα οχτίτίς νέτα τε ἀρρο!Π] το, νλείδηιιβ νο οἷβ σοφισὴς 
φοσορτῖο 4ῖι ἀξ τὸ Ποπηι} 1 Ογοίο  ἶτι5 Βα Βοτ ΩΤ οδίγ. ἈΒετοτ. 
1.1. σἀρ. ΠΙ. ἅπ. ϑεάεχ εο ἀϊβίηπξεϊοπεπι, ααας ῬΑ] οΙγατὶ 
δειο ἱητοῦ ϑορηἰς οδείπιυίτ, Δερτε ςο]]ρᾳ5. Ορτίπις ελτῇ 1ρίε 
ἜΧΡΊ σας ῬΗΣΠοὐἶγ, ρυδεῖ, δὰ νῖτ, ΘΟ ΡΒ ατιπιν νδὶ Βορ ΙΒ  σάπὶ ἵπ 
παλαμὸὶν ὃς νέαν γε] ροτίιι5. δευτέραν αἰ πη αοΐτ, Π]απὶ ῥητορικὴν 
φιλοσοφδσαν ἀϊσεη5, οἰ πέαιο Ρτποῖρεηι Ο ογρίδηι ξ ῖςηβ : Βαπο, 
αιιδητιπὶ ἐχ ἀο[οτίρτίοπε εἶτι5 ρεγοίρεγς ΡΟ ιπὶ ῥητορικὴν πολι- 
“αἰκὴν» εἰπίχις οτὶρί πες ἃ Λείςίπεπι τοξεγθηβ, 

19 ὑπὲρ ἐϑνῶν, βοΤερίεν ταῖσι, ρτὸ 4 Ψυρατὶ ἐθῶν. ΙΔ οπὶ 
ὈπΉΙ ας [ειιεητῖα νοῖθα ὑπὲρ Κϑῶν, ϑι6445 σοπίγα ὑπὲρ ἐθῶν ποῦ 
δοποίοις. Νεπιρε νοὶ] ἐθῶν γε] ἡϑῶν γοδσιπάατο νιἤηπι, Ἐογίδη 
ξεττὶ ροῆηι ἢ ἐϑυῶν συ Ύ2εῖ5]. 1ερ85. δῖ δηΐπι σετὲδ ἀς Ἐγε- 
“γἰΐε (οτῖρῃε Αρο]οπῖας 44 ϑοοροϊίαπιμπι ἱπῇ, ς. ΧΧΤΙΥ ἀε αἰ ῖς 
ἔοτιο λά 4]10 5. 

20 παρ᾿ ἃς [( ρο ϑα!πηαῦ, τεπίτοῖς ΟἹ. Βοπεεἶτι5, νὲ σείεγαι 
λὰ νόμων. δίσαιι Αἴ, 18, 3. παραὶ τόν νὅμον ἀϊοὶ οδ[εγιιαῖ, 
Νοῆεῖ οοὐά, οπιήο5 παρ᾽ δες», νὲ εὐϊτὶ, δὲ ϑυ 485 : αιιο, ἢ τοῖῖ- 
τιςη ἀπ, το ογε5 Δ εο 5) 01 θ 85 [οτῖρῇι ΑροΙ]οπίμς, νε τεηῆις ἢτὶ 
οὔτηΐα ἀρυ δἐο5 ρογεπάδ ἀϊγεχις ΑΡ ΟἹ οπῖμη:. 

ΟΑΡ. 11.  δέμις 1 Βαπιάϊς λίεβ πιαΐτα ἰπ μας δϊῆο- 
ΤἱΔ πιεητῖ0 5) ρεγρϑιι ΡΒ οἴτατὶ (ο οἰ, Εχιαῦ θοαὶ Αςοίὰ- 
ςο1 ϑοβοίϊου δα ἢ, ], ἰπ εἀϊτίοπε ΑἸ άϊπα, ηιι46 ὅζ τη ΒΒ], Υ δεῖς, 
Τετι χὰ ὁ Λυκιανὸς ὡς ἀϑέω μέμνηται. ἸλοίρΙοἷτ ἀυτοῖπ μὰς ἀπ- 
Ῥὲς Παρεῖρ Ἐρ᾿οιγαοαπι ΡΒ: οὐορίλιπι, ουΐα5 πιεητῖο εἰς ἴῃ ἴοις 
Ἴτασοοάο, ϑεὰ εἰ π|8}}} οἰπὶ πος ποῆτο Παπιϊάς, νῖτο 4υϊ 
δεισιδαίμων ροξῖι5., ααπὶ ὥϑεος», πες ππαυᾶπὶ ΕΡΙουέμπι (ε- 
δζλτιις βιϊτ, σοπηπιιπο. Πηνεηΐο αἰτοτίις Γ᾿ πη ἀϊς ἀρυ ἐμηάεπι 
1μαοϊαμιιπι πιεητοπεπὶ, (ον αι 11, ΠΟπΊΪηῖς εἰε τὶ5.γ 4. ΕἸῖο ἴπ- 
τογεπηῖ νεηθηο, ἴῃ ἀϊαίορο Ὀίοσθη. Απε. ὃς Οτατεῖῖς 9 νογυπὶ 
1116 αιοάιο ἀϊιεγίπις ἃ ποῆτο εξ, αι ΝΙπίις δαῖτ, Ὑεγίιητιυ 
ΟΟΙΟΡΠοηϊμτη ΓΔ πΊϊ ἢ 5» πες μα πὶοππὶ ΠΟ σΠΟΡΊ ΕΠ, ἃ Βιτοπό 
ἴῃ κατασκευαῖς πολεμικοῖς ἰδιιάάτί νἱά60., πιαςμίπαα ΒΕ] ]1οᾶς; 
διιΆπ) σείμ βύπην 1116 νοςατ, ἱπιιεπτοτεῃ, ϑεα 116 ηποσιε πἰ8}} 
δά ποϑ, Τ)λπιϊεπι αἰιοηϊιε ᾿πέεγ ΠΕ ΟΠ Ίἀας ΡΟπεῖ οὶ ΤΠ δι Ογο5 γα τ 
ἔετιης τῶν ἡ γηπεμένων τῆς εἰς ἡρακλείαν οὐ Θηξῶν ἀποικίας ἕνα. 

υἱά, διυιϊ. ἴῃ ἡρακλειδι Ὡς ποῆτο νεγὸ [101 ἡμᾶπὶ ἀριια Ρ.}]0- 
ἤϊγαταπι ὃς Ἐπ δ πὶ ἐπ {ΠΠ0 11} ἔλοῖε ἱπιιεπῖα5» πὶ Π αμοά εἶτα 
Ἡϊετοεῖες πιεπιϊποτὶς ἰῃ λόγῳ φιλωλήϑη πρὸς χριτιανες γ Υδὶ φι- 

λόσοφον εὐ ΔρΡεἰ ἰΔυΐτ συνδια τρέψναντα Απονλωγίῳ. νϊἧς ἔγαρηι, 
1115 Ορ τα ἐδγιάταπι 40 Ἐμίςδίο Πἰδ τὸ αάιι. Ἠϊεγος!. ς, 2, Με- 
τηϊηϊς οἰ 6πι ετίαπι Τ ΖειζΖ. οἘ}], 11, ΗἷΠ, δο. ἱτεπιηὰς δαΐδας, 
401 ΟΠτηο5 ταϊπθῃ 4 ΡΠ Οἴτατο ἀοσορεγε, 4πᾶς ἀδ εο ροβετὶς 
τελαϊάσσιηῖ, - 

ἃ τῶν ὑπομνημάτων ὅπω γιγνωσκομένκςγ} ςοἄ. ψλτῖο. Ρτίοῦ 
δὰ γτθὶπαβ ἰθριπε τῶν ὑπομνημώτων τέτων ἔπω γιγνωσκομένων: 
τότων ττϊαπι ἴπ οοὐ. 65. Μοτοί ες ἱππεηίτ, ἐπω γιγνωσκομέναρ 
Ρύτο θεηο εἰϊς ὅζ᾽ αὐ δέλτες τοξεττί. 

3. Ισλίᾳ ) ϑεπετὶ Απρυὶ ςοπϊαρὶ , ααοά ἱρπογαῖε νἱάδτις 
ΎΖειΖ, ]. ς. ᾿ς οἴπς νεγο ἱπρεηΐο δὲ πη Βοπδ9 [Πτιεγᾶς αἰξείζα νῖσ 
ἀεηάϊ ϑρατγίβηιις ὅς ΧΊρΒιηις ἰπ ϑοιεγο. 

4 ἀπαγγελίας 1 Ἀδετοτῖθι5 εἰχαγγελία πἰΉ 1] ΑἸ τα οἴ αιιᾶπα 
εχρ σατο (ππῆις Δηϊπιίαιις σοποορειμπι. Ἡεσιιορεπεβ ἀπαγ- 

γελέαν αἰοὶτ ἐυτὴν τὴν λέξιν δι᾽ ἣν ἀπαγγέλλεται τοὶ νοήματα- 
Ἐτα αι εηεἰ ΠΠπιὰ νοχ ποῖτο : ἱΠῈ 1.1. ς.1...Α Ρο]]οηΐο ἐπαγγελίαν 
δόκιμον χϑὶ ἐγηγερμένην τι διυιῖτ, ἱπ νἰτῖβ δορἰβαταπι Απιρβοπεῖς 
σεμνὴν εἴς ἀγγελίαν κρὴ ἐπηνϑισμένην ποιητικοῖς ὀνόμαισι γ ἢ. δ. 
εἰο με! ο»ΒΕ701 εἰρρ Ρ᾿ 1679} δ᾽ }οοίϊεῖς θοεϊδως ογία αν αἴς. [πιὸ ἃς 

Ἑιμζοχιηι, νΕΙΠτος δορἢ!ᾶς το σγγογατ, τῷ κόσμῳ τῆς ἰπταγγεα 

λίαςγ εἰοομμ 1 0}1}8 εἰοψαρ!Ἴα) πη εὐ ἔιιπι εἰς αἷς. δὶς ἀρ. ΡΙατατς Β. ΠΡ. 
ἀε δυιάϊεηά. λέξεις χϑὶ τὸ καλῶς ἀπαγγέλλειν. ὙῚ πιᾶὶς Χγ-- 
Ιαπάθν αιοα δεμοργορηροίάηγ, Μάττοτα ἀρ εδας: ὅδ εἰοομεϊοηπές 
εἰεραμίία, τῷ καλῶς ἀπαγγέλλνιν ΟρροπΠίτΩΣ τὸ αὶ δεξιῶς ἀπαγ- 
γέλλεδ) γ 4 ἃ πτοχ {ἐαυῖτιγ ἀριά ποῆτγαπι., Οοτεσηπι ιοὰ 
Βῖς ἀΐοῖε παγγελίαν Ὁ Διπι 415 ἐπιεηἀατίοης ἱπάϊρα {ε, ἱπ, αἷς 
τὸ λογοεδὲς ἐᾷ ἡοῃ ΒΑ 1. 19.. Ἅο οἷς Γεπίσπι ρτίογηπι ἱπ.- 
τεγργεῖιπι ΠΘΠΊΟ διογᾷς δεομτι5. [πᾶς γεῖο πες! Πρίτον ετίδηι 
μεταγρα ἂν ἰδ δίῃ ςἢξ ἢ μεσαφραῖσαι. 

ς τῷ γὰρ Νινίῳ 1 ἴπ ρτίοτῖδιι «α4, οπιηῖδιις Νόῳ ἰςρθθβιν ς 
τὰ δτίαπι πα οπὶ σοίοχ Ν᾽ ΑτΙσΑΠι15 ρτΙοΥ ὅς δ᾽ πᾶϑ οὐπὶ Υ γαῖῖο]. 
δἴφιε ἴτὰ ἱπξ, απο αιι [ερίτυγ. 119. Ζιιοπι ΙΟ οτΙπ|ὶ ϑι 1445 δτίαπιὶ το" 
ῬεῖεηςῚΠ Γάγγης ἰθρῚ Νένῳ ρτὸ Νινίω. 8εᾳἀ ἃ ΝΙπο βιθρῃδηιιβ ὅς 
811445 ἴῃ Νῆῖνος ῬΑΙΓΟΉΥΤΙΙ οἰ πὶ ἕο π ΜΝ νιος. Ὑ᾽πάς δαϊπιαΐ, ὃς 
Ἡοϊ ξεπίιι5. δὰ ϑιερβαπιπὶ ἢϊς φιθαις Μινίω τεροΐιεγε, ΓΟ οά, 
Άοπι. 41τοὺ τῷ γὰρ Δαμέδε Ἰερῖτ, αιο ἀ ριιτο εΠξ ἐκ ΟἹΌ ΠᾺ, τας 
τἰβανίοηῇς σοπίμηχίς ρ]οἴαπι οἰπὶ τεχῖι : πόπιρε Βᾶθεῖ τῷ 
γὰρ Δαμίδι» τῷ γὰρ Νίνν ῬΑ1]0 Ροίὲ ῥτὸ αὶ διηξιῶς δὲ ἴὰ ςοά. 
Ἀορ. ΡατΙΓ, ὁ μὴ δεξιῶς γεϊερὶ ἀπποταυΐς Μοτεὶ!. 

6 Μαξίας τῇ Αἰγιέως } πιυ]τὶ Μαχίπι. Αερί πῇς ηυ] 1 λπὶΐπ5 
1ΟΠΙΟ ΠΙΕΠΙΟΠ6ΠῚ ργαοιογη 3 ΠῚ ᾶρΡ. ὙΖεῖΖζ. (ἢ 1]. 11, ΗἰΠ. ὅο. 61 
πες ν᾽ άθο ουγ ο ΠΥ οὔπιιι5. εἰιπὶ ἱπτο]]Πρὶ περϑῖ ἀρ. δυπάεπι 
(Β1}. ΓΧῚ 1. 291. Οεγῖς ἀξ Αερίοηἤπυπιτοθιις [01 ἀρίτατ, 1,415 
ἀαυῖς μιης Μαχίπιμπι ετἴαπι ΗΙεγος]ες ἴῃ λόγη φιλαλήϑες πρὸς 
χειςιανὲς ἔγαρτιθπτογαιο ἃ σοπίεγιιδείτ ΕΠ ΈΡ αι ἴῃ [15,4 ἀμ. ΗΙ- 
ΕγΟοἸ ἐπ, ο.1]. 

7 διαϑῆκαι γιγράφαται } πιαὶς Ἀλῆς ἱεφεϊοπεπὶ (οἸϊοϊταῖτε,. 

Δ 2 γεν 



ό 

γένει τε προσεκτέον, βιδλίω μὲν ξυνθέντι ̓  ἐς Α- 

πολλωώνιον, τετ]ωρο» πολλὰ δὲ τῶν “περὶ τὸν ἄνδρα 

ἀγνοήσαντι. ὡς μὲν ἂν ξυνήγαγον ταῦτα διεσπώ- 

σένα, καὶ ὡς ἐπεμελήθην τῷ ξυνβθᾶνωι ἀυτὰ, εἴρη- 

κα. ἐχέτω δὲ ὁ λόγος τῷ τε ἀνδρὶ τιμὴν» ἐς ὃν ξυ- 

γέγραπἥαι, τοῖς τε φΦιλομαθεςέροις ὠφέλειαν. ἡ 

γὸρ ἂν μάθοιεν, ἃ μήπω γινώσκεσιν. 

͵ Ν ἌΡ 7 ,ὕ 
(Ατωλωνῳ τοίνυν “πατρὶς μὲν ἡν Τύανω". πόλις 

Ν ἑν -“ »ὙἭ ἡ ᾿ Ἂ Δ τ ͵ 

Ἑλλάς εν τῷ Καππαδοκῶν εθνει. πωτήρ δὲ ομωνυ-- 
,ὔ 2 “ -“Β ᾽ν Ἄνς ᾿ ͵ 

μος. γένος ἀρχοον » καὶ τῶν οἰκιςῶν ὠὐνή μενον. 
-“ ΥΥΝ, Ν 5. νυ Ν δ Ψ ͵ )ὔ 

πλᾶῶτος ὑπὲρ τὲς ἐκεῖ: τὸ δὲ εὔνος βωϑύ᾽. κυέσῃ 
χ 9». Ὅν "»" ͵ με 

δὲ ἀυτξ᾽ τῇ μητρὶ, φάσμα ἤλθεν ΑἰγυπΊς δαωίμο- 
ΦῚ ς ἣν -“ ὔ Ε [4 

νος “ὁ, ὁ Πρωτεὺς, ὁ πσαροὰ Τῷ Ομηρω ἐξα)λατΊων. ἡ 
ΔῈ λον δεῖ " 5την ἮΝ ν Ἢ "“ ἡ δὸ 
9θε, δθεν δείσασοων» ἤρετο αὐτὸν" τί ἀποκυήσοι; ὁ θὲ, 

ἥ γ᾿, 5 ΔΛ Ἴ " ΔΠΑ.36 ς Ψ“ 
ἐμε: εἰπε. σὰ δ ε τίς; εἰπιξσης: Πρώτευς, εᾧη, οΑιγυ- 

Ν “ ᾿ μ ᾿ 3 ͵ὔ ς 

πῆιος Θεὸς. οσις μὲν ὃ ἡ τῆν σοφίαν ἐξεγένετο οΠρω-- 
Ν ΕΝ) ᾿ -“ ἜΣ; » » 

τεὺυς: τί ὧν ἐξηγοίμην ; τοῖς γε᾽ ὠκξδσι τῶν ποιητῶν 

ς ἢ 5᾽ γ 7 δὲ 

ὡς ποικίλος τὲ 7. καὶ ἄϑλοτε ὥλλος . καὶ κρείτ Ἴων 
“ὦ "» ἐὰ δῆς ΔΝ 7 7 

τῷ ὁλῶνωι » γινώσκειν τὲ ὡς ἐδόκει καὶ τα ρογινώ- 
Ἵ ͵ Ν κα ὙΠ, , 

σκειν “ανήω. καὶ μεμνῆσϑωι χρη τὲ Πρωτεως 
͵ὔ 3 Ν λ “ἊΝ ς ,ὕ ἣ ͵ Ν Υ 

μωώλιξῶ - ἐπειόαν ππροιῶν ὁ λογος δείκνυει τὸν αν-- 
Δὲ Ν , , "Ὁ 

δρα πλείω μεν» ἢ ὁ Πρωτεὺς, προγνοντοι» στολλῶν δὲ. 
ον π Ν Γ᾽ ͵ὔ ΄ 7ὔ ᾽ Ω » 

ἐπέρων καὶ ἀμηχάνων κρείτἼω γενόμενον» ἐν ὠυτῷ 

μάλιφξω τῶ ὠπειλῆφθαι. 

-» ἮΣ 3 “ ΄ λῶλ. “ἀν... 
Ϊ εχθῆνοι δὲ ἐν λειμῶνι λεγετοίι; πτρὸς ᾧ γὺν ἱερὸν 

᾽ κα 5 ,ὔ Ν ΝΞ 2. « , ᾽ ΄ 
ὠυτῷ᾽ ἐκπεπόνηται. καὶ μηδὲ" ὁ τρόπος ἀγγοείσθω, 
ὰ ᾿᾽ ] θ 3. ΛΝ Ν » Ν ἷ “ ", ον ἀπετέχθη. ἐὐγεσῃ γεῦρ τῇ μητρὶ τόκα ὥραν, ὄναρ 
“ὁ δῇ » ᾿ Ὁ ἈΦ ΑΝ, “ 
ἐγένετο βα. σας εἰς τον λειμώνω» κω!ι ἄνθη Κειροδί- 

ἹΜοτε !πι ὃς (υ ἢ ἴτα ν "78 ὑποϑῆκω γεγραμμέναι εἰσί ΟἹ. 
Βεπίίειο οδίδγμιδειπι. Νέεῖερε ἐς δια ϑήκαςς ΑΡΟΙ]ΟΠΙΙ οεἴάπη ἱπξ. 

ΜΠ. 35. γεγράφατας Διυτεπι 1,23 ὃς 11. 20. οςσοιγτγῖς ἃς ἀναγεγρά- 

φαται 11.39. ἢς δε τετάχωται 5γΏΕ5. ερ, 121, ϑίσψιε μαθεης ο- 
πλη65 ςοὐά, ποῆτι. 

8 Μοιραγένε:} ΟὈ ἔσιιι5 ΑἸΓΟΥ ; ΠῚ ΠΊΪΗΙ ΤΑ ΠΊΘ ΠῚ ΡΓΔετεγ ΖεῖζΖ. 
ςΒ1]. 11. μι}. όι. Οτῖρεη. 1. ΥἹ, ςοπῖγα (οἰ ἤιπι Ρ. 392. Εἴτα τασ- 
{ὰπι| πιεητίο ἱπέ, 1,111. ς, 41. 

9. ξυνϑέντε  ἤς Ἰορετας 1η ςοὐ, Ραγιΐ, Μοτεὶ!. Ριογθς εὐἀϊο- 
Ὧ65 Βαθεηῖ ξυντιϑέντι. 

ΟΑΡ, ΙΥ. ι Τύανᾳ 1, Τίανα ροτίυις [ουδεηάιπι ΕΠ εχ 
βὐραΝΝ ΠΟΠΠρις Π]ιμῖν, ϑραηβεπι. δὰ Τυϊίαπὶ σεῦ Ρ. 3:0. 4ιεπι 
Υἱάε. 

3. ἔϑνος βαϑὺ) βαϑὺ ἀδιαπάδης, σορίο[ιπι, πιυΐτιπι, ορεέεγας- 
ἀπῆρε [Πρ ηἸβςαι, ϑ8ὶς ἵπ νἱτίς ϑορ ἢ, 1.1, Ργοάίομσ τις ἐυπατρί- 
δας τῶν νέων καὶ τες ὧκ βαϑίων οἴκων ὠνιχνεῶσωμν ὃς 1. 11. Ηετπιο- 
οτάτεβ πατρῶον οἶκον βαϑὺυν πόλις ἀϊοίτυτ, ΕΠηιιε δάεο ἔθνος 
βαϑὺ ξεης ορίδιω θαίεγις, ϑ8ῖς μακρῷ πλέτε βαϑύς ἀϊοῖτ ΒϑορἤοοΙε5 
1π Αἴᾶς. Μαφιγοῷ. ϑις βαϑὺ λῆνον» πολύκοιρπτον πεδιον Ἠείγομῖο 

εἴ, ϑῖς Ογγοπδε ἀϊσιιπτας ΟΔΠ]πιαοθο ᾿γπιη. ῃ ΑΡΟ]]. ν. ὅς. 

βαϑύγειας πόλις Ἐ. ε. γὴν βαϑῆαν ἔχεται, ἀργὸς ῥάδερις ορμίενι- 

105, ϑὶς βαϑύγειος κὶὶ λιπαρὰ ζρεράώ Οδτγ(οΠ!. ἔδγην. ἴῃ οδίσαγ, 
νει. Τείξαπι. τ. Ἱ. εἀ. 8411]. Ρ. ὁςβ. ὅς βαϑύχϑον᾽ αἴαν Α εἴς Βγ]- 
ϑερε. δά ὙΠεΌ. ν. 313. ἀϊςῖτ, Ἐτξοτις Ὑγαπεηῆυπι ρα] οπτῖα ἴῃ" 
Ρτίπις εχ [Ὁ] ἐγᾶς ξοεςιιπάϊτατε, Νδιπ ἐγαϑεῆ ἡ τυανῖτις κρὶ 
πεδιὰς καὶ πλείςη. Ὗ. 5ῖτΑ. 1. ΧΙ], Ρ. 537, βαϑυχαῖος ταηχοη, νας 
ὩΟΘΊΙεπα ποιᾶς είς γ]ο ϑιρΡὶ. ν.δός. 

ΒΟ ΠΟ ΘΈΤΙ ΑΡΤ ν ϑε ΘῈ να ΓλΑ 

ποῆτι. 

Τὰ τὶς 4... 

σεηΐβ επὶπὶ πι11ὰ μα θοη ἃ ογαΐ γατῖο, 4πὶ ΠΌτος 
ἀε Αροϊ!οηΐο χαδειον (ςτιρίογαι φυϊάθηι, πιμΐτα 
τἈΓΊ ἢ 6115 ΨΙΓ σαῖτα Ἰσπογαμῖε, ΟἿ ραέϊο νο- 
χοὸ ἡπτγαίξα Παδοςς ἴῃ νηΠΠῚ (ΟἸ εσογιηι, ὅς 4πῸ 

ΠπΊΟάο οἃ ἀἴρεγεγε σοθρεγίπη, αἰχ. Αἤετγαῖ αἷι- 
τοπ1 Πος Ορι!ς, ορίο, Ποπογοιη γῖΓΟ., ἀε ηπὸ [(γ- 
Ρίμππι εἴ, να]τατουηαιις θοπάασγιιπι ΠτΓΕΓΑΓΙΙΠῚ» 

ΔΙ ΔΓ ΌΕ15 : οτος εηϊπὶ 486 ΠΟπάπηι πογπης, 41- 
(ζεγε ϊης ναϊσαηΐ., 

ἐὰ 

Οἴαέςα, ἴῃ σοῖς Ολρραάοςιμ. Ραΐοῦ γετῸ 
ζΟΡΠΟΠΊΠΪ5: σΘΠΙ15 ΔηΓ ΠΠΠῚ., ὃς Δ4 νγθῖ5 σοη- 
ἄἀϊτογθϑ ρεγίίηρεπο: ΟρΕ5 4π868 πηαχίτηαθ ἴῃ 1|4 
σεητε εἴεηγ: 1ρία νεγο ρεῆβ ορίθιι να] αῖ, Μα- 
{1 πῖοΓΟ ΟἰΠΊ ραίζδητὶ ἐρεέξγηπη ἀρραγις Αθργ- 
ῬΕῚ ἀεὶ, Ργοίεὶ, αὶ ἀρια ἩοπΊογιΠῚ 1Π ναγία5 
{ε{8 νεγτι ἔογπτας : 11 νοῦο Π1Π1] τουγῖτα, απεπι- 
ὨΔΠῚ Ῥαγίγηγα ΟΠ δε ὃ Ἱπεογγοσδυι: 16. Με, ἴπ- 
απ. ΤΊ γεγο 4115} 1118 ἀϊσεπίε : Ῥγογειβ π τη, 
τοίροπαις, οας Ασργρίπιβ. (απ νοτο (ἀρίςπ- 
τἰὰ Ῥγοίξιις ἔπογις, 4814 ἀΐσεγε αἰτπεῦ ργδείεγ- 
{ἰπΠῈ ἀριιά εος 4111} εχ ροδεῖς 4 ΔἸ σογίης, {πατπ νεῦ- 

ῬΟΪἸοπῖο ἰτηπ6 ραϊγία Ἴγαπα ἔπογα οἰ τα5 ΟΡ. ΙΨ. 

{ππὶς Γποτῖτ. ὧς αἰτας ἰΕτροῦ. δὲ 44 πὶ σαρὶ ΠΟῸΠ δ ας ΤΥ ἀπ ιμηνι ΒυθηΝ 
ῬοΠΊς: ἀΐηπα ἔςγε οπηηία, τατὶ ἔλεγα. πάγη ἕατα-, 
τὰ, {τ ογοάϊτι5, Ργοῖοὶ διζοπι ἤππο πιαχίπης» 
Οροῖτοῖ πολ! ηἹΠ : ομΠῚ ΡγΟρΤΟ τις ογα τ ΟηΪς 
οἴεπάας [Αρο]οηίμπι] οηρε ρίαγα, απατα Ῥγο- 
τειπὶ ργδοίςιπΠ. ἀζηπα τ1τἰς πη ἱρις ἃς ἀ1Ὲ- 

.1: ᾿ . - 4 

ΠΟΙ τεῦδιις ες εἰπέξατιμσι,, Ὁ] νο] πιαχίπια 
δὰ ᾿πεοῖτα5 εἴϊει γεάδέμιβ. 

Ἐδαιν Δυιζοιη 1η ργαίο “ποάδπη Παίς εἴἴε, ἰχ- 
τὰ αποά ππης ἔδπιπῃ εἰ Ἔχεγιέξιπη οἢ, ϑδεά πες 
ΠΊΟΔΙΙΠῚ 4110 Παῖῃ5 ΕἸ Ἰρπόγαγο [5 εἴ, Νεπιρα 
οὔτι ΠΊΔΓΓΙ ΡΑΓΙΘΠΔΙ τοπηρι5 ἰηἤαγεε, (Οπηπίδας 
{ ἴῃ ργδζμηι οχίραιίατο Πογοίαιις ἀεςεγρειο: 

3. κυόση δὲ ἀυτὸν ) ἀυτὸν τα ιητιΆπι| πλῖήτι5 Οτάθσα πε 114 σοη- 
ἢγαξθο γοριιάϊας ΟἹ. Βεηείείμς ὅς αὐτῷ {δ Πτταῖι; ἔλεε Ἐυΐοῦ, 
άπ. Ηΐεγοο], αι! πάθει χυώσηῃ γαρ τῇ αὐτο μητρί. 

4. Αἰγυπτίξ Δαέμονος ] ϑαλὼώηίε Δαήμονος Ἰερις Ἑπίδθπις., 

ιοά πιαρὶβ ΡγοθΆτιγ Βεμμεῖο. Ψιπιπιαιις νέγε ἀΐςὶ Ρροτοῖ. 

Αἰγύπτιος Πρωτεὺς αἰείτος ετίαπι οπιεγο Ο ἀγ). Ν΄. ν.385. ἃ 
Ρδιγία (οἰ σοῖς, Μεπιρ ἰξὰ δπὶπὶ ἔτ εχ Αοργρῖο, ντοχ Ἡογοάοιο 

ῃοῖππὶ ὅζο, ας οδίεγιαια φα Επίεδ. 1. ἀάϊι. Βεγοςῖ. ς. ὙΠ, 

ς τοῖς τε} [τὰ οχ σοπίοόξιτα ἴῃ πιατοίπο [ςτρίεγας Μοτε]!. 
4} 14 ροῆεα 'π ρα, ΡαγΙΓ ετίαπι ἱπιιοπῖτ, σοπίεπείαπε οοὐά, 

ἘΔ Βαθεῆς τοῖς δὲν . 

6 ἄλλοτε ἄλλος  Ηοπιοτ. Οὐ. Δ'ν. 416. [. 
-- πεώτισα λέων γένετ᾽ χὐγένειος ε 

. Αὐτὰρ ἔπειτα δράκων κόι πάρδαλις ἠδὲ μεγαφ σῦς. 

Γδετο δ᾽ ὑγρὸν ὕδωρ» καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον. , 

7 γινώσιοιν το εἰς ἐδόκει Χο προγινώσκειν  ϑ4[π|Αί, σοῦΓοχο- 

τὰϊ γινώσρεων κρὸὴ προγινώσκων. Βεηιίοῖπς. ἢ αυὰ πππταπάτιπι πε 
γινώσκεσι τηλίεθατ απ γε] γινώσκειν 6] γινώσσεων » ΝῪ ΓΕΡΕΓΆΤΙΣ 
δὰ τοῖς ἀκέεσι. Μ58. οοπῆδητοτ γινώσκξν Βαθεηι ὃς πρϑγινώ- 

σκειν. ΝΝες οριις πιυτβτίοπε, Νεπιρε {Δ ΠΟ ατι6 ΟΓΔΤΙΟΠΙ5 Ρᾶ ΓΘ 
ἃ Ρτδβοάεπεθιις Πρεπάϊειτ, ργοσθάϊγαις σομἤγα δ Ἐ10 ἴτὰ : τί 

ἐξηγοίμην τοῖς ἀκέκσιν ὡς ποικίλος τε ἣν δῖε, ὡς τε γινώσκειν 

ἐδόκει κοὶ προγιν. πάντα. ᾿ ν 

ΟΑΡ. Ψ. μερὸν ἀντῷ 1 4ε το ταγίιπι πᾷ, 1. ΝΊΠ. ς, 29. 

2. μηδὲ} ἢς ρτοὸ μὴ δὲ» 40 ἀ ἴῃ εὐϊτί5), ἴάπι τειξιτιετας 205 
ΦἘΠῚ Βεπιϊείμς, 

[ἀπτεν το το 

(8ρ.Υ. 



Ώ8.1-ς.6.. ΑΡΡΟΠΓΟΝΙΙ 
σαπΊας Νὴ ὁ} (απνοΐας αὐ! ἄδην Πουιδι5 
(ΟἸΠσεπάϊς ἱπίεπέας ργααπι ῬΟΓΙΔΡΩΔΠΓΙΓ 
Ἰρίδπα ἱπ μεθα ἤγαζᾶπη [Οππηη5 ὀρργοίητ. γ- 
σῃὶ ἰσίαις, 4605 ργδίηπη ραίζοδαϊ, σΠπογιμπ οἶγοα 
τρίαπι ἀουπηΐοπέεση ξουτπαῦαης, ὅς αἰ15, νὲ σομμπη 
πιος εἴ!, ΠΙΙατῖβ., πλμ] οπιποβ οἰαπσεθδηζ: Εξ 

Ἶ οηΐπη αἰϊαπδητιπι ἔλπομαι. ἴῃ Ῥγαῖο [ριγαθαῖ, 

"Ἢ 1 ἐχοίζατα {14 Ἔχῖ]ης ππόχαιε Ρερογῖτ, 
ὉπΊηῖ5 ἐπὶ πὶ σοπίϊουπαζιο εἰίδῃν ἀπτα τΕΠΊρι5 

Ῥαγέππι ργοπιομογο ροῖο, Ιπάϊρσοπαθ νέο ρογ-᾿ 
᾿ἰδοητ, Πιπιίας ρορουῆου, Πϊπιοη αιο  ἰη τουταπη 
ἠεἰαρίαιπι νι ἀοθαζαγ, ἴῃ ἀειπεγεια {ιδυιϑέξαη1. 
ἴπ {δ τὶ ἐπιαπαηδ : οἷαγίτατοπη, νὰ ριο, 6- 
ἴπ5., ὅσ απο οὐη!ρα5 τογγογιθις (ΠρΟυΟΥ ἔὰ- 

᾿ππγιϑΠ, εἰπί]ηε ὅς σαμη [)}15 σοι γοτ,, ἄς 
4ιαοσ ΠΊΕ αἰϊα ἴῃ ΘΕΠῚ σοπιρείαης Πεἰ5 τποη- 
Πγδηειδιιβ ἀταα αηζο [σης ΔΕ, 

Ἢ ᾿ 

Ἠὰ απο ᾿αχέα Τ γαῖα ἀαπια, ΙΟᾺΪ (γα, 1Γαῖ1- 
τθι15 γα Ποτοία, ἡπιαπὶ «“εῤαηεαεΖη γοσαηξ, Οαΐτ5 
ἔοῃϑ ἔΓρτα  ΠΊΠ.ι5 (ςαττῖς, ἘΒΆΠ]]Π1ς 1116 ποη (ὃ- 
ἐμ5 αἴαιτο ἰρῃς ςαἰο λέξι ἰοσες, δος Δηε α- 
ΔΓ 115 Ῥγορίπα ΕΠ ὅς ἀπι|ςῖ5. Δι : ΡΟΥαΓΟΚ 

ΕΓ ροῦπα ἢαείπι (Θαυ ΝΝαπηητιο οςΠ]05 
τηληπίσιιο, Ἂς ροάος ΡοΙογαπεῖς ἱππιαά!τ: τηοχ- 

Δαμπα ἱΠΓΟΓΟΉΓΙ ἃ τὰ6. σοΥΓΙρ πηταγ: 
οὐ ΠΘΘῈΘ ΠΠπης ἀΠςΘαςΠαῚ ἔασιτας ἀδειτ (ςα [δ] το- 

Ἰποπται, ἃς 84 Δηππᾶπ ΙΔ ΠἸοπταπειιτ, ρα !δτη ἡπδα 
Ρεϊογαπογαης [αῖοητοθ, Τισιης Ἰταηπδ ἱπάϊρε- 
πᾶς Ιουἷς Πέϊιπι οἵϊο Αροϊ]οπίμπι : ̓ ρίξπεενογο 
ἘΠμΠὶ [δ ἀρρο ας ΑΡΟ]οηΙ.. 

᾿ΟὯΡ.ΨΠ. (υ χὰ δοίατο πὶ ρου θηεε Πτογὶς ἸΔοη δαῖτ, 
πιοηιοσία: νἱπι ργοάις ἧς ἤπια ςοπἤαηείαιη. 

3 ἀφικομένη  σοά, Ὑγατῖσ!. Πα εῖ ἀφικομένη σαῇι τεξξο, απο 
ξεπὺ5 τ ἀρὰ ΡΒιοῆτγατο (Ὁ]οππο δίηιθ δήθο Πὶς γοεῖ- 
ποπάσπι οἴ ἴλτῃ νι άθσας Βεηι]οῖις, Ἐστε ἀφικομένη ἀλπάϊ ςαῇι 
Βαδεῦαητ. Οοὐ. Βερ.ΡΑσηῖ οδίεσιδητε Μόοσε]]ο εἰφικομένᾳς. 

ἃ κύκιοι 4ποα ποῖαξ τὸ μεσικὸν τῷ ἀνδρὸς Μιὰ, Αὐτοπη ἄοτ, 
1. 2, Ρ. πι. 65. φἀάθ (οπηπίιπὶ ϑοογδεὶς ἀς Ρίατοπε, ἀθ φιὸ Πϊο- 
βεπες ὃς ΟἸγπιριοάοτγιι5 ἴῃ νἱτα ΡΙαίοη!5, Ῥαιίληϊα5 ἴῃ Αττὶςῖϑ 5 
Ἀρυϊεῖῃς ὅζο. - 

Ε ἦν γάρ τι καὶ ζεφύρε ὦ τῷ λειμῶνι" τῇ Βος ἴάδο φἀάϊτ, 404 

Ζερἤγτγαϑ οἱοτίδιι5 σα ῃαπιῖθιι5 αἴρίγαγο ὃς ἃ. σαητιπι 8 Δ απιεη- 
τὸ εἴα ἐγεφατα ΨΙάς ΡΠ οὔτ, Γρπίοτ, Τπᾶρίη, 1.1, ἴῃ Ραίεαϊ- 
ῥπς δοίδι οδίδγιιασα, 

ὁ μαείυσαδγ 1 ̓ἰπο ἐΐεραπεεν Εἰ εδίι5. κύκνψς ΑΡΟΙ]οπΙΣ 
πιλιτετ μαιεύεόθια ἀϊ οἶς, 4ιιο ἃ [ἴς ἐκπιλητ7ομεένη ΡΘΡο τ Τοτ, 
7 τὸ ἐγχὶᾷ ϑεῶν Μαϊίσαῃ. ρεῖοῦ τὸν ἐγχβ ϑεὲν» [ἐᾷ νοτίου 

Ὁ ΌΟΑΡ, ΜΙ. τ ὅρκων Διὸς Υ1τ ἀοίδιι5, εχ! ἰπιαδας νεσίεπ.- 
ἄτι μαι} ΠΡ Ί Εν ἐμσαγε [0{εἱ, ντὶ Ρετ ϑτγ 6 πὶ τπγαγα ἴρετος 
ἐἰϊς ὄγραξοι. ΟἾΠῚ νΕΓῸ ΡῈΓ [Ὁ]ΔΠ| ϑῖγ 9 6ΠῚ δὺς ΠΠΓΑΓΘ» 
Ῥει δεσης Ροοῖας, δι} 515 ἀπόῤῥωξ ἰρί νι ἔοης ἀς 4ιο πος 
ἴσοο. Ὑεὶ ετίαπι ἰθσ θη άππὶ ρυγαθ ας ̓Ορκές Διός» ΠΠπὰ επίπι οΟ - 
Θποπιοπ Ιοιις ἔγοηιδης ἀρι νεῖοτοθ, Ψταπι Πουτγιη ρτο- 
θᾶτε ροϊπιπι : ὅρχιον ὕδωρ Πὶς οἵ ἀφηα, δά ἡιιαπι ᾿πιγατιγί ἀοςο- 
ἀοθαητ, δζ ητλε πιῖγὶς εἰν ἐγ15 ἐνήρκες Ρετϊαγοῖπε ργοάοτγετ, αι4- 
15 ἔο5 ετίαιπ ΠΕ, σοπιπεπιόγδγαγ ἰ, ΠΠ|. ον 14. ἴτο πὶ τ Ῥαϊϊςῖς 
διοι!ας Ατἰοτοῦῖ περὶ ϑαυμασ. ἀἰκώσμι ς. 55. Δάθ ὃς ὨΊοάοτιπι 

ον ϑ8ίουι ᾿ς. ΡοΪεπιοι 6ΠῚ) ϑίορ Πλπιπη, ΜΙ οτΟ θιιπι, 8 ΟΠ Ἰπι1π|,51- 
Ἰίαπι Τα ςτισὶ ργβφετεσεο. Ἠΐσπο ναγο 56ηΠΙπῚ]}Ου]εητεῦ ἢτ- 

“πιδηΐ ἡπὰ6 μαι! ροίξ αἀάϊε ῬΗΙΙοἤτατις, Διός βόγγο ἀϊοίτας 
{πιὰ ὕδωρ, ατνο ἃ Του ἴαχε ςαπὶ το ΩΡ ΙΟ.) εἰ ργοχίπιο 7) δογιιπιν 
εἴἴετ, χὰ ἀς τε τποχ ποῖ, [α. 

ΕΔ ΜΝ ΕΝ Ν 5. 1, 7 
ς ΜΡ τ, κι 

καὶ δῆτα ἰφικομένη᾽. οἱ μὲν δμωαὶ προσεῖχον τοῖς 
“ ἶΝ , ὙὕΩλ Ρ᾿ οὐ ἶν ἈΝ 
ἄνθεσιν ἐσκεδωσμένωι κωταὰ τὸν λειμῶνω: ὠυτὴ δὲ, 
3. 90 (Ὁ - ὅ᾽ -“ , ͵ 
ἐς ὕπγον ὠπήχθη κλιϑεῖσω ἐν τῇ πόα. κύκνοι ὁ 

΄ ἐν ἷς λὼ ἯΝ ὙἘΥ Ἐ) δ 
τοίνυν, οὺς ὁ λειμων εθοσκε, χορὸν ἐξήσαντο περὶ 

᾿ ἢ ᾿ ῃ “ Ν 
ἀυτὴν καθέυδεσαν, καὶ τὲς πἼέρυγως ὥσπερ εἰῶ-. 

»" " 7ὔ τ 4 ᾿ Ν 

ϑάσιν ὠρώντες., ὠθρόον ἡχήσαν' καὶ γάρ τι καὶ 
͵ὕ ΚΑ ἢ »-»" “ ε τ Ἢ ͵ ε 

ζεφύυρε ἥν ἐν τῷ λειμῶνι" ἡ δὲ ἐξεϑορέ τε ὑπὸ 
» δῶν ᾽ ͵ὔ ε ΝΝ -“ Ἶ 

τῆς ὠδῆς; καὶ ὠπέτεκεν. ἱκοινὴ δὲ πᾶσα ἐκπλήξις 
γ. δ ν δλὼν “ ε ᾿ ͵ὔ νὴ 

μωιευσασθωι “ καὶ πρὸ τῆς ὥρως. οἱ δὲ ἐγχωριοί 
ε εν» Ω » -“ "»" 

φασιν ὡς ὁμϑ τε τίκ]οο, καὶ σκηπ]ὲὸς ἐν τῇ γῇ 
-- “-“ ᾿ »ν 5 ͵ὔ 

πεσεῖσϑωι δοκῶν, ἐμμετεωρισιϑείη τῷ ὠμϑέρι», καὶ 
᾿ ᾽" Ν Γι " δ ε 

ἐφανισιϑείη ἄνω" τὸ, οἱ μος, ἐκζϑανες,, καὶ ὑπὲρ 
-“ »-»Ἢ ὯΔ α -“ - ε 

πάντα τὼ ἐν τῇ γῇ» καὶ τὸ ἀγχξ Θεῶν, καὶ ὁπό- 
“ ϑ'2. 9.08 “ἢ ΄ ε Ν Ν 

σω ὅδε ὁ ὠνὴρ ἐγένε].. φαίνοντες οἱ ϑεοὶ, καὶ προ- 

σημωΐνοντες, 

Ξ ΠῚ Ἶ 5 
Ἡ.-. δέ τι περὶ τύανω ὕδωρ ἐρκιον Διὸς ̓, ὥς φα- 

σι, κωλξσι δὲ ἀυτὸ Ασδωμαῖον᾽, ὅ;. πηγὴ ἐναδίδο- 
͵ὕ ᾿ Ἁ “ἷ 

τας 'ψψυχρώ. «-σαφλαζει δὲ, ὡστσεβ ὃ ϑερμονόμενος 
͵ὕ -“ 5. Ὁ κὉ ,ὔ .» ΠΥ ἡ 

λείης. τδτο ευορκοις μεν ἐλεῶν τε κοι ἡδὺ ὕδωρ, 
αν δὲ δ ἣ ς δ » Ἂ ᾿ 
ἐπίιόρκοις δὲ παρὼ πόθας ἡ δίκη. εἰποσκήπ,Ἴει γοὶρ 

5" Ν 5» -“ Η 

καὶ ἐς ὀφθωλμες᾽, καὶ ἐς χίρως, καὶ ἐς σέδως- καὶ 

ὑδέροις ἁλίσκονται, καὶ φθόαιες: καὶ εἐδ' ἀπελϑεῖν 
; ᾽ Ἢ Υ̓́ " 

δυνωτὸν, οὐδλ᾿ ἀυτοῦθιεχοντῶι καὶ ὀλοφύροντοιε πρὸς 
“Π 4 Δ Ἶ ν 

τῷ ὕδατι. ὁμολογξντες ἃ ἐπιώρκησαν. οἱ μὲν δὴ ἐγ- 

χώρμοί φασι παΐδω τῷ Διὸς τὸν Απολλώγιον γεγο- 
«Ὁ» 5 ᾿ « - 

γέναι. ὃ ὃ ἀνὴρ. Απολλωγίς ἑωυτὸν κωλεὶ ". 

Τ 7, δὲ ἐς ἡλικίαν, ἐν ἢ γράμματω Ἔ 
͵ ἃ ᾽ Π Ν 

μνήμης ᾿ τε ἰσχὺν ἐδήλε καὶ μελέτης κρώτος. 

2 ἀσδαμαῖον ἰεξφείοπεπι ἤδῃς [Ο] οἴταιιοτα Ἰητογργεῖος ρτί- 
ἡ ΟΥΕΒ ΟΠΊΠ65 ὃς νοτταγιης ἃς ἢ ἄσξεςον ἰερ᾿ΠἘπε,, ΠιιΔΠ| νοςεπὶ 
πιάτοὶπὶ 40 4116 πᾶς φαϊεῖο πἰς ΔΙ] οαῖς Μοτο]], σοπἤδητοσ τοῖς 
πεηῖ Ασβαμαῖον οἴππες σοάϊςες ποΙγι, μαθες ὃς ϑιιϊάας ᾿Ασίζα- 
μαῖον, ὕδωρ ὅτω καλόμενον. Τε[ῖ5 οπτηὶ Εχοθρτίοηο πιδίοσ Απι- 
ΠλϊΔΠΙ5 1. 53, ο. 6. 4] εἰιἀεπὶ ἔοητὶς πηεπτι ΟΠ ἘΠῚ ξλοὶσ ὃς τόπη- 
ΡΙΙ τους σοσποπλϊπί5. «ἡρμαὶ ΑἸεῤαρεαεὶ φμο,ηε Τομκὴς ἐξρρηρίμηα 
ἦπ Οαρραάοοία,, Ῥὠϊ αρ}ρ 1 [ρει ἐ 6 Ρρήοίορῥις “ροἠορέις ἐπα 
“μα Γησ, ῥγορΕ Θρῥέαίηεγα Τγα»4 Παρηο εὔημερς η: ΦΕΥ Γ7. ψηξ 
Ῥρ, 0» )ἐμαη6 4] ΑΚ ΗΜ ἐρι [πδτς {ἐ{επ γεξογόεης (μος εἰ φασάο 
ΡῃΠοδγατις ἀϊοῖς παφλάζει ὥσπερ ὁ ϑερμαινόμενος λέβης) γεπέατ: ̓  
4Μ4Ρ: ΤΧΥΣΙ 772,4 701))8 5 ἐρέμρ[α:. Ιπερτα ἃρυὰ Αἰππηβημπτ σὺ 
αυοαις “ραγμεηῦς αὐϊάαπι ρτο “εό ηρεδη ροηὶ νοΪπογαπτιοὰ 
ποιδτιηι Ογγα]άο ἐς ΡΟ τίς ΒΥ ὨΙΔΡΠῚ, 2. Ρ. 114. νἱ ἀφ ΡΙπτα ἀρ. 
ψΆ165, )4 Απιπηίδη. ὅς Μαυῖᾶς. ἴῃ ΠΗΠ. Οτίτὶς, Ἠαγροογαιίομῖ 
Ταδιπη ξα, 

3. ἀποσκήπίε: γὰρ κοὶ ἐς ὀφϑαλιιεὲς ] 8011π. ἀε Ῥαϊϊεῖς : ΚΑ 
41: ΑΘ ΡΜ εγ0 παρ ΓΗ, πορα γ ἱπηρείγς φημῖς ατίγεέϊαί, θδὲ ρεγ- 
2,7 ΜΡ22 Ὧ072 ΕΠ}, σεν}! εἰαγίμα: [ ρεγβάλα αϑρπῖε, ἀφεερήμεν εκ 
εοεολιαίθ.), 86 ἐαρίμ5 οσμἑ ἐ, αἰ» μην τοπεύγές {εοέμγ, ϑιτηλ!α 

Τιοάοτ, 8:ς. ἀς 115 ἀ6π|]. ς, ΡΥ οἰδηιο»νΌΙ ἀς ϑατάϊηϊας ξοπεδες. 
1Ππάοσ. ]. τ4. Οτῖρ. ς, 6. ᾿ 

4 ἑαντὸν καλέ } ἴῃ ἘρΠΈΟΙΙ5 ἔοτίς, ἱπ αΑΤΙΙΠῚ τη[οτὶρτίοης 
᾿ςαπι ργορτίο ποπιξη ρατεητὶς αιαπάοαημο οχργιπιεθϑησ, 

ΟΑΡ. ὙΠ. 1 ἐὺ ἢ γραμιιατο 1. Ἐπίεδ. «ἀμ. ΗΙεγοεϊ. ς, ΓΧ, 
οτηϊτεῖς ον ἢ) ὅζ ροΙ γράμματα φὐάϊε ραγεῖςυλπι τε; ντ [δπῆις 
Πτ: οὑπὶ» νδὶ δά ο] οὐ Ποτ, γράμματα ἢ. Ε. Πττο γα τι ΠῚ ἀοέϊτίπαπι, 
δζ πιεπιοτίᾶς Υἱπὶ 14Π1| οἰξεη εν 

2 μνήμης  ουΐῃ5 ρταθοίρια Ργιμαρογαοῖς συγ ὅς εΧΙ Πἰπια- 
ἦο. Ὑιάς οδίοτιιδια ἱπξ, δὰ σαρ, ΧΙ, ὅς δὰ 110,11, ς8Ρ.1Π|. 

καὶ ἡ 



ὃ ῬΉΚΨΙΟΥ ΘΑ ΤΥ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ὙΤ Δ 

καὶ καὶ ἌὌΆΟ ΑτΊικῶς εἰχεν᾽, ἐδ᾽ ἔριν τὴν ἐς 

γὴν ὑπὸ τῇ ἔθνες. γώ Ρὴ, τε ἀῤάνο ἐς ἀυτὸν 
ἐφέροντο" καὶ γα ΠΕΡ ΤΕΥ ἤν τὴν ὥραν. γε- 

γονότα δὲ ὠυτὸν ἔτη ᾿ς τωσαρεσκίδειεο ἄγει ἐς 

τάρσες ὁ πωτὴρ; πάρ ̓ Ευϑύδημον “τὸν ἐκ Φοινίκης. 

ὁ δὲ Ευδ ὕδημος ῥήτωρ τε ἀγωϑθὸς ἥν, καὶ ἐπωίδευε 

ἴτξτον. ὃ δὲ τῷ μὲν διδασκώλς εἴχετο, τὸ δὲ τῆς 
πόλεως ἤϑος ἄτοπόν τε ἽΝ » "ουὶ χριτὸν ἐμφι- 

λοσοφῆσαι- τρυφῆς τε γε ἔδαμῶ πον ἀπῆον- 

ται) σκωπ,Ἴ λα! ὃ τε; κοὶ ὑβραςωὶ πάντες. καὶ δὲ- 
᾿ -“Ἡ 7 “ἢ Ἀ- -“ 

δώκωσι τὴ ὀθϑόνῃ μᾶλλον" ἢ τῇ σοφίῳ Αϑηναῖοι. 
͵ὕ 3 λ »ερν Ἢ» 

ποτωμὸς τε ὀυτες διωῤῥεὶ Κύδνος, ῷ παρωκάϑην- 
ὔ »" Ε εε ΄-“ 

τα!» καϑεεύπτερ τῶν ὀρνίϑων οἱ ὑγροί"". τῷ τοι, παύ- 

σωώσϑε μεϑύοντες τῷ ὕδατι, Απολλωνίῳ πρὸς ὦυ- 
᾿ 3 3 “ιν ΄ 59 ) διὰ , 

τὲς ἐν ἐπισολῇ εἴρηται. μεϑίφησιν δν τὸν διδάσκω- 
“ ᾽ ᾽ν Ν 

λον; δεηθεὶς ΤΣ πατρὸς, ες Αἰγῶς τὰς πλησίον 2 

ἐν ὠἷϊς ἡσυχίω τε “τον τῷ ἐριλαδιζρησαν- 

τι ", καὶ σπεδαὶ νραγικώτέραι, ἦ, καὶ ἱρὸν Ασκλη- 

πιξ, καὶ ἑ Ασκληπιὸς ἀυτὸς; ἐπίδηλος τοῖς ἀνϑιρώ- 

ποις. ἐνταῦθα ξυνεφιλοσόφεν μὲν ἀυτῷ πλατώ- 

γειοί τε καὶ Χρυσίππειοι» καὶ οἱ ὠπὸ τῷ περισάτε:. 

διῆκεσε “4 δὲ καὶ τῶν Ἐπικείρε λόγων, ἐδὲ γορ 

3 ΧΡῊ ἡ ἡ γλῶτία 1 πίε. αἀάϊε ἀντῶῷ. 514. Ἰεσὶς χρὴ γλώτηης 
ὠπικῶς χε. ἴ)ε ἀϊσεπάϊ γεγο σέπεγε; Ζιοά (δοιτας ΑΡοΙ]οπι- 
115.) Ὑ14ς ὅς ἱπξ. 1,14 ὅζ 17. 

4 ὁφ9. τε πάντες] ϑυϊά. ν, Ευϑύδ, ὀφθαλμοὶ δὲ πάντων. 
᾿ ἔτη } συϊά. "» ς. ἐτῶν. 

6 Ευϑύδημον  αἴτιι5 ἘὺτΏγ ἀσπτιις οἢ, οἰτ5. ῬΥΙ ΠΑ τ15. ὃζ 
οτάτοτγ πῆ ρὃϊ5. 4] βῖ: Μ. ΑΒΙςῚ ἴπ Ὁατία, ἐς ηι0 ϑίγαθο 1]. ΧΙΝ, 

7 ἐδαμὲ μᾶλλον  ἐδαμᾶγ ἴπ εἀϊτίοπιριιβ Ρτίοτιθιι5 οπηΠιηὶ 
εχ ςοὐ. Ταιτεῦᾶπο ἃς ϑι1 48 το ττι πιά οθς Βοητεῖις, ἀρποίσιης 
γοςεπὶ οεϊλπὶ ςοὐεχ δίῃ. ὅς Ὑ γβεῖ5]. 

8 σκωπίόλαι ] ἴτὰ ὃς ῬΙποτίιη ὃς θυ], ν, σκωπῆσλ. ἀρτιά αιιοηὶ 
τΑπιθη πιαῖον. Βυϑύδ. σκωπίώλωι ᾿εβΊει, 

9. διδώκοαισι γὰρ τὴ ὁϑονη μᾶλλον δίς, 1 πιᾶϊε ἈΒίπιιος, ὅς 

ΜΜοτεῖ!. νοτίδα: ὃΖ ῥτελίο ἀρβΆγεγεΣ ἐος ϑεβλεν ἀμρίαχαι, πορὲ 
“πέερα (Ὡρέορελα νηογ τες 4 εγηλερεδς ἐγεἰξαγὶ, ππυτατο σολϑ κάθ, 

Ρεππιο ἜΧΟΠΊΡΙΟ ἴῃ ἔδοξαν. Ατι ἃ ποι τἀπῖμπὶ οπιπες Μ58. 
τετίπεηξ, ΨΟΓΙΠῚ ἧς τοῦ ταρθτίας δι, ἴπ νοτΙΡιις ἐυθύδημος,» 
δϑόνη δ σκωπήέλω. [{π| ςοὐϊοῖς ΨτΡΙπατῖς πιλτρὶπο Δ [οτίρτιπι 
εἰξ προςεηήκασι 4186 5] 06 Ροτίτι5, 48π| ναγίᾶ ἰθζ}10., [πίιπι 
Δ[ΐηιο ἰποάο τεάάοης νεδὶ δηδώκασι, 4] εἴ : γγάρίς ὀθόνῃ 
“ἰράϊεὶ {πρι Τα ῥηθ:, 4μ472 ΑἸῥεμίεη(ες (αρτερεῖσε. δεδώκασι: 

{0Ρ πιο ρα ἑ ἑαυτεὶς» 446 1π40]65 οτίδπι Ῥδγαίδος [νατίπας εῇ 

γρκαπίρεγε φἰϊομὶ πεῖν Ἑδάεπι ρῃγαῇϑ ἱπῈ.1, 9. Τρυφῇ διδὶς ὁ- 
᾿ψοφαγίων! ἐπεισάγεις ὑγροῖς κι διεφϑορόσι τοῖς σπλάγχνοις. ὃς ἴ.. 17. 

ἀδὲ λεπ]ολογίᾳ ἰδίδα. δι 11. 9. ὀργίοις διδόνοι δ 1.29. γαςρί τε δὲ- 

δον χϑὶ εἰφροδισίοις» ὅς Υ. 4. σοφία δον, Ὑιιὶς Θορβιῆ, 1.1, ἴπ 

Ῥγοίῆοο ἡδοναῖς ἐδεδώκει γ 4 ἃ ἃς τερετγίταγ τη ΠΞεο, Τῃ 60 ἀΠ1- 

οαἶτας5, 41 ἀϑόνη ῃἰς πτ. Ὑὶτ ἀοέξιι5 ἀλ[ο!Ρ] παπὶ Ῥγιμαροτγας 
1πτε] Πρερατ, 41186 ΡΕΥ ὀϑόνην, ἐΐπτεαρι θοερε ἄς Ππρηοῖαγ, σαΠῚ 
ἰαηεῖς ψε(ἘἸπι θη τί 5 Ῥγιπαβογαθὶ ΔΙ πιιοσίπτ. ϑῖς ὀϑόνην ἠγίθαηα 
νοἴξεπι ποίατε ὅζ ἐρίω Ορροπὶ {πῆ 1.3.. δὲ ΝΠ]. 7. δ. 5. αἀἀο ὅς 

6. 11. ς.39. νεγιπὶ οδῆδαε αιοὰ Ργιβδροτίςα αἰ {ςἸρ] πα ἃ Τὰγ- 
{ερῇθις Ἔχουϊτα πες τερσεπεπΟΠεπὶ πιογοτὶ ΝΠ θαι) πες {[ μετ 
ἰδῆς (ἀρ᾿εητῖος ἀρὰ ΑἸποπίθη[ε5 ορροηὶ ροῆλε, Ἐσιυϊάεηι ριι- 
τ θατ  ἀθπὶ ρετγ εἰρωνέαν Πάθος ἀἰςῖ7 ητ4 πτάταν ἘΠ] οἰ ἴγατις αή.- 
ποτίας Τατίρηϊος ἰτγοπᾶς ; γΘΓΙΠῚ [ἃ ἔοτγα πη νἱάθτσ ἀπεϊτῃεῆς 
41 ὀϑόνην Ορροηῖς τῇ σοφίῳ τὰ]. ΠῈ ΓΕ Δ! 44 01] τεργθηθη- 
ἀεπάαπι : ὅζ ρίαπε θίηιε εἰρωνίᾳ ἴῃ ργδεοεάθητίθι5 εἰξ τερτες 
Βεπῆο : Βαποήιϊις 1ΡΓἈπΠὶ ὁ9όνην τἀ Πηϊ141 {Ππιχι5 ΤΑγίθπἤιιπι ἔρε- 
οἰπιοη ὅς ἀτριπιεητιπι δ ἄτιοῖ Ιῃ Ργοόράτα!ο εἢ, Ῥόογτο ἴτά 48 
ἀαδεγεη άπ: ΠΕΠΙρΘ 69 ὄνη Ὠ181]| ΔἸτι4 εἴ 7). αταπὶ νεῖ πιεπ- 
{ΠῚ λεπήοτητος, {211} 141: πιαχῖπταθ, Ἐπ δι. δὰ 1118, τ', Ρ. 
297. ὀϑέγη εἴς ἧἡςὀϑόμεϑα» τᾶτ᾽ ἐςιν ἐπιςρεφόμεϑα δὶα τὴν ἔγαν 
λεπήότητα. ἀἀάς ἃς δά 1146, 5΄. Ρ. 1216, δὲ ̓λιςίαπηπι ἴῃ ἀϊα] δὶς 

ΤΑῸ 1 ΟΥ̓ 

Επηριια αὐιτεπι Αἰεῖσα ἐγαῖ,, ΠΟΘ [ὈΓΠΊΟ εἰἶπι5. ἃ 
σαπτ τις ΕΗῈ ν ΠΕ ατι15: ΟΠΠΠΙΠΠΊΠΠΙΟ ΟΟΕ]1 ἴπ Εἰ} 

ςΟΠΠΟΥΓΘ θαηταγ: ἔογπηα ΘηΪΠῚ αγαΐ σοπίριςιι15. 
[πᾶς οἰηι ἀπητπ ἀυάγταπη ἀφο πηι δια σιοι, 
Ταμίιπι αὐ ἘπιΠγάείημπι., ἐχ ῬΗσηΙςία οτπη- 
ἀπηι, ραίεγ ἀεάϊιχιῖ. Εταΐπζοπὶ ΕΠ Πγ ἀθπηις 
τοίου ᾿πΠρηΐβ,, ὅς 481 1Π ἀπο ρ παῖ εαπη γοςο- 
ΡΙε: ΑΡΟΙΠοηΐμ5 νέγο Ῥγδθοθρίοῦ! αυϊάςπι δά- 
Βδογοῦαῦ, οἰπττατῖς γεγο ᾿πΠ οἷος ἱπερίαπι πα 1- 
φαθας πος (εὶς Πιιάϊίς ΡμΠοίορίηαθ. ὀρροτχίι- 
πάη. [πχμπὶ ΘΠ] ΠυρίαΠι πηᾶρ 5. (δ ξξαπειιῦ 
Πππταπ16 ςαμΠ]αζογος ἃς σοΠΓΙ ΠΊΕ ΙΟί! οὐππθ5: ὅς 
ΠΊΟΪ ΠΟΙ πιαρὶς αιαίη (ἀρ θητίαα Πιιάτ|5 ΑτΠοηϊ- 
επίδα. ἀθάϊτ. Ἐἰπαῖτι5. δαζοιτι τηράϊαττι πγ θη 
αἀἰαιάτς Ογάπμβ, πιχία πῈ ΠῚ οἰπιο5 σοπῇἄθτας 
τη τιᾶΠ| ΠιιαΓΠ]65 ἀπιῈ5 : Ἰάςῖγοο »ΠοΠπίτε αηπα 
ἴῃ ΟΡ τα! ἀϊέϊαπη ΑΡΟΠοπίο ἰπ εος ἰπ αυδάαπι 
εριοία ο, ὙΓαάιιχιε ἰρίειγ πιαρὶἤγατη ραῖγε 
Ἔχογδίο Αθραβ νἱοίπιιπ ορρίἄϊηπι, νὈΪ ἃξ οσίμτῇ 
εἴα ῥῃΠ]οίορίιαηε Ἰάοπειιηι., ὅς Πιάϊα δάο- 
Ἰε(ςεπεῖθι5. πηαρὶς σοηποπίεηεία ὅς Αοἰςυϊαριῖ 
τοιπρίαηι: ἃς Αδίσυμαριῃς τρία ραίαται [δἰδ μο- 
ταϊηι 5 οἴσπάθης, [δ] σππὶ εὸ ρμοίορια- 
τι ΡΙατοηίςιϊ Πππὸ ἃξ ΟΠτγίρρει, ὅς Ῥογρατοηςῖ. 
ϑεά ΧΙΈΡΙΞΗΡΙ Ρἰμ]οΙΟρ ΐαπα δα Ἰαῖτ, ΠΕαΠ16 ἐπΐπα 

πιεγεστςῖ!ς, Ρ-7ιό. 722, ΒΓ ἰητογ ς ἰοτῖᾳ πιετδιγί οδιις οβεττὶ ΓοΠ1- 
ἴα Ῥοηῖς ὅρμον τῶν πολυτελῶν ΜΝ ὀθόνας τῶν λεπῖῶν. Ηίης ζ- 

Ἠείγςἢ, γυναικεῖον ὀϑόνιονγ λεπῆον» Γ πᾶν τὸ ἰσχνὲν κᾷν μή 

λινῶν ἡ. ὀϑόνη ἰρίταν ἐδθῆς λεπῆη)» οὐῖπς5. ἔγειιεη5 ἀρὰ γότεγες 
τηθπτῖο . 41] ΠΡ ΕΤΝ δδΠ| 7ριἰλεγίδης ὃς ἀοἰϊοαεἰονίδμα. ῬΆΙο- 

Πγατι τα] ος νεες χλωνίδια ὃς λήϑια νοσαξ 1. ΤΥ, 29. ῆπ, 81ς 
ἐϑῦσι λεπ]αὶς ΒΆςοΙΙ οτπβταπὶ ἔα {Ὸ οχογοϊτιι ἀϊοῖς ΡοΪγαθπς 

1,1. Ἐκ χλανίδιον χρὴ λήδιον, αᾶ8 ἔχης λοπῇ ὶν 1. ς. ῬΗΠοβτατιις 
δὰ ϑ.δατγίποιπι Ιαχαπὶ γεξεττ, Αοἰΐαπις γογο ναγ, Βἰβοτ. ἵΨ, 
3. ῬΟΙνρηοῖὶ ρίἐξοτις αεῖοπι ἰδιάδε, απο ἱματίων λεπίοτητας 
Δοοιγαξα ἐχργεῆεγι, ἢ. ει νὲ ἐχ Ρ] πο ΧΧΧΥ, 5, νϑττθπάϊπι» 
7λπι οδίεγιλγιης ἀο ον: Α 6] τ4πὶ ἱπτεγργεζος θέμεν ΜΖ ΚῚΔΕ ΚΥ͂Μ 
ἐκοίάας. Ἐτ ἀε ΠΔεο ΡΒ οἴτασ, ἰπ νἱτῖ5 ϑορ ἈΠ βΆταπι ἴητογ ΑΥσισ 
πιεητ ΥἱτΆ6 ΠΟ] οτὶς λεπτοὶ ἠμπίσχετο. Οϑόνη ΕΥσ0 [6ΠῚ “ποά 
ἐϑὴς λεπῖὴν ὃς ντΓα ΠΊ 116 οἰ πιμ τε γιιτη ἢ ΟΠ Πιιπτηι16᾽ οββο οηρι2),.-- 

146 γλο δεῖ, ἡπα] επι Ταν(θπ ῥτὲς ττιδιπτ ΡΒ: οὔτ, ̓ πῈᾺ 1,34, νδὶ 
11 ΑΡΌ]]ΟμΙο ρᾶγαπΠῚ πιο ἔπΠΠῈ ἀἰσιητιγ δια τὰ τεὶς ἐπι- 
πλήξεις» ἐπειδὴ ξυντόνες ἀυτὰς ἐποιεῖτο, διώ τε τὸ ἀνειμένοι κρὰ 
ΤΡΥΦΩΝΤΕΣ μηδὲ τὴν τῷ λόγε ἀνέχεδδ οι ῥώμην. ὅζς, ϑὶς 
ὅς ϑίγαθο 1. ΧΙ. Ρ. ὅγ4ᾳ. Νοπ ἱπέγεαιιδης δπτεπὶ ἢ ΠΊ ΠΙΙΠῚ.» 
Πιοτα5 εχ νοἤΊθι15 [14 ΠοΙδγὶ οτίαπιῖπ [Ἀοτὶβ.., νἱὰ. διῇ. ΧΙ; 7. 

Ῥίδπε δυτεπὶ ποῆγαπι μαῆς ΧΡ] Ἰσατίοπεπὶ ἥγπιατ, συοὰ ἱπέγα 
Εἰἴαπι 1.11, ς. 29 Ῥβγαοῖος Ρίομ ἀορ ΠΟ ΟΡ 5. Ἔχργοθτες τὸ 
γαςρὶ τε διδονεὼ γ κοι ὠφροδισίοις κο! ὠμπεχόη ΛΔΈΠΤΗΙ» 
πᾶς εἴ ᾿ρῇηΠμπια ἐϑάνηγ,) ἀς 4πὰ ποδὶς [{π4 ἱπ|ππτατα εἰς ἀἰςε- 

Ῥίδτίο, Ῥετγοηῖῃ5 βό2Ὀ 2,752 ΣΧ Ἰἑεηρ ὃ πεδία ἰοαρ ἀϊςεγεῖ, 
το ὑγροὶ] ϑι1445 , Ευϑύδ. Ιεοῖτ ὑγρότατοι. Υ. κύδγ. ρξυμα Πιᾶ- 

Βει ὁ ὑγρότεροι. 

1 Φιλοσοφήσαντι 1 ϑ1445 φιλοσεφήσοντι) 4104 πιαοὶς ἀττί- 
ἄει ϑΑἸπιαῖο,, μαθεπίαια ουάεχ Ὑαιίσαπιις ντογαη8 γζ ἐς γι- 
Βίη85. ἥν, 

12 σπϑδαὶ γεαίνικ ὥτεραι ] ποπηρε 1ΠΠ1- τεπιροσῖθας ῬΕΙΙο ΟΡ ίαε 
ΡΙΠιαπι ορέγασι ἄαθαπε ̓ππι6π 65. Βίης Ἀ Βοτοτίςδο, ΡΟ γοπΟ 
Ῥο]ιεῖς4 6. γεανικώτεραι σῖτον σπόδαὶ βάλα ΡὨΠ]οορμῖςα. Ἐξ 
τῆςνεότητος προεσῶτες 11 ν1τ5 ΘΟΡΠΠ , Τεοάοίο, ηνὶ Βῥηο ΟΡ ὶ- 
αρ εἰοερόαμέ τάδ οδίογιδτα Μοατγίο ἀδ ἔοστιη. Ατβεπ, Ρ. 70. 
14. αυῖθι5 Πϊς ἰρίξ Ἰοςιῖς δἀάεπάμβ, 82πῸ6 ἱπ Ἱπιπηεάίατο {ε- 
αμεπτίθις μος] τὰ εχρὶ φάτο ἐνταῦϑω ξυνεφιλοσόφεν μὲν ἀυτῷ 
Πλατώνειοι δζξ. 

13 ἱερὸν Ασκληπ'. ] δἴτι5 πιθητῖο 4ριια ΒΔΠ]|, Τἴλτιγ, ἴῃ ντα ΤῊ 6 - 
α46 :]Ἰοουπὶ ργοάιιοο Ἰηξ 44 1.1Ψ], ς. 1, φάὐάς 448 ἴῃ 1,11, ἀς 
ν 5. Βορδ!, “πείοορο [Ὁ ἱπίτ, ἐδ δὸ Π8 Ἔπτιγ. 

14. διήκεσε 1 Ἐυίεδίις αάπ, Πίογοο], ς ΣΧ, δκήκϑε Βαθεῖ, ηυοά 
ΟἹ Βεπεϊεῖο ᾿πὶ ον ογαδτιπι, 

ὧν 641 



11.0.1. ς.8. ΑΡΟΙΒΕΟΝΕΙΙ 

ξᾶπὰ ραγυΐ ρομάϊε 9 Ῥγιπαρόγεα νογο ἱπο 01}: 
αποάαπι [ππά10 σοιηρΙοχιϑ ο[ς. Ἐσμ θα Γπαρ ον 
1Ρ[1 ἐγας Ργεπάροτγίοας Πρ πα πλϊπίπις ὈΟΠιΙ8, 
τες νἱτα ἅς ππουῖθιι5 ΡΠΠΟΙΟρίηι5. Ὑ ΠΕ παπι- 
46 δὲ ψέπε ἱπάιιρεθας δα Ἐρίςιιγί ππογες 
ΠΟΠΊΡΟΙΕ5. [5 Ἐπχοηι5 ογαῖ Ἡογαοῖςα,, ἡπαθ 

ἴῃ Ροηῖο εἴ, ογίππάτις: ΡγιΠπαρογαα δπζειη (εη- 
τοπέϊαϑ ἰτὰ ποιιογαῖ. ἤςα αιι65 δα. ἅπαο αἸςιπὶ 

.8Ό Ποπλίηΐθιι5. διαήμε, ἐπὶ, ὃς ὅσχε εδὲ {ἄεεε- 
εἶ ὃς Τηρήεν ῥγορήτλιας (12, ὃς ᾿υια!πποά! αἰϊα.. 
Δ105 ΡΓΘΓΑΠΓΙΓ, ποις αι αἰςαης ἰσίοητοβ. 

᾿ὨΘαΘ θοπο ΠΟΙΠΙΠΙΡ15 σπρίοπίοβ; (ς( ΠΙΠρταπη 
Τπζιπτι ἀα ΠΠΠΠΟΓΟΚ5 ΠΟΙ] ρο[ απ ἤαθεπίθβ, Ηὶς 
Δατοη,, [σις 46 0Π]τιλπη ΡῈ] τε πους αάπης ρεπ- 
ἰδ ἃ Ραγοηγίθιι5 ποι Ιοηρε ἀπ ςοάπιπε ἄπτη 1πνο- 
ἰδεῖι αν ἐπ οτι ἐχογοθηγαγ, 81 γετὸ (Εἰρίοϑ ἂἴ- 
ΤΟ Πογς ροίϊπιηι, ἰρίος ραγεηζεβ {προγποίδηζ, απ 
4145. {ππ| “Δ Π 0 σμ]οίο5 [Ὁ πειηΐ ἱπργιπηῖς ἃς 
ὨϊἀοΥ5 ρταζία ΡγΟρο ἔογγαπ γοΪδηξε55 ἴτὰ ἄς τρί8 
Ῥαογ δά] πις Επιχόπο ἀμαογεδαῖ, ἀζηῖις ᾿ρἤπ5 α- 
φοθαζαγ ἀΓὈ ΓΟ ἀοέξείηα εἴπῃς 4παῇ [ΠΡ] ειιατιο, 
Ομπὶ γεῸ 6 (Ὀχεμπηάθοί πηι ρεγαοηιει φεῖα- 
115 Δππιιηι. Δ Ργιπασογαθ νἹταπ} ἱπηρεῖα ἀπο- 
ἄδηη γεΐτ, [ας οἱ αὐτά πυπηῖης σποάαπι [Δοίςηζα. 
ΝΝοη ταπηθη ςοτίθ ἀπηαγα Επιχοημπιὶ ἀοΠῖς, [δα 
εἴπη ἀηΐς α ραίγα Πιραγθαπιπι οὈεἰπιει, νδι 
ΠοττΙ ὃς ἔοηζος ἐγαπε ἀπιοεη!ΠΊπι!. Τὰ 2 ᾿παι6- 
Ῥαζ, ταῖς πιουῖθι15 Ὑἱαῖτο,, νἱπαιη ἐρὸ ΡγμΠπδροτῖ- 
(5. 

2. ΥΠΙ. (ὑω ΨΕΙΟ τΠπάρττΠ ἸΠΠΙΓπιΠῚ οἰιι ἀροτοάϊ 
ΧΙ ΠΙπιαγος Ετιχοπιῖς. ἱπιογγοραγοίσης, νπᾶς τα 
νἹπ 61 [πιτίππι ἕασογε να ες, ᾿πάς γείροπάϊτ, νη-. 
ἀεπηοάϊο!(Ο]οητ. ΤΙ παπιηίια νεηῖγοϑ ραγραηζεα, 
ΔΙΙο5 Ῥγαθίδγιαπί 4 τπογθο; αἰϊος νογο δα ίδηϊ- 
ἕατεπι γεάπσιης. ἨἩΠΐσαε ἀἸἐπ15 ἀηΙππα Π1π οἰτι 

ΤΥΑΝΕΝ 518. .φ 
ὔ ᾽ ͵7 

τοτῶς ἀπεσπέδαζε τὸς δὲ γε "᾽ Πυϑανγοῤείες 
55} Ν ἀυδν, ͵ δ δ ] ᾿ ὠῤῥήτῳ τινὶ σοφίῳ “ ζξυνελαξε. διδάσκωλος μὲν 

Δ 5 Ω -“ “ , ΕΣ 

γώρ ἡν ὠυτῷ τῶν Πυϑαγόρε λόγων αὶ πάνυ σπε- 

δαῖος, ἐδὲ ἐνεργῷ τῇ φιλοσοζδίᾳ χρώμενος δ γῶ- 
“ “ : τανλ κ᾿ 

σρὸς τε γορ ἡτ ων “ ἥν, καὶ ἀφροὺ ἰσίων, καὶ κωτὰὼ 
ο , ΄ ᾽ Ἵ ΕἾ 2 Ὁ ἘΠ τὸν Ἐπίκερον ἐσ χημώτιςο “ἢ. ἥν δὲ ὅτος Εὐξενος ὁ 

ἐξ Ἡρωκλείας τῷ Πιόντε. ταὶς δὲ Πυϑαγόρς δόξας " 

ἐγίνωσκεν » ὥσπερ οἱ ὄργιϑες ᾧ μανϑάνεσι παροὶ 
τῶν ἀνθρώπων. τὸ γὰρ χαῖρε» καὶ τὸ ἐν «ρα τε; 
καὶ τὸ Ζεὺς ἵλεως, καὶ τὰ τοιωῦτω, οἱ ὄρνιϑες ἔυ-. 

'χοντα!» ὅτε εἰδότες ὅ, τι λέγεσιν, ὄτε διωκείμενοις 

πρὸς τὲς ἀνθρωπες, οἰδλοὶ ἐῤῥυθμμισ μένοι τὴν γλῶτ- 
ταν. ὃ δὲ, ὥσπερ οἱ νέοι τῶν ἀετῶν ἐν ἑπωλῷ μὲν 
τῷ πΊ]ερῶ παραπέτοναι τοῖς γεινα μένοις ἀυτεὶς “", 

μελετωμένοι ὑπ᾽ ὠυτῶν τὴν π΄, σιν᾽", ἐπειδὰν δὲ 

ἄιρεσϑαι δυνηθῶσιν ἩΝ ὑπερπέτον αι τὲς γονέας, 

ἄλλως τε: καὶν λίχνες ἄισιϑωνται καὶ κνίσσης ἕνεκα 

πρὸς τῇ γῇ πε]ομένες" ὅτω καὶ ἐνὸς " προσέϊχέ 
τε τῷ Ευζένῳ παῖς ἔτι, καὶ ἤγεο ὑπ᾽ ἀυτῷ, βαί-. 

“ἊΝ - , 26 ᾿ ΔΎ 5ν Ψ 
γων ἐπὶ τὸ λογξδ. προελθὼν δὲ ἐς ἔτος ἕκτον 

καὶ δέκατον; ὥρμησεν ἐπὶ τὸν τῷ Πυϑιαγόρε βίο, 

πἹερωθεὶς ἐπ᾿ ἀυτὸν Ἴ ὑπό τινος κρείτΊἼονος. εὶ μὴν 

τέν γε Εὐξενον ἐπάυσαΊο ἀγαπῶν. ἀλλ ἐξωιτήσας 
ἑαυτῷ προώσειον παρα τῷ παϊῇρὸς, ἐν ᾧ κῆποί τε 
εἷπαλοὶ ἤσαν καὶ πηγαὶ, συ μὲν ζῆϑι, ἔφη. τὸν σε- 

ὠυτῷ τρόπον; ἐγὼ δὲ τὸν Πυϑαγόρς: ζήσομαι. 

,ὔ Δ ὙΕῚ Ν -“ »" ͵ 

ΕΠ ὼς δὲ ἀυτὸν τῇ Ευξένε μεγάλης διανοίας. 
“ Ἀκον ᾿ ὧν οἰ " υ 
ἀπΊεσθαι!- καὶ ἐρομενξ» ὁπόθεν ὥρξοιτο ᾿ς ὅθεν τσῈβ 

εὐὰ Ν᾿ ΔΑ Ν Νὰ 4." δὰ 7 Ν 
εἱ ἰωτροὶ» εφη. καὶ γάρ ἐκέϊνοι κοικταίροντες τὰς γῶν: 

͵ ν ᾿, ΕΝ “ Ὁ ,.. 

φέρως . τὰς μὲν εδὲ γοσέν ἐῶσι, τες δὲ ἰῶνται. 
ΧΟΛᾺ λ -» Ν εῚ ᾽ , , ε 

καὶ εἰπῶν τῶτο τὰς μὲν ἐμψύχες ββρώσεις ἐἧς ὅτε 

ας τότες ὠπεσπ. ] ϑιι1 445 ἴπ ὠπεσααδ. ὃς ἐνϑυδημ. Ἰεο 1 νἱ- 
ἄετιγ τότων. γ 

ιό τὲς δέγε 1 ἴα »τὸ τὸς δὲ τεγ 41ιὸ ἃ 'π ρτιοτίριι εἀ 4, τερο- 
{υἰ δαὐτοτίταις οοάά. Ψατίσαπ, ρτ. γτθιη. ὃς Ὑτατι5], ἘπΙΕ ιι5 
Ῥἰαπο οπ το το Ἰερὶς τοὺς δὰ Π΄. 

17 ἀῤῥήτῳ τινὶ σοφίᾳ ] εἀϊιίοπ 65 Ρτίογεβ φιλοσοφίᾳ. Ἐπιοπἀα- 
αΐπτι5 Διιζοτίγατς ΕῸπΙῈΘ1, αι] 5 οἶτας οάρ. ΠῚ ὅς ΓΧ, τιιπὶ οτίαπι 
ἀρῆς ῬΗΠοβ γα ΥἹ. τι. ἀῤῥήτω τοὶ σοφίᾳ γιγνώσκοι. {14 4]- 
τετγιπὶ πα] }0 πιοάο ἔαστὶ ροτεῖξ : αιιαπαμὰπὶ τεόϊο [151 1. 11. φε- 
λοσοφῶς ἀῤῥητόν τε χῷ συγγενὴ σαυτῷ φιλοσεφίαν. ΒῈΝ ΤΙ». 

18 ἰδὲ ἐνεργῷ τῇ φιλοσοφίᾳ χρ.  σοπεγα ἀξ Αρο]]οηῖο Εππα- 
Ῥίτς Ρ. 6, τὴν Πυϑαγόρειον φιλοσοφίαν ζηλώσας πολὺ τὸ ϑειότερον 
κοι ἘΝΈΡΓΟΝ κατ᾽ ἀντὴν ἐπεδιίξατο. ; 

19. γαςρός τε γὸρ ἥττων ] ΕύΠον. Δάπεγί, Ηἱογοοϊ. ς, ΧΙ, οπιῖῖ- 
εἰς ράττ οι! απι γάρ. ᾿ 

20 ἐσχημάτιςο  ΠΠῚΠΙ (ϑηΠι σχῆμα τῷ κόσμε ὃς συσχηματί- 
ζεσϑαι τὰ [Ἀςτὶς οσουγιιπε, 

21 δόξας ] Ευΐεθῖις ]. ς, Παρ ες γνώμας. 
12 αὐτάς [ Οπλῖτεῖτ ϑυϊ 445 ἴπ Ευξενοςγ 411 ΔΡΠΟΙΟΙΓΥ. μελετάμ. 
23 μελετώμειοι ὑπ᾿ ἀυτῶν τὴν πΐησιν ] αοά ἢτ, ἄϊιπι ἐος φέ- 

3οε [βρεν ρέηημαν {μῖς, νὰ εἰς Τ)ευτογοπ. 327 11. 1 νογο δὰ γατίο- 
πα Ῥεγάρὶ ἰγγ νὲ ραγδητες εχ νίγάηιιθ ράττε αἷῖς ἐχραπῆς Πιῇὶ- 
Ἠεαπῖ το πογᾶς ρ.}}} α]λς. ϑ'ς επὶπὶ οἰσοπῖδα ΠΟ αι φέρειν ἐπὶ 
τῶν πἸερῶν [δηῖο σοπξεξξος ραύθητες ἀϊσιπειτ ; νἱ 4, Απιροπ. 

ι "Βιῇ, 27, δι βας ἄξειν ἐπὶ π]ερῶν» νι εἴ ρ. 55 Π0].8 ἀτι65 ΑὙἸβορΗ, 
Τὰ νοτὸ ἴτὰ ἐχρ!ϊσας Ἐπ Ατμίας ἵπ ΗςΧδεΠΊ, τοὺς ἰδύοις πῇεροῖς ἠρέ- 
μα αὐτὶ ὑποκεφίζεσιν ἑκατίφωϑ.ν», ἡυῖδιι5 ρΡεπιῖηα ραης ΒΑΠ]1- 
τι Βαθοῖ ἴῃ Ἡοχαεπι. ἠρέμα τῇ σ]ερῷ κεφίζοντες ἱκατέρωϑεν, 
πιο α 6Ἐ: ῥίγες ἐγιίε αἰατιρ βείογο [μϑίοματσε. ϑιπλ}}15 Ἰρίτιν ἀαυῖ- 
ἸΑγιηὶ μελέτη, τι ρ]]ος Δ4 νοἸδτιπιὶ ἐχεγοθηῖν ἱπάβηις ραϊοῖ, 

υϊ4 ΠΡῚ νεΠ ΠΕ Π]1υα παραπέτονται. ΝΝΈΠῚρΕ 4Ὁ 1115 ποη ἀϊ(ςοάμπεν 
ντ ἴητογ νοϊαπάμπ] ἔη] ΓΟ ἃΙΆ ΓΙ ΠῚ Ραγοηταπι ΠΟ τισὶ {πη εαπ5 
ἴὨΓ. 

14. αἰρεύϑοι δυνηϑ ὥσιν 1 Πεπιρα δῆῖεα {εἰρίο5 ΠΡ] οιιαγα ρα] 
ποη Ροτογδηζ 7) ΡΑΓΘΠΤΙΠῚΊ ἃ}15 [ΠΠ Παγὶ πεσοῆς Βαθοπῖοβ. ϑυϊάι, 
ΡΓΘ δυνηθῶσι ἰςρῖς δύνωνται» γι Ευξεν. δ μελέτωμ. 

25 αὐτὸς ] ἔς [τὶρῇ ρτο Απολλώνιος», ηποά τεσυΐγεγο νίάθς 

ταν Πυΐπ5 Ροσῖο ἀϊ Ἰπίτίιπι, νδὶ Βα θδειγ: ὅδ, ὥσπερ ὅζς. ουΐ 
τείροπάες πιοῖτι5 ὅτω χοὶ ἀυτός. 

26 ἐπὶ τῇ λόγε ] ἴτὰ ἴῃ οοἀ, Ἀτρ, Ρατγιζ, ἱπιιθηῖτ ΜΙογε!ς., ἢς 
δι διϊσδηιιϑ ῥτ. ἃς ψυθίη, Ῥγίογεβ δάϊτίοποϑ ὃς Ὑτατίς!, μαθεπε 
ὑπὸ τῷ λόγαν ἡτοὰ ἱπτογργοτα θαι Ψὶγ ἀο δῖε : οὐως ἀἰἰεῖο πιά 

ἐγ:5; (εὰ νετίογ ἰβέϊϊο εἰ ἐπί. Ψιγ ἀοέξιις νεγίθη ήππὶ Ρυΐα- 

Ρατ: αἰἠοίρ έρας ἐπα “ὦ επρρη πσρέάίεπς; [τὰ ρᾶσε εἰτις ἤος]οςο 
Ροτίεαι ΡΠ1Ποἤγαταπι ρυτοπι {π||}6,4110 δ ητθα νΠι5 ἕπογαῖ, ἀφιῖ-: 
ἰφο. Νεπιρε ἤςσυς 4401 6 ρα} 15 ἐν ππερῶ «παλῷ ΡΑΓΘΠΙΙΙΠῚ μέ 
Πίποικν αἰής, ἀἴηθε φάθ ἐπὶ τῶν πῇερῶν τῶν γειναμένων βωένε!; τὰ 
Αροἱ!οηΐι5. ἴῃ τγγοςίπῖο ΡΒΠοΙορἢΐας σοπίξίτιει5. ἐποοάθθας 
{ιὠηίχις πα αἰοξγίμα Ἐσπχοπῖ, ΝΜ Έττογοπὶ ΕΓΡῸ : αἰοέξγ »».4 εἷμα 
ψμῤίομαίησ, Οεττε Ροῆξεα δἱϊεσογίαπιὶ σΟητἰ πιιΔῃ 5 πἴρυϑόντα» 

αἰαεναὐξερε, ἢ. 6, πιδρῖ5 ΟὈΕγπιᾶτιπὶ ΑΡΟΙ ΟΠ ἰπ πὶ) Ὡ181] ἀπιω 
ΡΙϊυς Ευχοηὶ ἱπβιτυτίοπα οριιβ ΒΑΡ ἘπτεΠΊ, εἰρμηκέναι γ ἢ, 6. γο5 
Ἰδτιι δοτὶ δὲ {|0]1π|ὶ αὰ Ῥγιβαρογας τηβέίτατα ργοιο αῇε ἀϊςῖτν 
Οετοτιπι νεῦθ4 114 ρίαπο οπηῆι δι 445 ν. Ενξενος. 

17 πἰιρωθεὶς ἐπ᾿ ἐυτὸν 1 Δα Ρ]Διοπίςαπὶ πῇεροφύησιν ΑἸΠ 41 ρὶ1» 

τοπι, ἀε αι ππι]τα Δά60 1116 ἰη ῬΗδράτο, 
ΟΑΡ. ΨΙΠΠ. 1 ἐπόϑεν ἄρξοιτο ] Ἰῃττίιπι ἰρίτιγ Ῥγεδαρου 

τίσαθ ἀϊππὶρ!πας ἃ σοετοεηάο νθπῖτε, Ἑδάεπι [οπτεητῖα Αἰτοα 
τίβ ΔιιΓΘΟΥ, ΟαΓΠ. - - κρατῶν δ᾽ εἰϑίζεο Ἴῶν δὲ, 

ΓΑΣΤΡΟΣμὺ ΠΡΏΤΙΣΤΑ 

Β καϑα- 

, 



το ΡΈΠΙ Οὐ ΕῚ ἀπ τ ΒΕ ΥΎΊΤΙΑ 
9, » Ν " » , , 

πωκώρας», Κῶὶ τὸν γὲν πωχυνξσως» παρ᾽ ]ήσαο. 
͵ δὲ Ἶ 7) ᾽ » "5 19 

τρωγήμωτεν δε κ͵ωὶ λώχώνωῳ ἐσιτεῖτο καθαρὰ εἰ- 
ὕ ὕ « ΠῚ Ἃ , ἢ Ἂ 

γα!» ζώσκων, ὁπόσω ἡ γῆ ὠυτή δίδωσι". καὶ τὸν 
φ ᾽ν ᾿ 4 3 ͵7ὔ » »“, 

Οἶνον καθαρον μεν.» εζωσκεν, εἰναι! πόμώ-» ἐκ Φυτξ 
- ε -“ » ͵ “ 5 -“ ἣν 
ὅτως ἡμέρε τοὺς ἀνθρώποις ἥκογω. ἐνανγῦσθαι δὲ 

ἈΠ εὐυβόυν, ἢ ἐΒ ἌΧ" ων ἔδινα 
τῇ τῇ νῷ συςώτει". διωθολξβνΊα τὸν ἐν τῇ, ψυχῇ ἀἰἱ-: 

, ) Ν ὕ " Ἂ; , 

ϑέρω". με]ὼ δὲ τὴν κώβαρσιν τῆς γασρος τοιοιυἽην 
, ᾽ ἦν ͵ ν 

γενομένην ἀγυποδησίαν τε ποιξίται κόσιμημώ: καὶ 
͵΄ ᾽ “ ϑ τ᾿ Ὡ ᾿ ᾿ ὃ Ν Ε Ν 

λίνα ἐσθῆτω ἐμπίσχε]αι παρα )ησείμενος τὴν ὠπὸ 
ΝΡ δ γὼ τ Ν ͵ ἢ Ἀν » ε -» 

τῶν ζώων". εἰγῆκε τε τήν κόμην 7 καὶ ἐν τῷ ἱερῷ 
2 ᾿ Ἀν εἾ -“ Ν Ἃ εὖ 

εζ᾽. ἐκπεπληγμένων 'δὲ ὠυ7ὸν τῶν περὶ τὸ ἱερὸν, 
ὝΝ ΑΕᾺΝ - ᾿ ΧΡ ΝΣ ͵ Ἴ ᾿ 

κοῶὶ τὸ Ασκλήηπιξ “ποῖῆς πρὸς τον ἑερεῶ ᾧησαν οςγ) 
ε ͵ὔ λ -“ ς Ν Ε ΄ 

ὡς χαίροι ϑεραπεύων τες γοσξγηως ὑπὸ ᾿Απολλωνίῳ 

ὕ 3 Ν Ν ὙΥΨ» ΄ ἘΌΝ 
μώρτυρι: ξυνίεσαν ἐς τὰς Αἰγαῖς ἐφ᾽ ἱδορίω Κίλικες 

ε ε ε ᾿ ,ὔ 3. γυ, Υ, 

.τε αἀυτοὶ καὶ οἱ πέριξ. ὅδ τε Κιλίκιος λόγος. 701 τρέ- 
ἘΠ τ ν ἊΝ Σ 7 ΙΝ, Σὰν 

, ζζώεις. ἤ ἐπὶ τὸν ἐφηδον:; επ ἐκείνω τε ἐλέγεο» κωὶ 

Αξω δὲ μηδὲ τὸ ἐν τῷ ἱερῷ παρελβξιν βίον γε 

εἰφηγόμενον εἰνδρὸς, ὃς κωὶ τοῖς Θεοῖς ἥν ἐν λόγῳ. 

μειράκιον γοὶρ δὴ Ασσύριον, παρὰ τὸν Ασκληπιὸν ἡ- 

γον, ἐτρύφα γοσῶν καὶ ἐν πότοις ἔζη» μᾶλλον δὲ ἀ- 

πέθνησκεν. ὑδέρῳ δὲ ὦρω εἰχεῖο. καὶ μέθῃ χαῖρον 

ἀυχμᾷ ἠμέλει". ἠμελέιτο δὲ ὑπὸ τϑ Ασκληπιῶ δια 

τἂυα, καὶ ἐδὲ ὀγαρ ἀυ]ῷ ἐφοίτα. ἐπιμεμφομένῳ 

δὲ τῶυα ἐπιςεὶς ὁ Θεὸς, ἃ Απολλωνίῳ, ἔφη» διω- 

λέγοιο, ῥώων ἔσῃ. προσελθὼν ἕν τῷ Απολ- 

λωνίω, τί ἂν, ἔφη. τῆς σῆς ἐγὼ σοφίας ὦπο- 

λάυσωιμι : κελέυει γάρ με ὃ Ασκληπιὸς συν- 

ἔνωΐ, σοι. δυλγδι ὃς, ἔςξαι σοι πρὸς τὼ πωρονἼω 
1 ε ͵ Ἵ] δὰ Ὑ ΝΥ δον Ὁ 

πολλβ ἄξιον. ὑγιείας γώρπε δέῃ} νή Δί᾿ εἶπεν» 

ΕΠΡ.1, ος 

ταΠαιατη ἱπιριγΓο ὅς τποητεπὶ Πεδείδηϊε αδῇι- 
παπτ, θοΠ]ατς γεγο ὃς Ο]εγ θη νείςοθδτιγ, Ῥαγὰ 
ες, ἀἴσεης, φιαθσαπααε τετγὰ ἰρίᾷ {πρρεάϊταδαΐ. 
Ψιπατη αὐζεπη ραγιπΠὶ αι! ἀεπὶ ροζατη οἴ8 αἥηγ- 
πηδῦαῖ, πο εχ ἀγθογα δήθ πιδηΐιεῖα ΒΟΠΊΪΠΙ- 
Ὀα5 νθηϊαῦ : θΟηΟ τάτηδῃ (πάτα! πλεητῖς ἀάἀπογα ΓΙ, 
ἀποά είῃογα, σαὶ 1 δηϊπῖο οἰϊ, ρέγίαγθςς. Ροί 
ΠαϊαἰΠιοάϊ ἀπτθ γε Γ5 ραγσατοποιη ἀϊςαΐςοα- 
Εἰ παδιτα ποεῖν, ἃς νεῆα εχ {πὸ ἱπάπιτις οἴ, εχ 
ΔΠΪΠΊΑΙ τ γε ]]εγὸ οοηξεΐδαπῃ γείραθπθ Ὁο- 
πηδΠῚ οἴ τη ῬΓΟΠΊΪΠΙ, δὲ [ἢ τΕΠΊΡΙΟ νἹταπὶ ΘρΊς. 
Μιγαπεδαίαχας 1ρίππὶ το ρΡ! ἀπε τθιι5, τρίο- 
απ Αείσυϊαρίο ἀμπαπάοαιις δά (Δςεγάοτεϊη ἀ1- 
ζεηζε, σαιάογο [8 Δεργοζουιπὶ σπγατοπο [έϊα 
ἈΡοϊ]οπιοτεῖε: ὃς ἰρί (ἸΠΠς 65 δὲ 4111 Πη τῖπι:11- 
Ἷτπις νΠ (ΟΠ 1 σγατία Αὐρὰς ςοηἤμπχοτο. ΟἸϊςαπι- 
πε ἀϊέϊιπι, 4 τη γε, μη αὐ ερῥούηη ̓  ἃς ἐο 
ῬΓοϊαξαιη ἱπ|τῖο ἔπιτ,, ργοπεγΌλιμιδ αμζοτιταζοπι, 
ΟὈΤΙΠΠΓ, 

παροιμιώδη τιμήν ἔσχεν ἧ. 

᾿ 

Ἀπ»: 

Νω 405 τὸ διτοπη ἔπος, 4086 ἴπ τεπιρῖο ἤπερ. 1Χ. 
αζία. τείεγγε, οαΠῚ Εἰπ5 ΥἹΓὶ νἱταΠΔ ἘΧΡΟΠΑΠΊ, 711 
Δριά ἰρίος Πεοβ ἴῃ ρύθεῖο Πιτ. Αἀοϊείςοης ἰρῖ- 
τὰ χι!άαπι ΑΠγτίμς, 41 αα Αεἰοαϊαρίιπι νεὲπο- 
ἑαῖ, ἀορτοίαδῃϑβ ᾿ἰςεῖ, σεηϊο ᾿πάπ]σεῦαζ, ἧς σοηρο- 
ταῖ!οπί 115 νἱταπι ἀρεῖ νῈ] ροῦιις σοπ[ππηε δῖ. 
ΤΑρογαδαῦ ἀυζειη πα ἱπιεγομέθ, δὲ εστδίαία 
φαμάξης, ἦα οχἤσσαίοπθ ράγιτη (ΟἸ]Ιοπς γαῖ: 

Ργορίογοα ἃς δῷ Αοίοηϊαριο πορ]σοθαίηγ, πος 
(οπηπίμπι Εἰ Ὑ]Ππ| ΟὈτπσεθαῖ. Οαπι ΟΡ Γαπῃ 
ζςοπαπεγοητί, Γλ6Ὲ5 {Προγπ ΘΠ! θη5, 1 ΑΡΟΙΟΠΙμΠι. 
ἸπΠ4Ὲ1Γ, ΠΟ ΠΟ ΠΟΓΙ5, Τοππα]θίςες, Ασοβάθπϑ ρίας, 
ἀ4 Αρο]]οπίμπι, ἡπᾶ ΓΟ. ᾿π 481, εχ τπὰ [ἀρίθπ- 
τί ροίπιπι ργοῆςογοῦ Ἰαδοῖ οπίπη πο Ποῖ τοσππι, 
ἰοαι!. ἘΔ. γείροπάεθαί αἰΐζεγ, 788 τπαχὶ ΠΊμ πὶ 
ΤΙ Ργαδίθητ γογαπη ἐπαγιπὶ ἴζατιι δάζεγει ἐ-, 

χποϊπιθπΐπιτι. Νοπης δηϊπη (Ἀπῖτα5 εἰς. {πα Οριι9 μαρεβ ὃ (ογῖο, πα! Π|ς. ἀπάτη ργοπλ τς 481- 

2 ἐσιτῶτο ] ἴῖὰ εχ σοάϊοε Ὑ γΑτιβ]ὰν. τεῆττο!. Ῥτίογες βαάϊτῖο- 

τιες μβαθεῦδητ ἐζητῶτο. ϑις 17}. 11. 26. ταῦτα σ δῆ κι ἕτεροι ἅ ΠΠ᾿: 

9. σιτέμανοι δράκοντος καρδίαν. ὙΊάστιγ δυτεπὶ Β.1. ρεςυ] δτὶ5 

εἴτε νοεῖς σιτσθεῳ ΠοηΙβοατι5., ραγομηρ Πρ ΒοΔητίς Ῥλέἠτες 
δὶς επὶπὶ ἃς τῷ ἐδϑέεν ΟΡΡΟοηΐς ΑΡΟΙοπίμ5. πη οέξαμα ἐρι[το]4-- 
ταπι» ΟῚ [Ὁ σιτάσθωι μόνον, τὸς δὲ λοιπὸς (δϑίειν αἷτ. 

3. ἀντὴ διδὼσι ] ἰᾶος ἰοξεῖο εἰ σοαϊοῖς Ντθὶπ. ἡμάπι πη ς9 ἃ, 
Βερ, ῬΑΓ, οτίαπὶ ̓ ηεπεγας Μοτγε !π5, 5162} ε αι ἃ τηξτα ΠῚ, 33. 

ἀερτεμεηάϊε οἱ. Βεπεὶοῖι5 πιόντας δὲ ἀντὲς ἐδέξατο ἢ γῆ ἐυνοῖς 

ὡς ΑΥ̓ΤΗ ὑπες ἔρνν. Ῥτίοτεβ εὐϊτίοῃ ες Βαθεῦδης ὠντῷ δίδωσι. 

4 ἐναντιᾶθϑαι δὲ τῇ τῇ νῇ συςασει 1 νπάς Ῥγιπᾶροτας τὲν μές: 

ϑὴν ἐν ἀνθ᾿ ἑνὸς νοὸς βλώφην νοςαῦατ. ἁρμὰ Τῖοροη. 11, 9. 
Ἐ.ε, νοςὸς μέϑη ὃς γοὸς βλάξη Ρτοπηΐοις νη ΡΤῸ δἰτεγὰ εἰ νίιγρα- 

βαπῖιγ, Μετῖς. σαίδιδβοπις εχ πος Ἰρίο ΡΒ οἴἶγατι [οςο πιὰ- 
1ε {ξηγεπτίαπὶ Ῥγτμάσοτδθ γεῆπϑεγε διιῇι5 δας) 44} τὴν μέθην 
ἐναντένοον βλάβην ἀΐχετίε. ϑ8εά Βεπε [6 μαθεῖ ἕν ἀνθ᾽ ἑνὸς νοῦς 
βλήδην. Μαϊε ςοπῖγα Μογίοιιβ δὲ νο επὶ ἐναντίνεος εἰπε [Ἐπ 
ἤτπι σοπῖγα ᾿η 4015πὶ Ἰίπσιιας Ογαθοδε Βηρῖς: ὅζ ρΕ11}5 δτίδῃη 1Π- 
τογργείδταγ τὸ ἕν ἀνθ᾽ ἑνὸς Π8} ἢτ: μγο βεγῥο. 

ς διαϑολξίϊα τὸν ἐν τῇ ψυχῇ ἀιϑέρα 1 ἔς δι]. 1Π. ς. 42. βη: 

Ῥγάπι δΠϊ ΠιΔ πὶ πολλὸν φέρειν ἀεϑέροιγ ΑἸτ ΤΆΤ ΟΠ α5 7 40] δὲ αἰϑέρα 
γένεσιν ϑεῶ νων ἀϊοῖς 110. εοἀ, ς, 34. Θεὸς Δυτοπὶ ὃς Δείμεων πὶς 
πιὰ ποαια ἀϊοίτιγ. ϑῖς ὃς ἀπόσπασμα εἰἐϑέρος δαϊπιμπι [ἐ8- 
ταῖς Ῥγιβάρογας ἂρ ΠΊοβοπ. 11,28. 4π6πὶ εαυῖτις ΑΡ9]- 
Ἰοπῖις: δἀάβ ποῖδία 84], 1Π. ς. 34. (ετοσιπι ἀπ. αι πο 1.1, 
ς,37. ψυχὴν αἰςῖς ξυντεϑολωμέγην ὑπὸ δένα. Γῖθτο ἴτοπὶ ΥἹ, ς, 1. 

ἕ 

γίπαπὶ ἀϊοἴτην ἀποϑολθν τὸν ἐν τῇ Ψυχῇ κρατῆρα ὅς Ἡδ. Η, σαρ- 
37. βεδυϑισμένη χν τεϑολωμένη ὑπὸ τῇ δινε ψυχὴ, ΟἿΣ ΠΕΠΤΟΣ 

ΡΟ ὁρροπίτησ ψνχᾷ ρΡοΐξ δρἢιπεητίαπι ἃ βέμο διαλάμπεσω. 
χἄάςε ἧς 1. Ν11. ς. 3», 

ὁ τὴν ἀπὸ τῶν ζώων} νἱά. ποῖατα Πιργὰ δὰ ϑνησειδύων ἴ. 1. 
τΔΡ. 1- 

7 ἀνῆκέ τε τὴν κόμην 1 δὸς ετἶαπι Ργιίπαροῦδε Ἐχεπιρῖο,, νῇ 
1ρε βάτοταγ πε, σΆΡ.35), ΥΒῚ χρ αὐ] δὲ τὸ ἄνετον τῆς κόμης ἃ 
Ῥγιεμασοτγα [ε Βαθετγε δἷτν 4116 Π| τὸν ἐν Σάμῳ κομήτὴν ΔρΡε ἰλτιπε 

πόταιπ εἴ, νἹά. Το ρέπεβ ΝΠ, 47. δὲ αά4ε 101 4 Μεπαρίο οδίεγ- 
γαῖΔ. Ψιάειιγνεσο 14 Ργτῆδσοτγας ἔδο δ ἱπιίτατης Ιπάο5., ἀκ 
4ιίθιις ᾿πἔγα ΠΙ. 15. κὸμῷ» δὲ ἐπεηδευσαν. Οογηάτα ὃς δατθδηι 
ἈΡΟΠΠΟπΙ  οππτίαπας τοπάετὶ ἰαθ ες πῈ ΝἼ1.34, 41ππ|4 νογο εἰ 
ΠΟΠΊΔΠῚ αἰ νεένοιρ ΡΥ Ε7 6, σα πὶ ἀυχαῷ πῃ 6 ΟΥΠΔτΙ», αποά ΡΠ] - 
Ἰοΐϊορξιοτίιπι οἵ, αἰτιᾷ ἀἰεγε σοτηαπι, ὅὃζ ογήάσγε νης οο»ρέμί! 41. 
ὀαπτοῦ : πο ἃ ἴῃ ἔγατγε ΑΡο  πἰϊ ἱπιργοθαγιιγ πε. ς, 13. 

8 παροιμιώδῃ τιμὴν ἔσχεν 1 1ά6π|ὶ 6χ Ρῃϊ οἴγατο πιθπηογϑῖ δι1- 

ἄδς, Νίέεητρε νδι οῃπὶ σοητοπτείοηο ὅς Πππήϊο 41:15 ξοβίπαητεπι.» 
᾿γίάογεῖ. ἱπτευγοραθαῖ ποῖ τρέχεις ; ἡ ἐπὶ τὸν ἔφηβον 

ΟΑΡ. 1Χ. 1 ἀνχαξ ἠμέλει 1 4|Πάἰπὶφἀ ΗδγδοΙ τὶ ἀϊδμπι 
Δρυα Πιοσεπεπ ΓΧ,3, 4πο ἃ ἃς ἰρίς ἴῃ (εαμοητίδες ἀἰδγες δα τ 
οἵτ: Πεπρε |]16 δᾶ ἱπέεγοιτο [Δ ογϑηβ πιεάϊσος ρὲγ Δεπί5πιᾶ 
{οἰ[οτα Βάτηγ: εἰ δύναεντο ἐξ ἐπομξρίας ἀυχωὸν ποιῆσεῃ; Ἐτ ΟΠ 
τγᾶγῖα γάτίοης ἰυῆτ Ατοίβειις 1, 2, 46 ςϑιυίς ὃς Πρῃϊβ τποτθ ογιπῃ 
ἀρυτογηπι, ΥΡὶ ἀς ἔσθχε ἀγάξητθ : ἦν δὲ ἐς ἄκρον ξηρότητος χὰ! 9:5- 

ἄσπι 



ΟΡ.Χ. 

116.1.ς τὸ. ΑΡῬΟΥΟΝΕΙΙ 

ἄεπι Αείςυϊαρίι5,, (ΕΔ ποη ἄλε. Βοπα νεγθὰ ., 
τερεγεθαζ ΔΡροΙοηΐτ55. νο θπεθι15 ἐπὶπ ἀαϊ: τὰ 
ΔυϊοΠΊ 6 ΠΟΠΕΓΑΓΙΟ ΠΊΟΓΡΙΠῚ ἵπ|ιὰ5. 6 {115 6- 
πἰπη ἱπάα!ρεπ5.,, ππαἀοπτθι5 ὅς σοΥΓρτ5 ἰητε[ι- 

πἰϑ σροάϊας ᾿πάτιςῖ5, ὅς ἀαπαο ᾿πταπὶ Πιρογηξιη- 
415. Εἰααῃς πος ηυϊάοιη τηδρὶς ᾿πσπ]ΘητιΠ1, νὲ 
Ρυῖο, ἀϊέξαπη οἴπ5, σιαπι ἰρίεπ5 Ηγαο εἰ εἢα- 
ταπι. ΠΙῸ οπΐπι ΠοστηοΥθο σογγδρειβ ορας Πϊ 
εἴε, αἰχίτ, εο, αὶ εχ ρα Πσοϊτατοι ᾿πάἀπςογες, 
ὉὈίσαγε Ἰοσυτι5 πη πα πα ἀρεγία. ΑΡο]]οηΪι5 
νετο δἀοϊείςεητεπι δα (Δηἰτατοπη γεάθοίς, (ρίοπ- 
ἵξπι ᾿ς] πτογ Εἰοςαζι (δ ητοπτΔπ|. 

ΟΣ ΜΑ͂ΝΝ ΔαΓΟΙῚ “πο πἤΔΠ Ρ] ΕΓ ΠΠ πὶ (8 η- 
δα ΠΙ5 1η ἀγα δὲ (ἀοτιῆς!α ἴῃ αἰταγὶ ἀϊροῇτα, Αεργ- 
ΡΕοίσιε θοιιο5, ὅς Ἔχιπηῖαθ τππδρηϊτἀϊπ|5 ροῦοοβ 

. πιαέζαῖοϑ : δὲ πᾶς ραγίε ααίάθιη, 4111 ἐχοογίαγεηϊζ, 

. [δὲ τε ἢιτιαῖ. 

ΡῬΟΡρδϑ, 4] νΈΓῸ 4] 1π {γα ςοποίάεγεητσ, ὃς ρἢ]- 
45 διιγθαβ ἀτπιᾶ5 ςοπίςοΓαῖα5., ᾿Π6116 115 ἀρ] 465 εχ 
ῬγΔΕ ΠΑ ΠΕΠΊΠ115 ᾿πά τα θ᾽ ἃς πηαχίπηα Δ γαπ 153 
[Ἀςεγάοτοπη δάϊοη5, 414 {1} Ἰη4π|0: Ποπῖο (ςἰ- 
ἰισεῖ πιασηίῃςοιις Πλοιπι ἀςπιθγείαγ. Αἱ ΠΠς, τπὰ- 
δ᾽5. 1Π481τ0 ΤΠ] ΓΟΓΙ5., ΠΟ πέφιδ αηίθα Πρ] ἰςα- 
ἐϊοης ἢὶς [αέϊα, πεαις [4 τοιπροτίβ5, {πο α Α11| [0- 
Ἰεησ, ῃϊς ςοπηπιογαίι5, πες (Δηϊταίοιηι α Το π46- 
Ῥίας., πος σςοηίσοατζης Θογιπ 4] 46 114Π|,} ηπ0- 
ΣῸΠῚ Ρετεπάογιμτι ςαπία ν ἐπογας ( ΠΕΙῚ ἐπὶπὶ ἀ6- 
πλατη δάπθη 8 ρυτο ) τατη ἰασζο ταππθη {πε ἃ- 
εγἴπεοι. Ρ]πγαητιβ εἰῖδπη [δ ἱπππγοἰαταἼΠΠη, Ρ]1- 
τὰ ΟὈ]ΑΓυγιατ ΡΟ] ΠΙςθειγ, ΠῚ 8 Αδίςυ]αρίις αἰα!- 
ποῦς. ΕΠῚ εηὶπὶ αἰ ΠΊπηις5., ρίυγασας ἴῃ ΟἸΠ οί 

ΡοΠΠάοε, 4παπὶ γε! 8] {ππ|π] ΟἸ]Πσε5 οπηηοβ. Ῥὸ- 
τἰς απο α Το, νι ΕΠ οἤτιπηι. οσυ γι αἰτο γα 

Αρο]οπῖπς γεγο, οσιίος, νι [ὃ- 
ποχ ἰδέξας ἕασεγε αποιεγαῖ, ἴῃ ταγγαπὶ ἀςῆσοηϑ, 
αιοάπαιη {11 εἤξεποπιθη ὃ ἱπίεγγοσδιῖτ: Θοα 8 
δυάϊτο, ν᾽ θαιγ, ᾿πημῖξ. Ο δϑαςεγάοβ, ἢἰὶς Ποπῖο 
1π τοπηραπι τηἰπίπτε εξ δἀπητοηάιϊις., ργοία- 
ΠῈ15 Εηΐ πη ἀοσθ ας, τπγρίαθ ἀθ σαι τηαΐο {ΠῚ 
οὗποχῖι5. Ηοοιρίμπι δυζεπη, σα, αητε πα ΠῚ 
4 60 υ!άαιᾶπι ΟὈείημΕ, πη σηϊῆςς δάθο (8 ςτὶ- 
Ποαῖ, ποη (ογ Ποδητῖς εἴ δ, νεγιιηι ργὸ σαρὶτε ΟὉ 
στδυΠΠπ|ὰ (το Ιογα ἀθργεσαητιθ. Ηδες ηυ! 46 πὶ 
τὰπὶ ΑΡΟΙΙΟπτ5. Αοἰςζυ]αρῖιι5 γεγο ποίλι ᾶςογ- 
ἄτι ἀρραγεπβ, αὔϑαγ, ἱπαιῖτ,, {ΠῸ Πάπας ΠΌῚ 
Παθοαῖ, ἱπάϊρπι ἐπὶπι οἵα, 41 νοὶ] αἰτοσιπι ο- 
σαϊαπι γειηθαί. ϑαςογάοϑ ἰρίτι ἐς Ποηηίης [(ἱ- 

ΠΑΝ ΕΝ 5.1.5. π 

ἥν γε ὃ Ασκληπιὸς ἐπαγγέλλε]αι μὲν, καὶ δίδωσι δέ, 
ἐυφήμει, ἔφη: τοῖς γὰρ βελομένοις δίδωσι, σύ δὲ 

ἐναγία τῇ γόσῳ πρώτΐεις ̓  φρυφῇ γα ἢ διδες ὀψοφα- 

γίαν ἐπεισάγεις ὑγροὶς καὶ δ ἱεφθορόσι τοῖς σπσλάγ- 

νοις. καὶ ὕδω7 ἐπανΊλεις πηλόν. ΤΟΥΣ μὲν σαφέ.- 

σερῶ; οἷ μαι; τῆς Ἡρακλείτε σοφίας ἐχρησμώδει. καὶ 

μὲν γὰρ δᾶσθαι, ἔφη: τῷ ποιήσονγος᾽ ἐξ ἐπομξρί- 

ὡς ἀυχμὸν, εἰσελβόντος ὠυ7ὸν τε]εὶ τῷ σάθες, ἐκ 

ἐυξυνε]ά πε λέγων, ἐδὲ δῆλα. ὁδ᾽ ἤγαγεν εἰς ὑγίρι. 
᾿ ,ὔ ἣ Ν “ ε 

ὧν τὸ μειρώκιον, τῷ σοῷα σοῷως ἑρμηνέυσας, 

δὶ ͵ δι 4 -“ “-Ἥ “ δὼν δὲ ἀθρόον πο]ὲ ἐν τῷ βωμῷ ἄιμα, καὶ δ. 
ὕὔ Ν -“ » Α. ἢ Δ ὠκείμενω ἐπὶ τῇ βωμᾷ τα ἱεροὶ, τεθυμένες τε βῶς 

͵΄ Ν “ ὔ Ν λ Ν ͵ Αἰγυπήαες » Καὶ σὺς μεγώλξς: καὶ τῷ μεν δέρον- 
᾿ λ ͵ὕ Ν ὕ Ω τας ἀυτὲς, τά δὲ κόὀπ,ονας, χρυσίδας τε ἀνώκει.-. 

΄ ὃ ͵ Ν “ ᾽ " -“» “Ἢ ,ὔ μένας δύο, καὶ λίθες ἐν ἀυ]αῖς τῶν ἱνδικωτάτων 
Ν ἣ δ “ε “ δ΄ “ καὶ ϑωυμασίων, πσρυσελθων τῷ ἱερεῖ, τί τῷυγα; 

᾿ ἣ ἡ ἢ ν Ἢ ἔφη, λαμπρὸς γάρ τις χωρίζεϊαι τῶ ϑεῶ". ὁ δὲ, 
ο. ]ἷ -“ “ἤ ) ε “ ᾿ Ν αυμόώσῃ» εφη:. μῶλον, ὁτι μῆτε ἱκεγέυσας στο] ὲ 
ν7 δθ ͵ δ 7 ́ ἀν, ς  ψ' , ͵ ἐγ]ωῦθω, μή τε διαροίψγως ὃν οἱ ἄλλοι χρόνον, μή τε 

, ἀν δι δ ᾽ 3 Ξ ὑγιάνας πῶ στωρα τῷ Θεῦ, μηδ᾽ ἅπερ ἀϊήσων ἦλ-. 
[ κΆᾷ θὲ ᾿ δὴ ᾽ ", ὕ “ν ὦ ἐν ἐχῶν. χθὲς γώρ δὴ ἀφιγμένῳ ἔοικεν, ὅ δ᾽ ὕτως 

3 ͵ὔ ͵ὔ 

εἰφθόνως θύει. φησὶ δὲ πλείω μὲν θύσειν, πλείω δὲ 
Π ͵ ͵ ᾽ 

ὠναβήσειν, εἰ πρόσοιο ἀυ7ὸν ὁ Ασκληπιός. ἔςι δὲ 
“ ͵ὕ Ψι, ἢ - ᾽ 

τῶν πλεσιωγάτων: κέκηγαι γϑν ἐν Κιλικίᾳ βίον 
, Ἀ “ ὔ « ͵ὔ 39 πλείω, ἢ Κίλικες ὁμιξ πανἼες. ἱκεγέυει δὲ τὸν Θεὸν εἰ- 

ποδξνωί δι τὸν ἕτερον τῶν ὀφθωλμῶν ἐξεῤῥυηκότα. ὃ 
Ν οὧλ “ ᾽ 

δὲ Απολλώγιος, ὥσισσερ γεγηρωκῶὼς εἰώθει, τὲς ὀφθωλ- 
ΉΤΟ, ΤΠ ΌΥΣ ᾿ : ᾿ 

μὲς ἐς τήν γῆν ςήσας, τί δὲ δὴ ὄνομω ἀυνῷ; ἤρεῖο. 
᾽ ΝΥ δ' »-“Ἢ 2 ΥΚΥὶ 5: -“ ἵ », ἐπεὶ δεήκεσε, δοκέὶ μοι᾽, ἔζη, ὦ ἱερεῦ, τὸν ἄνθρω- 

-“ Ἃ 7] ον »νε-Ἡ πον τῷτον μή προσδέχεσθαι" τῷ ἱερῶ, μιωρὸς γαΐρ 
“ Ν , ᾽ 3.,2ν - τω τις ἥκει» καὶ κεχρημένος ξκ ἐπὶ χρηςοὶς τῷ πάθει. 

ΕΣ Ν ᾿ 
καὶ ἀυ7ὲ δὲ τὸ πρὶν κι ἐυρέσθωΐ τι παρὰ ΤΣ Θεὰ 

»“Ἢ Ἵ] ᾽ ͵ 52.4..» 6 
πολυτελῶς θύειν, ἐἰϑύοντός ἐςιν, ἐὐὰ ἑαυὸν πω- 

1 7] ς 7, Ἶ Ν »νΥΨ Ἄν ὦ, ρώιδμενδ΄ σχετλίων τεκωὶ χωλεπῶν ἐργων: Ταῦς- 
Ν ,ὔ ς ἂν ᾿ τῷ μὲν ὁ Ἀπολλώνιος, ὁ δ᾽ Ασκληπιὸς ἐπιςαὰς γώ- 

»Ἕν«» 3 μ“ εὰ» ᾿ ς κ᾿ 

κτῶρ τῷ ἱερέϊ, ὠπίτω, εφη, ὁ δᾶνω, τὼ ἑαυξ ἔχων, 
" ᾿ ΟΡ ἘΣ ἌΡ ῸΡ 5.5 πολ ψε ἄξιος γὰρ μηδὲ τὸν ἕτερον τῶν ὀφθαλμῶν ἔχειν. 
ΓἾ , 3. ε ἧς ᾿ Ν ἦγ ΗΠ ὗ 
ἀνωμανθώνων ἕν ὁ ἱερεὺς τὸν ἄνθρωπον, γυνή μὲν 

μασίης ἥκη καὶ φύσις» τὸ μὲν ϑερμὸν ἐς ψυχρὸν ) ὁ δὲ ἄνχμος εἰς 
ἐπομξρίην τρέπεται. 

1 σὺ δὲ ἐναντία τῇ νόσῳ πράτῆεις ] ἱπίεγρτες νεγεῖτ : ΤῊ θέγο 
ΤΥ 4 (ἀοῖς, φι46 γμογόο ρερίδης παμεγίαρέηγ αἴ πΙ81] ἀϊοῖ 
Ροιοίξ αιοά πιαρῖς Δάιιογίετιγ δυτογὶς πιοητὶ. πράτηειν τῇ 
νόσῳ [εἰς ἀςοϊρίο νε πραάτῆειν Φιλίππω, πράττεν Λεσβίοις, πράώτΐειν 
Λακεδαιμονίοις ΒΕΝΎΙΕΙ. τὰ πρώτηεν βάυ]ο ροί ς, ΧΠΙ. 

3. σοιήσοντος ] ἢς ΑἸ ἀἴπ. συΐα5 [εδεϊοποπι σε β πάλη ςθηίες 
Βεπτίεί, Μοτσει τς δα! άϊτ πουΐίσαντος. 

ΟΑΡ. Χ. τ χαρίζεται τῷ Θεῷ ]} αἰ πιαί, ἐνχαρίζετει, ηοᾷ 
ΠυΓαιιᾶπι πηοπιίηὶ ᾿ορΠΈ. Οπιηΐπο δὲπο ΒΡ οῖ [εξ γεσθρτα. 
Ἡσπιεγυς Οὐγ, ο΄. .---- ἐνύ τ᾽ Οδυοτεὺς 

᾿Αργείων παρα νηυσί χαφίζετο ἱερὰ ῥέζων. ΒΈΝΥ . 
2 δοκῶ μει] μοι ὶπ εὐἀϊτῖς οπηϊ πὶ Βα εης Μ858, ποῆτί οπιης», 

Ιη ςοὐ, Κεσ, ΡΑτίΓ, εείαπὶ πιο πί τ Μοσεὶ!. Ππη} 1 πποάο ποῆεσγῖ, κα 

δοκεῖ μοι τὸν ἥκοντα εἰς Θεᾷ ὅζο, 

3 προσδίχεόδαι ] ἢς ςοἀ, τβίπας ὅς Γκτοτίτς , πο γῇις Μο- 
τε ]5, Εἰγπηασ ἤδης Ἰεδείοπεπι Βεπε οἰ οχ ραι]ο Δητο ἀϊέξίς 
εἰ πρόσοιτο αἶνον ὁ Ἀσκληπιὸς. Νοπιρο νΓΗεν ΘΠ ϊιι5: προσίεαρ, 
προσδίχε]αι εἴς, ὃς προσοΐσενδεν ῬΤΟ 4110 πρόσοιοθε ἱερίτνῖτ οἰ ἊΣ , 
προσϑέξηδ)ε. Εἀϊτ. ρτίοτεβ Βαδεθαηι προσέρχεδ) αο 

4 ἀντὲ δὲ τὸ πρὶν ] τὸ οπλϊ Ππιπὶ εγᾶς ἱπ εαΐς. ρτίοσ, αι σα αἀἀϊ 
δίτας ἱρία ὅς ςοάϊςες ποῇτί ἰδ επτ, 

ς ἑαυ]ὸν παραϊημένε 1 Πὰς ἀποσΎπιις νεταγ πος γεγθὸ ἀρμ 
ϑυϊἀαπὶ ἀε Ρατγίατι 6, νὲ δὲ Ρ] ατάγο ἢ, ἴῃ Αὐτάχεγχε, α112Π| σεαρη τ 
τίσασθαι ὑρὲν ἀϊσυπε. Θεγπιδπὶ ἀϊοίπγις [σβδίἐοη. δις Ἀτῖο- 
παὶπ πιάτο ἀεἰἰςϊοπάϊιπι παρομιτήσαϑϑ αι ψυχήν ἀϊςῖς Ἠεγοάοτις 
ἀπ ΟἸϊο. ᾿ 

Β.Σ 
-" 

τῷ 

.Σ 



ΤΣ 

τῷ Κίλικι Τϑτῳ γε) ὀνεῖ, ϑυγωτέρφι ἐχεσά παρὸ- 

τέρων γώμων. ὁ δὲ ἤρῳ τῆς κόρης ; καὶ ἀκολάςως 

εἶχε» ζυνῆν τε ἐδ᾽ ὡς λαθῶν. ἐπιτᾷσω γὰρ ἡ μή- 

τήρ τῇ ἐυνῇ, τῆς μὲν ἄμφω, τῇ δὲ τὸν ἕτερον 

τῶν ὀφιϑαλμῶν ἐξέκοψεν. ἐναράξασα τωῖς πε- 

ρδνωίς. 

Ἵ γὲ μὴν ϑύοντας ἢ ἀνωτιθέντως μὴ ὑπερ: 

βάλλειν τὸ μέτριον᾽, ὧδε ἀυτῷ ἐφφιλοσοφεϊτο. 

«πλεξονῶν γοίρ τοτὲ ζυνεληλυθότων εἰς τὸ ἱερὸν, ἄρτι 

ἐξεληλωμένε τῷ Κίλικος, ἤρετο Τὸν ἱερέω ἐτοσὶ 

ὦρο;» ἔφη , οἱ Θεοὶ δίκαιοι, δ κομότατοι μὲν ἕν, εἶπε, 

»ἴδε. ξυνέτοί, καὶ τί, ἔφη: Ζυνετωτερὸν τῷ 9 εἰς; 

τὰ δὲ τῶν ἰνθρώπων ἴσωσιν; ἢ ἀπειροι εἰυτῶν εἰσι: 

καὶ μὴν» τῶτ᾽, ἔφη, πλεονεκτῶσι μάλιφα οἱ ϑεοὶ 

τῶν ανθρώπων» ὅτι οἱ μὲν. ὑπ᾽ ἀσθενείως ἐδὲ τὰ 

ἐυτῶν" ἴσασι τοῖς ΝΣ γινώσκειν ὑπάρχει τὰ ἐκεῖ- 

γων τε καὶ τὰ ουτῶν. πάντα, ἐφ᾽» ἄριφα, ὦ ἱερεῦ, 

καὶ ἀληβέσατα. ἐπεὶ τοίνυν πόντω γ έσθῦοι, δο- 

χοδι μοι σὸν ἥκοντω ἐς 9εβ.» καὶ χρησεὶ ἐσυϊῶ ῷ ξυ- 

νειδότω τοίων δὲ ἐυχὴν ἔυχεσθαρ ω ὦ ϑεοὶ » δοίηπτε μοι 

τὰ ἐφειλό μενα 

μὲν ὁσίοις τὠγαβά. τοῖς δὲ φάυλοις τὠνοντίω. καὶ 

ἐφείλεται γείρ πε» ὦ ἱερεῖς τοῖς 

οἱ Θεοὶ δν ἐυ στοιῶντες » ὃν μὲν ἂν ὑγιᾶ τε καὶ ἅ- 

πρῶτον κακίας ἐυρωσι; πέμπεσι δήπε ςεφανώσαν- 

τες αὶ χρυσοῖς σεφανοις᾽, ἐλλ᾿ ἀγαθοῖς πᾶσιν. ὃν 

δ᾽ ἂν κατεσιγμένον ἴδωσι καὶ διεφθορότω; κώτα-: 

λείπεσι τὴ Δίκῃ“, τοσϑτον ὠυτοὶς ἐπιμηνίσαντες . 

ὅσον ἐτολμήσειν καὶ ἱεραὶ ἐσζοιτῶν μὴ καθαροὶ ὄντες. 

καὶ ἅμω ἐς τὸν Ἀσκληπιὸν ὥλέψας, Φιλοσοφεϊο. ἔφη. 

ὦ Ασκληπιὲ, τὴν ἀῤῥητὸν τε καὶ συγγενῆ σαυτῷ φι- 

λοσοφίαν, μὴ συϊχωρῶν τοῖς φώυλοὶς ὃ εῦρο ἥκειν, μήδ ̓ 

ἂν πάντω σοι τὰ ὠπὸ τῶν ἱνδῶν τε καὶ Σάρδων Ἷ 

»Ή ΚΙ ΟΣ ΒΥΑΡῚ Κ᾽ δ ΠΕ  Ἄ 

(οἰταξιι8 σοπιρογῖς, υχοῦοπι εἰ εξ. σὰς Πα πι εχ 
ῬυΙοΥ ςοπίμπριο πα θεγοῖ. 116 δαζεπη ριῖ6]]ατη αά- 
πα άτ., Θπ ΠΟ οα ἱπγεπηρεγαηζοῦ ντιϑάϊ, πος 
αἰαποιίαιηι οππὶ ἐά σΟμἰδογαῖ.  Μδζογ ἸρΊταΣ 
ἴῃ ζοΠΟαθίτι {προγιρη δ Π5 115. ρΈιο]1Δς υ!οπι: 
ΦΠΠ 08 ὈσμΪΟΚ, ΠΊΑΓΙΓΟ ΔΙ ΓΟΓΙΠΤῚ ἀκυδας ςΟηΠρΘΠ5) 
εἤοάϊε. 

διῤερθίε ΔπΓΕΠῇ γε] (ϑογα ἀοπατία οἤεγεη- 
το5 πιοάμππι ἐχοοάογε ποη ἀοθεῖς, μας ροῖτὸ τὰ- 
τίοπα αν ἐὺ ἀςπιοηίγαίαιτι οἷ, (Οπιρί τίσις 
ΔΙ απαπάσ αἀ τειηρίαπι ςοπῆμπιομεῖθιι5 Ῥαυΐο ροῖ- 
αιαπι ΟἸΠΙχ εἢξε εἰοέλει5, ϑαςογάοτεπι 1ρίς ἱπτοῦ- 
τοραυῖτ: πππῚ 416, πα π]Θη5. 101 Πππὶ 1] ὃ. 1πΞ 
{ἩΠΊΡΗΙ, 1ς γείροπαϊε. Οὐμά νετο ὃ ργυιάοητείπα 
ετίαπι ἢ 'π|0.. ᾿Π6 1. 414 πΠΠΊ116 ῥγἀεπειϑ 
ἴλας. δῖοι ἰιοπηίπυπι ἀη ((ππε, 4ῃ ἱσποίδηξε 
Ἱπιο. αἴερας 1Π6. πος πιαχίπιε Ὀϊ ποιπίηῖθες 
Ριδοίϊαπε, ἀποά ἸΠῚ αυίάοπι οὐδ ἐπι ες Π τατοπα, 
ἨΘ {πῶ5 ]υΠ46πὶ Γο5 ςορποίζαητ 5. 1115 δπτοπι ταπ 
ΘΟττΠΙ) ἅπας δ 1Π 5, τιπὶ πᾶς «ὦ {εἰρίος ἴρο- 
ὅλης, (οἰ επεία ἔτ: ΕΝ {ΠΗ το ιηπης οπιηία; 
οϑαςογάος » δὲ νου Πηπιο 5. αυπαπάἀοαμ! θη Ἴρ ες 

εὐ αι 

" 
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Ὅρος ὃς τοῦδε [Π0ὲ φοηίξίπιτι Ἑαϊες ΡΓδσα5. ΡΓῸ- 
ἐυπάξτο : Ὁ εὴ, ψαεημ1 2 οὐ ἼΜ22Σ., ῥγ 465 
“4:96. (οπιιξηΐμηπε επῖη1. ο ϑασεγάοβ. (πε Ἐς 
αυϊάεῃλ θοηα., Ργοξβηῖ5 απιτοπι ςοηίγατα. 
Ἰρίταν γοξξε [οῖθηζοσ, πα πα πέθρταπῃ ὅς Δ πΠ6γ3 
{5 νὰ οὈβειπαίασι οἴθπάμπε. Πρεξια ] ει: 
τοάδηπε ΠΟη ΔμΓΕῖ5 σογο 5 (δ ΒοπΙ5 οπηπίθις 
Εαπη σογοπδηζοβ;. 
πα Πππὶ σουγπρταπηηπα ποπογίηξ, Με 6 γοὶτπ- 
αίπηγ, 60 Πηᾶρ ς ΓΑ] Π τ 1γατὶ, πού δάγτα Πποαπὲ 
ἱπρτοᾶ! (Ο]οδης διϊάεγε ργοΐδηϊ. δ|Π|8] νεῦσ 
44 Αεοἰζηϊαρίαπι σοππου 5. ΡΠ ΟΡ ΠαΓῖ5.. ἱπϑ 
4υῖε, Αεἰζυϊαρί, ἀγοαπαηι, ὅς ἐοπρυθαπη 1 Ρἢ5 
Ἰοίορ αι, ποη {1πῈπ5 [το]οἴος ΠΟπηΐπεβ πὰς 
ἰῃρτοά!, οτίδη (1 ΟΠ 68 [πογιπ] ϑαγάςηπυπηηπ8 

ΟΑΡ: ΧΙ: τ ὑπερβ. τὸ μέτριον) Ῥγιπαροῖαβ, 4ποαμε ἡϊ- 
τοῖᾶπι ἴΠ (Δοτ Βοἰῖ5 ρτοξυποπεηι ἀδπηπαθᾶῖ. γ. Δ π]}]1 ἢ, νἱτα εἴπ 
ΠΡ. ΧΙ, Ἡϊπς ῬῃΠοίορ ΙΑ Ῥγεπαροτίςα ᾿πῈ.]. ΥἹ. ς, ΧῚ, Ρο}}1- 
φεἴὰσ ἰητεῦ [18 Ρταεπια μος επαπι Αρο]]οπίο: “εοῖς ἡδέω φαίνεσθαι 
μικρὰ ( ϑύσαν) ὅ' οἱ προχέοντες ἀὐτδὶς τὸ τῶν τὠύρων ἀιμῶ, ϑοςἴά- 
τῖ5 εδάεπὶ (πτοπτία, ἐς τᾷ ΣΞΠΟΡΒ, ἀπομν. 1.1. Ρ. 722. δε ά Ιοοιις 
Ῥτο χοῦ πᾶπ| ντ δά (ογίθ8τιγ. ῬΟΙῈ εμπὶΡΙΑτο ἴπ ΧΙ]. ἀς Τνερίδ. 
Θεοῖσι δὲ ἀναϑήματα χρεοὶν ἔμμιετρὼ τὸν μέτριον ἀνδρα ἀνατιϑίντα 
δωρῶϑιι. διςηις!εσος Ἀοπιαηδε: «44 αἶρος φάφεγιο σαῖς: ρίε- 
Ζάτορ) παῤϊδεμὸ, ΟΡῈ5 ΑΜΟΡΕΝΤΟ. ἩἨϊπεῖη Αείορο 
Ἀρο]]οπίας ἱπξ Ι. Υ, ς.15. [ττάατ, αιοἀ στα σις ΟΡ δ Πς Επε- 
αἷς φειδόμενος ὧν εἶ ὄχέ. ας {ρεδϊδης Ἐρίξγοιί ἴῃ ξηςῃ. ς. 48. 
σπένδειν δὲν κοὶ ϑύον» [γι ἐπάρχεθθαι κατὰ τοὶ πάτρια ἑκαςφοις 

προσήκει ἢ καϑαρῶς ΚΘ ἀῃ ἐπισεσυρμένως, μηδὲ ἀμελῶς » μηδὲ γλί- 

σχρώςν μηδὲ ὑ ὑπὲρ δύναμιν. ῬτάδτοΓδῸ ΡΆ110 Ρῥτο]χίογείπ Ρογρἢγ" 
Τὴ! ΟΘ.ΠῚ π-. «ὥποχ. 1.1, δέ ὅο.. 

2 δὲ σῶ ὁ ἀυτῷν ςοαά, Ἀοπιαηὶ ἑώυτῶν Βαδεηί. 
Ρτοπιῆοιε 114 ν[πτρατὶ νῆι τεςορτηπι οῇ, 

3. ὀφειλόμενα } Εαπάεπὶ ργεςδτίοηεπι ΠΡῚ ΠῚ ΠΑ ΓΕ ΠῚ εἴ, τε- 
ει 4ιόαιια ἔάτεταγ ΑΡΟΙ]οπίι5 ἱπῈ.1, 1. ς. 20. Νοχ ὀφειλό- 
μενα Διτε ΠῚ ἃς οΙρ τι ἢϊς ντ Βἰπιοπιάϊ ἀρυα ΡΙδίοποπι ΡΟ]. 1. Ῥ- 
332. ἀςςέρτα δα, 1 ἴῃ ἀεβηιϊτίοπε ἀιβίααο: διενοῦτο μὲν γὰρ ὅτι 

Νεπιρε» 

τῶτ᾽ ἐξη δίκαιον» τὸ προσῆκον ἑκάςῳ ἀποϑδιδόνοη » τῶτο δὲ ὦ ὠνόμα- ᾿ 
σι ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΝ, ἘΠῚ ἸΒίσαν τὸ ὀφειλόμενον τὸ προσῆ- 

κὸν ἑκάςῳ ) ἡ1οἀ οιήμῖς ἑοημοηῖφης εἢ 2 ἤθη ααοά ἤιφμΠπιο, 

1ᾳτα ἀεθείιγ, [δ φυοά ἀεί ποη ἱπιρράϊας ἱμῃ τα [ἀρ επείαιε 
ἀϊυῖπα,, σοπμξηϊεπέογαιις ἀφ. ρος ᾿ἱπάΐσει. Νες ἀυϊάσιιστα 
δἰτα ἃ ἅδ᾽ νο  αΣ{Ὸ νἱ δεῖς Ἀρο]οπίμις » ἡμ4π| Μαχίπηις Ὑγτίια 
{15 'π «ἸΠ. ΧΧΧΣ, ἀλλ᾽ δ ϑεὲς λίγεν εἰ ἀγαϑαὰ ἐπὶ ἀγαϑῶ ἀϊτεῖςὶ 

λάμβανε; εἰ ἄξιος ὧν «ἰτῶς. 1. 6, Π ἐᾷ ΤΙΡῚ ἤιπε ςοπμοηϊοπτῖας 
Ὀοπαεπίεις απτεπΠὶ εἰ, γε δοπὲ δοηΐϑ, [4115 πιλ]ε ειεπίαῖ,, 

4 δν μὲν ἂν ὑγιῶτε] βαττις] πὶ ἄν οπηογαπὲ φἀϊτοπαϑ α Ρεῖο- 
τεϑ ) Γεβίτηϊ εχ ὙΊΡίη. δὲ νἀτισδηο ρτίοτε. 

οὐ καὶ χρυφοῖς ςεφάνοις 1 Ριτο αὐ ἀὐδα5 Ἰαςεγδοϊαπι οοσοηδὲ [δ 
{ριςῖ», φαῖδιις ΡγουΠΟΙ4165. {πιρτγὶπιὶς οὐπαθδητιγ ϑαςογάοζοι : 
Τ εττα]]. 11. ἀ6 1400], οογοταε ηγ 46 ϑ40εγἐἰοἽπγη Ῥ͵οτε οὶ αἰ ἠμῦγας, 
Ἰοαίπτήγ Ὡεπιρα ἐππὶ ϑαζεγάοτο, Οὐιαππαῖς ἃς αἰϊ45 Ὑιγογι 

ἀϊρπίτατο σοηίρι στα αγᾶῦ δυῖγθᾶς βοἤατα σοτοπ85. Δρῃ].]. 9. 
Μετάτα, ἀς εγοι]ε : εἰἠργοῖεσ (0 ες ον Ὁ}, 47),2. ΑΕΓ ΘΑ2 σαρὴΐε δέβατε. 

δε δ Δίῳ] ΝΝεπιθήη Πΐς ορτίπηο νοσεῖ Πα οε νογθηπὶ καταλοίσεοσι 
Δίκην» Επὶπὶ Νέμεσινγϑέμιν Αριια ΡΟ οῖά5 νεἰἶ ᾿ά6πὶγ εἰ σοσπατα ναϊάδ 
ΙΙΠῚΪΠ4 ΠοΙΆΓΕ ὑεῖ τιπι ες, Το οιπι [ΔΠ|8] οὶ Πὶς ῬτΑρτοεῖγο ιν 
ποῃ Ροἰπιπι; ιν] Θέμιν Ιου» Δίκην ΡΙμτοπι δττιδιιίς νίς, Ῥγιβα- 

ὅοτ. , δ. Ρ. 5). 
7 Σώρδων 1 εἀϊτὶ Σαρδόνων Βαβοδαηί. ϑεά δά ϑαγάει Ιγ ἀϊαε, 

Ὀγοεξζμε ορεϑ5 τείρι οἱ, ἀμ δίμπε ποη οἵδ, Π|46 γοτο Σάρδις ἃ Σρ- 
δεῖς ῬΙΆΓΑΙ ξοτπια νετεγίδιις ἀἰόξαθ, Σαρδῶν νοὶ Σαρδῶνες τιϊπ-: 
ἡμᾶπι, Σαρδῳ ὃς Σαρδὼν δαγαϊρμλᾳ οἵ, γι εχ ϑιερῆαπο ποιιπε ἃς 
Ἐματμίο δα Ρεχιεβοιαπιὶ γ, 487. 

ἀϊυϊίας 

ΠΟΙΤῚ ΔΠΠΓΕ ΠῚ ὙἹΓΟΥΙΠῚ Οὐ: 
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ἀϊυϊίας Εἰδὶ ςοηρεύδηξ : ΠΘΑΘ ΘΠΙΠῚ ΤΠ ΟΣ ΠῚ. 

τοπεγοηζία [Δογποαπε πα. τἤἴἀπ6 δήἤοίοητ: νὸ- 

ταπι ροοπᾶπ γοἀοπηταΓὶ , υιαπι ἀπΊοη 1ρ6! ποη 

ςομάοηδιογίτῖϑ.. ᾿πΠΠΠΠππ| ἡ {π||58. Μι]αηια 

1πτεπρίο πυϊυπο 41 ΡΠ ΠΟΙ ΟΡ Παζιι5 οἴ, σππι ἱπι- 

Ρυίδε5 αάμπες εἴτε. 

δε: ΧΗ. ἜΣ γετγὸ οὐαί ἀππὶ Αεσὶς πιογαείτς {πὲ 

Ὡ 

14. ΟἸϊοῖλο Ργαείες ογαῦ ργοίεγμῃβ ΠΟΠΊΟ. δὲ 
ἴῃ νέπογο ριαδροίζεγιθ. ΑἀΠιης ἀς ξογπιὰ Α- 
ῬοΪΙομ ἔαῖπα ρογίσηϊε, αίογε ἱρίειγ ἱπΠ|5 πε- 
σοτίθ, (Τατγῇ ἐπίπι Γογίο [ΟγιπΊ ἀρέγα σοαρο: 
τὰ) Δέσας σοπίο παῖς, δοργοτάγο (Ὁ αἀἰξταης, δὲ 
Αεἰςαϊαρῖο οριι5 Παογθ. ΑΡροΠ] Ομ μη ογρο (0: 
1ππὶ ἀςανηθι]δηζοπι αοςς 4οπ5 σοπηπηθηάα πη6,1η- 
αυίοδαι, εο.. Ηἷἴς νογο γείροπάθῃβ . ἂὖ ψιῇά 
ΤΌ] σοπηπιο ἀλη τηθᾷ Ορι8 Ε[Ὁ,͵ αἰοθαί, ἢ ΟΞ: 
“τ 65 ὃ ὈΟΠΟ5 ἐπῖτη 1]. οἴαπι Ππεπηῖπο ςΟΠΟΙ]1- 

αηῖς, Δπιαης, ΟἸποηΐατη ρὲ [Οτιθτη, Γοίροπα!ε 
᾿ἅΠ|ς, τε αυίάεπη, ΑΡοΪΐοπι, Πλεμ5 Ποίρίτεπι [οςῖ, 

τῆς νεγο πιϊηίμηθ. ΔΙ ὅσ ταὶ. αἰερας Αροὶο- 
ἨΪΠ5»,. Υἱττὴ5 ΤΠ λοιπι σΟΠΟΙΠΙααϊτ, μά νίτ5., νι ρο- 
τεῦ! φἀοϊοίςοης., ξαππη 5 πὶ Αοίς]αρι] δκ ἔλπι!- 
Πατίς, Οὐοά {1 τ[δ1 οὐἴαπι νἱγίιεῖς στὰ εἢ;, Β- 
ἀοπτοῖ δά Πεμπὶ αοςοάς, δὲ αι! 44ιΠἃ νἱς τορα.᾿ 
[τὰ ῥεῖ Ιοπεπ, ἀϊςοῦας 116, [1 τῷ ῥγῖπβ τορδιε- 
το. Ἐτςαι!ά, ἱπαις ΑΡΟΙοηἰμ8,, τς Γοραθὶδ ὁ 
αποά; ἱπαιοθαῖ, [α5 ο[ἢ τοραγο Γογμηοίθϑ: τὸς 
ΘϑΠλη5 γΕΓῸ 605, νΕΡΕΪΟΠγιτπαῖπο [πὰ ἔτι] πο5 ἢ- 
θαπί πος ογπιαισι ἱπαϊάοαπι. Ηδες ψετο ἀἰςε- 
Ὀαζ Δα τπο]ΠΠτἰθ τη {ὃ ςοιπροπθης, οσα ας ἰὰ- 
{(πιοπ5 ὅς Π1Π}]} ποη ἀϊσεπ5 βούπια, απᾶς (ΟἸεπε 

' 8. ὠνέμενοι τὴν δίκην] ἢς Μαχίπιις Ὑγτ. ]. ς, Σι Μίδῳ τῇ Φρυγός. 
Ὁ] ἀξ Οτοεῖϊ [λοτιβοιῖς : τί δὲ Λυδὸς, αὶ τᾷ Φρυγὸς ἀννητότεμος» 
9κ ἔυξασο μὲν τῷ Ἀπόλλωνι ἑλεῖν τὴν Περσῶν ἀρχὴν ν» χρὴ ἐθεράπευ- 
δὲ χρυσῷ πολλῷ τὸν ϑεὸνγ ὥσπερ δωροδόκον δυναίφην 5. ὅζ ρϑυῖο 
ῬοΙξ Ἠοπιεγιπι γερο μοπάεπβ, 404 ΑΡΟΙΠπεπὶ [Δογί Ες 15 ρἷΑ-. 
᾿φαταπι οἴξοη αν, τί ταύτα ἱπημῖτ ὦ ποιητῶν ἄριξεν λίχνον χρὴ δὼ- 
βοδόκον, κι μηδὲν διαφέροντα τῶν πολλῶν ἀνθρώπων. Ὁ 

ΟΑΡ. ΧΤΙ. 1 Κιλίκων ἥρχεν ) ἈΒΙπαοςῖπ, ὅς Μοτεὶ!, ἐγάξ 
μίεγ Οϊοος Ῥγίποορς ἡπλααῦι ϑῖγ, Μα πὶ ΟἰἸοίαο ῥγαοίος ἐγαε. 
Ὅϊο 1. 43. Ρ. 504. ἀε “μρηῇο τὰς βελευτὰς ἑκοατίρων τῶν ἐθνῶν 
πλὴν Αἰγυπτίων ΑΡ̓ΧΕΙΝ κατέδειξε. Ἐταῖ ἀὔζεπὶ ε0 ΓεΠΊροτα 
ΟἸΠςα ἴητον ἔδγῃ ἢ. δ, ῥγομίμοϊας ΑὐΡῸ ΓΙ; ντ εχ οοάεπὶ ςοηῆατ ἰ. 

Ὁ, ΠΗ ας Βίιης πιΔΡ ΠΠγάτιιπι εχ 1159 Δριιά 405 ἴπγε ἀρότα [ἴσας 
Τεῖ, βατοῖ εχ οο, ἡποα ραυΐο μο[ ὠγορὰν ἄγειν ἀϊσατισ, αο 6 
ςαρίτῖ5 Πιρρ]τοῖμπι ΑρΟ]!οπῖο πιϊπεταγ. ΑἸΐας ἄρχοντος τίτιϊι5 
ΘΕΠΟΓΆΪΙ5) αἰ! ἃς ἐπί τρόποιςγ Ῥγοξηξαογί δισ) οὐ εἴπας, αμοἀ πο- 
10 ΠΊ. ὁ : 

2. κακὸς τὰ ἐρωτίκα 1 νοςς κώκος γ6ΠοΥοΠῚ ρᾶτιπι Ποπεἰβαηὶ 
Πρηίβοατγο ποίγο ξλπηΠᾶγθ. 81Π||}} πιο ἱπέτα 11,11. ςαρ: 30. 

᾿ χακός περὶ τὴν ἑαυτῷ ὥράν, ἃ 1. Π. ο. 42. ῬίιοΓ σἰ115 ρα! οἴτιας 
πὶ ραγαδδι ΤΠ) οπττὶ ἀπιι5, καὶ μὲν ᾿Π4Π|Ὁ) ὁ βασιλεὺς κακῶς εἶδεν. 

 Δχίῃ ἱππαρίπίθ, ροίετῖοτ. Πτπΐον ῬΗΙΠοἤτατιις Ν᾽ ἤτιτι Γ) εἰ απὶ 
κακῶς ἰδῶν αἴτ, ἡγγιργούές οοιἰῆς ὑπογὶγν οτῖαβ εχ Ρειγόπιο, ϑὶς Θηϊπι 
ἡρηργού,α γα ἐγαξίαγε ἀϊξθιπι οἰ ἀδπι, . 

3 τῆς τῇ Απολλωνίκ 1 Αττίσυ] πὶ ἐξ ΟΠιϊττεθαπε εἀϊῖοπο5 Ῥτῖ- 
Οτεβ.», τοίπιτυ! οχ ἀποδιις Ὗ Δί σαῃ]5., Πὰν ἀκιαν 

4 ἐν Ταρσοῖς δὲ ἀφα ἀγοροίν ἦγε] Ρείππηις ἈΒιπιςοίη. ὃς Μο- 

τε]. ΤΡ  ενεῖγγι {γε ταρες τεγμροτς περοϊαύαέητ: ππαῖο οτίαπι Ας- 
δἰδιο ! 5. ο] θη ὠγορανέμος ἦν. εὐγοραίν ἄγειν εἴ ἐμ ἀἴσεγεγ ηιοὰ 
εἰξ ξογιιπι, 4υΐ ργὸ Ῥγαεῖογε γε ργο Οοηῇι]ς εἤεης π Ῥγουίης 15. 
ϑὶς ὃς Ἀοπιδῃ! Ἰοχιιεσαπτιτ: Οἷς, αἀ Ατεῖς: 1, 5. ἜΡ. 16, ἴπ μᾶς Ἰρία 
Ῥατχίοπἤιηι ντδς αν Αρρίο {όγηνρρι ἀδζηρη ςοπιπισπιογατ. ϑὶς ὅς 
7όνμρι Ἱπάϊοεγε αἰνπι. ΗΙς νοτὸ 1 οσάτας ΟοἴΓΙ5 » στο βΟτΙΠῚ 
εἴτε Τατῇ ἱπαάϊξειπι, ᾿δίιο 116 15 ἀΐσετε ταπογεῖαγ ) Αορᾷς 
ταπηθπ ἀρούγης ΑΡΟἸ] ὩΣ ρου αὶ ςαιία, 

ἜΥΑΙΝΜΕΝ 518: " 
ἣΣ ἢ . ἣν ᾿ δ 

ζυμφερωσιν. 5, γῶρ τιμῶντες τὸ ϑῶν ϑύρωσι 
Ὁ ν Υ ΕΑ ᾽ Ε φὺ} 

ταῦτω καὶ ἀνάπήοσιν , ἀλλ᾽ ὠνέμενοι τὴν δί-. 

ἩΜΝΙς ἃ ». 2 » ᾽ Αι δ - ᾽, 

κηνἣ, ἥν καὶ ζυγχωρέϊτε ἐἰὐτὸὶ διυκομότωτοι ὄντες. 
Ν -“ 5» -ς “7 ͵ 3 3 

πολλώ τοιαῦτω εν τῷ ἱερῷ ἐφιλοσοῷει ἐν ἐφήξῳ 
"γ΄ 
ΣΤῚ. 

Κα τῆς ἐν Αἰ γαὶς διωτριξῆς. Κιλέκων ἤρχεν᾽ 
ες . "ἢ" ν Ν ν γι ᾿ ὕἷ ». «ὦ. 

ὑδξρκεῆς ἀγθρωπος » καὶ κωκος᾽ τὰ ἐρώτιρα. ἐς τῷ- 
Δ ) ΤῊΝ ΠΡΟ ." ΡΣ 

τον ἤλθελόγος τῆς σῷ Απολλωνίς ἢ ὥρως. ὃ δὲ ἐῤῥῶ- 
; γα ἐκ με ον ᾽ « ἂν 

σθαι! φρασως οἱς ἐπρώτΐνν" εν Τώρσοις δὲ ὡρῳ ὦ-- 
᾿ Ν 2 4 ὃ ͵ ᾽ ᾿ Η ᾿ »“ : 

γορῶν γεν ἐξωρ; ιἡθη ἐς τῶς Αἰγῶς , νοσῶν τε 
ε’ κ 7 ᾿ .Ὡ ." --Νδο οὺ 

ἑαυτὸν ζήσας καὶ τῷ Ασκληπιξ δᾶσθαι. καὶ προς-. 
τῷ ᾿ “ ΕΝ Γ 

ελθωῶν τῷ Απολλωνίῳ βαδίζοντι ἰδίχ, σύςησόν μς 
᾽ » -“» ε Ν “͵᾿πν»ν , 

ἔφη, τῷ ϑεῷ. ὁ δὲ ὑπολωῦων, καὶ τί σοι δῶ τβσυςή- 
93}. ΧΆ ᾿ Ἀ . Ν , : κ᾿ 

σσοντος; εἶ; εἶπεν; χρηςος εἰ; τὸς γῶρσπεθαίες οἱ Θεοὶ 
ΜΕ " Γ᾿ “ἢ , “ ΑΝ 1. 

κωὶ ἄνευ τῶν πσροξενόντων σπσἀζονται. ὅτι γῇ Δί 
"7 ἢ Ζ Ν ν᾿ ξ ᾿ . ΄, ῃ 
ἔφη: Ἀπολλῶνιε, σὲ μὲν ὁ ϑεὸς πεποίηται ξένον, 
᾿ : ν, ᾽ Ν Φς Ν- ε 5 
ἐμὲ δὲ ὅπω. ὠλλὼ κώμε, ἔφη, κωλοκωγαβίω πῥέ- 

ὕ “ιν χν ε ᾿Ν ,ὔ 7 

ζέγησεν » ἢ χρώμενος. ὡς δυνατὸν νεὼ» ϑεράπων 
γι Σγ- “ »"Ἢ εἰ ὁ ὕν 5ΝΝ Ἕ 

τέ εἰμι τῷ Ασκλήπιξ καὶ ἑταῖρος. εἰ δὲ καὶ σοὶ κα: 
᾿ “Ὑ ὑᾷ ὁ 7 γεν ᾿ ᾿ 

λοκωγαθίως μέλει» χώρει Θωρῤῥῶν πσαροὶ τὸν ϑεὸν, 
ὃν πεῖς καὶ φρύνφο)ν, γῚλ) Δ ον κ, ὑν ἃ- 
καὶ ευχε δ, τι ἐθέλεις: νὴ Δί᾽, εἶπεν, ἤν σοί γε προ: 

γ,. ἀδιν Ν ΠΛ ζιοκ »ς ἀ ΑΤᾺ Δ.53 διὰ 
τορὸν ξυζωμα! ἡ. Χαὶ τί, ἔφη, ἐμοὶ ξυξῃ, ὃ, ἡ δ᾽ δεῖ, 
" θ δὴ Ἂν “ ᾽ Ἷ δὲ ὁ ψ 5 “ 

ευὐχεσθοι θεῖ τος καλοις" ἐυχόμεθο, ε αὐτοῖς κοί- 
ΚΠ ΑΝΝ ἀδ νυ οός ΑΥΤΑ ΠΟ ΤΟΣ κοι παν ο ΠΝ Ἢ 
γωγέϊν τὸ καλλες, καὶ μή Φθονέϊν τῆς ὡρῶς. ἔλεγξ 

Ν “ς ἀν ΔΙ ςε δ " ᾽ Τ' 
δὲ τἄυτω; ὑποθρύπἼων ἑαυτὸν, καὶ τὲς ὀφθωλ: 

Ν - ΄ Ἵ Ν 4 ν ᾽ , 8 »ῃ{ 
με υγρωίνων . κ͵ὠὶ τί γῶρ ξ' λεγῶν “ τῶν ὅτως' 

. 5 προτέρον ἔνξαμιαι [Π᾿΄ς πια! τι ομπὶ 188. 4 ιΆπ| προτέρῳ ἔυξομ αι, 
αιιοά ογατὶπ ργϊογίδιις εἀϊτίοπίδιις. ἵ 

6 ὃ καὶ δ᾽ ὃς] Μοτεὶϊϊ εἀϊτῖο μαδεθαι ὅ δ᾽ ὡς, ΑΙάϊπα ὥ δ᾽ ὃς, 
404 οἰιπὶ ἐπιεπάλγε ορογος Μοσε ]ιι5., [οπρίις ἃ νϑγὰ ἰεδξία- 
πιεσθοεῖπι. ἴυο Ν τί δηὶ ὅς Ὑτθιπᾶ5 δ καὶ δ᾽ ὃς») νηάε ποη ἀϊξ- 
Β.ο116 νεγαπὶ Ιοδλῖοή πὶ ςΟΠ]Πρεγο ἔγᾶτ, αι Πὶ ρα ΠΊπις ὀχ ῖδες 
«οὐ. ὙτρτῖϑΙ. δὶ ἤ δ᾽ ὃς. ῬΙγΑΙ5 ρίαπε Ατήςα, υδίαε οδιιίᾳ ἀρὰ 
ποίτιπι ρατίτεγ ἃς ἀΠ105, 810 ὅζ ἴῃ ϑαϊπιαῆϊ ποιδιῖς ταγάϊις δά 
ποϑ5 δἰ ἰφεῖς ὃ ἡ δὲ ὅς. 
ο, 7. ὑγραίνων] Ἥοτε!!. ροΙ ἈΒίπιιςοίπ. νεται: ἰΔοτγπιΐς ο- 
ου]ο5 τρααῦ: δῆποη νογο γοόξιις ἐς ἐσιοἠμὲσ αςοἰρίας., 41181π|.» 
ΟΝ] Ἰοφιπητιιν νςΠοπιθπτοῦ ἀπιδητίμπι, νὰ Πτ τὶ ἐυκατάφορον εἰς 
πεὶς ἡδονεὶς. ΤᾺ οὨὶΠπῚ εΕἴΠε τὸ ὑγρὸν ΡτάοτεΓ ἱπηιπιεγα ψοίθγαπα 
Ἰορὰ Πείγ ομίμ5 ἄοοος ἃς θυ 445. Ἶ 

8 χῷϊ τί γὰρ ἐὶ λέγων ] ἴτὰ τεἤϊτυϊ ἐχ οοάϊοο Ν᾽ ατίςαπο Ρτίοτγε. 
Ἑάϊείοποβ ργαθοράφηγοβ : κὶ τί γοὶρ ἐκ ἐλώτων. Οὐιοά Θταπι- 
πιατίςι5 Αι σοἴα10}1 ὃς ὙΎΠΠΙ ἴα ἐΧρ! σαρατ, λείπον πραγμάτων. 
αὶ σύνταξις δὲ ὅτω" χρὴ κατο τι γὰρ τῶν ἀσελγῶν τε κρὶν ἐπφῥήτων 
πραγμάτων βκὴν ἐλάτων: τ (ἐη(Ὡς ῬΒΙΠοΙγατὶ οχ οεἷπις πιοπῖς 
ἢτ: φιαρηζμῦ»2 θγμῖγε ἐμηρίδησ ῥιεϊκμοίίὶ (οεαἸῆ κε τεόμσ πον ἐπτὲ 
οὐμοχίης Ἐπ Ποῖα ἃ4 ἰ{ξλ πὶ πιβδητοπι, τοβογπιάγιιπ ἱπαθπῖο 
τοχτιιπὶ ΡΒΠΠοἰγατι τη σοάϊοε Ὑτδίπαῖς, οὶ ἀϊίοτις αἀ ας ἐπιῤῥήτων 
πραγμάτων, ϑεά γι σετεία τὰ οαΠ|, ημ] ἴτὰ [ςπίσγιιης, ροπίτιιϑ πὸ- 
Β΄οχοτε ρδγεοιίαπι κτως» πες αἴεοιυτὶ της νὴ ΠῚ Ρἢῃγαίθος τί γὰρ ἐν 
πὐληι γέῥλἑγορ Πρηϊβσατε εχ Πεπιοῆῆεπε ὃς ΒαΠίϊο πιοιῇταμίς 
Βυάφεοις. Νόοη ἀιιδῖτο νεγαδπὶ εἴτ ἰςξξοπεπι 4ι18Πὶ πος [δομτ 
{ἀππιι5 , ἔς επίπι ορτίπις ΠιδΠῆϊς ὅς ποχὰς ὃς {επῇις ὅς φράσεως 
ἀπάοἱεβ : “Νεπιρε δὰ πιο! Πτίοπι ἔς ςοπιρο[ι!ς ΑροΙϊοηὶι “ς 
Ρτοςιπι, ῬΒΙΠοἰἔγατιια αἱ, οου με Ια οἰ επείδιις δαιτὶ αάοτ- «ς 
τι πὶ οἴΤς, ΔΙ ΒΙΙαις ποη ἀἰχι Ὁ Ἔοτιπι, ηι8 6 (Ο]οὴς ἴτα ρογάῖτε ““ 
Ἀπιληῖεϑ, (ς Νοη αἱ ΠῚ π|} 115 εἰξ σοι τιιξ!ῖο ἴηι νἱτῖς ϑορἰατιπι 
1. το ΟῚ ἐς ΝΊςοία τῆς Σμύρνης τί ἐκ ἐπ᾿ ἀυτῷ βοώσης ἢ. 6. δ,ν»γ- 
μα μὴ βὴ! γον ἑαπιάίς ἐρε ἐπεσα οἰφία βόε σονηφεγερείο. δι 1. 11. ἴπ Αὐτὶ- 
Ἅπ0 ξυνήρατο ἰυτῶ τῆς ἀπολογίας πρῶτα μὲν τὸ ἑλληνικὲν» τίνας 
ἐχὶ ἀφιέντες ὑπὲρ αὐτῷ Φωνίς; 

2 εἰσελ.- ΡΙ 



᾿4 ΒΒ κ᾿ εἰ 9. Τ᾿ Αἰ ΤΕ ΤᾺ 
» “ δ γ᾿ ἐν νε΄ ε δὲ δὲ ς 
ἀσελγῶν τε καὶ ἐπιρρητῶν Σ ὁ ὃὲ, φτωυρήθον ὑπο- 

, ᾽ Ν γ 3 , , . Νὴ» ᾽ 
βλέψας" ἄυτον, μουΐνῃ, εῷρη, ὦ καθώρμω. τῷ δ᾽ καὶ 

, δ χυ.5 Ν -» Ὄ, το 5 Ἄ, ὙΦΗ 
μόνον πρὸς ὀργήν τωῦτω απκεσαντος . λον κῶιϊ ὡς 

ΐς ε 3 ὕ Ἢ “ ᾿ ᾿ 
πειλήσωντος, ὡς ὠποκόιψοι ἐυτῷ τήν κεζωλήν, κω- 

, « , ὑΧΎΡἢ "»“» ς« ἡ 1 3 

τὠγελασὼς ὁ Ἀπολλώνιος, ὦ ἥ δᾶνω ἥμερον - ὧν- 
, ὑπ Δ] [} οὐἴφθ ,ὕ ᾿ Ἂν, δὴ 

εξοησε. τριτή δὲ ὡρῶν ἥν ὡπ᾿ ἐκεῖνής. εν ἢ θήμιοι 
ε ΠῚ ,ὔ ς εἶ »-Ὃ᾽ ε 

καωτεὶ τὴν ἐδὸν ὠπέκτεινων τὸν ὑξραφσήν ἐκέινον, ὡς 

᾿ ν. -“ δ ἊΝ “,ἿΣ Υ 

ζυν ̓ Αρχελάῳ, τῷ Καπιαἀϑοκίος βασιλα", νεώτερω 

ὉΠ, ,ὔ μ - Ν Ν -“ 

ἐπὶ Ρωμωίες πράττοντα. ταῦτω κωϊ πολλά τοιωῦ- 
ΡΩ »Ἥ “μ᾿. ,ὔ ᾽ ,, Α 

τῶ Μαζξίμῳ τῷ Αιγιεῖ συ[γέγραπΐαι. Ἴξιοθη δὲ 
) ᾽ Μ.: ᾿ »-“Ἢ 

καὶ βασιλείων ἐπιςολῶν ξτος ", ἐυδονοιμῶν τὴν φωνήν. 

Ἐτὰ δὲ τεθνεῶτα τὸν πατέρα ἤκεσεν. ἔδραμεν 

ἐς τὸ τύανω» κὠκεννον μὲν ταῖς ἑαυτῷ χερσὶν ἔθα- 

ψε πρὲς τῷ τῆς μητρὸς σήματι, ἐτεθνήκει δὲ κοῤκείγη 

ὁ πάλαι. τὴν δὲ ἐσίαν λωμπροὶν ἔσαν, διέλωχε 

πρὸς τὸν ἀδελφὸν" ἀκόλως ὃν τε καὶ φιλοπότην ὄγ- 

τῶ. καὶ τῷ μὲν τρίτον τε καὶ εἰκοσὸν ἦν ἔτος, καὶ 

ἡλικία οἵα μὴ ἐπιτροπεύεσθαι. δδ᾽ ὧυ εἴκοσιν ἐγεγό- 

νεῖ. καὶ οἱ νόμοι ἀυτὸν ὑσεξιχον τοῖς ἐπιτρόποις. δια-. 
΄ ΝΣ -“ ͵ Ν ΝΥ ͵ «1 

τρίψας ὅν ἐν Αἰγωις πῶώλιν.» κὠὶ τὸ ἱερὸν Λυκεῖον τε 

ὠποφήνας καὶ Ακωδημίων"., Φιλοσοζβίως γὼρ ἠχὼ 
͵ὕ » ΩΣ ΨῸ ΝΜ Ὁ 3 3 » Ω Ν ͵ὔ ΑΝ." 

πάσης εν αὐτῷ ην᾽: ἐπανῆλθεν ἐς τῶ Τυάγὼ ἀγήρ 
γ΄ Ν ͵ -“ « “ ΓΝ δ ̓ ᾽ν ᾿ Ν 
ἤδη. ποὶ κύριος τῶν αὐτῷ. εἰπόντος ὁε πρὸς ὠυτον 

Η ν ᾽ ΣῚ ,ὔ ᾿ -“ 
τινος ὥς σωφφρονίσαι τον εἰδελφὸν προσήκει αὐτῷ ἼΣ 

-“ » ΔΥ 

καὶ μεταξωλῶν τῷ τρόπε' τετὶ μὲν ϑρωσυ εζη 

110.1. 17. 

ἨοπΪηΕ5 τα ἱπτεπηρεγαπίίαε ἀεὶ αἴηπε ἔοεά!. 
ἈΡΟ]Ιοηϊας αὐζεπη τουτπιπὶ Ἰητα τς ΕαΠ|, ἸΠ!8η15, 
᾿πα 110. (το ]ῃ5. ΕΟ νέο ποῇ ςππὶ Ποπηαοῃο 
ταπαπη {1 αὐάϊεητϊς, (εἀ ὅς σαρι εἴμ (Ε απηρι- 
ΤαταΓΠΊ λπαητα., στάθη ΔΡΟΠ]ΟΠΙι5.. ὁ «1672 
2{|4522 ἐχοϊατηδιτ. Τεγτα διιγοπη ἐγατ π46 ἄϊες, 
41 ζαγπίῇςε5 [πὶ {ΠΠοτῸ ργογογαατη {Ππ|π| Ἰητετ- 
[οςσογαηε, αιοά σιππ Αγομοῖδο (αρραάοεϊας Ἀε- 
σ6 τεῦθι5 ΠΟι5 σοηίγᾷ Ἀοιηδηος Ππάογοι. Ηδες 
ἴσας πτηΐτα Πυϊἰςοτπ αἱ 411 Μαχίππις Αθρίθη- 
[15 ργοάιάϊε. ΠΙδ γεγο ἀϊρπιιβ ν"{ς, 481 Ππηρεγὰ- 
τοῦ! 40 ἐρ!Πο]15 (πη πάϊς εἴἴεε, Ἰίπριας [αςι]- 
ταῖς ςἰαγιΠΠΠΊ1|8. ; 

Ῥ ποίην ΨΕΓΟ ΠΊΟΓΓΠΙΠῚ ραίτο ΠῚ διά εἶς, ΤῪ- Ολρ. ΧΙΠ, 
ΔΠ8 ῬΓΟΡΟΓΔΠΪΓ., ΘἸΠΊΠΙΙΘ πηδη1Όι15 [15 σοτηροίμ- - 
1ξ ῬύΟρο πιδιΓὶβ [πᾶς γποπἰ πο πτιιπι., ΠΟῊ [τα ργὶ- 
ἄεπι εππὶ ὅς 11 ἀϊεια οὐίεγαι. Ηδεγοάϊταζοπι 
ἀὐζαπη ΔΓ ΠΠΠγατηι οἰαΠ ἔγαῦγε ραγίπις εἴ. Πο-. 
τΏ1ΠῈ πΓοπηρεγδηζο ὅς ποίποης, Ἐ11]Π| θα! ἄδπὶ 
τεγί5. ὅς ν]ρείιΠγι5 ἀρε ϑειγ ΔΠΠι15. δείαίαις» 
αάδο, 46 ταζοτίριις ροῆξε σάσεγα. Ἡΐσνετο 
ΨΊΡΊΠΕΙ ἀη πο 5 ΠΡ] Θογατ, του θα 6 δα Ιαρες 
«ΤΟ ΠοἸεθαης. Ἀαγίῃς. Ἰρίτιγ ΑἜρὶβ δἰ! απ άπ 
ςοπηΠογαίῃ5,, ὅς Αοἰςα αρὶ! τεπρίο 1π ΤΠ γσδιπι 
Αςδάεπηαπίηιο σοπιι ΓΟ, ΟΠ 15 ΕΠΙΠῚ 1π εῸ ΡἢΪ- 
Ἰοίορῃϊα γείοπαθας, Τγαπα γρατ ἰαπη δάιειι5, ὅς 
ἸΏΓΙ5 (01, Τισεητζα δαζειτι δά εὰπῇ ΠΟη ΠΕΠΊη6, δά 
ἔταρεπὶ ἔγαίγεπι τεάπισογε ᾿ρίπιπι οροσίογε, ὅς ππο- 
τρις αἰτππὶ εβῆςεγε : πος αι!άσπι δἠδεῖας, 1η- 

9. ταυρηδὸν ὑποβλέψας] πεπιρε δζ 4145 ἀεβχαπι οὔτυτιπι ἔα- 

{{{ Αρο ]οπὶι ὃς δοτεπὶ ἀοοεῖ Πιρτὰ ς. Χ. ᾿ 

ἴο πρὸς ὀργὴν ταῦτα ὠκεσ.  ελάοπι ρῃτγδῇς ἱπΈτ εἰ 1.14. 

πολλὰ δὲ πρὸς ὀργὴν ἀκόσαντα μὴ ἀκἔσεη- ἄγίῳᾳ 

τι ὦ καὶ δῶνα ἡμέρα 1 πιλὶς μδης ᾿εϑείοπεπι (Ο]ἸοΙταιπς Μοτε!]. 

ἡδῶα τοίοτιδι σμπρίεπϑ, νογηταιις οτῖαπι ὁ ἐκοπγγαα αἶές ἐϊα. 1)ε- 

ὥρπατ ἀϊεπι, η112Π| πιεπῖς Ρτοίριοίεθατ, Πρ ]1οΙῖ) ποπηῖηε γὰ- 

80, πιοτὲ ΟΥ̓Δ ΕΠΟΥΏΠΊ. ἐδὰ 

ἸΣ Αρχελάω τῷ Καππαδοκίας βασιλεῖ 1 πες] Πρ 1 ΑὐοΒε]διπὶ 

ποπ θα διτο»αι Α. Υ. Ο, 718 40 Απτοπῖο Ἀεχ Οαρραάοοῖαε σοη- 

ίτατας δπῖτ), νερατοῦ εχ Ὠΐοπρ 1. 49. ὃς ϑιγαθοπε 1. ΧΙ]. Ρ..372- 

ἄς οὐἴας ΠΉΠ12 ὅς ΕἈπηΠ146 ἀοςοτῖδις ϑίγαθο 1. Χ]]. Ρ. 384. [4- 

δι]. ΧΥΤΙ. Ρ. 547. {18 ρο! νἱξξαπι Απτοπίππι 80 Απριο πὸπ 

νεπίβπι ταπτητῃ [δα ὅς ΓΕρΠΠῚ σΟπΗΓΠΊΔτιπὶ ἈσςΕριτ. [Π|0 Ετ[8Π| 

ἄεϊπάε οὗ πτεσῖτα ἴπ Ἀοπιραδ]. Κοπιάπαπι Ὁ εο ἐπὶ ΑὙπι θη ἂπὶ 
πήποτεπι ἱπιρεγαυῖτ, νἱ4, 10 1. 54. 444. Ο, Ὗ'. 734: δῖ ϑίγαθοπ. 

1.Χ1. 41}, ΧΙΝ, Ρ.461. αἴρογαιτι αιιοατε Οἰϊῥελαγε, Ἔχ οερτα 8ε εις 

εἴα» Ατομοῖδο ἂρ Αὐρυΐο ἀατάπὶ τείξατασ, Ἡμῖς Ατομεῖδο τὰ- 

σπιεη ΤΙδοσγίιις. 1πβεηΠιβ 5 τεγπι ΠΟΙΠΑΤΙΙΠῚ) 41185 ΠΊΟΠΙΓΙ εἰπὶ αἀἰ- 

φεθδς, ργϑθτοχταρεγηί οί ἐπι ἢγιιχίς, Ἀοπὶ Ἰρίλπι ὅς εἴτις σαυίαπι 

Τπου!οπτοῦ Πΐο βἀΉΤετῖς δὰ Α.Υ. Ο. 770. Ρ-61:4. Τρ{ξη [τς εἰ, φηοά 

οἰήρρα ρᾳ:γοοἰγεῖο [ἴω Ὁ (5, οερηὰ ἐορηρογέδτσ Αμραμ ΠΣ κα φορη δες ἄσοια 

βγείην., «ἀἰοίραε ἱρίων» Αροηρ εἰοἰφερρ πορίοαάε!, , Οαΐπρε θέτο 
ἦρι Α[ἴαρ; ργο[δέζεερε οὔϊεῖο 8 «οἰ μὴ ο:., ἐγη ρριεί φεῦ χη γποτεῖς γος 
ὁμα [βκάεγει Κορρμαῦρ ἐμ μὴ: 46 [βγη ἰνέο ἡμαϊοίο ΤΥ α α ὅζς, Οε- 
παῖπα Βαθεῖ Ὑδοίτις Αππαὶ. Π, 41. Ἠϊΐις ταις Ασοθεῖαὶ ᾿ππ]- 
ἀϊα ορρτοῆϊι, γα ΟΠ ςΐαπι ( οὐΐπς ραῖς ᾿ρῇ Αὐοβεῖδο ράγεθ αι) 
ταης Δἀπιϊπιτάδας ΤΊΒεγῖ! 1 ερᾶτιιθ.,) οαρὶτῖς ΠΙρΡΙοἴμππι Πι}1- 
παῖς, 4ιιοα ὅς 10 ἃς Ὑ δοῖτης ᾿πταδέππι ρτδετθγπηεγθ. ὅετε- 
τὰγι δεῖ 6 σϑπιοπῖο τειπριι5, ΑΡΟΙ]οπίμπι ἐπὶ πὶ σβπτσ ΠΑ ΥΙΠῚ 
ξετα πιοτία!! μᾶς γίτα ἐχος 1 ρ] τας τγαάπητ, νἀ. ῬΗΙ οὔτ, ΠΕ, 
1.14 ὅς ἼΠ, 29. ὅζ ϑυϊάδπι. [ἅπ|νέτο ἴῃ {Ἐ 46 Πτὶ ΠΑΡ Ιτα 7 ΡΔ11- 

ἴο Ροϊῇ πιοτίεπτε Ραῖτε, ΧΧ ἀπποτιπι δάοϊείσεπϑ πμΠῈ Αροὶ- 

Ἰοπῖμϑ ἀϊοῖτιιγ. Οὐ σππὶ ΝἜγιιᾶ τουιπι {ἸΠῚ Ια ΠῚ το Θητε 7 ἢ, 6. 
εἶγοα πη. Α. Υ. Ὁ. 849. νεὶ ἰπ|τίτπὶ 810 νἱτς ΕΧοςΠΈτις , πδῖη5 πὲ 
οροττεια. Υ. Ὁ. 750 νεὶ] 751, ἢ σοπΊρίοτα σθητη πὶ ἈΠΠΟΓΙΠῚ δεῖδ- 
τς οδιτ; σης ΧΧ εἴμ Δπηι5 ἐχαόϊε ἱποίάες ἴῃ Α, Ὗ, Ὁ, 770. 

αὶ «ἢ ΤΙΒ ΕΓ ΤΡ, αιυάττιβ » 410 ΑτοΒοἶδι5 ἃ ΤΊ Βετῖο Ἀοπιδπὶ 
ἐμοσάτι5 εἢ. 851 γέγο Δ]! ]οῖ ἃπηῖ5 πιποῖ ἀεςεῆϊε Αρο]]ο- 
Πῖπ5.7 ἔρατῖ 4] 14πϑπίιπὶ οοποεάφηάηπι οσὶτ ἴπτεῦ Ατο ει ὐμξατα, 
δὲ πιοτῖεπι ραῖγί 9 ΑΡΟ]] ΠῚ}. 

13 ἠξιώϑη δὲ χϑῃ βασ. ἐπις. ὅτος δα ΑΡΟΙ]]Οηΐτπι μήθ τείο- 
τις Τπέόγργεῖθθ. ΜΊΗΙ νεγο πηι εἴ, Αα Μαχίπηιπι εὰ ρετ- 
τίπεγε. ΝΙδπι ργίππο ἃ]Ίεπο ἰοςο δζ ράτιπὶ ἀρτε {πῶ Ηἰς τηζετῖ 
τπλῖμὶ νιάεγεῖιγ ΑΡΟ]]Ο ἢ} εἰορίμπι,. [εἰπάο, Κέρει “άρ χρι φά 
«Προ ογείκη ἐρΊ Ποίας {ὑγὶρ{{78, χα επὶ Γεηἤιπι εἴτε νοϊαπε Πἔοτγαπι 
γουθοσιπὶ , ΠΟΙ εἰ γεγο πη} 5. οἰμῖτ15 τ ΠΔ ἀθπηπι ποπιεπ ςε- 
Ιεδτο εἴτ σοερῖε, πες ξοτίδη ΟἹ] οΐδς ΠΠπιῖτο5 ἐστείππι ἢ, Ορ- 
Ῥοτίαπιπι σοηΐγα [τ ρίογεπι Βἰς σΟΠΊΠΊΘΠάἄΑΓς, οὐτι5 Διτοτίγαῖδ 

νΠις ἔιοταῦ ποίῖεσ. Βασίέλειοι Δ11{8ΠῚ ἐπιφολαὶ. ππιπιι5 [οτ] οπάϊ 
ἐριο]λς ποῖδησ ποῆτο, 81ς ὃς ἀε,ῥα{ςο νὶτ. ϑορμιῇ. 1. 1. εἰς τὰς 
βασιλείες παρελϑὼν ἐκισολας: ἢ. Ε. Τπηροτάτοτί ΔΌ ἐριπ0]15 [οτῖ- 
Βεπάϊς νθ] εἴτ ςοερίει. 

ΟΑΡ. ΧΙΙΠΙ. 1 πρὸς τὸν ὠδελφὸν) Ηεβέσειις ΑΡΟΙ]]οπῖΣ 
ἔγδίεσ,, δά 4μεπὶ 8[14114πὶ πημϊτα 8 εἶι5 ἐχίδης ἐριο]δε : Ρίδ6- 

τοῦ ΘΙΠῚ ΓΑ ΠΠ ΘΠ Δππίοτὶ5 δάθιις ἔγδῖσὶ5 [π] πιεπιῖπιτ ἴῃ ερ. 1 1Υ. 

2. κρὴ τὸ ἱερὸν Λύκειόν τε ἀποῷ, ὅζο.} τη216 ἈΒΙπυςείπ. ὅς Μο- 
τΕ]]. “1ερας ἡμεῖς γεμεγίες Ρῥ ΟΡ ῥὶπε φγηρρααα {τὴ γον ὅδ᾽ 
““ωαάο»ηἱάρ2. ἱερὸν επῖπὶ ποη ΡὨΙΟἰ ΟΡ 36 σγπιηδῆιπι ποῖαι, Γεᾷ 
τεπΊρ ΠΑ Θ(οα]ΑΡ 1 » πη αιι0 ΑΡΟΙ]οπίμς ἀπ θυ δία, δὲ σιοά 
οὗ διατριξὰς ΑΡΟΙ]]ΟΠπΙΐ ΤΥ ςεὶ ὃς Αςαάεπιαε, νδὶ Ατιβοτε 5 ὃς 
Ρίδτοπῖς Γεξζδτογοβ {ΌΠο]45 μα ερδηῖ, ἔλοϊεπι ἱπάπεθασ, 

3. φιλοσοφίας γὰρ ἠχώ πάσης ἐν ἀντῷ ἦν} Εἷς αιοσιις πιαῖς 
1ϊά6πι ᾿πτογργεῖοβ, γα: ἐγιὶ» Ρ ἠο Ὀρῥὲαε ρεν λέτε : τ εἰατίαιιπι 
ἀυτῷ Δα ΑΡΟΙ]ΠΟπίμπὶ τγα ἢ θητεϑ, αιιο  ρετγείπος δά ἱερόν, Ἐξ (- 
πε ρτοργίεβ ἦε δερηρίο Με 4ρ]ὶ ἀϊοῖ ροτεγας γείθγια ἦν δο ογριγιδηγα 
2  !οψορῥέαν γ ἴπι γιὸ ἀϊξριτατος φυοτίἀϊε ἀοςεγεεαιια Αρο]ος 
πῖϊι5: ἢς νῖτ, ΒΟΡΒΠῈ.11. 11. “γἠβοοίε ὁ ἐν τοῖς ϑεώτροις ἠχὼ ἀἰςῖ- 
τατ, 

4 ἀντῷ 1 ἢς Κγῥὶσα: δα ξίαίοαγως Ῥγ]ον 7) ΡτῸ ἀντὸν, ητιο ἃ οἵα 
ἴῃ βἀϊεοηΐδιι5 ρυϊογίδιιβ, 1114 σοπῆγιδεῖο ἔγειοπιίον 6 - 
πιοῆμεπί , ΑτἸ ΠΟ ΡΒ Απὶ Δ|Π|ατις αἰσηρκίζῳσω αυβπιιῖς πεοος τας 
ἔρυιαι ρῃγίοσ Ἠς]]βηϊίπηι. 

φυΐε, 



ἌΡΘΟΘΝ,ΟΝΟΙΙ 

αυϊο ρεοίοη ργάθιευῖγ, Ουοπιοάο επίπι ἰππίου 
παῖι ΠἸαίογο πη δα ἔπισοτη γεάμπσαπι} (ΟΟἸΔΉτΕΙΤΙ 
φύτεπῃ ρο απ ΗΠ τε που 5 οἷπ5 ππθάοδοῦ, δας 
Ἰρίταν ρογείοπι5. ἀϊπιιἀἴαπη ἐρί! σοποοίηε: {Ππ|πὶ 
αμάεπὶ Ρἰαγδιις Οριι5 παθεγο, ἀϊζθης. [8 νοῦο 
Ῥαιοϊοτῖθιις, [Ιπ|λπϑ ταιπεη εἰ. ργπἀθηζογαι8 
νεπιοποπίοιη [δ διά ϊαῦ ᾿πάπσεης. Ρᾶζεγ απ! ἀοπη, 
16 π|τ, Ἐχο ΠΣ, 41} 1 Πγειχίετηοϑ ἀζατις δά πιοπα τ. 
ΕΙΠΌΕρ5 ἰρττογ τα [1Π| ὅς ἐρὸ Εἰδ᾽ το ΠγηΓ, 
81 4 6ρῸ ἀο]!]ιιογῸ ἸρΊτιγ, πιοηίτον φἀςῆο. 

᾿ ἐὰ πιο ο]ατη τοῦτ τηοἷς Δ Πἰδεῖο: πιοά Π ηιά 
1Ρί8. Ῥϑοσδιογθ, ΠΊΟΠΘηΟΠΊ ΠΑ ο(Ὸ πὶς ἔδγαϑ, 
δίσσας αὐ ἰη|{ἀγ Ἔοτιμη, 4111 ἔγαθηῖβ τηαΐς οδία- 
4ΠπΟηΓ65 ὅζ οστα γοροηάοβ σηπο5 ἠοτηαηί, αἡ οὔ- 
ξασίππι ΠΠπ|π| ρογίγαχίγ, ὅζα ν 15. (8πὸ πχμϊεῖς, 
ΤΕΠΟσδτηπῚ [πη ογάϊποπι γεάδοιε, ΝΥᾺΠῚ ὧς (α]ο- 
τῦτῃ [40 ὧς γίπο οὈποχίῃϑ ἐγαῦ, ὅς σοπιπηοῇατιο- 
ἩΠΌΤ15 ΠΠΘΓΟΙΓΙΟ 5, σοπΊα ἰρῇιπη ἱπῇδητο, απ ὅς 
Ἡπροραῦ, τπηίπ5 ἅς [πρεγδε ἱποράθπθ, ΜΙ νε- 
ΤΟ, 486 αὐ ἔγδίγοιη ροιτίποδαης, γεέξε ἸρΗ͂ ἤις- 
εἐΠΊΠΕπε, αἡ 4]Π1ο5 ΠΊΟΧ σορπαΐος (8 σοπποΓΕ, 
ἘΟΓΠΠΊΖΙΣ {105 411 ἱπά!ραπείογας Ἔγαηῖ, γα] πὰ 
ΤΠιδογοἸτατὶς ραγίο Πδὲ σοης ΠΙαπτ, ἐχίρτια ρογῆο- 
Ὧδ {Πδ] τοίδγιαία, ϑ8πε δπίπι ΟἸαΖοιηθηϊπ1» 
ΑΠΑΧΑΡΟΓΔΠΊ, ἀγπηθπεῖς Οὐ! δαίτς πα ρογηιτίοη- 
τεῦα, Ῥεσι!θιι5 Πρ 5 4πατη ΠΟΠΊΠΙθιι5 ΡἢΠ11Ὸ- 
ἸΟΙΌΡΠατιιπ εἴτε, ἀϊσοραι. Ογαζογοηι γοῦο ὙΠῸ- 
Ῥαπίμ, 4] [Ἀο]τατος [Πᾶς ἴῃ πιαγὶ ἀςπιογίογαξ, 
πὸς Ποπιϊηίθιις πὸς ρεςογίδιις ργοβηΠδ., (απ: 
6 ΡγΙαρογαϑ ςοἸοθγαγοειγ ραν οὉ (δπίθη- 
 ἴάτη ἡπ|απῃ 6 4114, ἡτιαττι ργορτγία γυχοῦς, πη ἰη- 
Εαπα ργοζιίεγαε: 14 αιμάοπι “ἤλν, αἰθδαῖ, οὐρὰ 
εἶδ» 4 βγέῤασογα εὐ2. Ιρίξ ἑμίπι πε νχο- 

ΤΈΠῚ ΠΕ] ἀς ΠῚ ἀπςεθαί. πδαηδ νπημπᾶτη νεπόγοα 
τοπηπηογοῖα ΟὈἶδθαῦ . ΙΟΠο τς αἰαὶ Ργορταῆθις, 
---------- - 

116.1.,ν} 

, 

ς λοιπὸν δὲ ] (υἱρίοαδατ, Ιορεπάμπι εἴτε λοιποὶ δὲ, ντ (ππῇι5 ἤτ: 
Ῥδίγεπι ἔατίβ διἀειπτιπὶ εΠ δ εἰβ., το! "ἔλιπὶ νογο ἔγατγὶ ΑΡο]]οηι- 
τῆι) Αρο]]οηΐο εἢξ ἔγαεγοπι. δὶς ὅζ ἈΒιπυισοῖηο ὃς Μοσςεῖῖὸ 
ΥἹΠιπι, νοστεθαπτ επΐπι: ἐκ ρὲ γε έες ἐς δ᾽ ἐρο εἰδὲ, 

6 βαφεῶς ἤσκει] σοἰοτεπι ἀτίε ἱπάτι χη σοπιας νεΐογος Ογᾶθῦ 
τος ὅς Κοπι, τγῖταπι. ϑι1ς ὃς [4015 : ΡΒΙΠ]οΙγ. ἐρ!0]. τἀ ἔδπιῖ- 
τιᾶπ|, 4186 εἰξ ΧΙ,. ζωγραφίας παρειῶν χὰ χειλέων βαφαῖς ἱπηχίτ. 
Ἵπιο ὅς οουϊὶς νι ποταῖᾳ αὐ δγοιςα ἴῃ ἠοχηάγο; δά άς Χεπο-: 
Ῥθοηι. Ογγοραεα, ].1. Ρ. 8. 

7 ἐτράπετο ] ἔς τοίείτι! Μ58. Βἀς ρτὸ ἐτέτραπο,γ ἡμοα ἐγαὺ 
1π εὐϊεῖς. 

4 ἀγέλαις τὸ κα! μήλοις 1 Θἀϊτ| ὃς Μ58. 4105 ἱπίρεχί οὔϊπεϑ,» 
ἀρίδαιε οτἴλιῃ 811 445 'π ἀγαξαγ. ἰεραπε ὠγέλωις τε χρὴ καμήλοιξ. 
Ἀξ σἀπιοῖῖς Οτγαθςίαπι τὰ πο Ἀδυπάδηε, νὰ 115 ρεγπιτετς» 
ἐδπου!ςαπἀος ἄρτοβ ἢι05 Ροτιουῖς Απαχασοῖαθ, 4 1δὶ πα]]]. 
πἰῇ δὰ ἤρεξιδουυπι, εχ Ρογρηγτίο σ:. ἀποχὰς τείζε οδίοτγυδιιε- 
ται Μογίςις Οαίδυθ. δὰ Τίοροπ. Π, 9. 4πὶ ρτοϊηάς ᾿ξ οπ ἐπὶ 
80. ῬΒΙοἰξγατιπι 7 43Π| πο5 ΘΧΒ δε πια5) ἀοέξε το τις. ΕἸτϑ 
τπλητῖ, ἀπο αάἀάοτο ᾿Ισδὰς. ἐπιεηἀατίοπεπι ΡΙπτατς ἢ. ἴπ νῖτα Ρα- 
τὶς! ς) νδὶ ἀς “παχαρ. τὴν χώραν ἀφῆκε ἀργὴν χρὴ ΜΗλΛΟόΟβοτον.- 

1)ε εοάςεπι Ηἰπτογίιις αριιὰ ΡΠ οί Πι γῆν ἐνῆκα τὴν ἑαυτῇ πᾶσαν 
ΜΗλοῦοτον» εαἀοπΊηιιε ρῃγαῇ ἴῃ ΠΠῚΠ] ἀτριιπιθηῖο ρα Ππὶ ντιιπ- 
τος [οτίρίοτεϑ νἱά. πος. ἴα. Εἴτπταξ ἐπιεπβαείοπεπι ὃς πος, φιοά 
πιὸχ Ἀρο]]οηίι5 ἀϊοῖτ προδώτοὶς φιλοσοφῆσοι Απαχαθόταπι. Π6- 

Ἰἴΐαας, 4110 ἃ ἱρῇ ΟΑπιεὶ! , πιαϊ οΥἱβ π|0}15 ἀπ  ΠῚ4112, νούε ὠγέλων 
ἴδπὶ ςοπιρτεμοηάδπίιν : ἀγέλαις ΚΕΓΟ Ορτίπιδ ΟρροΠὶ μῆλα γεχ- 
ἀβιπιαιιοτῖπι. 

9. ἀνίντα 1 ἀναδίντ ὁχ 514, ἀπποῖδυῖς ϑαἰ παῖ, νθογαπὶ 6 πα 
εἴ ἀνότα, Ἐδάοπινοος ἱπ τὸ ἐδ οπὶ γῇ Ηἰϊπιετίι5 ὃς Πϊορό- 

ἜΑΡ: ΕΥ̓ 5.1. τὸ 
͵; , τς χἢ ξὼ ΤΑΝ " 

δόξει, πρεσβύτερον γὼρ νέος πῶς ον σωφφρονίζοιμι;" 
͵ὔ ὟΠ γ, ᾽ Ἁ Ν κω“ ΕΨ 

ὡς δέ μοι δυνατὸν. ἐώσομοι ὠυτον τετωνὶ τῶν πτωθῶν. 
᾿ ἣν, 3.) κὺ Ν αν - - “» ΄Ψ . τ 

δίδων: δὲ ὠυτῷ τήν ἡμίσειων τῆς ἑαυτῷ γμοίρας, τὸν 
͵ὕὔ -“ ͵ ς Ἁ ἩΎΨΨ 

μὲν πλειόνων δέισθαι!, Φήσας: ἑωυτὸν ὃς ὀλίγων. 
3 νιν ον κ τ ν ὃ ὔ ἈῚ Ν 
εφιςῶς ὃς ἄνυτον: κῶν σοφως υπαγομενος εἰς τὸ σῶὼ- 

Ά ͵ ε Ἃ Ἀ ᾿ ν᾽ 

φρονίζοντι πειϑεσθα!- ὃ μὲν πατήρ, Ἐφη» μεθέφηκεν. 
ΨΆΥΝ , ͵ὔ ᾧ τλζαυ Ἴ ᾺἋ Ἃ 
ὃς ἐποωίδευέ τε ἡμᾶς, καὶ ἐνεθέτει. λοιπὸν δὲ σὺ 
ἀν ἃ ΄ Ν δ " ΦΊΛΣΑ ΛΚ Ὁ ͵ ε Ἅ 
ἐμοι. καὶ σοὶ ὁπ ἐγῶ. Εἰ1 δν εγῶ τι σιμυουῤτῶνοι-. 

ΨΤΝ Ζ΄ Νν, γ»ν Ἵ ᾿ ὺ γ᾽ ΥΥ 

μι" σύμξελος γίνα . καὶ ἰῶ τοὶ μα εἰτ᾽ ἀυήές τι 
Ἔ , ͵ , εν Δ ᾧ ὦ 
τ μαρτάνοις; ὠγεχϑ διδωσκοντο. κεξύκέίνον (γεν, ὥσπερ 

ε Ν ΄ ᾿ Ν ἈΠ ,ὔ 

οἱ κωταιψῶντες τὲς δυσηνίης τε καὶ μὴ ἐυωγώγες 
δ ΣΕ ᾽ ἐγ ἥκὰν Ν »ε τῶν 

τῶν ἵππων. ἐς πειθὼ ἡγώγε » καὶ μετεῤῥυθμισε τῶν 
τ᾿ ἧς 2) ἐν τς ἢ. “ 
ὠμωρτημοατων πολλῶν οντῶν. κῶς γὰρ κυΐξων ἡτ7η7. 

"΄ ΣῪ ὁ ͵ μα, 3 ͵ὔ ᾽ ὃ) 
ποὺ οἴνε;, καὶ ἐφ᾽ ἑτωίρουις ἐκώμωζεν ἐπωιρέσης ἀυτὸν 

ἃ "᾿Ξ Κ΄ δ ΩΝ ν Υ 

κόμης» ἥν καὶ βαφαῖς ἡσκει", σοβῶν τε καὶ ἀνὼ 
7 ᾽ ἊΝ Ν πῖνε Χ ὟΝ ς ᾿ “3 
βαίνων. ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ πρὸς τον ὠδελῷον ἀυτῷ ἐὺ 
φ Ν Ὑ αὶ " “Υ ͵ 
εἶχεν. ἐπὶ τὰς ὠλλὲς ἤδη συγενέίς ἐτρώπε]οῖ. καὶ 

Ν ͵ ΩΣ ᾽ ,ὔ - “ὃ δὲ ἐκ 

τὲς δεομένες σφῶν ἀνεκτήσατο τῇ λοιπῇ δἰσίο, μμι-- 
« » Ἴ ψ δε αν». “4 Ἵ 

πρῶ ἑαυτῷ ὑπολιπόμενος. ὁτε δὴ τὸν μεν Κλαζομέ- 
“ Ε ͵ὔ Ν "͵ὔ 8 ᾿ 

γον Ανωξαγέρων ὠγέλωις τε καὶ μήλοις ἣ τῶ ἑαυτῷ 
αἰ ὰ , " Ἂ ΧΥς Μ ΧΣ δὰ 
ἀνένγω, προδάτοις »εᾧη;, μᾶλλον ἢ οἰγθρώποις Φι- 

ΝΑ ν ν “ ,ὔ ᾿ 
λοσοζφῆσαι "“. τὸν δὲ Θηδοῖον Κράτητοω" κωτωποντώ- 

ΥΩ ἃ γι » , ψί; ᾽ νῷ 7 

σανήω τὴν ἐσίαν,ἐ7ε ἀνθρώποις γενέσθαι ἐπ ήδειον, τε 
᾽) Ϊ΄ ,ὔ 5“. ρ΄ ᾽ “ 

προδάτοις. ἐυδ ὁκιμήσανγος δὲτῷ Πυθαορε ἐπὶ τῷ ὑχόξ, 
Ρ Δ Υ - ν΄ ιν» 3. γ »7 -“ 2 
Τω. ὅν ελεῖε περὶ τὸ μή δᾶν σῶρ ὠλλὴν ἐενα! γυναΐκοι"", 
Ἀ . ε - Ν ᾿ ἐάν. "» εὖ Ὁ ͵ 

ἡ τήν εαὐτϑ, τατὶ μεν ἑτέροις, εἴρη. ὑπὸ Πυϑαγέρε 
“» ᾿ γ ᾿ δι χ -» Ἄαρό τς 

προειρῆσθαι- αὐτος δ 9) μήτ ὧν γήμωι; βῆτ ἂν εἰς ομές 

3 Ω Ἷ ᾿ Δ ε ͵ 
λίων ἀφικέσθαι πότε Αφροδισίων, ὑπερξαλλο μένος καὶ 

πε τιν ΔΩ ΤΩΣ ἀήμε ἀἴεῖ πο Ξ 

πες [4 οττ. 1π 11}. ΥἹ. ΓἜρπι. 83.) νΌ1 Ογατοῖὶ ΓΙ ροπεπι ρογπιαῆῆε 
αἵϊ τὴν ἐσίων μηλόβοτον ἀνένοι. δὲ ΟΠ τγ (οἵδ, ἴπ φάδοττας. δὰ νὶ- 
ἄμιαπι ἱπηϊοτεπὶ ἐς ἐοάεπι Οτατεῖς οἶδας --- σὰν Κράτητα τὸν 
μηλοβοτον οὐγένγτο Τὴν χώραν τὴν αυτδ) 80 ξοτίε τοἢιτηοη ἄς ὀταπὶ 

1πΊοςοο Ρ]ΜτΑγοΒΙ ρδι]ο δῆτα οἴτατο, ϑ81ς ἄς 46 ΟἸ δυνάϊο βιπὶ γυ- 
ναΐοις μηλόθοτον ἀνηκέναι τὴν αἰρχὴν αἰοῖτιτ ἱπξ ΠΥ, ς. 27. Ο- 
ἐππῖηο ἐπὶπὶ αἰ ξετε τὸ ἀφῆκε δί τὸ ἀνῆκε» Ποα Μετῖςο Οδίϑηβ. 
ΟὈ(Ἐτιδταπι ]. ς. Ροἴξετιιι5 μος ἐΧρ] ϊσατ εἰ ορβητον ἀθ Ογάτεῖοο-: 
ἅπεης Οτερότίις ΝΑΖιδηΖ. Οτ, ἵ. σοηῖγα ΤΠ] Δπ: τὰ χωρία “ὐτῶ 
ἄασε γενίδδ οι μηλόβοτα » ητιοά ηἴΠ Δ] ΙοΓ Βαδεῖ ἃ ΡμΙοπο ἴπ 
ἀπΤεττ, π.. βὴς ϑεωρ. νδὶ ἀὲ Απαχᾶρογὰ ὃς Ὀεπιοοτῖτο : μηλοβές 
τίς εἴασαν γενέδδ ὦ! τας ἐσίας. (ετεταπὶ ἀε Απαχαρογας Ρατῖ- 
ἴεγ ας Ὀταϊετῖς ἕδέϊο ἢἰς 4||6σᾶτο ργάβιοσ σθζεγος δυτογοϑ ἴᾷΠὶ οἷΞ 
ἴδτος νἱάς δζ δι: 44πΠ|. Ἢ 

1Ιο ἤ ἀνθρώποις φιλοσοφῆσαι ] ἔς Ατιἤοτεϊες Επάσθη. Νὰ ὥ ἴῃ 
Απαχάροτγδε Δ] ΟγπΊη 6 εἶπ5 Θοηςγὶ5 ΡΗΙΠΟΙ ΟΡ Βοσιιπὶ οπιηῖ 
ῬΆΙΠΟΓΟΡΒΙΑ ταχατ, θά Ποπηίπιιπιν ἤι5 πο [ρεέϊεῖ, ἀχρήςοις 
ἔετε εὸς ὀρεγᾶπι ἀφα!ε ἀΐσεηβ, ὅτι αὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαϑὰ ζη- 
τῆσι. Ἧος εξ ἐκ ἀνϑρώποις φιλοσοφῆσαι. 

τι τὸν δὲ Θηβ. Κρώτητα ] ἅτ Οτγατοτὶ [46η|, ιιοα Ἀηχαρόγδο, 
τ δαθης Αὐζοτεϑ ποῖ,9, Δ] βατί. ΝΟΠΙρα νετί μίας ἔλόξωπι σοπ- 
Βιυπάοστγε {1 νι δ πτατ, 

12 μὴ δεῖν παρ᾿ ἀλλὴν ἰέναι γυναῖκα] ταῖὲ ἡ ἀς Ῥγεβασ. ΙαπὶΞ 
ΒΙΙομας ς. ἸΧ. νΡῚ ργαβοίρίξ οπππίδιις σπϑδαάζε,ν δὲ κι τῶτο ὅπως 
ἀντοί τε μόνον ἐκείνας (τὰς γυναῖκας αὐτῶν) εἰδήσωσιν» εὔτεγυ- 
γεῶκες μὴ νοϑεύσωσι τὸ γένος ὀλιγωρίᾳ ΚΘΗ κακίᾳ τῶν συνοικέντων- 
Αἢ ἔοσπ αἰγθιῖπι {ΠΠπὰ τορι οἴτιγ ς, ΧΙ  “ιοα περιβόητον ἀϊοῖς 
Ταπιδ! οι : ὡς γυνώώκα μὲν ἀπὸ τῇ συνοικῶντος ἀνδρὸς ὅσιόν ἐξὶν 
αὐθημερὸν προσιέγεῳ τοῖς ἱεροῖς γ ἀπὸ δὲ τῷ μὴ προσήκοντος ἐδὲ 
ποτει 

ΜΒ. 
ΤΟΤΕ 



Ἰέ ΡῬΗΙΙΟΞΥΚΑΥν 9 ΔῈ ΝΊΤΑᾺΑ 

τὸτϑῷ Σοφὀκλέες ὁ μὲν γὰρ λυτ)]ῶνταω. ξφη; καὶ 

ἄγριον δεσπότην ὠποφυγῶν, ἐλθων" εἰς γῆρως. ὃ 

δ᾽ ὑπ᾿ εἐἰρετῆς τε καὶ σωζφροσύνης. εδ᾽ ἐν μειρδυοίῳ. 

ἡτ],3η τότε: ἀλλὼ καὶ νέος ἂν. καὶ τὸ σῶμω ἐῤ- 

ἠωμένος, ἐκράτει τὲ καὶ λυτἼῶντος ἐδέσποζεν κὸ 

ἀλλ᾽ ὁμῶς συποφαντῶσί τινες ἐπὶ εἰφῥοδ' ἰσίρις “΄ ἀυ- 

τὸν, ὡς διωμαρτίω ἐρωτικῇ χρησώμενον;» καὶ διὰ τϑ- 

τοὸ ἐπενιωυτίσωνἼ7α, ἐς τὸ Σκυζεῶν ἔθνος. ὃς ὅτε ἐφοί- 

τησέ ποτ᾿ ἐς Σκύθας .. ὅτε ἐς ἐρωτικεὶ πώϑη ἐπηνέ- 

χθη. ὄκεν δὲ Ευῷράτης Ἴ ποτὲ ἐσυκοζβάντησεν 

ἐπὶ ὠφροδισίοις τὸν ἄνδρα; » καί τοι ψευδῆ γρώμε- 

ματῶ ἰδ κατ᾽ ἀυτϑ ζυνθεὶς, ὡς ἐν τοῖς πρὸς Ευφρά- 

τῆν λόγοις δείξομεν ". διεζβερεῖο δὲ πρὸς τὸν Απολ.- 

λώνιον, ἐπειδὲ πάνθ᾽ ὑπὲρ χρημώτων ἀυ7ὸν πράτ ον]α 

ἐπέσκωπἼειν ὅτος, καὶ ἀπῆγε τῇ χρημωτίζεσθαΐ τε 

καὶ τὴν σοφίαν καπηλέυειν “. ἀλλοὶ ταῦτω μὲν ἐς 

τὲς ουτῶν χρόνες ἀναξεξλήσθω μοι. 

᾿ , ἢ ν ) ι 

Βρμὼ δέ ποτὲ τὸν Απολλωνιον τϑ Ευξένε, τί 
»" ᾿ " 

" 

δῆτα καὶ ξυζγραζοι, καί τοι γενναίως δοξάζων, καὶ 

᾿ ἌΣ ἦ δ ΄ ν.3 7 “ 

ὠπαγελίω᾽ χρώμενος δοκίμῳ , καὶ ἐγηγερμενῃ ̓  ὁτι; 

“ γ᾿ ᾽ ͵ὕ . ἡ ἢ » Ξ Ε ὲ 

ἔφη» ὅπω ἐσιωπησώ. καὶ εγῦεν ὁη ἰρξάμενος ἜΝΙ 

ω 7 “ Ἂ δ, Ν . τ : 

΄σον»Ὅἁ φήθη: δῶν. κῶι τὴν μεν ᾧωνήν κατ έ
χεν δὲ δ᾽ 

γὴν ΠῚ ψὰ, ἌΝ ἡ 
᾿ 

ὀφθαλμοὶ, καὶ ὁ γᾶς, πλέϊσο μεν ὠνεγίνωσκον, πιλέϊς- 

Ἴ , ἐνέλει , ΣΕ 
ςω δὲ ἐς μνημῆν ὠνελεγοντο᾽. τότοι μνημονικον, ἑκώ:-- 

, , ΚΥΝῚ ᾿ δ ΩΝ 

ποντέτης γενόμενος, καὶ ὑπὲρ τὸν Σιμωνίδην “ ἐῤῥω- 

ὕ ἐυτῶ ΔΑ δ τ 
το.» καὶ ὕμνος ὠυτῷ τις εἰς τὴν μνημοσύνην ἤδε- 

13 τὸ τῷ Σοφοκλέες  ᾿άεπι ἀε ϑορῇοοϊς παγγᾶς ΡΊαδτο ρο]τ, 

1. ̓ πῖτ. εχ αι ἤδες δὰ νογθππὶ πιης ἀδίππιτα, δά άς Ρ᾽υτ, ἀς αμ8-- 

τῖς, ἃς 4 {επ εξ. τε. (γπιρ οὗ, 1. γΑ1ογ. Μᾶχ. 11. ο..3. δὲ Οἱςε- 

το. Οαΐοπ. Μα].ς.14) εχ 41|Ὸ λυτῆῶντα κοι ἄγριον δεσπότην νεττὶ 
Ῥοονρ»ἡρητέηγε {πετγίοίεγη ας ἀργοξερα. ἘΠῚ ιοαιε ἀξ ϑορβοςοὶίς ἃ- 

πιοτίδιι. ἀρυὰ ΡΙπταγοδιπι νἱτῖ5 Χ, ἈΠετοτσιπ, Π0ογάτε, 
14. ἐλθὼν] ϑι1445 ν. ἀπολλων. ὃς Σοφοκλ. ἰοσὶτ ἐλϑόντα. 
15 λυτῆῶντος ἐδέσποζεν] 410 ἃ πηαῖι5 Ε[Ἐ ηι14Π| ἀποφυγαῖνγ 4 

ἃ [ἐπούλτο [ς μαῦεῖε ἀΐχογαῖ ΒΟρῃοοΪ 5. 
ν6 συκοῷ. τινες ἐ. ἀφροδισίοις ἄντον  Αἰεχδη τι Ῥεϊορίδῖοηῖ5 

πιδίγε πη, ἕο ΠΙ Πα ΠῚ Ἔογορίας ἔογπιὰ 6.) Δἀλπιδῆς μα! 4ἈΠ| ρεγΠ1- 

δεης. τά, νἱτ. ϑορῃιῆ, 4]εχαημεῖγο ) Ἰρίε ταπιεη αἰδοίων ἐδὲν δῶ- 
ὅϑωι αἷε ἱπῈ 1. Ἱ. ς. 42. 

17 Ευφράτης ] ἐς 4110 πιυῖτα ῬΗΙοἰἔγδτιις ποί!ετ, ἡ] Ρτο χες 
εἴ ἴη εἴτις σοπεγα ἀρ] ΟπΙλΠὶ πιδοβιπαιοηίδις ἘΧΡΟ θη ἐ!5, 

Τηϊτα πὶ ἱπί πιϊοἰτίαγιπι τοῖοττ 1. Ψ. σδρ, 29. [α, ὅς σᾷρ.34. [πάξ 
νι Δειβιορίδι5 Αρο Γοπῖππι ἱπυϊαπι γε άεγε σοπδτις ΕΠ οτῖς Ἱ. 
γ δζ 13. ντ ἀρια 1) οπιϊτΔπι1πὶ δ ΠῚ «Ἔτη! σι Ὗ ΠῚ, 3, ηποπιαάπιο- 
ἄτπι ὅς ἴπ ΑΡοΪορία Ἀρο !θπι: δα Ποππτίαπαπι ]. Ψ1Π. ς. 4. Α.ἀ- 
ἂς ὃς Ευ{εδ. 4. ΠΙετοοΪ. σαρ. ΧΧΧΙ. Ἑδγυπάοπ ΑΡ ΟΙ]οη1: ὃς 
ἘπΡΒτατῖς σοπίγθυεγ ΠΑΓΙΠῚ ΠΊΘΠτΙΟ 1Π νἱτ15 ΘΟ ΡὮΠΠ. ]. τ, ἴῃ ])2ογρε, 
Νου πιδῖς ταίπεη ἐς ἢος Επρῆγατῖο Γεππηυην Ρ]ϊηῖις 1, 1, ἜΡ. 10. 
Ἐριέξειιβ ἀρ. Ατγῖδη.}.111. ς ς. ὅς ΙΝ. ς.8. Ἐυπαριμϑ ἐς νἱτῖ5 50- 
ῬδιΠ. ργθο πῃ. Ρ. 7. ἄς εἴτις ἐχῖτα νά. Π1ο 1. ΥΧΤΧ, Ρ. 791. 
"18. ψευδὴ γραμματα εἰ. ΤῊ] Θπιοητῖι ἰπ Π15,) 446 ἀς ΑροΪ- 

Ἰσπῖΐο σοπηπΊθητδῖη5 εἰδ 7 εχ Πα, ποίοϊο 4186, [οτίρτα 80 Ἐπ- 
Ρἄγατε σοπιγα Αρο]]οπῖμπι δάϊτα ΠδῚ ηχῖτ. ΝΊΠΙΙ ἁΠππ|4 τεῖμὶ 
ν᾽ ἄστυν ἱπτε Προ πτιΠῚ 4118ΠῚ οτΊ ΠΙ ΠατίΟ ΠΟΘ ΕΠΡ γαγί5,ητιᾶ5 αρυά 
ΤΠ οπιϊτίαπαπὶ ΑΡΟ]]οπὶο οδίεοῖς, ἄς 4υΐδιι5 τηέτα 1]. ες. 

19. εἷς ἐν τοῖς πρὸς ἐνφράτην λόγοις δείξομεν } ῃϊς ἡπο΄ιις ΤΊ]- 
Ἰεπιοητίις ΠῚ ρεγίπιδ ες ρος] Άγεπὶ ἃ ῬὨΠογατο ἀροϊορίαπὶ 

115} ἐς. τὰ: 

4πᾶπι παδεῖ {πῶ ϑορίιοςς. [5 δηἱπὶ ἃ {ωγο- 
 φίφμο ργεβλ Πορμίπο (Ὁ Ρτοϊιρηῆς αἰεῖαῖ, 
Ροαμπαπη αὐ (δπθέξαζθμη. ρεγαθηιοι, ΑΡροϊο- 
Πίϊις φζοτα νἰγτατῖ9 ἃς τεππρεγαητίδθ ορα της ἱπὶ 
Δἀοϊοίςοηεία ἀεὶ ΟΌΠΟΧΊΙ5 οἱ δαῖτ, (δ, πππξηὶς 
Ἰίςςς, ἃς φογροσξ να]θηβ, σοπηροίσαϊε ΠΙ Ιου ΐπιις 
Γαγοητοπησας ΠῚ] οὐποχίμπι ἔοςῖτ, ΜῈ] {ἰς τά- 
πεπ Οὗ γε πεγὶς νίμππι εἰππὶ ςαἰπηηίδητιγ ποπ- 
ΠΕ}. ααῇ (ΟΠ]Πςος, ροίξαμαπι ἀίποτα οδε ἰ.-, 
Ρἤμ5, ργορίεγθα δριιὰ ϑογεηδϑ ἀϊπι πηογδτι [ΠΟΓΙΓ5 
ἡποπὰ ταπιθῃ πος δά δογτμα5 νεμις ςοπίτατ νπ- 
{4μαπι. πος ΔπηοσΙ5 αἰξοίδα αδγερίαπι εἴς, ψη- 
ἄς πὸ Ἐπρμγαῖοβ αυάεπι νπήηπαῖτ οὐ Ν ἐπεγῖς 
νίμπι νἱγαπι οΔἰ πη πΙδῖι5 εἴ, “αἷς πιο πάδοι- 
ἤπιος ΠΡ Ε]1ο5 σοηῖγα εἰπὶ σουπροίδς, απαι- 
δὐἀπιοάμπτη, νΌ] δα ραγίειη ΠιΠογίας ἘΠπρΙγαζοῖτ 
(ρεξδηγομα ρεγαφηζηπι βπεγίε, οϊοπάσπημβ. ὈΠ5 
{(ἰἀερας δπζοπη αὉ Αρο]]οπῖο, χιοηίδι ῃἷς Ρ6- 
σαηῖαο Γαι οτηηα δοϊθήτοια ἰρῇππι ρου γηχο-. 
τδῖ. ἃ ἰποτὶ {πᾷάϊο ἃς φιαοῖπι ΡΠ] οἰ ορ {χεϊ-. 

επάο εππὶ ἀεῃοτίατηθ, Ψεγαπι [Πα Δ ργοργί- 
ἘΠῚ οἰβ το πρι5 Αἰ ογεπάα, 

ΟΣ ΔῊ απίετι αἰ]παπάο ΑΡροΙ]οηϊμπι Ἐπχεπὶα 
ἱπτεγγοραῖδει, σὰν ΠΌγοβ γογο πο (ογιθογος, απ. 
τάπιεη ἀοίηπαπη ργδεοϊδγατη δηῖπλο σοτηρί ς(ο- 
τείῃγ., ὃς ἀϊσς Πα γϑτίοπο ντογοιαγ ργοθαῖα, δίας 
ΠΟ Ό111 αμιοηίαπι, τείροπάϊε, ΠΙοπτίπη ποπάμπι, 
οδίξγιαα!. Αἴσις πὰς ἀπέξοιηϊπο, ΠΙοπάμπι, 
εἴα, Ῥυιζαιῖτ. Ἐτ νοςοπὶ πάθη σοπτιπείτ, Οο- 
11 νεῦο ᾧ πιεῆϑ ρἰυγῖπηα ἀϊἀϊσογα, ρ] αγίπια πι6-. 
πιοτῖας πηαπάδιεγο, Μειπογία ΠοηΡα ο[14Π|» 
επί παγης τηλρὶς Π4Π| Θ᾽ ΠΊΟΠ 465 ν] αἰθθδς, 
Βγπηηῖις αν 60 οἵδ 4]1411|5 'π πηοππογίδιη ἀθξαῃ- 

᾿- Π - 

ΡΓῸ Αρο!οπῖο οοπῖγα ΕΠρΠ γαῖα Ῥτοπητε. Ἐγδιυαϊ ἰρῇ δῖε, 
γεγο ἈΒιπαςςιπι ὅς Μοτε ], 2.4 ποόὴς Φρεγ ες οἤεγιαἰθέτγ ἦτ ῥὲσν 
4:46 ἐς Εμρόγαίε [βημσ (ζγίριαγὶ, Οοτταπι εἢ Ἰτπ4 ΠΙ81]ν 
4.1 8Π| ΜΠ οσΙ ΠῚ ταγαπὶ ἱητεγ ΕΠρΡἤτατοπὶ ἃς ΑΡΟΠοπίμπι ρΡεἰξα- 
ταπι»ηπ86 Πᾶς νἰτα σΟπτιπετιτ, γείριςϊ, πιαχίπια νοτο ], ὙΠ, ο, 
4.εἐχροῆτ8, νὉ1 ἀοσυίατίοπες ΕῸΡΒγατῖς {οτῖρτο σοπιργεμεπίας. 
Δροϊοσία Αρο!]οπι! εχ ᾿π|ξίτιιτο σοη βιτάπτιιγ, ᾿ 

20 ἀπῆγε τῷ χρηματιδεόδαι τε κοὶ τὴν σοφίαν καπηλεύειν] ΡτΟ“, 
᾿ἶχα εαπὶ ἴῃ γεπὶ δα Επιρῆγατοηι παραίνεσις ἱΠΕγα εἰ 1. '. ς. 34. [4. 
ῬΗγαῇ ; σοφίαν κακηλεύειν Θεπιη ΑΡΟβο]ὶςα 2 Οὐοτ. 11,17. καπη 
λεύοντες τὸν λόγον. 

ΟΑΡ, ΧΙΝ. 1 ὠπαγγελίᾳ] ηι14 ὠπαγγελία ἢτ, ν! 4. ἤιρτα τά 
(8Ρ. 3. ποῖ. 3. ἄς ΑΡο]]οηΙ νετο ἴῃ ἀΐσεπαάο γίγειτε ς, 6. ποῖ. 3: 

2. φῳνὴν κατεῖχε} ϑι14, ν. ἀνελέγν Απσολλων, ὅς Σιμωνίδ. φωνὴν 

σιωπὴ κατεῖχε. 
3 πλᾶςα δὲ ἐς μνήμην νελ.  ΠΕΠῚΡΕ 44 ΠΙΕΠΙΟΓΙΆΠῚ Ἔχεζοθῃ- 

ἄλπ| ὅζ ςο] ΠἸσεπάιιπι ρτδείξαπεὶ ΠῚ ππάτιπὶ [τ επτίατιιπι ἀρ ρατγατιιπ, 
εχ Ργιβάροτγαθ ἰητεητίοπδ » ἰρϑόξαθας ἰπτοῦ 4114 ἤδες ἐμεμυϑία. 
νἱ 4. οδίετιδτα Ἰο, ϑοπεῆξογο ἐς ΡΏΠΟΙ [τὰ], Ρ. 111. (ει θα ΠῚ ομ τ 
.1. 1π Αροϊ]οπῖο ταπίορετε γαρμογὶᾳ ἰΔυιάοτιγ, ρϑῖεθῖς απο απ 
εχ 5.) 41Δς ΠΑΡ επτιῦ], 11, ς, 30. ὅς ποτατί5 16] : δά {ιρτγᾷ 
[δ τὸ ; 

4. ὑπὲρ τὸν Σιμωνίδην 1 δ᾽πιοηϊἄδ5 Ρίμγεβ., ἀα ἠυέδιις πιιΐτα 
Ροἢ διυϊάδπι, Ογτγα! άις, Ν᾽ οἴΠιι5, 4111: διἀαϊ τάπιοπὶ ποππιῖα.», 
ΡοΙζεης [15 ργάεγεγπηα, ἢ ἰαά πίῃς ἀσϑγεπιαβ. 1Π|6, ἀθ μὸ Βοσ, 
Ἰοςο, εις εξ, Ἰνεοργεριβ Π]1π5. ἀπ ΠΊΘΠΊΟΓΙΔ 6 οἰμ15 ἔε] 1 οἸτατΒ » 
ὅς ἱπιιεπτα 80 60 τῖθ πῃπεπηοπθητῖςα ν᾽ 4 θπάϊ Ρ]Ιπ. Η. Ν.ΎΙ, 190. 
41. Μαχ, Υ Π|. 7. σἤτοπ, Μαγπι. Οχοπ. Ἐρ. 55. ϑιυϊή4ας ἴῃ Σια 
μωνιδ. ΤτετΖ. ΟΠ]. 1, 24. Ὑιγογαπι ἀοφγοτι ΠῚ οἰγοα Εἰ1ΠῚ ετγο 
τὸς αι οἴάαπι σαἰτίραυς παρ δεγίπις ὙιΓ Πιπηπιι5. ΕΖ. ϑρϑηΠεπΠΙ, 
ἴῃ τοίπίτατο πππιοτία]! ἀε Ρ, ὅς Ψ, Ναπι, ορεσς Θ1Π| 11, Ρ. 84. 

τΆ[ι15, 

ΟΡ. ΧΙν. 



ἽΩ 

Νὰ ἥ 

υ, 

ἌΡ.ΧΥ, 

᾿ἀδϊ τὶ 

1.10.1. ς. 15. 

ταῖμ5, 1η 4110 ΟἸΠΠΙ4 τοΠΊρογα ππαγοοίζοτς, (τ δῖε: 
ἸΡΙππὶ γεγο τοπιρι5 ψΈ πος (δποίοαϊ, πϑς σοττιπι- 

Ῥᾶῖαγ ἃ πτεπιογία Παθογα. Νίεααε ἰδπηοη νεπα- 
ἤιε ἴῃ σοππεγίδεομα σαγεθαΐ, ε0 410 Π]Θπείπττι 
τοπαὶς τεηρογα: [.4 αἰ οα πᾶς ἀἰςεαητατ ἃς 
ὉοΙΪΐ Πρπιπι τεάάοραηξ, ὅς τπδηιι5, ἃς σαριτἰς 
πΠΓι5, ΝΘΠΙΟ ΠΠΪΠῚ15 ἱπσ Ππι5., νΕ] τππογοῇις, 
γιις εἴτ: παι τπογοβ Παπιαπος Ρἰφοϊἀοίαιε τε- 
εἰπαῖτ, Ηδης ἀἸΗΠΟΙΠΙΠππαπα ΠῸῚ πα ἀἰχῖς νϊπεη- 

ἱ τατο πο Π1., αιαπι τοτῖς Πυΐπατιθ Ἔχογοιῖγ 8Ππ- 
5. Μαΐτα επίπι Παρεπζεμη πᾶς ἀϊσογεῖ, πη 

επίοπι, Ποη ἀυ 8 : πγιΐτοσ γε ἱπογεραγει πιρο- 
ὄν. .- 

τὰ αυιοάαπη ἰατιῖπι, ΠΡὶ ἱρῇ, 
τς δι ίήπο (ον ξ5᾽ ἤρα, 

αἰχίπε, νεγθιίαις οὔεπίμπι, ἱπογοραίίοπος τπῆς 
οπΠῆς, ν 

Μοι- εἰαιίοπι πος ΠῚ] 

ἘΠζΘ5 [ΑΠῚ ΠΊΟΪ]Ε5 ᾿εγ ἔλσογοῖ, Πα Πα τ Πη ΓΑ ΠΊΘΠ 
ἔμ εἴτ, πεαιδ νενεὶ πηπεῖγες δά άπςὶ ρος, 
81 ἀπαηάο ἱπ οἰμταίεπη {δ ἀϊεἰοίλτη. ἱποϊαΠΠδι, 
(υΐτας ὐζεῖη ἀϊΠΠάεραπε, ἐρεΐασιυογιιπι Π11] 
αι δ 116 Παρεηεῖππι ργατα.) ἴῃ πιβάϊιπι ργοά!- 
ξη5. (εις ραΐατι οἤεπάδης, δίαιε γεργοῃεη- 
Ποηειη, {απ ραγαδαΐ, αἸΐηιιο πιοάο ἰρίᾷ πηᾶπι 
Ναϊτι ας ργδα (Ὁ ἔεγεης.) ουπηεπὶ σοπβιΠποποηι. 
ΔΠΊΟΙΪτ, ἴτὰ γε οὔηπ65 Πσας ἴῃ τηγΓ[Εγ115. ΠΙεμτ- 
πὶ τοπέγεης. ϑεά πλϊπιογθιτι Δ01Ὲ ΘΠΠΙΟΓΙΙΤΙ» 
ςαμἃ δα {(ξἀϊεοποπι ργογιιθηζος σοπτπεγο, ΠΟμ 
ἀά6ο πιᾶρηϊηι. Νατῃ ἡ οὐ Πυϊαπο αὶ γοϑ τιι- 
ΠΊΠΠΠΙΔΠΓΠΓν Οἱ νἱγιιπι ΓΑ Θ ΠῚ σοΠίρεχογίηζ οττι- 
Ὀείταπι, ἰρίϊαιιο [εἰρίος ςοηιἀοπηηδης, ὃς δά (ἃ- 
ὩΔΠῚ πιοηῖοπι ἔς 1]6 γεάειης. Ἐληῃγα νεῖο ορ- 
Ῥτεῆαπι εἰπίτατεπι βοχ]! ὅς δά ρογιδάοπάμι 
ζοπΊροίτα ογαίίοπα δα αἰϊαπι {Ἐπίοπείαπι τγδάιι- 
(ογα ὅς αὖ [γὰ γθιόςαρα, ᾿π ργοο πὶ Πα εἢ. Ατ- 
ταπιοη ΑΡΟ]]οπίο ἀἀπεγίι5 ττὰ ἀϊροῆτος σποηια 

᾿ς χαρὰ τὴς μνημοσύνης ] ϑι14. 1π Αγελεγ. ὃς Απολλώνιος Βα θεὲ 
ὑπὸ τῆς μνημοσύνης» ηποα ὅς (Ἐαιυιίτις σοάοχ Ὑ Ατίσάπιις ῥρτίογ. 
16επὶ τλπηεπ 8ιιῖα. ἴπ Σιμωνίδης ἰερίτ περὶ) ἡοἀ εχ παρὰ σοττιι- 
σἴαΠῚ εἴ Ὲ πιδη βεἤτιιπι εἴ, πὰς ὅς πιιρεγγίπια ϑι144 6 δαἰτῖο χα- 
φεὶ ἐΧβΙθεε. ΟἹ. Κυιῆοτο πιαρῖς ργοθδτιιτ ὑπὸ, 

τ ὁ τῶτον ἐπιπονώτατον αὐτῷ» φησι; γενέδτ αι τὸν 6 [ον] ἂς ἃ Τ4π|8]. 
ἅενῖτ, Ῥγιπασ. ς. 17. Ρ. 77. χαλεπώτερον τῶν ἄλλων ἐγκρατευμώ- 
τῶν τῶτογ τὸ γλώοσης κρατεῖν Αἰϊ) 40 ἃ ὃς γερο ς, 31, Ἐτ ΟΕ] ] τις 
ἀεΡγιπαρογαεῖβ : δὲ γὲς αἰ Ἰοθγ. 471: τον Ηη2 ογγαγιέενρα αἰἠ οἰ ένσας, 
δαζεγε απαΐγεημε, φάρηϊἐεῤαρέην, 10 9. 

᾿ 7 πολλὰ μὲν γὰρ ] γαργ ΟΠΙΠΊΙΠΙ ἰπ «ἀϊτοπίδιις ρτίοτίθιιβ, εχ 
ἐοάϊεϊθιις ποίετις τοι τυίπτις. 
᾿ ὃ πολλὰ δὲ πρὸς ὀργὴν ἀκέσ.  ελάεπὶ φράσις ἔιρτα εἴ ς, 12. 
ΥἹα δ᾽ ποτ,ιον ερτορίμπι γεγο μος  ιερεῖμα δὰ ρατιεπείαπὶ ἐχοτα 
εἰπιιπι, ν14, Θο δ βεσ]. ς. Ρ. 112. 

9 τίτλαϑι ἄζς, 1 νοτῇις5 Ἡοπιετίςὶ ἱπιτα πὶ οχ ΟἀγΠ', γίν, 18. 
, ΟΔΡ. ΧΝ: ι διέτριψε δὲ} ἴτ τοξείις Ψατῖς. ῥυῖοσ ῥτὸ τὰ 
δυο εγᾶς ἰπ εἀϊεῖς. 
ὙΑ᾽ κ9 μὲν ἐν Παμφύλοις» τὸ δε] οἀϊεὶ τὲς μὲν ἐν Παμφύλοις τὸν 

δὲ, ππε]οτεπι ἰςϑξίοπεπι Ὑτδίη, ὅς Ν Ατίσαπο ργ. ἀεθεπιιι5. 

3 ὑπήχϑη γρύξαι ] ἴτα (ὩΡτᾺ ς: 2, π, 5. ὅπω ὑπήχϑησαν τῇ τέχνη. 
ὑπήχϑη ἐς δάκρυα 1. 1Π|. ς. 12, 
4 ϑιαμάτων αὶ σπεδαίων] [ῥεξϊοκία ϑεςπαο ὃς Οἰτοὶ ἱπιε Πρὶ 

Ῥατεῖ εχ (ςαιιεπεῖδιις , αιοτιπι ξοφαἀϊτατεπι 4 ΟΠ βίδη!5 {βίις 

ΑΡΘΙ.ΙΟΝΙΙ ΤΥ̓ΑΝΕΝΘ,.8. 

ΧΗΠῸ : ταα]τα, τὰ 6 ̓Γασ 41 4Π| π]οιιθγθηζ, δ 41- 

ἘΠ “,. ἢ 
ἘΠ ΓΟΙΠΡΟΓῈ ραΓΕΠῚ, 

ἴῃ ΒΑ ΡΠ ΠΥ], ραγεῖπι τη ΟἸ]Ιςα : οσὐπηηιε ρα 

17 
ἢ ὄ ἐς ὦ “ ᾿ ΒΥ νυ τἂν ͵ ͵ 7 

τον εν ὦ πῶντω μεν ὑπὸ τϑ χρονξ μωραίνεσθαί φη- 
, ᾿Ὶ Ν ͵ὕ Α ) 7 

σιν, ὠυτὸν γε μήν τὸν χρόνον ἀγήρω τε καὶ ὠθώ- 
Ν Ω] ͵ὔ 2 Ἵ Υ γ 

γῶτον πώρῶ τῆς μνημοσυνῆς ἢ εἰναι. εἐ μήν ὠχώρις 
" 2 ὰ ,ὕ 7 ᾽ 

τώ γε ἐς ξυνεσίως ἡν πώρ᾿ ὃν ἐσιωπὼ χρόνον. εγλὼ 
Ν Ν 7 Ὁ 6 ΄ » ὔ 

πρὸς τῷ λεγόμενω καὶ οἱ ὀφυύωλμοί τι ἐπεσήμιωι- 
ξ δ ἐκ » » ΝᾺ 

γον. κωὶ χεὶρ» καὶ τὸ τῆς κεφαλῆς γεῦμα. ἐδὲ 
Ν Ν ᾿ Ν ᾿ 

ὠμειδὴς, ἣ σκυθρωπὸς ἐφωίνετοι τὸ γάρ φιλαίτε- 
" ἮΝ Σ “Ἢ ἰ ͵ 

ρὸν τε καὶ τὸ ἐύμενες εἰχέ. τῷτον ἐπιπονώτατον 
ε - Ν 6 ,ὕ ΄ Υ 

γαυτῶ, Φησί» γενέσθαι τὸν βίον“, ὁλῶν πέντε ἐτῶν ἀ- 

σκηθέντα. πολλὰ μὲν γαὶρ" εἰπεῖν ἔχοντα μὴ εἰ- 
πᾶν" πολλὰ δὲ πρὸς ὀργὴν ὠκέσανα" μὴ ἀκᾶσαρ 

πολλοὶς δὲ ἐπιπλῆξαι προωχθέντω, 

τέτλαθι" δὴ κρωδίη τε καὶ γλῶτῆα, 
πρὸς ἑαυτὸν φάναι λόγων τε προσκρεσάντων εἰυ- 
τῷ: παρᾶναι τὰς ἐλέγξεις τότε. 

έτριψε δὲ τὲς τὴς σιωπῆς χρόνες, τὸ μὲν ἐν 
παμφύλοις, τὸ δὲ ἐν Κιλικίῳ" Καὶ βαδίζων δὶ 

ὅτω τρυφώντων ἐθνῶν, ἐδωμᾷ ἐφθέγξατο, ἐδ᾽ ὑπή.. 
χθη ᾿ γρύξαι.- ὁπότε μὴν σασιωφέσῃ πόλει ἐγ- 

τύχοι, πολλαὶ δὲ ἐσασίαζον ὑπὲρ ϑεωμώτων 

αὶ σπεδαίων “, παρελθὼν ἂν, καὶ δ εἰξως ἑαυτὲν, καΐ 

τι καὶ μελλέσης ἐπιπλήξεως τῇ χειρὶ καὶ τῷ προ- 

σώπῳ ἐνδειξώμενος, ἐξηρητ᾽ ἂν ὡταξίω πᾶσα, καὶ 

ὥσπερ ἐν μυςηρίοις ἐσιώπων". καὶ τὸ μὲν τὲς ὀρ. 
χηφξῶν τε καὶ ἵππων ἕνεκω φασιάζειν ὡρμηκότως 

ἀνωσχᾶν. ἕπω μέγα: οἱ γοὶρ ὑπὲρ τοιώτων ὠτα-. 

κτξντες, ἂν πρὸς ἄνδρα ἴδωσιν ἐρυθριῶσί τε καὶ αἰυ-. 

τῶν ἐπιλωμβάνονται", καὶ ῥῶσω δὴ ἐς νῶν ἥκεσι. 

λιμῷ δὲ πεπιεσμένην πόλιν, εἰ ῥώδιον ἐυηνίῳ καὶ 

πιϑανῷ λόγῳ μεταδιδάξαι » καὶ ὀργῆς πᾶυσαι. 

ἀλλ᾽ Απολλωνίῳ Ἶ καὶ ἡ σιωπὴ πρὸς τὲς ὅτω 

Δοιδεῖβ, νε ραίΠπὶ εχ Αροϊορβειιοὶβ ξο σι ΠΊ {οτίρεῖς Παιιεῖ, Ρβτεξα- 
ἔϊαπι, σεπτ ες σοι δρηοίςογε ἰπςἰρίεθδητ. 

ς ὥσπερ ἦν μυξηρίοις ἐσιώπων 1 πεπιρε ἰπ ϑαοτῖς Οδγεγὶς πολλὴ 
ἔχπληξις τῶν μυκμένωνγντ] ΟἀυπΠτυΓΤ ΒΕ ἐΠΊ 115 ΤΠ ἔγαρ ΠῚ, 4ρ.810Ὁ. 
ϑέγπι. 19. ΤΙ Π  ἀες ἴῃ ΕἸ ει πα, ὅς Ργος]ις πη ΡΙΑτοπῖς ΤΒοΟ].11], 
19.) 16 “αγγεἼγ4:10 ε{} ουτη {μον 6 δα {Π]ερεεο. Μᾶς τοὉ.1.1,ϑατατγπα]. 
Ομ {οἰ ἰογμομϊ βνχενραγ οὔρηῦ1δρ 171 δή αὔχες θιεἰεἰότς φαρρὲ- 
γαείογερα βμρογε ργοάεῤαπ!. ϑιϊεπὶ Ἰρίταγ ῃῖς υοαις [αϊτίοῦ 
τῇ τῇ Απολλωνίε ἐχπλήξει» νὰ ἴῃ ἘΪειΠ 115 ἰπἰταηάϊ. Ψε επὶ ν᾽ 

111 νατῖϊς ᾿πΠιοτὶς ἐρ εξζαςυ! 15 ἐξεπλήττοντο 9 ἴτα ὮΙ (Ὁ]0 Αρο]]οπίςς 
οδτατι, Νεπιρε εἰξ ἔκπληξις ντ ΟἸεπι, ΑἹ, ϑιγοπι. Π μα εῦ, φάτ 
βος ἐκ φαντασίας ἀσυνήθεςγ ἢ ἐπ᾿ ἀπροσδοκήτῳ φαντασίᾳ. Με 
ταις 1] μυςίκοῖς ϑεάώμασι ἔς 1Πἰ ΑΡο] οπὶῖ αὐρϑόνι ἐκπληῆόν 

μενοι ὅζ δὰ τε γεπεδπι δα δεξὶ Πρ απί. Ἐβάςεπι ρῃγδῆς ἱπῈ 1,111. 
ς.26. ῖς ὅς ρᾳυΐο Ρο Αἰρεπάϊος παισὶ Ρ οΙ]Ο πὶ δισοηῖτος ξι{{Ὸ, 
ὑπ᾿ ἐκπλήξεως τῆς πρὸς αὐτὸν ΠΑττΑΙΩΓ, 

6 ἐπιλαμβάνονται  νἱἀοτὶ ὡς νι Πυΐι5 νοτδί εὸ {6πἴ ροτοξ 
Βιιάδειις : νδὲ Ἔχέπιρία εχ Ρ᾽δίοπε ὅς Χεπορῆοηις, Αἀάε 8ιῖ- 
ἄδπι: ἐπιλαμβάνεσθαι. γενικῆ. μέμ φεύγω. Ἰάςπι Ππιρ]!ςἰς νῇιϑ : ἧς 
επίπι δριιά ποίβγιπι ἱπξ, ς.21. λαβόμενος ἑαυτῷ οἰ, ι] {εἰριπι τες 
Ρτοβοπάϊε, αὐτῶν γεγο ἢ, ], Ροβειηι ρτὸ αὐτῶν» νείδερε βοτὶ 4- 

υἶπαῖ, ἜΧΙΠΙΠπιδι. 

7 Απολλωνίῳ] Απολλωνίσγοοάοχ Υ διίςαπιις νίεγαιις, αιιοά εἶτ» 
8λην ςετῖθ) ξεγγί τάπιθη οτίαπι ροτοίς ̓ Απολλωνίνο 

Ἰὐκοί- 



νῷ ΡΉ ΠΟΙ ΤΥ ὍΕ ΨΎΥΤᾺ 118.1. ὐπὸ 

διωκειμένες ἤρκει. ἀφίκετο μὲν γὰρ ἐς Ασπενδὸν [Πεπέωπα (αβοοῖεππαπι. Αἰρεηάτιπι σπίτι Ραπια 
“σὴν τπιωμφύλων" πρὸς Ευρυμεδ ον: δὲ οἰκξζτοι ποήα-- Ῥ γ]ϊδς ρεγαςηίε: Δά ἘπΓγπςἀοηζειη ΔαΓΟΙΤΙ ἢω- ὦ 

ἀδῖν 9 δ ΣΉ ΠΠΠΠ {πὶ ἸΠΟΟΪ τ ντ5 1114. τευ πη Ἰηΐογ 16] ἤτας 0. Ῥ 
μῷ ἡ πόλις αὐτή; φρίτη τῶν ἐκέϊ" ορόοοι ὁ ὥνιοι ὲ 

σαπη ΟὈτποη5, ΕτΓπα νεπα]ϊα γεγο, ἄς σὰ, ἥπίδτις 
' ἰόν}; ΠΟΠΉΪΠΙ πεςοῇῆταξο ᾿πθεητε νε(ςἰπλπτ, ραίςεραπε ὃ: 

᾿ϑυσαν «Ὁ Δ; 13 ΒΡ 2,.}: ς εἶ ᾿ Υ̓ “τὸν γοὶρ σῖτον οἱ δυνατοὶ ξυγκλείσωντες ἐἰχον. ἵν᾽ ἐκ- Α(ἰροπάϊος, Ἐγαπιδπίμηπη ἐπὶ πὶ οι] πε ίογος Γ- 

᾽ -“ » - ͵] ᾿ ΑΥΔ καὶ το ἐς βρῶσιν ἀνωγκαῖω " διέβοσκεν δυτ'ές. 

“ Ῥ, 5 3 “ - - τὸς 

᾿χαπηλευθείη τῆς χώρως. οἰνηρέθιοο δὴ ἐπὶ τὸν ἀρ- φςοῃαϊπιπιτεπεθδηῖ, γὲ αχίουῖς σαγἰϊης γεπἀθγείητ, 
χοντω" ἡλικία πῶδα- καὶ πυρὸς ἐπ᾿ ἀυτὸν ἥπ7.ν- (ΟΟΠΕΟΙΓΔΡ ΑΓΕ 1ΡΊΓΠΓ ΟΠΊΠΙ5 Δοῖατ5 πηατιιάο 34- 

ΜΙ ὑπ , τῇ ΙΏς] ΘΙ Ξ 
το, καί τοι πρὸόσ᾽κείμμενον τὸῖς βασιλείοις ἐἰνὸ ριώσιν "» ἈΕΥΣ Ῥγδοάςπι ΡΥ ΘΠΙΠΟΙΔΕ: ΓΟΡΕΠΠΟΝΒΙΘΟΡΑΓα 

ΑΛ ν ἘΜΔ,, ἢ. νον ον Ὅαϊ, “ιαπΊι15 84 Τπηρεγαζογιη) [Πατι5 ΡγΟοιΙπι- 
εἰ καὶ τ Διος τῇ ἐν Ολυμπίῳ φῃ ἐότερο, τότε ΧΟΡ Βργαξ, ΠΕΔΓΕΠῚ ΠΊΔΙΟΓ 60 τοπΊροῦε ἡ ΠΑΠὶ ΙΟιις ΪΞ Δ ΜῊ Ο . δὼ," ἐν : τὰν 
εἰσυλόπεεροι ἤσαν. Τιβερίε γεοντες, ἐφ᾽ αὶ λέγεταί ΟἸγΩΠΙρΙ το πεγοηξα ἀίσις γο]σίο. ΤΊΒΕΓΙ ποπῖσς ἥ 
μὰν ΠΑΥΣΡΑΕΝ ΣΕ τυπΊήσως τὸν ἑαυτῷ δθλον Ῥὲ εγαηΐ, 4110 Ἱπιρογδηζο τ δ] ΘΠ αε1ς τος ἃ 

φέροντα ὃ Ῥωχιμὴν εἰργυρῶν γενομιισ' μένην ἐς Τιβέριον. ἐκ εν ΤῊΝ αν τὸ τυ Γ- ἶ ΣΌΝ ᾿ Σ ς ἡ ἀΓρΟη ΓΘ ΠῚ δ 1ΘΟΓῚ ΠΕΙΠΊ11. νοΓὈ γαῖ π ἣν 73 ...» .7 : ἜΣ ΕΩΡΘΑΥΑΝ, Ἐν ὲ : ΤΑΣ νυ 2 ΠΣ, “ 
προσελθων ἐν τῷ ἀρχοντι» ἤρετο τ ΣΝ ̓Ἀςοθάεῃϑ ἰσίτιγ δὰ Ῥγδοπάςμι Αρο!]οηΐιις, Ἶ 

᾿ - “" 3 Δ Δ Δ ᾿ πα πεέχον ὩΣ τ .- ἣ τί ἔητῶτο; τϑδὲ, ὠδιροξν μὲν ἐδὲν» φήσαντος, αἶδι- αὐϊάπαπι Πος τεῖ εῇ οὐ ὁ σεῆιι εἰ (ο(οἰταῖῃ. ᾿ 
᾿ "7 , Πρ ΠΕ] Τὴ ΠΟ ιςτηΠπι 6 [ἢ - τῇ ΒρᾺ χῶνθεὶ δὲ μετὰ τῷ δήμε, ὐλόνα δ εἰ μὴ τύχοι ξυν- ἀνα, ἐδήνι 5. λέταπὶ ὔ {ξ ΠΙΒΠτείροπάετγεί, { 

ΠΡ ἐλεϑαὶ τῶδλήμω: βετει πρίν. τ "69 ΘΑΠΟΟΠΟΕΟΒΟΡΟ Ο. ΡΆΠπτυτίβπλ ΒΕρ’ 
ἀπ τ ΔΝ εν ἀμ ἡ ων . ἐππαππιαις ΠὈ] δεας ἃς ΡΙΘΌΙ εἢς,, ηἰΠ ο- 

, ε ᾿ [ Ὑν Δν - »" , 
κέτως ὁ Απολλῶνιος, κι ἐνευσεν ὥς χρὴ ὠκξσαι!- οἱ ἀμοπάϊ ςορία ἢαῖ: ςοππεγίης αὐ οἰγοιτη πὶ 

Ν ᾿ ἘΣ ΦΊΛῪΣ » ᾿ Ἃ, “τὸ 41: δ ΨΆν ὁ - ς 

δὲ αὶ μόνον ἐσιώπησαν ὑπ᾽ ἐκπλήξεως" τῆς πρὸς Τηυϊπταδιποπι ΑρΟΙΠομτις, παι τρί, αὐἀ!επάππα ᾿ πο: ες, Πρπί βοαῖς. ΠῚ δυεοπη γοιιογοπεῖα οἷο, πο 
"γῇ ΠιΟάο []ΠΘΠΕ ΠῚ ΓΘΠ ΕΘ, ΨΟΓΕΠῚ ΕΓ1411| ᾿σΠ6Π1. 

τὶς 15] ροῇείς ἱπγαϊογιπῖ, ϑεῖρίιπι ἱρίταγ ςο]]1- 
ἔφη, καὶ ὁ δᾶνω, πλείως εἰπῶν, τῷ λιμξ τῇ καθεξη- σρῃς Ῥγδοίες, ἵῆς, ἱπαιίτ, ὅς Π16, ρίιιτος ποπηῖ- 
κόπος αἴτιοι. τὸν γὰρ σῖτον ὠπολαξόντες φυλάτ-. πὸ ἀρρο]]λης, ργδοίςηείϑ ἔληίβ ςαυία ἤιογε. Ἐγασ 

[ΠΘΠΓΠΠῚ ΕΠ1ΠῚ (ΟΠ Πσεηζεϑ αἰτπς 4114 ργου!ηςϊαα 
Ράγίς τεσοπάπηξς. (πὶ Ἰρίτατ Αἰροπαιὶ (δ πλα-' 

τ Ν μά: τιο, νὰ ταγα πππιδάεγεηζ, ΠΟΥ τα ΓΘ ΏΓΙΓ 5 ΠΒΠῚ ξο5 
τῷν, ἀνένευεν ὁ Ἀπολλώνιος μὴ πρώτἽειν τῶτο, με. Αρο]Ἰοπίμς πο 14 ἕαςογοπε, [δα ροτίιιδ ο5, αἱ πὶ 
τακαλᾶν δὲ μᾶλλον τὲς ἐν τῇ αἰτίῳ, καὶ παρ᾿ ἑκόν» αιρα ογᾶηξ, οἰταγοηξ, ἃς θοπὰ ἱρίογιπι νοϊμπταῖς 

: πμηεητΠΠΊ Ὁ 115 ἀοορογεηῖ, πιοημῖτ, Εἰ5 δἰι- 

ἵ :: κ ὝΜΧΑ ς-ἂν-ν 

τῶν ἀυτόϑι. ἀναθαῤῥήσως ἕν ὁ ἄρχων, ὁ δένα, 

2. 3), »“ ν 

τεσιί, κατ ὦλλὸ ἄλλος τῆς χώρας. διωκελευομέ-. 
Σ ΡΝ ΄ 3 ἵ 3 δ". ᾿ 

γων δὲ τῶν ἀσπενδίων ἀλλήλοις ἐπὶ τὲς ὠγρεὶς ζοι- 

ὧν ἑυρέσθαι τὸν σῖτον. ὠφφικομένων δὲ, μικρῷ" 
τ ! ' ἜΗΝ ᾿ Σ {πὶ νη! εητθι15 βάγια ΑΌΓαΙς, 410 τϊημ5 νοοῖ Ὶ 

Ν ᾿ 3 » 5 «-» μ 7 ᾿ Ἢ 

μὲν ἐδέησε καὶ φωνὴν ἐπ᾽ ἀυτές ῥῆξαι, πωϑόντι βιγὁῃη τη Θτατιατι ΘΟΥΠΤΗ ἰαχαγεε, ταητα ΠΊΠΪΓΙ1- ἣ 
“πρὸς τὼ τῶν πολλῶν δάκρυα: καὶ γὰρ παιδία ξυνεῤ- ἢϊς ΙΔ ΠΓΥΠῚΪς πιοιι5. Νεπρε δείπέδητες σοπῇπιχο- 

“8 σρίτη τῶν ἐκ 1 πεπιρέ ἀἸρηϊταῖς, πᾶπὶ ῬΆΠΙΡΗΥ ᾶς ρτπα Ργαείες γε] Οδείατίβ ἱερβίις ογῖτ ΠΕ Πρ φηάτι5, 40] 4115 ε0 τοπις ᾿ 
Ῥοῖρα, ἤπιὰς πιεῖγορο 15 ἀιια τς τη πιπηπιο Ογᾶθςο Ἠλάτιαηι. 86- ροτε βιοτί[,) οχ ΠιοΠἰ πιθητίβ νθτεγίθης ποη σοπῆξατ» πες 114 411: ψ 
ἐπηδαϑιάς, 4ι86 (ἠεραἰαὶ έρνεαε ἐἠϊμ νὴ: δὲ Νεοτον! τιοταῖπε οὐ. αυϊά ἀε 1 τιιπιαϊτα μαδεπι, ς 

πατοτ ἴπ παπιπιο ΟΠ} επί. Ἐτοάτιοπϑ [πη σοποἸ]Π οταπι {ἰδ (οτιρεῖς ": τοῖς βασιλ- ἀνδρενώσιν  ΠοΠ {Ἔτι 6πιπὶ ἐλπέμπι δα διατὶ 
οηῖθιι 185 αἸρηϊεατίς ντδίμπι ποταιῖο, ἀ8 408 Ῥίατίδιις ετῖαπυ, ἔρος σσπξιρεγε, νι εἴ ἀρ ϑεπες, ἀς ΟἸόπιεητ. ἴ. 1, [54 δκίπρος 
ἀιπογαῖς παροτ 1Π0|πτῖ5 ϑρϑαΒοπηίας ἱπ ορετῖς ἄς Ῥ. ὅς Υ. ΝΜὰ- μς; ιυοά ἀπ άτιπι οἤεη ἀἰς ὃς Ἔχ ἐπιρ]ς ργοβαυὶς ἀο ἘΠ 1 ἰράτιϑ 
πάπης τεπίτιτ ἀμέτε. Ν, δὲ Μαρποίοτγαπι ΠαΙΠΠΠΊΙΙ ΠῚ ΟμΠῚ εἴτι! ἢ χρυ δά Τοῖτὶ 1.1Π|..Αηπαΐ, Ρ. Σ18.. 

1ο ἑδδόμης οὈίοτιατ Ρ. ὅς, ΑὉ εοὸ οτγάϊπε Ἐρισοροτιπι ἀϊρηι- 12. ἀσεβῆσαι δύξοι 1 δε ρετίηθης ἡμδε Ταρίπις δα ΤΊ δεεῖς Ν 
15 δι προκαϑεδρία, νε νἱγίς ἀοδδῖς ποιάταπι. Ια τάξει προκαιε- Ῥειποῖρατιιπὶ παγγὰζ Απηδὶ. 1Π|36. Τρεράεὗκι αἰρτεγγίηρεο εμέφηια [- 
δρίας Ἐρ᾿ΓΠΟΡοταπΊ, 48 πὶ ΠΟΥΓΩΡΓΑΠῚ Οατολι5 8. 8. Ῥάμ]ο; ππε]ῖο- δεῖ ἐγρρίτιε ῥγούγα ξ5᾽ ἡκμῖ λα ἐρ ὅογτος ἐχοϊμα»ταἰῖ, ἀγγορία ἴημα: ἢ 
τὸ Βάεοχ πιεπὶρ ΠΉΜΑ ΒρΘΙριβηια ον ΒΕΔοηξσταΣ ».4Ρ ὙΠπ εἷλε Ὀείαγίς : {ϑεγείη οὐταγα ας (δγμὶ Ραΐγορο θοί Προγγηῖριο, ομεγα 
αἶμα ἴπι Ῥτοιτηοῖα Ῥαπιρ νας ποΠ τρίτη εῇ [ςα δευτ' ΠΡ ν ΚΩ͂, βοός, σἸ4792 γ)Άγι15 ἡγα οη γε», Ῥί το ται αγιζη. Οεπιπδν νεῖ 
ἪΡ Ἰοσιπι Εττειι5 ὉοΟαρΑπεῖΡι5. δεά {Πα τὰς μϑρῇ κοππ (ἤξεπι ποι πιμἰταπῖ ἀ οτία, ϑυιοίοπιις Βαδοὲ να Τίδεσ. ς. 58. 
πιεπῖγε Δεπι0 {εαυϊοτῖ» 400. ἀϊιτ8 Ῥαπιρ γ 1, δι. ἘΠΒΒΕΓΡΡΙΣ γαμί κείν ρος φερτς οαἰ πηγάς ἐο ῥγοσρ» θὲ ῥες φηοχηε καρ έμ2-- 
"ΤῸ Ῥαπιρ γ}ΐ5ε ζεσιπάας βαξὶα εἰ, 4ι4ε ἀἰρηιτᾶϑ δἴνι5 ̓πὶ ΠΟΙ 5 Με εὔδηε: εἰτοά ΔΉΡΗθὲ (εμιίαογεεν» [βγη ἐφοί: Ῥοίβερνενία 

εςοἸεΠλῇιὶοῖς5 Ἰεδίτατ, δ, δ ᾿ γηρίαῇε: γρέηαγαο θεοὶ αρηγείο ἐ  ρ δῦ» ἡρηργείαρ ἐφ γέραθ απ ἱμρ4-: 9. τὼ ἐς βρῶσιν ἀναγκαῖα} ποπ Δοςίρίο ἀφ πεζεἤαγιίς «ἀ Ῥὲ- 

ξίωγα,, [ἃ εἰ5, 4ιῖθιι9 γερο {416 σογρρμἰ (σ θηάη {ἀ{ἔγοας, ηυοἀ ἐἰκόῳ Ὧ: ζ..:Ὁ ϑοπθςᾶς ἰοςᾶ, ὅζ ἈΠΟ τα πὶ ῬΡΙΠΕΙΡ ΠῚ [εαε- 

ὴ ᾿ Ν ρθη πω αὖτ Ψιτλτοπη3Π 605. 60] ρΑΓΙΙΠῚ ΓΘ ΘΓΘΠΓΕΓ ἱπΊΔοίηθς5 δογ πὶ Πα 
Ῥᾶτες ἐχ οοπτέχια πιρε ποη οοπήτγαεη ἜΕΕΜΕΡΟ ΝΣ: 3 ἜΡ η 

πα νον: Ἰὼ ἊΣ "αγκοία 5. χεῃς Ψὶδε ποταῖα γῖγο {ππιπιο ΕΖ. ϑρβηβεπηῖο ἐε ὅς Ρ. ὅς Υ. Νιι- βρῶτιν. Δεταπι τὰ ἐς βρῶσιν Ὦ.Ε. εἰοπίερμις, ἀναγκαῖα υΐρυς πε- πἰἠή ὈΠΕῚ, ἕΩοΣ 

ςεἴῆπτατε τ ητιιπὶ σοπιρυ ἢ ντίπηιτ. Ηΐπς ὠνωγκαα τράπεζα ἴῃ ΤΕ Ὲ ΕΝ χωλϑ ΗΝ Ἢ 
Ῥάγοοπηία εἴς, γμερίς βαπρογομία , 418 68 ταπειιπὶ ΔρρΟΤΠτιΓ, ἭΝ ΤῊ ἘΉΡῸΝ 5. ἐκπλήξεως Ἰν] ἍΝ: ἈΠ|Ὸ Το. ΠΕΙΌΡΕ ἸσΡδὶ 
φιῆδυς ποι γείσυητατ ἰῇ ἔαπης ὃζ ρααροτγτατς ςοπιρμ ἢ : 14 εἢ, 1δ᾽ σιώπαν πολυ κ ἀπε βὴς ἼΠ ΩΣ προ ον τω σι ἐκληξεῶφο 
“ ἐς βεῶσιν αἀναγκεῶα. 14. αὖρ ἔϑεντο ἐπὶ τῶνβωμῶν] Πρηιβοδητζοϑ, πὶ ]οτ, γε 6- 
Π1ο ἐπὶ τὸν ἄρχοντα ] πιλ6 τιϊτίις σὰ Ῥηίρρείροε νετῖππὶ Τπτὸτς ἘΠῚ [ε ταπεγεγὶ ΑΡΟΙ]οπῖτπι, δὲ (Ἀοτίβοῖα, Εἰ Ρατᾶγε. γΡίφυς» 

Ῥίετες ρτίογαϑ. ῬΑΙΠΡὮ.]1Α ᾿{π ἀεξαῖς ργοιιίποῖα Ἀοπιᾶπα Αι) δπῖπι Βος ἀβὶς ῬΕΙ]οἰἔγατιι5, γε Βσπιεσ ορίηϊσπεπι ἄς Ἀρο!οηῖῇ 
ἃς Ῥελοίογία 4] ἀεπι, {πὸ Αἀτγίαπὶ βπἰ ΠΊ Ἱπιρετῖο ἀεπηπι 114 οαΠΙΝ ἀϊμϊηῖτᾶτα. ᾿ ἴ ι 
Βίταγ πία ρεγπιιζαῖα ὃς ΡΟΡΕΪΐ ργοαϊποία βαξγά ἔτ, Β, ες. ργοσοι- ΄ς μικρξ 1 ἴτὰ τε[οτίρῇ ῥγὸ μικρὸνγαποα ἴῃ ρεϊοτίδαρ ςἀποηΐσ 
(υἸαεῖο, γε εἰ ἀρηά [ϑίθην ᾿ε ΧΙΧ, Ρ.714. ρὲν ἄρχοντα τάσις ἃ, δι» φγάτ,οχ φο (4, Υ ἀτιοπο ρυίοτς δι Υιθίην 

ταῦΐ 



118.1 ς.τό. ἌΡ ΟΥΒΙ ΟΝ ΠΤ 

ταῦΐ ἅς πη] ογε5 ὅς (επε5 πηίδγε, νὰ 411- 

Ῥιις ἴαπις πιοχ εἴξε ρεγειπάμπη. Ψεγαηία- 

πιοπ ἢΙεπα ἀπ ΟΡ Ιπαῖτὶ τϑιθγίτ5., [πὶ τα 1} 15 

Θθἰμγσαιοποιη (τ ρῇε. απιὰ5 ργδοίερεη 445 Ργαθ- 
Παὶ ττδαϊάϊτ, ΟὈΙπγρατο νεγοὸ ἰτὰ Παροθαῖ: 

οροίογίμς ῥγμροηελ σαμρομάδης Αῥεμαΐτ. Τογ- 
74. ογη 272. γ24267 εὐξ, ἡμ4 εὐξ φῆ. ΓῸΣ 
μέθη ἠφιλμ12 οἸε792 {2155 Ῥοβγὲ ἀπμῖχ 1: Ὁ ,ΑΣΥ ΦΉΣ 

Ο ΦΑ͂Ζ2 [(δολ., ξ5᾽ πὴ αὐ ἱπεοορέο αἰ ον Δδῖς 5 
ἡ2 61}: ῥεγ»Ὲ 42:67 5071 4472. το ρογγουγιτῖ 

᾿ἔογαπι τππηξηζο σοτηρ  οπογιηί, ὅς γοογοαίαπῃ [δ 
«εἰαίταϑ (Ἐπί. 

Θ1Ρ. ΧΥ͂Ι. τ ΜΗΝΝ ΘΠατη ΑΠΓΙΟςΠΑη1 τπιαρ δι, ΓΕ 
. ἴατη ΠΙεπτῖο ἤπειπ ἔεςδε : ὅς Αρο]]πί5 [)ὰ- 

᾿ππαοὶ το πιρίμιπι ἱπεγααῖς, 84. ἐπὶ Ατοδαϊςπι 
ὩΝ ΑΠγτῖϊ τοξογαπε. ΠαρΠηεβη επίπι].Δ4ο- 
τἷ5 Β]1απι 11 ἔογππαπι πππταίϊα ἀϊςιης, Πυΐταμπςα 
ΔΡΕΑ ἰρίος ἤἥπιμιις Γδάοη, δε [ἀυγιβ ἀγθοῦ [πη Πο- 
ποτα εἴ, Προς ρία Πεπηρς ἰπ ΠπιᾺ ΠῚ ΥΊΓΡῸ πημζαῖα 
ξαϊτ. Οπργεηιὶ φιοημς ἱπιπιθηίας ργοςογιταζίς 
᾿ΤΕΠΊρΡ ΠῚ αἴγοι!ο ἀπιθιππί, ὅς [οητοβ Δ΄ 15 νθοΓος 
Ρἰαοϊἀοίηπε γερο ργοίεγι, ψαῖθαβ ΑρΟ Ιποιπ ἰα- 
πρὶ ρεγῃίθεης. Ηἰς ἧς σαργε ΠῚ σεγπιθη τεγγα Θα]- 
αἴε, ργορίεγ Ογραγιτιπι, νὲ δἰππε, ΑΠγγίιπα ἴπ- 
πεπεῖη. Πάἀθπηηιι6 [δος ΓγαΠϑΓΟΓΠΊΔΓΟΙΙ ΓΟΓΙ5 
Ῥυϊογτιάο. δα ἔογίο ριιου!ο ἀϊσοηα! ρσοηὰς [8- 
4] νἱάδογ, 41 [αθυ ας ἀε {Πιπίπλοά! τεῦιις 
πάτγοη. Αἱ ποη [αδυϊατιτι {ππ410 1{ὰ ἐρο. 
Οὐά Ἰἰρίτωγ τὴῖΠ] φὰ νυἱὲ παγγαῖο ὃ Αροἱ]- 
Ἰοηΐμς. τειηρίπτπη αι!άθπι νεηαίιπι εἴς. πα}- 
ἴδ γεγο ἴπ 60 [{ππιογάσιπὶ Πιάῖα.. [δ Ποπΐ- 
Πὸς (Ὀπηϊθαγθαγος πιμΠίηιια. ἰηι[05 σΈγΠ6 58. 
“4ροίϊο, Ἰληυῖ, ἐγάγε ογ2ρα τρίέο ἡἴος 12 ἀγόογος 
γὲ (φτοῦ ρογίμαίς 4 ΠΗ ΕΠ} “146 (θηηηε οαΐηξ, 
Ἐοηζὸβ. γεγο σοηΠάσγαης. νὰ ποῖοι ἀρογθηΐ 
νΓ].6 Π.]]Π|5 Θογιιπη γοάάογος Πγερίτιπι; (μοῦ 

ἘΑ͂Ν ἘΠΓΝΝ Φ Τὶ Ὁ; τῷ 
ὔ ͵ὔ ͵ ᾽ 

ῥυήκει, καὶ γύνωια" καὶ ὠλοφύροντό οἱ γεγηρφινό-- 
͵ὔ “ “ Ν 

τες, ὡὲ ἀυτίκω δὴ ὠποθ'ανεμιενοι λιμνῷ. τιμῶν δὲ τὸ 
υ ΩΝ , “-“ ΟΣ 

τῆς σιωπῆς δόγμω., γρώφοει ἐς γρωμιματέιον ἐπί- 
" “, “Ἢ “τ, ε 

πλήξιν. καὶ δίδωσιν ἀνωγνῶναι τῷ ἄρχοντι. ἡ δὲ 
᾿ὕ “- νηὶ Ἂ , 

ἐπίπληξις ὧδε εἰχεν' “Απολλῶνιος σιτοκωπήλοις “- 
΄ ε »" ͵ὔ ) 1ό ἣ Ὰ ,ὔ 

᾿Ασπενδίων. ἡ γή παντῶν μήτηρ - θικωίω γαρ. “ 

ε:ν “ "4 ͵ ε ΩΣ ᾽ ᾿ , 

ὑμεῖς δὲ ἄδικοι ὄντες, πεποίησθε ἀυτῶν " ὠυτὴν μυό- 
͵ὔ ’ εν» 

γὼν μητέρω. καὶ εἰ μὴ πάνσεσιϑε, ἐκ ἐάσω ὑμᾶς « 
» ε -“ ͵ὕ ἀν“, 

,εἐπ᾿ ἀυτῆς ἑξάνα..- ταῦτω δείσωντες ἐνέπλησων 
δ ᾽ Ν , ΝᾺ ΔΤ ἢ ξ, ͵ὕ 

τὴν ὠγορων σίτ» καὶ ὠνεξίω ἡὶ πόλις. 

, ᾽ν ᾽ -» ,ὔ Ι 
πεφοίτησε καὶ Αντιοχείῳ τῇ μεγώλῃ᾽, πεπάυ- 

Φ' “ -" ν »“ ᾽ Υ , »“Ὕ᾽ 

μένος τϑ σιωπῶν" καὶ παρῆλϑεν ἐς τὸ ἱερὸν τῇ Δώ- 
, “- , 7ὕ Ν 

'Φναΐε Απολλωνοςὖ; ῷ περιαπίεσιν Ασσύυριοι " τὸν 

»-“Ἢ ᾿ ͵ Ν Ν -“ ͵] , 

μῦϑον τον Αρκάδα, ἢ τὴν γῶρ τῷ Λάδωνος Δάφνην " 
δὲ “Ἢ ,ὕ δ » - “- 

ἐκέ! μετωφῦναι λέγεσι, κωὶ ποταμὸς ὦυτοις ῥξὶ 
λ -“ - , 

Λάδων “, καὶ φυτὸν τιμᾶται παρ᾽ ὠυτοὶς Δάφνης, 
-“ Ν -»" ,ὕ Ψ “ 

τῷῦτο δὴ τὸ ἐντὶ τῆς παρϑενξ. κυπαρίτ ων τε ὕψη 
32 , ͵ ΝΟΣ Ν Δ... 
εἰμήχανα" περιέφήκε κύκλῳ τὸ ἱερὸν, καὶ πηγάς ἐκ- 

΄ ε -» ᾽ " ΔΝ ͵ “ 
δίδωσιν ὁ χῶρος ἀῷφϑόονες τε καὶ ἡρεμέσας: αἷς 

Ἁ ͵ ε » 
τὸν Απόλλω, Φασὶ, ῥωίνεσθαι. ἐνταῦϑω κυπαρίτῆς 

7 ε Ὁ“ ͵ὔ 5» 

τεερνος ἡ γῆ ἀνωδέδωκεν, ἐπὶ ΚυπωρίτἼω ", Φασὶν, 
ΕῚ , , »“ Ν ᾿) εἰῷ 

ἐφήξῳ Ασσυρίῳ' καὶ πισδται τὴν μετωβολὴν ἡ ὥρφι 
“Ὥ » 3 , “ » 

15 Φυτῇ. καὶ ἴσως γεανυκωτερον ὥπηεσϑαι δοκῶ 
» ͵ὔ » » ᾽ ᾽ 

τῇ λόγε, διωμυϑολογῶν το τοιαῦτα. ὠλλ᾽ ἐχ 
ον -Ὁ δ ε 
ὑπὲρ μυϑολογίωας ταῦτω. τί δέ μοι ὃ λόγος δ ξλε- 

ΔΆ ΓΑ Α ΠΔᾺ δι 
ται; ὃ Ἀπολλώνιος ἰδὼν τὸ ἱερὸν χώρκεν μὲν, σπε- 

͵ ᾿ » “ Π ’ 

δήν δὲ ἐν ὠυτῷ ἐδεμίαν, ὠλλ᾽ ἀνθρώπες ἡμιξαρ-. 
Ἶ, οντ 7 ,ὔ ὕὕ ,ὔ 

βαρες καὶ ἀμδσες, Απολλον; εᾧη, μεταβαλετὲς 
͵ , ἧ δ ἢ ἐφώνες εἰς δένδρα, ἵνα κἂν ὡς κυπώριτοι ἠχῶ.- 

᾿ , : ͵ ς " Με ἢ 
σι. τὰς δὲ πηγάς ἐπισκειψώμενος ὡς γαλήνην ἀγξσι, καὶ κελαρύζει σφῶν ἐδεμίω, κἡὶ ἀφωνία, 

“χό ἡὶ γῆ πάντων μήτηρ ] ἢς 1,1μ1π|5 1.1. Ρ. 29. ἀετεγγα ) φιοά 
88 «ΟΥ̓ΡΆ Ε7115 7,4 167 0»27111|7)2 710 714 {1,792 ι. Ἐν ΡΙΊπῖις Η. 

Ν. Π,, 62. ἀς εαἰἀεπὶ : φσρ»μονηλε71 ἐγραἰ αἰ Ἤγγηησ γα ογη. 46 θφρμΕΥ 1 Ο7,Ἷς Σ 
ἀάςε Ἐςεϊεπλῇις, ΧῚ,, 1. 2. 
17 «υτῶν] εὐϊτίοπεϑ ρτίοτοϑ ἐυτῶν, 4110 ΡΓῸ ἑαυτῶν νίπτρατί 

Οταπιπιατῖοῖ ηυϊ ἀδπι νοἰπητ.) ΠΙΠ τὰ πιθη ἐγ ιθητίουῦ Ἔσγου [οτῖτ 
Βατιπι ἴῃ ὑρέτίτι ᾿ρῇς πππο νἤιπι ρου Πιαίεγιτ, Ν τδίπ, ὃς Υ δεῖ σϑπιις 
Ρτῖοτ ὑμῶν. ψ τα ἰεόξιο πδυτ ἀπε αυφτῶν. Νεπιρθ ἑαυτός ὅζ ἀυτὸς 

ῬΙῸ σεαυτὸς ἀριι Α΄Πικίζοντας ΠΟῊ ΓΆτΙΠΊ. ΠῸ οτ, 44 1) ἐπιοπ. χρὶ 
γὰρ ἀν τὰς ἄλλες λάθης ἀυτῷ γε συνεδήσεις. 

ΟΑΡ. ΧΥῚ. 1 Αντιοχείᾳ τῇ μεγάλη ] Μείτοροἶε5 μεγάώ- 
λας ἈρροἸαθαητ. ϑ81:ς δῆς ἰρίαπι Απιὶοςἢἰαπὶ μεγάλην νοςᾶξ 
Αὐτοτν ΟΠτγοηῖςοὶ ΑἸεχαπάτιηι ρ. 4.48. ΑἸεχδηάγίαπι ἰτᾷ σορπο- 
ταῖπας μα εἶα Ρ. 278. [πὶ ὨιιΠπΊΠ}15 ἀπ ]ῖ5 μητρόπολις» ἱερόσυλος 
χδι ἀντονόμος αἰ οἶτον, 4] εἴτα! οεἴαπι ἴπ εἀϊέξο Οαοίατίς ἀρὰ 
ἍΔ]εἰδπι Ρ. 277. Αητίοςξίας τὶ δαμπίιγ, ν δὶ ὃς ἄρχεσα κρὶ προ- 

᾿καϑημένη τῆς ἀνατολῆς ἀἰϊοίτατ, Αἰεο νετὸ γμργς ογαὰσ Απτῖο - 
«πα, ἢ. 6. τοῦ οἰμίτατιιπι Μεῖγορο 5, γε Ἡδάτιαπο Ἱπιρεγατοσὶ, 
{εἴτε ϑραττίαπο ἴῃ νἱτα εἴτις. Ρ. 75) ᾿Π] 414 Πὶ πιο ιεγῖς, ἡηἼέοορε;,-- 
{: εἸ17 114 οὐἶϊο βαθμ!, Ῥὲ δγγίαρε 4 ΡΡοεργῖςδ ̓ ράγαγε Ῥοίμεγ τ, ηΕ 

ἐοΐ εἰπε απ ΜΙεϊγοροί ἐς Απεοοὶα αἰσενείμν, 

2 Δαφναίε Ἀπόλλωνος ] ἴτὰ ἀἰξτὶ ἃ Γλαρ ἃπο Απείοςξίδε Πιδιιτ- 
ΒΟ δὰ 80115 Ἔχοττιιπη, ν δὶ ἔλπ ΑΡΟΠΠΠπὶς ὃς Ταπαα οἰπὶ δ[γ]0» 
ἁυιξξοτς ϑιτ8}.1.ΧΥ].Ρ.749. Πίης Παρῥηἠείοα μογέα ἀρ. Ἠϊοτοπ ὰς 
δοτῖρτ, ες], ἴῃ Τρ πατὶϊ εορῖο. Ιρίλαις Ἀπιοςἢῖα ἱπάς ἀεπο- 
πιϊπατα ἴῃ υϊ δ υ ἀπ πιιπτπιῖ5. ἵπ φυΐθιις Ἰορίπι5 ΑΝ ΤΊΟ Χ Ε- 
ὩὮΝ ΤΩΝ ΠΡῸΣ ΔΑΦΝΗΝ. 

3 Δοσύριοι ] Ρτγορτίε Ἰοαιιεπάο δή ϑγτίαπι (ρεέξαι Απεϊοςῃϊα, 
4186 ἴαχτὰ ϑιγάθοηεπι, Ηείν οἢ αΠ|, ὅς Α]ῖος. 4 Ρῃοεπίεϊα δή Εν 
ΡἈγδτεπῚ νίσιια, δι σογῖς ΤΊ ρτίη, Ῥτοτεποθδειτ, ρος ιεπὶ ΑΙΣ 
(γτίαπι) Ροβεα Αἀΐαβεπεη ἀϊξξαπι, ροπεδαπτ. ΥΟΓΗΠῚ {εαι|-- 
ταῦ ΡἈΙοἤγατιβ θοὸς, 4] ϑγγος ΑΠγτιοίψιια ργὸ πάοπι μΒαθθη.- 
τε γ ΡΓΟΠΊΪ Ομ {{π ποιηΐπα νπγραθαητ, αιοα πιμ]τος ἔξ ἤς 
οἰξεπαάϊτ Βοςβάγτις ἱπ ῬΠΑ]ερ. ]. Π. ο. 3. ἡ 

4. μὖϑον τὸν Ἀρκάδα ] ἢ. ε. 4ιιὰς πη Ατοδάϊα ςοπτρι δ γε ον 
τεῖαγ Δρἢπο πεπηρο; ντ ρΆμ|0 ΡΟ ποίξετ, 1ναἀοπὶς Ε]1ᾶ φυΐ 
᾿Ατοδήϊδε θυ, ; 

5 τῷ Λάδωνος Δώφνην 1 ἢς ὃς ΑΠ1| πιγιποσταρθι. βωνδίαρῃ τᾶς 
πῃ αἰ οἰτ Οὐ14. ΜΜοτΑπιογρἢ. 1. “ἤρεγοίαε Β]1ὰπ᾿ Ρατιμθηΐης ΝΙ- 
ολεεη[ ἴῃ Ἑτοτῖς. ς. ΧΥ͂. 

6 ποταμὸς ἀντοῖς ῥεῖ Λάδων Ἴ1,αἀοη, νε πιοάο ἀϊχίπιις, Ατοα- 
ἄϊας Βυυΐμ5.,. σαΐπ5 Ποπιθη δα ΕσητὶμΠῚ Αἰϊψιθ ΠῚ, 41 ἐπ Βαρῃ- 
ΠΆ6Ο [ςατιιγίεθᾶπε πιᾶρπα σορία, ντ φιτοῦ εἰ ϑοΖοπι. Ι. Υ, ς.18. 
ἃς ΡΗΙΠΠοΙἔγαειις ρϑι]ο ροίδ, Απητίοοβεπος τγα πῆ ΠΠ{, εχ ΡΉΠ]9. 
ἤτγατο ἀἰοίπηι5. ϑὲὶς ἃς (παίει ἔοπεεπι ἢὶς δ ἐπα ακατι εἴτε 
ϑοΖΟΠΊΕΠιΙ5 ἐοςοτ, 

7 κυπαρίπηων τε ὕψη ἀκήχανα ] τάπητα Πυΐιις [οὶ Ρυ]οτίαιο 
ντ ΟΠ τ ἴδῃ ἡ ας Ἱππραγάτογος Ατοδάϊις, Ηοποτίις ὅς Τῆεος 
ἀοῆιις ᾿πυΐο]4 11 επὶ ἐαπι ]ορίδις εἴς (ληχεγίησ. νςοα, 1.11.π|τ.77- 
τ, Πρ: ἐπ ἱμεὸ θαρῥημεηῖ, θεὶ Ρεγ (δὲς Ῥ4ΣΑἐρ γρενρ γον ἐλ [ἰρι-: 
ἘΠΩ͂ΙΣ, 

ὃ κυπαρίγηε τι ἔρνος 1 πο οπιπεϑ οο 4, ποῆτί. Ρεγρεγαπι βαϊεῖ 
τε Βαθεθαπε ῥτὸ τι. 

9 Κυπαρίτηῳ ] νἱ. εἴτις ἔδυ] 2πὶ ἀρ, Οὐ. Μοταπι. Χ. ν. 1ος. 
6:2 ᾿ εἴστ εν» 



:ο ῬΗΤΟ ΣΤ ΒΑῪ νυ δῦ δ ΤΥ 
« -Ὁ 5 - -“ "“ω " 

ὠπεν. ἡ ἐνφαῦθω ἐδὲ τοῖς πηγώϊς ξυγχώρέι φθεγ- 
ν ΝᾺ Σ δ ΓΌΗΣ ἢ 

γέσίθα!. πρὸς δὲ τὸν Λλάδωγω ἰδὼν» ἐχ ἡ υγατήρ, 

γ ᾽ » ,ὕ 

εφη: σοὶ μόνῃ μετεξωλεν. ἀλλὼ κοὶ σὺ, τῷ δόξαι, 

, ἐς 15 Ἃ Δ 3 

βάρβαρος ἐξ Ἑλληνὸς τε καὶ Αρκάδος. ἐπεὶ δὲ ἐ- 
ἢ Ὁ αἰ ς ἤ Ιο “ν , 

γνῶ διωλέγεσθαι» τῶ μεν ομιλξδμενον τῶν χρριῶν 

᾽ “-“ » 7ὔ ᾽ ᾽ “ 
καὶ ὠτώκτξντω πτώρητετο, ζήσω» ξπ ὠνθρώπων 

᾿ - ᾽ ᾽ » ΕΣ 2 
ξαυτῷ δέν. ἀλλὰ ἀνδρῶν ̓  τὰ δὲ σεμνοτερω ἔσε- 

ψ ΝΜ ΛΔ ἐ χε ν Ὁ ΑΜΝΝ 
φοίτω., καὶ ὥκει τῶν ἱερῶν τῶ μη κληϊστω τς ἡλίς 

ἔ ᾿ ΠΝ ΑΙ αν 
μὲν δὴ ἀνίσχοντος ἐφ᾽ ἑαυτϑτινα ἐπρατήεν..ὧμο-. 

νοις ἐποίει δῆλω. τοῖς ἐτῶν τετ ρων" σιωπῶν γεγυ- 

μνασμένοις. τὸν δὲ μεταταῦτω καέρον, εἰ μὲν Ἐλ- 

λὲς ἡ! πόλις ἔη καὶ τὼ ἱερῶὼ γνώραμω- συγκωλῶν 

ἂν τὲς ἱερέας ἐφιλοσόφει περὶ τῶν ϑεῶν"", καὶ δι- 

ὠρθῶτο εἰυτὲὶς, ἐἰ πῃ τῷ νομιζομένε ἐξωλλάτήοιεν. εἰ 

δὲ βάρβαρά τεκαὶ ἰδιόηιροπώ ἔῃ, διεμάνϑανε τὲς 
᾽ ᾽ ω 6 , , 

ἱδρυσωμένες ἀυταεὶ, καὶ ἐφ᾽ ὅτῳ ἱδρύϑη πυθόμενός 
“ ,ὔ “ δον" Ὁ ᾿ ΒΣ 

τεύπῃ Θεραπέυεται τοῦτω , καὶ ὑποϑέμενος εἰ τι 
".",..ν , ὩἘᾺ Δ Ἂν -“ ιδ 

σοφώτερον᾽ τῷ δρωμένε ἐνθυμηϑ εἴη. μετὼ τοῦτω 
Ν δύρυλ - ἃ 

μετήει ἐπὶ τὸς ὁμιληπ ὼς, κωὶ ἐκέλευεν ἐρωτῶν. ὦ 
Ὑὕ δ -“ υ) “Ἡ 

βέλονται. ἐζωσκεγώρ; χρῆναι τὲς ὅτω Φιλοσοζ᾽ὃν-- 
5. Ν 3 τὰ “ -“ ὌΝ ΝΣ 

τὰς ἡξς μὲν ὠρχομενης ξυνξναι Θεοῖς" προίξσης δὲ» 
δ Ν ΟΝ ὟΝ - Ν 3 ͵ 
περὶ “Θεῶν. τὸν δὲ μετωταῦτω κοωερὸν, οἰγϑιρωπείων 

-“ ΝΙΝ ῃ 
πέρλ τὲς ξζυνεσίως ποιξσθαι. εἰπῶν δ᾽ ἂν πρὸς τὲς 

͵ ψ ε »-»Ἢ -“ 7 

ἑτωΐρες ὁπόσω ἠρώτων, καὶ ἱκανῶς τῆς τοιωύυτής 
᾿ 5.- 7ἷ ᾽ » ᾿ ἂ 

ξυνεσίας ἔχων, ἐπὶ τὴν διάλεξιν εἰνίσωτο λοιπὸν τὴν 
» λ 7 3 Δ. ΞΟ , 

ἐς πάντας, ξ πρὸ μεσημβρίως, ὠλλ᾽ ὅποτε μώλι- 
ἷ ὝΜΟΥ ΓΑ ἢ- 1 Ν δ θ Ὗ» ΑΥ̓ΔΟ ᾽ »“ 

σῷ αὶ ἡμέρα" ἑσήκοι. καὶ διωλεχθεὶς ὧν ὡς εἰπαρκέίν 
γ ἐς “ Ν Η ] ω ε Ν 3 

ὥετο, ἡλείζετο τε, καὶ τραιψάμενος ἵει «ἑαυτὸν ἐς 
, 

ὕδωρ ψυχρὸν 5, γῆρας ἀνθρώπων κωλῶν π:ὶ βώλα- 

οὐ παρ "δ , , θ ἴσης ἐς οἰ δ π γέίον “- τῆς γξἕν Αντιοχείως οὠστοκλεισθείσης ες ὠυτῶ 

τὸ ὀμιλέμενα τῶν χωρίων } Ῥιΐοτας εὐΐτοπες μαρεραηι ὐμε- 

λόμενω » νπάς γε (Ὅ] εἴ νᾶγᾶ γ᾽. ΠῚ τγαῆεγε χωρίων χιοαιε ἱπ 

τρόπων ΠΟΠΊΠΊΙΓΑΓΕ γιαπι Μοσε]ο {δπῇι ΡΙαπείπερτο ὅς ρεῖ- 

τοσθαῖο. Νοῆευϊ σοάϊοεϑ οἴππος Βαθεης ὁμιλέμενα τῶν χωρίων, 

1τῇαπιημε ἸΙεϑπίοπεπι ϑο ΠΟ ̓ ξ Αοςϊδῖ 0}: σποαιια ΟΡ ίεγιδιτ: 

Ἡ, 6. δή νεγθιπι: ἰοσογ 702 4 416 {72} γααρίς (γϑημερ!ά:4.., αποά 

ποιῦππιο ΔἸ οτιίπιο τάεπὶ εἢ ἂς ὁμιλόμενω χωρία. Νέειπρε ὅμι- 
λοςγ ἀθροισμία » ὄχλοςγ ϑόρυξος; δῆμος» πλῆϑοςγ μάχη ν μαδεῦ 

Ἡείγ οἰ. Ηΐϊης γεγο Πιςεπὶ πδηοϊ(οἴταγ τοῖα [ἘΠ ἘΠ 5 ΟΤΆτΙΟ. ; 

ἂπ εκ ἀνθρώπων ἑαυτῷ ἀλλὰ ἀνδρῶν 1 [δπάπ5 ΕΠ : ποπὶ πι]εῖ- 
ταᾶίπς ΠὈῚ οριῖβ εἴδεα » πες ιιγδπὶ [δ σαρίαγε ρορυαγεπὶ., ἃιΣ 
λαιιάεπι εχ αἰτάϊτογηπι ἀἸ[ορα!ογαπιας. παπΊεζο : {εἀ θ2γος ἴδ» 
πθαογογο» ἢ. ε. πιαίοιδε πὰ 0115 ἀπΙπιο 5), αἸστΗΠι σοπαετία- 
ἴἄοης νεῖ :ὀρίε ργοβςείε , γεἰ εογηπὶ ρτο ε ὅγι5 ἱπυᾶτα απδᾶτ. 

12 κληϊξοὶ! πς ἩΙ͂, κληϊςοα» κλειςο ἢ κλείϑροις ἡσφαλισμένου δζ 
αληϊδας τὰς κλῶδασ, ἴτε πὶ κλῆὴς ϑύροι πικρὰ τὸ ἐπικλείεόδωι!. Οε- 
τεγιπι ἴπ μος αιοηιι ἔδουτισ εἰ ΡῬγεμασοτγαπι, 481 ἴη Πεογαῖη» 
τε ΠΊΡ]15 Ρ᾽εγαπιαμε ΡΒ:]ΟΓΟρΡ ΒΑΡ Άτιτ ὅς ἰπ σοηίρ εόδι απδῇ Πεο- 
τὰπΠι. νὰ ΡΔΙΠπι εχ εἰι5 σοηβδι Εἰσί: ἰάσιις αἰ ρεητοῦ ἀϊ5 
4εἰρῃϊος ]ιοαΕ εἰι15. ἔα οἸ7Ὸ αἷς [απ }} οἴπιδ' ἴπ σῖτα εἴτι Ρ. 97. 

12. ἐφ᾽ ἑαυτῇ τίνω ἔπρωτιε 1 αιι88 111 πιοτίητ , ρᾷῖος εχ {ἐχαςη- 
θυ Ρβυ]ο ροῆ!: νΌϊ ἀϊοῖς οροτίοτε ἠθς ἀρχομένης ξυνεῖνωι ϑεοῖς: 
ΏΕΠΙΡΕ ὙΠΒΕμγρί48 ΕἸ Πῃ νοδυῖς. 

14 ἐτῶν τετίέρων 1 41 Ὀυαιε Δάθο νπὸ δάπιις ἀππὸ ΠΙεπτίυπὶ 
τεπεπάμιπι, πᾶπὶ απ Πη18 ἈΠ οτιπὶ 111 ἄσκησις, γ᾽ ΠΟΤΙΠΙ) ἰρίῳ- 
ὅυς ΑΡΟΙ πίῃς Ὗ Ἀπηῖς φβμι [υξϊπμΐτ, ν, [νον τάν 

110.1, οὐἹό, 

αἵοραῖ, φημὶ δίς γερήαέ, 56 {0 έθε ψηλά ἤγερεγα 
}4εήεηγ. ΤιΔΟΠ Ια ΡΟΙΓῸ δἰρίοιθπ5, χο (θΐ4, 
1ΠΠ8|) , 224 2162 ἐκ αἰέαηὲ ζϑγηράψε σομμεγ α ε}, 
φΕγΉ7,2 85 ἐμέέ “06, 011 »νλάρέηγ, πε σγάεοο ξ5.4ζ- 
εαάε Βαγόαγη μὲ {πέδμς. Ῥοηπαπα δυζειι ἀϊίρε- 
ταῖς [τατιπτ, ἰοςα, ἴῃ απαδ ΡΟΡαΪ Πογοῖ ςοποιγίμις, 
ὅκίῃ χαΐθιι ργοπηιίσιια νἱπογαίπν, ΘΕ ΓΔ τ. ΠΟΠ ο 
Βοπηϊπίθει, (δ νἱγῖβ. οριι5 {0] ες, ἱ᾿ππαϊεπο: 
{το απιθηγϑαΓ νοΓῸ ἰοςα τπδρὶ5 Ποπεῆα, ἃς τοιη- 
Ρία ἱποοίοθαϊ εα., 4ιαῈ πο οἰδιιἀογθητηγ, 80- 
ἰς φυϊάφην ογίδηξθ ἃ (αγρα (Ἐπηοίτ5 ΠοηΉ11α ρα- 
ταῦθα, πᾶς (0]15 ἀροτγιοαί οἷβ 4] υδάτοππίο, 
{Πεπείπτη Ἔχεγοῇθης, Ιη6 νεγο {1 Ογαθςᾷ εἰς 
[δε οπτας, δ σορηϊία ἴβογα. “οπποςατίς το ΠΊρ]0- 
ταπη Δ σεγ οί 15 4615 ΡΠ] ΟρΠαθαίαγ, οοίψαθ 
ςοΥσεῦαι, Π᾿ πὰ α πιγα Ροητῇςϊο τεςεάογεπί, 
81 δθζοιῃ θαγθάγα 14 εἤξης, ὅς ἀϊπεγῇ τας: ἐς 
ΗΠ (ΟΠ οιτασαῖιγ, 41π| Ἐο5 σοπ ἢ Πθης, ὧς πάτα 
ςοηΠιΠοης : 1πτουγοραη5 ραγίΓεΓ πα τατίοπα 
ΘΕΪΓαΚ {{{6 ρεγασδίαν, ἅς, ἢ 414 σοπηση! οπίπς 11-: 
15 488 ραιγαθαπίιν ἴῃ πηεηΐεπι νεπῖγεσ, {π011-- 
εἴεη5. Ὀλσιρυος ἀεϊπάς ἤτος οδίδαι, ὃς ἢ αυϊά 
γε ]ςης, ται δο θαι πτογτοραγο. ΑἸ αῦ εηϊπΊ, οροῦ-τ Ὁ 
ἴεγα 605 411 {πππὶ ΡΗΠοίΟρἤΠαπ 41 πιοάπιτι ἴε- 
ΠμδηζαΓ ΔΏΓΟΓΑ ῬΓΙΠΠΠΠῚ Ἐχογίθηζε σπὶ [115 
νεγίαγι : ργοςεάβηξε αζειη ἦτε ἀξ 115, ὅς ργο- 
χίπιο ἱπάς τεπιρογε 48 παπιδη 5 γεῦιις σΟΠ ο΄ 
ἸπΠίπιογε, ΨΌΙ νέο [πη Π]ατιθιι5 δα Οπηηίΐα ΓΕ- 
(ροπάϊβει, φιιᾶα 11 1πτουτοραίεηι, αἴηπε αἰλτπε 
{ΠιπΠπιοάϊ σοππογίδεϊοπι ἱπάμ!Πῆδε, ἱπάς δά ρι.- 
ὈΙΙςα5 ἀΠςερίδε πες ρεγσεθαῖ: ὩΟΗ ταπηεη δηία 
τηογιάϊοιτι, [δ ἃ 1ρίο πλογι ἀἸαπὶ τεπροσίβ ριπέϊο. 
εηΐαιις νΌ], απδητατη [ατ5 εἢτξ ραζάγοι, αἰ ραταίς 
ἴδε, νῃροθαταγ, ὧς ρευτἸςζαξι5. ἀ4παε ἔρίάας (ἃ 
1πηπηἰττοθαῦ, (Ἐπθέξατη Ποπλίηιιπι Ὀαΐπθα κα] 
ΔΡΡΕΙΙαη5. (τη ΑΠΕΙΟΟ 16 Π|5 1 τ ΡΓΟΡΕΕΓ Πταχῖ-- 
ππᾶ ΤΥ πλϊΠα ὈΑ] Πα ᾿πτεγ ἀἸ σο γα ΙΓ: νΟ]ς, αἰοραῖ, 

᾽ 7ἷ ε 7 Υ “-“ κα γ “ ἐπὶ μεγάλοις ἑμωρτήμωασιν, ἔδωκεν ὑμῖν, εῷη- 

τς περὶ τῶν ϑεῶν ] νετίοτεπι μαης ἰδ ΟΠ οπὶ ριῖτο- απδπῃ 14-- 
τισδπὶ ῥτιουβ., 411 Πα εἴ πταροὶ τῶν δυῶν φῷ ἐαγιεάς γεῖ ἦρα ἰἠρρεῖον: 
μῖθησ: ποτ πτιΐταπι δὶς ἀἰτεγ ὙΑιολπιβ ημὶ μαθος πρὸ τῶκ 
ϑυρῶν. 

τό μετὰ ταῦτα 1 οπιϊτειπέιτ πδες νου 8 ἴπ οἀϊτία ρᾶτίτοτ ἂς 
Μ88. πεςεῆατίο ταπιεπ Πιρρίεπήα. Ἐχοιάε νιάδξητις οὗ Ππιῖ-- 
185 Ππτθύδϑ 1Π1τία} 6ς γεγΡὶ μετήεν : Ἀτπιαπτ [ἐππεπεῖδ , νδ1 "πα 
Ρταχὶ ὃς Υἱἕὰ ἐχρτίπηθδαξ, ἀοσπιδτῖίσα ργοροπῖτ. Ῥγέπημ11, 'π-- 
ἀαῖτ, σαπὶ 15. νεγίαπάμπι, ἀεπάς ἀε Τ115 ΡΒΠοΓορίαπάεπι 
τὸν δὲ μετὰ ταῦτα καιρὸν ἀνθρωπείων πέρι τὰς ξυνεσίας ποιείόχομ 

Αἀἤδης ἰρΊταγ ράστοπι τε Πρ οτῖ5 σοπί θυ] Ατίοπαβ σππὶ ἀϊ[οῖρυτς 
ἀπϊοη λα θεήεηι ἐρτεγγοραη ἰός το ἔετοπ 425 Ρυῖο. ἱ 

17 ὁπότε μάλιςα καὶ ἡμέρα ] ἀεοοτὰ πιᾶσῖο {{4 νου οσιπι ἔδγῖος, 
ἀιιάπι ἀθθαππι5 Ὑ δίζοδηο ργ. ὃς Ὑτθϊπ, ἙΔΙτὶ μαθεθαης ὁπότε ἡ- 
μέρα μάλιςα. 

18. εἰς ὕδωρ ψυχρόν 14 οηἰπι σοτροτίς αγπηίεατὶ σοπάπιςογα 
ὀγεάεθατ. ϑ8ῖς Ἡοπιεγις ἴπ Πα 46 ἤδγοες ἔτίρι 48 Ἰοΐος ἱπἀποῖς. 

19. γῆρας ἀνθρ. καλ. τὰ 'βαλ. } [Θη{π|8 οἴ : {ἐποόξαπι οαἰἰἰλα 
Ἰοῖίοπεϑ φοςσείθγαγθ, ἐπι θ 6ο 1 ΠΠτα τε πὶ πε πη δ τῖ5 ἱπάσςεπάο, ἘπΔ- 
ἄεπὶ (δπτοπεία Π ἐπιοιγῖο ἱπΈ.]. 1, ς,39. ὃς ΡΙοτίπο; τείξς ῬογρΕγ - 
το, ντξᾶ 6 οἴ Η5 ἵπἰτῖο : ττεπὶ ΑΡΡ δε Απιοπῖο 8Ρ. ϑοζοχι, ]. ἵ. ς. 
3. 41] Πεσ ὑΠΡῚ πὲς οαἱτάα ἰδιιαγὶ γοἷμ τ, σοΥρογὶ5 Πγηγεαίοπι, ᾿ 
εἰυπποάϊ τοδιι5. Πα πη 415 1π πιο τί ἐπι πτατάσὶ σεηΐξης, 

20 Αντιοχοίάς ἀσοκλειάδήσης ἐς ἀυτὼ] Πονοῦθο ὠποκλείω ρτο 

ἐχοίμάεγε ντίτατ, δὰ Ροτίοπαπι ποη ἀοπιμπὶ γεῖατο, [πςίαη, 141. 
ζραθα, Ρ. 727. ἐλθόντα ἀξίκλεισας 

Αροϊῖο. 
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ῬΓΔΙΪ σαπῃ Πεΐδ., νῈ Ῥίιγος ἀπποβ νίπεῦς ροίπεῖς, 
Τπηρογάτογ ἀθαάϊτ. Ἐροῇ]5 γεγο ΡγδοΠάσιη [ὰ- 
Ρίάϊδιις οσγιόγο ψο]οπεθη5., ργορίογοα ηποά 
Ὀαϊποα ποπ οαἰοβογεηζ, νος, αἰχις, Ργαοῇά! νἱεῖο 
ψεγεεῖς φοἀ πλαϊς ἰδιιοππιιηὶ,, ἐσ ἀζοπη, φαοά 
Ἰαιιεπηίπὶ, ν οὐ Ϊ5. . 

᾿ΎΝ ἀἸςοηά! σθπόγε ποη (δ υροάα]! πες 
οὔτιςα αἸζεοπο ἱπειιπηείςθητα, πος ρεγορτίηὶς 

Ἰσποείίιο νοςϊθιιίζατεητς, ὃς δά αἰδόγατοπεπι 
νίαιιε Δεῆςο. Ραγιιπη ἰποιιπαπη οπΐπι ρυταθαί ογὰ- 
ΤΠΙΟΠΟΠῚ. 446 τΟΠΊρογατιπτι Ατεοἰ πηππὶ ἐχοςάς- 
«εἰ. Νέέχις ΠΙάΙοίἃ ἴῃ ἀϊα!ἀοηάο {ἰδα]τατὲ 
νἰεθαταγ, πες ργογγαποῦαζ ογατίοποπη, πος 41Π1|- 
τημίατίοπα ντὶ διιή πεῖς αι παπη, γε] ἀρογορ μας 
ἕλςοτγς, παπάο ἀπ ρυταθας: (δ νοΙας οχ ττῖροάε, 
γομδ, ἰπαμίςθατ, ἀἴατιθ, 2.2. σρη θο; δὲ μον [7 

21 ἄρχοντα ] πος τεπιροτο Αςμδίᾳ ΑἸρυῖ ργομίποίαᾳ δγαΐ ἃ 
Ῥτορτγδδζοτε γεόζα. Οτππὶ ροριΐ ἐπίπὶ απτεα εἴτε, ΤΊ δετίο ἱπιρα- 
αἰϊ Δηπο εοιιμ40 ςεἰῆς,, ηἰιο ἃ ααεγογέπταν ΑσἨδεὶ ἀε [διιοτίτατα 
Ῥτγοςοπἤημιπι. ν. Τοῖς, 4ππα4]. 1. ς, γό6, Ῥτγοργδεῖοσ ἰρίτιγ νοὶ 
αἰ πεογιιπὶ οἰιγᾶπι ΠΟη ΠΑΡ 8, γεὶ ροαπᾶς ἴοοο οἰδυῇῆε νἱ- 
ἄεειτ. 

ΟΑΡ. ΧΥΤΙ. 1 διθυραμξωνη  8ι14. ἴπ κατεγλωῆισμ. Ἰερῖε 
σὴν δ)9.. Οετετιπι γοργεμεπάϊε μος ἰπ Ἰρίο ΡΙασοπε Ὠιοηγί, Ηδ- 

ἴϊς. ἐρ. δὰ Ροπιρ. ψόφοι ταῦτ᾽ ἐςι κρὶ διϑύραμβοι ᾽ κόμῆον ἐνο- 

μάτων πολὺν» νᾷν δὲ ὀλίγον ἔχοντες. Ἐτ᾿ΝΙ τοταπι ποίζοτ ἱπᾷ, ρ.51:- 
διϑυραμβώδη νοςαι κρὰὶ ὑπόδακχον: αποππδάπιοάμπι ΤἈεοάοτιις 
5 Ποπρίπιιπι τὸ παρένϑυρσον τα] Πδιις τγί διιῖτ, περὶ ὕψ. 8.3, πᾶς 
ἕοτα διις ἰρεξζατ, Οετεγιιπι ἀς ΤΙ γταπηδίςα ρος πιλ]τα γότοτος 
Οὐταπιπιδειςῖ, 

. 2. φλεγμαίνεσαν τῷ φλεγμαΐνοντι Ορροπίτιτ τὸ ὑγιοῆνὸν ο- 
πατίοηῖς. ϑῖς ΟΒτγ(οἰξοππις ἤοπι. ΧΥ͂ΤΙ ἴῃ τ Τίπι. τὸ φλεγμο- 
γον ὅ φαμεν ὑγιαάνειν » δτάπ 8 ΟΡΡΟὨϊς τὸς ὑγιαάνοντας λόγες» ἂς 

4υῖδιι5 Αροβο!ιις, τοῖς φλεγμαίνεσι Τ. ΠΥ. ορρ. Ρ. 321. εἀ, 580}, 
ο οἰδεν ἀΐσετετ Τοπρίπιι5 περὶ ὕψ. Ρ.22. Κοπιδηὶ δηητογεῦγ, νῸ.. 
«λητ [πρἼμαείφε {ΠῚ} πιοάο ορροπιίπι. ϑεῆξςδ ργϑεᾷ, Ἰ. ς. 
φξοηττοιυι. ἀε Μιᾷ ἈΠεζογε ογλρνὴα βίγιε χα θἐμγεερα Τ᾽ ΓΜ Ο- 
ἘῈΜ ρενγάμέδα,, δὲ ποι ἐχίγα δά ΝΙΤΑ͂ΤΕ Μ [ξἀεχίγανια- 
ΖΗΤΑ͂, εέγέ. Οἷς, ἴῃ Βτγιτο ἡγηίο  δρεΐαρι ἀἰςῖτ, 4ιιδπι ΖΦ, 4 ΜΑ͂Σ ἦγε 
Φβρηλανρ φιαριάαῦη ογαλίονσῖς οὐϊο δὰ δ ἐπ ἀἈπὶ δἵτ. 

3 ποιητικοῖς ὀνόμασι] ἡπἴδιις ΕΒ ]Ποτοίσε δας ογατίο ϑορβιἤατιιπι 
ηταοταπι. (ΟΟτρίαπι ἰἰ5 Δδυπά ας Ατιοτο! οὐ ἐγιιάτιιπε » 
ἌΒετ. 1. ΠΠ. ς. 1. 146πὶ ἀε εο ἱπέ. οδίδγιας Ρ[ ον. ἴπ νῖτα εἰμ» 
αἱ Απερμοπτὶ φαοαιις Ογδτίο ΠΕΠῚ ἐπηνθισμένην ποιητικδὶς ὀνόμα- 

σεν {ἰαϊτ, Ιπιργοθᾶς οτἴαπι ΠΟ ογατες ἱπ ογας. ἀε Ρογηταζδτ. 

. 4. κατεγλωπισμένην ] τὸ ϑυληδριῶδες κοὴ κατεγλακπισμένον ἴ0Π- 
ΘΙΓΑ τ ορ ἢ. ἴπ ϑεσωοῷ.Ρ.773 ΝῸΧ καταγλῳπίξειν ρταεῖοτ οδίσοε-: 
παπιὶ 46 πὶ Πάθες Πρ πΙβοαίιπι, ἀς πὸ 8.ἢ. Ατἰβορῃ Νεφελ.- 
Ῥ' 126. οὐἠγεέίαγε., νρεραοὶς αἠἤανηαγε ποτατ, ἀστιπδτίοπο ἔλϑξα 
ὐπὸ τῆς γλώτίης ἐηρκα,) γπᾶὰς καταγλωπίξειν ἰάεπι ἠιοα κώτας 
“λαλῶν. ϑεά πος π|ἢ1] δὰ γθπὶ ργαοίθητοπι. Βιιάαδις νἹἀθίαγ εχς 
Ρίϊοσατε : θεγδές ογρατῖς γος {αἰ ας ὅδ᾽ »εοράίαοος Ῥγοίένγε ἐ ράτυπι 
Δλάςσιγατε. Ὅοττε εηΐπὶ τη ΑὙΙ ΟΡ, Αςματη. Ρ. 390, ψευδῆ κα- 
τεγλώτιζε με εἰ Ππιρ!1εἴτεγ [ἀοπὶ 44 ψευδὴ κατελάλησέ μεν 
πες δὰ ογπβξιιπι ἀϊέξιοπὶς ὃς ἰδέαν τείρι οἴταγ, Οοπίγα 'π ἴοοο 
δηῖς οἰζᾶτο εχ ϑεσμοῷ. ὃς ἀριιὰ ΡΒ τατιιπι γ ΠΌ]Πς5 οὐἐγοξβαείο: 
πέθεις ὃ σἈ] απτηϊῖς. Ἰοςις. Ριτο νϑγὶ ΠΊΠηι πὶ οΠδ αιοτ νοτις 
Οἰαπιπιατίςιις Δ Ατηρ πᾶ ποπὶ ὅς εχ δ διυιίάας ποῖαι) τὸ χας 
τεγλωπισμένον εἴτε τὸ πολλοῶς γλώταες μεμιγμένον, ογαἰτογτεῦνι θ4- 
φίἰς βουϊδησ ἱρηοίῖς,, ρέγεργίρῖς ΑρεἼφηιεῖς, ῃοπῖς πὶ πᾶτη : - απο 
᾿ξαπαιιᾶπι νἹτίιπ| ἱπ Τ᾿νεχίρῃ πε γεργεβεπάθθαι [λιοίαπι5. Ρεῖ- 
ζπδάει Βος πηϊῃὶ Ἐππαριὶ Ἰοοιι5 ἀς 1ἰδαπίο ρ..175. ἰπ οαΐας λός 

-γοις Ἰεέζοτεπι ἱπιεηίτα, ἀἰςῖτ, ποεδείας ὑπερβολὴν ΚΦ ἀναγνώσεως» 
,αγερα ἐἰοῦεεγγα 85) ἰοέξέογεενγε ρίάγιε [πριεί γεν, λίξεσι κατεγλωῆισ- 
μένοις ἐντυγχάνοντα γ Β. 6: ἐγοίαἰδρηέερρε ἐγ αἰ ξἰέσγτες Ῥίαπε {ρηρμίαγες 
οΥ, ἀπεϊαυίτατο [ΟΠΠΠςετ (ὶ πουιίτατε [ ρΡεγοστιπίτατο, 40 Ά}1δι15 παφδὰ - 
ὧν ἃζ ἀνάγνωσιν οἴξεητατε (Ὁ]Ἐθαπε. Νεπιρε ἴῃ (δηπεπτίδιις αά- 
ἀἰε, εἰπι, ἢ Ὠ απιαῆδο ὃς Βείροῦλδε ἀριὰ ΕπροἸἰπ ποιια ποπιῖπᾷ 
πιουπετ ποτ ργαθιθγηη Πιγα πὶ βα} 8 5 ἔτεα τι διπῚ λέξιν τινὶ ἑυρόν- 
“πῶ παρυπὴν χορ ὑπ᾿ ἈΡΧΑΙΌΤΗΤΟΣ ΔΙΑΛΑΝΘΑΝΟῚΥ- 
ΣᾺΝ δὲ ἐνάϑημ τι σαλαιον κρϑαίροντα εἰς μέσον ἄξω κὶ δικ- 

ΡΥ ΝΈ ΝΘ δὶ 2ε 

ὁ βασιλεὺς κακοῖς ὥσι, βιῶναι πλείονα, ἔτη. Ἐφε- 
σίων δὲ βελομένων κατωλιϑῶσαι τὸν ἄρχοντω 
ἐπὶ τῷ μὴ ἐκπυρῶν τὸ βαλανξω, ὑμεῖς μὲν τὸν ἄρ- 
χοντώ, ἔφη: οἰτιῶσθε, ἐπειδὴ πονηρῶς λξσθε, ἐγὼ 
δὲ ὑμᾶς, ὅτι λῦσθε. 

Ἵ κι Ὁ, ,ὔ ὟΝ ΔΝ δὲ ἰδέαν ἐπήσκησεν, καὶ διϑυραμξώδη Ἷ 
Ν ΄ Ε -“ κωὶ Φλεγμωίνεσωαν ᾿ ποιητικοῖς ὀνέριωσιν᾽, ἐδ’ ἀν 

ι 1 , » Α ε δι : κωτεγλωτ {σμενην , καὶ ὑπερατΊκίζεσαν". ἀη.- 
᾿ Χ ΞΑΥ Ὕ ΄ ἷν ν αὐ δὲς γὰρ τὸ ὑπερ τὴν μετρίαν Ατϑίδα ἡγᾶτο. ἐδὲ 

ἢ “ΟΊ ΥΝΝ δ τλλδη .} 2 λεπ᾿ολογίᾳ ἐδίδε “, ἐδὲ διῆγε τὲς λόγως, ἐδὲ εἴρω-. 
7 ΕΣ Ἂ ὅν 3 » ᾿ γευομιένα ᾽ τίς ἤκεσεν, ἤ περιπώτξντος ἐς τεὺς οἰνρο.. 

᾿ ΩΣ ᾿ ε ὠμένες ἧ. αλλ ὠσισερ ἐκ τρίποδος ὅτε δια- 
ἢ δ γ Ως ΔΝ λέγοιτο, οἷἶδω,, ἔλεγε, καὶ δοκέϊ μοι, καὶ ποῖ 

ΟἾΨΑ, 1 “- ς ποτ χαϑήφοντα κωλλωπίσαι, ὑπόϑεσιν δὲ «υτῇ περιπλατήοντα δ λήν, κρὶᾳ 
διανοίας ἀκολεϑύέσας, ὥσπερ ἄϑρας τας κρὰ ϑεραποάνας δεσποίνῃ 
γεοπλότῳ, χρὴ τὸ γῆρας ἀπεξεσμίνῃ. 51 ἰβίτασ ΡΟ οπὶ ἀϊδθος 
πεπὶ 1114 νο ΟΠ μέξεν σάτα ἀϊςῖς ΡΏΙΠο ἤγαγιις. Εεγνγα αἰτῆγ.- 
τατηδιοῖς δῖα 18 ΡΟεεῖςὶ5, εἰς φυΐθιις ἴῃ Ῥτοχίπι Ῥτδεςεδεπείθιςν 
ἴτᾳ 4 ἀπιι41115 Θτ14Π|») ἱπποιιατῖς ἃς Ρεγορτγιηῖβ νοοθι5 Ἔχιίαα 
1ππῖπι πο Πῆ. 

τ ὑπερατϊροίξεσαν 1 Δῇξοέγοτῖο ηἱ πιῖα Ἀπ οἰ Πτιῖ ) ἵπ Ατεϊσασαπὰ 
φαδτιιη λίπ ὙΟοιΙΠὶ ὃς ρΑτις!Ἀγιιπὶ νι ἔγεαιεπείοτα ἱπρτίπιὶα 
εοπίρίςει:3» ΡΑΠΠπ| ἃ νοτοτίθιι5 το ργθῃοπία εἴ, Τιαιςίξηο ἱπ ἈΠεΞ 
τοτιπῈ ρτάςοερῖ. τ. ΠΠ. Ρ. 451. [. ὅς ἴῃ Ινεχίρβαπο τ. 1, Ρ- 969. 
ὙΒεπη, οτ.], Απηπλαπο Ῥοετα Απίδοὶ 1. Π ς.41τ. Οετεὶ!, τθ14. 
οὔδει. ἃ Οτεβουῖο φιοαῖε Ναζίαπζεπο ἰά τεργθἢ επἤμπι ἰη [μ18-» 
ΠῸ; Οἵ. 3. ἴῃ ἘῸΠῚ. [4 ποῆτο οἔ ὑπερατηικίφειν, πΑπὶ ἀπικίζειν ἴὲ 
ἴδιας εἰἘ,, ἰρ[ε πιοχ ἐχρ! σας τὸ ὑπὲρ τὴν μετρίων ἀτθίδα. 

6. λεπ)ολογίᾳ ἐδιδ] νο οἷς λεπήολογίας ἱπτογρτοτατίοπεπι νεῖθ- 
τεβ᾿ Ογαπιπηδιῖς 5 96 Πι[Π4Π| ἜχἤθεΓῈ ΠΊ ΘΠ πὶ. ΨοΪ ἘΠ᾿ ΠῚ ἤρηϊξ 
ἔςᾶς »ραλεγίαηε Οτατὶ τὶς ταὶ ἰσχνα τῶν φιλοσόφων ζητήματα 
γΕ] δὰ (θγηρανγ τεβογτα, [ο, 46 δι ωέρεσιν ἀκριβῆ, χρὴ ἐπι μελὴ κατοι 
μερισμὸν τῶν ἐν σκέψει, {δ εἰ έια ον ἐγ αἰἠοελαίεγγαίες γεῤις ἐἐ φιεῥιᾷ 
Αξέμητ, νῖ τοῖα ογᾶτ10 πτοτῖς ἃ (Ὁ! πδτυγ ἀϊα  Ποηΐθιις : ν. νοτογοπὶ 
Οταπιπιατίσιη δ Ατ ΠΟ ΡΗ. πιιδες Ρ. 144 ὅς 169 ὅς δι ϊ]άἀλπὶ ΡοΞ 
ἔτεγῖου [8 π[π5 πηΐδ1 ἱπίπίτιιτο ΡΕΠ οἴἶγατί σοπυιθηὶ “πῖον νΙἀδταγν 
Λόγων επὶπὶ ἰδέαν ΑΡΟ]]Οπίο ἐπησκημένην {Π16 πο δὶς ἀοίογιθεγε » 
σαρῖτ. Αἰγαπηοπ δρια ΡΒΙοΙγάζιιηι νἱτίς ϑορΒιῇ. ἴῃ Ατἰῇοςϊς 
λεπ)ολογία νά ετιΓ Ορροὴϊ τῷ ἤχῳ ἢ. 6. 2 γ4" 111 δ᾽ γερρεγο ογ.:3 
τἰογεῖς [θπογο, Δἀξοαιε το πυϊτατει ογαιὶ οηὶς ἃς πιπηογὶ ἀεξεζξιπν 
νἱάδτυγ ποῖᾶγε, Ρείιις τάπιεπ ἱπάϊσατο ἢσηίσατα ῖς Πιπιῖ 
ΡτΟδ ΑΒΗ Πις . ΟΡ ἀπτοςεα. ἄς ξοπίδαιεητία. [γε νεγθὶ δίδωμι αὐ: 
τεπι ἴῃ Βᾶς {πτιιέξιιγα Πρπἰ βςατίοπε νἱα. ἤιρτα αα ξᾶρ. ΥἼ. 

7. ἐδὲ εἰβωνευομιένε Ἴ νΟΧ οὐϊ ποπ ἴτα ἔὰοῖ!ς ἱππδηΐας ἐχδέϊς » 
τοίροπαεπτεεπι Ἀοπιάπδιῃ. (ἱς, οΕΆς 1. ρΙυτγίδιις οἰγουπηίοτιδοπς 
ἀλπι ρυτϑῖε: δὲ Θγέοίς αμέφρρ ἀμείςοηγε ἐπ᾽ ἤζεοι τ. ΧΩ 
[ξνρρηογυἷς γ ἀἰφη6 ἦη8. ογρεγιὶ γα ίονιο αἰἠγερινείαέογε,ρ, 4ηεῦνε εἰρωγῆς 
(Θγαεοὶ μοίραν 71.) δ 0741 6705 ασοορίϑγεεσ, ΠΣ [ρρεείαεῖο ἴῃ ἐο τοὶ. 
πήεθας, αιιοὰ ϑοογδζες ρῦαε [Ὁ βεγγεῖ ἀϊσεη αἱ αὖ αἰ τὶς Πάτα πη, 
δζ ε0 ργϑετεχει ἰΠτογΓορ τ] ΟἿ} 5 ΠΕ] οτὰ δὸς ἀοοθτα ςοπαΞ 
τέταγ, Αρο]]οπίο γεγο Ππιρίεχ ἀϊσεπαϊ ροπιις, ΠῸ πὶ ἔα βίαι: 
ποη ἄμπ!ςε,, ποπ αἰ ΠἸπιμ! δείοη 5 4υϊρρίδπὶ Παρ οης ξαϊΠδ, ποῖθὲ 
ἰηάϊςδτ, 401. ντΊη [δι ο πεῖ ι}5 εἰξ., ρ!απὶς νογδῖς δος (δὲ βῥάεγὶ, 
1τὰ γέρε ῥαθεγὲ, ἀϊχοτῖτ, ΝΠ τἀ ππθη πιὰ 5 ἐερωνεύειν 60 {ξηἴ ῃἰς 
Ὑοπιγὲ ΠοΙ͂γο 7 4110 γυΐρο γεπῖς, νι ἱγγιποπεπὶ ποῖοι: ντ κα- 
ταγέλωτος ἀπεχόμενον ἱπῖ ρας ΑρΟΙ] οπίμπι, ντ Ῥγιβασογάπι) 
Ῥίορεη. 1. Ν ΤΙ, ἢ χι- 

ἃ ἡ περιπατῶντος ἐς τοὺς ἀκροωμένες} δι 14, [π κατεγλωπισμ. ἱερ: 
ἅτε περιτατβντὸς. Οετοτιπὶ ΝῸΧ περιπώτα ἅΡ, Ατιορἤδηειπ 
Ἀδη. ΑΦΕΙ͂Ψ, (δ. τ. Ρ. 2:6. δὶς οςςυγγῖτ, δὰ ΠρηϊΕςδτίοης ἀιὰ δὶς 
ψεγθιιπι εἰ οδυήιιπι; πε ΠΙρα αἰ ςἐρτατίοποπινεὶ διατριξὴν ΠΟΙΆ Ποὺ 
ἀπο νεγθο ἐπὶ αοαις γεδάϊάθγε νεῖεγος Οτδηιπιατῖςϊ. Περὶς 
πατεῖν γ ἰτΆη16 » εἰς τινά γ Ε[Ἐ οπηρ ἀἰφηο ἀἠξερέαγε, ςοὔτγα εὐπὰ 
ἀϊπογεγο. Ν προ (οἰ εθαπε ϑορμιῆαε ἀροῆτορβε βλέϊα χά αἰἥεας 
τἴεπτεϑβ ἱπτοσγοβάπάο ὃς τεήροπάξηο πιῇ οἰϊπὶ εἰς αἀἸϊΐριυτατε. 
Θυο ποτα ΟΠ ΠὉ [Πρ] οἶτον ΑΡΌ]] οπΐις ἤπε οὐπηὶ ἀἰϊεερία- 
ὥρης {ςπτεητίας [49 τἀ πα υ1π) ογάφηα ργοροπέρ δέ, 

Ω} φέρεσϑε: 



12 ΡΗΪΠΟ τ ΚΑΤ 5 ΡῈ ΥἼΤᾺ 
νοναλμὶ 9 ἁσῖ, (ἐἦγο ορογέφε : (ερκεηείδοαις 11- ͵ Δ Ἂς Δι Ὁ Δ ,ὕ - 

φέρεσθε:, χαὶ χρὴ εἰδέναι. 'καὶ δόξαι" βραχξι!» 
Ν ἐδ ΓᾺ. ἡ .«Ὁ οἱ τ ἐδ 

κωϊΐ ἃ. ὠμῶντινοι» κυριῶ τε ονομωώτῶ ἑοῦ: ΚΟλ τα 

ἡ “» ῃ ΝΛ. ͵ὕ ᾽ Χ’ν- 

Φυκότω τοῖς πρώγμώσι. κῶι τῶ λεγομένω ἡχῶ εἰ- 

Υ Ὁ μ ΨΥ ἢ , " 5» 

εν, "ὥσπερ ἀπὸ σκήπ]ρε ϑεμισευόμενω ". ἐρο- 
ἢ δὲ » δ» ἢ Ἵ2 ΖΕ 

μενξδε αὐτὸν τῶν σενολεσιχϑντῶν τινος. ὁτξ ἐνειιοὺ 

Ξ “ " ὔ "» γε») “ 

5 ζητοίη ἢν ὅτι» ἘΦ η. μειρώκιον ων ἐζητήσω" νῦν 
Ἂ, Ν -“ 5 Ν ,ὔ Δα πν.5 

δὲ ὁ χρη ζητέν. ὡλλώ διδώσκειν ἃ ευρήκώ. “πῶς δὲν» 
͵ὕ ἵ λ ͵ὔ ᾿ς , 

Απολλώνιε, διωλέξεται ὁ σοζὸς ; πάλιν ἐπερομενξ 
Ν ε ͵ μ “Ἢ Ν ͵ 

εἶυτον. ὡς γομο.9᾽ ἐτής» ἐφ. δᾶ γῶρ τὸν γομοϑετήν» 

“ ͵ , -“ "7 
ὦ πέπεικεν ἑαυτὸν, τωῦτω ἐπιτώγματω ἐς τὲς πολ- 

᾿ -“ “ ᾽ -“ ΟῚ Υ͂ 

λὲς ποιξσθαι. ὧδε ἀυτῷ τὰ ἐν Αντιοχείω ἐσπεδώ- 
που Ὁ δ Ν, ξε Ν 3 ͵ ᾽ 

ζετο, καὶ ἐπέσρεζεν εἰς ἑώυτον ἀνθρωπες εἰμδσο- 
,ὔ 

τῶτὅς- ͵ 

ἢ Ν Ν “ » 

Μι δὲ τωῦτω λογισμὸν ἑαυτῷ διδὲς ὠποδημίας 
" Β ἈΑΤ Δι δ ᾿ 

μείζονος, ἐγθυμᾶται τὸ τνδικὸν ἔθνος καὶ τὲς ἐν 
- “ ᾿ Ν , » 7} Ν 

ὠυντῷ σοζῷες. οἱ λεγόνται Βραχμᾶνες τε καὶ Τὲρ- 
"“- -:} ͵ Ἵ , 3 ᾽ “, 

μᾶνες᾽ εἰναι προσήκειν, ζήσως:γεω ἐἰνδοὶ ὠποδημιᾶν Φ 5 τἰϊῃ 
Ν ἧς ΠΣ ἐμ ΩΝ ἌΡ ΕΣ , 

τε κῶι ὑπέερορίῳ ὡιρεσσα!. ευρήμῶ δε κῶς τὸς μογδς 

ἐποιέιτο, οἱ Βαξυλῶνω καὶ Σξσα οἰκξ ἡ γὼ ᾽ υλῶνω κωὶ Σϑσω οἰκξσι» καὶ γώρ 

ἂν 'καὶ τὠκείνων διωμαϑῶν ὁδῷ «χρώμενος “. καὶ 'καὶ Ὁ χρώμενος ἡ. καὶ 
ἈΕῚ ψν- ἸὯΔ νι " γ- 
πρὸς τἕς ὁμιλητὰς ἐπ ὄντώς; ὠνέζῃνε τὴν γνώμην. 

Ω ͵ὔ ῶ ἊΣ ᾽ »“Ὕ Ψ “ ᾿ 3 

πειρωμένων δὲ υτῶν ξυμββελέυειν ἕτερα", ἐἰπῃ ἀφελ.-- 
Ῥ ͵ τ» ͵ὕ ΜΗΝΑΥΝ δ ͵ὕ 

χθείη τής ὁρμῆς ταύτης : ἐγὼ μεν θεες, ἐφη; συμξύλες 
,΄ ᾿ ͵ὕ γ εν 

πεποίημαι» καὶ τὼ δεδογ μένω ἐρηκοω ἢ. ὑμῶν δὲ ξά. 
ν , ᾿, {ἢ «Ἐνχϑλοίέ ΕΣ 

σάνον ἐποιξμην, εἰ πρὸς ὥπερ ἐγώ εῤῥωσθε. ἐπ ει τοῖς 

15:1: οἶτῦς 

Πππ Ὀγειιθ5 ὃς Δἀατηδητη86 , νΟΓ68 ΔΠΓΕΠῚ ΠΊΔΧΙ- 

πιὸ ργοργίδο γος σοπιιθπιοηεπππας, δὲ απ 

40 60 φγοίεγοδαπειγ (Ὀπίταπι ἡποπάαπι νεῖπε 

τορία οἀϊδα Ππαροῦθαπί. [πιογγορδηζο δπτοπι» 
οἰππὶ Αἰ Ι]παπάο {Πογαπι ὅ| ἀς γοθιι5 ΠῚ ΠῚ] (ας 
τοῖς ἀϊίρυταπε ποπποπηῖπθ,, τὰ ποη ὅς ρα 

ΑἸϊ χα ἃ φιαογογου ἢ φμογδα, τείροπαϊε, με. 

ρ χάοίείξεμς (ες φδμ4 φμαομλγ ἽΉΟ ἀμδοης, 

πο; φηδέγεγε, (δ 4 ἡμμοῦ12.4 ἀοτεγο ορα ἐδ ΐ. (ατα- 
416 Ῥοσγο ἱπίογγοσαγος εἰπὶ : 410 παᾶπὶ ρβέϊο 

Ἰοίτατ, ο Αρο]]οπὶ, (Ὡρίεπίεπι ἀϊίριιζατε ας εἰδ δ 

γὲ ἐερίίαίογεῦη, τείροπάϊτ : πεπηρο ὁρουτοι !θρη 
Ἰαζογεπι {πᾶς ΠΌΙ Ἰρῇ δηΐθα ρεγίιαίς., εδοπι. 
41115 ἕδοϊεπα ᾿πηρεγαγε. Αταποιτα, πᾶς η Δη- 

πος ΐα τγαύζαιῖς Πυάϊα (8 Ππαῦτιεγε: τὰ δά (Ὁ 

ςοππογεῖς Πποπιπο5 αὖ ομηπὶ ἀοξτίπα αἰϊοη!1- 

ΤΏ08. 

Ιλ Πιδος ἰοπρίοτί5 Ῥογερτί πϑεϊοη!5 ΠὈΙ ἸΡΙ ἴΠ- σα ΧΠΧ,, 

ἀιήπε ςορσιτατίοπεπι, ὅς αὐ [πάο5 Ργοβοιςο πα 

ςοὨΠΠαπιςοορῖς,, (ἀριςητοίααςε αὶ ἴῃ 115 1πηΐ| αὶ 

ΒιαςΠπηαπο5 εἴ ἀϊσαπειν ὅζ Θεγπιαποβ: ἀέςεγε, 

ἱπηυΐοπ5, ΝἸγαπιϊπποποπι, γε δ Ἔχγογοβ αἴσθαζ αἵσ 

48 ἱπτοῦγα ρεγερυῖπα ἱποίαγοίςατ. Ργαθτογοα Μα- 

σοβ ςοπιοηῖγο, 4] ΒΑ γ]οπίαπι ας δι Πα ΙταΠΣ 

ορεγᾶς ργοτίππι ἀπχίς, Ιάθο ἀπ Οαμ16 5 ντ ὃς τρίο- 

ταμη (ἀρ οπεῖα δηϊπηπτη πη πεγεῖ, Ἰτογ {π|ςιρίοης, 

ΤΙ ΟΙρΕΪΙς ἰσίτιγ, πος ἴδριοπι Ππασεθατ, σΟΠ[Π- 

πη ἀρεγαῖτ, Οπληπε 11 411 οπηηῖα Ρεγίαα- 

ἄοτα ἱρῇ ςοπαγοηζαγ, ἢ ηπ8 8 ργοροίιο {0 ἀπιὸν 

τοτοροίξης: Εσο, ἀἰχίτ, 2 εθς φαῤήῥμλ εοηγμ- 

ἐογε:, δ᾽ εογηῆ Ῥομα 4672 ἐχροίμλ “ούω,, γε- 

βγαριφηο κερὶ ἘΧΡΟΥ ΔΡΉΦΉΡΗΙΗ ) 422 αἱ ἐαάρηι. σά 

446 ἐρο 4γμἦγμο ὙΑΙθ4{1.  ϑμαημαοημάθηι 1π2: 

9. δόξαι βραχῶκι 1 Ῥτίοτες εὐἀΐς. βαδερδης αὐ δόξω. Ατῆςα- 
1ππὸ οπηῖπε 514. γεέξο: νῖ μοι κύριω τε ὀνόματα. Ἰάεπι 51 485 ΡτῸ 
ἀδαμόντινοι Ῥαι]ο ροΙὲ Βαθεῖ ὠδαμαάντινει- 

το ἀχώ εἶχεν ) ποη δά νοςεπι; [δ 8 ΠιιπιεγηΠΊ Ογατί οπῖ5 ἃζ 
ψεγθοσιπι ΓΟ πογάπι σΟΠπΊροΠεοπεπι ΠπΙΠὶ νἱ ἄδεια ἐρεξζατε. σεγ- 
τε επὶπὶ ἀε ἰδέα λόγε» ποπ ἀξ ργοπυποίδιοπο Βις ἔεγηο. Ὀ1θε- 

τὰης δυῖοπὶ ἠχὼ ὃς κρότος. ϑῖς ἴπ “άγίαηιο επῖπιὶ ΡΒ] οἴτατιις 
ἦχον δι κρότον ἀϊΠπριίτ, νεσθᾶ εἴμ ἔπε: τὴν δὲ παρασκευὴν τῆς 
λέξεως ἀπὸ τῶν ἀρχαίων σοφιςῶν περιεβάλλετο ἤχω προσάγων μᾶλ- 
λον ἤ κρότῳ. [ὨτοΓρτοιδτ!ΟΠΕΠῚ ποῆταιῃ Βγπταῖ, 4106 ἴπ εριῆο - 

115 φασαις ἤχε ςοηίριοια {ινίγτιιβ » παῖδ απο νοςὶ5 πιο- 
ἀυ!απηῖηὶ ὅς ργοπιποιδτοπὶ οποῦαθ Πμ]]π15 ]οςι5, Οετῖς Αὐτὶ- 
Ῥᾶτγιπὶ Βορ ἢ [τ8π| [πτρογάτοτί ϑειιθσο δὉ θρι 0}15 βα7ε καὶ λαμ- 
πρόν τι οὐ ἀυταῖς ἡχῆσαωι ἀἰοῖτ ῬΒΙοἴξγατις ποίξεγ, νδὶ ἀξ εο. 
δὶς ἴταψπε πες ἠχὼ τῇ φϑέγματος καὶ ῥυϑμὸς τῆς γλώτίηςγ 418ε 

᾿Ἀπηριτῖάεπι πη ῬΗδιοσίπο, 1άεπι πη; [ςἀ πος ργοπιποιδιοπίβ 
ἄεοοτεπι, 1ΠΠπ4 οτατιοπὶς πιιπιογιπιὶ ποῖατ, Οἴδγιπι μος τσ 
75 πιαρὶβ εχ 115 φυδς Βᾶθεῖ 14επὶ ᾿π ΡοΪεπιοπα; σπῖι5 διε ἀϊ- 
εἴταν φϑέγμα λεπῆδν, κρότος ϑαυμάσιος οἷος ἐπεκτύποι τῆς γλώοτης. 
Οὐοά ποτα ςοτῃροείοπεπι ὅς Πγαέξιιγαπι ΟΓΑτΙΟ πῖ5 τα ΠΙΠΙΕΠῚ 5 

νοςεπιῖπ ρτοπιπιαπήο ερτεσῖς [Ὁ πογαπὶ ΡΟΪεπιοηὶ δας. Ετῆς 
νθίφις ἔεγε ντίτιγ νοςς ἤχα δὲ ἠχῆσαι, 485 ποῆτο 1π νἱτῖ95 89- 
Ῥαιξασαπι ἔτεαμς πε! ΠΠπια εἰς, 5ὶς ντίτι ὃς Εππαριιο ἴπ Ηἰπιεγῖο 
Ῥ. 166, κρότον δὲ ἔχει καὶ ἦχον καὶ συνϑήκη πολιτικόν, ὙΜΌΙ τΑπιεπ.» 
κρότος ἀεα1ιε 40 ἤχοςα ἃ συνθήκηνγ ΠΟ) [ΠΕ] ΟγΕ772, τε ξοττιιτ, 

1 ἀπὸ σκήπτρε ϑεμιςευόμενα 1 15 Ἰεσίτιγ ἂρ, 5814, 1ῃ ὠπε- 
γλοπισμ. ὃς ϑέμιξεν. ΝΌΙΪ πείοϊο συγ πιπτατιπι γοἰμεσὶς Πα σπις 
Ἀεϊπεῆμς ποῖῆετ σκήπῆρε ἴῃ σκηπῇ8ν ΠΙΠ πο ροἤετίογεπι ἰεξεῖο- 
πεπιαρπα ῬΒοτίπι οὈίδγιεπι, Ἀεέϊα οπιπίπο τεσερῖα ἰεέϊῖο 
εἴπ νιάστιτ. ῬαΓῆΠι σκῆπῆρον χὰ ϑέμισας͵ Ξοπίμηρῖς Ἡοπιετ, 

ἢς 1]. Β΄. ν. 266. εἷς κοίρανος ἴσω, 
Εἷς βασιλεὺς) ᾧ ἔδωκε Κρόνε παῖς ἀγκυλυμήτεω 
Σκῆπῆρον ἠδὲ ϑέμιςας 

ϑις Ῥᾷιῖο ροῖ Αρο ]!οπῖι5 ἀἰςεῖς τὸν σοφὸν διαλέξεῶ αι ὡς νομοβέτην! 
12 φενολεσχόντων ] φενολεσχαν ὃζ λεπ)ολογεῖν ςοπίαπαῖς Ατί- 

ἢορΒ. ἴηι πρθιδ. Ρ. 143. 6ΞὃΡΌΑή"ἡ ψυχήμε πεπότητοη 
Καὶ λεπτολογεᾶν ἤδὴ ζητε χρ περὶ καπνᾷ φενολεσν ἦν. 

φενολεσχῶν Πεπηρε εἰ ἀς γεθιι5 ΠΙΒΠΠ1, 4114}15. ξιππι., ἀϊ ΠΈγοτα. 
12 ζητοίη} ἐγ Ῥέγαγρῆμο ραγέεηγε αἰἠρπίαγεῖ ,, νὰ [Ο]ορατς 111 

Βοπιηες ἴῃ 5. πὶ! οἰεηταπάϊ σδιΐα. 
ΟΑΡ. ΧΙΙΧ, ικ ἐνθυμῶτοι τὸ } μδες ἰεξξίο εἴ, ΄ιιαπὶποπὶ 

Μ55. ταπταπὶ οπιπε5 ποῆτι. [εἀ4 ΑἸάϊπα 4ποαιιε Ἔχ ες εἀϊτο, 
ααδιαις ετῖαπι ργο δ ιῖς ΟΥΆΓΈΓΙΙ5 », ὅς ππατοῖπὶ Πδτὶ {αὶ δ᾽ τοις 
ϑαϊπιαί, νε πηῖγεγ Μ γε! !ππὶ ργδετο πῆς ᾿εξξοπεπιὶ πιδηϊξος σοτΞ 
τυρταπι» Βαθεῖ ἐπὶ πὶ ἐνθυμεῦ ταυτό. ᾿ 

2 Γερμᾶνες ] Ῥτίοτες εὐἀϊτίοπεϑβ ἰεσερδηῖ Ὑρκάνιοι, πες Αἰϊεοῦ 
Μϑ85. ψετγιπι π|8}] Δ [αγάϊη5 πποὶ μοῖοίξ ἡπλπὶ οχ ᾿γγωβηέσν 
βυριάιππιο ρορυϊο, ἔλοογε ᾿πάοτγιπι ΡμΙΠοἴορμος. Ἐχ Με- 
σαῆμεπε ἀιι25 νοὶ] τῖθις νεῖ {εξξδϑς ΡΗ ΠΟ ορμοτιπι πριά ᾿πάος 

ςοπβιτυῖς ϑεγαθο, Βραχμενας να Γερμάνας : ΒΟταΠῚ ταις Ποπιεπ 
ΔὉ πιαπθεπῆθιις σοτγιρτιπι ἔα {8 ἴπ Ὑρκανίας ΠΌ]]ὰς ἀπ δίτο, 

3. ὑπερορίῳ αὐρεόται ] δυθῖπε, γῇ νεὶ χώρῳ. ἙΕπυπιηιε (επίωπι 
ἡΠυῆτας Ἐριοῖα ΑΡροΙοπῖ ΧΙ. Οσεϊεγιπι {ριοῖο πιίῃῖ 
Αἰτη]παπάο βιϊτ γενέσθαι ΡΓῸ εἰρεόϑαι Ιερ Ἔπάτπι οΠῈ, ντ ἤτ [οηι9 : 
ΟΡογ εγῈ ΠΜΈΕ16772 ἀποδημεῖν Χρὴ ὑπερόριον βεσὶ ἢ. 6. ραίγλαγα γείϊγ: 

4676 δ᾽ γεγεργίρατί, 
4 ὁδῷ χρώμενος } νε χρῆδγαι βίω θήκεγε» χρηδδαι τέλει »πογί, 

ἴτ ὁδῷ χρῇ δ)αι ἡΠεγ ἤαεεγε Πρηϊβοατε ρυτο. 
ς ἔιρηκα ] πιδὶ πὶ ἤρηκώ γ γε [βηἢις πτ: «κοί ἐρῃ; ργούσεωρε 

ΕΥ̓ φορ λεε [ἐψηογ, ζ 

ΖΠΥ 



Ἐ16.1.ς, το. ἌΡ ΩΝ ΟΝ 

μοί τος ρέγἠῥῥ;» ταλρέο, ξδ᾽ ῥῥλίοίορδὴσε ὁῤ6- 
γα γα ͵6, ΕρΟ “ΠΗ ΖΕΙΣ 200. 710. 716 (ρίεμέλα 
δ᾽ ρα ερτοῦ αἰμεοχί. ΗΠ ἀϊἢ]ς Απίοςῃία ἀϊίςεῆιε 
σἰπὶ ἀπ ΟΡ 115 ΓΑ ΠΓΠΠῚ [Δ ΠΊΠ]1ς5, 411 ἴῃ ραιγία ἔπεγαης 
ἔμπα, ΦΠΟΓΙΠῚ Αἰτογ νο]οςίταῖε,, αἰτοῦ ραϊοτὶ- 
Ἐπάϊης (ΥἹΈ Πα] ἐχος!]Ἔθαζ, 

ερ. ΧΙΧ Υ οπηἰετα 1 ἀπε Ζυιδτη ΝΊημπα, νΌ] Πάτα ροῆτα 
Εἰ θαγθαγο ἤαδίτι. ΕΠ ἀπξειπη Πι5 [πᾶς] Β]Ἰαο,ειι- 
ας Δ νιτοημς ΓοΠΊρΟΓΕ ραγιια, ἧς ηαῇ πηοάο νο- 
᾿ΙΟΠΠα ργοηπίπθηῦ σογηπα. Ηἰς (ΠΟΙ ΠΠΟΥΔΠΤΙ, 
ῬΙατααῃς ἀς ἤδεα ἡπαπὶ ργορείας αἰ βοογάο- 
ξε5 ζοπηρογία Παρ οηεῖ, ΤλΔπηἰ5 Οσσαγγίς, ΝΝΙΠἰμ5, 
ΠΠΕΠῚ [ΠΠΠΠ0 ρε ΘΙ Παε! ΟΠ 5 ὃς ρΗΠΟΙΟρΙἶας ςο- 
χηΐτεπι εἰ Ππ{{,, ΡΙαγ πιαπιηις Ὑιγὶ ςοπίςγααῇε 
ΚΠΟΠΊΟΥ ΔΙΊ, αἰχί., [5 ΔΠΊΟΓΟ Εἰτ15 Πρίιι5, ὅς τἰπο γα 
«ταρίάτι5: ΠΟ ̓  πγιι5, ἀἰχῖς, ΑρροΠοπί, τὶ συϊάςπι Πεο, 
Ἐρὸ ἀυζεπιτο ἄποο ν[ι5.Ναπησιιε ὅζεροποη πμ]10 
ΖἸδὶ ογὸ ργαεῖο. 51 Θῃ ΠῚ Αἰπια ΠΙΠ}]. ΒΑ γΙοπα., 
ἀμιζεης. ἰτογ ποιΐ., δὲ ααίςαι εἰδ νγδίαπη., 
ὑπάς Παιεῖτα ρυϊάθπι γράῃχ, νἱοοίσιιο ἰπ χιίσις 
Ξοπηπιοαἃ Πηΐ ρμγα. [πιὸ ὅς Ἰϊπριιας θαγθαγο- 
κὐτη, φιοζαιοῦ παπὲ: {ππὸ δζετ ΑΓΠΊΘΠΙΟΥΠΠῚ» 
4114. 4114 Μοάογιτη, δὲ Ῥογίασιμη, δὲ Οδάμῇο- 
ΤΙΠῚ ΣΟΠΊΠ65 4116 Θᾶ5 ΘΡῸ ἱπί6 Π50. Ἐσο ιοαιις, 
Ὁ απηϊςε, {Π|π τείροπάοθας, μας οπιπος που, οσιπὶ 
ἘΠ]Παπὶ ταπιεπ ἀἸἀϊςοτπη. Ἐὰ αὐπηίγαητε ΝΙ- 
ἩΪΟ.. ΠΟΙΙ. ἰπαμπίεδαξ, τηϊταῦ!, ἡποά ογηπος Πο- 
τη ππιπι ποιί πη Ἰπριαβ : πάῃ ὧς πᾶς ΠΙεητίο Πο- 
ΤΆΪΠΕ5 ΡΓΟΠγητ ποι. Λάογαμε ἰρίταγ οππ ΑΙΣ 
γῆ, νε {Π2 ΔΘ, ὃς αυαί! ἀδεπιοποπι ςοη- 
᾿Παογαιίς, εἴσις ἴτὰ ἀἀΠαοῆς ργοβείεης ἴῃ Θρί- 
οὐκ, δὲ αίςαμ ἃ αἰάϊγος στηοπποσία γε π δ Π5. 
Ἐγατ δῖοι ΑΠγγῖο. οἰοουτο 4 46 πη. πηθάϊο- 
5. ξογπηᾶβ Θη τ ἀἰςοπάϊ ποη Οδίδγιαθας, γε 
41 ̓ πῖεγ Βαγθαγος οἤϊεε [η ΠΊττιι5. [15 ταπΊοη. 
{πᾶς φαοείαϊς ἀρογθηξζηγ, ἃς ἡἴιας ἴῃ ςοπιετγία- 
τόπο Πογθηζ, σαάθαια νι Δ ΠΠδε, δε ἀπά δι ἀς- 

᾿ 

ΠΠΎΞΑΝΝ ΕΝ υτδι 23 
-ς» »" Ν νυν μωλωκῶς ἔχεε, ὑμᾶς μὲν ὑγιωίνεῖς, ἔφη; καὶ Φι- 

“,᾿ " Α λ ͵7 ΓΤ ΄ λοσοζείτε. ἐμοὶ δὲ βαδιςέω, οἱ σοζίω τε καὶ δα 
γ -“ ᾽ . ͵ “ ῥβῶν με ὥγει. τωυτῳ επῶν, ἐξελαύνει τῆς Αγτιοχεῖ- 

Ν “ , -« Υ »" ὡς μετὼ δυοῖν ϑερωπόντοιν, δίπερ ἀυτῷ πωτρακὼ 
" φ᾿ κἀν ἃ λα ΄ ἢ ε δὲ » " ἤςφην, ὃ μὲν ἐξ τώχος γρώζῥων, Ὁ δὲ ἐς κολος. 
κα νον -“ ᾿ Χ Ε ͵ὕ “ Ι ὦ μα ὡὲ ὠφικνξίται εἰς τὴν ὠρχωίων Νενον ᾽ν, ἐν ἢ ἀ-: 

“ 7 “ ἘΡΥ γαλμα ἵδρυται τρόπον βώρξωρον. ἔσι δὲ ὥρω αὶ γι 
ΣιοἾμ, ΑΨ. ἔχεν, , ἐξ ἱνώχε΄. καὶ κερωτω" τῶν κροτάφων ἐκκρξει μικροὶ 
ΝΣ ͵ ᾽ πωὶ διὸν μέλλοντα. ἐνταῦθα διωτρίξοντι, κωὶ πλείω 

,ὕ ἢ δὰ 5... ἢ νὰ: ξυνιέντι περὶ ΤῈ ὠγώλρμιωτος ἢ οἱ ἑερέίς καὶ προ- 
» ὔ ς δ Φηται. προσεζϑδοίτησε Δώμις ὁ Μίνιος 5, ὃν κα- 

δι τὴν -“ ε τώρχῶς εζην ξυνωποδημῆσαΐ οἱ, καὶ ξυνέμπο.. 
͵ »“"Ἢ ΄, ,ὔ δον γενέσιϑαι τῆς φιλοσοφίας πάσης, καὶ πολλὰ 

“» Ἁ ͵ ὰ Ω τᾷ ἀνδρὸς διωσώσασθαι. ὃς ὠγασιϑ εὶς ἀυτὸν, καὶ 
ὔ, μὰ » «Φδο ν ὕ Ὰ ζηλώσας τῆς ὁδξ, μεν, εφή. Απολλώνιε, σὺ μὲν 

δὶ ΚΑ ᾽ Ν ,ὕὔ ὮΝ, Γ Ν ; Θεῷ δυο » ἐγὼ δέσοι. καὶ γάρ μὲ καὶ πολλῷ ἣβ -) ᾿ ον ΟὟ 5. δ ᾽ ἀξιον ευροις ἀν" εἰ μὲν ἀλλό τι ἐκ οἶδα, τὲ δ ὃν εἰς 
ΑΝ οἱ μὴ ἢ εἰν τὸς 9 δ ἣ Βαξυλῶνω ἄγον, πόλεις τε, ὁπόσαι εἰσὶν, θιδ' φραἰγελθων 

᾽ ,ὔ Ν ᾿ ᾿ “᾿ 5» ͵7ὔ Ἢ δ πτώλαι, καὶ κῶμως, ἐν αἷς πολλὼ ὠγαϑα καὶ μῆν 
ΨΑΥΝ ΩΣ , τ χ) , Ρ καὶ τὰς ζιωνὼς τῶν βαρξάρων, ὁπόσαι εἰσιν. εἰσὶ δὲ, 

" Ν ΄ "ὔ ᾿ )7ὔ ἀλλή μὲν Ἀρμενίων, ἀλλη δὲ Μήδων τε καὶ Περσῶν, 
Υ Ν 7 7ὔ ἄλλη δὲ Καδεσίων 1. μετωλωαμξάνω δὲ πάσως ". 
5» ἀν 9 ΜῸΥ ε “ “΄ἷ΄ νῷ μδδ, ΟΛΗ͂ΝΝ ἐγωδὲ, ἔπεν, ὦ ετώρε, στωσῶν ξυνίημι, μωϑῶν ἐδε.. 

“ δ , Ὁ μίαν“. ϑαυμάσαντος δὲ τῷ κινίῳ, μῆ ϑαυμάσῃς, 
. τὶ ἐμ Ω δι τν Ἷ εἶπεν; εἰ πάσας οἶδα ᾧωνας ἐνϑρώπων ς, οἶδώ γὰρ 
δ) ν Ἐν το 1.εν ἣν ᾿ ἡ καὶ σώ σιωπῶσιν ἀγιϑιρωποι . ὃ μὲν δὴ Ασσύριος 

͵ὔ ᾽ . ε - 7 - Ὡροσηύξατο εἰυτὸν, ὡς ταῦτω ἤκεσε, καὶ ὥσπερ 
)η μ, “" ᾽ “ν᾽ λ Ν δαίμονω εβλεπε; συνῆν τε ἀυτῷ ἐπιδιδεὶς τῆν σοί. 
8 ν “ἷ , ἜΞ ον“. καὶ ὁ, τι μώϊϑοι μνημονευων. φωνὴ δὲ ἣν τῷ 

͵ 
5 Ν Υ ᾿ ᾿ Ν ᾽ Ασσυρίῳ } ξυμμέτρως πράττασω" τὸ γαὶρ λογοειδὲς ἐκ εἶχεν ", ὥτε παιδευθεὶς ἐν βαρβάροις. δᾶς 

᾿ μὲ» , Ν » ἷ“ " υφίκοι » -“ Ξ- τρλθην δὲ αἰνωγρώψαι . Κῶ. συνδσιωαν; κοὶ δ» Τι κδσεν ἡ εἶδεν ογωτυστῶσσοῃ ν καὶ ὑσσόμνημώ τῶν 

ΟΑΡ, ΧΙΧ. τ ἐς τὴν ἀρχαῖαν Νῖνον 1 Νίπιυιπι 1Π|4π| νοτο- 
Σαπι, ἽΝ ΠῚ ορας, ΡΟΠ ϑγγίασαπι Μοπατομαπι ἀείξγιιόξαπι ἀφα- 
γἱϑῆνε ἵ. ε, Ρεπίτιις ἀε] στα πη δἰτ ϑῖγαθο 1, ΧΥῚ. Ρ. 737. [κιςίδηιις 
ποαας ἵπ ΟΟπιεηΊρί πεῖ. Τὶ. 1. Ρ.345. Νῖνος μὲν ἀπόλωλεν ἡδὴ 
καὶ ἀδὲν ἴχνος ἔτι λοιπὸν ἀντῆς. 864 ταπηεη ὃς Ὑ εἴτις {1 Οἷι- 
δ τορηο ΝέπΣ πιεπιῖηῖς ΑπΠΆ]. ΧΙ]. ς. 13. ΟἿΡΙΑ ἦν ἐγαριε ϑγός 
Νύος θείῃ [ἡ ρ»εα [Βάἐς “7 )γὴπε: ὃς Απιπιίηις 1. ΧΧΙΠ, ς. 6. 
«441 4θενια Νόρες εὐ εἰτεῖίας φής οἱ Ρεγπαἐς γέρρα ροοάογαι ὅ7 6, 
Ἐοβαιταῖα ᾿σίτιγ Νίημ5 ροαμαπι ἃ Μεάϊ5 ἐπεί εἤεσ, Οὐ 
ΦαπΊοη ΓΛΙςίΆΠῸ ΕΑ  ἘΠΊι5 ὃ 4 οτιῖς ἀϑῖατε Απιοπίπουύιπη, 
ἅπλε πιεήϊα εἰὉ ἵπτοτ δοίατοπι Ταςιτὶ ἃς Απηπιίαηϊ, ὅς πιιϊ- 
ἴσπι Νῖρὶ (Ὡρεγεῇϊ! θεοί ρίνγπα, αἷς» ἡμα θὲ Ῥόϊ οἱδρε [4 γμε- 
σίίπὸ αἴσεγε φιξαενε ἰΐσεσί. Νεπηρα δριὰ Τπςϊάπιιπὶ Μοτςιι- 
τίτις ἰσημπεπς τεπιροτίθιις ἀπε ]υΐοτῖθιις5, ἃς τεξιιγάτίοπεπι ΝΊπὶ 
φητεςεάεητῖθιις ἱπάτιοίτιγ, δι υϊ ἀοπὶ ὃς Ογοείιπι οἴξεπάϊς ΟΠ α- 
τουτὶ ἴῃ εοάεπι Ὀἰαϊορο; οἰιπὶ 50] πο αὶ ἀρᾶτ, Ῥγαθίξης οἰπὶ.» 
Ῥταείεπτε. 

2 1 καὶ Ἱνάχϑ ] νεῖ νὲ Αροϊ]σάοτιις μδδεε!. 2, Ατοὶ ὅς {{πεπεϑ,) 
Α[ΟΡῚ δ!146. Τὴ) 6 αι ἃ Τ᾿ποπε᾿ Ζεϊουγρα ἱπ σαπάϊ 4α πὶ νας ολπι 
τηϑταῖα ραηπι Μυτμορταρ α!. (τᾶς σδυ εἢ ιοά ραι]ο μοί 
ἄπ ἤδτια εἴτις ράτιια σογητα Οδ ογπθηταγ, πιυζατιοπὶς {ΠΠπ5 ἱπ- 
ἀϊοίαπι, φιο ἃ οτἀϊπατίο Πες ἤατιας ἀριιὰ Ογᾶεςος ῥτᾶς ἔς ἔργο- 
Ῥόπουσ ϑυτοσ εἰ Ἠεγοάοτμο ],1, Ρ. ὅδ, 

3 Νύωος ] ν. ποτατὰ {πρτὰ δ ς, ΠΙ. ποῖ.ς. 
4 Καϑδυσίων] Βεης ἱπτεγ Οφίριμπι ππᾶγε, νὲ ὲχ δίγαδοπς, [)10- 

ΔΥΠΟ, δίθρμάπο ποιτη: οοάεχ γεθίπας παθοβαι Καθλεθίων, γε Ἰερίτων ετίλιπ ἀρὰ ΡοΪγδίωπι]. Υ,, Ρ. 380 δζ 421. ᾿ 
5 μεταλαμβάνω δὲ πάσας] δὲ ποτ Βαδεθδης «ἀϊτίοπος Ρτίογες,. τεῆίτυϊ εχ Ὑ δείσαπο ρτίοτο ἧς Ὑτθδίη. Ἂν 
6 πασῶν ξυν. μαϑὼν ἐδεμίαν [84 ταπιεπ ἱπιεγργδτς νεΐασο 

᾿πέγα δριια ΡΕγαοτεπι ςᾶρ. 27. δὶ νἱα, ποι. Οποὰ Εἰδίο 40- 4ις ΟὈἰετιιατιπι οαρ. ΥΊΙ. ᾿ 
7. καὶ ὅσα σιωπῶσιν ἄνϑρωποι ] ἵ. 6. σορΙτἀτοηος, Βοππίπηπι, δ ππ|{|4 δ] τι δαῖτ ΝῚ, ς.14. ὃς ἀξ ἸΑτ ἢ α εαάεπὶ πιαδες],11]. ς 18, 

Κωφὲ τε ξυνιεὶς καὶ αὶ λαλᾶντος ἀκέων 
Οπέπιὶ εείαπι Αἰ ἰεσας Εμίε Ὀἰσοαρ. ὙΠ ἃς ΧΙ, ἰρίξ γεγο νεγῇις εἰξ ἀρὰ Ηεγοάοτιπι Ι. 1, Ρ. τι. πιεπιίηΐς ὃς Τεγι}}, ἀς Οτάτ, ς, 11. Τοαερμορμῦη ὁγαρμίὶ Ργεῤὲ: δ᾽ ριον, ἡμηηεξ, ἐρεεδίηρο ἐξ’ πο» 
ἠοφικεγηεοηγι λαμ ϊο. Γ 

8 ἐπιδεδὶς τὴν ξοφίαν) νοτθιιπὶ μος α]18ς αυΐάοπὶ ποιηϊηὶ πιο ἱπηρίειγ ἱπιογοθάξηῖε ριοροΠιίοης πρὸς γε] εἰς, ατιάπηδη ὅς 46. {οἸπτα νιγράτιιγ ἤπς ποπιῖπες νῖ ἀριι Ρ]Αῖοπεπὶ ἐπεδῆδὰ ϑαυς 
μαςὸν ὅσον: ἰάεοσις Βος ἰοεοο ἐπιδὲς τὴν σοφίαν εἰς ῥγοβεῤεν μάρεεηεηρ ααὶ (ρ εν" 4,02.» τις ΟριιΣ ντ ΡΓΔοροΠτῖο ἰηΐδγδίωσ, 

9. τὸ λογοριδὴς ἐκ εἶχε) “πῇ, Πιρτα ρᾶρ, ΠΙ, πος. 4. 
τοιότων 



"ἂς. 

24 ΡΤ, δ Τ δ ΒΕ ΥΙΤᾺ 110.1. ς. 20. 

τοιέτων ἔωβύναι, σφόδρα ἱ ἱκανὸς ἦν, καὶ ἐπετή- 

δευε τῷτο ἄρλφω ἀνθρώπων. ἡ γῶν δέλτος ἡ τῶν 

ἐκφατγισμάτων" τοιξτοντῷ ῷ Δάμιδ' ἐγξν εἶχεν: ὃ Δά- 

Ξ μὲς ἐξέλετο μηδὲν τῶν Απολλωγίς ὠγνοξσθαι!. ὠλλ᾽ 

δ τι καὶ παρφϑέγξατο, ἢ ἢ εἶπεν: Αἰαχεγίαθβαι 
ἃ 

καὶ τἕτο. καὶ ἄξιόν γε εἰπέ; α. καὶ πρὸς τὸν μέμ- 

᾿ ͵ ᾿) 

ψψάμενον τὴν ὃ τωτριδῆν τωὐτὴν ὠπεφϑέγξατο. δια-- 
, ε ,ὕ 

σύροντος γεὶρ ἐυτὸν ἐνϑρώπε ῥωθύμε τε καὶ βασ- 
" “ ͵7ὔ ,ὔ 

κάνε» καὶ τοὶ μὲν ἀλλω ἐρϑῶς ἀνωγρώφϑειν φήσαν- 
ἀνὰ ν ἀνδρέ ἊΝ ν “Ὁ 

τος. ὁπόσω τῷ ἀνδρὸς: ταυτὶ δὲ, τῶ ὅτω μικρὼ 
᾿ ]ὕὔ - ᾿ 

ξυλλεγομενον, παραπλήσιόν “πε τοῖς κυσὶ πρώτϊ εἰν; 
« ,ὔ Ν 5 -»“ Ἷ 

τοῖς σιτε μένοις τὸς ἐκπίπγοντω τῆς δαιτές' ὑπολω- 
7] “Ἢ ᾿ » 

λαβὼν ὃ Δάμις, εἰ δαῖτες, ἔφη. ϑεῶν εἰσι, καὶ σι- 
»“᾿ ὴ , ͵ὔ "ὧ -“ 

φϑνται Θεοὶ, πάντως πῈ καὶ ϑεράποντες ἐυτοὶς εἰσιν, 
- ͵] »-“ ὟΣ ᾿ 7 1 -“ Ἴ δ ͵ ἐν 

οἷς μέλει τῇ μηδὲ τὼ πίποντω τῆς ὠμδροσίως ὡ- 
"ὕἷ ὧδ λ ἑ ἊΨ, Δ » ἡ 

πόλλυσθα!. τοιῶδε μὲν ἑτωίρε καὶ ἐραςβ ετυχεν» 
ΤΑΙ νι» ΄ ἠ 
ᾧ τὸ πολὺ τῷ Οἰε συνεπορευϑη. 

,ὕ δὲ 2 Α , Δ' ͵ὕ “ ,“«" -“ 

Ι νη: εὐὠυτδς εἰς τὴν μεσήν τῶν ποτῶμῶν» 
ε ,ὔ ͵ὕ -“ ͵ὕ ᾿ ᾿ 
ὁ τελώνης; ὃ ἐπιξεδλημένος τῷ Ζέυγμωτιἦ, πρὸς τὸ 
᾿ ͵ τὶ ΤΥ ας Ψ αἰὐλν ε 
σινώκιον γε» κ͵ὶ ἡρώτω ὃ, τι ἀπάγοιεν» ὃ Ασολ- 

͵ὕ ,ὔ Υ ͵ὔ ,ὕ 

λώνιος, ἀπώγω, ἐφ. σωφροσύνην; δικαιοσύνην. εἶρε- 
Ἅ, ᾽ ͵ὕ 3 ᾽ δ ͵ " ᾿ Ν 

τήν» εγκρώτειαν᾽, ἀνδρείων , ἀσκήσιν» πολλὼ καὶ 
“ ͵7 "» ΜῊΝ, ω Ρ , Ν 

ὕτω ϑήλεω ἐίρως ὀγόμωτω. ὅδ᾽ ἤδη βλέπων τὸ ἑαυ- 
“» ,ὔ , πλν λίῳ ᾿ ͵ὔ ΠῚ 

τϑ κέρδος, ἀπογρώψαι ὅν εᾧη τῶς δέλας. ὁ δὲ ἐκ 
͵ ἘΠῚ ν , , ͵ 
ἐξεςιν εἰπεν" δ γοὶρ δέλας ἀπάγω ταύτας. ἀλλὸ 

Ν ΡΩΜῚ »Ἥ ῃ ς 
δεσποίνας. τὴν δὲ τῶν ποτωμῶν μέσην ὁ Τίγρας ὡ- 

ἥ, «)} Ἁ 

ποζφαίνει καὶ ὁ Ἑυζβρατής » ῥέοντες μὲν ἐξ Αρμενίας 
4 , , "" ᾽ 

καὶ Ταύρε λήγοντος" παεριβώλλοντες δὲ ἤπειρον; ἐν 
Ν Ν ) -» »“ " 

ἢ καὶ πόλεις μὲν. τὸ δὲ πλεῖσον κῶμαι. ἔθνη τε Αρ- 
Ἵ , δ ἢ ε 
μένιω καὶ Αράξιω“, ἃ ξυγκλείσαντες οἱ ποτώ- 

ΚΣ “ Ν )δ' ΜῈ -“ ͵ 
μοὶ ἐχξσιν,. ὧν κῶὶ νομῶθδες “οἱ πλείσοι σείχε-- 

Τιπεαηά!5. ἀοαθνν ἶΝ 4ε Βυϊυϊδεπιοαὶ τε- 
διις φοπηροποηαῖϑ νΔ] ας ἀρτιις ογαῦ, ἰάσιις πποτῖα- 
᾿ταπ| ορεπης Ργδοίϊαθαῖ. ἜΝ ἴτάπις Αο φιῖς 
Ζγη722 Ἵροδονίὴ Πᾶς ἱπίεπιίοηε αὉ 60 (τεῖρίας εἰ, 

5 ΠσοΓ ΠΙΠ1] δογιιπι μᾶς δά Αρο ]οπίμπι [ροέϊλπς 
Ἰσπογαγὶ ΠλαΠϊς., νογαπα {Π 14 πηΐητι5 εαπὶ εἴα- ' 
ῬοΓΑΓΙΠῚ Ργοτα δε, γεὶ φυοσιπηιςποαο αἰχις 
(ες, ̓ π]Ἰτγεγας γε βεγγι ν ἱαε. Μετγοπτιγαιις αἷ- 
Ἱερατὶ 486 σμἄαπι, Πιυιάϊιτι πος εἴπ15 γοργεῃεη- 
ἄεηα, γείροπάιϊε, Ρεγῇείπρεπεε ποπιρε ἐαπὶΠο-. 
παῖπο οοἰοίο ἃ ἱπι!4ο., ὅς ςεζεγα μάθη γεξξδ 
8ΔῸ εο ρεγίζείρια ἀϊεοπῖς, (ξηγθπτίας πείηρο νἹ 
αἴδψ6 ΟρΡΙΠίοπε5. εὐ νεγο, “πο Εχίριια ςοηρεί-. 
{ἐπ ήθο, σατε}]15 ειπη ΠυΉ1]6 πη εἰς, 4] πϊςὶς ἀ8 
τηοπία «Δ επί νείζαπίηγ5 [τεἰροη 65] [)6- 
τα 5,11 ςοπαϊ ἴα ἡπααις, θογαπιίιης, Πλϊαας ἐρεῖς 
Ἰδητν [Δ Π.111 οἰππηΐπο Ἰρῇς 56 Πα Ἔγαητ, ΠΕ] Ὀ115 (Ε 
σαγάθ,νΈ ΠΕ νε] πηῖσαθ, πᾶς ργοοϊάδης, απ Ὀγοί!ας 
Ῥέγεδης, Ταϊεπηῖασιο (οἰ απὶ ὅς ἀὐπίςσιμτι Π8- 
ὅλα εἰς ΑροΙ]οπίι5, οπὴ αιιο Βέβυσιν νίτδο [πὰς 
Ῥάγτα ΠῚ ρεγερι, 

Ἔ  ῆς δῖε γοΪςηζεβ1Π ἘΣ ΠΕ αι δ κοιρις Ο8Ρ. ΣΧ, 
ὈΠΙσαπιι5, ἐπ ντρο Ζοιιρπτατίς σοΠ[Ίτιτας, ἃ ταῦτι- 
ἰὰς ἀοςοάοτο ταΠπς » υίάηιιε ἀάιιε!ιοτοπεῖ ἱπῖοῦ- 
τορι, ΑΡο Ποπίιο ὦ Ἰρίταγ, φάμεύο, τείροπαϊε, ᾿ 
2626) 42221472, 2: 2211472. τὐγέμ 67,2.) εομέζμε22- 

2λάηγ) (07 12 εκ :εμ, ἐο εν ΔΜ 4221) τλυῖτα, Θαα. 
ξεπιίηεὶ ἸΠᾺοπλ' ρεπογὶς σοηποέξθηβ ΠΟΠΊΪΠΔ ος 
Τιιπι ΠΟ, ἸαοτῸ [0 ἱπίοπτιι5, απ ἰρίταν ἰπ ταδα- 
ἰβο δτοια!ῃξ Ἰχιτ, Δης 1145. Αἴπείας μος, Αροϊ- 
Ἰοπίας ᾿παιῖοθαῖ: πο απὶπὶ 4ης 1146. {ε4 ἀο- 
πλπᾶ6 Πιηΐ 41145 ἐρὸ Δα άτπιςο. Μεϊδροιαππίαπι 
φπτεπὶ ΤΊρτί5 ἐογπιαῦ αι ΕΠΡἤγατοβ, Εχ Αὐπιο- 
ηἰα δ. Τ 01 ἜχεΓΈ 115 ἀε]ασοηζος, Γεγγαυησιο 4πη- 
Ὀιεπζας, πὶ 414 οἰπ!ταίας αι ἄοιτ αἰ τας {ππτ| τπια- 
ἸΟΥ͂ ΓΔ Π]6 ν]σΟΥΠΓ Εἰ Πιπλογ 5, ΝΑΓΟΠ 65 ΘΠ 
Παδιτδηῦ Αγπιεπίδθ ὅζαγαθες, τα5 ἀπ ίθητζος ἢπι- 
11 σοπτΠ θη, ΕΧ 1115 Επατη ναρῚ ρἰεγί]ας οὔει- 

1ο ὑπόμνημα τῶν τοιότων]ὔ 8:14, ν, Δάμες ἱερὶτ ὑπομνήματα 

φοιώδε. 

τι δέλτος ἡὶ τῶν ἐκφατνισμάτων) ΥἹ ἀδτιγ ΠΗ ὶ τὐτα!τι5 ἔυ1{ ΠΡ τί» 
ατιο ΠΔπιῖ5 σοΟΠΊΡ]οχι5 οἱ [ἐγπιοπα5, 411 ρᾳΠηπι ἄατα οσσαοπα 
Ἀρο]ϊοπίο ἐχοϊάσγιης: αι! δι15 Γογιρτῖ5 ποίγαπι αθίάζεπι [11-- 
χατγίατὶ νἹ ἀΐπηι5. Ἐχφατνίσμωτα Θηἰπη {ππ| ργορτίε πιοπίδγιπι.» 
Ἰῖψυῖαε » ἥτιδε σαηίδιι9 Ἔχοιτίε θάπτιγ, σε εχ Ατβεπδεο Ϊ. 11. 

ηίξατ, σοτγιρτα νοχ ἱερίτιγ ρ: ΗεῖγοΒ. ποη ἀπδῖτο ἐπί πὶ εἀπὶ 
Ἶ ̓Ωδίειοπάαπι οΠε ρτο ἐκφαὔἼἶἷσμάτων»ειιπὶ ἱρίς ἀϊίεττε μᾶης λέξιν 
ἀπὸ τῆς φάτνης ἀεγίπει, Τί τυϊ5 ἴτααιε {16 δ πε ᾿ἴδτοὸ υἱ- 
ἄθγιγ εχ δα, 4ιιάπὶΐπ ργοχίπια (δ ιιεπείδιι8 σοπιπσιεπιοτᾶς ΡΒ 1- 
Ἰοῆτατσιις, ργο ᾿δτο 1110 πα ἀϊς ἈΡΟΪο βία, 

ΟΑΡ, ΧΧ, εἰς τὴν μέσην] Αττὶῖς, τὴν» ἴΠ εἀτεῖ5 οαλ ἤτιπι, 

ΟΠΊΠε5 σοάϊςε5 ποῆτὶ Βαδεπι, ἃζ τεο ἱρίᾳ ροῆιυ αν 
2 τῷ Ζεύγματι ] πιαῖε ῥτίοτγες ἱπῖεγργεγαβ : ραδ οαγας χαῖρον. 

ἑον ές ρογιεῖς ῥγαείεέδως ἐγ. Ζεῦγωα νιὸς εἴ δά Ἐπρβτατεπι, γη- 
ἀε ὅς ϑιγάθοπὶ 1. ΧΥ͂Ὶ ἱπιτίο νοοδτιγ τὸ Ζεῦγμα τὸ κατα τὸν Ευ- 
φράώτην. ἹΜεπιπὶτ ὅς ΡΙ᾿πίτς 1, Ψ,, Ἡ. Ν.. {εξξ. 21, νἘ1 ντθεπι αἹ- 
οἵτ “γάρ ες Ἐπρόγ τς πούτίορι, στὰ ε εὔῖαπι ποπιεπ ντρὶ) φιοά 
πεπιρε 1δ᾽ ἄἀιιδε τῖρᾶε ροῦτε ἱππρογεπῖαγ. Ἠδς ΒΑςοΠιΠὶ Ρτῖσ 
ΤΠ ΠῚ ἘΠΡγᾶτοπΊ, Ροπτε ἱπί ξέξο, τγαπῇιε αἰ οἴτν ἱπάεαιις ποπηῖ- 
τῖς ντθὶς ογίρίπεβ γερετῖς Ραιυίδη. ἰπ Ῥῃο είς. Ρ.345- ὅς Ρ᾿ ̓ πίτ|5 Η, 
Ν ΧΧΧΙΨ, 43. Ηδς Ῥατῖθος Ευρῆγατεπι τγαπῆγε ἀἰϊοῖς ΠΟ ]. 
ΧΟΙΧ, Ρ. 402. νπάε δε ΙΠάοτιις Ομλγάσεπιις πηεπιϊπὶς ἴῃ »μαρισ- 
πόμα ΒαγεΡοῖς Ρ. 2. Βᾶς ημοᾳιε Αἰεχαπάγιπι τγβηπιῆς ) αἷς 

ϑῖγαθο 1.ΧΥΤ. Ρ.74.6. 4 ητ1ο ὃς Ρεήϊπειε γι οσαυῖς Ζειρῦηια Τιςσάπιιδ 
1. ΨΊΠ. νεγῦ 237. Εἰυίά ἐπι ντθ15 ἔτετιπι πιθπτῖο ρᾶιὶο ροίον ὶ ἢ- 
ΠΛ ΠῚ ΘΓΓΟΓΕΠῚ ἱπίθγργεσεβ οΟΠΊΠΊΪοΓς. 

3 ἐγκράτειαν ἢ νοχ Β8ες ἴπ φιδυζάαπι σοἀ ἀ. οπιίττίτατ. 
4. Αρμένια κρὴ Ἀράβια 1 ἀε ΑτΑΡΊθιι5 σοητδιι5 ἱπ Μοείοροιδ- 

πιῖᾶ το ἐεχρεάϊτα, Αταθεθ, αιιΐ Ἀείδιυιὶ ἀϊσδητιγ, μος Πιε πιο γα 9 

τα Ρ]Ιπῖο Η. Ν. 10, :ι. ἐοταπιααθ σᾶριζ ϑίπρατγα ἀἸοἰτιτγ 486 
πόλις Αφαδίας ΘΕ Η ΠΟ εἴἶαπιὶ οἴ, 6 Ατπιεπίῖθ Απτοῦ ϑίγαθὸ 
1.1. 0.41. πὶ γ δ] Ατπιεπίοτππι, 5 γ γογαπι ὃς τα ιιπὶ πιεπη! ΠΗ, 
οὖ τῶν τριῶν συνεςῶσαν τότων ἐϑνῶν Μείοροταπιίαπι ἄοςεῖ,. Ὀδ 
5γγΐς εἰϊλπι, νεῖ ἢτι δεῖ οσε νι νοςῖ5 7 {)γἱῖς, ἴῃ Με[οροτοπιίας 
1άεπι ϑῖγαθο Ι. ΧΥ͂Ὶ. ἱπῖς νθὶ “0)γῖσε πιοαιῖπε νθηῖτο ἀἰοῖς βαόγο 
ἰοναῖα2 ὃς πιᾶρη ΠῚ ρδττεΠῚ ΓΕΡῚ ΟΠΗΠῚ αἰγοιπηίαςεπτίτιπι, ἴῃ 41|1- 
εις ετἴαπὶ Με, Ὀροίανη ρατίεπι ςεηΐει. Ὕετθα εἰιις: τῇ Πέρσιδε 
χρὴ τῇ Σεσιανῇ συνώπήεσιν οἱ Αοσύριοι» καλξσι δὲ ὃ στ τὴν Βαβυ- 

λωνίαν, κο πολλὴν τῆς κύκλῳ γῆς ἧς ὺ μέρει χρὴ καὶ Ατερίω, ἐσίνν 
ΤΙ ̓ἈΘὰ τὰ τῆς Μεσ' οποταμίας ἔϑνη ̓  τὰ περὶ Τορδιαίες κθὴ τὰς 
περὶ Νίσιβων Μυχθόνας; μέχρι τὰ Ζεύγματος τὸ κατὰ τὸν Ευφρά- 

τὴν. Υτ πιίγιπι ἢτ τεγτίαπι 1|8π| Μείοροταπιίαςε ρεητοπι ῬΒ1]Ο.- 
ἤγατο ῃϊς εἶξε ρυδείθγπι ΠᾺπ|. 

ς νομάδες] Νορηαάίες α βεγημμγανραές ρθε, ριαραίλα (μαφρος εἰ, 
εἰογμος ρίαν γς οὐγομφη γεγο: ῬΙΪπῖμ5 Η. Ν. 1.,,2. ταῖς δἰῖτεν δ- 
ἢϊνς. ἈΠαπιθαεος Νοπιδάδϑ ἱπιγὰ ἘΠρΡΉγαῖεπὶ πιεπιοτγαε ετίαπι 
ϑιγαδο]. ΧΥΤ. Ρ. 753, 4υος 'π Μοίοροιαπιίάπι ἱπρτεῆος ἀϊοῖς 
{0 ΑἸςμαεάαπιο Κεδες ἴμο. 

Κζαηΐς 



πο τὰ Ξ 

Γ ΝῪ 

Ἰο τοπιπλ τε]. 

Ἂ» 

118.1.ς.20. ΑΡΟΥΓΟΝΙΣΙ 

ταῦ. αὐϑϑ τη[απος (ες εἤξ ςεπηίξηζες, νὰ ἴῃ 
πιαγὸ (8 ἀείζεπάεγε αἰ ξίτοης, χυάπάο δά ἢμπηϊ- 
ΠΔ Ρογραηῦ, Δ0 ἴεγίαθ Πἰπποπι Ππαίογιτι [{4- 

ταδηζ ἀπ δίτιιτι. ΠΠ|4 επὶπη νΌΪ ΘαΠΊ., ἡ Δ 1Ὶ ἀι- 
πον ςοητ πε μεῖς ρατίειτι ΠΝ ἰπἸάο πὶ 
ἐπᾶγε ἀδουγγαπε. ϑιηΐζ, πὶ ἀϊςαπε 'π ᾿Ραϊιάος 
ΡαττεπΊ ππᾶρπαπι ἘΠΡΠΓατίς αἀΠΠ γα], ὅς ἴῃ τεγγὰ 

ἄςπι πιπς βιπαπη ἐπιοτῖξ: Οὐΐάατη ὧκ αι- 
καὶ αϑ ἀς εο Ιοχμεπεες αβγηταπε, ᾿ρίαται {Ὁ τοῖ- 

ἀἰαρ[ιπι ΓΌΓΙΙ5 τη Αθρυρίο. Ῥτοάίτο, ἃ Νι- 
Ψε δυζεπη δοσιγαῖίοῦ ἢτ ἢ 0- 

5, ὨἰΠ ] ας ῬγΔΕΓογΠΊΪΓααγ σογατη, απ46 ἃ [)ὰ- 
ἰδο 1 ἴῃ Πἰτίογαβ [ππε τοίαζα, αἱ πΠΊας εγαῖ ἡ] ΘΠ, 

δείατη αιιαθ ἴΠτῸΓ Βαγθοτος υἱτὶ παῖς Πάτα ἔπ6- 
τ Ἐχρόπεγε : ΨΈΓΙΙη 4 πηαίογὰ πηαϊογθας 

ἀαπηίγατίοης ἀϊσπα πος νοσᾶξ ῬγΟρΟΙ τιΠῈ ἀγριι- 
ταφηταπι, Νόη τάτηξη απο {πὰ ργοζεξτο ργδο- 
ἐεγπιϊετοπάα : ξογεῖγιο Ππεπηρο, ἥτιὰ ηἰχιις Αρο!- 
Ἰοηΐας ῥὸτ Βαγθαγᾶβ βΈπεες ὅς ἰατγοςϊηϊὶς ἰηβοίἴας, 
ἃς π΄ Ἀοπιλπογηπὶ αἸτίοπς ΡΟ τὰς πα παπαπη. 
τοῦ ἕοςῖε: δε ἀριοπεῖα, ροῦ απᾶτη, Αταθιη πλοῦς, 
εουίσες ργοξοις, γε δγαζογαπι ἃΠΙΠΊΔηΓ πη γο. 
(65 ἱπτο!]ΠΠσογοῖ, Ηος δυζεπι αἰ άϊοῖς οὐμη ῥοῦ 
ΑΥαδας ἱΠποσίτοῦ ἔλθογος, 4.1 ἧς [ἰεπεῖα ὧς νῇι 
Εἰπις ΓΕῚ Πηαχῖπὶα ᾿ῬοΠΠοδαης. ΕΠ επίπι Αγαῖσας 
Ἰηζογ να] σαγιτη πος ορρίάο, νὲ ὅς διιθ5 δαΐδας 
ζαζαγα σαπδηῖος, ρα Πα ἀτηὰς ογάςι]α: σοηϊ ςῖ- 
ΔΠξ ψΟΓῸ Ὀτιιτας νος65 ἀγασοπιτη ῬΑ, ντ 4111 αἰ- 
σπηῦ, ςογάο: ̓ ἀδοϑος νεγοίαγιμη οἱ 4111. 

τῶν, οἱ μὲν, καρδίαν, φασὶν, οἱ δὲ ΓΒ ἥπαρ᾽. 

ΤΥΑΝΕΝΘ18. ὃς 
4 δ ͵ ᾿ - 

σιν ὥτω τε " γνησιώτως εαυτὲς ον. ὡς ἐπὶ 

ϑαλατἥάν τεῦ καταβαίνειν τ» » ὅτ᾽ ἐπὶ τὲς 

ποταμες βαδίζοιεν. ὅ ὁρὸν τῈ ΗΝ τῆς γῆς τὸν 

τῶν ποταμῶν κύκλον: ὐποτόρνευσωντες γορ τὴν 
, μή » ᾿ ᾿ λ. ’ 

πρϑειρημενην ἡπεῖρον . ἐἰς τὴν ὠυτὴν ἵενται ϑώλατ- 
ΣΙ 2 τ “, Ἷ 

των. εἰσὶ δ᾽, οἱ ζϑασὶν ἐς ἐλος ἀφανίζεσθαι " τὸ πο- 
νἶ 7 ΙΝ -“ ᾿ Χ » 

λυτξ 1} ὥτῷ, καὶ τελευτῶν τὸν ποταμὸν Τοῦτον ΄ ἰώ 

"ἐν τῇ γῇ". λόγε δ᾽ ἔνιοι ϑρασυτέρῳ ἐζφριπῆονται, 
7ὔ ν ΜΡ α ΕΛ » ὕ ὔ ζρώσκοντες ἀυτον ὑπὸ τῇ γῇ ρέοντω εἰς Αἰγυπον τε 

, 2 ᾽ ἀναφαίνεσθαι καὶ Νείλῳ συ[κερογνυσιϑαι ἧς. εἰκρι- 
Ὅν ΔΝ »" »" ζολογίας μὲν δὴ ἕνεκα, καὶ τῷ μηδὲν παρωλελέϊ- 

7 δι » Ἶ ὔ ι ἘΝ κὰν ) 
φϑαι μοι τῶν ἐγγεγραμμένων ὑπὸ τῷ Δώμιδος, 

ἐδολοόμην ἂν καὶ τὰ διῶ τῶν βαρβάρων τότω σπε- 

δασθέντω εἰπεϊν" ξυνελαύνοει δὲη τὰ ὃ λόγος ἐ ες τὰ 

μείζω τε καὶ ϑαυμασιώτερω. καὶ μὴν καὶ" δυοῖν γε 
ΝΑ »" Ὶ4 ᾽ " ν» Ἃ 7 κ ) ε ὠμελήσωι “ τδτοιν, τῆς τε ὧν, θείως» ἢ χρώμενος ὃ 

) ) ) 7 Ν 

Ἀπολλώνιος διεπορέυθη βαρβαρω ἔθνη καὶ λῃςρικεὶ, 

ἐδ ὑπὸ Ρωμαίοις σστωόντα" τῆς τε σοφίας, ἡ τὲν 
ἣ ) ; ΕΝ ͵ ἙΝ 

Αράΐξιον τρόπον ἐς ξύνεσιν τῆς τῶν ζώων φωνῆς ἡλ- 
" "» Υ Ν " ϑεν", ἔμαϑε δὲ τῶτο διὰ τετωνὶ " τῶν Αραξίων" 

,ὕ γ ) » ΟΝ κ πορευόμενος » ἀρισῶ γινωσικόνγων τε ἀυ]ὸ καὶ πρατ- 
͵) 8.ϑ ΑΝ »- Ύ τόντων “. ἔσὶ γωρ τῶν Ἀραξίων ἤδη κοινὸν ", καὶ τὸ 

' ἐφίϑον ὠκείειν “ μαντευομένων ὁπάσω οἱ χρησμοί ξυμδάλλονται δὲ τῶν ὠλόγων, σιτόμενοι τῶν δ' φακόν- 

οὐ δέω τε] ἔς Βαθεῖ ςοὐ Ὑτθίπ. δὲ Ὑ δείςαπιις ργῖοῦ : ρτὸ ὅτω 

τιν 410 ἴῃ ρτιοτίδιις εἀϊαοηιθις εγατ. Οὐ. Ὑγδίπας μάθει δ᾽ ὅτῳ 
“τοι ντ ὃς Μοτεῖϊις ἴῃ πιαγρῖπα σογγεχεγαῖ. 

7 ϑάλωϊαν τε] ἔς οηχπε5 Μ58. ποίει ργὸ δὲ, αιιοὰ ετγᾶς ἴῃ 
εὐϊεῖς, 

8 ποταμῶν χύκλον] ῇς ΠΑ δ ΤΙ. Ρ. δ Επρῆτγατος ἃς Τὶς 
δης ἐγκυκλωσάμενοι ἀϊοιυσταγ Μεσοποταμίαν. Ἐτ τρί Μείο- 
Οἴαπιίᾳ κύκλος μέγας ἀἸοίτιΓ, ἕν ὦ περιβαλλεόγαι δι Πυιηῖ, 

ἐμά, Ρ. 8». 
9. εἰς τι ἀυτὴν ̓. ϑαλ.1 Πηιῖπι ἘΟΙΙΠΕ ῬεγἤοιπΊ, αιοᾷ ὅς Ἐγαῖο- 

ἢδεπες ἀρηουὶς ἀρ. ϑιγάδυη. 1.11. ρ. 8ο. ὃς ΤΙΟΩΥΓ περιηγο ν. 
98ο. Ηἰ τάτπεῃ δοςίρίοπαϊ ἐς ἀσχίγο Ἐπρηγατῖϑ αἴθ ο , Π8Πὶ ἢπι- 
ἢετ ἱπ Τιργίη ἱπβιπάϊταγ. ΡΙ πῖις Ν᾽, δι ἀε ΕἸρΉγαςς, οἴγοα δείθης 
εἰαηηῥναὐβαενεὶ ἡμξαας Τιρνὶ. 

τὸ εἰς ἕλος ἀφανίζει] ἴῃ ἢἰϑ Ρ]Ίη.].ς, εχ εγὶογὸ μεθ αἰμεδο 
Βαδγίο»περν ψμομαίαν, Οῥαίάσεαε οαρι, ρει, γπιράϊανηφμε ῥέσγιε- 
ἀπε. εἰἠΠγαίλμεν ἰπ ραίπαίος. Νεπιρε ἀς τοῖο Ευρῆτατο πὸῃ ἃςοῖς- 
Ῥίεπάλιπι ἰά εἴϊε ἃσποίοιίς ἱρίς Ῥῃιοῆτγδτιιθ, αυᾶπάο τὸ πολὺ 

εἰυτῇ ἀφανίξεἔϑαι εἰς ἕλο αἴτ. (Οο ἀ γετὸ γοῖῆτπις ἀἰοῖτ, ἀοχτγιπὶ 
Βυμς αἰ θιΠ1. Ράτγεπτε οὔϊο ν» ἴπ Ππιπὶ Ρεγοιπὶ οχίγε , Ρ]Ιηῖ- 
ὩΠΊΠΙΙΘ ΔΙτΟΓΟΠῚ οἰταῖ , ἰά Ποπ σαρῖο. ὅξεττε αἀϊζεττα εμπὶ ἰη β4- 
ἐμάες ἀἰβναῤὶ. ἀἰιοὶέ Ρτίτοτ. ἃς ῬμΠοῇγατιις ἀφανίξεοϑ αι εἰς ἕλος, 
τελευτῶν τὸν ποτ. τ. ἐν τῇ γῆ } ΟΙΘβΆπτογ Μεἰα (δ Ἐμρἢγᾶ- 

τὸν νὰ εὐπὶ ὀἐχργοίς ποίτογ υἱάφατιγ: ΠῚ 8. ἡγιάῖς ἑεπιιεῖς γέμα 
ἀεἰῥεξδως ἘΜ Ὸ ΑΤΤῪΒ, δ᾽ ποίημα ηραρλίο ο ἐχλμη ἐἤημε, Ῥὲ 
αἰβ ἀγη,165γ ξὰ ἀεβεὶ!. 

12 εἰς Αὐγυπῆον ἀναφαίνεῦνα!» κα Νείλω συγκεραννυδγαι ] Επι- 
ῬὮγατοπι 'π ΑΘΡΥΡτΟ Ἔχ τοῦγας ῬΕΠοιγα διῖς ΕΧιϊγε ἃς ΝΊ]ο τηὶ- 
ἤζετι , πυιρίαπι Ἰο50, Ἑδδυ]α οτῖα νϊάθτιγ εχ 6εο., αυοά, νῖ 
ϑητεα ἀϊχίπιις» ἴῃ γαϊμάες ἀἠγαῤὶ δ ντ ἘΠ οἴγατιιϑ Πουίτιγ ἐν 
τὴ γῆ τελευτῶν ἘΠΡὨγατεπι ογεάεγεπε ρ]οσγίαε , ργϑετογεδαια 
νῸ ΝΊΪαπὶ ἱπογεπιεητα σᾶρογα Δηἰπιδαϊιοτίογοηῖ οαπάεπι., αι ἀα 
τε νἱὰ ΡΠ. Ν, 22. 50] 1η. ς.37. ϑῖταθο ΧΥ͂Ι, ρ. 740, νπάε σοπΊπιιι- 
Ὠΐϊςσατα ποτ τκτεὶς πιεατίδιι5 ΕἸΡΏγατεπι οὐπὶ ΝΜ 1]Ο Ρυτάτγαητ, 

13. αὶ μὴν ἐ ἢς γτατίοὶ. αιιοα πιεῖ ττι5 μος ἰοςο ηϊιαπι αιοά ἴῃ 

8115 εἴ αὶ μὲν ἐς. Νοη ἱπέγεηϊιθπϑ βηϊπὶ Αἰῖςῖς ἰη βπίτίμεις αδ- 
{οἸατα ροῦτως Πιδί πες! ! εζξο γεῦθο δὲ, νεὶ ταῖϊ ἰίαιιο, νῦν ἀς- 

τε εἰ ἀρυὰ ἙΕυβαιβίμπι δα Π]. α΄. Νοη οπηπίπο ἴαπιθπ τορι ϊ4- 
ἸΠΟΥΙΠῚ αἷς» 410 ἃ ἐγία πὶ δι] ἀᾶς ν. Δώμις Τπετηγ. 

14. ἀμελῆςαι] ἔς Μϑ55.ποῆτι οπῖπεβ, Ἰ4ηιε ποῖ τας, ιιΑΠῚ αἱ ἀμε- 
λέάτων αι ἃ τη Ῥεοπδὰς εγαῖ δα ττιοπίθιι5. 

ἸΣ ξύνεσιν τῆς τῶν ζμων φωνῆς } Πι:Π| ρτΑθοίαγε δίαπιὶ Ἰπμάος 
τ ]]αΠ{ ἀϊοῖς ΠΕ 1 ΠῚ. Οεζογαπι Εἰς, ἄν, Ηϊογοςΐ. ς, Χ. Ηἰς 
Ἰερὶτ χρὴ ἐς ξύνεσιν δὲ τῆς δίς. 

1ό τετωνὶ 1 απονόοςοπι οπγττὶς Επίδ.]. ς, 
17 Αραβίυ ΔΡ. ϑι. Δέξθαν εἢ. 

δ γιγνωσκόντων τε αὐτὸ κρὶ πρατῇ. Ἵ; Εὐὲεθ. γιγνωσκόντων τὸ 
καὶ πρατθόντων αὶ αὐτό. 

19 ἤδη κοινὸν ὁρνί3,.} Επ|6Ρ. ]. ς, κύκνων ἤδη» χρὴ ὀρνί9. - Οὐδ 
τπῖηι}5 τ πε ΠΊΕ ργο απ ἰςξξιο νἱάεταγ. υἱα, ΠΝ ΟΝΗΣ δὰ 
Εὐΐεδ. 

20 τῶν ὀρνίθων ἄκϑεν] Αταῦδες εὐῖδπὶ ἰπῖθγ ςοίδγας Βηῖος 

ΔΙΌ ΠῚ νος ἐπὶ ἅτημ6 νΟἰδιιπὶ ρτοθς ρεγηοίςζεπτιες, Ρῃγν σας [εἰς 
Ἰςεῖν ΡΙΠ4Δ5), ΟἹ σας ἐεπίεε Οἴςεγο ἐς ΠὨτιΐη. 1, 4ι. ἀἀαίκηνίε 

ξδυίαπι Βυῖι5 (ο!εητίας, 0 ἃ ραίξιι ρεοι αι) πιαχίπις ντεγεπς 
ταῦ, ζαΠΊΡΟ5 δζ ΠΊΟΏΓΕ5 Πγ ἐπΊ6 ἃς ἀοίζατε Ρεγαβγαητος " δάαο ὃζ 
Ὑπεοάοτίτιπι ὙΒΕΓΆΡ. Ι Ρ. 4λδ7νδι Αγαδὲς μὰς ἴπ βᾶττε συ πὶ.» 
Ρῃγγρίδιις ἰπησῖτ, ᾿Κορώκων γ6ΓΟ ἱπΊργιπῖ5 Ατᾶδὲ5 ἀχκεν ἀἰοῖς 
Ῥοτρῆντγ. ἐς Δ}. 1. ΠῚ. Ρ.1ο4. 400 Γρεξξαητ ἃς εχ Ατγαδίςο [οτί- 
Ρῖοτε [4π|Γ οἴτατα ΠΟΠΠμ}14 πιᾶρπο Βοοδατγῖο Η]οΓΟΖ. 1.1. ο. 3. 

21 εἰτέμενοι τ. δρακόντων, οἱ μ. καρδίαν 4. οἱ δὲ, ἧπαρ] Ρίϑπς 

Βεπιίηα ἐς [παϊἰς Π4 δος ΠΕ. 1. ΠΙ. ς.9. σεηγίτια ὅς εχ Αταδιςο [οτὶς 
Ρῖοτο [)Απηῖγ Βαδ ες ἀριιὰ Βοςἤατι, Ηΐεγοζ. Ρ. ἢ] Ν -3 θη. δίπηῖσ 
Ἰὰ [ξὰ ποῆ βδάεπι Ροτρθιγηίυς μιᾶθεῦ. [ἐν ᾿Ἄραξες μὲν κοράκων ἐπ 

χβεσι Τυ ῥηνοὶ δὲ ἃ. ὶ ἀετῶν τάχα δὲ χρὴ ἡμᾶς Κρ πάντες ἀνθροπιοε 

εἰ κῃ τὰ ἡμῶν ὦτα δράκων ἔνε ψε: ηὰε Υἱτίπια ἵτα νϑτεὶς Ἤοι- 
{επιιϑ : {{ (ἔγρέρς αἰϊφιιὲς ἀμιγὲς πομῆνγ ας ἰαρρδεράο ρμγραγεί, ϑ8ὶς 
Μεϊαπιροαϊ διιγος ἰΔπΊΡεπάο ἀφ τε ἱπεο!]!εξυπιὶ ἀιηιπι Γεγηιος 
τἰδ ἀγαςοηθϑ Ρ]Ίη, 4ις Η. Ν. Χ,.70. νὉϊ ςοπε, ποδία Ἠαγάυίπο, 

Ι9) Κτησι- 



16 ΡΗΙΙΠΟΦΤΊΒΑΤν9 ΡΕΎΥ͂ΙΤΑ 
Ἂ »»“ ἈΠ 4 Ἀ 

ἸΚ᾿ κἰφοντα δὲ ὑπερδώλων, καὶ παριῶν ἐς τώ Βα- 
“,  ῳῃ{ Ἀπ ων. ἑαίνι ἢ 5 ἡδῳ ἢ 

βυλῶνος ὅρκὼ Φρϑρον μεν ὠυτοῦϑει ἥν ἐκ βασιλέως» 
ἃ γτ “ν ,7ὔ ᾽ Ν δὴν ο , 
ἣν δι ἂν πωρῆλθε τις μὴ ἐρωτηϑ εἰς ἑωυτὸν τε καὶ 

ἔνε νι ον, 4“ ᾿) Ν ᾳῳ -“ 
πόλιν, καὶ ἐφ᾽ ὁ, τι ἥκοι; σατράπης δὲ τῇ Φρερῶ 

7 » ν᾿ (3 τΥ̓ ᾽ ταύτῃ ἐπετετώκτο᾽. βασιλέως τὶς, οἱ μια!» ἐφθαλ.- 
ΜΕ Ν -“ "7 ΝΥ “ ᾿ - 

μος" ὃ γὰρ Μῆδος" ἄρτι ἐςτὸ ἄρχειν ἠκωνᾷ; ἐ ξυν- 

ΓΥΎ Ὑν5 “ὌἌἅὋἜἊΌΝ κ᾿ "ον 5» ΝΜ " 
φχώρει ἑαυτῷ͵ ἀδεῶς ζῆν. ὠλλὼ ὄντω τε καὶ ἐκ ὄν- 

Ν » , Ἢ ,ὔ Δ 5; 

τὰ δεδιῶς, ἐς ᾧοδες κωτεπεπἼώκει καὶ ποίας. ἄ- 
ΕΛΟΝ, ΠΝ ἩΝῪν ᾿ 

γόνται τοίνυν πώρα τὸν σωτρώπην Απολλωνιός τᾷ 
ε Ὑ, Ν7 2 

καὶ οἱ εἰμφ᾽ ὠυτὸν. ὁ δὲ ἔτυχε μὲν σκηνὴν ἐφ᾽ ἀ- 
Ἢ γον) ' , ΤῸ μαμάξης πεποιημένος » καὶ ἐξελαύνων ποῖ. ἰδὼν 

δὲ γ δ ἱ τὸ δ: ᾿ ἈΝ ν ὴ 
εἀγόρω ὠυχμδ πλεῶν; ἀγεζρονγε τε ὥσστερ τὰ δει- 
ἐσ," , 

λοὶ τῶν γυνωίων καὶ ξυνεκωλύϊψωτο. μόγις τε ἀνα-. 
͵ Ν ͵ὕ “ « 

Ὀλειψως εἰς ὠυτὸν, ποϑεν ἡμῖν ἐπιπεμφ 9 εἰς ἥκεις ; 
«-" δ ΄ 4 ν, ε ΝᾺ Ἐν αν 9. »“κ ν) 
οἷον δωΐμον ἡρώτω. ὁ θὲ» υπ' ἐμῶυτξ, εφή; εἰπῇ 

Ν “4 Ψ ἣν ἡ, ,ὕἷ Ἵ ν᾿ ἈΝ 
καὶ ὥκοντες ἄνδρες γένοισθε. πάλιν ἤρετο; ὃς τις ὧν 
ἐλ ᾽- - ἣ 7 ν᾽ «ἊᾺ ΝΥ -»“ 

ἐσφοιτῷ τήν δασιλέως χώρων: ὁ δὲ, ἐμὴ, ἔφη, πᾶσα 
“-ς Ἀν». δὲ ͵ δ δὲ 3,» ἔ ῤ “Ἢ ΝῚ 

γῆ". καὶ ἀνέταίΐ μοι" δὶ αὐτῆς πορέυεσθαι!. τῷ δὲ, 
“- ᾽ , 7 ᾽ -“ 

βασανιῶσε, εἰπόντος: εἰ μὴ λέγοις" εἰ γορ ταῖς σαυ- 
“7 Ν Ἵ ς 5» Ν ͵ ΄ 

τϑ᾽ χερσὶν» εἶπεν» ὡς ἄυτος ξασανισϑείης» ϑίγων 
᾿ » Ν ᾽ ᾿Ὶ ΟΝ 

ἰνδρόςὅ. ἐκπτλαγ εἰς δὲ ὠυτὸν ὁ ἐυγῶχος., ἐπεὶ μηδὲ 
«Ἶ ΄ ͵ ,ὕ ᾽ 3 ε 

ερμήνεως ἑώρων δεόμενον, ΓΝ ὑπολωμβάνοντω τῆν 
Ν ΕΝ τυ, 5, 7 ͵ “Ὁ Ἵ 

φωνήν ἀλύπως τε καὶ ἐυκόλως, πρὸς ϑεῶν, εἶπε, 
“3 »Ἣν Κ ᾿ν -“ 

τίς εἰ; λιπαρῶς ἤδη, καὶ μετωξωλῶν τῷ τόνε. 
φ 

11Ὁ.1. ο..21. 

Ομ {πρεγαῖα, δειπ ΒΑ Υ]ΟΠΙ5 πη 65 τγαηΐ- Παρ. ΧΧΙ. 
σγεῆας ἴῃ σοάες ᾿Ὀ] ἀεπα ποι άϊτα γεσε σοη ῖτι- 
ἴ05; 41105 ΠΟΙΏΪΠΙ ργδείεγιγε ᾿ἰσεραῖ πΟπ ἱπίετγο-- 
σαῖο Δητεα, 4115 1ρίς εἴθε, ἡππαε ραίγια 1ρίτπ5,, ὃς 
απιᾶπὶ ΟὉ ςαπίαπι ἀἀιεπιῆοι ὁ ϑαίγαρα αἰεπι 
παῖς οὐ τοάϊας ργαοίεςθιιβ ἐγαῖ, Εχ 115 γΠ115., (11 
τερὶϑ ἀϊσιιηίαγ Οσα}1. Μεάι15 ΕΠΙΠπὶ ργΙποιρατιπι 
Παρεγ αἄδρίιβ πηπίπιο ΠὈ] νἱζατη ᾿πάἀπ]σεθαζίιπα 
τπποτα τγαπῃσοπάδηι: [64 νεγὰ ἔτη] ἃς ἔα! τα- 
ἕογηιιἀαη5, ἴῃ. ῬΔΠΟΓΕ ΠῚ γε πιογοίηαις ᾿ποι ἀθγαῖ. 
ΤΕ θαλτγ ᾿σίτηγ ΑΡΟΙ]ΟΠῖι5 ἴηι σοιτιῖζοβ οἱας. 
αὐ ϑαίγαραπμ. [Π|ὸ ααζεπὶ ἔοττε τεπίοσγίαπι Ππργα 
ΓΕΓΓΙΙΠῚ ἹΠΊΡΟΠΙ σαγαιογαῖ, ἀΓΉῈ6 [ΓΟΥ αἰίαπιο νεῖ 
[ἀς ραγδθατ. ΝἸ ΔΘ Π5 ἰρίταγ νίγαιπα [πα]! άππὶ ἐχοΐα- 
παδυῖτ., σαὶ! πα} ]Π]Ἔγοιΐδε πιειςι]οίας,, δὲ ξισίοπι 
ορεγῖς. Ψίχααο ἀειπάς {Πππὶ τείριςιθης. νη- 
ἀε τηϊῆτις αα πος νϑημ1} νείας Παθπηοποῖη αποη- 
ἄδπι ἱπτεγγοραῦίς. ΑΡο]]οηῖι5 νεγο, ἃ πε Ἰρίο, 
τοίροπαϊτ5 {1 χια εἰίατη εχ ἰπυϊτῖς νοῦ 5 Ψ τι ροία 
ἤτπτ Πεγῖ. ΤῸΠι ϑαίγαρα ἱπτεγτγοραμῖς, Πα παπὶ οἰ 
{ει αι τερὶ5 ἤπε5. ἱπίγδιιοσις ὃ σαὶ ΑΡοΪ]οηΐα 
τηθὰ εἴς, ᾿παυλῖ, νπϊμοτία τεῦγὰ. ργορίεγεα 48πο- 
σαπαας [παγὶς ρεγρεηαὶ [αοιῖτας ἀατγ. Ηος 
ψΈγΟ. της τα ἐχοῖρίαπη, ἀϊσεήξε, ὨἸΠ ἀροτίο τε- 
[ροπάεγ5 : νεἰπατη νεγο, γείροπαςθαζ 1|ς, Ῥγο- 
ΓΒ τηδηῖθιι5,, ν ἸρίΕ ροεπᾶϑ 1185... ὙἸΓΆΠῚ 1πιιᾶ-ὶ 
ἄεηβ, ΟὈΠαρείζεμϑ νεγο εππὶ οιππςΠι5, 4π0- 
πίδπη πος ἱπτογργοῖο νἱάοθαῖ Ἔἐσεγς, δζγείροπαε- 
τε ἤπε ἀπ Πουίτατο δζ ἐχρεαϊτς, 415 νεγο, ΡΟΓΙ) 605, 
εϑὴ ρίαςῖἀε πηαρὶς ἃς γοςς ἰάπὶ ᾿πηπγμζαῖα ἀἰςεθαῖ. 

ΟΑΡ. ΧΧΙ. τ ἐπετέτακτο) τὰ Μ88. Ὑτθίη. δ Ν δεῖς, ρσῖο- 
τὶς 84ε τοίοτιρῇ ρτὸ ἐτέτακτο; 410 ἃ εσαῖ ἴῃ εὐϊτὶς, 

2 βασιλέως ὀφθαλμὸς] ποπηρε Δριιὰ Ρετίαϑ ἄμγες Κορὶαο ὅ5 Γρ-- 
ῥεγαίογῖς οομὶὶ φηίάαηηε ϑοσαύνηέμν ΑΡυ]εῖ, 11. ἀς ππαπάο, ἰητίπιῖ 
ποπῖρε Ἀερίς ἀπιῖςὶ, ἘΠῚ αποαμς ἀρὰ Ατιπορμ. Αςπατγπεπί, 
Αει.1. ο, νἱτ.Ρ.373. Καὶ νῦν ἄγοντες ἥκομεν ψευδαρτώβαν τόνΒασι- 
λέως ἐφϑαλμόν. ΑἸ]παῖς εο Ατϊῆοι. Ροϊας. Π1, συῖι5 ᾿Ιοςιπι 
οὈὔεγαδυῖς 5 Πο] Ἰ4[}. σοπέ, ὃς ϑυιϊίάαηι ᾿π ὀφϑαλμ. Το ς5. σοπίος 
ἈδρΙΡοτίαγαπι τεϊδυῖε νυ Ἔδι5 Οὐαπππιατίςιις 46. εἰς ἢ]: Ρετίν. ο8ς. 
ΑὐῬῖο Ομιγ[οἰζοππις Οτάς, 3. Κταἑεσ ΚΔ ταιΠῚ εχ πη! ΠΙ Ἐτι5 ἈΘΘ115 
ξαϊΠε Παης ἀϊσηίτατεπι αἢίγπιατε νἱάθτυγ: δ μὲν Πέρσης ἕνα τινώ 
ἔσχεν ὁ. φϑαλμὸν δασιλέως λεγόμενον. νἱ ἃ, ρ'πγα ἢ Ρίαςες αρ, Βειῖ.- 

ἔοι. 1.1. ἀε Ἀ. Ρετί, Ρ. 125. (4. 
3. Μῆδος] Βατάλπεϑ εχ Αγ(χεϊαανεῆε 8.6. Ρ4γίῥίο σεπῖε, δήράμς 

Ἡϊς νοσατατ. Βατῖο Πυΐας ἀρ εἰ]ατϊοπὶρ εξ, ιιο ἃ ππηρετίιπι, πο 
“ἰῤ»} ρτίπναπι τεπυιεγπησ, ἱπάε φα λήεάος Ροτιιςηῖτ, ἃ φῖδι Ρὲγ- 

[ῶε δεςορεσγιητ, 411 λήράογηη ἡ οπηῖπς ῬαΠῆπι οὉ 114π| σε πτῖιπι 
φορπαῖίοπεπι, ὃς φιοά Λοιοεν Ἰπηρετίμπι μα εγεης, νοσαδαπ- 
τὰ» νὰ βαΐα πιοηβτγαταπι Μηγεῖο Ὑατίατ, ΧΙ], 17. Ὑ14. ὃς 4 πο- 
ἤταπι ᾿πξ ς.29.η. 1. οί; ΑἸεχαηάτγι Μ. ἔλτα γευῖχιτ εγίαγηπα ᾿πι- 
Ῥεσίῃπι, [εἀ Ατίλος βαγέῥο ἀϊτιςς, νηάς βαγεδίοηρε νοσαης Ἀ0- 
ταληὶ [οτίρίογοβ : σιοάφας ζάεπι οἴδοτ, ἡπ0 ἃ ὈΓίι5 ἱπτρ ετίμπι» 
Δηεάϊεὶ ποπιεη ἀρυα ποππιϊϊοβ τοτίπαϊς, Μηεώμίχεε Ὠϊς ἀἰςϊ- 
εἰν Βανγάίαρες Αγ(πείία. ἸΝεπιρε εοάεπὶ πιοάο, 4πο βεγίαγμηῃ ὃζ 
Μεάογι, Βαγιονεσι ἡυοσ]ας ὃς Ῥεγίαγμρα σοβαᾺ Ποπεὶπᾶ : 
τἀδεϊ ρί, Δά Ταςῖς. Αππαὶ. ΥἹ, ς. 31. ἢς ἵπῈ ς, 22. οἰκῶσι γὰρ ἐν 
τῇ Μηδικῇ ἀε Ἐτεϊγλοη δε, αὶ ΟἸ αη2 τὰ Ῥαγερογηῦς πὰρ οτῖο 
Βιαδιταῦαπε. δ: ], Π. ς. 7. ὁ Μήδων βασιλεὺς. ἘΠῚ δυιΐεπι ὁ Μῆδος 

Ἀεχ Μεάϊειις. ντῖπε ὁ ἰνδὸς Βὲχ 1παϊδδ6. 11. 20 ὅς 26. 
4. ἄρτι ἐς τὸ ἄρχειν ἥκων } ἀςσιγατίης τοπΊρος ἀεῇρηπας πῇ. 

Ὁ, 28. νδῖ Αρο!!οπῖο ἴῃ δι]ὰπὶ Βατάμηὶς νεπτίταπτθ, μιης ἱπηρε- 
αἰνιπι τε ηυ {πὸ ἀϊοῖς ἀπη15 ἀϊπιοῦιις πιεπῇραίαις τοτίάεπι, Ρο 
ιάπὶ 11 ἃ Θόταγζε, ιιοπὶ ἔτᾶτγεπι εἴτις Τὰ οἴτιι5, ΤΟ ΈΡΠιις ρα- 
τίεπι [οῖς, τοοιρογαῖτες, ἘἈΘΠῚ Οπιπεπὶ ρτοϊ χίτι5. πατγαης 1116 
Ἄλπηδ). ΧΙ; 8. εἰς Απεϊαυὶτ ΧΧ, 1, Ουοά γεγο ΤΊ Πεπιοπτίμϑ πος, 

χα ΟἸφιά. ρ. 1031. ρυτας ΡΗΠοἤγαταπι οἰιπὶ Τ Αςῖ0., 4πδητιπι δ 
τεπιροτιπὶ γατίοπεβ, οἰγοα Βαγάαπεπι ςοποΙ Ἰατὶ ποπ ροῖξ, πε- 
{οἴο 4π ρΙαπε υεγιπὶ ἢτ. ϑ88πε δπί πὶ σεγιπὶ απ άοπι εξ, ηιοά 
Βαγάδηεπι ἱπηρεγαῆς ἀϊσας ΡΒ] οὐξγατιις ΑρΡΟ]]οπῖο ΒΑ υ]οπεπὶ 
δἀιιεηίαπτῖε ΔΠΠ05 2) Ππεηίεβ 2», ν]4. (80. 28. φιοΐ Αρο]]οπίις 

διεγῖς ἴπ εἴπ5 414 πιεηίεβ 20, νἱ(, ς, 2] ὅζ 40. ιοά ἱπέήε ἴτες 
4 Ιηἀος ἀβρτεῆϊις ὅς οἰπὶ 115 ψετγίατιις Βιογῖς πιεηίεβ ἱπῖεστος 49 
ἱπάεαιιε Βαῦγὶοπεπὶ δα Βατήδηεπι τεάϊεγῖς : υπάς σοπβςιιπταπ 
ἈΠΏΙ ΠῚ ΠΠΠΠΠῚ 4 ομπὶ ἀἰπη!άϊο. 866 μος πείοϊο,νπάε ςο]]Π ρας, 
ἴαχετα Ὑ ΔΟΙΓΠΠῚ Βαγάλπεπι Α. 6,47. ἱπιρείατε ςοεριῆε ὅς ἀπῖθ 
ἈΠΠΝΠῚ 49 ἀϊοπὶ ΟὈ 7ε. Ἐσφιυάεπὶ Δ Δ ππι1π|, 410 ἰυἀϊ {εομ]4-. 
γῈ5 δόϊι, ἢ.ε. ἡ... 8οο, ΟὨγιἢιὶ 47, Τά οῖπι5 παγγαῖ Βατάδπίϑ ᾿πὶ- 
ῬΕΙῚ ᾿π|τῖ4, ὅς ποι 5 ἃ Θοἴαγζε πιοτιι5, ὃς οχίτημη Βαγάδηϊβ: τὰς. 
ὭΟΘΠ ΨηΪ 15 ΔΠΗ] τἈΠΠ ΕΠ 5, [64 ΠΑ τΙ1ΠΊ Ρ4Γ5 τα πτηπὶ ἴῃ ΠΠ|4 τεπιροτα 
ἱποίάεγεσ, γα] ηια δἰΐαιιοῖ 4 πη15 δηῖοᾶ νεῖ ΡΟΙῈ εἰεπῖγο ροτιε- 

ταῦ, Οοσαἤοηε τάπτὲπ 114 Πππι] γοΐϑτα, απο ποπ ἱπέτθιεπα 
ἩΗΙΠοτῖςῖθ. Ὅσα να ἀεπρπαιίοης (μὁ 24! ἑερηρως ἕλξια δες. 
εἴτε ἱπάϊςαϊ. 

5 ἐμὴ ἔφη πᾶσα γῆ ] ἔς ϑεπες. ἄς Βεπεξ ΠῚ, 7. Πεγάφας ἐϊσοῖσ 
ἀγιρεργεῖς [ρΊ γέ τὲς εὐ, οπρρε ογίογεέοτης οσολαορεεραητίθ ἐμ γαμεγίς 
41,710.) (772 101 Α7 » αἰ) 4, 1.421.4792 σΟρ 4), γΕΥΉΤα, ΦΉΜΑΣ ἘΑΊΗΚΙΣ ἃ 

εκεί εγγιε ξρνάϊε, αἰῤεχεγές; ἐρρείμίεγε βάης 1 θοτερ, ΟΜ ΝΊΑ, 
ΜΕΑ ΒΥ͂ΝΎ. Νεπῖρε Ογπίσιπι ἐτίαπι ϑεοϊςυιηπε πος ρᾶ- 
ταἀοχαπι, δ ρ 1), 1ς ΟὙ27214 ε[8..). νἱὰ, 1 1ρ{, δα ὅτοῖς, ΡΆΠΟΙ, 1. 11. 
1 ΣΙ. 

6 ἀνῶτας μοι] ἴὰ μος γεγδαπι οσομγγεδαῖ Πρ. ς. ΧΙΠ νϑὲ 
ν, ποῖ, 9. ' 

7 σαυτϑ]ῆς «οὐ. διίσδπιιβ ργῖοσ ργῸ ἐυτῇ 4104 οτγδῖ ἴῃ βάϊα 
τῖβ : ΠΙΠ πΑ]}15 αὐτϑ» 410 ἃ Ποπ ᾿ΠΕγο θοῦ ΡτῸ σαυτῷ. 

8 ϑίγων ἀνδρός] [Θπ{ις εἰξ : τά πταπὶ εἴτε ὅζ τ4] 6πὶ Α ΡΟ] ΠΟ πἰ πὶ» 
νῦ ΠΕΠΊΪΠὶ ΠΙσεὰτ ἱπιριπε ἐμ πὶ οἴεηεγε, Ανὴρ ΡΓῸ νῖσο Ἔρτοσία 
δζ ἐχςε]]επτῖϑ νἱγτατῖς, ἔγεσιεπς. δὶς ποῆξεγ ἱπᾷ. ς, 36. διᾷ δὲ πε-᾿ 
φρώχϑωι τὸν ἄνδρα δ. ].11. ς. 21. Ῥοτιις Πλατίο γδξο, βασιλέα νἱ- 
ὄχιιπι ε{ε αἰςῖς κνδρα δὲ ἀ. Ῥτίοτος Ιπτογργεῖος ἢὶς ρίαπε σοεςι- 
τἰοῦδητ. 

Ἀείροη-: 



[2 85.1. εἰπτ, ΑΡΟΙΕΟΝΙΣΙ 
Βείροπάεης Ἰρίξιπ ΑΡΟΙ]ΟΠΙτι5, φιοπΙαπι, ᾿πατῖς, 
τποάεο[ϊο ἰαπι ὅς [Δτ|5 πυμπαπα ᾿πτογγοραβ., 481 
88Π| ἤπι 4141. 8ι1πῚ ἐρὸ Τ γαπεπί5}}}ς Αρο]ο- 
τΐμ5, ἰτογ ἀπζοπι δά ΤΠ ἀογιτ τ} ον Ἀερεπι, νῖ, 
φᾶς ἰδὲ ρογιηταγ, ςορποίζαπη: νο πὶ ἀιιεθην ὅς 
Κόρσοπι τὰππΠὶ ΠΟ ΠΈΘΉΙΓΘ5, ΘΠ ΘΠ ΠῚ, 4 οἰππὶ ΕῸ 
ςοππογίαεϊ ἔπογα, νΊγα πη παϊπῖπις πιά εἰς ἀϊ-- 
εὐπε, { Βαγάδῃοβ ΄αϊάεπι 16 εἰ, {α] Δθἰαζατα 
δι οἱϊπε γεσπυση παραγ γεσαρεγαιης. [5 Τρίς εἴς, 
ϑαῖγαρα ἱπαιίοδαῖ, ἀϊπς ΑΡΟΙΙΟπὶ : Ἰαπιάιιάππι 
πὶ πὶ ἐδ’ τὰ διιάϊαίπη5. ϑαρίεητί ἀπζεπη νἷγο 
τρίο φιοαιε τἤγοπο ςεΠέγις, νοίχις ἴπ Τπἀϊαπτ 
νίσιις. ἀδάμιοϊ ουγαιιοτῖε, σδητ6 115 {ΠΠρι}}15. ππρο- 
ἔτος ἤπσιΐοθ. Ἐρὸ απζειη δὲ τχἰΠὶ Πποίρίτεμη τα 
εἴς νοΐο, δὲ {{5 01 ορεβ οἴϊεγο, ( πη] επὶπι. 
δαγὶ πποηγαδας τἰοίδαγοβ) νῦ, ιιαπτιπ  νΟἸ ογ5) 
{ππια5, ἰάσιιθ ποη [δ ππ6] ταπειπτι. {δ να] ἄδεῖες, 
6 ἰδεῖ. Ἐσ' διιτοπι ρεσιηίαβ Γεςηίαητε, (ΑἸ τΕιτι 
Ἰρίταγ, αἰεδαῦ, Βασυ]οηίαπη νἱπιιπὶ τυ] Παθετο: 
νάϊ εηϊπΊ οἷπ5 Κοχ ϑδίγαρι5 ποῦὶς ργαεθεῖ 
ἀξοεπι: Ρογσογ πὶ ἰΓῸ ΠῚ ἀσοῖρε ὧζ σαΡΓΑΓΠΠῚ. 
ἔπιϊα τοῖα. δὲ ἔαγίπαιη ἂς ραῆες.. ἃς απ|ςο- 
414 νοϊπογῖ5. Νάπη εο, αποά ΠὈΙ ροίπας ρεΓ- 
δροπαππι οἴ, τπὸγο ρὲγ 14 σου ΠΡ ῃγα νἹςὶ ος- 
φσαγγαπῦ, Ὁ] ἀΙ ΠΟ Πογ ἀπποπα. Ατἰειρίαπυπιοχ 
τορτγοπεηάθης Θαπαςα5. απ], Ο ΠῚ, ἱπαμῖτ. 
ἔθει! ! Αὐάϊεπς ἐπῖπῚ πῆς νγΠΠ1. Πᾶς 4ΠΙ1Π4}1- 
δὰ8 γείοι, ποονίπαπι δ θογο: ογαῆο, ᾿πηπτ, ὅς 

οππροητε ἰρίαπι εἴδῖ5 ἐχεῖρίο. Αται]ςοε, αἰθθας 
ΔΕ τα πα} νἱέξα τις Ἔχείρεγε, πιοάο ρὰ- 

αἴσιος Οἰόγα ργαεθεαβ. Γλαθο, πα πῖτ 116. ἔοτ- 
ταςηζαζοβ ρᾶπο5., ἃς ραϊπηαε ἀδέϊγ]ος {πἸοοίπδος ὅς 
Ῥτασρτγαπάοϑ: οἷογα ργάθίογεα., πᾶς ΤΊΡΤΙα ΠοΥ- 
τῖς ῥγοίεγε [π|5. Ψέγαπη {παιίογα πα Πὶ Ππης (Π- 
ααίοθας ΑΡΟ Ομ ἰμ5) ἀστεία, ὅς (ροπῖε [πὰ πὰ- 
{τεητίᾳ οἱθγα, ἡπιπΠ| 446 σοφέξα “πα! ἃ ατῖο 
πυδάδιη Παίςιππειγ. ΔΙ ΟΓᾺ αἱ5 ὃ ϑαῖγαρα ἀϊςο- 
δατ. Αἴ νεῖ (ΟἸππι πο 5, ἱπάς α Βα γόης, 
ΔὈΠΠΙΠΙο ἀθιιπάδησ, ράττιπι [πᾶτπα οί σης ο αἴ τιθ᾽ 
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ὑπολαξῶν δὲ ὁ Ἀπολλώνιος, ἐπειδὴ" μετρίως, ἔφη, 

ταῦτω καὶ ἐκ εἰπανϑρώπως ἤρα , ἄκεε ὅς εἶμι. 

εἰμὶ μὲν ὁ τυωνεὺς Απολλωνιος, καὶ δὲ ὁδὸς παρὸ τὸγ 

τνδῶν βασιλέω.» κονϑ᾽ ἱσορίων τῶν ἐκέ: βελοίμην δ᾽ 

ἂν καὶ τῷ σῷ βασιλέι ἐντυχέϊν' φασὶ γορ ὠυτὸν 

οἱ ξυγγεγονότες, αὶ τῶν φαύλων εἶναι!» εἰ δὴ Ουαρ- 

δώνης" ὅτος . ὁ τὴν ἰρχὴν ὠπολωλῦιον πότ᾽ ἀυτῷ. 

γῦν ἀγωκεκτημένος. ἐκᾶνος, ἔζη, ϑὅε Απολλώνιε' 

πάλαι γάρ σε ἠκέομεν: σοφῷ δὲ ἀνδρὶ κἂν ὠυτᾷ 
͵7 “Ἢ ΄ Ι2 Ν ͵ »Ν ε:᾿- 

παρωχωρήσειε τῷ Θρόνε". καὶ πέμποι δ᾽ ἂν ὑμᾶς 

ἐς ινδὲς, ἐπὶ κωμήλε ἕκωφον. ἐγὼ δὲ καὶ ξένον 

ἐμαυτῷ ποιῶμαίΐ σε, καὶ δίδωμί σοι τέτων τῶν χρή- 

μάτων, ὥμω ϑησαυρὸν χρυσῷ δείξας, ὁπόσα δέλει 

δρώτηεσθαι., καὶ μὴ ἐς ἅπαξ, ἀλλὰ δεικοκις. πά- 

ρωιτησα μένε δὲ ὠυτξ τὰ χρήματα: σὺ δ᾽ ἀλλὰ 
3 εἴνε . ἔφη. Βωξδυλωνιε ᾿, προπίνει δὲ ἀντῇ βασι- 

᾿ γ εἰ ὦ ,ὕ 1 13 χα -“ 
λευς δέκω ἡμῖν σωτρώπωις "ν ὠμῴορεω εχεν» συῶν 

τε; καὶ δορκάδων τεμαχή ὀπώ, ἄλευρά τε καὶ ἀρ- 
ν Ψ ͵ ε ἣν ᾿ -»" ἰδ ο “δ 

τες» καὶ 65 τὶ ϑέλοις. ἡ γῶρ μετοὶ ταῦτα ὁδὸς ἐπὶ 
᾿ , - ἥὰ, 3 Ἔ “ « 

σολλὼ ςαδιω, κωμου, εἰσὶν 8 πᾶνυ εὐσιτοι. καὶ 

͵ “᾿ ΤῊΝ - " -- ν 
λαβόμενος ἑαυτξ᾽" ὁ ἐυνξχος» οἷον , εῷη. ὦ Θεοὶ» 
»" ΡΥ πὸ ον δ δ ο τον Δ. 99. 
ἐπώϑον. ὠκξων γὰρ τὸν νϑρω μήτ᾽ ἀπὸ ζώων σι- 

" , )ὕ ᾿ ᾽ 
τῶσθαι:» μή τε οἴνξ πίνειν, παχέως ἀυτὸν καὶ ἐἰμα.-- 

-» ε - γ »Κ μ, » ε 

ϑὼς ἑσιῶ. ὠλλ᾽ ἐσὶ σοι, ἐφη. καὶ λεπῶς με ἐςι- 
»" δ γ,. ὃ -“ Ν ͵ ν 7. γ 

ὥν. ἥν ἄρτὲς τε δῶς, καὶ τρωγήμωτω. δώσω, εᾧη, 
Δὲ ᾿ ἼΔΕ δ᾽. ὁ 

ζυμήτας τε ἄρτὸς, καὶ φοίνικος βωλανες "΄, ἡλε- 
͵ ψ ,ὔ ᾿ ᾿ 

κτρώδεις τε καὶ μεγάλας “- δώσω καὶ λάχανα ὦ 
͵ ε ᾿ ͵ὕ ᾽ 3 . 

ὁπόσω ὁ Τίψρις κηπέυει. λλ᾽ ἡδίω μοι, εἶπεν ὁ Απολ- 
͵ὔ νι Υ Χ ὰ ,ὔ 7ἷ “᾿ ὅἦ 

λωνιος, τῶν ἀγρλῶὼ καὶ ὠυτοματω λαΐζανω τῶν ἡνώ- 
ε ,ὔ Ν » 19: ΜῊ Ν ὦ» 

γκωσμενων μῴϊς τεχνιτῶν. “. ἡδίω μὲν,» εν. ὃ 

κν , ἀρ δ ΩΝ χώρα δὲ ἡμῖν ἡ ἐπὶ Βωξυλῶνος, ὠψωϑίν πλήρης ἔσω, ἀηδῆ ἐυτὼ φύει καὶ 

9. ὑπολαῦων δὲ] δὲ τε[ίται! εχ ςοαίοϊθιις ποίετϊ5. ). 41 Οπιπος 
Βᾶπε Ρατγτίςυ]απὶ Βαῦφητ. 
ωφῷ το ἐπειδὴ 1 ἢς Ὑγθὶπα5 ἃς Ν διίςβπιις ργίογ Ββαθοθδπί ργὸ ἐπεὶν 
«υοὰ εἴ ἰπ εὐϊτὶς, 

Ὁ Ἢ Οναρδανης] Βαγαία»1ος ἀἰοίτιγ Ταςίτο ἴ. ς. 

12 τῷ ϑρόνῃ ] σοα. Υ τθίηδς ὃς Ν᾽ δτίσαπιιβ ρτίου βαθεῖ τῇ χρυσᾷ 
ϑρόνα. - 

Ὁ 13. οἴνες Βαδυλωνίε 1 ΑἸῃΘπάθι5 ὈΙΡΠΟΙῚ, 2. Χαρέας ἐν βαβυ- 
λῶνι οἶνον» φησὶ, γίνεδγωι τὸν καλῴμενον νέκταρ. Τάεπι ρ. 28. Οῤαίγ- 

δομῖ ἠχοαιια νἱπὶ ἰι Π{Π|5 το ρ! οη θιι5. ΠΟΘ δ τὶς πηεπηηἷτ, ιοά 
ἴπ ῥγειίο Ἀερίδυ ῬΑτιΗὶς : ὅτι ὁ Περσῶν βασιλεὺς τὸν χαλυ- 
βώνιον μᾶνον οἶνον ἔπινεν ὃν» φησὶ Ποσειδώνιος» κἂν Δαμάσκῳ τῆς Συ- 

μίας γύνεόγαι» Περσῶν ἀυτόϑι καταφυτευσάντων τάς ἀμπέλες Εἰμπ. 
ἀεπη νἱηὶ πιοπεῖο ἀρυὰ ϑιγαθοπεπὶ σασααε ]. ΧΥ͂. ρ. 735. Ηἰς τὰ- 
πιεπ ἔοττε Βσόγίογεέπηρε ν᾽πιιπι ες, ηιο ἡ εχ ΡΑΙΠιῖς ΘΧΡΤΙΠΊΉΩΥ : 
88 Πἰδ. οηἸπὶργιαεοίρηια θίέρμα ογλεηεῖ, ἙἘπδδ δυιτοπὶ ἱπῆρπεϑ ἐπ Βα- 
ὈγΠοπία Ρ]Ιπ, ΧῚΠ, 9φ. Οἰαγή ηρναεφηιε ογρεγιλμῦγε ΡΆΪπηᾶ6, σης 
γερίας ἀρρείαιεεγε αὐ ῥοπογε, φπμοριῤαρς Κερίδησ' ἐαπέμτε ΡετΓ- 
εἰἷε βγμαγεμεμν, δαὀγίονηο γιαίαε ὕγιο ἦρι ῥογέο. αὐὰ ΧΊΥ͂, 9. 4ιιοά οἐχ΄ 
ὙΠεορμγαῆο ΗΙΠ. ΡΙ4ηι. Π1ν 3. τραπβυϊε ΡΗπίμϑ. ϑίγαδο ηποαια 
Ῥαϊπιᾶπι ορτὶπιαπὶ σατγ οταπὶ ΒΑ] οπίδτη ΕΠ ἱπάϊοδτ, οπὶ αι 
ὙΒεραΐάς πᾶῖαπὶ ςοητεπάϊε, ηιΆΠῚ εἰ πολυ χείρονα ( ἢς επίπι]ς- 
ξἰεν!γ πιᾶθηυ5 Ρτὸ κρείτονα) τῆς Βαβυλωνίᾳ αἰτ, 

τ 

14. δέκα ἡμῖν Σατράπ.] πεπιρε ΠΡ ΡΑτιμ 5 οπιπε [Πτρ ογίππι ἀϊπ 
αἱΐατη ἴῃ νπάθμ!ρίπτὶ γαρπᾶ, ἐχ 4πίδιι5 ΧΙ Πιροτγίοτα, γε] ιια 'π- 
βέτίοτα ἀϊέγα, ΡΙ1η. Ἡ. Ν. 1. ΥἹ, 19. ΠΤ ερόρῃ ἴάπιθη ϑαίγάρε (ρ6- 
τίογες τα ΠΠΠῚ ϊς ΠΙΘΠΙΟΓΔΠΓΙΓ.», Υ8] Οὐ ΓΟΤΙ Πα ΠῚ ΠιιΠΊΕγα πε 
{ἐφιετείιγ, νοὶ αοα ἄϊο τεσηᾷ ΠΟΠΠΙΙΠΟΙΙΑΠῚ ΥΠῚ15 ΒαΡεγεῖ 
φιοὰ οἰξεπάϊς ΒεΙΠοπ ἐς ορη. ΡοτΥ, 1.1, Ρ 114. ἀχ 

15 λαβόμενος ἑαυτῇ 1 νἱά, ἔπρτα δά ςὰρ ΧΥ͂; π. δ. 

16 φοίνικος βαλάνες] Ν' ατῖς, ῥτῖοτ ὅς γεδίπας Βαθεῖ φοίνικας βα- 

λάνως. Νεπιρε ἢ46 αγεΐδέϊας τραγήματα παρέθεντο. 

17 ἐλεκτρώδεις τε χρὴ μεγάλας 1 ἢς Ατβεπδει8 ], ο. ργαφά 
Πλητ ΠΊ ππ85 ραἰ πιάτα πὶ βαλάνες» εἴτε αἰτ, ϑαυμασίως τὸ κάλλος χρρ 

τὸ ΜΈΓΕΘΟ Σ᾽ τὴν δὲ ὄψιν ΠΛΕΚΤΡΟΥ ἐδὲν διαφέρειν. 

18 χρρ λώχανα ἢ χον ΗΠ ἐχοίάεγας ἰη ῥτίοσίδι5 εὐἀϊτίοηίδι5 
ΒδΡεπε οπιπας οοαα. ποῆτί. 

19 τεχνιτῶν ] ϑι1144ς Γοτὶ δίς τεχνητῶν: πηπτατε τἀ ΠΠΘἢ ΠΟΙ Δα Πιφ᾽ 
ἔμπι. Τεχο τῶν ἐπὶ πὶ Βάθέης ὁπιης5 σοάά, ποι, ἃς ἢς Ιερίταν 
αιοαιε ἂρ. ΤἼΣΟΡΗΥ. ἐρ. 43. 

10 ἡδίω μὲν 1 ϑαῖταρα τείροπάει εἰ5 ητιᾶς ἀΐχοτγας Αρο]]οηΐς 
τ5: Τυλυΐοτὰ Πδὶ νἱἀογὶ οἱεγα ἤπε ἅτε πατα. [πάσαις νεγθὶς 
εἴτι ΡῈ ἱΠτουγΓορἌτΟ ἘΠῚ ΓΘρετίτῖ5 ἡδίω μὲν ᾿παιιῖτ, {ρέγφ αἰρεέ 
εἴογᾷ γε] ἰμέολα αἰτϑ τετὰ [οῖςες αἰτοῦ μάθετε οϊεπάξης. - 

Ὁ 2 πικρά. 
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πικρά. πλὴν ὠλλὼ τῷ σατρώπε γε ὠπεδέξωτο. 

καὶ ἀπιῶν ἤδη. ὦ λῷςε; ἔφη: μὴ λῆγε μόνον κώ- 

λῶς, ἀλλὰ καὶ ἄρχε" νεϑετῶν πε ἀυτὸν ἐπὶ τῷ 

βασανιῷ σε» καὶ οἷς ἐν ὠρχῇ βαρδαρίζοντος ΄- 

κεσε. 

Ὶ 1 αλθώτε δὲ ἐϊκοσι ςἀδ' "ῶ» λεωΐνῃ ἐντυγχάνε- 

σι» ἐἀπεσζργ μένῃ ἐν ϑήροι. καὶ ἣν τὸ Θηρίον. μέ- 

γώ» καὶ ὅσον ὄπω εἶδον. ἐξόων τε οἱ ἐκ τῆς κώμης 

συνεῤῥυηκότες » καὶ νὴ Δί᾿ οἱ τεϑηροικότες » ὥς τι μέ- 

γώ ϑαῦμω' ἐν ἀυτῷ ὁρῶντες. καὶ ἥν ὠτεχνῶς ϑαῦ.- 

μα σκύμνες γὼρ ἀνωτμηϑᾶσα ἐκτὼ εἶχεν. ὁ δὲ 

τῆς λεωΐνης τόκος" αἱ λέοιιναι μηνῶν μὲν ̓ κυΐίσκεσιν 

ἕξ, τρὶς δὲ ὠποτίκτεσιν᾽, ἀριθμὸς δὲ τῶν σκύμνων, 

παβὸ μὲν τὴν πρώτην: τρέϊς" ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρως, 

δύο. τρίτε δὲ ἐπ,ομένη “ἡ τόκα μονήρη σκύμνον ἀἰ-- 

ποτίκτει, μέγαν, οἶμαι!» καὶ οὐγριώτερον τῆς Φύσεως. 

δ γορ προσεκτέα τοῖς λέγεσιν", ὡς ξήναντες οἱσκύ- 

Μνοι τὸς τῶν λεωίνων μήτρας ἐκδίϑονται τῇ σπλά- 

γχνε. δοκξί γὰρ τῇ Φύσει τὸ «τικτόμενον καὶ τὸ 

“ἴκτον ἐπιτήδειω εἶναι ὠλλήλοις, ὑπὲρ σωτηρίας τῷ 

γένες. ἐνιδὼν ὃν ὁ Απολλώνιος τῷ ϑηρίῳω, καί πο- 

λὺν χρόνον ἐπισχων; ὦ Δώμι. ἔφη » ὃ χρόνος τῆς 

περὶ βασιλέω“ ἀποδημίας ἐνιαυτῷ ἔφα! καὶ μη- 

γῶν ὀκτώ: ὅτε γοῖρ ἐκῶνος ἀνήσει ϑῶτἼον, ὅτε ἡμὶν 

λῷον ἀἐπελϑεἰν πρὸ τότε. τεκμαίρεσιϑαι δὲ χρὴ, τῶν 

μὲν σκύμνων ἐς μῆνας, τῆς λεωΐνης δὲ εἰς ἐνιαυτόν. 

τέλειω γῶρ τελείοις παραξλητέα. οἱ ὃς δὴ σρειϑοὶ» 

ἐφη: ὁ Δώμις » οἱ παρὸ τῷ ομήρῳἶ; τί φήσεσιν, 

ἃς ὁ δράκων μὲν ἐν τῇ Αὐλίδι ἐδαίσαγο ὀκτωθντας. 

ἐνώτην ἐπ᾿ ἀυτοῖς τὴν μητέρᾳ ἑλῶν; Κάλχας δ᾽ 

ἐξηγέμενος ταῦτωώ: ἐγνέον ἐνιωυτὰς ἀνέϊπτε πολεμή.. 

σεσϑαι τὴν Ὑροίαν. καὶ ὅροι μὴ κωϑ᾽ Ομηρόν τε 

καὶ Κάλχαντα ἐς ἐγνέω ἡμῖν ἔτη ἡ ὠποδημία 
͵ δ 5. 4 “3 ,ὕὔ Ν ᾿ 

τείνῃ. κῶὶ εἰκοτῶς» [09] »ὦ Δαμὲν κωὶ τὸς γεοτ-. 

1λῦΌ.1. ς. 22. 

αὐλαα. Ταίπεη ἰρίτις (ΑΡΟΪοηῖτ15) ϑαίταρασ 
Βυιπιδηϊταίοπι ἀρργοαμτ. ἰατηαις ἀπε άεη5, 

ἁπηῖςς, ἀϊχίς, ροίπας, νέποπ ἀο[πα5 ταπίιπη, (ο 

ἃς ἱποϊρίαβ θεῆς, ἔδεϊτο: ςαἰίραης εἰππὶ Οὗ ἱΠυά, 
γράε ἐρο ἐδ ἐχοίρἠαγε, ὃς ςεῖεγα, ἡπᾶς ὈαγθαγΕ 
εαπὶ ἰπϊο ἀεραςοπαηζεπι δ ποτα. 

ϑ τΔά 5 1ηἀς νἱρίηε ργορτεῆη,. ἴῃ Ιεαθπαπι [ΠΟ] τ Παρ ΧΧΠ, 
ἄπιητὶπ νεπατιητογέοζζαμη. Ἐταζδιζοιη ἔογα ἴη.- 
σρηϑ, ὅς 4ιΔηΓ4Π| απίξα ποη νυ] Δ δῆς. (ΟἸαμπογεπι- 
{πὸ {ΠῸ]ογαηττηασημπη [πὶ 48] εχ νῖςο οοηῆα- 
χεγδηῖ, [ππὶ ἱρῇ ρεγουοπὶ νεπαίογαϑβ, Π14{1 Πγὰ- 
σημπὶ ἡποάάδιῃ πιϊγασυΐαπη πῃ εὰ ἀεργεποηάο- 
τεῆς. ἘΕτ σεγῖς εγαῖ τηϊγασαϊατη : σαοίο Εηϊπη-: 
νεηῖγα σαῖη]ος οἐΐο σείϊαρατ. (πὶ ἰεαςπαὸ δι1- 
το ΠΊ Ῥάγία τὰ (δ παοῖ : σείδηϊ ἰξαθηδς Ἰῃ νίογο 
ξοσζιπι πο η[θιι5 (Οχ. τοῦ δατεπι ρατππῖ, εηιιδ 
ΠυΙΠΘΓΙΙ5 σα Π]οσιΠη ργιπηα σα! ἄδιηι νἱς 6 {{ΠΠ|Π|. 
{ξευπάα αὐζοπὶ ἀποτιπι: “πο ἢ τογεῖο ἴοττε ρα- 
τεῦς 1Π απ σοητίπραῦ, νπιπὶ ἀτιηαχαῖ ραγιῖ, πλᾶ- 
σηιπη, ορίπογ, πιαρί(ηιε Ἰπροπίο ἔδγοσθηι.. Νε- 
{πε ουηηῖπο Π465 Δα θεηάα εἰ ἀϊςοηείθιις, οα 
σΑΓΕ}1 Ιεσαεπαγατη ντογαπι ἰαπίδητες ἀσπηιπη ΘἀΔη- 
ταῦ νΠ!τογῖθηι5. ΨΙΔεπίιγ Ἐπὶ πὶ παῖηγα σεπιτητι 
αἴσῃς οἵρποπβ εςιπη ἱππΐσοπη σοπαοπἰεπτίατη Πα- 
Ῥετε, νὲ ἴτα ἔρεςῖες ςοπίεγιεητιγ. (ΟΟπτεπΊρία- 
τὰ ἸρίταΓ ἔογαπι ΑΡΟ]]ΟΠῖμ5, σπῖπὶ αἴ ταοῖτ5 ρετ- 

διαῆδε, ο απιὶ, ἀϊχίς, ταπιριις ποῆτας δα 6 - 
σεπὶ Ρεγερ πατίοηῖς ἀΠηΐ ετὶξ νηΐπ5 ὅς πιοηΠαπε 
οὐἶο : πεήας {16 επὶπιποϑβ δῆτα πος τορηρι8 αἷ- 
τλϊτγεῖ, ποις ΠΟΌΙ5 ςοπάιοῖς ἀπέθα ἀπ ςοάογε. 
ΝΙΠηγαιτι ΟΧ σατα}15 πχεππτα πα] οίπτη σαρογὲ » 
Ῥαγ εἴδ, ἐχ!θδεπα δπζεπὶ ἀηηϊ: ρεγίοεϊα ἐπὶπι 
Ρογίς!5 {πη οοπίεγεηδ. Οὐ νέγο, ἱπαμῖ6- 
Ὀαι ΤλΑπη15, ραίΐεγος ποιαθπης, 481 (ππεαρυὰ Ηο- 
πιο. 405 16 Αὐ]άς ἄγαςο ἀδίπππίτ. παπγο- 
το οὔο. ποπαπὶ ροίϊ ε05 πηδίγεπι οἰίδπι ἀΘρ]}:- 
τίεπϑ ὃ (εγία ΟΠ Δ]. 45, 1{1 ̓ Ἰπγεγργοίδτιβ, ποθι 
Δῆπο5 Δριι ΤΠ ΓΟΙΑΠῚ Ριρηδίμγο5. γάθςοβς ργαθ- 
ἀϊχίτ, Ψιάς Ἰρίταν πα δοππάππι (ας παπτοηι ἧς 
ἩπΊοΓιπ ἴπ ἀηΠ05 ΠΟΙΙΕΠῚ ποίγα ργοιγααΐηγ,. 
Ρεγαρτγιπατῖο. Αά πος Αρο]]οηῖμ5, γεέϊο, παῖς, Ο 
Τάτ, ρα Το τπι ρα]]05 ἩΠΊΟΓΕ5 ἀΠΠ15 σοπηραγαῖ, 
ἴδ Παῖὶ Ἔπῖπι βιογδησ, ἀίηπε ἰπσα ἐγ θα πττ: ασῸ 
δαζοιη ἱπηρογοξηας ἃς ποπάτπι παία5 6145, Ρα- 

Αγ 2 -“ 3.0} 8 τὺ ΠΟ ᾿ 9 9 ᾽ “-“ Φ ,ὕ π τὲς Ομήρος ἐνιωυτοις εἰκώζειδ,, γεγόνασι γα ἤδη," καί εἰσιν". ἐγὼ δὲ ἀτελῆ ϑηρίω, καὶ μήπω γεγονότα, 

1 ἐπὶ τῷ βασανιῶ σε] πεπιρε Πἰϑ5 νεγθ!5 γῇιβ δάπεγπιβ Αρο]- 
ἐοπίππι ϑαῖγαρα ρδι|10 ἃπῖα. 

ΟΑΡ. ΧΧΤΙ. τ ὥς τιμέγα ϑαῦμα ] μέγα οπιίτιιηι Ὑτδὶπ. 
δι Ν διϊσδῃιιβ ρτ. 

2 μηνῶν μὲν 1 μὲν ἴῃ ρτΙοτΙΡ. εἀϊτοπίΡ. ἀςεγαι: Βα εης οπιπο5 
οοάϊςες ποῆτϊ. 

3 τρὶς δὲ ἀποτίκτεσιν ] ἱπιο᾿ αΠ]Ππημ165 : ΡΥΪΠΊΟ ρᾶτει Πάτα, 
δ φιοιῖβ [δαπιεητίμπι γπιΠὶ Πιῖπιι5 στα] 5 ἐχοϊπάθης, ἄσπες 
40 νπὸ ἢετγιείσασ, ἢ Βάες Ατηῆοτεὶῖ ἀθ Θεπεγαῖ, απίππαὶ. ]. 11]. 
ς. τᾶς το, Αεἰίαη. ἨΙΠ. φηίπι. 1. ΤΥ. ς. 34. Ορρίδη. 1.11. πᾶς, 
ῬΒΙΪΔε ἀε αηϊπηαὶ. ς.32. Ρ] ΠΟ εχ Ατίβοτεε Η. Ν. 1. ὙΠ. 17. ὅζ 
εχ εο ἀεπίηιιε θ011π0, Ατιβοτεϊεβ τάπτεη ΗΙΠ, δηϊπια]. ΥἹ, 31. 
ϑγγῖ88 γαπτιπὶ ᾿νεοπίβιις ΠῸς τε δεῖ. 

4. «πή]ομένη] ἢ τε [Ἰτιιίπηις εχ οο ἀ4. ποἢτὶς ργῸ εἰπ)ομένε ρτῖ- 
οὐιπὶ εἀϊτίοπηπι,) αιο ἃ πιεπάο[ιπι δρετῖς. 

5 αὶ γὰρ προσεκτία τοῖς λέγεσι ὅζε. ] Ἦδες 60 2βξεσε ποῖοι 9 
αιοὰ γατῖοης 114 ᾿πιριΠΠ νετογεβ αι ἀαπὶ [Ἐππεὶ τΑΠτιΠὶ Ράγεγοφῳ 

Ἰεδεπαπὶ ογοάδπε, 14 αιοά δάμπογίιπι τγϑάττῖ5. 4 ἐο διιουίαιιε. ἡ 
ἘΠ νετγο 1π1}}155) φιιο5 ῃϊς ταπρὶς Ηθγοάοτῃϑ 1. 11], Ρ. 2ος. Απεῖ- " 
Βοπιις ΠΠΠ. 2ς. Επἤλιμιι5 1π Ηέχδεπι. Ρ. 35. ἸΙ4επτηιε γ τα πε 
νυΐσο ογεάϊτιπι ΡΠ Ιπιπ5 Η. Ν. 1. Ν1Π, 17. ἃς Βἤ]πις σπι. 9. ἴπ.» 
Ἡξεχδεπι. Ρ. 118 4|]Περᾶπι. Ἀεβιζᾶπτ γεγο ργάεῖεγ ΡΠ οἰξγατεητη.. 
Ατῖῆος. 1. ΝἹ. πιῆ, πίηι. ς. 21. Αε]τδπ,], ΤΥ. ἢ. δηϊπη. ς, 34. Ρ]1- 

τ ηἴπ5 Η. Ν,], ΝΠ, 17. Θε μι Νοές, Ατι.], ἈΠ]. ς. 7. 
ὅ περὶ βασιλέα ] παρὰ βασιλέα ἰεσιηῖ ςοάεχ Ὑτρῖπα5 ὃς Ὑτᾶς 

τἰϑ]διι, παραὶ βασιλέως ἄτιο Ν᾽ ΔτϊςΔηΐ. 
7 παρὰ τῷ Ομήρῳ] εχίΑτ οσμ5 ΠΙΔ4. Β΄. ν.307.[Π4. 
8 εἰκάξει ] ἴτὰ οπιπεϑ σο 4. ποῆτι γεξξε, Ἐστὶ εἰκάζειν. 
9. καί εἰσιν  Δ[14π| τϑί ΟΠ 6 ΠῚ Βμΐι15 ταὶ, 410 ἃ ῬΑ ΠΤ τοι] ΔΠΠῸ5 

πιοῖθητ, ςοπιπιϊπιίςιτις Εμ δι μ5.5.}Π1ς τ) ᾿π [Ἴρτεπιο γάπὶο 

τιτογηῖς 



Τημλπιτοπάαζ, εἰσ] ἐχροηδιῃη. 

ἢ 

145.1. ς. 27. ΑΡΟΓΓΟΝΙῚ 

τἰτογαιις ποη Παίς! |Γᾶ5 γπατιᾶπι, απο Ρέϊο ἀπ- 
πὶς δοχαίραγεπι ὃ. Μοηίἶγα ἐπὶπὶ ποπ ἴας!]ς πᾶ- 
{ταπειγ, παίασας [πρίτο Ἔχεϊπσιιππίμγ. 864 Πιεὶς 
ψεγθὶς ογεάς, οαπγαίαις, Πεο5, 481 παες οἴεη- 
ἄππι, ργεςίθι5 νΕ να πο ΠΠΠΓ. 

ΟΡ ΧΧΠΙ Άρρτορίηαιαηεῖ δζοιη εἰ ΟἸΠΠΔ6 γερίοηϊ, νε χαὶ 
ΒαΌΥ]ΟηΙαπῚ ἰατη ἱπεγαῖεε. νἱΠιπὶ ρὲγ ΤΟ Πλπιιη1». 
ΟὗΪαταπι ἔαϊς, τὰ 6ο, 41 οὈταϊογαῖ, σοποϊηπα- 
τπιπι. ΡΙίζο5, αὶ πηατὶ ἐχοίἀογδηΐ, ἰη τοῦγὰ ραἱρί- 
ταῦαηζ, ΠυμτιαΠῸ ΠΊΟΓΟ ΠΠΈΓο]α5 ξππάδηζεβ, ἀγαπθ 
Ῥἰαπέξιμτι οἰθηζαθ ο0. Πποα ραττιῖ5 (ςἀϊ ρας ἐππὶ- 
φιδηάιιηη 1ρ[15 ἔπος, εἸρ  υπιιπὶδαζεπη τεγγαθ 
Δαάπαϊδηζοπι ογαθδηξ, νὰ ορεῖη [1] ἔεγγεῖ, πγιία- 
ΤΠ] ρίαπο., ρογιη 48 ἂς ΠοπηΠ65 ἴῃ ἜΧΊ]ο [αζα.. 
πα ἀδρίογαητοσ. ΝΙΠΙ] απξοιη ἱπίο πο Γουγίτιις 
1116. (δσιπη χαποπιοάο {πῶ (δ παογεὶ ὧς απο ἔρε- 
ἕζαγει ἐχρεπάορας, [δι θη ταπηθη ρεγίεγγθ- 

ἔλςεγε σπρίοη5 (ποιιογαῦ Ἐπ]π 1]}πππ| εἴα εχ τἰπηῖ- 
ἄογιιτι σεπογς ) νΠ[Π| Εἰ ἐπαγγασίς: βέϊο τηστιι, 
«{4|] πιαία ἐἤεης, αιαο νἱ Δ ες, ΠΙῸ ἰσίταγ, πασε 
ἕξοι ας {1 Ιρίς νἱ αι Π|6ε1Π4.. ἐχεϊαπιδυῖς, Αρο ο- 
πίοι, νον] τοις ρεγσεγος, αἰ ἤπια: πο. ᾿πηαὶ- 
Εη5.) 205 ΠΠΟΠ16 τη ι4Π| ρι(τε5 (δ Ἰδιι5 ππου 
ῬΟΓΘΑΠΊΙ15. ΠΊΠΪΓΑΠῈ6 πη! δγαπ 44 ἴῃ Αἰ Ιθπα τογγα 
ςΟΠΔΠΙΙΟΓΑΠΊμΠΓ, ὅς ἔογία [π πη πη 4 ἀΔπι, 4110 
Ἐχρθάϊγο Π05 ΠλἰπἰπΊ6 να βαπηι5, ργο αρῇ, Ργϊπορὶ 
ουϊάδπν Κορίια {Ἰρρ]ϊςε5 πηᾶπιι5 τοηἀδίη5. 48] 
ἅλο5 ζοπίθηηπαζ, νὰ Ρςε5 ἀοἰρἢἰπὶ (οἱοπι. διὃ- 
τι ἀφηϑ ιζοπι ΑΡΟΙ]οπίιι5, Νοπάτπι πμίς, ρ[Πο- 
ἰορίαι5 ὁ5 χα ταἱϊα πηείιιαϑ: ἐρὸ δυζοπι, ἡ (0- 

Βαηςοο γορίοποιη ἱποοίππε, εχ Εὐδοοα αιοη- 
εἶδπια άγῖο πὰς ἀφαιεεϊ, αητο δηπος ποίςο ηαΐπ- 
ΘεηζοΒ : αἸσιαπτιγ διγοιπ, ργουτνποπε σποηϊς ο- 
{τοη η1, εαπάεπη, ἡπᾺΠῈ Ρ (τ 65, ἀΟΓΠΙΠΊΠαΠῚ ἔδεγγα 
ςἀρταϊζατθ. (1 ποπΊρα ἂς ΙΡί] γοιὶ φιαί ςαρτὶ [1πτ 
ἴσια σοποΙ 1. Πιρετς ἰρίγαγ οἱ νι ἀθηζαγ, νὰ δά 
Τρίοϑ ἀϊπιογτο 5 ΠΠΓΑΠῚ ΘΟΓΙΙΠῚ σΈΓΑΠη . ἢ ἡ ροί- 
ἔππι. Εοτταῖϊο δία αγαβςογιιπ δηϊπηας, τα {τἀπὶ 

Ετοίτι ΟἸΠπαηλ΄ 

ΤΑΝΕ Ν᾽. 9.1.9. 29 
“, δὲ (δὲ Ν Π -“Ἥ}ἫἮ}Ὗ ᾽ “ ,. 
ἔσως δὲ μηδ᾽ ὧν γενόμενω» πῶς ἂν ἐνιαυτοῖς εἰκού- 

ν Ν Ν Ἷ γννΝ , »-}ὔ 
ζοιμι; τὠγώρπαραὰ φύσιν δτ᾽ ἂν γένοιτο, τωχξϊάν 

ΕΣ Ν ΝᾺ ͵ σία ᾽ “Δ ν᾿ “ ,ὔ 
τείσχει ζϑοραν, κῶν γένηται. ὠλλ᾿ ἐπξ δητῷ λόγῳ͵ 

3 ,ὕ - -“ δ -“ 

καὶ ἴωμεν, ἐυξοόμενοι τοῖς Θεοῖς. οἱ ταῦτα φαΐνεσι. 

,ὕ ᾽ “΄ ν᾽ Ν ͵ 
ΓΘ. δὲ ἀυτῷ εἰς τὴν Κισσίαν χωρῶν", καὶ 

Ν “ Ψ », ͵ 5 ᾽ ᾿ 
πρὸς Βαξυλῶνα ἤδη ὄντι» δόξα ἐνυπνίς ἐφοίτησεν. 
δὲ - ͵ ΟΡ» ΩΣ ᾽ »“» 

ὧδε τῷ φήναντι ϑεῶ ξζυντεϑᾶσα. ἰχθῦς ἐκπεπΐω" 
“ ῃ “ »ν Κ “ 

κότες τῆς θαλάσσης; ἐν τῇ γῇ ἐσπίερον ,» ϑερῆνον 
᾿ ͵ἷ δ ᾿ ᾽ ,ὔ 

οἰνϑρωπῶν ἷεντες . καὶ ὀλοζφυρόμενοι τὸ ἐκβεβηκέ- 
νἈᾺ »ν} -. κ , δ 

γα! ἢ τῷ ηϑες. δελφῖνα τε τῇ γῇ παρανέοντω ἱκέ- 
“ὙὩῃ » ᾿᾽ Χ᾿ ΔΑΚ ΜΔ δ, ὙΔΑ͂Ν τεῦον οὐμυύναι σφίσιν, ἐλεεινοὶ ὄντες, ὥσπερ τῶν εἰν- 

4... “ , ᾿ » 
ϑρώπων οἱ ἐν τῇ ξένη κλαίοντες. ἐκπλαγεὶς δὲ ἐ- 
( « ῃ ᾿ 

-» ,ὔ Υ 3 -“Ἤ -“ 

δὲν ὑπὸ τῷ ἐνυπνίῃ, ξυμβάλλεται μὲν ἀυτᾷ πῶς 
“ 3 ΔΡΥ Υ ͵ ἣν ͵ὔ 

καὶ ὅπῃ εἶχε. διαταρατΊειν δὲ βελόμενος τὸν Δάμιν, 
Ν ᾿ Δ Ὁ ,ὔ ἢ δ ᾽ 

καὶ γάρ τῶν ἐυλαξεσέρων ἀυτὸν ἐγίνωσκεν, ὠπαγ-- 
Ν ἡ , ῃ ε 

ψέλλει πρὸς ἄυτον πην ὄψιν. δέος πλασώμενος ὡς 
νἀ -" -" ΤΥ « δὲ Ἴ Ε , 7 ε » ᾿ 

ἐπὶ πονήροις, οἷς εἰδεν. ὁ ὁε, ὠνεροήσε τῈ ὡς ἐυτὸς 
ἮΝ » Ὁ δ ων Ν , ἌΝ , 
ἰδὼν ταῦτα. καὶ ὠπήγε τὸν Ἀπολλώνιον τῷ προσω" 

,ὕ " ν ΘΟ Φ ΤΩ: ᾽ , 3 , μή πῇ: εφη: καὶ ἡμεῖς ὥσπερ ἰχθύες ἐκπεσόντες 
-“» ᾽ “Ἢ 5 , γν-, -“ 

τῶν ἠθῶν ἀπολωμεϑαώ., καὶ πολλὰ ἐλεεινὰ ἐν τὴ 
τ ἀν ἘΡΊΝ ἃ 
ἀὠλλοδαπῇ εἴπωμεν » καὶ πε καί εἰς ἀμηχανίαν ἐμν- 

ω « Α ὃ , ὙΠ ΡΑ, “ 
πεσόντες ἱκετευσώμεν ϑυνάώξην τινώ, ἢ βασιλέω. 

Ἅ"» ἘΠ Ὰρ ΠῚ ὕ Ἂ ΣΑΣ -»Ὕ ε - 

ὃ δὲ ἡμᾶς ἀτιμάσῃ, κωϑθάπερ τὸς ἰχθὺς οἱδελφῖ- 
7 Ἀ 7 ΡΝ Ἀν 

γες΄. γελώσως δὲ ὁ Απολλώνιος, συμεν ὅπω Φιλοσο-. 
-“ πρὶ “δ “ ᾿ Ὰ “- 2 

εις. ΕἼΤΕ» ἢ δέδιας ταυτώ. εἐγῶ δὲ, οἵ τὸ ἐνύπνιον 
ῃ Ν , - ᾿ ᾿ 

τείνει, θηλῶσω. Ἐρετρκέϊς γῶρ τήν Κισσίων ταυήην ὃ 
, ἢ ἘΠ Ὰ ͵΄ ᾿ , » , χώραν οἰκῶσιν » οἱ ἐξ Ευβοίας ποτὲ Δαρείῳ ἀνωχθέν.- 

, ν ͵] « 
τες᾽ ἐτη ταῦτω πεντακόσιω ἥ. καὶ λέγονται, ὥσπερ ἡ 
μ ᾽ με ΔΑ 6 ’ Ὁ Ν ΝΡ ͵ ὄψις ἐφανη΄, ἰχθύων πάθει περί τήν ὠλωσιν χρήσα--: 

-»" Ν ᾿ Ν Ἄν Δδ, δα, σα! σωγηνευθῆναι γαῖρ δὴ, καὶ ἁλῶναι πάντας. 
“3 « Ὡ ᾽ 

ἐοίκασιν δεν οἱ ϑεοὶ κελέυειν με ἐς ὠυτες παρελ-- 
,ὔ - » - "» Ν « » ͵ “ ", ϑόντω “ἐπιμεληθῆναι σφῶν .᾽ ἄ τι δυναίμην. ἴσως δὲ καὶ αἱ ψυχωὶ τῶν Ελλήνων, ἄιπερ ἔλαχον, 

διθοτῖς ςοηίοαϊῃς αἀϊσαηταγ, Αγλγζεές ν6τῸ ρεγξο Φ ΠΠπ|ὰ ὅς [ππιπιᾷ 
τεπιροτῖϑ {τ πιεη[ιγα, 4118 ᾿πβοτίοτ Πὺγρέριῆς ὃς ἀἰΐος, ν 

ΟΑΡ, ΧΧΙΙΠΙ. 1 κιοσίων χώραν] ϑίγαθο ]. ΧΥ͂. ρ. 728. 5π- 
Παπᾶπὶ Οἰεαργ ἀϊξξαπι αἷς, ἰιοαίε αι {ΠΠΠπ5 ποπιϊπὶς νεβιρία ἤι- 
Ῥετγοῖϊε νἀθπτιγ, ἀϊοῖταγ ἐπὶ πὶ τγδέξιις 115 Ορηξβαμ. δια ὰ- 
τεΠ|, ν ΠΡ ΕΓ ῬοΖγοπιι5 ἀοοιε ἰη ἀητὶ φυτατίθιις Οεἰτί οἴ, Ππρια 
ἽΠ]Ατιιπι Βεητίι πὶ οἰ χορίο, ντ Ορπ αηι ἢτ γερίο Οἰίονηρα. ῬτοἹε-- 
τηΔΕι15 4416 Οεορτγᾷρῇ. 1.1. ρ.149. Οἰεαγε, ράττεπὶ ϑιια- 
286) ἵπτεῦ ΟΠαἰταρετίη ὃς Ετγπιᾶθος ςο]]οςαῖ. Ηδγοάοτιι διι- 
τεπὶ ]. ΚΊ. ς, ττ19. ἀτίδττε ἱπάϊςατ, 'π Πατῆπιο Οὐῆαε μυΐι5» συΐ πος 
σπιεῃ ““}παεγίοα, Βα θίτατε Ἐγείγλθρ ὃς ςἀρτίτιοϑ » δες δά ἀιιέϊος ; 
ψΟἸμ{ Γλατίιπι, Ἐχ Εΐϑ [ἰιιεῖ, πιαΐε ἢΐς ῥτίογος ἱπτογργεζοϑ 
σεγαε : Ροιίδα ομγε ἦγ γερίογεοα ΟἸίαγα Βαὀγίογιλαε βραλείργαστε 
«ἀειμεριλόρε. ΑΡΟΙ]οπῖο επίπι ΒΑ. ]Οποπὶ σοητοηἀεητὶν δζ, γι ἐκ 
φ«Ὧρ. ΧΧΙ ρᾶτεῖ, εἶτις πες ἴᾷπὶ ἱπρτεῆο , ϑιιῆλπδ, εἰπχας ρτος 
υἱποία (ἠήμα τε πρὶ τιοπ ροτιῖῖς, ας Οτίθπιαῖῖς εἴ ΒΑ γ!οπίας. 
Μεηοτγοπι νεγἤοπεπι πος Πιδἐτυίΐπτιιϑ ; πεπιρς ρτορίογ ἔα- 
ὅτὰς εἰς ΟΥγέαε, Ἰπρτεῖπις ἴαπὶ βιαόγἰϑρυΐαργε ῥρτοιιποίαπι,, {ΠΠ|8 
επῖπὶ Οὐ Ἰᾶτιις οτίβηταϊς ςοπτίπρεδατ, Οοτῖς ἴῃ ΟἸΠα πὸπ 
ξυΠΠῈ,, οὐπι [Οπιπιιπὶ μος εἰ οδείηρετγες, ρᾶτοῖ αιοσιε εχ ρδιι- 
1ο ΡοΙ ἀϊςεπάϊς, νδὶ μος ἱρίο [Ὁπιπῖο πιοηΐτιις εχ νῖα Οἡίαηα 
ψεγἤις ἀϊπεγτογε Παταῖτ. ν. ποτ. ’ο. Οδζογιπι ποίοϊο ηυϊά ΠΡὶ νο- 
1 Θιοηγῆιιβ, Κίοσυς οὔτ ἀϊςεης ΒαΡγΙοηΐας Ὀογολίο5 Ρετίοᾷ. 

γ.1014. [4.εὐϊτ, ΡΑΡΙΪ. Αὐτὰρ ὑπὲρ Βαξυλῶνος, ἐπὶ πνοιὴν βορεάο 
Κισσοὶ» μεοσαβξάται τεν χαλωῆταί τε νέμονται 

2 ἐκβεβηκέναι ] “οὐεχ Υ τοῖπας Βαθεῖ ἐκπεπτωκέναι. 

3 καϑάπερ τες ἰχϑὺς οἱ Δελφῖνες} Πεπηρε πιίποτεϑ ρ[ἴπος5 σοῃ-ὸ 
τοπιπιπς Πεἰρἰπεβ., εογιπιαις ϑήρᾳ νἱμμητ, νὰ οἱ ἀρ. Ρ]Ιπ. ΗΝ, 
Ν. 1. 1Χ. 3.9. ΠΕ 

4 Ἐρετριεῖς τὴν Κισσίαν τάυτην] ΓΕΠῚ ΟΠΊΠΕΠῚ εχροπιται Ηε.. 

τοάοτις ᾿ΟΥ̓Ἱ τοι. 9. ὅς ΡΊατο 118.Π]. ἐς 1νερ!. συν δι Ερίρτδπι.- 
πιὰ ἴῃ Βοίσε σαρτίιοβ πάθει ΠΙορ ναοστίις ΠῚ, 33, 

ς ἀναχϑέντες ] νετίοτ Ιοφξῖο, 118 ΠῚ Βαδεηθβεηηες Μϑ5, ποῆτϊ, 
Ῥηΐογες οἀϊίοποβ: ὠνεχϑέντες. 

6 ἔτη τάντα πεντακόεια ] τπιᾶπι ἢδες πόας [35 ἄτοπος 
Ἰορίαπι νίτας Αρο!]οπὶ!, Ετειγίεη[ες σαρτὶ εο ἀηπογηϊο μὰ Μ- 
σατῃ οπεπὶ ἔτ ρα σπδτιπι ἢ. 6. .Α Μ. 3714. {δουπάιιπι Υ Παγίιπι» 
4πτὸ Ο. Ν. 488, (εφιιεπιὶ ηπὸ ἴῃ ΟἸΠΠΔπὶ ἤπης αδίερατ. [π|- 
ΡΙεπταγ 1ρίτιγ σοὺ ἅππηὶ Α. Ὁ. ΧΙ. Υ, Ο. 778. Αροϊϊοπίιις ταπιθ 
Βίεππίο δητε {ξοιιπάτιπι σΟΠΠρυτιιπῚ πογιπι ἱπ ΟΠΑ ξαΐτ : τος 
τιπο ΠεπΊρε παπίεγο Βϊς ντὶ ΡΗΙΠοἤγατις νἱάδτιγ, 

7 ὥσπερ καὶ ὄψις ἐφάνη ] γεγθιπι ἐφάνη εχ Ὑτθῖπ, ὅς γατίσαπο 
ΡΤίοτα τδι!Ο σΔ Π115.. ΡΓΊΟΓα5 δἀϊτιοπε5 οπιττεραῆτ, 

8 αἵπερ ἔλαχον πᾶες γογθα, δὰ (εηῇις ἱπτορτίταζεπι Ρδης α 
πεςοίϊατια,, τείίτιϊ εχ Ν᾽ διίςδη, ὃς θη, 

Ὠ 3 τὴν 
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᾽ “»" “Ὁ ,ὔ 5 ᾽ Ἵ 

τῆν. ἐνταῦθ. μοῖραν" ἐπάώγχονταί. με. ἐπ᾿ ὠζξελείο, 
-“ -“ 3, κε ᾽ ͵ -“ εδιῶν Ν 

τῆς γῆς. ἴωμεν ὃν ἐξωλλάξαντες τῆς ὁδξ-, περὶ 
αὐ Ὁ , Δ πλοῖα , Ὗ 

μόνε ἐρωτῶντες τῷ ᾧρεωτος "» πρὸς ᾧ οἰκϑσι. λέγεται, 
δι : ἢ ΝΑ ἀϑ ΠΣ 

δὲτϑτο κεκρώσθαι μὲν ἀσφαιλτε, "ουὶ ἐλουϊδε, κουὶ ὕδω.. 
ΓΟ ΡΑΟ 5 ᾿ς , -»" ἢ 

τος. ἐκχέαντος δὲ τῇ ἀνιμήσαντος ὠποχωρέϊν 
᾿ -“ Ἄγ, Φ Ε ͵ ΡΨ 

ταῦτα . καὶ ἐπ᾽ ὠλλήλων κρίνεσθαι. παρελϑ εἶν 
Ν Ν» Ν ΄ 9 ΙΝ Ῥ Ὶς Ἐν... τ΄ 

μὲν δὴ ἐς τὴν Κισσίαν κωὶ ὠυτὸς ὡμολόγηκεν, ἐν οἷς 
ἀρ ν , " δὰ ; Ν 

πρὸς τὸν Κλαζομένιον σοζδιςήν" γρωζει. χρηςὸς 
΄ ᾿ , ᾿ ω κὰν “ἰ ,. 

γὼρ ὅτω τι καὶ Φιλότιμος ἦν, ὡς ἐπειδεν Ἐρετριέ--: 
“3 -“ 3 » Ν ὕ 

ας" εἶδε, σοζφις 8 τε᾿" ἀνωμνησιϑῆναι » καὶ γράψαι 
» Νά “3 τ ς ΑΝ -“Ὕ χ 

πρὸς ἀυτὸν ὥτε. εἶδεν, ἅτε ὑπερ ὠντῶν ἐγρωψει- 
ἌΟΡ ε λ Ν ᾽ Ν -“ 

καὶ πωρακελέυετοιί οἱ παρῶ τῆν ἐπισολήν. πᾶσαν 
ο. ΠΝ ͵ .« " ΠΕ ΩΝ δὰ 
ἐλεῶν τὲς Ἐρετριέως, καὶ ὁπότε μελετωη τὸν περὶ οἰυ-. 

“ , δὲ ᾿ 7ὔ 5ις, 3. ἦν -“ ν “-“ Ρ 

τῶν λόγον, μήδετο κλρίειν ἐπ᾿ αὐτοῖς πευροιτεισθαμ. 

σα ̓
 ͵7 ͵ὔ “, ͵7 

πο ύνωδ ῳ δὲτέτοις καὶ ὃ Δώμις περὶ τῶν Ἐριτριξων᾽ 

εἰνωγέγραφεν. οἰκξίσι γὰρ ἐν τῇ Μηδικῇ", Βαδυλῶ- 

γος ἃ πολὺ ὠπέχοντες, ἡμέρας δρομικῷ ἀνδρί. ἡ χώ- 

βὼ δὲ ἄπολις. ἡ γεὶρ Κισσίω κῶμαι πῶσω. καί τοι 

καὶ γομάϑων ἐν ὠἀυτῇ γένος, μικρὰ τῶν ἵππων ὠπο- 

ζδωΐνοντες. ἡ δὲ τῶν Ἐρετριέων οἰκέίται! μὲν τῆς 

ἄλλὴὲ " μέση. περιβέβληται δὲ ποταμξ τάφρον: 

ἣν ὠυτοὶ δωλέσιϑαι περὶ τῇ κώμῃ λέγονται . τᾶχος 

εἰυτὴν ποιόμενοι πρὸς τὲς ἐν τῇ Κισσίω βαρξάρες. 

ὕπομβρος δὲ ἐσφάλτῳ ἡ χώρω: κοὶ πικρὸ ἐμφυ- 

τεῦσων: Φρωχυξιώτατοι γε οἱ ἐκέϊνοι ἄνθρωποι, τὸ γὰρ 

ἀσφωλτῶδ ἐς πον, ἐς πολλοὶ τῶν σπλάζχνων ἱζανφ' 

9 τὴν ἐντἄυϑιι μοῖραν πεπιρε ἐγᾶζ 114 Οεμ τ] ασοΥπι Ρεῖ-. 

{ταπο; (θγεἶγὶ δηϊπιδβ Πιιπιᾶπα5) ΔητΕ ι18Π| ἴπ Βος ξογρι5 γεηῖσ 

τεηζ» 4υϊςηυ!α εἰ5 Οδιιοπίαταπι εἴτετ, Ετ αμάεπι οπιηίΆ, ἡιᾶς 

φὰ σοτριις ἰρεδταπε δἴαιιε ξοττιπαβ, Δ4 κλῆρον τύχηςγ ςεἴεγᾶ το 

πρακτὰ ἀ κλῆρον Δαίμονος τοξεγεθαητν, Υ εἰτίππι Ν᾽ δἰ επίθπι ἃρυά 

ΦεἸ4επηπι δά Ματπι. Οχοπ. Ρ. 28. 564] ρετιπι ἃ ΜΙ ΑπΙ]τμπι, 54]- 

πιαΐἀς ἀηοῖς ΟἸϊπιαν. ὃς 1105. ῬΗΕΠΟΙΟΡΗΪ ΡΙΔτοη!οἱ ὃς Ργιπαρο- 

τίοϊ κλῆρον τύχης γοσΔη; ιοά πα]ϊμπι ἴπ εο ἀπίπιο παίοιταγο 

Πε αὐ δι ττππι» ΠΏ} ἄιρεσις : γπάο ΡΙατο ἀε ΒΘΡΒΒ]. 1. Χ, Ρ. 617: 

(οτειοπεπι μεῖς ἱπάιϊιοϊς ἃ 1 ΠΕ Ῥεγὰ ϑξαπι., 4114}1 ΠῸ5 ἴῃ τε- 

Ῥιις » 4185 πιεγδε ἔοστιπας ΡΙΠΑΠΊΙ5. ντὶ {Ο]επηι5. Οὐδ ἱρίο 

ταπιεη Ῥγοῦῖάα Π εἰ [ἀρίεπτῖα ποπ Ἔχο αἱ νἱἀδτιτ» {εὰ λπίπιδα 

ταηταπι δἰοδεῖο, Κλῇῆρον Δαίμονος σοπίγα ΒιπιᾶπῸ ἀπίπιο [πᾶ 

εἰρξμίογμθ, ἀρέσει,» οὈτιοπῖγα Ραΐαηῖ. Ὑπάς ῬΙατο. 1. ς. κλῆρον 

τῆς αἱρέσεως δἰιπὶ ἈΡΡΟΙΙατ.  ΐογες οηΐπι ἰἀοπὶ χ᾽ ὑμᾶς Δαίμων 

λήξεται αἷϊ» ἀλλ᾽ ὑμεῖς δαίμονω ἐρήσεδ)ε: ΘΙ ΠΊΠΙ6 ἀερει ον ϑα αἰῖ. 

κατὰ συνήθειαν τῷ προτέρα βίογ δι. 6, ρτους δηϊ πηι 1 ἐἔᾶτιι ρτδο- 

εχ ποητῖαε,, ρος Ἰαρίιπι , Ὀοπίτατῖς Ρ]115 πιπαπις τοι ππετῖτο 

Ἦδες ἢ τοπϑᾶπτιτν Δ οἰ115 ογῖῦ σοπο ]Πτατῖο ἀο δεγίπαε μόταπὶ ΡΒϊ- 

Ἰοίορβοσαπι ἀε Εἶ κλήροις 1{π|Ξ σππὶ ΠΡ εγο ερίτγιο, Ἡίπς 

ἄδπι λαχᾶν (πᾶς ὅς ̓αοβείῖς μ85 (οττες πιοάογαειγ ἂρ. Ρίατ,) ἀϊ- 

οὐηίατ α ποβτο αρίρραε, νε ἦη Οἰια μαδίτατεην, αο ἃ εἰ κλή- 

με τύχας» πιᾶτι 4 σοτριις ροττίπεῖ, ὙῸ ολτιιγ ἀσζεπι μόϊρου» αιϊ- 

αυϊα ἴοττε 1{π 115 οὈπιεπετῖτ, Ηίης μοιρογενέσες δριυιὰ Εἰγπιίοιιπιν 

(ἀρὰ ἡμεπιτάπιοη νοῦς γί σις γργγίοροιείες [οτἸ δικιγ) ἀΕ 4μ1-- 
Ῥιι5 ρίατα 40. ϑ81π|α. ἐς ἀηπῖς ΟἸ᾿πιδέξ. Ρ.581. 

το ἐξαλλάώξαντες τῆς ὁδῷ ] πἰπιίτιιπι ἱρῇ Βαῤγίοπερ τεπάε- 

Ῥαπε, ἱπ Οἰγλαρρ ἴταηιις, δ ἱτιτις ἀεβοόξεπάμπι ἃ νἱλ 9 νἱά. {ι-, 

Ῥιᾷ ποῖ. 
τι τῷ φρέατος 1 εἰμἀεπι ἔοπεῖς ἀε(οτιριῖο εἢ ἀρ. Ἡετοάος- 

τὰπὶ 1. ΥἹ. ο. 9: νδὶ Ετοιτιεηεβ5 ΧΙ, Πδάϊι5 ΔΌ μος ἔοητε ς0110-- 

ςᾶῖος Αἴζ. 

κι}. τι μὰ 

(ογεῖγας ἤππε (ουίαπι, ᾿παϊέαης π16 ΠΟ] πλθης 
{π|πς γεσιοῃίβ σαί. Ἐδηλμ5 εῦρο εχ {ποτ ἡ1-- 

μοτίθηξοβ, ἃς ἀξ ραζοο (ΟἹ ΉΠῚ., ᾿πχία ἡπ6Π1 Πᾶ- 
θιταπε, ἱητογγοσδηζοθ, [Ιοΐτιν δυζοπα {16 Οἷταν 
πΉπΘ. Οἶεο, δὲ δηλ παϊῆιις εἰς : αιδ6, {1 415 
Πιαυίδτιε. αἴαις ει ἀθγῖς ἱπάς,, σοάθγα αὐ ᾿πα]- 
ςεπὶ {{π αἴητιο {Ἐραγαγὶ ρεπθοπτ. Ὀϊμογας.» 
απτοπη ἴῃ ΟἸΠΊΔπι (Εἰ τρία τεπατιϑ οἰ" [Π 115, απαδ 
δὰ ϑορῃϊ απ (Οαζοπιεπίαπι (γι, Αάθο 
ἐπίπη Βαπίσηι ογαῖ αίαις Πα πηαημς,νῖ, ροΠπατπ 
Ἐτοιτίθηίξς νἹα ες. ὃς Θορι ας γεςογάαγοιηγ, ἃς 
Ρεγίοειδεγος αὐ οππα απαᾶς ἰρία νἱάογας, ἃς ἡπαθὶ 
βοῆξα 1η}π{τογᾶ8 τείας 116. Ῥεὺ τοίαπι δυίοην 
ἘρΙΠοίδτη εἰ δπῖογ εἰς, νε ογαῦοπε τ ογ ας Εγο- 
τὐϊεπαπι Ῥγοίεπδίαγ, δαπηπα ἀε 115 ἀς- 
οἰδηιδης ογαϊ!οπετη ΠΘ ΔΓ ΠΊ15 Πα! άει Δ ΠΊ- 
ΠΘαῖ. : 

Π 

Η. οεΐαπι ςοπίοπαηί πᾶς ἄς ἘγοιτΙς α ΑΓηΙς- ΟΔΡ.ΧΧΙΨ, 
4ε {τρία γερεγπηζασ. Ηθιταης ἐπίπι ἴῃ τὸς 
διοπο Μεάογαπι ποη ἰοπρὸ ἃ Βαῦδγίοης ἴητου- 
1810, ἃ σποά νπαὰ ἴα ἐχρθάϊτι5 σαγίογ σοπῇς!- 
ατ, τθίθιις διε γορίοςαγει : ΟἸΠΠα επίπι ο- 
τηηΐ5 νἱςῖ5 ςοπῆδι. Ἐβαμδ ἵπ 11 νασαθιπηάο- 
ταΠῚ ΠΠΟΠ ΠΟ ΠΟΠΊΪΠΕΠῚ ΡΌΠΕ5., ΓΑΤΙΠ5. Εα 1115 ἀ6- 
{ζεπάδηγιπηη. 
αυίάεπι ᾿πτογ σείεγαβ εἰξ., οἰπριταιγαις Παπηϊης 
γε με να}10 αυοάάπι, απο 1ΡΙ] νῖςο εἰγοιπιάπ- 
ΧΙΠΟ ἀϊσαηταν. ργοραρπαουίαπι τά ΠῚ βατιεπίες 
δάπιονι5 Βαιθαγος ΟἸΠϊας ἱηςοῖαβ. Κορίο απτοπὶ 
διεαπηίης ἰτγίρια εἴ 5. ἃ οὗ Δυρα ἀπο πη τγεῖ 
Βοτιοπῇ ὅς αρτεβιραγιπι ρα. Ηοπηϊπαπιηπο- 
48ε δὶ ἀςρεπείηπι Ὀγεαι5 οἱ να: ρΟΓ5 ΘηΪΠῚ δ]- 
ταιμηῖπα ᾿πβεέξες.. ργοξαπαάςε. 1πτε ἸΠ|5 ἸηΠαογοῖ. 

12 ὠσφάλτα κοὶ ἐλαία χρὴ ὕδατος ] Ρ4}}10 Αἰἴτεῦ Ἡοθτγοάοτιις » 
411 Ιοςο ἅαιδε (τὶ (ὩΡΠέτυῖτ: τρίπετωι τριφασίας ὁ δὲς" οὶ ᾿ 

ἀσφαλτος χϑΗ. οἱ ὥλες πήγνυνται παραυτίκα) τὸ δὲ ἔλαεον συνώ- 

γέσιν ἐν ἀγγείοις. Ἐτραι]ο δηῖς ἐς πος ἕοπις παρέχεται τριφα-" 
σίας ἰδέας» και γὰρ ἄσφαλτος χὰ ἅλες κῷ! ἔλατον αὐῥύσοντοι ἐξ. 
ἀὐτα- 

13 Κλαζομένεον σοζιςν} 9090 ο  Ἰἀπτιπὶ [πε] Πρ 1τ, ντ ραζεῖ εχ ον 
24:.}}}6 πεπιρε ΟἸδζοπιεη 5) ̓ϊςεῖ δηγγπδ8 ΒΟ ΒΟ ΠῚ ΠΑ ιεγῖξν 
γ. ϑι1 425. [6 ϑοορεϊίαπο 110 ρίηγα 'π νιτἰ5 ϑορμι, ΡΒΙ0ς 
ἤγδτις. 

14. ἐπειδὰν Ἐρετριέας ] Ἐρετριέας ΟΠ ΠΊΙΠῚ γαῖ ἵπ ΡτΙ οτίθιιβ οἀϊ-- 
τἰοπῖθιι5, 4186 ετίαπι σεῦδης ἐπειδὴ, ΕΠ τι πτι5 ᾿ξ οπεπι» 
ἴῃ 411 οπιηε5 ςοὐϊςοες ποῆτί σοηίεητίμπε, ὅς αιᾶπι ἔδηῆι5 η00-- 
416 Ροίοιτ, 

τς σοφιςῷ τε] Ρατγέςυϊα τε ἐχοϊάθγατ, Ἀ ΘΠ τυῖπτιβ εχ τθίπ. 
ἀν διὶς. ρυ. 

16 ἔγραψε ] Μετῖς. ρτ, ὅς Υ τοῖπ, παρ θης, ἔπραξεν Μ᾽ εττοτιπίς 
41ιε ὅς Μοτο]!. ὅς ἈΒΠΙπαςοίη, ἃς ἢ ἔπραξε [ερῚΠἘπτ, ϑρυτίδηιτα- 
πῖβη πῆς ἰςέϊοπεπΊ, ὅς ἐχ εο, αιιοα νεγίοσ ΠΟη ἱπιο! Προγοίησ» 
παταπὶ αι ιγοσ. Νεπιρο Βοος Πδὶ νεῖ ΡΒΙ]οἴἴγατιιβ : εὰ Αροὶα 
Ιοπίμπι ἐς Ἐτειγίεπῆθις δὰ ΟἸαζοπιεηῖμπι 1|τ|π| δορΡ ΕΠ Απὶ ρετ- 
{πρηῆε, πᾶς 116 ροῆεα ἴῃ ἀξο!δπηδεοπε ἔ, μελέφη, οὐἶπις Ατ-ὶ 
τοῦ εἰ Αροϊ]]οπίιϑ » ντίῃ {ἐιιθηεθιι5 ἀἰοίτιΓ,, οΧετῖς, ἐς εἰς Εἶτα 
το 15 ΠΑ ΠάΔΠ1, 

ΟΑΡ. ΧΧΙΝ. ικ ἐν τῇ Μηδικῇ } ν. ποῖατα ἤιργα δὰ ςδρ. 
ΧΧΙ. π.3: 

τῆς ἄλλης 1 ιθίη. ὃς ψατίσδηιι5. αἰτεῦ Ιεριιηὶ τῶν ἀλλῶν- 
ϑεά Βέπε εξ τῆς ἄλλης : Πιδ᾽πτε Πρ Ἔπάπιπι ἐπίπι εἴ γῆς» νὰ τοῖς 
Πεοτάτῖο : καὶ δὲ τῶν Ἐρετριέων γῆ τῆς ἄλλης μέση, Β4Ἰπιαί. ἴῃ πιᾶτ-- 
δἰπε ΠΡ τὶ Πιϊ : τῆς ἄλλης μέση [1]. Κιοσίαε- 

ΝΌΩΙΣ 

Ἐτειγογαπι δαζεαι γορῖο πηθάϊα, 
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ΝαΙτῖς απτοπὶ ἰρ[ο5 Ἐαμπατις5 νῖσο νἹοΐηι5, ἴΠ 4110 
Ῥαιήτηπι (αργα ἱπέειχ (Οἰτπι {πδίατο {πιεητεπι 

ξιείπης, δε ιαῇ ταγο 60 νταητιγ, Ἀδξογαη διι- 
τοπ αὉ ἱπάϊσεη!5 [Ὲ ἀςοορης., Ἐγειγίογιπη δρείπ- 
ἘπῖΟ5 ΠΡΙΟ5 εἴϊε δε οζορίητα, πο [άπ ῈΠ Ομ Π65 

ἀιπιῖς ἐεγεπάϊς ἰάοπεος. Εγαΐ επὶπὶ ἰπ ἐῸ πι- 

πιοτὸ ἔα πηῖπεὶ (Ἔχιιβ δζ θπιιπι Αἰ] ππαπειπη, εγαπέ 
ἄχ, νῖ ἐρὸ δ Γγοῦ, ρα. Μασῃα ἐπίτῃ Εγοιγίο- 
ΓΠΠῚ ῬδΓ5 π᾿ (ΑρΠάγοιπι ὧς πιοηΐαπα Επθοσδα 
ςοπἔισεγαπι. [8.8 γεγο ἀείατ διόγαης νἱτγὶ 
εἰγοῖτεγ σισάγπσοπίῖ, ὅς ἀοςεπὶ ἔογο πη]! ογοιδ 6: 
ταφαὶ ἀαοιη Α Τοηΐὰ ἰη46 δὲ ΠΕ γάϊα πιουὶ ἱποὶ- 
Ῥίξηζες ρεγίογο, ἀϊιπινογίτι5 γεσίοπος {προγίογες 
ἀεάπςεγεπίαγ. Οὐμαας [Ὁ] ἰαρι οἰ ἀϊπαπὶ πποη5 
εἰ5 ργδεῦεγες, ἀγέοπιαις ἰαριάος ςαοάοπα! ςα]16- 
ΤοηΓ ΠΟΠΠΙ]]1.. τὰπ τοπιρία ἤγιχογε αταθςο- 
τὰσπη τηογα. τππ| ἔογισι, απαπαπι {πβΊςεγα τρίς 
νἱάδγεειγ. Αγὰ5 4ποηϊια ἐγεχεγπηζ, ΠάΓΙΟ 4111- 
ἄεπὶ ἀϊια5.,, νπαίηπιια Χεγχὶ, ἃς Παγίάαθο σοπη- 
Ῥίαγοβ. 
ταῖι νίαπο δα Γλαγἀδειη αηπὶ οὗζο ἤιργὰ οὗτο- 
φίπία. δου δε θαπε Οὐδοσογιιπι τπογα: ὧς ἰρίο- 
ταπι ἀητιηπα (Θραΐςγα ἱπίςγιρία ππης Οαμς (κα: 
δίτι5. ἘλΊΙττεγαθ ααϊάθη Ογαδοογιη ἴππτ, [ἃ τὰ- 
Πλξη {{Π1|65 φηζοα Παῖς ν] 1 ἀΐςιιης. [πίςτίρτῖ- 
Ὁπαβδυζοπὶ [ν]ἀΠΠΠ{}] (Ὡρα]ογϑ ἱπίςυ!ρτας, γε 
ας ἴῃ Ἐπδορα να] παδιιείςαιτι., νῈ] ρα Γραγάγιτι 
τηεγοδζαγαμη ξαοίθης νἱταπὶ ἐρεγας, Οΐη ἃς Εἰς- 
φιάίαπι Ἰοσογο οἱδ ἐπ παιιζαγιπι Παις]οΓογ πηι 
{δρυ]ογο ἰη!ογίρταπα:. 

; ᾿ς κυ γηοχαάαη ἀεραοὶ Πμξέμς γι μάηες ἰέος, 

ο΄ ἐεδαξαποηῃ γερο οογμ μη, Κη,17 4670. 
Ῥαῤγ:α εἰάγα οἱέρε τίς ἐγοέγίά,Ρος ξ5᾽ ἐϑθ,46, 

Κέοίγαο Εμόοεος, ξ8᾽ γη47γε ἀἰμέξε 26. 

ἈΡο]]οηΐαμπι διζεπὶ {Ἐριογα ςο]]αρία τη Παιϊιγαῖο, 

3 τὸν Καφηρέα 1 ποιίΠπιυπὶ Επιθοθας Ργοπηοπίοσίιπι νεγῇις 
ἩεἸ!εἴροπειπι, ἀε χιο ρα Πηπι νετογος. ϑοβο ππὶ ΟΟάτοὶ Επ] οὶ 
Ψτίηι δἀ[ογίρειη: ὅτος ὁ Καφηρεύς ἐφὶν ἀκρωτήριον τῆς Ευβοίαςν 

ξυλοφάγος νῦν λέγεται» Καφηρεὺς δὲ δρᾷ τὰς τῶν ἀνέμων αἰντιπνοίας» 
παρὰ τῷ καπος; δ σημαίνει τὸ πνεῦμα. ὅπ ν9ὴ ὁ Ναύπλιος τὰς 
φιυκτὲς ἐνώψας ἔσφηλε τὸ πιεῦμα Ἑλληνας. Οὐᾶς ἱπ ροΠταΠῚ5 
νειθὶς ἀς ΝΜαυρ ο ἃς Ογαςςί5 πδιιξγαρὶς μαθετ, ἀε 15 ρίπτα Ηο- 
στπεγ, Οὐ 1Υ.ΧΙ. 
᾿4. ὅτι ἀκρότατον τ. Ευδ] ἢς Ηδτοί. ΥἹ, τοο. ᾿πῖτῖο ἤδεῖπὶ Ετο- 

τὶ ςπἤεπι υ δι πὶ αἷς {ΠΠπ|4 σοπ ἢ] ἐπὶ διΐπιο {απ ἐκλιπῶν 
τὴν πόλιν ἐς τὰ ἄκρα Ευβοίας. 

Σ τετρακοσίες  πεπηρε οαρτὶ ΟΟ, [εἀ ΟΟΟΟ ταπειπι, γεὶ!-- 
415 'π ἱτίπετο πιοσειιῖ5.,. δίς ἀθροττατὶ ἤιεγς, Μίγαπι μϊς ρογσ 
τυγθαιιεγαης Ὁπιηΐα ρτίογεβ [πιο γρτεῖαϑ, 

6 ἐλαυνόμενοι ἄνω ] ΠεπΊρε ϑιιαπα.», ουἶπ5 ρᾷτς Οἠ 4.) πιεάϊ- 
τετγάτιοα ργουί ποῖα , 4110 γαρτὶ Ετοιγὶ! ἄνω ἐλαύνεδθ αἱ ἀϊσιητατ, 
Ὑὰ κάτω εΠ]Π| [ππτ πιατὶ πιαρὶς νἱοἶπα, θὲ {γάϊα, 

7 ἐς Δαρειδαζον μεταὶ τὴν ἅλ. ἔτη ὀκτῶ κρὴ ὀγδοηκ. 1 ΜίτιιΠΊ ἱπὶ 
στηοάϊτιπι ἔΔ}Πἰτὰν ΗΟ πιά ππιις ἴῃ ΤΠ Ξχῖςο, νδι Πα γίάσεμρι ἢππς 
Ῥεχῆς ργδθξιι{ε ΤΊ ετιῖ ὃς Οαἱΐ τεπιρογς ἀϊεῖε,, ηϊιοπὶ {Ἐυΐτιγ 
Ἀπρίυ5 ΡΗΙοἴγατὶ ἱπῖεγρτεβ. ϑ84τ|5 τππὶ ἐχ ΡΒΙ ΠΟ ἔγατο τιιπἹ εχ 
ὙΔεῖτο ὅς [οἴερῃο ςοηβατ, 14 δεταῖε Βαγάδπεπι Ραττῃίοαπι ἤις 
Ῥογἤσιιπι ἱπηρ ογίππι τεηυ{6. Ρτγαοῖετεα φιοπιοάο αὖ Ἐτειγὶ- 
εηῇθιις ςἀρτὶς νίσιιε 3ἀ τοπιροτγὰ ΤΊ ετῖ! ΧΧΟΙΤΧ τάπτ 4 πηϊ 
Ῥοταδτιπε Ἐ ΠΟ Χ Πε ὃ Ετοιγι εηίος σαρτί Πιπε ἐο ἱρίο ἀππο, 10 
4 Μαδταιβοποπι Ραυρηδίαπὶ εἴ. [πάς ἢ ΧΧΟΙΙΧ ἃππὶ πιπιε- 
ΤΘΠΓΌΓ, δα τεσηιπὶ “47.ἐπχεγχῖς ΔΊπορηομῖς ἀει!οΠίτιγ 7). 416 ΠῚ ΟἸΓ 
Ἰλατίἀδοιπι ποίδογ ἀϊχοτγίτ Α}}} ςοπίϊςίαπτ, Ῥάᾶτογ εἴμς Οοῤης 
πθρίθη Π γἱ αα(ςἰμετατ 7) Υδϊ τορπο δα ῖςε δὐπιοτιιβ: γὙπᾶς 4π 

Ἐχαΐδὶ διΐεπὶ ἰρίϊ5 ροῇ ςαρτίυϊτα-. 

ΟΥΛΑΝ ἘΝ 5.15. 31 
ἐδ. ἿΝ ᾽ Ὰ ῃ ὁ τ» " , δ νν5 
τρεῷει ὁ αὐτὸς λοῷος ἐν ὁρίοις τῆς κωμής » ὃν ὑπερο 

αἴροντα τῷ παρεφϑορότος χωρίς σπείρεσί τε καὶ 

ἦγξνται γῆν. φασὶ δὲ ὠκῶσαι τῶν ἐγχωρίων, ὡς 
ΔΩ , ᾿ - ͵ὔ λ “ ν᾽ 
ἐπ]ωκόσιοι βῪεν τῶν Ἐρετριεῶν πρὸς τοις ὀγδοήκογ- 

τῶ ἥλωσαν, ὅτι πε μάχιμοι πάντες. ἥν γάρ τε 

καὶ θῆλυ ἐν ἀντοῖς γένος, καὶ γεγηεακός, ἣν δ᾽ 

οἵμαΐ, τινω καὶ παίιδίω. τὸ γορ πολὺ τῆς Ἐρετρίας 

τὸν Καφηρέω᾽ ὠνέφυγε καὶ ὅ, τι ἀκρότατον τῆς 
Ευβοίας ". ἀνήχθησαν δὲ ἄνδρες μὲν ἀμφὶ τὲς 
τετρωκοσίες ᾽, γύγοιω δὲ ἴσως δέκα. οἱ δὲ λοιποὲ 
ἐπ᾽ Ἰωνίας 4 καὶ Λυδίας ἀρξάμενοι διεφ,ϑάρησαν, 

ἐλώυνόμενοι ἄνω“. λιϑοτομίαν δὲ ἐυτοῖς πάρεχο- 

μένε τῷ λόφε, καί τινες καί λιϑεργεὶς εἰδότες τέ- 
χνας, ἱερώ τε ἐδείμαντο Ἑλληνικεὶ, καὶ οὐγοροὶν, ὁπό-. 
σήν εἰκὸς ἥν. βωμές τε ἰδ ούσαντο, Δώρεϊῳ μὲν δύο, 

Ξέρξῃ δεένα, Δαρειδαίῳ δὲ πλείως. διετέλεσαν δὲ ἐς 
Δαρειδαῖον ἔτη μετ τὴν ἅλωσιν ὀκτὼ καὶ ὀγδυοή-. 

κοντωῖ. γρώφοντες τὸν Ἑλλήνων τρόπον ἡ οἱ τάφοι 
δὲ οἱ ἀρχαῖοι σφῶν, ἐ δξνα τῷ δέος, γε ἀφαῖν κα τῷ 

γρώμματα Ἑλλήνων μὲν, ἀλλ᾽ ὅπωταῦηαω ἰδῶν φώσι δ. 

ὸ γραφοὶς " ἐζ:εχωρα[μενας τοῖς τάφοις, ὡς ἔκαςος ἐν 

Ευθδοίᾳ ἔζη [πορθμμκεύων,ἢ πορφυρέυων ὙΠ ἡ θαλάττιον. 

ἢ γα λεργ ὃν πρατΊων. καίτι κἡὶ ἐλεζθον ἐξὶν ἀνα )ῶ- 
γα!» γερωμιμένον ἐπὶ νωυΐ τε τὸ νωυκλήρων σήριατι, 

οὐ δὲ ποτ᾽ Αἰγαίοιο βωιϑύῤῥοον οἱ δώ πελέοντεϊς 
Ἐκξφωτώνων πεδίῳ κείμεθ᾽ ἐγὶ μεσάτῳ. 

Χαῖρε κλυτή ποΊε παΐῆρις Ἐρέτρλοι» χαίρετ᾽ Ἀθῆναι, 

Γείτονες Ευβοίης, χωῖρε ϑάλασσα φίλη. 

Τὲς μὲν δὴ τώφες διερϑαρότως ἀνωλαξέιν τε ἐἰυ-- 

σοπίεξξιγαε Ειπἀαιποπτα ρετὶ ροήπητ, ποῖ!πὶ ἀθῆπίγο [,4- 
γίαομε ἴπι1 6 Π] ΠῚῚ15 ἀρ ΟτεΠαηι, Αὐταχογχὶς Ἱοπρίπαπὶ ἔγα"- 
{το πὶ ΠΑ Πηΐπ ΟΓ6ΠΊ, [5 40 ἢος Οδεγιτπ τἀτα ΠῚ, ΔΙΏΤΕΘΙΙΔΠῚ Γ΄ ρηΣ 
Βαθεπας σαρεῆξεγε ροῇεει, ντ δίθο ἴς εὲ πεημεασ, ομὶ τοῦ ἀγάς 
Ἐττιεπίες ροίμοτε, δὲ χαΐ τα απο Ἀθχ ἃ ΡΒ] "ἢν Βὶς ἀε[πείδιτας. 
ΝΝς τοπιριις σοηρ τι ΟΡεγιιηράτιις ἐπί πὶ {Π|ς ΧΥ͂ΤΙ ἕετε ροῇ Ρι- 
ϑηδηι Μαγδτῃ οἰ ΑΠῚ ΔΏΠΟ. 

8 ἀλλ᾽ ἅπω τ. ἰδῆν φασι] ποπιρε {δ [ατῖο Ἠγάαίρίς τγϑηζ:. 
Ροτταιὶ ἴῃ Μεάτδπι ἥϊεγε, φυλάττοντες τὴν ἀρχαίαν γλῶτταν; νῇ 
Ἡετοάοιι δἱτ Υ 1,119. [ογὶ δεηαΐ ηιιε 460 ετίδπι γατίοῃοΠῚ, ]ια πε 
Ολάπιις ᾿πιιεχόγαῖ, ναὶ ροτῖτ5 ρυ] ἴροτ 40 68 ἱπιπιιζαταπι, ἧς 
4186 γοτεητβετί πὶ Αἰ 6 π15 ἔτ, γίηιιε ἀσπι ἃ ΟΠ ἔγατο φαπο 
ΧΧΙΝ {πιογάτιπὶ Αραδ οταπι σοπίἰτυαγεγηγ, 4υοα λέλεπι ΠΝ 
ῬΟΙ ΠΪΑπι Ετειγεπἤιιπι οἰ ἄεπι, νἀ νῖγο πιᾶρπὸ οδίδγιιατα πὸ 
που αἰμ!πὶ ορετγίς ἐς Ὁ, ὅς Ψ, ΝΜ ποι πη, εἀϊτίοπα Ρ.94. ὅρ.8ς. [»- 

Ἡΐης ἐξλιπι, νὰ ἀΐσεγεπε Αρο]]οπίιις ὅς ϑοοῖ!, ἤπη!θ5 {τε 
τὰς Οτδοςας Πδὶ ν] Ἂς 4πῖῖθα ποπ εἶξε, ξογπια επίπι {1146 δῷ 1ΐς5» 
ἥτι8ς φεῖατε Αρο!]οπιὶ τη νἤι ἐπετίμα. 

9. γραφάς ] ἴἴα εχ σοπί οἔγιιγα τοίογί ρῇ,, φυϊὰ εηἴπι Πὶς οἤξ» 
Ροῆειναῦς ὃ αποά νεΐρατὶ Πα ἐδ  4πτς. 

τὸ πορϑμέυων ἢ πορφυρίνων ] ἴαες πη] 5. ΠΟ] οη εξ νἱ δεπειγρ 
Πποα εχ ΠΊΑΓΘΙ ΠΕ [11 τΟΧτΟΠῚ ἰγγορῇς,, σετγα θη ΠΊ ΠῚ] Αἰ τι ἤιτιὲ 
υᾶπι ΟΧΡ ἸσΑτῖο (δ ]υνεπτίυ πὶ» αὶ ϑαλατηιον ἡ χρὴ λεργόν πραἥων» 
᾿πάεαμε οτίαπι ργίογα {14 π᾿ νου πε ργαθγογηηῇ ; [ἀπ ποπιρᾷ. 
δὶ νοϊαπε αιοὰ ροίξοτίογα. οεγθο τα πθῃ ποὶμ!) {ε4 νποῖς 
ας ποιῇ, αιοκ 1 ἀμτοχιτατῖς ἥης ςοάϊςμηπι Πὰς πηδὶ πο 
ἈΓΓΟΡ ΕΠ, 



»᾿ ΡΒ αα οὐ: ΡΕΝΕΥΑἿΤ 5 θεν ἡ Δ 
“ἂ . ᾽ Φ οἷν »“»Ἤ ͵ 7ὕ 

τὸν ὁ Δάμις ζησὶ, καὶ ξυγκλείσαι" χεασθωΐ τε 
»"Ἢ " , ᾿ " Ἢ 

κοὶ ἐπενεγκεῖν σφίσιν ὅποσώ νομίμου» πλὴν τ τεσ 

"Ὁ ΠΝ , ΠῚ ἃ ἐν δ ων 
μῶν “τὴ κῳϑαγίσαι - δακρύσαντα τὲ κωὶ ὑπο- 
ποι . , (δ ΠΡΥ͂ΡΗ ᾽ δέ ἜΣ 

πλησθέντω ἑρμῆς» τάδε ἐν μεσοῖς εἰναι ἐγξάσθαι 
“ ς ᾿ ) 12 ὃ σὸν ἈΝ θέ 

«Ἐρετλείς» οἱ πλήρω τυχήῆς ὁεὺρ ὠπενέχϑεντες» 

Ἀδὰ {Ὁ ᾽ )ν:ε » ΤΑ ΤΡ. 7 εν 

«ὐμξις μὲν, ἐ κοὶ πόῤῥω τῆς ἑυτῶν, τετωζθθε γξν. 
τ Εἰς “ὅ'. 9 - εσὴῇ- 5 Η ᾿ Υ ᾿ ᾿ 

«οἱ δ᾽ ὑμᾶς ἐνταῦθα ῥίψαντες ἀπωλοντο περὶ τὴν 
Ἶ μμς, -» ὦ δὶ 7ὔ ἐς» πι Ὁ ΠᾺ 

τε με έδον νῆσον ἀτωφοὶ, δεκώφω μεθ᾿ ὑμᾶς ετει 
᾽ ν ,ὔ ἢ ἡ οἷ 

ἃ τὸ γοῶρ ἐν κοίλῃ Ευβοίως πώϑος ". Θεοὶ ζφαίνεσιν. 
δ ΔΝ λ Ν Ὗ Ν ΜΛ Ἄν 

Απολλώνίος δὲ πρὸς τὸν σοζϑιςήν ἐπὶ τέλει τῆς ἐπτ- 
χω Ν - ) ΠῚ Ν 

σολής' “καὶ ἐπεμελήϑην, Φησὶν, ω Σκοπελιονε » 
Ὁ ταῦ γα 5) ͵ “ ᾽ ; 

ἐτῶν σῶν Ἐρε οιέων, γεος ὧν ετ!» καὶωὠφέλησο 0:Τι ἐδυ-. 

Ὅν δ λ » ᾽ - 9» 
ἀγαάμην, καὶ τες “εθνεῶχτοις ὠυτῶν, καὶ τὲς ζῶντας. 

ΡῈ Ὁ ΎΚΤΥΝ ἘΠ τ 
τίδητω ἐπεμελήθη τῶν ζώντων; οἱ πρόσοικοι τῷ λόφῳ 
5) ᾿ Ἂν ΟΝ ΚχΝ 

βαρξαροι, σπειρέντων τῶν Ἐρετιρλεῶν αὐπ"0ν» ἐληΐζον- 
λ ) ΠΟ νἀ “]ἤ Ν Α γδ 

ποτιῶ Φυομενῶ, Ζερ! ϑερος ἥκοντες. Κῶῴ  “εῖνῆν εὖ ξί. 

ω εὮ ν᾽ ΚΣ ΣΝ Ν , “5 Ων, 5 “ΣΝ 7 ) ἀνόσιον μι ; Ἴ 

γεωργδντως ετερθις. ον ὃν σῶρα βασιλεῶς οὐ κετὸ» εὐρετὸ δἀυτοις τὸ χρῆσθαι μονδς Τῷ λοῷῳ. ἀγπὉ 

ἐν, 
ν ὃ νυλλ λεῳ 

ΔΑΝ Ἀλτὴ ἢ τον Χ ) ς ) 
Ἵ;: δὲ ἐν Βοβυλῶγι τῷ ἐἰνδρὸς τετε. καὶ ἐπο- 

-» ͵ ,ὔ ͵ ᾿ 

σὼ Βωβυλῶνος πέρι προσήκει γινώσκειν » τοιάδε 
τ ΤῸ. ἢ ᾿ Ἴ δ ͵ὕ Ν 
ἐυρον. Βῶβυλων ᾿ τετεχισαι μὲν ὀγθοήηκοντώ κουὶ 

Ἴ. Ὧ 2 ͵ 3 ΓΗ δὲ ᾿ Ν " 

τετρωκοσιὼ σαώθιώ κύκλῳ ΄. τέιχος ὁὲ ὠυτῆς τρίω 

“Ξὰς, 
ΐ 

αἴαας οςοϊα{Π|ε, Ταπηῖ5 αἷς. Τἰραπαίπασιιε ὅς 11 
ἴστε πιαπίπτη ργϑείςγίρτα οὔτ... ποπ ταπιοιτὶ 
πηαίγαίίς αὐ ἴδογα ἐγιεηῖα ἔθ θ, 1 ΔοΠγυτπαι- 

. τεῖι οἴίατη ἃς αἴεέξη ῥ᾽ οΠΙ ΠΊτλιπι, 188 ἴπ πιοάϊο; 
εοτῖιπι νοῦθα Ῥγοῦθς: Εγογ2ὲ, ἔυγέηηας (07-. 
{6 ως αρία:1. νο: ψιίαίορ; ν Εἰ ῥγοῦί 4 ρ4:7145. 

{ἐρμ 2 Σαϊμεῃ ἘΠ: γωΐ δου τος ὅπο ῥγοϊεῦε-- 
γδ εἶγοι ἡηζμίάηε νο Ἤγ γη ρον , ἀροίγμο ρολί 565. 
βγαρη ἀρρογεαομεης ἀπο, Φηοαί 6222»2 ΤΆ {ῆπ: 
Ἑποΐοο ρενρε μέγ 6. Ποογηηα ρα εὐἰ.. Ἰρίς » 
ἈΡοΙΙοΐα5 απτοῖη η ἥπε ερίποΐας, απαπη δα 80- 
ῬΒΙαπι (οτῖθῖε9. Ομγαμῖ, ἱπηαῖς, ὁ δοορείδάηε. Ἐπ. 
γολγίον ἐη0 5, ΠΗ απο ἐμμομάς οἤόηε,, ἐδ πε, 
γηοψαά ρολμέ ργοίο {ἡμμαἰμλ ον ΗΣ ἀθηο 4 ῬἼμ15. 
Οὐἱά αὐζεπη οἵδ απο νἱμῖ5. ρτοῦτ } ΝΝΕΠτρα νἹ5 
εἰπὶ τασλπ]ο Βαγθατὶ, νΌΪ (απιθήζεπι Εγοιτὶ ες! 5 
ἴεπε, ἱδρεῖοπὶ ἀεργαεδααητιγ ἀοῆδτο. αὐπθης 
ταηζο5: ςοπβιδιαπάμτησῃε δάθο 115 σππὶ ἴαπιε» 
Γαΐ, φυὶ αἰ 8. ἄρτοβ σοίεγεπε. (πὶ ἰρίταγ ΑΡΟΙ- 
Ἰοηΐι5 αὐ γεροπὶ νεπϊοι, γε Ὸ]1 ςοἹ]ς ντογοητατ, 
πηρείγδα. "ἃ Φ ἈΣΟῚ 

ΙΓ 

(ι Διο ΠῚ αὉ δ Βαδγίουε ςοἔονάαιις Βαδγ- Ολρ. ΧΧΥ͂. 
Ἰοηΐβ πιεππογα Ὁ}}1ὰ (Θποητῖα ἱππθη1, ΒΑΥ]ΟΏΙς 
ταιτὶ οὥορίπτα ἔργα ἡπαάτιησοητζα ΠἀἸΟΥΙΙΠῚ» 
οὐδεπι ςοπβοίπηι, δπηξ διε ΠΊΠΓΙ Εἰτι5 ἰπιβ οι 

δὴ Ἢ 

11 πλήν τῷ τεμῶν τι ἢ καϑαγίσωι } πεπιρε μος Ῥγεμᾶσοτίοδς 
ῬἈΙοἰόρ 146 τεϊ: βίους οΠηΠτ, 1185 σοπίιιπόῖα α οἰιπ ἸΏ βοτῖ 5 χορ 
ὁ γα αγίσμωτα. Ἰλιοίαῃ: 4 Γλξῖα : Τρέφοντωι δ᾽ ἄρα τοῖς παρ᾽ 
τ ωῖν χοιῆς κρ! καϑωγιζομένοις ἐπὶ τῶν τάφων. ἩΗίΐϊπς ὃς ἱπ. )ά 

Οταδοοτγαπι ρτορα Πἰμὴι {Ἐρυΐογὰ ἀνώμώ καϑανίσει ἀϊοῖταγ 
ΑΡοΙ]οπίνϑ 1.1. οαρ. το. Ουοα διτεπὶ τεμεῖν θἸοῖτ., ῬτοΡτῖς 
Ῥεττποῖ δὰ ηζεγίας. ΤΠ 115 ἐΠ1Πὶ πιδόϊδπάϊς ΠΟΙ 15.) 1π τευγαπι 
Ῥτοϊ δεῖς, σᾶρες αγηρηίαόαμεγ, σὰς ὅς ἔντομα 114 ἀἸξτα. 5680]. 
δὰ Αρο]]οπὶϊ Αγροπδηῖ. 1.1. ν. 587. ἔντομα δὲ τὰ σφάγια κυρίως 

τὰ τοῖς γεκροῖς ἐνωγιζόμενα» δὶ πὸ ὧν τῇ γῇ ἀυτῶν ὠποτίμνεδδ αι 

τὰς κεφαλὰς. ὅτω γὰρ ϑύεσι τοῖς χθονίοις. Τοῖς δὲ ἐραινίοις ἄνω 

ἀναφρέφοντες τὸν τράχηλον σφάζεσι. (Ου8Πιι15. δἰἴγον {Ππ|ῶ4 τέ- 

μνεῖν 111 ἜΧρ! ςεπεαριιὰ φιπάοηι ἔγτομω εἴα νοἰθητεθ., 40 1Όιι5 

φεπιτα} 1 οχίδέϊα ἤππε, 4188 ἱπξοι!5 πιδόϊοπταΓ ὡς ἄγονα τοῖς 
ὠγόνοις ̓  Νὰ σοπτγα Πρ οτῖα [115 ἔνορχω οἴζεγαπτιγ, νἱ 8, εὐπάοπι 
Τα πιΠΊΔ ΟΠ ΠῚ. ' 

12 κλήρῳ τύχης } νἱᾷ. Πιρτὰ 44 ςαρ.22. ποῖ. 3. 
13 δεκάτω μεϑ᾽ ὑμᾶς ἔτει 1 ματι ἀτιδῖς τείρ! οἷς δὰ ρσπαπι πᾶ- 

τιαῖεπὶ Ῥτορε Αὐτεπηπαπὶ Ἐπδοεδε ὁρρίάτπι, 41 Χ εγχὶϑ οἰ δ ΠΠς 
ἅτις Επτγδῖδάς,1,αςςἀδοπιοπιο, ΓΟ ραία ἕπτ; Ψιαϊ οπἰπὶ 8η" 
ἰρίτι πταῦτε πῖς Ῥαρπατιπι τγαάϑης Ἡδτοάοειιϑ, Τιοάοτι5,.Α6- 
πῆ!, Ῥτγοθυιο : οἶλάε τὰπιοπ αβθέϊοϑ Ρεγίδϑ τε παπτιτ Ὁ ογᾶτεϑ πὶ 
ῬΑπεσυτῖοο ὅς Αεἰϊαπας Κατ. 1}. Π|| 25. 41] 1τά απ τη οἰδὰς ρε- 
τίεγαπι ΡΥ, ἀταῷο; ἴπ πιάτο ρτοϊοξει ἴιπε, ὙΈΡΑΙ παγιιϑ 116 
ΨΊΡΡΊ ΠΙΆ ΠΣ). οὐπ5. νΠΊΡγᾶπι 80 Αθηθᾷ {δρυΐδιγαε Ποποτεπὶ. 
ἴλπιο ἀπιδιει! σχρθίεγα 7) {χὰ ποταπι σι Πα τπὴ Παρ ΘγΠΙ το ποπ, 
σεοϊ μι Ἰγρι 5, Οεἴεγα τοπΊριις5 οστερῖε Πῖς ποζαγαπι : απ πι- 
τἶϑ ταπτιπἀεπὶ τε ΠΊΡΟΥΊΚ ποῦ ρασπαπι ΜΙΑγΑι ΠΟ ΠΑ ΠῚ σαρτοίαμς 
Ἐτγεῖγιος 7. ὅς ριιρηδπη 544 Π1 1 Π|ΔΠ1,» Ω112ΠῚ εχῖσαο τεπιροῦε Ρῖδε- 

κεἴπει {{π δ Αττεπηϊπιπι. ἱπτεγςοίπῃς εχ 1115 ἀγσιιπιεπτὶβ ἦτι- 
ἀτππὶ ρεσίρεχεγῖπι Οῃγοπο]ορί. γν 

14. τὸ γὼρ ον κοίλῃ Ευθοίας πιόϑος ] ἢς ὃς τπΈ. 1. 1Π|, ς..22, Ἱερῖ- 
τοῦ, [ἡ Ηετοῖς, νετὸ Ραἰαρρείο., (Ὁ π. κοίλην ἔυβοιαν νΟΟΔΤΙ 
οὔίοτιιεβ, Καλα Ευβοίας γοσατ ΡιοΟΙοπιδει5,δριὰ ἡμ16πὶ ντθ επὶ 
χὰ ρεἤηπιε ἱπτεγρτοΐδητιγ, ϑίγαθὸ {πο 4118 τῆς Ευξοίας κοϊλο νος 

τοῦ Θεορί. Χ, Ρ. 445. 4επ]Δἀπλοάμη ὃς ἀρὰ Ὑ Ἀλογ ἀ. 1. 11, ἐν 
κοίλῳ λιμένος γ ἢ. 6. ἦγ οτπο γέσε[ζμε, ἴῃ {ἴμτε ρόττιϑ ἀϊοῖτισ, Τλισα- 
Ἰεπτοῦ Δι 6 πὶ ΠΟ 5 ἀε[ουιθῖς κοῖλα Εὐξοίκς ϑίγαθο: ἴτὰ νοσδυῖ 
ἄϊςεπς, ηυϊςαια ε[Ἐ Ἰο οἱ ἱπτετ “έλαεη ὃς Οεγαο μρη, τατιοπεπι- 

Ν 

᾿ ᾿ διῖ: 

4ι6 4 ἀϊε: κολπῦται γὰρ ἡ παραλίᾳ 15 βτεη ἐδὲ {Π661] ἰἰττοτὰ. Αἵ 
ΘΕΠΟΓΆΪΙ5 γος :πΊ Δσσερῖς ΡΒ οἤἴγατηϑ) ἃς οπιπες βρης ἘυΡ ες 

κοῖλα Ἐνξοίας γοςᾶτ. Νὰπι ςετῖο δ Αὐτεπη Πα ΠΊ ΘαΠῚΡοΥΠΠ5, ριι-- 
φηδτιπιν οχῖγα {Π0|4 το 4 ϑίγαθο νΟςᾶς κοῖλον Ευβοίας. Νείῃρε 
ἢς, ντδηῖοθᾶ ποπεραπιιο; Τα ογἀ14ε5 ἡμ0 4118 ΘΕ ΠΕΓΔΪΠ15 κοῖλον 
λιμένος ἀϊχίξ. Ἂν 

1Σ ἕυρετο ἀντοῖς απ πΊΟ 40 14 ἱπτρειγάμπετις νι, 1ΠῈ. ΠΡ τὶ μα- 
11|5:.6,36. 

ΟΑΡ. ΧΧν. 1 βαθυλῶν ] αἱ ἤτ ἀδίατο δὰ {0} Δ! εππ τας 
ἀπ ΠῈ ΒΑΡΎ] ΟπεΠΊ, νἼοϊπιζατα δε! ει οῖδς Ἔχ ῃδιξαπι ρτι ἀεπὶ, Ρ] 15 
Πΐτϑ δ 1.1. 30, πἰἢ ιοὰ Ιουῖς Β6Ι1 151 δά πις τε πιρ!ειὴν ἄιγατα 
ἄϊςατ, ϑιπ|Π1|4 416 παρεὶς Ῥαυίαπιας 1. ΨΊΠ. ς, 33. Βαξυλῶνος δὲ 
σῷ μὲν Βήλε ἱερὸν λείπεται. Βαβυλῶνος δὲ τάυτης --- ἐδὲν ἔτι ἦν 
εἰ μὴ τῶχος. νἱ4ε ρ] τὰ ἀριἃ ΒΟΟΒαΥσαπι ἱπ ΟΠδηδαῃ ]. ΠΥ, ς, 15. 
Οὐ Ἰριτηγ εἰ, απο α ΒΑΡΎ ]Οπεπὶ τυιῆι {ΠῚ ΕΠ ΡΑΤΤΗΙςΙ {εάεπι. 
βαςῖς ΡΕΠοἴτατις ὃ Ἐσαίάοπὶ ΟτοΠρῃ οητεπι ῬΑγιΠΟΥΙΠῚ τε β πὶ 
δὰ δεγαῖς ἔβείπης Ὑδοῖτιβ 115. ΝΊ, Αππαὶ. ΡΠ Ίπῖις 1. ς, Ἠεγο άϊα- 
Πΐ15.) 4111. ϑεὰ τφητεη Ψιγιπι Ὁ οὗ 1ο. Ηδγάίπιιπι πὶ σῆτο- 
πο]. Υ. Τ. Ρ. 217. πιε πη: Απτοπί πο πὶ ἅεγατα Ρατμιαπὶ ΒΔΡγ- 
Ἰοπίδπι ἤδτιεγε » αὐ Α ἀϊαδεηϊςα ὃς Αγαδῖςα ἀϊποτγίαπι. Ἐτρ. 218. 
πυπιπιος ΒΑ Ύ]ΟΠα οὐ05 ἀσποίσεγε » ἱπίογιρεος Ῥαγιϊοῖς ομᾶ- 
ταξτοτίθιι5.. 4ιια]ες ἄϊιος ᾿π σ4Ζὰ Ἀσία» ΠΙΆ σηὶ ΠΟ 11, Δεγε 05, 

{ς νἱ ἀπε 21, Οὐ γεγο βιπάδπιθητο Πᾶες ἁβίγπτεῖ, ποη ἰἰαιιεῖ. 
Νεαιὲ αι Πὶς ἐς ΡΕΙΠοἤτατο ὅς ηπεπι {εημὶ [ε ργοβιογαγ )4- 
ταϊάς ἀΐοαπι, ἴτῖο. Πούδοτεβ μπης ποάμππιὶ ἐχρεάϊδης, νεὶ, ἴα 
1τὰ νἹἀδδειγ, πιεπ δ οῖ! ΡΒΠΠοἤτγατιπὶ τεἀαῦριιαπε, ϑ]τοπι, (1186 

1116 ἀς πιαρῃιῆςο ἴῃ εὰ νγδε Ἀεϑὶβ ραϊατῖο μαθεῖ, υἱῖο πιοάο 
ΟὐΠῚ 8]]Θσατῖ5 Δυτοσι 5. ΠΟ οἴ ΑΓ ρος νἱχ ριιτοπι, 851 ἴάπιεπ 
ἢδες ΠοΙτάς αἤθο σοπβξια ἤπτ, νυ ν᾽ ἀεπειγ, πηίγαπι ΕὐΠῈΡ1- 
ΠῚ 7 4Π1ῈΠ| ἔπ στα ΔΠῚ ΟΓΑΙΠΊ15 ΕΥΓΟΤ ΝΙΧ ΡΟΙΕΓΑ., εχ 60 σοπῖγα 
Βάεπι ΡΕΙοὔταιί ἀγριιπιδπτατὰπι ἴχαιις ΕΠ1ΠῈ, 51: ᾿ρίσηγ ρεπας 
Πιᾶρὶ5 Ἔπηιη 805 πᾶγε 1115 Γοῖ ἀγ δ ΕΓ ΠῚ. 

2 ὀγδοήκ. κοὴ τετρωκόσ. ςάδηω ] (ἐατπτιγ ῬΏΙοἤγατιις ποῖϊες 
Ἡδρτγοάοιιπι]. 1. ς, 178. [εἀ ἀε τε ποι πιὰ π1] δ  ἀϊπηι5., ἀε ντ- 

5. Βυιῖι5 ἀπιρ! τάϊπο .. ἥτιι » Ορίθιι5 ργο χει εΠἢ δα]ίλη, 'π Απα 
14]. δὰ ἀππ. πιηὴϊ 3516, η. 3. ᾿ 

3 ςάδιω κύκλῳ ] ῥτίοτες εὐά, ςώδια., τοσώυτη κύκλῳ. ὕοτε 
τοσάυτη ὨΔΒ1] Οριι5 εἤς νἱἀεθατιγ, (ᾶπι δὲ οπλίττις ῬΗοτῖιϑ. 

νηΪις5 

1.0.1. Ὁ , 

ξατο 



τος ψν [Δρίάος δηίμη ἧς αθς5., Ὀἰταπιρη ἴζοπὶ ὅς ααὶ 
ε -. Ἵ 

φ 

ἣ 

110.1. ς.25. ἢ ΑΡΟΙ ΞΠΟΝΙΙ 

ΨηΪΙ5 ΟΠ ἀιπηίάϊο αἰτίειιάϊης, ἰδεϊιάϊης νῃο 
ἸΠσΈΓΟ ΠΗ ΠΟΓὄΟ. οἄϊατα διιέθηι αἰ! άτι Εἰι- 

Ῥἤιγαζος ΠῚ ϑθίσιια ἸΠΉ]Π15 τ Πδ 4μο ροης τηΐ- 
τα 115 ἀγεῖς ΓΓΔΠΠΓ, ραϊατία τοσία ἴῃ νίγααις ἤτι- 

ἰηἷ5 τίρα ροίϊτα σοπίπηρθηϑ ἴτα.,. γῈ Οςα]15 14 
ἐπ΄ ἦσθ ποι ΡοΙ τ, Ἐογίαγ ποπιρα Πγὰ- 
Ἰιεγ εχ Μεάογῃπι σεηζο, γογπηγ (ππητηα 101 ΟἾτπῚ 
Ροιτα, (Ὁ διιαῖο ροπτοπι Πειχιῆς, 60 πιοάο, 

τὰ 

᾽ 44 τϑρογτιπα ποιμηϊθις εἰς. ππαζογίας ῃ 
Δ΄ σοπηἰπαιηάας νὰ Ἰη(οταίγος,, δά Πιπη!η 5 
τίραϑ ΝΌΪ ςοπρο οι, Πποητα ἱπάς ἰπ ραϊμάες 

ΟΥΙ πα αἶτ. Ταμπι 1ΔΠΔ Θχίςςατο Πιπλ 15. αἰπιθο 
δ ἡ εν μ Ξ . ᾧ 

τάτη ΘροΠς δα ἀπαγιπι ΟΥργίάγιτι δἰ τίτιι 

Ἶ 

οὐ τ 
ΜΡ ΤΟΣ ὦ ὁ ᾿ 

ἀϊπεπι, ςϑιιογπασηαηο ἔδοϊε, {μιὰς ἰῃ ἄγος νιγᾶς 
416 ἰηγιρα ροίτας νοΐας ὁ τοῦγα ἰαγο ν] ἀογοταγ. 
Ἑδτα νοτο ςοπξογηϊ ςααε, Γογα!ο θι15 Ππμ}} Πιη-- 
ο δεσμά 1115. 

ΤΩΙ 

Μοχ {ππάδηχεηΐα ηιίάθηι 
ἼσαΕ σαιιδγηαο ΟὈΠγηπατὶ Γιογιπί. ΑἸΡΠαΙ- 

'ΡΡΕ απιάᾶιη ρο[υΐδηζο, ντ ἰαρ  ἀείςζεγοι ἃς 
[Οἰ!ἀαγοιαγ., ἘἸΙΡ Ιγάτοβ ἹπλΠΊ  Ππ5 [ας Πμπὶ- 

ὍΡ ΜΝ αἰ ὁ πὲ ἐψν. - . “ιν. 

ὩϊοΙ, αἴσιιο Ῥιδν λῆς [υρΠππς. Ἀε- 
ἀτετη αϑάθ5 τοέξιιμ παεπξ εχ δογα, ἤσηϊα 
τ ΟΥ̓ νοὶ δ. πὰ ἢ «δ πὰ δ . 

Α(1 “υ!ἀπη ἘμΙττταγ. ΤΠΑἰα ΠῚ Ϊ 

: ε Γ πλέϑρε δὲ μεῖον τὸ ἔυρος 
Ἵτι16 ἀ4ε πιετίπητιγ ἀϊπεγῇ. Αρε ἐχρο- 
ἄοι οΚ 481 τὰ πη υ] τα τὶθ {Ππ4 ἀγριιπτεητιπι 
Ἰϊαυια εἰ απιιπάετγο να]οᾶπιμ5. ὙτΙΡαΐτ ρίτιις 

ΘΟΤΙΙ τυάῖπὶ ἣ 
ες Βετγοάοτυοῖ, ι78 : ομδίτος γέρίος 100 

ἰπία5 ΥΙ, 29. ὃς ὑγλι, ἣ 
ΠφαΠπὶ [δομτὶ 501- ΡΥΝ 

ὩῈ5 ὃς Ματτίδπιις ̓  Ῥεάες 200 
Οτεῆας ἀρ. Πού. ᾿ς | 

1.11 ρ. 96: ὀργυιὰς 50 
Ἀρυὰ Πιοάοσπιπι 81- 
οὐ] υπ|], ς. 401 48Π| » 

τ΄ συὸς (ἐηυίτιγ ϑῖγα- 
Ὁ θὸ 5.1. ρ.738 ὅς 

Οὐττιϑ: ομὐϊίος 49, ΡῬΗΠΟ ἀε ΝῚΙ οτρῖς 
πῖγδς. πλέον ἢ πεν-- 
τήκοντω πηχέων» 

Ῥμι!οίταεις: ΡῬίειθτα, τξ. 
νι ε ἀϊοτίπιεπ τε δεῖ ραῖθας, δὰ ρμεώϊς Ογαεεὶ ὃς Κορῃαριὶ πιεη[ι- 
τῶι ξογαΠ οΑ] οἰ] 05 Γθιιο σ᾽ Π|115», 4110 ΠΏ ν Πι15 σοπτῖηεῖ ἀϊ- 
Εἴτος ΧΥῚ. Ομδίμε ᾿ἰρίτυν ογάϊσαγεης (6{2 περ εαίοῦνε τεραϊί, Οηδὶ-- 

{πη γορλμσ) τείϊτε Ἡξεγοάοτο, ογαίγανίμ)} τγίθιιβ ἀϊρ τὶς Πιρογαῖ, 4- 

ἀεοασας οοπείπες ρεαίφηη θγεηεῆρ οὐιΠῚ ἀἰρ τὶς ΧΙ, Ογρ γάρ ΔὈ ΓΟ] - 

ἀυπΕἸΥ͂ ομόἐτὲ ογαϊϊαν ἰὴ ἢ, 6. ρεάος ΓΊ]. ΡΙοίβγέηα, πγοπἤιγα οῈ 
Ορεάμνης ; ἘΠίταας δ᾽ ατιιάο Ματγοταπὶ ΒΑΡ ]οη. ἰυχίὰ 

᾿ς Ηειοάοταπι ρεάϊππι 32) ἀἰβίϊοτ, 
᾿ ῬΙπίμηι". τ -ο -α 200 ἘΝ ἈΝ 

᾿ ΟΥπ απ, ἀππ να τς 00. -- 
ἰοάοτ, ϑετὰδ. Οὐτο.. ---Ἥ 75. -- -- 

μ᾿ τ 
οἰξγαταπι τ ν.. 

Δτεπ| ΟΠΊΠ65 [46 ἀϊπεγίλς (επεεπείλε εχ Ἡδγοάο- 
εἰ οτῖδο εξ ἐγδαϊτίοπε,, πες αἰ Ίς 116 δας δά {Π]Πππὶ τειιοσᾶτα 
ξοπίεπι, ἄς πιοάππι, Πα οπ]040 εχ ε0 οτῖαθ Πητ, οἰξεπάετο, Ρ]1- 

πῖαπι επἰπι ρδίγεπι ΗΠ οτίδτιιπι οδ οουΐο5 ΒΑ θυ ΠῈ, πιδηϊβε- 
ἤλιπι βλοῖς Ἰάεπὶ νιγοδίαιις πυιπιογιις Σοο :. Εχ Ηργοάοτί νετο 

᾿ ομδίεῖς Ῥ] ̓ υλῖτιβ ρεάες ἔεςῖς, φιοά 11 γὰτιῖς. ἐγίθιι! πια! πὶ, 4 
ἴφια, φαΐ θι15 ρεόος ὃς εὐ! ΟἹ ̓ πὶ ποτα δαπταγ, ποη [τὶς φάςι- 

) ἀϊςεγπεητες., σοπβιποπὶβ. ἤπῖιις. ἔιοτε αὐτογοβ. Ἀδπὶ 
δος βγπιας 5) ηιο ἃ ρῥεάΐες 1105, ααΐδτιβ πιοπἤιγαπὶ Βαπο- 

«εἰ ἀείοτιθις, ἤπαυ]οβ., ἐγέφησ αἰἠρέεῖς Ἀοππαηιπι ρεάεπὶ ἤιρε- 
τᾶγς ἀϊςατ, αιοΐ ἀς εμύϊεὶς γέρλς δἰπγπιαπετας Ἠοτγο ἀοτι . 
πεσν(ρίαπι ρεαίς τησπίατγαπι ἱπιιεπίες,, τοτῖς αἸο τὶς. τίθει 

είν Κοηραριῖρ, αὶ Ἰάοπι οἰπὶ Ογάέοο οἴδ, Πιρογδητοπι, Οτε- 
Ν 

ν᾿, 

410 Παπαιαπι ἀπο ροηΓς {ππέξιις ΠῸ Πιιαῖμ5.. 

ἜΚΥΣ Αὐ ΝΣ ΕΝ 5.1.9: 3 

μὲν τὸ ὕψος ἡμίπλεϑρο.» πλέϑρε δὲ μῶον τὸ 

ξυρος ἡ, ποταμῷδὲ Εὐφράτῃ τέμνεται» ξυν ὁμοιέτη, 

τῷ ἄδως. ὃν ἀπόῤῥητος ὑποςείχει γέφυρα. τώζο.. 

σίλειω., τὸ ἐπὶ ταῖς ὄχϑαις; ἀφανῶς ξυνάπε- 

σώ. γυνὴ γορ λέγεται Μηδειο", τῶν ἐκέι “ ποτε 

ὥρχεσα, τὸν ποταμὸν ὑποζεῦξαι τρόπον, ὃν μήπο 

τις ποτωμὸς ἐζεύχθη. λίθος γοὶρ δὴ, κοὶ χωλκὸν, 

καὶ ἄσζωλτον, καὶ ὁπόσώ ἐσ ἔφυδρον ὃ ξυνδεσιν 

ἀνθρώποις ἔυρητα!» παρὰ ταῖς ὄχθας τῷ ποταμξ 

γήσωσω τὸ ῥεῦμα εἰς λίμνας ἔτρεψε. ξηρόν τε ἤδη 

τὸν ποταμὸν ὠρυτεν, ὀργυιεὶς ἐς δύο, σήρων [ὦ ἐρ- 

γαζομένη κοίλην, ἵν᾿ ἐς τὰ βασίλειω τὰ παρὰ 

τοῖς ὄχθαις ὥσπερ ἐκ γῆς ἀναφαΐνοιτο: καὶ ἤρε- 

ψεν ὠυτὴν ἴσως τῷ τῷ ῥεύματος δαπέδῳ. οἱ μὲν 

δὴ ϑεμέλιοι ἐξεξήκεσων » καὶ οἱ τοῖχοι τῆς σή- 

ΘφΎ γος. " τῆς ἀσφαλτα δεομένης τῷ 

ὕϑωτος ἐς τὸ λιϑξσθαί τε καὶ πήγνυσϑαι, ἴα. 

Ἑυφράτης ἐπαφείϑη ὑγρῷ τῷ ὀρόζϑῳ, καὶ ὧδε 

ἔςη τὸ ζεῦγμα. τὼ δὲ βασίλεια χωλκῷ μὲν 
ὕ Ν ἘΎῊ  τ ᾽ , 
ἤρεπα!: κῶι ὧὡπ αὐτῶν ἀσραπΊει. ϑάλωμοι 

ἅτε δὴ 

[25 ροτγο πιδηὶ βοῆς (ξουτι5 Ηετο ἀοτιιπι ε[ἢ : ςο ἐπὶ πὶ Ογρ γίκε, 
ςοηπβοίμππτ ρεάες 30ο, ἢ. 6. οὐεδίτος ον αἰραγίογζοο. Ἠοοταῃ- 

᾿ ταπι Ποη ἀτίεπαϊς Οτεῆαβ., ἡμοὰ Ηετγοάοτις ἐς εμῤέλις γορί ἐς 
Ἰοαιιάταγ.) Ογα ΠῚ 401 [116 2 αἰ ο ἰτί5 [ρεγὰς μόλε ον αἰΐρ,α-- 
γέμα. ὝῈ ΣοΟ οἰ 1 γερὶ τοτί (πὶ ογοζγαγίος [προγθπν αἰἰρίες έοο 
Ἡ. εὐ ρΡεάτθιυς 37 δι ὶ αἱρ!τὶ5) πο ὦ οἢ αἰ τίπιθη, ]ιιο Ηετγοάοιις 
ἃχ Οτεῖας ἱπυΐςεπι αϊξαπτ, ΠΙοάογιυς δ σας ΡΌΓΓΟ», ταις 
ϑέγαθο ὅζ 41 εο5 Γεηϊιιπταγ, εχ Οτεῆδε ἀργυιαῖς, αιοκ Πάςπι 
τλητὰ πιοῖθς ἔπρεγαγε νἱ ἀθγεταγ,πήχεις ἔδει νἱ ἀφήγαγ: παπτθς 
ΤῸ ἐπὶΠὶ σοπιιοπίηπε, ΠΊΘΠἤιγαβ σθπογα ἀηΠεπείιπε, πες ιρίε 
14 οδίσαγε ἱππυΐς Ὀοάοτις, Ομ δυτοπι ὁ πών ϑαϊπιαῇ- 
115 8] 50]1πτπὶ Ρ.62. 4ιιτοτεϑ, αιιΐ το οι δίτο 5 τγί δυιιοτ Αἰ τε ἀτηΐ 
ΤΠΠΓΟΤΙΙΠῚ Βαϑγίοη. οἰΠὶ Ρ]᾿Π1Ὸ σΟΠΊρΟΠεγα ςοηδτιγ, ἰά ἔπιῆτα 
Ρίδης εἴ, Ναπι ντ σοηςεάαπι ἱρῆ οἰδῖτος ἀἰκογ γε ρεαίπερ!, αι 
ἴε5 πη αιᾶπι τα πιθπ ἴῃ ν[α ἤιογα, νε] ἢ ς τ πιεη σοπβςῖος, ποπ 
αποα ἱρίε ρυζαῖ2οο; [ξἀ4 τοο ταπίιπὶ ρεάες, ΡΗΪοἴταειις ἄἀεπία; 
γεὶ ᾿ρίε στεῖλε οί οὐ πὶ ἃ αἰ π|1 ἀτππὶ τεάπχῖς, να] ΞΕ 
αυίάαπι φριιὰ ῬΗΙοἰξγατιπι ἡμίπλεϑρα Ρτὸ σλιϑροις [Ὁ ἢ ]ταϊτ: 
ιρὰ βάεπι εἰ Πιρογᾶγε Οτοἤδηις σφ! οι 5 νι άργείηγ: ΣΝ 
ϑρα ἐπ1πὶ γα εχαξξε 300 ρεάες σοηβ οἴτπί. ΙΔΠῚ ἰατίτη δἰ πθπαο. 
ταυγοταπι ΒΑΘΎ ]οπῖδα 410 ἡ δτεῖπεῖ, εαπὶ ἠεῆπίμπε γι: 

Ἡετοάοτιβ ομδέμίς τερὶς τὸ ἢ. 6. ῥεάϊδης γ8 αἰ ρίε, ΠῚ 
ῬΒΙοβγατιις ρἠειῤγο πο ο]9 ἢ, 6. ρεαίδιιςγ8 -- 

πᾶπι ρ[ εἰῆ γι Ο εἰ ρεάιιπι. ᾿ ἕω 
Οτοῇδϑ : (βαεῖο (ἐχ ομνγῖθως {π{Ποίεγηέδ : 4111 ἀριι4 ϊοάος 

Ταπὶ ἔρατίο αιιοά εἰμούτς ομγγίῤης (ἀμ εῖαι - ϑίτγαθο : (ραιῖο 
41ιὸ φυλάτίραε δ᾽ οσοι γθητοβ ἔλοιϊς (8 τγαπηϊτταης: ΡΆΙΟ, 
ἂς ΥἹΠῚπηῖγαςι!!ς τὰ δὲ πλάτη τῶν παραδρομίδων ἄρματα τέτρω- 
ρα τίοσαρα κατὰ τὸν καιρὸν διιππεύει. 

ς γυνὴ Μήδεια 1 56 ΠῚ ΓΑ ΠΊ 6 ΠῚ [ΠΟ Πρ ὶτ, οὐΐτς ΡΟπειεΠΊ, να] 
Ροτίιις σιπίοι!ο5. {ἰδ Εἰιρῆγατο φόξος, [πσυΐδητον ἀο(οτι δίς 
Βϊοάοτγιις ϑισυλις 110. 11. Ρ. οἕ. 1. Οὐ Πΐς ςοηβεγεηάμς, 
Νόοη ςοπβιπάεηιιπι 4υΐεπι ἢος Οριῖς σππὶ ΝΙΓγοογῖς )ορξ, 
4ι σοπιπιιπίδιις νΠθιις οἰυίτπι ἰπ πιςάϊα ντθα Επρῆγατὶ ἱπι- 
Ροῆτις διτν ἀξ αιο Ηογοάοτσ. 1. ς, 136. [πιὸ ἃς ΠὨϊοάοτιις 
Πιδπιογαῖ ΡΟΠτΕΠῚ 56 ΠΊΓΑΠΙΙα15 Ογἀϊπαγίαπὶ Πμπηϊηὶ [ρετῆτα- 
τι πὶ Ρ. 9ὅ. 

ὅ τῶν ἐκῷ]} ῬΒοεῖις Βαδεῖ ἐκείνη. : 

7 μήπε ἸΡΒοτίας Βαδοϊ μήπω: [84 ὅζ μήπι δοπε ἴε Παβοῖ, 
8. ἔφυδρον } πια!1π| ὕφυδρον, [ι} ἅττα επίπι [14 ρεγάσγατε 46- 

θεδαηε: νὰ ρϑι]0. αητοᾶ Ημιΐις ὑποζευχϑῆναι ἀἰςεδατατ. 
9. ἅτε δὴ  ΠοΒοτίιις γεόξς, ρτὸ ἅτε δὲ, φιοᾷ εγᾶς ἴῃ εἀϊ- 

οπῖθι ρτιοτίδιις, Εἰγπταῖ ΡῬμοτλδπαπι Ἰςδεϊοποπι οο α, Ὑτατῖοὶ. 
Ε ᾿ 

εν» 
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δὲ, καὶ . ὠνδεῦνος ΠΝ σοὶ » 'τὸὼ μὲν ἀργύρῳ, τὸ 

δὲ χρυσοῖς ἐραν μασι τὸ ὲ δὲ χρυσῷ ὠυτῷ καθά- ὰ 

κ᾿: γραφαῖς ἡ]; λαίφξαι ἢ. τὸ δὲ ποικίλματα τῶν 

πέπλων ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν σφίσιν ἥκει λόγων, Αγ- 

δρομέδαι. καὶ Αμυμῶναι!» καὶ Ορφεὺς πολλωχϑ. 

χαίρεσι γὼρ δὴ τῷ οΟρφξ; τιοίρειν "ἴσως, καὶ ὠνα-- 

ξυρίδω" τιμῶντες" ἃ γῶρ μδσικήν γε, ἐδὲ ὠδὰς, 

αἷς ἔϑελγεν. ἐνύφανταί πε καὶ ὁ Δάτις την Νάξον 

ἐκ τῆς ϑωλαττης ἀνασπῶν". καὶ Αρτωφέρνης σε- 

ριεσηκῶς τῆν Ἐρετρίαιν ", καὶ τῶν ἀμφὶ Ξέρξην: ἃ 

νμοῶν ἔφασκον. ᾿Αθῆναι γερ δὴ ἐχόμεναί " εἰσι, 

κοὶ Θερμόπυλαι "“; καὶ τὸ Μηδικώτεβω Ἴ ἔγι, σο- 

τωμοὶ ἐξωιρόμενοι τῆς γῆς δ, καὶ δωλάτης ζεῦ. 

Φασὶ δὲ καὶ 

ἀνδρῶνι ἐντυχέν. ὃ τὸν ὑροζρον ἐς ϑόλε ἀνῆχθαι 

γμω". καὶ ὃ Αϑὼς ὡς ἐτμήθη Ξς 

σχῆμα ἐρωνῷ τινι εἰκωσιμένον, σαπῷφειρίνῃ δὲ ἀυ-. 

τὸν κατηρεῷϑαι λίθῳ: κυανωτώτη δὲ ἡ ὐλίθες, 

αὶ ξρωγία ἰδῶν. ϑεῶν τε ὠγάλμωτα, ἃς γομίζεσιν, 

ἕδουται ἄνω ̓ αὶ χρυσῶ φαίνεα;. καϑιάπερ ἐξ αἰθέρος. 

δ μκώζει μὲν δὴ ὁ βασιλεὺς ἐνταῦθα. χρυσαῖ δὲ. 
1 » ͵ὕ ἀν 3 ΟΝ , ᾿ 

γες" ὠποκρέμανται τ ὀροζε τέτἥαρες. τήν Αδρα-. 
, ᾽ »" “ ΣΝ, δ Μ ΛΉ δι" ᾿ 

σείων αὐτῷ σπώρεγγυώσοη» κῶς τὸ Μμῆ Ὁ ΣΕ Ὁ τὲς 

τὸ χαϑάπερ γραφαῖς ἠγλάϊςαι ] Ππι}]ς οριι ἀ εἰσί δίτας ᾿πξ, 
1.11. σαρ. 20. 

τι τιάραν ] ἀε ΤΊΑτῖϑ εγίδγηπι ἔπε ΒτΙ ΠὍπ, ἂς τεῤπο Ρετγί. 
Ῥ- 145. ἃ 5αἸπιαί. 4 8011π.4τϊ ἀς βριγα ΘΆγΓαπι, δς ἀἰ[οτίπτῖπε 8 
»εγσ,, Ὡς Ογρδεὶ ἢπιμα ΟΠ ῆτατας ὁ ἐκόσμει δὲ ἀντὸν τιώρα 
Περσικὴ χρυσῷ ἀνάξικτος ἀπὸ κορυφῆς εἰς ὕψος «νέχεσα. ὅς Ῥῃ1- 

Ἰοῆτ. Τυπῖοτ ἴπ ἱπιαβίπίρ, τιάραν χρυσαυγὴ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς Οτ- 

ῬΒεορίπριτ, Εᾶ ςοπίρίουις 4ιοσπε εἰξ ἰπ ἀπ οθιι5 Πα τη πηΐ5., 
4105 εχ Ἀοπια [ἀδεεγγάπςα Ἔχ ΠΡ εἴ οἰ Δ 1 Οτοπουίις ἰη ΤΗοΐ, 
Απτίαυϊς, Ογϑες. 

1: ἐναξυρίδα ἢ Ηεῖ, δὲ δυϊά. ἀναξυρίδας 1ῃὲογρ γί πα φημι- 

γώλια κοὐ βρακία. Ἐδ5 δὰ Ρεπιᾶ Ῥεγιπρεηῖες περισκελῆ νο- 
ςατὶ Οταεςῖς ἀϊςῖς Ἠϊεγοῃ. ἘρΡ. δὲ Ἑαδῖο], Ὡς 110 Βαρῖειιν 
Ῥεγῇς ργορσῖο 5 ρίιιγα μα εὺ Βεϊ ΠΌη, ας Ἀερη. Ρετγῇ ρ. 41. 6]- 
Ἰογιιπὶ αμ σις ὀγαεοάς νεῖεγες ποιπίηαηὶ ἀναξυρίδας. ν. Ὀϊο- 
ἀοτιυϑ]. . Ρ.307. ὅς ΡΙμίάτοῃ, πὶ Οτῆοπε Αναξυρίδας Διτεπὶ ἃ 

ΠΤ  καταο εο ἀϊβετγε, φιοά πος ριιάεξη δ ταπίμπι, 1146 ἔε- 
᾿ σῖοσὰ οτἰπὶ ςοπιεχεγίηζ. ἀναξυρίδας παΐσε Ῥετίςας νἱάοτε εἰ ἴπ 
ῬΏγαατο πηι] ἰτατία ἤσπα ἐχβίθεπες, 40] ςοπίρ!οἴτις ἵπ παπιπο 
φισδαπιΑὐδυβὶ, δεῖ ἐπ ν Αγ 15 σε πητηἰ5 Δη 4 1115»)4 1185 [1Π Ἐπ εχ -- 
Βἰδει Τῇ. Ηγάς ΗΠ Ἀεὶ. Ρέγῇ, Ρ. 113. Ὅυπι ἀναξυρίσε Πρ»Ἰ»αἰὲ- 
τς ρ᾽ξξαπι Οτρπειιπὶ παρ᾽ πὶ ἡπεπιπι. ΝΠ ῬμΙ οβγατιπι ἐγδς 
ἀτάϊηε γε  ππιῖ5, να ξυρίδας ἴάεηι εἴς αἰοα τιρρων, οὐπι, 418 
νοςδβ Ραἤηπι ᾿ππρίταγ. ϑὶς ΡΟΠΠαοῖ νηπαπι [16. ΨΊ]. ς. «8.59. ῃ 
εὐϊεϊοπιθι5 εἶτι5 ἢάος : Περσῶν μὲν ἰδία κανδυς κὰὶ ἀναξυρὶς, ἣν 
καὶ κυρβασίαν κοι κίδαριν καὶ πῖλον καλξσι. 411 πλπ]τοϑ ο οι5 ἐκ 
τεσθητίοτιθι8 γῖσος ἀοόϊος {εἠϊτιχιτ. ϑεὰ Γούϊε ΒεΠοπιις 
πιο ἃς Ηεητίσυς ϑτερῃδπι ἀριιὰ ΡΟ] ς ἐπὶ ροΙὲ ὠναξυρὶς εχ- 
οἰ ἀπὸ νἸάδτιπι νοσε5 χρὴ τίαρω γ 41:35 ρ᾽ ΑΗ Ππιε ἴῃ {πο ΡοΪ- 
Ἰα οὶ σοάϊςε [ς τερ ετ!ΠῈ τοίξατιγ ΤΠ ογπιδηπι5 ποίξον. 

13. οι τῆς ϑαλατης ὠἀνασπῶν ) Ἠετοάοι.] ΝΊ. 96 ἴτ4 Ὠοπιρε 
ἴξης ἕεγγοαις ἴῃ Νάχαπι ξαγεθδητ, ἃς ἢ εᾶπὶ ἐχεηριδγε ὅζ εχ 
Βιλεὶ δι οἰ! εγα συ ρεγεηΐῖ, 

14. χρὴ Αρταῷ. περιεῷ. τὴν ἐξετρ. 1 Ἠετγοά, ]. ΨΙ. Δ. 101. 

τς Αϑηνωι γὰρ δὴ ἔχομ. 1 Ἡετοα, 1 ὙΠ, ον 41: 

χ6 Θερμόπυλαρ ] 14]. ΝΊΠ. ς. 118. 

17 Μηδικώτερα ] Βετῆςο ξλβι πιαρὶς ἀΐσῃηλ. Μεάοτχιιπ 81- 

ΒΕΒΙ 1.100 5 ΤΊΒ ΑΝ 5. ΒῈ ΨΙΤΑ 

᾿πῖοϑ Δ εἰ πἰεθαῖ. 

ὰ 

ΟΤᾺ0.1. (.25. 

δυϊεπη ὅς «οπεἰλια νἱγοτυμη; ἴασις. Ρογῆςιι 
Ῥᾶττπη ἄγσθητο,, ρατείπη. ΔιιΓΕὶβ. ΓΕΧΓΙ5, ῬΑΓΓΠῚ, 
{0]140 δγο νοατ ρἰἐβατϑο Οὐπαία Πππῖ. ϑιίγαριι- 
Ἰούππλ διῖοπὶ ριριηθηῖα Οτγαξοογιπτι [αι] ς 
Ἰρῆςρροάϊτατιητ: Απάτγοιηεάας, Αγηγπιοπὰς 
ἃ ραΠιπι Ογρῆςαβ. Οτρίιθο ἀεϊείβαητιις οπὶπὶ : 
τίαγαθ Γουἤταη δὲ ἔβη πα ]λπὶ γειογοπεα: ΠΟᾺ 
πημῇςας ςογίς. ἀτι5. ἃς ζαγπηϊηιιπι, αυἰθιι5 Δηῖς- 

Τεχίογίο σποημςε οροτγε 6- 
Ἣ ργδοίδηζαδατο Νάχυπι ἱπίπ]απι εχ τπατὶ Ὦ 
ΕΝ δὲ Αὐτάρἤεγηθς Ἐγειγατη οὈΠάξηβ, 
ὅς ΧΟΓΧΙ5 τορος νἱζζογιαθ. ΑἸῃδηρε επιπὶ Οὐςιι- 
Ῥᾶτᾶς, δὲ  ΠοΙτποργίδε Ὠὶς μαϊδέητιγ,, δὲ απ|86 
Μεάοτγιιη ἱπρϑπῖο ΚἸῊ δάῃας φοπιιοηϊπηξ, 
Πυπηῖπα ε τοῦτα ΠΠΌ]ατα, ὅς ππαγο Ῥοπτξ ᾿ππόξαπη, 
ρεγβοιίαις Αἴμος. Ὀϊσαης, ὃς ἴῃ ςοποίατε 
{8 νεηῖε. συϊι5 τρέξαν {Π0]} ἴοπτμα διοῆς εἶα- 
Βογαζισι ςοοῖο οιἠάαπῃ ἤπη]ο . Ἰά]πε δάρρῖγο 
Ὀροτατη Εα1Ππ| τ Ἰαρὶ5 νετο τῆς φΟογΌ ες ΠΊαΞ: 
χίπιε εἴτ, ςΟοἸηας φΟἸογεπι τοξεγι, ὈθουπΠὶ 
ΔΌΓΟΠῚ, (ιοοῖρί Παοητ, ἱπηαρῖπο5 ἴῃ ῥαστς ΟῚ 
Ῥοτίογο {πηξ Ροίτας., δαγοᾶθαις, Ἔχ ΒΟ Ης 
αμδί, ςογιιΐσαπε. Αταιις Πὶς αυϊάοπι ἢ ἴὰς ἃ 
τε εχ (ο]ει. Ἐχ τοί 16 ψΕῸ Δι γθδς ἰγηρ; 
μάταιον ρεπάοθδης, Αὐτγαίθαιῃ ἰρί ἯΠ μῶν 
ΔΏτΟϑ, ἀἀππόποπεοίαηέ, πε ἴαργτα Βοπιίπε ' 
εἴζοιτοι. Πὰς ἱρίοβ [8 ςοπέξοϊῃς -Μοδὶ οἷα 

ἀνθρώπες "ΕΝ τοαύτως οἷ. ὑμάηι 

τεπὶ ἄς Ρεγίασγιιπι ργο πη οιια θα, εἴτε μέν ἡ οδίετυσεμσι 
ἔωρτα 84 ς. ΧΧΙ. π, 3. 

18 ποταμοὶ ἐξωερόμενοι τ΄ γ1:] 4 ἘΠΉΕΝ ταπι νδῇϊ ἐχεῖ- 
εἶπ ροταπᾶο δ πιεγεηε. Ἡογοα. 1 Π]. ς.185.186.187. “πππεηΔ], 
δεῖ Χ. 

19 ϑαλώϊδης ζεῦγμα } Ηε]]εἰροπειο ροηΐε ἱππότης, 14. 1ὙἹΙ, 
33.306. 

λ0 ὁ Αϑως ὡς ἐτμήϑη ] Ηετοά. 1, ὙΠ, 22,23. 24. 

11 χρυσοῦ ἴνγγες] Μάγων ἴνγγες δζ Θεξργωνγ αιΐδιι5 ῬΔΙΓΔΏΥ 

τεϑ πιῖγαβ ποῖλέ. ϑρεόίδηϊ ἐὺ πυλεήαπι ΑΡο]]οδῖΐ τηξ, 1.ὙΠ|. 
ς.7. 8ϊς δὲ ἀε Ῥτγοςὶο ΜΑσίπιις ἴπ νῖτα Εἶτ » διιη] ἐπ γε8 ΠΟ ΕἸ 0 
ἀεάιχιε ἤ ἴυγγά τινα προσῴόρως κοήσαντα. ἮΠας ΓΡΔΡΟΓΩΠῚ ἔυγ- 

γας ϑγπείτις ἀε ᾿π[Ὁ ΠΊΠ.Ρ.134- συμπάϑείας ᾿ΠτΕΤρτΕΓΆΤΙΓ ΓΕΓΙ ΠῚ; 
4085 Πεπιρε Μάδριι ςοβποίςεπϑ, ἕλκφε ἀλλο δὲ᾿ ἄλλϑ) ντ δ᾽ ΝΊςε- 

Ῥδοτιϑ ἰπ [ὉΒ]. οδίεγιιας ρ.}6ο. Ιάεπι ΝΊςερβοτγιις ἀξ βοοῤῤηα 
πιδρὶςοῖϑ ᾧ. ἡπιοαρ αεβογδεισ) αλλ ς Πγγράς ἀρ εἰἸβῆσ, εχ Ομ] ἀαἱ 
σπαραγγφλίαις ἀρὶτ. 566 112 ποη πηπτιπι ἔτις ἔαοῖππτ, νεῖ πες ἐᾶν 
4086 ἀε ἦγηφε, δὰ αὐηαϊογίαϑ {Πεσεθγας 2 ἢ] ίτα, μα επι Οτδε- 
οἱ Οταπιπιατὶςὶ δὰ Ρίπάδτγαπι πιαχίπις ὅς ὙΒβεοοτίταπι. Ἐχ ογᾷ- 
οα]15 ΟΠ] ἀδεογαπι ρεδείξητει οιπι Ὀρτῖπιε ἐχρ]ισατὶ ροία 
Ρυτεπι; νδῖν. τς 4ε Ιγηρίθιιβ , 1186 γοκζμεναι πατροϑεν ἀἰςσηπ- 
τῊΓ, χρὴ γοξ σοι ἀντο [ππτῆϊ!ς 4 εο ο[ΑΠΠ|5 ϑρί τἰτιπ|» ἐς αι.» 
ῬΙυ Δ ϑιαπ]εῖας ΡΒ ΟΓΟτ, Ἱ. 1. ΓΠ, ς. σε θε: 1111: Οἴου. τὐάυπι: 

Βελος ἀφϑέγκτοισι κινϑίμεναι ὥςε γοῆ σοι» 

ἢ. 6. ἐμε αι δμς ἐάς σον ἰϊες ἐχοίαγε ποζίορες. Ἐδτυπι ἐγρο 
ἤραγδε ὅς {γπ|Ρ 0] φιφεάαπι Εἰς [α(ρεηία » 4υ1διι5 πυπηης» 
{χο ΡΓΔείδπτες ἀδραςείας δι πιοάείξιαε νοήσεις ἈΡυά Ἀδροπι εχ. 

αἰτεῖ, Ηδλες νεγοὸ βγη 04 ἱρίιι ἔοττε δυΐβ, φυδε ἴυγξ ΟΥΔο- 
εἰς ἀϊείτυτ, »φο φοίθᾳ Βοπιαπῖ5, ἔογηταπὶ μαθιιεγα, ϑΠ|}}6ῈΠ| οΡ 
Πϑυίαπι ἴγηρες Πιρεπίλε ἡποηῖε ἱπ ΕἸ ρΒΙς! ΑΡΟ]!οηὶς μιαντεήῶν» 
νεῖηῈ. 1, ΨΊ. συ τὰ, παγγαῖ ᾿ἈροΠΪοπΐι : Πεπηρε 1811 Ἱπρτὶ πὶ ἐχ εὶς 
ταπάλε ἔ ἔννοιοι γ 4185. 401] ὀχ οἶτατ, εἰ πειϑὰὶ σοηιεπιτ, ἢ. ες ρεΓα- 
Τυδάεπαϊ νί5 9 ἀτιᾶ6 οδιία, γε Ἰγργρὶς ἤπιε πιοῖδο!}}]4ε ϑυπθο- 
ἴυπὶ εἰ τοὶ ἀμ! εγειγ, μᾶς οὐ Ἰπρυαξ, γτ ρυτο; Ἰοπρίτι 1: 
ἡ δριιὰ Ογάδοος ιοαῖςε εἰοαμεπιῖαε Ρε ]Αςῖς εἴ ϑγπῖθος- 
11» 

31 ὑπὲρ τὲς ἀνϑρώπις) ῬΒοτῖας μαθ οὶ ὑπὲρ τες ἐρανές. 
αἱ 

" 

Ἷ 



ν 

" 

κα 
ἐΓΑ] 

1.45.1. ὅγω8 ΠΑΡ ΟΙΟΝΤΙΙ 
«ιϊτερίαπι ποφυοπίαπε : 
ΤΌΠῚ μὰ 
σι ᾿ 

Μαρίϑ5 Διιίεπι ΑΡροΙ]οηΐτς., απιάηπιπι (Δτὶς 
ἴε: [8 ποπιρα νογίαγιπη οἰδ σαπὶ εἷς, αἴτια 

«πιο ἱπἤΠιτατ πα δοσορία ἄαΐαις αὖ 115 γεςοῖ- 
ΠΠ. Τλαπηῖβ νετο, αι86 ἸΟατπιζιϑ 116 σαι Μασὶς 
{ποτῖτ. ἱρπογαῦ: ργο θιῆῆς ἐπὶπι ΑΡοΠομΐππῚ, 
ἀι0 τλϊηιι5 [Ὁ σοΠΛ τάγθειγ 84 605 Θπηίοπ. Ναγ- 

τεπιρογα ποΐξεσαο πιοαϊα: [δε δἰ πάπάο ἰπ- 
Ἀ τογγορᾶπῖο, μα] οΠπατη Μαρὶ εἤοπεῦ γοροπάϊης 
τς ἡ απη, ἀρίεητος ἀπὸ φαϊάσπη, ποη τάπιεῃ ἴῃ ο- 

πηπίδιις, 864 ἀὁ Πἰ5 ρᾷιο ρο[α ἀρέπηιο. 
ἀν ὯΝ 

᾿γϊοποπι δυζοπη νΌΪ ἱπρτοίπι5 εἴδει, δαίγα- 
Ῥᾶ 6411 πηασηαθ ροτγίας ργάθογαῖ, νΌΪ νιδ41ς 

018 Διγθαιη {1 οστα τ, αι αὶ ποη δἀοταῆξει, 
τ δ, «ἢ « ). Ο' ἈΠ}. ὲ - 

Ἷ τάτο πα ἱπίγαγς ΠοὰΣ γαῖ. 715 ταπηθη 481 ἔ δ 
 κ ς; Ἂ 

Ρεγαζογο Ἀουπαποσγιμτ ἰοσατὶ ἀάμιοηἰ Πτητ, 
ἃ Ἰπσαπιδοῦας ποςοίΠτα5. Αὐ ἢ ἀΒαγθαγίς 
ΩΝ τορ!οηἰ5 ρου]αΠγαηάας ςαιία 4ἰ1- 

ἰαςτο Βα αμοε Ποποτοπι, 
Ἔργα Ποηῇι οι. Αἀθο- 

ἕὰ 

οι ίτασιις {ατυιάπη ]ς ναῖε, 
ἹΠΉ4Ὲ6 τεροπῃ Εἰ διά που: 

δ’ ᾿ᾷι ἘΠῚ νῸ5 δάογατίϑ, {1 Ἰιιάοπια πιὸ 
ΤΑ Πα ΑΠῚ ΥἿΓ' ἢ ας οὶ Γαοτις σοηίδοιτιι5, 
πΊΔΡΉΠΙΠῚ (Δτῖ5 ΠΟπογοπη ἱπα!ριςοίιγ : αἴης» 

ες ἦμαες ἀϊςεης ΡῈΓ οἰμίταζῖ5. ροτγίαπι τγαηΠῖτ. [Ιὰ 
ΨψΕΓῸ Πηΐγατι5 δαίγαρα ἤατιπι εἱς (Πδίξ σις, ὅς 

Θδι 

ΠΝ ἀν 

τοτι ἹΠΓΟΥγοραμῖτ ΠΟΙ ΟΠ 6115. ἃ ραίγίαπη., ὅς 
Πυάία, σαϊπίαιια ταὶ ργατία νεηϊῇξε ὁ Ηδοςαις 
1η τα }}145 γείεγεηβ., ΡΑΥ͂ΓΕΓ ἂς ΠΑΌΙΓΙΠῚ οἷτ15 ὅς 

τις ἔβοίεῃη, εἴπη αμ!ἀεπ ἐχρεέξαγο τπ{Π|. 

δὶ πος ἔς ψετο δά Ποιηΐηος,, 4111 Γαρὶβ διγαβ αρρεὶ- 
᾿ ἰαπίτε", σοηξς Πΐπη αίθηβ, Δρο!]οπίππη ἀο!ηοά- 

ο΄ αἴξ, φιοάααε Κορὶς Πατιαιτ αἀογάγε ΠΟΙΙς. ἀἢ 5 
ττατα πογηϊηῖθιι5 πα] ραγὲς [1 {Ππ|}}15. οχροίαϊτ: 
φαΐ ομπι, γε Ποπουίπος δα ἀπςεγογαζαις Π011 Γὸ 

ὡς ὅς νΡ 
Ἅ 

λῶοσας 1 4ιιοπίαπι [ΟἸ]ΠΠςετ ὀχ οὐλαη φοἱορηδς, ντ 
Δ ἃ, ἀοσοπε » ἰά χυοὰ εἴ ἠγρεσε ἵπτετ Βοπιίηθ5, 84]- 

ἐδ: ἸΕ δ ἢ -» - - . . 
Θεῶν γλῶοσ κι γ Ουἶπ5 Θπιεπάατιοπὶς. τατῖο- 
ΜΝ ἷ 

1 ἀποκοίναϑω 1 ἔς Μϑ5, ποίει , πιεῖτιι5 
τὶ», ἴῃ φυίθις εἰ ὠποκρίνεθθ ει. 

«ΟᾺΡ, Χχνπ. 1 χρυσὴν εἰκόνα τῇ βασιλ.} ἄεβος πιοτς» 
Ἔχιῆτα αἱϊος εἰ ἩΠποτὶς, πἰἢ αιοά εχ Πλαπίεϊε ΡῬγορῆεῖα οοη- 

] ἤτον ἀς αυγρα Μαδιαμ ἀοποίοτίς ἤστυα 40 οπιπίδιις αἀοταπ- 
ῳ ἐλ, νπάς ἐχοπιρ]τπὶ ἐγϑέξιπι εἴδε, εἰς νεγο πο. 

ὶ βαρβάρων 1 ἴϊὰ εχ σοηϊεέζιγα ἰπ πιαγοίης γείοτιρίο- 
αιιο ἀ ἰπ τεχτιπὶ γοοίρετε ποπ ἀιπδίτανι, ργαδειιητὶ- 

Οὐτοιθ. ποτὶ 5 ὅς Γεπῆι ροἰδι δητο : τῇ ρτιουίδιις εἀϊτῖο- 
Τῖδιις ἐσᾶς παραὶ βαρβάρῳ. Οεἴετιπι Ἀθρεϑ Ροτίατιιπι δἀοτατῖ 
ν οἱ {ε ποτὶ ἢν Οταεςοίαιε 1Π|4πὶ διἀοτατίοπεπι τἀ Πα 8Π| δὰ τ, 
λοπρεπὴ ἀὐετίατος εἴτε, ρατεῖ εχ παγγατὶς (οσπεῖϊο Νεροε ἀξ» 
Τοποπὲ ς, ΠῚ, Αεϊίδπο ἀς Πίπεηὶο γαγ, 81.1.17. ὃς ΟΔ}}1- 

γοζαηίαιις ἰρίῃς ἀςο-᾿ 
πα ἃ ἐν: 1} Ν ; Ἢ 

ἴω" ταῦ ταπιθῃ οἰπι Μάροσ [Γοηποηγαῖδ πιογι ἀἴαπο. 

οἰ τατς σταῖία ̓ ρίππη νοπίγα δυάς, τερ!5 ὰ- 

τγᾶρᾶθ εἰίαπι ἀριια Βαγθα-. 

τήδηι Ρργε πεηάθης Αρο]]οπίμη ρογ ἱπίογργο-, 

᾿ 

ν ΤΥΑΝΕ ΝΒΙῚ 5. " 
φασιν δρμότΊεσϑαι:» Φοιτῶντες ἐς τὰ ξωσίλειω, 

κωλξσι δὲ ἀυτὸς ϑεῶν γλώσσας", 
ἣε 

) Ν " ͵ὔ ΄ ψ Ι Ι. δὲ τῶν μάγων, Ἀπολλώνιος μὲν τὸ ἐποχρῶν 
᾽, ἰδ Λ 9. ᾿ 2 » Ν Ν Ὰ εἴρηκε συγενέσιϑαι γῶρ ὠὐτοιῖς, κοὶ τῷ μὲν μία-- 

“ λ «ὁ ͵ 

ϑῶν, τὼ δὲ ὠπελϑᾶν διδώξας. Δάμις δὲ τὲς 
᾿ Ἵ ἔν ἧἰ; ΡΟ ἢ ᾿ μὲν λογδς,, οἱ ἐγένοντο τῳ ἰγδρὶ πρὸς τες 
͵ 2 Ὁ Ἴ »“ ΓΟ ᾿» 1 μαᾶγξς: ἐκ οἶδεν" ὠπαγορεῦσαι γάρ ἄἀυτῷ μὴ συμ- 

τ τ 4 , ἊΣ " Φοιτῶν παῤ ἀυτὲς ἰόντι. λέγει δ᾽ ἐν Φοιτῶν ἀυτὸν 
- ,ὔ ᾿ ΄ Ν » ν. ͵7 ̓ ,ὔ τοῖς μαγοῖς μεσημβρίας τε καὶ ἀμφὶ μέσας νύκ- 

ΝΎ β 7 ΄“- , Ν Ν 2 τ ΄ τας" κουὶ ἐρεσ θεοί πότε, τί οἱ μώγοι; τὸν δὲ, ἀποκρίς. 
᾿ πον... Ν᾿ τ λχα, γωσθαι »σοζ)οὶ μεν, οἰ)λ᾽ αὶ πάντα: ταυτὶ μὲν ὕσερον. 

Δ 7 ΑΝ 3 -. “ ε ͵) Φικομένῳ δὲ ὠυτῷ ἐς Βαξυλῶνα, ὁ σωτράπης 
᾿ » ͵ὔ “ ς 4 ε ε ὁ ἐπὶ τῶν μεγώλων πυλῶν, μωϑὼν ὅτι ὑπὲρ ἷςο- 

Σ᾽. ΕΝ τοῦ ΡΣ ρίως ἥκοι; ὁρεγεῖ χρυσῆν εἰκόγω τῇ βασιλέως, ἣν 
3 Ἀ , ͵ ᾽ λ. 2 “΄ν εἰ μή προσεκύνησε τις; εἰ ϑεμιτον ἥν ἐσφοιτάν ἔσω. 

ῇ ν 53 ἰδ Ὁ, “ πρεσζεύοντι μεν ὃν πωρώτϑ Ρωμοφίων ἄρχοντος ςα:- 
δ Δ ΣΕΥ, Ἄ, , ᾿ ͵ ΠῚ.) μιίω ἀνογπκη τάτε. παρὰ βαρβάρων δὲ ἥκοντι, 
Ν᾽ 7 -»ὝἪ Ν ,ὔ ᾽ Ν ᾿ 31..λ ἢ ἐφιςορᾶντι τήν χωρῶν, εἰ μὴ τὴν εἰκόνα προβε-. 

ἐ ͵ὔ Ψ δ » Ν 7 ραπεῦυσειεν » τί μον Ἰριλῆφϑαι. καὶ σωτρώπευε- 
ἈΝ - ͵ὔ ἐδ. ᾽ - ται παρὼ τοῖς βωρξάροις τὰ ἕτως ἐυήϑη. ἐπεὶ 

Ζ΄ Ν 4 ΞἈΝ ΄ Υ “ 3 τοΐνυν τὴν εἰκογω εἰδε., τίς, εζη, ὅτος; εἰκεέσας δὲ 
“΄. ε Ἀ - “ “Δ δεν αν Ρὴ οτι ὁ βασιλεύς" ὅτος, εἶπεν, ὃν υμεῖς προσκυνέϊτε, 

΄ ', ͵ὔ εἰκύ  ὕν  ἂΣ Ν ᾽ εἰ ἐπιεινεϑ είη ὑπ᾽ ἐμᾷ κωλὲς κὠγωϑθοὸς δόξας, με. 
ἫΝ ͵, ΡΝ ΣΙ ι ἸΣΤΟΌΝ γάλων τευξεται: καὶ εἰπὼν τᾶἄυτω δια πυλῶν ἤει. 
5 ͵ δὰ ς- ὔ 2 ᾿ ᾽ 7 ᾿ ͵ὔ αὐυμᾶσως ὃὲ ὁ σωτράπης τον ἐπηκολῴθησέ 

. γ΄ ἀδάδΝυ .Ἂ ἤ' ν 
το κῶι κωτῶσ χων τὴν χείρω Τ᾽ Απολλωνίς δὶ ἐρμη-- 

ΡΨ ον, ΓΥ͂, πν Φ ε νέως ἤρετο ὀγομιώ τε ἀυτξ, κωὶ οἶκον. καὶ ὅ, τι ἐσιτη- 
; δν,..ὺ ᾿ : δένων, καὶ ἐφ᾿ δ. τι φοιτῶν; καὶ ὠπογραιψά- 

- »: » ᾽ 
μένος ταὐτῳ ἐς γρωμμνοιτ ἴον, σολήντε ἐὐυτῷ ", καὶ 
ἰκὶ γον ᾿) -Ὁ ,ὕ 
εἶδος, ἐκῶνον μὲν περιμεῖναι! " κελευει. 

τ πηδῶ δὲ ἀυτὸς παρὰ τὲς ἄνδρας, δὲ δὴ νομεῖς: 
: , μι -“ ζονται βωσίλεὼως τω". ἀγατυποῖ τὸν Απολλωνιον, 

πλὸ ᾿ αὐνμωμὶ 22, 
προείπῶν; οτέ μήτε προσκυνέϊν βέλεται, μήτε τι ἐν-- 

,ὔ Υ̓ ᾿ Ἕ ΕΝ ͵7ὔ ,ὔ "» 9“ ϑρώπῳ εούζεν" οἱ διογειν πελευῶσι τιμῶντά τε καὶ 

{πεπῖβ ὁσατίοτια σοπίγα βᾶπὶ δριιὰ ΑἸ οχαπάτιπι Μ. γιά, Αὐτία- 
πιι5 ἀε τθδι5 ΑἸεχαπάγ, ρΡ. 264. 

3 σατραπένεται [ΟΠ ΟἾΠππὶ Αοί 1011 (εὶς Βαπε: ὑπὲ τὰ 
Σατρασε διοικῶται ταῦτα τῷ βασιλῆ. Νεπιρε ἱττί ει ΡΒΙ1ο.. 
γατας Βογίαβ, 4110 ἃ 83[ΓϑρΆπι » αιτὰς ρτίπηα [πῃρεγὶΐ Ρεγῇςὶ Ροῇ 
Ἀερεπι ἀϊρπίταβ, τὰπὶ ἐρη ΘΟ 1}1 πημπογὶ ργαθβοίδης. 

4 φξολὴν ] πο Ρεομ ατο ν οἰ πηοπτὶ ΒΈπιιβ ν ἐξ Βαδίτιπι ἴα 
επεγε ποῖα, ἃ νεῦδο ςσέλλεάϑαι, 10 ἃ ΠπιρίἸεῖτες βοιβέγὶ ποιαῖς, 
ὅς ποῆτο ὅζ Δ] αὐτοτίδιις ἔτεηθεπς, ϑίς αὶ ἕξω τῆς συνηϑοίας 
σοὶ τὸ σῶμα τολὴ ἱπημείπς ῥαδίτως ἀϊοίτατ Αοἰΐᾶπο Ψ ἅτ. ΧῚ], τ. 

ς περιμᾶναι ] ἴτὰ οχ γατῖς. Ροίξογ. το τα ρτγὸ παραμεῖναι. 
ΟΑΡ. ΧΧΨΤΙΠΙ τ βασιλ. ὦτα ] νὶ ἀ, ἔργα δά 8. 2ος 

σωματοφύλακα ΑἰτετιιπῚ ΘΟΣΙΠῚ νοσᾶζ ποίξεγ ραιΐο Ροί. δζ ραν. 
ζ΄ Ἀερὶ ἀναγγῶλαι 1116 αἰεἴπιν, Μοοδε δυτεπὶ τὸν τὰς ἀγγελίας 
εἰσκομίζοντα χιλίαρχον Αεἰΐδη, 1, 21, 4 νΟ 8 ποπτεπ ϑαιγᾶρας 
ἐχρτγίπιογε σ ] πε ν᾽ ἀδτυν. 

2 μήτε τι ] ἢς ςοὐ, Ὑτδ᾽πᾶϑ : ηαοά πιδρὶς ρίαςοῖ, αιιᾶπι μή- 
σε τοι γ 0 ἀ εἰ ρτίοτιπι φἀϊτίοπαπι, 

ἘΠ μηδ ἐν 

δῷ 



ΡΝ 

36. ἬΝ ΡΗΙΤΟΒτ κατ 9}.}:} 

μηδὲ ὕβρει πράτῖοτα. ἐπὰ δὲ ἤλϑεν᾽ τὰν ἐυ- 

τὸν ὁ τ ἐοἰβυτάτθο δ, τι παθῶν" καταφρονήσεις, 

18 ἢ βασιλέως; ὁ πε ὅπῶ ἔφη ̓ πε οἕᾳ 

καταφρονήσειας δ᾽ ὦ ὧν; πάλιν ἐρομένε" Ἂ γῇ δ ζ- 
" »" ἌΜΙΑ ΡΝ ΤΥ Δ 5 ᾿ 

πεν; ἤνγε ζυγγένομενος μή κωλὸν τε καὶ ὠγωθον 
- ἐπε νι ΑΝΑΝ ἡππυ ον, (τς 
ξυρω ἰυπόν. ἀπώγεις δὲ δή τινα ἀυτῷ δῶροι 

“ δὲ 3 ,ὕ ᾽ δ 7 Ν Ν Ἵ Ν Ἀ 
τῷ δὲ ἀυτήν τε ἀνδρείαν, κωὶ δικωιοσύνην, καὶ τῶ 

“ , μέ ε ΓΤ 
τοιωῦτω ζήσαντος" πότερον » Εφη., ὡς δ, ἔχοντι: 

᾿ ΚἜ 5 ͵ -“ Ἀ 
μὼ Δί᾽ εἶπεν, ὠλλ᾽ ὡς μωϑθησομένῳ χρῆσθαι» ὧν 

Ν κ ͵ὔ 7 Ν 

καὶ μήν χρώμενος τέτοις » ξφή- τήν τε 
͵ ὰ -“ ᾽ - ἀϑλ 

βασιλείαν ἣν ὁρῶς . ὠπολωλυῖαν ἀυτῷ ,ἀνελαθεῖ, 

᾿" ᾽ ᾿ 
εχῇ ούυτας. 

ἤ μῷ 8 , “ ᾽ ΚΣ 7) δὲ 
τὸν τε οἶκον“ ἐπανήγαγε τῶτον ἔκ, ὠπόνγως, δε 

ἦ δ Δὸν 3, ͵ 
ῥωθύμως' πος ὃν δὲ δὴ τῦτο ἔτος τῇ ἀνώκτηϑ εἰσῃ 

- γ ε ,ὔ . ΤΕΥ. » 
ὠρχῇ: τρίτε » Ἐζη. ἐπήηνμεθα, δύο ἤδη πε μῆνες. 
ΔΘ Ὁ χ “ γ ᾿ Ξ 

οὐγωςησως δὲν ὥσπερ ἔωθε, τὴν γνώμην; ωσωμωτο- 

͵ 3 δ ῃ, ,ὔ -“ 
ἶ φύλαξ, ΕἸ7ΤῈΝ} ἤ ὁ}γ, τεῦ σε 'πσρόσηκει κωλεῖν Δα- 

ρξωος ὁ Κύρε καὶ Αρταξέρξε πατὴρ, τὰ βασίλειω 
͵ 

» λέγεται 
Ἵ δ ͵ -“ " ,ὔ 

τελευτὴν ὑποπήευσως τῷ βίε, τῇ δικαιοσύνῃ ϑύ- 

“ ν ἐν) ἐΐρ᾽ ὙΧΌ ΛΟ, 
τουτῶ κωτοσνχῶν; ἑξήκοντα, οὐ μου» ἐτῆ 

. 3 δι 39. ,᾿ν “7 ἴθ᾽ “ 

σα!» καὶ, ὡ δεσποινοῦ; εἰπ᾿ εἶν» ἡ τις ποτε εἴ ὥσπε 
, ͵ “ ᾿ 

ἐπιθυμήσας μὲν πάλαι τῆς δικαιοσύγης, ὕπω δὲ 
᾿ ᾿ ͵ ΝΣ ΝΟ» -- λ - 

εἰυτὴν γινώσκων, δὸς θοκῶν κεκτῆσθαι. τῷ παϊ- 

δὲ τε ὅτως ὠμωϑῶς ἐπαίδευσεν, ὡς ὅπλα ἐπ’ 
" Ν »“ ς ᾽ 

ὠγ)λήλες ἀρώσθα!" καὶ ὁ μὲν, τρωθῆναι» δὲ, ὠποθα 
"ἢ ε » ͵ ͵ ν “ ᾿ » 7 -ν 

γῶν ὑπὸ τῷ ἕτερε. σύ δ᾽ ἤδη τξἕτον "ἴσως ἐδ εγτῷ 
7ὔ -“ “ ͵ 

βασιλείῳ ϑρόνῳ καϑῆσθαι εἰδότα, ξυνειληφέναι 
ὙΨΟΙ ᾿ 3 Ἀ ͵ ἐν " ΄ 3 " Ν 
ομδ τῶς ὥρετας βελει, καὶ ἐπαίρεις αὐτὸν , σοὶ 

3 3 ΐ » δὰ φέρων ἐκ ἐμοὶ, κέρδος, εἰ βελτίων γένοιτο. βλέ- 
3 , λ "ἢ ψας ἕν ὁ δαρδώρος ἐς τὸν πλησίον; ἐρμυοίον 5 

ἔφη ,. ϑεῶν τις ἄγει τατονὶ τὸν ἄνδρα ἐγ-: 

- 

ΤΑ 
εἰ πιο εῇμς εἴϊει; »ἰαβέταπες, ᾿Αςοδάφητζεῃι 1[α- 
ὅπε Ἀροϊοηίυπι; πᾶζιι ΠΧ ἑΠΊι15 ΘΟΥΙΠῚ ἰητετ- 
τορᾶυῖῦ. 410 Δηΐπιο ἢ Ἔσοπὶ ςοπίοπηπογε διάο- 
τεῖῦ ΠΙΕ νετο, ἢ μῆς φάμιις ςοπιεπηί, 
τείροπάϊε. Τρίπιν πὸ ἀοίποορβ θοητοπηποο ἴον 
Ταῖπι 10 Ἱπτοιγορσδηζα: [τὰ ῬΕΓΙΟμ ἐπα, τείροη- 
κι 7 ἢ Ἰρίαπι Δ]ΠΟσμτη5. ΒΟΠΙΙΠῚ τηΐπι15 δἴηιε 
ΡΙ ΝΗ εἴ ιἀεργεμεδάοτο. [Τιιπι 1167: Ἂπ 

παπίεηις, Ἰρίαπη ξογετάϊπεπα, δὲ τα ΠἸτίαπη, γε- 
Π]ιαίΙδ Ἠυινπηοάιϊ ΥἹΓΓαζαΒ ̓  8Π ἰσίταγ.. τα- 
ΘοΠΠΕ αἰτοῦ, ταπάπαπι ποι Παεητὶ 685 δἴξοις ὁ 
Ῥεγ Ιοπεπι, ᾿πημῖς ΑΡοΪοπίις.. (Ὰ!|τεπὶ αἴξεγο 
νι ϑἀοκοπόο, Πποπιοάο νῇ ἀοθεας ἰρίϊς, ( 
μαθεαῖ. Αἱ ΠΝ τοίροπαϊε αἰτογ, ετίαπι νης 
1Π|5.. Βος ἰρίπιπι, ΕΝ υἱάος ἱπηρογίμπη, ἀπ" 
(πὶ δηθὰ . τεςορῖς, Πππάσας ραἰατίιπη ἤγοπις 
ϑηληίτοτηας ταἤίπαιτ. Οποειιβ Δαζοπη ἃ τέςε- 
ζΕΡῖΟ ΓεσῃῸ εἰς ὃ οὐβν Τ᾿ ΤΠ τδε. [π᾿ 

[1ο5. ἐπεηπς ἀρεῖς φοερίπιαϑου ι 
Ἰρίταγ, νῖ (ο]εθας, [ξητεπείαπι, ἐαδν ἐπεὶ 
(ΟΥΡΟΤΙ5 οαος. »ϑιεθοας, νεῖ ὡ τ βα δριμεῖς 
ΡΕΙΙαγὶ ποπαῖπθ Ἐς {ε. γ7 αγίαβ Ογτί. 
χίς ράζεῖ, αὶ ̓ θ4 Ῥαϊατίαπτ παῖ, 
γῇ ριιτο, ΔΠΠῸ5 Παίι5. ΟΠΠὶ ἤποπη νἱτας 

ΝΟ 

εἶξε {πἰρικαγειιγ, Ἰαϊιθας. ἀἰείταγ (βοβοαῆξ.,, 
ὧζ ὁ αἰογηίχ ᾿ἀἰϊχίηε, φηπεοηπῳμε Μῖ ; γῇν ὯΝ 
Δ ΠῚ Ῥυίάοπι ̓αΠιπαε {πεγὶς ἀρρεΐεπϑ, ΠΟΠΟΉΠῚ 
τάγιθη θη ςορποίςζογοξ, ΠΘα 16 ΔάΘ0 ἐᾶπὶ [εξ 
τΈΠΕΓΟ ΔΙ ΙΓΓΑΓΘΓΠΓ. 
ΠοΙιάς, να ΠΡῚ ̓παϊσεπη. ἀγΠΙᾶ Ἰηξογγεηζ, ἐοσαπη- 
4πε αἴτεον ψυ]πογατιβ, αἰτοῦ οὐς 5 α βαπτο ἔπος 
εἴς. ΤᾺ αὐζεπι ἱπαπι » ἕογίε ΠΟὴ [2{|5 σΠΑΓΤΙΠΊ, 
ν 1Π τΈρίο (011 (δ άογε ἀεςεαῖ, ομηπ65 1. Πὶ 4η1-- 
ΤΏΟ ςοιηρίοχατη νἰττιζος ἀδίεπα!5., δαπη 8» 
ΡΙι5, 414 Π| ΡΑΓ {7 ἜἘΧΓΟ 115: ΠΠΆΠΊΠ15 ΠΟΠ ἔσο, 
[84 τὰ [πσγηπὶ ἰπ46 [5 Παδίταγιιβ, Π δα πηεῖῖο- 
το ΠῚ ἔπισεπὶ γε Πεγῖτ. Ηἰς5 ἀϊέπ!5 Βαγθαγιιβ ἴα 

οἰππι, 41] ργοχίπιιϑ αΠΠἀθθαγ, γοίρί ςίθπ5, θοπιπη οἰπανιίοδαις ἱπεχρεέζδτιπι εογππι 4[1641115 νἱγιιπι 

3 ἐπεὶ δὲ ἦλϑεν 1 ἔς οπιπες ςοά. ποῆτί, ρτίογεβ εὐἀϊτίοπος 
διῆλθεν, ιοά πᾶῖιπι εχ ργαθσεάθητε ΑΘ  ἀρο τ Ε τν δὲ, 

4 παϑὸν] μαϑών Βαθεηῖ οπίπες Μ55. νοςεπίηιις ἤδης γετς 

ἤοπε οτἶαπι ἐχρτεπετγε Μίοτεὶ]. ὅς ἈΒιπιιοοίη, πέπιρε ἴδερο Βαες 
σεῦ ἱπαΐςεπι Ῥογπιιταπίαγ. 

᾿ καταφρονήσειας δ᾽ ἂν, πάλιν ἐρ.] πεπιρε τείροπάεγδια ρο]- 

Ἰοπῖι5, ἔπω κατεφρόνησαγ ἤηομ 21:6 Τ070 φογῃἐεῦ,4{, ιεί σε, αιοά 

εὐπὶ εαπὶ [επππὶ ἤάθετε ροῆϊ υἱάσγεῖηγ, αυδῇ δηΐπιο 1ᾳ 
βεγεῖ, Ὑσ ἀείποερϑ σοητεπιπαῖ; [πίοσγοραῖ ϑατγαρα, ἀπ ἀεἰπ- 
ςερς ἰρίτιγ σοητεπίπεγο ΡΑγᾶ5 ὃ ΤῊΠΙ ΑΡοΙοπίως ποραῖ ἴς» 
ςοητεπιτασιπι, ΠἰΠ ἀΐρηιπι ςοπίεππει ἱπιιθηθσίτο 

6 δῶρα) πεπηρε ποπηϊπὶ σογᾶπὶ Ἀεσα Ρογίαγιπι πα ἄοπο, 
εαϊαίςυπηις ετἴαπι ρσεῖῖ! {Ππὰ εἶξε ». ΞΟΠΊΡΆτΕΓΕ Ἰιςεθ αι, 
(Οὐπὶἴταηιε ΑΡΟΙ]οπίτι5. πιο  ΠΗετ τᾷ ξ ξυγγίνεόγαι πῷ βασιλεῖν 
ἄοπα νδι ἔπι ἱητειγοσας 11ς Ἀθοὶς δπιῖσιι5. ν. Αεἰίαι, Υ. Η, 
ἐ.1,31.32, 

7 δασιλείαν ἢ Ἦν δρᾷς» ἀπολωλῦιταν ἀντῷ ̓  ἀνέλαβ, ἢ 1 1Πη Ρυίοτί- 

Ῥις εἀϊτίοηίδαις ἱ ἴτὰ ἰθσεθατιγ ἃς ἀϊβίηραεθαγιγ: ἢ ἣν δρᾷς ἀπο- 
λωλυῖαν» ὠντὸς ἀνέλαβε. Οετῖε ἀεειδζιπ: ποπ νίάεε, {εά 
1ᾳπὶ τοβοτγείςεης,, δὲ ἤἥοτε πο Βαταδπίβ {Δ ρ᾽ βητίαπὶ σοπιπιθη- 

ἄλης γβρπιπὶ ΑΡΟΙ]οπῖι5. Ῥγδεῖογεα ὠπολωλυῖαν ἐυτῷνγ 4ᾶπι| 
Ἰεδεοπεπι ἀεθεπτιβ σοάϊςοϊ δσαπο ροεγιοσῖ, πε] ἴπ5 πὶ 
ἀντὸς γ ἀρτίμζαιιε εἰ τοίροπἀθς νεεθαπι ἀνέλαβε. Οεἴεγαπι 

νἱάξ αυλε ἐς ἐγερίο 4 Βαγάδηε αϑϑδ δὶ ΡΥ ἔμ ὈΣΣΙ δι. 
4. ἸΛΟΌΛΠΠη15. 

8 οἶκον) νῖ ΔΕΥ ΣΙ ἴο πο ἄς ισηία 86 ς!ρΡίΑπιὶ πε πιοιιδῷ 
ἡιοὰ πιοχ ἱτεγαπι οὔκω ᾿μΐῈ5 βυσθθων ποπηΐης πιεητῖο Βεσὶ νἱ- 
ἄδδτιιτ. ΔΝ 

9 ἑξήκοντα, οἷ οἴμωιν ἔτη] λ ρτδεςεάοπεία ἢδες τετιΐογα πες: 
Ῥτεῖθϑ ργίογεϑ,, νὰ (Ἐπ{ι5 ἢτ, Ῥατίυπι ΙΧ ἀπηῖς γεξποὸ Ρτδοῆι-, 
16. Αἵ ἀϊίεγις ΧΙΧ ταπτιπὶ ἀπποϑ εἰ τγι δεῖς θϊο ον ̓8:6}}. 
οπιηϊίημε διβοσια ᾿Χ πηΐ5 γϑο[Ἀπιαΐ. γε τη πυιπηοτὶ Ϊ 
Ῥεγ ἢπττογὰβ ἀεῇσπατὶς ΡῬΕςολτιῖπ:: ν εἰ, υοά νου [ἢ Ἵπτιπὶ νῖ4ε- 

τιγ», ἑξήκοντα ἔτη 4.4 ΔεῖΆτε ΠῚ Ῥάλπ ον ὅθι, δ δὰ (ξαπρητία 
{ππττεξεγοηάδ,ντ νεὶ Ἔχοϊἀ είς νοὶ {ὩΡ πες Πρ οπάαπι Πτ γεγονεύς, 
51ς 4115. πο στε ἰπ τε ΠΊρΟσιπὶ Ποιτίοπε γεγθ γε] Ριβεροῇ- 
ΤΌΠΕ5. ΟΠηϊττιηταγ, 1ΠῈ, οΑρ. 34. ἑσπέρας ἤδη Τυδίητ, γενομένης» 
απο ἐχργί πηι ]. ΠΙ. “ΠΔρ. 4. γυκτὸς γενομένης. 

1ὸ σὺ δ᾽ ἤδη τῶτον, ] δῖς ροπο ὑποςιγμήν» 4υᾶπι πιαῖε ρσῖ 
τες εὐϊτίοπες ροΙ ἔσως ροπεταήῆτ, ϑεηῇις επίΐπι εἰ : τὰ νοτῸ 
ἴδπὶ ἈερεΠῚ ἴτὰ ἔογίλῃ ΟΠΊΠΙμ1ΠῚ ΓΘΓΙΙΠῚ Τρ ΑτιπΊ»ντ πείοίατ, 0 - 
πιοάο ἀεςεητεγ ὅζ εχ ἀϊρηίταις, ἴυδ ἴῃ τῆγοηο σοπἤάετγε ἀεθε-. 
δῖ) σα ἔς, ἐχίβιιο γερηΐ τοπροτα πο άδιπὶ [τὶς ἃ ιδιετῖς, τὰπ- 
4114Π| ΟΠΊΠΕΠῚ ῃ Ὡρίοπείαπι Δ ηϊπιο ςΟΠΊΡΙ ἐχιιπὶ ἀερταβάϊοδβ. 

1 οὶ Φέρων 1ῆς «οὐά,ποβτί οπιπεϑ, φέρῳ «ἀἰτίοπος Ρτΐογεθς 
{φηἴως ρετίριςαιθο 

πυης 

0. Ϊ, ς, 28. Ἶ 

5 ἃς ἀοπᾶ Δ]16118 1}}] αἴτοτς ὃ Ποσαιιε, ἸνῚ ̓ 

ἘΠῚ διζεπι [[8 αὐἀιιςαιίτ, 



ΝΥ Θ ΤΟΙ͂Ν ΑῚ 

δαης δά πος ἀτιχίε: δοπιις οπί πα σιπὶ δοπο ςοη- 
πιογίατιις, παμίτο πιο ογοπι Ἀδρθηι ΠΟ 5 αὶ, 

. (ΟΠ ΠΟΘ ΠΕΙΟΓΕΠΊΘΕ ΠΊΠΪτΟ, ὅς ̓πσππἸογοπη: Ἰὰς 
᾿ δηΐπη εχ [μοΐθ νἱγὶ γοξιιροης νίγτιτος, Οοηίο- 
᾿ ἢϊπι ἰρίπιγ ῃ Ῥαἰαείιπη (Ὁ γος ρίοπεθβ, οπηηίθιις 
παποίαιογιης, γα ἀητα ἔογο5 Γαρίας. ΥἱγιιΠ 
Οτδδοιιπι (ἀρ επεθπη, σοπίὨἸτογοῖι Ορείπηιιμη. 

110,1.ς.20.30. 

Ο, ΧΧΙΣ. δι Ἀερὶ νεῦο παδς πιποίατεϊ, [Δογβοαθαῖ, 

ἮΝ μὰ: 

Μδρὶ5 φιιοχιις ργαοίςπείθιις. {Π1 επίπι (Δοτῖς 
Ῥγαθίπιπι. Ψηο Πδαιο οογιιπι ἀποςαῖο : εἰι6- 
ΙΓ, Ἰπαιοθαῦ., (οὐπηΐππι., αιοά Ποάϊς ἰδ 

᾿ς ΠΑΓΓΔΠΪ, ΟἸΠΠῚ ΠῚ6 [] πτατιιπη δά ἰεόξαπη νεη 65. 
ς΄ ΒΟΠΊΠΙΠΠῚ ἀΠΓΟΠη Γαἰς Ἀοοὶ ΟὈιιοπογαῦ: Αὐτάχοῦ- 

᾿] Χος ΠΙΠῚ5 Χογχὶβ ΠΡῚ εἴα νἱ ἀθθδτιγ ἰρίε. ἰπαις 
Εἰς ξογηταπι ρίαπο πιιζαζα5, ΤΙπηιιογαῦ ἰρὶ- 
τὰγ Καχ, πα ἅᾶ τογιπι ΠΊΓΑΓΪΟ ἐπηπηϊπογοῖ, ΕῸ 
εηΐπη Γογπηαο σοπιπηπζατοπ θη τγαμο ρας. ΡοΙ- 
«άπ νογῸ δια ες, Ογάςοιιηι ἃς ἰἀρίςητοπι εἰς 
εἰπΊ; 4 δά πο πογαζ), υΘηἶς ἴῃ Πηοητοηι [ρί] Α- 
ΤΠ πί βη[5 1 Ποια ἢ οοΪο5., 4111 εχ αγαοςῖα οἱ πὶ 
Δ πη 16 Π5 σιπὶ Αγίαχογχο νογίαεις εἰς. ἴσιο, 

τ΄ νὰ ἅ|ε νἱγ ἐστορίμς οπαάογος οβδοῖε, ὅς ταϊο πα 
{ειρίαπη ργαο Π τς, ΓΤ χογα Ἰρίταν ἐχιεηίᾷ, νο- 
οδ, πα] οραῖ, ΠοιπΙΠοΠῚ: ἃ ρα] ςογγίπηα ἘΠΊ ΠῚ γα 
ΠΟΠαΘΓίἈ ΓΟ Πἰ5 σιμπι Εο Πα ἰΠἰτππ1. (ΔςΓί5 ποπη- 
ΡῈ εο ργεοϊδαίαιε δά ϊτο. 

νὲ 

ὥρ. ΧΧΧ. Ι βύδνι, ἴδαπς ΑΡΟΙ]ομ τς ΠΙραίις σοι! δας: 
'Βος ἰρίο επίπὶ οτίαπὶ Βορὶ ρτατίῇςαγι νοΐο- 
δαηΐ, αιιοά φπιπιαάπογθης, ἰρίμππι εἶπ α- 
τοι ἰαθταγ. [Πργοῆτις δυο πὶ τορίαΠΊ, ΠῸ 
αυϊάσπι Οὐι]ος5 σοπιιογεῖγ 'π Θογιπι απ ἀαπαιη, 
41π|46 ΠηΪΓαΓΙ Ποηλίποβ [πδδγιης, (84 ταπηϊαπὶ 
νίλτοῦ 11 ργδοῦογιθατ. [Γαι ἀθιηπμ6 ἀρρεὶ- 
ἴδῃς, Πιιρογ, ᾿πα πο ας, πο ἱπτογγοραῦαϑ, αιοά 
ποίηθῃ πογῖς Ῥαμρἤγ α6 111 ππα]τογὶ 2 ηιιας 
ϑάρΡ ΠΟ [απ] ἰαγὶς ἔα} Π8, ὅς ἤγπηηοβ., αὶ ἰπ.» 
Ῥεγραθαπὶ Πἰαηδιηι ςαηὶ (Οθηζ, ςοιηροίε 
ἀἰςίτιγ, Αθοῖο Ρδιπρηγ]ὸοσις πιοάο. [η- 
τεγγορδαὶ, αἰθραι, [ΠλΑΠ115,} [1 νΕΓῸ ποίηθῃ.» 

ΤΥΑΝΕΝΘῚ1. 5. 27 
Ἧν 

- Ἁ δ ν σ, τς ΩῚ 
ταῦθα. ἀγωϑὸς γεὶρ ζυγ[ενόμενος ὠγαϑῷ πολλῷ 

« Ω 
Ὗ ᾿ Ἷ, " " Ν 

βελτίω τον βασιλέω ἡμῖν ἀποφανεὶῖ ", καὶ σωφρο- 
 Ὑ κ δ Ν Ν δ ᾿ν Ὁ» 

γνεφέρον τε καὶ ηθίω' ταυτί γεὶρ θιωζαίνετωι τὲ ἀν- 
ὃ ͵ δ , Ρ Γα ͵ “ “ 5 Ὦ 
ρὸς. εἰσέϑεον ἕν ἐυωγγελιζόμενοι πῶσιν » ὁτι οἰνὴρ 

-“ Ψ ͵ ἘΟΥΑ ᾿ 

ἐπὶ ταῖς βασιλέως ϑύρωις ἐφήκοι, σοφός τε καὶ 
Ν ,ὔ ,ὔ 

Ἑλλήν; καὶ ξύμξελος ὠγωϑθός. 

Ἄ Ν »" ΚΕ “ 7 Ἁ 

πεὶ δὲ τῷ βασιλέι ἀνήγειλε ταῦτα» ἔτυχε μὲν 
7 “ῶἕχἌν Σ ν-, ᾿) Δ. 7 ἐ ϑύων παρόντων εἰυτῷ τῶν μων , το γεὶρ ἱερὼ 

τ᾽ 5. Δ διοῶ ΩΝ ὦ - {“ “ 
ὑπ᾿ ἐκεῖνος ὁρῶται. κωλεσῶς θὁε ὠυτῶν ενώ; ἠκεί» 
" δὰ στὰ ὰ δ ͵ : 7 ᾽ 
εᾧη: τὸ ἐνύπνιον, ὃ διηγξμήην σοι τήμερον 5 ἐπι- 

7 Δ 4 “ὦ. ἢ λγ -“ 

σκοπεμένῳ μὲ ἐν τῇ ἐυνῇ. ὀνῶρ δὲ ἄρω τῷ βασι- 
» -“ » ἮΝ ἡ ͵ » εκ 

λέϊ τοιὅτον ὠζφικτο" ἐδόκει Ἀρταξέρξης εἰναι! ὃ τῷ 
β ν , 5.1 λρήδι δ κϑ 
Ξερζε- καὶ μεθεςηκένωι εἰς ἐκξῖνον τὸ εἶδος. περιδὲε.-. 
-“ 5 γι ν δ δι ͵ 3 

ὥς τε εἰχε μή ἐς μεταβολήν ἠδὴ τὰ πράγματα 
τὶ οἷ“ ᾽ τ ᾽ ͵ὔ Ν 

ἀυτῷ ἥκῃ.» ἐςτᾶτο ἐξηγεμένῳ τὴν μεταβολὴν τῷ 
" Ἴ ἍΜ ν γ΄ 7ὔ ἐἰδως. ἐπεὶ δὲ ἤκωσεν Ελληνό τε καὶ σοζβὸν εἶναι! 

ἈΝ “ ᾽ν Π - δ. 
φοὸν ἠκοντω» εἰσήλϑεν αἀυτῷ Θεμιςοκλῆς ὁ Α9η-. 

Δ υΑ 3 ἐν δ ,ὔ ΧὩ ἐν 
γος» ος ἀπὸ Ἑλλχνῶν πότε ἥκων; ΓΝ ἤξο τῷ 

“, Ν ““Υ “"ὕ Σ᾿ ἶ Δρταξέρξῃ; και πολλδ ἄξιον ἐκξνον τε ἐποίησεν, 
«. ͵ ΧΈ ἢ ᾿ » 

ἑαυτὸν τε πάρεσχετο. καὶ προτεῖνως τὴν δεξιὰν, 
, 4 Ν ΙΝ ὑφ δὶ Ἀν ἡ. κὃ Ζ΄Ζ "» κώλει εῷη. καὶ γῶρ ἂν κωὶ ἄπο τῷ καλλίς ὡρ- 

ᾶΪ ͵ὔ ᾿ ς ᾿ 

ξαιτο, ξυνϑυσῶας τε καὶ ζυνευξώμενος. 

ἰσήει μὲν θη πῶρωπεμπόμενος ὑπὸ πλειένωνγ" 
Ν ΜΠ -» “- 

τατὶ γῶρ ῴοντο καὶ τῷ βασιλεὶϊ χαρίζεσιϑαι, μω- 
͵ ς ν. ᾽ , -.Ἃ 

ϑϑόντες ὡς χαίροι οἰζφιγμένω. διιων δὲ ἐς τὰ βασί. 
Ἂ- ΝΝ ,ἷ » ,ΝΝ “ 
“λεία; ἐδὲ διέβλειψεν ἐς ἐδὲν τῶν “ϑαυμιαζοβνέγων, 

᾽ « ἐν ἡ “ ζ . “ ν ἀλλ᾿ ὥσπερ ὁδοιπορῶν διήοι ἀυτώ. καὶ καλέσας 
Ν ͵ὔ 7 4 7 “ "7 ἂν 

τὸν Δάμιν» ἥρξ μὲ» εζη, πρωήν» ὁ, τι ὄνομ ἦν 
»-“ ) 1 ψὰ ΝᾺ “ τ 

τὴ πωμφύλῳ γυνοικι: ἤ δὴ Σαπῷοι τε ὁμιλῇ- 
2 , Ν ΑΕ ἃ ᾽ ᾿ 

σαι! λέγεται» καὶ τὰς ὑμνδς» ὃς εἰς τὴν Ἄρτεμιν 

τὴν Περγωίαν ̓  ἄδεσι, ξυνϑᾶναι τὸν Αἰολέων τε 
Χ ͵ ͵ ͵ γ π ως {ς 

καὶ Πομιῴφύλων τρόπον ἧ. ἠρόμην, εῷη, τὸ δὲ ὀνομιώ 
ΠΥ ΨῆψΓΨἈΨΠπο  πππτπτ ΙΣΥΝ στ - τ απ σοι ὩΣΦΕρ ἀπ Ξ- 

1 ἡμῖν ἀποφανῶ 1 ἡμῖν παν εῆς οπιπε5 Μ85. ποῆτί, οπιίε- 
ταητ τυ εὐἀϊτίοπες ρτίογαϑ,. 
ΟΟΑΡ, ΧΧΙΧ. 1 μὴ ἐς μεταβολὴν ἤδη τὰ πράγω. αὐτῷ 
ἤκη]} Ἰδὴ ἄεογας ἴῃ οάϊε, ρτίου. γοιιοςααί εχ Μ458, ποις, 4188 
Βιαθεπι οπιηΐδ.  Ατσαπ.τάπτοη Ροἰτοτ. ὃς Ν᾽ ταεῖϑ] ἤκη ροπιητ,ν δὶ 

᾿ χεῖίσα! ἤδηγ ὃς ἡδηγ νΌΙ 1}}} ὕκη. (Οοτουιι πὶ πιιτατί οπιιπὶ {ξδτιιβ 
τβταίπιο ἀἱ [Ὁ πιηῖ15 ποτατὶν οὈίεγιιας Αττεπιάογ. Οπίγοςτγις.,52. 
περὶ ἀλλοιώσεως. 

' Ἧ ΠΤ Θεμιφοκλῆς ] ν 4, Οοτπε!. ΝΈρ. ᾿π ὙἹτὰ εἶμι5, ΡΆΠΠο τ. Ππιὰ- 
γὴν ᾿ Θἰπ. Ρυίοτ. ]. 11. ὅζο, 
“ἦ Ὁ Χ ΧΟ Ἢ Παμφύλῳ πιαῖε εὐϊτί πααφύλε» ηιοά 
ἯΙ γα ΠΝ Ἀσοθροτο ἱπτογρτείες, δῇ νχοτ ῬΑΙΠΡ Εν] οὐίμάαπι Βα οτίτ. 

τς Τ᾽ Βεάνεποτεπι 6ΠῈ [6] οπεπι, αυεπὶ εχ Μϑ89. ρτο βετίπιιις 9 (ε- 
Ἢ ἤ ἂν ἐπτῖα ρτοθᾶπε, νθὶ τποάϊὶ οἴτ5 ΡΑΠιρ ΠΥ ἀϊξει, ὃς ΡΑΠΙρἢγ - 

ἰ5 Ῥγορτῖϊ ξ1Π{8 ἀϊσιιηταγ. κἄν υ 
τ΄ Σ Σαπθοῖ τε ὁμιλήσω ] 4 ΠλΑΠΙΟΡΒΙ]Α 1114 ΡαΠΊρΡ ἢν ]ϊα, 54ρ- 

ΟΠ ΡΒ δαϊλητρίᾳ ποπ ἔλεε ἱερεῖ. τ 
3. Αρτεωῖν τὴν Πεογαίαν ] Ἀθ(Ο]εθ. φιιο αι ΤῬοίαπα Περγαία 

ἀϊοίτοτ,, ἃ σαϊτα δες ἴπ δὰ νγθα ρίαπε Ππριατὶ, ν. ἱπέ. ἐς νἱτίς 
ϑοΡΒΠ}. 1.11. Τγαγο 1. μς ὕρ οὗνατ ὃς ΟΔΠΠἸπτας ἢ Ηγπιη ἴῃ Ἰϑἰᾶπ. 
γ΄. 178. δα αμεπὶ να, ]υμτ, Βραπμοπις.. 

4. Διολέων τε Κρ Παωῷ. τρόπον] 4ι145 Ηϊς ἰατεητς ἁγιῖς Μιῇ- 
(46 Μγῆοτγια., ορροτγῖιιπε εἰοέλιπηπις ποδηΐιε απηῖςῇ- 
πιις,, Π. Ὁ. 1τὰ ἐχρίσαρασ. “εοίβ ὃς “περ [οὶ ΠΑΥΠΊΪΠὶς 
Δυτογεπὶ ϑάρρῇο 6ἤδ,νυρο ποῖιπι. [π “δοίϊο ταπτθὴ σαποηάϊ 
πιοήο ἐεξείεις αιοίἀαπι δηϊπηδάϊι γι ΠῈ ἐμιλήτειαν εἶιι5 [)4-- 
πιορῇν! πὶ ΑΡοΙ]]οπίϊις ἢϊς ἰηΐςατ. Ν2πὶ τὰ Αἰολέων» Υτ ρδι1- 
ἴο ρο(ὲ αἷε, ἐς τὸ ἀκρότατον χορ τὰ ἴδιον Παμφύλων μετήλλαξε. 
Ἡ. 68. ““εοἷϊο πιοάο νᾳ]ογε ἰπΠὉ., ςαγπτπα ἤπια τγληίροπιϊε.» 
πιοάϊιπιαιιο ἱπιεπῖς, 4] 40 ἰρία, ς βωρρῥγίϊᾳ ὀτίιπαα, πιο 
δζργορτεγοα, 4ιοά ἴῃ Ῥαρηρῥγίλαᾳ ρ τὶ πγιπὶ εἰιπὶ πιαχίπιθ ἰπ- 
τα αΠΠΠπτ, Ραρηρῤγέϊσς ἀϊξτις εἢ. Ἡΐΐας πιοαὶ βαρ» ]ὲ ἔτιι.- 
ἢγα 411δ1 φιιδογᾶς πιεπιίοπεπι: σαι βοττθ οἴ, αιοά [0] ζ 
Ραρερ )ἐϊὲ ἃ ρδιγῖα ἔπ εἰιπὶ ἀδποπιίπαγε ροἤίγεης, οἰπὶ μας 
ΤΑπιορ ἢν ]46 ̓ πιιθητὶ Πυΐι5 ΠΟΠΟΓΟΠῚ νἱπάιςαπιες. ΕΠῈ νος 
τὸ ἐπὶ Πυπς ἱρίιπι,, αιεπὶ δΖίχοίγαλερρ σοτοτγὶ ἀρρε! τς Μὰ- 
Ποῖ, ἔλοῖ!ε οχ τἴρίο Αροϊ]οηὶϊ! [γπιοης ςΟἰΠ ρίταγ, {υΐ οἰιπὶ ροτ 
τὸ ἀκρότατον ἀεῇπίτ, ΕΠ νεγο Δήίχοίγατς τοπ οτιπὶ ἀκρότατος» 
1ά φιιοι εχ Ρεοϊεπιδεὶ ἀἰ [οἱ Πηι5 Ἡατιποηῖςῖς, τηράος παίιγαῖος 
μος οτάϊπε ἐχβιθεπεῖς; Ἑ Μίχοὶγάϊις 

Ἑ Τγάϊις 
Ὁ ῬΒτγγρίιιϑ 

Ε, ἐκ ὦ. 



38 ΒΜ ΤΊ ΟἿ᾽ ΤΙΆΓΑ ΤῪ 5 ΒΈ: ΜΕΤΑ 
᾽ 2 ᾽ἅ Ἵ ν᾿ 9 ἘΣ ον 29. ψΨ' ᾿ 
ὅν εἰπτῶδ. ξκ» ὦ χρήςε; εἶπεν, οἰλλ᾿ ἐζηγδμην σοι τὲς 

͵ »ὝΝ Ψ ς Ν δ  ϑὅην ν ΝΥ 

νομδς Τῶν ὑμνῶν". "(οὐε τῶ ὀνομυουτοῦ, κου’ ὁστῃ τῶ Αἰο-- 
τς ΝΕ διὸ» 9 ͵ , ν “», ᾿ ἫΝ 

Ἅεων ἐς τὸ οἰκροτωτόν τε καὶ τὸ ἴδιον πωμφύλων 
, γ, -“ 1.3 ΨΔΥΝ 

παρήλλαξε“. πρὸς ἄλλῳ μετὼ ταῦτω ἐγενόμεϑι, 

ἐΡτόργῖτι ΠῚ ῬΑΙΠΡΠΥ 1 ον πάϊσαπε, τα δι γΙ. 

140.1. ς.30. 

ποῃ ΘΠ 41Π1|, Νοη οὐϊάϊ, Ἰπσαϊοθας 16, Απηϊ- 
ΓΕ, ψεγαπη Ἐχροίῃ ἰδ] τποάος ΠΥμΠΠΟΥΠΠῚ 
ὧζ πποάογηπι ποηηπα., ὧς ᾿ απιοπιοάο ἃ... 
απ86 «ἡ τποάτπι ΑΘοϊϊπὶ σοπηροίτα εἴαπξ, 
Δ4 πηοάϊπι., ἦπ] ΔἰΕΠΊπιις εἴ, ὅς ἡπεπι 

[πᾶς ἡ αἱΐαβ γὸβ ἀπί ΠΊΠ πὶ ΔρΡρΕΠππς, 

Ο Ῥοῦῖας 
- Β Ηγροϊγ ϊιι5 

᾿ς Α Ἠγρορβηγρίιις 
ν τς τ Ἡγροδοήας, 
“Μ)κοϊγάίες 116 ἀϊοῖτιτ.) γ εἰ μέσο Πγαζμσ Ὁ Οὔῖτι5.» 4ιιο ἃ ἔεπηῖτο- 
Ὦϊο 4 1γαϊο τόπο ἀϊει, τ ππεάϊο ἔδγα δἰτι5 Ἰπτογι8}}} α Το 
ἴοπο αἰοεάαι, ηοά ἱπίερεγ τοπι5 Ροἢιυίαι. ραρηρῥγίμες 
νεῦο ἃ ΠΑΠΊΟΡΉΥ]Α ῬΑΠΙΡΗΥ Πα ἔεπιῖπα., ντραυΐο ἀπτε οἰζεπ- 
απι. 86 ομΠ|' ἐμιλήτρια ΘΦΡΡ 115 Ἔχτίττετ, λέξιπι ἱπ46, 
νεῖρῇ ϑᾶρρῆο δήἰχοίγαϊέ ἱπυιθπτίοποσι ποηπ}}1 τὶ διεγεπῦ» 
νι Ατ!Ποχεπιι εππιηιο (Ἐσμτι5 ΡΙ μτάγοθιι5 1. 6 ΜΓ, 

ϑατί5 ἐς Ραγηρῥγίϊο πιοάο,, ηιιῖΐ (δρτεπι. τοποτιπὶ παιμγΆ]1- 
ΠῚ ἀκρότατον τοποῖ, [πίεγ 05 ρδπο Ἰοτιπὶ ΠῸπ ΒαδεῖΜο- 

ἀμ5 ““εοίϊΣ » γπας ἀρ ΡιοΟ]επιδειιπι » 4] (Ο]οτιῖπι Ναέηγα β" 

- ᾿πραπεχεῖῃ, ἵ»Ζ Ζ!»Ζ 

-»-- [Μώκοζο, αἴτο- ὑϑες 

Ἰρεΐων: 

».3|.:.]. 

ἔν Θ᾿ ἢν’ δὴ 

ΘΝ τς" 

Ἐχ ΤΠ ΡυῖΑ; τη 48 ΞΥπορῇη μαδες ρεπυϊποιιπι Μιηῖςες. 
Ω Ω ἘΠῊΝ . 

Ρηποίρίοσιιπι, Ρτίπιο ᾿πτμῖτα Ραῖοξ, φιϊα Πτ τοπιῖβ ““εοίϊηδ » 

1ᾷ πεπιρε» ιοά Βοαϊε Ε γποῦϊε ΝΟ ΠῚ 5 δ ιο» ιοά Ρα- 

ταπι σοποίπηι5 ἢτ ἀἴα]πε ΠΑγΠΊΟΠίοιι5, ΓΆΓΟ ΨΠΠΊΙΓ., Ηῖς τος 

ΠῈ5.) σΓΠ ταδυϊα νἱάε5, {ενηζεογεῖο ἴδιαι 1ητογα4}} 0 Ῥτίπιο ἀκρα- 

περος ἰδοῦ εἴς. υδπὶ το πι5 ῬΡγγρῖη, ὃζ νοςε τεγεῖα πιποτα» 

«ἰτίοτ, 4113Π1 Ῥονγῆμς: ὅζ, συ οπλπες τα] 61} τ ΠῚ. απᾶττο 1πη- 

τογι8 119 ὧδ [6 μΒαθοῖ Ἡ Ροκεοϊ τεῦ ἴμππι, ηιεπὶ πο αΐε Β»η9} 6 

νοςᾶπια5. Οὐηῖγα γεγο δήλχοίγαἠσν ετι155 4116 ΠῈ ἔργα οἤεη- 

ἄϊπιι5 Ῥαρρ᾿γἐϊπη7)} ἃ ποῇτο νοςοτῖ » Ε[ οἰδυὶβ Ε: τοπιῖβ πο 

αγεϊβοϊαιὴς, νι Εγποίε, πες Οαγάϊηαίὶς ἰάπιθη νὰ Οὗ, [4πά- 

ταΓγα 5 τϑπιθη, ἴτᾶν νεῖπ [ἀρ οτίοτο δραστασῶν ἱπτοτμ8}}0 (δα εχ- 

Ρτῖπιὶ ροῖπε, Τίςες τη ἰηξεγίοτε ἀεηπε ἃς ἴδιες. Ὁ ΚΑ Πεῖπ- 

ἘΠΔ81115. οχαπι ἴπ Πιρετίοσε 116 ἰᾶπὶ πΟΡὶς νεπῖς ςοηῇάο- 

ταπάϊ5. Επηϊε Οπιπῖπο ἢϊς τΟΠῚ15 παγίς ἀϊσεηπ5, εἴα 

ἥτις ταπι ξγξηθεπϑ οἰ νἤι5, ν 60 ἱπ σάπειι σάγεγς Ρίαπε πεαπο- 

ἀπιι5. ϑεπιίτοηϊο ΤΟ Πι15 πὸ Δ]τῖο τ εἢ χιαπὶ γέλια. ὅζ νοςα 

τετεῖα οΠγοπιατῖσα αἰτίον ἡπαπι Ῥῥγγρέμσγ ὃς ηιιᾶττα Ἰεῖοτ ημιᾶπι 

Ῥογίμ. Οοπιαπηΐςας ᾿ςτ4 116 ΟὐΠ| ΓΙ Ῥ 115 ΤΟ ΠῚ5 Ρτδεςρεΐϑ 5, 

Ῥονΐο, ΡΡγγρὶο ὃς 1γ4105 υ{τις5, γε ρτα ες ρα Οταπὶ ὩΠᾶΓτι5, τ ΓΘ 

ΔΠΠΙΙΠΙ ΟΥΑΙ, ἐ 

Ὑεπεπιιϑ ἰδπη, 4 14 «Αεοἰπμσγαϊὰ Ῥαρηρ γ]ἠεισ ἵτεπι ἢι πιοάτι: 

τὰπι ἔλοῖ]ς ρᾷτεῖ, 414 ἤπτ οϑπτι!8 πιοὰο “εοἰϊο ἃς Ραργἠϊο 

ξοτηιατῖ, μαῖος 1) ανπορῥγί46 ΑΡΟΙ]οηΐι5 τγδαῖς. Νεπιρε ομπῖ 

{π τοιίαπι» 40 ἃ 1π σαϊμ[ι15. ΟΔΉτΙ5 ἱπτογια!!ο διατεοτάρων 

νποσιιο 116 ΓΟ ΓΙ ΓΤ 7 1 ΈΓΆ τοη ΠῚ “Αεοἠίπερ ε, ἴξα ἴρτογ Ὁ 

δι Ε γιοΐίδ; τατι πους εἰς ““εοίσια. 51 δυιτεπι {ἐπι τοπῖαπ πιά 

εἰ πῆγα τοπμπὶ λάλχοἰγαἰλμεηνα, ἔειι ἱπτογ ἘΔ κγιη ὃς Ε πιο ἀμι5 εἴ 

Ῥαρῃρ γἱ ισ. Ψιτοαιιθ πιοάο ὅς οἱ πὶ ὅς Βοάϊε σαπὶ Πιθυῖτν 

(ξᾷ πιοάιι5 Ραγηργίπες Αεο ϊο ρταθίξατ, ὃς πᾶταιταα Μυῇοες πτε- 

{{π8 σοπρτμῖτ. «Ἵεοίϊμς αυτεπι πᾶτιγας Ἀ]1ητιᾶπέμπι φάος 

εν, ργορτεν Ἰυχαῖππι [οπηϊτοπίμπι, ὃς ΕΟ 60 {0 πατιγα!! ἀϊ- 

ἢταάϊαπι, νηᾷε αἰϊα τῷ διαπασῶν 5 Πεπηλεῖς ἔοσπια εῇτοίεατ 8 

68) {πὶ ρτὸ ἴα Ἰρ[ἃ Νδτασα δδποίοις, Ἐσυϊάεπι 1 ἤδτοῖ πιῖ- 

Ὑτο τος ἢ 

22 το οσμπε ρτίποῖρία Μιιῆςα, τα 9 αγεβοὶ αἰλόπς, τε ἀϊτ. 
ἔταῆτα εἰιπὶ Πμυδογαβ. «Αγ βοχερητς 1τᾶ 4116.) ἄμεσος νῖ ῬτοΪε- 

ἤτδειι5 οἴξεπαῖς Μαῆοιι, ὅς 4ιΐ εἴτι ρΙδοῖτα τεξεγαπε, Ἐπ ]1- 
ἀε5 1ῃ: Ἡδγπιοπὶςοῖβ.» ΒΙγεηηῖπ5) 4] Π|αιε Πς ΟρεπΊ ἔεγαησ, Ο- 
Ῥέγδθ Ῥγετππι δαξοπι Πιογίτ ἀεσαδηταῖος ΑΥ οχεηὶ το πος ΧΠῚ 
νηᾶ ἔεγίε ἐχῃίδεγε, νὲ εχ σο ]Ἀτίοπα Πυΐι5 διαπασῶν συςήμα- 
τος γ ΟἸΠ|ΡΔ01]0 Δπτα ἐχροῆτο ϑγἤεπιαίε σι αζωγαίδ Ῥιο] επιδεῖ 5 
Τπτεγρο απ! ΤΟ ΠΟγμΠὶ αγεἠβοα ἐπε οἶατε ἀρρατοατ. Οππιηις 
δ: ΧΠΠτοηι ἤπτ εχ πιθυῖβ ᾿πτογιι}}15 [ςπίτοπίςοῖς βογπιατίγίε 19. 
ΠΑΡ Ω18]1δ 115 ἴτ4., ν᾽ ΘΟΥΙΙΠῚ ΠΏ] πὶ ΕΑ Πα οΠῚ οἰππι παοιῖϑ αἷΐο, 
ἤπιε αἰσεπάσδπάο ἤπὸ ἀείσεπάεπάο,, ἔοτι ἈΠὶ τοβογατ, ὐάε- 
ΠΊμ15 ἱΠτο ΠΙΆ ΠΠ Οτιπι γατίοπ 65 Ὁ ΘΟΠΊοετΙς Μοποςμοτγάο;, 
δι ΒΙηί5 ΠῚ ἱπμίςεπι οπιπίπο ἀφαμαϊίθιιδ οποταϊο ἕο ]ς, ἀς- 
ΡΙοβοηάοη δ. ἄτι ον ΚΝ 

ἈΓΎΝΝ 

ἘΠ τ ὙΠ τ τσ 
τς ΤῊ τῇ ᾿ ν ᾿ ΠΡ Ὁ Πα ἢ ἥδ 

μπαν" τ " »8 

Ὧ15,, ἢ {ΕἸ ΙΓΟΠΙΟΥΠΠῚ ιιδητῖτΑ5 ροῦ Θπιπῖα ἀποίεπα τῷ δια. 
πασῶν συξήματος Ἰπτετιι2}}4 ΔΕ η114115 εετ : ΟἸΠῚ γεγο δ {γῖ- 

ΡΙΙοΐτετ 7) γε ἴῃ ταρι]α ν 465... γατίος,) παίοεπισ πᾶς 18, ἐς. ιᾶ 
εξ ̓ πιι15) ΠΟ ἀοτιιπι Ἀγ ἢ οἸ] 111 ΠῚ ἃ ΠΆτΠ ΓΑΙ Ότις αἰ Γογεραπτία, 

ς γόμες τ΄ ὕωγων ] ἢ. 6. 410 ἀ γχοάος Ἀοπιδηὶ ἀϊοιιπῖ, ςοπῇς- 
ἢϊταιε μος 4υ 14 6πὶ ἰο οῸ γροαίης ν οἷ νόμος ἴπ 60, αιοά ἤιρεϑ 
τίοτἰϑ5 διατεασαίρων ἱπτογι8}}} [Ἐπηϊτοπίμπὶ ἢτ ἱπτεν Ὁ ὃς Ε;, αι 
εΠ νόμος “Τεοἰϊησ : νεῖ φιοά πε ἵπτογ Ε δὲ Ε, αυῇ εξ γόμος Ραγ5-- 

, νῆμα. Μίαας εἰδυῖς Ε ἴῃ μος 414 ΕπΠὶ εἰ]Πὶ, 4116 Πὶ 4 πδζιι- 
χὰ ΒαΡεῖ, (Ὁπμπὶ γοεπαϑζ,, ἴῃ “φοῖϊο δυτοτα πηο ΡΕΓ ἀϊειη: 
(ἔς επὶπὶ νὸ οδηζ ̓ ΠΕΘΓΙ18 1111) Ο1}1}15 Γατίο γῈ 25 δά 24) αἴοπο 

ἔπιο πδίιγα!! τοσεάδτ, ἱπξοτίοσ εδάδ ἃς πιο]]οῖρατ. Γπάς,» 
σαητιι8 γεἰ Π10]}15 ν εἰ ἀπιγιι5 10 ΠΟΥ Βί τι, 

6 τὰ Αιολ. ἐςτὸ ἀκρότατον-- παρήλλαξε] παραλλάξεις τῶν 
πρέπων ἷ. 6. “γάρ ρο [ἐογιες γροαίογ τεῦ), Μη οαίἠεερι,, τὸς Ἠοάίοτ-. 
πῖ5 Μαῇεοῖς που ΠΠπια., 18 τὶς Πι8 6 ἜΧΟΘ]]οπεὶ 2 πὶ πιαχὶπὶδ 
τῖτὶ εχ πιαπτ. Τιϑιάαπαί, ἢ ΠΑΠΙΟρΡΉγ]ας Ἔχεπιρῖο,, 608» 
41 τγϑηίρ οΠεοπΊδιι5 [ιῖ5 ἃ {γΠ6 πη ι15 Πϑίμτα 15 Ιορς αἰ ςεῖτε- 
τίη, ἴῃ ογάϊπος γεάθρεγιπί, Ατρδιοὶ πος διτοπάμπητ, ραιοῖ, 
τὲς τῶν τρόπων γόμες (ΑΠ6πτ. Ὑαπεπάμπη 1115 αγατ Ὅ] πὶ 0 - 
Τἰ πα ΠῚ ΠΟ ΔπΠῚ ΠΑΓΙΓΑΠΊ ἐχδότε {Ἐ6111) ΠΕΙΕΓΟΥΙΠῚ 4Π1ΕΠΊΝ5 » 
ἦτο ἰοπδίιι5 80 εο γερο ίϊεγιε, ἴάπτὸ Παρ επάϊιπι οἢε 110 ᾿ηξο- 
τίοτεπι. ϑ8Π6 ἀιμ1Πὶ Οπιπίριι5 πιὸ ἀϊ5 ΔεαμΆ]επὶ τγϊδιμπης αϊ-τὶ 
Βπίτατοπι , τγαπΙροτίοπο5 Πιᾶς ἢπο Ἰπππῖπε., ἤπε ἱπάϊοῖο ἰπ.-, 
Πίταππτ: απο βτ, νῖ εο πιαρὶβ Ἀ6ργ6 8110 115 ἤλτ, 4110 πιδῖο- ὧν 
τὸ ἅτῖς σοΠΟΟΠΙΙΙ5 ΡΒ] πγίπ πὶ νΟΟΙΙΠΊ ΠΟ πΗοΐτηγ. (πο οἰϊτατί, 

Ὡς ἯΙ 

πιδὶ πὶ πε ηιῖτ, ΠΙΠ ΤΠ ογ2ο πιο ΘΠτιῖ5 ΠΟΙΠρΡΟΠλτιγ, ΝΙΑΠῚ ἵπ᾿ 
φετεγῖ5 οπιπίθιι5 διῳφωνίας ΦΟΠΙΠΙτ πεσοῆδ οἢ", μος ΡΙυγοο, 
πο Ἰοπρίας ἃ Πογὶο τες οἱ είτε. ΜΈτο Ππῖπι5 δυτοπΊ4 ΠῸ- 
τῖο πιοάο γεςεαῖς Δη χοίγαὴ δ πὶ οἰ! ΠάοΠῚ οἰπὶ Ρα»ηρ δ) ΐο 
ἐπε οἤεπαϊ πιι5, ἡιἍπὶ “4εθ ἦκα. Ιπ|0; ἢ οἴαιι5 Ηπ8}15 ἤΠι ἢι- 
ΡὕΆ ἱπβοτίοτίς τούγαομογαί [Γαπιίτο ἤϊιιπι », ἰρία τγαπίροπιίο τοηῖ 
Αδοὐ ὴ ἴν Ρααβ γ ἠμερνε εχ ΗΠ) ροαεοίο ξλοῖτ Τρογέηρα., τυτηηιις» 
φΑπτηϑ Ἐπιογρὶς ρα ΠΠπιμ5 ὅς 4 διαφωνίας Υἱἴτο ρίαπε [1δ6τ. 

( πὸς 

»}126 Ὶ 

22:5: 



ΙΧΧΣΙ 

ὟΥ 

125.1ν οὐ, ΑΡΟΙΚΟΝΙΙ 
πος δηΊρ 5 46 εἶπ Ποπηΐης πε ᾿πίογγοραι Πι. 
ἘΠῚ γεγο [ϑρίεπεῖβ Πυῖὰ5. τη] τὶς ποπῖοη [)α- 
τπορηγία: ἀἰϊσίταγηιις ραγίτεγ δὸ ϑάρρῇο ἀϊ- 
(οἰρι αβ νἱγρίπες ΠαριΠς, δὲ ροξπηαία ςοπι- 
ΡΟΠΗΠΕ, Ρατγεῖπι ἀπιαίογία, ραγτπι ΠοογιΠῚ 
[λιάες ςοπηρίοχα. Εἰ ἴῃ Πίαπαπι αυίάοπι ἢγ- 
ΠΊΠΕΙ5 ταπτὶ δαρΡ ἰς5. πο ς,, τη ἀἰππογ 5. ΔὉ 
εἰ5 σαμῖτιγ, Οἰιδπέιπι ἰταηπα αὐ ιογῖε, γε οὉ- 
Παρείςεγοταά Ἀέρεπι εἰαίαιιο ξαίταπι, εο οἴεη- 
αἰτ, φιοά πὸ αἱροίῃι χαίάεπη ἀΐρπα {πὰ ᾿π4]- 
ζαγοῦ, ξἀ ἐς τε θι}5 4115 [Ἐγπιοποϑ ἱπΠίτιεγεῖ, 
1]Π|απιιο {ααί! οςι}15 ργαθίξητία ἱπτιεγείαγ. 

Ἀς Διο νυ Θηἰθηί 6 Π 6 ἰοπρίηαιο ῥγοίρι- 
οἶθῃβ. ἱπῇρποπη ΘηΪπῚ τοπΊρ ΠῚ δυγίυιπη διπρ τα α!- 
ποπ Πα οδαζ, αιαθάλιῃ α( εο5, 4 ργοχίπηὶ εἰ 

ιϑοῇ » 4π|δτ15 ἀρποίςεια [6 Ποηηῖ- {ταθαπε, Ἰοσιιξιι8 οἱ πϑι : 
πές στη ΡΓΟρΙμ5 Δοςο ΠΣ 

Ψ δ, ὦ 

μν 
Ἔλὶ 

ποπὶ οἤοπάςθαζ, 
(ει, πιλρῃὰ γοςς ἐ οἰαπηαηα : εἰς, ἱπηαίοθαι, 

᾿ παρ ον ΟΡ ΉΜν νοις τὲ 4. ᾿ Α Ο]Ιοπίας εἴτ, χιςπι. σαᾶΓος. ἔγαζογ ΠΠΕῚῚ5 
Απείος ας (8 νἱ α ΠῸ τότ, Πιπηπιο πόποτα 
δζ ζαΐκι Πα δίτιπι θοηῖς οπιπίθις : ἃς ἱρίς αϊ- 
ἄοπι τΆ]Ὲπη οἰππη. 4 παης ἀσοςάϊς, τΠ]Π1 ἀς- 
{ϊποαιῖς, Αςοφάσδηίθιη Ἰρίταγ ἃς []υταητεπι» 

οἰππη ὙΠ (Ἀογὶ5 Ορθγάγοειγ πιδηάαυίς. Ἐγαζαιι- 
τοπι σα ππ ἐαίαπι 5011 πιαΐξζαζαγιις εχ ΝΙ- 
(λεἰ5 ορείτηϊς, Ῥῃ Ιου Ογπαίιπι, ὙΠ Π114Π1. 
δὰ ροπιρᾶπι. Ἀλοίροηάσῃϑ αἰζοπη ΑΡΟΙ]ΟΠιι15, 
τὰ υίάοιη, οΘχ, ᾿πηπίοθας, ταοίτπούε (ογ- 
(αἴο 5 ΠΊΪΗΙ διιζθ ΠΊΘΟ Τίτι (ΔογΙἤςατο ρογιηϊε- 

Ἀδχ Οὕᾶςςο ΞΘ ὔὐχε » γέσις [δ-᾿ 

το. ὙΠηγααις πιᾶπα ςαρίοπο: ὁ 2 ἀϊχίε,. 
φμοη 6 ΣΦ Η 2 υλεη βμογὰξ ραὶδὲ δ᾽ εἰδῇ, 
7,26 721 1110. δ᾽ Ὑὲ 222 ὀομογμῦᾳ ῬΔγΟΡΤ7η2 

Αἴαις Πὶς ἴσοριι εῇ, ιεπι (δρὶ ἐπε Πιπια ΠΑπιορ Αγ ΪΑ {|.» 
ἐγαριίρο εέογεε ἱπτεηάϊτ, 

7 σοφὴ ἄυτη] ἢς ἱπτεῖ σοφαὶς γυναῖκας, ἐυ1ι|5 ΠΑ ΠΊΟΡΗγΪΑ ὁμε- 
λήτρια ξαῖτ, ϑάρρῇο τγϑξεγε ΡΊατο ἴη Ῥῃδοάγο ρ, 215.146418 εχ εὸ 
τεροτῖς Αεἰίαπ. αν. πιξοτ, ΧΤΙ, το. 4] ἐάπὶ σοφὴν ςορῃποπιϊπατί 
πιεπτογαῖ, ΝΙεπρε σοφοὶ ἀϊεὶ ἀπτὶ αι ΠΠππηῖ9 τεπηροτίδιι5 Ῥοδιβθ, 
Απδογ, οάδγ, ἰη Ἀοίδπι ῥοδόχρες τε κ᾽ Αφροδί τω 

παρὰ τῶν σοφῶν καλῶται» 
ἢ. 6. ποιητῶν, 44 αχοπὶ Ἰοοιιπι 5 οἢ, σοφιφοὶς δὲ κα σοφὲς ἔλεγον 
τὰς ποιηταῖς. ΟΕἴεγιΠΊ ΡΙῸ σοφὴ ἀυτή ῥτίοτος ἐἀϊτίοπες ἢΔ- 
δέβθαπί σοφία ἄυτην 4110 πιεπάοἤιπι οΤε ἴδῃ Πιδ οἴ ιετας Μο- 
ἐε}1ο. Ἐφυΐάεπι σαφίας ηοίάψπι ςοβποπιεπ ΠΑ δι ΠῈ ςοπῆατ» 
γε Πεπιοοταπι, αιιοα νιάεγς εἰς ἀραιὰ ΠΊσρεπι ΙΧ, 50, γογιπν 
τᾷ δ΄ Βυΐας Ιοοἱ ἢτιδλιγα Δ] Ἰεπιπα, 

- ὶ παρϑένες τε] εὐϊτίοπές ρτίοτες δἀἀεῦσαπε γὰρ, 406] οπιΐ» 
ἢπτιι5 πιο] οταπι οο ἀϊουπη {εοαξὶ διιτοτίτατοΠΊ, , 

9. τὰ δὲ ὕμνυς; τῷ τοὶ ἐς τὴν Ἀρτ. στιγμὴν ῬοΙξ ϑμνες Ρο[ιϊ- 
τῦτι5,) ῬΤῸ ςφοπιπιᾶτε, 4ιο ἃ ἱπ εὐϊτῖ5 εγαῖ, Νέεπιρε 4086 ἴῃ Πὲ- 
Δπᾶπὶ [οτί ρα ἔπε, ποη τα αι4πὶ Αἰ Ἰ4μ1 ἃ 40 ΠΥ τΠπὶϑ ἀϊι!ετίαπι 
Ῥοίυπε σοπιπιεπιούατὶ. δϑιμθι}1 ετίαπι ἀΠἘϊπδείοπεπι ρος Αρ- 
τεμιν! ΠΕπΊΡΕ Βυΐις ἱρῆπι5 ἱπ Τίαπαπι ᾿γπιπὶ ἱπάο]επὶ σαρίεἰπ- 
ἀἰςαιει οὐ ὌΝ ἌΜΥ 
πὸ παρῳδι ΣΟ ἀπὸ τῶν Σαπφῆς ἤξαι ) Ὀρροπιίιγ τὸ 

τῶν Σαπφᾶς ἀδεδ) κι. 1. Ε. ἀπαθεόδαι τοῖς Σαπφώοις Ρτίοτῖ 
πῖρε τῷ παρῳδεόγει τῇ Σάπφῳ» [επίαίαιιο εἰῆ, αιτεπι ἱπ 

πε ἐχρτοΠηπιις ε πεπρε πγπιπαπι εἰπὶ ντγοηιια πιά 
φΑπὶ (Ο] τυῖτι εἴτε, ταπι 4ι] ϑάρ ΡΒ εἰϊεε ν[ὰ γεςερειιϑ, τὰπι ποο 
10 βαρ ῥγ]ΐο, φιιὶ ἐγατ δππορ 88, ἱπάϊςατατ, Οετεγυπὶ ςοή, 
δεῖς, ροβετίον ρσο τῶν Σασῴϑς!ορὶς τῶν Σαπφόων. Μαυπιαις 
ξεττὶ ροῆξε ρυΐο, πὴ," 

ἜΥΑΝΈΕΝ 9 ΜΝ οὰ 30 
ἑν νύ Ν κὸν ΡΥ »" ͵ Χῶΐ δ ἐτ ἡρξ μὲ περὶ τῷ ονομῶτος. κωλξῖται τοῖς 

πο, νυν ἡ σοζρὴ ἀυτη 7 Δωμοφύλη" καὶ λέγεται τὸν 
-“ ἌΣ " 

Σαπζδξς τρόπον πωρϑένες τεῦ δμιλητρίως κτή- 
σάσϑαι, ποιήμοταί τε ζυνϑναι, τοὶ μὲν ἐρωτι- 

λ ΣΝ “΄ φ ]! γ Χ Ν 
πῶ, τῷ δε ὑμνδς΄. τά τὸι ες τὴν Ἄρτεμιν κωὶ πα- 

ρῷδηται ἀυτῇ, καὶ ὠπὸ τῶν Σωπζϑς ἤφξαι . ὅσον 

μὲν δὴ ὠπᾶχε τῷ ἐκπεπλῆχθαι βασιλέα καὶ 
᾿ » “" Ἴ ἥῳ “Μ »-» 3, - “ 

ὄγκον, ἐδήλε τῷ μηδὲ ὀφϑαλμῶν ἄξια ἡγῶ- 

σϑαι τὰ τοιαῦτω, εἰλλὼ ἑτέρων πέρι διωλέγε- 

σϑα!» κώκθνα δήπαε ἡγέσϑαι ὁρῶν. 

ΠῚ, δὲ ὃ βασιλεὺς προσιόντων» καὶ γάρ τε 

καὶ μῆκος ἡ τῷ ἱερᾷ ὠυλὴ εἶχε, διελάλησέ τι" 

πρὸς τὲς ἐγγὺς» οἷον οἰνγωγινώσκων τὸν ἄνδρα" 
γ ᾿, ᾽ τ: πλησίον τε ἤδη γιγγομέγε» μέγα ἰνωξοήσας τος, 

᾿ ͵ ΟῚ ἍΤ Ἷ 
ἔφη: Ἀπολλώνιος, ὃν Μεγαξάτης ὁ ἐμὸς ἀδελφὸς 

ἰδεῶν ἐν Αντιοχείω φησὶ ϑαυμωζόμενόν τὲ καὶ προσ-- 
μὴν τ εὐ “" ἊΝ ν Ὁ ον , 

Χυνέμενον ὑπὸ τῶν σπεδαΐων καὶ, ἐπ’ τεζωγ͵ γρώ- 
Ἦν ῃ ἢ "ὦ Υ ε- τ Ἀπ 

ᾧησε μοι τότε τοιξτον ἄυτον ὁποῖος ἥκει. “προσελ.-- Ι 
αὐσεθν τῶνν ἐγ ᾿ ἜΣ εν 

ϑόντα δὲ καὶ ἀσπασώμενον προσῶπέ τε ὃ βα- 

σιλευὺς Φωνῇ Ἑλλάδι, καὶ ἐκέλευσε 9 ύειν μετ᾽ ὠυ-. 

πϑ. λευκὸν δὲ ἄρα ἵππον τῶν σῴοδρα Νισαίων ἢ 

κατωθύειν ἔμελλε τῷ ἡλίῳ", ᾧΦαλάροις κὐσ᾽μή-- 

τας» ὥσπερ ἐς πομπήν. ὅδ᾽ ὑπολαβῶν, σὺ μὲν, ὦ 

βασιλεῦ, ϑύε, ἔφη. τὸν σαυτῇ τρόπον» ἐμοὶ δὲ. 

τὸν ἐμαυτῷ συ[χώρησον ϑῦσαι καὶ δραξάμενος 

τῷ λιβαγωτῇ “, ἥλιε, ἔφη. πέμπε μὲ ἐφ᾽ ὅσον 

τῆς γῆς ἐμοί τε καί σοι δοκξὶ - καὶ γινώσκοιμε 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙ, τ διελάλησϑ τι] τι εχ Δὶς, ροῆετ, ἄς 
ψτατῖϑίαιιν το ροὐ πτις » Ἰεξειοπεπὶ μᾶπο ἱπτεγργεζατὶ 4υοαια 
(μητ Μοτεὶ]. ὃς ἈΒΙπιις οἴη. τα Ἰρίτας ἴῃ ρυίοτεβ βἀϊτίοπεβ γα 
Ῥοργδρβοτιπὶ ἐγγοτγα ἱγγερ ἢ ρυῖο. 

2 λευκὸν ἵπχον τῶν σφόδρα Νισαΐων 7 πεηρε ΕΙΐππι, ποά 

Βάθεπι Οτγαπιπιατῖςὶ 4ρ. δι! ἀΑ πὶ, εοίαιιε [ΓΕ αιυιμεις ΡΉ ΔιΙΟτί πιῖσν 
Νισαΐες εητιο 9 ΟΠΊΠΕ5 ΕΠ ξανϑ ἐς. Ῥιιτο ΟΠΙπίμΠὶ ΠΟ ΟΥΠ ἔαω 
1{πε. Ναπι Νισαζαν ἵππον μέλαιναν ἴῃ ἱπιϑβ]ηΐδιις 4ασηιε ῬΗΪΟ. 
βτατὴς. πιοπιοτγας ["Ψ4, Κροάορηρε. Οεἴεγα ἀς Λε ζεῖς ἥδε ᾿ 

ππαϊτα ΒεϊΠοπ. ἀς Ἀερηο Ῥεγίαν. !. Π1. ρ.301. ἃς Βοςβατι. Ἡΐεγοζ. 
ΡΤ. 1|6..11. ς.9. [ΟΠΠἰσ ες βδΠι 11 1π οαιπρὶς Νιβεῖς, νδὶ ΠΗ 
11Ππ|5 μογθδς, αιιαπι έεάϊοαν μο ἀϊε γο σβεπιι5) ἐαυς ἱηρτίπης 
δοςερίδε. 

3 καταϑύειν ἔμελλε τῷ "λίῳ ] 8011 6415 ἔλοτα ἔδοῖ 8 Ῥοτίας 
ποτυήι. Γοςα γεΐογιπι πιυϊτα ςοῃρεῖπι ΒοςΒάτι. Ηίεγοζι 
Ῥ. 1.1. 11. ς.1.. Ἰητἴ. ΑΙ αὐζόπι 1, ξεδητίις ], 1. ς, 21. Ἔα πὶ [πη 
πιο] ατιιπι Ὁ 115 (011 εἴε, φιιοα ἐεϊογίτατο πὶ πηοῖι5 εἰλις γεβεγα 
τες. Βεϑυσίας τἀπιξη Εἴ[ΔΠῚ ΘΧ ΠΡ ΠΓἢ ἴῃ ἀτὰ Θ0] 15 δριιὰ Ρετῆᾷς 

Πιαδοπῖυς πη Αρβτηγτῇἰς ΒΑ πη ἔταρηι, ἐς τερς Ῥεγποῖς ἀρ, 
ϑιοῦ. ϑεγπΊ. Ψ11. Οπεπιδάτπο ἀἰιπὶ νἱο Ππὶ Ὅτδεςος ἠποηασ 

Αἴδιπι ἐααππὶ [011 ἱπτήτο δῇτε [ἐρἰπλι5 ἴῃ ΡΕΠ οἴἶγδεὶ Ποτοὶςὶς 
Ῥαϊα»πεᾶὲ. ᾿ , 

4 τῷ λιβανωτῇ 1 τδτι5 {ες εῖ ῥυτἠ ΠΊπταπι οπιπίτπι ἔχουϊς 
εἴοτιπι αἷς πη Αροἱ. 4α Ποπιϊτίδη. 1, ΝΠ. ς,7. Γι τς. ἐξουτως Ργο 
τη ρΌταπι; ἐς 410 νἱάε ἤιρτγα ]. 1, ς, τ, ὅς πιοχ η.6. 

ς ἐμοί τε καί δοὶ δοκεῖ 1 πεπΊρε {πὰ π| νΟἰ πταῖοῖη ἰαΠὶ οὔ ἴδ: 
410 ΟῬποχίαπι ἀἰππο ἱππιθη5, μὲς ἴτὰ σοηϊππρίτ, νς ἱπω 
ἴθ ϑιοϊςογηπι σοηιμηριηταγ: με τες οί εγλξρῆρας 

ἄγδρως 



Ξοῦ 

Δ ᾿ 
Ὰ ἐμ 

49 διυτο 9 ΚΑ Τὴν.5... Εἰ Δ τὰ 
ἀνδιρργάϑθέρ Φαύλες δὲ, μή τε ἐγὼ μάϑοιμι, 

βήβα ἐμὲ ἔραδδουν καὶ εἰπῶν τοῦτω; τόνον 

γωφον ἐς τὸ ἐν ἧκεν. ἐπισκειψώμενος δὲ ἀυτὸ 

ὅπῃ διανίςαται “.᾽ καὶ ὅπῃ ϑολῶται", καὶ ὁπό- 

σούς κορυζουῖς ἀτηιδ, καὶ ὅπ: καὶ ἐφαπήόμε- 

γος 8 ἀ Ὑ ὅπῃ ἔυσημόν τεπαὶ καϑεω μρ ας 

το, θύε, ἢ ἔφη: λοιπὸν, ὦ βασιλεῦ, κωτὸὼ τὸ σαυτῷ 

τάξριαι ̓ τὰ γὰρ πάτριω ἐάμα τοιωῦπτω. καὶ ἐἶνε-- 

χώρησε τῆς ϑυσίας, ὡς μὴ κοιγωγοίη τὰ ἀΐμωτος. 

ΝΣ δὲ τὴν θυσίαν προσῆλθε, καὶ; ὦ βασι- 

λεῦ, ἔφη- τῆν φωνὴν τὴν Ἑλλάδω πῶσων γινώσκεις, 

ἢ σμικρὼώ ἀυτῆς ὑπὲρ τῇ ἐυξυμβόλε ᾿ ἴσως; καὶ 

τΞ μὴ ἀηδὴς δοκέῖίν ἐίπεις εἰφίκοιτο Ἑλλήν ; πᾶσαν, 

εἶπεν. ἴσω τῇ ἐγχωρίῳ τωύτῃ; καὶ λέγε ὁ, τεῦδέ- 

λοι, διοὶ τῶτο Ἂν πεέἐρωτῶς; διοὶ τῶτο, ἔφη: καὶ 

ἄκεε. . Ἶ μὲν ὁρμή μοι τῆς τὐῤυωι ινδοί εἰσι" 

παρλϑὸν δὲ ἐδ ὑμᾶς ἐξελήθην, σέ τὲ ὠκἕων 

ἄνὸ »ο1» οἷον ἐξ ὅ χρέ ̓ ἤδη ὁρῶ: σοφίαντεν ἥπερ 

ὑμῖν ἐσὶν ἐπιχώριος, βωρωμῖν μάγοις ς ἀνδράσι, 

κατιδειν δεόμενος, εἰ τὰ 9 ἴω, ὡς λέγονται» σοφοΐ 
ἢ ᾽ "5 ἃ 

εἰσις ᾿σοφίω δὲ ἐμοὶ πυϑαγόρε » Σωμίᾳ ἀνδρὸς. ὃς 

ϑεὲς θερωπ έυειν᾽ ὦδε με ἐδ ἀξαῖο, ἢ ξυνιέναι σφῶν 
Ἐ) ,ὔ ΝΣ δ ͵ὕ 4 -“ 4( ὃ ᾽ Φ 

ὁρωμένων τε καὶ εχ, ὁρωμένων ἡ, φοιτῶν τε ἐς ιολεξιν 

ϑεῶν ", "ἢ γηϊνω τέτῳ ἐρίῳ ἐςάλθα; “. γερ προξάτε 

- 

᾿χμΔ.0,1..ο͵2γ. 

πο 112479 ΛΕ 2,7. ἡ ποἰτοἰριργοῦος ῬΕ7Ὸ “6776 220. 
ενο γοδήηε ερο, μόψηθ μοί αὖ 1. Ηαεεσαξ» 
ἀϊεοης ἱσπὶ τἴπιγα ἱπαπηῖῃτ: ἱπειθης νογῸ ἴῃ οιπὶ 
4118 ραττα αἰσεπήατ, πιὰ ΟὈΓαΐζατι5 αρραγοαῖ, δέ 
ποῖ αρὶοδιις ἐπηῖσθε, ὅς 40 ἰοσο: φγοαπίς 
41 Ὲ 'ρπεπι, απὰ θοπμμπι οπηεη εἄεγε ρυγαίαις 
εἴἴε νἱἀεθατι. χα, ἀἰχίς, ὁ Καχ, 1479 ῥέγρε β4- 
2711. 220 γ:δτς ἰμωά έγαφονο, 214 6Ή1722 7 Η2 γ11- 
ῥά ηρῃε ραν γον; Κγούδῃ!. Ιπάεηις 4 (ἃ- 
αγίῆςῖο ἀπ ςοΠε, ἢς ἰπ (διιρτη!5 ςοπημπΠΠ] ποίη, 
ψεπίγοῖ. ΓᾺΝ γ 

γ 

Ρ ογα τῆς (βοτῖβ ἀςςοΠΠς, ὅς, Ἀεχ, ἀϊχίς, ἀπ ρό-Ο. ΧΧΧΗ͂, 
ηἰτιις Ογαθςᾶπῃ Ππριιᾶπη σΟρηίταιτι Πα 065, ἃΠ 
ΕΧΊρ Ια ΠῚ ΟἸΠ|5 Ῥαττοιη. 7) ΝῈ ΠΟΠΊΙΟΙ Ὀἰμη πίε 
τἴατηοαπε νἱάξαγε, (1 ΟΓαδ 
Τί ΓΑ] Π 0115, ΡαΓαΠῚ Ἰαςηάαι 
θαι Π|6. ποαὶ » Ῥείη νῈ νογη Ὡς 
ἄϊς πιοάο. βίοι ν ποτ 5 εἴς Ὁ ἘΠΙΝΙ ΤΟΙ 
Βτατίᾳ τὸ ἢ ἔξ ἐπτυδόν Ἰπεοπίρο.. Ἰπῖο εἰμ5 
τεϊ ργατίᾳ ὦ ροϊοηίον το Θθα : ἀπαὶ ἰρίτε. 
ΔΑ ΕΝ ὦ ΠΉΠ σαπία ἢ [πάϊ [πητ: διταπηοπος 
πες ψὸ5 ργδεγεγίγ νοίαὶ. ἥν ε- Ἑ(ΠΠῚ ΨΙγαΠ.ς 
τε εἴϊε διά πουπη, υαίοπης ψηριε ἴα οοσπο- 
ἴζο: ον τὐϑέσ, συρίνε, απᾶς ραῖτῖα νο- 

 Ἐχζαΐτα, ̓ βρίεπίίαπι, 
Δῃ μοπιρο ἴπ τεδιϑ ἀὶ 
Ρίδηε. ᾿Ἐρο ΘπὶΠῈ φυΐάοι ΡγΓΠασοτας φπη 
βριοπείαπιἪ αὐ  βέζου, 41 πιὲ εο5 μος πιοάο 
οοἴετγε, εοίαιιο, ἤπιος νΔοπάος {8 ργαθδεδηξ Πὰς 
πηΐπιι5., πιοητς σογηρ  οετι, σοπηπιεγοία τοίη ἔγο- 

“ιιεπίαγο ΤΕΠῚ 115.) ἰάπαας 1Π4 Εχ τογγὰ παίβ ΔΙΠΊΙΟΙΤΙ ἀδείδε. Νεπιρε ποη οἱδα5 ἀετοπία " 

ὁ ὅπη διανίσαται } ἐμήν. ἀ᾽ο5 πιοῖιβ ἴῃ Ηδπιπια ϑεβαπιο 
εχ ἴθατε δοςεηίο δἀϊοοπάσητε οδίεγιιδθαῖ, 410 ἃ δ πτὶ 4ι1Π| 56 - 

πὰ εἰ ἀπ πατίοπίδ5, ΠΠππά πε Δι Ρ  οχὶ ϑυοσκόποι Υ ΟοΔητοτ Ηο- 

πιετο Τ|46.Ω 221. ὅς Οὐγῇ:χ΄ .ν.318.32:,4 πο ἘΠ ΑΙ 115 ἐμπν- 

ξοσκόπες χρὴ λιβανομάντεις ἸΠτΕΓργατΆγηΓ, Ἐο νῇι5 ἃς Ργιδασο- 

ΓΑΒ». νἱά. 1, αεγτῖας 11, 201. 480 ἴπιγε τά ΠΊ ΘΠ ΡΓΙ ΠΊΙΠῚ ν  ἀπ| α1-- 

τ Ῥογραγτίῃ5 ἴπ νἶτα δἴπ5 Ρ. 185. 1ρίς νἀ οτῖτ, 5: ΠΉΠΙΓΟΓ ΔΓΕ ΠῚ 
νὰ Ηἰς Ἰδοταπι οπιθη βδηηπιδε, τοόϊα ἴῃ Ἀ]τιπι ἔπγρ επτὶ5, ἢ, ἐδ. 
δυήδωῦνο δρυὰ ϑεπεςαπὶ Οεα. ΑΕς. 11. ἔς. 2, ν, 307. 

γα εἰγισ ἦργοῖς 65 ηἰεἰμς [{ε{11) 
Κεξιίγμε ραγηῦε θεγείσερα εοείο ἐεἰϊὲ, 
Εἰ [βρρρλάγα ἔμ φπγά5 βείως ἜΚΟ 5] (Ογη1.4772. 

᾿Αϑά, Ουἱά. ἀε Ροης. ], ΤΥ, ΕἸ. 1Χ. ν. 53. ἐππυνοι. Αὐριῆο ς. 
94. Τίθετο ς.14. 

7. ὅπῃ ϑολὅτοι ] ἐρβείξαίμς Ἰρηῖς, ΕῚ δὲ »"ϊάο ἀριιὰ ϑεπε- 
Ὁδηϊ], ς. ὁρροῖτι5, τηΐπι5 ΡτΟρεΓαΠῚ 1πά! οἱ πΠΊ. 

8 ὁπόσαις κορυφαῖς ἀπε] Ν τατίϑ]. ςοά. Ἰορῖς ὁπόσας κορυφεὶς 
ἄγει, 4186 ἰεξιιο οττὰ μαι ἀμπδῖε ἱπάε., αιοά νἱβ νοςῖβ ἀτή 

ποη (τίς ἱπιο! ΠΠρεγετιγ. Ἐδπὶ πος ἄοςες ἰηΠβηῖς Ιοςις Αε- 
Ἰϊαπὶ ἀε Αταίαπια : ΧΙ] τ. διώτκσα δ᾽ ἐξέλαμψεν εἰ ἐςρασὴς δίκην» 
Ῥγοραίίαης εὔμείρεαε ἐαγιφηίαηε {είρογ. γο τε ντίτατ ποίξεγ 1 ἼΣ. 
ς, 5. ἄς απίπτᾶ ΡΕΓ πιεάϊτατίοπεπὶ δὰ Πάεγα ἐπιίσϑηζο. Οετε- 
ταπι οπηπίπο ἴπ ἔππιο ὅς Ηλπηπια Οδἐοταα δατυτ, 8Π ὙΠῸ Δῃ Ρ]π- 
τῖθιις ἀριοῖθιι5 ἐπι σοῦ: γπιι ἴπ βάτο. Οὐ τας 1, ς, 
ὲ Πείημο δον θοῖο ἱμοίάμσ ο»»2672 αβέκ. 
Ῥίαγεβ ἀρίοος πιλ}} οπχίπίϑ. [λισαη. 1.1. ῬΗατίαϊ. ν.307. 

ε--. οἤβεγιάεγις εὐ ες βαριά 1,αεἴγιας ; 
ἵ δοϊμαλλην ἐρ βάγέος,, φοηῬαίγοη:6 ΟΑΟΙ0ῬΩ1716 είς , 
νῇ! ΤΡεθάγος ἐρμία!4 γορος, 
9 καὶ ὅπε] πεπιρεϊὰ χιοηις οδίεγιαθαηΐ, ἀπ Αρ εχ Η4Π|. 

πῖαε {πτγίωπι τόξα δαίςεπάήεγει, δῃ τασϑιο πιοῖμ ἢϊπς ἱπάξς» 
ξετάτατ, ϑεπεςᾷΐς, «4 ἰαίεγα εἰγοα (γρὴ] ἐρησογιμς θὴπο, 

Εἰ βιξμαρίε ἐπγῤλάμς βέριο ἰαῤαι 
το ἐφαπήόμενος τῇ πυρὸς} τεξετο εο, οὶ ποτε νετο ΠῚ 

ΟΜΕΝ ΑΟΟΘΕΡΕΆΙΤ, αιϊ ςοπίγα ᾿ηξαυῆα Οπιπᾶ.» 
ΑΝΕΚΒΘΑΒΑΝΊΤΎΨΆ. Ηΐης ἔφαπῆος κεχαρισμένος εἴ Ηε- 

{γςῃῖο. 
τι κατα τὰ σαντα ἢ πάτρια  ἢς Ἐριξει. ἙποΉ ΙΓ. ς, 38. σπέν- 

δὲν δὲ ΕΓ 9 ύειν »ϑὴ ἀπαρχεόχαι κατὰ τὰ πάτρια ἑκάςοις προσ 

ἥκει. ϑιπη]Ἕίδηϊς ϑοογᾶτες ραίπηη ᾿πουϊςσᾶς δριὰ τορο νῦ 
1πΡΒοεάοπε ἄζο. ᾽ 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΙ. ι ἐυξυμδόλε 1 ἢς οπιπες ςοά, ποῆτί 
ῬΙῸ ἐυξυμβέλε, ηποὰ ἴπ εὐἀϊτῖ5. ΚΟχ Χεπορμοητί ηιοαις 
νήπγραια, ἀς 1155 οὐ!πὶ υῖδιις ἕλος ςοπππιεγοῖα ροΐπης μαθε- 
τὶ. [Ι΄επὶ δυσξύμξολον ἀϊοῖς ΠΟΠΊΪΠΕΠῚ Διιάγι ΠῚ ἄς ΠΝ 
Ξοπιπηο αἷς Πυάεπτεπι. 

χᾧ. ἐξ ὄνυχος 1 Αἰ υάϊς δὰ ποι" ΡγοιεΓΡ, ἐξ ὄνυχος λέοντα. 

2. Θεες ϑεραπ. ] Ἐυζεδίας ι. Ηἰεγοοϊ. ς. ΧΙ. Ιεσὶς Θεύς τὸ 
ϑερακ. μος ποη ΡτΟΡο, τατὶ ἐπι δὰ [2 ἸΙερδυΐ. ΜΜα]ηι 

τοὶ ὡς ξυνιένου οἰιπι Ἐπίεδιο ῥτὸ 110» δέος πιοχ (Θαιήτιν 
κρὴ ξυνιέναι » ῬΥΙΤΙ5 ΕὨΪ ΠῚ ΠΊΕ π5 γείροπαάει ὧδε ρταεςεάεητί. 

4 ξυνιένου σφῶν δρωμένων τ τε κα ὄχ, ὁρωμένων γε ἌΡΙΡΕ ἀϊ- 

ἔσεγπογε ροίϊες, 15 Π εηδ. “ἀμ 4ι8ς 41146 ἤιπιὶ τῷ νοητῷ 
κόσμϑγεχ ππδηῖα ὝἜΕΝ. οἸ αἵτε: [ἄφες ἔπιε ἴπ οοτρο- 
ΤΕ Ἀρραγεγες ει νεὶ ΔΕ ΠΊΟΙ ̓  ἤμε πιΐπιι5. ϑὶς ἱπξ 16. 1. 
ςΔρ. ΤΙ. ῬΗΠοΙορΒΐαπὶ Ῥγιβαβογαεαπι ΠΡῚ Ρο!Ποἴταπι αἰοῖς ̓  

᾿ πὲς ὀφϑαλμεὲς ᾧ' ὅτω δὴ ἐμπλήσειν ἀκτῖνος 5) ὡς διαγυγνεύσρεειν μὲν 

Θεὸν, γιγνώσκειν δὲ ἥν πα σμεαεδὴ δ᾽ ἐλέγχειν φαντάσματα» 

ὅτε ψεύδοιντο ἄδη ἀνθρώπων. Ἐο Ρεγἄηεηε σοπηρίιγα 1ἅπι- 
ΒΙΙΟΠο ἴπ ᾿ἴδγο ἀε πὴγ εις Ασρυρε. τγαάῖτα, νδὶ τι πὶ αἰϊας εο- 
τιιπι ἀἰ ξεγεπεῖας ρεγίε ]υλτιγ» ταπὶ ϑεξ, 11. ς, 2. ἀὐοΩΘΙΘΝ :π 

᾿ς βρρδγτοπῖθυ. 
οἰ διώλεξιν ϑεῶν ] [οἱ ἴσεσ [απ Ππατίγατεπι μδπς ὅς ςοπιπιδγοία 
σαπὶ 115 Ῥγαθεῖρας ἀπιδίοθαηι 11 ΡΒΠοΙορη,. Ὁ ααΐδις 
ξαὲ ΤΑπΊδ] 1... 5 6έξ, ΕΥ̓͂ τοτᾶ, Τ)ε 115 φοποι απ ες νεγο ἰάεπὶ 
ϑεξξ. ΟΊ. ἀηδνίβρ να ' 

6 γηΐνν ἐρίῳ τέτῳ ἰφάλϑωι 1] νἱά, ΜῈ 1, (20. 1. ποῖ, 4. 
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ἐξ. 

118.1.ς. 9.34. ἈΡΟΙΓΟΝΙΙ 
114 εἴ, (Σά ρυτα Ἔχ ρυις πιαίδιειν: ἀαρρεασιαθ. 
τεγγϑθατις ἀοημΠΊ, Νηρ οἴ νεβι5. Ηος ἰρίτηη 
4ποσιι αι ᾿ΠΟΠΊΔΠῚ ΡΓΟπηἠτίαπ ἘχΡυτῃαρόγας 
ἴδεϊο ἀπ Εὐα ᾿φιοάσιις 4Ὁ ἀηϊπηαί!θιις νε- 
(οι πάϊς ρίιπι ΠΊΟ σοητ πο}. εχ εἰμί οπ} ἀο- 

: ταΐπι νοηῖτ, (ΟΟΟμηροτζαζογθπη ρίτιν ἀοῇ- 
Παεαας 40 ἀε]ϊςίατιιπη (Ὀοίμπη πος δὶ, ΠΘς 411] 

ουϊαιΔΠη ΠΊΕ Ργδθθιιεγο. Α ουτίς μξοιη στα- 
αἰδιι5 ἃς ἀμ δι Ἴρωσν. αἱ ΡΟΙΠΙςΘογ: 
4146 [ιοϊεηάα Ππ| οπὶπὶ ποπ (Ο]πΠ| ποι ὃ 
Δηῖθα δἰἰδπ ποι. Αἰσιεῖα υϊάεπι νἱ 

ἱ : οατοάορίεν 4υῖη δὲ αἰϊα πιμ]τα αὉ (ἃ 
ἀἰδαίη, Β μος τοταῖε, 

Ἢ τὸ 

Ἶ ἡ Π νεγο ἰδοιαν (8 ΚἈοχ αάμπισπειι εἰμι σαιάογο- 
41ιῸ πιαρὶς [ἀτογοτιιγ, ΖΔ ῃ. 1] [Ργίαγαπη, ας [Π4ο- 
ταπλΟρο3 (ἷς αὐἀϊοςῆδε, ίξαιις ΠΠππὶ Πρὶ μοίρι- 
ἐπτεῆς χε δατεῶι γϑρὶὶ ραγείςίροιη ἀϊςοτοῦ: 

[πη 1 60, ἱπααῖτ, ΟἸοχ, πὶ Ραίγίατ πλ6- 
ππίοπιοπα οραγοπι γε ἴῃ ἀοπηο τηρα 
ἢ ΠΊΔΠ τις οες ἢ ̓  Μιπίπις Ρτο- 

1{| ἄοτι ἀπ τὰ ΔΠΊΡ ΙΔ ΠῚ παᾶ- 
᾿ς σογρογίϑ πγοὶ οῇο- 

τὸ ἀςοίρεγς ροίπι. 
αἴ, Τη ΠΠης 6106 πὸ 

(ἢ ἀογημππη ςοπάϊτίοποπι τπο- 

ΔΒ τΑΠΕΓΟ, πιαῖα ἀδραπη. Ἐχ- 
ΤῸ τὸπη ΑΒΓ πο Πίαπη (ρίπεῖ- 

ἄθυιο, Τα Ὁ] 5 ἀοοξθι5. ΜεΊρίτηγ ργιπιαίιβ 
δοίριτο Θχοῖρίας,, υΐιις ἔοτταπα ῬΑΓ {τ πιθδα: 

Υ̓ ΘρΡΌΔιΟΠΊ, ιιοιίος γοἰ τὶ, τοσιιτι ςοπιοτία- 
τ θοῦ. Αππιῖζ ἰρίταγ οχ, πο πὰ γα {Ππ|πὶ ργδο- 

τοῦ ὀχροδιατίοποπι οἤοπάοτοῖ, 

ὈΣΧΧΙΥ. αν. Πλιιοῖθῖυς Εἴ εγρὸ ἀριιά Βαδυϊοηίιμτι, Ὀο- 
δαπι ίτιπι, ὅς 1185 ρεπογοίιπι. [Ὧπὰ γεγο 
ζοςηδητί Ἐπηιο ὰς ἃ τεσα παῖς Πιρογιθηϊς, 
ΟΧ ΠΕΙΠΊΘΓΟ ΘΟΓΙΙῚ 41] Ἀορὶς πιαπιήαία ρεγίεγγο 
(οἴεης, νἰπιπιαιο αἴας, οχ, ἀϊχις, ἄεςεῖη 
ΕΙΌΙ πλιποτα ἀοπαῖ, Ῥοτοβατοπησας [μεῖς νερίς 
δὰ ἀεῃηϊαριτοραΐ τἀτήθη νὰ πς Ἔχίρια ρείογθ. 

᾿ ΨΕΙδ : πιδρηβςεητίδπη ἐπΙΠῚ {πᾶπ| ὅζεῖο] ὅς πο- 
“ΙΒ εἴξ σαρίς. (ΟΟΙ αι ἀΔεῖ5 ἰσίτιν 
τς ἀιδηάατς Ἰδῖς, μι ἍΠ60 ἰζάηιις τοραπάτιπι τπτῦ 
το Ἱπίοιτοσαιηττ ογα τ Πο τοίροηάεδαι Π|ς, ἀϊε..(- 

δμ, πε δα οπιπος Ἀδρὶς ΓΡογρθη9] 

ΤΟ ΑΑΘΗΝ ἢς ἸπΕ]. ΥΙ. ῷ '. ἐδ ἔριον δ π᾿ ἐμψύχα 
ΟΤΙΙ. ς, 7. 8.5. ἔριον ὃ μὴ ἀπ᾿ ἰμψύχε ἐδρέφϑη. 

Γος ὌΡΟΣ ὀϑόνη ] ἔς Ρίατ, ἀς ΤΠ ὃς Οῆτ. ἀε ἠΐγιο 
δύι αι ἐξ ἀϑανάτε τῆς γῆς. ὁϑόνη γετο Ηϊς ἐίγίδάγι γε- 
ΡΙοὶ τε ποίας, ν. 44]. Π. ς. 49. 

9. τὸ ἄνετον τῆς κόμης ] Υἱά. ποιᾶς, αά (8ρ. 8. ποῖ. 7. 
1ο. τωρῖς}} Πεπῖρε Περσικὴ τρυφὴ Οταεοῖς ὅς Ἀοπιαπίς ἱπ 
ΘΓ ΠΠῚ ἔστε αδίίε, ν. Μαχτγυ ὈΗΤΧῚ. ογας. 18... Οἀ, 
φγίοος οὐ ῥεγ βράγαιησο 
Καὶ γὰρ γιγνώσκω τὸ πρακτίω μόνον» ἀλλά καὶ προγιγγώσ.] 

τϑτπ. γατῖς. ἸτοΣ ἃζ Ὑ ατίϑ]. Βαθεπε καὶ γιγνώσκων τὼ 
(τέα μόνον; ἀλλο ΧΦ] προγυγνώσκων) 4ιοά εοάεπι τεαϊτ. 

111, τ ξένον τε πεποιηόγαι } [τᾷ 41105 ιιο- 
αις οϑρὸς 665 Βοίριτἰϊ ἰαγα ςαπὶ Ογαθοῖβ ςοπιγαχιῆε [ε- 

κὺ δ΄ς 

αἰΠ γα Πς Τα πηῖ5 αἰς,, ἱρίξ γεγο ἈΡοΪοηΐας ΤῊ 

ΠΧ ΑΝ ΕΠ ΙΜ. 5. Ἴαν, ἢ 4ι 

ἐπέχθη", ἀλλ᾽ ἀκήρατος ἀκηράτων Φύεται, ὕδωτός 
τε καὶ γῆς δῶρα" ὀϑένη. καὶ ἀυτὸ δὲ τὸ ἄνετον τῆς 
κόμης" ἐκ πυθαγόρς ἐ απ κῆρ δ, καὶ τὸ ἐῤλθαρέοι, 
ζώς ΒλΗΣ ἐκ τῆς ἐκεῖνα ἐπι τ αὐῆιν ἥκει. ξυμπέ- 

τής μὲν δὴ καὶ ἀὐμΝΝΝ ῥασώνης, ἢ τρυφῆς “, ὅτ᾽ ἄν 

σοι ἡ“, μήν, ὅτ᾽ ἂν ἑτέρῳ. ἐδενί, : γᾷ ὧν δὲ ἀπό- 
ὃν τὲ ̓  ὲ δ υσευρέταν δούν ἃ ἂν λυσείς: καὶ γρ γΠνώσκω 

τῶ εἰαρβνη ωσα εἰλλὸ καὶ δὰ ἡμα . ταῦς 
τῶῦν Δάμις μὲν δ Ἰωλεχθηνωί, φήσι, τὸ τὸν ἀνδ' θοῦ, Απολ- 

λώνιος δὲ ἐπιςολὴν ὠυτὰ πεποίηται πολλὰ δὲ ὠλ- 

λω τῶν ἑαυτῷ εἰς διάλεξιν εἰρημένων, ἐς ἐπιςολῶς 

οἰνετοπθθ 

Ἐ,.». δὲ χαίραν ὁ ̓ βασίλονς ἼΝ » καὶ ἀγάλλε- 

σϑαι ἢ ἥκοντι μᾶλλον, ἢ εἰ τὰ περσῶν καὶ Ἰνδῶν 
πρὸς τοῖς ἐσιν ἀυτῷ ἐκτήσατο, ξύων τε πεποιῆ- 
σθαι καὶ κοινωνὸν τῆς βασιλείς ςἐγης' εἰἐγῶ σε; 
ὦ βασιλεῦ, εἶπεν, ἐς πατρίδα τὴν ἐμήν, Τύανα, ἥ- 

κοντῳ ἠξίον οἰκεῖν ὃ ἐγὼ, ὦκησας ἄρα; ἐμὰ δί᾽," 
δ ᾽ Ν , ᾽ δ 1} " 
ΕἼ7Γ εν" εἰ μη τοσωυτὴν γε οἰκκίοιν οἐκήσειν εμελλον, 

χα δ 7 ᾿ τὰ ΨΥ ὁσοσήν ΕῊΝ ἐν τε κωὶ ἀαονι με. ὦ εμξς, 

ἀυτέν τε ἐμὲ δ τὴν θέζαϑαι ὃ ἀυτὸὲς ἐν, ἐφ» 

καὶ παρ᾽ ἐμξ λόγος. εἰ ΐν} ὑπ ἐμαυτὸν οἰκή-. 
σω; πονηρῶς διωιτήσομαι. τὸ γῶρ ὑπερξάλλον λυ- 

πέ τὲς σοφὲς μῶλλον, ἣ ὑμᾶς τὸ ἐλλῶπον. ζε- 

γιζέτω με ὃν" ἰδιώτης, ἔχων ὁπόσα ἐγώ. σοὶ δὲ 
ἐγὼ ξυνέσομαι, ὁπόσω βέλει. ξυνεχώρει ὁ βασι- 

λεὺς, ὡς μὴ ἀηδές τι ἀυτῶ λάϑοι πράξας. 

ὃ αὶ ὥκησε παρ ἀνδρὶ Βωδυλωνίῳ, χρηςῷ τε, 

καὶ ἄλλως γενναίῳ. δειπνξντι δὲ ἤδη ἐυνξχος 

πε τα τῶν τὰς ἀγγελίας διαζφερόντων, καὶ 

προσειπὼν τὸν “β «; βασιλεὺς, ἔφη ν δωρῶταί 

σε δέκα δωρεωὶς ᾽ καὶ ἘΑΡΤΑΙ βὐῤμὴ τξ ἐπαγγεῖ- 

λαι ἀυτεὶς ' δῶται δέ σε μῆ μικροὶ αἰτῆσαι με-. ἄρῃ 

γαλοφροσύνην γὼ ἐνδιιξωσϑαί σοΐ τε καῆϑων 

δελεΐαι. ἐπωνέσας δὲ τὴν ἐπαγ[ελίων, πότε ὧν χρὴ 

αἰτῶν: ἤρετο. ὁ δὲ, ἀ ἄυριον ἔφη. καὶ ὥμω ἐφοίτω 
ἃςξᾷ,Δ 

Εἰπιιιδ. δὶς Χοτχεὸς 34 Ργεβίμπι ΠΥ ἀμπὶ ἃρ. Ηετοά. 1. ΥΙΙ ξίέ- 
γον τέ σεποιεῦμωι ἐμόν: δι λὰ Αβεῇίαιπι, 1π 8. ἀς ἰαδυάϊθις 

εἶιι5, {{πτοτὰβ 4 Ἀερο Ρεγίλγιιηι περὶ ξενίας καὶ φιλίας ΔΙ]λτὰ5 ἀἰεῖε 
᾿οε τς 

2 αὶ μὰ Δι᾿] ἢς ἐπιεπάδιεγλπεὶπ τλᾶγρ. Οταζεγις ἃς ΘΑ] πταΐ, 
{επ{υἴαιιε μος Ροίξαϊατ. 1Ιη ργίογίθιις εἰ, οηι Πιιπι καἰ, 

3. ξενζίτω με ἄν] ἢς νιρίπ, φιιοά ργαεξεγοπάιϊιπι ποδὶ5 νῖ- 
ἔμπι ᾿εξεϊοπὶ εἀϊτοτγιιπι μὲν ὅν. 

ΟΑΡ, ΧΧΧΙΝ. ι ποιώτοι κύριον τῷ ἐπαγγῶλωι ἀυτάς} 
ΠΟ ΠΟΙμΙΠῚ, ἈῈΡ Ε5Ρ ἐγίαγιιπι ροτοίξατεπι ἕσογε οἷς, υΐδιις 8ῖα- 
ἀβοατε νοϊεθαπτ, Ρο πα] απαϊ αιιαοσιπαις ᾿Ιδογοῖ, Εχειηρὶᾶ 
Ρίπγα σο Περί: ΒΥ ΠΌπ, ἐς Ἀερηο Ῥεγίαγ. 1.1. Ρ. τοζ.. ιιο ἃ ὅς αΠ1| 
οτίφητῖς Ἀσρο5 ἱπιιτααητιγ, γς οχ ίλοτα Ηἰογία ςοπίξατ, 

πώροὶ 

τᾶν 



ψ 

ἝΝ. ἌΡ 

δὰ 

νὸ ες Ὶ ΕΝ ᾿ ΠῚ ; 

45  ὐὐοὺ ὈῈ ΓΑ 140.1. 5.314.. 

παρὼ πάντας τὲς βασιλέως φίλες τεκαὶ ἡ ξυγγε- 

γέίς», πτώρξίναι, κελέυων αὐτὶ τῶν 

ὦδε ἃ δὲ! ὁ  λάμις ἕ υνιέναι μὲν ὅτι μη 

οἰτήσοι » τὸν ΤῈ πον ἐἀντβκαϑειρακῶ: 

τὶ "καὶ ΟΦ Α τῷ. 

δ εἰ- 

δὼς εἰυήὸν ἐ ἐυχόμαν, τοῖξ θοῶς ἐυχὴν τοιούτην" ὦ θεοὶ, 

δοίη] ἐ μοι μικροὶ ἔχειν, ὸς ἢ δᾶσθαι μη δε εγὸς. ἐφεςηκό τ 

ταῦ μὲν τοι ὁρῶν, καὶ ) ἐγθυμε ἐνῷ ὅμοιον, οἴεσθαι ὦ ὡς 

αἰτήσοι μὲν» βασανίζει δὲ ὃ, τι" μέλλοι αἰτήσειν. 

ἐδὲ, ἑσπέρως ἤδη. ὦ Δάμι; ἔφν ἀνὰ πρὸς ἐμαυ-. 

τὸν ἐξότε ποτὲ οἱ βηδοωι τὲς ἐυνέχες γέρρα 

γεῖς το ἡγῆνται» καὶ ἐς τὸς γυγαικωγίσιδας ἐ ἐσό- 

γόνται; ὦ ἀλλο τξτο; ἔφη: θλπ αἱ παι- 

δὶ δῆλον, ἐπειδὴ γοὸὶρ ἡ τομὴ τὸ ἀφ ροὲ Πρ ὅς 

' ηρῆται σφᾶς; οὐδ“ σφισιν αἱ ΕΟ ὐκανίει: 

δες, κῶν ξυ; γκαβεύδευν ταῖς γυναιξὶ Θόλοντοι. τὸ δὲ 

ἐρᾶν; ἄπεν, ἢ τὸ ξυγγίνεσθαι γυναιξὶν ἐκήετμῆσθαι 

ὠντὸς ἴεν, ἄμφω, ἐφ᾽ εἷ γῶρ σζεσθείη τὸ μόριον ὑφ᾽ 
“Ἢ γ Ὁ ἢ ὺ ψῷὼ Ὁ Δ] 

"οἱσιρξται τὸ σώμνου » ἐδ ὧν τὸ ἐρῶν ἐπέλθοι ἐδένα. 

Ἐ ραχυ ἐπισιχων, ἄυριον, ἐφη»ὦ Δάμι; μάθοις ἄν! 

ἜΝ αὶ ἐυγδχιοι ἐρῶσι» καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸν, ὅπερ 

ἀσάγονται διὰ τῶν ὀφθαλμῶν", ἐκ πομωρωΐνε- 
ἈΠΕ ΜΝ ν δ Ἂ 

ται εν ὠλλὼ μένει ἀω. τε καὶ ζώπυρον“. 

δᾶ . ἢ τι ἘΕΡΕΝ: ὅ τὸν σὸν ἐλέλζα λέχρν εἴ 

δὲ καὶ τέχνη τὶς ἦν εἰνϑιρωπεἴοι» τύραγυθθψε καὶ 

δυνατὴ τὼ τοιαῦτω ἐξωϑ ἐν τῆς γνώμης. ἐν ἄν 

μοι δοκῶ τὲς ἐυνέχες ποτὲ εἰς τοὶ τῶν σωφρρονέν- 

τῶν ἤθη πρισίεβίναι Ἶ ματηανε ἐσ δαὶ μ᾿" 

Φροσύνιν: καὶ βιαίῳ τέχνῃ ἐς τὸ μὴ ἐρῶν ἦγ κι 

σωφροσύνη γεἰρ» τὸ ὀρεγό, μενόν τε καὶ οὐνόνται μὴ 

ἡτ]ᾶσϑαι ἀφο ἰσίων, ἐλλ᾽ ἀπὲ ἔχεσθαι, καὶ ἊΝ 

τῶ Φαίνεσθώι λύττης 1 ταύτης. ὑπολωδὼν ἕν 
»" ᾿ ΝΑ ὅς ᾽ , 

Ἢ Δέμις: τωῦτω μὲν κὠὶ ἀυϑις ἐπισκεψόμεθα, 

᾿ἔφη- Απ' πολλώγιε. ἃ δὲ χρὴ ὠποκρίνασιϑαι ἄυριον 

πρὸς τῇ Τὴν τῷ ᾧ δασιλέως ΕΠ 1} εδίάν, λαμ ὅσων. 

δεῦπέφϑοι ̓ ΠΑγρών, ωἰτήσεις μὲν γάρίσως ἐδὲν- 

τὸδ᾽ δ ἘΠ ἄν; Μη γἄλλοις τύφῳ παροτέισθαι δοκοίης, 

ἅπερ ὼν ὁ βασιλεὺς διδῶ ̓ν φϑτο δρῶ » καὶ Φυ- 

2 ἐφεξηκότα ]ποπ ἰηξγεαίιεπϑ ν π5 Βαῖπι5 νοτδὶ εο, πο πος 

Ἰοςο, ἔεπῇι : η1 οὔῖαπι ἱπτετρτοσϑπάλπι Ρυΐεπὶ ἀριιά Α ο]14- 
ΠΝ ΠΝ βρῇ ΙΧ, ς.19. νδϊ ἀε ϑοογαῖε δ. Ῥεττογῖξο 

παεηΐδεις Τρεέχα ὅς ἀδίας {ιπα!απεῖδα: ὁ διεταράχθη, ἀλλ᾽ 
πὲς ἠρώτα οἵα ἢ τὲς ἀλλυςῆ ἐν Λυκείῳ ἢ ἐν Ἀκαδημία: ὙΕττε γα ΠῚ: 
ΝΙΡΙΝ οογγαρρμοίῖον αγιέρμο {αἕξμς εξ. (6 αἱ γιοιἠιαεἰορὲ (ὥπε ἡμέρμίηςς 

ἡ εγγοραηῖ ἐος, ση46 αἰΐος ἦν πὸ 5 “επεορία Ιεὗαε. Τά ἐπὶ 

ΠΡ ΤΙ. ς, τι. νδὶ ἀε Τίριοῖμοο ΡΙατοη πὶ οἰπὶ αἰοίρυ]ῖς 
ΑἸ Πεγεπτεπι αιιάϊφητς ἐπιςφαντω εἰστῶν. ὦ τῇ βία και τῆς ὄντως 

᾿ ἐνδιχεμονίας γ ἢ. δ, 4)2127)214772 ἐγὰ 1{{α ἐγιεενηαἰογηξερη ἀἰἰκὶζο: ο 14» δ᾽ 

ϑεγαῦη {εἰ ἰοίεαίεγα, Οὐοά πῖον ἀο ἘΠΠπηΐς Ἱπτεγρτειῖδιις 
Οδ[αγυδταπι ποη εἴα. 

3. βασανίζει δὲ ὃ δ) τι ] ἤς Ιερεηάππι ὃς ἀϊπιησιιεηάμπι. Ἐδϊ- 
τὶ βαραμθι αν ὅτι. 

᾿ φραρϑένον. 

ἀγῖςος ἀπὸ το 
ζδη5 δ ργεοθβ αἴσῃ Μ᾽ 
ἄος5. ϑοηθιςαιτομι θὰ Ὁ [ατίπι (ξηῇῆς. 
11] ἐμππὶ Ῥοτίταγααι οἵα. 4οά πιπὶ ἐχ πΊρὴς 
Βι15 οἷτιδ ΞΟἸ]οροτῖτ, τὰπι ἐχεο, 4μποα ποῆξε 
[65 τᾷ Τλδο5 οἰιπη ΡΓΩΓΟΒ5 Βιάιῆς: Ο ἀἰρεγνέέ-: 
εἶδε δι, γὲ βάμοά ῥαδεα, ἐξ μια γέ ἐμαϊῆρό-- 
“γᾷ. ϑεάταπιοῃ, σππΠὶ Ἰρίμμη δηϊμπμηι ἰητοη- 

νἱαιῇσε, ἃ ΔΠΠαιὰ πηεπῖς ἀρ τδηεὶ ες [1 
᾿ς εχ! Πμππαιῆς ἴς ρεῆ ὑπ ἡ ππὶ , ὅκηυιῷ 

5. εἴδει ἀπίπιο 81 Ῥεγροηάογέ, 1Π1Ὸ.» 
ΠῚ ἐδ νείροταπη, σοπίμάογο, ἀϊχῖς, ο απ, 

Ρεπ65 πε Ἰρίαπι, ημ14 ταὶ ἢν " «μοά οαπίςος 
ΒαΓΡΑΓ ςατος ογεάδπης, ὅκίπ ργποςαθα οο5 δά- 
ταϊτταηῦ ὃ Αἴ πος. τείροπαϊε 116. .ὁ Ἀρο!!οηΐ, 
ΕΔ ῬΊΕΓΟ τηαη ἔα ἤπι Ῥοίϊημαμη ἐπίτα 

» ὙΕ Ῥγδθῆο οἴϊδεπε εαϊ- 
ΓΕ5 ΨΙΓΟ ῥγαβίϊδη- 

ὌΝ 

(ξϊο ψεποιῖς νίιπι {15 Δα], ἄμ 
ῬοΥηΙΓαΠΓαι΄. ΕΠ} νοὶ ἀογηαῖγα οὐρα ταιπίοῆθαα 
νοἰπουίπι, Αηνεγο, αἰορας 116, ἀΠΊΟΓΕΠα αἱ 

αἰθρίνι ἐμ , 

ταῖς Τμοτῖε, Δ 
᾿ ἈΠΊΟΥ Ἡδ 
γΟΘΟΠῚ ΨΡΙ 

1115 Ἔχίἤδην τὴν τὐνπα ̓ ψεσιπαι 
δαε: (1 ἐπ! νἱβ οχηπα μὰ 
ζΟΓΡΙΙΣ οοἴτο Π|δ1« 
ςοῖῖε ἱποοῇογιι. ΤΠ 
αιδηίαμπι ΠΟΠΕΪΙ 
Τλαμηΐ, οὔπαςμος 

εἰϊξογς Ἡδδει: Ὁ ποϊϊπι ἕαπποπ Θιιημςο5. τεπν- 
Ῥεγαπεηπα ραγαθιις ἀΠΠΈθειο, αιῖα πεςεῆ!- 
ταῖς 414 4Δ1Π| 461 σ[ΠἸΠΊΟΠΐαΠῚ φομρΕἰΠαπτιιν, αἴ- 
41 αττε νιοίοητα δα Οπμηττοπάϊιηι ἀπτογεπι 441- 
σαηζιγ, ΤΕπιρογαηζία δηϊπὶ μὲς εἴς, {ϊ αυΐν 
ζοπροιρίίζοης ἃ Πιμυμος (Ἐπείθης, γεπεγοῖς τὰς 
ΠΊΕ ΓΟΌΤΙ5 ΟΌΠΟΧΙΙ5 ΠΟη ἢΠαΐ, σας ἔαγοτο ἢ- 
Ρεγίοῦ οχιῖαι, Τιυμτγείροπάςῃς [λα πη15, Παες, 
1πααῖς, ἀ]1ὰς σοπΠἀογα ϊπηι5 ὁ ΑρΡΟ]οηΐ. Μὲ 
ψετῸ ογα τπα ἰαςς γορίο πϊαπάστο, τπασηίῆςο 
σοτία » τοίροπάοτς Ρᾶγ Πὲ πππο ἡμίάσπα, “τρηί- 
ἀραῖς ξιβ οἴ, Ῥοτοο ΘΠΙΠῚ [ογταῃς μι}; [4 
ἀιομηοάο ἰᾳ ἔμοϊόθ ὃ νες ῃς ῥγὰς Τπροιδία, 
ΟὈΪαία ἃ Ἀερε ς ἄομα. ᾿ Ἰδίαγς αἷῃς νἱάοα- 

τίβ. Ἧος ςοπῇ ἀξ. Βος (πο νἱάςπς. ΨΌΙ 
ἕ 

τ οι 

4 ἄνριον μάϑοις ἄν νἱά, πῇ. ἐγ Ἢ τἰρρῆν; ΝΝ "Ἕ ΝῚ 
; ὅπερ εἰφαΐγοντοη διὰ τῶν φϑαλμῶν] ̓ Βεεϊεβαβῆς. ΠΙ, 50 τ 

Βλέπων ἐν ὀφϑαλμοῖς χρὴ φενάζων ̓  ὥσπερ ἐννᾶχος περλαμί βάνων 

᾿ ὅ ϑερμόν τε ἀρ φώπυρον ] [ϊς ἴῃ νἱεῖς Βορ ΗΠ, 1. 1. ἀε ῬΒα- 
ψΟΙΪΠΟ» 416ΠῚ Ἠετπηαρῃγοάίειπι ῬΒιοβταξιις ἀϊοῖς ἢ Ἐππα- 
ΠΒιμ ΓΙ ΙΆΠῈ15.), ϑερμὸς δὲ ἕτω τις ἦν ταὶ ἐρωτικοὶ εἰς ἸΘῊ μοιπ 

χϑ λαβεῖν αἰτίαν. τείοτ!ρῇ ἀιῖεπὶ τε» Ρτὸ τι ἡποά δρατῖτ 
εαϊτ|5. , 

7 λύπης} 4εἶβα Δπιοτῖς λύτηφ ν. {ιρτ ἂρ. ΧΠῚ, βοτας 
πιαῖς Εἰς ςοαΐςες  Φυΐδατη λύπης [ιαθεπι. Γλ 
8 τὸ δ᾽ ὃ ὁπδ ἂν; μὴ ἡ ἄλλοις τύφῳ παρωιτῶδϑαι δοκοΐης» ὍΝ 

ἀν ὁ βασιλεὺς διδῷ 1 ἢς νι ΠΕΡ εγαπλις. ὃς ἀπ ϊπβυιογοπιις (επῆις 
ταδέδατ, Ἐοττε ταπηθη ἤπο ἐλ ληνεοι μὴν Ρεῦ εἰ!!ρη οτά- 

τοῖγας 

λ 

ππὐὐπρο δ. χὰ. να 

τον ρα διυσων δε ὦ τ μῶν; »ς..“..-τ᾿ 

ΒΕ" 

ἘΞ ΈΡΨ ΟΣ 



᾿ 

16, χκχν, ἐλ οιοηίαν ΔΕΓΘΠῚ Δ ΠΑΓ! ΔΕΙΧῚ]Ππτπ ἸΡΙ ταὶ 

{10.1, «ὐ3ς; Α ρα, ΚΟ ΝΤΙΙ 
τΕΓΓΆ ΠῚ [15) ὅς 404 ἴῃ Κορε οπηπίς {τ ποῆτα 
{ςατίτασ. Ργαθίογοα (αὶ πτηπία ουταη4α πα] ςοη- 
τΕ ΠῚ Π45 Ε1Π1.. ΡΑΓΙΓΟΓΊΙΟ ΠΟΙ ΔΠογαπάμπη, αοά 
“ππης ν]Δτισ πὶ συϊάειη {πρρεταΐ, απο Δα [πος 
νίαας {ηΠοῖαε : Π]Ὶης ἀιιζοπη γε άϊαγῖς ποήτια 

τοῖα, πραιις αἰ τι εἴτε ὀχρεϑδαπάπιπι. 
Αἴας τα]! αι άοπη ἀτῖς ὈΪληάε ἱπάϊπισογς ἱρῇιτη 
ζΟΠΆΡΆΓΕΗΓ., ΠΟ ἀςςΙρογο ἄφαρ Παγοτι αυϊςαμὶά 

ΟΝ ἫΝ Καχ οδτυ!ῆσε. ; πὴ ἧΧ “ 

«αἰ παῃτὶ ἰΔειΓΙ15.) ΟΧοΠΊρίδης νογο, τπαμίοθαῖ, 
οἵ Παιηΐ,, οὔϊττος ὃ {μας εἰς απο Αεἰςῃΐπο5, 
1 γίηίας ΠΠτμ, ἴῃ δἰ ϊαιη δα ἱοηγ πη ρεςιι- 
46 σαι παι ΔΊΟΥ, ΡΊατΟ γΈΓῸ Γαῦ ἐπιοιί- 
τιῖδ εἴΐς ἀἰοῖειν ΟΒατυδαϊπι οριι Ππάϊο. Ατὶ- 
ΠΙρΡιιβ ροῦγο Ογγοπαθιβ ἧς ΟγΖίςοπιις Ηοςοη, 
Ῥῆγτοῃ ἴτοπὶ ἈΠΟρΊΟ ργΟιριι5 τα ΠΙοΠγΠίτη6- 
ἴλιιτῖς (8 ἱπηππεγίεγο, νὲ νἱχ ἱπς διι0}}} ροῇξηι. 
Οειῖο, (πη! άϊππη οτπι ΕΠ ΔΟχιμη,Αἰτης, ᾿ΠΑθργ- 
απ οἷτπι ργοϊθέξιιη, ρεοιηΐας Πιάϊο (Σ νο- 
αι οδ, ἐλπια ἀε τὸ σπὶ Κορο [Ὀγπιο- 
γἱίςις. ἘΕτ ης ρίμπιγοβ ἀςοιίοπι, ϑρειπρ- 

Θηϊοπίδιη νης αά60 ροςιηίας ἀπταία 
1ῃ Μςοςάοπίδηι 

τοίοεξας τ, ὅς ροο- 
(4... ΘΔ 116 ΡΌΡΙΙςς πλοτ- 

᾿ Ἐροδιζοπι, ολατηὶ, 
ΔΙ σῖθιι5 οὈποχίῃπι οἢδ ρο- 

 ἩΠ1Δ ΠῚ γοΪ τα] (Ὁ ςοπηπη το η- 
65. 115. φογταῃίοβ, [πι|ι|418 ΠαπΊαιιε 

Ἰρίμμη ε νεΠιρίο ὙΠ Ἰοαιιθησεπῃ. (τς 
ταζοηζο πη 5. {{π| Πότιιο5. ἱπεοπάςηίοηι, ἤπιε το- 

ἄν 

ἐν 

ΤΥΑΝῈΝΒ1 8. 4 
λάτῇς ἀυτὸ, ὁρῶν οἱ τῆς γῆς εἰ", καὶ ὅτι ἐπ᾿ ἐυ- 

τῷ κείμεθα", δὲ δὲ καὶ φυλατίεσθαι δια βολὲς, 
ὡς ὑπεροψία χρώμενον, γινώσκειν τε ὡς νῦν μὲν 
ἐφόδιοἱ ἐσὶν ἡμῖν ὁπόσα ἐς ινδὲς πέμψαι ἐπα.-: 
νιῶσι δὲ ἐκέθεν ὅτ᾽ ἂν ἀποχρῆσαι ταῦτα, γένοι- 
το δὲ ἐκ ἂν ἕτεροι. Καὶ τοιῶδε ὑπέϑωλπεν ἀυτὸν 
τέχνῃ» μὴ ἀπάξιῶδον Ἐιδῶν δ,τιδιδ η΄. 

Ο δὲ Απολλώνιος ὥσπερ ζυλλαμβάνων εἰυτῷ 
ας. ἢ , .ν 32 9 “ 3 ΤῸ λον δ» παρα εἰγμώτων δὲ, εἶπεν, ὦ Δαάμεν οὑμιε-- 

λήσεις;; ἐν οἷς ἐσιν, ὡς Αἰσχίνης᾽ μὲν ὁ τῷ Λυσα-. 

γί παρὸ Διονύσιον ἐς Σικελίαν ὑπὲρ χρημάτων" 
ὦχετο. Πλάτων δὲ τρὶς᾿ ἀνωμετρῆσαι λέγεται 
φὴν χάρυδδιν ὑπὲρ πλέτε Σικελικξ. Αρίςιππος 
δὲ Κυρήνοος ἧ, καὶ Ἑλίκων ὁ ἐκ Κυζίκς" » καὶ φύ- 

τῶν ὅ, ὅτ᾽ ἔφευγε Ῥήγιον, ὕτω τὶ ἐς τὲς Διογυσίμ7 
κατέδυσαν ϑησαυρες » ὡς μόγις ἀνασιχῶν ἐκέϊϑεν. 
καὶ μήν καὶ τὸν Κνίδιόν, Φασιν, Ευδοξον", εἰς Αἰγυ-. 

π7ον ποτε ἀφικόμενον, ὑπὲρ χρημώτων τε ὁμολο- 
γέϊν ἥκειν. καὶ διωλέγεσιϑαι τῷ βασιλέι ὑπὲρ τέ- 
τε. καὶ ἵνω μῆ πλείως διωξάλλω, Σπεύσιππον 

τὸν Αϑηναῖον ὅτω τι ἐρασιχρήμωτον γενέσϑαι 
φασὶν, ὡς ἐπὶ τὸν Κασσανδρε γάμον ἐς Μωκεδὸο.. 
γίων κωμάσαι» ποιήμωτα ψυχρὰ ζυνϑέντω., καὶ 
δημοσίῳ " ταῦθ᾽ ὑπὲρ χρημάτων ἄσαι. ἐγὼ δὲ, ὦ 
Δαΐμι, τὸν ἄνδρα ἥγϑμαι τὸν σοζὸν πλείω. κινδυ-- 

" ἈΝ ς " “ ἀν γὼ » γευαν 9 ἤ οἱ πλεοντές τε καὶ ξὺν ὅπλοις μαχόμε. 
ΡΝ ... .. 5... ,ὔ ΟὟ ᾧ » ΣΎΚΩΝ , Ρ νοι. φθόνος γὰρ ἐπ᾿ ἄυτον φεῖχει, καὶ σιωπῶντω, καὶ Φϑεγγόμενον, καὶ ξυντείνοντω,, καὶ ἐνγι- 

τίο Ἰοχρ] ἰςατὶ πος πιοάο ροῆπι: κατα τόϑ᾽ ὅπως ἀν ὅχξ, Ηος 
Αμέφρ {{ [βοεγὶσ, νεὶ : ἐπα! ἡδα [16 ρεἤεγής, φικογιοάίο {Πρἱεῖο-: 
πεηῖ ἀρηαὶ αἰΐος ἐἤλρίος, ῥγά6 {πε γερὰ ῬὌὈΦΕΥ 4. ἐδ σον ορρηγιἱ ὃ 
-Οοτετιπι ἄλλοις Οπηηΐπο δη[ι5 ροἤξαδατ, ρτὸ ἄλλως χιοΐ ἴπ 
εὐἰϊτὶς εγάτ, ϑὶς βηϊπι 11}: τὸ δ᾽ ὅπως ἀν μὴ ἄλλως» φασὶ, τύφω 
παρκιτειόδ αι δοκ. ἄπ'. ἄν ὁ β. δ. ΟΠηϊττεπάιιπὶ ετΐαπι οπιπῖπο φα- 
σὶ. ἴῃ τε τι πιθιι5 ἜΠΪΠῚ ΠΟ δγτῖ5 ΘΟ σΓΠΠΙΠΓ ΟἸΠΠῚ ᾿πδηϊτίιο, ὅς 
ἢ τοβογαταγ ἔσγπιο 8]Ἰογιπὶ οὐπὶ Πιδίμπόξαο » ΔΠΟΥΙΠῚ Πειι- 
ἀπιπὶ μῖς Ιοςιπὶ Πάθος, ᾿ 

Ποη πΊΆ]ο : Ποιφπίπι οἰ[ἀ ςΠὶ 
ἴο., πιίηιι5 ϑορῃ μα ποῆτο 

φυλώτε, ὠυτὲ δρῶν οἵ τῆς γὴς ει. Νεπιρε ἀντὰ 
ἕ ΨΊ ΔΎ ΠΝ “(5 κα ᾿ 
[Ὁ ὠντό τῶτο. ϑοηίιθ. Ελς 1115: Ηοος ἐρήμη οἰ Αγὰ 

ἈΠαεγ 4715.) Ῥόὶ 6774 7477} αἰδρας, ᾿ 
“ ἜΡΔΥΥΨΝ ον γῆ ὶ 
᾿ εχποπιϑ εἴ ἴπ ἢᾶς ςοηθτιδοπε ἜΝ 

ΧΥ. τ Αμχύνης] πτεπηῖπις μυῖιι5 τοὶ οτίαπι Ὀ1ο - 
«ΤΠ. ς. 6. Τλιοῖαπ. ἴπ Ραγαῆτο,, ὅς ϑιυιϊί4ας π᾿ Αὐρχιν. 41 

Ἔγθ πὶ ἤια εἰαηῆοήρῆς ἘΧΡὨΙοἤτατο, ηιοὰ ξιρὶτ ἀο ΠῚ ἢ 
ΠΑϑίιπι, δ 46 νεῦρα δὰ Πϊοροπεπι δἰ ερδητοπι. 

ο χεημάτων 1 πιο ἀοἤτιις Ὀίοροπες 1νᾷογτ, δὲ’ ἀπορίαν. 
λάτων δὲ τεὶς] ἢς ἃς Πίοροη. ΠΙ,18. ιιο ἃ γερτεί θη πιπι 

ἃ ριεπίαιια ὙΠΟ πα Ἔϊιι5 ον. ΓΝ. οδίεγυατ, δά ἐς ὃς Αἰποπβειπι 
1.ΧῚ. οὐνῖε, ὅς ΑεἸίαπ. 1Χ, 31. [44ιι6 ἐχουδητοηι Αρ]οἴτπΊ, φαὲ 
γμρίος 4μοβανοα, οαγρεγέ αἰτγ ἀς ἄοξπι, ΡΙατοηίϑ Ρ. 36, 

Ἵ ἵν 

᾿ 

4 ᾿Αρίξιππος δὲ ὁ Κυρηναῖος ) ἂς ΑΠΠΙρρι δά Ὀϊοηγῆιιπι εχ- οατἤοῃς Πιορεηε5 Γν46σί. 1. 1: ς, 77. (ᾳ. αὐἀε ϑιυιϊάαπ!. Νες Ῥτδεζεγειηάτι5 ΑἸμδηδοὶ ἰοςις ]. ΧΙ, ς. νἷξ, νθὶ ἐς ΡΙατοης, Ἁ- 
ρίξιππον πρὸς Διονύσιο 57 ; 
Σικελίαν ἐκπλεύσας, 

5 Ἑλίκων ἐ οκ Κυζίκε Ἴ ἀτεϊσυ]ππιὶ ὁ οπηίετίς 5, ὅς Ψδιῖς- Ὧι15 4]τογ, της εἰ σονται γετο δὰ Ῥιοηγ ἤιπι ΡΙᾶτο πιῆ, οοΐ Εἰππὶ ΠΟΠΊΠΊΕη ἀἀτ Πημ]τἰ5 'π ορ, ΧΠΠ, νδὶ Επάοχὶ αἰ οἰριυμπι ἀοόξιπιαιιε ὅς ςοπεπι, ἈΠ ΆΒΙΠεπὶ ὅς σαπαίάμπι ἀἰοῖτς Ὁ : 6 Φύτων] Φοίτων Ἰερῖτ ϑιυιίάας ἴπ Αὐρζεν. ΒΜ] τις πιοάο εἐϊ- , τι. Αἰάϊπα ὃς Μοτε] απ ᾿πξ. 1.11. ςλρ. 2. Φοίτων ἰΙεριιηῖ, πο Φύτων, ηιοά Ρο(ετίτιο ταπιοπ 1δῚ Μϑ88. υυΐάαπι ςοαά, Ρτδεξε- ταητ. Φύτων εἰϊᾶπὶ Ἰερίς ὈΙοάοτ, 8ἰς, 1. ΧΠΠ. Ρ. 320. νθὶ ρίυγα ἄς Βος ΡΆγτοπε, νι ἄζ ἀριιά ποῆτγωιπι ηῈ. ΕΥ͂ΤΙ, ς, 2. Νοὴ ςοη- 
βιπάεπαιις εξ οσιιπὶ βγέῥο»ε, ἀς 410 Δ]1δὲ. ἧ 

7 ἐς τὰς Διονυσίῳ ] “οὐ, Ν᾿ ατίσβηιις αἰτοῦ ὅς Ὑ γδτῖ5]. Ἰεριιης ἐς τῇ Διονυσίκ. Οὐ ετίαπι [δαιιτιιτ 8445. ' 
ὃ τὸν Κνίδιον φασιν Ευδοξον] ἀε ἐο Ὀίορεη.], ΜΠ, ς, 86. 44. νΌΪ εἰππὶ οἰπὶ Ομγγῆρρο ἴῃ Ἀεργρτιπι ργοξεξιπι ΕΠ αἰτο (Ουιάπιμ!5. ϑῖγαθο 1, ΧΙΠῚ οἰῖπὶ ἱρίο ΡΙατοης [πᾶς ΕἸΠῈ 25 |Πε ἄϊςατ. Ῥεσιιπίδε τἈπΊδη ἐπιοπ αἰ ςαπήδο οδΩ ΓΔ ἵτος Βος ἢηος- Ῥίαπι βα{ΠεῈ πέπον δζουιπι ργδεῖοῦ ΡΠ ΟΠ Γαίμπι ἀἴοῖτ,, Με- πηπίτ δἰ 5 4 αι Ρίατο ἣν ΧΗ], πιο ργδογογαι ΠΠπὶ ἀο ἐξὶς 

θιορβεπῖ5 σοπηπιεηταζοσίθι5. [)6 ϑοτὶ 15 δὶ Ἢ ἢ 
Αι μων τα Αρο]οη. Ὀγίςο]. ρ. 1:2. ὐρλημαονους Ω 9 Σπίυσιππον ) ἀε εο νἱἀ, Πίοροπ. {1 ς,. {44. 6 «ιυατῖ- 
τί εἶπα ν. Αἰ οπαδιπὶ .. 1, ς. 4] ἃ Ῥίοηγῆο Ὑντγᾶπηο ἱπ ερῖ- 
ἢΠο]ῖς ἜΧρτγοθταάτιπι οἵ» εἶτ, 40 4 πιυϊτῖς ῬΕσΙΠΙΔΠῚ σΟγγαίοσίζ, 1΄ο ποήματα ψυχρὰ ξυνϑίντα, κρὰ δημοσίᾳ ἄζς, 7 1425 Ἰερῖε κοὶ ποιήματα μές ξυνϑέντα δημοσίᾳ ὄζος, 

2 

Ρ̓ ,᾿ δ , ", Ὁ ᾽ ᾿ ῃ » ρποφημησκντα ἔσκωπῆεν, κὑτος τρις εἰς 

τ» 

͵ 

ἐντώ, 

ΠῚ 



44 ΡΗΙΥ ΟΘΤΓΒΑΥΥ δ σ: 
, Ἀ. τ 7 τε αν Ἀ ,ὕ Ἀ 
ἐντῶ, κἂν πωρέλϑῃ τί» κἂν προσέλθῃ τῷ, κἂν 

͵ ΚΡῚ Ἐκ ΚΝ ἈΡᾺΝ , 
προσείπῃ» κῶν μή προσείπῃ. δᾶ δὲ πεφράχϑαι 
ἘΠ γι ἀντ ΕΝ 

τὸν ἄνδρα, γινώσκείν τε ὡς ὠργίως μὲν ἡτ᾽ [ἡ εἰς 
ΚΤ ΤΝ “ἈΝ ἈΝ εὔἶῶδας 

ὃ σοζδος, ἢ χολῆς» ἢ ἐερωτος, ἢ φΦιλοποσίας: ἢ ετοι-- 
7 , “ ἔν ὸ ον ἈΝ ν ῃ ͵ 

μότερον τι τῷ καιρδ πρωξώς, ἴσως ἀν καὶ ξυγίνω- 
, ͵ δὲ ε αὐῆς Ὁ ΆΕΝ 

μὴν Φέροιτο. χρήμωσι δὲ ὑποθεῖς ἑαυτὸν, ὅτ᾽ ἂν 
Ἵ Ν - ἈΝ ε .- » ͵ 

ξυγῇνώσκοιτο: κωὶ μισοὶτ᾽ ὧν, ὡς ὁμξ πώσως κω- 
΄ “ Ν Ν ἈΝ ε -“ 7] 

κίως συνειληζως. μὴ γῶρ ὧν ἡτ]ηϑῆναι χρημα- 
5» 5 ᾿ Ψ“ἷ )ὕ 

τῶν εἰυτὸν. εἰ μὴ γωςρὸς ἥτητο, καὶ ὠμπεχένης» 
Ἀνὰν, Ν Ὁῃ ἴ5, «ε ΄ ͵ ᾿» ,} 

γκουὶ δῖνε » καὶ τϑ ἐς ἑταίρως Φέρεσϑαι. συ δ᾽ ἴσως 
-» 3 -“ : νυ ψε' 53 - ,ὔ 

ἡγῇ τὸ ἐν Βαδυλῶν: ὡμαρτέϊν ἤτον εἰναι! τῷ Αβή- 
Ν 4 Ἀ “ας “)Ὸ.. - γῃσιν". ἢ Ολυμπιάσιν, ἢ Πυϑοῖ "- καὶ χὑς ἐνθυμῇ 

«" “ν᾽ ν ,ὔ να ἈΝ 
ὅτι σοζϑῷ ἀνδρὶ Ἑλλὰς πάντα, καὶ ἐδὲν ερήμιον ἢ 

4 

,ὔ “4 κ΄ τ ΟΝ γ.-. 
βώρξαρον χωρίον τε ἡγήσεται ὃ σοζὸς ξτε νομιέϊ; 

-» Ὕ ἘΠ -“ ᾽ πο ΡΣ .ἣ , 
ζῶνγε ὑπὸ τοῖς τῆς ὠρετῆς ὀρ, ϑωλχμοὶς" ἢ βλεπει 

δὲ Ἢ ΠΑΣ » » ͵7 Ψ ἊΝ "7 
μεν" ὀλίγες τῶν ὠνθρώπων, μυρίοις δ᾽ ομμιωσιν 

3 , ε»ν 5 Ὃ ͵ 
ὠυτες ἐρᾷ. εἰ δὲ καὶ ὠϑλητῇ ζυνησϑϑώ. ὦ Δώμι;», 

τέτων τινὶ» οἱ πωλαΐοιν τε καὶ ταν ἐρότιαδιν ὡ- 

σχβσιν, ρα ἂν ἠξίως ἀυτὸν, εἰ μὲν ολύπτῳ τὰ 

ἀγωνίζοιτο, κωὶ ἐς Αρκαδίην ἴ ἴοι, γενγοῦϊόν τε καὶ 
3 9 ᾿ ἥν ᾽ ὕὔ Ἄ 7 
ὠγωνϑθον εἰναι καὶ νὴ Δί εἰ πιυθιο ὧγοιπο, ἢ Μεμεο, 
3 -“ “ ͵ λ « 
ἐπιμελέσθαι τῷ σώμωτος"", ἐπειδὴ φανεροὶ οἱ ἀ- 

-» ᾿ “ 5 - ) 
γῶνες, καὶ τὸ σάδιω ἐν σπεδαίῳ τῆς Ἑλλάδος" “. 

3 ͵ ͵ δὲ Ἀ - 

ἀ δὲ θύοι φίλιππος Ολύμπιω. πόλεις ἠρηκῶς» ἢ0 
, -“ ᾽ δ Βιὸν, “ε φ ἡδὰ ».».».»ν 

τξτε πως Αλεξανδρος ἐπὶ τοῖς ἑαυτῷ νίκος ὠγῶ- 
᾿γ, “ γι ] Ά » ᾿ 

γὼ ἄγοι» χεῖρον ηδη πωρωδκευώζειν τὸ σῶμω, καὶ 
ὕὔ{ 5» ᾿ ͵ ᾽ 

μὴ φιλονείκως ἔχειν » ἐπειδὴ ἐν Ολύγθῳ ἐγωνιξίται, 
3 Ν ͵ ὙΒ Ἁ 5 ᾽ν ᾿ 5 
) Μακεδονίᾳ »ἢ Αἰγύπΐῳ ὁ ὠἐθλητῆς, ἀλλ μὴ ἐν 

Ν ᾿ ἱπν ΠΝ τ᾿ Ὁ Ἁ 9 4... 

Ἐλλησι» καὶ ταδίοις σοῖς ἐκξὶ, ὑπὸ μὲν δὴ τῶν λό- 

γῶν τάτων ὁ ἡ Δώμις ϑτω διωτεϑ ναί, Ῥν ὡς ζυ“. 

κωλύψασθαϊ, ἧδε ἐφ᾽ οἷς ἀυτὸς εἰρηνκὺς ἔτυχε, πα-- 

ρωιτέϊσθαΐ σε τὸν Ἀπολλώνιον ξυγγνώμην αἀὐυτῷ 
3 εἰ ͵ὔ εἶ Ε ᾿ ᾽ ΄ 

ἔχειν» εἰ μήπω κωταγενοηκωῶς ὦυτον, ἐς ξυμδελίαν 

ἧς καὶ πειθὼ τοιούτην ἔσει. ὁ δὲ, ἀνωλαμξά. 

' υ χ ὠυτὸν, ϑοΠν ἔφη. ξ γὰρ ἐπίπληξιν ποιέμε- 

γος, εἰλλεὶ τε μον ὑπογράφων σοι, «-αὔταω, εἶπον. 

τ τῷ Αϑήνῃσιν ] τϑέϊε ςοπϊθσεγα Μοσεὶ!. ἴῃ πιαγρίπε ἰερεη- 

ἄμπι εἴτ τῷ Αϑένῃσιν ΤΟ τὸ Αϑήνησι 4ππο ἃ ἐρίε “αἰ ἀοτᾶς, ρτῖμς 
«πὶ πὶ ὃς ΑΙ ἀϊπα μαθεῖ εὐϊτῖο ὅς οπιπε5 Μ558, ποτ. 

12 ἢ Ολυμπιάειν ἡ Πυϑοῖ] ἴῃ τοτίας πέπιρα Οτδεςοίδα ςοη- 

Ὁ ημ46 δ Οἰγπιρίος ὅς Ργεβίος [πὰ ο5 φοποιγγορατ,ς 

12 “βλέποι μὲν } ἡ ΡΓῸ κρὴ τοίοτιρη : νε ἸοδκΉ πες δὰ 
υἰτγτιτεπι,, αιιλδ ΡῬᾷηςος ἡ άεπι Ποπηΐπας γείρίσεγα ἀϊρπαῖιτ, 
Πο5 τᾶπιεπ 4005 γείριςϊτ, ΑὙΡῚ οςα}15, γτὶπ ργοπετσδῖο αἴοίτιγ, 
οδίδτιατνο (οἰςατ, ΝΠ τάπιεη βλέπετοι ἰεσογε ΠΊ8115 ἃς ρᾷυϊο 
Ροόλέγοις. -τίεηῇις Πτ, βίγεμέερς αμυϊά ἐπὶ ἃ Ρμςὶς ν᾽ Δογί » 
ἃ ἐπὶ τὶ οουὶς πη 65 οδίδγιδγε. 

14 εἰ μὲν Ολύμπιο ] εαϊτ, Μοτεῖ. οἱ μὴν 1 τἀπτεπ 1π πιᾶγ- 
Εἶπε εχ τὸ πἰθέζαγα ΡΟ ιεγαῦ εἰ μὲν) σιοὰ ὅς ΑἸάϊπα εὐἀϊτῖο ὅς 
οπιπος Μ88. ργοθδησ, ὃς (ἐπῇι5 ροίοιτ, 

15 ἐπιμελῆϑδαε τῷ σώματος } ἐδ σιγὰ σογρΟσῖς ΘΟχιπι αι] ἴῃ 

1.16.1. ς.35- 

ταϊτοηζοπη, ἤιε ΑἸ 14 ἀροηάτι ομλῖτταῦ, ἤπιδ 
δἀαρεηάμ μα ἀροοάατ,ῆιις ΑΠοαμιατας. Πππε 
ΠΟη Δ]]ΟαπΔτιΓ. Βοπιιπι νἱ ΠῚ ἸΡΊΌΙΓ ΓΠΠΠΙ ΓΤ 
εξ οροττοῖ, αἴας πος, ἡιοα ἀεΠάϊας αυϊάςπε, 
ΟὈΠοΧίμϑ (ἀρίθης, νε  ἴγας, γε] ἀπιοτί, νεῖ σγαραῖα, 
νΕ] ᾿ποοη ἀργία πιᾶρὶς “ΠῚ ΓΕΠΊΡΙ15 ἔογαῦ ἃ 
ΒΘΠβ, ΘΑ Π ξογιαίίε [τ σοπίοιυτηττ5.51 Ῥθοαπηι- 
ἰβ νοτῸ {εξ οδποχίμπη ἔδοουῖτ, ἂς νοπίαπι πποσίτς- 

ΠῚ ὕ ἩΠΠΠατη ἃς οἀϊιπι ςοπιταξξισαιπι, νεααϊνπα 
ὩΠἴΑ ντία ςοΠΊρΙοὗξαταγους Ῥεςιη115 ΘΠ ΠΊ ΠΟΠ, 

Ρε τ ΝΝ εξ οὐποχίῃβ, ὨΪΠ γεμετῖ ἀδάϊτις ἃς 
γοΠιαπι Ἰαχαϊ, ὅς νῖπο. Ε Αἰτοίγα! τη ππεγοιτῖ- 
(ες, 864 ξοτία. Βα γ]οπς ἔαςεγα σοηΐγα γάῖο- 
πειπ ΓΟἰ γα ὉΠ] Ππς τα εἴς δ ΣΝ ΑΠΠοπῖ5. 

πῃ αι ΟἸγπηριῖς, ἀξ ΠοΙρὴ π6 «οὐΠάοτας 
(ἀρίεπε νῖγο νθίαις ἃ Ἐπ κε τῆν πος ν]]αῖτε 
ἀείοτγγαιηι δεΐ ἘΠ ἀδαιος τορίοηεπι ἰβρίοης πὸ 
Ορίπαδῖπιγ εξ, Ππς ἤδτμεί: ἴῃ σοπίρε ει νῖγτι- 
τίς υἱταπι αἱ ἀραῖ, ἡμᾶς ρβιςος γείριςϊς ααὶ- 
ἄεπι πιουταϊημτι,, Πο5 ταλθη σεηζεηῖς ΘΟΕ] 5 
οδίογιαι, Ομοά ἢ Ποίας, ο Πλπηϊ, οζοιι- 
ΤΆϑ, ΘΟΓΙΠῚ ΠΟΠΊΡΕ αἰ σα] 4 Ἰμᾶϊαπι δυϊ Ῥὰῃ 
ὕπιπι οχογοθπε, ἀπ Ε ὌΜΉΣΝ οατη, 
ΟἸγπιρ! 19 αυϊάεπὶ ἄδοεττει 
᾿(δάϊατη αὐδοαῖ, ἔογίε 
οππάοπηηιθ, ΡῈΓ ἴὸ 
γε] Νεπηθα. σογρι5 αἱ 
ἤτγες {πηξ ἴῃ ᾿ἌΡΟπΕ5.,, δζ ἢ ἀρὴ 
παθοηταν ἴῃ Ῥτεῖο: { νψεγο ὙΓΌΙΡῊ5 ΟΧ] 
ΟἸγπιρία ςοἰοδγοε ΡΠΠ ρριια, γε] Πα 
ΧαποΥ ΡΓΟΡΙΕΓ νἱεϊοτιας, [π5 ἀρόποη. [Π{ἘΠ Πα 
ταϊπογα ἀΠΠἸσεητῖα ΦΟΡΕΙ͂Ν ΡΓΔΟΡΔΓΆΓΟΤΙΙΠῚ ῃδς 
νἱξουίας ἕοτς ἀρροίηεειη, εο 4ῃοά 1η ΟἸΪγη- 
το απ τη Μαςςάοηίϊα, [πὸ ΛΟΡΥΡΙΩς ςογταηάιιηχ 
{π| δι ἶθεαδ, Ποῆ Ἰητεῦ Οτδεςος, ἄς 1π εογτπν 
βλάϊίς, Ηδς (δ οτϑείοης Παπηΐς τὰ ἀπίπιο 4- 
ἔοέζαηι αἷτ, γε ριιάπιοτίς Τρίπιπη ἐοστπι αιαε ἀϊ- 
Χογαΐ ΓΙ ἰυεπξῆως ἈΡο οπίαπ, γε νοηϊατη ΠῸΣ 
ἄστει ἡὨΟΠπΠ} [815 1ΠΠ1π5 ποθ πο ρογίρεζἴο τα! α 
πὶ «Ομ πο δ αἴσπα Πιλάοτο ἀΐεις οἶϊει, Ψψε- 
τη ΑΡΟΙ]οη 5 νθηα δέζα : θοηΟ απϊπιο; 1η- 
αυϊς, οἴο, πϑαις ἐπῖπταΐ ΟὈἰπγραπαι σαυία, 
(ςἃ νὰ ἱπρθηϊβπη πηριαμ ΕἸ] αζομριε πᾶες 
Εἶχι. ᾿ Ὑρι 

τ] θιις ἀρ ον θ 115 εἴης. δα ποῖα οηϊηΐα. Ἐο ἐς 
τείρ! οἰ Οοτ. ΙΧ). 

16 τὰ ςάβιω ἐν ̓σπυδωῖῳ τῆς Ἑλλάδος] ἢ. ς, ἢλάϊα 4αδε τδης- 
4 πὶ γος [τί Θτδυὶς ὃς γα] ὰς ἀγάμα 1 ἴῃ ῥτρῖῖο εἴξης δρᾷ 
Ὅταεςος. ἐν σπαδαίῳ ᾿άεπι ἃς ἢ αἸχΙ δε ἐν σποδαίοις » {Π|701 Ἴ22167' 
γος φγάμες 7 [γίας. 81. τὸ ὁ σπεδαῖον νίατρας Λεἰβη, 11,2. νδ] ἀς 
ϑιγδεοηίδ ὃς ΝΊζΟςΪ 5 ςοτταπιίπο» αιθα ΚιΗϊς ἀτοῖς ὑπὲρ ἐδενὸς 
σποδκία. ΝΥθὶπ, ρτὸ ὦ σπκδαίῳ Βαθοῖ ἐν σπεδῦ» αιοὰ δρο ρτϑο- 
ἔεττοπι,ῇ ρετ πῖα ἤλτοτ, τ ἰεδιϊουΐ τὸ τεςερίδς, ῆτατα ΡΉγαῇς πο- 
το, ΓΕ πε 3. ὡς ἄτιμόν τι ΚᾺ “ἡ ἐν σπεδὴ τοῖς ὠνθρώποις.. 
1ἴοπὶ 1, 111, ς.4.. Ππ. ἐνπἥθνπερολ ἃ ἄτιμόν τι ̓ Χρὴ μὴ ἐν σπϑδῆ τοῖς 
ἀνϑρώπεις. 
Τὰ ξυγκαλύψαθνε} οὐδ, υὰ; Ρτορμάογε αἤοὶ: ἔν οαπεπτῖις 
τάπιεπ ἐγκαλύςτεθϑ αν ἡυιο αὶ εἴθπιΐο. τεβετε [οἹοδησ τα ἀηππὸ 
ῇοϑῖ. Ηἴπς ποιὸ παρτας ἐγκεκωλυμμένει» ὃς ἀνακαλυπῆή- 
εἴα ἰὰ πιρτίλτιιπ: (οἹεπιίδας.. 

Οἰπι 

ὌῃῳῃῳΨΨῃ.ῸΕ δ.“ 

ὁ Ὡχ,Α) 



μὴ 

{18.1.ς.3697. ΑΒΟΊΙΓΟΝΤΙ 

ΟΟΧΧΧΥῚ. ἔω δἀμποηϊει δαΐεισι Εππαςῇις. ὧς αὐ Ἀε- 

ΟΙΧΧΧΥΤῚΙ 
ν- 

ἃ 

δαὶ ΠΠππὶ ἱπιπταῖεε, νοηΐαπι, ἀἰχῖς, νΌΙ ᾷςτα 

ΠΝ τίτο βπογίηε Ῥοτδῖα. Ἱπάς ἰρίτιν (Δοτῖ- 
ἰδιήιις ρεγαξὶῖς [αἀ Ἀθρόπι] ρογγοχίε ο- 
οοιΐος ἴῃ (8 ςοπποτίοπβ, σοππσις ὅς 

᾿-: ψΘΠοΓΔ Ὁ 1115. Ἰπρτοῇο αἰαπη, ἦο δ], ἈῈχ 
αἷοθαι, ἄοπα εσῸ ἄξοςπι, 41 νίγιπη ἴς οὔ οχί- 

ΕἸ πγε ΠῚ ψμα!ῖςς εχ Ὁταρεῖα ΠυπαΠιαπη Δηζοα ἴῃ 
Πᾶς ρᾶγτεβ ἀοίδτιις εἴ. ΠΙς γεγο γοίροπάοῃβ, 

ποη ομπηΐα, ἱπηυίοθαῖ, τορι ϊαδο, οἈοχ. φοἀ 
ΨΏΠΠῚ «ιοά ταθ γάτα ἀςςαάπηη τη] ἢ ἰοςο 

Τπθεπες ἀπίπιο ροίταθο : Πείπιαιιο Ετοιτῖο- 

ταὶ σαπίαιτι τγαζζαγο ΠΟΟρΡΙΓ, ̓ ΔὈ Τρίο φᾶς ἰπ- 
ἀξ ἐχογίιι5. ἤορο, ἴζδαις, ἀἰχίτ, ΠῈ ΠΗ δΓΟ5 
Βηΐθιις Πιῖς δταις ὙΝ εχροϊὶι πᾶς, νεΓαπι» 
Παδιζατα τοῖτὰς ον το Ῥουτηίεταν, 414πὶ εἰς 

εἰπε. Ογάπο εἱς εηίπι, {Π ρατγία οχ- 
ΡυΪΠς πθρᾶς Ἰάς τὰ {μας ΡΓῸ ἮΝ ἀοςοροῖθ.. 

Ῥεγπϊτίαηταγ. ΑΠΠθοΠ5 τάσις Ἀεχ : ΕΓΕΙΓΙΙ, 
αἰχίε, νίημε δά ΤῊΝ ἴδῃ πα Ποίας τλοῖ τηᾶ- 
Ἰογιτπαας, πιρογαπη ἱπίς ἢ ΠΠΠπ|} Θχείζογε: πος 
᾿δπἰπι ἀγΠΊΪ5 ἱπιιαίογε οἰ πι, “Δ ΟὈΓΟΠῚ πι]1ἃ 
Πφοπαπῇ σαγὰ παδίτα ἔτ, οῸ ̓ ἥπε νΕ ροηβ ξιπαϊ-, 

τιι5 Ρογάθγογιγ. Ῥοῆπας γΟΓΟ ΠΟΥ ἁπηῖςος δά-᾿ ᾿ 
(τηδοπταγ, ἀαθόσας {Π|5 ϑαῖγάραπι, νίταπιδο- 
ΠιμπῚ. 401 τ65 ΘΟΓΠῚ ἱπ ογάϊποπ γοαΙραί. Τα 
ψΕΓΟ. μὰ τοϊσυα ἀοπᾶ οι ποῖ 
ἀςεἰρίοῦ ὈΟΠΙ4ΠῚ. ᾿ΠΉΊῸΪΓ. ἀΠῖσο5. ΠΟΠα 1. 
1{Πᾶς Ἄδα δ ΠΙΟιδιϊσεηζο δατοι : 
Τὰ ἰρίει ΨΈΓΟ ΠΕ]Π]αΠΕ τὰ ἱπάϊρσος ὃ πιο, γείροι- 
ἀἶτ, ἱπογιθηζίο ο115 ἃς ραπο, πᾶς πιὸ ᾿μαυιεε 
ΤΡ ΟΠ Ραίςαηί. ων 

ΠΙ ἱπαίςσοιη ᾿α ςΟἸΟαπογοηξιγ Ἰπσθῆς 
εἰαπιοῦ αἴῖο διιάϊειις οὔ, δαπας πογαπὶ ἰμχ- 
τὰ δυυϊογαπι. Εμογαῦ ποπιρα ἀςργοποηίῃς 
ΠΘαΠΌςΠας οπιτορία ρε]Πϊςς, σοποιπιθ 6 Π5 ΟΠ 
εἃ. ἃ ας πιοοζῇὶ [οἴδης, ραίγαης, Εἰιπιεῖ- 
5ο αἶγοα σγΠοςδΘι1ΠῚ ΠΟΠΊα Ἀρργοποηίαπι τταῖο- 
ΤΥ πο ἀπεὶ (οἴεης πιοίο γορὶϊ (δγα!. 856- 
ΟΥ̓ ἰτά ει ἱπτοῦ δππις ΠΟ 5. ἰαυηργίἄεπι ἔδπη!- 

τιαὸ οππη ἄπιοὶ ἀπιοτα Πδὶ {ἰδ οἱ, εἰσι (Ὁ 
ἴδπη ργαθοορ Πς οἰ πὶ, ΠΟΘ σιπὶ Θὰ (πποῆος πιΐ- 
(ζογοῖ, πὸ ις ΠΟ απ ἅτις πηάηιιπὶ ταηροτοῖ, γί- 

δα [0] οἱ 46 ἱπίιι5. ἐγὰης ςο- 
ε ἀλ ΔὈΠΙπογοῖ,. πυῆς ψΟΓΟ ΟἸΠῚ οΑ οϊαπι 

τοποιππιδεηζομι ἱπιιοπίς νἱτίσις ρατῖος ἀριά 
ἷ τὸ οΒξιηζοπΊ., ἄππι γοίοτγοῦ 5. Αρο]]οη τς 
«ιὰ πὶ δά Πλαπηϊάεπι τοίροχίε, νὰ αὶ ἀεπιοη- 
Πγαίατη ἰαπὶ σποῖεῖ ἀρριηρρδι, ιδς ἀἰ(οια 

ΗΝ ΧΧΥῚ. τ ἣν ἐντὶ πολλῶν] κὶ ἣν απ ρανθείας. 

Ὡς Μοκεῖ Τι, Βαδ ες ΑἸάϊπα δὲ οπῖπες Μϑ88, ποῆτ!. : ο 
Υ -" 5 ἀπὸ τῇ Δάτιδος «αἱ ἰυχία οὐπὶ Αὐτάρβετπο ἐχρθάϊτῖο 

οηΐτα Ἐτοιγιοηίος οἱϊπι ποτα ἀεπιαπάατα, Ηοτοά, 1. Ἱ, 94. 

600 εἴα πὶ φαρτίαΐ Ἐτειτιοεπίεβ δι {8 ὑπο τεῖτε εοὐοπι ι- 

ἜΥΕΎΊ, το: φυλιπι!5 Οτεῇ8 ἌμτΟΓο ἴῃ Ματᾷ Βοηΐο ΠΌῸΟΣ ςεςῖ- 

κἀευτθ ας. 

: μὴ περικ ἐπ εν αἱ τι ἐρ. Κϑὴ φἰλίφν] δὼ ὃν: Ὁ, 24. 1π15, 

ὅς Βη, 

ἜΓΥΑΑΝΕΒΕΝ Θ. 1. 9, 4) 

") 

, ΔΆ το" 19 ὔ . 
Αφιμμώων: τῷ ἐυνέχεν καὶ κωλῶντος εἰυτὸν 

Ὰ Ν 7ὔ 3 Ὁ Ἄ 7 πώρα τὸν βωσιλέω; ἀφίξομαι, εἶπεν, ἐπειδὴ τὰ πρὸς 
δον αὶ ν 32 ", Α β 
τὲς θεὲς ἐυ μοι ἔχη. θύσας ἕν κα ἐυξώμενος ἀπή4,πε- 

ριίξλεπέ μενός τε καὶ θαυμω ζόμενος Τξσχήματος. ὡς 

δὲ ἔσω παρῆλθε, δίδωμί σοι, ἔφη ὁ βασιλεὺς, δέκω 

δωρεες, ἄνδρα σεήγέμενος οἷος ὥπω τις ὠπὸ Ἑλλήνων 

ἦλϑεν. ὁ δὲ ὑπολαξῶν, ἐπάσας, εἶπεν, ὦ βασιλεῦ, 

παρομιτήσομαι. μίαν δὲ, ἣν ἀντὶ πολλῶν " δεκά.- 

δὼν ἱρξμμαι- προϑύμως αἰτήσω: καὶ ἅμω τὸνπε.- 

οὶ τῶν Ἐρετριέων διῆλϑε λόγον, ὠνωλαβῶὼν ἀπὸ 

τῷ Δατιδος΄. αἰτῶ ὃν, ἐφη: μὴ περικόπίεσθαι τὲς 

ἀθλίως - τως τῶν ῬρδΝ τε καὶ Ὃ λόφε". ἀλλὰ 

γε μέσαι σφᾶς μέτρον τῆς 7 ὃ Δωρέϊος ἐήμισε 

δεινὸν χὰ εἰ τῆς ἑυτῶν ἐκπεσόνητες, μήδ᾽ ἂν, ἃ ἀγη» 

ἐκείνης ᾿ἔχεσιν, ἕξεσι. ξυντιθέμενος δνὸ βασιλεὺς, 

Ἐρετριξις εἶπεν » εἰς μὲν τήν χθὲς ἡμέραν ἐμξ τε 

πολέμιοι καὶ πατέρων ἐμῶν ἦσαν, ἐπειδὴ ὅπλων 

ποτὲ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἥρξαν “- καὶ παρα, τὸ γέ- 
ΝΣ ἀυτῶν ὠφανισιϑείη. λοιπὸν δὲ οὐρὰς ἄναγε-- 
γράψψονται:» καὶ Ὄχαοι, τμμος ὠγαθὸς, 
ὃς δικαιώσει τὴν “χώρων. τεὶς δὲ ἐννέω δωρεὰ, ἔ ἐφη; 
ΔΩ ἃ ἢ λήψῃ: ἍΝ ὦ βασιλεῦ, εἶπεν, ἔπω φίλες 
ἐντωῦθα κτησά μην. ἐυτὸς δα ἐδενὸς δέ ἘΠ) ἐρηταῖ 

τος τῶν γε τραγημαίτων, ἔφη: καὶ τῶν ἄρτων, ὥ 
ὯΗ Ν - ε - 

μεήδεως τε κι λωμπρῶς ἐφιφώ. 

“ἃ 
1 οἰαῦτω διωλωλέντων πρὸς ἀλλήλως κραυγὴ 

ν βασιλείων ἐξαφειτηξει . ἐ ἐυνέχων καὶ γυνοικῶν 

ἅμα. ̓ ἀλητῖο ΟΝ ὡρῶ ἐυνοῦχός τις ἐπὶ μιῶ τῶν 

τῷ βξοιλελῳ. πωλλακῶν. διφ κατακεμενός τε 

καὶ, ὁπόσω οἱ μοιχοὶ, “πρώτων. καὶ ἦγον ἀυτὸν ἃ μ--: 

φὶ τὴν γυνωικωνίτιν, ἐπα τῆς κόμης, ὃν 

δὴ ἄγονται τρόπον οἱ “ἃ βασιλέως δξλοι. ἐπεὶ δὲ 

ὁ πρεσξύτωτος τῶν ἐυνέχων ἐρῶντω μὲν αἰὐξὸ τ ΤΊ 

γυναικὸς πάλαι ἠσθῆσθαι. ἔζη, καὶ ΩΝ 

μὴ ἡ διωλέγεσιϑαι᾽ ἀυτῇ: μὴ δὲ ἀπγσθαι δέρης, 

ἥ χειρὸς: μηδὲ κοσμᾶν ταύτην ΠΟ τῶν ἔνδον. γῦν 

δὲ καὶ ξυ κατακείμενον ἐυρηκένωι», καὶ ἀνδριξόμε- 
- ῃ “Ἢ Γ' , , 2 γον ὦ πὶ τὴν γυνωικῶώ. ὁ μεν ̓ Ασπολλῶώνιος ες τὸν Δώμιν 

ἄδεν, ὡς δὴ τῷ λές ἀποδεδ' εἰ μένε, ὃς ἐφιλοσοζξτο 

ἃ ὃ Δαρεῖος ἐνόμισε] Ἠετοάοι. ]. ΥἹ. ς, π9. 
ς μὴδ᾽ ἀν ἃ ἀντ᾽ ἐκείνης) ὁπιλος Μ58, ποτὶ Βα επι μηδ᾽ 

ἣν ἀντ᾽ ἐκείνης. 

6 ἕπλων ποτὲ ἐφ᾽ ἐμ- ἦρξαν Ηετοάοε,],Υ, ς, 99. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΨΝΊΤΙ, 
εὐϊιῖς., ΒΆθ τς Μ58. 

ἃ δηαλέγεδγαι 1 οπιὴς5. Μ58, ποίεε ἰεβιιης προσδ)αλέγεοθαι. 

Ε, φυτοῖς 

1 τῶν τῷ Βασιλέως 1 ἐχοϊ ἀοταί τῷ εχ 



ΤΝ 
τὴν 

46 ΡΤ Θὴ ΛΚ ΓΑΥΤ ἡ 8 ΡῈ τ ὙΩΝΜΑ ΛΡ.1:ς.38. 

ἰυτοῖς" κε τϑκαὶ ἐύανοι τὸ Ἰην εἰναι. ὃ δὲ δω- 

σιλεὺς ἼᾺ τὲς παρόντας, ἀλλὰ ἀϊσιχρὸν γε“: 

εἶπεν, ῶ Ὁ ἄνδρες. πωρόντος μέν ̓ Απολλωνίω, ἄερ 

σωφροσύνης ἡμῶς, ἀλλο μὴ τῶτον , ὠπο 

σϑα!. τί ἕν κελέυεις, Απολλώνιε, παθέϊν εἰυτὸν ᾿ 
δὲ 3 ἈΝ 2 ὦ Ἅ ἌΝ ͵ ΠΑΝ 

ε ὡλλο; ἤ ζῆν; εἶπε; πώρα τὴν παντῶν ὥποκρι- 
᾿ “ ες ᾿ 2 

γώμενος δόξαν. ἀνερυϑριώσως δ᾽ ὁ βασιλευς, εἰτω 
᾿ που ἢ " ἀν ἡ ἢ “ 

αὶ πολλῶν, ἔζη, ϑανώτων ἀξιος , ὑζέρπων ὅτος 
Δ» ν ΧΊΟΝ ἃ ἘΡΕ Δ, ,ὔ 

τῆν ἐυνὴν τήν ἐμήν; δ᾽ ἐχ ὑπὲρ ξυγγνώμης - 
"7 “ - 5 32 ΓΈ ὧν 
ἐῷη; δασιλεῦ, ταῦτω εἰπὸν, ὠλλ᾽ ὑπὲρ τιμωρίας; 
ὰ , ᾿ εὖ ͵ “ Ν 
ἢ ὠποκναΐσει ἐὐυτον. εἰ γώρ ζήσεται νοσῶν, καὶ ἐ- 

͵ὔ « ͵ 7ὔ -“ ͵ ᾿Ὶ δυνάτων ὡπήομενος"; κωὶ μήτε σίτω μήτε ποτὼ 
«“ ᾿ ἵ ,ὔ ὕ τ ἢ ὖ δ 
ἥσει ἀυτὸν, μήτε ϑεώμωτα, ὦ σέ τε καὶ τὰς σοι ξυν- 

ΕῚ -“Ἤ ,ὔ ε 

ὄντως “ ἐυζρανέϊ. πηδήσεταί τε ἡ καρδία 7. 8α- 
γ » {Ψ“ ὰ δ ἷμ Ν᾿ οὖ 

μο ἐκϑιρώσκοντος τῷ ὑπνξ» ὃ δὴ κα περὶ τὸς 

ἐδαντάξιᾳ : γεσύαι καί τίς μὲν ὅτω ἔνα 

τήξει ἰυαόγδ; τὶς δὲ ὅτω λοιμὸς ἜΑΦΉΟΝ τὰ 

σπλάγχ ὩΣ εἰ δὲ μὴ τῶν φλλ ψυχῶν. ει εἰ τιοὶ »ὠυ- 
ΦΡΟΝΣ ἔγνω 

τὸς, ὦ ΜΙ εὖ, δεησετοί σώ ποτε καὶ ἀπορτῶ 
ὑ δον δ 

ἐυ]ὸν, ἢ η ἑωυτὸ γε ἀποκΊενεϊ, πο)λὰ ὀλοφυρό, γος ἊΝ μι 

πωρᾶσαν "5 ἐν ἢ μὴ ἐυθὺς ὠπέϑανε. τῶτο μὲν: Οὰ 

ξτον τῷ Απολλωνίς, καὶ ὅτῳ σοβόν τε καὶ ἣμ ἐρον, 

ἐφ᾽ ὦ ὁ ἡ βασιλεὺς ἀνῆκε τὸν ϑιάνωτον τῷ ἐυνείχῳ. 

ραν δὲ ποτε πρὸς ϑήραν γίγνεσθαι τῶν ἐν 

τοῖς ων ὁ οἱς᾽ χωρίων. ῳ ἃς λέοντές τε ἀπό- 

κεῖνται τοῖς βαιβεμῖςα καὶ ἄρκτοι, Κ καὶ ἡπαρδάλαις, 

ἠξίε. τὸν Απολλώνιον παρατυχῶν 
εἶ ̓ ϑηρᾶντι. ὁ δ γι 

ἐκλέλησαι; ῶ ἡ βασιλεῦ, ἐφη: ὅτι. μηδ δὲ ἰδῆ τᾺ σοι 

παρατυγχόνω " Ὑ καὶ ἄλλως, ἐχ ηδν ϑηρ
ίαρ βεξ ΜΝ 

σανισιμένοις » καὶ ΠΗ τὴν τὰ τῆν ἑωυτῶν δὲ- 

δυλωμένοις ἐπιτίθεσθαι. ἐρομένε δὲ ἀυτὸντῷ δα- 

σιλέως. πῶ δὴν βιβαίως καὶ ἀσφωλῶς ἄρχοι: 
Ἰο να Ὅν Ὁ δι ΝᾺ ΜΕΝ 

πολλὲς, ἔφη, τιμῶν, πισένων δὲ ξ ὀλίγοις. τς 

ᾧ ἌΝΩ δέ Ἔ εν θὲ πότε ΟῚ: Συρίως ἀφέντος περὶ κω- 
τ ΤΝΝ 

μῶν , Οἱ “μοι, δύο ̓ πῦρ, τῷ Ζεύγμωτι ᾿ καὶ Φφά- 

σκοντος ὑπακηκοένωι μεν ἀἰυ7ὰς Αντιό χω ὭΣ, Σελεύκῳ 

πώλων νῦν δὲυύπ᾽ εἰυτῷ εἰνεία Ῥωμαίοις προσηκδσας. 
ΠΝ 

3 ὃς ἐφιλοσοφῶτο ἀυτοῖς ] Πιρτᾷ ς. 34. 

4. αἰσχράν γε] γε ΔἀαἰαἸπιι5 εχ οοά. Ψιρίμαι,, ὝΝ 
ς ἀδυνώτων ἀπῆόμενος) γε οτεπι [ΟΠ] 1σ ες πιο]ίξαθ, ἀμιαπι Ρεῖς- ὶ 

βεετε ποῦ ροίπι, 4μἱ Εππιοῆα ἤτ. 
6 τὲς σοι ξυνόντως ] ΟΠΊΙΠΠΊΙΙ5 πο, μας σὺναητς σοὶ, 

αιᾶπι Βαθεῦδητ εἀϊτίοπες ρυίογαθ., οΟ ἀϊςιπῚ ποβτοτιπι ἅιτο- 

τίτατε ἀοέ!ι Ρατίτοτ. ἃς Γατίοπα, ἐννιὰ 
7 πηδησεταί τοὺ ἡ καρδία} ῃςε ΒΆΡΡΒΟΙ ἴῃ που ΠΠπτο 110 ὕπο ε΄ 

αβείξιι ἀπιογὶς τὸ μοι τὰν καρδίαν ἐν ςἤθεσιν ἐπτόασε. ᾿ 
8 τήξει! ἀντὸν ) δος αοηιιο εἰεβαητες γε σεῖοτα Ἔχρῦε 

πιοάοϊαπάατα ΡΟεΙτὰ λεπῆον δ᾽ ἀυτίκα χρῶ πὺρ ὑποδεδρόςις τ 
μακεν- 

9 ἐπιϑεύψε!] Ἰεϑιοπεπι ἤδης γειοσδιΐ εχ ἀρήμαι ΑΙδι- 

1πίογ ο05 [πογαῖ, 48 οο, σιοά Ἐπιππςὶ ποτε. 
ετίαιτι ᾿πΠοϊαπτιγ. ἈΕΧ απζοπὶ Δα 6058, 48] ρ- 
Ραγοθδης ἰρί!, Ο λυδιΝ ἀϊςεῦας, ἀθοογιπι 
ἔογεῦ,ο ὙἹ],  Ρίαείξητο δρᾶ ΠΟΞΑΡοΙΙουΐο ἃ ἄς οα- 
Πίτατο τρίς, ΠΟ ΨΕΓῸ ΕμΠῚ ροίιΠ15.. (ΘπΓΘη 
ἔοτγε, Οοά Ἰρίτηγ 111 Πιρρ!είμηι 1 
Αρο ]οηὶ ὃ Οὐοά πᾶπη αἰϊπμὰ γεγο, ἱπαύϊοραξ 
1Π|ς, Παζιατη ΠΗ Ποστρίιπι, νὰ νἱμαεῦ αιαιπ» 
φυϊάοιι (ξητοπείατη. σοπίγα οπιηίαπη ργοηπη- 
οἴαρας ορίπίοπς οἴη. Ἐχιδείζεης Ἰρίτηγ ἈΟΧ ) 
ποπης γόγο, ἀἰχις, ἢ ϑπνπα τπτοττο οἴ χαδον (0 1}]|ς, 
41 πιοιπι Ἣ 

οΒαχ, (ά ὡρμὶ ΠΡ νί ̓ ς ΤΉ Μὴ όρτο ἘΠῚ 
Θιοίαυ δὶ ΘΠΙΠῚΙη γἱτὰ ἀπο ἘΠῚ ἃ ας 

ΘΥΑΙΙΙΚ [ΡΠ] ογῖτ. πες (ρεϑδοιῃ ι; ΙΞ 
ἀεϊςέϊαηει [ιπιΐϊατος. [πιο εὐ! ἙυβΊάοη- 

Ροῇ ΟΕ Υ βαυροῦ 

πηαηζο5, Ἰδι ΝΑ ΟἾΕχ, δ δα νυ ΠΟΥ 
ἀπθο85: ἀπ ΠΡ 1 Πρίς πποστοηι φοΠ τοι Ῥιβοίξη- 
τοις ἀἴεππι Ὠλμ]εῖ5 ἀορΙογαηβ, απο ἐὰ ποπ. [- 
εἶπα πιοσὶ [Ὁ] ΠἸσιιογῖς. Ταὶς ἴταηας δαῖτ Αροὶ- 
Ἰοπῖ! γείροπίμπι. ταπὶ ργιάρηβ., ἀβι. ΠΊΟΣ 
4ιοά [δομξι5 ῈΧ πΊοστῖ5 εαππςῃο ΓΕ ΠΉΠΠΠΙρ- 
ῬΙΙσΙΠ11. , Ι 

οι ΡογτῸ Κοχ νεπδίιοηὶ εἰυ 1ΠΟ11111- ΟΧΧΧΙΧ 
Ῥεῖς νϑῖοσ, 4μα}15 ἱππίεο! (οἷεε ἰπ τεριοηίθιις 
απα6 Ραγαά!ίος ἀίοἰμππης, ᾿π ααϊριι5. ἰοοπος 
θα θαγῚ5 αἰογιδητζι, ὧς νυ Ἂς ραπτογας. το- 
βδαῖς ΑΡΟΠΟΠΙμπῚ, νεργαοῖτο ΠΌῚ ὃ π νε- 
παπίῖ. ΠΙῸ νεῦο ΟὈ] ΕΠ Πς 65, αἱεαῖνο ἈΘχ, αιοά 
πὸ [Δογιῆσαπει σα! δ πῃ ΓΙΌ] ῥταοο οἵο (Οἰδαπαῦ 
Αἴ ΑἸϊας ΠΟΘ ΙΕ ῬάΓΙΠῚ ἱπσ πη ἀτπὶ ο[ἢ [ογ 5 πλ1- 
(ἔγς αήηέει5. ὧς ργδείεγ παζηγαγη Πιαπι ἰη (Οτι- 
ταξεπι τξἀαϑῆς Ἰαϊαϊατί. Τπτεγγορσαητι τοτ Κο- 
δὶ αοπαιη ραξίο ἢ 0116 δὲ ἤγπχπμ Παθεγο τα- 
Βπθπὶ παρα ἡ τείροπαάϊς Αρο]οπίας, ἢ πημτ5 
Πιοπογεῖη, ΠάςπΊ Ρϑιςῖ5 παδιιογῖθ, Θάπιαις» 
ϑυγίας τομάρι, ΟΥ̓ΑΓΟΓΟΝ δὰ οἴπτι τη1- 
Πῆδε. ἀς ἀποθι5. ΟΡ ΠΟΥ, νἱοῖδ Ῥγορς νγθοπι» 
Ζοιιρπιδεῖς : : αἱ ΥΒΙΟΙΝ 1Π|Ὸς Απείοςο ὅς 
φείξηοο ὀΠμπη Ῥάγας, ππῆς ἰρί! εἢϊε ὁὉ- 
ΠΟΧΙα5.», πὶ Ἀομηδηῖς ταπη ἀοθεαπειΣ : 

πᾶ, δὰ Μϑ. Ν γατ5]. (γρρεγε επῖπὶ ΠΟΣΞ νἱΐζεγα ἔλπιθς σα- 
δε, ἀϊοίεα., 
᾿ το τὴν παρῆσαν ΟΠπιπε5 σοάϊςες ποῆτί αἀάμπε ταύτην ἡμέ 

ὶ ραν: 6110 τ πιεη ἈΠιιπιβηζο ἢ] 81] Οριι5 ἐγᾶτ, 
ἼὍΑΡ, ιφοῖς χναμῖος ̓  παραδείσοις ] ἀς Ρεγσιπη Ῥαταάϊ- 

Π6Γ Βοττῖ5, ἐμῆς {μοι ᾿Ἀπἰπιϑητίδιις νι, ΒηΠοα, 18.1. ἀε 
οΤΈΒη. Ῥεῖ ρ.52. Ἢ: ἊΝ ἣν ὅν 

ἢ παρετυγχνω ἘΠ ἐπρμᾷι οβζαμε οτἰαπι ραυ]ο ἀπ 
ὙΝΩΣ 11}. Ρτίοτος, βἀϊτίοποϑ : πο 

υρέας. ἄρχοντος} ῬῪ 
δηϊ πὶ ἈοππαπΆ ΠΟ το ΠΊρΟῚ 
ΡΙΟΓΕΚ [Πτογρ οῦεβ: ΕΥ̓ 

4 Ζεύγματι] νὶἀ, ποίᾳ 

1λ6. τῃτε σίτοτ, Ργουίη ἴα 

ἀἐὴ Εἰ 

᾿ᾷὶ αἰ ἀπε Ῥτδοτοτῖα ἢ πιᾶὶς 



- 

ἐν δα 
ἃ ἘΠ ΑΡ βετοος 

" ν 

110.1.ς.30.. ΑΡΟΥΜΟΝΤΙΙ 

ὃς Αταθο8 αιϊάεπταίαιις Αγπιοηίοϑ Υἱςἰ5 Π|]]Ας 
τοί οΠϊας ἱπέογγο : ἰρίαπη αὐτοπι ταπίο ρατῖο 

ιπιῖτοθ Πιο58 {ἸρεγργεΠαπι ᾿ ἘΧΠΔαΓΙΓΕΘΟΚ, μαίῃ 

ἔπδε ρος εἤξηι 4ιᾶπὶ Κοπηαπᾶς αἰπίοη 15. Κὸχ 

αι {ξεξάσγε 1πΠΠ|8 ὁγατογ θη, ΠῸ5 ρασοβ, 

ἀϊχις Αροϊ οὶ, Αεσες, πο5 ποηλπαγηηξ, πηαΐο- 
τῖδι5 πποῖς ςοηοαῆογο ργὸ [ογῖβ ὁἀπολη ας, 
4{πῶ6 ἃ ΠΟὺἰ5 ςαρῖᾶο ττὰη5 ἘΌΡΓατΕΠΊ αἀ ἐος 
πλταπιγ, [Π|ὶ νεὸς ταπαπατα Πούιμτι ΟὈΠΙ, 
ΓΕ5 ποιιαβ ἃς Ρίαῃε ἱπίαιιας τπο]ππταγ. ΤΙΌΙ 
Τρία αυϊα {{π ΠΟΙ νεὶϊς Ιορατίο νἱάετγ ἢ Μο- 
ἄξγαταπι,, αἰχιῖ, ο Ἀὸχ, οοπίδο, δὲ 1π{{8Ππ|.. 
ςαπὶ 4πᾶς [6 ἱΠ|1|0 Θτίατι ἕο ποτα ροζεγάηῖ, νῦ 
ἅπας ἤπὸ ἰπ εογιπὶ ἀϊτίοης Ῥοίτα,, Ὀοηὰ τπὰ., 
ψΟϊπηγαῖο ἀσατίγογα ππαΐπτ. Αταιθ μος ΕΔ 
Δα Πά1τ: ποη οροζίογε νἹ σου σαυία,, ἀμ ΐις 
πηδίογοβ ρυϊπατὶ ἕογες οὐδ ροΠ]άογο (Οἰσδησ, 
ξοπτοπείοποιι ει πὶ ἈοπηδηΙ5 (δ ίγε, πος Ὁ] 
εἴα ργῸ πιδίουίθιι5 [πςιρίε πα εἤς. Αὐστο- 
τ ητὶ ἱτοπὶ ἈΘρῚ απ θη τλπ πηαΐτα, τὰ Π ἄἀϊαϊπα, 
ἦε πὶ ων ἐῆψι οὐ ἶφι , να γοίρίγαγς ζοα- 
οι 'καχ ὅτήας αἰξαπείδιις αἴχοιίτ,, Δρο ϊοπί- 
τ]. νὰ ΠΟ ΠΊΟ40 τορπιιη. [δ Ἰρίατη οἰἰαπ1» 
πιογτοπη ράγιπη απ σαγοῖ, οΠζςοΙΠς, 

"ΜΝ 

᾿ Οὐδ νοῖο {ι Ἑπρῆγαις αὥπηὶ 1Ρῇ αἷϊ- 
υαπάο Ἀςρο τποηῆτγαμτς, αἴας μα] τδὶ ἀς 
τηϊγάπάο ̓  νἱάοταγ οροτοῦ ἀϊσοητε : νεγθος- 
ταπὶ [αταπι τοργιπηθης Αροϊ]οηΐας., ἰά νοτο, 
αἰεδας, πιϊγαι ἀπ. ὁ Ἀοχ, ἔογθε ππασὶς, {1 Ῥεῖ 
ἀρίππι ἤπαϊιπι πάτο ργοβαπάμπι, αἄθο ναΐο- 
ταπὶ ἐχρεγεπὶ ρα ϊθιι5. ἱποράογοείθ, [πᾶς 
εὐπη πῖγος. Εςδαταήοτγιπι εἰάεπι οἴεπέοτει, 
ἀϊςογείαιθ Ποοτιπι παης εἴα Πα Ιτατί πο ΠῚ: 
Ῥεογιπι. {Π|π  ᾿παυίοθάς, Παθιτατῖο ςογτς ποη.» 
εἴ, νεγαπι νίγογιιπῃ [τ νογο, πείςιο : παππ Γᾶςε- 
ἀαευποηίογιτη, οἴ ΟΧ, οἰ Ὠἶτ5 ΠῚΠΓΟΓΙΠῚ ΕΧΡΕΓ5 
ςοπαϊτα οἴ, αγίϊδ οὐ ΒΚ ΟΧ νἱς 8 ἴηγὰ ἀἸςογεῖ, 
ἰαέξαγεζαις ἀριά Αρο]]οπίππι, αιο ἴῃ νπᾶ ἀιι- 
ἀϊεπάα ται δἰ άτιπι ςομ[πρῇηοε : τατάς, 
τείροπάϊε Π|ς, μοί ἰιητιιπι εἰξ, ἱπιιθηϊι. ΑἸΙᾺ 

Θριπίδο οχ ργουίηςῖα νἐπίγεπε ςορίο- 
εἰαὺ Ἰτῖβ ἀρεγτίς νἹ Ὁ Ρεςιηίας αχ οἴϊεπάιϊε, 

: αν ὦ (ΟΠ]ΠἸοίταπϑ : τρίξ δι- 
ΜΙΠΠ εογίππι ἡπὰς νἱάοερας δαμπηίγὰ- 

Ῥίσος βεπηβ. ΜΑΣ 

τἷς : χίπιῖας, ἀεἰοτι δίς αὐτοσ ΤΑδτὶ μά τῇ ς. 1. υᾶπι- 
ΝΠ ΤΟΝ, εἷς μεῆν ἢ ἀβο ΒΟ Β15. ΜΠ: 

ἰτυπι [δ ρτο ηρ  Ἰςεπὶ ἐογαι, ΠΟ] οτίδιις αρτὲ αἰ ΠΙπόξοτιὰπι, 
ἀαΐθιις αιια!ϊ ογοίσεπείιιπη, γε Ψ]εγᾶ αι οπυιῖς ΡτΟ ΧΙ ΠΊι5 

ΠΡῸΣ ἐπι πογεῦ, ἀπιδίτιιπι βι Ὲ ἸΝ μρυνος, 
ἀϊποπη ἀτβεηῖο » ἹἘρείπταπι ἀαγο ΕΠΠΣ,. ἰταις μαθὸ εἴς 
το χῷ ὅ0λς ῬΗοίγαρα γοίρι οι» ποιίπι ἀν Ι ὺ 

ς ὦ τῇ ἀντῶν ὄντα] (δίας. γῆν ΄υοα Εδαιιοας ποῖτο εἰ] !- 

Ἑκβατ. τεύχη 1 Μίιτος Εςδατοπογιπι ἡ σ τ ἀἰηῖς ὅς 

τ Πγιυόζαγασι ἀεἴς ὈγΙ δὶς Ηογοά. 1.1. ἐαρ. 98. 

ὙΧΥΤΑΕΝΒΟΝ Ὁ Γ 8. 47 

καὶ τὲς μὲν Αῤῥαιίως τε καὶ Αρμενίως μὴ ἐνοχλὲν 

τοὶς κώμας, ἀυτὸν δὲ ὑπερίβωΐνοντα τοσαύτην γῆν» 

καρπϑσθαι σφᾶς. ὡς ὠυτξ μᾶλλον ἢ Ῥωμαίων ᾧ- 

σὰς: μεταςησώμενος ὁ βασιλεὺς τὲς πρέσβεις, 

τὸς μὲν κῶμας ταύτας, Απολλώνιε; ἔφη. ξυνε- 

χώρησαν τοῖς ἐμοῖς προγόνοις οἱ βασιλᾶς, ἃς ἐξ- 

ον; τροζῆς ἐνεκῶ Ἐῶν ϑηρίων, ἃ πορῤ ἡμῖν ἕλι- 

σκόμενα Φοιτῶσιν ἐς τὴν ἐκείνων διοὶ τῷ Εὐφρώτε. 
ὩΝν 5 ᾿ς , ᾿ “ Ν οἵδ᾽, ὥσπερ ἐκλωϑόμενοι τότε, καμνῶν τε καὶ ἀδί. 
«ἱ ῳ »» 3 7 ΩΣ . “κὼν ἁπτόνται. τίς ὃν φωίνεταί σοι «ἧς πρεσβείως 
εν ) “ ““ ιν ἐκ. 
ονδςν μέτριος, ὦ βασιλεῦ, εζη, καὶ ἐπιεικὴς» εἰ 
κω ᾿ ᾿ ΠΡ, “΄ ὙῚ ἃ δύνανται καὶ ἄκοντος, ἔχειν, ἐν τῇ ἐυτῶν ὄντα", 

, “Ψ, ε ΄ “- 
βέλονται παρ᾽ ἑκόντος ἑυρίσκεσθαι μᾶλλον. προσ- 

ἢ δὲ ΝΟ δῶ ἘΠ -“ Ἂ 7 ͵ ετίδει δὲ» τὸ μη δὲν ὑπερ κωμῶν, ὧν μείζες κέκτηγ.- 
] τ δὴ “ ͵ Ἃ ται τάχω καὶ ἰδιῶται, δ' Ἰοφερεσίναι πρὸς Ῥωμαίες, 

κ ! συλ ες ἵ , ᾿ 
κὠὶ πόλεμον ἐδ ὑπερ ῥεγώλων αἶρεσίϑιαι. γοσῶντε 

γῸ ὁ ἢ . ἋΣ λ ον ψ'ι" δὲ τῷ" βασιλεῖ πώρῶν, τοσαῦτα τε καὶ ὕὅτω 8 κα, 

περὶ ψυχῆς διεξῆλθεν, ὡς τὸν βασιλέα ἀνωπνεῦς- 
ΩΣ ᾿ Ν ᾿] ᾽ Ἂς δ Ἔ ὰ 

δα)» κωὶ πρὸς τὸς πωροντῶς ἐἰπ έϊν, ὅτι Απολλώγιος 
ἀν ᾿ -“ ͵ 3 ᾿ 

 χ ὑπὲρ τῆς βασιλείας μόνης εἰζῷροντις ἂν ἔζργαν- 
» " ᾿ ΕΝ σαΐ μεν» ὠλλὼ καὶ ὑπὲρ τῷ ϑανάτα. 
»ὦ δὲ ͵ὕ ᾿ ἜΝ ΩΝ } ἡν δε σηραγγώ, τήν ὑπὸ τῷ Ἑυφρατῃ", δὲ 

Ρ ΤΣ .ὡ “ , ΄ Ὥ ἀγύντος ποτε ἀὐτῷ τὲ βασιλέως, καί, τί σοι φαΐ. 
λ “ ΕΠ γετα! τὸ ϑαῦμο; εἰπόντος: κατωξαλεν τὴν τερώ»- 

᾿; ε , “ ὙΠ ἘΠ Ἶ τεργίαν ὁ Ἀπολλώνιος, ϑαῦμω ὧν ἦν, ὦ βασιλεῦ. 
Ψ - » ἢ “»“. - “ « ὶ ἔφη: εἰ δὶ ἀυτῷ τῷ ποταμ8ν βαϑέος ὅτω καὶ ἀ- 

, Ά - ΕΒ μ πόρξ ὄντος » πέζῃ ἐδάδιζετε. δείξαντος δὲ καὶ τὰ 
ἂν ᾿ ἤΦ δ». ὦ ν κ“ ͵ : ἐν Ἐὶ ξατάνοις τείχη » καὶ ϑεῶν ζάσκοντος εἶναι 

γε ἐν" ὙΥθεὦ ΜΡ, Ὁ ὧν ΣΝ “ τοαῦτω οἰκησὶν᾽. “᾽εῶν μεν ξκ εἰσὶν ὅλως οἴκήσις, ἐἰ- 
ΝΑ ν᾿ “ εὖ πεν, εἰ δὲ ἀνδρῶν, ἐκ οἴδω" κἡὶ γάρ Λακεδαιμονίων, 

ὦ βασιλεῦ, πόλις ὠτεί ὠκιξα! 2. καὶ ) : ς : ὑχιςος ὠκισαι . ἄώΐ μὴν 
ἂν ᾿᾿ 

3 »-" καὶ δίκην τινὰ δικάσωντος ἀυτῷ κώμαις ;» χκαὲ 
Ν ἣν υ Ά » ᾿ ππ, ς : 

μεγωλοφρονεμιενξ προς τὸν Απολλώγιον, ὡς δυῶν 
Ψ: ᾽ ΜΗ, “ -»“ δῇ ᾿ 7, δὰ Ἧ Ὅν: Ν 
ἡμέροιν ἠκροώμιενος εἰη τῆς δίκης» βεαδέως γε, τὴῇ 
" Ἀν “ 7 ῤξ πσααν, ἢ 
εᾧη: τὸ δικοίίον ευρες. γρήμνουτῶν δὲ ἐκ τῆς ὑπηκόῳ, 

, δ 5 Β ᾿ ὙΦ 
Φοιτησάντων ἄοτε οὐθούον, εἰνοίξας τὰς ϑησαυρὲς - 

͵ ἈΡῚ ͵ . ὙΌ 
ἐδείκνυ τῷ ἀνδρὶ τε χοήμαπῶ: υἱπιαγέμενος ντον 

ἐς ἐπιθυμίαν πλέτε" ὁ δὲ, ἐδὲν ὧν εἶδε ϑαυμά- 

3 ϑεῶν φάσκοντος εἶναι ταῦτα οἴκησιν  Ρυϊο Ἀερεῆη Ιοςι- 
ὕππὶ πιοτο ὈΥΙ ΘΠ 4 ΤΠ, 41 ΕπἸϑἀπηὁ ἀμ πη 3ριιὰ ΟΠ Α ΠῚ ΠῚ, 2. 

᾿ ΝΙπίας ἀἰοίτυν ἘΞΩΎΤΥΝ ΓΎΊΔ ΝΡ θγόε γάρ ἀρογης 
2 ἀτείχιξος ὠκίται } (Ἐη {5 εἴδ, 1,4 οὐ Δ οι ΟΠ οΥιπὶ ντρ 6 ΠῚ 
4388 νιτῖ5 ξοττίθιις ἱποο τυ, πτοεπὶΐς ςᾶγεγὲ , ποΐειγο (ἀομὲ 
᾿Ἀρο!]οπίιπι, ἀπ Ἐφδαταπα, νγθ5 πο οπίδιις τάπὶ ργοῦε πιυηΐζα, 
Ἰηςοΐας Βαρεας γῖγος Ἔογιοβ : δι 165 ἴοι] σοῦ ἢ μαδϑαι 
πιο φπῖθιι5 ΠῚ ΠιΔρίς 4ι14π| 1, ἀσοαφοπΊοη πήϊσοαῖ, ᾿ 
ες ἀνοίξας τες ϑηξαυρες } τὴδηϊε 6 δαάειη Ῥατγαῆς αιϊλε 

ΜΜατιιαεὶ 011. ἀνοίξαντες τες ϑησαυρες αντῶν. Νεδῖρε ϑᾳσαυϑ 
εὐ εἰρία ατοᾶ γοὶ τθοοᾶν Υδὶ τος ργφοιἃς αἴϊογηδηζης, 

ΡῚ 

δας, 



43. ΤῊ ΛΟ ΜΆ ΓΑΥΕ ΘΕ ΡΜ Ἃ 
ν »“ γ 2 -“ ,ὔ 

σας: σοὶ ταῦτω; ἐφη- ὦ βασιλεῦ, χρημώτω», ἐμοὶ 
1 ΕΝ 5 “ , »“᾿ “ 

δὲ ὠχύρο" τὶ ὧν ὅν» εῷη; πρώττῶν, Ἀώλως ὠυτοις 
«- ; ᾿ “ Ν Δ 3 

χρησαίμην; χρώμενος, εφη. βώσιλευς γάρ εἰ. 

Πρ τοιαῦτο πρὸς τὸν βασιλέω ἐπῶν, καὶ 

φυχῶν ἀυτξ δπρϑύμυ πράττειν ἃ ξυνεβέλευσεν, ετί 

"καὶ τῆς προς τὲς μώγες ζυνεσίως ἱκανῶς ἔχων. 

ἄγε ὥΔάμι, ἔφη. ἐς Ἰνδες ἢ ζῶμεν. οἱ μὲν γῶρ τοῖς 

Λωτοφώχγοις φροσπλεύσαντες᾽» ἀπήγοντο τῶν οἰ- 

κείων ἠθῶν ὑπὸ τῷ βι ὥμώτος. ἡμέϊς δὲ, ἐδὲ γευό-. 

μενοΐ τινος τῶν ΚΕ νὰ καιϑήμεθα πλείω χρόνον 

τῇ εἰκότος τε καὶ ξυμμέτρε. κεῤμοὶ, ἔφη ὃ Δάμις, ὑ- 

περδοκξ ταῦτω. ἐπεὶ δὲ ἐνεθυμέμην τὸν χρόνον" 

ὃν ἐν τῇ λεαίνῃ διεσκέψψω᾽, περιέμενον ἰγυσιϑῆναι 

εἰυτόν' πω μὲν ἐν ἐξήκει πᾶς, ἐνιαυτὸς γορ ἡμῖν 

ἤδη , καὶ τέτἼαρες" εἰ δὲ ἡδὴ κομιζοίμεϑα , ἐυ ἂν 

ἔχοι": ἐδὲ ἐπ ἡ Ὁ ἐφη: ὦ Δάμι, ὁ βασι- 

λεὺς πρότερον, ἢ τὸν ὄγδοον τελέσαι να; χρησὸν. 

: ἊΣ φῶς ἀυτὸν, καὶ κρειτἼω, ἤ βαρδάρων 
ἐν 

ΟΣ 

, Ν 
Ἠ,. δὲ ὠπαλλόώττεσθαι λοιπὸν ἐδόκει, καὶ ζυν- 

ἌΝ ε ΡΝ ΟΝ, το, ἡ, 
ἐχώρησε ποτε ὁ βασιλεὺς ὠπιένα!. ἀνεμνήσ'ϑη 

τῶν δωρεῶν ὁ Απολλώνιος, ὡς εἰνεδώλλετο᾽ . ἔς τ᾽ 

ἄν φίλοι οἰυτῷ γένωνται. καὶ, ὦ βέλειςε, ἔφη. βα- 

σιλεῦ. τὸν ξένον ἔδὲν ἐυ πεποίηκω, καὶ μισϑὸν 

ὀφείλω τοῖς μάγοις. σὺ ἕν ἐπιμελήθητι ὠυτῶν. 

καὶ τεμὸν ταριφυμήϑητι περὶ ἄνδρας σοφες τε 

κοὶ Ῥυρφ ῥω ξυνείς. ὑσερησθεὶς ἕνα δ ἡβασιδε 

τέτες μὲν ἀυρλον ζηλωτὸς, ἔφη. καὶ μεγάλων 

ἡξιωμένες οπολεζω σοι. σὺ δ᾽ ἐπεὶ εὐληθενος δέῃ 

τῶν ἐμῶν, ἀλλα τέτοις γε συγχώρησον Αλεθθσα 

πὸ ἐμξ λαβᾶν, καὶ ὁ, τι βέλονται. τὲς ΗΝ 

' τὸν Δάμιν δάξας. ἀποσραφέντων ἕν κοκιείγων 

ΠΝ λόγον τῶτον» ὁρῶ, ἔφη; ὦ βασιλεῦ, τεὶς ἐμιὼς 
ἢ ᾿χθραρ, ὡς ποϑλωΐ τέ ἐσι καὶ ὠλλήλωις ὁμοία! 5 

δὺ δ δὲ ἀλλὰ ἡγεμόνα ἄγε: ὁ βασιλεὺς ἐφη: κοωὶ 

καμήλες. ἐφ᾽ ὧν ὀχήσεσϑε. τὸ γῶρ μῆκος τῆς ὁδξ 

κρᾶτον ἢ βαδίσαι πᾶσαν. γιγνέσθω, ἔφη; ὥ ἡμὴ 

ΟΑΡ. ΧΙ... 1 σοῖς Λωτοφαγοις προσπλεύσωντες ] ςοάὈ. γτ- 

Ῥὶπ. προσπελώσαντες μαθοῖ. Οετιεγιπιὶ τοίριοῖς μῖς Ἰοσαπι 

Ἡοπιεῖὶ οὐγΠ, 1Χ. Ὁ] ΨΥ Πις ΓΟοἰϊ ρυβατα ἀριιὰ Τοτορπᾶρος. 

1οῖο τεάϊτε δὰ πδαΐπι φοΪππῖ, γεγθεγίδαις, νιτεάϊγεητ δέῃ
. 

2 ἐνεϑυμόμην τὸν χρόνον ἢ γοιθ τὸν χρόνον ἐχοϊδεγδητίη ες 

ἀοαίδυ Ῥήοηθις, Βᾶθεπῖ ϑυτεπὶ Οπῖπος σοῖς ε5 ποῆτι.. 

3. ὃν ὧν τῇ Ἀεαάνῃ διεσκέψω ἢ νά, (ρα ς, ΧΧΤΙ. 

4. ὀϊαντὸς γαρ ἡμῖν ἤδη ἔς ςοάεχ Ν διϊσαπιις Ροβετίοτ δον μὴ 

Μτρίπαθ. Μεῖϊϊις ςετῖς ιὰπὶ εὐϊι, 41 Βαθεπτ ἐνιωυτὸς γὰρ 
ἐν ἡμῖν ἤδη» Μαιοὶ επὶπι εἰ ΠΠπ4 ἐν. ὙτΑτῖθ]. ετίαπι οπιίτειῦ 

ἡμῖν» Φ' ἃ ὃ - ς εἰ δὲ ἤδη κομιζοίμεϑαγ ἐν ἂν ἔχοι] ποη. ᾿πιο] χοῦς μᾶες 

11.1.ς..40.41. 

τιι5, {Ππ45 εἴ]. αἴοθας, Οοχ, ορος μαδεῖο, πὶ 
Ραϊοδο [1{π νἱἀσπταν.] Ομ] δυτεπι ἀρθης ρε- 
σπηϊας γοξὲς φΟἸ]οςαγα ΡΟΠΊπῚ ὃ οι Ἰητειτορασ 
τεῦς ἢ νἤϊμς 115 ἔπουῖς ΓΕ ροπάϊε, ΚΕΧ ΕΠΙΠῚ 65. 

Μι. Βαϊ Ππιο αἱ σππὶ ᾿ασα Ἰοςιιζιι5., ΘΙΠΠῚ- Ο8ρ. ΧΙ, ἡ 
ας Πθεητοῦ οὈίαπαπεει σοη [115 {π|5 παΐξι9, 
(Δτῖ5. οὐἴαπη σππὶ Μαρὶβ νεγίατιιβ, ἀρα ἴ4Ππ|, ἀἰχίτ, 
ΟΑπῚ,, δα [π405 Ρεγράπημθ, Οἱ επὶπι ἀρυά 
Τοἴορβασος ΠΑΜΙ ἀρρι]εγδηΐ, εἰθο 1110 ραίταθ 
ΕΧΕΙ ΠΣ ΠΠῚ Ἶ Ἰάσγίμπι [ξπίδγς. ΝΝοβνοῦο, {μδπ- 

εἴε Ρυτοτημ. ΠῚ χαοαιε τποάτπι ἃ εχςο- 
ἄσγὸ νἱάστιγ, γείροπάςθας Ῥατηΐϑ. Ροϊαμᾶπι 
ΨΕΓΟ [ἢ ΔΠΙ ΠῚ ΓΕΠΟ,ΔΕΙ τοιηρας,  αιοά 1 1π16- 
Δοπαὰ (ΠΡ Ίςιοθα5, ἄοπος {Ππ4 σοπίϊιπιογεειιν, ἐχ- 
Ροΐζαμ! : ποπάτιπι οπὶπι οἰαρῆι 
ΔΠΠιι5 ΠΑΠΊ]ΠΟ ΠΟΌῸΙ5 ἢϊς, τὰ τὰ ὃς {πιοης5] 
“ιιατιοτ: ἀπ θοπο γοτῸ ποθ ὶς Πιςςοῆειιε, ἢ ἰαπν 
ΔὈΕΔΠ.Π5 ὃ Νραις, τοίροπάοθαι 116, ἀπο Πο8,0 
Ῥαιηΐ, ΒΟχι ἱπηιττεῖ, αμᾶπα ̓οϑίδυιυπὶ Ἱπιρίομοιῖ- 
Πῖις πιομ ἔπι: - δεπίσηιπι οπῖ πὶ οαπι οἵα νἱάος, 
δια]ιο ]υιαπι ἰη Ὁ Βαγθατος ,ἱπιρε πο ἄϊρπιπι. 

, ΔΕΓΘΠΊ νῇ ἀϊίξοδογοπε ἀοπημπι ἴοι σοπ- (2ρ. ΧΙΤ, 
Πιππταπι, δχ, νὰ “ογ΄ ΡοτΙ τὰκ ςοηςοί- 
ἢπει, τοζογάδτις ἀοποιιιῃ Ἀροϊ]οπῖι εἴ, ψιας 
Ρεΐεγο ἀϊΠιυίογας, ἄοπες ἀπηῖςος ΠῸΙ σογηρατγαίς 
ἔξει. Ηἴπς, ο ορίπιε βεριπι, ἀϊχιτ, ποίρίτοπι 
Πλειπτι Βοποῆεῖο αἴΐεοὶ πυϊΐο. Μαρὶς ττεπὶ» 
ἄεθεο πιοτοεάθη. Τὰ Ἰσίτιν, σαζαπι ΘΟΓΠΠῚ, 
Παθεῖο, πλοία νος θαπισημμητε ρεγαβ δά ππογ- 
πο νίγος (ἀρ δπέθβ, ΠΌΊ τς Τππηπιὰ Πάς αἀαϊέτος. 
Οὐᾶ τε νεεπΊ ηΓΟΥ σαι ἈΟΧ, ογᾶ5, ἀἰχίτ, 1{{ὸς 
δὰ ᾿πυ!άϊαπι νίαιις ογπαῖοϑ., ππαχι πηίσες ργαο- 
πη115 αἰξεέϊος ἰδ] 4600. ΤῊ ἀπίθπι ἡ πη ίΑΠῚ 
ΠΊΘΑΓΙΙΠῚ ΓΟΓΙι ῬΟΠΙΓα5 ΠΟῚ Ἰλδίρος, Ραζεγ 
(Ἰτοπα νὰ 114 πιὸ ρεσπηϊας, ὧς χα ςαμ! νοῖπε- 
τίη. δοςιρίαης: Πλαπηιάοιη ἀθΠρπαηϑ στη (0 ς115.. 
Οὐχησας {ΠῚ σποαιια ογαίίοηι Πμῖς πη πίπιδ ἀπ- 
ππογοηγ νἱάο5 (αἱοθαῖ Αρο]οηϊα5) ΟΚεχ, 
ΠΊΔΠΙΙ5 Ππραϑ. γε ΠΉΠΪΓαΟ Πηΐ ραΓΊΓΟΥ γ ὅζ τα πΊθῃ.» 
ὀπίπος ἰητον (8 Ππηος ἢ Θαϊτο πὶ . Ἀεχ, ἰῃαυῖε- 
Ὅδαγ {π|Πετῖ5 ἀπο ΠῚ Δςο εἰν δ φαπποῖος ααῖθις 
γε Παπηϊπὶ : ἱτοῦ Θηἰ πὶ ἸΟΠσΊΠαιππὶ οἰ πιαοῖσ. 
4πᾶπη νὰ ρεάιδιι5. τοῦπὶ γαϊοατίς φοπῆςοτε». 
Ηος φιϊάοσηι τείροπδεῖνο, ὁ εχ, 41 τηΐπιβ. 

Ῥτίογεϑβ ἱπίδγρτγεῖεβ, αιοά ἢ Ἰρπαπι, Ἱπτοττοραπαϊ ροῇ ἢ ἔχοι Ρο- 
πεπάμιπι οἴε ποτ ἀπι πιά ιιδστεγεηζ : 410 Ρροῆτο οβιηῖᾶ ρίαπᾷ 
ἤϊτητ. Νεπιρε οἰπι Πθογιπὶ ν  μπταβ» [θαεπας νη οείδιις ἢ, 
ΟΧΧΙ πιδηϊξείατα, ΔΏΠΙΠΙ ἃζ πιοπίες ὙΠ ΔΡρια Βαγάδπεπι.». 
ἱρίοβ ἄσροτα ἴα ετῖτ: ἰητογγοσας ΓΑΠΊΪ5, 84Π δὰ πεαιιοαιδῃ} 

᾿ Ὁβίϊλπιε » 4πτὸ {πῶ τεπιριις ἀἰσεάετο (811 ροῆηπε 
ΟΑΡ, ΧΙ, τ ἄς ἀνεξχλλετο] νἱἀς ἤιρτᾷ ς. 36. ἥπ, 
2 τὲς ἀμφὶ τὸν Δώμιν [Α»ρρἼεἰοῦγα ρα [0 εὶς ἹπτεγργοιΆτι5. 

πα: ΠΆπῚ ργᾶεῖεν Πἃπιιάδπ (δγιι]ο5 αιιοίάαπι Βυΐτς {πἰποτὶβ 
᾿[ρεῖος εχ ἔἈπΙ Πα ρᾶτεγπα ΠῚ ̓ ππχεγαδ ΡΟ] οπΐιι5. νἱάς ἔαρτᾷ. 
τἀρ.ΧΙΓΧ, πο ἰβπάτιι Ἀ|ϊρ ρίαπι Ῥαπιΐπ εἰμίπηο ἀϊ Ρῃγαῆ πο... 
ἴᾶγ! Ροῖϊε, 

ἢαι 

᾿ς υρϑϑεον σεν. 

“Ὡς πρὶ. 

δι, : τεραδὸς 

᾿ 



ὴ 

ἍΜ 
νἴγ 

ἣν 

ΠΝ ὲ 
ΧΗΣ 

μάτι, : 
κ ἃ βυνν ΑἿΜ Ἀν 

[ας ργοἴθετγο πο πι: ἔεσιης ΘΠ1ΠῚ ᾿ΓοΥ ἀπ 6 
: γι. " ἐδ ἐν τ. 

εξ εἰ, αὶ ἰγὰ ποη νοπατιγ. Ῥυγαοζογοα ἔς Π1ς 
μεῖς αἰ πα! εἰς Ραίτιι5., πες αἰ Βῆς 16 {Ππ|4 αἷοτο, 

: οὔατα ἴ ραθυ}! εἰς ταγίταβ Ασπᾶπι [η[- - 

τ ΡΕΓ [π᾿ δοΠΙΠΊΘαΓΙΙ ΡᾶγαΠἀΔΠῚ Ραΐθ.. ἴαῃς» 

ψιγίθα5. ποη [δοι5 ἂς νἱπιιπι, ἀοἔουτ! οροττο- 
τε. Τηδαΐ, ἰπχοῖς Κοχ, ᾿πίπογο απ 15 ἀοΠίει- 
τ Τοσὶο Ραῖοῖ; ροίθα γεγο πιασπαὰ ἥθπείο- 
χαπι ας [οπείππι σορία Οσςαγτῖς, ἃς ρεγ σαπςά- 
ἤδπι γοσίοποπι ραζεῖ ἵταῦ : ποςοαγιαγαπισιιο 
τογιπι 161 ςορία οἴ", δὲ Πορ᾽τα]15 1114. εἰδ τεῦτα. 
Τητεγγοσαπεῖ δαοπι τορὶ, αἰ Π4ΠῚ ΠΊΠ1Π1181Π- 
ἐς Τρ {πΈ4]Π5τπττι5 ὃ ἀοηππι γείροπαϊ, ο ΚΟχ, 

Η ΠΝ Ὁ ὧν - . 
᾿ΟΡΡΙ4Ο στάζιιπ. 81 ΥἹγογιπι Θηἰπ ΠΠ]ΠΟγιιπι. 
ςοππογίαεϊο (ἀρίοπεϊογεπι πῖς εεςοτῖε, τγοά!- 
Ὀοδά τουποῖον., 4πᾶπι ππης ἤπ|.0 Τα] ἀ1- 
ΠΕΠΙΘΠῚ σΟΠΊΡΙοχιις 6χ ἔπ: ἀζατο ἴτο,, αἰχίτ, 
ΠΤΠΠῚ15 οπῖπι {{π|π͵| ἀπ] ΠΊπτααι {πογῖτ. 

᾿ Ἢ ἃ ᾿ ἡ 

Η" 
ΠΑΡ ΘΙΨ ὌΌΝΙΙ 

"ΥΗ͂ΡῸῚ ΧΩ 

22Ρ.1, ᾿Ω Ἰρίταγ ἵτεῦ ἱποτάϊπητιγ εἶγοα δϑξατοπη, 
ψ(Ὲ σα Π16 115 ταππι ρα τιιπι [ΠΠοτὶ5 ἀπιχ. Εγαῦ- 

ας 1Π|- (ὐαπιείογιπι γοΐζογ, πεσθαγηαις.». 
οὐπη δ ι15 » αΐδιις πΊοάο οριι5 Παδογοητ, αιιπ- 
ἀαθαηῖ, νὰ πᾶς κὸχ Πιρρεαϊταῖει. Κερίο 
αὐτο ΠΊ ΡΕΓ απ 6 Γ ἰαςιθραης ἔοΠοΙΠΊππα.. 
ογαῦ. νἹΟΙ 5. 605. ΟΠΊΩΙ σΕΪτ5 ὃς γοπογοητίας 
φοποῖς Ἐχοριο απ. ΟἿ] ἐπι Π]ρτίθη ργας- 
ςοάεθαξ σαπηοὶμ5 αι Γαι ἰατηϊπαπι ἴῃ ἔγοηΐα 
σεαθαΐ, νὰ ἱπάβ ςορποίςζεγθης ΟΌΙΙ, εχ ἀπγ1- 
εἷϑ {5 ]!ιεπὶ κοσότη ἀξάμιο! οσὔγαγα. 

ὙἾ ΝΝ | τὴν " . Ω 

Φιρ.1|. ἃ γιπτάις αὐ (διιςαίτιπι ργορίτις ἰαπὶ φοςο ΤΠ 

“ 

"“Ψ 

: (Ὡπε τοτταπ Ἰαςυπ πὶ ῬαγροπΙο ΠῚ οἄἀοτεπιίε- 
(ε(ξπῃῆς αἰπηῖ. Ηιιποαμζθιη πιοητοπη ρυίηςῖ- 

᾿ Ρίαπι [παταίπηις ΤαμΓί : 4.] ΡῈ ΑΥΙ πιο ηΐαπη ὃς 
ΤΩΝ 

σι  ΤὙ8..1. 

: αν τὶ ἐχόμενοι] το[είτυϊ το οχ σοαϊοῖδιις 
ἂν ͵ ἢ 

Ἄξρίς, δὲ χρυσοχαλίνοις ντί ε΄1115.). ΠΙΠΊΠΙΙΝ ἀρι Ρετίας ΠΟ- 
ποτ ν. ΒεϊΠΌη. ἀε Ἀερη. Ῥεγί. Ρ. 97. εχ 60 βόπογε τᾶ 116 εἴς 
᾿ἴλπιὶ εἴς ςαπιείτ5 40 νεδίτις ἈεδῚς ἀπιΐοιιδ, ἅΠΓΘΟ τΟΓῈΕ οΥὐ- 

ὧν ἑαυτὰ φίλων 1 φίλες»»εἱνὴγος Πϊοποτατν εἰ δαλγάρα:. 
ἵπι νοχ αρροὶ ὃς φίλα ναγρατα {{π|5 τεπιροτίδιις. 85ι- 

το. ἐς ΤΊ Βετῖο ς, ςς. {Ὡρεγ θείεγες αρμῖσος ας ξαγοιἑϊαγε», ϑέρίνι- 
τὶ [0ὲ ε ππτενο ργίριοἰρεῦ» οἰπε σεῖς ἀἰεροροίξεγαι. ϑῖς Τὺ ες 

πιὶς ᾿, 9 ἀς ΟἈπιδγίε, 4] ἱπ Ροτῇς 1πιρεγᾶιῖτ, ϑπιογάϊπ ἵητεῦ- 
ἘΠΊΓΟΓΟ : σά ῥοο ἑαρὰ οποία φρεὴμλ ΠΥ] ΠΗ} ἡΡΑΘΉῊΣ 4πεηαάγ 

Ψ χρυ τον γὰν ψέλιον Ἴ ἀιιγειιπὶ τογαιιεπὶ ρείξαγε ρεγπι,ιι , 

ΡΟΝ ΤΙ. ΤΥΑΝῈ Νι 51 5. 40 
- -“ δὰ Ν Ν ὩΝΝ ὕ 53 Ἀ 

λεῦ, τϑτο' ᾧωσι γοῶρ τὴν οὐον ἀπόρον εἶναι μὴ 
“ » Ἷ ΝΥΝ ν. 9.» " ͵ 
ϑτῶς ὀχώμένῳω. κὠὶ ὡλλῶς τὸ ζῶον ευσιτὸν τε 
ν᾿ 7, “ ἢ , “ 

καὶ ῥώδιον βόσκειν, ὁπ μή χιλὸς εἰ. καὶ ὕδωρ 
Ν ᾿ Ν᾿, 9 ὺν ͵ Ἃ 

δὲ, οἴμαι χρὴ ἐπισιτίσασθαι. καὶ ἀπάγειν εἰυτὸ 
5. Ἢ “ μα “ἃ νον 
ἐν ὠσκοις » ὥσπερ τῸΝ οἶνον. τρλῶν ἡμερῶν, εζη ὃ 

Ν ", ὃ ε ͵ “ δὲ 
βασιλευς, ἀνυ ῥες ἡ χῶρφι» μετωταῦτω δὲ πολ- 

ΣΝ 5 ΄ὔ΄ »" "Ὁ" Μ 

λή ὠφϑονίω ποταμῶν τε καὶ πηγῶν; βαδίζειν 
᾽ν Ἀ ΓΗ ἌΞν Ἁ Ν ᾿ ᾽ ͵ὕ “4 

δὲ τὴν ἐπὶ Καυκάσε' «τὰ γώρ ἐπιτήδειω ἀφθο- 
Ν ΄ ε “ ᾿ ,ὔ ν ᾿ “, 

γον» καὶ φίλη ἡ χῶρώ. ερομενξ δὲ ἀυτὸν τῷ βα- 

ὔ “ “φ 3 [ζ »»-ν ΄ ΕΝ 

σιλεως ὃ: τι ἀυτῷ ἀπάξει ἐκεῖθεν ;. χιωρίεν; εη: 

ἐπ “Ἢ -“᾿ Ν δ ε ΄,΄ - ᾽ "» 

ὦ βασιλεῦ, δῶρον. ἣν γὼρ ἡ συνεσία τῶν ἀνδρῶν 
͵ ᾽, ,ὔ 7 ᾽ ͵ 

σοφώτερον μὲ ὠποφήνῃ- βελτίων εἰφίζομαίΐ σοι» 

3ι “πα 5 ὙΞ ε ᾿ -“ 9. 
νῦν εἰμι. περιεξώλεν ὁ βασιλεὺς τᾷυτω εἰπογΐω, 

Ὶ ἐφίκοιο ἔπε, τὸ γεὲρ δῶρον μέ καὶ οἱ » εἶπε, τὸ γὰρ δῶρον μεγώ. 

τξόξ63. ξοϑ 68. ξὐ ξ63- ἐξ 69- ξδ3 565. ἐφ 69. δε: 563. Εὐ3ξ 3. δ 3593. δοβεφ9- θβξ 63. ἐξ ξ 69. δόδξθ 3. 

ΠΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤΟΝ 
᾿ νὰ, ἈΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΘΟ Υ ὙΓΥΑΝΈ ΩΣ ΒΙΟΝ 
“" ες Ἐκὼ.5 ΘΝ. 858: 

ΙΟΣΤΒΑΤΙ ΡῈ ΥἹΙΤΑ 
ΤΥΝ ΘΗΝ ΒΤ 9 

Ὁ ΤΊΙΒΕΚ 5ΈΕΟΥΝΌΨΞϑ5. 
»“ 3 ὔ ᾿ , 

ἶ Ἂν ἐξελωυγεσι περὶ το ϑέρος ἀυ- 
᾽ ,ὕὔ Φος ͵ὔ - 

τοί τε ὀχξμενοι" καὶ ὃ ἡγεμῶν. ἱπποκόμος 
τῇ ΝΡ ͵ Ν "» ͵ὕ «" ἢ 

δὲ ἦν τῶν κωμήλων: κὠὶ τ΄ ἐπιτήδειω, ὁπόσων 
" ὦ Ὁ 2 Υ δ ΕἸ ᾿ 

ἐδέοντο, ἥν ἀῴϑονω, βασιλέως ἐνδόντος. ἥ τε 
, ΝῊ δαυρέ ἽΝ λον ΑΥ 

χῶρφι- δὲ ἧς ἐπορέυοντο , εὐ ἐἔπτρφιττεν» ἐδέχον-. 
δ ᾽ ν᾿ ε ͵ ΄. "ἢ 

το δὲ ἀυντὲς αἱ κῶμαι ϑεραπευξσαι. χρυσϑν 
. , ς , , » ΟΣ, ", 

γὼρ ψέλιον᾽ ἡ πρωτηκωμήλος ἐπὶ τῇ μετώπα ξ-- 
͵ὕ -“᾿ ,ὔ ε ,ὔ 

Φερε, γινωσκεῖν τοῖς ἐντυγχώνεσιν, ὡς πέμποι 
ε λ » ε -“Ἤ 

τινοὶ ὁ βωσιλεὺς τῶν ἑαυτξ φίλων τὼ 

,ὕ “Ἢ , Ν Ψ 
δ πα δὲ τῷ Καυκάσῳ, ᾧασὶν ἐυωδες ἐ-. 

ῳ » " ͵ ν ἈῸΝ “ἢ ᾿., 
ρῶς τῆς γῆς αἰσθέσθαι. το δὲ ορὸς φὅτο ὡρ- 

, 2 »Ὕ Ν ΄ 
χῆν ποιέμεθω ΤάυρεἾ» τῷ δὶ Αρμενίως τε καὶ 

εχ Απηἱεὶς ἀεἰορίέ, Ηἰϊπς ὅζ ἐχρίῖςο 1ΠῸ ἃ Τὰ ἀαδοσιπι αὐ Ρ᾽- 

Ἰδειπι Ιο8π, ΧΙΧ, 12. {[ ὀηρτο αἰρρλεεῖς, εκ εἶ φίλος Καισαρες. 
ΟΑΡ, 11. ι ποιέμεθα ] ἔς Ῥμοῦι5, Ἑάϊτίοπες ρῥτῖο- ὦ 

τε5 ποιώμεϑα. ψ' 
2 Ταύρε] εαάεπὶ ϑιγαθοπις (δητθητία., 411 ΤΑΜΥΗ Ρ ΕΓ 

τοῖαπι Αὔδλπι, ἃ σοπείποητο ταπιθη, αι46 ἈΠοάο ορροῆζα εἴ, 
( {τ φυΐάεπι ἱπ τε ἃ ΡΠ οἴγατο αἰ Ποπτίτ, 4αϊ Μυκάλην ὅς Πτ- 
τις ϑΆπιο ορροῦτιπι ἢᾶς ρατῖς τε γπιπιπὶ Ὑ Δυτὶ ἔς Ὁ) να 116 
χὰ εχιγοπηταῖοϑ ϑογτῃῖδε ὃς Ιπάϊας ΟΥἸΘητα ο5 ροττιρὶ ἀϊοῖτν 
ΟΑΥΟΑΒΝΜΌΟΡΨΕ δ6οο Ταυρικᾷ δρες ρᾶτίεπι ΞΟΠ ταῖς. 
Τη νδτγίαϑ ρᾶγίεβ δυτοπι αἰ πὶ μά πο Πιοπεῖμπι (γί ἐπὶ νᾶτίᾶ..» 
ποπηῖπα (Ὀστίγὶ. αἷς ν. 1. ΧΙ. ἱπῖτ, Ρ. 490. (σοπίεητίς ἢἰς οπιπῖσ 
Βὲς Αὐγίδη, ἄς Εχρ. ΑἸθχ, 1. 111. ρ. 230. ὅς 1πάϊς, Ρ. στο. αἀάς 
ὅς Ουττίαπι Ψ11,3. Νὲς ςετῖς ἐς εἰυάεπι ρατγτῖς ποπιπς» 
[ἐπιροῦ σοημθηῖτ, Πόσαι ;οἀοτιις, ρατίεπι νογἤι5 [Πα τ4πι; 

α Κιλίκων, 

μ 

ΓῊ 



ΜΈΣΟΣ 
ἀνξν- 

ἀμ ἔνιοί ΩΝ ἀρχή" 

4 

φῶ νη οἷς τ τι Ὁ 
, Κιλίκων, ἐπὶ Πωμφύλες καὶ Μυκώλην ς εἴχοντος; 

ἣ τελευτῶσω ἐς θάλατταν : " Κᾶρες » 

ὡσψᾷ τῇ Κωυκάστ, αὶ ἂν. ὠλλ᾽ "ὅχ» ὦ 

τό τε γὰρ μὰ “Μυκάλης 

ὕψος ὅπω μέγα, καὶ οἱ ὑπερξολωὶ -Ξῷ Καυκάσε 

τοσῶτον αἰγιςῶσιν, ὡς φἌβάιενει ἐπε ὠυτοὶς τὸν 

ὕλιον ̓ . περιξείλλει ἢ δὲ Ταύρῳ ἑτέρῳ καὶ τὴν ὁμο- 

ρὸν τῇ ἵνδικῇ Σκυθίαν πᾶσαν, κωτὸὼ Μαιῶτίν τε 

σκοὶ εἰρισερὸν Πόντον, ςοὐἰδίων μάλιςω δισμυρίων 

μῆκος. τοσϑτον γοὶρ ἐπέχει μέτρον τῆς γῆς ὁ ἀ[- 

κων τῇ Καυκάσε. τὸ δὲ περὶ τῷ ἐν τῇ ἡμεδαπῇ 

Τάυρε λεγο μενον, ὡς ὑπὲρ τὴν Αρμενίων ι πορέυοι-- 

το; χρόνῳ ἐπιςηθὲν, πιςένται λοιπὸν αἱ παρὸ ὦ- 

λεῖς, ἃς οδω ἁλιδκομένως ἐν «ἢ παμφύλωνΐ 

εἰρωμωτοφόρῳ. χαίρεσι γὰρ τῆς ὠρώμασι, κὠκ 
Ἂ 3 ΜῈ ᾿- ᾽ 

πολλϑ τὸς ὀσμοὸς ἕλκεσαι» φοιτῶσιν ἐξ Αρμενίς- 

ὡς διαὶ τῶν ὁρῶν πρὸς τὸ δαίκρυον τΞΞ Στύρᾳκος ὃ Ἶς ἀο νεέμεὶ 40 εὰ ραγῖς ἰρίγαηΐ πέμεεν τ ᾽ς 
. Ν ε ᾿ 934. μΜ|9 -“ 

᾿ ῥπειδαὶν οἵ τε ἄνεμοι ἐπ᾽ ἀυτξ πνέυσωσι, καὶ τὸ 

δένδρα ὀπώδη γένηται. καὶ ὡλῶνωίποτέ φασιν 
ω - , " “ἢ Ὁ ὰ 
Ἐν τῇ παμφυλίῳ πωρδώλιν, σρεπ]ῶ ὠμὸν ον περὶ ΐ 

τῇδ ἐρῇ ἔφερε. 'χρυσξς δὲν, καὶ ἐπεγέγρωπο Αρ- 

μενίοις γρώμμασ: ΒΑΣΙΛΕΥ͂Σ. ΑΡΣΑΚΗΣ 

σᾶς Οαμοαῃ πότηθη οὈτίπιιῖς, ΑὉ 4|115.Ρ4γορ 47: [αἱ οἱ 11. 
ΧΥΤΙ, Ρ. 552. ϑιγάδο ΧΥ, Ῥ. 689 ἃ Αττίδη. [πάϊς. Ρ.5.1. Αἰ ητν 
πιοπτοθ 41105 1ΠΟο]86 ΠρΙΠΔτῖπι ραγοραρμ.,, Ερμοεϊὶ, Τραὶ ὃς 
Αἰδὴς ποπιπιθις5 ἰποιπητ, Μαοεξάοπος αμοαίμ γοσᾶγα. 
δήδε δὲ ϑέγαρ.} ΧΙ. Ρ. ς. Ῥεοϊεπιδεο αἀἰιπέϊα ἔππε Ραγο- 
Ῥαρρὶῇ [ ὃς Ὀαποαίῖ [ πιοηῖαπα. Νεπιρο, νῖ θεπε “ἤγγλαρηδγκαταὶ 

σαὶ ἔθνη ποπιῖπε 8 ἌὌΣΘΝΕ ΕΣ 

3. ἀλλ᾽» εχ ὡς ἔνιοί φασιν» ἀρχή! πιοῦξες ΟΠοἰ 4 οπίΐβ ἱπία- 
15 ἱπιπηῖπθητοβ ρί εγοίαιιο ̓ πίτιι πὶ Ὑ Δγί ἔλεγε, ϑιγάθ  3πτοῦ 
εἰς 1. ΧΙΝ. ρ. ὅςι ὅς 666. Ἄτα()ογγης πιοπταῦα 11 ἀϊοὶ νἱάεπ- 
τὰ ΡΕΟΪ ἐπΊᾶ 60 Ρ. 121. ᾿ρίδ ταπιοπὶ δϑίγαθο ἃ σοητίποητε ἈΠοάο 
ΡΡΟΠία Ὑδαγιπὶ ται ᾿πιτίθπὶ ἀπσεγο δἷτ. ηποὰ ὃς ΠΠ τὶ 
ΧΙ τηπῖῖο ΔΠηγ ἰιιο γαῖ, τἌτοπα τπαπόξις 6, απο ἱπάδ τος 
ποτα ουεί παῖ Πην, πιοηῖοβ νίηι Δ ΡΙΠαΐΔπι. ΡΒ] οβγατι5 
ΔὉ νιτιίαιις ἀϊπεπτῖο, τογπηϊΠιπΠὶ Ὑ Δυγὶ ̓ π Δήγοσίε μὰς ρατία 
ςοπῇίτιεης. Αἡ νοῦο Μγοαὶα 1π|τ1π|π| Δη Πηΐς Τ᾽ ΔΓ ἀτοῖ 
ἄθθεας ἀϊίρυτξαι, ὃς ἤηεπὶ οἵα εχ θεὸ ςο]] Τρ τ, φιιο ἀερτγεῆηο- 
τὰ ἤπὶ πιοπίαπα Μίγοδ] 65 ατ8π| (Δι δῇ , 4116ΠῚ "ΠΙΓΠΠ1ΠῈ ρτο- 

αὐξ ̓ς ἅπάε πιοητίιπι ὙΔυγΊσΟΣΠΠι ἀἴοῖτ, ΝοΠΊρο [τὰ νβίθγεϑ ἰπὶ- 

τ΄ ἴα δζ ἔῃ 5 πιοητί μι 4ἰτἰ τι! ἀξ πο πι δι ΕΑ πειιγ, οιιπη ΕΒ ηΐ5 ΠποτῖτΟ 

ἀϊσατας, νδ] πιοης ἰδηῆπι [Ἐπῆπιημε Πρ Πάεης ἐϊἤρατεῖ 46- 
πϊσιθ ς ἀεῆπιῖτ. Ηος ἱρίο διπάαπιεητο πἰχὶ νἱἀθηταγ ἀριιὰ 
ϑεγαοπεπι, 4 ορροῇτος ΟΠ] ἀοΠ115 Ἰη Π1}15 πιοητος5. 1Π|τ|- 

μη] Τδιτὶ ἕδοϊεδηῖ; δοώ τε τὴν ἄκραν ὑψηλὴν ἦσαν χὰ καϑ- 

ἥκωσαν ὠπὸ τῶν Πισιδικῶν ὁρῶν. Νεπιρο, 40} ἴτὰ ᾿ππά!σαθλητ, 
Οπαὐποαίαπι ν εἰ ΠΡ] 1πηίογεπὶ πιοπείδιις 1}}15. ΕΠ Ἰρπογαθδητῦ, 
νεῖ, ιοα πια πὶ σγοάθτθ, δα Ὑ δυιγηπι ρθΓΓΠΕΓΘ, ἃζ οΠῚ ἐῸ 
φΟἤΔογογα ΠῸΠ ΕἸΕΉΞΕ Εν, 1ά ΘΠ1ΠῚ ΒΙΕΠΙμοι ἰῆται εἤε 

᾿ς Εχ (44. ΡΗΙοἢτατὶ ῬΆτετ. 
4 ὡς σχίζεδγι, περὶ ὠντὰς τὸν ἥλιον . Ργο περὶ ἀντὰς 

ἡποὰ Ρῃοτίυ5 Βαδεῖ ἃζ οπιπὸς σοἠά ποῆτι, ργίογεβ βάϊειο- 

Ὧδ5 Βοθεῦδητ παρ᾿ ἀυτάς. ϑεηῇις εἢ, (Ὁ] εῖπ, ἱπ τερι οπίθιι5 

Ὁ αἴτεγα ράτιε Οδιοδῇ ἢτὶς [Δ ΠῚ ΟΥΓΠΠῚ, ΓΔ ΠΊΘΠ τα 115 Πϊς 
Ζυρεγατγε οὐ αἰτίτιιἀϊπεπὶ Οαιισαῇος πηοπτες5 Πατίπι πο θοῦ- 
{ε, ντ δάεο 11 20 οςοϊ ἀδηται θεῖς ρατγηθιις ἐχο!αῇ, πούζεπι 

᾿ ΑΠΠ15 τε]παμαητ, 0 ἃ ἀϊ οἴτιιν σχίζεδθει τὸν ἥλον. 51Π1}15 ρῆγα- 
ἥὰ ῃ- Ἀρο]]οπῖ Ασρόπαας. ]. 11. ν. χ62 ἀε (αγαραὀὲπιοῆτε τῆς κεν 

᾿ ὕπερ βορίαο περισχίζοντεη ἀελλώ : αγοογὶ 4 γμορΐθ οὐ αἰμμμ-: 
αἰλγμε᾽02 δογ 70} 7). 2140 γρείγεπες αὖ φίγεγα εἰτς ράγίε [ρίγαγε ἡμθαΐς 

εἴοτμπὶ ταϊσοχ) Οδμ λίην» αὶ ̓ ῃιοΓΗγγοάπμπὶ πιάτο ἃς Ῥοη- 

ΤΠ Ἁ 

ΕἸς ες “Ὁ δἴαιις μος ὅν { 
ἀΠΔΠ ἴῃ τπαγΟ ἀο[ποπίοπι, αιοά (αΓοβ αοςο- 
Τὰτῖς. ἤποπῃ Οϑπσαί! πιθγῖτο [ἴατιᾶ5. ποῆ,. νς 
ΡΓ οὐΐευια ΠΟΠΠΙΪ 5. ῬΓΙΠΟΙΡΙΠΠΊ. ᾿Μγιαῖος 
δπὶπὶ αἰπταἦο Ἂδ μάν δάδοπιαρῃα εἴ-. (αιι- 

(α[Π ἁιιτε Πιπηηγϊζατε8. 1Π ΓΔ ΏΓΙΠΠῚ ΡΝ 
νὰ (Ὁ] οἶγοα ἰρίᾷς (τ πάαταγ. (Ομ ρ  οζ τας 

γΕΓῸ Αἰ1ο0 ἼΔΙΓΙ τάη]0 σΟΠτογΠΠΠαΠῚ ΠΟΘ ΕΟ 

᾿ [πάϊς ϑογιμίαπι οπηπεπι. {πιχῖα Μαρουιἀ6Π|, 
ἃς Πμιἢτιπι Ροπε ἰατις. ἄμοταπι ΠΉΠΠπμη ἴα- 

ἀϊογιιπι Ἰοπριτμάϊπεα. Γδηΐαπι Εηϊτη τουταθ 
ΠΟΙ γᾶ τη ςὀπιρίεἐλίπιγ Ομ! Ὀγο ΐππι.. 
Αἴαμ!. φιοά ἀξ εο. 41} δριχ 05 ἀρροϊίατιιτ, 
Ταιτο ἀϊδμπι εἴπ, νἱτγα Αὐπτοηϊαπα Θυτη ρτο- 
τε] (μος ΑΙ υαππάϊα ἢ 1π ἀπθιιΠη ψοΟςαΓαΠῚ) 
Ἰδττι ἀσπγιπ ραητῃογας Πγπηδης, 1185 ἴῃ Ῥαπη- 
ῬὨΥ]ας ράττο, πᾶς ἀγοιηαῖα ῬΓΟΐοτΕ, Ταρίας 
εἴς ποι. Αγοσπηδείδιι οπῖπ ρα άθητ, ὅς ἐχ ἰοι- 
σίπημο οἄογεπη πΆΠεπτες, Θρτεῆαε Αγπηθηΐα, 
ῬεΓ πηοητζοβ ΠΎΓαςΙ5 ἸἈ υγιπας (ξέϊαπειγδη- 

(ὁ ἀδιιπάδπι. Ἐκ ἐαρίαπὶ αι ίάδηῃ ἴῃ Ῥαπη 
ΡΗΥ]ΐα ΔἸ! ]ιαπο ραπεϊογαπι ρογμϊδεπε,. σαπας 
τοῦς, ποτα εἶγοα ςοἸ απ σοίιαθαῖ, 
5. Διτοπι. ογὰς {Π|ς. Αγπιοηϊίαιις ἱπίδτίρειις 
{ππτοτῖ5. πος (επί : ἈῈ ὯΝ ἌΝ Ἕ 5 

ξιπάϊ» Ὑὐμνε, ἐν ῬΒΙοΙγαεὶ Ἰοσιπι ἸτᾺ 2 εεἰρὶ γᾶς Πλᾷά 
ΑἸταταπα, 1βυπὶ Ροτεπεγει. 4μεπι ἱπὶ ἱπιίπεαίατο {εαμεπείθιις 
Ταῦρον ἕτερον νΟσᾶῖ ῬΆΙΙοἤτατι, « 4118 ἀε τε νἱ ἃ, ποι. [ᾳ. Νοα 
ἀμ πΉ}}1ὰ ταπιθη ἢϊς ἀθΙ πάϊοο γο τα ἀε διςαίο Ροητῖοο π4- 
"θεῖ Ατιῆοι. Μείξογοὶ!. 1. 13. 

5 περιβάλλει] [εἐη5 6}: [ο τί ον νεῖ Αρο]]οη πὶ γεὶ )4- 
πιΐη, ἀπ τὶ 4110 Τάπγο ϑογτα πὶ ἄζο, Οὐΐϑνετο ἕτερος Ταῦ 
ρος ὃ πιοηῖε5 1Πτο] Πρ πταγ ἱπτοῦ Ῥαϊμάεπὶ Μαροτίἄεπὶ ὃς (δ - 

{ρίππὶ πιᾶγε Ἰητεγροίι, ηπο5 αμοαίμρε ϑιγαῦο νοοῖ ]. ΧΙ. 
Ρ- 497. Ὀιοηγί Ρεγίερ. ν.όφο. Αττγίδημβ ἰπ Ῥεγοἷο ροηιὶ Εἰὶ- 

᾿ χίη, ἢ. Π|.12, Ἐξ αὐτοῦ ΠΡ τ ἀς πο, νδὶ ἀε ῬΏαΠαε, (χ- 
(βίπερρε Ὁ δεςο]15 ἀϊέξιιπι Οὐτιοίζτρε 1Π]1υπὶ αἰζεγηρ ἀατοτ εἰς 
ϑῖγαθο 1. ς. Ταηγηρα ἈρΡρεἾ Αι ηοίξετ, ν οἱ ροτίιι5 ΠΑ πη15 5) ἔπι 
φιοά ρῥγοπιηίοιια φαϊδυάαπι {πε Τάηγὶ ὃς Οαποαῃ ποτηϊηδ, 
(ὑτνεῖ εχ σατο ρᾶγεῖ, 481 (αήγοαηρ »2ο»" ε29: 4} ἤρα ρεῦρέτ 
ἐπὸ ἧμρο αελάεγε αἰ! Ν11,3. Με ϑίγαθὸ σοπιγα. Ταῦρος ἰπααῖς 

μέσην πὼς διέζωκε [:Ασίαν ] ) τιπὶ σαοὰ ΠΟΝΗΕΙ ; Ἰρῇ ἢτ αυΐς.- 
4μ14 πιοητίυπι 80 [πᾶτε Οαμςαίο ρὲγ ΑΠαπι ποίας, “411- 
πῦλ αὐτοπὶ ΤΑΜγ 1222 νΟςαῖ » 40 4]1π|πὶ πτοπεϊιπη ἃ Ολπςα- 
{ο Ιηΐας ἀεγίμιατον ΓΆΓΠΙΙΠ εξ ΡῬύτες Οδίριος [05 πιοη- 
το5) (4πο5 αἰγκώνω Κανυκείσε αἰΐοτῖε ἀϊοῖτ.) Ὁ εο, 41 ρετ Οἱ- 
Ἰ1ς18Π|, το ὦ Δα Οδιοαῇιπι πῃ [π- 
ἀϊα ρεντίπριι. Ἕτερον ᾿σίτατ Ταῦρον ἡἠπρ; ἀρ 6113 » οὐ 
πεπηρα ῥὶς ιοαιθ Τάμγὲ Σ ποϊπίπε ἈΡΡΕΙ]θταγ. Οξτετ 
τρίς ΡῃιΠ]Πογατιιβ τπ [ηη. ἱπημῖτ, πποηζεβ 1105 ἀρὰ 1 
ἄετα ὅς Οαίρίμπι πιάτο ἹΑΡΥΑΣ ἈρΡΕΙατος πο εἢὲ ῥ; 75. 
ὭεπΙρε δἷτ, τὸ δὲ περὶ τῇ ὧν τῇ ἡμεδαπῇ Ταύρε ἀρ δνον " 

᾿ ποά τοίροπάετ γειθὶς 1115 περιβάλλει δὲ Ὑαύρῳ ἑτέρῳ Νοπ 
ἰα]ιε οὐ τῇ ἡμεδαμῆ 116 ϑιγαδοπὶβ Οαίρίμς ἔπε (αμεαία 5 
ἀϊξιις Τάμγησ ἕαϊτ, [οἀ 4 ΤλαπΊ ες ἴτ4 νοσδτιγ, ᾿ 

6 Αρμενίων] ΣΥΝ ςοάεχ ὃς Ῥῃοτῖις; [ἐὰ 
Ῥεης ΒΑθ ει Ιϑϑξῖο να]δσατα : {ΠΡ πτο! ΠἸσεη άιπὶ εηἰ πὶ γὴν βρῇ 
αυοητί ποῆτο εἸΠΠρῇ. ; 
7 Παμφύλων }1τὰ ῬΗοτίτις ὃς οπηπες σοί, ποῆτ!. κἰε, 

Ρηοτες εὐϊτίοπεος Παμφύλῳ. 
8 δάκρυον τῷ Στύρακος] ΡΙ1. 4π0 416 Ἡ.Ν, ΧΊΙ, ς7. μὰν 

διγγαοίς πιεπηϊπίτ, 1014, δέγγιζεοῦα ῬΑΠΙΡΠΥ Πα 6 πογίονεῦρ ὃς γι 
[2 ψμοροιν; ἀἴοιτ. 

9 «λῶν τ ποτέ φασιν] φασιν εχ Ρῃοῦο αἀβιάϊ, 

ῬΕΩ 

ὌΠ ΤΝ 

γος 

-- 



αἴν, 

[48.11.-ς.}. ἈΡΟΙΡΟΝΙΙ 

ῬΈΟ ΝΥΎΒΆΑΕΟ. Ἀερπαῦθᾶς πεπηρο τοπι- 
ι Ροτίδιις 1115 π᾿ Αππποπία Αγίδοςβ. (ππιαας 
τρίς, γε βίο, ῬΑΠΙΠεγαμη νἱ αἰ Πε, ἴῃ ΒΑςολΝ 

Ἢ Βοποζειπ ἰΐρογαυη ἀϊπη τ, ππαρπίτιάίης Ὀο- 

τ βιδοπιοίι5. ΝΥ Π5. Ἐπὶ πὶ Βαςς 5 αἰ οΙτιΓ ἃ 

Νγί Ἱπάϊας ορρίἀο, ταππ [π415., ταῖπὶ ΟΠΊΠΙΌιΙ5 
ἰπ οτίοητο σεητίθη5. Ἐεγὰ δυζοπι 1114 ἂὉ Πο- 
πηηϊ δας οἰσαγαζα Πιούαϊ. πιάῆπ5 ράΓΘΠ5. ΘαΠῚ 
διτγοζξαπεῖς ἄχ ἀοπημ]ςοητῖ5, Ψὶ δυζοπι» 
Ἰἰδι4ϊηῖς οεἴτο εᾶπὶ νεῖ σοποίταυϊί, 10 σογτα 
Ψεποη οτίαπη ραητῆεγαθ {πσσιπηδιιηζ , ΠΠΑΓ5 
ἀε[ἀοτο ἵπ πιοηζοβ ΡΓΟΠΙΙ τ σιπὶ {ΠῸ ογηαῖα 

᾿ ἴμο, σάρίασιις ἔτ ἴῃ ἱπβεγίογε Ὑδιιγὶ ρατῖς, 
Οὐ ἀγοπιάζιμη οἄογο ὀχοίτα. (ὐδαςσαίϊι5 διγοπι» 
τ΄ Ἰπαϊαπὶ τογιαΐπας Μεάϊαιπαιε,, ἀαθς αἰτογο 

ὉαΌῖτο δά ππαγο τυθγιπι ἀοίςοπα τ, 

᾿δη}.1Π, ΡΤ ΔυῈ ΠῚ ἦ8 ε0 πηοηΐα Βαγαγ! σΟΠΊ1- 
πᾶ5 {{Π|5͵ ας Ογαᾶθοῖς ἀε εο {ππὶ ἀδοδητζαῖαο, 

οἰταάπης. ΜῈ Ργοπιξδίπειις {{ΠΠ|σθὲ ὉΡ ραπεσὶβ 
Βυπηλπὶ δπογεπι ἰπ 60 τποητα {παγὶς Πρ δι: 

᾿ς Ἠτγειῆοϑ γεγο αἴας σαίάαπη (παπὶ ὙΠΟ Πιαπὶ 
, Ἰαιμείῃς πο ἰ πη τω τα ]οσ τ, γιπη [6]15 

᾿ ςοπέεςει τ [τ ΠῚ.) Πα [{π|5 νἹζογίθιι5 ρᾶ- 
ἽΞ ᾿ εἰ: ΟΠ σαζαπη ἀπε πῚ δἰαπ| [π- 

ΠῚ Π ἀπίγο ἀϊσαπε, απο 1η αἴτο]- 
Ἐπιοητίς ἰοςἰ5 οΤεπαϊταγ, ἀϊςίταμα, 

ψΙη τηΐ5, Ἔχ Ῥε τς Πρεπίᾳ {πρεγοῆς;, 
ματι ΑἸ ΠΊςῚ]6 (τ ππατογίαπν σοηϊξέξαγα αἴε- 
4|: 411} ἰπ Πππιπτο ππομεῖς γογῆςς, ΕΠ αἱι- 
τα πι 11|6 Ὀἱϊςερ5: ἀἰσπηζαις πχαπίθα5 Ὁ ντγοήϊις 
γεγῆςε τε] ραίιπιειπη Βα, Ἰἰσεε {1261] ἰρατῖο 
ΟΠ ΠῚ παϊσθηι ἀϊπποπε: ταητα ΕὨΪΠῚ Εἰ 
ἤατυτα πῆς, ΑἸΙτοπι γεγο, αι τη, (αιςα- 

ΓΥ  ΑΥΝΕΟΝ 5.1 5. Ἂ .: 
Ν Ν 

ΘΕΩΙ ΝΥΣΙΩΙ", βασιλεὺς μὲν δὴ Ἀρμενίως 
τ 7 ᾽ ἢ εὴ Ν Δ ν "7 

τότε ἤν Αρσώκής. καὶ οἰυτὸς, οἴ μια)» ἰδὼν τὴν πάρ- 
» ὦ -“ ΄ Ν Ἵ -“ 

δαλιν ἀνῆκε τῷ Διονυσίῳ, διοὶ μέγεθος τῇ ϑηρίε. 
͵ Δ" .ἐ , ᾽ ΚᾺ ,΄ ἣ - ἮΣ ἂς 

υσιος γῶρ ο Διόνυσος, απὸ τῆς εν Ινόοις Νυσής .» 

-Ὁ" ᾿ “ ᾿ Ν κω γυ ν᾿ 2 τὰ 

Ἰνδοῖς τε ὀνομάζεται » καὶ πᾶσι τοῖς πρὸς κτι- 
" ε νὰ ΓΑΙ Ὁ ε , 

γώ ἔϑνεσιν. ἡ δὲ χρόνον μὲν τιγώ ὑπεζευχϑη 
᾽ Ν “ ᾽ γ ᾿ , 

ἀνθρώπῳ: καὶ χξιρω ἠνέσχετο ἐπαφωμένην τε καὶ 
»“Ἡ ᾽ Ν 51 “2 ᾽ ππρῳ τ 

κωτωψῶσαν. ἐπεὶ δὲ ὠνοίς ρησεν οὐτὴν εωρ, ὅτε δὰ 

φρο ἰσίων ἥττες καὶ παρδάλεις ", ἀνεϑορεν ἐς 
ἐν ᾽ ε Ἵ »“ 

τὰ ὀρή πόϑῳ ἀρσένων, ὡς εἶχε τῷ κόσμε: καὶ 
« Ν “ ε Ν αν». ἡ ε 

ἥλω περι τὸν κάτω Τῶυρον ὑπὸ τὸ ἀρώμωτος ελ- 

-“ ε ΕἾ ᾿ Ν ,ὕὔ 
χβθέσα. ο δὲ Καάυκώσος ὁρίζει μὲν τὴν ᾿νδικήν τε 

Ἄγ ᾿ “7 εν μϑν 5 ᾿ 
κωὶ τὴν Μηδικὴν, κοωκλχήκει δὲ ἐπι τὴν ἐρυϑραν 

ϑάλαττων ἑτέρῳ ὠγκῶνι "ς 

"»“ Ν᾿ Ἔ - 7 "», 

ΜΙ ϑυλυγῶτα δὲ ὑπὸ τῶν βωρθδώρων τὸ ρος, 

ἄ καὶ Ἑλλήνες ἐπ᾿ ὠυτῷ ἄδεσιν "- ὡς προμηϑεὺς 

μὲν ἐπὶ φιλανϑρωπίῳ δεθείη ἐκέϊ Ἡρᾳκλῆς δὲ 
“ 2. ),5 Ν Ν -ψ“ὔ ἢ Ἐ 

ἐτερος΄. κὶ γώρ τὸν Θηβαῖον γε βέλονται, μὴ ὦ- 
Ὑν “» ᾽ Ν , ν ΔΛ 
γώσιχοιτο ττο, οἰλλὼ τοξεύσειε τὸν ὄρνιν. ὃν εδο- 
ΨΜΗ ᾿ "ἢ ΨΞ 

σχεν ὁ Προμηθεὺς τοῖς σπλάζχνοις. δεθῆναι δ᾽ 
᾽ εἶ ὡθὰλ 4 1 κ “ΔΙΝΝ» , 
ὥυτον, οἱ μέν. εν ἄντρων ᾧουσιν, ὃ δὴ ἐν πρόποδι 

Ἂ Υ7 ͵ Ν Ἀρῖς ͵ ,,».ν 

τῷ ὁρὲς ἢ δείκνυται» καὶ δεσμοὶ, ὁ Δώμις, ἀγήφ- 
“" “ “ ἀνενος ͵ 

αἱ τῶν πετρῶν, λέγει» καὶ ῥάδια ξυμβάλλειν τὴν 
ἧ Ὅν» »Ὄ--Ὑ } 
ὕλην: οἱδ᾽, ἐν κορυφῇ τὲ ὁρες. διυκόρυμιξος δέ ἡ 

Ν Ν 8 » » Ἀ. 5 5 “᾿ 
κορυφὴ, καὶ ᾧασὶν ὡς τὰς χεῖρώς ἐπ᾽ ἀυτῶν 

γΝ ἢ -" 3 - Ν " 

ἐδέθη διωλειπεσῶν αὶ μέϊον ἢ τάδιον" τοσῶτον 
Ὡ δι δὲ Υ̓ Α΄ ἀν δ τς ς »“» , 

Ὁρ εἴγο!. τὸν θὲ οβνιν, Τὸν ΦεΤΌν", ο( τῷ Κουκώ- 

τὸ ΝΥΣΙΩ1] νἱῦο ἀρετῖο ἰΑρογαδαι ΝΊ ΣΑΙΩῚ 7 ηοά 
Μστεῖτις εὐϊάετγαι, Νυσίῳ Ιερίτιγ ἴπ Ὑ γατῖϑ! Νεπιρε ἄς Νύ- 
σιος ὃς Νυσαῖος τεόϊε. Νίαπι σεῖς ϑ(6ρἘ. ἃ Νύσα κτητικὸν ΟΤὉ 

ἀϊοατ Νυσαῖος γεὶ Νυσύϊος, 4Οτιπὶ σεΓΗ πη 16 ΡᾺΠΠπὶ οτϊαπὶ 
δρια νοζεγεβ ἱπιιεηΐπιι5 : Νύοσια ΤΔ1ΠῈΠ ΕἸΙΆΠῚ ἐρχήμα- 
τὰ ἰπυιθηίπιις 40. ϑορῇοοϊ. Αἴδο. Ρ5 42. ἘΠ᾿ διυζεπι, 
νι οδίτοτ 14 ποτοππι5) γΠΙ γεσορειπι ὃς Νύσω ὅς Νύοσα» Ρο- 

ἴδ (δαυϊταγ Αὐγίδη, Υ. ἀς Εχρ. ΑἸοχ. ρ.314. ὃς 'π ἸπαἸςοῖς 

π 36 Πίοηγί: ν.626 Ευιξατηΐι5, Πεπίαμε ὅς 5.}}. 
πᾶ δόξ. 1. ἴς.5. ρ.2:5. Νύσιος δὲ αὶ Διόνυσος τοῖς 

ται ἀπὸ ἧς οὖν 1,δοῖς Νύσης. 
ἧς οὖν ἱνδοὶς Νύσης ] ἔς ὅς ἰηΕ, Βυιῖῖις Π6 τ] ς 7. 8.9. 

οθαπι ἀἰξξαπι τείξατιιτ, Οοπίδηεῖί πιοάο εἰ- 

οχ, ΟΥ, Ρ.314.. (ἡ. δὲ (σαστίαπι 11, το. Ἐπ υτεπι 
ἴηε ὅς γκογις ὃς 'π εἶτι5 γὰ αἱ οἴδιις θγός, ἱπιο ὅζ τθρῖο 

"ἡ ἀἰξίαιν, Ατὐτίδη. [παάϊς. Ρ. 509. 4114 ΝΓΣ Ογτπαετοπὶς 
᾿ς ἀἰξιυπι αἴαπε, 411} δ Αταδίας ΝΣ Ρίμγοβ εηῖπι Δ ας ϑῖςρἢ. 

τς ἀὲν δι ὃς Ἐυβατῃ. δα Ὀοηγί. ν.626 πυπιέται. ἘΕχ ἱπβίτα- 
ἀ οι ἴο γεῖο Ἱπάᾶϊς Βαςςλιιπιὶ ἰαΐτ ἐγαριπι ϑῖγᾶθο 1. ΧΥ͂, Ρ. 687. 
ΠΣ ὅτε δὲ ἀφροδισίων ἥτες κοὶ παεδάλεις ἰἀσυπαπι, ατιᾶο 
ες ἐγατ ἴῃ βἀϊτῖς, Πιρρὶ διιίπηιις οχ οϑ ἀἰςῖδεις ποῆτὶς,, 4υΐ ο- 

ες ἸεξξοπεπΊ; 4018 Π| τεργδοίδητδι πηι5» μα εσαπε, Αςοίά- 
οἷυς 4.0 116 ἴτὰ ἴῃ πιᾶτρῖπε τοίεἰτιιεγᾶζ 7. οτηϊς τοιδηὶ ῥῆσιν 
πὶ ΡΒοτῖιι5) πο.) ντ Ρῦτο , απο ποη ἰερετίε» (δ νι ραί- 

πὶ (οἹες Ὀγθυϊτατὶς Ππαῖο. Ὑνο μθδι 
3 καϑήκε; δὲ ἐπὶ τ. ἐρνϑρῶν ϑαλ. ἐτ. ἀγκῶνι ἢς ἵπΈ.1.1Π. 

6.1. εχ 0 Ιοςο ςοπῆλι, πιοητε5 ἱπτεγ Ηγρ μη ὃς Θἀπρεπὶ 
Τετἤι5 πιάτα 1παϊςιπὶ ργοςιγγεηζεθ) ἰητο Πἴροτο ΡΕΙΙΟἰἔτατιπι. 

ἜΣ Ξ 

φξλτι «---. 

΄ω ΦΨΙΝ 

ΟΑΡ. 111. ὦ κρὰ Ἕλληνες ἐπ’ αὐτῷ ἄδεσι  αῇξ Οτδε- 
Οἱ ἕξετε Ῥγοπιεμεῖ βαθυ]απι ποη ἴῃ Οϑπσαίο Ἱπαϊας, [δὰ ἐῸ 
411 ΠΕΠππιιπὶ Ἰητοτ Μδθοεί ἀοπὶ ρα] ἀεπὶ δι δίρίμπι ἘΣ ἴὰς 
σἄρατ, σομτρ  Πε παγγαητ, ϑὶς Ρ]υταγοῆ. ἐς Βιυιυῖῖς., νοὶ ἀὲ 
Ῥμαπάε. Ετ Αττίδπ. Ρογίρ!. Ροπεὶ Εἰιχίπ. ρ. ι2, ΑΡοϊ]οπΐως 
ἴτεπι ἵπ᾿ Αγροπᾶμς. ]. Π. ν. 1253. Πιοοτιις δι σιίης ταπιοῃ δᾶ 
Ἱπάος [δ] νεπάϊςατγε πιεπηῖηῖς 1. ΧΥ͂ ΤΙ. Ρ. 552. ὅς ἰρίε ϑέγαᾷθο 
1:ΧΝ ρ. 688: [εἀ Δἀαἴτ μΐς: Ιηἀ405 δὰ μετανηνοχ ένα ἐς τῷ πόντε 
δεῦρο ἀπὸ μικρᾶς προφάσεως, 4118Π| πρόφασιν ἘΧροπεητεπ νίάες 
ἰρίμπι. Ο επιῖπᾶ ἃ ϑέγαθοπθ 811ωτἷς Βαδ οι Ατγίαμ. ηαἱοῖς ρ.519, 

2 Ἡρακλῆς δὲ ἕτερος] ἢς ὅς Αττίδη. [πάήϊς. Ρ. 119») 41 γ6} 
Ὑγτίαη, ν 6] Αερυ ρείιΠΊ, νο] Δ] ἴμ πὶ οχ νιοηία πα ῖας στο. 
Ἰειπὶ {ΠΠππὶ οΠἴε ριυτατ: ἱρίος [πάο5 γηγενῆ οτεάογο ἀἰςῖς ρ. σ:2. 

3. ον ἄντρῳ ] Δπττιιπὶ Πος πιοηίεγατί ὅς Πιοάοσιις ὅς ϑίγαθ 
1. ς. τεβαπτιγ, νΌ] ὅς ἐδ δεσμοῖς, ἀς ιῖδιι5 ΡΆ 010 ΡοΙὲ οὐ πῇ 
Ῥὶοάοσιιϑ. 

4 ὧ πρόποδι τῇ ὄρες ] γτδίπας πρόποσιγηποᾷ Πι4}1Π|: 

Ἡεΐγ ςἢ. πρόποδες ὄρες, τῶν ὁρῶν τὰ πρέχοντα. ϑὶς παρνάσ- 
σε πρόποδες ἨοΙΙοἄοτ. 1... Τηΐτ. Ρ. 203. Οὐ] Πὲς πρόποδες 
ἢης, ᾿ἱοάοτις 81 σα] 15 ἐχρ σας, 4υϊ Ποη ἴῃ γαάίοιδις πιοης- 
εἶς.) 41:45 πρόποδας 6Π{Ὲ αι! ἀλπὶ νο]ιης. [δὰ οὗ μέσῳ τῷ ὅρες 
Βοος ΔπιγιΠΊ, ὅζ 411 ἀ46Πὶ ἰῃ ΠΊΘητς ἵπτεσ ςεῖογος ἐππιηθηταν 
Πατυῖς: κατὰ δὲ μέσον τὸν Καύκασόν ἐξι πέτρα δέκα ςαδίων 
ἔχασα τὴν περίαστρον, τετίάρων δὲ ςαδίων τὸ ὕψος, ὦ ἧ κρὰ 
τὸ Προμηϑέως σπήλαιον. 

ς τὸν ἀετὸν] ἔς δζ Αρο]]οπίις ἈΒοάϊις ὅς Ὠϊοφον. 1]. ες, 
ΑΠΠ ταπίϑη νυἤταγοπη Πιδ πίτιιιπτ πιγεβοργαρῃι. νἱ ἃ. Βοςβατει 
ΡΑΤΙ. Ἡΐοτγοζ. 1.11. 0.314. Ῥτίοσϑϑ γεξιις, ἢ νϑγιπὶ ὅς ΒΆο- 
τῖςαπι ξαθυαε {Ἐπῆιπι (ροόγες,, φυΐ Ηἷς εξ, φιοα 4 Βιννο, 

α-:2 τ τόσῳ 
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σῳ πρόσοικξντες ἐχθρὸν ἦγξβνται», καὶ κωλιώς 

γε; ὁπόσας ἐν τοῖς πάγοις οἱ ἀετοὶ ποιῶνται κωτω- 

πιμπρᾶσιν: ἱέντες βέλη πυρφόρα. ϑήρατράώ {τε 

ἐπ᾿ εἰυτεὶς ἵφανται. τιμωρεῖν τῷ προμηϑεὶ φά- 

σκοντες" ὧδε γὰρ τὸ μύϑε ἥττηνται. ἐν 

αρωμείψαντες δὲ τὸν Κάυκασον τετραπήχει ρωμείψαντες δὲ ξαπήχεις 
ἀνθρωπες ἰδῶν ᾧασιν, ἃς ἤδη μελοίνεσιϑαν 

καὶ πενταπήχεις ἑτέρες» ὑπὲρ τὸν ἱνδὸν ποτώ- 

μὸν ἐλϑόντες. ἐν δὲ τῇ μέχρι τῇ ποταμᾷ τέτε 

ὁδοιπορία.» τά δὲ ἕυρον ἀφηγήσεως ἄξια. ἐπορέυ- 
οντο “μὲν γερ ἐν σελήνῃ λωμπρῶ. φώσμω δὲ ἀυ- 

τοῖς Ἐμπεσης ἐγέπεσε; τὸ δθνω γινομένη" » καὶ 

τὸ δῶνω ἄν, καὶ ἐδὲν εἶναι: ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ζυν- 

ἧκεν 6. τι ἐώη. καὶ εἰυτός τε ἐλοιδορέιτο τῇ εμπέ- 

σῃ- τοῖς τε ἀμφ᾽ ἑυτὸν προσέταξε τ᾿ αὐτὸ πράτ-- 

τειν: τετὶ γαὶρ ἄκος εἴνω! τῆς προσβολῆς τάυτης. 

καὶ τὸ φάσμω φυγῇ ὥχετο τετρυγὸς ἡ ὥσπερ 
Ἃ Ὁ.) 

τῷ ἐἰδωλω", 

ε )ὔ »“ΥἽ Ν ͵, 
ΠΦΣ δ᾽ ὑπερξώλλοντες τξ ὁρξς»καὶ βαδί- 

ἰὴ Δι. ΄ ἐν ᾿ ε 
ζοντες οἰυτὴν, ἐπειδὴ ἀποτόμως εἶχεν ἤρετο ὅτω- 

αὐγῇ “ -“ δ 3 ς σὶ τὸν Δάμιν: εἰπέ μοι» ἔζη. πξ χθὲς ἡμέν; ὁ 
Ν ᾽ “-“ ΄ 5, ͵ὕ δ) 5 ὕ ὟΝ 

δὲ, ἐν τω πεδίῳ, εφῆ. τήμερον δὲ, ὦ Δώμι» π8 
» -“ ͵ 5 ΕΙ λ ΟῚ ,ὔ 
ἐγ τῷ Καυκάσῳ, εἶπεν» εἰ μή ἐμώυτξ ἐκλελήσμιι. 

4.5. ΕΣ: 3 , " ε δὲ 
πότε ἐν κώτω μῶλλον ἡσθω; πάλιν ἡρετο. ὁ δὲ» 

Μ“ἶἷ Δ αυ τ »ν ΚΓ Ν ν᾽ 

πετὶ μὲν. ἔφη. ἐδὲ ἐπερωτῶν ἀξιον χθὲς μὲν 
» »-“ 3 ,ὔ ,͵ὔ . 

γερ διοὺ κοίλης τῆς γῆς᾽ ἐπορευόμεθα» τήμερον 
Ν Ἁ “3 οι ,ὔ ΕΣ Υ} γ,, ΦΝ ᾿ 

δὲ πρὸς τῷ ἐρανῷ ἐσμέν. οἴει ἕν» ἐφη- 2Άδὰ » 
᾿ Ν Ν ς 7, ͵ 3 Ν δὲ ͵ὕ 

τὴν μὲν χθὲς ὁδοιπορίαν κώτω εἰνω!» τὴν δὲ τή- 
" Ν 5 3 Ἃ ΄ ψ. ͵ 

μέερον ἄνω: νῆ Δί᾽, εἶπεν» εἰ μή μωίνομωΐ γε. τί 
““ὐξο λιν Ἦν Ἑ δ ὑν Τῳ ὟΝ 3 7 
Σν γῆ» ἔφη: παρωλλαξγειν τοὺς ὁδεὶς ἀλλήλων, 

. ΑΣΑ 
ἈΜΈΡ “ἢ -“ ͵ “ ,ὔ 

ἥ τι τήμερον πλέον εἰνωΐ σοι τῷ χθές; ὅτι χθές. 
ν 3 ἄδι 7] Ἵ ᾿ μι 

ξφη- ἐδώδιζον ὅπερ πολλοί, σήμερον δὲ, ὅπερ 

ΡΗΙΤΟ ΒΤ ΒΑΤΝ 5. ΒΕ ᾿ 1Ὰ 140.1]. ς. 4.ς. 

{᾿ ἱποοῖας ἱπί πο ἰΠΠππιαπι μαδεπε, ἃ πιάοϑ, 
ἀαοζαιοῦ 1Π Γρ 115 Δα μ ]α6 ἔςοςγηῦ Γ᾿ 
ἄμης ἰρῃιβογας (Ἀρίττας ἱπηπηίττοηῖςθ, [κ- 
4π605 Πιοηιις εἰ5 τοπάππε, ον ΡΓομηοεποιπι 
[8 νἱπαάϊ! απ γερείογς ἀἰηταπιςβ : δάςο πἰπηῖ- 
ταπι ἔαθιΐα {8 πὰ ΑἰΠοΙπηΐηγ. ᾿ 

᾿ 
4} ΠΝ Δι 6 ΠῚ (διαί πι αιαίτγιςδ1- 
τὸς Ποπηϊπες [ς νἹαΠΠς αἴπης, αἴτο ἴαπῃ τητος 
ΓΗ ο ΒΒ ΤῸ . 5 ᾿φοΐοτς : Δ]οίσμς συ δἰτογιπι αιήπαημο, νΌ] 1η- 
᾿ἄπιπι Βιμητπι Πιρογαδης, Μοαῖο ουζοπι δά 
ἤυπιση {Πα Ἰἤπεγα πιοππιογαειι ἀἴσπα (δασοπ- 
(4 ἱππθηογπί. [το ἀμτη ἔαςεγθηξ οἷαγα ἵππα, 
Ἐπηριιίᾶς ἰρῇς οςςιττῖτ ρεΐζγιπι, πιοάο Παης 
ἰηάτιδῃϑ ἔς ο ΠῚ, ΠηΟ 0 Δ] ίδτη τιγις, πποάο 
Ρίδης εμπδηςίζοπβ, ΑΡοΪ]]Οπίμ5 δυζοπη, αυϊά- 
ΠμιᾶΠὶ 14 εἴξε ρεγίθηπι, αἴηπε Ἐπηραίδιι ςοη- 
ὉΠΈ]5 δε τρίς ΙασεΠΊατ, ςοπητοί]ις νι ἰάοπι ξὰ- 
σεγεηῦς εἰ Πογίαίιβ: 14 ἐπὶπΊ ςοπίγα εἰμί 
πο] ἱπ{Π]πὶπ| αἰοθας γοπιθάϊηπη ἐξ, ὅ8ρε- 
ἔἜγαπῃ ἴταστιο ἔπρατιπῃ εἰς Πηάςης, νὰ (ο]οπς 
Ιαγιιαθ. εἶ 

᾿ 

᾿ 
᾿ 

Ό8ρ. Υ͂. 

“- ΧΩ 

πα τ δ, ς΄ ἐν τ ὅδε, 

. : ἀπέδει "ΠῚ ' {ΠῚῚ ΠΠΊΟΠΕ5. ΔΓΕ ΠῚ ΠΟηςοηἤσγεης νεγ- σαρ. γ. 
οοπ|; δ ρεἀο[τ! [ππογο θο ἱποεάσγοπε Οὗ ργᾶς- 
αἰρίεία., [γῖ5 νογθὶ5 Πλαπηϊάοπι ἱπιεγγορδυίε: ἄϊς 
αιδείο πλϊηὶ, αἰοθας, νδίπαπη Πογὶ Ππογιπης ὃ 
Ταπὶ 116, 1π Ρἰδηϊεὶς, τείροπάϊι. Ε ἀϊε νο- 
τΟῸ 7) νθίπαπι {ππηις ἢ Ιῃ Οαμςαίο, ΓΕροπάε 
Τατηΐβ., ΠῚ πτεὶ ἱρήπιις Ῥᾶτγιιπ ΠΉ1Π1 ΠΠῚ ςοπ- 
(τἴπι5.. Οὐαπάο ἰρΊτηΓ , ἱπεειτόρᾶπ40 ρεῖρε- 
Ὀαῦ, Ιοςο {ΠῚ Ἰηζογίογε ὃ ΤῊ ΠΑΠῚ15. αἵ 
ἢος πη ἱπτεγγοραῖοπα απ άοηη. ἀἸρπιπι εἴ: 
ΠΑΠῚ ΠΟΤῚ ΡῈΓ ζοηΠΆ]]1ος ᾿Ἰπςο ἀοθαπηι5, Ποάϊδ 
ΔΌΓΟΠΙ ΙΡΙ! σΟΟο ἀρργορι πημπαιϊίπημ5. Ῥαζας 
ὯΘ ΙρΠτΓ) ΟΤλ4Π11, ΠΟΙ Πογηιαπη ἵτεγ ρογ ἱπξογῖο- 
τὰ) ΠΟΘΙΟγΠΙΠῚ νΈΓΟῸ ΡῈΓ {πρεγίοτα τεπάεγε 
114... ῬΕΓ Ιουοπι.. γείροπαϊς. πΠΠ ἱπίβ 4 ΠῚ. 
Ρίδης. Οὐάπαῖη ἰρίτηγ, αἰοδασ, τὰ ἀἰβεγ- 
ΓΕ ΠΠΙΓΘΠη νἱα5 {Π45.. ν6] 4 ΔΠΊρ] 5 Πο- 
ἄϊς τ Παδογα, ραζας, ἥπᾶπὶ Πετὶ ὃ Ηος 

. -.». 'κ ἍΝ Ἷ εἰ Ψ 1. , ἡ . 

Ἰρίιπι, τοίρομάοθαῖ, ἡοά Πα [τἰπογε Ρουτοχὶ. 410 411] τηυἶτι. ΠΟάϊῈ νοτο 60, 480 Ραιιςῖ 

4υἱ ὠιετὸς ἀϊέξι5 », ναίατιιπι δὲ Ργοππείμεῖ τερημπι, νὰ Βᾶ- 
Βεπτ Αργοεταβ ὃς Ἠεγοάοσιβ 9) δἰ!ερ αὶ ΒΟ Βο]δίτλς δά ΑρΟ]- 
ἴοη. Ατροπδιτ. ]. ς. ὶ ᾿ 

ΟΑΡ, ΙΥ. 1 τιτραπήχεις ἀνϑρ.] ΠΕΠΊΡΕ πιδῖοτΆ οπηηΐᾶ 
φετγοῆτια απιπιαπτῖᾳ οὗ (ο]ῖ ργαεβδητίαπι ἔογγε 1πάϊαπι, οδ - 
ζετιαῖ ϑίγαρο ]. ΧΥ͂. Ρ. όφς. δὲ Αεἴταπ, ΒΠ, απίπια]. ΧΥ͂Ὶ, 11. 
ΧΥῚΙ, 26. κάάε Ρ]Ίη. Η. ΝΟ ΎΤΙ, {εξι. .. Ηἰς ετἴδπι ἀε μοπιῖ- 
τἰθὰς ἴπ 1πάϊᾳ: γηρμίζος 161 φηίγα οπθ}12 εοπῇξας ἐομρ ἐμαί.» 
ἐχοεάεγε: ἂς ταις ΠΟΙΕΓ ΠΊΟΧ . τγᾶπ5 [πάμπὶ εο5 ἔγεηιεπ- 
{ε5 εἴϊε δίεηςβ. ϑ8|ς ἃς Βυβαίῃϊις δὰ Θιοηγί. Ρογῖερ. Ρ. ΠΙ- 
284. ἐυμεγέϑεις τὲς ὧν Ἰνδίᾳ ἀνδρας» χρὴ πενταπήχεις τὲς 
σολλὲς ἢ ὀλίγον. ἀποδέοντας αἰ. Αἀ44ε ὅζ Ατγίδη. ἀξ εχρ.: 

ΑἸεχ. Μ.1.Ν. Ρ.3:0. ψιὶ ἃς Ῥοτιπὶ πεντάπηχυν ἔπ ΠΠπῸ ἀἸοῖε 
Ρ.348 σοπξ, ΡῃΠοῆτ. τη ςαρ.2ι. Δεκάπηχυν ΘΆΠρεπι; [πάϊ88 
Ἀερεπ:ν Β8 65 1.1Π| ςΧΧ, 

2 Ἐμπέσης ]ν-ἃἀς Ἐπιριί Εταἤπ πα ἀρ. Ρ.342. αἄάε ϑι1- 
ἄλπη ὃς ἐο ἐ1ΠΠ πλυπη τε πῃ ππιρεν παόξις εἰξ, τε ϑιγατογεπῖ, 
Ῥτβειθγηη!Πι5 Ψιγι9 ἀοξεῖς Πει πο Περὶ Ιουι5, 40] εἰ εραηῖεῦ 
Ἀεἰμίηις πιᾶῖγεπιὶ ἔμπεσαν νοςατ Οταῖ. ἀε Οοότγοπᾶ,, αιοὰ 
Θπιπίθιι5 ἔογπιὶβ ἀριὰ οἴζεῖ ) γεὶντ ἰρίς αἷς οκ τὸ πάντα ποιῆν 

καὶ πάσχειν. Μεπαρο τελέςρια ΕΓ εγουτίχ, ἀἀδορις ἴῃ ο- 
πιπες ξουπηᾶϑ ῬΖΕΡΡΗ ἃ παμτα 1115: ἐς Ἐπιρια ετίδπι ΤΥ. ς, 4. 

3 τὸ δᾶνα γινομένι} ἢς εχ οοάϊςε γατίςαπο, Ὑτθίπατε 
δι Ὑτατῖοὶ. τοίου ρῇ ρτὸ σό δὲ γιγνομένη ἡο 8 ετατίῃ βαϊεῖς,. ὦ 

4 τετρυγὸς  Μ55. ποῆτι, μαδεδαπε τετριγὸς, [ἃ τορι 
γετθὶ τρίζω ὅς τρύζω Πρπίβολταϑ : νίαμε τὸ τρύζειν ν[πγρδτιι 
ἀε ἢτίβογε νεὶ πτιγπιαγε, 0 ἐρεξεγα δζ πιᾶπεϑ εὐιιπῖ, τ 
ἢ. 1. τὰπι Ἱπτᾶ δἰ πιιπῃ]. 1. Δεριοεσξο τι. 10 5 ἴτᾶ νΕΙΡῸ τρίζειν 
εἐδάεπι τε ντίτηγ Ἡοπιεγηβ : ἤς ἄς νπΊ δ τὶς μνηφήρων Οαγῇ. οἷο 
ν. 7. - - τῶ δὲ τρίξεσαι ἕποντο ἢ 

Ὡς ὅτε νυκτερίδες μύχω ἀντρα ϑεσπεσίοιο Ἢ 
Τείζησωι ποτέοντει. 

ἃ ἀιεπι]ο σι νι ἃ. ἘῸὸΠ ΑΓΒ ΙμΠῚ, 
ς ἔἴδωλα Ἵ Ῥγηθγας γοττῖπιι5. εἴδωλον ἐπ ΠῚ φαντασία σατο 

ματος» σκιῶδες ὁμοίωμα 5» σκιά τις αἰϑεροειδὴς νι εἢ δριιά ϑιῖ- Ὁ 

ἄλπιν 41 εχ ΒΑ ΟΠ} ε οἶταῖ μελαμβαφὲς εἴδωλον ἀνδρὸς, Ἰράτ΄ 
κησίᾳγ ἵ. 6. πέργίοαης θρηόγᾳ θεῖ [ῥεέϊσιε Ῥίγὶ Πρασεβὴ, 

ΟΑΡ. ΨΥ. ι διὰ κοίλης τῆς γῆς} Πε φάραγγα κοίλην 41- 

εἶς Αεἰϊαπιϑ Ψ. ΗΠ, ΧΠῚ, τ. ̓  ὃς ϑομο] ας, «ὦ ΑΡο]]οη. 1.11. 
ν.316 φάραγγα νοραῖ ὀρεὴν κοιλέδα. 

ἴηςθ- 

ὍΝ 

τὴν 

ῳνΐ 



Γ᾿ 
ΤΠ ΠΣ οὶ ς: ἈΡΟΙΙΟΝΙῚΙ ΠΥ ΑἸΝΕΟΝ 919] 

ἱποεάππι, Οἰἠάνετγο, ἱπαιίεδας Αρο]]οηίμς, 
ποηπο ἄζίπ ντθε ἃ πιαϊογ δία ν115 ἀ πογίθης. 

᾿ ὅπ ρδιιοὶ ἀπηδυ ας, ποθάογο ρόγοβ ἡ ΝΟ πος 
᾿ἐρὸ αἷςο,, ἐχείρίεθαῦ Πλατηΐβ : [ξἀ αιιοά Πογὶ 
ῬΕΓ νίςος δζ Ππιοπηῖπο 85 ἱποθ [γί πηι : ΠΟάῖςυ 
ΨΕΓΟ ἱπ ΓΟρΊΟΠΟΠῚ αἰσοπάογίπγις ΠοΟυηΙΠΙθι5 
ῬΆΓΙΙΠῚ {ΓΙΓΔ ΠῚ, ἃς Ρ6Π6 αἴ πη π|. Αἰ 5 ΕΠ ΠῚ 
εχ ἅπιςς ποῆτγο, θαγθαγος μαος ἴοςα ἀθογιιπι 
ἀοίπιιτι ἔλσογε: αιΐδιι5 αἰ }158 δα Πιπιπιαπι 
ΜΟΓΕΓΕΠῚ ΠΊΟΠΓ5 ΟςΠ]05 ἐγεχίς, Αρο]]οπίις 
ΔΌΓΟΙΤῚ ΘιΠ} γοάισοηβ δ Θὰ, 446 ἱπ|τ0 ἱπίο- 
τΌβαγα Ἰητοπάογαῖ, ροτζείης, [ἀϊχίτ,  ο Ταιηϊ, 
Δἤγιπμαγο, ηπὰ τὸ ἀἰππαπι παγιιγάτη [πτ0}}1- 
5.45 τοις, ἀτιιη ργορίογε σοῖο Ιοοο ἱποςαὶϑ ὃ 
ΝΝΌΠΑ νεγο, τείροπαϊς. Αὖ ςεττο, ΠΠςῸ αἷἱο- 
Ὀαγ, [45 ταπηθη ογαῦ. ταηΐα ὅς τάπ| ἀπά πιὰ- 
«Πἰπα πίχηπη, ἃς ἄς ςοοῖο [ποι]εηζας πηᾶρὶς 
ΡΓοΐοεγε ἀοεγίπας, ὅς ἀείο]ς . 4ΕἸππᾶ ἴτ6Π1.» 

ςς 41|86 Βασιῆο ξογίδη τε ἰαπη ατείησοτε ροῇ ριι- 
ἴε5, [4 ΠΠ ρΓΟΡΘ σοοῖο Πιΐς δάπηοίι58. ας 
ἐρο, Γερεγεθας Π1ς, ποτὶ ἀς τόδ ἀἸπίπὶς πο- 
Ὀογαπι. εαάοπη ἤοαϊα ποαια ποῖ. ποηιια 
ἦε Ἰρίη5 αάϊπιις ποιὰ πὶ (Ἐπτεπεία ἱποι άϊτ, [π- 
ἐγα ἰσίταγ, 1 6 αἰοθαῦ, δάΠιις ες ο Τατηϊ, πο- 
πε οἜχταηία δἰτίτιαϊπε αι ιαπι παίει 65, 
ςοείοαις ταπτιπάθηη ἀ{{{25 ἀίαιις μογὶ. Νες 
ΘὈίοπα ἔπ|τ, ιατα Εἰδὲὶ ἰπιτῖο ργοροίη, αιδο- 
ἤτο, γιάϊςιλιπι ἐπίπι εξ ριζαθας χιοά ἃ πε 
αιιδογοθαζιγ, (οτος, ἀϊχίς Παπιὶς, ἀοέξιπι 
Πηδρίς πο ἀε(ςοη[ιγιιπη, ΑροΙ]οηὶ, ἀγ ἰτγαθαγ, 
41 Δ πΠΠοιτὶ (ΟἸΑΖοπηεηῖτπι Απαχασογαπὶ ἃ 
ἹΜιίπιδητο [οπΐβς πιοηζο γος σοο[ οτος ἰροςιία- 
τππὶ ες : Μὶ οἰαπηι μας Τ Παϊεγεπι εχ ποη Ιοη- 
δὲ αἰαηῖο α ΜΊοτο Μγοαία ἰάοπι ἔθος, Ἐο- 
τιιπξ ετίδιπι ΠΟΠΠΠ1]1Ο5 Ραπρᾶθο νεῖ, {ιαί! (ΠΠπο- 
ἴα. 4105 Ατῇο πιοηγίθιι5. Ἐρὸ διζαπι Αἰεῖτ- 
εἰπε ςοηίζοηί Ηἰς οὐππίδιις ππαίοτα, πίῃ ἃ- 
Ριθπτῖογ [αέτιιβ τηοχ ἀοίςοηάαπη. δε ποααθ 1}, 

2 καὶ κᾷ! τ. ἐν ὡς. [δφ. ἐκτρ. ὅζο. 1 οπιπῖπο Πηπμ] 4] π41- δὰ 
ποὺ ὦ Ῥγτβαροταε (γ πιθυ πὶ τοὺς λεωφόρες μη βαδὲζειν.» 
πίαίαις εξ δαΠῚ 40] τοπαὰχ ἤτ βγέῤαζογάεσε (Δρίεπτιὰς ἱπ.» 
ἀἷο οτῖαπι [ὅγο, ροῦτο (ὑίκρῃ εἴτε, πες ταγδαπι (ειΐ, [δὰ 

ζο 
γε, 

ν 

οὐ ἴπ ρτιοτίρ, εἀϊτοη!Ρ. 
ῃ ἱ 5 ποἢτοτιιπ. 

; οὐ, ναὶ ψτδεῖοὶ. Πο]ερῖε οὐ. ψατίς. Ῥοίξετ. ὅς Ὑτδῖῖ5]. φιιοά 
:Ο ΠΊΕΪτπ5 εΠξ ν᾽ ἀετιιγ 4ιι8πι τὲ εὐἀϊεϊοηιπὶ ργιοσιπι, 
ϑὲ ον 1 πεπιρε πιοηΐες Π1ΐ5 σοηζεογδιε νυ οίθ πη Ππ- 

ἶ ; ἀν δετα 404 εχ ΡμΙοἤτατο Βἰς ἀἰ[τἰπτιι. 
π. ϑις Γλιςΐλπ, ἐς (Δοτίε Ρ. 36. χρὴ ὅρη ἀνίϑε- 

: ὍΒ]ο Ῥετίιν. 49. Ευτὶρίαϊ τπ Βᾶςς ἢ, 
Ἧ [τῶν ἦ ῖ ἼΣ τ) ς ττιτα ρα 

᾿ χ88. Ρα πα εἴπ δητίιυι15 πιο πί ΠιΘητί 5, [10 5 θαι ἃς Πι1Π1-, 
᾿ ΣΝ παῖδ » πιεπιοσί ' οτιιπὶ ἱπ ΠΟ Πτίπιπι γετιῖςῖδι5) Του αι 

ο΄ ΆἈκραὶ ἐγρει ἐς )εο; ῬΑΪΔο[πἰπὶ αιιοαιιε πιεπιογϑητ, ᾿ ἈΘρ. 
Ἐε τρίς Ῥβυΐάες (ε Πιηρίςετγς πιοπτεϑ ἴτ, ἃ 4ιΐθιι5 

" 

ἐρὸς Τμῶλος 

Ἵ 

ἰάο] οἰ δετῖβε ραῆηπι ναοδῆς 
3.3 τη Ἐχεοίῃ. ᾿ 
το, Ἢ ΜΝ 
6 “βλεπεν[ ἢς «οὐ. ψτθίπ85. Εά 

κ 7 ὧν γε κρὶ ῥάβλω ἴσως ἡγῆ ψάυσει .. ἤδης ἱεοῖ ΗΝ 

πῖηες φοαϊζες ποτὶ Βαρφηῖ, πιᾶὶς οἀϊίοποϑ ρείοτοϑ : ὧν γα 
ϑὲ ἰσβὸν ἡγῃ Ψαύση, : 

Ρορυϊὰς Πτδεἰ τίς Ἰερὶ- 

ν- ἡ νη 
7, 

ΠΧ 

Γαγβείη ἴτεπι Ὀ᾿δηδε (σεν ΟΔΙ]π|. Ηγπιη. ἴπ Ὀ ἴδῃ. ν.. 

ἀπὶ ΠῚ νεπίαε: ϑιίοπίς ψογιῖσεπι νὲ ΡατῸ ἱπιε! Πρ οης.. 

ἀ 

3 

ὀλίγοι. τί γῶρ, ἔφη, ὦ Δάώμι, καὶ καὶ τὼς ἐν ἄξει 

λεωφόρες ἐκτρεπομένῳ ἡ βαδίζειν ἐξὶν ἐν ὀλίγοις 

τῶν εἐἰνθρωπων; δ τἔτο, ἔφη » εἶπον, οἰλλ᾽ ὅτι 

χϑὲς᾽ μὲν διαὶ κωμῶν ἐκομιξόμεθα.. καὶ ἀνθρώ- 

πων" σήμερον δὲ ἀςίξες τι 5 ἀναδαίνομιεν χωρίς. 

ον καὶ 9 εἰον᾽. ὠκϑεῖς γὰρ τϑ ἡγεμόνος, ὅτι οἱ 

βώρδαροι Θεῶν ὠυτὸ ποιϑνται οἶκον" καὶ ἅμωῳ 

νέξλεπεν “ ἐς τὴν κορυφήν τϑ ὄρξς. ὁ δὲ, ἐμξι- 
- ͵ Π μι ἃ ὦ Ἶ -“ χ λὴ ἢ ε 9, 

δάζων αὕτον ες ὁ ἐξ ὠρχῆς ἠρώτα" εχεῖς δν)γ ὦ 

)ὕή ᾿ - “ “Ἢ » ,ὔ ΖὈ 2 

Δώμι;, εἰπεῖν ὃ. τι ξυνῆκος τῷ ϑεῖς, βαδ ἵζων ἀϊ-. 
"» “΄-΄ -“ "δὲ ε Ν  ΕῚ “ τ" 

χδ τϑ ϑρανδ; δ80εν, εῷη" κῶὶ μὴν εχρήν γε: εἴ- 
Ἄξ, Ἂς “ ͵ Χ ΄, “ 

πεν. ἐπὶ μηχανῆς τηλικαύτης καὶ Θείως ἕτω 
ε ͵ τῇ “΄» - ΄ ΞΑΥ » , 

ἐσηκότω περί τε τῷ ἐρανϑ σαφεφξέρως ηδὴ ἐκφέ- 
͵ὔ ὑπρμὁ ς Ἀ »“ , “ 

θεῖν δ ὀξας. περί τε τὸ ἡλίϑ» καὶ τῆς σελήνης» ὧν 
ΝΥ μὰ δ ᾿΄ εν Ἵ Ἴ ᾿ 

γε καὶ ῥαδόῳ ἴσως ἡγῇ ψαῦσειν » προσεςήκως 
“9 -» ͵ ὰ θὲ " ν » 2 , ᾿ 

τῷ ξρωνῷ τέτω. ἃ χθὲς. εᾧη: περὶ τῷ θεῖς ἐ- 
͵ὔ ΙΑ ΕἾ 

γίγνωσκον , γιγνώσκω καὶ τήμερον, καὶ ὥπω 
ἤ ᾽ -“ , ; ᾿ γ 

μοι ἑτέρῶ περὶ ὥυτϑ προσέπεσε δόξα. Σξκξν, ἐφ η, 
ΤΙ ͵ ,ὕ δ γ 

ὦ Δάμι, κώτω τυγχάνεις ὧν ἐτιεἧ, καὶ ἐδὲνπαω- 
ν᾿ ὦ) γ 4} ὍΝ »“ » 

ρο τῷ ὕψες " εἰληφας. ὠπέεχεῖς τε τϑ ϑρανξ ὁ- 
ῃ , ΝᾺ. ἢ “Ὁ ὌΥ.. 3... ἥν ὦ 

πόσον χϑές. καὶ εἰκότως σε ἡρομήν» ὦ ἐν ὠρχῇ" 
᾿ λήμην ) ᾽ » ᾿ ΞΟ 

συ γώρ ὡξ γελοίως ἐρωτᾶσϑαι “. καὶ μὴν σοφώ- 
γ ͵ " 7 

τερος, ἐφη. καταβήσεσϑαι ὠμήν οἰκέων», Απολ- 
Ἁ ᾿ , ΄ὔ 4 ϑ 

λῶώνιε, τὸν μὲν Κλαζομένιον Ανωξαγόραν ἀπὸ 
ἐν ἷ Ν » τϑ κατεὶ Ἰωνίαν Μίμαντος ἐπεσκέεῷϑαι τὼ ἐν τῷ 
ΝΑΙ ὙΎΝΝ, , γος 

Θωλῇν δὲ τὸν Μιλήσιον ὠπὸ τῆς προσοῖ-. 
“, , Ν » 

Μυκάλης. λέγονται δὲ καὶ τῷ Πα[γαίῳ "" 
ΕΣ ἽἮ, ἢ ἯΝ. νὸν (2 - 

ἔνιοι χρήσασθαι Φροντιςηρίῳ. καὶ ἕτεροι τῷ Αθῳ. 
,ὕ ͵ Αναν ΝΑ 

ἐγὼ δὲ μέγιςον τότων ἀνελθὼν ὕψος " ἐδὲν σα. 
ἥ ς » , ἐδὲ Ν 5.9. ὦ 

φώτερος ἑαυτῇ κωτωθήσομαι. δδὲ γοὶρ ἐκένοι, 

8 ἔτι] ποῃ Μβ8 ταπειπὶ οπιπο5 (δ ὃς ΑἸάϊπα ἁρποίςῦ,. 
ὅτε Ββαθεθαι Μοτζει!. 4] ταπιεη νεγῆοπε ἔτε ἐχρτο εγασ. τὖϑ 

9. παρὰ τῇ ὕψες] παρὰ εχ δατίς, δς Ὑτατῖοὶ. ςοαϊοῖίδας. 
{ιΡ Πτυίπιιιϑ ργὸ πρὶν 4104 ἴῃ εαϊτῖ5, ν ϑϑ 

1ο σὺ γαρ ὡε γελοίως ἐρωτάδγα!] ΠΕΠΊΡΕ εἰππὶ ἱπίεγγοβαιιεσ 
τὰν Αρο ]οπίις ρᾶρ. ργϑεςεα. δπ εἰδρία ἀΐς, πὶ ἢδς ἱρία χιια 
{πρεγϑυιεσαηῖ γεγείςεπι Οδιιςδῇ , ἱπ ἡμίεγίογίῤησ νετίλτιις ἤε 
Ταπιὶβ ὃ ιιοα ἰρίε ἱπτεγγορατίοης ἱπάϊρπιπι Ρυταπεγας, δδὺ 
τα Πα ΙΔ ΠῚ γελοίαν 4ι|8ςΠ]οπεπὶ Γαΐ εςεγδῖ, ἴὰπὶ Ἰσῖταγ Αρο]- 
Ἰοηΐιϑ» εχ εο 40 πΙ ἢ] ἀπιρί ἴι15 4ιιαπὶ Βοτί τεγιπι ςοεϊε- 
Πίμπι σορποῖοαι εἰΐηοἶτν εἰιπὶ ὠπέχειν τὸ ἐρανᾷ ὁπόσον χϑὲς 5 
πιϊηϊπιοαιις 4άςο [πο] ἀἀπὶ 4118 εἴξίοπεπι Πιηῖς, Οδἴογιπη.» 

ΡΓῸ σὺ Ιοριιητ καὶ ψΑτίσαπιις αἰτοῦ ὅς Υ γατῖ5]. φιιοὰ ῃ δαπητ ἐπ- 

ἄτιπι, ἱπτεγγορατίια μδες ργοβογεπα : πολ ἐγιὴηΣ ρμίαθας 
γλαϊοιείαηα εἰδὴ γεεαε ίογτενη ργορονὶ δ Ὁ ἰΐα 

"1 προσοίκα ] [ῖἃ ΡΓῸ προσήκεγ ΝΟ(Ε Ἡ1 8111, 4146 εἴ ἰπ ρτῖ- 
οτίδιις εἀϊτϊοηίδιι5» γοίογιδεγε ποπ ἀμιδίται!, [π οοά. γτὰ- 
τίσ], προσήκι βιϊτγ εξ ἃ πηυιτάτιπι 4118 πτᾶπιι ἴῃ προσοίκῳ. 

12 Παγγωίῳ ] ρΡείΠπιο ἐχεπιρίο ἰπ ὑπογαεω πιυζάτιπι σΟ] εξ 
Μοτεὶ!. οἱ ἴαπι ργαείμεγαι ἈΒΙ πιιοοίπιι5.), 4 νεγγεγᾶσ (μό- 
“εγγάπες ἰοεα. ἸΝ οὶ ΠΊπιιις 116 Τ Βγαςοίδο πποπδ, ντ ρίρεατ Ιος ἃ 
ψεζογιπι φα(ογίθεγε. 

12 μέγιςον τότων ἀνελθαὶν ὕψος ΠεπΊρε πιοπεῖμ πὶ οπιπὶ- 
{ΠῚ ΠΙΑ ΧΙ ΠΊΟ5 οἵδε {π|ᾶῖῖπὶ ἃς ππης ἱρηπι Οφυςαίιπι Αραῖῆες 
πιετοϑ φυσαις ριτας αςορτ, ], ΠΡ. 47. 

σ3 ἔφᾳ 



Ὁ 

" πο Τ ΚΑΤ 9 ΠΕ. 7 Ὰ 5 μλπ:ε Ὅλ. 
μ « Ν ͵ὔ Ν ὔ , 
Ξῷη. [71 γαρ τοιῶιν δὲ περιωπτῶς "γλώυκοτερον μεν 

ΣΕ] ν 3 ΄ ,ὕ Ἀν 

τοι τὸν ἐρωνὸν ἀγωαφαίνεσι, κοὶ μειζες μυοὐς 

ρᾶς; καὶ τὸν ἥλιον ἀνίσιχοντω ἐκ γυκτὸς, ἃ καὶ 

ποιμέσιν ἤδη καὶ οἰπόλοις ἐφὶ δῆλω. πῇ δὲ τὸ 

9 ἐιον ἐπιμελέϊιται τῷ ἐνϑιρωπ εἰς γένες» καὶ ὅπῃ 
ἘΛΌΑΔΟΣ -“ - ἃ « 3 ᾿ 

χαίρει ὑπ᾿ ἀυτᾷ ϑερωπευόμενον» ὃ, φί τε ἐἰρετή; 
χδὴ ͵ὔ γ΄ ς 

καὶ ὅ, τι δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη, ὅτεο Α- 
" ᾽ "4 “ -“ “ Ἵ 

ϑὼς ἐκδείξει τοῖς ἀνελθξσιν, ὅτε ὁ ϑαυμωζομε- 
ΤΟΝ -“ “ Ἴ ᾿ δ γε 

γος υπὸ τῶν ποιήτων Ολυμπος; εἰ μή Ἰορῴη ἀυ- 

Δ ος Δ 3 ῃ ΑΝ ΠᾺ ὙΠ Ρ “ 
τῷ ἡ Ψυχή; ἣν, εἰ καθαρὸ καὶ ὠκήρωτος ὠυτῶν 
ψ » “ γ Ἀ γ 
ἅπτοιτο, πολλῷ μᾶζον ἔγωγ᾽ ἂν ᾧαίΐην ἀτΊειν 

» ͵ὔ 
τετεὶ τῷ Καυκάσξε. 

᾿ Ἃ ΝΣ ν 3 ͵ὕ ,ν.ϑ»,»5 
Ἷ περδαντες δὲ τὸ ὁρος ἐντυγχώνξσιν ἐπ᾿ ἐλε- 

᾿ ΤΡ ἢ Ἵ ἜΣ ἘΣ δ 1 
Φαντων ηθη ὀχξμενοις ὠνόρασιν" εἰσι ὁ ὅΤοι με- 

ἢ ξ - -" γ 
σοι Καυκάσς καὶ ἐν" Κωφῆνος᾽. ἀβιοί τε καὶ 

ἱππόται τῆς ἀγέλης τάυτης. καὶ κώμηλοι δὲ ἐ- 

μίας ἦγον » αἷς χρῶνται Ινδοὶ ἐς τὼ ἐδδδς πο- 
ἐν 

φέυονται, δὰ χίλιω φάδιο τῆς ἡμέρας; » γόνυ ἐδα- 

μῶς κάμψασαι ". πνελενον ἕν τῶν ᾿νδῶν ἐς 

ἐπὶ καμήλξ τοιοίυτης : ἠρώτω τὸν ἡγεμόνω 
ἣν ́  , ᾽ δὲν δὰ ΝᾺ “,ιἶἼΊἹΊἦ»ν » ἢ ᾿" 

5 φειχοίεν; ἔπεῖὶ ὁε τὸν νδν τῆς αποὐθημίως 

τὰ ΡΒ. “ ἢ ς ᾽ 
ἥκεσεν, ὠπήγγειλε τοῖς νομέσιν. οἱ δὲ ἀνεδέη- 

“ ς 17 3. οὐ ͵ 7 ΨΜ 
σῶν ὥσπερ ἥσθεντες. ἐκέλευον τε πλησίον ἡκείν" 

3 Π Ψ ᾿ Ν τ τ κ᾿ 
καὶ ἀφικομένοις οἰνὸν τε ὥρεγον; ὃν ἐπ᾿ τῶν φοι- 
" ς ΄ ν Ἵ “ἊΝ 4. δ 

γίκων σοφηρεσται , 'κΚοῶὶ ὑμμελὶ ἄπο τῶυτϑ Φυ: 

καὶ τεμώχη λεόντων καὶ παρδάλεων ᾽ ὧν 

τῶ ὁ δέρματα Ὡς ἤν. δεξάμενοι δὲν πλὴν 

τῶν ΚρΙΌν: πάντα διήλασων τὲς ινδεὶς, καὶ ἐχώ- 

Ρδν πρὸς ἕω. ἥ, 
Φ ἸΝΝ ᾿ 

μτοτουμέων δὲ ὠυτῶν πρὸς πηγῇ ὕδατος, 

ἣν πβθίας ὁδώμις τϑ ΠΡ" τῶν Ἰνδῶν οἴνς;, Διὸς, 

" ἔφη» σ ὠτῆρος ἥδε σοι ᾿ Απολλώνιε, διὰ πολλῷ 

ΟΑΡ. ΝῚ. 1 Κωφῆνος} ἔς θυ Παϊῃ5 ποπιεη Αὐτίᾶ- 
πὰρ ασποσπς ἤεξοτ]. ΙΝ]. ἄς εχρ. ΑἸοχ. Ρ.290. ἃς ἴῃ 1παϊςοῖϑ. 

ΤΠ βεγαθο νετγο]. ΧΥ͂. Ῥ. 697 ἴπ τεέῖο Κώφης ἴηι ἔεχτο οαἤι Κώ- 

δγιεσεῖ ν. 1140, νδι νά, 

1.01,22. 23. Οὐρῥείεηα ἀἰ-᾿ 
φην ἔαεῖτ. Ἐππὶ (εαυΐταγ ὈΙοηΥ ἢ 
ἙἘσπβαιδιιπι. Ρ]ϊπῖι5 ροτγο ἫΝ 
ΠΣ Οορῥεεῖ ἴῃ γθέϊο εἢ δρ. Ἐϑπππνα πν ραν. μον ἈΜΡΝ 

2 ἐς τὰ δρομικὰ 1 νπὰδ ἃς δρομαδυς, ἀτίος Μίποσῖβ. 
ἔμπης ἤδλτιιγαε 408 Π| σετεγὶ., {δ νοῖο ἘΝ πιρϊτα ἀθὶ 
ἀϊς. εχ δητι συ οτίθιις ΡΑΓΙΓΕΓ ἃς πιοϑεγηὶ . Βοοβατευπι: 
Ἡϊετοζοῖς, Ρ. 1.], 11. ρ. 88: Βαραρεῤαί ἐο 5. ὉΠ ΗΝ Βοάϊε ἀϊοῖ: 
οδίετγυαν ΨΊποθηζίαξ ἴς Βίδης ΒΠΠ, Ρεγεθτίη: Ρ. ΠΣ ς, 22. 

3 τῆς ἡμέρας] Ῥῃοτίιις μαθὲς διὰ τῆς ἡμέρως. Ὁ Ῥγδθροῇεί-. 

Οπς τἀπηθὴ ποη εἰ οριι5:: (δγεγι ΠῚ ςοπξεητίαπεάε ειπογεν 
ἀϊεῖ [ρατίο 40 Βιηυπιοα! Ολπιεϊὶς σοπβοὶ [οἱϊτο. ΑἸ! ορατῖ. 
Δριιὰ Βοοματι Αὐτοτεβ]. σ. ΠΡ ΝΣ 

4. γόνυ ἐδαωῶς κάωψασω ] υοὰ ἰ ξἰουάδηαι ̓ς νδί ρτοτος 
οὐπίθετα ἅταιια αυϊείσογε γοϊυδγίπτ: νει αάθο πὶ} αἰαὶ Πδὶ: 
γεἸττ αυι.πι Γρατίμπι {ιν ἤπιος τοι ΐδ νπῸ συτία (605 ςοηβ- 
ςεγε ΟὈἰδτιιαπάιΠ| ΔΓΕ ΠῚ πὶ βέπεογα ΡΒγαῆη γόνυ κάμψει 
ΡΓῸ γεφμείδεγε ν[ατρᾶτὶ, ϑὶς Αβίςμγ]ι5 ἴῃ Εὐρϑιρρρο νίη- 

᾿ πιπίδιϑ εἰ ςοπῇσί ροτεῆ: Ρ]Ϊπ. Ἡ. Ν. 1. ΧΥ͂. 32. νετεῖτ γὰ 

ἥδ 

ἀϊχίς ΑΡοἹοπίιι5, [ρ᾿επείογες ἀείςεπάογαηι.} 
Ταῖΐος ἐπῖπι ἤρεσυίας ςοοίτπι [οτταῆ!ς βῇδιι- 
(ΕΠῚ Πη4915 οἴεπάιηι, ὧχ αἴϊγα ραι]ο τηαίογᾶ, 
διίο] ἐπι εχ ποξξα ἐπιεγρθηζοπ, 414]18. Ραῆο- 
τίθει οτίαιτι ἃς σάργαγ! 15 ποῖ ἴδπὶ πητ, Ὑ6-. Υ 
ΓᾺΠῚ 4110 ρϑβοΠδι8 σθηι5 Παπιδπιιτη οἰγεῖ, ἃς 

ρει 
ἰατ,χυίᾷ νι γίαϑ (τ το Πῖς “ποιποάο 80 εὐ (ΟἹ! σεί 

44 ταΠ|π|.. ὅς τεπηρογαητία, πὸς ΑἴΠο5 νῃ- 
441 αἰξομάοπεῖθαις πποπῆγαθις, πες ΡΟ τ5 
ταπῖορεγα ςΕ]εθγάτιις ΟἹ  ΠΊρι5, ἈΠ απίππας ἴῃ 
118 ῬΕΠοιγαθογίε: αποτη ἐρο; {1 ρα τα5 ὅς ἱπτε- 
τπογατιις δα φὰ δοςοίἤοτίῖς γ Ἰοπρο Δ]τῖι9 ἀϊχοτῖπη, 
απαπα [το πε διιςαίι5, ΠΙΌΠΙΙτο, 

Μοις Πιρεγαῖο ἴῃ νἶγοϑ ἱπεῖ ογ πε, 4] ἐ- 
Ἱερμδητὶς ἰαπὶ να με θδηειιγ: Μὶ δυζοπὶ πιράϊι 
(ας (ὐδιισαίταπ ἴτε ἃς Βαμίαπε Οορμοποπι: 
Ποπηΐηε5 Ρίαπς. που, ἐπεσαις εἰερμαη- 

ΤΟΥ σαγάτοῦοθ, ΕΟΙΠΠῚ Αἰ Ια (ΑΠΊΕΙΙς εἴ- 
ἴατα νεπεῦαπτιγ, ππῖρι5 δά ἐτήλῊ νιπητιις ᾿ 
1πά1. ΜΙΠΕ δεζοτα δ ϊα ἀϊε απαι!5 Ὀἰοἰππμς, ν᾽ 

βπετοηαῖς ν|1ἃ. Ὑ ας ἰσίτιγ [Πἀογίτη τα} ςα- ' 
πιεῖο δάιπιεέξι5, [Πποτῖς ἄπςοπι γ Ὡποπᾶπ ρογ- 
σεγοητὶ ἱπτοιΤΌρ ας. ΟὐπηηῈ ΠΠΠΟΓΙ5 σδιῖ- ᾿ 

ἴλπι διάιυτει, ςετογῖς Νουηδαῖθι15 Παποίδα, 
ΠῚ δὔζεῖπι εἰαπιογεπι {πΠπι]εγα. ντίοϊοης ραιισ- 
ἀδητος, ὅς ργορίμι5 ἀςοράςγε ἰαῇοτι ας :ασοξάεῃ- 
ἴθι αὔζοπι νἱπυπι ργαθθαογο. Ποα εχ ραΪ- 
Πηΐς Ἔχργίπηογα πούιιηζ, ΠΊ6]1Α 1[6Ππ| ΕΧ ἐδάειηῃ ῳ 

αὐθογα. πες ποη Ἰεοηιπι ας ΡΑΠΕΒεγάγι.. ; 

ξπιῆλ, φιάγαπη ρα ϊε5 πιοάο ςαγηΐθι5 βιογδηῦ. ᾿ 
ἀϊγερίαθ,. Οᾶς 1ΠΠ|ςἀγηϊδιι5 Ἐχοορεί5, ἀςοῖρ - : 
δητος οπιπῖα ΡῈΓ πιράϊος [π405 τὶ ταΠογαῃῖ Χ᾿ ἱ 
Ὑ ογθηΐοηι ρεγροηζαϑ. " ἣ 

δ Δριιά ξοηΐθπι γεγο «ιοπάαμτι ργδηάδ: Ολρ.Υ̓͂ 
τοηΐ. ΔοςΈριιΠῈ ΔῸ [πάϊς ρα πους νἱπππὶ ἴῃ- 

ξαπθοης απ Π15. [Οἱ1]5 (Ὀγαιατοτ8, ἀἰχὶ Ι ΟΟΤΙ 

ΠΡ Σ γύκων Ατβοῦ, Ω 
ΤΙ. ἴπ Πεγοάε ἐ αὔϑα 

8 εἴθνι ἱπιαρίπυαι 1} 1.1 νι 

Ὡ εἰποδύεται Ἔν τὸν 
γόνυ ΠΝ 

“Ἄμίαεο ἀξ ἔρος: : ἐδὲ γόνυ 
Ανταῖον. οτδόν. νῷ . ἀρὸ ΝΗ 

-ὧδὲ ἀπὸ τῶν φοινίκων] (Πίσος Ἀραβοῖνν οτίεπτς πιὰ ἐ 
Ῥατίεπὶ εχ ἀδνγ]1ς πο ἘΠ δ ΓἘγιδτιπι [84.1.10 
80. 215 π. 13. [4επὶ Ανὐάθιπὶ Νοπιδαΐθιις τγῖδαῖι Ρ]Ίη. ΗΝ» : 
1. Ι, 3. Τπάος ἐπιϊταητίδυι. γε ἰάεπὶ δά αϊτ, ψἐῆν 
“6 μέλι ὠπὸ τῷ ἀυτᾷ φυτ Ἴ Βίπο Ὑβεορηγαίεις χυλὶὸς μετ ᾿; 

λιτώδεις » ΝυΪ8. βεῖδ, ΡαΙπιῖβ γίδες, εχ 4π]δι5 οὐ ο-. 

Ἅ(αίσος, αι; ουν πιεῖ 5 ἐΠε,. 4ιαπι ὙΠεορδταῆὶ μελιτώδεις, 
 εχιβίπιεν 1, Ἠδγάηι5) πὸπ οαρίο.᾽" ΔΤ 

ΑΝ Τὼ . Δι ἘΠῚ ἔφη σωτῆρος ἧδε σοι] δὰ νεγθαπι" 
Τοιὲς δεγμοΥῖς ἈΝᾺ ΓΝ ἴατ. ἀν ὑρμμδς εἰδὲ ( πεπῖρε Ρτος- 
Ρἶπο.) ΟΘεπιὶπᾶ ρίαποργ 
βλτι5 ΠΟπΊεη » Αἰοἰ ἀδηνι5 Ο᾽ 
ϑγπιροῖ, Ρ. 854. προπίνω σοὶ Κλεαινϑὲ Ἡρακλέας ἀρχηγέταο" 

τ} 10 



11.10.11. .7.Ψ 

πα] ἀςηίφας δίρεμε. Νεαας οπίπι πος νἱ- 
τ μπη (νι ρι[0) αἰρεγπαθεγί5, ἤςας ΠΠ|4 χοά 

εκ νἱρι5 εἴ. δ1Ππ|1] ἀποπὶ ᾿ἰσαμῖς, νὰ αι 
Τοιῖς πιεητίοποιι ἔοοίδι, διιγίάθης ρίξη 

Ἀρο!Ἰοηΐτις : Νοόπης, αἸχΙς, ρεσμη 15 εὔϊαπι - 
᾿ΠΙπεπηιις ΟἹ λΔπῈ} ὃ [π|ο, γείροπαῖε ες, ρον Ίο- 
αιοπι: νι (λορίτς Θά 1π|5 τη πη Πγαῇι [ρος ηηΙη1- 
Ῥιι. Απγεοης Ἰρίπιγ, ρογροθαζ,, ἀγοοηίοο- 
αις αιυπάοπι ΔΓΕ πο Ὀἰππι5 Παπηπηο, πθατιο [1 
ΨΙΏςΙ ΠῸ5 ρει ουητγ ἀογο, νἹάσπεος ᾿σθῖ ἀρεῖτο 
οἵα ἱπηϊατο 11 πο (ΟἹ απ ΡΓΐπατος Ποιηϊ- 

ὯΘ5... ΨΟΓΕΠῚ ὁτατι θσοα ὁ {1 ξε τοι ΠΊ νεΓΟ 
ΠΙΙΠΊΠΊΠΙΠ ῬΓῸ ἀγρεηῖθο, ἀπ ἀφαμγαίαπι α- 

τ΄ ΜΪτογαζαιτι πο ΠΟδ15 Ο ΟΠ] ογΙς αἰ 15, ειιπταο- 
ὅ ΟΡ οιπ15, ΠΟΙ απ Γα 5 ποη Ε[Ἐ,, 4141} νπΐριις 
Ἧ ἀεἰπϊταγ ὃ 86ηο [415 Θεία πιιιηὶ [πηξ οχ 
" ΔΟΣΙ Παΐςο ὅχπῖρτο ΘΓ 7 αι θα5 οὐηῖ4 οἴη6- 
" ΤῈ Οροτίοε θο55 401 ἰπ πάογιπι γεσίοπομη δά- 

; ποπογίης. Ομ Ἰρίταγ, {1 ροςιπίατη θοηὶ 1] 
ποῦ ῖβ ΟδειΠςης Νουπαάςς, της, ο Τατηϊ, πια 

. χασπξπίεπι ΠΠ|απὶ ν] της Γεργε θπίαγαϑ Πα}, 
ἀοέτξαυγαίαιιο, Ρεσπηπίας [185 εἢς φιἀεπι. 15 
᾿Ἀοπιαπι Πσηδηζ Μοάογιπ,ιε ἔοχ, ατ μας ππα- 
τοτίαπι ρίαπια ἰίαι ες. αν 1π4|5 ἱπσθηϊο 

. πο ςοπηροίταπι ὃ ΗἰΪς νεῦὸ [] ρεγί[πδάουὶ της 
Ῥαζογετ, απᾶϑ τα ἀς π6 ἔογθῦ Ορίηϊο ὃ ἀπποπ 
Ῥαγίτη ντἄοτι τοι ἀςθοθαιπ πσθημι5 ἃ ΡΠ ΙΪο- 
πμοὶ τω Παρ ς5., (114 ΠῚ ΠΊΠΠΙΓ65 ᾿ρηα 1 
εἶγροοβ ἡ Αιααὶ εἶγρθο αθιθέϊο βεγὶ ροίηι, γέ 
αὐπς ΔὈϊιοϊοητί οὐξέμσαε “λφλίο ῥγίογε ἀοέο- 
γῆ γ) ντ Αγομηίοςμο νιἀόθαζαγ : ΡΗΠοΙΟρΗΙ- 
ΔΠῚ ἀτΈπι 410 Ρᾳζζο γϑοιρογαγο ροίθσις., 4] 

Ὡ 

Τρίμπι ἐ ΘΝ ομὲς δεγιιέογὴς ρταςαπτος ποπιεη δῖδε- 
ππτ, ἀτεϊπρὶς Ατῃεπδειιβ ὈΙΡ ΠΟΥ. ]. Π. ςαρ. 2.}.38, ΨΌΙ αἷς 

᾿Ἀπιρδιξγοπεπι; ηυΐ νἱπὶ πα σ θη ἐϊ γβεοποπὶ ργί τι ἱππθπο- 
ταῦ, ἤδης ἰθσοπὶ δι δεπάϊ ἕαποιο πε : ντ ρτίπτιπι ἴῃ πιεπία. - 
σμεγηῦη. ἀρ ῬΟΠΟτοτιιγ ἀεριιῆαπαὶ ταητηπι οαυία » 41ὸ τῷ 

"}») μι ἘΝ ΒΑςΟ τιπι τΏτο] Πρ0., νἷβ 1π πο ριγο οορηο- 
τ΄ 4τογεταγ, [Ιηἀδ κράματος Η. 6. 444 ἐεηηβεγτε θέν Ἀρροηὶ 
ΣΝ ἀδποίαῖς αιάητιπι αιιαιια νοἰμετῖς, προσεπιλέγειν δὲ τῶτο 

'σὸ τϑδιὸς σωτῆξος ὄνομα διὰ οἰωνξ γ Κρ βνήμης ἕνεκα τῶν πι- 
γόντων» Ῥτοιυετοίξϊτιίς (αι δ οπιις : Π.. ς, ὀονρὲ ογγρέγές οαμ ,η 
δ᾽ θὲ πηδραίρδι, ῥος »γο[ο [ὃ [Ὀγιειαίτεν»Σ γῆ. Ἐτρτίπταπ εὶς 
᾿ἀεπιροου]υπι Διὸς Σωτῆρος, ἀἰτογιχη ἐγαθὲ δαίμονος, τεττῖ- 

ΠΩ. ὙΠ ΠΕΕΓΦΦΗΨΗ͂Σ 71 ἜΑ ᾿ 
" ὑι ΠῚ; ᾿ς ΒοΙἰαίξος Ἰοηῖΐ αἷς, 4 ΟΥΕΠῚ τγί τι.» 

»" 16 ΡΟΟὺ οτῖ πὶ ἰπ Ελθπι τὸ ἽΜγΠΙαῖ5. πιεητίο αριιά 
Ε". ΔΑ πάθαπι]. Χ Ρ- 44:1. ἡ πημ15. ΑἸ τον ἐς Π115, 4υΐθις ἐτία 
Ε δαδς, Ὁ ου]Α (Δ οτᾶ , δοτγαπηαιε οταάϊηο, 4}11ν ν᾽ Ῥαηγϑῆῃ 8ρ. 

Αἰβοπαριπι 1.1]. Ρ-36. α(4ς Ἐταίπι. λάδρ, δεγιαίογὲ ἐδγ πῦρ, 

᾿ἡοαι 6 

τος ςοοηᾶ νεῖε. οὐαί, ὰ νιὴς 
ΕἸ 2 διὰ πολλξ ἤπ γιὴ ΠΡ πε! σα χρόνα. ΝοΠΙρο ἃς 
ΡᾺ Ἰοοεὶ ὅς ἀε τεπιροτῖβ. Ἰητογαα!!ο ττὰ Οτγασςος Ἰοαιιΐ τα] 6 
εἴ. ϑοηίις εἴ : ργορῖπο εἰδὶ, Αρο]οπὶ, νἱπιιπὶ, χιοά 
τατιάεπὶ , ῬΟ[Ὲ ἀΐιι ̓πτογπηπιπὶ Ργεπαροτίσατιιπι ἰσσιπι το - 

ὁης νἱμὶ ν(ιπι, δι α5 : οἰιπὶ εχ νἶτα {οἰ Π θὲ παειπὶ ΠῸπὶ 
πεσιο δάσο ριορτίε Ἰοφιεπάο νίπιπι. Μαϊς Μοτεὶ- 

Ὧπ γεττογαῦ : ηΐρρε σι ἑαγμαί πιο δ] ΠΣ Ρεῖας ἈΒίπας- 
ΟἿΠΙ5 41 Οπτπὶα ἢϊο ρετιογεῖτ, , Ἵ 
αὶ ὀξειχώλκε ] ἀδ Αὐτίςῃα]ςο αβατῖπι ἀο δε ἘΦΠῚ ἱπίογρτε- 

ΠΚΈΡΊΟΙ βοαϊῖσετ ὅς Απάτγ. Παςοτῖμ5) ΡΥ ογου πη ΠΠις εἰς ϑίταθο- 
πὶ Ἰοςὰς 1. ΧΤΙΤ, ρ. ότο. νθὶ πιο άιπι ργορθα πάϊγα οδίδγησταπι 
ΣΙπ ἃ σοπβεϊεπάϊ ἀοςεῖ: ποπιρε εχ πιϊίςοἶα ἀδγῖς οππὶ ρίδι- 

| ᾿ἰάγργτο, αιοά εχ Ἰαριάς εἰϊοίμπε χα άΑπι, 4αΐ γῇιις ρτίπιο 
] ὅν ἔογτηπι ΑὈ 11) ἄτας ἢς οιιῃὶ ςοτία τοῦτ ιδάαπη οο ἀυίτι, 
] 

ἥ, " 

Οοεὶ. Ἀβο αἐρὶπ: 1. 28. ς. 6. Τοίερῇι. 1,αυγεπείτπι ἀ8 ργαπά. ὅς Ὁ 

ι 

ΡῬΟΥΟΝΙ ΤΥΆΝΕΝ 5 ΠΕ. 5 
΄,΄ 2 ᾿ Ν φ ὔ Ὁ 

γε πίνοντι " ὃ γῶρ; οἐ μυο» πτὠροκτησῃ καὶ τῷτον, 
"“ ᾿ «οἷν -“ Ἴ , ΔῊΝ ως 

ὥσπερ τον ἀπὸ τῶν ἀμπέλων. καὶ ἀμο ἐσπει- 
᾽ ᾿ -“" ᾿ ᾽ , 5 ως 

σεν» ἐπειδὴ τῷ Διὸς ἐπεμνήσθη. γελώσας ἂν ὁ 
, ᾽ Ν ὔ μ, Ω ΄ Απολλώνιος, εἰ καὶ χρημώτων- εᾧη. ὠπεχόμε- 

3 ,ὔ Ἁ 3 “ν᾽ 7 

9ώ. ὦ Δώμι; νὴ Δί᾽, εἶπεν, ὡς πολλάχξ ἐπεδεῖ. 
Ὁ ὙὉ “ -“ ᾿ -»" ᾽ 

ζω. ἐρ ἕν. ἐφη, χρυσῆς μὲν δρωχμῆς καὶ ἐργυ- 
“ τ, ͵ Ν ᾽ ε 7 ͵7 

ρῶς εἰζξεξομεθω., καὶ ἐχ ἡτἸησόμεϑω τοιέτε νο-. 
͵ , ᾽ » Ἔν κε, δα » μίσμωτος, κί τοι κεχηνοτῶς ἐς οἰυτὸ ὁρῶντες ἐς 

᾽ 7, 7 ᾽ Ν Ν ,ὔ ΕΣ 
ἰδιωτας μόνον, ὠλλὼ καὶ βασιλέας; εἰ δὲ χωλ-- 
΄“ ε “-“ δὺς ͵ὔ ͵ὔ κ᾿ 

κξν τις, ὡς ὠργυρδν , ἡ ὑποχρυσὲν τε καὶ κεκιξ.-. 
, τ ν , “ ᾿ 

δηλευ μένον ὑμὴν διδοίη, ληψόμεθο, τῶτο, ἐπεὶ 
αν φός Δ “ἢ ς Ν ᾿ 

μῆ ἐκέϊνό ἐσιν» ὃ οἱ πολλοὶ γλίχονται; καὶ μὴν 
Ν ΄ Τὰ" δ Α᾿, ὰ}3 “ ᾿ ἃς κουὶ γομιίσμιωτα ἐφὶν Ινϑοῖς ὀρειχώλκε " τε καὶ 

“Ἢ ,ὔ τς “ , 7 5,,κ“.ωἼν χωλκξ μελώνος ὅ. ὧν δῶ δήα» πάντα ὠνέϊσ οὐ 
7 “ ᾽ ᾿ δ Υ 5 ᾽ ,ὔ παντῶς, ἠκοντὰς ἐς τω!νδῶν η9η. τίςν; εἰ χρή- 

δ ΣῊ ἡ τῇ ς “ΜΠ υνΑ ᾿μώτω ἡμῖν ὠρεγον οἱ χρησοὶ νομέόδες. ὡρ ἂν ὦ 
«ἢ ͵ ,ὔ ἜΣ Ὁ Δάμι, πωροετξμενόν με ὁφῶν ἐνεϑετεις τε καὶ ἐ- 
Ν᾿ Ὁ ; νου ὁ διδασκες, ὅτι χρήμωτω μὲν ἐκῶνα ἐσιν, δ Ῥω- 

- 7 δ ε 7ὔ μι μώϊοι χωρώττεσιν, ἢ ὁ Μήδων βασιλεύς", ταυτὶ 
δὲ “ ν᾿ πα} Π "» “ ᾿ ν εὐλή τις ἐτερφ» κεκομψευ μένη τοις Ινδοῖς; κωξ 

Ἢ ΑΙ. ἡ 9, 51 ἣ ταῦτώ πείσας, τίγω ὧν ἡγήσω με; ἀρ᾽ καὶ κίξδη- 
͵ὔ Ν Ν » οἱ λὸν τε κώὶ τὴν Φιλοσοφίαν ὠποξεξληκότω μᾶλ.-. 

Ν ε Ν -" " » ᾿ ΄ λον, ἢ οἱ πονήροι σρωτίωται τῶς ἐσπίδας; κως 
αὐ ΚΔ Ν ᾽ ͵ ΜΕ ΓΙ, τοι εἰσπίδος μεν ἀποξληϑ εἰσης;, ἑτέρω γένοιτ᾽ ἂν 

τῷ ὠποξαλόντε κωκίων ἐδὲν τῇ Ε ἧς ὦ ὠποί , οὐκίων δόεν τῆς προτέρας, ὡς 
Αρχιλ ὄχῳ δοκ “δ οὐλὰς οΥὐϑὴ ἷν ντ 

δι: Φιλοσο δ ὴ ή σίας. ΗἾ φ Φίω δὲ πῶς ἀνωκτητέου 

᾿ ὍΤΕ 

4 χαλκξ μέλανος 1 ϊφΥΗΡΣ απο β'αρὶίδ χες, ελπρεηία 
εοξξπγαγ ἴῃ ΟΔ}}115 ππσπιογατ Ρ]ΙΠι5 ΗΝ ας. 1 ΧΧΧΙΨ. Ὰ 
20. 14, ἀε απο Πΐς ἀρίτιιγ, εχ νϑ. ΟΥΠ ΠῚ ποῖα! ΠΟ γα ΠῚ τ τείᾳ 
[πάο5 ςοπβςετε ρυτο; ίης κεκομψευμένην ρᾷυ]ο ροῇ ὕλην ρα- 
τίτογ ἂς ΔΓ ΠΑ] σΠΠῚ νοσαζ, “Ἵγρεριδιεῦη γ ΟτῸ νυ]ρὶ ν ΠῚ χαλκὸν 
ἄϊς!, ΡΟ ΠΧ ΓΧ, τὸ οδίξγαιε. Αά ΔΥΘΘΠτΙ ΠΑΓΙΓΑΤῚ Ἰβίταγ ργο- 
Χίπια ΔοςοΠΠε χαλκὸν μέλανα Ριιτο 7) ραι]ο πιαρὶς πἰβτσαη- 
το ΠῚ ΓἈΠΕΙΙΠῚ οἶτ5 ΕΠ σο]ογεπι. Α 410, νι ἀἸἸπριιογοῖατ, 
χαλκὸς μέλας νοσατῖι5 ν᾽ ἀδταγ, Αγαθηειπι επίπι σοπάϊςαπῆς 
6Π [ρ]επάοτγῖβ. Ἀπγίαπι ποίξεν ἀε ἔρεςῖα οδάεπι ἱπίτα ρος" 
ΧΧν. ὅ!. 1Π|. ᾿ὰρ. ΧΥΙ ὅς ΧΧΊΙΧ. - : 

5 ὁ Μηδὼν βασιλεύς ] νἱ4. 4 110.1. ς, 20, ποῖ.3.. 

6 ὡς Ἀρχιλόχῳ δοκῶ 1 νετῇι5., φυΐδιις Πᾶπιο ΠΙΘΠΙΘΠῚ ἤιληὶ 
Ῥγοάϊαϊς Ασοβι]οςμας, {ΠῚ ἴππτν {για πο ὶς δ Ὁ Απήορῃ.- 
Ἑιρήν. Ρ-749. ϑίγάθοπε ]. ΧΙ], ρ.549. ΡΙπτάγοθο ἰπ Ταςοηϊςῖς 
1η{πἰτατῖϑ Ρ. 239. ἀν δἔ 

Ασπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγαλλέτω ἣν περὶ ϑώμνων 
ο΄ Ἑντὸς ἀμώμητον κάλλιπον εκ ἐθίλων. 

“ψυχὴν δ᾽ ἐξεσώωσα φυγων" ἀλλ᾽ ἀσπὶς ἐκείνη ᾿ 

Ἐῤῥέτω" ΕΞΑΥΘΙΣ ΚΤΗΣΟΜΑΙ ΟΥ̓ ΚΑΚΙΩ, 
Ῥρΐοτες ταηζιμτι ἄτιο5. γεγίι5 ἐχῃ δ ει ϑίγα 0, τοίη ργαδ:: 
τοτεαν Ἔχσερτίϑ ν]τἰπιῖϑ τγίθιι5 νο οἰδιι5, ἀεδεπτις Ατ Πορῃδπὶ, 
εἤεαϊε 14 Αὐοβ !οςἤεα ἐπι οδίσγιδιογας ΕἸογθης Ομγιἢϊ- 
Δπιι5. Ομΐι5 ΟΡ Γδγιιατίοπεπι ἱπῆρηΐτον ἤγππας Ρ] αταγοιιον 
οὐ ν]εῖπταθ ἀπὰς νοςες γογἤι5 τογεῖϊ ν πὰ οἰ αιᾶττο 46 θε- 
πτῖδ ἱπῖοστο. ϑιρρ]επάᾳ ταυτιπὶ ἔξ ραττί ουΐα αἰλλ᾽ ἴῃ νοτα 
{π τεττῖο,, ντ ἱπτορτιπι ΠΑΡ ΟΓΟΙΣΙΙς ΘρΙρΓΑΠΙΠΊἃ, ϑομΓΙΠῚ . 
δυτοπὶ δι οσογας πὶ ρισ ΠΑ σοητγα 8405 ΑτοΒι]οςΒι5, ἄτης 
ἀθι|5 νεγῆδιις μδης ἱρποπιπίδπι ἤιατι ϊογας [ο]δεις. Με- 
πιίπὶσ εἰτι5. ταὶ ὅς Αο]ίδπιις τ. Ἡ, Χ,14. ΕΧΙΠΟ ταπιεπ οἷν 
ταγρο ἔα ἐξηπη, ἀϊέϊο οείαπι ἀθἔδη [π|, 8 1, ςεἀδοπιοη ῖς πιι]-- 
Φίλτιιϑ ζιῖτ, ντ]. ς, ΡΙατατοδιις τοατυσ, ΝΝοΠιρο ἱπξλπι!5 πιᾶ- 

τῶγε 

κν 



ΡΥ ΝΥΝΑ δ ο ΒΑΤ ΘΕ ὙΨΓᾺ 
᾿τῷγε ΤΠ σά ὠυτὴν, καὶ ῥίψαντι» καὶ νῦν 

᾿"; ἂν ἀὐλνίδη ὁ Δίόνυσος ἐδενὸς οἷν: ἡτηη-᾿ ̓ 

μένῳ: τὸν δὲ ὠπὸ τῶν Φοινίκων εἰ πρὸτξ μπε- 

λίν» οἱροίμην; ἐχηρεται: ἐν οἵδω, καὶ ων 

(ρίσιϑαι φήσει τὸ ἑωυτῷ θορὸν ἐσμὲν δὲ καὶ πόῤ- 

ῥῶ τῷ εξ, καὶ γορ τϑήγεμόνος ὠπκϑεις » ὡς πλή- 
Α ν ᾽ 23, ε ,ὔ ἣ 

σίον ἡ Νύσω το ὁρος» ἐφ᾿ ὃ ὁ Διόνυσος ᾿ πολλώ, 
- ν Ν 7 ν Ν Ν Ἃ 
εἷμα!» κωὶ ϑαυμαςωώ προ τΊ ει. κωὶ μήν κωὶ τὸ 

7 γε “Δ 3 , “ 3 μεϑύειν, ὦ Δώμι» ἐκ ἐκ βοτρύων μόνον ἐσῴῷοι- 
» ᾿ ᾿᾽ ͵ Π Ν -“ 

τῷ τὸς ἀνθρωπὲς; ὠλλὸὼ καὶ πὸ τῶν φοινίκων 
7 ᾿ " “» »ν ἡ 

παρῳπλησίως ὃ ἐκδακχέυει. πολλοῖς γϑν ἤδη 
-“ Ν »“Ἢ 5 7] ὕ ω»-» ν᾿ 

τῶν Ἱνδῶν ἐνετύχομεν κωτεσιχημένοις τῷοἴνῳ τὅ- 

τῷ. καὶ οἱ μὲν ἐεχένται πίπτοντες: οἱ δὲ ἄδε- 

σιν. ὑπονυςζοντες» ὦ ὥσπερ οἱ παρ᾽ ἡμῖν, ἐκ “πό- 
) 3 ῳ ͵7 “ 

τὸ. νύκτωρ τε καὶ ἐκ ἐν ὡρῷ ἀναλύοντες. ὁτι 
ἀν Ὁ, ε:ὦ-ῳ δ Ν ὙΚΝ, ὃ - -» ͵ 
δὲ οἶνον ἡγη κου τῶτο τὸ πόμω: θήλοις τῷ σπεν- 

ΤΥ δ΄... -“ “ Ν» ὦ ἘΚΥΕ, 2: Ὁ ». 

τε π' οὐτϑ τῷ Δι 9 καὶ οπόσῶ εἴσιὶ οἰγῷ 

ἔχεσθαι "καὶ ἤ εἰπε μοι» ὦ Δάμι; προ σε οὔὴ 

ἐμὲ ταῦτω. ὅτε “ἢ: σε τὲ πίνειν τ ὦ ἂν, 

ὥτε τὲς ὁπαδὲς τέτες. ξυζχωροίην δ᾽ ἂν ὑμὴν 
ν “9 “ ΔΝ ΟἹ ᾽ ! ͵7ὔ 

καὶ κρεῶν σιτ ίσιϑ᾽α)» "Ὁ γῶρ ὠπέχεσιθαι τέ- 
. Ὡς Σ 5 ΝΛ ε»ν " 

τῶν ὑμῖν μὲν ἐς ἐδὲν ὁρῶ στροβαῖνον “". ἐμαυ- 
ΡΥ ἂν Ὁ ἐν 7 ᾿ Ν ͵ 

τῷ δὲ, ἐς ἃ ὡμολογητωΐ μοι πρὸς Φιλοσοζίαν 
9 γγ: ΞΝ , Ν Ψ »-“ « « ᾿ 
ἐκ παιδὸς. ἐ ἐς. 10 τον λόγον τῷτον οἱ ταν σὸν 

Δώμιν καὶ ἠσπάσωντο ἐυωγχ εἰσιϑαρ ἡ βῶον ἡγέμε- 

νοι πορίυεσϑαι;» ἣ ἥν ἀφϑονώτερον διαιτῶνται, Ἔν 

ΖΝ ἐὰν, Ὁ δὲ τὸν ἘΠ δ τῆι ποταμὸν : ΡΟΣ 

ΒΕ ἐπὶ νεῶν» αἱ Ταμηλοι δὲ πρὶ τὸ ὕδω
ρ, ὲ 

γὰρ ἀπάμοι ὅπ Ὡ μέγας » ἐγένοντο ἐν τῇ βασι. 

ἰλεῦμο ἡπώρῳ “τὲ ἐν ῇ ἐνουτ ξίνον ΧΩ νύ. 

σὰ ὅρος ̓  ἐς κορυφὴν ἄκραν 2 ὥσπερ ὁ ἐν Λυδίᾳ 

ὮΝ ᾿ πμῶλο' , ἰνωβξαίνειν δ᾽ ἀυτὸ δ ἔξεξιν, ἐὐγομηδονα 
ΚΙ 

ἡ 5 γὰρ ὑπὸ τῷ 8 γεωργέϊσιϑ᾽α!. ἀνελθόντες ἕν, ἱε- 

ρῷ Διονυσα ἐντυχέϊν Φωσιν, ὃ δ δὴ) Διόνυσον ἑαυ- 

χίπιε [ουτὶ αοτεόεῖο,, γε ποῖιπΊ. ὅς ᾿ππ]τὶς δὰ οἰτατηπι ΑΕ] ἰδηὶ 
Ἰοςιπὶ ἃ δοβεβέτο Κυβπίοσιο οἰξοπἤιπι 

γ ἐφ᾽ Δ δ Διήνυσος ] ςοηξ, 11, ἢ ὉΣ2. ΟΕ 1 

᾿ παραπλησίω, ] ἴϊὰ εχ (04. Ὑτατῖο!. ὃς εὐϊίοπο ΑἸ 4ϊπα τε- 
(οτὶρῆπιμβ. Μότο]]ις παραπλήσιος οαϊἀϊτ, (σετετιπι νἱΠιΠΊ 
εχ ΡΔΪππὰ ἱπίογ δᾶ 1186 πο τίαπε Ἡϊεγομγπς υοαιε Ρο- 
τῖς ἘντΠ. 11. δήγεγα Ηεύγαφο (Ὀγηο716 0)» βοΙ10 ὨμΟΜΡΑΪΖ 

τ μα ἱμεὐύγίαγεροίε; {πὲ ἡ“ π46 [γμηπεγμτο φοϑη  οἰ πεν, [ἴπ6 
Ῥο»»ηογτερ (το, ἀ1:1 ηετῦρι {πεῖ αἰδοοφηετερηζπεν' ἦγε αἰ σεῦ δ᾽ ρᾳγ- 
ΜΑ»») ρΟΙΟ7Ὲ)»). “η ΑΜΑ͂ΚΥΡΜΈΕΚΓΡΟΤΡΓ εχ- 
Ῥγίρμωρίεν ἴῃ ἸἸαιοτεπι, ϑ81ς ὅζ ΟΒεγίοῇ. δὰ ςᾶρ Υ᾽ Ε[αῖδε: 
Σίκερα δὲ ὀταυβθώ Φησι τῶν Φοινίκων τὸν ὀπὸν" ὃν ἐπετήδενον» 

συντρίδοντες δὲ καξητον ΠΣ καταθλῶντες ἐς οἴνε μετεσχημώτι- 

σαν φύσιν. Καρωτικὸν δέ ἐξ τὸ τοιῶτο χρὴ μέϑης ἐργα" 
ξικόν. 

9. καὶ κρεῶν ] ἐχοϊ ἀεγαῖ σοηἰυπν!ο εχ εἄ. Μοτε]], ἡ18Π| 
Ξομἰδητιεπείραις οὐπὶ ΑἸ ἀϊηα εἀϊτ. Μ55. οπιπίθυς τϑιιο σα. 

ιό ἐς εἐδὲν ὁρῶ προβαῖνον ) εὐαἰτὶ Παρ εθάπε: εἰς εἐδὲν δρῶ 
προσβαῖνον. Ν᾿ αἴϊςαπι5 Αἰτοῖ ὃς Ὑ γατίϑίϑι, ςοάοχ ὡς ἐδὲν ὁρῶ 

110... «9. 

(δηπ6} ΠΠ|ατπὶ ςοπηεεπιρίεγίε, δίψα ργοϊεσοσῖε ὃ 
Ῥγδογογοα 141} αἰ] ἄς Π| Βασςἤι5 τ} Ἰσποιο- 
Γτ, ἀππι νΠῸ ΡεμΙεμ5. Πι110 ςαρίοτ. 81 ρα]- 
ΠΊΪ5 ψΕΓῸ Ἔχργοῆπιπη, εο αὶ νἴτα παίοίτηγ ροῖς- 
Ροΐϊτο, Εἰτραπη νἰἀδορτο, ἔεγες, (το. Πιιπιηπδ 
ἀοημπι αἴκοι ςοπεπηηΐ. Νοὴ Ἰοῆρς ἀπο πα 
ΔὈΓΙΠηι5 ἃ Π:Ο: δι ]5 Θηἱπ εχ ἄϊιος, ργορε» 
εξ πποηζεπη ΝΝγί8πι, νὉΪ Βαςςῇτις πρῖτα, νε 
ΡΟ, ἀἴαμε πλγαπ 14 ραῖγαί. ΠΘηηπῈ οδεῖο- 
[45 ζοΓῖΘ ) ΟΠ ΠῚΪ.) ΠΟ 4 νι5τἀπειιπι ΠΟΠΊ]- 
Πε5 Ἰηςοήτε, γουιι ΘΠ4ΠῈ ΡαἰΠΊατιτι ἔπςςο 
ΠΠῊΝ ταθίοας ἴῃ [αγογεπλ δαϊρις. [πῃ Παπΐ 
Ράϊισος Θηἰπη ΤΠ ἀΟΥΙΙΠῚ ἴαττι πο] ἀ τπηι15, [4}} γ1- 
ΠΟ ζφοιγερίοβ. ΑἴαΠΕ Δ}1| απ! ἀο πὶ ΠΝ {0Ὁ- 
1η46 ςαάδητζθϑ. 411 ςαηῖαηῦ [Ὀπιπο  ἸΡί! 5. 14Π1» 
οὈτέρεπίο, ἤκις ρει ΠῸ5 [οϊπηῦ χ οοπη- 
Ροτατίοπο, ποέξι, πες τοπρε (τις ἀϊςεάεπεος, 
Οἰιοά Δυζεπι ᾿ρίς ροζίοπεπη Παης νἱπιπι εἰ[8 
οσγεήας, ΕῸ Ργοά 5, αποα Ιου] εο [145, ργεςοίς 
4πε, πᾶς νίπο δα ἰδ ετὶ (Ο] θην, [απαῖ5,. δες 
νεγΟ {101.. ΟΔΠΊΙ . ΠΊΕ ταπίμη ἀεξεπάθηάι 
ΔΏΙΠΊΟ αἸχ. Νίϑαμπο τὸ Θηῖπι. ΠΕ ΠΟΠΊΪ- 
τες Ποίςε ποῆτγοβ 4110 πλίπιι5 Ὁ ατῖ5 ργο 6 - 
ΤῈ νΕ] ΠῚ: ΠΕΙ ΠΟΥ ΠῚ σαγ 0115 ν οί! ρου ΠΕ- 
το. Ηαγιπὶ ἐπίῃ γέγαπι Δ ΠΙπεηείατι η1}}1] 
ν δ 5 δηϊ μη άπετίο ργοάείϊο:: τ] ΠῚ γεγο ργο- 
{πη δα νοΐ ργαθαπάμιι,, ἡποα ἃ ριογῖς 
ΡΗΠοΙορΙαα ἔθος. Ηὸϑ (δγπποποβ Πλατη15. δζ 
(θαι! ᾿πρεητεῦ δά! εθαηζ » ΠΡεγα Πίσας σοηϊο 
ἱπάιρεγε σοΠοθαπε: ξεΐπαις ἰἡποιῖς ϑθόγοπι 
(ς το! ογάτιγοβ γα) ἢ Ὅεης ρα! ἐπΠςηι. 

ἐδ 
ἐκ 

͵ΦΞ.- . 
«4 

«αὐ πων». Ὡς ΠΝ ᾶΣ.».. 

ΡΥ Οορβεποπὴ Βυιίτιτι ἐγαϊ οι δης, σαρ. ὙΠΠ᾿Ὸ 
παυθιι5 4α] 4επη 1Ρή!., σα ΠΊΕ}: ἀπζοηι ροάίδιι 
ΔΩ μΔΠῚ τγδη [Ππϊττθηζοβ. (ποπάπιηη Εηπη π|ὰ- 
σημ5 101 ΠιμΠ115 6[}} 1πη ςολτποηίοπι σοπογαης 
Κερὶ οδποχίαπι, νΌ11Ὲ ὀχέεμ θη Νυί τποπς. 
ταα!]ο δ τ15 Ππ|5 Ππαϑγεῖ, 1 (ΙΒ ϊπιοπη ΔὈΙοης νος 
τίσοιη. νοσεῖ 1 [γα ΤΩΊΟΪπ8, [Π δἰπΠῈ διι- 
τοι νία Ραΐοι φργοσιιη ρατοίαξγα οα]τηγα, (ιπι 
αἰζεηά Πδην ἰδία πη ΒΑςς τεπιρίμπι ἱποϊάϊῆς 
{ε αἴππς, ποά ΠῊ ἰρῇ Βαςομιπη ἱπΠγαχ δ » 

προβαήνων. ΜτὈίη. ἐς ἐδὲν ὁρῶ προβαίνων. ψηάε πο ἀἰποῖ- 
1ε ἐγϑενεγαπι ᾿θ ΟΠ ῈΠΊ; 4118π| ΕΧΒΙ δ υΐ Πη15, ἱπιδηΐγο, ηιᾶπι 
εἴα Εγπιαῖ Επὲςδ. αι, Ητετγο οἰ, (8. ΧΠΙ. , 

ΟΡ, Ψ11]1. 1 Κωφῆνα ] ἡοςεπι Παπς ῬΗΙ οἤτατο τες 
Πικαΐπηι5 εχ βἀϊτίοπε ΑἸ ἀἰπα ἃς οπιπίθι5 Μ98. ποῆτίβ, Ἐχ- 
οσἴάεγατς τη εἀϊείοπε Μοτζεὶ!, 

ῃ 

2 ὧὖ τῇ βασιλευομένῃ ἠπείρῳ] Πεπιρε 4ι4π| μις νίσις ρεῖ- ὦ 
ἈΒΓΑυιογΆ ΠΕ ΓΕρΊ ΟΠ οΠῚ νίηιιε δα ἤπιμῖιπ:» εὰ Ἀδρὶ5 Ιηἤοτγιπε 
ΔυΓΟΥΙΓΑΙΟ ΠῚ ΠΟΠ ἉΒποίοεβατ, ψι οπὶἴ, ς, 6. ἀἰδιιπι ἄξιον 
εγδησ ἃς γομάδες 4111 ἐ4ΠῚ1Ποο ] ἐλ Δητ, ! 

3 Νύσα ὄρος} πεηιρε Ὑτῦ5 ετἰδπὶ 18 Δρρ ε]]δία δὰ πιοπεῖς. : 
ταάϊςε5. ν. Ατγγίδη. 1πάϊς. Ρ. 599. 

4 Τμῶλος] Ῥοῇ ἤδης νοςεπὶ Ροηΐς οοά. Ψτθίπ. νογθιπὶ 
ἀνατεῖνον» 4110 ἃ γε Ἰ 1] ςοἀϊ 65 ΟΠΊΠ65 60, 4110 Π05 Ἔχἢίθι- 
πτι5, 'οςο ροπιπῖ; ἃς σογτε 1114 ςοπῇγιδο εἰεραηείοῦ γιάε- 
τοῦ πιδρ!αιις ϑορμῖῆα ποῖγο ἀϊρηᾶ. 

Σ ἱερῷ Διογύσα 1 Βυΐτ5 το ΠΡ] 1 ἔγιγα 4101 ἀεἰογιρίοποπηι 
αυλογᾶθς 

ΡῬἰδηζαίῖς 

εὐπρῇβθε ρῶρς (δ 



115.11. ς.9.. ΑΡΟΙΓΌΝΙΙ 
 Ν π΄ ΟΥ̓δεΠΊ ἰδιιγίς ρείμίθεπε, τδη- 
ΟΠ ΠΠΠῚ [Ὁ] ΠΟΙηρίοχα, αιαπιπὶ πιραϊοοτὶ 
“ἅτε Ἴρίο {τ τ, Ηδάογας ἱέεπη νἹτείαας ἰδιῖ- 
ΤῸΝ ἀπηρίεχας οὐπὶ ([Ου]Π{ [ἴππὲ 1... ἱπτι9 

“Γ΄ ἈΠΓΟΠῚ ΠατιαΠῚ {πᾶῖτὶ ΘΓΟΧΙΠ  οπάγιΠῚ ἔογο, 
νῇ [Ἐπ ρογα ςΟα]εἰξοΓἐπξ ἀγθογαβ, τοζξ πη 4116 
ἈΠΙΖιιοα ΓάτΠἰ5 [{ἰ5 Ππρροάίταγοης: (σα [τὰ οοη- 
τοχίαπη ἴαπὶ ΕΠ, νὲ πθαις ῥ᾽ υυίας ἀὰ τοιη- 
Ῥίαπι, πεάις νεπζο, ΔαΙταβ ραῖοαῖ. ἘδΙσδϑ αιι- 
ἴοι. δὲ ζορῃϊηϊ,, αἴσιμα τογομϊαγία, ἃς νεδηῇ- 
Τια δ τογσυαν ρογεπαπεῖα, Βαςοπο (βοτὰ [δὲ αἵ 
Ἰεγιδητατ, νἹπάεηηδητὶ “πα{Π. ἐχ ἀἰΓῸ ὧς ατ- 
δθητο σοπίο, ϑγαίιιὰ οἰ Π5ΕΡΒεθιπι γοβογγη- 

ος ἀππι; [τυ]ρίαηιις ΕΧ πηάγπιογε οἰ αἴδο. Βας- 
ἐδπιαπίοπη αἰζοῖη ὃς Νγίᾶπι σοποιείεητοπι οἰαϊ- 
ταῖος δυάϊαπὶ ἴῃ τααιςῖθιι8 Πιοπί5 ροἤταθ, 
Ἰρίδοχις ἤππμ] σοποϊταπίιγ, 

Ὺ 

ΟΘΆΡΟΙΧ, ἕὰ ΠΝ ἄς Βαςοῇο ἤἰόοςε ἱπέεγ πος ὅς 
ΠΊΕ ν , ἴΠ1ο ΤΡ(Ὁ5 οὔίαπι [πεο5, σοπεΓΟ σία, 

τς Νὸς εηϊπὶ ὙΠοδάημπι Βαςομιιπι ἀα [πάρος 
ὐδηὰ ῬῬτοίδέιπι ἀἰςίπιις., δ ΠΠρογάπτεπι ραείτοῦ 
ΩΝ ἢ Γαι ὈΔΟςΠΔΏΓΟΙ.., ἀγσιιΠΊΘητ5 οι] 8115 γῇ, 

ἀν Ρ “π τρμ" : Ογαμοά ἘΠῚ5 ΓΕΙΠΡΙΙ τεζοη- 

αἀἰταπ (γιδης τΠδίδυιγι. ἘΠῚ αιζοπι οχ [πα]- 
ἴςγ ᾿ 

ἴ5. [1] 1π{τγιρείοπθ ποτζαζαϑ: 
Ἦν5 ΞΈΜΕΙΕΒ ἘΤ ΙΟΥΙ5 
5.ΑΒ ἸΝΌΙΣ ΑΡΟΙΠΙΝΙ 

ΠΠΊΟΟ Τπάουιπν δυιζοπὶ 1. 41 δά 
-Ολμοαίιη ὅς (ορ οπέπι Πυιΐαπι Παθιταπὲ, 
“ἔππι, ΑΠγγιιπη αἀπθηδηι ἴῃ ἐὰ ἰοςα ἀοἰατιμπιυ 
Ῥειπίδεης, γογαπι ΤΠθθδαὶ Βάςς ΠῚ ςοπίσίαπη, 
ΟΝ ΝΜ υὐτυτούυι ὧς Ἡγατδοζαμη ροΙταπὶ 
ΤΕΡΊΟΠΕΙΗ σοἰπης, ράγιείσιο νἱτοτίογος, απαὰθ 
ἐπ Θαπρσοιη ἢμιμ ΠῚ ἀοιπιης, Βαςς μη [πα], 
δι, ΕΠλυιτη Βα Π ρου πίθαπς,, ςπῖὰς ἀἰίρα- 
Ἰὰς αυοά εἴἴξε ΤΠοθαηιις 116. ὅς τἢγτίϊιπι τγα- 
᾿ξαιοτῖε, ογρ σας Βιογῖς ἀφάϊεις : ἴοι [δ οἰ 
[ὁ σοηϊτιπι ἀἰσθῆσ, ἃς ἴῃ ρᾶτὶς ἔσήποσο νἱχίς, 
νῈ δά ράγειῖπι ἱΠ δο πηατιΓοίςοει, ΜοηΐεπῚ 
᾿ἀιέομη δὉ 60 μηρὸν ἢ), ς, “ἔγεμεν [ἀρρο!]δευ] ἰη- 
ΒΘ η ΓΙ, αοιη ΝΥ Ια πιοης ςοητίπραι. ΝΥ πηι 

ἱ 6 ςοηίδας, αὶ 

Ϊ βοπάλιπι ργὸ περιεχιεσης, ρα δγαΐ 
ἀἄεθαι » Τεβεγίιν δηϊπι 8 δαφναις. Ὁ 

εἰ ἂς ἴῃ πος πιοηΐα οΓδίσεπεθβ ἱπέδῦ νεἤιρία 
ρὲ Αὐτίδπιις {παῖς ρ. σι. ὃς ϑέταδο 1. ΧΥ͂. 

ἴδ νἴξες ἱππριτ: σὰ ἃς Οἰὐτείιις ἔλοἰτὟ [11,16 
ἦν Νύσαν ] ρτύρτία Ββες γοχ ἱπ Βαςς ὶ [ἀοτῖς, 
Γ ὅς Βάκκχως δζ τὴν γῆν σεϊσω ἀἱ εἴτις. Οὐοὰ 

μὰ 

δἰ 

ταν 

ἔα τε πξιιπι σέσωον ΒΑσΟΒίουπὶ ἱπ πιοπηῖδις [π- 
Ἰεὺ. “ας Ρέτοο ἘΠῚ αἷς, Ογάθοᾶο οἱξ (ἀρογἢ! εἰ οπῖσ, ἀι86 (δ᾽π- 
ΓΙ τἰεϊοιο Βοπιπδς νθείαγὶ , ἰάαιι6 πιοίι ΒασοΠαητιπΊ, ἱρῆ- 
᾿ ἵν ἢ ὑιίσιιε τογγαα ργοάογο, ογοάεθαγ. ν. Πιοάοτ, δὶς. ἰ. 1. Ρ. Ζῖιν 

τς ΟΑΡ, ΙΧ᾿ ι ἐπηλύτην Αοτύριον 1 Βότιπι ἐγδα ΟΠ οίπ. 
Ο (δηϑ  γιάοεις Ὀοάον. δίς! 1. Π. ΒΙδιτοίῆες, Ρ, 123». 4υ]. ἀἱ- 

οἵξ εχ Ἰπάοτιπι γοϊατίοπε παραγενέσθαι τὸν Διογυσοὸν ἐκ τῶν 
πρὸς ἑσπέραν τόπων» Εἴξ οπὶπι ΑΠγτία [πάϊαθ οσοίἀφητα ἰς, 

2. ϑύρσε ἅψαθθαι κοι δᾶναι ὀργίοις } νετθυπι ἀπτεϑω νίιτ- 
Ρᾶτυγ ἴῃ τεδιις 86 ΑΤτς. αἰϊοαϊι5 ἤιπὲ ὃς Πα, νε ἀπτι 
ὅ αι φιλοσοφίας, Ὑοςοπιηιθ Δάθ0 Γετίποί, ηιοα φοιτητὴν 

ἜΥΑΝΙΒΌΝ 5.1 8, 87 
"Ὁ -" δ, ν ᾿ , ὕ 
τῷ φυτευσαι: δάφναις περιεςηκυϊίίς κυκλῶ: το-. 
ΕΝ Ἀ ὰ ,ν “" τ 2 “ 
σϑτον περιεχεσωοις ὅ τῆς γῆς» ὁσὸν ὠπόχρη νονῷ 
ὅσα ἢ ι ΠΡΟ ΟΡ ξ “3 Ν ἂν 8 
ξυμμετρῳ. κιτΊ] ον" τὲ περιδωλᾶν ἀυτὸν καὶ ἐμ.- 

᾿ τὰ, ὦ ἔ γῶν “7 “. ε “Υ 
πέλες ταῖς δάφναις ; ἀγωλμώ τε ἑαυτῷ ἐνδὸν 

᾿:- ς » . ὔ φήσασϑαι; γιγνώσκοόντω ὡς ξυμφύσει τὰ δέν- 
ε 3 ΕΝ ὩΕῚ τ τς 

δρῶ ὁ χρόνος, καὶ δώσει τινὰ ὠπ᾿ ἀυτῶν ὁροῷον. 

ὃς ὅτω ξζυμξέξληται νῦν, ὡς μήτε ὕεσθα τὸ ἷε-. 
Ν γα ᾽ - ἊΣ ̓ ὃ ̓ } δὲ Ἢ 

Ῥὸν» μητ᾽ ὠνεμῶν εἰσσονέξίσκδα). δρεπανώ δὲ; καὶ 
γ κυςε , Ν ἐν ἣν 1 Ν ᾿ ΦΌχα, , 
Ὄρριχϑι» κωί λήνοι, καὶ τῷ ὠμῷὲ ληνές» ἀνώκεῖ- 

ται τῷ Διονύσῳ χρυσῷ καὶ ἐργυρῷ, καϑάπεῤ 
" Ὁ Δ εν " ΓΑ ΣῚΙ 

τρυγῶωντί. τὸ δὲ αὐγωλμὼ εἰκώςαιὶ μεν ἐφήδω 
“-- ͵ ΦᾺ ΩἿ Ε 7 ᾽ 

Ἰνδῷ, λίθᾳ δὲ ἔξεσαι λευκϑ. ὀργιόζοντος δὲ ἀυ- 

τῷ, καὶ σείοντος τὴν Νυσωνἣ; ὠκέεσιν αἱ πέλει 
εἰ ἸΟΑΝ » ἡ ᾽ ͵΄ ν 

αὶ υπὸ τῷ ορεῖ: ἡ! ξυνεξαίρονται. 

Ν ὑμῶν δὲ περὶ τῷ Διογύσι τάτε καὶ Ελ- 

'λήνες Ἰνδοῖς, καὶ Ἱνδοὶ ὠλληλοις. ἡμέεὶς μὲν γὼρ 

τὸν Θηδαῖὸν ἐπ᾽ ινδὲς ἐλάσαι φωμεν. φρατέυνν- 

τά τε καὶ βακιχένοντω, τεκμηρίοις χρώμενοι τοῖς 

τεάλλοις, καὶ τῷ Πυϑοῖ ἀνωϑήμωτι, ὃ δὴ ὠπό- 

ϑετον οἱ ἐκεῖ ϑησαυροὶ ἰσ'χεσιν. ἔςι δὲ οἰργύρε; 

Ἰνδιβ δίσκος, ὦ ἐπιγέγραπῇα! ΔΙΟΝΥΣΟΣ 

Ό ΣΕΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ ΑΠῸ 1᾿Ν- 

ΔῺΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙ ΔΕΛΦΏΩΙ. ινδῶν δὲ οἱ 

περὶ Καύκασον καὶ Κωφῆνω ποταμὸν ἐπηλυτην 

ἀντὸν Ασσύριόν φασιν ἐλϑὲν ᾽ το τῷ Θηξαίῳ 

᾿εἰ τώ. οἱ δὲ τὴν ἵνδξ τε καὶ Υδραώτε μέσην νὲ- 

μόμενοι» κοὶ τὴν ῥετωταῦτω ἤπείρον, ἢ δὴ ἐς πο- 

τὠμὸν Τάγγην τελευτῷ, Διόνυσον γενέσιϑαι πο: 

τὰμϑ παῖδα ἵνδὲ λέγεσιν, Ἷ ὁ φυτήσαντα τον 

ἐκ Θηξῶν ἐκεῖνον, ϑύρσικ τὰ νς ΗΡΑ δῶᾶναι 

ὀργίοις᾽", εἰπέντω ὡς ἐη Διὸς; καὶ τῷ πατρὸς ἐμ-. 

διῴη μηρῷ τόκε ἕνεκώ. μηῤόν τε ἐυρέσιϑαι) παρ᾽ 

ὠυτξ ὄρος"; ᾧ προσβεξηκεν ἡ Νυσά. καὶ τὴν Νύ- 
Ὡ ΤΑ ΑΥ ΤᾺ ἣν 3... ΔΝ αι ἃ 3 σῶν τῷ Διονύσῳ ἐκφυτεῦσαι; ἀπάνονταξ ὁ ἐκ 

ἰἠθήρπείμνο ΒΆΟςΗ Τπαὶ αἰ χ7εῖ ἀπτεα: ἐγ» ἀυΐοπι τ Βαςοΐἑ 
ογρ 5 τες πουιηπιά. Ουάπτπι 86 Ρ γα πη ὀργίοις δᾶναι 
δὰ πὶ] αἰϊπ ΠΡῚ νυ, οἰϊαπι οὐρίίς, ἢ. ε. δακοῤίεις {(ἀερή , ΟἿΣ 
γάηὰ ἀαρε 7 Εἴτι5 Ἐχειηρ ἃ Α]ϊα νἱα. {, δά 6. 1. δαρ. 7. δοῖ.5.᾿ 

᾿ς 3) μηρὸν τὸ ἑυρέϑϑαι παρ᾿ ἀὐτὰ δροὶ 1 Οταξογυϑ ριταδαῖ ἀε- 
ΕΠΓδ ὄγοιια,, εΔἀεπΊαιιε 84π|4Π| [ἐπτοητία ες, ΑἹ {Πυ ταπιοη 
ἤπε Το ἀϊοιπὶ ἀιιζοτίξαζε ἱπξεγοῖγε πα διιάθο; πὲς δᾶ τὸ ο- 
Ρυ5. Οὐὰ ἐγεαιεπτὶι5 ἐητπὶ {Π|0 Ἰουιθηαΐ ρόποτο ἢ ἢς Νύσι 
δρὸς ςὰρ. ρίάες. ἀἰξειπι, ἀπ αἰ αϊτὰ νος δγόμα. (ειοτυπὶ 
ας πιοητε ἴπ {{Π15 ρατεῖδιις, αι μηρὸς ἀρρεί]ατιις ξαΐε, ὃς φιιΐ- 
ἄεπὶ ὁ ἐΠ πὶ ἀθ Βαοςβο πῃ [οι ς ἤρριογε σείϊατο ἔδυ Ϊαπι» 
νι ρίαγα ἀριιά Πἰοάον. ῖς, 1.17. Ρ.129. ϑεγαθοπ.! ΧΡ. 647. 
Αὐτίαπαπι ἂς Ἐχρεά, ΑἸεκ. 1, Υ, Ρ. 316, ἀκ ἴῃ ἱπαϊοεὶς Ρ. τορ, 
119. Ροπιρ. Μείδπι. 1, ΠῚ, ς, 7. ΡΙΓπππι Ἡ. Ν. 1. ΥΙ. βεεῖ, 11, 
Ῥ- ὅ91. ϑοΠ πιυππ ς, 52. Ματγτίαπιιπι ΠῚ. ρ. 254. 

4. ἀπάγοντας ] πιαὶ ἐπὶ ἀπαγοντα » ν᾽ δα Βασροἤαπν Τμοάο 
Ὦσυπι τεξεγαζητγ, 

Η Θηξῶν 



οζϊ 

ΡΗΙΓΟΘΤΆΑΤΥΝ5 ΡῈ ΥἹ 

Φηβῶ, τὸ Ὑια τῆς ὠμπέλε" ᾧ καὶ ἡ Αλέζανδρο ᾽ 

ἤξγθασα!" , οἱ δὲ τῆν Νύσαν οἰκβντες Ε Φφάσε 

᾿πὸν ἀλέξενδ ραν ὠνελιϑδν ἐς τὸ ρος: ἰλλ᾽ ὁρμῆ- 

σαι μένῃ ἐπειδὴ φιλοτιμός τε ἢν» καὶ ἀρχομολος 

γίως ἥττων. δέσαντω δὲ μὴ εἰς ὠμπέλες σω- 
͵ : ͵ ΟῚ ,ὔ " Ν ε ͵ 

οελϑοντες αἱ Μακεδόνες, ἃς χρόνε ἤδη ἐχ ἑωρά- 
3 , ἊΣ Ὁ 3» 3 - Ν᾽ 

κεσῶν, ἐς πόϑεν τῶν οἴκοι ἀπενεχθῶσιν, ἢ ἐπίθυ: 
ν ΤΑ ΤΩ» ͵ ὙΠ ταν Ὁ 

μίαν τινῶ οἴνε αἰνολόώθωσιν, εἰθισμένοι ἠδητῷυ- 
,ὕ Ν ͵ ; ὔ ΟῚ 

δατι; πωρελώστη τὴν Νυσῶν; ἐυξώ μενον τῷ Διό- 

᾽ Δ. Ὁ ἐς ͵7 

νύσῳ: καὶ ϑύσαντω ἐν τῇ ὑπωρείῳ. καὶ γιγνώ- 
Ν 3 ͵ -“ 3 7 

σκω μὲν ἐκ ἐς χώραν ταῦτω ἐνίοις γράφων. ἐ- 
δ δ , "ὕ ᾽ -“ 

στειδὴ οἱ ξυν Αλεξανὸ Ῥω σρατευσῶντες εδὲ τωῦ- 
ἌΡ, Ν 3..γ} -“" Ἀν 

τῶ ἐς τὸ ἐληθὲες ἀνεγοωιψων ᾿, δέ; δὲ ἀληθείας 
ΠΥ -“ ὰ ᾽ ».»ϑ ὦ πο ᾽ Ν ᾽ 7 
δβοὶ γδν» ἤν εἰ κώκείνοι ἐπτηγεσῶν» δ. ὧν ὠφεῖς- 

ν..» ωο"» Ν , “ 
λοντο καὶ τὅδε τῷ ἐγκωμίε τὸν Αλέξανδρον. τῷ 

᾿ 3 “τ Υ Ν -“ ᾽ λ 
γαρ ἀνελϑέν ἐς τὸ ορος. καὶ βωκχέυσαι ἶυτον 
δ , -“ ᾽ Δ τἂν ᾿ 
ὦ ἐκϑνοι λέγεσι, μέϊζον, οἷ μα!. τὸ ὑπὲρ κωρτε- 
ἀν »“ » δ ιν “- 

ρίας ΤΈ σρωτξ μηδὲ ἐνω βῆναι. 

ψ ν , ᾿ ᾿ μι ἼΣ) δὲ Αὐρνον πέτραιν᾽ . ἐ πολὺ ὠπέχεσαν τῆς 
ὉΥ δ» 4 , ᾿ “- 

Νύσης, ἰδῶν μὲν 5, φησιν ὁ Δώμις" ἐν ἐκβολῇ γρ 
ἊΝ -» ΩΣ ἌΝ ὃ ἢ 7 ΣΧ Ὲ 7 ᾽ ,ὔ 

κεῖσθαι! τῆς ο08. κοαὶ θεθίενα! τον ἡγέμονω ἐκτρε- 
͵) ο 5» ,ὔ Ἂς ὦ Ν ἐ - 

σεσϑωΐ ποι παρὸ τὸ ἐυθυ. οὐὐοϑσαι δὲ ὡς ἀλω- 
Χ , “( ΄ Ζ 3 

τὸς μεν ᾿Αλεξῶν θῷ Ὑγενοιτο . Ἄορνος δὲ Ἔνθα 

ξηΡ, Ρ ἐπειδὴ ξάδιο πεντεκωίδεκο ᾽ ἐνέφηκε" 

πέτοντοιι γορ καὶ τειν τῶτο οἱ ἱεροὶ ρθῆ 
ΩΝ 

ἀλλ᾽ ἐν κορυφῇ Πρ λας οΣ ῥῆγμω εἐνωΐ φασι 

τὸς ὑπερπετομένες “ τῶν ὀρνίϑων ἐπισπώμενον, 

118.11. σ.τὸὶ 

ΤῊΘΌΙ5 (δου ᾿ς αἰ(Π]ογαης : 1θῖαι 
ἃκ ΑἸεχαπάτγιιπι ΒαςςΠΐ ἔδογα Ὁδ ες. Ν 
τάπιεῃ ΠΑ δἰ ταηζο5 Αἰεχαπαγαπὶ πιοπίοπη ςοη- 
(τεπα!Π πορᾶπτ: ςοπαταση οηΐπ οὐπὶ 4 ες. 
αυϊάσπι, νὰ αΐ ΒΟΠΟΓΊΣ εἴϊει ςαρὶ ἀΠΠΠπιις, ὅς 
ΔΓ τάτιπη Πυάιοίαθ,, ῥργᾶς πχθῖτι ταπιβῃ, ἨῈ 
ἴοττο δ νἱτεβ ἀοίαι Μαςβάοπος (μὲς ἴοπσα 
ἴδπὴ τεπιροτε ΟΠ ν] ἀογδηι) Ρισίας ἀοβάοι ἴα 

(ἀδγεπίαγ, ν 6] νἱπὶ οἱ αἰταῖς ἴασαι, ἀ6- 
ἸΓΟΓΠΠῚ Ἱποο Πογοητας ̓ ηυ! αηθας Παςαίς. 

αις αἰζτς ἔδει ΓαϊΠδης  Νγίδηη ΕΠ} Ρτδοζου- 
ποχις., νοτῖβ Βαοςίο ἴῃ τδα!ςιθι15 πιοητ 5 {πα 
(ξερεῖ5., (λεπίαιις ρογαξῖθ, Νίϑῃ ἀυζοτη [ππ 
φοίοιμς᾽, {πὰ (τυ! θδηεόπι. φγατίατη τὶς ἀρᾷ 
πτμΐτος εχίρπαιτι Ἰπιταγηπι, απαπαοαμιάθπη. 
4] οππὶ Αἰοχαπάτο τ πταγαμς, 18 αυοαμς 
'νεγίτατὶ πη ςοηίοπίαηος Ῥγοθιἀογαηὶ: Αἴ 
γογίτατο ΠῚ ΠΗ Πὶ ἰατη (οξτατὶ ἴα5 εἴ, ἀπᾶπη {1 
ἃ ἰρῇ αιρίεχι εἴΐεπε, μας ἡποημς ἰαδάς ποπ 
{γαπάαῇεμε ᾿Αἰεγα παν μϑὴ ̓ Ἐὸ επίπι, απο 
πιοπῖςπι ΓΟηΐςοπάοτῖ , εὐμαάδον ὈδοςΠα- 

ἈΙΘΗΙΦΕ ΤΟ. Ἐ Θχεσοῖςι 
ὯῸ ςοπίςεπάήεξγε ἡ! ἀοπη της 

πων ΡειταΠῚ ΑΠΙΟΓΠΣ 
ἀϊῇαητοτα ποη νἱ 41ΠῸ (8 ἔπ 
ἴῃ ἀσυμῖς Θηΐμη Ρρο[ τᾶπ οἤε: ν 
ἄπιςοπι [πὸ ρᾶγις υ]1α ἃ ἃ τοῶο ἈΝ 
ἀϊ. Απάϊυῆς ταπιεη, »πυσθαΡ ΑἸεχ 
τς εχρυρμαΐα, Ἄμεγαπς, αὐζοτη Δ] 
[10 6. ἀμεμῆᾳ ἐαβέγς } ΤΟ ΘΟ. ἘΝ αιπάος 
εἶπ ἔπγραξ Παά5.,, 1Π4πΔ Επΐπι ετίοτη [8- 
ογα5 ΑΠ1το5. αἰ τ Π ἀἼ ΠΟΙῚι νοΐϊδει (Ὡρεῖατε : [δ 
ἴπ Ρεῖγαε ςασππλπς σαποῦπαιι οἢδ ἀϊσιης, 
απᾶθ {Ἰρεγιοϊδηζεσ. ἀῈὲ5 αά (εξ ἰταϊαῦ. 

Ἴλης Ἰεξειοπεπι [α]!οἰταυῖε Μοτεῖι5,) 

41 γόνον γε] γένος θαι Πρ ἤττιῖ. γόνυ σεττο ἀϊοῖτιτ ἄγη 

εἰδγηεὶς ἐμεγηφαίεε τ ἀστὸν ΡΟ ΠΣ]. ὙΠ). 4: π|4 λέγεταῇ τι Κ9Ὴ 
καλάμε γόνυ» δι Ἠετοάοι, πῃ ὙΒ8114 καλάμε δ᾽ ἕν γόνυ. Ἠϊης 
ΦΡΙπ Ἢ Ν.]. ΧΥῚ, ϑεξξ, 64. ὅς ρεέρἰομίαξανν αγιγροἰριορα ἀϊ- 
“ςἶς, ἃς 55 ἐϊ. 66. ἘΡΠΙΕΙ 4126 4]145. ἀϊςιιπίιτ Ῥρ!ογγῃοεάϊα 
Νοβοῖ νιθυ5 ἀρρ]ιοαυῖς, 4υΐθιις οτῖαπι σοί, ὃς γόνυ νο- 
εαὶ Ῥαίναϊξενε: οοάθηι δηπι νοςε νῇιϑ εἴ διυιῖοῦ Εἰογοϊςογηον 

6 ἃ κὶ Ἀλέξ. ὀργιώσωι 1 νἱά. ἀε δὰ τ Αστίδη. ἄς Ἂχρ. ΑἹ. 
Μ. Ρ..317», ν01 ὃς Ἐτδιο ἢ επὶ5 46 1115. Α]εχαπατι οτρ 5 τα ςοῖ- 

τπ|. Πεςεπὶ ἱπτορτιϑ ἀϊοθη5 μ46ς Οὐρία σοπειπιιᾶτα πιθπιο- 
ταὶ Οὐγηας. ΝΙ1, το. 

νυ} δὲ τάντα ἐς τὸ ἀλ. ἀνέγρωψαν 411 ΠΘΊΗΡΟ, ττδ δ ἀογιπί, 

αἶπος ογάρυΐαα Αἰεχαπάτιπι {ες οὐππὶ Ἔχεγοῖτα, ἴῃ πιοπ- 
τὸ Νυίδε, οτρία ςεἰερσαπίεπι . Ῥετπμμίτε: νῦ ραϊεῖ εχ Ατ- 
αἰδηὶ ὃς Οὐτε!] ἢ], ας, 

ξ τῇ δὲ τῇ ἰγκωωΐε  ηυοά ἨεΠΊρΕ οοςαῇοπεπὶ γιδαο- 
εἰς σοτηιπιρεπάϊ ογάρια ἐχεγοίτιις,, νῖ εχ [ἐηαθητίδαβ. 
Ῥᾶϊετ. 

ΟΑΡ. Χ. 1 ἄορνον πέτραν ] ὃζς ἄοργον ὃς ἄορνιν ἘΣῸΕ ἄϊεϊ 

Ἑσπβατιῃ. πιοπδὶ αὐ ιοηγί Ῥογιοσ ν. τι4. ὅς ΒΟΠο Ια! Τγοο- 
Ῥγοηίς ν. τοφ. ΓΙ] Πρ οητοΥ ἀἐζεεῖδιιπεμαης Ῥεῖγαπὶ Ὀιοάοτ, 
δῶν, ΧΥΤΙ. Ρ. σεό. Ατγῖδπ. ἀε εχρεά, Αἱ. 1. ΨΚ, ρ. 396, δά δς 
Οὐγάαπι! ΨΠΠ. ς. τ. Ἐὰ ποη σοπξιπάοπαάα ςομπὶ αΑἷ18., ναὶ 

5. γόνυ} ΡΕέΓΡῸ 

᾿ πονηὲνεῖ Δογηο Τπάϊαε, νοῦς Αὐγιπι ργορε Οοθαπαπι ὅς 

Κωλιδὰ Ἰπ[ιϊαπι, 46 4 ὈΙοηγί, Ροτῖερ, ν. 1141. δα ιοπὶνἱά, 
Ἐπ|Πατὶ. 

5 ἐλωτὸς Αλεξάνδρω γένοιτο 1 αἀ4ε Ξυτοτίδιις πιοάο αἴ1ε- 
Βρι5 ϑιζαδοποπι Θεοβτι ΧΥ͂. Ρ. 688, ΡΙμτάχο, ἀξ βοτιιπα- 

ΑΙεχ. 1]. 1. ς. 2. 1τ, π΄ ΑΡΟΡΒΙΘΡπιδεΙ δι Ρ. 181, εχ 40 Ιοςο 
δὰ οουΐμπι ρΆτοι, “4ογηημῦῃ ΕΠΠῈ, 4.18Π| δ βτλῤγὶ ρει Α92 νο- 
ἐαὶ ἴῃ θέ, Αἰεχαπάγ!. αὖ ἢοπηΐπο τἰπιῖο, ΠΕΣ τατος “4ογηο 
Ῥτάβεγασ, τγαξὰ ἀρρο!]ατοπε. Αὐἀάξ ρόοτγγο 1μις!απιΠῚ 1πὶ 
8]. πιοτῖποσ {0 ἤπι, Ρ. π|. 259. ἴτθπὶ ἴῃ, Ἡγπιοτίπιο Ρ. 533, 
δχτη τθοο: Ρτβες. Ρ΄443. Αττίδη. ἴπ ἀυ Ν 519. Ἴτό- 

Τιοάοτιιϑ: 
πιοης εἢ, ἐπι τ 

4. οἱ ἱεροὶ ὑμιθιοἹ ὧν 
ποά Τεογιπῖ πε πιη ΠΡη 
ΠῚ ἡΠπὰς εῖγδ ΠΣ τ 
443 τὸ πρᾶγμα, ὅμοιόν ̓δοι 
'τοῖς Μακεδόσιν ἀπόξυρο ὃν. εἰὺτ ἐπτὰ 

γῷς ἐδὲ ὁ ὀρνέοις δύ ον δ 

«δε δι Επιαιβίμμ: ἈΡ.ΡΙ]μταγοῇ πε ἐς ΤᾺ ΑἸεχ. ἷ 
ἱπτεῦργες νοτῖῖσ : με ἑμαίγες (771 αεἰ ἡ"αθ ἀπες, εμοίανδ. 
πεηπμεαη. ᾿Β64 τη Ογβεοὶς πὶ ΓΔΕΙΕΥ ἄορνα ὕψι ὯΝ 
τεύξιιις γεγτιευ,, ΠΝ ΡΣ ΤᾺ ἐν ᾿ " 

5. ῥῆγμα, δναὶ ἡ φασι ξοπίοπι ῬατΟ ἱπτοηρὶτῖπ γεττῖςς Α- 
τη, 46 4.0 Ατηΐᾶπ. (α ἐχρ. Αἴοχ εν. Ῥ'1οό. ἄνω δὲ ναὶ! 
ὕδωρ οἰ ον ἄκρᾳ! τῇ πέτρῳ πολὺ κρὶ κι αρὸν πηγὴν ἀνίσχεσαν, 

8:4 ῥηγ 118 χα ἔχῃ ἃ αὐ θι5 ΕΠ πο Ροταῖτ, πος ἡ 
ἡμαπὶ ἰὰ Ργϑοῖογ ΡμΠοβταταπι ἀϊχίε, 401 φοτα Πῆπις 1ῆ8.» 
ἐπιίτατίο πα ἉΠογαπι εἴμ Βοποτίς ποπιϊπιίαις. ἑηγμάτων σοπ- 
Βηχίε, ἮΝ 
6 ὑπερπετομένες  ἢς 46 οπιηίππι (Ὁ ἀϊςαπὶ ποβγογηπι 
το(οτρππιδ Ρτο ὑποπετομένες) ΑΙ γαῖ ἵπ οἀϊτῖ, 

αμαϊςπι 

» οἷᾳ ἡ [ Αὐργος 

αχόθεν ἰδᾷσιν 5 
Ῥοη, ᾿Ῥεπε 

ἐν 

Γι 

᾿ 

" 

ἣ 



ΦλρΡ. ΧΙ. 

ΠΥ 

μα 

Ὑμ8.1Π.Ου τ ἈΡΙ Ι ΟΝΙῚ1 

μμαϊοπα Αἰπεηῖΐς νάθγς εἴ ἴῃ νεΠιδιίο Ραγ- 

ἐποηΐ5,. ἴπ Ρηγγοίας ᾿τεπὶ Τγάϊαραηϊις. Ἰος 5 

" ὮΝ ξΆ4ΠῈ ρΙὌρΡτεγ ρεγγάτη 1|81Π| “7126 7.-- 
1. 6, ἀηλδτς αἰο Ἴεη422] δὲ ἀϊςὶ ὃς εἴα. 

ἶ Ἔ 

ἃ Τπάϊτιπ γεγο ἢιμαΐτπι ἄϊπππιὶ ρεγρεγεηΐ, 
1π ραδγαπι ποι ἀογιιηῖ ἀπποόγιτῃ οἰγδιγογ τγοάο- 
εἴπη, νοέξαπι Εἰθρίιαητο, [εγαπησιις ΠΙπια 5 
νγρεητοΠΊ. Οὐγ ψις ιά ὑϊδειτές ΠᾺΙΓΑΓΟΠΓΗΓ, 
ιοάπαπι, ἈΡο]]ΟΠΙι5 αἰοαῖ. ὁ Τλατ1., ὈΟΠΙ 
εαυϊεῖς πγαηι οὉ} ὙᾺΠῚ1]1ς : ἘΦΙΒΘΣ εξ 
αἰ ροΙΊς, ἡπᾶπι νὲ θαμο τρίς ἱηΠάρης 
τοραΐῖ οἴμη, ὅς ἔγεπο ἢθέξας ςοογορδίαις ἔεγο- 
ἰδπίθπι. ἀγαῖια ργοίρι εἴας, ἢς ἴπ ΓοιοΔ ΠῚ. ἀὰς 
ΨΟΥΔΡΊΠΟΙΩ ; δε [ηϊατι ΠῚ ΘΠ] 115 ΠΡ ΘΕΙ ἔγαγητ, 
ἀππι ροῦ ραϊπάθηη σοοπιιπηιο 1Ρ{] ο[᾿ τραηίο- 
ππάπιπη ἢ ΝΊΠΙΠΕ νεγὸ αἰ, ̓ παυἜὈαζ, Ο])α- 
ταὶ, ἃ ΒοπῸ Θαμτς ΟΧΙΡΌΠΊΙ5 ὃ 1ΠΊ0 νΕΓΟ, 
τείροπαϊς., ρὸγ Ιοίιεπη, ποπῖρο ν δος ἢ, 
υὐπὶ Ἰδδϊτα ςοπίξεπαέπε Ε΄πιο ἴγτεπα ἰαχεῖ: 
Ῥεῖ ἀβο μα νογο ἰαῖο πο ᾿πάπίσοαῖ δα, [δ 
δά άδιε!ῖ5 ἔγοπῖσ οἰιπι γειίποαῖ. ΑἸΓος 4ιόαιις 
᾿ὃκ ἰαθαπι ππαπὶῖ ἀδπαμίςογε, πες πιροῦ ἢα- 
φτῖς νεῖ, δοπὶ πα πὶ εξ Θαατία νι ἀθταγ : οὐππι- 
αὰς [τὰ ὅαμιο νείξιπη ργοθδιιογο. [π δε]]ατο- 
τῈ νεῦο, [αἰεδας ἀροίϊγελες,] διά ριιρπᾶπη Ἰῃ- 
Ππαέο υἱά Ἰαιάαγοβ ὁ Εδάθπ) οπΊηϊα, τγο- 

ΡΟΥ νοΓῸ ἔογ!ΘΠαἹ δὲ Ριδοσαιιοπαῖ 
Ποαίτεπη, νὰ ἵτσιποῦο πογιζ, ὅς γοςο- 

ἄοτο, ποΠιδαίηις [δ ἐχριϊςατε, πϑαμς ταγθαγὶ 
Ππᾶῦ οαππη, νΌΪ νοὶ οἰγρειιβ γείοπιογε, 

4 

7 ἀπῆν τῇ παρϑενῶνος] ἀε Ῥατίβεποπο ν, Ηξητ. ὅ1:ε- 
ῬΒαπαπι Ρεπάϊουϊα λιςιθγατίο πη δὰ ΠῚ σα θα ἢ ΠῚ 
{00 [πίτ, ὃς Μουγἤιπιπ Οεοτγορίᾳ ο. ΧΙΨ, πα οτιιπι ν γι πηι 
Φαρίτιβς ΡΒΠο γα ἀθ Ῥατμεποπε ἰοςι5. Καθ, ἀθ 4πὰ ἢος 

ἴοςο,; τγαάϊτα ετίδπι 4 Γι στγεῖῖο, οὐππ5 δὴ τδ1 Ιοςππὶ 6Χ ]. ΥΊ, 
ν.7γ49 Ἐπ δ Αεῤῥεραοῖς ἰρ γμοεμθησ ἀν οἰς ἐγ ἦρ 0 

ΤΡεγ ἶσον Ραἠαάίς “4 ἐεγρρίμη Ἱγίορίάος αἰρμον 
πο Ἵν γέπηῖς ἀρρεϊϊεμε σογβογ γάμο α 

(Πογγιΐσος, 22071 ΟἹ ῦγι ναπε αἰμαγία αἰορίς. 
"ἄ Ἴμε πάεο ξερίμαη! πορ ἰγας Ραλαάο: πεγείς, 
εν κὴ σὲ ἐπ Ογαϊλθε σεείνμογε βοδί4ε, 

χ) Λυδῶν γι] τῖϊα Ιοςᾶ “4"εγ714, 
ποτοεῖμς 1.1. ν. 740, νδὶ ὅς πο- 
"δῖ, ἹΑΡΒιγρία “Ἵμεγπτε ἰηυὰ- 

ἐ 

50 Αὐἀϊαθεπεβ. Εεῖς Ἔ- Ἰμαῖεις 
Ι Γοτῖτ!5 Ππεπηπἰτ 1. ς. γ56. Οἰιπιᾶπὶ ἴπ 

. ὃς Υ τρί]. ΑεπΟΥ͂Ι, ν. 237. ἰτεπιαιε υγς 

.7ο04.ὙΒείρτοιι!: ἹπῈρίτο Ῥαυΐλη, Βοεοτῖς. 
᾿ ῬΙϊπίυς Ἡ, Ν'. ΙΝ. (δ 6}.1. ἀταιε Πιπ ἄφρνον τος 
| βοπταίῃς 5 Ἐρβᾶπιι5» ἀε γεθίβιο Ρ, 142. Ψ ΣΝ 

τ χὴ, 1 τῷ χαλινῷ φρέφειν} ἢς οπιπος σοάϊςος5 
“πὶ μὴν ε {τὶ τὸ  χαλιννς τρέφειν, Τοπηπιᾶτε Ηἰς οοηἤίτιτο. 

., 2 κρῃμὴ ἀεὶ καὶ μάςιξ σοφὲ ἅς, 1 εαἀἰείοπες Ρτίογες τὰ ἰε- 

ἐποπεπι, “Δ Πὶ πος γοργϑείεηζαι ΠΠ1155) ΠΟῚ ΟΠΊΠ 65 [Ἀ ΠΙΠΠῚ 
ξοάϊςες ποῆτι ὀχ δοθδης, νεγιιπὶ ὃς ϑοΒο 45 Αςςΐιο] 1, 

δ ἐπὶ ἴτα δὰ πὶ Ἔχρ!ἰσαθας, νι ὃς εὐϊήρι ΝΑ εἰϊὲ ὅς εαξδιορα ρεν- 
τιαείοριοῃ ἀἴςετοι. ΕΠ νεΓΡῚ ἐπὶ .» φαίτπιπι ροτ- 
τλυταιοπεπι, ΠΆΠῚ ἡ ἱμάςιξ Ρτο μάςιγας Ῥραῖ Ἐπ ἱρίᾷ νεγθα: 
ἐλλειπῆικῶς ὁ δἴφηται κοὴ ἀντιπήωτικῶς ̓  ἐλλοιπῆικῶς αὲν σῷ πὶ 

φέρειν, εντιαϊωτικῶς δὲν ἀντὶ γα τὸ εἰπῶν κατὰ τὴν αἰτιατικὴ νυν» 

τὸ μὴ ἀεὶ τὴν μάφιγαν εἶπεν κατ᾽ ἐνθεῖαν. Ὑ ἐταπι αἰ ΟΡι5 {115 
ᾧ 

ΑΝ ἐ ξεδδης ὅς ἀϊίπραεβαπε, κὶ μὴ ἀεὶ, ἢ μάςιξι» σοφᾷ ὅχζε. 

ἦ 

ΠΥ ΔΑΥΝΝΕΑΝ: 5. 1. 5. 50 

ε , ἐν ΤΕ 3 ,ὔ » ᾿ 

ὡς Αϑήνῃσί τε ἰδὲᾶν ἐςιν ἐν προδόμῳ τῇ παρϑε- 
-“Ἤ Ν »“, .» “ Ν “ - 8 

γῶνος 7. καὶ πολλωχϑ τῆς Φρυγῶν καὶ Λυδῶν γῆς , 
Ἂ ΒΡ “ ΄ 

ὑφ ὃ τὴν πέτραν Αὐρνον κεκλήῆσϑωΐ τε καὶ 

ἐἶναι. 

ΠΩΣ δὲ ἐπὶ τὸν ινδὸν, πωιδὶ ἐντυγχάνε- 

σι τρασκαίδεκώ πε ἔτη γεγονότι, ἐπ᾿ ἐλέφαντος 
Ὰ κι ᾿ , 5. ἦν δι. 9 ἕ 
ὀχεμένῳ, καὶ παίοντι τὸ ϑηρίον. ἔπει δὲ ἐθαύ- 

᾽ Κ᾽ γ 3 Ἧ 3 » 
μάσαν ἰδόντες» τί ἔργον, ἔφη. ὦ Δώμι, ἀγωϑξ 
« γ᾽ Ψ ἈΝ ἐς} Ω 
ἱππέως; τί δ᾽ ἄλλογε;, φπεν, ἢ ἱζήσανταω ἐπὶ 

γω τ) μέ " » Ν -“ “ ͵ 

τε ιππ8, ἀρχεῖν τε αὐτϑ, κῶὶ τῷ χωλινῷ φρε-- 

Φειν᾽ καὶ κολάζειν ὠτακτβντω» καὶ προορῶν ὡς 
. Πὴ ἈΝ , ἈΝ " , 

μὴ ἐς βέϑρον. ἢ τώφρον, ἡ χάσμω κατενεχβείη 
ε ε ψ Ὕ δ -»" » γ 
ὃ ἵππος. ὅτε γε δὶ ἐλες ἢ πηλξ χωροίη; ὠλλο 

Ἐ ΦΑΥ "2 ᾽ ͵ "γ ᾿ν ᾽ Α 

δὲ ἐδὲν, ὦ Δώμι, ὠπαιτήσομεν, ἔφη» τὸν ἐἰγαθὸν 
ε 2 Ν ἀν -} ͵ὔ » »“" Ἁ χῳ 

ἱππέω; νὴ Δί᾽, πε; τό τε ἀνωπηδῶντι μὲν τῷ 
τὰ ΜΝ εν ι.. ᾿ ἌΝ 
ἵππῳ πρὸς τὸ σιμὸν ἐφέναι τὸν χωλιγον" κω- 

. » ὙΙ Ὁ Δν Ὁ ᾿ -“ ᾽ 75 
τὰ πρανὲς δὲ ἰοντί οἱ μή ζυγχωρέϊ. ὠὡλλ᾽ αν- 

͵ Ἂν ἈΝ -“ ὯΝ τ 55 "δ Ν ͵΄ 

ϑέλκειν. καὶ τὸ κωταιψῆσαι δὲ τὰ ὠτω, ἢ τήν χαΐ-. 
Ν νἵ 3 νγνςε ΄ὔ “ιν ͵΄ δ »ε ,ὔ 

τῆν" καὶ μὴ ὠείὴ μώςιξ σοφξ᾽ ἐμοίγε δοκέι ἱππέ- 
τ ΚΟ ΎΓΝ ᾽ ι ὯΝ “"Ἤ"}} ΝΣ ᾿ 

ὡς" καὶ ἐπωινοίην ἂν ἰὐτὸν ὧδε ὀχεέμενον. τῷδε δὴ 
Σὰ ,ὔ μᾷ Ε 

μαχίμῳ τε καὶ πολεμιςηρίῳ τίνων δη᾽; τῶν γεόυ-. 
»ἭὝ ΡΥ) 3 , ,ὕ Ἵ » ,ὕ, 

τῶν»εφην ὦ Απολλωνιε' κωι πρὸς γε τδτοις» τὸ βαλ- 
ὔ Ν ἣν" ,ὔ 

λεῖντε καὶ φυλάττεσθαι καὶ τὸ ἐπελάσαι τε καὶ 
Ν ἃ ΄ 4 νΞ Ν᾽. "»" Ἃ ν᾿ ᾿Ὶ 

τὸ ὠπελώσαι “» καὶ τὸ ἀνειλήσοι πολεμίξς, κωὶ μή 
2. Ὁ ͵ 6 Ἄν “ Ἂ 7 " ΝΣ, 

εῶν ἐκπλήτΊἼεσ' αἰ τον ἐσσπτον, ὁτε δ πήσειεν ἀσπ ες" 

ἴθιι5᾽ ποῖιι5 νἤι5 νει δ] Πα ξαπείμ!, εἰς Πιρρ! ἐπ άϊ,αριὰ 
τάξςος δι 1,ατῖπος »γ πο οὐβοίμηγε ποτα, ὅς 1ὰ ψηοά «εκεί, 

οιοι δορὲ ἰραβογίς εἰ τορμάεγε Ῥέοισ ποῦ αἰερίκδεγε ἀἰοιπλιι5, ὃς 
φιλοκάλε εἶνωε ἀνδρὸς ἢ. 6. βέγηρ: εἰρραγιεῖαε ΠἸμα οί» ἄεοοτε 
αἷτ Αε] τη. 1. ΠῚ. ο. 24. ΨΈγθιιπι δυτεπι {δ βαπείιιπι ΡεΥ εἰ] ]-. 
Ρῆπ ἐτεσιυεπειΠπ|ε Πιρρτίππτιγ. ς 

3. τίνων δὴ 1 Μοτεί!πι ὅς μους πὶ δὲ πιιταῆε 'π δὼ 
πιδηϊξοἤιιπι εἰξ, νεσῖπηΐ Θη1Π1» φεῖδι (492 «γιόως ἀἰἴσεγες 
ἡμαϊίσετε: [εὰ ΕΣ ςοηῖγα ἱπάο πὶ Ατιίςαε εἰοαμπεπεῖαα 
τα ΡΒΙ]ο ἤγατιιπι [ο ουξιῖπη ἤπριητ, δ᾽ ητοὶ !ρίτιιγ ποφαεη- 
{ΠΠπιὰ Ατεῖςῖς. ΕΠ] Πρ ῥτοχίπιε Ρτδεςεάθπς νεγδαπι ἐπαενεῆνν 
νὲ ἱπίεργα ογδῖίο ἤδες ἤτ: τίνων δὴ ἐπαενοίης ἀν. Μ᾽ τθαπι 
ἐπαινεῖν οὐπὶ σεπίτιο πηδτογῖᾶε ἤπα Ρταεροβιίοπε ἤτεάιεης. 
Τα] 8 πι5 ἱπίορηο}. Δαίδαλον τῆς τέχνης ἐπαινῶ. Ωυοὰβ κατ᾿ 

ἀναλογίαν ΟΧΡΙΙΟΕ5.). ΠΡ Πτο Π ρίταγ ργάθροβ, ἕνεκα. Νες 
4ιιοῃ 4118 ΠΊ τὐγβδδίτ, ιοα Πλατίλ5 Ρεγίοηδε ἀρὰ ΡΒ] οὔτα- 

ταπι ργδθσεάδτ, εἰ}ΠΔ 6ΠῚΠῚ ἐπασνῶ αιαπάοαις παῦε, ϑὶς 
Ἠοπιεγις δίς 1]. Σ΄. ν. 312,31} 

Ἕκτορι μὲν γὰρ ἐπήνησαν κακὰ μητιέωντι 

Πκελυδώμαντι δ᾽ ἄρ᾽ ὅτις, ὃς ἐδ)λὴν φρέξετο βελήνες, 
Ἑπαιο δάεο ἢ. ]. τῷ δὲ δὴ μαχίμῳ τὲ κι πολεμιφηρίῳ τίνων δὴ 5 
1άδηι ἃς ἢ ἀϊκίπει: τὸν δὴ μάχιμον τὲ ἐγήμον τίνων 
δὴ ἕ ἐμο χ ἐπαινοίης ἀν. 

Ἢ χϑὴ το ἐπελάσαι τε χρὴ τὸ ἀπελάσαι] γεγθᾺ κι τὸ ἐπε- 

λάσαι τε ἴῃ εἀϊτῖ5 ΠΟΠ σοπιραγεθηῖ, δὶ μοί ἀπελάσω ρο- 

ποθάτιγ δέ. Ἀεργδείδηξαιιὶ Ἰεδξιοπεπι ςοα, Ν᾽ γαείςἰδιι, ας 
τίσαπυς μρεβας τὸ μὴ ἐπελάσαι δὲ κα τὸ ἀπελάσω. ν ΣΙ 
πᾶ5 τὸ μὴ ἐπελάσω κα τὸ ἀπελάσωι. Μδηϊξείπι ε μὴ 
τὰ Ιοςοιιπὶ Βαθετε ποπροῆς, ἢ ταιποπ 60 ἰπ μὲν πιηζαῖο 

Ἰερεγε νεἰῖς ̓  χρὸ τὸ μὲν ἐπελώσαι τε χρὴ τὸ ἀπελώσωι» ΠΟΙῈ 
πα τιπὶ τεριιβηδιιοτο, 

4 μὴ ἐὰν ἐκπλήτ]εῦν αι τὸν ἵππον ὅτι διωνΐσοιεν ἀσπις] ξ8έ- 

πηΐπιι5. δάθο {πὶ ἰο οι εἰ Αοἰίϑοι ΗΙἢ. ἈΠΙΠῚ Ἰ. ΧΥ]. ς 25: γε 
ΕἸΠῚ Ρτὰς Οοι}15 ποίαν Βαθιςε νἱάφατιγ: ἐν Πέρσαι ὦ ῥα μὰ 

Η 2 ἢ ἀςρό- 



'ὅο ΡΗΙ ΠΟ τ κατνς δὲ ΤΑ 
δ᾽ ε , Ν , 

ἢ ἰφράψειων αἱ κόρυϑεες» καὶ σππατονιζόγτων τε 
,ὔ Ν ͵ὔ 7 εὴ ε -“" 

κοι ὠλωλοαζόντων ξοὴ γενοιγο,σοφίω; οἷαι ἱππικῇ 
͵ -“ Ὁ Κ᾽ ΔΗ Αἰ ος ὦ ἴπν. 

Ζβοσκείτοι. ττον ὃν» ἐφ η»τὸν ἐπὶ τ ἐλέφαν [ὃς ιπ- “ 
: Ἀπβόνοσ, ͵ 
τὶ φήσεις; πολλῷ ΄, ξφη; ϑαυμασιωώτερὸν, Α- 

΄ ᾿ , 7 ᾿ Ω ,ὕ 6 
πολλῶν!ε, τὸ γῶρ ϑηρίω τηλικέτῳ ἐπιτετώχθωι τη- 

» « ν ᾿ ᾽ Ν ,ὔ ἃ ε 
λίρον τε ὀγἼω, καὶ ἐυθύνειν ἀυ7ὲ κωλαύροπι, ἣν ὁ- 

“-“ ᾿ ΔΟΤΝ .} χὰ ἀν ἢ “ γ τ 

ρῶς ἐυτον ἐμξδωλόντω τῷ ἐλεζαντιῶσπερ ἄγκυ 
Ἅ Υ ,͵ὔ Ἀ λ “- ν᾿ ,ὔ ἐᾺ ᾿Ὶ 

ρῶν" καὶ μήτε τὴν ὄψιν τ ϑηρίᾳ δεδιέναι, μήτετὸ 
“ “; Ἃ ἢ ͵ὕ ἢ ,ὔ 

ὕψος, μήτε τήν ῥωμηννᾳοσαύτην ἔσαν: δαιμόνιον 
3 ΄ -“ » Ὁ) “5. ΚΣ Ν Ἦ αθ ᾿. 

ἐμοί γε δοκέι, καὶ ἐδ᾽ ὧν ἐπίξευσω, μῶώτην Αθη 
« Ν 3 “ νυν [5 7) 

γῶν ὃ. εἰ ἑτέρα ἡκδσω. τί ὧν, ἔφη : εἰ ὠποδόσϑ αι 
- - ἌΝ) » ᾿ 3 

τὶς ἡμὶν τὸν παῖδα βέλοιτο, ὠνήσῃ εἰυτὸν, ὦ 
3 "» ᾽ “ ὔ 

Δώμι ; νῇ Δί᾽, οἶπε» τῶν γε ἐμάυτξ πάντων! 
- ᾽ ,ὔ ΙΖ 

τὸ γοὶρ ὥσπερ εἰκρόπολιν κατειληζϑότω δεσπό- 
τ' « Ὧν δ 3 ὔ ὃ 

ζειν ϑηρίε, μεγίξε ὧν ἡ γῆ βόσκει, ἐλευϑερας 
᾿ - ᾿ Ν » 3 “--3. 

ἐμοίγε δοκξ! φύσεως καὶ λωμπρῥῖς εἰναι. τί ἐν 
» μ“ 3 Ν Ν Δ 

"χρήσει τῷ παιδὶ, ἔφη; εἰ μὴ καὶ τὸν ἐλεζφαντῶ 
ῬῚ κε, " ὔν ͵ “3 Ἂ 

ὠνήσῃ; τῇ τε δικία . ἐφη., ἐπιξήσω τῇ ἐμαυ 
πὰ ν ω Ἷ 

᾿ -» δὴ ς ἣν , ὮΝ ΓΝ οἰκεέτοῖς . καὶ πολλῷ βέλτιον 
Ἅ, 

ἢ 
Δ, “ 3 Ν Ν ,ὕ 49 

τῶν σεωυτὸ ὠρχιεῖν5 ὃν γέ; εἶστε, κου, σὺ τρόῆτον; ὦ 

“ ᾿ ᾿Ὶ ΝῚ 2 ς ἢ γ 

τότων ἢ ἐγὼ ἄρξει. σὺ δὲ ἐχ ἱκανὸς, Ἐφη» 

, Ἂ λ 3 Ν Ζ “ 

᾿Απολλώνιε' κωτώλιπῶν γώρ ταμα περίειμι ὡσ-- 

περ σὺ, ᾧιλομοϑῶν καὶ περιφρονῶν τοὶ ἐν τῇ 
΄ Ν ῃ Ν 

ξένῃ. εἰ δὲ δὴ πρίωιο τὸν πωῖδω., καὶ Ἱππῶ σοι 
᾿ ᾿ « λει ͵ὕ .«ὡ Ν λ 

γενοίσ,ϑην» ὃ μὲν ὡμιλλητηρλῦθν ὃ δὲ ἀν ἄς 
τ 3 .: νς ν ὦ ΕΝ 

ἀνωϑήσῃ η ὦ Δάμι; ὠυτον ἐπ, τὸς ““᾿ 

Ἷτὰ τ ͵ 3 ἐ λᾺ ΧῸΣ 

μὲν τὸν ἀμιλλητήρλον» εἶπεν. ἰσῶς ἂν» 
ἈΝ «ὦν ᾿ Ἁ ͵ ] 

πειδὴ καὶ ἕτερθς ὁρῶ τον δὲ μοχιμόν τε 

σιν»: ὅτ 

ἥδ κ 9. ἧς τὸ εἰκὸς ἔτι; ἔπερον ὧν δαίνοι ὧν, Ψελλιζομενος Ἧ παν, φ ον ἡ ᾿ ΝᾺ ν -“ ε 

τιν ἔφη: ὦ Δάμι; ἐφίν, ὃ τὸν ἐλεζφαντω τῶτον ἡ-. 
ἀν ΣΟ “ ΩΥ Χ 

νιοχδΐ» καὶ πέμπειν κωὶ ἐγ ὁ ἡνίοχος δτος, ὃν σὺ 
- ἘΠ Ὰ , “ἡἁγὶ δ 5 

μονονεχὶ προσκυνέίς ὑπὸ ϑώυμωτος. τῷ δὲ εἰ- 
δῖ »“ αὐ οὐκμα, Ὅτος 

πόντος. τί ὧν ἐἰη τϑτο, Απολλώνιε; ὁρῶ γώρ ἐπὶ 
᾽ “" Ἁ ΝΥ “ Ν "Ὁ 

τϑ ϑηρίε πλὴν τῷ παιδὲς ἐδ ἐν ἕτερον. τὸ ϑηρι- 

ον: ἔφη ̓ τδτο ἐυπαίδευτ ον τε παρὼ πάντα ἐς, 

υ ἢ “Ὡς Ἶ Δ, δ. ἢ 
κώπειδαν ἁπωξ ἀναγκασθῇ ὑπὸ ἀγϑρωπον ζῆν, 

» 3 ᾿ τς; ω 

ὦσιν ἀντοὶς οἱ ἵπποι καταπλῆγεςγ Ψοῴοις ἀυτὲς Χρὴ ἤἥχροις χωλ- ἶ δχην) . ΠΝ 
κοῖς σερεσεϑίζεσι κοα κωδωνεσι. ὡς μόποτε ἐν τῷ πολέμῳ δείσωσι 

᾽ »" » ῃ , ι 2 

σες τῶν πανοπλιῶν ὠράβες» ΓΝ τῶν ξιφῶν τὸν προςτας ἀσπί- 

δας δῶπον. (ἰεπτὶπα Παθ6Υ ΔΠΓΟΓ Ἡρχρίσρχυπι, γΡι ἀε “ἰαεο,, 

βαίνων σοβαρὸν μετὰ τὴς αἰχμῆς πρὸς τὴν ἀσπίδα ἰδεπησογτα-, 

γυχῆς ἕνεκα τῶν ἱππῶν. Ὁ , : : 

6 πολλῷ ] ἔς τγεξξιι5 [εδὶ ̓ η 189, ποίπτὶβ οπιηῖθιιβ Ραϊδμΐ 

Θιλπιΐῃ εαϊῃ5 πολλῶν. 

ἣ 

1.10.1]. ς, 1, 

δαΐ βαϊθας γα(]δγῖπε, Ἰλοιαπειππτής ὅς ἐϊαπ- 
ΟΠΠῚ ΟἸΟΠτίμπη {{Ἰ ]Ά ταῖς Πτογίε οἰαπη τ δα ρογίτί 
ΔΠ1; Ριῖο, (ρείξας οφιοίτεπι. Ὀς Ποοίθπηι, 
αἰοσας ΑΡοἸ]οπία5, οἰορηαηίο αὶ νε πα, ἢ 
Θοαπῖτο 4014 ἀἰςε5᾽ Μαΐτο, 16 τείροπαεθας, 
πηᾶρ5 πη γα Π πη αἴξ, ὁ ΑΡΟΙΙΟπ!. Βεῖπας 
ΕὨἰ ΠῚ ἅτ ναίτας ἱπηρέγαγο γα  Ππϊπ|, Πα τς 
αἰτίρογο Πηπηιῖο, αποῖη ἴη εἰερηαητο νἀ 69 γς]- 
ΓΔ ΟΥΑΙ 4|16118ΠῚ οαπὶ ἀφῆροτο: ΠΟῊ [[6 11} 
{ὰς αἰρεέξα δοίπας τογγοσῖ, πὸ αἰεί ἀϊπε ττο- 
Ρίἀαγο, Πὰς τοθογς, πλασηιιπη Ἰἰςοῦ δἀθοῇι, 
αἰπηπαπη ΠΆΠΠΕ] οὔς νἱἀοτιιγ, πθαμς, ἴτὰ πὶς ΡαΪ- 
ἴλϑ ἀῦλοῦ. ογθα ΠΠῸ τη. {1 46 α]1ο τεϊατητη Πά- 
Ὀογόπι, Ομ] ἰρίταγ, ΑΡΟΙ]οπίμς αἰοας, ἢ 
ΠΟΌῚ5 ῬΠΕΓΙΠῚ νοπήογε ας νο]]οτ, ταπο ΘπΊ6- 
τὸς ΠΠΠπΠὶ) ΟΠ δπλὶ ἢ ἘπΊοΓοΠῚ ρογΓΙΟις πη, τς- 
ἰροπάςθαι, ΜΉΝ δ ἡμὴ ΠΊΘΔΓΏΠῚ ΡΓῸ- 
0. Νίαπι, 4μ18{1 ἀγα ἡιιάαμη οςοιραῖα, 4ο- 
ΠΉΪΠΪ ΠῚ ἜΧχεγοςγς ἴῃ ΒοΪμαπη, οπιηίμπι ἡμ5 
τεῦγὰ Πηγίατ Π]ΑΧΙ ΠΊΔΠῚ 7. [ΠΟ γα 5 τη 1Πὶ νἱ46- 
τα ἃς Θρτορίαθ ἱπαοἱ]ῖς ες, Αα αμ4 νετο, 
ῬΕΓΡΈθαῖ 16, ῬΏΘΓΟ ντογογῖβ., ΠΙΠ εἰερμαπς 
τα ΠΟΘΙ πΊογος ἡ Τλοπηαϊ, τοροηάςθα, 
πηρας [Ὀγα!ίατιο ργαςβςογοπη: [γ5 ἐπίπη πηο της 
1Π|ς, ψιιαπῃ ἐρο, ργαοιδ ροίεγῖς. ΤῈ γεγο παμὶς 
Ἀρο!]οπίμβ: ποηης Ιρίς ξαπ Πᾶς τπδε τορεη- 
ἄλο ραγ 65} Ρεγίπάς, γοίροπάεθατ, ας το. Ὁ 
ΔΡοΪΙοηΙ: γα θηὶπὶ [πλ]Ἰαγὶ το δα ΓΟ Γ ας 
τι οθεττο, Ππ| 6115 αἀ ἀϊέδις ἅς γεγιιπι οχίς 
σατΙοἔι5, ΩμΟαΙΙ γεγο [ρογροῦας Αρο]]οηῖι5] 
ἐπιογὶ5 ΡΒ ΕΓΙΙΠ. , ἀποίαιις. ΒΑΡ Ιογὶς βάτος, 
νΠΠΠΊ ΠΕ] 61 συγΓ ἀρίιιπι., αἰτογιι νετῸ 
ὈΟΪΙο : παπὶ νιτίαιις ἰρίμπι εἴϊες ες μον 
Ταπι Π|6 : σαγίογὶ ἱπηροπογοπὶ ἔστι, ηπο- 
ΠἰΔΠη 4105 14 ιοαις ἴδοςτε νἱήθο. Βο]]α- 
ΤΟΓΘΙΠῚ ἀΠΠΓΟΠῚ ΘΩ.111ΠῚ ἃς ΔΓΠ115 αἰΠστιι ηπο- 
πδίη Ῥᾷζζο ςοπίςοπάετοι {πὸ πρήϊτις ἐπἰπι» 
εἴγρειιπι ροῖϊατο ροῖδοι, {ιο Θημῖτος Οριι5 Πα- 
Ὀοπτ, ἤθχις τΠογασοιη., δὰ ϑαϊοδηλ. Ε]α- 
ἴϊατη ἡποτηοάο ἴτοπι ἢ ἰς σοῆατει, αὶ πο το- 
ἴππι αα!άοιπι πηι, απ ΠΊΙΠΠ]ο πη ἰἈρσί ΓαπῚ « 
ἴςπογς ροίπὸ ἘΠ τοἤπῖς εἰς 
Ὀικιοη5} ἘΠῚ 

τὰ ργᾶς δαπηϊγατίοης 460 

ΘῃζΟ, ΟΡῸ ΘΠΪΠῚ 
ῬΌΘΓΙΠῚ Π1}}1] ν]άςθο 
δεῖμα πιάχίπις οπηηίμπι ἃ 
(δ ῃ16]., νὰ Πποιπῖηὶ οὑποχί 

πες με Ψ, 

7 καλαύροπι] ΥοΧ ρέώμη ποῖδς ἸΓΘΙΠΩ11Ε (ἸἼργητείτερι, ηιιο Βο-- 
πιϑβεχοἰταπτηγ. ῬγΟρσίτπι γεγο νος Δ Ή]11ΠῚ τοὶ, 486 ἀεῇρηατι 
τατν Εἰ ὅρπη. Ἡείγ ΟΠ ΐμ δ᾽ την σίδηρος ᾧ τὸν ἐλέφαντα τύπτεσιως 
Αεἰίαπιις ὥρπην αἰοἰς Ἡ. Απίχη. 1. ΧΠΠῚ ς, 22. ΙΗ 1ΟῚ δέπη ρο- 
ἀμε]ερεπάυπ ἢ ΠΠ π 

8 μὰ τὴν Αϑηνῶν ] νἱ ἰε μας Ἰμγαη αἱ ξογπηι} 4 Οδίεγιια.: 
τ8. 84. 1]. ς.Σ. τατίας εὰ τοραχτὶς Ἠογοίςρτμπι ργοοεπι, πο 340. ὃς ρα υῖ ΘΝ  ὝΝῚ 

Ὁ ]ο- 

ῳϑφ. χὰ 

απόφας«, τορβάσνες χα. ς 

τς χῶρ 

σας 3 

4 



Γ 
115.Π.ς.1, Δ Ρ ΘΙ ΟΝΕΙΙ 

ες οἷ ποιίης οπιπία ρεγξετγε, ἃς δὰ πιογοβ οἶτις 

δ οπιροηίξ, σο[πίζαμε 6 Ππιαπα οἴι15 ΠΟ ἴδςιΙ5 

᾿ ἢ τα} σάρογο οἴθιιπι : ν επί ἐπα τοι ργοθο- 

ΣῊ ἰαπάϊταγ: ὑπ παρ μεν ἱπηπηΐτ- 
μι, φιαπλάπι Ποπ,- 

ο, απο πηδἀτηοάπιπι. 

δρι Νοπιαάες νιἀϊπτη5. Νοΐίζα απζεπι ἔογ- 

τῶν {πᾶπ| ἀερίογαγς (δυιπταζεπη.. ποι ΠγΙάογο, 
ῬΕΙῚ Ἰοῖιεπη, ντ αἰϊαϑ (ΟἹοι, οἀϊεο: (Ξἀ πσαθτ!- 
ΤΟΥ τατον Πτογῆας ἰαατγυῖς ἔς, Ὅμοβ 
ἢ τὰ ἱπσεπιίσςητι ΠοπΊο {προγιθπουτ.) 4πὸ- 

ὑπ {|| οἸορμαβ., 4μαί! νογοσαπά!α ἀμέλα5, 
(ξ, ὁ Ῥαπιὶ, τορὶς ᾿ρίδ, ἱπροπιππηαιε. 

ταν ἴϊς ἐππὶ αἰτρίς ΡΟτίμ5.), 4παᾶπι 41 1η- 
ἐααΐτας δι τποαογαζι, 

ξ:. ΧΙ. Αι [ηἄπιπν ἀπέθπι Ππππΐ απ Ὁ] ρεγιθηϊεης; 

ἣν 1) ὅς ὃς ΠοΠΠΙΠ ἴῃ αδάϊτο 
λ τὰν τε Ἠατάϊπο οδίει- 

Χὶ , , τὰ νὴ. 
᾿ πε3 σεως ἐλ... Ῥίαπε. δετιίηα ἤνῃς 

οπἰϑ. οδαν. Β. 74, φύσει γὰρ διάκενται πρίως 

ἪΝ γ. Ι » 

ἌΝ τι» νε Ατίβοτεῖες νοςαῖ Ηἰ 
νὴ ; : 6, ποιεῖται διὰ τῷ τ ὕϑατος τ' δ: 

ζῇ τεαη πίττοπ αἰ Ημμϊῖ5 νεδηταγ εἴ 8 ἰα" : 
, . ἴπξ ςὰρ. 15. ἰάαιια τοίριοἱ : Πα- 

στορ απ. Εἰερῃαητογιπη (ε νἱ ας αἰτιπε, θιμ:- 
{1Ὲ {ΓΑ [ΠΑ ΔΕ ΙΠῚ; αἴης {πὰ ὖὸ ἱπάϊρεπὶς 
ἄς ὈεΙμῖ5 1Π|- φιιάτμ : εἴϊς πόπιρε ἐογιπὶ 
4115 Ραϊμτος.. λ ὙΠΟ ΡβΣ Αἰἴὰ5... τΕγταπι ᾿ΓῈ πὶ 
σοΠιι5. Εἴς ταπηραἤτπι. «ἀρὶ υτοπη δά 
δεῖϊίςος νίι5. Νεῖηρε Ῥυρπδηῦ ταγγθιι5 ̓π- 
δας, ἄδοοπι, ας αι! ηἀοςοῖπι Ππια] [πάογιιπὶ 

ἐαραςῖδι, εχ ἅείδιις (ἀρίτταβ πλϊττοῦς τοίδηιις 
νἴδγαγς τηάϊ Τπσιιοταηι, νε(οϊοπτ,, αι το]α εχ 
Ῥοττίϑ5 ἴατ. ΑπΙΠιαΪ γοῸ ἰρίμπι"» 
Ῥτοροίς ὁ ΠῚ τπΆΠι5 ἴοςο μαθεῖ. αἵαμεν 
δᾶ τεία πλϊττ. Οὐλπτο Δίτοιη ἔψιιο Νι- 
ἴεο πηδῖογ ΕἰἘ ΓΑῦγοιιϑ Εἰθρηαβ., ἴαπῖο 

ψ 

9 50} σιν 1 νἱ, σαρ. ΨῚ δυΐις πεν 
10 νύκτωρ δὲ λέγ. τὴν δελείαν ὀλοφύρ. 1 τοσεπς σᾶρειπι» 

εἰερμβητεπι,, Ἀπη {πὶ Πἰ δ εττατθπι ἀϊα Προ γα , οἰδσημ ργο- 
Ρίεγεα δρίίπογο, νε ΜαΠοΙϑ ἱπβγιπιοπτεῖϑ ἐς Τπἰοπάτ5 πτ οχ- 
᾿Παταπάπίαιε, δυῖον ὅς Αττίαπ. [πάϊς. Ρ. 536. 

1 ἰ τετρυγὸς Οἰοῆας, νείεγες. τρίζει, ἐλέφας βοῷ. ἘῚϊ 
βνίάον, εἰορμα πὶ νοχ ῥρβἤηπι ἀριιᾷ νϑίθγθβ, [λυ 1πΠ» 
ἐὰν δ ὦ ᾿Απιπηίδπιιπι. Οοβηδεῖ διιτεπὶ ἤρηΐβςα- 
ἴι15 ἕν δῖ τρύζειν εἴϊε, ἰάπὶ διρεὲ πιοπίτπιπι δὶ ςὰρ. 

Γ 
ος 1 »πἶγτσ ἀπιηυς . ἌΝ γιάον εἶ, νῖ 

Ὁ ΨΊΠ. : συιιϑ ΔΓΒΊΙΠΊΘΠτΙΠῚ ετίαπι. 

Μοϊαίνοαϊ, τταῖοόξιιπι τα αμ18 

ΓΑΥΉΟΜΌΝ 
οἱ μὲν ἀυτῶν ας; Ὧε ἀς αἰορβαπίοι γῇ ἔπι Ατΐῆοι, 

ἐμ κα ς. ἀἰςοῖς παραποταίμιον Αὐϊπιαὶ κεν 5. οἰϊάπιις ̓ οιίαπα 

ἩΪΗ. τηίπι. 1. 34. ἀσπείξιται ὁ ἃ ἐλέφο χωρία κρη 
μαλακεὶ, καὶ οὖ τοῖςδο τοῖς ἄϑεσι ὃ δ! ὡς ἂν 
εἴποις ἕλειός ἐξι. Νοίξοτ ταπιβη [ρεοὶ π αιιδιχάαπι.» 

εἰἐρῃαητότιπι ἑλέύων Ἄρπο τι, νἱ 48 δὰπι 
Υἱξὰος εἰερβδητος, ἴπ πιοπίες ςοποοίη 

] 

ΤΥΆΝΕΝΟΦῚΙ δ. ὅδε 
“4. ΝΕ “ΟΣ , , ᾿ 6 ͵ 
ἀνέχεται τὰ ἐκ τῷ ἀνϑρώπε πάντ» καὶ ὁμοηθει- 

3 “ Χ Ν ! ͵ 
ἐν ἐπιτηδέυει τὴν πρὸς ἀυτὸν. χοωίρει τεσιτέμενον. 

ν.» “ « “ “Ἢ 

ἐπὸ τῆς χειρὸς, ὥσπερ οἱ μικροὶ τῶν κυνῶν" προσ- 
7 »-“ » 2 Ν λ 

ἰόντῷ τὲ τῇ προνομαίφι ωὠἰκώλλει» κὠὶ τήν κε- 
Ν.» Ν Ἵ Ω »“"Ἢ 3, ν᾿ 

φαλὴν ἐς τὴν ᾧφαρυγζω ἐσωθξντω ἀνέχεται, καὶ 
5.3.5. ἡ “,Ρ Ἷ “ ͵ 

κέχηνεν ἐφ᾿ ὅσον τῷ ἀνθρώπῳ δοκῶ, κω ὠπερ 
᾽ “ Α ο ε “ 7 Δ , 

ἐν τοῖς γομώσιν “ εὔρῶμεν. νύκτωρ δὲ λεγετθη 
͵7 ᾿ ᾿ ΓῚ 

τὴν δελείων ὀλοφύρεσϑαι “. μα Δί καὶ τετρυγὸς"ς 
ΟΝ γ΄ 5 ὅ,..ὃν ,ὔ ΝΙῈΞ ῃ 
ὁποῖον ἐίωθεν, ὠλλ οὐζτρον τὲ πῶς ἐλεεινὸν ἀγά-. 

͵ ᾽ Νι ν; ᾽ σε 1 χ δὰ 

κλώον. εἰ δὲ ὁ ἄνθρωπος ἐπι σαίη ὀδυρομένῳ τῷυ- 
» ᾿ » πολ χς ὦ “ ᾿ 

τῶ. ἴσχει τὸν ϑρῆνον ὁ ἐλέφας , ὥσπερ αἰδᾷ- 
τὰ ΝΣ δ ἧς Ἀὰ 2 " δ χὸ 

μενος“. ὦυτος δὴ ἐωυτξ» ὦ Δώμι» ἄρχει. καὶ ἡ 
᾽ »" -“ ͵ “ » Ν εν 

πειθὼ ἀυτον τῆς φύσεως ἄγει" μᾶλλον, ἢ ὁ ἐπι- 
͵ ᾽ ͵ 

κείμενός τε καὶ ὠπευθύνων. 

ΑἹ ᾿ Ν , ' 
᾿Ξ δὲ τὸν ινδὸν ἐλθόντες , ὠγέλην ἐλεφαντων 

ἰδῶν ζφιωσὶ, περ γος τὸν ποταμόν" ΄ ἰϑὲν Φωσὶ, περοεθμενὲς τ' ταμον", κῴι τά- 
δ Ὅδν σὰ Ν ῬΊΟΣ Ψ, ς ς οι. ““ῳῃ : 

Ἑ ὠκξσαι περὶ τῷ κ)ηρίξ. ὡς οἱ μὲν ἀυτῶν ἐλεῖοιἦ, 
"» δ᾽ 5 " Ν ͵7Ζ δ 7 ὃ ΡΠ 

"οἱ δ᾽ ἀν θρειοι, καὶ ΤΡ δ, δὴ γένος πεδινοί εἰσιν, 

ἁλίσκονταί τε ἐς τὴν τῶν πολεμικῶν χρείαν. μώ- 

χονται γορ δὴ ἐπεσκευωσ μένοι πύργες. οἵδε κα-- 

τὰ δέκω καὶ πεντεκαίδεκω ὁμιβ τῶν ἱνδῶν ὃ ἐξά- 
ἀφ ἢ ,ὕ ν » 

σθαι“, ὠφ᾽ ὧν τοξέυεσί τε καὶ ἀκοντίζεσιν οἱ 
͵ὔ 3 -“ , Ἀν, 

Ινδοὶ, καϑιώπερ ἐκ πυλῶν" βώλλοντες. καὶ ὠν-- 

τὸ δὲ τὸ ϑϑηρίον χεῖρ: τὴν προνομιαίαν “ ἡγέξίται, 
Ν - ᾽ “,»ν» Νι 5, ͵7ὕ “ δὲ “ 

κωΐ “Ζῥῆται ἘΡΕῚ ες τὸ ὠκοντίζειν. Οσὸν ὃς ἐπσῖσπ 

3. ἐς τ᾿ τῶν πολεμικ. χρείαν ) ἀ6 Εἰερ ῃῃτοσιιπι Διιτε ΠῚ 1Π» 
Βε11Π1ς νίι νά. εχ τπεξϊτιτο ἀρ ξηζοιι  " , 4 

1.11. ς. 14. Ρ.:54. 4. 

4 πύργεςγ οἵος κατα δέκα καὶ τααόχοι μ τ᾿ Ινδῶν δὲ 
ξαδϑαι 7 ἀξ τυγγίθεβ Γα5 που Πηπι. νι ἰοτααια Βοςσβαῖτο 
1. ς, ςὰρ. 27. Ρ. 268. ἴῃ ΠαΠπετῸ ΒΟΠΙατογαπι πἰπηίια ἔσττα πὸ - 
βεγε. Ηοϊοάοτι 1. 1Χ.. {εχ ταῦταπι,, Ααἰίϑη, ΗΠ. δηΐπις 
ΧΠΙ, τ. ἐγὲς Ἀἀπγίτεις. [ἡ Μαςζαῦδιοῖβ ἐγήρίμεις «ἶμο ἴῃ νπᾶ 
τΌΓΓΙ ριρπαγα ἀϊσμητιγ, 4{| Ἰοοι5. πιογίτο {π!ρε ζει δες 
Οτεηιπιθίπι! πο ὅς Βοοβᾶστο Ι. ς. 

δ καϑάπερ οἷ πυλῶν Μοτοῖίιι5 πταΐδτιπι νο εθαι ῃ πυρ- 
γῶν. Νετιπι πυλῶν Μ58. σοηιίδητεγῦ Βαῦεπε οπῖπὲς. Εξς 

ἴλπε ἱπεριαπὶ ἐπιφηαατιοπεπὶ ἀξοίατὰς Μοτοϊδηδπι ἰρία 
{επῆι5. (86 οπίπι 114 δα] διτίο5 ἐ Εἰοβ αν ταγτες φεββαρξ 
ἀφροῦ φηείρεαεοίηεε ῥο»Α ημεῦη Παρ Άες), ἔχ φηίδις ἑασμέις ὅ5᾽ 
ριμεὶς λαμφμΑηη ἐας ταγγίθι5 ραφηαμὶ ἐπα. Οπιηῖπο τες 
πεηάμπὶ πυλῶν» Νεπιρο ρογεῖς τυτᾶπἀϊς ἐεγσες ἱπιροῇταε» 
πο ἱ ἴῃ ἰρ[ι5 φαΠειῖ5. ἐτίάπι ξβξιπι ποῖλε Ηἰτεῖι5.) ἀς ΒεΙ]ο 

ὉΠ ΠῚ. δογεῖς ἔότες αμίογείμεε ταγγεϑ ἈΒΥΣΥ, Εκ 

εἰερμιδητὶς ἰρίτας τἀπημαπὶ ἐχ ΡΟγιί5 τΆΓΓΙΓΙ5. ΡΙΡΏΔΙΘς: 

ταητ, 
ό χεῖρα τὴν προνομίαν Αὐῖβος, Ηιῇ. Δηΐπι. 11. ἔχει 

δὲ μυκτῆρα τοιᾶτον θὰ τηλικδτον» ὥς ἀντὶ χειρῶν ἔχεν τἰυτόν, 

᾿Αεἰΐαη. ΗΙΠ.. απίππ. ΧΝ᾽, 31. μυκτῆρα κεκτήτῶι χρίρος ἐυχεηρό- 

τερον. Ῥ]Ϊπ. ΝῚΠ, κα [ρίχνει δ᾽ ϑίϑιεριε οεἰογαρεέμγαμε ὑμεῖς: 
Ῥγορτίε ἀρβειάρε γριαηι. ΝΝεπιρε Ἀοιπᾶπιβ γράγης αἰέϊα,» 

Ῥγοθοίτίς. νί 4. Οἱςετ, 1.11. ἄς ΝΑτ, ᾿ϑοτ,ο,47. ὃς πριρηίηνάγε 
Ιλιογετῖο Π, ν. 536 ἃ Βριγα. 

7 ἵππε Νισαίε} νἱὰς ποτάτᾷ ᾧ, δά 110.1, ς, 31. ἢ. Ζν 

43 ἐκ Λὶν 



ό: 

ἐκ Λιβύης οἱ Ινδοὶ μείζες ἣ «περὶ δὲ ἡλικίως τῇ 

τ κοωὶ ὡς μωκροξιώτωτον; ἐίρηται μὲν καὶ ἐτέ- 

θοις " 
" δε τάξζιλλαν, ἰεδίρην τῶν ἐν Ἰνδοῖς πό- 

᾽ -» Χ - Λ 
ἐντυχᾶν δὲ καὶ ὅυτοι φασὶν, ἐλε- 

λιν" ὃν μυρίζειν " τε οἱ ἐπιχώρφκοι; κοὶ τουινιϑν "ἢ, 

εἶναι! γεῖρ δὴ τῶν πρὸς ᾿Αλέξανδρον ὑπὲρ Πώρε" 

μεμωχημένων ἃς ὅτος" ὃν, ἐπειδὴ προϑύμως ἐμε- 

μάχητο, ἀνῆκεν ὁ Αλέξανδ ρος τῷ ἡλίῳ. εἶναι! δὲ 

ὠυτῷ καὶ χρυσὲς ἕλικως περὶ τοῖς ἐἰτ᾽ ὀδῦσιν, ἐἰ- 
, Ν , 5 χ}}}5 - ᾿ 

τε κέρφισι “ἧ, καὶ γρώμμώτώ ἐπ᾿ ἰυτῶν Ἑλλήνικα, 

λέγοντω, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΔΙΟΣ, ΤΟΝ 

ΑΙΑΝΤΑ ΤΩΙ ἩΛΙΩΙ. ὄνομω γεὶρ τῶτοτῷ 
, γ " γΚ5 } , 

ἐλέφαντι ἔϑετο"", μεγάλε ἀξιώσας μέγαν. ξυν- 
δ τ ΤΑ, , ͵ 9 

«ξάλοντο δὲ οἱ ἐπιχώρλοι πεντήκοντ εἶναι καὶ 
ς ,7ὔ γ 16 Ν Ν 7 4 7 

τρλωκόσιοω ετὴ μετά τὴν μῶώχήῆν: ὅπῶ λέγοντες 
7 ὙΕΝ , 

κῶι ὁπόσω γεγοόνως ἐμνώχετο. 

Δ ζω δὲ ὃ ὃς ἤρξε ποτε τῷ Λιξυκξ ἔθνες, φησὶ 

μὲν. δὠπεκν εἐἰλλήλοις ἐπ᾽ ἐλεφάντων. πώλαι 
-: 

ἐς ἱππέως . εἶναι δὲ τοῖς μὲν πῦργον ἐς τὲς 

ΕΑ, ΓΙ γρθκγγένω. τοῖς δὲ ἐδέν. γυκτὸς δὲ 

ἐπιλωδέσης τὴν μώχην » ἡττηϑῆναι μὲν τὲς ἐπι- 

σήμες Φησὶ, φυγᾶν δὲ ἐς τὸν Ατλαντώ τὸ ὄρος; 

ἀυτὸς δὲ ἐλέϊν τετρωκοσίων μήκει ἐτῶν ὕσερον τῶν 

διαφυγόντων ἕν. καὶ τἀπίσημον εἰναι ἐυπῷ κοῖ-- 
Ν γι πὰ Δ ὦ , 

λον; κῶὶ ὅπὼ πωρωτετραμμενον ὑπὸ τὸ χρονδ. 
“ δ Ν δὲ 7ὔ ε᾿ τον » 

ὅτος ὁ Ἰόδας τὲς ὀθόντας κέρφτῶ ὙΠ 

Φύεσϑαι μὲν ἀυτεὲς ὅ9:εν περ οἱ κρόταφοι σα- 

ἰιῤν δὲ γἱ) ενὴ ἑτέρῳ" μένειν δ᾽ ὡς ἔφυσαν, 

ΡΗΧΠΤΟΞΤΚΒΑΙΝ5 ΤΕ ΡΤ ἃ 1.0.1. ς. τ). 

Τλθγεῖβ εἰθρ μη πηδίογος {πη Τηἀ1ο., 6 
δείαζε ἀπὶ ΠΊ8}15 ἃς απο Ιοηρδοδιμαπὶ {1 πηαχῖ- 
πηθ. ΑΠΠἰς αιοαας ἀϊέξιπη οἰ Ρ]αγίθιι5. {ΠῚ δὶ ἐπι 
Τὴ οἸοριιαπιοπι 4ποημε (8 ἱποι 41 εἰγοα - 
ἴατα αἴης... νγθεπὶ [πα ςαγιιπι ΠΊΑΧΙ ΠΊ4Π1». 
46 η1 γηραοητίς Ρόγιπάογοηζ νιτπίαιε ογηᾶ- 
τος ἱπάίσεπαο: ογαῦ ΘΠΪΠῚ γΠ115 οχ 115. 40] 
ῬΓΟΡοτὸ δάμιογίῃιϑ ΑΙοχδηάγιπι ἀϊπηςαιδίαητ: 
δ αι ργορζογθα, ]οά σηδμίτογ ριιρ παῖε, (οἱ 
Ὁ ΑἸοχαπάγο ἔπι ἀςάϊςατι5. ἘΠῸ δυζοπι 1} 
ΔΙΙΓΘΟΚ ΠΠΙΟΘΕΙς ΓΟΓΩ 65 πὰς ἀεπεθιι5, {πὸ οοΥ- 
Ὠἰθι5 οἰγοιπηάαζοϑ , ΙΠ6116 115 ἡτογὰς Οταθοᾶς 
ΠῚ τοποήθ : ΑΙΕΧΑΝΘΡΕΚΒ ΙΟΥῚ5 
ΕΙΠΙΝ5 ΑΙΑΓΘΕΜ 5011. Ἠος επῖη 
ποπΊρῃ ἰρίε εἰορίιδητο ἱπιροίμπογας, ππλρηιπι Ϊ 
ΠΊΔΡΠΟ ΠΟΠΊΪΠΟ ΠΟΠΟΓΆΠ5. Ὁ ππηριμααηῖ 
Διο ΠῚ ἱπάϊροηαθ ΔΠΠ05 αἰ Παπαρίητα εἰαρίος 
εἴα Πιργὰ τγασθητοϑ 8 δὰ ριῃιρπα, ἅΠΠῸ5 η05 
παῖις. ριισ Παπη {{|Π|ἹΠρτο 5 Γαογῖς ΕἸ ερ ας 
ποη ΤομριταηΓ68, ὶ χδν: 

; ἘΠ νέγο, ἀρ γας «ιοηάαπι Ἀεχ, θέ  εαμ1- (3Ρ.. ΧΑ 
το5 ΓΑ ΎςΟ5,Ε]ερ Πμαπεῖς ̓ πΠἀθηζος, ΟΠ ἱπτεγίξ 
Ῥαρπαίϊε, Πα Πδ τε Δἰτογα ΠῚ εἰς ρμαητομιπὶ 
Ραγίαπι ταγγίπι ἀθητθι8 Ἱπ(ζΠ]ρταπη.) ΑἸταγαπι 
νοΓΟ ΠΪΠΠ]: ςαπΊηι6 ΠΟΧ ΡΌΡΠαΠΙ αἰγοπαίποι, 
ἤρπο ποίᾶζοϑβ {πςςιριμ|8 αἰς ὃς ἴῃ Αὐαητεπι, 
ΠΊΟΠΓΕΠῚ ςοηδιρ ς: (ἔγεῖο ΡοΙίρο αἴϊιπη ἀπ- 
ΠογμΠῚ “υἀτΠσοηζογιπι ΕΧ 115 νπιπῃ σορΙς, 
41 ἀυβαρογαηε : ἹΠΊαιῖς ἱπίσα!ργαπι ἱπίρης 
πεςάϊπιπι ἐχιγίγαμη. {ΠῸ ἃ τεηρογα. [πδὰ 
116 ἀξητοβ σογηϊα οὔε ρηζαῖ, ἐο χοᾶ πα- 
(ταπτυγί πᾶς. νηάδ τεπιρούα ἱπιπῖπτὶ ἀπσπηζ, 
αιοάσις πιαπὶ Αἰτ1ΠῚ ἀρητεπῖ ΘΟΠεβιπιπι; 
Βαθεαηῖ : πηδηρδηΐ ἰτοπὶ νὲ πα {ππὶ (Ἔππεὶ, 

ἽΝ 
4 Τοσᾶτον τ Ὁ ἐθιρόν οἱ ἱνδοὶ μείξας } Αεἰίαπ. Τηάϊς εἰε- 
Ῥῇᾶπτις δὰ ποι ἴτο5. Αἰτίτιι δ π15., ἃς φυΐπαμιε Ἰατιτη ἀϊ- 
ὨΪ5..). τγίθ υἱτ. νἹ ἃ, "κά βοομαις Ηΐετοζ. Ρ. 1.]. 11. ς.27. 
Βα 271. 
ἐἶθϑὶ ΕΝ ἘΞΤΕΝ ἑτέροις  Ατιβοτεῖ! ΗΠ, ἀπὶπι, Ν ΠΙ, 12. ΣΧ, 
γειλεϊϊαπο Ιν, ΠΡ ΥΠΠ Ὁ) ΥΠῚ, το. φὰ! ἀϊπσεπὶς τ ΔΠ- 

ΠΙ5 Δετδῖο ΠῚ εἰορβαπιὶ πηϑτίπητιγ. δας ποῇτῃπι Ρ. [ᾳ. 
1ο ἰλέφ. π. Τάξιλλαν μεγίξην τῶν ὧν Ινδοῖς πόλιν ἀς εἷε- 

Ῥμάπίο Πϊς ςοπίρεξξο τιγίαπι 1πῇ. ς. ΧΧΊΥ'. 4ιαπτιπὶ λα ντ- 
Ὀεπὶ νϑγο, 68π2 ἢΠπη]Π τοῦ Αὐηδη. ἀξ ἐχρ. ΑἸοχ. ρ. 329 μεγίςην 

τῶν μεταξὺ Ινδὰ ποταιιξ κὴ γδασπε ἀϊοῖτ. ν᾽, ὅς ϑιγαθ οη, 
Ἅ ἐκν. Ρ- 698. Οετεγιπι τὰ Τάξιλα πριγγο Βέπεζγε αἰοιταγ Ατ-α 

τίαπο,  Ἰττοτὰ λ ετᾶπὶ ποη β6ππὶ πᾶτά» 410 πο Ὁ Δρι| ποίει πὶ 
φίοαιε (οτίρτιπι ἱπῇ, ς. 20. ἃς ΠΙΟηγΓ, περίηγον 41. ἰαχία 
Ἐιπλτῃ. δά {Πππὶ]οςιπι. Ορρίάμπι Ταχλία ΡΠἸπΐι5 Βα 6ς Ί» 
21. βϑητοιῃ Ταχέας Ἰάεπὶ ϑεέϊ,23. Τόξιλα ποη πὶ [15 ἀἴοι Επ- 
βαιμιι5 οδίεγιαι δϑὰ Πϊοηγί. ]. ς. ΠΣ ΝΗ, ον 

ΠῚ “αὐίζειν]} πεπιρὲ Εἰερμας, νεβ εἸ πὶ ὙΠΑμ νά, ἐμὴν ὡ- 
ψαπᾷ ἐυωδίας πάσης» Κρ μύρωνγ χρὴ ἀνθέων, κηλέμενος τὴ 
ὀσμη. ΄' Ἦν 

ΠΣ, ταῖνιᾶν } ΠΟΓΟΠΪ5 ΠΕΠΊΡΕ εχ Ηοτίθιιβ » 4:0 Ποποτῖϑβ ρε- 
ὭεΓΕ ἃ [Ἐπιϊηᾶ », 418Π| Δα φπηλθαῖ ) [Ὁ ΔΕΙοὶ τηΐτιπὶ Βε ίεθ ας. 
εἴερ μας 30. Αεϊδη. ]], 43. κδὦν 
15 ὑπὲρ Πώρε ] ἔς οπιπε5 ςοἀά. ποῆεϊερτο ὑπὸ Πώρα) θοὰς 
ετγαῖ 'π απ ἨΝ 

14 τ᾽ ὁδᾶσιν εἶτε κέρωσι 1 πεπιρα {πος ἄεπεοβ ποππμ}}!» 
Εἰερμαπτὶ σοτπμᾶ ἀἰςιιπε 4111. νἱάε σΆρ. [ἢ. 

15 δνομῶ γὰρ τῶτο τῷ ἐλίῷ. ἔϑετο ) ἰάεπὶ “ϊποῖς ποπιδη.» 

μιαεῆτ αἰτετὶ οαιάδπι εἰερμβητο Ἀ, Απιος ἢ, υἱά, Ρ]τπ, Ηἱῇ, 

Νατ. ΥἼΠ, ς. νὉ1 ὃς ΔΙ1οτιῖπι φιογιπάαπι εἰπίάεπι Ἀερὶς εἰε- 
Ῥδητοτιιπι, ποχμίπῖθι5 ςεἸερτίμπι, πιοπτῖο. 

16 πεντήκοντα εἴνο κρὶ τριώκόσια ἔτη] ΒΕ Πμπὶ οππι Ροτο 
ςοπξεέγιπι ο[ὲ τοίξε Ατγίδηο ]. Ὑ. Ρ. 350. ΠΑΥοΒοπτῖς. Αἰβεηΐς, 
Βερεπιοπεν πιεηίε Μιυπυςῆίοπε Ὑπάεὶπ Αππεπ Υ͂. Ο. 
4:6. Βαπς νἱξεοτίαπι: ἱποίάεγε ςο]]ραπὶ (δ ] πη ϊ 
ςι5, Ὑ Πεγιιβ, ο ΠΕΙῸ ῃ Δ 45 359) τὰ : 
ν.(.γηγό, 481 Ὲ 

Ροτε Αροϊοπίαπι ἃ 
{προτίυς ἀϊξτα, δα 

ΟΑΡ, ΧΕΙ" 
Ἠαγάμη. ἴῃ [πάϊος 
ά ταπῖαπὶ δα 40 οχ διά: [τὶ 
στυϊτα ΤΙ ΔΥ ΠΊΠῚ Ο Βα] ςεπτεγαπῖ. ἐΡὸς Ηὶς γεγο. 
Ἰοῆγατο ΑἰΪεβαπτυτ, εχ 1ιῤγεῖς εἷας νἸἀφηταγ ἐπ ἀε σεῦ 

2 παρατετριμμ. ἢ Ὡς τοβοτιρῇ ἢ Ὁ περιτετριμμ. 
τάττῃ δαιτῖς. 
Ἀπ ἡλένπας κέρατα ἡγῶται Ἴ εαάεπι εχ [δὰ Ρ] πίῃς 
ΨΠΙ, 4. Βαθει. 8:4 ἀδ 1 ἀγριπιθητο νἱα, Βος ματι. Ηΐεγοζ. 
ΡΟ1. 1.11. ς, ΧΧΙΝ. Επ. 

4 ὅϑεν περ οἱ κρόταφοι] δάεοημεε σΓΔΠΪΟ, Ἄς σΟΥΠΙΝ 
Ρτορτῖμπι εἰ. τ [Πιπιπιιδ5 88π|, ΒοςΠᾶττιι5 Ἠΐετγοζ. ].ς, 

᾿περάδηη εὐ, ἰπαυῖτν ̓ ὀμαο εἰερῤνανειειη οὔ ε εγαρεῖο ογὶγὶγ ξ7᾽ "Ν 
᾿ἔριβαγ ΠΟΥ ΉΜΉΣ ἐπ θεὲς εὐρῥαἰϊοῖς ἰἠρραερεζεει {ἔμ ἐγάῥεγευ. 
Ῥγολπμάε 2,5) φαΐ, δῤογίς ἐγ Αγ) ἀἰεγατες Ῥουα1 7 ἡ 4 “εεεάο, θὲ 
ϊϊος ἀεγιεες ἀργὸ ἔαρ αἱ αΠῦηα εὐγητις ΠΣ», Ατῆς 
Οπιπίμπι ἀπἰπηβητίαπὶ ἀθητεθ 5 ὁπηπεβ ΔΙϊ μα οὐπὶ ςογπίδιις 
εοπιπμθ ΠΑ ΕΘ ΝΝΝ οπιπος, Ἀεῖρε ΕΧ γεηὶβ ΠΕΡ ἢα]ϊοὶς 

. Δἰϊπιρηταπ τγαδιιπῖ. 

Πρ, 

-- 



- 

δ. 

μον ΑἈΡΊ δ ΟΝΙῚ 
πραις, αιοά βεγὶ ἀδηείθιις (ΟἹος, οχοϊ3ης, 
)ς ΤΡ 5. παίζαπίιτ. ἘρῸ διιζοπῆ ΠΗΪΠΙΠη6» 

; Ὅθο {ξητβηζίαπι : σογηια οΠίηῚ εε 
1Π|4, σογαογιαπ (Αἰτοτη, ἀδοιάπηξας το - 

τα. ΟἸδηζιιη} Διο πη αὐ ἀφηζοϑ, ΠΠΠΠΊΔΗΙ 
αἰάοπη ἀΠΠἰττιταγ ἃς ΤΟ τι πα πτιΓ ΟΠΊΠ68, 

ΑἸϊογαπη ἀιιζοιη ΔηΙ πη ΠπΠπ ΤΠ} (6 Π8. Οχογειις 
νΕΙ ςαπίπες ἔροπῖς [πᾶ ὀχοϊἀογῖε, ποαις τοὸ- 
αϊετίε, νὉ] {Ἐπ16] οἰππη Ἔχοίάογο σοηεησαῦ: αὐ 
γΠΟΓΌΠῚ ΘΠ τη ἰοςο νὰ {Ππὲ|͵ παῖιγα ΠγᾺΧ1}Π|5. ΘῸ 9 
ἐπίδγαις, Ργαρίογοα σογημπα “ΟΠ: [ἰΠ64Π|» 
οὐδε “ταί! ςοητογπαπί σῖγα ἱπῇ τας ραττος Πἢ- 
σα 5 ἀπη15., νὰ ἴπ σαρτῖς ραῖος ουϊθαίαμις ὅς 
Ῥοῦι5.  Τοηϑ δαζεπι 1Π|ς ἰαθιις. ρίδης οἴ οα 
Ἰρίἃ ραγίβ, 411 ἐχογοίοις, ἃς μι αυ! πχπτ ει 
Εἰπι. (αἰϊς ρογιπαποῦ [Ἐπιρογ: ἰαρι θα ἐ- 
τἰπὶ πιλίογίαθ παϊιγαθαμς Εἰδ ραγςερ5. 
Ῥτγαθίεγοα οουία (015 ᾿ς ἀὐθενα φηϊ- 
πα ἰιθιι5. σοπιροῦς νῈ Τογηιᾷ ἔογ Ἵ 
ΠΊΔΙ γετὸ πος απίπαμΕ εἰς νηρμΐππη, 
41 Ὀαΐη ροά!ς Παίροῖ ἀϊιαπι. ας οο, φιοά 
φοηἤτιξεις. πιοιπιθγαπα νη} 15 σΟΠΕΙΠιιδίαγ, 
ἴπ ΠΊΟἾ 1 μα! Ιοςο ςομῆ τ. Οὐΐπ ὅς πατιι- 
τα ἰπ ΠΟΥΠΕΓΙ5 ἀπ Πα  ἰδι15 Οπγηΐ 115 ρεγίογαία 
[ππτου 15] οἵα Πιρροπεης, [οὔθ 15] 115 Ἔχεεσῖ- 
τι5 “ογποαπη πιαογίαιτι οἰγοππ απ : αἵ ΕἸο- 
Ῥιαπεογαμη [οσαν 1 ΡΙοπαπι, δὲ οπηηὶ ραΐ- 
το ΠῸϊ Πτηῖὶς. [ςαοπη] ἕογηταῖ: [1 γαιπιθη 411- 
αυἷξ ῬΕΏΙΕΙΙ5 τ ποτ, 1η Πτοϊο τρηιι- πὶ τὰ- 
παϊ!οαΐιιπη θαπη, ρογιηὰς ἃς τη ἀδπεῖθας ἢτ, ροτ- 
τορετο ἱπαιθηΐϊοῖ,. ϑαπγδυζοπη ραἰ ΕΠ ΎΙμπῚ οἷο- 
Ῥ[Δητογιτι ἀφηζεβ ΠΠπ]ϊ,, γαγὶ, ἤρήμις τγαξατὶ 
αὐτὶ Πουπι Πα Δα γία ρος. Ῥαΐηιη οπίπν Πρ 
11Π|5 σαυίξατοα ἡπαοάδηη ἰαῖσης, ραίπηπι ἃς τιι- 
Βετοιΐα ργομλϊποηζ, αι αττὶ πηϊπῖπης οδίοιη- 
Ῥείαπῖ. Μοηίδπογιιπη ψογοῸ Πλπογοβ αῖ- 

ΓΙ ΑΝ ΕΝ ΘΗ ιδὸὴ ό, 
ἀπο ὰ ς ᾿Ν ΝΟΣ κῚ , κοῦ μή. ὑπὲρ οἱ ὀδόντες, ἐκπίπ7εν, ἐἶτο, Φυε- 

» ν Δ.» Ἴ ᾿ σθᾶ!. ἐγὼ δ᾽ αὶ προσδέχομαι τὸν λόγον: κέρατά 
εάν υ. ἈὙὩὦἉ , ὡ ὅς, ᾽ τὲ γορ εἰ μή πάντω, τώ γε τῶν ἐλάφων" ἐκπί. 

“4 Ἄδν ᾽ν ἡ Ν - “ » πἼοι, καὶ ἀναφύεται. ὀδόντες δὲ, οἱ μὲν τῶν ἀγ- 
͵ » “ 3 Θρώπων ἐκπεσῶῆνται» καὶ ἀναφύδονται πάνγ- 

7 Ἢ Ν 5 οὐ 
τές. ζώων ὃ ἂν ἐδενὶ εἐτέρῳ χαυλιόδες ἂν 
ἐν ν ΦῚ δ ᾽ ͵ὕ ᾽ ͵ ᾽ δο .Ἀ νυ ἤ κυνόδους “ ἀυτομάτως ἐκπέσοι. εἐδ᾽ ἂν ἐ- 

,ὔ » ᾿ υ ᾿ Ἷ 
πώνελθοι ἐκπεσῶν' ὅπλε γάρ ἕνεκα ἡ φύ. 
Ἐπ Ριδὼ δ᾽ ταν, Τὰ ΔΆΜΩΝ ΛΟ σις ἐμο! αζοι αὑτὸς ἐς τῶς γένυς. καὶ ἄλλως 

αν ἐνὶ ν᾿ » , ͵ 
τῷ κεροτῶ Ὑρομμήν ὠποτορνγευει Κύκλι πρὸς τῇ 
«7. 3.2 ν ς φὰ ὦ ῥίζαι κατ᾽ ἐνιώυτον ἕκαςον, ὡς αὐἷγές τε δηλῶσι, 

Ν -“ 5.) ΔΝ ᾿ » » ͵ κοῦ στοῖμνα!» καὶ βόες. ὀδὲς δὲ λές ἐκῴυεται, 
τὰ Υ Υ Ν δ᾿ ᾿ πο ἤν μὴ πηρώσῃ τι ὠυτον, τοιόσδε ἀεὶ μένε: με- 

, 0 ͵ “ εἶχον : τέχει γορ τῆς λιθώδες ὕλης τε καὶ ἐσίως. καὶ 
᾿ τ δ “ τι ΥΥθῳ, Ἢ μὴν καὶ τὸ κερασζβορξίν περὶ τὼ διχηλα τῶν 
͵ , Υῃ νδλον » ζώων μόνω ἐφήκε' τὸ δὲ ζῶον τῶτο πεντώγυχον τ 
᾿ ᾿ ᾿ ͵ 5 : κωὶ πολυσχιὸ ἐς τὴν βάσιν, ἣ διὰ τὸ ἐσφίχθας 

ἐ “ 5 ἜΡΟΝ το ΝΛ ΝΥΝ ΑΝ ἡ χηλαὶς, ὥσπερ ἐν ὑγρῷ" ἐσήκε. κοὶ τοῖς μὲν κε-: 
λ -“ ᾽ , ἌΝ ι ρασῴοροις ἀπασιν ὑποξάλλεσα ἡ Φυσις ὀς ἃ ση- 

ἣ ͵ ἴο ) Υἰτ " ὯΝ μὴν ν ἐαγγώδη ", περιζύει πὸ κέρως ἔξωθεν: τὸ δὰ 
ΡΤ , ᾧ , τὸν ᾿ τῶν ἐλεζφαντων πλῆρες ἀποζφορίνει καὶ ὅμοιον" ἐὃ- 

7ὔ τ » Ἀ Ἀ Ἵ νωπὶ ύξαντι δ᾽ ἐσυραγξ ὠυτὸ λεπ]ὴ διέρποι μέσον, 
τ, Ν ΔΝ, 340 κε δὺς “ἃὦὰϊ ἵ ὥσπερ τς ὀδόντας. εἰσὶ δὲ δι μὲν τῶν ἐλείων ὀδόνγ.. 

ς Ν Ν ἐν τ ᾿ ἧτες πελιδγοὶ καὶ μεὶνοὶ, μετωχειρίσωσθωι τεῦ ἄηος 
ὙΡΘΟΥΝ Ὑν 5 Σ ἀοεν ΝΩν ͵ ποι. πολλαχϑ μὲν γορ ὠυτῶν ὑποδεδύκασι σχρᾳ τ 
γι : 

Ν , » 5 -“ ͵ γε ἰωχϑ δὲ ἀνεςὥσι χώλωζας, μῆ ξυζχω- 
"" 7 «ϑ ν΄» “2 ᾿ Ὁ ἐχνῳ. οἱ δὲ τῶν ἀρείων; μιεῖξς᾽ μὲν ἢ ὅτοι» 

τες , ἀδι, οὰ λευκοὶ ἢ δἕαινῶς, καὶ ὃ ὑσερ[ὸν περὶ ἰυ7ες δέν. ἄριςοι 

ἄσπι παῖ 1ΠῚ, ΤΠ  ΠΊπηὶ (ππε ταπιθη.,. πος ἀμ] μη}. 1Π 115. ἀγέθτη ἱπιρεάϊε,, Ορείπιΐ 

ς ἐλάφων ἴτὰ ΡΓο φεντων τοίογι δ᾽ ἔδηῇις ροβυαθαῖν 
ζυβτασαθάπτιῦ ἀμ μῶν ποῖεῖ. ϑ6ηΠι5 δυζεπι 1 - Ε2}- 

᾿ ΡγαοΠιρροίειπι, 4ιιο πίτάτην ἀγρυιπιοπτιπι [γᾶ ; 
ηιαῇ ἠξ ΝΥᾺπὶ ὃς σογπια α86- 

σδγιο 5 πεπιρα, 40 ἃ οπηπίδιις ποιιἤππιιπιν 
ΟΠΊπε5 ἈΠ ΠΑ θι1ι5. ΠῸΠ οχοϊάογε : νῖ 

δῃζ65 {π|6 ΠΊΪΠΕ5,) ΕΧ ἐ0 σοῦ- 

8, νἱ4. δι ἀλς. ΡΤ κυνόδως 
ἐς συνόδες Πα ερδηε, ηιοὰ Πρηϊβσας 

οὔτε. οοπί πῃ έτος μα δ οητοπι, ὅζ ἃΡ μος ἴοςο ρ]4- 
υνόδας Μ58. οπιπε5. Οὐ νοτο ἤτ κυνό- 

ἰεηι ῸΧ ρ.Π|.91 ἜΧΡΙΪοατ: οἱ δὲ ἑκατέρωθεν ἑκατί- 
α ὅν, δύο, κυνόϑοντες» δια τὴν ἐξύτητα; ἐς τοῖς τῶν κυνῶν 

ἐς, Ρ]Πη ι5 0 11Ὲ κ1 ομγρδης τοργεοηίρατος ἀϊοῖξ., 
π ἀοχίθτα ρατῖα γέμα δἑαναϊίρρρενια Ῥο ϊτογὲ 

ἼΠν1Σ. φιο 4 εχ δοάοπὶ τορετῖς 8011π. 
εἰς ἀπτοῖι ἀο ΦΕΠ, ΒῸ σπάττιϑ ]. ο, Ρ. 254 τα 

ΡΠ οἰγαταπι, αιϑῇ ἀϊκχοεῖς βονεἰρι (οἱ ἀἰεγηξες εἰδοίαεγε, 
εγ2 δ Μμ0, Ῥγμίο ὅδ᾽ αὔμο οοναέληρεγε αίβγεοι «ΑγἡΠοτείες 

ΙΝ Δπίπι. ΠῚ, τ. Οεττο ποπ δος, ααοά νυϊε νὶγ ἀοόδιι5, ῬΗΐιο- 
ἰἸγᾶτυς ἀὐχις, νοτγαπι : 1π 5. ΟἿ, Ο ῥογρεέγιθ ( ἜΕ 5. φιὶ ὀχεὶ. 

᾿ ἀἰπηε ἄδητος, τεάϊγο, ςο ΟΥ̓ΜΤῊ δε 
“151 βγοναίγηεμε, ἴσους ἵπ ἀρτί5» θεῖ, Ὁ 
δῖπι. ἘΦ Πς νίτιιπι 40 ἔξιπι οἴ πὸ δ πος 
ΟΜ ΝῈΞΒ οῃυμετιηι ἱπιογργοίοθ» πόας [δα 
ζϊαοχς, . ᾿ 

7 ποντώνυχον ) πεϊταδώκτυλον Ρἰδηίις Ατίβοι, ΗΙΗ. δηΐπι. 
ΤΠ, 17 111,11], 9 ἀε ο]ρῆδηζο αἀἰΐοστε : ὅτος δὲ μοὶ δακτύλως εἰ- 
σχίτος δζς, κρὰ ὄνυχας ὅλὼς ἐκ ἔχει. δ π|Π τους ΡΙΊη,]. 
{ξέϊ, τοῖ οἱορ μαπτὶ ἀϊρίτος. νπραῆς Παυς Ῥρρερίόεισ [γγιλίες ἃ ἢ 
δακτύλες ιιοηιις ποη ὠγυχας “ηήπημο οἱ ερῆδητο ἐγδαὶν Αδεὺς ̓  
Ἰίαπ. ΙΝ, 31. ποῦ ποίγο δἰ (δητοπεία : ὥνυχες περ ἱρῆ ἀ.- 
3|ιος πρῃπιῆςαης. Μὸχ χηλὰς ἀρρε!]αῖ. 

8 πολυσχιδὲς ] πος αιιοηιιε πλΐπιιβ τοιάδε ἀϊ ξατη Ῥοτογᾶξ 
νἱάογὶ. μαθὲς ἐπίπὶ εἰθρ 25 4υΐησιε αἰλρέτος αι ΐάεπη, [εἀ να 
Ατιῆοτ, ΠΙ, 9 ἀϊοῖτ, ὠσχίςες χϑὶ ἠρέμα διηρϑιρωμένες, πο ΡΙ -. 
Ὡΐ5 1. σι νογαῖε : ἐναϊμή(ος ἀδ ἰειεῖδεν αἠζςγοίοσ. ἘδοΙΙο ταπιοπ 
ομπὶ Ατιοτεῖς ῬΗΙ]οἰἔγάτιιβ σο ποι] ατιγ., Πεπὶρς ζῶον πολυ- 
σχιϑδὲς τὴν ξάσιν Ὠὶς εἰερβιάπειιπι ἀἰοίς, φιοά αἰριτὶ ἀϊπιπδεα 
ἀρραγοδητ; οὐσχίςες Ατἰοτοϊος δακτύλας γοςαῖ, 4ιο ἀν, ντὰῦ 
αἴ ἀϊπίηξει Ππτ πες νῃαπΊ πιαίϊληι ἱπα [Ὀγοῖαπὶ ςοηβίτα- 
ἍΠτ, Ρ6]16 ταπιθη ἡιϑ ἀμ πὶ ςΟΒδογεδης ὅς σοπίππράπεις, τὰ 
'ιοὰ ὅς ποίϊεν 'π 4. ἀοςες. 
9 ἐν ὑγρῷ ἕξηκε] ὑγρὸν ποπ ταπτιπι ξηρῷ Ορροηὶ ζηργ- 

εἰμηῖμε ποἴατο, νΟΣΙΠῚ ὃς γηοήϊε ΠοηϊΗσατα, πότοι, ϑ6πῇις 
ϑ0τεπὶ μἰς οἵξ : ΕἸΦΡΒᾶπίος ροάϊιηι αἀἰρίτος Βαδοΐε ςοπίμπ- 
ζῖοβ., οὐ ἱπέτα ε05 οιατα, Βοςαι εν, 4ιοα Αεἰΐαπιις ἀϊ- 
οἷτ, ἀε απί πὶ ΤΥ, 315. Βαδεγε οἰ ορἤβητος δακτύλυς ὑποφαίνον" 
τὰς ἐχφύσεις» Βιυιϊΐσ νΈγῸ ομτί ἀτπὶ ἱπῆδογθης αἰ σίτὶ » Δάεο- 
46 Ῥϑάεβ ἱρίϊ δοσγιπι, οὖν ἰγρῳ ἐρορκέγαι νἱφεηζον, 

19. σηραγγώδῃ } ἐἀϊεὶ συραγγώδη, Ἐπιεηδαιίοποπὶ πον 
ἢγαπι Γπποπεία Πγητδῃζ, 
" μεταχειρίσαδγαί τε ἤς Μϑ55, ποῆτί» πιο ῖτιις Πυληι ον 

ον αι μαθοης μεταχειρίζεθαι δὲ, 

δὲ οἱ 



όᾳ 
δὲ οἱ τῶν πεδινῶν ᾿ὀδέντεξ" μέγιςοί τε γὰρ καὶ 

λευκότωτοι» κοὶ τὐῤηνς ἡδεῖς.» καὶ γίγνονται 

εἰ δὲ καὶ ἤϑη. ἐλεφάν- 

τῶν χρὴ πολ ύνεψε τὲς μὲν ἐκ τῶν 
ἑλῶν ἀλι- 

πᾶν ἅ, τι ἐϑέλη ἡ χάρ. 

σκομένες ἀνοήτος ἦγδνται καὶ ἀῦφες κνδοί, τὲς 

δὲ ἐκ τῶν ἐρῶν κακοήθεις τε καὶ ἐπιδωλευτὸς» 

παὶ, ἣν μὴ δεωντωί τινος» βεδαίες τοῖς εὐθφώ- 

ποις. οἱ πεδινοὶ δὲ χρηςοί τε ἐἶνα! λέγονται καὶ 

ἐυάγωγοι ".. καὶ μιμήσεως ἐρφιςοΐ: γράφεσι 

'γξν", καὶ ὀρχᾶνται» καὶ παρενσωλευεέσι πρὸς ἄυ- 

λὸν "3, καὶ πηδῶσιν ὠπὸ τῆς γῆς ἐκεῖνοι", 

ἵν δὲ τὲς ἐλέφαντας ὁ Απολλώνιος τὸν Ινδὸν 

λον ἤσαν δὲ, οἷ ἰμκι τριοίκιοντῶ» καὶ χξω- 

μένες ἡγεμόνι τῷ μικροτάτῳ, σφῶν" . καὶ τὲς 

μά ες ἀυτῶν ἐἰνειληφότας τὲς ἀυτῶν πώλες ἢ 

ἐπὶ τὸς τῶν ῴο Ἀον ̓ ἐς ας τε τ 

γ΄ 

Ε Ἢ ἐπεζε 

ΤῊΝ δὴ ΠῚ ἐπιτάττοντος ξἐδενὲς ἀύυ τοις 
τὰν 

ν ὅτοι διὰ ξΖύνεσίν τε καὶ τε πράττεσι. 

͵ καὶ ̓ἑρῶς ὡς κω Ὁ} τοῖς Ἐφ ἐπ 

᾿ ᾿ἀνειλήφασι τὲς πώλες: καὶ καταδ' ἡσώμενοι ἀυ- 

τὸς ἄγεσιν δὰ ὁρῶ, ἔφη: ὦ Απολλώνιε, ὡς σοφῶς 

τε ἀυτὸ καὶ ξωκτῶς πράττωσιν τὶ ἕν βέλετθωι 

70  εὐμθεε ἐνοέιγο ὑμήτίομ τοῖς (ἐν χελτσι (ας 

σικὴν» ἢ μὴ» τὴν πρὸ τέκγω ἐύγοιων εἶνο ὙῈ τετὶ 
᾿ " 

δ} καὶ ἐλέφαντες ἤδη βοῶσιν ἣ ὡς π΄ 

φάρα, υτοῖς ἥκει. 5 χαξ' ̓ δὰ ὦϑεώ. 

“πων᾿ ψῈε μεμαϑήκασιν εἰυτὲ. ὥσπερ κὸὼ ἄλλω; 

νον, , δ 9" πω μα υλυσ ὠλλὼ 

Γ κοιτημόμι τὸ φιλῶν ὦ ἔτεκον, ΠΩ 

ταί τεῦ ἀυτῶν. καὶ παιὸ οτροφεσι. καὶ μὴ τὲς ἐλέ- 

ἣν φωντας, ἄπῃς» ὦ Π ν τῶτο γὼρ τὸ ζῶον δέυ- 

πτερὸν ἀνθεώπα" τάττω κατὼ ζύνεσίν τε καὶ βε- 

λάς' 
ΤῸΝ ὡς, οἰλνλον ΕΑ ἢν τ ἔσωι. «αὐθ᾽ ὑ- 

ὠλλὼ τάς τε ἄρκτες ἐνθυμξμα μῶλ- 

μδῳ τῶν σκύμνων πράττασι, τὲς τε λύκες; ̓ 
δ ΡΟ "ὦ ᾿ 

φᾷ, 
1: οι ᾷς Αεἰΐδη. ΟἹ πρῳι τἰπια!, 

ἐνείγωγον. Ἐτραιῖο ροίὲ ἄγετοι ἑώςφα εἰ μ᾿ πμῷ 
11 γράφεσι  [ἰἴξετα5 Ογάέοας, Μιιοίαπο δὶς Εἰερμαπ- 

τιιΠ| ΡΊΠΧΗΪΕ πάτγαῖ ΡΠ Ια. Η. Ν, 1. 11,3, ἐαιρεϊαίρεικεαι ες 
Τράιπι νυ! αἰοῖς Αεἰδη. Π, τι. ἤπ, ἣξ 

"4. ἀρχόντοι οὶ παρενσαλέν. 79. ἀυλὸν} δου λα Ἂ 
πρὸς ῥυθμὸν, κοὴ ἀυλκμένες ἀκόειν. Ἱ{π|0 ἃς Ρεάμπι πποῖμῚ Βαγ- Ν 

πιοπίςοϑ ἴπτογ (αἸταπάιιπι ἴσποβ εάεγο, δκ 4118 πιυῖῖτα εἴτις 66 - Ὁ ότι 
πετίβ ἀϊςιτ. 8646 ΕΠ, ΝΠ, 2. ἡ νων: 
εἱ 15 πηδῶσιν ἀπὸ τ. γῆς ] ΣΝ εοἰμμάεγε Ῥ]Ιπ, 

ΠΕ ΑῸΣ ΧΊν νι τῷ μικροτώτῳ σφῶν] 56 (Ὀἰίίοε! »μαῖο.: 
γερῃ ἐπργο 4 ον ογηῖ6 αἰποιῦνα, ογείοαι! φμγρίεἰς φἰμεμάο, ῬΊϊμν 
Ἡ,Ν.1, ὙΠ, 5. δάάο ΒΙυτατοῖ, ἀς ΘΟ οτῖ, Δππὶν Ρ. φόβϑ, Αἐ- 

δὲν ΥἾ ΟἾΘῪ κ' ΑΥΤ α Ε Εν ΤΑ 

᾿' ᾿ : δὰ 3 5 ς 

ὥς» οἰεὶ ἔριθθσ, κείμενοι τῷ ἀπάζω ̓  ἢ μὲν ̓ϑήλεα φυλάττοαι ἃ, οὐ ὸ δὲ Ἵ 
- ᾿ δ. ἢ Ὃ 

ἰὼ ροζείμοι ̓ ποὺ βη] 

116.11.ς.τ4- 

ψΟΓΟ ΤΠ ροΠγίτπι μΒαδεπίιν ἀεηξεβ, πηάχίπηῖ 
επΐπι Πππῦ, ὅς σα ἄοτἸς {ὩΠΠΠῚ] , βιοίϊοαμις ἀς- 

ΤΟΥΠΑΠΓΙΓ, ἀα 16 ΟΠΊΠ65 ἡ1185 ΠΑ ΠῚ 
βου ἀἰϊμυπιπι, 58] Ροῖτο ἱπσοηΐᾶ οἵ 
Εἰεριδπτόγαμα {ΠῚ τατα ἀεἰεείδεγε πεςεῆς ἢ 1. 

Παρίάο εἴς αγῆτ ἰειΐ ἐοὸ5. αἱ ἴπ ραϊάϊδιιϑ 
ςαρί ππίαγ , [π6] ρυζάπε. Μοπίαποϑ γετῸ Ρεγ- 

πετίο ὧς ἱμΠαϊοίο, ὅς πἰῇ Αἰισι 15 ταὶ ̓ παϊσα- 

τ, τη πῖδ μοιυηϊηΐδιις Η8ο. Οὐιαροῆτες 
Βοῆᾶς ξπιρὶς οὔτε ρετῃίδεηι, δετγαξιαθι!ες, ἀϊ- 
(ἰρΙπαξαμδοδρᾶςοϑ. ϑοΓΙ ΠΗ ἸΡΊΓΩΓ. Δ καηι- 
ας, ὅς Δα ῇιυΐας (οπίταπι πποιις οάπης αἴ- 
απα εἴογγα {ΠΌΠΙΙπμτ,. 

᾿ 

Βυχήτιπι ἐγδηίηγς, ἐγᾶπε ἀπο 
τιρίητα, ἀαοοαι 
1ΡίΟσαπ:1 δὶς ἸΟΓ 
ΠΕΠΕΡιδ ὺ 
νἱποιΐο Ἰρίος ; 
ὁ Ῥαπιῖ, ποπηίπς ἰπδεπῖς, τη ἀῆδαν ῬΓῸ 
{πὰ ργιιάςητία αἴηπ6 Ωρίεπῆα, (λαυπί.. ΝΕ 
ἀείαιε νεὲ (ἀγοϊπαγιπι νεΐξογος ἱπιϊτατί, {π05 
{πτίρίαπε νἱπιῖος, εοίπμπε νἱποι!ς ςουῇηϊεϊος 
σεγδηῖ ὃ ψΙάεο,, ὁ Αρο!σπὶ, γείροπαϊε 1)λα- 
ΤῊΣ.) 4118] ῬΓαάοπτοῦ ἃς ἀοέϊς 14 ργαοιοησ. 
Οὐἱά Ἰρίαιγ ΠῚ νας ᾿πίπα αἰ ζερταεῖο 11 τὰ- 
ΕἸΠΑτΟΠΙΠῚ ἀαογαπάμπι., παζαγαῖηπια Πτ. ΔΠ.» 
ποη, οΥσα ἢ]Π105 θεποποϊθητα ᾿ τς επίπι 

οἰορβαητ οτίαπι οἰαπιαπῦ ἃ Παίτγα ολῖτὶ Τίς 
οδειστς, ϑαπο επίπι αν Βοπλπίθι15 114 ΠοπΕ 

Αἰϊα «υιδοάσπι πο ἀἸἀϊςογε ΠῚ], 481 παπαπαιι 
ἴηζεγ Ποπιῖποβ νἰχογαπί : [ξ4 ἃ παίιιγα οἄο- 
ΔῈ νὰ ἀπε [οστι!5. Ἐς . Ῥγοίρῖοῖ- 

τ, εοίχις πὐθήμπι, Νὲς Εἰεριιαπῖος [- 
ἐβνδιιος ̓ πημῖτ 7 ἀπηίαχας αἰΐορεβ. ο Ῥαιϊπῖ; 
1ὰπ|ς οπῖτπι ἀπ πηα ! (δοιμπάπιπα αὖ Πουαϊηθ ἴο- 
οππχετίδιιο. ργμάεπείας ἄζημς σομβαϊοπάϊ ἔλ- 
οσὐΪτατῖ5 Πα θιτα γατο ΠΕ. Μαρὶβ5 ΘΠΙΠῚ ΔΏΪΓΕΠῚ 
τπδιιη} ντίας ΤΌ μΟΤΙΆπταΓ, αιᾶςν οἰπτ 

ΓΟ ΠΙΙΠΊΕΙῸ 
τἰ ἐο.. 4] πηϊπίπηις εἴἴδε 
ΠΊ ἴαρετ ἀςπείθαις ργοσπὶ- 

με. ῬΟΠῸ Αροϊοπῖ5 Ἐ να Τηάτιπι (αρ. ΣΙΝ, 

ται Π ἩΪΒ}} πὶ οη ἴαεῖαι ἕὰ ᾿ 
ῬΙΠ15 (οηρο ἴοι ἴ 
Ῥαττιι5 ἀὐλις 5 ΔΕΓΟΠῚΡ 

ΠῚ 

ἬΕ ἴδ. ὅς ποῆταπι. ἱπῇ (. 15. ΣΙ ΝΝδς ἂς σον ταγῖο, φμεπι 
Αἰϊα5 ἴῃ τίποτα οδίδγιιαπτ, οτάϊπεν »Ὰ 
2 ἀνωληφ. τὰς ἀυτῶν πώλες ΡΙΙπ,. Ἢ.Ν. 1. ΨΙΠ,1 βίας 
ἴογεῦρ ἡ 705 Ργ46 [8 ξέγερίεν. φάάς Αεἰϊαη. ὙΠ, τ. 
3 ᾿ ἀνθρώπων] ἔς Μ85. ποβεὶ ἀενᾷῳ ππαὶϑ εὐἀϊτί πε 

ὠνθρώπων. Ὁ ἰδ ὡδὶ μίαν " 
ἢ “ἢ δεύτερον. ἀνθρώπε] « «οὐ. γα, ΚΝ ὅς Ὑτθίπας μὰ 

έρον παρ᾿ ἀνθρώπ Ἔν νν 
᾿ ταῖς τὰ ἄρνα: 1 

τὸς 

ον» ἡδώ ἀγριώτατωι ϑηξίων Κη 
μ ἌτΟ ἢ, περὶ φιλοσοργ. καὶ : δὲ 

͵ ὡπὶ αὐτὸν τῶν ϑηριων. ΝεπΊρε ἱπὶ 
Ψτίοσγιπι. Βόποτρ βοπ Ι οἷο γ. Αὐἰβος. Ηιἢ.ἀπίπι. ἔχ». 
ῬΙΙαυ πὶ 11,49. δὲ ρίατα ἀρ. ΒοΟΒατε, Ἠίετοζ. Ρ.1. 1. ΠῚ, οἿΧς 
Ρ 84, δι ἀς οσητᾷ οάγηπι εἶγοα οἀτηϊοῦν 

ἄρκτος ὠγριώτατο ; 

[μι 

τῆγῷ. 

προ οεδδμεις, . - ἀδε σοι 

ὺ ἣ 
ϊ 
- 



ἥῳ, ᾷ.. 

ἀὴρ. μπετὰς. ἈΡΟΙΒΟΝΙΙ 
τ εἶδοβ δὰ ἰρίαηι ἀοίογαι. Ῥὰ 

᾿ το; » πᾶς, ῬΓΌρτΕΓ «Αἰ ἀἰτάτο πη ΠΊατΥ 
ἶ 5Πιαπε, ἴσης πῆς 1ῃ ΠΊαΓΟΒ αμοαμθ 

ΠῚ Ἔχογοοτο, δὲ ργιης!ράίαπι 1Π [ἈΠ|1- 
ἼοΓα ἱπειρίμπς γε] ῖς : Πΐ νεῦο. αυϊημ!ά 

αςίατις ΠΠαὸ, ἔογιης ρατίοηροῦ, ῥγορτεῖ σατο: 
τιπὰὶ ἀπιοτείη. [)ς ἰσαοηΐβ ἰξοῖη. πὶ βοτταγ (ει: 
πιόπο, Ἰρίᾷς ἴῃ ἤὰ ΔΡΛΟΤΟΠῚ Ρὰ 105 ἐγάπογο, 
δοίαιϊο ἰη Ἰδοημτι οαΙ ΠΠθ15 Δα πηϊέζεγε ἴῃ Ἰοεῖϑ 
ξαταρο υἴδιις., Ῥαγτις γεγο το πυροτὸ ἀρρτο- 
Ῥίπαιδηζο, δὰ πιοπτοϑ φοπῇισίμης, δὲ ρατάο- 
ΓᾺΠῚ ΠλοΥς τηδο]οίο5. Ῥαγιιης σατ]ο5, νπάς ἰη 

Κι ἀϊαοετίοι!α μαροπηδιις. δος ΘΟ: 
τ, ΕἸ λει ναπδιϊοηΐς οαὰ- 

81 

ἐς ΠςΙ ἰπ|: 

ἌΓ ΘΓΑΙ ΜΕ ἘΠΕΚΉΝ ΗΝ 
[εοα πῇ. “Ααρων (ϑθοίδαι. [ῃ- 

οἰά!ῃι ἔμσκι : ἴῃ Ηουπειςογαπὶ ποις. 
Ἵξοηιπι ἃ αἰ μιν, κ᾿ ῬΙῸ {{|ς φατι 5 τογαιιπι 
ταράζει, ψίγο Δα Ρὶ ΔΕ ΙΠΠΠῚ 00: ἰραῖ. ΤΙρΡτ πὶ 

αμοαὰς, απὰς ̓ ΑδευΝι εἰ δηϊππαὶ, αἰαπείη 
μας τορίοης οἰγοᾶ γα θγαπῚ τπᾶγς ἃ Ὠδιιοβ 
Ργοςράοτο, τι ὁπ θροζοητοπῖ, ΠΠΗ͂ας τεςὸ- 
Ῥτβ σΠ ΠῚ ̓ΒϑΠαῖο ΔὈΙΓΟ : {1 (οἸπτα ΠᾶιΘ ἀϊτει- 
{εγίηξ δυγοιη , ἐἀπὴ ἴῃ ἰπτογο Ὑ]αάγο, α!αηάο- 
4ε ετίαιπι. που, Αἰήιιπι γεγο ἅ15 Ἰρῃούαξ 
ππούεξ ὃ νε σα 1] 6 Ποπιρε δὲ εἰοοηίαἜ ΠΙΔΟ5 ὁχ- 

ἐγαοῦς παι Οἰσαπς, ΠΕ ἰαριάϊθι15. ῥγιιβ {{6 6 Π| 
ἐπιραζῆῖο, δοῖϊίο αὉ ἰῆα, Ὁ 114 νεγογομπιτο, ΟΞ 
ἸιοτιιπῚ ἜΧοϊμἀομάοταπι ςἀιίἃ., ὅςπε (ξγρεηζε 

ΤΥΛΝΕΝΒΙΒ, " 
τηρίας σῶν σκυλώκων ἀπώγει δυτῇ δίτον. τάς 

τὰ παρδάλεις ἐσαυχῶς, ἐὲ᾿ διὰ Θερμότητα χαΐ: 

ῥμσὶ τῷ γίγνεσϑαι μρῳ δεσπόζειν γὰρ δὴ 

πότε, βύλοται τῶν αἰῤῥένων » Καὶ τῷ δἴκδ ἄρχειν: 

οἱ δὲ ἀνέχονται τὸ ἐξ ἀυτῶν πᾶν; ρησμεμὶ τῷ 

τόκε. λεγεται ἡεηὴ ἐ τις καὶ πἰρλτονὰ λεαίνων λόγο; 
ἀν ές νι) 

εἰς, καὶ δὲΞ 
ἜΝ, Ψ 

ΜΕ Ὰ τῆς δὲ γάρ θεὰ ὦ ἴση: ἀναφέυ- 

ὕει ἐς τῷ ὀρ» καὶ τῷ τῶν πάρδώλεων ἤϑηξι 

κτα τίκτεσιν ᾽ν ὅθεν κρύπΊεσιν ἀὐυτο, καὶ ϑη- 
᾿ : ον ἦν ΓΊ ΉΨΕ ᾿ 
λάζεσιν ἐν σκολιωῖς λοχμαῖς; πλωσώμεναι ὠ- 

} “ἸἾΝΑ ΑΝ 3 ᾿ ΨΩ ἰῷ 
ἀρημῥεοθο πρὸς Θηράν. εἰ γάς Φωρώσειων τατὶ 

δὲ λέοντες ὀδησνωται τὰς σκύμνες; καὶ ξαύεσι 

τὴν σπορῶν, ὡς γέϑον. ἐνέτυχες δήπα κωὶ τῶν 
ὃ Ὑ" Η ͵ὔ Ἰδὲς Ν ε « Ἂ “ὝΜς - ,ὔ 

ἢρηβεώων λεόντων "" ἐνὶ} ὡς ὕχεν τῶν γνν ἐδκίμ- 

ν δεινὸν βλεέπεῖ. καὶ ῥωννυσιν ἑαυτὸν ΠΣ 
εἾΣἉ ἥ ἽΝ 

ἐσθ Ια]: αὶ τίζοιν τέ; ψαλμεμεων σάν", δῶν 
ΚᾺΡῚ ͵ 

ἐν ΓΤ ἐτῇ χωροὶ καὶ πέρι τὴν βθώλατηαεν τὴ τῆν νλμμὸ 

ἐπὶ τὸς γαῦς εσθαι“, τὲς σκύμνες ἀπωιτξσαν, 
λγγννν, : δ... νά... 9 Νὰ ἡ 
καὶ ὠπολωξξσᾶν μὲν ὠπίέναι χαίρθσων: εἰ δὲ ἐ- 
Ν ΠΩ͂Σ ΕΥ̓ χὰ ς -ἷν  τἄἂἄν οἰ 
“Ζοπλευσόίμεν ; ὥῤυεσιϑ αὶ αὐτὴν πρὸς Τῇ ϑαλωτ- 

ἣ τὰς ἡἠνξμει ἐν κὰ δὲ τῶν δδνίῤε ᾿: 
τῇ» καὶ ὠπούνησκειν ἐνίοτε: τὰ δὲ τῶν ὀῤνίθων τίς 

ὃκ οἶδεν; ; ὡς ἀετοὶ ἐπ καὶ τελαῤνοὶ καλιοὶς 

ἐκ ἂν πήξαντο » μὴ μγ ἢ ἀυτωῖς ἐνώρμοόσαγ- 

τες, ὃ μὲν τὸν εἰετίτην λίϑον" Ἵ ἀδὲ τὸν λυχνίτην “ὁ ; ὑπὲρ τῆς ΠΣ ΤΩΝ ̓ κωὶ τὰ ̓ πελάζειν σφίσι 

ό δεσπόζειν γὰρ δ τότε βύλοντωι τῶν αἰῤῥένων πεπῖρὲ » 

4}12ς ποις πιάτιδιις ξοττίοτγες ἐ Ῥ]Ίη.1. ΧΙ. {εόϊ. 3, λήαγες 
ἦπι ογμήγεΐ 3έπεγε ̓  ονείονες ργάοίεγ 4 "4792 2 ραμεῤεγίς δ΄ ἡρῳ; δὶς δὲ 

Αὐϊῖοε. ἀς ΔηϊπΊαί. ΓΧ, τ, Α εἰ τα πας 1, 4.8. 
7 ἐραφὰς ποιθνται τὸς ἀἰχρδάλεις 1 δ΄ἀ4ε Ῥίϊπ., ὙΠΙ, 17. 

(ΟἸδιιάϊάπιπιὶ Ραπεργτὶ ἱπ φη! Ἐπεοάοτί Οὐοπ[υϊτιπὶ γ. 

30:. 146. 
8 σικτὰ νη Οἰάιάϊαη. Ἰ. ἐ: 

Ηἱἰηαομέϊς ραίγες γοίέγμε δ᾽ γοδοῦε»͵ Αγ ἐξ, 
Τοῖς ἀὐϊξεπι ἔσεται ρῥάγαο» ἀπεὶηιΐ, τες οπτίοτοβ δεόραγάος 
«δϑοςᾶῃᾷς 

9 ἐἐἰγὰρ Φορ, ἀσείαν τατὶ οἱ λέοντες ] ἱπτηρατίεης πεηῆρς Πι1- 
ἴμο ἱπιαγίϑε, ἴω: ΡΙΙπ. ὙΠ, κ7. ἀξ ᾿εφὸπὶς : ἡμάρηνα ἐὲὲ ἐϊδὲ- 
ἐο εοἰμίς ὅ5᾽ οὐ βος» αν δι ἰγ.ε: δὲ ἀε Δἀυϊίετο πος ἐρεςϊα- 
εἶπι ςοποιιδίει : Οάογε ραν οοὐμμρα (δαεϊὲ δὲ αάμέεν ἰθο) 
Ἰοιαημεθὴ ἐομίταίε ἡ ἐφ ροεγ) ἄγ. 
. τὸ τῶν Οιηρεία!ν λεόντων 4118]15 ἀεοτίδιτον ΠΡ’, 13}. [ᾳά. 
. Υ χαλεπωτώτην ἦσαν } 46 [πε τἰστίδιις, ἐχυΐ πιαρηίτα- 
ἀϊηε, Ιεοης δι εἰερβιαυτο νἰγίηξε {Ὡρεπιοσῖδιιβ, νἱ ά. εχ Μερα- 
βΒόπε ϑίγαδοποπι. ΧΥ͂. Ρ.703. ὅς εχ Νίδαγομο Αττίαηὶιπὶ [π- 
ἐϊς: τ}. 427. Οτετγιπι μῖς ραυ]Ὸ αἴϊτον αἰ πριεπάμπι ἀυχὶ- 

οὐῖδες οἀἰτ οπίδιι5.) 4] πϑβ!εδϊα ΡΟ ὅσαν 
μι ᾳ ἐπὶ Ροπεραπί. ἈΝΑ Κ υδκὰ 
ἐπὶ 9,1 πο ΠΠυπὶ ες ῥαξ (δπίιπι φιεπὶ 
ες ἰητογργοέες Ἔχ οραπῖ, φιοά παταηδι πρεγαέο πιᾶ- 
[ἃς πᾶιιεβ Ρρεγίδαιιαπείτ ὃς ςοὶ : [4 ἃς- 

δπτ ἡποιημε ἰΐσεῖ., τάρτοσι 6πὶ. Ρτορογαηζεπὶ 
ἀξητος : 4 Μεὶὰ 1], ἊΣ 

Ζ αὐῥἑοὶδ θρετοι ἐ 
αἰς ᾿οογο δα τρπε- 

αἱ, οὐδε υνήνα ἀούν κε {μὐϊριά “γαμγ γεῤτγε 
ΓΙ  ένίμας, (βειεῖε τα είογο. Αἀά6 80 ἴπ. αι). Ρ.37. 

23 ἀετίτης ] Υἱ4, Βοοματτ, Ηίοτγοζ, ὶ ΠΕΡῚ ς, 27. Ρ. γ12ὲ 

τεῦ βιοἴεπο ΡΙῖ- | 

41 ἜΕ Ὁ ἿΠΣ ἩΧΗΕ δίρβηϊ οὐίεγυαυϊξ εχ ΟἨγγίεῦς: 
το ἀριιᾷ ϑιοδαευπι ᾿φἀδεῖε Ροταε ας ΡΙα ΓΟ τη ἴῃ 16 ἀὲ 
βΒιυιιῖῖς ; νδὶ ἀὲ Ἑρμρῥναίε, 1δῖ᾽ ἐπῖπι ΡτῸ ἰσιγής ἀἐτέτης ἰερεπ- 
ἄππι; δὲ ο[δειιαιιιπι Μίαιιλςο. Ιη ψεπῖγο 44. ]] Αγιπι πππὸ 
Ἰαρίδεπι τα ΠῚ ἱπτιδ ηἶτὶ αἴ οῖς Θοχεας ἢ ΠΟΠ Πδίαη 1δὶ Αἴαδε 
ἴπα8 ἴῃ πίάο ἀεροβιιπι (δ νῖ τεξξε ότι ἱ, 1. ς, 46. ὁ 
τετγά Πιδ] Ατιιηι γε] γμαγέ, 4 ἃ Ὑ] εἰ ππιῖία ἰλπιζη γε Ποτὶ ροτε 
Ὧοπ ὀδρίο. 

"4 λυχνίτης 7 4 ἀς ἰιος ἡπσαίια ἰαρίς ἘΙΣ Βοοβατέ. ει 
1. εν 8. ρ. 716. 811. 11 ς.29. Ρ.328. Ηος οδίδγυαπάμπι. εταΐ;: 
φαπάϊαιι πιλγποῦ εχ ΡΆγο αιοαΐιε λυχνέτην ἀἴοῖ δριὰ Ρ᾽Ιπ: 
Ἡ. Ν.1. ΧΧΧΥΙ, 4. ὅς λίθον λυχνία ἀρ. Αἰβεπδεὶιπι 1. Ν. ρ. 
70ς. «φηο ρα ἐμοογγίας ἦρι ετρϊομέὶς οἰδαάεγείμξ, δεὰ ἀὲ 0 

ῃἰς ἀριταγ ἐγεῤνἶδες εχ δεπετὲ εἴς ἀτά θη {πὶ δεπιΠΊδταπί; 
Ῥτδείεδη ει ΠΠπιυΐαιε ἐπ [πάϊς εἰ; ἀμϊδυζάαπι γεν ΠΟΥ (47. 

ὀκπομίς ϑοσσιμέ, νιὰ. ΡΙὶπ, Η, Ν. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 29. 1γεῤηλιεὲ 
ἴπ Ἡγάαφϑε ἤσυυῖο ἱπιιδηπί τι» ΡΙ τατος, ὀδίξτίιηε ἄς Παυΐεῖς ; αὦ 
ἀιιεπὶ ἰοοιπὶ ν ἀεπάιις Μαιηαοιϊς, νδὶ ἐγοῤνηἠ εν ἃ ἰεριιβὰ 
ἀϊιιοτιπι εἴτε σοπῖγα Εὺβδτῃιιπι ἐἰϑόξες ὅζ οὸ αἰβεταὲ 
οὔεπαϊέ. Ιδιάεπι ὅς ἀϊπιπέϊος εἴτε ξυρῖς ἐνεῤηδεσε 8ζ 
1γεοῤ»ἶνί. . 88 ἐἀ ΠῚ νἀ θέμ ; νε ἸΔοπὶ ὀπὶπι σύρτξίς ὅζ δυῤτξ 
τηρκοχλὶς δῖ οχλίνης ἀρ  Δδξ τα δὲ λυχνὶς ὃς λυχνίτης. Λυχνεὺς 

Ἰάεπι νοσβει ὅζ λυχνοῦδος; ὃς λυχεῖτις δζ λύχνης. νὰ, 54] πιαῖ, 
δα 80]. ρ.777. Οἰππι “δεν ο Ρεγρεγαπὶ σοηβ ταὶ οὔξεπαϊε ἰφεπὶ 
ϑαϊπιαί. 4 5ο]1π. Ρ. 431, 4υἱ 46 ἐγερπίάε ἢ πάταξα δι ἀϊρα- 
ἐλυΐτ ρ. 777. 8ὲ4 δὲ αἰξξετι ἰγούμλεες, ῥτους ναϊβο ἀείοτίδι- 
ἴὰγ, δῦ 80. 4αι 6 ΠῚ]. α. ΡΙυτατ μα ἴῃ ἀαῇρε ἱπιεπιτὶ ἀϊοῖτὸ 
Βιης εηἰπι ἐλασώδη τῇ χρόᾳ ἀἰοῖξ ὃς ξεξὸν» οΙ ΠῚ νυΐρο ἐγὲξ- 
δέος ᾿ητοῦ ἀγάαπὲεϑ ροΠιπηᾶ5 ΓΕ γάτα, ΡυγρυγαπΊαις ὃς ςοςΞ 
ουπὶ γοξογγα οοΐοτο ἀΐφατιγ. Λευκόπυρσον τἀπτεα ΦΟΙοτὲ πῖθν 
πιοτας ΡΙΠ ας 4ε πιιπάϊ ὁρίῆςῖο. 

᾿ς ὑπὲρ τῆς ὠογονίας 1, ἵμε δὰ ἀετῖτοπι ρεγεῖπ οί; (εξ; 
ἱπὰς εἴτε υἱάείαγ, 4 ἃ Ρατιας ργοπηοιιοπαὶ σα ῬΑξιιεϊεπε 

τὲς 

«εν 



Ὁ" οὥεις - 

τὸς μὲν πδελφῖνας κ ἐκ ὧν ϑδυμάσωιβει (ὰ 

6ὅ ΒΗ ΡΟ τ ΑῪνβ ὍῈ ὅπ. τ ἃ 
κἂν τὼ Ἦ τῇ ϑαλάτημ σκοπῶμεν» 

«οἱ ᾧ: ἀθο Ὡρ νος ἐδὼ " ἢ ὙΡι , 

Φῶνη μὲν, ἥν εἶδον ἐγὼ ἐν Αἰγαῖς ὩΣ ἐς 

κληγιώ ": ὅτως ἀμ ἐκ τὸν σκύ. 

Δ ᾿ τρις ὌΠ 

ἀν » ἈΠ ̓φώλ» καίγώ δὲ ἐς τὲς χηραμες τῆς 

φάρυγγος. ἀνωλαμβάνει τὲς σκύμνες, ἐπειδὴ 

φέυγῃ τι ᾿νεθρν πονῇ καὶ ἐχιδγω ἄφϑη ποτὲ 

τὲς ὄζεις, ὃς ἀπέτεκε, λιχμωμένη, καὶ ϑερφι- 
ΛΕ γ ιν δ -» ͵ὔ Ἁ ΤΑ ὃ ᾽ 

πέυεσω ἐκεῖνες τῇ γλωτῃ. μὴ γάρ δεχωμεϑα» 
"κὴ ] νι τ ! 21 εν ει» 
ὦ Δώμι; τὸν ἐυήθη λόγον“. ὡς ὠμήτορες οἱ τῶν 

ἐχιδνῶν τίκτονται. τετὶ γοὶρ ἐδὲ ἡ φύσις ξυγκε- 

ἔων ὅτε ἡ πείρο. ὑπολωδῶν ἕν ὁ Δάμις Ἶ 

Ἴ ΗΝ ἕν, ἴφ᾽» τὸν ρέων ἐπαινῶν. ἐπὶ 

ὦ Ἷ , δέω " τέτῳ Ε ὃ πεποίηται ἡ ̓ ὠτῷ ̓ω δὴ Ανδρ- 

μάχη λέγωσα", 
͵ 

--- πᾶσι δ᾽ ἀνθρώποις ὦ ἀῤ ἥν 

ἀὴ ψυχὴ τέκν. «Ἐὖ -Ξ-:ἥ 

᾿ ξυγχωρῶ, ἔφη» σοφῶς γὼρ καὶ δαιμονίως ἐἰ θἰρή-- 

τα’ πολλῷ δ᾽ ἂν σοζφωτερόν τε καὶ ἀρον λα 

ἄχον εἰ [2 πάντων ζώων ὕ, ὕμνοιτο. ἔοικας » ἔ- 

Φη: Απολλώμιε, μεταγράφειν τὸ ἡ ἰαμίξωον, ἵ ἵν᾽ ὅ- 

φῶς ἄδοιμεν: , 
ἣ ως ἢ γᾶσιὶ δὲ ζώοις ὧ ἄῤ ἦν ἑλῷ 

ἩΝ}.. ὦ τὸ ΤΥ Ὁ 

ψυχὴ τέκν᾽ Ω ππτ ς Ν᾿ ἢ 

Υ ν" ἢ 

μοὶ ἐπομαίφοι, βέλτιον γαβὰ 

115.Π.-ς.14: 

Ῥτορίπαιιεηῖ, ΟὐΟΑΠ γἡπαγἹΠ1Π|458 ΘἰΙΔ1ππὶ 
5 ΠοηΠἀο γε Ππι15), ἀΟΙΡΠΪπο5 συ !άθπι ποπ 

ΤΑ τι ΠΛ γα Ὀἰ Ππιτ, αἰιοά: εσαππ| 41145 Δ ηπ 6 
ῬεηΙρη Ππιας ἤπε 1Π40]15, ἔσεεππαπι {πογιπι» 
Πῆξ αππιαπεϊππηὶ : δαϊδοπαβγοτο ὅρμοςαβ, ὅς 

᾿Ἰηζοἴϊας ἱπάο]ς ρεδεγα,, ἡ ΙΟπΊ040 ποη πηΐ- 
τίμα ὃ Π᾿ Ῥῃοςα, ἡμᾶπι ἴπ Αερὶϑ νἹάϊ αἱ" 
(δγιιαταπὶ (4 γΕΠΑΓΙΠῚ 2) ΠΊΟΓΓΠΙΓη (Δ[Ὲ- 
[ππ|., ἀπ πὶ ἱπ ςαιιδα ῬΕρογογαῦ., ἴτᾶ [ΧΙ 5 
να τιϊάπιο ἃ οἴ 15 δ ΓΙ πιιεγῖσ, ἡμαπλμ5 οΟἸΠΉ1- 
ΠῚ ῬοΙπαγιπὶ τ νοῦ ΑΙ ΠΊΠΊ8. Βαΐδοπα δι1- 
τοῦι ἔδυςίπιτι Ἰατο τὶβ τατος αδίςοπάϊε, Π 
απαηο Πιρίας 41, ΠΟπΙΓς 
ποαιιραῖ. ΨΊρογα εἰίατα 
4ιοβρερεγεγαῖ, Ἰλιηθοτε 

ΕἾ 

Ἐ {γρεηζος, 
ς οἰἴοπι 

σαϊταπι ργοσιγαῦο. ΑΌΠῚ ΘΠῚῚ αἰ, νε ας 
(πείαπλιις α[ιγάδο ξαδυΐας, ἡμαῇ τπατγίδτις οτ- 
δὶ ρόδον ΡΌΠΙ παίξαηκοι. Νοαυς. επΐπα, 
εἶ τεὶ πὶ ΠΓΆ 7 πραις 6 χρουήσητία, αβταρα- 
[ΠΓ. ἐν τσ τε πάρῃς, Ῥαΐετῖβ ἰρὶ- 
τα. ἱπαμτ. ἰδάατι Ε Ἰρίάςπι ΟὉ Ιαπιδῖ- 
σὰπὶ {Πι4.͵ φυοά, ἢ ἐν: εἴ 0 Απάτγοπηαςῇα 
Ῥτοϊδιιιηα: 

«-ς δοημἬ δι με, οἵρρίδιις 

7 ἤφεγές νἱδα εἶν Ὁ 

Ραζῖογ, τείροηάεθας Αρο]οηῖαβ, (εἶξε ἐΠΙΠΊ 
(ἀριεπίέγαιε ἀἰδαπα εἰ : νεγαπι (ἀρ᾽απίίες 
νετγι πίῃς ἀϊχιςε, (1 ἀς οπτηῖθιις πἰ πη δι 
1τὰ ςεοἰπει. ΨΊΔοΓγὶς Ἰρίταγ, παῖε θαῖ [)α- 
τηΐϑ. 9 1Δι τ θ σιπτι 14 Ἰπηπαμταζαμη σρεγα, νὰ 
118 ζαγδιτι5: 

--- ογργράδμς τλημομ λδηΣ 

.» Δῥογὴνς νὴδα εὐ. 

ρῸ (ἰδ1 αἤδηίογ, γηδτην εἢ εΠ1Π1. 

ἜΝ ἢϊς Ἰαρῖς. ξαογίς τη νι, ὃς οτίαπηπιπὶ απ υἀΔπὶ ρτο 
ζια ροτβίπίοπε ἢ ἢτ. νι. Βοςβδτσι. ]. ς. 

ι6 τῇ μὴ πελάζειν. σφίσι τὲς ὄφεις Βος δά ἐγοῤηέδονα αἴ- 
ΟΠ ἀπες εἰσοπία Ρεπίπεῖ, ἀιοσιιπι Αἰτ σοῷοὸν ἕνρηωα ΠΟπτΓᾶ 
ψείρετειίοποῦ, Μαῖς πο αἰΠππιῖ!ς, παγγὰς Αοἰΐδηις ἐς Απὶ- 
τ,Ά]. 1) 37: 

17 τὲς μὲν δελφ. 1 ἔς τοῖς ρῇ {εηΠὶ Ροἤειιίδητε., πες τὰ- 
πῖεη ἤης Μ85. Βἀε. εὐϊτῖ Βαθεπε μι (εζεγιπι ἐς ἠεἸρΕΪ- 

ποτιπ ἐγ ράγέμν εὐαγίέαίε ῬΊϊη. Ἡ. - ΝΟΙΧ, 7. Αεἰϊδη. 1, 18. 
δ ΑΡ.1Χ,48. ΡΙατα ΒοςΒαττ. Ρ.1.1.1.4ς ἀπίπι. ΟὟ]. Ρ.46.{8. 

18 φαλλαίνας] πιᾶρπιις ΒΟςΒαγτιιϑ 1. ς, Ηὶς ὅς ραυ1ο ἰηξε- 
τσ φωκαίνας Ἰερί νοϊεραι, Οῆδι εἰ 4ιοά πιδληϊξεῆς ἐς 
ἀϊβιπέξατιπι {ρεοϊεγιιπι ἔα πιο 115 ἀράτιτ, ὅς νΌ] τῆς φώκης 1π- 
ὥζυπι ἐχροίαμεῖ, ἀάκλι φάλλαινα δὲν φἀποτίμπτε Ῥατεῖσις 
14 ᾿Ἰμουΐθητεσ ἱπαΐσδης ἐδ 4110 πὶ πιδὶῖ ΠῚ. ἱ [Ὀγπποποπὶ εἴ- 
{ε. Αἱ ̓πημῖς νἱγ πάσηι, (΄ Γ 4 ῥαίφεγια δὲς γὸς εἶν. ον» Ἵ 
εαἑμεῖος [μος ἐγ {προϊφεσ ᾿Αὐϊβοηάεγε εἰλοίτην 7. γπάϊογὶς δὲ 46 γμέ- 
2: Νοάας ἔοΠΠππις (ΟἸεπάυ5. Νειιρες τι ἀϊοεῖταν φίνγειν 

πιαῖογ, [δα νοὶ Ἀπίπιαὶ γαῖ συμφοραὶ» σοπῖγα ὀξχας ὶ 
1ο5 ποη ροίπι. Μϑ8. ποῆτι σοπῆδπτογ μαροης φαλλαίνας., ἐϑῇ 
Οετεγαπι ἀς φιλοςοργίᾳ ΒΟτιΠι 410 6116 ΔΠΙΠΊΔΠΓΙΗΠῚ Ρίατα ].ς, 
Βοςβατίιϑ σο]]εριτ. 

19. ξωοκόνω ἴθνη} νοχ ἔϑνη ἀε Δηϊπιαἰ ἐδιις ρα πε νἤιγρα- ̓  
τ» σΑΠΙΡι15. ἱπρτὶπιῖ5. ν᾽ άε ποταᾶῖα ἱπᾷ, ]. Π]. ς, 2. ἢ. 4. ὅς 
γὶτ. ΒορμΠ|. Ῥοίερρονιθ. Ἑἀϊτὶ πιὰ! ζωοτόκα.» 4μοά αὐ ἢ. 1]. 411- 

ἐπππι. Νεῖπρο ζωοκτόνῳ ἢϊς ΟρΡροπμησαγ χρηροῖς γ Υἱ [οἰϊὰς 
τιε ςοπιεςιῆε ςοπη ἀδπι. 

10 καϑειργμένην εἰς κυνήγια 84 νεῃδῖαπι οἰὐπὶ σπίθα 
4ιοπιοάο κα ὃ πεπιρα ῬΒο ἃ δῃίπΊ8] οἱ, 404 ἴῃ τοῦτα 4ιοαις 
νίπεγε πιοιετίαμε, ἔο! ες, Ασιος Ηιῇ. Ἀπίπι. ὙΙ, τι καθεύδεν χρὴ 
σίκτει ον τῇ γῆν πρὸς τοῖς εὐγιωλοῖς δὲ, οἷ ὡς ἦσα τῶν πεζῶν. πιο ἅς 

Ἡοπιεγ. ΟαγΠ', Δ΄. ν. 403 δο5 [Ὀπηπιιπὶ σᾶρεγε ἀἰοἰε ὑπὸ σπέ- 
εοσε γλαφυροῖσι. Ετ ἈΠ] πιᾶς, Ηγπη. ἱπ Π εἴμπι ν. 243 ἐνὶ 
σπιλάδεοσιν ἐρήμοις» ἴι) ἀ ΘΓ εττ8 (ρεςαθεις Ρᾶτετε ε25 δῖ. [π- 
411Ὲ Εἰ5 τγεάθοϊπι ἀἴ65 ΟἸ1Π| ΓΕΟΘἢ5 Πατὶβ ᾿ἰθ εγῖς πιογαγὶ ἀἰοὶς 
Ορρίδη, Αλιευτ.ἷ.1. ν, 690. 4. 

21 τὸν ἐνήϑῳ λόγον] Ηετγοάοτο 116.Π|. Ρ. 2ος. θυ] 4ε- 
Βετὶ ν!ἀδεαγ, φιδῇ ν᾽ ρεγαγιπι ρ}}1 ππδῖγεπη ἴα Ρατέιι ἐπθοθηῖς 
ΘΑ] τεπι οππὶ ρτὸ Δυΐοτε πα διε εἰαίάδεπι νἱάσιας Αο]ϊαπας 
ἀε Απίπιαὶ. ΧΥ͂, τό. ΡοΙ εἰιπὶ δΐ4ε ςετεσὶ ἀττίρμεγς, Ατιίξ, 1. 
Υ. ΗΙΗ, δηΐπι, ς.29. ΡΙ τη. Ἡ. οὐ 8:. δζς, ΑοἸϊαηιι5 απο ηυ8 
ΠΑτΙΓΔΌΪΪ, 24, [ε ταπηεπ ΧΥ͂, 16, π|81] εἴτις τοὶ {6 ογεάοσα 
αἷτ,), νδὶ ὅζ ραιῖο αἰϊτεσ ἤδπο ἔἈΡι]λπὶ ἐχροπεπῖοπὶ Τῆεο- 
ΡΒγβίιιηι Πῆϊε. Ἑλπάεπι εχ τεςθητίοσῖθιις ἐχρίοἤιετε ΑἹ- 
ἀγομάπαμις, Ρ.125. ὅς παρεττίπιε ἴῃ ἴπτεγ ΟἍ]105 ςε]εθ ἐδ τὶς ΟΒαγ-, 
σλῖτιι5 ἴπ ΠΟΥ 86 46 νἱροτῖς οΠΙΠΠοπτᾶτις εῇ,Ρ. ΟἼ 5, 
ἘΠ Ὑκισιβπεα ρεῖον οὐϊείοπες ᾧ. γατίαπι Μ85. Ργδεῖι- 

᾿Βηρίτην ἐξ  αηόο 1110 Απάτοπιδςῃο αἱῖ- 
τισι {πὶ (1 Ἐπηπὶ [οοιπὶ μ8- 
[ι5. εἴπει : “4γιεγογραςε ἦβα θεῖ 
ὀρ ἀἰχιΠς Βπρίτιγ, ἢ] εις 

πιὰ ὃ. ὃν Νεπιρεποη 

᾿αυϊα, ἀϊχιπε: Ἰεέῃι 
Ὲ :- ροῆτι, πιῆεῖϊ 

αἰ αθεγόα Ῥγο ηξίς ᾿ 
ταπαμιᾶπὶ ΟΥ̓ΔΤΙΟ Εἶτις 

23 κἡὶ Αὐνδεομάχῃ, λίγέσῳ 
Υ, 41ἢ. δ εν 

Αεἰ1- 

ταρη "ΠΟΘ. 

"Ἃς 

προ δε τ. 

ἘΥΡ τος 



ἫΝ ΧΥ͂, : 

ἨΡ.ΠΙοα, ΔΡΟΙΡΟΘΟΝΙΣ 

ἀ «ιδοίο ἄοςε: ποπης ογαίοης ἰηΐ- 
το πεν (ἀρἰςητίαπη εἰδς ἱπ εἰερ δητίς, ΩΝ 
ἀεηίίαπιφιο ἱπ [15 φυᾶς [αοιππτ Αταμς [τὰ 
αιίάεπι, τε[ροηάϊε, τπεγίτο [[ἀιαϊτημαβ: ΠΠΠ 

͵ 

επἰπὶ ργιάφητία Πος ἀηἰπλαὶ ρυθεγπαῦοῦ, πὸ- 
4ις ἰρίμππι ροῆει [ιδ[πἴετς γ Πρῆις. βϑηζες ἴῃ 
ἀυῖδιι5 νεγίατιιγ. (ΟἿΓῚ ἰριμιιν ̓αἰδῦαςῦ Πλαπηΐς; 
τάτη ἱπηργπάθπίεγ, πεηις ν]]Ὸ ΘΠΊΟΪαπιοπῖο 
{πο ΒιμΗΪ ἐγαϊείξιπι ἱπίπίταιπς ἢ Ργαθοςαῖς ο- 
Ὠΐπι. γεν 465. Οὐ ΠῚ ΠΠπὶ ΠῚ ΠΙ ΠΊι15.. ἰρίπιπι νο- 
τὸ (ξαιιίειγ ράμ]ο πιαίογ,, ροίζεα αἰϊτις {0 ππὰ- 

ἰοῦ, ἴτὰ νε Θογίπὶ ΠιΑχί πὶ ἴπ ΡΟ ΓοΠΊ5 Ππτ ο- 
ἐς, Αἴ ςοπιζατίο Ροτίῃς ογάϊπθ Ἔγαῦ ᾿πς6- 

ἀεπάμιπι » σας, εγᾶτ, νὰ πιαίογοβ ψοἰμτὶ πηι- 
τος φιοίθαπι ὃς  Ῥ τορυιρπαυία ἢ (δ᾽ ςοπἤιτιο- 

ο Πατηΐ, Γορεγοθαζ 6. ΡΓΙΠΊΠΠῚ 
«υἰάειπνίάση ΓΕΓῚ ἰπίδαιιεητες ξΠιρογα ΠΟΙΉΙΠ68, 
4{| ἔοσίς ποθ ί5. οτοιιτοπῦ, ΠΠογατα νο τρις τη 
Παογεηζεβ. Οροιτοῦ »δεϊρίτο ζοητΓα ἰαίξαθρη- 
ἴε5 Ποίας ἀἴεγρο πιμηίγὶ πηο τί πιο, σας ἴῃ Βο]-- 
Τὶς. Παποήηῳρ δάθο δείματι ἀςῖο (δγαητΠ- 
τπᾶπ οὔ ρυταδί5, Ὑτγαϊθέϊις φγβοτογα, ἢ 
Ππαχίπηϊ Ππιπηςη τγατπηϊΠηφης ῥυίογεβ. ἀγρα- 
τηδητπι παι ργδεθα!οτ, ἀπ ὀπηηθ5 Δα Δ Π1 
Ῥοίπης {πρεγαγθ. [{ΠΠ|5 φηἱπὶ [ας ]ς ἀτηῖις ἐχ- 
Ῥεάϊτιις [ας τγαπήπειις, οἰιαν ἤπτ αἰτίτιιάϊηῖς 
τπιαϊοῦῖϑ: [5 ψΕγῸ ἀἰ βῆ: ΔΓ ΠΡΟ ΠΌ1]15, 
(ρτα δαταιπ ποῖ ἐπιϊηοπεθιι5, 964 τηὶ- 
ὨἰΠγ115, ΝΟ τγδη Πογῖτ, Π1Π}] αἰ ΒΊςυἸτατίς εἴς ςε- 
τΕΓΙ5 ΠΙΟΆΙΙΟ, ἰηθ!είο εἴ Ῥίας ἴογοα, τηδῖο- 
Ταϑ {1 ληῖα ςεῖογοςβ ἤΠιιτιοῃ Ἰαθρράϊαηεατ, ἀἸπθ- 
ΠῚ ππαρὶς ἀσργοίπιπι γεάδάογοηι πηϊποσγίθιι. 
ΝΜεςεῆς επίπι εἰς (ἰθ(Γἀογο ᾿πππι. ττὰ νὲ 
ΨΟΓΑσΊΠος [ΟγπΊθηταγ, ρύοργεγ Ὀοπας ροη- 
ἄἀϊπι5 Ρατίτο ὅς ΡΕάτπι εὐαιΠείοπη, Μίπογοβ νε- 
ΤῸ πιαίογιπι τγαϊοέζα! Π1Π}}]} οἴ οςεγίης, γε αὶ 
πηᾶσπᾶς Δάθ0 γογαρίποβ πο οἤΠοίδηϊ. 

ἐεὴν δυΐοπι ἴῃ Ιυδάς (τγῖρεῖς ἱππεηὶ,, νὰ 1Π 
γοπατοπίθιι5 αποήπς ἢΠῸϊ πιῖὸ ἔογδηζ 
ΔΟΧΊ ΠῚ. ἴαμα ΡγῸ 110. αι ἀδοίοςοτς, 
Ῥαρπεης, ἃς ροῇαιιαιῃ. τεῖα εχιγαχεγιπῖ , 

ΟΑΡ. Χν. ι ἐτ᾿ ἀν τὰ ἔϑνη ὅζς. 1 πεπηρε σιπὶ τϑητᾶ.» 
δηϊπια! 5 νὶς τ ἀῖαις γοθατ, στιά! ταῖς [λευΐεης οπιπῖᾶ εὰ8- 

{ατύγιιπι ἐγαζ ἃς ρετγαϊτατιπι » νε δάοο ρεητεϑ ἴῃ 4υΐθις εξ 

ωδῆβετε ποη ροῆξηι. 

2 ὑπὲρ τῦτον ἢ ἢς Νί35.οπιπε5. Μοτγεῖϊιι5 ὃς ΑἸ άτι5 Πεϊρίε- 
ὧν. ἜΝ πα πὶ σοπίππο άπ πὶ {Ἐπ ιπι απ αϊς, 

ὅλωι παρεῖχεν) ΤῸ παρῆχον το[ογίδεπάυπι 
ΟΡ Τὴ τεχμα εν αι παρᾶχεν ἰάοπι 

οά π παρῶχεν τεκμήριον. Ροῇ παρεῖχεν ἀν ΔΌΓΕΠῚ ΠΟ ΠῚ“ 

ἤἥδωι » «πο Ομ ἤπιπι ἵπ ρτϊοτίδιβ,, τί αὶ Αἰ Ταιᾶπτιπι 
τρατίοηΐβ αβεγερατ, Οετεγα μὰς ξὰςίτ, Ῥιυγατο δὶ ἰοςις 

ὉΪετί. Ἀπίπιαὶ. Ρ.968, 4116 πὶ Ἐν αἰεο!ορίας Ππε τά ϊπα 
οσαϊος Βαδυῖε ΡμΙο ἔταταπι ἢ ΡΝ - πεοθλαβαίνει ἰησαῖς, 

ἐπιδὲς ὶ ἑαυτὸν ἢ γεώτατος ᾽ κῶ μικρ “τα ἥδε δὲ ἑ ἑςῶτες. ἀπο- 

ϑεωρβσινν οἱ ὡς ἂν ἐκῶνος ὑπεραίρεν᾽ τῷ μ ἐγ έ νὰν ῥέναα, πολλὴν 

τοῖς μείζοσι περιισίαν πρὸς τὸ. δ φαῤῥεῖν τῆς ἀσφαλείας ἰ ὅἄσαν. Νϊ, 

σε οὐίτον [ά ἀἰς πη, ςοτγιρταπι πιῖαὶ νά στον ἔσαν ὅπ παρεν 

ἘΠΥΣΔΙΝΕ ΝΘ. Ὶ 5. “67 

ἈΝΑ ὧν ᾿ ΓΑΙ ᾽ 3 ᾽ "“" “ ͵ 

ΑΔ» ἐκεῖνο μὲν εἶπε, δ ἐν ὠρχῇ τῶν λογῶν 
" ἂν ( 5 ΕΝ; ; 
ἔφαμεν σοφίαν εἴνωι περὶ τὲς ἐλέφαντας; 

᾽ν ΑΆ “ἷ ͵ -: 
καὶ νὲν περὶ ἅ πρώττεσι : καὶ εἰκότως εἰ- 

κτὶ ) " Ν νιν 9 ,ὔ 
πεν» ὦ Δώμι;, ἐῷωαμεν εἰ γωρ μή νὃς ἐκυξέρνω 
ὃ υἷ ΄ Ὑ γΝ “τῶν δὴ ΄ “τ}Νὕ 

τοῦς τὸ ϑηρίον, δτΤ ὧν αὑτὸ ἐεγίγνετο 1 ὅτ ὧν 

νγ Ἴ “ ΄ Ι ν᾿ Ὸ Ψ 2 τὰ εϑνη ἐν οἷς ἐ άκτο . τί χῷ ἐόν εν ἐμω- 

ϑῶς. καὶ καὶ πρὸς τὸ χρήσιμον. ξδυτοῖς τ πὰ 

βασιν δωνταν ἡγᾶται μὲν 
ἤν 

χρητυτοσι ἕπεται δὲ ἀυτῶν τις ὀλίγον μάψ, 

εἶτω ὑπὲρ τῦτον ἕτερος καὶ οἱ μέγιςοι κατόπιν 
, ΜᾺ δέ τ ἔν: ͵΄ , πρωὶ 

πάντες. ἔδει δὲ πξ τὸν ἐναντίον τρόπον ὠυτὲς 
Ἵ Ν ᾿ " 7 νὰ Ψ 

πορευεσια!, καὶ τὰς μεγίτες τείχη καὶ προξδλή- 
ε “ “᾿ κε ᾿ 

ματώ ἑαυτῶν ποιξσιϑαι. ἐλλ᾽, ὦ Δώμι, ἔφη; 
- “ ΓΦ: δή 5 ἢ 

πρῶτον μὲν ὑποφέυγειν ἐοίκασι δίωξιν ἀνθρώπων, 
- Ἰτὰλ , ε “ἂν 

οἷς πε καὶ ἐντευζόμεθα , ἑπομένοις τῶ ἴχνει. 
᾿ δι τυδν. , ἦ ᾿ ὴ 

πρὸς. δὲ τὲς ἐπααμονς ἔδοι τὸ κατάγωτε πε- 

φράχθαι μᾶλλον, ὥσπερ ἐν τοῖς πλον καὶ 

τῶτο τακτικώταῖον ἡ ἡγ8 τῶν ἔσρίων: ἔπειτα ἡ᾿ ΤΟΝ 

ζασις: εἰ μὲν ἀροδιέξινον οἱ μέγισοισφῶν, ὅπω 
ΒΥ ΉΕΝ ἢ : 

τα μέσοι ΤῈ ἀν᾽ τῷ ὕδατος εἰ διαζή.-. 

σονται πάντες. τοῖς μὲν γορ ξυπορός τε καὶ ῥώτ᾿ 

δίω ἡ νἀ 41 ὑψηλοτάτοις ὦ σι τοῖς δὲ 'χα- 

λεπή τε καὶ ἄπορος: μ μὴ ὑπεραίρεσι τὸ ῥέυμα- 
« γ τἾΝ 

τος. διελθὼν δὲ ὃ σμικρότατος; τὸ ἄλυπον ἤδη 
Ε' -“ ἡ ἢ ͵ ἀμ ὁ ε 

καὶ τοῖς λοιποῖς ἐρμήνευει. καὶ το οἱ μὲν 

μέζες πρ βύωτιοῦ μοἰλότερον ἄν τὸν ποτα.- 

μὸν πος  ΕἹ τοῖς σμικροῖς. ἀνάγκη γωρ συνι- 

ζάνειν τὴν ἰλὺν ἐς βόϑρως, διά τε βαρύτητα τῷ 

οἱ δ᾽ ἐ- 

λάττες ἐδὲν ὧν βλαπήοιεν τὴν τῶν μειζένων δία.- 

θη διώ τε ἔκ τ φῶν ποδῶν ". 

πορείαν, ἤτον ἐμξοϑρέυοντες. 

Ε. δὲ ἕυρον ἐν τοῖς τόξα λόγοις", ὡς χὲς Μἢ 

λαμξάνεσιν ἫΝ οις᾽ ἐν τῇ ἢ ϑηρα» καὶ προΐςαν- 
ι 

ται τῷ ὠπείποντος ᾿ κἂν ἐξέλανται, ἀὐτὸν ", τὸ 
δι ντττρν χει. πεν ππτνασεκιπος 

χέσης πιυϊαπιάιπι; νε [ξπίως ἢ τ, ἀσφάλειαν ἐπ τὰς πιίπο- 
τα ΠῚ 7 ἀπίπιος πιαίοτίθιιβ 4ἃ τγδηΐειιπάμπι ἔλοογα. 

4 κἂὶ ἄλλως ] ν]τ πιᾶπὶ Β ΠΟ γα! ΠΕΠῚ 811} 4ι10 4118 γεῖθ- 
ταπι τεἀαίάετε. νἱάς ἤιρτὰ δά ςᾶρ 14. ποῖ ι. 
ς παχύτητα τῶν ποδῶν] νἱὰς [᾿ δὰ (3ρ. 12. ποῖ. 7 ὅ 8. 
ΟΑΡ. ΧΥ͂Ι. ! ὧν τ Ιόβα λόγοις ] Υἱάε [ δὰ ς ΧΙΠ. 
2 ξυλλαμβάνπσιν ἀλλήλοις] Αεϊΐφη. ἨΠῈ ἀπ πη ],ς6. Ψ11, 

36, ν δὶ ἀἰπ!βεπείμο, Δἴ ἘΠῚ ΦΟΥΙΙΠῚ ἀε(οτῖθίτ. 
1 προΐσανται, τὰ ἀπεπὸ τος] ὑ ὑπὲρ ἀντῷ μαΐχοντρην κρὶ τιτρώ- 

σκονται παρόντες» φυγεῖν δονάμενοι. Αεἰιϑη ΜῈ, γῖ4. δἀάε ΥἹΙ,ς6. 

4 κἂν ἐξέλωνται ἀυτὸν  εἰ!Ἰρτῖςα Ἰοςυτῖο οἵ, {ὩΡ πτε Πρ ὶ-- 
τις ταὶ ἀκόντια νεῖ βελη νῈ] ταῖς αυΐϊά. Ἱπτερτγὰ ρῃγαῆς ἢΔ- 
δεῖν ἰπ Βος Ἰρίο περοτίο δριιά Αεἰίδπαπι ΥἹΙ, 4ς. Ἐλέ- 
φαντας ἀκέω τῶν Τ το ΗΠ Ί, τὰς ἀτρώτες πεφεισμένως 

ἘΞ ΑἹΡΕΙΝ χρὴ ξυφςαὶ χὰ ἀκόντια ὡσπερῶν χειρεργίας ἐπι- 
φίμονας. ϑπ|]14 Παθὲς ἀριὰ ΒΡ] υτατο ἀς [ΌΪοττ. ἀπίπιαὶ. 
Ρ.974- νοτιπι ἀξ 410ε ὅς πιςαἀϊςίηα γαϊποτὶ ράγατα 11 αιυΐ- 
ἀςπι πἰδ 1}, 

ΤΣ δκρυον 



όδ ΡΠ ΑΚ ΔῈ Κ Ὁ, ΛΑ 

ὡ" τῆς ὠλόης ἐπωλείζεσι τοῖς τράυμωσι, 

᾿σερετᾶτεν ὁ ὥστε ἰωτροί. πολλὼ τοῖν ἐῶ 

Δογδ  λεσοφε: ἧτο ὠυτοῖς αἰφδορμμὸς͵ ποιόμενοις 

ἄξιω. ' Ἢ ΠΝ 

Τ᾽: δὲ Νεάρχῳ τε κωὶ πύϑωνι περὶ τῷ Ακε- 

σίνε ἢ ὑπόθανοι (5.5 , ὡς εἐἰσιβάλλοι μὲν ἐς τὸν 

“ε ὃ 
τ 

ἐ ἐναί Ὁ, ὅποιον ἔρηται καὶ 

ἐ ὄζῷεις ἐπ μηκντα πηχῶν 

ΓΕ μϑι ς ὃ ὙΠ ἐς πὲς ὠροίοιν ̓ ὧν ὃ 

λάμις κα ρας τὴν ϑήραν. ὠφικόμενοι δὲ ἐπὶ 

' τὸν Ἰνδὸν, καὶ πρὸς διαξάσει τῇ ποταμὲ ὄντες» 

ἤροντο τὸν Βαξυλώνιον, ἐτι τῷ ποτωμᾷ εἶδε; δίιω- 

σεως πέρᾳ ἐἐοτῶνις. ὃ δὲ, ἕπω, ἐφη- σε- 

σπλευκέναι ἀυτὸν» ἐδὲ γινώσκειν ὁπόθεν ΜΈΝ 

τί ἐϑν ἔφασαν. βκ ἐμισϑώσω ἡγεμόνα.» ὅτι ἔσιν; 
Μ . καὶ ἅμω ἐδείκνυ τινὰ ἐπι- ἭῊ ὃ ἡγησόμενος ψ ᾿ 

ἐρεῖ 
δάνην τῆς τε τυ οί καὶ τῆς ἐπγμελξιὰς 

ὡς τξτο πρώξεσαν. ὅτε δὴ καὶ τὸν ὥραρ- 

ὙΠ ΣΎ ΤΡΙ φασι". ὍΝ: γὰρ τὸν ἐπὶ τῇ 

Ἰνὸξ ἘΣ ὦ ἔπεμψε τὴν ὉΠ τοὐμα:ην» καί 
τῷ μὴ ἀρ τῇ ὠντϑ 7 ἀρχῖ» βὐέῤ σίας 

φ λμημΐηκων υτὸν, καὶ χώριν μὲν ἐκ ἂν ἐπ᾽ 

ἐκείνῃ ὠποατῆσαι φάσκων' δ γοὶρ εἶναι πρὸς τξ 

ἑαυτῇ τρόπα τὸ ἀντωπαιτῶν' Απολλώνιον δὲ ὑ- 

ποδεξαμένῳ: καὶ πέμψαντι οἵ βέλεται» χώραν 

ἂν γνῶναι. χρυσίον δὲ τῷ ἡγεμόνι ἔδωκεν, ἵν᾽ εἰ 

δριϑεέντι τὸν Απολλώνιον αἴσθοιτο, δοίη τῶτο, 

καὶ μὴ ἐς ἄλλε χέϊρον βλέψοειεν ὃ. ἐπεὶ δὲ τὴν ἐ- 

“πιρολὴν ὃ ἱνδὸς ἔλαξε, μενάδων τε ἀξζιϑσιϑαι 

ἔφηνε καὶ ἃ φιλοτιμήσεσθαι περὶ τὸν ἀνδ ( μέν ἐδὲν, 

ἢ εἰδ βασιλεὺς τῶν Ἰνδῶν ὑπὲρ ὠυτξ ἔγραφε. καὶ 

τήν τε γωῦν τὴν γσατραπίδα ἊΝ ὠυτῷ ἐμξῆναι, 
“.: 

»ἅ 

πο ιαοῇογαπς, δῃ ἀπ, 

"110.1]. ς.17. 

αἰοῦς ἸΔογυπλαϑ ναΪποτίριις ΠΠἰπαπε, πιράϊοο- 

σοποτῖα, πγθῖτα ἵπτοῦ [δ ῬΗΠΟ ΟΡ μα σδηζιγ, οο- 
τα ΟΠ 6 ΠῚ ΑΥΥΙΡΙΘπζε5 εχ ΟὗΪατ5 ΠῸΪ τηοπιογᾶ- 
ὈΠῚΌιι5, 

υλο Νεαγοῆο νοτο ἃς Ῥγίποηὶ ἄς Αςὸ- Ταρ. ΣΥΝ; ῃ 
ππὸ Βυμηης ἀϊέδα ππηε, νὰ [πο ηἸς (8 ἱπδαη- 
ἄαϊ, (ἐγροητοίαιε Αἱαῖ (ἐριυἀρίητα [τ Ἴ, τε. 11} 
Ἰοπριταίης, ἴτὰ ἀβηγπιαπῖ εἴθ. νε 80 115. εξ 
Ῥγοάϊεαιη. ΜΙΠῚ δμτοπὶ τελϑδιομοπι εφάοτς 
ἀιῖνις Ἰισθας, νίημε. ἄμπι. Ὄ Ἢ ΝΠ Ρεῖ- 

μαῦθοτεῖ, ἄς πταϊοῦξα (αίς 
{ε αυΐάσηι: δῃτοα ἴῃ οΟ Παιιίραίς, "πῆς πος 
(εἰγς [ἀϊχι] 4π ραγίε ἤς παιήραθ]!ς, Ταυποη], 
οἱ ρίταγ, αἰεθαης, ἀποαη οη ςοπάχι 
ἀμοηίαιτι ἴδηι ριδοῖο εἴ, ̓πααίοῖσδ, αιὶ νἱασα 
(1 πποηγατηγῃ8, Αἴαας ἔπια" ἐρ᾿ποίαπιν 
ἡπάπάαπι ργοάμπχίς, νὲ πᾶς {πυἃ περοτίαπι 
{τ ςοηξεῶυτα. Νείηρε Βαγάδῃπεπι Βοηϊρηὶ- 
ταῖς ὃὲ ΟβΊοΙ! Δ4 Ἔχοοίπιπι νίαιις Πυαϊοίσιη ἀϊ- 
σαηΐ Ἐχετς, Ναπι δά ϑαϊΓΑραΠῚ, αυἱ Ιηάο 
Βαμῖο ργαθεγαῖ, ταπιοτῇ Ἰρίπ5 ̓πηρεγίο [δ αἱ- 
τιι5 ποῃ οἴει, φρ Ποίαπὶ πῆς (ςτρίογατ, δ 6- 
πεβοεπεῖαπι ἤπαπη ἴῃ πιε πιο Δ Εἰ τεποῦδηϑ., 
ΠΕυΔ16 [8 ΚΤΆΓΙΔΙῚ ΡΓῸ 64 Υ]ΪΔ πὶ τερείογε [Π68}- 
επ5: εἴε επῖπια πιουῖδθιις [115 ΑΘ πππὶ νι ρτᾶ- 
τἴατι τοροίσας : Αρο!]οηίμπη τάπιρῃ {1 {π|ςιρὶ- 
αἵ, δζ, θὰ νοἰπετγῖς 16, ργοβο οὶ νὲ ροῆς οἢϊ- 
εἶα, οὐβη δ ἤτηιαπι [δ οἱ ἴογο. Αὐππ εἴς 
ἸΔ1 ̓ φικὶ ἀξάεγατ,νε, ΠΙπάϊρεγε ἕοστε ἐὸ Αροὶ- 
Ἰοπίπιπα. (ξπεῖαῖ 9 ἰᾷ οἱ ἄατε Ροῆπε, πες αἰτογίῃς 
τᾶ Π115 116 γείριςογα τοηθάζιγ, Ῥοπαμπαπι 6- 
Ρἰ βοίαπι γογΟ [ηάπ|5 ἀςςερίξ, ππᾶρπηπα [Ὁ] ΟὉ- 
τίρ!ε ἀϊχῖς Ποπόγοπι,, πθαπδ ἴῃ ταΐπογο [δ] 
Βοόποζε νίγιτη ες βκύτοπι αὐϑ δῆ {1 εἤξε Ὁ 1η- 
ἄογιπη γερὲ σοπηππο Πάδί5. [τα] ΠΑΙ τι, πὰ 
ϑαΐγαρας νεἤὶ (Ο]θητ, εἰ σοπίςοπμ ἀξ ηάδπη ἀξάϊε Ξ 

είρηις 

ὈΛΡΟΝΤΙ, ἃ Νεάρχῳ τε δ, Πύϑωνι] Βαδεηινυΐρα- 

ἃ Πυϑωγόρᾳ οπηπε5. ὙΌΪ νετο ΡῬγιπαροτας ἄς Τη Τοἷ5 τοῦιις 
ΔἸ μι ἀ ν 6] (τι ρΠη{ε νεὶ ἀϊχηε ῥογμίδοτατ ὃ Ἐχ ἐο Ἰρίτιτ, 
4ιοά Νιεαγεῖο Ργεῤρογαη [ἰδ ττιποἵεν» γ Ἔγάτη [6 το ποπὶ 6τα 5 
ὅς ρτὸ Πυϑαγόρᾳ ἰερεπάμππι εἵϊε Πύϑων, Βτπιτεσ σοηοἰυῇ, 
ἽΝεπῖρε Ργεδογῃ ἡγεέίρεπῖς Ἐ, [οτρεπτοπὶ Βοϊαίσιοάϊ πη ἀϊομπι, 
408] }ς ἰη 4. ἀοἰοτθίτης, ςορῖτ, εχ εἰαίαιε τοίατίοης Νίεαγς- 
οὔτις πΒαδυῖς 418ε ἀβ 60 πιεπιοσῖδε πιδηἀδιτ, νίΔε “Απία-. 

τπι πάϊς. Ρ. 538: 
2 Αχεσίνα 1 ρτίογεϑ βἀϊοπες ΟΠΊΠεΚ Αμκεσίνῳ Βαίδεπε, γε ὅς 

ΟΠπε5 σςοάϊςες ποῆτι. ϑεὰ Ακχεσίνξ οπιπίηο τοίξἰτιιοπάνιπι 

σὸν Ινϑόν. “ρρεϊϊαιίογιε, θ᾽»ηοο, οῦηῈ » ἐρ{τοσγι [ὅ|ο γιογοῖσιε ἐπ 15 
ἐμ» εἰβμραὶ, 

3. ἐσβάλλει) ποη πηΐπιι5 εἰσραης εξ οχβάλλε;» φιο 8- 
τίσϑπιια σού εχ Βάρεῖ δι Υ τατιϑ υϊεηῇ5,), Μοτε] ἴα ἴῃ [ι]8 
Εἴ141Π| 1ππεπέγδῖ, ἕ 

4 ἑβδομήκοντα πηχῶν μῆκος 1 γαῖ 4ς νεύεοτ; πε ἱπ πιπτεγίϑ 
δῖς ἢς αθεγγάταπι. ϑεγρεηῖεπι [ΠάϊοῃΠὶ ἑκκαίδεκα πηχέων 
εχ Νέδγοῃο ςοπιπιεπιογαῖ Ατγίαπιιϑ η 1παϊς]5 Ρ, 518. Ευπ- 
ἀεπιαιιε πιιπιθγιπι εχ ΟΠ ἴαγοθο τετῖπεῖ Αεἰΐαπ, ἄς απἰπιαὶ. 
ΧΥῚΙ,2. Αὐρυῆο Ἱπιρεγάτοτὶ ἵπεεῦ 4114 ἄοπα Ὁ ἱπάοτιιπὶ 
Ἄεβε πιϊῆππιπὶ ἐγρεγιξεγα πηχῶν δέκει ΕΧ ΝΙοοἴδο Βαπτα ἵἴζεπα 

εχ Αὐτίδπο, Ρ᾽᾿πῖο, ϑίγα οπ δ. Ἀκεσίνην δοπῖρε τοςερεῖς αἰμίςος τείογ ϑέταρο 1. ΧΥ͂. Ῥ.719.. 5 τ 
ααϊδυζάαπι θυυ5 πιαιοτίθιιβ ἐν Μαλλοῖς ξυμβώλλειν τῷ Ἰνδῷ 
Αττίπιβ ἀϊςῖτ ἴῃ Τπάϊςεϊς Ρ. σιό, «4ἀς Ρ] π, ΥἹ», 23. ϑιτΆρου 
ῬΑΠῆπι εἴτις πιοπηίπις }}}. ΧΥ͂, ρα. ὅ9:. 694.. 698. Οετοταπιςς ᾿ἀε[οτίρίετε, Δ ἰϊ5᾽ εηΐπι. 
ετγατ ἀσξ ἘΠ. Ἡατάμϊπιις, υαπάο εχ Αττίαπο ἐδ ἐχρ. ΑἸεχ. 
Μ. ρ.386 ςοΠ Πρὶν Αξεῇηπεπι ἱπ Ἡγάαίρεπ ἱπῇτιετε, Ηγ ἀαίρεπ 
ἴπ [πάππ|. Ῥ ΐδττο 116 ΠοΠτγδτῖ απ τγϑ ἀϊτ τη [πάϊς!ς, νδ1 Ηγ- 
δαίρεη δίπατο τεςερῖο εἰβιηάϊ ἀϊςῖς ἴῃ “4οὐήηενν, Βυποήμευ 
ἐπικλήσοι νικήσρωτα ἀντὸν τῷ ἰαντῷ ὀνόματι ἐσβάλλειν ἐρ 

5 ἀνακ. μοι ὃ λόγος εἰς τ᾿ διακ.} 1πῈ|. ΤΠ. ς. 6. ᾿ ἢ 
᾿6 φασι Τλαποῖς ἨδΠΙρΘ ἃς σοτοτί» 411 μος ΑΡΟΙ]ΟπΙ1 ἐξ 

᾿Ὗ ἃ τεβοτς ποῖεγ, ῬΡαίππι 
δϊο ἱπ μὰς Ηϊ ποτα ἀς ἡ 11π4 ἱ φασι πα] ἰο ̓ποπγίῃ 

οῇ πὐ ρηπιθ, Ῥτίοτος εὐ, ἑκυτϑ. 
»ν ΡἈγάξς, ἃ Θεγπιδηὶ ηποηϊς,; 

ναπιιτν ἐς 60 ααἱ αἰ τοτίμδ ρεομπίδ δαλαματὶ οριις Βαδεδτ, 

αἰϊαίαας 

Γ εἶγοα δαπι ςοηπῆδηϊς. ΑἸ εἰ. 

ἢ 
ἐὶ 
᾿ 

᾿ 
ἠ 

ἘΠ ΡΕΎΨΕΒΙΝ 

-ο φ“τὐνδοὸὰΚι αι 



βαρ, ΧΗΣ, Ἠ. ἰταμιο Ραϊο [πάμπι ἐταηπηϊίονο, Ππλά!- 

᾿μϑαπιοιϑιι. ΚΑ ρίο ΠΟ ΝΙῚΙ 
ΔΙϊαίχιις ἡαιιός, 4α δ ι15 σα ΠΊ6}} γε Πδυθηζον, ἦτι- 
(ΕΠ [[οΠ| 7 4| ἘῸ5 ρθγ ΟἸΠΠΟΙΠ ΓΕΡΊΟΠΟΠῚ 1]- 
1απι, εὐἰπ5 Ηγάγαοζος. ες τογπλίπιι5. ἀσάμςε- 

στοῦ, ΑΑ Κορεπι ἀμποήιις {ππ|ππ| Ἐρ ΠΟ]απι. 
{πηίρῆτ, πα ἀθογίις ψιαπη Βαι ἀλπο5 [δ σογαῖ α- 
ποτί5 νίγιι, Οὐγαθοιπι ροπίο, οπΊηιις ἀἰι!- 

ὉΠΙΠῚ Οπηηΐπο ΧΙ, ἰἴπογο: 14 ἐπὶ πὶ εἶπ ἴα- 
τἰπιο 4114 παι! 648 1115 εἴ, Τὴ πος βιιπιίηε [ὃ- 

᾿ ποπαα γοβούαης. [πάππὶ εχ Οαιιςαίο οτίτὶ, πηα- 
᾿ Δογοησιις [δ] εἰς Πατῖπη αιατη (πιά ας ἤπιε 
οἴπηες.  ῬΓΟΟΟΙΕΙ διιγοπη ΠΊμΪτΟ5 ΠπαιιίραΌ1]ος 
Βυμος αἷπθο (π0 γοσίρεγο. ΠΟΤ Βεπλ- 
τᾶ [λοίεπεοπι ΤΠ ἀἸδη ἱπιηάατο, ἔετγαθαιι οἶδ ἔκετευύςεη 

νὰ τ 
ἈΑειῃιορία, ἧς 1 Οαταάιιρὶς 
Ὁ φοηίτααίςοτο φυϊάςπι.. 

τιιῃι. αΕ] ἀο 115 τοξογαης, δυζογιτα- 
τόπι : [δ ταιη6π δτίαπι 811 Πίμπι ποι ργᾶο- 
Ὅδο, πιδοιπτι ᾿ρίδ σοηΠάοτδης, Ἰπάπμη ᾿ά6Π1. 
Ῥταοίϊατε ι!άσι φορά ΝΙΙας, Ἰἰσθε ἴῃ Ἱπτηιὶ- 
Ποηζοπη οἱ ΓΟρΊ ΠΕ Πἰπι65 ἀοςϊἀαης τι! Πἰππ6. 
Τίμα αἰϊαβ φιοαιιθ ποι Πειμπι τοείμς τεῖτασ 
μα! ἄιιο ςογπια,, [ηἀϊαπι δίηας Αειηϊορί- 
81, ζογι ας, ᾿πβιυζδητεπι Π]Π|π5 απϊάθπι ἴπ- 
ΚΟ α5 84 [0]. ογίξηϊοπι, Παΐις γεγο αα ος- , 

8,5). 
1Π}, « 

᾿ οἰάοπίοπι. ΙΔ γόγο υοπιοάο ςοπείπροτε. 
Ῥοειε Πομπηϊπίδιις, ΠῚ Πγοπηαὶὶ δεδπη τεπὶ- 
Ῥογα Δοίπίπος (Ὀπείγοης ζαϊονοα ὃ Ομοα ἢ ῥεὲ 
τοταπι ἀυζοιη ἀΠΠιιΐη (Ὁ] τούγαπη (αἰ θαςϊε: πο 
Ῥαξῖο σγοάογο πι9 ρΟΠῚς πἴπος ἀθο ἀογε ῦ 4πο- 
ΠΟ ἰτοιτι, Πἰτι65 ΑἸ πποητα (πρρεάϊταγε {Πατιῖπὶ 
ἀγα απ ΠιιΠλἰπἰθι15, γε πιοάτπι {απ Ἔχοο- 

ἀδητὺ εαΐνετγο οεἴαι ἀςίςοηάεγε πἰμποϑ ἰῇ τὸ- 
Θίομδϑ. (0]15. ςαἰοτγὶ ἰτὰ ὀχροπίᾶς [ςοποεάά- 
ΤῊ55] ΠΠΟΠΊΟ40 ται οη Ἐα5 ἴῃ ἰαπτιπὶ ροα- 

ΤΑΝΕ ΝΒ. Κ᾿, όρ 
Ἀὐσω, ες ἄλοιν, «(ὦ ε ΝΕ γ πλῦϊα τε ἕτερα; ἐφ᾽ ὧν αἱ κοίμηλοι ἐκομίζοντο, 

ξς ] -» “ ἤ ἣ ς ς 0 
ἡγεμόνω τετῆς γῆς πώσης, ἥν ΣῪ δραώτης δρίζοι, 

7 Ἀ ͵ ἣ ε “Κγ Ι ἡ ΤᾺΝ] πρὸς τε τὸν βασιλέω τὸν ἑαυτξ ἐγραῷε, μὴ 
νη μ᾽: ᾿ δ) ) " χείρω ἰυτὸν Ουαρδώνε γενέσιϑιαι περὶ ἄνδρα; 
κὲλ ἢ δ 
Ἑλληνῷ τε καὶ 9 ον ὃ. 

᾿ Ὰ Ἰὰ αὰ ᾿ ἈΝ. ΙΒ ι 
Ἅν μὲν δὴ τηδὸν ὦδε ἐπερωϊώθησαν » ςἀδίως 

7 ν ἢ ἌΟΕΤΚ Υ ΝΙΝ ΜΝΤ ΤᾺ μαλιςώ τεσσαρωκοντῶ " τὸ γα πλωίμον ἀυτᾷ 
ΜΈ, ἩΝᾺ ΟΘ΄ ΜΙΩΣ " τοσδτον ". τσερὶ δὲ τῷ ποτωμξξ τάτε τάδε γρο- 

ΣΝ, δὲ ", δι τὺ" αν Ἐ , 
ᾧεσι. τὸν τνδὸν ὠρχεσθαὶ μεν, ἐκ τῇ Καυκά-. 

3 ἡφ 7 ἈΝ, Ἶ 
σι: μείζω εἰὐὐτόϑεν ἡ οἱ κῶτοὶ τὴν Ασιωῶν Ζα- 

7 Ὶ ΗΝ τ τς 
τωνδὶ “τὠντες ἡ. τορόχωρεὶν δὲ, πολλὲς τῶν γαυ-. 

, ἌΣ Δ ΝΟΥ ΤΗΝ 
σίπορῶν ἑαυτῷ ποιξ μένον ἧ. ὠδελζο δὲ τῷ Νεϊ- 

ἘΣ ἀριν᾿ ὑγὲ Φ 516 “ -. .3, Ἄρ ννν φκ“- λῷ ἡρωττοντα ". τῇ τε ινδικῇ ἐπιχέϊσιϑιχι, γῆν 
ἀν Ὁ Ν ͵ . ΛΩΝ Ὧν ἢ 

τε ἐπωγεῖν τῇ γῆ. καὶ ποῶρέχεῖν Ἰνθοιίς τὸν Αι- 
Ἷ, ἍῈ 3 δ᾽ ἐν ͵ 

γυπτίων τρῦπον σπ είῤειν. χίσι δ᾽ Αἰθιόπων τε 
Ἁ “ νον ᾿ 

καὶ Καταδέπων 7 ἐρῶν εἰντιλέγειν μὲν ἐκ εἰξιῶ, 
τς γὺς ᾽ ν ᾿ : 

διὼ τὸς ἀπόντας" καὶ μὴν ξυντίϑεμαί γε, λογιω 
ς ἐ Ἑ ΣΥ οῖ ε .ν - , , 
ζόμενος τὸν ἰνδὸν, ὡς τατον τῷ Νελῳ ἐργῶζε- 

᾿ ͵ ν δ τον Ύ δ, " 
τῶι» μή γιζοομένης τῆς ὑπὲρ ἀὐτὸν χώρας ὃ, 

». Ν ΦᾺ Ν ͵ οὖ “- 

καὶ ἄλλως τὸν ϑεὸν οἰδὼ κέρωτα τῆς γῆς ξυμ- 
τ κι, ἴ ἐ δι ὑὸν 

πέσης " Αἰθίοπες τὲ καὶ Ινδες οἰποζλαΐνον- 
7 Α δ ΑΥ͂ Διὶ νι ΓΟ 

τῶ» μελωίνοντω τε τὸς μὲν ὠρχοίενξ ἡλί. 
ς ἃ ἴω. ΩΣ “ 

τὲς δὲ λήγοντος. ὃ, πῶς ἂν ᾿ξυνέξαινε περὶ 
ΝῚ ᾽ ΓᾺΝ γ ) δω μιν χννν νν ἂν ὦν", ν 

τὲς ὠνθρωπὸς. εἰ μὴ Καὶ τὸν χειμῶνα ἔν 
Ὶ Ν Ν ᾿ ἢ Ἀν “, 

ϑέροντο: ἦν δὲ ἀνὰ πῶν ἔτος ϑάλπει γῆν ἡ- 
; ΡΥ “Ἂν 

Ρ -“ ΡΥ ἐδ : ἤξο γψν “᾿ Ν ἢν λιος»; πῶς ἀν τις ἡγοῖτο γίφεσθαε ; σῶς δ' 
ἈΠ ΗΕῚ ͵ “γἢ ΟΝ ὍΣΑ ΔῊΝ Ν τῇ 
ἂν τὴν χιονὼῷ χορήγον τοῖς εχεῖνῇ ποταμοῖς 

“ ᾿ εὐ λὶ δψον ᾿ “ Α γίνεσιϑιαι, τῷ ὑπερωίρειν τώ σφῶν οἰυτῶν μέ. 
- ᾿ ΟΝ ν “ , ᾽ ὙΠ ᾿ , 
τρῶν» εἰ ὁε καὶ ᾧοιτῶν χιῦνω ἐς το ὕὅτω προ- 

«ΑΝ ᾽ Ν ἣ Ἄ 28 
σευλω", πῶς ἂν ἀυτὴν ἐς τοσόνδε ὠνα;χυϑῆνωι 

9 9εῖον 7 νἱά. (116.1. ς, 2, ποτοὶς. 
ὍΑΡ, ΧΙΙΧ, τ τεοσαραίκ. } ξάπι Οτεἤᾶς ΠΟ 7τ|6 Βα ς 

Βυπιτηϊς [ατίτυ ἀπ ἐπὶ ρσο ἀϊαΐτ; ἵπτο νοὶ [δε ΠΊπγις εἴ, σξη- 
τιιπὶ {Δ αἴ ἤττογα νττίπηις ἀπλτεξ ᾿ποϊς 6 πὶ Αἷϊ. ν, Ατγίαη, ἀδ 

φαδιοτὰπι χαοίάαπι ἀἴσογο; αἷτν 46 πὶ ςα] οὩ] πὶ ἐδ 4α τι; Ασα 
σῖλπ, [πάϊς, Ρ. 514. Μεσαβμεπεπι νοὶ πιεαϊοςτβ εἢ Ὁ 
{αάϊοταπι ἀπιρ ἰειἀϊπεπὶ 1πᾶ0 τεἰδιιογς, ϑέγαθο αἷς, Ρ] Ἰηΐπ5 
ΗΝ]. ΑἹ, 23. φωσάανα πηπαγηη ρροαοβεα μη μάνα ἰφεϊογερὲ 

κΑὴς εἴτε ἀεὶ Σιξῇ 

,ϊμον ἀυτᾷ τοσᾶτο 1 πεπιρὲ ποη οπιηῖδιι ἴο- 

Π Ροτογαὶ, ΧΙ, ἤδάτις ρατεθσαν Ἰατίτι! 0 εἴϊις,. 

115) ἡυιπὶ αἰ πιϊάϊο ΠΥ} 18 τὶ Θ᾽ ετπιδηῖοο : παπὶ 
σα πὶ ΗΪΓραπίςᾶπι ςοπβοίιπι, 4υαπὶ μοτὰσ 

ἱ ΚΟΥ ἈΜῊΡ 
9. ῬΙΙπ. ΥἹ, 22. 

! ιδεπιὶ ϑτᾶθο ΧΥ, ρΡ. 7οΖ: 

Ρι σά. ἊΝ “ 

δά εἰαγήϊενπος Ηγάαίρενι, φιεαίηον Αἰϊος 

δ ΤΑ τέρὶ ρεὲν (8 θέγο παμήραδηϊες τε: 

[, νὲ εχ ργᾶες, σρ Ρματεῖ, Ἐαὰ : ̓ 

ἑαυτῷ ποιμενον 1 Ρί᾽π, ΥἹ, 22, Μά, 

γιεγ! ὅδ᾽ ἘΠ ρ4{5. 

Ῥ. σ15: ; 
ὅ ἀδελφὰ δὲ τῷ Νϑλω πρώττοντα ὅζο. 1 Βος ἱρἤτηι ἄς Ιῃ- 

40, φιιοὰ πεπὶρο ΝΙΙ ἰπίξατ ἐχαπάοτ, πάνγας ὃς Οτοῆαϑ ἀριιὰ 
ῬΒοῖιαπὶ Ρ. 14.4. ϑιγ250. ΧΥ͂, ρ. ὅδ. 

7 Χιόσι δ᾽ Αἰϑιόῆ. τε καὶ! Καταδέπων } πεπιρα ΟΣ ΤΠ ΣῚ 
ἔμπι Γεπϊεπτῖα, ΤΠ πὶ ἐχ πίυῖθιι5. ἴπ Αοτί ορία ὃς ΟἈγαάμριδ 
οἀἀεπείδιις οτοίςοτγδ, να, Ρ]Ίη, ΗΝ, 110. Ψ,, το. ὅς ρ]υγίδης 
γοῆηαπι. Ἐδπι ποῖον [ἐπτεητίδπι [πάϊ οχε προ ςΟ πὶ Πττ- 

ὃ τῆς ὑπὲρ αὐτὸν χώρας  γιοη 47) 272 πεῆτρε Ρατοραηιῇ 
ἱπεο!Πρὶς τερίοπεπὶ, νοὶ Ολυς δῇ, νπάς οτίτιγ, Ἦλδες εἰξ 
δηῖπὶ ὑπὲρ τὸν ποταμόν. . 

9 κέρατα τῆς γῆς συμχάδης] κέρας δὲ ξογη, φυϊςαυίᾷ 
Ῥτοηιιπεῖ», ἀτῆτα δἄδο τὸγγᾶε οί Π| ΡΓΟΠΊ πο ητῖΔο Ἀταϊό ὁχ- 

ἐγεπια, Ἐγόαὶιοπϑ ἰὰ δΡ. Ρ]ΙΠὶιπὶ : ἧς, ΠῚ, 7. ΠΑ  Ατῆ 414: 
ἄαπι ρατῖξ Πι1 ἰἥο ξογρμις ἐγ γε ἀἰοῖτ, Τπρῖα “ταφῆς δέ 
Λειῃίορία ἀιιο κέρατα οἴΤὲ τοτγᾶο,, αἷς ΡΠ οἤταῖος, αλοα 112 
βὲν [Ὡς ογέδ εν, δε νευ[ι5 ὁεσλάθη σοῦ πη καἰ πιὸ Ρτοπιπεγεῦὶ 
Λετμίορίαπι πεπιρ νοςᾶξ αἰ! ς4μ14 ΔὉ Αεσγρῖο δα Μαιιτῖ: 
ἐλπίλο νίατπιο ΤἰποίταπαΒ ῬΓΟΠΊΟΠΕΟΥΠΙ πὶ ἃ πίρτί τοϊοτίς ἢος 
τλϊπῖδιι5 Δα δίτδει, αιυ8π| ἑσήτέριον χέρας τοῖτας Ὁοοίιρατο; 
νὰ [πα τὸ πρὸς ἕω» ἀϊξίς ἐξίαπι ΠΕ ΥὙἹ, τ ΥΒὶ νιάς ὀδίοτς 
ἠλξά. τ ᾿ ἶ 

το εἰ δὲ φοιτῶν χιόνα ἐς τὰ ὅτω ἀρόσειλα 1 ἕαδς γίνε δά 
γοιθᾶ βυϑίζοντι Αἰγύπτον ἰης], πο νογῖς Μογεῖἑις; Αδῆιΐ- 

1, στέλεο- 

Ῥγοϊχίοσ μᾶς ἰπ γε Ατγίδῃ, ἰπ [ηδϊςῖς 
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πέλαγος ; πῶς δὰ ὧν ἐἰποχρῆδεοι τιταμῷ βο- 

ϑίζοντι Αἰγυπῆον 

οὐ Τὴ δὲ δια τῷ ἱνὸξ, πολλοῖς μὲν ́“σο- 

τωὠμίοις ἵπποις ἐντυχξϊν φασι, πολλοῖς δὲ προ- 

κοδείλοις ᾽.» ὥσπερ οἱ τὸν Νϊλον αλέοντες. λέγε- 

σι δὲ καὶ ἄνϑη τῷ ̓ νδῷ ἕνα, οἵω τῷ Νείλς 

ἐὐαφυσιοιιι καὶ τοὺς ὥρας, ὡὶ περὶ τὴν Ἰνδικήν 

εἶσι» χειμῶνοι ̓ μὲν ἀ ἀν εἶναι; ϑέρας δὲ δὲ πνι- 

γηρώς., πρὸ δὲ τξτο, ἄρισα μεμηχανῆσϑαι: τῷ 

δαίμων "", τήν γαρ χώραν ἀυτοῖς ϑωμὰ ὕεσθαι. 

ζ ασὶ δὲ καὶ ὠκῶσαις τῶν ἱνδῶν, ὡς ἀφιανᾶῖτο 

μὲν ὁ [δ λελέ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τῶτον . ὅτε ὡ- 

ναβιξάζοιν ἐ ὠυτὸν αἱ ; ὡρωι" ,. θύοι δὲ ἀυτῷ τάυ- 

ὴ ἦε. τε καὶ ἵππες μέλανας. τὸ γὰρ λευκὸν ἀ- 

τιμότερον Ινδοὶ τίθενται τ μέλανος; τιμιώτερον 

δὲ, οἵμαι", τὸ ἑαυτῶν χρῶμα. ϑύσαντα δὲ κα- 

τωποντῶν Φασιτῷ ποταμῷ χρυσδν μέτρον. εἰ- 

κασι μένον τῷ ἀπομετρξντι τὸν σῖτον. καὶ ἐφ᾽ 

ὕτῳ μὲν τῶτο πρόΐτ]ει ὃ βασιλεὺς, καὶ ξυμξαλ-: 

λεσίϑιαι τὲς Ἱνδες- ἀυτοὶ δὲ τεκμαίρεσιϑιαε τὸ 

μέτρον καταποντξσθαι τῶτο, ἣ χὰ ΟΝ ἨΩ 

τεῆαι ̓ ὃς βρη χὼ ᾿ἀδωῤου λοι ἢ ὑπὲρ ξοίμς 

μετρίας τϑ ἜΜ στε! ὡς μὴ κατακλύσειε τὴν 

γῆν. πολὺς ἀφικόμενος. 

ΠῚ μυθόταν δὲ ἀυτὰς ὑπὲρ τὸν ποτωμοὸν ἤ- 

ψῖν ὁ Ξμν τϑ πϑημτε ἡ ἐμῶν ἐυθὺ Ταξί: 

λων". Γ τὰ βασίλειο ἢ ἥν ἝΝ ὅς φολὴν δὲ εἰ- 

γνώ τοῖς μετὰ τὸν Ἰνδὸν λίνα φασὶν ἐγχώρίε᾽ ̓ 

καὶ ὑποδήμωτω βύξλεῦ, καὶ κυνῆν ὁπότε ὕοι" 

καὶ ̓ βύσσω δὲ τὲς φανερωτέρες εὐυτῶν οἰ πϑάις 

1[10.1..ς9.20. 

βι5 ἐχυπάαγε ἀϊςεπηις ὃ αποπιοάο {ῆςεγὸ 
ἢπαῖο τοῖαπι Αδρυρίαμῃ ἱπιιηαπτὶ ὃ 

Ια Τπάτιπι αὐζετη νει πῃ παΐτοβ φαΐ ἀεππι. Οαρ, ΧΊΧ,, 
(ε ἰποι τ αἰπης Πρροροίαπιος, πγαΐτοβ σγοςος 
ἀϊ]ος ̓τεπι., χιαῖες ὅς ΝΊΙαπη παιιραητίθι15 Οος 
συγγδηζ. Ἐ!οτος ομίαπιὶπ [π80 οτος αἰμης, ψιᾶ- 
[ες ἱπ ΝΠο ριυ]αϊαπι. Απηὶ τεπιροίϊπατοπη δι: 
τεπὰ ἴῃ Ἱπάϊᾳ ἔεγαης ἤγεπιε οαἰϊάαιπ εἴϊξ. 46- 
ἔτεα νετο τὰπι ξεγιάαπη, ντ (ρἰγίταπη Ῥγάροῖα- 
ἄχτι. Αὐιιεγῇις πὰ ταπθη ὁρηπιε Ῥγοι 8 
Ῥεαπι: ογεθγαβ εηὶπὶ Ρ ππ1185 ἀραιὰ ἐος ἴῃ τεῖ- 
τᾶῦι ἀοοίάεγτε. ΑὐάιαἱΠδ ετίδιτι [8 40 [πάϊς 
ττάάππε, Ἀθσεπιδὰ ἢπαίαπι ᾿Παπη δοςξάεγε» 
αιαπάο εαπὶ τεπηρε [85 Ἄχτο τ, πῖσας ταιγος 

ἐσυοίχιε ̓ ὨρτΟΣ, Οὐπάϊαὶ ΠΕΠΊΡΕ 
ζοἸοτῖ ἂρ τά Ἵ ἀπὸ Πἰππ5 {Πα ΠΙΡΤῚ εἰϊ ρὶ 

ἰἷο ριτο,, ξβοίαπι ργορσὶ- 
Ἅτες ἀυταπι εις ἀϊ- 

Ἰεγρέγε διιγεϊπὶ 

ταῦ. Οἱ νέο ἰά Κοχ Ὡεῖας,, πηπίπις αὔτ- 
αι [πάο5: {εἰρίος τάτηξῃ οοπἰεοίῇξ, πιεπία- 
τάτη 1Π|Π πὶ ἄσπης ἴν: ΕΝ ῬΓΌΡΓΕΥ Βἰδααπιν 
ἀἰριιπἀδητίδιτι, 405 ἀρτίςοας πιο α 5 πηει π-- 
ἴΓ: 41 ῬΓΟΡΙΟΓ πιοάμπι Δααῖς Δα ἢ] δ οΠάμΠῚ, 
Ὧε τοῖτᾶς ἱπαπάφης, ἤπαΐο πιᾶίογα ΟΠ ἱπιρα» 
τὰ πακοτὸ 

ἘΝ {ιρογαῖο Δικ ἃ Ἀμμ εἰς ἄαζιϑ τα- (0, 
ἐξ νογίις Ἱ αχιῖα, νγθεπι, 605 ἀδάιιχίς, νθῖτο- 
σία ἐγαῖ Ἰράοπιπι, Κερι5. Ψεῖεξ. αὐτοπη τιᾶῃς 
Ἰπάτιτη Παδιταηείδιις εἴα παγγαηξ εχ πο ςοη- 
ξεέζαβ, συΐπς111α ἔεγαχ οἴ τεσίο, ὅς ςαἰσραγηδηζα 
οχ Ἀγ θοτιπι ΓΟγΕΙς 15, 5 σαϊογιιπη ἴτο ΠῚ Ρίαπο 
ὑπ νὰ Φ ππιαχίπις γαγο ἹΠπ|ῖγοα ΘΟΓΠΠῚ ἘΝ 

ἂς ρἴαπε γεγεῖς πα Π4ππ στγᾶπὶ νεγρόοσγιπὶ ΡΠ οὔἶτατι Πα εη 5. 
[εἀ εχ 'πρεηῖο ααϊςαυὰ 1 ἴπ πιθῆτοπὶ νεπεγῖς Ὀ4Ιθυτίθπς ἈΠι- 

παςοίπιι5) ἰτα Ἐηἰπὶ 116: 5 φηοά γράρές τὶ ητάηρ εβ,) 4πο- 

γτοάο γ710γ1 ἰμεαέία ἦ ἐάηῃ ἰογηρίριφιιεονα γγιαγε εἰ μγμείεγ ἐπα. 
ΕϊΞς μος ἱπρτίπιϊς ἱπιρεαἀϊπιεῆτο ρατο Βα, ᾳποά νοςεπιν 
πρόσελα ποη 1Πτε]]Ἔχεγῖπὶ (λτἰ6. Ἑδάεπι Οτιτογιπι ταῦ" 

Βαᾶμεγαῖ ηιοηιις ὃς ϑαἰπιαίπιιπι ) 4111 πρόστιλα γεὶ προσήλια. 
επιεπάδθαης : ὅς ἴτα ετίαπι ἱπ ςοά. Ὑτθίπαιε εἰς, ὃς Ψ γατ8]. 

ΝΙεςίβποτα βαῖθοσ {ΠΠ4 ν0Χ» Δτ ’ΙοςῸ ριδείεηε ἱ ἱποοπιθηῖ- 

ἐη5. ϑ8|ς προσήλϑς οἴκες Αείςμγιας. ἀἰεῖς ἱ ἱπ Ρτγοπιείῆεο ν. 

410, ν 8] ϑοἢιο! δίῃ. ἱπτογργοίδτιν πρὸς ὕλιον, δρῶντας ) βιῥεκ- 
ἈΝ, Θ:Π|Π]|ο πα 4118 Ἰοσιιπι ΠΡΟ] 15, 41 ἀυλὴν πρέσηλον 
αἰχίς, ἀάιιςῖτ, Ἐοτγὶ τάπιθπ ροτείξ πρόσελα, Νπι ἕλη ὅζ 

ἄλλη (νε εἰ δρ. Ἐπβατῃ. δὰ ΟΠ Ρ.76. ) οαἴογ δ [ῥίενάον 
εἴν, αιιὲ ἃ (ο]6 νβηΐτ: γπάδ γθγθηπὶ εἰ λεῖν» φιοὰ εἴ ἡλίῳ ξηραέ- 
γειν» ἈΪΙΔη116 ΕἴΠ|5 ξεπετί5, ἱπτεῖ 4186 ὅκ πρόσειλον, ψιοά Ἐυ- 
{πατῃϊι5 τε αΐτ πρὸς μεσημθρίαν τετραμμένον » γμεγἠάϊανιο ῥιὲ 

ἐχροίζειη, ηαοά ορείπιε φυάγατ πη Αβιβίορας ὅς [πάος,4μ- 

διι5 νϑγεῖςα}15 [Ὁ] οΠἢ εἶτςα πηουὶ ἀ16Π1. 

ΟΑΡ, ΧΙΧ. τ Κροκοδείλοις] 46 Οτοςο ἀΠ]1ς5 Ιηἀ] Αττεῖδ- 
τὰς 1. ΥἹ. Ὁ. 378. 

.. 2. ἄνϑη τῷ Ἰνδῷ ναι ] ἢς ὃς ἔ10 5, 4ιιαἴδ5 ἱπ Αοργρίο ρτο- 
Ρε ΝΊΙμπι πλ(ουηταγ, τῇ Πττοτίθιις [πάϊ ἃς Αςεᾶπαε ργοροσ- 
ταϊηατε Αττίδῃ. Αἰ1]. ς, 

3. ἀναβιβάζοιεν ἀντ. αἱ ὧραι 1 ὥραιν λᾶς βιμΐος ἀνωβιβείο 

ᾧασι νι ΕΠ Δεαυΐηο φϊτα ἴμπεν ἈΠ ππεμῖς πείνς 
τίο ἃζ ϑερτεπιθτε [επηρετ 111 [Ὁ]εηπίδ ρεγαόξα βυτεπι. 

4 τιμιώτερον δὲ οἴμωι  οπιης5 ποῆτὶ σοάϊςες μαθεης δὲ» 
οἷμαι» σιοά ὅς Μοτεῖίας ἱπαθπεγαῖ: σεται πΊα 8 ἔξεστι ροτεῖ, 
Ο ετεγιπὶ σεηιίπαηι σαιπι ΟΡ 4ι8πὶ Ἱπαϊ πίρτα δηϊπιαὶῖα 
οὔταίεγε ἤυιιΐο, πιϊπίπιε ΑἰΤεαυίτοτ ΡΠ οΙγατι. Ουλπι. 
τῆλπι εἴς ριιτο) αποά 115 καταχϑονίοις, 4ιΙοτιπι Πιδητῖο εἴς 
ἴδπὶ ἱπξ ς, ΧΧΧΙΧ, πίρτιπι σςο]ογεπὶ εὐἰδυιετῖπε, φεῦ ἐπα 
ξανίοις. δὶς ςεῖῖα [πη ϑυπθ οἷς Ῥγίβαβοτας, 4.1 Ιπάοτγιπι 
Ρτοξεοῖς αἰ ρ]1πα., εἰξ : μελανώρε ἀπέχον» χϑονίων γάρ. ἐξε 
ὯΝ Ηἴης (οἱ! Βατάαπεϑ αἰδιιπι ἱπιπιοϊαδας ΘΠ ΕΠ. ἴὰρ. 

1. ς,31. ὶ 
ΟΑΡ. ΧΧ. σ ἐνθὺ Ταξίλων 1 νἱ 4. ποιᾶτα ἢ, τὰ ς. 12.π,9ὲ 
2 τῷ Ἰνδῷ ] 1. ς, Ιηἀίατιπι Ἀερὶ. 51ς ζ, 1,1. ς,.20, Ἦγβ.}ὁ ἐ 

Μῆδος. 
3. λένε ἐγχωρίων 1 νἱά, [.44].1. Ὁ 1. π. 4- δεῖπε, 1.1. Ἔα 

π. 17. ἘστΠΊΔΠῚ Ὑοδίατοια πὶ Ηρ ἀπρεπεῖς 
5 ἀεί δ επιεπι νἱά. ἀπὶ 4η.1 ἱϊς. Ρ.519.. -ςοηᾷ ἄζ ποτ. ΠΡ 
{πεο]]1ρίτιιτ Δυτε πὶ λῖνον " ἀ  πιδοτίβανἠτείεῖς, ἢ ἔριον αἰϊϊᾳ 
ἀϊέλιπι; ἄε μος ἠἧγο ἰ4; ΡΙι Ἡλασεθ θυ Ρταβειητῖς 
Ῥι5». ερίτ θα  πιαί, δά 80 Πη οι. ΠΗ ἱ 

4 ὑποδήματα βύδλε] Αἱ Α τγϊΑπιιϑ. λευνζϑέρμιατος ὑποδηματᾶ 
ἐος φείϊαγς ἀἰοῖς : ὡ τεὸς ἐχ αἶϑο εογίο 1. ς. Ρ. 540. Αεργκ 
Ρτῖ5 (λςεγάοτίθιις ὑποδήματα βύβλινα τεϊδυῖς Ἡογοάοτις ΠΡ 
37. τ}1ὰ ὅς Ῥγιμαροτῖςα ΡΒ οίσρβια ἰδιιάατ, γἱα.1.Υ1. ς,20.. 

1πάμ. 

ον 



͵ 

γχὰδ., Π᾿ ς, γ0. ΑΡΟΙΓΙΟΝΙΙ 

τηάαϊ, Βγπιπι διιζοπι εχ ἀγρός παίει ἔεγιητ, 
4ιᾶς ἱπξεγογίθα5 ραγείσιιβ ροριι]ο {πε {{πῚ}}15, 
ξοΙτἴς δαζοπι (811 ἀδαϊίραγοίαγ, (δα {ππ|- 

τς ας (δ δγο αἷἱγ Αροϊοηίηβ, ψαοά ἔιΐζο ἃ- 
τ μδαΐ, [4υοιη ρείϊαθας  ποη (ΕΠ Π1}15 εἴτι. 

ΒγΠπι5δυίοπη αὉ [πη 415 π΄ Ασρυρτιπι τγϑηβίογ- 
ταΓ, παυϊτἰς οτς νι δά μι θῖτα. ΤΆχιὶα ντ- 
δέπι μάρμείν, ὦ δ δητίηιια ΝΊπο πο πηι]- 
ται ἀϊβεγγα, ππιγ15 διζοιη τπππἰίαπη εἰς πιθ- 
ἀϊοοτίτεσ., γε αγάθςαα ἔεγς (οἱθηΐ οἰμϊταῖος, ἈΘ- 
σἴαπι ργαοογς νἶγο 7 γορπιπι ᾷ ΟΡεποηῃ, 

)4 οἰ᾽πι τοπαῖτ ΡΌσι5. Δητε πποεηία τεπι- 
πὶ (ς νι ἀπ. αἴπης. ἤθη τθἶτο σΘΠτιΠῚ» 

Ρἰάς, 1 Ιπὶρίο 
», ΠΏΉΠΙΙ5 

ἿΠ σοι 
ἕξαγας ἐχῃϊθξηγοβ. ΡΟ- 

Ἵ Πι ς Ἰροίϊα ἀεἰϊπεατα ογαῃζ 
οτίσμαϊςο, ἀγρεηίοαιο δὲ ΔΠΓῸ.. ἀἴα 6 Δ6ῈΓΕ 
Ὠΐστο, Εἰερ απ, 6481, πλ ΠΠτοσ, σα] οαο δὲ οἰγρεὶ, 
ἰιδίτας ὅς τεῖα, »]ΔάΠΠσυιε,6χ ἕοττο οὐπηΐα Ἐπ ιαα 
ἐρτορίας ρἰέτιγαο οἰ ἰπιἀοΐος : νογοὶ ργατία, ἢ ἃ 
Ζευχίάς νεῖ Ροϊγρποίο,, 4ιις Επρἤγαπογο 8}1- 

4υϊά ἢς ργοξεξειμα,, αυΐ τη νυ γ 5 σῖτα οχργῖς- 
τηρηάϊς, δὲ ἀπϊπιδπάϊς αιαί! ΡΙζξιγί5,,. τοάμ- 

. . ᾿ Η ἀν ἥ- ΣΝ ΕΗ 

5 ἰτοπι δὲ ἐπιποηγιθβ.. 
ὃ ΕΥΩΣ ΔΥ Ἢ 

ς τὴν δὲ βύσσον φύεδϑ αι δένδρα Ἵ εἰξ αιξεπιὶ βύσσος λίνα δος 
σαν ̓νδοῖς. Υἱά. ΡΟ εχ ΨΊΙ, 17. ΡΙΪπΐυ5 ισαπε Η.Ν. 1ΧΙΧ, 4. 

ὺ ὀγήϊραεγνα ἰΐγιεη ἀϊκῖτ. Νοπ δας. απο Ἀτδοτίδιις σγείσης 
{Πᾶς [ἢ εοΐε8 ». οὐιπὶ οἰ πᾶτε ἐήρρεηρι 6Χ οὐΠ1Π|0Ὸ ηδίσατιγ, Α6- 
ΡΥ ρει ΠῚ Ἔθυμε ἐήγεμσγ ἔγυτισα ογοίςις βοῆγρίο. νἱά. Ρ]Ίπ. 
ΧΙΧ,» Ουοὰ ἐἠραηεηγιιθ Ἀπ ἰάγιαρ ἀἴσετε ἀερ οί, ἀπ δίις ῃδε- 

ΡΟ ΙΟΧ], ς. Βγιζως ἰτααιιε ΠΟ Ίοτ ἐἠαὲ, αἴπς ετῖαπὶ ιιοά 
ἌΥΘ οτ δι15 οΓείοίτ, ( πδπὶ 1.1 αποήης νάτίμπι) ἤρεοῖεσ, Ῥγδε- 
[ατιειηπια διιῖεπὶ ὀγηως εἰ ἩςὈτγαξογιιπι. ν. Ραυίδης 1.1. νδὶ 
εὐπὶ εὰ ΕΪεᾶπὶ ςοπιράγατ, δι ἢλιιεάϊης ἀϊξετγε ἀἸςῖς, ηιι8ε 

πιαϊοτ πτῖπ Ηδθδγᾶεδ. ςοπηξ Βγαιπίνπι ἄς Ν εἤῖτ. ϑὰςετά, 1.1. 
ς. 6. Ρ.1:6. (ἢ. οἷκ φλοιῶν ξαινομένης βύσσε ἐπ σογτῖςε ὄν] οαγ- 
»ηΐηάΐαε [τὶς ἴπ [πεϊϊὰ ετίαπι Ε οτὶ οδίεγματ Ἐυδτῃ, δὰ Ὁ 1ο- 
φαγῇ, ρετγίερ. γ. τ107. 61 1ὰΔ παδεῖ εχ ϑίγαθοπε ἰ. ΧΥ͂ Ρ, 693. 

ι :ά εὔϊε ρυκεπι φιοά Βογεόαβ εἰξ ποιεῖς. 
ἴ ρατῷ τρίβωνι 1 πεπιρε δγ70 σοἱοτ (μόβαιι : Ῥααίλη.]. 1. 

ἂς ΕἰεΑ Ὀγ! ἀποδῷ τῆς Εβραίων » ἐςὶ δὲ ἐχ ὁμοίως ξανθή. 
ὶ 7 ῦν ἱερῶν 1 Αεργρεῖος ἱπ (δοτῖβ ἐἠμεοῖς ν οι θι5 

πι. νἱά, ποῖαι Βγδιιπῖο ]. ς. Ρ. 134. 
ἤξιλα μέγεϑος  ἀε ντδῖ5 ἀπηρ! τι άϊπε ὃς ορίδιιὸ 

ις ἀε ἐχρ. ΑἸεχ. Μ. Ρ. 328. ϑέγαδο 1. ΧΥ͂. ρ. ὅ9ι.692. 
9. ἀνδρὸς] ἢς οπῖπες Μ58. ποβτί» Βαδεῖηιε πος ορεἰπηιπὶ 

{επίμπι, νι ἀϊσαπτυν ΤΑχῖ]Α Ἀερίδπι τιπὶ ργαε ρα ΠῈ ἐργερίο 
Ἶγο Ῥοτὶ τερηαπὶ της Οὔτ πεπτὶ, ϑ8:ς ρᾳῆηπη ανῷρ Δδίο τα 

{ΠῚ ρτῸ βέγο ἐργερίο., 4014}1ς5 ΡΉτδοτες, {15 ραττίδυ5 ρτῖπ- 
Ἱ [πὶ [6 Π6Π5) νγραθλτιτ, Ρτίοτγος τάπιεη Ἐπ, 

Ρε ᾿4ποά ποπιεη Ρτορτγίαπι νἱι πὶ Ἰπτετρρ. : 
νι άειατ. ϑὶ ποπιεπ ΟΡτΟρτίμπι ἃ ηἰτ- 

ἀϊος ν τπ, ἴ ιοά ᾿ακόττα Πῖς ἐπε τ 
ῬΑ πιδοτθγας ἔς 2 Μ 
Ῥ. 517. ϑῖγαδοι ΧΥ γ 

1ΠῚ ΕἸ Ε ΟΤΠΕΣ της 

ς ὃς Μανδρ. ΣὉὉὃΘὃὀὍὋ΄ 
τ ἔχοντος) 4ιοα Ἰτί4οπι ἔεττὶ 

«Ἴ κογχυλίας λιϑὸς ἀρυιὰ Αὐἰβορβαπεπὶ 
᾿ ϑρυὰ Χοπορβοπίςπι εἱς αἀἰοίτις 

ἰδηταηάϊς 
᾿ Ἡ δὼ 

Ῥἢ ΑΝ ἘΝ 515. 7ι 
ἢ Δ " 

“δος Ν Ὡ.} 
ἐςάλϑαι. τὴν δὲ βύσσον φύεσθαι δένδρε" φα- 

σὶν; ὁμοίῳ μὲν τῇ λέυκῃ τὴν βάσιν, παραπλη- 
͵, δ ᾿ς ΜᾺ ᾧ Ὁ ἀν κέῖνι,-. " 

σίς δὲ τῇ ἱἰτεώ τώ πέτωλο. καὶ ἡσθῆναι τῇ 
7ὔ ᾿ 

βύσσω φησὶν ὁ ἀπολλώνιος, ἐπειδὴ ἔοικε Φαιῷ 
,͵ 

τρίδωνι “. καὶ ἐς Αἰγυπῆον δὲ ἐξ ἱνδῶν ἐς πολ.. 
γος Σὲ -“ πὰ Ἃ 

λοὶ τῶν ἱερῶν φοιτᾷ ἡ βύσσες. τὼ δὲ τάξιλα 
δ εν Ἂν 59 δ᾿ Ἢ 

μέγεσος μεν εἰνώε κώτω τὴν Νινὸν γ) τετειχί- 
Ν , “ ε Ἷ 

σϑαις δὲ ξυμμετρως . ὥσπερ οἱ Ἑλλάδες. βα-. 

σίλειω δὲ εἰνωε ἐνδρὸς ", τὴν Πώρε ποτὲ ἀρχὴν 
ψ δα ταὶ χ ΒΕΝΟΣ ΕΥ̓ ς, σις ἡ, 
ἄρχοντος ". νεῶν δὲ πρὸ τῷ τείχες ἰδᾶν φασιν, 

ΜΟΥ. ἀλλ ςς Ων»: ( 
ξ παρὰ πολὺ τῶν ἑκατὸν “οδν λίθς κοζχυ- 

᾿ ὌΝΩΝ Ἰκ ὦ 
΄ ΩΝ ᾿ δι γὮ γ᾿ 

λιάτω ". καὶ κωτεσκευώσϑαί τι ἱερὸν ἐν ὀυτῷ, 
- ΙΝ ᾿ Ν Ν 2 Τα ἥτηον μὲν ἢ κατῶ τὸν νεῶν"", τοσϑτόν γε ὄντω 

καὶ περικίονο , ϑαυμάσαε δὲ ἄξιον, χαλκοὶ 
ἃ ΠῚ ὴ 

γ86 

γραμμένοι. τὰ δὲ Πῶρε τε καὶ Αλεξαίνδρε ἔργα 

γεγρώφαται ὀρευχώλκῳ, καὶ ὠργύρῳ, καὶ χρυ- 
ν Ἷ 

» ᾿Ν ᾿ “ γ 14 λα " Ἢ 

σῷ, καὶ χωλκῷ μέλανι ἷ, ἐλέζδαντες, ἵπποι, 

τ ᾽ ΘΝ ͵ ΠΡ 
σινοωκες εγκεκροτήντοις τοιχῶ εκες τὼ γε- 

φρατιῶται. Ἀράώγη καὶ ὠσπίδες, λόγχας δὲ καὶ 

[βέλη . καὶ ξίζη. σιδηρε πάντα. καὶ ὥσπερ 

λόγος ἐυδοκίριε γροιζφῆς» οἷον εἰ Ζέυξιδὸς ἀητὶ, 
Ν αν “ δ ) δ ἢ ἢ Πολυγνώτε » ἢ Ἑυζξρωνορος . οἱ τὸ ἔυσικιον " ᾿, 
ὌΝ Ἢ πεν αὶ ιδ Ν δὼ ἱ 

σπῶσαντο, κ͵ὶ τὸ εὐσνδν , καὶ τὸ εἰσεχον τὲ 

μ᾿ ΡΛ}... τ 

: ἊΝ Ι ὙΠ. ς. 23. Ρ.349. κογχυλίας Ἰαρὶ5 Ηεΐγεμίο εἴ λέ 
ος σκληρὸς ἔχων ον ἑαυτῷ κογχολίες τύπες ἤρηγ4: εὐ» 
4165 Βοάιε Ἰαρίάες ραΐππι κπαύονο ἘΠ΄ ἡ 
ΡΠ ρατιπιἀοπεῖ, Δ Ἰβίεας κι γχι λιατον ἀριιὰ ποῆτιπι» 
Ἰραία πὶ ρυτο εἢἙ ππάγπιοῦ δ ν᾿ κυ τμδῳ Νεπιρς κο- 
γχύλιαε ἔσρεωρ ἴατιτ κα πορφύραι ντ Ἠείγ οἷ. αἷτ, φαο ἃ ποτι[Π- 
πιὰπι, Ματγίποῦ ἀὔζοπὶ ΡΟΓρἢγγειϊ οι ἢ ΟΥ̓ΠΑΠΊΘΠεὶς νος 
τοτατη ἐτεαιιο πε ΠΊΠτυπι. Οτιῖπι εἰξ ἘεΠΊρ πὶ 5015 εχ πος 
πιᾶτήποτε ἀρια ΡΑΪΠΊγταπο5, Ομΐν5 πιάση] σα τιιίεγα ἱπιιο-- 
ποτὲ δὲ ἀε]!πελιετε ΑΠρΙϊ. Ῥοτγρῇγτγοτιοῖς [Ἀχῖς ρίατθας ἱπ 
Ραΐδθο ἤγαυῖς ΕἸΑθαθα ι15. νἱά, 1, πιρτίά, ς, 2ς. ἔοττε ἰάεπι 
4ιοημε ποτᾶπὶ συρσαὰς λίθοι ἱπξ, ς. 24. 

ΙΣ ἧτῆον μὲν ἤ κατὰ τὸν γεῶν» τοσᾶτον γε ὄντα καὶ π χά ἔ κρὰ περικέονο 
ϑανμάσωι δὲ ἄξιον 1 ἢς ραπια οπιπῖα, ηϊι86 ργᾶιια αἰ ηξειο. 
ὯΕ Ρετγεγδατα εἐγᾶπὲ ἴπ ρυϊοτίδιις ει οπ δι ; το ργδοῖοσοα 
τηυταῦ! ἴῃ γε Ιϊὰ νέγο εὐϊτιπι ρτίιιθ εξ τῆον μὲν, καὶ κατὰ 
τὸν νεα)ν. τοσῶῦτόν τε δτὼ. μϑὴ περικίονα » ϑαυμάσαι τε ἀξιον, 13. χαλκοῖ γὰρ ] γαρ πιεῖτιις Βαϊ ΙοςῸ ςοπιιεμῖτε ρυτϑηῖ 
ἥσᾶπι δὲ ργ. εαϊτ, ἱπάξαιε διζογίταῖς ςοάϊοιπι ποιγογασι 
τευοςδαΐ, ᾿ 

14 γεγράφαται ---- χαλκῷ "ἔλανι] Ππ}ΠῈ οριὶς ἀεἴςει δε θα. 
τὰ Πιργ8 1.1, ς. 25. ἀε ογίοῤαίτο γετο δὲ ἄθγε πέργο, Τηαϊς ἴπ γα 
Ἐτεαιεηῖς, νἱα.Γ, ςαρ.ΥΊΙ. ὅς ἰδὶ ποιαῖα. 

ἸΣ τὸ ἔυσκιον ] σκιάσαι ἐς δίον ἀϊςῖς Ταιοῖλπ. ἴῃ Ζοιιχίάς, 
αιοί οἷ! χρωμώτων ἀκριβᾷς κράσεως, χὰ τυκαερίκ τῆς ἱπιβο» 
λῆς εἴ{ε ἀἰςῖς, ν!4. ρ΄ αγα ἀρια Ιαηΐμπι ἀς ρ᾽ ἕξι, ες. 6. ΠῚ, 
(80. 3. 

τό τὸ ἔνπνε»] ἢς [Πάοτις Ῥεϊιποία εἴοραπῖογ [, Ψ. δρ. τοῦ 
εαθιιπὶ ρί ἐξιιπι ἀείο τ δεπϑ : ἄφιρος ζωγράφος ἵππον γαῦρον χρὴ 
ὑψάυχενα γράφων μονονεχὶὶ ἔμπνμν ἀυτὸν ποιῆσαι Φιλοτιμπμενος. 
καὶ πρὸς τὴν φύσιν ἀμιλλώμενος. "μι βάλλοι μὲν ἀυτὰ μετεὶ χαλινᾷ 
Φρόνημά » ἵσησι δὲ ἀυτὸν οὐ αὐτῷ τῷ ϑέλεῖν ἰξάναι. ΑἸϊᾶ5 ἀϊοιιης 
τὸ φωτικὲνγ 410 Το ΠἸςεξ ροτίο πα νο] ἀπίπιαΐ ρὶἐλιιπι νίπετα 
νἱάφαταν ὃς [ρίτατε, ϑῖς Ὁ αἰ Πτατις ποίξεγ ἴη ἀεί τιρτίοα 
πε ἔζατιιαα ΒαςςοΒ86, αἱ Πραξετίλειοι κεῖρες ζωτικαὰ διόλε κατεο 
σκίυαζον τὰ τεχννματα : ὅζ τατἤις ἰπ ἰξατι. ΒΑοςθι, δ λίϑος 
τῇ ζωτικῆς ἕξεως γεγυμνωωένος τὸ ζωτικὰν εἶχε. ἴπ ἤδίυα 
ἀεπίαις ΟΡ εὶ ςοπίμπρεῃς τὸ ζωῦικον ὃς τὸ ἔμπνϑν! Κύμη 

ζέα καὶ ἐξε 



ΝΑ 
ἡ 

- «ὲ 

: πα το λα ) 
Ψ᾿ 

ΣΝ ΝΣ; ἠ᾿ κ' ἮΝ χον". ὅτω Φασὶ κὠκᾷ δαφαίετωι, εἰ 

σάω αἱ ὕλοαι κωϑάπερ χρώμω- 

τῷ ἡ ἡδὺ δὲ καὶ ἀυτὸ τὸ ἤϑς τῆς γραφῆς". 

ἀνωϑὲς γοὶρ τωῦτο; μετὰ τὴν τὸ Μακεδόνος τες 

λευτὴν ὁ Τιῶρος- νικᾷ δὲ ἐν ὠυτοῖς ὁ ὙΡΜΕΝΝΣ Ἂν 

καὶ τὸν ὑφιν, ἀνε τῶται ἰυὐχν γο καὶ δω- 

ρξίτοιε τὴν Ινδικὴν» ἑ ξαύται λοιπὸν αὶ σαν" .- λέγε- 

ται δὲ καὶ πενϑῆσαι τὸν ̓Αλέξανδρον ὁ ὠποϑώ- 

νέχτᾷ ὧι ; Πῶρ : ὀλοφύ ασϑαΐ τε ὡς χμῶν. καὶ 

χρηφὸν βασιλέα! Ἢ ὥντός τε Αλεξώνὸ ἔν, ΤΟΥΣ 
ὍΛΟΣ 

 βασιλὲυς, »ἑοΐ τοι ξυχχωρ δια εν μῆ τε πρὸ- 

άξωι ἐ τοῖς τνδοῖςν ἀλλ᾽ ἐλ διΣ σωτρώπης σω- 

ἣν “μεσὸς ἦναι; καὶ πρώτηεν ἐς χώραν 

τῆς ΜΡῊν σαντῶ.- 

Ο. ξυγχωρᾶ μι ὁ λόγος παρελϑέϊν; ὦ περὶ 

τῷ Πῶρα τέτε ἀναγρώφεσι. πρὸς διαξάσει γοὶρ 

τε Μακεδόνος ὄντος : καὶ ξυμξελευόντων ὠυτῷ 

ἐνίων, τὲς ὑπὲρ τὸν Ὑφασίν᾽ τε καὶ τὸν Γάγγην 

ποταμὸν ποιξισιθιωι ξυμμοίχες» ὁ γορ ἂν πρὸς 

τὴν Ἱνδικὴν, πᾶσαν υμδοογαταν τορεὶ ἀίεσθαν 

γα τῚ ἀυτθν: εἰ τοιξτον ἐςί μ9.: ἐφη: τὸ ὑπήκοξ" 

νν ὡς μὴ σώζεσϑει ἄνευ ξυμμάχων" ; ἐμοὶ 

βέλτιον. τὸ μὴ ἀρχ 'ν- ΤΡΚΡΟΩΣ Τῇ δὲ ἀυτῷ 

τίνος ὅ ὅτι ἼΙ, κε ἢ βασιλέα. εζη. Κις ὁ 
ἜΜ Ἴ ἐφ᾽ ΤῊΝ κι ΠΝ 

Ἐπὶ ΕΣ τρίτος ἢ τοῦ - ἐπε, τῶν 

ἕτως ὅν ἘΠ ΕΙΡΗ ΣΟΥΔΟΣ ΟΣ ΝΣ ἔμπνεν; ὡς ἀπα- 

πῷν τὴν αἰόλησιν. ϑὶς Ῥειγοπίμβ., ἔγαρπιδητο ὙγΑΡΌΉΓΙΔΠΟ ξ 

Ῥτγοίορε »ηεῖς γε ρμεϑηῖ 4. ἐπῦν Τρ τς ΑΙΜΤΑΕ θεγίεαίε ξΕΥ ΩΡ 7 

ἤοῃ [η πραγ ῥόγγογε ᾿γαξίαμῖ, [αΡῚ ϑέγο ρος, φηίαῦη 

Ονδεοὶ γογῃοοὐγογά 05: ἀρρείαηε, εἰλα7ρ2 “ἀογαμῖ, ὙΑΜΙ 

ερ1)9)2 1 Πιδι ἰαιε, ἐχ:γορρίἑαίες ἀγρμαρ ημη ΕΥ̓4»1: (αἱ {{γ]{:μαἰ]-- 

ποηΣ, ργαεεϊίδε » Θὲ ἐγεάετος εἰἰαης εξ ΑΝΙΜῸ ΚΥ͂ Μ μί- 

ἐπηγάη., ὲ 

:7 κἂὶ τὸ εἰσέχον (ΘῈ τὸ ἐξέχον 1 ΠΙΆ ΕΣ ϑέχαις Ἠγ- 

ῬοΙΥΡ. Ρ.1, ἀι γραφαὶ τῇ μὲν ὄψοι δοκῶσιν εἰσοχεὶς κοὴ 

ἐξοχὰς ἔχειν. Ουϊηδ]αηιις ΧΙ,3. εἸρεἰγιεγχίϊογ ὅ5 γεώπεβον 

αἀἰχὶς, ὅς 11,17 φαφεία): θη ΔΈγ6 ἢ Ορέγε, ἡφρείατρ γερο [ηὲ νὶ- 

ἀετῖ αἵν. Ηδες ηιαίία πε, εἰδραπτον ῬΒΙοβτατις Ἱπιᾶρ. 1.11 

ἱπ Ρἰδζατα Ψεποτῖς δυγήθας οἰ πεᾶτ, αὶ βόλεταιν ἰπ 4 01ξ, γε- 

γράφϑαι δοκεῖν ἡ 3 εὸςγ ἔκκειτρα οἵα λαβέδδαι » ε᾽ρεἴρτεί θὲ τρεῖς 

τον γερεγιαὶ ῥο 8 θέάεαιητ. Οἷο Ῥετείῃες εἰοραπειΠιπημπι 

Ἐριρταπιπιὰ Απιθο]. ΤΥ, 7) ηαο α ἴτᾷ Ἔχρτοίῆι Οτοῦιθε 
ὙαρηρερεἽἱ ηα ΗΚ  τηατηοῖ για 4. 2 θέσεεὶ Ῥ 

Ογιμὸ ῥοῦ, παίμγας χμοδὶ αι, ἂγς γΑρΗΙΣ 

Νέεπιρε Ρίαπα εἴξ ἱπιᾶρο . 1π τι (4 ΠΊΕ] το πη Π θη 5 αἰϊφυϊά 

Ὁσαΐ5 Πδὲ ἀερτομεπάετε νιάοταῦ; ἢ τ Πρᾶ5 1Ί ΕΓ) παπαῖ 

πατιιγα , ρίαρρηηΣ δ᾿ (επεῖϑ : νυ 4επεὶ ἀρραγδὲ ἀτεῖς ἔγαάς.» 
ιοά ποπ οἵδ, ἐρρεἼγιθμς ΠεΙΠρΕ, οαπὶ ρίας ταπιεῃ Πυῖς οπιπῖα, 

Ηίΐης Ἰοςο ἘΣ εἴξατο ϑεχίμ5. ἐξοχοὶς 1145 χὰ εἰσοχας ὄψει 
ποη ἀφῇ ἀρράγογε ἀἰχίε, Ἐχοπιρία ρ᾽ δειγαγιιπὶ γθσοτιιπι ὑπ᾿ 
4υϊδιι5. ἐρτγερὶβ ἰᾷ οὐ [εγιιδέιπι νἱ4, ἀρ. Τπηϊμπὶ Ὗ εδίθννι 
ΠΡ. 11. ς.3. ἀκ Νὰ δ, 

18. ξυντετήκασιν αἱ ὕλαι καϑώπερ χρώματα Ψ πο ῈΧ 

χαϊίοοῖα σο] τίη, ντ Ππιρτὰ εχ Ἱλιοίαπο δι 1 ΠΊ115.. ἃς τεξια 
ἈρΡΙΪσατιοηοι ἐμὰ ὃς θρεύγα ἴτι ρ᾽δταγις ἐχιβιητ, ουΐ ἘΡ ἀν τὸ 
ἐξέχον καὶ! εἰσέχον. τάς πιοποῖ πιοία}14 1114 σο]ογαπιὶ ἴη- 
ἢν ἱπαῖςςπὶπημα {Πς, 

ὮΝ ΠΠΠΠῚ 

τῆς ἱνδικῆς᾽ ̓ὠναχώρησιν» μῆ τε εἰπειν. ΤῈ ΤΣ 

Ὅὰ Σ 

ΝΎΝΑ 

᾿ 

ν 8 ΠΕ. ΝΙΤᾺ 110.11. 6.21 

Ορογαπη. ΤΡ ΔΑ ΡΘΟΝΜΗΝ ἀποσία ἀρράγεγς 
ἱπαηίπης, Μαζογῖδα ἀμπτεπι νατῖα σέπεία (0]- 
Ἰιχιιοίςοπάο ςοαἰμπογο Ῥεγιηάς δἴαιβ ςο ογοβ. 
ΒΔΕ} ΠΠ01}} νοΓῸ φείαπη πιογέβ, ρίἐξιγα ἜΧΡΓΟΙΣ 
{| ηΐς ᾿Εἰδθνθμὶπι ται ]αϑ Ρογτῖα ροί! πποῦ- 
ἴοι Μαεκεδοιΐο ἀσππαπι {πρεπάϊε, ιέῖοΥῦ 
ταπτοη ἴῃ οἷ Μαςοάο οἵξ, Ῥογυτπαὰς ναΐπου.ς 
ταζιιπι ἴῃ Ῥοτοατοπηγοαϊοίε,, ἧὰ πάϊατα 11}. 
4μθΔη1 (ματι ἴδτι ἔδοογαῖ, ἄοπαι. Ὑγδαίταν 
δαζοπι, Ῥογηπη, ̓ Αἰεχαπάτη. πιο ΠΠ|Αοῃργο 
πιαῇς, ογαιυιίτεγαιιε ςιιπη ἸαχίΠς, ταπαιαπι ἤγο- 

Π| ἀἴαιις δεπίρπιπι. ῖπο Ῥγᾶδὲ 
τον ρΡοῇ οἱ Νιρκ [μπάϊα ἀϊ- 

116 Πα] ά. Ἢ μτοήτατα 

΄ 

ἱπάοίος, να, απο ς ἀξ Ροτὸ 1 
Πτατη. Νεέπιρο εἴ 
Πυιιιηι τ Πςογοῖ, 
11. νεσατη εἶ, απ 
ΓΙΡΈΗΝ ΠΑΌΙς Ὃ 
ες ῇ Ι Το 

δ χλοζε᾽ 

ΠΓΕΠῚ; ΠῚ δᾶ Ἐ ᾿ΕΝ 
ἘΠῚ ἘΝ νὴ εὐ τῆς (Ὁς1 15 αἱ 
[Π|.. ΠῚΕ]ΠῚ5 Ῥιοίοου ΠΉΠΙ ε νον Ἄν 

᾿ οἷο, Κεξεγοηε απιζοπι ου- 
ἄλπι ἣν Ππἶϊμρι γίοοε[ ΑΙοχαπάςν], Ἀε- ὼ 
δεῖη, ἀπελοῖς βρβῖϑῃ, ΒΟΠ Ιπιπ. Ἐϊε- ἢ 

19. τὸ ἦϑος τῆς εκ] ἐφμίάομη τ τὸ ἴω, ἀρ υδῷ: ὦ, ΠΝ 
ἸΒΠΟΙῸ ἱρίοβ ΠΊΟΓο5. ποῖαγθ ῬΕγΓΟΠδτιπιν. ἴῃ ἱπιαρῖπο εχ 
Ρτεῖος, νι Ηεέϊοῦ ν. σ, ΔΙ γῖβ » ἱγδέιιϑ5 τοι! δ1}15 ἀρράγεδί, 
αλπὶ ἡϑῶν ἱφξορίαν ΟΔ}}Ππγᾶτι5 ἱπ  Δεί[οτίρηίοπο ἤπεμδε Νατ- 
οἰΠἢ ἀἰςῖε,» ᾿πάεηὰς ἠϑοποίητον τέχνην νΟὐαῖ ἴπ ἀεἴοτ, βατιδς 
Αεἰου!αριῖ: τα ἀε τε Ρίατα Πιηϊμ5 ἀε Ριξεατ,  οτ, Π16.1Π,, ς. 4: 
Ἠοςταπιεπ σοὺ ποη νιάἀεταγ δξημε πιογοβ5 ΡΕΓΓΟ ΠΆΓΗ ΠῚ,» 
Ρτοτς ἱπ τἀδυϊα ΤΕργας[ϑηγϑπεηγ) Ποίδτθ, ἡ ΠΑΠ| ΠΠΟΓΘ5 δι 5 
4 τα υ[ἈΠ| ρίπρὶ νο εἴτ, ιι θιι5 ΘοτιπΊ, πη σογίἐδεῖο ὶ ἱπρτίσ 
πιῖ5 ὅς θοπαὸ Βάεϊ; ἈΓΘΕΠΙΘΠτΙΠῚ (ἢ πε ταδυ]α: ἴῃ πᾷ 
νἱἔγιπι [Ἰ] σεε δ γορτγβείεπιαγί νοἰποτῖς ῬΟΙτΒ, ς εὐἴδτη ροῇ 
ἔατα Αἰεχδηάγι. ϑᾶπε πεχιις ογαϊϊοπίβ ) ὃ μ1θ 4 π0}]ὰ ἀε- 
ἴποορϑ ηϑῶν, αι186 ἴπ ἱρία τΆΡ]ὰ το Ἔχρτοί [εγῖδ) πιεπεῖο εχ - 
ἐφὲγ 1τὰ [Πιδάφῃε, Ἢ 

20 γικῷ δὲ οὗ ἐντοῖς, ο Σ Μακεδν] ἄς Αἰεκβη ἀκ. Ρο-: 
ται δ .110 νἱά. Ῥίοάον. ϑῖς,1. ΧΥῚΣ, Ρ. 557. [ᾳ. Αττίαπιῃ 1. ἡ. 
ῬΙσταγομαΣ ἢ ἴῃ Αἰεχαπάτζο. (υγεῖεῖς ὙΠ], 12. [ᾳ. 
21 ἑαυτῷ λοιητὸν ὅσα») Πηη]1ς δοηβειδεῖο ἱπῇ ", 30 

πεπράδθωι ἃ ὦ τ' λοιπὸν ἑαυτῶ γῇ- ἘΠ᾿ αὐέεπι ΕἰΪ 
το : ἐπη ορία λοιπὸν χρόνον γε ΤΡ 

ἴ οπ σοηιτλαί 

Ἵφ ἤρηκε ] ῥεῖ δῃῖ εἴρη Γ 
ἐέ5: λαγ μη Κερορ ἀβ} ' τ οὐπρυν Ιἐδει 
ΘΕ  Ἐρατὴ Ἐἐὰ ἐσ ΟἾΝΟΣ σςϑυίπιη5. ϑῖς 6 ἄβι 
πιξηἀδυεγας Οτιζογιϑ. 4{. αὰϊ ἐΐρηκε [τὶ δ᾽ νος δ 

4 ἀνδρω δὲ ῥ] ποπιρε ρτίπιῃς Ἰρδτίῃς ἴῃ ἀςῖα ἔπιρεγαΐ, 

(ΠῚ Ε. 
ων 



Γ 

μίνπιο,, ΓΑΡΌΓΨΟΝΙΙ 
ἴω ἰηθεαχι πε ΔΙ! συαηάο γοξον, ἀἰχις 
λξονο οΧ, ἀπισοη 4115 ὅ5 : ἱπ10Ὸ γεγο, Γείροη- 

ππαπὶ ορὸ ἀπιςαμη,  νὴγ ΠΕ {1π|ϊ- 
ΠΝ ϑιδάςπα ΔΌΓΟΠΙ νε Παπηῃὶ (Δετὶ- 

ἡ πὸ Μαςεβοπιπι γαζος (αίροτει, πε- 
αηἤτιπ ΑἸοχαηάγο ΡΓΔΘΡοΤοΙ {λεϊϊεπι: 

οη οἴϊ, τείροημάϊε, ἀγηηα πὰ νος 
᾿ν “Ροϊὲ ριιρπαπι νΈΓΟ , 410 τοπηρους ἱρί] ετ- 
ἰᾶπι. ΑἸεχαηάγο ἀϊιίπιι5. Ρίαπς. δὲ Βιπηαπα ἰη- 

Ἴταμ πιφίου ̓ πάϊςατις εἰ πο νι [ἘΠ ΓΟ ο 
ἀϊσομεῖ: ἐταπίδυιαζοπι Αἰεχαηάγιπη ΠΠρρίεχ 

ον ψοπογατι διῇ 8. Π6Ο ῬγΆΟΙΟ εἴας ν]ἕϊη5, πες 
᾿ πἴα ἴῃ ἀογιι, ΡΟΠΠΙ͂Θς πηιτιάο., πεηπευ 

ς ϑύηβεὲ ἀςςεριεο: ερο, τείροπάϊε, ΑἸε- 
ο΄ ΧΑΠΓΙΠῚ ρου - Πα αϊοίιπι σαΠ|. ΚΕ ΟΝ 
Ὧ (οϊε ης8 ἈΠῚ, ΠῚ. Π [ἀρρίεχ δά ἰρίμπι- 
᾿ς ΔοςοΠΠΠοπι, ἱρίΠ (γιμπὶ ες γι{ππι ἴτι, {1 ριι- 
ἅ διυαυοπη, βσρεπι, ὅς δἀπηϊγατίοπε βοτίμ, 

πιϑι! ογάία ἀἰρηιπη. Νεαις πιο ἔε- 
᾿ {εἰ  ορίπίο: τίσι, Ἀνῃ βηπιημς ΠΊΕ ργδείδῃς, 
ΠΠ Γ΄ δαίοπι νἱ ἀϊς, Αἴεχὰ πάθον, νπᾶ αἴε οπιηΐα ὅς 

ἀνὰ Α ΜῈ ταῖσι ιμάσιτ ππης 
πάμπι ποδίβ Πἤτιπτ. [πάοπιπὶ δατοπι Ρα]- 
ςΒοττίπιμπι αἰπιης Ἔχε εἰ : ργοςοτίτατε Θὰ, ημα, 
Ὥοπηο ἔμπετς ἱπά6. ῬῬοΙ Ὑγοίαπος. πεγοδϑ: ἔπ- 
1Πξ ἴτοπὶ δαἀπιοάιϊιπι Δἀοϊε(ςθηζειη, αιαπάο 
(ὐπὶ Αἰεχαπαάγο βεῦυσι ρείηι, 

- 7 δ 4 

Ὶ Ἔν Ἣ , 

3ΡΧΧΙῚΙ, ὙριροΑ Δ[Γ6 1, 4110 1Π ἄπεδᾳ ςοπΊπηο- 
τἌζιις οἵα, νὲ Κορὶ Βοίρίτες αἀεῆς πιιποίατες- 
τα, πόῃ Θχίριιο ςογίς, Ο Παπιΐ , αἰχίτ ̓ Ἄροῖίο- 
τως » ζοπίξίης ΑἸΙχυία οὔσ ρἰἐξιγαπα ὃ τῇ 
εἶπ, ἱπαμίοθαε! 1Π6: ἢ αι ἢ τρ (ἃ γεγίταβ. 
Ουὐϊάα ΔΠΓΟΠῚ ΟΊ οἷς ατο {Π8 Ὁ. ὈΡσΡ εἰ Ἢ 
αἰε, παϊίξου : ψεγδὶ ςαια ςοογαΐοοϑ νιπαι 

ΠΣ “' ρμῷ εἰ] 

418 εχ Ρᾶτις ἐν δα ΠῚ ΠΝ [τ εὔίαπι κὔλόο 
ΟὈΓοτιίατ].Υ. ἐχρεά, ΑἹ, Ρ' 346. Ἀεβεπὶ ἰκάαιε νἱδεμιη ἴπ 1)4- 
τίο πο νἰγαπῚ βοττεπι» αἴτν [Ὲ πεπιρέ ποῦ τεσ ταηταπι ἀἰρηϊ- 
κᾶτε,, {66 ξοττίτινάϊπε οαπὶ πιακίμε πἰτὶ ἱππῦθη8. : 

ἧς ἐγὼ μὲν ἄν, ἐφη. τῶτον ] τείροηῇο πίεται δεαυϊιοςαιίοπε 
νειθὶ φέρειν» το αὶ ὅς ὡκὼὼ ἃζ ἄμεογε ποσῶς, ἄςι ὁδὸς φέροιν» 

τος {εν ἀμοέγε ἀϊοίεατ, 

6 κἂι ἘΓΤῊΥ Τὴ Ἰδέ Δ. πεπρε Ῥοτο Οἰξῖο, ἀτηὰε 

{ἢ ἃδεὸ ὠπωλίσαντι παντάᾶν “τερπαπι τείπαῖς ΑἸοχάπᾶεγ. νἱά, 

᾿ ἢη. «ἂρ. Ῥγαοςεά, δὲ οπιπες 4υΐ ΑἸεχαπάτσὶ το πιεπιοτίας ττὰς 

᾿ἀϊδερσηι!!. ἘΝ 

εὐ κλιμῆκος] ξουπιᾶπι ἐργερίδπι Ροτίὶ ςοπι- 
ϑυῖοτγεθ ἈΠ ΒΆΗο, 7." πιοὶεπὶ ὑπὲρ 

ὅζ λα Ῥίοηγί. 
᾿ ΟΧΥΠ. Ρ 552. πιι- 

4ο νῇι5, ψείνιητιε ἘΡΥΡΙΝ ; δ γήδαιη; » ἤπιε 4υοᾷ 
ἱ ἡ ἢ ἀό ἐχεοάεγεε αυΐπ ἐρερίω δα 

Ἶ Ἀτιεπἀεπάυπι ἘΠ 1 ε40 

τε ΤΡ ματα ς 
᾿ ὑπ: "δ. Ξ Αἰϊα 15 ὅς ΜΡ 

ἢ τα παῴρηνν 

᾿ 

ΤΥΑΝΕΝΞ15.. 5 
κοσμήσαντός ποτε τῷ ὀρκωικόμῳν, καὶ βἀξέμενα ὅ- 

τός σε, ὦ ὦ βασιλξω, οἴσει, ἐγὼ μὲν. ἕν, ἐφν»τῇ τὃ- 
τον᾿ τ ἤνγεά ἀνὴρ ἐμού)ῷ ὁμοιος γίνωμιαι: γνώμην δὲ 

ποιεμένῳ, ϑῦσαι ὠυϊὸν τῷ ἢ ποϊωμῶ, ὡς μὴ δέξεωιτο 
τὰς Μακεδόνων σιχεδίας, μὴ δὲ ἔυπορος τῶ Αλε- 

ξάνδγῳ γένοιτο" εκ ἔσιν; ἔφη» τῶν ὅπλα ἐ ἰλύνταν 

τὸ κατωρῶσιϑαι. μετὰ δὲ τὴν μάχην » ὅτε καὶ 

τῷ ̓ Αλεξάνδρῳ ϑξός τε καὶ ὑπὲρ τὴν φύσιν τὴν 

ἀνϑρωπείαν ἔδοξεν, εἰπόντος τῶν ξυγγενῶν τι- 

“Ὁ εἰ δὲ πρεονίηδας ἀν, ΑΙ ΜΝ ὦ Πῶρε, ὅτ᾽ 

ἂν ἡῆηϑης βϑέσμονεν ὅτ᾽ ἀν τοσϑτοι ἱνδῶν ἀ- 

σώλοντο, ὥτ᾽ ἂν ἀυτὸς ἑτέτρωσο’ ἐχὼ τὸν Αλέ- 

ξανδρον, εἶπε» φιλοτιμότωτον ὠκέων, ᾿ζυνῆκα, 

ὅτι προσκυνήσαντω μὲν δῶλόν με ἡγήσεται, πο- 

λεμήσαντα δὲ, βασιλέα, καὶ ϑαυμάζεσϑαι 

μῶλλον βου ἢ ἐλεεῖσϑαι. καὶ εἰ»; ἐψέυσιϑην. 

ἡ 2" γε ἐμαυτὸν τοῖον Αλέξανδρος εἶδε, 

γτώ ἐν ὠὐχῶ μίφ καὶ ἀπώλεσα, καὶ ἐκτησά-. 

ων . τοιῶτον μὲν τὸν Ινδὸν τῶτον ἐξιςορξσι. γενέ- 
σϑας δὲ ᾧασιν ὁ ἀυτὸν καλιςον ἱνδῶν, καὶ μῆ- 

κοςῖ, ὅσον ὥπω τνῶ ἀνθρώπων τῶν μεηδῇ τὲς 

τρωϊρκεὺς ἄνδρας" εἰ εἶνως δὲ κομιδῆ, νέον» ὅτε τῷ 

᾿Αλεξάνδρῳ ἐπολέμει. 

τὴ δὲ φρτοῖθενε ἐν τῷ ἱερῷ χρόνον» πολὺς. δὲ 

τος ἐχθές ἔστ᾽ ἂν ἀγγελϑῇ τῷ Καῤίδις ξέ- 

νδς ἥκειν» 2 βάψῃ, ἔφη». ὁ Απολλώνιος, ἔςὶ τὶ 
ἵ ἐγ ἜΝ ἜΝ) 

γραφή: γεν: πε; καὶ ἀλήϑεια. πρατῆες δὲ 

τί ἡ τέχνη ὥυτη τὰ ὶ χρώματα, , ἔφη » ζυρ κεράγ-. 

γυσιν, ὁπόσω ἐςξί: "τῷ κυανῷ τοῖς, βατραχείοις" Ν 

δἴα5 φμδαας μεω πιξάϊδοτεπι ἀείεηϊδἰς Πϊοάον.Ι, τ ἐρ θέας 
(ἐπὶ θη ΠΠ ἱρῆ διπλάσιον τῶν ἄλλων τῶν ἐυρωςίᾳ διαφερόντων 
δε αἰτ. Νεπιρε δζ [185 1πάο5 Θεσπίσιον λιπόωντας ἀϊοῖο 
ισηγῇ Ῥετῖερ. ν. 112. 

8 Τρωικεὶς ἀνδρας 1. πείπρο Ἠξτοιιπὶ ἱηβρηΐς Ρτοςοτίταϑ: ἄες 
φεῦν2 σπόϊτον ἈΥ τ αΠΠΒ πὶ εἷς τείδιιτοβ ἰερίπιιιθ, 4ρ. ΡΒ οὔτε, 'π 

τοὺς, ΡγοΟεπι. φυο!ίδγο Ρϑίππηι; πἸαχίπιε ζάτηθπ ἴῃ Ργοοῦ.- 
πιῖογάε ναί 1114 Ἠδγοιιπι πιοὶθ ἀρίτιγ. Οττῖα θυ] οχ "ΠΠ1ς» 
4ιλὲ ἀε ΥΩ Ιορίπιις Οεηεῇ ΥἹ : ἀεξες {Ὁ τάπιθη (δπῆπι 
ΕΔ εχ ρᾶτιε Ἠθγοϊζιυπι ρεπιις νἱἀετυτ, Ηετγςιεπὶ τετραπῆς 
χναῖον ξαςῖς Αρο]]οάοτιι 1. 11. ς. 48:9. ΑςμΗ τ, Ογαεςο 
Ηετοῖ, ἱπῆτα Αρο!!οπίμς ἐγ δας αυΐηαιιε ουδίτος.. πειταπης 
χυν νεανίαν νορΔῃ5 1, ΤΥ. ς. 15. 4186 ἔεγε Ροσὶ πιεπίασα, Εχ 
0, 4υ04 1114 Ἡξτουπι ογεάεγείαγ ργοσοιῖτ9, ἔμ ἔγιπι, ντ φὸσ' 
ἐὐμγρας ἴῃ τγὰρ οϑάϊα ντογθητογ, αμΐθιι5 ΕΟΓΕΠῚ Ἔχαθαιᾷγεπς 
ἤλτευγαπι. νἱά. οδίεγιατα ϑοαίΐρογο ἀε (οπιοςὰ ἃς Τιαροεά, 
ς. 9. δκ ἱρίιπι Αρο]ίοη. ΔΕ 1, ΨΙ. ς, 9. ΑεἰςΒ.]μπι αἷς ὀκρί- 
βάντας τὲς ὑποκριτὰς ἀναβιξάσαιμ» ὡς ἵτα ἐκδίνοις βαίνοιεν. 
ΠΟ ΟΑΡ. ΧΧΙΠ τὸ βατραχείοῖς 1 5.ῃο! δὰ Αὐιβορῆ, 
Ἐαυὶε, ποι υἱτίπιᾳ βατραχίδα ἀε(ο δε, αιοά ἤε ἐϑὴς ἀνϑινὰ 
ὅμοιον τῷ ὀνόματι ἔχυσα τὸ χρῶμα. Ουϊά γεγο. ποπιοπ βα- 
τράχε ποτα ὃ ψῈὶ γιάριημ ἐΔὨΪΠΊΑ], ναὶ γιαγμρασηίμηα Ρ] ἀπταπι» 
φυΐμ5 ίαςςο τἰπρὶ ἢ45 νεἴξες ἀϊεὶς ον οΠίις, ιτυπιφιε ἔετγί 
φτοῦ; π4Πὶ β6Πιι9 ΓᾺΠΑΓΙΙΠῚ 4μοημς εἰς βέγἑαϊ σοΐοτα. ανϑινὸν 
δυτοπι ΕΠ ἀςθογο βατραχειον φο᾽ Ογεπι ρίζες 6χ].ς, Οτατησια- 
ἕω Ατμορμ,, βατράχοιον χρῶμα ετβο σοἷον βέγῥάίς. Νες 
τε ορας», Ἄμτον ἀἰξέτις [10 110. ΨΙΧ, Ρ, ὅςο,, χυΐ «δἰας 

κοὸ τὰ 



ΩΝ 

" 
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καὶ τὼ λευκὼ τοῖς μύοι καὶ τὼ ἡμ τοῖς δαϊθος ηἰστίσ, τυδτοῖς {πε ῬΑ] 415. ̓ οξνεῖο, 
ἀχρῆς τανὴ δὲ, δ᾽ ὃς, ὑτὲρ τίνος: μίγινδιν Γὰ ἰβαμίθσηε ῬΟΙΙοπίμα, οὐϊας πᾶπὴ τοὶ οδυηα ρεγ- 

ἐν ποι ἢ πάις οηἰπὶ πἰτοσὶς ἀυιπταζας σταῖία 
γαρ ὑπὲρ μόνῳ τῷ ἄγϑες, πσαῖει, οἱ 

ὑπὲρ μιμήσεως . ἔφη»: καὶ τῇ κύγω τεὶ ἐξ 

σι» καὶ ἵππον.» καὶ βγθευπον. καὶ γωῦν, καὶ 

ἑπόσω ὁρῶ ὃ ἥλιος. ἤδη δὲ καὶ τὸν ἥλιον οἰυτὸν 

ἐξεικώζει:» ποτὲ μὲν ἐπὶ τεττώρων. ἵππων, οἷος 

ἐντάυϑα λέγεται φαίνεσϑαι ̓ ποτὲ δ᾽, ὧν καὶ 

δαπυρσαίνοντα τ τῷ ἘΕΥ; ἐπειδοὶν αἰϑέρα ὑπο. 

γραφῃ, καὶ “Θεῶν οἶκον “, μίμησις ὃν ἡ 1 γρωφι- 
ἘΝ ͵ὔ ,Ὑ] » » Α, νι .- 

κη» ὦ Δάμι; τί δὲ ἄλλο; εἶπεν" εἰ γῶρ μή τῷ- 
,ὔ “ ἊΝ ͵ὔ “ θ δ ἢ 

10 πράτηοι » γελοίώ ὀξεῖ; χρωμωτὼ ποιξσω εὐυή- 
Ἀν »“ ὑῳ Ψ 

ϑως. τὸ δ᾽ ἐν τῷ ἐρωνῶ, ἔφη, βλεπόμενω; ἐπ 
εὴ ε ,ὔ -“ 2 

πειδὴ αἱ νεφέλωι διασπασϑῶσιν ἐπ᾽ ἀγλήλων, 
,ὕ 7ὔ Ν ΝΕ 

τὲς κεντώυρες, καὶ τρωγελάζδες’ καὶ νὴ Δί᾿ οἱ 
,ὔ Ννῳ -» , τῷ, ἀρ τῳ. -» 

λύκοι τε καὶ ἵπποι,» τί φήσεις, ὧρ ὁ μιμητικῆς 

εἶνα ἔργα» ἜΟΙΚΕΝ» ἘΦ. ζωγράφος ὃν ὁ ὁ ϑεὸς, 
ἀπ νι 

ΠΝ ὦ κωταλιπῶν τὸ πύον ὦ ὥρμα "» ἐφ᾽ ὲ 

πορέυετοιε ἐἰξααα μῦν τὼ Θεά τε καὶ τὸ ὧν- 

ϑρώπεια,, δ Τα τότε ὠϑύρων τε “ καὶ γρά- 

ΠΣ ταῦτω; ῥεδῷ οἱ παῖδες ἐν τῇ ψώμμῳ; 

ἠρυϑρίασεν ὁδέμις, ἐς ὅτως ἄτοπον ἐκπεσεῖν 

δόξαντος τῷ λόγε. ἐχ ὑπεραϊθενε δν ἀυτὸν ὁ Α- 

ποϑλώνιος, ἐδὲ γοὶρ πικρὸς πρὸς τες ἐλέγξεις ἦν, 

εἰλλοὶ μὴ τϑτὸ, ἔφη. βέλει λέγειν, ὦ Δώμι" το- 

σαῦτω μὲν ἄσημα τεκοὺ ὡς ἔτυχε διὰ τῷ ἐρανῶ 

ἀρ ύμ τὸν ἐπὶ. τῷ “Θεῷ: ὴ ἡμᾶς δὲ ΤΩΝ 

τὸ μιμητικὸν, ἔχοντας ἣ εἰν ἀϑ μήν. τὸ ἀυτὰ 

καὶ ποιεῖν". ᾿μῶλλον, ἔφη. τῶτο ἡγώμεθα, ὦ ὦ 

᾿Απολλώνιε' Δ, δτδον γάρ». καὶ πολλῷ βέλ- 

τιον. δι ἃ ἄρα ἢ ἢ μιμητικὴ . ὦ Δώμι καὶ τὴν 

μὲν. ἡνώμιϑα οἵων τὴ χερὶ ἀπυπόμεῖσιδιαι καὶ 

τῷ νῷ, γραφικὴν δὲ εἶνωι τάύγην: τὴν δ᾽ ἂν, μά. 

γὼ τῷ νῷ ἀπο. Ὁ ςὶ διτῆὴν, ἔφη; ὁ ὃ Δάώμις: ἀλ- 

λὰ τὴν μὲν. τελεωτέρειν, ἡγεέῖσϑαι προσήκῳ" 
ὰὼ Ἵ 

14 βείππε, [ἴσα ριιε ας. Ιηπἰτατοπίς., τος 
(ροπάεβαι, 14 [δοίμππε Πππάϊο : νε σὰπεπὶ ΓΕς 
ΡΓΔοίξηζοης, δι Θαιταη..) 4 ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ. Δ 
ΠΑΙΙΟΠῚ. 8110 Αἰ πὰ πιοάιιῖς Εογιπι, πᾶς [5 
(οἱς πηι, Οὐΐπ οἴίαπι (ΟἹς 1ρῆπιι5 ̓πιαϊβευαι. 
ποπὴ τεβεγιης, ὅς ἡυϊάεπι πισάτιρις. νεξεῖ 
αυδηάοσῃε. μα !ς 1ῆΠπᾶς τεργδείξητατης εἢξε 
Ρεγσεζαγ : παγίς απδηάσαιε, [λεῖ85 Δα ἱΠ|ᾺΓ 
ςοὐοἴπτη {ΠΠ ἍΠΠΙ5.) 4Π]ΔΠ0 ΔΟΙΠΟΓΕΠῚ Ῥίπρις, 
δι Πεοχιπι ἀοπιοβ. [πηϊταῦ φυδθάσπη, 
ο Ῥαμηὶ,, ρἰϑαγα εδῦ [πα ᾿ΡοΠ]οπίο 1 
4014 «ἰϊπὰ νεγὸ ἊἊ» ᾿ τ τ: 
οπὶπὶ μος ΘβΠοῖαγ,, 
(ΟΙοΓα5 τούηογο ἐλώσ. δε 

Ἰοπίμβ: ΠΙᾺ δυζοπι, {πᾶς ἴπ ο 
ἀπτα, ἀπβγαξβς 86 ἱπυιῖςοι 
τὴ, {γάρ εαρῃὶ, Ἰυρίχας, ΡεγΙοιςπι, δ εχαὶ, 
ἀϊεῖς, Ἅπ ΠΟῚ ἢ] εἰϊατη ἀπτὶοὶ 
ΕΠε Ὑἱάσητιιτ τείροπάεθαε θα 
Ἰρίταν Ιαρίτεγ, ο Ὀαπηὶ, νοὶ ΒΟῊΝ πὸ 
Μαπηᾶπὰ ἀϊππαατς Βιυϊδετῆδης ἱποεαιῦ ἡτεϊέῖο, 
Πμίτπλοα] ἸυΠ θεῖς Ἰητεπταβ. (ξάςτ, Ρἰπρίγαας 
1{π4, ντ᾿ ῬαΕΓΙ ἱπἀγοπαῦ Ταπι Τα Πη18 γα 1. 
Ριυιάεβδαξ οηἰπὶ οαπι. “πο ἰπ Ἀδίμγάαπι δάθθ 
ΡΓΟΪαρίτ5 νἱἀθγοταγ (ξητοπτίατπ. ἂς Αροϊ]ο- 
πἰαΚ Ἰρίπιη ἴῃ 6α. Ῥειταγραῦοης ΠΟΠ ἀείιτι- 
ἐπ5 [πεαὰς οηΪπὶ ἴῃ τεάαγσπθηαο, Δοοτθι19 6: 
τι] αἵ ποῇ πος, αἰεθαζ, γε ριιίο, ἄΐςογε νοσ 
ἰεθαβ. οἹαιη: ᾿ὰ εἰαϊποαϊ πυβρας ἰδ [Ὁ 
ηϊξιοβήεοα; φα[ι., φαδηζαπη 84 ΤΠ ειιπι αττίποῖ, 
ΡῈΓ ζοεἶαπὶ ἀοξειτί τ. πος γοο, 401 ἡδῖηγα 
Δ ᾿πη ΓΔ ΠΟ Π απ [ογ ΠΗ. ἐδΓΠῚ ̓ βρφαγα οταῖς 
Πᾶγο ὅς ἤπσετγε ποθ 5. ἢος Ῥοτίμ5  λιθαπιας, 
ὁ Αροϊϊοηίς, ἀϊξεδαῖ : ψεγοί πη! 15 παι] 
εἴς, ὅζίοπρε τπο 8. ΠΡΙΟΧ Ἰρίταγ εἰϊ,, Ὁ 
Τλαπηΐ. αγϑ 1πηϊταιγῖχ : ἃς νπᾶπι ἀπά οππι πῆας 
πὶ ἀἰςατηι5,, ἃς πιοπες ΡοΙΪς μΙΓΑΓῚ, ἌΓα ΠΕ. 
Πδης ρίπρεπαϊ ἄγετ εἶδε : δἰτογατη νΈγο ΓηΈ πα 
τε ἀπηταχαῖ ΠΠΊΠ τ ἀἰπας ἤπρεγο, Μιηϊμηζ 
νετο, ἱπηυε Τυατηῖς, ἀἰἤρ]ϊόειπι φάνηλτταπι.: 
(εἀ Ρευξε δ ογοιη εἴς αἰτογάπι ἀισεπάμπη, 

ἰδ τι ἘἈΠΉ1]146,) ηπλ6 ῥγα ρα ἃ νἰτιαϊ ςοΐοτε ἀϊξια, βατρα- 

αχίδα τεῖθυτ. ϑὶς ἱρίειγ ῃῖς σάοαιε βατράχοια ἀρβαννν, 

τῆδος ςοἸ οτος, ιι05 ἐσεγκέφὴς ταῖς οὐ Ποτμπη. 

2 κορῖνοι ὑστὲρ 1 Οταίετιις δζ ϑαἰπιαῖ, ἐπιοπἀαδαηὲ κόραι ναὶ 

ὑπὲρ ὅς, πΙ8}] ταπιεπ πιατο. Οετίε ἃ κόρη νῖ κορίνναν ἢς ὅζ κορύη 

εἴεὲ Ροτεῇ. Νοτίψις κορινάζοι» 4] τά οΠὶ ὅζ σαρϑόιοι. 

3. οἷος ἐταῦϑα λέγεται φαίνεϑιι ] ἸΩ Ρ Ἐπτῃ ες ΡΒ1ο- 

θα εἰς, ποη Π απ ἀϊϑ5. Ϊ ἴσας ριϑῖο- 
τεβ ποπητιπαιᾶπι τέϑριππον [Ὁ] Ὲπὶ τεργαδίεηταγο, ἃ 

“Ιοῆτατιις, φιεαίίς ἡ οὖ ἐρ(ὃ τεραρίο ο{ μετ δοίη. ετογιπι 
ἀε [οἹε τεϑρίππῳ νῖἀς οδίεγιατα {ΠπΠτὶ Βραπμεπιῖο δὰ Οαἷ- 
Ἰϊπιαοθαπι Ηγπιῆ, ̓π Πε πὶ, ν. 169. ΜΕΠΊρΕ ἴῃ Ἵγέν τίθριπα 

σον [ΟἿ επὶ ἔπρεραϊ, αιιοα τί επτὶς εἰ σι ογεπὶ αιιᾶπι οὐοῖς 

ἀεπεῖο πιοτιπὶ εξ στο άογεπε νεσέγεθ, Ηϊης ριο ἴπ ἐεπιρ ὃ 

εηείτιπι »᾿ οτϊδηΐεπι [Ὁ] επὶ ρτορίμ5 σοπίρί ο᾽επτείιπιν (ΟἹ ἐπι. 
τέθειαπον Ρ᾽δζαπι Ηῖς ἀϊςῖ, ϑὶς ἱπξ ΠΙ,48. ΤΕ Θ Ριππ Α 

γρυπῶν ὑποζευγνῦναι ἐϊσιπευγ τοῖς «ἐγάλμησι οἱ τὸ ἥλιον ὦ 
τδοῖς ἀβοήρθνη 

4. ϑεῶν οἶκον  [)εοταπι [εἀεπὶ ςοεἰμπι γοςαγὶ ποζυηι, πες 
ἐΧεπΊρ 15 Ορι5.) ιοτιιπὶ πιεῖπις νδίᾳιε [μεῖς ἰλγρᾷ. 9 εοὶ ὁ- 
λύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ραἤηηι ἀϊσυπίαγ ἤοπιεγο. Ηδϑ ἴδάες 
Τεοτιπι [0] ρἰηρί:, γατγὶί9 ςο!οτίας σοε]απι δὲ παθὲς Ἵπ|- 
θηέπς.) ΡΓὸ γάτα Ἰεςῖς (ο] τὶ γεξγδέϊλίοπς διτεβοχίομε ν 
Ῥῃγποὶ Ἰοηαΐ ἃ; Ἀπιᾶπτῖ,ος ὅπ ανή 

5 Τὸ ὁ πἥηνὸν αι “Αγιήαρι ἐμηϊθρς 

1116 ἱπεαιυταῃϑ ἜΑ ΕΣ φετετὶ δ 
δὴ Αἰτέση!, οἱΐζ 

ἀδανε ἑαγο 
᾿ χίθης ἘΠΎΝΕΙ τοργδείαπιθηταγ, ἘΠιιςῖ ἰβίταν. τα μα να 
ἡμαῇ, δὲ [16 αυιίάεπι αἰαέωσ, 

6 ἀϑύρων τε εθά. ὡς εἰ ὙΜΉΝ υ ΓΝ ρατείσως 
᾿[Ἀπὶ ἐς ἐς ἀτιϊσυ ἢ ᾿ Τὰρεγῆυα,, υτοτίτατα ἰηΐηρες 

πὶ ποι εν ΠᾺΡ ἊΝ 

“ΔΝ ἤβογε πιιθε8, ἀτοὴδ ΒΙ 
Ἶ ΝΣ βξυτας νη βυρά ταν εξ 

; “δὲς 

α8ε 

15 νασγῖας βαρὺν ἢ Ποπὶ 
Άπδετε, ἐν 

Γ 9 ἱπηϊταττοῖς ροΐαν : 



ἀριν. ΑΡΟΡΚΟΝΙΙ 
{τι8 ατϑ ριέξου Εἴ, γε ιδο δὲ πηεητὲ δὲ πηδηιὶ 
{{π τυ !πο5 γογαπι ΟΠ ἘΧρΓΙΠΆΕΓΟ ὃ αἰξογβπη 
γψογο Ῥατγες [4 π| υτὰς ες. αθφηάο ἀηίπιο 
φοιςοῖρίε ἀμ άοπι. πιθηζθάλιε ἱπηταζιγ, Νε- 
«μὶς επίπι, Ρίεῖοτ αυ Πτ, πιάπιι γε δὰ 8 ἀς- 
ἸϊποαυιἊἃ ΠΟΙ ποτῖτ: Οὐ τρίτα, ἀιοδαξ, οἴ) - 

οί, Πηᾶπιι ΠΊΛ ΠΏ. γυϊπογς δας πποῦδο ἢ ῥεῖ 
ἴοιεπι, τοιροη θῖν, [ ρίέϊου ποὴ ἐγ] ἐο αοά 
ἤγ!πηι νΠαπι ποη δετίηρᾶι, Ὠρηὰς ἰηΠτγιιηιεη- 

ο τὐτα ρἰέξογίαπι ν]Πὰπι σοϊογόπιμς : [4 αὐ ρίπ- 
σοπάνπη ἱπόριις Πῖς Απιρο ἰρίταῦ., ἀἰχιξ 
Ἀροϊ!ομίμ5,, οαπιΐ, οσμδπείπηις ἰη εὐ, αιοᾷ 

ο ἀπηιάπα! ἔΑΟ ]τα5. ἃ πατιιγα Ποιηϊηίδιις ἀάπιο- 
ἐ πιᾶς, ἴδουιτος δίηρομαὶ γε αὖ ἀγίς, [Ιάοπὶ 
τ ἐρῖπιν ἐς Πηροπάϊ αίοαιις αἴτὸ ἀιςοήάμπι. ΡΙ- 

εὐ ἕλγο, ἡπιὰθ οοἰοτίθιι5 αίοἰτυτι " ποπιρό νηῦς 
ο΄ δἔίαπι οοἷογ νειοιίϊθιις {ΠΠ|5 ρἐἸοτίδυις (τὶς ἐ- 

ο΄ δε: ἱποιοπιοηζα γοΓῸ οἀρίξη5, ἀϊδ ματιοῦ 
αὐϊίδειε, ἱπ46 Ρ᾽πγος. οὐίαπ:. δὲ ἃς Ππρατιιπὶ 

τ΄ ριδϑαχαπι, ὧς αιιοά ςοἰοτίθιις ἀο(Ἰπλταν, ἀπο 
ὈΧνηθγά δείπιςς φοπηροίπτιιμι οἵδ, ριέξαγαπη ἔὰ5 
εἰξαρρεῖίαγο. [πιαϊίδιι ἐπίμη εὐῆτα Πιπϊ βευάσ 

Ο φονηϊτα, ἤριγα ἴζοιπ, ὅς πηοπϑ, ἃς βυάού, ὅκ ἀιι" 
ἀλεῖα. Αἰφαὶ ςοἱοτίδιις ἐς Πιτιιπητον ἴδε, μ6- 
αἰῖς (ἀπρυης πὴ ἰις ςοήαθ ας δαγθὰς ὨἰτΟΥ Ἐπὶ 

ἀερταοίςηξδης :- [Σὰ ΠπΊρ οὶ τοίογε ριξζᾶς ἔι- 
ἄξυπι ἰάτηοι Ποπλϊποίη τοίεγιπε φἀπαϊἀιιπι- 
ὅς. ϑίᾳιςε Ιπάοτιπι {πογιπη Αἰ άμιοη ΑἸ 5 

᾿ ξυντιϑέμενώ : τῷ τὲ ξανϑῷ ἀνθρώπῳ ἔοικε καὶ 

ἢ ὑπὸ πληγῆς τινὸς ἢ νόσκ } [ἐπ{πς ἢὶς εἰ : δυϊὰ 1ρίτας 

ξαοίεπιαδ, εἰ» 41 πιάηι] πη τ 15 νεῖ νυϊπείαδίις εἰἢ, ἀἢ πε: 

Δι πηιι5 ἐὐπὶ γραφικὸν εἴϊε 4104 ππάπιι νὲϊ πεαμέᾶῖ δὰ ἀε]ῖ- 

Ε νον τ Ρἰηροπαμπηαιε ἢ παι ὉπΊηοίη γραφίκον ἔ. δ. ἄγίἐῥ 

Ῥένχρενλαὶ ρερἡμέηλ.ν, οἱαρεἰς ἀἰχεύας ΠΔΠῚ15. Κείροπάει θ8- 
ἀπὶϑ δαὶς ἀιᾶειοπὶ ἐ (Δ, επὶ πα εἴϊξε ριξχοτεῆι, πρη 4μΐ- 
" ἀμ ᾽ν» 6 ΕΗ Β 418 ᾿ ΝΣ ΕΥ̓ δ 

͵ Ἀρο ἡμοά τηρηῖς ὃς ἀπὶ πΊο ἱπιίαπάϊ ἀδβιτιδταῦ βιευταῖε; 

τά ξαια Γοἰ απ ἀτιεπὶ οἰ τογίαπὶ ποῦ Δδ (ΟΠ εζε; νετιίπι 464: 

᾿ ἐεπὰϑ ἱπβγαπιεπῖα ρίξτοτία ποὴ τὐβόξεξ, πες ἱπιαρίπες ἀγτέ 

εἰαδόταῦς βοῆι. Ὑὰπὶ ἰπ 4ιιϑεβίοης ἀμαπὶ!π ζείροπποης 
Ἰσίτις δἰ Ια Πρ Ι θη αἰιπὶ εχ ῥγάθςεἀεπεῖδιι : ὧραγ ἔφη, ὦ 

.άμιν πεπηρωμένος τὴν χῶρα ὑλὸ ἀληγῆς ἀινὸς ἢ "σε! Ὑραφι" 

οἰπὸς ἐκ ἕξιν μά Δί’) ἐπεν» ἐκ ἔτ᾽ ὠλλ ὑπὸ δίς." . 

9. ἕν χρῶμα ἐς ἀυτὴν ἤρκεσε ] Πεπιρο Ρ᾽ἐξΓὰ τ πη ἦι νπι- 

διά, “ρος οἰγοαπιάαξξα,, ἔλξξα εἴ, ημλ6 δκίωγραφία ) ρὲ" 
λωγα ἴτοτὰ ἱραοαγι ὃς γΟΉ ΟΡ Αγ Ήμ1 , ἀπο ἃ νη, ἰΐποᾷ ςοη- 

ἤλτεε, ἀϊείτας: Ιάατις ἃ ϑυγίο ΡΥ ΠΊμΠι ἱπιιεηίμπι, γέ εἰξ ἀρ. 

Αἰμπεπασοτάπι ἰθρᾶτ, ργο ΟΒγΗξ ρ, τό. ἀιιαίπιι8 ΡΒ] Γπῖμ5 ΒΗ 1 - 

Ἰος!οπιὰ ἐργρεῖμπι νεἸ ΟἹ σα σε επι Οογ]ατβίαπι Πἰπφατῖϑ ριδιι- 
χε ρτίπιμπι ἀυέογεπι ἕΑςίατ, ἡυᾶπὶ Ατάΐς ἐπὶ Οοτἰπτρῖϊιπι δ 

ες ὝεΙερμαπεπι 810 γ σπίιπι ἐἐλεὴς ἐρηέη [)47|{5 τααρῖς ρεγξε 8 
αἷτ, Ιμἀ6 οοΐον ἀἀάϊπι5. υξοτε ΟἸεορηαηέο Οοτὶπτμΐο, 

γὰ 

{εὰ νηπίοις : μονοχρώμωτα [4165 ἱπιάρίπες ἀϊςεθαπει, δέ 

[ναρίϊοὶς οοἱογὶδ , νε εἴξαρ. Οὐ πεϊίαπ Π5. ΧΗ. ς, τό. δὶς Αα 
ῬΕΙΠς μόνο ὠμωτόν πο πτοῖας Ρεἰγοη 5; ψ Εἰ μνρηεσΥΜΉΣ ἐδα 

Δ ζον ἐνεε ̓ ἀρμα εἰπάεπὶ ΧΙ) 23. νῖ46 ἀε Βῖ5 ΡΗπίμπαι Η. Ν, 
ΝΡ ΤΕΣ ΤῸ τσὶ ᾿ Ἧ νι ΧῸ, ΤΥ 

ἀν ᾿προιῶσω τετϊάρων Ἴ αάτιιοῦ 1195. ὁοότες πόπιπᾶὲ 
᾿Ριϊπίας εχ αἰῤέν Δείίριμυνιγ εχ {]αροῖς ΑμἸομαγ, εχ γλύγης δ. 

᾿ιφορίάοηι Ρογεἰοατηη, εχ πίργῆΣ ἀὐγανμεθρεερ [ἰδ ΧΟ ΧΥ,, 17, νΌΙ 
ο΄ Β δε ξοἱοτίδιις ἱπιπτοτια!α ἔπὰ ορεγα ριπαιῖς αἷς Αρεί ει; 

Ἐοβίοπεπι, ΝΙςοπιαςηπι., Μείδοσμιαπ. Αεὶπ μι ρεγγε- 
ΠΟ ὅλον ἑαη, ογαρεΐα ἀἰςῖς Οἷς, ἐπ ΒΥμέο π.76. ροίαιάπι Ζειιχίπ, 

᾿ Ῥοϊγρηοειπι, Τἰπιάπεεπι ποπηῃαῖτεε ἱπίογ ἐ05., αι 4145 
{μον σοϊοτίθιις πίων νῇ. ; ὴ ᾿ 

11 τα πλριόνων δὰ Ρ]1η. Ἡ, Ν, ΧΧΧΥ͂, 32, 

᾿ ἔξυχαπι ἐπὶ πὶ ἤθη ἐᾶπι (Οἰαπη ΠῚ νἱ ἀογῖς ρὲ: 

ΤΥΑΝΕΝΘδῚΙ 5. 7 
ΑΝ Μη ςΣ κυ; πο στο, ι 

γραφικήν γὲ ἔσαν; ἣ δύνωιτο καὶ τῷ γνῷ, καὶ 
-» ἐν ἀν Ὁ ΜΕ ᾿ δεν ἡ 2 

τῇ χειρὶ ἐξεικάσαι" τήν ὃ ἑτέρων ἐκείνης μόρμον. 
ἾΝΑΣ ΑΝ, Ν Ὁ π Ὁ, 
ἐσειδ , ξυγίησι μὲν; καὶ μιμεῖτωὶ τῷ νῷ: καὶ μὴ 
το Ἀ ἘΣ ΡΝ ὍΣ Ων ἦν ἘΠΕ ῃ 
γραζθικος τις ὧν, τῇ χειρὶ δὲ ἐκ ἂν εἰς τὸ γρά- 

ΩΝ 9 αι 3 
ᾧειν ἀυτα χρήσοιτὸ. ὠρα. ἐζη, ὦ Δάμι, πε- 

7 Ν - ἈΝ ΗἪ “-“ δ στηρώμενος τὴν χειρώ ὑπὸ πληγῆς τίνος ἡ γόσε; 
᾿ ἌΣ τὲ 44...» 1ΓεδὩ. Δ μοι. , 

μοῦ δί᾽ εἰπεν. αλλ ὑπὸτξ μή τε γραζβίδος τινὲς 
“Ξ ϑ ἐπ ΝΣ " Ἄν ὟΝ ͵ ᾿ ἀτδ "γ..» ἡφν αν μήδε ὀργάνξ τινὸς ἢ χρωμωτὸς, ολὰ᾿ εἰ- 

ἜΝ ς  μψᾳὠ ἌΝ μὰ δὼ το τ᾽, ΔΝ μαωϑῶς ἐχεῖν τῇ γράφειν; ἀκξν, ἔφη. ὦ Δάμι 
ΕΑ ε »“- ᾿ ξ " 
ἀμζϑῳ ὁμολογϑμεν» μιμητικὴν μὲν ἐκ Φύσεως 
.. ἐνιθιδωσεδις Ἢ ἦ λ ΟΣ Σ ΤΣ 

τοῖς ὠνοῥώποις ἥκειν» Τὴν γρωζβίκην δὲ ἐκ τέχνης. 
πο ζον Ψ΄. . λ 
ποτὶ δ᾽ ἂν καὶ περὶ τὴν πλωςικήν ζαίνοῖτο. τὴν 
ἊΝ Ὧν ΩΝ ἢ... Ἴδ μος ΑΣ 
δὲ δὴ ζωγβῥαζϑίαν ὠυτὴν, καὶ μοὶ δοκεῖς μόνον τὴν 

νο κ᾿ ᾿" γε ς ἘΚ ἕὰ Δ) ἡ -“» 

διαὶ τῶν χῥωματῶν ἡγεισϑωι καὶ γορ ἐν χρῶ- 
οὗ σον Α, Υ Η "» ΓΑ." -» 
ῥῥὼ εἰς ὠυτην ἡρκέσε" τοῖς γὲ εἰρχωιοτέροις τῶν 
« Δ γα ΕΑ. » Ἄν ιὸ, μ 
γραζβέων: καὶ πέροιϑσω; τετ]ρων ""; εἰτἃ πλειό- 

“ς,, 2 λ ν ν-" 
γων" ἥψατο: εἰλλὰ καὶ γραμμὴν καὶ τὸ ἄνεὺ 
μὴ ΠΡΟΣ ΝΥ ΝΣ Ξ ἢ ὁ ἡ παν χρώματος“, ὃ δὴ σκιᾶς τε ξύγχειτω καὶ φω- 
Ν ζέσει τὰ δ τ ΣΕ ἰών. ". 

πος", ζωγραφίαν προσήκει κοωλένν. καὶ γὼρ ἐν 
δὼ ον! : ἐ " νοὶ ΝΠ Ὶ 
εἰυτοῖς ὁμοιότης τε ὁρᾶται» εἶδός τὲ καὶ γᾶς "ἷ, καὶ 
ἜΝ καὶ 8. λα 7 ὍΝ, πὰ Ἷ 
δαἰδως» κῶὶ βωσύτης. κωΐ τοὶ χήρευει χρωμιά- 
ω Ἃ ἴ ἊΝ ΑΝ ΟΥΑΙ Ὁ 5. ᾽ 
τῶν ταυτῷ» τξϑι δτε αἰμοὸ ἐνσημαίνει; ἅτε κό- 

ἘΓΑΜἫΝ ἡ τ τΉΨ γ ΣΥΝ 
μῆς τινὸς ἢ ὑπήγης ἀνϑος ": ἰλλὰ μονοτρόπως 
ἀκ μα  Ανεε  ϑτν ἀν νον τῷ λευκω. κῶν τϑτὼν Τιγὼ τῶν ἱνϑῶν λευκῇ τῇ 

12 γραμμὴν κοὴ τὸ ἀνὲν χρώματος ἢ ποπ Ριἴο μονόγραμ-: 
ον 1Πι6]]Πρὶ : ἵπ εο ἐπίπι Ιῃςὶ ὅς γα!δτᾶς Ποη οἰ Ἰοοις,» αι. 
ες ἴη Βος ρἱξεῖτας βεηεγε δα πιϊτείς ραι]ο ροίξ Αρο!]οπῖις : 
(εὰ Πτη εἰς ἱπεῖ!5 ἔρατῇς ΔΡ [Ὁ] τᾶπι πη δ᾽ η6πι, πιο ἔοξις ἷν 
χρώματὸν» 40 {πλάξης [ἢ βογίας ἀἰέϊα : τατων τινὰ τῶν ἱνδῶν 
λευκῇ τῇ γϑαμμῇ γρῴψωμεν. Νες ᾿πηπότῖο ὥμυ χρώμαϊος εἴτε 
ἀιχοτίβ ᾿πη8 δ ΕΠ; 41186 τοτὰ πιρτεα!πε γε] αἰ θθαϊπε ςοπίος, 
, 18. σκιᾶς τε ξύγκειται κρὴ φωτὸς] αοξιιπι νέγαπηδίιε ἴςϊ- 

Ἰἰῖξος εχὶθιε εκ Ππεὶς ἐρρησ {ράτιῖς ν. οι. 9, 12, της Οὐΐπ- 
{Πα ῃὰς 1, ΧΙ, ς.3.. Ὁ κὴ ἤηραίές ῥέρλενμης ξοίοντῤμε, αἶτα μα- 
"ἢ εὔρμἠγλορ,  Ογ4 ἀἠὰ γεάμέδίονα ούγμη  51Ν Ἑ ονο 
ΝῈ ΜΕΜΒΆΙ8 ΟΥ̓ΙΘΕΜ βϑνΑϑκ 5 τίς ΟΣ ἼἽΝΕΑΒ ΡῈ 

“14. εἶδὸς γ9)) γῆς] εἶδος Τρία βρι»4 εἰς, νῆς ἱπάοῖες ἃς νὲ πὰ 
αϊςᾶπὶ [ῥίγλμις ρίδευγαξ : φ εῖοέ ογάς ἀϊσοτεὶ Οὐ πε] άπιις 
Θέ οίδηι, Χ. Πονῆν ὀφϑαλμῶν ἀἰοῖς ποίξοτ ἱπξ ἯῚ ΠΝ ἢ 
ἀζ1. Π. ἀς νίτα ϑΟρἢ ἐν Ραρεδίά. Ῥε τίπεὲ ἢϊς νᾷς γπᾶ ουπὰ 
ξετετίβ, 4086 [64 υ] τὶ, 44 εἰδῶν ἱφορίαν ἀ 18 Πιρτα, 

τᾷ κδιμῆς τινὸς ἢ ὑπὸν ἄνϑος ] πι4}1π| κὁμῆς ἐὶ ἢ ὑπ. Θείδ: 
{πὶ Ραίπιη ἄνϑος δι ἀνϑᾶν ἀὲ σὐπια ὃς δατθα Ἠοπιογ. Ργο- 
οειπ, Ερ᾿ΕΠ8 πη ἀρ. ῬΒοτίιπι ἐπανθεῖ τῇ κεφαλὴ καλὸς ὁ βέε 
ξεύχος ἢς Ηοπι. Οὐγ. Ζ΄.ν. 229. ᾿ 
Ἂ ὅλας ἧκε κόμας ὑακινϑίν,» ἄνδῳ ἐμείας 
ϑις πλόκαμοί ἀνθηροὶ (ΑἘ}ΠΠἔγατο 1ῃ ἐξατια Οὐρί ἀϊπίς, 8:- 
τηῖ!ϊ πισάο Ἀοπίδηι : θεγγάν!έθε ὀογγλας Ὁ ἐττσηϊες, ἤογος ογήριος 
Ῥαςαυις δὲ Ατέϊις ἀἴχετε, Οὐ οάγγαης ἤπια ἘΧΕΙΊΡΙΑ. . 
Ῥα(Ππὶ ἱπ ἱπταρί πίδυις ΡΒΙοἰγαέοτιιπι, , 

ιό τῷ μό πω κνϑρώπῳ ἔοικε κἀς τῷ λευκὼ ] ηρίϊεὶς ἐοΐο- 
ίς ρίξγαζαθ πιια ΠιοΠοΟςἢτγοίηᾶτα νεὶ οἰππαβατὶ νοὶ πιϊπὶσ 
γε ἐγεία ρἰδιᾳ νἱάδπειγ, ναὶ τυδτὶςα ὅς Ππορίάε ΡΙ π, 
ΧΧΧΙΙ,7. Οἱπραῤάγὶ θειεγρὶ, φΗαθ οἰ ΔΑ) γμέγιΣ θϑεάγι μό- 
νοχρώματα » ῥίπρεθαγι. βῃχέγμρ ὅδ᾽ Ἐρῥείία γ»ἱριῖο, φποά 
αἰενεἰ έξαρα εὐ 7) φΉΔ4. ἐμ αῖο ραργιὶ σρεΡὶς ἐγ ὐδαρρα 
ΘΙ Ή6 7,1 ἀἴγ8 ἐχήπαίμν, ἑάεο ἐγάμβεγε ἐΐ γαῤγίεαρα 
δ δἰριορίάεν:, Ζευχὶς γγιογιοτξνογηαία εχ αἰῤο ΡίΏΧΗΤΕ ἐϊοῖ- 
ἐμτ δἰ άοια!. ΧΧΧΥ,, 36. 4ιιοά λευκογραφᾷν εἰσ ἀρυν Ατὶῆο. 

Κι γραμμῇ 



γό 

ψερμμῖ ΣΆΝΕ ᾿ μέλας δήπε δόξει. τὸ γοὶρ 

ὑπόσιμον τῆς ἥν: καὶ οἱ τμν βότευχοι ὅ, 

κοὶ ἡ περλτ]ὴ γένυς, καὶ ἡ περί τοῖς ὀφϑαλ- 

μοῖς οἷον ἔκπληξις ἡ ᾽ μελαίνει τὼ ὁρώμενω» 

Ῥόέτ ἢ ΟΞ ΒΒ ΑΥΤ ὐ δ νὰ ΤᾺ 

ς "» δὴν» ΟΣ εν 
καὶ Ἰνδὸν ὑπογράφει τοις γε μὴ ἀνοητῶς οῤώσιν.. 
ΠῚ " Ἰγβῖν ᾿ ἀρλίυς δα ρον 
ο9:Ἐν ἐίποιμ ὧν καὶ τεὶς ὁρῶντας τῶ τῆς γρωφθι- 

Υ Ὅλ -“ δὲν 19 » Ν᾽ ἌΡ Ὁ 
κῆς ἐργώ;» μιμητικῆς δεῖσθαι ἧ. καὶ γὼρ ἀν ἐπίε- 

͵ Ν Ἵ «“ ον» ἩΘΝ δ ἢ 
γέσειε τις τὸν γείοωμμενον ἐστον: ἢ τούῦυρογ» βῆ το 

“ ᾽ Ὑν ᾽ ΝΥ Ἵ 5 

ζο γν τ ᾧ εἰκώσαι. ἐδ ἂν τὸν Αιαν]αίτις 

Σ ἩἸΎΝΕΟ ἢ τ ἐγασθείη, ὃ ος δὴ ὁ ὠνώγεὶ ἐΓραπίϊαι οἷ ἀυ- 

τῷ με βυνῶς, εἰ μῆ ἜΣ τι ἐς τὸν ν8ν Αἴαντος 

εἴδωλον, καὶ ὡς εἰκὸς εἐυτὸν , ὠπεκτονότα τοὶ ἐν 
“» ΄ -» ΤῊΝ 7 " 

τῇ Τροίᾳ βεκόλιω , κωϑῆσϑαι ὠπειρηκοτώ, δε:- 
᾿Ν ͵ὔ ΔΎ ς ᾿ -“ Ν . 53 

λήὴν σοιδιίενον οι εὐῦτον ἈτΤεΙνΟΙ. ταυτι δὲ ̓ς ὦ 

, Ἄν τω ,ὕ ΝΠ ἫΝ " - 

Δάμι; τὸ τῷ πωρε δαΐδωλα, μήτε χωλκευτικῆς 
͵ ᾽ } , Δ 

μόνον ἀποζφρωινωμεθω, γεγρωμιμένοις γωρ εἰς 

κουφοα μήτε γραφικῆς - ἐπειδὴ ἐχωλκέυθη. 

ὠλλ ἡγώμεθα σοζϑίσωσϑοαι ἀντὼ γραζϑικόν , 
᾿ ἊΝ τ τῇ ", δ - ὃ ᾿ 
τε κωὶ χοωλκευτρζον ἐνῶ ἀνόρο, οἱον θή τι πῶῤρ 

Ψ ΓΣΥ ᾽ν “ ΄ Ν Νὴ »" , 

Ομήρω "τὸ τῷ ΗΦαίςεξ περὶ τήν τῇ Αχώλεως 
» , 3 ΄ ν᾿ ἢ Ν “ " 

ἀσπίδα ἀνωζϑωίνετα!. μεσὼ γωῶρκωὶ τωῦτω ὁλ.-- 
ΑΜ 5 , ᾿ Ν Ἀ “ ς “ 

λύντῶν τε καὶ ὀλλυμένων, καὶ τήν γῆν ἡματῶ- 

σϑαῖι φήσεις, χωλκῆν ἔσων. 

“ , “΄ν 5» 7΄ 

Α Ὁ Ὴν σπεδώζοντι τῷ εἰνδὶ ; ἐφίςαν)αι σω- 
Ν »“"ὝἭ ͵ . ἡ ἈΝ ς Ν ε 

ρῶ τῷ βασιλέως ' ὠγγέελοι, κοὶ ἐρμήνευς, ὡς ποι- 
- » Ν Ἑ Ν Ὗ ἐγ - ἘΝ ὦ 

οἷτο ἀυτὸν ὁ βασιλεὺς ξένον ἐς τρεῖς ἡμέρας" 
Ν Ἃ ᾿ ΄ ὃ ᾿ ! ᾽ -“ 

μῆ γῶρ πλειόνων γενομν σῦοος τεςζενες ἐνομίλειν 
ἜΝ , Ἀὶ εἶ νν » “ν᾽ Ν Ζ. ε , 

τῇ πόλει. καὶ ἡγδντο ἀυτῷ ἐς τὰ βασίλεια. ἡ πο- 

Φᾳσὶ δ᾽ 

δτς καὶ Ατμκῶς τὲς ςενωπὲς 

ς νι», - ΄ », Ἢ 

λις δ᾽ ὡς μὲν εχοι τξ τείχεος» εἰρηκω. 
ΑὟΝ ͵ἅ 

ὡς ἐυτώκτως 

[18.11.. ς.23ὲ 

Πἰπεδπιθητῖς Ρίπχοιὶ ἩΠ1|115. (αἴ Πφη ΠΙΡῈΓ νἱάο- 

Ὀίταγ. ΝΑΙ οηΐπὶ Πρηίτας, ὅς ετοϑὶ φριΠο- 
ΤΠ οἰ ΠΗ. ἔπτη σοηας ῬΓΟΓΙΡογδπτος ἃς τηῖ-. 
(δ Π5 φυϊάρίαπι αα(1 ἴῃ Ος}15 οἤϊσιαηςνε ἢρτας 
ΔΡΡραγοδῆξ, 4πᾶ6 Οςμ}15 {1 οἸπηγαγ, αἴηπο [π- 
ἄπη γοργδοίθηταης ρεξηδητθι5, απογασηεῖ, 

μαργο-, Δ! ]ποα τη νἹἀοπά!ς 115 πιά Ἰοίατη. 
Ρίογ αἸχογῖπι ἐρα, δζ εος, πὶ Ρἰζϊοτίας ἀττίς 
ΟΡΕΓᾺ αὐρίεἴαπε,, Ἱπηταῖγίος ορὰς Βαῦετς [α- 
ςυΐταῖα, 
4πππα; ἀπ ταταΠῚ Ὁ 411 αηΐηλαὶ {ΠΠπ4 πιεητα 
ΠΟΠ ἱπταθδίμ, σ1115 ΠΠῚ ΙΓ ΔΙηΘπὶ τοῖοι. Νε- 

4πὲνεο πο ας 
ΤΟΙΣ » 4 Πιγθης 80 πο ρὶς ῃ 
4ιάπ| πιξηῖο Αἰδοὶς ἔφεείεπι ςοπ’ 
τίς, ντα ΠῚ νεγοῆιηϊς {π. 1ῃ 
τ τ ςοηίδ δ ἔς 
ὨΪΠΠΟ ΔΡΊΓαΠΙΟΠΊ; νε (8 ἱρῆιπι ιοαις ἱητοτῖ- 
τπαῖ. Ιἢααιπζοπι, Ὁ Πλατηὶ, Ροτὶ πα ἀτεῆτ 

Ἔ: 

υ 

εἰοίε εἰαδογαῖα ορογα. ποῃ δογαγίδα διτῖβ (ον 
[ππππ εἴα ἀϊσθηγι5. πᾶ ριέϊογιπι ἱπῆταγ Πα- 
Ὀεηῦ9. ΠΕΩ Ρἰδα ἀμπταχας,, αιοηίαπη ἅττα 
φογατῖα {πη φοποίηπατα. Ν᾽ ταπι ἱπάπῇγις α 
δ ἐοποϊπηαίίε [Ἰατιιάίητι5 νπτιπὶ νἸΓιΠη., Αγ Εἰ5 
ΡΙογίας τχία ὅς δογαγίαθ ρογίταπι, ιαῖς 8- 
Ριὰ Ηοπιογαπη Ν Ἡ]οδηὶ ΟραΒ η΄ ΑΟΠΙΠ]ς εἰγ- 
Ρεο τεργδοίδηζατασ Ρ]απα εΠἰ ΠῚ ἧς ̓ βαἱπτοῦς- 
Ποϊςητγίππι ἀγηας ἱητεγέζογιπι, τογγάπιαμε. 
πηδάοτοα (ἀηπριΐίης ἀἰσογορ , ἡμαπλμ5 ἃθτς πε 
εἰαϊσογαία. 

Τι ΡΠΙΟΙΟρμαπε νῖγο παπεῖΐ α Βερεῇι- ὃ ν 
ῬοΓαΟΠΟΙΟ ὅζ ἹΠτοΓρ 5, ΠαΠοΙάπτΕ5 ἈΘΡΈΠῚΪΗ 
τειάπιαπι Ποίρ᾽τοιη [10] οἰιπι εἢε νε]ῖε : ρΙ γί δι 
ΘΠΙΠῚ ἰορο5 ΠΔῸΣ ρογημττογε ΡΕΓΟρτΙΠίβ ἴῃ ντθα 
ΤΛΟΓΑΓΊ, 51 Ή11Ὲ ἰρ[Ππι ἀςάπιςοδης η γοσίαπΊ. 
Οἰμιταβ ἀπέθπη νε 8 Παθαῖ, φιιδητιπη δ πτῖὶ- 
ΓΟβ. δηζθα αἰχίπηι5. Ἀδίογαπε ροτγο ἰρίδηι 

᾿ἄδςογο, δἴαπε Ἀτῆςο πούς δηρσίροχίς ες» 

τε ἐπι ρυιταιϑ ομοβοτ, ἀξ ἀτῖε ρίπρ θη άϊ ρΡ.77. ϑρεόϊαι δις 4π0- 
απε ον, ηποπὶ ΡΔιΠα5 τοσιιπὶ “ἦτο φοίογε Ρἰπιχῖτ. δριιὰ εἰη- 
ἀεὶ ΧΧΧΥ, 40. ἴπ 410 ἕφπιοη [ΠΠΊρΡ]1ςὶ σοἴοτΓο, Αρο]]οπίας5 
δὶς αἷτ, ἀϊβίησα! ροῆξ,, σαπάϊαιις πε ἔπ, δὴ διίοιιθ., 4π' ηϊ- 
δεν Ποτπο» 4] 6ὸ γεργαοίξαγογῃγ ἢ Ε4ΠῚ Δττῖβ 68 [Ὁ] ἐγ] 8Π|. 

"7 οἱ ὀρθοὶ βόςρυχιοι  ΠΟΠΊΡΘ 4115 γξργί, 4114}ε5 Ππιητ 1πα], 
ξαρ 05 παδϑοτ εγίραέος, ΑἸϊτοῦ ταπιθη τη 1 αἰς τὸς βαθεῖ: 
ἴϑεγαδο ΧΥ ρ. ὅ9ο ἐε [ηἀϊ5 τοῖς Αἰϑίοψίν εἰσιν ὅμοιοι κατὰ 
τὴν χροιὰν » κατὰ Τὲ τὴν ὄψιν χρὴ τὴν τρίχωσιν τοῖς ἄλλοις» 
κδὲ γάρ ἐλοτριχῶσι διὰ τὴν ὑγρότητα τὸ ἃ εβος. Ἡϊΐης πιοτά- 

τα: ἐϑείρως Ἰρῇδ τεῖδαῖς ΤΙ Ῥετίερ. ν. 1113. ΝΌΙ ςοπᾷ, 
Ἑυμΐατα. 

,18 καὶ περὶ τόϊς 443. ἔκπληξις] ριπὸ Ἰμτε πρῖσ τὰ φλέγον τῷ 
βλέμματος, νὰ νοσαῖ Ἠεϊοάοτ Αριβίορ. 1- 
4εγες ΕΥ̓ γεἰοαηέες, σαὶ [αητ ἐκπληκτικοὶ ἢ. 6. ΤΑ͂Ρ' ( 

πιο ὅς τεσγοπε πγιθητόβ. Τα]ὸ5 αὐταὶ ΕΠ [Ὁ ΤΠ λοιοίο. 
Ρἴβι», ποτὶ ξογπτα [παῖς ἢπη}15. 

19. καὶ τὰς δρῶντας τὰ τῆς γραφικῆς ἔργα ρος ΣΞ δάσϑαι 

1415 1»τοίδπο ἴῃ Ζουχίάς γραφικοὶ ἀἰοιιπτιν κρν μυδτὰ τέχνης 
ἕκαςα ὁρῶντες. Ηπον. Ῥεῖ εἰπε Ἐρί ἐξετίςαπι 1Π 4 ἀραιὰ Ατ- 
τίδῃ. 1,11. ς. 24. τὸ τὸν ἀνδείαντα οἷ εἷς δεῖ κατασκευΐσοῃ τί- 

γος σοι Φιένετα!"} “ἐνδρικντοποιξ. τὸ δ᾽ ἰδιῶν ἐμπείρως δδεμμᾶς 

σοι προσδειόγεῃ φοιάνετοῃ τέχνης) προσδῶτοι χρὴ τῶτο, Αἀάς 

ΣΘΑΙ ὧξ ἈΠ 

Ρ]1π. 110.1, ερ. το. 16 ρίξογε,, (ὑπίρίογο, βέϊογε, πὴ αγεξα 
“ιμείλοαγε ΤΟΣ Ῥοίοῇ, 

20 μη τὸ ζῶον ἐθυμηϑεὶς] Βος επϊπι εξ αρένιο ρίπρεγεὶ 
ϑ1ς 1ΠῈ ποίει. ἀςε Ἀρο]]οηῖο ἄεῆχε Μεπίρριιπη ἰηταοπτξ » 5 Ε 
ἀνδριαντοποιᾷ, δίκην ἐς τὸν Μένιππον βλέπων ἐζωγεάφει τόν νε- 

ανίαν καὶ ἐθεώρει. “ΤΗεοάοσιε ὙΤδεταρ. Υ, σὸν κα παρόντα ἕω- ; 

γραφϑμεν τῇ δηανοία. 81πι1115 Ἰοςιι5 ΕΠ ἀρ. ΡΗΙΠ ον. αἰτοτηην 
ἱπιαρίπ. Ἰ: 11 ἴπ [είς πὶ 24. Νοβεγραιο ρο να ταμήνα 
ἐς τὸν νᾶν τὸ ἡδλυλοῖ. 

21 Αἰαντά τις τὰν σιμομάχκ] Ρίπ. ΧΧΧΥ, πὶ. ΣΤΉΝ 
εὗτς βγεαρεῖμις Οαεβτι- ἀξίαϊον!ς πεία!θ Αλπσερε 7 Δήράεαα 
)ίρεκδ, αὖ ἐο ἐπ ἵεμεγές φθ»εῖγίεῖς 4εαὲ ροξέας ἐδ Π δγλιε- 
τὴς θεριά φίάς, Ἐχταῖ πῃ 1114πὶ ἱπιαρίπεπι Ερί στάτηππα ΑπτβοΪς, 
ΤΨ, 6. (εἴογαπι, Ρίατα ἐδ 6 εἰυΐαμε ῬΡΕΠΡΌΝΝ Ταπία᾽ Ἐὰ )1- 

ἢ Ρ. 216. 

22 παρ Ομήρω Πα. Σ. ν, 48. [ᾳ. 

ΟΑΡ,ΟΧ ΧΊΟΣ παρ τῇ βασιλέως } 4αϊ ΡΆτγβοῖες 
τιιπὶ Ἔγατ: νἱή, ρφι}0 ΡοΙδ ςλρ.26.. 

2 ἔιρηκα 1 ποπιρε ἀἰχίεῖα ἴυρτα σλρ. ΧΧ. 
3 ἐυτάκτως ] ἀτάκτως Πα ΔΠτοπηπες Μῖ55, ποῆτί, Ψε- 

τῖοῦ ταπιεπ υἱάθτας Ιεξϑῖο ἡ ἀδπὶ τερτΑο δηταμ πηι, 

ἀϊπιπ- 

-: 

ΝΝΕΠΊΟ. ΘὨΪΠῚ Ἰαυιάλιοτιγ Ρἰξαπι τ΄ 

Ἷ Αἰαςοπι, σα αμαπι, πής ἢ 

χγαῖ. ΗΠ αἰ- 

τς Ν Αι 



1..11.ς. 24.2ς.26. 

ἀϊπιπῶαι. Το θι5 φαζεπη ᾿αΠταξία εἢ, ἢ 
4115 εχιγιπίδοιις αἰριοῖατ, νητπι ταπτιπη 8 1- 
Ἰαταπὶ Πα επεῖδι5., {1 ᾿Π στο νοΓῸ 4115 ἔπο- 
τίς, (αΡτεγγαη 15 ΠΑ ΙΓαςι1}15 ἱπιΠγιιξξι5, ἄτα τα 
ταπτυπάεπη [5 τεγγα Ἐχῃ! θΘη 116 115) δ ητπὶ 
{πργᾷ δΑΠ| οπηϊ πεῖ. 

ΟἾΡ.ΧΧΙΝ ̓  ὙΡΗΜΗ͂ΒΕ ̓τΘτπ 50]1ς5 νἹ ἀπ {δ διππί. οὶ (8- 
(εγ Αἰεθαζιγ οἰ ερῃδηζις., Αἰάὰχ αι] ἀϊ σε θδειτ: 
δὲ ΑἸεχαη ΓΙ ἀιιγεας ΠἸαζιας. 4145 [Ἐπὶ ΒΟΥ: 
δἴαις Πᾶς υ!ἀεπΠΊῈχ ἀγα πῖρτο ςοηβαίδε ε- 
τϑηῖ, Ῥαυγίοοϑ νΟΓῸ ΓΕΠῚΡὮ ΕΧ ΠΊΔΓΠΊΟΓΟ Γ- 
Ὀγο. ἴῃ 4110 ἀμ γαΠῚ Γαι] σεῦαί, (ρ!επάογα παϊ- 
(ἀπ5 γδαϊὶ ἱπῆταν μαρεπίθ. [ρίυτη νέο {- 
τ] δογιτη σου ΡΟ ΙΠτι1Π| ΕΠ εχ ππαγρΆΓΙΓΙ5, (γπη- 
ὈΟΙΙςΟ πηοάο, αι Ῥαγθαγὶ οπιποβ ἱπ τοῦς 
(Δοτῖς νη, , 

Τρ. ΧΧΥ. Β ῃ γορία δυΐοπὶ ποαις ἔαΠιιπι {δ ἀεργεπεη- 
ἀπΠε δἴτπε ἴῃ ἢγιξειγα, πεηας Παϊατοσ, πάις 
(Δτε]Ππτὲς, (δα, νας τη 1ΠΠτίμπι εἰσί πηι ἀοτηϊ- 
ιι5 Ρᾶπςος αιιοί απ (γιι]ο5., ὅζ) 411 ΒΘ ρΌΠη 
ἀάϊγο σπρογοηζ, {{65, ἀπ| ιαῖποῦ,, νΕραῖο, Πο- 
τπηΐπος : Δαϊεξϊατοίαμε (8 εξ μος χιάεπὶ ἀρ- 
Ῥάγδίιι πηᾶρὶϑ, 4118 Ῥγδοιπ πιο ΒΑ Υ]ΟηΪ4 6 
ἔα. [Ιἄπι8 ΓΠΔρ15 ΠΊΜΪτΟ οείαπῃ νΌΪ ἱπίγο δά- 
τῊΙΠῚ ξΠΈης: παπηαιια ὅς 'ῃ σομοἰλαίδιις, ὅς ἴπ 
Ῥογεςιθι5, ὅς ἴῃ τοῖα 1118, {ΠΠΠἸπηα πὶ αἰππῦ πιοὸ- 
ἀς Πάτα γερμαῆς, 

ΟΆΡΙΧΧΥΙ Δ ρδιθνιο Ἰρῖταγ Ιηἄτπις ῬΠΠΟΙΌρΠιι5. νἱ[ας 
εἴ ες : δαμϊδίτοσιιε ἱπίεγρτειθ., ραπάθο, 
αἰχίτ) ο Ἀδχ, αἱ τα ΡΗΠΟΙΟΡΙαε ὀρεγατὶ νἱ- 
ἄεαπι. Ἐρὸ γεγο; ἱπηιῖς εχ, πππΐτο πιᾶ- 
οἰϑσαιάςο, αποά ἴτὰ 48 τὴε [ξπτίαθ. Ταπς 
ΑΡΟΙΟηΙα5 : 4η νοῦο [τὰ ἰθρίδιι5 ἀρῃά νοϑβ εἰ 
[ἈποίειπΊ., 4Π τι αἀ {{4π| πηοάεγαιοπειη ργὶη- 
αἰρατιπη γοποςαῇ! ὃ Ἐρο, τείροπάοθας 16. 

4 ὑπογείοις Ἰᾶες νεγὰ [εξϊῖο, 4ιιᾶπι Υ γδτῖ5]. ςείδπι ἔς αιι1- 
ταῦ: ἴῃ καἰτῖ5 ὑπογείως. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΨ. τ καὶ ἀνεῖτο Αἰας ἐλέφας] τυτρ᾿ ΠΠπιὰϑ ρτί- 
ὉΓΙΠῚ ἱπογργεῖα ΠῈΊ ΕΓΓΟΥ εἰἢ, 401 νεγτιηῖ ἦν ζῆ {τ εγι τς ἐγ 
“ἰάχ εδαγηθσ. πτο]]ΠΠρίταν Ηἰς εἰορῥαρεέίσ [ΟἹ] ἔα οτ, οὐ] “4͵4- 
εἰς ποπίξη, 4 ἘΠῚ ΑΡΟΙ]]οπίμπι περὶ Τάξιλλαν ν᾽ ΔΠΠε, ππλρηιιπι 

νεγο ΑἸεχαπάγυπι [0] ὠνηκέναν (Ὁ ρ τα Πδγγᾶτιπὶ σαρ. ΧἼ]. νδὶ 
Ῥοτας εἰερθαπεο 1111 Ἰη 1 ἐϊοίταγ ἴῃ ραρσπα σοπῖγα Αἰο- 
ΧπάγιΠΊ, 4110 ΟἸἾτιι5 ἴτοπὶ ΡῈ πεΓα Ε0}} [π|] ρτο(εαιιαπειιγ, ὃς 
411 υδεάαιι ἀδ εοὸ παυγαπταγ, [θη ἀπ᾿ ππδάιιεγι τε αυοηϊε 
ϑαἸπιᾶῆιιπι νἱ 460, ἢ ἐπὶ πὶ 11} ἴῃ πηλγρίης {δ τι υἱ : ἦσο «Δι 
εἰορῥναγίτσ, ομεΐμα {Ὡργ γρηεηγιλρεΐ, ἀνῶσϑαι γετο ἀϊσυητογ ἴλοτα 
Τ εἰβ δηϊπιδ! 8, τις ἴπ [οἰβ ὅς περιχώροις τεπιρίοταπι ἰδ οτς 
νδράπειτ.. 

Ὁ χαλκῷ δ᾽ ἦν ταῦτω μέλανος } νἱάε Πιρτᾷ ς8ρ.7. ποῖ. 4. 

3 οἱ δὲ ἱερᾷ τοῖχοι 1 ποπ γάτα ςοπβγα δείο : ἢς [ΠῈ.}. ΠῚ, ο. 
1:. ποῆετς : ἡ δὲ ὕλη τῆς ἐσϑῆτος, ἔριον ἀυτοφυὲς αὶ γῆ φύει. 

8.80]. Ἀσπι. οδίεγιας Ηοπιετιπὶ εἴα Παῖς σοπιγι δε! Οἢ15 
Δυτοτεπι, οὐἴι5 Αἰ οραᾶτ ᾿Π4 εχ Ὁ ἀνῇ. Μ΄. ν. 73. 

οἱ δὲ δύο σκοπελοὶ ὁ μὲν ἐρανὸν ἐυϑὺς ἱκάνει. 

4 πυρεαῖς λίϑοις  ΡΟΓρΡΥ τοτίοτΙΠῚ ΠΙΑΓΠΊΟΓ γ ἐς 40 ἔ, δα 
ςΆρ. 20. ποῖ. 1. ῃἷς ἱπτε]] οὶ εχὶ Πἰπιδιιογῖπι, 

ς ξυμβολικὸν τρόπον ] ῬΤΙΌΓΕΝ ἱπιεγρτεσαβ : }ι4μἬηηαθ᾽1 70} 
γος σενρβορλῖο γμαγραγ ἐς Π γα πῃ ἐγά γ νὰ [ππ[ις ἢτ ὅϑος {Π4 
Ζε[θ αιξεῖο ἐχογηαίμρη βεὶ8 ορότε; τιες Βιδίτιι5 πλθτο πιᾶρπιι5 
Βοοσδδστιις Ηϊετοζ. Ρ. 11.], Υ111, ς. 8. Ρ. 716, Πρ μεγπ ἐερρ]  ρ4- 
Ῥρρ ΣΝ γρατρατί!ἐς εἰ! βγαίηνε (γγπδοίϊοα τατίορο, Ἐπ πιδρηὶ 

ἌΡ ΟΣ Ὁ ΝῊ ΓΤ ΑΝ ΙΝ δὺς 77 
,ὕ ͵ ᾿ 3, τέτμηται. κατεσκέυας αἵ τε οἰκίαις, εἰ μὲν ἔξω-. 

τὴ κ Ἁ Ἂὕ ; γ 

εν ἐρῴη τις ἀυτὰς, ἕνα ἐχεέσώις ὄροφον, εἰ δ᾽ 
37 ᾿ [ ε ἐὰ 4 "δ᾽ Ν 
εἰσὼ σσώρελισοι τις, υπογείοις ᾿ ηδὴ. καὶ παρδ- 

΄ 27 -"Ὕ ᾿Ψ, - »“Ἥ “ 

χομέναις ἴσα τοὺς ἄγω τὼ ὑπὸ τῇ γῇ. 

᾿ ΡΥ δὲ ἰδεῖν ηλίς φασὶν, ᾧ ἀνεῖτο Αἰας ἐλέ- 

Φφας", καὶ ὠγώλματω Αλεξάνδρᾳ χρυσᾶ, καὶ 

Πώρε ἕτερα, χαλκᾷ δ᾽ ἦν ταῦτω μέλανος ΄. οἱ 

δὲ τῷ ἱερᾷ τοῖχοι, τουρσωῖς λίϑοις  ὑπαςρώπίεε 

χρυσὸς, ὠυγὴν ἐκδιδεὶς ἐοικῦιαν ὠκτῖγι. τὸ δὲ ξ- 

δὸς ὠυτὸ μωργαρίτιδος ξύγκειται , ξυμξολικὸν 

τρόπον᾽. ᾧ βάρξαροι στάντες ἐς τὰ ἱεροὺ χρῶνται. 

Π. δὲ τὰ βασίλειω ὥτε ὄγκον ἰδεῖν φάσιν οἰ- 
κοδομημώτων, ἔτε δορυφόρες, ἢ φύλακας, ἀλλ᾽ 

οἵω “περὶ τὰς τῶν λωμπρῶν οἰκίας, ὀλίγες οἰκέ-- 

τς » καὶ διωλεχιϑῆναι τῷ βασιλεὶ δεομένες τρεῖς» 

οἶμαι» ἢ τέτ]αρας" καὶ τὸν κόσμον τϑον ὠἀγασϑῆ- 

να!» ἢ τὰ ἐν Βαξυλῶνι φλεγμαίνοντα. καὶ πολ- 

λῷ πλέον εἴσω π“αρελϑόντες". καὶ γῶρ τὲς ἀν- 

δρῶνας, καὶ τὰς ςοας, καὶ τὴν ἀυλὴν πᾶσαν 

κεκολάσϑαι φωσίν. 

δοζεν ἐν τῷ Απολλωνίῳ φιλοσοφεῖν ὁ τνδὸς-. 
λν ς ἐδ τον 

καὶ πσωραςησώμενος τὸν ἑρμηνέω᾽, χαίρω, εἶπεν» 
- ῳ - ͵ὔ εν-Ψ ᾽ Π ὦ βασιλεῦ, φιλοσοφξντά σε ὁρῶν. ἐγὼ δὲ ὑπερ- 

7 μ ᾽ ἣ νυ Ν ᾧ ΗΣ Ν ΝΥ 
χαίρω: εῷη.» ἐπειδή ὅτω περὶ ἐμιδ οἰει. ττὶ δὲ 

, ἣ ε»ν ν ΙΝ ᾽ 
νενομνις -σαρ᾽ μεν 7 εἰ77 Ἐν 5 σὺ πρὸς τὸ ἐπ Ιξί- 

εΥ “Ἢ Ἁ Ω ᾿Ὶ ͵] 

κες τξτο τὴν ὠρχήν κατεφήσω; σωφρόνως, ἔφη, 
Ι ϑ' »“" - 

νεγομισμενῳ σωφρονέφερον χρῶμωι. καὶ πλεῖςω 
ΕΣ ἂν ὀσιδλδθλο, τὸ ἀτιχν οἰ λει υδε ὑὸς Ὁ ὦ 

ϑ4[πιᾶῇί εδάοπι βιΠε (δπτεπεία νἱάετιτ, πιαγρίηϊ ἐπίπι ςο αϊ.. 
ἰδ 1 λά(ογιρίεγαι κε ε τ μῖο ορόγε. Α ταητῖς ἕάπιεπὶ ποπηίηὶ.- 
Βιις ντ ἀἰςεάετε διιάθδπι, ἔλοῖς ἱπρτίπιϊς φιοά Ἰερίτωγ ἱπῇ 1. 
ΠῚ. ς.58. νΌῖ ἀε Κίεπεγάς ἱῃ Ραρδο Ππιυΐδοτο τὰ τὴς Αφροβίτηρ 
ἕδος ξυμβολικῶς ἱδρυμένεν σετῖιπτ 14 6πὶ 1ητογρσγεῖςο ποβτ 
Ράτιπι 8] ςοπἤλπτεϑ : Κεμεγὴς ἐεγηρίμη, πο ἐα οοἠαιμξές ΤΗΣ 
εἰφριλὲς εχ γξβη7 μεν. Ρεΐπηιε σεγῖθ συγῆις. Νεπιρε ἱπι 
ῬΆρβο Υ ἐπι} ποῃ {ὔγγλα ῥηρράγια, [εὰ ργηαγγηίαίς αἰδαε, γεὶ να 
4111 ν οἰ πτεγιιπτ, θη οὶ οὐ]τ2, 4118: “εργλρνγεαέίοα Εμῖς ἃς »»"δο.-- 
ἐα. Ορτίπιε ἴτασιιε ὅδος Βος ροίετγίοσε ἴοσο μρρεκείσεγρργα 
ψεσᾶβ, ΠΟΠ τετΠΡ τ1Π1, 401] ΓΓΙ.14}15 οἷτ18 Πρηι βοᾶτε : νοτίθης 
ἀμπιηιε ἐγᾶς : ἔἤφρεγὶς {γε φονηῦρ ἀἰραϊοτηρΣ “ερλρηγαζίοα, 
4ιοά [δ] ἴάπι νἱάεγαῖ ἀο ἐἘΠ7. Μειγῆις ἐπ Ογρτὶ ἀε[οτῖρτίοπε 
1.1. ς. 16, 81Ππ|1}1 14πὶ πιοάο Ῥγδείεητεπι Ιο ιιπι, ἴῃ 410 εὐ άεηι. 
Ρἢγαίϊς, ἱπιεγργείαπιαγ, Ο τί, ντ γε! αι ἰδΠὶ ῬΓδδίεγεδπι, 
πιΐγιπι, οὐἷπι 4114 Βυΐμς τΕΠῚΡΙ ουγίοἵε φάεο ἀε(ογίδαπειν, ῃ- 
πιρ δοτὶ (ἐγ 'π ἐ0 οὐ, πιοπιίοπεπι Ἔχίαγε Ρίδπε πι}]2π|. 
Εἰγπιᾶς ποίγαπι ἐπιεγργοιδτίοπεπ ὅζ δος, φυοα «ἀάϊε ῥ»0ο-- 
ἐἶκο τἠϊο γιοάο οπιπες Βαγθᾶγοβ νεῖ : ςογίε θηϊπῃ (γπηδο]ϊεῖς 
Ῥεογιπι γεργαε[επιδιϊοπῖδιις γῇ Αεργρεῖϊ, Ρεγίας, Αειβίος- 
Ρεϑ: τοῖο Πεῖτῖθ γεγο ραυϊπιεηΐο, ἰη ἔογῖβ εος νεὶ νδίᾳιε, 
πείςιο 4ιιᾶπι ςοπιπιοίάε ἀἰϊοὶ ηὐφδς, 

ΟΑΡ. ΧΧΥΙ. τ τὸν ἑρμηνέα] αἵ {ἸρτΔ]. 1, ς. το, οπιπες 
Ἰϊπριιᾶς ε ἀΐχοτγας ἴηι] ἴρεγε Αρο]]οηΐις, Ἐχ Ηἰς ἰρίτας,, γῇ 
1δ᾽1 ποζᾶξιπι, Εσυὲεθίμς ῬΏΠο ἢγαίαπ ἰητοσ 4112 τεααγρυίο 8 ς 
τισι ν᾽ ἀπ άιπὶ» ϑπποπ ΑΡοΪἸοπίις {14 αἱΐο {δπῇι ἀϊχεγῖςν 
ἢος πεπιρε : Βοπιίπυιπι, 4ιιπιουπαιις ᾿ἰπριαπι Ιοιιάπιατν, 
Ἰῃβεπίμπι ὅζ ἀπίπηὶ [επί 4 ἴς ἴηι] ρὶ, 

Κ,3 μὲν ἔχω 



γὸ ΡΗΤΙ ΘΘ. ΙΚΑΤΙΝ ΒΕ ΝΥ ΤΑ 

μὲν ἔχω ἀνθρώπων, δέομαι δὲ ὀλίγων: τοὶ γεὶρ 

“πολλὼ τῶν φίλων τῶν ἐμαυτῇ ἡγῶμαι. μωκά- 

μετὰ ϑησαυρξ, εἶπεν. εἰ χρυσβ, καὶ ἀργύρα 

εἰντερύῃ τὲς φίλες, ἐξ ὧν ἐναφύεταί σοι “πολ- 

λεί τε καὶ ἀγαϑώ. καὶ μὲν καὶ τοῖς ἐχϑροῖς᾽, 

ἔφη κοινωνῶ τὰ πλέτε. τὲς γερ ἀεί πσοτε διω- 

Φόρες τῇ χώρᾳ τάυτῃ βαρξάρες παροσοικξντας, 

καταδρομωῖς χρωμένες ἐς τῶ ἐμαὶ ὅρλὼ» ὑπο- 

“αδμαι τατοισὶ τοῖς χρήμασι; καὶ δορυφορεϊταί 

μοι ὑπ᾿ ἀυτῶν ἡ χώρα καὶ ὅτε ὠυτοὶ ἐπὶ τὰ ἐ- 

μὸ φοιτῶσι, τέςτε ὁμόρες εἰυτοῖς βωρδάρες ὡν-- 

εῤργεσι, χαλεπὲς ὄντας. ἐρομένε δὲ ἀυτὸν τῇ 

Απολλωνίξ » εἰ καὶ Πῶρος οἰυτοῖς ἐτέλει χρήματα; 

Πῶρος» εἶπε, πτολέμε ἤρα" ἐγὼ δὲ εἰρήνης. πά- 

γυ τοῖς λόγοις τάτοις ἐχείρξτο τὸν Απο)λωνιον" 

καὶ ἕτως ἀυτὰ ἡτ]ηϑη. ὡς Ευφρώτῃ “ποτὲ ἐπι- 

“πλήτων "ἡ Φιλοσοφᾶντι 5, ἡμεῖς δὲ ἀλλὰ τὸν 

Ἰνδὰν Φρωώτην αἰδώμεϑώ, φάναι: ὄγομώ γορ τῷ 

Ἰνδῷ τῶτο ἥν: σατράπε δὲ, ἐπεὶ μεγώλων παρ᾽ 

εἰυτῷ ἠξίωτο βεληϑέντος ἀυτὸν ὠνωδῆσαι μί- 

τρῷ χρυσῇ κεκοσμημένη λίϑοις ποικίλοις, ἐγὼ, 

ἔφη: εἰ καὶ τῶν ζηλέντων τοὶ τοιαῦτω ἤν. πώ- 

ρῃτησώμην εἰυτοὶ νῦν, καὶ ὠπεῤῥιψω τῆς κεφα-- 

λῆς» Απολλωνίῳ ἐντυχών. οἷς δὲ μήπω πρότε- 
᾿ -“ ΓΕ 1 ἊΝ “Ὁ " 

ρον ἀναδεῖσιϑαι ἠξίωσα. πῶς ἀν νῦν κοσμοῖ μην, 

τὸν μὲν ξένον ὠγνοήσως ᾽, ἐμωυτὰ δὲ ἐκλαϑό-. 

μενος: ἤρετο ἀυτὸν ὃ καὶ σπερὶ διωΐτης ὁ Απολλώ-- 

γίθς. ὃ δὲ, οἴνε:. ἔφη , πίνω τοσῶτον, ὅσον τῷ ἡ- 

λίῳ σπένδω: ἃ δ᾽ ἂν ἐν ϑήρῳ λάξω, ταῦτα σι- 

τᾶνται ἕτεροι, ἐμοὶ δ᾽ ἀπόχρη τὸ γεγυμνᾶσϑαι. 

τὰ δὲ ἐμὰ σιτίῳ λώχανω καὶ φοινίκων ἐγκέ- 

φαλοιὅ; καὶ ὁ κωρπὸς τῶν φοινίκων, καὶ ὁπόσω 

μοι ὃ ποταμὸς κηπέυει. πολλὰ δὲ μοι καὶ ὠπὸ 

δένδρων φύεται » ὧν γεωργοὶ αἵδε αἱ χεῖρες, 

110.1. ς.26.. 

τπιοάεγαις (δης 5 παῖογε πποάεγαίίοης ντοῦ 
διτηουτα τη αυ! 4επὶ πιαχίπις Ορίδιι5 ναῖθο ; 
Ρϑιιςῖ5 ταπηθη τα 1Π] Εἰς ρας 5 ὅς ηιιε π1Πὶ (πξ 
(πρεγῆπα., εα ἀπςογιιπη εξ ςεηίεο. Μαέϊε- 
ἐπείλατο., 16 τείρομάϊς., Παυξάεπι πιαρὶβ 
“181 ΔΙΙΓΙ ΠῚ δίη116 ἀγρεπίπηι ΔΠΊῖςΟ5 εἰἴο- 
ἄϊς,, ἃ 4π|θι15 πημϊτα τ] θοπά φῬγομθηϊ μη. 
Οεεῖς δἰἰδπι 1ηἰΠπὶς]5., γερείης 1Π|ς., ἀϊ!τῖας 
πγε45 ἱπηρεττῖο. [ηξεῆοκ επὶπὶ σιοπάατη, αἱ 
τεριοπείη μαης ςοπεπρῃηῖ, Βαϊ θαΓΟΚ 9 ἱποΓ- 
Ποηΐθιι5 ἤπε5 πγέος νεχαηῖεβ5, ορίθιις {Π|5{π|8- 
ἸρΡο, ἀἴη86 εἰβ ααί! ργαοβάϊο ργοιήηςῖα ἀείθη- 
ἄϊταγ, Πηείηπε στῆθος πεῆμε ἰρῇ ἱπιδάμπηξ, 
ΠΕ406 ἃ ΠηΙΓΙΠῚ15 ΒΑΓ ΡΑΓΙ5 πε Παγὶ ρΑΠΠΠΓΗΓ 9 
ΠΟὈῚ5. 4145 ΠΟ] ΟῚ ΠΠπη15. Ἱπιειτοράητζε δ0}- 
τε Ρη αἰππὶ ΔΡΟΙ]οηΐο. απ ΡΟΤῈΣ ετίαπὶ ἢ ρεη- 
ἄϊαπι 1ΠΠ|5 ΟἸ᾽πὶ ρεπάεγιεῦ Ρογι5, αἰε δαί, ἈῸΧ. 
ΒΕΙΙαΠι ἀπηαῦαζ : ἐρὸ δυῖεπὶ ρᾶςεπι. Οὐ- 
θὰ νεΓὈἷ5 ρεπΙειι5 σαρίεις ΑΡΟ]]οηΐμ5.) δάςο- 
4πε ΠΠ] ἔλδπις εἴ οὈποχίιβ, γε αἰϊσπαπάο Εἰι- 
ΡΒγατεπι, νῈ ΡΗΠοίΌρμππι ἀςοθείε ποη ρέγεη- 
τε ΠΊ. ̓ ποτερᾶπβ, 42 Ρῥγαοξογε πάρης (πος Ὁ- 
Πἰπὶ Κορὶ πουηθῃ ἔμπιτ ) γΕΜΟ  ΘΑΠ2Ή7.. αἸΧΟΓΙ. 
Οὐπὶ ϑαίγαρὰ απο, ργορίεγ πιάρπᾶ δεποῆςία 
4 Ἀερο δοζορία, πηῖτγα σαραζ εἴπ τοάίπηγο 
γε ]οτ διιγεα., γαΓ 5 οὐπαῖα ΘΟΠΊΠΪ5 2 ΕΡῸ. 
Κεχ παῖς, ἢ εχ ΠΠ|5 εἤξεπι νεῖ πιαχίπιθ , 4 
Βυϊαίπιοα! γε ἀεἸεξξδηζαγ, παης [απηεη.» 
ΘΑϑτοριἀϊαγοπ, δαπΕ ἃ σαρίΓ ῬΓΟΙ ΕΓΕΙ » 
ΨὉΪ ἰπ Αροϊ]οηίαπη ἱποῖἀϊ. Αἵ εἰ8, αυΐθι5 πα 
δηῖοα ηὐϊάεηι γραϊπηῖγὶ (ο]ερατη., απὸ ραῦο 
πὰης ογπάτατη 4πΔογαπη, μοίρα πς Ἰσθάγιβ, 
τρίχας Ῥαγίτεῦ ΟὈ]τ5 ὃ Ιπεογγοράις ἐμ τη» 
ΑΡρο]]οηῖις ἀε νιόδας αποηϊις τϑιίοπθ. ΠΙῸ 
Δα ΠῚ νἱη15 πα. ὈΙΌΟ ταητυπάςηι, 4ππ- 
ταπι (01 Πἰθο: αμπᾶ8 ἴπ νεπαομθι5. ψΈΓΟ 
ςαρῖίο,, 115 σείει νείςαπταγ : ΠΏ Πὶ εηΐπὶ ςοΥ- 
ΡῈ ἐχογος (Δε5 εἢ. Ἐριυΐϊαα πιεᾶς οἷετα.. 
{{πητν δε ραπηδε σεγεγαπι, ὃς ἔγιέλιι5 ραϊπια- 
ταπι ὅς σιαθομηηας Πογίι5., Παιπιῖπα ἱγγῖρα-., 
τιι5, Τα πἰππἶγαι. Μαϊτα “πο ημ16 ΠΉΠ] ργδῦ- 
Ὀεηγαγθοσοβ, Πμᾶ5 ἐρὸ 5 πιδηϊδιι5 ςΟ]0. 

...--- -------- -ς-...-----------------“ρςς--- --- ----ς-ς-...ῦ---- π-ἃς.2ὔοῴὔὐ.ὕ.ὕὕ-΄ὍὉὙὍ0ὕὄωτὴ.π΄ο΄’ὥὔὕνρὦρὕρρφΦ«Φ«Φ, τ τ---------- 

2 ἀντόρνη ] οπιηες οραἀ, ποῆτι μδθεθαπς ἀντωῤῥύη. 5εἀ 
τειϊϊπεπάμπὶ Οπληΐη0 ἀντερύη. (ετῖθ ἐρύεσϑαι ἐς “ῥείχητίς 
εμΠ!οά ενιαίς υ[ὰτρᾶτιγ ΔὉ ΑΡΡΟΙ]οπίο Ἄγροη. 2. ν. 1215, τὶ 
ἀε Ὁτάσοπε διγεῖ γε]!εγί5 ομῇοάε ὄφις περὶ τ᾿ ὠμφί τ᾽ ἔρν- 
ται. ΑἸΪιιπ) δυτεπὶ ἃ ἀ ἐεπτθητίαπι Ὑμεοβηίαϊϑ ν. 77, φιλπι 
Μοτεί!ας ἴὰπὶ οδ ογιδιδγαῖ, 

Πιςὸς ἀνὴρ χεουσῶτε κρ ἀργύρεα ἀντερύσασϑαε 
Ἀξιος 

Ὑπιεορηϊαῖς ἰηζεῦργες ψθγίεγας γέρθρμαὶ γ τυΐπιι5 σΟπηπιο ες 
Μογεὶ!, ροβροπὶ, ποη [τὶς ρτεῖϊε δζ ἀσουγατε. 

3. τοῖς ἐχϑιροῖς ἴπ Μοτεῖ!. εἂ, εὐδὺ φυτοῖς ἐχϑροῖς» 401 εἴ- 

ΤῸΓ ΟΡΕΓΔΓΩΠῚ Τρ Ορ καρ Αγιπὶ ἐχίϊας {γ}13 0 ᾶπὶ φυ ἴπ νετ- 
Ῥο ἀναφύεται εχ ρταεσοί, Πἰπ3ἃ γερειεπιίυπι, ΑἸάπ5 ὅζ ο- 
ταηε5 Μ58 Παδεπὶποα εὐϊάϊπηι5, 

Ψ , “.ς πα . “. 
4 ὅτως ἐυτξ ἡτ]73)} ἀυτὰ», ηιοά ἴῃ εἀϊεῖς ποῦ σοπιρᾶ- 

τεῦδ., Οπιμιμπὶ σοάϊοιπι ποβγοσιιπὶ δυτογίτατε γειοςᾶ- 
ΨΙΠΊ115. 

ς Ἑυφρώτῃ ποτὲ ἰπιπλ, μὴ φιλοσεφῶντι 1 ἔλξειπι 14 Βδυς 

ἀυδίε ἴπ ἐρ! 0115 Δα ΕπρἈτγαῖεπι ἐχροβυϊατοσιῖς, ἐς αυϊδ5 
Ἰρν ὍΣ 20. ; 

ὅ μίτρᾳ  πεπῖρε νρηἱέγαγα ΤπιάἀϊἸςΠΊ ογηδπιεπτιπι εἴα, 
ϑιγᾶθο 4ιοηις Ὀδίεπιδί, αὶ ἱπτεῦ ἀγβιιπιεπία ΒΆΓΟΠΪΟὶ ἴῃ 
Ιπάϊᾳ ἱπιρετὶϊ τὸ μιτρῶσϑωι τεξεχε ΠΡ, ΧΥ͂. Ρ. 712, Υ, Ρἴυτα 
1πῇ, 1. 111. ςὯΡ.1ς. 

γ ἀγνοήσκε] ἢς ἴῃ [4.ς.37.Ππ||} Ρτδῇ μὴ γινύσκων μανόν. 
8 ἤρετο ἀυτὰν ] ἴϊὰ Ῥοτιπὶ Τατογγοράτιπι ΔΑ ΡΟ]]οπίο εἴταν 

οἱ οὐπὶ ΡΏταοῖα ἢΐς ἰδζηθη εἴτε πεβοτίμπι ἰἰαιεῖ, αρίιγὰα 
Ρίδης εχ! ιπιδυῖς ϑ}1445) ν. φοινίκ. ἐγκεῷ, ὃδζ πώρυ. 

9. φοινίκων ἐγκέφωλοι 1 κεγεύγει ραίηιαε Ῥίϊη, γοσδι Ἡ, ΝᾺ 
ΧΙΠΠ, 8. φιοὰ τὸ ἀνώτατον μύριον φοίνικος εἴϊς δἷς (Αἰεπις 
1. 1Ν. ἀε ἔδς. ἤπηρ]. πιεάϊς. ς, 15. τὴν κορυφὴν τῷ φοίνικος γ0 «δὲ 
ὙΒεορἢταῆ. 1.81 Ρίαης, ς.8. ἐγκώρδιον Ἰλϊο(ςοεῖά, 1,1. το. 
Ποῃ τἈΠΊςἢ τοίᾷ χορυφὴ ἐγκίφαλος εἴξ, (εἀ πηϑᾶι} 18, αιαπι εα. 
εσοπτίπει, νἱά, εὐἰαπι Αἰβεηδει5 1. 11. ἔπ, τι άϊςυ!ς ἐγκέφαλον 
φοίνικος ἱπτετρτεθΡΙ μτάτο [1.46 τπεη 4 γαἱειι ἃ, νεττῖς ρσο- 
γἰεὶς εογεόγεν, ῬΊατα γεῖογαπὶ ἰο σα, ἀε εο μ8θ 65 8ρ. Μαηξεῖιιπα 
γατ. τεξν, ΧΙΠ, 12. Βοσβαγίμπι Ἠϊεγοχ, Ρ, 11,1, ΥἹ, ς, 5. Ρ. 8:1. 

δες 



[48.Π.ς.22.28.. ἈῬΡΟΤΕΟΝΙΙ! 

δος αιάϊεπϑ, γαϊάο ἀοϊοξλεις εἢ ̓ Ἀροϊϊοηι- 
5. 4 ἸΩ θαρυΐδοῃν ἰἀεπείάοτη τοίρεχίο. 

Ο. ἌΧΥΙΙ. Ῥομο ἍΠἢ δυο Πὶ ἀά ἀεθξβεύνα ᾿ηπἰςοηὴ ἐοὶ- 

Ἰοειε ἔππε, ἀς 60, 404 ἀά ΒτγαςΒπιαπας ἀἰι- 
οἶς, ἰθβετον ἀποηι 41 ΒΔ Υ]ΟηΪο Ἀερε [44- 
τις ΑρΡοϊομίο. βιογΔΕ} Βοίρι πο ἐχεῖρὶ ἰμΠηε. 
ΝΕ ΠΊΟΓΙ5 ογδξ οχοῖρεγο ΒΑ υ] πη δἀμποηζαπίς8: 
ἃ ϑαίγαρα νεΐο. [αὐάϊειτι ἀϊίσεη  σοηηπιεα- 
ἴὰι ἀσοορίο δδιΐο, [ρίς νογο [ Κοχ ἡπιάπι αρ- 
Ῥγο ιοη(Ο ΑΡΟΙ]ΟηΪο, ὅς ἱπιφγργογὲ αἰζοάό- 
το οἰαῇο, ΔΠΠΟΙ τα 118 ΠΟΠι τα ΠῚ πὴς εἰδὶ εξ 

ἢ Οταέςα νος Ἐπ Ἰπτοιτοβαιε. ου- 
ΠΙῸ αὐτο ΠῚ, μον ἄνα ἐᾷν μμὶ ει 

ΣἌΗΑ Ερίρφοράϊε, τς δυό 
τυμήσιις το ἐρίτεις ΠΉΠΙ, 

᾿ἥποά Αγ δαγιῖπη. πιὸ τ . γοϊιιοτῖς 
ΤᾺ τάτπει Ἀιποτο, ἘΠῚ νἱἄθ0 ΠγῈ 
τἰδὶ πόας ἰ" ἠοπεῇς, τὶς ηυϊάοίην 
τΕἶαγα ΠΟΠῚ ΠΙΔ “6 βᾶιϊ Ογάεεὶ ΡΙε- 

Ὧϊι5 {Ἐγηῖ εἰπηῖς οἰξεπάδιη: Οὐ εῇ 
ψΕΓΟ εἰοναῤλρο ἸΙοηίμς. 7 ἀπο πηε δα ςοπαϊαῖ- 
“ΠῚ ΠΟΙ ἱπυμταπογῖβ» (δ να τε ἐρὸ ἱπυϊτοπὶ ἰι- 
Ῥεαρὲ αιιίία τε, αἰεδαῦ, πιὸ ἀμιχὶ εἴξ ργδεπδή- 
τιούεμ : Βορίμπι ΠῚ] μεν ἢ (ἀριἐπτὰ εἰ. 
Ἤϊαμε ἀϊξνῖ5 αα Ιοέυπι διπη 
ςοηίμειετας. Ἐτγας δατοπι Ῥαϊπουπο Ῥαγαα [{5, 
Πλάϊι Ἰοπρίτυάϊης . ἰπ ουΐας πιράϊο οἰ πα 6- 
τὰϊ ἐβοΠα, [οητόβαμπὰς ἀαϊοὶς ἔτι ριάαεοιου 
δχεϊρίξης. ψεϊπαιὸ ΘΟ τὶ γγῖσαα Θγαῃξ, 

μίθιι ἰάςυ]ο ὧς αἰτο Κοχ, ὅγδεςο πποσς, (δ 
τοςθαῖ, ΟὈτρογὸ ἐηΐπῃ ναϊοίδας, τιπὴ αοά 

εἰμ εἰἴξε δείδεῖβ, (απ πο8. ΘΙπὶ παίιβ. ογαῖ 
ΠῚ [πργὰ νἹρί πεῖ, ) τπ| αιοά εἰατῃοαϊ νὰ- 

ἧς χογοίείς, “ΝΟ νεῖο (8 (Ὡξῖς Ἐχεγοιεῖ, ἴα 
᾿ 8ηπάπη ἀεΠΠιεθαι » ἰδίαιις αἰϊαυδηζιπι παῖδπ- 
τ βο (δ δκοιςογα (οἰοίδατι.. 1μοἱ δὐτεπὰ δά ςοη- 
"πυίσιτι ζογοπατ! ργοςοῇςγό. Ησς οπῆτη ἰὴ 
πιόγο οἰ ἀριὰ Ἰπάος, αμοείςης ἰῃ Ἀερὶβ ςοπεὶ- 
πιαηταγ τις ηϊο, 

7 

Νώπρέ ἰὴ Ἰξάνο Κοχ Ἀρουπηδς ἰυχ. 
ἴλας Ἰρίμπι εχ ἀρπαξϊς ἐἰι15 κα {ππηπηιη ααϊπε 
ας, φεγογί δμτότῃ (ςάφητεβ δρυϊδητιγ, Μεπία 
νεο ῥαῦλαι τᾶς, ἐπ δὴν Ὥς; αἀ πουηϊηῖα 

ἽΝ ᾿ Ῥ 
] πος 

[8 

οὗ ἴλιϊς ἃς 
ἐεθσισειν. νὴ Ὦν 

Ὥω: τ πὰ ᾿ς ΆπυνΒῚ ἃ 84- 
Ῥίαπς Ἤδες 

φάπιχις, ΨΌΙ ἰαυτατι. 

ΤΑΥ͂ πὶ ἙΝ Βα τ 
γὰδ ὸὶ οὐκείων ὃ Απογλωνιος., υπδερηδετὸ, τε καὶ 

ἐς τὸ δἰΐμνν ϑαμὼ ἑωρὰ. 

Ἐκ) ὃ ἱκανῶς διελέ χθησαν, ὑΝπὸ τῆς ὀδὰ τῆς πα- 

ρὼ τὲς Βρωχμᾶνας, τὸν μὲν παροὺ τῷ Βαδυλωνίξ" 
ἡγεμόνα ἐκέλευσε ξενίζειν, ὥσπερ εἰώθει τὲς 

ἐκ Βαξυλῶνος ἥκοντας, τὸν δὲ παρὸ τῷ σατρά- 

πε᾿ ὠπιένωι, λαξόντα τως εἰυτὸς δὲ λαξό- 

μενος τῆς τῷ Απολλωνίῃ χειρὸς ̓ καὶ κελέυσας 

δ ρὸ τὸν ἐμμηνέα ἄρ᾽ ἂν ποιήσαιδ᾽ μεσυμ- 

σύτην; : ἤρετο υτον, φωνῇ ΞᾺ δ ἐκπλαγέν- 

τος δὲ τῷ Απολλωνίς» καὶ τῷ χέριν δα ἐξ ἐρ- 

ἔφρϑρα. 
σὺς δόξαι, μῆ γινώσκων ἐμαυτὸν τὰ μήδ᾽ ὅ ὅτεβωρ- 

χῆς ὅτω δελέγῳ; φήσαντος: ἔδειστου» ἔι 

ξαρον εἶναί με δοκξ τῇ τύχῃ. σῷ δὲ ἜΧΗ ἐς 

σειδὴ καί σε ὁρῶ ἐμοὶ χαίροντα» ἐκ ἠδυνήϑην 
Ε ᾿ ε Ν -“ ἐμαυτὸν κρύπῆειν. ὡς δὲ μεςός εἶμι τῆς Ἑλλήνων 

“ -“ ἥ κε ᾽ φωνῆς , ἐν πολλοῖς δηλώσω. τί ἕν, ὦσπεν, ἐκ ἀυ- 
λ , 3 ἣν Ἁ Ἵ Ω εἶ γφρει τὸς εἐτηγγειλας ἐμοὶ τὸ συμπόσιον , οἰλλ᾽ ἐμέ σοι 

, , Ὸ“ Υ Ὁ 

κελέυεις ἐπωγγελλειν; ὅτι σε, ἔζη. βελτίω ἐ- 
-““βμεὲπἡ» Ν Ἁ 

μαυτξ ἡγϑμαι τὸ γὰρ βασιλικώτερον σοφίῳ 
γ ς ὌΝ ς 3 ᾽ Ὰ Ν Ν ᾽ Ν 
ἸΩΡ οὐ κῶὶ ὠμοῦ ἥψεν ὠὐτὸν», κοὺὶ τες ὠμῷ ἐυ- 

τὸν, περ εἰώϑει λᾶσιϑιαι!. τὸ δὲ βιωλωνέϊον πα- 

ς ράδεισος ἡ ἤν, Ξαδίῳ μῆπες » ᾧ μέση Κυλυμ νυ θὰ 

ἐνωρώρυκτο; πηγοὶς ἐκδεχομένη ποτίμξ τε καὶ 

ψυχεῖ ὑδευτὸς. τῶ δὲ ἐφ᾽ ἐοξεδα δρόμοι ἢ ἤσαν, 

ἐν οἷς ἀκοντίῳ; καὶ δίσκῳ, τὸν Ἐλϑὰ ἀπ ὑμς 

ἑαυτὸν ἐξήσκει.. καὶ γοὶρ τὸ σῶμιο; εὐἤαν ὑπὸ 

πε ἐμά ἐν γεὶρ καὶ εἰκόσι γεγονὼς ἔτη ἦν, 

ὑπό τε τῷ ὧδε γυμνάζεσϑαι. ἐπε δὲ ἱκαγῶς 
ἼὮ ἐπήδω ἐς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐγύμναζεν ἑαυτὸν 
τῷ νᾶν. ὡς δὲ ἐλέσαντο, ἐξαδιζον ἐς τὸ συσσί-. 

ΤΙ} ἐφεζδαγωμμέγοι. τετὶ δὲ νενόμιξιαι τψδοῖς, ἐκ 

σγειδὴ ἐς τῷ βασιλέως 7 πίγωσιν. 

Αρν δὲ μὴδὲ τὸ σχῆμα ἰῤας τολν. τῷ πό- 

ΤΕ: σαφῶς γε ἀναγεγρωμμένον ὑπὸ τῷ Δώμι- 
δὸς. ἐυωχᾶται μὲν γεὺῤ ἐπὶ ξιδάδος ὃ βασιλεὺς, 
καὶ τῶν ξυγγένῶν μέχρι πέντε οἱ ἐγγύς, οἱ δὲ 

Υ ͵ ῃ ἐᾷ νὰ 

λοιποὶ σαντες, ἐν ϑέκοις συσσιτῶει. τράπεζα 

δὲ ὦ ἀπχερ βωμὸ : ὕψος ὁ ἐς γόνυ ἀνδρὸς ἐξῳκο- 

ες: Φλδν βαϊτίς Ηΐς ἱπξεσεαπι; Νεπιρε εχοίυ ἀϊτος μοῖ 
νεγθιιταὶ αὖ εὸ ιοὰ [εαυΐτιγ ἤρετο. 
πο ἢ γινῶσα: ἐμ. υἱά, σδρ. ῥγᾶες. ἢ, ὅ; 
;Σ τὸ γὰρ βαειλικώτερον σοφία ἔχε } ΠΌΒΙΠῚ ἰη Βιοίοἰς Ῥᾶ: 

τδάοχὶς: δοί (αρϊεὴς Κῆχε 
ὅ ὁπὲ] Οτυζοῖες ὃς ϑαἰπηαῖ, πιλ!εραττ ἀπὸ}, [Ἶ ἕξεσι ρο- 

ἐν ὑπὸ, 

γ ἐξ τὸ ῷ βασιλέως  ἰυδίητ: οἷον πγερία ἢ ἢείπε δ. 1ΠῸς; 
τὸ ὃς 27. ἐς Θεξβ ἡὴεερηρίμενα δὲ ἴῃ νἱτὶς ϑορῃ, ἐς διδασκεώλε. 

ΘᾺΡ, ΧΧΥΠΙ, 1 ὥσπερ βωμὸς} πεπιρς εὰ αγάς αἰείτως 

δόμη- 



ι} 

80 ὑπ ἡ  Ύν ΒΕΓ ΝΟ Γ,Ὰ 

δόμηται, μέση: κύκλον ἡ ἐπε χο 8». με: 
γὺς δ ξ 

Ελημένε ἀνδρῶν. τρμείκοντα., ει ἧς Ε δὶ κεν γορα τε 

πρίονι, καὶ κλῶνες ἕτεροι, παραπλήσιοι 

μὲν τῇ βυῤῥίνῃ, Φέροες δὲ εΙνδοῖς μῦρον “. Ν ̓ ἐδαῦθα 

διαλροι ται ἰχθὺς μὲν, καὶ ὄρνιϑερ" ὁ αἴκενται 

δὲ λέοντές τε ὅλοι, κορὶ διδερ᾽; ᾽ καὶ σύες ὅ ̓ 

καὶ τίγρεων ἐσζδύες- τὼ γαρ “λοιπὰ, τῇ ϑυρίν 

οἱ ἀράν δ ς ἐσθίειν, ἐπειδὴ τὸ ὁ ζῶν. τῶτό φα- 

σιν, ὅτων πρῶτον γένηται ̓  τὲς ἐμπροσϑίως 

τῶν ποδῶν ἀνίσχοντι « ἄρὲο τῷ ἡΝῷ, καὶ εἰνις ἀ- 
ὅμως, 

μενο ἢ “οἱ Φατᾷ πρὸς τὴν τράπεζαν, 

ϑὼν ἐς τὸν λΩ ϑάκον, ἐμπίπλαται, 
Ὅ, 

πὰ ἐπεσιϑίων 4 ἄρτε. ἐπειδὴ δὲ ἱκανῶς 

εχῶσιν: ἐσ ἐρδντοῖ ̓ κρωτῆ, ες ΡῚ υροι τε ΠΡ “ἔχ β ϑ, ξεν αοΡ 
7 “χρυσοῖ : δέκα. τὐβῥὰ ὠποχρῶν 7 ἃς" 

᾿εφ᾽ ὧν πίνασι δα, πρ ποτιζόμενοι : 

μετοξὺ δὲ πίνοντες ", ἐπεισώγονταις ὠγερωχίας 
» ὶ δύ ᾿ ν ᾽ν " -“ Ἷ Ν ͵ὕ Ἢ -“ 
ἐπικινόύνες, καὶ ἐκ ἔξω τῷ σης ζειν. παῖς 

΄ “ » ᾿ ΄ οἴ ἈΑΡΎΓΙ “-“ 

γάρ τις ὥσπερ τῶν ἐρχησρίδων ", ἀνεῤῥιπτεῖτο 
ὲ εἰ καὶ ᾿ ,] γ, 
κέζϑως » συναζδιεμένε βέλες “ ἐς τὸ ἄνω "ἢ 

ν δὴ ̓ Χ ᾽ ᾿ -“ “-“ ψ Ω ͵΄ 

καὶ ἐπειδή πολυ ἀπο τῆς γῆς γένοιτο, ἐκυδίξω 
ΑΝ τα σα, ΑΟΥΤΟΟΝ ΜΝ Ὑ ἢ τον Ν᾽ 
ὅὁπώωις ". ὑπεραίρων εαὐτον τῷ βελες καὶ ὠμωρ-- 

ὙΦ }ν ὅ 

ἀϊπεῚ ΝΕ ψοέοεῖθαις ΠιοΠΙ ΠΊΕ ΠΕ155) ΠΗ ΠΊΠῚΪ5 ΠΡ ΤΙ ΠῚ15. το- 
Ῥιδείοηεδηως ἅδε δὰ Ἐπ φαβαητίνπι Βραγάγιπι Ρεῖ- 

εἰήραῖ. . ὶ 
2 κύκλον] νἱά. Ὑίτᾶς ϑορῇ,1. Ἰ Ῥοϊρρμορετιοτ, 26. 
3 ἐφ ἧς] εάϊτὶ οἷς Βαεητ. Ὑ τιπι πιαρὶα ̓ ςοπίεπταπειπι 

εἢ δὰ γρεηανναγηιαπι δας «ὐμηηλειας θα γεν Ἔττε: ̓ ἵ 

“4 παραπλήσιοι μὲν τῇ μυῥένη, φέροντες ὁ δὲ τι ἵν. μῦρον] πο- 

ἐπιεη Ἱπάϊοιπι ἀτδοτῖς Κάρπιον εἶξε, Οταθοιπι μυρορόδα ἀἰϊςῖς 
Οιεῇας ἰπ 1πᾶϊςῖ5. 40, ῬΒοτίμαπι Ρ. 155. ν δὶ διῇιις ὅς ἀγΡογεπι, 
δὲ ΠΙΠΔτς εχ οο νπριιεπειιπι ἀε[οτΙ δ τ, ν. ἃς ἰηΈτα 1. 11. σι. 

Ἷ 'δυρκαδες ἢ ἀεισαρτίβ [πάϊςὶς νἱά, Αεἰίαπ. ΙΝ, 31. ιάτιπι 
ἐν ΕἸΔῷ ἴῃ ἀο!Ἰοῖ15 σᾶγη 65) ἐκ ἄχαρι κρέας τῶν δορκώδων ΡαΪ4- ᾿ 
πιεάες Εἰξατα ἀϊοϊταραά Ατἤεη.], 9. 

6 καὶ σύες ] 81 [π4| {π858 ἀοτείξἀπτιιτρ,ὅς Ὁ τἷΐς Ῥετῖπάςε ἴσια 
Ὁ Βυπιαηΐς σατπῖδι5 ΡΠ Π ἐπε, Πεαῖε ΘΑ [σι ΕΙΣ 1 ἴῃ Ιπάϊᾳ 

πες, ἢ βάες Οτεῆδε." Αοἰίαπ. ἀε πἰπια]1Ρ. ΧΥ͂Ι,37. ὗν δὲ ον 
τυδοῖς 5 φασι, γὐεδϑαι» ὅ ὅτε ἥμερον ὅτε ἄγριον. μυσάτονται, δὲ 
χοὶ ἐϑίων τέτε τῇ ζώς οἵ Ἰνδοὶ» [7 ἀκ ἄν γευσαιντό ποτε 
ἑμωνγ ὡσπερῶν καὶ δὲ νϑθρωγγείων οἱ ἀντοὶ. Δ ε εἰπάεπὶ 1,3. 
Ἰάεπι εχ Οἵεῆα Ατιβοτοῖες τεξετε ΗΠ. δηϊπιαὶ. ΓΧ, 28. [εὰ ἢ:- 
ἐπι οἰπὶ μιαμταμδαᾶπι ἀϊοῖτ πιεγεσὶ. ' 

7 ἀποχρῶν εἷς} Ῥτίοτες εἀϊτίοπες Βα εῆϊ αἀ ἀποχρῶντες ὅς, 

δἀ(οτίρἤισαε ἱπ πιατρίπα Μοτε!]. εἧς ψμοά μῖμεν γεαηγιδαί. 
Μοῆτί ταπιοη σοάϊςες οπιπεβ ΒΆΡεπὶ ἀποχρῶν εἷς» Ηοςααε 
Ῥγοβεόϊο ἰρίε ἔξηῆις ροίϑϊδι: σοττα ογδτεγιπι ἱπῇρπεπι 8πι- 
Ρἰϊτυἀϊπεπι ΕαΠπ ράᾶτεῖ εχ εο, φιιοὰ (ἀφαΐτιιγ.. 'ποη Βαυξεπι, 
{τὰ ᾿ποϊίπατος σοῦρογε σοπμίϊαϑ διδιῆε. Οοπῆπιθεο τοτς 
Ῥαῆε Μοτεῖ!απι νιάθοταγ,» {εἀ ΞΆ ΡαΓε, Θἴϑεςα εἰ, πιοάήο νεγ- 
Βα: δέκα συμπόταις ἀποχρῶν εἷς ΡΑτεπιμεῖ: ἰποϊμάεπάα πιε- 
ταϊπετῖϑ. 

8 κύψωντες ὦ ὠσσερ οἱ ἱποτιξόμενοι ] πεεήζιδια Ἀϊσυσεις ΔΏ1- 

πιδητῖα,, ἃς ἃ 1νατἰπὶς ῥολαγ:ν ας σεγππα Δ411358 Δρροῇίᾶβ εχ 
φιδιεῶο ἢυπιπε σεὶ ναῖς εἀπσαηῖ, δὶς ηῈ, 11.111. ςαρ. .32. 

ΙΔτο μας ὈΙδς ἐς τὴν φιάλην κύπηων. ϑιτιιπτεγαιε ἐς Τλη- 
ταῖο Ἠοππεσιιβ Οὐγῇ. ἌΣ 584 

δοτάκι. γαρ κύψε ὁ ο γέρων σιέειν μενεαίνων» 

9. μεταξὺ δὲ πίνοντες 1 ΟὈ] τις Πῖς ῬμΙοἤτατιις, γε] ροτῖμ 
᾿απλὶογπιςηίάτιπι [εοιπάλτιπιαριὰ Βερεπι [πάΐβε,ηι8ς ἤππτ 

οὨϊ πάγη 4 

τ ἽΝ τὐτι τὰ τάτων »τῷ ὁ δὲ ὦ ὠποτεμῶν, 

ΠῚ , 

110.Π. ς. 28. 

φρο Ροπίηρόηϊο, ςοηίγίῖα, ἰπηας τηθαϊο 
Ῥοίϊτα,  αἰτοαῖο «ἰπρσοίατιις. «μὸν , Ξοπιροῇτὶ 
οχ {τίρίητα ΠΟΠΊΪΠΙδαις5, ἴπηπς ἊΝ Ἰδιιγιις ἀ- 
{ρεγίδε ϑφοραπὶ ἈΠϊασαμις ἔτοηάος,Πππ|]ες πιγττ 
το, [πάϊίχιιε νπριιδητιιπη Ργδοθοητος. Ηεὶς 
ψετο: Ῥίίξες ἀπείαιε Δρροῃςδαηζιιγ: Δρροπο- 
Ῥαηξιτ Ἰητορτί οπδπι ἰδοηο5). ἃ, ζάργᾶς, ὅς 
ἄρτι ὙΟΪπη65 : ςΕΙεγὶ5 εηἰπαὶ Μηδ ς Ὡς ὁ 
Ῥαγεθι5 αὐβίπεπε 7 4ποηῃίδπι πΠαζαπη ΡΓΙΠΊΟ 
ὮΝ φηϊηιαὶ Ῥεᾷες δηζογίογες νεγίι5 οτἰξητεπὶ 
Ὁ] ΕΠ ἀίτο ]εγε ἀϊοιης, ΘΕΓΡΈΠ5 ΔΠΓοΠὴ σοη- 

6 δή πιεπίδπι Δοςεαϊε, Βότιιπη- 
ἴο5 διιξεγεης, 4Ὁ ἽΝ Ραῦ 

πιταυετήκιίατη, δἴαμε (ἢ 
᾿ Θεπηδομι κι μὴ ων, 

(μῆς ΣῊΝ 
νᾶ ςτΟ]π| τυ Ἀδρο , φμπίσις ἴατα ἰοη-. 
Θίιι5 ἃ τευ , ἀρ τοζάᾶζιι τ τὰ 
ΡΓὰ αμην [1 

τ τ Ἐν ; ὙΠῚ 
᾿ρογηπές αυίάαπι ΤῈ 3 ματα, τοῦ {παι ΠΠ πεῖ ἐρβολως 
ΟἹοτιπι ἵτοπαν ἢ βιιπβϊοςαπιεϊ ογιιπὶ ἐαδ ἐς ϑᾶς, να, Αεἰ!- ὙΝ 

8π, ΠῚ δπίππαὶ. 
1ο τῶνο, ἡφρις 

ταηταγ ἴῃ ΠΟ  ΠΠ115 
μια κϑὴὶ ὀρχηστρίδες. 1146 ἴπ ΘΟΗΜΗΝ ΝΥ γάτίᾶς ΡΓϑεὶ 
Βοίρίτες δδιρβμύγθον ΡΑτγαδᾶητ. γ.. Χεπορβοα 8γ 'ΡΟΞ 
ἴῃ ςοπαΐαῖο ὀρχηςρίδα ἱπάπςῖτ, τῶν ϑαύματα ποισμι ν». Εδϑ 
ξιεααεητεβ ἴῃ ϑιγαζοπὶβ Θ᾽ ΟΠ: σοπι115 ἔα ΠΑ, ἐν ΑΠῚΙ5 πος. 
πιοτατ ψατ, ἨΠΈΧΙΙ, 5, 146Πὶ ὅς ἀρινὰ Ἀοιπᾶηος ἴπ πιοτὸ Ρο- 
ἤτμπι. ν᾿ ἃ, Ρειγοηῖι5 ἴπ σοπιίμῖο Ττἰ πη! ἰοπῖς : Ρ' π᾿ 8.δὲ- 
ταμγ βατὶὶ βεγεγηρι γ Βαγο ἡαξμ ἡἤεητια ομρα (αἰίς ον ει, ρῃι-- 
για ἤμ ΠΠΡ ρετ' φγαάησ, ἐπ᾽ Τὴ [πρριρρα, Ῥήγιε οάαγία βιιατε» 
εἰγομίος ἀείρας ἀγάερεος ἐγαηβγε, δ᾽ αἰελείδμς ἀγηρϑογαήη μ- 
ἢίμεγε, 

τι συναφιεμένε βίλες } ἀὐτῶ ἱπτοτίετί: ἀητς βίλυς ςοἄ. Κε- 
ὈΙηᾶ5, πὰς ΠΙΒῚ] ταπιθη Βὶς οριιϑ. 

ΙΣ ἐς τὸ ἄνω 1 πιαῖε πὶς ἱπάϊες Ἱπεξγργετος Ῥτίογος, βαες. 
γερὰ τεξεγεδαπς. 34 συναφιεμ. βέλες ἢ 4υοπιοίο εἰ ἵπτριν-" ς 
ἐγ» ταἰ πΠὶ βία ἅτοιι ἐπι ΠΠπππὶ, (αϊτι! Ππρογᾶγε ἢ 
Μα]ὶπι νεῦρα ἐς τὸ ἄνω τεξσεγε δὰ ἐνεῤ πῆᾶτο κέφως. νι 
ἀεηίας ἢτ: 'βμπι τεϊαπι τοῦϊα Θπλϊ το ειτ γπα Π|ΌΠΙΠΠς ν 
ῬυεΓαπεν οὐἱ (ΑἸ εμς ἴτὰ τοτατίοπε ηδάαπι τοοἀεγαπαις ἐγᾶτν 
γε πε ρσίμις ἀεοίάστεσ, φμᾶπι πέτα τεϊαπῦ ρσδετογιο αίτει, ὐπὸ 
ἈΠ1ὰ5 ξετίζασιπι. ἡδ" . 

13. ἐκυβίσα ὁ παῖς] κυβισὰν εἰ ἴπτρίο (αἴτα σαρις ἀεοτίμκην - 
{υγίαιπη Ρεάες Ρτοίϊςεγε, ἴτα τἀ πιθπ, ντ Ρτισιιαπι 1 ἴῃ τε ἐν» 
ἀειιεηϊαβ,. ἴμοἴοςο υθμμηΑ ΔΛΕΙΝ, ςοηιλητ: 5 ἡμοα, 
εἰρήγιεννα νοὶ το ΙΑ͂ 2 Τ' ( 
γοςᾶππις δ δι 2 
ἈΡΎτΙΑ9 εἴα τ ΠΑσῖος 7 νδὶ 
ψυρο ΓῈχ τὸ δὰ Ἴῃ α 
ϑθῃ [ας μ᾽ εἰ5 εχ Χεπ 
κύκλος ἐσηνέχ; περὶ ΕΣ 

ὀρχησὶς ἐκυβίτα τε καὶ! ἐξεκ 
110 παρα! ϑαυματεργοὶ γυναῖ 
φἰδάϊος εο, ηυεπὶ ἀείοτὶ 
δριιά Αἰθιοπᾶεμαι 1 1Υ.}.119.. Νοπῖρε ἀβγεῖδε, «ἰὰς ἀε- 

αὐε- 

Ἰρίπιπι ιεχίοθρας ἄς 

ἀν ὦ ἔφ ἐπ 

; »»] ὀρχησιίϑες ραΐππι μμὰδ᾽ ἢ ςΟΠῚ Ἐ ο- - 
Η ΡΙμτάγο ἢ, τοῖς, Ρ, 853 ἘΞ - 

βηϑγνν., 



κἡ 

ῥ 

Ἅ 

110.1..ς.29. ΑΡΟΙΓΟΝΙΙ 

τ]Δ αἰ εἰοοιει, ἐχρεΐζαπάιπι Ἰρῇ, νε ξεγίγεγυν, 
εἴξε. ΠΙε επίτι 4] τείππα ἐπηϊτιεδαζ, ργιυς 
4ιπ| ἐπηϊτΓοΓεῦ., ΠΟΠΕΪΠΔητο5 οἰγοαίδας (Δ οτ- 
δα ουΐρίἀοπι οἰϊοηταης, δε ἐχροτίοπάας δοϊεὶ 

οἷπι5 ςορίαπη [λοοη5, Ργδείογοα οείαπι ἔαπάα 
᾿ασιϊατὶ ἄγαμα Παρ! ]ππὶ ἔογίγε, δὲ ΒΙπαπι Αἤογῖ 
ΔΡΡ ἰσάτιτι το}15, νοἰατ Πποα., οἰγοππιο τ εγα, 
ςοπιίθαὶς. οἰ" ὀχογοιπλ, 4ο. Ορείπης εἰίαπὶ 
ΌΤΙ ἀο πη σιιπίυΓ, 

ΧΧΙΧ. ΠΗ. Ῥαι5 συϊ ει Δ εὰ Παρεθαῖ, τη 4ιια πὶ 
να] υἱ τι ἀϊρηα, δὲ ἰαοίτίαθ ἐπι τοπάδθ δοςιγα- 
τιΠΠπτατη γατιοπεπη αὐπηίγαθαζιγ Ἔλα πι ΑΡΟΙ- 
Ἰοπίιι5, (οπη Ἀέρα οηϊπι ᾿ρίε σοπιράεθας, αὶ 
εοάςπι, απο δετρίς, νἱέξιι νεεδαίιγ,) 1Π|5 ας 
ἄστη απίπλιπι ποι πηπΐτιτη δἀπιογγεθαῖ. Αἀ κὸ- 
ϑεπινεγο, νπάς, ἀἰϊς αμπαοίο, ο εχ, ᾿πηπ]εθαῖ, 
Οὐδθοαηῃ ΠΠΠρπδΠῃ [4 ρα ἀ1οΠ|} Νοπηρο πιὰ- 
αἴτια τα οαπὶ ἀεθεγο Παμζ ριτο, πεαμς δηϊπὶ 
εἰ ἰη [πάϊα ψογοίπΉ}16 οἰ εἶτα τοὶ πηδρὶ ἔγοβ. 
δ γΙάθης Ἰριταγ Ιλ οχ, νοίεγεβ, αἀἰχίτ, σπέζος 
μδυθιι5 νεξξος ἱπίεγγοραῦθδηξ, ρίγαῖαα 4η εἰς 
(ξητὴ Αἄδο {Ππ|4,| πιασπιπι Ἰἰςεῖ, σογηπημπς 

. αΠΊΕΠ γί πτεπ ΔΓ γα θαηταγ. ὙῸς διτοτη ἐ05. 
4 δά νοβ ἀςεβάμπε, Ἰητοιγόραγα ΤΏ ἢ] γιάε- 
γΉΪΠ|, ΡΠ] ΟΡ! αα ππτὴ δάεο μος ἰρίαπι. 11 - 
«εἴ ΟΠγηΐμπ. “πᾶς Ποιηϊηθς Παῦθησ, πιᾶχὶ- 
πῆς ἀϊαίπαπι ἢτ, συήτιῖς αὶ νυϊσο ςοπιροῖοτεν 

᾿ἀΥ γα ηηὶ. Οοΐ νοτο ἀριά νος Γρῃιοίο- 
ΡΠίας ργοίοηηο 1 ἰαϊγοςίηϊο {1 ΠΠ|}}15 συ! ἀαππ, 
που συ ίάοπι: ἰδὲ πδιυηις ΠΠΊΠ6 ΠῚ ἱπιιο Πἰγὶ 
αἰἴπης ΠΟΠΊΠΟΠῚ. ΡἰΠγΓΙΠΊΟ5. δτεπ Ρἢ]]οίο- 
Ῥῇιας Παθτῖτι, σοι ἀεργαθάσζογεοϑ γοὶ δίθπας ἴη- 
ἔρις (εἰς ᾿πάπεγε, νεῆἤεαιϊιε ςἤξεγγὶ ἡπατη τγὰ- 
[ιδης αἰϊθπα. Εἰ ίᾷπε {ἰςὰς ργαθάοηρβ, νίας 
τυ] εἴα ν᾿ πη ! σοι {δὲ Ἰησαιθεγς ποιιεγίηῖ, 
ἴῃ ἀο]1οἰ 15 ἀδριπε τἀπεη : τὰ ὧς 105 4- 
ἴππτ Δ ΈΠΕΙΙ ἂς νεηιτὶ ἱπάιίσογς, ἧς γε- 
Πιδιις οἰβεπηπατς. (αι νετο Πᾶες: 

ΤΥΑΝΕΝΘΒΙῚ 5. φι 

τόντι τῷ κυδισῶν, ἕτοιμα ἦν βεδλῆσϑαι. ὃ γορ 
τοξότης, πρὶν ἀφιέναι, περιήει τὲς ξυμπότως 
ἐπιδεικνὺς τὴν εκίδα., καὶ διδεὲς ἔλεγχον τῷ βέ- 
λες, καὶ τὸ σφενδόνης δὲ τοξεῦσαι, καὶ τὸ ἐς 

τρίχω ἱένουι "“, καὶ τὸν υἱὸν τὸν ἑαυτῷ σκιώγρά-- 
φῆσαι" βέλεσιν, ἀνεςῶτα πρὸς σανίδω, σπεδά. 

ζεσιν ἐν τοῖς πότοις, καὶ κατορϑϑσιν ὠυτὼ με- 
ϑύοντες. 

᾿ Ν ᾿ ,7ὔ , Ο, μὲν περὶ τὸν Δέάμιν ἐξεπλήτηοντο ἀυτοὶ ὡς 
πὲ Ν ) ΄ “ )ὔ νῇ 7 εὐσκοπῶ;, καὶ τὴν ξυμμετρίαν τῆς τοξείας ἐβώυ-- 

«Ἀν “ μώζον. ὁ δὲ Απολλώνιος, ξυνεσίτει γὰρ τῷ βα. 
ΞΟ ε ὃ ͵ γ ͵ὔ δ᾿ τ] - εἰ, ομοθιαίτῳ οντι, τῶτοις μὲν ἥτ]ον προσ ξίγε. 

Α ᾽ν δ" ῃ ᾽ , 4 -“»ν πρὸς δὲ τὸν βασιλέω, ἐπέ μοι, ὦ βασιλεῦ, ἔφη, 
’ ψ“ “4 "»" ͵ πόϑεν ἕτως ἔχεις ζωνῆς Ελλάδος ; Φιλοσοφίᾳ 

ε ͵ ͵ ᾿ -“ Ϊ᾽ τε ἡ περί σε πόϑεν ἐνταῦθα; καὶ γοὶρ ἐς διδα.. 
͵ ΠῚ Ἦ 7 4 , ᾿ 3 σκώλες γε οἰμιαι ᾿ ἐγωφβέρειν, ἐπεὶ μηδὲ εἰναΐτι-. 

᾽ “ ῳῸΝ ἥ γὰς ἐν Ἰνδοῖς εἰκὸς διδωσκολως τώτε. γελώσας 
Ὡς ᾿ Ὅς Υ ΝΩΣ 
ΣΡ ὁ βασιλεως» οἱ μὲν πωλοιοὶ, εᾧη;, τὰς ἐρω-- 

τήσεις τῶν καταπλεόντων ἐποιῶντο, εἰ λης αἵ εἰ. 
ἌῊ, ᾽ Ν Ὡ λιν" ἊΝ Δ ΜΗς σιν : ἕτως ντο, καίτοι χωλεπὸν ὃν, κοινὸν ἡ- 

Γ᾿ "ὺ ἘΣ ΣΝ , ᾿ἢ ᾿ ᾽ » γξντο. ὑμέϊς δὲ (9: δοκέτε τὸς ἐπιζφοιτῶντως 
ε»ν -» ᾿ Ε ε ὑμῖν ἐρωτῶν » μη Φιλόσοζβοί εἰσιν, ἕὅτως ἀυτὸ ̓  

καίτοι ϑειότωτον τῶν κατ᾽ νϑιρώπες ὃν, καὶ 
Ὁ» » »" ες ͵] 'κ ε τοῖς ἐπιτυχϑσιν ὑπάρχειν οἴεσιϑε. καὶ ὅτι μὲν 

δ αν ὦ μεν ἢ ἢ Ὁ Ὁ ἀν πῶρ᾿ ὑμῖν ταυτὸν τῷ λῃςφευειν ἐσὶν, οἷ δω" ὁμοίῳ 
Ν ΄ , δὲ Ἵ ᾽ “ ᾿ Ν ἢ μὲν γάρ σοι αἰνϑρι αὶ; ᾧασιν ἐντυχεῖν, τὲς δὲ πολ- 

“ ͵ Ν ς λὲς» ὥσπερ σκυλευσαντῶς ἂν τὸ ἑτέρων᾽, περι-- 
-“ ΄ ᾽ δι “ “ 32 δεδλῆσιϑαί τε ἀυτὸ ἐνωρμόφως, καὶ σοξῶν ἐλ.. 

Β τ ᾽ ῃ ; Ἢ λοτρίαν ἐσθῆτω ἐσισυροντας. καὶ γὴ δῇ ὥσπερ 
᾿ ν -“ ῃ . Βαδο κ οἱ λῃςαι τρυφῶσιν, εἰδότες ὅτι ὑπὸ τῇ δίκη κξνε 

“ " ͵ Ὑ “δ, τε , ὅτω κρκειγες Φωσὶ γαςρί τε διδόναε", καὶ 
΄ ΟΣ. , “ δ᾽ ν Αφροδὶσίοις »καὶ ἀμπεχονῃ λεπ]ῇ . τὸδὲ αἰτιον" 

{ουϊδίτις , εο πποίῃ γοτατίοπὶς οριι5 δγαῦ 5) ντ δἰ ιιάπίο ἰοπ- 
φίοτ εἶμι ἱπ φᾶτε πιοῦᾶ εἴϊες, 4ιιάπι 1116 ἀτιπὶ τγαίπεγοῦ.» ἱπέγα 
τεῖυπι ἱπίθεγεα ργδθτογιοίαγει, Ψπάς ποίβδον ἔλτῖθ ἀσουγαῖς.» 
ἐκυξίςα ἢ. ε. (αἸταπι {ΠΠππὶ ἐχογσεθδῖ, ὑπεραίρων ἑαυτὸν τῷ βέ- 
λας» Ππρογτείμπι ἴε Πυπεπβ., στ εῸ ἰπίογθα ργαοετίδθθηῖς » 
ἐρίε ἥπε ποχαὰ ἴῃ τεγγπὶ ἀδοϊάεγε ροίξε. 

14. ἐς τρίχα ἱένωι 1 Ἰοσυτιοηῖδ σθηιις φιο ΑΠΡΙ φυόαις δζ 
Θετπιαηὶ [πηπηᾶτπ ἴῃ ἰδ ου!] απο (ο] εττϊαπὶ Πρηϊβςαπτ. 

1ς σκιαγραφῆσωαι 1 ορρί4ο ςοπιιεηΐεπϑ ιῖς ἰοςο νοΧ : 
᾿σκιωγρκῷν εοαὶπι ργορτὶς εἰὲ ἰέγρόα θηηόνανρῃ εἰγομγπάμοεγεγηοὰ 

ἱξιοτίας δεῖς ἐπί τίππι» ταὶ εἴψις ρίδζοτας ἰπεαγες 
Ἀετεπίαηιις νΟΧ σρεια γραφίκς ετίατπι 

Ρ᾽ζυτας Πἰπεῖ5. νι, δά ς, 22. πη. 9. Νεπιρε 
Ρ ᾿ Ἄν» ᾿ ῴ Ἢ ᾿ 5 

τ ἴα Ιπάϊ ΜΠ τοξότου ἰΐγιεα , ἡυαπὶ τοῖα Αὔοτὶ ἱπηπι!{ἃ σοπῇ- 
ταοτθητ, εἰγοχηγραϊκςεθ γιέ σογρης ἢ πιϊπῖ5) δὰ ἀῇἤεγοπὶ ἀρ] 1- 
«λτὶ., γι ταπιδη εἰπὶ θα ἰᾳεάοτοης, αιοά {ππιπιᾶς ριοξε- 
ὅϊο εἰ ἀτιὶς Ὁ Ῥίαπε πο ἱπτοϊοχογε νος επὶ πιεπτεπιαμε ἃμ- 
τοτῖς ἱπῖογργεῖος ρυΐογες, νὲ τοι του δἰρηνι Ρᾶτεδίς. 
ΟΑΡ. ΧΧΊΙΧ, ἃ καὶ γὰρ ἐςδιδασκ. γε οἴμω 1 λᾶες ἀρμὰ 

Ἐυ(εν. αὐιετῖ, Ηϊεγοςεὶ. ς. ΧΥ͂ ἴτὰ γεργδοίοηταητυσ : ὁ δὲ γὰρ ἐς 
διδασκώλες οἵμως γε ἀναφέρεις γ ἐπεὶ μοὴ ἐννη τνδεῖς διδασκάλυς 
τε ἢ καπίεῃ ἴδ᾽ ποῖᾶτα, 

2 οὐ ληφοί εἰσιν ] {Ππ|γᾶπάα πδες εχ ΤΒυογά. 1.1, Ρ. 4.νδὲ 
δητίαυίτιις Ογᾶεςος ὃς Βαγθατος παραϑαλαοσίας Οπιπες Ρ᾽γΆ-- 
τσαπι ἐχεγου δ, πες ἱπέλπιε [ἃ Πα δίτιιπι βαῈ, αἱτ: εἰυίαια 
τεῖ ἀτραπιρητο Αά αἷς ἐΠἘ τὸς παλαεὸὶς τῶν ποιητῶν, ταὶς πύξεις 
τῶν καταπλεόντων πανταχῇ ὁμοίως ἐρωτῶντας" εἰ λης αἱ εἰσι; 

3. ἄν τὸ ἱτέρων ] ἢἰς το[ςτρΗ ῥρτὸ ἀντὸ ἑτέρων 4ιο ἃ ετας ἴα 
εὐϊες. 

4 εἰδότες ὅτι ὑπὸ τῇ δίκη κῶνται 1 Βος ΠΡῚ νυ] ΡΗγοῖεςι 
Ῥγβεάομεθ, νεροῆπης, ἔτι ργαθίοπεθιις δὲ ροηΐο ἰπάυϊρο. 
τε) Βπᾶτοϑβ πιοτιίς [δ γεὺϑ εξ, πεπιεῆπαις φάθο [δ] ἱπι- 
πιΐπεγε ; ἃ 4118 οαπῚ ΠΌΪ]Ο ΠΙΟΠΊθπῖο ἤῆς ταὶ, Ρτγαδίρῃείδιις 
ντεπάμπι ἐχιξίπιθητ. 

ς γαςρί τε διδόναι] ρῃταίεος Βυΐις ἘΧοπιρΐα Αἰΐ2 νἱά, ἴυρτᾳ 
«ἀ 10. 1. ς. 7. πος. τ. 

6 κρὶ ἀμιπεχόνῃ λεπῆη 1 νείξες γποίϊος ὃς δἰρίϊοσεας ποιατῖ 
νόος λεσῆὸς ἴπρτγὰ οὔ δγιατιπι δὰ 116,1. ς 7, ἢ. ς. ταιδις 
νῇ ρῥῃιοίορβοτιιπι παὰς ραμοὶ, περίεργον ἐδϑῦτα νοσας Ας- 
Ἰλπ. ΗΟ τ. 1Π|,19.4 πᾶ] ει Ατπξοτεὶὶ εγι δεῖς, Ἐκὴ ἀοπη ἐπίσημον 
αἀϊχιτ τ αοτγας ἐπ Ασγιοτεὶ, νίκα. Ῥτορτῖδ αὐ άθιη λέστυ ἀμα 

πεχόνη εἴς, ἐπεμὴς βεβέεμε, αὐ επι ἐμοίααννα θεήβενρα ῬΊ τῖνις [Ὁ 
ΧΧΧΙΧ, 35. νοσεῖ, ριτῸ τὰ πΊςη 26 οπηπεῖη γεῆεπι ἀε!ῖςα- 
τι 5] πιᾶρὶς ἀῖαις οβεπιίηλίδηι τγδηβξειτὶ, 

, 
2.1} 



42 ΒΗ ΟΡ ΑΓ ν ΠΕ Τ Α 

ἰερεβ, Ριτο., νοῦς ἱπης  νῦ, {1 4.115 Ῥεςυηίδπη » μΥ 3 Δ ! τ 
γόμοι ὑμῖν, οἴνωι» εἰσίν. εἰ μὲν τὸ γόμισιμώ πώ- 

Ε Ν Ἂν ΄, 

εαφ 9 ἐροι τις, ὠποθνήσκειν εἰυτὸν ", καὶ παιδίον 
"7 ͵ὕ 8 ΨΟ ἢ ἿΝ ,ἦ ᾿ ΤΩ ὁ ͵ 

εἴ τις πωρεγγρώνψοιτο . ἢ ἐκ οἱὸ ὃ; τι ἐπὶ τὸ- 
᾿ « " ἈΝ 

τω. τὲς δὲ τὴν Φιλοσοφίαν ὑποξαλλομένες ἢ 
7, ΝΥ με ͵ Β Ὧν 

πωρφιζβ εἰροντας ξδεὶς, οἱ μιοιι, νόμος πτωρ᾽ ὑμὴν 
Ε Ἀν 5» , ἜΗΝ ἘΠῚ Ν 7 
ἴσχει» ἐδὲ ἀρχή τις ἐπ᾿ ὠυτἕς τετώκται. 

σ᾽ ᾿εύκανν ΚΔῸΝ δύ λζὰ ς ωῳ 
Π], ἡμῖν δὲ, ὀλίγοι μὲν τῷ Φιλοσοζεῖν ἀπ-- 

Ἂ δ 7 δὲ τ δὲ Δ δ ἥ 8, 
τοντοίε οκεμο ζοντο ε ῶὖξ. χρή τον γεον: ἐπτεί- 

3᾽ ᾽, ᾿ ῷΦ 

δον ὀκτωκωίδεκο, ἔτη γεγονὼς τύχῃ. τετὶ δ᾽, οἷ- 
ν 2. ὅκ ἸΔΡ 8. 7 )ὕ .-Ὰ»Ν» Ν 

μοι» καὶ παρ᾿ ὑμῖν ἐφηβε μέτρον, ὑπὲρ τὸν 
ΔΟΎΒ - Ν ὟΝ κῃ ἃ 

Ὑῴασιν' ποτωμὸν ἐλϑεῖν παρὼ τὲς ἄγδρας, ὃς 
Ἄ»Ὡ . ἥχῷ γῦ, ἣ ͵ ͵] -, 

συ ὠρμηκας΄. εἰποντώ δημοσίου πρότερον στι ζ᾿ι- 
ἌΡ ΘΥᾺ, - ,ὔ ᾽ ΄ 5 Ἁ 

λοσοφήσει, ἵν᾿ ἢ. τοῖς (βελομενοις, ἐξείργ εἰν ὠυτον;, 
᾽ Ν ͵ Ν ,ὔ - 

εἰ μὴ κωϑιαρὸς ζφοιτώη. κοιϑιωρὸν δὲ λέγω, πρῶ- 
) ΝΤῚ , Ὁ 

τον μὲν τὸ ἐς πατέρω καὶ μητέφοι ἧκον, μὴ περὶ 
5» ΝΥ δό 3 ΄ γε ες ͵] 

ὠὐυτεςς ογειδός τι ἀγωζδαίνοιτο" εἰ,9᾽ οἱ τότων γο- 
ἵν ͵ ᾽ 2 Ν) ε ͵7] 

γες. καὶ τρίτον γένος εἰς ὥνω, μὴ ὑξριςής τις, 
Ἂν γ453}, δ: γὴν ᾿ ΤΣ “ δὲ δ 

ἢ ὠκρωτής. ἢ χρημωτισῆς ἄδικος. ὅτων δὲ μήθε- 
΄ ΣΝ Ν ͵ Π ΄ δὲ ͵ὔ 

μίω ἐλη περὶ τέτες ὠνωζϑωίΐνητωι, μηδὲ ςίγμω 
ἔ . δι (ὯΝ Τὴ Ὁ - ᾿ ͵ 
ὅλως μηδὲν , ἀἰυτὸν ἤδη διορῷν τὸν γέον, καὶ βα-- 

- ᾿ ᾽ , Ψ ᾽ 

σανγίζειν. πρῶτον μὲν ̓» εἰ μνημονικος ὁ: εἶτῶ» εἰ 
͵ ΔΎ) 3 » Ἁ 

κατοὶ Φυσιν οἰδμων » ὠλλὼ μὴ πλωτ]έμενος 
“ ᾿ Ν ᾿ ΄ δ᾽ 9 Ν 

σϑτο; μή μεϑυσικὸς, μή λίχνος, μὴ ἀλαζων͵ 
, ᾿) 

μὴ Φιλόγελως, μὴ ϑρασὺς, μὴ φιλολοίδορος ; 
ἐν ΑΜ. Ἀ ΔΆΝ ὃ δι ,ὔ ᾿ 

εἰ πωτρὸς ὑπήκοος, ἡ μητρός, ἢ δι ὠὡσκοώλων ς εἰ 
“ 3. “ ᾽ ᾿ Ν ἡ 

παιδωγωγῶν; ἐπὶ πᾶσιν. εἰ μη κακὸς περὶ τὴν 

ἡ ὁ μὲν τὸ γόμισμι παραῷ. τ. ἀποϑνήσκειν ἀὐτον ] Βεπιοῆῃ. 

Οτας. ἴῃ 1νερτίπεπι : τοῖς μὲν τὰ νόμισμα διαφϑείράσιγ ϑάνω- 
τος παρ ὑμῖν ἐσιν κἡὶ ζημίκ. Ἑλπάεπη]ερεπὶ ὠπώφαις εἰς ἴπος 
εἰπῶν πόλεσι οἴτο αἴτὶ ΟΥδεςῖδς διιτοΠΊ ντὉ 65 ̓πτε]Προ. [ἀ6Πὶ 
εχίτεπια σοπίγα ΤἸΠΊΟΟΓΑτοΠῚ ογατϊοης γερετίττν ςΟΠΕ, Ρεῖ- 
τὰς ἀς 1, ερῖδ. Ατεῖς. Ρ. 415: 

8 παρεγγρώψοιτο ] ΠςἸερίτ ςοἀ, ΨΥ ίπα5,, ἃς ἴπ Πιῖς απο- 
ας ἴἴὰ ἴε ἱπιιο με πιεπιίπεγαῖ ΜὩἜοτεὶ!. ἴῃ πιᾶτρ: τοτππογαῖ 

ταπιοη οὐπὶ ΑἸάο παραγράώψοιτο, σιπ|5. Δορτς ΠΟΠΊΠΊΟ ἀπΠῚ.» 
(ἐπίππι ἱπιεπῖᾶβ. παρεγγράώφεσθωι εἰξ (0 ἱπίέγεγε, {{ρρο- 
μέγε, ὃς παρέγγραφος [μρῥο {είς , νὰ ποταπι, 1,εφξίοπεπι» 
4υτεπὶ ᾿ἀπὶ πεςοῆλτιο ροι πε Γεηπεητία,, ἐπ αυΐθι5 πασ. 
φεγγρέφοντι παιδίον πιδηϊξείίες σοπιραγαίον ὑποβαλλόμενος 
φιλοσοφίαν [ῥπγίανε ρῥἠο(ορ ῥα {ερβοπερς, γε διαφϑείφον- 
τι τὸ νόμισμα “ἀμί !ογαρμΐ ῥβεομρέαηα, διαφϑείρων φιλοσοφίαν. 
ΟΑΡ, ΧΧΧ. ι Ὑφασργῆς νοςαηι ὈΙοάοτιις ὃς Αττία- 

τις, Ρ]Ιπίτι γεγο ΥἹ, δι Ηγραξα. νῸϊ σοί, ποπημ]}}ῖ]δριπς 
Ἠγραρῆρ, ηο ἃ ὃς Παρ ει Ὀιοηγῖ, Ῥοτίορ. δ ἱρίς ϑιγάθο ΧΥ͂, 
Ῥ. 697. ὃς ραῇηπι., Αἀ ὕπῶς νίχις βμηΐαπι ΑΙοχαπάγιιπι 
ἍΜ. ργοςεῆηῃςε τάοπι Ρ]τητι5 αἷς: ηποὰ Βγπιᾶῦ ποίξεσ ἱπῇ. σᾶρ. 
33. ϑῖγαθο ], ς, ὅς 411], 

2 ὃς σὺ ὥρμηκως 1 οὐπὶ οπιηες σοῖς Ε5 ΠΟΙ 
διϊοποπι σοη[δητίαις,, φαπΊαιις Μοτο] 15. 4 
πιο ηϊε τεδειγ) τειοςαῦς ἐἈΠῚ ποῖ ἀπ 11] 
ἴῃ Ρτιογδῃς ογὰτ οἷς σύ. Ν εὐτὶ ἀἰιτειῃ φηΟΥΜ22 ἐέ αἰο [Δ ογἼμηα 
εερὴδγ ἐρμᾷν εὨὶπὶ εἰεάογίο ἐεγτὲ οπιπῖπο Πρηιῆσας,, σεγαπι 
ἢπε ριδεροἤιίοπε ἐπὶ νεἰ 4114 ΠπΉΠ1 εἴπ οχίο σαι σοπῇτγα 
τάτιπι, Εοτις ποῆξεν 30 Ηοσπετο δοςερὶς Οὐγῇ. Ξ΄. ν.376. 

εἰ δ᾽ ἄν κι πόλεμον αόϑεν ὁρμήσει κρονίων. 

φιδπτιῖβ ἐγ η ἤει! ἴδ᾽ γεγθιιπὶ ἑρμήσειε ἀσςερετὶς Εὐλτἢ 5» 
ςυἱ τάοιη εἴα ντἀεειγ “110 ἃ κινήσενε. ᾿ : 

3. καὶ βασανίζειν πρῶτον μὲν } Ππι}}15 ἕαϊς Ῥγίβαροτας δοκις 

110.11. α.30.᾿ 

απ] αγδι είς, σαριζο ρ᾽εξίαευγ., ᾿τεπησις ἔριι- 
τἰππα ἰπζδηίοιι [415 ἀΟ]οίς {πἸρροίποτῖς : νοὶ, 
ΠΕΙοΙΟ φιαπι 4] Ἰ4Π|., Ππὶς τοὶ ἀέϊαπι, νε θεᾶς 
Ροεηαπ,. ΡΙ ΠΟ Ορ απ νει αμ] Πρυγίαπτι {πρ- 
ῬΟηΪτ, αὐθάδη Δ π]τογαῖ, ππππς ἢμ}14.,. νὰ διι- 
ἀἴο, ἀρια νο5 ἰοχ σοῦγοοῦ: πος γ]]5.. 411 1411 
ςαυίας ργαοίηξ, παρ! ἤγατιιβ εἰς σοηΠΙτατα5. 

Αρω ΠΟ5 ΔΓΕ ΠῚ ρδιςὶ αὐπηοάιπτι ῥἢΠοίο- Ο. ΧΧῚ 
Ῥ[ίαπη αἰτίπριπτ: ὅς ΠῚ [41 ταῦοπα ργοῦδη- 
τυγ, Οροτῖει δἀοϊείςοπίοτη ἄςςειτ ἃς οὗΐϊο 
ΔηΠΟ5 Παῖμπη (Πος οηϊτη, νὰ ριιτο, ἀριά νοϑ οἴ- 
ἴατη ΓΟΙΠρΟΥΕ Ριθεγγαζαπι πηι πητιτ) Ππρεγᾳ- 
το ΗΥΡΑΙΙ ἤμιο 84 605 αθῖγε γῖγοϑ, δά 1105 

ΞΡ  ς 
τι εἰἰδπὶ σοηΓθη 15: ΡΠΡ]Ιοα ἀπίθ ργοβίεη- " ἀηῖΘ. 
ταπι, (8 ΡῃΠοΙορ εἶδα ορογαζησιπη, νε Ἰςεατ, ἢ 
1τὰ Πατιογίπε, ἃ ταῦ! ᾿πσοθρίο οἰππι ργοϊθεγα. 
[1 [ογῖβ Ἱπηρηγοῦ δοςοίϊογίε. Ῥαγαπη δαῦτο 
ἄϊοο, ργιπλππι “ιδηζητη Δ ΡαίΓΕΙῚ ΠΊΑ ΓΕ ΠΊΠΟ. 
ὩΘ αἰἴχια [ἢ 115 ΠῸ ταγρίτιαο : ἀειπάς ἡπαη- 
[1Π| Δ ΕΟΓΙΠῚ ράγΕηΓα5.. ΓΕΓΠΠΠΠΠΠ6 ΓΟΙῸ 
φΈΠΙΙ5.,, ΝΕ ΠΕ Π1118. ΕΟΓΠΠῚ ῬΓΟΓΘΓΙΠΙ5 {10 ΔῈ [π- 
ςοητηθη5. 40 [ΟΕ πεγαῖου ηἰππ5. ΨΝΌΙ δι- 
τοῦ 1 1Ρ[15 ΠΏ] πᾶσι] γοροσγίταν, ὅς ποία ο- 
τπηΐηο πι|1|4.. ταπ| 4 ἀο]ε σα πεῖς ᾿ρίΠπι5 ππογο5 
᾿ηίριςεγε [α5 εἴτ, αἴτια ἘχαΠ ΠαΓς ΡΓΙΠΊΟ 4Ε}- 
ἄεηι, ἀἢ πηεπιογια γαῖθαῦ ὃ ἀςίπάςε,, δη {10 1π-- 
σεϑηϊο πιοάεῆο, πϑαὰς 1 Ππ|αῖοι ταηγατη ἐπι 
1τ6πὶ ΕὈτΙΟἵτι5 ποη ἢτ, δι σαΐας ἀφάϊτης, απ. 
ποη Ἰδέϑαζογ,δῃ (σαγγὰ ΠΟ {1τ|4Π ΠΟῚ ἀπαχ, 41 

Ρτγαοςορτογι απο πτ ὁ τοι ρογαηβ ὃ τπαχιπδ 

μασία; ΑἸ [οἸρι}}15 εἴπι5)8 πε ταπι ἃ ἀπιϊττεγεπτιγ, Γαδ ειιπ 48, να 
ΤΆΠΊΌ], ο. 17. 408 πηι} 5 6 σόρεγς ἡυ ἀεπὶ ὃς ραγεπεῖδιι5 ποπ 
πΙΠ115 οτος ἱπιοτγοραῆε νἱ ἀδδίιγ. 
4 εἰ μνημονικὸς  ΠΕΠῚΡΕ ΕἈ4επὶ 4ι8ε ῬγΓΠΑσογδθοσμπι. 

{επτεπεῖα ᾿παϊς αιοαμε (ἘΠ νἱάοτιγ, 4υΐδιιβ νἱ[απι αἰδὲν 
μενξον πρὸς ἐπισήμην ἐμαειρίαν κι φρόνησιν τῇ δυναδδαι μνης 
μονένειν. ΝἹ Δ, 1281]. 4ε νἱτ, Ῥγιίβασ. ς. 29, πη, Ηΐπο εἴ, φιοή 
{. 1.1, Ὁ. 14. πιεπιογὶἃ ἴῃ ΑΡΟΙ]οπῖο ταπίορεγε ἰλιάέτυγ» 
αποάσις-9 Ὁ 114π|1πα]5. επππὶ σοπιπιοπάες Ρηγδοίες ἱπέ, μας 
Ἰὰς Π|Ρτὶ σαρ. 41. φιοά ἴτεηι 1. {Π| ο. 16. ποη ταπίμπὶ ἴπ Α- 
ῬΟΙ]]οηΙο πηατιπι ἐπὶ ἰδ άεπι ΡΠ οἴορμι Ιηἀϊ, νεγαπὶ αὶ 
ἴε χοάς μνημοσύνην μώλιςα ϑεῶν (ΟἿ ἀΐσαπε, Ἐυτίις 
ἐλπὶ ἴπ ΑΡΟ]]οπῖο ςεἰεθγεῖ Πλλπιὶς 110, εοᾷοπη ο. 43. {πε6}11- 
ΒΘ ταγ Δ116 Π| 7 Ε,ΟΥΣΑ γ 118 ΔΏΣΙΠ8 ΟΓΙρΊηἾ5 ἤπδς γεσογάδειγ, 
νδτὶογαπΊηιι6 {π4{Π|1Π|) 4105 πὶ γαγί 5. σοτροτῖθι5, νὰ {Π1| Ὀ ῬΗ1-- 
Ἰοίορβι Ἰοφιιεῦδπειε, {α{ξίπιμτ, Μαπιβεβιπι μος εχ [4π|- 
ΒΠΙΟμο νῖτα Ργεμαρ. ς, 14. ΝΡῚ ἀα Ργιβαροτγα ἀϊοίτατ: ὠλλαὰ μὲν 
τῆς τε τῶν ἀνθρώπων ἐπιμελείας ἀρχὴν ἐποιεῖτο τὴν ἀρίφην» ἥνει 
περ ἔδει προειληφένο τὲς μέλλοντας κρὰ περὶ ἄλλων τ΄ ἀληϑῆ 
μαϑήσεδθαι » ἵ τὴν μνημοσύνην ] [δ η{π|5 εἴς : ορεΥ»ΙΜ292. ΦΉ7η2 γι: 
Μιμκείοτεῖς ἐδέετο, ψποοὶ ΑΜ1Ὲ ΟΓΟΗΡΑ͂ΤῈ ρον εα: ἐος) φηὲ ἐἰα 

αἰδὲε γεότισ θεγί πλοῦ βεγάἠξεγέ ομρίαρε, ογεααη} τὴν μνημοσύα 
γὴν: 4135 γοςε5 ἴῃ ας ἐχιγίζαβ, νὲ δάδεγεπι,, [{εηπεπεῖᾳ 
{υλάερδης. δι: ἐπίπι Ρεγρίε : ἐναργέσωτα γοὶρ πο σαφῶς " 

, τῶν ἐντυγχανόντων πολλὲς ἀγεμίμνησκε τὸν πρότερον βίονγ ὃν 
᾽ - “, Ὶ νι» - "» , ᾿ " 

αὐτῶν ἡ ψυχὴν πρὸ τῇ τῷδε τῷ σώματι ἐνδεϑῆνωι», πάλαι ποτὲ 
ἐβίωσε. ΠΝ 

᾿ -“ 

5 εἰ παιδαγωγῶν; ἔσιν εἰ μὴ ὅζς, 1 ἢς ἀΠΠΙπχίπηνι ἡ 
{δευτι {εηἤιπι. Ῥείοτεϑ εἀϊ ἴοπες εἰ παιδαγωγῶν ἐπὶ πᾶσιν 
εἰ μὴ ὅζο, το πικεδαγωγῶν ἴπι 60, ΨΆΓΙ5]. Ιο ρος δτιγ παιδευ- 
τῶν. (ετεγιπι εὐ ἐπὶ ἔεγε οπιηία δοκιμασίας ΡγιΒαροτῖςας 
εαρίτ ἴμπι ἀριὰ ἸἈπΊ ] (ἢ, ς, 17. 

4Π ἔου- 

ἘΡΕΙ 0.«Ὁς 

[Ἢ 

ΠΟΠ Ποπιταἴου ᾽ Δη ραγεπειθιϑ ἀπ ἀοίϊογίθαις.. 



ΑΡΟΙΡΟΝΕΙΙ Ε ΔΝ, (21. Σ 

ΡΠ. 15. αἸϊα 6 Ρι15 
ες Βίϊςα, ργοίαπε, (πὶ ξηϊπι Ἱπάογιιπι αι 

κι ΠΑΤ Ἶ ἀν κα ἸΘΡΒΕ ΜΗ ΜΉΘ δ᾽ Ἐ ταῖν. ἢ ὈΧΥᾺ Ο Ρίαπη ὉδΙογΙς, δα Πἰτηΐηὰ εἰτῖ5 Δοσεα!ε πηὰρ ἶγὰ- 
τι5.) (ἰἱΐ Ἰερο 14 ἀεπηπααξιιπη ΕΠ ππμιπογί5, νὲ 
ἰπταθιυας τεξογαξ, {ιοπιοάο νἱεαπη 1116 ἐρεγῖε. 
Οἱμοὰ {ἰ ἔε(ο] θεῖς, νεὶ ἔΑΠ [Ὡς Πιθεῖε παρ! Πγάτὶὶ 

᾿ {Πςς Ῥοεπαπὶ ἰόρος5 ἀδςεύπιηξ, νὲ ΠΏΪΟ. ἀπὴ- 
Ρίπις πιαρηἔγατιι ξιπρὶ ρος. γε ἀμ νἱταιπι» 

ΟΠΊΙηἶ5. Αι Πηχοῦῖς. ας δῇ ἰρίο5 ἂιὶ- 
τευ ἱπίιοη65 (ρα ξξαης, ἐος τηἰριοϊοηάο ςοσμο- ᾿ Ἢ 
ητ, ΜαΪζα βηἰπὶ 48 τποῦθιι5. Ποπηϊηιιπ. 

ἪΠ15 ἀΠςογὸ εἰξ. τημ]εὰ ἴῃ {Πρ Εγο 5, ρ6- 
ἡ ροίίτα (μπὲ Ομ ἀγάπα ἀέάμο ἐχρεης 
ἀομάα, ἴῃ ααΐδυις (ρίδηιος. δὲ Παειιγὰα ῬογΙ 
Πιοηλτπθ5., (Ἰριτὶ τη [ρος]; τουπαὶ ἐρεοῖοϑ » 
ἰηρσθηῖα Πούπἰπιιπὶ ἐορποίζηπε, (ΟἸμπὴ ἘΠῚ ΠῚ 
ταδρὶ, δοίεἰπηοειῖ: Ποὶς ἰοςὶ ρΒΠΟ ΟΡ, ργα- 
ἐἰμπΊαι6. ἀρια [πέος Γο5 114 μαδοᾶξ,, ποσοῆς 
ὉπΊηΐπο. Ε[Ὁ ἐχρίογατί ἐο8. αἱ δὰ Π]ατη δς- 
ζεάϊης ,). πα! ΕΠ! α16 Ἐχρεγίπιθηι ΘΟ ποχίος 
βει. Οὐο πῆοᾶο τριτΐ ἀριϊά. Ῥγοξεογες 
ἴος Πᾶε, δ αιιοηχοο ῥεΟθαμοποπι αροὰ ποβ. 

τς {ἰδ6δὲ ρ[μΠοίορῃΐας Πιιάϊηπι, ἰβεῖς οἰζομα!, 

Ἧ Ν ἢ “ἢ ᾧ ὍΝ ἢ, ἐς τ 

ἌΡΧΧΧΙΝ ἦιιΔ6 ἀἰιςοπὶ πὲ ςοηῤούπιηξ, τεὰ (6 Παδεηΐ: 
Ἐρο διϊιπι ααϊάθηλ Ἀεσοπι ΠαΌιΐ. ςοσῃοιη- 
μοι: Ῥαΐγοπη, ΠΟΠΊΪΠοπῚ ῬΥΙμάτατη 40] νἸ ΓΑ ΠῚ: 
ἐρῖε, Οὐρμαπιι [λελα5 εηϊπι ρου αὐπιοάμπι,, 

᾿ [ὨτΟΓΘ5 ἀϊιο5 ἐχ σορηατῖ5 Παδιτ, νὰ ἰοσίθιις [η- 
τ΄ ἄοπίαι ρύδοίςτίργιιπι; ΠΙΕῚρίτιγ ἴθ νῖζο το- 

ο΄ ρίπηι τηπηιι5 ΟὈϊοίης, πηϊπί πη. ρού [Οἷεπι, 
ἰυι 4 ὈΙ]Π τον, ἀςποάογατο ραγαπι: 4ιαπποδτεμα 

᾿οὐΐο Παδιεὶ Πιδαϊεῖα (τητ, πηαΐσαμο δυιάτμϊε ρα- 
ὈΙΙςὰΘ ταὶ δάπηϊη! ἔἤγατίο, (ΟΟΟΠἰμιγαηζος Ἰρίτν 
ἐοηκία {Π 05 Ορείμπδειπι ἡ! ἀαπ. (Οἰοηπηὶ ἔς- 
[το ἱπηρείιπὶ τη ἐὸς Γλοϊπηὶ, ἃς ἰηῖον ἰδοζα.,, 
146 [π4ο οἤεγοθάηί, εο5 Ὀρρυϊπημηὶ, ἰρί! νο- 
ΤῸ Οςςιιραίο ταρπο ρυ] τα πι γοηῚ τ] η}π ὰ- 
τη; [)6 Ῥάϊγῖδ. Ἰριταν τπ6 1 (Α]πτὰ (ΟΠ ΟΙΕΙ ἃ- 
᾿βῃᾶτι. οαπι ἀπποϑ ποηάπιπι “Πρ ]Θυ δε [Σἀ6- 
οἰπι; {ταης ΗΥρΠαίίτι οἰ τη δγιης αἀ λ8- 

Σ β6ηῖ ΠΠάτιιπη. Ραγείππην. [ Ατίμι5. αξειη 116 
αιδι θρῸ ἐπηρογαῦ: δἤϊαιια {Πα ἑορὶο Ἰοηρὸ. 
ΠΑ Ρ158 ΠΑ] Ππιᾶος ποτα Ὀοαῖα.. ΨΌΪ Διο πὴ 
απ ἴῃ ΒΠ απ δ᾽ αἀορτάγε οχ νο 6 ςοορι, 
ἰά ἀφργθοδίας ο" ἡυίάοπι, πο] 6 ἴρ, ̓παιίθηϑ, 
οομίγᾷ [οι παι ρίσμαγο. ἡπ46 Πατη [1δὲ τὸς 

“6. κακὸς περὶ τὴν ἑαυτῷ ὥραν 1 νἱΔ. (Ὡρτὰ 84 1.1. ς, 12,2: 2. 
τ ὰ Ἰνδὸς ] πα! "πὶ ΟὐπΙ ΠῸ ἀττισυ]ο ᾿νδό. ὃ 
οὶ πολλὰ κὲν γεὶρ ὀφϑ. τ. ἀνθρ. (9. ρα. Πς ἐς Ργιπάβοτα 
κιμασίαν Πιαπὶ Ἔχούσεπτο 1 πιδ] 1 ἢτ5. ς. τοῖς τέ τῆς φύσε- 

ὡς γνωμίσμασι φυσιογνωμωνῶν ἐυτες σημεῖα ταὶ φανεροὶ ἐποι- 
. το τῶν ἀφανῶν η9 ὧν ἐν τῇ ψυχῇ. Οὐδε ποίξεγ Ὁ σοι]ο5 
Βαδεπϑ ὀτπβέμπι τς αἀ 1 ἀ1ΠῸ νἱ ἀΘ ΉΓ. ΔΎ. 

9. ἀὐγάλ, γὰρ δὴ ὠξιεμ. φιλ. ἐνταῦϑα 1 ἀΠροπεῖις γεγο δο- 
πόγεπὶ ΡΠ] Ο ΟΡ 5 ἀρὰ [πά05 μα ίταπι ἐχροηὶς Αἰγίδα; 

Βηιιπὶ ἀἀοπα ει. Ἀοραυίξαιις εἰῖπη, τ ΠΠ] ρ]ιἷ- 

ΤΥΑΝΕΝ 518. 3 
ἑαυτῷ ὥρων“; τὰ μὲν δὴ τῶν γεινωμένων ᾿ἀυ- 

τὸν, καὶ ὅι ἐκείνες γείναντο ,» ἐκ μωρτύρων 

ἀναλέγονται καὶ γρωμμάτων, ἃ δημοσίᾳ κἂ 

ινδὸς", Φοιτῷ 

ἐπὶ ϑύραις ὠυτξ μίω ρχὴ » τετωγμένη ὑπὸ 
ἈἘ ΤᾺ ᾽ Ἵ ΕᾺ ς Ψ Ν 
τῶν νόμων ἐνωγρώφειν ἐυτὸν, ὡς ἐξίω. καὶ ψευ- 

ς 

ταὶ. ἐπειδὴ γὰρ τελευτήσῃ ὁ 

2 ΄ .Ἀ ), »ν Κ "ΠΣ “ 
σωμένω τὶ» ἢ ψευσιϑέντι τῷ ἀρχοντὶ ἐπιτιμῶσιν 
ἜΠΗ" ᾿ Υ . τ ν το, ἡδοωίὰν ε 
δὲ νομοῖ; μὴ ὠρξαὶ ἐὐτὸν τὶ ὠρχήν μηδεμίαν, ὡς 
ὩΣ ἐλεν- 4 ὲ ὶ Ν -. 

πωρωητοιήσαντὼ βίον ὠνθρῶπε. τὰ δὲ τῶν ἐφή- 
ς δι ἢ. }5 οὐ Σοὐ 28... Υ ᾿ . 
δων; ἐξ ὠυτεὶς ὁρῶντες; ἀνωμανϑάνεσι. πολλὲ 

ΝΥ ὙΜΚΛΜΝΥΕ δὰ ἐὰν ἐν ΧΡΉ ΜΗΝ Σ νΣ μὲν γὰρ ὀφιϑαλμοὶ τῶν ὠνϑιρωπίνων ἠϑῶν ἐρ:. 
Ν ) πων ἡ ἈΕῚ ὙΡΡ δὶ. ΤΡ (Ὁ »-» 
μηνευεσι ) πολλῶ δ᾽ ἐν ὀφρύσι καὶ παρειαϊς κξὶ- 

έ ΓᾺΡ οἴ ΣΦ ΌΥ. “ἐν, Αὐν ᾽ Ὡν, 
ταὶ γνωματέυειν τὲ καὶ Θεῶρξν., ὐζ᾽ ὧν σοφοί 
ἐπυνσς ἐν τΣ Ὁ ΑῊΣ πιλύας δυλδο δεν 
τὲ καὶ Φυσικοὶ ἄνδρες. ὥσπερ ἐν κατόπηρω ἐἰδω- 
ἢ αν ἐν αν ΤΣ νὰ στ 
λὼ; τὲς νϑς τῶν ὠνθιρώπων διαϑεῶνται. μεγά- 

᾿ ΣΡ ὙΑῳ, ᾿ ας δου α 
λῶν. γαῤ δὴ εἰξιε μένης Φιλοδοζφίως ἐνταῦθα, 
ἀδδδι οὐδὲ δυνὰ ΡΝ ΡΝ ιν) κα] Ὡ, 
κων τῆμην πτὼῤ ἴνϑοις τδτϑεχόντος, ναγκηπά- 

ΠἸῊᾺΝ 3 .9 Νὴ » ἷ .ὐὴν α ᾿ ) ὟΣ δ 

δὼ ἐκξωσανίζεσιϑωΐ τὲ τες ἐπ᾽ εὐτὴν ἰόντας, 
εἰ ΠΑ͂ΝΕ ἔν; - οὐδ, ἀν 2 ἃ μεν 
ἐλεγάοις τε ὑποξεξλήσιθ᾽α) μυρίοις. ὡς μὲν δὴ 
Ε ζ ν᾽ - " ᾽ , 
ἐπὶ. διδωσκέώλοις ἐυτὸ ποιξμεθώ,, καὶ ἐς δοκιμιὰξ 

μὰς δ ἐδ νἀ νυ “ἀμ ἡ, οἱ Δὸν, «ἊἋ 
σίαν ἡμὴν τὸ Φιλοσοζ ἔν ἥκεῖὶ; σαφῶς ἐἰῤηκώ. 

᾿ ν τὰ ἡ τε ἀΥ ΥΡ ΣΥΤΩΣ, ΕΣ 
ἕον δὲ ὧδε εχεί. ἐγὼ μὲν πώππξ βαδι- 

: ᾽ 
Ε 3 ͵ ᾿ ἃ 53 ! ᾿ 

λέως ἐγενόμην, ὃς ἥν μοὶ ὁμανυμος" πατρὸς δὲ; 
κ ) ὯΝ ἣν ἃ τῳ Ν 
ἰδιώτε. κωταλξῖζ" 8 εἰς γὰρ κομιδὴ γέὸς Ε ἐπίτρο- 

τ νι ΚΟΛΑΜ 5: ΩΣ ᾿ ον» ὑφ 
ποῖ μὲν ἀυτῷ ἐγένοντο δύο τῶν ζυγγενῶν, κατὰ 
ας τον δὴν γέ γῈ Τῶν ἊΝ Δ ΥΥΝ 
τὸς τὸν Ινόων νομὸς. ἐπρώτ]ον ε ὑπεῤ ὠυτὰ 

ΑΚ ΑΝ ΛΑ, ἘΠ τ τὰ ταῦ: 
τὰ βασιλικὸ, καὶ χρηξῶς μιώ τὸν ἥλιον, ἐδὲ ζυμ- 
ἄρ . ἡ ὦ ἐ τς ζὺ ἐλ ΤΑΣ γι ἢ ; 

μέτῥως : σεν βωρέίς τοῖς ὑπήκόοις ἐφφαίνοντο, 
ΔῪ 8 ΕΝ Ὁ φ» ῃ ΕῚ ῬΎΝ νος 

καὶ ἡ ἀρχή κωκῶς ἤκδε: ξυφάντες εν ἐπ᾽ ὠυτὲς 
, Ἅᾳ, δὲ ᾿ς ιν 3 εν , Ἂ Ψ, 3. Ῥὰς "ἢ 
τῶν δυνωτῶν τίνες» ἐπιτίϑενταὶ σφίσιν ἐν ἑορτῇ, 
ΘΟ ΡΥ ΝΕ. ἀ θ τν ἢ , 

καὶ κτείνεσι τῷ ἵνδῷ Θυοντὰς »υτοίτε ἐπεισπη-. 
δδα Δ ΑΟΗ͂ΣΩΝ το δ αν νυν 
ἡσῶντὲς Τῷ ἄῤκχειν ξυνεσίχον τὰ κοινά, δείσωγ- 

τεξ ἐν οἱ ξυγγένέις πέρ) τῶ πατρὶ, μήπω ἐκκαΐ- 
δεκὰ ἔτη γεγονότι, πέμπεσιν ἐυτὸν ὑπὲρ τὸν 
ας, ον ; ϑ Εἢ 
Ὑφαδιν παρὰ τὸν ἐκέ βασιλεξα' “πλειόνων δὲ 
Ἀγχ υῦν πν :ς, ες ἑ 
ἢ ἐγὼ" ἀρχεὶ» Καὶ ἐυδαίμων ἡ χώρα παροὺ πὸ: 

πο νειν ἩΥΜΟΝ ζῶ : κι 
λὺ τῆς ἐνταῦθα: βολομένξ δ᾽ φυτὸν τῷ βασι- 
:-"} ΠΤ Τὰ ἃ δὲ ᾿ Ὁ τὰ κὴ 

λέως πωῖδο, ποοιεῖσιθις,, τωτὴ. μὲν παρῃτήσατο Η 
πα χὰ Δ Ἄς ἀλλ δ. 5 δηἡ 
φήσας μη φΦιλονεικέϊν τῇ τῦχῃ" ἀφ υρημένῃ ἀυ]ὲν 
ὌΚΝΑ 3 , ὦ, ἵ Ρ᾿ ὰ ί 
τὸ ἄρχειν: ἐδεήθη δ᾽ ἐυτῷ ξυγχωρῆσαί οἱ φι- 

Ιπαϊς. Ρ. 530. 
ΝΎ, 22. 

ὍΑΛΡι ΧΕ ἃ τῷ "δὼ ϑύογτὰς] ὑΚ ἢμυΐο ΤΕ 

ἕλτετε, αἰξ, ̓ πάος, γέ Αοργριῖος ΝΟ. Νεπιρὲ δ11|ς ιιοαις 
τεθιις. ρει ε ππη!επὶ πο ΝΙυπι ποδὶς Πῆ θα Βοῆϊε, τ 
[Ἀςτὶβ νοτὸ [πά40 ρογάφεῖδ Πιργά δείαπι ἀρὶς ς. 19, 

Ι4ς ὅς ϑεζάδοη, [10. ΧΥ ῥ, 703: ὅς ΡΙίπ, Ης 

᾿αλειόνων δὲ καὶ ἐγὼ ὅζς. Ἴ ἀιοὰ ἔχοι! ρατεῖ οὰ ἀππιεηῆσο 
μι δἤΡ]Ιπι 1, ς, ὅς ϑιταοηὶς 1, ΧΥ͂, ρ, 689. 

͵ Ι, 2 λοσῇ. 



84 Ρ ΉΤΟ ΞΥΓ ΚΑ Ὑ ν᾽ ΠΕ ΤΥ Α 
λερρφῆσμι , βαδίσωντι παρὸ τῶς σοφές' καὶ 

γωρ ἂν Χαὶ ῥῶον κωρτερῆσωωι τοὶ οἴκοι ἐλαήμη βε- 

λεβμέναι δὲ τῇ βασιλέως καὶ κοωταγεῖν ἐυτὸν ἐπὶ 

τὴν πώτρῴαν ἰρχήν' εἰ γνησίως, ἔφη. Φιλοσο-. 
» "“ ,ὔ ᾽ ἊΝ μα δ) 

ᾧφέξντω αἴσθοιο, κώταγε" εἰ ὁε μη» εὐ με ὅτῶς. 
Υ ΛΔ ΗΣ ἄν ὙΠ ἀν δ - Ἃ 
ἐχεῖν. ευτὸς ἐν ὁ βωσιλεὺς ἡκῶν παρὰ τὲς σο- 

γ ἜΛΑ τὴν δα τ 
φὲς. μεγώλων ὧν, ςφη» ποὺρ᾽ οἰυτῶν τυχεῖν » 
"Ὶ “ 3 "», ᾿ εν ! εἰ τῷ παιδὸς ἐπιμεληθεῖεν, γενναΐε ἑὴν ᾧυσιν 
ἦν ΔΑ το ͵ Υ Ὧὰ ͵ 
ἤδη ὄντος. οἱ δὲ κατιδόντες τὶ ἐν ὠυτῷ᾽» πλέον 

᾽ ,ὔ δὴ Πε»ν «ἢ ͵ὕ Ν 
ἠσπώσωντο προσδεναίοἱ τῆς οὐῶν σοφίας. καὶ 

͵ 3 ΄ “- 

προϑύμως ἐπαίδευον, προσκείμενον πάνυ τῷ μιαν- 
,ὔ -“» ε ψ ᾿ 

ϑάνειν. ἐδδόμῳ δὲ ἔτει νοσῶν ὁ δασιλεὺς, ὅτε δὴ 
᾽ ἧς ͵ὔ » ᾽ν Ν 

καὶ ἐτελευτώ» μετώπέμπεται ὠυτον; καὶ κοιγῶ-- 
ἐν ὑροδεν, αὐ Δ» γον χεδαν αν Ὁ 

νὸν τῆς ὠρχῆς ἐποφαΐίνει τῷ υἱῷ, τήν δὲ ϑυγα- 
)7 ε -“ ΑΥ “ 2 ε λ 3 Ν 

τέρω ὁμολογεῖ, “ρος ὡρῶν ἡ ἔσαν. ὁ δὲ, ἐπειδὴ 
» , ἃ φ ͵ ᾿ 

τὸν τῇ βασιλέως ὕιον εἶδε κολώκῶν., κωὶ οἶνε. 
“ ͵ δ, νεἡ ͵ ς -“ 

καὶ τῶν τοιέτων κωκῶν ἥτ]ω, μεφέν τε ὑποψιῶν 
᾿ Ἴ ᾿ Ν ᾿ μὲ »ν » γ᾽ οί ω. 

πρὸς ὠυτὸν, συ μεν; ἐῴη: ταῦτ᾽ ἐχε, Καὶ τῆς 
᾿ Ὶ »“ ς ͵ὕ . “ Ν ΑΥ̓ΕΥ, αὶ δὲ 

ὠρχῆς ὡπώσης ἐμῴορξ' καὶ γὰρ ευηϑες μηδὲ 

τὴν πρόσήκεσαν ἑαυτῷ βασιλείων κτήσασϑαι 
͵ )ὕ πο ᾽ς ΑΝ Ν 3 

δυνηϑέντω, “ϑράσεως δοκεῖν ἐπὶ τὴν μή προσήκε-. 
. 5» Ν ᾽ ᾿ ῷ Ν 

σαν ἥκειν. ἐμοὶ δὲ τὴν ἀδελφὴν δίδει» τετὶ γερ 
͵ 5» ͵ ᾿ »" Ν εἰ ̓ Ἁ “ 

μόνον ὠπόχβη μοι τῶν σῶν. καὶ λαῶν τὸν γά- 
᾿ » “ ͵ ε Ἁ 

μον, ἔζη" πλησίον τῶν σοφῶν, 4Ψν κώμωις ἐπ]ὰ 
ἣν “)΄“ ν᾽ - ς Ν 

ἐυδωίμρσιν » ἃς ἐπέδωκε τῇ εὐ μα ὃ βόευθς 

εἰς ζώνην ὅ ἔ ἌΝ τοίνυν ἐγὼ τῷ γόμε τότε. 

κοί ̓ " ὃ πατὴρ, τὸ Ἑλλήνων παιδευσος: δ: ἄγει πω- 

ρὼ τὲς σοφὲ. πρὸ ἡλικίος ἴσως, δώδεκα γάρ 

μοι τότε Ῥ ἔτη; οἱ δὲ, ἔτρεφον “ ἴσω καὶ ἑαυτῶν 
Ψ 

παῖδα. ὃ ὃς γὰρ ἂν ιὡαυδέξωνταϊ τῆν ἐτλονι φω- 

γὴν εἰδότας» ὠγωπῶσι μᾶλλον. ὡς ἐς τὸ ὁμόηθες 

ἀυτοῖς ἤδη προσήκοντως.. 

Διυϑνον δὲ μοι τῶν γονέων, καὶ μετώπο- 

λὺ ἀλλήλων, αὐτοί με, βωδίσωντες ἐπὶ τοὶς κώ- 

μᾶς» ἐκέλευσων ἐπεμελήθη! τῶν ἐρήην ον 

γεγονότω ἐννεωροαίδεκω ἔ ἔτη. τὸς μὲν ἐν ἠρῆνν 

εἰφηθητό με ἤδη ὁ χρητὸς ϑεῖος, καὶ ἐδὲ τὸ γή- 

διώ μοι ὑπελίπετο, τὼ κεκτημένα, τῷ πατρί, 

ἀν γώρ δὴ τῇ ἑαυτῷ ἀρχῇ προσήκειν ευτοὶ. 
“ΝΑ ὔἷ 9.9 -“ ᾿ ΝΣ ΕΣ 7 

εμε δ᾽ ἀν μεγώλων πωρ᾽ ἀυτϑ τυχεῖν, εἰ με ἐφή 

3 κατιδόντες τι ον ἀντῷ 1 ΠΕΠΊΡΟ φυσιογγωμώνᾶντες, γιά ζ΄ 

(ΆΡ. 30. ὅς [6] ποταῖδ ἢ. ἃ. 
4 πρὸς ὥραν] ϑαἸπιαῖ, πιαϊεἰραϊ πρὸς ὥρᾳ. 
ς ἔζῳ] Ρτίογεβ εὐϊτίοποϑ Βαδεθᾶπε ἔπλει » φιοά ΠΌΜΠπὶ 

{ἐπίτιπι ῃἰς διηαάῖτ, (το ἃ. Ν᾽ ατιςαπιι ὃς Ὑ τ ὶπᾶ5 ἕξη ΑΒΗ Ασα: : 
νπᾶς ρτοοϊίμε ογας ἔζη τοίίτμοτο , αοὰ ἀϊίοτις Βι 
Ὑτατίϑ]. 

Ἰοίορ[ἴαε ορεγαυὴ παιιᾶγα Ῥεγηϊεζεγεε, [ἀρίςπ- 
τὸ5 ἐγοαιοηζαπει: ποπΊρε ἰτὰ τπο Ππ|5 (5 τοῖος. 
γιατ { ἀϊσεης 1 ἀοπλε τα πιαΐΔ. Ομπι» 
ῬογΓῸ Ἀορὶ εππη δα ραζογπαττι ἱπυρογιπι γέ - 
ἄπςοογα οἴει ςοπίίπιειτη, τοάππατο τπὸ, αἰχῖτ,ς 
ΥΌΙ Ρ ΠΟ ΟΡ ΪδΘ ἰπσθηις Ορεγαπῃ ἃ της ΡΟΠΙ, 
νἱάετίς : ἢ πηϊπιιβ. {{πῖτο πὶ ἰτὰ νίποτο. Τρίδ᾽. 
Ἰρίτιγ οχ δά ρίοηξος Ργοξεξξιβ. ἴῃ πηαρηδ.. 
Βαποῆοι ραττα [δ τὰ Παιταγιῖπι, ἀἸχι, Π] σιγατη 
σεγογεης ρα ϊ. Π1ο Ἰαίη ἱπσοπὶο ορείπι!. ΠΣ 
ΜΟΙ ῬΓΔΘΟΪάγπι αι! ἰπ 10 δηϊπιαάμιου-. 
τεητο5., πος Πγαρὶβ ἱπηρεγηγ ἱρῇ [Ὡριθητίϑιη [{- 

- Δ φοἠοδδιι, ᾿ ᾿ἰδοπίογαιις ἐππὶ ἱπ ἰτιο θη, 

σαγίτα ἐΐηνο [το τέρῃϊ. ἐμ πῆ. 
1ιὰ εείαπι ἀείροπίατα ἴατπὶ ΠΕ 8111. π᾿ ΝΑ 
ΡοἢΠαμαπιβερὶς Β] ππη ΔΠξηταιουίδει, νἰησαμιο, 
ὧκ ΑἸ115. Πα απο] νἰτ115 οὐ ποχίππι οἵα νἹαϊε, 
αὐπογίαπι {Ὁ [ὈΓρἰςἸοη δι ἴτοπι γορ  δτιῖπι, [1 
ἱπαμῖτ, Πάρος οπηηία τοὶ Παροῖο, γορποαῃς 
τοῖο {ταπίίζατο ΠΟΙ Δανη οὔ ἐπὶπὶ ὁμπι, αν 
τΈρπαπΊ, 4104 ἴπγο {{π|π| εἤει, γεείπογε πῸη ρΌΞ᾿ 
ταῖς, απδαΐβοῦ τη ΠΠἀ ν6Π1Ὲ τηυοῖανε; αιοά {{-᾿ 
ὑπὶ ποὴ ἢ. ΜΙΒΙΙ ἰρίτιγ [Ὀγογεπι ταιπι ΡΕΙ- 
ταϊτῖο, μος ἐπὶ πὶ [ΟΪ ΠῚ τπουιιπὶ δοποχιπη ' 
πΝ ὶ ἰατὶς Ναρείαας ἱπυρειγαεῖς ἴῃ νἱς!- Ὁ 
ηἰαίρίοπειπη Βα ίτατς, ἴῃ νἹςῖβ ἀπι ΟΠ ΠΠπὶςς 
{ἐρίεπι, 4105 Ογου ἀοτίς ποπηϊης Ἀὸχ πάϊς 
ἄεγαι. Ἐχ Βοςςς ἰρίτι" ἐρῸ ἤσίις ΠΟΠΙΠρΡΊΟ 
ἔπι. Μέεαᾷε βαζοῦ Οτδοςῖς ΠἸτο τὶς ̓ Πιτατα 
χὰ (ρίεπιοβ ἀδάιιχίς, οἰτιι5 ξουτα δ αιαπι. 
αοίας ἔεγγοῖ : ἐγαπὶ ἘΠΙΠῚ τὰμτι ἀηΠ05 Παίπς, 
ἀποάδειαι: 1Π1 νεῦο πιὸ ποῃ [ξσις ἂς ΠΠΙΠ΄ 
οἀπςαιογο. Οὐιος επῖπι ΟΥδοςῖς Πτογῖς 1π-᾿ 
ἢγαῶῶος δοοριθαης., ΠΊΜΪΓΟ ὑπαρὶς αἰ] ρΈ ΗΓ 7. 
τἀπηπαπι ἀοέϊγιπας ΠιλΠτ πο αιλάατη ἸΔΠὴ 
ΠῚ ἀοιμπέϊοϑ, 

σι ΔΌΓΟΠΊ ΡΑγοπεῖδδς ἡπεῖ5, ποή ἸοΠσῸ ΟΙΣΧΧ 
ἴητογ (δ ἔραῖῖο, 1ρί! πιο, Ἰη νῖςο5 ἀεάμιςοηϊος, τὸς. 
ΠΊΘ85 σΠΓΆΓΟ ἰαῆοιιπὶ, δῆπος πάταπι νηάο- 
αἱρίηι. δε ἰδτη νοὸς αδβιυίοτας θοπις ἔς 
Ις διθιποιΐας., δ Ὡς ΔΡΈ]]ο5 ααίάστα τ πΐ το- 
᾿σαογας, 4105 1Ρ[8 φΟμπηράγδιιογαζ ρᾶτοῦ, σαπ-. 
Ὧὰ δπίπι 14 δά ἔπι τορηιπι αἰ! ἐπταῦ ρεῖ-᾿ 
τίπογο, ΠΊ οι ΠῚ ΨΕΓΟ Ὀ6ΠΕ ἀρ] νἱπογο Πρ Ρογ- 
Πηϊτατ, ϑιροπι Ἰρίταγ οΟΠΠσθηϑ ἃ ΠΡ ογε5 πηᾶ-- 

Ἂν ἣν: 

δὼ ἐω; 

6 εἰς φωνην 1 ἀοίενα ποτὶ ΡΒγαῇ τᾶτΆ [δ οεραηῖε πιβηϊβο.- 
ἢιιηι, ϑοιϊοο πὶ σορῷ Ῥεοιιπίαα αεγιαθφητιγ, ὃς νος. 
ελάοπὶ σοπίξειπσεθ μευ) ἐΟἸια θτιγαιε ΖΟηΑ ποιιῖβ πιρεῖδ :. 
νπάροἰορδηίοι δος εἰς ώνην δον ἀἸοίτιτ, Ἐοτίς ταῖηθπ» 
Εὶς ρἢγαίις ῥεῦτα ἃ Ῥὲγ πὶ πο υθιιθ ἀρυιὰ ἀπο 5 Κορίπὶς 
ξετῖδο ντθ 65 εἰς κώλυσ'τι 
εγϑηῖ αἰΠρπατας , γτης 

τοῦ ΠΟ 

116.11..32.. 

ἘΣ ΡΑΥ ΤΩΣ 

«Φ- 
τ Ξξῶριν ρας τως 

ἜΡΟΝ ἰὰ: 

5 --- 
Ὡς 

᾿ 

πὰς: βῆ, 
ιὲ-: 



118. ς.}}. ΑΦ οὗ Ν τι 

τογηῖς ἀςοορίη,) αΠΔΙΠΟΓ μαδεῦατη ἔαπιΐος. 

1μερεεὶ ἀπε π ΑἸ υαμ 40 ττρ ἴδ, ἡτιας 
ὁγαο4ς γοςαζτν, {Προγποπις εχ το ρατεῖ- 

ῃ ἸΟΠΊΟ; δορί ἤοίδπι αἴζεγεπς ἃ σιιοάαπη 
ἀπε ποςοΠατίο. [5 πῆς ἰυδοῦαῖ Ηγ- 

ἍΤη πο (γα ΠΠ0 (δ σοηιεηίγε, ἀθ γεσῃο 
χηδέμπι αἕξαγιπι : οὔδ. ἐπὶ πὶ μάϑδ ΘΧΙΡΊΙΑΠῚ 
(ρομιηυά τΟςαρογάπαϊ, πιο ἰςρηΐϑ εἴς πο- 
ἴϊ:πι. ὙΓαροςαϊδη! Ἰριτα Τόσα ΔΙ! 5 πηϊ- 
Πὶ ἴῃ πιεπεοπὶ γοποςααίς, οπηοπαιια (δαθιτις 
ἔπι Ὑαπί πο ΔΌΓΟΠῚ Ἠνδηϊης; ἐογίη 481- 

τ; || γοσητιπι ̓ Ππαίογαής, Αἰτογαπι ἱπίο τη 
Εἰ5. αἰτοιπιπι ἴῃ πᾶς Ἰρᾷ τερσία. οὈΠἀο- 
ΒΓΕΙΕΣ πη ἐρίτιγ πιαχίπηα ̓ ςοητοητίο- 

τ 05, 44 αυ!ἀδη} ἴτογ ἔα ΓΈ ΠῚ, πᾶσ ΠΟ 
εἰδίποῦς ςεγτίογες [λοίθΠ5, πγς ἢ] πὶ οὔ {ΠΠπ|5, 
δὲ δὰ πιρῦπη γος ρογαηήππι γόρημπη γε, ΠῚῚ 
νεγο σα άοπίος ἃς (Ὡ|πϑγὲ ἱπθεηζο5 ςοχηϊταῖ 
ἤπητ,διιο (πα Π πτιῖπυ οἵα οχ Πιπιδηζος, Ἐγαπῖ- 
πε οἰλάϊ! {|| ὃς ἀγοιι5.) ΠΕΡΙ Θ ΓΕ 16. ΕοτιιΠ1. 
παι «τοίξοβατ,, ᾿Αά ροιτας ἴτάαιις ἀςςο- 
ἀεπίεπι ἰδ Ῥοπουοῖς ἰὈφροσππε., νὰ εχ 
ἅΓᾺ [Ὁ] ἀςοοπί5. ἔλοῖδιις δητς ροτῖας οὔ- 
᾿αἰατη Ρτοςοάογοπς, αἴχιθ μὰς ἀδάμποογεησ, 
 πλαΐτᾶ ἰη δι ρατγίίσιις ππεὶ ἰδιιάθπὶ ἜΝ 

ἴε5. ΕἰΠῚ γεγο. αι ἔπςὶ δά 1π|{47Γ ἱπτι5 
ἴατεθαι, πιιτὶς οποϊαίοτς, αιιαπηιι5. ἐρῸ 1ῃ- 
᾿τογοεάογοηι., πο ΟΡ, τπλοτῖς. ἰρίμαι Ἰητοτη- 
πιοχεηῖ. ἢ ὙΣΠΉ δ 

ΜΠ ἐξ 

ΔΘ 

τε ἰσϊτας γείροπάφης Αροϊοηίως 7 Ηεϊὰ- 
[τ ἜΝ γ, αἰχῖε, ρίδηιΠῆπης γοάϊεαπι πάγγᾶ- 
πὶ, ΤἸαυἀαπάϊαας {πε ΠῚ οὐ νοϊιπίαζεπι 

ἼΔΙΤΊ 7 414 νἱγῸ θΟπΟ, ἱπ (πππ| τε ρηιΠῚ 
τεάέπηη αυχί ἰαπεὶ ἰη ἱτῖποῖς ργδοίθτεγο Ψο- 
τιπι μος ἀε (ἀρ επεθι15 ΓΤ} γε πι ἜΧρΡΟΠδ5 5 
410 Ποῦ δζτι ΑἸοχαπάγο ΟΌΠΟΧΙΙ ἔπογίης,, αἴσῃ 

, 

ΤΚΑΙΝ ΕΝ ΒΝ Ὡς 
᾿ ͵ ͵ » ἌΥΎΎ ᾽ 

τρὸς ὠπελευϑέρων, ὠκολέϑεες εἶχον ἢ τέτ]αρας. 
͵7 ᾽ Ἵ Ν ͵ Ν -“ 

καΐ μοι ὠνωγιγνώσκοντι τὲς Ἡρακλείδας, τὸ δρῶ. 
δι ᾿ -“ 5» » 

μων. ἐπέφη τις ἐγτεῦϑεν., ἐπισολήν φέρων πα- 
διώ..9 Ν 3 ’ » . ᾽ 

ρῶ ἀνδρὸς ἐπιτηδείε τῷ πατρί. ὅς με ἐκέλευσε 
, ᾿ 

διαδάντα τὸν Ὑδραώτην ποταμὸν, ξυγγενέσϑας 
- τ ἰἌευ τϑοι, αν οὐ 1 -“ , ᾿ 

οἱ περὶ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐνταῦθα: πολλὰς γὰρ 

ἐλπίδας εἰναΐ μοι ἐνακτήσωσϑαι ἀντὴν, μὴ ἐλι- 
δ Ἀ δὴ δ “ 3 “ 5 ΙΝ. 

γύοντι. τὸ μεν δὴ δρᾶμα" 9 εῶν τις οἶμαι ἐπὶ νῶν 
" Ὑ διίλη »“» ἥ ) 
ἤγαγε: καὶ εἱπόμην τῇ φήμῃ. διαξας δὲ τὸν 

Ἀ Ἀ ᾿ “ἷ “ 7; Ϊ΄ ποτώμιον, τὸν μὲν ἕτερον τῶν βεδιωσμένων ἐς 
ᾧ Ω Ἢ εθ ͵ "γ, Ν δὲ “] Ω - τὴν ἀρχήν τεθνωναι ἡκέσω» τὸν δὲ ἕτερον ἐν τοῖς 

᾿ ἊΣ ͵ 
βασιλείοις πολιορκεῖσιϑ᾽α! τἕτοις. ἐχώρεν ἡ δὴ 

͵ὕ Ν “ Ν Ν - ὔ 
ξυντείνας » καὶ βοῶν πρὸς τὲς ἐν ταῖς "ζωμυοζές » 
ΝΝ ϑῆς "ΔΚ εἴ φΦ' οἱ δὰ " ἃ «4 ιν, ᾧ 

ν᾽ ὧν ἐφείχον, ὡς ὁ τῷ θέϊνος ἐἰῃν μὲς, καὶ ἐπὲ 
Ἁ ᾿ δὴ : -Ὕ“ Μ - ἣ Ἂ 

τήν ἀρχήν τὴν ἐμαυτξ τοῖμι. οἱ δὲ χαίροντές τᾷ 
᾽ , ΄ “ 

καὶ ὠσπαζόμενοί με πρόπεμπον, παραπλήσι- 
εὐνν, ΜΈ Β ͵ ἀκ νοι ον ἥγέμενοι τῷ πάππῳ. ἐγχειρίδιώ ὅτε ἣν ἀυ- 

-" δ Ν , Ε ᾿ 

τοῖς, παὶ τύξζω“. καὶ πλείως οἰξὶ ἐψινόμεϑω. 
δ θέ ΡΥ ͵ “ ᾽», 

καὶ προσελὶ ὁντῶ τῶις πυλαίς ὥτω τί ἀσίφενοξ 
ὁ. 2 -“᾿ ε ϑν ὰΝ ᾿ “Ἢ ε ἐδέξαντο οἱ ἐνταῦϑω., ὡς ὠπὸ τ βωμξ ἡνία 

“ « , Ἁ " ΄ 
δᾷδας ἁψάμενοι προ πυλῶν τε ἥκειν, καὶ ἡ." 

γεῖσθαι δεῦρο, ἐφυμνξντες πολλοῦ τῷ πατρὶ, 
-“ , Ἁ ν» " 

καὶ τῷ πάππῳ. τὸν δὲ εἴσω κηφῆνα πέρι τὸ τεῖ-. 
᾿ ΡΩΝ , νὰ “χοὸς ἐρξαν΄. καΐ τοι ἐμ δὴ ἠὀξσως μῆ τοιῶ-- 

4. 

δὲ τρόπῳ ὠποϑ'ανέϊν εἰυτόν. 

Ὁ - ὧν ὃ Απολλώνιος, Ἐρακλβένος Ἐπ 

Φη. κώϑοδον᾽ ὠτεχνῶς διελήλυϑας., καὶ ἐπάνε.- 
7 « ΦΥ͂ ᾿ ἊΨ ᾿ 

«έοι οἱ Θεοὶ τῆς διωνοίως., ὅτι γεννωίῳ ἀνδρὶ, ἐπὲ 
» , ͵ »“ ᾽ τὰ ἑαυτῷ ςείχοντι, ζυνήρωντο τῆς κωϑόδῳ. ὠἐλλ᾽ 

"»ν -“ “ Ν Ἂ 

ἐκᾶνο μοι περὶ τῶν σοζδῶν εἰπε, ἃ καὶ ὑπὸ Αλε- 
͵ Σ ΝᾺ ΤΡ ΡΗ Ἵ “ ΕἸ ἃς ..2 ,ὔ 

ζάν θῷ ποτε ἐγένοντο τοι γ Καὶ ὠνωχθέντες κα 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΙ τ ἔχον] ἢς εχ Ὑτρίη. γοίογρῇ ρσὸ 
ἔχων, φιοά ἰπ Ρτίοτῖδιις εὐϊτοπίθιι5. 

2 τὲς Ἡρακλείδας τὸ δράμω ] Ἑυτιρίαἷς Ὑταροεάίᾳ ; τᾶ 
Ἡετου 5 [Ὁ ετὶ τεργδείεπεαπτιγ, Εὐτγἤῆεο ἵγγᾶππο ςβεῖο; 
εὐπὶ Βαςζαίαις ἀρᾷ Ατμεηϊεηίες ἐχιΐες Αι Πδπς,, ἱπ ραττὶ- 
πὶ ἀεηίαις τεάειπιθϑ5. 

3. τὸ μὲν δὴ δρᾶμα 1 ρυῖὸ ἱπρτίπιϊ5 εἰιπὶ τοίριςετε ν, 874. 
(44. ᾧλρα λἰόςε Ἡετδο] ! ἐϊς ἱπ Ῥτγίαπὶ τεάφαπαϊὶ Πσοπτὶσ 
δπὶ 518 γ ὙἹ εἰ ξ ραγεητ!!ο5 Ἔχοίτας {Πὰς ἐπὶπὶνοτθα 
ἀπρηαιὶς δά οπιεῃ «ἀρὶςῃάλιπι δαίριοᾶταπι βαςίπης, Εμλ4: 

Ὦ τέκνα » νῦν δὴ » νῦν  ἐλέυϑεροι πόνων» 

Ἐλέυϑερος δὲ τῷ κακῶς ὀλυμένε 

Ευρυδγέως ἔσπα) εν κὶ πόλιν πατρὸς 

"οψεῶ: Ε κλήρσν, δ᾽ ἐμβατεύσεοθε χϑονὸξ, 

Καὶ Θεοῖς πατρῴοις ϑύσεδ᾽ ) ὧν “΄πειργμένοι 

᾿ Ἐένοι, πλανήτην ἔχετ᾽ ἄϑλιον βίον. ἢ 

πολιορκεϊόδαι, τὄτοις. ἐχώρεν ὅζς,. 1 ἴτὰ Δἰμίπρυοπάμπι, 
Ρυΐοτας εὐϊτίοπεβ πολιορκδιόδω» τάτοις ἐκώραν ἄζο, 

οῃ. Ῥοττωτδατο ποῦ ροτεγατ] εόζοτεπη. Ὑπάο τὰπιοπ 
νεγα μᾶπος ἀϊβθίπϑλοπεπι ἴξαμιτα Μοτεὶὶὶ ἱπτεγρτετατῖο ὁ 
Νοπηρε ἈΒὶπιιςείπαπι, γε ραἤππι βεςῖε, πι}14 Ιοδεβδηὶς ςοάϊ- 
Νὰ, τα ταβίτα τίθης » ἐχίοτίρῆι. Σ 

ς ἐγχ 1 νὸ απ φίφαίος ὀγεμίογες ποίδτα τῖμία! Ὁ 

μὰ ὉΗ͂ΙΝ ἰπβῖρ ρεαϊμομοι ὀττίδη, ἰμάλον Ρν Σάῖν μήγροιραν 
"Ἢ 

δὲ πάντες Φορέεσι, πλατείην δὲ γ) κθὶ τὸ μῆκος ἃ μείζω τριν 
πήχεος. 

ό ,κ6ξ.] 446 ἀείοει δὶς Αὐτίδπ. 1. ς. φιοῦ ἤπε τοῖς ἔχεσιν᾽ 
ἰσομήκηγ τγίτιπι σα δίτοσαπι τε] ς ράτῖα ; αιοάαας, ἢ ταπάλτιγ, 
ἴῃ τεγγα ἐος σοη[Ἰτπδης πα ϊ, Πηϊτο ρεάε; ἀτπὶ ποτθμπὶ 4 α-. 
ἀποιπε » φοπῖγα Ἰιβπμπι πίτεπτεϑ, 

7 τὸν δὲ εἴσω κηφῆνα πέρε τὸ τχος ἐρξαν] ἔς Ἰεβο Δ56-: 
αι: ἀϊπιπέξίοπε. (οπίξιξειο εἰξ, περὶ δὲ τὸν εἴσω κηφῆναι 
τῶχος εἶρξαν. Νεπιρο ργδοροἤιοπος ροΙὲ ςαῆις ἤπιος ροηξ 
ΔΡυιὰ αγβεςοβ ποῃ γᾶγιπι, Οἱοὰ οἰπὶ ποη οδίετγιαίεπα 
Τπτογργέτεβ Ργΐοτεϑ περὶ ἰοβοπῖος Ρτο πέριν τειγαόξο φοσεηϊα ᾿ 
ἃς ὁ : ὑποτιγμὴν Ρτδεῖογοα ροΙὲ κηφῆνα ροπεητος», ἴτὰ νῷ δά τῷ 
φῆχος ρταθροἤείοπεπι γοξεγγοηξ, δα δ Πιγάδπι ρίαπε ἱπίοτσ 
Ῥτοταῖίοποπὶ ςοπξιρετα πεςεῆϊς Βα διιογαπτ, ϑεηῇις οἵδ : [πα 
ἀος γηγὶς ἐνοίμ [τωρ τν τατίπαπι ντπιιπὶ 4ιι8 ἢ {ερε ἢ 8, νεῖπες 
αἱ εἰ εἴϊες πιοτίεπάιιπι. Οοτγπιδηὶ ἀϊοῖπτις ΘΟ... χησ 

φῆνα διιτοΠὶ εἰεραητες ἀϊςῖς, ἔλῆιι δι ἐχτογηα ἔρεςϊε τορ ΕΠ 

πιθητίεπιοπι ) ὅς αἰϊδῆππι γερηιπι ἱπφάφηζεπι, ἧος επὶπι» 
βεύνκρ:. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΊΙΙ. κι Ἡρακλειδῶν κώθοδον ] νἱὰ, ὦ ζᾶρα 
Ρτδεςεά. τ. Ζ, 3. 

2 ἐ κ᾿ ὑπὸ Αλεξάνδγω ποτὶ ἐγ, ἐνοντο ὅτοι 1 Πεπιρο αὐάϊ- 
πδτᾶς ΑΡΟΠ]Οηΐιι5, μας ἐς ΑΙοχαπάτὶ οὐαὶ [πάϊς ῬΏΠος 
Τορἰ5 φομιπιογοῖ δ, Παηβαπὶὶ ἱπρελμιὶς ὃς ΟἌἴαπο, ὅς Οπεῖ- 

} ᾿ σῷ 



τό 
ἀντῷ περὶ τῇ ἐρανξ ἐφιλοσόφησαν; οξυδρά- 
καὶ ἡ ἔφη» ἐκᾶνοι ἦσαν. τὸ δὲ ἔϑγος τᾶτο ἐλευ- 
ϑερλάζει τε ἀεὲ καὶ πολεμικῶς ἐξήρτυται ". 
σοφίαν τε μεταχειρίσασθαι, φασίν, ἐδὲν χρη- 
«κὸν εἰδότας". οἱ δὲ ἀτεχνῶς σοφοὶ κεῖγταε μέν- 
τοι τὸ γὙφάσιδὸς κῶὶ τῷ Γάγγε μέσοι. τὴν. δὲ 

χώραν ταύτην ἐδὲ ἐπῆλϑεν ὁ Αλέξανδρος “, ὅτι 

πε τὰ ἐν ἀυτῇ δείσας. λλ᾽, οἴμιαι, τὰ ἱερὰ ἀπε- 

σήμανεν ἀυτῷ΄. εἰ δὲ καὶ διέθη τὸν Ὑῷασιν; καὶ 

τὴν περὶ ἀυτὲς γῆν ἡδυνήϑη ἑλεῖν, ὠλλὰ τήν γε 

τύρσιν", ἣν ἐκεῖνοι κωτοιίκξσιν » ἐὺ ἂν μυρίες 

ν Αχυλέας: τρλσιμνρίες, δὲ Αἰωντὰς ἄγων πο- 

τὲ ἐχειρώσατο. καὶ γοὶρ μάῳσαι τοῖς προσελ- 

ΤῊΝ ἄϑλῳ ; διοσημμείωες τε καὶ σκηπίοὶς βάλ- 

λοντες ὠποκρέονται σφ ἃς» ἱεροὶ καὶ ϑεοφιλεῖς 

ὄντες. τὸν γϑν ἡφαχλϑὰ τὸν Αἰγύπηιον,, καὶ τὸν 

Διόνυσον» ζὸ ὅπλοις δαδμαμωσαί τὸ ἰνδῶν εθ.- 

“ γος» Φεὶ μέν ποτε ἐλώσωι ἐπ᾿ ἀυτὲς μα", 

μήχανάς τε πωλαμήσασϑαι, καὶ τῇ χωρίᾳ ἀ- 

ποπειρῶσιϑιαι. οἱ δὲ ἀντιπράτήηειν ἐδὲν, οεἰλλ᾿ ἀ- 

τρεμεῖν: ὡς ἐκείνοις ἐφαίνοντο ᾿ς ἐπὲ δ᾽ ὠυτοὶ 

χρραίηράγυ πρηφῆρες ὠντὲς ὠπεώσαντο , καὶ 

βρονταὶ κάτω τ ρίμσμενφε 

σας τοῖς ὅπλοις. τήν͵ τε ἀσπίδα , χρυσῆν ἕ- 

Χ ᾽ ΄ 

καὶ ε ἐμαμῆε: 

σῶν, ὠποζαλεῖν ἐκεῖ λέγετωι ὁ Ἡρωκλῆς" καὶ 

πεποίηνται ἰυτὴν ἀνώϑημω οἱ προ ,» διώ τὲ 

τὴν τϑηρακλέωρ ἄὥξανιι διώ τε τὸ ἐντύπωμω “ 

τῆς ἀσπίδος. ὠυτὸς γὰρ πτοόναι ὃ ΠΡΡΜΩΝ 

ἀμζων τῶ πάθημα, καὶ τὼ ὁρη ςήλας ῳ πν 

͵ τὸν τε Ὡκεωνγὸν, ἐς τὼ ἔξω ἐ τομρον Τὰ . ὅ9εν 

διλῶται, μὴ τὸν Θηδαῖον ρα ΝῊ, τὸν δ Αὐγς 

πῆιον ἐπὶ τώ ὁ γάδειρα. ἐλθεῖν. , καὶ ὁραφὴν γενέ- 

σϑιωι τῆς γῆς: 

ΡΉ μι ΤΆ ΑΙΤΥ 5.: 2. Ὲ ΨΙΤΆΑ [40.11.ς.3- 
4Ὁ ξοαὐάπς!!, ἐς γεθη5 σοοῖς ΠΙΡιις ̓ π εἰπς 
αγαῖδῃη {1π| ῬΙΝΙΟΙΟρΗιλε ὃ Οχγάτγαρδθ.. τε- 
ἰροπάςθαι, 1Π| βιογιιπτ, (Ἰοπ5 δυτο πὶ Ἰδαῖν ι- 
τῷ νας {δππροῖ, τεῖσις 6! τας ἤιιήοε. 
(ἀρίητῖας ΔυΓο Ππ41α οαηὶ ἱπιιαῇς ἃ; 
αιϊαιηι15 Πἰἢ1} ῬΓΔΕοΪΑτιΠῚ (ἰδῆς. Δῇ γεγο 
[ἀρίφηγες ἱπίεῦ Ηγριαάοιι ὃς Οαηροῃ πη6- 
ἀππι Παδιίδης. [πῃ [δῆς διϊζοηι τὸ δίοποπι πε 
νεηϊς μι ἄστη γηαθΑΠα ΑΙοχαπάον, πο χυρά 
γαρίπογοῦ πα ἴῃ 1|| τερίοηθ ἴμηι, ἢ (εἀ, νεοσο. 
Ριῖο, αιοί αιρίοἰα ποη ἀαϊςοίοηζ.. αι 
εἷς ΗγρΠαιάςπι γεγο [ιρογαῖίος, ὅς νίτίαπι» 
[ης ΕΟ ὉςςμρΑπἀαπὶ νἱςπαπὶ Γ 
ἴαχε ξαϊῆεε:. αἵ ΡτΟριιρΠαρυϊιπη ταπεῇ 
ΠΗ Βρθιταηῖ, ἢς αυϊάοιῃ, ἢ ἀεςοπι ΠΝ ι-- 
χιῆδε ΑΞΒΙΠςς, δι πιρίητα τΉΠΠς ΑἸάροϑ, ζᾶρετο. 
γη Πα Πὶ Ῥοιιπῆξε. Νοη φηὶπι, ἰπ ἀςίοπι.», 
Ρτγοάςξαηξος ἀϊπι τϊςσᾶηὲ οἰιπι 11Π|5 401]. ἱπμδίσγῖης, 
ξὸς, [84 στο Τρ Ις βυϊπηϊηϊδείαας, ΘΟ Ῥγορα!- 
βηι, νε ἐποηδι αὶ {πε ὈΙΠαμς οἰ νΙΠ1-. 
ΤΏΙ, Αεργριίαπὶ ΠοπΊρς Ἡρτοι πὶ ὅὲ Βας- 
ὈΠηπη., 4. ἀγπηᾶ Ἰάϊατη Ρι Ἰσατὶ [πη 
Ἰμη (5. ΔΥπΐς ἰρίος ἱπθαΠΠς Ἐπ ὁρε- 
τἰδυίαχιις Πταϑες Ἰοσυηι, ἐχραβπάγε. ζοηβτος, 
εἵϊο, ΙΠῚ ἀπγοαι ηἰ 1] ςοπιτα πιο γί, (δ ιν 
Εἰεπὶ ἄροῦο, νῈ {Π|5 ̓ 4μϊ ἐπι. υἰβείβαμη, Αε 
ΡοΙαμλπη. βοῆς. ΡΠρΡΠαπη ἜΧΟΙ ἤππι., Ἰσηοὶ 
τυγθιῆδς Ἰρίος ἀέρυΐογε,, ἃς ἰοπιγιᾳ, ζηε πη 
ἀείαξα, ἵπαιις ἀτιπιᾶ ῥτοϊαρία, Ὀιοταραις ἴθι 
᾿ἰγρείιπη ἀθιεςι Εογοι]ος αἰιζείιπι., ἡποπι. 
(ἀρίσητες {ΠῚ ἴῃ (Ὡετῖς τπείβυιτς τεροϊπιοτιηῖ: 
τιπι ἰάςο αιοά τηδρπιπὶ οἤδε Ἡέγοι]ς [ἂς 
τηξη τππὶ ΟΡ Οἰγροὶ ἐξαϊρίυγάπι, ΤρΙΕ ςηὶ 
1ὴ 60 Ηδίςῃϊεβ ες. Εγαῖ, τογτηϊποβ δ ( τὰ 
ἀες. (ΟΙΙοεάῃς, ἃς εχ τἠόδηρυς Πηιδηβ. φοία- 
τλῆας. Οερδηθρααῆς; ΝΟΥΙας Ρατίο5, ΟΧΓογΙΟτοΒ 
{ιδιποιϊξης, Ψηάδ ππαπιξείτε ςΟΠ ρίαν. ποῦ 
ΤΠρθάπαπι Ηργσιςηι.) (ξ4 Αρυραιϊιη. δά 
ΟΔ469 νεηϊῆξ, τοιταγιπηαας Ἔχεις Πηϊτο-. 
ΓΟΠῚ: 

οτἰτὶ δὰ εος Δδ]εβαιίομς Ραῇηπι τα ίάοτε Οτβεεὶ, ᾿ιοάοτ, 
812,1. ΧΎΤΙ. Ρ.572. 8ιῖδο 1. ΧΥ. Ρ. 714. Αττίδπιις ἱπ Τηάϊ οἷς 
ῥ. 443. ἴα, ὅς εχ ἐεέεπθοτδιις ΡΑΠ]Δ απ ἀ6 Βγα Π πΔΠ δ 15, 

3. Οξυδρώκωι  Οχγάγαποαέ ἀϊοαπέιτ, Ῥιο επιαθο,, 4ιϊ ἴπχ- 
τῷ πιοηίες ϑοράϊος ἐδϑ ςΟἸ]Πσοδτ Ρ. 1δο. Δήαίος ὃς Θχγάγαοαὲ 
τῆπριιης Ῥιοάον. 81ς,1. ΧΥΤΙ; Ρ. σός. ἀζ ϑέγαθο ]. ΧΥ͂. Ρ. 791. 
πὶ ἐπιίηῖς δὲ ΡΙΙπ. ΥΙ» 18. 

4 πολεμικῶς ἐξήρτυται 1 6 Πςᾶ 6, Ὑἱγτιτῖς βἰοτίαπι. Οχγ- 
ἀγαςῖς εἰϊατη νόπάϊοαὶ ὈΙόἀοτγιιϑ 1. ὦ, 
ς ἀἰδότας] ἢς τείοτίθοτθ δαῇις ἤππὶ ΡτῸ δότες) αυοά 

ὭΣ ἴῃ εὐἀϊτ5. 
6. ἐδὲ ἐπῆλθεν ᾿Αλέξανδρος  σοπίξητίμπε οπιηε5. 4αὶ ἀ το: 

διϑι εἶτ [τίρίετε., οοὐξ, δὰ (8ρ. 30. ποῖ, τ- 
.}) τὰ ἱεροὶ ἀπεσήμηνεν αὐτῷ ] ἢς ἃς ϑιγᾶθο μαντείοις τισὶ 

προσέχων. Νυ]1 εἴας τεῖ βόα πιθητίοης. ΜΠ τιιπι νηΐςε [6 ἀϊ-- 
τοι, απο ὥοπ ῥτοςοίϊεγις γίτογιις ΑἸεχαπάεγ, φαζοειρις 
Ῥιοάοτ. ΧΥΤΙ. . 53. Αττίδη. Ἱ. Υ. ρ. 366, Ουγήμς ΙΧ, 2, [4 
Οιοτίπι α δεπηπᾶ ρηγαῇϑ ἱπξ, ο2Ρ. ἴω ι. τὰ γορ ἱσρὰ ἐ ξυν-, 
“χώρει μοθς 

ὃ τῆν γε τύρσιν ὄχϑον ΕΡΌΡΗΝ γοραὶ 1|δγι 1Π|. ς. 12. 
δι ὀχυρᾶν ς. 13. Ἀν Ρίατὰ ἀς παμαδῖ!; Ββος δἰῤῥυξαλοιο, 

9 ἐλάσαι ἐπ᾿ προ ὩΠ ἢ ΣῊΝ {πΈ4 1. 1Π. ς, 12. γγδερεος, 
διυιέςπι, 4146 ἀφ Θρριιβπαῖο τῶν , σοφῶν ὄχϑῳ, Βὶς ἀϊοῖς ποίξεγ, 
Δα Αοτγημπὶ ρε Γᾶπι ἐγααβυ {{ΠῸ, 41. ΑἸεχαπατὶ Μ. τος ρεας 
ἀε[ςτιρίετε : ἐπὶ επίπι ΑὉ Ἡεγοι]ε δέ ΒΑςοῃο Βυῆτα. Ὄρριε- 
ΒηδΙΑΠΊ, ἀϊςμηὲ » διϊπιίπς ταπιθα ὅς ξοπίτγίδιις 605 Ρυ]Γος 
εἴα ποη πιετηοτᾶηι. 564 4μῖ5 ἐχδόϊε νετίταϊε Ῥιοῖαξ 
ἴηι ΚΡ μ}15 {π|5 Ὁ. ἴῃ 4μῖθιι5 φυϊαι 15 ΠΡῚ ἤξης, γερανόςα 
νείεγεδ, 

10. ὡς ἐκείνᾳις ἐφόδου] Ψ δίῃ, ἐφωήνετο,, νεγαπιαις Ἧ" 
ΡῬοιεῆ, Ὕ 

τι ὠτύπωμα } οπηδος πιοβεΐ Βαδεηι ὠπεύπωμα ἢνε. μν 
ἐχργεμα εὐ λῃ. ἴῳιτο ορεξθμα, 1ηγθ!]Προ εβείαιρεγχτη. 

12 ἐς τὰ ἔξω ἐπισπιώμενος ἢ τὰ ἔξω νοςδτ ρΙαϑαπι γἱϊγα δο- 
Ἰαπιὴδς5 Ηοτοιη!ς,, 400 Πιδπιοιιεπάμιπι. πιάτο μεν νῦ φοῖα-- 
παπᾶς 1186 ἰη. ἔιπο πιδτὶ5 σοι θέτο, ΡοΠὲῃ ᾿Θεϊοπιπὶ ΔΖ 
δια ποία, ἘΠΕ ὉΙΒΕΡ ΙΗ ΜΕ ΘΕΙΑΡΙΙ μδξηνἐπριξιςνοι ἠῶ 

1) τὸν δὲ Αὐγύαῆιον ἐπὶ Γάδειρα ἐλϑῶν Ἰπεπιρε ριδοῖιρρας, 
εἷς ΡΕΠο ατας ταπ αι ῇ Δεργράμπι Ἠεγοι!επι ξα- 
ἀος ἀπαυβανίσε ἐπ᾿ ζυΐα 5 υτὸ Ὁ ΟὨΠῚ ἰᾷυδος οἰΓι " Θηδος 86- 

᾿ Εἰμίαιοάϊ, 

τερίομηοπη Πα ὶ-. 



1} ΚΑ ΡΟΙΤΎΜΟΙΝ ΓῚ 

π΄ «ΠῚ ΠΕ] ΟΠ] ττσογοης (ογπιο- 
5, (4 ΠΙΏ15 ΟἹ" ΓΟ 115 Ππρογαςπογο. ΤΙηΐεγγο- 

πἴδ διζεπι Κοροηι ἱρίο Αροϊ]οηῖο, ηιϊα ςο- 
πτπδ Πῖς ΠΌΙ νο]]οῖ ἡ [Π4], γείροπάϊε, Ἀορὶ, ςιι- 
᾿Βίταπι εἰππεῖ, Δ Π Π]Π6πα5 οσςίπιιηῦ ΒΟΠΪ5 πιο Π 5 
τοξογτας., νγ θΟηἰ5 νέδιγ (ὈΠΊΠΙΪ5, Θοπιίμε 
εχ ἰὍπιπο ἔιγρας, Πρ αἰτίαις ςοηίμοπς δοπο. 
Οὐοπιοάο γεγο, ἱπαμίερας Αρο]]οηΐμς, Τὶ 

. Ὁἶδοχ, δάμπιοτγίῃς {πὰ Δηϊ πιλίιις 65. δά τα φπὶπι 
1116 εἰδίαγιπη σαπεις ρεγεπει ὃ ΟΠ ἀογίάεο, 
Αἴοίας {Π| 6: ταἱϊα δηΐτη δάπηϊτγογο ᾿π ργατίδηι. 

ο Ἰεράπι, φοίογα δἀπηοηίτίοης ποη ἱπάϊρογε ο- 
. Οἰὐμεσιπαῃδ θη οχ πιοάεγαίο, 

ἃροῖ δζτοίϊο, εἰς ΠΡῚ πιαρὶϑ αιαμ Πιδα εἰς ργο- 
ἀεγῖε, Ηἰΐας ἀϊξις5 δα φαΐοτοῃι [ς ςοπιρο- 
[Ι͂ἀργαπτ. 

υ Ν κὰ 

ΒΟ Ὁ οἴϊαιιαιτι γεν Ε ἀϊος ἸΠυςείξετς ςοορίες, Ἀοχ 
κ᾿ δα οἰϊδίσι πη Τρίξ νεηΐτ, νδὶ Ἀροϊοηίας (0- 

ῖ εἴϊχιια οἴπια ἀουπηϊε δαητ,πηαπιιαιις ἰεϑλαϊιιτ το- 
ΠΕΠΚ ΨΙΓΙΙΠῚ οἱζ ΑΙ ΠΟσπτιι5, ἃς ἡ 116 της ἀἰταγοτατῦ 
Τητοιγοραιτ : ΠΟΙῈΟ ΘηΪπῚ ἀοΥΠΊΪ5, αἰοθαῖ, α- 

. 644Π| 4ἰ ὈΙΡα5., νηὶ σοητοπηῖοί. Αἴ επιπι- 
ἴιογο ἀογίηῖγοπα ἤδις ροΙα ρυῖα5. Δρο]]οηῖ- 
15 αἰοδαῦ, ἀαπαπι αὶ διθιιης ὃ ΤΓογπιΐγο 4αΐ- 

ς ἀσα ρυῖο, Ἀεχ ἀΐσοδας, (δὰ ἴοι (Οπηηο ; 
ἀιιθπΊα 16 Οχιγοηγῖ5 Οςι}15. ἱπΠἀογα νυΐσο ἀϊ- 
αἰππ115.. πιο πὶ αιϊεῖοι πιι}|14πῈ αὔογγς. [π|Ὸὸ 
νετο, γερεγεθαῦ Αρο οπίτις, νετ[χτιθ, ἃς πιαρὶϑ 
ἔοττς οείδπι πιοητ. ΝΠ ἐπὶπὶ ἡπίδια ππθης 
δποτῖς, πες ὁσαὶ (Ὀπηπιιπὶ (υ(τρεστε ροῆπηι, 
Ῥτγορίογθα απο ἀογηλίγε πεαιιθιιηξ, πιόπε5 
ἀρίτατίοπς ργΌ 111. 64 δηϊπιο δα Α]18ἃ ὃχ 

ὼ ΚΙ ἀϊιογεοπζα, τογιμαη πηασὶς (πρηταΓ ὅς {π|- 
τ΄ ραάεῃϑ, ἤσις ἀταζοηες ρογαρις5. Οποηὶ- 

πὶ Ἰρίτ, αἰοραῖ, ο Κοχ, ἦε (οπληο 1ρίο [ι- 
εὐοηίοῦ σοηῇαι, {πιο αιιαα Ποπιϊηΐδιι ἰπ- 
ἄἴςατγο (οἷδε, αιαηατα το ἰηξοτγίοσ ἢτ ἴῃ ἀογπιῖ- 
ἐπ60 ε0, 4} ἱπε γί δία, ἰδ. 4} 4ηπαᾶπη Ὁ ΙΓ, 

᾿ ῬοΓΠαΪγαίηι 5. ΝΟΙ!, Κεχ αἰεθαῦ, ςα]]άς ἢά- 
τι σαιίαο ρογιιεγίεγε, δὶ ἀς βΌγῖο οπίπι ἃ- 
δεῖ νοἱιιογῖβ., ἐδγιοταίοιτι αι! 4θ πὶ (ὈΠΊΠιΠῚ 
πο ἱπάτίςεγο ἕατοθου. Βαςς ἶςο ομΐπι ἢι- 
τόγα ΦΟΠΟΙΓαία5 η  ΠΊι15 (4 ]Εππὶ ἀρ! τα ὈΪτ, ἃς ρετ- 
ταν θατίοης ᾿ππρ δῖ. Νειηρα οπηηεβ, ησ 
ΡοΙ ογαριΐίατη ἀογηλίαγα πἰταπειγ.. πποάο 

τς) δάἀεεδηπηι νίσις το]. τποάο [π τέγγαπι 
ο΄ ἄἰδιγιαὶ ταγίις ΠῚ νἱἀφηζαγ, ταϊίσιις ασίτα- 

τὶ νοιτίρίης,, 41|4}15 Ιχοηὶ αἰςίταγ ςοπερις, 

᾿φγράμπι Ἡσγουΐοπι μμης ἰρίμπι εἴς 4 Οαἀ65. ροτιοπίς: 
ῖ οΧ ἱποεγῖο, Ἶ 
ΠΟΑΡ. ΧΧΧΙΝ, ι ὅσα γὰν ἀν] Ρατιῖς, ἐν ἤιαῆι οπιπὶ- 
ἀιπὶ ςοϑά. ποέτοτιπι ἰπ(δτυίπηιιϑ. 
ΟΑΡΙΧΧχν. τ ὦ ἐκάϑευδον] πιΔ }1ΠῈ ερο ὅ ἰκαϑευδὸν. 

2 προσῶπε τὸν ανδρα 1 ρᾶττίουΐα τὲ ΡοΙὲ νεγθαπὶ Παῖς ἰο- 
20 πιίηιις9 νἱἀσθάτις ορρόττιιῃδ», ὃς σοάϊςε5 αυοαις ποιεῖ 

᾿ Οπλϊεεδαητ, ᾿ς ᾿ ᾿ 
ἐ}53 ̓αὐτῶν] ἢ. 1, Ῥοπΐταν ΡΓῸ ἑαυτῶν νεἰ ἡμῶν; ιιοᾷ Πρη τᾶ- 

τύσι οἴϊε ἀραβ Ατῖρος ἴπρτα αιοαιὶς πιοπμίῃλιι8, 

ὭΦΥΑΙ ΝΕ ΝΘ 5.1 17 

ἐπ Σ διαλεγομένων ἀυτῶν, ἐπεισῆλϑεν ὁ 
ὕμνος ὠυλῷ ἅμω. ἐρομένε δὲ ἀυτῷ τῷ ἀπώλω- 
νίῳ τὸν βασιλέα, ὅ, τι ἐθέλοι ἐ κῶμος ; Ἰνδοὶ, 

ἔφη: παραινέσεις τῷ βασιλέι ἄδεσιν , ἐπειδ' ἣ 

πρὸς τῷ καθέυδειν γίνηται. ὀνείροισί γε ὠγαιϑοῖς 
χρῆσθαι χρηςὸν τε ἀγίξασϑαι καὶ ξύμξελω τοῖς 
ὑπηκόοις. πῶς ἕν, ἔφη, ὦ βασιλεῦ, διώκεισαι πρὸς 
ταῦτα; σέγάρ πε ἀυλξσιν. καὶ καταγελῶ, ἔφη, ὺ 
δᾶ γορ προσίεσϑιαι ἀυτὼ τῷ νόμῳ ἕγεκεν, παρώι- 
γέσεως μέν τοι μηδεμιῶς δῆσϑαι. ὅσα γάρ ἂν" 

ὃ βασιλεὺς μετρίως τεκαὶ χρηφῶς πρατηῃ » ταῦ-. 
τῷ ἑαυτῷ χωρλέται δήπε μᾶλλον, ἢ τῶς ὑπηκός. 

"» ͵ὔ 

οις. τριουῦτω διωλεχθέντες, ἀγεπαύσαντο. 

λ ΔΝ, ε ΄ Π,. δὲ ἥμερος ὑπεζφδαίνετο, ἀυτὸς ὁ βασι. 
΄ Η 7 ᾽ ᾽ν Γ ἮΝ Εν λεύς ἀφίκετο ἐς τὸ δωμάτιον, ᾧ ἐκάθευδον " 

ε ᾿Ν ΑΙ ,ὔ Ν Ν ΄' 
ο, περὶ Τὸν Ἀπογλωώγιον, κωὶ τὸν σκίμποδα, ἐπι.-. 

7 ζ ᾿ἢ᾿:ῳ. ν Ε ς 
ψηλαφήσας προσεῖπε τὸν ἄνδρω γκαὶ ἤ βετο εἰυ-.. 

νι {ῃ 5» -»" ᾿ Ε ͵ ͵ - τὸν ὁ. τι ἐνεθυμεῖτο: καὶ γώρπω καθέυδεις, εἶπεν, 
4 ᾽ὔ Ν “ --» ᾽ 
ὑδ' ὡρ πίνων, καὶ κωταγελῶν τὸ οἱνα. αὶ γοὶρ ΤΟ 

ἘΞ Πᾶς χ ὦ, δεῖν ἡγῇ» ἐφη. τὲς τὸ ὕδωρ πίνοντας : καθεύδειν 
δ Υ̓ Ν ΔΛ “ " 

μεν; εφη: λεπὲν δὲ ὕπνον, ἕν περ᾽ ἄκροις Κυ ΟΝ 
-" Π -" 3 ͵ -“ τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἐφιζάνειν φῶμεν, καὶ τῷ γῶ. 

» , " Ν ὃν Ρ- -- ᾿ εἰ ὠμῴφοτεροις, εἰπε» καὶ ἴσως τῷ γῷ μᾶλλον. εἰ 
δ ΣΑΣ , ε: κν ῬΑ ε , ὶ γὰρ μὴ ἀτρεμήσειεν ὁ νᾶς » ἐδὲ ὑποδέξονται οὗ 

᾽ ἐν Ὧν - ὀφϑαλμοὶ τὸν ὕπνον. οἱ γῶν μεμηνότες ἐδὲ κα 
"δ ΝΜ δ κῶν, ΡΝ ) 

εύδειν δυνάνται» διοὺ τῆν τῇ νῇ πήδησιν, ἐλὰ εἰς 
Ὗ. ΦΡΨ ᾿ ΄ Ὡἣ ὙῊ 
αλλ κωὶ ἀὔλω ἀπιξσης τῆς ἐννοίας, γοργότερον 

3 Σ Ἀ Ἴ ἣν, "ἤ ὌΡ, 

ὠνωδλέπεσι καὶ οἰγαιδέφερον, ὥσσερ οἱ ἀὐπγοι 
» ’, Ἁ Ὁ 

τῶν δρακόντων ὅς ἐπεὶ τοίνυν, ὦ βασιλεῦ, Ἐξτε, 
-»" ε ,ὔ Ἁ ᾧ τ ΝΥ «ὦ 

σαφῶς ἡρμήνευτοαι τὸ τῇ ὕπνε ἔργον, καὶ ἄτας 
-“᾿ - ᾽ ,ὔ ! 

δηλῶται τοῖς ἰγϑρώποις, σκεψώμεθα τί μείονε.. 
͵ὕ » , φ«1ὸλ ον ΄ κτήσειε τῷ ὕπνῳ μεθύοντος ὁ τὸ ὕδωρ πίνων. μὴ 
γ᾿ ΕΝ « ,ὔ » Ὰ )ὔ 

σοφίζε, ἔφη ὁ βασιλεύς" εἰ γαρ μεϑύοντα ᾧ. 
͵ ᾽ ͵ -“ ͵ 

ποϑήσῃ, καὶ κωϑευδήσει τῶτο᾽. βακχέυπσω γὰρ 
͵ , ΠΥ ΈΆ; Ν “ν᾽ 

ἡ γνωμή φροξήσει τε ἄυτον, καὶ τωρωχῆς ἐμπλή.-. 
ἄν , Ἐκ. Ὁ ,ὔ “ὦ 

σει. δοκξσί τοι πάντες; οἱ ἐκ μεϑης καταδαρθᾶν 
͵ ͵ ΄ ΑἹ 

πειρώμενοι ( ἀναπέμπεσιαΐ τε ἐς τὸν ὄροζϑον, 
5 7 ῃ ἈΝ ΄ ὅ ᾿ 

καὶ ἀν ὑπόγειοι εἰνα!» καὶ δίνην ἐμπεπ]ωκέναι 
“ Α ν 7 , 

σφίσιν, οἵω δὴ περὶ τὸν Ιξίονω λέγεται ξυμᾷαίνειν. 

4 ἀὐανοι τῶν δρακόντων } Ρεγυΐρ πὶ ἀγςοπιπι Ραΐπηι 
πιοπεῖο ἱρὰ νοῖογοθ., τ4}15 αἰ Ηείρετίοβ Βοσίος οὐῆο. 
ἀϊοθας. ἢ 

ς ἐκαϑευδήσω τῶτο ] καϑευδήσε τταπΠιίας δοοϊριεπάτισι, 
ηιοά ἔλερε ςοπείπρίς νογδὶς ἃ Θεΐς, τῶτο γεγο δὰ γεπὶ ἀδ 
48 [Ἔγπιο εἰ τοξοττατ, ἔς δα τὸ μεϑύειν. γείξηξως ἢι: ἐσχα 
μίαν {Ὀγρρεμῦγε πονῇ ε{Πὲ εἴδεα, ᾿ 

6 κίι δίνην 1 σοριυ ᾶπι, ἐπ ῥυϊογίδιις δἀϊτίομι 5 οπιί- 
ἔλπι, το[εἰτμςηάαπι εἴς) νἱάογαμς ιοαιις Οτμίογης ὅς 841- 
πιλῆμδε 

Ψ 
κὸν 



95, ὰ 

ὥκεν ὠξιῶ τὸν μεϑύοντω, ἀλλα τὸν πεπωκότα 

μὲν τῷ οἴνε;, νήφοντα δὲ, ϑεωρέϊν ὡς καϑευδήσει, 
ε »“ὝἪ ,ὔ “2 

καὶ ὡς πολλῷ βέλτιον τῷ ἀοίνε:. 

Ἵ , , Ἁ 

Ἐκ, ἂν ὁ Ἀπολλώνιος τὸν Δάμιν, πρὸς δει- 
» Ψ ,ὔ δὲ ͵7 

νὲν ἄνδρο» ἔφη. ὁ λόχος. καὶ σφόδρω γεγυμνα- 
͵ὕ -» , ««». ἡ Ν ΟῚ 

σενον τῶ διωαλέγεσϑιι. ὁρῶ, ἔφη: καὶ τῦτ' 

5 58. “ “ ΠΛῊΝ ΝΑῚ ! 

ἴσως ἣν τὸ Μελαμπύγᾳ τυχέϊν". κὠμὲ δὲ πάγυ 
εν ε , δι Κ “ ωΩ Η 7 

φἷρξί ὁ λόγος Ὁ εἸρηνεν" ρου ὃν σοι » εἐφυπνί- 
- 

“ ,’ ᾽ ΄ 3 ᾿ 

σωντι᾽. ἐποτελέίν υτον. ἀὠνωκεφίσως ὃν τήν 
, ΔΥΌ μὴ 

ἀεφαλὴν ὃ Απολλώγιος » καὶ μήν ὅσον, εζη: πλε- 

εὐ Ὁ ς: 3 δ ΠΡ ΠΑ ἢ 
ὀνεκτῶμεν οἱ τὸ ὕδωρ πίνοντες πρὸς τὸ κων ευϑεῖιν 
᾿ Ν Ἀν ὑμὴν , ἐμ 
ἡδιον, ἐγὼ δηλώσω, τῷ γὲ σὰ λόγε ἐχόμενος. 

ε ᾿ )ὔ ἢ - ἥ, 

οἷς μὲν γεὶρ τετάρωντωςρ ἡ γγώμη τοῖς μεϑύεσι; 
, ἊΝ ῬΕ .» 

σ(ουὶ μωνικώτερον διούκειν)ου; σαφῶς εἰρηκώς. οβῶ- 
Ν Ν 7, ς ͵ὔ δ Ἴ δ ἊἋ ͵ 

μὲν γαρτες μεϑῃ κατεσχήμενες θιτίας σεληνώς 
“ ͵ὕ] ἌΡ ἘΝ ΨῚ Ν Ν Ὁ 

δοκξντως βλέπειν, διτ]ὲς δὲ ἡλίες. τὲς δὲ ἡτῆον 
, Ν , ,ὔ ἡδὸ Ν ΄ 

πεπωκοτῶς, κῶν πάνυ γήζϑωσιν» δεν μὲν τδτων 
ε λ 9 ἥ ΟΝ »" ἃ 

ἡγεμένες» μεςὲς δὲ ἐυφροσύγης καὶ ἡδονῆς. ἢ 
Υ 3 ϑ᾽ 325" 

δὴ προσπίπηει σφίσιν ἐδὲ ἐξ ἐυπραγίας πολ- 
-“ Ν ε -“ ͵ὕ Δ ν 

λάκις. καὶ μελετῶσι δὲ οἱ τοιῦτοι δίκως » ἐδὲ 
, » Ν » 

φϑεγξάμενοί πω ἐν δικωσηρίῳ, καὶ πλετέν ᾧα-- 
“ . ἘΝ » “ Ν 

σιν, εἐδὲ δρωχμῆς «υτοῖς ἔνδον ὥσης. ταῦτω δὲ, 
“ “ Ν ͵ Ν Ἁ ον ΜΙ δῷ 

ὦ βασιλεῦ. μωνικοῦ πάϑη. κοωὶ γῶρ ὠυτὸ τοη- 
“2ἷ2“΄ἿΝ ΝΡ Ν Χ ἐξὸν “ 

δεσϑαι διωκινεὶ τὴν γνώμην; καὶ πολλὲς εἶδω τῶν 
“Ἄ , Ἁ ͵ 

σφόδρω ἡγεμένων ἐυ προτῆειν» ἐδὲ καθ ἐυδειν 
Ρ Ω 5» ΓΝ “ἤἥ Ν “ 

δυναμένες» ὠλλ᾿ ἐκπηδῶντος τῇ ὕπνε. καὶ τξτ’ 
δ Κ , “ κ 3 ῃ 

ἂν ἔη, τὸ παρέχειν ἢ φροντίδας καὶ τὠγωϑθαά. 
.΄ Ν νΣ “ “ ,ὔ “»“ 

ἔς: δὲ καὶ Φαρ, μοὐγιο ὕπνε μεμηχωνημενώ τοῖς 

»"᾿ ’ ἐξ “ Ν Ω , 

ἀνθρώποις, ὧν πιόντες τε καὶ ὠλειψώμενοι κω- 
Ε , ε Ἁ “ ᾿ ͵ὔ 

ϑέυδεσιν, ἐκτείνωντες υτὰς ὥσπερ ὠποίτανον- 
« , ἌΣ Ὰ χ 0 

τες. ὅθεν μετώ τινος λήϑης ἀνίσωντωι, καὶ ὡλ- 
“- , ᾿ ἈΝ τ ᾿ “Ἢ “ 

λοσέ ποι μᾶλλόν εἰσιν, ἢ ὅπερ εἶναι δοκβσιν. ὅτ 
, - Ν ΔΆ , 

μὲν δὴ τὰ πινόμενω. μᾶλλον δὲ τὰ ἐπαντλέ- 
-“ -" »" 7ὔ , γΨΝΝ 

μένω τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι, 8 γνήσιον, ἐδὲ 
ὑνι ᾽ Ἵ Δ 6 Ν ὰ 

οἰκεῖον εἰσοίγετοις τὸν ὕπνον - οἶλλ᾿ ἢ βαϑυν καὶ 
ε “» δ Χ Ν ᾿ὴ , χόονι “ 

ἡμιθνήτω:» ἢ βρωχὺν καὶ διωσπώμενον ὑπὸ τῶν 
» Ν γ Φ ͵ὔ 7 » 

ἐντρεχόντων . κἀν χρήφω ἢ “» ξυνϑήσῃ τὠχώ- εἰ 
-“ Ν ᾿ Ν , 

μὴ τὸ δύσερ, μᾶλλον ἢ τὸ ἐρλσίκον σπεδάζεις. 
ε δὲ ϑὺ δΝ ὕ ᾿ Δ αν, ὦ ε» εὐ 

οι ς εμμοιὶ ζυμπόται τῶ μὲν οντῶ ορῶσιν ὡς οντοῦ;» 

ΟΑΡ, ΧΧΧΥΙ. τ τὸ βελομπύγῳα τυχῶν ποιῃι- 
᾿ταῦπι ργοπεγθίμπι αοα αιϊ ἐχρ ϊσαταπι σαρῖατ Αροβοϊίμπι 
αάϊδις Οεπς. ΧΗ, 6ο, Ἐταῖπι, ΟἸΗἸ 8 ἀ. Ὁ. πὶ. 207. νἱαγραίμπι 
ἂς κἰς 4 ΐδιι5 Ῥ ὁτοπιίοτῖσ αἰ Ἰουῖας νἱ5 εἶδες πτϑιμεπία » νὰ ἔγατ 
τιῖδιι5 Ρογρεγίϑ5, Ἠθγου]ς, αἱ μελέμπυγος εγδῖ, ΠποΠΊ4ς νἱ 
φἈΕΥΕΩΣ 5) ΠΊΔΙΓΙ5 Ογάς]ο εἷς δτετας ΡΥδο αὶ δειΠ|. 

2 αἰφυπνίσαντι ] Οἰοβάπτοῦ νοςε γε ργδοίδητὶ περοῖῖο 
8ρῖᾳ ν (6 (Ὀπιπο επίπι ἀϊρατατο, Ηος δυῖοπὶ να: πὸπο 

ΡΙΉΓ Ὶ ΟΥ̓ΘΡΑΒΑΙ 5 ΣΕ ΒΑ 110.11.ς.36. 

Νοι αι ἄς οὈτῖο. (εὰ ἀς εο, πὶ νίπμπε 
ὈΙδΙτ φαϊάεπι, (ΟὈτ μι ταπιεη εἰς, νο πὶ, νὰ Πε 
ἀοτγπηζαγας, ααοάσης ἀοτγηπιίταγις {1 τη ΘΠ 
Ἰοπρε, παία νίπο αὶ αδίϊπποι, ἀπραζαγε, 

ἁιηϊάσιτι ἰρίτηγ σοιηρε λη5. ΑροΟ]]οπμ5 . Ο. ΧΧΧΥὶ 
σαχη γῖγο, ᾿Παπ] θα, ἀςγὶ τὶ ἀπ ραταπάμτη».. 
ναάθαας ἴῃ ἀἸαϊο!ςϊξοχογοίτατο. ΝΜ] άεο, διε ας. 
Τραπηῖ5, αἴας μος ξοτταῆς τους 22 οὐμμαδγμηΣ 
ἐμοϊάεγε. Νίεπιρα ἧξ πιῈ ρίαπε σομῇτγιησις. 
απεπῇ ργοία τε (δγπΊΟ: ἸᾶΠῚ ἸΘΊΓΕΗΓΓΟΙΏΡΙ18, νῈ. 
τι.) (Οπλη0 Ἔχοαῇο, 1ρῇ (ἀτϊςξαςϊας, Ῥαυΐι- 
Ἰμπὶ ογρο᾽ δ Ἰδτο σαρίτα Αρο!οηῖις, ςοιτε τας. 
τπεπ,, δἰοδαῖ, “Παπεῖς ὯῸ5 {προγίογες ἤπηι, 
Ἐπιο  αππεητῖ5, [ΠΔΕΙΟΥ! (ΟππηΟ σοπάπιςητ Ό.15, 
αυΐ Δαιᾶηι δἰ δίπαμδ, ἴαιτὶ ἐρῸ οἰξοπάλπι, τατῖπὰ 
Ργοῖς (ουτις ἰογπιοποπι. Οὐοά οπὶπιτπαὶ- 
5. ΔΠΪΠΊ115 ΔΡΊΓΕΓΙΓ ραγίΓ ὈΔ ΟΠ θ115 1π οὈγῖς., 
φιοάσας ξιγοτὶ ἤηξ ργορίοτοβ, ο]αυΠΊ παῖς (ας 
[πι5 ε5 νεγθῖ5. Νειηρε νἱάδχημϑ εγαρυΐας οὔ- 
ποχίοβ φε πη απ σογπογο [πΠπάπη, ὅς [Ὁ] οι σο- 
τηϊππΊ. Εο5 νεῦο, 68] πηΐπις Ὀϊδετιπς εθε- 
τα ταῖς εἰ ρίαπε (ΟΌΥΙ νι ἀθδητηγ, Πογαπη 481} 
ἄεπι Ορίπαγὶ 1]. Ἰαφεῖεῖα τατηδη ὃς νοίμρτα- 
τε ισάαπι ρογξαπα!: 48α6 ααϊάξιι ΟὈαςηὶξ 
1ρῆς.,. πι11ὰ (86 ρὲ σαι Ἰαείαπάϊ εχιξεητς »- 
ἼαΪες ςαι5 ἀϊςεπ 445 δηΐπηο αρίταης, ἴῃ ἔοτο 
Ἰῖίςεῦ πα νοςεπὶ αυϊήάθηη εππ!ογιπὶ νπαμᾶτη: 
(εαιε ἀϊπῖτεϑ αἴππε, σπτη πο ἀγαοῃγηδιπ ροἢ]- 
ἄεδηῖ αυϊάεπη. [ΠῚ νετο, ο ἈΈΧ, ἱπίαπογμμι 
{ππὶ αὔεΐζι5. Ῥγαξίεγεα ἰρίᾷ Ἰαςειεία πθη- 
τεπὶ ἀρίτας, ΡΙαγοίχας νάϊ, ναἱάς (ξ εχιῇι- 
τηδηῖα5. Ὀεαῖοβ. 41] (ΟΠ ΠῚ1ΠΊ σαρεῦα ΠΟἢ Ροί- 

ίξης, [ξὰ εχ ἰϑοιηπο Πιθῖτο ἐχῇ!γεπῖ. Αἵ- 
4πε Βος ες (αμοα νιυΐρο ἀἸοῖ πλι5) φάε {μ- 
[4 φμογηε (μὲ τηγάς ράγεγο. ϑιπὶ γεγο ὅς 
πιεαϊςαπιθηίᾷ μαςάατη (ΌπλΠῸ ῥγοςιγαπο 
ἐχοορίταζα Ποιηϊηῖθιι5, αια8 Ππδ ὈΙθεγιηῖ, {πῈ 
{Π4ςππ(ο( ἱπαπραης, ἀογιηίππῦ ρογγεάϊι τα. 
νε τποσίαϊ νἱ ἀφαηταγ. ἩΗΐης ἢτ, νε ΟὈ]ϊοπεν 
Αἰσιαπῖο ἰαθογαπίεβ ἰἄγραπτ, ἴαμα 410 ὲ 
Ροεῖμ5 ἢπε|; αιατη (εἰς νΌὶ εἴα ἀγὈΙ ΓΓΔΉ ΕΓ, 
Οποάαμζείη πᾶς διθαπίυγ 4! ἄςηι,, να] ροτί- 
115 ΠΟΓΡΟΥΪ δηϊπηιδθαιις ᾿μΓπη ἀπητηγ, τηΐπιις ἴῃ - 
ϑοπαππι ταἰπαίαις ςοπμεηϊθηγεγη (οπηπαπι» 
᾿πάπσαηῖ, {ξἀ να] ργο[ιπάμτη ἧς 41} [Ἐπ πηογ- 
τυῖς Ππη1165 ἕλος, νεῖ Ὀγθῦεπη ὅς Ὁ ἱπρογοης 
τἴδιις (ε(6 [γεγαπὶ ἱπηαρίπιθιβ ] ἱπτογγηρίμπι. 
Ιδεῖαα 146 πη σοῖς, σοποξ 65 ξοτία, πἰῇ ςοησ 
τοπτίομοθ Ροτία8. αιδίχι ἀΠραζατίοιε5. ἀΠΊ65. 
Ομ δυζοιη, γε ἐρο, ἀαιιατη ὈΙδιιης, γα5, ντ ἴπητ, 

οἰείἑανηεν. , [64 σαπὶ {ιάϊο μαπς αἰριξαιίοπειι Αροι!οηίο 
εἴτε {αἰοιριεπάαπι , Πγεπυμπι δάεο ἡβέξο αἀιοτίατίυπι, 2. κδὲ τα ΧΟΡ Πρ ἡταν [ξηξι5 ρογίρίςυως οἰδ, 
Ἐο,, ιιοἀ πἰπιίππι σαπιάδητος ἀογπιγο ποθὴ Ροΐπηι, βυπιατὶ 
ΡΓΟμΕΓ ίμαι αἷτ, 410 ἡμῆβῃῷ δομ ομῆγ 0, Φργοὲς (τεγ ἦς τογιέκεῦι- 
ἑΐα εε ἀϊονττασ. Ἢ 

4. ὑπὸ τῶν ἐντρεχάντων» καν χρηςοὶ 2] ἱπιο!] τρὶς τογαπι» 
ἡπτᾶρ ππῈ5 7 οὐ 3 πὶ ζτατΑ5.) 4188 νἱπὸ ἱποα!εἴσεης ρῃφηταῖα, » 
(υϑίπάς ποθὶς ΒΕ, ἐἴαμε εἰοῖε, να ἐχρ ογρι(ςαπηασ : ηϊιοπι- 

νἱάθηζ, 
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νἱάεης: 4ιᾶς ὙΕΓῸ ποη ἤπης, πὰς Ρίπριηῖ 
6Ὀὲ τρῇ5,. ποις ἤπριιπῖ. Νοψις Πουηϊπιτι 

απ ἐρεοίειπι ργαοθογς [Ὁ]οπτ, πες τοῦρογα 
εἶτα ταίουτογιιπι., πὸς Ρίυς 4ιδην ἀεςε- 

αι. ἰφοταηεῖιπι:. (πὰ " δττεπάμπητς, ταῖτι νείρε- 
Ρίογεβ, {ιᾶπι εἶγοα πιοτϊαΐςπι: Ναη- 

; ηίΐπι τ4 165 Ποπηϊπὲς πιξῖδηξ, ετίαπῃ {Π 
ἴπτν τὰπι ποζξοπ {{π|41|5 ναςαιογῖπε. Νεπι- 
Ῥὸ “ἰοιηπιις 605 ὙΓρΕξ . αιΐ, νεῖας ἀοπιΐ- 
Πι15) σγα το Γ ἸΠΟΠΓΠὈῚΓ σα ΠςΙ ἃ νἱπΠῸ πη (δγι- 

τη τοάλέϊας, {ξ4ΠΌεγος εο5 νἱάςπΊι15 αἴτια 
, Οδἀογπιϊίδοπιος δυζεισι απ τηα Ριι- 

πιπιιπι {ξίρίππτ,, ποαιις (δοιιπαῖς εἰατί, 
Ὧδ  ἀαμιοτίῆς αὐιεῶ. Μδεης δηΐπὶ (Οὔτ... 
ψεγα η΄. ξαττ, πιοάεγαῖα, πες πος πες 110 
δἴοίαι ἱπξοτίογ, ηδς {ιδιἠΠηπις ἄοῦ- 
τηῖτ, ὅζ᾽ ἱαςιῃαΠῆπις, οΟΧ [Οπηηθ ποῦ Θχροῖ- 
τοῖα, νὰ ὲ ᾿ 

δον ὙΡΦΆ, τιν Ῥταείαρία, τᾶς 
εχ [Ὀπηη115 ἔπηε, δὲ 446 ἴπ γε θτι5 Πιογταίητ 

Οὐ πιαχίπιε νἱάἀεπταγ ἀϊιίπα., ἔς Πς ςοηίρὶοῖς 

ἐᾷ 

δηϊπιᾶ νίπο πο οὈ[αίζαξα, ̓ητοπλεγαῖα θα δο- 
εἰρίξης ἃς ςοητοπηρίατα, (ΠΑργΟρτοΓ (ο- 
τηπίογαίη ἱπίογργεῖες, 4π05 Οχέγοροίος ἀρ ΡΕ]- 
ἴαπι ροξιας, ἀς πα] νποης δητοα [πιά ϊςαηΐ, 
«μι8π| [Ὀἰ[οἰτατὶ ξιογῖπι ἐοπριιβ 7 400 ΟὈ]αῖα {{τ 
111Δ. 51 πιαίιπηιιπι εηῖπὶ 14 ἐχείζογις, τη-ὶ 
τογργαίαπίαγ θάπι: ς0 αποά τας αυΐάεπι [- 

πε ἐς ξπτυγί5 δηΐπια ἱπάϊςοε, ν Οἱ ογαριίαπη Ἔχ- 
μα ἰαιογιτ. 51 νΕΓῸ ὈΥΙΠΊΟ ὥπιηο; αὐ τηραϊα 
ποΐξϊε [νἱῆο οδτείροτιτ, ] σατι δαΐγις νἱπο (μδ- 
ΤΠΟΓ[Ι5 ἀγα 16 Ἰηβιίζατιις [ςΠ᾿ ἀπιπιι5]., ἀςργο- 
(ἀεὶ ἱπάϊοίππ (Ο]οπὶ γ Ἀρίεητογοιπηίπο. ΨῈ 
Ῥεὶς ̓ ρῇ5 νεγο 1Δ46Π1 νἱάσατιγ γ ψίπιαας ξατίαἰ- 
τη 1ΠΠ|{ΟὈ τις ἱπάογε [οϊεβῃς, ΔΌΪΠΊ15., ρᾶυς 5 
οἴϊεπάαπη. Ἐχείτς οἰϊπι αριιά Οἴᾶθοος, ο 
Ἀοχ, ΔΙΊρΠΪαγδι5., νἹΓ ἐατι(ϊςι5. ϑοο, 
Κεχ αἷἰεραῦ : Οδεῖεὶ επὶπὶ ΘΠιμη ἀϊςοὶβ.. 
ποπὶ ὙΠΕδὶ5 τεάιισοπη τεγγα νιπστα δὺ- 

ἀορίο. 15 ἰρίδ, αἰεδαῖ. ὁ Ἀδχ, ἴῃ» 

λεάλικναν β μεμα ληῖε Το : γῆρεῖο τ γον ἐχηἑίαηίες εἰογριὲν 
γέ ποῖ γοε. Ψίπιπι ἀυτεπὶ ἰφεῖος ἕβεεγε, Πηιί!επιαιιε λᾷεο 

ἰτήν την εβείζυῆι, ἀϊχίς τδιάεπη. ο 
μὰ ἀντοῖς} Πϊς γυτίιβ ργὸ ἑαυτοῖςν «ισά ἔτεσιεης, 

τὰ μετα εἴ ρτὸ τὴ ρίομῖ, ϑεὰ 1 ἴοτα Πιδίοτῖ- 
πορίοχεγαι Μοτε δ δν 

ἶ μαῖῖς γα πλήθει 1 ἢς τεπιριι5 πιοτί ἀϊεῖ ργοχίπταπι ἐς. 
πᾶτε θτϑεςοϑ, ΠΟΙ ΠῚ εἤ!: πιετίάϊε βπὶπὶ πηαχίπιε ἔγειεπς 

᾿ οἰρῆθς ΘιπῈΠ} τατίοης νείρεγαπι ἃ Βουΐδις ἅτᾶῖγο [Ὁ] πε πάϊς 
βύλυτον,. ὅζ Αἰίας ἀϊοῖ ράττεϑ Ὁ ο μ ἰμω τὸ ἀρ  ΝΝ ἄεπο- 

Ι χῷι μὴν 

-πήπαπι.. 
ς ΑΡΟΧ ΧΧΥΤΙ. ἢ ἐμωλδων ἄς. 7 εδηξ. 

Αττοπιίάοτ, Οπίγοςτίτ,], 1. ο, 8. 
2 ϑειότατον τῶν ἀνϑρωπίνων} ποπ ἀιγπανια Ἰερᾶς 8ρ. 8γ- 

πεῖ, Ἰἰδτὶ περὶ ἐ ἐγυκν. ἱπίτιο, 
3 μὴ ἔυντεϑολωνμιένη ὦ ὑπὲ τῷ οἴνε  ἢς Γ 1.1. ς. 8. οἶνον δηα- 

ϑιλάητα τὸν ον τῇ ψυχῇ αἰϑέρα ἀἰχὶς, νθ1 νἱ 4, ποτ, Αὐάα Ραυΐο 

ΤΥΑΝΕΝΘΊΙ5. 80 
4 ἦ , ", 

τὰ δὲ ἐκ ὄντα ὅτ᾽ ἀναγρώφεσιν ὠυτοῖς᾽, 59᾽ 
Ἂ ὰ - ΄“- "» Υ̓ Ν ὑποτυπξνται. κξζοί τε ἔπω ἔδοξαν . ἐδὲ με- 

΄ Ν ε “ “ 
σοὶ βλακείως, ἐδὲ ἐυηϑείας, ἢ ἱλαρώτεροι τῷ 

Ν ᾿ , ᾽ Ν 

προσήκοντος. εἰ)λ᾽ ἐφεςηκότες εἰσὶ, καὶ λογι- 
-“ Ν 

σμξ πλέω", παραπλήσιοι δείλης τε καὶ ὁπότε 
Π ἣῤ ͵ὔ Ἵ Ἴ Ν "ὕ [4 ἈΝ 
γορὼ πληϑειῖ. εἰ γῶρ νυξαζεσιν ὅτοι, καὶ 

7)νε - “" δι ͵ 3 Ν ) - 

πόῤῥω τῶν νυκτῶν σπεδάζεσιν. καὶ γὰρ ἐξωϑ εἰ 
2 δε τε, κ( “) δ ͵ ΄ τ , 

υτεὶς ὁ ὕπνος. ὥσπερ δεσπότης βροίσως ἐς τὸν 
Ε] ͵ 3 “. υχένα δεδελωμένον ὠπὸ τῇ οἵνε, ἀλλ᾿ ἐλέυϑεροί 

τε καὶ ὀρθοὶ φαίνονται. κοϊαδαρϑέντες δέκαθα-. 
-" -“ Ἐφ: δια "4 ἄν, ἰδ. κα 

οῷ τῇ ψυχῇ δέχονται τὸν ὕπνον, ὅτε ὑπὸ τῶν ἐυ- 
“ ᾽ ͵ 2 Ἂ γ «Ἂν 

πραγιῶν ἐνωκεζδιζέμενοι ἐυτοὶ» ὅτε ὑπὸ κα- 
Ἅ, , κοπραγίας τινὸς ἐκϑιρώσκοντες. ξύμμετρος γωρ 

Ἶ »" ᾿ ͵ Ἢ 

πρὸς ἀμζω ταῦτα ψυχὴ νήφεσα, καὶ ἐδετέ- 
" -“ “ “ ῃ 

ρὲ τῶν παϑῶν ἡτίων. ὅ9:εν καϑέυδει ἥδισω καὶ 
͵ ἢ ͵ ““ὦ6ϑ.ΤοἬ 

ὠλυπότωτα, μή ἐξιφαμένη τϑ ὕπγξ. 

Ἀ ᾿ Ν Ἁ ΝῸΣ Δ Ὺ9 ὦ Ὁ ͵ 
αἱ μήν καὶ τὸ μαντικόν᾽ τὸ ἐκ τῶν ἐγειρά-. 

ἃ ΄ -“ ᾽ , 3 » εω 
τῶν, ὃ ϑειότωτον τῶν ἀνθρωπίνων ᾿ δοκεῖ» ῥᾷον 

" δ “ ε "ὦ 3 

διορῶ, μῆ ξυντεϑολωμένη ὑπὸ τῷ οἶνε᾽. ἀλλ᾽ ἐ- 
"ἢ Ν Ἁ -“ 

κήρουτος δεχομένη ἀυτὸ, καὶ περλωϑρῦσα. οἱ 
“Ἂν Ἕ »"Ν ἃ ᾽ ΄ ε 

γξν ἐξηγηταὶ τῶν ὄψεων, ὃς ὀγειροπόλες οἱ ποι- 
ἂν Ἀκον ὃς ὶ " 

ἡταὶ καλξσιν, ἐδ᾽ ὧν χ'αυυκρίνψιντο “ἡ ὄψιν ἐδενὶ 
᾿ Ἁ ! ἂν 

ξδεμίαν, μὴ πρότερον ἐρόμιενοι τὸν κεερὸν, ἐν ᾧ 
ΑΝ ὙΥ  ς ψ.» ΔῊΝ 
εἶδεν᾽. ἂν μὲν γὸρ ἐῶος ἡ, καὶ τῇ περὶ τόνόρθρον 
Ψ ͵ ν 7 , ε ε “" 

ὕπνξ» ξυμξώλλονταςι ἀυτήν. ὡς ὑγιῶς μαντευα- 
! » “ ᾽ τ "- ψε τῷ 

μένης τῆς ψυχῆς. ἐπειδὴ ὠποῤῥίψηται τὸν οἶνον. 
ἿΣ ᾽ Ν: “ Ψ Δ , ͵ Ὶ “ 
Ἢ ὠμῷι πρῶτον ὑσνον; ἤ μεσὰς νυκτας, ὅτε 

ἡ ῃ ͵ὕ μ ῥ 

βεξυϑιςαί τε καὶ ξυντεϑόλωται ἐτι ὑπὸ τῷ οἴ- 
» ν; ε , 

νΒν» παραιτξνται τὴν ὑποκρισιν » σοφοὶ ὄντες. 
δ Ν - -" - - 

ὡς δὲ καὶ τοῖς ϑεοῖς δοκεῖ ταῦτα, κοὼ τὸ χρή- 
»" ᾿ -“ ͵ - 

σμῶδες ἐν ταῖς νηζδσφως ψυχαῖς τίθενται, σώ. 
-“ ὃ Υ ϑ Κι “ ᾿ 

Φῶς ἡλώσω. ἐγένετο, ὦ βασιλεῦ, παρ Ελλησιν 

, ὅ δ Ἴ Ψ Αμφιάρεως ὅ, ἐνὴρ μώντις. οἴδω.» εἶπε" λέγεις 
ΡΥ 

“ , «Ὁ κ ἃ ᾽ -“ , 
γάρ πξ τὸν τᾷ Οἰκλέες, ὃν, ἐκ Θηξῶν ἐπανιογ.- 

᾽ " ᾿ς ».Ψ»" εν Ἵ “ 
τῷ ἐπεσπάσατο ἡ γῆ ζῶντα. ὅτος, ὦ βασιλεῦ, 

Ροΐδ, νδὶ ἀξ απίπιᾳ: ὅτ, βεξύϑιγαι κϑι ξυντεϑέλωτω ὑαπὲ τῷ 
οἴνα. 

4. ὑποκρίνωεντο ) γοχ Αττεπιίάογο 4υοσυς Βος βρηΐβοα- 
τ ξιπι τίς. αν ἔ ων Ἢ λυσιτελὲς τῷ δ᾽ ἰδόντι τὸν ὄνειρον) 
χϑι τῷ ὑποκεινομένῳω ὄζς, ἰηαδ κἱ ὑπόκρισις ἱπαϊοίμα ἂς (οπηπῖο 
Ρϑυϊο Ῥοὶὲ ποιέτο, 

5 μὴ σρότε ἐρόμενοι τὸν κομρὸνγ ὧν ἃ δεν ] 8 ἀο ἤέπμεῖ 
Τ᾽ σαρῖτε ὙΠ ἴπτερτο ερῖς Ατιομηϊἀοτιιβ,, ιδά ἱηίετί δας 
περὶ καιρῶν και ἑποῖα δὴ κρτίον. 

6 Αμφιάρεως ] ομἴτ5 ποιιΠπτδς γε» νε Τβεδας Ρεγάμ- 
ἔτι ρῥγοάϊτίοπς νχογὶς ἰδὲ ρεγίογις,, ροίξ πιουζε νετο ο- 
τάφο Ἱα ΓΟ πηπίαπείδιις γεάαϊ ἀετῖς, γἹἀεηαϊ Ἠοτηος Ο ἀνῇ; οἰ, 
Θιοάος. ϑίς, Υ, ρ. 26). Ῥαυΐλη, ἴῃ Ατιῖς, βιδτίηις ΤᾺεΡ. Υ 
ΧΎΙΙ ἃς δὰ δλπὶ Βαγιῃίι5. 

7 τὸν τῇ Οἰκλέυς ] Ιοκλίαφ μάθει  διίςδηιι»» ηᾶς ἰοο 4- 
ῥά Ραυίαμίαπι ηυ αι εἰξ ἴῃ ΕἰϊΑςὶς 11, ΡΟΣ. Οικλοιης τα πηοα 
ἀϊςίτως Ηοπιετο Ἰ. ς. 

Μ ζ Φη. 
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: Σφη: μαντευόμενος ἐν τῇ Α 
» 

ἢ", νῦν ὀνείρω- 

᾿ χῷ ἐπάγει τοῖς χρωμένοις ΄. καὶ λωξόντες 'οἱ ἱε- 

ρεϊς τὸν χρησόμενον» σίτε τε εἴργεσι μίαν ἡμέ- 

θεῶν » καὶ οἴνῳ τρεῖς “» ἵγω; διωλωμπέσῃ τῇ ψυ- 

χῇ" τῶν λόγων " σπώσῃ. εἰ δὲ ὃ οἶνος ὠγωϑθοὸν 

ἥν τῷ ὕπνε φώρμωκον . ἐκέλευσεν ὧν ὃ σοφὸς 
λ δ Ἂ 

Αμφιάρεως τὲς ϑεωρές " τὸν ἐναντίον ἐσκευώ- 

δ. τὶν πε 2} Ὲ} ΓΑ 

τῇς 

ἣ βὰν οἷ ᾿ “ 5» 
σμένες τρόπον» καὶ οἶνε μες ες» ὥσπερ μῷο-. 

᾽ , ᾿ 2 
ρέως- ἐς τὸ ἄδυτον ἐυτὸ Φέρεσϑει. πολλὰ δὲ 

-“ δ κα 
καὶ μαντεῖω λέγοιμ᾽ ἂν ἐυδόκιμω, παρ᾽ Ἑλλησί,τε 

καὶ βαρξώροις, ἐν οἷς ὁ ἱερεὺς ὕδωτος, αἰδλ᾽ ἐχὶ 
»᾿ ͵ ᾽ ,ὕ Ἀν ΤΣ » " 

εἷνς σπάσας. εἰποζ, έγγετοι τῶ ἐκ τῷ τρίπο- 
᾽ Ἅ» ᾿ οἰ ϑὸ φᾷ “1 

δος. Θεοζόρητον δὴ κάμε ἦγ. καὶ πάντως, ὦ 

βασιλεῦ, τὲς τὸ ὕδωρ πίγογ)ως" γυμφόληπηοι ὁ 
Ν :- “ὦ Ν ΄ -“ Ἵ ὔ 53 

γῶρ ἡμέϊς . καὶ βώκχοι τῇ νηζειν. “ποιήσῃ δὲν, 
5 τ δ Ν ͵ ᾿ Ν 

ἔφη: ὦ Αποϑλώνιε, κομε Θιωσιοτην 5}. εἰπερ μή 
᾿ -“ ε [δ Ν 

φορτικὸς; ἔπε. τοῖς ὑπηκόοις δόζεις. φιλοσο- 
-“ ͵ὔ Ψ, 

Φία γοὶρ περὶ βασιλξὶ ἰνδρὶ, ξύμμετρὸς μεν "ἢ 
, ᾿ ͵ὕ νὰ 

καὶ ὑπωνειμιένη» ϑαυμαφήν ἐργάζεται κρώσιν ) 
ἐ ᾿ Ἁ ΝΣ 

ὥσπερ ἐν σοὶ διωφαίνεται. ἡ δ᾽ ὠκριθής καὶ ἐ- 
“ ͵ 5 »Ἢ 

περεπιτείνεσοω" "» Φορτική τε, ὦ βασιλεῦ, καὶ τα- 
- ᾽ “ ν 

πεινοτέρω τῆς ὑμετέροις σκηνῆς 7 Φαίνεται!" καὶ 
Υ Ν Ν Ἄτῷ κἴχνης ΦΡ 

τύῷ δὲ ἀυτὸ τι ὧν ἥγξνται βάσκανοι. τωῦτω 

διαλεχϑέντες. καὶ γοὼρ ἡμέρα ἤδη ἐτύγχανεν, ἐς τὸ ἔξω προῆλιϑον 

κι ξυνεὶς ἃ Ἀπολλώνιος ὡς χρηματίζειν δέοι 

πὸν βασιλέα. πρεσξείκις τε καὶ τοῖς τοιότοις' 

σὺ μὲν». ἔφη. ὦ βασιλεῦ. τὰ προσήκοντω τῇ 

᾿εἰρχῇ πράτ]ε, ἐμὲ δὲ τὸν κοριρὸν τϑτον ἢ ἄνες τῷ 

ἡλίῳ, δεῖ γάρ με τὴν εἰθισμένην ἐυχὴν ἔυξα- 

σϑαι. καὶ ὠνδίοι γε ἐυχομένε, ἔφη. χαρλδῖται 

γεὶρ πᾶσιν» ὁπόσοι τῇ σοζδίῳ τῇ σῇ χαίρεσιν. 

1. ΤΠ. ςογ8. 

Αεςα ογδοιῖα πιπάξης, Ποά16 (Οτηηΐα ᾿πηπηϊτ- 
τἰς ςοπίμπτογιθι8. ϑαςεγάογεβ ἰφίταγ ἀςος- 

Ῥίμπι σΟὨ ΓΙ Ογ ΠῚ ἱπίεστο ἰδ ἃ οἰθὸ ἀγσεηζ, . 
{τἰάποαια 4 νίπο, νὰ ρο πσεητα δηϊπτὰ αϊπῖ- 
πᾶ ογᾶςιϊα ᾿πηρί δας, Οιοά {ἰνίπιι Ἰάοπο- 
ππὶ (Ὁ πηηὶ πιο ϊςαπηοπτιπι οἴου, ργοξοξο (ἃ-ς 
Ῥίεπ5 ΑΠΊΡ[ΔΐαγΑΠ5 ὉΟΠ Ι]ΓΟΓΕς σΟΠΙΓΑΓΙΟ πιο-, 
ἀο ργδθραγαῖοβ, νΠΟΊΠ6 ρίοποϑ, τἀ 1141} 8 Π- 
Ῥμογαβ. ἴπ δάγειπι ἔπππὶ ἀείςεπάογε πιθο- 
το. Μιυίϊα αἱϊα ογδειϊαγείεγε ροεπι, ἀριιά 
Οτϑεοος δὲ Βαιθαγος σα οθογγίπια, ἰπ 1085 (α-᾿ 
ςεγάοϑ, ποη νίπο, [δὰ Δῆμ ροζαίιι5, ΕΧ 
τείροηίβ αἴξετι. Ῥειστ ἴδηις πε 
ΡΗΕ δὲ τὴε ρυϊαῖο, ὁ Ἀξχ, ἃ πιπεβ, αι 8- 
4πᾶΠ| ροίδηγ : ἃ ΠΥΓΠΡΗΪ5 Θηΐπι ςοττγὶρίπηας 
ὃζ (ΟὈτιείαα θασοπαηιγ. Ταὰμπ ΒΕχ: ππθπα 
ἰρίταγ, ἀϊχῖε, ιοαιις, ΟΡ ΙοηΙ, ἔλοϊοβ (ὸ- 
ἀα!έπι Ἑδζογεη, αἰοθας {|ς, τηοάο ης (δ 41- 
εἶδ τυτἷς οὐϊοίαπιῖ τεάάογει. ΡΗΠΟ ρα παπι- 
4πε ἴπΆερς, τηοάϊοα { {π|| ραμ]οατιο γοπ ΠΟΥ, 
Δάπυγαδιθπη ππαπάσηιχ τεπηρεγίεπι ριρηῖτ, 
αιατηδάπηοάιμπηι [10 ἜΧΘ ΠΡΟ ραίεῖ, Ἐδάοπι 
νεΓῸ εχαύῆοῦ ὧς πἰπηῖς τισϊάα οἄϊοία . ὁ 
Ἀεχ, αἴχιε μυπη]οῦ. αιᾶπι νεῆτα ἴσοπα [- 
ταῦ, εἴτε νι ἀθαιγ : ἱπιὸ θαπὶ [απ 444 Πά- 
δετο ἱπυϊἀϊ ἀγθιγαπειτ, δες ἰσίτν πτοία 
ςΟἸ]οσιη., ἴαπι Θηΐμλ ἀϊα5 ΠΙΌΧογαῖ, ἴοχαβ ἐ- 
ϑτοίη ἤιηε. μλυχλ τὰ 

ἡλοιουλδοιοτοι Διξα πα ΑΡΟΙ]ομΐας Βεροπὶἐ χχχῆ 
Ἰερατῖϑ., Αἰ Πίστις εἰμί πο α] τοίροπία ἄαγε οροτ- 
τεγε: Τὰ, ἱπαιῖς, ο Αοχ, ἔδεϊτο, ας ργη- 
αἴράεηπι ἀξοεης: πιδ γοΓῸ μος τοίπροῖς (Ο]Σ 
Ῥεγηηῖτεο, εἰ Θηΐπι σΟπίτιδία5 τ16 ῥγθσος οἵ- 
ἔευγε. ὁρογίει, Απάϊας 16. τοίροπάοθας 
ἈΟΧ 7, ΡΓεσοβ. [Π5. φΥΑΓΙΠΊΠΊΑΠῚ ΘΠ1ΠῚ ΓΟΠῚ 
ἔλεϊθε οπιπίθα5., αὶ (ρ᾽οπείατη ταπι φιχιαπί. 

Σ᾽" 

8. ὦ» τῇ Ατῇικῇ ] ἀρυιὰ Οτορίος, νὍϊ τεπΊρ]μπ|, Ἃτὰ» {{2- 
ἴπ), ἃς ἔοπϑ εἴπ : Ρυΐδη, Ατῶς, ρ.33. ὁ ὃΘὃ 

9. ὀνείρατα ἐπόγει τοῖς χρωμένοις} γῇ 
ατιεν ἀνπι τ νῖπ15 εἴες, ἰοπιπίοσιπι πιαχίπις ἱπτεγργεσατίοηὶ 
γδολ τε ΤΟΙ] ρίτ, ᾿ ΚΝ 

1ὸ χὰ εἴγε τρεῖς 1 Ῥαυίλη, φαοηας ]. ς. πρῶτον μὲν καϑή- 
φαΐϑαι νομίξυσιν γ ὅτις ἦλθεν Ἀμφιαράῳ χρησοίφιενος. ἴῃ οαΠΠ Δυ- 
τοῦ παϊα πιο αἱ ργαεοίραμπι Δοιποπεῖα ἃ βάμο, ὃς σεστὶ5 αι . 
Βυΐάδπι οἰ ̓ ς. 

1: διωλαμπόση τῇ ψυχῇ! ρΡροπίδπιγ δἰερητογ σεθολῳ- 
μένη ὑπὸ τῷ οἴνα, ἂς απ ρΡᾶ 010 λπῖδ, ; ὃ 

12 λόγων σπάσῃ ] πιλ ἴηι λογίων. 8841 
τί βοιοῆ. ΕἸεραπίοσ διιζεπὶ σπάση» Δα βῆ 
το; αιιοά ργορτία σητῶμεν : θήδ {0Π]1ςεὶ Ἴγανηδ 
Ἐἰ5 Πιεϊίης ἐγηρίεγὶ αηϊ πᾶ πὶ ἰπαϊςαΐ. : 

13 ϑεωρεὲς 1 πιαὶς ϑυρωρεὲς εἀ ἃ. ρτίοτέ5, Ὑεγαπὶ ἰεϑεῖο.᾽ 
ΠΕΠῚ ὉπιΠ 5 οΘαϊτε9 ποβτὶ Πιρρεάϊταδαηε, 

14. νυμφόληποι 1 ἀημἷς Νγγηρῥάε ῥταδ[ιπί, νυμφολήπτες 
δίασιις νοράτ, 41 ἀηιᾺ ΠῚ ρΡοξαπὲθϑ., Πιθπτὶς ἱπτεστιτατὶ ἢτι- 
ἀοπῦ, νε Θεόληλῆος ῬγτΒΐα ἀϊοῖηιγ, ὙΡ 1 Τλοιῖπι ἴῃ τγίροάς σοπ- 
ςορῖτ, γε] εἰῖαπι βΒαροῦαο ξεγεηζει) δὰ ηιι5 ῥταθοίρας ῃἰς ὅς 
μι (ηποπεϊδιυ αἰ πάϊταῦ, : 

1’ ξύμμετρον} ἐδτορίς, Νάπι ἰῃ ἱπιρετίο, νῦ ργάςεῖδτ 

Χ δωματίῳ» ἴη 410 ἀο 

τε Οἴςεγο Οὐβει ργο (οε]ῖο,, γιοῦ {ἔγαρεγ' (ρεγεὶ θεν. ἐἠϊ ἔξ 
“ἰγεέθα γαῖα, ΟΟυὶ ὃς δὰ Αιίσμπι 1,11, ἐρ. τ, ποςεγε ἱπτεσο 
ἄπιπι ἈΕΙΡΟδ]Ισδε ἀτοῖς σδίοπεπ), ἄτιπὶ «ἰοαε γειά ἐμ Ρί4- 
Ζογεῆς πολιτείᾳγ 7107: Σ4 ΑΙ ἦρε Κολγεεὶ βζοο [δρεξεγρείαγε, Τῃ 
410 Ρσοξεξξο Οφεοης ἐρτερίμπι εἴμ5 ῬΗΠΟΙΟρΗΐας, 4μ86 ηἷ- 
πιία ἴῃ νῖτο πολιτικῷ ἢτ,, ὃς νῖ δἷς ΑΡΟΙ]οΠίιις Ιο υΐτητ, ὑπερς 
ἐπῆείνεσα χαϊ φορτικὴγ ΠΑΡ ΕΠΊΙ15 ΕΧΘΠΊρΡ]ΠπΠ|, 864 εὰ πιπο 
πο Ρεγίβαμ πη : ργάεοίαγα τππΐτᾷ ᾿ς Γρεϑαπιῖα σοησῖπα 
Βἴιι5 ποίξεν ἴῃ Ῥγορο είςῖς ΟΡ (δγιιδυῖτ.. ΝΟπημ}18 Βιις ρεχ- 
τίποητῖα ἱπξ, ιοαυε 1,0. ς, 35 Ργοξεσι Αρο ]οηίις, 

τό ὑπερεπιτήνασα ] Μιααρε νῆα ΝΌΧ, 8 ἅγςιι, ηυΐ ηἰπιίᾳ 
τεπάϊτιγ, ἔλοιϊς στιρεηάο ἀείαπιτα, ἢς Θεγπιαηὶ ἀϊοίπιας,.. 
δι βου (ραιιπεπ, ἼΗΙ ἥμιν" 

17 τῆς ὑμετέρας σκηνῆς ] σκηνὴ ἔΑΠΠ πὶ ἃς ἀρραύβτιπι πος: 
Ἰοσο τερίμπι ποῖᾶῖ, 411 ἐριιογαπι ῬΑ ΟΡ Βίαπι ποη ἔεγατ. 
Β1π|}}} {πῆι ϑυείοη, ἴῃ Οδ]Ίριϊα ον 15: Νεο ρρίσογε {ξεῦρα «τα 
γρβηίοίεο ἡεμίῃε, ἔρον ἶ Ἷ 

κα ἡ τὸ ἔξω φρρῆλϑων ἢ ἴωὰ τοῖεηϊρῇ ρτο πρωΐλθεν: [εἴποι 
Ρτοάϊογε. οι 

Ρο]ρμΐμς, ἐς 0 ἢ, ςαρ.37.. 

ὍΑΡ, ΧΧΧΊΙΧΙ ἃ τὸ νι βὸν τὔτον]) πεπιρο, γε Ϊ. 1. 
τ.16, οἤθηίωπι, πιατατῖπο τεπιροτα ξυγφήνε Φεεὶς Ορογζοῖς,» 
ῬΑ οραμμι, ἤαιῃεθαε ἀροϊ!οπίηρ. ᾿ 

Ἐρο 



Ῥίεγ τὰ ΤΠ σοπΠ]αγί τι εξ γε τη. 

1.11. ς.30. ἌΡΟΙΡΟΝΕΙ 

Ἐρο νοῖὸ τὰ τϑάδιιηξοηι ἐχροϑαδο, Οροῦ- 
ἐδιδοῖο πὴξ ἀξ ςοπίγοι εἰς «υϊδιναμι (ξη-- 

Ὑ ξεγτΘ., (αἱ τοὶ {Ὶ ργδοίδηθαπι επαπὶ 
ΟΠ οάαγς γοϊμοτίς . ΛΑΘΏΟ ΠΊΪΗΪ ογ15 δῖ 

ππξῆτον 

“ἀΐοης ἰρίταν οὰ Ἀοροπὶ, {ΠῚ ἀϊες. 4}1- 
᾿ φυδηταπι ΡΓΟςΟΠΠΠΘε, ἐς ἰΐς ἱπεοιτορδιίο,, 
ἄς αυΐδιις 1 ἀϊε (ξηιεπείαπι τυ μῆσε, ον 

 ἀἴς, ἱπαυίς Ἀσχ, ΪΠ]Π] οπιπίπο ἰατο Παταὶ, 
ΤΥ υιρ οια δηΐου ποῖ δἀάἀϊχεγαῆε.. Κείροηάεπς 

ἢ Αροϊ]οπίας, φυριςαΐοπο, ἱπαεῖε, δες 
[ειεῖς, Προς ̓εἰπογα ὅς πΜΠταγὲ5 ἐχ- 

ποϑ ἢ, ΤᾺ ΡΕγ Ἰομόπι, τείρομαίς Βοχ: 
᾿ἢς Θπίπα. σοτίσα ΠῚ 4ποημα ἐν, 'ΠῈ ἱπάεχ ἃ 
ταξῖο ὅς δειο ἀπςοάαε, Ἀοῶς {ἴα Κερεπὶ 
ἀΐςογο. Αροϊοπῖο εἰς νἱζιπι. αγ[ι5 νοῖο, 
φιδοπαπι οἰἴος Π|6 ςοπιτοιιοτῇ ἰαὺ ἱπεετγοραες, 
ἐε αι Ἀεπεεπείαπι ἔεγίε ορέει, ιάεο επίπι 
ἐς Δί πΊοῸ ἱητοπάογο, αἰεδαζ, δὲ νίγαην πὶ ραΐ- 

τεπι (ἀπιδητίαιη ῥγοῖ Πδογετο. Ἑαΐθογ, 
ἱπααίεδαι, πιὸ Πᾶογοτα ἀπηδίρυιαπι: αάρτο- 

Νιεηι- 
ΡΟ ἄργιπι αἰτογὶ νοηα!αἱς αἰτετ, πὶ ἀπο τηείϑι- 
τα! ζοπαϊεις εγαζ, ἀ8 410 τιπι ηυϊάο πη ΠΟΙ.» 
οηἤατγει. Αἰαιδπέο ΡΟΙῈ αὐγεπη ἀεἰπςοης 
τεῖτᾶ ςἀρίᾶπι ΡΙοΠΔΠῚ ἀιιγο ραγοξεςίς, {ιαπη Ὁ 
ὉΪ τεύγας νοπάϊεου ἀοθοτὶ ἀϊοῖς, πθαὰα 
τεΐγαιη (6 ΑΗΠῸῈ νοπαϊτζαγυτη, αἰξπηβεείπ ᾿ρίᾳ 
εἴς, φυΐδιις νἱτα ΠῚ ροηίε (αἰδίπεγει Αἴ εἴτις 
Ῥίον. (8 ἐπ δ ὁπηηΐα ρυιας, πᾶς ἴῃ τογγα, αὖ 
0 ἱπάς τοππρογε πα. ἱπποηΐς. ΕἼ ςεεῖς ἴὰ- 
ἔπις ναΠυίσας νἱάοταγ ργαογοχει : ῬάγΙΠῚ. λυ- 
ἐεπὶ πιδητὶς ἀςίς ρο!]ογς νἱάσαν, ΠῚ ραγείγὶ ἱπ- 
τοῦ ἴα ΔΙΊΓΌΙΤῚ ΔΙ 505 {πΠΟγ τ, ἰά ἐπί νε] δηϊ- 
εὐ ἤδτιεῖς ροῆδι.. Βείροπάξης Ἰσίταγ Ἀροὶ- 
μάλ! ἡ ῬΕΠΟΙΌρμος φυϊάεπι ποη εἰα,, αἰχίς, 

5105, (Δεἰ5 ἐχ 60 ραζοῖ, αιυοά Ῥόσιπίας 
τυ ἰητοῖ [8 ἐοπτοπάδης, Τιι αὐτοπι ορίί- 
πῖα ἱπιάϊςατογαις ταὶ νἱ ἀογῖς, Π τόσυηι ἰτὰ δηΐ- 
{πὸ ὑδραζαιθγ5 : Πεὸς «ιίάδπι ἴῃ ῬυΙπηῖς ΠΠ0- 
'ΤΌΠῚ ΠΟΙΠΊΪΠΕΙΠῚ στα πηι Πα εγα, 4] γεγα Ρἢϊ- 
Ἰοίορμαηζατ.. δΘοι 60 Δἰς6Π| ἸοσΟ ΘΟΓΠΠΊ. 
41 Ῥέςοατί5 ποῇ {Πηξ ΟὈΠΟΧΙΙ , ἡπι6 πἰΠ}] 
νη μα πῇ πιαὶϊ αἀτη {ΠῸ ν!άοαπτιγ. ΡΗΠοίο- 
Ῥθίας ἀυτοπὶ ̓ ΟΡΟΓαΠΕΙδες ςοποεάμηξ “1 46πὶ 
ΔΟΟΠΓΑΓΔΊΤῚ ΤΟΥΤῚ αἰ] ΠΑΥ ΠῚ ΒιυιπιΔ ΠΑΤΊΤΤΙΘΕΙςΣ 
«ορηϊτίοηςην: Πα γεγο, αι αἰ τας θοηὶ Πης, ἐὰ 

6 νἱτας Πυὶὶς Πιβοϊαητ 5. πὸ ἀαπο ΜΑΡΥΣ 
ξιοιμαν ᾿ἱπορίὰ Ἱπιρτοδί εὐαάδης, Οεπίξο 
Ἰρίταν, ο εχ, ἴη τγατίπα χααῇ πος ροπΐαπάος 
εἴς, δὲ νυπαίηις δοςιιγαῖο ἀωννο πιο- 

ΟΝΝέφας Θπίπητηῖμι, πν ἰγμῆσα. 
Βα οιίαπι [ἱῇς, ΔὈΙατατὶ,.: 

σΑθ χχχιχ, ἢ τα Σ γάρ! ἡδε Ξ ἐρηρβέρι Πρ ἃ Ἱπηΐ-- 
ἐἰς Ῥαγαῇς. ἂρ ς.33. τὰ ἱεραὶ ἀπεσήμηναν ἀντῷ. Ἀοηιαπὶ 
κε άϊοόγε ἀν Ὄ ὙΩΝ ϑἷς Ὑδοίτις Ἀππαὶ, Ἱ; 14. Αἀμύδης 
ΟἹ" 716 ΠΥ ΣΗΝ ϑοῦάι τονε! ὁ 6721. 

2. ἐφ ἱεροῖς ἂν ἢ ἂν αὐάϊαι κἀς οοἀίομαι Μϑ9. οπιπίμπι, 

ἘΥΑΝῈ ΝΙΝ. οἵ 

ἐγὼ δὲ περιμενῶ δξε ἐπανιόντα. καὶ γάρ με καὶ 
δικάσαι τινες χρὴ δίκας» αἷς παρατυχων, τεὶ 

Ν ..4 ν λές « 

μέγιτά μὲς ὀγησ εἰς. 
“ἴς 

Ἐπ ὃν προκεχωρηκύιαις ἤδη τῆς ἡμέ. 

μᾶς» ἠρώτω περὶ ὧν ἐδίκασεν. ὁ δὲ, τήμερον » 
ἴῴῃ , ἐκ ἐδίκασω, τὰ γὰρ ἱεραὶ καὶ ξυνεχώραι 
μοι ́. ὑπολαΐξων ἐν δλμΦέανβΕ: δῆ ἑεραῖς ἄγ᾽ ἣ 
ἔφη; ποιξίσιϑε καὶ Ταύτας, ὥσπερ τὰς ἐξέδες 
τε καὶ τὰς φρατέαρ; γῇ δί᾽, ἔπε καὶ γοὸρ ἐγ. 

ταῦϑῳ κίνδυνος, εἰ ὁ ) δικάζων ἐπενεχθείη τῷ ἐυ- 

ϑέος. ἔν λέγειν τῷ ἐὐλαγία ἔδοξε. καὶ γλ 
εἰυτὸν πάλιν τίς ἐξ» ἣν ΡΛΝΝ δίκην; ἑρῶ γορ ἢ 

εἶπεν, ἐφεςηκότα σε καὶ ἄπορξντα ὅπῃ ψηφί. 

σαίθ. ἑμολογῶ, ἔφη; ἄχωδ ὅϑεν ὄνμδελῳ 
ποιθμαί σε. εἰπέδοτο μὰ γάρ τις ἑτέρῳ γῆν; 
ἐν ἡ ϑησαυρὸς ὠπέκειτό τις, ὕπω δῆλος. χρόνω 

δύ υὐμμ ἡ γῆ: «οὐλὰς χρυσξ, τινῷ εἰνέδειζε πῇ 
κῆν. ἣν φησὶ μὲν ἑωυτῷ πηβεηαὴ μᾶλλον ὁ τὴν 
γῆν ἀποδόμενος , κοὶ γαὶρ ἐδ᾽ ἂν ἀποδόσιϑιαι τὴν 
γῆν» εἰ πρῶμαϑεν ὅτι βίον ἐπ᾽ ἀυτῇ ἔχοι. ὁ 
πριοίμιενος δὲ ὠξιοῖ ἐντὸς πεπρᾶσθαι, ἃ ἐν τῇ 
λοιπὸν ἑαυτξ γῆ" ἕυρε. καὶ δίκώκος μὲν ὁ ἀμ- 
ᾧΦοῖν λόγος" ἐυήϑης δ᾽ ἂν ἐγὼ φωινοΐμην » εἰ κε- 

λέυσαιμι ἄμφω νείμιασιϑιμε, τὸ χρυσίον , τατὲ 

γα ἂν καὶ δλϑὴν διωιτῴη. τιωυλαζῶν ἐν καὶ 

Αὐπτολλώγιος» ὡς μὲν καὶ Φιλοσόζω, ἔζη, τὼ ἄν. 
δνε; δηλοῖ τὸ περὶ χρυσίῳ διαφέρεσιϑ;ι σφᾶς. 
ἄριςω δ᾽ ἄν μοι δικάσαι δόξεις ὧδε ἐγθυμηϑ εἰς» 
ὡς οἱ ϑεοὶ πρῶτον μὲν ἐπιμέλειαν ποιῶνται τῶν 
ξὺν ὠρετῇ Φιλοσοζέντων. δέυτερον δὲ τῶν ἀνα- 
μαρτήτων τε καὶ μηδὲν πώποτε ἀδικεῖν δοξαγγων, 

διδίωσι δὲ τοῖς κα ἐν Φιλοσοζὃσι διαγινώσκειν ἐν 

τὰ 9εῖά τε ει εἰνϑιρώπειω,, τοῖς δ᾽ ἄλλως 

χρηδξοῖς (βίον ἀποχρῶντα » ὡς μὴ χήτει ποτὲ τῶν 

ἀναγκαίων ἄδικοι γένωνται. δοκεῖ δέ μι. ὦ" 

σιλεῦ, καϑάπερ ἐπὶ τρυτάνης προκύμ τῶτορ, 

κοὶ τὸν ὠμιζϑοῖν μα ΜῊΝ βίον. ϑνδὰ ὧν μοι 
δοκξσιν οἱ ϑ οὶ τὸν μὲν "επβλσόμι καὶ τὴν γῆν, εἰ 
μὴ φαῦλος ἥν » τῷ Ὁ δ᾽ ἂν καὶ τὰ ὑπὸ τῇ ἢ γῇ δῶνωω, 

| ἱπιρτὸ θα εἴδει: ΑἸτοτί γε (Ρ τοττὰ οτίαπη «οπαϊτα Ῥαιπήοο, 

3 οὖ τῇ: λοιπὸν ἑαυτῷ δ γ8} ΓΤ “οηβπιθίο (,20, Ὡ- 
ρῶται τὴν Ἰνδικὴν ἔ ἑαυτῷ λοιπὸν ἦσαν, 

4 τοῖς δ᾽ ἄλλως ηφεῖς} ἢς ἀε οπιηίιπὶ ςοάά, ποῆτο- 
ΤὰΠῚ Ῥο ϊιϊπιι5. Ργο ἄλλοις γ Διιρὰ [π ρτ, εαά. ὅς ἴππε δες [6- 
διῖο Βάμτ ράταπι {2 εἰεσδηκῖοσ, 

2 εἰ μὴ 



[ 

ΟΣ ΡΉ ΙΝ ΡΑΙΤ Ὺ 5 δὶ Κα ΤᾺ 
᾽ Ν “ “΄.) 3 ᾽ λ εἰ μὴ βελτίων ἥν τῇ ὠποδομένε; εἰφζθίκοντο ἐς τὴν 
Ἐν, ͵ ᾿ απο λὰ ἢ ὑφερωίαν δικασόμενοι ἄμφω: καὶ ὁ μὲν ὠποδό-: 

; « " γὼ "Ζ. ᾽ Ν . ὍΣ μενος, ὑξριςής τε ἠλέγχετο, καὶ ϑυσίας ἐκλε- 
Ν ὯΔ γΥ͂ Ἄν ἡ -“΄ω -“ ε Νὰ λοιπῶς, ὡς ἔδει τοῖς ἐν τῇ γῇ ϑεοῖς " θύειν. ὁ δὲ 

» ] ᾽ ᾽ ᾿νε Ἷ Ν ͵ ἐπιεικής τε ἐφαίνετο, καὶ ὁσιώτατα δὲ ϑερωπέυων 
Ἁ Ἐν ἃ τρ ον δὲ εν, νι ἀν ἽΝ ͵ τάς ϑεξς. ἐκράτησεν εἶν “ ἡ τῇ Απολλωνίς γνώμη, "ὃ 
"ον ς ᾿ ΔΑ ΟΥ̓͂Ν, Ἢ “ - μ ὠπῆλθεν ὁ χρηςὸς, ὡς παρ τῶν ϑεῶν ταῦτα ἔχων. 

ἘΟΤ ὙΥ . .ὉΝΌΝ [ ὶ Ε;: δὲ τὰ τῆς δύκης. ὧδε ἐσχίξ, προσελίτων 
7 » -» ͵ὔ τὰ ε 7 

ὃ Ἀπολλώνιος τῷ Ἰνδῷ, τήμερον», εἰπεν» ἢ τρίτη 
ν" ΜῈ - ᾽ ὯΝ 5 5 “ἢ ,ὕ 

τῶν ἡμερῶν ἐν εἷς ἑσσοΐῳ με, ὦ βασιλεῦ, ξένον, 
“ ͵ λ Ψ ς , ἃ » 

τῆς δ᾽ ἐπιώσης χρὴ ἐξελωύνειν, ἑπόμενον ᾿ τῷ 
βρῶ ἌΣ ὁ τ δβνν ᾿ Υ 

νομῷ. ὡλλ ἐδὲ ὁ γοβύος , εἰπεεν ἤδη διω- 
ἊΝ ΄ ἐν Ἁ ΔΡΎῪ ͵ »ἷ 
λεγετωΐ σοι" καὶ γαρ τὴν ὠυρμον μένειν ἐξεςιν» 

οὗ ᾿ ᾽ Ψ 
ἐπειδὴ μετὰ μεσημξρίων εἰφίκε. χωίΐρω, ἐφη. 

ΑΝ ΨΡΩΣ 
τῷ ζενίῳ"- 
Ἢ ; 3 ΝΥ ᾿ ᾿ δὼ» δὴ ΔΝ Ρ 
τὸν νόμον" δ ἐμε. εἰ γάρ καὶ λῦσαι ὠυτον ἠδυνά- 

“Ἵν 

καὶ γώρ μοι δοκεὶς καὶ σοφίζεσθαε γώθ; 

"" , ε ἣ' -“ ᾽ :»οΡν ων εὮ Ἢ 

μήν. εἶπε, τό γε ὑπὲρ σξ. οἰδλ᾿ ἐκεὶνὸ μοι εἰπὲ» 
᾿ ͵ ε ,ὕ “ -“ 

Απολλώνιε; οἱ κουμήλοι» ἐφ᾽ ὧν ὀχεϊσζ αΐ σε ᾧα- 
δ ν, ᾿ " ἀν νου γε 

σὶν » ἐς ἐκ Βαδυλῶνος ἀγεσιν ὑμᾶς ; ἐκεῖϑεν 
᾿ Ἵ .ν Ὁ Μὲ ἡ ἂν 
ἔφη δόντος γε ὠυτεὶς Ουωρδονε;. ἔτ᾽ ἐν ὑμᾶς ἀ- 

͵ὔ -“ 5 [, γ 

πόγειν δυνήσονται, τοσαῦτα ἤδη ςάδιω ἐκ Βαδυ- 
“ . ᾿ ͵ «ἊΝ 

λῶνος ἥκεσωι; ἐσιώπησε μὲν ὁ Ἀπολλώνιος. ὁ δὲ 
, " , " 2 ἘΔ 5 

Δόμις» ἙπῺ συγίησιν, εφη: ὦ βασιλεῦ, τῆς ὡ- 
ινϑόνν ΓΝ. “, “Ἢ “- 

ποδημίως ὁ ἀνὴρ ὅτος, εὃὲ τῶν ἐθνῶν ἐν οἷς λοι- 
" ᾿ ϑῳν Ὁ τ “Ἢ ,͵ὔ ν 

σόν ἐσμεν. ΟἿΆ ὡς παντῶχξ σὲ τε καὶ Ουωρ-- 
« λ -“ ἘΠῚ ΝᾺ 

δώνην ἔζων. παιδιαν ἡγεῖται τὸ ἐς Ἰνδὲς παρελ- 
Ὶ {τὶ ; -“ 7ὔ 3 Γ -“ Ν Ἧ 
Θεῖν. τό τοι τῶν κωμήλων καὶ διομολογεῖται πρὸς 

“Δ Υ] ἢ , ν Ὁ » 
σὲ: ὃν εχει τρῦστον. διακεινται. γὰρ ὅτὼ κῶκως, 
ΤΡ ἣ “" ε ΕἸ “ ͵ Ἂς. - 

ὡς ἀυταὶ μῶλον ὑφ᾽ ἡμῶν φέρεσθαι, καὶ δεῖ 
ΡΟΝ κ ἀπ) Ἷς 

ἑτέρων. ὧν γάρ ὀκλώσωσιν ἐν ἐρήμῳ σῇ Τῆς Ἰν.-. 
ἀν δεδ με ᾿ ͵ 

δικῆς, ἡμεῖς μεν, εζη, καϑεθξμεθω τὰς γύπως 
͵ τὸ Ν ϑν -“ -“ ἶ ͵ὕ 

σε καὶ τὲς λύκες ὠποσοξξντες τῶν καμήλων. 
» Δ ΝΟΥ - ἢ 7 

ἡμῶν δὲ ἐδεὶς ἐποσοξήσει, σ' οσαπολεμεϑεώ 
ὁ νι ἌΝ δ 

“.. εφη» τξ- 
φῇ ὦ ΚΣ ΤΡῚΣ ὦ δ ,; ᾿ 

το ἰάσομοι!» ὑμὴν τε γάρ ἑτερῶς ϑώσω" τετ]ό..- 

γάρ. ᾿ὑπολαθὼν ἕν ὁ βασιλεὺς 

- -" Ἂν ἡ ,ὕ Ἁ Ν » 

ρῶν οἷ μώι δεῖσϑε. καὶ ὁ σατρώπης δὲ, ὁ ἐπὶ τῷ 
3 ᾿ ἀρ ἐμ ͵ὔ 

τγδῶ, πέμψει ἐς Βαξδυλῶνῳ ετέρους τετ]ωρας. 
3, ᾿ ͵ὔ -“ “ 

ἔς, δέ μοι ὠγέλη καμήλων “ ἐπὶ τῷινδῷ, λευκαὶ 

Ἐ [02 ὧν, ὥ 
Α, 

- ε Ψ δὲ “ ε ,ὕ 
σῶσωκ. ἡγεμόνω θε- εἶπεν ὁ Δώμις 

βασιλεῦ, δοίης ; καὶ κώμηλόν. γε ᾿τῷ ἡγε- 

μόνι δώσω, αὶ ἐφόδια. ἐπιςέλλω δὲ κα Ἰάρχω τῷ 

5 τοῖς ὧν τῇ γῇ 9εοῖς 1 1 Ορροπιιπίιγ ἐπυρανίοις. Πι» 
αὐιγεῖβ ΟΔΓΠῚ, καταχυϑόνιοι ϑεοὶ νοσατί γἱἀθπειτ, Τήςες Αἰῆτοῦ 
ἅδ᾽ ἀοςίριας Ηϊογο οἶε5. Ὑιάς τάππεη Οδίεγματα ἔ, ς, ΧΙΧ. π.4. 
6 ἐκράτησεν ὅν) ὅν Βάε ςοἀά, ποἢεοτιιπι φἀϊεοίπηις "ὅ 

{ξηἴαϊ χασαιις 14 σρροτιμπαπι. " ᾿ 
ΘΟΑΡ; ΧΙ ἢ τρίτη τῶν ἡμερῶν ἄς, 7 νἱ 4, Πρ. ς.23. 
4 τῷ ξενίω ] [ιδῖητ, τρόπο γ γε] τρόπα. 

, εἰνάεγε ν εττῖς Ἔτι ἀΐτις. Α ο] ἰδ πὶ 

110.Π.-ς.40. 

ἈΠ νεπάϊεογε Θχ ογοι πη ]ου. ΡοΠυϊήϊς αηθο 
ολαίατι φξαγὶ νοπογο : νεπαϊτογεσιαμε μο-᾿ 
πηΐης ΠῚ οἢς ργοιογιμιπΊ, ἃς ςοητοπιρτογοιη (8-᾿ 
ΠΓΟΓΙΠῚ 7) 4146 τογγο γι θ5 Π1}5 ἔδσογα ῥὰγ εἰς. 
(δε. Ῥαΐαῖε. ΑἸκογαπι αξδαα ΠΠπηππα εἴα οοη-᾿ 
{ππὸ, Θυδογαπιηαδ σπϊζογοπ πηαχίπιο το] ἰσίο-. 
ἔμπα. Ψ οῖς ἰσίτηγ Ἀρο Ομ! Ἐπτοπία. δὈ τς. 
4πς δοπιις 16. ταπαπαπὶ αὶ ἃ 115 πὰ ςοι- 
(ξουζας εἴει. ὲ 

δ" 

ΡΩΝ δυζοιι ἱπάϊοῖο {Π0 ᾿τα οομἢηει- Π8ρ. ΧΙ. 
ται εἰξ, δά Ἀδρεπι Αρο]]οηίιις ἀςοοάςης, Πο- 
ἄϊεγπα, ἀἰχίτ, τογτα εἰς ἀϊογαπι, αθιι5 
ΤΟΙ Ποίριίτεπι, οΚοχ, ἔςο! ἢ! -. Οροι 
ογδίτίπα ἠϊς αοῖτε, ἱερίδιι5. ΟὈ δομειη 
Αἴ ψετο ἰοχ το ποηάμπιντροῖ, αἰο δας Π]ς : παπὶ 
ογδπηο τπαποίδ ᾿ἰσθῖ, οαπὶ ῬΟΥ͂Σ πιο αϊεπι» 
ὐμποπογῖβ ἀσπιηπι, (ἰδιάςο, αἰεδας Αρο]ο-. 
πἰμ5.) Οὐ ΒΟίρ ΓΑΙ ΙτατοπῚ τιιαπη,, ν]ἀογῖ9 εηἰπι» 
ΠΊΕΙ σἀμία ἰοσοπὶ αιοσιις «Δ]]14ς οἰπάογευ. 
Οετῖα, 1Π|π γείροηιξ, Πνε! (ΟἸμεγα βείατη Ἰςὸ- 
τεῦ, τὰ} (Ἰτοπι 14 απ ἔαςεγειη. ΨεγαπΊ, 
Βοος ΠΊΙΠ] ἀἸςα5 ΝΕ] π|, ὁ ΑΡΟΙ]οηὶ, ςαπιε]!, ααῖ-- 
δι νεξζοβ νοβαἴμηζ, ποππα Βαθγίοης νος δά- 
ὉΕΧΟΓς ἡ ΠΟ {ΠΠτης.- ἀἸχις ΑΡΟΙ]οηΐι5, Βαγάα- 
Π6 105 πο 5 Πιρρεάϊίαπίε. πὶ ἰρίτηγ, ἀϊ- 
ςεθαΓ οΧ, νῸ5 ΡΟΙΤῸ ροζεγιηῖ σεῆατγο, εχ Βα- 
Ὀγίοης τοῦ Παάϊογιπη ᾿τοῦ εἰπεηῃ ἢ Τα Α- 

ΡοΪἸοηῖις αὐϊάσιη {πθεῖσιε, Γλαιηἱ5 νογο, ποπ- 
ἄστη, αἰοθας, ο Κοχ, Πὶς νῊΓ ἸΠτο στ ΠΕ ΠΟΥ 5 γὰ- 

ΠοημοπΊ, ΠΕ Ὸ ρθηζος ποιῖτ, ἴῃ 4 θιις5 ἀείηςαρ5 
νεγίαπαμιπι, ϑεά, απαί! νθίηις τς ὃς Βατάα- 
ποῖ ΒΑΘ Γαγιις, Ἰαΐαπι ἀγἰτγατι δὰ Ιπάος 
ἴτογ. (υμπὰ ΠΑ ΠΊΕ] Ις ἰρίτιγ νεγος Παοασ, ἀροτῖς 
ΓΙ τϊπίιτιο ξαζθειγ. ϑδιιηΐ δηϊπ ταπη ππαῖο 
ἀϊρο[εῖ, νε Ἰρίι ἃ ποῦϊ5 ροῖϊηβ Πης σεῇαπάϊ, 
ΔΙ Π!ατι6 Οριῖς Παϊθοαπηηβ ογηπίπο, Ναπ ἢ ὶπ 
ἀείδιτο [πάϊαο αἹςαδὶ ἀοβεςοτίης, πος φυϊοπῇ 
1Π|ς ςοπ(ἀοθπιις να ταγεβ ἱπροίαμιο ἃ σαιπο- 
115 αδιροηζθο: 4105 4 ΠΟ Ι5 γίςς γράδιτα π6- 
ΠΊΟ ΔὈϊσοῦ: ΠΟΌΙ5 ΘΠ ΠῚ ἢ ΠἸτον οπηηῖπο τπῃ 
Ρογουπάπμη. Ἀείροπάεῃβ ἰρίταγ Ἀθχ, Πυῖς 
τηαΐο γειηθάϊππὶ δἴξεγαπι. ἱπημ1τ, αἰϊος ἄαθο 
ΘὨΙΠῚ : αΠαΓΘΓΉ15 ΘΕ ΓΕ ΠῚ,  Ρυιτο, νΟΌ 5 εἴ Ορι8. 
ϑαίγαρα ΡΟΥΓΟ, 48| Ιπ40 ργβεεῖς, αἷϊος 4πὰ- 
τιοῦ ΒΑ γ]οποπὶ τηϊτεθι,, ΕΠ επὶπὶ πηῃιὶ δά 
Ἰηάτητι σα] ΟσΠη στΈχ, ΑἸὉ] οπιπθ5. Ὠμ- 
ζΕ ΠῚ νεγο, αἰχιῦ Γλαῖπῖ5,) ποηπε ἄαθὶ5 2 οΟχ. 
[π|οὸ δζ ἀποῖ σαπηο πὶ ἄαθο., τείροπάϊε, ὅς 
ςοπηπηοαίῃπι, Αα ΙἀγοΠαπὶ ἰτοπ ἰἀριοπιπι 

ΟὟ φ 

ΠῚ 
Υ̓ ᾿ 

εἴ 

3 σοφίζεδδωι τὸν γέμον] ἔς. δοφίζεῦδαι τὸ λόγιον Αεἰίαπ. 
1,41. ὃς σοφιζεύϑωι τὸ γΥ τυράνν πρόφαγμαγ απο εαὐῥάε 

ΤΕΓρΓα5. 
4. ἀγέλη καμήλων 1 ἢς οπιπες οοαϊςες ποῆτι, ΝῸχ ἀγέλη ἄσοτᾶσ ἴπ ρείοσιβ, εἀά. Οπιζεγας ποις ἴῃ πιτρίπς οοὰϊ- 

οἱ ὅς 58 πιδί. δῇ καμήλων ποταιεταῖ; {0 γε ἀγέλη ἱρίᾳπι γοςεπὶ 
καμήλων ἴῃ ἀγέλην γ νεῖ νἱ ἀδτη, ΠΙμτΑΤΙ σμπρίοπιςο.υ, 

ΠΑ; 

ὸν ΛΕΟΟ. 



[40.1|.ς..41.4:. Δ ΘΙ, ἸΧΟΪΝ 1 

: πιάχίπτιιπα [ογίραπι, νΈ Αροὶ »γ ἴλῃι- 
ιαΐ το [δ Ἰηξοτγίογειη, {πρὶ Εν 

ῥα μα ομρίκ, Ἢ ἘΝ Βοτηί-. 
ὡς 4116 ΔΓΕ ΠῚ Θεία ἀατὶ τ{- 

: Ν, περὶ ΝΕ [ητθα5 νοίζεβ. ὧζ αἱϊὰ 
ΘΠΟΓΙδ ΠΟΠΊρίμγα, Έγιπι ΑΡΟ]]οΠίις, 

οἾδΡΤοὴς 
ἄδηςα. {8 τη(οῖο ἱπποτὶς ἀμςὶ ἀοαῆοτ, Νεἴες 
ἀν Ἵϊπτοας (δ Δοςρογε : ΠΕΠΊΡΕ ΡΆΠΙΟ {{ππϊ- 

τ: ὈΓΟΓΙΙΠῚΊ ἧς ἱπρεπαογιπι Δειςογι. 
Ι τίν; Ὑπαπὶ πιδπιὶ ΡΓεπίαη5,) Ὁ 
χίς, αιιᾶπι Ορβοτζιῃς δὲ πο. δι" 

πιΐπο τὸ ἱπαοηὶ! νἱπὶ ἀιαπάαπη ἴῃ φὰν ν 
γ Ρογίριἰεπϑ [δογείαιη ἀταιιο ἀϊ μα! ΠᾶΠ|. 

Ἶ γεγο δὲ (δεῖ! Διγαπι αι οπὶ Τῇ αιο- 
ας ̓φάπηζτογα ποίπεγιησ, ΒΕΓΊΠΊΑΓΕΠῚ ΤΠ ἢ 
ΔιιΔηΓΠη (Δεῖϑ οτασ ϑεςορογῷ, αι ΤΠ ϊς (ᾶςγα- 
δε ῃ φιλπάο ἴῃ ΡΑΙΓΙΔΠῚ ἔμαπι, τράγο 1ρί!5 

μὴ 
ΠΙᾺ 

ουριχα, αι δρόμωι ὡς ἩἰΝΙς τπίδουτα δὔαπι ἀϊς, 
τς ΜΑΠΙ ΟΞ ΔΌΪΓο [πάτ|5, 44 ΙαγΟ Δ ΠῚ 

εἰδνοίαιις ἀοβ, ἴὰ βυόρσεα: : ᾧ 

ΤᾺ άδανει, νι Πβὰς Μαρηΐγο, ἐὅ᾽, ἡθηνῶ 
ἀκρνι ᾿λίδωρμ “μπὲ, ΣΌΣ ΕΣ ὑπθδα 

ἈΡροΪ]οηΐιι, νἱγ ἀρ οηΕΠΊπτιις, (ξιπεερίο νὸ5 
ἐἤε ρυκᾶς Ὡριὁπέϊογες, νεηίταμις αα ἰνοβ, νῦνο- 
ἢτὰ ἸηΠιταπίοης Ρτοβεῖαε.: ᾿Ῥιπαϊτείτς ἰσίτον 
{ἴιπι εἀοίδιπι ἐα οπιηία, πᾶς ἱρῇ εἀοϑιὶ 
5. 5: 4υἀοῆι ΠΙ 1} νος ἀς αὐτὶ Ραπει- 

τατη οἱ ἐγιἀϊείοπς: πατη ἄς ορείπιε πποσταϊϊεπι 
Ἰοαυίτιτ, ἃς πιοπποτία να]οῖ. ᾿ΤΠγοπαπι δεῖαπι 
νἱάεαι  φυλείο, ἴπ απο ςοπῇ ἀοπῃ ἼΣΓΟΡΊΕΙΠῚ 

ἱ, Ἰάγοῆα ραζογ. [ππρεῖ χαὶ εαπι (Θαιιη- 
Ἑατίμυάς [χπτασηὶ, υιοάεαηῖο ΥἱτῸ ὁ Ὁποχίϊ 
εἴα νοϊιιογίηι.. γαϊε ψαίεῖς. 

ΟΩΡ. ΧΙ. Τα δυο ἀϊςράςηζος,, ἡ ῥεΐε 
βυοΠη τίπογς, δά ἰοσιπι νοπογιπε. νοὶ Ροχιὶς 
τὰπι ΑΙεχαηάτο ριυρπαῆδ. ον ϊδοτην, Ἰθίψις 
{8 ρογῖας νἱ ἀΠΠῸ ἀΐσιπε, αυΐδιις αἰ ἢ} φυϊάειπι 
ἡμοϊακίπαν, βὰ ἸΤΟΡΗδβοσταπι ἰοοο οχβτγιξαβ. 

ἂν 

4 ει 

ΓΧΑΝ 8 

᾿ αἰἴατίπι εἴξε, τι. ὑμνὴ Βατ- 

Ὡ5Ὲ 5. 93 
͵ Ἢ ΩΝ , ᾿ ἑ 

πρεσξυτώτῳ τῶν σοφῶν; ἵν᾽ Ἀπολλώνιον μὲν, ὡς 

δέξηται, ὑμῶς δὲ, ὡς 

φιλοσέφες. τε Χαὶ ὁπωδες ἀνδρὸς ϑείρ. καὶ 

χρυσίον δὲ ἐδίδις ὁ ινδὲς 7, καὶ ψήφες, καὶ ὀθο- 
8 Ν ΄ “ « δὲ  Φ}) 

νῶς » καὶ μυρίων τοιαῦτα. ὁ ὁε Ἀπολλώνιος, χρυ- 

Χ ΄“ 

μηδὲν. κακίω ᾽ ἑωυτῷ ὅ, 

΄ ᾿ 3, ε Ν ε Ὁ ζ. 

σίον μεν» εη, ἱκώνον ἑαυτῷ εἰναι, δόντος γε 

Ουωρδάνε τῷ ἡγεμόνι ἀφανῶς εἰυτό. τὲς ὃὲ ὁθό: 

γάς λαμξανγειν. τταδανν ἐοίκασι τρίξωνι τῶν ἄῤῥ 

χαΐων τε καὶ πάνυ Αἡ κῶν" . μίαν δέ τινα, τῶν 

ψήφων " ἀνελόμενος, ὦ βελτίξη, εἶπεν, ὡς ἐς 
᾿ ΟΝ, ν ᾽ Ν " » κοζιρόν σὲ καὶ ἐκ οὐϑεεὶ ευρηκαῦ ἰσιχεὺν, οἵ μιαΐ, τι- 

᾽ “᾿ γε , 

γώ ἐν ἀυτῇ καϑεωροκῶὼς εἰπόῤῥητὸον τε καὶ 9 είαν. 
“ἮΝ νυ πὰ Σ ) Ἀ. ΤΟΣ "Ἄν ἐν 

οἱ δὲ ομφὶ τὸν Δάμιν χρυσίον μὲν εδὲ ἀυτοὶ τὰς 

σΐςεντο, “τῶν Φηφων δεὶ ἑκανῶς ἐὐμείνκο ὼς Θεοῖς 

ἀναϑήσοντες, ὅτε ἐπανέλιϑοιεν ἐς τὰ ἑαυτῶν ἤ9η: 

΄ δ, - ᾿ -“- 3 ᾿ ΕΟ ἘΑΤΟΜ δὲ ὠυτοῖς τὴν κοὼ ἐπιῶσαν, καὶ γαερ 
χὥ ΄ -“ ᾿ ἂν ͵ βεϑίετο σφῶν δινδὸς, δίδωσι τὴν πρὸς τὸν Ιώρχὴν 
᾿᾽ ᾿ 

ἐπιςολήν γεγρώμμενην ὧδε; 

᾿ " 7 » Βασιλεὺς Φρωώξης Ἰώρχω διδασκάλῳ, καὶ τοῖς 
λὰχ Ἃ δ - , ᾿ 

περὶ ἄυτον σοζδοῖς χαίρειν. 
) σΠνΝ ͵ τὰ; Ἀπολλώνιος οὐνγήρ σοζρωτώτος, σοζφδωτέρες ὑμᾶς 

[ Ὁ ς ἐν Χ 7 “ ΤΡ Ν ΑΝ τὰ εαυτϑ ἡγειταί» καὶ μαιϑησόμενος ἥκει τὰ ὑμέ- 
3 μ᾽ ᾽ Ν ἐἰδὸ ἘΠ ΤΑ " ε τερώ. πέμπετε ἐν ὠυτον εἰδότα ὁπόσω ἴςε. ὡς 

3 - δὲ -» 7 εν Ν ᾿. 
εἰπτολεῖτας δὲν τῶν μαϑημώτων ὑμῖν, καὶ γορ 

7 Υ ΟΥ ὔ ᾽ Ν λέγει. ἀρισώ ον ρώπων, καὶ μέμνηται ᾿. ἰδετώ 
λ νν ͵ὔ δῶν ) 

δὲ καὶ τὸν ϑρόγον᾽, ἐφ᾽ ὃ καϑίσαντί μοι τὴν 
, ΄ δι ΄ . ͵ ΤΥ Ὕ, βασιλείαν ϑόωκας, Ιώργώ πάτερ. καὶ οἱ ἑπόμε- 

: . »Ἥ»Ρ» “ “ 5 ν ῳ 
νοι δὲ ἐυτῷ ἄξιοι ἐπαΐνε;, ὅτι τοιῶδε γὸ Ῥὸς ἥτΊην-- 

ἢ ᾽ , ᾿ ὦ 
τῶι. ἐυτύχει καὶ ἐυτυχειτεῖ. 

᾿) “" 
Ἐν δὲ τῶν ταξίλων'., καὶ δύ᾽ ἡμε- 
Ὡ» Ἂ ᾿ , ἦ᾽ ᾽ Ν ὶ 3 
ῥὼν ὁδὸν ὩΣ ἀφίκοντο ἐς τὸ πεδίογ, ἐν 

ᾧ λέγετωι ἴω χοάς γιθα ἀγωνίσασϑιι πῶ- 

ρος. καὶ πῶλα ἐν ὠυτῷ ἰδεῖν φασὶ, ξυγκλειέ- 

σὰς εδὲν, ὠγλὼ τροπαίων ἕγεκῶ, ὠκοδομημένας " : 

ς μεν ΩΣ Ὁ ἴζὰ ἴηι ΙΝ δΧχ ςοηϊεέζιγᾳ το[εἰειιοταπι, 
Εἰσιπδης Ομ 65 «οὐὰ, ποῆτι, οὐα. ΡῬιΐοτες μηδέν κακίω Πᾶ- 
Βέεπι, ' 
6 ἱαντῇ 1 εοάεχ Υτατῖ9], ἐμαυτῷ Βαθεδας, Γεὰ ργαεξεστς 

᾿Ἰεδεϊοπεπι,ιιᾶπι ΘΧδ δ οιπιιϑ, αι δος Ὶρ απ ΚΟΡΗΤΑῚ ἀΥραπιθῃ-, 
“πὶ: ἴπ 418 (Ὡρ ει ογεμρα ἀἰ οἶς ΑΡ ΟἸ] οπίαπι, υΐ ἰιρίεπεο.. 

ἴον ταπηοη πάος ΡΒ] οἴορῆος Ραγαῦ, Ὑδὶ πιδηϊξοῆς Αροὶ- 
οηίμπι Ιάτο[46 ὅς (οςἰ15 Δεαμγε νἱάφευτο, 

ν:7 Ινδὸς] Ἧ 6. Ἀεχ [πάϊλε, οἰπὶ 40 πὶ τερἱρῆβ, ϑῖς [ι- 
δ ο τὸν ινδὸν» τὸν Μῆδον ἀϊοὶ οὈ[οτιιάταπι. Ὁ 

τ ἃ ἐϑένας] εφυϊάεπι! ἴῃ εριδ αν εξ ἴθι Βαρῖτας ὁ- 
᾿ϑόνῃ: η4π| πᾶν τὸ ἰσχνὸν ϑόνην γεῆιρτα πιοπίξγατιιπι δὰ 1.1. 
ς.7. τος. 4. Ῥτορτῖε τἄπηεπ ὁϑόνη αιιδὰ 6 λίνῳ εἴτεῖ, Ηεΐγ ἢ. 
ὀϑόνια λιν ἱμάτια» ὅς ἢς τῆι δος ἰόςο νϑπῖς, ταπι αἰϊ45 ἴλε- 

Ῥὸ δρυὰ ι» νῖ ὥρτα Ἱ. 1. ς. 32. δ. 1. ὙΠ. ς. 7. 5.5. 

9. ἐοίκ ὧν, τῶν ἀρχ: τ΄. καὶ π: Ἀτ]ικῶν 7πεπῖρε Δητῖ- 

φυἶπε ΑἰΝα ᾿ γίσας δὰ τοπιροτᾷ ΤΡ υΟΥ ἀἰαϊ5 ἔστε; ;- 

ἰὑξω Ρ 

πεᾷς νε[ϊες βείξατιης. ὙΒμογα, 1.1. καὶ πολυς χρόνος ἐπειδὰ 
χιτῶνας δὲ λοῦς ἐπάυσαντο φορᾶντες. 

1ο τινα τῶν ψεῴφων] 4ιιαρῆαπι {14 σοπιαια ὁ ῬΑ γΡᾶπὶ 
ἀϊςεγεπι, πατῇ, Ἰρποίαπι εἂπὶ Βα Πε ΑΡΟ]]ομΐο,, ἀοπες δὰ 
ΒγΑςμπιλωας γεπίγει ) εχ ἰηξγα ἀἰξεῖς ςοηίξατε νἱἀετείως ςὰρ. 

41. 46. ' 
ΟΡ, ΧΩ μέμνηται 1 ςοπῇ, οδίογιατα δα ς, 30. π. 4. 
2 τὸν 9, Η ἃ.}. 1Π᾿ ς, ΧΥΤΙ. 

3. ἐντύχοι να ἐντυχῶτε] οχοϊάετιης νετθα ἐυτύχει κὶ ἐντυχεῖ- 
τεῆιδε τΆιπ6η Οπηςες5 σοάϊςες ποτὶ μαδ θη. [ἢ ἮΝ εἰ πὶ 
{ε ἱπυιοις ΜΟτε]]5. τείατις ἔιεγατ, λθασοατο ἴημα εὰ 
ποπη ἀμδίταιιιϑ : πέπιρο οὐπὶ Ἰαγεύαε δὲ δαρὶεσηδιως τηζοτὶ- 
Ρῖἃ ἢτ ερί Ποῖα, ϑρτίπιε ντεϊ (δ θαίε ἀϊεῖε. χν ἢ 

ΟΑΡ, ΧΕΙ. α Πιτδα ἀς αυὰ νιδε νἱάς ἤιρτα αὐ 
καρ. ΧΧ. 

2 τροπαίων ἕνεκα πθμμμβη Αἱ Μαςθάοηας Ἀεροβῖγο- 
Ρᾶτᾶ ὨμΏΘ ΔΩ ἐχοϊτα!ε αἰ εἰς Ῥαυΐαπ. Βοεοτῖς. Ρ.3:5. ἄς ΑΙε- 
χαηῦγο δἀάςῃβ μαρτυρῶ δὲ τῷ λόγω κὐὶ Αλίξαν ὄρος» ἐκ ἐνα- 

᾿ Μ, ὠνωκεῖ- 
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ἰνωκεῖσιϑωι γοὶρ ἐπ᾿ ἀυτῶν τὸν Αλεξανδρον, ἐ- 

᾿φεσηκόταω τετραῤῥύμοις᾽ ὥρμασιν. οἷος ἐπὶ τοῖς 
Δείρείς σωτρώπις ἡ ἐν Ἰσσοῖς ἐσήκε. διωλείπε- 

σαι δ᾽ καὶ πολὺ ἀλλήλων δύο ἐξωκοδομῆσιϑαι λέ- 

γοντας πύλαι, καὶ ζέρειν » ἡ μὲν Πῶρὸν ,᾽ ἡ δὲ 

᾿Αλέξανδρον, ξυμδεξηκότας, δ μωί» μετὼ τὴν 

μάχην. ὁ μὲν γὰρ ἀσπαζομένῳ ἔδικεν » ὁ δὲ 

προσκυνξντι. : 

ΓΠ,ταμὸν δὲ Ὑδραώτην ὑπερξάντες, καὶ πλέω 

ἔϑνη ἀμειψαντες , ἐγένονητο πρὸς τῷ γφάσιδι. 

σώδιω δὲ ὠπέχοντες τέτε͵ τριώκοντω, βωμοῖς 
τε ἐνέτυχον᾽,, οἷς ἐπεγέγραπο; ΠΑΥῪΤΡΙῚ ΑΜ- 

ΜΩΝῚ ΚΑΙ ἩΡΑΚΛΕΙ ΑΔΕΛΦΩῚΙ ἢ ΚΑΙ 

ΝΕ ΠΡΟΝΟΙΑΙ᾽ ΚΑΙ ΔΙΙ ΟΛΥΜ- 
ΠΙῺΙ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΞΙ ΚΑΒΕΙΡΟΙ͂Σ 

ΚΑῚ ΙΝΔΩΪ ἩΛΙΩΙ ΚΑῚ ΑΔΕΛΦΩῚΙ 
ἈΠΟΛΛΩΧΙ. φασὶ δὲ καὶ ξήλην ἀνωκεῖσθωι 

χαλκῆν ἢ ἐπιζε[ρώφθαι, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝ- 
ΤΑΥ͂ΘΑ ΕΣΤΗ΄. τὲς μὲν δὴ βωμεὲς Αλε- 
ξάνδρε ἡγέμεϑω, τὸ τῆς ἑωυτῷ ἀρχῆς τέρμω 

τιμῶντος. τὴν δὲ ξήλην, τὲς μετὼ τὸν Ὑφάσιν 

ἱνδὲς ἀνωϑῶνωι δοκεῖ μοι, λωμπρυνομένες ἐπὶ 

τῷ Αλεξώνδρω, μὴ προελθεῖν πρόσω. 
ε , 

110. ς..43. 

Ἱπιροίειιπι φηϊπη εἰ5 ΑἸθχαπάτιπι οὔε φυδίθον 
τεπποπίμπ σαγγαὶ ἸηΠΙΠ Το πτοίη. 4118115 Οδ ῥγος 
Πιραίοϑ ΑΓ δαίγαρᾶβ ἀρια ΠΠ| ς {Πίταγ, ας 
ἀυτοπὶ οχβγιέϊλς ρεγῃϊ επί ροττα ες», 
ΠΟ ἸΟΠρῸ ἱηζοῦ (8 ἐραϊτίο ἀϊδητὸς ; ξαγίϊπι- 
416 νπηδπὶ ΑἸσχαπάγιμη, δἰτεγατη Ρογαπι {{|}}|- 
ὨοΓΘ, ΡΟΙῈ ῥγδο πὶ, νει  ἰεγοτ; ςοπιιοηίδη- 
τος, ΠΙΟ οπίην Ιαΐαπίοπι, Ηὶς ἀϑοταπιοπὶ 
τοίοτί, ᾿ 

. , ᾽ξ . ὰ 

Ἠμδα Βυπηΐπε Πιρεταῖο, Ῥεῖ ναί ΨΌΪ. 
ἘοΡΑ ΡΥ ΕΣ ΠῚ ΣῊΝ ῃ δ 
ποθ, Α αι Παάίογιπη εἸρίητα ἔρατίο σαὶ 
εἤξης, ἴῃ ἀγᾶς ἱποιάογιης, πα ̓  Ἰηίογιρταπι 
ἐϊαι, ΡΑΤΆΙ ΑΜΜΌΝΙ ΕΤ ΗΕᾺ- 
ΟΝ ΕΚΑΤΆΙ ΕΤ ΜΙΝΕΚΥΝΑΕ, 
ΡΒΟΝΙΡΕΝΤΙΑΕ ΕΤ ΙΟΥἹ οΟ- 
ΕΥ̓́ΜΡΙΟ ΕΤ ΒΑΜΟΤΗΒΑΟΙΒΥ8 
ΟΑΒΙΆΙΒ ΕΤ ΙΝΌΙΟΟ 5011 ΑΤ 

ΓΕΒΑΤΕΙ. Αεπε- 
(ἀπ Ἔγεζξαπι τγαάπηξ, Ηἰς 

νεγῦις ἱπίορίαπι : ΑἸΙΕΧΑΝΌΕΒ ΗΙΟ 
ΒΥΒΟΤΙΤΙΤ, ἘῈ ἅγὰς αυϊάεπι Αἰεχδη- 
ἀπ εξ αὐ θίτταπιατ, ἱπιρεγιὶ ἔπεα [πος πποπὶ- 
ΤΆΘΠΓΟ] ΠοπΠουδητῖ5, (ΟΟΙμπηηδ ιν εγο [πάος, 
αι ν]ττα ΗΥρ μα ἀδιη [ππτ ἐγοχιξ ριιτο, σ]οσὶ- 
ἀηϊος ΟὉ ΑἸοχάπάγηπι, φαοα νἱττα ποη Πϊετῖς 
ΡΙοργεῖιθ, 

ἐὺ 
ὠὰ ν 

1} 

ξήσας ὅτε ἐπὶ Δαρείω τρόπαια» ὅτε ἐπὶ ταῖς Ἰνδυκοίες νύκαεξ. Με" 
αἷς αὐτοτες., 411 ἀε ΑἸεχαπάτι γοδιις ςοπιπιρητατὶ ἔπε, Βο- 
ταπι τγορϑβοσαπι ἔδοίππτς πιεπιίοπεπι  ᾿ίςθὲ δἰτα εἴμ πιο - 
πίπιοητα ἴῃ [π 4115 Ἔχ οαπι. Νοη τάπιθη πηεπ δος! ργορτεγ- 
ἐὰ Ῥο[ξιϊιιετῖπι νεὶ Τραπιίάεπι γεἰ ΡΒ ἤτατιῖπι , τρῇ επίπι 
Τπάϊ παες πιοηίπιεητα Ῥοΐμογα Ἐχίίιθγθ. (ει ἀπὶ επὶπις 
Ταῖς αυϊὰ ἔα ότιπι [Θβίπτις ἔαργα μυίας ΠΡ τὶ τἂρ. 20, ὅς (Ὁ 
βηεπὶ ΄ι0 6116 Βαϊαὰ5. οαρ τα ςήλην σαῖα5 ἱπίογιρτῖο Αλέξαν-. 
δρος οὐταῦϑα ἕξην [πάϊ5 διιτοτίδιιϑ τὶ δυίτιτ, : 

3 τετραῤῥύμοις } νἱάε οδίοετιαια Δα Ἱπιϑρίη. 1.1. Ρείορε 
π.7. 
ἐᾷ ἧι ἐπὶ τοῖς Δαρεῖν σατρώπαις 1 Δαρείαγ 410 ἃ 1π ρτἱοτίδιις 
δἀϊτιοπίδιις ἀξεγαῖ, οπιπεβ Μ88. ποῆγὶ μβασεης. ἀετεγιιπι 
ποτιπι δὰ Π7ώπε ἴῃ ΟἸΠ οἵα ρταοίταπι, αι Γλτῖις ἱπ Ειραπιὶ 4- 
ἔχυβ 5), ξἈπΉΠ14 οαρτα. Μοῃέπιεμτιπι διιτεπὶ εἰτιϑ,νξϊοτῖλε, 
ἢ φυοά ἀριιὰ ἡώπε, ποη τρῇ Αἰεχαπάγο 7 [εἀ Ροίξετῖς τεπι- 
Ροτίθιυς 1ῖὰ ἀεθετὶ νἱάφίαγ. τ  Ψν 

ΟΑΡ. ΧΙΨΤΠῚ, τ βωμοῖς τε ἐνέτυχον 1 τος εχ αιδάγα- 
(ο ἴαχο {πὸ αἷς Οὐμεῖι5 ΓΧ, 3. αἰ αι ἀπο πιαχι πιάσιπὶ ταγγῖ- 
{πὶ 6 ΠΠ1Ἰσάταπι» [Ατιτιιάϊπο,, πᾶπὶ 4ιιᾶ6 ταγγί πη εἰ) πια- 
λογο, γὲ οἱξ δριιὰ Αττίδη. Ὗ. Ρ.374.. πεντήκοντα πηχέσι αἰτίτιι- 
ἀϊπεπι Βαγιιπὶ τασγίιπι ἀεβηῖτ ο ἀοτιιβ » Ρ. 563. Ατγίαπις 1π' 
εἰβ ἴλογα ρεγαξϊα δα αΐτ, οχεταδέλίαιις φάθο εἰῆδξ, τμπὶ γὲ οτά- 

εἰτἀϊηῖς Δάπιογῇις θεὸς » ἴχπι ντ νυ] ἐξοτίδγιπι πιοηἰ ππεηταπὶ 
εἴεηι, Μεῆεῖό δεῖάπι φάτιιπι ἀριιὰ ῬΙΙπίωαπι Ἡ. Ν. ΨἹ, “0 1α- 
ἢιπιπὶ ΧΙΙ το. δὲ Ρ᾽ αταγ  τπιὶπ “4]χαπάνο, 41 ἴῃ Ἢ 
4ποαῖε τεπροτε Ῥγαπογιπι Ἀερες Ογβεζο ττα ἕαοτα ἔθ οΙΠῈ. 
411, Οαἤτοταπι Ὦϊο τε πιεπιοτίϑα συ ςΟπάϊτοτιπι, ἴη τ᾿ 
4115 115 συ] {ππ|πτ| Πιιπγάπαπι Πάταγαπι οχοθ θη απὶ, ντ 16: 
τοῦπι ἘΧρείϊεῖο 1114 ξαΠξ ροίξετίς σγεάογοτιγ, πιδ πο ἿΝ 
Ῥιοάοταπι, ΡΒ] μετ μαπι, ΓαΠίπιιπι,. 

2 κρῃ Ἡρακλεῖ ἀδελφῷ πείοϊο 4ῃ ἴπ ἰϊς, ιι46 ἀε ἱπίογίρεῖς 
οπίθῃμ5 Βοτιπι δἰταγίιπι Βῖς ἀϊσιιπτιτ, αθατιε ἕλοις ἢς θ).- 
παῖς φιιαπὶ 1π φετεσῖς ἀεξεηῇο. ὅσ εττε τῶν δώδεκα ϑεῶν βω-᾿ ΠΑΡ έΝ, κι νον Ἅ Κη, ἐγτχεν δ, μορῆδον. “. ἐν ΤΈΣ; μᾶς 1105 βηΠῈ αἷς Ῥιοάοτιις, 4ιο Ἰοψιοπαϊ ροηδγο ΧῚΙ ὈΙΣ 
πιλίοτεβ, 4105 Οοηίεπτες ἀρρεἸϊδης, ἀεποταγὶ [οΐεπε,' τὰ 
αιυΐδιις πες Ἠογομΐὶ πες Ινδῷ ἡλίῳ Ἰοςιιβ. Εἴγπιάγε ἤξες νῖ τ 
ἀεητατ, αοα ΡΙ τάτους ροῖδα πιο Ογάξοο πιοσς ἱπ 
Βιῖ5 ἅγῖς ἔλογα ἕαδξα ἀἴσατ, αι ἃ ἀγριπιεπίο εἰξ, πι]]απὶ εο- 
ταπι δ6 [πάϊσοτιιπι ΤΠ ΕΟτΙΠῚ Αἰ Ἰιιεπὶ βεγεῖπυ Ὁ, 

3.Αϑην. προνοίᾳ ] νὶ 4, ἀε μος Μίηεγιιδε ςορποπιίης ῬΗωγ- 
πατπι, ΤΕΠΙΡΙΐ προνοίας Αϑηνῶς Δριιαὰ ΡΔυίλπ, πιεητῖο εἰ μι 
Ῥῃοεοῖς, ς. 8. ΜῊ 

4 Αλεξ, ἐντ- ἔξη  Θδοτρίις Οράγοπιις 4ιο αιι6 Ῥ. 125. ξης 
λης πιαπηΠις 80 ΑἸεχαπάγο ροῦτδε ἴῃ ἰδ γεριοπίθι15, οὐπι 
Τηΐς, ἐγὼ μέγας Αλέξανδρος βασιλεὺς ἔφϑασα μέχρι τώτε, 

ἘΝ ὗ 
ΡΟΝ : 
Ἐς ᾿ 

ν 

κ ΗΝ 
αν ἀτωμ νν 

᾿ ὝΔΟΥ. «". 

ΜῊ ὠ ἈΙΝ ἀνὰ 
Ὦ 



ὠἀρόυλο ΑΡΟΙΓΙΟΝΙΙ 

ἣν 
Ν Ὑν Ὑ 

ΤΥΑΝΕΝ 18. 9; 

ΦΙΛΌΟΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ 
τ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟῪ ΤΟΎ ΤΥΑΝΕΩΣ ΒΙΟΝ 

ΒᾺ ΒΛ ΚΟΥΝ τ΄ 

ΡΗΙΠΓΟΒΔΊΤΒΑΤΙ ΠΕ ΥΙΤΑ͂ 
ΑΦΟΨΓΟΝΕἜΈΙ ΤΥΑΝΕΝΘ15 

δ. (Δν". ἊΙΒΕΚ ΤΕΚΤΙΝ5. 
ΕΣ: 

Ἑ Ηγρπαῇἀε νεγοὸ ὅζ ψιιαίη ἰδές 1πά!- 
Ὑ (αηὶ ἴεγγαῖι Ῥογσαγγαῦ, εἰπε πη1- 

τα ὈΠΠ 5 (ςαπθηπα ςοσποίζογε [ας 
τ, Ααιαο Πιμ] Παΐτ5. εχ ἄρτὸ ἐζαΐοητ, 4- 

εἶπα παυίραθι!ος., ΡΔαΪαΙαπα ΨΟΓΟ Ῥγοςοάθητος 
πδυ 115 [ππῸ ἱπηρόγηϊας. Ῥοῖγαθ πάπα ἔπ- 
ῬειοΥ ρατίο ἀσαζαθ. αἰζογπαζα (ογῖα Ππ ἀηπᾶ 
{ε ἀπτο Πππε, εἴγοᾷ «μιᾶς γογτίςος. Ἠιιίτπη ἄροτα 
ποςοῖϊε εἴξ, ἄτας φάθο, πτίπιις το αἀϊ παιήρα- 
δΙ]επι. ΤΑπειιάο, : οἷπα. απᾶ6 ΠΠ1π| εἴ : 
πίλχίπτιις {16 αἰιζοπὶ αἢΠς νἱάσταν βυνιίογιπι, 
αἱ ρεὲῦ Επτοραπὶ νοϊπιηζιγ, Ροτίηάς» 
ΡΟΥΤΟ ἃς {ΠΠΠπ|5 Πῖιις ἴπι τί ρὶ5 ἀγθογοβ πδίζιπ- 
τα, ἀπε Ἰψιοῦ ιίάαπι ἀς[Π]]|Δὲ ἀγθουίθιις, 
εχ ἄπο Παρτίαθ [Π41 νΠΡΈΟΠζαπι ςοπἤοϊμητ. 
Ἐξ πιΠ ταῦ! νηριιξηζο Ρεγιηχεγίης ποιιοβ οοπ- 
ἴπρε5 1Π|, αὶ αὐ Πιρτῖας ςοἰεσγαπιάας ςοππο- 
πέτα, ἱπηρογίεέζας παρεῖας νἱδοπειν, ἃς ψαπε- 
τἰϑ ἱπρτατιῖς σοπίπηξῖαα. γεποὶ αίοψας ἀϊ- 
οατιηι οὔτε ἔογιης ποπΊμ5 ΠπαΠ τὶρὶ5 δάϊδορης, 
Ῥί(ςς5 ἴτοπὶ ραιοηο5, 405 (Οἷκι5 Ηἰς Πυμαίας ρα- 
ἔστ. ΑἸ δυζεπι σορποιηίπες θοὸς εξ νοϊμθ- 
το. 414 σοογας Τρί15 (ππὶ ογῆδο, (χιδπιας 
Δ1Π[6 ΠῚ ΠηΔοι1}15 ΔΙ ΠΙηξας, ὧς ςαιάααμγεα. αἵ- 
4, νδι νοϊαοτίηι, (ιητιηι τεῇῆσχα. Εἰ ΑΝ 
τογοα ἴῃ οοάσπι βυπηΐης Δηϊ 8] ψογΠΊΪ ΠΉς . 
«ἀηάϊάο, εχ απο Ἰἰχιιείαξῖο οἰφαιη ςοπβοίπης, 

᾿ Ἐχ οἷο διότ πόσος ̓ρηῖ5 ἜΧΉΠΠῸ,, πα Ποαας 
ΠῚ νἱῖγεο ναίε σοηείπεγι 1 ροτεῖ, Ορίτιγ 
δι πὶ ΡΓῸ ορα (Οἷο {Π14 φῃϊηπαΐ, απο 116 αά 
τιοοηϊα ἐχριιβῃαηάα νταζηγ. Νάτη δὶ Π.1- 
ὭΣ Ρίπραράο τοτίσοῦτ, ἰσηΐβ ἀσοςπάϊταγ, {11 
ἐχάπραι ΠΕ}18. ΡΟΠῚΣ ἐάγιπι γογαπι. 485 Πο- 
Ἐπ᾿ τπ πος ἰσηϊξογα Δαἀϊπυοπογιηῖ ὦ 

ἊΣ ὃν 7 Ν ὔ Ἁ Ἁ 
Ἐρὶ δὲ τβυφώσιδος, καὶ ὁπόσος τὴν Ἱνδικὴν 

" Νὦ τῇ μομό. Ν “ 
διωςείχει, καὶ ὅ, τι περὶ ὦυτον ϑαῦμο, 

͵ ΦΚᾺΝ ΄ ε ΝΟΥ κα ἐκ". 
τάδε χρή γινώσκειν. αἱ πηγαὶ τῇ ποτώμϑτετε 

ὔ ͵ 

βλύζωσι μὲν ἐκ πεδίῳ, ναυσιπόροι ἐυτόϑεν". 
ἐὰν χ γ ὕ ΄ ᾽ 

προ ξσιοιε δὲ καὶ γαυσὶν ἤδη ἀποροί εἰσιν. ὠκρω-- 
͵΄ ΝῚ “Ὁ Υ ε ͵΄ “ἃ 

γυχίωες γὰρ πετρῶν πωρωλλαξ ὑπανίσχεσι τῷ 
5 δὴ 5.“ ἥδ τ ῥα «ἐν : 
ὕδωτος:, περὶ ὡς ὠνάγκή τὸ ῥεῦμω ἑλίϊεσϑαι, 

Ν -“ ᾿ Ν γ 1.1. ὄ δὲ ᾽ “ 

καὶ ποιεῖν τὸν ποτώμον ὠπλεν ᾿- ἐυρος δὲ ὠυτῷ 
πὶ : “δὴ τ ΔΘ ΑΝ 

κῶτώ τὸν Ἰσρον᾿. ποτο μῶν δὲ ὅτος δοκεῖ μέγιςος, 
ε 7 ΄ «} , ͵ὕ ς 

ὁπόσοι δὲ Ευρώπης ῥέξσι. δένδρω δέ οἱ προσό- 
4 ᾽ Ν ΔῊ, γα θ ΄ ἣς -“" ξ 

μθια  ᾧυει περὶ τὰς οχθας., καί τι καὶ μῦρον 
Γ᾽ -“ ͵ὕ ἃ “Ἢ Ν ἣ 
ἐγδίδοτως τῶν δένδρων , ὃ ποιξντοίε Ἱνδοὶ γωμικὸν 

΄ Ε τὰ ͵] , «: ᾿ 

χρίσμα. καὶ εἰ μὴ τῷ μύρῳ τότῳ ῥέίνωσι τς γυμ-- 
ὔ ς ͵ Ω Ν ͵ ᾽ Ἁ ὃ “- Ν 

Φίες οἱ ξυνιόντες ἐς τὸν γάμον » ἀτελής ὀοκέϊ καὶ 
»" γ "“ 

ἐκ ἐξ χώραν τῇ ΑφΦροδίτῃ ξυνωρμόσθεις. ἀνξσθαε 
ΑΎΡΕ, πων ὰ ͵ ὦ. ἂν ἘΝ ιν Ὁ 

δὲ τὴ ϑεῷ τάυτῃ λέγεσιν εἰυτὸ τὸ περὶ " τῷ πο- 
ἈΝ: ᾿ »,νγ» ἣν ᾿ ᾿ δ᾽ ᾽- 

ταμῷ νέμος, καὶ τὲς ἰχθῦς τὲς ταὼς, ὃς μόνος 
“ “ : δ λ - 
ὅτος ποταμῶν τρέφει. πεποίηνται δὲ ἀυτες ὅμως. 

οἷὃὺ ν ν᾿ “" ἈΝ ᾽ » ς 

γύμες τῇ ὀρνιϑος, ἐπεὶ κυώνεοι μὲν εἰυτοῖς οἱ λό-. 
Ν ε Ψ ΠΩΣ Ν Ε "»" 

ᾧοι; φικτῶιὶ δὲ αἱ Φολίδες, χρυσῷ δὲ τῶ ἐρᾳῖα, 
᾿ ͵ γ , 

καὶ ὁπότε βέλοιντο, ἀνακλώμενω. ἔςι δέ τι ϑη- 
΄ὔ ΕἸ -“» " ͵ 7 ͵ ; ᾽ ͵ 

ρίον εν τῷ ποτωμῶ τὅτω"» σκωλήκι εὐρώσι μεν ο 
-“ -“ ϑλὴ, Ἑ μ᾿ -" “ 

λευκῷ: τῶτο δ᾽ οἱ τήκοντες ἐλώκον ποιβντώα. πῦρ 
. 

ΟΣ ͵ ᾽ Ν ΝΒ 

δὲ ἄρω τῷ ἐλαΐς τετὸ ἐκδίδοται, καὶ φέγει ἀντὸ 
ε “ Ἐπ» ν᾽» »“ 

πλὴν ὑελξ ἐδέν. ὡλίσκεται δὲ τῳ βασιλᾷ μόνῳ" 

᾽ ᾿ 

ἐπειδαν 
βΆΑ ͵7 ς Χ »΄ -“ 

γοὶρ ϑίγῃ τῶν ἐπάλξεων ἡ πιμελή, πῦρ ἐκκωλέζ-. 

» Β..ν νδν Ὁ 
τὸ θηρίον τἔτο, πρὸς τειχῶν ὡλώσῳ. 

“ ε ,ὔ ᾽ 

τοι, κρξιτ]ον σβεςηρίων " ὁπόσω ἐἰνϑρωποις πρὸς 
λ Γ' Ψ 

τὰ πυρῷορω εὑρήτοχί. 

1,18. 11], 

ὍΑῬΟ Τὺ ναὺσιπόροι ἀυτόϑιν} πιαῖς ἴθ ἵπ ῥτιοτῖ- 
Βὰυς εαἀϊάδηϊδιις ἴτ ἀἰΠππηχοταην: πὸ ἢ ἀὐτόϑεν αροίδτ 
αι δὲ γκρὸ ναυσὶν ὅζς, 
Τα ἀτλρ Παπηρο ἃ (ςορα]ῖς 1115 εοὐνες ῥξυμα ἴδυπις Εἶπ. 
αὐϊ π᾿ σφοδρὸν χρὴ δυσδιαξατον 8Ρ. ᾽οάοτ, 1. ΧΥ ΠῚ, Ρ. τός. 
σοῃξ, δζ πῇ δαΐας 1ιθτῖ ς. κ΄, 

3 κατὰ τὸν ἴσρὸν 1 Π ἢαάϊῖς Ἰαειειίπεπι δἰ πιοίίεις 
Ῥιοάοι. 8ὲ 

τ οὐ γεσορεδπι [εξξϊοπεπὶ πεν 

5 μῦρον] ΝΣ γπριιοπῖιπι ΠιΠΙδητς υἱά, 110..11, 
(ΆΡ. 28. δι ἰδὶ ποταζα, ὐ 

6 αυτὸ τὸ περὶ ] τὸ ἐχοϊάεγας, το(ιταΐπιις εχ Μϑ5. πο- 
τίς, 
“7 ἔςι δέ τιϑηρίονὶ ἔντῷ ποταμῷ τύτω] τῶτῳ ΟΠπητῖς Ῥῇο. 
ἄπο, Οοτγογαπὶ ἀξ μος ἀπίπιαιῖ ρ᾽αγᾷ, οείατα πιλβὶβ δάδιις 
ξλθυϊαπι (ἀριοητία, γεξεσηητατ πη Οτοῆδο ἐπχοογρεῖσ ἀριιὰ ομη- 
ἄἀεπι Ρμοτίυπι Ρ. 175. Ἔχ 4010 πηᾶρὶβ ρτοίϊχε οτίαπι ἐς ἢος νεῖ- 
πις εοἰε οἰΐαπ, ἀς Απίηνα,ν.2. 1π δος αἰ Τεπτίπιναμο α ἱπάο; 

Βυιυΐο ποα Ηγρβαίαϊ βεγγρέρ μτιπς ἀτιγι δα βηε, σοῖετα οπιηία. 
ςοπιεηῖπης χα ύξε ουπὶ ΒΒ οἰέγᾶτο τγὰ ἀϊτὶς ἰοςο ἴο. 

8 ἀλίσκεται δὲ τῷ βασιλεῖ μεόγῳ 1 ῬΕοτίας, ἀλίσκετοι δὴ μιό.- 
γῳ τῷ βαειλᾶ. Μοσοϊ!ως 4ι αι ἴῃ (μἰ5 ςοαά, νὴ ρτο δὲ 1π- 
τ ηἶτ, 

9 κρῶτῆον σξεςηρίων) ἤμίο ἴδηις πολλῶ τε κῶ παχὰ εχοπ- 

801 ροίϊο ἀἰοῖς Οτεαϑ 1}, ος. 
- 
Καὶ 



οϑ 
κι. Δ Μο δὲ Ν ᾽ ἘΠ ΑΥ ΤΉ Ὁ. ,ὔ 

δὲ τὰς ὄνεὶς δὲ τὲς ὠγρίδς᾽ ἐν τοῖς ἐλεσι τξ- 
ε - 3 ΝΑ “ ͵ὔ ᾿ 

τοις ἁλίσκεσθωϊ φώσιν.᾿ εἰγαι δὲ τοῖς ϑηρίοις τέ-- 
᾿ ,ὔ , ψ' , Ἀπ᾿ 

τοῖς ἐπὶ μετῶπξ κέρώξ» ᾧ ταυρηδόν σε καὶ εκ 
3 - ὔ Ν ᾽ 7 Ν δ λ 

εἰγεννῶς μάχοντο. κ͵ὠὶ ὡποφωίνειν τὸς ἱνὸδΕ 
" ,ὔ ω- ;Δὲ ῆν: ᾿ 

ἔκπωμῳ τὸ κέρως τῷτο' δὶ γοὺρ ὅτε νοσῆσαι τήν 
«ἶ ᾽ " ΠΝ μα κα ῥ, "»“ ᾿ Υ̓ Ν ᾿Ὗ 

ἡμέραν ἐκείνην ὁ ἐπ᾿ ἀυτξ πιῶν, τε ὧν τρωϑ εἰς 
- - , »ἫἪ. Ν Ὁ ἊΝ 

ὠλγῆσαι» πυρὸς τε διεξελθᾶν ἂν. καὶ μήδ᾽ ἂν 
΄ ἕξ» ἐς “.ὉἸᾺ -“ ΄ 

φαρμάκοις ολῶγομε» ὁσώ ἐπὶ κακῷ πίνεται. βα- 
ΧΝΥΕ ΤΥ ῸΣ 3 εν, 

σιλέων δὲ τὸ ἐκπώμω εἶναι!» καὶ βαωσιλξ μόνῳ 
ΝΗ τ τ 2,1 ΚΑΛΆ 

εἰγξίσιϑ᾽α! τὴν ϑηρων. Απολλώνιος δὲ τὸ μὲν 9η- 
ἈΜΕΝΝ ἣ Ν . Υ ἐν δέν χυλνᾶ, Ἀν αᾧ 

ρίον ἑωρφικέναι ζησὶ, κωὶ ἄγασίϑαι ἄυτο τῆς φύ- 
ὙΦ ἀτο θκε ον ΕἾΝ ἔκζγυον 

σεως. ἐρομένξ δὲ ἀυτὸν τῇ Δώμιδος, εἰ τὸν λόγον 
“ἷ)΄᾿᾿ν , ,ὔ 

τὸν περὶ τῇ ἐκπώματος προσδέχοιτο; προσδέχο- 
᾿ ἈΝ ὔ ,ὕ ᾿ ͵ 

μα!» εἶπεν. ἥν ὠϑάνωτον μώϑω τὸν βασιλέω 
. δ » δῶ “ Ν νυν 7 Ν δῶ 
τῶν ὀευροϊνθων οντώ. τὸν γάρ εμοὶ τὲ κοί Τῷ ὁ εἶν! 

᾿ " » Υ “ “ 
ὀρέγοντω πόμω ἀγοσὸν τε καὶ ἕτως ὑγιὲς. πῶς 
ΦΡΊΑς ». Δ Η ἌΝ - ς »-“ὝὟ᾽ ͵ὔ ε 

ἐχὶ μῶλλον εἰκὸς ἀύ]ον ἐπεγχϑν ἑαυτῷ τέτε ὁση- 
᾿" χ Δ χω ,ὕ ,ὔ 

μέρα!» κωὶ πίνειν ὠπὸ τῇ κερφιτος τξτε μέχοα 

ὕλης; ὁ γὰρ διωξωλέίτις; οἵ ; κροιπώλης; ὁ γὰρ διωδωλέξέτις; οἱ μιοί, τότῳ με- 
7 

ϑύυειν. 
»“᾿ Ν Α ας ἐδ ’ ᾿ 

δ κῦϑα καὶ γυνωίῳ φασὶν ἐντετυχηκέναι» τὸ 
᾽ -“ ᾽ Ν , Ν 

μὲν ἐκ κεφαλῆς ἐς μαζὲς μέλανι» τὰ δὲ ἐκ 
ἜΝ "δ᾽ ἧ. ν ϑ Ἢ Ν ν᾽ Ν Ν 

μαζῶν ἐς ποῦῶς λευκὼ πάᾶντω΄. κω! ὠυτοὶ μιεν 
ε κα ϑς »-ῃ ᾿ λ [ ͵ὕ 

ὡς δξμμῶ Φυχγεὶν » τὸν δὲ Ἀπολλώνιον ξυνώψωι τε 
εν Ὡ ᾿" - Ν - δ᾽ », « 
τῷ γυναίῳ τήν χεῖρο:» καὶ ξυνεῖναε ὁ: τι εἴη. ἱε- 

δ ἣν" -“ “, ͵] ᾿ 

ρὅται δὲ ἄρφῳ τῇ Αφροδίτῃ Ινδῇ τοιαύτη, καὶ τί-. 
“ “᾿ ᾿ . 

κτετῶι τῇ Θεῷ γιγὴ ποικίλη. κωϑιάπερ ὁ Απις 

Αἰγυπήϊοις 
“ Ν ε »"». -»"ἭἩ 

Ἦν ,μϑον φασὶν ὑπερξαλεῖν τῷ Καυκάσς τὸ 
-“ , ᾿ Ν 

καωτωτεῖνον ἐς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν". ἐἶνωι δὲ 
ς Ν ἈΟΛΎ δ: 2 ᾿ς Ἀ 

ἀυτὸ ξυνηρεφὲς ἰδέαις ἀρωμώτων. τὲς μὲν γεὶρ 
- “ ““᾿» Γ᾿ 

δὴ πρῶνως τῷ ὑρὸς τὸ κιννάμωμον φέρειν, προσ- 
δ. ) ͵ ͵ὕ "᾿ ἄν 

εοικένωι δὲ ὠυτὸ νέοις κλήμωσι. βώσανον δὲ τῷ 
ὙΝ ΣΙ 3 ὲ ͵ 
ὠρώματος τὴν αἰγῷ εἰναί, κιννωμώμε γὼρ εἴτις 

ἀἸΡΝ. Ὑ 5. , ᾿ ᾿ “ ͵ 
αἰγὶ ὀρέξειε, κνυζήσεται προς τὴν χείρω. κα!ϑ'ό- 

͵ ,ὔ ΟΣ ἍΝ -" 

περ κύων: ἀπιόντι τε ὁμωρτήσει, τὴν ῥίνω ἐς ὠυ- 
ΝΕ δ ὐν ἘΣ τι ἐς πον μα 3. -ἢ ͵ 

τὸ ἐρείσασα" κἂν ὁ αἰπόλος ὠπώγῃ » ϑρηνήσει 
Ἵ “2 ᾽ - -“ 

καθώπερ λωΐξ ὠποσπωμέ γη ἦ, ἐν δὲ τοῖς κρήμνγοις ἽΝ 
Ἂ ΒΟ 

ΟΑΡ. 11. τ χᾷν τὲς ὄγως δὲ τὸς ἀγρίας 1 παες 4048, 
με ἀς αἴηπίς ΠΙμεβτιθιῖς {δ ηϊιπηταγ, ΡΓΟΙΙχίπϑ εχ Οτοῇα εχ- 
Ῥοπιιπτ Αοἰίδηι5 ΗΠ, αηΐπι. Ὗ, 52. ὃς ῬΒοτίι5 Ρ. π|. 154. ΕΧ 
ααϊδιι5 ἔλοῖ]ε ράτεῖ , πιη]ος αἹῖοβ εἰε αἰΐπος μἀἶτον ,) ἡπᾶπι 
405 γπογιοςέγολάς ΠΟ ϊῈ νοςδππιι5, 4460 ςοπιιδηΐμηῖ Οπιπίᾶ. 
(δε εεἴδπι ἐξητοητία οὔ πιαρ πὶ ΒοςΒαττὶ Ηίεγοζ. Ῥ,1. 1.}11, 
ς. 26. Ῥ. 933. ὸ 

ΟΑΡ. 11 Ἃ ὧκ μαζῶν ἐς π᾿ λευκὰ πάντα ] ςἀπάϊςδη- 
εἰς ςο]οσῖς [π4ὰ5 Ιπάοίαμε ἔς νἱά πε Οτοῆα5 ἀϊοῖς, [εὰ 4 
πιοπῆτο αιιαὶς Εἰς Πίξίτατ , ΠΙΒ1] 116» π|Ἀ}} Αἰξ : ἤοπ ἀιιδ1- 

: 

ΡΗΙΟΘΒΑΙΤ ν.β ἘΠ Ε ΝΙΤΑ Θ᾿ πο 

Δα, τς ΧΩ ἜΑ ΩΝ 

Αἴο: ρ: λείεγε {γ]πεῆτε8 ἰὴ Ραϊυιδίδας {{|5 Παρ. Π. 

ἙΔΡῚ ἀϊςιπι. ἘΠῚ διζεῖπι δ 6 Π1|511}15 ἰηἴποηζε 
(ΟΥΠΙΙ;, 4110 ΓΔΙΙΓΟΓΙΠῚ ΠΠΟΓΕ, ΠΘΩΠ6 Ράγαπιςς 
ξογατεγ ἀεριρπαπτ, (ὐοπῇςογε νετῸ Ιπάος 

εχ 1Π|0 σογπιι ρος απ: 4] Ἔχ 10 Ὀιθεγῖς ο- 
“Ἠἰπι. δππὶ πεήπι8 ἀθργοίαγο δὰ αἴς, πθα 6; { 
νυ] ποτα Γπεγι, ἀο]ογθια [ΘηΓγα, ΡῈ Ίρηεπὶ 
Εἰίατ ἱποο  πΠΊῈ ΠῚ ΓΓΑΠ [τ ΓΠ1. πος νεπο- 
Ἠἷ5 νἱποὶ ροῆξ. χιας ἤπε ποχὰ Ὀίθεγε 4115 
μαι ]ἰσθᾶῖ. Ἀδρίμπι αὐζοπι 1 οἢε ροςυλιτι ὅς. 

351 
Κορὶ (011 [Εἴτι5 δη!Πια]15} Ῥεγπαμεῖ νεπαῖῖο-. 
ποι. ΑΡΟΙΙομἰ μα τάσις ἔεγαπη ἴα αἰροχιΠξ αἷς, Ὁ 
ὧκ ἀοϊεξξαταπι εα βαΠ6 ργοόρίεγ ἱπάοίετη. ᾿ 
τλϊάε γεγο ἱπεογγορσαηῖς εἰππ|. δὴ ἑδθυΐαπι ἀς 

"4 

ν 

ἑαλ, 

᾿ Ἢ . ᾿ ᾿ Νὺ» . 

Ρος]οδαπηττας ὃ δἀπηητίαπη, γε ροπάϊε, (1 Πιυιῖιις 
Ῥατίῖβ Τπάϊας Ἀερδηὶ πΟπ τπογὶ ἱπίο Π]ΠἘχεγο. 
Εἰππὶ φηΐπη, απ πΉΠὶ π᾿ τ οὐϊαῖς. ροειιπι» 
Ρτδεθεγε ροζοῖ, τὰ ποῦ 5 ρα ]οπα 5: Δοπειπι, 
τὰ ὨΙσΌγαπι, ποππς ψεγο πη πες ἰοηρε εἴ ἢ- 
ὈΓΠΙΡΙ͂ φιοιίαϊε ροτιπι ες 
Ἑγάρυΐαπι νίαιιε ἐχ σοῦπιι 1110 ὈΙ Ιταγαπη πὸ- 
ΤῊΟ ΘηΪπΊ. νῈ ΡατΟ , ὙΠΟ νοτταῖ πεγῖῖο , ἢ ἐ0 
4υιῖς ΠΟ ΓΙΑΤῚ [δ ρατίαταΓ, 

᾿ 

ΕΟ ΕΠ ρογαζηγΠΊ, ἃς 

Η.. ἴῃ ταθ]ογουΐασι φαοαιις (ς ἱποϊ ἀπ ρεγ- Παρ. ΠΙ,ς 

μΐδεπι, ἃ ςαρίτε νίχας δ πιαπηπιᾶβ ΠΙργαΠη 
ΔΙΠΊΔΠΊΠΊΪ5 γΕΓΟ δὰ ρεάεβ νίημε αἰθαπη τοΐδηη. 
Αἴας [8 φυίάεπι ἡμαῇ ἐροξῖγο οὐ]αῖο ἤιραπι 
τρις, ΔΡΟΙοπΐππι γεγο πιᾶπαπὶ Πηῖι- 
Πιεγοαΐαε ρογγοχις, χιαο εἤδεισηάγιπι. Τὰ- 
115 πεπῃρε Ἱπάϊςας ψεπετὶ ίδογα εἴ, παίοϊτιιν-, 
4πὸ μᾶς γαγὶϊ ςοἱογῖ5 ἔθπχπα,, ἄσας ΑΡΙ5 
δριά Αορυρῦοϑ. 

μ- Ολιιςαῇϊ ραγίεπι ξ Πιρεγαις αἰτιηξ, 4186 ΟΔΡ ΑΥ̓͂. 
τυδγαπι γεγίιβ πηᾶγς ΡουτρΊταΓ : ες νετο 
οδηι ἀπο 5 ἀγοπηδατι ΡΈΠΕΓΙΡι18 ΠΟΠΠΓΑΠΊ. 
Μοητῖς παπίσιδ νεγςοϑ ἔεΎγα οἰ ΠΠα ΠΟ ΠΙΙΠΊ, 

ἴάαιιε ποις ἰαγπιθητῖς ἤπῖ]ς εἴθ. Ατοπηᾶ- 
τὶς αὔζοπα Ππΐπς ἀοσιπιεπίαπι εἴα σαργϑηι.. 
51 4ιἷ5 ΘΠἰΠῚ ΟἰΠΠατηΟΠημΠῚ σαργᾶβ ΡΟΥγΕχο- 
τίς, ταηιᾶπη ολζατ5 ἀἀπημγπηιγα δίς πηᾶπα] 
δκαδειηΐεπι (Ὁ είαγ, παγο5 1η πα ᾿πτεπάθηβ. 
Ετί ραΐϊογ εαπὶ γείγαχεγῖζ, Ποη {Εςι5 υ τιτα ]- 
τατ, ας ἢ «ἰοῖο ξιϊῆς ἀπΠγαξῖα. Ἰη ργαεςοῖριΠις 

: παν ΤΥ ΡΤ ἘΉΤΑ  ΤΤ. Τ 
το αττῖς βΗΠε 14 Οριις., ξεπιίπαπιαιε 1|14πὶ βι {Ὁ εχ δίῤᾷ, 
4.86 ρορι]ῖ ἔΑ]]ἐπάϊ σςαιία Πιρεσίοσίθιις Ραγιῖθιβ ςοΟ]οτεπ», 
αἰγιπιϊπαυχευο ρροιουρ : 

2 καϑαάπερ ὁ Απὶς Ἀιγυπήίοις] 1 ιεπιρε “Ἵρίπ νατὶϊς Πρυτίς 
ςοἰοτιθυαμε ἃ πδίμγᾶ αἰ πῥδιπ Τροστεθας εἴτ. ν, ϑιγαῦδο 
1. ΧΥΤΙ. Ρ. 807. ΡΙμτΆτο, ἂς 1, ἃς Οὔτ, Τλιοίδη. 115. ἀς ϑαςτῖ- 
ἢς. Απηπιΐδη. ΜΑτς ΘΠ ἴη.].22. ϑαῖα. ἱπ Σερωσ:. 
ΟΝ. ; τὸ κατατῶνον ἐς τὰν υϑρ. ϑαλ.} ἀς ἕς 

ΡΆτῖς Οδμοδῇ νἱ ἀε ἤιρτγ]. 11. ςΔΡ.2. Βη. ; 
2 λντᾶ ἀποσπομίνη ] νἱ 4, 44.1.1, ο8ρ. 4.0. ποῖ, 1. 

ὦ] 

4 
ΐ 
δὲ ἢ 

ΕΝ 

δ Υ 

᾿ 
᾿ 



ἐθ ἧτες ἀὐδι σνῖι 

νοῖο πιοητίς ἐπυτγίξεγας αὐογεϑ {ΠὈ]Ππῖος γ]- 

ἅδε πΑίζΠΠΓΕΓ, αἸαοαις [ρεεῖεϑ σιιαιηρ  αγῖπηᾶα : 

Ἰρετ5 δύ θογοϑ ἴτοῖπ. αῖδιις Ππηϊαε. Ῥιδεθοης 
οαταγαπι, Νεαιο [ Ὀοηὶ 1] νἱτὶ 1 ςαϊπαπι» 
ἀγθογιπι πιάχίπηθ 1146 Ππ|1165 {πτ ργδεῖεγ- 
τηϊ γε, ιοά εο, 480 80 1ρ[15 ργοάϊπιηπι οἰ πιο- 

τ ἄο απ πἀςαθο. ΡΙρογβ ποιηρε αὐθογ 1Π|{1- 
ταὶς εἴ αιιᾶπι Ογᾶςοὶ σπο ἀρρε! απ, τα πὶ 
φεἴογῖς οπιπίδιι5, ἔπ ἔγιεξααπι γαςοπηῖς, Νὰ- 
ζεται δυιζοιτ ἰπΙοοῖς ργδογιιρεῖ5, που πῖδς ἰπ- 
δος ΟΠ] Ὀ1Π1ς5,, ΝΌΙ {π|ΐάταπι ρεγ δ θταγ ρίεδες 
ΠΊΟΠΓΣ μαβίτατε {ρεϊπηςας, δέ χυϊςαι! ἴῃ ἐο 
εἴ ςαπιεγπαγιπι. Ἐδ5 διιτοπὶ τπαχίπηὶ ἔαςϊςη- 

“ιοοηὰ Ἱμοηίατη ΡΙροΓ νἱπάοπηίαῃτ ςἀπίδις δζ 
Ἂ ἰδ ἰἸδοποϑ αὐ ἱρῇβ αγοεπε. ΤηΠαϊαίατ επὶπιἢ- 

πηΐαο ἰθο: φθορτοῖῃβ νὈἱ {ποτῖς. πιράϊεϊπας οαιι- 
Ὶ ἴ..,, παπὰ πιουθιι5 οἰπ5 να κοῇοι. ο: (αγΠο5 [δε 

' εἤῆείαπε: “Ἔπεχ νεῖο, εἰδὶ οἷ ἀπ σαιίίὰ [φαίτοπι 
ἹΠῚ ὙὉ] Ρίεγ (δ τίει πἴππι ΠΕΓΙΟ5, ἃ ῖ 

δὸς ταργθας νοπατὶ πεῆι 
τ: τπαπε,, ΠΛ Πἰς, {πο ά βιρετεῇ Εἰ ΨΙΓΙΠΠῚ, 

πηρῃῖε5. ὉΠ ταπιεη ΠΟΙ πορΠρθης 
δα Βοπηϊπος, [δά δεπίρπα {01 Παθς αηϊ πη] 1 εἰ 
{δ (δπείθηζεβ,, εογιτη ἐπδ που] σαί Πα [5 
Δάπιογ 5 Ιθοπος ἀεςετίδηί.. Νεπιρο: {πᾶς (πὶ 
ΟῬίρετῖς αγθουῖθιις δογαπταγ ἴτὰ (6 Παῦθπί: 4ο- 
ςεάδηζος Π41 Δ αγθογαϑ πη ρατίς πηοηκϑ ἰη[ε- 
τίογς., ἔγιξεαίαιις 40 115 ἀδσογρεηζοβ, Ῥάγας 
«υιαίθαπε [00 ἀγθουίθιις ἀγεαϑ ἕαςὶ 
65 Ρίρεῦ σοπρσογιη, αιδῇ καί 
οἰδηζοβ, νὲ γοπη Π0]]1π|5 ργεαὶ, ὁ 
Βουηίηος ἔμείαπι, διἰπηϊί γεγο Ἔχ σοῖς [ρεπο- 
τἴθδιις ἴσια ἱπαςςο 5 ἀείριςίοηζος {Πὰ.. πο- 

ΠῚ ΡΓΟΙΙ- 

δὰ Ἰπάογιιπι ΟΡ 5 ἐπιϊταπίιγ, ἃς ΠΟ ς ὀυΩΝ 
ΠῚ ταπηίςι]ο5 ργοϊεζϊαηξ δίαις ἴπ ἀγθαβ 

ςο, ἔσγιιης, πᾶ] δυζοπα, νὉ] ἀ165 Π]πχῖτ, αγο- 
τἰς ἀσογιο5 ΠΕ]1Ὸ Π ἀξ μ {το διιβεγαπι, νι 

41 οἵο ἱπίεγεα ὅς (ΟΠ Ὸ ψαςδΙΟ ΓΙ. 

ΤΡ 

διυιρεαο ποηίς ρἰαηϊςίεπι ἢ πὶ δ᾽ ΟὈΪΔίδι 4- 
ἴὰπτ, Ρἰαγίπιῖ5 [ΟΠ]ς ἰητεγίβέϊαμι. δαμπὰ Ρἷς- 
πἰ5. ΕΠἴξ διζοπὶ φαγιπι αἰϊας ΟΠ ζπιας . ἅ- 

15 ὙᾺ Θδηρο ἤυιπὸ ἀδιπαίαβ., ἤπια] 

Ο3Ρ.Υ. 

ἀπ. ἱπαπθ. 

ἜΠΥ ΑΥΝΝΕ ΝΕ. 5}1 5. 07 

τῷ ὅρος λίξανοί" τε ὑψηλαὶ πεφύκασι, καὶ πολ- 
λὼ εἴδη ἕτερω, καὶ τὰ δένδρα αἱ πεπερίδες » ὧν 

γεωργοὶ πίθηκοι. καὶ δὲ ᾧ εἴκαφξαι τῶτο πα- 
ρέτως σφίσιν, ὃν δὲ εἴρηται τρόπον ἐγὼ δηλώ- 

σώ. τὸ δένδρον ἡ πεπερὶς εἴκατι μὲν τῷ παρ 
Ελλῆσιν ἀγνῷ, τά τε ἄγλω, καὶ τὸν κόρυμξον τῷ 

καρπϑ» φύεται δὲ ἐν τοῖς ἐποτόμοις . ἕἐκ ἐφι- 

κτὸς τοῖς ἀνθρώποις, ἃ λέγεται πιϑήκων οἰκεῖν 
δῆμος“ ἐν μυχοῖς τῷ ὄρες, καὶ ὁηατιοἰυτῷ κοῖλον. 
ἃς πολλῇ ἀ Ζίως οἱ Ἰνδοὶ γομίζοντες ἐπειδὴ τὸ πσέ- 

περι τ λα ς ἰῳ τὲς λέοντως π᾿ ἀυτῶν ἐρύκε-. 

σι κυσί τε καὶ ὅπλοις. ἐπιτίϑετωι δὲ πελεὸ 

λέων". νοσῶν μὲν; χ φαρμάκε, τὴν γεὶρ νό-. 

σον ἀυτῷ τὰ ΤΝΒ ἴσχει τοῦτα" γεγηρακως δὲ 
ὑπὲρ σίτε;» τῆς γῶρ τῶν ἐλάφων καὶ συῶν ϑήρας 
ἔξωροι" γεγονότες, τὲς τιϑήκες λαφύσσεσιν, ἐ ἐς 
τῷτο χρώμενοι τῇ λοιπῇ ῥώμῃ. καὶ μῆν οἱ ἄνϑρω-. 

ποῖ περλορῶσιν » εἶλλ᾿ ἐυεργέτας ἡγέμενοι τοὶ 9η- 

ρίω ταῦτα, πρὸς τὲς λέοντας Ὅπερ ἀυτῶν αἰ- 

χρμὴν αἴροντωι. τὰ γοὶρ πρωττομενω περὶ τὶς πε- 

περίδας ὧδε ἔχει ἥ: προσελϑόντες οἱ ἱνδοὶ τοῖς 

κώτω δένδρεσι", καὶ τὸν κωρπὸν" ὠποϑερίσαντες, 
- -“ Ἁ Χ ͵ 

ὥλως ποιξντῶι μικρῶς περὶ τὰ δένδρα » καὶ τὸ 
τε ν " Ν 2 ᾿ μ “ “ς Ἢ 

εὐήον 1" ὄυτως ἀνα". οἷον ῥιπήδντες, 

ὡς ὠτιμόν τὶ καὶ μὴ ἐν σπεδῇ τῶ, ἀνθρώποις" ̓ 

οἱ δὲ ἀγωϑεν καὶ ἐκ τῶν ὅσαις ἐρεωρακότερ " 

ταῦτω. νυκτὸς γενομένης ""» ὑποκρίνονται τὸ τῶν 

Ἰνδῶν ἔ ἔργον, καὶ τὲς βοςρύχες τῶν δένδρων σε- 

ἤν τῶτες: ὑπῆβσι μανόν ἐς τὰς ἅλως. οἱ 

τνδοὶ δὲ ὦ ὠμῶ ἡμέρῳ σωρεὶς ὠνωιρξντωι τῷ ἐἰρώμα.- 

τος, ἐδὲ πονήσαγτες ξδὲν » ἀλλ ῥάϑθυμοί τε καὶ 
κω εύδοντες. 

,ὔ .Νᾳι ΨΚ ΔΝ» ᾧ 

Ὑ ίενης ὃ τὸ ὁρδς πεδίον ἰδεὶν φασι λεῖον, 
͵ὕ ᾽ ͵ Ι ͵7 “ 3 

κατωτετμηήμεένον ἐς τὠζξρες᾿ πλήρεις ὕδωτος. εἷ- 
δὲ 3 “" ᾿ ΝΥ ͵ Ν ἴὰς . 

ναι δὲ ἀυτῶν τες μὲν ἐγκαρσίες, τοὺς δὲ ὀρθαῖς, 
ΕΥ̓ λΥ͂ 3 - “᾽ν ͵ Ἂν 

διηγμένας ἐκ τὸ ποτῶμδ τα Γῶγδν. τῆς τε 

3 αϑἣ εχ αὐ 4ε Ιπάϊ|5. ΠῚ. ς.37. ΝῚοπετίας οὕ- 

ι {ετϊιατ, εἶτοᾳ βυιυΐππι δήσγαρηον ἴπ' Τά ϊα πιμίταπι ἐῤαγίς παίεί, 
ἊΝ Αγδδίσιπι θοηίταιο Ἰοηρε Ἔχοεάεπείσ. 
Ἂ ΤΑ πιϑήκων οἰκῶν δεβος] [ρπίαγηρ ρίεδες ἀϊοῖταγ ϑοΠπο 

ῬοΙγμΙῇ, Ρ. 38. ϑίπι}1 πιοὰο ἐς 4115 φηϊπιδ! θι5 Ἰοφυιπία 
“ἡ Ῥαπῆπι: μυρμέκων ἐγοριὶ Τλιοίδπο ἀϊοῖτας ἢ ἴῃ 7Ιωγο Με. μύρ- 

χες δ γῆς τρατὸς ὃς Απιβο]. ; 11. ἔϑνεα μελιοτάων Ἡοπιεγο. 

β. οἱ χοιφογρύλλιοι ἴϑνος ἐκ ἐκχώ σὰ ὅν ἱπιοπὶ ἱπ ΡΙ Ὁ... 
Σ »26. δος ς ἴϑνορίχυρὶν] Ιοε].1, 6 Ὁ ΠΙΙΠῚ ἔϑνΡ! ἴϊο-. 

ἌἍ[Ο Ί ΠΟ ΘΟΡ 1, δίπουν, Κα το, 10 {πηρηαδιϑ. 

ἢ ζῳοτόκα, ΠῚ; [1 νυ ἜΠ ΔΝ ΠΣ γέ ἢ τς 
τ ; πιϑήκῳ λέων] ΘΗ οἴσας ΠΝ 
ριϊϊαιε πιεάείαπι μα} βιὰ μὲ ἐοηεπι, ῬΗΠῈ 

Ρ. 11 διαδάς, ἀιΡιίη. ὙΠ, 19. 40] 1γι (6 (ἐπεί ῥορὶ- 
αὐ ἐο φρρειὲὶ τηῖτη, μογίνε μέρ ἽΝ 

᾿ΡύεΣ πο ἡγλϑι;- ἧς «ἴδ .19. 
ΥΡ 

ΕΨ, 

υς 

“- 

6 ἔχει ] ἴϊὰ ῥτο ἔχοι εχ Ῥῃοτῖο γο(ογίρῇ. 
“ δένδρεσι ΔΡ. ῬΒοτίμπι [ε ρίας μέρεσι: ἔεγτὶ ταπιεη δένδρο 

σι Ῥοτεῖ, ϑεπῇις εἴ, εο5 δά ἀτθοτος δοσδάογε ἦ 4 ροδιὶς 
ΠῚ ἰοεῖς ̓ «ἀ 4105 ἘΞ [ε βαοι5. 

8 χὰ τὸν καρπὸν 1 ΟΠΊΏΪπῸ ςΟηΐμΠδο χὰ Βῖς πεςεῆατία 
εγᾶτ, πε εχ Ῥμοιῖο ΡμιΠοἴγατο τε[πἰτυῖπηιι5, Ἔχοίάογας εαὶπὶ 
ἴῃ εἀα, ̓ Ρυϊοτίθαϑ. 

9. καὶ μὴ τ νάμν τοῖς ἀνθρώποις] νἱὰ, αὐ ςρ. ΧΧΧΥ. 
ποῖ. 17. Ὁ 

Ἵρ ἊΝ εν τῶν ἀβάτων ἐφιωρακότες ] καρ οπαϊτεῖς. ὅζ καϑεω" 

μακότες Ἰερὶε ῬΒοτίι5. 
τι νυκτὸς γενομένης } γενομένης ὉΠΎΪττς ἰάοπι, 

ΟΑΡ. Ψ. 1 κατατετμημ. ἐς πη ῇ Μπα ἀε Αεργρίο, 
ὃς ξοΠὶς ΟΝ Ϊο ἀοτίματίς ραζηι γ οτογερ, νἱ ἃ, Τἱοάοτιπι 51- 
οὐϊμπι]}, 1. Ρ. 52. 

χώρας 



οϑ 
͵ “ 4 ἭΝ Ν δὴ ΡΞ , 

χώρας ὅρλὼ ἔσως οἰοὶς τε πεόίοις ἐπώγομενός - 
ὉὐΌν. ε ὃ ͵ὕ δ δὲ Ὁ ΝΜ ἀν ψζε 
ὁπότε ἡ γῆ διψώη. τὴν δὲ γῆν τωυτὴν οἰρίξην 

» ξεν 3 ἣἣΝ ᾿Ἁ,« ον κο } 

φασὶ τῆς τνδικῆς ἄνωι, καὶ μεγίτην τῶν ἐκᾶ λή- 
ἃ Ρ « -“Ὰ «ὃ. -“ δἰ, ἣ 

᾿ ξεῶν. πεντεκαίδεκα ἡμερῶν ὁδᾷ μῆκος ἐπὶ τὸν 
᾿ ᾽ ἶ ΞΟ ΠΕ ὙᾺΝ 

τάγγην ὀκτωκωίδεκω δὲ ὠπὸ ϑαλάσξης ἐπὶ 
“ “ τ Ξ ͵ δ ͵ 

τῶν πιθήκων Ὀρὸς . ᾧ ξυμπωρωτεινεὶ σπεδιώς. 
Ἢ ς ᾿ κῇ Μ 

πᾶσα ἡ χώρω μέλωινώ τε καὶ πάντων εὐζφορος. 
᾿ ᾿ “ΠΩ. - -“ « 

ἰδεῖν μὲν γορ ἐν ἀυτῇ «ἀχυὰς, ἀνεσῶτας ὅσον 

οἱ δόνωκες » ἰδῶν δὲ κυώμες τριπλωσίες τῶν Αἰ- 
δ οι Ἡ , ν; 

γυπή]ϊων" τὸ μέγεθος, σήσωμον τε καὶ κέγχρον» 
ἊΝ ἈΝ ᾿ ͵ 

ὑπερφυᾶ πάντώ. ἐνταῦϑω καὶ τοὶ κάρυα Φυε- 
ΙΝ τὐσπρδις ρα εν ἰν τς 

σϑαί ᾧασιν, ὧν πολλοὶ πρὸς ἱεροῖς ἀνάκειται, 

δεῦρό. ϑἀυματὸς ἕγέκα. τες δὲ ἀμπέλες 

Ἶ σϑωε μὲν μικρεὶς ν' καϑ'άστερ ἱ Λυδῶν τε 

καὶ Μακόγων᾽, ποτίμιες δὲ εἰναι καὶ ἀνθοσμίως ἡ 

δωξ τῷ ἀποτρυ[άν.. ἐνταῦθα, δὲ καὶ δένδρῳ φασὶν 

ἐντετυχηκέναι» προσεοικότι τῇ δαφνῃ". φύεσθαι 

δὲ ὐτῷ καλυκω εἰκασμένην τῇ μεγίφῃ ῥόον καὶ 
3 » »" , ͵ [ ἣ “ἷ 

μῆλον ἐγκᾶσιϑιι τῇ κώλυκι» κυώνεον “μὲν. ὡ-- 

σπερ τῶν ἑωκίνϑιων ὶἱ κωλαὶ", πάντων δὲ ἥδι.- 
τον 3 ἘΟ ΒΊΝΜ - Ὁ 

κὸν, ὁπόσω ἐξ ὡρῶν ἣ ἠκεὶ, 

,ὐΣ Ὴὰ δὲ τὸ ὕρὸς δρωκὀγτὼν ϑήρῳ" 
τῇ ἥδ: ἜΝ ἰ.. ἵχοτ ὁ "» δ ᾿περιτυχῶν Φασι, περὶ ὧν ἀνάγκη λέξαι. καὶ 

γὰρ σφόδρ 
πως ἀλίσικέγωι κοὼ ὡλώσεται, πολλιὸὶ εἰρησθαετοῖς 

εἶ ἵ ΔΉ ΣΝ ᾿ ν ὦ 
ες ὑπὲρ μὲν τὰ λωγῶ; κωὶ ὁ- 

Εν ΄ ἐν ΕΑ »" . εὐ Κ΄ 
ἐς φροντίδα βαλλομένοις τοαῦτω" ἡμες δὲ πα- 

᾿ ἈΦ ΎΣ μληις : ; 
ΘΟ. Ὁ τοι εὐ» νΝ ἐν». ὕ 

ρελϑ᾽ ἕν λόγον γενναίας τε καὶ δαιμονίῳ ϑήρας, 

εἰφϑέντα, ἐς ὃν τωῦτω μηὸ Ἴ τῷ ἀνδρὶ Ἶ πώρῶλ 

2. τριξλαείες τῶν Αἰγυληων} ἔλθα Αεργρεῖα ἀε[ονδίτιις 
ταοόρατ. Ἰ. ΓΝ, Β1Π, ὁ, το, ὃς εχ ε0 ΑὉ Ατεπαθο ἷ. Π|, Ρ.. 72 
δὲ ϑιταδοπε ΧΥΤΙ. Ρ.799. Ῥ]ἰηΐο Η. Ν. ΧΥ ΤΙ, 38. Ἴλπῖδα πιδ:. 
φηϊτιἀϊηὶβ εἰς) νὲ εχ ἐἃ Ροουΐᾳ ἤλης, {με εἰδογὴα ἀϊσιπτ, ν. 
δίγαθο ]. ς. δης ἔλθαπι πὶ ΑἊρυρῖο [(Οἱάπι ὃς [ηδ]5 ἱπιιεηῖγὶ 
ἀϊοῖς τάεπι δέγαθο ρ. 823. ϑιαρεη δε γεγο ᾿πασπίϊι ἀἰπῖ5 ἔθ ας 
Ἰηάίσας Βαθεβ ἀθ!!πεατὰϑ Ηοστ ΜΜδΙαθάν. Ταῦ, 12. {, 

3. Αὐδῶν τὰ χρη Μαρόνων ] Δέφεομες ἀϊέξλὶ αυἱ Πιρετίοτα Γγ- 
ἄτας ἰοςα πα Ὑπιοὶὸ μαδιταρᾶης » Ζγάἐ 40: ἱπξεσίοσα ἱποος 
1εθαπείοςα, ἴειι 4 πιαῖο νεγρεηῖα. ϑεάε ἤεσε ρ]γῖρις 
ἐρίου βτ. ΒραπΒ πηι. οὐδεν, δά ΟαΠἸπιαςτι Ἡγπιπ, ἰὴ 
Ῥοἰππι ν. 259, ϑ8ὶς ἴῃ νῖτα διοορείϊαμί ΡΏΙοἴτατιις σ.Υ.. 1γ- 
«ον ὃς Μίχεοπας εἴϊαπι ἀϊείπρυῖς, 

4 ἀνθοσμίας  ρτορτῖο εἰξ θέρει ὁάογ  ἰμθὲ, πότιμος χρὴ 
ἀνϑοσμίᾳς, νἱπὶ εριεΠεῖα. δι ΠΙ Πτὲν ἱαπριιπῖιγ ἀρο ἃ ΡΟΙΠ:- 
ἔεπιὶ 1.1. ς, ΧΙΙ, Γι 18. ὙΡ] ἀνθοσμίας σρροπὶ Υἱ ἀξειγ τῷ ὀξίνῃ 
φοἰάο., 4ια,τα γεοεαδά νἱλὰ Ρ]ετίππααε : αἴαας ἴῃ τα] δεῖς 
οἄον χισήαςε πηΐπιι σταῖς, Νεπιρὲ πος ΠδῚ νυ], νἱπα πα η- 
ἀϊουπιν εὔαπὶ ἐεσεὲπο πηι ἀςείςεῖι. 

ς πρόσεοικότι τῇ δάφνῃ} οπιπές Παῖς ἀεί ΟΡ οΠΐς εἴτ 
εὐπιβαπεῖαα (λεῖς οχαδὲς σσπιοπίμπης οὐ ἀε! πεδτίοπὸ ἔτ. 
ἔζας Ἰπάϊοῖ, ιεπὶ λώάγρο !4ν: γοσάπι πιοἀεξηὶ, 14. ΘΑξοῖ- 
δπὶ Ὁ Οττα]. 1, ΡΙαπίατ, Ηι. ς.12, Βοπεπι ΗΠ, Νοτασαῖς 
ἵπάϊαε στίεπίαϊ!ς Ρ. 115. ' σ' " 

6 κυώνεον μὲν 1 χιλργη)λ ταὶ αἰπῖις,, ύαπι ἔδεγμἑδηγα; {5 
Ταπὶ οπἰπι σοϊοξετὰ ἐτξεις Μηῆβο 404 εἴτε αἷς Θαγοῖαθ αὖ 
Οτία, Ἐπεαιιε κυάνεον ἔρεοῖ οὶ πἰῤγὲ ςο] οτῖ5, ποτιιπι, Ἑ 
{γοἢ. κυάνεον μέλαν. ὅς ΤΟΙ οπγ, Ρετῖερ, ν. τ]. ἀτοῖς ἃς πᾶ! 
ὑπὸ χρόα κυαγέμσι: αῖος ποη πάπας ἃς Ασταϊορος δῖτος π0“ 

ΡΉΝΟΥ ΤΑ ΑΥΤΟΝ 5 ΘΙ ΒΕΓ ΤΑ 

διπιΠἴεγηις Ἐει5 Αὐϊθημς τ΄ Ἶ 

1 

110. Π]. ο,6. 

ὧχ ἀρτῖς Πηϊεη 15 Ἱπίδγπϊθηζος, ὅς αργὶβ ἱΠηπΊ1- 
τί [0]1τ85.,. {1 σᾶ π40 ἤει ρατίατηγ τεγγα, Εἰ- 
{ξ δυζετη 1Ππππὶ ἀρυυιὴη Οπιηὶβ [πάϊα6 ργᾶθ- 
ΠπαμΕΠΊπτιιπι, πιαίογεπλάιιξ 1π θὰ ΡΙαπίςΙο ΠῚ» 
μαὰξ ἀατ. Ουϊηάεοϊπη ἀΐεγιπι ἱΠΠογὶς 
[ρατππὶ αὦ δησεπι εἰς νίημε: ἀξςοίη αἷι-᾿ 
τοι ὅζοίϊο Παάϊα α ππατὶ δὰ τποητεβ νίχαε ἢ-. 
ῥηίατιιπη, ἰπιχία ΔΠΡΣΡ ΑΜΙΘΙΡ κρσῖεις, ο- 
ἵπηΐς ρόῦγο ἴΠΠ| 6 ἀροὺ πίργίοδηβ εἰς, οπηηιππι- 
6116 ταγιαη Γογαοϊ ταις, ΨΙΔΗΕ ἐπιπὶ ἴς ἴῃ 
60 {ρίςαβ [αἴπηῖ } ἀγιπϊπηπι ἰηῆαγ ἐγείϊας, 
ΜΙ ΠΠς ὃς (αθ45 {ΡΟ Ἀφρυρεῖβ ππαϊογος. (8- 
ἠδμο ὁ δ τίσ, οχίπηίας πιαρπϊτά1- 
τὴ5 οππῖα. Ηἰς πόσις, νερῇ αἴμηῖ, πισοθο 
«τείοππξ, σα πο] πημϊτας ἀραιὰ πος ἱπτθπη-ο 
ΡΙΙ5 ΑΠΠογυαηται, νι δἀπηϊγαιοηὶ πηϊ. τες 

ΤΑ 0 ῬΏΠΙΟΟ ΠΠΑΧΙΠΊΟ {1Π| 
τοπα Ρομλμπὶ ἤδογογς ςοἷοι 
(15 ῬαΪολιοττίπια εἢς (οἱεηὶ πγασηΐθο- 

ταπὶ,. οἤσαας ἰοπρα {παι ΠΠπηιπὶ Θοιπὶ ο- 
χηηἰμπΊ, αιᾶς ἂρ Ἡοτ]5 ποδὶς νεπίτιητ. 

᾿ἸΠτογ ΗΠ αἴαπε, ἀέ αυΐδιι 
ἐοος ἐἢ. Αδιαγάπτι αι ῥρε9 

ἔμογῖς, ἀξ Ἱέρογὲ ὅς ιιοπιοίο φαρίατίιγ τρίτο 
ῬΟΠΙΣ φιάπαρ! γιὰ ςοὐ αἰ ποητατὶ Εο05, Ππ| 0815 
δά ἐπγδὸ [πέγε: ἢ 5 αΓομὴ ἤγοηπᾶς ἀάέο ὅς ρ]α- 

"π6 ἀἰμίπαε νεπδιι 5 ΠΠΠογίάτη ρυδοιοσίγο, πα 
νῖγΟ αὐϊάδηη περίοδλπι, ὦ 6 ὅ1|Ὸ ἰπᾶος ΟΠΊΠ 

-" ΝῊ 

υἱπιαδς Αὐἀάδ Ὀδ(ετγιατα ϑαἰπιὰίο δὲ ϑοϊϊπ. Ρ.93. 97. Ξοά 
ὅς ὑἀκένϑων αἱ καλαὶ μέλαενει. Ἠϊης ὈϊοηγΓ, Ρετῖοα. ].ς, ἦγα- 
οἰργέξο ςοπιρατᾶὶ Ιμἀοσιπι ςἀρΊ Π πὶ, 4 Εἰς Πἰ ρουτίσηαθ τὺ 

ἐπϑδομένας δ᾽ ὐακύϑῳ 
πιοτάτας Φορίασιν ἐπὶ κράτεσῷιν ἐϑείρας., ὠ- 

δΝ οςς Ηρ ροῆπα ἔδηρεῦ ; ᾿ 
ἴ Ἐξηωα, ἐλιμεραεε ἐγρέίαενν ογώτο ἐγχοίπεδοὶ, 
Οοπιδε τὸ κυάνεον ΡΑΠΊπι εἰίαπι τε δυιΐτας 4 ῬμΙοἤτατο ἴπ 
Ἱπιδρίπιδης, 8ις ὃς δρώκοντες κύαγσε ἢος εξ μάφγ δριιά Νῖ- 
ὈΔπατιπὶ, - ΠΡῚΝ ' 

7 αἱ καλαὶ] Αἰαΐπα ᾿ιαδεὲ αὐ καλ... 1 Χ 
πιᾶπιι {πρΡΡ]ειιογαϊ ΠΟΠΠΕΠΊΟ κάλυκες , 410 [8 
Μοτοῖες εἴ. ΨΈγιπι Μ55, ΠΌΠΙ οπιπες Βαδεπε καλαϊιοά 
ὅς Ῥῃοειι5, ὅς {δη(Ὡ ἰρίε ργοβασ, ὶ 

8. ἐξ ὁρῶν νετάπι Ιεξεοπεπι δ ΑἸ τις ὃς ΜοτεΙ], ἐχμῖδιις 
εἴα. οί ταπιση ΡΟ ἈΒΙπιιςοίαϊπι Μότε]]ι5, ἀμ ες ; 
{εἰ ἐξ ἐρῶν, φρλε ἐὴ τὐϊο γηομῖθ μα θεαί ὉΠ πέννα τε τδραητί δι. 

εηϊὲς ἀμπζεπὶ ἐ πἱοηίὸ ἀταςοηιιηὶ Οα 

ὦ 

ἕξ 

ΡΙ ΠΥ 

θυ δάϊτῖ5 ὅς ἱπεάιτῖξ, ϑεηῆιβ ἈΠθ 61 ε ΠΊΕ ἮΝ ἈΝ 
εὐγῶν, ὅς Δοτὰ Ρβγαῖίς ὅσα φέρειν ὅρῳ χα Ἠὸ οὐαὶ σηρὰ τρρήβαιει κἀξένανε,. δὶς ποῖον ἸᾺγ τρ. ΧΧΨΤ ἐχίμα 

ῖ; 
᾿ ὡὲ 

φοιηπιθας 



{.1Π.ς7. ἌΡ δι ὄν τῖ 

ες ροπηπιεπέε! ἰαπίταο. Ὀγαςοπαπὶ ΠοπΊρα ἰῃ 
{ΠῚ ΠΊ ΕΠ ΠῚ Ρογγεέϑις ΠΟΥΡΟΥΊΡι15 ΟὐΠηΪ5 αι] 

{ιςεϊπρίταγ Ἱπαϊᾳ, Ῥίεπδεαιε ΕΟΓΙΙΠῚ ΡαΪπάς5, 
Ῥίηί δε; ΤΟΠΓ65.) ΠΕΘΙΙΘ ΓΕΠΊΉ]5 Ὑ]]π5. 115. νὰ- 

ὩΣ Γ Ἐεραϊυῆτος «Ἰὐμεῖῖ Ιεπῇ ἤππι ππαρίϑ, 
; Ἰάϊηο  συδίτογαπι, ττϊσίητα,, πος ογα., 

Ὶ ἀγακαςηῖς ΠπΉ]ος (πε. 

᾿ ΠᾺΠῚ Ρίοηίγιο ἰροξιας, δοῖπις ωωμ ἢ: 
ο ιςοποῖη επἰπὶ ἴῃ Αὐ]ὰ4δ. τπχία ἐοηϊοπὶ 
᾿ἡερυμθμαρν Εν: αἀἰχίε. ΑΙ νὸ- 

ΦΣ Ἰαρίαος (ἃ ΠῚ Βποὶ ἀπ᾽ 

ἵΑ αὶ Υἵπιαις Ὁ" ΠΊΑΧΙΠΊΔΙΠ εΠξ, 

᾿ εὐ ὦ γοος νείτογ » πεπῖρε ἄτασοπες 
ὙΓΡοταπῚ ἱπρ μι δ ι5 {ρ τίς ζώνας μαῇ, τε- 

; ΜῈΝ 

τ 3. κενὸς δὲ] δά! ἰξρβειυκανεχ Θοάϊθίδιν ποῆτϊϑ5 «ἀάϊάϊαναν. 
4 τριακοντὰ ἼἋ μῆκος 1 σοπίξητίμπε η ἤδης ἱπάϊςοτιιπι 

ΠῸ ΠῚ πΊο Αραιβαγομί 65 ὅς δέτᾶδο, ἱ ἱπιὸ δ[1δὲ 4υο- 
διδῶ Ἰοηρίτυ Δ πῖς ἱπαεπίτὶ ραἤηπι τεϑπειγ ΔυτογΘϑ5, ἐς ατο- 
ταπὶ ἴοσα αἰ] ρεηῖεγ οο]!ερῖς πα’ τ ἀλλο ΡΙ1. 1, ΤΙ, 
8 13. Ῥ.430. ὄν 

ἢ κὰν ἀυτοῖς ἐκ ἀνίξηκε μδιδῆνεν ΠπΕεπρα σίήβαι ποη 
τΑΠΊΘΠ 811) γε ἀδίποερβ διιάΐθπιιθ, Ὀεῇ ΐ 
εἰ ΡΙΙπ. Ἡ. ΝΟΥ͂ ΠῚ; 13. 4ιοά εγήδαίος τὴ τς 

ραἰϊεῖς βαγέν, 10θᾶ. 

ξ ἐγῶς δὴν τῶν, κύανον δράκοντα ἵ. ε. ἤν» 

ὴ Ὧν ἐγ) 8΄(ἀς ΒοοΠαττ. ]. ς, Ρ.436. , 

ὼᾶ 7 Ὁμηρ σαιιΣ ἐχτᾶς Πα. Β' 
8 πρὸς τῇ πηγῇ ἐν αι 

τὶς ποη Βαδεπίῖ 

" ᾽ , - Ἷ 

᾿ ᾿ταχύτεροι τ 

ΤΥΑΝΕΝ 5818. Ὁ9 
δα τῶν μὲν γοὶρ δὴ ὦ Ἡρίδρβει δΥονς 

ἤ πᾶσα ἡ ̓νδικὴ χώρα . καὶ μετὼ 

ἴω ὥυτῶ ἕλη, μεέσω ἡ δὲ ὁ ὁρή» κενὸς δὲ ἐδεὶς, λό- 

ᾧος. οἱ μὲν δέλεαρ νωζτροῖ' τε εἰσι», καὶ ᾿ΝΝ 

κοντάπηχυ μῆκος ἢ ἔχϑσι » Χαὶ κούμε ἐν ἧς ἐκ 

αἰνέφηκεν ̓, ὠλλ᾽ εἰσὶ ταῖς δρώκαίΐναις ὅ ομοιοί. μέ- 
Ὗ - “ “ ε 

λάνες δὲ ἱκανῶς τὸν νῶτον ἡ. καὶ ἥτ]ον Φολιδω-. 
-“ Υ ͵ὔ εν “ 

γοὶ τῶν ὥλων, καὶ σοζβώτερον ἥπης τῷ λόγε 
Ν᾿, 3 "“" 7 δ ε ἣν εν; Ν Ἁ 

περι ὠυτῶν Ομήρος ᾿ ἤἥ οἱ πολλοὶ ποβταᾷ τὸν γῶρ 

ἀοῤνγὸ ἐ ἐν Αὐλίδι, τὸν πρὸς τῇ πηγῇ οἰκξν- 
9 ἀλσαν γῶτω ὌΝ ̓ “μΩ οἱ δδλ ἀλ- 

ἐπ ἂν περὶ τὲς Ἰπλείω ΦἈ νϑὴ γὴ 
Ἄν 

ἜΚ τὲς ὑπὸ τὲς ὑπῶμϑαν τεκαὶτε 

ἵεντωί δὲ ἐς τὸ ἡ πεδία ἐπὶ ϑήρω» πλᾷη τῶσι δὲ 

“ὧν ἑλείων πάντω. καὶ γαρές πλέον τῷ μήκες ἢ 

ἐλαυγεσι, καὶ τωχύτεροι τῶν ἐξυτάτων ποτώ- 

“μῶν' Φέρονται, καὶ δδβωγενὰ ἀυτὲς εδέν. τώ-. 

βδουφη "μὰ » νέοις μὲν ὑπανίσχεσα τὸ 

6175. τελειεμένοις δὲ διε ξαμμοη τε κ 

ἀνιῶσω" ἐς πολύ. οἱ δὲ δὴ κυῤείεαῃ καὶ τῆς. 

γῶώτοι γίνονται, ὅτοι καὶ γενειοίσι εἰσι! 7, καὶ τὸν 

᾿ἀυχένα ὑψ ἀἴρεσι» καὶ τὴν νὰ δι 

. δίκην ἀργύρῳ. αἱ δὲ τῶν ὀφθαλ 

ἀρ" τιμὴν Ὁ ἦ 

ὌΝ δ» 

οοπ68, ἀς ημΐθιι]. ς, ΒΟσΒατε, ὑ, 431, 
υτ. πὸ 

ΩΣ ἴτάσιιθ βέπογα ἱπογεάϊ- 

ἶ Ἴ εχ {14 ςεἰεγίτατα ἀγαςο. 
“πὰπὶ ἔθ υ]Α ταὶ βὲ τ τὰ ντάοίιτ, ἂς αἰζς Θοτιιπι) 4185 φοῆβαα- 
καὶ Ροεῖδε ἱπρτίπιΐ5, {ΠΠ|5 τε δαπιητ, 

4 λοφι φύεται] ΠΥ τα ΠῚ, πηαρηιιπὶ ΒΟΟΠαγειπι, 1. ς, Ρ- 433. 
μα ήδ ογεά πὶ ἴῃ ΠΗ νοοΑγο ἀγασοπιπι οτβας, 

τ ποη δάθο ἔλοι!ς ῃἰς ἀοίεγεπἀα ἐγὰς Τθ86 φιτοτίτας, 
᾿ππεπὶ ἴάχϑς Ρ] πη. ογατος ἀγάσοπεθ ΞοπΊπΙοπιοτᾶπζοπι 1: 
ΜΠ], 13: Λεϊίαπιυις ποις ΗΠ. ἀπ. ΧΙ, ό:. ὁ μὲν δράκων ὁ 
ἀνῥην τὸν λόφον ἔχει ἰασυῖτ, αιοά ἀδ βθποῦο ἀγασοπιπὶ πε- 
δινῶν ἀοοῖριο. δε ταπιεη ΒΡ] Πῖι5 Χ17)37. ΠΡ ΤοΡ τεῦ εγήξας 
φηὶ Ῥίάονῖξ γον τ ρεγλητ, αἴ, Ατ νταϊε ΑΡΟΙ]]οηΐις, νἱά!ῆξ 
ἔς παροτ αἰτεῖ. Ηδγάυίπιι5 δὰ ΡΙΐῃ. ΝΠ], 15. 
ς ανιῶσα ] ἢς ΡΠοτίιις ἃ ςοἀά. π ἀπε. ῬΓ, συγανιὥσα. 
6 πυρσῖτωι ] Τιιοαπις ΡῬμασγῶι. ΙΣ. ν᾿ 728. 

---- πωγαίο πάρος  βείρετε θγάφομες " ἢ 
ἡ ̓ἀιεῖι, 4ιοά δ( πεδινὲς οπιηῖπο ρΡεττίπεί, Ῥεμεσοβεται επίπι 

πα. 27μὲ ἐπρέξες ἸΏ ΟΧΊΑ »147)2172, ἧς 

ΟΣ Ἰ 

7 γενειάσκεσι  ΠηΉ]4 Ιοςα εχ Νιςσαπάγο,, Αεϊίαπο,, ὅς 
Αταδίθας νἱά. 3Ρ. Βοοβάτε. ἱ. ο. Ρ. 415. ι' 

8. λίϑος δ᾽ ἐσὶ διώπυρος ] ποη ςοπβιπάεπάιπις οομΐης ἀτα- 
ςοηῖ5, 4116 πὶ ἐφρίαονγε ἡργιδῖε Πῖς ἀἰ οἷς οὐ πὶ ἀἰγατορεδίθ, ἂς 40 

νἱά, ῥα] ροίξ ςαρ. ὙΠ Βη. ὃς ἴδ᾽ ποτατα. Θοιίο, ἀγιἀδογπιγα 
ἱπτογ σοτογὰ πιᾶρῖςα γεβεγι [λισαπ. δ. ΨΊ. “όχι νθὶ νετις 
αταπιπταῖ, οδίδγιας, 115, ΠΙ6Π 16 ετἰτῖς, ἱπυπέϊος οομΐος 
ἐπιριυϊάος τεάαϊ δάἀμογις ποζεηγπᾶς ἱπηαρίπορ, 

ΣΕΥ: ον 

ΝΣ φασιν 



ες Ὁ 

ᾧασιν ἐ ἐς σογ)λὸ «ὧν ἀποθέτων, γόετε δὲ τοῖ! ς 

ϑὐημοσαν ὁ πεδινὸς ἐυρήμω» εἰδοὶν τῶν ἐλ 

τῶν τινὼ ἐπισπάσηται ἢ, τατὴὶ γὰρ ἀνε Ἄυσιν ἀμ-- 

ᾧω τὰ θηρίῳ. καὶ κέρδος, τοῖς ἑλξσι δραίκογ]ας 

Ὰ ἐφδολμεα τε γήγονταε απ. τὴ δορὸὶ, καὶ ὀδόντες. 

εἰσὶ δὲ τὸ μὲν ἄλλα ὅμοιοι τοῖς τῶν μεγίφων 

ἐχϑύων"", λεπήότεροι δὲ καὶ διώςροζοι, καὶ τὴν 

αἰχμὴν ὥτελπηοι", ἀπο τῶν μεγάλων 

᾿ ἀχϑύων. 

ο), δὲ ὄρ ἰελωσν τὴν Ἀν φηδὸὶ χρυ- 

᾽ τὸ δὲ μῆκος ὑπὲρ, σοὶ Ἱ ζαΐνον: 

ὁ κι ἀτωζορύωνται μᾶλλον ἢ ἢ οἱ πεδινοί. ὄμμα 

ποκοίθηται τῇ ὀφρι δόντος καὶ ἘᾺΡ ΣῈ9 

“λδημώρ. ὑποχοιλκόν τε ἠχῶ σον , ἐπειδὴ 
ἀν 

Ἱ -» 
τῇ γῇ νων δ 

“ 
εἰπὸ δὲ τῶν λήρων, 

πυρσῶν ὄντων ἥ κῃ ἀυτοῖς ἀἄτ]ει λαμπαδὶᾳ πλέ- 

Ὁν. ὅτοι δ χες ἐλεζϑάντας ουἷρϑσιν» ὁ ὠυτοὶ 

δὲύ ὑπὸ τῶν ινδῶν δτῶς εἰλίσκοντοι. κοκκοδαφεῖ 

ΔΤ ΑΝ ἀρθσο᾽ ἡλεβντιο: γράμματα ἀπντας, 

Ρ'΄. χειᾶφ, ὕπνον ἐς ἰδ ὰ τοῖς γρώμ-. 

μασιν, ΠΣ ὅ γυκῶτοωι τὰς ἀρθθλμεε ὁ δράκων, 

ἀτρέπῆθε ἀρ καὶ τὰ τ ἜΡΟ ΤΣ ὑπ ἢ 
ὡ ἐπ᾿ Ἄν: τὸν ὅδυσο 

͵ τεσ' ̓ γὰ δν οἱ - Ἴων 

9 ἐκολὰν πῶ, μν τινὰ ἐπὶσ' πα νὴ νῆς ΠΕ ἀνά σοτῖς ἃς 
Εἰερμαπεῖ Ῥιρπα ΡΙΪη. Ἡ. Ν᾿ ἼΠ, 1. γα. Αεἰϊαη, ΗΠ. Ἀπὶπι, 
ΥἹ, :ι. ϑιγαδοη. ΟΣΥΤ. Ρ. 771. 

Ὁ ὠπόλλυσιν ἄμφω τὰ ἡ ϑηρία ] ΠΔΠΊ οἴερβαπειις (λησυΐης 

ΕΣ οὐ πὰ ςοποῖάϊς, ἀγᾶςο ἠο ἱπεδτίατις ὀρρτί ππίτιιτ, πιο- 
στίταγαμε, νἱά. ΔΌΓΟΓΕΒ Οἰτ,. - 

τ γίνονται ] νΟῸΧ ᾿αθεεΙεβαδείας Οππτίῖτα) απο ΠΝ 

εἴτι ἔεςῖτ, ἿΝ ΩΝ 
1; ἰχϑύων ἡ Ῥτῖο ΜΝ συῶν. Ατ' πιΐτιιπι ἀτάροπες οἰπὶ 

Ῥογείς φοπιρϑττὶ, δ ̓Οοδοχ γτδΙ πος Ἱερῖς ἰχϑύων, ηιοά πιᾶ- 
11π|. Τογάεοπες δτϊπι» {οΥρεπτιιπὶ Β6πι5) ΟΠ πσ πηδ- 

Ττὰς ιιαπι ρογοῖς ξοπιρᾶγο5. 88πε ἰῃ νετοτίδιις παπηππῖβ ΠῸπὶ 

ταυϊταπι ἀϊποτία ἀγαςοηῖβ Τῶν ἃ ἴογπια ΠοΙρῃϊ πὶ ἃΡ- 

ἐν Ρᾶτετ. ᾿ 

13 τὴν ὠἐιχιὴν ἄτμαϊο Ῥησέϊας δὲ οἱ πα εῖ, ὅκ ἴῃ πιᾶτ Ἶ 

δὶπε ἀφραπῆεσι Ροπίτατ, δε4 ἤξῃς. ᾿ ἔοττ ροτοῖξ, ΒΕ 

{6 παρέ ὥτριπτοι. Ῥεῖ αἰχμὴν ἀυτεπι 4.14 1ητΕ]Π!β ετε αἴτιά 

ἜΣ ΣΙΝ 

Ροίξι αιαπὶ “Ἔξ θη νἱάεο, αιΐ βτπι Ππιΐ ὅς ̓δουτΠ πὶ ᾿ 

ἀγασοπῖδιις., Πδας ὃς ρτ(οῖριιο φαϊρινίδαιη πιαϊοτίδυς. 

ΟΑΡ. ΜΠ]. 

αὐδυίβαπι ΑοἸίδη, ΧΙ, χό τγῖδαῖτ, ἵν 

2 χρυσὰ 1 Δ εο5 1θίτιΣ τεξεγεπτες Πα Νιρσάεῖε ἐν ᾿ 

νέρθε δὲ πώγων ᾿ 

ἔπσλεϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνϑδερεῶνω χολοίβαφος. ας 
3 ανανδὲς ] ἃς δ ν :άφις ᾿ ΡΝ πα, ΝΗ. ἃ Ἢ 

ἯΙ ᾿ ΡΗΙΟΒΤΚΑΤΥΒ, ΒΕ ΨΥΙΤΑᾺΑ 

εδινές. τ ῥίαης Ὁ" ἧς Ἰοηριο ν ' 
; " δὲ εἶυτο βυρρυχώδη' π᾿ ̓κβεθν αν ᾿Ῥεϊες, αὐδα δυτοπη 1115 ἀς πᾷ, ἰρᾷς 4 σ᾽ ἰ 

» 

5 τῆς χειᾶῶς , ἐπικα,ϑέυδει τοῖς 

1 βοσρυχώδη ] ὑπήνην δασεῖαν ᾿ἀταξοπαση. ὰ 

110. ΠΙ.-ς. 8. 

αἰπηῖ 84 πλμ]τα ἀγσαπα. Ργαφάἀαναιίοιη ἢ. 
ἄγαςο. τιηρο τίς γΘηατουΐθιι5. 4ιοεῖες ἱπῃδε- 
(Ἐγὶς Εἰεριιαηίο: δος επίπι γετχας ἱΠάγιγα 
Ὀεἤπίατιιπι ἐχο εἢ. [πιςῦὸ {πηΐ ἀγδζοηςπὶ 
ΓΙ σητίριις οσὶ ς 1πὶ ῬΕΙΊς, ἄς ἀεπείδιις. 
8πηΐ δυζοπι ἰπ σετογὶς ΡΙ ςΙ δες  αϊάσπι ἢ 1π|1-- 

ὙΠ 

ἰο5 πιαϊογθιι5. [ε4 σογροῦς πιᾶρῖς ὑὸς οὐ 

Τις ὅκῃ δ] Π 6116] οὐδε ὙΡΡΝ β μὴ ΜΡ 

δυο πὶ ἯΝ ὡμΐΐ ' ἥν". 

᾿ 
- Γ. Ι 

οι; Ῥοτὸ ϑτασομος Ἰψιαπηαϑ. μαθνοητ Ο8Ρ. 
ἴπὸ ἐχοράτιηζ οἷ 

(προτοϊδαπηαιι ΕἾ ἄὰ ' “πρὶ αρίϑ. Εἰδτιπι» 

το ΠῚ Ἰρίος αἰορβαιτος, 
ἀϊ5. πος ποι 
ΠΕΘΙΙΠῚ ΔΙΙΓΟΙ 5, 
τεπάπι ἀδι ἀπ 
ἀιιζοηῖοι, φὸ 

ὦ ᾿ ΠΗ ν᾿ 

Ππ1Ὸ1}8 πε ξκο, ξὐταῖς- 

5 αν τὸς 

ΠῸ αἰπης “ 

ἜΣ ἃ 
ἢ ΝΎ! 

ὺς, ὅπ, ̓ς καὶ 

ποίεε πιοηζες νἹ ἀδαπτιιγ. ϑἰπηῖις γῆις. ΠῚ ἀκυμ δηγειν 
πᾷ, ἱπιᾶρ. 1.11. Οείορε (Ὁ Βη. ὠλέναι ῥιτι τος ὧς Βεγομ- 
[ε ἐπέεῦ Ῥγρρραεος »ποκυμαίνει ἤ ἱ ψάμμος. τ ῊΙ 
᾿ς ὕπνον ἐγγοητεύσαντες] ἄε ἀταςοπίδιις δε τετρεηεδι "- 
πιῖπε [ορί τίς πιμ]τα ςοηρείῃε Βοςβάτγεις ΗΐογοζΖ. Ρ, ἢ ς 
ς,6, Ρ.}89. Αἀάεπαιι Ἰοςιις Ρ]ΙΠΙϊ δα ργαβίθης. περ 
πιλχίπις Πρεξδης], ΧΧΧΎΤΙ, 57. δοΐσοης ἐγισαϊέ ΒΩ ἄγάζομε 
βάγρενε βνεπέβοα γαρα οαύχεμίς » “ἴ4με ἡαργαροϊάεγει 

ό ὑποβαλὼν ΠΙΔ]1ΠῚ. οιβαλών. ᾿ μι ἡ 
7 πελέκεις τὰ Ῥμοτίως ἄς οοά, γιθίπ. πιϑ] ας αι 

αυΐ ΒΑΡ ἐπι πελέκει, ᾿ ὼ δὶ Ψ 
8 τὴν κεφαλὴν ὠποτεμόντες δ᾽ ὑΜΆμος. 

ΧΧΧΥΤΙ, 57. Πγαοονηεΐέες κε ἀναφορεῖς ε αὶ 
γγρ : [64 πὲ  θἠκεμείόμε αὐοὴ Ὅ ἬΝ... Ζερρβ Ιο,, ἐγιπεῖο: 
Ἅἰϊα Ανοίργεα ής γλον! τῇ (δ βηεει γ «ἰογεϊεριέξες φρηρηίάχιξα 
Αἀάε βο]Π!πππὶ ε με 30. 1πά ἀρθον ΧΥῚ, 15. ΑΙΒεστα 
118.11. ἄς πιίπεγαί.. ταί, 2. Ρ- 230. Ματῖι. ἘτωΝΙ "8 
ἀε Πρ Ιοῖ, τα. ᾿Οεῖεταπι ἱ π᾿ Ὦ ᾿ ἘΓΡΕΠΓΙΙΠῚ ΠΟ ΄16 ΔΙ ΟΓΙΠ. 
ἀεοιδῖλοε ἀξ τρόλοε σι ᾿ ἀπο. ῃ 

δα 

Ἦ 

“" 



ΠΡΠΙ 96. ΑΡΟΤΓΟΝΙΙ 
; αἰεοηῖοθ, ς οπιηείψις ςΟΙογας τοάδεητος: γἱγι- 

Ὅα5 διιτ6 ΠῚ ΠΟΥ .ν. ΝῈ ΔΠΉ111|5 ογαῖ, “ΠΟ Πὶ 
Ὄγραε (ῆς. ἀϊκιης. δδξρς διζοπὶ Ιπάππ|, 
νηᾶ σαπὶ ξευη ὅζ οὐπηΐ αὐτὸ [πὰ ἀγγορίιπι, ἴῃ 
τῳ ματι ταρίοπϑ δίτ., ἱρίτιπι γαπίιιπ» 

οηΐεπι ςοπομεοη5... Εἰαΐποᾶι, ἀταοο: 
Οπζο5 ΠαὈΙταγο ἀἸσιηειγ, 8] αά ται- 
{πὴὶ ροῆεΐ, ἀϊςαπέψας Ποτγοη- 

᾿4ο5{6 εογιπχ ΠΌΙΟς5. Δι  1{8.. οοίχιις. ἴῃ. 
ὶ τ ππαγα οαπὶ ἀοίςοπάοηζες Ἰοηρὶ Πππις νεϊῆςα- 

το. [ρα δείαία δζοπι πιππ5 ὈΕΙΠΠα6 ἀπ Πος 
τογ χα σορποίςεγςο, ἀϊέξξπσις εἰ ̓ πογοά!θι- 

τς ]ς. διπὲ διοπὶ 1Π4.. ἀπὰς ἄς ἀγαςοηίθιις 
ἢν αοσιις ἀϊσεπάα ΠΑΡ. 

ων ΙΣ, ΠΣ ψοΓΟ ἴῃ γα άς ριι5 πιο μη, (πε πιαχί- 
τηᾶτη, Ραῦᾶςα αἴης γΟΓαΓΙ ) ἷπαι 6 οἷπ5 πιθάϊο 
ΡΙ τίμια (υ(ρεπᾷ εῆς ἀταζοαι ςαρίτα, σιοά 
Εἶμι5 εἰαιϊτατῖς Ἰπςοίας [η4] αὖ ἵν ἱποιῃτο αρίαία 
πον νεπατῖοι ἰσρόποῖς (ξ οχοίζοδης. Ἐδσγππειῦ 

ἰΔ1η ΔΉ πα] ἱππὶ νος ο5 ἴα !1Ε ςΟΠΟΘΡΓΙ ἴπτο]- 
το ΠΟ αἷς ἀταςοπίς 4 411|5.,. Ὁ “15 οοτάς 
Ἰογαῖοι Ῥτοςοάσηζες Δατο πὶ ΡΕΓΣΝΝΝ 

“Πὶ (8 νἱίος αἴππε αὐτο, Ραβοτίς ὩςξΠΊΡΕ αἱ- 
εὐ ῬΓΕΡΕΠῚ ἰπ ογάϊπες ΠΟΡΘΠτΙ5. (Οογιιᾶς 

σπηρο 1δὶ Ῥαίσι 410 45.. πχμΐσ δὩΣ ΔΠΓΕΠῚ 1085 
Ἰπάϊ, παεγτοτὶ ΘΆΓΙΠῚ ἰας Ὁρρῖ4ο ἱπίοτιίγου 
π 

( 

φ“, Χἢ Τ ΝΕ] 

ἽΝ ΤΣ φυλίυοτ ἀντι Ἰάπεγε ριοργεῇη Ρὲγ 
᾿Ἐολίςοπα ἃς δεῖς ουϊτατη τορίοποπι, δα (ἀρίςῃ- 

Ὁ δάπιεη!δ αἰπῶς σα ]Πατη. [πἰποτὶς νο- 
το, ἄπςεπι ςαπλοῖο ἴῃ σοημα {δῇ Ἰάοτα τ 40 
(εἃ ἀοΠΠΠΠς, πιθῖι Ρέκουϊ ηπι ππαϊτοαις [μ40- 
ΔΘ, πιαπαηῖοιτι, ΑΡρο]]οπίμππη δπζοπῃ (πεῖοπ- 

ΠΟ κρπις 410 εἴΐεε ἀείδει, ἀητὸ [πα] τι ἀθηξειη 
᾿βογπηϊαϊποπὶ, νἱάοιαν, παηὶ,, ἀἰχίς, Ηἰς μο- 
“πιο, Πίπ ρογταμα ἀοίατιις ἢι, ὑρδεϊοίαπι ΑἸϊχαοι 
- Ρεΐαριις ἐπὶ το ἡἴογγατη ἀθρτο 6Π{ ἰατιγιισ, ὅς [Ὁ 
ΡΜ ΝΝ τοίουπιϊφατατυς, Παοοφμις ἀίσο: 

ε 

αἷτ, 
ἢ Ὃς ξοτοϑ αἰϊερατὶ. Εἰ σοῖο πιδ εξ δειπὶ ἢ 
ἡ ᾿ΟὈΠ μι Ἰΐποα, πον προς μιῆς ἰαρίάεπι πιὸ 
ἣ “δὲ ραττϊςΐρεπι οΠ{δ υἱτταξῖς ςο οἱ [είς ἀτακοηῖς, 
δὴ πτῖ τῷ; Γύγῃ ποῖα Πἰξοτία οχ Ἠοτούοτο 1.1. Ῥίᾶτοπε ἄς 
ἣν Οἱςογοηε ἀε οῇῖς. 1, 1. ς. 8. ϑι14α ἴπ Γυγ., ω 
υΝ ᾿χ: τὸ ὁ ὄρος 1 ἤς ρ8μ!} 
ἶ ν ὑποκυμαένοντας. 

ΐ μῷ τοτιπι Αἰεχαηάτι Μ. 

τε ὑπόχαλκον, Ἰχὴ φέρειν ΕΝ 

μὰν σύριγμια δὲ ΡΝ Ἢ 
ΠῚ ἀχοζοίτίπ" Ῥτδοτογ αΠΙοΠῚ ΠΗ ἀτγαςοπεπὶ ἹπάμΠ|, 
Ἴτπάγτᾶς Ἀπ απ. ΗΠ, ἀπίπιΧΥ, 1,399 “υριγμῷ Σ ΟΒῖος 
Ν ὦν ἀϊεῖς ῬΕΙΙεπαουπὶ ἄτας 

ἐπὶ πολὺ τῷ πελαγ. πη αὐθὰ ἦρι γηαγε ριῖς 
᾿ΜεΙΡί ρον ἡπαεογηῖος “απο γε ἐγ Γ0)18: ), ἐμ εν (8 ἐγαλλμῦρα 
ὁ γηρίοῖ ΠΨῸΝ αρ εἰρη θεἠ πονοέον πα πηρίϊογα ραῤπὶ, 

ν᾿ ὃ " 
δὰ ν ; 

πἰδι οὐθι5. Εἰοίπυβ ὐγαεορεέανε εχ Τη ἀϊὰ ΕἸ οτθῆ- 
«τἴδπι αἱ! ἰοῖτ πιαῖϊαε ἀγρθητθας {ξεΠπ|]15 αιιαῇ αἰ θυ- 
᾿άληι οτάϊης αἰ πέϊας, ΠΠΠτς Ππηοπι. Ουΐδιις ςοπίεπταᾳ- 
ὕστε μάθει ῬΠΪπίης],ο, ἃ τρψίομητος περ ες πα μῖ 6 Π5 κἄπάογε 
ἀναμίμεϊάο. ὦ 
τ΄ το τὴν δὲ ἰσχὺν ἀῤῥητος ] νἱἀθ ηὐλό ἀξ εἰτι5 νἱ βαθθηται- 

ἀεϊπάς 

. (ὉΠ65 Τράβεῖν Ῥαγέδα 

ΤΎΥΛΝΕΙΝ 915. ἸΟΙ 
7 ᾽ ψ ͵ ᾿Ν ΙΝ» ᾿ 

“ὠντῷ ὠπαυγαζέσας χρωμώτῶ" τὴν δὲ ἰσχὺν 
»ε} ᾿ ͵ Δ , 

αἰῤῥήτος "Ὁ πατοὸ τὸν δακτύλιον ὃν γενεσϑα φα- 
Ὁ -“ ω » “ 

σὶ τῷ Τυγη". πολλάκις δὲ καὶ τὸν ἱνδὸν, ὠυτῷ 
Ἵ μὰ -“ “Ἢ ͵ ᾿ » ᾿ 

πελέκει καὶ ὠυτῇ τῇ τέχνῃ συϑλωΐξων , ἐς τῆν 
-:» Ν ͵ ", Ν ͵ὕ ΥΥΨ 12 

ἀυτῷ χείαν ζέρων ὥχετο; μονονξὶ σείων τὸ ρος“. 
« Π» ν ᾿ Ν Δ Ὁ ᾿ ᾽ ΄ δτοι Κωὶ τὰ ὑρη τὰ περὶ τὴν ἐρυϑεραν " ώη 

7 7 ἴ πὰ ΥἹ ͵ ͵ 

ται» σύρλγμω δὲ δεινόν " φασιν ἐκθέσθαι) τέ- 
, ᾿ Ν ἤω “, 

τῶν, καὶ κατιόντος οἰὐ)εὲς ἐπὶ τ ϑώλατ]ων πλεῖν 
ὯΔ Α΄ σὰ ͵ ᾿ ΄ 

ἐπὶ πολὺ τῇ πελώγες "΄. περὶ δὲ ἐτῶν μήκες " 
-“ ΄ , ἀν. Υ ΝΡ ν δ ἢ 

τῷ Θηρία τάτε γνῶνωΐ τε ἀπορον , καὶ εἰπεϊν ἀ-- 

στισον. ,τοσαῦτω περὶ δρακόντων οἶδα. Ἵ 
μὰ ᾿ 

Ἁ δὲ ͵ ον Ὰ ᾿ ᾿, Ἣ 
Π ἤν θὲ πόλιν τὴν ὑπὸ τῷ 6β , μεγίξην ὅσων, 

᾿ - ΠΣ ΓΝ 
Φασὶ μὲν κωλεῖσιϑαι Παρωκω , δροωικόντων δὲ 

Η “-“ ΑΥ͂ ᾽ ͵ . ἀνωκξσίναι κεφαλὰς ἐν μέσῃ πλείξως, γυμνώ-- 
, “ ΕΣ 3 ΄ δῶ Χ ’ ͵ὕ 

ζομένων τῶν ἐν ἐκείνῃ Ἰνδῶν τὴν ϑήρων ταύτην 
͵ ,ὔ 

ἐκ νέων. λέγοντο δὲ κοὴ ζώων ζυνιέγωι ᾧ)9 ἐγ- 
, Χ γ 1 ͵ ἌΨΨ 

γομένων τε καὶ βϑλομένων᾽, σιτέμενοι δρώκοντος 
ςε λ Ἐν δον 

οἱ μὲν κωρδίαν, οἱ δὲ ἡπαρ΄. ταροίοντες δὲ ἀὠυ- 
“-“ Ν )», ͵ὕ ἐ ΤΩ 27. , 

ΔῈ μὲν ὠκϑσοκ δέξαι, νι δὴ τινὸς ᾽ αἰγέλην 

τώτγοντος. ἐλάζϑες δὲ ἃ ἀρῶ τι βεκολᾶσϑαι λεὺς. 

κοίς ἐἀμέλγασ! δὲ Ινδοὶ ταύτας, ἐντραφὲς, ̓  

γέμενοι τὸ ὠπ᾽ ὠυτῶν γάλα. 
ἜΝ 

Ἐν θον ; ἡμερῶν τεϊ]άρων ἅν" ΓΤ 

δ᾽ ἐυδαίμιονος καὶ ἐνεργξ τῆς χώρας, ἐν ΣΝ 

εν φασι τῇ τῶν σοζδῶν τύρσει. τὸν δὲ ἡγεμό-. 

γὼ κελέυοντω συνοκλάσωι τὴν κώμηλον:» ὠπο- 

πηδῆσωι ἀυτῆς", περιδεᾶ καὶ ἱδρῶτος πλέων. 

τὸν δὲ Απολλώνιον ξυνξνωι μὲν ὃ ἥκοι, γελά- 

σάντα δὲ ἐπὶ τῷ τῷ ινδᾷ δέει, δοκεῖ μοι, φάναι, 

ὅτος, εἰ κὶ κατέπλευσεν ἐς λιμένα, μιωκρόν τι ἐγα-- 

μετρήσας πέλαγος, ἐχϑεσιϑῆναι ἂν τῇ γῇ, καὶ 
» ν “ τ Ψ ᾽ δι Ἷ 

δασωι τὸ ἐν ἡ πος εἰνώι. καὶ ὠμώ εἰπῶν ταῦτώ 

“γαῤϊαο βόβὲ ΜΠ ΣΝ 13. Ααιμόρέννοι 4 τοπὶ ἀτα- 
ἴς 14, 15. 

15 πεὶ δὲ ἐτῶν ἐπ αῊΝ Π, 21: αὶ 
ἈΠ τὸ μήκιφον οἵδε οἱ δράκοντες. ἢ 

ΟΑΡ. ΙΧ. τ φϑεγγομένων τα ΚΑΙ ( 

Βίπ. βελενομένων μαῦος, Βοτίπαὶ Μρν γος ποη νόζες 
τΑ τι ΠῚ γ γΈτηπι ὃς ςορ᾽τατίοηες5 ΔΕ ΠΙ Δ] πὶ {πὰ 1 ἀἸσιιητης 
Ἰητο βεγα. 

2 σιέδμ. δράκοντος οἱ μὲν καρδι οἱ δὲ ἧπαρ 1 ρίαπε οαάεπιὶ 
ἀξ Αταδίδιυς ῃαθε8 Πιργα!] ἴ. ς, ΧΕΧ, νδὶ νίάε ποτας. 

3. γομ. δὴ τινος] δέ τινος νυἱβατῖ, δ εχ Ῥῃοτῖο, τεμοςαμῖ- 
1θϊ18, 

4 ἐλέφες δὲ ἀρα]} ἁ ἄρα δάϊεοιπιις τχ οὐ, ὑεῖς, ὃς τ. 
ς λευκῶς } 4ε φογιιῖϑ Αἰδὶ5 νἱἀς ςοἸ!οόλα Βορβαττο. Ἡϊΐεοτος. 
Ρ.1.1, ΠΙ. ς, 27... 963. 

ΟΑΡ. Χ, 1 ὁδὸν] νοςεπιθαης οπἶῖξ Ῥῆονανς » Ῥο- 
τογαπιιίαιε ἃ φΆγετε, 

2 αὐτῆς] ἢς Ιφσεπάμπι οὔτε νίἀοταης ῬτῸ ἀντοῖ,» ιιοά οἀ 4, 
Ρτίογος ὀχιιδεδαπῖ, αγαζοσως ὃς ϑΑϊ παῖ, αυΐδυς ἕλος ςοά, 
Ὑτλτοὶ, 

Ν} Ὅτροσε- 

ῳ 

ΕῚ 



προσέταξε τῇ καμήλῳ ,συνιζῆσαι" καὶ γεὶρ δὴ 
» " ς ) 

καὶ ἐθ ὡς λοιπὸν ἦν τῶν τοιῴτων. περίζοθον δὲ 
“ 3 ΄ Ν « ,ὕ Ν ΄ »-»“"Ἢ “ 

'ἄρὼ ἐποίοι τὸν ἡγεμόνω τὸ πλησίον τῶν σοζρῶν 
ἦ ,ὔ - Ν Ν 
ἥκειν᾽. Ινδοὶ γῶρ δεδίασι τέτες μᾶλλον ἢ τὸν 

»“" “ , ἐλ Ν ᾿ 3 ᾿ 
σφῶν ἀυτῶν βασιλέα" ὅτι καὶ βασιλεὺς ὠυτος, 

Γ ἥ ὰ ἌΣ ἡ χώρα. περὶ πάντων ὦ λεκτέω τε ὑφ᾽ ζᾷ 
Ω Ὁ ἥ ἴ ,ὕ » “ " δι , » Ἷ 
αὐτῷ Ἀεὶ πρωκτεο» ἡ λν τὸς ὃς τὸς ἀγόβῶς» 

γε πΝ οἱ ἐς ϑεξ πέμποντες. οἱ δὲ πράρα 

᾿ “μὲν ὅ, τῶν» ὠυτῷ πρώτ]ειν" ὅ ὅ, τι δὲ μὴ λῷον 

εἰπαγορέυεσι τε ποὶ ὠποσημοίνεσι. 

ἹΚ ὰ δὲ μέ οοΥ]ες ἐ ἐν τῇ κώμῃ τῇ πλησίον, 

ἀπέχει δὲ τῇ " ἔχθν τῶν σοφῶν ὅπω «ἴδιον, ἰδεῖν 

φασὶ νεωνίων δρόμῳ ἥ ἥκοντω, μελάντωτον Ινδῶν 

πάντων, ὑποείλξειν δὲ ἀυτῷ μηνοειδῶς ' τὸ με-. 

σόφρυον. τοτὶ δὲ ἀκξέω χρόνοις ὕφερον καὶ περὶ 

Μέγωγω ἷ, τὲν Ηρῶδῳ τῷ σοζιςἕ τρόφιμον» ἐπ᾽ 

οΛιϑιόπῶν δὲ ἡ ἥν... ἐν ἐθραψίῳ δεῖ ιΞρύδβο 

δὲὲ ἐς ἄνδρως “τῷ τῆν ἀυγην τάυτην, καὶ 

ἃ τ αἷς τῇ; ὥρῳ. τὸν ω μὴν χρυσῆν 

Ἵ 

ἁμέντα δ τῷ ̓Απολλωνίῳ Φων τεελ- 

Ἶ τεῖν ἀντὸν, καὶ τῶτο μὲν ὅπω ϑαυ- 

ματὸν δέξο. διὰ τὸ καὶ τὲς ἐν τῇ κάμῃ πάν-- 

τῶς ἀπὸ Ἑ)λήνων φϑέγγεσϑει. τὸ δὲ ὁ δᾶνα, 

χαῖρε » τοῖς μὲν ὅλ; παρὰσχεῖν ἔκπληξιν» τῷ 

δὲ αἰνδρὶ θρσυρ ὑπὸ ὦ ὧν ἀφῖκτο. ἌΣ γάρ 

ἐς τὸν τ » πορου ἤι4: ̓ ἔφη. σοφὲ τε- 

νῶς ἡρόβεν, ἐοίκασι γεῖρ προγιγνώσπειν. καὶ 

ἅμω ἤρετο τὸν Ἰνδὸν ὅ, τι χρη Ἰ πράτηαιν; σοθῶν 

᾿ηδὴ τὴν ἀεῴν τὸ Ἶ ινὸ Σ ὐν βο- ἢ 

κελέυωσι" εγὰρ Α; ἌΝ, Τι ΟἹ. 
τ ἤ. 

πυϑαγόρων" 

ἐσὴν, ν» ὕψος μὲν εἶναι κα 

Φασὶν ἀπρόπολιν 2 ἀνίφαϑαι δὲ ἐκ κα πεδς ἀ ὠνὼ" 

3. ὅκε: ] ῆς ἄς ποῃ πῚ Ῥκᾳ οἰκεῖν» φιοά ἐγὰς 
ἅπνυϊρατις. Ν ἢ πιο] ϊς βότες Ἰερογε τὸ πλησίον τὸς σοφὲς 
εἰκανν ντ [θηίυς ἢτ, ἘΧτΕΓΓΙτα ΠῚ εἰπὶ Κι} ᾽ 4μοα (ρίογρέες ἦπ 
Ῥ]οίηα σαὶ Ἰοδτιοπὶ πιϊηῖ πα τερυβπαιετίπι., 

4. ἐς θεξ Ὑ Πιδίης. δικον ἢς (1.11. ς..17. ἢ, 5. ἐς βασιλέως ἐπε 
γερία: δὲ ρο ΠΠπὶ Ππη}] ἃ ἘΧΕΠΊρΙᾺ Πιπε οΡυΐἃ. 

(δ ΑΙΡ' ὡοοῪ ὑσος. δὲ ἀ ἀυτῷ μηνοεδῶς  ΠΟΙδΔΠῚ δοπῖ- 

μι ΠῚ ἱπτοὶ πρὶ πγαπΙβείζιτῃ οἵ, οοίοσο οληβίςαπτο ἱμπᾶς Ερα- 
τὰπι ἐχπιδεμζοηι, 

᾿δ05 ςοπίαἶε, ροτίπάς ὁ ο 1Π| φὰὶ [«οπῖ 

“Π6Π15 ἀππὶ εἰἴει, ΓαϊΠς οδίδγιαίιι: δὰ 

ΤΟΣ Ῥ 11, ΟΠ ΚΤ ν ὁ  Ὲ ΨΥ ΤΑ εὐσπς ΓΑ 

ζαγλαἰτπι {ππ|}]} (σπάεγε 1ΠΠ : εγαΐ ἐἤ]η 
Ἰατηϊαπι Πἰίςς γοῦας αἴπετις. Πιοςπὶ νετὸ 

᾿Ραυϊάππα πος ἔεςεγαῖ, χαοά ΡΓΟΡ μι ἴΔτη δα δ- 
Ρίξητος ἀςςο δι, Ποβ εηϊπὶ [πα] πηαρὶβ., 
4μαπα ἱρίπὶ τοιογοηταγ Οροπη: πιδηάοσιῖ- 
ἄξηι ἰρίξ ετίατ Ἀεχ. (αὶ Ὀποχίαᾳ ΡΓῸ Ὁ ΕἸ 

εἴ, ἀς οπηπίδθιις ἀΐσοι ,ἀϊς ΠῚ αἴ 6 ἀρεΠα 5 

8 ογδοιήαπι πίττης. Ιρῇ γεγο, απ] ἔϊδοξ 
Ἰρῇ! {τ φοπ( απ ΠΊππππι. ἱπάϊςαης, αποά γεγο 
᾿ςοη[αϊταπι τΐπαδ., ἀἰήϊικάοηι δἴηις ἰητεγάϊ- 
«πηῖ, ᾿ 

( ἀϊπογίατὶ δυιζοπι. ἴα Ργοχίπῖο νῖςο νε]-᾿ 
Ἰεητποη τοῖο δηἰπηα (Ἀρίςπειιπη ςο]]ς ἀἰϊίτας ζὰ- 
ἄϊο, δἀοϊείςεπτζειη (ς σοπίρεχια Αἰμη, εἰταῖο 
οατία δὰ (8 νεηϊθηίθπι. κα ἀλύτοις οὐπηΐαι ἢἷ- 
Βοττιπτπη. ΤΠ γοπεῖς τατποῃ Ῥατῖς {Ἰρετο 5 ἰη- 
τογίοξγα ἱππας ἤσιγαπη τηϊςαίίθ, Το πΊ α1ιῈ {ε- 
ααΐογε ἀθιὸ δι άτι} ἰπ Μεποης Ηεγοάϊϑ ϑ0ρ 11- 
Πας αἰμιπηπο, (εγατ δαζοπα Π|ς εχ Αεεορίᾶ,) ἴα 

ΔιτεπΊ Δετατε πὶ Ὑδὶ Ρεγαρηϊῆοι, ἀςξοοϊῆς ἵβυπι 
{ἰσογοπι, αἴαὰς γηᾶ (απὶ ἤοτο ἱ ἱππρηζδς οιιᾶ- 
αὐ, Ιηάαν ΠῚ Διιτε ΠΔ ΔΓΕ ΔΠΟΠΟΥ̓ἀΠῚ ρσῈ- 
Ππαῆϊε πατγαπσ, αὶ Ιπάογαπι πιοτγίδιις (ὐδαι- 
ζοις εἴ ῬΓορίογθα 4ιοα [ἀποβοτγὰ] ογμηΐα ἢτ- 
ΤΠΔΠΓΕΙΓ. 

ΙΕ αὦ Ἀροϊοηίαπι δοουσγοηίοα Οταθοα Ο2Ρ. ΧΙ 

Πηρτιᾶ δαπη (ΔΙ ταῖς [αἰπηῖ 7, ποις 1 πηὶ- 
τισι ἀάπας νἱΠιπὶ βαΠῈ:, ἐο χιοά δε νεῖ ἰπ- 
ζοἷας ομηπ 5 αγᾶεςς Οαπδγοηταγ. Ουσδαι:- 
τοπι ποητίπε δα ῖο δσάμο αἰχιῆξε, [Αροϊό- 
πἰ7 ζετέτις χυίάοπι αἀπιϊγαοπεπι, Βαιιοϊηι 
ὐτεπὶ ΑΡΟΙοηΐο ρεροπε ἄς εἰς, οὗ 41λε ᾿- 
τιδῆοτγαῖ. [πῃ Ταπηάοπὶ ἴασις ̓ ἰβεαίτας, αἱ 
νἱγΟβ 7 ἀἸχιῦ, οἴτγα ἀΠΌΙΠΠῚ Βρίξπτος Ῥεγιεηὶ- 
ΤΠΙ15 9 ᾿ γίδοήξας ἐπῖπὶ ξαζατογαπη (ςἰεητα ροΪ- 
Ἰεγα : Ππιαΐσας [πάππὶ ἱητεττορϑαῖς, 41 [ἃς 
τ ἄὰςεγεῦ δὰ ςοπιιογί τ οποπη ομπὶ ἰρ{15 ἀπὶ- 
ΠΊΟ ἰ4ΠΊ Δοςοπίτι5. [πάϊτ|5 Δπζοη [105 Πα] ἀΕη 

ο αἰχίτ, πεῖς ἰθεὶ ἀμιδγίαγι ορογίοῖ, τα νογο ἤδη 
νεηγε : Πς Επὶ ΠῚ ργαθοίριπης ἵ 
Δυτοπὶ 4αοά αἰχίς, ΠΡΒῚ, Ργίμαρο 
ΔΡΠΟΙΙΣ ΑΡο οηῖις, ἰοζυΐιις ἹΠΠππὰ αὶς (8- 
στ15. ἐγχῴβ 

ρίεηζες 
ἵπητ , 4 ε 

3 Μένωνα ἢ Μέμνονα Βιιης Ἑ 
Ἰοῆν. νἱτ, ἨἩεγοαίίς, ηιιὰθν 
{ΠῚ 6 ΠΙΠῚ Αειβιορίοιιπι 71ε7710 215 πΟΙη6Π. 

ΟΡ ἢ ΑΥ̓ΤΟΙ πυϑαγύρειον} πειηρε 
Ῥγιίπαρογδς ἀϊείραι δὶ Ἰϊποτν ργάθοερτοτὶς ἈυτοΟΓΙταῖς }1- 
414 Βτπιϑητεϑ, ἀἴφεθαπε ΑΥ̓ΤΟΣ ἤ ἔφαν ἱτε Π| ἘΚΗΝΟΣ 
ὠνὴρ ἴφα. ϑθηνσην πεπιρε ποπηῖπε εἶμ5..) ρετίηα ἃς Ποπιΐσ 
αἴδιιθ Πφοταπι, ργᾶς γειογοετία γβ, γἱα, ΜΝ. εἰμϑ 
Ῥ. 91.139. 213. 

ΔΠ1Ρ1}- 

τὰ ιῆὶ εἴα νἱάετας ἰεδεῖο.. Νο- ᾿ 
{ν 



ἢ Τ, ΠῚ. οτ4.. ΡΟ, 1. ΟΝ ΤΙ 

ΑπΙρ ΠΠΙ πιὰ διΓΈ ΠῚ ῬάτῖτοΓ [χα ΘΠ ΓΠΠΠΙΓΟ. 

ΟΥ̓θῈ ἐππὶ ἀπ] ἱεηεία.. ἴῃ αυΐθιι5 ρα ΠΊηι Πι οὗ 
ἴξγιαγε διβάα γεῇίρία, δὲ ῬαγθαγιπῚ [ογπηαξ. 
ἃς νυίεμιιπι Ἂ {πιο ἄζτεγρα αι! θυ [αατπὶ ἴῃ Ἰοεῖς, 

Ἐπί πὶ ἰπῇαν Ππαδοπεα. Βαςο πὶ ποῖηρα 
αὶ Ἡογομ!ο Ισσιπα ἐβιπι ἱπιιαῆε, 
Ἷ δ [αἰαπε  ἰπιρεταπι ἔαεοτεὶη Θαπ, 

γε ἡυΐδιις α( τυτθαπιία οπιηΐα νἱτίιπι οΠοε δὐς 
Μιῆπι, δος ταπιοῃ (ρ᾽βηζιτι ἀγα αἰτοηϊζος 
Αἰΐαῖτι αἰ τὸν ἀεοιαϊΠς,, [ἀχίίχιο Γογηπαπι, πιὰ 

᾿ αυΐης ἔμπογας Ρεεολῇσ, Ἱπιρτοπηῃῇς. Οἰγκατα- 
᾿ Μλ]Ππὶ νογο πιθεπη [8 αἴης νυ] 16, ᾿π ψια 

᾿ π4ϊ Παδιίθης, νι ΠΌ116ς ἤππι] ὅς δι ὉΠΕς, 
Ἂ ΡΥ’  νοϊ οιήίηῖ. ΤΡ ρογίαϑβ διιῖοπι ΨΙτ χυΐν 

ἄεπὶ 111 4115 ταπιαϊο εἢξ Παιταυαμᾶπι {8 
αἴππε] υἱαϊῆδ. Νεπιρο πιίδοπὶ αι ΠΙς εἰπ- 
Βεθαταγ ποαας νερατογο, ποῆπρ γε οἰδιιίις εἴς 
νἱάξαζιγ, Ρέπηϊπογο, . 

' αἰάεπι, ἀροϊοπίις, ἀἀϊξεπάιηοοῖι δὰ ἴι- 
ἣν ΠῊΠΗ Ρᾶγίθ, ἡπὰς δα αιῆτιπι πιαχίπιο νεγρίς, 
Ἵπάο ργαδειηζε, ῬυϊπΊμΠὶ ἸΕ ΠῚ Ραζειῃι (ς 
᾿ νἱαὶ Ὁ ΟΥΡΎΪΆΓΙΠ ΙΔ ΓΠΟΓ, εχ {πο ναρουύ οο- 
ας. Ρίαπε δά ο5 ριυιζεὶ ἔιογίῖς ΠΠσ]δτιις. ΨΌ] 
᾿ϑιιτοπ| 00] ππογ  ἀἴαπιις ἱρῇ ἱπιπιίποας, γαρογοπι 
{{Πππὶὰ ταα!ῖς (Ο]ατίδιις {Ὡγίτιπι διτοῖ! αἴηπ6 
δἀξςοπάοτγο, ἰυ]ἀϊ5 ἐρϑοίθιη ργδεδεηΐοπι ἀ{1- 
δεηίι5 ἱπιϊοπηδας., 56 νετὸ ροῖϊθα ἠε πος 
Ριΐεο ἀϊάϊς 8, τεγγαπι ἰϑμἀαγαοίπατη εἰ {πδ- 
αἴξ, εἰιίσιςε ΜΝ (στάσι 1Π]|- πα ροτὶ : ποὶ 
δίδεγε ἐὰ διις μδιιγῖγε ψιςπιρίαπι ἐμιγαπείδιις 
αι τοϊσἰοίαιπι ἐπι σγοάϊ ΡῈ Οπηποπη νἱςῖ- 
«απ [Πα ϊατι, [μχία Πππης Ρυζθιιπι στα ΠῚ 
οἸσποιιπὶ οἢϊε,, ἐχ 4ιιο ἤαπηπια ρἰμππιδεὶ οοἱο- 
Τ|5. ὀπιείαευν, ΔΆ] αι ταπιθη ἔαπΊ 11} ἐχ ἐὺ 
Ῥτοάίγοαις οἀογοιη ν]11π|. ἡξαπα οχιπάαγο 
νηαιδηι ογάζογο πῃ ἹΠππ|, (δά ταπιιπάοπι οχ- 
δὶς, τηαίογιαθ {ιὈτΕ , νεβοιιοας ΟΥ̓Δ] ΠΟΙ 

αἴ, ΠΙΙς Ιηα] ΙἸαπτλπειν ΟΡ Ρεςοία 80 
ἐὐπραμία, ᾿ 

ΠΤ ΌΟΑΡ, ΧΙΠ) κι ϑήχηλα ἔχνη] 4αλ]14 [οἰ] τςος πῆς ΡΑπιιπα 
) Οαρεῖ εάλιπι; τ τ ΝΣ ἀϊεοῖιτ, ἰη {πὶ ἀγοεπὶ ἤδον 

ἐπεήῆς, 
᾿ ὑπο γνλώμην )ν Ηρακλ.] 7 νἱάε ἢ . πϑμδὰ, ΓΝ 
Ἴ ΠΝ ἱ ὅς Εαιριὶ Ἰλοπιαπίϑ. ὅς δγίμαπμὲ, 

Δευΐδυς Ῥίατα Ὑοίπιις 4ἀ ̓ Μείωο . 1. ὙΠ. 
οἱ μὲν  ἢς τε[οτίρῇ ῥργὸ εἰ μὲν» φιοά ἴῃ εὐϊτῖς ογαξν 
πῖαις τεάάἀεθαε ἀἰ ΠΟ] ἰοτεπι » 4} ἴάπι ἜΧροάιε ΠΊπανιθ 

υ ἐπηρξ ΑΡοΙΙσηίις ἃς ἐσπηίεος εἶτ.) ὁχ Πογι πὶ ἀϊά-- 
ῬμιΠοθναιυς ΠΣ ἀΐϊσύπε [Ὲ ροτίαβ πιμηῖς- 

Ὅυοά ρῥτοὶπάε πες οἰλυζιπι. 
δαθεδῖ, πὲς ἀἄκλειςονν [ΠῚ Ὶ ΒΝ 

ΙΕ, ς, 17. ἀτειχίρως τατεῖχι" 

ΤΥ. τ ὠτμὴν ἡ Μοτεῖ ας εὐϊάοτας ὠνγὴν, ἰά επὶ ἐᾶ-. 
οἷης [οτἱρίεγατ γῆν. ΑἸαΐπα ἱτίάςπὶ Βαδεὶ γῆν» ἐεὰ 
ξεπὶ τε! δτο, νὲ (γ]αθαπὶ ἀοεΠὲ ΡΑτεαέ, Ἑδπάεπι 

᾿αμαργορίεῦ (Δρίοπίες. 

ΤΥΑΝΕΝ 81 8, "; 
ἐυφυῶ δὲ ὁ "ιυίάς πέλραν ὄχυρϑν εἰυτὸν κύκλῳ 

περλήκεσων, ἧς πολλωχϑ δίγηλε ὁρῶσθωι ἴ: ἐχνη"» 

οὶ γενειώδων τύπως, κοὼ προσώπων, ταὶ τῷ 
καὶ γῶτω ἰδεῖν ὠπωλισιθηκόσιν ὕ ὅμοια. τὸν γὰρ 
Διόνυσον, ὅτε ξυν Ἡρωλξι" ὠπεπεῖροτο τῷ ορίδ, 
ἘΠ ταν μὲν ἐυτῷ οὐῇ κελεῦσιωι τὰς Πᾶ- 

νωςἢ ᾽ ὡς τῷ πρὸς τὸν ΤΆΤ ὑκωνγείς ᾽ Αἰάροντηι. 

ϑέντας δὲ ἐυτες ὑπὸ τῶν ἤτον πεσᾶν ἄλλον 
ἄλλως, καὶ τὰς ἀν: οἷον ἐντὶ το 

τῆς διωμωρτίας σχήματα. τῆ δὲ τῷ ὄ ῳ 

νέφοδὴν ἰδέ Φασιν, ἐν ἡ τὸς. δὲς οἰκέϊν, εἶναι 
γερείς τε καὶ τήν καὶ ὅ, τι βώλονται. σύ-.. 

λας δὲ οἱ εἰδὰ 1 καὶ ὥγλως, ἶνας τ τῷ ὄχθῳ δκ εἰ- 

δέναι. τὸ γεὲρ περὶ εἰυτὸν νέζρζος ὅτε ἀκλεί. 
δῷ ζυγχωρεῖν, ἔτ᾽ ὧν ξυγκεκλασμέγῳ φαΐ. 
γεσιϑί. 

Δ Ν ἐδ ᾿ ΓΝ δὰ ἌΝ , 7 ὑτὸς θὲ οὐγαοηνίι μεῦ κάτω τὸ νοτιὸν μιώλι. 
᾿σὰ τῷ οχϑς, τῶ Ὁ Ἰνδῷ ὁὶ ἑπόμενος. ἰδεῖν τε ἐν 

ὁ εὐ δι σργυιῶν τετ)ώρων, δ᾽ τὴν ἐν ̓ ἐπὲ 

τὸ τ ἀναπέμπεσϑαι ᾽ κυανωτοίτην ἔσαν" 

κοὶ ὁπότε ΄ ἐπῶν μον τε Πλὴν ξωΐῃ «περὶ ἰυτὸ, 

δ ἐπὶ τὴν ἴεν, εἰπὲ τῆς ὠκτίνος, καὶ 

χωρεῖν ἄγω, σαρεχόμέῃν εἶδος ϑεωρῶσιν " ἔρι- 
δὸς. μωϑεῖν δὲ ὙΥΣ αν τῷ φρέατος, ὡς 
σανδρακίνη; μὲν εἴη ἤ ὑσ᾿ ἀυτῷ γῆν ἐν μρ 

δὲ τὸ ) ὕδωρ ἡ ἐχόμ » καὶ τε πίνει τὸς ἀυτὸ, ὅτε 
ἀνασπῴη, ὅρκιον 1δὲ ἐπ θη τῇ ἥεριξς νδικῇ 
πσῶσῃ. ᾿αλησῶν δὲ τέτ δ κρατῆρα εἶναι σουρὸς, 

ὅ φλόγα εἰγωπέμπεσϑαι μολυδδωδὴη., καπγὸν 
δὲ ἐδένα ὠπ᾽ ἀντῆς ἀτ]ειν, ἐδὲ ὀσμὴν ϑεμίαν, 

δὲ ὑπερχυϑῆνωί πότε ἃ Χρατὴρ ὅτος, εἰδλ᾿ ἀγα. 

δίδοσιϑιει τοσᾶτον ὡς μὴ ὑπερδλύσαι τῷ β βέϑρας 

ἐγτωῦθϑι ἱνδοὶ καθαίρονται τῶν ὠκεσίωγ'. ὅϑεν 

δὲ σοζβοὶ Το ΜΡ Φηίας ἐλέγχε "ἢ καλξσι, τὸ 
Αἰάζε, 

μήν. Τὰ ΘηἰΠῚ Γαδ ἱρὰ ΤΠ μη ϑεπῆις εἰ, ἀὐϊοιός Πὰς Δ ιῖς 
ααΐοεπάετε βαρογεηε) αὶ [016 πιο ἀἴαπο Αἰ εἴτις ἐτίαπι ἤιδιις- 
χες ἐγζαίερε τερσϑείξητοι : 4υϊα Ῥίφηξειις ἊΝ Νεπρε ΕΧεγιεῖς 
Ῥυίαις {Πππ|5 νος 5 Ἰϊτεετὶς, εχ υἹτίπιῖς [ο]ὶς {ἀροτ ιείδιις ̓  γὴν 
ποδὶς ἤηχοτε Πδγαγῖῖ ἱπάοεϊ» πμ]]ο ἴεπῆιν Ιάεπι νέτιπὶ 
ἴΔΟΧ τορετατ. 

2 ϑεωράσιν 1 εὐϊτί μαδεπε ΓΡΆΝΊΑ Ἀϊης Οπιζοσιις ὃς φαϊπιαῖ, 
) εχ[ου]ρίοταηι ϑερινῆς» τ πες ἱΠπὰ ὈΡΡοττιίηυπι να] ὰς, ςμπὴ 
Ὠοη ϑέρες πε ἴο]πις 1τῖ5. ἈΒΙπυςοίηιις. γεστῖς ἐγέάάς ᾿ββεζίορα 
Ῥλαεριείδιις ῥγαεδεν", ιιοὰ ὅς Μοτεῖ]υς τετίπαϊς, Ηἰπ ραζοὺ 
ϑιωρέσιν 11Ππ|π|π [5 οοὐοΙθις ἱπυιεη μῆς» φιοὰ τοββίπιοτς.» 
ποη ἀιιδ ταιπι8. 

3. σανδρακίνη} “ΟΙππηΐτεν [οτ  δίτυτ κολο ρῇ ὅς σαν» 
δαρώχινος. 864 τάπιεῃ σανδαρακην μαδεὲ Αὐοι, ἨΙΠ, Αηΐ. 
πιαὶ, 1, Ν ΠΙ. ς, 24. 

4 ὅρκιον} ἀς πηι: ἔρηις “εκίρ Ὑγληῖΐς να, 1,1, ς. δ, ὅς [δ 
ποίδῖα ᾿. 1. 

4 ἰλίγχν 1 4 (οἰφὶ ἐερέρε! ἀγριαΐαιις ἰλδς αἰϊψυια Ῥοΐ- 
Ἑ πῦρ. 

᾿Ψ ᾿ νδῶν 

-,ς 



λζν 
Υ. 

ἢ ᾿ 
[ὐφίω 

Ὧν ΗΟ παν δε Υ ΤᾺ 
ν ἰδ ᾿ Υ ὯΝ 4: ΣΝ Ν 

δὲ πῦρ. ξυγ[νώμης. καὶ διτ]ωὼ ἑωρωκένωι Φασὶ 
δ ὕ ͵ ' » δό Ὑπὰρ ἐψ' 

πίϑω" λίϑε μέλωνος, ὀομίδρων τε καὶ ἀνέμων 
"7 ε Ν ΝᾺ »Ὕ γ » ΤΆ » ς ὃ Χ 
οντε. ὁ μὲν δή τῶν ὀμδρων, εἰ ἀυχμῷ ἢ Ἰνοϊκῆ 

͵ ᾽ , Ν 
πιέζοιτο, ἐνοιχϑεὶς » νεφέλας ἀναπέμπει.» κωὶ 

ε ᾽ν »-» “- ᾿ λ»η 
ὑγραίνει τὴν γῆν πᾶσαν" εἰ δὲ ὄμδροι πλεῦνε- 

-“ “΄ 2 λ ν, τδὲ -“ » ) 

χτοῖεν, ἰσιχει ἐυτὲς; ξυγκλειόμενος. ὃ δὲ τῶν ὠνέ- 
Ἀν «ΟἹ “-Ὃ ᾽ “ " μων πίθος. ταύ]ον οἵμιωι τῷ τξ Αἰόλε ἀσκῶ" πρώτ- 
͵ Ν Ν “ - ΕΥ̓ 

τεῖ. σσωρωνοίγγυντες γορ τὸν σίϑον; ενώ τῶν ἀνὲ- 
ΑΝ,» “- ῳ ν ΠΝ 7. 

μων" ἀνιᾶσιν ἐμνπνεῖν ὡρώ. κεἰντεῦϑεεν ἡ γῆ ἐῤ- 
« “ Ν , ῦ ᾿ - 

ῥωται. ϑεῶν δὲ ὠγάλμασιν ἐντυχεῖν Φασὶν: 
ἼΝ “-Ἃ “ , ᾿Ν 

εἰ μὲν Ἰνδοῖς ἢ Αἰγυπήϊοις" Θαῦμω ἐδὲν: τὸ δέ γε 
Ω ,ὔ -“" ΓΝ Ἷ -“ “Ἄ“ἕ͵»ν 
εἰρχοιότώτω τῶν πωρ᾽ Ἑλλήσι; τὸ τε τῆς Αθηνᾶς τῆς 
4: ͵ὕ Ἁὐέφ ο Ν 
Πολιάδος", καὶ τὸ τῷ Ἀπόλλωνος τῷ Δηλίῳ", καὶ 

ἣ᾿ -“ ͵ ὃς ν ἧὦ 2.12 ΕΓ ΥῪ, 

3 32 τὸ τῷ Διονυσξ»"», τὸ τε Αμυκλωίξ . καὶ οήτοστῶ 
τ 3 -“- »-» « Ιδ , Ν ΝῚ 

ὧδε ὠρχαΐω. ταῦτω ἱδρύεσιϑιαί τε τὲς Ινδὲς τέ- 
᾿ ) -γ ἐν αἱ 

τὸς» Καὶ γομίζειν Ἑλληνικοῖς ἤϑεσι. Φασὶ δ᾽ οἰ- 
- ἣ ͵ - -“ δ ΑΥΥ, ἡ ᾽ 

κεῖν τὼ μέσω τῆς Ινδικῆς, καὶ τὸν ὄχθον ὀμῷα.- 
- νὼ ) , -" 5.5 “ 

λὸν ποιδντῶι τῷ λόφε τότε ". πῦρ τε ἐπ᾿ ἀυτξ" 3 
ὰ “ἢἤ ᾽ “ “΄ ας. ᾽ ᾽ 

ὀργιώζεσιν» ο φασιν ἐκ τῶν τϑ ἡλίῳ οἰκτίνων ἀυ- 
ΒΡΛΝΑΙ Ὅν ΓᾺ Ομ ἈΝΑ τὰ ΝΈΕΣ, “ 
τοὶ ελκεῖν “- τότ καὶ τὸν ὕμνον ἡμέρων ὥπώσαν 
Ἔνομ ᾿ δ ΄ κό γὴ 
ἐς μεσημ οι ων φ σιν. 

τος, [δε μᾶς Δητἃ ῥγοῤαξιομῖς ἀρὰ [πάος ἱπῇοηϊς εἰξ 
Ῥοτρθγτι ἸΙοςιις ἴῃ ἔγαβπι, ἀε ϑῖγσε:; ονδότερον δὲ ὠντᾷ ( Δὰ- 
ταᾶπι πιο Πρ ῖτ, ἀα αι18 ἴῃ ργδεςεάεητίδιις εἰ δόξιπι} οὖν τῷ 
σπ' ηλαίῳ» μετοὺ πολὺ διάίςσημαν εἴνω! σκότος γ ἔγϑα μετὰ λαμ- 
πάδων εἰσέρχοντοι οἱ βελόμενδι» χρὴ ἐυρίσκεσι ϑύραν τινὰ» ἐξ 
ἧς προέρχεται ὕδωρ γ κὰϊ λιμνάζον περὶ τιὰ τελευταῖα τῷ σπη- 

λοάθ. Χρὴ ὡς δοκιμάζοντες ἑαντας εἰσέρχοντοι διαὶ τῆς ϑύρας 
εἰκϑνης. ΘᾺ ὅσοι εἰσὶ καϑαροὶ ἀπὸ τῆς φαυλότητος τῷ βίᾳ εἰ- 

σέρχονται ὠνεμποδίςως γ ἐυρυνομένης τῆς ϑύραςγν καὶ ἑυρίσκεσι 
πηγὴν μεγίςην ὕδατος πάνυ διαυγεσώτα χρη ποτιμοτάτα 5 ἐξ 
ἧφ τὸ ὕδωρ κεῖνο προέρχετει. οἱ δὲ οὖ καταγνώσοι ὄντες πο- 

λὺ ϑλίξεσιν οἰσελϑεν διὼ τῆς ϑύρας οὐκμδάνης γ πρὶ ἃ δύνανται» 

φενεμένης ἀυτῆς" οἵτινες βιαζέμενοι ἐξομολογϑντω ἐπὶ τῶν ἐτέ- 

ϑων ὅτι ἥμαρτον» κϑὶ δέησιν ποιβντοῦ ὅα οἱ λοιποὶ ἔυξωντορ 

περὶ ἀντῶν, ΘΙ νησεύσωσι Χρόνον τινα ἱκανὸν ζς. [οι θέ-- 
γὸγ), ἡΠ7),1,) ἦΜ0 ἰῥαικα σομ δ, »μαφὶς γεσοράμηρεγ ἦν ε- 

εἴς ΠΣ ἰορηρο ἡμέεγμαίίο ἐορμεύγας οεομραγε, 7549 χμὶ ϑε- 

ἐἶ}, ομέηα ἐεῖδηδ ἐριίγ ει) ἐδίφης ἐρικενι! 41: ᾿αρημμάῦηα 4Π472-- 

4,4), ἐλ ἥμ4 ρο μα! ἀμ46, αἸη1Ὲ ἢ εχίγεφεῖς (ῥέει {{4-- 
χπεπὶ, Ργοθαθτες ἡΠΈη2 (68 δος έν ἑάμτιαη2 ἐῤία»η ἐρέγαγευ; 
αἰημε 4ὖ ογρτιὲ θΊ)46 ἱπόε ἠρρηρεη726 5.) γεθκήΐο γρορεαἰϊγπερρίο, ραίερ- 
2ἰδεις ἑαταπεῖς ἀαἀ21411) γαχλρεπρραε ἀθπίαε Πἰρηρα! ζύαιαε [μα-- 
πὶ ρεαεάπο ἐγεμθμῖγε ἤμέδπαγ ἐλ ὅπ φημ 214 {(ατμγίαί. πὶ 
θεγο εγὶγγείγιῖς ΥΕῖ ἐδΡΟΉΖΗΤ γράρηο (ΟΡ ΑΣΙΣ με 1471.47)} 2111|51.-- 

2ηγ ἐγ γε.) πᾶς ρο τ: 26 ἐᾷ ἀγέϊαία : χμὶ Ῥὶ φιαάαηε 
«ἀπέ! [βείεγα αἰλὲς [:θη1Ή7.) θέμε ῥγὸ {6 ἱπεγοράεγε βοίϊαι 
ογ41 εἰμ ἱ{ε72 ἐεηηρογε, πο (ες [{, ῥγο (8 οὐεα», ὅζς, 

6 διτῆω ἑωρακέναι φασὶ πιϑώ] βου. τα ϑλιπὶ νι ἄστυ εχ Ηο- 
σιοτ. Π. Ω΄. Ὁ] Ιου» νὰ ποῖμπι» ἀπο 4011 τε δαιιπτιτ, 4ιο- 
τισι ἴτοσο θΟΠΔ, αἰϊατο δάμπογία πιοσίδὶιθιι5 ΠΤ γι θηίαγ: 
νεῖ ροῦι9 εχ 1159) 4186 ἀε Αφ011 ἀσκῷ 14επὶ τη Ο ἀν. Βαθοι, 
Τίζαιις, {πᾶς ἀε Ἰπάοτιιπι ἀ01115, τεπιρεδίηπι δροιῃεοῖς . 
Ἡἰς ῬΠΠοἤτατιι ἀϊοῖτ, οθπιῖπδ ἤηητ, δε ἀθ Πρροπαπι (.- 
εἰς γ θιγίὀιίμε νοητοτιιπὶ Ροτεπίδιις ΕΑδυΐαπτιγ. ὙΊάοτῖ 
Ῥοτοῖῃ ΒΟ μδεβοτιιϑ ἱπΠΤ Αρροπῖα, ϑ8ε4 ταπιθη ξοτιαῆης δρυὰ 
Ἱπάος μαθπετγε ναί, ες τεπηιρεἤδτιπι οεπάεγεπί νίςες, 
φιλ}14 ἐὐογηπογμείγα ὃς δα γον ΕΙγ 4, ηπιᾶς νοςαηΐ, ποτα, 4υ1- 
Ῥὲι5 ΠΤ Απηϊ5 Δ] 1146 ΠπΙρ]οἴοτες , σΔυἈπ| οἰπὶ 60) 404 εξ- 
Βοΐτιν σοπβιπάρητεβ ) ἀπόῤῥητον Υἶπι τοπηροίατες οΧοϊ 4 Πα 
εἰς τιιδαεγεητ, 

7 τῇ Αἰόλὰ ἀσκῷ 1 ἡπεπὶ Ὑ])Π ἀφάϊτ, νἱ4, Ἡΐοπιοῖ. 
Οὐγῇ, ΣῸΩ ' 

110.Π|. «“ν 

γομῖχο. (ειηῖπα ΄υοσᾷε ΠΠ|ς 4114 [Ε νιἀϊῆς 
ΔἸ ΠΠτ,ΕΧ ἰΔρι ἄς Πρτο, πηργίπτη 4188 Πηΐ αἴας 
νεητογπηι. Αἴαιιε 14 φαίεηη, πο εἴα πη τὶ- 
τ ἀἸοἰταγ, ν Ὁ] πίπηΐα Ποοίτατο [Πα14 ργοῖα ἔπα- 
ΤΊτ, ἀρθγζιπι, πυιδο5 πα ΓΕ, ἀγα τογγαπη νηῖ- 
πεγίαπι παπιεέζας: Ππρίαπίας δπογῖπε πἰπηίαθ, 
οςοΪ αἴτια, ςομ ἰδεῖ οοίδεπι. Ψεπγοταπη ΔΓΕ ΠῚ 
Δοϊϊαπι, ἰάοπι νερυτο, χαρά γίγας ΑςοΪΪ ργαὸ- 
ἢαλτ. Αἀαρέττο ἐπὶπὶ αἰϊιο ἀο]οσιιπὶ γοη- 
το5 ἀϊπηϊττιης, νὰ ἐρίγεης 14 τεπηρεῆατςε, ἰπ- 
ἄεαας (ἈΠΌ ΥΙτα9 τοῦγαθ σοπο!]ΠἸατιγ. Ιη Πεο- 
γᾺΠ ἡποάιις {πππίαογα (8 ἱποια1Π{ αἰππς, 
πἰΠΠ] τα πηίγαμη Πἢπ᾿ Ἱπάϊςα φαίάςπι δι Αο- 
σγρτία Ππηυΐαογα ἱποι αι δης: αγνοτο ἀπια 
{{πτὰ ἐογπι απαὸ ἀρια αγάθοος ἔπι, Μὶ- 
πογιας ῬοΙΙα4ϊς,, ἃς ΑΡΟΙΠἸπἰς ΠΕ], Βαςς 
1τ6πη,ᾶς ΑἸΠΊγοἸΔοὶ ὅς αι! ςα816 Ηἰς εἴ ἀπεϊηιῖο- 
ΤΙΠῚ 7) 6 [π405 Ποίτε ροίΠξ, ἃς αταξςο πιο- 
τὰ ίφογα ρείασογε [γεΐεγαιηι,7 ὈΙςσα 
τεηι [πἸ46 πηε άπ εο5 ΠαὈϊίαγα., ε 
νὈΠ]Ιςιπὶ Παϊαιης ταππ πη παῖ ςΟ]Π15 Ππα- 
Χίπιθ ἐπιϊπεηΐοπι. ΙΡΠΟΠῚ ΔΠΓΘΠΊ ἴῃ 60 [οτῖς 
ΡΓΟΙΘαππηταγ τἰ 5115, ΠΠ6 ΠῚ ΕΣ (0]15 γα 115 ̓ ρίος 
(ξ αἴαης ἀογίπαγο: ὃς Παῖς εἰίαπι παιοιίαϊθ.» 
Πγπηπιπι το ἀἸαη5 ΠΟΙΪ5 ζάπεγς νἱα 1ΠῖῈΓ 
605 ΓΕςερίαπη. ἶ { 

 γ: 

8 τὸν πίϑονγ ἕνα τῶν ἀν. ἴῃ ὙΠ Ατῖς πια]ε τῶν πίθων ἕνα» 
σῶν ἄνεμ. δίς. Νίεπιρε γηΐςι5 ταπτιιπι πίϑος ἀνέμων ἱπ ρτᾶς- 
ςεἀεπείδιιβ ΞΟ ΠηΠΊ ΠΟ ΓΆτΙΙΓ 7 ΠΙ ΒΗ] ἴταημε ἐγᾶς ηοα ἀϊςο- 
Ῥᾶτιγ., ὡς τῶν πίθων, 4ιιαΠΠ Ρ]ατε5. ἐχιίτεγίης, ἸΝέψιιε σεῖς 
Ῥιιπὶ ἀνίημε οαπὶ [Ἐοππ 0 σΔ[Π ἀρτα ἱπηρεθαταγ 7 τεύϊε ἱρίτας 

ἐπιεπάδιεγαϊ ἰῃ πιᾶτρ. ΠΟα, [ι] 84|π|δἤπι15) φαΐ νετῖοσ ᾿εϑῖο 
ΔΏΟΡΙ5 ἐχβιθῖτα ἀεδεειγ, ; 

9. Αἰγυπῆίοις 1 “4ὲργρεῖον ἵν; Τρά Τ)εο5 ποα πιϊγαπτγ γ ΟὉ 
ἐτεηπεητίογα Ἱπάοτιιπι ουῖπι 114 ροπες σοπιπιοτοῖα, ἀ4ε 4μῖ- 
Βυϑ σοπῆλτ ἱπξεγιιις εχ σἂρ. ΧΧΧ, ΧΧΧΤΙ. ὅς ραἤηηι. 

ῖο Αϑηνῶς τῆς Πολιαδὸς ] Πολιᾶχος Αϑήνη ὃς Αϑήνη Πολιὰς 
ελάεπι. Ἡδιῖις ἀρὰ Ατμ ἐπί θηίες εὐτας πιρπίῖο ἂρ. Ατὶς 
ἤορῃ. ᾿π ἀιῖθ, ρ. 540. νδ] ν4, δ. 0]. Ἐδάεπι ρα Ογεσεπς 
[ε5. οὐτ8., στ ραῖετεχ ἔοεάεγε Εἰλεγαργ περι ἕρμα ὃς Ῥρίαηβο.- 
γηη Οτεῖαε Ρορυογιπι. για, Μαγπι, Οχοπ. Ρ. 1. ρ. πό, νϑῖ 
ἱερᾷ τῆς Αϑαναίας τῶς Πολιάδος πιεπῖῖο, δἀάς 11]. ϑρδηβεπι. 
δὰ ΟΔ]]1π|. Ρ, 590. ᾿ ἕὰὼ 

1 τῷ Δηλίς ] Πιις τοξεγᾶβ, φιοά ΟΔ]]Ππ|. Ηγπιπο ἴῃ Π)6- 
[μπὶ ν. 280 δ16: Ω ἊΣ 

-- --- πᾶσωι δὲ χορες ἀνάγεσι πόληες ᾧ Ἢ 
Αὐτε πρὸς Ἡοίαν» ἅς 9᾽ ἕσπερον - --- 

12 Ἀμυκλαίϑ 1 ΑΡΟΙΠπΐδ.» ἃ ΕΠΊρΡΙΟ ἱπ᾿ Ἀπιγοἱῖς τᾷ αἰ, 
ἄς φιο ΎΒμογά. 1... ὅς ῬοΙγθίμς 1, Κ. ἀγγείοις {Πα 
τεπΊρ μπι νοσαῦ ϑέγαθο ], ΥἹ. Ρ..278, “4;πγεἰαεὲ αμοαιε πιρη- 
το δριιά Ατβεη. 1ΥἹ. Ρ.232. , 

13. τῷ λόφε τέτε ] πίπιίτιπι [Δσγᾶπι 1ΠΠ4π| τύρσιν ἀπι δίς 80 
πιοπείμπι οἴχουι5, 4λιΕπὶ πέτραν ΠΆΡ. ΧῚΙ ἐἶχὶς χυκλω περήπὺ 
κυσωνγ ἈΓΩ116 ἴτἃ Τ2ΗγΙΩΊ7} αι Π πύρσοι ρταεβαηζετ,.ς ΓΝ 
πέτραν κύκλῳ περήκεσον Ἀὶς ῬΕΙ͂ λόζον ἱπτε]]Πρῖτ, ἴπ σαίης 
πιεάϊο ΠεΙρία τύρσις) ἔπε ντ ῃΐς 4ρρ01141 ὄχϑος ἢ, ε. (βοεν ἐδθ. 
Ζιρργεπεηια, » ατιεπὶ νι Β]]ΠἸοὐπὶ [πα ἴλε ρατεπε, " γγ 

14. ἐπ᾿ ἐἰυτῶ 1 ἢς τείοτίρῇ [επῇι ροβιαπεε ρσὸ ἐπ᾿ ἀντ, 
ιοά εἴ ἰπ νυϊρατῖς, ϑεηῇι εἴ, ἡ δος ἐμραρίο (χοτὶς τἰτί δας 
ε05 Ργοίδξαῃί ἐργρερη δ ἱρίς ὁ] δοςοηίηπιν Ψεβαρρηπε ῇς 
άεο ἔπε ἡργεης (ΖογΉ τ: ἐ05. ΠΟ] 16 Ῥογροτίμαπη ν, 4ιοά ὅς 
Ῥετίας, ὅξ ἈοπΊΆπ05;) δὲ 4|125 σεηζεβ ἔβοϊε ποῖμπ|. (ες 
σιῖπι 48 πος ἴρη8 ρίμιγα ςΔρ. [4. 

ὶς ὠντοὶ ἕλκειν 1 ἔς Ὑδιίσληι5 ὃς Ὑτατῖθ], ρτίοσες εἀϊεῖο. 
πὲ5 ἀντὸ ἕλκειν. " 

τό ἐς μεσημδρίαν 3 Ρτίοτεϑ ἱπίεγργεεβ : βίζωο χὰ γπεγίάϊ- 
ἔνι. Ἐϊαμε οπιπιπίπο 1116 ποππιιπαιιᾶπι νῇις ρατεῖςιδε ἐς» 
ϑεᾷ Βγπιῆο οποπάο ἐἈητηπὶ [Προ τῖς ἱπιρεπίϊμηι βαπε ποι 

Οὐῶπὶ 



- 

᾿ 

ΑΡΟΙΕΌΝΙΙ 

᾿ ἀυιγοπη ὙἹΓῚ 111 ππξ, ὧς αιο- 
γυ 1|ο ἀρβηΐ, ἰρίξππιεε 

Ναία ἴῃ ογατίοης ηπ|ά- 
"»)α, Ἰπ481{. Γαος 

72 721 ἐ677γ.4 ῥαῤλ:45-- 
ν γρηφηΐέον, ψήῤἑίψηε ρον 

ἘΞ Πᾶος ηυϊάεπη ἰρίξ δ6- 
Ι ΠΙηΟ60 [Ὀτρίττ. Τλαπη18 αἰι- 
παγγαῦ ΠΙΠΠῚΪ αι! 4επι εο5 ἀογηηίγο, Πογ- 

[5 ταπιθη Παιπηιπα [Ἐογπεθ,, (1185 1ΡΙ] ἀπγεηζ. 
 Ἰτοπη ἴῃ ἀαγα ΠΡ] 165, ἀπο 15 ἃ τΕΓΓα.. 

ο5 ΟΠ εἰς, ἀπηδυίαγε (8 χιυίάοπι νἱ 10. 
ἌΝ οχοϊταπάαο άπ ΓΑ ΟΠ 15 Ἐπ πος 

ΙΓ ΤΠ 
ἐργρῖος,, 

ογοιις ἢ τ πες ἰπ ἊΝ αι 
ποῆμις (οεῖς αἴΐδγιιαγο, 
48ὶ 4 [Ὁ]ς τοτδηριμην 
ξοπίρίει ἹΠαπι. δχ ἱπδς- 

τς » ΠυαΓΙΠῚ ΕΙ 

δερλο τεῖγας οὔ- 

ὰ δὸ ἐπ ᾿ οἷ ὺ 

τω ἿΝ “ᾳ ἑεγγ 4. ὰ ΕἾ 
ὅτι τρμγρέέος ἀἰχῖς, 44 αδγοιη Ρεγηποι τὴ 410 
υἵυσης. ̓ Οὐπιοηἰπι τὰν ἀϊο τρις νἱάε- 

ἁαδρμεριαῖ Μετ ἐτβο γπογίαλαγείς δογὶς ) 1{{Ὸ ἐπῖπὶ νἤι5. 
εἶδα ἐς ΡΓῸ ον ττῖτιις οπιηῖπο. Νεπιρο πιοτῖ-- 

᾿ ἼΟ Ῥογε (οἱ νἱπι Πιαπὶ ἱπρτὶπιὶς οἴξεπαϊς, ὅς πηῖγαςιι- 
γι π πόας ἴπ ῥήζεο, ΡΆ1]0 ἅΠτὸ ἀε[οτῖρεον 14 τεππρυ5 ςοηίρὶ- δ 

«αλιπὶ τε ἀρᾶς, νης ΠΙῸ πιαχίπια εἰ οεἸεδγαπαο ορροτ- 

, ταπιιπι “Εἰτπιατὶ ἱπτεγρτετατίοποπι πιξαπιναιοα ἴηῈ ς. 33.1π|τ| ἀ- 
ΒΡ Ψ 

ἬΝ ἧζ ς: ΧΥῚ. εἶγοα Πη. 

τῆν εὸς Αἰγυπῆίας νἱά, ᾿πῈ ποιαῖα 24], ΥἹ. 
“ἢ 

᾿ς Φ, 7:ποεν2- τῆν. 

τ Βερῦν {ιδΙἸπιίοτεπι {ϑπζαπι Βαδεπία,, (ἅπάος ποπῖρο ἱπτοῦ- 

ἜΑ ΤῊ Μηράκι ἀε ΠΆΙΣ ΒΒπιεηγογαπὶ Ὀα- 
ἱ τ μασιοῖ ἀπιρῖῖοι. ἀεα πε ἀϊσαπιις ὃ ϑὰπς ράυ]0 Ῥοίε 
“ι ἴα. Εν Ἐπ αλθδονν 80 Αρ "σπίο εἴς 

Ἷ ἐπι ἐδ Βἰίτε Πεπῖο ̓ πείηαις ἢ 

ἴσα πιαρίβ. Ν σζδγαπι ΟΠ ΠῚ σο- 
τ" ἀεη ρναίπε Ἱππιο  πστῖς ἀγοαπᾶ5 

: ααΐδιι5 αιιοά ἐχοο!!ποτῖτ, σοφὲς 

2. οἰκᾶντας ἐπὶ πη τοῖᾷ ογατῖο 9[Ὁ].ΥἹ.-ς.11. Οὐ! ἢ γεγο ᾿ 

ΤΥΑΝΕΝΒΙῚ 8, τος 
Ἧ 

Ονω μὲν δὴ καὶ οἱ ἄνδρε, καὶ ὅπως οἰκῷν-. 

τες τὸν ὄχιϑον; εἰυτὸς ὁ εἰν δίεισιν. ἐν μιᾷ γὰρ 
» ᾿ “ 53 

τῶν πρὸς Αἰγυπήΐες᾽ ὁμιλιῶν; « ἐἶδον, φησὶν, Ιγ-- «ς 
λ " ,», »“ -“" - ;Σ 5» 

δὲς Βραχμώνως οἰκδντῶς ἐπὶ τῆς γής καὶ ἐκ“ 
» ᾽ 

ἐπ᾽ ἀυτῆς. καὶ ὠτειχίτως τετειχισιμένες᾽, καὶ « 
ΠΝ , ᾿ Ν )ὕἷ 4 δ ὗ ἊΝ 
δὸεν κεκτήμενξδς. κωιτῶ πῶντων “.““ ταυτί ὃς “ς 

»“ δ ͵ 4 ε ,ὕ ,ὔ 

ἐκέϊνος μὲν σοφώτερον" ἐγρώψψεν. ὁ δὲ γε Δάμις 
ἈἾ ΄ Ὰ " Ν “ “Ὕ Ἂν») »“ 4: χωμευνίῳ μεν ὥριο χρίσϑιοις τῇ δὲ γῇ 

υὐθυς ρα μάνα πόας, ὡς ἂν ἀυτοὶ αἱρῶγται. καὶ 

μετεωροπορξντως “δὲ ἰδῶν ὠπὸ τῆς γῆς ἐς πή- 

χεῖς δύο, καὶ ϑαυματοποιίως ἕνεκώ» τὸ γοὼρ φι- 
, “ -“ Ν “4 

λότιμον τᾶτο τσωραιτᾶσϑαι τὲς ἀνδραφ' ὠλλ᾽ 
π᾿... 1 “7 ΄ -“ » ὃ “ 
ὁπόσω τῷἡλίῳ ξυνωποζαΐνοντες τῆς γῆς δρῶσιν, 

ε , - “ ,ὔ -» 
ὡς προσζξορω τῷ ϑεῷ τοράτ]οντες΄. τὸ τοι πῦρἢ 
ὰ ν ». ὦ -“ 
ὃ ἀπο τῆς ὠκτίνος ἐπισπῶνται!» κωΐ τοὶ σωμιε- 

δὲ Ν 4 5. Ν “Ἢ ΄ὕ Ω ᾿ γ 3 
τοείθες ὃν, ὅτε ἐπὶ βωμϑ καίειν ὠυτὰς., ὅτε ἐν 
᾽ -» 2) ἢ ΓΙ ΕΥΑ 4 
ἐπνοῖς Φυλάτίειν . οὐδ᾿ ὠσσπερ τὼς ἐυγάς; οἱ 

ἐξ ἡλίς τε ἀνωκλῶνται " καὶ ὑδωτὸς, ἕτω μετέω-. 
"»" ΝΥ »“» »-“Ἢ ᾽ 

ρόν τε ὁρῶσιϑεωι ἀυτὸ, καὶ σωλεῦον ἐν τῷ αἰϑέ- 
Ἵ ΕἸ ΑΝ: λ Φ| ΤΟ ΣΤ ΕΝ -“Ἢ ἘΠ τΟ 

ὅλ. μεϑ᾽ ἡμέρων μεν ἐν" ἥλιον, ὑπὲρ τῶν ὡρῶν 
«5 32 τ Ε Ἀ -“ ς. 

ὡς  ὕπθη εἶυτος» ἵν᾽ ἐς κειίρὸν τῇ γῇ ὥσι, 

καὶ ἡ νδικη ἐὺ ταροΐτη νύκτωρ δὲ, τ οἷα, 

τὴν ὠκτῖνω" μὴ ἄχϑεσθιαι τῇ νυκτὶ, μένειν δὲ 

ὡς ὑπ᾽ ὠυτῶν ἤχϑη. τοιξτον μὲν δὴ τῷ Απολλω- 

γίῃ" «τὸ ἐν τῇ γῆ Ὲ εἶναι τὲς ἡραχμᾶνας, ΟΝ 

ἐκ ἐν τῇ γῇ “. τὸ δὲ « ἀτευχίσως τᾶ χι 

δηλοῖ τὸν ἀέρω., ὑφ᾽ ὦ ὁ ζῶσιν. ὑπαίϑρωι γώρ δο- 

κβἜντες ἐυω τεῦ Ἢ σκιαν τε ἀρ ἄν, ἐἰυ- 

τῶν, καὶ ὕοντος καὶ ἢ ψεκώζοντωι, καὶ ὑπὸὲ τω Ὁ ἡλίῳ 

Ρβ{{Ππ| αἰ αἴτιαι Αοἴοριιθ, 8ις πέτα Αροϊϊοπίας Ι. ΥἹ. ς τ. 
πιδὲς ἱρίᾷ ἀε [πεϊ5 ογοίθπιις Ὑμείρεποπι τγερεῖεπϑ εἰνεγμαί- 
τῶν ἀπίεόθαι {εἴε ἀσποίοίς, Αεπίρπια γεγο [ΟἹ επεεπι, [ρά 
Το] σῖτα ἔοττα Ἰλπιίάςπι Ρᾶιϊο ροίξ ποδὶς ἤῆει :ρίς» 
Ῥμιοίγδει5. 

6 μετεωροπορᾶντας ] 4441 ὅζ [ητα ς, 17. 51Π|1}14, [ἃ ἔϊο, 
ἄς ΤΔπ δ] ςμο αἰ ρι}15 εἴιβ ποππεπιο ρογἤιαίεγας, 4ι8ς 
τὰ πιεῃ ἰρίς εΧρ!οαϊε. νἱ 4, Ἐπιπᾶρ, ̓πινῖτα οἷμις ρ. 22. 

7 ὡς πρόσφορω τῷ Θ, πρώτγοντες 1 σΘῃΠλϊπα ΠΕΥΤ, τι. ἔπ. 
8 τό τοὶ πῦρ] ἴβπεπὶ {Πππὶ ΔΕΙΕΓΠΠΠῚ {πιο ]Πρὶς) ἀς 4ιο 

᾿ ΟΆρ. Ρταθοεά, Βη. 
9 αἱ ἐξ ἡλία τε ὠνωκλῶντοι 1 τα] [Ο]15., ἰπ ἀηιια τεῖγα- 

Εἰ) μετέωροι ἀρρατοπῖ » ἴῃ βαγῥείδεγ, ο. ὅς γίάε » Ντ ποιιηὶ 
ῬῃγΠοόγαπι ΕἸ115., 51 ΠΏ 1 τάσις σατίοπς ὠυγὴν» Π4πὶ οΧ 
Το] ἀοάϊιαπε Βα πιᾶποβ, ἱπ φϑῖμογε ἢιέξιιατε ἀϊοῖτ, 
Ουοά 1 το οβδέξιπι, ττὰ ντ ποόξι ιιο αι εἰιπὶ ςοπίεγ- 
πᾶτεητ, (ΠΗ ΟΙ]ς ἀἰέξι, ῬιτΟ ταπιεη Ῥῥοίρδογὶ φοπὰς ἱρῇς 

͵ ΒΠῸ, βἴοθο νίτγεο ἴπ ὅτε Προηίο αἰεγματῖ, ποη ἀἰ ΠΠπι,-- 
Ἰὶς εἴν ιιθπὶ ἀεί δι: Π1ο Κίπίοπιις ΡΗγ ΠΟΑΥ͂ εἰ. ἄς Υ οσ, (8. 
ΧΙ. Ὁ. 48. [4. ὅς 4ιιο Νοδομιιπι ἀγοαπὶ 1Πυβγα δα ρυτατ» 
ΟΧΧ. ς.9. 

10. μεϑ᾽ ἡμέραν μὲν ἐν] δκ συϊάοπὶ οἶγοᾷ πιεγι ἀϊοπι, νἱ 4, ἔπ... 
καρ. ΡΥδες. ὅζ ἱπῈ σδρ. 33. ἱπίτίο. 

1 τὴν κτῖνα 1 ἴπτο Ποῖ πῦρ ἱπυά, οχ [Ὁ]ς ἀοτγίπατιιπι.»» 
αιοά μετέωρον ἴπ φεῖπεεα ἢυόξιιαία ὈῬαυϊο Δηῖς αἀἰχίς, πο- 
ὅτι αιοαις {ΠΡ ογο5 7 Ρογροειαπι αΐρΡο, 

Ο εἰσὶν, 



τού. ἐπόσϑκ ἈΠΕ θὰ ὙΠ ΔᾺ Ὁ 
« εἰσὶν» ἐπειδὴ εἰυτοὶ τ οὐδ. «π ὯΝ μηδὲν 

« κεκτήμένες τὼ πάντων κΝς ὧδε ὁ Δάμις 

«ἐξηγέξιτωι. πηγοὶ" ἡ ὑπόσωι τοῖς Αὐδ Ζ ὧ- 

- ἢ: τῆς γῆς μα τ χ ΔΝ , ἐπειδὴ ὁ Διόνυσος ἐἰυ-. 

γώς τε καὶ τὴν “ἣν σείσῃ ̓ Φοιτῶς σικαὶ τοῖς πηδοὶς 

«ςς τϑτοις, ἐμόν, ἤλνς τε καὶ ἐς ιῶσιν. δε εἰὐκότ ὼς τ ὁ 

Απολλώγιος τὲς μηδὲν μὲν ἐκ πσαρασκευῆς » ὠυ- 

δογενς δὲ ἃ βώλοντωι πορλζομένες » ἔχειν 

ἁμῶς τς δὲ μ ἔχϑσιν. κομῶν δὲ δὲ κα 

Δ τε προ τὺ ὑπ ἐῦ, καὶ ἐΘῈ0 Υ' 

δ ἣν ἐν λόγρ. μα" τε πρων ΚΕ ὰ 

καὶ γυμνὸν εἰυτοὶς βάδισιιο, καὶ τὴν ἐσθῆτα, 

ἐσχημωτίζοντο παρωπλησίως τῶϊς ἐξωμιίσιν Σ 
ε - ΟἹ ᾽ -“ Ψ 
ἡ δὲ ὕλη τῆς ἐσθῆτος, ἕφμον ὠυτοφυὲς ὦ 

1: πηγαὶ ὁπέσω τοῖς βάκχοις] Βοεοτῖ ποπιρο σεζετίχις.» 
Οτασοὶ ὃς ΤΗγαςεϑ Τ τιετετίςῖς ΒΑΟΟΒαΠι ἴητος ΒΟΠΊπῈ5 ργᾶδ- 
{δήτοπιν) ὅς θδοςμδηῖοϑ, ὅς τογγγδπι» νῇ ἢϊς [οαυίτιν Γ) ΔΠῚ15) 
σείειν γαοίέενε στοβεθαηζ, νι εἴ δρυὰ Πιοάοτ, ΙΝ, ρ.:πι. Τ ππὶ 
γεῖο δέγιϑ Ἰν Ε, τεύγαπι σγεάεδαης ραίῃπι. ἄπιτε Ηἰς τε- 
ΕΣ Τλαχπΐϑ, ἰς Ἀπάτι! 4αοτβηπὶς π᾿ ὨΙοηγΠῖς, ἀραὰ [ἃ 
οἶνον αὐτόματον οὐκ τῷ ἱερᾷ ῥᾶν οτθάἄεραπε, δυζοσα Ῥδυίαπία 

᾿Αοδαϊςοτγαπι ἔπε Ρ. Π1. Σο4. Μειπίηϊτ δς ΡΊτητις ΗΝ. Π,1οό. 
ΧΧΧΙ, 13. Ἐτά :ΠῚ Ῥαυίιηίας ἢ Βάες 2 Εἰεῖ ἴῃ Θυίων ΠΝ Διά - 

γυσέν σφισιν ἐπιφοιτῶν ΕΧΙΠΙ ΠπιΔητ» οἰλαβίαις το ΠΊρΡ 1 ἔοτίθι5, 
ἄπτιιϑ {Γε5. νᾶσιιᾶ ΠΡΟ Γᾶ ποῶι νῖδο ἱπιρίεσὶ εο ξεῆο. 

᾿Β{ππῖ πιοῦο πάϊς ΡΠΙο ΟΡ ῖς πηγοὶς οὖν» ὃς σαῖετα πδρείςς 
εν (τα τὸ εὔϑ ς γοηῖτο ἀἰοὶτ δπιῖ5, ποά νι δε υἹἱτοτία5 46-- 

[ αἷτις Πδτὶ ςΆΡ. 27. 
ἢ 3. πὰ, δὶ ἐπιτηδεύειν} νι ἃ. οὈίετγιδτῖα δά 1.1, ς, 8, πι 7. 
ΤΠ ὥσπερ Λακεδαιμόνιοι ] να, ῬΗΙΙο τ, τα, 1. ὙΠ]. ς,7.5.6. 
Μρατί. Μιΐς, ἵν ἰςοη.1.: Ι. ς. 16. 

15 Θϑριοι μεγίον. ἐπιειΠρὶ ραῖο, οὶ ̓ π ΤΑ οηῖσα βιογα, 
ΤΡ νέα δ πὶ ῃ Ἰτοττα ΠΕ 51 ἃ σΟπιΠῚ γτθε5 πιοπιογαξ 
ῬιοΙ οπιϑοιιϑ, ὁ εὐσῆιι5 ΜΙ σοη. 1. ς,12. ἔῃ. “4105 

Εν φ ρτῦ 
Τιαςεαςπιοπίο ποτ. Ἰπτεβ σοπιαπῃ Αἰ Π ποη Πιϊ Γι. 
81Π|1}15 γδτο εἰ Ταγεπέϊριογ αι ὃς δάεϊϊογε», ἄς ααϊθιι5 ΠΊΟΧ» 
4005 Ἰνασοπᾶς εἴτε ςοἴοποϑβ ποιμπι. ν14. Μεγ Μιΐ, Ιάςοη. . 
.. ΠῸν 7, ̓πάφαμε 115. ντ πιοχ Ἰοαιῖτιῦ ποίζοτ , ταὶ Λακωνικὰ 
ἦν ὧ λόγῳ» 

τό μίτραν δὲ ἀναδέντωι λευκήν  σοηξ. {, [{0, 11. σὯρ. 26. 

Ἐβαρὸ αποααὰς ἰ, ΧΥ͂, Ρ. 712. μετρεῦδαι Ἰπάἀοστγαάϊε, ἰάαις» 
ἀπεοῦ νεἤισὶα Ῥτδεξοπτίδε Βδςοδὶ ἴπΊπαϊᾳ τοξετε, Αὐγίδπιις 
εογηγα ὃὲ ταλέγαρὰ σοπί μηροῖς, νὲ ποῖτεσ χρὴ κομῶν Ἰνδὲς τῷ 

Θεῷ μιτρηφορέειν δὲ ὠνωδέάξοι, ἘΠῚ νετο πηττα Βαἰοῖα, μα σας 
Ραὲ τοϊσατογ ἀΙ βοσίαιις ἃ τίατα. νΥἱ ἃ. 841 πᾶ, 34 80]1:. Ρ,392. 
σαι [επεδηεῖαπι βγπιας Αστίπ, [πάϊς, Ρ. 539. 1π615 τι θιιεης 

μα περὶ τῆσι κεφαλῆσι εἰλιγμένονγ αιοὰ εἰ ᾿ρΠηηπια.. 

1 γᾶς : 
17 γυμνὸν ἀυτοῖς βάδισμα 1 ῬεΙΟΓΕ5 ἱπτεγρύθίεϑ νεγεεδηῖ, 

πράῖς γεάϊῥῃ: αρηὐμίαύαηί. Ὑεταπι βάδισμα 1ά4επὶ Οτγαεςοῖβ 

πο ἃ 1,ατἰπὶ5  ἡποεῇῃ ἴδ, δὶς ΓΑιοϊΑπιι, Πα τι5 Ἰοςαπι Ργοάιιχις 
Βιιάαουδ: τὸ σχῆμιαι ἐυξαλὴς καὶ κόσμιος τὸ βάδισμο : ηποά 

δὰ τοῖλιι5 σογροτὶβ σϑίιπι αἴσις ἱποείζαπι, τιοη ρεάε5 της 

ταπι ρεγπογο ΕἸ ξεήες: ἧς ἀνδρώδης τὸ βάδισμα Τλιοίαπο 
ἀϊείταν τὰ ἈΒοζογιπι ρτθες, ὅς κεκλασμένον τὸ βάδισμα Ρμὶ- 
Ἰοηὶ ἂξε πιοσς, ΠΊΘΥΘΙΓ, ΠΟῚ Δ ςΙρΙ. ἴη [4 0Γ.. 810 1τα αι γυμνὸς 
τὸ βάδισμα εἰξ, γυμνῶς βαδίζων, ηιῖ τ» εαμδ ἡποσάϊδ ), πιάτα 
ΠοσΡΕ ἴοτο σούροτε», ἅπ| (Ἀ]τεπὶ πηαχίπια Εἴμπ5 ρᾶτίθ, Ἐπ 
ςετῖα ταῦες 1πάϊ 11 ῬΗΠΟΙΟΡΕὶ, νῖ εχ Αὐγίληο 1. ΨῚ, ρὲ 443- 
ἀκ ϑιγάθοπε ΧΥ. Ῥ. 717» νι ὃς Οτίρεῃθ φέλοσοφεμ. ς. 14... τοἱ- 

Ἰρετς εἢ, Νες οδῆμε,) αιοά ἱπάς νεβίιπι αιαταπάαπι» 
τῆοταπι Βοπιίηιπι πιοητο ας: 
τεπὶ βοςεάεπεες ἰοτατὶ γυμνωϑἤνειι ἀϊσοπίσ, χορρρίαὶ 
πΉ]ς νεβῖς., ηιιαο εἰς ἴπ νι, τοϊαπὶ ΟΓΡιι5 ἐὐχίῆν ἕδαι 
νἱάοτατ : ππἄος δαγει αἰςὶ δἰῖα ΠῚ), 411 εχ Ράτῖε ταπταπι ἢὰ- 

αἱ ἔχης» Ρ'μτθιι5. νοίογαπι]ο οἷ5 ςοπβτηιαῖ 11}, Ουρ οί ὁΒ- 

"ἡ γὴ Φ 

᾿ ὅτ γΕῚ λαηρν ἱπιιεη 

410 ἃ ἴτεπι ἰπέ. ς.17. 84 ἔθη" 

πὸ ΕῚ 

1, ΠΙ. το. 
ἔππι, νὰ νι{πὶ ἱρῇ5 ἔπους, Ομ δ Ἰ βοιτο σίς μ 
δὴ) ῥοῃιάοχεες γ ογερέααἱς ῥαόζνε Βος ἴτὰ ἵπ- 
ΤΕΓΡΓΘΓΑΓΩΓ απ : Ὀπέος, 7:2 ὀκεγῤαρελόπς 
δ ἐονγα (ἡέηγ με γ νόὴ δαρούμις Εὐς ἡ Τὴν 
Αἰψηφ ΤΟΥΣ ἥμον ον ἡῤι. ; ἐε ἌΖΩ ἴΩ 

ΔρΡΡαγαπῖοβ, αἴαι18 Εχ ἴα 
πῆς ῥγοίριοίθητος ζη46 207 ὙΡΈΝ δρὴς εαϑ 

Χἰΐ, ΟὐΟπηα5 διΐοτη. Ἀπατίππξ, ῇῃ ταῦ ΓΑΡΟΝ 

Ὄεμι ὑ τ 

ΔΕΓΕΙΠῚ 

{δειιας, ΡΆΙ10]. 1,1, 6. 7. 8:ς ἴπὶ 
πάϊς σατο , ὅζίπάς ποπιθη [οτι 
4.4}15 Αἰμεπίοπῇριυς δρεί σαμεν 
εχογοίτία ἀγα ἴλογα οΒειηΐο 
εἰβ Ορθύδγί ροῦιεγε 
ε “ΠΟἸ] ρος, πιο 
ἱερὰν ξα1ΠῸ ἐϑῆτα. 
Βαης Ιοςμπι τείρ 
ἐυτοῖς παραδό 
18 παραπ, 

οἶτο., αὶ αἰξεττ 
Ἀ8α, τϑϑι ἢ 

: 96) ἔβι τοφυές 1 ς 

ϑδς Ὀῤποαι ἐν το 
εχ σε 1115. οδίδγιιᾶταπι ἢ ΐ 

ῖ . 11. ς.20, ϑροόϊδηγαιια ἤπιος εὐϊαπὶ ποη- 
») 4υ4ς Οδ[δτιιδυίππιις, 44 1.1. ς.1.. 444 ε 841- 

πιαί, Δ ϑο]ϊη. Ρ.. 708. οι τάπτοπ ἱπτε Πρὶ μἰς ριῖο ἃ ᾿ 
Ῥιις ογοίσεητοπι 1{|8πὶ ἤπιος ἰαπιαῦη ἢπε ὀγήάνν, 4υᾶ »ν ἐν ἢ 
ἀἰοῖτητ., γε ἔριον να]ϑατίδαίαιιο πάτα νοι ἀν 
αἷς, ντ πιργα οΡίεγιδῖηπι, Ηΐς επΐπι ἀἰζοτις ἀἰς 
ῃ ἰτῖτα ἱπἀμπιεητίς ἱπίδγιγε ἀυντοφυὲς {ΠΠπ| 
Βοείδιις, {ἀ δογγάθ 1Ππ4 ἀδιγαῃὶ » ̓ἶπιο ᾿πὸπ 
1ΠΠπ4 ἐεγγρὲ,) ἢ [15 4115, μα πιααΐ ἐς Βεαεβιπαπίρας 
τίσ, 1Ππὰ ὠνασπιῷν τεπταιιετῖς, Τὰ δημε χιοά ρα. ἀντοῴνὶς 
ἔριον πος ἴοςο πιο ΠἸρίτασ » εῇ {πο ἃ σεῤο ίρητο ἐὲ 7,1 ν 
τὰς Ρίτηϊο Η, Ν. ΧΙΧ, 4. ἘΛΗΣ μαξολέηγ ντ ̓ ἴπαι Π 
“ἰε(εγις αάμβέίαε (οἷο ἱκάϊαε; λάεσσι κα ᾿ὶ γὴ ἀυ]ὰ φύει. Τπις-- 
πίταν ΡοττΟ, Ῥόϊ μ0᾽) σσάμρε! ἱγηύγες , αιοὰ τείρίοἴεπς Ἅ11ο- 
ἤγατις ἀντοφυὲς Μὰ ἀϊεῖε, σαπὶ θείεγας ἔξγο Ρίδπτας. Βοσ 
τείρβέϊι πιϊπίπια ἤπε ἰυτοφυεῖς, Νε νογο ἀιιδίο Πιρεγεῆε 
Ιοςι5 ροῆϊε, ἀϊίετις Ἐπίεδιμθ αάὰ, Ηϊΐετοοὶ, ἂς Βτγδοῇπια-.: 
πῖθιι αἱοῖτ ἐϑῆτι λινῇ τῇ ἐκ πετρῶν 605 γε ; 
{ΠΠπ|ς ᾿πιο Προ πθ, Δείγοία ποπιρε τΕΓΓᾺ» Ὁ 
τραάϊε, ἰρίδαιις ἰαρῖ5, εχ 40 {|| Πἰπεθιπι, ἐσ 
απο ἃ ποτιῖπὶ πὶ συΐσαδ : 

ΠΩΣ 
5, ἀἸοίτατ, 

πες αἰΐιπι ἰἀρι 46πι, αἱ ἐἠρρηρ; τεά- 
ΠΘΡγδθτογ {Ἐπὶ 1Π|] ̓δπεσιίορμπι 

αἰεε εἶ ἦρι φιλίξορσι γ ϑίορμᾷπο 4]]6σϑτηπὶ ἴῃ Βραχι 
ΤΕΠῚ ἀπ ρύτρα Ἀπηρίτα εχροπίτ: αἰίετες επίπι ἃ 

ὥσπερ τι πρρκαύλαν. 



."»Ἅ 

Ι ὑ 1.1Π|ς: ὌΠ ΑΟΜΙ ῸΝ ΚΊ 

τς χηοῖῖε δίσηίε πιαρὶς., εαις ρίπριοάο 
ἴῃ 50. 486 να] οἰδιιηι ῬΡΟΒΑΙ ῬοΗ͂Ι ἀυ Σοῦι: 

ΟἹπο αὶ “85 γε ίἔεσ. ψΕΠΏΓΙΓ, 80 {Π 6115. 4115 
μιαιτι {Π| {πά} {πὰ Θαο Τας, πο, ἀϊπλετίς τετγα 

1 δζατις Ὀά οι νἱπι, 4πο- 
τε Αἰμηζ, ΠΌ}}} ΠΟΠΓΕΙ 

ΝΣ 

ἢ ουνλ [αὶ " ἐν πβυλ δα ςεἴου! απϊ- 
ἀπανῆρίεεο τὰ ϑέρπ πιλε δῆς ΘαΠῚ πον τὴ 

Ο ΓΕ: 15 ΌΣ ϑέγξ' εἴας Πῖρτο, ΔῸῚ Ἷ 

Ὄ ψαγὶδ γαῖ οὐπδίμ5. (εις 

πόνος [δ μα τοὶ 

ποί Ὁ Πτεγαπα ἐπα πὶ 
ἢό Ἃς Ἧ ῃ ἸσΠοαῃ59 

Π]ὰπὶ βυρεταῦ: ἰάψιιο» 

τὰ οἵδε ςςπίδο. ΝΙΠς 
ποι αἰ υ ἀριιά νος ἀν Ὦπη 

ποῃ μα θογο γος «ιοά! της εἰβρδίρρ Ἴν. 

ΔΩ « {δ νοπίοπεος ἱπεθυγοραγς, ΠΑ16ς 
: ἘΣΤΟΙ στατία νοηϊδης ὃ δριι ΠΟ5 811- 
"τ ἰἀριοπτίας ργίπιμπι οἰδ ἀγριπποπειτι Πδι: 

ἜΧοε οτος ἀϊοῖς ΥΠΙ, 73. Μίγιπι Ῥαπιρ γ]ΐας πλαρδὶ 

τ Ἔχοο !επείοτὶς ἈΠ ποη εἴτε πιθπτ Ομ ΠΊ. 
αὶ πιμελὴν οἵκ ἔλαιον ἀπ᾿ αὐτῷ λείξιϑαι]} εὐϊτ, ρείοτγ. μὰ- 
τ καὶ πιμελὴ οἵα ἔλακον ἐπ᾿ ἀντῶγλ. Οὐοαιϊοῖς Κτα- 

ατοτί ες οπιῇ ἡ ἤν ιιοά ἱρίε [πῇς τοίριιοθαι, πὶ 
Ὁ ἐκ ἀντῷ Ἰερέδατυιυπ᾽ ἀυτῶ : πιαϊτ! τὰ ποἢ ἐπ᾽ ἀν- 

Πἰ ΠῚ Αἰτοπτίο Σ Βοβο!αθας Κοπιᾶπο, 4υϊ Ρῃϊ- 
1 οδίφειαιις Πυά Οὐ ΠῚ Β΄.ν. 1οβ. 

; ΟΚ ; ϑονίων «πολοίβεται ὑγρὸν ἔλαιον. 

τ εἴοπιπι ἃ ἐπα τ πα πα ἀϊξετις Κίγομεσως ἱ ἴῃ τ δ 
μα ἐχίογπαπι αἷς {ιρεγβοῖοπι ἤσοαπι μαθετς 4 δῖ 

Ο τἦπ Βἰαπιεηζα αἰ, ρ ροῆε; ἴῃ πιεάϊο ταπιθη Βιιπιοτὸ ρᾶ 
αἱ ἴβπο υἱπεῖ ποθὴ Ροῆπι. ; ἢ 

γρεῖϊ ἀρ σε τ ἴλος ̓ ἀοτες ποπ ςοπι- 

ν μβδν} ἁὐπὰ : 
ζαγῥ4) ἀς συΐμς πὐτι τὰ ἐδ νμις 
Βα πιλρὶςαπι Υἱπὶ πιοχ νὰ ΧΥΠ 

ὡς 

ἰρῖτι Ἱπάμς νκοτοτὶ υΐάοῃη, ἀἰχίτ,ςοπ.- 
ἀ ρέων ̓πρηνάς πιταπούτε 

ΤΓΧΥ ΝΕΙΝΝ 515 1Ο7 

μωλακώτερον δὲ τίκτει" ἡ πιμελὴν οἵω ἔλεον οἰπ’ 

ἀυτῇ λείδεσιϑιαι". τβτο ἱεροὶν ἐσϑῆτω " ποιξν- 

ταις, καὶ εἰ τις ἕτερος παρῶὼ τὲς νδὲς τότες ἐνώ- 

σπώη υτὸ, αἰ ϑέεται ἡ γῆ τῷ ἐρίῳ ἢ’, τὴν δὲ 

ἰσχὺν τῷ δακτυλίῳ καὶ τῆς ῥάδὸς ΤΗΣ Φορξιν 

ἀυτὸς ἄμφω, δύνασϑαι μὲν πάντα, δύω δὲ 
εὐῤῥήτω τετιμῆσϑιαι. ᾿ 

͵ Ν ,ὔ ε ὧν " ; 

1 Πρμιόντα δὲ τὸν Ἀπολλώνιον οἱ μὲν ἀλλο σο-. 

δ π' οσήγοντο, ἀσπαζόμενοι ταῖς χερσίν". ̓ δ δὲ 

᾿Ἰαρχ ἐκάϑητο μὲν ἐπὶ δίῳ Φρξ. ἌΡΗΙ χαλ- 

λο Ἔγος" ἦν. καὶ πεποίμι τὸ χρυσοῖς. ἐ- 

γάλμασιν. οἱ δὲ τῶν ἄλλων Ὗ οἱ, χωλκοῖ μὲν, 

ἀσημοιὰ δὲ ἦσαν, ὑιλα δὲ ἜΝ ᾿ ὑπεκάϑηντο 

γὰρ τῷ τες. τὸν δὲ Απολλώνιο ἰδων, Ῥυνῇ 

τε ἐν υψόνῆς ΟΥ̓ ΡΝι καὶ τὰ τῷ Ἰνδῷ γρώμ- 

ἐετλῃ ὠπήτει. ϑαυμάσαντος δὲ τῷ Απολλωγίῳ 

τῆν πρόγνωσιν, καὶ γραιμμμιξε γε ἕν ἤν λείπειν 

τῇ ἐπιςολῇ. δέλτω εἰπῶν;, παρῆλθε γοὶρ ἀυτὸν 

γραζφοντα" καὶ ἐφάνη τϑτο ὧδε ἔχον. ὠνωγνὰς 

δὲ τὴν ἐπισολὴν» πῶς. ἔφη. ὦ Απολλώνιε, πιὰ 

ἡμῶν Φρνάε, πῶς εἶπεν, ἢ ὡς δηλοῖ τὸ ὑμῶν 

ε- ὙῊΣ με ὁδὸν δ ,ν βάτῳ ὧν ἘΝ ἤμεθω ΖΡ 
ἄν 

μὶν 2 ψελν. ἐ τδεξν πρώτην Ἑ ἔχει τὸ μή βου 

ΠΘΑΡ. ΧΨΤῚ ' ἀγπηζέμον, ταῖς χερσὶν} ἢς Ἠσπιοτ. 
1]. Κ΄, ν. 442. 

Δεξιῆ ἜΝ ἢ ἔπεοσι δὲ μειλιχίοισι. 

αιοά Εἰὐπατῃίι5 ἐχρ!ῖσαῦ περιπλέκεδγοι Κρ οἷο ἐφ᾽ ἑκυτὸν 

σπάᾶϑϑα. Δἀάε ̓ βυπάεπι Ευίέατῃ. ἘΠῚ ἡ] Οὐγῃ. Γ.ν. 35. 
χερσὶν ὩΣ ̓ήσπάζοντο χϑὶ ἐδριώαδγαι ἄ αν ἐν 

ψ" 

δι ργοϊχίας Βππο πιοτεπὶ ἀοοτῖδις Α ΠεπΙρε ὧν τῷ ἐλλή- 

λοις συνα! ὧν διαποτανιῦντας τῶ χεῖρε γ κρὶ τάτε εήϑη πελά- 

ζοντας Κρ ταὶς χεῖρας ἐπικυγτξντας »γ Κρὴ εἰς κύκλον περιάγον- 
τάς (Αἰυτατίοποπι ρεγάϑεῦο (αὶ Ἐ5 αἀἰοῖτ, ὃς πιὰ δείατς 
Δριιὰ Τθετγος αἰ ταίσιιε ρθηζεϑ ἴτᾷ ν ΠῚ ἘσορταπΊ ΕΙΠΠε αἴτγ πες 

Πα ποῆεῖς πιοτίδιις [ἃ 4116 Πι1Π|, 

Ζ χαλκῶ δὲ μέλανος ] νἱ α. ὅς [.1.Π|. ο.7. 

3 φωνῇ τε ἡσπάσατο ἢ πεπιρα ὠσπασμὲς γεὶ δὲ ῥορέ, γεὶ 

γηαη δησ, νεὶ οὔ μἱσ, μὴ Ἐυβατμίας ἰσςο Ῥαυΐο ἃ Δηζῖε οἷ, 
4 μεμωϑηκῶς ἃ ἄν εἴην Γ᾽ τὸ μὲ κατέχειν δὺ τι μάϑοιμι. 1 

πῖμιὶ πὶς νἹάοταητ Ρτίοτες Τπτεγρ, 5.ἢ, Κοπι. δά νοσοπι καί 
χειν ἀπποῖαῖ: ἀντὶ τὰ μὴ τῶν λεγομένων πιςεύεν, δῆς δηϊπι 

νεγθ πὶ κατίχειν ΑἸϊὰ5 αιοαις Πρηπίβοατίσπεπιὶ ἢαδεῖ πὸπ 
τάγο, [τ Ἰϑίτιν ἴπε,) πη ξ]οσ, δχ ἱρῆμπς πιοπῖς {ξπῆις 
οπιετρεῦ: «(Π ὨΪΗΙ] α[τυϊὰ αητοα πιΐῃὶ ἱβὼὺπογατιιπὶ ἀριιά γος “(ὁ 
πισπογο 7 δος ̓πιοπίδπι (αἰ το πη, ποη οἢΠδ ς ἀεηάιεεΐ ἰϊς, “( 
426 ΠΣ Με ἃς νοδὶβ Βιπάοαιις ἱπαιιά τε. «. Θ6α ΠῚ [Ὁ π- «« 
{ιϊ γεγδαα μάϑοιμοι ἴῃ Ορτατίο πηϊμιι5 σοπιδηῖγο νἱἀοτιγ: 
Ιάεοαμε κατέχον δ Τπάο5 τε βεττὶ πιὶϊπι ὃς νυρατὶ Πρηίῆςα- 
τι ΦΧΡΙΙσατὶ », [οπι αι επὶ ᾿ηἰνογίοης τοί αϊαϊ, 

Ο 2 τὸν ἥ- 



ὡῃς “Δ 

τοβ 

τὸν ἥκοντῶ. ἔλεγχει δὲ δὴ πρῶτον τἕτο' καὶ ἐπῶν 

ταῦτωῳ: σατρέϑει Τε διήει τὸν ααολανδμον » καὶ 

(ασθέθιν: » καὶ τὰ ἐν ἐονμὰρ πάντ ἡ κοὶ ὡς προσ- 

Ἢ ἐσπέδωσων ἤλϑεν ὠυτῷ δ Δάμις 3 καὶ εἴς 

ε “ Ἀ ι δ ͵ὔ ες εἰδὶ τ 

ὁδοιπορξντες » ἤσπϑ, ἄζοντος ἑτέρα Ὁν. πᾶν 
ων 3 ν. »μ. , Ξ 

ταῦϑ᾽. ὥσπερ κοιγωγήσως ἀυτοῖς τῆς ἀποδημίας» 
3 πο 5 

ἐ ἱνδὸς ὠπνευςίτε καὶ “Φ ἐιρήκεν. ἐκπλώ- 

γέντος δὲ τῷ Απο)λωνίς.» καὶ ὁπόϑεν. ἤδει ἐ ἔραν; 

μένε; Ἂν σὺ μέφοχος» ἔφη. τῆς σοφίας ταύ- 

τῆς ἥκεις, ὠλν᾽ ὄὅπω πάσης. διδαξῃ ὃν με; ἔφη, 

τὴν ροῤίαν πᾶσαν ; καὶ ὠφϑόνως. γε» πες 

τατὶ γὰρ σιφώτερον τῷ βασκαίνειν τε καὶ κρός. 

Ἴων τὰ σπεδῆ. ς ἄξια. καὶ ἀλανν Απολνῶνιε: 

μὲς σε ὁρῶ τῆς μημλσυε, , ἣν ἡμεῖς μ᾿ 

σα ϑεῶν ἀγαπῶμεν. ή 42) καϑεώρακας, εἶ εἰστεν» 

ὅπως δεῤηκά; ἡμεῖς: ἔφη. ὦ Απολλώνιε, πἀνγ- 

-- Ὡδμὸ τὰ τῆς ψυχῆς ἐδὴ, ξυμδόλοις ἀυτεοὶ 

᾿ ἐξιανευῦγίς. αν ἐπεὶ βεόημι μία πλη- 

σίον". καὶ τὰ Ὅς κά τοῖς ϑεοῖς χρὴ παρα- 

«κευοίσωι. γῦν μὲν ταῦτ᾽ ἐκπονῶμεν. μεταταῦ- 

τω δὲ ἑπέσα βάλει διαλεγώμεϑα: τραρατύς 

γ χανε δὲ πᾶσι τοῖς δμωμένοις. νή Δί, “τον 

ὠδικοίην ἃ ὡν τὸν Καύκωσον Ε καὶ τὸν Ἰνδὸν 3 ἃς ὑ- 

; περδὰρ, δὶ ὑμῶς ἥκω, εἰ μὴ πάντων ἐμφοροί.. 

ἐν ὧνδρῴντε. ; ἐμφορῷ. ἔφη. καὶ ἴωμεν, 
μ᾿ δὴν ν Ν 

υἷι πῃ 

ὕδατος, ἥν Ἡ ού ἂν ἐπ Μ πηγήν τοα ὕδατος, ἤ "ἀμ 

ὃ Δάμις. ὦ ἰδὼν ὕσεν, ὁ ἐς ἢ 

ἣν πρῶτα μὲν ἐγυμ 

τὸς κεφαλὰς ἡλοιτρώδει φαρμάκῳ. τὸ δὲ ὅτω 

οἰκέναι “δ ἐν Βοιώτο 

γάϑησαν. ἄμ», ἐ ἐΉαΡο; 
νὰ 

ἡ τὲς τνδὲς ἔϑαλπεν, ὥς ἐν τὰ τὸ σῶ- 

μώ» ἯὮ τὸν ἱδρῶτω χρρεῖν εἰςακτὶ, Ἔκ ΈμΕ: 

τῶν Κη, ἡ λεομέγων. εἶτω ἔῤῥψαν ἑαυτὲς ἐς τὸ 

ὕδωρ, καὶ λυσώμερι ὧδε, δ τὸ ἱερὸν εὔφλζαν 

ἐσεφανωμένοι, καὶ μὲςοὶ τ ὕμνε. πορδώτές 

δὲ ἐν χορϑ σχήματι; κοὶ ἐ ποιησεμενδι 

σὸν Ιώρχαν» ὀρϑ αἱ, τοῖς ῥαίδδοις τὴν γῆν ἔπλη- 

ζξαν. ἡ δὲ κυρτωϑεῖσ. σα δίκην κύματ ὃς; ἀνέπεμψεν 

: τὰ ὧν Αἰγεῖ πάντα ) ἐς φδο ἢ Η ς.7. 44. 

6 κι ον μέτοχος τ΄ σοῷ. τ᾿ ἥκοις ἢ πεπιρε ἴαρτα!, ΡΥ ΤᾺ 

οταηία ε (οἶγε ἀϊςῖς ΑΡΟΙ] οπῖμ5. πρόγνωσιν τάσις εἰ ῃῖς ον 

«εἴτ Ταγομα5, [ξὰ πο ρΡέγξεξιαπι οπιηὶ εχ ράγτα. 

7 μεςόν σϑ ον. τῆς μνπμοσύνης ] νἱά, {, δὰ 1. Π. ς.30. 

4. ξυμβέλοις 1 «Ἰατι ΠΠπια Εἰς αἀἰοίειν ()»ῃδοίίσαγα οὔτε τ]απὶ 

ἀοθιτίπαπι ἀς αηϊπιαθ., δηζοαμαπι ἐπ σα αἹτ15. Ποτριι5 ἀοιίες 

αἴτες, ἤλτα π αἰτο σοτρογόν ρους ς, ΧΥ ΠῚ ἀεάπειτι ἐ 414 

πεπῖρο Επρδοτθιβ οἸ πὶ Ῥγιβαρ τας; πᾶμῖβ ΒΡ ογπβτοσ, Α- 

Ρο!Πουϊας,. Θλπρες εχ ταγοπας π ἀϊείταγ: ἤσπμὶ εἕϊαπι 

40 βπιθοιβεα 112 ἀοθεῖπα τεπάας, ἱππηΐειτ, ϑε"ὶςεῖ δά 

φύσιν λαϊπιᾶε ἀεἰπεδηάδπι, ντ, Ω.] ἸΕυρβοσδας ξμιῆε ἀϊςῖ- 
τὰ » ἱπιο σάτα ἱηβφπῖο ἱρέμπι ταηαυᾶπι οΧοσιρ] ας κοξοσζε; 

ΡΗΙΓΌΡΠΤΑΙΑ Τὰν )Ὲ ΨΕΤΙΑΑ ΙΔ 

δε, τοιᾶτπη, 
᾿αβιυιηάο: 14 παπιηης [ὰριοπείας ππαρὶς σοητιθ- 

᾿πἰμπὶ ματεμψύχωειν ἴπ ἐάβι ὕσοθ ἔδυ τοπυῆς,. ε᾿ 

ὉΠ. ὁ 2. 

Ἰσήογαγε νεηϊεπίςτη, Ηος Ἰρπιπῇ ἴρίταγ 85 
τἰπι Ἔχρογιπιθηζηπη μαδεῖο: Ὠἰίηιε αἰ ες ρα: 
τεγπαπι ΔΡΟΙΟΠΙ ππδγογπαπιη!ς σοπι5 Ρογ- 
οεηίαῖϊς, ὅς ομληία Αςρίς ρεῖϊα, νέαι δά ΕιπῚ 
Ταπχῖ5 νεημει, ὧς ας] ΡῈΓ τουιπ ΓῈν α1-- 
(ρυταῇσης, δις 415 ἀἰραταπεῖθιις υὐαϊείήερς ἦν 
Οπηηΐα, ἱπαμδπι, 1Π4, ποπὶ Ὁςἢ5 ἃς [ἰοοπιες. 
ξαϊῆδε ̓ ποιί5,ογδτίοης [πάπ5 φοπείπια παῖταςς 
αἱί δ ρίαπα. ᾿Μίναπῖς Δυιζει ΑΡο]]οπίο, αἵ- 
ἀπε νης ποίει ἱπτοιγοραηζα, τὰ ΄ποσῃς. 
τείροπαϊε, Πιλίιις (ρί φητίας Ραγεῖςερϑ δπβηῖ5,. 
ὨΟΠάπΠι ταππεπ οἰπιπῖ5, Μς Ἰρίταγ, 1|6 αἴθ. 

Εδιη οἀοςοδίοῦ ἼἽπιο » τοίροπάϊε, 

ΝῚ 

Ὠΐςη5., παῖ Ἰησίάογε δίας ἐδΣ χδϑρ ἢὰ- 
ἀρέμα χὰ μῇ δον. Ἰοηΐ, 

(ροπάϊε, ΟΠΊΠΟΣ ΠῚ 
ΠΕΠΊΟΓΙΒ 645. τὐτς ἴῃ 
ἐκ ανε ΠΊΟ Ἵ 
οἵε 5 ο[ ργὰ 
ἤτ ς ἘῸΝ 
σαπάτς. γοΪμοΓ 5. δὶ [Ὁ (ΟΙΟΠ ΠΕ ππαγ : 
Ἰιςοῦ [Ἐπὶ εἰ ἰδὲ τς ἫΝ ἣν οδίς. ραΓΓΔ ας 

Οππηθαβ. Ρ ᾿ πρότηῖς, 1ΠΙ ΓΙΑ ΠῚ. 
Πατικαίο ἴῃς ιν ὅδος εῇτίοαυς 

θὰ ὥρετ ἠδε α νας Η 
εχββαοτν ἴῃ πον δν Ἱπημίῖς Ταῖς 

'ς ξλῃ 115. 

, Ἃ οὐδ ἸρΊΓΓ εὐ ανονο ΔΟΌΔΙΕΠΙ 1. ΟὨΡ. Χ 
4π6πὴ Πλ4Π15 ἃ (ς Ροίῖεᾶ υἱπιπι αἴξ, {|| ΠῚ 
τ γῶν. ὑρυμνήν ῬΓΙΠΊΠΙΠῚ φιίάκην , 
[μπι. ρα ςαρίτὰ {ποοίπεο ααοάδτη πη 
ζατπῖπο ῬογΠΏΧΟΓΙΠΙ, Αἴάαπε εὸ ἈΛΟΛΑΣ 
το [πα], νε Πιπιαγες, (μἀογέπιαας ςορίοίς τοά- 
ἄεγοε σούριι5, ΠῸΠ ἴξειις ἀἴσῃια 1Π 1115 ΜΕ 
φΑἰτάα ἰδιιαηταγ, ΡΟΙῈ ἴῃ δημπαηι Τείς 
ζεγπηζ, Ιου 6 1τὰ 44 τεπηρίατη Ανΐ οὰς ἡ 
ςογοπαῖὶ, ὅς 1Π Πγηηπος τοεὶ ἱπίςπε!, ΟΠ αι1- 
ἴσπι ἤριγὰ νηαἸ]ιᾶαιε “Οη[ἔοπεε5., ὅς ςοτγ- 
ῬΠδριπι [ἀγα παπὶ Παΐδοηζος, τομαῖς ἐς Βα 

ὅς ἄς ροτγο: γί γεγο ας Ὥινα ἢε, Ἱπάος ἄς Ἀπ οΥ , 

ἔλιπες {ξητεπεῖας. «], Ῥδέε τί» 4. πὶ εἶς, ΡΥ 
" 6 ΓραΠΊΘ πεῖ. ἢ παϊεῖῃ Ρ ; 

πὴ» Κ.' 
ν. ᾿ ᾿ 

Μὴ “δ 8. 
ἡ τὰν φιοά ΥἸ τ οἴ Πι Πιᾶγ π δὴ Ἰ ἴω πὶ 
εἰϊδπι ]εσεδβτυγς, ΧΙΧ. χρισαμένας ἐρίῳ ̓φαρ ἘΡΡΗ 

2 ἐρακεὶ χκαϑαπι} Ριϊογές εἀά. ἱπίς ΝΣ ἂν ̓ 4.0 ἅ 

οπιπῖμιη οἀϊουπι ἡμὰ χ᾽ δυιοτήιατο οπύβαιωι, ἡ 

" Ῥαῆὰς 



Ῥαιις ἴῃ δἶγεπὶ ἰρίος Ἔχις. ΙΡΗ͂ ςαμε]οπαπὶ 
ςαῃθθδης ἱπίεγεα , Θορἤος 5 Ραθδηὶ [ΠῚ] ) 
απεπι ΑΕΠοΠί5 [π᾿ Ποπογοπι Δ είς] ἀρ] σαπιιησ, 
ΨΌΙ νεῖο ἴπ τογγατη ἀθπλΠΠ ἤιογο, δἀιιοςσαις 
ἁτΟΙά5 Δ4Ο]ο(σσπεμ]ιπι., 411 ΔΠσογαπ ροτ- 

4.7). ἱπα!6Π5.,. ΔΡΟ]ΠΟΠΐ ςΟμΉΙΓ65. 
Ρίδ νέο πλμ]το οἰτίιι5 ἡπιᾶπι νοϊπογο5 ςοἶογ- 

σῖπιαο ργοίοξξιβ γοπουπιθ., σαγαμὶ, ἀἰχίε, 
Ῥοίσμπαπι Ἰρίταν τπα]τιπι γε (βοτὶς εἤξης 
ΟΡογαῖῖ, ἴῃ (δά θι5 παΐθιιογο. [ΙΔγο Πᾶς διι- 
το πὶ Δ ΟΙο(ςοητί,, αἴξεν, αἰχῖε, (ριοπη πιο 
Δροϊ]οιῖο ΡΗγαοίαο τῃγοημπι, γείῃ οο ξάξης 
ποδιίοιη ἀϊίριτεῖ, 

᾿ 

2. ΧΗΣ, νι ἐοπίδαϊε νείο, ἱπέει Οβὰ γ αἀἰχιε, ἀιιοά- 
τ΄ ἀππαιο νοΪποτί5: δά νῖγος ἐπίπὶ ἀςςο ΠΠ σαὶ 

Οπιηΐα Ποιῖης, ἹΠΕΘΓΓΟρ ΔΙ ἰρίτας ΑρΟΙ]ο- 
᾿ ἢ ὅς (6 ποῆοπε ἱρίο5,), ριιζαπϑ εἰἴιπη, ρει" 
ἃς Οἴδξοοβ, ῥγῸ ἀγάπα γα Παθογε ΠῚ Ιρῇ- 

5 ΞΟρπίεοποπη, ᾿ ΠΙδ γεῖο ργδοῖοῦ Αρο]οηι! 
ὉΡἰ πίομαι τείροπ Π5.) ΠΟ5. ᾿Π6 τ, ΟΠΊΠΙΑ 
Πουήμηις, μυῖα ρεῖπιος. πουίτηι5 π08, Νος 
ἀμήαμλῦι επἰπὶ ποῆτγογιπι δά Παῆς ῥῃοίο- 

τ΄ Ῥίαπι δςςοίϊογίε, ΗΠ ἀπέθα (8 ςορποιοιῖε 
τρίαπι. πς Υύυς ΚΟΝ ΔΡο] Ομ 5. δο- 
ταπι, ἀπὰς ἃ ΡΗγαοίς αἰάϊογαζ, νταιιο ρῃ!]οίο- 

ΓΙ 

“λ᾽ 

115, ΟΡ Δ στο ίάτητ, Πατς Ογδεϊοποιι "Δ πηΐ- 
{πε} ἐὰ οπἰπὶ ἀοτο ἰδπ| ἃ (Εἰρίο εγαξ ρευ[ιαῇις. 
ζαΓ τις Ἰσίτιι ἱπτουτορααίς, αιι416ς (ΕἸρίος Ἔχ ἢ ]- 

τπάγοπῦ ὁ ΠΙΘνεγο, δου, αἰχίς, Αρο]οπίο- 
416 ἄσπιο ἱπίειγορᾶηζε : οΓ νετο Ὀξοςῦ 
Ἁποηϊαπι θοηὶ Υἰγὶ {ππππ|5, γοίρομάϊς, 14 αἰι- 
πθεορραῖδοι τληῖα Θγαι Ἰτίοπε ΡΙἐπιῖπὶ νἱ απ 
εἰ Δροϊϊοπίο, νὲ δριἐ Πλοπηϊταπιπη ροῖπιο- 
ἀπ 1Π0|4 ἰπ ἀρο]ορία [ἱὰ ἐορείοτεί, 

Ρ.ΧΊΧ. νιτοῤῥείδηονη νεῖ 1Π|Η  Ἰάπτδηξα ρίοροί- 
ὃ» Το θαίγαμ ἀξ δηΐπια φιοηιοάο, ἱπαιῆτ. 
τς δπηξιοΣ εὐάεπιπιοάο, ἀἰχί τς, χυο νοδίς ἃ 

Ῥγιπαβογα, Ααρυρεῖς νογο ἃ ποθ 5 οἰ ἐγδάϊειπη. 
3 ἐς δίπηχυ 7 νἱάς ἢ ς. τς. Βυαΐμς ΠΡ. 
4 ὁΠριὰν ὁ τῷ Σοφοκλέε:] ΡΑξΑπας ϑορῇος 15 ϑι:1485 410- 

ἅιε ΠοΠΙΠΙεπΊογαῦ 1ῃ Σοφοξλ. ᾿ 

ᾧ 

γ᾽ ἀσπάιις ἀπε αἰΐος Ῥίαιο ΑἸοϊ διά, 1. Ῥογρηγτίες 
ἀρ. ϑ[ο δ. ϑογπι. 21. δάδς Μεπαρ. τὰ Ὠΐορ, 13ὅτι], 40.144ας 
ΔἸ 6ΠςΣΠ πτιῖπὶ Αἷς Ὑμαΐοσ 8ρ. ἱναὄτι, 1, 36. 6] ας Ογαθοοσιπι 

2 ὧν τῷ Φραώτα ἤκασε ] ἴαρτα [16..11, οι 30... Ν Ν 
3 παρ᾽ ἑαυτῷ 1 ληο Ἰεδεϊοπεπι ποίεγάπι [6 Ἰρ[Ὡπὶ τιιεῖῖ 

«ουβάϊαυν, φοπίζα ἐπὶ) 486 ἴῃ οὐϊεῖς εἰξ,), αιΐ Παδεπς 
περ ν᾽ ᾿] 

4 διε] νιὰιοοανει ἀξ, 1, ς. 2, ζοπῇ, ὅς ἱπῇ, «4, 29, ἴξ, 
ἢ 1. ὙΠΙ. ς, δ: ὃς ς.7. (56,7. ΩΥ 

2 ὧν τοῖς ὑπὲρ ἑαντῷ λόγοις 1 πῈ,1. ὙΠ], ς, 7. 5.7. 

ΜΕ 

" 

Ῥάγας, ΡΟ πᾶπη (Εἰρίϊιπι ργοδαιιογίε ρτῖν. 

ΤῊ ς τὸ τὸν ἄγκυραν φέρον 1 νἱάς ἴαρτα Βυΐαο ΠΡ τὶ ς; ΧΙ. Ηπ; ι ᾿ 6 Φραώτε ϑρόγον } ηιιοπι γὲ οἤεπάοτγος Ἀρο!οπῖο τόρβαμε- 
ον τἈΓΡἤγδοτες ἴπ ἐρίβοἶα, νἱά, (.]. 1 οσἀρ, 41. χυνοῦ; ΝΜ 

π΄ ΟΑΡ, ΧΥῚΙΖ τ ἑαυτὸν γιῶνω 1 Νεῖιρε ἐδη- 
Ὗ" ἸΔΠῚ ῬΒΠοίορ ἴαα Ῥισπαπι Ρτγὶποιρίμπι ὃς Υἱείπιαπι,. 
ἣν τ πὶ ἀγαθοὶ ρφΠΠπὶ εἰγουπιξετεαης {Ππ4 γνῷῶϑι σεαυτοῦ, 

ἌΜΕ ΝΕΙ͂Ν 5 ῈΝ ὅν τοῦ 

ἀυτὲς ἐς δίπηχυ" τῷ «έρος. οἱ δὲ ἤδον ὠδὴν, ὁ- 

ποῖος ὁ Πωμον καὶ τ Σοφοκλέες ὃν Αϑήνῃσι τῷ 

Ασκληπιῷ ἄδεσιν. ἐπεὶ δὲ ἐς τὴν γῆν κατῇρων, 
καλέσας ὃ Ἰάρχος τὸ μειρώκιον τὸ τὴν ἄγκυραν 
φέρον" » ἐπιμελήϑητι, ἔφη. τῶν Απολλωνίᾳ ἑἐ- 
ταίρων. ὁ δὲ, πολλῷ ϑᾶτ]ον ἢ οἱ τώ εὶς τῶν 
ὀρνίθων πορευϑεείς τε καὶ ἐπανελϑῶν, ἐπιμε- 
μέλημαι» ἔφη. ϑεραπέυσαντες ἐν τὰ πολλὰ 
τῶν ἱερῶν, ὠνεπώύοντο ΝΣ ϑάκοις. ὁ δὲ Ταίρ- 
χὰς πρὸς τὸ μειροίκιον, ἔκφερε. εἶπε, τῷ σο. 

φῷ Απολλωνίῳ τὸν Φφρωαώτε ϑρόνον “, ἵν᾿ ἐπ᾿ ἀύυ- 
τῷ διωλέγοιτο, ι 

()» δὲ ἐκοαίϑ σεν, ἐρώτω» ἔφη. ὅ, τι βέλει, 

παρ᾽ ἄνδρας γε ἥκεις πάντω εἰδότας. ἤρετο ἕν 
ε ,ὔ ᾿ΨΨΝ ξ δὴ 5ΖΚ7ι ᾽ ὁ Απολλῶώνιος ; εἰ τὶ ὡυτὸς ἰσώσιν, οἰοίύενος υ- 

“ ἡ ὉΩ ὡ Ἢ ' 
τὸν, ὥσπερ Ἐλλήνες, χώλεπον ἡγεῖσιϑεαι τὸ ἑωυδ 

Ν » Ι ς ὮΝ ̓ , δὴν » 
τον γνωνφίε . Ο θὲ ἐπιφρέψας σπώρο τήντὸ ἀπολ.Ξ.: 

΄ ᾽ὔ .-ὦν γ 7 νὴ Υ λωνίς δόξαν. ἡμεῖς, εῷᾧη; πάντω ἀἔρν 
3 ΦινΥΥ ΄ ᾽ ΐ ᾽ 
ἐπειδὴ πρώτως ἀυτεὶς γιγνώσπομιενν αἰ γορ προσ. 

ἐλϑοι τις ἡμῶν τῇ φιλοσοφίᾳ αἰ θ αν .᾿ ̓ “ τ Ἷ 13 ὑγωξι ἡρᾷ! 

δ τον δ : ΗΝ 
τον εἰθῶς εὠυτοὸν. ὁ ὁξ Απολλώνιος ἀγώμνησ. 
αὶ ΝΣ η ν᾿ κα δ Ἀ ὰς ἐν 
ὧν τῷ Φρωῶτξ ἡκδσέ ἦ,, καὶ ὅπως ὃ φιλοσοφή- 

; ““ἶ.- Μ; , : Ν Υ͂Ν ἄργς, ὁ τ ν σειν μελλων, ἑωυτὸν βασανίσως ἐπιχειρεῖ, τές 
, “ Δ ᾿ ΤῊΝ τς ᾽ τῷ ζυνεχώρησε τῷ λόγῳ τατὶ γῶρ ζαὶ πάρ 

ε ἀν ἀ λαοῦ ἐὸν Αὐδι ἐλ Ἔν. .; ἑαυτξ᾽ ἐπέπεισο. πώλιν ἕν ἤρετο τίνως δυτεὶς, 
-" - Νὰ ᾿ Φ 5 αν Ὁ, ῳ ἡγοῖντο; ὁ δὲ, Θεες ", εἶπεν. ἐπερομένε δὲ ἀυτῷ 
᾿ “ ΕΣ 3 μ, - ν διατί, ὅτι, ἔζη. ὠγαϑοίέσμεν ἄνθρωποι. τῷτο 

᾿ Ρ ᾿ τῷ Απολλωνίῳ τοσοὐτῆς ἔδοξεν ἐυπαιδευσίας εἴγωι 
ἵ 

᾿. νὼ. ΜΟς ΔΎ ἦν ἵν 
μέφον; ὡς εἰπεῖν ἄὐυτὸ κωὶ προς Δομετιονον ὑς ς- 

3 δ ἀν κοι, »“ , ξ 
βὺν ἐν τοις υπὲρ εὔυτξ λόγοις". 

Δνωλεέων ὃν τὴν ἐρώτησιν, «περὶ ἱψυχῆς δὲν 

εἶπέ. πῶς Φρονέϊτε; ὡς γε. ἐπε; Ππυϑαγόρως 
κα , ᾿ ἦ 

μὲν ὑμῖν. ἡμεῖς δὲ Αἰγυσί)οις ᾿ παρεδώκω μεν. 

ΟΑΡ, ΧΙΧ., τ ἀναλαβὼν) πεπιρε ἐᾶπι αιϊδείοηεαι.» 
ἴᾶπι ἴιρτα ςᾶρ. ΧΥ͂Ὶ, ἔπε, ργορόπογὲ σοθροζασ, [δὰ ἀαία ἀὲ 
δ Αιογαῖ αἰ ριιξατίο, ὅν ν 

2 ἡμεῖς δὲ Αἰγυαήίοις  πεπιρὲ οἱοτίαπὶ ἀοέεείπας Βυΐις 
Ῥτορτίο Μαγίε δάϊπιμεητας , 4ιιαπὶ νυρβὸ Ργιβασοτγας ττῖβις- 
θδης Ογαεοὶ, νὲ νἱάετγὲ εἰξ Δρ. Ποσ. 1ναὔτί, ΝΊΠ;, 12. τε της. 
αοτο εἰ γἱάδταῦ: Αεργρεῖῖ5 ΔτΟΠΊ Θᾶπ| ἐγ ρὶτ. 4] Πεπιρὲ 
ἃὉ Αειβίορίδιις, Ἱπάοτιπι ςο] οπὶξ,, {Π|Π4πὶ μα εδη . ιάς- 
ὧν Ηεγοάοτιπι ρεὶεγα, 4] ἴπ Επζεῖρε πρώτας τὸν δὲ τὸν λό- 
γον Αἰγυπῆίας εἶναι εἰλόντας ἀϊοῖς, ὃς τεφὲς Ργιβαροταπὶ το- 
ἀϊτ), 4 εαπὶ ἀοξἐγίπαπι νὰ ἴμαπι νγραϊιέτίτ, Ὀοτόγα [6- 
οὐπὶ μας») 410 μεταψνχώσεως ἀθσπια [ΠἀοΓυΐ δυτοτίτατς 
ξα]οἴταγ, ταπρῖς ὅς τεβιτας Αςπεὰς Οδζβεὶις ἱπ ΤΠ ορΗτά- 
θο. 23. Ταύτης τῆς ἀλοζόνείας (ηαῇ (ὉΠ 1ς δε γλενρμέρηε αὶ 
Ῥοίϊπε ἤξδειιβ φηϊπνὶ ἔπ ρτίοτα σογροῦε) ὕςερόν Αἰτολλώνιος αὶ 
Καππαδόκης ἐρατής γενόμενος» πρὸς τὰς Ἑλλήνας ἐμυϑολέγεὶ 
περὶ τῶν οὖ Ἰνδοῖς σοφῶν ; Φ' ἔρχειν οἵτινές ἔοτε γεγέναδι; εἰς 
μώρτυρας ἔξω τῆς οἰκυμίνὴς καταφέυγων. Ιάήμιςε ςοηξιταῖ εο, 
ἡμοὰ πεςΟιεῖϊαπ;πες Ατγίδηιις τὰ] ς χυά ἐς Ιηἀϊς τοξογατ,πεῦ 
ἱρῇ ̓ ϑέξοης ἴῃ Πἰττογὶς αὰ Οτάςοος (οτγιρεῖϑ, Ἁ 

Ο, εἰποὶξ 

Ἅ},1 

ἃς 
ἐν 

“ὦ 



πον 

ἔποις ὧν ἕν, ἔφη: καϑώπερ ὁ πυϑαγόρας Ἐυ- 

Φορξον ἑαυτὸν ἀπέζηνεν, ὅτι καὶ σὺ, πρὶν ἐς τϑθ᾽ 

ἥκειν τὸ σῶμω, Τρώων ὡς καὶ Αχαιῶν ἤσϑα, ᾽ 

ὁ δεῖνα, ὁ δὲ ἱνδὸὲς, ὙΤροίω μὲν ἀπώλετο, εἶπεν» 

ὑπὸ τῶν πλευσάντων Αχρμῶν τότε, ὑμῶς δὲ 

ἀπολωλέκασιν οἱ ἐπ᾽ ὠυτῇ λόγοι. μόνες γοὶρ 

ἄνδρως ἡγέμενοι τὲς ἐς Ὑροίων σρατέυσαντος, 

ἰμελξτε πλειόνων τε καὶ Θειοτέρων ὠγδρῶν , ὃς 

ἥ τε ὑμετέροι γῆ. καὶ Ἢ Αἰγυπήϊων., καὶ ἡ ̓νδῶν 

ἤνεγκεν. ᾿ἐπεὶ τοίνυν ἤρεε μὲ περὶ τῷ ποροτέρε 

νἀ εἰπέ μοὶ τίγω ϑαυμαωσιώτερον ἡγῇ τῶν 

ἐπὶ Τροίαν τε καὶ ὑπὲρ Τροίως ἐλϑόντων; ἐγὼ, 

ἔφη: Αχιδλέω τὸν Πηλέως τε καὶ Θέτιδος" ὅτος 

γὼρ δὴ κολιςός τε εἶναι τῷ ομήρῳ ὕμνηται» καὶ 

τωροὶ πάντας τὲς Αχωιὲς μέγας» ἔργω τε ὦυ.. 

τῷ μεγάλω ἠδε᾿. καὶ μεγείλων εἰξιοῖ τὰς Αἰαν- 
ἐὰ “ Ν Ι δ γγ,.."“ ΄, ᾽ 

᾿ τῶς τε καῶὶι Νιρεῶς» οι, μετ εἰ είνον κῳλοί τε ὡυ- 
᾿ ἴώ ἘΝ 
ὦ δλὰς ΥΥ - , Ν -“ γ 
τῷ καὶ γέενναιοι ἄδοιντο. πρὸς τδτον . εῷη. 
ὙΦ Υ. , , ᾿ ἡ 

ὅγιε. καὶ τὸν σσρόγόνον “ ϑεώρει τὸν ἐμὸν, 
Υ ΑΝ ΨΑ͂ΒΝΝ , κ Ρ Δ ᾿ Ν Π 
ον δε πο στ βογονον σῶώμον" τᾶτι γῶρ Κῶ Πυ- 

ἐδ μόρας Ευφορίον ἡγέῖίτο. ὠὴν Θ 
ἱ ΝΕ ἐπ 

᾿ ἡ “Ὁ ΛΙΛῊ 

Η 
ν 

κι. ᾿ 

ΕΣ 

Ἀπ, ᾿ς, ὦ; 
ΠΆΗΙ ἐφ ΠΝ αἰ νον τοίνυν » 5 ἢν χρόνος. ὁτ᾽ Αἰϑίοπες μὲν ὠ- 

ν᾿ ᾽ ΠΝ" ͵ Ψ ΄ κ 

κεν ἐνταῦϑω, γένος Ινδικὸν΄. Αἰϑιοπίο, δ᾽ ἔπω 
5 ἃ , ͵ “ 

ν᾽, ὠλλ᾽ ὑπὲρ Μερόην τε καὶ Καταδέπες ὥρα- 
Ν ᾿Ν Ν “ ΄ 

50 Αἰγυπος, ὠυτή καὶ τῶς πηγάς τῷ Νείλε 
ΝῊ -“ ᾿ 

παρεχομένη » καὶ ταῖς ἐκδολοὶς ξυνωπολήγε:- 
ΟῚ ,ὔ γ -“ 

σω΄. ὃν μὲν δὴ χρόνον ὦκεν ἐνταῦϑα οἱ Αἰιϑίο- 

πες τ χυυκείμενοι βασιλεῖ Γάγγῃ ἷ, ἥτε γῆ ὠυτὲς 

ῬΉ 70 ὃ ΤΑΝ 9 ἌΕΨΑ 110.1]. «20. 

Απ ἰρίταγ, παῖε ΑΡΟΙ]οπίμπς, Ποιεῖ Ργεηδᾶσο- 
τὰ5 ἘΠΡΒοΥΡαπη (8 ππΠε οϊοπάϊτ, τὰ απόαις, 
δηϊοηπαπι 1Π μος σοΓρι5 νεηϊΠες, Ὑτοίδηο- 
ταπη Αἰ]θπι, δα ΟΥαθοογαπι. δι ΑἸ Π1Π1» 
4αοιησππαμις τα ἘχεεΠ| αἰϑὺ Τ απο Τηάτι5, Ττο- 
ἴὰ αυάσπι ρει, ἀϊχίς, ΑσΠπδθογεπῆ, τι ἘΠῚ 
πυίάεπι εο παυίσαγιηΐ, Ορείᾶ, νῸ5 ἀυτο ἢ, πάθος 
4ε 1ρία νυϊσαίας ίπης [αθ]αο, Ρεγάϊάοτε. 80- 
Ἰος δηΐτη νἱγος ἔα ΠῈ αὐ ἰγατὶ εο8, 4] δ Ττο- 
ἴατη τα Πἰταιιθγιης, Ρίαγεβ ἐοίχις ἀϊπ!Π05 11|8- 
οἷς. Ποπλΐπε5 περ] ἰρ 5. 4ο5 ὃς νεῆγα τετγὰ, 
ἃς Ασρυρειι5, ὅς “πάϊὰ ργοσα ἃ, 864 ΠΠΟΠΙ]ΔΠῚ 
ἀε ργίογε σούροτε. τὴε. ἱπίειγοραῇι, ἀϊΐς᾿ 
ἡπδείο, “δι σείει5 Ῥγαεαγα δι  ΓΓΕΓΙ5 
1ΠΙῸΓ 605 61] σοητία Ἱτοίατι ῬγΓΟΘΠΘ οὰ οχ- 
Ῥϑάϊείοπετα Ππερεγιπῃῖ ἡ Ἐρο, ᾿παυὶς ΑροΪ- 
Ἰοπίιις., ΑΟΒΙΠΠ6πι Ρεϊεὶ ὃς ΤΠρει ἀϊς5 Π]ΠΙπτα : 15 
εηΐππι τὰ Πα 18 1π| ΡῈ]ς ΠΟΥ ΤΊ πλι5 Ὁ ἩΟΠΊΟῸ οο- 
ἰεργδίιγ, οὐπηϊ δίας ΟΠ μῖς ργαοαπιῖοι 
τρπαίαμο ἔδοίπογα τα πη πᾶΠ| πιάχί πὰ σαηϊῦ 
σῃὶ οἴίατη ἰδεῖς Αἴασος ἃς ΝΊγθος, 1 ΡΟ ΑΗ Γ᾿ 
ἰεπῚ τα 1181 ἐροισα, Του Πππϊ ας ἰδι- 
ἀϊδιις πιογῖτο φρο θγαπτιγ. (σμπὶπος ἱπάτπς 
([ἀγομα5)0 ΑΡο τὶ, ἴαπὶ σογηραγα ἀπτα πιὸ» 
φσεηίταπι., ΨΕῚ ροεῖτ5 ἀπε της Βεπίτηπι (ΟΥΡῈ5 
ΠΊΘΠΠῚ : ῬΓῸ [8}1 ΘΠΪΠῚ δὲ ῬγΓΠαρΌγα5 ἘΠΡΠοτ- 
Ὀυπη παρα. 

Νὰ ἰτᾶηας., ἱπααῖε, τε πΊρι5.) απ πο Πᾶες (2. ΧΧ,, 
Ἰοςα Αομηϊορες ἱποοίπογο, σοης [παῖςὰ: ποη- 
ἀιπηηα Αθιῃϊορία εγαζ. (4 Ππιρεῦ Μεγοξπὶ 
ἃκ Οαϊαάμρας τεγτηϊπὶ Αθρυρη ργοςοάοθαης, 
16 τρία ὅς ἔοῃτος ΝΗ ργαεεθαῦ, δὲ σππὶ ο- 
{5 εἴπῃς ἀεππεθαῖ. τὰ σιίάοπι δείαϊε 
Παος [δι ἀερίπης } ἰοςα Αἰἢϊορεϑ ἵποο- 
ἱπογαπι, Οαπρὶ Καρὶ ΟὈπΟΧΙΙ, ᾿ρίοίατιε αδιιπάς. 

3 ἔργα τε ἀντῷ μεγάλα ἦδε} ἠδὲ γε[οτὶρῇ ρτο οἶδε. ος 

επὶπι (τηΐας Πιδάερας, δὲ ξιγμὴν δὶς Ῥοίιϊ,), γε (ςηπεπτία. 

ταπρβητητ ) ἔς επὶπι οτππίᾶ οἰᾶτᾶ ἔμπης ὃζ εχρεάϊτα, Αηϊξα 
Βς ἰεσεθατυν ὅς ἀϊΠιπομεραῖαγ: ἔνγα τε ἀυτῷ μεγώλα οἶδεν 

χϑὶ μεγάλων ἀξιοῖ, τὸς Αἰαντάς τε κι Νιρίας» οἱ μετ᾽ ἐκῶνον 

καλοί τα οἷυτῷ γ δὴ γενναῖοι ἄδοιντο. Ὑοῖθο τερεπις ἢς ςα- 

τεδαπιδοςαίευ Αἰαντὰς ὃς Νι βία: πο α τοτᾶπι ταγθάδας 

οτατίοποπι, Μοζοῖίας μος, 4ιοἀ πο5 Ἔχ μ:θεπιαβ, ἰπ γεσ- 

ἤοης ἴδοιτας ΕΠ ντάδειτ, αιοα ροίξεα δηϊπιδ αν εστίπηιβ, 

ἘΠΙπαροίηισι ἱποοηπάεγαϊς εχίοτιδεπς., Ρατιπισας [Ο]1οῖ- 

τὰ 7 8ΠΊΕΧΙΠΙ » 416πὶ εὐτάϊε, δες νεγῆο σομπεηίεξηβ ἅς, Δῃ 

νεῸ ΠπΪΠ115, 
4 τὸν πρόγονον ] πιᾶϊς γυιΐρο ργορβέμἐίογεῦα γετέμπῖ, 86- 

τρίππι 1πτο]]!ἰρῖτ, ἀπτεα δἰ ίαπι ρεγίθμαρα ημὶ Βοἴϊετῖς, 418 { 

γετί»α [ρεξζαταπι πρόγονον ἀυτᾷ [είς ἀρρε!ϊασ. ϑὶς Ἐγ- 
τιᾶροτδς πρόγονος μος ξη[αι Εκρῥογόι, ποτ αι ἃ ργορέρεέον' 

Ἡϊς Πιεεῖς εἴμ γ εχ οὐπις ροίξετις οτταβ ἢτ, (δ αιοὰ 1ρίς. 
εχεϊτοτῖς Εμρῥογόμσ. Ἡΐης ἀριιὰ 16. Ινβοτ, ΨΠΙ, 45. ἴῃ 
Ἐρίἰταπηπιατο ῬγιΒαρογᾺ5 ἐς ἘΘρμοΥθο : ἅὅτας ἐγὼν ἦν αρό- 
βροτος. δε νοχ πρόδροτοςἰάεπι ποῖαῖ αι ἢ, 1. πρόγονος. 
Αἴας μος πποάο ορτίπις ιοαμε ἰῃες ΠἸρίτιν (δαιεης σοτγο- 
ὅμο : ἢ μᾷλλον πρόγονον σῶμα. ΝεΠΊρΕ Αγιάγι ρτορτία ποπ 
πρόγονος» (ε εδάεπι πιιης Ιἀτομᾶς 4πι8ς ΟἸ “πα, εδάοπι (ο1}1- 
«εἰ δηΐπια ἱπ νατῖα σογροτγα ἀθαπῃριίϑαῖς : σοτριὶβ νΈΓΟ ἔδπς 
(ι πιαρὶβ ργορσῖο πρόγονον, 410 ἃ 3 έμ Ἔχεῖττ,. Ὁ 

ΘΑΡ. ΧΧ. τ γένος ἱνδηκὸν} ἀξ Αφτβιοριπὶ εχ 1πάϊ4.» 
τιδηίπηϊρτάτίοης ἱπ ρᾶσῖεπὶ Αεργρτὶ νἱάς Εμίερ, ΟΒσοπ. π. 
ΟΟΟΟΙΙ. ἃς ποῆπιπι ἱπξ,]. 1, ς, πν Ὑιγ ππδρῆυς τάπιθη [0» 

θιι9 Γι ἀοΙρμιι5 σοπιπιεητατ, αα ΗΠ ον. Αειβίορ, Ρ, 62. ἢδες 
ξλθυ]οία ριτας, οτῖα εχ δ) φιοά 40 Αγδδίθιις διιάτα Ἐπ 
Οταεςῖ, Αειμίορδϑβ ἃ Μασὶ [ηάϊδε, ἢ. 6. Αόγἠ γρραγὴς ρᾶτιῖς- 
Βιι5., Αοιῃίορῖβε ργοχίπιῖς , ἴπ [εάες Ἐς γεπιῆε,, φυοά νε- 
ται ἢτ ἀς ΑΡγΠηηῖ5. Νεπιρς τρῖγε ἤράλσε σιιπὶ γλ, ἃ 
“9 εο5 ςοπβιάπε εο χιοά “5. ἄχσιάγε, ὃς» φνηηη μι. 
τλμ ποῖρτ, ϑεα [πάογιπι τάπιεπ ποπΊεη ὅζ ἀραὶ 
τίπεσς », ὅζ ἰρίος δρποίζεσε 1105 ροριΐος οδίεγια 
Ρ.ὅς. ᾿ 

2. Αἰϑιοπίᾳ δὲ ὅπω ἦν } ποιάν ἐγ αἱ ““εἰῥῥορία, Ἀ, ε. τποπ- 
ἄϊτιπὶ ποπιεπ Αβιμϊορίας 1{Π| τογγᾶς τγαέξιι ἤβεγθθαι, ιοᾷ 
ἜΝ ἀεπιαπὶ οδείπυϊε ) Αβ )ρεὲ ἀπῖεα ποπιίπς φοπηρτε- 
εὐ. Ὑ ὠν [ ἤ ἢ 

3 ἔν 

[ῖος γε - 

ἀ6π|].ς. 

ΓΝ δ .. ν - ᾿ ς  ξυνασολή: α] Αεργρτὶ 1 : ποπιῖης ΟἸ πὶ νεπῖς ο- 
τηη]5 1118 το: ΓΆ δυζετα! ς Δα ΝΙΙ νίσιιε οτ αίπεβ, ιιπι Αδτμῖο- 
Ρίδε ροίξεα ποπιεῖ σοςιρδιῖτ, 4 ποις ςο]οπὶς τγαδει 
ϑίς ὅς Εὐεθίιις (πῇς ἱπ (Βγοηΐςο π᾿ ΟΟΟ ΟΠ, νϑὶ ἙΝ 
παρ ται πὶ Αι οραπι εχ [π6|4 πιεπηϊηΐς: χία 2ερ γρὲ 
1παιτ, οσρίθάογμμι, Τῇ Οταθοῖϑ ξιπτ κατ᾽ Αἰγυτῆον, σὰ εῇ ̓  
ἡ ΑΙ βγρίο, Αεργρτὶ ἰρίταν ποπιθῃ 86 βᾶπι οάαπι τεβίοποπι,᾿ 
ἡπᾶπι Ατβΐορ ες οσοιρα εττίπαῖτ, ϑὶς ὃς Επῆαιβίις 
δα Ῥογεροἴαπι “ΤΩ γρέμρ ἢ. 6. Ῥατίεπι Αδρυρεῖ κὰν Α,ϑιοπίαν 
ἀἰέξλαπι ἔα {ε αἷς διαὶ τες ἐκῶ Αἰϑίοπας. Ὑι πο νἱ ἄδαπι, εις 
ἀο ΘΗ, ΓλιάοΙρμιις 1βῖ5, φιας Εἰς ῬΗΠοἤτατιις μαθεῖν πἰμι] 
ΘὈΠιγάϊιις ἀϊ οἱ Ροίτ εχὶΠίπιεῖ, 4446 44], ΥἹ, ς, 7, ἢ, 2. 

4. Γάγγη) Οαηρὶ: Ἰπάϊ, ἃ 40 ἤμμῖο ΠΟΠΊΘΠ 7) πιοπιίο 
δριιὰ ΡΙστάγοῇ, ἀε ἤϊι, Ρ,12. ΨΈγαπι πεαις Ἀεχ {Π6 ΑΗ νὶ- 
ἄετιγ) ὃζ 4110 αυοαις πιοάο πγγατασ ρεεξ, Ργαρῖεσ- 

 τεῖτα 

Φ 

“" 
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τοῦτα αἰυϊε, ὈΙ]ιι6 ΠΠ]ΠΟτππιὶ σγαπὶ Παῦπεγα. 
Ῥοίίοα γεῖος ᾿4πάπι Ἀσρεμη ἰἤιμτι ἱπτογέοςο- 
ταηξ, πος σρίογ5 [παϊς ρα] (απὸ Παἰτ, ποις 
Ἔ τὰ ἐς, γε Πρ Ποτοπε, σοπςοῆητ. ϑοπιρη- 

ι οπίπη αιδτι ἱπ ρα ξικίοδαπε, Ρεϊμίαπαηη 
ΧΕογτάγθίαγ, ρογά 10: πα ογαπηααε 

ἐἔθοιες το αἰαῖ ἱπηρεγίβέϊος, βγερείαις 
τηαΐο αἴας, Ἐπ νὈϊσιπηας οἰμϊτατῖς. Ἰασεγεηΐ 
ξαυπάαπιοηία, σοΠ]ε τεττα αἴσιος πάθετε σοα- 
Ρῖτ. Οαησίβ ργαοίογοα ἐρεζγγιπι “ποσιπαια 
Θυηζα5 605 Εἰ“ ̓ πδοπζαη1, τὐγαπι οπηποΠὶ τοῦ - 

ἢ ΤΌΓΟ ΠΡ ΘἢΚ: αιοά αηῖοα ποη ςεἤλιυτ, {μπαπι 
«ΔΕ (15 απέζογοβ,, απαιια (Ἀπριηοη) δἰτι5 εβτι- 

«ἀεγαηξ, τεῖγας. ̓ ηπιοίατοπιας, ἘΓαξ γετο 
(δηροι 1Ππ6 συδιζογασι ἀξοδηὶ ργοςογίίαζο», 
ζογηια 46 }} πασυίσις τπουία πῇ ποπιο, ογαῦ- 
ας Δηρὶ5 Πυμὶ Π]ῖι5, ῬαῖτῈ ΠῚ αζεπη ΠΠΠΠῚ, 
Ιπάϊαπι ᾿πππάαηΐεηι, ἰρίς πὶ τυδγιιπι τπαῦς. 

τογεῖς, Ἱπάϊαξαὶια ἐππε ΡτΓΟριτῖηπι γε ]αϊε. 
ἸΡΓΟΡΓΟΣ τοῦγὰ ψἱμο ΠΕ. ΜΠ αρυπάς οπηηΐα 

ο΄ ΠΙρρεάϊεαιε,, πιοττυμπηαις οἰίδηι εἰ ν]τὰ .. 
ὦ Ἄς ἧχ δατοπὶ εἴμιμις ΑΓΒ] τα Ἡεΐεπας 
τ΄ φαδ'4 Ὑτοίαπι ἀδάμιοίς, παττάγαιια {Π]ππ|» 
ΩΝ Πενρα ται 85 ἀποάει ΡΠ, τεγγεγες 

Ἰεετα νπάεςοιηι. οἰαίδημα [Ὁ] ἃ Ἀδρα τη}]1-- 
εἴα ἵγὰ ἐχατῇ ΠΝ ἀἴσπα ἀρτοίτεηι ἔπτη ὧς ἴη- 
Βιυϊπαπιη υἱῆιπι εξ ἢ σολίογαπις οἰπὶ εῸ 
1Π|5 οππηῖθαβ πάσηι. (Ομ αίιπι Ἰσίσιν (δχα- 
σίηζα ςοηάϊτοῦ 116 ἐχείεῖε, οὐηπίππη τερίοηὶς 
Τνπΐπις. ΡγϑοβαημΠΕ ΠΝ Ῥογάογς δηζοπι» 

Οατθεθ, ααὶ σογίοπιις εἢξ ραζοῖ, αῦατη ςοη- 
᾿ ἄξεις, ΠοπΊΟ οἢ. ϑογεπαβ ροιτο, αι Οδιςα- 
Ἴμπι, [Ὡρογαπογαπὶ δχογοίτι, Παὶς ἰοτγας ἰπ- 
Μείϊος, {πθιποιῖς. Οοά ἴμλψας 1116 ρᾳίγία 
ἤπια Ἰδογαζα νίτιιπι δοπηπ (δ τας Πιτῖ, Ιοπρα 

εἰ ἐχςο !οπεῖις. παῖ (ογαϊζαξο οσποχίαπι 
᾿ς οπῆδα Ἰάσας πη] ΠΟ 5 σαι 5 4801 
Ὡς ἹπιπταΠῚ υϊάοπὶ ταρίαπὶ δα εἢ νεγοί- 
τς. ϑοοϊοιαϊθηγ ψΕΓῸ οὐπὶ ᾿π|ΠΠ|πε οἰππ|. 
Ργποῖρο γεσιοηΐϑ, ἴῃ πὰ Ρηγαοίε ππης ἀο- 
χηϊπαίιγ, ΠΠο τε νχόγοπι 1Π| 1Π1 ΠῚ ΠΠππς ἔοο- 
ἀἰππηοας αὈΠΌΠΠΕς. ξοςάτι5 ταποπ [ΟἹ ποῦς 
ΟἰΠς, ταπ (Δηετο (ς Ἰμτα θα ἀϊσεη5, νης ᾿ΠΠπ| πὶ- 

απ!άθπη ραίϊπ5, ἰρίς αυϊάεπι πόσεγα νο]ε, 

για λυπεῖν ἀυτό γ. 

τὰ ἀξ Μη 
φμπὶ Ρ]υτΆγοθι5 ἃ [Πο, Θαπρό ποταη Βαιι τῆς ἀϊςατ, 

πΡίδυάο Βογοίο οἴαπιίητος Ἰηαἴας ἈερεοΟδηβὸς ςοπηπιοπῖο- 
[ἀ εἰϊπὶ ἀπάϊΐγο νίχ ὀρεγᾶς ρτειαπι, 

τς ὅτε καὶ γῆ ξυνεχ. ἀντ. Ἰράῦγα! 1 ἴοτγα ΠεπΊρς ΠῸΠ ἔξετγα 
᾿οτοάοθατιν εχ ἀητίηιια τδ!ρίοπε μοπιῖπος ἤαπιπια ἱπιρίοτατα 
ξοοάος, νἱάς ἡμὰς ἥχην Ἅ ὙΠ, τ.25. ἢς ὃς Αρο]οπ. Ἐρ. 
ΤΙ. ἄδικον γῆν νοταῖ πιδοϑαταϊδηῖς ἱπιργοῦδίβ πεοοατία τρ- 
Ρβάϊτει. [ἃ βοτῖς παζιπὶ εχ [Ἀςτῖβ τπ  φυΐδες ἰἸάφηξίάεπι τερε- 

ο τιν πὰ - ἤα μὴ ἡ προσοχθίσῃ ἡ ἡμῖν ἡ γῇ ὧ τῷ μιρφνειν ὑμᾶς ἀυτὴν 

ὅζς, Μνϑαῖς ΧΙΙΧ, 28. 

ὁ δικάπηχνε Ἷ ἂς ναβῖς Ιπἀοταπι ςοτροτίδιις ν146 ποίδία 
ἢ αα Π16.1πν το. 4. ποτ, 1, ἴτν δ4]. 121, ποῖ, 6, Οτοάμπε 4.1. 

ἀν τν 
ων 

ΤΥΥΑΟΝ ἘΣ ΝΊΘΟΙ, 8ὶ πὶ 
ε  ΥΚ ἌΓ 5Ν 

ἱκανῶς εζερξε, καὶ οἱ ϑεοὺ σφῶν ἐπεμελᾶντο, 
4 ὦΝ δὲ ὅνιι " δν ͵ » ᾽, -“ 
ἐπεὶ δὲ ὠπεκτεινῶν τὸν βωσιλέω τϑτον, ὅτε τοῖς 
»Κ, - ν τ δον ἐν ε -“ ΄ ἄλλοις Ἱνδοῖς κωϑιωροὶ ἔδοξαν, ἔτε ἡ γῆ ζυνεχω- 

3 Ε “- ε ᾿ Ν ᾿ Δι; » 
ρει ἀυτοῖς ἵσασϑιαε". τὴν τε γοῖρ σπορῶν » ἣν ἐς 

" ᾽ν 5 "-ὉὋ : ,ὔ «“ γ 

ὠυτήν ἐποιᾶντο, πρὶν ἐς κωλυκώ ἥκειν. εφϑειρε: 
,ὔ Φοω ΄-“ 7] ᾿ »" 

τὸς τε τῶν γυνχωρκῶν τόκες ὠτελεὶῖς ἐποίρι» καὶ 
δ υζἢ ἣ γ. Ψ ὴῳ 

τοῖς ἀγελως πονήρως ἔξοσκε. πόλιν ὃς ὅπε βά. 
ε δι ε -“ ΨΥ , ὔ Δα 

λοιντο, ὑπεδιθα ἡ γῆ» καὶ ὑπεχώρει κώτω. καὶ 
Ε, Φ ͵ ἀν ἢ τ ψι ἘΝ 
γάρ τι ζωσμιο τῷ ΤΑΥΕ τοροίεντας ἀυτες η- 

» , “ες κ ἃ. » ᾽ 
λώυνεν, ἐντωρωτήόμενον τῷ ὁμίλῳ" ὃ αὶ πσρότερον 
,.ν "» ΔῊ ᾿ 3 ,9. , ὡνῪς ᾿Ν ΝΥ ἐτλ 

οὐγήκε» Φρὶν γε ὁή τὸς αὐσεντώς: κῶὶ τὰς Το οὔί-- 

Ν Τ “" “ Ἷ ἊΠ, 
μὼ χωρὶς σσρωξωντῶς . τῇ γῇ κωϑιερεύσα μεν. 
“4“4Ἅ[νν « ͵ ὯΔ δ ,ὕ δ Ν Νι 

ἥν ὁε αρὼϑ  ώγης ὅτος δεκωπήχυς “μὲν τὸ μῆκος» 
ἜΚ “ἡ ᾽ , εν 

τὴν δὲ ὥρών 5 οἷος ἅπώ τὶς ἐνϑρωπων ,ἱ ποτώμξ 
ΜῈ 1. “ δ ͵ ΔΑΝ Ὁ ἊΝ 

δὲ Γώγγε παῖς. τὸν δὲ πωτέρω τὸν ἑαυτῇ, τὴν 
 Σ 7 3 Ν ὁ ΩΝ ΛΝ, ὦ 

νδικὴν ἐπιολύζοντω,, ἀυτὸς ἐς τὴν ἐρυϑιραν ἔτρε- 
Ν 7ὔ ᾽ ἣ “ δὸ. ἡ τῇ “- “ Ν 

ψε: καὶ διήλλαξεν ἀὠυτὸν τῇ γῇ. ὅθεν γῆ ζῶντι μὲν 
᾿ ἧ ᾽ Ν᾽ 

δέ γίνει ἔφερεν. ἐἰποϑανόντι δὲ μὰ ἐπεὶ 

δὲ Ἑ τὸν Αχρβλέω Ο μηροὰ ἄγει ἅεν ὑπὲρ Ἑλένης ἐς 
“" 

Ἰροίων; Φησὶ δὲ ἐυτὸν δώδεκω μὲ μὲν πέλεις ἐ 

λότ]ηςὔ ἠρηνκένοι» πεζῇ ἢ ὃ ἔνθεκω; γυναῖκα ἢ ὑπ 

βεφλέως ἄφαμενο ἐς μῆνιν ἐλ έγει. 

ὅτε δὴ ἡ τ σας καὶ ὠμὸν δόξαι, σκεψώμεθα 

τὸν ινδὸ Ὁ εἰς ταῦτω. πόλεων μὲν τοίνυν ἑξήκον- 

τῶ οἰκιςῆς ὅ ἐγένετο ᾿ βι; εἰσὶ δοκιμώτατοι τῶν 

τῇδε. τὸ δὲ “πορθεῖν πόλεις, ὅξίις ἐυκλεέςερον 
ε Ν » » ͵ὔ Ἂν “." 

ἡγεῖται τῷ ἀνοικίζειν πόλιν, ἐπ ἔςι. Σκύϑας δὲ, 
ε ͵ ͵] ͵ ᾽ 

τὲς ὑπὲρ Καύκωσὸν ποτε φρωτεύσαντας ἐπὶ τήν 
᾿ ΩΣ 3᾽ ͵ ν » 3 -“ ᾿ 

δὲ τήν γῆν. ἀπώσωτο. τὸν δὲ: ἐλευϑερξντώ τὴν 
« »“ς᾿-Ὁ " ᾽ Ν “- 
ἑαυτῷ γῆν» ἄνδρω ὠγωϑθὸν φαίνεσθαι, πολλῷ 

»"ὝἪ ,ὕ Νὴ » 

βέλτιον τῷ δωλείαν ἐπογειν πόλει, καὶ ταῦθ᾽ 
- ν ἃ δεένς νι ἡ ᾽ Γ᾿ 
ὑπὲρ γυνοοος , ἣν εἰκος μηδὲ ἄκεσαν ἀνηρπᾶ- 

Ψ’ δὲ 2 -“ ͵ ᾿ Ἁ 
σθωι. ζυμμωχίως δὲ ἀυτῷ γενομένης προς τὸν 
᾿ ἈΝ Δ ἴω, -Φ. ὦ ! τ " 
ἄρχοντω, τῆς χώρας, ἧς γῦν φραώτης ἄρχοι, κες. 

νυ) ΐ ' 

ΚῚ ἠτὴν ͵ ᾽ ΤᾺ 
κείνε πωραγομώτωτά τε καὶ ἀσελγέφατα γυ- 

- ᾿ “ , ᾽ 3, φ, “, ᾽ , ,ὔ ΠΥΡῚ ἉΜΩΡΒΥ, 
ναϊκώ ὠφελομένε εἰυτὸν ; καὶ σσαρέλυσε τὸς ὅρκως, ὅτω βεξαίως ὀμωμοκένει φησους. ὡς μηδὲ ὁπότε 

τεπὶ Ποάίεπασι [πάϊ, φησί] ο5 Βοπιϊπὸς ἤδταγα ὃς δοταῖς οχ-: 
ςεἰ Πα νά, Ὑ δεμαγάππι, {|π, 51 Δητοηΐ, Ρ.397. 

7 οὐ ϑαλῴεῖης ορρόπίτυ τῷ πεζῇ. ϑ8εηῇις εβὶ ΟἰΔ {Ὁ 
εἰπὶ ντθε5 1149 ἐχριιρπαῆς : πιαῖς ἰρίτυς αἰοαπαπειίς νἱπι 
νογθόοσιπι ἱπτογρτεῖοθ) Πα πάο νοτιιηῖ ἐὐιπὶ φαρηνρηαε ντθ ες 
γραγίεήνθας. ϑ8λης πιάτγιτΠπὰ ἐτπὶ νγὉ 5 αἰρέϊϑει οτοῖ πιὸ 
ζῇ θὲ μὴ οκ ϑαλάτγης, 

4 ὅτε δὴ 814, ἴπ΄ Γαγν. ὁτὸ δὲ, ἠλαϊ εἴας οἱ, ἹΚυίζοτιιε 
ὥςε χρὴ. 

9. οἰκιςὴς ] στδίαπι Δυτοπὶ σοηἀϊτοτες Πογοῖςί βοπετῖς 
εἴϊε Οταοοῖβ ογεάςδαηίιγ, ὃς νεταῖος ἴῃ ἀπτίαΐα ΠμΠΊ πη ρα 
ἢπὶ ἄβαπτα, 

1ο τὸν δὲ γ ἐλευϑερδντα τὴν ἑαυτῷ γῆν ὅζε. 7 ἀπιηδεοηςα 
(τηΠι5 εὐϊφεπτῖαπι πιῖς ἰοςο ποϑ γϑιίτα Ἐοπβαϊπνις, 

Καὶ 



ὩΣ 

ΚκὯ ̓ ω δ , ἊᾺ - ἐνὸδ Ἁ » δ. ν 

αἱ πλείω διήειν ἂν τῷ ὠνδρος: εἰ μή ἐς ἐποί- 
γ ᾿ » ΄ ἃ, ὧν , 1 

νὸν ὥκνεν ἐμάυτξ κωϑίςσωσθαι. εἰμὴ γοίρ σοι 
» ᾿ πὶ δ ͵ 

ἐκεῖνος" τατὶ δὲ ἐδήλωσα γεγονὼς ἔτη τέτ]ω- 
- ,ὔ 3 ,ὔ -“ ͵ ͵ 

βω. ἐπ]ὼ γὰρ ποτε δα μώντινω τὸ Γαγγδτετξ 

᾿ » 2 .«- ν “ Ν -“ 

ξίφη ες γήν πήξωντος » ὕπερ τὸ μηδὲν δεῖμω 

5» -“ ͵ δύ -“ Ν 

ἐμπελάζειν τῇ χώρα". καὶ τῶν Θεῶν Θύειν μεν 
, “ Ω “ κἂν ὶὰ ἊΝ 

κελευόντων ἥκοντως ἃ πέπηγε ταῦτω, τὸ δὲ χω- 
ΕΣ ᾽ 7 ἐχυν “ - 2 λ 

βίον ἐκ ἐξηγεμένων ἐν ᾧ ἐπεπήγει» πώϊς ἐγὼ 
Υ “4 Ν ᾿ ἊΣ μὰν 

κομιδὴ τυγχώνων, ἡγώγον τὲς ἐζηγήτως ἐπὶ 
, ͵ , ΄ 2» Ά 

τώζρον: καὶ ὀρύτηειν προσετάξω » ἐκέί φήσας 

κωτατεβέσίεωι ἐυτώ", 

᾿ Ἀ »“, 

κ. μήπω ϑαυμάσῃς τὐμὸν, εἰ ἐξ ινδῷ ἐς τν- 
ἊΝ ἢ ζ ᾿ , Ψ 
δὸν διεδόθην. ὅτος γὰρ. δείξας τι μειρώκιον ἐι- 

7 ες. ͵ Ν Ν 

κοσί πε γεγονὸς ετή: πέφυκε μεν ρος Φιλοσο- 

φν» ΔᾺΝ ,ὔ 3 ͵ "5 ς δ ε 

Φίαν ὑπὲρ πάντας ὠνθρωπξδς» εῤῥωται δὲ ὡς 
ΜΙ 3 , ᾿ “ 

ὁρᾶς. καὶ κωτεσκεύωςαι γενναίως τὸ σῶμιοι, κωρ.-. 
᾿ ν -“ δὲ “ ΝΗ ἢ “ Ν 7 δὶ ἈΝ 

τερέϊ δὲ πῦρ καὶ τομὴν πῶσων. καὶ, τοιόσδε ὧν, 
ΟΜΝ κα τὸ οἷς ἐοΝ Ὁ ἢ 

γθώνεται τῇ φιλοσοφία. τί ὃν, εἰπεν, ὠἸῶρ- 
ἈΠ ΎΝΝν:, , ΩΣ ψ δον ᾿ 

αι, τὸ μειραχιξ πάθος; δεινὸν γάρ λέγεις . εἶ, 
“ἢ  ὰ ὑπ 4“ εἰν. ͵ Ἢ 

ξυντεταγμένος ὅτως ὑπὸ τῆς Φύσεως, μὴ ὠ- 
ον ἦν 1 ΄ ΕΡ, θά 
σπάζεται τὴν Φιλοσοζίων . μηθε ἐρῶ τῷ μάνθά- 

ἘΝ Ἀν ον ἘΠ᾿ "ὦν τὰ 3 ͵ 5) 

γεῖν, καὶ ταῦτω ὑμῶν ζυνων. ἃ ζύνεξιν, εἶπεν » 
ἰφ- πνν ἐπ ἸΠΗ ἐν νὰ γ Ἶ 

ΓΝ ὥσπε οἱ λέοντες ἄκων ἐμληπῆωι. καὶ κα- 
-» ΤῊΝ » " δὲ - κ' θ Ρ 

θείρκτῶι μεν: ὠποῦλεέπει δὲ, ὑμῶν τιθασσευόν- 
Ὡ Κ αὶ Ν { , γα 

τῶν ἀυτὸν. καὶ κὠτωϊψψώντων. γέγονς μὲν ἐν τὸ 
»“"Ὗ ε 34 

Ἱειρώκιον τϑτο παλαμήδης ὁ ἐν Τροίῳ. κέχρη- 
᾿ αὐ ἀξ ,ὔ - ν ͵ “ 

τοὺ; δὲ ἐγαντιωτάτοις οδυσσεῖ καὶ Ὁμήρω, τῷ 

ΡῬΗΙΙΟς ΚΑΤ: ΡῈ ΥἱΤᾺ πἰδηπον, 

Ῥω Ρεγίδαμπογεγ μυΐη5 νἱτὶ σεῆα, ὨἸΠ πε. σαρ. ΧΧΙ. 
τρίαπι Ἰαιιάατα νεγέγεγ, Ἐρο οηΐπι Π|6 1ρίς 
{ππι: εἰαίηας τεὶ ἱπάϊοίππι ἀςαϊ, ομπι εἴπῃ 
δηπογαπη ἡπδῖιοῦ. (πὶ οπίπη σδηρος 116 
δάδιηδητίπος οἰδήϊοβ ἱεργεπι πππιὶ ἀεῇχιηος,,. 
γῇ γϑρίομθπι ΠΕ}Ππ|5 νπη πάγη τόῦγοῦ ἱππδάφγοι,, 

Ῥῖαμς ἔβετα εο Ιοοο βετὶ ᾿πθογεηζ,) νΌΪ ἐς 
ἀεῆχεγας., ἰοσιπι ταπιεη ποῆ τηοηῇτα- 
τεῦ, ἴῃ 4ποὸ ἀεῆχι πδγαητ5. ἘρῸ δάπιοάμπι 
ῬΙΙΟΓ ΟΥΆΘΙΠΪ ἱπτεγρύεες δα Ιοςιπι ἀπιχὶ, 1α{- 
4ιε εἴοάετςο, ἀεροίτος [δ] ο!αάίος [αιΠς αἥῃν- 
ΠλΔη3. 

εχ [πάρ τη [πάπιπὶ ἐγαηϑίατιις πιογη. ΗΙς ὃ- 
πἰπὶ Δ ο]είςεηζοιη ποηρα αἰἴρίεο πιοηταθαζ, 

ΔΗΠΟΚ ΟἰγοΙΓΕΥ ΠατιῚ ΨΊΡΊΠΙΕΙ Πηασ 5 Ω112Π} ἃ 
“ΕΠ πάπὶ πλουτα πη δα ῬΠΙΙΟ ΟΡ γα 80 
Ὠάτις οἷ, ναϊεῖαιε, νὰ νιάθς, ζογρογα, ἐ- 
τπίχας σοπἤίταποης ραπάες Ργαροίαγα, ἃς ἤπιος 
ψγαῖαγ 6 (δεοία ἔουτῖτογ [πΠίποῖ, Ατιαπιοπ, 
τα]15 Ἰισοῖ κῆτ σα οἄϊ. Οὐ - 
πᾶπι ἰρίτιγ, ΑΡΟΙ]οηΐπς αἰερας, ο Ιαγο πᾶ, εἰ 
Δάἀο]είςεπεῖς πιουθι5 ὃ ᾿6πὶ ἐπίπι το] ἴαπὶ 
παῦγᾶβ. Πποί ἴτὰ ἃ παῖπγα σΟΠΊραγδίι5 Ρἢ11ο- 
[Ὀρῃίϊαπι ποη ςοΐατ, πες αἰςιρίτπαθ {τ σαρῖ- 
ἀϊι5., πιαχίπης οὐππὶ ἴπ νεῖῖγο Πτ ςοπίογο. 
Νοη ἴῃ ςοπίογιο ποῆτο εἴ. αἰεθαῖ 116. (τὰ 
Ἰεοπιιπη δα ἱπίζταν [πυῖτι5 εἴς Πάρε, ὅς σα Ποή τα 
πυϊάςπι ἀξειπείαγ, (δ {Ππ||5 ταπεη τθίαγ οσια- 
1ϊ5, Ποδὶς [ρππι ἀεπαςεπείθιι5 αἴσιος ραϊραητ- 
διι5. Ηἰς ἰσίταγ δἀο]είσοηβ ΡΑΙαπιεάο9 ἔτ, ΩΣ 
δα Ἰτοίαπη σιοηάδιη πλΠταιτ. [ΠΙΘΠΠΠΠΠιΟ5 
αὐίοπα ΠῚ ὙΊγΠοπα πθυῖς ὅς Ποπιεσιπι, Πππὶ 

ἀτιεπὶ οδίςυτίοτεπι ξεςεγαπι ργίοτοϑ οἀϊτῖοπες πηῖπιι8 ἀσσαγᾶ- 

τε ἀιβίπραεθάο, [τ πεπὴρο ςοηίξγιιεπ άπ τὸν δὲ, ἄνδρα ἀγα- 

9ὸν φαίνεὅϑ αι» ἐλευϑ ἐρῶντα τὴν ἑαυτῷ γῆν, πολλῷ βέλτιον τῇ ὅζς, 

ΟΑΡ, ΧΧΙ. Ἃ εἰμὲ γάρ σοι] ἢς τε[ςτι Ῥεπάιιπὶ εΠἘ ρτὸ 

ἃ μὴν απο εἢ ἴπ ρτῖοτ, εἀὰ. [τη ἢι5 οἰξεπαϊτ, ἄγπιαῖανις ςοά, 

σνταῦοὶ. Μοτε ας ας ἢ ἴτα [ἐστ {ες νογεῖσ, νεὶ ροτῖις εχ ἈΠι- 

πυσοίηι νοτῆοπε, πιΠ18 τοχιβ [ι1 δῖα τατίοπε 7 ἐχίςσι- 

Ῥῆτ. σοὶ» ἐμοὶ, ωῖν» ὑμῖν ραΠῆπι τεἀιπάατα πὶ Βυϊμῆπο αι 

Ἰοουϊοπίθυς,, νε Θεγπηαπὶς πόσις ἃς ΘΔ}115.,.ὄ ἱπιο ὅς Ἀο- 

πιαπὶς ποῖαπὶ εἢ. ϑὶς ϑοογατεβ ἀριὰ Ρ]άτοι, ἴῃ Ῥῃδεάοπε» 

ἀρ ἦν ὅτως ἔχει ἡμῖν. Τλὰπι δυτοπὶ [το Β 89 ἔς ἀἸ οι εβὲ σδη- 

φεπι; ξυμβολικῶς Ἰὰ ἀοοΙρίοη ἀμΠΠ|ν ντ ἴαρτα ς. ΧΥΤ πιοπίτιιπι,, 

Νεπιρε Θαηρ68 εξ ἰπ ουΐπ5 ἱπάοῖς ἀρρᾶγεας τὸ εἶδος τῆς ψυ- 

χῆς Ιατομας, ΟπΊοη νετο 1|}11|5 τεῖ [υΠς αἷς αιο ἃ ἴῃ ἔξ αιιεπ- 

τἴδιις ἴξ ριεγο εἰ θη! δίς, 
ΤΥΚῚ - Δ - ᾽ - ᾿ -“ 

2 ὑπερ τὸ μηδὲν δῶμα ἐμπελ. τη χώρᾳ] ῬΕΥ δᾶμα ΤΕΙΓΟΣ65 

Βοβιϊες ἴπτε]] οὶ ρυτο» ρΡοϊτοίηυς 4άεο Βο5 βἰλβϊος εἴς.» 

Βοῆίιυπι 5). ᾿γγιρ τὶ ΟΠ ΕΠῚ ΠΙΪΠΔΠΓΙΙΠῚ » ΔΌΘΓΓΙ ΠΟ Δ ΠΟΥ ΠῚ 6411- 

(. Νειῆρε ἔπητ δὲ ρίφαϊ εχ βέπετε τῶν ὠπὰ τῆς τελεςικῆς 

ἀγαλμάτων, νΊῬΥΟΟΪΟ νοσδηταγ δὰ ΤΊΠΙ. Ῥίδι, ᾿. Π. Ρ. 110. 

νεὶ ἀγαλμώτων τετελεσμένων νἵ νο σα δι ΟἸΥπιριοάοτι, ηπδῈ 
Τείοξνεαγιες σουτορτα νόος ἀρρε ϊβπτιιγ γεςεητίοτιδιιβ, Ταὶε 

ἄγαλμα ϑιοιϊοβ. σοπῖγα ἱτγαριιοπεπὶ Βαγθαγογιπὶ ἀεξεπ- 

ἀπε δι Αἰατὶςμπι 60 τγαιεότωσαπι του πα ς, πατγας ΟἸγπιρῖ- 
οάοτις ἀριὰ Ῥμοτίιπι οοὰ ΤΙΧΧΧ : ν᾽ δάάϊτ, δο Τα ΠΤ Αἰο]ε- 
Ρ᾽ΐν [πιρογᾶτουὶϑβ Οοῃίξαητιηι ὅς ΡΙ οἰ ἀϊδ τη 51 ο111ὰ 1, εσατί» 

ἀεβταέῖξο , τοτᾶπι ᾿η!4πὶ ΒΑ δτοτιπι ν δι αι οπιθιι5 Ρᾶτι- 

{6 : ᾿θιάεπιαις ττῖᾶ Αἰϊὰ κυϊαΐπιοάϊ τετελεσμένο, ςοπιπιοπιος- 

τᾶς. ὙΔ]18 ξι1{Ὲ αριοϊτα Ἀοπιάπόγαπι ριτο, ἃς 4ιυϊςαυϊά ἔπ 
οἰϊπὶ βαἠϊαίογμνα. ὙττλγοΥ νἸΓΙΠῚ πιὰ ΡΠιΠῚ 1ο. εἰ φεπυισι 
εχιβίπιατε , ἀτίεπὶ φτιλεςικὴν ἴπ Οτγαεοία ΑΡρο Ϊοπῖ! ποῆτὲ 
τεπιροῖς ποῖδπιὶποπ ἔμ. δά Μἅγπι, Οχοη: Ρ. 51. ϑᾶΠπ6,». 
ΑροΙΠοπίυπὶ ῥγαθοίραμπι ἴητος Ογβεςοϑ εἶπ πιαρ για ἔιι-- 
1{{ σποίοί τι ὃς ΑΠ101 οἴδεπάϊπηι5. Απτε εἰ πὶ ταπιεηθεὀδο.. 
γῖτδ (αἸτεπὶ Ἀρποίςεπαιιβ εἰ ΡΕΠ]ο ΟΡ ιΙ5, γι [πτρ. Οαϊϊ αεια- 
τὸ Απιϊος ΐας τελεφικὸν Βα πιο ἀϊ ΟΡι5 ροίιϊς σΟηΣΓΩ τοῖς 
τᾶς πιοῖιβ, πο ἀε(οτίδιτις ΜΑ 4186 ἱπ ΟΠ γοπορσ, ρΡ. 344. 
Οετεγιπὶ νῖάς ρίυτγα ἀς ἢᾶς ἀτῖς ἀρ Ἡοτείπρογυπ ἱπ ΗΠ. 
Οπΐεπιλὶ. 1.1. σαρ. 8. Ῥοσοςκίμπι ἰπ ϑρεςίηι. Ηἰῆοτ. Ατσαρ. 
ἀκ ἴῃ Ἠοίξαπι Ρ.42. Ιοϑηπεπι Οτεροτίαπι ΟΥΓ, 5. ς ΙΧ, βϑέαπτῦς 
Ἰεῖπὶ ΗΠ, ῬΗΙΟΓΡ ΧΙ. Οάτείπιπι δ ἀἸοιγπι Ῥηγῆςο ἀε 
ἰπῆμχιι Πάετγαπι : να σαγάδπιιπι; ϑο Δ] ροτιπι, Βοάϊπιιηι, πδϑος 
τίπιιπι αἰοἴσαε πιης τας θΑπῖ. "- 

3 ἐκ φήσας κατατεϑόϊέγαι ἀυτά 1 Ιάτοῇ85 Οπιεπ ὅζ ἀγριν-ο 
πιοπτιπι εἴτις γαῖ , ἡ Οαπρὶ ἱπάο]ς ἔτ ἤπη}}15.. ἴηχῖα πιρσαὺς 
οδίογιιατα σαρ.16. ποτ. 8. Ροηὶς πῃ τετελεσμένοις 1115 ἀεῖς δτῖ5. 66 
Νίοη 1ά δρίτ, γε ργόοθεῖ εχίπάς Πιδπὶ ὃς Θδηρὶς αἰ ΠΙΑΠῚ γ ΠΑ ΠΔ 
εαπάςΠΊ 116 ΠΙΙΠΊΕΓΟ {ιδἢαπείαπι ε ἴε, (οηβέδιπι δλυζεπὶ 
Βοος ρ᾽φηιπηπιε εἴ δά ἘΧΕΠΊρ με, ΞΟΓΏΠΙ, 4ιε 4ε Ῥγιμαροσᾷ 
βεγαηταγ., αμεπι τα Ἰοαμὶ Οὐ. Ηπδὶς Μεταπι, ΧΥ͂. 

ΤΡΙῈ ἐρο »4γρ γγγοηριὴγιά γ ΤγΟΣΑγηῈ τεραρογο δεὴὲ 
Ῥαπεβοὶάος Εμρβογόμς ἐγ αρ -τττ᾿ .-- " 
Οορνομὲ εἰγρει ἰφεη4Ὲ φεπαρεῖμα ποῇγαε 

Νῶρεν ΑδαρἼεὶς ξερηρίο ἱμγροσιῖσ 172 ἄγ ρές, Ν 
ἂάο Μαχίπηιπι Ὑγτγίυπι ὨΠΠΈγτ. ΧΧΊΤΧ, Ἡεγπιουϊπιις 4ιο- 
4110) ας ἰτ άπ Ργτμασογαα ἔμ Ρεγίοπα ροῇ ἘΠΡΒοσθιπι, 

υϊάεην 

ϊ 



“ 

Ὁ 

1.1. 6.23. Δ Θ., ΤΟΝ 

ἡυίάειη απο ἀοἷος τιον (δ ἰπΠγιχοτγίτ,1- 
Ῥι5 ὅζνε ἰδριἀϊθιι5 οὈγπογογαγ οούσαηι εἴ; 
παηπς νεῖο πιο πὸ νεγία αι! ἀοπ νΠῸ ΕἸΠΠῚ 

ξμοσίε ἀϊσπαίι5. Ετ σιομπίαπι πες (Δριοητίᾶ.. 
ο εἰ φυϊάιηαπη ργοίατ, πεαις Ἡοπιογιτη ἰδι- 

᾿ς ἀδίοτοπι οἴ παέξιι5., ἃ 4ὸῸ ΠΊΜΪΠ ποι δάθο 
Ῥγαοδητοβ νἸΓῚ Γαπηᾶπη {πη σοπίςςμτί, ὅς αὖ 
ΨΙγῇς νιῶτι εἴα. ἱπποςεης ἰἰσοῖ, ̓ πξθπίις ρἢ1- 
Ἰοίορῃἶδς εἰξ,, [ἀᾶτηαιια ξοσταηατη πσεῖ. ΕΠ 

ο Δυῖοπι [ς Ῥαϊαπηεάες, νὰ 411] {Ππτεγὰ5. Ε[]41|» 
Ρίηρογο ΠΟΥΙΓ. πππαπδπη ᾿ἰσοι Πτογὰβ Θάο ἐλιι5, 

Ὁ ΔΊΩΝ ἄτπι ἀπΠεγεγεης ᾿ππῖςεπΊ., Πθητῖας δά 
τς Ταιομαπιαςςεάςης, Εχ,Αἰεθατ, μὰς νοπὶεῖ ογ- 

ο ρα ἔπητ, ΠΠΟΥΠΠῚ. 
τι τείροπάδθης λάξοπς Εχίριμιπι, ἱπα τ, οοπ-. 

(α ποτ ἀΐομη, ἀα γε ρι15 {π||5 νΟ δ ιππη τ ΓΙ]. 
(αὶ Ἰαγο 5. νοηαῦ, ἀἰχίτ, Πα] Π6 ΠΊΘΟΥΣ 

ἐὔαπα 16] δὈῖγο ΠσΘΡῖς, πὶ ᾿ οαπι νἶγο Οὐδο- 
Ἐαπυϊατίτατε  Εἰίχυς ἀ 5 ργϊογειη ρετίε- 
15 τῇ ΕΠ. Αρο]]οπῖιπι ἰρίαιγ ἴπ- 

απ... {τι οΥ4ΠΊ.. 1ΠΉᾺ1ΘΠ5.). 1Δ1Π| ΡΓΙΠΙ5 
πάῖςα σΟΓΡΙΙ5 ὅς 4114}15 ΟἸΙπι ἐχετεγῖα ὃ Ατ1]- 
τ ἐμουϊδτρμεειμε, ἸσπΟΌ 116 {Ππ4 ξπῖτ. οχι- 

εεοτεςοογάου. [το αϑ!σὶ- 

[ὃς Δεργρείας παιιῖς σιιδεγπαίογοιη δας ὃ τὰ- 
ει ἐπὶπι τὸ Ὄχι ΠΠς νάθο. Μέγα, ἱπααΐς 

᾿ς Ἀρο]]οηΐ5,, ἀἰς 5, ο [αγοῃα, τα]15 ἐπίπι ἱρίς ἔμ. 
οὔηηῖηο. [ἀ αὔζοῖπι ριο ποη (Ό] πὶ ἱΠρ]οτῖ- 
{πὶ εἴς, ψἜγα πη 1ΠῸ πὶ τα ἀζαιις ταπειπ- 
ἄεπι αυάοπι ΠΟΠΊΠΙθι5 οὔϊε ιοϊοπάιιπι, ς 
«υδηζιπι σογεγς παρ᾿ Πγδίιπι ΘΧογο παι 
ἄπςοτο, πηαῖο τα πηθη 14 διιάϊγο Πομλϊηιπη οαρᾷ 
πταγ 115 γοθιι5 α ἀ!έζογιπι. 864 ταπηθη [ὰ- 
εἶπιι5 Ῥγδθο αι ΠΠππιπὶ δογιιπῖ, ψιιὰς πΉΪΠΐ ραὰ- 
ταία (ππε. ἧς ἰαάς 4υ!ἀθπι τὰτη ἀϊρπαίις οἰ 

Ῥίατη. 
εἷαγὶ τς αἷς ἔς Π ὃ Δη μοι ΜαΪςαπΠῚ διιπίμπηιο 

ἀριιὰ Βγαποηϊ δας ἀρηΐτο Μεπεῖαὶ ἔσιιτο ἔπε οαπὶ ἘἙΌΡΒογθῸ 
ἐοᾳπατιοπίς ἀγριιπτεητιπι ἀεἀϊε νά, ὈΙΟΡ6π. 1 Δ εττ. 1,4. ς. 
ὅς ἀοξῖος δὰ εἰιπὶ ἱπιούργεῖεβ. 

ΓΆΡΙ ΧΧΙῚ, 
εἰς Ραίαγηεάε. Ῥααίατι. ἴπ ῬΆο οἱ ςἶ5 Ρ. 347. 
ι 2 ῳιδὲ ἔπες ἀντ. ἀξιώσαντι  ποτιπὶ εἰ Ῥαϊαπιεάϊς πι]- 
Ἰδπὶ πιεπείοπεπὶ ἤοπις ξεοῆε. Νοῆετν ἱπξ, 1.ἸΝ, ς. 15. 
ΑΘἈΠΙεπι,, εἶτα γεὶ σαυαπι ἱπτεγγορᾶτιπι ἃὉ ΑΡΟ] πῖον το- 
φορά ΠΕ ΜΡ Ντει, Ἰὰ ἐλξλιιπι εξ τάθο, πε Ὑ]γΠΠς ορρτο- 
Ὁτία πατγᾶτε σορεγετιῦ ΡΟ δία, 4116 ΠῚ {ΠῚΠιῖ5 ἰφυιάΐθιι5 οτ- 
πᾶτο βυιάεθλτ,εἰτις ἐπὶπὶ ἀο} 15 Ραἰαπηεάες ροτγίθγατ, 5: ΠΗ |14 ἢ4-- 
Ῥες Ἠετοῖς, Ργογείίίφο δ. ΧΤΧ, ΑΙ τιΈαιις Το ςῖς ἱΡ, ποτ. 2. ἱπάϊοα- 
τὶς δυιϊάας ἱπυϊάϊ4 14 ξαδλιγη Αι ἀϊ οἴτ]οςο, 4 116ΠῚ πιά ΠΟΙ ΠῚ 
πῆτεα εχ Μϑ5. πυρεγ γοἤιτοῖς ΟἹ, Οὐήοτιβ: ταὶ ποιήματα 

Τιαλαμήδες ἠφανίδϑη ὑπὸ τῶν Αγαμέμνονος ἀπογόνων διὰ βᾳ- 
σκανίαν. ὑπολαμβάνω δὲ καὶ τὸν ποιητὴν Ομῆήρον ἀντὸ τᾶτο πε- 
πονϑένωι γ» κ! μηδεμίαν τιξ ἀνδρὸς εινήμην ποιήσαδ) αι. ϑῖτα- 
δὸ οτίαπι Πιυιΐτι5 ΠΙ οπτὶ! Ἠοπιεγί οὶ ἀε Ραϊαπιεάς πιεπιϊπὶς 1:6. 
ΠῚ. ρ. 368. 

γράφει μὴ μαϑὶν γράμματα ἢ πεπρα Ῥαϊανμεάες γμαφι- 
κώτατος θεῖς), ἃς ́ ιοά ποτιιπ|» αἰϊαιιος {{ττεγᾶϑ ἱπιιθπῖτ, Τὰ- 
τιοηΐς ἰρίτατ 116 ἤπο ̓ η[ετυτίοπε {οτίδετε πογατ, ἀγριπιεπ- 
τὸ ςορπατὶ ἼπΠι δηϊπια αἰ ρρμεαίς. 
ΟΑΡ ΣΕΙ͂Σ ᾿ 1 βασιλεὺς Ὧῃ Νεορ γπάες 1167 Ἐπὶ 

πὶ Οάγη ΒΑ γ]οηΐας Ἀορὶς εριο]Δ εἰδ ἰητεν ἐριοἷαθ 
Ἀρο]]οηϊ ἐς ᾽ ΝΣ ; 

Οὐ εγρο, [ἀγοῇαϑ5 δίθθαῖ, ργδθ- 

1 κατελιϑώϑη ] νἱά, ΡΗΙΠο τ, ἴῃ Ἠδετγοῖ-- 

ἜΑ ΑΘ 5 1 ὃ 
᾿ , ἂν κὰν «4 Ὰ , Ἐπ λυ τὸ 

μὲν ζυνϑεντι ἐπ᾿ ἀυτὸν τέχνως» ὑφ᾽ ὧν κωτε- 

Τ3 

΄ » ΝᾺ “΄-;: ᾽ χ 2 
λιϑώϑη", τῷ δὲ ἐδὲ ἐπες ὠυτὸν ὠξιώσαντι τὲ 

ν 9 ὃ Νὰ ε ΄ . “ δ ἈΝ " 
καὶ ἐπειθη μηδε ἡ σοφία, ἀυτὸν τι, ἣν εἶχεν » ὦ- 

ἵ μι, » ͵ " .ς," τ 
γήσε, μή τε Ὀμήρξ ἐπίνετε ετυχεν, ὑφ᾽ ὃ πολ- 

Ν Ν ““ Ἁ ,ὔ δι ,΄ ᾿ξ "γ΄ 

λοὶ καὶ τῶν μὴ πάνυ σπεδαίων ἐς ονομὼ ἡχβη- 
͵7 7 ᾿»ἭἬἌ} » 

σῶν" Οδυσσέως ΤΕ ἥτ]ητο, εἰδικῶν εδὲν ᾽ διωξέ- 

Ν Ν 

Οληταὶ πρὸς Φιλοσοζδίαν, καὶ ὀλοφύρεται τὸ 
" Ἂ " ᾿ τὸ ἴ 
ἑαυτῷ πάθος. ἐς: δὲ ὅτος Παλαμήδης, ὃς καὶ 

γράφει μὴ μαϑὼν γράμμωατω". 

) "» 

ὅδ διωλεγομένων, προσελθὼν τῷ Ιώρ-- 
ὕ ξ ᾿ " ῃ 

χα ἄγγελος, ὁ βασιλεὺς ᾽, ἐφη ,, περὶ δείλην 
“ - " ͵ ᾿ ξ:--ν ΓΝ ὦ 

πρώΐων ᾿ ἐφίζετωι, ξυνεσόμενος ὑμῖν “περὶ τῶν 
ε Ω 7ὔ ς ς Θ 

ἑαυτῷ πορωγμώτων. ὁ δὲ, ἠκέτω, εἶπε, καὶ γὼρ 
ἈΝ Ἀ Β " 
ἂν καὶ βελτίων ὠπέλϑοι, γνὲς ὠνδρα Ἑλλήνα. 

}}}.9 Ν » ὔ “- ἢ 7 » 

καὶ εἰπὼν ταῦτω, πώλιν τῷ προτέρῃ: λόγε ἔχε- 
2 “ , γ» ὰ ᾽ 

το. ἤρετο ὃν τὸν Ἀπολλώνιον, σύ δ᾽ ὧν ἐίποις. 
" . γὼ 4.» ν Ψ ἥ τ ἀρ Ὁ 
εᾧη: τὸ πρῶτον ᾿σώμω, καὶ σις πρὸ τῷ νῦν ἤἥ- 

ε Ὗ ἴἰς ὁ (ἈΛ Ψ -“ 

σϑω; ὃ δὲ εἶπεν, ἐπειδὴ ἄδοξον ἥν μοι ἐκεῖγο» 
" ΄, ε λιν 3 

ὀλίγα ἐυτξ μέμνημαι. ι-αυλαξωγεν ὁ Ιώρχως» 
᾿ "» ὕ ΕἸὝΝ ΤΔΝ, ͵ 

εἶτα ἄδοξον, Ἐφη. ἡγῇ τὸ γενέσϑαι κυξερνήτης 
μ , ΝΟ , ει ὦν )ὔ ᾿ 

Αἰγυπήϊας νεώς; τετὶ γώρ σε ὁρῶ γεγονότω. ἐἰ- 
"»“ ) 7ὔ Ἔ , κὸ 

ληϑῆ μὲν λέγεις, ὦ Ἰάρχα » εἶπε, τετὶ γωὼρ ἐἰ- 
-“ Ι ἌΝ... ᾽ ᾿ " 

τεχνῶς ἐγενόμην. ἡγξμαι δ᾽ ἀυντὸ ἐκ ἄδοξον 
7 Ν Ἁ 

μόνον, ὠλλὼ καὶ κωταξεδλημένον: καὶ τοσώτῳ 
, Υ̓ “5 ᾽ ͵ “΄ νἾ .Σ 

μὲν ἄξιον τοῖς ἀνθρώποις. ὅστε περ τὸ ἄρχειν» 
πρὶ πε -“ “ -“ « καὶ τὸ φρατὲ ἡγεῖσθαι, κακῶς δὲ ὠκῶον ὑπὸ 

: Ἂ ῃ - , - 
τῶν καϑ π]ομένων τῆς ϑαλάτ)ης ΄. τὸ γῶν γεν-. 

“ ΨΊΞΥΝ Ἷ ΥῚ » 

γακότωτον τῶν ἐμοὶ πρωχθέντων, δὲ ἐπαίΐνς τίς 
, Ὰ λ " ᾽ »" 

ἠξίωσε τότε. τὶ δὲ δὴ γενναῖον εἰργῶσιϑιως φή.- 
ΕΣ ᾿ σεις. ἢ τὸ περιξεδληκένοι Μαλέαν τε καὶ Σ νιον ζ, 

1 δείλην πρώϊαν } νυ]ρατί πρώτην», “οὐ ἱπεγργεῖες ἐμοέ 
φγῆριᾳᾷ νετῖιης. Βείογιρῇ πρώϊαν» γμεγί αἰ αριηεῦ)} ἐογρρτς ἴπιτ- 
το !Πρὶ ποπ ἀνιδίταπθ. Οἴἶγοα {ΠΠιὰ ἐπὶ πὶ οὐπὶ ἀπθηταῆς » 
Ραμϊο ΡοΙὲ παγγλτιγ σαρ. 26. ἘΠῚ διιῖεπὶ δείλη πρώϊα οἷτος 
βογάγγι [ἐχίηη αἰεὶ πΑτιγ 15, τος Εὐαῖῆϊο δὰ Πα ξ', Ρ. 

1193.. ἢ. ε, εὐγοα γρεγλαϊερ. σοπξ, ὅς ἱπῈ. 1. ΝΠ], ς, 9. 
3. χρὴ γὰρ ἄν χρὴ βελτίων 1 Ῥοβετίι5 κῷρ οπιίτεθαηι ςοάά, 

ποῆτ!. Ἀεγίπεπάμπι ρυταιΐ , παπὶ [δ πίϊι5 οἱξ : Ἀδροπὶ ΡΓδοῖος 
ςοπἤΙΙϊ, φιοά αιιάογεθ δῖ, οοπιπιο ἀτιπὶ » 5 Πα αυοαιις τα- 
Ῥοτιατιιγαπι πἤαρετ, ἐχ σοι εγίδτί πε ουπὶ ΡΟ]! οπῖο. 

4 πρῶτον 1 ἰάεπι το α {ρτὰ πρόγονον. ΥἹα, ς, 19. ἢ, 2, 
ς κακῶς δὲ ἀκ. ὑπὸ τ. καϑαπΐ. τ. ϑαλάτῆης ] (ἐη!{π5 εἰξ : πδιι- 

ἶσδε Αττὶ δ βιι δ εγπαῖογῖς οβςῖο πο Πιΐπιις φυϊάεπι ῥτετί- 
{πὶ ΕΠ Ἐ, μι πὶ ἅττ ὅς ΟΥ̓ςῖΟ. εἴτις, 41 Ἔχεγοῖτα! ργδθῆς, 
40 ΠιΔ ΡΠ Ἔγδτι πὶ 4116 ΠΊΟΙΙΠΑ 8 Βεγδῦ: [εἀ Βοπιῖπες 4εΐ πδιι- 
ἴσλπι ςοΐδης, ἴτᾷ νῖτα εἴτε (οἴ υτα ὃς ρετγάϊεα, νι ΠΠΠὰ ντᾶθρε- 

πὰς οπιπίδις ἱπυϊπιπὶ τεάάφαητ: (ΔἀΔἀς ς, (6. η, 8.) 4ιαςε 
Βοάϊεπιπι ἔδοτε εἰ {Π|ι5 σοπεγῖς Ποπιίπιπι ἱπάοϊςς, Ργαο- 
Ροἤείο ὑπὸ» 4110 ἃ ΠιϊηἾπγο γι) οΔι ἈΠ Ποῖα, Ῥτορίῖοτ 

4ιιπι ἃ] ̓ 4υϊ ἢτ) ποη εβεξετίςεπι , [416 ποι ΟὈ[δτιδτιπὶ 
τυτδδιῖς ἱπτογργεῖες. ὰ 

6 ἢ τὸ περιβ. Μαλ. τ᾿ χῷὴ Σώνιον 4:86 ἀἰ βῆ Π ππα πδιϊῖ- 

ρατῖο οὉ Ευγίριιπι, νε νοζᾶης, νἱὰ, Μείδιῃ], Π'. ς,7. ϑοτιρῇ 
Δι οΠῚ περιβεβληκένο ῬΤῸ παραβεβληκένει γ αοα νυ!ρατὶ μα- 
Ῥεδαπτ. [τλ6{ςὲ]ερεηάμπι εΠἘ , ἰΔπὶ 4ητὸ πος οὐδίξχιιατυπι 
5. Πεῆεγο ἰη Ἱπάϊςε Αεἰίδηὶ νοςς παρακάμαϊω, νὉὶ ὃς αἰτδὶ 

᾿ χαλιγω.- 



14. 

φυλνότας ἐκφερηλωνν τὴν γοῦν; καὶ τὸ κωτὸὼ 

πρύμναν τὲ κοὴὶ σσρώρων τῶν ἐἰνέμων» ὁπ' πόθεν 

ἐκδοϑήσονται» σαφῶς διεγνωκέν εἰ} ἑρμαίτων τε 

ὑπερδέροιε το ὁ συκοϊζῦος ἐν Ευδοία ΠΣ ΩΝ ἢ" ὅπερ σολ- 

λὰ τῶν εἰκρωτηρίων ἀνωπέπηγεν ; Ἵ 

ΟΣ Σ Αποϑλώνιος » ἐπεί ΜῈ , ἄπεν. ἐς λυϊρεόνας 

τυρὸν ἐμξιδζεις λέγ , ἄκεε ὃ δομῶ μοι τότε 

ὑγιῶς πρᾶξαι". τ τὴν ϑώλωτ)αν ποτὲ τ τῶν Φοινίκων 

λῃςαὶ ὑπεκώθηντο; καὶ ἡ ἐφοίτων περὶ τῶς πόλεις 

εἰνωμεινϑώνοντες τίς τι ἄγοι. κατιδόντες ὃν ἐξν- 

πορίαν λαμπρᾶν τῆς νεὺς οἱ τῶν λῃσῶν πφόξοας 

διελέγοντό μοι ὠπολαίξόντες με» πόσον τί ε- 

ϑέξοιμι τῷ γαύλῃ : ἐγοὶ δὲ χιλίων, ἔζην Σ 

ἐπειδὴ Ἰά Ν ἐκυβξέρνων τὴν γωῦν. οἰκίω δὲ 

“Ὁ ἕξι σοι ; καλύξη ἜἌΒΕΣῚ ἔφην; πε- 

οὶ τὴν ΟΝ τὴν αἴ ἡ 8. ποτὲ ὁ Πρωτεὺς ὁ ὥκει. 

βέλοιο ἂν δν.ἤ ἤροντό ἡ με; γενέσθωι σοι γῆν ἣν 

εἰντὶ ϑωλάτηως » οἰκίων δὲ ἀντὶ τῆς καλύβης τὸ 

δὲ πζνν δειζοίκις τῶτο, κακῶν τὲ ἐξελϑεῖν μυ-. 

βίων» ἃ ἀπὸ τῆς ϑαλάτ]ης ἀνοιδέ ὅσης ἐγχρίωπει 

τοῖς κυξερνῶσι: βέλεσϑθαι μὲν» εἶπον. ἐ μὴν 

“γπαγᾶν. γεέ ἐμαντοὶ εἰξιᾶν, ὁπότε σοφιτερδ ὁ ἐ-: 

Μώτὰ γέγονα" καὶ σεζφρώνων ἠξίωμιωι πωρα τῆς 

τέχνης. ὐγύς, ἐν δ᾽ ἀυτῶν, καὶ βαλάντιώ, “μοι 

δραχμῶν μυρίων δώσειν φασκόντων. εἰ γενοίμιην 
ΤΣ ̓ 

ἀυτοῖς ὃ ἐξέλοντο: λέγειν ἤδη πιιρεσπρυάβ 

ὡς μηδὲν ἐγλείψγων τῷ πῶς ἀμμὲ γενέσϑαι 

σὶ. λέγεσι δὴ μελεδωνὸ μὲν εἶναι λῃσῶν;, 

δέσϑωι δέ με μὴ ὠφελέσϑωι ἀυτὲς τὸ τὴν 
Ε γ7. ΑΙ "»"» ε [} Ὁ 

γοῦν ἐλέϊν: μηδὲ ἐς ἀξυ ἐκπιλεῦσωι, ἐπότων ἐκεῖ-- 

ϑὲν ἀροιμι: ἐνλ ὑφορμίσασθει τῷ ὠκρωτηρίῳ; 
ζω Ν Ν Ν 2 ,α δ ἐν δ: 

τοὺς γωῦς γῶρ τῶς λῃσρμεὼς » ἐν περιξολῇ" ἐξά- 
κ Ρ ᾽ὔ ᾽ ν ᾽ 

γακ. καὶ ὀμινύνοε μοι ἐξέλοντο, μήτ᾽ ἐυτόν με 
3 νοῦν Ὁ ὙΠ ΒΝ ὦ ἊΝ Ν " ΠΥ 

ὠποκτενεῖν. καὶ ὠνήσειν δὲ τὸν Θανωτον οἷς εἰν 
3 ΝΜ ΟΥ̓ ΔἋ ΑΝ ὙΨΟΡῚ 1 ἐγὼ παρωιτῶρμαι. ἐγὼ δὲ νεϑετεῖν μὲν ἀυτὲς 
δ ᾽ Ἃ τ ΕΖ δεῖ  ν-. 

ἐκ ἀσῴωλες εμρωύῦτῷ ἤγξμην)» δεισῶς μη ὡπῦ- 
γ Σ 3 ,ὕ ͵ὕ ἃ. Ν, ἐς ͵ 

ὑγνοντές ἐμξαλὼσι ῥμετεῶρξ τῇ νήι!- κωὶ ὠσολω- 
- ἵ,] ε νις Ἶ ΟΥ 

μεθα πετξπελώγες. ὡς δὲ ὑπξργησα ἃ ἐδώλον-. 
ΠΣ ΝΣ Ἀ Ω -“ Ἂ,. ΧΥΩΝ “ .ῇ Ν 

το, μήτ ὠὐτοὸν ὠποκτειναὶ ὀμνύναι εζην ἄυτες 

»άτ 1 1, δ ΚΑ ΤῊΝ ΘΎ 8 Ε  Ὰ 

Εἰγοαα πογῖ5 ἐπηρετι ἰαταπη παυῖπη το Π σθης} 
ἀιοά ἴτοπι ορεπια νεπῖοβ ἔπι ἃ ΡΌΡΡΙ. {πε 
ἃ Ῥγουᾶ, ἡ διο 1Π{πγγϑόλιτι πητ,, ἀϊρποιιουῖδ ὃ 
αιοάσιις παι (ζορε!οίος ἴοζος {πρευδιιογῖς 
ἰπ κατὰ Ευθοδα, νΌὶ πλαΐζας (χογτπι οχίαπῦ 
Ῥγοπλπθηῖας ὁ 

"ἡ ἌΜΜΙΝ ξεν γμουϊοπιπῖοὶ τἸηάπτ. 1 {Ἐγτο, χχὶ ϊ ̓ 
γπόποῖη ἦς τὸ πδυτίσα σΟΠΊρΕ]Π15, διά! ἡμϊά 
παϊπὶ ταης τείξο ἔεοι νι άεαὶ, ΡΠοεηϊείαπι 
ὌΪΙπι ππαῦς ρίγαίας ἱπίξάδγαπε,, ἃς οἰλήταζας 
ΟὈΙΡαπε., ἐχρίογδηζεβ αη14 χαατς να πεγεῦ. 
Οπινῆαπη ἰρίειν οἵα ππογοῖθιις Ἔρτορ 15 πϑιιοπ 
αὐμπὶ τος! ΠΠοπε Ρἰγάγάγιιπη ἐπα στ ῖ, πιο απὶ- 
ἄειη σοπιρο]ίδειιπι Ἰηζογγοράγιιπε,, αμΔηΓαΠῚ 
ΘρῸ ρατγεϊςίρεπι, παρῇ Ἰοςο.. Ἀ ροπαὶ εβ0, 
Π11116 ἀγαςἢπιαβ., Πα ΠῚ «ιδτιοῦ. ΔηΓ, 
υἱπιραθογπαγοῃῖ, Ὑλιπι 11 ἀοτπι 
τῃαιιθραητ, ἘΠ ταρυΠοἴππιν . ἴπι 
{ξυππ (815 ἴῃ ῬΏαΓΟ ἰη[α]α. ΨΌΙ ῬΓΟΙΕ 
ταυῖζ ΟἸΊΠ1. ΠΣ {Π1 ΡΟΥΓῸ ΕΣ πὴς 6 48 " 
ΘΏΠΟΠ ΠΊΑ] 65 ἸρΊΓΙΓ ΡΓΟ ΠΊΑτῚ ἱ τἰδὶ πρπ κοτε 
τΕΥΓΆ ΠῚ.) ὅς ΡΓΟ τιριγῖο ἀοπηπι , ΠαυΪαΠΊ ΖΘ ἶ 
ἀφραρίο πλαῖτ5, ὅς Πρεγα ΠΟ ποτη Ὁ 1πΠη 15 πτᾶ- 
115, 4188 πλαγο Ἀοίτα 
14 αι!άεπι νο]]ο ππο τὸ Ῥοπαΐ, πες [ἀΠΊΘη πιὸ 
ἀϊσπαπη ριζαγο Ρἰ γαΓςα ΠῚ, Ῥοίϊαμιαπι τς ἐχ- 
(ΕἸ]ογα σοερ ]δπη, ἀϊρπυίαιις ΠΟΓΟΠ 5 ΟὟ Ἄγτοιτ 
ἰαπὶ μαθθαγ. Οὐπὶνεγο 11 ρεγρογεηῖ ἧς Πγαγ-: 
{ιρίμαι (ἘΠῚ ̓ἀγαοΠημάγιπ μῊΠΠΠθιις ἀδςοπι» 
ΆΪΗΙ [8 ἄαταγοςβ ρΟΠΠἸσογαπειι,, {1 εἰ5 πλε ταΐο τη 
ΡΓΔΕθοδπῚ μα οπι ἰριΪ σπρογοησ : Ἰοημὶ ερὸ 
τὰ ᾿πΉ ταὶ ἂς {{ π1Π}} σι ἱπγογπη Παγι5, 4πῸ 
τΟΙ.1Π11Ρ[Ό ΤΙ] ΠῚ6 οἤϊξε κοπῆατε ροίπι. Ταης 
11 ρἰγατάγιπι ργοσηγαίοσεβ [ ργο οι (πηι, Θ 
τογο ἀπτο πῇ ἃ ΠῚ 7 πὸ ζἀρίοπάας Παιΐς [ὁ 
15 ΠῚ 1 αι δτΟΠῚ; Π6Π6 τη νγθεπὶ γοογεάε- 
ΓΕΓ. νὈϊ εχ εὸ Ιοζὸ ἡδηΐρατς ἐοορΙΠοπι: [4 
ἰαχῖα ρΓΟΠΊΟΠΙΟΤΙΠΠῚ ΠαιΙΘ ΠῚ ἴῃ Πδυοποπα [1 
ἀπιςογεπι, οἰ γατιςαδ ἐπὶ πη πάπος ροΙ᾽ ργοπηοης 
τουΐμτη [ξᾶτο, Τυγαγηεηταπ ἀπτοηι π Εἰ οβξογε- 
Ὀαητ, φιοά πεὸ πὲ ἱρίππι ἱητογοξξαῦ! ἤπε, πὸς 
ςοεεγὶβ πτοσίθπι 1]Παζαγὶ ρύο απ! διῖ5 ἐρὸ ἤιοτὸ 
ἀερτοογιι5, Ερο γεγο ςογγί ρᾶγε φυίᾷοπιι Ε05 Π6- 
ἡθαάμιαπι τὰγαπη ΠΗ Ραγα Δ ΠῚ, πισεηθη5, ΠΘ 
ΓΕΡαΠ Ἀπ ΡΑΠΠΠ Παὶιοπὶ ἴῃ δἰταπὶ ἀὔαπι ἱππάάο. 
τεηῖ, ποίαιιε μη πιάτο γΠπαγὶ αἰ οΠ] ρογίγο 115. 
ΜΙ ρίτα, φαδοζηπατις γοϊπογάης, {πη ΡΟ Π- 
Οἶπιβ. ἰΠγατο ΘῸ5 18Π1|. σποὰ ποαας πιὸ ππτη- 

Ῥαϊππι ῥεςοαταπι ἴῃ ἀἰἀτιὶπι τἰἸΆτιιπι ργαθρο Πιὁ πιιπὶ Ρεγῆπι- 
ἴαῖίοπε ὀδίεγιδι. ἐᾷ 

γ ὦ Ευβοίῳ κὐίλῃ ] Γηλὶ ΠῚ ὧν Ἐυβοίας κοίλῳ. Υἱά. ποδία {ι- 

Ῥτα δα "0.1. ς. 24. π. 4. 
ὉΑΡ. ΧΧΙΝ. ει δ δοκῶ μειτ. ὑγιῶς πράξω] δλπάεπι 

διΠουίαπι Ὑπείρεποπὶ ἃς Αθεμ! ορίθιις ΟΥὐπιποίορ ἢ 5 ἴπ- 
ἔα Ἄχροιῖτ 1. ΨἹ. ς, 31. (ὐοτοταπὶ δοκεῖ ἐγᾶσ ἴῃ εὐϊύ5) πιλ]α. 

Ἢ ἤροντο] ἢς οἴππες ΜΜ58. ποῆτι. εἀϊτοπος ΡΓ- ἤρετο. ; 

3 σοφώτερος ἐμαυτῇ γίγονα.) ΠπῚ}15 Ρμγαῇς Ιφτίπϑα 111 (- 
ἡρίμν [Ὡβεγάγέ. Τλιομηῖις Δατοπι σοφοὶ Οπππ8ς ἴῃ ἅττε δἰ 

ἘΧΟΘΙΪθπτεν γεγίατι , ντ αάεο Ἀν ἑαυτῇ ; 
Δἰτα ἤτ αὐᾶπὶ Μίρι» 4γῖ6 {μρέγαγεγ ἀτηιδ 
Ρεγάμοτο, 

4 προϊόντων Ες (κηρί ρτο προσιόντων.» Ἢ »αποά 1 
εἀϊτιοπίθις. 

ς παρεσκενασάμον “ πως ἐκ εοάϊοεγα- 
εἴσδπο ἄς Ὗ γδτῖβ]. σοῖο σαὶ ον οὐτταπι ἔμοτας παρε- 
κελευσάμην. 

6 ὦ περιδολῇ] περιβολὴ δε περίβολος ἀπίϑιτας εἴς, ϑ8ιῖςπε- 
εἴφολον λόφε ΑἸ ϊΑπ, ΧΙ], τό, 

τοτίο- 

αδεγπατοσγίθι5 αεγεῦ ἷ 



᾿ ὨδΔδΠῚ (ἃ : 

1,11. ς. 35. Σπθεκ ΟΝ ὧἱ 
τουβεατί, ποις βάεπι ἀσταιη δα]. νι ϊας 
ταίϊοης. 1π τε ΠΊρΙο οπὶπη πχθοιπη ςΟΠΟιεραη- 
ταῦ, αθῖτθ, ̓ Πη Δ Π|. δα ρἰγατίοαβ. παι 5.) ΠΟς 
εαίπι ποΐξα (ΟἸμεπηις, Μαϊοτεπὶ δυιοπὶ ἢς 
ἄεπὶ ταϊτὶ Ππαδοπ απ Ραταθαηῖ, ημοά ἐς ρΡό- 
“σαπη5. ΘΔ ΠΊΘΠΕΙΟΠΟΠῚ ἱΠΠΠΘγΈ ΠῚ, ργοθαία 
ΜΠ] νὰ ΠΕ ΠΠΘΓάγΟΓΓ. πος Δηζο τ ΠΊΘη, ΠΑ ΠῚ 

ΠῚῚ Ἰρίτανς αριεγιης 481- 
ἄεπι : ἐρο ἀπζοπι ἐπ ἰτιπι ροϊαριῖς Πδυιο ΠῚ 
ἀφάμχί, νεῖ ξἈοῖςης ἰοηρο ν]έγα ργοπιοητοσῖ- 
ὑπ, Ἠοκεϊποὶ ἰρίταγ 7 ̓π τε Ιαγο ας, {Π1- 
τίας ορεγαὰ εξ ςεπίεϑ, Αρο πὶ ὃ [πιο, ̓αἰεῖδαε 
116. ἃ μιυππδηί ταῖς ΡΓΔοογο.. Νόη ῬΓο- 
«ἄετο φηἰπι μοππίηνισι νἱΐαπη,, ὅς ππεγοαζου ΠῚ 
᾿ἀουΐϊτατος. ποη ἀπ ρογρογον, μος Ρεσαη!ς εἢο 
᾿Οὐποχίμηι, πετᾷ ομΠῚ οΠςπ], πημ τας ΠῊΪΗΪ νἱν- 

ςοπηρ εξ νά οειιγ. Γ 

ἡ τὴ, ΑΙ τῆϑν 

6ἢ 9 [πάπς. γΙ Δοτὶς, Ἰηααίε, 
Πιείαπη μος οΠῈ, ἢ «μιῖς ἱπίατίατι» 

Π τος Οἴηπε5 ραῖο ἤαίπεγο» 
λῳ Θηἰπα Πτς ἀο]Δεῖ5 διια!- 

ΓΙ ΓΓΙΠΓΙΓ ΡΓῸ ΓΕΠῚ 
Ρ ΡΕΓ ΨῸΒ Δ1[0}} (ε- 

τὶ Πουιοτίπί, ἀπ ἴῃ ππαῖος ἱρῃς 
ἤτον ἀπ ε Ψο5 αἰιΐοπὶ πιοάο νε- 
“μα τα {ΠῚ ἱμάϊοία ἱ ΠῸΠ ΘΧΟΤοοτΐητ, ᾿πῆπος 1Π|0ς 
εΠέ Ῥγαράϊοατῖ5., Ἰάδπὶ αππμηϊογμτ ̓ πηληρο- 
προ δι άεπὶ ἕασοτο Δςςςρὶ.. Ἐν 

5. βιοτίπε πιαηςῖρία γοδῖς, Δαποῃοπίες (ατῖ- 
ΕΝ ἸπσεηἰΠΠΊ]Π16. ΘΟΓΙΙΠῚ ὀχροπιοτίης, ἱ ἴπ 60 

οτῖιτη ἰδιιάθπι Ροπιιηῖ, μια βιγασοβ ποη 
ἤπης. Μαρίβτατυ! ἰρίταγ, χαίθις {πες νὸς 

γν 

ἥἰς 5 {ΠῚ} ο Βέπογς αἰΠοϊας Ποποίππι: ΕΟ 
“τὸς 

1π ἰἀςηάα Β!ογία ογηαῖοβ, νὲ νοδὶ5 (αὶ 
ἄοταν, ἀϊτηϊεείτίο. φαρίο πα Ππη πδῇ Ἷ Ροῦ- 
τᾶς γο[τὶ ης, Π νο]]οτῖς αίάοπα, {{ΠΠ|5 οἷς ὅς 
ὈοηΙ5. ροχιαίττιης νΟὈΪ5. Μιίποθπ παπη- 
ας, σιπέξος. Πουπῖπος ογιάο]ίτατε {προγαμ- 
ΤΟ ΠῚ; δὲ 4111 οἷα τιῖπι ἱπίπ]απος τι ἴῃ Πἰττο- 

᾿ Τίθα5 Παίταηξζος ἴῃ [πγαϊγαζαπ γεάθρις, τ{|- 
τίας ἔζερίγο ποποιδηζες. ἀρὰ ἰπίογος το] [ὰ- 
ςαπῖ, ΜῈ τπγὰ τπαηῖθι15 τοήδαι, Ταπιλϊμϊήι, 
ΜΟΙ πὶ. αυδπάοαιϊήεπη Ὀεηίσπιβ [αΐε, 

ν᾿ 

ἀοἰαιὶ οπἰπιαά. 

ΠΥ ΔΟΝΕ ΝΘ δι 

δεῖν ᾽ ἥ ἮΝ ̓ ὠληθευσειν τωῦτῶιν ὁμοσδντῶν τοῖς 

ἔξ. 

γυν » καὶ γαρε ἐν ἱερῷ ̓διρλννδατυ ̓  χωρεῖτε. ἔφην; 

ἐπὶ τοὶ τῶν, 

φήσομεν.» 

γομίσμωτος διωλεγόμενος, ὡς δόκιμον ὠπάὰρλ- 

σγλόῖζ», ἡμεὶς γαῦ νύκτωρ ἐ- 

ιϑιανώτερος ἐδόνιεέν ἔτι, περὶ τῷ 

θμηθ εἴη μοι, καὶ μὴ πρύτερον ἢ τὴν ναῦν ἕλω- 

σιν. οἱ μὲν δὴ ἐχώρεν: ἐγὼ ὃς ἥκω ἐς τὸ πέλα.- 

γος: ὑπερ τῷ οἰκρωπηρίῳ. ταῦτ᾽ ἕν, εἰπεν ὃ 

Ιώρχας» ᾿Απολλώνιε, δικαιοσύνης ἤγῇ ἔργα; καὶ 
πρός γε» ἔφη » Φιλωνθρωπίως. τὸ γοὺρ μὴ ἐπο-: 

δύόσιϑοι ψυχαὶς ἐχοι τύκτα, μήδ᾽ πεμπολῆσαη 
τοὶ τῶν τς τῇ χρημώτων τε κρείτίω γενέσιϑιαι, 

γωύτην ὄνταῦ, πολλὲς εἰρετοὶς οἴμωι ξυγειλη- 

Φένωι. 

Γιὰ ἕν ὁ Ἰνδὸς, ἔοικας, ἐφη, τὸ μὴ ἀδι- 
κῶν, δικαιοσύνην ἡγεῖσθαι τωτὶ δὲ οἴνωι καὶ 

πάντως Ἑλληνῶς. ὡς γοὶρ ἐγώ πότε Αἰγυπήἷϊΐων 

δεῦρο εἰφρικο μένων ἤκεσω, φοιτῶσι μὲν ὑμῖν ἀ. 

πὸ τῆς Ῥώμης ἡγεμόνες, γυμνὸν ἠρμένοι τὸν πε- 

λέκυν' ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅπω γιγνώσκοντες εἰ φαύλων 

ἄρξεσιν. ὑμεῖς δὲ. εἰ μῆ πωώλοῖεν τὰς δίκως ᾧ- 

τοι, φατὲ ὠυτες δικκοίως εἰνωι. τοτὶ δὲ κοὶ τὲς 

τῶν ἀγδρωπόδων ἐἀθηλὰς ὠκξω ἐκεῖ πράτηειν. ( 

ἐ γρ ἐμ τ κατάγοντες ὑμῖν «ἰνδράποδα 
“δ, δ» καὶ τὸ ἤθος ἀυτῶν ἐφερμηνεριεν ὑμὴν, 

, γον ποιξνται τῶν ἀνδμυξέδον τὰ το μὴ κλέπῆειν 

᾿ πὲς μὲν δὴ ὦ ἄρχοντας, οἷς ιυκῶσϑαί 
φατε τοιξτῶν ἀζιδτο καὶ λωμπρύνοντες ἃ εἰυτὲς 

ἐπαίνοις οἷς. περ τῶ ἡ ἰνδρώποδα., ζηλωτὲς Ἐνα; 
πετε, ὡς οἴεσθε. οἱ ἱ δέ γε σοφώτωτοι ποιηταὶ" 

ἡμῶν ἐδ, εἰ Θώλεσθε διεαιοί τε καὶ χρής οἱ εἰνωι, 

ξυγχωρξσιν᾽ ὑμῖν γενέσιϑεαι. τὸν γὰρ Μίνω, τὸν 

ὠμότητι ὑπερξαλόμενον ἐ πάντας, καὶ δδλωσά.- 

μένον ταῖς ναυσὶ ἢ τὲς ἐπὶ ϑωλατῇ τε καὶ 

ἐν ϑαλάτῆῃ, δικαιοσύνης σκήπηρῳ τιμῶντες. 
ἐν ἄδε κωϑίζεσι διαιτῶν ταῖς ψυχαῖς. 

τὸν δ᾽ ἄυ Τάντωλον ᾽ ἐπειδὴ χρησός τε ἤν, 

ο 7 ἥ μὴν] ρἰοτγαπιαιε ἢ Ἰμξεγγοβας, δὶς αἴηγπιας ταπίιηι. 
᾿ Ἐοάεπὶ ἈΒΙγπιάπαὶ (δηἴ οὐπὶ μὴν ἱμπρίτατ ἀριὰ Αὐἡπορῃ. 
ΡΙατο: ἢ ἡ μὴν ὑμᾶς γ᾽ ἔ ἰ ἐνταυθοῖ μεταπέμ ψεῶδον. 

: 5 Βοπιίηιιπι ΑἸ 145 ρ τά εἰ ΠῚ Πγι ΠῚ, 
γἴτου ἃς (80. Ῥγᾶδς, νἱα. ἈΔ Πυα η. φ, 

Ἷ.Π γυμνὸν ἡρμένοι τὸν πέλεκυν 1 
βατᾶ5 ἠκομμασι ρα αῖεεν τα 

ξξς δὲ κρὶ, ἐμὰν» 

τῶν σοφῶν καλθτεη. ὅδ 

3 ἐδ᾿ εἰ βελ. δίκωιοί τε κἂν χρ' ἕνας συγχωρᾶσι] πιάθηο ἃρ- 

Ράγατιι δ Αροϊοροτίς Ομγι πα πὶς. μος ἀγθαπιςηταπι ̓ τέαόξας 

τιπὶ εν, 4ποά Ροειᾶς αρἤιταϊς ἀε ΠὈ ΐς ὃς βετοίδιις Βρπιοητῖς 

πιούαπὶ ἀπ οἰρ ᾿πᾶπὶ σοτγαπιραης, ἨϊποΡΙαζο Ηοπιεγιπιῃ 

{πὰ Κεραθ σα Ἰεβὶ ποῖὶςθαῖ, 

4 Μῥύω ὠμότ. ὑπερθαλλόμ. 1 δίπς ἐρλα δὲ Κορὶς ποπιῖπε ἃ 

Οαταῖο ἀρρο!δταν Ερίτμαὶ. Ρεϊ εἰ ν, 75. ρίατα ἀρυὰ ϑράπβεηι. 
οδίδτι. δὰ ΟαΠΠ1π|. γππη, ἰη Ὁ άπ, ν.14.9. 

ς δελωσάμενον ταῖς ναυσὶ ] δὰς οχ ΟΔ] πιὰ 
τῇς ἐπ: Ἡεχαπιοῖοι : 

κρὴ νήσων ἐπέτεινε βαρὺν ζυγὸν ἀνχόι Μώνως. 

Ψ0" 

βαιοπεῖ 
δ ὐν 

και 



᾿ ἢ 

πό ΡΗΙΓΟΒΤΆΑΤΥΒ ΡῈ ΥΤΑ τὐϑο ἐδ 
Ν ,ΜΜ 2. “Ἢ ἐριιμαν ᾽ ΩΣ ν» 

καὶ τοῖς Φίλοις τοῖς ὑπώρχεσιν ὠυτῷ πώρα τῶν 

ϑεῶν ὠϑανασίας μετεδίδι “1 ποτξ τε εἴργεσι» 
᾽ Ν Ν - ΜΝ ὁ 7] καὶ σίτε. εἰσὶ δὲ οἱ καὶ λίθες ὡ Π  Ἴπμε- 

9, ᾿, ἥ ῳ Ν »Ἢ 
σαντες" δεινὼ ἐφυξρίζεσι ϑείω ἽΝ ὠγωϑῷ 

" ν ΝΥ ᾽, μ - 2 “ 

ὠνδρὶ » ὃς ἐδελόμην ὧν μῶλλον λίμνην ὠυτῷ πε- 
, Ε ΄ “ 

ριδλύσαι νέκτωρος ἐπειδὴ Φιλανϑρώπως ἀυτξ 
ἊΝ ΕΣ ͵ " Ἀν, “ἢ »“ 

καὶ ὠς, ϑόνως πρϑπινε. καὶ ὠμώ λεγῶν τωῦτω 
᾿ ͵ " -» ΩᾺ Ὁ 
ἐπεδείκνυ οὐγούλμιον ἐν οἰριςερζ, ᾧ ἐπεγέγραπῆο 

δὲ ι 7. 
ἘΠ ΔΤ ὟΝ Δ" ΠΑ Κρ 

ΤΑΝΎΤΑΛΟΣ. τὸ μὲν δ ὦ γώλμω τετρωπήχυ ἤν» 
- δ νι ΝΝ νυ} Ἐ Ν , 

εἰνδρὶ δὲ ἐώκει πεντηκοντότῃ.» καὶ τρόπον Αργο- 
ν Κ ΡΥ Ν “' “ἶ 

λικοὸν ἐσωλτφ; ποωρήλλωτηε δὲ τὴν χλωμύδω: ὥ- ὑ 
ε ͵ γ 

σπερ οἱ Θετ]ωλοί ἢ. φιάλην τε πρϑπινεν ὀπο- 
“-᾿ « "»" “ Ἄν. 

χρῶσων ἑνὶ διψῶντι» ἐν ἡ τώλαγμω ἐκώχλω- 
᾽ ͵ὕ » -» ͵ 

ζεν ὠκηρώτε πόματος. ἐχ ὑπερολύζον τῆς ζιά-- 
ψ ἌΣ τ. εν» 3 ἈΝ ΝΠ Ὁ ΤῊΝ 

λης. ὅν τί μὲν ὃν ἥγξδνται ὦυτο, καὶ ἐφ΄ Ἄτῳ 
5 »“ (ἡ 7, ᾽ν Ἀ 
ὠπ᾿ ἀυτῷ πίνεσι, δηλώσω ἐυτίκω". πλὴν ἀλλὼ 
- » ᾿ Ἁ Υ "ἢ Ν 7 Γν 

ἡγέισιθιαι χρὴ τὸν Τάντωλον μὴ τῇ γλώτγῃ ὑφεν- 
κῦμ 7 ἣΝ Σ᾿ 9 Ἵ ἜΛΑ ἢ ΠῚ 
τῶ “, κοινωνήσαντω δὲ ἐγϑρώποις τῇ γέκτωρος". 

δ “ Ὁ 5. ͵ - Ν ᾿ 
ὑπὸ τῶν ποιητῶν ἐλαύνεσιϑωι,, Θεοῖς δὲ μὴ δια. 

᾿ ἘΝ ͵ ᾽ἅ Ν Ἀ » -“ ᾿ ͵ 

ξεδλῆσθϑαι ἀυτον. αὶ γεαῖρ ὧν, εἰ ϑεοῖς ὠπήχθε.- 
᾿ » Ν »“, » ᾿ 

το; κρλϑῆνωϊ πότε ὑπὸ τῶν ἱνδῶν ἀγωϑοὸν, ὃ. 

(ποίαις ἀηλῖςο5 ἱπηπποστα δεῖς, 4188 ἀρὰ Π)6- 
οϑ ΕΠ, ρατγεῖςῖρεβ ἕδος, οἶθο Ῥοΐασπιια ργοῖ- 
Ὀεηῖ. ϑπὶ ἧζ αὶ ἰαρίἀες {πρεγ θη {πἰρεπ- 
(05 Πησδηζεβ ἱπῇρπίτοῦ ᾿η τας ἀϊπί πο ρίαπος 
ΓΟ δἴσιια ορείπιο , η1105 πιαϊττι ἐρὸ πεέξαγ5 
Ἰδοιιτη εἰ οἰγοιπηξιπάσγα, συαπάοσαϊάθηη ρεῦ- 
Βιιπιαηῖγεγ ΠΙ Θγα!τογαιθ {πώ [31115] ῥγορὶ- 
παυῖτ. Ηϊας ἀἰξπς ἤατθαπι δὰ Πηιγαπι. 
οἴϊεπάϊε, ΤΑ ΝΤ ΑἸ πίοτιρείοπα ποιαίαπη, 
Ἐτδνεγο {τάῖπια σΠΙΓογιπι 4 Ππατιιοῦ, νΊγΓαΠι γε - 
ἔογοῃβ ΔΠΠΟΙΉΠῚ αἰ πηπαρίπεα, ἅς Αγσο]ῖςο πτο- 
τὸ νΕ[Ἐτὰ3 (Πϊατηγ ἀξ ταππεῃ ἀΠςγοραθας, ροτῖπ- 
ἀφ ας Τ ΠΟ ΠᾺΡ  αἸαττι αυιεῖη Ῥτορίπαῦαῦ ἤπια 6 
Ππεοητί νηὶ {Πςοτγος, τη 46 Ἰ]ποῦ τείοπα- 
Ῥαΐ ραν ΠΊπηὶ ρου. 481 ΡΗϊαΐα παπαιαπη ἐχ- 
ἀπάατ, ΟἸΠ4 αὐίεπὶ 48, εο Πηάοτα ἤϊδειις 
[1πᾶϊ, ὃς ψια οσσαποης οππὶ Ὁ 
ροῇ οἴϊεπάαπι. Ηος [ΔΙτεπι ἔς 
(μπι μαθεγς, ἸΓαητα πηι. ΠΠσιιαιτι 
πεηίεπη ὧς ποέξαν σιππὶ Ποιπίηιδιι5 σοιππιπηϊτ 
ςηζεπη, ἃ Ροξείς χυιϊάοπα ῥεριἀϊαγὶ,. ΤΙ. αἴι- 
τἜπὶ τηϊπίπις οἵα ᾿παϊίαμη. Νεαης, ἢ Τὶς 
οὀχοῖῃβ εἴξε., αὖ [πᾶϊἰ9 νηηθαπ) ργὸ νἱ-᾿ 
τὸ θόπὸ βιϊςε μαϊδεπάιιπι, νι ηα] [115 Πῆϊ 
ατηὶοἰΠΊπιὶ, ὨἰΠ ας αδίαας ἀϊυίπο πιιπηπα 
ξαεϊδηϊ. 

10 

ΤΥ 

“ 

χ ὔ γ Ν δὲ μέ “ , , 
Φιιλεσάτων ὄντων , καὶ μηθὲν ἔζω τῷ Θεῖς πρωττόντων. ' 

»“ ᾿ “ ) ἊΝ 

Θόρυξος ἐκ τῆς κώμης προσέξαλεν. εἰφτκῖτο δὲ 

ἄρω ὃ ἘΠΕ λεὺς μηδιροώτερον ᾿ κοτεσκευωσιμένο, ἰ 

καὶ ὄγκῶ μεςός. ἰχθεσθεὶς ἕν ὁ Ιάρχοι ἡ ᾿ 

Φραώτης » ἔφη: κωτωλύων ἐτύγχανεν. εἰδες δ 

ὥσπερ ἐν μυτηρίοις σιωπῆς μεξιὰ ᾿, πάντα. ἐκ 
τῶτϑ μὲν δὴ ξυνῆκεν ὁ Απολλώνιος, ὡς βασι. 

λειὺς, ἐκεῖνος ἐκ ὀλίγω μέρει; φιλοσοφίᾳ δὲπά.- 

σῃ Τξ φραωώτε λείποιτο. ῥωϑύμιες δὲ ἰδων τὲς 

σοῷφὲς- καὶ μηδὲν παρασκευοίζοντας, ὧν δεῖ τῷ 

᾿ἐ ἘΠ τ δὲ ὠυτὲς περὶ τὸν λόγον τῷῶτον., Η.. δυο ἰδγπιοιις Οσςιραιῖς ταμηηῖπις οι ΧΧΥ͂Ι, 
ΕΧ νίςο ἱπρουποπις. Αἀιδπεγας πεῖηρε Ἀεχ 
σαπι ἀρράγάξι ΜΘ άϊσιπ Ἰπχιπι ἀαπιίαπίε, 

ΝΣ Ἢ ξαϊυίχας Ῥίξηιις, Ἱπάϊρηαθαη 415 ἸρΊΓΙΓ 1α1- 
(165, ἢ Ρηγαοίεβ, ἱπαπ|τ. Πὰς ἀϊπογαῆςε, 
νθίχιιο ΠΙοπείπμη. ἤςαε Ὶπ ΠῚγ ΠΤογῖ5., οδίγηδα 
Γ65. ΑΓΠμΠΟ ἐχ [115 ᾿πγο Ποχὶς Ἀροϊ]οηίμα, ᾿ς 

1Ππππὶ Ὥοτι Ραττο οχίσια, (δ τοῖα Ρμ]οίὸ- 
τε δαρίθῃζεβ 811- ΡμΙΑΡΗγαοίε εἴτε τη Γουίογοηι. 

[ἘΠΊ ΟΠΊΠ.5. αΠἰπ0Ὸ απ! πιαάιτεγίςης ςοἢδ τὸς 
ταϊΠῸ., ΠΙΠΠ] 6 Θογιη} ἀρραγαηζος, θα 

-.-.--᾿᾿᾿-τ’’’’π’-τ’ἷ--Ππ---πππππ----’--ττ---Ἐ----ς-.---  -Ὸῦ΄--ςςς.:.---ς͵. 

6 παρὰ τ. Θεῶν ἀϑανασίας μετεδίδια } πεπὶρε ὙΔπτ:8}} (ὰρ- 

Ῥ᾽ϊοῖαπι ἴπᾶε εἴϊε; φαοά Τεοτγιπι ππεη[λε δάπιδιγας» πρέϊαν 

ἀπιϊοῖς 4! δ υΓΔ4πὶ {π|5 ΡτορίΠαῇοε) εχ ἀπ φυίογίθιιβ αἷς 

Ῥιηάδτγιι ΟἹ γπιρ. Ι, ν. 99. [4 4. 4111 νεΐέο 4|1τὸτ΄. 

7 λίϑως ἀυτῷ ἐπιχρεμάσαντες  ἴτὰ Βηχετε ΑἸοϑέι5. ὅς 
Αἰοπιδη. ν, ϑοἢ. Ρίπάδτγι].ς, νδὶ] ἐς 15 λίϑον φασίν ἐποακωρειόθαν 
τῷ Ταντώλω. ΑΒ 15 Οἴσεῖο Βαδὲς Τυΐς, ΠΥ. Ῥοεῖαε ἐρῃ- 
Ῥεράογε ἀρμα ἐρίξγος (ἀχτρν Ταρδαίο [οίμερξ, ; ᾿ 

8. ὥσπερ οἱ (Θετ]αλοὶ Ἴ ποραθαι τἀπηθῃ Ρεγιϊπαοῖτογ ΑἸδεῖ- 
τὰς Ἀυδεηταβ ἀξ το νεἰεῖαν. 1, 11. ο. 7. 410 ἀ ἴπξες ομίαπιν- 
ἀεπι τ μοί ςάπι, Μασεάοπίοαπι, Θέδοσαπι ὅς. ἈΘπιδηδπὶ 

ἀϊοτίπτεη τητουςεάεγε: οαἱ πιδηϊξεῆε δάπεγίλτα ἢϊς ῬΏΙο- 
Ὦγατὶ Ιοςς. Ιου πιέη νετο 5. ἢ, Ἀοπιᾶπιις απβετγῖς 1Π ε0 
αιοὰ Τρεαϊ.ε πτέρυξιν {{πτ προμηκυφέροις 4ιθπὶ “γροίἑοσε, 
"ημο π|Π ΕΔΠΟΥ ἀοἰαπιτιπὶ εχ Ἠείγ οῃϊο, ἢς επίπὶ1]ς : Θετ- 
παλικὰ περὶ τῶτο ἐΐρητου δια τὸ πτέρυγας ἔχειν τὰς Θεοσα- 

λικὰς χλαμύδες» 4υἱ ὃς αὐ άϊτ Ρεγττέρυγας ε ἱπτε]]!ρετε Δη- 
Θυϊος δ νεγϑαια ρᾶττε» ἡ π)έρυξι ἤπιι!ε5 Ππε, 

9 δηλώσω ἀυτίκα 1 Ἰπξ. οαρίτε 23). νδὶ τυῦῆις ἢάες φιάλη 
ἀοίοπδίτατ. νι άθ ἴθ: χιοαις ποδὶς οδ[ειματα, 

1ο “μὴ τῇ γλώτηῃ ὑφέντα } τῇ γλώττῃ ὑφεὶς εἴς, φημὶ [εὖ- 
ρμ ας ϑοος Ῥρμμαεγ ντ 81 αὶ [ξργφίογα ΑἸἰὶς ἰηΓαΐιγγαπι, ἃς 

ἵπῇ, τ. 29. χρὴ ὑφεὶς τῷ τόνε γ Ε᾽ γε ὑγναρὶς θοτο ἰρχποηςς 
Ἡϊΐης ἐφοιμένη φωνὴ {μῤνρἐ θοκ, απο ἃ νυΐρατα Ἰοχίςα οτίαπι 
Βαθεητ, Νεπιρε ποι Πιδ πη νος, νὰ Ῥοοῖδε δητὶυΠι- 
πὶ, φυῖ ξαδυαγαπὶ ᾿ππ οἱ ογὶς ντεδαπίατγ, δἀεοάιιοίαριεπ- 
τῖδε [θογεῖα γαπίμ πὶ Οὔ ξασιι5 τη ητοαηι, Ταπταίμπι (ρὶ- 
ἔπτίας δόγματα Ῥτορο[ιῖς ἀϊοῖτ : [σα ΠῚ Ἐγα τοῦ νέκταρ » 
υοά εἢ (γΣπιδοίμπι ἵωριοπτῖδθ, ργορίπαε, ᾿ζδοσιε α Ρος- 
τίβ ἀᾳφπηπάταπι εἴτε. 

1 σῷ νέκταρος ] πὰς Ῥιπάατι 1114 Τρεξξαηι ἄς Ὑδηταῖο : 
ἀϑανάτων ὅτε κλέψας ᾿ Ν 

Αλίκεσσι συμπόταις ᾿ 
Νέκταρ Αμβρεσίην τε δῶκεν ἀχὸ 

Ηΐπο ργοιεγρ, εἰ Ταρρέαίὶ {όριτο ροΐαγε, 1... ν᾽ βογίογηερρ β47- 
τἰοίρερα Πετῖ 7) 40 ἃ ὅγηται (ν πη οἱ σαπὶ γερο οἰ εχὲ 
ῥἠ ατιοπόϊα ἢϊς δἰ Ἰλγαπι. "“ 

[εἰ ΑΨῬ. ἜΧΥΙ Μηδικώτερον ἢ Ποπρα ἕπῃ Ῥτοὶι ον Βίαπὺ 
Διο ΜΙ Θάουιπὶ Ῥεγίατιπὶ 1 Ἰυιχειθ αίχινε ἰαδεαπτία. ἔς ἢὶ 
1.1. ς,25. «καὶ Μηδηκώτερα ͵ ἢ πες ὙΊρεποτῖο ἱπιρο- 
πεῖα Ροτας, νε φὐμοπεαπι Ἀςρὶς δήῥιογη»; μῖς ἀεί! δι αὐὰ 
ΒΙτγΆγδτασ, " δ, 

“, ὥσπ, ἐν μυρηρίοις σιωπῆς μεξὰ ] νἱά. ποίαταᾳ ἡ ἐϊδ,1. 
(ΒΡ, 17. ἵ 

Ἀδρὶ 



Ὁ ΧΧΥΠ. δ ἴα ΕΠ 

“ὶ 

“ΥἿΥ 
ἴχγ 

ν. 

Ἕ ἵ 

᾿ βθηζεΠπὶ Αρο]οηίμιπι [ἀγοῃαϑ ἴπ (δε τ Ε 
τ 14οηίπι ΠῚ πιοτα ρϑίτίο πο γεσορειπι αἷο- 

- ψοροαῖο ἐπα ργδεξερις, νὰ 

[10.1|. ἔ.2)}). ὌΡΟΟΥ ΤΟΙ͂Ν 1.1 

Ἀδρὶ εἢϊπε οριιο ρυζάγοξ, εἶγοα πιου!ἀϊοιη δάιιε- 
πἰεπα: ψΌΙ. αἰχις, ἈΘχ πηδμίαγας ες ὃ ΠῚ ἀὰ- 
(επὶ, πος ἰρίΟ ἰἡ 'οςο, τείροπάθιμηε, Νεπι- 
Ρὲ ἀς 115 4πογηπη οι Δ πο5 γθηϊς, ποίδα 
αἰΠξγεπιις, οἰξ ἐπἰπὶ Γεπιριις {Ππ4 44 ςαρὶ- 
επάα σομΠ{1 ἀςςουππτοάαίῃ:η πγαρῖ58,Ἠ Μεη- 
Πρ τὰ ἱπαυίεσας [ ΑΡΟΙ]οηΐις,  ἀπποι ἰπ- 
γαδωῦ εἱ ὃ ἴπιοὸ ροῦ Ἰοπθπγ, γείροπαϊε, εὰ- 
απο ρΡίηρυς, ἱπΠγαέξα τορι. οπηρίθ5., 414- 
ΤῊΠῚ ΠΟδ 5. εἰ ςορίᾷ. Ρίπραΐπο ἰρίτιγ νεῖ- 
πηΐηὶ νἱξει ὃ ἀϊσεθαῦ [Αρο]]οηίις ]. Νο5 αιιΐ- 
ἄσπα, τεροπάογπης, τοπτ!: απ πα τατη. ΘΠ Πὶ 
ἰδυίίοῦ ποῦ! 5 ραίξιι5 [πρρεῖαῦ. ρϑιιςῖβ ταπηοΠ » 
ςΟηΓοΠΓΙ {Ππρλι5, ορὶ δπεηι οἰ θα5 εἰ 
ΘΡαΚ : ἴα επἰπὶ ἴρίϊ. νἱάσιαν, Απίτπαίο 
τάτηδηι νοίσσειγ ΠΠ110.. ἤθατιθ επί πος ἰο- 
(0 ἔὰ5 εἰ, (δά δα ταπίυι, απιας πιοπῇς {8- 
ἀππα 5 ἀρροπὶ (Οἴεπε ὃς Πεγθαγιπὶ γαάϊοοβ, 
δα ἔτηισεθ, 4858 τειηρεῆδις (ἴα ἔοτε Ἱπάϊὰ. 
ααρίχας ἀδθες 

κὰν πὰ ἢ 

νὰ οὐπὶ ἔγαῖγο ἃς ἢ]ο, 
φοιηπηῖς. αὐτοσιθ ΤΕβισεηθ, Εἰσας 

Ὀαῖ. Αἴάιια {{π|5 (8 φυίάσιτι ποη ἱπεεγβηῇξ. 
Τοῖθιε Τλαπηῖς, ἀποά ἐὰ ἀϊς ἴῃ νἱςο ἀϊπετίαγε- 
τατ, αὐάϊτα ταπλοη ἐχ Αρο!]οπΐο ΗἰΠοτίας ἤπαα 
ἱπίδγυε, Ὀ ςὶς Ἰρίταγ ςοπί ας οος, Ἀδρεπι- 
ἀυ πιάπι ρογγοέξα δά νἶγος. 4πΔΠ ἱπρρὶιςεπὶ 
ἀςοο ΠΠς., σαρὶτο ἀπτοπ ἀπηι δ {1 05, ρΟ οὶ» 

᾿ἴο5 ἅπα!1 αιᾶς Ρέζογος [8 ἔδέθιιγοβ : θαμὰ διι- 
ἕξι ἰαξίαξιιπη εἢδ ργοιη!ο ρεγπάς ας ἢ δά 
ὀγάσαίατι νεηϊῆςι. Ἐλθρῖς νογο [ταίγοπ ἢ]1- 
ὈπΊαΠΕ.),. ΡΕΠΘΟΓΓΙ ΠΠΠΠῚ πο ποι, ποη Αἰίτο 

ἐπ , 91 αιιλπα {1 (ὅτι ἀρραγτογιιπὶ Γὰὶ 
ἐοβςοηίεγαῆθ, οι Παες Πὶ 

[κεχ]. Οἰππηας [πὰ αποαμο ἰῇ 
Ἰς ςἀρείεγει ; Ὑτιροάες, Ρυτηϊο ποη αδῇ- 

᾿ΠΉΠ]65, αιαίαον ἰροπίς [πᾶ ἐρτοίῃ ἴπης ροτϊπάθ 
ἃς ΗοπΊοΓΙοΙ ᾿πσεάξηϊος. Ροί ἢος Ριηφείπας 

Ὶ 

ὍΡ5 ἀΡτΙ5 ΠΟΊΙΔΓ5 ἤογὰς ΡΟΙ σθητν, 

ἙΨΨΥΆΔΆΝΕΝΟΊ δ, Π7 
“»“Ὕ ψ ὶ Οἱ; Ν 

βασιλεῖ, μετ μεδημιδρίαν ᾿ ἥκοντι ποῖ, ἔφη, 

ἑ βασιλεὺς διωιτήσεται; ἐγταῦϑα ἐφάσαν. ὧν 
: 4“ Ἴ 

γῶρ ἕνεκεν ἤπιε» γύκτωρ διαλεγόμεθα, ἐπειδὴ 

καὶ βελτίων ὃ καιρὸς πρὸς βελάς. καὶ τρόῖπε- 
Υ ͵ 4 Ν »"» 3 

ζω, τῷη- παροκείσετοιε ἥκοντε ; γή Δί, εἶπε, 
»“ Υ̓ ᾽ “ 

πο χξιί τε, κοὶ πάντα ἔχεσω ὁπόσω ἐνταῦθα. 
Υ -“ - ᾿ γ΄ 

παχέως ἕν, εφη: διωιτᾶσθε; ἡμεῖς μὲν» εῷα- 

σῶν» λεπ)ῶς, πλείονα γοὶρ ἡμῶν ἐξὸν σιτίζεσθαε, 
-» ν᾿ -“ Ἢ -» - »,“27)7 

μιυοροὶς χωΐρομεν ; τῷ δὲ βασιλεῖ πολλῶν δεῖ, βέ.- 
ίς Εν ἡ “ Ν ΝᾺ 

λετῶ! γῶρ.. σιτησε α ἔμψυχον μὲν ὅδσεν.. 
᾿ ἈΝ ΦΤΝ , 

ἃ γοὶρ ϑέμεις Ὁ ὡς ταν δὲ", καὶ 
« ΟΝ ΜΡ “ δ, - ς ΝΥ 

ῥίζας» καὶ ὡρωϊο» ὁπόσω νῦν ἡ Ινδικὴ ἔχει, ὁπέ- 

σώ τε ωὶ ἐς γέωτῳ ὧραι δώσεσιν. λλ᾽ ἰδὲ, 
Υ̓ “ 

ἐφη- ϑτοξ. ; 

δ τοῤλυτῆ. 

Ἵ Εν ς ᾿ Ὰ Ἢ 

ΠΙᾺ δὲ ἄρω ὁ βασιλεὺς ἀδελφῷ τε ποὺ υἱᾷ 
“ -“ 2 , (9 Ν ν᾽ - 
ομμῶ: ζθυσῶῷ τε Φὐφ ρου 1 ων κοιε ψήφοις. ὑσῶνι-: 

ἢ - ᾿Εν" 
ςωμένε δὲ τῷ Απολλωνίῳ, κατεῖχεν ἐυτὸν, ὁ Τώρ- 

5 ὡ ͵ ν δὰ Ἷ ᾿ » ,ὔ ; τ ᾿ .} 
χας ἐντῷ ϑρόνῳ: μηδὲ γὰρ αἰυτοῖς πώτριον εἶνε: 

ἢ εὐ ς Υ ν Ἐν δ νι" Ἰ οὐ 
τδτο. τἕτοις ὁ Δάμις ὠυτὸς μεν δ ζησι πώρω- 

ΠῚ δ ιν, ΔἸΆΚΑ ᾽ «- ᾿ς 
τυχϑξϊι ἰοὺ Τὸ ΤῊΥ ἡμερῶν εἰζειγήν εν Τῇ χώνη δὰ 

οἰτῶσϑιαι, Απολλωνίῳ δὲ ὠκηκοως ἔγραψεν ἀυ-. 
Ἂ Ν ἌΣ ἢ ξ , ΝΎ 

τῶ ἐς τὸν ευτξ λοῦνον. φησὶ τοίνυν. καθημένοις 
Ἁ »"- ᾿Ὶ 7 ἡ νὰ ᾿ Ἂν 

μεν δυτοῖς τον βασιλέα, προτείνοντω τῆν χείρων 
᾿ ὴ ἵ εὖ ὃνδ' ] δ᾿ δὲ ᾿" Υ 

οἷο ἐσθ τοῖς ἀνδράσι, τὲς δὲ ἐπινέυειν, 
» } Ἐπ ἢ εν τὸ Ἂ, ὥσπερ ζυντιϑεμένες οἷς ἥτε. τὸν δὲ ὑπερήδεσθαι 

᾿ ᾿ τὰν . » Ὁ ὧὐ ἢ 
τῇ ἐπωγγελίῳ, καϑάπερ ἐς Θεδ᾽ ἥκοντώ. τὸν δὲ 
αἵ ἌΣ ΤῈ ΧᾺ Ἀν Ἐν 
ἀδελφὸν τῷ βωσίλεως καὶ τὸν υἱὸν, κοώλλιςον 

͵ ΠΥ. ἘΡι οὖ 7): ΝΥ 
μειράκιον ὀντῶ μηδὲν ὁρῶσαι βέλτιον, ἢ εἰ ἀγ-. 
7 Ἶ Ν »“» . 3 , “3 

δροίποδα τϑτῶνὶ τῶν ἀκολώϑων ἡσῶν. μέτα. 
4, Ε . ΄“ Ἁ ὃ ἮΝ ᾿Ὶ -, ΕῚ 

ταῦτω ἐζανωςῆναι τὸν Ἱνδὸν » καὶ ζωγὴν ἱέγτω 
᾿ νν ΟΣ : Ἶ κελέυειν οεἰυτὸν σίτε ὡηήεσϑιώι. προσδεξωμένε δ᾽ 

Ὗ ΄“ ἤΕος “2. ἡ 7, ᾿ “ ΄ ᾿ 
ὠὑτϑ κῶ; τατὸ μαλιξὼ ἀσμενωὼς) τρίποδες μεν 

3 ." Ν ΡΥ ᾽ ᾽ , ΔῈ ἢ ῃ 2.7 ᾽ ὔ 3 ι.ν»}9ὃ ΑΝ 
ἐξεπορεύϑησαν πυϑθεικοὶ τέτηαρες φυτοίμῶτ δι καθάπερ οι ομήφμοι σροίοντες ᾿ οἰγαχοοι ὃ ἐπ᾿ αὐτοῖς ἢ 

3 μετὰ μεσήμβρ, 1 πιᾶ]ς ρεΐοτεϑ ἱπίερτγοιεϑ ροιῇ γρεγί δορὶ, 
δὶς εαἰπὶ μεθ᾽ ἡμέραν ΠῸΠ εξ ροιὲ ἀἰΐεῶ, ἴφὰ ἐπεογαάδε, ΝΥ πι- 
Ῥὲε εἰγοῖ γρμογ αίλοννε αὐἀὐπεηταῖδ εἰιΠ1, «οἰ ίβα5 φισαιε Πτοι εκ 
ἐϊξδες ο, ΧΧΠῚΙ. ἢ 

4 τραγήματὼ δὲ τεβεὶξ εχ Ν᾿ ἐνταῦϑα σ:- 
» τήσαδγαι ϑέμις» {πὸ θόγο ῥο ε} ρα(εὶ ἠὲ» ζμαὸ ΣΟΥ ΚΟ 
ας πρρορὲ (ὑἐεγιε, δ᾽ ψααεινημε {πὸ ἑάπε ἡρδίσοι Γρροίϊαδ 
τερηρείας; {μὲ ἀἰοέρασερς βέγτρϊ ει, 

ὍΑΔΡ, ΧΧΥΤΙ, 
{Π17.. ἀν χὺν ; ἱ 

3. κἂι φωνὴν ἱέντα ] πέπιρε παουίαιιε γόος πὸη ξάϊΐτα, δ6- 
[ τάπταπι ἤρπα ἥύΐωι ἴαγομαβ ἱπάϊ.. Ὁ 

3 καϑάπερ οἱ Ομήξιοι προϊόντες 1 ἰοοιις ε( ΠΠ|44.. Σ΄, ν. 376. 
νι Ὑ]ςΆπιῖΣ τεὶροάας ΧΧ, ἀντομώτες ςοπξοςιε ἀϊςίτως τοα 
εἶθ ἰπξειη5 {πρροῆεῖϑ; Ἢ 

1 ἐς 3:81 νἱά, ἀξ βὰς ρἠταῦ ἴλὰ 

Ὗ 

οὐὐον 

χεύσε᾽ δὲ σφ᾽ ὑπὸ κύκλα ἑκάςῳω πυϑμένι ϑηκεν 
ὀῷρα οἱ ὠυτόματοι ϑεϊὸν δυσωίατ᾽ ὠγῶνα ὅζς, 

ΝΟΙτπι διτεπι 1114 ν οἱ Ἡοπιοτὶ νεὶ Γαπὶταῖς τὰ φύδηι δαΐδας 
ἴα ςοητοπιποτγὲ, νεῖ τἀπάμδαι τηλρῖοα αἀϊρεγηατῖ, Ὁὐυίάης 
εὐὶπι ἐπα Β ηΐ5 114 αι! δυίάδηι οἤποέγε Πσοατ ̓ ς Οδε {επ- 
ἕεητία ἂε 1Π|5 ὙΒείρεϊοηϊς ΕΠ νιάοταγ., ἐσκυκλβάλαι {14 
ἀϊςεπεῖϑ γ ἢ. ε. πιδοΠ 15 4! δ υἴάδπι ἴπ σοη ρεὐϊιπὶ ρτοὸ ατιοῖ. 
δα. ἤοτοτ, 461. 1. ς. τὸ, οἴτοα ἤη, Μίαϊογὰ ξοῦτα ἔπυϊτο δὲ 
ἴηδρ 5 πιῖγα δ: Π1ἃ Ατοηγιαὲ Τατγεητίηὶ ἀπεϊφαῖζα5, Γοαπηῖς Ἀὲ- 
διοπιοηζαηί ΠΟΙ͂Π ἵωροτγίον ἀεῖας νι άϊε, 

4. ἐ οἷς} τερειεηάιπὶ ὠπὸ τῷ κοινῷ νοιδιηὶ ἐξεπος 
ξεὐϑησάν. ἙαΙτ πιαὶε ὑπ᾿ ἀντοῖς. Ου] 4 επίπι δίποεγηαε τ 
τροάϊδιυ ἐ Αὐ πηεη 5, ας Πιηξ προ άοβ, Ῥτο τίς, πηῖπῖ- 
{ἴγος., 41 νίπαπι ᾿ηβιπάετγεης, ἀοςεβέϊε οπιπίπο, Ρᾶγ εγᾶϊ: 
Ἐε ἀϊετις ρᾷιϊο ρο 1]: ἐπ τηροαίθιις νἱπυπι ἔμπιοτε ἀϊ- 
Εαητησι 

ἢ χαλκῷ 



πῇ ΒΗΓ ΦΥ ΑΝ ς ΠΕ:  ΝΑ͂ΤΑ 
»“» ͵ "Ὁ 

χωλκξ μέλανος", οἷοι περ Ἐλλήσιν οἱ Τανυμή- 
»"» Ε ε , ͵ 

δεῖς τε καὶ οἱ Πελόπες. ἥ 7) δὲ ὑπεφόρνυ ποώς 
͵ ϑάνς Ὁ 76 7 Ν Ν 

μωλωκωτερὼς ἢ αἱ ευνωΐ ΄. τρωγήμωτω δὲ, καὶ 
γ, Ν 7ἷ Ν Ν᾿ ἐν ͵ὕ 
ἄρτοι; καὶ λώχανα » κειὶ τρωκτες ὡρωιο, πιώντω 
5» ͵ὕ "ἢ Ν 
ἐν κόσμῳ ἐφοίτω. διωκείμενω ἥδιον, ἢ εἰ ὀϊψγο- 

ΠῚ Ν - δὰ ἊΝ ε 
σοῖο ὠυτα παρεσκέυαζον. τῶν ὁς τρῆο Ων 5 0, 

ΒΩ 5:ε -“ -“ ἊΝ Ν ἊΨ 

μὲν δύο οινδ ἐπεῤρεδιν τοῖν δυοῖν ὃ ομψεν ὕδο- 

Ἀὴ ϑερμξ κρήνην παρέϊχεν» ὁ δὲ ἄυ ψυχρᾶ. οἱ 

δ᾽ ἐξινδῶν Φυτάσαίε ̓ “0 παρ Ἑλλήσι μὲν ἐς 

ὅρμες τε καὶ δακτυ 7 : ξονται διοὶ σμι- 

ΝΣ 
ἡμσεν πάώρα ἼΡ ΕΣ ἵνδο ς οἱ 

δ 
οχόοι τε καὶ ψυκ]η- 

διὰ Ν ω ς.. 7 

ρές΄ γίγνονται δια μέγεϑος, καὶ κρατῆρες, ἡλί- 
Α , » ͵ 4“ " δ, -“ ι 

κοι ἐμπλῆσαι τέτ]ώρως, ὠρῳ ετὰς ψῶντας. τες 
δ ᾽ )ὕ Ν » 3. ἡ, , 
Ἐ οἰνοχόες τες χωλκξς ὠρύεσσωι μὲν φησι 

» .} »“ ἿΝ "7 Ν - “ 

ζυμμέτρως ὃ τῷ τε οἶνξ, καὶ τῷ ὕδωτος, «τερλέ- 
, ΛΝ αν 7 Ψ ᾽ τ κ 

λαύνειν δὲ τὰς κύλικος ὥσπερ ἐν τοῖς πότοις. 
ω ΝΣ ᾽ ᾿ ἘΠῚ. 5 ,ὕ Ν 3 

κωτώκεισθωι ε ὡυτὸς ὡς εν ζυσσιτίω μεν: 8 

᾿ , Ν ͵ » δεν 
μὴν δροτα γε τὸν βασιλεω:- τϑτο δὴ το παρ᾽ 

Ἐλησί τε καὶ Ῥωμαίοις σολξ ἄξιον" » οὐλ ὡς 

Ε - εἰ ὸ δὲ προήει ὁ πότος, προπίνω σοι ὃ Ιώρχεις 

ὑλμδε τὰ "ὦ Ὁ βασιλεῦ, ἄνδρα Ἐλληνω". τὸν Απο)λώ- 

γίον ὑποκοιλιμένον ἀυτῷ ἐν: Ν καὶ τῇ χειρὶ 

προσημαΐ ἵνων ὅτι γεννωϊός τε καὶ θεῖος. ὁ δὲ 

βασιλεὺς, ’ ἤκεσω, ἔφη. προσήκειν Φραώτῃ τξ- 

τόν τε καὶ τὲς ἐν τῇ κώμῃ κωταλύοντας. ὁρβ 

ἐφη: καὶ ὠληϑῶς ἤκεσως., ἐκεῖνος γοαρκανταῦ 

ϑω ξενίζει ἄμπος τί, ἔφη: ἐπιτηδέυοντα; τί 

ὥλλο 76: ἔπεν, ἢ ὥπερ ἐκῶῖνος. ἐδὲν, ἔ ἔφη: ξένον 

ἐρηκως ἢ 5 ἀὠἀσπωζόμενον ἐπιτήδευσιν, ἣ μηδὲ ἐκεί. 

γῳ ζυνεχώρησε γενναίῳ γενέσϑαι. ὁ μὲν δηταρ. 

χως, σωφρονέφερον ἐφη: ὦ βασιλεῦ, περὶ φι- 

ἤδη μὲ τε καὶ φρωώτῳ γίγνωσκε. τὸν μὲν γῶρ 

χένο ὃν (τον ἥἤσϑα, ζυνεχώραι σοι ἢ γεό-. 

τῆς τὼ τοιαῦτω. ἐπεὶ ὶ δὲ ἐς ἄνδρας. ἐξωγλάώτηεις 

ἤδη. φειδώμεθω τῶν ἀνοήτων τε καὶ ἐυκόλων. 

ς χαλκᾷ μέλανος ] νἱά. ἔ, ποταίᾳ 44. ]. 11. ς. 7. ποῖ. 4. 
6 μαλακωτέρας ἢ αἱ ἐυναὶ 1 (οἸεῆπς γετοτίθιις οπιηΐδ [πᾶ- 
τα ὃς δα πιο! ΠἸτιοπὶ σοπιροῆτα Ἰοόξοτιπι πιο! τιεἰ σοπιραᾶτγα- 
τε: ἢς ἴπ φρι0]15 ποῖον ῥόδο ἀϊοῖς μωλακὼ χρὴ πώσης φρω- 
μνῆς ὡπωλώτερω. Νοη ἀμπρίτο ταπιεη μἰς δά Ἰεξῖο9 γείριοῖ) 
4 Ἀφ Ομ πΙρεηαθΡας Πιρῆεγπηι (οἱ ορδηῖ. 

7 οἰνοχόκι τε καὶ ψυκτῆρες} ῇς οπιπῖπο ἰεσοπάππι δΧ 
Ψύ2115], εὐϊοηθς Ῥεοτος οἰνοχιόοῃ τε, ψυκτῆρες τε ἈΉΡ ΉΡ ΑΝ" 

Ῥᾶι]ο Ρρο ἐμπλῆσοι [ογιρῆπηι5 ΡΓῸ ὠχκπλῆσωι εχ ςοἀ, 
ὯΝ 

8. ξυμμέτρως 1 ΑἸάιις ἃς ΜοτεΙ!, μα εδδης ἜΣ πιε- 
Ἰίοτεπι ᾿ϑϑποπεπι οπιπες ςοάϊςες ποῆτὶ {ιρρεαϊταθαης. Επ- 
[ἐδίῃϑ μαθεῖ ἐ ἐυμέτρως. Ἐχ αι ραυῖο ροἢ σοη(επτίεπεῖθι5, 
οπιπίδιις Μ55. ποίετις κύλικας τοἰπἰταίπιις ρτὸ κώλυκας» απο ά 
2 Ρυιοσῖθες εὐἀϊεοηΐδιι5 ετα. 

9. πολλξ ἄξιον } ντγιίαιια γῇ 'γεσερίαπι Ποπογαιίοσγεπι 9- 

ΤΑ ἴω δ᾽ “Ὁ 

110.Π|. ς. 28. 

Εχ ἃογα πίρτο [αςςοίεις 7, 4ιαῖοϑ αριά Οταο- 
(05 Οδηγπιοάος, ὧς Ρεΐορθθ. Τοῦτα δμζεπὶ 
μογθα8 {πρΠεγηθῦαῖ, ἰοηρε Ἰεζ!5 ΠΟ ἢτΙ5 πη0]- 

Ἰιογθβ.. Μομηίδο ττοπὴ (δοπήαο, δὲ ραηςβ., δέ 
οἰογα, δὲ εἰξυιίσηζα, αιστας τοπηροβας Πιρροάϊιε, 
ογαϊπς οπιηΐα ἱποςάςθαηξ, ᾿ποηη 4 ππαρὶς αρ- 
Ραγαία . 4181 [1 ΠΟα 1 ΕΟΓΕ ΠῚ ΟἸΙΓΑΙΤῚ Παδι 
ίξῃι. ὙὩτιροάμπηι διΐοιη ἄπο αυϊάοπι γἱΠῸ 
(ζατοραῃζ: σογογογπι δῖοι ἀπο ΠῚ. ἶτοῦ 
ἥπᾶς οαἰ ας ᾿γηηρηαπι ργδερεῦαι, {τριήας 
αἰτοῦ, (Οεμηηδδαιις, δὉ [Π415 ΠΟΌΪ5 νοηϊγ 
(οΠττ46., ἀριιά αγᾶθοοβ φυϊάθηι πἸοη! ἶρις ἀη- 
ἨΠ]Π 6 ̓πΙδγηηγηγ Ὁ ραγιταίο πη. ἀρια [η- 
405 ΔιΓ6 1 ΡΟςμἶα ὧς ογάτογαβ εχ 11 ππηΐ, 
ταῃίαθ {πηΐ ππαρη 4115... σα ραοΙΓατ5. ΕἾ15 
νῖ νἱγ5 ιδίπου Πιςεγε ροῆῆπε δοίτιπο τεπι- 
Ῥογα Πειθηγιθιι5, Αδπθοβ Δ01{6ΠῚ ῬΙΠΟΟΓΠᾶ8 
ἀεθιία πιθηἤιγα ὅς νππτη ὧς δαπιᾶτη Παμγῖγο 
παγγαῦ,, ὅὲ σγαγΠ 05 οἰγομπηξοῦγθ,, σι 1 σΟΠι- 
Ροτδιϊοηϊβιις ΠΕΙῚ σοπίπ ΘΕῸ, ἴτοῖα νης 
ἴῃ ςοπυϊιίο ἀϊςυτηθογς ααίάςπι, πος ταπιθπ 
Ἀορὶ ργίπιπι ἀατ! ]οςμπη, (14 αιοά δριὰ αγδο- 
ςος λοπιδποίσιιε πηαχὶ πὶ {ΠΠπιαειγ: γ(βάνε 
ἤ ἢ ὃς δῈΡ μ᾿ τῖς ἀὈΙΓΓΟ οςςιι- 

( ψΕΓΟ [Διὶ ἀμπιγαῖος. ΑἸ] παπίιπη σοηιι- οι ΧΕΥ͂Π 
ἀλθθι ῬΙΟΡίηο τί], Ιαγομα5 αἰοραῖ, ο Ἀοχ, νἱ- 

Οταοοιτη, πη8ΠῈ ΔΡΟΙοπίπιπὶ πιοπῆταῃς, 
ἢ 1πΐτα γερεπη δοσαπη οαΓ πα ππσ 16 ΠρΠΠΠῚ 
οἄεης νίγασηῃ εἰς θοηιπι ας Ρίαηθ αἰ! Πι1Π|. 
Αἀοᾷ ον, δάϊιι!, ̓ πααῖτ, ἡπιιπὶ ἃς σοζογος ἡυΐ 
1ῃ νῖςο ἀϊμιονίβηταις ΡΗγδοῖᾶο εἴς πεςοΠάτιοϑ. 
ἈΚεῶς » τοίροπαιε ΙΔγομα5,, νεύθαις δαά!ῆι: 
15 Θῃῖπι ΠΟς ΤΡίΟ φεἴδπι Ιοςο ᾿ἥϊιπι Ποίρίτίο ἐχ- 
Εἰρι. 4 ἰλυὺς ἅδι, φιϊδυίπαμι {{|41|5. 4461- 

ἘΠΕ ΠΔ11} νΕΓΟ 4115, [γοῃας 
1181 αιυῖδιις ἰρίς [Ρηγαοσεβ ες 

ΤῊΝΙΠΗΙ εγρο, ̓πααῖς Κοχ, εἤξ ποίρι- 
τοι αἷς, Πυιάϊα ἀπηρίοχιιπι απο πες Ρηγαοίαα 
νενὶτ οι ΡογπλΠ ογαητ. ΓΙ] [το ας, πο οῇι- 
15. πη 81,0 οχ, ἐξ ΡῃΠοίορ α δ ἀς ΡΗγδοῖς 
Πατιῖτο. Ομοδα οπίτη {π|{Π| 1ππ 15 ταΐτα ἀϊσοη- 
τὶ νεπίαπη αἠο]είςεπεια σοποι Παθαῦ : [6 οἰ δή 
ΝΙΓΙ ΘΙ Δ Π| ῬΕΓΠΘΠΟΓΙ5 αογαζοπ,, ἱπίαπῖς Ππϊπ 
πΊοαΪ ἸσποπηϊπίοΠι6 νογ!5 ραγοθπάμηι οἴ. 

οαπὶ Πα οτα; ᾿ 45 νεγὸ Βοπογατίοσ ἢτν αἰΐγε Ογδεοῖ, αἰϊτος 
Ἀοπηδηὶ ἦα πτ. νι 46,41 ἀξ σοπυίπα!ιθιι5 [Ὡπρίετς, Βιι- 
ἸεησεγιΠῚ σ᾿, )8 ὅς Ἰῖοβ, Εἰερᾷπϑ γεγο ἀε πρωτοκλισίᾳ ἴπ σοπ- 
αυῖς , ἃς ςοπτεπτίοπε οὗ δαᾶπὶ οσίβ, ἰοςιις εἢ [λιοίαπι ἱπνα- 
Ρ᾽ΈΠΙ5 Ρ πὶ. 848. (ἡ. 

ι 

ΟΑΡΟΧΧΥΤΙΙ προπίνω σοι ----- ἄνδρα Ἑλληνω 1 ἜΣ: 
πιᾶηὶ 4ιοαμα νογθο ῥγοῤρίραγε ἵτι {ἐπι ἱπηρτορτῖο νει πίη» 
ν δὶ αἰΐχιιεπι Πἤιιητ, νἱ4. Τόγθησ, Εππιςῃ, α, ς. ἔς, 8. ν. ς7. 

2 δδὲν ἔφη ξένον ἔιρηκας  ἐδὲν ἐΐπειν Ρῃγαῆς Ατιοῖς ἔτε- 
4π16η5, Χεπορβοπιὶ, Ρ]ατουὶ ἴτοπὶ ἃς ΑἸ οτοῖ!, ρτὸ πἰ δ} 

ἄϊσετεν ιο ΠΑ] ουας πιοπΊεητ. δ8ι:ς Αεϊδη. Ν. ΗΙΠΙΧ, 
41. ἐδὲν ἐσὶ ὁ λόγος ἀυτῇ. Ηϊς τάπιεη ρβυῖο Αἰ τοῦ, γε ποπὶς 
Ρε δ4 ξένον, ποπ 86 εἶπες τεβεγάταγ: (δπῆπι5 ποῖηρο: ρέδλ! εἢξ 
αἸΧΊΗΙ Βοίρίτεπι. ἢς [πῇ σ, 22. ἐκείνες ( ἀε ΟΥδεςῖς Ἰοφυΐτγ) 
ὠδὲν ὑγιὲς ἄνα φάσκοντες. ὅς ζ,30, ἐδεὶς δόξει. 

ϑεά 



( ὧν 
ἮΙΣ Υ, 

ΡΝ" 
« 

ὩΒΠΙς 9, ἈΡΌΓΙΡΟΝΙΙ 

δε ἃ Δροϊοπίνις Τᾳγοῇα ἱπέεγργεία ἀπά νεὲ: 
ἴο, αἰεδαί, εἰδί, οἴ εχ, ἐπτοίιπσισητι πος ἀγα: 

Ἢ αιϊσα πιπαπατη ΠΊοτς ῬΠΠΟΙ ΟΡ ἢ Με 
Εἰ αάεπι, [Ἀοχ δἰοδαῖ ] οπίηϊσοήδα Ὑγτιι: 
[ἰ5. ̓ φαυία Τα οχετῖτ,} γνΓᾺῈ6 οἸ]Π1 (δ]ε ἤπι νηιις 

. Ἀροϊ!οπία5 νεγὸ {ρεγσίδα Ἐῖπς ο8 
ἀγάταγας  Π ῬῃΙοΙΟρ ας, αἰέρας, ορέταπι 

ἀςαπες. πηπιπιὸ [τὰ (ἐπῆτεο. Τα Κεχ,τὰ 
ψεῖο, αἰχίτ, θοπα Υἱγ. 4ισηϊα πὴ ΡΗΠΟ ρας, 
ἀ|4 ἀξ τε ἱρίο σθηίοϑ ὃ Πσς ζεηίςο, ἐοίῥοηάϊε, 
νἱγ θοηιῖ5 ἡποά ππὶ αιάπηάτι. φῥΠ]]οἰορμϊαΘ 
απϊάεπι οροαπι πδιαιογο. ἈΟΧΊΡΙ ταῦ πάπα 
δα ςοε πὶ ργοζεηίᾷ, ρεγίο πη, ἱπαυῖτ, ΡΗτασ- 
τς ρίοπιις αάδς, Αροι]οηίη5 απζεπη, νοι. 
ἀπ ἴῃ “ποῦ Πασθηβ ραγῖε τλΐπι5 Ἔχρείμαί., 
ποι ταἴγα 7 ̓π απ, ἱτοῦ {αἰσαρίαισι ΠΣ τ ΕΠ], 
Ρμγαοῖδε π Τὐομεῖ ἴδτὴ [πτ: δὲ {Π1π| {τπππ πο- 
ας ἀὐπειθ τος εἰδι ἕμογῖς ἀαζαπι. πιοὶ ὁ- 
πιῃΐπο βείαπ Πΐππι ρΙοπιτ ἀϊχοτῖς οἴ. Ουΐη 
διάς τε ᾿ς ἢ δὰ τε νοϊεῖς, ἵξὰ παῖ νίγιπΊ 
δοπιπητς εΠξ ἀϊςεδαξ, οηιι5 ἐρί Ποῖας ἀεργεΐα- 
τιῖς πὶ, ἀπονβεμος δα τρίτπι ἀς πὶς (ογ- 
ππή ααπαιιαη, Ὁ ΠῚ Ἰτς 

τάτια ᾿ς «υίάοπι Ρήπια Ἔτι ἀκβηκελα: 
ἔο ἀεῇίε. (πὶ ὀπὶπν μι αϊῇοι (8 ἃ ΡὨγᾶοις 
Ιαιιάατὶ, ΠιριοἸοπίβ ΟὈΪΙτς εἴ, ὅς τευ! νοςς, 
λϊιις, αἰχῖτ, Ποίρες ὀρτῖπις. Ταπὶ ἌροΙο: 
Ὠΐτι5, ̓ κτα γἰπαυῖς, [61πε ὁ Ἀἐχ : ἰαπὶ Θη1Π1. 
ἀειπστη ἀἀιιοπίτο νἱάθηδ, [Τυπλ εχ ἢ] υῖς τα, 
ἀπασῖς, μι ἀδάπχιε ῦ, 1 1Π|. ΔΡΟΙ]οπ λ5 τὸ- 
{ροπαϊε, νίτιας [ἀρίεπεοθ, Μξεανεζο; αἱςθαῖ, 
αιδοπαίη ἀριι. γαθοος εἴς ἔαπια ὃ Οπαπία, 
τείροπάϊε ΠΠ|6., μος 'οςῸ (γαεοογιπι εἴ. Ατ- 
41 η18}} [Ἀὲχ Ρογροθας, ᾿ ἐογαπὶ αιᾶς ἀριά 
Οἴδθςο5 δοτγαπειν, πιεηζίοπα εἰσ ἄπο. 
Ἦδες, Ἰηπυϊεθαΐς Αρο]]οπίιι5, ἰρίϊ 
νὰ ΟἸγπηρίας τὸ ςογοηοπί, ᾿ 

χ ΜΠ νέγο δά ἴαγοπαπὶ ἐοήπογίης., πη ς, [ή- 
ἀπ|ξ, Εὐγίιιπν ἔθγογα ΠΠΠΔΠΊ115. Τὰ σεῖο ἐϊ- 
(45 ψΕΠπι, αι ΟὈΓΕΙΠῚ 61 118 ΠΟΙΠἶΓ6 5. ἔγαίγέιη, 
νε αἰς τς. ἂς Εἰ] τοσηπτπηϊ πη ᾿δισπεηηὶ. 
ηἱ ἘΝ μος ΑἸϊο αποοαπάας ΠΌποτεῦ, Ωυο- 
ΠΙΔΠῚ ̓ τοίροπαϊε, τοσπδγαγοβ5. 608 απαπάοαηθδ 
Ῥυϊδηλα5,. Οροτιοῦς αὐτο οο5 πορίοἐτοβτπο- 
ΠΟΤῚ 76 4]ΠΟ5 ΠΕ β  σληῖ. Οἐοάφοίτη Ἰτοπ Εἰ 
{ε υἱουϑιδρίοητος, ὦ ᾿ΓΟΓΕΠῚ [το απ ἱπίουτο- 
αι, απ!ἃ ΠῚ ἢος νΕῖ]ος ἀμποά εο πιίπηε- 
ἑ οἴη: ὁ πόαις οΠΐηι οχ 4ηδάγατί5 ΠΕ ΠΊΕΤῈ9 

ΘΠ 1|ς, πες ΟΧ 115, 4 πογιτη ΟΠ αἰ 4πα ἀἸρηῖτας ἃς 

ΠΡ ὦ βέλτιςεγ ἔφη ἢ ποταπὶ νοταζίι ἃς νετδαπι ἔ ἔφην ιοά 
ἐχοϊἀεγαεῖπ ρυϊογὶδ. εὐἰε!οηῖδας, ΜΜ53.Π4ε γεποσβεηλι5. 
ΟΑΡ, ΧΧΊΧ. τι ἔσικας γὰρ νῦν ἥκοντὶ 1 ἡιιοηΐαπι χαῖ- 
Σ πίῃς ἀοπιαπι ἀϊ οὶ, ας (]αταπὰϊ Οτδεοῖς ὃς Ἀοπιάπὶβ 

ἔογπιυϊα, ΟΊ Ταῖς αὐιέεπι ρίιπροτς Ἀερεπὶ νἱ ἀθτοτ; αὶ ρὲ- 
ἦξεϑς [ξ ας νίχιις ποῦ ιογατ, ἱπάΐρπα Κερε, Ἰοειι5,, ὃζ 
πσης ἀεπίαιίο, ροξιαπι ἱρΙ τεβίτατιι δηϊπια δθες, δάμε- 
αἶγε ἱρίς γιάεθαίηξ, 

ἕ, 
γον 

᾿ 
᾿ 

ΤΥΆΝΕΝΘ[Ι85. πο 

ὁ δὲ Ἀπολλώνιος, ἑρμηνέυοντος τῷ Ιὠρχῶ» δ δὲ 

τί, ἔζη. ὥ βασιλεῦ, τὸ μῆ Φιλοσοζφήσωι δέδω-. 

κεν; ἐμοὶ δὲ οὐρετήν πᾶσων, καὶ τὸ ἄναΐ με τὸν 

ὥυτὸν τῷ ἡλίῳ. ὃ δὲ, ἐπιςομίζων ἀυτξ τὸν τύ- 

Φον. εἰ ἐφιλὸσόφεις εἶπεν, ἐκ ἂν ταῦτω ὦε. 

δὺ δὲ ἐπειδὴ Φιλυσοζεἰξ, ὥ βέλτιςςε, ἔφη". τί 

περὶ σαυτξ οἴει; τὸ γε ἐἰνὴρ- ἔφη, ὠγωϑοὸς δὸ- 

Κεὶν γ Ἐἰ ΓΜ τορος ὠνωτείνως ὃν τὴν χεῖρα 

ἐς τὸν ἔρανον: γῇ Τὸν ἥλιον, ἐφὴ. λρσῖε μεσὸς 

ἥκείς. ὃ δὲ ε, ἐὐβσαον ἐΥΌΡΗΝ τὸν λόγον, καὶ 

ιιςνυλαζξῶν, βάτην ὠποδεδήμηταΐ [μ9ι. εἶπεν 

εἰ Φραώτᾳ μεφὸς γέγονα: εἰ δὲ κοἰκείνω νῦν ἐντύ- 

χοις, πᾶνγυ φήσεις ἀὐτὸν ἐμ μεςὸν εἶναι. καὶ 

γρώφειν δὲ ὑπὲρ ἐμϑπρός σε ἐξέλετο, ἐλν ἐπει- 

ὃ) ἐφώσκεν ἄνδρα ἀγαϑοὸν εἰγωί σε, “αρῃτη- 

σώμην τὸν ἡχλνν τῆς ἐπιςολῆς » ἐπεὶ μηδὲ ἐ ἐπὶ 

κείγῳ τὶς ὑπὲρ ἐμξ ἐπέσειλεν, 

[5] μὲν δὴ πρώτη “«Παροινίω τῷ βασιλέως ἐν- 

ταῦθα ἔληξεν. ἀκέσας γορ ἐπαινξισθαι ἐὐτὸν 

ὑπὸτξ Φραώτε, τῆς τὲ ὑποψίως ἐπελώϑετο, 

καὶ ὑφεὶς 1ξ τόνε, χαῖϑε; ἔφη; εἰγωνθεὲ ξένε. 

ὃδὲ Απογλώνιος, καὶ σὺ βασιλεῦ: εἶπεν» ξοικας 

γὰρ νῦν ἥκοντι". 

ὅτοι; 

τίς σὲ» ἔφη: “Πρὸς ἡμᾶς ἦγεν: 

εἶπεν» οἱ ϑεοί τε ἀν μὴν ἄνδρες. περὶ 

ὃν Ἴ» ὦ Ὁ ξένε: τίς λόγος τοῖς Ἑλλήσιν; 

σὸς γε» εἶπε, κἀὶ Ζεβὶ Ε)λήγων λόγὸς ἐνταῦθα ἢ 

ἐδὲν» ἔφη » τῶν παρ᾽ βόλος ἔγωγε λύγε ἐξιῶ. 

ἀτσωγγελῶ ταῦτα» πεν καὶ σεφανώσεσί σε 

ἐν Ολυμπίῳ “ Ἶ 

Ὶ ὁγϑῖ ζ ΧΟ τι τ " δ »"άς: ζω προσκλιϑεὶς τῷ Ἰωὠρχοῦ» ΤΈΤΟΝ μεν» ἔφη. 
Ἡ Ῥβρς Ν ἊἪ Ὡδὰ ὑαα , ᾿ ᾿ 

μεθύειν εὦ. σὺ δὲ μοι εἰπε τῇ χώρλν τὸς περὶ 

“ὁ πὴν τ ΡΣ ΛΕδον. ΣΎ 
ἀυτὸν τότεξ, ὠδελζοον., ὡς φατὲ» καὶ ἐὸν ὅγ-. 
τ 9." 5» σι ᾿ Αἰ τὶ , 7 ον Ν )δὲ ἌΝ 

τῶς » 5 εἰξίξτε κοινῆς τρωπρέζης ἐδὲ ἄγλῆς τι- 

Αὐ τν ἌΝ τον τοὶ ἑά ΗΝ 

μῆς ἐδεμιῶς; ὅτι, ἐφη, βασιλέυσειν ποτὲ ἡγῶν- 
“ἮΝΝ 3 Ν ε : ͵ ᾿ 

ξα!. δᾶιδὲ ἀὐυτὲς ὑπερορωμενὲς , πάιδέυεσιθ' αὶ 
ε -“ Ω ΄, “δ -“- «", 

τὸ μὴ ὑπερορᾶν. ὀκτωκοίδεκω, δὲ δρῶν τὸς σὸ- 
᾿ } ᾿ 7 ὕ 

ᾧες » πάλιν τον Ιώὠρχίῶν ἤρετο» τί βέλοιγο οἰυ- 

δ, εχ “ γι λ ΡΝ Γ 
Τοῖς τὸ εἰναὶ τοσδτδς" ὅτε γοὶρ τῶν τετρωγώ- 

ΕΟ ΒΕ ΡΑΡῚ γ ὃν" ἐυδοκι ἂν - . 

νῶν Ὁ εὑρι μος» ὅτε τῶν εὐὐοκιμδντῶν τε καὶ 

2 οἱ ϑεοί τὲ 1 [ἀρίεπῖος Ἰρ[ος ἰήτς Πρ , 9 εἰς οηὶπὶ [δ εἴτα 

ἐχι{ππτατο Βτας Βπιδπᾶς ΡΆ.]0 Δηῖε ἀϊχιτ ΙΔγο " (. 18. 
3. ὅσος γὲ καὶ ὅ-. Ελλ. λόγος ἐταῦϑα ] τὰ ΝΥ Ῥᾶτςιι5 γεὶ 

ὉΠ], ᾿ 
4. ζιφανώσετί σε ἐν Ὀλυμά ίᾳ ] ῥτοιοτδιΔ]1ς Ἰοσυτῖο. ἢ. δὲ 

ἠιαρηλπι ἰδ! 6πὶ ἀβεαυοτίο. 
ΌΑΡ. ΧΧΣΧ. Ἢ ὅτε γὰρ τ. τετραγών. 1 νπυίαυς. 

4 πιιπΊθτιβ ΡῸΓ ἴδ ἱρίωπι πιμτίρ  σᾶτις πς τετρώγωνος» νε 

τιμῶ- 



1:0 

, - ͵ ε - δὲ . πε “-“ 

τιμωμένων , κοιγώπερ ὃ τῶν δεκω", κωὶ ὃ τῶν 
͵ ως Ἂν Ν 

δώδεκο,",. καὶ ὁ ἐκκαωΐδεκω 1, καὶ ὁπόσοι τοιοῖ δε. 
ε Δ ρΑ Ὑ Τὰ Ν » “ “ -“ 

ιπουλοδωὼν ἕν ὁ ἱνδὸς, ὅτε ἡμεῖς» ἐ(ν)» οἰριθμιῶ 
͵ ", ᾽ ᾿ “ Ἁ Ν ᾿ 

δελέυομεν, ἔτε εἰριϑημος ἡμῖν» ἐλ ὠπὸ σοφίας 
9 » ᾿ Ἂς ἐπὶ οἷν Ν , 

τε καὶ ἀρετῆς προτιμωμεϑ᾽α" καὶ ὅτε μὲν πλείξις 
"» “Ὑ 3 Ν εν δὲ ᾽ κι ͵ 

τῶν νῦν ὄντων ἐσμὲν, ὁτὲ δὲ ἐλαάτ]ες. τὸν τοι 
γ, δ ᾽ -“ Ἴ 7 » Ἁ 

πώππον τὸν ἐμώυτξ ὠκἕω κωτώλεχιϑῆναι μὲν 
Ε] ᾿ Ν Ν ͵ὔ Ἁ “ 
ἐς ἐπ]ὰ καὶ ὀγδοήκοντω σοφὲς ἄνδ ρῶς ; 

7ὔ 3 ΝΜ ͵ ΝΥ Δ» Ψ, 
γεώτωτον ἄὐυτον ὀντῶ. ἡ - δὲ ἐς τριώ- 

ΟΑΟῚΔ λ "-" ,ὔ 5 

κοντῶ κωὶ ἑκῶτον ἐτη.» Κωτωλειζ,ϑῆναι μόνον ἐν- 
“ »“ . ΜᾺ Δ ,͵ὔ Ν ἊΡ.. ἡ 

ταῦϑω, τῷ μήτ᾽ ἐκείνων τινα λείπεσθαι ἐτί» 

μήτε εἰνωΐ ποι ποτὲ τῆς Ινδικῆς ἢ φιλόσοφον, 

ῬΉΜΙ 1 Ο Τ ΑΝ 5... ΧΕ. 110. Π|. ς.3ο. 

τοιογοητία νοῖας ἀοπαγίιις., ἀπο αΠαγ 15. ἰτο ΠῚ 
ἃς (ξἀεπαιίης., ὅζ Αἰ} εἶτ ρεπογῖ8, Βείροη- 
ἄφῃϑ Ἰρίπιγ [πά{|5. ΠΕαΠ6 Πο5, ἸΠ 611, ΠαΠΊ6-- 
τί5 [Ἐγαϊτηπ5, πες ΠΟΌΪ5 πππηοτγὶ, (εἀ (ἀρ επτῖᾶ 
ἃς γίγας Δο[Ιπηαπηιγ : Τὰππυ!απα ποπημπη- 
41|4π| 441 πιοίο ρίμγεβ, απδηάοαιιο οὔίαπι 
Ρδμοίογοβ. Αςςθρὶ ΠΑΠΊΘΙΟ ἀυπππὶ ΠΊΘ πη, [Ε-- 
Ρίεπι ἔπρτα οὗϊορίητα (ἀρ᾿οπεῖθιι πος 'οοο ἢι- 
1{π᾽αἀϊδέλιιπι, ςετογῖβ οπηπῖθα5 είαίε ἱπξοτιο- 
ταπι. πὶ νοΓΟ δα ἀπΠ09 {Γισιηζα {Πρ σα πτηη 
Ῥεγιθηϊῆῖοι, (ΟἸτπι Ηἰς ξαΠς γεϊέξαπη οο, ποά 
ΠΟΠΙΙΕ οχ {{π|5 Ππρεγίϊες ν]]π5 εἴτε, πος ν]]Π0] ἴῃ 
1πά14 εἴδει ἱπροπίμπι ναὶ ρῃι]οἰορ ας ἀρειμπι, 

εχξ ΒΕ φιλάτατιις 4. εχ ἢ 0 αιιαάτατιι 9) ὅς ἢς ἴῃ Ἰηβηίτιπι. 
(ετογαπι 21105 ΠΙΙΠΊΘΓΟΒ ΡΓΆΘ 115 ἐυδοκεμεῶν γ ΕΧ ἀπ] ρ}1πᾶ..» 
Ῥγιμαφοτίςα τγιρὶτοῖτεν ἀεπιοηγατι, Οἰδορρειγίοε ΠΕΠΙΡῈ » 
Μαίεε, ὃς «Ἵβγοπογεῖςε, Ὑτιρ!ϊςεπι παης νίλπι Ῥγίμαρο- 
τλθοσμση ν οἴ 5115 ᾿ηπῆης ἱπρτεῆπιβ εἰς ἸοΔ πη ς Κερ]εγιβ πο- 
ον, ἴῃ Ἡαγρμοηαῖεε τρατρραοὶβ, 15. ὈΥΪΠΙΑ ΠῚ εἴτ5 ΠΠΌγὶ ράγίοτπι.» 
ἤπια ρβεοπιεῖγίςας ἢιΐι5. ταὶ ἀεπιοπῇγαδιίοπες ςοητίπεῖ, 
ςοποίαποηε βηϊαΐτν οὐῖι5 [απ ἢπς ἔοτε γεάϊε : ΕἸραγῖβ δ6- 
αἰ! τενῖβ οἴγοι!ο τπ[στιρεῖβ» Ἰατογιπιααεν 4αῖθιι5 ςοπηἕδητ, 
Ρτοροτσιίομςε δά οἰγοι!! ἀϊαπιεγγιπι ἐχαπιπᾶϊᾶ., ΠιΙΠΊΕτμπΠι 
{επᾶτίαπη» τευ ΠΑ ΙΠΠῚ, ὅς 4ιΑ το ΠΑΥΙΠΠῚ ργΆΘ Έ]]6τε » ργοχὶ- 
πιοϑ ἀἰρῃϊγαῖα ἀεπασγίυπι εὔΐε ἃς ἀιιοἀοπάτιιπι. Ταπὶ (εαμῖ 
[εἀοπατῖιπι, οὐτοπατγίαπι; 4 πατίμπι ὃς απ ἀεπατγίμπι, Μ}"- 
τίπιο νεἰ ροτίτιβ πι}110 ἰοςο μαθετὶ {ἘρτεπαγίμΠΊ, ΠΟ ΠΥ ΠῚ ν 
νη ἀεπλγιιπὶ ὃς ςεῖεγοβ Οππεβ5. Ηδες διιτεπὶ εχ τ ποῖριῖς 
δεοπιειγί οἷς τὰ ἀεπιοηῆτατ: ἰΔτιις παπρε Ππεχᾶροπὶ 401- 
ἄεπι μήκει ») ττῖροπὶ δυζοπι δὲ τοΙΓΆρ οπὶ ἰΆτογᾷ δυνώμω ΕἨΔΡ1- 
114 ἴπητ: μάθοσιε δθο τγῖα ργῖπιο [οἰαπτίαε σγαάμ σορπο- 
{οαπίατ, Ἀαπιοτίοτο δ] ϊδητο σγαάιι ἰλῖογα ἀεοαροπὶ [Οἱτὶ 
ὃς ἀοάεςαροηϊ! ὅζ πιαρὶ5 δάθιις τεπιοῖο ἰᾶτιι5 ἑκκακδεκα- 
γόνα γ ἐαἰ Ἀπημπιογαπάα ἤπτοὐϊδηριυίαπι , 4υἰπαμπδπρηλιπι 
ὅζ ηφυϊπάεςϊπι ἀπρυΐοτιπι ἤριιγα. Ἀε]Ἰαιιᾶ5 οπιηε5 ἤραγας 
{οἴτῖ ποη ροίϊε, αυάτγιιπι ἅρπιεπ ἀτποιπε (ερτάπρι]α, ςαμεπ. 
ἄδις ποπδηρυϊα , νπάεοϊπι ἀπρι]οτιπι ἤριγα ὅς σεζαι ᾿ 

Πυπιοτῖ5.. [πίρεοϊε γεγο Ργοροῦ, 4: ὅς 47 ἀεπιοηῇταιι τ, πι-- 
ῬΟΠΊΡΙς εἴτε, ντ, τᾶς ἰλτεγὶ Περιάροπὶ ὃς ἐπηξθροηὶ οἰπὶ 
οἴγομ!! ὨΙΑπηεῖγο ᾿πτεγοεαϊς ργοροτγείο, ἱππεπίδζιγ, Ὠιιπιετο-- 
τ σατο ὅς 4 ίο᾽ατα γεγο ἐπαποίθτασ, (πὶ ϑυτοπι “Ἔρταπ- 
φαϊα βριιγα πε ξάγηπι 48ε [δ (οἰεπεῖδπι ποτ σϑάτιπε ργίπια, 
1άεο πιγηϊςιι εἰ ὅς ἔλςεν ἐεριθπδτγῖι5., τε! ᾶς ΔμτεπῚ εἰμ. 
δεπεγὶς ἤβιιγαθ » ἱρποῦ!]εβ ρίαπε ἤιπτ, ὅς ἀριιὰ Θεοπιειγᾶς 
1πρτίπ|15 αἰ ρηιζατια Πα ] 115. , 

2 ὃ τ΄ δέκα Ἵ ἀοπατίαπι παπΊογπι ν εἰ ἀριιὰ Ργιμαροταπι 
νεῖ δρυιὰ Ρ]διοηεπὶ ΑἸΐαιο ἴπ Βοπογε Ελ1ΠῈ ργοθατὶ ποαιΐτ, 
Τισεῖ ΠΠΊ Εγογιπι Πα χί ΠῚ Π| ὃς ΠοπογατιΠππιπὶ ἀϊςας ίειτί, 
επᾶσ, Ργεδαρ, ς, νἱτ, δζ 4111, Νεφιιε ἔλπε ππᾶρηδπι εἰτ5 εΠῈ 
ἴῃ. ΒεΟΠΊΕΙΓΙ 5 ἀἰρηίτατεπὶ ρδι10 ἅπτε εχ Κερίογο δ]]ερᾶτᾶ. . 
οἤεπάμνπε, ἀδοδηρι]α ἐπὶ πὶ ἤριγα χα ἀεπιοηπἢγαιίοπες 
εἴτις πιεάϊα εἴ ἱπτοῦ ποθ 11ες ὅς Ἰρποῦ 1} 65. ΝΝῚΒ1] ΟΠηῖπιβ τα πτε πὶ 
ἀεπατίο πυπιοζο,νε μὶς οὈίετιιας ΑρΟ] οπιιβ, πρυίατε ηιὰ 
1πεῖϊε νἱ ἀειγ», σαῖι15 γεὶ οΟρ᾽πίοπεπὶ νοὶ πος ἔλσογε ροΐεγαῦ» 
απο ά οπιπεϑ ἔετο ρθηζος ἴῃ 60 Πιδ ἢ δητ πιιπιεγαπάο. Ὀΐρπὶ- 
τάτεπι τάς εἰ» τ π18 πποπεῦ Υἱγ ὁ διι5, ΠᾶτιιΠῚ γογΠΊ ορρὶ- 
ἀο ρεγίτιιβ , πιυῇοὰ τγιθαπητ», ἴθ 4μῖθι15 ἀεπδτγίηβ ν]τἰ ΠΊμ πε 
πιιαϊπιμππιις ἱπτογιδιϊιπι το πὶ πιϊποτί5 Α ΓΟ] 1}. (δτιεσπαιις.». 
ςΟπεπιι ΠῚ ΠΙᾺ ΠΟΟΓΙΙΠῚ ΠΙΙΠΊΒΓΟΓΗΠῚ ΟΓΠΠΙΠΠῚ ἢηΐ, Οοη- 
εἰρίφταγ ἐπὶπὶ πιοποςβογαὶ ἀϊμιπο π᾿ ρατῖες βϑαιαίες 

ίπαβ: Βᾶτιπι 1 δὰ ,χΣ οὐϊδιιαπι γοςέπι ἔ, ἀϊαραίοπ Η] 
ΣΕΥπᾶθ8: ΠΑΓΙΠῚ 2 834 3 4ιϊπῖδπι {, ἀϊαρεπία | 
Πμιλίεγπᾶβ : ΠαγΠῚ 3 δά 4. αιάτῖαπι {. ἀϊατοίτοπ 
αιϊπαθ; Βιᾶτιπὶ 4 δὰ ς τοτιίδπι ἀπγαπὶ {, ἀϊτοη πιᾶί τε ΠῚ Ὁ αρτίπια γος ᾿πιεσιδἑ ἰτττὶ 
{επᾶϑ : Βιάτιπι 5 δή 6 τεγείαπι πιο]. ἢ ἀΐτοπα πηϊποτεπὶ ςοηπδιτιηῖ, 
ΤΟΠΔ5: Βατιπὶ ὃ δὰ 9 [δσυπάλπι πιδῖ, {, τοπιπὶ πιδίοτθ πὶ 

ἄδπδβ: Βατιιπὶ 9 δά τὸ {δοπάδηι πιὶπ, ἔ, τοπιπὶ Πιπογεπι .) 

ΜΊιάες, οὐπὶ ἀδηδτίο νεπειιΠΊ εἴα 4.4 ΓΟ ΠτΠῚ ΠΊΙΠΟΓΕΠῚ, ἷ,. 6. 
δα ἤηριος ἔζαϊδς πιιῆσας σγϑάιι ) ὃς αι! οπὶ Εοτιπι πιΐπὶ- 
πιοϑ», 4υΆγα Ὑ] τοσοῦ ργοσγεῆηο ποη ἄδτιγ: πες νπάεηδγι- 
τι5 Δ ἀπο ἀοπαγίι5 δας ν]]Ππ5 οχ {δηϊιεπεϊδιι5 πιιπιεγί5 πτμῇ- 
οὐ εῇ : εχοορτῖβ φαυϊπάεπαγιο ὅς (εἀεπατῖο, 41 δὰ ἔξπιῖτο - 
πιΐ βογπιδίιοπεπι ἕλε πηι. Οὐοπιίία 4 πιοπδάε δὰ ἀθπαγιιπὶ 
νίηιιε Ὅπιπεϑ πιιπιοτί πιαποὶ Πππτ, Ἔχοορτο Γδρτεπατγίο, αὶ 
(λτον ἴδς ἀε σαυία διιάϊν. Οαπιηις Δά60 [6γῖ65 ΠΕ ΠΊΕΓΟΓΙΠῚ 
πιαΠοοταπι σοπείπιια ἀθπαγῖο ἃς πιοπδάς νιγίπαιε τογπιπε- 
τος ἀιρηῖταϑ ἱπάς αἰτηι4 ἀσπάγίο σοη οἰ Πἰδτιγ, ἱπξθγιοσ ταπιεῃ. 
ἀϊρηϊταίς ΠΙΙΠΊΕΓΟΓΙΙΠῚ ἱπτε πη! ΟγιΠΊ.. 

3. ὁ τῶν δώδεκα ) ἀιιοάεπατγι! πιιπιετὶ πὶ τπυοῖς ἀϊρηΐταϑ 
Ρίαμε εἰ πὰ]14 : ἱπ σεοπιειτίοῖϑ διιτεπὶ νὰ ἤρα ποτ, 1. νἹά -- 
τι.) 4|14114}15.. ΠΑΠῚ δωδεκούγωνον πιεάΐο τητοῦ Ἔρυγαθ πο- 
ΒΙ11ε5 δε ἱρποῦιϊες 'οοο σοππῆεραι. ϑεά ἴῃ Πεγεοπιβιγις 5 ὃς 
ςοἰπιθιῃεοτίοῖς ἀἰσηίτᾶβ εἴπ5 εἰ πιαχῖπια. Οοτριβ ἐπίπην 
Ὀδἤθιις δομπἈ]1δι5 σοπίδης ἀποάεηϊς , ηισά ἀοάεοφεάγον 
ψορδηῦ, δε ἡἴπητι6 ΓΕΡῸ ἈΓΙΠΙΠῚ ΠΟΥΡΟΓΙΠῚ ἔπι σοιχφίων τῷ 
κόσμε ςεΠ[ππὶ ρετγιῖποτ, ἃς οτδὶβ ππαρῃὶ Ἀγπιαπιθπτιπι ΔΙοΙ 
Ροῆδε ἴχίὰ Ῥγιμαροτγαθούιπι ὃς Οορεγηίςσαπογιπι Ρἰδοῖτα. 
8ὶς επί Εἴπιδειι ᾿οσγιις : τὸ δὲ δωδεκοίεδιρον εἰκόνα τῷ παν" 
Τὸς ἐξάσατογ ἔγγιτω σφαῖρα ἐὸν. Ἐπ Ατἰοτεῖεϑ ἴῃ ̓ἴδτο ἀε 
πιαπάο κόσμῳ ἀἰοαεεαεάγορ; ἃ Ῥγιμαροτγδεῖς δάτγί δυζιπι τες 
ξετί, απ τε 118 4ιᾶτιιοῦ σογρογα γεριαγὶαν 115 ηπ86 γ1]- 
80 ἀϊοίπιι5 εἰεπίεπτα Δατεδυιαπτ, ἠδ πὸ πιγίξογιο ρβυ]ο 
ῬΙαγα ἀϊσεπιις ἱπῇ δὰ (Δρ. 36.͵ ποῖ. 2. Ηἰς οδίογμιαίε 

{υβῆοῖατ βάεο [στγιπι διΠῸ Ργεμασότγαδεϊς ἀοαερφεάνγὶ τιγετῖς 
11Π|») ν᾿ Νεπιείῃ νἱτᾶπὶ εΠπε {ἰδ πιεγίοπς ογεάεγεης Ηἱρρα- 
Πιπι, 41 ργοίδη!ς ΠΠπ4 ργοάϊάεγατ, δι1ς επὶπι ἀς εο 1Δπι- 
ΒΙΙσΠις ἰη τ. Ῥγιπαρ. ς, 18. Ρ.91.. δγὼ δὲ τὸ ἐξενέγκφιν κα! γρώ- 
ψαῦϑαι πρῶτον σφρῶραν τὴν οὐ» δώδεκα πενταγώνων (ταῖε πεηι- 
Ρε εἢ δωδεκάεδρον) ὠπώλετο κατὰ ϑάλατῆαν ὡς ὠσεβήσας. ὃς 
ς.34. Ρ.2ο6, φϑαρῆναι γὰρ ἀσεξήσωντα ἐν ϑαλώοση δῳλώ- 
σαντο τὴν τὸ εἰκος ὠγῶνε σύςασιν. τᾶτο δ᾽ ἦν δϑωδεκοεδρον, ἕν 

τῶν πίντε λεγομένων φερεῶν σχημώτων εἰς σφοῶραν ἐκτῶτ- 
ναδϑ οι. 

4 ὁ ἑκκωῤδ. 1 πυΐι5 πιιπιογὶ ἴῃ αγοποπΊιοῖς ἀϊρηϊταϑ πιι]- 
ΙΔ εἴ. Ιπρβοπιδιγίοῖβ ημἃ ναἰεας ἐκκανδεκαγώνς ἰϑτι5 ἀ0- 
ςει Κερίεγιϑ ἐπ Ηαγπιοη. 1.1. ΡΓΟρ. 37. [π᾿ πιμῇοἰ5 {επιῖτο- 
πίμαπι αὐ ΠΟς ΠΙΙΠΊΘΓΟ ξογΠΊΑσΙ [Δ ΠῈ ἤιρτα ἢ, 2 ὅς ΟὈἤεγιιας 
ἴππ|. Νέεπιρε ἢ 4ιᾶ ομογάᾳ πηῖχοὶν αἰππὶ γεξεγγο Πρροπᾶςς 
τι ) δἰ ]ιι8 Δυβεγδειιγ ρᾶτα ἔεχτα ὅς ἐβοϊ πιὰ , τεπάσπιπι ἀαδῖς 
Τγάϊιπι Ε. ΜΝ ππετὶ ἴτάιια Πυῖι15 αἰ ρηῖτα5 ἃ [Ἐπιτοῃῖο Πηιῇ-- 
(ὁ εἰξ, συαϊπ5 σΠΠΊΕΧΊρι4 τά πιεπ τ Διτουῖτα5 5) ΠΕς ΠΙΙΠΊΕΓΙ 
1Ππ|ς εἴτε ππιαχίπια ροϊεῆῇ, Μάδρπδε οἱ σε! ερ τίγατί5 τε! Δ Πρ» 
ἴαπι Ργιβαροτίοιπι εχ 3. 4. ζ- σοπηροίτιπι. ΗἸ πιιπιετὶ ἰπ 
πιιῇςῖς πη ᾿πτοῦ ΠΟΘΙ Π ΗΠ ΠΟ 5 : ἴΏτογ ΠΊΪΠι15 ΠΟ [65 ἘΟΥΗΠῚ 
φιλάγατι 9. 16..2ς5. ΙΠτεῖ 4105 ΓἀΠΊ ΕΠ σοτογοβ δητθσεϊτ ποιιαα 
ΠΑΓΙΠ5.) ΠΠ18 ΤΟΠΙΙΠῚ ΠΙΔΙΟΤΈ ΠῚ ξογπιδτ: {ευΐτιις [αΠυϊ ΓΟ Πἰμπις 
ἔογπιδῃβ ΠΟυΙΕΠΑΓΙι5 γ {εἀ πηϊπίπιις εἰς ἀἸρηϊταῖς. ρεοπεῖςο- 
ο5, 41 ταῃτιπι ἱπῖογ σδηταΠΊ πΊ0] [6 πὶ ὃς ἀυτιπὶ αἰβίηραϊς. 
ΡΠγᾺ ἢ γε] 15 δαὶ Κορίεγηπι Ηατπιοηῖς, πιιῃα 1]. 11]. 

γεΐ 



[10.1Π το, ἈΡΟΙΓΌΟΝΙΙ 

ψεὶ αἴας εἴατιιπι. (πίῃς ΑΘρΥΡΕ εἰπ ἴῃ 
4ε|1ςΠΠπ||5 ςεπίεγεης, αοά (Ο]ι5 Παῖς τῆγο- 
πὸ ργδοβιθε πηο5 αιιδτιογ., Πογίατα οΠ νὰ 
ἀεππεγεηῖ [Π615 (ἀριεηζιπι ραποϊταΐε ἐχρύο- 
γάτα. Νοϑβ νέο, Αρο οηὶ, 411 ἦς ΕἸςογΠὶ 
ΑΓΓΟ ΠΟΥ Εχ Αδρυρεις δα]! Πγ15., ἀσαπ6 
ἨεἸ]α ποι ςῖ5 4ππο5. 1415 ΟἸΥΠΊρΙςἰς ῥγαθῆςί- 
ππε; Παππθγο ἀξοόπι, ποσιαδιιατι ρΡΓΟΑΠΊΙ5 
Ἰόρϑηι, {πᾶς ἄς νἱγῖ5 115 [Ιἀποῖτα ε. δου 
Θαπηᾶπε εἰθόπ πε π ρεγπητταπς., σαπ5 Π6]14 
Ῥιπάθητία οἢ. ϑαπὸ οπὶπη Πεγὶ ροίπε, νι ΡεΠ- 
1115 Θ(Ἰ4Π1 Δ] 1115 (ογτε εἰισαγαγ. Οοά {1τὰ- 
ΤΊ νΕ] πηαχίπγς ορείπηογιιτι, Ππαῖτα γατοηδ 
ῬΕΥ [ουίειη οἰ σας νίγοϑ {Π 05. ΠΙΠΙΠΟΠι18 τὰ- 
τάξη {ΠΠ}}}} ταίοης Ῥέσοατε Ρυτέπι. Α ἀδηδγῖο 
επὶπη ΠΕΙΠΊΟΓΟ ςαΠὶ τοσςάογο πο ΠΙσεαῖ, ( ρ]τι- 
τας δπογίηε νγὶ. Ῥοπὶ, ποππιΠίος Θογηπι ρτίπας- 
δὶς Βόπογε ἱ  [Πχυκτῆς πατηογῃ5 .] νε] Π νι- 
τί θΟΠΙ ἀς Ἐπὶ ποθὴ {πεγῖηῖ, πόῖπο ΠΙΠΠῚ Πμο- 
ἡδι ογπαδίτηγ, Ἀςώϊα5] ἡξῖτιτ [ἀσογεπς ΕἸεὶ, 
Πἰ πυπιεγο χυϊάοπι ΠῚ οἤδηε αἰτπο, ταίειπα 

᾿ς ΜεῖῸ (ἐπιροῦ Ἰάσπαςυ 
"γς 

Υ̓ τ Γι ἡ Ρ δ 
ἢ 

ΟΙΧΧΧΙ, Πω τΑῖϊα ἰπτοῦ ἰὸς αἰ υίγοβαηι, Ἀεχέοβαῦ 

Ψ᾿ 
11Π|5 ἀϊπιοιετε ςοπδθβειγ, νΕ 41 ας πησηΠ 8 
ΘοττΠῚ (ἘΓΠΊΟΠΟΠῚ Ἱπιογροϊίαγοι, ΔἸ υ ἃ (δ- 
Ῥεγ Ποϊάμπι ἀἕαιβ ᾿ηἀοξληπη Ἰητογ ΠΓΟρ ῃ5, 
Τῆς ἰτα πο ταν πη, αι! Πε ἀς πιο ἀϊρατοητ, 
ἱπεογγορϑαῖϊς. (ΟἹ ἈΡΟΠΠοηΐμι5, ἀετπασηίοτο- 
δι15 αἰ Πεγίπγιις Ογδεοιίσιιο ἴπ Πππιπιο Ῥγοτῖο. 
μαθιτῖν, Τεδυζεπὶ Ῥαγιὶ Ππᾶος ράπάογς μα 
το ΠΊ, (ΟΓΔΟΟΟΥΙΠΠῚ ΟΠΙΠῚ γα [Ὁ] ἱπιπ85 οἢς ο-᾿ 
ἤοπά 15. [πιο οπηηΐπο Πιητ, {Π|Ὸ γεροπαϊε, 
ϑϑς ταπθη. Προ : ἀς Αἰξεπίοηίους, ε- 

Ταης ΔΡοΙ]οπ 5... ΠΟ 5 ̓ς αἱ 115 αὶ ἰάρῃ 
αἰ Πουγίπτιις : (δε χιιοηίαπη ταποπ ΠΊΪΠῸΝ ορροτῦ- 
ταπε νεγοαις πιππς ἈΠιοπίςηΠαπι πιοπηϊηϊ- 
1. Ἰτος τπ1Πὶ ἄϊςα5 νεἰτπγ, ΠητΠΘ ΠῚ πηαηοῖρία 
ὁ Βοχὲ [π|ὸ πη} γειροηάϊε νἱρίπεῖ, πϑαις 
᾿Ἐπηταπι δουιπη ν  πππι. (Εἰ ἀουηὶ σοηϊτα ομηηϊδ. 
ἈυγΠις ἰρίταγ, ἴανομα ἱπίογργογε, πιδθίατ. 
νΕγαπῚ ἱρία (Ὀγπιοϑ τος ἔπιρία ἀπ (Ἔγαΐ Ἰρίππη ὃ 
Ἴὰης ἈΡΟΙΪοηῖο Ἰπηταης 7 Πα ΘΟ ΠΙΟ Παος, 1η- 
αὔτ, ἢ ίδγιιο Ρίαμς αἰρπα: ̓ ξ ταπιιοη δά δαπὴ 

ΤΥ ΑΝ ΕΠ Ν᾽ Θ᾽ 15. 12ῖ 

ἢ γενναίαν φύσιν. Αἰγυπήΐων 'τοίγυν ἐν τοῖς ἐυ- 

δωιμονεςάτοις γρωψάντων εἰυτὸν, ἐπειδὴ μόνος 

ἐτῶν τεϊάρων ἐξηγήσατο τέτε τῷ ϑρόνε;» παρή- 

γει πάυσασϑαι ὀνειδίζοντάς Ἰνδοῖς σοφῶν ὀλιγαν- 

δρίαν. ἡμεῖς δὲ, ὥ Απογλώνιε, καὶ τὰ Ἠλείων πά- 

τόλώ Αἰγυπηίων ὠκϑοντες, κοὶ τὲς Ἑ)λανοδίκως 

ἃς φ. Ὁ τῶν οδυμβον δέκω ὄντας". ἐκ 

ἐπωάνξϑμεν τὸν Ὑμι τὸν. ἐπὶ τοῖς ἀνδράσι κεῖ- 

τ Μένον. κλήρῳ τε 78, ξυγχρᾶσι τὴν αἵρεσιν, ὃς 

προνοεῖ Ἱ ἐδέν. καὶ γορ ἂν καὶ τῶν φαυλοτέρων 
΄ ε ᾿΄ Γν ὧν “ ͵ » 7 ᾽ , 

τίς αἱρεϊείη ὑπὸ τὸ κλήρδ. εἰ δὲ γε εἰριςΐνδην 
Ν ΝΣ Κο, δι» Ν ὑγὸ ς ,ὔ 

τε καὶ κωτο ψῆφον " ἡρᾶντο τὲς ἀνόρας, ἡμώρ- 

ταγονἦ ηθψχαμανῖ ὁ κδΣ τῶν δίκα οἰριϑιμιὸς 

ἀπαραίτητος ὧν, πλειόνων ὄντων εἰνδρῶν οὐ 

εἰζῃρεῖτο ἂν ἐνίως τὸ ἐπὶ τϑτῳ τιμῶσϑα)" ἢ ἐκ 

᾽ ,ὔ ν ἂ -“ 
ὄντων δικωΐων δέκω, ἐδεὶς δόξει". 59εν πο)γλῷσο-. 

͵ ͵ Ν -" -“ ᾿ Ἢ 

ᾧφώτερον ἐφ ρόναν ἀν Ἠλεῖοι, οριθμῶ μὲν ἄλλοτε 
Υ, Γ᾿ , δὲ δ, ᾽ν ΄ 

ἄλλοι οντες . δικαιότητι Ε οἱ αυτοί, 

͵ Ν Ἁ 
ψυ σπεδάζοντας ὠυτὲς, ὁ βασιλεὺς ἐκ. 

᾿ ἀρ δ᾽ Ὁ ΄, ἘΑΧ ἘΝῚ ὧδ , 
κρξεῖν ἐπεὶρῶτο,, διείργων ἰυτεὶς πωντὸς λόγε!. 

δε ἐν “4 κοΐ χα ν ͵ ͵ 
καὶ ἀεί τι ἐμπλήκτον καὶ ἀμωϑὲς λέγων. πά- 

“. κ Αὗ -“ ͵ὕ ε ᾿ ͵ 

λιν ὡν ἤρετο ὑπὲρ τῷ σπεδαζοιεν ; ὁ δὲ ἀπολλώ- 
Ἴ ΝΥ Ἐν ͵ὕ ἀκ, 

νιος. διαλεγόμεθα μὲν ὑπὲρ μεγάλων, καὶ τῶν 

σαι ᾿ Ἑλλησιν' ἐυδοκιμωτάτων. σὺ δ᾽ ἂν μικροὶ 

οἷο, φὴς γαρ διωξ εθλῆσιϑεαι πρὸς ταἘλ.- 

. διαξέδλημαι μὲν ὠληϑῶς, εἶπεν, "εἰκξ.- 

δὲ ὁμῶς βέλομαι: δοκέιτε γάρ μοι λέγειν ὑἷ. 

πὲρ Πϑη αν τῶν Ξέρξε δώλων. ὁ δὲ, ὁ ὑπὲρ ἄλ- 

λων μὲν, ἔφη. διωλεγόμεϑα" - ἐπὲ δ᾽ ἀτόπως 

τε καὶ ψευδῶς Αϑηναίων ἐπεμνήσιϑης, ἐκᾶνό μοι 

εἰπὲ, εἰσί σοι, βασιλεῦ, δῶλοι; δισμύξμοι, ἔφη : 

καὶ ἐδὲ ἐωνημωΐ γε ἀυτῶν βδένω, ἀλλ᾿ εἰσὴν οἱ. 

κογενεῖς πάντες. πάλιν ὧν ἤρετο, ἑρμηγένοντος 

τϑ Ιώρχο;» πότερ᾽ εἰυτὸς ἐποδὶδράσκοι τες ἐυτῷ 

δώλες, ἢ οἱ δῶλοι ἐκᾶνον; ὃ δὲ ὑξρίζων εἰυτὸν, τὸ 

᾿ ὅμως δ᾽ ἕν 
, 

μὲν ἐ ρῶτημώ 3 ἔφη Ψ εἰνδρωποδῶδες " 

5 δέκα ὄντας } 1}|ς πεπιρε ἐεἠα»οάϊοαγ μη ΤᾺ ΠΊΕΓΙΙς ἀριὰ 

ἙΪςο95 4 ΟἸνπιρίααε ἱπάς ΟΥ̓ [4 1Π|τις 7, ἀταμε δά τεπιροτᾷ 
σίας Ἡδάτιίδηὶ ςοπεϊπιιᾶτι5, Ρλιιοῖο ες. ἘΠ 1ΠῚ ὃς ἀητε ρετγῖο- 
ἄλιπι 1Π|4πὶ ἔτεα ὃς ροίς, νι 4. εχ ἰηβίτατο Μειγί, 1,εϑξ. Ατ, 
1|0.1Υ. ς.29.. 
6 φιρίνδην τε χὰ κατὰ ΚΣΡΕΝ, Ῥιίογες εἠά. ἐριςώδην ἢ 

χὰ κατὰ ψῆφον. Μυτατε πο ἀιμδίται ραττῖς. ἢ χρὴ » ἱπ τὲ 
ΧΙ» 185 πιλίο, ςοηῇϊίο » 4 πιδηζεπιὶ [τῦῃαα ποῆ τεόξε » 
Ρεγοδροῖα, ὅτ} εἰς ΟΩςπὶ ροῖ ψῆφον, ορροπὶ {Π| 4ια9 
Βι ἀξιείνδην, οτεάίβετα, ςοτγυραγιητ. ΟἿπὶ ποη Ὀρροῆτα 
ἢδες ἤπετα ἃ οοπιπηδῖα., Νεπιρε πιεπ5 [ἀγοῆδε ἴ{{8 : 
Ἰῖςδτνοὶ ππὰ ἐς ΕἸεἰ ἴῃ ἩδΙΪΑπο ἐϊοῖς ςοπβ το πάῖς5 ορτίπιο- 
ταῖπι βλοῖαι πιο ἀφ] εόλιιπὶ γ ἅτις ἀειπάς, βνίε εχ 115 ἀε- 
ταη ἐγ τλος, Μυῖς πιιποτὶ ρσδοβείεπάος, πὸ ἢς τάπιεπ 
φηίάοπι ΠΠοτιιπὶ ἱπβίξαταπι τερτεβεσποηο ςατίτατμπε Οδ τᾶς 
εἰοπεπι αυαᾶπὶ ΠΙδΙμηρῖς, 

᾿ ἡμάρτανον 1 εὐϊτῖο Μογεῖ!ὶ Ιερεῦας αὶ ὄχ ἀν ἡμώρτανον». 
4ιοα κηῖγοῦ νπάς Δοσερεγίξ, οἰπη ὃς (δηΠι5 γοίριιας, ὅς ο- 
πιηο5 Μ88 ποτὶ ὅζ ΑἸ άτι5 φιοαις. Οὐτα Βαος ἰφένο γἱά δες 
εχ βοάεπὶ εἴγοτε» ἐχ 4110 68, ἀθ (113 ἴπ ῥζαθο, ποῖᾷ αϊ- 
ΧΙΠΊΠδ, 

8 ἐδεὶς δόξει 1 ἀϊοῖ ποπ ροτεῖξ αιιαπι ᾿ϊς Ροττυτδιογίης 
ΟπΊηϊα ἰητεγρτεῖες ργίογοθ, ΡΠ ΠῚ ΠῸ5 ἔοι ε {εηἤιπὶ ἄς 
ςοὔαεγεηΐεπι ςοπβαϊητι5. δοκεῶν ἰά Ἐπὶ Πρηΐβεατε, 4μο( εῃὲ 
ἦπ ῥογιογε ν εἰ εχ} ΠἸγριτίογεε ττιυϊαὶς εἰξ, ἐϑεὶς γᾶσο εἴ δονο »ἐ- 

δὴ δὲ, νι ἀδὲν ἔργον γες πιρ]Πῆ,, Ῥηγαῇς ἐαάεπι, Ἰΐρεξ ραυΐο ἀϊ- 
πετία ςοπίξγιιξεϊ ὁ, 4πτε οΡ, 28 ἐδὲν ξένον εἴρηκας) Δα ατιεπὶ]ο- 
σαπὶ νἱ 4. ποταῖα, 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙ. 1 ἀνδρωποδῶδες ] [ἀττ, γε πο 5 (ΟἹ ἐππις, 
41 αιιδεβίοπεπι γε] οτδίιοπεπὶ Ὁ ἀγριπιεπῖο ἀςποπιπαγὸ 
[ΟἹ ἐππιῖς, νὰ [ποπηπι ἴηε ἴῃ ἀϊσεητεπι γοήθατ. Γι ἢ ἀε {ε- 
ἐεγε Ἰοσυτιπι, (ἐεἰε ίεεηρ [ςτπιοπεπι ρτοτι! τε ἀϊςα5, 

ο. ἐποκρί- 

ΔῸΣ 



112 Ρ Ἢ .1.1, ΟΣ ΑΥΤΟΝ 5. ΓΕ  ΝΧΤΆ 
᾿ ᾿ ἣν ᾿ ) ἀν 

εὐποκρίνομοι' τὸν μὲν ἀποδιδράσκοντα δβλόν 
3 δ, ΝᾺ ͵ ᾿ Ν 

τε ναι. καὶ ὥγλως κακόν" δεσπότην δὲ ἐκ ὧν 
, “" ἃ ΙΝ 91. Αἰ Ἢ - Ν 

εὐποδρώνως τϑτον» ὃν ἐξζεσιν ἐυτῷ σρεδλῶν τε καὶ 
Ε Ὑ 3 κ΄ ον κυ ΤῊΝ, 

ξαίνειν. ἐκθν, ἐῷη. ὦ βασιλεῦ, δῶλος μὲν 
) τω Ὰ ἀν 

Αϑηναΐων Ξέρξης ὑπὸ σξ ὠποπέζαντωι, καὶ ὡς 
ἘΝ η 7 « λὰ Ἁ 

κακὸς δῶλος ὠποδρώνωι ὠυτας. ἡτ]ηϑ εἰς γάρ 
« ἀν. ὉΩΣ Σαρα Ν᾿ ΑΝ Δ ν Δ) ὑπ᾽ ὠυτῶν τῇ ναυμαχίᾳ τῇ περὶ τῶ ξενῶ» κοὶ δεί- 

Ν ν “ κΚ ᾿ ΑἸ 5 » 
σῶς περι τῶις ἐν Ἑλλησποντῷ σχεθιο 65» Εν μιο; 

ν 7.2 γν. ν) ὙΑ, λ νηὶ ἔφυγε. καὶ μὴν καὶ ἐγεῆρησεν » ἘΦ. τάς. 
-“ ε “ὌΝ ὴ δ ) 

Αϑήνας ταῖς ἑαυτῇ χερσίν. ὁ δὲ Απολλώνιος, 
1 Ἀ .: ") “- » , ᾿ς 

ΤΟΤΣ μὲν» εἶπεν, ὦ βασιλεῦ, τῇ τολμήμωτος. 
μὲ ἘΠ ὴ ψ ὰ Ἀν 5 
ἔδωκε δίκως, ὡς πω τὶς ἕτερος. ὃς γωροπολω- 

) " ͵ ᾿ δ ΝΙΝ 3 Δ Ν 
λεκένου: ᾧετὸ, τέτες ὠποὸρώς ὥχετο. ἐγώδεκαὶ 

Ι ΟἹ 3 δ »-“ 7 γὰ » . 

Ξέρξε ϑεωρῶν ἐπὶ μὲν τῇ διωνοία καθ᾽ ἣν ἐσρά- 
ε»-» νυ χω ἃ γγ7 “ 

ποπέδευσεν ». ἡγξμοις ἀυτὸν ἂν ὠξίως δοξασθέν- 
ε ΕΣ Ἷ »“Ἡ -" 

τώ ἐνίοις ὅτι Ζεὺς δη". ἐπὶ δὲ τῇ φυγῇ; κακο- 
ἐ 2 ἐν ε 7 Ἴ ἍΩ 9 

διαιμονέςατον ἀνθρώπων ὑπειληζδω. εἰ γαρ ἐν 
ἥν 5 Ν Ν ,ὕ 

χερσὶ τῶν Ἑλλήνων ἀπέθωνε, τίς μὲν ἄν λόγων 
νὑ νῷ ,ὕ 3 7 ᾿ ΩΝ ἈΝ ͵ 7ἷ 

λομίπροτέρων ἠξιωϑη; τῷ δ᾽ ἂν μείζω τάφον 
. " 3 ε Ρ ἊΜ δ᾽ ̓» λι . 

ἐπεσημήναντο Ἑλλήνεξ ; ὠγωνίω ὁ ενόπιος. καὶ 

“ὦ: ᾽ δ ᾽ “,.,»}]} 
ἀγωνία μεσικὴ τίς ἐκ ἂν ἐπ᾽ ἀντῷ ἐτεϑη; εἰ 

᾿γοὶρ Μελικέρτωι, καὶ πωλωΐμονες ἵν καὶ Τιέλονψ 

ἢ ς ἐπηλύτας Λυδὸς» οἱ μὲν ἔτι πρὸς μωζῷ ὠποθα- 

γνόντες. ὁ δὲ τὴν Αρκωδίων τε καὶ τὴν Αργολίδα, 

καὶ τὴν ἱντὸς ισϑμξ δελωσάμενος, ἐς Θείαν 

μνήμην υὑπὲ τῶν Ἑλλήνων ἤρϑησαν", τί. 
πο Β "“» ᾿ δ ͵ ἫΝ 

πὶ Ξέρξῃ ἐγένετο ὑπ᾽ ἀνδρῶν ὠσπαζομένων τε 
7 ᾿ - ε [4..... Υ̓ "ν ἃ "“ 

ρετὡς φύσει, καὶ ἔπαινον εἰυτοῖς ἡγεμένων τὸ ἐπαινεῖν ὃς νικῶσι; ;: 

α᾽ 23 Ἷ ) ͵ ξ 
ῖ αὗτω τὸ Απο)λωνίᾳ λεγόντος, ἐς δώκρυω ὑ- 

πήχϑη᾽ ὁ βασιλεύς. καὶ ὦ φίλτατε, εἶπεν» 
ΜῚ ὃ" ἵ κ 7] ἢ Ν ἐς Ὁ 

διδὲς ἄνδρως ἐρμήνευεις μοι τὸς Ἑγλήνως εἰνωι. 
᾿ “53 5 ξἰν ΠῚ “ν δ ᾿ τὰ 

πόϑεν ἕν, ὦ βασιλεῦ, χωλεπῶς προς ὠυτὲς εἰ- 

2. ἰξίως δοξαδϑέντα ἐνίοις ὅτι Ζεὺς εἴη. δε πιάρπο ὅς 
εἴαιϊο δπΐπιο βεγεδαῖ οπιπία,, ἱρῇϑβ πιοπείθιι.7 ΠιΑτΙ ὅς εἷε- 
τηεπεϊς5 Πππατιῖς, ὃς ἡ ἀἀδπὶ τη 1105 ἀοΠπϊ πιαπὶ νἤιγραῃϑ. 

3 τῷ ὃ. ἄν μείζω τάφον ἐπεσημήναντο ὅζο. 7 πέπιβε ἰμπιπις 
Βοπογ, 4ιϊ ρος ἔλτα μδϑεγοῖαγ ἀςξιπϑεῖ5., (ρπίογ κι ρεδ]- 
“4701 ὃς ἱπαϊΐ, ϑῖς 1, εβοηᾶχ ἴῃ Ῥτγοίγορτιςο ἀὲ τς 4] ἰπ 6110 
«εοἰ ἀϊ ες: Ρ.152. εἀ. ΑἸ 4. τύνες ἐνκλεέφεροι οἱ ὠποϑανόντεξ 
καὶ ὅτω τελευϊήσαντεξ 5 ϑημοσίᾳ τάφνι ἀξιᾶνται» θυσίαι ἐπὶ τέτοις 
γίγνονται γ ἀγῶνες ἐπὶ τότοις τίϑενται ) ἀντὶ ϑνητᾷ σώματος 
ἀθάνατον μνῆμα κωταλείπεσὶν ἷ 

4. Μελικέρται χοὶ Παλαίμονες Ἴ ποῖα Ἰηὰβ ἔΆρα]α Αἰ οτιπι- 
ἅϊιε Τνεάγο δὶ ὅς Μεϊίςεῖταςε εχ Οὐϊάϊο Μεζαπι, ΕΥ̓ ὅζο. π᾿ ἤθε 
ἀϊθηςυϊτα, αιοὰ Με] Ισετγαπι ὃς ῬΑ Δεπιοπεπὶ ἄτιος ἔλτεγε νἱ- 
ἀεδτεὶς ἢ.1]. ῬΒΙΠοἴγδζις ᾿ οἰμπὶ Με ςετῖαῆι ΠΌΠ ΔΠ11π| ἃ ῬΔ- 
ϑεγῖοηςε εἴς νεϊϊης Μγεμορτγαραὶ γ δοσαιε ποπιοη 1Πππὶᾶο- 
ςἐρ εξ ῥυΐεης, ροϊβαιαήι 4 ὨεἸρ πὸ ἵπ Οοτίπιῃὶ ἰβ ππμπὶ 
Ἐπὶ ἀεἤδτιιϑ. νά. Ῥαυΐαπ, Ατεῖς, ἤπ. Ρ..43. Ῥυταιοτῖπι 6ρ0, 
ΔΙ ἱρῇῆδ ξισαπὶ Εἰς ΕεοιΠξ γίτος ἀοῶλοβ. Μελικέρται Μ8) 
Τϊαλωεμόνες εἰς 1άδπι εἴ ἃς Μελικέρτει ἢ Παλαΐμονες νῖ ίλερε 

χδὶ Ροπίταγ ΡΓῸ ἢ. ὙΜοϊυίταιιε ῬΆΙ]ο ἔγαζιιβ νίγοαιε ποιπῖσ 
Ὧδ» νὰ Β6τὶ (οἱ εἴ, γπαπὶ ἀδποίαγε,πὸπ ἀϊιο5. ἤῆ 

ς ἐς ϑείαν μνήμην ὑπὸ Τῶν Ἑλλήν. ἤρϑησαν [πεῖρα πῃ Μεῖ- 

᾿ τὴν φ 

1,Π|. ς.71.32- 

τοίρομάεθο : διριππμη πεῖπρε ἘΠ (δγαμπι. 
ΘὨΠΊΠΙΙΘ ᾿Π ΠΡΕΓ ΡΕΠΊπυπι: ἀοπιίπαπη νοτο 
ΘΕΠῚ τηϊ πο ἤισογα, οα]05 ΓΟΓ ΠΟ ΠΑ εἰίατη ὅς 
Ογπο Ια ΠαἹ Παρεαΐ ροϊζεαίςηι. Ιταχὰς. τορὲ- 
τεῦας Π|ς. τε ἰρίο, ὁ Κεχ, Αἰμποπίςηπυμη (εγ- 
ἀππῇ ας Χογχεπὶ ἀςφο]αγαίιιμη οἵτ : ἱπιο ταη- 
4114Π| τηααπὶ (Ἔγιπι. ἐπρίς 1105. Ναμαΐ; 
Ἡδιηαπς ΡγΔΟΙΊΟ 1 ἔδυςιρες αὉ εἰάοπιὶ (ρας. 
ται. ὨΔΕΠ δ ΐαπε ηπᾶ6 'π ἨΕ]]είροητο εγαηξ 
ΠΊΟΓΘηβ, ΨΏΙςα παῖδ αἰιξαρις, “Αἰ ςετία, εχ 
Ἰπααίεθαῦ, [{|5. πιαηίδιις Αἰἤοπας ἱποθηαίῦ. 
Οἷὰ Ἀροϊοπίας : [δα οἷα ταὶ ροεπας ἀθάϊε, ο 
Ἀεχ, φιδηζαβ αἶπις πο πιο... Οἱιος επί πηδά ἰη- 

τεγπθοοποπι ἀο]οιῆς ορίπαῦαίαγ, οοίάδομη 
ἔπροτο ςορέξις εἴ. Χογχεπὶ δυζεπὶ ερὸ ςοη- 
ΠΔογᾶης 1 Δηϊπηϊ ἀπ ροπήοπε, αια Ἔχρεάϊ- 
Ποπεπα [πἰςορίξ, ππεγῖτο ἰρίαπα ἃ αυϊδυίάαπι 
ΡῬύΟ Ιοσα Παθιτιπι ρυζαπι: [ἢ ξιρα ἀυτοπὶ ππογ- 
τ] απ πα δττίππιμτι οιπὶ ἀεργομοπάο. ᾿ 5[ 
Οτδεςογιπι ἘΠ τηδηῖθι5 ἱπεογιδε, αηῖς 
0 τηδιογοπῆ ςοἰς γγαταπὶ ροῆϊε (οττίγι ὃ αὐς 
ἐα (δρυϊολγιπι ΠΟΌΠ 5 ογεύξαγὶ Ογαθςὶ ἔα1- 
(ξπτὺ 41 ἴπ ̓ρῇμβ Ποπόογθπι φυπιπιςῖ,, 488 
τας] ᾿ἀϊ ἡοῃ Εμ σης ἱπιἰτιιθ πα! ὃ 51 δηῖπε 
Μεϊιοετίὰθ ὧς Ραϊδογηοηος, ἃς Ρεῖορς δάπιε- 
τα 1 γάϊι5. 1Π1 φαϊάσπι ἄππι δάϊις ἰαξαγοη- 
τὰν ἀεξιπόϊι, {πὸ γεγο Αγοαάϊα ὅς Αγρο!άς, 
“δζ οπιηϊ, πε ᾿πῖτα ΠΠΉτπππὶ εἴς, τορίοπεν 
{πθαξῖα,, αἰυπα 4 Ογααςῖς πηεπιογία ΟΥΑΙ 
(ππε5 χα! Χεγχὶ ποη ἐμ Πδης ργαεΠίμιγι νἱτ 
τὰ ΕΧ ἸΏρΘΠΪΟ σοΙηραγαῖὶ, νὲ σοϊαπε νἱγταζοιη, 
ἃ 61 Βοπουῖ ἀπιεξηίος ποποῖς αῆςοτο δος 

᾿ 

[5] ΠΝ δες ἃ 
Ἀεχ, ΜΕ Ὃς ΓΆΠ1, αἰοραῖ, νιγοβ, Ο ΟΠΑΓΙΠΊΠΊΘ, 
Οτγδεοος ΠοΟΠΊΠΊοηοΓα5 "Ὅ" ξλέλιπι εἰ ἰρίταν,, 
ΟἈΕΧΓ ἈΡοΙΪοπιμς αἰεθρατ] νὲ αάθο {15 οἴἴος ἱπ- 

τεγίας ἤπιος ΡΑΙΔεπιοηῖς Ποήοτεπι ΠΠ πιά ἱπβίτατα, γε αἰ άαπι 
νοτέγιτη ἃἰππί. Ραμ ΆΠ. Αττῖς, ΕΠ. Ρ, ἦ]. 43. κὰν τῶν ᾿ϑϑιμίων ἐπ᾽ 
ενυτῷ ἀγῶνα ἄγεσι. πὶ Ἰάςπι τορεεῖς πὰρ ἱπῖς, Οοεπιμῖα- 
ΠΟΓΙΙΠῚ Ρ. 44. ΝΡ] ὃς “74: Με] Ισοτῖαβ ἐγεόζδε πιαπηίηῖτ. Ὁ οη- 
ἵεητῖς Μυεὶις ἀρυιά 5. μο δ, Αρο]]οη. δὰ 1, ΠῚ, Μασαῖος 
δὲ ὁ τῷ περὶ ̓ Ισϑμίων δύο φησὶ γίνεδδ αι ἀγῶνας ὧν τῷ Ιϑμῶν 
κρὴ τὸν μὲν Ἰποσειδῶνος εἴνοι» τὸν δὲ Μελικέρτε. Ἐσράεπι 18 
τείριςεγε νίάετις Βμπίεθ, 1π ΟΒτοηῖςο ἡὔῤηοᾳ ρο}} δμείϊοον-: 
ἕέη, Ἐκ ϑγῃοε]!, Ρ.1δι. Ιϑϑμια χρὴ Ππύϑια πρῶτον ἤχϑη μὲ: 
ποὶ Μελικέρτην, Ιμ ΠΠΉ πε 5 Δυτεπι τοςθρεῖ ἀθοπεδ τιῖι 47. 
μοὶ Ὁ αν εἰ ὁχ ΠΕ πιο πίςῖς ἀριιὰ Ῥίπάἀδτιπι ςοπίδλτ, τὰπὶ 
γαῖ, ηαοά ἀοςει τρίς ΡΕΙοῆτ, ποῆεγ], ΤΥ. ς, ἃ. ἀμπεπιαἄ- 
ἱποάδιπι ἃς αἰίας 1π Γοἰθηπίριι ΤΠ) εοσιῖηι ΡαΠηπι ἀρόπες 5γ- 
τηηϊοΐ., ἐπι ΠΓαϑ » πτυῆοὶ ρεγαρεδαητιγ. νἱ ἀ, Ῥίδτοη. Π6.11- 
ἅε Ιερῖδ. Ρ. 658. Ὑ. Π. Ἡποαιο τείρίοἰοδ ας Ῥϑυ]Ὸ ἀηῖοα πος 
ἢεγ ἀγῶνίας ἐνοπλίῆς χὰ ἀγωνίας μωσικῆς ἱπεπάοπεπι ξλεῖ- 
επ5, ε Ρεϊορί5 Ββοποτίδιις Ραινδπ, ἘΠΑς. 1. Ρ. 1όο, τὰσώ- 
σῶν προτετιμὴημένος ἐσὶν ὁ Πίλοψ χο Ἠλείων ᾽ ὅσον Ζεὺς ϑεῶν, 

τῶν ἄλλων. ἸθΙάεπιαιδ Ρίμτα ἀξ τε ΠΊρ]ο ὅς ἵδοσῖς εἶπ. 
ΟΑΡ. ΧΧΧΙΙ. χ ὑκήχϑῳ 1 πιεϊίον δες Ἰεϑεῖο, ἀμλπν 

εχ ςοἠά, ποῆτίς5 τεϊιοσδυίπιι5. Ῥείότος ἐἀ 4, μαδεδὰπι ἐ- 
πήχϑη. ἴ)ς Ρῃταῇ νἱὰ, (841,1, ς. 1. ποῖ, ζ, 

ἔφηζι98 

ἢϊα Αροϊϊοηιο ᾿δογιπγῖς νἱϑταςΟ, 

ἌΡΨἊς 

τα 

ΠῚ 



ΨΥ ἢ 
ὑηνν 

ἣν 

ὮΝ [.1Π.. -..3. ἈΡΟΙΠΙΟΝΙΙ 

Ἐρηῇις 3 (αἰ απππίαπειτ, ᾿παυῖτ,ο Ποίρες, γας- 
φογαΠι σεηΐοπα εχ Αδργρίο {πὶ πιὶς νοητὶ- 
της, {εἰρίος δέος ἃς ἀρίβηΐος οἴ ἀϊξτταπ- 

᾿ τ68) ἱεραπηηιιο. ἠδ (Δογ ῇς 15 την ΠογΠατις διι- 
τργό5, Πῃοτγαιιοῦ Ογαφςογιι πλογίθιι5. Πης το- 
ςερζὰ : Ογαάθςοβ νΕΓῸ ραγιππ (Ὡποβοῖῖς ἀϊσςηζοο, 
{ξὰ ργοζογιος ποηλπες ας {πγΌ! 405, τοτάτπ τις 
ΔΠΑΥς ἰδ ΠῚ: {|ΠῈ νεΓῸ ξαυ]άΐογοβ. πιοπῆτα- 
416 Ππρδηζαβ, ΠΙΘηπΙςο5 ἰζοπ. ἧς πιεπάϊοῖ- 
ταῖομη Ἰφέϊδηζος., ΠΟΙ ΓΑ ΠΉ ΔΊ ΓΕΠῚ ἀθοοΥ4ΠῚ, 
{ξἀ νε ξυγαηζεβ νεηϊαιῃ ἱπιιρηίδητ. [Π1|5 ατ- 

ο΄ ρΠ ΕΧ τα προ. διά ϊτ5.. ντηῖε Ποποίατιίς 
ριιά οος5 Πυάίιπι γαῖοας ὃς ργοδιτατὶς. ἰδΠ1. 
πᾶς Οταοςῖς ρ]ασαίιπ πῆς ργδερθο, {Π|ηπς 
νὰ ἀτης Δι! ἀοητιιγ ἰαγσίοῦ., πος ἰτεπὶ νὰ ρεῖο- 
ΤῸ ἴῃ ΘΟΥΙΠῚ σταταπὶ ἃ βη6 ᾿ἴσθαΐ αιςημ!α 
Ῥγδοῆατα Ῥοῆϊπι, Δεργρεϊ σης νε πὸ Πήες 

ΠΑΡ 5. 8 Βιαρβατηγ, Τιπὶ Ιγο 45... δὲ 
Οοχ, ὑπω οἰ αὉ Αορυραῖς 

ρίᾷϑ ΠΟΙ ΘγδῚ : ΠΙΠΙΠταιπιοη ἐς Ογαε- 
64.) ἄοπος [α}15 ΠῚ οὈτίηρογοῦ 

ΓΟΉ[ΠΙΑτΙι5, 56 ( ποηίδιη 8 νγΟ (Ὡρίςητς 

πο] 5 ἴΔπι 65 ἰη[πτατιις, ππης αηϊάομι Ἴ Δη- 
ὯΙ ροςυΐμπι οπειοίεητίας ποδὶ δ δεπάμπι, 

' ἱπάς ([Ὁπιπο ἱππ]σείππιβ. νὰ ΡΟΠΊΠλΣ αιας 
' ᾿ποέϊῃ ρογαρεηάα ἤππε ρεγῆσοτς. Οἴδθοο- 

ταιπι νοτο ἀοέϊγίπα (ἀτηρ ΠΠΠπ|α αυζοπι οα οἴτο- 
᾿Μηηππὶ ἀ118 6 ἸΠτοΥ πποστα ο5 Πα σθητηγ) οσὸ τὸ 
ἱπηρίεθο ἰαθτιπι., ααοτίοίςππαιια ἤπις να ποσί. 
ἩΠίζχες ἀϊξξῖ5 σοπυτιῖ5 ργαθῖ ας ργίπτις ἱποαπη- 
οδεηϑ ρ]ἰαΐαθ, πιας Ιαγρῖτε οαπέϊος ροζαμίε: 
1θογαιίτον ἐπί πν ἰατίςος Πἰππίτεο δας ρογίηάε ας 

Ὑ΄  τξανζεμαηυε., 

ἈΡΟ]]ΟΠῖιι5, ἀπο εἶδα παπησιε σϑιιᾳ Πυϊι{π|ο- 

οἴη δὰ ςοπῆίταμπης Ταηζαϊιπι. ἀπο. Ὁπιηίμπι 
᾿Πηοιτα!ππα 116 ΓΠῸ ντάσαι πα Γι Π. 
ἐΟἰ ΠΕ ΠΊπΊ. ὍΤΙ 

ΠΟΧΧΧΙΠ. Ρ ΟἴΟϑ5 διιζοιη (ΟΥΓὰ Θχοθρι ἰθέξι5., τος ἰρίᾷ 
{δ ἤγαιιογαι. Μεαίφαις νδὶ ποχ δάπιοπίῇοι, 
ῬχΙΠγιιηι Πιγσοηξος γα μη [0]15 ΠΙὈ]1πης5, Πςιι- 
Τὶ τπογιάϊς, ΠγππΠὶ5. οἰ εδγαγιης: ροῖοα Ἀορὶ 

2 εδὲν ὑγιὲς ἄνω φάσκοντες } Υἱ 4. 44. ς, 28. ῃ.2. Σ 

3 ἀναρχίαν πᾶσαν ] πεπιρε ἀεπιοογδτίςα τεῖρ. ἔοτπιᾶ ἴῃ 
Πετίαιις Ογαθοῖδε οἰμῖτατιθιι5 ΟΡ τίπεδατ, 48, ἱπιηῖ.» 
ἔν αἵϊ5, ἀναρχίας Ὀρρτοδτῖο ἀεμοπείατιγ, Ηΐς γεγο 
τρῇ νοςᾶηξις Οταθοῖ ἀναρχία τοῖᾶ. ΟἾκὰ ἀἰδὲ ΡΗΠοἤγατο Σύ- 
βάφις ὅλη Ἰαπιεπίς 5. δατίτιςο τῖχα ἀϊβίαεης., ϑῖς δ ΕἸΝ. ς. 
3. ἐπὶ αὶ 1δεγαὶ 5 πτ, ἀσωτίαν κρὴ τρυφὴν ἀρὰ τά τοιαῦτα ἡ- 
γόνα αἴτ. Εἰ ἢς Ἀοπιαπὶ φιοαιιε Ἰοηπιητατ. Ῥειγοπίμδ: 
ῥίρο» γος ῥογμο: τοι εἰἠδογ εἶδα, γον: ἔγονγιο, 1, ε. Βοπῖο ἰη ἀϊ- 

τος ἀρογαϊιβ Τογεπαϊς τοῦ ; ἢς Ἰρίτυγ μἰς Οταθοῖ ἀναρχία πῶσα 
͵ φργαγ 4 5 1. ε. ῥογαίσιον 4ιεὶ ἀγιαγοθλα ρεγρείπα ἰάῥο-. 

γεηί. εο γεγο τεῖρ. [ξᾶτιι 4μο 4 σοπιεπτις ΡΟΡᾺΠ εἤξεης 
τεαμςηζαϑ ) ὃς μιᾶς γΟρΑΠταΓ φογπήεία, ξυγκλύδας ΡΟ ἀπτε 

Οτας τ» ἢ. 6. ογεηεόγιἐϊομία ἀρερέες. Νεπιρο οπιηΐᾳ 18 
ἴῃ οὐΐο δατθατῖς, ἴῃ υΐδιις γάτα 4114 (Ὁ οἱοτατίς οἴ] ἔοτ- 

ἴπ οηείδι5 [0] (ςαευτίοπείδιι5. Βιδταυζεπι ὅζος 

᾿ἀϊ ςοπιροιδιο πα 9 οἵ γορετια: ρίποθγπαπηαιιθι 

στιὰ, ἢ οἢϊςα. ' 
γ Ἰλοτησία ἢ νἱά. ἔιρτᾶ ς. 27. Ὧ.11. δζ τασῇιπι 1πξ, 

ς, γι. δ. 1. ΥἹ. τα4.. ἐχ ῊΥΝ 

5 ἐς τὴν ἐν Ἡ ἼΒΕΕΙ. Ἱ. ς,28. ἴπ ςοπμΐμίο Ῥαγλ- Ὁ 

ΤΑΥΑΟΝΡΕΝΟΘ ΜΒ. 
͵ "5 “ Ἁ ὔ 

χες; διωξαλλεσιν, εἶπεν, ὦ ζενε » τὸ Ἑλλήνων 

ΠΣ 

γένος οἱ ἐξ Αἰγύπ!8 φοιτῶντες ἐνταῦϑ» σῷφᾶς 
᾽ , ᾿ ᾽ ΄ 

μὲν ὠυτεὶς ἱερές τε καὶ σοζδξς ἀποζβαΐνοντες, καὶ 
͵7 Ἶ Ν ΄-“ « Ἢ 

γομοϑέτως ἣν τε καὶ τελετῶν, ὁπόσας γο- 
ε ᾿ ΄ὔ Δ « ᾽ν Φ 

μίζεσιν οἱ Ἐ)ληνες" ἐκείγες δὲ ἐδὲν ὑγιὲς εἰγῶς 
Ρ ΡΟΝ, ,΄, ὔ Ν 

φασκοντες᾽, νὰ ὑδρισας τε καὶ ξυγκλύδας, 
Ν ν ΕἸ ΄, - 3 Ν ͵ ἣν 

καὶ ἀνωρχίων πῶταν᾽, καὶ μυϑολόγως., καὶ 
͵ὔ Ν δ Ν » ͵ 

τερωτολόγδς » καὶ πενήτας μεν; ἐνδερογυμένες 

δ “ε ᾽ ς πον... ςᾺ Ἵ ͵ 
ἐτῷτο, εχ ὡς σεμνὸν, ὠλλ᾿ ὑπὲρ ξυγγνωώμης 
“ , »ν ΝΟ : ᾿ -“ Ἀ Ἢ 

τῷ κλέπηειν. σὲ δὲ ἀκδων ταυτω; καὶ ὁπῶς ι- 
" Ρ' 7 

λότιμοί τε καὶ χρήςοί εἰσὶ» σπεένδομιαΐ τε λοιπὸν 

τοὶς Ε)λήσι» καὶ δίδωμι ἀυτοῖς ἐπομνεῖσϑαΐ τς 
ε ,»»-ν 4, ΤῸΝ ,ὕἷ νὰ 
ὑπ᾽ ἐμβ. καὶ εὐχεσϑαΐί με ὑπὲρ Ἑλλήνων ὅ, τι 

͵ὔ Ἃ ͵΄ «59 “5 -“ 

δύνωμαι, καὶ τς Αἰγυπήιες ὑπ ἐμξ ἀπ ςει-: 
ε ἃ, ,ὔ ᾽ Ἁ » πὴ ξὺ 

σϑαι. ἐὶ δὲ Ιώρχῶς, καὶ ἐγὼ» εᾧη,ὦ βασιλεῦ, 
3. ἼΔΛΟΥ “ ᾿ τῷ Ν,ὕ Ὁ ΥῊ  “ἴᾺ, 
ἐγίγνωσκον ὁτι σῷ τῶ ὠτώ διεζβιϑορεν ὑπὸ τῶν 

΄, ͵ὔ ͵ὔ Ν ε Ἁ ᾽ Αἰγυπηων τέτων: δὶήειν δὲ ὑπὲρ Ελλήνων εἐδὲν, 
ΤΩ , , , Ε ᾿ 
ἔσ᾽ ἂν ζυμρελξ τοιέτε τύχης. εἰλλ᾿ ἐπὶ βελτίων 

πα, εὐ (Ὁ) Ἶ - “ ᾿ εν ς γέγονως ὑπ᾿ ὠνδρὸς σοῷξ;, νῦν μεν ἡμῖν. ἡ Ταν- 
, ͵ 

τάλξ Φιλοτησίω ἡ πινέσϑω, καὶ κωϑέυδωμεν, 
δ ἡ ͵ ἢ , δ τ ον 

δι ἃ χρὴ γύκτωρ σπυδώσαι. λόγων δὲ Ελληνι- 

κῶν, πλεῖςοι δ᾽ ὥὅτοι τῶν κατ᾽ ὠνθρώπες, ἐμ- 
Ν Ω Ν ᾽7ὕ ε ᾿ 

πλήσω σε λοιπὸν ἐγὼ χαίροντω , ὁπότε ἀφίκοιο. 

καὶ ἅμα ἐξῆρχε τοῖς ξυμπόταις » πρῶτος ἐς 
δὶ 

φιάλην κύπηων", καὶ δὲ ἐπότιζεν ἱκανῶς δὶ ὦ. ἢ 

οἱρ νᾶμα ἐφϑόνως ἐπεδίδε “, καϑέπ ο δὴ 
τηγαΐοις εἰγαδὶδομένοις. ἔπιέ τε αὶ Απο)λώ. 

ς, ὑπὲρ γαῶρ φιλότητος Ἱνδοὶς τὸ ποτὸν τῶτο 

ἐυρητάι: ποιῶντοι δὲ ὠυτῷᾷ οἰνοχόον Τάνταλον, ἐ- 

πειδὴ φιλικώτατος ὠνϑιρώπων ἔδοξε. 

βάτῳ δὲ ἀυτὲς ἐδέξατο ἡ γῆ ἐυναὶς ,1 ὡς 

ἀυτὴ ὑπεςόρνυ᾽. ἐπεὶ δὲ νὺξ μέση ἐγένετο, πρῶ-. 

τον μὲν ἀνωςόντες τὴν ὠκτίνω μετέωροι ὕμνη- 
Ψ ᾽ “ 2 Ἄν “ -" 

σῶν; ὠσῆτερ εν τῇ μεσημθρίᾳ " εἰτῶ τω βασειλέι 

οἵἴδείηρεηζος ογδίοτες ἀφ ὧν πύκσι κύψαντες. νἱά. [δ᾽ πο- 
ταῖλ. Αραδ Ἐπί. φάϊι Ηϊετοοϊ. ς. ΧΧῚ, εἢ τὴν φιώλην ἐπι- 
χτυπῶν : ἃἴ ργδυαπι 1116 Γἐςυτι5 εξ Ἰδδξ πηι. 

6 τὸ γὼρ νᾶμα ἀφ, ἐπεδιδᾳ } Ποαις ἰπϊτίατον Τἀπίαο 
ὕδατι ΑΡο]Ἰοπίις, ιοα ἤιρτὰ ετίαπι ς.1ς. βιῆις ἀοἴστιδι- 
ἴιΓ) δὲ ρεγ απο ἱμπγᾶς ΑΡΟ]]οπίτι5 ἴῃ αἰΐ αι. ἐρ βοἰατεπι αὰ 
Ἱπάοϑ. 488 ΡοΓρηγγίο ἱπ ἔγαρπιθπῖο ἐς ϑιγρο ΑΙ]εράτιτ: 
νΒι [τὰ ἀς Αρο!]οπίο ποῖτο : γράφων γὼρ τόὶς Βραχμῶτει 
ὅρκον τινοὶ ὀμνύει ψ μώ τὸ Ταντάλιον ὕδωρ, ἕ με ἐμνήσατε. 
Οὐοα 4 τεπ' Ρίαπε |14Π| τγα εἶς Ῥογρῆγτίιις, ὨοπΙρε δά 
ξοπτεπι ἡπεη ἀδπι ἰπ Δπῖγο αἰΐψιιο Ιπάογαπι ρυγίτατὶ Βοπιί- 
παπὶ ἘΧρΡΙ ογάπαλε ἱπίεγιιϊθητοηι, ἘΒιπι; γε ρατο, ἱπεε] Πρ ςης, 
4ιεπὶ [ρτᾶ ἀεοτίρτιπι μΑθ επηι5 σᾶρ, 14. [π|ὸ ὅς ἰπγαπιοπ- 
τμπι {{π|4 4 ΡοτρΡἤγΓῖο ΑἸ] ερΆταπι, ΠΗ νἱάθίισ ἐς Πιπηιμπι οἶς 
εχ ερῖ{ξ. ΑροἹ]οπιΐ, φιας ἱηξ, ς. σι. Οσ σαῖς, οτίδςε νἱτῖο 
4 Ῥογρβγτγίο 4]: 4ιιϑπτιιπὶ πηυταῖαπ.. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΙΙ. 1 ὥς ἀντὴ ὑπερόρνν ] 
δὲ ὑπεςόργυ πόας μαλακωτέρας ἢ αἱ ἐυνα. Ἢ 

1 ὅεπερ ὧν τῇ μεσημβρίᾳ ] Υἱά. πος, ἢ, τὰ ς,14. 

ΩΣ ζυνεγέ- 

ς,27, καὶ γῆ 
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ξυνεγένοντ᾽., ὁπόδω ἐδεῖτο. πωρφτυχιδιν μυὲν ὃν 
“ἤ σσωις 5, ἢ « ᾿ 

τὸν Απολλῶνγιον οἷς ἐσπέδασεν ὃ βασιλεὺς ἃ Φ»- 
᾿ ε , ». δ᾽ γ᾽ δ δὲ λό ““- .» 
διν ὁ Δο)γις" οἴεσίθοωι δ᾽ ὠυτον πε "; τῶν τῆς ὡρ- 

“-“ » »εὐ ΩΝ , ἐν 
χῆς εἰὐποῤῥήτων τήν ζυνεσίων πεποιῆσιϑωι. “9:.0- 

δος τ ὝΌΡ »" τὰ μὴ 

σὰς ἐν μω Ἰήμμερς προσῆλθε τῷ Ἀπολλωνίῳ, 

καὶ ἐκάλει ἐπὶ ξενία ἐς τὸ βασίλοιω, ζιλωτὸν 
8 ͵ Ν ᾿ Ρ ᾿ ) ε 2. Ν 

ἀποπέρλψειν Φώσκων ἐς Ἑλλήνας. ὁ δὲ ἐπήνει 

μὲν ταῦτω. καὶ μὴν ἐπιδώσειν γε αὐτὸν ἐῴασκεν 
Ν ε Αὐνὰ, ἐ 

ἐἰνδρὶ μηδὲν ὁμοίῳ. καὶ ἀλλῶώς., πιλείω “χρόνον ἀ-- 

ποδημῶν τῷ εἰκότος, ὐσ σϑάι τεὺς οἴκοι φί- 

λὲς ὑπερορῶσιϑ᾽ αι δα ν ἀντι ξολῶν δὲ τῷ 

βωσιλέως ρασκοντος . καὶ ἀνελευϑέρως ἤδη 

προσκειμένε" βωσιλεὺς, ἔφη; ταπεινότερον ἀυτβ 

σερὶ ὧν αἰτεῖ διωλεγόμιενος » ἐπι δωλέυει. πτροσ- 

ελϑῶν ὃν ὁ πώρχως, ὠδικξις, εἶπεν.» ὦ βασ:- 

λεῦ, τὸν ἱερὸν οἶκον “, ἀπεγων ἐνθένδε ἀνδρω 

ἄκοντα. καὶ ἄλλως, τῶν προγιγγωσκόντων ὅτὸς 

ὧν, οἶδε τὴν ζυνεσίαν ἀυτῷ τὴν πρὸς σὲ μὴ 

ἐπ᾿ ἀγαϑῶ τῷ ἑαυτ ἐσομένην, ἴσως δὲ ἐδ᾽ ἀυ- 
πῶ σοι χρησόν τι ἐξεσῶν. ὃ μὲν δὴ κατήει ἐς τὴν 

χώρην» ὃ μὲν γῶρ Θεσμὸς τῶν σοζδῶν καὶ ξυνε- 

χώρει τῷ βασιλεῖ ξυνξινεο σφίσιν ὑπὲρ μίων ἡ- 

μέραν. 
ΕΝ ΠΛΉΡΗ ς: ") Ἀ 

[9᾽ δὲ Ιώρχας πρὸς Τὸν ἀγγελὺν καὶ Δάμιν». 
μ ΠῚ -“ »εἡ ᾽ ΩῚ Ν Τὰ 

εἶπε. τῶν δεῦρο οἰπόρῥήτων ὠξιδμεν, καὶ ἠκέτ, 
»-Ὁ ἌΣ Ω ἊΣ 9 ἃ κὺ ᾽ν ον 

τῶν δὲ ἄγλων ἐπιμελᾷ ἐν τῇ κώμῃ. ὡς δὲ ἀφίς 
, Ῥ" ». 7) ὶ 

το; ξζυνιζήσαντες ὥσπερ εἰώθεσων., ξυνεχ 
δι ΄ ᾽ »" ὕὕ Δ " ͵΄ Ἷ -“ 

τῷ Απολλωνίῳ ἐρωτῶν. ἡρετὸ τεἐκ τίγων ξυγκεῖ- 
Ν ͵ὔ ε -" « ἌΡ ἊΨ 

σϑαι τὸν κόσμιον ἡγοῖντο; οἱ δὲ εῷασαν. ἐκ 
, δ᾽ ", Ἵ )ὕἷ Ι ᾽ ,ὕ 

σοιχείων. μῶν» ἐζη, τετ]ἐρων᾽: καὶ τετ]ώρων - 
» ἘΌΥΥ 5 ᾿ ᾿ Ν ΡΝ »[ 2 
ἐᾧη ὁ Ἰὠρχῶς» ὥϑλὼ πέντε. καὶ τί ἀν, εφη» 

Υ ἮΝ Δ Ἅ ἢ ᾿ ΣΝ 
πέμπ]ον γένοιτο πιὡῤῶ τὸ ὕδωρ τε κοὶϊ τὸν τἰερο, 

ΨΩ Ν ᾿ ὌΧ. Ἢ ὧν Ἐν ἈΎΚΤ 5 , ὰ 
καὶ τὴν γῆν» καὶ τὸ πῦρ» ὁ αἰθὴρ, εἶστεν ", ὃν 

7. ὑπερορῶση αι δοκέντας 1 ἔπι ἐρεξζαι ἐριἢο]ὰ ᾿ροϊϊο- 

πῖὶ 44. 47- ᾿ δὴν 
4 ἀδικῶς τὸν ἱερὸν οἶκον 1 ἴλοτα πεῖηρε 10 ἐᾶ [υἴξ ΑΓ}}} ἔτι- 

ἐδαπτιγ, νῇ πείπίποῆι πε ἐπι τπὶ Δ  ἀτιςοτὸ ἰϊςεγεῖ, 
ΟΑΡ. ΧΧΧΙΥ. 1 μῶν, ἔφη, τοτ]ώρων 1 ποη αἱϊεπὰ » 

ἰιαες ἃ Ῥγιϑαφογαεὸ ἠδ εϊό, ΝΥ επιρε δγεφαφον: Ρτίϊηιπη:» 
δυϊβέπι Γετιπὶ ῥεῖ ποῖρ λπιανήμεγοΣ ἀἰεδαῖ, εχ ΠΗ Πιετῖς ρυπ- 
ὅλα, ᾿ϊπεας., {πρετῆςϊε5 λάεοήμε ςοῦροὗλ εἶϊέ δἱεθαῖ: δὲ οἷς 
5 οὔτε ἵρπεπὶ, δέγεπι», ἈΠ ί4πὶ ὅζ ἔογγαπὶ νἱ ἃ. ϑέχε, ἘΠΊΡΙγις, 
αι, Μαιβεπιᾶι.}, ΓΧ. τόρ. ἴγαοτι, 1. ὙΠ, 25. ' 

2. ὁ αὐϑὴρ πεν] διταδὸ 118. ΧΥ͂, ρ. 713. τπῖδσ σέτέγα ἴῃ ἡἷ- 
5 1πάϊ ΡΒΙΠΟ(ΟΡΗΙ οαπὶ Οταδεςῖς Γεηϊϊιητ., πος ἀϊοηις γε- 
ἔετιγ 4ῃ04 πρὸς τοῖς τέτ]αρει φοιχοίοις πέμπῆὴν φύσιν λαπιῖῖ- 
τληῖ, ἐξ ἣξ ὁ ἐρωνὸς ΧΦ] τὰ ἄφρων ϑις ἂς Αὐτοὶ 8ς πέμπῆον 

τι σῶμα αἰϑέριον ἀμετάβλητον αβπουίς, νἱ ἃ, ΤΠ τορεη, ΓΔ ει. 
118. Ν. ς.33. ὃς οτινάλτος εἶτα ἐπαγύατογες, Κόσμον νΟσᾶς 

Αὐϊβοτεῖοϑ5 ἴπ τγαξίδτα ἀδ Πηυπάο ; κόσμος Δυιτδπι ἱρῇ ςοοἸ πὶ 
εἰ ὃς ςοτροζὰ ποσί εἴ.) εχ 1114 πιαίοτία, ὑτ]οςιῖς διγαθο ἠδ 

1..111.ς.34. 

(8 ῥῥφέδιαεγὸ τὴ 15, ἴῃ παῖδας ΟΡ ΚΝ 115 Παρε- 
04. Τητεγβας δαξοπὶ ΑΡΟ]]οπἰυ11 115, 446. 
σαπὶ {ρΊ θΕ 115 ΕΣ ἐρίς, ἤσσαῦ αυ!άθπη 1)" 
ταϊθ: Ῥαζαγὸ τάπτοπ (δ [41 ἀξ τερηὶ ἀγσαῃ β 
Εὐπαι οὑπὶ 115 ςοπληληἰςαθ. ϑιαείπη αἰιξεπι 
Εχουῖο 416 ρεσαδεὶς (Ὡςτί5., δά Αρο]]οηίατη νῈ- 
ηἷε, δὲ νε Ποίριαι [Ἐσυτὰ σοητέαπέγος πιγὰ 
εἰιηι δά τορίδπι ἱπυϊίδυῖς, ἀἀ ᾿πι|ἀ] απ νης. 
δεηοῆς 5 οὐπδίτιη δά Οτγάθόοϑ εἰπτη αἰταἰΠππα᾿ 
αἴξ [γἰ ρο ] οιτη5, ΑΡΟΙΠοπῖις διιζοῖη {Πα Ἀερῖς 
νοϊπηταῖε ςοπηηεηήδια, {εἸρίπηη τατεπὶ ἴγὰ- 
ἄεγε πο ροῇϊ (δ αἰχιτ νῖγο τ]ὰ τὰ (ΠΣ ΠΏ, 
Ῥίδείογεα (δ, ἀϊπεῖης ᾿Δ 1 ἉΠ4Πη ραγ εἤεε ρεγε- 
ΤΙ Παῖι1Π1, ΝΟΓΕΥΙ, ἀΟΠ] ΓΕ ἐξ 05 ἀπησοβ σοητο- 
τῊηΙ ἵείε αὖ Ἰρίο εχιΠἸπηαθιγοβ. Οὐμπαμε.» 
Ἰλεχ {πρρ!τοίζογ μος ἴδ ρείεγε ἀϊσεύέε, ἰασπσις, 
1Π|Ρεγαΐτιι5 Αρο!]οηιο τη Πάγε Ἀοχ, 1Π  τοίροπ:. 
ἀϊε,, αἰ παπλπ5 απατι (6 ἀξοεασ ἀξ 115, 4 
Ροίυϊαι, Ἰοσιιδειν, ἰ᾿Πάϊα5 Πγαῖτ, 80 
Ὠΐξπ5. Δατοη [ἌγοΠα5, ἰΠΙ 4015. 8 
Κεχ, ἴῃ (Δογαῖλ δϑάσπι, ΥἹγ απ ἽΠῈ] 
αθάμποςξηθ. ΡῬτγδογεῦοα σΠῚ εχ [5 ΗΠ Πτ γΠ1|5) 
41 ματα ςορποίΐσιπε, 14Ππ| ΠΟῸΪ ςοππετία- 
ὕἴοποπι τδοιπὴ ᾿πΠειοπἀ2Π1 ὁ το [πὰ ποη οἢξ 
βαζάγαν, ἔοστς. ἤος ΟῚ Τρ αἰ] ἐπποὶα- 
γΆΘΠΕ Αἰ αελαηη. Π|6Ὸ Ἰρίαιν δά νίςατι οἵ 
τερτοίπις,, (ἀρ᾿εηΐατη επὶπὶ Ἰθρὲς πὸπ {πὸ- 
δαπε Κοροπι νλτὰ ἀἴοπι νηΐζαπι ἀρὰ φο511ο- 
ΥΤΑΥ!.. , ἀκ νμεν 

τοιτορσδιῖς ἰρίεαγ, εχ αυϊδυππαιηι τοῦη5 ππης 
τασηάυπα ἑοιπροίτιπι εἢξδ Ὀρίπαγεπγαν ὁ ΠῚ 

δητὶς τεϊροπάογαης, ἈΠ ΊρίταΓ εχ 
ἁπαίποῦ Εἰθιηθητις ἡ ᾿πά 1 1116. ΟῚ ἐχ ἡπ4- 
τιον, τεροηδις δύο αθ. (δἃ εχ ἀμ] Π416. 
Οὐοάηαίη. ἰρίτιγ. εἰς αὐϊπειπι, ΔΡΟΙΟηΙ- 
ἐς αἰχίς, ῥυαείεῦ ἃημᾶιτι, ὧἃὲ δὔγεηγ, τος 
ΤΑΙ] ὅς ἱσπεπι ὃ ΑΘΓΠΟΥ τοίροηαϊε ΙΔγο 148. 

ῥτοαῖς,, ἃς ραυΐο ροΐξ ράτεδίς υἱεθγίαδ., ςδἠςίππατα. Τίς 
τῆλεο οἰκοὶν τῷ παντὸς ὃζ τὸ πῶν γοσδῖμῃγ, γὲ Ῥϑῖος εχ Ἰοθο. 

1. αὰ ςὰρ. ΧΧΧ, ἡ. 4. αἴϊεραεο. ἀπιπιοὴμιδ τὴ νῖτα Αὐτοί 
Τὶς εἰἰπη ὐτοτεπι ζεπτοπτίας ἀε πέμπηη 1112 ἐσίᾳ ἕλεῖτ : ξαὶ- 
[5 σοτῖε πῃ Ε0. ὅ884πε επῖπι ποῃ [πάϊ ταητιπι, [δα ὅς Ῥγιβᾶ- 
βοτας 1]2πὶ Ἀκῆημεδ:. Οεεττὸ εχ Τιπιδοὶ Τνοςτῖ περὶ ψυχῶς 
κάσμω Δ0γ60 Πῦτο, τεπιηιε εχ στο 41 Αὐἡ ποῖος! αὐίοτιθι- 
τοῦ ἀε πτυπάο, ἀϊίετες εοπίαέ, “παῖε Ῥγιπάροτεος οἰ οηθης 
τὰ θλτο 7, τεγγαπι σαὶ οα ολιπι ἴειι μεχαβάγοπ., ᾿σπεπὶ οῖ 
Ρυγαιηῖἀα ἔδει τειγαβάγοπ, Ἀ4ιια πὶ οἱ Ἰσοΐαοάγοη,, δογοπὶ 
ζαὶ οὐταεάγοη, δὲ κόσμον ἀξηΐαις ἢ, 6, Τρ [πὶ ΠΠΠπιΐη “οι ῥοσ εν, 
ἂς απο Ἡϊς ἔδγππο,, ἑὰϊ ἀοἀεοδεάτοη διε δποδαπὲ,, Νεπιρὲ, 
εἴας πδίαγας {Π|ἃ, 486 νάϊ νοσᾷης εἰ επιεηΐα, εἴτε βαῖυες- 
Βᾶηΐξ, ἅιιᾶε οτροτιπὶ ᾿ἰξογαΐη ρτορτίτατίδιις οριπιο τος 
Ρτοίοπιάτγετιιγ, [πιο ἔοτῖς ετῖαπι γμἠγοέρζα ν εἶ φίοῦῃος {Ππ38ν, 
βᾶττες πιιπάϊ αὐ (ο]ιδπῖες, εἴως. ἄρατε εἶτα οοπίοδαηι: ἀὰ 
αῖθιις πγ!εοτιῖ5 μαυς ρβιιοα ΝΡ νότα πιᾶρπιις ΤΟ δηπὸρ Κε- 
Ρίξγας ἴῃ Μγδετῖο ἤιο Οοῆ Ῥῖζο αἰϊριταυίε, Ὅυϊ 

ἴθ 4ιο 

ἰ ; ύ , ᾿ ᾿ ἥ 

Τῶως ἰατομιαϑδά θαπάμηι,, Ῥαμηίῃ ΘΠΙΑ σὴ ὑς χχχινν 
αϊχις, 4} αὐ ἀγσαπα Πμΐπ5 Ιοςὶ δήπηιτίδίαγ ἀϊ- 
ρηϊμ. σοηίδηις., πὰς Ἰρίεαγ ἀςοράαι: «εῖα- 

᾿ ΤΟΓΙΠῚ γογΟ ςῃγάτη ἴῃ νίςο τας παθεῖο, (ιμππ- 
1 νεηηἶει {4 Π115,] ΡΓῸ πιοῦε σοηΠάφητεβ. 

ἴο Ἱπτεγγορδηαὶ ςορίδπι (εσεγιης, [π- 



τὰ 

ΦῚ 
ἿΣ Ἷ 

{10.1Π]. ς.34- ΠΑΨΡΟΤΡΟΝΕΥΣΙ 

εχ πο Πεος οἷρῃῖ σγθάστε [αὶ εῆ. Οὐδὲ ε- 
εἰπὶ ἀεγεπι {Γαππηΐ, τπουτα]α {ππὲ ὉΠΎ1α... 
4146 ΔΕ ΠΕγο ΠῚ γεγο. ᾿πηπιοστα!α ἀγα ἀϊ1- 
πᾶ. ΑΠΓΠῚ5 ᾿ητεγγορσαις, σποάπατη οἰσπηεη- 
τοτυτ ΡυΙΠ ΠῚ εἴθε ῦ ογληὰ ἤπια} Ἔχεζογο, 
[τεἰροπαϊε] Ιαγοπας : πεβαὶις ἀπί πὰ] ΘΙ ΠΊ ΡΕΓ 
Ῥᾶγίε5 ρίρϑίτιγ. Ἀπ μηδ! ἰσίταν ἪἸχῖε [ΑΡῸΪ- 
Ἰοπίας, ̓ ραζαδο ἡπαπάμιπι [ρυϊτα 15, γέ ροη εξ, 
ἢ τεΐξε (Ὡρίαϑ : ἱρίε. ἐηὶπι δηϊπιδητία οπηεϊα 
Ρτορίρηϊο. Ἐεπιίπασιπε ἰρίταγ Ἰρίαιπι ἀϊςε- 
τις, ἀπ τπηαίσιΐας ἃς ξειππθας {πη} πατι- 
τσ νιγίπίαιςο, τείρομα!ε Ιἀγοῃα5 : Ἰρίξ ἐπὶ πὶ 
ΠΡῚ ὦ ΠῚ πὐϊίτιις ραῖτῖβ πλαυυ!πὲ νιφετη ἱπ ρῖο- 
ἀμπιςεπάϊς απἰπταπεῖδιι5 Πιρρίέτ, αὐπούεαιο ἴεγ- 
ἐὰν Πα ἱρίϊπι ἀαγάεπίίογο, αηᾶηι ἀπο ἀϊπεγία, 
[8 αὐθταο ςουηρ βέζαπεαγ, ἀπ: ΠΟῚ Τρ τπ- 
δίτογ ὅς σοφοῖς: πεις ἀδΠιγάππὶ, ΠΟΙ τρί. 

πὶ ᾿πησὶ: Αταιὸ Ποιὶε τπαπίδιι5 ροάιθιίαις 
Ἣ τῇ Εἰ νε ἀπιηγαϊ τπουοδηζ, πεηΐ- 

Ε Ἰητιῖς ἃ πὰ ᾿τπηρο Πτπτ5 Ππ11} πποάο 
ΠΠΠΑῚ οἴίαπη ραγίες., ΓΤ ἘΠ115 πᾶ 

; ΡΉΨΥ ΟἿ 

; Ὅν 
ΜΟΥ ΤᾺ ἀλκὶ ΣΙΝ 

᾿ ὅς ἰητὲν ΡἰΑποιαγιιπὶ σογρογᾶ ἴαστιι ΕΠ πα ἢ οὉ- 

ἐτρν κρὲ ἢ δἰτοι εχ ἀσίπάπε {ΠΠ|5 σοτροτίδας γοριϊα- 
π ἔθιις «αρίοηάο τίς εἴει. Νεπιρε ἔρατίιπι Ἰητογ ϑαίετ- 

παπὶ ὃς Ιουιοπὶ σάρετς ΘΕ 1ΠΊ. ἱπτεγ Τουεπὶ ὃς ΜΑττεπὶ Ργ- 

τατοϊάα » ἴητος Μάττοπι ὅς ΤῈ] γοπὶ ἀοάἀεοαοήτοῃ, ἰπτοτ Τ οἰ- 

Ιυτϊεπὶ δε ϑεηετεπι Τςοίαϑάτοη,, ἱπτοῖ Ν πεγοία “Μετοιτῖ- 

πὶ οὐἰδοάγοη, ϑεὰ ντ ἀὰ ἀοδιεϊπαπὶ ἀς ἀέμπῆη 1Π8 ἐσίᾳ 
τεάεαπι», Ρίφιοποπι ἡποαις εἂπὶ ἀσποῦε., Χεηοοτγατῖβ 

ἐγπιϑηὶ ΡΙ τοῖς αἰ (οῖριὶ, δυτοτγίτατς. ἄστει ϑπιρ! οῖις δά 
ῬΒγίςα, Ατιποῖεῖῖ5,, νυ ΡΙατοπὲπι 4υδλα ες ἐοτρογα ἤἥπι- 
Ριςία, βατανε αἷς, εοοίνηνε πεῖτρο ὃζ αιλταοτ οἰ θπιβπῖα., εᾶ- 
ις γε Πρυτῖβ γ Ες ἃς πάταγα ἕητεῖ [δ ἀἰεἴεγγε. [τὰ ΡΙατοποπι 
«ἰοἀεοαεάγον αρατάπι σοεἶο ἀεα πε, αἰιοτίαπι ἃ ἤριγὶς᾽ ημ8- 

ταὸτ εἰεπιοπτοίιπι, 864 παες ἀοἘΠῃ Νιιπποῆο ἴπ ποις δὰ 
Αἰππιοηῖί νίταπι Αὐἰβοτοὶς (γπιδ οἱίσα πιαρὶς ἃς Ργιπαϑοσίς 

φἃ νἱάεπίην αιᾶπι γεγὰ ΡΙδτοπίς [Ἐπιοητία. Επιπὶ πεπιρεν 
ἀροτίς 'η Τίπιᾶθο [τ ἀοςετο, σοεἶος {μ. 
Ὁΐες εἶτε, νο!απίατο τασπεπ ἀϊπῖπα σοπίϊ 
Ῥυρπαυῖς αυϊπίδηι 114 π| εἤεητίαπι Χοῖ δὶ 

'ᾳσοιτατε ) ἱπάῖςε εοήοπι Ναππεῖο, ΑἸοχάπάοῦ 

εἰι5 σείροπάϊς. ὝΝ 

3 ὃν ἡγῶδθαι χρὴ γίνεσίν ϑ εῶν ἄνα} βέΓ θεὸς Εἰς 1ητ61}1- 

91 ροππιης ρτίπτιπι σοί ἱρίμιπι ὃς [άέγα, αἰϊαθ ἀπεί ας 

Ὑπεοϊορὶς ϑεοὶ ἀϊοιιπτῦτ. Ἀπεπὶ ᾿υσυϊεητὸτγ ργοάϊς, ὃς γᾶ- 
εἴοπεπι εχ ποπιίης τεάάϊε ΡΙατο ἴῃ Ὁταῖγο : φαῤνοντοι μοὶ 

οἱ ἡπρῶτοι ἀνθρώπων δὶ δερὶ τὴν Ἑλλάδα τότες μόνως ἡγδον αι 

ϑεἰςγ ὡσῆτερ γῦν οἱ πολλοὶ τῶν βαρδάφων γ ἥλιον χρὴ σελήνην Κρ 

γῆν κι ἄςρα κὶὶ ἐρωνὸν γ ἅτε ἕν ἀντὰ δρῶντες ἰόντα δρόμῷ 

χθὶ ϑίονταγ ἐπὸ ταὐτὴς τῆς φύεεὼς, τῆς τῷ ϑέεινγ ϑεώς ἀὺ- 

πὲς ἰπονομώσω. ῬΟταπὶ {ΠΠιπὶ τεύρτοιππι ΟἹ ἐπιδη5 ΑἸεχαῃ- 

ἀτίπιδἀπιοπῖς δα Οτᾶθς.Ρ. 16.Ὑπεοάοτίτ: ΤΆ ετάρ.11. Ρ. 24. δὲ 

. Ἐπίεδίις Ρτγαεραταῖ. 1, Τ. Ρ. 29. Διά ΒῸ 5. 4014 επὶ ϑεὺς ἢ. 1, 

Ἰλτοβασι ἱπτο! Πρ οτα ς ςΟἰ]Πρᾷ5 Πἰσεῖ εχ ΠοςΟ ϑεγαδοηῖς 1. ΧΥ͂, 
ῥ.713. νδὶ [δουπάυηι [ἠάος ον τῆς πέμπηης : ᾿ ἐρανὸν χρὴ 

πὰ ἀφρὼ δἰθηὶ αἷς. Ατοςαῖε αιιοὰ [4 ϑεύς ἀρρε!!ἀμετίπὲ 

1πάϊ, [οἸδιπαις ἱπρτίπιϊξ , α αι πὶ εἴ πὶ ἴδογος συ] ἰῖς ἀ1- 

αἰρεθαης, ντίοῖο μος Πἴδτὸ ραἤηηι ἀοςες ΡΒΙ]οἔτατιις ) ἐ05 

πὲ ἔρεόελι ῥαυΐθ ηξὲ 1ῃά!σάτις ΟἸεπιειξῖς Ιοοις : ἐθαύμα- 
δὰν καὶ ἐξ ἐϑείωσαν ϑεύς», ἐκ τῇ ϑῶν ὀνομώσαντες» τὸς ὠςέ- 

φας, κον προσεκύνησαν ἥλιον ὡς ἵνδοί, Οὐὐΐη δεὶρίς Ργιπασο- 

ταϑ, γὲ ἀριιὰ {δ οτείιπι οἢ 11,27. ἥλιόν τ χρὶ σελήνήν κρὰ τὲς 
κλλὼς ὠξέρως εἶναι ϑεὲς αἰχῖτ, εΣ Ἰπἀοτιϊπὶ νε ραζο ἀἰ[ς1ρ]1- 
ἀιά. ΗΙ ἴτάις ϑεοὶ, 4105 οΧ αοίῥένε ἔπιε χηΐμία ἐσίᾳ γ νὲ 
Οταξοὶ νϑῦδης, βεπῖτος Ηἰς εἰἴε αἱςἸάτοθαθ. Νες [Ο]] τά- 
πιεπ ἔοττς ἴ', ϑαπε επίπι φηϊπιὶ ιοαμς Πυπιάηὶ ϑεοὶ 8ι1- 
ἄϊαηι δὲ δωμοδῷ ἕμπι Ῥγεπαροῖεῖς,, αἰοά ἐπε δῆ πιιῖπι ἐῇ, ὃς 
γεὶ εχ Ηϊεγοςὶέ δὰ δὔγξα  ἁβλεῖπι σοπῆας, τιπὶ 
Ἰηάῖο, Ῥγιμαροτας ῥτάςςερ ). 401 γεῖ πος ςοτροτίϑ 

ἙἘὸϑ ἐπὶ 

Ε'.. 

ἸΤΥΆΝΈΕΈΝΝ δΊΤ 5. 129 
Ὁ ᾿ ΤΑ ΝΣ Ἢ πϑωςς ΜῊ ι-- 

ἡγέσϑαι χρὴ γένεσιν 9 ἐῶν εἰνα)΄. Τὰ μεν γαρ 
ΒΕ ἘΡ ἐπα τὰ παν ΤΙ  ἈΡΡΌΘΙΕ 
Τῷ ἀέρος ἕλκοντα ϑνητῶ πάντα, τὰ δὲ τῷ αἰθέ- 

᾽ ͵ , Ὁ Ὗ δ ἢ ΤῸ “ 
ρος, ὠϑάνωτα τε καὶ ϑεία. πάλιν ἡρέτο, τί τῶν 

ὲ ͵΄, ΑΝ ΄ Γ γ΄ δὲ ΟΜ .- ὦν 
σοι χείων πρῶτον γένοιτο; ὃ δὲ Ιώρχως, ὁμ8, ε- 

Ἵ 2 ἘΝ Ν Υ̓Ω γα; ΝΎ, ἀρ ἢ ᾧη: πάντω “- καὶ γῶρ ζῶον κωτώ μιέρος καὶ τί: 
ΦΑΝῸΝ 9. Ὅ ἐφ; Ἐν ἕας Ὡ βεΐ, εν 2΄ 

κτέτα!. ζῶον, εζβην ἡγῶμιου! τὸν κόσμον ἧ; ἤν γε: 
Υ δ ε »“" ἊἝ Ἢ μν νι 4 Ν κὺ 

εἐζδη΄, υγιῶς γιγνωσκῃξ. ἄυτος γάῤ ζωσγονεὶ 
7 κ' νᾧ 2. νὰ δΐ -Ὁ Ν ΕἾ " 

πάντω. ϑῆλυν δν ὠὐτον καλῶμεν. ἢ τῆς ὧρ-: 
͵ὔ ν᾿ ΩΣ .5 ν᾿» ,ὔ - 

σενὸς τε καὶ τῆς ὧὶ εγῆης Φυσεως ΔᾺ 
ΦΩ͂ ΠΡ ΔΡΊΣΙ π- ᾿ ᾿ς, ΣΝ ΝΕ ᾿ 
δοῖν, ἔζη" ἐὐτὸς γὰ ᾿ἀυτῷ ξυγγινόμενος, τὰ 

Π Ν ᾿) ᾽ δ 
μητρός τε καὶ πῶτρος ἐς τήν ζωογονίαν πρώτ- 

ΣΨΗ “ ͵ ε »"“» 3 ΄ ἊΨ ἘΣ 
τει Ὁ, ἔρωτα τε ἑαυτξ ἰσχεε “λερμότερον ἢ ἕτερόν 

ΓΈ, Δ: ͵ ε ᾿ Ἂν ᾽ 
. Ἑτερδ ὃς ὡρμότίει εὐυτον κῶὶΐ ξυνίςησιν" Ου7Γ ει: 

γ΄ ΕΝ ς ΣΛΉΡ. ᾽ ν΄ ΄ 

κός τε ὅδεν ἐουτῷ ξυμζυεσθαι. καὶ ὥσπερ 
ΡΥ Ἂ Ν Ἷ “ΠΥ Ζ Ἶ ς »“ ἽὝ χειρῶν τε καὶ ποδῶν εργον πεποίητοι ἡ τῷ ζώξ κι- 

͵ ν. Κ ᾽ “'ἷ΄ -ν εὐ ἢ Ὁ αὐ ζῳ 

γήσις. καὶ ἔνδοθεν" ὠυτῷ γϑς. ὑφ᾽ κὀρμιξ; ὥρως 
ἤμον Τ ἢ ν ᾿ , ΔΝ ὃ ΕΣ 
ἡγῶε ῶΟ Καὶ τῶν μερὴ ΤΣ κοσμδν ἰον τον ἐκεί-. 

ξάτοεγο δάδιις ᾿ΠοΙ ππὶ ἀπ ἰΠηι ΠῚ 9 εὸν ἀϊοὺ ἱρίος ἢ ἤος 
Ἰΐδτο 9εὸς τἀοητίσ ἐπι ργοξοίπ, (οῖτο βὐμοοο 
πᾶς ποίῤεγε τ δυιτ» ΒΟ φορίοὔδιπι πιβοῖς 4.0 ριιτῖοὲ 
Εμθτῖτ, ἐπηρΏΓιτ 5 ΕΠ  ΠΊ ΔΉ ])86 εχ δά τη ]5 του τε δες 4π8ς 
διαϑολᾶτι ἐντὴνγ νεγαρτα Ιο αὶ εράτογ Ἀρο]οπίας, δὶς Τὰν: 
ο[85 Ἰρίτιιτ πῇ, ς. 41, ΑΡΟ]]οπίϊ απίπιας υεολλὸν αἰθέρα ττὶ-. 
δα: ὅζ τῷ ἐν τῇ ψυχῇ αἰϑέρος τπεητο 116..1, ς, 9. ὡς ἀἰϊζδγια 
ὠπόσπασμα αἰϑέρος αιἰπιαίὴ {ξατιῖθτε ἀϊοἴτιγ Ργιμαροταθ αριιᾷ 
Ῥιορεη δε Ὑ ΠΠ,:8. ὅς 31. ΝΡ] νἹάς ἃ νἱτῖς ἀοεξῖς οδίδγιστα 
Νες ποθ του 5,πὰπι ὁπ αηϊπῖα δυπιαπα,, Ὁτάϊπις (ρίσϊτας ἢϊς 
ἐχοϊαετί5, ϑεῶν ὃζ δαεμόγων ἄτηιις ἡρώων ποιηϊηΙΒιι5 νοπίθηζαϑ, 

ἵν 4ιοαις ψυχῶν ποπιῖπε Ἀρρεῖϊαῖ, φλίάμδ οἰπὶ δηϊ-. 
Ῥατατίς, τἀπαιιᾶπι εἰμΓάεπὶ ἰμ 0115. ογεαζισίθς ἀδτοπι 

τα (Ἰλτυῖτ, να, Τα εττ, 1, ς, ΠΆΡ.32. ΠΡδιπὶ Δῃτο ΠῚ ψιοά 
Γ [ΠΥ ΔΊ ΠῚ») 1116 γενέτωρ Ῥγιδαροτεῖς, ΤΙΣ γοναὶ 

ἩΝ αἶμα, . 
{ρίπειια δετθγπιιθ, Π0]]1ι|5 πιάτογῖαε ραττίςορϑ5 ἃς ροτγβε ἸΠ πα 
(ιονός. 

4 ὁμὲ πώντα ἢ ἔς ἔετε Απάχαροταβ πάντ χρήματα ἣν ὃ: 
μὲ νιά, Πίοροπ, 1νεγῖ, 1.11, (εσηι, 8. ὅς Αὐτός αν Ακρ. ΨΠΠ: 
ϑεὰ ρᾶμπἴο αἰϊο ἔδηι : εἰ θη ϊπὶ οογρεηρβια δζ ῥεγχεγόχέᾳ οἴπηϊὰ 
Ἑιιῆς, ἢϊς τοπιροτε ταπτιπὶ σοηϊπῃόϊα εἴτε ποῖα, 

ς ζῶον ἔφ. ἦγ, τὸν κόσμον ἄορπια Οταεςῖς πόσης ὅλες 

ταδίμπι» ΒΊΘτΟΙΙ πιαχίπι ὃς ϑιοῖοῖς,, νὲ 1π το πότυχα ,: 
Οετεταπὶ {4 Α ρο] οὗν ἰότα ἔμπης νοσθα., πιά πτὶς ἀπδῇ, ρτὸ 
απέρεαί εὐσο πιυπάιπὶ οὔὲ ΒΑ οπάτιηι. 

6 ἥν γε; ἔφη ἔφη ἀξεταῖ τη Ἐ4, Μότειϊι, ἀῤποίοιτης 
ΑἸ Διι5 ὃς οπιηεδ Μ88, φυᾶγς ἤ05 αἰϊοάις ἔς γειηδηδυσαΣ 
Ρυτδυ ἤλ15. 

7 ἢ τ᾿ χρὴ ὠρσ'. το κ. εἰντικφεμέγης φύς.] Οἴδεοῖ γπὰ νόος ὧρ- 
ρενόϑηλυν αἰςέτοητ. Οδ(ογμαπάιηι δἰζεπὶ ἤδος ἈΡΌΙΙοΩἰ 
τυσΐαπι εξ ἱπεογγοραπεῖς,, Ομ αν ἐγρε {{Ὸ τρρεγιάίσσ, ὁ ἰέγεἄῦγα 
εἶτα [{ [ἔχω 5. Οὐ ἃ νεγὸ {εφυΐτιις εἰμι δῖν, [αὐ ῃ86 εἰξ, πτμπς. 
ἀιιηὶ ὠὐῤῥενόϑηλὺν εἰς ΔΠΠτπιδητίϑ., πρὸς ἔνδειξιν τῆς πάντων 
φεννητικῆς ἐσίαογ νῖ Οτρβοιπιν 4αΐ Ιου οπι εἰῤῥενόθηλυν νορά: 
ἐἀογατπτογργοϊδθιτ )ΔΑπιαίςί5, ΙΠια ἐριτπετοπ 45 Οτρῃεό 

δοςερις Ρίεμἀο Ηέτηε5 ἴῃ Βοςπιδηάτο, Βοτχείπθης αιοαιὲ 
δὲς ΟτρΠεὶ [τ ἀρυνὰ Ργοοίιπι ἃἀ ΡΙαϊοπὶς Τἰππαδυπὶ Ρυ 95, 

Ζεὺς ἄρσην γένετο Ζεὺς ἄμξροτος, ἔχλετο γύαμφὴ, ε 

8 τῷ μητρός τ΄ κὶι πατρὸς τρ.] ἢς μῃτροηώφορα ἴῃ ΟΥρΒΙ: 
εἰς Ιοιιεπὶ ψοςατὶ δ νἱττατεπι ὁταντογενίϑλὴν Οἰοπι, ΑἸεχ; 
διγοπι, Ὗ. Ρ. 698 ἀϊςΐτ, ὃς ἀριιὰ γαάτγοποιπ Υ αἸοτίας ̓δογαπηὶ 
ἀφίοιε: . 3 δ πρΝἢ 

ῬγοφΕΆΣΟΥ βεμλέγίχηηε Πλοηρι Γλέιν βηηλς Ε΄ οὐδὸς. 

ἃ ἔνδοϑεν} ἄσρτὸ “ϑ.ν, ἀποὰ ἴῃ νυ ρατις ὀγαῦ, Ππέ τε 
[οτίδετε ἰπδεθᾶς, Οὕοτογαπι φασα ἢ, 1. ὁ ὄϑοδεν ἀὐτῷ γϑρι 
Ῥ δἴοπὶι εἰ ψυχὴ κόσμξ. : 

Θ᾽ ῳ γξν 



χγό ΡΗ Τ1 00. ΑΥ 
ἧς ἴο Ὁ ,ὔ “ 7 Π Ἂ - ͵ὔ 

γε νξν" ἐπιτήδοιω παώρεχεῖν αὐτὰ τοῖς τικτομες 
ὰ , ἢ Δ ἢ 

γοις τε καὶ κυομένοις πᾶσι. καὶ χορ τα πάθη, 

τὸ ἐξ ἀυχμῶν" φοιτῶντα, κατ ὃν ἐκεῖνες “ἢ 
“ “ ᾽ Νᾷὶ ᾿ “- ε δ Α͂ 9, 

τῶν νξν: ἐπεῖθαν ἐκπεσξσω ἡ ὁἱ τῶν ὧν ρω- 
Ἃ 

“ΓΩΥ ἀτίμως πρώττει. ποιμωίγετωΐ τε χειρὶ ὁ μιῷ 
- -“ » ᾿ “ ἙΝ ᾿,, ἜΝ 

τοὺ τὸ ζῶον, ὠῆλωπολλώις τε καὶ ὠρρήτοις, ὠἰς 

χρήῆτως ἀχωλίνωτον μὲν διὰ μέγεθος, ἐ ἐυήνιον 

δὲ κινείταί» καὶ ἐνάγωγον.. “ἦν 

κι παράδειγμω μὲν ἐκ οἷὸ᾿ δ. τὶ οἰρκέσει τῷ 

λόγω, μεγίσῳ τεῦντι; καὶ πρόσω ἐννοίως. ιταῦ- 

κείσιϑω δὲ γωῦς, οἵων Αἱγύπηιοι ζυντιϑέντες ἐς 

τὴν 9 ἀλατων τὴν ἡμεδαπὴν ὠφιῶσιν, π ῳ 

μῶν Ινδικῶν μὴ Ἐν έν τη: ἐρεῖν ἄν δ ΤΩΣ γορ 

σωλωιξδ περὶ τὴν Εὐύθραν ὃ ὄντος, ὃν βασίλευς 

Ἐρύϑεας" ἐγόμισεν; ὅτε τῆς ϑαλάτηης ἐ ἐκείνης ἦρχε; 

ἷ Ὁ ων πλοίῳ μὴ ἐσπλειν᾽ ἐς εἰυ]ὴν Αἰγυπήΐϊες, 

σρογγύλῃ δ᾽ ὧν μιᾷ γηὶ ψρΊσ ΘΔ: σοφιί ΤΉΤΟΣ 

Αἰγύπῆιοι, πρὸς πολλοὶ τῶν δ, ΕΠ 

καὶ ποειρωπλευρώσαντες ἡ ὠυπὸ “ρμιονίσιις ὁπό-. 
ΙΝ ΝΕ: -“ Ψ: « ͵ ν 

σαι γωῦν ξυνιςῶσι, τοίχοις τε ὑπερώραντες καὶ 
ε. δι. 4“ ἐδ Ἵ ΜΝ “ ἈΠῸ Βα, 

ἱσῶ. καὶ πηξάμενοι πλείῖες οἰκίας, οἵας ἐπὶ τῶν 
͵ ] 

δα, γὺς ὃς ὝΚ ΘΝ Ἂ Ἂς Ἂ 
σελμώτων ", πολλοι μεν κυξερνῆτωι τῆς νεὼς ταύ.. 

πὸ τῷ πρεσδυτώτω τε καὶ σοζξω ὠτῶ τῆς ὑπὸ τῷ σπρ ; τώτε 
͵ Χ δ Ν ᾿ " δ 

σλεΣσι. ποῦλοι ὃς κῶατῶ πρώραν ἄρχοντες .» 
΄ Ν ὃ ΄Ν “ ΠΩ ΑΡΑ "Ἢ δ 

ριφοί τε καὶ δεζιοὶ νωῦτωι πρὸς ἱςίω πή δῶ 
᾿ -“ ΝῚ 7 ε δ 4 

ἔςι δὲ τι τῆς νεῶς τωύτης καὶ ὁπλιτεῦον"" 
, ͵ Ὄ. οὐ Ἀγ, 

γερ τὲς κολπίτας βαρξάρες, οἱ ἐν δεξιῷ τῷ εἰ-. 

σπλξ κεῖντίι, παρατάτ]εσιϑιαι δεῖ τὴν γαωῦν. 

πτππτττττσο 
Γο διὰ τὸν ἐκείνε »"»} πιϑὶς καἰ ἐ ἐκθίνων. ϑὶς 6πϊπὶ ρϑι 
Ροῆ εἴϊαπι ἀϊοίτυτ κωτο τὸν ἐκείνα φοιτῶν νᾷν. Οεἴετιπι 5ε- 
σπῖηδ ρίᾶπε Ἰεβαπτας ἴῃ οτᾷοιἶ!5 Ομαϊἀαίοῖο, ν.35. Εάϊε, ΟΙἐ- 

σιοῖ: Εεγα γοήσος γὰρ πατρικὸς γε ὠυτογένεϑλος 

᾿ πῶσιν ἐνέσπειρεν δεσμὸν πυριβριϑὴ ἔ ἔρωτος 
ὄφρα" τοὶ πάώντω μένη χρόνον εἰς ἀπέραντον ἐρῶντα. 

κρὶ πᾶσιν [ἢς Ἰεβο ΡΙῸ μὴ ἡ πᾶσιν ἢ τὸ πατρὸς νοερὼς 
ὑφασμένα φίγγῃ- 

Ἐε τινα 
ὡς ἐν ἔρωτι μόνῃ κόσμῳ φοιχεῖο ἔρωτα, 

γῆς ἐνέδω πατρικὸς “παάσράς πηγαῖς τε κὶ ἀρχαίέςν 

τι τό πάϑη τὸ ἐξ ὠἀυχωῶν] πες ςοπιπιεπιοτγαῖ πιᾶῖα ργδὲ 
4115. χαοά φοτιιπὶῖη 1πάϊα » [Ὁ}15 δεδιδιιδ πιαχίπιδ ἐχροῆτα, 
ἐτεαπεπάοτα εχίβεγεης ἐχειηρᾶ. 

12 ἐκπεσῦεα καὶ δίκη 1 Ρειίπεητ μὰς Ηεποάϊ γεβροὶ ἐργ. κρὸη 
ἡμ. 250. ἴα. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΎ. τ Αιγύπγια τὰ (οτϊ επάνιπι Ρτο Αἰγύ- 
πῆιοιν 4ιοἀ ογαι ἴπ ρτιε 4. Γεηπιβ Γαδ άει, οπιποίαιε Μ88, πο- 
ἢεὶ δτππδῆς, Ἐλῃάεπὶ εὐξίοποπὶ 84]πιαῆπιθ ΄ποαιις ἱπ᾿ οὐ 
κοὐϊςοὶδ [αι] ἀπποταιιεγθῖ, 

2 Ἐρύϑεας τα ῖερο Ρτὸ Ἐρυϑρῶς» ἡποά ἴῃ ΡΥ, ἔγαί εδ4, 
ὅζ ποπιεη Ἀθρὶς ἐπε ρῆτο, ἃ 0 Ἐγγεύγάεο πιδτὶ ἈΟΠΊΕΠ; ἀε 
πο ϑᾶθο ΧΥῚ. Ρ. 779, Αὐτίαπιιβ ἰπ [Πα οἷς ρ..579. 411 εἶτ15 
{δρυϊοταπιῖ ἴῃ Οαγαξβα τη] ςοπιπιεπιογαάῖ. Ἐρτερὶς βγπιδξ 
Βλης επιοηἀδιοπεηι; 480 ἃ ἴῃ ς.59. ἀἰςὶς ἀς βεγιβγαςο πιᾶγὶ» 

Ἶ 

5 ῈΕ: ΝΩ͂ Ἅ ΔΑ [10.Π|. ς. 35. 

τοριηῖαγ ορε (εἰ ἰρίᾷ δοςοπηπιοάατο τος, 
Βι5 δ Βπο πα 5. ὃς παίοίτιτίς οἴημίδιις . Ἰρία- 
ας οείαπη Πηα], αιι86 εχ ΠΙΠΊ}15. (015. {πε ἀγ- 
ἀρτίθιις, δμίμηβ πιαηαϊ αἰγίροηςε. εἰιςηΐγο 
“ιρείας αἰαρῇι ΟΧ ΠοπηϊπιΠῚ σΟοία [γε ἴῃ 

τη ]]ο ργοῦο Παρδίαγ, Ἀδρίταγ ἀπταπιὶ ποῃ.» 
νη τηδηιμ μος φηϊπηαὶ, [4 πγηϊτῖς ἴαμα ἔαῃ- 
ἀο ποῇ αΠΠαμοπαϊς, φηΐδεθι ψεταγ : τοηοαας 
ςμ πὶ ςοογοοτὶ πι}}|0 ροΙς ρρόρτεν πιαρῃίτια!- 
ποπὶ νἱάφατιν, ἕδος ταπλθῃ τρβίμι, ὃς απὰ- 
σαπα 16 ΤῊΝ ἵ 

γι ΔΠΓΟΠῚ 4 ἰῆατι, ὙΤΒΜΙΝΝ γοργδο- ς. ΧΧΧΥ͂ 
(ξητοπι (Ἀτῖ5 ποίζίο, νεὲ ψιας (ὩὈ]ϊπιῖο ππαχίπτις 
6ε,, ποῆτίηας αηϊπηΐ ἰ Πιρογος [ουίταζοπη. ΕΠο 
τα πο ΠΟ 5 ΘΧΟΠΊΡΙΙ ἰΙοσο παιι15, ἡπαΐοιη Αο- 
ΘΎΡΟΙ ἀεάϊβοαγα [011] ἱπποῆταπι ππᾶγα ἄςαιι- 
σμηϊ πιογοῖθιις Τπάϊοῖς ΑΕΡΥΡ εἴας Ῥεγπηι- 
τΔΠῖ65, ΟΠ ΘΠΙΠῚ Δητίηα ἰῸΧ χε 
ὉγΟ πιᾶτ], αιιΔπὶ ἘγγίΠγᾶβ ἈῸχ ταῖτ, 
ΠΉΔΤῚ5 ΓΘηΟΓΟς ἀΟΠΊΙΠΙ ΠῚ; νε πο ἴῃς; ἃ παι 
τλᾶτῈ ἱΠρτο ἀογετιγ ᾿Αςργριίογαπι αἰ ἰημαπη, 
νταιις ὁπογαγία παιὶ ΝΠΙςᾶ ὙΓΟΓΟΠΓΙΣ 5 παιῖ- 
δἰαπὶ ταἸΠάς. ἐχοορὶταπιογιμης Αοργρεῖι, φυοά 
μαρς, ἄρον. Ἰάδγη ἃ τι ἰπ ν ἄιηξ νίςοπα 
[ἀρρίεγεῦ: ἰατογιδυαιις. εἶμι ςοπῆτγιξες ὁὉ- 
[Ἐγιαία ἢ ὑγορογτοης αυδο, Πϑιΐ σΟΠΙΟΠΙΓΟῚ, 
ναίϊαμι ταπιθη ἃς Ἰατογίδιις πποϊο με νδ φῆ 
ἧς τλα]ο. » ΠΟΠΊΡ ΕΓ υαιις ΠοΙΠΙτΙες ςοποίαιι!- 
δι, υαΐία αυϊάοπα ἴῃ τα δι ατὶς ἤογὶ (Οἱςηῖ, πα- 
ὯΠῚ1Π4 ΡΪτΓῈ8 ΒΕ ΟΓΠΑΓΟΓΟΣ ψεμπητηγ, νΗΪ ἴα- 
ΠΊδη ῬαγηΓο5 411 φείεγος δείατε., ἃς παῖς 
ΒΆΠΩΙ ρογίτία ργαθοςαίρ, ταθτὶ ΠῚ ἴῃ ριὸ- 
τῷ {ππῚ᾿, ἀμ Παιιῖς σπγίιπη ἀϊτίραηγ., Ορεῖ- 

ἱ «οχιουτ πη! παπίας οἰζοα γεΐα ἐϊ- 
ἙΠημε ἴῃ παὺΐ εἰἴατη ἀγηα- 

παι ςοηΐγα ΒΑΓΡΑΓΟΣ. ἢπιις 
ὈχΙΓα ράΓΓΟ ΠΟΤΟ 8 αϑείάμη: [ι- 

ῬιΡΠΑΠῚ ῬΑγαίαΠῚ ς εξ παπθῆι Οροτ- δίταπε, δι 

ὠνομείάν οι δὲν ὩΣ ΕἾΠΟΝ, ἐπὸ Ἐρύϑρα ἃς τὶ φηἰπη αὶ ἰπαυΐα 
ΡΒΠοβτατιις. ἄποη δος ἰοςοῦ 2 

3 μακρῷ μὲν πλοίῳ μὴ ἐσπλεῖν 1 μακραὶ ἡ, ἰοηραετ πΑιιο5 Πιπε 
δείϊίεχε, γι οἴεπάϊε 5 ΒΕβὲγ, ἂς ψαγῖοι. πδυῖμπη α1ΠΠ τπίτ, ἃς 
ΒΆ]Ιι5 εἰς τὸ δια! ΠΡ τηΐς, φυΐθιις, Τα δα [ἰττοτὰ (μα. δρ- 
Ρεΐϊετε ργο μι δπεγῖς Ἐτγγτῆγ5, ΟΠΟΓΆΤΙΪς τα ητιπὶ 1114 ΠΡ οτταῖς 
ΡογπϊΠᾺ., πεπιο ποη νίάοτ. Ὀθιεγα πὶ Ἡ81}15. Ασργρτίας 86 
ἢϊς ἀε[ογιδίτας ταγῆιβ πηξητῖο ἐπᾷ, Ι, τό. 

4 παραπλευρώσοντες ἢ πλεῦρεη ἃς τοῖχοι παῖς, ἐς ααῖθας 

ϑι1 446] ς ἀυτεηι ἢ ΠΌῚ νυ] ἸΑτοῆδς: ἰάτοτα παυῖς ταμῖτο 
πιδίοτα βμϊΠε ἡμιαπὶ ἴῃ οτάϊπαζῆῖς» γετάπιςῃ 6 486 γοσαῖς 
τἴταγ ἐπ Πϑυϊθ5 ργΟρΡΟττίΟ ἰῃίον ἰαίοτα ἃς το] ιαιᾶς Ρτιοθ 
ζογιάγογασ, 

ἢ σελμωότων ] σέλματα Ἐαυβαιβῖο βυτοῖς 441|. π΄. Ἰρῖτὶ 
Ρ: ΠῚ. ἸΟΣῚΙ, τὸ μεταξὺ τῶν τοίχων τξ νας; τάς τς ἧς ζυγὸς [ σες 
λὶς γοφατηγ, 864 ἴάπιςη ἀχὶ ἱπίοβτα πφιιῖ5 σέλμῳ νΟσδταγ, τοῖς 
ξοάεοηὶ 441], ο΄. ». 1032... 

6 πολλοὶ δὲ κατοὸὶ πρώραν ἄρχοντες] Ἰαιοΐϑη. ἴῃ Ιοις Ὑτγα- 
8οοάο πρώρας ἐπιμελητ, πιοηηῖπίς κὸν τοίχῳ, ἄρχοντος. Ἐς 
σιῆαμε τούγῳ ἀεχίγο ἃς Πηϊῆττο ἈΠΔα ι6ΠῚ Ῥγαςβιη1Ὲ ὦ βέμντα 
Ῥεῖ εχ εράςπι,, 
ἢ γαῦ τοι πρὸς ἵφίᾳ πηδῶ ᾿ Ῥτίογος «46. ναῦται» κὼ πρὸς 

ἱςίᾳ πηδῶντες. Νοϑ 4 οχίροθας ὅς οοα, ὕτδτιϑ]. 
βθεπια δεν ἔμπημρ ἰξομῖ. 

τεῖ, 

Ῥϑυΐο ΝΠ ἔμπης: Πίης τοῖχος ἐυώνυμος κρὶ δεξιὸς ἃρμά. 



{Π|.ς.5..-.ῳ. ΑΡΟΙΙΚΟΝΙΙ 

τοῦ, ἢ ἐο5 νεῖ δάπιειία ἔδοίοητος ἀεργαεάδη- 
1 1Πατι ΠΡ 40 Ἰποοίϊοτῖε. Ιάσμα οΡεπεῖε ἴπ 

τασηάο {Π0 οχιΠἰπλαπιάτιτη εἰ, ςοη Πἀογαπειθιι5 
Ἰρίαπι παιιῖς ἱπίϊαγ Παδέπγοπη. ΡυΙΠλμ5 οηΪπὶ 
δς ρεγ ἐπ ΠΠτηι15 ἰοςιι5 ςο το ηάτι5, Πυῖτι5 
Δηϊ 1415 σεηίτοτὶ. Εἰ ργοχίπημβ Πβόγαπη εἴ, 
4 εἴτι ραγίθβ σι θογπδης. ῬΟγάγαπι Ἐπὶ ΠῚ 
ῬΓΟθαπηι5 ἀοεἐγίπαπι , “πα η10 ΡΙ ΓΙ ΠΊΟΒ ἴΠ. 
ςοοἷο πάει 605 εἴα ἀϊσμηΐ, πιαῖτοβ ἐπϊδπὶ 
ἴῃ τπατὶ. ππμϊτος ἱπ Παπηπθιιβ ἐοπεϊδυίαιιε.. 
1Π ἴογγα Ῥγαοζογοα Πλυ]ΓΟ5, ἱππῸ ὅς οἤς [1 τοῦ- 
τὰ. Τοτὰ νοτο ἰηξογα ̓  ἢ φαϊάθπῃ Πης,, 4ιοηι- 
41 ποιγεπάα αἴης οχίταἰα ςαππηΐ) ἃ το] - 
4110 πηλππ0 [ΘοεγπαΠλ115. 

ΧΥῚ, ΙΓ ἀϊβεγεηίε Ἰπἄο πιϑηζε πιοίιπι [8 ̓ θαΓΙ5 

(λίετον Ργᾶς ααπηϊγατίοπο; αἴηιο γε Ποπηθηζοῦ 
ἐχεϊαπιαῆξ: πιηαίατπι ἐπὶπὶ ρεγίιδάογα ΠΌΪ 
Ῥοτυίῃιο Τπάμπη δοιίααο 1πΠΠτογὶς Ογδοςῖβ ργο- 
᾿ἥξεγε ροχῆς : πεῖς, νας Ἰπσπαπι ποίεε, 
᾿τληῖο Πιιπιίης ἄς εἰοσαητία Ππαες οἀϊΠΌγογε νἂ- 
Ἴεγο. «Περτγαράϊςας νογο ἰρίϊας οδταταπι χιο- 
{ις δετίπιπι, φιοάσας ἀοϑυγῖπας [85 πο Πης 
παπιῖπε Ῥγοίογγο Πτ ντι5, ΑΡΟΙ]ΟΠτμπι ἀιι- 
ται, πιοάςιο ὃὲ πο ἤτορίζα νεγθα [ας ητε πη, 
φχοξβοις [αἰτ τπαϊ πυῖτς γε Πιρία Ιερεπάο, δ 
᾿φιοιείξιπαις [ξάφης ἀἰἤδγεγοῖ (14 αὐτοπι. 
{τεαξηζογ ἔοῖςθαῖ ) {{π|ΠΠ|πλαπὶ Ιαγο ας νἱ- 
κι εἴς, 

γωκ. 

ΟΧΧΧΥΙ ὅθ. γεῖο εἰίαπι, {ιᾶς ἀϊδϊα πιεγαηΐ, ρτο- - 
τα 14 Πππρτα ἀρργοαπεθι5. ταγίαπι ΑΡρΟΙΪο- 
τἶτις ἰητογγοράι, νΕγαΠη ΠΊΔΙ ΟΥἰ5 ΠΟ 5 εἴα 
Ῥυκαγοηε πιάτο, 4Π τεγγατη ὃ Τῆς [αγΟΠ 5, { 
Γυπῇ πιατὶ αι! άοπη, παῖς, τΕγγὰ σοπιοηἀ δι, 
πηαΐογ ἐγ, ᾿ρία βηὶπὶ πιᾶγο σοπΈΠοε : ΠΟ 
οἰπὶ νηιογία πα [δ ΠἸΔητῖα σοπηραγείιγ, 
τουγατη πιπογεῖι αἰ χογπλι5. παπισηις ἰρίδπι 
εεᾶπῃ 4ητια {π{π|πεῖ, 

8. πρ᾿ τ τελεωτ. ἕδραν ἐποδοτιθεῶ 1 εαπινετο {0]επὶ εἴϊε νε- 
τογιπε πταϊτὶ οτεάίάοτο : ἰπ 40 ργοῖπάε τρί εχ πῦρ : αἰσθητὸν 
τπεπιρε η0 σογρογα ἔοιιεπτιτ ») νοερὸν ἢ, 6. ΤΡίος (ρίγίτης δεά- " Ῥέ4 δ 
2ος ἴῃ ἴοϊς συπὶ 60 Βαδίταητεβ,, ὅς νοητὸν ἢ. 6. {ϑμρηγρεργε Π)6- 
ψιῶν ἀσποίςεδαπι ΟΠα  ἀφεῖ. Α 4ιυΐδιι5 1 φοσερετιητ Εοἰοέϊὶ- 
εἶν Ῥγοο 5 Ηγπιπο ἴῃ Οἱ ςπι, Πυ]Π!απιις οτᾶτ, πὶ Ἀερεηι ἴο- 
ἰεηι. χε. τ ἣν ἈΝ 

9 περὶ γῆν] Υἱ 4. Ἠεἤοάιι5 ἐργ. χρὴ ἡμο. . 250, (4, 
τς τὸ ὑπὲ γῆν] ἀϊομπτεις ὑπόγατα ν 4π8ε ΡοΙ τοῦδε β ὅδ ιπὶ 
᾿ς ἀοοεάμπης 4 (0]ε τεπιοῖίογα. ϑ11ΠΊΠ115 ΠΕΠΊΡΕ ἴῃ {γῆεπιδῖε 
᾿πάοτιιπι ὅς Ργιβαροτγαθοτιπ (Οἱ, τι εο ᾧ᾽ Φ ὅς ρίοδιω πο- 
 βεγ, {Ὁ ρίοθο ποῆτο νπιθγὰ εἶτι5,) γεπιοτίογεβ ἰτεπὶ 48 

ὅζ ϑΔιπγπι5, 4] ργοῖη 6 ἀϊσαπγογ ὑπο γῆν. 
αι εἰπέρ ἐριν ] ἀπδίς ἀε ἐπξέγία, γεὶ νεγδεςῖ ἀϊσιηῖ περὶ 

τῷ ἀδε: Ἰοαυίταν ρεγίπάς ἃς ϑοογαῖςβ ΠΡμβεάοπε Ρ]ατοπίςο. 
12 ἀποτάτ]ωμεν τῇ κόσμε 1 ΠεπΊρε κόσμε ποπῖεπ ὁγη4- 

Ζη72 τιοταῖ) νπάς αοίοἐϊαεῖο, γε δάξο ἀϊιετῇ ἃ κοσμικοῖς θεὲ- 
Ὡεσὶβ ἤπὶ τὰ φρικώδη χο! φϑαρτικώ. ἘΠ᾽ δυιζεπι κόσμος ΟὉ.- 

Ῥέτπῖςο πιᾶρπι!5 οὐ ὶδ το Ἰμτί5) 4ιο υΐψιις δὰ Μίαγιεῖβ οσθεμὶ : ἂν . 

ἐκ ΓΒ 

ΠΥ ΑΝ  ΕΓΝ.5.1 9: ' 127 
“ "ἡ Ω Ν 7ὔ »-“ 
ὅτε ληΐζοιντο ἀυτὴν ἐπιπλέοντες. τὅτο ἡγώμεθα 

ν᾿ ΓΒ Ν Ψ " " »"Ὕ 

καὶ περὶ τόγδε τὸν κόσμον εἰνώι, Θεωρῶντες 
μον ᾿ νὰν δι 
εἰυτὸν πρὸς τὸ τῆς ναυτιλίας σχῆμω. τὴν μὲν 

Ν Ν ͵ Π ἡ Ν ͵ « 

δ ἔδρων οἰ , γῶρ ὁη τορωτὴν καὶ τελεωτατήν εὐρῶν ὠποδοτέ- 
“8 ) “ “ ͵ Ν ᾿ ᾿ ,ὔ 

ον ϑεῷ " γενέτορι τῇδε τῇ ζώξ' τὴν δὲ ὑπ᾽ ἐκεί- 
.Ὁ ὰ ᾿ )ὔ ᾿ -“ “ Ν -“ 

νῃ Θεοῖς. οἱ τα μερη ἀυτξ κυξερνῶσι. καὶ τῶν 
“ ͵ὕ 

τε ποιητῶν ὠποδεχόμεϑω. ἐπειδὴ πολλεὶς μὲν φά- 
ῃ “»Ὕ,ν}7 » ᾿ [ν ᾿ 

σκωσιν ἐν τῷ ἐρανῷ ϑεὲς εἶναι» ποῦδλὲς δὲ ἐν 9α- 
ΠᾺ Ἰτὰ ͵ὔ . Ὁ" ιν λάτη, πολλὲς δὲ ἐν πηγαῖς τε καὶ γάμασι, 

Ανδι 
ΚῚ 

βς 1 
ν ὃ . -“ 

ν΄, εἶναι δὲ καὶ ὑπὸ γῆν 
ΝΥΝ Ν 

πολλὲς δὲ καὶ περὶ! 
τ ὐατα ἐ δὲ ἤρ  Σ Με ν Ὁ 

τινῶς ". τὸν ὁὲ ὑπὸ γῆν τόπον, εἴπερ ἐφὶν. ἐπει- 
᾿ Η 4 τὰ Δ ᾿ 'κ ΘΨ ᾽ 

δὴ Φεακώδη ἀυτὸν, καὶ φϑαρτικὸν ἄδωσιν, ἀπε-. 
, -“ ΄ ἢ 

τάτ]ωμεν τῷ κόσμε". 

ΓΌΝΥ τῷ τινὸς διελθόντα να ἐκπεσεῖν ὃ Δέμις 

ἑαυτῷ ᾧησιν ὑπ᾽ ἐκπλήξεως, καὶ ἀνωξοῆσωι 

μέγα" μὴ γοὶρ ἄν ποτε νομίσαι ἄνδρα, ἱνδὸν ἐς 
τϑτο ἐλάσας γλώτηης Ἑλλάδος" μήδ᾽ ἂν, ἔϊπερ 

τὴν γλῶτ]αν ἠπίξατο, τόσῃ δ᾽ ἐυροίᾳ καὶ ὥρᾳ 

διελθᾶν ταῦτω. ἐπωινεὶ δὲ ἀύτξῷξ καὶ ΓΙᾺ 

κοὶ μειδίοιμιω., καὶ τὸ μὴ ὠϑεεὶ δοκεῖν ἐκφέρειν 

Τὰς δόξας. τὸν τε Απολλῴνιον ἐπε δοον ες κα 

καὶ ὠψοζητὶ τοῖς λόγοις χρώμενον, ὅμως ἐπι- 

δῶνως μετοὶ τὸν ἱνδὸν τῶτον: καὶ ὅποι κοωθήμε- 

γος διωλέγοιτο, ϑαμώ δὲ τῶτο ἔπρωτῆε, προσε- 
᾿, τ 

οἰχενοίς τῷ Ἰορ,χοῦ. 

ταινεσοίντων δὲ καὶ τῶν ἄλλων πρῶτῃ 'φω- 

" τὸ εἰρημένα . πώλιν ὃ Απολλώγιος ἤρετο, πό.. 

τερὼ τὴν ϑώλατ]αν μείζω ἡγοῖντο, καὶ τὴν γῆν! 
ὃ δὲ τάρχας, εἰ μὲν πρὸς τὴν ϑάλατη]αν, ἔφη, 
ἡ γῆ ἐξετάζοιτο, μείζων ἔσαν τὴν γῶρ ϑώλωτ-. 

ταν αἰυτὴ ἔχει. εἰ δὲ πρὸς πᾶσων τὴν υὑγροὶν κἰ- 

σίων ϑεωροῖτο; ἅτ] τὴν γῆν οὐποζ  μινοίμμεθα, ἄν, 
καὶ γορ ἐκείνην τὸ ὕδωρ Φέρει". 

1πτεγἢίτιπι ραῖθτ, ἀοἀεςαςά τί αρακ ῖ 
ἃάς. ΧΧΧΙ͂Ν. ῃ. Ἢ ροροΨὁὃ,“[ὁ Ἐπ 

ΟΑΡ. ΧΧΧΥΠΙΙ. τ πρώτῃ φωνῇ 1 [εηἤπη εἴς Ῥιο. 
ξεῖεγοβ ΠΟ αι (ρίεπτεβ, Οτάεοα Ππριια, ΑΠΈΠΠΙπι [δὲ Ρῖ46- 
θεῖε ἀϊξεῖ5 Ιάσομδο εἴτε τοατοσ. Νεπῖρε πρώτη φιωνὴ Τὴν» 
4μ4 ἀμῖθ ἰοοίης ἀϊςίτατ ΙΑτο ἢ 45, ἢ, 8, Οσγαεοα, πᾷ, 

2 ΧΘῊ γὼρ ἐκείνην τὸ ὕδωρ φι 4] ἧς ὃ Ζεπὸ 4Ρ. Ὦϊ 
Τιλεττ, 11,155. ὥφε τὴν γῆν ἐν ὅλοῖν ἦναι. Ἐι ΜΕΥ ΗΝ 
Π|6. μοί {14 {γα ἀτιλζξα γμαζηγς ἐγεαὶ ἀἰεὐεεν θὲ. ἩΜδΝ 
ΖΟΥΤΙΑ͂ αγία4 ας [τος εοριγϊαγε βεν [8 ας ἔγινε ὑερογε τιον Ῥοίει 
πες γνης [2γὲ ἄμα πἰβ (ἀ ρλομίε Ἰεγγα., γρηείηο ἐγρη ἤτω 
μγρρεγεμίησ: ῥάο βπίσς ραραίερές, ἐἤᾳ θόγο ῬεΡ ὩΣ ρηΓ6 ̓ ἀΝ 
ΖΙΡΑ͂ γ ἘΧΙΤΑ͂ » [ΡΡΤΑ͂ Ῥερνὶς Ῥὲ Ῥίπομίής αἰ δα γερεόαε. ἩΝεΣ 
[λοτὰ πογα ΡΒΠο ρα σοηίδητίε, ὅπ [ΕΓΓΑΙΠ ζογγρρα χὰ 
ἐἰϊεῖς [Ὡρὲῦ {πείενα αὐγήΡτου, ΠῚ, 27. ΩΣ "ρεγ Α͂. “ΜῈ 
ΡῬΕΟΧΧΧΥΙ,ό, ἐξ ὕδατος χρν δι᾿ ὑδώτων συνιςἄνοη 2. Ῥεῖ ἯΙ 
ΙΗτε] Πρ τασ φατε) γίρατο, ροῦ ΔαιΔπὶ ἤπς ὑγρὰν ἀλγῶ ̓ ϑὰ 
ϑοηῖας ἀρτίοτ, πιάρημπι οχ Ὁ οΠΊ, ῶ 4ιιο τοῦγὰ πϑιίτατ, ππρίοτϑ. 

ἍΜετα- 



το ΡΤ ΘΟ. αὶ ΑΝ 5. ΡῈ Δ ΧΑ 

“ οὐ ἈΝ. ,ὕ ᾽ - 
Μιωρ δὲ τῶν λόγων τέτων ἐφίξαται τοῖς σὸ- 
“ο΄ εν δ ᾿ ν᾿ ὃ ζῷζοῖς ὁ ἀγγελος, Ινδὲς ἄγων σωτηρίας δεομένες. 

Ἷ ἈΝ ΑΜ Ἢ , ᾿ 
καὶ πωρῆγξε γύναιον ἱκετεῦον ὑπὲρ παιδὸς, ὃν 
" ἐ δ », 7ὔ “ δὲ 
εᾧφασκε ἐκκωίδεκο, ἐτὴ γεγονένωι, δουιμονδὶν δὲ 
γΓ Ν Ξ “- » Φ' 

δύο ἔτη: τὸ δὲ ἦϑος τῷ δαίμονος, εἴρωγο εἰνώι 
ΥΝ , Ξ “αι ἥδ ἢ ἊΝ ἯΙ 
καὶ ψψεύκξην. ἐρομένε δὲ τινος τῶν σοζρῶν ὁπόϑεν 
“ἡ “ “ Ν γ΄ Ύ 
λέγοι ταῦτω; τῷ παιδὸς τῶτε» ἐζη. τὴν οψιν 

δαίμων ἐρᾷ, καὶ 5 

: ἐς διδωσκέλς βω- 
ΕΝ Ἂν ΠΡ ΜΈΝΝ ΤΩΝἤἷ "" ᾿ 3 , 

δίσαι ἐῶ, ἢ τοζότὲ »ὅ0ει κοι εἰνώι, λλ᾽ ἐς τὰ 

“ -“ ων ᾿ Ὁ, Α Ν "δὲ Ν λ 
ερήμω τῶν χωρίων ἐκτρέπει. καὶ εἰδξ τήν ζϑωνήν 

“ Ν ς »Ὡ»7ΨῃΨ ᾽ ͵ 
ὃ παῖς τὴν ἑωυτῷ ἔχει, ὠλλὰ βαρὺ Φϑἐγγε- 

-“ “ «Ὁ ᾿ - 
ται καὶ κοῖλον ὥσπερ οἱ ἄνδρες, βλέπει δὲ ἐτέ- 

5» -" ἵν, Ν -“ ε -“ Ν 

ροὶς ἐξ ϑαλμοῖς "μᾶλλον ἢ τοῖς ἑωυτῇ. κὠγὼ 
πο ον ν᾽ ͵7 δ. νῷ ᾿ ͵ 

μὲν ἐπ. Τδτοις λό τε κοι ερωυτήν δρυπήω, 

Ν Ἶ Ω " εΝ ἊΝ πρνωμν ε δ τῷ “5.7 
οωΣ γεθεετῶ τον μον οσοσοω εἰκζος" ὃ δὲ δ οἶδέ 

ἢ Υ ,ὕ Ν.3 -“ «Νὰ 
μὲ. διανοεμένης δὲ με τὴν ἐνταῦϑιι ὁδὸν, τετὶ 
ΧΡ ΠΝ ͵ Ἢ 

δὲ πέρυσι διενοήθην, ἐξηγόρευσεν ὁ δωΐμων ἑωυ-. 
ν ιν Ἶ Ἂ"- 
ΠΕ “- ͵] “ Ν κῃ 

τἰαυκρλτῇ᾽ χρώμενος τῷ παιδί. κοὶ δῆτα 
» 

γ΄ ἘΠ ΦΡ' ν᾿ ΐ ΒΝ ΜΠ ον ͵ 
ἔλεγεν εἰνῶι μὲν εἴδωλον ὥνόρος», ος πολεμῶ “0-- 

ΡΝ» ᾿ 

ΤΟΥ 7 

Ν Αὐδον ἢ τκ ω Ν »,.ϑὼ ἄπ ν δὲ 
τὲ ὠπεϑάνεν, ὠπρφϑωνεῖν δὲ ἐρῶν τῆς ἑαυτῇ 

! ᾽ δὲ τ Υ Ν δ» δι ἶν, 

γυνοικος. ἐπεὶ ὃ5 ἡ γυνή περὶ τήν ἐυγὴν ὑΐξρισε, τρί. 
ΚΝ ΄ - ἘΓ ἢ » λ 
." , γἥ, , ΕΤΈΕ, μισῆς τίς κειμένε γομ Ἰϑεῖσω ἑτέρῳ , μισῆσαι μὲν 

5 , ἢ ΣΥΝ ᾿ 
ἐκ τῶτε τὸ γυνωμκιῶν ἐρᾶν, μιετωῤῥυῆνοι δὲ ἐς 

ὑπ ἀπο πᾳ “ δν Υ ΛΩΝ ᾿ 
τὸν παῖδῶ τῷῶτον. ὑπισχνεῖτο δὲ εἰ μῃ διαξάλ.- ' ἢ 

» Ἂν ΣΝ οἷ ἣν ". 
λοιμι ὥυτξ πρὸς ὑμᾶς . θώσειν τῷ ποιὸ, πολ. 

Ν ἀν 5 ,ὔ » μὴ Ἂ Ἂν ΓΜ] ᾿ 
λὰ καλὸ καὶ ἐγαϑιί. ἐγῶὼ μὲν δὴ ἐπαϑὸν 

᾿ «δὰ , ἀν ἥὌ 
πρὸς τρύπα. Ὥηδὲ διώγει με πολυν ἤδη χρόνον, 

'- δ 5. ἃ 5 "0 ΝᾺ ΠΑ , γ 
κώϊ τὸν ἐμνὸν οικὸν ἐχξί μονὸς» δύεν μετρμον εὸὲ 

Ψ ὙΔ. ἈΠ ΣΙ δε Ν ͵ ᾽ 
ὠληθες φρονῶν: ἡρῆτο δν ο σῦῷος πάλιν, εἰ πλησίον 

(.3,.ἃ. - ε ΕΥ σας ΔῊΝ ὌΝ ε γᾷ 
εἴη ὁ παῖς: ἡ δὲ, ὅκ, ἐφη, πολλοὶ μὲν γὰρ ὑπὲρ τῷ 

᾿ ͵: » ᾿ ων “ ᾿ ᾿ν 

ὠφικεσϑαι υτον πρᾶξαι. δὲ ἀπειλεῖ κρημνὲς, 
Ν ,ὕ 3 τ. δ τν ᾽ν ἘΝ ᾿ 

καὶ βάρωϑρα; κοὺὶ δἐποκτενεῖν ᾽ μὲ τὸν ον. εἰ 
πα -“ ὕ χις. ς 7 

δικαζοίμην ὠυτῷ δεῦρο. ϑιώρσει, ἔζη ὁ σοφές, 
3 Ν ΕΣ ἃ -»" 5. ὴ λ -“" ΄ 

αὶ γὰρ ἀποκτενεῖ αὐτὸν ἀναγνες ταῦτα. καΐτι- 
᾿ ᾿ » 7 -“ ͵ "7 εἶ 

γῳ ἐπιςολήν ἀνώσπωώσως τῷ κολπξν εὐῶκς τῇ 
ἢ δὲ " ἘΝ ᾿ ᾿ κὲ 

γυνωικί. ἐπεσῶλτο δ ὥρῶ ἤ ἐπισολῆ πρὸς τ 

εἴδωλον ξυν εἰπειλῇ καὶ ἐκστλήξει. 

1,.11..ς.38. 

ἔν. {{π0ς [Ἐγπηοιθ5 παητί5 δά ἰἀριοηΐοονε- 
αἷς, Ἰπάος ἀχποῦ δἀάποοπβ. γε ορεῖῃ [ε- 
ταηϊ. ογάηταβ, Αἀάιῃχίε διιζοπι πΊΠ]Εγουΐαπι 
ῬΓΟ ΠΙϊο 1τπτεγοςξάδξηγεπι, “Ἐπὶ ἀπηος Παίμπι 
αἰεδας [ξ4εςῖπι. ἀϊιος νεγΟ 1Δπὶ ἀππὸς 4 ἦδε- 
'πιοῆς ΟὈΠοτῖ, παπειπι ἀπέοπι αα ἰπάο]οπι 
ἀδεπιοηῖς, σαι ]αζογεπα ΠΠππὶ οἴΐε ὃς πιοηᾶα- 
(ει. [ητοτγοραηῖο Ἰριτγ [Δ ρ᾽Θπτιπὶ Ποπης- 

ΟΧΧΠΣ 

τηΐπθ, πᾶ γατοπα ΠΧ αἰῆγγηαγε πος ροίι ἐ. 
Ριυογαπι ἐΠππὶ τείροπάϊε,, ἔογπια ργὰς ςειεγῖ5 
Εχςο]]πίθπι. ἀπιᾶῖ ἀαοπηοπ, πες (ἈΠ 1]}π|π1- 
τήθηζο ῬΑτΙταγ ες, πθαιο Πττογάγαπη πιο! τὶ 
εαππι πθητιε [ΔρΊτταγι] (οΠο]4ς ἐγεσιεηζαγα ρᾶ- 
τπιγ, πα απ6 ἀοπῃ εἴς, (τη ἀε(δεϊα Ἰούα εἰιπὶ 
Ἔχραῖπτ. [π|ὸ πὸ νοςοπὶ αϊάσην {πᾶτὴ τειῖ- 
ποῦ ῥοῦ, [ἃ σταῖιθηη Εἀ1Ὸ ἰΌπππὶ ἀγηπθ ΟὉ- 
ταίιπι “μα οι ΙΓ} αὶ (ππε δείαία, 4] 1 πῖς 
᾿άομη πηαρί5 4181} {{||5 ΘΟἢ]15 ταθπιγ, ἘΡῸ 
ἰρίταγ μας ἀξ σαπίᾳ ἰαογίπηαβ πιπήο, ὅς ρε- 
ἐξα ρίδηρο, Β[ππηχας, ντ ραγ οἴ, αα ἔδπαπι. 
Ἰποητεπ γοάποεγε σΟΠΟΥ : Αἴ Ἰρίε π]6 Ποῃ 
ρποίοις, (ππηηαα ἔς ργοβο απ! σοπίι- 
πὶ σα ρογοΠ1, ἰ4 νογο Πιρογίογο ἰαῖη ερί ἄππο, 
ἀδεπιοπ ηυϊίπαπι οἤδε ςοπβοίτις εἴξ, Ρίιοτο 
ἱπίεγργεῖς νῇ5, ΝεπΊρε δἰεραῦ (ε νπιῦταπι 
Βοππηἰ5 ΕΠ ἴῃ Β611ο οἰϊτη ᾿ητεγίεέει, οσς αι. 
{8 διιζοιη [Ὁ νχογὶβ διπαητηπιατα,. Αἰ απο- 
ὨΪΔτ ΠΊΜ]1οΓ ΠΟΙ ΠσἿ! ᾿αγὰ ν]οϊδπογῖς., ττιάπο 
ΡΟΙΓ εἰμι5 πιογζοππα ΔἸτογὶ πιρτᾶ,, ππαχίπης πᾶς 
ΠῚ] Ιογατα αιπόγοιτη ΠδῚ οὔἘ ἱπαϊιπ}., ἀπιο- 
ΓΟΠΊΖΙ ὉΠηΠοΠῚ δά ἤππς (δ ριοιτπι τγαη τιι- 
{|ξ, Ρο]]ϊοίτιις αμτοπι εἰξ, [΄ ἀριιά γο5 εἴπ 

ΤΟ αςουίδιιετο, πιπΐεα θοπα ἢΠῸ πε ίξ εἰς. 
᾿ἀαζαγαπι. Εἴ ἐρὸ σι!ἀοπὶ Πιοποτὶ 41] π8Π- 
ταιτη 1{{Π|5 ἢ α Ραία. ἔπ]. 1ρίξ. γεγο ἰοπϑὸ τὴς 
ἰαπὶ ἔγυγαζας οἱ τεπιρογε, ἀοπιαπσις πιδ- 
811} [0115 Παῦ 
ἀρίταηθ, [πτοιτοραυῃ ἰρίταγ γαγίαπη [ΔΡ16Π5. 
Δῃ Ῥγορε εἴϊει ρεγ ὃ Ἐὰ γεγο, τηϊπίπηθ. αἰ χε, 
Μαΐγα οπιπὶ [ἀδεπηοπεπ ] πὸ Πππαᾶς Π|6 νεηϊ- 
τοῦ, 68 τηοϊταπη. [Ιρίδααε ργαεοιρίτια, θατγα- 
τῆγααις ἧς πιογίεπ Π]1Ὸ πιθῸ πϊπάτιιγ, {1 Παῖς 
(ε(δ αἡ ἱπάϊείπι ρογίγαχεγο. Ταπα ἐρὶ- 
ὁΠ5.. θΟΠΟῸ 8ηϊπιο. ἱπαμῖτ) οἴἴο, πο Ἐπ ΠῚ 1Π- 

᾿τογῇσῖος ᾿ρίππι ἢ μαες Ιεροτῖς, ἐριΠοϊαπηας 
6 {πὰ ργοιγαζγδιη πη] 16γὶ ἀδάττ, ϑογίρία διι- 
το ἢ ἐριἤο]α ογας δα ἰροζγαπη, πιϊπας τετ- 
ΤΟΓΘΠΊΘΙΘ ΠΟΠΊΡΙΟΧα. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΥΤΤΙ, τ ἢ τοξότῳ 1 πεπιρε ἢ}115 φοπτῖδιις 
14 σεπιιβ ἐχεγοίτ! πηαχίπις ἔα πη ]ΐατε 9 να τγίτΠΊ. Ὁ 

2. ἑτέροις ἐφ. 1.6, ἀμοταπι Δ[τπι5. Ρ᾽Άπε ἔτ οὔδτατι5 418Π| 
ἵρῆις Πτ δἰϊαβ. ἔς 

3 ὑποχριτῇ ] τατίοτ νὸχ μος νι. ϑοπιπίου!πΊ ΠΟΠΙ6- 
ὅχοσῖθιις τε δεῖς Αττεπηϊάοτις. 864 ΠΕ ταπιεπ ετἰπὶ ἰ. ΤΡ, 
ς. 19. ὑποκρίνεῦναι υἱπτράᾶῖαν ἄς θο, πὶ ἐἰπερμογῖς αἤ ει ἰο- 
ἡμεδαίηγ. Ἐτἀε Ῥγιμίλ μος γεγθαπὶ μαι: σάσο ΥἹΠΓΡΆΤΗς 
δριιὰ γοῖοτοβ, 

4. εἰ μὴ διαξώλλοιμι ἀυτῷ πρὸς ὑμᾶς] 14επὶ [επῆις εἰ, εἶτις 
4ιᾶπι ράυο ΡΟΙΕ Βαθεῖ, ΡΒΓΑίδΟβΚ ; εἰ δικαξφοίμην ἀυτῷ δεῦρος 

Σ ἀποκτενεῖν ] ἢς ςοα, Ὑτρίπ, ὃς Υ γατῖϑ], ηιιο ἃ πιείις νί- 
ἄξεις, αᾶπὶ ἐποκτενθῖγ 4104 Δηἴ64 εὐἀϊτιπι. ϑίς επἰπὶ οοπ- 
ἢτιι Ροτείε οιιπὶ ἀπειλεῖ. ΝΠ τεριαϊδιεσίπι τά πιοπ Ρτοσ- 
[5 ὠποκχτενεῖ » ποῦ 8]1εηᾶ επίπιᾳ ΡΗΙ]οἰἶγατὶ νι 1114 οσατῖου 
Ἠἷϑ Ρεγπιατατίο, Μοχ ρτὸ μᾷ Ὑτθίη. "ερὶτ μοὶ » ηιχο ἃ ἃς μἱ (ωϊς 
φοὐτοίθως ς γβρετιἴς τοίϊατιις Μίοσε ας βιογατ, 

ἥτῸ 

"ΨΥ 

ΟἸἰαιάιις 



τε 1 ΑΡΟἿ ἢ ΝΑῚ 
Γ 

ΝΣ ἔς: σῶς -ΕἸΔΠῚ αὐποηζαῦδδί, ἀππος 
ἰᾷπὶ ΠδΙΙΙ5. τηρίπία,, Ἰεοπιπι νεπαίογ ἀςοιτ- 
τλ118. ἰγγ τα ἀπ ΓΕ ΠῚ 1Π οἰ Ιθοπα Δρορῃ πῃ 
πιαίογοπΊ ΟἹ 5 ξοπιοτίς ἰυιχαογαῦ, ρθάοηηαιε 

ἰογοπα Πα θα ε, Ψεύσχα Εἶπ πηαηὶ- 
1 1Π|απὶ ἰαείαπι ἰγαζξαπαθιι δάο]θ- 
βγαάϊομαὶ ἔβουτας ο[Ὲ γεπίτατα.. 

ΑΙΪπς ροῖτο Θοιιῖς ζαρττβ ΟΠΠΠῚ Ἰυςεγεςιρε- 
ταῖα αἰ ςοῇΠε, ΑἸτ5 1τ6ΠῈ πηδπὶ αἰζογα ἰαΌο- 
τατιβ τοέϊο δὰ ψαΐσμβ ἀ το πε, ΜΟΥ δείαπι αἱ - 
414.. 486 Ἐρη65 ρατίαπι άπ ἔεςεγαῖ αἸΗΠςΙ- 
16 π1, ππάγΓῖΓΟ ΡΓΟ δα ἀδργεσαηΐα. πος πιοάο (ὰ- 
παία εἴ: τπΠΠε νίγιπι, νΌὶ ἐπ᾿ ραγίι σοη ΠΙδαία εἴς. 

᾿ {ει ξεπιὶπα ἰθρογεπη ἴῃ ἤπιι οσοαϊ ματα, ν απ πη. 
᾿. ἀείογγε αα Ἰοςιπὶ ἴῃ 4ΠῸ ραγίῃ5 δἀδπάλις πι- 

1ἰετὶ, φαπισιις οἰγοαπηθιῃάο. γπα οιμπ ἰθρο- 
το Πθογαγε : ἔογς οπίπι, νὲ Πιῖα] σαπὶ οπι- 
Ὀγγόοπδ ἰρί ναΐμα ῬτΟΙδδαζι, 
Ῥεηῖα ἀϊπητίαζαγ [Ογα8,. 

Ὗ. 

Ν 

οττὸ οἱ ἄαιτι «οπαμιογοπεὶ ΒΠτος ααὶ- 
αίοὶ, {ξἀ νὈΪ ργίπλιπι Ὀἰδογὸ νη πὶ 

οκεκϊρίαῃς ὁπηηος πιοτὶ, γοίροπας ἃ 
ΧΙ: :πΊο τας ἱρῃς εἴ, φιοά πιόγία {] τ. ἹΜαπίαπι 

ἢ. δι ίατατι Ῥαῆξης εχ ΑἹ ἀουδιις, Επἰπὶ 
Ῥτοσεν Ἴδε, ροη (δπιπῖθιις. πο ἰδὶ- 
τὰν αὐΠΙ Ἰεπάτπι. εἴς ΕἸ]Πς νεῆτίο, ἴτὰ γί πε ο- 
Ρἰάϊεατο αυΐάςπι νἱηῖν, παματη Ἰβομοδηίῃτ, 5ι:- 
ἥτις αὔέο ροίξιας Β|1πς εἰδὶ παίζοταν (ἀποπι- 

ὁπαηια ἴπ46 γὰρ πίο πη παρ αϊοςτίτον. ̓οἰίχάτα., 
Ἰηΐαμτι ς οἄσῃάα ργαίεγο, 81 ἐπὶ πὶ ΕΧ ΠΠΙς 
᾿ςοπιράσογις δηζθαιαπι ἄδριι Ἰαιοτς νἱπαπι, 
᾿Ἀπογλεῖο Υἱπὶ ἵπ' 0 παίξοτιιν, ογίταϊις τεπιρο- 
᾿ταπΕΠΠτηι5, σὲ 4] (Οἷαπι πὰ «ἀἱοιῆς πᾶ- ὌΝ 

{ΓΑ} 15 τοπηρουίοηη. ΗΠΣε αὐτοῦ ἸΡ οηὶ, γΙγοί-. 
τις Οὐ οχίπλίαῃη ἴῃ πηι (Ὡριητίαπι δά- 
τϊγατὶ 7 τρίτα αιοιϊάϊς ἱ ἴῃ “Οβθδηῖ, πλα]- 
τὰ νἱοΠΊΠλ 1 ἰητεγγορατι, 

ἊΝ ΣΙΝ "ᾶς τ ὉΜΑΤΝ αυίάοιι ἀϊρυϊαδο- 
πῖπα ἀὐπιθὸ ρατεςῖρο5 ἥιογθ, Αὐςᾶπα ἀμί πὴ 

ἡ1α. » 4:85 αἰΠγοϊορίοῖς τοδες ἄς ἀϊαϊπαπάϊ 
ἰτίας ΔΩΪΠΆΜΠῚ Ἁδυοττόγιηῖ, ὃζ τογπῇ Πτὰ- 

ἼΘΑΡ. ΧΧΧΙΧ. τ αἱ χεῖρες ἀνε] ᾿Απμήτη 
Οτυτογις βαϊπιαπυῆις αὐτῷ πιο! εδαῦ, 4 ἀ τεξέγγεϊ 

δεα Ορτ Πη11ΠῚ νἱάέτωγ αὐτῇ» 4ιοά τοῦετας δὰ 
"π ἀρ  επιεπι, πιεάεϊαιτι ΔΙ ογοΠ ΟΠ», οἰ 5 1ἢ ρτᾶθςθς 

Πεδιῖς πιεητο : ἰἐρομένε δὲ τινος τῶν σοφῶν «3. 48. 
το, δὰ ίιεπι ἔξαιοης τόζα ὁγαῖίο γεξοιταγ. (οτεγιπιν 

ὐδδώμν, 4115 φιο 418 ποη ἱπίτοφιοπτεπι, ᾿ΐς οδίεγιαιῖε 
ϑεβοϊαίξες Ἀοπιάπιις παπιαιις αἱ χεῖρες καταψῶσαι εἴξ ρίο 
χειρῶν καταψωσῶν. ᾿ 

ΑΡ, ΧΙ,. τ ὡς μηδὲ] ἢς ὁπιπὲς ἐοάά. ποίεῖ ορείπιδ. 
Ῥεΐογες δά. δὶ εἷς δὲ μηδέ. Ιπ αἰϊὶς ξοσά. ἱπιιξηογας Μοτεὶ!, 

 ο, 

: 

ὥφε μ 

τῆς ἐδ] ελάοπι τερεῦς ΡμΠοῇγάξις ἴπ ἱπᾶρίπιδιις 

». ΒΙΠΊΘΡιΙΒ τὸ- 

πὸ ἰλτομας ᾧ ϊ- 

βελτίες ὠποϑανόντες ἐ ἐγένοντο. 

ἃ νὲ 4 Πίης [(Ὡρτίτπο ξλέξιπι εἰξ ἀϊς, νε νἱάςο,). 
ποίδιαπι ΟὈίογιαγα οροττο, γδὶ εἰαϊβοει,, 

ΜΕ; πάντα σδϑίωξι παμπόλλας ὁσήμεε! ̓ 

ΤΥΆΑΝΕΝ 81 5. αὐ 

κι μὴν καὶ χωλέυων τις οἰφίκετο, γεγονὼς 

μὲν ἤδη τριοίκοντω ἔτη, λεόντων δὲ ̓ ϑηρατὴς δει- 

νός. ἐμπεπγωκότος δὲ ἀυτῶ λέοντος ὠλισθήκει 

δλλ᾽ 
ε εν ᾽ “- Ὗ ᾿ - ἣ; μὴ" 7 ᾽ 

οἱ χεῖρες οἰυτξ᾽ κατωϊψψῶσωι τὸν γλῶτον, ἐς ἐρ-- 

᾿ Ὺ Ἷ Ν ΨΑΟΝ 1. ΔΑ κς ΤᾺ 
τὸν Ὑλδτρν) καὶ τὲ σκελδς ἐτέερῶς εἰχέν. 

δον τῷ βαδίσματος ἃ νεανίας ἦλθε. καὶ ἐῷ-. 

-ἰϑαλμῶν δὲ τις ἐξεῤῥυηκῶς ὠπῆλϑε πᾶν ἔχων 

τὸ ἐν Ἅἐυτοῖς Φῶς. καὶ ὥλλοξ» τὴν χεῖρα Ἧ 

νῆς, ὧν, ἐγκρατὴς ὦχετο. γυνὴ δέ τίς" ἐπ] ἡ 

γαξέρας δυςοκῶσα, δεομένε ὑπὲρ ἐυτῆς ἀν 

ὧδε ἰώϑη: τὸν ὥνδρα ἐκέλευσεν, ἐπειδὴ τίκτῃ ἡ 
᾿ 

βέσφέρεσϑαι ε ἃ 

τῆν φῆναι ἐμᾷ 
“ » »“» . 

τῷ λαγῶ συνεκδοιζοῆνους γερ ἀὐτῷ ἂν τῷ ἐμξρύῳ 

γυνή» λάγῶν ὑπὸ κόλπξι ι 

τίοτοι, καὶ τοεριολϑόντω ὁ 

ΓΝ ,ὔ ᾽ ἊΝ τ Ἂ, 3 ,, 3 ͵ 
. τὴν μήτρων. εἰ μὴ ὁ λώγως φὠυτίου ἐξενεχθείη 

ϑύραζε. 

ΤΙΣ δ᾽ ἀυ τινος εἰπόντος ὡς γένοιντο μὲν ἐυ-. 

τῷ παῖδες, ὠποϑάνοιεν δὲ ἐμξ. τῷ ἀρξασϑαι 

ον πίνειν, ψρυλαῦων εἶπεν ὃ τίρχας οὐά 

5 γῶρι ν δὲ 

Φυγον τὸ μὴ μωνῆναι, δ ρβητεραν, ὡς ζ»αἰγέϊαο, 

ον ὙΥΟΥ φύντες. οἴνω μὲν ἐν ἀφεκτέον τ τοῖς 

ἐξ ὑμῶν» ὡς μηδὲ" ἐς ἐπιθυμίαν, ποτοὶ Ἢ κα 

τωςοῖεν. εἰ ὅν σοι ταῖν ποδν ν χένοτο ὃν ᾿Σ 

γονε δ δνων ἡ ἡμέραν»: ὡς ὁρῶ, τὴν γλαῦκα 
ΠΝ ρὶ ἐπιφυλάτηει, ὃ ὃ νεοτ]ευει, καὶ ταὶ ΚΤῊ νΝ 

αἰ οντα δξνω; μασῶσϑαι τῶ βρέφει, ΠῈΣ 
μέτρ ἔψονταν. εἰγαῖρ βράσεται τι τώτων πρὶν 

οἷν γεύσεται; νά ὠυτῷ πρὲς τὸν οἶνον ἜΠΟΣ 

σετεςι » Καὶ σωφρονέσ τα ἐρδλ νὸς μόνς ξυγ- 

κεχραμένος τῷ τῇ πεν ϑεριιδ". τέτων ὃν ἐκ- 
τἀνηῤονδ καὶ τὲς πώλῳ ἐκπλητηόμενοι τῆς 

1.11. τη Ζαιμία, Ἐτυΐάεπι τεῖ ΡΠ πὶ 
ΧΧΧ,Η. Ν. δεέξ. σι, ὅζ εχ Οεῖι Γῃ5 1. 
δυφᾷρος ἀμλδοι δεν, εὐϊτί 

τέ τῇ Φύσει 9 Ἵ τριιβ ῥτίοτε 
ἍΝ ὉΡ5, Ραττίςυ!α ἐν "πὶ ἄς 
ἐδτιπ ΡΤῸ Ὁ ϑερμῷ οδα. δεν ἣν 
τοῖποπάιιπι ϑερμξν τοίριοιτ ἐῃϊ ΠῚ, 
ϑερμοτέρων σπερμάτων πεφυκέναι ΒΟ, ΠΙΠ 
ΟΡ, ΧΙ. τ σπεδὰς ] ἴτα Ἰοβεπά ἀυδίμπα, 

᾿ σπεδὰς, αἷς ἀς ρικὴν ὅζο. ἐσπεέδιιξον χρη κωτενόεν Ρίαπο Οἴδεςὰ 
Ῥαγαῇδ, σπονδοὺς αυιτοπι » (ᾳυοὰ νυϊρᾶτας Βαθοηε) φυΐδιις 
ἀσρικῆν ἐσπώδαξον, Ρίδπε ποῃ ἴητε]] ρας 4016 δ νεϊίητ. 

1 ἀξρικήν τε μαντείαν ] πια ἐπ νυ]ρατῖς {ςτίρτιπι ὠρρικὴν 

ἐσπϑ- 

Φ 



δ ΠΩ δ: χ 

Ὡο ΡΗ11,0. 5 1 ΒΙΑΊΤ Υ ΙΕ ὙΙΤΑ ΚΊΠΟ τΡΆ:. 

ἐσπέδαζον, ϑυσιὼν δὰ ἥπ]οντο, καὶ κλήσεων᾽ ᾿ΤΑΤΠΠῚ ἱπις Πραπίοηεπι ἢ τς το] Π, ἀε α- 

οἷς Θεοὶ χωΐρεσι,, μόνον Φησὶν ἡ ὁ δάμις τὸν ογΙβΟΙΙ5 ἴξοπι ἘΡΈΓΠΠΓΥΟΝ ΜΡ λωῤῥκφενονή 6815 

ΣΝ ΠΝ αν ον, ραμ νος αν δι ὈΙΪ τιαχίπια σαπάθης, (οἰ απιιγαδτδῃς ουῖπὶ 

ἈΤΛΛΆΜΝΗΝ Ζυμζβλον ΤΣ ὙΡΡ Ό τυ τα ΧΕῚ ξὺν Ταγοια ἈΡοϊ]οηίαμι Τλαιπῖ5. γοοσε : δξστις οΧ 

γράψαι μὲν ἐκεῖϑ᾽ ἐν περὶ μαντείωξ εἰσ ἔρων βι- 114 αἰ ειρίιπα, (ρῇε ἀς αἰ γοϊορίςα αἰαῖπα- ὦ 

ὅλες τέτ]αρας, ὧν καὶ Μοιρωγένης᾽ ἐξεμνήσθη. τίοης Ἰΐδγος ἀιιᾶτηοΥ .) ΠΌΠΟΙ Μοεγαρεπος 

ξυγγράψωι δὲ περὶ ϑυσιῶν, καὶ ὡς ἄν τις ἑκά- τηειηἸΠῖς. εν δλρταῇ οὗ. Ἵν. ᾿ς 
 ππὸὰν Ῥδογτπη (μ1115; νῈ ΘγαΌΠΠῚ Εἰ 

Ἰγαίαπε ςοπιιοηίας, (Βουσαγο ροπῖς. Αἰτο- 
οὙαπα Ἰρτεαγ ΓοἸοπεῖαπ αυϊ ἄεπι, ἀεάπε Πα αΐσο- 

δῷ ϑεῷ“ προσφόρως τε καὶ κεχωρλσμένως ϑύοι.. 
Δ ΕΝ δ ΎΔΥ οὐο. Πὐ τ ἷ 

τοὶ μὲν θη τῶν φέρων. κοωὶ τήν τοιωυτήν μῶντι- ὧν 
ἣ « 5 πὶ τὰν ΣΝ Λα εἷ τὰ δὲν ἐν ὁ ἢ» 

ἡκὴν πᾶσαν. ὑ ὴν ἰνϑιρωπίγην ἡγῶμαι Φύ- ταοάϊ ἀἰπϊπαπάϊ ἀγίοπι οπῖποπι Ππππατιδς πᾶ- 

Ἧ σιν, ἐδ ΣΗ τις εἶδα. τὸ δὲ περὶ “ϑυσιῶν ταγαθ Πιθῖαβ Ἐχοεάςγε ραῖτο, πεαμθαῇ αὐρι- 

ΠῚ ροΠΊά ας ἴατῖς (εῖο. . Ὅς (ΔουΠοιῖ5 απτοσι 

οριιϑ ἴῃ ρα ίχας τεπρ!ῖ5 Ἰηπθπὶ 5, ὅς 1η. οἴαϊ- 
ταῦ! θι15 Ῥ᾿ ΠΥΙθ.15.. πη Ϊτ15 ἰτο πὰ 

᾿ - χδὶ ὦν, ΣΝ Ἦ - Ν Ἢ ἱ 

ἐν πολλοῖς μὲν ἱεροῖς ἕυρον, ἐν πο)γλεὶς δὲ πόλεσι; 
" 

-“ “ὭΦω » 8 τὰς ε 

“πολλοῖς δὲ ἰνδρῶν σοφῶν οἴκοις. κουΐτοι ἧ, ὧν τίς ἐρ-- Ἶ απὶνῖτο- 
΄ ᾿ ἂν ὅλ ὺ νολ εν ἢ ᾽ ΤΕ ΕΣ δι. . ν 

μηνέυοι ἀυτὸ", σεν “ ζυντεταγ μένον, "κα κατὰ ταηι ἀοιηϊθιι5, Εἴ αὐλοῦ ΤΠΉ ἐχρίϊοα- 
᾿ ῇ . δ} ἱ ῃ ἐ ὌΝ γῶν» Ὁ», ιν ΕΡ Ἐ ΚΓΥ τις ΠΑΡῸ ( 

Ὁ ΎΡΟΚ ΝΟ ΩΝ δὲ ὁ Δώμις καὶ δακτυλίες τὸ 4 πομοῖῖε, ΘΠ ργαιιταῖο, σΟΥΠΡΟί ΠῚ, 
» αἴάιπις 0 ἦι νι] ΠΟ] εθδαι νἱγ ἢ] [οπῖδα, Βοιίδὶς 

τοι οα α ΠῚ 5 ΠαγοΠᾶπη [Ὀρτο πη πηι ΠοβΑροῖ- 

Ἰοηῖο ἀφαπς, Πο Ἰατιππι ἰερεοπα πουαϊηϊ δαβπῇ- 
σηϊτοβ, {πος Ππρι]ο5 ροπαπογίς ΑΡΟ ΟΠ Πῖδον 

τς ΠΠΊΡΟΙ αἰπΠῚ, ντ ἀϊογαπι ποπιῖπα 1ὰ 

ϊ “ - [τ τον αὶ Νὴ 

ἐπ]ὼ τὸν τώρχων τῷ Απολλωνίῳ δῶνωι, τῶν ἐπ]ὼ 
“ὃ ΚΝ . δ - ᾿Ὶ 7 

ἐπωνύμες ὠσέρων “. ὃς ζορεῖν τὸν Απολλώνιον 
δ οΥ Ν ͵ « ε κι. 

πῶωτοὶ ἐνώ πρὸς τὰ ὀγομώτω τῶν ἡμερῶν. 

᾿ γ , 3 νὰ μ Ψ ὙΡΎ ἰὼ ὠμά γέ αὐτου καὶ ᾿ ὀφι ἣν ᾿ 

. ΤΠ δὲ προγνώσεως λόγε ἀυτοῖς ποτὲ ὕγτὸς, χλιπι αἰιεπὴ αἰϊαπαηἀο ἐς (εἰοπτία ἱ ἔπξιγος (1ρ. ΧΙ7. 
ΩΝ Ἰβέτγεηῖ, Αρο ]οπίο 1Π| ἃ- 

ἴῖο πιάχίπις, (πὶ ΔἸ ραταεῖο- 

᾿ ἐλδέρ  ψα, 
5. Απολλωνγίς προσκειμένε Τῇ σοζίῳ τωύτῃ, ἀμ ὑμνα,ς ( 

ρρἐρς ἐϑρδιωλὲ δῶν ἐξ τῶδο ξὺν. ΤΣ Ῥίεπῦας τππὶ 
᾽ ᾿ ᾿ , δε κέ ᾿ ΣΙ ΚΒ ν σ δον δ χῦ, χὰ Ὁ Ν ; τἰκων , ἀν ΠΕΠῚ Ῥίεγαίαμιε 60 π᾿ Ῥυϊπηΐϑ ἀϊτῖρς ι 

δ. Ἢ ἀρ ὼ “υτολξ Ἰαρχψ6..0. μάντρί, εη. Ἰλῃάαῖο ἐ0 ΤαγςΠᾶς, «ιἱ ἀἸαϊπαπάϊ Ῥεπ 
“ἼὙΣ " 2 . , “ Ε νοῦ ἢ ὗν με νὼ ΤΡ τ 

᾿ Δαίροντες, ὦ χρήσε Απολλώνιε» Θεἴοί τε ὑπ᾽ ἐυ- ἄεης, Πα 110. οριείπιε ΟἸοϊ., ἀϊῃ 
Ἐ ᾿ φ: ν Ἢ ν᾽ 

τῆς γογταὶ καὶ πρὸς σωτηρίων ἐνθρωώπε ἄςπι οὔ Ἰρίαπι φυδάθητ, ἀιενάηαιθηθς 

ἀρ δεν ἩΣΜΣΥΕ ΝΣ ἀργοὶ παΐπαπῃ ΡΙαγί πηπῖη σοηίογπης, ἘΔ ηΐπι ἡμᾶς 

ἘρευΎΡῊ9 ἩΜΝΉν ἘΜ ΕΟ τῶν ἘΠΙΘΕΝΕΔΝΝΠΥ ρσράςηξεπι τε ΟΠ!ζεγο Οροττοῖ, " 
ορεἰπις ἰρίιπι ῥγαθπίάεγε ἰϊαμοπι, σοτογ - 
απὸ Ἰσπογδητίδα, Ργαραϊςοτεροῖϊς, Πος ἐρὸ 

ολίς τινὸς ἡγξμωι» καὶ τωυτὸν ᾿σχύοντος τῷ Ῥεδα τη οἢε Ποπλίηί5,,Δοπησιις αἰοα! εῖριῖ- 

ἶ οὐδωῶν, τῷ ΤΣ τραβ Αροὶο νάϊ οπεῖβ, εἴα οχιπιπαο.  Ὁπίπστς 
νῶσ»- 5 ἱ δ» ἐν" γ Σ 

' ᾿ Δ τὸς το ἰδα δο5, η8ἱ αἀ ογδοαϊειπι ἀςοεάιιῃι τὸς 
ΜΠ Υ 

Ν 

» Ν 2 “7 Ἔ δ τ, Π 
᾿ ρέσϑδαι» ταῦτω ὧν.» ὦ χρησὲ; ὐζ᾽ ἑαυτῷ προΐ-- 

) ΕΣ ͵ ων ἊΣ ΠΝ δον τὰν, -" 
δέεσθαι: σπροείσειν [: Ἐ. [6.9 οὖ μήπω ἐσώσῚ» σπῶν- 

ἐς ϑεβ' φοιτῶντας ἐπὶ τῷ χρήσασϑαι κακγαρεὶς 

«.--------- . λυ 

ἡ μαντείαν. Οεἴογαπι νυ]ράτεπι ἈΠ το] ορίαπι ἢϊς Πομ ἵπτεῖ. [ὶῃ ϑιθραποργαρῃϊοῖς, ὃς ἐχ εὸ Ατι πῃ ΠΒοπιας ἴῃ ςοπιπιεπίδ- 

ἂψ ' ' 
πὶ ΨΊτοΣ ΑΡΟ]]Ο ΠῚ Ρ, 703. αιᾶς τᾶ- τοί εχ [ἐ αιιεητίδιιδ, ἤδες ἐπίπι 'π Πιιπιδηῖς ἀτῖθιις τίο δὰ ΘΔ] ΠἸσαπὶ γεγῆοης 

δεν: 
ἴᾶ5.. ἱπάϊρῃαβ τας μος] - » ἱπάϊβπαβ γυᾶς Πος Ιοφοςοπῖ , ' 1Γ ἴῃ Ορετῖ5 δε δορῥηθβαγαῦ Ῥέμίς Ργοσοπιῖο. Ηϊς νε-.͵. πιεπ ,ἰάοηρα Β6ο ἃ 

.᾿} ἡταἴπα αιδάλπὶ μαντικῇ εἴς ἴδῃ ᾿ΟΠΕΠῚ Ρϑῖες εχ [- Ῥᾶτεγεπε μυῖαι, ϑεὰ ὅς νογίογοπι Βυΐη5 Ἰοοὶ 1πιογργεγαξιο- 
Υ ΩΝ δὴ τ΄ πεπὶ Πιρρεάϊτας ἐρίς ῬὨΠοΙτ. ἱπξ. ΠΡ, σἂρ, 19. 5] ἀἰοϊείπ 

Βος ἱρίο ἐς (βεγέβοϊέε Πἰόγο τῇ ἑωυτῷ φωνῇ ἢ. 6. Οαρρπάοοι 
ἀϊαϊεέϊο , (εἴπι5 6ΠῚΠὶ ρεπεῖς Ὑγᾶπα, ΑΡΟ]]οηΙ ραιτία, ἤπ1) 
εὐπὶ νΠιπὶ ΕΠΠῈ : ἑρμηνεία ᾿θίτα τ ΟΡῚ15 ογασ εἴτα ΠΡ τὶ ἀρὰ 

ἷ ; ΠᾺΡ Νὴ ἀρ νῷ Οἴδεοοϑ, 4ἴπ ἀϊα! εέϊο φἰιιεξαξεοσ. Εἰμπς9 ἀϊα! ει ρατγίας 
4. μόνον φησὶν Ἵ ἢς τε ὉΠ Ρ ΕΠ άιιπι ρΓῸ μόνον φωνὴν, 10 πιεπεῖο ετῖδπι Πιργα 116.1. ὁ. 7. ν δ] σοπιπιοπάατιτ ἴπ Ἀρο!- 

1 ριποσίδιις εἀΐτιπι; ὃς [δηῇις πιοπεῖ, ὅς οπιπες Μ55. ποτ, Ἰοηῖο; ὅτι γλῶτ7α Ατγικῶς εἶχεν, ἐδ᾽ ἐπήχϑη τὴν φωνὴν 
τὸ ἴϑνες. 

Ν᾿ 
10 σεμνῶς. 

ΟΥΙΠῚ ἄδεπιο- 
χτα Τηδιςαα 

οἰ οπῖας Ρετε- 

ον, 

: ὥς ξυντεταγμένον 1 τὸ σεμνὸν εἢ ἰδέα λόγε ἃ 
εἰ ρας πιρτα}10.1. Ἠδτπιορεποο νἱἠοτὶ Ροιεῖ, Αἀάς οδίδγιατα πορὶς δά νῖς. 

; “ ϑορμιθατ. 1.1. Ογηδῖα, ΠΥ 
τ ἠχὼ ] νἱάε οδ(οτγιιαῖα δὰ νίτας ϑορῇ, ]. 1. Πέοπε. Ν 
12. τῶν ἑπ)αὶ ἐπσωγύμες ἀφέρων 1 ἐτᾶπτ λα [οτιρτ 

1ιπιδηῖσᾶθ 7» 4ιι8165 ἸΔρΙ ἀΐδιι5 ΡΑτίτοΓ ἃς Πιο[Ά}}15.). γε - 
᾿τυποαπάογιπι πιδϊογιιπὶ σδια,. ναὶ ργοςσυγαπάοτυιπι Βοπο- 

ἰβς; ταπι ἱποιάςραπε: σοπίογ ργᾶθδίεγ ἤιργὰ ἰλιιήδτος αυζοτθς ἀς ᾿ 

νὴ φυσά 

ὝΡ. ὥὍμδι ἣν 

Ὁ] Ἰου1] γαγῆις πιεπ- 

ΤΑἸπιδηϊοῖς Ρ γο: 4712:7 Βριιτῖ5.» ῬδουΠαγίτος Οαὔἕαλγε!]. 1π 
Νοιῖς Ἰμαμάμίς. Τὰ ΜοτΙ 5 τα]ες5 βσιγαα ποι τᾶγο ἴῃ οἷ- 
πιϑὶἸᾶ το ἢ 115 πιάσποτιιπι νΊγογηπι Εἷπο ἱπεὶς ΟΟΟΏΓΓΙΠΣ γἴπ|Ὸ ἘΝ 
ὃζ ἴῃ ΡοπΊπιῖ5 Δ ἱππροβογίριι5. 118}15 ἱπηροτίτῖς Ἂς δ “ὦ 

ΠΓΟΟ,Ο.,., ΤΟ κ δμμρίμμηδαηεῖο ἔπε μβατς τορσηδα οο τῇ 
φεσυϊιατὶ Γοτισεπαϊ τατίοης ἈΡΟ]]οπίις νῆας βιετῖς» ἐχοπι- 

τ ρἷο Αεργρύογαπι, ἴῃ Βυϊαίπποάϊ τεθιι5.. ̓ Ἐρμηνείῳ ΡῬτοίπάε 

Ὁριιθν» ὅς ἐχρ!!ςατίοης Βιᾶγιπι Μεεθγάγιιπι, 1λέτεγαθ, αυΐδιις ρδβιγιιάπητην ὺ 

γι οἵδ) ποίοίο γπάς βφςορταϑ ἐχμῖδοι ΒΙΑμῆς ὙἸροποτίω5 ΟΑΡ, ΧΕΙ. α ἐρ ϑεῖ φοιτ, ] υἱὰς ζ. 1.11, οἱ 27... ; δώ, 

; Ἧ ᾿ ἔροι- , 
᾿ ᾿ , ΟἿΣ ὅὰ, 

ἐν Ν ᾿ ΓῚ οἷν 

το 



1.11.ς.42.-.4.. ΑΡΟῚ ΙΞΟΝΗ Ἃ 

(ροπίοπιπι ροίοπάογιιπι σαι ργδεςῖρίαῦ ριι- 
τὸ νεηῖγε ἱπςεῖι, νεὶ ἀΐςετε 1115, χοηΐο ἐορῃ- 
γώ [᾿υθεαῖ:] εχιἢίπιο ἐρὸ νίπιπι, 411 ργδο- 

ἀεῖγε ἥπταγα νοϊιετίς, ἐπθιπι [ς εἰς (Ἔγια- 
ΠΠΠΙΠῚ 7 ΠΕΩΠΕ ν]] τις (Οτ 5 πηδουα Δηϊ πππὶ 

Πα τασιπὶ ἱπαιιπαίαπι, νε] ν]145 ἀεἰϊο- 

Ρυχιπιδιζοπη γο ἀϊτιγιπι νδτςπία., ιιᾶς 1ρίς 
1ητοΠραῦ ὅς, ποτα ἴῃ ρεΐώοτε ρεῖῖαϊ, {ρΡο5: 
{ἰς ἐπὶπὶ σεγῖα πηδρὶ5 πιάριίαιις νογὰ ογᾶςιι- 
ἴΔ τεάάει, Οιδργορίεγ πηγαγὶ π1] οριιβ. {1 
ὅζτα Παπς ((ἰοητίαπη πιθηίε σοιηρίοχιιϑ [15 οιΠῈ 

. τΑτιιπ ΔΟ ΠΟ ΓΙς 1Π ΔΠΙ πη ρΌΓΑ8. 

{π|] νεγο δάπιογίις ᾿λαιηϊάςπι ΠΠΘγαὶ! ἴοςο 
νίμπις, τὰ νοτο, ᾿παιῖτ, πἰΠΠ]πο ργαθποίς!5 ΑΓ 
(τίς, ἸΙάφις στη τα]! νίγο νογίτιβ ὁ ΡῪὲγ ἴο- 
πέπι. τείροπαϊε Γλαπη15. “πάπίιη ΓΗ ΟΡῚΙ5 
εἢ [ργαεποίςο.] (σπιργίπημπι δηἰπιῖη ΑροΪ- 

᾿Ἰοπίππι ππηςςς ἱπο ΔΈ, ρΙεπαίηις (ἃρίοη- 
τῖας 116 ταϊῃ] ντἴις οἴει, βγαιῖτατῖς ἴτοπὶ Ἂς 
τοπιρεγαητίδε; νὰ ὅς ςοπειπεηςίαε : οιπὶ ᾿τε πὶ 
πιοπιοτγίδπι ἴῃ 60 ἀεργεμεπάϊῆεπι, ἀοϑξγπαπι 
{το πὶ {ππιπιάπι., ΠιΑχΙ ΠχλΠΊ 4116 ἀΠΓεπα! Ππ|61- 
Ἐπὶ, ἀδεπιοηα “πεπάδτη παΐλις ἔππ|: Πιυπμ-. 
ας ἔπιιοπς ςοιηπΊεγοῖο, ςορποαὶ αιοά ̓ η4ο- 
ὅδ αὶ πὶ ὅκ ραγιπι (ἀρίςη ἐπι αἰ οπίϑ ἰδτι- 
᾿ἀξπι ἢπ| ςοπίδειπισις, Ὀαγθαγιίααε ἀπῖεα ἰπ 
νίπιπι Ὀξπα 1πΠΙΊτατιμη εἰιαἤιγιις., πιο [τ6πὶ 
1ΠΠπ|π|{Ἐσιιτ5., ὅς επὶ εοὸ ρῃΠ]οίορ ἴδε ορε- 

Τ γαπὶ Ὠᾶιᾶη5 [ηΠ6405 νἹΠατπ5 τη, υἱίαγιις Πτπὶ εἴ- 
ἴαπινοβ . ᾿π46 δ εἰπὶ Οτγαεοῖβ ἤπη ςοπιετίατι- 
τας τρί δέδια Ὁ ἐο αγδεςιι5. Ψεῇτγα δυτεπὶ 
αυϊάεπι[ εἴαία, ] γος πιαχίπιας ἱρεαπία, Ὠε]- 
Ῥμίςσιπι ας Βοάοπαδειιπι 9 8 αἰ, αιοά- 
Γςπη 4116 νΟἸ πο 5. ογάςι! πὶ Πατιῖζε : πιθα 
νέο, αιοηίαπι Γ)δηιῖ5 ΕἰἘ 41 1{πργαθι οι, 
διργαδιίάεε ταπίππὶ 4146 δα {δἰρίπιπι ρειτ- 
ἈΘΠΟ ργδαΠιριαἰτί οἷς Πιπίο απίςμ]ας, ἐς ρεςιιάϊ- 
διι5 ὧζ 41115 μυτιπηοάϊ ναυοϊπαπίῖ5, φυῖθις5 ἀϊ- 

ἼΣ ἃς ἴῃ τἰαπι οΠιΠ ρίςηζος οπιπες ἔποτο, 
τὰ 

ΟΙ ΧΩ. δεβοο δυιίοιτι ΓΥΠῚ Ιγοἢα5 ἄς ἀπ παΠοτς (ογ- 
᾿ ἤποποπὶ ργοίξοιιπι οἰΈ,, πιυϊτογιπιηις θοπο- 

ται απ ποι ηΙθι15 ςαιίαπι εἴα ἀϊχίε,, τηαχὶ- 
οςς χης ΠΊ6η 6τι5 ἀοπαπι πιεάϊοϊπαπι ες. ΝῈ- 
ο΄ ἀποεηίπι νπημαπὶ ἀοἕζος Αοίσυϊαρι! Β]1ος ἰῃ 

Εἷς τοὶ φορῃιποποπι ρεγιθητιγος Πς, πῇ 
ΡΟΙΠΙΠΙ5 Αἰτς Ααίσυϊαρίιι5., ἰαχία ραίτῖ εἤαία 

Ἢ ἤξιϑι τῷ νεώ] (ο]εππῖς νοχ, 48 ἱπιρυτὶ ἀἰπηίττς δαπίυτ, 
ΟΝ πάε τοῖ ἔἘπιροσ ρυγρατίοποϑ ρείτις σοη[ιϊτοτγὶ {ιρειπάλε, 
φητεαιᾶπι ὦ ςοη[ιςπάτπι δἀπιτετγείυτ. 

3 φέρων αἰϑέρα 1 πεπιρε ἀϊυΐπδο ὅς ἀεῖμεγοδς πδζιγας 2ηϊ- 
ταις σΟῊΕ {, δὰ ς.34. 4110 Πιΐπιι5 ν ΕΓ 8118 τε θιι5 ροτπι δος 
ἀκ οδίςαγατιι εἰξ Δηϊπιι5., νὲ νἷπο διαϑολῶσϑα, ἀϊοίτυς 1.1. 
ς. 85) 80 Ρἷυ5 δεῖ ποτῖρ ρυγοσ 5 ἴῃ ἐ0 ἀερτς ἐπαΐειν, 

ΟΑΡ. ΧΕΕΠῚ. σ Ασσύριε 1 πεπιρο ΝΙπίμ ΤΠ Απιῖσ ἐτδὲ 
«χ Αὔγτῖα, υἱὰς (.1.1, ς,;. 

- » 

τὰπιὶ εἰςδίγιςος τηθηπ ἱπιργεῆαἘ ροίαγιπι:. 

ΤΟΥ Α͂ Ν' ΕἸΝΕΘ 18. τι 

κελέυει βαδίζοντας φοιτῶν, ἢ, ἔξιθιτῷ νεῶ᾿, πρὸς 

υτὲς ἐρεῖν: δοκεῖ μοι καὶ τὸν προγνωσόμενον 

ἄνδρω ὑγιῶς ἑαυτῇ ἔχειν, καὶ μήτε κηλῖδα προσ-- 

μεμᾶχβθαι τῇ ψυχῇ μηδεμίαν, μήτε ἐλοὶς ἐ- 

μωρτημάτων ἐντετυπῶσιϑ᾽αι τῇ γνώμῃ" κωϑ'αρῶς 

δὲ ἀυτὸν προζφητέυειν; ἑαυτξ καὶ τῇ περὶ τῷ φέρ- 

γῳ τρίποδος ξυνιέντος" “γεγονότερον γῶρ ἕτω καὶ 

ὠληϑέςερον τὼ λόγια ἐκδώσει. ὅϑεν χρὴ ϑαυ- 

μαάζειν, εἰ καὶ σι τὴν ἐπιςήμην ξυνείληφας, το. 

στον ἐν τῇ ψυχῇ φέρων αἰϑέρω". 

κΚ Ν , “ νι , , 
αἱ χωρμεντιζόμενος μὼ πρὸς τὸν Δώμιν, σὺ 

δ᾽ .δὲ νι ἘΨ ἈΧ  τλδς ἊΙ 
δδὲν, εζη, προγιγνώσκεις Ασσύριε', καὶ ταῦτώ 

᾿ ᾽ Δ ὔ Υγ πκ! , ᾽ 
ξυνὼν ἀνδρὶ τοιότῳ; νή Δί᾽, εἶπε. τά γε ἐμαυ.-. 

ῷ οὐος “ ᾽ Α . , », 7 - 
τῶ ανωγκωιῶ. ἐπειδὴ 7γαρ πρώτῳ ἐγετυχίον τῷ 

Απολλωνίῳ τότῳ, καὶ σοφίας μοι ἔδοξε πλέως, 
. ,ὔ Ν “ 

δεινότητός " τε καὶ σωζῷροσυνης, καὶ τῷ κώρτε-. 
“τ. “-“ ἊΝ οἴ δὲ ἈΝ ,ὔ 3. ν᾽ ᾽ “ ρεῖν ὀρθῶς: ἐπεὶ δὲ καὶ μνημοσύνην ᾿ ἐν ἀυτῷ 

᾿ ,ὕ δι) ἢ 

εἶδον, πολυμωϑθές ατὸν τε καὶ Φιλομαϑίας ἥτ]ω, 
δ Δ, ) 5 ὃν 4 Ν ἜΝ δ, 
κμεμυογιόν τί μοι ἐγένετο“. καὶ ξυγγενόμενος ἀυ-. 
»-“ἭἪ Ν Ν γ, ,ὔ Π ᾽ ϑ. ἀμ . 

τῷ σοφὸς μεν ῳήϑην δόξειν ἐξ ἰδιώτα τε καὶ 
γ Νιᾶὸ ] Ξ 
ὠσόφε - πεπαιδευμένος δὲ ἐκ βαρξαρς ᾽, ἐπό. 

᾽ -“ ͵ὔ μ μ 
μένος δὲ ἀυτῷ καὶ ξυσπεδάζων ὄψεσθαι μὲν ν-. 

[ μ᾿ Χ » Ὁ ᾽ 
δὲς. ὀψεσϑας δὲ ὑμᾶς, Ελλησί τε ἐπιμίζειν Ελ.. 

ΝἴὭ νοῶ γ] οὐ υΑ ς 

λὴν ὑπ᾽ ἀὐτξβ γενόμενος. τὰ μὲν δὴ ἡμέτερα, πε- 
» ἌΝ ε - 

βὲ μεγάλων ὄντώ. Δελζῷες ἡγεῖσϑε καὶ Δω- 
ἢ" “΄ ͵ὔ ᾽ Ϊ 

δώνην , καὶ 6, τι βέλεσϑε. τὠμα δὲ, ἐπειδὴ 
᾽ ὐνν ᾽ ἢ 

Δώμις μὲν ὁ προγιγνώσκων ὠυτὰ, προγί- 
7 ζάφθι" 25. "ὦ ͵ ἥν ᾽ 

γνώσκει δ᾽ ὑπὲρ ὠυτᾷ μόνε » γρωὸς ἔσω ὦγυρ-. 
Ψ Ρν -“ τρίας» μαντευομένης ὑπὲρ προδατίων, καὶ τῶν 

, ΡΥ ν δὴ ἐγέ ς τ 
τοιότων. ἐπὶ τϑτοις μεν θη ἐγελώσαν οἱ σοζοὲ 

πάντες. 

ἜΗΝ πὴ ΗΝ δὲ τῷ γέλωτος, ἐπανήγαγεν ὁ 

Ἰώρχως ἐς τὸν περὶ μαντικῆς λόγον. καὶ πολλεὶ 

μὲν ἀντὴν ἀγωϑθαὰ ἔλεγε τὲς ἀνϑρώπες εἰργά-. 

σϑα!» μέγιςον δὲ τὸ τῆς ἰατρακῆς δῶρον. εἰ γοὶρ 
ἄν ποτε τὲς σοφὲς Ασκληπιάδως ἐς ἐπιςήμην 

τάτε παρελϑ εἶν. εἰ μὴ παῖς Απόγλωνος Ασκλή- 

πιὸς γενόμενος » καὶ κατὰ τὰς ἐκείνε φήμας τε 
( δῷ ἊΣ δὰ 

“ἢ. 

2 δωνότητος πέτρα δῳωνὸς ὃς ϑεὺὸς ᾿ - ." γέ ὲ 

γμπι εἴ ἱπίξριεπι ὰ ΤῊςδ. ν. 605. ἀν ̓Ἢ 

3. μνημοσύνην 1 οοπ, 1. 11, ς.36.5.4. ἀμ ἷΣ 
4. δαιμόνιον τί μοι ἐγίνετο Ἱ Ρτίοταδ ἱπίδύργοῖος  ἰϊμμίνενιαν 

ποίοῖο ψιλά γεῖδὲ οὐτὴρ εραεμαμῖ, ΑταἸ!υἀῖτατ δα 50 ογατῖο αἰδε.- 
σπογελεῦη γ 410 ἀς εἶ5 αιιᾶς ἱρῇ ὅς 4πιῖς]5 δἴτι5 ἱπιπιπεδδηι δά- 
πιοπεδαταν : Ργοθδητ 4. χὰ ξυγγενόμενος ἀντῷ ΠΕΠΊΡΕ δαι- 
μόνα. 

4 ἐκ βαρδώρᾳ] ταϊτὶ βαρξώρωνγ [εἀ Ὠιιπιοτιπι νηϊτδτῖς νο- 
εἰ χεάάδοτε ποη ἀυδίτλιυὶς 

Ἀ 2 καὶ 



ὯΝ 

2 ΡΗΙΠΟΞΥΎΒΑΤΥ͂Θ ΡῈ ΥΙΤᾺ Ιμ1π᾿ορμς: 
καὶ μαντείως ξυνϑ εὶς, τὸ πρόσφορᾳ ταὶς ΩΣ 

φάρμακα παισί τε ἑαυτῷ παρέδωκε, καὶ τὲς 

ξυνόντας ἐδιδάξωτο, τίνας μὲν δεῖ προσάγειν πόες 

ὑγροῖς ελκεσι, τίνας δὲ ἀυχμηροῖς τὸ ξηροῖς. ζυμ- 

μετρίας δὲ᾽ ποτίμων φαρμάκων, εἰφ᾽ ὧν ὕδεροι 

ἀποχετένονται .» καὶ αἵμω ἴσχεται» Φιϑόωι τὲ 

παύογτωι κο τοὶ τω κοϊλα- καὶ τὼ τῶν ἰοδόλων 

ἄκη, καὶ τὸ τοῖς ἰοξόλοις ἀυτοῖς ἐς πολλὼ τῶν 

νοσημάτων χρῆσιϑωι τίς ὠζραιρήσετωι τὴν μῶν- 

σικήν γ ἃ γοίρ μοι δοκῶσιν ἄνευ τῆς προγιγνωσκέ- 

σῆς σοφίας ᾿ ϑαρσῆσαί ποτε ἄνθρωποι τὰ πάν- 

τῶν ὀλεϑριώτατω φωρμείκων ἐγκωτωμίξαι τοῖς 

σώζεσιν. 

Ἡπτὰ δὲ κοὺ ὅδε ὁ λόγος ὠγαγέγρωπῆωι τῷ Δώ- 

μιδὶ , σπεδοσϑεὶς ἐκξ! περὶ τῶν ἐν ινδοῖς μυϑο- 

λογεμένων ϑηρίων τε καὶ πηγῶν , καὶ εἰνϑρώ- 

πων: μήδ᾽ ἐμοὶ παρωλειπέσϑω. καὶ γὼρ κέρδος 

ἔη μή τε πιφέυοιν, μήτο ὠπιςὃἂν πᾶσιν. ἤρετο 

γὰρ δὴ ὁ Απολλώνιος, ἔς: τι ζῶον ' ἐνταῦϑα 

Μμαρτιχόρας ὁ δὲ Ιῴρχας; καὶ τίνα» ἔφη. Φφύ- 

σιν τῷ ζως τῶτ ἤκεσας ; εἰκὸς γοὶρ κοὲ περὶ 

εἴδως ὠυτῷ διουλέγεσιθιαι. λέγεται γὼρ. εἶπε» 

μεγάλω: καὶ ἄπιςα. τετράπεν μὲν γορ εἶναι 

ἀυτὸ, τὴν κεφωλὴν δὲ ἰνϑρώπῳ εἰκάσαι, λέ- 

"ὡ. ὲ ὁμοιῶσιϑωι τὸ μέγεϑος , τὴν δὲ ἐρῶν ΤΣ 

ϑηρίς τέτε πηχυαίας᾽ ἐκφέρειν καὶ ἀκανθώδεις 

τοὶς τρίχως » ἃς βάλλειν ὥσπερ τοξευμώτω ἐς 

ὙῈΣ ϑηρῶντας αἰυτό. ἐρομένε δὲ ὠυτῷ καὶ περὶ 

τῷ χρυσδ ὕδωτος “, ὅ 61 ἐκ πηγῆς ἀζον 

καὶ πεὶ τῆς ψήφε' τῆς ἀπερὴ μαγνῆτις ποιεσης, 

ἀνθρώπων τέ ὑπὸ γῆν οἰ νεῶν ὅ, ἢ πυγμαΐων ἐν; 

ΘΑΡ. ΧΙΗΥ. ΄ ἀυχμηρεῖς χὰ ξηροῖο: ἐνμμετρίας δ ῆς 

δχίερο ἃς ἀϊβίπρυο: Ρτίοσος εὐϊτοῃεϑ 1 ἀυχριηρό
ῖογ κοὴ ξηροῖς» 

ξυμμετρίως » τίνα δὲ ὅζο, τίνωι ὃς οππίεταπε Μι58, ὅς [δηζτι9 
τες 

ζρυιοῖτς, Ὁ ν ΔΜ 
Ῥ ΠῚ κρὰ τὰ ὅτῳ χαλω ] ϑ.[οΐ. Ἄσοπι. πὰ διέ βάϑως χωρᾶντα- 

τ προγιγκωσκώσης δοφίος} εὐϊτὶ Ργαθίεγ γεπὶ ἱπτετίογες 

Ῥαηι ἐντοῖς γ φιοὰ ὃς οοά, Ὑτθίη. ὅς Ὑτλτι5]. τοίρμεβαηι. 

ΟΑρΡὶ ΧΙ. ι ἔρι τι ζῶον] ἴτα Μ455: εἀϊτὶ πιαὶς ἔξι τὲ 

ἐς Μαρτιχόξας] Μαντιχόρα ἰερίταν ἀριιᾷ Ευίεδ. τρίεαιιε» 

Απδος, ἀε δαϊπια!. 11, τι. μαθος γε: Τὰ ὅς Αεἰτδηὶ 
ςοδά, 

435. δήαρελεῥογαηε ἴῃ οπιπίθιι ΒΊΑΙ ΟΜ δ. τορος αἱε 

1. Ἠατάνήπυ Αα Η, Ν. ὙΠ|.30,.46. Μαρτιχώρας ἰῃ ἐὺ ἀ. γΧτα- 
ἀ]. εἢ, Μαρτιχώρω οοά. τρίπ. ομπὶ 400 [Ἀςίμπε ἐχςογρία 

Οτεῆαπα δρυα ῬΒοτιαπι Ρ. ΠΑ, 145. Μαρτιχόρως ἸΏ νΌ] 5518 

Αεἴϊαηὶ φαοηας ἰερίτοῦ» ἀε δηἰπιδὶ. ΤΠ, 21. 8]105 ταπῖοη ζο-. 

ἀϊοες μαντιχόρας μαῦοτε ΟὈ[οτιιδίεπι Ῥεῖΐο ΟΊΠ1ο, Αρυά 

Ῥανίϑπίαπι εἀ. 5710. Ρ.297. μωρτιόρα ἰεβίταγ, ἱπέογρτειας 

ΤῊΣ δατοπὶ πάιοαπι ἡπια απὶπιαῖῖς ποπιεῖι Οἰεῇας: ἑλληνιφί 

εἴτε ἱπησίοπϑ ὠνϑρωποφώγον. Ῥαιίδηϊας Τρ Ι εἴϊε ρυῖᾶν, 

ἃ ετγαῖ, ; ὶ ' 

"ἢ πηχυωίας } νἱχ ἀυδιξαιιετῖπι ἰερέπάηπι εἤε ποδικίας. 

οἷς ορίστεχ Ομ εχ Οἴοβα ὃς Αὐἰϊαπιιφ τοξοσε. ὅς Βμοείηθ. 

1ος. οἵ, 

ὧζ νατἰοϊηϊα., που 5 σοπποηϊ τα γοπηδάϊα, , ( 
ςοπιροίεδε Β]ΠΠ! πιὸ τα] ἀπε [ἰ5.. ἀτηπε» 
ἀϊκιρι!ος εἀοοσιῆεε,, αιὰ5 πᾶσ οροτγίεγει 
πιεγθας υ]ςεγίθιις ἀρρίσαγε Βυιπηθητδιις, 4π|ὰ5 
{Ἰος]5 ᾿έδπὶ γι ἀπ πιθ, Ῥοτοπαπη ΡΟΥῸ πιὸο- ' 
ἀϊοαγιπι πηοάϊιη., αιΐδι5. ἀημπα ἱπίογοι5 ἀθ τς 
ἀμείταν, [Ἀπρτηῖς ἤπιχιι Πῆίτιγ, ΡΒ ΠΠδς οι: 
ΤΑΠΓΓ. 4[]Δ 6116 Εἶπ ΘΕ ΠΕΓΙ5 Ππρτ5 τερεπᾶας 
ψεΠΕπδίογΊΠ 116 ΓΕ πη 414, νέης 1ρί15 νϑῖιε-. 
πιδ[15 ἀάἀπιορίτι5 πιοῦθος5 18 1ΠΔ Ῥ] ΠΓ 1105. ΜΕ {1- 
ςρδῖ, 4115 ἀϊπϊπατίοπὶ ἀθθεγι ποραῦθῖς ὃ Νε- 
πο επῖπι ΠΆΗΙ νἱάθηταγ ἤπο (ἀρίεπτία., τος 
τιῖπι Γαζαγαγιπη ςοπίςία. 8 {τὶ νμημιᾶηη πῆς. ἶ 
πΊΟΥ 165, γέ τὲβ Οπηηΐνιπη πα τὶ ΤΕ ποχίᾶ5 Ριὸ- ᾿ 

ἤςαῖς πιράϊςαπιςητ9 Δἀπαϊίζογοης.,. ᾽Ὴ ΡΝ 

᾿ ; , ᾿ ὙΝ πἀαξῳ ἢ 

πΟΠΪΔΠῚ αἰαῖ ὅς 116 [Ὀγηιο ἃ Τγαπηϊάς ο2ρ.ΧΙν. 
ΕαϊΓ ΊΩ {πογδ5 γε δι. 48] ἱπ|ίτιιτας 101 ἀκ 115,...ΌϑΟ 
φιλο γαθςογιπι ὩΡυΪδα ἀριιάϊπάοβ ςοἰοθγαπι, ὦ 
Ὀεἢις., [οπαδυίαεθ ἔπ|,, ὃς ΠΟπλ ΠΙΡι155 ττ1- 
δὶ φιοσίε πηϊπίπης εππι Ῥγδοιεγο πη ππΠὶ ριι- 
ἴο. [ἀ ομπίπι [ποτὶ ἱπάθ ἔόγες. ημ|5 ταροσία- 
ποτῖς, νὰ πεηπςε ἤάεηι δα ἴθεδι, πεηπε ἄεγο-: 
δεῖ οἠληΐθιι5, [πτιοιτόσδυτ ταις ΑΡΟΙ]οΠ]-" 
1.5.) 8η ἀριια 1ρίοβ ἱππεπίγοίαγ απίτηαὶ Ματιῖ- 
Ἑπογαῦ τείρομαϊε Ιἀτοα8 : “πΆ! εἰσὶ δ πΊα [15. 
{Ππ|ιι παζηγατη εἴς δα ἀπ ΠΠ|} ᾷπα εηϊπιοροτσ ᾿ 
τεῦ νὲ ἀς ξογπια Ἰρίιι5 αἰ! χυ! ἃ ἀἰςα8. ΝΝΕπις 
Ῥ6) αἰεῖδαι Αροϊ!οπίμ8. τπᾶρπὰ δὲ ἱπογο] 1114. 
ἐδ ἐο παυγδηζηγ. Οὐδάγιρες επίπι εξ ἔς- Ὁ 
ταπε, ςαρίτα Ποπηίηςπι γείογγο, πππαρηϊπιάϊης | 
εἴε Ιεοη5, οαϊιάαπισας δε δ ἔογαβ σα δ τά! ες, 
διαητ 115 Πππ 165, ργοπηείεγο, 4185 1π νοπαῆζος; 
Ἰρίππα ἰἈριέζαγιπι πιοάο ἰδου!οίαγ, [Ιητοῖτο- 
φαηῖα Ῥγδοζογοα ἐ0 ἦς Δατι8 ἀιῖγοα., 4Π14Π| ΕΧ᾽ 
ἔοπτιε τπαπαγο ρεγπθεπί, δὲ ἀα σείηπια., ἡμᾶς ἃ 

- - - . . - - "ας 
μλαρηθτ Ραγία [δοίαϊ., ΠΟΠΊΙΠΙθι15 ἰΐοπι, 485 ᾿" 
(δ τοῖτα Πμαρίτεπε,, νί δὲ ἀξ Ῥγριπδεῖβ, ἐν 

κ-ἀτπθα:» 

4 περὶ τῷ χρυσᾷ ὅδ. Ρίαιτα ἀεδιΑς 441 Οτεῆας ἀρ.Ῥῃο ὦ 
ἄμπι Ρ.14.4. 4 ἀϊςῖς κρήνην πληρεμένην ναὶ ἔτος ὑγεῦ χρυσῶε 

ς περὶ τῆς ψήφε] ἰῃεθΠρὶς πανξώρβην ἀε 4πᾶ ἴπ [εηΐιδηζα, 
σάριτε ρἰπγα : οἷπ5 γεγο βἔϊαπι ποτιτίαπι Οἰοῆαε ἀεθ ες Αρο]- 
Ἰοπίμ5,, ντ ὅς ΓΕ 4επεϊηπι οπιπίυπι ἐς αυϊδτι5 σαγεῖθ ἐχ Ἰατ 
οἤδε ογε βετὶ συρι, [)ε Ῥαρεαγδα πιδπῖῖο 410 4116 411 ιθ΄ 
τ|ε5 δριιὰ Ἠεϊοάοτιπι, νε 1. ΤΥ, Ρ. 177. ὅς 1. ΥἼΠ. Ρ. 391. 

ὁ ἀνθρώπων δὲ ὑπγὸ γῆν οἰκῶντων ] ἰπιο}]1ρῖτ, πίῃ (ΆΠοτ, 
Οιεῖαε ογποςερβαῖοβ, 4Ππ09 πι} 45 μάθεγο ἀσπιο5,, {4 ἱπ 
ΔΕΓΙ5 ΠΑ ίταγο Παύτᾶτ» ΥἹά, δἰπὶ ἀριιὰ ΡΗΘείτιπι Ρ. 152. Μ6.-") 
παϊπὶς οὐ πος ΡΒ οξαπι Α ει ορίας, τὐρίρίοι ΡΙϊπῖης ἢ 
ῥΆΠΙπι, Αεἰϊδινῖς ὃς 4Π1|., 4105 ἐαπτθη ἔογαβ εχ σθηδγε Ππηΐδαος νὰ 
τιιπὶ 7) ποπ Ποπιΐπεϑ οἢε ρυΐδης, υἱέ, ἱηρτίπιῖ5 ΡΙΙπιαπὶ ΨΊΠ, 
80, δεῖτα ργοξθέϊο ἐε 1ηἀῖ86 αι 4.16 ΟΥ̓ ΠΟςΕρἢ Δ}, γε πηρι-- 
σοπιΓ, ἰρία ξαοῖς Οτεῆδε παγγατῖο:ς ςοπηξ. ἐπ δα ς.ζο. πος Ι 
ἕάτα, Ἡμίκυνες Α1145. Δρρε δῆτα, ὅς ΡΙ εγΗ ΠΙ αι εἰ}Π| πυγα - Ἃ 
μιαίοις, σκιοζίδοσι ὃς μακροκεφείλοις ἰαπρυπίμς, γἱ 4, ϑεερ ἢ, 1μ.1}5. ' 
Ἰανοςε ὅζ ἰπ μακροκεῷ. ΕΝ ᾿ 
“7 πυγμαίον ] ἀε 15 ηιοάις. Οοῇας ἀρια Ῥοτίμπι 1, τ, 
Ἑὸς ἴῃ πιοπίδηϊς Ῥγαποσγιιπι ἱπ [πάϊᾶ οοἤηπιεπιογας Ρ ἑηΐηβο 
ΥἹ, :2, ἴπΑείμορία ἥποχις δα ΝΠ ξοπεεδβ βοσιιπίος ΡΥ“. 
σπιδοὶ Δ Ατιῆοι. Τῇ, ἀπιπιαὶ, 1. 11; ς, 12, ΜεΐΑ 1, 11, ᾿ς, 9. 
Ῥιϊμῖο Ἡ. ΝΕ, 3ς.. θὲ εοσυπι βοπῖο ὅς Ἀερίπα σέγσμα ρα-- 
ἐλάας ομπι δτοῖθι Αοἰίαη, ΗΝ, ΧΥ; 29, ᾿ 

: δ ϑεῖ4- 

ἕ 

νΆνω 



: 

δ. ΣΙΥΙ, 10. φουτα ἀπέε 1 ἀμὰ6 Δ]105 ἰᾺΡ 
ΟΡ Ω οί; 

ὉΧΙνΠ. 

᾿ς βταρατ) Οἰρηίπαιγ γεγο ἴῃ ςοηςαυις ὯΝ 

᾿ς Τρία εἰ ἰπηηίη 

{ππ|- 4.45 ΑΡΟΤΨΟΝΙΙ 
δι(ξἰαροάϊθιιο: χορ 
τα θιι5., ᾿παυίξ, δ ρΙαηεῖ5, ἐοπτ θαίτς, 1105 
μὰς νοη!επϑρίς νἀ {π|, 4α1 4 τππαϊτα τίδὶ ἀἱ- 
οαπιῦ ΤαμΠΊ ΘηΪπΠι ἰᾶπὶ εἰ 4115. εα γείογγευ, 
Ἐογάπι γεγο [Δο (Γα τα, αι ἕο ΠΕ 5 ΔΕ ΙΓΕΙ5 ΔΉ 1118 
πιάπαηζο5. ἐρῸ ἴῃ [ιἰ5 ἰοςὶς εἴα. πιπαιιαπι» 
διάία. ΕῚ ᾿ 

μαξ., ΠΡ ἱππραῖ, σαί ποη εἰ 
οΐογι5 ἐη τ δετρίαπι ν]άεγε ροπηππατη, 

ΑΧΉΔῚ δ ᾿ - Ξ δ᾽ ἄτο ἢ ἢ! 
δὲ ἀπε τη εἃ {πὶ οἰμπεϊα πιίγαγὶ, ΕΠ πειηρα 
111 δά [ἀπτπηιπη ππαρπϊτιἀἸηἰς εἰθίοπι σαΐτς 

τ τὼ ὁ γν εκ ἐνῇ ΡΥ Σ 
εἰ ἀϊρια παῖ νηρας, (ροΠ σοὶ δαζοπη πιοη- 

᾿ ΦΝ 
φτοβιπάϊτατε ραῆμπι αιδίιοτ, Ταπιμπιηθ 
ἐρισῖει αδαπάαξ, νὲ 60 ἱπιιπιείςδε οετα δ. ἐα1- 
Ῥᾶζυγ ρίεγατησιθ ἄππι ἴῃ εα σεηηίπα σοποὶρὶ- 
ταῦ. [πι|ρΠίραζα ἀμγεπι Ἰρίαπη πειηϊπὶ Ἰίςει, 
ααβαρὶς ἐπί πὶ ΠΗ αγές ἐχιγαΠδέιγ, 50 }116 ΠῸ5 

ΟΡαγεπι τἰεῖ 115 ῬαγΓ πὶ ν ΕΓΒ 5 [Δ ΟΓΙ5 τοῦγὰ οάτ- 
εἰπτας Ραηίαγθαμης {14 επἰπι ποίηοη οἵδ σειη- 
146). Νοίδι ἰρίτυγ 116 ἀΐδια νεῖας βαηγια 
αἰΐαμια ῥγαοίτας, Ἰρποὶ ἐπί. Βιϊσοτίϑ οἴ, δὲ τὰ- 
ἀϊος (ραγρίε, ἤσιε ἱπεογάϊε αἰρὶςιαζιις, ἱππιιπιο- 
τίς ἕπϊρουίδιι8 Οσμ]ο5 βογίε, Ομοα ἀμτομι ἴῃ. 

- οἤ 

εἰ ἰροιδαῦθας ἡδοῖμν 
ὦ ἐξῆν ᾿ 1 (εἴς 

τσ ὉΠ|5. Οἱἱ 

αιοτοιηαας. τε Ἰυιοτίς ὦ ἯΩ 
«ςάςητία τἀπειπὶ ὁ ἴω 

Ἰατπιατῖ, ἔπις ἱπ υυΐο, πες ἢΐος ἴα 
ἐεήι, (ξἀ Ἰοπρε ἰαζεσιιε ὅς νεξοτϑ. 
ο5: Παες δηϊπι ἀσπι δα 

Ηϊΐσις ἀϊέεϊς ᾿ρίδτῃ. ρεπι- τηἰς δά ἱπῆϊαγ. 
τηδ.. δὲ ααϊςαμ!α οἤςογο ρότογαῖ, πιοη- 

Ῥ ναίολεον δμκοδὶ [0 τεττὰ ἀυϊάεπι ἄεσεῖς, 
νἱττα δησοπι νετῸ ἀσπίς Πα Ππαογε, εοφιὸ 

ΓΑΙ ΤᾺ 

4 δκιώεγόδων} {πᾶ ερατίτοϊ ἃς Αδιμἰδρίδε εο5 διτηδυξ 
Ῥίιη. ΙΝ ΥΤΙ, σ. Ὀϊεαθ νεγδα ὃχ θεριό Αἤας Βᾶ- 

Βὲς ἀρι Ἡαῦρο γα δῆ θη γεγθῸ σκιαπ. ἀ6 ΠΠΓ6ἦῇ νἱ ἃ. 8τε- 

᾿ ῬΒαπιῆν, δυίααίῃ, ὕΖεῖζ: ΟΕ ϊΑ. 11 ν. χόδ. οὐἱ δζ ς-γανό;6- 

δὲς ἀϊσαπτις. Νοπιηΐβ ταϊϊοπεπι τεάάο νεγθῖ5 ῬΙΠΗΪῚ ]. ὁ, 
Ἥήρρβὲ [εάροίεν ἰδ ἠγ, δ ΘΟ να ἡ βΙογὶ ἀοβα ῥμῆρ ἑατεπίες 
γεηρίπὲ,, ϑνηότα [8 ρεάηνε ῥγοίσραπι. ϊῖςίς Πομ ]Ιοηρο ἃ 
Ὑτοδίοαγτῖς δϑ εἴς Οτεῆασ, 4αοῦ ἂς Λειμϊορίαε χὐαρδάϊδης 
ἀςοιρίεπάμπ).. ἐβρον 

ΟΑΡ, ΧΙΥῚ, 1 ξυνδέσης ἑάυξῇ λίϑές ἑτέρας} ΟἸεβας 

ἀραιὰ οὔ π Ῥ.144. πάτγῶτ εἰς ἡ Πανξάώρβη ἐξ σφραγίδας ἐ- 

ποϊμιφείεας κὰν τιμίες λίϑες ἐἰς τὸν πστωμὸν ὠνείλκυσεν ἐχομιέ- 
νας ὠλλήλων. Ὕοταπι Ππι 14 ἥτοχ πάγγαμιεΠΊ Πα Ὁ ΈΠπι5 [4 - 
ομαπι {00 Βη. παρ. : 

5. τὸ μὲν δρώσαντεᾷν τὰ δὲ εἰχόνφες ἀναδρ. 1 ἃἴτῖε τελεξικῇ 
ἤμε»μαρίοά ἀὰ Ἰλρὶ ἐπὶ πιπς ἐγιεηάαπι ΒγΑ ἢ πιδπᾶ9 ντὶ ἱπέε]- 
11σῖι, Ηἱπς Ῥῃοτίας 188 τεξείοπς : εἰ ποι δὲ ὀγασπάσϑω 
δῖ) ἀλλ τοῖς τὰς ἰπ’ ἐντὴ τελετις ἐπειξαμένοιφν 

Ὶ Ἰάδῃς ΙΔτοΠα5,. ἀεαηϊ- ' 

ΤΥΑΝΕΝΒ18, 3 
καὶ σκιωπόδων" ι:ωυλαξων αὶ Ιάρχας. περὶ μὲν 
ζώων, ἢ φυτῶν, εἶπεν, ἢ πηγῶν, ὧν εἰυτὸς ἐγ.- 

ταῦϑω ἥκων εἶδες τί ὧν σοι λέγοιμι; σὸν γὰρ 
ἤδη νῦν ἐξηγεῖσϑαι ἀυτὼ ἑτέροις. ϑηρίον δὲ το- 

ξεῦον, ἢ χρυσῷ πηγες ὕδωτος πω ἐγταῦϑαᾳ 
οἠκεσω, 

ΠΠ μέν τοὶ τῆς ψήφε τῆς ἐπισπωμένης τε καὶ 

ξυνδέσης ἑωυτῇ λίθες ἑτέρως τ χρὴ ὠπις εἶν» 

ἔς! γάρ σοι καὶ ἰδεὶν τὴν λίθον, κοὼ ϑαυμάσαι 

τὼ ἐν ἀυτῇ πάντα. γίγνεται μὲν γοὶρ καὶ μεγίςη 

κατε ὄνυχω δακτύλῳ τέτε, δείξας τὸν ἑαυτῷ ἀνγ-. 

τίχειρω. κυΐσκετοωι δὲ ἐν γῇ κοίλῃ, βεϑος ρ- 
ψυιαὶ τέτ]ωρες. τοσῶτον δὲ εἰυτῇ περίεςι τϑ πνέυ-. 

ματος, ὡς τὑτοιδεῖν τὴν γῆν, καὶ κωτὸ τα πολ- 

λὰ ῥήγνυσθαι κυϊσκομένης ἐν ἀυτῇ τῆς λίθῳ. 
μαςεῦσωι δὲ ἀυτὴν ἐδενὶ ἔξεςιν. ἀποδιδροίσικει 

γὼρ εἰ μὴ μετὰ λόγε ἀγασπῷτο. ἀλλ ἡμεῖς 
μόνοι, τὰ μὲν δρώσαντες τὸ δὲ εἰπόντες ἀγωι- 

Ἁ 7ὔ μ δ ἦν ΒΩ ΜΙ 
᾿ ράμεϑα᾽ τὴν Πωνταρξην" ὄγομνω γοὶρ εἰυτῇ τῶτο. 
γύκτωρ μὲν ἕν ἡμέρων ἀνωφβαΐνει καϑάπερ τὸ 
ΓΎΡΩ Σ ᾽ πῦρ. ἔσι γὰρ πυρσὴ καὶ ὠκτινώδης- εἰ δὲ μεθ᾽ 

' γαὶς μυρίαις.. τὸ δὲ ἐν ἀυτῇ φῶς πνεῦμά ἐςιν 

ΝΣ ἀῤῥήτε ἰσιχύος. πῶν γοὶρ τὸ ἐγγὺς εἰσποιεῖ εἶργε: 

“΄ τῇ; τί λέγω τὸ ἐγγύς" ἔςι σοι λίϑάς, ὑπέσας 
ΦΡ ͵ ἀν. ἐν ἀν 

φῳτΤ. οὐἱ Ν ΔΓ- βέλει, κωτωποντῶσοί ποι» ἤ τῶν ποταμῶν, ή 
- ͵ ΝΞ ᾽ 

τῆς ϑαλατῆης καὶ μηδὲ ἐγγὺς ἀλλήλων, ὠλὲ 
εν ἄν", ε ᾽ » 

σποράδας καὶ ὡς ετυχεν" ἢ δὲ, ἐς ὠυτας καϑι.-: 

μηϑεῖσα ζυλλέγεται πώσως τῇ τῷ πγευμώτος 
“Τὴ 
ἐὰ ἡ Ἐπ} ᾽ Φ »“" ᾿Ἶ 

διωδώσει, αὶ ἱξαυυκείσονται ὠντῇ βοτρυδὸν οἱ λίθοι, 
ΘΗΝ Ὑον ἢν Ἀἰεη τν ἡ 

κωϑώπερ σμῆνος. καὶ εἰπῶν ταῦτω ἔδειξε τὴν 
ἈΠ κα ἢ δά δ εν, Ἵ ᾿ 

λίθον ὠντήν τε καὶ ὁπόσα ἐργάζεται". 

Ἴ ρμὼ δἰκεῖν μὲν ᾿ιὑτογείως ", κεῖ. 
δὲ ἘΠ ΟΝ Ἄ ὯΣ “ Ἵ “Ὁ 

σϑαι δὲ ὑπὲρ τὸν Τάγγην» ζῶντας τρόπον, ὃς 

“3 τί λέγω τὸ ἐγγὺς ὅζς,1 ϊις ρεττίπος Οτοῖας ἔα θυΐα ρας. 
ἴο ἀπῖε Ποδῖβ σοὐππεπιογδῖδ. 

4 καὶ ὁπόσα ἐσγάφεται 1 πιίτιιπι ἔογζε 7 οπι ϊαπι Ηἰς ἴατσ 
Ὁἢλε νἱηιἱρηεῆι ἐχτίπριιεπάϊ , ηιιᾶπι Ῥαπίάγρας ἰαρίαϊ ετῖ- 
δυῖ Ἠε!οάοτις ἴπ Ἀετθίορὶς. 1. ΝἼΠ, Ρ. 391 ὅς εχ εὸ Ρῃοτίι5 
ξοά. ΓΧΧΠΙΠ. Ρ. τό2. ϑ8εὰ ἀρυὰ Ηεἰϊοάοτισι "Π αππὶ νί πὶ ἰαρὶς 
ἤοῃ τἀπὶ φύσει αὐφπι Ὁ ἱπ(οτίρεῖς πιαρὶοἰβ ςμΑταφεοτίθις μ4- 
δέγε νιάδταν, 

ἜΟΑΡ, ΧΕΙ Ἃ τὰς δε αυγμαίως οἰκεῖν μὲν ὑπογείως ἢ 
ἱπ Ἰβτν.1 [π σἀρ. ρέδος, ἀϊξίηχογας “ροϊ!οπίας ῥγρρεαε- 

δὲ ΔὉ υπογείοις γ 4.105 οὐ "οσοραἰος εἴ ἴοςο Ὁτεῆας ἐπάμεῖὶ 
Ῥγοῖπάς πος ςοπἰ ἐρέγαπιιδ, Νες ρίρος ςοπίςδιιγαο. ΕΑ 
γετο πιοῆϑ εἴϊς βοτείξ Ἰἀγοῆας ποὴ αἰΐος ὑπογείες ἰΤπαϊα Βα- 
Βετῖ αυᾶπι ΡΥ πέος) γῇ τοί οἵας (ςΠΠῖςοι ἔδυ δπὶ δ ογποςε- 
ῥμα115 ποπλϊ αἰ διις,, γῇ πιοχ ἀξ ἰοἰαροάιδις, ὃς ἀε αυίδιις 
το ἱπιξτγοβάτας ἔμεγᾶϊ μα εροκεφῴλοις τταάίτα ἴητος ςοπιπιεπ- 
τὰ Οτφεςο ΠΙΠὶ γεϊιςῖς, 

Ἀ, 
,»"» 

Ζασιν 



4 
»“Ἢ 3 ἄν ἃ 

πᾶσιν εἴρητωι: σκιάποδως δὲ ἀνθρώπες, ἢ μα- 
Ἢ δ ἀν 5 

Δον ὐΣ ΠᾺΝ εἰν ἢ ͵ Ἀπ άτον 3 κροκεζώλες", ἢ ὁπόσω Σκύλωκος ξυγγρωφαὶ 

᾿ » " ἊΝ -“ 

γής. ὅτε μήν ἐν ινδοῖς. 

Ο 4“. ἐξ 3 ε “ΦῷᾺὠτ᾽τ ,ὔ ᾿ 
ν δ᾽ ὀρύτηεσι χρυσὸν οἱ γρῦπες", πέτραι εἰ- 

ἕ, Χ “ “ Ω ,ὕ »" -“ “ 
τ΄ σὴν, οἷον σπινϑῆρσιν ἐσιγμένωι ταῖς τῇ χρυσξ 

4 .ἷ “““ἮΝ -“ »Ν.ε 
ῥανίσιν, ὥς λιϑοτομεῖ τὸ ϑηρίον τῦτο τῷ ῥάμζες 
᾽ “ ἣν ᾿ ᾿ “Ἢ δύ δε ᾽ ὃ -“ 
ἐσχυΐ. τὰ γοαρ ϑηρίω ταῦτα . εἰναΐ τε ἐν Ἰνδοῖς» 

ε ΐ “- ε ͵ ͵ ᾽ 
καὶ ἱερεὶς νομίζεσϑεωι τβ ἡλίς, τεϑριππτά τε εἰυ- 

- εἰτῷ “ ὐ ς ὙΝ .υ Ἷ ΔΑ ΑΝ τ ὦ, 
τῶν ι'χυνζευγνῦναι τοὺς ὠγώλμωσι " τὸς τὸν ἡ- 

ΝᾺ ᾽ -“ ,ὔ ,ὔ , ἜΑ, 92 

ΔΝ Διο εν Ἰνδοῖς γραζοοντας- μέγεθος τε καὶ ἐλ- 
ΕΣ ἈΡΡ ΠἘΟ ΝᾺ 

κὴν εἰκώσθαι ἐυτεὶς τοῖς λεδσιν ̓ν ὑπὸ δὲ πλεον- 
; δ δὶς δε: “ 5 -“ ᾿ ΓΝ ͵, 

εζίας τῶν. πἹερῶν “ ὠυτοῖς τε ἐκείνοις ἐπιτίϑε- 
ἱ ; - , ΧΑ ΥὟΝ 
᾿ς σϑαι, καὶ τῶν ἐλεφάντων τε καὶ δρακόντων : 
ὦ Ξ ͵ τ ὦ , δὲ 4 ΄ δ ἐλ 

ὑπερτέρες εἶναι. πέτοντωι δὲ πῶ μεγα", 
«; τ ΕΚ ἡ " ᾿ δι, Ὁ »“Ὕἢ᾿ 
ὅσον οἱ βρωχύποροι Ἶ ὀρνιϑες. μὴ γοὶρ ἐπ)ιλῶ- 

ν » ς , Ἄν ἃ, Ὁ ἢ 
σϑαι σφᾶς". ὡς ὄρνισι παᾶτρλον. οὖὰ υμεσι 

. ἤν , 9. “ Ἅ) Ν Ἢ ἐς 
. τὲς ταρσές ὑφάνϑωι πυρσοῖς» ὡς μὲν κυκλω 
᾿ δον, ὃ Ν Ι 
τ σαντάς  πέτεσϑαί τε, καὶ ἐκ μετεώρξ: μώχε- 
τὺ ᾿ ἐς ὌΝ ᾽ - δὴν Φ 

σθαι. τὴν Τίγφαν ὁὲ αὐτοῖς ἀνῴλωτον εἰνῶε 

2 μακροκεφάλες  Βοτιιπὶ Ραἤππι ἀριιὰ νείεγοϑ πιεπτῖο. Ὁ Ἃ οἱ γξύπες] με φίοαμις Πἰπιαί τα 
ἩδεΠοάιιπι πισπιηῖε ἐν τρίτῳ γυναικῶν καταλόγῳ ἀὐῖοτ οἱ ἄπ Ἀεὶ Ἰεγάφαε 1 γα 146 ἱπιιεηϊτί “δίιιητ., 
Ἡατγροογλεῖθη. Ηἱρροςγαῖεθ ἴῃ 1ἰῦτο ἀε δεγῖθιι5, ἀαι15 ὅς ᾿Ψὶ . ΡΙΠπ. γ ἷ5 πιοπτίδιις εᾶ ςο]ϊοςα 
ἴοςῖδ ςαιιίαπι πιοπβτοίοττιπι Βογιπὶ σἂρίτωπι αἷς) φιοὰ ἢ - τ: ἴπς.  Οεἴεταπι ἀς 1115 ππϊτα ἔλ- 
[εἰΐς τεπεγογαπι ἱπξλπτιπι σαρίτὰ ἃ ἔοσπιᾷ γοτιπάα δὰ ΟΌ0]0π- 
ϑαπι δά άιισετεπὶ, αιοά (επίπι ἱπιίτατα ἢτ πᾶῖιγα. ϑοάεπι 
ἴυχία ΟΟἸςΒος εἰς αἴρπαι ῬαΪδερ δέῃ 16. 1. Ὑτοῖςο- 
ταιπὶ 8Ρ. 85:14 4Π|, ὃς ϑιερἢπιι5 π᾿ πόλ. ὙΊοῖπο5 εογιιπι ἕλςῖς 
Βίχειεας ϑ.γἼΑχ ῬεΥΡΙ: Ρ. πι. 32. ὅζ Μεῖδὶ, το. ΡΙΙπϊαΐχιε Η. 
Ν.ΙΙ, 4. Εχ χυΐδιις (οἰ [45 οἰπὶ Ἐὺπαιῃῖο δὰ Ῥεγίερειαπι 
ν. 766. πιαπιξεβιιπι Ρτοπιίοσιις ἀϊδξος μακροκεφάλως ὃς μά- 
πιρωνας ἔς επίπι ἰπ : Μώκρωνες ἔϑνος Ποντικὸν Βεχείρων γο- 

τιώτερον. Μακριέας νοςᾶῖ ΑΡοΪ᾽οπ, Αγροπᾶμε. 1, ν, 1024. 
Ἑαπήατπίυς αἀαϊς εοἴδεπι Σαύσς φιοαις ὃς Τζάνες ἀϊοΐ, ὅζ ρα-- 

ττῖδαι εοτιπιὶ Τζανικὴνγ Οὐἶ5 Ῥαπτὶς δά ΟΠ τιαπι σοπμπετίας 
μιβοτίαπι Βαῦει ῬΡγοςορίιϑ ἰ. ΠΠ. ἐς Αβάϊξ, ΤυΠίπ. ςἀρ. ΥἹ. 
Μακρώνων γετῸν 4 ὅζ Σαννοιγ πιεπιΐπογε ργᾶοτος Ὀϊοπγί. Ρε- 
τῖερ. 1. ο. ΑΡΟ]]οπῖτ5 Ατροη. ]. 11.ν.396. Τοηγῆιβ ΟΒαϊςι- 
ἀεηῇς δριιὰ ϑο μοὶ. Αρο!]οδὶι 1..1.. ν. 1024. ϑίγᾶδο 1, ΧΠ. 
δίθρμαπ. περὶ πόλ. Ηοχγιπὶ τάπιεπ Δι τοτιπὶ ΠεπΊΪπεπὶ ἴῃ 
Ἱπάϊ4 πιδογοςερμαῖος . (δὰ νεῖ ἱπ1 δγαίαρεγ Οοῖοδος; νεῖ 
ΐπ Ῥοπίο ςοἴϊοςατε νἱάεος Αἴαυς Πος ἱηρυὶπι5», ηιοά 
μακροκέφαλοι 4111 4ιοαμε ᾿πιιξηϊαπτιγ. ὅζ αιιο 4 πΙΉ1] πιὶ- 
ταπάιπιῆτ, ἢ αὶ Βοπιίπεβ τηᾶίογε σαρίτε ἴῃ [πάϊα οσοιτ- 
σλῃῖ, ἴαχιᾶ οπὶ 60 απο ὙΖείΖ. ΟΠ]. ΝῚΙ, εχ δυάς, (14 
4ιεπὶ {δ Ηἰς Ιγομαθ ηιοαις τείρίςεγε ἀΐζεττε δῖτ ) πιοπῆτα 
Τπάϊδε σΟΠΊΠΙΕΠΊΟΥΔΠ5 5) σκιώποδας χα μονοφϑαλμὲς τπρᾶῖ» 
Ῥετίπαῆι ΟἹ. Ποάν εἾ1ο πη ἀἰΠ| ἀς 80]. 4.1. δριιὰ Ρμ]οῖτ. 
ἥποηιε μονοφϑαλμεὲς ἰερεπάτιπι ρΓῸ μακροκεφώλες. Ατάμ- 
δίτο νυ] άπιαπι μος ναΐεσε », σεσῖθ ΘΠ1Π| ΟἿΠῚ σχεώπσοσι ΠΟΠ μο- 

νοφϑαλμὲς τάπτιπὶ [ε ὅς μακροκρώνας ὙΖεῖζοϑ ἱπηρι 1814, ν. 
γ7ός. 4.1 {ππεὶρ ΠΠΠΠιϊ μωκροκέφολοις 

3 Σκύλακος ξυγγραφαὶ 1 ἀπο5 ΒΑΡ επιι5 5ογ]Αςε5 » Ολτγ- 
ἀηάεηίες ἤϊεγε ἀπιθο,, μος ἰοςο ἢδιὲ ἀμδῖς ᾿πεο] !Πρς [65 
ὨΙΌτΕΠΊ; οἰπ15 Ἡδγοἄοειις πιεπείοποπι ἔΔ ΟΕ], ΤΥ, ς,44. φιεπὶ 
1ῃ Τπάϊ4 απ Ὲὶ εχ εοάεπιὶ ςοηῆδῖ. ΙΌΠΙΟΓ 6πὶπὶ, ομἴπ5 ΡΕ- 
τρί απὶ ΠΑ ἐπι 7 πὶ] μαθεῖ ἀς γθθιιβ [πάϊςῖ5. Αα ργίογεπι 
ὙΠ ππ| εάπὶ Ρεγιίπεης 446 ΤΖεῖΖ. μαθεὲ ΟΒ1]Π144, ΥἼ1. ν, 631. 
4υΐ τά άεπι εἰιπὶ πἰπιίιπι πὶ ἀπ δὶς ἔα δ.}}15 εἤε οὐ ςπιλῖ. 

ΡΉΗΙΓΟΒΤᾺ ΑἸΤῚ  ϑΘνΕ: ΝΙΤᾺΑ {μΠ.-ς.47.-.49. 
; δὰ να δ ον ἂν ᾿ ἷ 

Ν 

τάὶ Χ{]. ϑεἴαρι 45, ὅς τπΔογοςορΠα]οϑ δυεπ 
ὅν ΕΝ τῆν κςς ἄχ απ ἀς ΠΠἰς δογας!ς Ηἰοτίας ςαπαπτ, πες 

περὶ τότων ἄδεσιν, ὅτε ἄλλοσέ ποι βιοτευειντῆέ τ 

ἩλΩΝ ἀν ἢ ΕῊΝ ., 4] ἀριιά οπιποϑ εἰς ςεἰεὈγάζιις 

Ἱ 4 Ιπάος ἡ πες ΑἾΙΡὶ τειγάγιπῃ νίαιαπὶ οὈυϊα 

ἿΝ 
Ἄν Ροττγο, 404 ρτγρῇςβ εἰοάϊιπι, ρε- Ο, ΣΙΤΙΣ 

ἱηΓ[Ἰπααΐτ, } φαδίι (οἰ πΕ1}}15 ποιαῖᾶα διιγὶ 
.) ἅπας οαεαϊς παες ἔεγα τοῦ γοθογο.. 

Ε τὶ Πάες ἀΠἰΠΊΑ]14 ἴπ [Πα ἴ4. ὅς [0 ἴδοι: 
Βιαδογὶ. ΠΠογιπῆαις χιιαάτ!ρ!5 Ππχυίαοτα ἴῃ Ρο- 

«νι, ἐο5 αι (οἷεπι ἱπίον ᾿πάος ἀερίπρι 
πῇ 64 πιαρηϊτιάϊης ἂς Υἱγιδιι5 ἰςο- 

Ὁπίτὰ ἰρίο5 ἀιιοι 
αἰδυς ραα,αιαθοφο,αμς 
ἤξεηῖ, ας 

ὃ 

εἰεριι 
ὈΠΙπια μι 
αιδηξιπι (Ο]ςης ἅϊιο5 νοΪδίι πηΐπει5 νὰ 
[Δἰτο !απεαγ}.  ἀτρϑπαι να νζ 
(οἱεπς 8.165.) {ε4 πιειηθγδηϊβ δἰαγιπὶ οοἱὲ 
ςοπης δ τιδοπῆδιο: νὰ δάθο ρυγιπὶ ἀροπσς 
[65 νοΪεπί , ὅς ε {ΡΠ πα Ριιρπαπὶ σοπΊπηῖτ- 
ταηῖ. δοίδιη νεῦοὸ ΤΊΡγΙπι Δ 115 νηὶ Π0Π.. 

Βνι ἐπῶν «Εἰβεήρα νομαῖς φᾶπι 
οχᾶς 

ἴδηι ἃς ἃ 

ΚΝ» ἀπ κἀν αν ὑμν ς ἵ ΠῚ εἰ] 

κα Ἀν" 
Α 

κι. ὌΝ 

Ἀδϑ οι σ ΔΥδΝ  ονρνννςς, 
Α. 5ΠῚ ῬΟΙΓῸ ῬἤΟΘΠΙςΕ ἡ αιΐη ὨΓΟΓΙΠῚ ΔΠ.- Ο, ΧΙ, 
τ ὙΠ πὴν δε τ δὴ π Ψιοῖ τ ΡΞ Ν ΣΑΙ ἘΣ 

᾿πττο: 

ἀὐδοι ΥΊΓΡῚ .Ἐοὶ, " ΡΝ 
Ῥυϊοίαι Ηρτοῖι ᾿ ΩΡ τἰπι ΓΑ ἴα  ς, τό. ὅς Μεῖροπι. ς, 
13.Χ λει τοτοποεῖο, ἃ ᾿Οτεῆϊδς Ιπάϊςοὶς νεῖεγος : ΡΙηΐως 
Ἡ.Ν.ΙΙ, 2. ὅς Χ, 79. Αεἰίδη, ΗΠ. δῖ πιαὶ. ΤΥ, 27. Ῥαιιίδπ. 
Αἰᾶς. Ρ. 22. ῬΠοεῖιι5 ο04, 72. Ρ..147. ϑετιῖιιο 1, ς, Ἔχοὀγρίοτε. 
ϑς ὅς ἀε Οτγρῃίδιις ἀρὰ Ἡγρεγθόγεος Ἡϊεγοοῖές ἐπ φιλί- 
φορσι ἀριιὰ ϑτερἤδη. ἴῃ Ταρκυνίω. Καὶ Ταρκυναῖοι ἴϑνος Ὑπερ- 
βορέων; πὰρ οἷς οἱ γρύπες τὸν χρυσὸν φυλάώτϊεειν. 

Ν , . ΄, 
2 τίϑριππα δὲ ἀυτ. ὑποζ. τ. ἀγάλμασιν ἄςς.  πεῖπ δῖ 

4 ἀποθιις ρτγρβίθιι5 ἐϊιέξῖα ςεγπίτις [0] ἰπ γεῖογε πιάσπιοσς.» Ὁ 
δριιὰ ϑροπίαπι ΜΙ{ς, Ρ.3. νῖ ὅς ἴῃ παπιπιο Αὐγεϊοροἰἑτάσιιπι» 
μεπὶ ε σ4ζ Οδγάϊη. σδγρερηδε δἰ!εραιῖι 1], ϑράπῆεπι, ἐς 
Ρ, Δ. Νιυιπιίπι, Ρ. 271. ΕΔ, ποιιαθ. Οζογιπι ἤρα φιισαιιθ 
11,22. τέϑριππον ἴῃ Τηἀϊά [0]1 εγὶ Βυιΐτατ, , 

3. ἐκάσϑας ὠυτὲς τοῖς λέψσι ] ἢς δὲ Οτεῆλς Δριιὰ Αοἰΐημπα 
δι ῬΒοτίμπι, ἐν ὯΤ 

4 πῇερῶν 1 εἀϊάϊε τὰ Μοτεὶ!. ὃς ςοηίεπτιπε Μ55. Τά ἐπε 
τἀπιοη οὐπὶ ἈΒΙπιιοςῖπο νογεῖτν ἃς ἢ Ἰερ {πε πετρῶν. τ επ- ὦ 
(ις Πι, στγρμᾶς ἢμάϊο (αχόγηηεγ ἴῃ ααΐδιις δι τιπὶ ,) πιδῖο.- 
τίβυι5 1βῖς ἀπιπιδ! δι δε ]απι πιομεσε, (0 ἃ ρετρίδςες πηιμῖ. 

ς κὰν τῶν ἐλεῷ. τε κι δροκόντων} ἱπιο νἜγο δες Αἰ πι8] 12» 
ΥἹΠῚ ΘΟΓΙΠῚ πιείιιθητε8) ΡΥΥΡ μᾶς πιπαιᾶπι ἀρρτεάϊ» εχ τες 
ἢ τείεγε Α Ἂς 

6 ἔπν μέγα ] πε ρτὸ ἐχ ἕτω μέγα» φιοὰ ἴπ ῥεϊοσίθιις 
εἀϊποπίδιι5, 46 οπιπίμπι ςΟἀ4. ποίξγοτιπι γείογιρῆπιμ, 

7 μὴ γὰρ ἱπ]ιλῶσϑαε σφᾶφ ὅζο.] Δἴῖαπιεπ ἀϊίεττε Α εἰϊδηιις 
κατάπτερον τοὶ νῶτα αἷϊ “Ἴεροῖς μέλασι, τὰ δὲ πρόσϑια ἐρυϑροῖϊργ 
τὸς γεμὴν πἸέρυγας λευκοῖς. 

8 βραχύποροι ] ςοἀ. ὙτΑ:151. Βα δ εθατ βραχύποδες., ηιιαπι 
Ἰεδείοπεπι δά πιαγρίπεϑ ΡΒοε αι α1ε ἀπποζδῖδπι ἱπιιειῖο. 
ϑεὰ Βεπε {ε βάθει βραχύαοροι, 

9 ἐς μὲν κυκλώσαντας 1 ἔϊς εχ ςοπίεξξητα τείοτιρῇ ῥτὸ δἧς 
εἶναι κυκλώσαντας. 

ΟΑΡ. ΧΙΙΧ, Ἢ τὸν φοίνικα δὲ τὸν ὄρνιν Ἵ ἀς «Δι Δὰ 
πδιιΐξαπι νείεγος, Υἱάς Ιοολ εοσιπι ὑπάϊοαια ἃ 1, Ἠαλτάμϊπο 
Δα Ρ] πὶ Η. Ν. 1, Χ. ᾿ηϊτῖο. οὐδείς ἵτεπι Εριἤο]ας ΟἹεπιεη- 

ΠΟΙΓΙΠῚ 



ταδεῖθιις. 
ΣΝ Οὐαοαμες ἀε Ἰὰ φαπτιπξ ΑΘΡ 
“πα 

δ ν .ν, 

Ῥέμπι ἀςξεγαειιγ, ἐἰς [πά] φιοαμις τοῖς 
δ μα ὦδειας 

)Ρε εκ μθννα σάῆεγε ΠῚ 
τ] οένετο ὅζογρπος ἔλοοι 
Ἢ τες ἀοδίια δυίξιϊκαιιοτϑ 

ΕἸ Ρεγίμα- 
ἅππιο τις Αἰ τ 5 
ἢν πρὶ δὲ 1Π| 

[1 

τέθαηγ, πηρϊτί ε Οἱ γα εῖ- 
᾿ς αἤπί ἃς ἰδοπᾶς, ἃ “ον 
1τοη γς {πηΐατιιπ ρΌΠ15, 
8 ἐνῶ ΠΡΟΣ ΠΥ ἰπυοπίπηταηῃ, ἢ 

πϑηΐ ὃς Οἰδυιάϊαπι αἀ Ολτηι. Χυγο ἸΠΙΌΓΡΥ 
πὶ ἀεηῖαιο Αἀμογί 1, Ρ. 180. 

᾿ππρβριορετε. 

-: πἰτεῖ, Ἰρίοπάογεν ν᾽ πᾶπὶ νῖ ἐμομμάδει », “τὶ ἐ {είρογε 
τ  ἥ εἰγοα ἀπ, εεέεγο, Ἡγράγεισ » τοεγμἑσατς τοίεὶς ραμάαηε 

Μεριγεὶς αἰ βέρρ Π “᾿ 
4. σοφωτε, ππος Μ55 ποῆτὶ, Μοτε ες ἴῃ ππλτρὶ- 

ς΄ ἣς ΟὈἰοτυαγαῖ ὕτεροι ἴῃ απ δα ἀἀπὶ πιο η ΠῸ. Νεπι- 

τς Φε ἱπηπεῦξ ν᾽ ἀοτιΣ ΠΟΙ ΟΠΊΠ65 ἢμΠῸ ΟΥ̓ΡΠΟΤΙΙΠῚ ΠΑ ΠΙΙΠῚ 811-- 
το αἴτο, (84 αττο αἰίψια δά ποὺ οριιβ εἴτ : 41ὸ σοφῷ φαρμώ- 

αῷ Βάεπι τιιςτὶ ΠΡυΪΑς.» ἐς ΟΥ̓ΡΠΟΙΙΠῚ σαμι). Π1ΕΠῚ Ὡ 6 ΠΟ 
ὙΠ ΠΑ ΠῚ διυιάϊυϊε " ηἰδπιγοι Νέεπιρς Α Αταθιυπὶ διτοπὶ ΠΑ] ]οτα 

οτίες δες «υάϊῃ γ, 4105. διυΐυπιὶ νΌ  ἐ5 ἰητο ]βετε 
ἰόταπι 1. 1 ς, 20. ΟΠ πὶ ἕᾶπις υἷ5 σοφώτεροι τε- 
πιᾶ} 1 ̓ πιλβπορεῖς πραπανος 

1 ϑεὸν τοῖς πολλοῖς, τ Ν ξων } νἱά, ἱποιαῖα 
Ὁ δέ 341. ὙΠ. οὐνϊτν.ς 

ἐνοῦ κοι πρλβϑὸ, ὄργια ΓΗ ἀμην διεοάογθηι 
ἱπαΐςας, νὲ νἱάετθης αἰεάεητοπι; Αροὶ- 

[ μῆς βξοῖεῖ; φιοά ἐαοίμηξ ὐ φαΐαορτε ΠῚ 
ἀπ. ϑίς ἰἐπιςρεφόμενοι εἰς ἐμὲ  χείγο ρ οἸουῖ- 

ἐν Ῥέ γῇ τ στὴν ΧΙ, .43,. 

᾿ ἣ β- 

Ἶ νικῶ» τὸν ἐν τῇ κωλιῷ πόδε 
ηεἵ τῷ "" ᾿ ἔκ Ροτβίθεπι, τ ρίῶς ὕωνες ἀυτῶ ΑΝ τετὶ δὲ καὶ τὸς κύκγες 

“ιν 

ἐν εἶτ ας 
ΠΊ. τ σώνγτες » ὠυτοὶ μὲν ὑπέςρεψμαν ἐ ἐς τὸ Φροντι: 

γι 

2 εἶναι δὲ ἕνα ] ΡΙϊηΐμς 1, ς, θχαηνηρα ἐγ Ἰοίο ογδδ» μές φηβπ᾽ 

3. ἐκδιϑόμενον τῶν ἀκτίνων} τεῆεο μος δα ΠΟΙ ΟΓΙΙΠῚ» αυἷ- ᾿ 

5" 

ὁ καὶ χρυσῷ μάν; 
: ΠῚ 

καλιον τε ἱζάνειν 
ΠΝ 

ποιεὶ ε αἰυτῷ, Ἅ{6};5:» 

τῷ Νείλε πηγαῖς. ἃ δὲ Αἰγύπῆιοι περ ἄυ 5 α- 

δοσιν; ὡς ἐς Αἰγυπῖον ρα, καὶ Ἰνδοὶ 

προπεμπῆη- 

«καρ οἱ Ἀρ ν ἀυτῶν μὰ 

οιοΐθε μὲν αἱ πρὸς τὰς σοζὲὶς ξυνεσίαι Απο, 
λ , ὧω 3 ἥν". Ἢ 

χὰ υμῷ ἡρμος ἐμηγῶν τεύθώρων δὰ ψαν- 

τῇ ὄντι λέ ὃς ζῥανςε Ἴ Δ 
ΥΩ δ᾿ ἔς »' γ τι ερές᾽ Ἧ ᾿ κι 

ῥτες - πώτας. ἐπὰ "δὲ ἐξελαὶ ὕνειν ἐδώλετο Ὁ. τὴν 
7 ἈΚ ΝΣ 

μὲν ἡγεμόνα καὶ τὸς κωμήλυρ πείδωσιν α ὰ τὸν 
τ Σ" 

ὠτοπέμψαι τῷ ̓Φραώτῃ μετ᾽ ἐπιρολῆς. οἰτοὶ 
." 

δὲ, ἡ ἤγεμονν, ἕτερον. ἡ καμήλες δότε, προέπερμ πον 
ὙχάΝ ἣν ἀνῇ εἰυτὸν, ἐὺ ὁκαραν ἴντες υτες τε κρῤκεῖγον. ὦσπα-- 

ἐξ τῶλώ Κ τρανωις 
σάμενοι δι δὲ τὸν Απο ὠνιόν » καὶ ΘΗΝ τοῖς σ΄ . 

ζῶ 
᾿ ὙΨΗ - 

δίξεν'. "5 νεῶτα μόνον ὠλὰὲ κοὶ δῶν: 
ἌΣ ΗΝ 

εἰ γῶν 

τμὸς ̓ ἐηῤσρεφόμενο ἕῳ" ἄνδρω" » Καὶ δη-. 

ὁ δὲ ολῆντερ ὅτι ἄκοντες υντξ ὠπαλλάτηονται. 

Απτο δἰνιὸς ν ἐν δὲ ξιῷ μὲν τὸν τάγγ᾽ν ἔχων ἐν 
; εν Ἧς δὲ τὸν γῴφασιν",; κωτήει ἐπὶ τὴν ϑαλωτ- 

[ . 2,3 ἡμερῶν δέκω ὁδὸν ἐπὸ τῷ ἱερῷ ὄχϑε ". κ 

δ᾽ αὐτώ πόδ μὲν τυϑὸ βὰν 
πολ δὲ ὦ οὐγφλοι 

᾿» κοὶ παρδώλε ν ἐκ καὶ ἢ τίγρεις, καὶ αὐτο 

Θόες, πολλοὶ δὲ ὃ νοι καὶ λέον.-. 

Ζ μὲν τὸν Γάγγην ἔχ: ἐν ἐριφερᾷ δὲ τὸν Ὑῷ.} πιᾶτς 
1) 34 σιοα ἰ4πὶ τεπάεγο ΑρΟ] οὐΐις Ὠδγγατιτ, δά 
ἴτ 9 ἀποταπὶ Πυμΐογαπι πϊς ΤλρπΙοσατοσμΠῚ ΘΑ 

ἐ οὐΐεπια 15, Ιάφοσις ἱπῖογ ἄπο. πος Παὶ ἘΝ 
Δα υππη. Ρτοσράεῃς Αροϊϊοπίις Θβηρεπὶ ἃ Πηϊῆεῖς 

Ἡὐβμαῖη ἃ ἀοχετῖς Βαδιοτῖς πεςοῆς οἵδ, ἈοΙεγΙδοπάμπι ἘΣ 
5ο ὦ δεξιᾷ μὲν τὸν Ὑῴασω ἔχων, ἐν ὠριξερῷ δὲ φὸν Γάγγην. 
ἙοτοραΠῚ ἐπ. 60 ιοσιία εττος οἱ, χιοὰ ἢΐς ἀϊοαειν ἴητος 
Ἡγρβββη ὃς Θληροπι δα πιάτα ναι ας ΡγοςεΠΠς. Ἡγρμαῆς 

ἿΠ Ἰηἀϊςοῖς Ρ. τις, ἃς 4111 
γεῖεγες πῆ γττον Ἐ ρον ἴπ ΑΠτοδῖς οἴῃ ᾿πάμπι ἱπβδιπάϊταγ, ὃς 
ποπιθπ ἀπιίτεῖτ: γε δάφο ἱπάε ΟΑΠΗ͂Ι ἵπτος ὅς Ιηάιπὶ ἱζδῦ 
Ποπεϊητιατιοτῖτ, Τοπέρϑιο Ροϊ δὰ ἊΡ.5:. 

4. ἀπὸ τῷ ἱερᾷ ὁχϑ.} τωπηιΐα ἹΠρίτ» αςπὶ ΡΗΣ1ο- 
ἴορἢὶ τεπερδης, ημὶ, ἔλοες ογᾶῖ» [- ἱερὸς οἶκος νοσδζωγ ἔ, 
ΤΡ. 33- 
ῶ παρὰ τὲς ἐ ταῖρ ποτερίσε] ἐς χυΐδιι5 ἤπρτα ἢυϊας Π. ς, 4. 
6 ἧσαν πβ τὰ ἔιδη! κύνειοι 1 ἢ 1ς ὁπτηος Μί88, ποτὶ, ορείπια 

Ῥγοξεξιο... Εαϊε ἦσαν ἤδη κύνεο Ηοϑ γεγο Ἰρῃηῆπιος εῆς 
Οἰεῆδς Ογποοερῥιίος Ριιτο.) αι) ἃζ ἡμέκυνες ἀἰςιπτιν ἄς ὅχα- 
χτῶντες ΠοΙῖτο ἱπξ.], ΝἹ. σᾺρ..1» Ῥατεδίε πος δὰ οςμίαπι ἀς- 
(οτίρείοπετι (»σοορῥξογηενα ἀριιὰ Οτοῆαπι οὐπὶ ῬΒΙοἤ ταὶ 
ἀείοτρτίοης Πάτιπι ΠηπΑγιπι δι Ὑλας Οὐοηξεν ἃ πορϑίᾳ 
{τἀ αρ,47: βέλωνας πεῖῦρε γορδὲ ντοσαϊις, ἱπάε, φυοά 

καὶ σιμ- 
Ὃ 

ἦς 
χὰ ᾿ 

ἀαρημτα προσάδοντες τῷ ᾿ λόγῳ, τῷ τὸν Φοί- 

ΕἾ τς 

5» ΤΟ 



τ} ͵ ὠλὰ κὼ τς ἐν. Ἀθιγω. 

γ σαντες, δὲ ἔστω καὶ ἐλ Τὴ πορευε- 

Ἔ Ἄ 

τἮἫῊῃ 

μικρά » καὶ ἀρλοῖῶ δὲ ἐν τ γῆς πορθμεῖάν, "Ἔ 

ἴδηι τ τς τοῖς Τυῤῥηνοῖ ᾿ δὲ ϑάλωτ]αν. 

τὴν. ἐν μᾶν ἐγάθθμεν κυανωτότην", ΜΕ: 

σϑω) δὲ, ὡς εἶπον, πὸ ) Ἐρύϑρω, βασιλέως" ̓  ὃς 

“ἢ Ἐπ ἑαυτὸν. ἐκείνω τῷ Πὐμλδ 

γτωῦϑω 

τῷ τώρχω μετ ὐὐπ Ν 
νΆ 

ἐὐλτς Ἰαρχῷ: εὐ σοφεῖς ἷ 

σθαι ἐφ νι ΝΗ ὁ πρὸς Ἐλληνάς. 
"᾿ ῃν, - 

κομαγήσω λόγων ὡς παρῶσιν", εἰ μὴ μάτην ἔ- 

πίον τῇ Τανταλε΄. ἀπ ἀγαθὰ φιλό- 
ΠΛΕΤΝΝ Ὁ" 
σὸ ᾿ ὃ ΣΝ Ὦ 

τὸς Ἐδ: ἐπιδεὺὶς γεῶς ῥωμίζετο λείῳ, καὶ ἐυ. 

ἤρῥρω πνευμοτι» ϑαυμαίζων τ τὸ σόμμῶ τῷ γφά. 

σιδος", ὡς Φιβνεδδὶ ἰυτξβ ἐκιχείηφοι. Ξελεὺ- . 

τῶν δ ὡς πῇ ΤῈ ἐυρτα ἐδώ, ν.... καὶ ΤΣ 

τοῖς ἄγων, τῇ γῇ μι 

ἌΗΙ εἴππεν νι ὙΠ Ἰοδ τ τ, ποῦ ἐς δελίδων ΕΟΘΥ. 
ἀϊοοτες Οἰεῆας, ἀνθρώποις ἴσως ἀϊοῖς ῬΒΙοΗτ. φιϑε Ἐοτπιὰ Οἱδ. 
ῇδε ἱπιροίοϊε, γιὲ Ποπιίηεϑ τειθτα σσεάδγεῖ, αι πτην ̓ ϊπρυα 
διαπιᾶπα πιϊπίηια ἐο5 ντὶ ἀβποίςιτ, πο ὦ 

7 εἴρων μὲν κυανωτάτην ] ̓ΠΟΙΟτΓεΠῚ κυρνὸν ὃζ τοεΥ 
Οἴαεςις Τνατπίίηις Δυτοτῖδιι5 γραγίέρής ἀημεῖς Οπιπῖδι5 ἐγὶ 
ποῖμπι, Νοπὶ 46 δος ἐἘμδθεε, τες ἩΠΕΊΙΔΕΘΩΙ [ὅτιια - 

1ο, Ῥατίτετ ἃς φαιπο το εἶι15) 4185 νεῖογεβ τεάαι, 
πῆηῖς Ἡετγοάοες, Επτεγρ. ς. 11. Αραιβαγοῃ ες. 40. ῬΒοτΙ 
οὐά, 270. Ῥ. 1321. ϑίγαθο 1. ΧΥ͂Ι. Ρ. 779. Μείδ ΠΙ, 8. Ἢ 

 χαεηῖοπι ΡμΠοΠταιῖ ΕἴΠὉ ραῖος εχ 60, αμοά. βατίπι Διδιαπρὶς 
ὠνομώσϑαν δὲ ἀπὸ Ἐρύϑρα. Νεπιρε, ̓παιῖτ, Πος πιᾶγε ποπ 
Φἰτογῖιις αιᾶπι 4|1ἃ πιλτίᾶ εξ οοίογίς, πραθο ἀἀε0 ἃ οοίογε [εὰ- 
Ἄερε Ἐνγεύτα ποπίεῃ Δοςερῖε, 

8 ὡς εἶπον ὠπὸ Ἐρύϑρα βασ.] Υδ1 νεζο ἀϊχῖτ ὁ πυιρίαπι 
ςετίς 5) ΠἰΠ γεγᾶπι εἰα ἀριϊοίοαϑ αιᾶπι [, Δα ς, 35. π. 2. τεῆ!- 
ταΐπτης ᾿ςδεοπεπι, Οοἔδγιπι ΘΟὙΔἘσΟτι ΠῚ ΕΓΓΟΓΕΠῚ» 4 4Ὁ 
Ἐγγεέῤγα ππατε Ἐγγεῤγάσι ποπιεη μάθετε ρυταηξ, εχ ἱπΗϊ- 
τοῖο ἐχρίοῇε νῖγ οἷ. Δ τίαη Ἀ οἰ )πάιις ΑἸ πη [ς, Π. 41 πιάτα 
μόνη ἀἰδειπι ραιτα οὐδ (οἷε σγεάεγεῦι δάνῇιπ:,1ο- 
οἰἴψαε Ῥοξτατγιιπι ΑΙ ορβτῖς πιοπήας ΖογιάηΣ τουτὶ ἀἈπ| γΗ 67.477 
ἀϊδζαπι εἴς. Νίες βογιιπὶ ἔδιιος [εητοπτῖαε,, 41 Εδο»Ἐθμῦ: 
ἀϊέξζιπι οὐ πι! δ ιι5 Πος πιᾶτε εἴϊε οθηίεπτοβ,1 Ἰὰ ποπῖεπ Ερυ- 
ϑριῖον τια]ε νεται ε αταθςος Ῥυτδητ, 

ΑΡΟΤΤΟ Ἃ κοινωνήσω λόγων, ὡς ;παρβσιν} δίυτάε δες 
1τ4 ἔπεα Ὁ Ἱπτεγρτεεῖθιις ἀςζερταγ 644 Ἀρο]]οπῖιις ΟἸΠῚ 
Οτδεςῖς ςοπιπιιπίςσατο γοἰῖς ἀσσερτ Β Ιπαϊς, ἴα ας ἢ ἱρῇ 
Οταεοὶ ἱπτογβιτεπε ἤνϊ5 ουμπὶ Ἰπαῖς οο Οπιῖ5. Ουοάὰ ῃερο- 
ταῖς ΄υϊ ἀοπὶ βετὶ γ ομπὶ ἀτοαπᾷ Δθῥο πιμΐτα ταπίσεπι Ἄρο!- 

᾿ 

λ 

χη Βᾶδεις ἃ Κερο ΝΣ αι ἃ νά πιὰ- 

'Ιοπδα. 10] ἐησάνιδια,,Ἤ 
ἸΠΉ1118. ᾿Ἐνγιβγεῦπη ἤθη πῆγε νὲ- 

πξηζοτ εἴς ςοογα!ππι., ποπιθπαμο, νὰ αἰ- 

ον τοσῦσε, μ΄ 

᾿ Αι πτ αι χααι, αὶ 

νας 

ἡ 
' 4 

Ῥεῖ ςοείαπι ἱ ᾧ 
Ἐρὸ Ποτῖι Ἢ οὅΠ ο, 
81 τοζο απη. ς ἐπ ται 
[ἐγοηθ5 ταεδ Τ ΠΑ] Ὁ οἱἶό- 

φιλοίρβοποιι 

(δὰ 

Ἰοπῖπ5 τα" : ςαυετίπι;, γῇ πε Πλαπιΐαϊ φιίδοπιῦ 
οπιηίθιιϑ [σι ἘΠΊΡΕ 4] 1τὸτ τε Ββαδεῖ: ργᾶ- 
12 πιεπιογίδπι ΟΠ εζαγ., 4118 τεσο εῆς εοτπὶ ἀἰόζα, 
δ ιδα, φιπ ἱρῇ 9 δ ίδατίθιις Βδις {δ οι5 ἃς ἢ Ρτλείεπις ἡ ' 
εἴξηι (ε φοπιπηπ Ἰσδια ΓΙ ΡΟ]]Ι σεται. ν 

2 εἰ μὴ μώτην ἔπιον τῷ Ταντώλε] Ταρ αἰ ροομίμρι εἰ 
λοτησίας: 40 ἀεπιμπι οἰιπὶ (ἀριεητῖδιις Τπ415 ἀερεῇ π 
κοινωνίαν ἀχῖτ ΑροΠ]οπῖμς, ντ { ὀχροῆτιπι ς, ᾿ 
τ ακεῦ, δα εἴϊαπι το πα οἰ ΠΠπηιιπὶ ἔοτε οἵδο - 

ἼἼερας εχ δἷϊα ἐριἤο]α, ἀιθεῚ Βοάϊε πο Ἔχίᾶῖ, 1πγΑ ΠῚ Πειπι» 
Ἀρο] ΠΟ πὶὶ μοὶ τὸ Ταντώλιον ὕδωρ ΡοτρὮγ τις ἰπ ἔγασπι. ἀε ϑ1γ- 
δε. {Πα αιε 46 δα δίας ἀρυᾷ Ἱπάος ἐχρί ον, Ρεῖ- 
Ῥοταπι, ἢ Βάες ἴἴ5, ἃ Τῖρτο ΡΠ οῆτατο οδίδγμαια Β4- 
Ὀεπιι5, δἀἀς ποῖδϊαᾳ Πιρτὰ κάςβρ. 5) 

. 

ΟΑΡ. ΨΠΠ0 1 τὸ ςόμα τῷ Ὑφάς ΠῚ Δ ΠῸΠῚ 6ΓΓΟ- 
τεπὶ Αρο]]οπίις σφοπηπιῖβε Ὑφοσιδος φόμα) ὅπ ππατε ἐχίτ, 
{ε νά π αγθιτγαζις,, ἃς αὉ 60 ἐγεϊ ςόμα Ππιις οἤ τα ἀϊπίπριεηϑ. 
Οετῖς Ηγρῥαι δὰ πιᾶτε νίηιε πὸπ ρετιεηάεγε οδίεγματαπι ' 
ἃ ς8ρ. το. {εἀ4 ἴπ Ιπάτπιπιὶ ἱπξιπάϊ ἵπ Αἰγοδὶς. Ψεγαπι νὰ ψ 
ςοπάοΠεπηι5 Βμης Θτγόταπι ΑΡΟ]]ΟηΐΟ, αυοά 114 σοπηπι!-- 
Πίοπε ομππὶ [πάϊ δας βᾺ δξᾷ ἱρἔμπι ποπιθπ ἔδγιαγα ογοάι ἀεσίτ; 
Βος ἔτει πὸπ Ροτεί, ασά αἰ πέξις οἢ!ς ̓ Ροῆεα δς Τπάτιπι ἃς 
Ἡγρβᾶπη ἴῃ πιάτα ἐβειιπα! ογεάατ, Οὐἱ οτγοῦ ᾿πάδ πατιὶϑ» 
ιοά, ἄπο οὔίᾳ {Πα Ῥᾶττε ποῃ]οπρε ἃ ε 1πιιΐςεπ ἰπ π|4- 
τὸ εχῖγο οδίεγιατοῖ. ὙπᾶθῚ ἔπᾶς ροτίιις ςοπϊεὔξαγας ατιαπι 
Ῥεγιτιογιπη ἱπξογπιδτίοπεπι [δ ἀτη5 Τπα] τ δι Ηγρμαῆδος εἰς 
ἴς ̓πάϊςαιῖτ, ου πὶ γε ς ΝΣ {τ τι, αιιοπὶ ΤΠ άτιπι Ριι- 
τοῦς γάϊρο, νὲ οδίεγιαι Ατγίδηις ἄς τοθιις ΑἸεχ. Ρ 
ΕΝ ΧΥῚ. Ρ. όφο. 

2 ἐἰς ἔφην ἀἰχίε τα ἴαρτα σαρίτε αν ᾿ς Πδιῖ, 

Ρ.319. δὲ 



ἕ- 

φαρ τν. Ῥ ρα ἀποσαξ ἀρρυϊ πε ἀϊεσαι, αιᾷς ΟΥῖτα- 

1 ̓ς 

ν᾽ 

ἩΜΠΠι οι. ἈΡΟΣΙΟΝΙΙ ΤΥΑΝΕΝ 5,8, 97 

ς Ρ.111. Πρ οἤϊιπι [Ὁ νἱ 41 αἰμπε: δά διιπὶ 
νετο Ραταΐα νιθοπὶ εἰΐβ ροίταπι, αμπαπὶ [η- 
ἀιι5 αἰγοαπηῇμαῖ, νΌϊ ΑἸοχαπατὶ οἰαΠης αποη- 
Ἰδται σοπιιθπετίς, σα ργαθἐβέξις διεγῖς Νοατ- 
εἶχπ5, ογάϊΠῖ5 ἴῃ πᾷπα!]! ργα το το πα πάϊ ποη ἱπι- 
Ῥεῦτηθ. Οἷς γεγο αὖ Οτπαρογὰ ἐς εγγ- 
τἤγαθο πιᾶτὶ ἀϊέξα Ππογο, ποά [Ὁ] πα ντίᾷ αἰ1- 
ἄεια ςοηίριςίατιγ, ιοα εἶγοα ππουγίάϊοπη ἰζο πὶ 
ψΠΊΌγαπη ΠΟ Ῥγοϊθςεγίηϊ παυϊσαπίες, ὃς σιοά 
ἀρ αγδηζοϑ [1186 οὐ ἸΠ 6 ΠῚ αἰτυμπὶ τδαηζατ, ἴτὰ 
{8 μαδεγὸ οτίατη Πλαπιϊάϊ νι. Οτεάογοσας. 
Ρὰγ οἴ τεξξς, ὅνε (α πΠαδεμείη ἢ1ο σςοεῖο, {Πὰ 
τοίατα ἔθ. ἩΜοπϊηοτιπε δείατη ραάγας ἴη- 
[υἷχς., χίιαπι ΒΥΌΙαπῚ αἴτιηῦ ἀρρο τ: 1π απὰ 
(ΟΠΟΠΆΘαΠ6 [ἴαηζος, ὅς οὔγοα Αἰα ας Εἶπ σα- 
ΠοΙΙς Ογαθοδηΐςῖ5 ἀδοιρίο πηαίογα [ἀχῖς αὐπα- 
[ζαηζαγ, ΓΑρὶ5 οεῖαπι ΤΌΣ σαΡΊΓΕΓ ππαΓρΓΙΓὰ ἸΏ, 
τεῖϊα ςαπά!]ήα, ἴῃ οἴἶγοο ςογα 15 ΕΠ ΘΚ ἰΟςΙΙΠ1. 

-. 

᾿ταπὶ ο τορίοηϊβ. Οπαπτιπη δα ΟΥἶταβ ἀΠΓΟ ΠῚ. 
- - ᾿Ἶ - 

ἀρηθδο 1ρί15 πε ρεῖγας, αεπθαηιις ἀγοβα,, αογίϑ 

ἊΡ 

3 

᾿ τ χλκν ΨΥ ἣτκ ΑΡῚ ) 
Κι βῆν καὶ τὸ τϑ νὸς σομῶὼ ἰδεῖν φασι σο- 

᾽ ᾿ ΕῚ - 7 »ξ 
λιν δὲ ἐπ᾿ ὠυτῇ κεῖσϑαι πάταλω", περίῤῥυτον 
εν τ ΑΙ αν, ἢ ΣΝ δ ΝΣ , ΕἸ 
τῷινδῷ, ἐς ἣν τὸ νωυτικοὸν τῷ Αλεξανδρε ξυνελ- 

» - ͵ 2 ᾿ 7 ͵ὔ 3 Ε 

Θεῖν, ᾧγωυωῤχὸν ἐπιτετώχϑαι Νεώρχον» ξκ οἰ- 
-“ , ΟΝ δ γύμναςον τῆς ϑαλατ)ΐς τάξεως. ἃ δὲ ορϑα- 

, 3 ἃς ΡΥ -“ ", ᾿ ἜΑ, ,ὔ ξ 
γόρω᾽ περὶ τῆς ἐρυθρᾶς εἴρητῶε, Κωὶ ὅτι μήτε ἡ 
γ᾿ . , ὦ ἐμ ἢ ̓ ξ ΡΕΥ͂ 
ἄῤκτος ἐν οἰυτῇ φαίνοιτο ", μήτε σημωΐγοιντο τὴν 

ες ͵ “ Ε ᾿ " 

μεσημθρίαν" οἱ πλέοντες, οἵ τε ἐπίδηλοι τῶν ἀ. 
) ἦν » -» 

φέρων ἐξαλλώτηονται τῆς ὠυτῶν τάξεως“, δοκεῖ 
Ἂς )ὔ δ ἯΝ ΠΝ 7 - ΟῚ Χ ἃ 

καὶ Δώμιδι. καὶ χρή πιφέυειν ὑγιῶς τε καὶ κατὰ 
δ δος, νιν, "Ὁ ΝΣ , 

τὸν ἐκεῖ ξρωγον εἰρῆσθαι ταῦτω. μνημονευδσι 
ἍΝ, ἢ τῳ “Υ Ἕ ἰξ νυ ΛΩΝ Ν 

καὶ νήσξ μικρᾶς » ἡ ὄνομίὼ εἶναι Βυθδλον ΄, ἐν ἢ καὶ 
ε γ ,ὔ ν λ “ ͵ὔ 

οἱ μύες, ὑσρεώτε κοὶ τὼ τοιωῦτω δεκαπλάσιω 
ΩΥ “ Ν -» »-" 7 

τῶν Ἑλληνικῶν τὸ μέγεθος, ταῖς πέτρωις τσροσ-. 
7 ες Ἃ δ » ὦν 

πέφυκεν. ἁλίσκεται δὲ καὶ λίθος ἐκεὶ μώργω- 
δ Εν ἐγ Ε , ἈΞ ο δέ ΟΣ αι ν 
βὶς " ἐν ὑσράκῳ λευκῷ", καρδίας τόπον" ἔχεσῶὼ 

» )͵ὔ 

τῷ ὀσρεῶ. 
»-" , τι Ἢ : ἀν τ 

᾿ιυυω» δὲ ᾧασι καὶ ἐς πάγωλα τῆς τῶν 
πον τὰ Ἂν ἤρνας 

Ὡριτῶν χῶρως᾽. οἱ δὲ Ὡρΐται, χαλκαῖ μὲν εἰυτοῖς 
ἘΝ ξ᾽ ὲ ὟΝ 

οἷ πέτραι". χωλκῆ δὲ ἡ ψάμμος, χωλκἕν δὲ 

ΟΑΡ. τ ατ. τ Πάταλα] ἔπάμπι Βυυῖαπι ἀποδις οὔτις 
[εἰς ἰηζαϊάπι ξογπιατε Αορυρεῖο Π εἶτα πο αἰ ΠΠ πη] επὶ, νπάς 
ὄζ ποπιεη εἰ βαϊαία, ατοὰ Π εἶτα Ἰπάοτιπι ᾿ἰηριια ποϊεῖ, οὉ- 
ζεγυαὶ Ατγίδη. !, γ. ἀς σεδς ΑἸοχ. Ρ. 319. δά ἀξ βεγᾷδοη. ἰδ, 
ΧΥΙ. Ρ. 690. 700. ὅζ 7γο1. νΌϊ ὃς εχ Νόδτςῃο,, Ατιῆο- 
Βυϊο ἃς Οπεῇοτῖτο πίη! α 6. Βυϊς πιασπί ἀπ οπὶ ἀείογ ᾽ς» 
ΟποΠοτίταπιαιι γαῆιτατ, 4ιιεΠῚ ἧς Αὐτίδηιι5 [εααυΐτιγ, πιασηῖς- 
ταάῖπε εαπὶ Ἀεργρῖῖο. Πεἰτα δθαιιδηζοπι. (εΐεγαπι Πατῆα- 
ληνήν Ἰρίαπι [π΄] 8πὶ νοςατ ϑίγαθο; Πατήαλα ορρίάϊιπι, σαοὰ 
Πάταλα Ῥτο]οπιδοο Ἰ. ΤΠ]. ς, 1. Πατώλη ϑίθρ ἢβιηιο δρρε]ϊλτιγ. 
Ῥαιαίον ὃς ἱπ{πἰλπὰ νοοας ὃς ορρίδιπι ΡΙη. Η, Ν. ὟΙ, 23. 

5, τὸ ναυτικὸν τῷ Αλεξανδρῷ 1 4ο [παϊςιπι ς. Ὁ σράπηπι 
νίχις αὐ Ρετπήεπι υθγατὶ νοϊεδας, ν᾽. Αὐγίαπ.ϊπάϊς. Ρ.148. 
ΥΙ ὅζ ἐς Νίεατοῆο ἔυῖς οἰΑΠΠ ρταςξεόζο; ἱρίοαιιε ᾿τποτς 110. 

3. Ὀρϑάγόρφ] οππάοΠὶ συπὶ ἀριια ϑεγαθοπεπι] ΧΥ]. ρΡ,766. 
ΑἸ ορατασι ἱπιιεπ τες, γραήεοα γ Ἰπαμιοδας, ἀμλογένε θολεγοῦῈ 
( Ογίδαξοτανα γιογρηἶλ;ε ῃομὲ ὁ πάνυ δ Ἰτηᾶῆι5, ἔχοτγς, Ρ] τη. Ρ. 821, 
ΠΡ ρῆμο Ἰοςὶ ϑιταδοηὶς οπιθπἀβιοῆειπ τεπιαθαὲ (Ἀτῖ5 ἴῃ - 
ξαϊϊοῖτετ. ϑ8πε Οτίδαρογαε ργϑεζοῦ ϑιγα οπεπὶ ποπ ΡΒ ]Ϊο- 
ἢταῖι5 ἐπί ποῆεν, [δα ΛΟ] Απὶι5 σισηϊι6 ΠΙΘπΕΙΟΠοπῚ ἔδ- 
εἶτ, αι “παῖςα εἶτι5 αἰ εραιίς ἰπ ἀηϊπι. ἨΠ, ραίπηι; ηιοὰ 
ἴδπὶ οὐἰεγιδταηι Π{ Ν ΟΠτο Αα ΜοΙ4πιρ. 286. ἀμὴ 

4 μήτεή ἀρκτός ἐν ἐυτῇ φαίνοιτο ὃς. 1 ποπιΐπᾶ ρίαπε Νε- 

Ἄγοπο οὐδίεγμαἣτα τταάίταιιε ἔιοτε νἱ 4, Ασγίδη. 1παϊς, Ρ. “58. 
᾿ μήτε σημαΐνοιντο τὴν μεσήκθρ, ] σήμώϊνεσϑδὲ εἴ Ῥρηὐγαγα 

εενε, δα θγιύγα ποίαγε. ϑὶς σημαντήρ βογάγῆης ἡπάοχ αἰςὶ- 
ταῦ» νπιδτα Ποτγαπὶ ἀςΠρπφης  ποπιρς ΠαΠ]α6 ἴπ 115 10 οἰ οἱ Γς 
ςἀ πιετί ἀϊεπι νπιδτδα, φιοα ἅν ΝΜ εάτοῆο οὔ δειιαταη. 

ΟΠ 6. ἐξωλλάτ)οντοιΑ τῆς ὠυτῶν τοίξεως] ορτίπιε Πᾶες εχρίτθδὲ 
. " 2 ἑ » [Β 

οχΝ εαγοίο Αττίπι5 [π4.Ρ.557: τῶν τε ὠφέρων ὁσῶς φεροῦθεν μᾶ- 
πὶ χ Ἰ " ͵ ᾽ “ἊΝ " Ὄπ 

Ἷ τεώξως κατεώρων 7» δἱ μὲν ὠφανέες ποντη ἧσῶνγ οἱ δὲ πρὸς αὑτὴ 

τῇ γῇ ἐφαίνοντο. καταδύνοντές τε χὰ ἀυτίκω ἀνατέλλοντες οἱ 
πάλας ἀειφανέες. Ἂ ς 

7 Βύξλον } ἀρια ῬΗοεῖάπι [ερίτιγ Βέσλόν φυαπι ἰεϑε!οΠεπὶ 
ΟΠΊπε9 ετίαπὶ Ν138. ποίει εχδιδεπε, ψα!άς ἰρίευτ νεγθοσ, ΠῈ 
σοσταρτὶ πἰς ἤης τιπὶ φαἀϊτὶ τπὶ 158, παειπιαιις Βίθλος ἐΧ 
Βίδακτα γ ἡιαπι ἱπέιϊαπι ἱπ {10 τγϑέξι ςοπιπιεπιοίαξ εχ Ν6- 
ἅτοβο Αττίαπ. [. ς. Ρ. 551, εάεπι ἔετο δά νοῦδιπὶ ἀς ομγαεὶ- 
κἰρ ἴῃ 1Π15 ραγάδιιρ τεξεγεπς : ἀἸοῖε εηἰπὶ ἴδ] πιητός ςΟΠ] 66 1{- 
{8 μύας τέ τὲς ϑαλασσίας κοὶ ὀξρεώ δὲ, τὰς σωλῆνας καλεό- 

᾿ς μένες» ἄτοπα τὸ μέγεϑος ὅζς. ἱπιὸ νοτίΠππιε ἢὶς Βίδωκτα 
Π Ἰορεπάσηι οΠδ 7 ρίαπε πιῖῃϊ ροτ Πιδίμπι, 

“ἐν 

8 ἐν ἡ καὶ οἱ μῦες ] ἐἀϊτῖ : ὁ καὶ και τὸ κογχυλής μέγεϑος χρὴ 
οἱ μύες. δεὰ ρτίοτα {πὰ ἱγγερίδγδης οχ πηλγρίπθ, ἰπ 4ιᾶ 
ποταιιεγας Πίος πᾶς ῃἰς ἐς σοπς ἢν] οτιπι υϊδυΐβαπι 
μαδεητιτ, Εἰγπιαῦ πος ποὶ, ρτᾷες, οἰτάτας. Ατγίαηὶ Ἰοσις, 
ποΟΗ͂ΓΟ Ροπηΐπι5. 1π σοπο ἢν 15 νοῦ ὅς μῦες ὅζ ὄφρεῶ, νὰ. 
Ἀπβος. 1 ἸΝ΄ ἀς ῥᾶττ, αη, Ὁ, 7. 541 πιῇ, δα 5ο]ίη. ρ. 79ι, 

9. λίϑος μαργαεὶς  Ὅταξοὶ Ὀπῖπες λίθον νοςαπτ, εἰΐαπδ 
ἐφρῖν ροτίτις εἰς γράηρανγήμς υιᾶπὶ Ὁ. ΒΑἸπιαῖ, αα 80] 1π. ρ. γο8. 

1ο ἐν ὀφράκῳ λευκῷ ] σοποβᾶξς ἰδοιϊες ὃς ςαπ 415 πιλτγρατὶ: 
ἴᾶ5 ΠΆθετε πιὰ χίπῃ ργθεῖὶ ηοτὰς ἰάεπι ϑαϊπιαῖ, ἰ, ς, Ρ. 595. 

" κωρδίας τόπον ] ἵν 6. πιξάϊ πη. 

ΟΑΡ. ΨΥ. τ ἐς Πάγαλω τῆς τῶν Ὡριτῶν χώρας ] Ὀτῖ- 
ἴδε Ἰηάοτγιιπιὶ νϑγίις οσοιἀδηϊοπι ν] τίη ἐς ἰἰς Ρ]Ιπ. Η, Ν. 
ΔΙ, 2. ϑίγαδο ΧΥ. Ρ. 720. Αττίδη. Ἱπάϊς. Ρ. σσά. ϑιερῃβῆ, 
Ὡρίς. ΕἘος βυιπιβ Ζγϑές νι ῬΙληίας νοςας, “ἡγαῤὲς ἴαχία Ατο 
τί ΠΙΠῚ» ( 4αΟτι ΠῚ γΕΓΙ πΊητε σγοξες ἀϊοὶ ϑιορἢαπι9 πο πολι. 
Ὀδίατιατ) ἃ το]! αι15 ΤΠ ἀ15 αἰ οΓπιϊπ δῖ. Ὠρειτῶν [οτίρἤηταϑ » 
ῬΓῸ ὠφετῶν απο εγαῖ ἴα νυ! ρατίς, νὰ ὅς 'π Μ4858, ποβείς. Τἀεπὶ 
ἜΥΓΟΣ ςΟΠΊΠΠΠΙς ἀριλὰ ΡΗ τε πὶ ὅς ΕἰηΡ. αάμαι, Ἡτογοοῖ, ςαρ. 
ΧΧΙΨ. Αττγίδηνιπι ἵτεπι ὃς ϑι γα οηοπὶ ν δίας, ἘἙυβατῆ, ταπιθὴ 
αἰϊεγὲς ἅἴτ: Ὡρίται διὰ διχρόνε γρωφόμενοι πρὸς ὍΈΒῚ. ΦΕΗΝ 
τῶν ἐν τῷ Ὡρεῷ τῆς Ευξοίας Ὠρειτῶν γ) ἐκεῖνοι γὰρ διφϑόγγὰ 
γράφονται διὼ συναίρεσιν » Δα Ῥοτίερ. ν. τορό, Ναπιρὲ πο(ἐτῖ 
Ονέθ 8 Ὡροις ορρίάο ἀϊοιπτυτ, ντ Ασγίαπ, 11, ἀε τς .Α1ε- 
Χαπάτι Ρ, 418. νπᾶς ἐθνικὸν Ὡρίτα, Ἐδηάςπὶ οὐΠορταρ Ὠϊατὴ 
Ἀρο]]οάοσιιβ [εαυίτιγ ἴῃ ΤΑ ΠΊδ 15» διορῃαπο Βγζαπτίπο 8}16- 
ΕΟ ἔπειτα δ᾽ Ὡρίτας τε χδι Τεδρωσίες 
δεῖρίε βεθρβᾶπιις ν. Ὠρίσω. Ὀεἴεγηπι Πάγαλα τείοτίρῇ ρχί 
{ιρεδα μάβοθαιῃ ἱπζωῖει ν οτος Πηγάδιας» ἥπᾶξ ο[ς ἴῃ νι 
δατῖς, ὃς Οἔδεςα πιᾶρί8 ηἰᾶπὶ Ἰηδίςα εΠξ νἱἀοῖας, βείις εἰ- 
ἰὰπι ἀρυιά ῬΒοτίεπι ργαθροῆτο ἀοβγαιιαῖς Ιοδλα οὐπὶ γοοὲ 
18 ςοπίπιπρίειτ, νε τ ἐνπηγάδας. Οὐ 4, τίς]. Ἰερὶτ πηγάϑω. 
Ὀεμπππιαπι ες ΠΑΡΑ ΔΆ εΠξ ΝΘΑγοῆὶ ἀρι!ἃ Αὐτίαπ. Ρ. 
554. Τράϊοογμναν ϑᾶῃς [Ὡπηπιὰ εἶτς γοςῖ5. οὐπὶ ΠΉΓΑΔΑ 
φοπιοπιδητία,, ἢ Πτεετῖς παίουσι !ς Γου δαΐων νέγαθιις, Ρυὶ- 
πιλπὶ νεῖο πὶ ὁ γῆς Πατίοπεπι Νοαγοβες ἢἰς ἀιιοημὲ δαδυΐε, 

2 χαλκαϊ μὲν ἀυτοῖς χέτρω ] ΝΕάγοθιβ δείατη Ϊ. ΓΝ, ῥηχεί- 
ἧς ΠιοΠῚ ΠΙΓΡΓΟΡο αι ΠῚ ἀπομογᾷς «ἰοπιϊίοτίς ἴῃ 10 τεδάξη, 
Νεπῖρε ρειγοί Ὁ εἰεῖς ἔεῦγα ὃς πιοῖδ! Πἰξο ἀἰηῖς (τατοης, ΗΙπὸ 
Ῥάτεγο ἀΠτε ΠῚ Ραΐο ἱπξε]!οἴξεῦ ὁοῃίες Πε ἀρ. ΠΟΙ επίππι, 
αιιάπάο ἴῃ Ιαπιδῖς Αρο!οἀοτὶ 5 τος πορὶς σοηίεγιας: 
μῖ8 ϑιθρθδημο Βγζαπιίηις : 

8 ψῆγμα 



ηδ ΡΤ στ νὼ Ῥῆ Ὑὐ ὙΠ τ πῖον 
ψῆγμα οἱ ποταμοὶ ἀγεσι" “χουσῖτιν ἡγΉ τὴν 
γῆν. διὸ τὴν ἐυγένειων τῷ χαλκξ. 

(Ὁ... δὲ καὶ τοῖς ἰχθυοφϑγοις ἐντυχξῶν. οἷς 
πόλιν εἶναι Στοδηρω ΄. διφϑέρας δὲ τέτες ἐνῆ- 

φϑω; μεγίξων ἰχϑύων, καὶ τὲ πρόδατα τὼ ἐ- 
κείνῃ ἰχϑυώδη εἶναι. καὶ Φαγᾶν ἄτοπα. τὲς 
γὸρ ποιμένως βόσκειν ἀυτεὶ τοῖς ἐχϑύσιν", ὥσ- 
περ ἐν Καρίω τοῖς σύκοις". Καρμανοὶ 1 δὲ ἱνδοὶ 

γένος ἥμερον, ἔυιχϑυν ὕτω νέμοντωι ϑλωτῆαν, 
ὡς μὴ δ᾽ ἀποθέτες ποιξσιθικε τὲς ἰχθὺς, μὴ δὲ 
ὥσπερ ὁ πόντος ἢ τὠραχέυειν͵, εἰλλ᾽ ὀλίγες μὲν 

ἀυτῶν ὠποδίδοσιϑιαι, τὲς δὲ πολλὲς ἀσπαίρον- 

τῶς ὠποδιδόνοι τῇ ϑωλάτηῃ. 

ΕἸ κω ᾧασι καὶ Βαλάροις. ἐμπόρλον δὲ 

εἶνωι τὰ Βάλωρα", μεςὸν μυῤῥινῶν τε καὶ φοινί- 

κων. καὶ δαίζννας ἐν εἰυτῷ ἰδεῖν, καὶ πηγαῖς δὲ- 

ὐῤῥέισιϑιωιτὲ χωρίον. κήποις δὲ ὁπόσοι τρωκτοὶ» 

καὶ, ὁπόσοι εἐἰνθέων κῆποι, βρύειν ἀυτὸ., 

πῶὶ λιμένας μεσὲς γαλήνης ἐν ὠυτῷ εἶναι. 

προκεῖσιθιος δὲ τῇ χωρίῃ τέτε γῆσον ἱεροὶν , ἣν 

καλεισθι Σέληρω ὅν καὶ ςοδιο, μὶν ἑκωτὸν εἰ-- 

“ὦ τῷ πορθμῷ. Νηρήϊδω δὲ οἰκεῖν ἐν ἀυτῇ, δει- 

γὴν δαΐμονα. ποῦλὸς γοὶρ τῶν πλεόντων εἷρπα- 

ζειν» καὶ μηδὲ ταῖς ναυσὶ ζυγιχωρᾶν πεῖσμο ἐκ 

τῆς γήσε βολλεσθαι. 

Αξω δὲ μηδὲ τὸν περὶ τῆς ἑτέρας μωργαρίτι- 

δὸς παρελϑεῖν λόγον, ἐπεὶ μηδὲ Απολλωνίῳ 

μειροικιώδης ἔδοξεν . ἀλλὰ πιλάτ]ετοι ἥδιςος, καὶ 

τῶν ἐν τὴ ϑαλατ)εργίαᾳ ϑαυμασιώτατος. τὰ 

γορ τετρωμμένω τῆς νήσῳ πρός τὸ πέλαγος ἘΞ 

σι μὲν ἄπειρος πυϑιμὴν ϑαλάτίης, Φέρει δὲ ὁ- 

φρεον ἐν ἐλύτρῳ᾽ λευκῶ, μεςὸν πιμελῆς" ἐδὲ 

εἰ Απιταπιςηία Πππ}} νεππιηῖ. ΑΠγβαγαπη τε - 
ταπι σγοάπηγ ΟἹ ΔΕΓ15 ρα ΠλητίαΠη. 

ἢ ΕΝ διαά Το ΠΕ Πγορίπαρος [ βεύης πῆς ., Ολρ δ ς ᾿ 

αιΐδιις νγθς Πὺ δῖοθεγα. Ρο θα εο5 ἱπάμὶ 

Ρἰ δίταιπι πιαχίπιόγιιπη, ροσιάαπησις {|ας το- 

σἱοηῖς ἰᾷρογοπα ες, αμα}15 ρι(οίπιπι οἱξ,, Ρὰ- 
ἤμπαμς εα5 νεῖ ρίαπε Ππσυίαγὶ. Ραϊζοτες ςπὶπη 

Ρ (οῖθιις 185 αἷοτα, (ἴςτῖς ἴπ σάτα Ποιθι5. [᾿- 

αἱ γεγο (αυπιαηὶ. σοης οεἰΠΠππα, Δάςο ριςο- 

ἤππι ἀοςοϊαπετπαγο, νὰ ριίσος αἤογαθης πυΪ- 

ἴος, πθαις ἤσας ἴῃ ροπίο βετί (οἷος ἰρίο5 [α]ς 

ςομάϊαπι,. [ξἀ4 ΕΧ 115 4π05 σαρίμηΐ Ῥαιιςο9 4}11- 

ἄστη νεπάδης Ια πο ϑ νογο Δάμες ν]ποητος 1ἢ 

ΠΊαΓΟ Ταγίπι ργΟΙςιαπῖ. 

νὰ 

ΟΝ 

Δα Βαϊαγα ψτοσαε αἰπητπαιοπιρρ σα [6. αρ. ΤΥ ἐν 

ἘΠῚ δυΐοπι Βαΐατα Ἔπιρουίμπη ΠΊγρεῖ5. ρα πη 

ΝΜ αθυπάδηθ. [υπτπ5 ΠΟ 4116 πόηῃμ 185 (8 

{Πς αἴππς νι ας. βοπαδαίαας τοταπι [ταζογο 

τορίοηοπι. Ῥοππατιαιις ΘΠ ἀεὶ ῬΑΓΙΓΟ τς 
αιις νὶγιἀατῖϊς ἀθαηάαγο 7. οἱ ἴῃ θὰ. οτίδη1. 

Ῥοχτιιβ, ἰοησο τιεΠῆπιο5, Ορροίταιπι νοτο γο- 

οἱ ἌΡ ΠΠαπὶ Παθογα (δογᾶπα ἱπ[παη, μας 

ΦοΙογα νοσοτιγ: Γτοταπηαας [1πγεγρο τι} εἰ- 

(8 Παάίογιιι σφηται. ΝΝεγειἀσιησας δαπὶ 1η- 

παϊίτατα, Πθαπη του Ὁ] ]Πετη ρίαηθ. ΜαΪτΟΚ ο- 

τἰπι Θαπὶ τάρογε ΠϑιΠσαΠτΠΠ1, ΠΕῸ Ραεὶ νὰ τα- 

τιο5 Δηςογᾶ δα ἰη[παππὶ ἀςπηϊτιαηί. 

ΜΈ αὐζοιη εἰίαπι γεΐαειο ἧς αἰτο πιαγσα- (ῖΡ. ΕΠ 
τἰταγηπι σοπογο ῬγδοΓογΠΊ τ πλίηιι8. απαπάο- 

αυϊάεπι πος ἰρήϊ ΑΡΟΙοηἶο ἐα νἱἃ Πτρποσῖ- 

115, ἃ ΠπαιμΠππιε σοπηροῇτα ἔπους, ἀζηις ἴτα ντ 

πιαχί ΠΊατη ἔς ]ς ἴητοῦ τα5 πη γ πα5 δἀπλγαίίο- 

πεῖη φχοίτοι. ΝΝαπη 41 ραγίς 1Π{{|4 ροΙα σι τα - 

(ριεἰς πιπχεηία εἰ πιᾶγὶ5 νογᾶσο, ἔογαχ αἰῖτε πη 

οἤτεῖ εἤ τη σομςῇα ςαπαϊ!α:ρἰπριεάϊπο γοίογα: 

ἔπειτω δ᾽ Ὡρίτας τε καὶ Τεδρωσίας γ 
ὧν τές μὲν Ινδὲς ὡς ἐνοικδντας πέτραν 

ρτὸ νἱτίπια νορε πέραν [υὈβίταϊτ, Νεπιρε Αροϊ]!οάοτιηι 

ιοαυς εἴας τεὶ πιεητιοπεπὶ ἕασοσε νο αἱ Ππ ρυτον ηπ0 ἃ τεῦ - 

τατα Ῥειγοίαπι ἱΠ|ίτοπς Ογὴίπε. Αεὲ δάδο πες ορὺβ ἢϊ, 
ψιοα Ιοἵ, ϑοΑ σον νοΙαϊτγαὰ ΕὐΐςὉ. Ρ.1275) ἱπρρίετε ἄορνιν ρ΄Ὸ 

Ῥυϊποϊρίο τογεῖ! Τα πιδί. 
ὍΑΡ. 1. Ἃ ἰχϑυοφάγοις ἐντυζεῖν οἷς πόλιν εἴνωε Στό- 

φηρα 1 ροΙ Ὀγήμαρ ρτοχίπιοβ ἐοῤμὀγορδάρος ἸΝθάτομιις ιοαιις 

πποπιοτᾶς ρΡ. Ατγίδῃ, πάϊς, Ρ. 559. ἱπέγα ( ϑφάτοίο5 Ἰοςα πιᾶ- 

τἰτίπια ἐο5 ἱποῦ τε ἀἰέςπο. Αριιὰ οἰμπὶ τάπης ὄξηρα ντ- 

Βεπὶ ποι ἱπίιθπιο, πᾶς Αἰ4Π|, οὐπ5. 11 ποποῃ σοβπάτιπι. 

Βαγίσαρα 1δὶ Ἰσσιϑ ρτίπτιπι ὅς Πασιρώ κώριη. Ὁπιπιεπιογᾶη- 

ταῦ. Αἱ Ογίμας εἴϊαπι ρί {εἴδει ταπτιπι οἶδ 0 νεῖ, ἄταν 2 
2οριδγομθαρος εἴε ἀϊοῖς ΡΙΙηπι5, Η, Ν, ΜΠ, 1 
Ἰωορεῤγορραρος Ογΐμας ἀϊεῖς, ντ δάεο νπὰ ἢτ Τρ" ντγᾶσιιε ΡῈ Π5, 

νεϊ ροῦιι5 ΟΥτας ραγϑφορεῥγορρογηηα) τιᾶιτὶ [4165 ΟΠΊΠΕ5 {1- 
τοτιπι ΠΠΠοταπι ἀοςοἶδο. 

βόσκειν ἀυτὼ ἰχϑύσιν 1 ἢς ὅς εχ ΝΙεατοθο Αττίαπ, Ρ. 566. 
χρὶ τὰ βοσκήματα ἐντ δισι πες ἰχϑύας ξηξὲς σιτέοντοια. 

3. ὡσπ. ἐν Καρίᾳ τοῖς σύκοις 1 Βοιπαπι ἴῃ Οατῖα Ἀθιπἀλπτία 
τλπῖᾶ) νὶ ἤσραϑ νΑγι5 νΠθιι5 τοροπογοης) γπὰς βαέταιπ ἀθ- 

ππππὶ νὰ ΟΠΊΠ65 {σοτε βίη, ἡτιᾶς ἰσχώδας Οτάεοὶ ἀἴσμιπι, (γῆς 
«πε νοςατεηταγ, δά άδ 84] πηδί ἃ 50] 1η. ρ. 6:8. 

4 Καωρμανοὶ] ἀξ (αγηλαρογηλ οΥαὰ ὃς Ῥγοπιοπτοτίο υἱέ, 
Ασείαπ πάϊς, Ρ.570.580. Ρ]η. ΗΝ. Ὶ,37.1ηἴπ,25. Πη.26, πιά. 

ς ὃ πόντος Ρι[οἴδιις ἀδυπάαγε Ροπτζιπὶ ὅς νεῖεγες ὅς τε- 
σεητιοσεϑ», {πὶ τὰ ἰοοᾶ γἱπιδτγιηῖ., νΠΑΠὶΠΊΙ σοπίδππι το- 

ἤδπτιιν, " 
ΟΑΡ, ΤΨΊ, 1 Βάώλαρα ] 4ι8Π| οἰπΠ| βώδε χώρα ἀς ατ4 

Αττίαπιις [πάϊς, Ρ. 571. εαηάεπι εἴς σοπιϊοῖο ἐχ ποὶ αἠΠ πη 
{τι δὲ (ΟἹ 1 ἀεἰογιρτίοης, 

2. Σέληρω 1 Πᾶπς ν6το 1η{{|2π| ἐπ άοπι εἴτε οἰπὶ ε 6112ΠῚ 
Νοίαία ἀϊ εἰς Ατγίαπιιβ Ρ. σόφ9» ξλι14 ἀς Νογεῖάε αβϑεῖπι Ρτο- 
αἰτο Πυιᾶπι ν πᾶ οἰ 4115 4 υ πὶ ΕΔ Ρ1}15 ἀΠΠΠρεπτετ Αὐτία- 
πὰς πατγατ. Ὑιάεγατ πος ἴ4π| ΠῚ Ὑ οἤτιις δ Μείδηι ρ. 281. 
αὰΐ δὲ Μεῖλς δς ΡΙΠπ1] ἡρίμίηρ (Οἱ ἐς ἑατιάθπὶ οὐπὶ μας δείογς 
εἴτε ρυιταρατ. ὕεειτε ἐηῥαὀίμαῤίἑενε Ἰρ το] απι δοίεγιςρ; ΜεΪ. 
ῬΙΪπίας εαπάεπι εμόηε ηγρηρ βάγια γηόερις ἀἰοῖς , αιιοα ορτῖ- 

πὲ οαπὶ Αττίαπι ἃς ΡΠ] οἤτατί ἔλθ αι] 15 σοπίρίγατ, 
ΟΑΡ. 1,Ο0Ὑ011. 1ι φέρει δὲ ὄξρεον ἐν ἐλύτρω 1 ἀς πος ρε- 

πεσε ΠΟΠΟΒΑτΙΠῚ πιβγρ γι τ ἔα γα ΓΙ ΠῚ, ΕΑΓ ΠΊ]16. ΡΙσατιῖ 
ξταῆτα σοηἤις5 1105. ΝΙΒῚ] ταῖς Α οἰ Ἰαπιι55) Ασγίαηις ὅς σα τὶ 

τοτὶ» 401 4ε πηαγραγίταγιπὶ Ρ στα ςΟΠΙπιοητατὶ ἔλατο, 
ἰαρι- 

ἢ 

᾿ 



Ξ- 

{μ1Π|ς|ςγ.8. ἈΡΟΙΠΟΝΙΙ 

Ἰαρίάθιτι επὶπι ΠΕ Π]ππ| ρίρπις. Μαγὶς δυζο πὶ 
(ταπαι ΠΠτατοπι οὐίδγιαηζος., ἄτας ΠΠπ4 ἰαο- 
υἰσαηζες (14 ἀπο 4 οἰδιπι ργαοίϊας 1ΠΠ1{1Π|) 
δα οἤτεογιτη νεπαίμππη ἱπυγί πάτον 41161115, το- 
τοτὶβ 4! 4ο πὶ οπιηϊδιι5 ρεγιπάς ᾿πΠγιέξδις ας 
111 4 ἡροπρίας δαοπε, ργαθίογεα νεὼ 
ξεγγεας Εἰ δά πιαηιιπι Εἰ ἰατογ, ὅς αἰ ραίττιιΠ1. 
νησιιοη. Ρτορα οἤτειιπι ἰρίτας ςοηΠάθης 
[πη π|8 νησποηίο {Ππ4|ποίζας,, ΠΠπάνεγο αρο- 
τίτιν αἴαπς οἷεο ᾿πΕὈγίδτιγ,, ἔογγθο δπγοιη. 
ΠΟ ἱπάς ρεγίογαςιπι αιαί! (πίοι απαη απ 
διιοπη. Ἐδπὶ [πάτ|5 ἰαίεγα ἐχοῖρις. ἴῃ [το- 
τπΠ4445] ἐχοδιαίο ἤριιγαθ. [πάς]αριἀοίςιτ, αἴ- 
41|ὸ ἔογπιαπὶ ἱπάττ, ἅπαπι Ππαῦθοῖ ππαῦρα- 
τα ἃ παίμγα [ουγπιαῖα ἱρίᾳ. εἴσις δάθο 
ΠΊΑΓρΑΓΙΓα (ὩΠρΠ15 σαηά! ἀτπι5. ΕΧ τΠαΓΪ ΓΕΌΓΟ. 
Ἡπς φπξοι νεπαίίοπὶ ἀγαθὸς ἀποαιο 1Π- 
τεηῖοβ αἴςσιιης., ἐχ ορροίιτο παρίταμίοθ, [η- 
ἄς ροῦγο δοϊεῖ5 γαξογτιπι οι ππᾶγα οπηπο. 
ἵπ|π6 60 σεζογπὶ ἔοιτὶ οτέρθβ. ἸΝδιιθς 
νΕΓΟ . νὰ {ξ δάπιεγίιβ εα {πραηταγ., τἰπιη- 
παδυΐα ἃ ραρρὶ ἅζργοτα {πρεπία παθεγο. ὅ50- 
ὨΪΓΙΠΤ ΘΠΙΠῚ τούγογα θα μα5, πα π6, παμ θες να 
ΔΡΡΥΟΡΙΠαοηζ, ρου ΓΟΓο. 

ὉΔΡΙΝΊΠ, Ἐῶ νεο οὔϊα παι (ε( ἱπρτεῖος 60 
αἴπης Βα υ]οηθπι παιϊσαῇς 4 Βαγάδηθπι.. 
δι π6. αιαίθπι δηΐζεα σορποιογαης ἡμπης 
ἀποαις ἱπιιοπίθηζος ΝΙπαπι τεάπΠς. Απη- 
τος ἴα δαζοπι [νγθς 1 ΡγῸ τπογα Ῥγοςαςίδιι5 
ἱπάπίροηςε Ἰος8., πος 4! 4 πὶ Ογαθσδηῖς 5 
{Πυιήτς Ἰοςὶ γε! παπεηῖθ, πιαγὶ (δοιπάμιπι 56- 
Ἰειιοίαπ (δ(8 ογε ! ἀ{Π|ς, παιίηια ροτῖτος Ογ- 
ῬΓΠΠῚ νογ[ι5 παυίραῇς, ἃς Ραρῇιμαι, νΌ] ΚΝ ε- 
ποιὶς ἤστια, “4Π| (ὙΠ θο] σε σοπἢτπέϊαπι αὐ- 
τηϊγαῖιη5 τ Α ΡΟ] ΐτ5, αἴαιιθ, ν Ὁ] πιμϊεδίαςοι- 
ἄοτες ἴῃ το ΠΡ]! αοάς εἀοςιῆει, ἴῃ Ἰοπίαμι 
ΠΑΙΙρΔΙΟΥΙΓ., να Πογα το 5 ΟΠ Θοματ15 αἴατίπι, 
τηαρη 6 ΠοπουΥΐθιι5 ἀΐρπιις Πα τις ἀριά ο- 
ἴΠΠ65, ΡΕΠ65 4105 ἴῃ ργεῖο (αρίοητα Παῦο- 
τΕΈΓΕΓ, 

{Χ 

ΤΥΛΝΈΕΈΝ Ὁ ἢ 5 0 
: 

Ἁ ͵ὔ ΓῪ ,ὔ 9 

γὰρ λίθον Φυει ἔδένω. γωλήγην δὲ ἐπιφυλά- 
Ν ᾽ Ν Ἢ 

ζαντες. καὶ τήν ϑώλωτ)αν ἀὐυτοὶ λεώναντες, 
ΕΙΣ ΣΦ ΘΑ «ἐλ Μη». ΩΝ) 

τετὶ δὲ ἡ τῷ ἐλαίᾳ ἐπιῤῥοὴ πρώτ]ει᾽, καταδύε- 
4. Ἀ ω. 9 γ, 

τῶΐ τις ἐπὶ τὴν ϑήρων τξ ὀςρέξ , τὼ μὲν ἀλλῶ 
,ὔ “ « ἢ 

κωτεσκευώσμενος ὥσπερ οἱ τῶς σπογγιοὶς κεῖ- 

ρόντες᾽. ἔσι δὲ ἰυτῷ καὶ πλινϑὴς σιδηρῶ, καὶ 
Ἵ ᾽ , Τ᾽ ͵ “53 Ν “Ἢ 

εἰλόξαςρος μύρε. παριζήσας δν ὁ Ινδὸς τῷ ὁ- 
, χὰ κε 

σρεῶ δέλεαρ αὐτὸ τὸ μυρον ποιειτοίί» τὸ δὲ ἐ- 

ὙΠῈ ἢ ͵ ε » "Ὁ 
νοίγγυτωΐί τε καὶ μεϑύει ὑπ᾽ ἀυτξ, κέντρῳ τε 

Ν ᾽ 7ὔ 9.6 Ἀνὰ « 

διελωϑὲν ἐποπΊύει τὸν ἰἐχῶρω. ὁ δὲ ἐκδέχεται 
Ε ᾿ » , ͵ ᾽ ΝΥΝ 

εἰυτὸν τῇ πλινϑίδι, τύπες ὀρωρυγ μένῃ. λιθῷ.- 
Ἁ »" ΕΜ ΄ ε 

τοι δὲ τοεντεῦϑεν., καὶ ῥυθμίζετωι καβεπερ ἡ 
͵7 γ ε Ἀ ᾿ 

Φύσει μωργωρίς. κώςσιν ἡ μωργώρὶς ὠμῶν λέυ- 
ἂν, ἢ ᾿ -“ » ͵ ᾿ 

κον ἐξ ἐρυκερεῖς τῆς ϑωλοίτηης. ἐπιτίθεσθαι δὲ 
-“ ͵7ὔ ,ὔ Ν Ν ΄ Ν ᾽ 

τῇ ϑήροω τὠυτῇ καὶ τὰς Αραξίως φασὶν, ἐντι- 
͵ὕ ,"ν» Ν 5» -“" 

περῶς οἰκδντος. τὸ δὲ ἐντεῦθεν ϑηριώδη μὲν 
Ν ͵ ΄ ᾿ -“ 

τήν ϑώλατ]αν εἶναι πᾶσαν, ὠγελώζεσιϑαι δὲ ἐν 
ἘΝ Α  Ν ΜῊ ᾿ δὲ » Χ ἢ -" 

ουτῇ τῶ κήτη. τοὺς δε νωῦς , ἔρυμὼ τῶτε, κωδωνο-. 
-“ Ν ͵ ν ͵ 

Φορεῖν κωτοὶ πρύμνων τε καὶ πρώραν. τὴν δὲ 
᾽  Ὑ ΤΊ ᾿ ͵΄ ν νι γ. ᾽ 
ἥχω εκπλητιοιν τῶ ϑηρίω. κωὶ μή ἐῶν ἐμπε- 

͵ -“ ) 

λόζειν τωῖς ναυσί. 

)ὔ "ἢ 5» -“Ἢ 
ἥ ϑβῥοτω δὲ ἐς ποὺς ἐκξολοὶς τῷ Ευ- 

͵ -“ ᾽ » “ 
Φρώτε φασὶν ἐς Βαξυλῶνω δι ἀἐυτῷ ἐναπλεῦ- 

πὶ δώ Ν 7 " -“ 
σωι πῶρο τὸν Ουωρδῶώνην. καὶ τυχόντες ἐυτῷ 
- ΓΑ α 5. Δ. Ν “ ᾽ “ [ε 

οἵς ἐγίγνωσκον, ἐπὶ τήν Νῖνον ἐλϑεῖν ὠυϑις. 
» , ͵7 ε 7 

καὶ τῆς Αντιοχείως συγήϑως ὑδραζέσης " καὶ μή- 
3 -“ “ 5 2. ἢ ᾿ 

δὲν τῶν Ελληνικῶν ἐσπεδωκυίας, ἐπὶ Θάλατ)άν 
“ δ ιν ,ὔ ,ὔ ᾿ 

τε κωταζῆναι τήν ἐπὶ Σελευκείαν, γεῶς τε ἐπι.- 
͵7ὔ »“" ͵ 

τυχοντῶς προσπλεῦσαι Κυπρῳ κωτοὶ τὴν πά- 
Δ , “ ὰ » 

ον, ὃ τὸ τῆς Αφροδίτης ἐδος, δ, ξυμζξολικῶς 
ε ,ὕ ͵] , 

ἱδρυμένον ἡ, ϑαυμάσωι τὸν Απολλώνιον, καὶ 
δι λων ὐ ΝΣ 3 ᾿ πΨ “ω»ν ͵ὕ 

πολλοὶ τὲς ἱερεῶς ἐς τῆν οἰκίων τῷ ἱερξ διδωξώμε- 
᾽ “ “ “ 

γον ἐς Ἰωνίαν πλεῦσαι, ϑιαυμοιζόμενον ἱκανῶς, ῷ 
, ᾽ ᾿ Ν “ Ἂ -“᾿ 

μεγώλων ὀὐξιδμενον πώρω τοις σοζφίων τιμῶσιν. 

2 ἡ ἐλαίᾳ ἐπιῥοὶ πρώτ]ει 1 ποπ᾿ ρᾷςαγα τβπτιπὶ πιᾶτῖπο5 
Βιιέλιις (δα ἃς Ππιςεπι ἴῃ βαπάο ἀρεπεῖδιι5 ργάθθογε οἶδε Ροἱὲ 
Αὐἰδοσοὶεπὶ πιθπηϊηῖτ) ὃς τατίοπες εἶϊι5 γεὶ γεάάεγο δυῆιϑ εἰξ 
Ῥίμιαγορ. ἐφ ργίρο {σἱρίάο Ἱ, 11. 600.}. 919. 

3. χείροντες ] ἀππίζογες ἀϊςῖς ΡΙΙπίιι5 Η. Ν. ΙΧ, 69. 
ΟΑΡΟΙΨΊΙΠ 11 1 χρὴ τῆς Αντιοχ- συνήϑ ὑβρίζ. 7Απεῖο- 

ἘΒοπὶ ἰγορῖος ἃς (ςοπηπιδτίθιι5 ἱπάν!ροητο5, 40 ἃ ποτιιπη, Τοῖς 
νεὶ (οἷα πιρεγατοτίς σαραδώτε ςΟηῖγα 605) Π18Π| μισοπώγω" 

γα γΟσΔυτ, λῖγγα, 
᾿ 2 ξυμζολ. ἱδρυμένον 1 (6 {γπιδοί!ςα πᾶς Ὑεποτῖς ἱπιαρίπε 
Ὑπιδ Ποῖ νοὶ πιεῖας ἔογπια, ντ ἀριιά ϑεγαΐαπι εἢ δὰ Αεποια 1, 
δι Ὑδείπιπι ΗΠ οτ, Π, 1.2. νεὶ Ργ γαπηῖἐϊ5 4146, ντ Μαχ, Τγ- 
τῖτις μάθει Ὠιοτι. ΧΧΧΙΙΧ, νιάς Μευγἤιπι ἀς Ογρτο 1. 1. 
ς. τό, ὃς {πρετίπι5 οδίογματα 44 110,1, ᾿ς, 14. Οεζοτιπὶ ξυμϑο- 

λικὴν 1ΠΠ14π| Ὑ ἐπογὶς Ῥαρῇ ας ἱπιαρίπεπι, αι Ἰρῇς οου] 5 
[υδίϊςσογα νεῖαῦ εχ πιιπιπηῖ5 ἀπ οθιι5 ΡΈΓΡΑΠΊΘΠΟΥΙΠῚ ὁ ΠΙΙΟΓΙΠῚ 
Ρτίογοπι οχ Θαζῖβ Ἀορίπας ϑιιςῖδε; δἰτέγιιπι εχ Με αϊςεῖς εαι- 
αἷς 11. Βραπἢοπηῖας ἐς Ρ. ὅς Υ, Ὠμπι, [17 ὙΠΠ, Ρ,ος, δζ σιο. 
εὐϊτοηϊθ πομδε : 



τ40 ῬΡΗΙ1 ΘΟ ΒΑ, Εν ἰοτΝ [λῸΥὺ ᾿πππ 

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΎ ΤΟΥ ΤΥΑΝΕΩΣ ΒΙΟΝ 

ἜΤ ΡΟ τ ΟὟ Αι 
Φ 

ΡΗΙΠΟΘΊΤΒΑΤΙ ΠΕ ΥἹΙΓΑᾺΑ 
ΑΡΟΙΠΓΟΝΙΙ ὙΥΡΝΈ ΝΘ 5 

18 Ὲκ νι ν". 
ς " 

τὰ ἦλι 
ον» Α 4 ᾿ 7 

Πποιδὴ δὲ εἶδὸν τὸν ν Ἢ πωρελθόν-- 
5... ν ΔΑ ς 7 γ 

τῶ ἐς τὴν Ἐφέσον, ξδὲ οἱ βάναυσοι ξτι 
Ν “κε “-“ , ΓΩ " ΦΥν ͵ 

προς τῶις εὠὐτῶν τέχνες σῶν" αλλ ἡκολξς 
ἘΣΤΙΝ, «ΝΑ ν ΄ 

ϑων, ὃ μὲν σοφίας, ὁ δὲ εἴδες, ὁ δὲ διαίτης, ὃ 
Ἀ 7ὕἷ ΄ ὃ “ἴ ᾿ Ἐν δ. 4 

δὲ σχήμωτος; οἱ δὲ πάντων ὁμ8 ϑαυμωςωὶ" ον-- 
, λ ἈΠ νὴ νν (5 ΄ ς ἌΣ “ 

τες. λόγοι δὲ περὶ ὠὐτῷ ἐφοίτων, οἱ μεν εἴ τὸ 
-» ΄ Ν “ Ξ»ν ᾿» 

ἐν Κολοφῶνι μαντείς ̓, κοινωνὸν τῆς εἰυτβ σοζβί- 
Ἀν οτ, α -“ ΚΗ} Ν ᾿ -“ ᾿Ὶ 

ἄς, καὶ ἀτεχνῶς σοζδον᾽, καὶ τῶ τοιωῦτω πον 

ἄνδρα ἄδοντες" οἱ δὲ ἐκ Διδυμνωΐῦ 1, οἱ δὲ ἐκ τῷ 

περὶ Ά Πέργαμον ἱερᾷ" πολλὲς γῶρ τῶν γι. 
΄, 7 « ᾿ ΣΙΝ - -“ 

εἰως δεομένων ὁ ϑεὸς ἐκέλευε προσζφοιτεῖν τῷ 
Ν ᾿ , , Ν 

Απο)λωνίῳ, τοτὶ γοὶρ τος τε βόλεσιθαι . καὶ 
- - ΄ ᾽ ΄ ᾿ Ἔσο Ν 

δοκεῖν τοῖς μοίροεις. ἐφοίτων καὶ πρεσδείοι πρὸς 
3 Ν ᾽ “ 7 7ὔ Ω δ εὙὙΜΕ ΓΙ 

ἀυτὸν ἐκ τῶν πόλεων, ξένον τε ὐτον ἡγξμενοι 

ΠΡ. ΤΥ. 

Ὁ ΌΟΑΡ, 10 αὖ ϑαυμαςαὶ 1 ςοὐ, νατίςαη. δὲ ΝτΡίη. τὰ Β4- 

δεδαπι, πγπιδίηπε μᾶπο ἰεδξίοπεπι ϑι14498 ν. ϑαυμαςαί, ᾿π10 

(δῆς εαπὶ ροίςεθατ, Ἐαά. ἡμὰς ὦν ϑαυμαξοί. 

ἃ ἐκ τῷ ἐν Κολοφῶνι μαντείᾳ ] πείςίο συγ ΨΊβεπες, Κολο- 

φῶνι πιυταιετῖε ἴῃ Τ᾽ ροφονίῳ. Νεπιρε ΟΟἸΙορ βου ϊμ πὶ ογάςι!- 

Ἰυπὶ ΑροΙ 15 ΟἸατι! ογϑὲν οὐἴμο Πιπιπιᾶ τεπιροσῖθιι5 ΑΡοΪ- 

Ἰοπὶϊ οοἰεθτιταθ. 14 οπίπὶ ΤΙ δ ετῖῖ δεταῖο ἃ ΘΟ γπιδηῖςο δ 

[ς σοπίεϊταπι ἀρὰ Ταςρίτηπι εἰξ Αππαὶ. 1, 54.1,ο]]4ς 4π0- 

ὅκε Ῥδιυϊπ88) ἀρ οαπάεπι Αππαὶ. ΧΠ], 22. ἴπτοτ α[ϊὰ οδ ες 

ὅταπι, φαοἀ πος οτασι πὶ Πιρ εγ Παρ 5. ἔπηρ. ΟἸδμα! οοπ- 

ζὰ]αῖ7ει. ϑίγαθο, 4] οἶγοα ΑΠΡΌΙ τεπιρογα {οτιρίτ) 1ο- 

αὐτοῦ ἀς 110 οταουΐο αυδῇ ἤμπα Δείδες ἔΆπια εἴτις ΓΑ ΠτΉτι.»» 

πο ἰρίμαι {πρετγβιοσῖτ, πιθηιοτᾶπς τὸ πρὸ τῆς Κολοφῶνος 

ἄλσος τῇ Κλωρίς Απόλλωνοςγ ἐν ᾧ ΚΙ μουτεέιον ποτε ἦν πῶ 

λαιόν. Ἷ. ΣΙΝ. Ρ. 64:2. Ἔοττε ᾿ἰϑίταν ΡΟ ἢ: εἴτι τοπροτα {Ππ|ἃ νε 

Δἴτα τᾶς 44πὶ γεϊιτυειπι, Τ ἀπ μ8πὶ {π|5 οι το προσ δι5 

φεἰοδογγί πη ἐἴυ5. πιοπ ποτα Τλιςίαπες 1 Ρ(δι ἀΟπιαητὶ, Ροτσ 

Ῥαγτίαίαις ὃς ΤΔπιδ]οπι5 τῇ Βυῖα5 1. ἐς πιγίϊτον. Αεργρῖν 

26 ΠΠ. σπν 401 δι ὕδατος χειμωτίζεσϑοι δοίοςο δἰ πηζ. εἰναα 

γὰρ πηγὴν ἐν οἴκῳ καταγεία» ΚΡ ἐπ᾽ ἀυτῆς πίνει τὸν προφυτην- 

ΜΠπμΠΑ δείαπι ἀς μος οτάςι!ο Ραυίδη. τη Αςβαῖς, Ρ. 210 
δες φαί Πα ας Βγαποβίάατιπι ἴπ ἹΜΙϊετο ἱερὸν [πο τεπιροτα 
ποη ἐξειογασμένω αὐ(θίκια αἷτ) ἠμοά, βτπιᾶς σοπίεξξυταπι.» 
ποῆταπι ἀε τεβαμγατο πος τοπιρῖο ρϑαῖο ρος ιᾶπὶ διγαθο 
(τἤθδογοὶ πα, ΡΊατα ἄς Οοἰορῥορίο πος οτάσιῖο το οὶ ϑομο- 

1|. Ἀρο]]οπεὶ Ατσοπαμῖ. 1, ν. 308. 
" ᾿ "» Ὶ . 

3. κοινωνὸν τῆς ἀυτῷ σοφίας κι! ὠτεχνῶς σοφὸν } ἡπιοπι [ςἱ-. 

Ἰίσος Πηρίσατθητας οχ δηι15 ογασμ!! ΟΟΙΟΡμοπιῖ ΒΊδΙΠς, δίς 
418 οὔπι 6 οπιποπι ΓΡ᾿ ΘΠ ΠῚ Βαιπῆε, νὲ μαντικὴν Ρτο- 
Ρἤοτα {{π|5 οὐ σα]. : ' | 

4. ἐκ διδύμων] ποτυπι ἃ λόλοηης οὐ οα! θη, Ἰδακ κα 
Δ γ4ρι.}, τεῦ οἷνπι ἈΡΡο ]Πἀτιπι, ρος ἐα Πλίγνεαοὶ ΑΡΟΠ]}:-- 
τὴβ ) γε Ρ}ϊπῖτις Βαθεῖ ς, 29. τὸ ἐν Διδύμοις ἱερὸν αἰοίτας ϑίταθο- 
τι]. ἈΠῸ Ρ. τι8. ὃς μαντεῖον Διδυμέως τῷ ἐν Βραγχίδοως 1. ΧΙΝ. 
Ῥ- 634. Τ|μὰ οτπι Οοἰορ ορῖο οταςυΐο οτίαπη πη ρὶς Γκιοΐδην 
ἴπ Ρίειᾷοπι, ὃς Ταπιδὶ!ο ἢ, ἐς ΜΜγ εν. 5.Π1, ς,.12, ντ ἃς Ῥοτρῇν- 
τἰτι5 ἀριἃ εμτνἤδπι., 40 Υἱοὶ ΤΟ ΠΟ ΠτΟΠῚ 7. Υ6] {ξάἀεητοη. 
ἴῃ ἀχθ, νεῖ ρβο 465 ἀπ Πτη τὴ ἴῃ Δημαπὶ ΠΡ ΟΠΙοΠῚ, να] εχ 
84, Βδιυιγιοητοπι γΔρόγεπι; διϊαγα σαπείξ ἀϊοῖς προφήτιδα» 

, ςοπροογάϊδε σφαίᾳ πππς ΠαπηΠΊΠη σἀδυῖητ. 

Οἤαιδίὴ απζεπι ντππιῖη Ιοηϊὰ νἀ εληΐ, 8.1: 
Ἑρποίπιη οδομπίοπη,ης ορίποος αι!ἀοπὶ 
ΟΡΟΓΙΒ (Π|5 πα ΠΟ ΌΔ ΠΕ ἸΠΓΘΉΓ ν ΘΓιπ ΕἸΠῈ 

{εαδαπίυγ: (ρι οπξιας ΑἰΠ15.. Αἰτ5. ΓογΠΊαΕ,, 
ΑἸ1π5 σε ποσὶβ νἹΠ Πα], ΑἸτπ5 γε [1159 ἱΠόγιηι ο- 
πγπίπηι 4111 ἀπ γαΐογαβ. ΟΥ̓σ ΠΟΥ ΠΠῚ οείαῖτν 
ἄἀε εο [ογοδαπειν εἴξαία, αἰϊα εχ ογασαῖο Οοἱο- 
ΡΠοηίο, ἔμπας (ἀριοηεῖαο ραγιῖςροπη οἰ νίγηπι, 
νείθαμα ἴάρεγα σαπρία. ὅς αἰ ἸαΘ 15 ΘῈ ΠΕΙῚ8 : 
114 εχ ιάγιμ!5. 4114 εχ Ῥογσα ΠΊΕ ΠΟ το πηρίος 
πτμΐτος ἐπίπη ἰὩητατο Οριῖ5 Πασοητοβ τσοθας 
Ῥ ει δ Αροϊοπίιπι δσοράεγς, [τ οηἰπι ΠΡὲ 
Ῥίαςεγε [αειίαιις ν!άογ!. Ἐχ οἰπἰτατίθε5 αποσμε 
δά εἰπὴ Ιεραῖὶ νεπιςθαηΐζ, Ποίρίτομι ΠΠΠππὶ ἀ- 
ΟἸαγδηζεβ, υΊ τά απ ΠΟ ΠΟῚ ΑἰΓατῖπττι ροποη- 

» καὶ βίῳ ξύμξωλον, βωμῶν τε ἱδρύσεως καὶ 

ημἱ ἰοσι5 Ργαθτεγίτις ΒΌΪ ΘΠ σοΓΟ ἱπ τγαξξ, 46 ογδοι]!ς ὅς νΔ-- 
τιΡ. σ. ον δὶ ἂς ἤος ογβοιΐο εχ ᾿ηἤϊτασο, Ὑίσας δά 1, οἰ πῇ 
τοπιροτὰ ῃος βοχιιογὶς ΟΡ οττεῖ, ἃ 4110 1]. σοπΠπ]ταπὶ αὶ 
ΘΟΖΟΠΊΘΠΙΙ5 ΠΕ ΠΊΪΠΙΓ, 

5. ἐκ τῷ περὶ τὸ Πέργαμον ἱερῷ ] τετπρ τὶ Α οἰσααρι ᾿πε0}}1-- 
δ᾽τνο ἴῃ 410 Ρ6Γ ΓΟ πιπιιπὶ 1116 ογά οι] το άεθας, πε εἰαπηηια 
πιοσῦῖ5 οἰξεπάεθας, νἱ ἃ. ρδυΐο ΡΟ ς, το. ἃς ς..32. Βυΐῃς 11- 
Ὀτῖ, νὰ ὅζ ἴῃ νἹτῖβ ϑορΒΠῈ. αἰϊαιιοτῖεβι Μεπτῖο αιοαις Α- 
σκληπιείᾳ Ῥετθαπηεπὶ ἀρια Ραμίλη. ᾿οοηῖς, Βπ. Ρ. ΠῚ. 10. δὲ 
40. Β4Π|. Τλιιγ, ἰπ 5. ΤΉ οἶα 1. Π. Δαίμονος τῷ παρὰ Καφςώ- 

λίας νώματα ποιεμένε τὸς μαντείας γ τὸ ἐν Περγώμῳ κὶ ἐν 

Ἐπιδάνρῳ» καὶ ἐν Αἰγώες τάυτωις Ασχληπίς χρηφήριωγ χρὴ πᾶ- 
ϑῶν λυῆβέριω. ἩΗΐϊπο ἔγεαϊιιοπϑ ἴῃ ΠΙΙΠΙΠῚ15 ΡΕΓΡΑΠΊΘΏΟΓΗΙΠ Α6-- 
{ου]αρίπ5., γενίέετε εἰξ 2ρ. Ἠαγάιπιιπι,» ὅς. αι Ρ γα ἄς: 

Αεἰοιαρίο Ῥεγεᾶπιεπο οὐ (τιδείτ, 11}, ϑρδη με πίη ορ ΩΨ, 
δα, Μοτεῖ!: 4αΐ δες φάἀἀς ἸΠΠ ΡΠ ΠῚ ΠιΠΊΠΊΠΠῚ τα ᾿ πιαχὶ 
τι) φιιοπί τη γατί ογίδιι5 τά. Οαγρεσπδς εὐἀϊά!ε νιθηῖο 
18 Ρ,.39. ΕΠ δυιζοπὶ 116 Ιπιρ. Οοπιπιοαϊ ἴῃ διιοτία, ὁμόνοιαν 
ἙἘρμοπούαπι ὅς Ῥογσαπηθηογιη ςοἰεδγαπϑ., Ἐχμιδιτὶς ἀιο.-- 
θυς νἱτί5.γ), ἡπογιπι αἰτεσ Αοίοι!αριῖ, Αἰτοῦ Πίαπας ἢ- 
Βυγάπὶ βεῆας οἰπὶ ἱπίοτρειίοπθ : ἘΠῚ ΟΤΡ Δι- 
ΠΙΟΥ ΚΟΙΝῸΝ ΟΜΟ ΠΕΡΓΑΜΗΉΝΩΝ ΚΑῚ Ε- 
ΦΈΟΘΙΟΝ. Β. ε. ἱπεδγργειε Μοπτεοῃῖο, ζωὁ Ῥγχείογο Ρ. 
1 ρῖο (ογρηιρ 4ς τομογα 4 Ρεγραρμοηηογλη δ᾽ Ἐρῥεξονγτερρς 

Οιοὰ ἴτᾷ 1116 δσοιρῖς, 420 φολρεηραμε»ηἼ 4: Ῥοτρατπηὶ ὃς Ερῃοῇ 
Οἱ ποη 8δῇ- 

ΤΆ 15. πιπίπιιϑ ἰη Θ828 Βερὶ5 (ΔΙ Οτιπι, δ Πηαχί πιουιπι {τ-- 
ἀεπὶ βεπεγθ) 1Π 40 ΑΘΙσμ]Αριι5 Ἂς Νεπιοῖς, Ῥεγραπιθηο- 
ταππ {Π 6, Β8ες 5ΠῚΥ ΠΩ ΘΟΓΙΠῚ ΠΙΙΠΊΘΠ» ὁμονοίας ΞαΓΙΠ ΠῚ.» 
γγθ μπῇ τοΠΈΓα , οπΠῚ ἐρίρταρῆς ἘΠῚ ΟΤΡΑᾺ ΑΤΥΛ 
ΚΡΑΤΊΠΠΟΥ ΠΕΡΓΑΜΉΝΩΝ ΔΙῸ ΝΕΩΚοΟ- 
ΡῬΏΝ. Οἱ πιυϊπιπιὶ "]Ππῆγαης Αὐἱ πιά 5 ϑορ 36 ἀς σου- 
ζογαῖα ΟΥΑΤΙΟΠΕΠῚ, 48ΠῚ Ρεγρᾶπιὶ ΠΑθυ 7. ἴπ 44 Πυὶις 
δὶς οἴπιεβ δα σοποογάϊπι οἰιπὶ 5 ΠΥ ΓΠαοῖ5 ὅς ἘρΠ ἢ Ποσ.- 
ταῦτ, 

ό ξένον τεάυτ. ἡγόμενοι ] ποίρίτεπι ῬΟΔΙ σα πὶ νιδὶς ἕδςε- 

ταπὲ, 11 Ποπον Πηβυ τίς, Τοπᾶτης ΡΟρα] ατις ψηφίσμωσε 
ἀεογεῖηβ., 418 }14 νἱά. ἴῃ ἀρρεπά. δὰ Μιπι, Οχοι, ἢ, 3. 4.7. 
δ 4ε ἱπέ, Βυιῖις ΠΡ τὶ ςδρ. 31. ἢ, 3. 

Ἵ 
ἀἄογιιηι 



ΤΩΝ. ὁ.1.2.3, ΑΡΟΊΕ ΟΝΤΙ 

ἄοχαπι ὅς Πατιάγιπι ςοπῇϊαγῖα πα, ΤρίΣ νοτὸ 
οπηπία {Π4 ραγϊπι ῬοΓ Ἐρ!ο]45., ραγίίπη [ἃ 
Ἰρίππι νεηείγιιπι ΡΟ ΠΠοΙτι5 ογά! παυῖτ, (Οπη1- 
41 ϑπιγγπα Ιεραῖοϑ δι4Ππ| ΠΗ ΠΠο τ: πες ἰάθη 
4πᾶ τῈ οριι παθέγεῦ ἀϊχιῆθε,, ογαγοῦ ταπηοη 
νΕΙρία νεηΐϊγεῖ; ἱεραΐμπη ἱπγουγοραυϊί, πᾶ γα 
Οριις (εἰ Πασεζθης ὃ ΠΙῈ αυτοπη, νε νἀθδης ας 
νιἀοαητι. αἰεῖραι. Ταπὶ Αρο]]οηΐπ5., νο- 
᾿ηἰατη. αἰχίξ, νο5. διζοπη ο Μαίβδ, νὰ δὲ απιο- 
ΠΉΙ15Π05 {Πππ|σοπὶ σοποςα το, 

ῬΙ! ογερι ἀϊπο αὐ ΕρΠοΠὸς παῖς, πο ἡπίάςπι 
ϑΟΟΓΔΕΙΠΟΓΠΠῚ ππογο. (δα ἀἰοττς δ 1115. ααϊ- 
ἄσιτοι αὈ Πγαπθηβ ε05,) ξογαπηηις Πα τ 
ἀπΠηιαάορης, (οἷα ροτίι5 Ρ ]οίΟρ ἴα ὅς ποπο- 
ἢϊς ἤμιά!ς οςοιπραπάαπι ἙρΠοίππι [πλάςπ5, 
᾿αἰιᾶΠῚ οἱἵο δὲ ἔεγοςία,, χιαθ δὶ ᾿ππσπογας. Εἰς 
εἰμι (αἸτατογίθιις οὑποχίῖ5 ἅς ρυγγῃὶς 5 ἱπίοη- 

δ᾽ας οπιηΐα σοπηρ]οιιογαηζ, ςΟΠῚρΙ οογαπὶ 
.. εβοπηϊπατί, ζοιπρίοπογαης Πγορίτα5. [Ιρίδ νο- 

το, 4ιαπητπᾶπι πος ἰρίο Ἐρίποουιιτι φάμπον- 
{5 οὰπὶ απίπὶ πιπεαγοπειγ, ταπεη σοπηΐμα- 
τα δά {Πὰ ποίιιε, {ξ4 αὶ πιξάϊο (11 δα, ατ- 
4116 ἱπιϊ8 ππυ]18 τε α 1, ἣ : 

Ἵ 

᾿ φὰ ΘᾺ 

Ὅδρ, 11, μος ᾿ἀὐπογιδείομες ἴπας τὴ ποίηό- 
δας Βα Ὁ 186 ΧΥΠῖ5 Ππηταάῇτα, (π1- 
416 αἰϊσίαπάο ἀἐ οπογαπι σοηηαι πίοῃς ἀϊ- 

ὅ.-»---.--- 
γὰν Ὁ ΠΡ ΗΕ τ τ 

ΘΑΡ, ΠῚ α ὠπὸ τῆς κρηπο τῷ γεῷ 1 ἐδαιρίαπι Τϊαπὰς 
ἀπτο! Πσὶτ: Πεπιρε {18 περίδηερεν ἐν ἀνὰ αἰὴρ ἤπιος φΟἴαπιηα- 
τισὶ οτάϊηϊδιι5 οἰγουπιάάτιπι; ν ΟΣ παπιπιο ἘΡἨ εἰτοτιπι ρα- 
τεῦ, οππὶ ᾿πήογίριίοης δὲς νεωκόρων, Ιῃ 410 οδυΐαπι ἔοτ- 
ἤπιαπι {ΠῚ τε ρῚ 1 εχ (μεαῖς Ομ Π οτδηἰς οἀϊαϊε ΟἹ, Μεπὲ- 
(οί ἐπ Ὑτ, ὁ δγγιδοίδος Βίαμας Ἐρῥοί, ἤαέα γ ἀλιαήι ὃς 

ΠΗ. Ῥυίππατη μα! 46π| «ΠΠουτδ ΟΠ ο πη οχ ἔοιη- 

τύ ἈΝΕΝΘ15. 141 
᾿ ᾿ ῃ ς λῳ ᾿ Ν Ν ᾽ 
ἀγώλμώτων. ὁ δὲ ἕκωςω ττων; τῶ μὲν ἐπι- 

φέγλων, τὼ δὲ ἀφίξεσϑ αἱ ᾧώσκων, διωρϑϑτο, 
Ἶ -“ ͵ὔ Με 

πρεσξευσωμένης δὲ καὶ τῆς Σ "ὑρνῆς. Καὶ ὁ. τι 
, ᾽ ᾿ ͵ ᾽ 

μὲν δέοιτο ἐκ εἰπέσης. ἐκλιπωρεσής δὲ ὠφικέ- 
κ, Ν 5 ΔΝ ΟῚ δ, 

σϑα!» ἤρετο τὸν πρεσξεῦτην ὁ, τι ἀυτξ δεοιντο; 

ὁ δὲ. ἰδεῖν, ἔφη, καὶ ὀφθῆναι. ὃ δὲ Απολλώω.- 

γιος, ἀφίξομαι: εἶπε, καὶ δοίητε, ὦ μξσαι. καὶ 

ἐρωσιϑῆνοιι ἀλλήλων. 

Ν ᾿ Χ ͵ ᾿ ἂν ) Ἄν »» 

ᾧ ἢ μεν δὴ διώλεξιν τὴν πρώτην ὠπὸ τῆς 
“ ἌἍ Ν ῊᾺ 

κρηπίδος τῷ γεω" πρὸς τὲς ἘΦεσίξς διολέχϑη, 
Ε “ - Δ Ν ν Ν. τ 

ὄχ, ὥσπερ οἱ Σωκρωτικοὶ ", ἐλλὼ τῶν μὲν ἀλλων 
μ ὄ Ν ]ὔ ἢ 7 ΝΥ 

ἐπώγων τὲ καὶ ὠποσπεδάζων, ζιλοσοφίως δὲ 
᾿ ) ν ᾿ , ΕἾ 

μόνης ξυμβελέυων , καὶ σηεδῆς ἐμπιυπλάγωι" 
»" Ν ἐ δ τὸ 

τὴν Εζξεσον μάλλον, ἢ ῥωθυμίας τε Καὶ ὥγερω.-. 
ἤν νον; ω ᾽ - 5 Ὲ λους Ἣ 

ἡὶ χίας. ὁπόσην ευρεν. ὀρχηστῶν γαῤ ἡτ]ημένοι, καὶ 
τ τ "7 ΐ ΔἸ δ τὰ ᾿ ᾿ 

σρὸς πυρῤῥίχοιις εἰυτοὶ ὀντεξ, ἀυλῶν μὲν πώντώ 
χα Ὁ ὲ ΡΝ ἥι ΝΞ 

(εφςὼ ἥν, μεσὼ δὲ ἀνδρογυνὼν, μεφὼ δὲ ἀτυπῶν. 
. 7 ,ὔ ᾿ 

ὃ δὲ, καὶ τοι μεταϑεμένων τῶν Ἐφεσίων πρὸς 
Ε Ν ἘΦ 2) - » Π ΙΝ τ Ἴ 

δυτον. ἐκ ἠξία “ερλορον τὠυτῶν ἀὐὰ ἐξζῃρεὶ ὠυ-. 
ΑΝ δ ως “Ὁ 

πῶ» καὶ διέθαλε τοῖς Πολλὸις. 
δ ΟῚ 

ἀλ .. , ἀλλα ἡ ᾿ 
ἢ δὰ; δὲ ἄγλας διαλέξεις περὶ τὰ ἀλσὴ τοὶ ἐν 

-“ ΧΩ͂ ͵ » -“ " 

τοῖς ζυςοῖς δρόμοις" ἐστοιξίτο. διωλεγομένε δέ 
, Ν “ 

ποτε περὶ κοινωνίας » καὶ διδάσκοντος, ὅτι χρὴ τρέ-. 

Βος Ἰόςο εχ δεπάαπι ἀιιχί πιιδ,  ἀϊεοίπιιης ὃς ἔοηΐεπι εἴτις 
εχ δἷτο Ἐρμείοσιιπι πυπίπιο Πιδ Ν Αϊεσίαπο οὐ. δῷ ἢν 

ϑΡΦΠΠΟΠΙΪΟ 1ᾶππ| Θαἶτ0., 815 ΓΕ ΠΙΡΙΟ σΟΠιΙθηξητο ΠῚ ἡμδήτ' 
ἰτετα ἃ Μεπεῖγοῖο ἰ. ο. ἐχῃ! δῖτα, ἴῃ ααα οὐϊο βάϑμος πιεάϊὸ 
Βἰς Ιοςο τερταρίφητατα 

ἘΠῚ ἀττεπὶ κρηπὶον νὰ ἀρτιὰ Ἡείγςἢ.. τὸ ἐφ᾽ ὃ οἱ συλόξαταὶ, αιιοά 
διῬαυίαη, ἄγπιατ, Ὑπάς ραΐεσ, 4ἱ ἴοι ξιιοτίς ῥγίπιας 
τίς. ΑροΙοηΐ δὰ Ἐρμοῖος. αἰοοὺτοηῖϑθ: [οῖσος ΠΟ 
ἴῃ απὸ ςοηπἤιϊπε ςοἸπιπασ. ϑ8ι1|}}} πιοάο τὰ ΟἸγπιρὶα 

ὠπὸ τῆς κρξήπ', τῷ νεοὶ » ΤΕΠΙΡΙΪ πεπιρε Τοιῖ5, διαλέξεις ἰαβιτῖς 
1ηῈ. ς, 23. ἣν 

2 ἐχ ὥσπερ οἱ Σωκράτικο! 1 Πόξ. ἩΟΠ ΡῈ ἱπτοττοραῦαπ- 

ο]29. Ἄΐηιις ἐφεκτικῶς » 40 ἡ ἐτας 50 ΟΥΔΓΙΘΟΥΩΠῚ » {εἀ ἀτίοττς 

Ἀβινπια πᾶσ, ὅζ ΟἸΠῚ πιαῤῥησίῳ » ΠΙΒῚ] ἀπ διτατίο πίς ρέαο [ς βὲ- 
τϑητς, απο Πδὶ ν᾽ ἀοέοταγ ργοροπεπάο,  ΒΙΠΉΠ1α ἔργα μ4: 
Βε5]. 1. ς, 17. 

.3. καὶ σπυδὴς ἐμπισλιώνεμ δὲς.] [υρεηάϊτον ἢϊς ἱπαπίκίαις 
ἃ Ῥγοχίπις ργαδοθάεηγε νέγθ0 ξυμξωλένων : ραΐ]ο ἀπτέα νό- 
ΤῸ φιλοσοφίας μόνης (υπὶ Βα ΠΔ 0 ΓοΙοτΙ ρἢ ρτο φιλοκοφία μό- 
γηγ ἡποάφρτας π νυ] ον 

ΘΦΑΡ, 1ΠΠ1, κ᾿ πϑρὶ ἑὰ “ἀλσὴ τὸ ἐν 1. ξυξοῖς δρόμοις ἢ 

δ ζζειν 
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7 τ ΚΓ. ͵ ,ὔ 

ᾧειν τε ἀλλήλες, καὶ ὑπ᾽ ὠλδλήλων τρέφεσϑιαι. 
ἣν ᾽ Ω »" ἥ “ 

ςρεϑοὶ μὲν ἐκώϑηντο ἐπὶ τῶν δένδρων σιωπῶν- 
τ δ 15.5 “ ,ὔ "5 

τες. εἷς δὲ ὠυτῶν προσπετόμενος ἐδόω, πώρώ- 
͵ “. " ἀρ λρΝ ΤΩΝ Ύ ΚΝ δν 

κελέυεσιϑωΐ τι δοκῶν τοῖς ἄλλοις. οἱ δὲ, ὡς η- 
3 ΑὙΨ ,ὔ ᾿ 

κασῶν» εἰυτοί τε ὠνεκρώγον » καὶ ὠρϑέντες ἐπε- 
ε ““ε Ν ) ͵ ΕΣ 

τοντο ὑπὸ τῷ ἑνί. ὁ μεν δὴ Απολλώνιος εἴχετο 
ἘΣ , Ἐς δι : Ν 

τῷ λύγε. γιγνώσκων μὲν ἐφ᾽ ὁ. τι οἱ σρεϑοὶ 
͵ὕ Ν ὮΝ Ν λ ᾽ 'ϑ , 5» 

πέτοιντο, πρὸς θεὲ τὲς πολλὲς δ'χ' ἐρμήνευων ἀυ-- 
7ὔ » ἈΝ ΤῊ, ᾽ 3 ᾿ ἐ Ὁ 

τὸ. ἐπεὶ δὲ ὠνεξλειγων ἐς ὄυτες πάντες, καὶ 
» ,ὔ εκ Ἴ -“ ᾽ Ἧ ͵] 

εἰνοήτως ἔνιοι τερωτῶδες ουτὸ ἐνέμισων, πωρωλ- 
,ὕ ͵ -“ , -“ ΠῚ ᾿ 

λώξας ὁ Αποϑλώνιος τῷ λέγε παῖς, εἶπεν, ὠλίς 
,ὕ “ 

σϑησεν ὠπώγων πυρὲς ἐν σκώφει. καὶ καβεῶς 

εἰυτες ξυγλεξώμενος εἰυτὲς μὲν ὠπελήλυϑε:. 
᾿ 3 ,ὔ ᾽ ,ὔ 3 -“» 

πολλὲς δ᾽ ἐσκεδασμένες ὠπολέλοιπεν ἐν ςενωπῷ 
“-δ᾿ «ΝᾺ ᾿ ΣΡ γοςς ἤ τῷ δεῖνι. ὁ δὲ σρεϑὸς παρατυχὼν ὅτος πρόξε- 

Ὁ γ΄ “ » « δ΄ Ν -» Ε 

νος τοῖς ὥλλοις ἡκεῖ τῷ ερμωϊδ» κι ποιειτῶς ἀυ- 
ΔΕ; ,΄ ε Ν δὴ » -“» 3 ,ὕ 

τὲς ξυσσίτες. οἱ μὲν δὴ πλέϊσοι τῶν εἰκροωμέ-. 
, Ν ,ὕ 4 Ν Ἵ 

γῶν δρόμῳ ἐπὶ τέτῳ ὠχόντο, ὁ δὲ Απογλώνιος 
Ν Ν ͵ὕ ὃ ,ὔ , , ἃ Ἀς ἜἝ 

σρος τὸς πωρόντῶς θιῆεξε τὸν λόγον. ον περὶ τῆς 
5) λ -“ ὕ 

κοινωνίως πρϑόϑετο. καὶ ἐπειδὴ εἰφίκοντο βοῶντές 
κ᾿ Ν ͵ « Ν ΝΕ Σ « 

τε καὶ μεσοὶ ϑωύμωτος » οἱ μὲν φρδιϑ:οι» εἰστεν, ὃ- 
-“ ε ΠΝ , , 

ρῶτε ὡς ἐπιμέλοντωί τε ἀλλήλων καὶ κοινωνίᾳ 
Ν ἘΡῈ χον Ν “ “ν ᾽ Ν Υ 

χαίρεσιν" ἡμεῖς δὲ ἐκ ὠξιξμεν, ἀλλὼ κἄν κοι- 
-“ ͵ ᾿ “ὦν δὰ ᾿ 

νωνξντω ἑτέροις ἴδωμεν. ἐκεῖνον ᾽ μὲν ὠσωτίαν, 
Ν. Χχ» Ἂι Δ ΜᾺ, - ,ὔ 

καὶ τρυφὴν. καὶ τὼ τοιωῦτω ἡγέμεϑα., τὲς δὲ 
νον "- ΚΡ, δ 

ὑπ᾿ ἀντξ τρεζομένες πωρωσίτες τε καὶ κόλω- 
,ὕ Ν νΝ 

κῶς ζΦωμέν. καὶ τί λοιπὸν, ὠλλ᾽ ἢ ξυγκλείσαν- 
Ἔν τ σεν; ᾿ ἢ 5 

τὰς ἀυτξς» ὥσπερ τὲς σιτευοιμένεις τῶν ὀρνίζων, 
9 ῃ ΄ , δ "»ε Ἔὰ 
ἐν σκότῳ γαςρίζεσθιαι» μέχεις ὧν διωῤῥαγῶ.- 

μεν σωχυνομενοι 

» ἾἾ ,ὔ ᾿ ἐ 

Δὰμ δὲ ὑφέρποντος τὴν Ἐφεσον, καὶ ἕτως 
ἢ ͵ὔ »ἭΣ᾽ ͵ » Ἃ ε » 

ἐνοιδώαης τῆς νόσξ» ζυνῆκε μεν ὁ Απολλώνιος τῆς 
» δ “ "» 

προσξζολῆς Ν᾿ ζυνεὶς δὲ πρἕλεγε. πολλωχξ δὲ 
ἜΣ ἣ ἐ ι -“ , ε ͵ Ἂς »“ 

τῶν διωλέξεων., 'ὼ γῆ» μένε ὁμοίῳ, καὶ τοιωῦ- 

τῶ ἐπεφ,ϑέγγετο᾽ ζυν ὠπειλῇ". τὲς δὲ σῶζε, 

τπιλ]ς ἀρ ΜότγεῖΠπι εἴ ξεςοῖς. Ἑδάεπὶ τυτίπις τηᾷ, ]. ὙΠ. 
ς.16. τὼ τῶν ξυτῶν ἄλση. Οὐᾶς αι! ΠῚ νε]ίητ., Ορτίπιε 
εχ Ραυΐαπίᾳ Ἔχρ]ϊσατὶ ροῖϊο ρυτεπι, ΕἸἰας. Ροίξεγ. ς. 23. ΨΌΙ 
ἀς Χγῆο ἴπ ΟἸγπιρία : πλώτανοι ὑψηλαὶ διὰ τῶν δρόμων πεφύ- 
χασιν ἐντὸς τοίχε. ὁ ξύμπας δὲ ὅτος περίϑολος καλεῖται ἘῪ- 
ΣΤΟΣ. ὅτι Ἡρακλεῖ ἐς ἄσκησιν ἐγίνετον ὅσοι τῶν ἀκανθῶν ἐ- 

Φύοντο ὑταῦϑα, ἐπὶ ἑκάφη ἡμέρᾳ σφᾶς ἀνα ΞΥΕΤΝ. Χγήμς 
Ἰρίταν ἰο σὰς πια ΓΙ. οἰ δτιι5.) ἴΠ 40" οσαγγίοι!α,, Ἰαχία 486 
Ῥοῆταε ἀγθοτεβ. ἄλση ϑυτεΠῚ ἐν τοῖς ξυςοῖς γ νε] 410 ἃ ρετῖπ- 
ἄς, ἐν τοῖς ξυςοὶς δρόμοις » ἀΥΒοτΕ5 Δ4 ουτγτί οἰ 114 ἀΠροῆ- 
τᾶς. ΝοπΊβποτο ταπεη Δ] ἰτογ Βδυτ ραυΐο νοςε νέος εἴϊε 1,4-- 
τίπο5.», ντ ρᾶτες εχ Ψίιγινιο 1. ΨΊ. ς, το, οὐ χγήησ τεφϊα ροτ- 

τῖςιιβ., ἴῃ υα δἰμίδτας ρεὲσ ἢγεπιθῆπι ἘΧοΥ ὈΆΠΙΙΓ , Δπῖδ» 
αυᾶπὶ ῥγραεεώγα οταῖ, ἴοι Πα ἀ14}15. δαιδιιατῖο. [π|ὸ τγαηῖς 
ἰαῖα νοχ δὶ οπιπε ἴεξξας Ροττίςιι ρ6πι15) ἴῃ ]αὰ ἀεαπιθιΐδη- 
40 δκ ἀϊῆεγεπαο (ες ἐχεέγοογοπε, δὶς Αμριυβις, ντ δρμὰ 

ΡΗΙΙ ΟΣ Ύ νότ ΥἤΕ ἥΣ τὰ 1.1Νν.ς.3.4. 
μ᾿ ΝῊ 

ε περείαγιις γοῦι5 δεπίσπε ῥγοίριοίδης ἧς 
Ῥγοίριοι Ππαηΐ5 ραίδγες ἔογτο ἴῃ ἀγθοῦε Πππᾶ- 
ἄδτη ταςίτὶ ςοπΠἀοραπῖ, ΨΏΙ5 ἀπε πὶ ΟΧῚΡΙ 5 
δἀπιοίδης νοσθπη ἝΠΠΓ., ποπογα σθίογοβ α1- 
4 ἀξ τὸ νἱΐι5, ΠΙῚ νεγο, γε διάϊπογο » ἱρῇ 

πποηις Πεοριταεγιης., ἀἴαας (ΠΡ. απὸ 
ψηι5 {Π|6 ἀπιςογοῖ δοίαγαπι. Ταης Αροϊὶο- 
πἰτ5 [Ὀγπιοποπ ςοπείπυῖτ, σπαγιϑ δά απ! νο- 
Ιατιι ραδεγος σοηζοπάεγεησ, ποηάμππι ταπιοπ.» 
1ά ρορυο ἱπάϊσαης, (σιιπὶ νΕΓῸ ΟΠ 65 ΟΟΠ]Ὸ5 
π᾿ 605 νεγίεσγεηζ, ΠΟΠΠΕ]]] δἰίαπι ἱπηρετῖτε.» 
πιοπίτι {μι 4 1π εο εἰἴξ αὐ ὈΙΓγαγεπτηγ., ἀϊπον- 
τεη5 ἃ {πᾶ ογδτίοπς ΑΡο]]οηΐμ5., ριιοῖ΄, ΑἸΧΙΓ 7 
Ἰαρίιιβ εἴ πιπιεπία νάππο σογθηϑ, ΘΔ 6116 ρᾶ- 
τιπη ἀΠρεηζογ ΠΟ ]Πσοης ἰρίς δθις αι!άςπι, 
γαμϊτα νεγο ἀπρεγία π᾿ δησίρογίι, οατησια 
ποπηϊπαθαῖ, ΓΟ ]αῖτ, Ἠϊς τα΄πιε ραῖογ ἕοστς 
ῬΓΔοίδῃς,, σεΐεγοϑ νὰ ἱπαῖτοι δος δ ΟὈΪατας 
ΡΓΔΟΙΟΓ Ορίπἰομοπὶ ἔογίιπαϑ,. οοίστια. σΟΠα]- 
τας ΠΡῚ εἰς ᾿πθετ. ΟΟαΠιρ  πγΊ ΠῚ] Ἰρίταγ ἀπ- 
ἀϊεπάππι, σαγίι πυΐπ5 τοὶ Ἐχρίογαηάδο σαυία 
ξεγοθαπίιγ. ΑΡΟΙ]οπίπ5 νεγῸ ἀρπά θο5, ἄπ! το- 
πιδηίδγαηζ, ἰογπιοηοπη ρογίδοιτιϑ εἴς, 4] ἀς 
ςοιμηπηππίοης Ὀοπογμπὶ ἔπδγας ηΠΊτητι5. Ν᾽ ΌΙ 
δαῖοπὶ [411 ἀπ ςεἤσγαης 1 σαπὶ οἰαπιογα τες 
ἴξηξ ρεπίσιις δἀπιιγατοπίβ5 ραϊεγες αι ςπι, 
ἀϊχίτ, νὰ {π| ἱπιιῖσοπι σαγαπὶ σογάπς, Ὀοηο- 
ταπιηις σαιἀςαητ ομηπχιπίοης νἹάςτὶ 
Δυζοπα πηϊπίμπης οᾶπι ἴπ ργθεῖΟ ΠαίθοΠ.1155 ἵπ|0 
ετἴαπα . {1 χιοπὶ ΒοηΪ5 δἰτεγὶ σοπιηημπίςαγο νἱ- 
ἀογίπια , οπὶ ἰρίαπι ργοαἠρἸίζαγεπι δὲ [πχαπῃ 

αἰΐαηιις, οἷα ροποτῖς οἵα ςοΠίδππι : 605 γοΓΟ, 
αι 4Ὁ ἱρίο πιιετϊππτην,, ραγαίτος δι αἀιίατο- 
γ65 οἴι15 ἀρρβιϊαγηιι5. Ἐταμ|4 {προγο]τπά, 
ΜΙ νε ποϑ 1ρίοβ ἀοπῃὶ οςο!ἀσητοβ, ν τε ἀπο 5 
ξατοϊθπάαβ.. ἴπ το ΠΟΌΓΙ5 ν ἘΠΕῚ ᾿ΠΠ ΠΏ] ΘΑΠΊ115, 
ἄοπες ῥῖᾷξ ριπριςάϊπε γατηραπηαγὺ 

Ῥω: ἱπάς Ἐρῃείο οὔγερεηζε, δἴαιις [τὰ ἴπ- 6ΆΡ. 1. 
ταπηοίςοητο πιοῖδο, ΑΡρο]]οπίπς αϊάεπη πῇς 
ΔΡΡΟΙΙοπς. πιαίμπὶ.. (πειεπίσιις ργαθαϊχίζ. 
ΝεπΊρα ἴητοῦ ἀἰΠεγεπάμπι δερο, ὁ 26774. ΜῈ 
γηὴμς ἐμληαποέο, αἰϊαητια ΠΠ1115 ΘΟ ΠΟΓΙ5, ΠΊ1Π15 
ηιοαιῖς δα Πτῖς ργοξεγεθας. Ιτοπι: δαήμ δος. 

ϑιπεῖοπ, εΠὮ, νῖτα εἴτις σ. 72. ῥγφείογία {4 χυβίς δ΄ πεγαοτὶ- 
ὁπ ἐχοοί με" 

1 παρακελίνεσϑαί τι ] τι τοῖο ΡΠ ΡτῸ τον ιιοά ἐγὰῦ ἴπ 
νυ] ατῖβ γ ἴτ ἘΠῚΠ| [65 ὃς ογατίοπιὶς ἱπά 0165 ροβιίαθας, 

3. ἐκεῖνον μὲν } τεδϊς ἢς εὐἀϊτίοπες ῥγίογεβ. Απηοιδιογαῦ 
τΑτῆεη ΜΟτΕ]]. δά πιᾶτρ. ἱπιιεπίτὶ ετίαπι ἐχεῖνο γ αιιοά ἃς ςοά. 
νι. παδει, Αὐ νἱάοσιν 14 ἱπιρεγίτιδε ἀεδετγὶ εοτιπι» 4υΐ 
πείοιεθαπτ ρα ατβεςος ὅς Ἀοπιᾶποβ ποπιίπα {ιδηβαπεια 
Ρεγδιιζεῆη ρτο δάϊθέξίι5. ροπὶ,, νε (ζείησ ρτο ποπιῖης ἔσεϊε- 
Ἰεῆο, 81. 1181 Αρο]Ἱοπῖο ἀϊοίτιν ὅλη καὶ Σύδαρις Ποπιο 85γ-- 
Ῥατίεῖςο ᾿αχυϊ ἱπάἀμ!ρεῆθ», σοπῇ, ποῖᾶτα δὰ ἰ. 11. ς. 32. νδὰ 
Οτϑεοὶ ἀναρχία πᾶσα ἀϊειπτιιτ. 

ΟΑΡ, ΙΝ. ι ἰπεφϑέγγετο.]) ἔς Ὀπιπε5 σϑάά. ποῆτϊ. 
4ιοα ργδεξεγεητιπὶ τῷ ὠπεφιϑέγγετο γυ]ρδίοτιι τ, 

2. ξύν ὠπειλῇ ] νἱάδτις ς ἰάεπι εἴτε ἀπειλὴ 40 ἃ τό ἐπτι- 
τιμῶν (ςτιρτοτίθες (Δοτῖ5) γὲ φυλπάο 88! μᾶῖος ἐπιτιμῆσοι τῇ 

ξδ᾽ γο72 



με αίι.... ᾿ς 

ΠΡ ΡΟ ΤΟ ΝΤῚ 

ε᾽ “πο ἡῆῥαι. Ψεγιηι ἘρἤοΠΙ 
τ πΊ6 ατοπάοθαηζ, αἴητιδ ΡγῸ {πρεγΠΙΓΟί 5 
1Π4 παδοθαμης (ἀυπιοπιρι5 : 4116 60 ΠγΔΡ 5, 
ιοά Ποούπιπι οπιηΐα το πηρία δἀϊθη8. διιοῦ- 
ταποατο Ἰά νἱάσγοιιγ ὧς ἀεργεςσαγι. ΟΠΟΠΙΑΠῚ 
νΈΓΟ ράγαΠη ργιάθηζεσ ἴῃ 110 (Σ σεγοῦδηζ ππᾶ- 
Ἰο, ΔΠΠ}] ἴαττὶ ἀπηρτι5 1Π|5 ορεγαθ ἱπιρεπάςῃ- 

“ ἄϊιπι γατι5,, το] τια5 ΤΟηΐας ράγΓο5 ρογασυδα, 
οἰ τις οππο Πα οηΐ ΟρΕγαΠη ΠαιιΔΠ5, [οηροτ- 

{πὸ ΑἸ αυϊ αιοά ς τα οἴει δι αϊθησίππι α1Πς- 

ΙΝ] ἐ᾽ ν 

ΠΑΥΓΠΔΠΠ Διο ῬΟΥσθης! Οὔ 4Ι1ι ΙΟΠΕ5 
Ρτοςοίϊεγε 5 τὰπ| εηὶπὶ ραπιοηία ίαςγα ρεγαρο- 
Ὀαπτ. Οὐπιαας ἀδογοίιπι ἱερί ες Ιοπιιπη. 
απο δατῃ νι ἴῃ (8 ογὶ σΟημΟΠΙΙ5 Ῥάγαβ γθηΪγεῖ 
οταθαπξ, Πουιοπαμς 1η 60 ἱπαρη οι πιϊηίπις 
Ἰοηϊςσππι, ({λισ} }}} οηΐπὶ οσυϊα(ἀαπιν ποπιθη 1 
ἀφογοζο δγαῖ Ρογ(Ὀγ  ρτιι115)) (οΓΙΡΗ͂Σ δ οογρλρη- 
χ6 ξογιηι Ἐρ οΐαπι.. ΟὟ εἰμίπποά! Ὀαγθατὶ- 

ΤΥΑΝΕ ΝΘ. 5: 143 
Ψ ,ὔ 5» -“ 3 ε Ε 

καὶ αὶ πώρελευσῃ ἐνταῦφω ἢ. οἷδ᾽ καὶ προσεῖχον, 
Ν »“Ὕ Υ̓ » 

καὶ τερωτολογίαν τὰ τοιαῦτω οντο" τοσῶδε 
» “ ν 5 ͵ ΥΩ Ν “- ᾿ 

μᾶλλον, ὅσῳ καὶ ἐς πάντω τῶ ἱερον φοιτῶν ἐπο- 
ΕΣ ΠΥ νΝ γ᾽ ᾽ ᾿ 

τρέπειν ἀυτὲ ἐδόκει καὶ ἐπευχεσϑαε". ἐπεὶ δὲ 
᾽ ͵ὔ δ ῃΨ »“» 9. ΑΨ, δ᾽ δὲ " 

ἐνοήτως ᾽ εἰχον τῷ πάϑες, ἐκείνοις μὲν ἐθεν ᾧε 
“" “«γ ᾿ », 

δεῖν ἐπαρκεῖν ετι.», τὴν δὲ ἄλλην Ιωνίων περιήει» δὲ- 
, Φ  εν Ν δ ,ὔ 4...) 

ορϑόμενος παρ᾿ ἑκώςοις, καὶ Ἰαλογιζόμενος ἐἰεΐ 
7 - “ 

τι σωτήρλον τοῖς πώρδσ|ιν. 

ἃ ,ὔ ἣν 5.» »ὝΜἭνψ ; ) 
ἈΝ δὲ ἐυτῷ ἐς τὴν Σμύρνων, προσε-: 

᾽ὔ ν ε ω Ἄ " Ψ' 
πήντων μὲν οἱ ἸΙώνες, καὶ γοὶρ ἔτυχον πανιώνιο" 

͵ » ει Ὁ Ν δ ᾽ 
ϑύοντες. ἐἰναγνεὶς δὲ καὶ ἱψήφισ νει Ἰωνικὸν, ἐν 
'- "ἢ Φι.. -“ Ὁ ΄ » , 
ᾧ ἐδέοντο ἀυτξ κοινωνῆσαι σφίσι τῷ ζυλλόγε, 

νὙΨ - Ν “ “Ἢ 
κα ὀνόματι προςτυχὼν ἡἠκισὼ Ἰωνιχῶ : Λεέκολλως 

.} 3 - -“ , ͵ ᾽ να 
γάρ τις ἐπε[ε[ρω πο τῇ γνώμῃ: πέμπει ἐπισολῆν ἐς 

Ν᾽ ᾿ ν, 5.95 " 5 9 ͵ ἊΣ »“ 
Το ΚΟΙνΟν αὐὔτῶν., ἐπίπληξιν ποιξενος Ζερί τ 

ϑαλάσσῃ ροίε»ϑεγ δ᾽ {ξμεγεγπαγὶ ργεσερίε ἀἰσῖταν. (μλπι- 
τἰἷϑ ταπποπ ὠπειλῇ γ ο»Ὀ)γ,γ,4 Ἰ οι] γ ἸΟτιι5 ἢϊς ετίαπι οἷς ρος 
δεῖπ Γοπῇα πιαρὶ5 νυ]σατὶ 7 οἰπὶ ἀφεπιοηας οί ἀαπὶ οδιι[ἀ5 
μαϊαίπιο αὶ πιρίοτατι ογρά  ογῖς Αρο]]οπίις, νἱ4, ἴῃ, δ, 9: ἴῃ 
μος νεγὸ ἀοπιϊπίιιπι αι ά απ 11ε ἐχεγοςθας, αὐεοαιε Ηἰς 
ςοπηηϊπαιίοπα ἀκ κοντα τίου! ηε Ποϑνεὶ 105 ρείς 

Ἢ 
δ τάϊοῖς,, ςοπεγα νι Ἀ}105 πὸ ργαοῖογεαῖ, {δὰ πιᾶ- 

ἴμππιὶ τπηπηιτίας, Ῥ ΓΘ , 
3. κϑὴὶ ὦ ὠταῦϑα 1 Ππι}}}ς ργαῆς πὶ ππ}}} πε- 

φοιῖο ἀριιὰ Μοίεη Ἔχοα. ΧΙ], 23. χρῷ πὰρ ὑσετας κύριος 
τὴν ϑύφαν ὅζε. ᾿ Ν δ δ τὺ [ 

4 ἀπέυχεσϑαι ] Ντατί5]. ἘΒΣΒΕΣ ΑΣΑ ν 
ς ἀνοήτως 1 Οτιιζετιι5 ϑαϊπιαπυΐαε ἴῃ πιᾶτρ ςοὐϊεῖς ἢ ϊ 

πιοπάδιιεγας ἐνονήτως νεὶ ἀνιτως » {ὰ ξεττὶ ροτεῖ ἐνς "ὡς. 

ΟΑΡ. Με 1 πανιώνια 1 νἱ πανελληνικαὶγ παναϑήναια » 
παμβοιώτια. Ἐείιπι ςοπίπταπε ΨΙ Ιοπίδς οἰμίτατιπι δὰ 
Μγοαίεπ πὶ ἴοςο ἀείεττο , 41 πανιώνιον ἀϊδειιπι , Νερταπο 
Ἠεϊϊςοπίο ᾿πἰπίταπι, οαἱ [Δ ογι ἢ ατις ὁσς ἢ σεπιιρι {ες ρτᾶθ- 
εἷατε τες αδὶα ογεάοδαταγ. νἱ ἃ. ἀδ οτὶρίπο ὃς τιθὰ5. Ποταπι 
Τλοτοταπι Πετοάος. , τ4.8. ϑῖγάθο 1. 1Χ. ρ..384. ὅς]. ΧΙΥ. οὖν 
619. Ἰ)ϊοίοτ. ϑῖς. ΧΥ, ρ..4.82. Εἰσί, δὰ Ηοπιεγ. Π. Υ. ν. 40Σ. 
ὅζ ηποῖαθοε εχ στεςοητίοσίθιις ἐς εἴς Οτδες. [τι ρίεγς ». 
Νοη δριιὰ Δήγνεαίονα νετὸ ταητιπΊ, νεγαΠῚ ἰπ 4115 οταπὶ Τομἶϑς 

5 ρεῦνίςες δος ίμογα οδίτα ας, Εἰς ἰρίε Ῥῃὶ- 
τὶ Ἰοσυς Ῥγοθᾶτ, Ἔχ 410 ϑπΊγγπδε τοἰεργαῖα ραμίθπια 

ςοπίδατ : ηιο(] ὃς Πγπιᾶῖ ΠυιΠΠτιις 5ΠΊΥΓΠΑΘΟΓΙΠΙ, Δ αἰτεγα 
Ῥαττετοιιῖς σαρμτ δαγθ Ατιπὶ ουπι ἱπίοτιρτοπο ΖΕΥΟ ΑΚΡΑΙΟΟῸ 
Ἔχαϊδοη5, ἱπ δυοτίᾳ ρατία Πίαπαπι νεμδίγί απ» ντ υἱΠιπι Ὑ1- 
το ΠΙυῆτὶ, η1| εχ ΘαΖα τερίᾳ ΠυπηΠΊ1 ἢειῖι5 πιοπηίηῖς : γε 

πιῖηὶ νίἀοτατ» ϑιΠγγπαπΊ Απιάζοπᾶ, παιιΐς τοῆτο ἱππίεπ- 
τεπὶ : 4ιαὶὶ ἔετς Πα θέσι Α πΊ3Ζοπ ἱπ Πα ΠΊΠΊΟ ΘΆΠΊΙΟΓΗΠῚ ετῖαπι 
ςοπιραγεῖ, ςΠΊ οϑρίτα ΑἸεχαπατὶ δ5οιεγῖ). ἰτο πὶ 4110 Ἑπτῖδε 
Ὑτγδη 1} πᾶς ἐμιάδερει τῇοῖ, Βγαπάοθ. Τὶ 11. Ρ. γιό. 729. 
ΝΝδιιῖσ οαΐ ἱηΠΠὶς Ηδγοῖρ, ᾿π σὐμ15 τοῖο] 5πιγτπᾶ, εἰξ (βογ ἐγὶ- 
γερνἱτ γ 16 [λογά ροπΊρᾷ 4ιιοταπηΐβ 5ΠΊγγπᾶς ΡΕΓ ἔοτιπὶ ἀδ- 
ἀυέα ἅπτ, Κεπι ἱρίαπι, εἰπίαμθ φαίη] μα ε5 ἀρὰ Ατὶ- 
Διάεπι Τ. 1. οτᾷϊ, Ρ. 402 ἐν δ), ΙΑ: ἢ ἦρος ὥρᾳ πρώτη Διο- 

᾿ ᾿ Ἀν. - 
ὃν νυσίοις ; τρίηξης ἱερῷ τῷ Διονύσω φέρετε χυκλω δι ἀγορῶς. 

Ἢ αν» , « 1 ΘᾺ ᾿ οι , « 

τὸ δ᾽ ἕξι σύμξολον, ὡς ποτὲ Χῖοι πλέυσαντες ἐπὶ τὴν πόλιν γ ὡς 

ἐρήμην οἰιρήσοντες γ τῶν ἀνδρῶν ἐπόντων ἐν τῷ ὄρει» κάτα ἐκ 

τῶν νεῶν ὀφϑέντες» ὑπ᾿ ἀυτῶν κατιόντων» καὶ μόνον τῆς πείριις 

ἀπέτυχον, ὠλλὲ ΚΘΗ τὸς ναῦς σροσαπώλεσᾶν γ ἐνόπλιον δὴ τότε 

ἐρχησαμένων τῷ Διονύσῳ, κρ! τὰ Βαχχεῖα ἐν τοῖς ἐκείνων σῴώ- 
μασι τελεσαμίνων. ϑεπίαβ εξ: Οδίος οἰαΠε ϑπιγγπαᾶς ντδὶ 
1πΠ αἴας Πειχι ε΄, ἄππὶ Βα σοὶ οἶ5 ΟΥ̓ 115 οἴμ165 ᾿οἶτπ5 ἱπάυϊρε- 
τοητ, ἃ ἡυίδιις τάπιεπ ἀμπὶ δας ἢ δπῖεϑ πιοπῖς ἀεςεπάεγοητ, 
ἀοτοξε! ας, νιδεῖ., ὅς οἰαὔτο οχυτ. Εἰυίάοπι ἴλογας τγῖγε- 
πῊῖ5 τα γι πὶ ππεπτῖο οἱ ἀριιὰ οὐπά. ἴῃ σγαλμί, δηηγγραε Ρ.473. 
ὅς ἀριιὰ ποῆτγωπι Ἐ εὶς δορῥ, Ῥοίογοσιε 5.1, Ἡΐπς ὃς ἔτε- 
4τιοπ5 “τὴ εὐγμς {γ πιθο ιπι ἵπ ΠαΠΊΠΙ5 ϑπιγ τη ξοτιπ:) ἱπαῖςς 

1ο. Ηαγάιίπο, Νέες οδίσυγιπι ἴαπι, αι γάρ ΠΡῚ νο!ο 
,μαΐνιαε, ἡμᾶπὶ ἀεχίγα ταποῖ, νὲ ριτο, Απιβζοῃ; νἱξξογίαθ 
Ρατῖας ἱπαϊοίιμπι. δε ογιπὶ οπιπίμπι νὲ ἰπτεστηπι ᾿εδξοτέ 
τα δἰ οἰμιπι ἢτ, Πιπιπγιπὶ ᾿ρῆππι, ποπάμπι εἀίτιπι, εχ ςοπία]- 
τ, Οοειζιι, ραιγίαε Οὐγῖαε Βοαϊε ογπαπιεπτὶ, κεμηλίοις ΡΙΟ- 

ἀπιοίπιιϑ ἐ 

2 ἐχιζολὴν ἐς τὸ κοινὸν } 6[Ἐ ἐᾷ Ἔρ Π 012 ἰπίοτ δᾶς, ηιιᾶϑ δάΐ- 
ππι5», Π. ΕΧΧΙ, εχ ]πὰ ραῖει αβεόϊαῆς οὰ δοίαις Βοπιίπες 
Οτγβθοοϑ ποπιῖπα Ἀοπιδπα, ἰά,ιε ΑΡΟ]]οπῖο ἰηρτίπιίο ἀΠρ]1-- 
οὐἰΠῆς, Ἐο φίοαιις ἐροέγας ἐριτο]α 1,1] δὰ ἔγβιγεπι Ηεἤίβειιπι, 
πο δὰ κοινὸν δα απο [Ὀτῖρῆς,), ποῖιιπὶ φορϑηηῦρέτ: 
μια Οτᾶξοος Ραΐῃπι (πον ςεἸ εδγαῆδ ἢ. ε. κοινὰ. [πᾶς κοινὸν 
τα πὶ ΤΡ ἔπι δεῦρηρ μ)92 ν Ὁ σα θΆτιιγ »γ ἵπ 4110 δὰ ρεγάρογεπῖαγ, ΠΠῚ 
(βίενιρεῖα ἀἰξια κοινοὶ» ὃς (ἀδγιεῦηε σογτολίῥηεγρ κοιγὸν γ πο ἃ [χοτῖα 
ἀΠΠ|5 ργαθεῖεε,, ὅζ αιᾶς εο ἐρεέϊατεπε ἀςβπίγες, Τὴς Ζερρίϊε 
τες πιαπιξείξα : ἤγπιᾶς ἱπτεῦ 8114 ΠπιιπιπΊιι5 Τ τὶ δητίηυιις ἴα 
4110 τε ΠΊΡ]ΠΠῚ ΟἸΠ| ΠΟ] πη 15) 8 4ἀἴτὰ Θρίρταρθε: ΚΟΙΝΟΝ 
ΦΟΙΝΙΚΗΣ ΑΚΤῚΙ ΤΥΡΟΥ͂ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.- 

(Πογρεϑγίῦιο Ρδοορὶεὶαο) ἀίαε ΤΥ Καὶ Μείγοροίεος. νἱά. ΠΙυΠτ, 

ϑράπίνεπι, Ἔρ [1 0].1. αι Μοτε!!, Ρ.83. ΠΟ ΠΕ οἴου ἐπι ερ. ΠῚ, ρ. 
187. Εο ἐροόϊαγε ρυζο ᾿π[οτ ρει ἐπ πὶ ΠΕ ΠΊΠιῖ5 ἘρΒεβοσγιπι 

ΚΟΙΝΟΝ ΑΣΊΑΣ ΕΦΕΣΊΏ Ντεπιρίαπι ίαπας ΕΡῃς- 
ἢλο, «Ἵ{{4ε καινὸν εἐ ̓ ππυιεητεπι. δεβξμνε ἱρίαπι ὅς ἴδοτα ςεγ- 
ταπιὶπᾷ κοινὼ ἀἰδτα Πιαά ες ἰοςι5 Αὐἰ βίας ἐς σους, γερ. Τ. 
ΤΠ, Ρ. 330. ϑαυμάζω δ᾽ ὅτι σεμνύνεσυϑωι μὲν ὄχ ἥκιξα τοῖς 

ΟΝΑΟΙΣ καὶ τοῖς ΑΓΏΣΙΝ ἔς ΚΟΊΝΟΥΣ γομίζετε. Ὧε 
[βεγο «ορμοϊ ο πιδηϊξείδα τος εξ οχ εοἀ, Ατἱ βία, ϑότπι, μοτ Υ, 
Ῥ- 614. νὉ] συνέδριον τὸ χεινὸν νΟζαΓ: ἃς οχ Απτοηϊηὶ ΡΠ τε - 
{οτίριο πρὸς τὸ κοινὸν τῶν ϑρίέκων ἴ66.1, 1). κε ,πρροἠαείοννὲ- 
ὄμε : ςξοαϊι τρξεγο [η[οτὶρείοπεπι πμπιπιοτιπι ΡΒ Πρρορο- 
{πτάτυπὶ ἀρὰ Ηδγήμίπ, ΚΟΙΝῸΝ ΘΡΑΚΩΝ ΑΛΕ- 
ΞΑΝΔΡΙΑ ΠΥΘΙΑῈΝ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙ; αἰϊαίαηιιο 
εἶτις βοπετῖβ. Αἴπις ἢς ἢος ημποαιις Ιοοο ὡςοἰρίτιτ, 400 
ἐρτιςολὴ ἐς τὸ κοινὸν ΠΕ] ΑΙ ἱυα εἰ αιιᾶπε ἐρί ποία πὰ (ἄτντιρρ εον1- 
εἰ δήτεγρε γ φυἶνι5 οταῖ ἔοἤογιπι ᾿μἀοτγμπιαιις Αἴας ςοπιπιυηίααι 
ΘΓ 9, 

βαρ- 



Ψ 

᾿ 

144 ΡΠ ο 

"τ ληνμῷ τέτῃ. καὶ Ὁ) δὴ καὶ φαδρίκιν ν», 
ον 

καὶ τοιότος ἑτέρεις ἐν τοῖς ἐψηφισμένοις ᾿ ἕυρεν. 
ε Δ 5 ͵ φῸ Ν Ν ὃ, Ὁ ἢ ἣν ᾽ 

ὡς μὲν δν ἐῤῥωμένως ἐπέπληξε: δηλοὶ ἡ περὶ τό-- 

τα ἐπιςολή. 

ΠΠκλϑὼ δὲ ἐπ’ ἄλλης ἡμέρας ἐς τὲς Ιωνῶς, 
- γ ΔΗ «Να κι. 
τίς, εζξη. ὁ κρῶτὴρ τος; οἱ δὲ, εφασαν παν- 
δῶν Ι ᾽ ΓΊΝΕΙ ΦΩ͂ Ν ἌΝ τ᾿ Ν μεν 
ιώνίος΄. ὠρυσώ μένος ὃν καὶ σπείσας» Θεοὶ, εἰς 

͵ « ὔ ἃ ́ ἢ τ ΝΣ “2: ἃ 
πεν; Ιῴνων ἡγεμόνες» δοίητε τῇ κωλῇ ἀποικίᾳ 

Ζὰ»- ὔἷ ᾿ “ -»“ ἢ Ν Ν 
τώυτῃ Θαλώτηῃ ὠσφωλξι χρῆσιϑαι- καὶ μηδὲν 
“ » Χ Π 7 -“Ἡ ᾿ : 7 

Τῇ γῇῃ κώκον ἐξ ἀυτής προσκωμάσαι» μηδ᾽ Αἱ- 
΄ ΓΖ; Ν δ Ἵ " γαίΐωνω σεισίχϑονα ̓  τινάξι ποτετώς πτλμο 

τοιαῦτα, ἐπεθείαζε ̓ππορῶς οἶμαί, τοὶ χρόνοις ὕ- 

Ψ 
σερον" περί ΤΕΣ δ γενς, περί τε Μίλητον ᾽ περί 

Τε Χίον, καὶ Σοί μον, καὶ πολλαὶς τῶν Ιάδων ξυμ- 

δαντὰ. 

3 ἔν τοῖς ἐψηφισμένοις 1 πεπῖρα ψηφίσματι ααἱδυζάλπι ρε- 
ουϊάτε5 Ποπογεβ 1π τα] 1 ιι85 [Δ οτῖς ἀεςεγπεβαπίαγ, 4ι18}1ς » 
ὟΣ 8118 τσ ΆΠ1) πεοκαϑεδρία ἐ ἐν τοῖς ὠγῶσὶ γ) σε Μεπάϊ- 
ξᾶεο Ῥίοο 5 Ε. ἃ Π εἰϊῖς ἴῃ {π|5 Δροπίθι5 ἀδογοῖα ψηφίσμα- 
ἀν ᾿αὐοὰ εἴς ἴπ ἀρροπά. Μδγπι. Οχοη, π᾿ Ὗ. δες ἱ ἴβηυς 
σεγιῖς Βοπιηῖθιι57, ἐχρτοῇη5 ἈοπΊᾶπο τποότα, 4 θᾶ 
Οτδεεῖς, ΘΟΓΗΠῚ ποπιϊηί δι), ἀεςετηὶ φξβτο ἕετι Αρο!]οπῖμϑ. 

(δ. Ὁ τον δα μόν: τί ἔφη. δ κρατὴρ ἔτος οἱ ὃ, ἐφ. πανιώνιος 
πιεπίίο βεῖΠ πιανεωνής κρωτῆρος ἀρὰ ΡΔΙΠ οὔτ, νἱτῖ5 ΘΟρ ΠΕ, 
ἴῃ Ἠλγηηοογαῖε 5. Ν. απ ῈΠὶ λόγον τῷ παγιωνίῳ κρατῆρι διελϑέϊ 
ἐν φωκαίῳ ἀἰςῖτ, Ογαέεγ ἀὐῖεπι ἴῃ Βιΐμ πιο αἱ (Δ οτῖβ5 σοπιιεῃ- 
τῖριι5 'π πιβαάΐο ροῇτιϑ. 6 40 Π115,) δὰ 405 Πρεξεαϊεπὶ 
1114 (ΟἹ οππίδ, Π{ τοτιγ. Αὐι Πα. ̓ π ΠΠΗπιῖςα Ρ. 45. χρὴ ἐπ᾿ 
ΚΟΙΝΟΝ ΚΡΑΤΗΡΑ συνιόντων ΓΝ σπενδόντων τα ἄμ, 

χρὴ ϑυόντων. ΜΜεπηϊπῖε ὃς Ρίπάατιι ἴη Ν επιεῖθ » 4186 τ 46 Π| 
εὐπλγρεμμα α τα, Ὁ ἃ. ΓΧ, Πυϊυπιοαϊ ογαῖογίϑ ) νιέξοσιὶ ἐπι ἐς 
χια Δα οτατεγεῖι ἀεοδηΐαία ἀΐςεης ἐ 

ϑαρσαλέα δὲ παροὶ 
ΚΡΑΤΗΡΑ φωνὸὰ γύεται 

ὙΌὶ 5οβοϊϊαῇαε : ἐπειδὴ τῇ νίκη ἅμα ΚΡΑΤῊΡ τῆς σπονδῆῤ. 

Ιη Ῥγίμιῖς ἄπλῖ!ε αι} οὐ [οτιιάτιιπὶ ποπ ἀμδῖτο, εοαμε ἔοτ- 
τε ρεγίπει φωγεμσ ΟΥ̓ ΕΥ̓ ἱπΡεητΙ5 ΠΕ ιπ: ΕἸ Κοπιαηπίς 
ἀξάϊςατι5, ἀρυ Βιιοά. δ: ΧΙΝ. Ρ. 44ς. ϑαπε νθίδιις, νδὶ [- 
γῚ σοτιαπιΐπϑ, 1ά οὐ ἐτιαταπι εἴτε ς01}1525 εχ ἰσοο ΡΒ ο- 
πὶβ ἀε νῖτα ςοπιτοπιρῖ. Ρ. 895. νὉ] ἘἰΠΙ δα ΤΙ (λοτῖϑ 1Π19 ἀὀῥρο- 
πῖθιυι5 ἄσπονδα ἡ ΣΠΟΝΔΑΙ͂Σ» εχ ςοπιπιιπὶ {οι σοι ογ- 
εγ6 Ῥεταβεη 5, ρβίγαγε αἰῖ. δὶς δζ Αἰεχαπάεν Μ Ὁ ν᾽ ἐϊα5 
Κεμεν οὑπὶ Μαρεάοηίθιι5 [υἷς σΟΠΟΙ ΙΔ ειιΓιῖ5.) οολαγγαηγε (6.- 

ο ἀπὸ τῷ ὠυτῷ κρατῆρος σπένδειν Οπιπε5 ἴαδεῖ, ἅρμα ἀτ- 
τίδη. 1. Ψ11. Ρ. 464. νε 118 οἰτι5. σε ποιῖβ [4 6 8Π1. 

2 ὠποικίᾳ ] τοῖδτῃι ΤΟΠΙΔΠῚ ἰΠτο] Πρ τ, ΠΔ1π φογργΈ λα ἤδες 
[Ἀογα: εα νεγο, νῖ ποίμπι, εοἰογιλα Ατβπιεηἤιπι; Γλςς Απ- 
ἀτοςῖίο, Οσοάτι Π[1ο, ἀεάδυξια,, νά, ϑίγαδοπ. 1. ΧΙΥ͂. ἱπίτιο, 

3. Αἰγαΐωνα ] 4 ἑάεπι σα ΠῚ Βγλάγεῦ, Ὁ ἐπὶ πὶ ΠΟΠΊΘη εἶπ8 
δρυὰ Πεο5, “«εράεονε ἀρ ΟἸἰατγ ἱπέεῦ ΠΟΠΊΪΠΕ5 ) γέ ραΐει εχ 
1124ο5 Α΄. ν.4ο4. Ἐξδα]α εἴτις Ποῖα: ΠΕΠΊΡΕ οἰιπὶ ἱπτοτ ρίβδη- 
τε.) εῦς ΘΡΡιΙΒηΑπτο5 ΕΠ Π8ε.. ἃ Ἰοπε ὅς Νερταπο «“ερεὶ 
Ταλτῖβ [ΠΟΡμ]Ὸ σἐπίιπι σατεηῖβ.), φολΑ ΙΑ 5 ΠΌΙΡΡΕ, ἔαΐς 
Αἴηχιις. “ἐσ θη7)2 ΔΌΤΕ ΠῚ τπᾶτε; 114π0.Αὔλε ραττεπι, ν 1 ρα- 
πίοπία ἘΠ τον Σ᾿ ΔΙ Ππεδατ, πιότίτο 118 εἰι15 1π᾿ Εἴτε (Ο]επηὶ- 
Ὀμ5 πιεπῖῖο., ηπ86 δὰ Νερεμρημηα Τρεξαθαπτῖ, α΄ το νίμοι] 5 
““εραεου ςοπίξτϊξξη5: 

4 σειτίχϑονω ] νἱπου!οτιπη ἐαμοῦας 1ππιρβεϊεπς 1Π ΟΠΊΠΕ5 
Ῥᾶττες [ς νεσίατε σοῃοῖρίτιτ, 8] 16 ἴτα πτᾶτε ἐεγγαπηηι σοῃ- 
σατογε 5 ντ Επρείφεπρρεγ ΑἸ ἴα πὶ εχ σι ραπτίθι5 7) τ Αεῖπα {ὲ- 
ῬαΪτηπι, νοτίαπάο { 5:ο πἴαπι ἀιάτετε Βπχεγιπενείθίεϑ, 

᾿ προορῶν, οἷοι» τὼ χρόνοις ὕφερον ] ἢδης σοπίεόζαγατη.» 

ἤπιάπι αἰςῖτ ΡΗΠΙΟΙἔγᾶτιις,, αυ46 ΣπΈΕ! εἴτεν [τίς ἱρὴ Ἔχοι άϊτ, ἢ 
αυϊάειι τείρεχίε ἴεγγαο ΠΟΤΕ ΠῚ 41 Τίδεγίο ἱπιρέγαητο ἴπ 1}- 

Τ1ῖς ραγειδιι σοπεῖρίτ,ντ νι ηπὶ 6ἢ νἱτῖς ἀο 5.88πε δαπὶ ἢ 1δίς 
ἈΡο]]οπίμς ΟΡ οομος μαθυΐτ, γε Ργδετεγίμιπὶ Ροτίας τείρε- 

ΠΕ 

. 

πὶ ἸΠ|ος τ ἰῤρυύηο Νεπιρο ̓ Ξ 
Ἰοίσις εἰμϊποα! ἰητογ ἐος, αΐδες Πο- 

ἀεογοι βιεγαηξ, ἱπιιθηογατ, Οπαπιοῦ- 
το πὶ ψῈ νΕΠοπιθητοῦ ΘΟστοργομοπάοτ, ἐχ [οτῖ- 
Ρίᾶ οὰ ἄετο ορίο]α ραζει. 

ο Ὁ ΠῚ νετορδηϊοηϊαο οεξτοῇ Ῥοη-.. 
ὑππ| Παπγίθη5 ἀἴαπε [ιθα15. [1]. 

5 Ἰοηΐαο, ἄαζα ρυΐογας Πιϊς ΓΟ 
ταταγ πιδτῖ, γέηυς ΔΙ} τη! 
τυίδητον ἢ ἰγγιαῖ πο νπαθοι ἜΡΗΣ 

Ιοπίας εἰυϊτατίδιις δθῃ ἡ “-π . 

χεεῖς ὁροτῖεῖ, 4ιι4Π| ΠΡ εν 8ῖς. ̓τοπτροτισπι τατίοποςο 
[βάεης. Νεπιρε ἴεγγαε πιοῖις {16 εῖαῖς ΤΙΒεηϊ, 4 ἀπο άς- 
εἶπι νγδες ναἤαιίτ, ὃς 4ε χοὸς Ρίαγα, ῬΙΙπ. Η, Ν.ῚΙ, 84. Τὰ- 
εἴτις ἀππα]. 11,47. 8ιΓ480 ]. ΧΙ. ρι: . ΡΒΙοβοη ἀς πιΐτ, τ.13. 
14..γ ζοητίρις ἅππὸ Ἱπιρετίϊ ΤΙ Βει ἴδηι 1, αἱ εἴ γιρ. Οσπά, 
70. ἴληπι νεῖο Αρο!οηίιις αἱ ᾿ οδῆν Νεγια, ἱπιρεγδῆτς.» 

Α(Ν.Ο. δ49 νεὶ 85ο.. μα δ ηπδνΝ ᾿ 5 οἷα ἀρτατεπι Θατοπάσηυ 
ςεητιη ΔὨΠΟΣῚ ̓πατηπι ΠΥ Αἴηπ τ, 16 
εἴάες ἴῃ ΑΟΥ͂ 
ἄτῃ νι ἀρβέβειι 
Τροακῆιαρ τὶ 
ΠΑΠΊΣ9 ΔΏΓ ' 

᾿ φεὐΐε, ἴης Ἷ Ι κινον ΠΝ γἱά. ἐλ ἐπ ἢ 1εςς 
13. 14-{84» Ἰΐοπτα ες ποτα ἴῃ Παρ μηεξῖ Αροἰιηὶς ἐς ΠΊρ]ο, ἴπ ς 
Διο Βο αίρυ τὰς ἤτ οροττοῖ, οὐπι μδι ρας 
ςο5 ἴδι Ρι ΠΝ Ργαιιοτίε, γἱά, ςδρ.16,17. ϑεχεῆ- 
γέμει αἰ ἧς τα πὶ, 40 ἃ πη ηἰ Ππιιπὶ Ε[Ἐ 7) ἃ πιοτία ραγεητὶβ 
εἶτι5. νίψυε δα τὸ Ν ΓΟ ἅμ Απεϊοοβῖας ὙΠ ΕΙΕΞΝ ΕΠ υχιΠὲ» 
ΠΝ εὐποόδη μα απο βήπμις, ϑῖς ΡοΓιιεπίοπτι5 46. ΔΠΠΗΠῚ 
Ν. 6.775. 4υὶ εἴς ΤΙΒΟΙΙΤΧ. [πᾶς ἴαπιὶ ΒΩ Υ]οπίαπι δὶς, 
δζ Αριιὰ ΒΑΓ ΑΠΕΠῚ εχὶρίξ Δ ΠΩΠῚ γΠῈΠῚ, πιεη [65 οὐο ν]α, 11. 
ΤΙ. ς, 19. ὅζ 4.0: γε ἢ ̓πττο ΔΠΠῚ [πΊΡΕτι] ἘΠ ΦΗΤΝΙ ΙΧ εὐπὶδά 
Βατάαπεπι δος ες {πρροπαπιῖι 5). οἰγοα ΠΊΕΠΙἘΠῚ Ααριμῖαπα, Ἧ 
ΔΠΗΙΥ͂. Ὁ. 777. δῦ εο ἀϊσεάεε Ροτυετίε, 410 δηῖε δηπὶ ἫΝ δύνει, 
Χπιΐ οχίταπι πιεηίε, 1 ἃ εἰ γεγπο ἀπηὶ Υ.0.776.επηροὔδ,απο 
ΟΡΡΟτΙαΠΙΙΠῚ ΠΊΑ ΧΙ ΠΊΕ ἰτ πεῖ. Ο] σμ πὶ πῆς ΗΓΙ 
εὖ τοπΊροῖθ, 410 1η Ροτὶ γεσίοποπι ἀοἰ δέ ἔπ ΑΡῸ 
ἀιο ἃ {{Ἀτἰπ| Ρ οἵ εἶτι5 ἀπ [τ εἴπη 4 Βαγάφης λέξιιπι, [αἱ ἃ Ῥυ- 

ῬηΔ Ροτὶ ομπιΑἸεχαηάγο πιο γαιιε γί 750 ἀπποβ, 610 ἃ τειτι- 
Ρ.5 ἱποίάογα ἴῃ Χὶ ἀππὶπὶ ΤΊ ετῖϊῖ ἔργ πιοπῆγατιπι δὰ 1. 11. 
(ΔΡ.12. [Ιαπὶἱπάε 21161Π0 ἃ ἐεπηριιβ ἴῃ {ποτα δά Ταγο ἢ ΠῚ, ἃς 
ΔΡ ἃ εἰ1ΠῚ 4 πιϑπίες σοπίαπιῖ, 1{6.. 11. ς. 50. ϑιιοςεἤηε ̓τογ δα 
πιάτα τυ τιιπι σα ἤαυς ἘΧΊΡυμΠΠῚ ταπΊρὶῖ5 Πρ ἐπίαπι εξ ο- 
Ῥογῖει, ὅζ ἰηδε δ οὔ! 5 Ἱπάϊ μας 84 ΕΠρΡἤγατεπι παυῖρατῖο, 
48ς 1π|4επὶ Πἰτέοτα ἱερέπάο ρεγϑέξα ἤδιτ ρβιιςογιπι δεῖς 
τπεηἤπαπι. [πάῸ ΒΑΡΎ] ΟΠεπὶ ἰξεγ, τεάιτυα τε Απτίος ἢ απ|» 
ὅζ Βίης ἴπ Οτβεςίαπι παιιίρατίο Πδις ῬΆτιΙΠῚ τεπηροσὶβ Ρο- 
Πυΐδητ: νεᾶπί ΧΙ Ἱπιρογ. ΤΊ δ ετῖ ἀππιπι, Υ. Ο.77.) ράπίο. 
ψὴὴε ᾿πτοτξα! πε πὸπὶ ροΠΠς ΑΡΟΙ ΠΟ πὶιι5, 4ι] Γερεΐππιις ἕπτ ρος 
ἴοῖγας πιοτηπι. {ππὸ ἀϊδγέα ἱπ Αροϊορία ἔτοταν Αρο]]οπί- 
ι5 ΝΠ,3. νίσχις 54 ΝΝεγοηΐϑβ ἔξγε τεπΊροτα {ΠΠπ|ὰ ἴτογ οχιίγα- 
ἐξαπι με, Ουΐα 1ρίτιιγ ἐ ν εἰ ἐγγας ΡΕΙοἤγαταπι ἀϊςεη- 
ἀυ,ν οὶ, ααοὰ τη τπ|,τοῦγαα πιοῖιπὶ ἐρεἐγας, υΐ 1 ἱππηρογᾶπτα 
Μ. Αὐιγεϊΐο ϑαιγγῆαπι δἰιοτιῖε, 41ι6πὶ Δ]ΠἸὰς Ἰοηΐδα ράτιες εἴ- 
ἴαπὶ ἈΠΠΙΧΙΠ ΣῈ, ἸΙσεξποπ ελάεπιὶ νεβμοπιθητία, ἀιιδίτατὶ πὸ- 
ιΐς, Τε ἐο νἱάεπάϊ Πΐο 116. 1,ΧΧῚ. Ρ. 414. ΑὐὙἸ Πίος ογατ. 
ΧΧ. ΧΧῚ. ΧΧΠΧΤ,. ἃς Εἰ 6. δὰ ΑἸ ΟΙΟΥΧΧΙ. ὙΤοιτδο πιο- 
5 ἀιιξοπὶ ἀρια ΜΙ] εξιιπι, σμῖι15 πιεπτῖο ἱΠῈΡ ΤΙ ΧΙΠΧ,.Ὁ νιγο- 
αιῖς Π]οτιπιὶ ΠΕ ρος ΟΡοττεῖ, 8110 τεπροῦε δῦ Αρο]]ο- 
πο ργδθαϊελιι5., δζ ρᾷι0 ΡΟ {ιδίδοιτις ; ηἰἢ ρίαμε ἤἢτ Εαὶ- 
ἴλχ {βάτιπι ἐρ ΠΟ] Αγηπι Πα 65, 

διπήϊο- 

ΕΓ ὦ Ιοπος δος ήθηδ. 615 ογα- Παρ. Ί, 



εὐ 

ἡ 
; 

ἐφ 

{μ1ν. οπϑις ΛΡΟΙΙΌΝΙΙ 

οὐδεν ϑιυάίοις αὔθ Ἡ μὐῖς ἔήκαςς ς δι γηδθ- 

ο3 ΟΠΊΏΙ5 σεθου!5 {γδίξαγο {το γα ςοηῇἤτγπηα- 

αἷξ ἐ05.5 δου μς Πυάϊιπι αὐχίτ: ἱππηταις 
Γ Ἰιρῆ 5. ῬΟΓΙΠ5., Π114Π} ντθὶς ῬαΪοτίπα- 

ρὲ ἰλυάϊς ἀγραπιεπτιπὶ φαδόγογθητ, τας 
επὶπὶ ντῦς5 οπιηλιπι πᾶς {πὸ (Οἷς γερεσιπη- 
τὰν ΡυϊςοΥγίπια πε, ρείαροαιιο ἀουηίπρειν, ἧς 
Ζερῃγτί ἔοητος ροΠἀεαι: ἱπσιπάαπι τάπηοῃ... 
εἴα πιδρὶ υἱγὶς ΟΓΠΑΓῚ ΘΔ ΠῚ αιια Ρογεῖοῖθιιϑ,. 
ἃς Ρἰυτῖς, ὅς δυτὶ ςορία. πιαίογο Ποῖ παπὶ 
Πε ἐὰ χιιᾶς (πρρεία: ἀράϊβοία ποπηρε ἐο- 
ἄξει ἴῃ ἰσςο (ςπιροῦ τπάπογο, πος ΑΠ1δ] σοη- 
(ρἰεϊοπάα (δ ργαοθογο αμαπι δὰ τοιτᾶς Ρατίε [ἢ 
41 ὀχαξεγιης: ὈΟποϑ δυζοπι γγος νὈϊαιε» 
ΠΝ εξ, νδίψας ςοἰεθτατὶ, οἰπίξατεπι- 

1115 {{πι οἴπος τα πα πὶ τοάδένο, αιδηζα 
οὐίγε Ροῆπηι. ΠῚ- 

γτπα ἢ ἢ] νησὸς 
ἘῊΙ ἰ5 ΠῚ, Πππμίδογο ἃ Ρὶι 
ἢπηῖες εἴς, ἰά φηῖπι ἴτα νῖ τῆξις ον: 

Ὑππ δ ϊς ςοηΠάοτο. Ὑιγοβ διτοπα ἢ 1115 
τοιταβ ἜΣ Ὁ Ἡοπηεγίςο ἴοι ποπὶ ἀϊπῖ- 
ταῖϊος οἵ, φαΐ { γατί5 ξογπηῖς δ Ἡοπιοτο 
Βηρίταγ, τα ΓΑ ὈΠῚ πηδρὶς 4ιι4πη φθιιγπρας ἢΠςς 
ταῦοπο σοπηροίτη5. Ηΐιπς ἐπί πη 1η τοιτατδη- 
ταπι ἀρράγογ,, {Πππὶ οτῸ ὉπΊπὶ ἰοζο, ἰπςῦε- 
ἰο, φηϊπιδάμιοτεῖ,, 

ἐν ἀκῆν ἐνὶ ἾΝ 
- Υ ΠΕΡ ο, 

Ὁ 2Ρ. ΨΙΠ, Ῥω τδϑίδγεα ἧς ἵποήο 410 εἰμῖξας τα ηπης ἃ- 
βᾶϊ ἀρια ϑπιγγπαθοϑ ρ ΠΟ ΟΡ ματα εἰς, ουιπὶ 
1ΠῸς ἱπέον [δ αἰ ΠἸἀφηζες ποις πιοη!ῆς ζοη- 
(ρίγαηας. δηϊπηδαπιεγέογεῖ, Ὀίςεθας ποπηρα 
οἰμίτατ τεῦς μα ἰταπάδε ἀϊίζοτάς, οριῖς εῆς. 
ςοηςογάϊα. (Οὐπησις Ρᾶτιμπι γοΓΟ [ΠΥ ίτοῦ 
δἰ γηπατὶ., ἱπιο ΠΙδῚ ΤΡ] τεριησθαγα ν᾽ ἀθγοτιιγ, 

ἱππαδυεττοῆς Αροϊομίας Ππης {δγπίοποπι 
ἐϊπτοβ ἀμ! ἤθη Βοίϊο: ΑΙδίιπι, ἀϊ- 

σγατη νημπὶ ΠΟΥ πιπαμπαη ΡΟΠππιξ 
᾿Ἀπιαγιιπι ἀυ]οῖ τοέξο φυλχπιαπη τηϊίσιο- 

τῖτὲ φοποογάϊας τἀπΊθη ἀἰςογάιϊ εξ ργόρτεῦ 

ὙΑΝΕΝΘ1 8, ἘΕ 
) ΥΝ ε ᾿ νυ τὰ Στ ὍΔΕ Σ ἄνες 

τυ πεδῆ δὲ ὁρῶν τες Σρυῤναίεξ καὶ πάντων' 
ε ͵ ] 3 »« ἢ Ν ὃ ᾿ς ἡ 
ἐπΊομένες λόγων ἐπεῤῥῶννυξ . καὶ σπεθοοτὲ- 

» ἌΣ ἤὰ., Υ͂ 5» ες »" ΄“ 

ς ἐποίςι, Φρονεῖν τὲ ἐκέλευεν ἐφ εωυτοῖς μῶλ-. 

Ἀ “νυ. ΝΑ. γα Ὁ. ." δυν ΧΟ ἊΝ, 
λὸν ἢ τῷ τῆς πολέως εἴδει. καὶ γα ν εἰ καὶ 

ἢ ε ὔδηλν .} Ὃ ἊΝ ΥΆΡΟ ἅν Ὗ 

ὁπόσοε ὑπὸ ἡλίῳ ἀνὰ καὶ 
ΠΡ 

ς οἰκειϑτοι» ζε 

τ 
κωλλίςη, πλεῖν Ἶ 

ὑρμ τε πηγάς ἐχεὶ 3 

ὠλλ ἀνδρώσιν ἐξεφανῶσδαι, εἰυτὴν ἥδιον ἢ οι 

τε: καὶ γραφαῖς, καὶ πρὶ πλείονι τῷ ὄντος, 

τὸ σέλα 

τὰ μὲν γορ οἰκοδομήματα ἐπὶ Σαύτῷ μένειν, ἐ- 

δωμξ ὁρώμενα πλὴν ἐκείνῃ τῷ μέρες τῆς γῆς» 

ἐν ᾧ ἐσιν' ἄνδρας δὲ ὠγωδ ες πανταχἕ μὲν ὁρῶ- 

σϑαι, πάντάχξ δὲ φθέγγεσθαι, τὴν δὲ πόλιν, 

ἧς γεγόνασιν. ἐπ ὀζδαΐνειν τοσαύτην. ὅσην περ 

εἰυτοὶ γῆν ἐπελϑεῖν δυναντωι". ἔλεγε δὲ τὰς μὲν 

πέλεις τῶς ὅτω καλοὺς ἐορκέγνεοιε τῷ τῷ Διὸς οἰ- 

γάλματι, ὃς ἐν Ολυμπίᾳ τῷ Φειδίές ὅ ἐκπεποί. 
Ξ Φὰ, 5. λ ) δ εὐ Δὰ τῶι. κωθήσϑθοις γορ ὦυτο ἕτως ὡς τῷ δημωρς 

γῷ ἔδοξε. τεὶς δὲ ἄνδρας ἐπὶ παντα ἥκοντας 

μηδὲν, πευικέναι τῷ Ομηρείς Διὸς, ὃς ἐν πολλωῖς 

λν τ ἥρω πεποίητώι ᾽ ϑαυμασιώτερον ξυ κεί- 

μενος ἫΣ εφαντήν . τὸν μὲν γὰρ ἐν γῇ ἢ φαΐ: 

γεσιϑιαι, τὸν δὲ ἐς ποντα ἐν τῷ ἑρανῷ " ιιπωῦνό- 

εἰσιθαι. 

Κι, μήν καὶ περὶ τῷ ὡτκὴβ ἂν πόλις ἀσφαλῶς 

οἰξοιτο ξυνεφιλοσόζοει τοῖς ἀμ δίας ̓ διαφε. 

ρμένες ΟΣ ἐἀλλήλες καὶ μὴ ξυγκειμένες 

τὰς γνώμας. ἔλεγε γαρ δὴ τὴν ὀρθῶς οἰκή- 

σο μένην πόλιν ὁμονοίως επί εσος δεῖσθαι : 

τότε δὲ ἐπιθανῶς τε καὶ ἐκ ἐς τὸ  ἀκόλεϑον εἰ-- 
δῖον οι δόξαντος ᾿ ξυνὲς ὃ Ἀτολοιοδ ὅτι μὴ 

ἐπόνται οἱ πολλοὶ, τῷ λόγῳ » λευκὸν μὲν, ἔφη» 

καὶ μέλαν ἐκ ἄν ποτὲ ταυτὸν γένοιτο . ἐδ᾽ ὧν 

τὸ ὁ γλυκὺ τῷ πικρῷ ὑγιῶς ξυγκραϑεί ὁμόὀνοιοὶ 

ΟΑΡΩΥΤΙΙ, 
ζας τ, εἴπ 
γπριἰς ψεπέτ ον ξ ἱγαΐ, 7. 

2. ἔἰ Κρ καλλίφη πόλιν] ἢς πρώτη τῆς Ασίας κώλλὲει χα 
μεγέθει [7 λωιπροτώτή κΘὴ μητροϊολὶς τῆς Ἀσίας ϑΠΊΎΓΠΆ ἀϊ- 

εἰταςίπ πιάγπιοτγε Οχοηίεηί, απο α εἰζδηιγ γπαθογαπι, εσιπς 
ἀυπταμε, ἰοοιπι πὶ Οχοπίειβθες οθτίπεε. ᾿Βιπιηα ΕΣ: 
ὙΠ πιατΠΊ. 78 ὃς 143. ἴς, ἴῃ ἀρρεηά. ἄρτοις, τὴν πῶς 

᾿ οἴϊαπὶ ϑιγάρο νοοαὶ] ΧΙΥ, ρ.646. ἘΕῚ; οί. ἀρ ίπὶδ. 
ὧν πόλεων καλλίξην. ΑτΠιά, Τ. 1. Ρ. 478... Ἰων οἰς ξέφανον 

ὅλως ποὔὄχημα διξ, Ρτίἤηα5 γεγο ϑπΊνπαθ ἱπι ᾿Αῇ ετἶαπὶ 
ἄς βοτ  ΡΙΙπ, Ἡ, ΝΥ, 31, νδῖ ργοχίπιο ροιὲ εὐτα ἰοῦμτι ἘρΡΗ6- 
ἔωπὶ ςΟΠΊΠΙοΠΊΟΥΔΠ5 ̓  ἁἰμεγηηρε ἱμραεῖς  Α[46 Ῥόραι., 
Ω ζιφύρε τε πηγὰς ἔχει] Ρετεῖπεῖ ΓΟ ὡρῶν κράσιν» αἰδπὶ ο- 

Ῥτπιπι εἴτε ἴῃ 1115 οτὶς Ῥαυίαπίδ5 αἱτ Αομαὶς,Ρ. 210. δὶς Ατὶ- 
ἢϊάος ϑορμῖῆα! ἱπ μονωδίᾳ ἀξ ϑηπιγίηᾶ τεγγὰς πιο νδῆαῖα : 
ζέφυροι ἐξήμην ἀυτὴν καταπνέεσι νά, ῬῃΠοβγατῖπι νἱϊ, 8ο- 
ΡΝ. 1.1]. “4ηιβιαε. Τϑοπιημς Απρίδὲς Οτἴαδὲ, ἱπ δηιγτῇ, 
51. ̓ " .,56. υξοα δ᾽ ἡρναί τε ΚΘ δ: δειναὶ) λέγυρώτερδα τῶν 

παρὼ ποιηταῖς εἰηδόνων κι τετ]ίγων γ» ἄλλωι δὲ ἄλλων διώπῆε- 
σα τόπον») ἅπασαν τὴν πόλιν ἀντὶ ἄλσες καϑιξάειν 

τ κϑὴ πάντων ] πιαἸϊειαι οπλίπτὶ κρ ΠΙΠ δας 

ἂν 

ΠΣ δἰ ήροροῖον δρργγγιεος ἐμέγας, δ᾽ ΤΩΝ ὃ: 

"ὅδ. ἢ ἦα ᾿ 

δ αν ΕΣ ξοοῖς τε κὸν γραφεῖς χροὶ χϑυσῷ ἢ ἀιιϊδυις ΟΥΑΙ ΠΠπΊὰ 
᾿ Βιιγ τη» νης Σαυρναϊκα κάλλη βρυά Κυςίδη, ἴπ Ἱπιαρίπιδ. 
᾿ς ὅσην περ ἀὐτοὶ γῆν ἐπελϑ. δύνανται 1 βηἤτιΣ εἴ, 4αους- 
αιιὲ τογγαγιῖπι ἱρῇ ργοςεἤετίης εουΐααε : ι γγδίς Ρδτγίαα 
ἀισηϊξατοπι ὧς ἰϑι465 νίγος οἶδγος εχιδηθογο: ἴῃ δύῃ 
ἧμπι Τογι δίς ὅς ΤὙγαπεηίδιις ἀν ΑΑΡΩΝ 47. 

ὅ τῷ τφινδίϑἧτο τοῦ ΟἹ πρὶ ἕαθοὶ ἀπ 
ΒίποΡίϊη.. Ἔνι, βγη, ΤῊΣ ΐ 
μῆς βεγψίδει. χαἀε ὅς 1 

εἷϑ ΟΥ̓͂Ν μαθες ἜΣ ἌΞΩΝ Ὕ 
γ τῆι 5} Πεπῖρο ὃχ ἔδογε 5 2μ7ο Τί 

ἤλτιια ΣᾺ ταν νἱά, ΡΊΙα, Ἡ, ΧΧΧΙΝ, 19. 
8 ὦ τῷ ἐρανᾷ 1 [ἰροΐϊᾳ αὐτὶ βάθος νετθα. ἀδοβθε!μμη Πϊ8. 

τοτὶ για, ἱπίδγια ἃ ἴοοο φυοάαζη, 4] Ζεγγάξ ΟΡ ροπεπάμπι 
εοεΐμηε οἵα μυτατγεῖ, ϑοὰ τοηεγὰ ΑΡΟ ΟΠ ἱπϊοητίοποπι 
εἰ Ἰοειιπὶ αΠηρῃατε Ἡοπιογίοο ἴοι , αἰιοῖη οἸγνεΐᾷς ἰοοα ρος 
ἔϊας. ο οἰληϊο πὶ οἰιπὶ ν τς. οἸ ας.» Ῥογοργίπαι!οΠ  δὲ15 αἰ] να- 
ςοπτν ζοπἴεπάϊε. Τεἴεῖε ταπιθα Πιροξιας νΌςΕς πο μ, [ο- 
1ο ἱηρεπίο ἔγετιι5, (ὐεζογιπι ἐ ἐς πάντες ΡτῸ ἐν πᾶσι Ῥόϊηείς 
ἘΟΙΠΙ, 5 

Τ δὲςα- 



“.32Ὰ 

τ46 
, ἣ ΥΑΥΝ Ὁ τὼν ΝΣ 

δὲς ὠσιώσο! σωτηρίως ἐνεκω τῶν πόλεων. ὃ δὲ 

Ὑ- “ὺ ς δι , εὐν ἍΡΗ 
λεγῶ; τοιδτον ἡψωώμεθω. σάσις ἡ μεν ἐπὶ ξίφη 

-“ Ω ͵7 ὕ[ὔ ἌΣ 

καὶ τὸ κωτολιθὲν ἀλλήλες ἄγεσω ἀπεοῶπο- 
γ -“ , Ν 

λεῶς, ἡ ῥ'ιδοτροζίαᾳ τε δεῖ, καὶ γόμων , καὶ 

ἀνδρῶν, ἐφ᾽ οἷς λέν καὶ το 
ΝΥ μὴ 

ἀπρι: ογλήλες ὑπὲ τϑ: οινξ. 2 σῶς ὧν ὃ 
,ὔ 7 

μὲν γνώμης εἴποι βιλ' τίω γνώμην» ἐρε ἐ’- 

μεῖνον οὐρχῆς. προςαΐη» ὃ δὲ πρεσβεὶ στείεν - 

ἐξοικοδομήσαιτο λαμπρότερον τῆς ἑτέρα ἐπις -. 

τείας: ἔξις οἵἴμιωι ἄυτη ὠγωϑθὴ, καὶ ςώσις πρὸς 

ὠλλήλες ὑπὲρ τῷ κοινῷ. τὸ δ᾽ ἄλλον ἄλλο ἔπι- 

τηδέυοντα ἐ ες τὸ τῆς πόλεως δος ξυμφέμεν 

λακεδανμονίας μὲν ἔυηϑες ἐδόκει πάλαι" τὰ ΧΡᾺ 

πολρυνοη ἐξεπονῶντο, καὶ ἐς τϑτο ἐῤῥωντο σάν- 
ἡ. δε ᾿ τέτε μόνε ἡπήοντο. ἐμοὶ δὼ Γι." δοκεῖ 

το ὁ πράήεν ἕκασον δ΄, τι οἶδεν, καὶ δ. τι Π ὑγώ-- 

τῶι. εἰ γῶδ ὃ μὲν. ἀπὸ δημωγωγίας ϑαυμα- 

σϑήσεται; ὁ ὁ δὲ ὠπὸ ὁ σοφίας. ὁ ὁ δὲ ἀπὸ τ ἐς τὸ τὸ 

9 
βᾳῳ ᾿ ἣν 

ἐπ ἰν, πλατεῖν, ὁ δὲ ὠπὸ τῷ χρῆδος ᾿ ἐπα ὁ ῳ 

εἰπὸ τὰ ἐμξρλϑήῆς ἀριμῆ ἢ ξυγγνώμω τοῖς οἷ- 
Ν᾿ 

μερι εὐννς ὁ δὲ ἐπὸ τῷ μὴ ̓ διαδεδλῆς ὧ τοὺς 

χεῖρας ᾿. ἐυ κείσετωι ἡ πόλις » ὐβΘΣ δὲ: ἐσήξει;: 

Κι: ὠμνῶ διίων τοωῦτω γαῦν εἶδε τῶν ΓΟΙΚι- 

᾿τνν ἢ ἐκπλέεσων; γιομὶ μεν γώυτως ἄλλον ἄλ-. 
- 

λὼς ἐς τὸ ον, ὅ0. ἰυτὴν πράτῆοτας. ἐξίξοῖς 

Φ Σν τὲς ρα βΉίηρ αν φΑν , εἶπε. τὸν τῆς 

γεῶς δημὸν ». ὡς οἱ μὲν τὸς ἐφολκίδας ἐμξεζή- 

μῶσίν» ἐρετικοὶ ὄντες; ἫΝ ἀνέ ηΝ ἐρώνας τε 

χα ΑΝ οἱ δὲ ὑπὲ χϑσι τὰ ἱσίω, τῷ ἀνέ μῳ οἱ 

δὲ ε ἐκ ὑμνης τεῦ ἀΡο χ  ΑΝᾺ ΩΣ τετων 

δὐλλμε τι τῶν εαὐτῷ ἔργων. ῃ ἡ ὠμαϑῶς τῆς 

γωυτικῆς ἀψετωι, ἀνε στ πλευσξνται 3 κωὶ ὃ 

ἣ 
εἷς, δ ̓ 

χειμῶν ὠυτοὶ ὀόξεδιν "., εἰ ΗΥ Ἅ Πω ἤσόντουι 

ποὺς ἐἀυτὲς » καὶ Ε Προτνι μὴ κωκίανέτ 
Νὴ 

Γ δόξαι, κοωλοὶ μὲν ὅρμοι τῇ γή!" ταῖϊ 

τὴν μὲ ἐν ν: αἱ ὠπληρῦ πάντ, 

οἱ Ῥὴ περὶ αἰυτὲς ἐυ 
ρ πλιδνν ἐκ 
᾿ 

Τὸν ἐὐ ΝΕ Εἰ Ἰῤιοῆν νετδὶς Ἐχρήπιοιο ὙΙΧΙ 
Ῥατίατοτ 14 Ππριλε Ἀοπιαπας σφεηΐας : δὰ νείδυϊι εἴζεῖ : δὲς 
᾿ὐάῳ σΕΒ. ΤΩ Ῥγός,, 2720 ἘΠ ̓  14.8.11. 

ΟΑΡ, ΙΧ. . τριαρμένων } ἢς κεν: ̓πιεπ ἀδιιοἴδὲ ἃς 

δαϊπιαί, σαὶ Πιβτασάπτωγ οπίποβ οοάά, ΠΟΙ. αἰτὶ τειαφμενίων 

ἀν ΡῈ 

«ὅς Ρεππῆφα ἃς Πίογοηο (0 

ἰ ΟῚ ΤΑ {1ν.-.8.0. 

ΡἈΡΙΙσδηὶ ται βεαεηίι. Οὐοά αὔτοπι ἄϊοο, 
1ἴἃ ἀςοἰριεη άπ. ϑοάιο, ἀτᾶς δα οἰδάϊος, 

πἰαυαίαμις Ρίαραβ οἰμοβ τθαῖταῦ, εἰυϊεαία εχ- 
εο, αυᾶς βιιογογιιπι ΟΡΙΙΣ μαδεῖ οἀιςδίῖο, 

ἃ ς Ἰορίδι!ς, ἃς νἱτῖς αὶ ἀϊζεπάο ναϊεαηϊ αἱᾷ 
ἀροῃίο. ᾿Δοπιυίατίο δυΐεπι ρύο σοπιπιαπὶ 

ὕοπο πιιίια Πυάίππιαας νὰ (επτοπηαίη νίη- 
(τ (δητοητία, δ]ϊυΐαιις πηα δ Πγαίτιπι τοδί ρδ- 

110, Ἰερατομοπί αἰϊι5., αἴας γε ἡπαρηιῆ- 
τ φοητίας ἀραϊβοάπάο, οὐτλῖ Οποπ {προγοῖ αἶτο- 
᾿ἥπδ,, Βοπᾶνε πὶ νἱ ᾿Πτογάϊα εἴς, πὰς 
ἔμδαιις ΡΌΒΙΙΟΙ θομὶ «Δα αἱ ΠΕπῇο. ἀπυπὶ 
άπηςη, ἍΠπ4 (δαιεπάο Πυάῖι Δα βυθ τας 
ἐοὶ ἰὰ ναπιατοπὶ ςοηξοττο, ΠΟΙ πὴ ἦι 
[,ςςἀδεπιοηῖ5 νιίαπι οἱς οἰ. ῬΕἸ:- 
Ἰιζὰς ἅγτΟ 5 Θχςοἰοθδης οἴπηεβ. ἡ 

» Δ Πς Βοηϊρηίτατο. εἴ. ποις 
ἃ Ῥέοαπεῖδις ποη ᾿δποί , ἀἴϊης, ΝΡ 

γ ορείπης δ ὈΙετοσ ΤᾺ ἀυϊδας μαδέθιι ἡ 
Ἔγαας ΠιΑρῚς Ρεγῆατε Ῥοϊομῖ,, τ" 

ἐν ᾿ ἌΝ ε Ν 

Π ἤἴμρηνν 

Πλιιιιιίο! [ιαος Ἰοσιιογοιίαν, Ἂ ΠΔΠΘΠῚ ΟΧ ἥτξρ», κι 
115 πᾶε (ἸΌ 5. ψοῖς ἱηγιῶδος {ππΐ εχ ροζτιὶ 
“οίδοτο, ναῖε, παυταίαι 6 γΕ δἁ ἢ [ἢ αἰτ ΠῚ ἠ6- 

τοϑ, ἐν δι ἕχὴις 
πε ρπϊντο ἢυαὶ  ΠδθῚ εἰν τᾶ- 

Ὡς τ ἱξίας [απϊπίαπι, γντ ΑἱΗ ἘΝ ἄδηῖ, 
πεπῆρε. ἱ τὶ νι Ὁ ΔΠοοΙας ΓΟ] ]αῃΐ δέ 
τ Ἴδι5 ιδομάσαν, Αἰ νεῖα νεητο οὉ- 
Δ] εχ ΡΌΡΡΙ ἃ ὕσογα Ῥγοίριοίδης, 

Ουοά {1 ἀπῖ5 Πογιιπη {πογιῖτα Ορετιῖπι αἰοά- 
Ῥίαιτι ἀοΠἸταοτῖς, δὰ ππιρεγτε παπαῖ 
ἘγοπογΊς, μηδ] Ε παμ!ραπητ, ἱρῇ 416 ΥἹ] 
εἵϊἘ Ἰοζο τοπιρε παι ἢ ΠΡ1. Ψεγαπι {᾿ ἀδιηη. 
ἱεηταγ (8 ̓πα!σεπι αἴθ ΠῈ 4815 αὖ αἰζοῦο {1 
ῬΟΓοΓαν ςΟΠτοπάλυ ) ρυογς Παιιῖς ργοςοάεξ, 

νταταγ: ΝΝΕΡιαηιις ΝΕ 
εἴϊ ργιιάεηεία. Δίσας : 
Ὁτι5 ΠΕΣ ςοπείπι 

οὐϊ {δγπιοηί. 

Ὁ ὃς νξηῖο ΤαϊιοηΓα 
ἘΞ 

1Π 

᾿ 

ἰς Σαιςίαπ, ἀς (πη, μ1Π γοςς να οἶδα μὲν 
ἀντῶν ἐπισρίψων» δ ϑἴο ᾿π. ]οιδιϑά, ἐνίας 

δὲ κῷὶ πάνυ τὸ ᾿ λεχϑὸν ὁ ἐπέςεεφεν. 

3 ὁ χειμὼν ἀντοὶ δόξεσιν] {ἐπᾷις εἴ - εαηάεπι οἸλάςπι, 
ΦΠ5 ΠῚ ΓΕ ΠῚΡ οἴ άς., ἐοῦα πὶ ἱπιρετίτία ὅς περὶ ἰροπίῖα πανὶ ἱπξο- 
τεῖ. Ἑαδεῆι ρῃταίς Ραϊιϊο Ρο[ὲ Ποσειδῶν δὲ Ασφώλιος καὶ περὶ 
ἀντὲς ἐυξκλίᾳ δόξει. ΕἸ 

4. Ασφάλιος  ςοβηοπῖα ἐρτμπί » ἃ {ξομγήδαΐε ἴῃ ἵ 
ῥτδεϊζαη ἀὰ ἀνιέξιιπι) 4110 νατὶϊβ “πὶ ἰΟ οἷ5 ΟὨ]ει5 διιῖς, νὶ 4, Ὡς 
᾿εέϊα Ὀγγαῖἀο Ἠϊβοσίαε ςοὶ, βγπίαρπι, Ὗ᾽ Ρ, 15. 

ΘΝ ; 

ἄμ ι 
᾿ ἐν α ᾿ 
Ἄν, δ δ 

μω.- 

ΡῈ τ ὌΡΟΣ ΡΣ ΡΤ ΎΝΣ 

ιν ρος ἰὰκ ὡσοὶ 

- ς 

Ἐξ σὸν, ς,, Σ᾿ ς 

Ὁ 

" 
νὴ 



. 1μεἸΝ.οτόι ἌΡΟ ΠΟ Ν Ι Ι 

ΐ Ι ᾿ Μ ᾧ ᾿ χῇ δὴ! ῇ ὴ ; 

ΕῸΣ σὰ ΠΥΡῚ Ἐρίιείαι ἐπέξιφα ἱππαῇις 
᾿ ἴδε, πος ν]απὶ σοπῖτα ξάτη [πβΠςἰοἢ5 γεπηθα!- 
] πὶ ἱπιιθηί τοι, ἰοράτοβ δά ΑΡΟΙ]οη ιιπὶ πλ (6 - 
; αν παρα Ιςιιπη τη} οιπὶ ες σαριοητος, [ρίς 

νεῖο ποη ἀπ εγεπάμπμι εἰἴς ἴτογ εἰν αὐ ἰτγάταϑ, 
ΨΘΓΌΠῚ ΘΑ ΠΊ15., ἱπα]!6η5.. ἤατίπλ ἘΡΠοίι ἔπιε, 
Ῥγεπαρογαθ, νὰ Ῥατο, ἱπηϊγάζες Οριι5, αὶ ἀρὰᾷ 
Ὑατος Μοιδροηπεϊποίαιο {π18] ργοίξης [1]. 
Οὐπιοςδεῖς ἰτααπο ΕΡἢ (15, θομΟ δηϊπιο οἴο-, 
16. ἀἰχίτ, ποάϊο πηογθιμη ππης Πἤδια. ΗΝ 
4116 ἀϊέ!5 οπηη!5 οί Ποπηποβ δά {Πφαϊγιιπὶ 
ἀφάιιχις, νι ἤζατια διιογγαηςὰ [πᾶης] Ροτα 

ἣᾳ εἴ. Ηἰς γεγο ίδπεχ σοηίρθέξις [αϊτ πιεπά!- 
ἱ (815., 411 ἀτῖβ {πα 6 πὶ Οὐμ]15 ἑοπηϊμεθαῖ, δὲ 
" Ῥόγδηι βοίϊαθας, ἰπαιις ὁ ρᾷη!5 δυυ[ϊ, Ἰάσοῦ- 
' πἰδ δ το Πα ἀη Ἰςἰοσδειν, ἧς ἕαςὶς ογαῦ (αἰ [4α. 
᾿ Ταβῆίιε, Ἐριο 5 γε οιτη νπάϊαιδαιιο οἰγοιπη» 
᾿ς οἰπρογθηξ, {Ππι|π|, παῖε, οεΐεο [εἰς ἰπιπίτιπι, 
η οἱ 465 “πα Πηρ Πτῖπιο5 ςοησόγοητοθ, Αἀπιγ-᾿ 
Ὶ τρεῖς ἀιοπι ἘΡΠΟΙΠΙ5 εἰπι8 ἀϊέξα,, ἄς τπῆι- 

πδημμτὶ οοπίδηεδιις. ρογερτίπιπι οςοίάοτο, 
μὴς ὌΨΗ τ ἜΣ: ς ς δες ες χ' 

εὐ ΠῚ Πηίογὰ ἐοἠάιτίοπα αὶ εἴτε, ({πρρΡ Ἰοϊεοῦ 
ογαδαῖ ἐπί πη, πγυίταητς δὰ τη" ογιςον ἀαπη πιο- 
πολι ργοίεγοδαι,) Πα ΠΊΠΕ ΡΟ ]οηἰι5 Ερἢο- 
{Ἰο5. Ποτία πο ψΕΙΠο δ εγεηξ. δας απ ἀ!- 

παγέεγοηξ, Οπληϊια Ἰᾶπὶ ἀἰίαι! Εἰ115 Χεὶ 1η1- 
ἔϊππι (ασεγοης, τ θαιὶς αἱ Ῥγμιβ σοπηϊαοῦο. 
δείαπη Οὐι]15 νι οσαειι , ταίρι σαίοι δογίεού, δὲ 
ἴρῃθ Ρίοπος οζιΐοβ πιοπῆτγαγοι, ἘρῇοΠὶ ἀδο- 
ΤΠ ΟΠΟΠῚ οἵα ι κλῷ χϑλ έν βάν, Ἢ 
ἰαρηἰατιιηῖ, νὲ ππιαρπιιπὶ ἰαρίάμπι οαπ δι. 
'ἄθροΥ τρίππὶ ςοἀσογπαγθης, ΑἸΙΠ μὰ αἰϊέειη ἴῃ- 
τουϊοίδα τπογὰ ἀρβο]οηίτς δαξογγὶ ἰδρι 68 1π|- 
{πι, ἃς ἔδγαπι, χιᾶπα ᾿ητεγἐξοἰδης Μ΄ ἩΜΩ͂Ν 
το, Οἰπιάπς ἀρεοέξες οἴδοε αιοιι Ἰαρί ἴθιις (6 
ΡευϊΠς ρυίαδαπε,, ἰρίξ υϊάοπι, ἐδιαπιϊόγας: 

» ἀμ. νι τὰ τὸ Ἢ Θερίοίς ὁμῦ οὐδ εναα ] 
ὁΠὶ ἰαου!οπίον πτδρὶ5. παῦγας ΡΟγρῆγτ: ἐδ νῖτα Ργα ΠΡ. Ρ.19. 

ατόῃ Τρηγίές ἰτα!αθ ορρίᾶο {δ ιξίτοῖε Ταμγονγιερηὰ 
δ ΟΣ μιᾷ τὸ χρὴ τῇ ἀυτῇ ἡμέρᾳ ἔν τε Μεταποντίῳ τῆς 

; «λέως ΚΘ ὧν Τανρομεψίᾳ τῆς Σικελίρις δνγγεγονένοιἑ γ χρὴ δὲει» 

λέχϑαι κοινῇ τῆς ἑκωτέρωϑεν ἑταίροις ἀυτῷ» διαιξεδαιδνταὶ σχε- 
δὸν ἄπαντεςγ ξαδίων ἐν μεταῤχωίᾳ “αμπολλῶν χρὴ Κώτώ γὴν 

κῶν κωτοὸὶ ϑώλωτῆαν ὑπάρχιόντων γ ἐδ᾽ ἡμέραις ὠνγυσίμων πώνν 
πολλαῖς» η1186 νεγΟἴοπιιβ γδρ οτίς ΤΔπιδ] ς δι ἴῃ να Ῥγεμᾶρ, 
Ῥ' 1.7. 81π||1 ἀυιξεπι εἰξ, ἀπο ἀε Αρο]]ομΐο ἱπέγὰ νι, 

4 μ᾿ Ν ἜΤ ὙῊ Εν 
χ ἐν τῷ ὠποτροπαΐς} [ιδίπεεί Πρε ἄγαλμώ. ἘΒἨ δι:- 

1: ΠῚ ὠποτροπαῖον, ας ὁ δος ἰοςο; σῶν ἀπὸ τῆς τελεσικῆς 
ἀγωλμοέφων , ηιϊαα ΤΑ φρέσα, Ὀατδατὶς ἀϊσιηταν, ἀε 4 1- 
Βιῖ5 νἱά. 1, 1. Ἂς ει, πεῖν νῈ τι] Υἀείατ, ρον. αμέγγισιταης 

{πε οαὐ., ἰρίι9 ΑΡοΙ απίΐ Ατίς ἰδὶ ροἤταπι, ἱ 
μ' ἔοεπια ) νὲ οχ ρβμ]0 ροίὲ αἰςεπαϊα Ραΐ 
ἔοτπια ἀαοπιοπ,, ΡοΠἘῖς δείι5 ἀοῦ , ὰ ἰαρίδιιπι ἄςειιο, 
ὅπ ϑδειί οἰἰπὶ ἰυΠΠετατ᾿ Αροι!οπίμθ, σοπίρίςίοη ἀμπι το ἀ6- 
ἄοται, Με πιίγιιπ τ) πὸ ρίαης ἴά ἰπεαξειπι ργάοτα- 
ταλπὶ γ 1] απι. Ογτγα! άτπι,» ᾿ϑγυΐασπι, ΧΥΤ. (ἀ (οΠῆς, 
Ῥ. 491, εχ! ϊππαιη ς, ψεύαπι Ποπιίῃ οι ἀμ Πι ΑΡΟ]]οπὶὶ Ἰὰρὶ- 
ἀϊθιις εἴϊε οδγιιταπι, καϑώρματός Ἰοοσ;, ντ ἱπ ριδ]ἐ οἷς 115 ο4-- 
1Ἰ4πιϊτατίδιις βετὶ ἀΠο!εσας, Οδτθύιπι ῬΠΠ ταὶ ταχειπι ἰδπί, 
νὰ οοηπάσ, ρ]απιίΠ αι Οἰπιπιετγὶῖα τόπο δεῖς ῥτίωγες ἰη- 
τεγρτοτας πο πδταηΐ, "- ἐγ μὴ ὠπότροπαῖϊώ γοτο, πμξ» 
τελετικὰν Ρίωτα Δ Αρο]οπὶο ςοηξεξεα ἐχ Π) οπιπῖπο πηεπιο5 

Ὶ ταῦ ̓ ϑχην5 ΑΔ. οπυς ΟΒτγοπορύ, Ρ. 342: (4. ὃς Οεάτεπ, 

ΤΥΑΝΈΕΝΕΒΗ 9, τ 141 

Ἑ.: δὲ ἡ νόσος τοῖς ἘΦ εσίοις ἐνέπεσε, καὶ εἰ- 
ἷ τ; Δ (Ὁ ΐ ) , 
δὲν ἦν πρὸς αἰυτὴν ἀυτώρῥες ; ἐπρεσθέυοντο πᾶροὶ 
ΓᾺ 3 7 Η Ἢ , 3) τ -ο } 
τον Ἀπολλώνιον ἰώτρβον ποιξμενοι ὠυτον τὸ πώ- 

" ΕΝ ΄ ᾿ ε 

ϑες. ὃ δὲ ἐκ ὠετὸ δεῖν ὠνωαξάλλεσϑιαι τὴν ἃ- 
ΥᾺ το ΔΝ ᾽ν 4 , ΠΩ δὸν- ἐλλ᾽ εἰπὼν ἴωμεν , ἦν ἐν ἐφέξῳ, τϑ πυϑα- 

, οὐδεν δ ω,. , τ Ὁ ΑΘ ς 
γ0ρδ:5 ὁἐ μμοιί» ἐκεινὸ πρώτων; τοεν Θϑρίος οὑξ καὶ 

᾿ ΟΥΑβον, ν 5 ἣ ἀν ξυναγάγων ἕν τὲς ΕΦφε- 
ἀπ ἌΝ, ἡ ῃ ) Ἐκ γψι, σίϑον ϑαῤσεῖτε, ἐζη; τήμερον πάυσω Τήν νόσον. 

Μεταπσοντιοὶς εἰνοι": 

νΝ ᾿ Ν 2 ς 7 ͵ “Ἀγ ΔΑ ᾽ 

καὶ εἰπὼν ἡγεν ἡλικίαν στώσων ἐπὶ τὸ ϑέατρον, 
δ  ν Ἀνὰ γὴ “ γ δέ ᾿ 
ὃ τὸ τῇ ὠποτροποίς ᾿ Ἰθρυταί. πήωχευειν δὲ τις 

3 δι ἢ ΡΝ Ὁ ἢ ͵ δῶν" 
ἐντωῦιϑ ὼ ἐδόκει γέρων , ἐπημύων τες ὀφ,ϑωλμεὶς 
ΝῊ ) γ ΚΑ ον ἡ. ἡξέχνη, κοὶ πήραν ἔφερε; καὶ ἄρτι ἐν αἰυτῇ τρύ-. 
ν εὐ ξεν: ν τοῦ ὁ Ἄν; Δ΄, αὶ "ἢ 
Φος » ρώκεσί τέ ἡμφίεςὸ » Κοὺ! οὐυχμηρῶς εἶχε τῷ 

ἡδῖνς , ͵ 3 Ν᾿ μι πὶ τὰ 
προσῶπδ. “ερισήσας Σδν τὸς ἘΦεσίες ὠυτῷ, 

ΤῸ ΚΩ͂Ν ἣν Ἀὐρ νἀ ἣν ἃ ΟῚ ὅς ΒΕ" ; 
βάλλετέ τον ϑεὸῖς ἐχθρὸν; εἶπε» ξυλλεξάμενοι 

- Ω ἑἐ ἄδῳ ἦς νος 

τῶν λίϑων ὡς πλείες. ϑαυμαζοντων δὲ τῶν Εᾧε- 
τω ἐπ ὦ ͵ ϑς ΠῚ ΔΑ - 

σίων ὁ.τι λεγο» νὰ δεινὸν ἡ[ϑίενων εἰ ξενον ὠπογί]ε- 
ς οὐδεν ) ΐ ΡΣ 

γνῶσιν ὠϑλίως ὅτὼ πρώτ)οντα' καὶ γερ ὑκέτευε, κα 
πον Ὑπὸ ἐπ .7. ἡ) Ἀκτ, ἀ ᾿ 

ποῦλο ἐπὶ ἐλεῷ ἐλεγέν' ἐνέκειτο πωραωπελευό- 
ΚΩ ᾿ 3 τ ὙΠ π 

μένος. ἶ ἧς Ἐφεσίοις ἐρείδειν τὲ καὶ μὴ ἀνιέναι. 
ε Δ »ο᾽ Ἂν -“" 3. .2 Ξ ἰὼ 5 

ὡς δὲ ὠκροδολισμῷ ἡ τινες ἐπ᾿ ὠυτῷ ἐχρήσαντο, 
ν ,ὕ Ἀλλ , 2 ͵ 

καὶ καταμύειν δοκῶν ἀνέδλεϊψεν αἰϑιρόον, πυρός 
᾿ ᾿ δ Ν Ὁ ζῳ " 

τε μές ς τές ὀφιϑαλμὲς ἔδειξε » ζυνῆκαν οἱ Ἐφέ- 
᾽ -" Ὧν ́  ΕΝ 7 ΤΑΝ χα Α 
σιοὶ τὸ ὀωΐμυόνος » κωὶ κατελίϑωσων ὅτῶς αὐυτοΥ, 
ΣῈ ΠΝ Σ 3 Ν κ΄. 

ὡς κολωνὸνγ' λίθων περὶ ἀυτὸν χώσαντες. διαλι- 
ὗ Α Ὶ 2... Δ ᾽ Ὁ. Μῇ 

πῶν δὲ ὀλίγον ἐκέλευσεν ἀφελεῖν τὲς λίϑες, 
᾿ ἃ» ΦῚ “ Φ : 

καὶ τὸ ϑηρίον, ὃ ὠπεκτονώσι, γνῶναι. γυμνῶ- 

ϑέντος ἐν τῷ βεξλῆσϑαι δοκῶντος, ὃ μὲν, ἠφάνιςο. 

Ρ.197..24.6. βγξαρεξ Ἀέπλρε σοπεγὰ οἰςοηίας, ΓΥοιτη ἢ: 
1 π}) δ Εαλ105 βεγοοίθητος “Τρ εἸοοῤλας λάμοτας νεηζηπι», 
᾿Αἀυποπάγεπι ἃς ἰσοσρίοϑ. ου]ϊοεΐαμο, ἃηας [Δ τἰι18 1], ςς, ἀς.- 
{ςτῖρτα νίάογο Ροῖεθ, ὙΡί ὃς δ ᾿Απειοςββηίς τοράτας ἐϊοῖ- 
ἴωγ; νὲ ςοηῖγά τΕΓΓΔ 6 τηοίι5 πα  ΐ ἀτῖο γε θ θαι πιιιηίεεῖ, πόῆ 
ΡοταΠς άπτεπ, Φοπτιγάαιε ἰῃ ΤᾺ 0} 15 ΡΟ τι ρτιπὶ στα πὶ 
εἰ5 τιϑα ται Ὲ ΓοξαστιΓ., 10 τογγᾶξ τα οτμ ἰζογαπι ὃς ξειηι- 
ἢᾶπὶ ἐοπβαρτγατιοιεπὶ ντδὶ ργαεαϊοορεῖ, Ἐδίοπι ξετε οἰπὶ 
᾿ἰιἰς υϊδυίααπι ΤΖετζες ΟΠ]. Π. ΗΠ ὅό. ἢᾳδεῖ, Νοη ἀϊ. 
πα Πα ἀπο 5 ἰμμοπίας ἀρ Οοαϊπὼπι ἀς Ὀτϊρίπιοη- 

 παπιίπορ.Ρ.30, ὁζ ΟἸγιπρίοάουιτι Μ9. οἰϊατιπι ἃ Μειποβδιίο, 
ἱξειμάιε ἀρὶια αυΐοτεπι ΟἈτοηΐοὶ ΑἸοχ, δὰ Α, Ὁ. 93. Ηΐης 
Ῥίου40-Τυίε!πὶ εἢ ἰηεθε αιναοβίοηδο δα οτιβοάοχος {πα - εἰ 
ϑεός ἐξὶ δημιωργὸς κἂὶ δεεπότης πῆς κτίσεως, πῶς τῷ Αζολλω- 
νής τελέσαατα ἐν τόϊς μέρεσι τὴς κτίσεως ἡγαντῶε γὰρ 
ϑάλώτῆης δὁρμες πὴ ἀνίμων Φοι ὡς Κα ἷ μῶν: ᾿ " ἥς ὀρμβς, ΑΘ ΡΜΩΥ ΨΈρβ ἀρ μι, ηρίων ἐπι- 
δρομες γς ἐρῶμεν» κωλύξσι». 

4ιοαας γούριοῖς 118.1. ἘΡ 
ϑρώπως ἡπώτησων τὸν ἐκ Τ' 
πολλαχόσε πολλὰ ΤΈΛΕΣ ΜΕΝΟΝ, ἐπ᾽ ἀσφαλείᾳ, φω- 
δῷ τς εἰκήξεμς. 4136 ΡΆΓΗΠῚ ἰ Π π π ἀφέϊίς ἴπ- 
ἐεγρτοτίδιις τά νετῖο : δηιγαῤεηδες δηδονίής γηογίαϊο» “102. 
ἀμἠὲ εἰν ομεγγιμομεγξ γ Ὑγ ΑΜ οδλ[εγὴ σέρνει 
ἡγείμα γεν ἐγ ἰδεῖς τε είς τοβοκαρμέε)», 
Μεερίσε αἰμπὲ, ἐμῷ μοί, 

ἢ ἀκξοϑολίισμῷ 1 Βᾶπο νορξηὶ ἐρεϑισμὸν γοττῖς ϑιίάας, 
Ἂν ἰκροφόλοι) αὐκοντιξαὶ ἢ, Ε, ἰξωῖο φτμηθτιγάς πλΠτο5 ἤΠις.» 
Ρείξδει 

ἐαρῖξς ἰροἠογιλλγμν 

βε δμείας βαόμαγὶν 

᾿ Ἐ ὑᾷ κύων 



“48 ΡΗΙΟ 8 ΚΑ νὰ ΟΕ τὶ ἃ ἜΝ 
κύων δὲ, τὸ μὲν εἶδος ὅμοιος τῷ ἐκ μολο ὅν 

μέγεθος δὲ κατὰ τὸν μέγιστον λέοντω , ξυντε- 

σραμμένος ὠῷϑη ὑπὸ τῶν λίϑων, καὶ παραπῆύ- 

ῶν οἰφρὸν, ὥσπερ οἱ λυτ]ῶντες. τὸ μὲν δὴ τῷ ἐ- 

ποτροπαίς εἶδος 1- ἔτι δὲ Ἡρομολῆς ἡδουται" περὶ 

τὸ χωρίον . ἐν ᾧ τὸ φάσμα ἐδλήϑη. 

ΚΞ " Ν Υ Ἀν ἄν - Ρ ̓  ΡΝ ἢν 
ὠϑώρος δὲ τὲς Ἐφεσίως τῆς νγοσῷ . καὶ τῶν 

ἥ λα" ᾿ ὙΥ 
Ν " ͵ « »"Ἥ Ὑ 3 ᾿ ͵ὔ 

κωταὶ τὴν Ἰωνίαν ἱκωνῶς ἔχων ἐς τὴν Ἑλλάδω᾽ “- νὰ 3 
{ ααρ αι μα νάν, εἰαπὶ σοηξεπάϊε, Ῥεγραπηαμη τάσις ροίαθδτι 

ὥρμητο. βαδίσας ἕν ἐς τὸ Περγώμον - καὶ ἥ- 

σϑεὶς τῶτῷ Ασκληπιξ ἱερῷ » τοῖς τε ἱκετέυεσι 

τὸν ϑεὸν ιαοϑέμενος ὁπόσω δρῶντες ἐυξυμζο- 

λων ὀνειροέτων τέυξωντωι, πολλὲς δὲ καὶ ἰασά, 

μένος 5 ΘῈ ἐς σὴν Ἰλιοίδοι, κοὰ πώσης τῆς πε- 

ες θὲ ἐυτῶν οἰρχοιολογίας ἐμφορηϑεὶς ἐφοΐτησεν 

ἐπὶ Τὲς τῶν Αχεμῶν τάφες. καὶ πολ μὲν 

ἐπεν ἐπ᾽ εἰυτοῖς., πολλοὶ δὲ τῶν ἀναίμων κωϑα-. 

ίσως" τὲς μὲν ἑταίρες ἐκέλευσεν ἐπὶ γωῦν χω- 

ρεῖν» εἰυτὸς δὲ ἐπὶ τῷ κολωνξὶ τῇ Αχιλλέως᾽ ἐν-- 

γυχέυσειν ἔφη. δεδ)τ]ομιένων εἶν τῶν ἑταίρ, ν ὠυ-- 

τὸν, καὶ γοὲρ δὴ καὶ οἱ ΜΝ  κἹ 

διίζοι 1, καὶ ἡ τοιοίδε ὁμιλίω πᾶσω ξυνῆσαν ἤδη 

τῷ ᾿Αποϑλωνίω » τὸν τε Αχιλλέω φοδερὸν ἔτι 

φασκόντων φαίνεσϑοαι;, τετὶ γορ καὶ τὲς ἐν τῶ 

Ἰλίῳ περὶ ευτξ πεπεῖσθαι καὶ μὴν ἐγὼ, ἔφη; 

τὸν Αχιλλέω σφόδρα οἴἶδω ταῖς ξυνεσίαις χαίς- 

ροντοι". τὸν τε γοὶρ Νέφορω τὸν ἐκ τῆς πύλς 

ων οτος 

ςΔηΐς γεῦο,, ἔογππα το] οο Ππ1}}15, πηαρῃῖτ- 
ἀϊπα αὐτοπὶ πιᾶχιτπο ἰθοηὶ, ἰαρι ἀϊθτι5 ΟὈΥΓΙταΝ 

Δρραγιῖε, ἠραπιαπι ἀείραεης Ποιεῖ τ 141 οὰ- 
πε5. Αἴσις δᾶ συϊάεπιίογιηα εἰς ἤαῖμας ἃ- 

ποτγαποαα : ργάθίογοα Ηογους αποαας [ατπα 

Ροῆια εἰξ εο Ἰοςο, νὈϊροξεγαπλ πα Ἰαρι ἀϊσες 
ΟὈταΓαΠ Πογαζ, 

Ἐ ιν νη αρείϊε ριιγρας οὐπι ἰαπὶ τΘ- (1ρ. ΧΙ. 
τ. ΟΠ σάταπ (ἀτερ!ε (101 νἱἀογεσαν, ἱηΟταθς 

νεηιῆξε, ὃς Αεἰξαϊαρι! τοπιρίο δηϊπιηπι οΌ- 
Ἰεϑιαῆδε, {ιρρὶ οἰ δυιίαιια 1Π|π|5 οἱ Πιρρεάϊιαία 
(ει αὐϊά [δοϊεπάππι πε, νε οταπῖα γοξξε οοπ- 
(υ]οπεῖα εἰς οράπρρης, πιπίηας ἴτοπ (Δηἰτα- 
τοι το Πιτα δε: ἴῃ ΠΙςπίδπη ἀρταπι δεῖς, ἄξαυ 
δὰ Αςπδβούτ δοςοηε (φρυςτα, ΟΣ 
αμϊταειπι δα δ ρεγεπαπείμπι σοπογὶα ΡΟ 

Μυΐτααιιε Ἰοσιει ἐς εἰἶ5. τ} Π5 ςιίαπα ἱπς τ 

οπεὶς (Δ οτ οἰἴ5 Ἰπξετγῖς οὈαεί5, (οςῖο: 
τεάϊγο {π|π|, [8 γεγο αἀ ΑΒ] 
χἰτ ρογπούθαζασιπι, Οὐπισας {ΠΠππι (οἱ ἀο-, 
τΟΥΓΟΥ ηῦ, (ἰἀπ|ταπι ἐπίπι Ἀρο!οηίμπι 1ο- 

(ξογίάας (ιιοδαηζας ὃς Ῥῃαθαϊπ,! οπηη σις 

111α (τ ο]4.) ἀϊσογοπίαις δάπας. ἄππα τοῦτοι 

1εππὶ υἱι ΑςΒΠ]Ποῖπ ἀρραάγεῦθ, ἰγταηις οτ]απΆ11- 
επίες ἀξ εὸ μαθεγε ρεγίπδίιπι: αἵ ἐρο, αἰχίζ, 
ΑΟΒΙΠεπισοπιοηίδοπθ σαυάεγο που, Νο- 
ἤογεπι εἐπίπη, ΡΥ απα, ναἱάε ἀτπιατιῖς, ἐο αμοά 
ψε]ε απ 4 (Ἐπιρεῦ οἱ παγγάγογ: ῬΠΟΘΠΙσΕΠῚ 
{το πὶ Αἰ πηιιηη, ἃς σοσαίτοπη, αἰ αι [ἃ ρΈΠιΙ5 

αἴδρε! αἴας, ἀώεν μῈ ἔτη ογαιιόπε» 

ῬΠοεπῖχ οδἰεέζαδας. ῬυδπΊΠΠῚ 1 Ἵ 

ὅλω ἠσπάζετο “ ἐπειδὴ ἀείτι ουτῷ δὲ ΚΗ ἬΝ τ 
μώλωἡσπαάςετο . ἡ, ἃ ῳ εξ χρήφογ' τὸν τᾷ Φοίγιβκω τρὸ δέα. καὶ ἐπαδέν » Καὶ 

Σ ποιοιῦτω ἐνόμιζεν , ἐπειδὴ διῆγεν οἰυτὸν ὁ Φοῖ , ἀν σε με γεέρετο, 1 1.3} 
τῶ τοιωυτῶ ἐνοίθίς εν » ἐπ εἰθή ΘΙ τὸν ὁ Φοῖγιξ λόγοις. καὶ τὸν Πρίαμον δεῖ. καί τοι πολεμιώ- 

2 ον . ἷ ἀν ὁ 2. ᾿ . 

4 τὸ μὲν δὴ τξ ὠποτροπαία εἶδος 1 πιῖπυς τεξξε Ρεγοορεγε 

πιεητεπι ΡΠ] οἴἶγατι τί ογοβ [πτετρρ. 4] νογίππε: Ε΄: φηῖς 

Δεῖν γημοάμα {εἼ1γ) 4Μὸ Ἐρῥεβος ἐχρίαμίε, ΤΕ Πρῖς τὸ ἐπὸ 

“πελεςικῆς ὥγωλμώγ ουΐπ5 Ράμ]0 ἀητο ἀποτροπωίς ποιηΐης» 

πιεπηῖπῖτ» άσας τη τπεαῖγο ἱδρύσϑαι ἀἰχῖτ), νε ποι ἤτ κ' ος 

φἰπτπιοῖ το. Θτεροσῖι5, οὐ όγμαι. σαὶ αἰέφιμ ἰσοα [ἰγίρέησαε ο ὃ, 

ΔΌΠΑπ πη Ραμ οἴτατο ἔλδιαπι εἴϊε τελεσικῶν ἈΡΟΙ]]οηΙΐ πιθα- 

τίοπεπι, Οὐ επίπι 414 ἄγαλμα ἤπια γποίο  ἔοτπια ε(ἢ- 

δππις Οεἴογαπι, ροῖ5 απᾶπιὶ [4 [ςαπθητία τγαξξδαῖς ἈΠῚ- 

πιροίπας, Αὐ {Ππ4Φ}ἶὌ Βαδιήαπι πιιπς ἢὸπ ΡυΓραίπιιιδ. 

Οὐοα Πιροτείξ τοτῖτις Βυτις περότι 1πῈ.1, ὙΠ. Αρο]ορ. δᾶ 

Ῥοπιϊδπμαι ς. 7. [εϑδ, 8. 4, ΑΡΟΙ]]οπὶτ5 γα γιπι πιθ πη! πῖτ, 

τἰδέτι δὲ Ἡρακλ, ἵδρυται  ἃὉ ΑΡο]]οπίο 1δὶ ροῆτις, φιοά 

δαϊπτον Τρ ἱπ μος ποροῖῖο ἐχπτιει, νἀ. πε, 116. ψΙΠΝΣ. 7. 

{εξ, 9. 
ΟΑΡ, ΧΙ. 1 τῷ τῷ Ασχληπίε ἱερῷ 1 ἂε 40 ἤιρτὰ τὰ 

το τι Βυΐτβ σ8Ρ.1. ΠΟῖ, 5. Ὡς ἐς 

2 τῶν ἀναίμων καϑαγίσας  ἢς Γ, αὰ {|6.1. ς. 24, 1 Ἐτε- 
τιϊοπῆμπι Γερυ]οτα ἐπενρνκέϊν αἰ οἴτιγ ὁπόσα νόμιμα πλὴν τῷ 

τ ΠῚ “2 Α ἌΝ - ᾿ 

τεμεῖν τι ἢ καϑαγίσωι. ἸΝΕσΠΙΡΕ κατα σγορτί8 ας ογιι- 

επτῖβ (δον! οἰῖ5. ἀϊοίτατ, νἹὰ ποᾶτα δὰ πὶ Ιοοτπι ποῖ. 1. 
3 ἐπὶ τῷ κολωνῷ τῇ Αχιλλν τῷ μὲν ᾿Αχιλλέως, χορὸ ἱερόν ἐξι 

κρὴ μνῆμα πρὸς τῷ Σιγείῳ ϑίταθ ο ΧΙΠ. ριτϑό, αὐὰς Οἴου, 
οτᾶτ. ργὸ Ατοῃΐᾶ ς.10 : ἵπ|0 ρσορε {δρι!ογιπί, πὶ 400- 
ἦε «4οβέἠιενερε πισπιοτγᾶς Ρ]1πι5 ΗΝ. 1,7, 33. ΒΈΕΡΉ. π, πόλ᾽ 
ΑΒ [ἴσο νεσοὸ χυοκὰ ἢϊς αρίτπεροῖῖὸ γόητος ΠΟΠΊΘη πιοτῖτο ἰπ- 
ἄερτις εἢ ΑΡοΟΙοπῖτθ, Ηδες εηϊπι ῬτΟρη πιο γοητεία. 
ΜΕΠΙΡε τς Οεὐάτγοπιιβ βάθει, 41. ἔφι μωγείω ἐπίκλησις δοω- 
μένων ὠγαϑοποιῶν δῆϑεν πρὸς ὠγωθᾷ τινὸς σύτρσιν) ὥσπερ τὸ 

τ Τυανίως ἀπε λωνίᾳ, γοητεία δὲ καλῆται ἀπὸ τῶν γόων χρὴ 
ϑεηνῶν 7) τῶν ἰπλιρτάρα, τόϊς τοὶ τοιῶνυτωα ἐπιτηδένωσι γε" 
νομένων. τὰ ἈΝ ᾿ ΓΗ 

4. κοὴ γὰρ δὲ "ἡ οἱ Διοσκορίθαε νὰ οἱ Φαίϑδημοι ὅζς. 
ὅς ἈΒιπυςεῖπο ]οίδογίάαε Ηϊς ἱπηροίμογς, νε  ιο[ζηγος, ὁ ᾿ 
{οῖο 4ιιο5 Πεο5 φβαεάήγεος ΠΡῚ Πηρογεης, ὃς αιίάμιῖς ροτίίη 
ιαπὶ ΡΒ] οἰ γαῖ πιόπτεπιὶ γοἀάθγεπι. ϊο[βογίάκε ὃς Ρβαεε- 
γρὴ {πππὶς οΟπηΐτο5 ἄτα π6 ἀἰ[οἰρι! ΑΡΟΙ]ΟΩΙ, 4π05. ἴφπὶ ταπι 
ΕἰΠΊ (δ ξιτο5 οἘ,, ἀἴηις οἰΠὶ πιαπίθιι5 ΑΘ ΒΙ]]ΠἸς ςοππογία- 
τίοπεπὶ ἐἱ 4 Ππ 4 ΠΠῈ ΡΒΙΠοἤτδτις ᾿ππαῖτ, Το ζογ εὶς ποπιθα 
ΠΟΙ γάτιπὶ ἰητογ ΠΟΠιπεθ : [δα ὃς Ρπεαίρρεὶ οςογεῖτ, εἴ μοὶ 
ποπηΐπε ἴητος ΝΙΟΒ 65 ὃς ὙΔητΑ}1 Β]105. σπιις ἀριιᾷ Αροϊ]οάοτ. 
115. 1Π.. 816], “ἀρ, 5. π. 6. Ἐΐ βῥαερίρρησ βεβέεον ἀαραιε ς 
ἴῃ Ἰη[οτῖρε, ἄρτια Οτατογαπι ΟΙ9 οχι.3. Ἐοτῖρ “τς 111 
ὁμιλίᾳ γ ντ]οαυίταγ ρϑα]ο ΡΟ ῬΕΙ οἰ ἔγαξις, Θῶνος πσαδ» 
πιεητῖο ἐγαῦ ἔβοϊοηάδ, Αερυρῶϊ, 4πιεπὶ ἑπτον Αρο] οἱ ἀϊ- 
ζοῖρα!ος τεβετι Ταιοΐδη. ἴπ Ῥ(εμδοπιᾶπτ. 'Ρ. 663. ΝΙΗ͂ ταπιοπ 
εμπι 1} ἴῃ ΑΘΡΎΡ ὁ ἀεπιηπὶ (Ἔυϊ ςοερίτ. 

5 ξυνεσίωις χαίροντα 1 ἰὴ Ἠετοῖοί5 αποαιις ῬΕΙΠοἤτασιβ,, 
ἡδίω ΑὨΠΠ6πὶ Ὅτ, ὅζ δικοκότατον ἡρώων. Ἐτ ρᾶιῆο ροῇ 
ς.15. τὸ δεινὸν ἴπι 60 οὐππὶ φαεδρῷ τιπέγιπι Δία ολαφονίᾳ 
Ιδυάδσ, ΜΡ ᾿ 

6 Νίξορα τὸν ἐκ π. μάλω ἠσπόξ.  Ἡοπιετῖ Ιοσις . {ἐπὶ 
τείριςεγε ροπῆε, ποῦ {ισουγγῖς. Οοπῖγα δυΐοπὶ Νοοτῖ 

"7." 

ΑΟἈΠ]65 ὠφρήτωρ» ἀϑέμιςος ) ἀνέσιος ἀὐιαῖ: 1]. τ΄, ν. 63. 
7. τὸν τε Φοίνικα τροφίω χὰ ὁπαδὸν] 1124, 1Χ. ν. 417. [ᾳ. 

τείριςεγε νἱάειαγ, νὉ] ΑΟΒ11165 Πῖςο ΠῚ, ΡΓΔΘΟΕΡτΟΓΟΠΙ, 
ΟΧ οα(εγί5. ἀ [το Πιιγιιπὶ αι οαρῖτ,ςς 

ἃ χρὶ τὸν Πρίαμον ] τοπι πάγγαῖ Ἡοπις πιὰ η΄, 

ΚΝ 
οϑ δα ΠΔΙ6ΠῚ.. 
γΥ γα] πὶ ἀϊτ. ν 

ἐγ 

πὶ: 

- “πῶ δι» Ν,..-. 



χ 

{νῶν ΑἸ ΘΊΒΌ. ΝΟΥΤΙ 

τἰηϊπιϊς!Πηπηυαε, ΠΡ, ΕΗ ΥΝ 
χίτ οςι 5. νΌΪ Ἰοηιοπίοπη ΠΠππὶ ἀπά τ. 
Οαπὶ ΝΙγῆξ ροτγο τεπιρογς (δος ϊ]οηῖ5 [πᾶς 
νεγίβειις δάεο εἰ πιοήεγαϊα (6. σεγογα νἹι εἰ, 
να ἱποπηάππι νΊ]γ 85 ροῦτι5 4ι18Π| τογγ 116 πὶ 
Ριυζαγεῖ, ΟἸγρειιπι οΠΙΠῚ σέτίς ὅς ραίθαπι, 
ρταυίτεγ. νῇ αἰππξ, πλπαςοιτι. δά πογ5 ἜΓΟΔβ 
Ἰρῇ εἴϊε ριιζο, ππεπιογὶ ἐογαπὶ ππᾶ6 αὖ ἱρί!ς 
φαίϊας εἴ, ροιβάς ΘΙ ἱπῖογ Πιιρτῖα5. (]Θητι- 

ΤῸ 
τυλνενβι8 τὴν 

-- 

-" Ν ταῖὸν ἐυτῷ ὄντώ, πρωότωτω" εἶδεν ἐπειδὴ δια. 
γι Υ Ν - ᾽ ᾿ 

λεγομένε ἤκεσε. καὶ Οδυσσεῖ δὲ ἐν δὲ χοτασίω 
͵ ιο “ ΄ " ε Ν 

ζυγγενόμενος " ἕτω μέτρμος ὠφϑη, ὡς κωλὸς 
ἘΠῊΝ “ »-» Ν Ν »΄ ν ᾿ τῷ Οδυσσεῖ μῶλλον ἡ (βοξερὸς δόξαι. τὴν μὲν 

δὲ » Ἂν Ν ᾿" ,ὔ ν ὃ Ὁ χα 
ἡ ὠσπίθω;, καὶ τὴν κόρυν, τὴν ὀεξίνον ὡς ᾧωσι 
᾿ ᾽ Ν “ με ᾽ ΑἸ. 

νευεσῶν , ἐπὶ τὲς Τρῶας οἴμιωι ἐυτῷ εἴνωι» μιε- 
)ὔ να γε.» 5 »Νν Κὶ 

ἔὐηβένῳ ὦ ὑπ᾽ ἀντῶν ἐπώϑεν, ἀἐπιςησάντων 
᾽ διούδοννλν -» , 1 ᾽ ᾿ ὟΣ 7 ,ὔ 

Ὀι5. ΜΓΙΠῚ νέγο πδήπε σαπι ΠΙΕΠίθιι8 ΑΙ] πρὸ ̓ ἰυτὸν ὑπὲρ τῷ γώμε". ἐγὼ δὲ ἐδὲ μ"- 
εἰξςοπηπιαπα, {παπ]υίηιθ σαπὶ θο ςοπίαθαογ 
401 {πος οἶα ᾿ μαδυε  απυίατεο. Εεί, νὲ 
ἡἸοϊεῖ5., Ἱπτογέεσογις πλθ. εππὶ Μοηποης Ογ- 
ΦΠΟΊῈΕ ἴάςεθο, ἱπη116 σάλα ἔογιαης [οΠΔ,, νὰ 
Ἡεέζογεπι, πιὲ Ὕτοϊα “ἔρεῖιει, “δες ἁπηϊεῖς 
ἤν δ το τἰπι Ἶδοο, » Ῥαγεῖπι (οτῖο Ἰοσιτις, δά τιι- 

ς Ἀκοῦῃι ἀγαναν πηΝ γείρεταὶ ἰδτὰ 

«ἢ, τοίροπαῖε: ἔιπὶ : {πὶ οπὶπὶ ἀπείσια οτίρίπς.. 
Τροία ἢ ἐ πρμμὸ ἐσ ξηκι [ αυῖς "πῖς 
᾿Αροϊοηίο] Εοἱρίο ᾷης, τείροπάϊε,, Οπαπα-ς 
4 πιο οχ θοπίς ες ρατο.. ἽΜεηϊο ἢ Ἰρίταν, 
αἰοδας Αροϊοηίις, Δ. ΙΠΠος ργοΐδει, γα ἃ 
4πατ τεςαπι τὶ ἤε τοὶ. (ππι οηῖπῃ ἰμΠΠ0- 
ἴδε πιὸ ΤΠ] 5 αἰϊχιια παηοίαγο, απς σταιῖ- 
Γ(Γ 1π 1]Π1ς᾿ ἔεττ 9 Ἔρος. ἹἱπΙΟΓΓΟΡ ΑΓΕ, 4Π 
Αἰϊπα ργαθίογοα αιρρίαπι εἰ φγαζιιπη εβῆςοτς 
Ῥοῆεπη} ἱπιο, ἰπημῖς, ἢ ἁβοϊείζοπεο Ρατῖ- 
{π| [πᾶ 6 ἀρίἐπείας ἤθη ἔλοίαβ ρας ροπῚ 

. ἘΠΙΠῚ Οχ ἰησοηπα Ρυίαπη Πίγρς, ὅς Ηεϑογεπι. 
ἐ ποη ἀοῇπιτ, ΑΠΕβΠεποβιρίτιγ πε, 
τι ἀπο οΠΊτ, Ἶ 

ΠΡ. ΧΙΠ. Ου ΝΣ ἀϊος ἡ] υχὶΠῖςε, ὅς νέπεις ἃ τοῦτα {ΠὉ- 
ἴαταϑ οἤςε, ἢ παιιῖβ ἀπιζοπι ἱπ οο οἴει νὰ αἰταπι 
Ῥεζεγοῦ, σπβιιχοτς δά ΘΆΠ|, Εχίρῃαπη [σοῦ 
(ΟΠΊΡ ΙΓ 65 ἀΠΠ], ν πα σα Ἀροουίο νεῖα [- 
[στο ἑιρίοπξοϑ, Ἐταΐ δαϊπι δμΓ 11 ἴα πὶ» 

κὸν ἐφίδραν τὶς ἀρίοῇ αροφεῦ, Ἄκεμν οὐ κεῖς τι» ἔ ἐφη.. 

Ἄιῖτὶ τϑιλίω, ὑολέξαμβοβα τε ἀυτῷ χιωρκέσερον 

λα τὸ τε ἑταῖροι... ἢ καν ὠποκτείνῃ με ὥς ῷῴωτε, 

μετ Μέμνονος: δήπε καὶ Κύκνε ὁ κείσομαι. » καὶ 

ἴσως με ἐν καπέτῳ Ἔν" ὶ καθάπερ τὸνε Ἔκτο-. 

ιϑου» ἡ Τροίω ϑώψει. τοιῴυτω πρὸς τὰς ἑταίρως 

-ἐἰνωμὰὶξ Ἑβξας τε καὶ σπεδώσας πἰρεξαω, 

τῷ κολωνῷ μόνος, οἱ δὲ ἐξαδιζον ἐ ἐπὶ τὴν ἼΓΑς 

ἐσπέ ὡς ὙΠῊΝ ᾿ ᾿ ᾿ 
: ᾿ τ 

ἐν δὲ ἀν τὸν “πν Ὑαῖνς πῶ, 

Δ, 

) γεωνίῳ τῇ τροίῳ; : ἐγ εἶδε: εἶπεν" 

εἰμὶ γῶρ γἷ ἀρωδωτρίς. ἢ ή καὶ Πραωμίδης ; γὴ 

Δί, εἶπεν. ἐκ τέτα χα δὴ. ἀγαϑύς τε Οἱ μια 

ἡ κἀξ ἀχαϑῶν εἶ εἶναι. εἰκότως ἐν, ἔζη, ὃ Αχιλ- 

“λεὺς ἰπαγορέυει μοι μὴ ἡ ξυνεῖγωΐ σοι. κελέυσαν-. 
τ Ν » “ " 

τος γῶρ ἀυτῷ πρεσξεῦσαί με “πρὸς τὰς Θετῆα.- 
Ν ρς, ᾽ “ ΩΝ ε ᾿ Ν 

λὲς ᾽» περὶ ὧν ἰτιῶτωι σφᾶς, ὡἧς ἠρόμην τί ἂν 
Ν 7 μ ) 7 ῃ ““- 

πρὸς τότῳ ἕτερον πρὸς χώραν εἰυτῷ πρώτήοιμι 
᾿ ͵7 γ, χ.» - , ᾿ ͵) 

τὸ μειρούκιογ, εζδή, τὸ ἐκ τῷ Πώρξ» μῆ ποιξμιενος 
7 ν “ ᾿ Ὁ 

ξυνεμπορον τῆς σεαυτξ σοζδίας. Πρκαμίδης τε 
« -“ Ν ᾽ν ε ΟῚ 

γορ ἱκανῶς ἐσι᾿. καὶ τὸν Εκτορᾳ υἱμινῶν καὶ πάνε- 
ε Ν οὖ 7 γ ,.»,.»»κν 

αι. ὃ μὲν δὴ Αντισιϑιέγης ἄκων ἐπῆλϑεν. 

ὙΠῸ Ὁ 
Η ᾿ Δὲ ἘΝ. 2 ᾿ τ ἢ ὗν ν ΝΑ. 

σει οςε ἥεξα ἐγένετο; κῶὶ τὸ σγγευμώ εἰ τῆς 

γῆς ̓ ἐπεδιδε;, περί τε τέκν ἡ ναῦς εἶχεν, 

ἐπέῤῥεον ὠυτῇ, σιμικρε ἔσῃ», πλείως τ βε- 

λόμενοι τῷ Απολλωγίῳ ξυμπλεῖν. καὶ γὼρ με- 

9 πραεύτατα] ἢ ἢς οπῖπες θαι ποῆτι 58, 4υοά ἢ πλοῖτιις 
ἡμίληι πρᾳότατον εἴ, φιοα παρ οπιοάϊ. Ὁ 

τὸ Οδυσσεῖ ἐν διχοξασ, ξυγγενομ.] ΡῬυῖο δα ἅν, 
σίων οὐπὶ ΑσαπιοπΠΟΏ 7. ουΐπ5. σοπιροποπάδα σι. οὐπὶ 
ἈςΘΔΠΠ]ε ροΐὶ Αἴασεπι ὃ: Ῥμοεηίεςαι αρῖε ὙΙν 65 ΠΙδά. 1΄, 

" ἀπιφητάώντων πρὸς ἀντὲν ὑπὲρ τὰ γάμε οςο!ἤι5 ΘΠΙΠΊ 

ξαϊς ἃ Ραγίάς 1π τοπιρίο , αι [εξ φοπταίετας, γε σαπῚ ῬοΙγχς- 
πᾶ πιρτίας ςεἰεργαγος, νἱό. δὲ, Οτοῖ, 16. 1Υ] ἴτ. Τλᾶτος 
ῬΗτγρίαβ ὃς Εγοίπ, (Ὁ, οχ. Ὑασὶς τάπιοπ ἀς εἶιι5. ποτε ἀἱ- 
ποτί!, νἱ ἃ. Τλρεϊπουτε, ΑΟ ΒΗ. ἩἨσπιοτί ΤᾺ Ἀπ βῃ 

15 μετὰ Μέμνονος δήπε κι ̓Κύκνε Ἵ νι. 46 Μεπιπομδ αὖ 
ΛΟΒΗ!Πς. ἱπτοτοπιῖο ΡΠ οἴτας. Ηδγοῖς, 118,1, Πὲ Οὗ ολο 
Θμῖὶᾳ, Μφιαπι, ΧΙ. ριῖτο δπῖςπὶ ΡΟ] οηΐμπ) ἔς νῦ 05 κείσεσ 

, “Ὁ - 

σϑαι ἀϊσετε» φιοά ντογαιιθ ὁτἴαπι ΡοΙῈ ατα μεσικός Ἀιεγίε, 

γἱάς Ιοςὰ Ἰϊοβατά. ἊΝ 
13 ἐν καπέτῳ κοίλη ̓ (πηενετθᾶ οπιεν Ηεδϊοτίο ἴε 

τη ἀε(ΘΠ Βεπεῖς Πιδ ἤη. ΠΙλά, Ων. 797. ν 

Ασα υ Ὑυήδ ἐμ με πρὸς τὰς Θετ]αλὲς } νἱά. 
πῇ, ς. τό. μαΐας Πδτ 

2 Πριαμίδης ΤᾺ Ἱκανῶς ἐς! 1 οὐ ΑΟΉΠ}19 ἵπ Ῥτίαπιὶ ρο- 
στος ἰρεοίπιεη ἴῃ Πεγοϊοῖς ἀαοαις 4 65 ἰπ “οῤὶδε νι νὶ 48 
ς. 18. π,1, {π|Ὸ Τιρίαπος ΟΠΙΠΙΡι5 ἐγίεςο πο! 4811 οὐΐο 
Ῥτοίσαι ἕαζεῖας Ῥᾶυϊο ΡοΙ. ς. τό. 

ΟΑΡ. ΧΙ. εἰκ 
τὐρὰ Παρ μι Εὶ Ροῆοε πᾶν 

ΠΤ τοπῶρον 

ΠΝ μας Τρίγαηις γδῆτο ἴπ α΄" Ὁ 

ΝΞ 



τς. 

Γ ̓ς ακη μανϑονειν γ ἱπιο ὅς πος 

59 

τόπωρον ἤδη ἐτύγχανε, κοὴ ἡ ϑάλωτια ἥδῆων. 

βεξαίω. πάντες ὧν κοὴ χειμῶνος, καὶ πυρὸς» 

καὶ τῶν χωλεπωτάτων κρεϊτ]ω τὸν ἄνδρω ἡγέ- 

μένοι, ξυνεμδαίνειν ἤϑελον, καὶ ἐδέοντο, πρόσ- 

δθναί σῴισι τῆς κοινωνίας τῇ πλξ. ἐπὲὶ δὲ τὸ 

παν όννὰ πολλαπλάσιον ἥν τῆς γεῶς, νωῦν ὑμει 

ἕω ὁ πκομεὶ ἐπισκεψώμενος »" πολχαὶ δὲ περὶ τὸ 

Αἰοίντειον᾽ ἤσαν, ἐνταῦϑα;, ἔφη» ἐμδαΐνε 
Σὸν Ν ᾿ ς ͵ 

"οῦδι ναμὴ τὸ μα, πλειογών βὲ νας Ν 

πέρ ᾿ 

5.2 ηρεῖσϑαι τὸν ὅημον. ψὐδοξι: γείρ 

ἀὐπην τὸν ἘΆΝ ὙΤΝ ὃ ἐμόν οὐ ον 

γὸρ ἂν καὶ τῶν ἐς Αχ «ἰῶ ΐ 

τιμῶντες δὶ ἀρτὴν: ὃ ἐκεῖνοι ὃ δ 

κτείνων ἢ ' οἱ μὲν᾽ ἡμμα ὼ 

δὲ ἐνέτυχε τῷ τι γι Χοὰ Ἢ 

τοῦ υχμεν δας πρὸς ἀυτῷ ωρεν. ' 

γράπ]ο. δὲ τῇ βάσει τῇ ἀγάλματος, ΘΈ ΟΝ 

πα λει καϑιδρύσας 8 δν ἀυτὲ, ὡεκῷν 

γ Σ εἶδον, καὶ ἑερὸν περὶ ὠυτὸ ἐν ὅσον οἱ 

τὴν Ἐνόδίοιν τιμῶντες , ἔς! γερ καὶ δέκω ξζυμ- 

᾽ 

το πολ. ἘΝ , ἐκλάθιῳ τῆς μήνιδος, ἢ ἣν ἐντός 

᾿Αχαϊοις ποτε γ αν, ὑα ἂν καὶ δδε γίγνεσθαι ΣΟΛΛΣΝ 

δι ὃ ΟΝ λόγοι“. δι᾿ ὅν μϑσακῖ ᾽ δι δ ν ἐγώ. 

5. περὶ τὸ Αιάνσφιον 1 ἴτᾶ ἀϊδτις Ιοσα5... ΝΟΣ Αἰδςὶδ ξραὶ- 

τ πὶ ΟΠΠῚ ΤΕ ΠΊΡΙΟ », 4ιιοά εὐ ἰπ Αβοοεοῖσ, ἴῃ τυιΠΊ1}}0 ὠλιγενεῖ ο 
μὰ, φέγαθο ΧΙΠ, Ρ. 595. 44ἀε δὲ Μεΐαπι!], ιδ. Ρ]Ιπιππὶ Ἡ, Ν. 

733. δὲ ϑ0]1πιῖπι ζ.46. 
3. ὀτᾶνϑα γάρ πὸ τὸν Παλαμήδην ] εὐ ἔξ τερυϊοεὶ δὲ ἢ1- 

ἀπ86 ὀπταπ] Α ΡΟΙΙσπῖὸ δεπιαπάαλιιεγας Α Οἢ1}}15 γπιθδτα ν]4.1πέ. 

ε.16.( εἰοτιπι ἀς Ῥαϊαπιεά 5 (βρυϊοτο, γ. 8080]. Αἀ Πγοορατο- 

πὶς Οφἤαπάγαπιν. τῷ. τᾶ : ἐν Λεπετύμνῳ δὲ ὄρει τῆς Μεϑύμνης 

πιαλαμήδης τέϑαπίῆα. Ριαἰαηαοαίμάνε τάττεται ορρίάιιπι 'π ΟΡ - 

Ροῆια Αεο Ἂς ςοπιπιεπιογαῖ ῬΙΙΠΐι5 ΗΝ, 32: πη τά ποὸπ 

“ἃ [ορυΐοτο εἰ.) [εἀ ἔοτεε 8 αεοπεπϑυὶαπι 4ιδπιῖθι Βαυς 

ἴῃ οὐπάϊοπε Ττοῖΐδς, νῖ ΑἸϊὰ, τ, ἀτότιιπι ν εἰ ἵπγις : πὸ- 

᾿Πη ταπποπ [επτεπεῖα οΠὲ νι ἀθταν ἐκ ὀρροῦτο Μείμγπιπᾶε ἱπ 

Ἀξεοὶ!άς. νδὶ ὨεΠΊρΕ Ῥαϊαπιεάϊιπι; ἐπ Γερο ϊζαπι ΕΗ 6, 

ἀιποὰ πιδηϊβο!ες πιαρῖς ρατεῖ ἱπξ, ἤἦπε σάρ. 15. 
4 δὲ ὃν σοφία πᾶσα ] πέπιρε εἰ γΆΜΕΥΟΥ̓ΗΡῈ τ αΠτπτ 1πα 

πσπτῖο , ρτδιιῖϑ ἀιτοῦ ΡΙατο ἄς, Ἀερυδὶ. μι. ΝΊ, Ὑ. 11. Ρ. 512. 
δ. [1 ρα ηπι, Τη γημμογὶς ἀἄξεπι ὁπ’ "σῇτα (ρι επί. 
Ῥγιπαροτας,, φιδπὶ ΑροἸ ΟΠ ι5 (ἐαυΐτ πιο ὅς ἰρίε Ῥ]ατο 
πιατῃπιαίίςα5. ἀτῖος Ῥοὺ η ) 26 ΠΝ). 8.1 Ἰαπιοᾷς ἱπιιοπτιπι., 
ἀπε! β πϑ, εο σώσας προσχεῶσϑαι φίχνας τε [ διανοίας 
χρὴ ἐπισήμοις ἀϊοῖτ, εἰπΊη 8 τὰ ὃ κὰι πωντὶ ἐν πρώτοις ἀγάώ: 

πὶ Βα απτοάεπι;. νἱ Ἀ81- 

᾿ς ΜΝ 

“ὁ Οἴαρεῖ, νἱγὶ ἐρτερι,, 

πότως ἐν ἀυτῷ ἐυωγχεῖσιθ οί; δ ἢ ἐὐχὴν ηὔξα- ; 

ἜΛΑ ΙΝ. εὐχάι 

ταπΊριι8., ὅς ππαγῖς ρᾶγιιτη ςετία ἤ4ε5. Οπηηες 
Ἰσιταγ δὲ ̓ξ Ἀθιυμμᾶι ἄκρη, ὅς 411|5 απ! υςιη- 
ας αἰ οτϊπηἰηΐθεις ἱπυϊέζαπι νίγαπα εξ ρυτδη- 
το δα πάθπι σΠῚ 60 πδιΐπὶ νοϊεραπε ςοῃίζεη- 
ἄεγε » Τορδάπίαυς ςουαπηηὶ {Ἐσιιτα παιῖρα- 
τόσα νεῖ εἰς νὲ ρεγπητεγεῖ. ϑεά οἰιπὶ ΟΠῚ18 
τηθ ει ἐχοοάογος πδι5 [ γῖγεβ }.. ππδίογοπι» 
ἼΠ|ε αἰίαπν σοπίρίςατις (πταῖτας επὶπι οἶγςα Αἰα- 
εἰς ταπταΐαπι ογαπτ) πᾶπς, ἱπηαῖτ, ἱπργοᾶῖα- 
πα, Ῥιϊογαπι εηϊπι εἰ (τυιατῖ σαπη Ῥαγίθεθ. 
Ὑτοίςαπι ἰοίτον οἰγοιηπείθις Ργοπιοπτογίθῆι, 
δὰ Αθοϊϊαπη, δε σοπτγα Γι Ἔβθαπι ρο τα ει, διι- 
Βευπαζούθῃι ἀρρεῖϊεγο ὃς γε ἢι5 ἐαπη ππαχί πε 
ῬάγτοΠΊ σαΓίαΠι ἀϊτίρεγα. ὁρηιρ οἰ φηετεη {πᾶ 

᾿ς ΠΙῸ ἐπῖπι {᾿παρῖςὉ 5 

ΤΠΔΡ15) 4ΠΔΠῚ ΙΡΙῈΡ 
τἰπταιις παι ἐσγο πι5, συτς 

δητία. ομνὰ δηἰπὶ Αὐἰπδοῖδ ν 
Ἔ ἘΣ Ὁ Υἱττυτοπι οἰξηξος; ἃ 
ἹΜ πεορίδσοτε, “Οπιηεϑ ἰσίταν 
Ὧηΐ, 1 ἴξνενο ἴῃ (δ ἴοι 

γρροίλάε, 2,4 οἱέρε ααμεν- 
Ἴ δας ᾿ς αΥφηθ, ὉῈῬεμΐεο ἐ0 5 
᾿ὅμ6 {ΔΡΙΦΉΕΤῪ ηὐδηϊ, ἐὔεθ, 1ὲ4. ὃ Ῥή- 
“Ἢ ΩΝ Αα εἶ αϑμο ΣΎΡΗ 4 φὴφ 

ἡ υ 

ΠΛΕΠΙΠΊΟΠΙ5 ΥἹΓΙἃ ἀΙΩ 118 δΙΤΟΓΕς Γεθ Αγριιογα ροδέ, ἃ ἀάς 
Ῥαϊδηιε 5 ἰππεπτῖς ΡΕΙΠΠοἴγαζιπι Ηδεγοιῖςῖς5, βαἰάγ μαΐει, ἰὰ 
ἰάπιοπ ρ᾽ Οὐ  ΔΠῚ ΠΕΠΙΕΓΟΣΩΠῚ ἱπιιεπιϊοηΐβ νὲ ὅς σώξεων,) πο- 

λεμικῶν, 2 γραμμάτων, ρῶν ) φαθμῶν, πετῶν κύξων γ μᾷῷ - 

σικῆς Ῥαϊαπιθᾶϊ Ὑ γ᾽ τηΐπα Ἔγερτίπι ᾿ξ ΑἸοΙἀΑπιας Ἀμε- 
ἴοτ, ἴῃ ἀν ιμμμμμα υ μὰ ὙΠ ΠῚ αβπηχιι, 

ς δίκῃ ἐδεμιᾷ ἀκέκτωναν } ἔταπιάιθιις πεῖρα οἰγοαπηιθπ- 
ταπι Ὑ]γΠ]ς αυῖθιις εβεώαππι νέ Ρτοάϊείοπὶβ. ἀρουίατιις 4Ὁ 
ἐχεγοῖει τοῖο ἰάριαϊδιις οδγιεγετιν, Ἀπ6Ὸ ποία εκ Ὀὶ 
110,11, Ἡγρῖπο 845. 1τοῖ 8. βο δα «ἡ Εἰιτὶρὶ 4, Οτεῖιν. 432. 
5.0], «ἃ Τγςορβτοπ, γε 693, 8660]. δα ϑεδεῖ: ΑἸ μ11.1. ν,93- 
ῬῃΠοῆγαι, Ἠεγοῖς, ἰπ ΡᾺ γιέάξε, Ἠοπηεγιιπὶ εηΐπὶ ἀς μᾶς 
ἔς 4ΠΠερατὶ τπῖγοῦ ἃ ἀοι τῇο δὰ ΤΥςορῶτ. ].ς, Οὐπὶ 
Ῥαἰαγηηεαάίς πυιίρίαπι 1116 πιοπιϊπεεῖε, σα τημϊτος ἱπάυχίς, 
να Ρεηΐτις ἀεἾς ἡτιδε, Τιπιοὐνῇ Ἐξταπευν ἀπβίτατεπε, νἱὰ, 
ιν θοποπΊ "δ. ὙΠ. Ρ. 368. δἀάε ποῆσιπι [ἀρ]. ἘΠΕ ΟΣ, 
ὃς Ρβυ]ο Ῥοῇ. 11}. ΤΥ, σαρ.15.8η. 

6 δὲ ὃν λόγοι] ΠοΡ]άτο Ιστὸ ραυΐο ἅπτε εἰταῖο τὸ ὃ λογίζεσθᾳε 
δετῶς ὠριϑμὲς ΞΟπίμπρίς, ϑ8ηΐ 4116 Π| ἀξιϑμοὶ Ῥαὶαπιεᾶιὶς 

“Ἰπιεπταμ. 
γ δ ὃν μάταν, ὟΣ ἰϑ δέω δὲ Ῥοεῖα Ῥαϊαπιεᾶες 

- 

τῷ 



, ΣΙΝ. Ο, ῬΠεὶ «ιοηπο, ̓̓ αάγειπη. φάϊαΐε, 1.6 ἰμέ, 
ΔΡΡΕΙΙΘπ5,. ΠΡ ΜΗΜΡ Ὀὐρμομη ἢ Πς. οἶϊπι.. 
ογδου απ εάεγο αππαίϊς, ἰάαιις ἱρίῖ Αροϊηὶ ο- 
μειμῆηόν ἱπίοοιῇς, (υι επῖπι πραιὸ, 
Οτγποιιπι, πέαὺς ΟἸάήιπι, πες, οππὶ ἴῃ ἰο- 
σππὶ ΥὈἱ τγῖρι8 ῬΠΟΘΒΙ εἴϊει, ογαςιία ρετί- 
ΠῚ ἀΠΊρίϊες ἀσςεάογεπς Βοπηίπεο . (οἸαίσις 
Οτρβιδιι οο πίη οπεϊδυις τοίροπάογο τ ροίπημαι 

Ἶ ξέρω εἶμι5 εχ Τγαςῖα εἴδει δαἀποξειπι: ἀοςο- 

οεξμβάγε ἐΑγ2 ο2λη2 » (4115 δε τΑ ΟΊ ΟΝ ἐοίξ- 
γαμές Α 

ἽΝ "ἰῇ . ναόροῖ τα, Ῥύροο ἢ 

ἴππὶ πηδρτίαε.» ἃπᾶταπι οἱ 
πδονεωΝ ἐν ε 

ταῖς ἃς πποθμἠππις 
ΕΘΝ [λδτϊςατίοης, 

ἀρ εμᾷ Ὁ ἀιρκιηε νέον, 
ἀϊπυίττας. Ομ ά. ΕΙΡῸ δόρτοι 

τ΄ χείροπαϊε, πο οἰπὶ τπαρπιπη, ατριιπιοητισι 
᾿ ἴπ πιοῦϊο Ροίτιην τ, ἄς, ἅιο Ἱπιοιτορατε» "ἢ 

ἔρϑογαῖ γῬόοτίας ἀδχείυς οὐοϊοιῖς ΔΠΊΟ ὅς 
' τς Παυΐβ ηο5 έηνο ὀρίεην νιν, ο ι 

Ἑ 

15) Ὁ ΓῚ δὲ τᾷ Β ΘΟ ν νὰ μα 
ἠηῖ]ς οἴ, ἐἀούλτις ποηάππιξορηϊτα Ποδίς, ποὴ 
ἴλύποπ ἐχροιῖς, ἐᾷ Σ᾿ πα ΔΟΒΗ] 15 ἠο- 
{ἰποας Σ ἴα τη(υ]ας ὁγλιίσης Ρ Δοϊούπαυ! σα πὰ- 

ξῃ5 ΑροΙΙο, Θο ῦηο, ἰπααῖτ, φήάσ ρέα Μμμ έν ἤ 

ἴπ 

Προ καὶ ἐς τὸ τῷ ορῷέως ἄδυτον" προσ- 

ορμειστέμενος τῇ Λέσξῳ. Φασὶ δὲ ἐντῶυϑ ( πο- 

τε τὸν Ορῷφέω μαντικῇ χαίρειν: ἧς τὸν Απόλλω 
γ᾽ “ 5» δι δὰ δὼ Ν- ὔ " γ᾽ 

ἐπιμεμελῆσθαι ὠυτὸν . Ἐπειθη γῶρ μήτε ες ΤῬρυ- 
᾽ , 3, εὰ ὕ. 3, ͵ὔ 

γειον ᾿ ἐφοίτων ἔτι μον χρησμῶν ἄνϑιρωποι» μῆς 

τε ἐς Κλώρον “, μήτ᾽ ἔγϑα ὃ τρίπεις ὁ Απόλλω- 

νὸς ; ὑδον, δὲ ἔ ἐρῶ ως ε " ἐπ λαμ 

εν καὶ πέπαυσο, ἴφρη, τῶν ἐμῶν; κωὶ γοὶρ 

δὲ ἄδοντώ σε ἐδ... ἤνεγκών 

ἐυτῶν, "τὰ ταστο τὰ ἐπ᾿ ᾿Εὐδοίας 

αὐλαγ ται ᾿ ΝΥ ὉΜηρ ἥρω 
ΦΌΝ 

καὶ δισμεηρήταν" εἶνα!» ἡ μὲν τυ θη: ΚΠ ΩΣ 

δοκεῖ ̓  τῶν. 

Χοαὶ τῆς ὥραις κρείτηων ἐφαίνετό. ΚΟΣΗΝ τε ἐγί: 

γγνοντο υἋ τε νήσων, ἐπειδὴ πολλαῖς τε ἢ 

ὀνομους ἧς ἐνετύγχανον, 050} τε ννπηγίαρ. ὑοῦ ξ, 

κυδεῤνηϊκῆς» ́, ἀσῴοροι᾽ τοῖς π'λεώσιν. ἐπεὶ ἢ ὃ Δά- 

͵ λέγων, τὸς δὲ ἐδῶ. ὦ 

γ: υγῆκεν ὃ ̓ Απολλῶώνιος ὃ ὅτε 
ΟΝ 

ἀσὐτῶς τὰ ᾿Πτὐμεή ; 

οἱτο. καὶ τίπαθων, 

Ρ 7 
ας Δ 
ποτῷ σ. “-λξ πονήρως ἔχων ὅἶπο.-. ναυτιῶν. γεν » 

᾿φρέφη Τὲς λέγε. ἡ γορ δάλωια, ἑρᾶς. ὡς 
ἥνν υὑποτέϑεικεν ἑ ἑαυτὴν τῇ νηὶν καὶ πέμπει τί ὃν 

ἡτ μάνας ὍΤΙ» ἔφη, λόγε μεγάλας ἐν οὐ 

ὄντος, ὃν εἰζὸς ἦν ἐρωτᾶν μᾶλλον, ἡμεῖρ, δὲ τὲς 

Ν ἐωλες τε ἐραΐ ναύτη ὃ καὶ τίς, εἶπτεν, ὃ, 

λόγος ὅτος εἴη ἂν ̓ δι ὃν τὲς ἄλλες ἡγῇ ἢ 

ἐξ. ἀρ ὦ ἔφη: ξυγγενομενα. ὦ Α"πολλώ- 

γε, καὶ πολ ἴ ἴσως διωκηκοὼς μήπω ἡμῖν γι 

γνωσκόμενω. αὶ δῖεις ταῦτα, ἐδὲ τὸ εἶδος ἡμῖν τῇ 

ὮΜ Μ΄ 
Ἀχιλλέως ἀνωτυπ οῖς" περρλπλεῖς δὲ τὰς γήσες.. 

καὶ γωυπηγεῖς τῷ λόγω. εἰ μὴ ) ἰλωζογένε πϑιαω 

ἔφη: δόξω ̓ “πάντα εἰρήσεται. 
ἐν 

ἀιοίμις ἤτυϊπη Ὁ Μοΐο Ὡς » Δρο οηας τοίροπάϊε, ἰαξτατιοὨϊς ΠουγΓὰ ἠη (ρεεϊοιὶ, οἰληϊα πάττὰδο., 

ΘΑΡ. ΧΙΥ͂. ἐςτὸ τῇ ἤν. ἄς ὸς Οτρβεὶ Ὁ: 
δου] Ρ᾽ τα δρόσος τως ἴῃ Ἠετοϊοῖς ῬΡῤοΐειξ δ. 1Π. 
ὈΡΗΜΜ ΓΝ νῃ. 

᾿ς δῆνΩΝ 
πἰι5. [Ι4επὶ εἰ 

ὅ ἡλλὼ 5. Ἧ 

ἥ Ὁ ὙΠ Ἰατῖο ἐἀ τ γρηδες. ῬΆίδτ εχ (ἐμοὶ 
᾿ τιῖπι ΡΓῸ ὠυτὸν ΒΑ ΠΑ (δ ηπτιεδας ὠυτῶν 5. σαΐμ5 πιοϊάτίο- 
' Πἰ5 τὶ οποπὶ ποη ςἄρῖο; 

3. μήτε Γρύνειον } δὲ υτδ πὶ δε τοπηρίαπι, » γδι ΔΕ υἷ; 
᾿ ̓ ϑέγαρο ἀφῆςτθις ΠΡ. Χ οὶ ἰοοὶ πτεμεῖο ἀρ. Ραιδη. 
ἿΝ. τες, ῥτίοσ, ὃς ΨΊγΡΙ!, Ἑ οὐ τρίς ἌΡΟΙΙο ἱπὰς ἀἰέλιις 
᾿ Ογγῆαοις Αεη, ΤΥ. 

ΜΝ 4. Κλάρον } ρέορε ΟΟΙσΡμοπεπὶ, νης ἀξ Οοἰορμοπίμπ) { 

ΐ Ἡϊυ ογαςυλεπι ἀιδεμπὶ υἱὰ, δα Π)Ὀ τὶ μυΐη5 σάρο 1: 

᾿ ὶ εὐ μὴ 
δ 4 

ὙΑΕΤ ὐν- μ 

πᾶν. 

ὯΝ 

Σ ἔϑα ὃ τρίπως τῷ Ἀπολλ.] Ὠεἴρῃος Ἰπτο αὶ, νδιτήρος. ᾿ 
ἀϊ ᾿ππάεθας Ῥγιηΐα ογαουΐα Βιπάξῃς, πηϑ οἰ ἔεἤιιπι εἰξ. 
᾿ς 6 ἄρτι ἐκ Θράκης ] ἴῃ ἩρσοϊεεῚ. ς. ἴξαϊιίῃ Ρροῇ Ὄτρβειυπι ἃ: 
ὙΒτὰσιδὰδ πγα οί διιδ.ς Ξεγραιπι, ςαρὰς εἴὰς ἴῃ Τξοδοὰ 
1 ]αήι πιᾶτε ἴγᾶῃ ᾿ ΡετθηῖΠς. ᾿μπυοῖα ίἄεταγ. 
Ἰάξοαις ἢ. 1. Τεπῇι9 εἴξ τε: “πεῖρα οἀπὶ Ἡ ἘῊ μὰ 
τρις Θγρῥεὶ οὔδει 1ὰ εἀτάϊ δ, ἴδ ἀϊίς ςεἸεδυίτατς αἰίᾳ οτα.- 
τυΐα ΟΡ ΙΓ, αι ἰξηΐω πο τἀτιπι εξ ἄρτε ἴῃ ΠΠ|ὰ οοπ" 
Πτγυδεοπα. Θετοταπι ἰγτίῤγωσιν Εἰς οδίεγιια, εῇ ἐπίηι πο: 
ἡ λα εθ Ῥ πε μιατο ἄρτι ἐκ Θρώχης τῆς κεφαλῇς ἡκύώσηφο 

ΑΒ Χν. ι Ομήξῳ δυκῆ 1 Ἰοζις Ἐχιαὶ, Ὁ ἀγ τὰ 
Υ͂, 17. . 

2 δυσμεςρήτὰ»] ἀβολλαν . ἱπτεγρτεταῖαν ΜΉΝ 
3. πέμπει ) ορρὸ φέρειν χαρά τταάεῖς τῇ δι τὰ 

ἐλρνον οἰ τὸ ΑΜ: πῇ πρτλῖ, 
Μ 

Δεῦ- ἡ 

ἀμνῷ, 

δ ἀν δἢ 

- 



Ὁ 

ἯΣ 

ἐὔδιλίω δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῷ λόγε τέ 

παὶ φιληκόως ἐ ἐχόντων ἀυτξ- ἀλλ᾽ ἐχὶ βέϑρων. 

εἶπεν» Οδυσσέως' ὀρυξώμενος , ἐδὲ ὠρνῶν αἵμα- 

τι Ψυχαγωγήσως ἐς διάλεῦνι τῷ Αχίλλέως 

ἦλθον, ὠλλ᾽ ἐυξοίμενος ὁπέσα τοῖς ἥρωσιν ἰνδοί 

“ὠλχιλλεῦ, ἔφην: τε- 

« ϑγᾶνωϊ σε οἱ πολλοὶ τῶν ὠγθρώπων Φασίν. 

᾿ς ΨΑ , 

“ σοφίας ἐμῆς πρόγονος. εἰ δὴ ὠληθέυομεν,. 

εἰ ἔμ ὑοῦ αν νμν καὶ γὰρ ἃ 

σι δὲν ἴυχεσϑαι "- 

“έγω ) δὲ ξυγχωρῶ᾽ τῷ λόγῳ: 5 

τ ἦναι ὦ 
ΓῸ ει βραχὺς ἐ ἐγένεξο ἱτοταπηηις δὲ 

ν ἀνίας "ἀνεδάθη. Θεϊ)αλικὸς τὴν χλαμύδα, 
4 δὲ ὁ οἷν ἐκ δῷ τὶς ἡ τὰ » ὡς με 

ὐδα ὅπω “μοι τᾷ 

ΝΣ 

᾿ς καὶ καταλὺύ ὕσϑαιμ 

σον εἶπον, μείζων ἐ ἐγόνετο, ποὶ δὲ 

ὑπὲρ τϑτο. δωδεκοπ ἥχυς γξν ἐρει, ἐπῳθὶ μέ- 
νν 

γεϑος, ὅτε δὴ τελεώτωτος ἑαυτῇ ἐγένετο, καὶ τὸ 

κάλλος οἰεὶ ξωντεδιὸς τῷ μήκει. τὴν μὲν Ν ἡ κέ: 

μῆν δὲ Μ οὐ πότε ἔλεγεν ἢ ἀψὴν ἀζοὴ 

λον φυλάξω: τῷ Σπερχειῷ; ΤΉΝ (ὧν γοὶρ: πρώ- 

τῷ Σπερκεῶ χρήσασθαι" » το γένεια δ᾽ ἀ ἀυτῷ 

πρῶτας ἐκζολὲς εἰ εἰ χε. προσειπτῶν δὲ 2 ὠσμένως, 

᾿ 

ἊΝ 

ΟΑΡ, ΧΥ]. 1 ἐχὶ βόϑρον Οδυσσέως ὅτε. 1 Αἰἰπάϊτ τὰ 
Θάγᾶκας, Δ΄. ν; 34. ψθι ΟΣ ἀς ῬΙν “Βοπιαπεῖα ἤιὰ 
ἔλύν, τὲς δ᾽ (πὶ ἐνχωλῆσι λιτῆσι τε ἔϑνεω νεκρῶν. τ 

ἣν Ἑλλισοίμεην», τὰ ὁ δὲ μῆλα λοξὼν ἐπεδειροτόμησω: 

«Ὰ ἐς βόϑρον ῥέε δ᾽ αἵἴμω κελαίνεᾷες. 

“Ὁ πιοῦο ἄγε ἀρμα Ἠε]ο ἀοτιπὶ Λειβῖορ. ΥΙ,τ4. ΠΙᾶΠΕ5 
ἘΠ σποοάταγα βό 3ρον ῬτΙΠΊΙΠΊ ὠρύξατο σαὶ βηρμίιενα ἰηβοη- 

ἄετεῖ. αὐάε ποτατὰ ἰη Ἠδγοι οἷς μοῤήε ς. 14. 8.37. 

ΠΟ 

2 ὁπ.τ. ἤρ. Ἰνδοί φασι δεῖν ἔνξεσϑα!] νἱἀ, ἤιρτα 118. ΠΙ, ςς 
1:. ΝἹ, ας ΕΠ. τ 1ηῈ, ΨἼΠ; αι. 

1 ποιτώπηχυς δὲ νεωνίας  Πεπιρε 
ἤρπὶς ῥγοςεγίτας,, ἔργα οδίεγι 
νἱὰς ποιᾶῖᾶ. Οεἴε ἴατα ἀς ἢ ἰδ Ρτοςοτίτατε μυϑι- 
κώτερω ΠΟἸἸασίς ΤΕΣ; τοἰπομσεῖαϑ πὶ ΑφΒῆΙςῚ: Ἡοπηειῖςο 
Ρ- 34: ὅζ το2. Ουοά νετο ἴῃ {ξαθητίβριι5, ἴε ὀγθμ ἴς ΑςΠ Πα 

{πατυγαπι 7 1 ρτορτίαπι ΗΠ ογοῖθιι ἴα ἈΡΡαΓΙτΙΟΩ τις), ἐθαι6 
ἃ Β ϊσν ἀγοραγρείῇς, δὲ ἀπροίἠε ἴητος ἴα. αἰζοε πῃ  ἀ τρΓι- 
διϊοας ἀε πιγῆετ, εξ, Ἰςς. .3: δ Ῥτίπι ο ᾿ 'πεγηορίδης 

τὰ τῶν δεεεδν ν ἰνδάλλεται ἄλλοτε ἐπ᾽ ἀ) λη! ὑμένος μορ΄ 
φὴς» ΜΈΡΑΛΑ χὶ ΜΙΚΡᾺ πὶ ἀυτὰ φωινόμενα ᾿ [βατίπι- 
ας φἀάϊτ Ηεγοβϑ 1π Ἀρρβτιτιοπῖδις, Ἰρίυϊ φἀοθορεη τὰ 

( Σ ἡρώων προσέοικε τοῖς τῶν δαίμό 

ἢ ἡ" ἀλρζών τις ἐφαίν. ὅζου} Ὁ 
{εγμαῖαι 

Οἱσοτιπι Ηδγοιπι 1π- 
οῇτο "Ὁ. Π. ς. 21. ΝΟΌΣ 

Ε (20. Χ, ὅς το οδ- 

5 

Λδ ; οἱ ἤρε 

Ἶι τ 
λάσιος. καὶ 

ΝΙΤΑ,. ἰμνιοι 
τς 

9 Παριαγθηΐ, Ἰἰδεπιόγαις Δα ἴγα ΘαΠλ΄ 
πί2. ΑΥ ερο, ἱπηαῖς, ποη ν ]γΠος [γο- 

- ἀΐεης, “Π64πῈ ἅρποηπι ἰαησαϊπς 
πιὰ 85. ξιιοςδης δὰ ΑςΠΙΠΙς ξοΠοαειίνητι αἀ- 
ΝᾺ {ππι: (4 ργοοίδιις Δα οἰτίς.,. ααΐθεις 

ἀἸχὶ. 26 φημλαίο 792 2207 ΣΉ1|722 ὐβδυνμήι; 
ἀπνδθμαν: Ερο ΔΑΜΙΘΉ, 22 2{{474 Ὧ ἐν 

εἰρη 42 τορεφαίο (ἐπέθμελφηα, ᾿μεπο βγεῤαρο-: 
γ5 εὐὕΆδι γι ̓ὰ ΤῬιοηῃεἶδε γηθῖε  ήγεῃς. Ὑπ 

ἐφίει, "ΠΝ 6 (ἐπείη, γμογηγ πούλε (ῤῥεεέ- 
. εν εημῖηε, Τμμδηης ἐχ θομΐς 

ἀϊδε, ἀὐἰβηκομμαν, Ἢ 

1πάϊπιτις : ἔου 

1 ΙρΊΓΙΓ, ἀμποάε- 
ΠῚ νι οΠ οαπι οχίγε- 
ΠῚ α Ἀιτιρ Πδε, ετείςε- 
ἱπεριυ!οήπιάο. (ο- 

τοτοπά!ῆς Ρτδδ (8 ἔε- 
ρογο ΠΟ ΑἸΤΙΠΙ αὐὐυκ 

5 δεινός τε ὁρώμενος } ῃς Ἠσπιετ. ΠΙαά, τ΄. ν. 1) 
Δωνὸν ὑπὸ βλεφάρων ὡσεὶ σέλας ---το ᾿ ᾿ 

εἰ τῆδιῖε. ἐκπληκτικὸν εἶδος γορσεῖ ἴπ Ηετοῖςῖ5 Ῥμιοῆν, νδι 
ἐς «“Ἵρεοοο, 4υὶ υἱ βέγονν μτμς Ὁ. ΟΑάρτο 116. 11]. ν.14.5. 
Ηλμις ἡργεἰ σοί ρεττῖποπι 11 τειδητί, ἀε χαΐδιις. ρ᾽αγα 
εχ νετογῖθα5 ςοπρεῆης εἰ, Ῥτεϊίπσατείως πῶ Ἠοπιε- 
τῖςο Ρ38. 

[1 Ομήρι πολλὲὶ ἐπ᾿ ἀυτὸν ἡ ὴ ιῖ δ ΗΕ 

ἀϊχις, βαίζε εἰερατείὲ, ἤόννιο ἤρπο., Πἰπὶς ἐρλμινις πν 
αἰἰεετη {ὔγηεδο ΦΥΑ114.,). 4: ἐξ ἀερεγεάη! γ Ἰοςᾷ ἀΠ1ῖ-- 
Βεητεγ ἀϊρ εἴητε πιοάο ἴαι 

7 ἐδὲ κεύμα 6Ε] σπ.λ 

πιᾷ τρῇ τ8115. εγᾶτ, 488 ππῃ 
845 ἀϊοιπηι5 περ ἦρ 

᾿ἀο ΘΠ ρ. 31. 16. 
ΜΠ ρτδε [ἐ τα]ε : (61]. οο- 
το πα νΙάογοζησ, νὰ 4|1- 

οπιος ἐπεη ψ΄. ν. 142. ΑΝ ποεῖ ςοπ- 
ἴο ἔαδληπι ἴπ᾿ ῬΑτγοοΙ! Βοπογεπὶ ςοπιαιτι» 

Ροίαε δἱτν ἐκεῖν, Δ Ρδιτίδπι τεπιβᾶτε» γδ1 γοτιπ τεάάογε 

ἐν ϑρεγοβῖο ροῇξει, ἀοίρογατει, 
βρΡΞτοΒῖο ρσοπηεγας σΟΠΊΔΠΙ» 
νε 181, Μογε δατεπὶ γεσθρει 
εοτατε Πεοτγαπι. νἱάε ποδὶ 
ἢσατὶ “ἴϊκεε δ᾽ Τεμεγο δ. 11. ἢ δ: 

8 πρώτῳ Σπεξχείω χρήσωσθα ) νἱάς οΡίεγμαδία Ὠτεϊϊη- 
φωτί Αςἢ 1}, Ηοσετὶςν 

εἴ, εὔμὦ 

Θτεγι ΠῚ ἀ4ε νοτο Α ἈΠ]]1ς,ηιο 
ς ἄς ϑτατίνιπι 116... 5.}1.. 1, 

15. φοπιᾶπι Αἰϊοΐ ςοΠ5 

παῖα δὰ Ἡοτγοῖςα ΡΒ ο- 

Ν᾽ 

ΘΓ. ̓ διίαπι ΠΕ: ΠΔΥΓΑΤΙΟΠΘΙΠΊ, Οὰρ.ΧΥ ἢ 

᾿ 



12 
“ Ἵ, ᾽ ͵ , ) ᾽ ᾿ 
ἐπε) ἐντετυχηκώ σοι, πώλωι δεόμενος εἰνδρὸς 

Ἄς Ὁ τ ᾽ ΄“΄ ͵ 
Τοιξδε. Θετ)ωλοὶ γὼρ τὸ ἐναγίσμωτα" χρόνον 

ς: ἃ; ΝΡ Ε Ι ἈΉΝΝ ἤδη πολὺν ἐκλελοίπασί μοι. καὶ μηνιῶν μὲν ὥ- 
ταπτιο ἀέξει ἀπὶ νοϊεὶ ἱγαίεί. διϊτα- ΤΡ ΑΝ κι ΤΙ Ἵ 

{ζογοι φηϊπι, παρῇς ΘΟΙΓΕΙΠῚ ΘΟΓΌΓΗ, Ἔχϊεἴατη ΟΥ̓ Θ εἰξιῶ, μηνίσ' ὠντος γῶρ, ἀπόλδνται μιλλον 

τε ΠΥ ΟΥ̓ΆΘ ΟΠ» ς 4ἱ παοπάαπι ἰη ᾿ς ἢ οἱ ἐνταῦθα ποτε Ἑλληνες ᾿. ξυμξϑελίῳ δὲ ἐπι- 
Ἰοοῖς δποταρε.. Απῖῖος δαζοιη 11Π1|- σοΠΠΙ πὶ εἰκεῖ, χρῶμαι, μὴ ὑδοίζεν σφᾶς ἐς τῷ νόμιμω, 
4ο, πο ίᾷετα ργοΐψης ςοηιεπηπαηῖ, ὅς πο Ττο- 
ἀδηῖς ἀετειίογος (ξ πποηῇτοης 1{1|5.. 4] ταητῖς 
ἃ ΠΙΘΡΓΙΠαΙ νἹΓῖβ. Ῥυδίῖςο α τάύηθη. ̓ πε ἴλογα 
ἕαείμητ, ἃς Βυιέδιιπι Ρ ΡγΙπλϊ τας οἤογαης, ἴῃ 
ταζασῃς ΡΡΙἰκαέοπς τοςοποϊ Πατομοπη, ρε- 
'ταηξ, απᾶπι ΘρῸ ΠυΠα απ] ἹΠῚς ἱπάιροθο. ᾿ δώ ϑέ δος 

᾿ ἴθι τι ὑα ξ . Ῥογμτίαπι Ἐπὶ ΠῚ. το πὴς οἰγσαπιθοποιε, Ποῖ ἼΩΝ τὐμον ὧν καὶ λύδον ἐ" ἐκ 
ἢπρυπαπι λον ἐξειδιλαθκε [ογππαηι ταςιι- 

πῇ ἐπαίϊατα- 
: Ῥάπιοτς εἶγε- 

τς μη ἐὰν τ τίς ϑδὸν ἢ υὴ εἰ χϑὲς ἜΝ Ἱγ᾿ ἐν μὴ ̓ 

μι κακίας, ΠΝ νον ὧν εάν » οἱ 

“Εν εἶδος Ὁ 

“σώ, , ἴφην; ὃ γὰρ νῶς τῆς τ, ὁ μὴ ὦ : 

τέσίθς κ᾿ ἐλ ΤΩΝ τί ἄνα τΑαρδεδῃ δ. 

“τὰς ἥις ΌΡΗ, τὰ καὶ πατρό: 

ἀΙΠΠπχμπμλ οἴ ἃ 
ἀππθηροβ, ΠΟΠΪα ; 

Ὅοβ. ὕγπα διγοα 
᾿ ὨΈΠῚ. Οὐιδητα : 

. ἄϊιτη ΠΤ ΤΟ 

 Αιἰμααπι ροιβίδους 
᾿ δε τρῆμα ὑπ 

τῶ κομιδῇ νέ γεοι "3, ζω 

ἱ ὅκα δὲ ἄμφω χρυσῶς ἐμφιφορεὺ ς κειμιένεις, ὡς 

Υν ἔνα. Μεσῶν͵ δὲ ἐὐῆνον, καὶ ῆν ἣν. ὃν ἐπ᾽ ἐμοὶ 

τ γοέσϑαι φαδὶ, μῶσαι μὲν. ἐδ᾽ ἀφόεοντό ἦστε 
Ἵ ᾿ ἐντῶνθα " ὃ , υηρίῖες δὲ ἔτι Φωτῶσι. μετατᾶυτα 

ἡ Πολυξέν. ἐπισφαγεί « ἀυτῷς ὁ 

“ἔφη τῷτο εἰγώς σφαγῆναι, 

ἀν τῶν ἜΣ οὐλλ᾿ ἐκῦσαν “ἐπὶ 

ἈΝ, 

Ν᾽" 

τ δήμων, “εἰ 

αὐ τιμαὶ πε οία 7. πηπίμιπι ἐρῶτ' μεγάλω ᾿ [5 ρα ἐν τρίτον ̓ Δ δ ελ Αχρλε Νὴ 
ἴο ἴο. νέο ἀδε Ρς εν : τ διομήν ΣΝ ὑαο νϑίνϑαίνε 

Ἴ 
τό] χα ἐς {Π|-ς ἱπξογιι5 
τοπιροτίδιις 1πτοτπη ΠΠς 

:ΑἸαπλίτατοο εχρο- 
ὃς ΡημοΙε, 

Ἧι διοχουθδὰ:ς 
.Ἶ ὡς : ἘΠῚ τᾶ μάϑ Τ ΟΠ! 15 Οδ᾽ ΠΠυππ παρ ]ς-. ἰἴτοπιηιις Λήμμς Ἐδε ; 

απὶ Πιρετιδπεγο, ΨῈν 4ε 15 ιοτῖτ] ὶ προ τ Ξ ᾿ 

Ὧ {πᾷ ς. 21. πατγάτυτ, αἀάς ὅς ΠῚ ν «τὰ ἐτι ἢ 
μήνίσαντος, γὰξ » ὠπολῷ ταδὶ ' ὥυϑά ποτε 

᾽ ττοι γες 7 Αἰ Πυἀϊτ )ά Πα άος Ἰαϊειαπι ΤΠ λλτος ρῖδε- 
εἴρεραι σαι ίαπι σαἰ απηϊτατὶ5 Οἴβερο ΠῚ ΟΟΒαΡΌΙΕ 

οετᾶ, Ἂ ᾿ξ ἀνὰ δι 
ηιοά Β8 

ἀπὶ 
ς Οτδξεῖς οἤεπεὶ Ἰεῆ ἐδ) ἃ 4υΐδιις Μιιᾷϑ τεπὶ ΠΥ ἐδ " ὀνῥερκιθένεθ τότοις ᾿» ἤμδ μηδὲ ᾿εὨΪΠΊ ἄς : 

Ὑτοίαπι ἀπιρετθοιι Ἢ αν. λα τΆ] ἀν, εἰς εἰς ε εχ  ἰπγᾶγει τι : 

ι: κοινὸν} νίάς ρᾶιι οτάτα δά φὰρ. παι 1δτῖ. οἰό ἑκῦσαν 5 ἐλϑῶσαν ἢς ὅς αἴτεον ΡμΠσῆτ, Ἠε- 
13 εἰ κατοὶπ, τῶν οι. το τῷ τάφε} {οἰΠσος τγαῦϊάς- ὀ τοῖς. ἀὸ αοδείι ᾽ βετάπιφη αἰ σπιπος, νἱ 4, δ 

της ΡΟοῖας, οαῖπ γπᾶπι ἰὐχτα οππὶ ῬΑίγο οἷ νγπαπὶ οᾶρέτε, ἰπτῖ, Ἰος, Ρειο ᾿ 

Ν ᾿ Ψ νὰ πολὺν 

ἴων τιθέμενοι σπονδὰς αἰτῶσιν, ἃς . ἐ 
- 

ἀ44ε Τιγρμῃίος. 

Ἢ 

»"Ἔ, 

ἴχ 



574. ᾿ 
᾿Ὶ Ἵ “ 3 ͵ ͵ὔ 

πολὺν, ἔφη, χρόνον ἐξηπατώμεϑω, πρεσθευο- 
Ν ᾿ - Ν ͵ Ἁ ς 

μενοΐ τὲ πωροῦ τες τρῶως , κοὶ ποιδμενοι τῶς υ- 
Ἀ ᾽ “ ͵ Ἐν - 7 " δ᾽ 

περ αὐτῆς μῶχῶς; ὡς εν τῶ Ιλίῳ ὅσής. ἢ Αι- 

͵ὔ ΕἾ ͵ὔ ἊΝ 8 ε 

γυπῆον τε ᾧκεῖ καὶ τὸν Πρωτέως οἶκον... ὥρπω- 
“ ε -“ Ἰ 2 Ν Δ 9 ὕ -» 

σϑεῖσω ὑπὸ τῷ πάραδος. ἐπεὶ δὲ ἐπιςέυθη τῷ- 
»» “ Ρ) , 

το; ὑπὲρ ἀυτῆς τῆς Τροίως λοιπὸν ἐμωχομεθϑώ» 
ς Ν ᾽ “ ΛΕ" ε Ἷ Ν 

ὡς μὴ αἰσχρῶς ὠπέλί'οιμεν. ἡψώμην καὶ τε- 
ᾧ ᾿ ,ὕ ͵] 7 Ἴ 

τοίρτης ἐρωτήσεως» καὶ ϑαυμώζειν εν εἰτο- 
͵ ἘΑῸΝΣ ᾿ : , τὶ " ; 

σόσδε ἐμξ καὶ τοιώσδε ἄνδρας ἡ Ἑλλῶς ἤνεγκεν». 
Ὰ 

ὁπόσες Ομήρος ἐπὶ τὴν Τροίαν ξυντάτ]ει. ὁ δὲ 

Αχιλλέυς, ἐδὲ οἱ βάρβαροι, ἔφη. πολὺ ἡμῶν ἐ- 

λείπον)ο- ὅτως ἡ γῆ πᾶσω ἀρετῆς ἤνϑήσε. πέμ- 

σί]ον ἠρόμην τί πωϑὼν Ομήρος τὸν πωλαμή- 

δὴν εκ οἶδεν"; ἢ οἷδε μὲν; ἐξοιίρει δὲ τῷ περὶ ὑ- 

μῶν λόγε;; εἰ πωλωμήδης, εἶπεν» ἐς Τροίαν ἐκ 

ἥλϑεν, ἐδὲ Τροίω ἐγένετο" "- ἐπεὶ δὲ εἰνὴρ σοφώ- 

τῶτός " τε καὶ μαχιμώτατος ἀπέθανεν , ὡς 

Οδυσσεῖ ἔδοξεν ἐκ ἐσώγετωι ευτὸν ἐς τὰ ποιή-" 

μώτω Ομηρος, ὡς μὴ τοὶ ὀνείδη «3 οδυσσέως 

ἄδοι. καὶ ἐπολοζφυρόμενος ἐυτῷ ὃ Αχιλλευς, ὡς 

μεγίτῳ τε καὶ κωλλίσῳ, νεωτώτῳ τε καὶ πολε- 

μικωτάτῳ; σωζϑροσύνῃ δὲ ὑπερδωλομένῳ πάν- 

τως". καὶ πο)λὼ ξυμξωλομένῳ ταῖς Μέσωις ἼὍ, 

εἰλλὸ σὺ, ἐφ᾽. Απολλῶνις , σὸ οἷς γορ πρὸς 

σοζ ὃς ἐπιτήδειω,, τῷ τε τάζῷῃς “Ὁ... ὯΝ 

καὶ τὸ ὄγωλμω τῇ παλωμήδες ἀνώλαβε, φεν- 

λως ἐῤῥιμένον. κξτοι δὲ ἐν τῇ Αἰολίδι "“, κατὼ 

Μέϑυμνων φὴν ἐν Λέσξῳ. ταῦτο εἰπῶν; καὶ ἐπὶ 

«πχῶσι τὸ περὶ γεωνίων τὸν ἐκ Πάρε Ἴ, ὠπῆλθϑε 

ξὺν ὠσραπῇ μετρία Ὁ, καὶ γὰρ δὴ) κω ἐὐλεκγου-. 
9. ) ἤν ἊΣ “΄ῸΔκΩ Ἢ ἊΣ Ν τ  ν 

ὄνες ἤθη ῳϑήῆς ἡπίοντο ΄. τοιῶυτῷ μὲν τῶ ἐπὶ 
-“ ͵ 

τῆς νεῶς. 

ΡΗΤ1,. Ο 9 πΑ αν ΕἸ 1,1. «.τό; 

Ὅϊα, τείρομάις ἔα] Π Γυΐτπιιβ, Ἰεραίοβ. Ττοΐαπι 
Πλϊτεθητοβ., Ργδο δι εἰπ5 σαιία ᾿ηΠγπεητεςς 
ἄμππα Ὑ τοῖα εἰϊς οαιτὶ ἐγοάογοπηα8. [ρία τὰ- 
πλθη πῃ Αορυρίο ἄξσεθαιὶπ Ργοῖοὶ ἄοπλο, ἃ 
Ῥατίάς γαρίά. Ῥοϊαμαᾶπι γεγο. οἰπ5 σαὶ [αζ 
{ππλι5 σογτίογθβ, ρα! Ππὶ [8 Ομ Πα} ἀς τρί. 
Ἴτοία ςοπεππδυπηιι5) ΠΟ σαπη ἵσποσηϊηῖα περ 
ἀϊπεάογοιητιθ. Οὐπατίαπη ομαπὶ απο Ποηο πὶ 
αἰαὶ, ππσαις τηϊγαγὶ ἀϊχὶ, απ ἃ τοῦ δς ταητο5 
ψίγοβ νηᾷ δοίαῖο αὐδεοὶα τ]ογῖς, 4ποὲ σοηίγα 
'ὙΤτοίαπη ἴῃ αείοπι ργοάιςῖς Ἠοηπετι5, Αἄ 
μᾶες ΑςΒΙΠ65. πος θαγθαι!. ἱπαπῖξ, τπμΐτο 
ΠΟΌΙ5 οὐδηῦ ἹΠπξεγίογοο: δάθο οὐ] τογγα νἱγσ 
ταῖς ἤογεθας, Οὐυϊπίαπι ργοροίμι “αιδεβιο- 
ποπι: ΠιαΠΙΟΌγεπὶ Εοπλογιβ Ῥαϊαπηο ἀἘΠ1» 
Ἰσπογαῖ. δῃ [ σορπίτιπη Ππαδιιοσῖῦ, Ἰῃ ροοιπα- 
τα ἀε νοῦὶβ οὐπις} 81 Ραϊαπιθάθ5. τοί ροπαῖν, 
αα Ὑτοϊαπι ποθὴ νοηΐτ, πος τρία Τ τοῖα νησμαῖπι 
{π ςεηίδηάα εἢ. Οὐιοπίαπηταπηθη νἱγ [ἅ- 
Ρἰεπειπῆπιιβ., Ὀο]οητις πιαχίτημβ , νὲ ΥἹγΗϊ 
Ῥίαςιῖτ οἴἘ Ἰητογβοζμας, πο ἱπάτισῖς τρίθτη ἴῃ 

Ροοπιαίς Ηοπλογιβ., πὸ ΝΙΥΠῖς ρΡΓΟΌΤΙα.» 
ζᾶποτς οοσαίαγ, Επιηηια Ἰαπιοπίατιβ ΑΟΒΙΣ- 
165. γῇ ππαχι ΠΊΠΠῚ ὅσ ρυϊσεγγιπαπτη . ἱππθηταςα 
1{6Π| ὅς ὈΕΙΠΙτα ατία ππαχίπιο σοηίρίσθπεη, πιο- 
ἀογαείοπο δηϊπηὶ οπιπί δι Ππρογόγεπα, ρἰατῖ- 
ταππλη 6 οἰ Μιιῇς νογίδγηπι5. τι νοσο. ϊ- 
χίξ, ὁ Αροϊίοηὶ, (εἴ εηΐπι (ριοπεῖδιιβ νἱτῖα 
οππιίαρἰοπείδιις φιαςατη ποοοίπει0,) δὲ (δ- 
ΡυΪογαπι οπγα,, ὃς βαίπαπι το βίας Ραϊατηοαϊς 
ἐοδάς ἀεϊοῶδπι. Ιαγοῖ ἀπίοπι ἴῃ Αθο]άς 
εχ Δα ΟΝ ΜειΠγπιπας, Τ 6501} ορριάϊ, ΕΔες 
«ππὶ ἀἰχι οι αἴας ροϊγεμμο απδς δά Δάοἷο- 
(ζεπίοπι Ῥαγίππι ἐροίδης Πιδιεςιῆοι, πηθάϊο- 
οἱ δπίσιιγα ογα}ο., ἀπςοΠΠε, ἰαπι ἐπΐτη ΘΆ}}Σ 
ςαπταπη ἐχογάϊοραηζας. Ἐπ ἢαες αὐἰᾶθπι» 
αἰαῖ ΗΔ. ; ᾿ 

17 πολὲν; ἔφην χρόνον] ἔφη οπιηϊμπι οΟαϊοιπὶ πο ἤγοσμπι Β.- 
ἀε Πἰς το ἢιτα πιι5. ' 

18 Αἰγυπῆόν τε ὥκει» Κϑὶ τὸν Πρωτέως οἶκον 1 Πη11]}4 παδεῦ 
Ἡοτοάοτις [1.1]. κἀς Ηοτοῖς, ἴῃ Ρολείίίαο δ. 10. 

19 τὸν Παλαμήδην ἐκ οἶδεν ] νῖ4ε οδίδσμιατα ἵν δὰ {|. ΠῚ, 

ς. 22. Ποῖ. 2. 
20 εἰ Παλαμήδης εἶπεν γ ἐς Τροίαν ἐκ ἦλθεν) 92 Ὑροία ἐ- 

γίνετο 1 πΕΠῚΡΕ εο; φυοα ΡαΪαηιε ας ΠΕ ἃ ΠΊΕ ΠΕΙῸ 40 ο- 
ΤΊΕΓΠΠῚ 9 {Π| 64Π|(δητοητίαπι ΟΥ̓Δ ΟΟΥΠῚ ΠΟΠΉΜΠΕ ἃ Τ6) 
ποὴ [17εἰ πίοθν γοίδπι οὐπάδητες Θγᾶεσος Ῥα]απησάθπ: 
αυῖθι5 σοπίγαϊσοηϑ 184 ρτοξετε ΑΟΒΠΠ65, μσς ΠδῚ νο θηθ : 
δάδο σοτειπὶ Πξ ἡ Ραϊαπιοάε5 1π οχογοῖσα. Οτδεςσοτιπι 
χὰ Ὑτοϊᾶπὶ ἔιεγίς., νε πε ἐρ [πὶ φυϊάοπὶ Ὑγοίδπι ΟΧΌΤς ἧς 
ΤαΔΡῚ5 ΠΟΥ ΠΠΊ. δὐς δῇ 

21 ἐνὴρ σοφώτατος } ν1άε ἢ, ς,12. 4ε 60) δὲ ἥν σοφίω πᾶσα, 
αἀάς Ἠδγοῖςα ἱπ Ραίαρροα.. ᾿ 

21 ὡς Ὀδυσσεῖ ἔδοξεν 1 νἱά. {, Δά ς, 12. ὃς 116]. ς; 22. Δά4ε 
Ἠετοῖς ἴπ βαἑπρδαε, ᾿ 

23 σωφροσύνη δὲ ὑπερδαλομένῳ πάντας } Υἱά, Ρίλτοη, ἄς 

ΡᾺΡ]. 110, ΨῚΠ. Ὑ, 11. Ρ. 522. 
24. ξυμξαλομένῳ ταὶς Μέρρος] ἢφ (, 0860. 12: δὲ ὃν Μέσον 

γδὶ νἱά, ποῖβῖα, 
ἊΨ 

25 τῇ τε τάφε ἐπιμελήϑητι ] ἡμοὰ γε ργαεβπιπι ὅτ Ὁ 
᾿Ἀρο]]οπῖο, παγγάτις ᾧ, ο. 13. 

6 κέϊΐται δὲ ἐν τῇ Διολίδι 1 πιαητξες ταις σοπίγα! οἷς 
εἶδ.) 4ιἱ ἴπ [Κ6θ00. 1η(] 4 ἐΕραΐταπι νοϊμης, νι, αα Πδ. ΠΣ, 
Ὁ. 22.ὩΟΓ, 2. 

27 τοὶ περὶ νεανίαν τὸν ἐκ Πώεε 1 ἄς αυίδιις ἤιρτας. ἜΝ 

28 ξὺν ὠςρακῇ μετρίᾳ 1 Πὼ ΤαΠΊ ]1οἢ. ἄς πιγβοτῖῖς Αε- 
ΒγΡι. [δέϊ. 11, ς, 4... Ἠογοῖθι5 ἴῃ ἀρρδτίτίοπίθη ἐτθειτ πῦρ 
ὀξύροπον. Ἶ ᾽ 

᾽ 29. ὠλεκτρυόνες ἤδη ῳϑὴς ὕσῆοτο 4110 τε ΠΊροτε, ἡ ἡ εἶδος 
ἰηβτσατ, ἀϊίρατγετε (ρεέεγα (οἰ δας Ἔπεας Ο3Ζβειις ΤΠεορῆγ. 
Ρ.23. μα γῶν ἀνέσχεν ἥλιος χρὴ τὸ φώσμα δυωλύέτωι: 8ὶς νπι- 
Ὁγας Ἀρυά Βγορεετ, Π18.1Ψ.. εἰ. 7. ἡ 

Νοέϊε θάραε Κέγρμπγ. ΝΝον εἰατ ας ἐδόται ὀρ»εὗται, 
Ἐγγαὶ ὅδ᾽ αὐϊοέϊα (εγϑεγης Τρ68 [ἔγα. 

Τα {μεδεγεξ ἰερος ΤιεΙδιαεα κά βαρ, τομεγεὶς 
Νὸς θεξἐηεμγ - θεξξρε772 πιαηρεα γεοφΉ (6: ογείε, 

δὲς ΟἸδυιδίαπιις ἀε νπιρτα ΤΒεο ἀσῆϊ, 
Ῥιχὴ; δ᾽ ἀἤίαις θὴοϊ»τδ ΠΝ 

Ρἰυτα Μαγάημς Ὁ εἰτο 48 8επι ἜΣΟΙ]. ξμιτ, ςΟ]]Θρίτν 

Ιμάθ΄ 



᾿ 
ν᾿ 

͵ 

᾿ 

ἱ Ἰορμῖαλε Πυά 15 σγατα]ατὶ ἀἰχιει 

᾿ δεναὶς ρεάώϊῥμς ἐμ βεγδ,, 

τὰν 7.8) ΑΡΟΥΡΟΝΈΕΙ 

ερ. ΧΥΠ. ξιὰς ΠΕ ἱποτοῆτις ταν Πογίογιιπι ἐθπΊ- 
ῥόγα 4π0 Ατβοπαο ἴῃ τοῖα Ογϑθςῖα Ποιηϊηὶ- 
Ὀὲ5 τπαχίτη {πη ἐρεαιεηξοϑ, οπὶ σοπερητίο- 
τὸ πιαήδτη ἃ παιὶ ἴῃ ΔΠῪ δαίςοηάϊς. (τη: 
᾿ς ργοςοίπῆςε αἰ !χιαητπι,, εογαπι 41: Ρῃ1- 
Ἰοίορι ας ορετὰπὶ παιαγεηῖ σοι ρ] γα ΟὈιος 
παθυΐε, ὅς αϊάξιη αα Ριγάθθαπι ἀεςεπάφηζοδ, 

, ἀμοτγαπι αἰ! αἱ πιιάαζῖ5 φογρουθα5 (0115 ΔΘ 
{δ ἐχροπεδαηξ, (εἰ ΘΙ πῇ δζαγπηι ἀρὰ Ατμ6- 
πἰοπίος Πἀς5 Παρταπο πιῆ.) 4111 ἀὐζεῖη 16- 
σοηα!5 Πδτίβ που πη δεῦδηῦ, 41} ογάπάο [δίς ὄχτ 
Ἐγςοθαηξ, Αἰ ἀεπίαις ἀϊραταδαπε. Νεπιο 
ἀμίσπι!ρίαη ργδοζουῖθαῖ, νεγαπὶ οπιηεβ ΔΡοΙ- 
Ἰοηΐτιπ ἀσποίζομτεβ. οἰπΠὶ Ε0 ΓΟΠογ ΓΟ ὈΔη ΕΓ. 
Ιφεείσιις ἐπὶ (αἰ αταθαητ, Δαοϊοίςεηζεϑ απο- 
αμς ἀδσοπι {ππι] εἰ ΟὈ]ατί, ΡΕΓΜΙπογιδπη, ἰῃ- 
φιίεδαης, ̓ ἴπι. φἀ ἀγοοίη πλδήτι5 τεπἀςηζέϑ, 
ποβίποῦο δα Ρίγαδοιπιὶ σοπζοπάθθρτημϑ, δά 
τε ἰη Ἰοηΐατι παυιίραταγ. Ηὸος ἰρίε Πιαπιαηῖ- 
ἤϊπε Πηζερίς, (διε νοΠμοπΊθητογ 115 ἀς ρἢ110- 

Ν Ἢ 

[ιν τν, δι τι ἐς Ἐριθαιμίοπμν ἐρδεναι αν, τ μι, 
᾿ ἀἰλυυ5 ἀπτοπι Αἰ Πεπἰεη[δι5 δα ΠοΙτγα νίψυς.» 

τόνου, ξοπηροτὰ ποτε γεσερίαπι, νε ΡΟΠΒοοΪαπηδείο- 

᾿ ο βοια ἃς (Δοτίβοία, ργάδιΐο αἴτεγο (βετίβεῖο, ἰμ1 
εἰαείοποπι ἸηΠίτιαπε, Ιάαις ἴῃ Αείξυϊαρὶ! 
φγατίαίη, ἐἴαη1). πάπα, “απ 11 ΑΓ ΠΣ ΕΧ 
Ἐριάδαγο γεηϊθηῖο . ἰαπῃ ρεγαξθὶς τὴν Πε 5. 
(ὐοἰηρί τὲς δζοπὶ πορίοεεις, ' Ἀροϊοπίο 
δάμαρδίογαης, πόσαις ἱρίς πιαϊουὶ εὐγάδ ἔπε Βρα ΕΠ Ο ΘΟΘΠΕΣ ΡΉΝΟΥ νοῦν 

4 

᾿ΘΑΡ, ΧΥ ΤΙ. αὶ μυξηρίων πιγίξοηϊα, Βὲς ἐπι! ρὶ αὶ. 
Βούα ἰατη οὐ[οτιιαίηπι Το. Μριτῆο ἐς 5Δοὐ; Εἰεἰμῆῖπ; (8, ό, 
πεπιρο δα δυιτιπιηὶ τοπιροτα μοδε Ἰρ:θμβοραιίο δὲ ἀιςϊ- 
ἔπ ; δατάπιπο νεἴο θη ̓ Απιμεβοτίοης, ἄμοπιτ [ροπάεγα 
ψοϊμης Κοπαπουμπη οι ἐπι δ τί, μικροὶ μυξήριο [ατ δύρις 
ἔπι πιαϊοτὰ ἴπ Βοοαέοπιοηθπι ἱποίάογεπ, ΐ ἀπριῆο νεῖ 
ϑεριεπιδτὶ ποῆτο τείροηάος: τ τ μα 

᾿ ἐς τὸ ὥφυ] ρίας Ατβδηας ἱηξε Πρ!» πξίνθε βθδιηίανὸ ὃΡ5 
᾿ δένασεμς [5 πιατὶς οἰπόξεις δ Ια οδατν πο προσμεμὶπ' 

ἐἔνον τῇ ἰόλεὶ γ ΟἸΠῚ πόλις Ῥοτίμϑ εἴϊει ἐξημμένη. τῷ Πειρομέ- 

Ὁ» ὑτ Παρ εἰ ΡΒ] πτάτοἢ,. νῖτα Ρετὶ οἷ, ᾿ 
Πειραιζ δὲ 1 νυ]ρατὶ μαδεπὲ Φάληρο δὲ : ξοττυρὲα ταδοη 

τοϊδὶ {14 Ἰοϑεο νι. Οαοπιοάο επίπι εχ βήγαξεο ἃ ντθ ἐπὶ 
εοπίοπάοηθ.) βῥαίοεῥμπα επηείδς οουζύογα ροτυίς, ααΐδις 
ἀπο ἴηι ὃς ουπιτατίά να οὐδε ἰΐοτ, Ῥυδθτεγθα ρᾷμ]ο ΒΟΙῈ, 
ἴητεῦ ἐο8 7 4 

Πειραιῶ (δι 
4. γυμνοὶ ἐϑέροντο] ἡιϊαἰϊα εχ εΓεἰεί ξο] εΓαπιῖβ Ογπίςῖϑ ἴη- 

ῥΠπὶῖς. ξαπιΠἸαγία., 8:ς ἀς Βιοβοης Ογπίςο 1» δοτεμ Π1ο- 
δοη. ΝῚ, 23: ϑέρες » ἐπὶ ψάμμῳ ξζεςῆς ἐκυλυδῶτο; δὶς δὲ 
ἀε ΟὙπιποίορ 5 ΡῬΙΪηΐις ὙΠ, 2. εος εγμόρεὶ ; “γερὶς 4ἷ5 

Ἶ Ἐν 

ΠΡῚ εἴτε ζεῖ... Ργο Φώληρω ἰτά4ιις δὶ 

τϑ ἐνήλιον, ταϊς Αϑήναίζοις πείεῖο οὰγ, τῇ ἧς ἀρᾶιῃ ἴο, 

Μεέϊιεπις ργοάιφαῦ, αᾷ ργοδδηάμηι ἱπ ΑἹ ἴσα ᾧρ ἐπάεπεὲ 
[οἹὲ αἰϊδτιιπηηιιπι ἀπιόεηιπ) 16) Ἐόται α- Αἰάς, ς. 3. π᾿: 

᾿οαπὶ ἤσπ᾿ ἀπιοοπίτατοη!, [εὰ Δοίτιις βεγιίούοπι ἢϊς {ρεϑεξ 
Ῥ αἰ οπγατιις,, πιϊπῖπιε ἀπιοθπιπι, δὲ αἰ το δῥαπείαε ἐχέγ- 
οοπάδο πιλτου ἘΠῚ ργας δ ογεῖ ΡΒ ΟΡ 5. δὶς πεπηρὲ δι" 

5. ἀοίοτι δῖε. ΘΟ τις. αιιοηιέ ἐλιιπηπαὶ αὶ ἰπ δά τορίοπα τοπῖριι 
: ἀμέδρηηὶ βαργαμεζωρειογε, δὲ 1,2. νὰ ρήλνρ» ρ)γιὶγ δὲ {ὲ 

φαίογίς ἱροογαγμοία τηδ ποῖοι 
ὯΙ 

6 ἐκείνην 1 οὐΐις πεπιρε ἵπ δογοροῖ Ατμοηϊοπίιιπι ἐἐπ]5 ἡ 
Ῥίμπι, ειοτιπι πιᾶγοβ, Ροῦ Ὠμπλοη ξρπιϊπειπι, ἰυγάγε ἴη- 

οἱ οδυϊι ξαϑει ΑΡΟΙ]οπῖΟ, ἰυτιοπιιπὶ πηοπεῖο γ φαΐ 

ἀξηἀηπὶ ραξαι! ἐ πῇ πιλὶῖς Ἰοροτο Φωληρόθεν.. 

ΤΥ ΑΛΝΈΝΝ 51 5. τ τς 

κίαι ( Αἰ, 510. ρος ἢ Ν 
ΝΗ, δὲ τὸν Πειρωιῷ ἐσπλέυσάς περὶ μυφηρίων' 
“ “ -“ “ , 

ὥρων ὁτὲ Αϑηναῖοι πολυανϑρωποτώτω Ἐλλη-. 
ἕ ͵ ΕΓ. Μ Ω ΝἿ -“" Ψ » 

γῶν πρώτηεσιν. οὐνηεὶ ξυντείνας πὸ τῆς νεῶς ἐς 
ΟΛΆ ΕῚ τ Ν Ἷ »" - 
τὸ ὠσυ΄, προϊὼν δὲ πολλοῖς τῶν Φιλοσοφεν- 

͵ ΔΝ ἈΝ κα ἧς 
τῶν ἐνετύγχανε, Πειραιᾷ ᾿ δὲ κωτιξσίν"ς ὧν οἱ 
εἰν ν ῥὰ 4 Ν ᾿ Ν ΤᾺ} 
μὲν γυμνοὶ ἐϑέροντο » καὶ γὰρ τὸ μετοπῶρον 
3. “ " ἀλξῦνν, ὁ 
ἐυήλιον τοῖς Αϑηναίοις", οἱ δὲ ἐς βιξλίων ἐσπε- 

Ὡὖ 3 Ὗ ͵ὔ ᾽ν ᾿ ἕξ ννγ 

δοαζον; οἵδ᾽ ἀπὸ φόμωτος ἤσκηντὸ, οἱ δὲ ἤφλζον. 
δ ἢ Ἀν τὰν ᾿ Ρ ᾽ 
παρῃεὶ δὲ ἐδεὶς ἄὐυτον, ἀλλὼ τεκμηρούμενοι πάν-: 

δϑ "- “7. ἫΣΞ “ “ :, 

πες ὡς εἰή Απολλωνιὸς ξυνανες ρέζοντό τε καὶ 
γον ἈΣ Ὰ ΑΥ ΣΥΝ 3 δε ὦ Ν 

ἡσπαζοντὸ χαίροντες. γέανίσκοι δὲ ὁ ξ δέκα πε- 
ῃ ἜΑ ΕΜ ΔΝ »Ὄ ΨΕ 

ϑατυχέντες ὠυτῷ, νη τὴν Αϑηνᾶν ἐκείνην “ἐφα.- 
Υ Ψ Ὁἢ Ὁ εν 

σῶν: ἀνώτείνωντες τὰς χεῖρως ἐς τήν εἰκρόπολιν, 
ΡῚ Ὁ 3 ἦῳ δ δέ ΗΝ ͵ 

ἡμεῖς ἄρτι ἐς Πειροιιῶ ἐδαδίζομεν, πλευσόμενοι 
3 4 Α ,ὕ ς δὲ Π ἣν, δὴν χξ “ 
ἐς Ἰωγίων πῶρα σε. ὁ ὁε ὠπεόέχετο ὠυτῶν, Καὶ 

ξυγ χαίρειν ἔφη φιλοσοζξσιν: ον, 

ΠΥ οἘοὸουλ προ ον Η, ὃν δὴ Ἐπιδαυρίων ή ἡμέρα" τὸ δὲ Ἐπὶ- 
ΠΤ ἢ 

ΠΕΣ ΜΝ χὰ ὌῸ ταῖν δαγν δαυρκα" μετα προσῥησίν τε καὶ ἱερεϊὠ᾽ δὲυ- 
ΡΉΣ τ 2. ἢ ΣΝ ΨῈ 

β0 ᾿ εἰν. Τηνώιοις σῶώτρλον ἐπὶ Θυσίᾳ δευτέ- 

ΚΝ 5.) ς κι, πῇ Ἰ) ῥῴ- τατὶ ὁὲ ἐνόμισων Ασκληπιβ ἐνέκο, ὅτι δὴ 
ιν δ ᾿ 
ἐμύησαν ὠυτον, ἡκοντώ Ἐπιδωυρόϑεν., ὀιγὲ μυςη-. 
ΑΘ Σ ἤλοι ἀν ΕΟ ΌΝ ἢ Ὁ ἢ 

ῥίων. ΠΩ, δὲ ἡ πολλοὶ τῷ μυέσιθαι, πε- 
ὩΣ ῷ ΑΝ 
λώνιον εἰ χὸν» καὶ τὸτ' ἐρτέδαζον δ τὸν ἃ 

᾿ Τὼ ν 

[ΟἹ] τε πη ποῃ εἴ, ν146 ποῖδτα ἱπέ. ΝἼΙ, 12. ὅς κὰ Ηεγοῖςα ῥγοΐέ- 
ίαο. ϑιπιῖ!τα ἐχοπιρία μαδο5 ἱπ 110. Ὑ. δι 29. π,3. Πδ.0 1; 
ς, 9. ἢ.2. [160 Ὑ1Π1: ς,. χό. πὶ 4ι 

ΟΑΡ. ΧΥΠΠῚ, 1 Ἐκιδαυρίων ἡ ἡμέρω  ἢς ἀϊδξιις οἐξ- 
ὑπι5 τιν ετίοδαπι ἀϊεθ, 41 ̓ ποϊάοδατίη ΧΧῚΙ πιεπῆς, Κα- 
τϊοηεπι ἃς ποπηϊπίκ ὃς ξε[πϊ ἱρ[δ ἱπ[ςαιιςπεῖθι5 γράαῖς ΡΏΙο- 
ἢγαῖιϑ ὃς Ραπίαπ: Οοτιπιηίας. Ρ' ὅ9. ἡηά4ο αἰιαδ ἀρπά ΡΗΙο- 
[γατήπι Γεααμπες (δ οδίοιιγα ὀρείπιε ἐχρίίςεϑ. 

2 φὰ δὲ Επιδώυρια 1 εἰΠρῇς ρεφοροπιίοηῖς κωτοὶ; νεῖ ἐὲνε 
τίπωσις Ρτὸ τοῖς ἐπιδαυρίοις, ντ ἴευ[ις πὲ πος ξεῆο, 6ΠῸ Βε- 
ἔα, ηιὰ6 (δαϊιμπταν, Οὐοἀ αιαπηιῖ5 νιΐρατα πὲ ἃς νὶχκ 
Ὀδίετιμδείοπδ ἀρ ῃιπὶ» ῥυίογεβ ταπτοπ ἔπ απῖς ἰπιεγργείεβ. " 
γε] Εἰίαπι [τὰ ἘΧΡ ἰσασὶ ροτο : τὰ δὲ Ἐπιδάυρια τῶντα" 
γεςοίοη ᾿ΐς ροπᾶτιν, ομπὶ [επεηξία ἀε[οτιρεϊοπεπι ἰρίαπι» 
Βαδειπέ, ᾿ 

ἃ μετὰ έρόσρησίν τὲ κρῖ ἱεξεϊω Ἴ ρὲτ Ἱρόσρῆσιν 1πιο Πρ: [ο- 
θππεῖς ΠΟΙΆ ΠΙΔΠΟΠΕΠῚ 4118 ἱπίτίατίο Ρεγαρεδατιγ. ἐπιφώ- 
γημώ νοοδατιτ Ηοίγ οπΐο 7 1] οἰαπὶ γογδα προσρήσεως ἴετ- 
ἀδυῖτ: κόγξ ὀμπαξγ ἰησυϊς,, ἐξιφῴνημα τοῖς τετελεσμένοϊς: 
Ηϑὲς πρόσρησις τοῖδα το ἰὨττίατι0 Ρεγάσοδατας ἀἰο ρτίπια πγ- 
[ποτίογαπι, ν, Μετ, Εἰθαπη. ς, ΧΙ, Αἀ ξαπὶ νοτο [Δοτιβοία 
ἀίσάἥιςο [ρεέξαθαπὲ ναγία, πα χίπι6 δμωμαν ἢ ἊΝ 
ὃ, 7. δίποσις ποίξεῦ ἱεῤεῖω δ ϊξ, ὦ ΡΤ κν Πἢ 
ΠΑ. δὲυρο δίντερον Ἰεροράμπι εἴς οἰ πὶ πιοηθοτδὲ Μειΐ- 
[5 ΕἸἰσυΐπ, οαρ. 29. 84 οπιπος οσάϊξες ἐοηΐδητίαπε. ἰπ 
δένῥογ Πδ Οβὰϑ εἰ δέυτερον ἱερί,, αἰϊὰς ξηϊπὶ δὶς Ιάεπὶ ἀϊ- 
ἔοταν, Νεπῖρα δέυρο ̓ ς ὙΝδΝ ΡόδΙ ρῖο εἰς δξυρο Ποταπι 
[εππΐχας ΡΠ οΠγατι ἢ ΒΡΗ͂Σ δὲν ἐο, ἢ, 6, νέης δά δοταϊοπιὶ ΡΗΪ- 
ἰοῆται, πιοτρπῖ ἔα ΑἸπεπίεπῆβιις, ΡΟ ᾿ηϊτ αι ΟΠ 6 ΠῚ» 
ὅ186 Ἱερείοὶς δ προσρήσει Εἷς Πρπίβοαίιγ, ἀϊε ρτίπιά Ρετα- 
ἔϊαπιν ἰξουπάϊς [οΓ ΠΟ 5 ἐπ᾿ δε ο πο πὶ ἴα οἐΐαια ἢ Ἐρι- 
ἀδυτιϊσ ἀθπῦο ἱπ|ίειιότε, πος εἴ μνῶν ἐπὶ ϑυσίᾳ δευτέρος 
ῥγαεμλ (βογηβοίην νοεῖ» {ἴω2ε {δοηεριά!ν 7) ἐριξείαγει ὦ ν 

2 μᾶλλον 

κ 



π6 ΡΗ͂Ι: ΟΠ ΑΕΤ 5 ΒΕ ΝΥ ΤᾺ 
ΙΣ ΛΥΤΗΝ ω ͵ « ΝᾺ , 

μᾶλλον, ἢ τὸ ὠπελιϑεῖν τετελεσ μένοι. ὁ δὲ ζυνέ- 
᾿ Ϊ͵ “-“ 2 Ψ 4 Ἂ 

ΤῊΝ μὲν ὠυτοῖς ἄυθϑις ἐλεγεν» ἐκέλευσε δὲ 

πρὸς τοῖς ἱεροῖς τότε γίγνεσθαι καὶ γεὶρ εἰυτὸς 

μή σν σὺ ἐδὲ ἱεροφάντηξ᾽ ἐκ ἐσελετο οβ χεῦ 

τὰ ἱεροὶ, » μὴ γὰρ ἄν ποτε μυῆσωι γόητω", μὴ δὲ 

τὴν Ἐλευσίγω εἰνοὶ ζει ἼΝ τι: μὴ ΔΝ το 

δαιμόνιω". ὁ δὲ Απολλῶνιος ἐδὲν ὑπὸ τέτων ἥτ- 

.. ἃ χ Ὰ γ " 4 "Ἐ " 

τῶν ὠὐυτ γενομέενος» “πῶ, ἐφη 710 μέγιφον». ὧν 

᾽ Ν " “ ν -ῳῃ ὃ 

ἐγὼ ἐγκληϑ εἰην ΟΝ. εἰρηκοις » ὅτι σέρι τῆς τελέ- 

» ΌΝ νὴ ͵ Ἵ εἶ δὲ ἐ Ἁ ᾿ 

τῆς πλείω ἡ συ δὴ Ἢ εγώ ὃε ὡς πῶρα σῸ 

Φώτερον ἐμαυτὲ μυησόμενος ἦλθον. ἐπαινεσάν- 

Τῶν δὲ τῶν παρόντων ὡς ἐῤῥωμένως καὶ ἡϊευ αν 

πλησίως ἰυτῷ ὠπεκρίνωτο Βγ, μὲν Ἱεροφωντής 

ἐπειδὴ ἡ πρν ἀυτὸν καὶ ἢγλ6 τοῖς πολλοῖς ἐδό- 

κεῖ Τιατν. μετέδαλε τῷ τόνε, καὶ μυϑβ, Ἐζη, 

σοφὺς γάρ τις ἥκειν ἔοικας" ὁ δὲ Ἀπολλώνιος, 

, βυησομίε: ἔφη; ἄυϑις, μυήσει δέ με ὁ δεῖνω" 

σρήσασαι χρώμενος ἐς τὸν μετ᾽ ἐκεῖνον Ἱεροφείν- 

τὴν» ὃς μετὼ ἡ τέρα ἔ ἐτη τῷ ἱερϑ π “ἣν 

ὁ ἈΝ δὲ ἢ διωτρ, θὰ 

ἈΠῈΝ γενέσθαι Ἧ ἢ: τῷ ἀνδρὶ, ἶ ἢ "ἢ Ξ 

πάσας, ἐ)λὰ τὲς ἀνωγκαίας τε καὶ περὶ μεγά- 
,ὔ ᾿ 

λων σπεδασϑείσας. τῆν Π δὴ πρῶτην διοίλε- 

ξιν. ἐπειδὴ φιλοϑύτας τες Αϑηναίς 

πὲρ ἱ ἱερῶν δὶ ᾿ ἐν οὐ , καὶ ὡς ὧν τις ἐς τῷ ἑκώσωῳ 

ἴδεν » ὑ- 

τῶν Θεῶν ὀἐκειον» καὶ “πηνίνω τῆς ἡμέρας ὅτε καὶ 

Ἀ , Ἀ , ΝΥ ίς 

γυκτὸς, ἥ ϑυοι, ή σπένδοι, ἡ εὐχοιτο. κῴὶι βι- 

εὐ δῇ ΓΝ 

δλίω Απολλωνίᾳ ̓  προφυχεῖν ἐσὶν.» ἐν ᾧ ταῦτῳ 

Ἶ " “ » ΝΛ ᾿- ᾿ ͵ νὰ 

τῇ ἑώυτξ Φωνῇ ἢ ἐκδιδώσποι. διῆλθε δὲ τἄυτω 
ἜΡΩΣ “ ΠΡΉΞΩΝ, σοφία Ἐν 72 

Αϑήνῃσι, πρῶτον μὲν ὑπὲρ σοφίας εἰυτᾷ τε κά- 
Ἢ , Ὗς ,ὔ τῶν 

κείνων: εἶτ᾽ ἐλέγχων τὸν ἱεροφάντην, δὲ ἃ βλω- 

᾽ ἐ ΔΎ ΕῚ ὍΡΑ “3 ἯΙ εΑ) "ἦν 

σζϑημως τὲ κυ οὐμοσως εἰπε. τι γῶρ ετι ῳή- 

9η τὸ δωιμόγιω ᾿ μὴ καϑιεἰρὸν εἴνωι τὸν φιλοσο- 
Ἂν μὲ ς Ν } 

ᾧϑντα ὅπως οἱ “εοὶ “ερωπευτεοι: 

ς ὁ δὲ ἱεροφάντης ἢ ἴτὰ ἀϊότας ημὶ ἱπίτία ας ΠῚ ἃς 80 εχ 
Ἰηβίτυτο Μετ. ϑᾳοτι Εἰειῆπ, 64Ρ.12. 

6 μὴ γὰρ ἄν ποτα μυῆσας γόητα] ἜΠΡΑΟ ΚΛ ἢ κυρ 

πιᾶρὶ ,) Ρτδοβιρίατογθθ, {πρὶ Δ Πίϑ5 (λεγῖθ ἐχ οἱ : 1ΙΔεπὶ 

ει ς, 20. 
7 μὴ καϑαρῷ τῷ ὁ δαιμόνια ] ἷ. 6. αυΐ οῃ τ ογεροάοχηδι 

διωτιιέγια Ὠϊς γος αἰἠπείραε πΟμ Ἰα ϑὶς ὃς ξεν δικεμό- 
για ἀςοῖριο Α ἐξ, ΣΧΥ͂ΤΙ, 1. γε [δ η [65 ἢ ονέρινσσι δε(ιοτα, γερο 
γε ρ νη εν Ρόγοστίπαπι, ἀππιοίατδ Ῥαυλατα: ΟΠ ἀἰπορογες 
νεῖ ρος αυσάτπ ἀϊέϊα αὐ ΑΡοΐδο]ο πηΐπιις αυδάναι, Ηΐπς 
δε ραι]ο ΡΟΙ καινὴν διδαχὴν νοςδῃζ, ὃζ τοὶ Ἐν νιδιδα- 

χὰς ξενὸς ηαοηις Βαδες Ἠεῦτ, ΧΙ, ὅτ νὸν ξενίξεσϑοα 
1 ειτὶ σὰρ ἴΝ. Βεςατεῖς ρῃγαῇϑ εῸ (Ὡπία, οροϊα, ςᾶρ. 
14. πος. ᾿ς. δι γα! απο ἄο ϑοοταῖι γὸς τῷ διοίμέον νεῷ α1οἱ- 
ταῦ πῇ ΠΡ. ΥΠῚ. ς, 7. {εζοι, Ἡϊης μεῖο ἀραά, νεῖοτος 80- 

ογατὶ, κων δομαόνεα {ΓΒ οπτδ5.7. ΠΟΙ αἰ ζδγμοντον ποῖος, {εὰ 

ΟΝ 472 ῤεοίοφ ἐπ), ν εἰ το ᾿σὶσ πο πη ἱπτοῖ!τρι. ϑαΐτοπι αἀἰξοττε 
Βος Ῥτοδατ ἴοςὰς Ρίατουις ἴῃ ΑροΙ. Ρ 17. Ο τα ϑοογάζεθ: 
ἤτον, ὑτξ δοκιμόνιοε μὴν νομίζει πρὶ ἄγματα εἶνμε δαίμονος δὶ 

) Πὰ 

1. 1ν. οτ8.9. 

Πμι8Π1 νὰ ἱπϊεἰατὶ ας οάογαπς. [ρίς δσζοπ (Ὁ 
οἴιπη {ΠΠ|5 110 τειπβοίε ταγίις ςΟΠΟσαξιΓιτ 
αἰχιτ, τὰ γεγο [4οτῖβ ὀρόγατη ἄτα ἱμΠΠτ, (6 
ΘΠΙΠῚ Τρίπ| αποαας ν6]16 ΤΠ1 141]. Ατμοϊεῖς 
(Δοτοόγιτη ἀπε 65. εἰπ| δα (Δόγα δαἀτηξεγε». 
ἔλ5 ἐπίῖπὶ {{0| Ππαιῖ εἴα ἱποαηταίογεπι ἱπ|τ1ὰ- 
τα, πααπε ΕἰεαΠηεπι ρατείβοετε εἰ 41| ριιτιβ 
1π τοις αἰππὶς ποη εἴει. ΑΡοΙ]οηΐε5 γεῖΘ 
ΠΪΒ1] ργόρίεγοα ἀηίπιο πιδρὶς5 ἀθἰ ἐέδι15., ΠηαχΙ- 
ΤΊΠΠῚ., ἸΏ 1, ΦΟΣΙΠῚ, ΠΠΟΓΕΠῚ ἀρ Ἢ ροίς 
ἢπι ἐρο, Ποπάλιπὶ ἀἰϊχιθι ὁ πεηρε ἀποα ρίατα, 

᾿ ἐς [π|π||5 οσῸ “απ ταὶρίς ςοσῃοίςζαπη: ἃς αὦ 
τε τλΠπΊθη τἀ ΠΟ ΠΔΠῚ [ΠΕ [ιρίουτίοτοπι ᾿π| Πα Π- 

ἄϊτι5 αὐςοήλπη. (ΟΟΙΪαἀαηεδιῖβ δυιζε πὶ Θ1Π1» 
Ῥγδεί ΠΕ θι15, αποα ἐογείτεῦ ἅς. Ῥτουτίς ἄεςε- 
τοῦ ζπὶ ππαχίπης, Γοροπαϊῇοι: (ἀσγοτηπι ᾿ὅπ- 
εἰτε5, εο σποά [ιοτῖς ΘαΠῚ ἀΓοΘῃϑ ῬΑΓΏΠΙ ῥτγο- 
Ῥαϊαπι ἐβο ν ἢ Ορ 5 ραιγαῇςς νἱάεγοῖ τα, 1 ἘΝ 
ὈΙτΟ νόσοι πιμζαιε., ᾿πΙτίατα ἰρίτατ, Ἰδηυϊτῦ 
ἐΠ5) Υἱγ 6ΠὶΠὶ (ρίθηϑ ἐβξε νἱάοτῖ5,.Ὁ τε τι 
Ἀρο!!δηϊας. Ἰηϊπαίσου σογίο, ἀἰχίε, ἀείποερθ,. 
ταϊτἰαδὶτ αὐτοπη τις σαί ἐηῖο ἀοῇι Ἰδῃδηϑ ἔπο- 
ςεἤατιιτη εἱ (Δογοσιπτι δητ ἴτε πη, χα] ροΙϊ ἡπὰ- 
τοῦ ἱπάς ἀΠΠος τΕΠΊρΡὶο ριαεβαῖς. 

ἶτα5 ΡΙ ΓΙ Ππγὰ5 ἔΠ{ ΓΛ Π1}8 αἷς, ΠῚ ταπ θη ο-: 
ΠΠΠ65 [ἢ ΠἸττογα5 ΠΊΪΠΙΙτΘ γοίαταβ. (ξἀ τηαχί πε ᾿ 
ποςο[ατίας ὅς 4 γεδιις σταυϊογίθιις Πα ταβ ταῃ-᾿ 
ταπι, Ἐτ ΡΥ πιὰ αυϊάσπη ἀϊΠοτγίαίίοης, ασποηίαπι. 
Αἰμοπίοπίος ΓΟ ρίοίος οἰόποιιετας, ἀεἰλοπῆ- 
εἰΐβ ἐρίτ, 410 πλοάο οἰ 15 [60 φοπιβηἰ ξητοΓ 
αοας 61 ἀμ ποίὶῖς τεπιροτς, γε  [Δογ  ΠοαΥ!, 
γε] [ἰθατὶ, νοὶ Πιρρ]ῖςα εἴοπος οὔοιτὶ ἔας οἴει, 
Ργοῆαγαις [Ἰθ 6 115 Αροϊοηὶ!, 1 ἴῃ 610 γεγηδτ᾽ 
εἰ ἀϊαϊοέϊο παος οἀοοίς. [ΙΠογαΐς ὔτεπα 
ἄς ταἸΐδιις τοδιις ἀριιὰ Ατίνοπαβ, ρείπιμπι ας 
ἄδπι πος μα, ἸΡίαγιιηιδ βρίεπια 14 ἃ!“ 
δηπηι ραταγθε; τατηνε (Δογόγιηι ΕἸξι ΗΠ ογιιτ 
ΘΗ Ιτομὴ το Δα ρογοΓ Οὗ 68, ΠΠς ΡΤ ας 
ΤΊΠΙΔ1 δὲ ὀρργοδιΐμιτι. (μπηπηαπηαμο Ἰηίοιει- 
4Π| {101 οὈϊοσογαῖ, Οἱι5 οηῖπι δάϊθις, ΠΤ 
τεῦ, ραγαμα ἴδηι οἵα ἴηι τεδιις ἀἰυϊπὶ5., αὶ, να 
Ῥεὶν ΕἸ!ρ!οίς. ςοἱοπάϊ Πηξ, ογααϊτς ρἤοπάοτοι} 

εερτςς -οεοςοὶςς 
ΠΩΣ ἐκ ἐσον ἐκὃν δαμόνια μὴ φής με »δενομέξειν πρὶ δι. 
δάσκειν ᾿ ἐτ᾽ ὧν κροινοὸν ἔτε παλατοὶ » δἰλλ᾽ ἂν δωτα γιά γ μίζῳ 

κατοὶ τὸν σὸν λόγον “--- εἰ δὲ κρὶ διωμόγια νομίζω; το δαύμνν . 

νας δήπε πολλὴ ἐνώγκη γομοίδειν μέ ἐσιν. Νεπιρε ἄϑεον 80. 
στατοπὶ οἶδε δαιιογἝγιι5. ΘΘἰ ΠῚ ΔΙΑ ΡΆΓΟΓ.). 401 εχ μος ἱρίο., 
αυοά διωεμόνιο; πρώγμωτο φάτ Ὃ αϊςατοτν, Ε464ι18 κοανοὶ ἴῃ. 

Ἐδῆετο. (οι μη Βι ΓᾺ ὅφοες ἄοτο εαϊποίτν 
(ζ: Ἵ ᾿ς ὐὸ 

ΟΑΡ. ΧΙΧ α ̓φιλοϑύτας τὰς ̓Αϑηναίας] δεισιδαιμονεσία 
ξύς νοσεῖ Ὥρον, {πτίρτον ἄχ κατείδωλον τρόλιν, 

2 πηνίκω τῆς ἠμέρας ] αἰζοείπτεη ἰς Ργεαροταβ αι πὸ.» 
ΟΕΓοτιαυὶς ας [ρρεν, Βεγοῖθιις εἰγτ4 φρρεγζαϊθϑ ίλςτα ἀθ.-- 
ςεγπεης υἱὰ, Πιοβοη, [μλετῖ, ὙΠ, 33, δά άε ἤιρτὰ αἰ φῖα ἐ10. ἴς 
ςΑρ.16. 

3 βιρλίῳ Απϑλλωνίς εἰυΐάο 
᾿ τῇ ἑαυτῇ φωνῇ ] Ἀ. ς. Τί 

επὶπὶ εχ Οαρροδαοῖα Αρο]οπίης, 
118.111. ς, 4ι, 

5 τι δερεμόνμε ] Υἱά, αἀ φὰρ, ρτβες, ποιλῖαι ἡὰ 

ζυπιάις 

ππδηεῖο 6. ΠΙ|. ς, 41. 
Πρ ρδάοοιιπι, Ὑγαπεηῇς 
ἣν 

Ἔτ, δα ἀξ ποιατα ἢ, δά 

᾿ μαπι δ ἀἰίρυαείοπες ΔαΓΟΠΊ, Αἰπεηὶς αρ. ΧΙΧ, 



' 

ΣΝ 

Ἄβηῖ να, ᾿ς 

-᾿-- 

ων ΑΔΡΟΙΓΟΝΙΙ 

τοῦ, αὐοϊοίσθης ἀπραίατοηὶ ἱπεεγεγαξ ὑΠ01115 
Ρίαμς, ἄγαιο ἰτὰ νασο ΠαδΙτις Ἰαχυ οἰ 5, νὰ 
ἴῃ “ΟΠ ΠΙΏ11|5 ἀππι ἰαήςοϑ οἱΠῚ Πλ4ΖΙ5 ἈΡΡΟηΘ- 
Ὀαηεαγ οποία ἀπαπάοαϊέ. Ἐταγ δυζειηυ 
φαῖτια οἱ (οτογτγά, σεηϊςς αὐ ΑἸςϊπομτη τείογο- 
δας, ἸγΠ15 ποίρίτεμ, ΡΠμαδαςοῖτ. Ἐξάς ΠΡὰ- 
ἄπο φυϊάςτη ΔρΟΪοηπις ἀϊριταδας, ργαθςῖ- 
Ῥίεθαζαια νι πὸ ἐχ βόςι]ο {Π|0, 4μο ᾿ϊθατιλπι. 
εἴϊει, διδογοίιν (ς ἃ Ἰητερίπη ΠΠπἃ ὅς {ΠΠ ατιῖπι 
ΤΙῖς [Ὀυπαύογαν, (ὐππησιιο ἀἰχιῆξε δηίαβ αο- 
ὅς ῥόοιο {|| αἰηροηάας, αἴ ἐὰ εχ ρατία 
ὅπ δηΐὰ εἴε ᾿Ιθαπάιιπι, νὰ αι γα  Ππιε Πο- 
γηϊηθ5. Ῥοςα]ηπι οτὶ δἀπηοιοάηξ, Δ4ο]είςθης 
ΟΥ̓ΔΓΙΟΠΘΠΊ φΔο[ἶπη0 ΘΒ Ὁ ἀζαις ἱπτεπηρε- 
τὸ Ἰητογρο ΠΔπἶς. ἽΓΠΏς ΤΠ ΕιΠὶ ΠΕ τὰς 1116 
θοπτα, τπαμῖς, μας πο ΟΠ ταΠ16 114 ΔΕῆς]5, (οἀ 
ἀλοιηοη,, 41 τς ἱπίςίμπι ἀρῖς. Νώτρε ἀδ6- 
τποηϊδοιπὶ ἵς οἴϊε δἀο]οςσοης πείςιςθαῦ5 τίάς- 
Βατεπίπι, Οὗ αι ΠΟπΊΟ αἸτπ5 τίάογες,, [π]- 
τΌσας ἴῃ Ῥἱογαταπὶ τ απὶ νογεοδαξ,, σπὶ Ἠα]- 
[Δ Τὰδεῆδι. ταυία : ἱπτογάμπη Τξοὰπη ἰρίδ ἰο- 

γ"- Θ᾿ ἄς ̓ ϊδαηοηΐδιις Βιοίοπάῖς ἀπίρινια- 

Ι 
ι 

ἀμιοθάγιγ, ἀιὶ ταπιασαί. Ριμαδαπίαιε ρίοτ-ς 
ἄας δ τὰ ομπὶ ἱπυιεηζετο Ἰαίσιπα ἱτηρς] 1: ἂὲ 
6 ἃ ἀδειῆοης ἀσοθατιν, Ποηιιθ ἐὰ ραίταγα. 
Ὁ Ιουδα θαταν., απαὸ τὰπι ἀπόσις Ῥγοΐογαθ. 
ἐου ποῦς. (πὶ γετὸ τη σὰ Ἰητπο σίας 
Ἀρο!οηΐας,πιοεουοίας ἤπια ας ἱγαςηάα5 νο- 
(5 δτεσας ἀδοπίοη, νὰ (οΙθαῦ αὶ ρΙογαης 
ΕΑ ΟΣ ὑπ κὐρδι . 1πταδάτηας 18 ἀἀοϊείξεπ-. 
τοπὶ ἀϊπαἤπγαπι, πὲς τη ὙΠῈ πὴ Αἰπιπὶ ἱπυιδίτι- 
τσαπλ πιογία πη. ΑΡΟΙΟηΙΟ δαξοπὶ νὰ {δῦ- 
ἈΠ ΟΥ̓}. ζαἰ τἀ τιπ αὰς ὅς πηρυάφητοιη, 

ΑἸΠψαα εἴτις σθηογβ νἹΠ 5 ἸηΠρποπι ἀοπλΐπιις 
ἕοίοε.. οαπὶ Ποπιαςο εἰ ἁἰοηποηζε ὅς νὰ 
ἔρμο αἴϊχὰο οαϊτο αἀἰοοάοηθε Ῥγαεοὶριοητὲ ς 
Πατιαπι, ἀἰϊχις, εἴα ἀρ ςαη, ππαπιὶ ἀο- 

᾿ς, ΧΧ, τ μαζενόμων ἄσωμα ὙΌ1ὅὸ ΟΠΠα5 Ἀμαξό- 
γοπτ, ὅδζ τὰ ΔΠΠερατ εχ ῬῃΠοβγατο ποίῖγο Ἐγαῆπιις 

ὉΒ Ια. Ρ. 461. μὰ Πδὶ νεἰῖς ποπάμιπι [Ἀτῖ5 τ οπιρογτιπι 
Ὧδι οὔδε ἔαΠι5. μαζονόμων τἀπιεπ ἄσμώ ἔοττε ἱεροηΔυπι ἀϊοῖτ, 
ἘΠῚ επίπι μαζόνομα, ργΑοβταπάδς ἰάποθβ., 4 δι15 τὶ δι οϊπξ 
Ῥιδεςεάςπιε ἀδρες5 Ιϑυτίοτος ἐπ βογε ΘΆΠτΩΓν ν ποτιιῆι, ἘΠ 
έοπι πιοτίτο ἐπι σι πὴ οι: ἈΠΟ αἰρίηὶ νἱἀθεὰγ σοηγπιδης 

ἀυπὶ μαφονόμα ἀρροποβδης, οαη οδατιγ, αεπιὰἀάιο Δι πὴ 605 
ἴηξεῦ σδηταηάμτη ρίογάσιιε σοθπδε οἕποῖα ; ΟὈΠΠῸ αἰ οι πιϊι5 
εχ ἀεἰϊπεάτίοης σοποΐ Ὑτίήιαϊ ΕἸ οηΐ5., ἀρια Ρειγοπιῖπι. 
Ταιῖθιι5 νεγὸ σφητίοῖβ σηἶδο ὅς ἰχυτίδ ἀεάϊτος. το ερτατὰ» 
ποημεπί πα πτηπὶ» αιιοπιᾶάπτο ἀϊτιπὶ Ῥίττα οἱ πηὲ ΠΟΥ 4 ΠῚ», 
φιοὰ ὅς ἱρίε οἱ πὶ πιο πὶ ἐρῖ Πες, σε εδγαδαπξ ἰὴ ἐπιμυλίω 
ἐϑη. νά. ΡΙατατοῖ. ϑγπιροῖ, ρ.157.ἄλει μύλα ἄλει χϑὴ γεὶρ ἵἔτιτ- 
τακὸς ὠλεῖ μεγώλας Μιτυλήνας βασιλεὺς : ἃς Πα] Οδτιπιι- 
[8 ἴῃ αἱτῖ5 μυτυίπιο ἀϊ σδητῖ οἷς πιο Τοτιῖπι», ΡΙΠοτπι, πάυτά- 
ταπὶ», ἀς αυΐδι5 ΡΟ χ ΠῸ. Ψ1Ι, σαρ. 3. δ. 8. Ατἰδοῆαθας 18. 
ΧΙΝ, Ρ.διβ. Βυΐατῃ. δα Ο ἀγη; γ΄. πιϊπίητε ἀπ δ᾽ ἘοΠη, 

2 τὸν ξένον τῷ Οδυσσέως ] πδητῖο εἶπ Οάγῆεαςε Ἡοηιοῖ, 
Η΄. δὲ Θ᾽. Ραἤηπι, ἮΝ Ὰ νι 

3. καὶ σπένδειν κατὰ τὸ ἃς 1 4πγοῦρ ἰηϊο Πτρῖτ»). ἢν ὁ. ἀα ρα 
ποτηρίε γ 4υα οὐπὶ Ἰϊτος δοςίρετεπε ρτίοῦοβ ἱπξογργεϊο » 
ταῖγας 4 σσηβιπουὶ οςςαποπεπι ἀεάϊξ. ΕΠ ἀἴιτεπι πος ἐχ 
Ῥγιβαροσαθ εἰληι ῥτάσοορτίς {γι οἱ ςῖ8: [1π 115 ἐηϊπὶ ἰπ 

" 

᾿ Ὑ τᾷ εἶτι5 ῬογρΕγτγί 5 Ῥ' 2οο. ςρηΐετ, σπονδεὶς ποι 

ΤΥΑΝΕΝ5195, 157 

δ δὲ ἐυτῷ περὶ τῷ σπένδειν παρέ-. 
τύχε μὲν τῷ λόγῳ μμειροίκιον τῶν εἱδρῶν, ἕτως 

ὥσελγὲς νομιζόμενον, ὡς γενέσθαι ποτὲ καὶ 
μωζονόμων ὥσμα τ᾿ πατρὶς δὲ ἀυτῷῶ Κέρκυρα ἥν, 

καὶ ἐς Αλχίνεν ἀνέφερε» τὸν ξέγον τϑ οδυσσέως", 
τὸν Φαίακω. καὶ διήει μὲν δὴ ὃ Αἰπτολλώνιος περὲ 
ΡΥ. ͵ ΝᾺ πο νὰ 

τῷ σπένδειν, - ἐκέλευε δὲ μηδὲ πίνειν τῷ ποτηρίᾳῃ 
π - » ᾿ » ν 4 

Ο ΟΥΣΤΕ» φυλάτίειν δὲ ἀυτὸ τοῖς 9 εοῖς ἄχραντον τα 
Ἂ τιν τὰ Δ, ψχ. ἐλ δώ τὰ 95 Ρ ᾿ς 
καὶ ἄποτον. ἐπεὶ δὲ καὶ ὦτω ἐκέλευσε τῷ “Ζότη- 

Ἕ 

ρίῳ ποιεῖσιθιμμί» καὶ σπένδειν κατὰ τὸ ἐς". «ἀφ᾿ 
ὃ. μέρες ἥκιξα πίνεσιν ἄνθρωποι, τὸ μειράκιον 
κατεσκέδωσε τῷ λόγα πλωτύν τε 'καὶ ἀσελγῆ 
γέλωτῶ. ὃ δὲ, ἀναξλέψας ἐς ἀυτον ΠῚ Μη ΥᾺΝ 

ταῦτα ὑδρίζεις »Οὐἰδὰ ὃ δαίμων ἃς ἐλαύνει σεὼς 

εἰδότι. ἐλελήθει δὲ ἄρα δωιμονῶν τὸ μειρδίκκιογ» 

ἐγέλα τε γοφ ἐφ᾽ οἷς ἐδὲὶς ἕτερος. καὶ "μμετέξα- 
ξαλεν ἐς τὸ κλώειν. αἰτίαν εἰς ἔχον: διεχέγετά 
τε πρὸς ἑαυτὸν, καὶ ἧδε. χαὶ οἱ μὲν πολλὰ τὴν 
γεότητω σπκιρτῶσαν ὦοντο ἐκφέρειν εἰυτο ἐς ταῦ... 

Το" ὅδ᾽ ὑπεκρίνετο ἄρω τῷ δωΐρονι Ἔ, καὶ ἐδόκες, 
σπαροινεῖνν δ ἐπαρῴώνει τότε. δρῶντος τε ἐς ἀυτὸ 

18 Απολλωνίω- δεέδουμκύτως τὲ καὶ ὀργίλως ζᾧω-Ἅ 
γοὺς ἠζδίοι τὸ εἴδωλον, ὁπόσαι κλαομένων τε καὶ 
φρεξλεμένων εἰσίν, ἀφέξεσιϑαί τε τῷ μειρωκίς 
ὦμνυ, καὶ μηδενὶ ἀνθρώπῳ ἐμπεσεῖσιθωι. τῷ 
δὲ, οἷον δεσπότε πρὸς εἰνδρώποδον ποικίλον", 
πωνβργόν τε. καὶ ὠνοοιδὲς., "οὶ τοὺ τοιουῦητω. ξὺν 
ὀργῇ λέγοντος. καὶ κελέυοντος ὠυτῷ ζὺν τεκ μή-. 
βίῳ ὠπωλκάτισθαι 3 ΤῸ δεῖγω, ἔφη, καταξα λων 

3 ἘΕΘΤΡΟΥΓΙΠΘ αι εἴσϑαςε τοῖς 
θεοῖς κατοὶ τὸ ἧς τῶν ἐκπωμώτων, πο ἢος πθὶ νο με Ῥγ- 
τᾶ σογαπι ῬΟΓΡΉντίμ5 ρυταςν φηοί {ἐδ αγρρέρη 4 ελερρ γήρᾳ Τὲς 
κι οἰ γελοία ξ7᾽ οὐγηοφῆηεις ατίν ἐδτς 4γά!ο. Ἐπ νετθα εἷπο: ἐπ 
γεῦϑεν γιὸς ἡνίτετο τιμῶν τὸς Θεβς, κὰν ὑμνεῖν τῇ μιυσικῇ, [πι- 

Ἐρτεντ ριῖο. Ἀξεξεγο Ἔρὸ δά γειιεγεπείαπι Ὀ11ς Βαβεπάαπι, ο οὐἰτα σι ῥυγίγατεπι. Νεῆιρε απ ρα πᾶο Ὠῖς φυδῇ ομἕ- Ἂν , ὁ Ἀ κά υἷος 6 ἔρνος ἕω ἡ ἜῸΣ τι ΤΑ͂Ό Ὁ Ὁ ἘΞ ΜΝ τὶ ΐ 
» αφόνς Ἐεηπίηαὸ 'π δοπεῖα 1Πτε ]Π1ρῖτ, Ἐγὰσ. ΥΑτατ διδεπάα ῥᾶτε ῥοτίοπίδ, εὰ Ρατῖξ γ 4118 4τή εξ, ΠΡατὸ 

4118 μαφονόμον ὕεινὸς 4ιλϊ ἃ {ΕΓ} 5 [ιοςτηξεῖδ,, ῬταοοΙρίτ 9 θυ Πἴδπιὶ Εἰ ΠΟΠΊ πος ο5 Δ ἀπιοιογα 
Ῥτδος αι Ι ο πῸπ  οΐθπο, 
Ὠεα τ ἔλϑ οΠἸ ΠΊ εἰ γε εοτιιη ἐπὶ 115 Βοπηπίδυ(ηις ῬΕΥπιϊτο 
τάτιγ νΠις : ἡπαπιταβοηεπι ΡγεΠασογδεῖ τεάάιηι Ῥγαεςσεριῖ, 
ἃς ρ[{οἴδιις ἴᾺ οτῖς πῸΠ ριηαπαϊς. με γδὲρ δεῖν τὰ ὠντὰ τετά- 
'χϑόά Θεοῖς κὶὶ ἀνϑεώποις ἀριὰ ΤΑ δτείαπη Πρ. ὙΠ, ἔς, εὰ 
ἐὺ τάπιοη Ῥογρ ΒΥ ΤΙ ἘΧΡ συμ ἐπὶ δδορταιις τιήρετ Ἁ. 

ἀςἐτίτ5, ἰ σε Τὸ οὐἱθ εαπὶ ῬοτρηγτΙὶ Ἐιρ Ὲ νἹ φατε, ἐρΠιπὶ 
ἘΠΙΠῚ (γπιδο]ιγῆν τὰ ΠτιΠΊ ἘΧ ῬΗΣοθτατὸ ποῆτγὸ ΔΙΤοραιήε, 
. ἅἃἪ'. ὑπεκρίνετο ὥρα τῷ δαίμον,  βείδις βάεδας ὡς Ἰοφαξ-. 
Ῥαῖιτγ, 46 αιιᾶς ἃ ἀλεπιοπα ἱπιρε] δ αειτ. Ἡοοἤιρὶα ἴξῃς: 
ἴω ὀδοϊλτγεδας Πι δια πεῖαΐη ὑχοκριτὴς [16. ΠῚ. ς, 38. ῷ 

ς ποικίλον 1 Πρηίβοας βογίωεη ὅζπ δοπαπι βατγιοίῃ διϊαπὴ 
ἀςοιρίταγ, 9816 πεῖπηρο Ργοπη οι ειπὶ γοοδῖ Νερεαῆης ἀροιδ 
ἈσοἰοΒγ!ηπῃ Ῥγόπι, νἱηξτὸ : ν, 207, 

τις - χὰι παραινέσαι γέ δοι 
ἴ ϑέλν τῷ λῶξα, καΐπτερ ὄντι "ποικίλῳ 
Ἠίας ἐχρ!!ςαηάιιπ|; χαϊα πὶ πολυποίχιλος σοφία τῷ Θεὲ δρυὰ 
Ἀβοϊοϊωπη, 

3, εὐγδριοίνε 



ο ΠΟ ΡΗΙΕ 8 Ὑ1ΈἘΔλ 
32 ) ᾿ “ δνκ ᾿ 

ἀνδοιώντω- δείξας τινοὶ τῶν περὶ τὴν βασίλειον 
ὙῚ ἮΝ » 5. ἘΠ ἣ ἥτε 

φσοών". πρὸς ἡ ταῦτῳ ἐπράτηετο. ἐπεὶ δὲ ὁ ἐγ- 
δ λα Ἴ. ἐς ΦΥ͂ Ν ᾿ ἊΝ 
γιοὺς ὑπεκινήκγη πρῶτον, εἰτωδπεσε;, τὸν μὲν 9.ο-- 
Ε' νι ΟἾΣ ,͵ὔ ΓΥΥΑΓΜΗΝΤῚ ὔ ἔριδα ἜΨ 

θυθον τὸν ἐπὶ τότῳ;, κωὶ ὡς ἐκρότήσων ὑπὸ 9 ἀυ- 
ἢ "7 ,ὔ Χ ἡ ν . 

μωτος; τί ὧν τις γρεώζοι; τὸ δὲ μεἰροίκκιον ; ὧσ- 
ΡΥ ἢ δῷ : 

τῇ κέν τὰς τε ὀφϑαλμεὲς ἔτρχψε: 

καὶ πι: τὰς εἰυγεὶς τῷ ἡλίᾳ ἐδ ὠἰδῷ τε 

Ὶ 

χέρ; τε ἐκ ἔτι ὈΝΝ: ἔδρα βξῴατον βλέπε 

ὴ εἰ ῥα μμονε οα ἐκόχρητοι ἡ με ἘΝ ἴ 

αὐαηδιον Ὡς τῶν ληδίων"7 εἶ κι ἡ τ 
εἴ 

Φωρίδνρ". ἦν ἔρωϊα, ἤἦλϑεν ἀυχρμὲ κ ἿΝ γον ̓ 

καὶ ἐς τὸ τῷ Αποϊλωνίῃ ἤθη ἀπεδύσατο, ᾿ ὗ 

τ δὲ λέγεται τιὰ Διῤνυσίων Αϑής 
ᾧ δ 

Ὧν» ΠΜὴΣ σοιείτο; σφίσιν ἐν ἅρᾷ τϑ Ανϑεςηριῶ-. 

γος΄. ὁ πω βωρδθς. ψὰ έδνι καὶ 

Αἰδεηϊεηίε5 ΡΟΓΓΙΟΙΙ5 5 ΠΟΠΠΗΪ]51 ἴῃ Δτπεπ. ᾿Ἀες, ςοπιπγθε. 

πιογατ Μίοιγί, Π18.1. ς.3. βαρ 8 νἱάθτας τὶ ἀοξε ἀϊΠρόα- 
ἔϊαπι ἐα., οὐΐπ5 ἢἰς πἰσπέϊο. Απίε ῥογείσις Ἔξγε νδὶ ἴφας β8-᾿ 

᾿ τιδε. Βαμίαπ. Δαεῖς, ̓ Στοωὶ δὲ σιν ἀπὸ τῶν πυλῶν εἰς κερώ“ 
μικὸν ) Γ" ἐικόνες πε ὠντῶν χαλκας, ὶ ἃς. 

ν χλανιδίων οὶ τῶν λῃδίων ] χλανίδιον Ηεΐγςἢ. ἐεάδιὶ ἱμά- 

τιον λεπῆὸν» ἔς ὅς ΡΟ] χ, Ὑπαε ὅς ρᾶτος αι λήδηον. δι, 

. ἀπε νΟΧ οἰ πὶ οσσαγγῖε ΓΠταρίῃ, 118,11. σγείορε δ ἅπ. ρτὸ 
φᾷ πιαία ποππι}}1} οοάἀὰ, ἢ, 1. πυλν ιίας ᾿εξξῖο 'π 5.Π0]. 
“ἜἌοπι: οδυῖα,, Εδλάσπι [οξλῖο ἀερτγαιιατα ἱπ Αἰβεπαεὶ “ποις 
ςοάϊςος ἱγτερίεγαϊ, νὰ οδίογμαι Οαίδιδ οΠις ̓φἀ Π|6.Ἱ. ς.16. 
ἘΠῚ δυιζεπὶ λήδιον νεῖ ληδὰρ ριον ν Εἰ ππεπέμπι γ εἰ θέε ἐυτελὲς, νεἰ 

4ε{{ἡπειεηι.» ϑερινὸνγ νἴ το δι ξἰήδαν, αἰΐααε γογοες Οστγαπι- 

πιλτιοῖ » ἢ. 6. λεπήηότατον, 404} δ5 ντεγθη τιν ΔΕ πίτιΟ ἐεπιτς 
Ῥοτε ἀεἰϊςεῖ, πθ σγϑυῖς Ἰπ οι πιδεγεῦ, 4 τε ἀτὰπΊ ἔρίγαπεί- 
τηὺ οχοϊάογοτ δυγάπι. Ἐσἤατἢ, δὰ Ηὸ τ. Οὐ ΑΝ, Ρ. πὶ, 
437. λήδιον ἐτηικῶς λεῖον τι πρριβόλομον οἰκέϊον τοῖς τευφῶσι: 
γ1 ὅς ἴπ εο σεπεγε (οι πιῇ Πὶ ἐχςε γε εχ Αἰβεπαεο αὐ άϊε, 
Νοα πη] 9680. ΚοΠῖ; λήδιω πος ἴοτο τὼ ἀπὸ λώνψ. λεξτό- 

Ατὰμια ἀάεσ πὸπ ἀϊποτία ποῆτο, 
χλανίδιω κοὴρ ληδιώ Ὁ εἷδ ἡτιᾶ5 ὀϑόνας νοσαί 4111 ποίξεῦ 5. 
τότ ὑφάσματα νεγαΐ, 

ἀ6 4υῖδεῖ5 ποίατὰ νἱάς χὰ Π0.1, αν, Οδίουαπι ἐράεπι ἡμᾶ 
ποῖξετ τϑτίοπε Αὐἰπορῇ, αὐδ. ρ. 575. Ρῖ νί4ε ϑ.δοῖ. 864 
δι 1Ππ4 οδίεγιαπάμτη, Ἐτ λήδιον ἴοτ τεροτιτὶ ναὶ ληδοώ- 
ριον» ἀραιὰ Ατἰβορἤαποπι; 51 4Απ| δός, ὅζ ληΐδιον ἀρ, Ἡε(γ “ἢ. 
ἅ Ατδεηδειπι [10. ἈΠῚ. ροοτὶ ἰσόξίοπεπι σο(, δεῖς. 
ἃς Ὑγατίβ δι. ξαπεθαπειν 7 εἶπε Βαϊ ἐπὶ ληδίων αποά Γειῖ- 
θυΐητας. ἀν ΣΝ 

ὃ συδωρίδος Ἴ συξαρὶς ρτῸ γν πιονίδες . ἴγθαγίεῖ- 
ΟἸλΠῚ ἀυτ6 1 [ὐχιιπὶ ἃς πιο ΠΠ|π|6 ΠῚ 1 ΡΓΟ τ δ πὶ 51: πο- 
ταπι. Ρ]Δπ6 βεπηῖπϑ Ρηγαῆβ ἱπέ σᾶρ, 27. ΔΝ οΙς βγοοερ, 
ΠῚ 11. 

9 τρίξωνος  ῥαἠἠεεννι τμδοῦρλεαπ, σκαρί ἃπί- 
» 4ιπὶ ΡΠ οίοροβ εχ δαγόα δι ραΜὲο ποιατῖν Ν᾿ 

Ἶ ὙΠΗΣ 

ΟΔ». ΧΧΙ. ἂν ὥρα τῷ Ανϑεφησιῶνος ἢ πεῖπρε ΒεΙδΙ πὰ 
(4 Αἰπεητϊθηίες Διονύσιος» αἱ Ἰτοτὰ θὲ γρο. τοπΊροτε ἴῃ θγόε, αἷ-- 

τετὰ ἀμεον: μμδς ἴῃ ἀργίς ) θἰθηγήα ἅπας ἀϊδια, Πᾶες ὑκν αν 

ὉΠ 6. δείξας τινὰ τῶν περὶ σὴν δόσε ἘΣ Ν δ ζητὸ ἀριὰ ὴς 

1. 1ν.-ς. 20. 21. 

ἢ Ἰρηδηϑ ἐχ Πατειίς αιαπάδηι., αιΔς6 βογίϊςιπη 
ΤΡ ΙΑΙΉ,, ἰπχία (014ΠῚ {πὰ ραίγα αηαιῦ, βἴπθιο- 
Ὀδηΐ. Ῥοϊαιιαμη Ἰρίταν ρυίππσπι ἡ! ἀοτῇ, ἢι- 
ταυιῖε Αἰ υαητί:η ἤατα, πᾶς σοποϊαϊε, απαπ- 
{15 64 ΠῚ ΟὟ ΓΕΠΊ ΘΧΟΥΤ5. ΠῚ ἐπινο ; απδη- 
τι5 Δαπη ΓΑ ΠΓ αΠῚ ρἰαιίπ5, αποίποάο ἀείς!-, 
θεγο ααῖς ροῆις ὁ ΑἀοΪοίςςῃϑ διζοππ, τἀπαμᾶπι 
ξ (οπποῖ Θχο Γατ5. οςαΐος τεγεθαῖ, ἃς νετίας 

[1 ἹΠΓΠΟΥΘΏΓΗΓ, ἐοηξαίης. . Νος ἰητεπηρὸ- 
ΤΠ ἈΠΉΡ ΝΣ, νἱάδθατας » πόας Ρογατθαῖο 
αἰρεξξα : νεγηπῚ δα ἔπαττι το τς ἸΠἀοἴοπι, πο 
ΑἸΙΤΟΥ «ιᾶπὶ Ὦ τηράϊςα ζατηΘητΟ νίῃς. {ππΠ|ετ. 

οὗ ἈΠ Ὁ ν ἀε- Ῥοίιτα ἀμζεπι ἰαοπᾶ τπ 0] 
[ικατῖσ ας τοῖα Ἰυχα, 
ΡΙοχα5 εἰς ρα πὶ. ἄξηας ἃ, 
Το9 τοιππι σομηρο μεν, 

Ὡ"» 
ἰὼν ἡ ἐμ 

εν τον ἰιοπῖ ἀϊείτυ 

ἰς ἰκατανου καὶ ἀπ σΔηαΠΊ, 
18 Υ οφαϊα δειγαροοἀϊα αὐ 
[ε ἸΠμθηΗς ΠῚ ἐθῶν αὦ (ξεπδτη 86- 

Ἢ ΠῚ 
ἀΠῚ ΔΙ ΠῚ Τα εἦὰ κὐπ: «ὐἰεδιάια 

» ὙῈ2 
οὶ ς ολεσλ οσεηδρῶνδς. δέ ἔξι κατ᾽ 

: χρτ᾽ ἀγρες Διονύσια, απδ ες 

ς ἐΡΉδΣ Νᾶπι ἀε βεγθ ἰός 

Ὑ]ΟΤ2Ε772 ΣΕΥ [ξοας χυαπι 
πιεπίε οεἰεδγαῖα φεῤοβετία; 

γις ποηίπο; γί 5.Π0]. «ἃ Ἀρβᾶζ- 
ογο. τοβατε, ὅζ κοινῶς ἡ ϑλή ἑορτὴ 

2 "ϑον ἡν εν: ἴῃ ἰρῆν δεμόναυλός ἀἰσεῦδαι ΗΣ 

ΠΝ νπα ἱπβοτεδατα, νὲ δυναδιόν, ν᾽ ἀτδα ρατέδ. 
Ῥϊοπιεάες Θγαπηπιβεῖς, Π}. 1]. Π8Ρ.1: ὃς [16,11]. ς. 
τὰ πηοπ ἰσο ΡῈΓ μονωδιμὸς ἡ ζ βοΐ ἐαμέπέα ἐπεοπδι πποϊίπι. μηὶ 
νοχ δρια ΡΙάτόπεπι 110. ΝἹ. 
δίων ςοπιγδαίη “μη μ οΑΠΙΙΟ 
τιμῆς δος πὰ 
ποθαπέ, πὸ οἰἠπὶ “βοτο ααϊᾷεπι, Ατ 
δὴ χοροληδάσκαλος Τὸν προ τὴς 

γόμενον ἐώσεΐ συγχορέ ἀμ ντν 
3. μελόποϊας 1 ̓τα]ε 

πιοῖο, 

νι}: 
5 ΠΙΪ ΠΟΥ ΠῚ ἘΡΟΥΝΙ σχσμαῖε 

αὗται Ἴϑη κοὶ πάϑη κοὶ πξαξεις , νῖ 
Τ οἷ; σοπίοτ. 1 Βυ οη σεν δ. 1. ο. 

43. ΗΝ (ΔΠιΘη ἱπὶ Ρὴ ῃ Ρι ᾿γῤγεῤνπος {, πιοάμ]ο5 5 ηος 
νοσε αἰρέϊαβαπί, ΠαΠῚ γεβὸ οπιθη δ γεγθιπὶ ὠκεόζο 

» δεῖ!!ς, Ματεϊίααε [4]- 
ἐατίοπιθιις Δ Π δ τι) φιὰ ἐς Οχ, (ετεσυπι δια ο π ίσεπα 
νι. που[πμιι5. 

Πογάτμαν, 

“-- πα. 

(ΟἹ ς τϑάϊο5 οῸ5 βεάϊεδαι, Ριάοζε, «μοά ὀπηπος.. 
τπροίιι πάντων. ἐς ἐυτὸ ἐφραμῥμγών. ὠσελ. ΠΣ 

αἵ, κατὰ μέρος. δὲ Πιϑοίγιω; Χόες μέν 

ἐν νοσττπτσεννς 

πὸ ὧν 

τς τα 

τλνακνολκαι το πω ριον τι 



{ω1ν0 γι 

Ἡογαγιιπι τηἰίεγοπε ΝΥΠΙρΠαγπθιηια ἃ 
ΒαςοΠάτγιιη τοργδείδηιαίίοποβ., ἐάπῃ απ! οὶ 
οὗ τοι ΘὈἤπραϊε, ἀτηὰς ἀοίηϊες., ἀἰχις, 54- 
Ἰαυαῖη!5 ἰπαγα τπθ! ΠΙΠ16 αἰ ἰς ΓοΥΌῈ15 ν!τ 8, 
41 οἰ οςουδυοτιπε. 8 οπὶπι 1δοομίςα., 
ᾳιαοάατη Πσες οἴϊες (Ἰταῖῖο, επρα ΒΕΙΪδξογος! 
᾿84 Βεϊϊπτα θηϊπὶθχογοθηλίηὶ, ἰρίε αιοαπονο- 
Βιοηγ (ΑἸτατοπ., δ1η. δυο πΊ0} 115 εἴ, ἃ 
ἡ ξεπιίηθοβ πος το παῖς, σα ἐς τγοραοῖβ 
ἀϊςαια ὃ πεαϊὶς Ἑπίπι οοηίγα Μεάος, Ρεγίαίας, 
[ξ4 ςοηίτα νοβ ἰρίος. Πιδίἤεης, ἢ μἰ5. αὶ ἐὰ 
Ῥοίπογιηῖ ἀθίουιογες πτου!5. Οὐοςοζαίωνο- 
Ὅο, ἴασις ριγρατα 1Π8. δε τρίἃ ε ογοσο τιπέξιγα 
νπάς νοδὶς ὃ ΝΘήπα ἐπι ΑΟΠαγΠΘμ[15 ΡᾶρτΙ5 

ΑΒ ΠΟ ΝΤΥῚΙ ΤΥΎΥ͂ΑΝΕΝΘΒ1 8. τ9 
οἷν δ’ ΝᾺ ε ᾿ 

λογίας". ταὶ μὲν ὡς ὥροιι, τῶ δὲ ὡς νύμφαι» τὼ δὲ 
ε , Ἵ ὐχλν. ἃ ͵ , 

ὡς βάκχαι πράτ]εσιν "ὃς ἐπίπληξιν τετῳ κώτε- 
3 ᾽ ͵ ᾿ 

ση: καί πάυσωσϑε, εἶπεν, ἐξορχεμενοι τες Σα-- 
Νὰ ἐὰμ Ἵ ᾽ 

λαμινίως ἡ, καὶ πολλὲς ετερδς κείμενες ἐγωθὲς 

, ᾿ ν ᾿ »Ἢ » 

ἄνδρας. εἰ μὲν γοὶρ Λακωνική ταῦτα ὀρχησις ὅν 

ἔυγε οἱ σρωτιῶτοοι » γυμνάζεσϑε γαῶρ πῦλεμω; 
" , , ΊΣΕΕ Ἁ Δ 92, Ν "“ 

καὶ ξυνορχιήσομιοοι. εἰ δὲ ἀπωλῆ, καὶ ἐς τὸ θῆ- 
-“ κ “ ν 

τ λυ σπευδεσα, τί φῶπερὶ τῶν τροπαίων; καὶ γάρ 
“ἦν "ἢ ΧΝ με νος ΜΠ Ἂν 
κατὰ Μήδων ταῦτω., ἢ Περσῶν, καϑ' ὑμῶν δὲ 

ἐσήξει, τῶν ἀνωϑέντων ταῦτω εἰ λίποισιϑε", 

κροκωτοὶ δὲ ὑμῖν", καὶ ἐλεργίω: γὸ κροκοξαφίω Ἢ 

ἸὟ; 

᾿ ὴ ΓΙ ΄ 5 ὙΠ5ΝᾺ ἊΝ ς ἡ  ωτ ΠῚ 

ἴτὰ ΟἸ πὶ οὐπατιῖς οεγαῖ, ποις Οοοηις ποος- 75 071 πόϑεν;» ἐδὲ γαρ αἱ Αχαρναι γ᾽" ὧδε ᾿} 
ἔοι , λ “ .“ ϊ 

ἐςξέγλοντο, εἐδὲ ὃ Κολωνὸς "7 ὧδε ἵππευε. καὶ τί ᾿ τὰ Θαπίξαις, 866 συ η{1ρῸ σοπγπειπο- 
χοῦ Μιυήοῦ ἐχ (ατία, παμ] ργδείοζβα, ἴῃ Χοτ- 
ΧΙδ οἷα σαι σομΐτα νὸ5 ἀπχίς, ἔπ: πος 
παϊσαματη ἴῃ δὰ ἔπ ΠλᾺ ΙεγΘ, [ξὰ νεῆϊς νιτῖ- 
15 ὅζαγπηα. 05 διιΐεπι αι4Πιὶ Χεγχίβ ἔς ΠΊ1- 
“τὰ πηδρὶ5 ἀο!σατὶ,, σοηίγα νῸ5 ἱρίος αὐτπδπηϊηί, 
εὐ ῬδΓΙ ΓΟ 4 Ἰππ6Π68 αἴηπε Ἔρηςδὶ. Πάριτ- 

,ὕ -“ ἣν 

λέγω ταῦτα : γυνὴ νώυωρχος ἐκ Κωρίως " ἐζδ᾽ 
«- νἿΚ ὌΝ Ὁ κ “᾿ " ὑμᾶς ἔπλευσε μετῷ Ξέρζε. καὶ ἣν ἀυτῇ γυνῶι- 

- "Ὁ Δ ᾽ ᾿ν ᾿ ᾿ -“ 

κεῖον εδὲν δ, ον οὐνδρὸς σολὴ καὶ ὅπλα. ὑμεῖς 
ἐγ." ὔ δε { 15 ᾽ 

δὲ, οἰξρά τεροι τῶ Ξέρξε γυναικῶν, ἐπ᾿ εἰυτεὶς σεῦλε- 
θε "οἱ ͵ Ἐ ν» ᾿ ὰ  Ν ᾿ 

σθε", οἱ γερούες; οἱ νέοι, τὸ ἐφηδικὸν. οἱ πάλας μὲν 

7 μεταξὺ τῆς Ορφ. ἐποπ. δζς. 1 ποπιρς 1π ἴσεπᾶ ςαπείςα 
ἀπεστροπεβδαπτιγ δά αὐζοτεβ ἰεαδηάο5,δζ νοΙρταῖοπὶ ΡΟΡΕ]ν 
οταπίαμς ἴπ ἤος βθπθγε ἈΥπιπί ΤΠ ΘΟΓΙΙΠῚ ΠΟΙ 1πΕΓ6 4 6 η 65, 
δίς ετο αυΐ κωμῳδίαν ὠγωνίζισϑεα κρὸῦ τραγῳδίαν ἀτπαρατῖ, 
προελϑῶν τῆς σκηνῆς ὕμνον μὲν Ἀμφιτρίτης τε χρῆ Ποσειδῶνος 

ἦσεγ καὶ ἄσεια καὶ μέγα Μελικέρτῃ δὲ χρὴ Λευκοϑέα. Τιλιςῖαπ, ἴπ' 
Νετοπ, Ρ. 1041. Κτ ταπιεπ ἰτχτα οαπὶ ἀυ θι15. ΟΟᾺ}: οδ[ε- 
Φιατγεπειγ,, Βγ πηπῖ5 Βαϊ αἴπιο ἀϊ ταργβείεπιδίίοπος Πεοτμπι» 
411 115 ςεἰεσγα θα ητιτ 7 (Α[ταπτίππι ἱππραδαπίαγ, 

͵ ᾿ 
8 ᾿ξορχέι. τὰς Σαλώμιν. 7 ἐηξείμαγε δαἑαηρείγρές, Ὦ, 6. πιαῖος-: 

τίδιις [155,51 ΘΑ Π 1010 οΠὶ ξοττῖτοῦ ρα ρηαπεῖθιι5,) 605 ἀἰοῖς, 4ΐ 
τι δία ργαθειιπτς (ἈἸτΑτίο πὶ οἰξεπιίπατας ἱπάπ!σεδητ, ημᾶπι 
Ἅ}}} ἤρπιυπι 44 ριιρπαπάμπι [δοιτὶ βιιεταπτ, Οοα οἢ τοπὶ 

τ 4π8ε [οτία ἰρ[!ς Ἔγᾶς τπ [υηπι νογίογς, {ας ἱπίαϊτᾶγς, ὙἹάς 
ἥϊας ρᾶιἴο ΡΟΙῈ [ὉΠ ΠΓ, ᾿ ἐ 

9. εἰ μὲν γὰρ Λακωνικὴ τῶντα ϑρχησις 7. πέπιρὲ Τἀςεά46- 

τπῸΠΙΪ Πυῤῥίχην προγύμνασμα ἦσαν τῷ πολέμε ἃ αἰπίο φειατὶς 
πῆ [αἴταγε ἀϊξοιης, νῖ46 Αἰποπάραπι ΠΡ. ΧΙΥ, ὅς αἰ σε π- 
τἰΠηππιπι Μουτγπιίτ Μ|ίς, νά σοη. 1,12. ᾿ 

τὸ καϑ' ὑμῶν δὲ ἱξήξειγ τῶν ἀνωϑέντων τἄν]α εἰ λίποισϑε) Βο- 
ὙΠ (δηΠΙπὶ, 4ποἀ ρητιπὶ ἀεχίγα ἃ’ εν Ὁ (τὶς εχ- 

᾿ δῖα πο δίϊεςιιτί ἔχετε ργῖογθα Τητεγργεῖεβ : καθ᾽ ὑμῶν δὲ ἐςή- 

ν ζω Ἕ » ἀναϑέγτων τἄντα γε λίποισϑε" «οργ θοὸς ἐρ(ὸς μὲ δ 
᾿ληβέμα ἧς, θογλόρεΐ, {πᾶ ρεγρηαηόγε [γιεξῖς, Αὐ [οι ταγθατο 
ὅξοδίοῦτο. [π|Ὸ ὃ ρατυπι σοπιδηϊςηῖο, παπὶ Ατμοπίοπα 
{85.,. οὐπὶ Ζυΐδιι5 τες ΑΡΟΙ]οηΐο, ποη εγαηῖ ἀναθέντες τοὶ τρο- 
παῖαν [εὰ νετοτοϑ 111, 86 Πι5 εἴ ἐγοραῦ μαες ξλειγὰ εἴϊε ἱρπα- 
υἱαθ ἱρίοτιπι ἤρπα, αυΐθιις ράτεαξ, αιλπειπι 1ρῇ θγοαηέμν, 
Αἰ οτεῖδα5 νἱγῖβ., αυΐ δα ϑα]αητίπεπι , Ροημαπι ρυρπαίεπῦ 
ξοτεῖτος,, βαθς ἱγορᾶσα ροπόγα ροτιεγδης. 

"Π κροκωτοὶ δὲ ὁμῖν 1 ἄς ἐγοοὶ ὃς ογοτο είαγερεῖη [σε πᾶ νὰν 
ψ. 1]. ϑραπῆεπι. δα ΤΑ] πιεῖ. Ηγ πτη, η. Ἀρο]]Ἰπ. ν. 83: νδῖ 

Φ' οδίοπιαι ογοτολμίαν ΒαςοΠΟ Ἐγ᾿ δυτὰ ΠΊ, 4ιι0 ἃ Βιιΐς ΙΟςῸ πιᾶ- 
χἰπιε ςοπιιοπίς, ἴπ θἼομ) [15 εαἰπὶ μαος δέϊα. 

12. χρακοθαφίο } ἢς χλαμέδι κροκοξαφῆ [Ν0685 ἀρυα ἰιτηϊο- 
τεπι ΡΗΙ οὔτ. ἐπ Πππαρὶπίδιι5 νδὶ ἤ Μεοίραργο, 

τ αἱ Αχώρναι γ᾽ ] ““εἰαγπμεε ἐκ. δήμοις Αἰάςῖς, νάς ἐς 
τῖ5 Μεαγῆαπι ὃς ϑροπΐτπι, Ἐογεϊτα ἀπο 11 πιαχίπιο πῇ Ρη 65, 
τι! Ριη ἀατί ΠΙυα Ν᾽ πιαθοτ, Ο 4, {1 γ. 24. 

Αχέρυτε δὲ παλαίφατον ΣΑΤἢ 

Ἑυάνορες ᾽ : 

Ἑοτιπηὶπ Μαγαιῃ σπία ρυσῆα ρέδοοιραδπι νἱτέσξεηι ἐχιϊο 
εχ !Πο ΑΥἸΠορ δηὶς ΟΠ ρα5» ἴπη Α οματποπί, ν, 178, 

-- -- πρεσδῦται τινὲς 
Αχαρνικοὶ ςιπῇοὶ γίφηντες πρίνιυνο! 

Ατερώμρνες) Μαρωϑωνομοίχαν ᾽ 

φφενδάμνινο! 

Χ πο ΠπππΠ] ρᾶτοι σϑίεγα ἄπγος ὅς ἃ πιο] τς Βυϊη αιο αὶ ατα 
ας ἀφ] Ἰοἴ5 αἸΐσπο5 605. ΑἸΠΠῸ : νης ἀκγς «Ποβαγριοις 8ὲ- 
πελε ΗΙϊρροΐ, ν. 20. ἸΊάπιπε δὰ οχςοΠηπὶ νίηι!ε, πο ραίῆπὶ 
νο σπόαιο ᾿ρῆ5 νἘγί ΠΥ ̓πιϊε πῖ85 Δριιά νοτοί85. 

14. ὁ κολωνὸς 1 {16 ΠΟ ιε ἴη σοζετῖς Αἰμεπίεπῆμπι Ῥοραὰ- 
19 ποπὶ ἴῃ ΓΕ] εδτί5, 4ς αι νἀ ογὶ ροἤπηξ ιζοταϑ οἶτατὶ. 68. 
ΤῊ 5 γΕΓῸ Εἶπ15 ΠΟΠΊΪΠἰδ5 ράφι : Ἅἴτεσ οχῦγα νερεπὶ δὰ Νε- 
Ῥιαπὶ εγαῖ, ἀἰτοῦ ἱπ ντδα Ῥγορα ἔουμπι: ἢὶς ὠγοραῖος ὅς μέ- 
σϑιος γ 1116 ἵππιος, ἱππεὺς ἃς ἱππότης ἀϊτ15: 4ιιοα ἔχπα ΠΠς 
Νερεῖπὶ ἱππέα ὃς Μίποτθας ἱππέως. 0 Δ]Ππάθης ἈΡΟΙ]ο.- 
πὰς ἐδὲ τὸν Κολωνὸν ὧδε ἱππέυσωι ἀϊςῖτ, ἢ, 6, πες (οίογηρεγγα 
Ῥοριείμρα 6ο. οὕπᾶτι βαπ05 ἱπίς ἀ Π{, ἴπ ραρηα πεπιρε Ματα- 
τῇ οπί 7) γε} 414 μλουπαῖιε 7 νδὶ ἱπΠβηΐ5 Πμ 5 ΡΟ ΡΟ]: ἕο. 
τἰτ!ἀο ἀρ ρατγιῖε, 

15 γυνὴ νώνωρχος ἐκ Καρίας  ““γἐθγηὶ(ἴφη ἵπιε ΠΠοἱτ, 488 
ἨΔ ἸσατπαΠη, αι ἃ (τγὴσε ορρὶ ἀμπι οἰξ, τὰπι ρτὶ ποῖ ρβειπι» 
οδτπιπῖ, ὅς Χεγχεπὶ ἱπ Ουβοο8Πὶ ΟἸΠΊ “υΠ 4116. πϑυίθι5 [ξα 
ἀππτα εἰξ, νἱ4. Ἠεγοαότς, ΠΡ, ΨΊΠ. ς. 99. πιοπιῖπῖς ὃς Ῥαμήδην 
εἰτι5 1π Πα οΟπὶοῖϑ Ρ. 92, [απ ῖπιις 110.11., Φ, 1). 

Η ᾿ του. 
16 κι ἣν κυτῇ γυνωεκ εἶον ἐδὲν ) πᾶς δὲ Χοῦχες ἐδπὶ Ῥὰ- 

᾿Βπαπίεηι ἱπῬγΔοἶτο δὰ 54] πιήπεπι νυ ἄσεπ5, ἀἰχὶς : οἱ μὲν ἄνδρες 
γεγόνωσί μοὶ γυνοῖϊκεςγ αἱ δὲ γυναϊκες ἄνδρες. ἀρ. Ἡετοά. Ἰἴς: 
ςΡ. τος: ὅς [υἰπίπις ἀδ φα: ἐπ »εμἰΐογε Ῥέγ θην ἀπά σοὶ 472 ςφγα: 
πεγες- 

17 ἐπ᾿ δδτες τέλλεσϑε.) “ἀκογ (σ᾽ “05 γρὴ ἠγρρηὴ 5 γοτίαγαῦ 
ἀοξιῃ, τῆς Ατῇδπ, Ἀκιὶς. 118.1.-ς.. 7. ΑἸδητῖο νίτο ἄρα 
δῖο ἀο ῥ γερο Ἰογιὶς ἢ. Ἷ. ποτ ΙΗ ατιι, ποη ἀεηὰς ἀε ξείεγῖοο 

. ϑεη[ας ΠΕΠΙΡΕ ΠΙΐπι5 ἀρτιϑ εἢ, Οὐ ἃ ἐπὶπὶ τιπὶ Ατῃοηϊξηῇ- 
᾿ Ῥὼϑ οἱπὶ Ρ ογίῖο ὁ Ῥγαοίοτθα Ἰοαιίτηγ ἀς βοβέμην γρρο εἶς, ὅς 

«Ἄγιερείξαν» ἵρἢς5 ορροηίς,, ξοπιπᾶπι, [ἃ νΊΓ1Π} νος ὅς ατητὶς 
νίλπι. Ἡΐς ογβὸ ἴᾶπι ορρολειπι τ πβρεῖε οἴ, αοα 4ε 
Αἰβρηΐοηβδιις {δ ιοἰτ. ἐκ ὠυτὲς ἱτααϊῖς φέλλεσιϑε ἴέοπι εἴ 
4υοα ἐφ᾽ ἀντὲς ςέλλεσθαι. Ῥτουπσιμ5 Ἔπίπι γεγίπίαις ργοπος 
τρΐπὶ5 ρα Ατιῖςοϑ νίαιβ : απο ἵδουταπι ῃἰὶς ΕΠ φοίαταν 
ϑ4|πιαῆιιπι ροίξεα ἀπί πιὰ ἀτιοττεῖ, εἴξαιις {ε πῇς: Βαθίτι ντίπηίηῖ 
βοὐὶεἧρ[: ποκχίο ταις ἀἀπθτο : πεπρο φέλλεσϑαι ἐἢ ῥαδέζνε 
ἐπέμενε, ὙτΑτεοπηα τάσις ὠνδρὸς ἐξέλλετο φολὴν ἐπὶ χὲς 
ἀϑυηναωίψε ν ἱ- 6, θέν ϊἐ ῥαόίες θζα εἰς εογέγα ΑἸΗοηϊοηζος ) 8.» 
απης Ατβεπίεη[δς φέλλεσϑαε ἐφ᾽ ἐντὲς ἀϊςῖς ἢ, ς, ὑγροὶ βεβὶ-- 
δ εονγα {εἰρ δ: γ ὃς αυ86 δατιοτγίις [δ δι πγατὶ, 4 ἘΠ πη πα.. 
τὸ νείίτω νι! Πδὲ γσοθυν ὅς. διιτογίγδιοπι δάϊπιδης. Ἡϊῆς 
Αὐἰἤοτιεῖες οοσιίαϊο ἐππιθαὶ ἐκ ἐἰσχύνῃ ὅτι τῆς φύσεως ἄνδρα 
σε ποιησίσης ἑαυτὸν τεϑηλύκας. Νέεῖπρε δος οῇ πρὸς Ὁ 
εἰλλεσϑομ Βαδίτα ὡς ΥἼΓΟ βεπιίπαπὶ ἕαςοζο, Ργίοσος ἱπίσται 
Ῥτοῖοδ πρρ ἰροηζίμϑ Ὁ ἐο αρῦ2 ΦΕΥ Ι» οΥηρβδεμας 

᾿ 
ωμ γυ- 



-- ᾿, 

τόο ΗΟ ΠΑ λτν 5 ΕΝ υ 
γ , , “᾿ 18 εἰ. » Ζ΄ 
ὠμνυσῶν Ἀγραυλξ Φοιτῶντες " ὑπὲρ τῆς παᾶτρί- 

ἢ - Ὡ ͵ “ΝᾺ 
δὸς ἀποϑανεῖσϑωι, κοὶ ὅπλῳ ςήσεσϑ'ε: νῦν δὲ 

"ΟΝ ε -“ Ν 

ἴσως ὀμξντωι ὑπὲρ τῆς πατρίδος βωκχευσειν. καὶ 
- ,ὔ 

ϑύρσον λήψεσϑων κόρυν μὲν ἐδεμίαν φέρειν “.. 
͵ Ά , Υ̓ λ 7 

γυνωμκομίμῳ δὲ μορζφώμωτι κωτῶ τον. Ευραπίς 
᾿ “ 7 Εὐ ἐνῶ, Ν 

δὴν" αἰσιχρῶς διωπρέπειν. ὠκόω δὲ ὑμᾶς καὶ 
΄ ͵ 

εἰνέμεις γίγνεσθαι» καὶ λήδιο"" ἀνωσείειν λέγε- 
Ὁ ͵ Ν -“ 7 

σϑε᾽ ἐπιπλώ: μετεώρως ἀυτα πολπξντες. ἔδει 

δὲ ἀλλὰ τότεογε αἰδεῖσθαι, ξυμμώχεσγε ὄν-. , 
5. ΝΝ , τῆ -.- “. ͵ὕ ΒΥ 

τῶς τῶι πνευσώντῶς ὑπὲρ ἡμῶν μεγῶ μ᾽ 
εἰν Ἵ δὶ ") 24 ω δος Ν 
τον Βορεῶν, Κήθεσην ᾿ γεοντῶ Κϑὴ πόροι πώντως 

ὴ γ 3 -" Ὧν ρῖνι 
τὲς ἄνεμες ὠρσενω ", ποιεῖσίσωι ϑῆλυν. δὲ 
ῬᾺ Ό ΤΟΝ ᾽ γ Ν᾿ ἡ ας ,ὕ 9." 

ψοὶρ τῆς Ὡρειϑεήας ἐρωςῆς ὧν ποτε ὁ Βορεῶς ἐγένε- 

; κοἰκείνην ὀρχιειμένην “εἶδε το; εἰ κφκείνην ὀρχδμεένη : 

ΣΝ υιϑϑὴ δὲ κοἰκεῖνα Αϑήνῃσιν. οἱ Αϑηναῖοι 
4 , 

᾿ ἡ} Ν ͵ ᾿ ἈΠ Ἢ ͵ 
᾿ζῳ οντες ἐς τὸ ϑέατρον τὸ ἐπὶ τῇ ὠκροπόλει". 

προσεῖχον σφωγωὶς ἀνθρώπων, καὶ ἐσπεδαζε- 

το τάυτα ἐκεῖ μᾶλλον ἢ ἐν Κορίνϑῳ νῦν. χρη-- 

μάτων τε μεγάλων ἐωνημένοι ἤγοντο μιοιχοὶ, καὶ 

πόρνοι" ν᾽ καὶ τοιχωρύχοι; καὶ βωλαντιοτόμοι » 

καὶ ἀνδρώποδις αἱ , καὶ τὰ τοιᾶυτω ἔϑγη: 

οἵ, δ᾽, ὠπλιζον ὠυτες, καὶ ἐκέλευον ζυμπίπηειν. 

ἐλάβξετοῦ δὴ κοὶ τότων ὃ Αποϑλώνιος. καὶ κωλέν-- 

τῶν ἀυτὸν ἐς ἐκκλησίων Αϑηνωΐων, ἐκ ἂν. ἔφη: 

παθελϑ ἂν ἐς χωρίον ἀκάθαρτον » καὶ λύϑρῳ με- 

ον. ἔλεγε δὲ ταῦτα ἐν ἐπισολῇ. καὶ ϑαυμάζειν 

ἔλεγεν ἕπως ἡ 9εὸς͵ αὶ καὶ τὴν εἰκρόπολιν ἤδη 

1 1}..ς.21.22. 

ἀξ υὶ ΑΘΤΑΙΪΙ τοπΊρίαμτι ἱποτοΠ οἴτπι ἰατα- 
Ῥᾶπε ῥΐὸ Ραϊγία (ς οἴϊε τπογίτιοβ.. ἀταπα 
ΑΥΓΠΊὰ ΟΡΡΟΙΪΙΓΙΓΟΒ. 7) ἰᾶπὶ ἔοττο ἱπγαριης 
ῬΓῸ Ραϊτία (ξ Ῥαοςῃαίαγος, ὧζ τῃγγίϊιτι» 
[ἀπηρειγος : σαθαπι αμϊάεπη σεβατῆρος πὰ]- 
Ἰαιγι, ὅς ἰατιια Γομλϊ πηι ἱπηϊταηζο, γε Ἰ Πα τ ἘπγΙ- 
Ῥίάες. τυγρίτεγ (8. εξ οὐπαῖιιγος, Αἰὑάϊο 
ψεΓΟ νο5 ὅζ γφηΐος ἢογὶ, ᾿Ἰπθήα ἀρίταγο ἐϊ- 
εἰπηϊπὶ παιεῖςα. ἴῃ {ΠΌΪΠΠῚϊ ἐα ἀραὶ Ππμδηζαβ. 

Ορογτιεθαξδαίθιη Πο5. (ἴτθπν γε γεηγεῦ Πᾶ- 
Ὀεγο. ἔθοῖ! νε τ 48] Πητ, ὃς ργὸ νοὶς νεῖτο- 
πιοπί5 {ρίγαπθγίπε οἰϊπι : πεαῖδ Βούθαπι 
αἤπηοπ να ἤτιιπι, ὃς πιᾶρὶ5 απαπι σεῖοῦὶ νοπτῖ 
οπιηςϑ πηδίςϊαπι.. ογηϊπδα ἔογππα τοΐξοιτο, 
Νῆς επί πη τΠ γιατ αι άθιη η]ο ἀπαίτει, Π ἐαπὶ 
νι ἀπ Ποε(α]εἰταητοιπ. ὍΡΥ να, ἤρλῆτῃ, 

ἃ ἃ, 

Η.. ᾳασαις Απηεηῖς επλοηάδπητι ᾿ 
(οηβαρηζοβ 1πΕΠοαίγατι, ἡποα ἴῃ ἀτός οἵ, 
Αιμοηιεπίξς ποπιίπιιπι ητοπΕῖ σα  ἀ δ 115 ογαῦ 
πιαϊιί δ᾽ ξαγαπι γόγιπὶ {4 να ἢ]α. ΠΝ 
Πυάϊππι απᾶπι Ποάϊε (ογίητῃ! εχηϊεῦαῖ. 
Μαρῃῖς ἰρίταγ Ῥϑοσπι5. ᾿Θπαρεὶ δἀπεῃοθαη- 
τὰτσ άπ] τετ!, [σογτατογθθ, ΠΟ ΠΙΠΠ.ρε ΟΠ ΌΓ65 

᾿μιλγ[ηρίοσιπα ἱπο (Ογο5, ρα ρίαν! αἰτίαις μαι 
᾿ΧΠΟΩῚ Ποπηη65: ΑἸΠο πιο πίοϑ νεγο 1ΠΠ05 ἈΓΠγ151Ππ- 
Ἐππιεῦαπε, ὃς ςοττατ ᾿ποραηῖ. Ἡδες ἴτασιις ο- 
Ἰαπλ ΡΟ οηΐπς γαργεμεπάεθαςι σπιαας {1 πὶ 
1π ςοποίοποπι νος ΓΑ Ποπιοπίες, πο σαιείξε 
Ἰοςιιπι ΡΟ πεαπι, ἃς ογιογο ππαπαητοι ἀσοοῆπι-, 
τιιπι. Ι΄ γεγο ἐριῆοῖα ἱρί!ς ΠσπιΠοδιῖτ, ἰπ θα 
πηϊγαγὶ ἴδ διϊαπὶ ργοξεῆεις οἰ, ἡιιοά γί ἄγ 
ἀγοοῦς ΘΑ 07, ΓΟ ΣΝ γούτ᾽ [τὰ 416 θαι] 

18 ὥανυσαν Αγράυλξ φοιτῶντες 1 Ῥίεπα οταῖίο ὦὥμνυσαν ἐς 
Δγράυλε φοιτῶντες γαὸν. ἸΜαϊϊπιὶ Ρτδεροῇείοπεπι ἐςααάϊ, πο 

εἰσι δι μι οἤζατιιϑ ἐς Θεξ ἐς διδασκώλῷ ὅζο, φοιτῶν να 
ποδία δά [1.11 Ο Οετεγιπῃ “ἠργαμίσ εχ (εςγορὶς Ε114-- 
Βιι5 νη8, ἐπ δυΐτ5 τοηρίο Αὐἱθηϊθηίεϑ., οππι οὶ Ριιετῖς ἰητοσ 
ἐρθεθοβ Δαν δογεητιγ, ο πη 115 ἃ γΠῚ15 {15 ᾿πά πὶ ᾿πτα Ῥπτν, 
ΜΈ Ρτγοραιτία γπογίετος νἱὰ. ΝῚρίβη. δ 1) ἐπιοί ἢ ἐπ. οταῦ, πε- 
εἰ παραβρεσθ. 1]. αἀής Μευγῆαπι Ἀτπθη, Ατῆς, Ῥεπταπι ἐς 
1,610. Ατιῖς, 118. 11. τ, 1Υ..1.1Χ. ΝΟ] ὅζ τοτπὶ ἱπγαγηφητὶ ἔοτ- 

πιυΐαπι μά 65, σα ΟὈΠρπαιαγ τοι θιι5 ἵπιῸ ΘΒΈΪΣ 9. ,οῖς Α- 

γεείυλοις ἴ. ἐ- Αργαηίο ὃς Δ βοτηΆ, Ἑηγαίϊο, δήαγτο, ΤΙοπογ γηι-- 

Ζγμία Τόν. 1474, ; ᾿ 

19. φέρειν 1 ἢς γείοτίδετο ἔφηΠι5 Ροβη!αθατ, βίσπε μῆς 
Ἰεδιιοπεπι εἰἰαπὶ ργοθαθας γαείςαπη, σςοὐ. Ῥτίογες οἀά, Πᾶ- 

Ῥεης φέρων: Ππι δος ρᾶυ]ο  ΡοΙδ, Ἀγ διωπρίπων τοίοτρῇ 

δια πεέσειν» 

20 γυνομκομίμῳ δὲ μορφώμάτι χκατοὶ τὸν Ἑυριπίδην]} ἐν γυ- 

νωϊκομίμω φολᾷ ΠΙτυτ Ῥεπτῃθαβ οι Εὐΐτιρι. Βασομ.ν. 978. 

Ἰδεπῖσιε Υ. 8353. γυνοϊκόμορῷος “- ἀϊοῖτατ, Οὐοτιπι 

Ἰοφοτιιπι γτογηας ΑΡΟΙ πο 7», ἀππι 18 ἀμ Τεγέγοτ, οδιιοτία- 

τι νιάδτατ, 
21 λήδια ] ἢς τείοτιρἤπιιϑ οχ σοα. Ὑτατ5). ργίοσγες εἀϊεῖο- 

ποβλύδια μάθει, Ὥς ληδέοις νοτο δρίπηιβ εἶς 8 ο2ρ.19. 
εὐ λήδοου ἔπισελω ἴταηιις ἐΐρζοα (Ὡρο 7 ματεες ἐλ ράπα ἢ. 6. θεῖ εἴτε, 

τος ἰρία Ἰοφυίτιγ, Νεπιρε ΒΌπιΐπδϑ πὶ ἔσοπδιη ργοάιισετα 
ἀϊοῖτ Ατβειηϊοηίεβ, 41 νεπῖος ξοπῖη68 ἔοτγπια τοργδείςπ- 
τθητ., ὃς πδηε5 υοαιῖις νοἶϊς ᾿πβ τι δὲᾶς ἵπ [σΘ Πα Δοίτεπζ. 

Ὁ.22} λέγεσϑε ] τὰ οπῖπεϑ Μ58. ἃς Αἰάϊηα, ΜΜοτε]]. λέγεσθαε 
ἮΝ απο ἔουνῖ πο Ροτεῇ. 

’ " 
. 

23. ξυμμάχως γεῦντας ] ἴπ 610 ουπὶΐΧεγχε,, νδὶ ἸΙρπεὶς 

τυυτίβ 5) ἢ, ες παμῖθα5 ΑΠδπίεπίες [ο(ς εχ ογδοι!! πιαπάατὸ 
ἀεξεηάεθαηε, ξυμμανχοις Ὑτορθαπτις σεητῖς, ἴῃ 4 ι15 πιᾶ- 
ϑμπὶ δ νἹ ξΣΟΤΙ ΠῚ Παιιαὶε ΠῚ ΠΟ ΠῚ ΠτιΠΊ. 

24. τὸν Βορέαν κηδεξήν ] πεπιρὲ ΑΙΒεπιθηῆς Κις 
Ἐτεςδεμεῖ Βερὶϑ αἰδα, εχ ΑἈτίςδ ἃ Βογθᾶ, νὲ ποπίηχ 
τρία : γπᾶς ἐς Ῥουίδη. ἱπ᾿Α τοῖς αἷτ Βογθαπι Αἰμοπὶ Ξ 
διὰ τὸ κῆδος ἀμύνειν. Οεζθτιπι 4ε γάρτι 110 ῥωτα ἡ ΟἸΠερῖυ 
Μευνῆα5 ἐς Ἀεριθι5 ΑἸ Βοπίθηζ, 110.1Π. ς,13. ὃς ἐξ ΕἸ ςΟτγαος. 
νος. βορεαωσμοί. " 

25. ἄρσενοι } ν1Γ1165 ΠΕΠΊΡΕ ὃς πιαίομ]! 1ΠΠ| (ρ τ τίτιις. 
16 ἐρ κὠκείγην ὀρχαιβένην εἶδε 1 πεῖηρε ἀπτίηιας δζ' πιαίοιι- 

146 Πηιρ] οἰτατῖς νἱγρίπεπι Ογηγίαπι ΠΗΠῈ ἱπημῖς, πος 
Ρἰδοϊειγπι Βοτθδα, ἢ ἐΕβἘπλϊπατῖς [αἸτατί οί δι5, Ἰη αι] οητοπὶ 
πουπετ. ᾿ϑεάταπιεπ Ραμίβη, ἰοο οἰταῖο ΟΥἰτ γἵαπη α Βο- 
τοι πίκίζε ταν Δα ΠΕΠαΠὶ ταρτᾶπι δυο. αἷς, Ἡ, ς. ἐνγῆδης ἀπάμ!-. 
βρητεπιν [δ ἀἸρη15 νῸ ριιγο νἱγαρίης. Υ 

ΟΑΡΟ ΚΙ τ ϑέατρον τὸ ἐπὶ τῇ ἀκροπόλει ἴητο}}1.- 

δίτον τ εδτγαπι ἃ το πιρ τη ΘΙ ΟΠ ΜΙ, Ἰτι 400 ἴῃ ον ϊς ςό- 
πιοράϊας δειγαροξαϊας τερτϑείεηζαδαπτιτ, αιιοά ἐχ (εηθοη- 
θυ. βΆζες. ᾿ς ἐο πιῖΐτα Μφυτγί, Ατῆ θη. Ατεῖς. 110.11. ς, 6. τὰ 
Ἀατε πὶ ὠκροπόλε Αγρὲ αττγίθις ΡΗΙοἰἔγατις. Νεπιροβέρο- 
Ἰμη σΑΠῚ ἐν κορυφῇ τἰχεάτεῖ, ἱπ ταρίδιις ὑπὸ τὴν ὠκξόπολιν, εἴ- 
Ἰδπὶ ΡΌπῖς ῬυΐΔἶᾶ5) ἡμΔη1 ἃς Οεοτορίαε ρεῖγας πρόσροβῥον 
ἄντρον γος Επιγίρι 485 νἱὰ, Μειτί. 1. ο. 

2 μοιχοὶ «δῇ πόξνοι  ΟΤΩΪῃ εἰδραποδισαὶ,, ἀυοά ἱπτοῖ 
ντγοΐψυς σοπραγεθ ΕΠ 6 ΠΟΠΙΡ. Ρ τὶ ογὶ δ. χυτοσῖσας Ἰὰ ἢπα.- 
ἀεθαξ οπιπίιπι ςοὐά. ποβγοσαπι Μϑ88, ὅς ιοά ραυῖο μοί 
14 νοχ ἴτοσιιπὶ σιγᾶν ος 

3 ἐλάβετο] ἀε Ππι}}1 νοοῖς Ἀμῖιι5 νι γἱά, δα 1.1, ς, τς: 

ΤΣ 

δή. ΟΔΡ.ΧΧΙ.. 



ἣ ᾿ ᾿ ἀλωἐν 

͵ Τὼ 1Ν. .ς.22.23.. 
ἂν ὮΣ 

τατον να ὑμῶν ΤΡ ΎΘΩΝ ὠυτῇ. 

ἡ δὐμασηα γάρ μοι. ΝΙΝ ἐπειδὴ τὰ παναβή-. 
ὁ ᾿γάιώ πέμπητε: μηδὲ βὲς ἐ ετί, ὠλλ᾽ ἑκωτόμξας 
τ ἀνϑιώπων καταϑύσεν τ τ ἢ ϑεῷ. σὺ ) δὲ, Διόνυσε, 

βετὰ τοιῶτον αἵμω ἐς τὸ δ ϑέατρον φοιτῶς; κἀ- 
κεῖ σοι σπένδεσιν οἱ σοφοὶ Αϑηναῖοι; ἀεῆραθι 

καὶ σὺ Διόνυσε: Κιϑαιρῶν ἈΑ ΒΙ ρος" , τοιαῖ-. 

δεῖ ἬΝ: τὼ ̓ἐπελεύτατα τῶν φιλοσοφηϑέντων 

"72. γεγο,0 εἶνε; 2472 ταμο ,᾽ Ἵ 
γ6 ἐγ ολγηη ἀβδί, ἀέψηο ἐλ Ῥἡθηέος δἰδὲ 
δῥαμέ Ὁ 5 αὐλ φησηδ Ὡς 

Ἧ ᾿οθγιιῖ 12 
» [πὶ δι (ιο5 1π- 

ι τ ΩΣ 
τηΐϑ πιαχίπης ἷπ τ Ἀν ον οςο ὃ Ηος 

᾿Αὐτοπι ρίῆο: 5 ἀΓρΈΠΊΟΠΙΠῃ πιοηϑς οἴα,ϑπίς ὁοι- 

γόνται κ1.ὲ οι  ΟΚῸ υδι τοξέυ. 

ἈΠ ἤκεσε τῶν ὁμιλητῶν διαφερομένων ἀλλή. 

λοις». ὅ, τι εἴης τὸ ̓ὐριλότατεν τῆς Εὐλώδος, : 

"ἢ ὀφϑαλμοῖς ἔσα. καὶ ἀγελϑων ἐπὶ τὸν ν λόφον, 

ἐγὼ, ἐφη, 87. 

ὶ ἐνταῦϑα ὑπὲρ ἐλευθερίως οἰποθαγόντες εἰντανή-. 
ΑΝ τις γαγὸν ἀυτὸ τ' τῇ Οἰτῃ. καὶ ἐμὰ πολλὲς Ολύμπτες 

; ΠΩ ἔχε ) δὲ ἀ: ἄγαμαι μὲν καὶ τέσδε τὲς ὧγ-. 

δρας, τὸν δὲ ὑὐδα Μεγις αν" » Καὶ πρὸ τε- 
"1 

ΠΡ διε αρε γεν πα πύτουτνσ.ο-- ᾿ς 002ψ. τνσιν 

ἂ δὲ 4 προχεόντω ᾿Ργάοξετε [ Ῥυταιι» μ΄ ὌΝ γεᾶ 

ΕΝ ΤᾺ τ ῤη οι ατίςαπυς δὲ γε ταὶ ; ΒΆθει πον 
} ᾿ ᾽ ὰ Λεωνίδα σῆμα } 4υΐ Ῥοβαιιαπι ὙΠΕγΠΙΟΡγ ]Α5 ΠοΠίγα νᾶ- ἣΡ ταν Κιϑαιρὼν αϑαρδ νον ἢ ;  1επειηπημπι Χεγχὶς Ἔχεγο τη Δ]Τηυαπηάϊι ἐς ξε πα ει, Ρτο- Ἵ ' ᾿ ἀθρίας ΠΆΝΤ ἀ ΠΕ ἀΕΠπιΠῚ ᾿εἰγσαππιδητις, ἀϊπ}{Π: 5 (Ὁ 115.) σαΠῚ οχίσιᾳ 
{ ὝΩΣ: 
ν" 

Ἷ 
υ 

Ρυα Ιρίος. εἴτις γεῖ ποὺ νἱάδατησ ΕμπῆΠε 

᾿ 608 εἶδε τεἤατιν 1, αξίδητ, Ι, 21. 84 Πᾶ ης 1᾿ἀφοπαπι πάπα, Ρεγῖγε ἰπ 115 ἀπροϊς,, σὰ 
ἀεπι ἤϊαπι, ὅς ηρυΐης πος ἜΠΕΙΤ ἰς: 40-  σιαυίτ,. υἷα. εγοάος, 116,11. ΣΝ 22). Ὥς ἽΒι πεύτο τὰ 

ἈΡοϊοπιίι5. ; ἃς Ῥίούον. 8ις 16. ΧΙ. Ρ. 9. Ταπίπιπι Πν τι. Εἴως βοτετααι- 
ΧΙΠ1. 1 ὑπὲρ τῷ ἀρῶ, ἢ ὌΝ ἴβοτα πῖ- πεπὶ τιχβιε φεϊεδτας Ἄρο]]οη, ἴῃ Δροϊορία δὰ Βοπιϊίαπεπι 

-.7. {εδϊ.6. 
τς. λεν 1 Αγρηρίοχως οὔ νοτῖαπε ρχίογες 

. 2 ἐν πυλαίῳ ὙΠετπιοργ ας πιο ΠΠρὶς ὙΡῚ “νερῥϊέϊγονπηα ΤΡ ΤητΕ Πσεπάτιπι ἐρὸ ἔν Ἅ4ε ἤθε 
φοποι Πμπι᾿ δὐλιπι εἴῖε᾽ βοτιπι, Αἰΐας Πύλας ετί4πι ἀϊέξαθ στο Πιρεγῆγμεγε νΟΪ ΠΑ ΡΟΙ!οπῖμ5. ΚΕΠῚ ἡ δον κοτε Ἡρτροον. Πύλωε μὲν χωλῶντωι κἀν αἱ Θερμοπύλω. Νεέπιρε ἜΗΝ ψιοα Πιργὰ Ραϊδιας ἐς ἔδραϊοτο δ. πὶ ἔεοῖΠς ἱερὶ- 

νος βεΛτοααῖςας εἰπύλαι (8 ὙΠοΠΙΙοῖς μιίςε ἀϊβίπριεπ-, ̓  ππὶς ΟΆΡ. 12, δι τὰ ΡΗΙ]οἰἜγατιις : χρὴ ἱερὸν περὶ ἀυτὸν ὙΡΑΝ 
36 αἱ 86): φὐΐοτε ϑίορῃῇαπο. ΕιΎΒοῖα-. ἡ ὑμένος. ζο, 

ν δὶβ νοσᾶγ 8Βο]. δὰ ϑορβοο β ᾿ 6 ἐπι δὲ τὸν χολωνὸν] απ ἵπρτο τι γν ταταδοργίατθαι 
3᾽ Ἑλλοΐνων ἀγοραὶ Πυλώτιδες καλές πῆμ ρυρπᾶτηπι ἃ Πεοπίά4, Ἡετοάοταβ διϊαπὶ πιοπηίηϊς 1. ας 

᾿ εἤξαις ἀἰοῖς εἰτὴ ἱρίμηπι, νθὶ ἔπα δι "ΣΟ ΒΞ ἑαρίάεμς (ἃ ἀρ 
ἘΠ 6] ἢδες ἴτὰ Δςοῖρι Τεομίαία, (δὶ Πεπιρα ζρυοιπι} σθαίιετίς. Ἧος ἔχει 

εἰ Ἐεβαπι νεὶ [οἱ οππα σοποῖ-ὀ Ἱεοπίάαε πιοπι ΠΊ πίμΠ|. ἘΣ 
Ἰ ποειπὶ εῇ Παρ Θταροῖας 7 Μεγιςίαν δι ῖ 445 δἷο οἴταυῖς θα ἴῃ ἄγαμα, ἃς ἴῃ Αχάξρν. δος Ἐΐ σψιγοδίαιο δυτοπὶ ἀδργδυᾶτο ἱερίτωτ μέγιξον, ΠΓΙΠῚ ἀῈ τῆλ : 

ἄο ποππποπαΠὲ οἱ. Κυξοτγιπ), παπὶ ΡΗΙΠ οὐ γατὶ εἴ ἢ] ἐξ: 
δι. ἴπ δα δεπαϊς εἱ οδίδγιδζαπι. Μεριβῖας νοτο εχ ΠΡ 
Ἰλπιροϊς ργοσεπίο ἢ, ἀταια (τίθης, 41 ἢτ εἰλθπειις σι ἢ Ἑδηταγ, ὙΈ νετιπι ταπποπ βλτοατ, τιιπὶ Γοοηά86 46 ὙΠΟΓΠΊΟΡΥ 45 βιττις, ΔἸ ΓΟ οάογε ταπγο ᾿ 

τη ΡΕΙΙοἰἔγατιις ἐχρτοίῃι, - Νες ςοπιιςηΐθης νίάοει.. 60 πο]πῖς οπιροῆες, γπα πιοτίζαγως. νἱα. ΠΑΝ Ἢ ἯΙ 13 Θταφεῖαε ςοπαιθητα, τταδτατα εἤτ. 486 Ὑπεῖα-  δζ Ἐρ Γαρ ίμπι ἱρῆιιρ. Εἰυα πε δεῖαπη ἱπξγα πιθητῖο ἃ αὐ “πὰ 
5 Ἰρίοπιπι ρεπάεθδης ςοηῇ!ο, {ξέμπι 110. Υ ΠΙ. ς. 7. [εξξ, 14. δ ΗΠ Θ]]οτ ἀρᾷ ΗΝ ΠΗ. 

Οὐἱά Ἰρίτατὴ Αἀ Ἰορβτος ταπιιηι ΟΠ οταπι μδες ξούϊεβαετε απίπιαὶ. Ψ1Π, ς, θὲ ρτὸ Μεγιροένωε ἔοττε Ἰερεπάτπὶ ἐπ ἢ, ἯΙ 
τοίαῖα, ϑρὰ θμρ φῷμρχὲ δ [ἀπισχιπι ἔχοτο) πες δὰ (Δ ἣς- Νοίδίο βδυτεπὶ αυϊὰ ΥἹρε ἵμπι ἰηβηχοτίς, γὲ τνήψωντς 

μι ἍΥ Χ 

Ὁ 

πρῶ ἃ «Βἰοχοτμητ, πᾶ ἄς τὰ πιοπετὶ εος ψ Ιεθ ΑΘΒΙ- ᾧ ἔν 

[1οα5 θαυ 
ἴῃ Τύλομϊπ, 

φγταδ. ΠῚ 

“Ροτεγδηῖ, θρὴς ἀρμεῦ 
Δα πης Ἐλϑρι δ το 

᾿ Πυλωγόρων Ν ( 6ῃ ἐς 

τὰ ς ςοποιτυπι.}) [τὰ Ἰρίταγαοι 

μα οὐ τρ ποπῃ Ἔχο υῇς, Αι 

Τῶν 

ὮΝ, ν "᾿ς ᾿ Ῥ' 

τόε ̓  

παρεῖχε. δὲ ἃ; ἄρα. τὸν ἡμέ, ἥ Οἰτή τὸ ὅρος εὐ 

ὑψηλότατον τϑτο ἡγῶμαι. οἱ γὰρ, Νν 



τό ΡΗΙΠΟΘΤΒΑΥΊΤΝϑ5 

των" ἃ γοὶβ᾿ πεισομεγες ἐγίγνωσκε; πότων ὁπε- 

ϑύμησε κοινωνῆσαι τοῖς εἰνδρῶσιν . καὶ τὸ ὠπο- 

ϑανεῖν δείσως, ὠλλὼ, τὸ μὴ μετὰ τοιῶνδε τε- 

ϑιγάναι. 

ἱ ἘΡῚ Ὅλα δὲ καὶ τοῖς Ἑλληνικοῖς ἱεροῖς 'πῶ- 

σι, τῶτε Δωδωνωίω, καὶ τὠπυϑικῷ, καὶ τῷ ἐν 

Αξαΐς. ἐς Αμφιώρεώ τε καὶ ὙΤροφωνίᾳ ἐδάϑισε, 

καὶ ἐς τὸ Μεσεῖον τὸ ἐν Ἑλικῶνι ἀνέξη. Φοιτῶν-- 

τι δὲ ἐς τὸ ἱεροὶ, καὶ διορϑεμένῳ ἀυτὸ, ξυνεφοί- 

τῶν μὲν οἱ ἱερεῖς, ἠκολέϑεν δὲ οἱ γγώραμοι" λό- 

γῶν τε κρατῆρες Ἰσᾶντο; καὶ ἠρύον]ο εἰυτῶν οἱ δε 

ψψῶντες". ὄντων δὲ καὶ Ολυμπίων᾽, καὶ κωλξν- 

των ἐυτὸν Ἠλείων " ἐπὶ κοινωνίαν τῷ ὠγῶνος » δο- 

κεῖτέ μοι» ἔζη. διωξαλλειν τὴν τῶν Ολυμπίων 

δόξαν, πρεσζειῶν δεόμενοι πρὸς τὲς εἰυτόθι ἥξογ]ας. 

γα" δὲ κατὰ τὸν ἰσθυὸν, μυκησο μένης τῆς γενομενεἦ δὲ μὸν, μυκησο μένης τῇ 

περὶ τὸ Λέχαιον Θαλάτηης, ὅτος, εἶπεν ὁ ὠυχὴν 

τῆς γῆς" τετμήσετωαι, μᾶλλον δὲ 5. εἶχε δὲ ἀυ- 

τὸ καὶ τϑτο προῤῥήσιν τῆς σμικρὸν ὕφερον περὶ 

τὸν Ἰσιϑιμὸν τομῆς» ἣν μετὼ ἔτη ἐπ]ω Νέρων δι- 

ενοήϑη7. τὰ γάρ βασίλειω ἐκλιπῶν ἐς τὴν Ἐλ- 

λάδοω ἀζοίκετο, κηρύγμασιν ὑποθήσων ἑαυτὸν 

Ολυμπικοῖς 81ε καὶ Πυϑικοῖς. ἐνίκα δὲ καὶλ1σιϑ-- 
Ν 9, ΥΡΑ ἊΣ το Ν ͵ μοὶ. αἱ δὲ νύκωι ἥσων κιϑαρῳδίαι "΄, καὶ κή- 

ἸΣ ΤΥΑ ἢ ἢ Το 

ἔεγο: σᾶς ἐπὶπὶ 1105 ΡΓῸ ῥαίγία (Οἱ θγαειιγοβ 
Ῥτδθπ ας, Θ4 [ΠὉΪ σαπτὶ νΊΓ]5 11Π|5 σοπιπηηϊ4., 
οἴϊε νοϊις,, πο πιοσγεπη εἰτιθη5. [ςἀ πος, τς 
νηᾶ ἸΡίΠ οἰπι {115 ποτὶ ποι Ἰίςεγοι. 

1. (.23.4: 

ἢ εείατη οἵηηῖα Ογάθοῖδε το Ρ]431)0- οι, ΧΚΙΥ. 
ἀοπαειιπι, ὅς Ργτίαπη, δ αοά ΑΌΙς εἰ. Απι- 
ῬΠίϊαγαὶ συοηις δὲ ΤΤΟΡΠΟΠΪΙ [{ρεςι15] ἱπρτείς 
(5 οἴ, ᾧχ δά Μιιδτιιπι τεπηρίμπη ἴπη ΠΟΙ σο- 
πε δἀίςοπάϊς. Τ μηρία ἱπογεαϊςπζοιη ΔατοΠΙ. 
αἴσιο ἴῃ 115 γεξογπιδηίετα σοππδπεῖε (ςοίάο- 
τεβ.. (δσατ ἤππῦ [απη]αγος : {δγπιοπιππαθθ 
Ῥγοίαθαης σγδίογοθ. μαι δηζαιε ΕΧ 115 Πωσ. 
ἐπῖο5, ΟἰπΊαις ΟἸγιηρία ςεἰεγαγεητγ, 
ΘαπΊααθ ΕἸεὶ νι [Δογ5 ἀροηϊθιῖς Ἰητογεῖσες ἴη- 
υἱταγεηῖ, νἱἀθπΊηὶ τ] Πϊ 5) ᾿παμῖς. ΟἸγιηρίος- 
τα πὶ Θ]οΥαπη αἰ ΠΊΟΓΘ 7. 401 ἸΘραι ΟΠ θιις 
Ορ᾿ι5 παρ θατῖβ δά δος, 41 {ΠΠας ἀσοεάςογο ἄδ- 
Ὀεαπς. ΟἸπΊααε ἴῃ ΠἼμηλο εἴξι,, τπαγε δὰ- 
τα π γε πιπρΊγοῖ οἶγοα ΓΘ οῃαθηιτ 2022, αἰεθαῖ, 
ΖεΥγΑ6 οογμῖχ ῥγ 46 16:47), γ6] ροξίμς χοῦ 
)γαοίξϊμάρξαγ. δορί νεγο" ἐτίαπι νοῦ 
Ριδοίασιυτι. σοπειποραης ραι]ο ΡΟ ἔπειγας 
{ΠΗ πηϊ ΓοΠΠοηΙ5., απαπὶ ΡΟ, (ΙΈρίεπι ἱπάς δη-- 
πο5 Νεγο εἰ ππράϊτζαταβ. ϑεάς ἐπίῃ ταὶ έϊα.. 
1πρ τ ἴῃ Οταθοιαπὶ θη, γος ργᾶθςο- 
παπὶ ἰπ ΟἸγπιριῖϊς Ῥυεαια οὐποχίμπιι» 
(ς αὔθ. Ψιοῖς οὔδπὶ ἴπΠ {ΠΠ|π|||5 : 
ςοηῇαῦδας γεγο νἹέζογία οἰ Ππαγο 5 δὲ ῥγᾶθ- 

ἀε Με ίβια ξευῖπα Ἰοααΐ Ρατάτοῖ, ἀς ιὰ πυπαμᾶπι εἶ ἵπ 
πιεητεπι γεηϊῖ. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΝ, τ ἱεροῖς 416 ἀείποερϑ ποπιῖπαῖ οἵά- 
οὐ]ῖ5 σεϊεδτατα τεπιρὶα ποι πα οπιπΐα, ἀε ρἰεγίίαις ᾿πουτ 
Ἰεητοσ οοἱς Απίοῃ. ἡδη Παΐεῃ ἵπ πο ἀεὶ σηβομ ές ΟροΓς. 

2. λόγων τε κρωτῆρες ἵσξαντο γ κρὴ ἤφύοντο ἐὺ τῶν οἱ διψῶντες.] 

ἰηζεν Ἰοοσιοπος εἰεραητῖδς ῬὨϊοἴγατο Πππρυΐατὶθ, πᾶπς 

τεζετι Ῥμοτῖηθ. Νίοη ἀπππηπη]1α πιπτ τὶ αδεάδπι», νὲ 

ἀρυα Ἰοαπποπιῖν714:- ἼΙ, 37. ΠΠυγαπε μᾶες ηπλε ἀς Ηε- 
1επδς οἕάζοτα ἱπῈ, μαθὲς 11. ΥἹΙ. ς, 22. 

3. ὄντων δὲ καὶ Ολυμπίω» 1 ΟἹ) πιρί85 ἢδες διετῖς πεςεῖς εἢ 
210: εἃ Ἔπίπι {ερτῖπιο δητε {πη πτιπὶ ἃ έτος βοῆπιπι ἅππῸ 

ςεἰεθταια, φιοά τοπιροτίβ ἱπάϊοἴαπι Ῥαιο Ρ οἵ ξημίτατ. 

4. κωλέντων ὠντὸν Ἠλείων ] Ρεττπες δὶς ΑΡΟ]]οπὶΐ Ἐρίβο- 

ἸΧΧΙΝ. 
5 γενομένῳ ἢ ςοἄ, Ὑεθίπ, μαδεῖ γενόμενος φιοὰ πιεὶτι15 τα! Πϊ 

υἱάστας απαπὶ] εξ! τεοορτά, Ηδθεῖ επίπι δἰἰηαϊά ἱπρταῖῖ 

απο ἄπο βεπίτίαι γενομένε ὃζ μυκησὠμένης πὶς ἢλτίπι {ε πιμτιιο 

ςοπίεημδηταγ, ϑῖς Δ. ΓΕΠῚ γενόμενος τεξεγοβ δὰ εἶπεν; πηλρ [- 

ἦι νατῖα ετὶτ ΟΥΔ[10. 

6 ἡ ἐυχὴν τῆς γῆς] εοάεπι πιοάο ἀς ἤῆῤγηο Ῥεϊοροππε- 
ἔμπι οςαπὶ ςείοτα Ογάθοίᾳ σοηἰϊισεητο Ρ] πὰς. Η. Ν, ΤΥ; 5, 

αηρεβα ΘΠΕΑΥΙ͂ΘΕ Ῥείορονμ χη ἨΗεΐϊας. ὍΣ 

7 ἣν μετὰ ἔτη ἐπὶ Νέον διενοήθη) ἀε ἰττῖτο Νεγοηῖς Πἢ- 

ταῦπι Οοεπιπίδοιπι ρογέο ἀϊεπάϊ ἰαδοτε δάάς ϑιεῖοπ. 1π 

τλα)οπιηίδαι!ε εχ Ππτι Θδ τι ΠῚ σογεδϑης, 4] ργοῖπάςε ὑπέθη- 
σαν κηρύγμασ,. Ῥετγηρίδας ἱπῆρηΐ5 ΘορΒοοϊῖς ἰοςι5 ἵπω 
ΕἸεῶτΆ Ε, χιΣ. εἄ, δέερῃ, νδὶ ἀε Οτεῖϊε 

Κεῖνος γεὶρ ἐλθὼν εἰς τὸ κλεινὸν Ἑλλάδος 
Πρόσχημ᾽ ὠγῶνος γ Δελφικῶν ἄϑλων χάριν 
ὅτ᾽ ἡσϑετ᾽ ἀνδρὸς ὀρϑίων ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ 
Δρόμον προκΗΡΥΞΆΝΤΟΣ; ὃ πρώτη κρίσις 
Εἰσῆλϑε. ὅζς. 

Εἰαίάεπαι τεὶ πιεητίο 1π 1115 ἀρτιὰ Θ᾽ επππι ϑεπατὶῖς δα ΕΠ 6 ΠῚ 
Ῥτγοιγερεῖοας Ογάτίοπ, 44 δτίες 

ἐς τὸν ἐν Ολυμπίᾳ ΚΗΡΥΚΑ μὴ μόνον 
Αγϑρώπες σὸς ὠγωνικμένας καίειν. 

ϑρεέϊας ΄ιοαιε μτς ῬΗΠΟἤτατί πο τὶ ἴοςιις Π1δ. ΥἹ, ς, 7. Υδῖ 
τῷ μισημθρινδ ΚΥΡΥΓΜΑΤΟΣ ἰπ ΟἸγπιρ!1ς πτεπτῖο : αἀἀς 
Ῥ. Ἑαθτιπι Αροπίβ, 116.1, ς.30, Οεἴογιπι ἀε Νεγοπῖς ἴα 
Οταεεϊδπι ἱείπεγε , δζ ἀροπίδευς 1δὲ Πυσορτῖς νἀεπάϊ ϑπεῖος: 

τἰι5 ΝΈγΟΠΕ 6, 22. 24. 10 1.1 Χ1Π, Ρ. 719. (44. ὅς ̓ποίαπος 
ἴῃ Νεγοπε, Ῥ] μάγοις ἴῃ Εἰάπιπίθ, 10 Ομιγίοξοπιις 
ἴῃ ἈΠοάϊαςα ὅς ποίξεγ πξ, 16. Υ. ς, 7. 

9. ἐνίκα δὲ και Ισϑμοῖ  ἀροηϊβ πιο πηῖπογα Θεοῖς εἴῖαπι 
δι ΡΙυταγοῖ. ποη δαζεπὶ νἹδξοτίαςε ἴῃ ΠΗ ΠῚ 5.,. οὐἴτ5 τάπιθ 
σπεπιοτίαπι πὶ Νεγοηῖβ 4] δ υΓἀδπὶ Πα Έπιις Πιπηπιῖ5, ἀδ» 
4υῖδιι5 ἀρὶς ΠΠυν Θράπῆεπι. ἘΡ ΠΟΙ. φἀ Μοτεῖ!. ρ..22. 

’ο Κιϑαρωδέω 1 πιο 5 ἈρΌπες εχ ΠΠΠπ|ϊϊς ἀπτε Νεγο- 
Ὧδπὶ οχυϊαῆε, δα ϑιιειοπιιπη εχ Γτιοῖαπο ἴῃ ΝΟΓΟΠδ πιοππα- 
ταὲ Οδίδυθοηιιβ,, τα πΊει ἰΟΟτΙΠὶ ΠῚ[1] ΑἸ τἀ οὐαὶ ογδν ατ4πὶ 

Νετοη, ς, 19. ΒΙπίμππι]: ς, Ῥϊο αν 0. ἩΧΠΠ. Ρ. 722, Ιλιοίλῃ. ΝΟ υοναϊοῖς δὲ ἐγαρϊοῖς ἀθοηῖθιι5 Ἰοσιπι 151 ΕΠ πμ] πὶ, οὔὈΐετο 
Νέετγοη. Ρ. το 1. 1:4 ἀπξε θυ: ΠΊΠ ἐπι εῖγΠι ΠΊ ΡΟ] ἸΟ το εἴδηπ, Βιδ- 

τοτοπὶ (αείατοπι, Οδίαπι ρεϊποῖρεπι ἴῃ δηίπιο Βα ραΠε 44- 

ἀϊτ ΡΙΙπῖτς ) ημο ἃ ὅς εχ 8{1|5 Ἀγπιατὶ ροὔϊετ. Απῖίε εὺ5 Ἰάεπὶ 

Ῥετϊδη τι αιοηις τοηταῖίε ες 1, Δοτιίο 1,99. ὃς φρο εος Α- 

Ἰεχαπάτγιπι εχ Ραυΐίαη, Οογϊπιῃ. 2. ἱπιτ. ἃς Ηετοάεπι 505 
Ρμιίαπι εχ Ῥῃι!οὔτατο νἱτ. ϑορμῖ, ΠΡ. 11. Μεγοίε ΟὈΓοτυατὶ 
Ῥοτογαῦ. 

8. κηρύγμασιν ὑποθήσων ξαυτὸν Ολυμπικοῖς 1 Περε ἴῃ Εἰς 

2Βοηίθιις οπιπίθῃϑ ΡῈΣ ῥγάεγορροη δα ἵπονϑ οἰταδΆπτΩς ἈΤΜὶςα 

πϑαῖς νἱτ Πιπιπιι5 ἘΖεςῇ, ϑρϑημεπι, Ἐρ, δὰ Μοτεὶ!. 1, Ρ. 41. 
Ιρίξαμε οπιπίπο ΜηῆοοΚ ασιοηε ἀροπᾶς ἴῃ ΠΠΗΠι|15 ἀρπὸ- 
[ςεπάοϑ ἀϊιςῖτ, ταπιὶ πος ΡΒΙοἰἶγατὶ Ιοσο ἱπάνδεις (τυ αἀάι 
Ῥοτογας ἡῃοα ἴπξ. ΠΡ. ὙΠ, ς. 18. πυϑοῖ πώτριον οἷν γεμ[ῖς 
ἐθ5 ἡΙΌ 6116 [Π βίτιιε γα ἀρογῆάς) ) {ΠῚ 1ΠῚρΡεγδιοσὶβ Πι]1Δηϊν 41 

ἴῃ ερήβοία αὐ Αγ ρίτίοσ, ἴλο αἄδαις 4ειῖο τὰπὶ ἰῃ ΟΥ πιηῖοος αιιᾶπ 
φαωίοος Ἰὰχάος5 ἱπτρεπία5 ἃ Ὁ Οὐ πίμ115 ἕλδϊας τπεπιοτεῖ, Ατ- 
τἈπΊεη {ἘπΊρογ ἰτα πο Αι, ρετσαάθτο ροῇπηι {ξααεητες ἀς 
δβοηῖρμς {|| π|11ν γοτίιαδ γ ἔοτι αι ᾳ Βιηαατὶ 5. μο]ἰδῆα : 

(ΟἸΙΙ5, 

- πάρεξ, 



3».;-.-ὕὉὅἍ 

1ἰν. οὐδ", “Δ ΡΟ ΘΟ Μ᾿ 
«οἠϊί5. ΨιεΙτ ὅς ἀσοεάος ἱπΟἰ περί! ἽΓαπη-. 
ἐς δείαπι πουιπι ΟΡ ΠΏ (οἰ πο Παὶ ἀἰς!- 
αὐν ες ἀστοῖς, γε πδυΐδιις ἕασογετ βεγαίππι. 
ἐπ 5. ἈατΙΔ ΟΠ πᾶτε ᾿ οαπὶ Αδσαθο. 
ἐοπηπα Πα, πο πᾶμιος5 ΟΠΊπος Πιργὰ Μαοδιτ 
ἤαυίσαγο πδοδῇς Παθογεης, [δ {πᾶ ταρίις 
ῥάτογος ΠΗ πΊμ [Γεαιιεπείογέβ ξεγγεπεαγ, σοτπ-: 
Ῥεπάϊιατι [αέϊεπίεβ δι ζιιθ. Παρ ΟΠ ]5. 
ιεῖη νεῖο ΑΡρΟΠοπΙ ογασαϊαιη ὀχίταπα Πὰ- 

ΝΙΠΗγΠπῚ ἃ ΓΘ ῃα6Ὸ 1πἰ τη ξοῆπο. ἀϊ- 
.. Πιλά1|5 ἐοπαππατα εἰ ἔεγς ἀπάτιογ, 4Π]- 
[σαϊεπάό. ΙΒ] ΡΠ διεεπὶ ξοΠΠοποηι 

ἘΠῚ αἰπηζ, 41] φυϊάσπι, φιοά ΑΘργρεῖὶ 
ἑηατία ἐο [ποητς οἤσηι δ τοὺ ΟΝ βοταμευ 
ῥείαριιβ, φιιο Πῖργα Το Ππαθαπὶ εἰξ, ἐχαπάδης, 
Ἀξρίπαπι εἰῆς {πἸἰσππογίιτιπι : αἰ, χυοά ἀξ. 
Γεδυις ποιυιῖς. ἱπηρετίο πιοιπεγεί,. Αγαμε ῃος 
αἰϊάδηι εἴαῦ ᾧποά ΑΡοϊοπίας αἰχίε. Ὥογος 
»ὲ ,εραογεξη Ἱ  δηρίεα, δ᾽ χορ , ὐπάργοξηγι Ὁ 

ἀν ῖς 

ἐμ ἘΣ τοπιρεῖς. Οοήητῃί ΡΙΜΙοίορΙίας ορετᾶ- 

ΓΙ 

δι Ἰρίεης ΜῚ Αὶ {ΠΠ ΠΑ͂ΣΙ 

φοτοπάτας ΟΕ ΑΥ̓͂ ΟΑ 5, ϑῖς ὅς 5ιἰείο πη: 

Βαειι Θπποιγίας,, νγ οπιπο γηῖςας ρμιοίο- 

:ὥλμα ποδὸς, δίσ' κε τὲ βολὴ» καὶ ἄκοντος ἑρώη, 
χρὴ δρόμος ἠδὲ πάληγ ΜΙΑ δ᾽ ἔπλετο ΠΑ͂ΣΙ τελειτή. 

λείτή π᾿, ἐσ, ηυἱ ἃ τημῇοῖβ ἀρο. 

ἐν ,ϑἀρῳδίας ὃς κήρυκας, μΊΡι}5 
νἀ χῤνν; 

πῖδιυς Βεεὲ ΟετογΆ ριτο, 
Ὑἱοηε αἷς Νογοπεπιν ποη 84 ΠΠἸρηνεῖας ταηταπι τοτίπρ ὁπ άα5) 
ψοσαπὶ δέ αὰ τανμαςέξο γἱδτογιας, τᾶ ἴπ ̓ τἀϊς τᾶς, οδτί- 
ἠαῖτ, οοηῈ ΠΕ 116. Ὗ, ς, 7, νε πος ἴοςο {ξπῆις ἢξ: νἱξιοτίας 
Νεγοπὶο ἴῃ μΠτε. εὐηββξίμ δε μη «πον δδεήαγν ἢ" 
τα κήρυκες 1 ἢς Ομτοπ, Ἐπίςδ. δὰ ΟἸγπι 

41: 

ἌΡΚΆΑΕΟΘΟΝ [15 θδίημε εοπέεράϊ. ἸΝοΠΙς 
ῬΙϊ9 ργάεοοη τη ἂρ οπεϑ αποαιις, Ῥαυίαη, ΕΠΙΑς, 1, ς, 22. ἔςι δὲ 
ὠμὸς ἐν τῇ ἄλτειγ τῆς ἰισόδε πλησίον τῆς ὠγέσης ἐς τὸ σάδιον. 

ἐπὶ τότε ϑεῶν μὲν δδενὶ ϑυεσιν Ἠλεῖοι, σαλπιγκταῖς δὲ ἐφεςη- 
κόσιν ἀὐτῷ κρὶ τοῖς ΚΗΡΥΞῚΝ ὠγωνίζεσϑοι καϑέξηκε. ϑὶς 
ἴπ Ὑβεδῖγο φισσις Νεαροίίταπο τοῖα ϑέπεςα Ερ, γό. ῥαδεὲ 
«χίδιςοα ψμοηπε ὀοπις ὅ7 ΡΚΑ͂ ΕΟ εοπογίαν,, Ἀἀἀε ὃς Ρο- 
Ἔταπι Ἑαδτιπὶ Αροπίβίςσοη [16..11. ς. ας. 
ἐξ τραγῳωϑδὲς ἐν Ολὐμπίᾳ 40 ἃ ταπαϊιᾶπι ρ΄Δπε ΔΪΠεπιιπὶ 
Ὁ ΟἸγπιρ!ῖ5 ρεγειπρίταγ ποῆτγο ]Ν, ς.7, Ατ ὃς τὰ 1Ππ|1- 

τ Ἂς ἰά ἄξηιις ςετιδπιίηὶ5 Νογοπὶ Ρδου Ὲ φυτοῦ εἰ ΤαςϊΔ- 
πὶ ἰη Νεγοη. Ρ. 1043. 1σιϑιιοῖ γοὶρ νόμῳ κειμένε μήτε κωμφῳδί- 
ὧν ἐγωνίζεσϑαι» μήτε τρωγωδύαν » ἐδόκει Νέρων τραγαδὲς νε- 
καν γ χα) παρῆλϑεν εἰς ἀγῶνα. ὙΌΪ ὃς ἰηξο!χ Μεπεογατῖς 
εχίταὸ ἀφο αγάτατ αὶ [ογ! Ο οι ιΠ 60 σεγίαγα Δ0[{|8 ἔιιογᾶτ, 

13 φάδιω πεύξη ἴσως τέταρα ] ἴάπιις. ἀϊεταπι ΟυΧΧΝ ἰρα- 
οι τοῖξε 1ιιοίαπο γ ἀριιά 4υεπιρτο ἑδθόμην δὲ πα καὶ πίμ- 
πῇην. ἡμέραν Ἰορὶ νοίιιπε ἐδδομηκόςην ὅζο, νἱτὶ ἀοδϊ!. ., 

ἑ ὃς ρᾷυ]ο ρο οἱ δὲ. ρτδεςεῆϊετγας διιεπὶ λέ- 
γετωεν νὴδ δἰ ἐπὶ (δουτος ᾿Οιεηαϊ τατίοπεπι τοῖς μὲν 
δι τοῖς δὲ ἀεθο!Ππξ ἀΐςετε. Υ ἐγιιπὶ ἐντιπῆώσεις Βυϊοπιοαϊ 
ἴῃ ϑορμιῆϊςοο ογαίσπίβ σθπογε, ηιιαὶς ποίετί, ποπ γάγᾶς, 41 
Βυϊαπηοάϊ οτασιοηῖς νάτιδτατε ογπαίαπι εἰ σοηοιᾶγα ἢϊτι- 
ἄεηι. ἶ 

Ις φιλοσοφησάντων ὠυτῷ τοὺς ϑωλάτας  ἤς [λιςίφη, Νε- 

τοῦ. Ρ.1ο 41. Αὐγυπῆίας᾽ γεωμετρήσαντας τῆς ἑκατέρας ϑαλώτ- 

τῆς τὸς φύσεις ἴος αἰΠαλΠητ ἀἰοῖτ, Νοπιρε φιλοσοφῆσαι 
δαί ρατὶ να αοά γεωμετρῆσαεγ ν᾽ νοἱ εχ ΑὙἸ ΟΡ ΒΆπεῖσ νεφέ- 
λαιξεοιῇαι. Ετ Ργιμασοταεὶ ὠγεωμετεήτως ποπ Δάπιῖττο- 
Ῥαηῖ. , 

16 ὑπέρχυϑὲν] ποπιρε αἷς Ικιοίαπιις. Αορυρτῖος 1105. ἐκ 
ἰσοπίδοις ἐνταῖς [ ταῖς ϑαλάσσωες } ἐντυχεῖν» ἀλλ᾽ ὑψηλοτέραν 
ἡγεμένες τὴν ἐκ τῷ Λεχαίᾳς περὶ τὴ Αἰγίνῃ δὲ δοικέναε. 

17 νεώτερα περὶ τῇ ἀεχὴ δείσαντα ] οὐἱ [ξητοητίας [κιςίά- 
πὰ ετἰαπι [ιβτασάτατ ]. ς, πὸ Τα ετοπι 4μἀεπὶ εἰιπὶ 8185 
40 ἰηἰπίτατο ἀμοσίασιηι ἀΐσοπς, [π|ε]]ΠΠρτηταγ δπτοπι τόδ 95 

ΤΥΑ͂ΝΕΝ518. τό; 
ρύκες ". ἐγίκω δὲ καὶ τρωγωδεὲς ἐν Ολυῤπίω "-. 
τότε λέγεται καὶ τῆς περὶ τὸν Ἰσϑιμὸν καινοτο- 

μίας ἅψασϑαι, περίπλεν ἀυτὸν, ἐργαζόμενος» 
καὶ τὸν Αἰγώϊον τῷ Αδρίᾳ ξυμξάλλων, ὡς μὴ 

πᾶσω ναῦς ὑπὲρ Μώλέαν. πλέφι. κομίξοιντό τε 

αἱ πολλαὶ κατὰ τῷ ῥήγματος., ζυντεμᾶσαωι τὰς 

περιξόλος τῷ πλϑ. πῇ δὲ ὠπέξη τὸ τῷ Απολ- 

λωνίῳ λόγιον; ἡ ὀρυχὴ τὴν εἰρηῆν ἐπὸ Λεχαΐᾳς 

λαδξσω; ςάδιω πρξξη ἴσως τέτηαρα Ὁ, ξυνεχῶς. 

ὀρυτ]όντων. σχεῖν δὲ λέγετωι Μέρων τὴν τομήν: 

οἱ μὲν "ιν Αὐγυπήϊων φιλοσοφησάντων οἰυϊῷ τὰς 

ϑαλάτηας "» καὶ τὸ ὑπὲρ Λεχαωίΐς πέλαγος, ὑπερ-: 

χυϑὲν"", ἀφανγιεῖν εἰπόντων τὴν Αἰγιγῶν" οἱ δὲ, 

γεώτερω περὶ τῇ ὠρχῇ δεισωντω τοιῶτον μὲν δὴ 

τῷ Απολλωνίς, τὸ τὸν τσ μὸν τετμήσεσιϑιαι καὶ 

ν᾿ τετμήσεσιϑιωι. ᾿ 

Β, Κορίνθῳ δὲ Φιλοσοζδῶν. ἐτύγχανε τότε Δη- 

ῥήτριος ", ἀνὴρ ξυνειληζρὼς “ἅπαν τὸ ἐν Κυνικῇ 

46 α135 ΚΣ Ίπάεκ ἴπ ΟΔ}]118 εο τοπῆροτε πιο] ίτις εἴς, 4ιεπι ἀϊ- 
{ετες ποτηῖπας Τκιοίλπιισ, ϑεα τάπιεπ ϑιιοιοπίις ΑΠΠγπιαῦ» 
Νεγοπεπι εχ Ὀγάξοϊα γοαιισθη, οπὶ ΝΜ ΑρΟΙΙ ἴαπι εἰς, ΡΓ- 
πιμπι ἀς Κ᾽ ἐπα σε  4}1145. ςοποϊταῆτε πιποΐμπὶ ἀοςερίε: ἱπ 
Νεγοπ. ὃ. 40: 41 δ Π΄οποπι Παθ ες [υβγασαπιθηι δ, ΥΧΙΥ͂. 
Ῥ. 694. ᾿ (ὃ 

ΟΟΑΡ. ΧΧΨ. « Δημήτριος ΧΧ Πεπιειγίος ςοπηπιδ.- 
πιότὰν ΠΊορεπ, ΓΆοττ. 116, Υ΄. ο, 8.4. 44: αυΐδις φοσοάϊς ΧΧΙ 
ΜΠΘρουλι5 νῖταῃι ἀθἔογι δις. ΡΙαγασ στίαπα Ν οἴπιις ἀε ΗΙΠοσὶςὶς 
Οταροῖς ὃς Αερί 4, Μεπαρίις δὰ Πορεηῖς Ιος. οἰταταπι δάϊε- 
τοῖα. ᾿Οαΐδας Ἀάαεἴε ροἤδιπις ποη νπιπὶ, ἢ ἰά ηυϊάεπὶ 
ἌΡΟΓΕΠΊΙ5, [ΠΙῸΓ ε05 Ογη εξ αι 115 οδ γιατὶ, ΑἸ εχαπάτι- 
Πῖι5 Αἰταῖ, ΠΟΥ δηγέσησ, Αἀ60 ἐετγείιπι εχ Απιπιίαπο Μαγ- 
ΠΕ ΠῖπῸ ὃς Τ]ΠἸΔηΙ, οτγᾶτ. δ4 Ἡδγϑοϊίμπὶ φηογμοάίο (γρπέσε (ὲ 
Ῥῤήο ο  αρράηρρι, ν ὶ ἵπτεγ Ογηΐςος, 4ιῖ δὰ Οοπῆδπτί! [π|ρ. 
ΤΟΠΙΙΓΆτυπι [Ὁ 3 πχθγαητν τεβδστωγ ΟΡ) ήτο» απ! ἀ4πι, 411επὶ 
ει πάεΠῚ ΟμΠῚ ε0 εἴδε, 4] ἀριι Απιπιίδη. Μάγος ]π. 11. ΧΙΧ, 
13. Πρρειγίμς Οὐγίγας νο ἄταν, ΑἸοχαπάγια οἵτις, ΤΟΥΡΟΤΕ. 
ἀμ ὅδ᾽ πρίρο, τεξτε οδίετγιιδεῖς Ηδἀτίαπις Ν ἰοπας, Ἐππὶ 
γοΓο εἴδ ἤθη Ροἵ ἀς αιιο Ηΐς ΡΒ] οἤγατιις,, ἕλοις ραῖει ες 
Δετατὶς αἰ οτίπηίπε, ζυοά τἀπιὸπ ποη πιϊηις εἰς ἱπιο Τε" 
γμείγημῆγι ῬὨΙ οἰ γατι, δῖ 4ἰτεγιι πη Το λ γι εἰν ἡγαηεηὴ ουϊο5 Πιεπηῖς 
πιτϑτοσθη, 1 4 οτε, 116. ΧΙ. (δ ἐξ, οό. Ἤϊς επἴπι, γε δά τ Πΐο: 
δέπε5, ἔπ ΤΠ ΘΟπιθτοτί διι τον, ΤΠεοιαρτοτις Μεῖγος ἐπὶ 
᾿Αυάϊαῖε, 41 Οταζειοπὶ ὅς ΤΗ ΟΡ ξαίδιπι Βαδυῖς ργδθςερτός 
Ὑόδ: νίπαξο πεηϊε Νόγοηϊβ πθηπε Ὑ εἰρφῆδηϊ φθίαζείπ δἵ- 
τίσρογο ροτιετίς ΑἸ οχᾶπάγίητις 11}. ΤΙ οσεηδ ΓΔ οΥτ! Ογηϊ- 
Ὅ5 7). ΠΊΓΓΙΠΊΑΙΕ 861 Εἰ: Πὶ γεϊατα  ἀσ Εν ΠΙπιο Μεπαρίο εἢτδ.» 
ε4, 4086 Πϊς ἐς Πεπιοιγίο μάθει ποίξεγ: νἱά, Τρῇιίη πος. δᾶ 
1, ἀετῖ, ΔΊ, ος. σι ὅς 24 1,4 οττῖ Υ᾽, ὅς. ἀϊόξα ϑυιείοηίο ἀε Ὁ ἐπιε- 
τρίο τη νῖτα ΨείραΠαπί ς, 12, ϑεπεοας ἀθ δεπεβςι!5 ΝΠ,1: 7. 
δὲ ἘρΡΙΠ. 20 ὅς 62. οπιηία δὰ πη θετίμπι {ΠΠππὶ ΑἸ εχαηἀτίπυηι 
τεξοττ. Μδὶς ργοξείϊο : εϑάεπισίς ἴπτα Μοπίρριπι, ἀε {πο 
Ρδπὶο μοί ΡΙ]ο ἤγατιις , οπὶ ΜΈΠΙΡΡΟ,, ευΐι5 1814, ἀρυιά 
(1, λϑττίνπι πιεπτῖο, ςοπβιπάᾶ5., οαΐαο [οτίρτα ΝΑγγοηὶ ὃς Οἱ- 
σογοπὶ ἅἸϊεραία. ΜΙΒῚ σιάοπι ποῆταπι ᾿ επιργζίιπ], 4ιιεπι 
οαπι Μεηίρρο. ντἢὶς ΡῬΒΠοἤγδτι», ἱπηρις φτῖαπὶ Ευπάρῖι5.. 
Ῥτοοεηι. νἴτ: ῬΆΠΟοΥ, εὐπ 4 επὶ ςμΠῚ τῸ εἰς, 48 Πὶ δόπεζᾳ ρας. 
ἢπι ΙΔιιάἀτ, ἀτιδίιπι πα! ἦι εἴ, πε πὶ ἴτοπε ΜΙ όγο πὶ Πιογίθ τὰ 
Πιπαπῖὶ ξοτίξεῖ τείροπα Πα παγίδε Ἐρίξετας, ἃρπὰ Αὐγίδη, 
116. 1. ς. 26, τε! εράτυι ν 6 ΓΟ ομπὶ 415 ΡΒ οἰ ΟρΗϊς ἃ ἘΠ. γε- 
ἤραπαπο; ξογεῖζογ ἰὰ Τπτροίαγοτὶ ἐχργοῦγαε παύγαπε ϑπότο- 
πἰαϑ 1. ς, ὅς Πῖο ΠΡ. ΕΧΥῚ, ρΡ.7γι. Νες ηυά ἱπιρδάϊας νίάεο, 
410 πηΐηιι5 44 εἰιΠῚ γεξεγα πὶ 26 Τιιςίδηις. δά, ἱπηοίξηπι 
Ρ.31:- Οοτίπεῃί, νθῚ ΑρΟΙΠσπίμϑ εἰπὶ ἱπιιοπετγῖς , 4 οὸ 66 Π8 
ἐοβοττ, ἱτεππαᾶς αὐαθΉαδἐε ἐς ΠΓοἠϊεῖτιο ΟΥ πἰ ἐοἿρ, 938. Τ)ὲ 

ἍΜ κρά-- 



εἴνοιιν καὶ οἰκεῖγέ ἐν πρατί τῇ τῆς Κο- 

ἵνα εἰπξσο, πὐρθκρρναν ἐπὸ, εἶχε: 

λῷ. τέτοις  ὑταχϑὸς ὁ γεαγίας, τὴν μὲν. ἐξ Δ᾽ 

ἄλλην Φιλοσοφίων ἔῤῥωτο, τῶν δὲ ἐ ἀραε ἥτ]η- 

το, ἔφηνε περὶ ἐσπέραν ἰυτῇ;» καὶ τὸν ἀδε ἢ 

στὸν χρόνον ἐθέμιζεν, ὥσπερ μΑρθ λολοΝ αν, ὕπω 

ἔρις τϑ Ὄλ α ΤᾺ ὁ δὲ Απολλώνιος εἰνδριαν- 

χοποιξ δίοην ἐς τὸν ΠΟΙ ον βλύπων, ἐζωγρα- 

ἐν τὸν νεωνίων", καὶ Σ ἐθεώρει. καθ ετας δ 

ΠΕΣ Ξι τεὴν ὑσύσα Ἐὰ ΣΤ 

θεῖ, εἰμίρας οαπὶ ἀμάρμο᾽ ἀπηϊοῖτία Ἢ 4. ῃ τοι 
ποῆγο ἤει, διεγρέρεγα δἸ1ΠῚ ΡΑττίαπι Βαθιμῆε εχ Ἰλιςίαπο. ἀϊι-- 
σπιιβ » 410 ἤρεόζαητ ετίαπι ποταῖα ἃ ποθὶς δά [1δ. Ὑ1- ςΔΡ. 43. 
Νες εἢ 404 Μεπαρῖις ορροπαῖ τ γετο 118 δεῆα: : Ρϑυῖο 

φερῖᾶ απιϊοἰτίας ἀρῆμα {- ΠΥ Σο ἴαγαῖ Ρ- 17. 
Εδπιπιεπιοταῦ ἐ0 ἀεπὶ [14], εἶμ δὰ Ιπάος Ῥγοξοθει ιο 5 
ἌΡοΙ]οπΙ! ἔοστο (μτορταπιὶ τπιϊτατίοπς, ΠΡΓΓῚ . τατ[απὶ ππβοὶ 
ἴπξ 116. Ἱ. ο. 41. ὅς παν 110. ΥἼ1. ς. 9.14. 

5 τὸ ἐν Κυνικῇ κρώτος ] ἃς μα 10. ΥἹ. ἘΆΡ. 31. ὙΠΟ εαπὶ 
1 5 ἔρι γὰρ » ἰπαθϊς, Κυνικῷ κράτα. 

ος » ΤΆ ΠΑΙΔΠΙ ΡΕΟΌ] Αγ Θπι εἰμ ςΠ4- 

3. Φαξωξῖνος ὕφερον ἐπιρε τεπιροτίδιις Αἀτίδηϊ) αιΐδιις 
Βοτιῖτ ἙΔμ ΟΥἰ πὶ} . ἄφαμο εχ ἱπίξιτατο. ἘΠ Ηνατε ὦ ἴῃ νμῖς 
ἐρενγεσον τὸ ΕΝ δῖ νῖαε ποταῖλ. 

4. ὅπερ φασὶ τὸν Αντισϑίνη» 4.1 ϑοογατεπι ἰρίε {ξουτας εἴ, 
ἂὰ ἀϊςτρι5., 4ιος9 ἴδπι, Βαδεδϑε, γε ἴάσπι βλφοτδηῖ ΔυτοΣ 
ξαΐτ: Θῖορ. ἵνα οττ, Π|8.1. {έρπι. 3. Ρετίπας ἀἴὰς Ἡῖς θεαῖς" 
ταῖας ἔξ παγγατιγ, 
εἶ Μένιππος 11 ἵππῖοσ, ἧς ἀϊπιηρυεπάιις ΑὉ δ[ἴογο σιιοπὶ 

τῶν παλαιῶν Κυνῶν γοσας [,ςοΐαπ. ἰη δ15 δοσυίατ. Ρ.339. ὅς ἀε 
480 Πίορεη. [6ττ. 110... ἴδραιι 99. Πρμίοτίς Βιυῖις Μεείρ- 
Ῥὶ ετῖαπι ἀριιὰ Ετπιπαρίμπι πιξητῖο ἰῃ Ῥτοοεπιΐο ἱιχία, ξμριν 
Δερερίγίο, νι μος οςον Ὁ ὦ εἰ ἀμης 1 ἱμαὶ 

Ω 

εἰπηδτιιθ, γε ΑΠΠΗΙ 
αἴδηχι ἔστην αἰοίμι ε 

ἃ οππι (ςηπεῦατιγ, οἰπίαμε ς ἀοξϑεῖ- 
5. Ἐπ Π]αγίαπι ἡμποαιις. Ππογιιπῖα 

ἸΔΠΊΡΙ Ἧ 

Ἔ.. Υ 

τη ἘΝ 
τ 

κΥν: ἱρρυιπι πιδη ιν, ἕαδε 
᾿- πθοχόνα Ἀαβγ. ̓ 

ἐν ἀν ἢ τὸ οἱ ἰηϊαπρίς γε Μεπίρρο. ἡπρς 
ἰρίατ, Ἰςεὰ ΠΊΟΠ᾽ πο ὁ δάσμσε δ᾽ τες νἵ ἀδ Ἵν πὴ 
ἀδι, ̓ φιοἅ Βῖς ΙΞ ΟΠΠεπί εητίτ5 ἔοστε, ὩΠΑΠῚ 
πὶρρὶ ἀητιαυΐοτ 1Δ6 επίπι ἀς Ψιςοπαπι μᾶς δεῖᾶτε ἴι 
Ῥϑᾶυ]ο ΡΟ ἱ 

ό ἀθλητῇ καλῷ 
ρυϊούπω τ εν, ικεξ ΠῚ δι εἰ 
τὸ ςοπιπΙεπάσταγ ξογπιᾶ. 8ὶς ἀξ 8ττ 
παϊῖβ νἱόξοτς Ριπάαγιῖ Ὁ ἃ. 11 1ΠΠπι. 

ΠΝ ΞΡ σϑένοα 
με τ᾽ ἔκπλαγορ, ἰδεῖν τε μος 

Ἷ φάεις. τεῦ Ν ν᾿ 

Νεπῖρε δα γνήσιον χοὶ ἐδ νοδνδνίλλὸς: γε Θαϊεπιις βαθει, ἢ ἴαᾳ 

Ἰδτο κά Θρασ' οι 289. ἔνχεοια {ρεέϊας, καὶ ἐνσαρκίᾳ [ 
συμμετρία τῶν μὸ, ν᾽ “ἥμδ8 περεοίβαγια. οπιηϊϑ. ἴῃ διῃ]οτᾶς 
ῬΙαΓΑ Ε0 ροττιποητία ἀρ ίοποπι ΟΠ ΓΟ. ἱπιιεηΐες ογδτῖς-. 
οἠε γίγααι8 ἴπ Με ποοπιᾶπι, ΠΣ ᾿άεπι Ρυϊσεγγίπιοῷ 
ἀμ ]εῖας ἔοτππα Πιρεγᾶ {8 ἀἰοῖτ ὦ 

ἴ5 χτὰ ΟΠ 

7 ἐξωγράφε: τὸν νεανίαν 1 πιξῆτε {ΟΠ]ΠἸσες ουτπὶ βέέρεβαε ὥ: 
δια Π}18 ΡΟ] οτ τα π|5 εἴμ5 Ρᾶτῖε ΟἸΠΙΔ., νἱπαπὶ ἱρῆιις 
ἱπιδρίμεπι ἀπίπιο ἐταταν ΝΣ ἀπίβεεμι ἘΧ Οροῖε πὸς 

νόγο 

᾿ 
ἢ 

τεσσνας. 



. τὸ ὑγαίεὶ Ογπιῖρι5 ἀριιὰ Ιναετε, ῇ ΥΙ μι μετ μὲ Εἰοτία. Ἰοπίοπ Ργοπεγθ. ', τι. 

τὸν, “δὰ ἀτὴ εἶπεν »ὁ 

τῶν καλῶν γυναικῶν ἡρευὸμ; 

καὶ σὲ ὅφις. ϑαι μεσ: 
ἡ θόντες 

ἘᾺ5 ς ΕΣ ἀμ χες: ; 
τ: ευτῆς ἐρᾶσιϑιωε:, νὴ Δ’ » εἶπεν, ἐπειδὴ διώκεται, 

τὸς μὲ ἐῶσα. καὶ γήμαις, δ᾽ ἂν ἀντὴν; ἴφι. 

ὅν πηνίκα οἱ γοίμοι; ϑΗμη Γ - Ὁ ἴσως ἄυ- 

μον. ον ἀεί τῇ τὸν τῷ ΠΥΡῸΣ Ἶ καιρὸν ὃ ὃ 

Απολλώνιος, καὶ ἐπισεὶς τοῖς δαιτυμόσιν ἀρτεῆ- 

κασι, π8» ἔφη » ἢ, ἡ ἄδρω δὲ ἣν πίνετε: : 

ἐν ὁ ὑμέσο: Ε καὶ ἄμ 

δὲάργυρο. καὶ χρυσὸς, κ ᾽ 

ἐνταῦϑα, 

ὸ ΓΟῊΝ ἄνευ, ὁσ' ἐδ δείξας τὸν ἐαυττρδωναν. ἅ 

ἢ δὲ απολλώνιος, τὲς Ταντάλε κήπες πο ἔφη: 

πΝεῖν εἴδετε, ὡς ὄντες ἐκ εἰσί, παῤ ομήρῳ" γε; ἐπ 

Μιπϊετίς, ΤΕ ΜΒ, η64 δη] (ρε ἀρ ξ γαρέ ἐς ἄδε γε καταβάντες. τ τ᾽, ἔ ει 
Ππππ] οἤοηίοῦ , ὙΠ ΟμΙα6: πον “ὐ νὴ “οὐαὶ 
μονα! Πῖς [οὶ ἢ ξα. κ᾿ ὐαν γω; ῖ 

ἄχῆμῃ τῴ ψα αἴ ἐρῦ ρα 
ἴας τε 9 ᾿ χαὶ ὁ μημολυκίας εἱ πολλοὶ ἐπεβῇ 

σι δ ὅντα ἐκ ἀφροδισίων "ἢ μὲν» σαρκῶν δὲ" 

π΄ καὶ μά, βρα, ὐθρωπείων ἐρῶσι, καὶ πάλλεσε 

ἷ ᾿ΣΗΣ ἀφωδοίκ δε ὧν ἐθέλωσι δαίσασθαι ". ἡδὲ, 

ἐνφήμει, πο ον Τ κ, ὁ μυστεσθαι ἐδόκει ὰ 

ἤκϑξε , καὶ πὲ ἀπέρκωπί: τὲς Φιλοδύφως ἃ ὡς ἀεὶ 

,» ᾿ 
σα, ν 

ληρῆντας. ἐπεὶ μὲν τοι τοὶ ἐκπώματα ταὶ χρυ- 

σῶ, καὶ ὃ δοκῶν ἄργυρος. ἀνεμιαῖα ̓ἡλεγχϑή ι᾿ Ἕ 

, καὶ. διέπῆη τῶν ὀφθαλμῶν, πάντα, οἰνοχόοι, τὲ 
ἀεῦοθοῦ ἡ τοιοίυτη. ἢν Ἀρρν π 

ἫΝ φονίσϑησ » ἐλεγχόμενοι οὐπὸ τῷ Απὸ 

ἐράοι τὰ νοΙῸ 
ἱ φυλθαμάίεθαι, ; ἴῃ ρα Ὧι υννᾷ 

δι τὸν ΡΝ ω 4 πν : Ἠεγαρ.Υ νυϊφαεῖ Π δ εηλοον κρὴ ἀφ ΩΝ οἁ 
ἡκις τῇ δ 5ῖς μιαϊοεΡμοῆς οῃ. 118..1. ἴπύγ-. Ρ[Άπε (ξηζαπι τασδὶ ν ἣμ δῖ, Νοῆτγαθ επιςηἀαιίοηί βάεπι εἶχα πε 
μι: καὶ βάκχη τῷ Διονύσε ἐρῶσα» ἀνάτυπξται ἀυτόν τε καὶ ο΄ ἰδῆ πιαπὶ ἀςςεάοτε Ρυτεπι εχ ἀπείτμεῖ ὠφρι ἊΨ δ σαρκῶν 
ἀνωϑνέφοι; ΚΆΜΩ ἡ παρόντα. ἐ ων Ῥεῖ δἀπετίδητεηι ἐμ δὲγνε π πἰϑυημια λπ- 

ἃ ϑερμοὶ  δππςο 416 ἸΟουΠὶ ἴητοῦ τοὶ κάλλει ἢν Ἢ ἴελ πορατυπι ΕΣ ἱπάϊςει, 
διαλώωποντα ἴα Ἰοτίιις,. Νες ϑερμὸν ἀθ. βαεξίνε ἐν ἐϑέλωσι δαίσασϑαι] Περί Ῥαυΐο, οὐρα, δ 

μεγιῖε αςῖ]ςε ἴπι ᾿Οαίενε τάπιοη νυἰραγὶ ποις, 1,4ἴ- πιαίνειν ἡδοναῖς Μένιππσον ἰς βρῶσιν. τῷ σώματος αἶτ, ΜΙάςει 

85 νεπογίβ νΠι χατάτρ 

ποπιπὶ νι περοτία πα ἰοίταις νοὶ τοϑ, 4ε 48 πιοχ οδτίποπάα δΔυτοπι πος ἔλδξιπι ποίξεν ἴῃ εἰρετοσ ον ὡ»" 
ἄρον δε γπάε ἀἱμεπι ῥαίοε Μυτιρῆ ουάεπάαπι ἀϊσυπε, ἡ ςοπίμπόμοπίς δἰ αυςοπιᾶῖε τΑ ἰἸεδε πλάπιο- 

9 τάμὲ γὰρ τοσαῦτα» δείξας τὸν ἑωυτῷ τρί γα, πε ἀιιπὶ ας σώ αἷς 84- 
) ἰς ; 

ΤΙ, Ηἱρρατοβῖδο φιηῖ ρέν, δ᾽ ρα ίο ῥεῖ ρος ὅς Βοίριτος Βος [ἐηῇι ἀθιο 3 ἐλῇ 
βήγει, ἐάν Ἷ [δὲ {μρεἰεξῥἠῥενν ε γάρ Ρτοβίοταγ. μυθολόγδι, Εοτιπ ἱπτεγρτγετεϑ ἀϊ 
τὸ Ταντάλε κήπες] Ρτουεγθίιη». φιοά ἐρίε πιοχ  ἘΧρ] - ἩΠΠ. Ἰυάϊοτ, ΠΡ. Ψ. ςάρ. 2. ἑαίες ἀράς, 

ἰάεπι γθρετίτα, υἱεῖς Θορ ΗΠ. 11,11. Ἱβεο Πιδὶ ἱπίτ, ἡ επί! Θῆγορ ἐχ{ερμριε, δ᾽ τοίμε ερλφοίαίος φά αὖ, ἡλντάα- 
ταρ᾿ Ὁμήρῳ ] ἰοζιι5 ἐχταῖ Ο ἀν Πι Δ΄. ν, φᾷς. 4. Ὁ κηρές ΜῊΝ 

Ἔμπ' Ἰ νἱ ἃ. ποιαῖα Πιργα δὰ "1.11. ς. 4, τό ἀνεμιαῖα ἠλέγχϑη 7 41] ἀ1τ δά ρ4ιΐο δῆτς οἰζαταπι 10α 
12. Λαμί τε] ξότίε ἱτᾷ ἀϊξῖδε ἃ νογδοίταϊε ὃζ σαγπὶς ἢὰ-ὀ ὀπὶ Ἠοπιετῖ νδὶ ἀς Πα ξεῖθιις 4αΐβιις Ὑδηζάϊις ἱπμϊαθατε 

πιλπιᾷε ἀρρεζοηῖία, ἃ λωμιιὸς ρβμέίηγ ) νπά8 ἀΐςὶ ΄υοηὰς νο-- ᾿ σῶν ὁ ὁπότ᾽ ἰϑύσει ὁ γέρων ἐπὶ χερσὶ μώσασθαι 
Ἰμης Θταπιπιλιιοὶ ξαγηῆαγρε νυ οτὰΠΠππιπὶ Ρ ἔς ὶς σεπμς., τὸς δ᾽᾿ΑΝΈΜΟΣ ὑίπϊασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα. 

Χ δακρύ.-. 3 ρε 

χάρμεν γαρ ἂν εἴη τὸ ὁ ἀγωπῶσαν γῆμαι. ἀὐο
νι 

ψ 

Ψ 
7. 



“15 

τδ6 ΡΝ Ὁ Ύ  Ἄτυς δ Ὲ ΤᾺ 1 Ἐν ν»625 
κα στρ ΝΝ κδν ᾿ 

δακρύοντι ἐώκϑι τὸ Φάσμω, ", καὶ ἐδεῖτο μὴ βα- 
Εν Ἴ ᾿ ΤΌΣ ͵ὔ “αἰς »ν{ 

δανίζειν ἀυτὸ, μηδὲ ἐνωγκάζειν ὁμολογεῖν ὃ» τί 
, Ἀ Χ ΝΡΕΗΙ ,ὕ ᾿ 

εἴη. ἐπικειμένε δὲ» καὶ μὴ ἀγιέντος, Ἐμπεσω τε 
ἜΣ; ΄ ε Ὁ ΑΝ ΠΥ 

εἴνωι ἔφη , καὶ πιωΐνειν ἡδοναῖς τὸν Μενίσσον ἐξ 
ΒΕΩΝ Ν Ν ᾿ Ν » Υ 

βοῶσιν τῷ σώμωτος. τοὶ γὰρ κωλα τῶν σὼμᾶ- 
ο" ᾿ -“ ὕ ᾿ ψιὶς ὃ 

τὼν καὶ νέω σιτεῖσιθιαι ἐνόμιζεν, ἐπειδὴ οἰγοροοι- 
ς Ὁ " “ ,ὕὔ « ᾿ 

ᾧννὲς ἀὐτοῖς τὸ αἷμώ. χῶτον τὸν λόγον γνῶρλ- 
. “ ͵ ᾿ Ἀνὰ] 

ῥωτάτον τῶν Απολλωνίς τυγχανοντα, ἐξ ἄνε- 
: ᾽ μ ΨᾺ Ἁ ὅ 

γκης ἐμήκυγώ» γιγνώσκξσι μὲν γῶρ πλείες ὠυ-- 
τὰ ἢ ͵ " 

τὸν; ἅτε κωϑ' Ἐ)λάδω μέσην πραχθέντα, ζξυλ- 
3 » Ἀλ δ “ Ψ Ν 

ληδδην δὲ ἀυτὸν. παρειλήζρλεσιν, ὅτι ελοι πότε ἐν 
" 5 ἤν, ῃ ΑΕ 25, ν ἢ 

Κυρίνϑω Λαρίον.» ὁ5τὡι μεν τοι πρωτ]εσαν, καιοτι 

γε. “ "Γ 7 ᾿ ἢ 

ὑπὲρ Μενίππε ταῦτα, ὅπω γιγγώσκεσιν: ὠλ- 
ΠῚ Υ̓ ᾿ [4 ν- ᾿ φίκν ΝΣ 

λο Δώμιδι τε, καὶ ἐκ τῶν ἐκείνας λόγων ἐμοὶ, - 4π|6 ιοῆας ἸΠπἀ Βυϊε ςοπιπλεπιογαπιπι, 

Εἰρητεώι. Ὅν, 

, ΘΝ ἢ ᾿ 
ΕῚ καὶ πρὸς Βάσσον  διηνέχ'9η: τὸν ἐν τῆς 
πϑλσι 5 ὃ 7 Ν νῷ Ὑα δὴ 
Κορίνιϑ:8᾽ πωτρωλοίως μὲν γῶρ ὅτος καὶ ἐδοκεί, 

᾽ , Ν - ,ὕ 
καὶ ἐπεπίστευτο. σοζίων δὲ ὠυτῇ κατειψευδετο", 
Ἶ ᾽ 4 Ν » ͵ 

καὶ χωλινὸς ἐκ ἣν ἐπὶ τῇ γλῶτ)ῃ. λοιδο- 

5. δ Απολλῶώγιος, 
͵ ᾿ ᾽ Ν Φν 

ρϑιμενον δὲ υτον ἐπέσχεν 
»» ᾿ “- Ν { 

εἷς τε ἐπέσειλεν » οἷς τε διειλέχϑη κατ᾽ ὠὐυ- 
-“ -»" Ἁ “ ἘΡΙΜᾺΣ ΟΝ ΄ » 

τὸ. πᾶν γῶρ ὁπθρ ὡς ἐς πωτρωλοίων ελετ 
ΠῚ Ἃ Υ} ον ᾿ " ,ὔ 

γεν » ὠληΐξεες ἐδόκει. μη. γῶρ ὧν πότε τοιον- 
Ἴ Ἴ -“ ΔΌΝ Ρ' -“ 

δὲ ἄνδρα ες λοιδορίαν ἐΧπεσειν) μηδὲ αν εἰπεῖν 

Πιπυίαιῖς ὅς πὸ τογάμογες (δίς. πεε ααϊά ΕΓ 
(ξι [ατοτ σορεγεξ γαῖ. ἈΓΠΠῸ νγσεητα, ηδ τ 
ας ἀϊπγτέεπίς, Ἐπιρυίαπι [ς εἴς εἴ ΕἀΠαπι, 
Μεπίρριπι ἀπεπα ἀρ παῇ!ε νοἰπιριατθα5, γε 
Εἴπις ΠοΥΡα5 ἀεπόγαγει. Ῥα]οτῖ5 ἐπῖπη δεῖππετ 

ΠΠΠδιιὸ ςογρουθιις ραίει ΠΪ ἴπ πλογο οἢδ ροί- 
ἐὰπι, Ζιοηΐδιτι ἹπΓερογγΙ Πλτι5 ἘΟΥππη {τ ἀΠρι}15. 

Ἰἤαπηαιις ἐρο τεπι. (Εἰς αι! ΠΊηπαῖτι ἐάγιιπιν 

μᾶς δα Αροϊ!οπίμιπι ρεστίπεπτ, ποζο[ητατα 
ἡμαάαπι ἀὐδιέδιις, ΡΔΌΪΟ Ῥγοϊχιιῖ5 ἐχροία, 
πα] εῖς ἐπ πα ποῖα 111 ο[π ππι 1π πιο τα αγαοςία 
ἢτ ρεῖα, [ἀπιηπιδεῖπη ταπῖοη τάπτιπ ἀξ ἐὰ ἀόοετ' 
Ρεῖα, αυοά Γαπηϊαπι (ΟΥίητῃι ἀςρζεμεηάοηξ, 

414 πιοίίταπι δπζεπὶ ςεἐρετῖε, ὃς 4πο ἃ 1ῃ στα 
απι ΜΈΠΙρΡρΡὶ ραΐγαζα παθς διδτίης, ἀῆῖοα πὸπ 
ποιιεγᾶπῖ. ΑἹ ἃ Παπλϊάς, ἄζ οΧ εἰμς ΠΟΥ 

ὸ ΝΣ 

“᾿ 
ἤτω ̓  

Και ἐν χκα ἢ Ἷ ὩΚΩ, ΘθΘῊ τς ἐᾷ : ᾿ς 

ΗΠ. τοίηρογο στη ΒαΙο, Οοτιμείο, ζοηπίτο- Ο. ΧΧΥΙ, 

ποτα ἰρί! οείαπα ξαῖε: ραγγίοϊἀα οηῖπι 1]ς ὅς 
νἱ[ις ἃς «γοαίτιϑ ΕΠ. ϑαριοπείδπι γεγο τοπΊς- 
τε ΠΌϊ αἰτοραθαζ, ποάπο Πηρπαπι ἔγοπαθαῖ, 
(οπμίτα αὐτοπὴ Γαπάεηεοπι σοπηροίςαϊς ΔροἱΪ-. 

ΦῪς ΠΑ ν ΤΩΝ ᾿ 

: ΟΥΔΙΙΟΠΟ “:, Ἰοηίμ5., Ῥαττῖπι Ἐρ 0 ]1ς . νρ8ι 
Οἰὐἠςαμϊ ἀπτεπὶ ἀεὶ ἐο ταπαμιᾶτι Ραυτὶς 48. 
(τηῖρῆξ,, νογαπι εἴα νιάσταγ : πεαὰε επίπινο- 

τ - τ τς, ς ᾿ , 

τοῆπαῖς ταίεια νἱγαπὶ δά σοπιίτία εἴα. ργοἱα- 

Ρἤιπι, ποαιο, αιιοά αἰΐτον (5. μαογοῖ, βας, 
Ρτοϊαζαγμη. νὰ τινα ᾿ 

ἱ 
Ν 4Ὅν5υνι»: 

τὸ μῆ ΟΥ. 
' 

ΕῚ πο Ἶ 

: δὲ ἐν ολυμπίῳ τϑ ἀνδρὸς, τοιῴυτα" ὠνγι! ΟΟἵνγιαιρίας δὐκοπινίτο ραιταῖα Πιπεῖῇα: Οὐπὶ ς. ΧΧΎΠ. 

ὄντι τῷ Απολλωνίῳ ἐς Ολυμπίαν, ἐνέτυχον Λα- 
͵ ς 

κεδαιμιονίων πρέσδεις, ὑπὲρ ζξυνεσίως. Λώκωνι- 
᾽ Ω Χ 5 ΄ 3 φ 

κὸν δὲ ἐδέν᾽ περὶ ὠυτὲς ἐφαίνετο» ἀλλ᾽ εἱδρότε- 
᾿ μ Η δ ͵ δὶ ᾿ ν ἃ 3 

ρὸν ἀυτῶν εἶχον» καὶ Συδώριδος, μεςοὶ " ἦσαν͵ 
δ." 

" Ἃ ͵7 
ἰδὼν δὲ ἀγδρας λείμο, τὸ σκέλη᾽, λιπαρὲς τὰς 

Ν λ ͵ὕ ᾿ “ ᾿ 

κόμας “, καὶ μηδὲ γενείοις χρωμένας. ἀλλὰ 

ΟἸγπιρίαπι ργοβεέξιις Αρο οι οἴει, ΤιΑςο- 
ἀδευποηϊογαπι ἰορατὶ ΟὈΔπ ἴππε, νει αςεάαο- 

τποπα νοπῖγο γε: ογάπίοθ, Τοοπιζας νέγο 

᾿πάο]]ς ἴῃ οἰ ΠΙΠῚ ἀρραγέθαζ, νου ΠΟ] Πὰς 
[δ ρεγοδδης “πάπα ἀςοποϑ, τοὶ 50 ὈατΊαὶς ρἷς- 
πὶ. Ψιάςης ἰσίτηγ Ποπιῖποβ ἸΔθ δα εῖ5 ΟΓαΓΙ- 

δι15, ςογηΐ5 ΠῚΠΑΠΓ δας νηρτιεπίο, {ΠΕγθες 

. 17 τὸ φάτμω φάντασμα ςοαϊοεσ Ὑ λιίςαπιις,, ΡἸΑτῖπιις, 
Ὑτλτ15], μα εθδηῖ. δι ἢς ἴῃ {|| ετίδηι [8 ἱππεηις Μοτεὶ]. 
ΟὈδγυδιετγαῖ, τ" ; Ῥὴ 

ΟΑΡ. ΧΧΨῚ. 1 Βώσσον] δὰ αιοπὶ ΡΟ ]Οπὶϊ Ἔχέδης 
ἘρΙΠοΙαΦ ΧΆΥΙ. ὅς ἈΧΧΎΠΙ., 

2 σοφίαν δὲ ἀντῷ κατεψέυδετο} ρτίοτεϑ ἱπίεγργεῖες ἴτὰ ἀς- 
κερογιπε, δ ἢ (ςη[ις εἴτει Βαανα θαγῖε “Δρο  ο»»Ἱὲ ρῥἠο(ορῥὲ- 
αὶ ἀγγο δ. “Μαϊϊπι: Βα[αρη Νδὲ ἐρῖ ρῥήοίορῥίανενμοπάα- 
εἶο ἐγίδηλδ, ῬΕΪΟ ΡΠ πι]ις [δ τεπιεγε ᾿δέϊαῆεβ. Νεπι- 
Ῥὲ σοφίας εἴϊε ἀεδογοι ἢ ρτίογηπι ἱπτεγργεταπι οδτίπεγε νος 
115 Γβητεητίαπι. Ῥγδείεγεα, [4 νἴ Πο5 ἀοςερις πιαηις Πιιπὶ 
εἢ 5υϊάαπι, 4 ἀϊίδτιε (ττῖρῆτ ἑκυτῷ ν. Βάσσος ν 1 ὃς ἀο ξ΄, 
Καυμεπιπι πη νεσποης γθάπυ ες νἱάσο (αρλεμελαγε {αί(ο (δὲ 
Ῥρλάϊοαύαι. ἽΝοΠ Οριι5 ἕατηθη πιιζάτε ἀντῇ σαπὶ πος ποις 
Ῥτὸ ἑαυτῷ γίδπταν Ατεοῖς Ἢ 

3. ἐπέσχεν Ἴ ἢς δυ1485 ὃς οπιπε5 ςοάίςες ποῆτί. ῥγίογες 
εὐϊτίοπες Βαθερδης ὠπέσχεν. ᾿ 

4. ὅπερ ὡς ἐς} ἢς ϑυΐάας : σοάϊςες ττεπὶ Ὁ ατίσαπις Ρα4- 
τίηιι5 δ. Ὗ γατίϑ] αι, Ο πηϊ Πιιηι ὡς ἴῃ εἀά4. Ρτίοσγιθις. 

ΠΑΡ. ΧΧΥΊΤΙ. 1 Λακωνικὸν δὲ ἐδὲν 1 μας τεξετο 

αυᾶς παδὲς Τμιοῖδπ, [18], πιοτῖν 1, Ὑδὶ ἐκ ἱηξοτὶς ΠΙοδοῆος 

ἀ Μεπιρραπὶ πηϊείθης,, οἰιπὶ ογας νῖ ΓΑςεἀδεπιοπίογιπιν 
πιοτες οὐ γιβέος σογγιραῖ, ΥἹά, ς, 25. Ὧν 5. ᾿ Ἂν 

2 καὶ Σύυξώριδος μεφοὶ 1 [{ς Πἰρτὰ ἔεγὲ μύας Πδτὶ οαρ. ΧΧ: 
3. λείχς τώ σκέλη ] ἴῃ ΓΓΉΤΕ ΔΠΙΠῚΪ ἀτραπηθηταπῖ,. Οὐϊάϊις 

ἀπιογιπι 118. 1Π|. ΕἸ εχ. 2. ν, 21. ὶ 
Ταϊὶς ρίμρμεμν (μεοϊπξαο ογηγα Πίαηδε,. 

Οὐῆ [βημέμεν {ογέές (ογεῖογ ἐρ( βέγα5. 
ΜΟΙ͂Ϊε Ἰρίειν ὅς [δειιθ σις οἰ οπιιπατοσιιπι... ϑιπιῖε ἢ αυο ἃ 
ἐπιγενίδω ἐλωφροὶν» γρμ(οιεἐερρ φοῖε ἰφέῖεε; ΗΥ αςῖττμο εγίδιυιας 
Ῥμιοῆτ. [ππϊοσ πη ἱπιαρὶπα εἴπι5, 

4 λιπαρὲς τὸς κόμας ] αιάθι5 τπηθπ ἐλευϑεριωτέξας Ὁ" 

γόργοτέρες ΤΔοοηδϑ νἱἀετῖ νοἱε ΒΑ γςατρασ,ντα, Ρ] μτατο ἢ. ἴπ 
νἰτα, εἴτις δς Χεπορβοπ. ἐς Ἀθρ. ᾿αςοάδεπι. α44ε 1πῈ.1. 11: 
ς,7. {εξὶ. 5.6. ᾿ ἐν, 

ς μηδὲ γενείοις χρωμένας.) θᾶτθαπι 4118 Πα σε δεπιοπῖος 
Δητ]αος ἰπχέα εἰπὶ σοπιᾶ, ποίμπι, Οὐ νέο 14 Βετγετ η- 
τεγγορᾶτιθ 4 ΠΟηΠοΠΊπε ᾿γίπάοτν τείροπάϊτ, ὅτι πέντων 
κάλλιςος χρὴ ὠδαπανώτατος ΑΝ ΔΡῚ ὁ ἴδιος κόσμος ἀριτὰ Ρ]τι- 
τάτοῇ, ΔρΡΟΡ ΒΕ 6 ρΠ|. νασοπ, Ρ..230. Πίης Νῖοσίας δριὰ Ρ]- 
τἌγ ἢ. γἶτα εἴτι5 Ρ. 534. {Ὡρεγθε Ογ]ρρο 1ναςεαἀδεπιοηῖο τε- 
(ρομπάφης ΟΟΟ [ὲ σαρτίμος μάθετε δἰτ]νάσοπας, ξοτγιίίογοβ 
ἸΡίο κρὶ μάλλον κομῶνταξος ᾿ ψὺ 

Σ ΐ Ῥγαξῖο- 



τ διζθπη, ἢ Ῥεςρδμοτίπι ιά Ὅβπο Ἔγα. ̓' 

ΟΙΧΧΥΠΙ. 
ἱ 
δῳ 

4- 

--- 

χ 

πὲ 

ΑΡΟΥΤΟΝΤΙ 

Ῥιδοίοτοα, ἱπῖο ὅς πιο 
Ε ρίιοτος ἴτὰ {ῆρῆι: νι 

111 εαϊέϊ 

ἜΠΗ ψοβίτα" νίος9 
Η Ρτοροῆτο 

ΓᾺ Ῥαϊπεὶς μν ὍΝ τοἸ]εγεης δ 

Ῥαϊαεῆτας πο τς τ ἐρε οϑῳ 
ἃζ ςοπυϊιία ας ππιοτῖς ςοπἰπηρεπάϊ ςαὐία 
ταΠίπιογοπι »δξασας, 6ΌῚ Ππλς τ ταγίι ΠῚ 1.8- 
τεάδοπιοη. ΨΌΙ ψέγο. Ἰρίος ᾳ {μας ἀοπιὶ, ςι- 
ταπάα εγᾶπε ὙΠ ΤΥ ἐριβοΐαπι 

ἢ μεν ἡκήδς εἢ ποη Ῥεζζαγα. 

(αἴτια ΔιοΥ 
ταῦ. ἴΆ]ις, ἴῃ, 

Ἐηυπι. γε ἐπὶ] ΟἸεπι 
εὐ κρὶ τὴν πορφύς ὧν 

λερὰ μὲν τὸ ἵματὰ 

Ὁ ετεγαπι τὴν. ἐσθῆτα 

τατος Τὴ» ΦΌΛΗΝ ὡς οἷ! 

Ἑι Ῥειποβηεηὶ χλανὶ ς καὶ 
Ζαλ}15 πρεβμνσο,. 
ἐεϑῆτα ἡποηις αἰς 
ῬὨΙΙοίΟρ ο φολήν τε οἶδ ρῶν ἡ 
Ουϊάϊις γμοήα βείαγοῖπα » Ἀραϊεϊῃς 

φετεῖ. " χ ΜΙ ΟΠ ἱαρεὶς δε οί Ἂ 
ςοπβοίεδαπι τατ, ΑΡοΙ]οπίας Μίτ Μιμδῆς 
σικῶν καὶ , φησ σί τι ᾿ ῇ 
πρὸς Μιλήσια ἐριώ τῇμ μάλ ἣ χρὰ 

τὲς ἄλλες δυνώςας σὸς ἐσϑὴ 
7 ἐπέφειλεν ἢ Ἐρίβοϊαπι 48 Βο5: 

Ἐὸ5 τερτεβεπάϊεϊηξ, εχ ίδεπιας π. ὁ 
8 αίτῆων --ῖ κριτὰς παρατιλτρίας 

τὰν ΔΡΕΙοὔτατο νἱτ, ΘορΒΗΣ, 1π Ροίοῦμ 
κῶς μωτὸ πιῆ χρὴ ΤΕ ὙΠ 0. 

μὸς ἴῃ ροεπίς φιΐδιι5 φβιοϊεδαηταν. 
ἜΡΙΣ δὰ Οδ10}}. Ρ. τοιΐ ϑεὰ δ « 
οδιία θεθαῖ : ἔεπηϊηϊς ἱπρτὶ ) 

δα Ῥαΐηηι ρυᾷ Αὐἰβορβαπε ΠγΠβταια ἱπρτίπιῖβ ὃς 
Ἐκκλησιαζέσ. Ηᾷς ἱπηίτατί εχ νἱγῖς πιο  Πἴογες : ἢς ϑιδίοπ, 
ἄπ Οτἤοης Π8Ρ. ΣΙ, γπμπαϊεδαγαηα, ἐπέγγῃ Ῥέπ6 γεμ  εύγίμϑα ἔα Πα 

Ἂ Τ᾿ αἰεϑείο το ροτέ: Ἠΐης γυναικείαν πίτ]αν ἀϊςετε νά ετιγ Ικιςῖα- 

ν΄, 
πὰς ἦγε {ερίτήης [ἰδ πεπι, τάσεο δἰ. 
φὐμιδεῦδης: επιρί δῆτα πεπῖρε, ρίοε ςαἰϊάα ΟὈ]Ιτα, οὐ 
γῥιοίας ἈΡΡΙΙςάπτεδ,. φυίδις, ἐτισεΐδέξς νπα οὐπὶρέτς ἀεῖγᾶσ, 
ἐερράτεν ΡΠ, Ῥ[οτέγηρα ὃς Ὠγοραα [ΠῚ πιφαϊςαπιφητὰ ἀϊ-, 
οαπεαγ Μαγιῖα!! βία, ερίρτ, 74: ᾿Εἰέφιις φεῖτο Ἀῇ Ἰοεένγερρὰ 
3ἀεπι οπιαίπο (110 ἰς παρατίλσειαι. ιτὶβ ἐπὶπὶ ἀοέόεῖς» 
4 {βρέγμα πιο Πἴσὶ ραγ παρατιλτρίας Ρυτδητνῆιδςε ρ1]05 οἰ] 

. ἰἴδῆτ, ποτ Αἰδιίου παρατίλτρια Πεπτρε» {δι ητε!]οθϊα νοςὰ 
πίτῆης, νοὶ 411 ςοη!πΗ}:, εἰ ἰρίωπι ἐγηρ μίγη ἴτ ἐο περοιῖο 
Δἀμιδίευπν, Ιἀεπὶ ἰῃ ποτα Ροἤτιπι Ἠείρεηῖς θατδαγίς Ατὴς-. 
δεῖς 1. ΧΙ. Ρ. σιϑ- τεἤατυγ : οἱ πρὸς ἑσπέραν οἰκῶντες βώρδα- 
ἐοῖονς κρὰ ξυρῶνται τὸ σώματα. Ἄταις ἴτὰ ἰρίαβ δασ- 

ἃ5 θαι ΠΟ ξυρε ταπτιπι [εὰ ὃς πίτ ΤΠεΒλητ: γο- 

ΠΑ  παβαιοῖο δὰ Ὁ ἀγΠ' α'. συσδίξια Λάκδνιο 
κα περι νομᾳ πολυτελὴ δὲ ἀἰσαπίαγ, ΑἸ νοσᾶης φειδήτιο 
γἱθι οχ ἰμθίτατο μι Μιζρ, μᾳοοη, 110,1, ρ, 3. ' 

Ῥίσε αὐτεπὶ εἰ τεῖ ᾿ 

᾿ το νἱὰ, Ηϊεγοοὶ. δὰ αὐτεα Οαγηι. ν. 1. 

τό) 

καὶ ἜΝ ΕΗ μαλακὰ" » τοιαῦτω σξρὸς. τὲς 

Ἐφόρες ἐπέξειλεν"- ὡς, ἐκείνερ. κήρυγμω ποιή- 

σώσιϑώε δημοσίᾳ, ἣν τε πίτϊαν τῶν βαλανείων 

ἐξαιρᾶντας. κ καὶ ταὶς παρωτιλτρίας ὃ ἐζελαύω. 

τὰς; ἐς τὸ ἀρχαῖόν τε ἀἐπρύμής. - - πάντα. ὅ-- 

ἴδ παλαϊςροΐ τε ἐν ΡΨ καὶ σπογθαὶ, καὶ 

ταὶ τ δία ἈπσΥκε: ἐγένετο ἡ ἡ Λακεδαίμων 

ἑαυτῇ ὁμοίᾳ “. μωϑῶὼν δὲ ὠυτὲς, τὰ μὰ διορθε-. 

μεύδῖν ἔπεμψεν ἐπιςολὴν ἐπ᾿ ̓ ολυμπίας, βρα- 

χυτέραν τῆς “λωκωγικῆς σκυτώλης “. ἔςι δὲ ἥδε" 

Απολλώνιος Ἐφόροις χθίαν. 

Ανδρῶν τὸ μὴ ἑμαρτεῖν, 78 , δὲ, καὶ τὸ 

εἱμιαρτόντας αἰσϑέσϑαι. νυ ή ἂν δὰ : 

ὺν δὲ ἐς τὸ ἕδος τὸ ἐν ολυμπέρ, ἜΣ εἷ- 
σιν; ἀγαϑὲ Ζεῦ". σὺ γορ ὅτω τὸ ὠγωϑὸς, ὡς 

Ἷ καὶ γ ταν ἘΠ νηρεατι τοῖς ἡὐθεηνς : ΗΝ 

το ἐγίνετο τὺ ἘΣΣῊΣ τους τ μα] ἢ γοῖα {πὸ σιᾶ 

ἄεμας ἐπεὶ εὐδοπποπίθτωπι {ογῖ δίς ῬΕΙΙοβτατιι5, 
πε εἴ. Ναπι ΤἸοΐερῃιισ. » 41 ραυ]σ 
πε. ρόκτεῖ, οἶγοα γείραῃ Ἰδηο σι, 
α. ἈΡριίοπεπιὶ ἀς 1115 αἷς), λιπαξᾷς 
καλλος ἀσκέντας. 

Λακωνικῆς σκυτώλης ὈτΕΙΙΕ5 Μιαροπαπι ερίοῖας 
τῆπι, Ῥτθιΐογες. ἴαπιὶ ογάϊπᾶτῖς (ἐγέαίαε 4088 Βδοιῖ 

᾿βτατῖδιι Α ΓΔ, αιιδίι ργὸ ἐιπρογίο ἔπ.» σμδι5 Πρηιιπὶ 
ὙΠ) , πιήττο δαπτιις νἱα, Μευγῇ Μιΐο. “αςσηϊς. 111,4, 

ΤΘΆΑΡ' ἘΣ ΨΊΝΝ 1 ὠγαϑὲ Ζεῦ 1 [ππιπηιι5 Γλετ15, οὐυτού 

τιτα (ξαμεβϑαζαγν 
2 σαυτῷ κοινωνῆσωε τοῖς ἀνθρώποις  Βᾶες εχ ΡΒ] οἵορ, 

Ῥγιβαρογαρα ἐχρ]ιςαπάα, Νεπὶρε 1Π1 Πεὰπὶ Τωπηπιιπι τὸ 
γοητὸν ἀἰσεδαης: ΔὉ 60 ΔρΊσέμισ στεαῖο5 οππποβ.,) Ππιπιαηδῖς- 
ἅπε Δ4ε0 Εἰ 3Π| Γηφητεϑ δίς ςοητοπηρ  ἀτίοπε θέξαηα δοςῖρε- 
χα ρυϊαθαπτ, ηιιος ἱπὰς νοερά ἀϊσεδαπτ. Ηας (ρεέξϊαι 1ο- 
οὐ ῬΙοτίη! Ἐπηεδά. ν.11},1. 6.4. τὸ ὁ δὲ ἂν (ἢ. ε, Τππιπιις 
Ὦει5) τῷ γοεῖσϑοι τῷ νοΐ διδὸς τὸ νοεῖν χρὴ τὸ εἰνοσ. ἘΓΡτο- 

Ἃἴυς δα Τίπιάειπι Βίἀτοη, ΠΡ, Ι.Ρ.6. εχ ΟΒα! ἀαϊοῖς οτβοι!ς 
4]Πεσαὰς τῆ: Τροφὴ δέ τῷ νοῦντε τὸ γοητν. 
εχ ας ῬἈΠοίορβῖς : Νοερὸν πνευματικόν.  Νοερὸν μὲν ἜΣ ον 
γοῶν" »οητὸν δὲ τὸ γοῴμενον» ΤΡΟΦῊ δὲ τρόπον τινοὶ τῷ γόζν 

τος τὸ γοόμενον. ϑὶς Ἰοίπιγ ῃὶς ΤοιιεπὶΛΡΟΙ]]οπίτ5 κοινωῆσας, 
ἑαυτῇ τοῖς ἀνθρώποις αἰαῖ, ἀμπὶ τροφὰ δ ῥά πίη δοταπι φι- 
αἴταα! ε εὐδάϊς, ϑὶς τη ΟΠ δῆς λοσίθ κοινωνία τῷ σώμω- 
τος Χερρῶ ἀϊοίταγ, στΠῚ φοτροτε εἰιι5 τ ΠΩ Π4Π| ῥαῤπίο ἔγαϊ". 

Οπῖμτ, [ἢ εὐ γεγο Θεῶν ἀϑανώτων ἢ, Ε, Αγρείογ εῦηι δομονηῆξ5 
ἃ ,γαογιαἰήηο Ποπιϊπεπι αἰ ογίπιοπ., ψιοα, ΜῈ ὠτριπῆως κϑὴ 
ἀμξρίρως Ἐγαδηταγ μᾶς τροφῇ » ᾿Αἄεοσιε βῥᾳ ἤπε ὠπαλλαγῇ 
δαιάεδηῖ, οαπὶ ΠΟιπ πιθιι5 νογο 41 απε, ῬϑοςΆδ 1165 αἰϊᾳ ἂν 

πο ἢ ΡαΠΠπι ΡΒ ΟΡ εὶς 7» 4π| οαΔοπὶ ομπὶ ΑΡΟΙ οπῖο: ὧν 

ΕΣ 

3. χαλκῶν Μίλωνα 1 ουἱὰς βατιιαπνη ΟἸΥΠιρία ῬΩΪΠῈ: ποῦν 
Πιϊγα ΠῚ», οὐΠῚ Γεχίος ΟἹγπιρίοῖβ νι σογιτ, Ομλι5. τοὶ αυζοταςς 
Ῥδέδε 5ὶς, 118. ΧΠΙ. ϑιγαθο 1. ὙἹ. Ῥ. 263, Ἐς Ῥαυίαπ, Εἰίαον, 
Ῥυπινῖθε, γ ΟῚ Τλαπιεας Ογοτοηίαϊαο {ξαιυαπη ας αι Ηΐς ἀρίεατν, 
ὉΡὰ5 οἢξε αἴτ,ιριπη τε ΜΙϊοπεπι,αιιο, γαῖ τοδοτδ,οᾶ ἸΠ ΑἸ. 
εἶπ ἱπτυ ἴα ἀοςοτ. Ἐλδιη νεσο πτοϊ τίς ΠΘΙΕΠΝΙ ὅς εχ ἰοᾶτν 
ιιᾶς οΧ εοτορειίοτε ϑιυιίἀας ὃς γοτις Ὁ 
Ἀληδϑ. ἤδης γεγο [πατιιαπὶ ἀμδις ῬΤΟΘΩΪΙ 
αἱτν ἔπασιε ἐχρ σα οτε Ποπογᾶ ἷ 
Ῥγεῤαφοναε ἀϊοῖρυ!ος ἐχισες 2 πο ἢ 

ιϑηι ςοτροτῖβ τοδογο ςοηΐρίςι55 τεῖες. ϑυτοτβ Ὁ Οἰτατὶ. 
πιὸ ὅς [ἀ εἴπ πιο ἴα Ροτεῇ, ιοά τῇ Μίλωνος οἰκίᾳ ἱπτε- 
τἰϊς Ῥγιπαρόταβ, νι ἀϊίεττε ἴῃ νῖτα εἰ Ῥοτρῃγγαβ. ἃς ΤΖεῖζι 
ὈΒΠΔά. ΧΙ, 366 πατγάης, Ἐχ αυΐδιις Μίλωνος νοςεπι το. 
ξδϑμὶ ΚνΆφτο,» [Δι ]ῖς μο ὃς ϑυϊάας, οχίτηπι Ῥγιμάροτας 

γον τῷ 

Ἐς Ἠείγοβίας, 

κι, 
“" 

κι 
πανὶ 



γὴν 

γ᾽ 

4 

5 ὁρὰς ὃςατῃ ίὰ- 

Ἵπι. Μαΐι αι" 
Ρίλπτα. ἘΠΕ 

νείζοντας ἢ Πρηῖ- 
ροτιογι τά 

Ι μ δριδη ΕΝ ᾿ τ αὶ ἡ ΤῊ Ἐπ τὸ Ἶ τ μ, ἐπ ρος δ ς Ε ογ΄ Πρ οοἰπιίπα τοθοι 8 πιὶ ἈΠ ληῖα τε 
τοῖϑ οδήποραῦ, ντ Ῥεάεδῃ Ἀοπ {εἴπη τατν 00 ἢ Ἂχ παν ομοᾶ ἢ Κα, ἐπὰρ Ἴ ὭΣ ππῇ ΤΙ ροῆεαα 5 {18 Πὶ 4] τετ δι πιδηῦπι ας 

Μαΐτα ἴῃ εᾶπὶ τοπι ρυὰ ϑρα] σογαπι μαθὲς δά Επίε 

πη, ὨΟΌΧΧΧΥΙΙ. ἃς ΤΣ ἂς Ῥιδιοτῖδας ἃς 8 ΤΟΙΣ 
Ἰτῖς ἴα, Ἑδπὶ σλιιδπι. ἀϊξρίτοταπι ἴῃ βρῖυα “Μιϊοπῖς. 

-οπἰ πη ϑιοταπὶ Ρδυϊο Ροι τοάαίς ἱρίς Αρο ]οπίμβ : φοηῈ. ἧς 

ΜΜεπιποηίβ: λίπα ἰπέγα οσσατγγπης 1,0]. ς,4. "δὰ 

Υ ΔΕ, δ δὲ --2.-. οἷον διείροντες ἢ] μος. (βιεῃιβις, γετβίς Ε 
λυΐδα Ρἰϊςατοπι: λέγετοιν δὲ χὰ τῆς δεξιῶς χειρὸς τὸ 

ιοημξ, τὸ ἔργον 

18). Ἐχρὶῖςες ἃς οὰ ὴ 

τὸν ἀγκῶνα ἐκ τῷ ὦμεν παρ᾿ ἀυτὴν καϑίει τὴν πλευρὰν, " , 

δ ἀπὸ τῷ εἰγκῶνος ἔτεινεν τ ἐνϑὺ τῶν δωκτύλων., τὸ μὲ Εἴ. ΠΡΕ ἡφομῖαε ἴππι 6865 υΝ 

ΝΕ ἠμῤρίφων ἀντίχειφω ἐς τὸ ἄνω» τῶν λοιπῶν δὲ ὠλλήλο  οἰπρι ροίηε ςᾶρι ὃς γε. Ἵ 
ες ων καὶ αὶ φόϊχον (τᾶς ἐχρ]σϑης ααϊὰ Ὧ οἷον διείροδῖες δρυμὰ ἅς. Τρίς Ἀρο!]οπίας ἣ 

᾿αυοὰ ὅζ 0 τρίς Ρβ1ο ροίξ ρει δυ ξονηξαόσϑαει εχ: ΠΑ ΠῚ τορπποπ φαριτῖς, ΑΧὶΠΊ6:» , 
τὸν ἐλῶ ἰφὸν τῶν δακτύλων κώτω γινόμενον ἐκ ἀπε- ᾿ 866 τἈπιοῃ τα θηιΐϑ ἴόςο τος ' 

Νεαρε πος τοδοτῖς ΜιΙοπίδηϊ 40811ς, οἤεπάϊα ͵ 
Δα απῖα9 μδυτ ἀμ 6 Δα εἰοχέγ6 γι Αγ, 172 ( ΟῬαυίαπίας μος αισαις ὶ 

ἢ}: Ἧ τεπὶ εἰς ἀείσγιθις ΡΠ οἤγδιηβ, εαπι-, δα γούμγ "Σ; Ἷ Ν οἷν ἰπτετοία- ἃ 
ας δὰ ἀμάτορο, ἴμ Ἰβίτοσιπι ΠΙΪΠΙΠΊΝΘ. ἀἰυιουθηι 1ο φοπηρτοπῆς, - δὶ Ξ πραΐηῆς 18 411- ἣ 
Ποπ Ροταῖς,, τεξετῖ ἱπτεππι. Ἰοσιπι εχ ϑιϊία 411- “παπάο ἰηταπι ἐπίάπι 1{{π| σπι- | 
αὐὰ Ῥατῖε ἐπιεπάαϊ ο ὃ ἐὴβ Ρέτεης. νὴ ἢ, 

6 μὴ ἰκδιξασϑῆναί ] δι Ππ  ἐπτης ὁ ἤδυς [- ἴων δυο ἀπο γοραθδαενα, ποῖ. 4. δ ̓» 
ΣῊ Ἶ ͵ πόδε Βηχεταῖ, [28 116π|.»  ἱερίως ς ἀνδρός ] πέπιρα  μ. 8ε- 

οάτιπι σοπίγα Παθάαῖῖ τηϊτγα5. Ρ᾿Ϊ6 05. ΡΝ ΜᾺ ιοὰ ΠΟΙΠΠΙ. [ 
τὸ πιοπεγὶ νἱάεθπ- ' ; ἌἍΡ.1ο,, ἐ 

{ας 4 ἀἰο ἰηβῆεητεπι, ῚΣ φυτ ἄν τὰ Ηρῷ {πὶ ̓ οπιρὶο. Ἰαποπῖς Ἄγρέμαε ὉΘὴ 
βατα, ἐπ ύόμι Ἶ ξπνοῖδα εἶμι: ῥοιαν μὲν δὴ ὅτω κατεῖχεν» ἴοηβς ἃ Μγοεηῖς γ 88 ΠΆ]6ς φὔαπι ςο]εδτατῖ ᾿ 
ὡς μήτε οὐ τ ξιωφομένῳ γ μήτε ὦ τὸς ΔΎΥΎΜΗΙΝΑΦ. ἤγωνες» ἴαῖι Τεδε νἱπίυτ. , καρπὸν ἑοιῶς σειξαμτῖς . 

μενος δὲ ἐπὶ ὠληλιμμένῳ τῷ ΔΙΣ ἾΝ Ω ᾿γέλω- τ πὶς Μὅο., αἴτεγα σκῆαῖ ᾿ ὙΠ οτίαπὶ εἶς 23 ἡπαίο ᾿ 
τα ἐποιεῖτο οτος ἐμ ἰῇ. ὑγτιας ο ποτ ΙΣΚΟῚ “ἦρε Ῥηρῖζο απορῖς βατοτα Ῥαιιὰ δας, ΦΆΡ.. 17. τὰ 

7 τὸ μηδ᾽ ἂν ἂν σχισ { πὸ μὲν ὧν παῖς, ἐς τὴν ῥο μι Ἰτότερος γάρ ἴξιν ὁ λόγος) 

ἀπτεγρτεσῖθιβ τὰ ἀφείσϑω μοι. Μγῇ 5.) πο σοηἰεέϊηγαε ἢτ νε- 
πιίαε,α θη δὰ ρ8, .1 : ) πῖᾶ., ἴϊὰ Ἐκρ! οαγέπι, ; Ἶ ΒΡ τεϑεολογϑμένη απὸ ἢ 

Βαρεγεπι. [Δπὶ οπιπία ἢ ᾿ ' πιᾶτις { εἰξ ρτϊποῖριμπι τετμπι γλ ει ἴω Απεμσα, ντ αἐδίμηοπι Τα ρὶ- 
βγαε ὃς ἀέχιγαε 1 ἴῃ ἤδταα γὸρ 1οῚ ΣΙ μετὶ τεῖ, ἃ απο Ἱπιρτᾶθρηαῖα Πρ [επιΐπ τοταπὶ ἀμ πὸ ντοσο ςοη- 
Ταπάδπι, {βῆτεητία, οἥξπαιι, Μάπας Ἷὴ ῥηϊη πιαῖο ΓΕ εἰρῖε. Οογιπιι τὰ Ἰαπεγα {τ πηπἰ εἰτι 40 ἃτοι8 γᾶς“ Ἂ 
ταῖι ἀτξὶο ἈΚ ΗΕ . Ἰάσιιε τοθυν Δα οτος ὶ Ἧε : 1λϑ., {{πΔ Πεγιογτῆς γ τοῦ [ἘπηπΠΙθι15 ἔθεῖας, ξοδουπάϊειας,. γμαῖο Ὶ 
ἄο, νὲ πεπιο ἱρῇ , ηιοά τεπετεῖ, ἐγίρεγε ΡοΙ ει ῃ ᾿ς ηρεῖρο [γπιθο]ςα Εῆς ἀεβρπαῖα, ἴῃ 4110 ΠΙΑΧΙΠΊ ἵἱπτοῖ ΘΙ ἴᾳ 
411. Θεχῖγκο ἀϊρίτος ἐχρογγείϊονς ὁ ἃς Πδὶ ἱπυῖο ςπῖ ὁ Ροπιὰ [ἐπιϊπαπι σορίβ.. ςε εἷς πὶ εἴα Ρυτο «μιοα ΡΙλπια- δ 

ἴο Βύϊις ταφεις Κρ τ κῶν ἐπικειμένας) Ρίοιτ Ῥαυίδηϊαϑ Θοαχοργβείξηταν “ἢ ν δῃ ὩΓ, ̓ πν εἰπηΐτιιπε, ὅς τε- 

, κ᾿ 

ΦῸΣ Ἐξ ΞΕ 



ῬΨ,:.- 

ΞΡ 

ς. ΧΧΙΧ, 

Ν᾿ 

' ϊ 

ΤΩ 
Ὁ. ΧΧΧ, 

ἦν: 

᾿ 

Ἧι δ οΧχ τεὴν 
πΐοπς ταπηςῃ 

μαΐῃι 
ΓἊ 

ᾷ ταπι ρᾶτοπτί, γεῖδο; βέγέμ 
ΐ “ρας Ἔρονο ἈΘΕΠῚ 

᾿ Φ " ΠῚ 

" ον ΕῚ ἢ 

ἣ π' Ἀεργρίο » πιᾶῃ 
" ᾿τπτα τον δ: τ. «ΒΕ ἱ Τὰ 

- ΠΟ. 
ρει. Ἑαγπεῇ 

τ΄ ἅιο ἴπ [ΟΠ] ηπίδιι 
ἐ ῥέο ζεττάδαιατ,ν 

Ν νεῖογο5 
ι, ἃ [9 

αι ἱπαμεηπα!ίδες ἀφ 
γπᾶς εἰίαπι ἐσ ὺς ἐξ, ἀϊδιις τάς 
ῬΑ πὶ » 48 ἀ6 ἐξ ππαῖτὰ μα ἰδ εε {Ππ|ῆτ΄ 

, 8. Ἡγπιπ. ἴῃ Ρα! δά. ν. 35: άδοτα Ἔχ Ραιία- 
Ὑ], ὠσπέδω, 88 ἱπ Αὐρίμας Τὰν 

Ι διϊξ, νε ἀς εὰ ἀσογηίθδι5 Ἰῆϊ. ΠΟΥΤΑΥ . 
᾿αέταν ΒαΠῸ, αἸΜεπεῖδο εἰ φἀοπιίαπι: ιιπτειῖς Π,φρραὲ ε 
Ἤγριπυϑ; ΕΔΡὴρΡ  αὐδδηίας, ἀΐσατ, ιοναπι οςα νἶτο. 

; τ΄ χῖο ἰαπι σδ(ογιιατᾶ 88 ΟΠ πιαομμπι, ΙηΠβῖν ἰτάσας τῷ 
Ἶ Μῖϊο ἐσπιδίῳ Τιποῆίθβ.», ἕοτις αιοά ὅζ σ᾽ ἥμν νἱο ει, 

᾿4ῖατιε μος ετἴαπι π Ἰίος (Ἀςετἀοείαπι ΠΠπιὰ ππετὶ αἰπῖες, ἃς » δ 
᾿ δισά νίν Βοπιι εἴδει ὃς ἐὺ ττϑ : ἱπ ΡΤ 

ΣΑΡ1τ, ἄξιος τῆς ἐν Αργει ἔδευτς, 8 
οἰξο τις Οοπτατ, Π,70. γὴν ἐν Ν Ὁ ᾿ 

, 14. αὶ δεξιὰ σημαίνει 1 ὨδΠιρα πιᾷ ᾿Ῥτοιεπάϊε, Ἔν Ἃ 

σεῖο ἱ ̓ πζον οτα δι ἀθαῖ ς ΒεηαΠίδας. τϑοερ, α. ϑὶς Ἠοπιεῖ. 1, η΄. 
ν΄ Λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο, Θεοῖσι. δὲ ἄμα ἀνέσχον. 

ν νἷα. 8 μοὶ. ! [ὰ τοβ ποιπηπᾶ οἴ,. 
ἊΝ μήπα ᾿νυΐρ. Βαδεδαπι χὴν αήπῳ ὍΝ γε- 

ταπὶ πε ἱπυτῖ! ε νἱπιπι, ΝΊΠ αιυῖ5 Ιςσογα π|ᾶ- 
ὕν χὰ τὸ μήπν ἄς αιοά Θγαεοιιπι εἴτος ὅς ἱπρεπῖο ῬΗΐ- 
Ἰοβταιί σοημεηΐθην, 

“ δ᾽." 

; Ἀ 

1Π1: ἜΝ Ν τῶ ἸΦΝ ὡς ἐπεμελῆντο, τῶν ἀυτῶν» ἴᾺ ξὺν 

ως τοι τ οἷς ὅδ [οὶ ΣΝ ὁπὶο ἶ πιο ΠἸρίτατα ᾿βονε. 

μήπω ον τῇ ὅρ- 
ἣ 

τὸπ' ὩΣ ἣν 
ΤῸ ὴΝΝ ᾿" δ ἈΝ νι ὙΠ 

᾿ ἀμῃτυγχάνων δὲ, τὴς δχομένοις ̓ ὠπεδέχετο 

Μύμυος 
ρούς τ ἐμυϑώς" ἐἰάσο ἊΝ ἀηδῆ 

γ 8 ΤΗΝ ὑπάρχα μΝ ΓᾺ Εἰ Ἡν 

"Μ, μήϑητί Ἤν: ἔφη, ὁ ἄυρμν: εἰνα.- 

. τῇ δὲ ̓Απολλωνίᾳ ἐρομένῳ ὅ, 

; ὟΝ , εἶπὲ, ἀρὰ ἢ μοι 

Ὃ καὶ ἅμω ὑπὸ τξ ἱμωτίῳ ἐπιδεβῆν 

᾿ἀυτὸν, σεμνυνόμενος τῇ ταχτητι ἘΠ ΨΩ: τί 

ὃν» ἔφη; ἐ ἐπωινέσῃ τξ Διὸς ; ἢ τὸν Δίῳ τὸν ἐν- 

ταῦϑα; καὶ τὸ μηδὲν εἴνως τῶν ἐν τλχὴδ ὅμοιον; 

καὶ ττὸ γε: ἔφη. πολλὰ δὲ πρὸ τέτῳ καὶ ἐπὶ 

οἴ. ἃ ΔηΓΟΠΠΔΠῚ 60 ἀραφηΐαπι Α[1ὰ πλμϊτα, ἃ. 

τὴν μὰς ἀγώλματοπ, 1 νἱά, δἄταρ. 27. ἢ.4. Νεπῖ. 
ε ταῖς δάθιις ἂγς νερεάος φοηΐμηβεδαι, ἱ 1τὰ πιμῖτο πιαρὶς 
, ἀμ μπι ἀϊρίτοσ. 

ᾧ εν ὼ 

{ ἀὀρρννης 

1 σόφη ἀπ ων ΠΣ σοφέν Ψνοῖδ 
ἐξὴν ΘμιΠὶ 401 ἐγρορ οί, ΑΙ ἃ σοτηπιῖ- 

ΠΡ δῖα Ῥὲ ΟΣ ροῖδε, 4 65 πηΐητὶ φαΐ πόα ἤηε (ρὶ- 
ϑὶς ΡμΙΠοἤγατιις νοῦα σοφίζεσϑων νεται, νπάς ἀ6- 
σοφιὶς » Ρχοόεπι. ἢ ἱπιᾶρίημαι ἂς Ρίέυτα Ἰοφυεῆς 

," πλείω σοφίζεται » σκιών τε ἀποφαίνασα ὅζς, ἃς ἴα 
: σοφίξοντωι τὴν πορφύραν) 14 ε[Ἐ ἀγίὲ ΟΣ εολβεΐ- 

ι ἐπάλι ηἠδυπαϑείας [Λισίαπο ἴῃ νι. διε, ἀἰοίτηνς 

6 ΑΡ. ΧΧΧ. 1. οἰομίνες ξυγγρ. ] ἐ Ἢ νων. 
φω 'λογίες εἰξ ἴητος Αρο!! οὶ ερίβο!ας π, 
ΠΣ λόγος. εἶπεν ξυντίτωκταί μοὶ Δίω Ἰταῖες οταιίοῃεῇ 
ἴπ ΟἸγπιρίοἷϑ 4 ςε]ο δε ο δι (ορι τροϊτατὶ (ΟἹ θ4ητ, ἱπὶο 
δ ἱπ φετεγίς ΓΟ οππίδιις Οταθοῖαθ, Ηΐης ἰηίογίρταθ ογδεῖος 
πὲς Ὀλυμπικοὶ λόγοι » ΒΡΡΌΕΝ, » πανηγυρικοὶ δρυά εις 
τππορεη. Π.11. ἀε Ἰάἀοἷς, Επεῤεέξεις ἘΠ ΔΙΗ ΣΦ ϑῖς φηϊπὶ 
τοῦ 97. οἶδ Βιρίε ἴῃ Βι{ςς [οἱ οπηΐδιι5 ἐπιδείξεις ει ἀϊοῖε, 
ϑὶς Ῥμι!οβτατυς, ἴῃ υἱτῖς ϑορ!ίῇ,, 16. 1. ἀε Ηϊρροάτοπιο 
Ἔτι ϑαμίσωι τὰς τῶν ἜΛΑ ἡ νέμει Α11. ἐπιδείξεων ἕνε- 
κα καὶ τῷ μὴ ὠγνοεῖσϑωι. τὰ δυϊα πιοάϊ Ογατιοπιπὶ 
Τεούτπι ὃς Ἠεγουηι ψ ττ. ο 16 Υἰγογιιπι ἰϑυιάος δι 
αἷς Αὐἰβίδος οὐ, 4. ἱπτὸ ὅζ ἀθ σοποούηία, Αἰτ!ι16 γιγιατίδιις 
φόλιπι, να Ρ᾽υγίθιις ἘχοΠΊρ|15 ροίζει πιοη ται, Ῥγδθπηα ιν. 
τὸ οὐΐᾶπΠι [4165 ἐπιδείξεις το ἀφητίθιι5 ςοΠΠἰταία.,) αυτον [[ὁ5 
οταῖοϑ ἴῃ Ῥαπεργτίςο. ὍΠ| 1Π ΟΥ̓ ΠΙρ 15 ἐπυδείξεων πιοης 
το φυῦηπε 1} ΠΥ Ρ. 13, Δ446 ὅς ΟἵΚ(Ο]!, ὙΠπεαε, 
ἈΠρίον ΠῚ 6, 

. Υ ᾿ ἊΝ τότῳ 
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τάτῳ ἐτέα; καὶ γὰρ οἱ ὥρας καὶ τὼ ἐν τῇ τ 

καὶ τοὶ ὑπὲρ τῆν γῆν» καὶ ἀνέμες εἰναι καὶ ἄ- 

σρω» Διὸς πάντω. ὁ δὲ Απολλώνιος, δοκεῖς μι" 
Φ ἢ , 3 ) ΡΣ 
εἶπεν. ἐγκωμιωσικος τις εἰνας σζφοῦρα. διὼ τξ- 

» Ν δ ͵ ᾽ ,ὔ ᾽ ͵ 2 

το, ἐφη: καὶ ποδώγρας ἐγκῶμμον τί μοι ξυντέ- 
ϑ ,ὕ Ἀ Ν ν' 

τακτῶι, καὶ τῇ τυῷλον τινῶ ἢ κωζζον εἰναι. 
Ν Ἀ «.Ἀ) Ὄ Ν Ἁ 7. 

εἰλλοὸὶ μηδὲ τὲς ὑδέρες, εἶπε, μηδὲ, τὲς κωταῤ- 
ε 5» “ “ [ὁ 

ῥδς εἰποκήρυτ]ε τῆς σεωυτῷ σοζδίως ̓̓  εἰ βέλοιο 
» - ν᾿ “ ΄ δ γ Ν -“ 
ἐσαινειν τὰ τοιφῦτω. βελτίων ξ σῇ. ον! τοῖς 

᾽ ͵ εἰν ἿΝ δὴ ᾿ ᾽ ΄ “ 
εἰποθνήσκδσιν ἑπόμενος, καὶ ὁμῶν ἐπώΐνες τῶν 

,ὔ “ ͵ “ γ΄ Ἁ ω 

"νοσημάτων, ὑφ᾽ ὧν ἀπέθανον. ἥτηον γὰρ ἐπ᾽ 
: ον, , Ν ἊΝ 

ἀυτὲς ἀνιώσοντοιι πατέρες τε καὶ “παῖδες, καὶ 
“γ᾽ -“ “" 3 ͵ὕ ͵ } ᾿ 

οἱ ὠγχξ τῶν ἀποθανόντων. κεχωλινωμένον δὲ 
͵7ὔ ν» ὕ, ᾿ " ᾿ 

ἰδὼν τὸ μειρούκιον ὑπὸ τῇ λόγξ» ὁ ἐγκωμιώζων, 
“: Φ ὁ »" Ὑ) ΟῚ δι ΕΣ )ὕ 
εἶπεν, ὦ ζυγγρωφεῦ, πότερον ἃ οἱϑὲν ἐποίάνεσε- 

᾽ ΣΎ 5 δ δι » -" 
τῶι ἄμεινον ,.ἢ ἃ ἐπ οἶδεν; ὦ οἶδεν εφη ἧ. πῶς 

γ, »Ἥ ἃν ἜΣ ᾿ ͵ "5 
«γὰρ ἄν τις ἐπινοεῖ ἃ ἐκ οἶδε; τὸν πατέφφι ἕν 
5» Ν »» ᾽ ,ὔ ἣν ἤδη ποτὲ τὸν σωυτϑ ἐπήνεσως ; ἐδελήθην, εἶπεν. 

λλ᾽ ἐπεὶ μέγας τε μοι δοκεῖ, καὶ γενναῖος, ἐν- 
͵ “ δ᾽ ͵ Φ ΛΥ͂. « Ν 

ϑρώπων τε ὧν οἶδω κώλλιςος ", οἶκόν τε ἱκανὸς 
,»» δὼ ΄ 3 , »-“" »" 

οἰκῆσαι, καὶ σοφία ἐς πέντω χρῆσθαι. παρῆ- 
δ᾽ 9 ᾽ Δ΄ τὴ ε ᾿ ᾽ ͵ Ν 

Ἄω τον ἐς ὠῦτον ἐσ τνον 5} ὡς βῆ φισχύνομαι τον 

7] μὰ ν. , 

πωτέρω λόγῳ ἥτ]ονι. δυσιχερενας ἕν ὁ Απολλώς 
ἷν ΔΑ ᾿ν νὴ ᾿ -ν ᾽ ,͵ὔ 

νιος, τετὶ δὲ πρὸς τὲς ἘΡΥΡΙΙΕν τῶν ἡ νον 

παρῆν εἶτα ἔφην " κάϑαρμῶ, τὸν μὲν σα- 

τέρω τὸν σαυτξ. ὃν ἴσω καὶ σεαυτὸν γιγνώ- 
Ἀ 37 ᾿ Φὰνν ΕΑ, 7 

σκεῖς " εἰ ἂν οἴει πότ᾿ ὧν ἱκαγῶς ἐπαινέσαι: τὸν 
ὙΡῚ 7 Ν “Ὁ , 
ἃ ὠνϑρώπων κοὶ Θεῶν πωτερὼ» καὶ δημιεργὸν 

͵ 

ΟΝ τ (ὦ ᾿ϑὰν νν ἐν τ 
τῶν ὁλων᾽, ὀσωισερὶ ἡμᾶς ᾽ καὶ ὑπὲρ ἡμς ἐσιὶν» 
᾽ μ ᾿ ͵ ὙΔΡ» ἃ -“ 
ἐυκόλως ὅτως ἐγκωμιάζων, 5.3’ ὃν ἐπαινεῖς δέ- Ὁ 

"7 ΄ ᾽ ,ὔ ὔ 

δίας» ὅτε ξυνίεις ἐς λόγον καιϑισομενος μείζογα 
͵ 

ἐἰνθρώπε. 

5 “ , 

Δὲ ἐν Ολυμπίῳᾳ διωλέξεις ᾿ τῷ Απολλώνίῳ 
Ὁ ͵ὕ » 

περὶ τῶν χρησιμωτώτων ἐγίγνοντο, περὶ σοζρίας 
ἊΝ Γ. Ν 

τε γορ κωὶ ὠνδρείως. κωὶ σωφροσύνης, κοὶ κω- 
͵7 ςὶ «ἷἡ 2 ᾽ κ 7 5 

ϑάπαξ. ὁπόσαι ἀρεταί εἰσι" περὶ τϑτων ἀπὸ 
“" ΠΥ ο Ν 2) δ ͵ 7 , 
τῆς Ἀρηπίθος τὸ γεῶ οιελεγέτο, πάντας ἐκπτλήτ- 

ΡΉΤΙ, Ὁ. 5.1 ΑΙ ΒΥ ΕΓΝΊΙΤΆΑ Γ1Ν.ς.50.5 

Ροῇ {Ππ|6 ΡΙυτίππα αἰϊὰ, Ἡογᾶς εηΐπι ὅς αιιλς 
ἴπ τοῦτα {ππὶ, δ πρεῖ τεγγατη) δὲ νοπεὶ υοά 
Πηΐ, τεσσ αἶγα, Παες, 1 Ἰηαύίαπη, οὐ Ἰόυῖ 
ἀοθοηταν. Τιυμη Δρο]]οηϊμ5, νἱάογι5 ΠΉΠΙ. 
ἰπάμίς, Ἐρτορίις οἢϊο Ἰλυιάδτογ. [π|ὸ τοίροπ- 
ἄϊε, ἢϊης ἃς ροάδρτγας ἰδιιάδ5 (τρί, απ δ 
ΠΕ Ο ΓΑ 15 ἂς {πγἀἸτατῖ5. Αὔνεγο, πα π ΑΡΟ]]ο- 
Πϊη5. ΠΕΘῈΣ Ὠγάγοριη) πεαιο σαταγγ απ []ἀϊ1- 
ἄαγε ] Ὁ ἀγῖς τὰ ἀ]!ἐπιιπι ρατα, [τά] ἰδάα- 
τὸ νοϊογῖσ. [π|Ὸ ΠΊΔρῚ5 ΕὙ15 ςοπιπιοπ 5. 
τΠΟΓΕΠΟ5 ΕΝ ἐΠΡΙΡοτμδ), “αι θαβ ἰπτοι ἀμ 

ἀοῇι ἩΝΤααΝ ναϊξηθας ἃς, 
ΡΥ δρίηαιΐ, ᾿Απιπιαάποσγίεηβ 

δυτοπη 1 ογατίοπο ΔἀοΙείςεηΐεηι Ῥᾶι]ο πιὰ- 
οἷ πιδηποίδέδιμτι, οὶ Ἰαιάθς, ἱπααΐτ, το- 
ἔκειτο, πὴὶ {οτίρτογ, νοϊποτῖς, ἀπ πᾶς ςορῃϊτα 
μαθεῖ Ιαμάλθίς τεζίμς, Δ ἀπαθ. πο ςορηϊία 
Παθοτ Ομδς ςορηϊτα Ἰμαθεῖ Το ροπάϊε, ηθο- 
πΊο0 ἐπΐπι 4115 χε ποη ςορποιοτῖς ἰαιάα- 
τοῦ ὁ ΝΙΙΠῚ ἰρίπαγ, αἰχς ΑΡοΪ]οηίη5, ἀς ραιτῖβ, 
τα Ἰαυιάτθα5 ααϊςαμιᾶπα (ΟΡ ὁ ΜΟΪαΙ, ἰπ- 
4 116. {ξὰ πιοηίαιη ππδρηιΠη Εἰιπὶ ὅς ἴοι- 

᾿ τοι Υἱγιπη Ἔχ πιο, οπηηίππηαιις 4105 νἹα 
ΠΊΟΓΓΑ ΠῚ ορεπιαπι, [ἀπηῖϊίας 1ταπὶ ΟΥ̓ ΠΔη-- 
ἦδε ἀρεΠΠπημτπ. δὲ (ϑρίοπτογίη οἸηηΙθιι5 νοῦ- 
(τὶ [ΟἹ τη ἰΔυιἀδεοπ ΟΠ οἷπ5 (τσ εσς οπαΠΠ, 
ΠΟ Ραγοπηὶ ἀράδοις, ἱπάΐρῃα οἴδηοης αἤεις 
ταῖπ. ΤΠ ρΠδτι Ἰρίτιγ ΑΡο]]οπίμς, (14 οηϊπὰ 
αἱ » ΝΒ] οαπη ἱπηροσιιηΐβ Πομη]η δ15 τες εἰδξ., 
Θμοπίοῦας : ) ἴΐαπε εἴρὸ αἰχῖς, ο {τεΐμβ, μὴ: ἡ 
τγθηι 4] 4 οππ τἰπιπὶ, πιο ΜΝ ἃς τε Ιρίπιπι 
πο! αἰξμείπιες ἰάπάαγο Πάτις ῥοῦ ριῖτας ὁ Πο- 
πηίπιιτη ταιίδῆ ας ΠδογιΠῚ ραίγοπι. ορίΠοςηι- 
τις Οπηηΐππ, {πᾶ ἤππ6 ἀρμα ΠΟ5, ἤτις [ας 
Ῥιᾶπος εχι ἔπιπτε, Ἰδι! δάδο αηΐπιο Ἰαμᾶανὸ ρ- 
δτοῆις, πες τποιαϊς χαοπι ἰλιάας, ποημὲ. 
Ἢ οἴδἤοηοπι το δος ο ΠΠ{Ὁ Βιιπιδηϑ νῖγος εχζος 
ἀεηίοπι ἰπιε]]]ρ 15. 

Εληιούδοι δυτοίη 1η ΟἸγιρία αν Αροῖ-ς, χχχι. 
Ἰοηῖο ἀξ γοριι5 γε γῆς. 1πΠπΠτηταε (ππτ: ἀξ 
ἰΔρίεητα ἐπίπα ὅσ Γουυτπάϊπε., τοιηρεγαπσα 
Ἰτο πη, ὅζ. γῇ Πιπηπταίίπη ἀϊσαῖη 7) 46 νἹγεπεθιιβ 
νηϊμογῆο: ἀς Π15, Ἰπ]πα πη... 6. ΤΟΙΏΡΙ: ςτερὶ- 
ἄϊης ἀϊεγεθας, αἰἰπϊϊταίοης ἸπΊΡ  η5 οπηπῈ5» 

3. καὶ ὠἀνέμες εἶναι} εχοϊᾷεγας εἴγαν ῥτίοτῖρ. εἄϊτ. ηιοά βάς 
Οπιπίιπη 58. πο ΓΟ τ ΠῚ τΘΙ10 ὁ Π|115..Α. ΠΟΠΊΪΠΑτίιΟ γΈ ΓΟ» 
μὲ ὥρα, ἃ ἱπιβηϊτ πὶ ν δος ΠΟ ΠΊΠΠΔΤΙΠῚ Ὁ ΘΠ ΏΓΕΠῚ οἰπὶ Δ 6 - 
οὐατίιο τταηπε οὐαῖίο,) 40 ὦ σόηπ5. ΟΥΠδἴη5 ΠΟ ἹΠέγεηι θη. 

4. ἃ εἶδεν ἔφη ἡ 'νοςε65 ἃ οἶδεν εχοϊάεταης εἀϊτίοης Νίοτεὶ.- 
1Ἰδπᾶ.» νἱτῖο τυρορταρβοτιπι παι ἀμ 16) παπὶ ΑἸ ἀϊηα Πάθος 
οὐπὶ οπηπίθιις Μ158. 

5 ἀνθρώπων τε ὧν οἶδα κάλλις: ος] ῇς εχ ςοάϊος ψηρῖπα- 
τὸ τοῖον! δοπάνιηι Ριυταμΐ, ἐἀά, ρυίοτ, εἰνθιρώσεων ὧν οἶδὸς χοῇ 
κάλλισος. 

6 ὃν ἴσω κι σεαυτὸν γινώσκεις  Ποπιρε ἤιρτα βῆ Βῖς 
ΟΥ̓ΆτΟΥ ἤιεγαῖ, ΕἸΠῚ Ρ οἵας Ἰαι ἀπ πΠὶ “πεπὶ ςορηοῖοἑτ 4 ἷ5» 
ἡμᾶπι αιιοπὶ ἰφλοσοί. Ῥαγοπτῖς ἰρίτμν, αἴτ) ΑΡΟἹ]οπίμϑ ροῖ- 

(ρεφεΠπ| εἰδὲ παταγα, ηυἱ Ποπιο Πετῖδι Πηη15; Ῥ οις ςοη- 
τγὰ) απο Ῥγτπαροτγίοδδ ὃς ΡΙδιοηῖοαε {0 Ποἷδο Ρ]δοῖτιπ1, πες 
1ητ6]ΠΠρὶ [2τῖ8 πες ἀεβη 1 ροτεῖ. 

7 περὶ ἡμῶς } ἢς οπιῆε5 Μ98. ποῆτι, Εάτὶ περὶ ἡμῶν. 

ΟΑΡ, ΧΧΧΊ. τ διαλέξεις 1] ποπ πιδὶ 486. ν ἀθησις 
εχ βεέπεῖε ἐπιδείξεων (6 1.15 Δ4 ς, 29. ποῖ. ". Δέζηπι, δά 
οαρτηἀδπὶ ΕἸ οαιιεητῖας Ἰϑυἰεπὶ σΟΠῚΡ Οἤγατιπι, αι ἃ νὶ Πιπὶ 
ΟτοίΟ] ΠΟ Ὑβεδεγο Ἀδεῖ, Π], 6. νογιπι Ρ ΤΟ ΟΡ δ 6 ἀϊίρι- 
ΤΑτίΟΠ65.7 η16185 Ἐριδεεῖ Ἀριὰ Αὐγίδπιιπη δὲ Ππηΐϊες., χαΐθις 
διωλέξεων ποπῖεπ Ρτορτίε φοπηρ είς, 

2 ἀπὸ τῆς κρηπῖδος τῷ νει] Ιου ϑ ἴς, Οἰγπιριῖ. ϑίςαρυά 
Ἐρδεῇος ὠπὸ τῆς κρηπίδος τϑνεῷ Ρτἰπιαπὶ αιοαιξ διώλεξιν 1ῃ- 
{πικιῖς (αρτα Πυιῖνιϑ ᾿ϑρ τὶ φαρι 2. 

ΠΟΩ 



ΠΝ: ον ΛΡΟΙΓΟΝΙΙ 
μου (Θητοπεῖῖς (οαπι., (84 οεδιη ἄς ηα! σο- 
πε ήδές (οπβιιδηζεβ Ἰρίτιγ αὐ εἰπη 1,εεάδο- 
ΠΊΟΠΙ Ποίρίτοιη οἴπτι σογάτη ἴθις ἔξςογς, ὃς 
Παρ τ ὠἀρλψμ, τ Ράγθηζεπη νἱίδε πε 
ἀμιζεπι; δὲ Τοπιιπὶ ἀδςιιθ. Ιπεειτόρδηζο διι- 
το ΟΟγΠτΠῖο πο ίαπι, πα! 1 ἀϊιέτο, Δ ποι 
εἴδη ὙΠΟΟΡμαπία ᾿ρί ἴπε ςεἰςδγάτιγὶ., Ρογ 
(ὐἤοτος τείροπάετιιπε, ἰαπὶ ραγαῖα 111 {πητ, 
«Ἀροϊοηιι8. ταπηε πη ἃ τα] 115 05 γειιοςαθαί, 
6 ἱπυ!άϊαι ἀἀιιεγις (δ σοποίταγοι, Ροῖ- 

40Δπη Δτοπι Ταγσεῖο [προγαᾶζο ν] ἀϊτ Γοςήδο- 
ο΄ ΒΙΟΠΟΠῚ ρΠΔΠΙΓΟ τοπη {ΠΔΠὶ ἀρθητοπι, ἃς Ὀ6- 
ΔῈ [8 Παῦεῖς ἀὐτ 5 {8 τές, πΟηἰη- 
᾿Ἰποιη άπ Ραταυς, ΠῚ σα], Δοοἀαοπιοπίογιπι 

. Βλαρ  Πγατθι5 αιοαις ἐς Γοδι5, ἀς υϊθιιβἰπ- 
ταγΓοραγο ΟΠΠῚ Παρ ευαης, ΠΟ] Οπιιΐα ἸηΠίτιαῦ. 
᾿Αἀμοπίφηζοπα Ἰρίταγ ργίπηο ἱπεουγοράγηηῦ 480. 
Ῥϑεϊο ςοἱ]! Πδο5 ὁροστεγεε ἢ ααῖθιι5 116. ροτ- 
1πάς, Ἰπχαῖτ, 4ς ἀοπηῖποβ. γαγιβ αιδοίμογς.» 

. φιοπηοάο [ςο]οπαϊ 1 Πογοος ἢ Ταπαμαπὶ ρα- 
168.) [Γοροπαϊι.} Τοχτίο γεγο ἱπτοιτοραπ- 
διι5., φιουηοάο Ποιηηος ΘΟ] οπάϊ εἤξης ἡ ΝῸΠ 
1μλοοηϊοὰ οἴς, ἱπααῖε, ἱπεογγοσαῖίο [Ιητογγος 
βᾶταης σθοαις σα ἐδ ἰορισι5, [ι|5 (δεῖται 
Ἐδϑ ἰρίτηΓ ΗΠ ὀρτίππος νοςσϑαῖε ππασὶ ἴγοβ. Μά- 
δἰ Πετὶ ἀτῖζοπη, ἀἰχίς, οἰατΙ ΠἸπαΐ ἐγης, ἢ δι ςίριι- 
ἴος παξξὶ πιογίης πηϊηΐπγε περ] σοητοθ, Οιδο- 
τοητδι15 ΡΟ εἰ5, «υΐα ἀς ξογαταάίπε ςοπῇι- 
Ἰογθε ἡ ἀμ! ςοηζα!ογεπι κ ἰησαῖς, γε βογείτια!- 
ὯΘ ν[ΔΠΊ1Π|. λα ἀν ϑνμτν, ΟῸ 

8. ξένον τε -ττ ἐποιῶντο 1 ἢς ὃς ἔχρτὰ οᾶρ.1, νγδίαπι πιδηεῖο 
41 ξένον ΑΡΟΙ]οπίιπι ξεσεγῖπτ, Νεπιρα ἰπ5 ποίριπὶ ποπ 
ΙΏζΕΓ ῥγίμδτοσ ταητπὶ σοΠτγα δι! πὶ, ν γιατὶ οτίδπι ἰπῖεγ ρεῖπ- 
εἰρεπὶ ἃς ργϊποῖρεπι,, ροριιιπι ὃς ΡΟραΪαΠι, 4ιι416 Βοίριτί- 
τπιπὶ τ ἀἱ δ ΜΥΠῚ ᾿ἰητιΐσεπι ςοπίγάχεγε ἀρ Ἠεγοάοι. ἰπ ΟἸΪο. 
ἡτοπ 1 τίη: ὅς Ττοΐδηΐ ργοξιρὶ ἀρ, 1,}ἱμιπὶ 116.1 πιο ἃς ἰη-. 
τεῦ οἰ αἴτατοπι ἱπεορτιπιαις ΡΟΡΌΓΕΠΙ ἴα ρτίιάτιισι, ηιδῖς 
Βῖς Αροϊ!οπῖϊ σιπὶ 1 ςεἀαεπποπιῖ5 οοητραόξαπι. ϑ8ὶς ΝΊ οἷα 
πρόξενος τῶν Λακοδομεμονίων ἈΡ. ΡΙ ταύ οι, ὃς ΟἈΠΠΤ85 ἀριιὰ Χε- 
πορδοητέπι Ηξϊ!εη, 11. δὶς ΠΤ οἰίοταπι ρορυΐαϑ ἱπ' ἀοοτοιῖα "Ἢ 
4υᾶς Ἔχιδηξίπ αρρεπά. δὰ Ματγπὶ, Οχοη, ἢ:3. ὅς 7. ΟἸϊπο- 
ἀεπιιπι ὃς ΜΔοπ ας ΆειΠὶ πιροξένες ἀδοἸαταῖν ᾿ 

παρε τῷ Δὴ  ἴπ Τουἷς ΟἹΥΠιρὶϊ τοῖηρῖο ἤος Βοίρ! εἴπει, 
ἐδητγαξετι ἐΠδ δϊοῖξ, ντ πόλον (οἰ ἴσος εἶιι5. εἴτες τε! ρίο. 
ΜΑπιτου! ργαδείρυα Τυτῖς πούριϊ σαγᾶ, αὶ ξένιος ἱπὰε ἀἰέξιι9, 
Ἡοπιεγ. ΟὐγΠ) τ΄. ν. 270. ᾿ 

᾿ Ζεύς τ᾽ ἐπιτιμήτωρ ν ἱκετόάων τε ξείνων τὸ 
ξείνιος γ) ὃς ξείνοισι ὥμ᾽ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ. 

ἜΣ ΥΊΓΡΙ], Αςπ. Ι γ3ς. 
1ηρὲιον) ἐσ  λεέδιες »αη 16 ἄγε ἧμγα ἰοφεημίην. 

Τὰ τοπιρίο ᾿ρῖπατ Τουΐς ΟἹ γητριὶ, ἀεχίγας ἱπυΐςθαι ἀΑἴ6, χρίο 
ψε ἀϊξτιιπι, τοἘ 48 ἄλιας δζ ἀσσερταε 5) σετογίαιιε γίτι5 ροτ- 
αὶ αυὶ ἴῃ ῥο β ἡ ές ΘΟ ΠεγΑ 6 πάϊς ὁ Ἐγιιατί, 

ς γερόντων γίρας ] Πιᾶρπα Δ411{πΊ ἀριὰ Πασεάαςπιοπ!0 9 
(δπιπὶ νεπεγατίο, [6 ἰΐβ ΝΊςΟ], Π).απιαίςσει. ἀς πιοτὶδ. Οτγᾶς- 
«ον. τὲς δὲ γέροντας αἰσχύνονται ἐδὲν ἧτ]ον ἢ πατέρας. ϑεὰ 

᾿ς ταπιεη γέροντες [Ὁ πλτιπι ΕΠ ρυτο,, αυΐ γεράσίο ἀρια [ν4- 
εοξἀλοαιοηΐος» ὅς εχ [δπίθδιι5 σοαίαδαῖ, 

6 Κορινϑίς τινὸς  ἔοττο Βα[η 116 ἔς, ἀθ 4ὸ ἔιρτα 
48Ρ.:6, 

7 ϑεοφάνια ηιιᾶ6 ἃς ἐπιφενεια ἀϊξιΑ. 8Δ6γᾶ πεπιρε 4146 
Ῥεγαρεδαῦγυτ, νὈὶ ργδείδης δ᾽ ϊαιιῖς Πλειῖ5 ἐχροξεάγειαγ, νῦ 
εἰι ῥτορίτία ἢτ πΠοπιηιπίδιις ργδείεητια, ὍὯ ε ἴΐς ἀΐςεπ  ος- 
εαρδαὶς νῖτ Πιπιήγι5 ΕΖ. ΒΡΆΠΕ Θπτίις ἐς Ρ, ἃς Υ, ΝΠ πη, Ρ. 
389 ὅς λὰ (ΑἸ }Ἰ πα ςμιπι ρ. ὅτο, (4. 

ὃ νὴ τὸ Σιοὶ γἔφησαν 1 (οἰοπης ἱναςεἀλεπιοητβ ρες Οαοσ 

τὰ, 
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-“ 7 Ἁ Ν “""" τῶν, καὶ τωῖς διανοίωις μόνον, ὠλλὼ κοὶ ταῖς ἰδέ. 
͵ , - ς 

ο(άς τῷ λογϑ. περισάντες ὃν οἱ Λωκεδοιεμόγιοι ᾿ ᾿ω 
"» 3 Ἁ τ κ᾿ δ « “" Ν εν 

ξένον τε πάρα τῷ Δμ “ ἐποιδντο; καὶ τῶν οἰκὸς 
͵ ὕ ) Ν γεῶν πατέρα» βίᾳ τὲ νομοϑετήν, καὶ γερόντων 
) Ὗ , Ν ᾽ γέρως". ἐρομένε δὲ Κορλνϑίς τινὸς“ κατὰ ἀχθη. 
ὕ Ν ͵ »»» 

δόνω, εἰ καὶ Θεοίφανιοω 7 ἐπ᾽ ὠυτῷ ἀξεσι, γὴ τὼ 
ΝΥ ν “ )ὕ Ν ͵ 

Σιοῶ, ἐφησων ἧ; ἑτοιμιο γε. ὁ δὲ Ἀπολλώνιος εἰ. 
»" ᾽ ᾿ »" Ἵ « ᾿Ὶ “" 

πῆγεν ὠυτες τῶν τοιέτων , ὡς μὴ Φϑονοῖτο, 
, Ν ᾿ ψ 9 
ἐπεὶ δὲ, ὑπερδοὶς τὸ Ταὔγετον, εἶδεν ἐνεργὸν" Λα. 

κεδουίμονω, καὶ τὰ τῷ Λυκέργε πώτρλω ἔυ 
͵ὔ Χ ᾽ ᾿ Ν -“ 

πρώτηοντω.» εκ οἰηδὲς ἐνόμισε τὸ καὶ τοῖς τέλε- 
" , ΑΝ 

σι τῶν Λωκεδαιμονίων ξυγγενέσϑαι περὶ ὧν ἐ- 
» »“»: Μ ἌὮ».:» » ρωτεν ἐδώλοντο. ἤροντο δὲν οἰφικόμιενον » πῶς Θεοὶ 

, ς Δ ὦ ςε 

ϑερωπευτέοι: ὁ δὲ εἶπεν, ὡς δεσπόται. πά. 
γ δ ὦ Ὁ ε ͵ 

λιν ἤροντο ῦ πῶς ἥρωες; ὡς πώτέρες ". τρίτον δὲ 
͵ “ ΠΥ 

ἐρομένων . πῶς δὲ ἄνθρωποι; καὶ Λωκωνικὸν", 
Υ̓ ᾿ ͵ Υ “ πλκδδν 
εφη. τὸ ἐρώτημα. ἤροντο καὶ ὁ. τι ἡγοῖτο τες 

" 7 ΔΩ 
παρ᾽ ἀυτοὶς νόμες: ὃ δὲ εἶπεν, ἀρίξες διδωσκεί. Ρ Η 

ς ,ὔ Ν ,ὔ δ ε λας’ οἱ διδώσκωλοι δὲ ἐυδοκιμήσεσιν, ἣν οἱ μω- 
Ν Ξε “" Ἴ Δ -“- 

ϑηταὶ μὴ ῥα »ϑυμῶσιν. ἐρομιένων δ᾽ ἀυτῶν τίπε. 
ὕ Ν ψ » ἴω 

β ἀνδρείας ξυμξελεύοι; καὶ τί; ἐφη: τῇ οἰνδρείες 
͵ 1: χρήσεσϑωι", 

τ ΠῚ ἰπταγα ἃς ΡΟ] ἘΠῚ γ ἔα πΊϊη15 ΠΟΠ Πηΐπιις 414Π| πτᾶτί θυ 
νἱά. οὈίεγιιάτα Μειγῆο Μιΐς. Ψᾷςοη, Π, καὶ ἤπ, ἔφησοαν ἀ- 
τοπὶ [τὶ ρπιις ΡτῸ ἔφη» 4ιοά ἱπ εἀϊτίς Ἔγὰς, {πῆι ἴμ- 
Βεπτο. 

9. ἐνεργὸν ] σεγτηῃ [μαγήηα {2 προηερ2, το ἃ ορτίπις σοης 
επί: 1 ας εἀδοπιοηὶ , 4τι8ε Οτίῃιπι ὅς πιο ΠΠτίεπὶ εχ Γγ οπγρῖ 
ἱπβίειεῖς πναχίπις ἀιογίατὶ ἀςδεδατ. νεψργὸν τα πιο Ἰορῖς ςοά, 

Ἀ1|5], 41 αἱ εχ 115 ἕστο ἐχρὶ!ςε5 4ιι8ε ΠΠργὰ ςὰρ.27. 46 [ν- 
οεάδοπιοης ΑΡΟΪ]οηἱΐ πιοηϊει γεζογηραία Βα θεηταγ: νί [δπ- 
{9 ἤτν νταἱ πὶ ΑρΟἹΠΟπίιιπὶ ντθ πὶ ργαιΐς5 πιοτίδιις δχυτῖς 
ποιεῖ ΒΔ δ τιπι ἱπά π΄, Δ Π!4ι16 τεδος Ορογαην ἀφά!ς ἃς 
μοι. ϑεάνεοτεου νε νοχ ἤτ εο (δηῇι νι σοπιρτοθαῖᾳ. 

το πῶς ϑεοὶ ϑερωσευτέοι ---το «τς ὡς πατίρες  εῦ: νῖ 405 
ταϊηοϑ 7γ ῥέγοες νυ ρΑγεγιέες ΓΟ] ργᾶθοῖρις, Νοη Ορι5 διτοπὶ 
νι Ργεπαροτγίςιπι αἰ [ογί πιθη Ἰητεγ 9 ες ἀϑανώτες ὅς ἥρωας ἐλ 
γωνες Βὶς ρῬΓΟΙΙΧίι5 ἘΧΡ᾿Γσδητι5 ; νἱἀοτὶ ροτείξ ΗἸογοςοῖος δά 
Αἰτ, ΟΑγπη, ᾿πιτίιπι. νδὶ ὃς ργο χε ἀς ςα]αὶ νυ 16 ρύϑες 

ἢαπάο, Ὀιρεπτοῦ διιτοπὶ ἀἰ τί πγθη ἰπτεν σαϊταπΊ 60 [μπὶ- 

το» 11 ὅς Ηεγοῖθιι5, ἱπιο ὅζ δηϊπιαθι5 ἢας νίτα διηϑιὶς 
Ρταοβαπάιιπι ἱπου!ςαρὰς Ρνεβάρογαθ, ἢ {οἰ σεε Ποπος 
νεῖς ἀϊαίΐπιι5, [Ο]1 Τ)6ο ἀεδίτιι5», σΠῚ τοιιδγεπεῖα σοηβιηάεῖθς 
ταῦ ογθασιγί5 ργϑοξαπάμ, νἱ 46 Απγθὰ Οάγπι.], ς, ἃς ἴδ: Ηϊς. 
τοοΐεπι, 411 ἴάπιεπ 8 ν. 4.. δζ [6 φιιθῆτες Ρ. 50, 9 εοεἰδῇ εἰκό- 
νῷ Ῥαγεηεδιι5, ἡρωϊκὴν ςορηδτία τειδαῖς, Ηίης ρβυο αἰΐτος 
Βοποτες ἀϊποτῆς {{15 [ριγιεῖδιιβ τιδαθηάος, αμάπὶ ἢϊς ἂ 
Αροϊοηῖο ἀεβηίαπειν εχ πἸθητε Ηΐορο οἷς ; ποπὶρα θεῖ θὲ 
}41ϊγεὲ: ) ῥεγοε ὃὲ οοβ»411 Ἰυυχίϑ ΘΕ ΠῚ Ο οἰ θπηΐ, ᾿ 

1" αἰ Λακωνικὸν 1 οὰγ νΕΓῸ ὃ Ρρατο 4μ0 ἡ ἐερέῤης ἔγεηγρὲ αβῖαι. 

εἰπὶ εἰ τεὶ ργοίρεδειπι, 4υῖδιι5 νὲ Κερο5, νὲ πιαρέγατιις, ντ δ. 
πὲς οοἴεη αἱ ἀπ] σοητογ ρταθσορτοπι, ἡ 

12 χρήσεσθαι ] ττἃ εχ σσά. Υ γατίεἱ. τεἴοτρῇ ργὸ χρήσεσϑει 
Μεπιρε ἤς τεξεῖιϑ ἃ ργάθεοθάσητε ξυμξνλέυοι Πρεπάεδηιγ ογᾶ- 
τἰο. Οειογιπι ἱπ ργίογίδιι5. δαϊτοηΐθις Ῥγδια ἀϊβίπέϊο 
φιοαις [ϑηζιπι ταγράδαῖ, ϑίς ἐπί πὶ ΙΘρεβάτον κὶ τί, ἔφη) 
τῇ ἐνδρείᾳ χρήσεσθε} 

ἯΣ Ἐτύγχανε 
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Ἰδόωι δὲ περὶ τὸν χρόνον ᾿ τῶτον νεωνίως 

Λωκεδοεμόνιος, ωἰτίαν ἔχων πωρ᾿ ἀυτὸϊς, ὡς ἐ- 

δικῶν. περὶ τὰ ἤϑη΄. Καλλικρωτίδω " μὲν γώρ; 

τῷ περ ἀργινέσως γωυωρχήσωντος » ἦν ἔκγονος 

γωυκλήρίως. δὲ ἥρω» καὶ κα προσεῖχε τοῖς κοινοῖς, 

ἀλλ᾽ ἐς Καρχήδονω ἐζέπλει καὶ ΠΣικελίαν» γωῦς 

,ὕ 5. οὗ 3 7 5 εἶ ΕΝ 

πεποιήμενος. οὐὑκδσώῶς δ᾽ ἈΚ ἵνεσϑ αι αὐτὸν ἐπι 
Ι 

͵ Ν ͵ὔ ΒΡ Νν ε 

τἕτῳ: δείνον ὠήϑη περλίδειν τὸν νεωνίαν ὑπώ- 

͵ ᾽ ͵ 5 δὲ Ύ 7 ᾿ 

χϑέντω ἐς δίκην" καὶ, ὦ λῶςε» εζη: τί πεῷρον- 
δ ΤΩ ΑΨ κ᾿ 

τικῶς παρίεις. καὶ μεςὸς ἐννοίας; γῶν » εἰστεν» 

ἐπήγγελτωί μοι δημόσιος, ἐπειδὴ πρὸς γωυ;λήη- 
, Βίὴν ἊΝ Ν ἜΣΕΙ " 5) Ν Ν 

ρίοες εἰμιὰ» κοὶ τῶ κοιγῶ πρῶτ]. κωὶ πωτήρ. 

δὲ σοι γωύκληρος. ἐγένετο; ἢ πάππος , ἄπαγε, 

εἶστε, Τυμγασίωρχοι γὼρ» καὶ ἘΦοροι; καὶ πῶ- 

τρονόμοι ἡ πάντες. Καλλικρατίδας δὲ, ὁ πρόγο- 

γος, καὶ τῶν ναυαρχησάντων ἐγένετο. μῶν, ἔζη, 

τὸν ἐν ὠργινσοιές λέγεις :. ἐκεῖνον» εἶπε: τὸν ἐν 

τῇ νωυωρχίῳ ὠποϑιανόντα. ὅτ᾽, ἰ᾽ διέδαλέ σοι» 

εἶπε» τῆν ϑώλωτ]ων ἡ τελευτὴ τῷ προγόνε:: μὼ 

Δί᾽, εἶπεν» εὶ γὰρ νωυμωχήσων γε πλέω. ὠλλ᾽ 

ἐμπόρων γε ἡ καὶ ναυκλήρων κουκοδουιμιογέσερόν τι 

ἐρεῖς ἔϑνος; πρῶτον μὲν περλνοςὅσι, ζητξντες 
οὐγοροὶν κωκῶς πρώττεσαν' εἶτω προζένοις καὶ 

καπήλοις ἐνωμιχϑέντες . πωλξσί τε καὶ 

πωλξντῶι, καὶ τόκοις οἰγοσίοις τος εἰυτῶν 

κεφωλὰς ι'χουτιϑέντες ἐς τὸ ἐρχαῖονῖ σπέυ- 

δὲσι. καν μὲν ἐυ πρώτ]ωσιν ὅ; ἐυπλοεῖ ἢ 
» Ν Ἂ “" “ “ ε 

νωῦς: καὶ πολὺν ποιδντοίς λόγον. τὸ μήτε ἑκον- 
» “ ΓᾺ ᾿ ΕἸ ᾿ 

τες εἰνωτρειψοε; μήτε ἄκοντες. εἰ δὲ ἡ ἐμπϑρία. Μ. 
ἢ Ν δλ Β ͵ ΛΩΝ 

πρὸς τὰ χρέω ἐκ οἰγωζεροιτο, μεταβέντες ἐς το 

Ξζδέ. 
" ) ᾿»" ὌΨΙΝ 

ἐζφέλκια, προσαράτηεσι τὸς ναῦς, καὶ τὸν ἑτέ- 
πεπά 

ΡΗΙΙΟΘΎΒΑΤΙ ὈΕΝΙΕΤᾺΑ 110. ΙΝ. Ω 32. 

θὰ ὃς ἐο τεπροε 1.Δορἀλεπιοηΐης αὐ]- Ο, ΧΧΧΙ͂, 

ἄστη δἀοϊείςεηϑ, τοιβ ἀρ 05 σομΓ Ὀὲ 

πιογὸβ δἀπιΠογιπα. Νοπηρε εχ (ΑἸ Πογατῖ- 

ἄδε. «αὶ οἰΔΠ ἀρυά ΑὙρί μιᾶς Ργδοίπεγαξ, ρο- 

βετις5 ἔγαῦ, Παμζις 5 ἀυτοπι Ππ 115. σαρειι5. Ρι- 

Β]ϊσαπα γοπι σαγαῖραί πλπι15, (Εἀ (αν ΠΔρΊπΕπα 

Ρείεθασ ἄς 5:.Π απὶ παυῖθα5 {εξ 18. Αὐάι- 

οῃ5 ἰρίπιγ [ΑΡοΙ]οπίμ5 1 εἰμι5 γοῖ φαιιία Εαπὶ 1η΄ 

ἴιι5 οἷϊς νοσαζιιπι, σταῖς ραταυῖς πορ]ρογο Δ40- 

Ἰείζεπεθπι, ἴοτο ἐνευρυστνοοι : αἴῆπε, αἴης 
ςΕ. ἀἰχίτ, οὐ 

: 

ὃς πχεάϊταδιι ΤΙΣ νεγο 115 τ ]Π], τοίροη- 

ἀϊε, ρυῦ ες ἱπεεπίαεαγ, αποηίαπι τοὶ πδατ-ς 

οας ἀεάήϊαι5 (ππὶ ἃζ ῬαθΙιςα σαγαγε ΟΠτ[Ο. 

Τῆς ΑροΙ]οηΐα 1 Ραΐεγης Ἰρίταγ δας αῦιι5 τι- 

δὶ παιζα ἔτ Αρασα, ἱπημίοσας, Θγπηπαί!- 

ἀτοεὶ ἐπίπι ἔμεγα., ἃς ἙΡΠογῖ,, Ἰθραπιαμε οὰ- 
γαζογεβ, οπῖηοθ, (ΔΙ γα 445 Δτοπι, ΟΧ τπᾶ-- 

Ἰογίδιις πτοὶς.. οἰ Π]ς δμϊαπι ργαο ςεζιι Ἔχπ τ 

Απτα, ἱπααϊςδαῦ, ἡΠπ|πὰ ἀϊεῖς, χυΐ αρηά ΑὙρῖτο 

τμίᾷ5 οἰαΠι ργαθίιεν Πηπη ἱρίμπη, ̓ παυτ[ἀο-ι 
Ιείξεης, } 41 οτίαπι ἴῃ οἸαἤΠι5 ργας ςξζηγα ἀϊοπε 

οὔἷε. Τα 16: εἰδί απζοπη ἀηποη, ἱπα 81, 

᾿ἰαυάίαπι. τεαϊάῖε ροΐδσιιθ. ργοδιῖ ταϊ οχι- 

τις ὃ Αταμΐ ἐρῸ ΡεγΓ [ουιοπη, τείροπαιε, ποι’ 

ΡΕΡΠΩΠΈΙ ςαυία πατιῖρο, Απγογο [ ΑΡΟ ΟΠ 5 

αἰεθαῦ ] τ δγιιπη πὰρ 5. Ἰοπηϊπίπι σοπη8 ροί-. 

[5 ποιηΐπαγς {πᾶπὶ Ποροιίατογιπι., ἃς Παπε- 
φαοτεὶ ἀςάϊτογιπι ἢ Ῥτίτπιιπι επίπι αἰγειΠη-- 

δἰπὶ πππάπας ιδογοήζοβ 1Πξο Ποῖον οο]εΌτα- 

τ85: ἀεϊπς ραγαγ!!5. δὲ ἱπ| του δια πα} νοη-: 

ἄπηι ἀενεπάμπειι,, Γὀγίοπηαις Πάτα ἱπί αι 
ἤπιο ἔοεπογε ἰοσδητοϑ αν (ΟΥ8 οΧ [οθποσὸ Ράι1-: 

οἰπῆπιο τεπιροῦς τεάρας σρόγαπι μδηδηῦ. 
Οὐιοά ἢ τεβ ργοίρογο [πςςοϊογίηε, θοῆς παιῖ!- 

τίς παιιῖδ, ππιϊταπηαιις ρ]ογίαμτυγ, απο μος 

[ας ̓ πιΠ|, πραὰς γοϊοπεο5 νη δ ηάπὶ ΠαλΙΘΠη. 

: {ἰ φιαείτις δὐεοπι 8611 Αἰ οηο [0]: 

π40 πο {μξηοίατ,, ἴῃ Ἰοπισιπι ἀοἰΠϊδητοβ., 
πδιιθς ἴῃ (ςορυΐος ἱπηαλίττιης, αἰϊογαγηαε ἔα) 

ΟΑΡ. ΧΧΧΊΙΠ. τ ὡς ὠδικῶν περὶ το ἤϑη ] ἴπι 40 ζοπ- πχιϑένωι καϑέξηκεν. Ουίΐπαιις ας. Βειδιαίας ) κα ἐδ, Ἐρβο- 

πῇς {14 πεξὰλς 1ρίε ράυϊο ΡοἱἘ ἐχρὶισατ ᾿πποπῖς , Ῥτορῖε- 

τα {ε δοουΐατι ἱπαπίοπϑ ὅτι πρὸς νωυκληρίοις εἰμὶ» χρὴ τοὶ 
ΝοπΊρε ντ ΝΊςΟ]. .Απιαίσεπ. πάθος ἀετπὸ- 

χίθιτ. Λακεδοιμονίοις τέχνας μωνϑάνειν ἄλλοις ἢ τὲς εἰς πότ 

λεμονν αἰσχρόν ἐφιν. ἔοτις ὃς 1ὰ αοςεάεδας ἡοα μᾶς τἀτίοπέ 
Ρετέρτε ΡτοΒοΙξογείον, ἐκ ἐξῆν δὲνντ 14 6πὶ μπαθει,Στωρτγώτειις 

ξενιτένειν. Ἱπ|0 ὅζ χεημωτίζεσϑωι αἰσχρὸν ΣΖαρτιώτηγ ηπ86- 

ἢαπιὶ νεγο 7 νέρϑυϊο ρος Ἑλτεαγ 1Ρίς, πϑυτίοα 4ιυδεγεθαΐ 
Βὶς 1ὐἴδη18. 

2 Καλλικρατίδαᾳ 1 ΤΥ [Ἀπ ά τὶ 11εἰ ἹπΊρότῖο μπ|Ὲ (πο εΠῸτ, 
ηυΐ δῖ5 νἱοῖς πᾶυια]! ργϑο!ῖο Αὐἱτεπίεπίος, Ροἤγεπιο υἱόξις 
40 115) Ατριπυίᾳ5 εἰξ, (4188 εγάπν ἴγεβ 1η{|ε ἱπτεν ΜΑ- 

1ϑαπὶ 1, 6561 ὅς Οδιαπίάδπι Αἤδε ρτοπιοητοτίιπι, νὲ εἰς ἀριϊὰ 
ϑέγαθοη. 118. ΧΠ], Ρ, ὅι:7.) ἔοτγτίτογαιθ ριρπαπς οσςυδιπῖ. 

Ὡς εο΄ πιυῖτα Ἠεγοάοι. 1, ἼΙ. ςαρ. 165. Χεπορῆοη, Ηεὶ- 
16π.110.1. Θιοάοτις 815, 1. ΠῚ, ΡΙ ατάγοππ5 1 Ρόγις]6, Ρεῖο- 
ΡΕ; Ἱνάςοηίϊς!5 ὄζς. 

3. Γυμνασίαρχοι } ἱπτε!Πρὶτ εο5.) 105 Βειδυαίες νοςαραπὲ 
1νΑςεἀδεπιοῦῖ 5 αὶ Ρ] τα ΠΙΓἘἰ5 ΑἸ ΠΠ.π6 ἘρΠΘ οτιπιὶ ἀροηῖ- 
Ῥι19 ΡΓΑδογαητ, Ρᾳυΐλη. 1νΔοοπίζ, 6.11. τοῖς Βειδιούίοις μὲν ἐπὶ 

τῷ τὰ πλατώνισω κιρλέμδνργ, κοὴ ὀόλλες 'τῶν ἐφήφων ἀγϑνκος 

των τιν ὴε 
κοινὰ αὶ πρώτἼω- 

τίς Ἀεημ81 65, ἴάεπι τι ξατητν 

4 πατρονόμοι 1 μδιι ἀιδές 1πτο Πσυσπτιτ ) 401 νομοφύλως 
κες ἀϊδεὶ ἀριιά Ἱνσοπας, ἀς 4εοτιιπι ο τοῖο ἐκ ποπιΐπε ςοπ- 
ἤϊλε, νἱάς τπηδῃ Οταρίμπι ἀς Ἀερ. 1,αςεάδεπτοη, δ. 1]. ς, κ᾿ 

ς ὅ τ᾽, 6] ἔςεχ ςοὐ. Ῥαϊφτίπο γε(ογιβῆπιις Ῥγο εἶτ᾽ ὅν, 
αποά ἐγαξ τη βἀϊτῖ5, Νοπτερηρηδιιδγο ταπιθῃ, ἢ 41:15 ἰοοῖ 
Πὶς γεῖῖς εἶτ᾽ ἐ. ΡΝ ἴω: 

6 ἀλλ᾽ ἐμπόρων γε] μ8 ες ἴ2πὶ ΑΡΟΙσΠΙ Παυς ἀυθῖο τατσ᾽ 
{πὶ ἤιπτ, {Πα νῖταο ροπιιβ νά σοηὶ ἀμ δ ἄθητίσ. 

7 ἀρχαῖον ] νοςεπὶ τ 4Π| 110 ἱπιο Πρ επτο5 τ ἀϊςιι! 6 νοτίθ- 
θδης Ρτίογαβ ἱπίογργοιθβ. Νεπὶρε ὠρχαῖα,), τῶν δανείων τὼ 
κεφάλομα Υ. Ηεΐν “ΒΕ. ἘΓΡΟΙΪυχ 110,11]. παρ. 9. Βη. καλεῖται 
δὲ τὸ μὲν κεφώλαμον ὠξχοῖον. ϑ8ηῇις ἰρίτιγ, ποπιίπος ἱῆος ; 
ροιονε ἰπίηιο ᾿ά ἄρατε, γε ἡ1ΔΠ| ΡΟ πιο τεπιροτο (ὃγς 
εχ ἔσεποτέ γεάσατ, α146 πο τίς ἰοϑΊ 5 ἃ Χπιο ἀξπτιπι 8η- 
10 τοάϊτ, 

ἢ καν μὲν ἔν πρώτγωσιν ] 14 ε{Ὁ Π πηι ταπι Πα ογὶ βὰοίαπο ἢς 
Δῃῖοα ἀγορώ κακῶς πράτασωα, γμπ»ηαἰἼγ, 46 2 φεῖδι ποτ πιμ]- 
τι Πἢ ̓πΠίϊογεβ ςετοτῖηιε ἡ ΖΈγο, ΕΣ βεγγαογαο ἐπογομίμγ.. αἷς. 

ΥἾΠ βτεῖῖο ἐπιοητίθιιδ πιοῖρεβ ἴμα5 φἀόίςους ςοα (ες, ὶ 

οὐἶα- 

ἢ ὯΝ Υ̓ 

δὴν ' αἱ 80 Οδθαιηδιιΐας ἀπχῖθ 
εν χε μην δεν 

» 



Ο. ΧΧΧΙΠ. (ΒΕ. ἀποάιι Γ 

κ 

ΠῚΝ. ο. 32,3}, 
εὐϊτατες παιέδδ. Ἰη. ἀἰαϊπ τι ἐπυπΠάτη πεςεῖ. 
Πίαεοῖπι φυΐραπη, τοϊϊοίεπιες, .,. ἱπιρὶς 1ρ{1 ρεῖ- 
ἄτης, δὲ φαιάςπὶ πηϊπίπις ἱπαίει, Οο  [] αιι- 
τοπι νοὶ πιαχίπις οείδπι ταῖς ποη οὔτ ΠιαΓΙῖ- 

. πημπῚ ΠΑΟΓΙ Πα ΠΟΠη ΠΕ ΠῚ βΈπιι5, Ποςτα- 
πη6Π., ἀπο Βρατίίατα φαΐ ἤξ, Ραγεπείδαίαιε, 
Ὅγτι15., 4] ἰῇ, πηράϊα ϑραγία νἱταπι ὀρεγαπς, ἴῃ 
τοποδιια Ἰασεατ ἤδα], Πγςαγρὶ ΑΥσας ΙΡΗΪτΙ ΟὈ]!- 
Ἐι15., (ἀγοι παῦτ ΨΕΓΟ ΠΊΘΠΊΟΥΓ δὲ παι ςάγαπ 
ταϊηυιτίατιιτη, υάπειπι ποη Παδετ ἰ ἱφποπηῖ- 
πίδοὺ 81 αἰϊα 4 βπὶπι πὶ Π1]}; τρίτη (ΔΙτοῖι ϑραγ- 
τλτα ΟΡ απίπηππι Βαθεγα ὁρογίεθαϊ, απαπάϊα 

ι ΜΠ ὸς περό 5, πίδητα ἔπ δά σοοϊτι 
τ ρἰογία βεγίπρογο ν]ία 1: ἱΠΎΠαγῚ νεῸ 

ππογίαπι ἀπ ἀίαιις ἀς]οῖαπι, ποπίοίαπι ιδη- 
τ|ΠῈ (ἡ γ5. ΠΊΑΓΙΓ ΠΊαΒ., ὙΟΓΕΠῚ ΠΑ ΠῚ τοῦτος 
ἤγεο. Ηΐς νοΓδὶν ἴτὰ ἰππιοπο πη Ρεγπιοιῖς νε 
ζαρίτα 1 ΤΟΥ ἴο 

τριαπιδία 
πόγῖτις ἢ δὶ 

ἀετοὶ Λρο!οα 
Ρτὰοίοττγε, Δ Εἰ 
ΔΌΙΟΙΒογοτιγ, 

Ὡ6 ρρίδε:, Ἐ 
ἄλευ πο ήϊο: ἢ ΠῚ 
ἀὐθῆμιο. 
Ἠδης δυτειῆ 
ἴρῇ 5. ΡτΟςαΓᾶ 
Ἰρπτα πα ποθ α 
ἀπά οδαι ϑρασι 
ἄλ, 8ῃ. ἌΝ , Ῥο 
ΠΝ Ϊη πο οὶ 
υόγιπε Αροὶ ς 

τθυι5. τη ΘρΗ ΠΟΪα Ὄχρτῖν 
αιατη ἰπζοΥ ἐδίδάσας 

Ἷ ῳ εξ ἐπ 
ὙΌΣ 

ΑΊΡΙΟΤΙ ΕΟ ΝΕΠῚ ΠΥ ΑΝ ΕΝ 5 8 5.: 

ΤῸΝ δ 

173 

θῶν χοῦται, βίον, ϑεΐῷ ἀναίγκην ἐπέντες» ἀϑεὥ- 

τῶτα καὶ ἐδὲ ἄκοντες ἀδξο, εἰφρείλοντο. εἰ δὲ 

καὶ μή τοίῶτον ἣν τὸ ϑαλίάτηεργόν τε καὶ νωαν- 

τρκὴν ἔθνος, "ἀλλὰ τόγε πὰ 4 ὄντά»: καὶ 

βρη ὙΉΘΩΣ οὲ μέσην ποῖὲ τὴν Σπάρτην 

ᾧκησαν: ἐν κοίλῃ γήϊ κεῖσθαι, λήδην ὦ μὲν ἔσχον- 

τὰ ἡ λυκέογε τε καὶ Ἰζίτε, φόρτε δὲ μνήμο- 

γώ. καὶ νωὐτικῆς ὠκριξολογίας » τίνος αἰσχυνής 
.- "γδν ᾿ δὲ " ΡΣ ἢ 
οἰπτεσιν εἰ γοαρκῶι μήδεν ἀλλο, τὴν γδν Σπῶρ- 

τὴν ἀυτὴν ἔδει ἐνθυμιξίσϑιαι. ὡς, ὁπότε μὲν τῆς 
“-“ 5 ἢ Ὶ ἊΨ Ψ ͵ ,2Ν δὰ ; ͵ 

γῆς ἐἰχετὸ δρφινομήκη δόξασαν' ἐπὶ δὲ ϑάλατ. 

της ἢ δ δεῶν τε καὶ ἀφανισϑεῖσαν" ἐς 

ἐν τῇ ἢ ϑαλάτιῃ ῥδνδν, ὠλλῷ κα 

τοῖς τὸν νεανίαν ὅτω δεχ 
Ων Ψ 

ἣς τ ἀοβῶν, ραν ἊΝ ὑπὲρ τὴν ΡΕΎΨΙ γυὺξ Ὁ κε 
᾿ζόντω Ἧ ν᾿ ἐ ἐν διδυλῶν δὲ τῷ τῆς Ελχάδος ἄρχον. 
τὸς» ἐν αὐτοῖς τοῦτα. οἱ μὲν. δὴ Λαχες 

᾿λειμῤνιαηῶτορίᾳ, ὄχτο, καὶ ἡ Σ  ρνη πρὸς 

ἑαυτὴν ἤδλζεν. ἐ ἄτε χρὴ παβαιτεμένες “ἢ 

ψὴν τὸ βαφιλέωρ, θῖ ἐϊτε ὑπερφρονᾶνταις ἐπιςέλ.. 
ὲ “μῇ λανο πρὸς, ταῦτα ξύμρελον ἐ ἐποίεν τότε. κὸν 

᾿Απολλώνιον, τῷ τῆς ἐπισολῆς θεῶι ὁ δὲ, ὡς ἐἰδέ 

τεδιοσηκότας, παρῆλθεν ἐς ἐς τὸ κοινὸν ἐἰυτῶν, καὶ 

ΠΝ 

τ τῷ ομφηέῳ" » ᾧ δεῖ μὴ γράφαν᾽.« 

9. λήϑην μὲν ἔσχοντο} πιαὶα ἊΝ ἐδ ἰάσιος ἔσχον τὼ. ΜΝ 

ταὶ Ἰοδτοποπι ἀθαπι ἰπχεα ΟἸΠῚ (δηΠι οπιπος ΜΙ58. ποιεῖ 
Ῥγοδαητ, Οπηζοταδ 4 ημε 88 πιαίτυις 8 πιᾶγ ΕἸ πεπὶ οο 

υϊ τοοτίρίετας ἢ ἔχοντοι. 
τὸ ἐπὶ δὲ ϑαλάτη:] ἢς οπιηεβ Μϑ8. ποεῖ νηῖςο Ἔχοθρίο 

ψτρδεθ!. χα Βαδοῖ νεῖ Π απῖθα οἀἰτ5 ἐγᾶτ τ ἐπεὶ δὲ τῆς ϑαλάτ- 

τῆς ἰπεϑύμησε. ὙΜὶάδταν ροαμαπι Ρτδεροί ὁ ἐπὶ ἔαοϊ πιο: 

Ἰαρῖι ἴῃ ἐπεὶ Βαϊ ππαζατα,, νέγρυμπι ἐπεθύμησε ἀεἰπάς φυδῇ 

ποςεῖητατε αι ἀ4Πὶ ΜΈΝ δι1ΠῸ. Οετεγιπι τἀ οπὶ πιά ὶοῖ- 

Ἐπὶ ἀε 4πηΠΠὺ [,4ςεἀλεπιοπίοτγιιπι Ρεποίρᾶτι;» Ροβαμάπι» 

πιατῖα ἱπιροτίαπι ἃβέεξταϊεπι, ΠΟ ογατίς εἴ. πὶ οτατίοπα “4 

ῬΡεηρριεα, γθι [να σεἀδοπιοηΐος 40 Αἰοϊδιαάς Ρεγθαίος πῆς 

κωταὰ ϑώλατἼαν δυνάμεως ἱπιϑυμῆσωε» ΘᾺ τὴν κατὰ γὴν ἦγε- 

μονίαν ὠπωλίσωφ αἴτ. ϑιπι|Ππ ἰερὰ5 ἀριιὰ Ατὶβία. γαῖ, κε 

᾿Οοπεογάϊα, 
τι βυϑισϑεῖσ; τε καὶ ἐφονισ'. 7 ρξϊαι ργδεῖταπι παυαΐε δὰ 

Οἰλάαπι , αι σοηοπς ἀλος ϑραιτᾶπὶ υἱέϊ! ὃς ργο βίρατί, ρ!ιι- 

σῖδιις πιατίδιις ἀπι ΠἸς, Ῥηποίροτιι ἐχοίάεγθ. νι. ΤΠ ογαταβ8. 

- 

οτᾶς, δὰ Ῥβμρραπι.. Ῥεπιοίϊμεηοβ ἴῃ Ἱνομίης Αγ 4695 05." 

πϊνδῃ. ̓ βέοαδε, 8ῖς, "5. ΧΤΠ. ὅς Οογπεῖ. Νεροϑβ ἴῃ Θόπο. 
πε. Ἑδέμιπι πος ΟἸΠῚ νὶχ Χ, ἃπηΐς τοῖς Θταροίαε δεπδίν 
Ῥατυσι οδεῖ συ δητ. 
τας ἀλλὰ χρὴ ἐν τῇ γῆ 1 οἷλάες (ΟΠ ἴσου ραῦο οῇ Ρτδεῖ 
ἘΠῚ ΠΔΉ216 δὰ Θηϊάνπι, Δα Του δῖτα ἀπο δοςερτα, αι δὲ 
τεγγᾶς ἱπΊροΥὶιΠὶ γ ντδητεα πιᾶτὶϑ ἈΠ γαπτ, Ψεποίδεγ δι»: 
τοπὶ ἢ.}, ἢς Αγίῆτάες ἔεγο 1. ο, ἐξέπιπῆον μὲν τ ψελυν, α 

κατεπάτξιτο δὲ ε εν τῇ γῇ" 

13 ἤκωσεν  ἔδης νος ἐπὶ οπεϊταιπε οητῆος ἐοδά, ποβεῖ. 
ΘΆᾺΡ, ΧΧΧΙΠ ἴ ὑπὲρ τὴν ἐλευϑερίαν ὑβριζόντων ἢ 

ΠΕηΡΕ Ίη τρῇ 5 Ργουη οἰΐ5 Βοπιβηΐθ. 40.815 τῆς Αςἰαΐα, ΡῈ. 
Ἰορσηποίιπι ςοπιργεπεπάεπϑ5,. ησας ῬΓΟΘΟΠ [τὶς ἃ Οἰδι ες. 
ἱπάετοπιροτίθιιβ ἐγᾶτ, οἰ τα ! 'ς φυϊδυίαπι Τρ οτίας τε]! 
δϊλ δῖ ὠυτονομία , 40 ποῖῃπ' 4:16 1,ἀςεαἀδεπιοηϊΐ ἰπ 
Οταςοῖα ἔτυεαπτιτ. ΝᾺΠῚ τὸ ἀθπ Αςμαΐᾶς δες 
ἄεπηυπι [δ οτῖας 8 Νόγοης 2 ν δΠπὶ ἰη [ταῖς δοῖδε 116 
νἱοῖετ, Ηΐης ἤρχοντος ράνϊο ΡοΙὲ πιεπεῖο Ἢ ας ΠῚ ἘΠῚ 
ἴηι Θγαςοῖα δι πὶ τοῖα Πρ ετίάτοαι ἱπάορτα ἤϊε, 

2. ὑπὲρ τῷ γιγνώσκειν ) ἃ δεῖ μὴ γξάψειν } πεπηρα ἰϊττεγαε 
ΤῊΣ ᾿ μὲν δὴ 

σε" « πωλαμήδης ἕυρε γράρρτε Ἂ 
τῶ Ἴ τϑ ἤσον μόν ἐλλὲ κῶς 

ἰ ἫΝ 

τ 
ὴ 
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μὲν δὴ Λακεδοοιμονίως ὠσῆγε τῇ "μήτε ϑρασεῖς ̓ 

μήτε δειλὲς ὀφϑῆναι. , 

Ἄυριδα, δ᾽ ἐν τῇ Σπάρτῃ μετὸ τὴν Ολυμ- 

σίαν χρῦνον, ὡς ἐτελέυτα ὁ χειμῶν, ἐπὶ Μα- 

λέαν ἦλϑεν οἰρχομένε ἦρος» ὡς ἐς τὴν Ρώμην ἐ- 

Φήσων. διωνοειμένῳ δ᾽ ἐυτῷ ταῦτα. ἐγένετο ὑνᾶρ 

τόιονδε. Ἐδόκει γυναίων μεγίξην τε καὶ σρε- 

σδυτάτην περιξαλλειν ὠυτὸν, καὶ δεῖσιϑαἵ οἱ ξυγ- 

γίνεσϑωι, πρὶν ἐςἸτωλὲς πλεῦσαι. Διὸς δὲ εἶναι 

ἡ τροφὸς ἔλεγε» καὶ ἦν ἀυτῇ φέφανος, πάντ᾽ 

ἔχων τὸ ἐκ γῆς καὶ ϑωλώτης. Λογισμιὸν δὲ οἷυ- 

τῷ διδες τῆς ὄψεως, ξυνῆκεν ὅτι πλευςέω ἐς Κρής" 

τήν πρότερον» ἣν τροφὸν ἡγέμεθω τῇ Διὸς᾿, ἐ- 
᾽ 3 ͵ὕ «ἊΝ , 4 " 

πειδὴ ἐν τωύτῃ ἐμαιέυθη" ὁ δὲ σεζφανος καὶ ἀλ-᾿ 
᾿ ᾽ » ὃ». Ἴ ΝΜ 

λην ἴσως δηλώσει. νῆσον". σῶν δὲ ἐν Μαωλεῶ 
-“ , ἣ ᾽ ,ὔ ᾿ ,ὔ " 

γηῶν πλειόνων» αἱ ἐς Κρήτην ἀφήσειν ἔμελλον, 
,ὔ »-" κ“ι » » ᾿ Ν ͵ὕ 

ἐνεξηνοωῦν ὠποχρῶσιὰν τῷ κοινῷ. κοινὸν δὲ ἐκά. Ἢ ἰὐρῦ" 
λει τές τε ἑταίρες᾽, καὶ τὲς τῶν ἑτωίρων δώλες “, 

3 ἈΝ Ἵ Ἂν ἐδὲ γοὶρ ἐκεῖνες περλεώρω. παρωπλέυσας δὲκυ- 
: ͵ ἿΣ Ν ᾿ 

δωνίῳ ̓ καὶ προσπλέυσως ἐς Κνωσσοντον μὲν Λα- 
ΔὉΌὉΌν.»ν “ νι 

δύρανϑον. ὃς ἐκεῖ δείκνυτωι., ξυνξίχε δὲ οἷμαΐ 
,ὕ ,ὕ γον »-“ 

ποτε τὸν Μινώταυρον, βελομένων ἰδεῖν τῶν 
« ͵7͵ φτ ἢ δ Ἷ “ ὌΝ ν 

ἑταίρων» ἐκείνοις μεν ξυνεώρει τϑῦτο" οἰὐτὸς δὲ; 
᾿ ἈΝᾺ ν ,ὔ θ “π αὶ μ᾿ τὸ δὲν 
εν ὧν εῷη ϑεωτής γενέσθωι τῆς ὠδικίας τῷ Μίνω. 

Ων ΌΝΙ ᾽ν ΩΝ 
προΐει δὲ ἐπὶ Γόρτυναν, ϑπόκυῳ τῆς Ἰδὴης΄. ἀγελ-. 

ν - Ὰ, , δ᾽ ᾿Ν Π 
ϑιὼν ὅν. καὶ τοῖς Θεολογε μένοις " ἐντυχῶν, ἐποα.- 

᾽ Ἂ Ν -“ 7 

ρέυϑη ἐς τὸ ἱεϑὸν τὸ Λεδηναϊον. ἔςι δὲ Ασκλη- 
τῷ Ν ΤΠ « 7 ΩΣ Ἁ ͵ 8 “ 

στιν κῶὶ ὡσπεῤβ ηὰάσίω ες τὸ Περγώμον » ἅτως 
᾿ ἐνῇ. “ ε ͵ 
ἐς τὸ ἱερὸν τῶτο ξυνεφοίτω ἡ Κρήτη» πολλοὶ δὲ 

᾽ ᾽ ᾿ -“ Ν ͵ 

καὶ Λιξύων" ἐς ἀυταὰ περωιξγται" ᾿ γάρ τετροπίώς 

ἰππεπῖδε δ ᾿ππᾶπάος ργοξεῶιιθ. Ποπηϊπιπὶ πὶ [οίοητια αἵτ 
4ε ριιάοπτία, Ῥηιάοπιῖας γεγο εἰξ ποῖϊς αι! ποι ἔς 
Ργαεῆει. 

ΟΑΡ, ΧΧΧΙΝ, τ τροφὸν ἡγέμεϑω τῷ Διὸς } 41 ἱπάς 
κρηταγενὴς αἰ ΟἸταΓ 1η πύΠΊΠ115 Οτετοη Πιπιὶ Ὁ Ἠατάμίπο ὑσο- 
ἀυέδιῖς, Απ νετο ἴῃ Βίφῖαθο ἀπ Ιάδεο Οτεεβε πηοῆτε οττιις ἢς 
ἀυθίτας ΟΑ]Πππαοῆιις Βγπιπ. ἱπ Του, ν, ς. [4. 1π1}}0 παῖαπι, ἴπ 
δος εὐιιοατιπι Οτγαπιπιατίοὶ Θγαεοῖ ρυζαης δὰ Ασδειπὶν, 33. 
γίάε [51 τὸν πάνυ ΟτΟτίΠις 

2 καὶ ἄλλην ἴσως δηλώσει νῆσον ] “ΠΟ ΠΑ ΠῚ εχ τεττε τίδι}5 
πιατιτι πη [τι εγᾶτ σοηζεχία, ότῖα τάτηξη ΡΓΙΠοΙρβτιπὶ ἴῃ - 
τεῦ η[45 ἤ4ες σοτοπα Πρπιῆςατ, ΤΊ] επίπι τῆς βασιλευώ- 
σης τῶν νήσων Οτεῖα ΔΗ οίτας Ιη Ιη[οτίρτίοπα γέτεγε ἂρ. ΘΟ 
ἔστ, Ρ. 1092. 

3. κοινὸν δὲ ἐκάλει τές τε ἑταίρας  πεπιρε Ργίπάροτδε ἐχ- 
ἐπΊρ]ο , τὸ ἴδιον πᾶν ἐξορίσαντος; τείτε ΤΔπ|8]}1οΠ0 ἀδ υἱτι εἰιι5 ς. 
30, οπιηία ἱρίϊ ὃς ἀπ] ρ11115. ον ηθαΗ Αγ ΝΠ ΔΉ 116 46 εὐηρεγγαρηὲ 
ἀρῇ νίμεθδαπε Ηΐϊης κοινὸν γοςαῖ {ἢπ|ἃ4 οη(οΥτίπι), νε Ῥγ- 
τβαροτδβοσιπι (ο οἰεταβ κοινόσιον ἀϊέγα τε! 6 εἸ]10 1, 9. δς ἱρΗ͂ 
κοινόφιοι Ἀρυα [Αγ ]ςἢ,, 1, 6, Ῥγτδαροτγας τάπιεπ ἀἰοίραϊο- 
ταπι οἰπηΐμπι πο δα άεπὶ πᾶς εχ ρᾶττα νἱἐπαάϊ γλῖῖο, Υἱὰ 
1Άπιδ]. νῖτ. Ῥγεπαροτ. ς, 18, Ρ. 84. 

4 ἑταίρων δάλως Ἴ εἀϊτί ἑταίρων ἄλλες δόλυς.. ΝΟΧ ἄλλες 

τεάμηάλτο ν1[25 Θτμιτίτως π᾿ σοὶ, Ὑ ΓὈὶπ, ὃς ἰτᾳ Ἡοτε φημ. 

1.1... ἐ5.34ὲ 

Βοειποάο 1,Δοοἀδειηοπῖ5 αἰ Ππαίε, νὰ ναὶ δας 
ἀλοις. νοὶ πιρειςα]οἴτι15 1 (Οτιθεηάο [6 σοίο- 
τέηϊ. 

ξιαρνὸ φραττας αἰϊχιιαπῖο ΡοίἘ ΟἸγπιρία ο ΧΧΧΙΥ. 
ςοτηπηογαῖις εξ: ἤγεπιε Ἔχθιπῖα, γεγὲ 
ποιὸ Μαΐδατα ρῥγοϊεέξις εἰς, εο σοπί]ϊο νὲ 
ἵπά4ς Κοπιαπυτγαπίηϊτίογος. Ηδες ιτεπι δηϊ- 
ΠΊΟ ἀριτ πη ΓΟΠΊηΪ πὶ οὐπιεηῖς Βαϊ σε πιοα!- 
ΨΙ εἰ πιυϊον ἤαίαγα πιαχίπηα., νεπογα 18 
δοίαδτί5, ΠΠπ πὶ ἀπαρ] εξ, τοραγεααε νεῖ σοπιιθ- 
ηῖγοῖ ἀῃτε αμαπῇ Πϑιιίραγες [πη [Αἰ απ. Αἱς- 
θα αὐζεπὶ 18 Ἰομ15 πυτγίσεπι εἴς, ςοτοπαπι- 
41 σόγεθδί, οπηηῖθα5, 4188 ταῦτα Πηλεῖ 
Ργαοῦοης, ογπαίαιη. (πα ἰρίταγ [δὲ ᾿ρί1{0- 
ΓΛΠΪΙΠῚ ΟΧαΓη Πα ΠάπΠῚ ρεγηλίτεογεῦ, παυΐραῃ- 
ἄμπι ΠΡ ῥεῖα ες ἴῃ Ογείαπη ἱπεθ]!εχίς, χαῖται 
ΡΓῸ Ιουδα ππεγῖςς μαϊδόμπιϑ. 4 ἴα 'π ἱρί δς 
ἐάμπκαζαδ: ςογοπα γΈΓΟ αἰΐαπι ἀποαιιε αμᾶπ1- 
εὐπαας ἱπἤηϊαπι Πρηϊβσαγα ρος. ᾿ Ομ π6᾽ 
εἴης ἀρὰ Μα]θαπι πᾶι65 Ποπηρίτπγοβ ἴῃ σὸς 
τᾶππ παι σαίηγδς., 1ρί6 παιπι αοἸθρίς, οο)»:- 
γαμι} ξαρίειι4ο ραγοπγ. Οὐ) Α)4Π716 νέτο (Οοῖο5 
νοςαδαῖ [π05, ΓΟΟΙ ΓΙ Π 416 ἔξσιιοβ, πθ με 1105 
Θηἰπιὶ οείαπη προ! σεαῖ,. Ῥγαδιογιεέγις ἂιι- 
τε Οὐάἀοπίδιη, δα ΟΠΟΠΌΠάρρε!]εηϑ, ςἰι- 
Ρἰςηείδιι (Ὀοἰϊ5 ΓΑ τ ηεἤππι. 4α1 [δὶ πιοη- 

πῇ ΟἸπι, νΕΡαίο, 
ϑι ΠΔΕΠῚ, 110 τη ΪΠ5 

14 [ασεγεπε, πη πἰπηα ργο θπΕ : Ιρῇπμι νέγο 
{ε ἐρεξατογεπι ἰηϊ μι βιτῖαα ΜΙΠποΙ5 εἢ]δ πο ]ς» 
ἀἰϊχὶς. (Δογίγπαπὶ γεγο, ρεγγεχίε Τάδε πιοπτὶς 
ἀἐΠάετγιο. [6 10) ςοπίςοπίο {Πγατίίαιις αας 

1δι (ππῸὸ γεδιῖς αἰ! πίβ. 1Π τοι ρ πη νεηῖς 1,6- 
Ὀεπαδιιπι. ΕΠ αἰεί {Ππ| Αεἰςεαρίο ἀϊςα- 
ταῖη: δ ἤσας ΑΠα νηϊμογίαᾳ Ρεγρατημπ1, [[8.» 
Οἴπηϊ5 Ογεία δά πος τειηρ πῃ σοπῆμπεγε (Ὁ- 
Ιεδαῖ.. πημΐτῖ5 Αἰοῦιιπι ἐ0 εἰίαπι ηαϊ- 
δαπεθιθ, ΨοΓοΙΕ οπῖπι [ἃ τοπηρίαπι δά 

ΒΟΥ ΛΡΜ 
ἘΣ 

: ἀπ τ τ 
488 ἱππιεποταῖ, ίδεεα πιδὶ ἄλλες Ρτὸ δέλες (δ ΠΙτατΙΠῚ 
«Ὁ αἰΐψιιο 4υὶ [ετιος Ὁ τὰ ἴπ αἰ(οἰρ]ηαπι Δερτς πέδον 
ἀεῖπαε νιγαπιαμς ἈΠῸ ςοι ἱππόξιπι. Νοπ ταπειοὴ, Αὔεεισι, 
ἔδτιιοϑ ἃ ρῃΠ] οὐ ρΡΗΪ5 δα (ςΒοἿ8ς5 δαπιίτεί : ΠΡ γιπιαιις [τεῖρῆς 
ϑυϊάα τεῆε.) Πῆεγ περὶ τῶν διατρεψάντων ὁ παιδείᾳ δέλῶν. ΜΞ 
ἘπΊρ ἃ τἈ]ἱμτβ ππμΐτα σΟ]]Περὶς ΘΟ] {115 11, 18, ᾿ 

5 τῆς Ἰδὴς [161 ἐπῖπι νι 4πτὸ πιοπίτιπι ΤΩΡ τοΓ οχ ἀοχιῆα 
ἄλπι {ξητεπτία ἐἀπσλτι5 ΑρΟ]]οη. Αὐροπ. 1. ν, 1237. 

ὁ δὲ Κρηταῖον ὑπ᾿ ἄντρον 
Ζεὺς ἔτι Κερήτεσσι μετετρέφετ᾽ Ιδαίοισιν. 

᾿ 6 τοῖς ϑεολογαμίνοις 1 ἐῤεοίορος ἴῃ 1110 ποτα πιο]! εχογον 
1πίεγργετεβ, Θεολογέμενα ΡΟτΙα5 {πη Ιρ [8 γε ἀϊυίπαε, πιο 
ΠΙΠιεητ δὲ νεἢιρίΑ ΙΟυΐ5.,. 101 ἐἀιιςαιῖ, ΖΡ ΤΩΣ οὐ ἈΡυά 
Αρο!οπίμπι ἈΠῸ ἀἴιιπὶ πιοπτίο ττεπιῆϊις ἀριι ΠἱοΦογιπ 8ἰς. 
11. Υ. 'π φιοα Ἐρὶπιεπίάεπι αιιοαμε Ργεμαρογάπι ἐἀείςεης- 
ἀπ Θίορεπεϑ αἰτ!ῖΡ. ΨΊΠ, αἰΐαυῖς εἰτις Βέποτγῖς,, ροριυις 
ἔς, πῖρτα ἴῃ δητγὶ δάϊτι», ἴτὸπὶ τβγοπιις Ἰουίς ἠὲ φυΐδιις νἱά. 
Μειιγίϊιις ἱπ Οσοτα 11. 1. ς, 2, 

7 τὸ Λεξηναῖον 1 Σεῤερμᾳ ντθϑ Ρ]Ιηΐμ5 ΓΝ, 20. Λεζὴν ϑιτᾶ“. 
Βοπι 11, Χ, ρ, 478. 

8 ἰς τὸ Πέργίωμιον  νἱ 4, Πρ, Πυῖΐμς {ΠΡ . σαρ,1, 
9. Αἰξύων 1 ϑ84Ἰπιαῖί, ογᾷε οοαίςῖς αἰ ἰθιιεγαῖ Λιγύων ὄζρβιι-. 

16 ΡοΙξ Λιγυκὸν πέλαγος 86 Λιβυκὸν πέλ. Υτ 1φαγενδκ πηᾶτε᾿ 
Ῥπρωβέοεν δὶς Ἰαιφ!Πρὶ παι ας νἱάφαιητ, ὁρᾷ τεςερίληκ, 

110γ- 



ἌΡΟΙΓΡΟΝΙΙ 

Τλδγούπι ρείαρτις, Γδουπάπτι ΡΗδοἴτιιη, ορρί- 
ἄμππι. νΌΪ πλαρπαπη Δ 4ΈΔΓΠΓΗ ΠΊΑΤΙ ΠΑΓΉΤῚ Υ1ΠῚ 
Ῥάγιμι5 σοι οε ἰαρῖ5, [1 ΠδοιΠῚ αἰιζοιπ» 
ΔρρεἸϊαγὶ τεπαρίτπι ἀϊσιης, ποηίδιη Ὁ ἱρίο 
ῬΓΟΠλοποΥ ΠῚ ργοτοπαϊ τα Ἰ ΟΠ 5 ἱπτασΠ6 ΠῚ 
τεξετγοιϑβ., 4114 }1ὰ πιυ]εα σαί ἀρσεῆα ίαχα τηοη- 
ἤγαγε οἱεηῖ. -Ἑλθυΐατη αυζοτη ἀφ ργοιποπίο- 
ΤΟ παιταηζ, 486 νητ5 Πἰς πε εχ Ἰἰφοπίθιι. 
41 ἈΠεδα πιαῖτιβπραπι οἰϊπα (πδίογιης. Ηἰς 
εὐπῃ εἶγοα πιεγίάϊοη. ΑΡΟ]]οη 5 αἰ σπαπίο 
αἀἰἤογογος, (οαπὶν]γίβ ἀπξοιτ ἀγαθαῖς ρἰατι- 
ἐθιι5, 41 τεπιρίτπι γε]! ηΪ5 σαυία δάϊοτληζ5) 
Ἰησοῦϑ τοῦτα πηοίπ5 ΟΥοα ΠῚ ςοηςσιπι. Το- 
τίσι ργαθόζογοα πο Ἔχ παῦιθιι8,, (δ εχ τογγα᾿. 
ταπΊασ τ, τπαγοαας [115 οἰγοίτοῦ (Θρεσπιγο- 
'“ςοἴπι. ΤΙπιοθαηςαιζεπι ρΙετί 16 ΠΘ ραίαρτιο 
ἐξίς (θάμςοης τεπηρίαπι αμοαίε γάρογεῖ {6- 
Οὐ. [τὰ νὰ ΟΠΊΠ65. ΔΘ ΠΘΓΟΠΠΓ.. ᾿Αρό]ο- 

πα δυζοπὶοπο, ἱπημῖς, εἰς απίπιο : πιάτο. 
. ᾿ ᾿ ΕΣ ΙΩΙ 

ΦΠΪΠῚ [ΟΥΓΆΠῚ Ὁ ᾿ς Ραζάθαπε δάγετπη εἷο- 
ΤΟ ΠΙΟΓΗΠῚ (ΟΠ Ἰγατ!οπ πη ΘαπῚ ἱπίο]]Προγο, 
δὰ αποά Π181} ποῦϊ ἴῃ τραθσας Περαϊΐγαξιι- 
ται. Ροῇ ραῖςος ψεγο ἅ165 εχ Ογάοηϊα ργο- 
υἱηςία νεη!εητο5 ΠΟΠΠΈΠΙ. παπείαγιπε οἰγοα., 
τηογι ἀϊοπι αἰοὶ οἰ οιη ἀμ {ππ|4 οἰζεπειιπη οῦ- 

ΤῚΝ. ς.34.35.. 

ἀεγυδζιῃι βιεγαῦ, ΟΧ τηδτῚ ᾿π[Π]ᾶ τ ἱπ ἔτεῖο βάϊ- 
ταῖν εἴς, αυοά ἱπεον Ὑμεγατι Ογοαπησιιο ἰὰ- 
ζεῖ, 864 πο5 οὐδ οη15 ργοϊἐχίταζεπι ξιρίθη.- 
τες, δα Πιίζερίοβ βόπιδο ἰαογοβ ἐγαηίξαίηις, 
4.1 1ρ1 ροια ἐχοπείαζαπη ἱπ Ογεία [ορογαπη] [π- 
(τορι {πογαηῖςς ᾿ ὌΝ Ὁ δὼ, 

ἌΣ ἦν 

. 

ἽΝοιρα. ῬΠΙΠοίορίας Πυιάϊα ρεγιπτίθ- 
τῷ Νέγο 5. νεγιπι «παρίας ἰρί! (πρεξ!! Ρἢ:- 
Ἰοίοριϊ νἱἀεθαητιγ,, ἃ αἰαϊπαπαϊ ἀγίθπ. 
ὙΡΕΙΠοΙΟρΠΐας ργαείδχει] ἕερεγο. Αἰἴσιια τα 
ταιπὰ Βα Πα ετίθιιπαὶ νοσαξιπι οἰ, τἀπ- 
“αιαη. αὐτῖς αἰμ!πατουίας νοίπτη. Μιῖεο 

ἐκ, - 

Υ 

Ἰεδείοποπι Θεορτγαρ ῖςας ςοπῆγπιαηε ἐάριαθ. 84πε Οτεῖᾷ 
φυβτα!! Ιάτεγα τοῖο ΠΡ οΟ πιατί ἐχροπΐτιγ, ' 
ΠΧ κατὰ γῶν τὴν Φαιςον  ἢς ὃς Ζεῤεμαεὶ ρτοτποητουῖ! ἢ- 
ταπι ἀοίοτδις Ὀιοηγ, παρὸ Γόρτυνα χϑὴ Ἠπειρώτιδα Φαις ὸν 
ἀΠ 4 τῃ πιάτα ρτγοτεηάὶ ἀΐςεπς. Ῥετγίορ,. ν. 98, 

1π| ὃ μικρὸς λίθος} ἴτὰ ἀρρο!!λε ἱρπιπι ῥργοπι του ΠΊ. 
απο ράγυιπι οτας (ἌΧιπι » ἢ σΟΠΠρΑΓεϊαΓ οἰπι ἈΠ] ΠΠΠπιὰ 
φαιδτιιπ οἰγου πη βαίατιπι πιο ε, 

12 λέοντι εἰκασμένον 1 ἰη 46 ὅζ πηυ πόπιεη τγοτίπεε Ζέογρα, 
ΟἸἱπι ταπιρη φγίοζὴ οάρεξ αὶ δι 44πὶ Ροτίι5 νἱΠηπὶ γεξετγτε » 
κριᾷ μέτωπον Δρ εἰ [ἀτιιπὶ ργορτεγεα, αιι0 ποπιης νεηῖ 910 - 
Ὡγ, Ρετίερ. ἰ. ς, νοὶ νἱἀς Εὐατβίμπι. 

12 Ῥίᾳ 1 [ἢ συῖα5 ρεσαϊατὶ ταῖς] γε ) δ Ιουεπι ρερε- 
Εἰς ἐπὶ πτν ᾿ ᾿ 

14 ῥμόνοιοϊν τῶν φοιχείων 1 44 "46 ΛιεπΊρε ὃς ἔεγγάε» ηυἶδιι5 
ταπὶ φαΐ άεπὶ δεπε ςοπιιεπῖτγε ἀϊσατν νὰ ΠΙ81] τη Πδης 1114 νεώ- 

ὕπερον τα  Ἰάταγ, 8. π|}}} πιοάο 118. Υ΄. εᾶρ. 5. ἔπ. Βογιπι ςοι- 
χείαν φιλότητος ΠηεΠιϊη!. γεώτερον. Ατιτεπὶ ἢῖς {πϊππὶ [δηΓυἦπ 
Βαδοε, αεπιν ΥΌΙ ἂε πιοείδιι5 ἰη Ἀςρυδἱῖςα {Έγπτο, Βα θεγα 
ὥοϊοτς, Ἀοπίᾶπι επἰπὶ εἰἰδπὶ ἀϊσιης γέ πθιαϑ γμο ἡγε Πεπαρα 
τοπεϊπιιατατ ΑἸ] εροτία νος ὁμονοίας σὐερῖᾶ. 

1: νῆσος ἐκ τῆς ϑαλάτίης ἀνεδόϑη] ΟἸαιιάϊο ἱπηρετγᾷπις ἴῃ: 
[μ]4πὶ ἴῃ, ̓ο ται παιαπὶ τοῖτας πιο! πδγτᾶπς ϑφπεςᾶ, 

ΤΟΥΕΔΙ ΝΜ Ὲ ΝΘ. 1)8. ἴς 
: Π νὰ ᾽ Ν 

πρὸς τὸ Λιδυκὸν πέλαγος, κατοὶ γῶν τὴν Φοι- 
" ἐπ 5 " « 

σὸν", ἔνϑω τὴν πολλὴν ὀνείργει ϑάλατ]αν ὁ 

μικρὸς λίθος". Λεξηναῖον δὲ τὸ ἱερὸν ὠνομᾶσϑαΐ 
3 ᾿ . 1" ᾽ ῃ » φάσιν, ἐπειδὴ εἰκρωτήρλον ἐξ ὠυτᾷ κατατείνει 

᾽ ῳ “ Ν ΘΝ 
λέοντε εἰκασμένον ". οἵω πολλὰ αἱ ξυντυχίωαι 

τῶν πετρῶν ὠποζϑαίνεσι. μῦθόν τε ἐπὶ τῷ ἀκρω- 
ψν ΝΥ ς ἡ τ φ' , » 

τηρίω ὠθξσιν » ὡς Λεῶν εἰς ὅτος γένοιτο τῶν 

ιὐαυζυγίων ποτὲ τῇ νέω". ἐνταῦθα διωλεγο- 

μένε ποτὲ τῇ Ἀπολλωνίᾳ. περὶ μεσημιξρίαν, διε- 
-» ᾿ " δ᾽.» 598 γς ἣν Ψ, 

λέγετο δὲ πογλοῖς οἰνδράσιν; ὑφ᾽ ὧν τὸ ἱερον᾿ ἐθε- 
᾽ ᾿ ΔΎ τ "7 “ , 5 

ρωπέυετο, σεισμὸς ὠϑρόως τῇ Κρήτῃ προσέδωλε. 
᾽ ᾿ς “ Γ᾿ ἌΞΕΙ - ͵ὔ 

βρονδϊὴ δὲ, ἐκ ἐκ νεφελῶν, μ᾿ τῆς γῆς ὑπή- 
ς νε ΠΝ: ᾿ ε ͵ 

χήσεν. ἡ ϑάλατ]α δὲ ὑπενόςησ σάδιο ἴσως ἐπ ά. 
ε 4 ΔΑ Ε ε καὶ οἱ μὲν πολλοὶ ἔδεισων μὴ τὸ πέλαγος ιἴχο- 

“Ἢ Ξ, Ν ἐ ἄν 

“χωρῆσων ἐπισπασηται τὸ ἱερὸν, καὶ ὠπενεχθῶ- 
ς ͵ : 'οἡ “4 ε 

σιν. ὁ δὲ Ἀπολλώνιος, Θαρσεῖτε; ἔζη" ἡ γῶρ 
“γ « δ. 73. ᾽ 

᾿ϑώλωτ]ω γῆν ἔτεκε. καὶ οἱ μὲν ῴοντο οἰυτὸν τὴν 
4 οὐ -“ , 1 , ΝῊ ῥδὰ 
ὁμονοιῶν τῶν σοιχείων ἃ λέγειν», καὶ οτι μηδὲν 
Γ δι ͵ , 3 Ν » ν ἤν 

ὧν ἡ ϑώλωτ)ω νεώτερον ἐς τὴν γῆν ἐργώσωιτα. 
ΝΣ .“ὕὔῇ γὰ ᾿ ῃ ΄ ᾽ ὧ 

μετὼ δὲ ἡμέρας ὀλίγως ὠφζθικομενοί τινες ἐκ τῆς 
Η͂ , », ψ Σ ὧν ΝΣ ἡ 

Κυδωνιώτιδος ἡγγείλωῶν» ὅτι κωτῶ τὴν ἡμέρων τε 
Ἶ ΓΚ: δ ΄, Δ 3, 4 ς δ σι τω 
κωι μεσήημ βίων ᾽ ν ἐγένετο ἢ Ἰοσημίω ᾽ς. γήσος 

Ω » ͵ ᾽ ͵ Ἂς ᾿ 

ἐκ τῆς ϑωλάτ]ης ἀνεδόϑη"". περὶ τὸν πορϑιμὸν 
»«“ )ὕὔ Ν Ἁ ᾿ 

“τὸν διωαῤῥέοντα Θηρῶν τε κῶὶ Κρητήν. ἔασαν.. 
2 ͵ " Υγ ν Ὅν ἌἯῸ 

τες ἕν λόγων μῆκος, ἐλϑώμεν καὶ ἐπὶ «εἰς ἐν 
ὃ , ; "“» 3 

Ῥώμῃ σπεδως ». ωὐ ἐγένοντο ὠντῷ μετὼ τὴν ἐν 

Κρήτῃ. 

Ω ͵ ᾶ; 

Νων δ ξυνεχώρει Φιλοσοζεῖν, ἀλλοὶ περί. 
ἐργον᾿ ὠυτῷ χρῆμω οἱ φιλοσοζξϑντες ἐζφϑωΐνοντο, 

νὰ λ ἀμ τς 
καὶ μαντικήν συσκιοζοντες. κοὶ ἡχιϑὴ ποτὲ ὃ 

τρίξων ἐς δικασήρμον » ὡς μαντικῆς σχῆμα. ἐῶ 

Ἐπίοδίας) Οαποάοτιιθ. ψπάε ργαιίτου νριῖας 5 οἄΠρογο 
ἴπ ποῦ, 44 Επ[εδ. ρ. 191. ΡΕΠοἤτδεις ποῆεγ, αι] δὰ ΟἸνγπιρ. 
ΟΧΧΙ. Βδες γεεα!εσῖς, Οαῇ νεγὸ ἤπιε φυἑὰ 1110 τεπιρο- 
ΤῈ δοοίάογε ποπὶ ροτιεγις. 'ϑαπε νίος ρ΄ιι5 Ππιρ οὶ ἐῆο ἐπ 
ἴοςο ταῖς φυϊᾷ ἐβέϊαπι εἰς ᾿Ιρία ἐχεπιρία ϑοδιίβεζο ]]αΐᾳ 
Ργοῦθδησ. ᾿ 

ΟΑΡ. ΧΧΧΥ. 1 περίεργον ] πιαῖς ἡρσαμμς ἰπεόγργε:. 
τεϑ ρτίοτθβ Ιάθιῃ ἢϊς νο οἷς (εηξι5 4 υΐ ΑΘΧΙΧ, το. αυο ἰο- 

“0 Ρεὲγ περίργω γοητικοὶς βίδλῳς ἱπτο!]ἴριης ἘςοΙ ἢ αΠὶςὶ νῖ.- 
τὶ Οπιπε5. ϑδίσαις Ατιδεπείι5 Ἐρ. ΧΙΙΧ.], 11. εὶς εἶναι τῶν 
περιέργων ἐδόκει. ΨΌΪ»ράρισ ἃς θερεββετς πιληϊ οί πιο] Πρ. 
ταγι ῬΊαγα ἀς Πᾶς νοςς ΗΑπιπιοπάιις δά Αδὲδ Αροῆο!, ουΐ 
μἰς ΡΙ]οΙτατί ᾿ο οι ποπ Οδ[δγιιᾶτιι9, ἀρυ ἃ πιιοπι ταπιθὴ γοχ 
περίεργον πιΟΧ ΧΡ ἰσαταΓ ῬοΥ μαντικὴν γ) πιρίαξ Ρᾶττοιτι,ν 
Νετγοηὶ δυιζοπι πιᾶρὶ βήϊ ΡΒ] ΟΙΌΡΗΙ,, οιιοά 14 Δεταῖς καθώρ- 
σιω ὃς Τρεπνγρίοαν ι8ο ρἰογίαιις ΒΒΠΟΙΟΡΗΙ, ἱπρτιπιῖς Ξοἰρέϊοὲ 
δὲ δίαίο»ἰοὶ ΓΕ αεδηταγ. ἴῃ Τρ πηαπι πιᾶρίαηι ἀορεπετα- 
τεπῖ, Αβαείπι 4 Ἰοαυιπτι 86 ἐς ἱρίο Αρο]]οπίο ἴῃ ἢος 
Ὁρεῖα Ἰοοίπηι5 γ ὅζ 4ιιᾶς ρ41}10 ροίξ ἥλες τΕΠΙΡΌτα ἃ Ροτρῇγ. 
το » 1Δπιδ]ιςδο,, Ῥγοοίο, Ματγίπο, Ρίοτίπο {ογίρτᾳ μοάϊε- 
Ὠμπὶ ἰδρυπίμτς, ΜάρΟ5 γεγο ρεγίδαιιεδϑτιγ Νοτο, Ροβημαπὶ 
Ἰρία πιθρίαε Ορθγαπι πϑιιλίϊει, οπιηίααιε ηιᾶς ξὰ ργοπηῖτ: 
τοτοῦ βαη (αὐᾳης ερρ ρον δι, χαα ἀς τς ΡΙΙη, Ἡ, Ν. ΧΧΧ, τι 

᾿Ὶ 

τὸς ἀλ- 



τ:γό ΡΗΙΓΡΌΞΤΒΑΤΥ 5 ΠΕ ΥΙΤΑ {νι 956; - ἕὰ γ δ᾿ 
τὸς ἄλλως. ἀλλο μεσώνιος, έραβξυλων εν ἀνὴρ 

Ἀπολλωνίᾳ " μὲν δέυτερος ", ἐθέϑη ἐπὶ σοζδία 

καὶ ἐκεῖ μὲν ὧν ̓ ἐκινδύνευσεν. ὠπέϑανε δ᾽ ἂν τὸ 

ἀπὶ τῷ δήσαντι, εἰ μὴ σῷέδ , ἔῤῥωτο. ἐν τὸιϊ- 

αὔτ κατως ὅσει φιλοσοφίας ὥσης ἔτυχε πρό- 

διῶν τῇ Ῥώμῃ. Ἰδὴ 

ἕ ε , ἢ 
ἀπ δὲ ἄκοσι καὶ ἑκωτὸν εὐπέχων, ἐνέτυχε 

'φιλολέῳ τῷ Κιτ)ξ,, περὶ τὸ γέμιος τὸ ἐν τῇ Αρλ- 
νμϑ 3 δὲ ς ,ὕ ᾿ ν Ν ᾿ δὴν 

κείωα. ἥν θὲ ὁ Φιλολαὸς, τὴν γμὴὲν γλῶτ]αν ξυγ- 

κείμενος᾽, μωλωκώτερος δὲ κωῤτερῆσαί τι. ὃ- 
᾿ "ἢ τῷ ͵ . » , ᾽ν} ,ὔ 

τος ἀναλύων ὠπ᾿ὸ τῆς Ῥώμης, ἀυτός τε ἐωκεϊ ϑέυ.- 
ΘΝ ᾿: 

γοντι, κοὶ ὅτῳ ἐντύχοι ζιλοσοζϑντιν παρέκε: 
᾿, Ν 3 Ν ,ἷ ΨΚ ἐπ με! ὍΝ 

Λεύετο τὸ ὠυτο πράτηειν. προσείπων δν τὸν 

ἣ 

Ἀπολλώνιον, ἐκέλευεν  ἐκφῆνωι τῷ καιρῷ, μηδὲ 

ἐπιφοιτῶν τῇ Ῥώμῃ» διοιδεξλημένε τῷ Φιλοσοι. 

ᾧϑν. καὶ διηγῶτο Τὰ ἐκεῖ πρωτηόμενω» ϑαμὰ 
ἐσισρεφόμενος, μὴ ἐπαμροῶτόέ τις ἀυτξ κωτόπιν. 

δὺ δὲ καὶ χορὸν ζιλοσόφων ὠνωψώμενος » ἐἶπε:» 
βαδίζας, φϑόναε μεςὸς ," ἐκ εἰδῶς τὲς ἐπιτετα- 

γμένες ταῖς πύλες ὑπὸ Νέρωνος. οἱ ξυλλήψον- 

σωΐ σέ τε καὶ Ττθρ: πρὶν ἔσω γενέσιϑαι.. τζ 

δ᾽ ὦπεν, ὦ φιλόλαε, τὸν εἰυτοκράτορω σπεδαί- 

ζειν φασὶν; ἡνιοχεῖν ἔφη, διμοσίᾳ, καὶ ἄδει 

2. Ματσανισς, εἰς Βωβυλώνιος» ἀνὴρ Ακολλὲ ὅζυ. Ἷ δδες εφο ἴτᾶ 

Ἰερί αταιις ἀϊβίπροϊ ππα]ῖπι : Τη νῈ] δ ατί5 εἰ Μεσώνιος ὁ Βαξυ- 

λώνιος ἀνὴρ γ Δπολλωνίᾳ ὅτς, Ἀλτίο ΠΌΓ Αἴτεῦ Ἰεσεπάμπ ρὶι- 

τεπιν εἴ, 4ιποὰ νεὶ δέμ (θ»ὐβποπιεα Ῥτο ά81: ρδτείαπι ἐμ πὶ ΒΖ- 

ἐγίολα ποπ Βα δι ἴε : πο ἀαδε  πΠοπ ἀμθιξεπι, ἔιιπ ἐπὶ εἰπὶ 

δε εὰπι 110, σα 5 τυιγίαπι πιοητῖο ἀριτὰ ποίξγιπι ἱπξ, μυῖα 

Ἴιδτῖ ταρ. 2:1. νὈϊ ἀο οἶτι5 σαζοοτε » ἵτεπι ΠΡ, Ν' ς. υνδὶ ἂς 

ἙοΤΩΒμΙάπι ἐὺ ἀΐεις ὃς Ηδ. ΝΠ, ο. 16. νϊ ἀξ εὸ ἀξπι, σγαηής 

τεϊέρατο : νὍιὶ ρϑιγια ἰρῇ Τγγγῤεηὶς βαμῆς ἀϊοίταγ. Ἰάεηι 

ἹριταΓἩϊς Μιΐοηλις οαπὶ εὸ, ἄς αὸ 8}Ἐ 5) ΤΥ», ΟΝ Αγ 

ε Τροϊ[ἴηλα, εὐπὶ οὲ ἀϊσοῆθ. Οοημοηῖς τε Πρ α5, 1πά0165, σοΠ - 

ἀπο, ΟΠΊΠΪΔ.) Δτα 16 ἰά ἸΠΡΣΙΠῚΙ5 υοὰ Διωλεκτικὸν ΡΗΙΪΟ- 

Τορ πὶ ἀϊοῖξ, ὅς Στωῖκον. ΝΟΠΙΡῈ Βιοιοος ἴῃ ἀοξ τίη πιὸ- 

τὰπὶ ὅς 1115 ἔοττο ἐεαποθατιγ: Διωλεχτικὸν ἀυτεπι 1ητο ]ΠΠρῸ 

Ῥιαιοηῖοο [ἐπῆν 40 ἀοξεγίπα ἀε ϑρίγιθυ5 ὅς ὙΒειγριςσα 

δὰ Ὠιαϊ εὐ ςααι ρεγπουνηἊο πηδρ δ Πα ρ εέξιϑ ἔδέξιις : 7χ4- 

2: φυτεπι ὀλνεἐ» ὃς Οραἰάπεὶ ρα πα τη εὐἰόξῖς ΙπΡΡ. σοηΐππ- 

φάη : νὰ Βιαδνίογεήμ Ἰρίταν ᾿, 6. Οὐ σίάξησ γεὶ δήαρης ΛΜυ- 

{σπίτια ἴπ νίποιϊα οοηϊεὔλα5,, Οετεγιπὶ ποῖι5 Ο, λυ ΟΠ ΐι5 

Ἀυβιθ, ἄφαιο ΡΠ η11 οςἰ πὶ 118, 1Ὲ., ἐρ. ἦι. Ταςῖτὶ ΗΠ, 1:11], 

ς.8ι- Ὀἱοηὶς {6.1 11. ρ. 714. ὙΠΟ , οτ. 7. Ρ. 94. 11 

πὶ δρο}.1: ρ. 96. οδίετυδοῖς Ν. ὙΠΟ πιοπαῖηϑ τη Νέγοπε Ρ. 

505. [ἀοπὶ ὁ εὐπὶ αι τις τοξόγεπάα ρυταῖ., πᾶς ἀς 1ρίο ἄς 

Βυθεῖ ΠΟ ΡΙαυτο παδεπίαγ ἀρὰ Ταῖς Απη. ΧΥ͂, 71, ἵτεπὶ 

45 ἀε Μιοηῖο 8 Οαἶδα 40 ἐχῖ]ο σοισσατο δαῦες Ταοίτης 

ΤΙ, 9ι. ἃ ἀξ εοάξπι ἃ Υ οἴραβαπο, το. τεϊερατς ΡΗϊ- 

Ἰοίορῖβ, Ἀοπιαο ἀρίθηῖο, ΡΠ πές Πδ, ΠῚ. ἐρ. τι. ὃς 910 "δ, 
ΤΧΥΙ. Ρ. 751. Μοπεῖο εὔίδην Μείοπῖν ἀρυὰ ΤΆ Πμπὶ ἴῃ Ἐρ. 
δὰ Ὑπεπιϊξίαπι Ρ. 2ός. νδὶ ξοττεπιφδίις οο τα τὴν τῶν τὸς 
φάννων ὠμόνητω δηϊταιτι, σο]εντας, Αᾶςε ὅζ 4 ϑυϑβεγο 
οδίσγιατα ποηπμ]α δὰ Ἐπ ΘΡΙ! Οτβεσα ρΡ. 201, 4} ταπιεπ.» 
ποῖ. δα Εἰήεδ. Ρ. 197. Μιϊοπίμπι κυβασὶ ἃ ποῆτο ἀϊπεγίαπι 
{αταῖε: αἰ βιοῖς ἀτααῖις Αιοτῖς ἀϊσεγε ἂς αι! δυίάαπι Ἰοσογαπι 
Αἰϊεράτογηηι ἂπ 84 ποῆτιπι ἂη δὰ Ἀυβιπὶ Μιηοηῖιπι Ρεγες 
πραηῖ, Ἦος ποη πιοπογέ ποη ροἤππι, πῆγα ϑηϊάλπι τάχα. 

οείογοβ. Μινοηϊας ἀθ άαπι, γε Βα υ]οηϊι5. 
νῖγ Αροϊοηῖο ἐὰρίθητα ργοχίμπες, ἴῃ νἱποη]ὰ 
Οὗ ΡἰμΠ]οίορ(ϊαπη ςοηϊεξξης εἴ. [Ιῃ εἰ νετὸ 
ἄϊπιπὶ εἴἴεε. ἴῃ πιᾶσηο ρογιοιΐο ἔτ, Μοτίι- 
αἵσας δα Πος, αυαπειπι δά διατὶ οαΐι5 Τα ει ἸΏ, 
ΊΠΟΙ 5 ογατ, ὨΪΠ να !άο τοδιυιϊοαμε ςογρος- 
τε ἐχατιοε. τη πος ἥσει ῬΗΠ]Ο ΟΡ ἰὰ 
εἴϊει, Αρο ]οπίας Ἀοπηατη γεηϊι. 

ἔοι ἤλάϊς. δίνας νἱρίητ ἔργα σεη- Ο. ΧΧΧΥΙ: 
τὰπι Ἀοπλα αδοῖϊδι, ἀρε Ατίοίπυπι ποπτιβ ἴῃ 
ΡΠ οΙαιιπι ΟἸκοαη ἱποιάϊε. Εταΐ δυῖεπι» 
ΡΒΙΙοΙαια ππρθα δα ε πὶ (Δτίς ργοπιρεις, (δά 
ΠΟ] ον ἢ αϊα ἐἤδε ξεγεμάμπι. [5 Ἰοίταν ο- 
τὴα ἀϊςοάοῃβ, δ τρίς βιριομα ΠπῚ}}15 οχαατ,, 
ὅς. φιοίςαπαμε ἱπυϊξδηϊεῦδας ῬΒ]ΟΙΌρ μος, νὰ 
Ἰτάοπι ἕαςογοηῖ, δάπποηϊης Ἀροϊ!οήϊο ἴρίτν 
ΦΆΙατατο. νὲ ταπιροτ σεάεγος {πᾶῇτ, πθραπον 

. Ἀοιηδηι δάϊγος, στη ἴῃ οἄϊο ἤει ΡΝ] Ορ μία. 
᾿Ναιταθαζαιις χιας ἴδ᾽ ρεγοραπεαν, τοιγοίριεῖ- 
επ5 ἰἀοπυ θαι, πο βογτὲ α τοῦρο αἰ 4ἷ5, ἡπς 
ἀϊςεθαῖ, δϑάϊγοι, Τιινέγο, αἰορας, ρ᾽ μ]οίο- 
Ῥιογαπι ἸΠπρεῦ τγαῃθη5 σΠοσιπι ᾿πη]414ε νᾶ- 
«415 πιαχίπηο ΟὈποχίης, ἱσπόγδης (οἸοοῖ, 4ι- 
Ἰεοίιπι, 481 ρογες ργαείεςεϊ αΝεγοης {πητ, χα 
(8 {Ππ|π| δὲ 05 σοπηργομοηάςης, δηΐο ἡμαπὶ 
ἱπρτοαίαπιιπί. Οὐἱά νετο, ἈΡρο]οηΐι5 αἷο- 
Ῥαζ, ὁ Ῥῃηοῖίδα. ἀσεῖα δἴμης ᾿πιρεγαϊτογοπιὸ 

δ ΔΡῚΓ 7) ζἂῃ» Ῥυθ]ῖςΘ , τείροπαϊς. Ππ|ς,, νι 
ἡ 

τί ἃ Υἱτῖς ἀοξε15, 401 Μυ ΟΠ μπὶ ὠνομρεϑῆνων σ᾽ εἶτα Νετοπα» 
φιοά οποία ε{8 1111 γετίαπε: ΠΟΠΊρΕ Ποη οϑεἤιπι 4 Νεγοης 
εὐπὶ εἴτε, [εὰ Ἔχ το πιο! φξασιπι γ τεόϊε οδίεγιιδητ, Ψεγυπι 
πες Βος ἀϊξεγε νοἹαῖς δας, ἡἰῆ. 1ρίδ. εχ ερ!βο]α Τιΐδης. .. -- 
Ῥδυϊο ρο  δδίέμιαι, 1π ἐχη πὶ εἰιπὴ εἶτα πη: πηι, Νεπῖρε. 
ἀναιρεϑῆνωι Πρπβοοτ πὶ ρόπετε Ἐ γμεαο Ἰοήϊεγε, ὃς χὰ τεῖθ- 
-ϑϑτυπι οτίαπὶ Ρογείπεγε ροτείξ,, η0] ἐκ πόλεως οὐνωιρείτεα, 5ἷς 
Ἰάεπι θυ 1445 Κορνότον σὺν τῷ δ σωνίῳ ἀνομρεϑέντα δϊσῖς γ. 
“Κόεν. οὐπι οἴιπὶ το τε! αρατιπι ἹπτοΠρόης : Οὐτποζαπι εηϊέα 
ἴῃ ἐχ τ τε τα ΜΠ ται ἀρτιἃ οπὴπὲς ςοπῆαε, δι 

3. Ἀπολλωνίᾳ μὲν δὲ “1 Ποίπες, 41. χελεντόιφες φιλὺ- 
σοφῆσαε ἀϊοϊτασ. ἤ 

4. ἰδίϑη ἐπὶ σοφίᾳ ] ᾿ δὲ ἵπῈ. ο4ρ..41. Νζοη εγαῖ διιζοπι 
οὐ Πρ εξῖα μαες τϑάαι ῬΒΠοτατὶ ηδευδιοπέπι Τηϊέ- 
πιοπτῖο, ϊοῖς ἡ εἰεχ Ταοῖτο ὃὲ Πῖοπε ράτόγὸ Μυϊοηϊοτα 
τεϊοραῖαπι δε 0 ἀηποὸ Ὁ, ὅς, ποῦ ἵπ σάτοοίοπιὶ οὐπῖος 
απ, ΑὐΠ Μοοηίμπι ἹΠΠπι ἈΘΡΟ αἰΐηπι εἴτε ἀϊοαπρμὶς 
φμπὶ ΒΟ] βετο ἃ ΠΟῖτο,, πΌ ]απὶ Πιρέγετῖς ναΐς Πιξριοἰοπὶ 
ξυμ ἀλπηεη ΠῚ, : 

Σ. χὼ ἐκεῖ μὲν ὧν] Μ88. ποξεί ρετίαιιε, Ὑατίοαπης, γε 
85) ΡΑἸΑτίπιιϑ [ερὶτ ὧν, το ἀπ 70 ἴτὰ αἰ ριτοπὰ (δ αρα- 
τία : χρὴ ἐκέϊ μὲν» ὧν ἐκινδύνευσεν» ἀπέϑανε δ᾽ ἂν τὸ (πὶ τῷ 
δύήσαντι. ἘΠῸ νετο ὧν ἐκινδύνευσεν ῥΓῸ δὲ’ ὧν ἐκινδ' ἔαῖας: ὥ᾽ 
2δὲ ῥγορέεν (4 4η48 ὕω βρεῖς ἡπουτμησ δι, φμαατηρ θα ορϑα 
4 γι. ΘΑ͂Υ ΦΕΥ͂ 73 ἐρ(»»} οδ τον :. Ῥδυεοια ἑαπηθη ἀν δυῖς 
Ἱεξεοπὶ σερύρπαγε νἹάξειγ, (ὐβπίθτη δ ΡΗταῆη. ἐπὶ τῷ 
δήσαντιγ ΘΔ ος Πδὶ νιτ, ΝεΓΟΠΟΠΙ υᾷηπτιπη ἱπτς ξαϊς ἔξ- 
οἡἥς νι πιογουδῖιν,, ποτὰ μέ τη ἢ|14 σο πίει δ. ῥτὸ ὅσον ἱπὶ 
τῷ δήσαντι. Οιοὰ ὅς ϑομο  δέξα ἈΌπιϑηιις Ὁ [οτιαυῖε, 

Θ ΟἌΡ ΧΧΧΥ. ἃ ξυγκείβενος ] 500], ΚΌΠη, οἷον ἱκανὸς 
διωλέψεςϑαι. ὶ 

2 ἐκέλευεν Ἴ ἐχοϊάεται νοχ {{π ἴπ ἑάϊτῖο. ἀυδηγν Βαδεης 
ὈΠῚΠεκ Μ98. ποῇε!. 

3 σπεδάζειν φασὶν ] το τΐπιηϑ φασὶν αυτοτίίδτε ΜΜ95, πο- 
Πγοχιη οπιῃΐμπ]. : 

ΠΑ 

, 



Ῥ 

ΜΙΝ. οὐδε, Α ΡΙΘΗ ο ΝΙΙ 
ταῖηιις. . ο “πὶ {ποδίγα. 
οιΠ| ρ ΙΔ Ἰατου τς ἀείαζο πα ΓΟΓΙζ. ἢ " 
της τὰ μοπιπείαιις Ἰυρὶ Ἧι απ. 
πόνο, αἶχις Α 
τὶ οτιαϊτῖς ἐροῇ Ἀσυ απ Ὁ Θθετὶ ροῆ!ε ςεπίς5, 

ΤΥᾺΑ Ν ΕΝ 81 5. 177 
παριων ἐ ἐξ τὰ Ῥωμαίων. ϑέατρα, καὶ θὰ τῶν 

μονομιαχέντων ζὰ βοομο χα δὲ καὶ ἀυτὸς 

οἰϊοπίιις ὑὐμήνεν τόμον νἱ. ἡ καὶ Ὁ ἀποσφάήι. ιὑπολαάξων δ ὃν ὃ Απολλώνιος, 
Ἵ - 

᾿ 

εἰτῶ» ἔφην. ὦ βέλτιςε, μᾶζιν; τι ἡγῇ ϑέωμα 

ἥμάπι Ἱπιρογαϊογοπὶ ῬΆΓΙΙΠῚ ̓ἀοορητοτ (ἃ ρογοπ- ἐνδρώσι πεπαιδευμένοις, ἢ ἢ βασιλέα ἰδὲᾶϊν ἀσιχη- 
ται} Θεϊπαυιάιια » ἱπααίεθας, ἡμάϊόγέμρν ῥο- 
γμ0. οὐδ, ἴαχτα ῬίδτοηΪ5 Ἐπτοπιαμη, ᾿Ἱπιροτα- 
τοῦ διιΐοπὶ ποπήπαχα ἴἱ 

Νεῖο,. , Ῥγΐας Πα ΠῚ ΑἸΙ 14 ΘΟΓΙΠῚ 
νἱάφας, πὶ ΨΟΓῸ εβτορίο. τ 

αἰοδατ,. πὰης 
Πὸ ς Ἔσαπι “8. 

ἀεῖα βοθμδαι, εἰς μῆρῳ κι  λΑνδήν εν εν 
Αροϊ]οῆίιις 7. Ρυμαίης 
ΤῊ ΪΠι15 απδ!η ΟΥ̓ΟΙΟρεπι. 
40] ἀρατὴ δ ' ῬΕΙΙΟ : 

416 νοςα βάμμα ν΄ τῸ 

Ρίογαγε νἱάθθαΐ ἸΓΟῚ πεν 

Ὁ 

Π1ϊ5. Π6 ξὰρ ἃ ῬΗΠοίαο ΤΟΥΓΟΥ  ΔΠΙΠ᾿ 
αδίϊςογοπε, (ξογήϊπι δα Αρο]]οηΐππι, Ρρεγ 
Ἰπαιήοθναῦ, Βος δἀοϊοίζοητος ογατίο "πὰ τἰ- 
πιοῖα ὅς ὕπετι οἱ ῃ ΠΊρΙεπ5,. Ἷ ΟὐϊΑροΐ-, 
Ἰοηίτι5., “πῇ πιοῖτα ἤπε ΒοΠΆ 
τοητ εἰίατη ΠΉΙ 4 115 βερε τινε 
ΠπΑΧίΠπιΠ ἐρὸ πὶς ἀςςερις ἀϊχοτίπι. 
Ἰρίππι φυιοά πμης οβἕογτιγ. [Ιδπὶ ἐηὶπὶ ρτα 
Ὀφπάϊ ̓ πποήο5 οσςαί!ο ἐμξε, Διο ςρτορίο 

Ρίἶδς ορεγαπι παιιεηζ, 4 π ἵν { «υϊδυις 
ἕλεϊαης ροζίμ8. Ἐπ Παζίπι εἰίαπι ραζιτ, 41- 
ΠΑΠῚ ΘΟΥῸΠῚ ἔοσεὶ πηΐηιι5 δηΐπιο οἤξης. Οἱ 
ῬΠΙΟΪαΙ δπἰὶπλ (Ὀγπηοηϊδιισ τοῦ βιογαητ, 

νι 

4 Πλάτωνος δόξαν!) ἀϊξειπι μος ἜΠΟΣ ἴῃ Οὐλῖυ]ο ἃς ἱπ 

ΝΙ ἀε Ἀερυδιῖςα ϊ 
4 ὠμὸν φάγοι] αἰαάϊε δά Ογεϊορὶ5 λλμαρ, λρυ Ηο- 

ἐὕλες. Οὐ. 1΄.ν. 295. [. ντ τρίς ραμ!ο ρος ᾿πάϊοᾶι. 

χ ὁ ὁπότε παρὼ 1 ἴς ςοα. Ὑτθίη. ῬαϊΑτίπιι ὃς Υ γαεῖ5]. Ῥτὸ 
εξὶγ ιοά ἴῃ εἀϊτί5,. 

7 πρατϊίτω μὲν» εἶπεν γ ὅγ τι βέλετωι 1 πιαῖς ῃᾶδς Δοσερία 

Δ [πτοτρτειῖθιις Ρηοτίδα5. Εὖ πρώτζειν» εξ ὀεπε 46στέ, Ῥᾳ- 

ἰεγε, Κακῶς πράτῆειν σοηγγασίτ πη ποῖα, Τυφλὸν πράττειν 

εξ “οξουπι γίταπι τγαπῆροτο, πράττειν δ᾽) τι ἀψβώλοιτό τις εἴἘ 
αἰἰφμεπε Ῥέογε δὲ θεῖε, Νεπιρε ρδυῖο δητε ἀΐχεγας Αρο]ο- 

πίμ5 ςοέομπι εἴς Νετοπεπι, Ἀείροπάος ΡΒΠ]οἰλιβ : 4υ8- 

Τϊΐζαπαις ἢς ἃς γεσιπαιε Ὑἰταπι αρᾶῦ, ἢ ἤμς σοοςιις ἤιε νἱσ 

ἀπο, τι πιοάο {{π|5 ςοππϊτιδιι5 τὶς ράτος » πες πηϊίετο ἐ0 5 

Ῥετίτς Ἀοπιᾶπι ἀεάιέϊος Πηΐτον 

εἴ 

μοώλῃρ: Θεῷ μὲν γαρ παίγνιον ἄνϑρωπος, εἶ εἶς 

πε; κατοὶ τὴν Πλάτωνος δοξων “. βασιλεὺς δὲών- 

Νὰ ᾿γηνόμενος, καὶ ὁ χαριζόμενος τοῖς 

ἶ “υτῷ 5 αἰσιχυνην ; τίνας ἐκ ἂν αϑρά- 

σχοι Ὧν: ὙΠ φιλμζβει, ; γὴ Δί᾽, εἶπεν. ὁ 

φιλόλαος, ἄ 7ε μὴ μετὰ τϑ κινδύνε δῦ 

εἰ δὲ ὠπόλοιο ἀναχϑεὶς » Κ͵ὶ ὁ χέρων. σε ὠμὸν ΠΣ 

᾿γοι" : μηδὲν Ἰδέρτα ὦ ὧν πρᾶτῆα » ἐπὶ πολλῶ ἔσαι ξ 
σοι τὸ ἐντυ χες ἀυτῷ, καὶ ἐπὶ πλείογι ἣ τῷ 

οδυσσᾶ ἐ ἐοητ » ὅποτε τερὸν "τὸν Κύκλωπῶ 

ἤλϑεν. ὠπώλεσε γοὶρ πολλὲς τῶν ἑταίρων πο- 

ϑήσας ἰδὲν ὠυτὸν, καὶ ἡπηϑὲς ὠτόπῳ καὶ ὠμὲ 

ϑεάματος. ὁ δὲ Απολλώνιος, οἴξὶ γα, ἐφη, τῷ- 

τον ἥτ]ον ἐκτετυφλῶσϑαι ἰτβ Κύκλωπος, εἰ 
ς- ̓ς τοιωῦτω ἐργάζεται: καὶ ὃ βιλεῦ σιν πρατἸέτω 

μὲν. ὧπε, ὁ, τι βώλεται᾽ » σὺ δὲ ἀλλὲ τότες 

σῶζε. φωνῇ δὲ ταῦτα μείζονι ἔλεγε, καὶ ἐώμει ; 
κλῴοντι. 

Ἐπρυῦου δείσας ὁ Δέμις περὶ τοῖς γέοις ᾽ν 

μὴ χείρεις ὠὐτῶν γένοιντο ὑπὸ τῆς τῷ φιλολάς 

εγὼ ἐπολαξων τὲν Απολλώνιον, ὠπολεῖ; ἔφη, 

τὲς νέως ὁ λέχας. ὅτος » τρόμων καὶ ἡμὴ μή 

μπλοὶς πάντα. ὁ δὲ ἐν τυ μη, καὶ μὴν 

γ, ἔφη, ὠγαϑθῶν ὄντων, ἃ μπὲ ὑῆας 

μένῳ μοι ἢ ἡ παρᾶ τῶν ϑεῶν γέγονε, μέ- 

“γισον ἂν ἔγωγε φαίην ὠπολελαυκέναι τὸ "ἢ 

τῷτο. ἢ τ ἴαμα γορ βάσανος τῶν νέων, ἣ 

σφόδρα ἐλέγξει; τὲς φιλοσοφξντας ἀυτῶν; καὶ 

τὲς ἕτερόν τι μᾶλλον, ἣ τῶτο πράτγοντας. καὶ 

1 σφῶν. 

ὑπὸ γεὶρ τῶν τῇ Φιλολάε λόγων ὠπαχϑέντες» 

4 ΨΨ. « δι στε [ 
ἠλεγχϑήσαν ἀυτίκω οἱ μὴ ερρώμένοι 

ΟΑΡ. ΧΧΧΨΙΙ. 1 δείσας ὁ Δάμις περὶ τοῖς νέοις} 

διδης φιοαις ςοπῆτιφεοπεπι ἔΝΩν ἰπίον εἰεραητίοτες 
τοξετ. 

2 λόγος} Μϑ5. ποῆεϊ οπιπεβ μαθέπε ὁ λαγὲς φιοά Μο- 
το ]ο οτίαπι ἱπ {π|5 ΟὈδδγιιδτιπι : γε ἔξπῇις τ ἐέρογεν 11- 
᾿ὰπ|ν Β. 6. ῬΒΙΟΙδιπι τἰ πη! αἰ ΠῚ Πηιπὶ Π Οπη πο ΠῚ πιδτιι οπιηΐα 
ἱπιρί εγο. 

3. σφόδρα ἐλέγξει 1 Ῥᾶττίς, τε» ἵπίες ἫΝ γος 5 ροῆτα ἴπ. 
εἀϊεῖς, οπι ἃ ἃ πτὸ ἔτ τα πα υ4Π| {ΠΡ ΟΓΗτἃ., πο ππε ςοάϊ- 
οὐ τΑπιεῃ δυτογίζαῖε ) 4 ΕΠ ἀΠ|Ὸ ἄϊιπ ὃς ῬΓΟΠΟΠῚ, τὶ ροίξὲ 
ἐν πάρ ἐν ἢ 

οι} μὴ ἰπ εἀϊτ, Μοτεῖῖ ΟΠΙ ΠῚ) ἈΠ4 [πα εἀϊ- 
Πε5 Μ95, ὃς 'ρία γεγο. ἽΜΟσεὶ] ἐχρτίπηῖε, 

4 μὴ εἰ 
εἶο Βαρεῖ ὁ 

2 . οἱ μὲν 

"» 



᾿. 

ΠῚ τις εἰνθρώπων» ΩΝ μὲν Αρωξιρί τε κοὼ ΝΗ 

πάμπολλα εἶδον, τὸ δὲ τὐϑέῖον, τῶτο", ὃ κωλῶ- 

1: 

οἱ μὲν ἘΠ ἂν, νοσεῖν 5 οἵ δ᾽ ἐκ ἐδ, ὀυτοῖς ἐφό- ' 

διω, οἱ δὲ τῶν οἴκοι ἐρῶν, ο, ἱ δὲ ὑ ὑπὸ ὑθμὴν ἐκ- 

πεπλῆχϑαι., καὶ περιῆλϑεν ἐ ἐς ὀκτὼ ὁμιληταὶς ὃ 

Απολλώνιος. πὰ ον καὶ τελάκοντο», οἱ ὶ ξυνε- 

φρπεν εἰ ἀυτῷ ἐς τὴν Ῥώμην.. οἱ δ᾽ ἄλλοι; Ἷ έρωνά 

8 καὶ Ὁ Ενδοραφίαν ἀπεδέῥξε φυγῇ ὄκωτα. 

ΠῊΝ ᾿ 

ΞΞυνογαγον ὃ ὃν τὲς ΕΝ αὶ : 

Μένιππος: ἥν. ὃ Εἰτηλίμῦεε τῇ 

Διοσκορίδηξ ὃ Ο Αἰγύπῆιος " ΟῚ καὶ Δῶμ, 

σομο!» ἔφη». τοῖς ἀπολελοπόσιν νϑὲ, ὠλλ᾽ ὑ- 

μβε ἐπαινέσομαι, μάλζδη ὅτι ἄνδρες ἐ ἐσὲ ἐμοὶ 

ει} ἐδ᾽, ἐἰ ἐιτις Νέρωνα δείσας ἀπῆλϑε», χὰ 

ἡγήσομιοι τξτον". ἀλλ᾽ εἴ τιςτῷ δέες τότε, ἡῤῥῥεν , 

τῶν γίγνετοιε,, “φιλόσοφος. τ ἐμ προσειρήσε- 

σαι» κα διδάξομαι ἀυτὸν ὁ ὁπόσα ο οἶδα. δοκᾶι δὴ 

ἂν πρῶτον͵ μὲν ἔυξασϑωι ταρϑεᾶῖς, δι ἑς ταῦ- 

τὰ , ἐπὶ νῦν ἦλϑεν ὑμῖν τε καἰκείνοις. ἔπειθ᾽ ἡγε- 

᾿Ἀῤνδημόντεη ποιῖσϑιαι, ὙΠ γὰρ χωβς δδὲν 
ἄλλο. λέδμεν,. Φόριοτεα ἐς πόλιν ἡτοσότων τῆς 

ϑἰπήμενς ἩΜΡ, ἄρχει. πῶς ὅν ἂν πωρέλϑοι τίς, ἃς 

εἰ μὴ ἐκεῖνοι “ΩΝ καὶ ταῦτω;» τὐμμνγίδον, ὁ εν. 

εἰυτῇ ἢ καϑεσηκυίας ὅτω χωλεπῆς» ὡς μή ἐζέχε: 

σοφοῖς εἴγε. ἀνόητόν ΖΕ μηδὲν δοκείτω το ) 9 .ἀρ- 

σεὶν ὁδὸν, ἣν πολλοὶ τῶν Φιλοσόζων φέυγεσιν. 
ἌΣ Ν “ ᾿ δὰ Ἀ .-»ν Ν 
ἐγὼ γῶρ πρῶτον μὲν ξὺὲν ὧν ἡγθμιωι ζφοξερον. 

ὅτω γενέσθαι τῶν κατ᾽ ἀἐνθρώπες, ὡς ἐκπλα-" 
3: ᾽ Ἐ 25} 5 »Ὕ΄Ν " ΓΟ ΎΟΣ 

γήνωϊ ποτευπ ὥυτϑ τον σοφόν. εἶτ᾽ ἐδ᾽ ἂν σ' 
᾿ 7 ᾽ Ν Ν ,ὔ ᾽Ν Ἷ 
ϑείη ἀνδὲὲὶ τὸς μελέτας “, ἐὸν μὴ μετὰ 

΄, νι » ΠΡ λυ οὐδὸς 
γῶν γίγνοιτο. κωὶ Φλλῶς ἐπελθων. γῆ»: οσὴ 

σιν οἱ πολλοὶ τύραννον» τε ὁπόσαι κεφαλαὶ 
δ᾽ ἐν ", ᾿ “ἢ Ἢ Ν 
εἰυτῷ οἶδου, ὅτε εἰ γοαμψώνυχόν τε καὶ καρ- 

᾽ 9 ἰν ͵7 ᾿ ἣ 

“χαρόδεν ἐςί. καὶ, τοι πολιτικὸν μὲν τὸ ηρίον 
Ἷ Ν ᾿ ,ὔ ὰ -“" , αὐνν δὲ 

λέ) γεν καὶ τῷ μεσῶ τῶν πόλεων οἰκεῖν. το- 

σέτῳ δὲ ἀχολβξεθιν, διώκειται τῶν ὀρεινῶν τεΕε καὶ 

ὑλαίων. ὅσῳ λέοντες μὲν καὶ παρδείλεις ἐνίοτε κολακευόμενοι ἡμερϑντειι» καὶ με 

ΡΗΙΜΟΒΤΆΑΤΥΝΒ ΡΕ ΕΛ 

Ῥ ̓ τοοιαάρηϊο, αἰδῇ 

". 

᾿ 

6 [8 Πιπυίαγπηῖ, 411} νἹᾶ τ᾽ 

ΓαΘ. ἀεβάεήο. το ποτ. 
ο Ἀτςαπδ τὰ αὦ οὧο 

τ ἔπη "14... οὐππι 

δ τα εἰθνι ΟΝ ρα τεῖϊ- 

οποαὶ ἰαιχτα οἷ ἀον ο(ορ ξιρίοπ- 
ὉΠ ὴ ' Τα δὴὰ 

τὰ τῇ ἱπντ- 
Ἰϊ8 Ὁ οτδίο 1πιρέγας 

Ἱ ἐπὶ αι ίαιᾶπι» 

Ἰάς σοηἤηπιζα..; 
Υ ΒΑ 411- 

Ν 

Ἶ τς ἘΣ ταυτὶ πρὶ 
Ὁ ἊΣ Ῥὴ ῃ ἀρ ςοη- 

ἃ ἡπη εύλανα 
ῖ ΩΣ Ἰοηϊα πμ]- 

τ πταπὶ 4] Ρεγαρτα- 

ΕΓ τΕΥΓΑΓΌΠῚ -- ηζιπὶ αὔτεα που πππ πὰ 

᾿ Βεἰπαίαιις. νι Δεγῖπι Αταδίςας, {πάϊςαίς 
ΤΙ σε ποτα 5 Παᾶδο τα Π ἢ Βοῖυα » απλπὶ 

ἈΠΉΠΠῚ νυΪσο νοζαηῖ, πες αιιοῖ οἀρίτα 
παδεαῖ, ΠομΪ, ΠπεαῖῈ ψετμηι ὉΓΙ5 ὙΠΡΈΙΘΙ5.,. 
τὰν τος εἶθα5. Ατάμὶ εἰμ ααὶ- 

ἄεπι δεῖμα οἢς ἀϊείταν, ὅς πιδαάϊαϑ Παθίτατεν 
ος. τᾶπιο πὶ ἱἐπιυπαΐου πιοηταηῖς 
βεθιι5. αποὰ ἰθοπεβ απϊάσπι ἀκ 

Ραηίμογας. ᾿ημαπάοαις, (ι ἀδιγςδαπίαγ., 
πιδηίπϑίζαμς,, τηπτθηίηϊις ἱπσθηΐπη1} ἰΔες 

ἐν ΟΝ τς Ὁ ̓ 

ΑΡΧΤΙ ΧΩ ὁ ξυννωλλίξεις τῇ Ἐμπέσῃ ] νἱά. 
ἢ, ςἅρ. 24. Ε 

2 Διοσχορίδης ὁ ο Αἰγύπλιος ἢ ποῖα Βιοίςουιάο5 ΑΙεχαη.- 

ἀτίηα5, αἱ σῃ ΠῚ Αττεπηάοτο Οδρίτοπε ἱππότα ορεγα Ηΐρρο- 
οΥΑτίς {οτῖρτα ὁπᾶγγααῖς, ϑεᾳ 115 1}|ς 4 ποίετο εἶτ ν᾽ άεγυτ, 
δ Ρ Ἠδάτιαπο ἀθινε Ποτιῖτ, Νοῆτι σαγίιπι πιοπίῖο 
1η8, 11. Ψ, ς.39,.. 

3. ὧν γὼρ χωρὶς δὲν ἄλλο ἐσμέν ἀλη Ῥγβϑεσράοπτία 
ΟἿΠῚ (ξαμιοπείδιις ςομαθγογα {Π|ς- [ἸδΙΑτῖς. πιδπιβείξαπι εἰ. 
Τραχάταπι ἰταηπε ἢϊς τοχτιπὶ ΡὨΙΟἰἔγατὶ εἤε Ῥατεπι, Α 
Μ58, ταπιδη μῖς Πα οῖς. ΠΕ]. 91 ἱπρθηῖο ΔΙ αυϊὰ ᾿ἰσεαῦ ἴτὰ 
δπης ἸοςιΠῆ τε[ιταςηάδηι Ῥυτεπι: ὌΣΣΕ δὴ κα ὥτὸν μὲν 
ἐνξασϑοι τοῖς θεοῖς) δὲ ἃς τἄντα ἰπὶ νὲν ἦλϑε τεκώκεί" 

Ἐκ λ ἊΣ ὕλλ ΕΣ ' οἵ ἩΜῚ ΄ ᾿ " - 
γοίς γ ὧν χόεις δ ϑεν ἄλλο ἐσμεν ἔστε ἡγεμόνας ουτες ποιεῖσϑθαε᾽ 

σαριτητέα γὰρ ἐς πόλιν δζς, ϑεῃπᾷις οἴει: θέαορεην ῥ᾽ ἐγατερῦα 
γαῖδὶ θοΐα ἐποίεις Τλ, {πὲ φπογια αμαιο οὐδ αἰῤμᾷις 

βρρμσ Μὸ5 7. (Π: 6. ἀθαιια ππετϊου] ἢ Πιπγις ἅττα Ἰρβτπιξι 
1Π1 4: πτετιι ἀπ βηιιρογαπε) φρίῤμς ἡ {αγο ὅπ Ῥοῤὶς ἐ5᾽ “Πρ ᾿γεμ- ἡ 
τον Πρράἰαογκρεν ἀοὶράφ ἀπμοος ἘΠ εἰρεμὶ,, εἰ} ἐρεῖν ποδίς 
{Ἐν ὅχο. 

ἃ ἐν ἂν προρϑείη ἐνδοὶ τὰς μελίτιις 1116 ταϊμῖ δυῖας, εἴς 
ξλαὶ [ππῆις ἐς ἧϊ εἵϊ, : ἐπ δονΣ, ἈΡΟΒΟΙΪ ὁ ὑπομονὴ ἐρ- 
γάζετωι δοκιμήν. 

5 ϑηρίον τῶτο] Ἀμη τν δεβία Ἢ ἢϊς ἀεί δίτας 
ἱπιασίπε νᾶτος ΟΠ ΙΑ ἤτι5 ΤΙΟαππ65.» ὃς Δητο εἰπὶ Τυυἤδοια 
ῬΆπῖεὶ τγγαπηϊάφπι ποθὶς τοργαοίοπταπε, 

ἀπ ηὶ 

- αἱ ν πα οὐππι΄ 

» , 

ἀλλεσι τῷ θεὲς" 

; ἐ5 αἀῇπεὶ Ρίδε-: 

Ν 



Ἐν κ38.10. ἌΑΡΟΤΕΟΝΤΙ 

Δυϊοιῆ, πεν ψ'α 
ἐ ἔθ η5 
ἢ Πειρας, ἃ 

{{δς 6 

οἰτταμα 
Ὸ ἐγᾶῃζ 

τος τὸ περὶ Πα ἅτιλε δὰ 
ΣΤΡ ἔδυ ἘΠ ΛΕ: 5 

δυϊάσηι, τεγτὶ 05. 

ψ. 

δέει ἴτᾷ δα μαρῦς ἵ 
 ἀϊδυροτδης νἱδογοπζαν. ΠΩ , 

ἄν" ᾿ ᾿ ἐ : Ἂ 

πο ΧΣτιχ. ς μονα ΝῚ Ῥοχίας, ἀκ νιλιχιις ΠῚ γεῖο 
μιβοεπαηξ Ἀδο ἱπτοιτοραδαης, (δὰ Παδὶ- 
ταπι τοηί γΔτΐ: (ἀπειπι, δαπιάμις αἀπιὶ- 
ταδαηίηγ. δϑαοία επίῃηι είς [ογηηα νἱάε-: 
εν πὲς νὰ Ῥατίθ. «ἰτΟ πα ΟΓΑΠΕΌΓΙΠῚ μά- 

παν μη τὰ τείογίδεσε ποθ ΜΝ Ρτο ἩΡΣ ὁ 
"ἡ φιοά ἐγᾶϊ ἱπ νυ]ρατί5. 

Ψ τὸς μητέρας ποτετος ἐὐτῶν ἐδαίραντὸ ] υἵδε ὥρτα . 1. 

“ γὴν (δ ἤπν 
8 εἰ δ) ταῦτ γέγδνεν ἐλ Ορίξη κὶ Αλιακα ων ἄς; 

ξεπιίπι : εβ σευ ἱ ἴῃ Πίδίορο ἀε Νεγοης,, [τοΐᾶπὸ 
πων τῖρτο Ρ. πὶ, 1ο 45. καί τοὶ τα πυϑίε καταλίξαντος Νέρωνα 

ὡς Ὀρέξας Αλκμοίωνας» εἷς τὸ μητροκτονῆσας χρὴ 
ΠῚ λόγον σινὰ ἐυκλείας ἔδωκεν» ἐπειδὴ τῷ πατρὶ ἐτιμώρφησταν. ἈῈὸ 
ὥ. ζρίοῖς αμτεπι Γλιοϊαπεις ᾿βυά ἈΡΟΙ π᾿ 

ΤΥΑΝΕΝΘΙ5. 179. 

τετὶ δὲ, ὑπὸ τῶν ̓καταψψώντων ὃ ἐποωρόμενον, ἐ- 
γεκώτερον, οἷυτῷ γίγνετωι, καὶ λαφύσσει πάν: 
ταν" τ μέν γε ϑηρίων ἐκ ἂν εἴποις, ἕω τὰς 
μητέρας πότε Ὑ ΟΝ ευτῶν. ἐδιίναντον Νέρων δὲ 

ἐμπεφόρηται τῆς βυρᾶς. που δ εὶ δὲκαὶ τὰῦὲ 

τὰ γέγονεν ἐπ᾿ Ὁρέσῃ ̓χαὶ εὐον τηνημε » ὦλλ᾽ 

ἐκείνο γοις σχῆμω τῇ ἔργε πατέρες ἢ ἤσαν" ὃ μὲν ἐ- 
; ὸ τῆς ἑαυτῷ γυναικός, ὁ δὲ ὅ ὅρμῳ, 

"σὴ δὲ, καὶ εἰσποιηϑεὶς ὑπὸ τῆς ψῇ 

γτι βωσιλεῖ, καὶ κληρονομήσεις τὸ Ν᾿ 

χεῖν; ναυαγίῳ τὴν μητέρα ἀπέκτεινε: πλοῖον ἐπ᾿ 

οἰυτῇ ξυνϑὲὶς, ὑφ᾽ ὃ ἀπώλε: ἀνὰ ὟΝ εἰδὲ 

ἐκ τάτων Φοξερόν τις ἡγῶτα Νέρωνα, καὶ διὰ 

ἡμσυ μουν ἐς οὺ ἐκονν, ὡς ἀσφαλὲς ἀυτῷ ἣν 
Αὐ ρὐῳ ὦπο δ ϑυμ τι ὠυτῶ Ὁ πράτιινν ἢ ἡξῶ, 

τὸ μὲν φοδερὸν ἐκείνοις ἐς, ὑπαίρχον, » ὅσοι. ἱρρν 

ἂν ἡμκειἀμιι τε καὶ σοφίως ἅπτονται. τέτοις 

γῶν κίεν οὐ τ των ΠΝ νέον ζῆ τῶν 

ας...» ἔέρμμας φαδ ν ὅ ἴων. ἕν ἐς τὴν 

᾿ εἴγε ἐῤῥώμεϑα... πρὸς γαρ ταν Νέρανος 

ὑπ ρυνομῇ δὲ ὧν ἐξειργοιφιλοσοφίων,ἔ »Ἐσὶν ἡμὴν 
τὸ τῷ ἄρον ἰρδρρΝς δυχίνον: 

- γῶν τί μοιζΖεὺς ἦν ὁ κηρύξας το δὲ, 

ἐδὲ μϑσαι, καὶ Απόλλων λόγιος. εἰκὸς. δὲ καὶ 

υτὸν Μδνὰ γιγνώσκειν τὸ ἰαμίξεῖω ταῦτα, 

᾽ ᾿, ἐρορὴν ἰαομμμ ὀνάδης τ τὸ 

ὡρμόσῃ ὩΝ ἄνα, ἐπα μὲν κόρυς γί. 
ΤΣ μίς εἰσπὶς, ἀνμον ἄν μοι δοκεῖ “δ 

τὸ τῶτο ὩΣ πῇ τὔσδε τὲς ἄνδρας γιγνόμενον. 

ὑπὸ ̓γωὼρ τῶν τῷ ἀπογλωνίᾳ λόγων ξυγπροτηβέντες 

ἀποϑνήσκειν τε ὑπὲρ φιλοσοφίας ἔ ἔῤῥωντο, καὶ 

βελτίες τῶ τῶν ἀποδρείντων φωΐνεσιϑ αν. 
" 

ΠμλνοΣ ὅν φαῖς Ἰόλαος οἷν δὲ ἐφεσῶτες 
βδὲν ἠρώτων ἀλλὰ περμής "ὦ τὸ ὄχῆμα; καὶ 

ἐθαύμαζον. ὁ γα τρόπος, ἊΣ ἐδόκει", καὶ κεἰ, 

Νέρων Ὁξίςης ολαβω 
Ἐπ 4λο τοηξ. ραυΐο ροίξ ἀϊςεπ 

9 τὸ τῇ ̓ Σοφοκλέες.} εῇ ἴῃ πη όὴα Υ, 4γ6. 
τὸ ὑταῦϑά τὶς τὸ τῇ ομήςε 1 τοϊουδεπάμπι Ῥτὸ δὸ 

ἀπο δήϊς ἑαϊτὶ Βαθθης τᾷ Ὁμήρκ, Ὁπτονιπὶ Ἰοςας οἵὲ ἴα 
ΠΙδά. Ν΄. ν. 136, δητ Δυτέπὶ ᾿ξ ποῖ ΑΡ]]οητ αὐηριτας., γε- 
τύπι ῬΗΙ οἰγατί , ἔπι πὶ ἴδπὶ τι δ᾽ οἴτισι ἐδ ἈΡΟΥ ὁπῖὸ ἀίοθας: 
τρις ργοροπεηζίς. Ἅ,ἡ 
ΘᾺΡ, ΧΧΧΙΧ. ἰ ἐδόκει] ἀρ. ϑυϊάοαι, ὅαι ππῆς ἴοΞ 

δμπὶ 8] φϑμίτ τη ἐγείσεῤ᾽» ἱθρίτιῖς ἦν 

Ζ»5 δὲν 

Υ μητροντόνοι, 

᾿ 



ν Ε 

ἥλω, 

130 ᾿βλΝ ο α ΘὉ. ΝᾺ Τ ΝΘ. Ὁ 5. ὙΨΎΤΙΑ, ἹΡΪΝ. 39.406. 

δὲν ἄμα, τοῖς ἀγεμσι. “καταλέωσι δ᾽ ἄικῦστι, μλῶ νοιωσ - ᾿ 

- ἐν , πανδοχείῳ περὶ. τὰς πύλας. » καὴ δεὶπ' 
᾿ 

᾿μἀμένοι ἐ εἰδὴ καιρὸς ἑσπέρας ἢ ̓λρνόνσίις. 
ἐπὶ ἐμν" Ἰρώτοι μεϑύων ἄν γρωπος». ̓ἀριθς 
γρουεικῶς, ̓τῆριφανῆς ἔχων" περιήει δὲ ὁ ἄ ὦ κύ- 

κλω τὴν Ῥώμην» ἄδων τὼ τῷ Νέρωνος μέλην καὶ. 

ἐυτῷ "ς ΜΝ Ὁ ἀσεδβῆα Ἵν δῶν ̓ 

» καὶ ἡ τὴν τῷ κιϑαρίζεν σ᾽ (ε: 

καὶ ἔ τιν μον τῶν ἐφαιψαμένων τε; 

οἰ αλεί,: ἐν καιτίδι ἐπὶ 

ὥαψο: Ἂν Νέρωνος ἐὰ εϑνλϑώκανα. 
: ἐπ τ δ ϑας, γὴν ἣν 

» 

ὰ τὴν ἌΣ ἄν 8. ῬΑΥΓΠῚ ἐϑηΐν 
3 εΖ ὃ ἀπ ρῳ ἢ ἢ ςς ΤᾺ Ἰηβεῦε- 

ΟἿΓ ΔΙ σις οοπ- 

π' {υὶς περ!!ς- 
Νεγοπις 

ἀϊυίπδο- 

ΕΝ Ὁ Ὰ 

ἐκϑοι λέγοντος Ὁ ταῦτα; πῶς; ἔφη: ἢ ὡς ὁτεήδεν ὅν, 

ἡμεῖς μέν τοι, ὦ Μένππει μὴ παροξυνώμεϑω 

πρὸς ταῦτα; ἀλλῶὼ, τὸν μισιϑὸν τῆς ἐπιδείξεως". 

δότε, ἐάσω ἴθ ς ἀυτὸν τὰ θα, 

τϑ Μενίππξ τὸν Λπολλώμον » ἀ τη 

ἡ, ὝὝ ᾿ “ἐ : : ἴλη 

᾿ τ ΕΝ ἥ ἃ ἀἴος, Τοο μια, οοΠ" ΟΡ. Σιν. 

᾿. ̓  πάϊ ν᾽ ἀμο Απολλ ΄ ΩΣ γῈ} γηϊδ; αἰμαδηκίε ᾿ 

σχῆμα: ὃ ὁ δὲ Ἢ εἰπε» ἢ ἀπ᾿ ̓νδενὸς ἤν 

Ὁ ΣΩ 

2 ἐπὶ κὔμο;] ἘΣ ἱπτογργεῖεβ ποῦ ἀεὐεν ΠΩ δ δὲ τις ᾿ 7 κάμψει πιῶ καμπὸν,, 
φίσηεη. ἐπὶ κῶμον ἔρχεσϑωι εἰς ἰφεπὶν. ἀποά κωμώξεν., αποά ᾽ Φ πάντας τὰς ϑυσκολακαίμπῆως Ι 

(δὰ εἰς κῶμον βαδίζειν Οδεοὶ εεαπὶ ἀϊςετε ἈΠπιΔηῖ. Ὑιδεπάϊ νε- ᾿ 9.) δςτὸς Μέσας ἀφανίζων, 

ἐν τοτεβ ΟγΑΠιπιδτὶ οἱ ΔΤ τ νὴ ς 1 ἡ ἢ ἰΔπὶ ΒΕΙΕτΙΙαΡΙΕ τὴ ΚαΒΕσΙΣ μος κα 

βεῖχΜθθιι τευ, Ἐάὶ ΠΝ ; 
τ ῆαα Ῥγαείκαϊα., ἄιδ6 [οὶ ἘΠ ποτοταπι ὁ πε ετδης ἐπιδείξεις» 415 ὅς 

προοίμια ( Οταεοίς ετἰαπι ἀΐςαη αβοίλλεσιϑοι. ἢ ργαθ- ἀἐἀκροάσεις  υὐέγλρε, πιοάο {ΠΠ|5 τεοιταπεῖθιι5 πιοῦσπ 
μίάεγε. νἱα. 514,1 ἴῃ. ̓ἀναξ, ος ΙρΡῆππι ἔγαρπιεπί, ςεβ [Ὁ] πεδατιτ, Υ͂ πᾷ Πμῷ 'ξις πεντηκοντάδραχμος Ῥχγοάϊεῖ 
ΦΠΠεβάταγ, ΤἸεσίτιν ἀπο πὶ ἅρ. ΘἸΙΠῚ νο βαλόμενος, δριυά Ατῖβοι. ἔμεν ΤΠ τ μὰ ἴῃ γαρίο, ς ϑιθέαι, 

4 τὰ μὲν Ἔ Ορεςείας᾿ τὸ δὲ ἐξ Ἀντιγόνης] 8 ἐχίαπε Βοος τἰ- δε Ρ᾽υτα 64 ἄετο δὰ ἡ 50) 

τοῖο ϑορβο οὶί5 Ἐπὶ ρ ἀΐαια ἐγαροθάίαο., Ηΐς τἄπιεπὶ ἱπτεὶ- ΘΆΡ. ΧΙ τα, εὐερίυ ὃ δι τῶν ὑπώτων] Ο..1..-. 
Ἰιρὶ τγαροβάϊας δ ἱρ[ο Νοίοης φοπιροίια5. ῬυτΕΠΙ, 8ι]- εἷμς, Τεϊοῆηιι [ἰ πὶ νεται ἰρέι ΠΟΠΙΕΠ.», νὰ Ραρίο ἰδπ 
τοπὶ Οτάοοα ΡΠ οἤγαιί γδ πἰδ}} δια ἀϊσπαητ, ἘΔ]}}1- ΟὈ τισι: ἘΠΤΝ ΝΣ ςαΠῚ Ο, ϑιυειοηῖο Ρᾳυϊΐπο ςοη- 
ταγαιε ἀο ἘΠ Ν οὔτι Δ Ἀτίη, Ρ. 44. Νοτοποπη,ατῖ- {| ὰῖς Αἰ Βοος Ἰρίταιγ ἅππὸ Αρο]!οπίιπι Κοπιᾶπι 
τᾶ ἴ εχ Οτδοεῖϑ ἔεεὶ 5 » 4θαερτης 4Ὁ ἱητεγρτοῖθιι5» Ῥτίπιιπι ἐορλαν πεςεῆς εἴν ἢ νετᾷ εἰβ, μαπι Βὶς μαθε- 
411 νεγίθγαηῖ: 7) ἐλ' αἰλές ὩΣ ἐγαροεαίλές φογμεγ(ᾳ Σ πα]0. πιι5, Ἰεϑῖο, Ὑεταπὶ ιρίοον Ῥῖο ὁ ἕτερος τῶν ὑπάτωνλε- 
Ἐμηάδπιεπτο. βεπάμπι εἴς ὁ ὕξερον τῶν ὑπάτων» 4πὶ ῥοίεα ἦα φογμίμἐ δ μᾳ, 
..6. ὑπόϑεν γῶν τῶν ] ἀμ ̓Ροξεεπιας νορυΐας εκ Μβ88. {με ἰουιΠπιὰ πιιτάτίοπο : πἰΠ ρα ρτο οὔ 1114 μαδεη- 
«ἀϊεεϊ. ἀᾳ ἤπε γεῖθα, Ἀλτίο Ππῖις ςοηἰθέϊυτᾶς ἀρίθέως τΠῈ, λὰ 

τὴ ὠϑδὰς ἔχαμαΐεν τ ν, καάμπῆειν τὸ ἐν τῇ ἢ ἀδὴ καμπὲς (3Ρ. 4.4.ποτ. 3. 
ποιῶν ἵις ΑἸ ΠΟΡΗ, ἴῃ ΝΉΡΙΡ, ρι ὯΝ ; 1 ἐπ᾽ ὠλινὸς ϑνητῷ ] Υἱᾶς ὙΠ Το αν ΠΡ 

᾿ γέτο 



ἢ 

"2 

τῳ ερεχῶ ἱπιοιτοραπάμη Παμε ραζαθαῦ 

1ωἹΡ. ς.49. ῷ ἴ ΑΒΘΈΨΟΝΕΙ 

(ροπαῖε, πΠΙπέλιις, 
ἀνβατιμς ρος 

ἀβρας ἀρ, ΠΡΑΝ φρογάατο, μια 
τς ἄς ἐο διιάϊογας: ΠΟΠΊΘΩ [δὶ 

τ ψς ἀρδε. ὶ 

10. ΑΙ 

ΠῈς κι 
ο ρεγΙομοῖ 
ν πὰ Ογαῖοηδ Ὁ 

οἶα ΡΓεσοῦ:. 

“Ουοά ἢ Βϑῆ 
αἰχὶ αὔδα 
τοηίδαης 

οἷαι (ΟΙϊο εἶν 
᾿ἨραθεῚ πς ἴτ, (δάι 
ὧϊ φαγιὰ ΠΝ ταΐμὶ 
Ῥοιηϊταν γαῖ. 1) ποὶ ΔΥῚ α  ἀοη 
1 ΠΕσΆΓΙΠΓ, τὺ Ταπι εάν ΠΊΔΡΊΔΠΊ, ἴη- 
4υἷτ, δηῦ ΤΠΔΠΟς Ἰαυάοπι Βαγθατὶ οςοιρα- 
της: Δ επὶπὶ ἀεὶ ποῦὶ5 ιοαις ἀϊςὶ νο]ο- 
Ῥαπι. Ταιηρία ἰρίταν μαδίταθαι, ΓΟ ΠΊΔΠ5 ἃ 
ἃ εχ αἴϊο αὐ αἰϊιι4 τγαπἤεης. Οὐας αυίάοπι 
ΤῸΝ (ΠῚ ὙΠΟ Αἰ χυιαπάο εἰ νόγιευ οι 5. Ποαις 
δ αἰχίς, (διηροτὶ ἴῃ σοοΙ0 πιᾶποης, (δ ππης 

3 ΘΕΨΚΕῚ ᾷς118.1. ς,2, ϑειόφεβοΐ τῇ φιλοσοφίᾳ προσελ- 
δὴν ἀϊοίταν. Ἀρο!οπίυϑ, ἧς 

4. τὼ ὀφειλόμενα Ἴ νἱάς ιιαε ἀε μᾶς ΑΡΟ]]οηΙ ρτεςδείοπα 
οὈἰοτιᾶτα ἔχθγο ἤιρτα 11. 1, ο8}0. 11. Π. 2: νδὶ οδάεπι οὐσοιτ- 
τεραῖ. ἃ 

ς ἄντη ἐπ Ῥοηεῆζεα τρίταν βιεγῖς Τεϊοπηιιθ., ἐοσιπιυ 
εηϊπι ο4γ πὶ 1 μἰο τε θμΐτ ροτείξαϑ, 

; ΓΕ 

Τὴν ΔΝ ΈΔΒῚ δι Ὁ τῶι 
θυ δὴ σοφία; : υϑαοριδεὶ ἔφη. πων ὡς, ἄν τὶς 

ϑεοῖς ἔ ἀγχρσορ δαὶ. ϑύοι. ἔς: δὲ τις, ὦ φιλόσο- 

Φε. ὃς ὠγνοεῖ ταῦτω: πολλοὶ». εἶπεν". ἰ δὲκαὶ 

ὀρϑῶς τις. ἐπΐσαται ταῦτα, “πολλῷ γένοιτ᾽ ἂν 

εἷυτξ βελτίων, ἀκύσας δαφοτέρε ἀνδρὸρ» ὅτι ἃ 

οἷ Ἐν ἐν. εἶδα, ταῦτω. εἰκέσαντα τὸν Τέλεσινον 5 

ἐτύγχανεν υὐωνϑεραπένων - τὸ ϑιῖω, 

Ἢ ὰ τῇ ἥκωσε. 

ΟΝ 

τιν᾽ ἔτι  λανϑάγειν βάλῃ. ἈΦ 

ερὶ περ ιν "εἴδι, 

ἐνωμεν 

σοφῷ ἀμ ἀπε; » 

καὶ ἢ πρὸς Εν νΣ ͵ 

τί ἔυ, 

οὐἱ τες 
ἑΨ ἘΠ Τω ἈΒΥΨΑ 

ἢ ἤμαι, μὴ ὴ χρισὸς ὦν. εἰξηαετληντὸ μὲν 
ν. τῷ ὧν. βελέ- 

μένος “δὲ ά εἰυτῷ δ χαρζεσϑωι, Φοίτο ο Ἔφη; 

καὶ τὲς ἱερᾷ π᾿ πάντα: καὶ ΜΕ Ἢ πῶρ 

͵ Ε' " πὸ 

“μὴ βεδαίως κλειξὰ “ "χαίρω οἱ ΠΣ καὶ πάρα. 

ἡτωΐ με ἐδὲς τῶν ϑεῶν, ἐλλὰ ποιξντας κοι- 

γωχὸν ΜΗ οὐείσϑω δέ μοι καὶ τϑτοῖ, καὶ γα 

οἱ ἐβηξως Ἄν τὸ ἀυτό. τ ὃ Τελεσῖνος 

ὁ περὶ ἡμῶν 

τ ἰρρῖο, ᾿ἐναλλάτ- 

ἐξ ἄλλε ἐς ἄλλο, 

ἐν’ δὲ ἐπὶ τυτρίκαν»Ὁ ἐδὲ οἱ ̓ ϑ εο). ᾿ ἔφη, πᾶν- 
ΑΨ 

γῷ δικῶσιν, ὠλλο πο. 

γέ νε ὦκει μὲν δέν ἧς 

τῶν ἀυτὰ » καὶ μεϑιγάίμενο 

τῶ τὸν χρόνον ἐν τῷ 

6 μὴ βεβαίως κλϑι ς ΤΠ τΕΠΊΡΙΟ πα νῸΪ» 
᾿[εὰ εχ νπὸ πιργατγε ἱπ ΑἸϊα 

Υἵ, ΟΠΠῚ ΠΕΠΊΟ Ῥεογιιπι ἢ ἱρίμι ΠΥ τοίρυαι , δ4 δίηπε 

ἀϊποιτοῖς ἘΠῚ ΠΝ 

ἡ. ἀνείσϑω δὲ μαναὰ εῦτο ἰδῆς Το τ Ῥεγπητεα νυΐτ, 

ρένονται 

ὅρμᾳ ἐκ. ἄετο δῶν ἐς τὸ φανερὸν. 

κι. 



182 Ρπιι κ᾽  εὺ ΥὉΥᾺ 
, Ἐν ἢ ἊΝ ΔΝ 
ἐνοντωε μὲν ἐς' Αἰϑιοπίαν , πορέυοντωι δὲ ἐς ἦ ι β 

»ΦῚ ,ὕ Ν 5: »" . Ν Ολυμπον τε καὶ Αϑώ. καὶ οἱ μιώς ὠτόπον τὲς μὲν 
Ν -Ὁ Ε “ 

ϑεὲς τα τῶν εν ρώπων ἔϑγη περινος εἶν πάντω; 
ΑΝ δ 5 -“ »»"ὕ{ »“Ὗ᾿ »“» 

τὲς δὲ ἐνϑιρώπες μὴ τοῖς θεοῖς ἐπιφοιτῶν πᾶσι. 
ὕζ Ὧ 7 8 Ν ε ἋΣ δώ ", 

κοί τοὶ ϑεσποότῶι " μὲν ὑπερορῶντες ὁδλων ὅ- 
. “ ΕΣ Ν Ν᾽ ω 

πῶ οἰτίαν ἐξεσιν, ἴσως γῶρ ἄν κωταζϑρονέϊεν 
᾽ »ν ε Ν , ΠῚ δὺ ᾿ ᾽ὔ 

ὠντῶν., ὡς μή σπεϑθαίων. ὅϑλοι δὲ, μὴ σπαν- 
ε -“ ͵ὔ] ΠῚ 

τως τὲς οἱυτῶν δεσπότας ϑεραπέυοντες» ὠπό- 
Μ δἰ ΡΝ “ ε , ΄ Ν . 

λοιντοῶν ὑπ᾽ ἐυτῶν, ὡς καωτάρωτοί τε καὶ Ὁ εοῖς 

᾿χϑρὰ ἀνδρώποδα. 

͵ Ν ᾿' ᾿Ὶ Ν 2. Ὁ: νό. δὲ ὠυτῷ περὶ το ἱερὼ, οἱ Θεοὶ 
,ὔ .: ΚΝ 

ἐθερωπευοντο μῶλλον, κοὶ ξυνήεσαν οἱ ἄνϑρω- 
᾽ Ψ» ἢ ε ΥΕῚ Ν 7 λ»ν 

σοι ἐς τῦτω, ὡς τῷ ὠγωϑ πλείω πωρὼ τῶν 
»Ὕ ἢ ͵ 

Θεῶν ἕξοντες. καὶ ὥπω διεξώλλοντο αἱ ζυνε- 
-» 7 

σΐοι τῷ ἀνὸδ Ῥὸς, διὰ πὸ σπεδάζεσϑαί τε δημοσίῳ, 
͵ 2 ͵ ῥ ἈΝ Ν , ᾽ ,ὔ Χέγεσϑαίΐτε ἐς πάντας. δδὲγορ ϑύρωις ἐπεπο- 

Ἂ »“ Ν 

λαζεν, ἐδὲ ἐτρίξετο περὶ τὸ φῶς καὶ περὶ 
Ν ἐΨ Ν ες ᾽δν 

τὲς δυνατῶς λλ᾿ ἠσπάζετο μὲν ἐπιζοτῶντώς:» 

διελέγετο δὲ οἰυ]οῖς ὁπόσω καὶ τῷ δήμῳ. 

᾿ ν ι 
Ηπ δὲ ὁ Δημήφολος , διατεθεὶς πρὸς ἐυτὸν 
{35 - ΓΝ τ " 

ὡς ἐν τοὶς Κορανϑιωκοῖς λόγοις ᾿ εἰρηκὼ.» πάρα- 
δ 2 ᾿᾿ “ ».9 ͵ ᾿ 

“γενόμενος ἐς τὴν Ῥώμην ὕςερον, ἐθερώπευε μὲν 
δ ΕΝ »"» 7 ," 

τὸν Ἀπολλώνιον, ἐπηζίει δ᾽ ἀυτὸν τῷ Νερῶνι» τε- 
“ ᾽ “ν»ν ͵ Ν 

χνη ταῦτω᾽ ὑπωπ]ευθη τῷ εἰνδρός' καὶ τὸν Δη- 
.} ᾽ ᾿ Ὡὰ 7 ᾽ 5 ἢ Ν μήτρλον ἐυτὸς ἐδόκει καϑεικένωι ἐς ἐυτοί. καὶ 

-“ 414 ᾽ Ν , 

πολὺ μᾶλλον. ὁπότε γυμνώσιον μεν ἐζξεποιήθη᾽ 
“ γ , Ἂν » ᾿ . 

τῷ Νέρωνι, ϑαυμωσιώτωτον τῶν ἐκεῖ, λευκὴν ὃ 
2. ἴω -ς ͵ » Ν Ν 

ἔθυον ἐν ἐἰυτῷ ἡμέραν ἡ, Νέρων τε ουτὸς, καὶ ἡ βελὴ ἡ 
" λυ “ -“ Ὥ.. ᾿ξ Ἷ ̓ 

μεγαλή » καὶ τὸ ἵππεῦον της Ῥωμῆς". πῶρελ ων 
. » Ἂ ) “ 

δὲ ὁ Δημήτρμλος ἐς ἀυτὸ τὸ γυμνάσιον. διεξῆλθε 
“ ΠΤ. , 

λόγον κατοὶ τῶν λεομένων", ὡς ἐκλελυμένων τε 

[] 

{10.-ς,..40.- 42ὲ 

δα Αειῃίορεβ, απῆς αἀ ΟἸγπηραπη, ππης δ᾿ 
ΑἴΒβο ρχγοβοιςαπέαγ, ΑὈ[υγάμπισας ἐρὸ εῆξ 
ΡΕῖο, [115 νπιπογίας ρεπίο5 ΟὈεπητθη5, Πο-' 
τηδ5 Δα ομηπδ5 [)εο5 πο ἱπιπίογε, Ατααῖ 
ἀοπηϊη!5 αυ!άθηι; εγιος νΌΪ περ] θχοσιπῖ, π6- 
(10 ἰά νἱτῖο νεγγογιε ἔογα Θηΐπὶταπαμπαιη Ἰρηᾶ- 
05 εος5 ἀείρεχεγίησ ϑουπος πο πη, 41| [105 
ἀοπηῖπο8. ΟΥΠΠΙΠῸ ΠΟῚ ΨΟΠΟΓΔΉΓΗΙΓ, ΠΊΕΓΙΟ 
ΡῬεγάϊἀογίης 111. ταππατη ἀρογηϊπαηάα Π1}Ρ 
αὰς ἱπυ 18 τπδποίρίᾶ. 

ἢ) ΔΌΓΕΙ ἸΏ ΓΕΓΉΡ]15 ἀοςοῦεῖ Αρο]]οηϊὶι5, 630. Χ τ; 
ῬεογμΠῚ ἴῃ ἀϊ65 ογοίςοθας γε]ρῖο, ἀίημε δά βὰ 
[1π φαῖθιι5 ἀοςογει] {τιιεητος πουπίπιπι [6- 
Ῥδηΐ οοπουγίμ5, αιαί! ρ᾽ πγα 4 115 θοπα ἢϊς εος 
τπδηογοηῖ. Νεσια δάπεης ἀπηῚ εἰπς Πιροῦας 
εταπὶ ςο]Οηπ4., εο πο ΡΕΒΙΙσα ἀἰβογογοι,, υς 
ὃς «οτᾶπι οἰπηίδιις νογθα ἔππάογοι, Νεαθς ὦ 
επἰπι ςαϊαίατη ᾿πλῖηα Πδαπεηεαθαί, πεαις 
εἰατιταῖοπη ὅς ππασπαίιπη απ ΠἸατιταίεπη (εέϊα- 
Ῥαίαγ: {ξ4 εος, Πἰρί] ἀοςεῆηπεης, μυιππδηῖτοῦ 
ἐχοιρίεηβ εαάεγη σιιπη εἰ5 οπηπία, πᾶς ἀρᾷ 
Ρίεθεπι, ἰοηαςθαίαγ.. ἭΡΗΣ 

ἘΠῚ ἀμιζο πη Το ΠΊΕ ΤΊΠ15., Ἔγρα δἰ] ἴτα, Υ ἴῃ ΟΡ, ΧΙ. 
ΠΑΓΓΑΠΟΠΘ ΘΓΠΙΙ (ΟΟΓΙΏΓΗΙ σοίζασιπὶ ΔΙ ΧΊ τη, 
αἰοίμας, Ἀοπηατη ροϊγομιο νεπίγοι, ο]ογοίαις 
ἈΡοϊ]]οπιθτη αϊάς πη οἰ ΝΙόγοπς δυζοπ [ο- 
Ἰρίϊτιπη σοπιπηίγεγεῖ: εἰπε γαῖ ςαιίαπι ες ρΗ11ο- 
ΓΝ. Ἀροϊϊοηῖ {πἰρίςιο οἵα ςἢ. Ψιάς- 
Ὀατιγαις Το πιοεγίν πη Ἰρίδ 86 Παες ἱποιταῇ .. 
Ἰάσιιβ. πλθϊτο ᾿τηαρὶ5 Ροϊαμπαπι Ογιηπαίιπε 
Νετο δοίοιμίε, οπιηίαπι πᾶς λοπιας εἴης 
γπάχίης δατηιγαπάμππι,, ἐοπυπηημς ἄἰεπὶ 
(ογιῇοῖς. Ῥεγαζεῖ5 π΄ ἐῸ ΓεἸεὈγαγπη,, τπε 
ἸΡίε Νεγο, ἴὰπὶ νεγο δοηδίμῃς ἐημϊτείχις Ἀο- 
πιᾶηϊ. Ογπιηαίπηπι ξηΐπι ἸΠρτεῆπς Πεῖπε- 
{τῖπι5. ογατιοποπὶ Παυΐε δάἀπογίις εο5.. 6401 
ῬΑΪπΟΙ5 νιο δηταγ,, ταπα Πμπ 1π|0}6]165 ὧς (Ὁ. 

.-.............-- 0 ὍὍΧὉΧὖ.-.. ὕὔὔδοατ τ ὡὠστκ0.000 βΚ (Έ(ιπβψ..-- πα - οοὩὸ-π|ᾺοοσΠωοὐὐῷῷὐὔρσΑΣΣπΣος κ.ψϑ..-τ.ς.. ὕὕὕὺ0ώ 

ἃ ϑεσπότωι 1 ορροτίαπα μᾶες ὈτδῖῖΟ 5 ὅζ 115 ξοπιεπίεπς 

418ε δριι4 1, Δοςἀλεπιοπῖοβ ἀἰογυῖς Ἀρο]ϊοπίυ5.) 4ιο5 ἀο- 

ευθεας 3εες ος δεσπότας» ἥρωας ὡς πατέρας ςΟἸεπάο5 ἔργ 

Ρ. 30. 
Ν τὴ Ρ. ΧΡ, 1 Κορινϑιακοῖς λόγοις ἱπε!!ρὶν (υρτὰ 

680. 24. ἱπΠΙτυταπι ΠΑΥΓΆΓΟΠΕΠῚ. ᾿ 

2 τέχνη ταῦτα ὅζς.] τέχνη εἰξ φ!οἃ αυῖς Ρτοβτετιγ ἀἴαιε ἐχ- 

δτςοῖ: ἃ... ΡῬΒΠΠο ΟΡ ΐΑ ἱπιε! Πἰρίτιιτ) ἡσᾶπι Ρτο τε ατυγΑ ΡΟΙ- 

ἰοηίας; ταῦτα εἰξ Ρτὸ διαὶ ταῦτα ποεΠηπια ΕἸ] ρῇ. Ουοὰ 

καπὶ πο Οδίογιαγεπε  πτογργεῖοϑ ῥτίογεβ, πὲς ἀτιοπάεγεησῖπ 

τῆῖς ἐπηφίει ἀντὸν ὅζε. Ι4ςπὶ ἀυτὸν εἴτε α!δά ἐυτὸν πυγὰς Εἰς 

τιγθας ἀεάετγε. ἰὰ 

3. ὁπότε γυμνάσιον μὲν͵ ἐξεπτοιήϑη 1 Ογπιπαί! ἃ Νετοπε εχς 

τγιξει πιεηεῖο ἀρυὰ ϑιιείοπ, ἴῃ τα Εἶπ5 68: 12, ΧΙΡΕΙπιιϑ ρ. 

τι, 168. ρτορτογ 405 ΡΕπίδεΐεσιςοϑ 7. 1ΠΊΙ ΤΆ [ΠΟ ΠῈ Οτδεςοο- 

τὰπι ἱπἢίτατος,, ἃς ΝΝεγομές ρρε άτος, μος ΟΥπιπαῆμπι εα- 

ττυδειπι πᾶτγᾶτ, φιογηπι ἐχροῖία {πβιτυοπε διιεϊοηϊες 

ἤποαι Ἀιῖι5 ΟΥ̓ ΠιπΑΠὶ οχιγα δ! ΟΠ Ὲ πη βαείηι πιθιππρίϊ, Νέ- 

γογηα.}14 υϊπαιεπηδ!ῖα ἱπήιτητα Νότος ΓΝ. ὅζ Οὐτπεῖῖο 

Οοἴο ΟοΙ Ἡ. ε. Α. (, 6ο. Τδοῖτο τες ἀππδὶ. ΧΙ, τὸ "Ογ- 

ταθαἤμπι Ροἠὲ 1ἡ τι έξιπί εἴς υἱάεταγ, δὲ αι! ἀεπὶ Δητε Τε- 

1εῆπι φοηίαϊατμπι υἱὰς οὐγογοίορίαηη ποβγανα, Οετῖς μος 

ἐρίο Οοηίη!ε Ιοἵ. δε ιῖρον δὰ Ἐπί, Ρ. 194. ἀϊοις, Νεγοηία 
αξτα ἔς ἱπμεπίτε ) [πρεῖπιο ἀππὸ ροιξαμδπι ἰηβτμτα διότιπε » 
φιοά τλπιεη 4Π ΡῈΣ δἸτογεηι ἀϊόλιιπι ἧς πείοικε ἔς αἰ, ϑεᾷ 
τεξϊε [ε μάθετε οπιπία Ρατο; ὅς θΐο μος ἀοςες ἤΠιδ ἱπικίαπα 
ἘΡΌΧΊΠΙ. νοὶ εἴπ ἀππὶ ΡτΙπ οἰριο οἰτῃματοεάϊοα Ν γοπὶς ςεξς 
τΑπιη 8) ὃς οοτΟ πη Εἰ ἹπῚρ Οἴτταπι ππεπιοτασ, Ῥαΐο ςοἰεδγαίος 
Βοϑ9 4ροπες εἴϊε, Ὀγπιρδῆο ρεγἔβεϊο, οχίγα ογάϊπεπι » ἰάσας 
8ΩτῈ το Πρ ᾿πἀϊσαταπι ἔλέγλιπι πο πὶ Β.1Π{8. 

4 λευκὴν δ᾽ ἔϑυον ἐν ἀυτῷ ἡμέρων 1 1ὰ εἴξ ρτορτετ ξεῆιιπι αἵ. 
488 διιίρί σαταπὶ ἀϊεπι», 4086 τα] ϊ5 εἴτες οὐ ἀδξάϊςατίοηεπι ἢτ- 
ἴα δγπιπαῆί, (ὩοτιΒαρδης, δίς θύειν γώώμες ἀϊοίκιτ, νϑύζειν 
ἀναγώγια ΑεἸίαη, ἵν, 15. 

Σ ηδὶ τὸ ἱππεῦον τῆς Ῥώμης ] ΓἘΠΑτιτη ὅς σαλῆτος Πυὶς ἀφάϊα 
τἀτίοηϊ ργαίεπιες πιεπιογαηξ ὅς ΧΊΡ ΕΠ πτι5 ἀται διιοτοηΐιθν 

ὅ κατὰ τῶν λμομένων 1 Πεπηρε τΠεγηηὶς ἰππόξαπι μος 8)- 
ΠΙΠΑΠιπὶ πιογε Ογδεςουιπι, τοίτς ϑιιοτοηίιις 1, ς, ἱπάεσις 
τὴ ἀεαϊςατίοηε Βλῖιι5 Ογτηπαῆὶ ϑεπαγογίδιις ὅς ἐημ τρις οἱ ες 
ἨΠῚ ῬΑ ὈΙτιιπὶ., νι γεξεγαηῖ ἰἰάδ6πι, 40 [ΟΠ ΐσος ἀε! θυ δ 
Ῥαΐπεο ἀείςεπάεγοην. 

7 ὡςἐκλελυμένων] ἢπελϊία ἴῃ δαΐηξα ἔργα ἀϊετεθας Αροϊ- 
Ἰοηΐῃ5, ν14. 11,1, ς,.7. ποῖ, . 

Ἰρίος 



νι ... ΑΡΟΙΙῸΟΝΓΙΙ κα 
ο΄ Ἰρίος ἱπαπίπαηεαβ : ἱπαποίαις {145 οἴομαί ΟΣ 
ἢ {ξ ἱπιροηίᾶ5.. Οὐήθιις ἀἰηῖ5,ιο πηίηιις [ατῖτι 

ςαρίτε ρἰςέξογθειινν οἱ ργοξς, χαρά ςαηίις 
(ὑαυΐεατο (δ ρίτιπν θα ἀϊο Πιρογαῆοι Νετο. Οδη- 

' ταιιογαῦ ΔΘ ΠῚ 1 σα ροπα πᾶς ἴῃ Ογμηπαῇο 

ἐγαῦ εχίγαζία, ἢ 
τὰ ηὐδιις, ποη { 
«ϑυροηαμα, ΝΟ 
4|Ὸ ΠΉΙΠι15 πη σῇ 

εἰσι ατα. {πδίγοτ.. 
᾿ ξεξξις ογας ργδεζουίο Ν 

Π ΦΧρα]τ, ποα ἴδοις ας ἢ 
Ψ “ἴρε ἀσγηο] τι5. 

Ἢ ἤ γ 
Ἃ 

τ Υ ΔΆ 

γ] 
᾿ ᾿ 

4" 

οιοδεϊρίς μα 
δι δὶ 

Ἐπὶ ΟΣ 
Χ 

{ 

λὼ " 
»ΦΦῳ({Ψ 

τααθαῦ, ἢ 

ΟΠΊΠα5  ἰἥτολεχοιο Οὐ αΪ 1, (ὐδπαηζα 
΄ 

Ὁ 
8. ἀνάλωμα] {πὶ δὰ ἢ τῆ εγπιας τππὶ δ οἰ δμπῚ 

Ῥτδεδίτιπι γείρίζετε νἱάοτιγ, 
Π 9 ἐυφωνόταωτα ἑαυτῇ Ἰ πε ΠῚΡ ᾿οἰτπαγα νἱποθπβ γ ΠΟΤΟΠΑΠῚ 
σεῖο ις ΤΑ νέοι εἢ Οἱο 118,1, 1Π. ̓πῖτὶ 

ο ἐφ ὁ τὸ ξίφος ἦν, 
ἤχλλγαπι 1.11, Ηεγοδίε,, Ὁ 
ργαεξέϊατα Ῥγαείογίο, βιὰ 
νεῖ, ἀἴαιιε 48 πιαῖεῇατῖς ἵν 
αἰϊο ττδάϊτο μῸ ας ππιιπιῖς Ἰρῇ ἀςπιαπααδᾶτιτ. 
ὩΣ], φαΐ ὅτε πρῶτον τῷ μέλλο ὧν ϑορυφόρων ἐπέρξειν 

β οὖς πὸ ξίφος, ὃ πωραξώννυσθωι αὐτὸν ἐ "» ἀρεξεν γ ἐγύμνωσε τε 

ἀυτῷ καὶ ἔλεγε" δέξωω τὸ ξίφος τῶτο, καὶ εἰ μὲν καλὸς ὑπώρχω 
ὑπὲρ ἐμᾷ, εἰ δὲ μὴ κατ᾽ ἐμῷ χρῆσαι. ἘἈ65 ἘΧ 4 ΧΊΡΒΙ πο 
δ ϑυῖάδε,, εοαις 4] ἴτε ΡΙΙΏἾπ5 Ῥάπεργτ. ο΄ δό. 
ον. ΧΡΠΕΠῚ, κ παραξεθλημένον 1 Ἰξδιίοπεπι Βᾶπς 

«οὐ γατῖ9]. οτίλπι τδιῖπες, σοτοτὶ πωραδεφλαμιένον : ΗΠ αποά 
Ψατίσαπις ἤιργα [οτίρταπι νοςοπὶ παραβεδλημένεν ἐΧ δ εδτ, 

, Νεῆῖογ ἢ8ες ᾿εξεῖο νἱἀδτιῖγν πᾶπὶ 40 εοάοπι νοῦ παράδό- 
λος ε(Ἐ ηιτοά αἰνάα ςεπι Ὠοταῦ ὅς τοπιογατίθπι, ἦ 

. 2. ἐκλείψεως ἡλίᾳ καὶ βεοντὴς ἐχκδοϑείσης 1] ἀε μᾶς εορα 

ὃς σδηϊιπόϊο ουπὶ θα τοηϊττιι νἱ ἃ, ποι. [. 
3 τρίτη δ᾽ ἐπὸ τὴς ἐκλείψεως ἡμέξο 1 ποῖᾶπὶ οοςο πιᾶρηο 

ϑραι στο πιϑιοτί πὶ τορτομοπάοπαὶ ΡΗΙ οἰἔγατιπι, ΜΙΒΙ] 
μοτδι ΥΝ αὐ ΕυὲῈδ. Ρ. ἰος. ἡμᾶπιὶ αι ἃ τγίάνιο ΡοΙΣ 46- 
ξεξιοπεῖι μος ἀϊσοτον σοπεοῖ το, Νεπιρε [Ὁ]15 ἀεξεδεϊο 
οἶτοα πᾶσ τεπίρογα ημ]]α τ! 1114, λας ρτιάϊς ΚΑΙ. Μαϊᾶ9 
Α. Ὁ. 9. Νιρίβηϊο Ρορ]ϊςοῖα ὃς Ἐοητεῖο Οαρίτοης ΘΟ; 
φομερις, Αἴαὰς δάξο δὰ μος τέπιρι5 διϊπιφη. ), ἦι Νξ- 

0 ρτῸ ἱπιρετζαῖοτα 
ἀΐϊςεγε. Ηἰπο ρέσ- 

Φτγ, Νοῖιπὶ Ὑγαϊα- 

. Ἐξ ςζοηϊο- 
ἜἸο ἀϊέξιπ,, ταπὶ φυϊάςπι, 

ΚΣ ἐν: - δῶ, δα ἱργαοίςηζες Ἔγδης αἰεῖς, τηϊηῖπια 
᾿ Ρ ἢ ἘΤΝ ΟἽ - . ἀἰςοθαῦ., τείάτιο δυίθιν ροΙ (0115 ἀεξείοποια 

"ὰ ἈΓΠ ΒῚΝ 509) {83 

μα οἱυτοὶς χραινόντων" κοὼ ἐδείκνυεν ὀτέ περι τ ]ὲν 

ἀνώλωμιο" εἴη τοὶ τοιαῦτα. ἐφ᾽ οἷς ξυνήρωτο μὲν 

ἀυτῷ, μὴ ἀποθανεῖν ὠυτίχκα, τὸ τὸν Νέρωνω ἐυ.. 

᾿Φωνότωτω ἑωυτῷ" κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἤϑαν. Ὰ 
ἥδε δὲ ἐν, καπηλείῳ πεποιημένῳ ἐς τὸ γυμγνασιον, : 

διοίζωμω ἔχων, γυμνὸς, ὥσπερ τῶν κωπήλων οἱ 
5» ͵ ᾽ . ς 

ἀσελγεέςατοι. καὶ “μὴν διέφυγεν ὁ Δημήτριος τὸ 

ἐφ᾽ οἷς εἶπε κινδυνεῦσαι. Τιγιδλῖνος γῶρ, ἐφ᾽ ᾧ 

᾿ » 

᾿ δ ἀμ εμμὺ ᾿ τ ΝΟ το ἐμ» τον μα ἩΝΡᾺ ἐξ 
7. δ᾽ Απολλώνιον ἃ ἀνίχνευεν , ὁπότε ΕῚ 

π ῊΣ ὺ 712 

κα ἀυτὸς ἐπιλήψιμέν τι καὶ πα 5 7 ᾿. 

ἐξελημένον ὦ 
ὌΝ ΣΝ . "Ὁ 

ϑΉην» 5 Τ᾽ ὥυπες ἢ 
" ΠΡ ΤΑ ΝΥ ν᾿ 

εἰπτοι., ὅδ᾽ ὅτε κωτωγελῶν φανερο 
᾽ ᾿ ΡᾺ “Ὁ ο ἀπ τῖν, 7 

Φροντικωῶς, ὥσπερ οἱ φΦυλατί ομενοί τινα κίνδυνον. 
᾽ ν5 Ἷ ΝΑΌΝ, ἐν ΑΜ. ᾽ 
ἀλλ ὠποχρώντως περὶ τῶν προκείμενῶν ὃ ἐἐλεγε- 

- “ ΕἾ Ν᾿ Ν ἥν Ἅ, ΄ Υ̓ Ἂς το, ξυμφιλοσοῷξδντος ἀυτῶ τῷ Τελεσίνε, καὶ 
«οὐ ᾽ “ δ μὰὼ ΠΣ ΑΝ ες τς ετερῶων ὐνδρῶν γ»Ὅιγ Ἀοϑῥ τοί φιλο, ὙΜΊ Ἔπίκιν-- 

Ν Ἀν Ἔχε" 
δύνως πρατηέσης, εκ ἂν ᾧοντο μνλνγεῦσα, ξὺν "»““΄ 
νυ} ὴ ὕ ε ΑΓ ι ν᾽ 
ἐκείγῳ σπεδάζοντες. ὑπωπήεύετο δὲ, ὡς ἐφην, ς 
ρος, ἜΑ Β “ δ 
καὶ πολὺ μῶλλον, ἐφ᾽ οἷς καὶ ΓΉ 1 διοση- 

Ν ν, εἐὉ ς Τὰ, ᾿ ὶ 
ΤΕ ἕΦ , γῇ εἴ 

εἰπε. γενομένης γαρ ποτε ἐκλείψεως Ἰλίῳ 
ΑΝ, 7 2 ως ὟΝ " 

αὶ βροντῆς ἐκδοθ είσης, ὅπερ ἡκιςώ ἐν ἐκλείψει , 
ΤΩΝ ΄ Β γ ἐπ μον διε 

δοκεῖ ζυμξαίγειν ,. ἀἐνωξλέψας ἐς τὸν ἕρανον, 

Ἥ 

" ᾿ ΞΟ , " γ »“᾽ 
ἔσωι τί, εφη. μεγώ» καὶ ἕν ἔσωι. ξζυμξωλεῖν 

ὡ Ἧ ἑ ᾽ , γ Μ ς μὲν δὴ τὸ εἰρημένον ἕπω εἶχον οἱ “παρώτυ- 
Γ - 7 ΄ 5. νυ ν -“ 

χόντες τῷ λόγω, τρίτῃ δ᾽ ὠπὸ τῆς ἐκλείψεως 
. »Ἡ “ ἡμέρω ἢ ξυγῆκων τῷ λογίᾳ πάντες. . σιτε μένῳ 9 

Υ γῇ Ψη ΐ τ 
ὦ ΕΧουΠιπὶ ΡΟ ΘΙ], ἴπχτα ῬΗΙΠ οἴ γατυπ τεξα- ΤΟΏ]5 ΠΙΆΠΙ 

τεπάμπις Ῥοτίου δα ρογίαπα Τδοϊτί ν᾿ φθτογ 8: τᾶς, 
481 Απηαὶ, ΧΙΝ, 2:5. Βι]πιϊπῖς ᾿θτ5 οἤεπτιπι δ 6-- 

τοηΐβ γεΐδεγε σοηζιϊατη γ 4οπὶ σὰπὶ Οοτποὶΐο ΟἹ εἴπει 
Βν.6. Α.0.6ο,. Αἱ ρᾷος ϑιι!ρεγὶ αἰϊχεγίπι, ποπ ηϊιπὶς 
Βτπταπι μος εἴς εχ ὙΔΟἸτο Δτριιπιεητ πα, ὉΟὈΠ ΠῚ ΔΠῚ ΘΠ ἰπὶ 
"4 4οπ| 1116 Πἰ5. ΟΟΙ͂Σ Φρραγω ης ἀἰοῖτ, ουπίηιιο ἴτὰ ἀςοον 
Ῥταπὶ ἃ Ρ᾽ετια:6 7) νὲ μην Ὁ ἕλτα ἱπιπιίπογε σγράογεμξ, 
4010 τρϑόξυιπι εἰίαπι {τ {ΠπῸ ΕΝ πιΐπῖς ῬΟΓΓΘΠτΗΠῚ Ὁ ιοί 
4110 ταππεπ (οιηρογθ σοπερ {8 νὰ ογθαπηι5., ρατίτυν Ταοίεῖ 
τεχτιι5, Ν. ΤΊ Πεπτοπτίτϑ ἐπ νῖτα Νεγοηῖβ Ρ. 4517. θη δεστὸ 
Ῥατίτυτ ρ οστοπτιπιὶ ΠἸυἃ δὰ Απιι, Ο. 59.) 4110 παρῆν οουτί- 
δεν τρξετγί, ἂσ [ρ{ΠΠπ|5 ετίαπι ἐγγαγδ ρυτας ῬΒΠοΠτγαιηην » 
αἱ Βαες τᾷ Τοίοίνο! σομ[π]ατιιπι, ἀππυπίσιις Ο: 66, ἐταματν 
δα δαῖς {τγιρυΐο νὰ Οδυαπι ΘβΠΠη5., ἀπτα οπτηΐα ἱπυοίξς 
Βαπάδ εςἸῖρίς εἴ, 4πᾶς δὶς ἴπτο  ΠΠσὶ ροῆης, δαὶ ἱηΐεον Ἂν 
Ο. ὅ;. δζς πιεηί, ποιιοπιρτ. πη. Ο, 66. ςοηἤίτιοτε οροιτοῖ, 
ΝΝΆηι νὲ εχ [4 ΒϊΠοτία ράτεῦ, Α. Ὁ, 61. Τινάϊς ΟἹ. περί οἰς ἴῃ: 
τέγη Αρο ϊοηίμϑ.» ἴηαο (δ αλιθητὶ ἀππὸ ὡριυὶ Γι ἀςθἀδθηος 
τᾶ5 ὅς ἱπότετα ξοῖτ. νἱ ας ὰ ΡνΟ,34., Ἀοπια Δυτοιη ἡ ΝΤετο. 
Ὡἰὶς εἰπὶ αἰ τε 8ητος Νοιιεπιδτ, Ἁ, 66. ςοττυπι 
Ν πὶ Κοπια εἰς εἴῆι ἀπτρῆ π᾿ Λοβδΐδπι δά ̓υῴος Οἰγιὴ- 
Ρίος ργοῆς!σετγεειγ Ν εγο ὙἹΠ. 1, ᾽ς, 7: 5 4ῦτοπι δῸ «ιοὰ 
1πα σαι» τεπιροῦε ἴῃ Αἰ σΒαία ἰ8Π} ἔαϊτν νὲ σοη αὶ εχ Ἰοίερῆιο 
ἀε Β. Τυά, 116..1]. ς, 4.9. Ρν 821, [ΙΔΠῈ γετο Ἀοπιδθ δῷ οἴοηξ 
τεπιροτῖϑ ἱπεεῦη δ]! Π}}18 Ομ] 5 Ρᾶτυῖς ΕΟ] ρῆς ρύβοῖεν δα ήῃ ἣ 
414ς, ἢ φγοποπιίς 5 γαϊίοπες [ξαυαπνιτ, ἱποίάϊς Α, Ο, έ4ι 
Καϊφμάϊς Απραβὶ εῖγοα πιοτιἀΐοπ), Τωπιὶ επίπι" ΓΟ] 1Ψ. οἷς 

δ᾽ γῶὴ 
γαρτὰ 



: 

»" 

Ἢ 
ψ. 

Ὡς 

- 

124 
Ν “᾿᾿ ᾿ ἡ. Ν Ὡ: ἣ, . ͵ Ἂς γαρ τῇ Νέρωνος, ἐμπεσὼν τῇ τρωπέζῃ σκηπῆδ 

“ -“ ]. » ἐἰδδον ἡὰ ΤΑΣ ἢ ᾿ διήλωσε τῆς κύλικος ἐν χεροῖν ἔσης ν καὶ ἐ πο- 
ΟΝ δι, 1. ἢ ν ν ΝΥ ὙΠΟ. ω 

λυ ὠπεχέ ς τὸ σομώτος. τὸ δὴ πῶώροω τοσδι 
Ἧ ὈΎΣ τ τ δ 

τον " ἐλϑεῖν τ 5 βληθῆναι μου θὴση ἶ 
"" ἥ 5. τς δ τι εἶπε καὶ μὴ πεπρώξεσϑαι. ἀκέσας. δὲ τις 

γελλῖνος τὸν λόγον τῶτον ἐς δέος ἀφίκετο τῇ 
3 δ ᾿ ε ᾿ΥΒΑῚ δ , δον 9 , 
εἰνδρος , ὡς σοζῷξ τῶ δαιμονιω. καὶ ἐς ἐγκλη- 
ματώ μὲν φανερὸὼ καϑίςασϑαι πρὸς ἀυτὲν ἐς. μ 

οι. 
᾽» -“ ε Ἁ , Ὶ “ 
ὦετο δεῖν, ὡς μή κακοντι ἀζανες ὑπ᾽ ὠυτξ λ' 

- (δ, ῳ- ζ 

φιτοσιπι ἤρατίο οδίξυισαις ἀρρασυῖτ, Νεπιρε δὶς Ἰαείειιους 
ἴμπας Βογθα 43' ο" Ῥαγδ!!αχίς νεγο ἰδία! πὶς 21΄, 32“. Ἐτ-ς 
80 ἰαὔτυἀο Ἱπηᾶε᾽ ὑα Ε 28". Αἰαυΐ {ππιπτὰ {ἐπι 4.. 
Θ᾿ 5 ἄς γε εἢ 11.17΄. Ἐτρο (στυρυῖα ἀε! αι ἐγαηῦϑ'᾽ 

1. 6. 4. ἀἰρίεὶ ἔοτο ταχία 

τοσιῖπι ἰμχία ἈΪΠΟΙΟΙμπι 7. 

" “ 

ΕΝ 

ξ " 

Ἐπχ μᾶς ρδἴεϊ, Ἰσοιπι πηι πα τίυπι δοἰΤρείοιπι 1π [ἐρτῖπιο ρτα- 
ἄνι Ἰεοπὶς β{ε, 2αιε ἐβρν Ὴ ἀεοδάς ἤρηϊ (Ο]Ατ5 ἃς 
τρπεῖν ομΐι5 πιαχίπιες εἴς ογ ΠτιΓ γίροτ. ῬΌΥΓΟ ΓΑτγάϊπι 
πιεάϊι ςοοἷ! 15 ργορίηαιιι οἰ, ὃς ςοτάϊ Ιεθ π15 1 τεττῖο 11- 
1ϊι9 ἤρῃιὶ ρταάιι σοπι πῃ ἕξι » 48 ε}14 Ἀερυΐς εἴ Αἤτοϊο- 
αἶ5» Ρεϊποῖρίθιι5 ἔλι4 115. ϑδζαγπιι ροῖγο, ΜΜεγουτιις ὅς γε- 
πιις 'π ἐεοάεπι βεγι  ἀἰ ΠΊπιο Ἰεοηΐθ ἤριιο ἀεργεβιεπάδμιπτιιτ, ὅς 
ἡυΐάεπι δαταγπιις ὅς Μεγοιίμα {0 τας ΓΟ] 15. Ιαρίτοτ κε- 
ξάυνιος γΈτῸ ἴῃ (δρτῖπιο οἰ ἀαυδτῖϊ βγδάμι, (011 ΡΑγΌΠ τεῦ ορ- 
Ῥοῆτι5 », ὅζ ἱπ ςατάϊης ἱπίυρετ», Πιδιθγγαπεο Ἰΐσες σοπῇιτιῖ- 
τὰς. Μαΐβ νέγο ςαγάϊπεπι οἰ! οσοίάιμιπι οσςιρας, εἰἴαμα 
ἴῃ ΡΑγᾺΪ αυφάγατο πιο ἀΐδπηῖν δζπτείροπο. Ἰεοηῖς,, ΠΕ. ε. ἴῃ 
δίβάιι «γί ετῖς νἱρεῆπιο χιοά ἤρηιπι νπα σαπὶ ἰεοπε ὅς (8- 
δἰττατῖο ἕαπιοίδπι πμαῦ  δεοι ποῦν ΑΑῚ οταπι Ζοάϊας! 15.-΄ 
πεαπὶ ΔὈ(Ο]εῖε, Ματτί δυτεηι ἀοπιϊοι ἤθη» ὅς οἵ! ἐχαϊτατῖο- 
πεπὶ ργφεδεῖν ῥτους αῇγοϊορί, ἴπτ», νεδάδο ςοεῖὶ 44- 
{ρεξλιι5, επὶ μας εο]ρ οοπία ᾿τοηΐττιι οπιπίηο πιΐ- 
πεῖιτ: ἄτης ρσοθδθι!ς μας ΕΠ ες! ρῆπ7) 4 ἡπάπὶ πος 
ἴοςο 4 ΡμιΠοῆτατο ἀϊρίτις ἱπτοπόίτιγ : 484 τἀτίοης (ρίξε 
δάεο εγγαῖε ΡΕΙοἴἴγατιις πιϊπίαια νἀ εσἰτιιγ. ᾿ 

ϑεάταπιεπ πες αιοαμς Ἐοϊϊρῆς δίεππίο Τεϊεῆηὶι σοπῇι- 
ἴδζιιπι δητίοῖρας, αι Ἀομιᾶπι γεπίς ΑΡΟ]οηΐμπε ἀμοκις 

ΒΒ τἀ 5.Ὁ ΒΔΓ Ὁ Ὁ Ὲ ΝΙΤΑ 
᾿ φηΐπι Νογοης ἔαΐριγ ἐπ πιεπίαπι ἱποίάδης «ἅ- 

ΠΝ 
μίπας, νεῖ 43: ριον, ἀΠ 

νι ζεέπενεέε, δ α! Ἷ 
“οί, Ἴ ἸΥΟΥΕΝ ἐς Ἢ ΖῚ 

φεξέγι 

“«- 

ὲ1Ν..ς, 43. 

Ἰίσθπῃ, {ποτα πιαηίδις τοπεθας, (γί οοῖς, ΠΟΠ.. 
Ἰοπσε αὖ οὔθ ἁπιοίιπι. Ηος 1ρίιπι Ἰρίταγ, 
πιά ταπὶ ργορίπαμμιπα [ιετῖς [αϊπιεη ξογιοπάο 
Εἰ, νεθὶς γραρχμηα αἰϊφηϊαί ἔνε. ξδ᾽ πον (θγῈ, 
ΑΡο Ἰομίις Πρπίβοαιῖς. ΤΊΡΙΠΙ πα τααμετε 114 

διάϊτα, Ποπλΐποπη πποίπογε ς ρίξε, τπαΐαπε 
ταγαμη ἄπ επεπῆπιιπι, Νίεαι 
Ἰαπὶ Ἰρίῃ εηίεθας. πὸ εἶδη- 

Ἧ ΠῸΙ ἱπιπιττεγείαγ.. 
Π 
ὶ 
: 

{Ὁ ὡ κἡλ " ὑαδν ᾿ 5 

: τος, ἤπης οἰ ΑΙ Πηπιο Ῥξιμζίο ποῆτο 
ΘΟ ΙρΡ ΟὈΓεγινατα ἰ5 σοεἱὶ ροίτι5 διτν 
βγοϊ σθογιιπι ἰερεβ, οἰπὶ τοηϊτγι οῶπὶ 

εἰΠῆπιο ὑπὸ Ὁ. θ 
ἄεδεο. ας νεζο 

ἘΞΞ ον 5 " 

Ἰβίτιιν Πιργὰ σαρ. 40. 
γερὰ δ ᾿δἰοἤαπι εἤξ, νεὶ ἱερεπάιιπε 
ὁ ὕφερον τῶν ἦρι στη μἐϊδμς ῥμὲέ, ΑροἸϊοπῖς. 
ἀπιαις 88 ταπὶ Τεἰεπηὶ Ἀοπισπὶ νεημξ. 
Νες αἴτιον (αἰρίσατ! πὸϑ Ῥᾶτίειις τοῖς Ηἰβοτῖδθ μυίας ςοπ- 
τεχει5. επιρε ἐϊατῖιη ΡΟ ΟἸγτηρία, Α. Ο, δι. ςεἰεδτδίᾶ, 
ΤΑςεἀδεπιοπα νοηῖς ΑρΟ οπίιθ, ὅς ρτοχίπιο δῆπο γετγῖς 
ἰηῖτο ΜδΙβαπβθτοξείξι εἰς Ἀοπιαπὶ δ ειπαϊ ςοηῇ]ῖο : τὰ 
σοηἤίταπι ᾿ΟΥῚΠ ΟΥ̓αῖαΠιὶ ΓοΠΊΟγατηῦ ΠΟΠΗΪΗΙ], 4π σεγρ ἴο- 
τί απ αι ΔΠΠ15 7) τοῖ ἐπὶπὶ γί δ σοπἤιίατηπι Τ εἰεῆπὶ 
ἀεουττογιητ 7) ΤΕΠΙΟΤΑΤΙΙ ΠῚ ΡΕΣΔΒ  Πγμ5 ὁ (υτά γεγο ἱπίερτο 
υϊηαμεππίο ἴπ Οσοιᾷ ΑΡΟ]]οπῖο, εἴψιιε Ἀοπιδπὶ βεβέπαπτί 
πεέροτῖ ὁ ΟἿΣ ΙΝ πιεπίεϑ δριιά [ατο Απὶ Πιξξεσοτε ὅς προς 
τεβ [πά4ος 7 φισταπι ας ἸρΠ]η8 τἀ πιεῃ Ῥγοῆςοτα οεπὶ τα χίπιθ 
ουρεεεῖ, (τίς γεγο ἴῃ Ογεῖα πιογδο {λείπ Πισοοῖηε ἵτος 
Ἀοπιδπιπὶ, νἱάε ἔργ. ς. 34. [ἢ Ἠοςαας αἄεο δά [ππηπιηπε 
στα Ἀππιπῃ ὅς. ἀϊξξετγε ποτ ροίῃο, υλε ἢ ταἀπιϊττλπτης, 
{Α]υΑ ῬΒΙΠ ΟΠ γατὶ ταβ εσῖς, Οδζεγηπι ἐς πὲ περοτῖο Ὑχοιδᾶν 
4ποαις Παδε5 ἰοςαπ ἀριυά 5 οδἸρεγαπι).ς.,. ὁ 

.4. παρώ τοσῶτον  ἢς «οἄ, Ψατίςαπ, Ψτδίπ, ὅς 
ι ἀ πιάρὶς ρτοθαπάμπι γἱἀεδλτας ἥιληι περὶ τοσῶτον εἀϊ- 
ΞΟΓΙΠΙ, ᾽ ᾿ 

Μεγιῃ- 

αἷς ς 

"ἋᾺ 
ἊΣ Ὧὰ 

ΓΝ ἡ» 
ἐν 
δὴ 

εν νΆ τι 

ὙΡΤΩΝ 
ΓΝ 

" ν Η Ν “ 

Ψεδεῖοῖ. 



Β΄ «4 ι ἐν ςμ 
“ ἐ 

ἶ ὰν ὰ 
.- Ν᾿ 
ΠΥ  χτῦ ἐκάμα, ἋἊΡ οἷν ΟΝΙΙ 

ὡς τἀοςηζοπΊ, [δ- 

Ἵ , Ἔ ἀλζεϑης ὁδαναις ον 
Ἷ ὶ Δ δ ἔνε ΓΎΎΡΙΣ- ἿΝ 

ΓΟ ΤΥ. πὶ. ΠΊΟΥΌῈ15 υλεβε δὰ 
με πὶ Ὥιν ρας. 
ἴοπι 10 «οπροίταῃ 
ΝῸΧ Εχιτ,) ᾿ Ρίεπα το ἤν 

ς Ἡ πιοῦσα, Ἀγ 
Ἷ Ὠ 5, ἀμοηϊαπι τ ἰ5 ἕδυςος ΠΠΟγΔηΓ; 
| τα Π|ς γοςα πεεβάταν, ᾿ περι 811- 

γυϊοί, ἀδπιοπείαπι ἔσγα συπιροθαειιγ. 
4αϊάεπι, ΠΕΠΉΠΟΙῚ. Γἀπιθη ραΐαπὶ ἱπογορᾶθαῖ. 

ἀ ἀπηὰ πιο ἷ 

τ 

ΤΥΑΝΕΝ 18... 

ἐπι μνθδθον σιωπῶν, ΠΩ κοὶ ἤρθημενν 

καὶ βαδίζεντω, καὶ ὅ, τι Φάγοι, καὶ παρ᾿ ὅτε: 

καὶ εἰ ἔϑυσεν ἢ μὴ ἔϑυσε; ; περρήϑῃ 

ταν δ ἀρχὴ βλέπε. 
, 

δόλων δὲ ἐν Ῥώμῃ, βνυνεν. ὃ κατάβ- 

ῥὲν οἱ οἱ ἰατροὶ ἐνομάζεσιν, ὦ Ὰ 

ἀυτῷ βῆχε. » καὶ ἡ ΦΡΗ τοῖς λαλβσι π' 

ἀἰνίσωντωι δὲ ἄ; ἄρω ἐπ᾽ 

μὰν 

ὑπ ϑ, ἔχει ΤΣ ον πλέα ἦν ἱκετευόντων. Σεῖς, 

ἐπεὶ ̓ διῳδήκει τὴν φάρυγγα Νέρων, καὶ ἐμελαΐῃῃ 

τῇ τ πὰ ἐχρῆτο. ἢ ὁ δὲ ἀρὰ τς τῳ ὑϑς 

πρὸς τὴν τῶν μἤμλῶρ ἄνοιαν, ἐ τε 

1 

εν 

᾿ [τε γ τ᾿, 
" δς ἜΔΩΝ οὐρα ἜΒΩΝ ̓ ἴορ᾽" ἀλλὰ καὶ τὸν ,Μένιππον, παροξ ὑμεγον. Ἴκ τῶν 

ις 

ν δ ᾿ τριβτῶν, ἐσωφρόνιζέ τε καὶ κατεῖχε, ξυγγινάσάλειν 

ῆ ΟὈ] ἴα! (ς , ἰ «ἐλέυων τοῖς Θεοῖς», εἰ μίμοις, γελοίων" χαίρεσιν. 
Ἧ Ἔμῃ μρμὲ Ἰστ ΠηπΠΠ| τα δία εἤξης. ὙΠῚ α΄ Ἶ παγγελϑέντος δὲ τῷ Τιγέλλήῳ τέτῳ τϑ λόγε, 
ἫΝ μὰν .5 αἴ, Ἂν ᾿ 
ἥ ἡ ἰόντ ( Ὧ πέμπει τὸς ἀξονταςὰ ὠυτὸν ἐς τὸ δικατήρων, ὡς 

“ ΕΝ εἰπολογήσωιτο μὴ ἀσεδεῖν ἐ ες Μερωμές δρᾷ 

ἀεϊαίογ, φαΐ πιὸ )5. σκευαςο δὲ καὶ κατήγορος ἐ ἐς εἰυτὸν, πόλλες οἰ- 
ϑεηετίς ΟἸγη) πιρίςάτιιπι [ νι μὰ τοῖν Ολυμπιάδων με- 

Εἴδῖ. οπεθαῖ ΠΕ] ΕΙ ὑτεῖον ὦχεν ἐν ταῖν χε- 
ἐν ν : ἵγκλημα.. καὶ τῷτο ὥσπερ 

Ό Α κ᾿ ἀπ ἼΤῚ οὐδὲ ασείων ἐ τὸν ἄνδρα ἢ ἀρ ο α τε 

Ἰοηῖο οἴξ αἰθθαγ. ἀυτὸ ἔλεγε, καὶ ὠπολέϊν εἰυτὸν. ἐπεὶ δὲ ἐνελίτ-- 
ΨΘη Ἐχρ] ςᾶης Ἣν τιγελλῖνος τὸ ἐἰσυαν τ γραμμῆς. μὲν 
γε φο Ἰπιιοπίξ » ἅτις ᾿ ἴχνος ἐν ἀυτῷ ὅχ ἕυρεν. ὠσήμῳ, "δέ τινι βιδλίῳ 

5 ποίαξ Ἢ Ν 
γουνδθοος : ἐνέτυχεν, ἐφ᾿ ἔννοιαν ἀπηνέχϑη ἜΤ, τετὶ 
[ἴφα ἐς ἦ «δὲ καὶ Δομετιαγὸς ὕφερον να εἰυτὸν ) κρὴ 

ΘΗ οὖν ἈΡοΙΙοπίυιπι. Ἰξογοείογε παδῶν. ἀπολαθων ὁ ἕν τὸν Απονλώμων. ἕσεγαιν 

ἀοτ τ τς πῶ 
᾿ ἰρετο, Ἰβαιρῃ ἡκεμι ἰν [ τ σῶν ἡ ἀρχὴ ἄντη ἀφανῶς δικάζει καὶ ἴγχοὶ. ἡ ας ἀγ Οἱ εγί 9. απ ἸΟΜΗΣΝ, ὄχ ἡ ΠΩ 
ΠΟ ποποραηφο πίμίεῖς, ̓ κρο ϊοβηθμρίσιν Ῥατίς σαμενορ πάντας, ἐγέκειτο ἐρωτᾶν ὅσις ἐγ, ὁ δὲ 6 
Ἧ, «ὅς Ρατίας. ΠΟΠΊΘΠ. ἘΧΡΟΙῈΙ Ἡΐτ ον ἃ Ὠρίοητα α αἱ- Απολλώνιος, πατρός τε ἐμέμνητο » καὶ αι δ 
δὰ εἐδας τοθιι5. ντεγοζαγ. ιχῖε πέπηρο (8 αὦ ΠΟ ο καὶ ἐφ᾽ ὅτῳ τῇ Φιλισυξεκμεμαο. ἐφασκέ τε 

᾿ τυραν εἷς ὑὰ σπὸ κανεες ἀυτῇ χρῆσϑαι ἐ ἐπί τε τῷ ϑεὸς γιγνάσκρι ἐπί. [ ᾿ 

ἰοηρ ἀϊβηο τις εξ ος ἔ μεο ςορῃοίζεγς 
᾿θαςπιοπὸς. νεγο 7 ΤΙρΡΊΠΙΠας αἵο- 

Ὶ δ ἩΡῸ ἃ ΝΑ ον ἃ ἀρρατϊτίο πος 4ιοπιοᾶο, 
Ρεγίπάς,, ἱπαυίς ΔΡΟΝΟΙΜΙΟΝ, ' 

ὁ ΝΟΥ 

τραατρυῖς ἢ 

ς πᾶσιν ἀφϑαλμἢ αἰναάῖε δά πιοτεῦι Ἀερβιπὶ Ρεγίδγῃωι, 

. αυΐθες ὦτα ἴμα χρὴ ἐφϑαλμοί. νἱά, 118..1. ς, Σιν ποτ, 2. ᾽ 
; ὴ 

᾿ ΠΟΑΡ, ΧΗ͂Ν. τ ὠπ' ἐντῷ] ἐμ μαθεις Μ55,οπιπες) 
᾿ ᾿ς αυοάρταεξεττεπι. ἈΝ. 0. 

ἢ ἢ φωνὴ} ἢς δρυά Ροϊ ας οπὶ 1: 1, ς. 4. Ρ. 97. 
᾿ἢ φαεῳ ὃς ἀηδεὶ ςοπἰαηρίτατ: Ἑς Ἠείνοῃ. 

ἰς Νότοηι ῖο τὸβ χρὴ μέλαν 

ι τις ΓΟ, ἐχήριμανμι θούένι ἐ5᾽ {εξαρα τοάαὶς 
ὅς μέλωινας, φρένας Ρίο βωϑείρως.ἀἰχίτ Ηο- 

πιοτηϑλ μέλον νον Διδὶ οΡροωίτωγ λευκὴ Υἱᾶ, ἰηξ, ποῖ, ό, 8ἀ ς. 2:4 

τ ουἶ, νε εχ Ν]ρίαπο δὰ Ῥεπιοῆ. ε ἐπρθαμιμία ΕΓΔ 
᾿. ᾿ δι δ 

τὰπὶ νίτγις ἀσέξίς : μήμο, γελοίων ἴτ8 Ὁ 4υὶ γπογίο π᾿ 

ποίειις τῃεαιγῖς, Πεος ἴζδαυς ἠν ε 5. ΠΟΥ ο, με 

ὌΠ 

τε τῷ τῶν εἰνδρῶν ξυνιέναι. τὸ γοὶρ ἑαυτὸν γνῶ- 

ἌΝ Ὁ ἡλ α ἔναι τῷ ἄλλον τα τὲς 

“δαίμονας, ἃ εἰστεν: ̓ ὦ Απολλῶνιε; Πορὰ ᾿ τῶν εἰ- 

δώλων φαντασίας πῶς ἐλέγχεις; ὦ Ἷ οἱ ἀδ γε ἔφη, 

ἐ ὑι 
" τ κΣΎ τ Ξ- τα 

ἰδτὶ Ν. νδὶ ὃς βεχεῖ ἱπῆρῃεπι ἰοοιπι ἜΝ 4ς τς 
μελαίνῃ. ι ΤΩΝ ΕΠ ὧν 

3. μίμοις γελοίων) πεπιρὸ πιΐτηι 

φιλπάοημε ντ Βοπιίηος. ἀεἰοξιαγὶ δἱτ, ΟΑἸΙμάϊς Δυτοπῖ: 
ΡΙδτοπίςιπι ΠἸὰ 4, ἐς 410 ἔργα» ς»36, π,4, ϑεῶν. ,ἀνθρώπες 
εἴνω, ποίγνιον. ἕω ἰῆο Ἰυΐα ἰρίταγ, νὲ ἈΠ ρεγίοπίς, ἰτὰ πιο- 
τοὶ θι15 τί πὶ ορυϑ. 

4 Δομετιανὸς ὕφερον νἱάς ἱπέτα ΗΒ ΨΉ. Βα, ὃς ἰδ. ὙΠ, 
5 τὸ γοὶρ ἑαυτὸν γνῶνγρα ἢ νἱἀ, (1. ΠΙ. ς, 3, 

Δ8 τὲς 

ΓΝ 

ῶ 



λλῆμ ὠγεσκώσω ἔλεγεν. 

ἧς ὠμότητος καὶ ἀ ι ὦ σελγείας διδώ- 

ἤν ᾿ Ὁ Νέρωνι», μαντέωσαμ δ' ἀν, ὅ ες ἣν 

δηιϑέντι, μοί; πῶς, εἶπεν» ὄ δια, μή, ἡμβῦι ἄν. 

καὶ μὴν καὶ σὲ» ἔφη: Φπον ναι τ τὸ ἀπόντα, 

᾿ἔσεσϑαί τι μέγα ̓  καὶ ἐκ ἴσεσϑαι. . ἀληϑῶς, 

᾿ 
πρὸς τον Τὶ ἽΝ; 

ἭΔ μὴ" Ἀ 

᾿ πα ἤκεσως. τῶτο δὲ, μὴ μαντικῇ ᾿ προτίϑει 
ἣ 

σοφίᾳ δὲ μᾶλλον ἣν Θεὸς φαίνει σλίθιιο ἀνδρ- . 

σι Μρββια δὲ, ἔφη». διατί δέδοικας; ὁ ὉΤι" εἶπεν; 

χῶν ἐκείνῳ Φοξερῷ δυκεῖν, ἢ βε 
Ὁ ΝΑΨΑ͂Ν 

εἶναι. Φρνᾶς δ πῶς, ἃ εἰπέ» περὶ 
ἸΌΝ 

ὁ Θεὸς, ὁ οὐπα 

ΟΝ ἐφ Ῥοξ 
ὙΕῸ 

Νέρωνος: δ ; δὲ Απολλώνιορ, Ἐπ τὸ δ᾽ ἄπεν: Ἴυ- Ν᾽ 
Νηδᾳ 

ἀνε ὑμεῖς γὰρ, ἡγεῖσϑε αἰυτὸν ἄξων ἐδ ὅδ, ̓ 

ἐγὼ δὲ ἄξιοντ τῷ σιωπῶν" ἀὲι: ἐκπλαγεὶς ὃν ὃ τιγελ- 

λῖνος. ὄπιϑι, 

φοματαῇ ὁ δὲ Απολλώνιος . καὶ τίς, εἶπεν ἐγ- 

γυήσεται σῶμα. ὃ Σ μηδὲ δίσα; » ἐδοξετῷ τῷ Τιγελ- 

λίνῳ ταῦτω ἦν τε εἶναι. καὶ πρόσω ἐν-- 

δἰ οὶ, καὶ ὥσπερ ϑεομαχεῖν, φυλατήόμενος, 

χώρει; ἔφη. ὁ οἱ ἌΝ σὺ Ὧι κρείων Ἂ» Ἂ ι 

ἐμᾷ ἄρχεσϑαι. ΔΝ 
ὟΝ Ἂ ᾿ 

ἔφ οχον Απολλωνίᾳ ϑαῦμα. κόρη ἐν ὥρω γά- 

Π ϑῃ ἐδόκει, καὶ ὁ πα ἐὺ ἠκολδϑει 7. 

κλίνῃ, βοῶν ὁπόσω ἐπ᾿ ἐτελεῖ ἀρ δυν 
ἣ 

"δ δὲ καὶ ἡ Ρώμη Ἀχῷ ;γοὶρ ἐτύγχανεν οἰκίας 

᾿ἠ κόρῃ, τελέσης ἐς ὑπάτες. παρωτυχῶν ἕν ὁ 

Ἀπολλώνιος τῷ πάϑει» κατώϑεσ
θε;, ἔφη; τὴν 

" κλιηνν ἐγὼ ΓΗ ἐίὼ τῶν ἐπὶ τὴ κόρῃ δωκρύων 

ἤν. καὶ ὥμω ἤρετο ὅ, τι ὄνομ εἰυτῇ εἴη; οἱ 
ἐν δὴ πολλοὶ ᾧοντο λόγος ΣτυΗΝ οἰυτὸν, οἷοι 

τῶν λόγων οἱ ἀλήδιοί τε καὶ τὰς ὀλοζύρσεις 

ἐγείροντες. ο δὲ ᾽ ἐδὲν, ὠλλ᾽ ἢ ἡ προσαψάμενος εἰ ὠυ-- 

τῆς» καί. τι καὶ ἀφανῶς ἐ ἐπέιπῶν, ἀφύπνισε 

τῆν κόρην τῷ δυκῶντος ϑανάτε. καὶ ΤΉΝ τε 

᾿ ἡ παῖς ἀφῆκεν ΠῚ ἐπανῆλϑε τε ἐς τήν οἰκί. 

᾿ ἀν τῷ πατρὸς » ὥσπερ ἡ Αλκῆςις ὑπὸτῷ Ἡρφι- 

κλέος ᾿ ἀναδιωϑ εἴσα. δωραμένων δὲ ἀυτῷ 

τῶν ξυγγοῦῶν τῆς κόρης, ἐυῤιάδας ὙΑΥ ἊΝ 

φερνὴν; ἔφη», ἐπιδιδόνωε ἀυτὸς τῇ “παιδί. καὶ 

εἰ τε Ἧ:" » Τὸ 

Εις χᾷ 

ευρε! ἐν οἰυτῇ Ω ὃς 

ὦ ΤΙρ παν ῃ 

ἰ ςοπίς » ἤχζυγα. 
ῖ «μιοηιοίο ὁ ςάπετοπι, ταίροπάϊς, 40] ἀἰυίπι5 
ποῇ ἢ πὶ. ᾿Αἴααὶ, Ἰπαιήεβατ, τς οἷς Ρεγδεητῖ, 

4 

ποπὶ ἀϊιϊν ἰ 

Ῥη: ̓ καταξήσας ἐγγυητας ΤΕ 

-. 

᾿ ὟΝ ᾿ 
Ἀ ὴ ᾿ 

Ἢ 

186 Ρ ΗΙΙΡῸΟ 8 τὰ ΑΙ Τν 5. Ῥ Α, {ΜΙΨΜ:ς. 4445. 
Η ἐἂδΝἮ 

τ ἔφεας τε: σεξᾶρ ἀνθρώπες. ταὺυ- νι ΟΠ, οἰ 485, αἵ ας ἱπηρίος ΠοπΊΪΠ65, οἸήσας, 
᾿ Ἴδη5 ἀἰςεραῖ 5) 4πιληἀο ιῖ- 

ἀεπὶ ̓ογυι οἰ ταῖς οπιηῖς, οπιηΐίαας Ἰαίσιυϊας 
τιδϑί ον ογας Ν ΟΙΟΠΙ. Απποῃ νεῖῸ ΝΠ ἀϊ- 

ΘῊΗΪ ςοοϊποτῖις ἰά Ρετοπέ ὃ 2 

ἀἶχοτ οήεν ἴγο γφαρ,Ή272 21] μά, ἐδ ποῦ: [ῦγε. 
Ὁ, παῖς ̓ ἀροϊοηϊε, ἀμάῖβι: : Ιά γνεῖο 

ΠΆΠΑ ἀττὶ ἐγίσιιας νο πα, γέγαπι [ὰρὶ- 
δμτίδο ἢ τ ΓΝ (Ὡρίοπείδιις γ Γ 5 ει 1ἷ- 

Ἰικοίξετο Πηΐε. ὈΓΟΠΟΠῚ γΕΓῸ » Ροίροθαῖ, 
Ἑαγ ΠΟΙ τ{π|65} ΟποΠίδη,, Ἰησαῖν, Ῥειι5 γαῖ 
ἀφ άπ. 111 εἴς τογΠΠ1, Ἰάσιτ πΉ]Πιὶ ἀύοαις ἱπι- 
Ῥατοίπκοι εξ ἀεάϊο, Ουὐά δυτοπη ἀν 

Ὰ ἮΥ τ ΤῊ ἣ 

Δ... ἃ τῶν ἣν 

ἂν 

ἸΝΝΝ 
: αν. 5 Εν τι ςογροτίβ, 

8 ἐπὴν ΤΙ ἰ ημο γα, ΓΕ 
τὰ ἯΝ Ἔι ν ἐμὰ Ὥεο 
5», 801. ἱπαμιτ.,. ἀιοσιηαις 

δὼ νι ἐρὸ πηδρὶ- 
πον ἐδμεῖῖᾳ τὸ ἐχούξθαμη. 

πος Ε, είν πὸτγο ἡ 
ἴω" πο ἸταΣ ἱπϑτι ῬΟΙ]ΙοΠίι5. 
Ροπίες, ἀἰχίτ, ταν. 1) ἘΡῸ οηἰπὶ γ Ὁ ]5 ἥποπι, 
ἰβευγιπατιμπι,. αυΐθαβ. ρα ιο πὶ Ργοίςμπη!- 
᾿ηἱ, αἴεγαιτ: ᾿Ππταΐαις ιοάπαπι ΡΠΟ]]ας πο- 
ΟΠΊΕη. Πει, Ἰητογγοσαῦῖτ. Ρ]ογίσας ἰρίτον 11- 
Ἰχπὶ {δγπηοπεσα, ̓Ριοϊαταταπι Ρυταδαης, αιᾶ- 
1ες Πτπὶ ορίσοά!, ὅς αὐ Ἰυΐξην. ἐχοϊταπάπΠ1. 
ςοπηροίϊε!. [ΡῈ γεγο Π1 81} αἸ᾿μ ἃ ἔμοίθης 4μᾶπὶ 
νῇ αἰγείγαγες ΡΟ ΙΆπι, ἴσιο [δογεῖο αἰϊψυϊά 
Δαπγμγπησγαγος, νἹγρίποπι Ὁ ἐᾶ, τον 
νι ἀεθαει ταποιῖθ, ΕΧΟΓΔΠΠΓ, βιδείπηαας νὰ 
(ἘΠῚ ΠΝ εὐϊάϊε, ὅκῃ ραζογηαπι ἀοπημπητγε- 
πετᾷ εἴ, νὲ «ἰοπάαπη. ΑΙςεἢις ἂαὸ Ηεγοε α΄ 
υἱεαπαι τοιιοςϑτα, Ομπηαις. ΡμΕ]]46 ραγοη- 
τε5. σθηταπη ὅς ααϊπαμδρίητα τΉ1}|6 ἀτάςῃ- 
τᾶς ΔΡΟΪΙοηΐο ἀοπαίθηῦ, [8 ἀοιεπὶ ἐᾶς 
ΡΈΕΙ ἀόπαγο νἱο!ΠΊπι, ἀἰχίτ, Ψέγαπι νο- 
ΤῸ [(ἰπΠ]Π1Ἂπὶ δηϊπιαα Ἶῃ ᾿ρίᾳ ἱππεπεογίε, 
ιᾶε πιδάϊςος. ἰατιογας . (ἀἰοιζαγ δηϊπι Ῥἰα- ; 

ὅ τὸν εἰπόντα ἔσεσϑαί τι μέγα ἢ μον ρ 8Π|Ὲ (Άρ. 39. 
7 μὴ μωντικῇ ] μὴ ἐχοίάογατ τ εὐ. ΜὨοτσεῖ!, τ ρὸ ἍΡδο- 

ΤῊΠῚ » ΡῈ ΡυϊΟ, Ὑἱτῖο.) πᾶπὶ γεσβοπα ἐχργεῖπε,. ὃν ΟἸ οτᾶπι 
1π ΑἸ άϊπα. 

8 ἐγὼ δὲ ἄξιον τῷ σιωπῶν 1 [εις εἴ: γος ἀϊρενϊιατῖς εἰἶτις 
Ῥᾶτωπι ΟὈδγηαητος, σΆπετγε ἐπὶ Πηἰτῖβ ς ἐθὸ ΨΕΤῸ πιδίοσέπι 
ὟΝ εν 

κεν 

“δι 
ΤΩΣ 

εἴπ ΡΟ ἀἰρείωδονι αιᾷπινι λα ςλποσιϑ τ ἀϑεπάλς 
ΓΟ ἜΗΝ τε ΕΣ 

ΟΑΡ. ἠδ ἐπικήδριοί τε ᾿ ἜΝΙ ὅς σοπίμπη δεῖς. 
ὉΠΕη βόνοδς βἀϊ τεβήταϊπιμς εχ οπιπίθιις Μϑ8. ποβεῖρε 

2 ὥσπερ ἢ Αλεῆρις ὑπὸ τῷ Ἡρακλίως  ἢς οπιπεδ Μϑ5. 
εὐϊτὶ ὡς Αλκῆςτις τῷ Ηρ. 4ιοα ξεγτί ταπιξη ετίδηι ροιε, ὦ 

Ππ 

[ἡ 

οἰ 

᾿  ἐὰ “ἘὉ 

Γ] 

᾿ς κα τὰν 

ον 

-ὐςαανν οἷν νων μμώξανν 

᾿ 
Ω 

Ἶ 
Ι 

Υ 

" 
ἱ 
, 

ι 

" 

᾿ ἡ 

, 
ὴ Ἷ 

᾿ 

ἡ 

ὶ 
ἢ 
4 ) 

Υ 

ἣ 
Ν 
ὗ 

᾿ 

ψν- Ἶ 

νι 

ἧς “ς 5 

πὸ οὖ 

ὅπ 



ΟΧΣΙΝΙ. 

οαεγαῖ, (ε πιογτιι5 οἵδ τὰ ΠῚ 

ΒΝ οὐ τὰ, ἥλ Ὁ σ᾽ ΕΟΝΙῚ 
1ΠῈ εἰ ἢ Παρίτεγ, ἱρίᾷ νοτο. ἀρόγεπῃ [δος ἔχ- 
Βαϊ. αἴ:) Μὰ ἀπὶ ἐχεπέξαΠη δηΐπηα Θἴοο!!- 

τ ἀκα! τ {πος ἐξ μαίας, 
Θιίαπι, 411 ργᾶς- 

ΠῚ ξαεγιηῦ, “ ὡ ν᾿ 
] 

Ἐμς φασαιε ̓ - : τῆς ΓΕ Νο- 
ἐη15 Μινδηΐας, ὀττα τη]; 
ῬΙΗΙΟ ΟΡ ΐα οἰτομείη: 6. δίαηϊ. Αχια Ῥάϊατι 
αιυίάσια {{Π|Ὸ ὃς ἈροΪίοι ἣν λϊηϊπιὸ ἱπυϊοοιη 
εὐ οδμοὐμζαν, » ἀθργόςαπτς ἰ4 Μιμοπίο, πὸ 
ΨΓΓΙΠΠΘ ΡΕγιςσε απ δὰ το αἰΐογγει, ΡῈῚ τρί: 
ΤΠο]ὰς τάσις φοπππγαηϊςαθαμης ἢ τππίςοιη, Με- 
ἠΐβρο δὲ Τλαπιϊάς δὰ ςαγοόγοπι νεπίθπείδης. 

ΟἾΝΝος νέγο ἠὲ τοῖς εχίριιὶ ΠιΟ ἂν Ὁ ΠΡ 
ἔζης Ἐρ οάς Οἢι ων πν 

΄Ὶ 

ΟΕΡΙΟ δά τὸ νεπίτς ̓  
ἔτ Ἔμδὶ νῖ Πῖηι δ᾽ 
πσπὶ: πιοεῖο τς ἀποῖτος ηαοα Ηστ 
ἀις ἋΌ Ἰηΐογπο ΤΗρίδιιπι τον 
41 ΒοΥῚ οἰιρία5.. νοβρόχν ἔμ 

μιρράν; ὁ 
ψ Ἰνὼ 

Ῥτο 1 τι λΕ αηίπιο ρΥ τοροίαῃ, ᾿ 5 16 πηα- 
πεδίς, ὙἹρ απιθη αὶ ἀοβοπίϊοποπι Ἔχρείίας 
μετ ὑὰ! μΐς ΟΓΙΠΊΠΠ15 ΤΟΙ πη (ξτοπεη οβοη- 
ἀεί, (εἰρίππι Ἰἰδεγαθίς,. Μαὶς, Αὐμνόνὰ 

Ἀροήρ Μη θπίο ἀημοβρύνς. ἀρχῆι; 

᾿ ἢ μ 

ϑοσταῖος, Αἰποηϊδηῇς., εἰμ 
ἀγηϊοῖς Ἡρρβ ποίαἰΠδε, ἰ 
ταϊηὶς απο δά ᾿πάϊςίαπι ἴα 

ΟἸΠΊ α σάγοογα Ὁ 
Ττὶ υϊάοιη ετἰ- 
“Ῥεπίπεγς. τις 
ΔΙΕΊΓΝ 

“Μηδ “ροίογίο Ρ “δ ἡ ορόο, 
ϑδαἠμ:ο72. 

τς οὐδε ἐποδεημὲ εξ, φιοπίαιη 4 ΓΥ 
'ἤοποιι (δ ποη ΠΟΠΊΡΑΓΑΙΪΓ: ἘΡῸ ΔΘ ΠῚ ππο- 
Ἰρίαπι ΤῊΝ ψ41ε. 

Ὁ 3 ἡ δὲ ἀτμίζοι ἀπὸ τῷ προσώπε] πεπῖρο μος ἱπαϊοίυπὶ ςἂ- 
Ἰοτῖς ἴῃ σογροτγε 7 ὅταιιε νἶτᾶθ. Ααπα επὶπὶ ΕἸ οῖΔα ςαἸεπεῖ 
φοτροτὶ δάϊροτία Εϊπιιιη εχοῖτας, ςαίοτε ἜΜΕΝ ἀῖαις ἴῃ 
ξαπιαπι το[ο δῆτε ρᾶτίεϑ Δημ685.. 
ὉἋΡ, ΧΕΗΥ͂Ι, τ Μεσώνιος δ ομο νίάς ποζϊατα ἤιρζα 

τὰ ὠνϑρώπων ωρτα σἀρ. 35. [φουιπάιις αἴσιον 
ΟἸ]οηὶ 

Ὴ; μᾶε νοςε5 ρτίογιδ, δδιτι οἱ, οχοϊ ἀεγαπι, 
λύμα, ἩΡΗΒΆμΩΝ Μ488. ποῆεϊς 

Θπιπίθι9. 

μέσε ΕἼ Μοτεῖ!. ὥςτε ὀνώσωμμί σε. 

Γ 

ΤΎΑΛΝΕΝΒ1 8, 37 
κάζοι ἐν ὁ Ζεὺς ̓  ἢ δὲ μίζοι, ὠπὲ ἐδ πρό- 

σώπε' ἡ εἶτ᾽ ᾿ἰπέεο πηκυῖαν τήν ψυχὴν ὁ ἐἰνέ αλ- 

ψέ, τε πρὶ ἀνέλαθιν, ἀλητος ἢ κι καί 
ἡΡᾺ 

τὸτς γέγονεν, δ κ ἐμοὶ μόνῳ, Ἂν καὶ τοῖς 
5. 

᾿παρατυχϑσι. ; 
ἘΦ Ν 

Ἐ ύγων δὲ ἮΠ τὸν χρόνον τῶτον καὶ Με- 
σῶώνιος " ἘΡΑΉ ΜΑΣ ἐν τοῖς δεσμωτηρίοις, τϑ 

Νέρωνος» ὃν ἐφκῃ τελέωτωτα, ἀνθρώπων" Φιλο- Ὰ 

σοζφῆσια. χὴ ΦΆΚῊΣ ἐὡὲν ὶ διελέγοντο δἰ)λή: 

λοις» παραιτησαμένε τῷ Μεσωνίε' τῷτο, ὡς μὴ 

δὲ τᾶς ξυνῳ.. 

σμωτήρμον τῷ 

Μενίππε καὶ τῷ Δοίμιδος. τος δὲ καὶ ἐκ ὑκὸ ΕΣ 

ἀμέω κινδυνευσειαν., ̓ ἐπιςολιμ 

σίας ἐποιῶντο: Φοιτῶντος ἐ ἐς τὸ 

ψόώλων ἐπιςολὰς ἐάσαντες, ᾿τος ὠνωχκοαίως 

᾿ τα ΠΡ ΝΑς κοξ ὧν ἡύταρχει κωτιδεὶν 

ψέγω ς 
““" 

: Απολλάνος μβσωνίω δ λυ δ, 

δὰ" χάίρειν. 
υβέληθρει παρά σε Ἀξυμμοῶὸς , κοινωνῆσαΐ 

ἀδνλόθαη καὶ φέγης» ὡς τι ἐδήξαιμ σε εἴγε 

μή ) ὠπίξεῖς , ὡς Ἡρακλῆς πότε ᾿Θησέω ἐξ ἄδα 

ἔλυσε; γράφε τί βέλει. Ἐῤῥωσο. 
ἂν π 

᾿ Μυσώνιος ᾿Απολλωνίῳ ἌΘΕΟΝ ; 

χαίξειν. ἐν ἢ ἊΝ 
Ὧν μὲν ἐνενοηϑής,, ἀποκείσεταί σοι ἔπαιν 

εἰνὴρ δὲ ὑπιῤαύἀρβνησμίαν, καὶ ὡς ἐδὲν ὁ 

κει τδιξαρ κε ἑαυτὸν λύσει. Ἐῤῥωσο. ΓΙ 

ἀρρλδυνδε Μεσωνίῳ φιλοσόζῳ,. ἢ 

χαίρειν. ψ δια 

ΣΤῊ Αϑηναῖος, πὸ τῶν ἑωυτῷ εἰρη ἘΝ 

λυϑῆνωι μὴ βεληϑεὶς, καὶ παρῆλϑε μὲν ἐς δας 
ξήρλον᾽ ̓  ἀπέϑανε δέ. Ἐῤῥῶσο. ᾿ 

᾿Μεσώνιος Απολλωνίῳ φιλοσόφῳ “ι΄ 

5 "χαίρειν. 06οὐ... τ 

Σωκράτης ὠπεϑάνεν , ἐπεὶ μὴ πὰ ἐσκεύα.- 

σεν ἐς ἀπολογίων ἑαυτὸν" 

μαι. Ἐῤῥωσο: 

4 μίη « ] δάδετοπὶ τι. ΐ 
5 ὥς τι ἀνήσαιμί σε] ἤς Μ88. ̓ 

ὁ ἔιγε μὴ ἐπιτεῖς νεται ΐ έ 
ΡΟΙΠςοτί. 40 δ [ροόξαν Μεοπε ΠΟ Ὑ 

7 καὶ πάξηλθεμὸ ἡ ἐς δικωφήριον] πἸαὶς δὶς Ἱπεγρυ. Ρτίο 
Πὶ παρέρχεσϑων ἰθεπιὶ οἰὲ αυο ἃ πωραθαίνειν ρέξο ἐρηρέρεγέ, 
Παρίξχεσϑαι ἐς δυκωφήριον Ἀὰ μά υμρφνν εις νιν. ἢ.Ὁ. 
Ρϑοροταπι ἃ ἀπιίϊτεγε,, αυοᾷ ἱπἀισίηπι Πδὶ νἱπαάϊςαπάιιπι {ι- 
πιετὲ μοῖϊτε, Ηοςὶ ἴτας ΠΡῚ ναϊε, νὰ. γεγῆοπε ἐχ- 

Ἀὰ 2 τάκ οὐεξε.- 

“ 

, Ρτεῆ, 

. 



νὐ 

τϑἢ ΡΗΙΓΟΒΤΚΑΤΥ5 ὈῈ. ΨΕΤΙ ΠΙνρωγδο 
ἜΣ ' ἰὴ Ἂ ' ἐμ ᾿ δ - 

ι Ὁ αν ἘΝ δὲ ἐδν δ ᾿ τΞ Νέρωνος, 

χαὶ πρυκηρύξαντος ἡ δημοσίᾳ μηδένω ἐμιφιλοσο- 

φεῖν τῇΡωμῃ.. τρέπετωι ὃ Ἀπολλώνιος ἐπὶ ἐσπε- 

ὅλο τῆς γῆς, ἅ ᾧασιν ὁρίζεσϑαι ταῖς ςήλαις᾽, 

τὲς ὠμπώτεις τῷ Ὠκεανξ ἐποψόμενος., καὶ τὸ 

Τάδειρα. καὶ γώρ τι καὶ περὶ Φιλοσοζβίας τῶν 

ἐκείνῃ ἀνθρώπων ἤκϑεν, ὡς ἐς πολὺ τῷ ϑείξ 

προηκόγτων. ἠκολῴϑησων δὲ ἀυτῷ οἱ γνώραμοι 

πάντες. ἐπωινᾶντες καὶ τὴν ἀποδημίαν, καὶ τὸν 

ἄνδρα. 

ΠΝ ᾿ 

εθὴ 

σὴ ψεῖῸ ἱτεγ ἴῃ Ογδεςίαπι Νογο ἱπργοάο- Ὁ, ΧΕΝΤΙ. 
τοί, ΡΕΒ]Ις ας οἀϊςογεζης 4μἰς ΡΠ] ΟἰΌρΠιΙς 
Ἀοππας εἴδει : Αρο]]οπίις δὰ οςοϊάοηταῖος 
ΟΥ̓ΌΙ5 ραγίοϑ (8 νϑγεῖξ, 1185 ΠΟΙ Πγηἷ5 του πατὴ 
ἄϊσηπε, Ονςεαηὶ ἐρεξγδειγις δαππτη ὧς Οαάςς. 
Ετοηΐπι ἐς ρΡΠΠοίΟρ τα αιιοαια 111ς ἀεροηεί- 
{πὶ ΠΟ ΠΊΪΠιιπη δπάἀϊπογαῖ, αοάαε δά ἀπ παπὶ 
[ἀρίοηεῖαπη ργοχίπις ἀοοςάδης. ϑθοιτί διζοηι 
ΘαΠῚ {πη ΓΑ πΆ ΠἸαγο5 [π| Οπηπε5., δὲ ρέγερτι- 

. ποποπα,, δ νἴγιπι Δι αθιις οχιο ]θητε5, 
μ ὅκ 

τεὐδξ 63. ρλ863. Ἔρηθ69. ξρλ 569. εὐδος3- ἐϑξθϑ. Θ0. 563. ΕΟ ϑ 563. -ξ 8 63. -ξ ο 63. ξόϑ 569. ξόϑ 69. ξόϑοϑ, 

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣΤΟΝ 
᾿ἈΠΟΛΛΩΝΙΟΎΥ ΤΟΥ ΤΥᾺΝ ΕΦΣ ΒΙΟΝ 

᾿ ΒΕ ΒΑΙΙ ΟἿΣ ἼΞᾺ κ 

ΡΗΙΙΟΒΘΊΤΆΑΤΙ Ὲ ΥἹΤΑ͂ 
ΑΡΟΙΠΙΟΝΙΙ 

3 

Ἐρὶ δὲ τῶν ςηλῶν᾽, ἃς ὀρλώ τῆς γῆς τὸν 

Γ φασὶ πήξασϑαι, τὸ μὲν μυϑώ- 

δὴ ἐῶ, τὸ δ᾽ εἰκοῆς τε ὌΡΩ λόγε ἄξιω δηλώσω 

μῶλλον. Ἑυρώπης κοὶ Διξύης ἄκροι, ςαἀδίων ἐξη- 

“ ἈΠ ν ΨᾺ Ν Ν""» , 
πόντον πορθμὸν ἐπ εχ ϑσοίί» τον Ὥκεωνον ες τῷ 

Ἶ ἌΣ Ω δ 

᾿ ἔξω πελώγη Φέρεσι. καὶ τὴν μὲν τῆς Λιξύης ἀ- 

κρῶν; ὄνομ δὲ οἰυτῇ Αδιννο;᾽, λέοντες ὑπερνέ- 

μοντωι, περὶ τὰς ὀφρὺς τῶν ὀρῶν ἃ εἰσω ὑπερ- 

φαίνεται", ξυνώπἼεσαν πρὸς Ταιτόλες  χοὼ Τίγ- 
γώς: ἄμφω ϑηρλώδη καὶ Λιξυκεὶ ἔθνη. παρα-- 

τείνει δὲ ἐσπλέοντι τὸν Ὠκεανὸν “ μέχρλ μὲν 

ῶν ἐκζξολῶν τῷ Σάληκος,, ἐννακόσιοι «ἴδια. τὸ 
-» ᾽ Ν ͵ ἈΠ ΩΝ , 

δὲ ἐντεῦθεν» ἐκ ὧν ξυμβάλοι τὶς ὑπόσω. μετώ 

ΟΑΡ. ΧΙ ΨΊΙ. ι ἐξελαύοντος δὲ ἐς τὴν Ελλάδα 1 ηποά 

ἔλξμιπι απῖε πιεηίεπι Του οπιθτ. Α. Ο. 6, ΝΙ8π) 60 ππεπίε 

τπ Αςμαῖα ἰᾶπι διε ΝΈγοπεπὶ σοπίατ οχ ἸοίΈρῃο ἄς ΒΕΙ]. 

ταά. 1. 11. ς. 40, Ῥ. 8:21. φ ΩΝ ᾿ ν 

2 προκηρύξαντος ] Βυϊας Νεγοπὶβ εὐϊϑι πιυρίαπι ἰδὲ 

εητῖο. 
᾿ 3. φήλωις] ΟΟἰαπιηαϑ Ἠεγου]ς ἰπτο]Πρῖς π Θεάϊθις, 

' Ψ18. Γ΄. ὶ Ὁ ΦΈΘ 

Ῥ, 1. τ περὶ δὲ τῶν φηλῶν ἀξ ααΐθιι5. 8111 ἰτεεν : 

γ ν, ζ ἐνι ε85 γτν ἀν μὰ ἈΠ: ἅΠπς νῖ- 

εἶπας ᾿πΠιϊλς ; αἰ ΠΥ ςΟΙμπιη5 1 τοπιρίο Ἡδγοι]ῖ5, να, 

Ἐπβαιῃ. δα ὈΙοηγῆ, ν. 64. ; ν μι," 

2. σαδίων ἑξήκοντα ] ἔγεταιπι ΟἹ ΡΓΑΙτατ {ει  πι]Πἀτὶ Οεν- 
πιᾶπῖοο» ἀποτιπὶ αυϊπάἀοςῖπι στ ἀπ| σΟπροτμηῖ, πιοάεγηϊ 

σαετιαπταῦ, 
3. Αξωνα 1 Αδιλα πιοηίοπι πες! Πρῖτ, πε πὶ ὃς Αβυλα ὃς 

Αλυξα ἀΐοοτε Θτβεοος, ἰάχιε εοάεπι τεάϊτο Βοσἤαγειι ἰᾶπὶ 

οὔίετγυαις ) 4αὶ νοςοπιὶ Ἰϊηρια ΗΘ δή] οἰ πὶ γηογιδθῦρ Θλίσε  ρΩ 

ποῖάτε οἴξεηαῖς, Ουοἀ ἰπἀϊοατιίπι Ἰᾷπὶ ΟἸηι Βιογαῖα Ἐρῆο 

» 
Ψ 

ΤΥΛΝΈΝΘΒΙ9 
εν ονὐν 5. 

Ἑ ςΟἰμη 15. ΔΙ ΕΙ., 4185 ΓΟΓΠΪΠΟς5 ἐδ - ὈΔρ,1. 
Ὁ 

τὰς ΡοίΠς ἩΘγοι στη [ογιπι, ἔλθιιας 
ῬΔΕΓογΠΊΪΓΟ , Διά ται παγγάτηαιις ἀΐσπα 

Ῥοτείπ5. ἜΧρΟ ΙΓ ει... Επγοραε Απίςαοηις» 
Ρτγοπιοηζοόσγια, Παἀογαπι {δχαρίητα ἔγεεμτη νι- 
δεπεῖα, 1π ΡΕΪΑρΊΙ5 ΟΧΓΟΓΙΠ5. τπαγα πιράϊτεγτγα.- 
ΠΟῊΠῚ ῬΓΟΡΟΙΪπητ. Εν Αἤίςας απ ρτο- 
ΠΠΟΠΓΟΤΙΟ , ΠΟΠΊΘΗ ΔΠΓΕΠῚ ἰρί] ΑΒίπηας, ρατίε 
486 ἴογγᾶπηι ἔροξξαι Ἰδοπος ραίξιιπειν, οἶγοα.. 
ἜΧΟΟΙΆ πιοππαπι, 486 ἱπτεγίογίδιις γεσίοηῖς- 
ὰ5 σοπίρίςπα {πητ., Ἰρίαπησις Θοιι]ῖς, ΤΊπ- 
σἰίσχιις ςοπιογπλπηπι ΕΠ. πα ἀπῖραρ {πὶ 
σοητζος ἴογας αἴσι Αἴταθ, Αἀ ἴαζις νεῖο 
Ρτοιοπάϊπιγ 1Ππ4 παι!ραπεθιις γε ι5 πιατο 
τ αἸτευγαπθαπι, {4115 ποηρεηχίς, γίμις δά 
δα θοῖβ ΠαΠΊ 15) Οὔ. Ιηπς Διο ΠῚ ροττο 
ἀπάτη ἰοηρο Ῥγοιθπήδίγ, ποη ἔλο}]ς σοηϊε- 
ἐζαγα ας δἰδαματαγ. ΡοΙ Πυμμπι επίπι 

μ΄. οὐΟλαν ἑϑβᾷ,-.. 

Αὐΐεπο. ΑἈάάε δζ ΑἸάτειειπη ““5εἰφεΐ, Ηρ. 110. 11 ς, 12. 
Αξρνών 4ιοἀ ποίξον Πα εῖ, νεὶ αἴξεννα, νὲ παθεῖ Ῥϊοηγῆὶ Ρ8ᾶ- 
τΑρἢγαίεβ., δά ν. ὅ4. [7.. ἰτοπίαις Ἐπίξαιβμίις, 41 Βατ- 
δατῖς ἢ. εν ῬΒοοπίςἴθιι5 τα Ῥχοπιιποίατὶ πος ποππδπ αἷτν αἷν 
ΞΙΝ δάχὸ εἴτε νἱἀειαγ ΑἸάγοιτο 1. ς, Αἴνα ἀριιὰ ὙΖείζεηχ 
ε(,, δὲ δρυιά διιάαπι Αξίφνης πόλεως,» ποίο!ο οὐμι5., πηοπτῖο. 
ἽΜοπτεηι "ΠΠππὶ εὰ ρᾶγεε ) ητ8 Βοάϊς σεμία εἴς, Οφοργαρὴξ 
ςοἸ]οςδητ. 

4. λέοντες ὑπερνέμονται ἢ ἢο ἄζ πιοῃζεπι 4 γε πολύϑηρον 
κοι μεγωλόδενδρον ϑιταθ γοςᾶτ. Υ οςεπιαιις ,ἡἠῤῥία [γ]υ8Πὶ ἐχ- 
ς οἰ [Άπι ετἰδπι ποι ῬΗΟεπίςιπι ποῖατε οδίσγιαι ΒΟ. Παῦ- 
τιι5, ὑπερνέμεσθωε ΝΈΓΟ οἵδ αὖ “ἰμεγ ῥ4716, ἃ τηλτὶ ΠΕΠῚΡΕ 
Διετίᾳ., ῥαῤΊλαγε. 

5 ἃ εἴσω ὑπερφαίνετωμ } «οα, Ψαιίση, αἱ ἔσω ὑπερῷφαΐς- 
νεται γ [δὰ Ἰοδεϊοπεπι νυ ϊσαγαπι τοιίπεγο, νεγθυπιηΐς Ππα- 
Β.ΪΑΓΕ οὐπι ἀγείομ!ο οἰ Δἀ ὄρη το βαγγο Ὠ1] ἱπηρεβαϊε, 

ὅ Ὠκεανὸν 1 3476 δἰ ΠΕ 4 ΦΉ2 γ Εὰπὶ ΡῈ Γ Ὠκεανὸν πος 
Ἰοςο ἱπιε!!ρετε πιαπὶ βειιπὶ οχ ργθοςἀξημθθις εἴ, ὙΙ 
Θεραρημρ ΟΡ οηΐϊ τοῖς ἔξῳ πελάγεσι. ᾿ ᾿ 

1ΠππΠ| 



τον ρ ο νάνι 
τἴπηι ἱποιῖα εἰς ΑΠΊςα, πες Ποπιίηςβ. ἴῃ θὰ 
ἔμπης ν]]. ποῦς Δαθαν" ῬΓΟΠΙΟΏ ΤΟΥ ΠῚ, 
πο Οαἱρίς ἀἰοίκιγ, ἀοχγεγας ἱποτγοῆτις [πτα- 
τἷβ πχεάιεογγάπεὶ 1 ̓τηγηϊηοῖ, ἢαα 5 (Ὀχοσηεῖς 
«οπείπιυατιπι »γ ἀεπηίτσας ἱπαηείηπιας Θδήο9. 

3 γὴν ἡϊὰ Ἷ Ἂ Ἶ 

Τρ. 1. Οὐ. γεγο ἢυχιιπὶ ἄς τεἤπχιιπι τρίς ααϊ- 

᾿ 

ΩὩρ,111]. 

ἄεπὶ ἀριιά (εἶταβ νἱάϊ,, χιαῖος νυΐσο εἰς [ἐ- 
ταπταγ, (υΐηι νετο ἰΠεπείάςπιὶ ςοπιοίδα- 
τἷβ αἴδαμι! σοπαῖο,, ον ητιάτη ναἰπιιτη θοῦ 
Ἰαριῖς ἀσοοάας δετοςςήας, ημοὰ τεβ εἰς Αρο]ο- 
Ἠΐπ5 γα Πὶ ἀἰΠρεχιΠδ νἱάστιν. [π φιαάσπι 6- 
ὩΪΠῚ Δ Ἰηἄος Ἔρ᾿ Ποΐα, Οοειητης αἰτ, (αὐ “αὗα 
ἀρίδ μη), ῬΘΉΕΙΣ ῥγοαοηηείδης ἐκ ὑαμθγὲς 
εογρἐμγλῤμν, γη14: (πὸ 00. δ᾽ εἶγοα ρίξε 26 - 
γΑ ῥγαρύεχι, χά ἐχέσγίογα αἰἠ Πεζταϊλ ἀς γεφιοὶ 
γη 5. οὐδ. γοίμξ ἦγε γε β) 2026). γερο ΕΣ 
“γέμα, Ἡοςρίαπι αμζειη ἤγπιας εχ δερτο- 
ταη τ αἶγοα (δας Παδίτιιπι. Νίατπι απὸ 
τοιηρογο δο[ιιαῖ 4απα, ἀπίπηαθ ππογίσπζος ΠΟῚ 
ἀείογης. Οὐοά αἰϊεοῦ ἐπεηζαγαιτ αἷς, πἰπ 
(ριγίεαπη τουζαδ ἀείδις ἰαγρίγοταγ, Οτὰς αὐ- 
τε π᾿ {π|πᾶ. ΟὈ Θγιατ ἀϊοιηῖ παίσετιτς, Ρ[6- 
τη. ἃς ἀεογείξεπεα,, εὰ ὁπημΐα 'π Οςθῦπο ηῖ- 

ογεὶ. Εἴὰ5 δηΐτι τ πὰ, τη] 

Νι ΡοΙτΟ ἀϊοπ,, ἃς ἀϊοβ. πούτοπι ὀχοὶρὶε, 
᾿ἀρια (ΟοἸξαβ ΄υϊάεπι (ἐπίπι (ξηπηνήσς ππδ. 
᾿τεποδτίς πὰς ἴὰςς. Πδὶ ἱπυϊξεῖι Πιοςςἀςπεὶ- 
Ῥι5, να ἴῃ Ηἰίος χοριοηὶδηβ. Οἰζὰ δίοδος 
δζοπι ὅς ςοΙαπγηας φοηβε βίαι ταπαπαπι, ξαῖ- 
συγα ἴῃ Οσυ]ος ἰτγπούο ΓΊπας ̓ πσοπὰ πὸ ἐεπὸ- 
᾿θγα5] αἴης, Ρου ίθεης πόσις δοαζούσμη ἰπ- 
ἴμ]ας Αἰτῖςας Πηϊδα5 ἐοπτποῦι ᾿η Πα ΙΓαὉΠῚ ργο- 

ΤΣΥΣΑΟΝΨΕΥΝ. 5.1.5. 180 
᾿ ᾿ Ὶ γι " " ᾿ 

γώρ τὸν ποτώμιον τϑτον ἄξιος ἡ Λιβύη, καὶ ἐκέτι 
3 "“» ͵ὔ ᾽ ὲ 

ἄνϑιρωποι. τὸ δὲ τῆς Ἑυρώπης οἰκρωτήρλον, ὃ Χα--: 
-“ ὔ 

λεῖτω; Κάλπις 7». 

κωδίων ἑξακοσίων μῆκος". λήγει δὲ ἐς τὰ ἐρ- 

-“ ν » ΟΥλ “»" 8 
δεξιᾷ μὲν ἐπέχει τὸ ἐσπλξ΄. 

-“" 7] 

χαῖω τάδειρα “-. ᾿ 

δ δν ὦ Νι Ὴν 
4 ἈΦ’ ΑΕ τροπιύς» Κρ ἀὐτὸς μὲν πε- 

ΌΡ - , δ ΔΨ ΆΣ, 
θὲ Κελτὸς εἶδον᾽, ὁποῖαι λέγονται. τὴν δὲ αἰ." 

2. Ὗ Ὅν ,ὔ Ὶ δὲ ᾿ 

τίαν ἐπὶ πολλώ εἰκάζων, δ᾿ ἣν ἄπειρον ὕτω πέ- 
3 ᾿- Ἂν 5» » ᾿ ἸὐΝῊΡ' 

λαγος ἐπέχωρει τε καὶ ἀνώσπατῶι, δοκῶ (ει 
ἐξ Β ͵ " ε δὰ 

τὸν Ἀπολλώνιον ἐπεσκεζϑιαι τὸ ὃν. ἐν μιᾷ γαὶρ 
-“ Ν Ν -" Ν ͵ὔ 

τῶν πρὸς ἱνδεὶς ἐπισολῶν,, “τὸν Ωκεαγόν Φησιν- 
ον , δ 4 “4 "» 
υὑφύδροις ἐλαυνόμενον πνεύμασιν ἐκ πολλῶν « 

͵7 εἰ Ἐν, χ - Ὧν. 4 Ν 
χασμάτων; ὦ ὑπ᾽ ἐυτῷ τε καὶ περὶ οἰυτὸν ἡ γῆ « 

͵ »“ . ε » 

παρέχεται» χωρεῖν ἐς τὸ ἔξω, καὶ εἰνωχωρεὶν “- 
, ᾽ ὃ γλ ν ἐκ ε ῴψ ) . 

πώλιν» ἐπειδή ὠῦπερ σϑιμῶ τ πσονοτήσῃ τὸς: 
-“ »“» Νδη Ν ᾿ “" ΄ 

πνεῦμα.“ πισδτωι δὲ ἐυτὸ ποὺς τῶν γοσξντων 

ἡώϑειρω. τὸν γεὶρ γρένον, ἐν πλ' Ἷ τὸ σερὶ: θῶ. γεῖρ χρόνον» ἐν στλημμυρεῖ τὸ 
“ Ύ ς Ν . ᾽ ὕδωρ, ἐπ ὠπολείπεσιν αἱ ψυχαὶ τὲς ἐποϑνής- 

“ 4. ἩωΝ ΄ ᾽ Ν Ν 
σκογτῶς" ὅπερ ἐκ ἄν ξυμβαίνειν. εἰ μὴ καὶ 

τῷ “σ᾽. -Ὡ- 7 “ 3 ἃ δὲ Ν Ὰ ,7ὔ 
πναυμον τῇ γῇ ἐπεχωρει᾽. ὦ δε περὶ τὴν σελήνην 

ὃ » ͵ὔ 

; φασὶ Φαίνεσϑαι ᾽ τικ]ο μένην τε καὶ πληρεμένην, 

᾿ ΔΝ 9 ΠΑ Ἵ “, 5 αι, 
ταῦ γᾶρ ἐϊείγης ἀγεισι μειραιχϑομμᾶνο: ν ἀυτῇ, 
ΠῚ Χχ - 

Ἠωμ δ᾽ ἐκδέχεται νύκτων καὶ νὺξ τὴν ἡμέ- 

θῶν» περὶ Κελτεὶς μὲν κατολίψον ὑποωπιόντος τῷ 
δι 2 ἈΝ» νυ Ψ δ. 11. ῥδο ᾿ ΠΥ 

σκότος ἢ τῇ ᾧωτος ὥσπερ ἐνταῦϑωνς περὶ Γά- 
Ν ς , ᾽ , ἤ -“ Ϊ᾽ 

δειρω δὲ καὶ φήλεις οὐϑρόως λέγονται τοῖς ὀφ.-. 
ΑΣ ; 4, ““Διὶ " . ἥψι, 

ϑωλμοὶς ἐμπίπήηειν, ὥσπερ αἱ ἐφςραπαί. φα- 
Ν Ν Ν Ν , ͵ὕ 3, ὃ5 ἀν 

σὶ δὲ καὶ τὸς μώκάρων νήσες᾽ ὁρίζεσθαι τῷ Λε. 
“ Ὰ Υ , 5» ͵ 

δυκῷ Τέρμωτι »πρὸς τὸ ἀοίκητον ἐνεχέσας οἰκρῶς-. 

 Κάλπις [τὰ Βατρατος νόσᾶγε Επίαιμίις αυτοῦ οἱ δά 
᾿ Ῥιοηγ ν. 64. αλύξην Ὀτβεςοθ, Ἡοάϊς Οἱδγιείλαγ; Θεδεί 
“αὶ αὐτεπὶγβοσς ἴτας ΑΥἈΕΙδας. Ὑπάς πατιιηι ΟἼόγα αν» 

εν Ἰάεπι δἄθο ἢτ, ιοά “4ὁ:ρηγμ4 ᾿ἰησαα ΡΠ Θηϊοιπι, ς 

8 δεξιᾷ μὲν ἐπέχει τῇ ἔσπλε 1 πεπιρε εχ [τα ]1ἃ ἔγοταπι {1- 
ἴυὰ Ροιοπτῖθιι5 » δὰ ἀοχεγαπι εἰἘ ἰπ εἴτις οἴτίο ΟἈ]ρε. ἶ ἢ 

9. ταδίων ἑξακοσίων μῆκας } ϑῖγαδο αἰατε ἤλάϊϊς ΠΌΟΙ, 
ἀϊεῖτ, νεὶ ντ 11 ν οἰ πς ΟΟΟΟ, νἱάς οαπι ΠΡ. 1. Ρ.14.6. πο- 

θεῖ Θεορταρηϊ ΧΥ͂ πη τατίθης Οἰδτγαῖτατ ἃ Οδάϊδιυι5. ἀϊβα.- 

το ςοηίεηξ, ᾿ , 9.Ἁ 
το ἀρχαῖα νάλιρε που 60 χιδίι γέοις ςοητγαἀηἰπριδὴ- 

ταῦ ἀρχαῖα νοσας, [εξ φιιοά ντὸς δητί οὶ ΠΠπηιπὶ τ ΡΆοε- 
πίσυπι οραβυψΙά,, ϑέγαδο Π6. 1. Ρ-169. Οφώϊν νετο Ῥοθηΐς 
κα οἱὲ ἀϊδϊᾶ, φιοα {ἔρεης Ῥαηίσα ἰἴΐπρυδ ποτάτο ΡΠ Πῖτι5. αἰτν 
᾿ἬΝΟΙΡ αν. “26. θυ 
ΠΘΑΡ, 110 περὶ Κελτὸς εἶδον 1 ΜΑίΠΠΑ6 ἤλας ἀυδῖὲν 
“ὅπ πιαχἰπὶο ἰσςο ἴπ πιεαίτετγαπθο πιᾶγὶ βυχις. ὅς τεῆυχις 

“ φοηίρίςυυϑ » ςοπίρίσυις δερτε ἰπ Π115 Πα ΐμ5 πιατὶς ἰοτῖς ρ᾽Ὲ- 

ἐξ εἐδένν ν ἵ, 

τίίαας. νἱά, Ψτοῆ. Θεορτ. 1. 1. ς, 14. ῬΓΟΡ. τά. 
1 τὸν Ὠκεανόν φησιν 1 ἸρΗΙΠΠππα πημὶ ἕλος. οΠε νἱ ἄστις 

ῬΙατοηῖς ἀοίετίπα) Ργοὺς ρτοροηΐτιγ ἃ ϑιοδδθο Ἐοίορ, 
ῬΗγίῇ, Ρ. 70. ἡ ' ᾿ υ 

3. εἰ μὴ κὶὶ πνεῦμα τὴ γῆ ἐπεχώξει ἢ (πίως ο(Ἑ. {ρίτἴταπι 
φαιιᾶπι το ςπτρπι τοῖγας ἡϊιοαιις ἹΠΊρΡ ΟΓΠΓΙ» ἄτας ἴπ Δη1- 

πιδλτθι15 γ τΆ] Ρτίποίριι οΠῈν, πὶ οο γογὸ ἀϊαρετο» 
ὩπΟσῸΒ ἀπἰπιδητίπι ὙἱταπΊ. ὉΟΟηιΙδπῖτ δυτο πὶ ΑΡοΪ οπῖς 
ΟδΙγιιατίοπὶ αἰϊηιο πιοάο οἰπὶ οο,) ηπο ΑΠγοϊορὶ ἀϊσαπε,. » 

Πιοππίπεπι ποπ ποτὶ π|ῇ ἰυ;πὰ ἴῃ δἰΐαιο σαγ ἀπο ςοπίίτιτο» 
γεὶ ἴῃ ἩοτιΖοπὲθ πεπιρε οττίιο οσοί(ποηενν εἶ ἴῃ Μετ ἀΐαποι 

Τυπα πεπὶρο ἴῃ Μεγ ἀΐδπο ςοπίξίτυτα πιὰ χί πη οἰγοιπηίοτι" 
δίς αρίξιι5 . ἅυἱ ὑπάς ἀεοτοίςοτο ἰηςΙρὶξ, 

ὉΑΡ. {1 χ ὥσπερ ὑταῦϑα 1 Κορηάθπεπιρὲ,, δὶ μεν 
τίχων τῷ περὶ Ἰκλίαν τὴν βασιλίδα »ύκλεγντ ἴωρὰ εταὶ 1,7. 
Ἦδης Αρο]]οπίϊ νἰτάπι ῬὨΙοἰἔγατιις Τοτιρῆς. 

2 ἀϑρόως λέγοντεω τοῖς οφ διαλιοῖς ἐμπίπτειν] ἄυ]ο ἕζερὶι- 

ἴουϊο ργαθιῖο Πιδῖτο ρίβηδηι ΠΡῚ ἔπυῖςσεπὶ ποΐξεηι ἃς ἀϊόπὶ 
Πιςςεάοτε ἱπαΐοας. ἘΠῸ δυιτοπὶ ἐγερα ζε ρα, ἄν Ῥτόρίαθ 
δα Ζοπαπὶ τουτί (81 Δσς οἴ ογ5., δΌ πηΐηιις ΠΟ ς ΠΙαΐΠ6, 4ο 

᾿ Ἰοπρίυϑ δα ἔγιο᾽ ἀαπιἰηἀε ἀϊῖς οεἴϊεσῖϑ. ἡ οτιπς Οεορβταρῃϊ. νἱά. 
ψάτοπ. Οεοστ. 11, 11, ς, 26. ΡΣΟΡ 8. ΠυΝΙτ τάπιοπ ρεπίαις 
οΥ̓ΘΡα ΓΟ τι 7 νὲ πη ΘΟ Ἰδις Α βο]]ουΐος οδἤοτιαῦηε ἀϊοις τς 

τς ἴῃ ἱρία ηιίάοπι Ζοπατοττιάα, καϑ' ὑπερξολὴν ογρῸ Ιου. 
ταν ποίξοῦ, αιος πηΐημκ 1 Πἀ ἀιι4ι ἴῃ αἰτἰς Ἰοοΐς ἐΠετ, 

3. Τὶ μακάρων νήσας] 486 ῃσάϊο Οὐμαγῖσο, γὲ πῆ ιο- 

Ππηϊ εἰξ ἐκ Ρτοϊθηναθο ( αὐ ἱπ Γῖδ γᾶς ἴαοῖο Τη 125 Βεατό.- 
Γὰπὶ ῬΟΠΙ παπογο [εχ ) ἃς ἢος ἰρίο ΡΗΙΠοητατὶ ’οςο, γὲ 
ἔτμῆγα Βος ποραῆε ρυΐοαὶ 84 πιλί δὰ 8οΙ πη, ριοἱό, 

᾿ ΑΔ 2 τήριον, 



ΓῸ, 

Γι 

ξῦφς 

ΣΤ 

οἰ τεριδῶ. : 

ΡΗ͂ΙΙΌ 
τήριον. τὰ δὲ τάδειρα πω ἐμὸν κατὰ τὸ τῆς. 

τ 

Ἂ 

ερλτ]οὶ δέ εἰσι, τὼ Χο ΠῚ ὦ βωμὸν 

μην καὶ τὸν. πόρον μη 2." σαι- 

ἡ τὸν μὲν "γὰρ δὴ τὸν ὁ ἐγγὺς Ἵ “ Ἡσία ͵ 

σὴν, ὅτε δὴ τὸν Τηρυόνήν τε ̓κάν τὸς βῷ ἐλεῖν. 

τὸν δὲ σοφίᾳ δέντα' ᾿ ὧν ἀναμετρίσασϑαι πᾶς 

σῶν ἐς τέρμω. καὶ ὶ μὴν καὶ Ἑλληνικὲὶς εἰνωΐ ῷα- 

δι τὸ ὁ τάδειρα, καὶ παιδένεσϑαι τὸν ἡμεδαπὸν 

ὅπσιν ἀσπάζεσϑαι γξν Αϑηναίως Ἑλλήνων 

μείλιςω, καὶ ΜενεσιΘ εἰ τῷ Αϑηναΐων Θύειν. καὶ 

Θεμιςοκλέο τὸν γωύδρχον ἡ » σοζβίας τε καὶ ἀν- 

; νι ν ἀγάσϑώτερ, ὡλκϑν ἵδρυνται, καὶ ἔγνῶν; 

καὶ ἘΡΗ χρσμῷ, φΦίςανται". 
ἵ ᾿ ἡὼ 

Ἰκνκὰὼ καὶ δένδμω φασὶν ἡταῦϑω! οἵων ἐχ ἐτέ- 

ὡλὼ τῆς γῆς᾽ καὶ Τηρυόνεια μὲν τε ίς: 

τα, δύο δὲ εἰνᾶϊ, Φύεσϑαι δὲ τῇ σήματος ὃ ἐπὶ 

τῷ Τηρυδμ. ἕξηκε, ΕΑΝ ἐκ πίτυος 

λείδεσϑαι δὲ αἷ- 

μωτι» καϑέπερ Τῷ ὑύο τὴν Ἡλιάώδω αἴγει- 

τε καὶ ἡ “έυκης ὁ ες εἶδος ἕ ἐτερον᾽ . 

ΧΩΝΙ ἡ δὲ νῆσος, ἐν ἣ τὸ ἱερὸν ἡ : ἔσι μὲν ὁπόση 

ὁ ῥερὰν, πετρῶδες δὲ ἀυτῆς δὲν ἐν, ἀλλὰ "ὐὐῶ 

; ξετῇ εἴκωφαι. ἐν δὲ τῷ ἱερῷ τιμῶσϑεωι μὲν ἄμ.- 

φω τὼ ̓Ἠρακλέε Φασὶν, ὌΡΜΩΣ δὲ εἰυτοῖν 

ὡς ὅναρς βωμὺς δὲ, τῷ μὲν ΑἸγυπή κ΄ δύο, χαλ- 

εν χῶΣ ἀσήμες ἕνώ δὲ τῷ Θηξαίς. τες δὲ ὕ.. 

᾿δρὰς τε καὶ τᾷ ἰλρόμήδεε ἵππες. καὶ τὼ δώδε.. 

κα Ἡρακλέας ἔργα ἐκτετυπῶσϑαί φασι καὶ 

ἀκ ὅς Β.Ε. ΜΈΡΑ 

νῷ ΓΤ [όγμης ; ἀιο, τεπιρο Οἱ 
προ τορι δ: δ πῃ νΕΓ 

ταις ἤπς τρίς [ 

Τν ς.. 2.5: 
ῬΓοππο τοῖο πο Ὗ τ γος ἹπΕιο- 
Ῥᾶξ δηΐδις ππ 

αν. δυτοιη ὉρΟΤΠ οὶ ἼΩ [ποπλῖποϑ 161.1 ΟΡ. ΤΥ. 
δεηεέθας ὡν Ε ̓  ι ἀἰκᾶν ἀξ, (οἰΐαιις αἴοτ- 
ταἰϊαπιρᾶ . δπῖ πόσαις 
ἀραάὶ 1ρι Ὃς ἈΠ ἢ αἱ δε ΘΙ γΡΩΙῈ ογ- 
οΕ] ς τας, }}} Ἰτοπὶ Ἠογο 5 ΤῊΟΡ ηὶ. ᾿ ΑἸτξεγιπι 
πατήσας δα ΒΠΙτΠιᾶΠῚ Ἐπ Ἐγγελίατα. ὅπο- 

Ἰογγοποπὶ ἃς Ρο- 
ρίεπτίας αϑάϊ- 
Ἦν Ἱππ «ἢ βπεπι 
τις νέχις εξ Ἐρεηδη 

εξ οὔρίης ἀἴαπε Οὴ Ὡς 
ἤτγοαιις πιογξ ἀριάιη.ς ᾿Αἴσυς Αἰτοπίςηίες 
αἄξο ργδεῖοῦ ςοῖογοΣ οἰ ἰοῖα 7) ἃ Μεπείδιεο 
Αἰδιςηιἐμἤμπι ΒΘρῚ ἰλοτα ρέγάϑογο. ΤΒουλΠἶο- 
εἰἰξοιῖι, εἰαήης ρτασβεεῖον, ἄμπίοπι πηάρῃ! οὔ 
Ὡρίεηίδυι ἃς ξουεϊαιάϊηδπι ἔλοϊιης, ἀθποᾶσι 
Ῥοίμπετγε Πατυδηι, ἀμί πλάτη Πιπιυήδηόμι, δ νοῖας 
δα οἵαουδιπι δὰ δαήῃ ἀεςδαϊιηϊ, 

ποιὰ οείαπη 11 ἀϊαπε ν᾽ ἀπ {π| αυαἴος του- 
τάγατη 4101 πυίριαιτι. ἈΡΡεβ]ατῖ ποτὶ Θ- 

Ῥίςοδημς σου ΠΉ ΠἀΠη 
νετὸ ἤη]Παγς, ἐπ 
ΔΌΓΟ. 
τηδρηϊτη6 ὙΡΠΗΣ 
πυϊϊασιις εἶμι ἴλχα ἀρρᾶγ 

ἃς: ὙΠις ΔΩ ἀπο 
νπδΠη. Εἰγάγας ἰτεπι, ὅς: Ῥιοληείις εμας ἷ 
ἀποάοεῖπι Ποικυὶς ὀρεῖα, ἱρία ψρυς 

ΟΑΡ ΤΥ, 1 Ἡρακλέας. Αἰγυπ εν καὶ ἕτεροι τῇ Θηξαίε} 

ἂς Ἠετοις Αεργριῖο ὁ ἃς Τβεθαῆο ποῖα οπιπία, Νοιωπὶ 
ετίαπι ἩοτοΏ] 15 ῬγΓαοίρυμαπι δριιὰ Ολήεϑ οὐἤταπι Αι ΠΣ. 1Π|ς 

᾿ἴπ παπηπηῖς ιοαιε Οδαϊταπὶς {γπιδ 910 (Οἱ ̓ παϊ ςατιιγ : πᾶπὶ 
οἱ ὃς Ἡέτομίες νππι, νἱ ἃ, ΜΜαογοῦ. ϑδῖαγηαϊ, 1, ς,:ο. ὅς ρΙατγα 

Ἐδπ’ πὶ Γεπι οδίεγιδτα δριὰ οἱ, Ὑἴγιπι Το, ΟἸετί ςιιπὶ ΒΙΒΊ]Ιοτῃ, 
᾿ϑεϊεῶς, Τ. ΧΙ. ρ. τοφ. Ηΐης ποάια αιοηϊα ἵπ Ρυδ]ῖςο 1]ΠΠς 
ντθῖς Πρ! 0 Ηδρςοι] 65 φοηίρι εἴτι σαππ ἰοσδηάϊς.: ἨΕᾺ. 
ΟΥ̓ΚῈ5 ΘΑΡΌΙΥ͂Μ. ἜΥΝΡΘΑΤΟΚ ΌΟΜΙΝΑ- 
ΤΟΆΟΨΕ. γιὰ 1614. ρι π΄ 

1 Ἐρύϑοιαν Ἶ ἀε Ἐγγεῤῖαο ἤτιι ὃς ποπηῖπο, ὃς Δ ]Ατὶς ἰδ] 20 
Ἡετουΐς Θειγοπὶ δοαίθιις νας Ρ] υτῖπια ςΟΠ]Πρεπτεπὶ Βο- 
σπάτῖ. τη Ομᾶπᾶδπ |10.1, ς. 34. Ρ. ὅτι. [. 

3 σοφίᾳ δόντα 1 νἱά. ἀε Βᾶς ΡῃγΆῇ 116. 1 ς. 7. π. 5. 
4 ναὐωρχον ποβεί σοάϊςες Ὁπιηεβ γαύμωχον ἰεβιιπῖ. 
5. καὶ ἔννδνν κοὴ ὥσπερ χεήσμῳ Ὁ ἐφίταωντων Ῥυταυϊ ροίξ ἔ ἔννεν 

τερετοπάμπι οἢὉ χα. Τὸ ἔννεν λυτεπι δα, ἱτῖε πὶ Ῥετειπει) ντ 
{εηῇις ἤτ 5 ἄς ἱππΑρΊπο ΠῚ Εἶτ εἰανοτάταῦ δηΠε ᾿ἀερυτοῖο, 
νερίγατε νἱδοτγετην. νἱ ἃ. Πιρτα αὐ {. Πις 9.32. μη. δι, 
ΟΡ. Υ. 1 Γηρυόνῃ } (6 ε770»5, ἀν οτεπι βΒη- 

ΘυητΡοξϊδο, οἰμίηιιο ἀγαιεητα 40 Πογουΐς ἀρὰ συϊλτι- 
τὰγ. Οὐὰ ἤδτα ΡαΠῆπι νι επαὶ Μγιβοριαρμῖ.. ἴαπι Θά. 
ἀἰθιις Πα ιτα τε Ῥανίμπίαβ σιοαῦε ἀξ ηάίτ, πὰ Αὐϊοῖς ς (80. 
35. ΝΌΙ σοηξητγαῖ εο 5... 481 1οὐ] Πιίριοῖοπε ἀπε, αὐ Τερμεηὶ 
Ῥοτίαῦιγ αιᾶς 1.γἀϊας Πιρεγιοσὶς υτὸς εἰ 7). Ἐμπὶ μὰ" «ιηὶ 

Ρυτδυεδητ. ταν Ῥαμίμμην ΠΝ εὔΑπὶ {ἐπτίμηπε ἀρὰ Ρ]1- 
πῖμπι Η. Ν' ΠΡ. 1. 0.36, Ἡφοδίδειι ταπιεη ὅς ΡοΙ εἰπὶ Ατο 
τίαπιϑ δἴαιε 411| Απιθταςίας νι. Ἐρὶ τὸ Θεγγομᾳ νἱπαάΐσδηῖ, 

. 1|6.1.. 6,34. Ρ. 612. 

7 ᾿ πεύκης ἐς εἰδὸς ΦΩΝ 

Ἴμ]. δίνδρον 1Ππ8 αἷς πα- 

ὰ ΟἩεϊϊαείαε ̓  Ῥῃαοιοπεῖς 
) ποτές Ρἰαπέϊι ἔγατγιϑ » 

ΐ ἐΓΡΙΠΘΙΟΡ ΙΙοἤγατιις 41]- 

τι. ἢν ἍΝ ἴτὰ Ἔχδέϊε υαάτα- 
θαι ὙΠ 1η[ι|α, νι χα εἶμι φιαο τεπΊΡ υπὶ Ποη οςςιρα- 
τοῦ, ποη ἴαχα τάτπεη εἴτε νἱὰ ἐς ταβία,, [ξ4 ογερίαον 
4, Δμπι το ΤΕ ΠΙρίο οἰτοιπιθς αἰ οτ, 

τίο. 

Ἢ 

"ωκδλιι: 

ἐμ, Υ. 

ὐὐνοδα;-: 

Ἐς 

- πος ως  ῳὐὐὐ  ΝΝΝΝ »“»........ ... 

φ- ποι μὰ ϑμὲ." Ἐπ τ ον τῷ δ δον. 



κ 
᾿ 

εὐύ μη ΟΠ Ἄροτνοντι 
' τίο ορεῖς εξ. ἀραῖς, χ Ἰαρίάς οἴηηΐα. Ργ- 
ἕ ΒαπΑ]οηΐ 5. ΟΥΓΟ ατιγοα Οἰ πᾶ, ἱρὰ νετῸ αιοαιις 
; ἴῃ ἨεηΝΗΝ ΤΥ ἢ ΟΠ ΙΑ ΕΝ ἀἴσπα, νε αἰπητ, 
Ἶ αιδῆι ἁἀπηίγεπαμν ἡ αι τος ἤρθέϊος ς 405 τὸ- 
[ ἔτι, τηδρὶς. οελτι, παῖγατ μ᾿ { ἰρφξϊες [τπ- 

πυπὴ γ ΠῚ εηΐπι ΕΧ ϑιπαται 60 εἰαδογατυιπι 
μα ρ ὉΠ ἴαγο.. Υ Τευκη, τί ΤεΪαπποηὶ 
ἐμή ἐν τι ἀαγοιπῃ ἴδ αἴπης πιο γα. Οιο- 

' ΠΟ ΟΣ Ὧς αμὰ ἀς οαιιᾷ ἴῃ πιοτὸ πηρα!- 
' τοιτδηοιπι παυϊσαιεγίς {Πς, πος ἰρίαπι Παπεῖς 
᾿ ἴδ ποῇὲ αἷς, ἢ ἐς Αὗ οἰπαϊροηῖοι αιάϊιε. Οὐδ 

 αυοπη ᾿ ΤΕ ΠῈΡ οἴμπε, (Οἰαμηπᾶ5, ΟΧ ΔΠΓῸ αἵ- 
φοπίοηιις ΘΟ υιλεῖς, δὲ ἴῃ νητπι ςοἴογοια 

᾿ χοάς ἔλῶας εἴς, Επ- Δι το ΠῚ ςυδίτο αἰεῖο- 
ἷ Γαδ. ἔογπιδα φυδάγατας . ἱποιάϊδιις Πηλΐϊος, 

ΕλΓΩΠΊΖΙΙς σαρίτα Πτογὶς. ἰηϊςτίρία εἴ, ψιλς 
ες Αοργρτιίας ἤπε, πάις Ιηάϊςας, πραῦςυ 
ζοηϊςόαπαο, φαρι οὶ ἀιίξαης. ΑΡοΙοηίας 
ΔΌΓΕΠῚ 7) τα ἀς Πᾶς γα (ςεγάοιες 21}}} ἀϊςο- 
ΓΟη} ΠΟ ρατίτιν πη, αἰχὶς. Αεργρείας Ἐπ ῖ- 
Ομἶο5 ἴάσεγο, απ (ἄδην. δε ςο]μπιπας 
τουγάγηπ Οςοηΐσιις νου ὰ πιπι. Ιρίδ νοῖο 
Ἠετραίες ἰπ ἄσπῖο ἔνε: οἷβ ἰη τρίς, τς 

Ν πτῖς σοι τ πρᾶμα αἀτηϊοὶεῖ- 
᾿ 5 ἄω μιὰ- 
᾿ ιν Η 

ΠΟΡΥ͂Ι. 

ὅς Β ὡς 
ἡ ἕομιος Βιυμαῖις,. τοῖτοσα ἰοπίς. Ἰαχι; 

τοάϊε, τς ΘΠ ἃ τηατὶ τορο Ιοπες Κερίο- 
ΠοπΊνοτΟ οαΐπ5 ΠΟ ἐπ ι Ἰῆς ἢὰ ῖ 
Π πη] Ἢ Βεπε. 

, εΓΟ ντθο, δι ραίξυια, Βι- 
Ἰ4π1Ὲ ΡῈ 5, Πα ν ντθε5. Οππηΐ 

᾿ἴτοηι λοι 6. σθήεγο (ζαζοτο, ἄς τοεὶὶ 
ἥ ᾿. τι {π|]. » λα, δπταπηηὶ εβιοῃῖροις ἃ 

: ταν πουοσαπι 1 ἴῃ Αἰῦρα. ἵ, 
Ε ᾿ ᾿ ὲ ,Ν 

ἀξ ον οἷ ἂ 

ΤΥΑΝΕΝΒ18. του 
ταῦτα, λίθῳ ὄντα. ἡ πιο “ δὲ ἐλαία. 

ἡ χρυσῆ. ἀναίκειτοιι δὲ κοὠκείνη ἐς τὸ Ἡρώκλειον, 

ἀξίω, μὲν, ὥς φέσι, καὶ τῷ ϑαλλβ θαυμάζειν. 

ᾧ ἔκαςωι, ϑαυμάζεσϑαι δ᾽ ἂν ἐπὶ τῷ καρπῷ 

μᾶλλον.» βρύων γοὶρ εἰυτὸν Σμαράγδε λίϑε. καὶ 

Τεύκρε τῇ Τελαμωνίς ζωςήρα ἡλρυσῖν φασι δεί. 

κνυσϑαι » πᾶεδὲ ὁ ἐς τὸν Ὠκεανὸν. πλεύσαντος» ἣ 

ἡ Φ ὃ, τι, ὅτε αὐτὸς ὃ Δάμις ξυνιδεὶν φησιν, 

ὅτε ἐκείνων" ὠκξσαι. τοὺς δὲ ἐν τῷ ἱερῷ σήλως", Νὰ" 

χρυσῷ πεποιῆσιϑιαι καὶ ἀὐκυνα, ξυντετηκότειν “ῳ 

ἐς ἕν ἈΟΜαΝ ἐίνωι δὲ ὠυτοὶς ὑπὲρ πῆχυν, τετρα- 

γώνε τέχνης» ἀσκῶν οἱ ἄκμονες » ἐπιγεγράφθαι 

δὲ τοὺς κεφωλαάςς ὅτε ΑἰγυπΊϊοις ὅτε Ἱνδικοῖς 

ρα μμασιν"", ὅτε οἵοις ξυμιξαλεῖν. ὃ τας 

λώνιος, ὡς ἐδὲν οἱ ἱερεῖς ἔφραζον. καὶ ξυγχωρεῖ 

μοι: ἔφη- ὁ Ἡρωκλῆς ὁ Αἰγύπηιος. ᾿ἀὴ ἀὶ λέγειν 

ὁπόσα οἴω. γῆς καὶ Ὡκεωνᾷ ξυνδεσμοι τ αἵδε 
«-,“ » ὝΑΣ ἡ, ΠΝ ᾿ Ν - ᾽ ΓΝ 

αἱ σῆλαί εἰσιν. ἐγράψωτο δὲ ἐυτοὶς ἐκεῖνος ἐν ἣν 
ἰδ λαν ο ἤ ρας ς Ἴ ὧ ἜΑΡ. ΄ » "7 Γ 

ἐμοιρθὼν οἰ (ἕν ως μῆτε γειίτος τοῖς σοιχείοις ἐγγε- ν 

Ὑ ῃ Ὑ" ᾽ εν ᾽ γοιτὸ, μήτε ἀτιμαίσειων τὴν Φιλοότητω “, ἥν ἐλ- 

λήλων ἰσχεσι. 

Ἃ αὐ Ὡλ» ᾿ Ν Ἂ γῳ Ὶ 
. (δ... δὲ καὶ τὸν σοτῶμον ὠνοπλεῦσιω τὸν 

Βωίΐτην᾽, ὃς δηλοῖ μάλιτω Ὁ τὸ Ὥκεωανῷ Φι 

σιν. ἐπειδὴ γὰρ Τλημιμυρῇ τὸ ἀπλοιχοουα ἐπὶτ τὰς 

πηγας ὃ ποταμὸς πάλε ἕετως ̓ πνέυμωτος 

δήπε ἀτάϑεμένε" ὠυτὸν τῆς ϑαλάή οὐονᾷ ῃ- 

ἀξρι τὴν Βωτικῆν ; ἧρὸ ποταμὸς ὅτι ἡμώνυμωος, 

βρίεμ σεν φασί.’ πόλεων τε ἴον χεῖν, καὶ 

γόμων; καὶ ὶ διῆχιϑαι τὸ τὸν ποτωμὸν ἐς τὰ ἄτυπαν. 

τῶ. γεν γα τε ξυμπάσης μεσὴν εἶναι, καὶ εἧ. 

ρῶν, οἵου: τῆς Αἷιῶς αἱ μετοπωραναί τε καὶ μυ- 

᾿σηθιώτιδερ᾽ Ῥὰι ΠΟ Ἢν 

ὌΝ Πυγμαλίωνος ἢ {αειιαυῖῖ ςοἰεθ τίς, 1 πιϑηιι ἤπα βαδῖαε,, 
ἀαρί δα ἀπιοτίθις, νἱα, Οὐ]4, Μειαπιοτρμοῦ Χ. ν. 247 .. 
ΟἸεπιο ἐχάπάτ, ῬιῸ τ Ἤ 18. ΨΊ. 1. ἀὐδιι,ρεπέεδ., ἐδ 

" ξω ᾿ ποπῖρς εὐ ἀΠ]βαῖον. [ ἰαάίον, ΓΝ 
; ἴουτα ρεβαβαπε: Ἐνῆαιν ἴὰς ὍΝ, ἰ54. ΒλΡ. πὶ. 184. τελαμων δὲ 

ἐσπίδος πρὸς διατολὴν τῶν ν ἑτέρων ἠῥέϑη» ὧν εἷς χϑὶ δ, ' 
Αἀδε Μεινῆο ποιαῖα φες. ἃ ̓ Τγοορβε. ΟΠ Ἀηάτ. ν, 112), 

ἘΠ᾿ δυιζεπὶ τολαμῶν ἰ ἀῶ ἐὰ ἀφ “ωξήρ., πιο Πρὶν Ὀγαὶὶς Βῖς 
ὀα εις ἃ 40 τελαμώνιος ὃ ηἴπατις εἰ Τ εις, Ὁ 

8 ὅτε ἐκείνων ΤΣ: Ἐ Οταζογιις ἧς 84 πιαΐ. ΓΙ 
ἱάοπεα, , Ὁ 5 ἶ Βι ᾽ς {δηΐαηι εἴϊε νοϊεραηί, 

μη: γε[εϊμμεγῖ:. δεὰ πιεϊίου 
ἦς ζ ἰοτὶ πἰδὴ, τᾷ ἄς Τέ 

4. Δ) πιοά αὐ Φροϊογιίο υ ῥῥ εα 
Μὰ ΑΙδὲ ἜΝ πα Ἷ 
ἐλ. ᾿ τ 

 ν. ἀὐμν (ὐππτιις ἰπιιοπιρὶὶ βνμδεαιγάπι ἱ 1ηὶ- 
5», ὃς 40 1 ἐς ξαδυΐας, ἀε Ἠρτοιις φοΙαπιαῖς 

Ἰος οστᾶς αἷϊ. ᾿ 
ὅτ ῥις, τε Ἰνδεκόῖς ἡ" δ νει. 

νἱἀσηταγ {|| Ἰὼ ἔμμεν, ψιδιις ἔχα χαγαῖα ἴῃ Ἢρ δοία 
αἱ [1 μιοηίκισαα πιρῖτα, ὃς Βοβίεπιπι 119 ἰαὔρηζι {προχῆιης 

᾿ ον ν ; 

ὧΣ 
ἜΤΟΣ 

ΕΠΡΗ ἐάτιίπι εὐλαὶ ἀρ. Ἐυμαεῃ, πιρη- 

, ἐξ ν 
" ΤΣ 

ὨΠΊΠΙΪ, 4165 αἰίψαος, νι 4[1οϑ τα 8Π1»ν ἐχβίδ ες ΑἸάτετες ᾿: " 
Ἀπτίαι. Τρ. "8. 1Π| ς, τ. Μοτε!!. ἴπ δρεςίπι. Ρ. 245. 10. ὍΪε-- 
τῖς, Τόπι. ΙΧ, ΒΡ], 8εῖ. ρ. τος. πιάχίαιδ δητεπὶ Ἐεαπρητοβ 
Ῥμοεηῖσες ἱ ἴῃ 114 τρί οσα, ὃς ἰπ ργδθοίριιο ἀριιᾷ εοβ ἤοποτε 
Ἤρτοιηες άργουν. 

1 γῆς καὶ Ὠκεανῷ ξύνδεσμοι ] τετελεσμένα, Βιὰς εἴτε ριυιὰς 
ὉΟΪ Πηπᾶ5., σοητγᾶ πιλτῖς ᾿γγαρ Ὁ ΠΟΠῚν ἀε εὐϊυπποαι τέτεν 
Ἀσμένοις Ῥίατα Γι 4411. 11]. ς. 21. ἢν - ΕΝ 

ΙΣ τὴν ᾧιλότητα ] ἢ ῇς ὁμονοίας τότων τῶν φοιχείων ἀγα “« 

ζυρτα δυῖυϑ ΠΡ τὶ ς, 33. οἶτοα ἔπι ἌΧνΝ 

ὍΑΛΡ, ΥἹ. σ Βαίτην 1 4 Βοάϊε εἰ ϑωράεἠριλνὴν, ψ' 
ΠΌταΠΙ. ἅ; 

2 πνέυμωτος δῆτε ὠπωϑθομένε δὲς, 1 ἀγεῦμα πιεῖν εχ 
Τιδπιατίπί5 Δηεγίβ ἐρ το μπι, 40 πᾶτε ἰηταπιοῖςις ΩΝ 
Ῥβυΐο δηῖς τᾶρ.Σ. ἢ 

᾿Π 3 μετοπωρναΐ σὲ καὶ μυξηριώτιδες 1 πεπηρς νη βεγῖα Ἐἰδμ-. 
ἴρνία, 4ιᾶ6 αὐποτα ἀἰϊσοδαητας, ἀρὰ Ἀπιεηίοηίες 1 ἴῃ. 811: 
ταπιῆιυιπ ἱποίάμητ, νλάδ μυξηριώτεδες ὥρας δας θη], ὅπλ 
ὀπωριναὶ. Υἱά, ΟὈΓ τιιᾶτα δα 118. 1Υ, ΟΑΡ. 16, 4014}15. αἰτεπὶ εὖ 
τεπιροῖς ἀρ Ατπεπίρηίςς ἀωρέθδννι ἀϊξλιιαι ἰδ 1 ἀ ἐπ, 

Διὼ- 



Γ 

λα, Ὅτον ἢ ῬΗΙ ΟΣ Τ ΚΤ 
ς " ἷ Ὦ Ὁ Ὁ ἐλ Ὁ ἀνὰ 

ὥιαλέξω δὲ τῷ Α ολλωνίῳ πε τῶν ἐκεῖ πά- 

4" ὑπ 
" 

᾿ σὶν: ἀξ μεΣ ̓  τϑ ἀι το τάσδε, ΩΝ 

Απολλώνως, ὡς. μὲν, ἐγὼ, ἔρ: τελεσών ἤκεον,, 

δέδιεν δ᾽ χρισὸς νέρων τὰς Ηλείων μμαίίγαρ" ̓ 

δε" παρακελενεμένων γεν ἀυτῷ τῶν κολοίκων. νικᾶν 

τὸ Ὀλ τμς καὶ ἐν 1 τὴν Ρώμην», ἦν 

γε: ἐφ,» με ̓βασκήνωσιν 1 πλεῖοι: λέγοντασαβ 

μας! ὃν» καὶ φρονεῖν. ὑπὲρ ἐμέ: πολλοὶ δὲ καὶ 

ἄλλω ἀνοητό τρῶν τετῶν προσανεζφώνησεν ἧ. ἐγὼ 

: δὲ» νροήσειν ᾧ Νέρωνα ἐν Ολυμπίᾳ φημὶ, τίς 

ἀ ἢ τ΄ γα ὅτωϑ Ὑγπρν ος ἐναντίω ϑέσθαι ; Ολύμπια 

: δὲ ἐγικήσειν πᾶτε μηδὲ ἐν ὥρω ἄγεσι. Ἴ 

μὲν γώρ τοῖς ὀλυμπίοις τῷ πέρυσιν ἐγιαυτξ ἦ 

ὄντος, ἐκέλευσε τὲς Ἠλείοις Νέρων ὠνοδαλεέσϑοι 

ΠΝ ἐυτὼ ἐς τὴν ἑαυτῷ ἐπιδημίαν ἡ, ὡς ἐκείνω μᾶλ- 

4 Α λον ἣ τῷ Διὶ δύσοντας. ἂς κων μεν 

ἠύτε εάν τὼ τοιωῦτω: ΜΉΝ δὲ τριὰς 
ὌΝ ͵ 

Σ χρὴ ἐγκα- 

Α λύπηεσϑαι: καὶ τήν Αὐγέτε τε καετελίς σκευὴν. 

ν ΣΝ ἅψα ἧι 

εὖ ὡν. ϑ τωπνδ, τίφήσεις; 5᾽ τοὶ μὲν Κρέοντος, ἠϊὰ ὁ οιδις 
τὰ ὡ δι Ἵ τ ὧν 

ΠΡ ΩΝ ' : : μ᾽ ἣ 

καὶ γυμνὸ πώντω" Ν τὸν δὲ νικῶν ὦ 

Ῥ, με τ ὙΌΣ νῦν τὴν Αμοιξέως "ἢ Ἢ 

ΘΑΡ. ΨΊΙ. 1 τύας ἐξεφανῶσϑαι τῶν Ὑ ΡΣΙΣ ἢ πιῇ 
ἶφα , φαοὰ νυ] ρϑτὶ Βοθεδδὴς Ροϊ  τύας.] ἯΙ δυτεπὶ [εγπιοῦ δὲς [Π 
ΠΑ.0. δδ. ἱποίδμης ἜΝ ΡΆ0]0 ΡοΙδ ἐχ ποῖὰ ς: διό. Νεπι- 
ΡῈ εἴτι ἀπηΐ πιεηΐο Ν᾽ ὀπεαιθτε (ντοχ οἴερμο 8,1. 118. ΙΙ Ὁ 

ἣν 49: Ῥᾶτει) Νετο ΠΠ ἜΝ ἀτ πὶ Οταθοῖα, Οετζογιπὶ τῴως τῶν 

ἀγώνων" εἰ ἣν κωτώ τίνα, ες το ν 

2 τὰς Ἠλείων μάςιγαως ἢ ̓ναΠδὰς δἰ ΠῚ νογθογῖδι5 ΠΕ 
᾿οἴεδαητις ΑἸῃ]οῖας, [ε ἰθις. ΑἸ φεῖοῖα τῖτε πὸπ ράτεητες, 
ἰξπο ἃ πτιϊτίς νετόγηπι [0 οἷς, ἀεπιοηιγατηπι Ρεῖγὸ Ἑαῦτο ρο- 
πῖθβις. 116.1. ς, 19. δ 1. πὶ. (5.17. 19 ὅζ χι. ' 

᾿ ἀνακηρύτειν τὴν Ῥώμην] πεπηρο Ραϊτία νιξτοτίς Πιχῖα» 
ΠΟΙ ἘΚ ΠΟΠΙΪΠΕ ἃ ῬγΑθοῦ 8 ῬΓΟΟΙαπιάθατιτ, 164πὸ δο- 

ΠΟΙ ῃ ἀιιςεθαην ντθε5. Νηάε Πδοτας π᾿ Οἴατ, σ. τῷ 
ξύγες ἀϊοιε ἀθλητὰς ζαλωμένες καὶ τὸς πόλεςς ὀνομαςοὶς γενο- 

μένας τῶν νικώντων. Ψψετγθιπι πω ἡ τῶν ὕτθος τγαπῆζιας 

Βὶς ἀοοὶρίοη ἀυπι. 
4 με βαξκήνωσιν ΦαΙπιαῖῦ. ΤΕΙΟΒΕ ΝΣ το ντυ ς 

ἐδ: προσανεφώνησεν 711 [τπρΡῇ εχ «οἰίδδμι, ἸῊΝ 
ἢ προανέφωνησε. Ν 

6 Ολύμπια δὲ ἐ νικήσειν 1 [εη[ὰς : εἴν α αυυάοπι, ἱούνήριω 
δαπὶ νἱξξαταπι, (δὰ μθπ Οἰγρερἑεἰς ἐμάϊεγ παπι νόγα Οιγαι- 

Ῥίος ποπ εξ ἡυΐ ἰαχτᾶ Ἰρ 9 ΠῚ ΟἹ πτρίοσιαπῃ, ποῃ ςεἰεδτοπ- 
τιγ. Ηἴης ετἴϑϑι εἴς οτοά πᾶες Οἷν πιρίᾳ5 88 δος 99 ΧΙ 

ΡῬταετοσῖτα εἰ ἵπ ἘϊδδἐὰΒ5 Ππρτὶς» τεῆο᾽ ἀοθῶν ἴῃ Ῥβο Ἰοὶς 

(Άρ. 36. τ 

7 τὸ πέρυσιν ἐνιαυτα] ΟἸνπιρίας ΟΟΧ,. ρὲ Απεαπηο ΟΣ 

τσ 

ἬΝ ὑπῆν 
ἣ αὐ ρῶκι ὁ Δώμις ἘΩ ΟῚ μὲν ̓ψενέσϑιαι τ, . ὡἱ 

λαιῦ, καὶ τα να » οἷς μήτε ϑεωτρόν ἐ ἐσιν ᾧ αἠβεκαηνς 

Ἀ φετίϑαθσαπτ,υς ΜΝ τον 

ὅι.. ἣν 

Ιάἄεοαας ἰὐχίὰ ἰερ 65. ΟἸγπιρίςας ΟΟΧῚ οεἸεδχαηάὰ τὰς ἔν 

ελτε 

ᾷ μὰ 

ν 58 5ῈΕ ᾿γὰ ΥΝὨΨ 
ες 

ἀμγιελ ΠᾺ 

ψ 

ΛΔ Γα5ΠλαΠλΪ5 αἱζ, 

᾿φηΐπι ἴπ πιρητοπὶ εν 
αϊ ἄς Ὅοπο. 0 ἤδτι 

ἀπο: 8ῃποπ 1π 
᾿ ἐσμεν ΕΝ 
ἧς 

ἄςπι εχ 
χς ἐπι . 

Νετο Ὑπὸ  ς ξηΐπὶ ἃ ᾿αἰϊεπταίοτες 
ἸΡίπιπι Βοτταγοηταγ,, γε ἴῃ ΟἸγπιρίϊς νἱπςογοῖ, 
αἴσιε νὲ Ἀοιπας Ῥτᾶξςο γοςς Ῥτοεϊαππαγς. 
ταῦ εβῆσεγει; αἵ ἢ ἴῃς, ἀπ 9 ΕΠΕΙ «ἀ[ίραιιε- 
της: ξαγθπηταγ ΘηΙπα, Παρτῖς, αεᾶετε, Πὰς 
Ρὶ ἢ ΠΡὶ χιαπὶ ταΐπῖ, ἔρο ππδζεγε : ὅλ Πάπας 
[τα το βοΙΙάϊογα ἰηίαιρογ Ῥτγοζαῖίτ. Ἑροδι- 
[6 Ἰβξαταῆη ἄϊςο »ντ 2» ΟἹ γΉρ14 ψίΠοαῦ ΝΝοτο, 

4115 ἐπὶ πὶ νέαις. ἀάφο τοπηογατίμβ, ἤει, νεῖξ 
1: αἰάεγες ορροπογοῦ μας βς Παῖς 
νίποοι ταπηξη. να 48 ; 
ςεϊεδγεητ, α ὦμι 
Ρἰςομιπι ἐπ τοις 

ἔοττε. » {πα} Π ἣν ἐροάν ἢ 

ἀνῖς τρί ς δεν ἃ ταῦ 

πιὸ απ ΕΠ 4 

ϑῶρρς 
Πκτε ἀν ρῶς 4 
᾿θίτα ἥν: το. τίς 

ὯΝ 6ς. 481 οἰΠῚ ἩΠΠΡ τ ὁπ πέρυσι, τ 3ππο 66 μιδὲς Ἰϑουεασι 
δε Ἀρο]]οπίμαπι ςοηξας.. 

8 ἐς τὴν ἑαυτῷ ἐπιδημίαν Ἧ Υ ἴς ἜΡΙΝ 1π᾿ ὝΥΗ: ἢ 

Οἰγνηρίας ΟΟΧΤπορ εβ αέϊα, Μεγορεΐῃ ι ἤγαγε Ῥγαείβμείαρη 4)7:- 
γερέε. εϑὶ ΝΜ Ππεπὶ φυτοπι, ἀφ πλμπι, Βυϊαθ, Δηηϊ ἴῃ, αταεοίαπι 

) ιιοπτί αι 1 εἴ 0.67. 
Ἀρπιεπὶ 8ᾶ ἀς τε 

Π6 πιρίοιιπι 
ᾳ ἜΣ Χ τ 46. ϑεοφα- 
ἊΝ αιρῇ, ὅπ πα !ίαθα 

ἀποττι ν ]υοτῖτ, εἰς 

ντί » μασι Τοιιΐ, Οτϑθ- 

9 μον 

Νέεγοπε ς. 2: 
4ποαιις δῖπιϑ. ξεγῖαι ' 

1ο κιϑαρωδίαν] Ὁ κν ͵ 
Οπιπεθ.. ᾿ 

ΤῊ φάδιον ἊΝ ἄυμεφεν Ἂ ἐὴς ἜΝ τος ἀραβὲ Δ 
τΑπταπη, Ῥηρίϊατας,, ὥνο ΤῊΣ δον 
οδεϊπεβδητν, 4πδε ΣΝ 
ἀἰϊςῖτ, εὸ ΔΠΠαάίτυτ αἱ Ὡ ἰὰ 

12 ᾿Αμοιβίως ᾿διοτυππιβυας, ἀὐδν ὦ τ ΈΒΘΗΝ τ ςε- 
1εθτίτιπι ιιο ται Αἰτοσ εἰ φοδριιβν αἴτεν ἀπε υιΐοτ πιεπιῖ- 
εἰς Ατβεπᾶβις 6. ΧΗ. Ρ. ὅσ, Ὁ 

13. Τερπυῦ ] χὼι οπιπηπι ἐπ᾿ εαἰτῖς Πεη[ις λα! ρου αθασ. 

Ρίχας 

ΟῚ Ἴδαν 11ε 

ἰπ ΟἸγιπριὶς 

τι: πάντα, 

ἃ Ηἰίος ἐμ 

τὶ ἀε ἘΎ ἢ ΟΡ. ΥΤΙ, 

ἐδ 

ῷ 



ζω». 
᾿ 
᾿ 
᾿ 

1.0.-.7. ΑΡῬΟΙΓΠΙΌΝΙΙ 
ἐρίαυς ἔλα ἀϊδιιε ἴτὰ δοσυγαῖε ὀχργίππεγο. 
ἤμάεδε, νὰ εἰπηθᾶῦ.. τ ἔογτίς οχ ἱπιργοιο 
Ῥογίᾷ ἀδεγγεῖ 2 δαὶ ο]Α., ἰσερίτοιιε αι! (δςιις 
δάπηϊεταῦ : 4ιοά ΡοΥτῸ ἃ ἔπ ἃς ἸλοΠΠΔΠοΟυιπῚ 
ἀϊρηίταζο ταπταπη ἀοροπογαδιιουίτντ, φθαάμη (0 
τεδυσ ροπεῖο ἀςεδαΐ, πιιῇςογιτη γζθάος ἀς- 
οϑηίες,, ὃς ἔογα5 οἰγοιπηξογάπειιπι ἀρᾶΐ, 416 ΠῚ 
ἄοπι! ςοηἤάογο γε Ἀθρεπὶ ορογτεθαῦ, εγγαθ- 
46 ἃς πιαγὶβ ἕλία ἀϊρεηίαγο, ϑιηίαις, ὁ 
ΜΜεπίρρε, ἱγαροςαϊ ςοΠΊρίμγος πάει, ααϊ- 
Ὀτι5 οτίαιπι ἸΝΟΓΟΡ Ὁ Δ Πυ ΠΟΥ σρὶς. Οά 
ἰρίταγ ἢ. ἢ 4αἷ5 δογιπι, νδὶ Οςποιπαὶ δι το- 
ἱρβοπεῖς ρεγίομαπι σείηε, Θ τποαῖγο ἀθίεπς. 
Ρεγίοπα, απάπη {{Πππηττ,, [τὰ ΠαοΓΙς Οσ σα ραζι5, 
ντ 4115. ἡ! 46 ᾿πηρεγαγε να], ρεϊπορειησπε 
{εἰρίαπι εχιἢίπιεε εἤξ, ἀε εὸ πιὰ Παζπ65 4παο- 
(οὐ Νοπης ΠοΙ]εσογο ἱρή εγῖε οριιβ.. νεὶ 
ααυοσιπίας πιεάϊςδιοπῖσ., ποά πηεηίεπ» 
ἀειούραε ὶ 81 ἰρίβ γέγο Ῥυΐποερβ περοτία [πᾶ 
0 τεάπχογισ, νὰ τγαρίςιβ τ. ἀπτ μΙἢτίο,, νο- 
ςεἐπὶ αἤεέϊαης οἴάγαιτι, ὅς Εἴδι 
εππὶ γοογηηάδης, γε] ποη ταί 
ἄσπη,, ταῦ πια]ο τα θη ἀγίθπη [ἢ 
ντνογθογῖθι5 [ οσποχίαπιγοάάας δογιπη, 4μ- 
Ὅιι νεἰπρογος σοηβίτιτιις εἴς. ει! ἀο τηϊίοτίς. 
ΠοπηηΙθι15 ἀἸςο5 {Ὁ 14}1 Παρίτο Ποιηϊηῖ5 νἱ- Ὁ 
πφητθι5 ὁ Ογάθςῖς ροῦτο ἀπαΐοπὶ (δ ργδοθίτιι- 
ταπι ςοηίξς5 Μεπίρρε ΕΥΧΕΠΊΠΕ 16Π6 ΟΠΊΠΪΑ 
ναϊαηίςπι, δῇ (αῇ πῖνι εγοηοπὶ ἐς ΠΑΠᾺ 

Δ πενν (ι {πππρειβ ςοπῇά 4105 (ητΠΠῚ Εἰπ5 
ται ἔασεγα σοσπηπιγ: νίχας ἀο τ 115. (πἰς 
Ἐχρο δηίαγ: ργαξοίαγαπι γεγο ταπὶ Πα ]αττι, 
{τὰς να5. πὸ (ογιπι, 115 ροπηάεγε ᾿ἰσεαῦ: 
Πυδπη σγϑιία Ἰτε πὶ ργορίεῦ νχούος ἢ] αίσιις» 
{ππε ραίϊεγι, ἔσεά85 νοἱπριαίος οχ οὐπηϊ δας [ὰ- 
ΤΏ 1115 Νεγοῆς σοπαϊγεηίς: {πο ΠλΕ]τ46 ᾿ΓΕ ΠῚ 
δοςαίατοποθ {ΠΠῈ Πα(ΟΙπγαθ.., {{πΠὶ 4116. 

ΤΥΑΛΝΕΝΘΊῚ 103 
“ἤ ἽἼ “»“ , , 

ποδὸς. ἕτως ἐξακριξξν., ὡς δεδιέναι μήπῃ λά- 
« ἜΣ , δ ΕΥΔΛΟΝ ͵ δ 

9. ὡμαρτων ϑύρας", ἢ φολῆς, ἢ σκήπηρει ἑαυ- 
“ὌΝ Ν ΄ δ ᾽ ͵ ε 3. ᾿ν 

τϑ ἡ καὶ ΡῬωμώιων δτῶς ἐκπίπσηαιν, ὡς ὠντι Τῷ γ0- 

ΡΉ, ΝῊΝ ᾽ " ἊΣ 
μοϑεζεῖν νόμες ὥδειν "5, καὶ ὠγείρειν ἔξω ϑυρῶν ", 
φὰ γ ᾿ Χ -“ ͵ 

ὧν ἐισω᾿'χρὴ κωϑῆσϑαι τὸν βωσιλέω, χρηματί- 
ἐὼν » ἶ ͵ 4 

ζοντα ὑπὲρ γῆς καὶ ϑαλώτης. εἰσὶν, ὦ Μενίπ- 
Ά , ΟῚ λ ε λ ͵ 

πε; τραγῳδοὶ πλείως, ἧς ὃς Νερῶν ἑαυτὸν γροί- 
με: Υ -. δ Δ ἐὰν ͵ ἣΝ 

Φει. τί ἐν; ἐἰ τις ἀυτῶν, μετοὶ τὸν Οἰνόμαον [ἢ 
ὔ ᾽ Ἁ -“ 

τὸν Κρεσφόντην δ ἀπελθων τῇ ϑεότρε μεςὸς 
“ μὰ " « Κ ε 
ὅτω τῷ προσωπείς " γένοιτο» ὡς ἄρχειν μὲν ἐτέ- 

΄. , Δ, ᾿᾿ ε -" 

ρὼν βέλεσιϑαι» τύραννον δὲ ἀυτὸν ἡγεῖσιϑαι. τί 
δ λυ ῬΔΟῪ ἡ " , -“ 

καὶ φήσεις τϑτον ; ὠρ᾿ ἐν ἐλλεδέρῳ δεῖ, καὶ 
.} Ν "“ ᾽ 

φΦωρμωκοποσίας, ὁπόση τῶἕς νἕς ἐκκαϑ αΐρει; 
᾽ ᾽ ε ͵ " 

εἰδ᾽ ἀυτὸς ὃ τυρωννεύων ἐς τρωγωδὲς καὶ τεχνί-. - ή 
Ἶ, ς “2 “ 

τας" τὰ πράγμωτώ, ἑωυτῷ ἄγοι ν᾽ λεαΐγων τὴν 
ἃ Ν “΄ οΝ Ν 

φωνὴν: καὶ δεδιὼς τὸν Ἡλέῖον ἢ τὸν Δελῴον", ἢ 
᾿ Α, “ “ “Ἃ ε ͵ 

μὴ δεδιὼς μὲν, κοικῶς δὲ ἕτως τἰουκρανόμιενος 
ε οὐδόν Ὶ ε 7 

τὴν ἑωυτξ τέχνην. ὡς μωςιγώσεσϑιαι νομί. 
Ν Ἔν 5 Ν τ ᾿ 

ζειν πρὸς τύτων. ὧν ἄυτος ἀρχεῖν τέτακται, τί 
ί ᾽ ͵ὔ " ΕΠ δι , 

τὲς κακοδαίμογως ἀνθρώπεξ ἐρέὶς ὑπὸ τοιότῳ 
͵ὕ - »" Ὰ ει 

κωϑώρματι ζῶντας; τοῖς δὲ Ελλησι τίνα ἡγῇ» ὥ 
͵ , ἣν Μένιππε; πότερώ Ξέρξην κατωπιμπράντω ἣ Νέ- 

ὍΝ ᾽ δ.» ΄ δι Ἀν δ ἃ τ. 
ρώνω φδοντω ; εἰ γεὶρρ ἐνθυμηθείης τὴν εἰγοροὶν οἣν ἐς 

ΚΑ Ὺ ἢ δὶ Ἧ 7 Ἀγ. “ -“ 
τες ἐκεῖνε ὠδοὺς ξυμζφέρεσι: κα ὡς ἐξωθξνται τῶν 

ὁ ὦ ξ ἈΠ 4.γν, ὴ ΄ ΝΣ ἈΝ “-“ Ἀ 2 
οἰκιῶν" καὶ ἐκεζεσι σπεδαίων ἐδὲν, ἢ σκεῦος, ἢ ἀνγ.-- 

ΕΛ να ΡΡΉΝ π δαθθῸ γώποδον οἰυτοῖς πεπᾶσίαι "“- περὶ γυναίοις τε, 
« ᾿Ὶ 2. ὦ ΦΊΔΙ 

καὶ πωισὶν ὡς δεινὰ πείσονται, πος ἐπιῤῥήτες 
ς ἃ ͵ ᾿ ᾽ ͵ὔ ΒΡ 

ἡδονὰς ἐξ ὡπώσης οἰκίας ἐκλέγοντος τῷ Νέρω-- 
Ὡ ε ᾿ ͵ 5 ᾿ 

γος" δίκουι τε ὡς πρλλαὶ ἀναφφύσενται, καὶ τὰς 

Τάσις ετἴαπι ἔεοϊς 54 ογαπὶ σοά, [μι] δα] πη. 4.1 τάπιεπὶ οασ 
πέρπε ὕτὸ Τερπνὰ το οτρίετῖς πο νἱἄθο, ΤΈηρηο ἐπὶ πὶ πη8-- 
φοἰῆγο δὰ οἴτμαγαπι σάπεῖς αἰ άίοις Νότο νἱά, ϑιεῖοη, Νε- 
ΣθΠ. ς, 20. Σ 

14. Κρέοντος καὶ Οἰδίποδος ἡ Οεάβίρτνα Ὑγν4ΡΡΏῊ 7 ζεἴε- 
Ῥεγτγίπιαπι ϑορῆο οἱ 5 τγασοεάί4πι, Νεγόπεπι γεργαθίθητα!ς. 
ἴηπυῖς», 40 ἃ ἃς διιείοπ, τοίατιγ ΝΝεγοπς ς.Σ21ν αι ὃς Δ1145 ΕΔ- 

᾿Βυῖ45 δ εο ἀεςαπιδῖᾶϑ πιεπιογᾶϊ. ᾿ ᾿ 
ἃς ὡμαρτον θύρας} ΠοπΠΊΡΕ ἴγε5 ογδηῦ ἵπ ἴσοπα ἴδπιιᾶα, 
πιεάϊα εγατγερία,, νὉὶ νεγ Δ 8 πειῦ ΟΠΊΠΕ5 1 ἦι ΡΥΙπιᾶ5 ἔλ- 
υἷδε Ρατεβ ἀρεγεηῖ: ἀδχίογα ογαῖ σε] 14 εἴιι5. 411 Γεσππάδ5 

ἀρογεῖ: ἰβθια ρετίοπας μαθεῦ δι τεπι! ΠΠΠπ|85 5 νὲ ἀοςεητ ρας 
ἢπι νεΐεγες αγαπιπιδεῖοι ςοηξ, Βυϊθδηρβγ, ἀς Ὑμεδετγ. ],1, ς.17. 

16 ἀντὶ τῷ νομοϑετεῖν γόμες ἄδειν ) Βριιτάπι ἱπ ἀϊξξίοης, ἱπ 
ψεγποπε,ντ ροτιι Πηι5» {πε τὶ ἤππγ15 σοηδτί. 

17 ἀγείρειν ἔξω ϑυρῶν] τεϊοραυιπηι5 φιλοσοφεῖν ὃζ τε[πῖτυ-- 
τι ἀγείρειν 410 τη ςοα 4. [ιἴ5 [8 ἱπιιεπη{ε ΜΟτθΙ]5 ἱπάϊςα- 
21, ἔς επΐπὶ πο05 οεἶᾶπι ἴῃ ντδιηδῖε ἱπιιεηίπηι5. ϑὲς ὅς ἱπᾷ, 

ΤΟ. 9.ν0Χ 1ῃλ ἀς τραγῳδίας ὑποκριτῇ νίγρϑίατ. . 

ιϑ πὰ τὸν Ὀνόμαον ἢ τὸν Κρεσφόντηνἢ ντγάημε ἘπτΙρὶ ἀϊ5 
ἵγαρος ϊα νἱά, Μευτγῇ, ἀς Επτιρίάς ρ,109. δζ "2. 

Ἰηξγεσυς 15 ἀἐ 115,4 1105 Γ65 4|16118 ΡΕΠΊτιΙ5 οςουρϑιεγιτῆς με- 

ὃν Ολυμπιώθων ἴαρταᾳ αἰχίτ ς4ρ. 14. 4118 τλοθο. 
20 τεχνίτας Ἴνοχ εἷος δδίοιετε ροῆτᾶ Ρργο 115, υΐ νυΐρο 

Διονύσε τεχνίταε ἀνιάϊιης ) ῥἠμγίοντες [οἰϊ σεῖς , Οτᾶθοῖϑ ἐσ νο- 
φατὶ) ιιοκ δ φη) Γῆς ἱαρειδεις Ὀγάρνκτ τερταοςπιάγεητωγ ) ἴῃ 

19 μεξὸς ὅτω τῷ προσωπείε 1 Βεηι5 Ιοαιεπαϊ ποτο ποπ 

ΒΑςοδί μοποτοπ. ΤῈ ἴἴϊ5 ΟΕΠΠυ5 ΧΧ, 4, νδὶ ςοπιοοαῖς 
τγασος αἷς ὅς εἰ οἰπιθιι5 ποπιϊπατὶς ἀϊίοτις 2 Ζέπης αττῆςες 
Οτᾶθος Δρρε] τὶ τὸς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίτας αἷς, Ἐὸδ ὅς 
ΡΙΊαν, Ἰοοιι5 ρογείπες Οὐ 46}. οππ, Διὸὼ τί τες περὶ τὸν Διόνυσον 
τεχνίτας ἱσρίωνας Ρωμαῖοι καλόσι; νἱάς δὰ εἰπὶ Οοιπὶ ποταΐα 
Βοχβοϊπίο, δΔιονυσοκόλαχας νοςας Ατἱῆοι, ἈΒοζοσ, ΠΣ, 
4111 τάπιεη 609 τεχνιτῶν ποπιθα ἢδὶ νεηάίοαγς δἵζ, Δεχαα 
εοννεέ πος ΡΠ] οἰἶγατι ἰοςο, ἴτὰ ἀραιὰ Πιοἀοτιιπι ϑις,αυσαπε 
ΧΑ. 40 ίο! το ἱποπιϊπαητιτ, Αντίγωνος προσχειρισιμενος ὦ- 

γῶνα μέγαν πάντοτε Αϑλητάς τέ κρὴ ΤΕΧΝΙΤΑΣ --- ἡ- 
ϑεοίκει. ΄ " 

21 τὸν Ἠλεῖον ἢ τὸν Δελφὸν 1 νἱά, {᾿ δὰ μος ςΔρ. ποι, 2, 
Ῥείρβηρενετο δα ἀΐτ, παπὶ Πείρῥογηρε Ῥγτμῖ! [4] γἱπ χυΐδας 
1τίἀοπὶ σοτταυς Νογο,, νὰ Εἰεογιπι ΟἹ πηρὶϊ. 

21 τὴν ἑαυτῷ τέχνην 1 ἷ. ὁ. ἀτίοπι ἀπιρογαηαϊ, 
23 ὡς μαςιγώσεσϑαε ] ἴῃ νυἱρᾶτῖς ἱπίδτταπι μὴ οπιῇ, 
24. πεπάσϑω, Ἱ νετὶ [πιὰ ̓ςξϊῖο., ἡμᾶπι ἴῃ πτᾶτρ. φημ 

εχ Μϑ85. ἐχδιδιιογασ Μογε!, ΝὰπΠι ἴπ τεχτι ΑἸάΐπαπι εχ- 
φγοῆεγατ, 4086 βαθεῖ πεπρῶσϑα.. Ἠείνοϊίο πεπῶσϑα, εἰξ 
κεκ]ησϑαι: δι αρυὰ Αὐῆορα, Απῖ, Ρ. 586. Στράτων ὑφαντο- 
δίνητος ἔσϑος ἀπέπαταε. ΨΌϊ 5. Πο] Δ πίπαται κέχτηται. δὶς 
ἴῃ ερίρτ. νεῖ, δριια ϑι1644π|: 

-- πέπατο γὰρ αὶ μίγκ " 
τῶῦτο᾽ χληρίν -- -- ἢ 

Εἰάεπι δυάδες: πολυπώμμων ὁ πολὺ κερτημίνος, δί πῷ 
κτῶμαῃ 

ΒΡ μὲν 
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μὲν ἄλλως ἕω,, τὼς δὲ ἐ ἐπὶ τοῖς ὈΑΡτόμε, 5. καὶ 

ΡεῚς δωὶς" ὃ ἤλϑες ἀκροασόμενος Μερένες, 

ἤ ἢ σαρῆσϑα μὲν, ῥωϑύμως δὲ ἠκροῶ; ἐγέλας» 

ἐκ ἐκρύτησως ἐκ ἔϑυσας ὑ ὑπὲρ τῆς φωνῆς » ἵγώ 

πυϑῶδε λαμπροτέραν" “ ἔλϑοι: πολλωΐ σοι δό-. 

ζῶσι τῶν ὠτῶν “᾿Ιλιάδες ἥδ τὰς Ἑλληνας εἶνε. 

τὸ γοὶρ ον αν Φὸν σϑμὸν, ἢ η8 Ἰπϑῆν 

σέσϑαι, τέμνετωι δὲ, ὡς Φασι, γῦν, πόλωι πρᾶ- 

μαώϑον ἢ, Θεξ φήναντος. ιττῦ 

ἐλλ᾽ μοι γε» ἔφη , ὦ Ἀπολλώγιε, τὸ περὶ τὴν 

τστλαῦῶν ὃν ὁ Δάμις, 

τρμὴν ἔργον ἀπσερζυενεν 9. δοκεῖ τῶ Νέρωνος 

πάντω. ἡ χρ διάνοιω, τος ὡς μεγάλῃ: δοκεῖ 

μὲν» ἔφη: κεμοὶ; ὦ Δάμι. τὸ δὲ ἀτελὲς ὠυ- 

τῆς διωξάλλει ἀυτὸν, ὡς ὀτελῆ μὲν ̓ ἄδοντα " 

ἀτελῆ δὲ ἐς τὰ τοῦ τοι ἄπ εἰνωλεγόμενος 

ἐπωινῶ" ̓ τὸν ἔνλῥα, ὧχ ὅτι τὸν Ἑλλήσποντον 

ἔζευξεν. ὠλλ᾽ ὅ ὅτι διεξη ΠΝ ΚΌΡΑ δὲ ὅτε 

πλευσξμενον διοὶ τῷ ισϑιν8. ὁ ὁρῶ; ὅτε ἐς τέρμω 

τῆς ὀρυχῆς ἥξοντω. δοκεῖ δέ μοι καὶ φόδε με- ἃ (οάϊοπαὶ ( 

«ὃς ἀναχωρήσειν " τῆς Ἑλλώδος » εἰ μὴ ἢ ὠλήϑειω 
.. ἢ 

ἀπολωλεν. λ ,. 

ἈΑφικμώε δὲ τινος ἐς Τἀάδειρω μετὸὶ ταῦτω:» 

τῶν τὲς ταχεὶς διοϑ' ἐόντων δρόμνες, καὶ κελέυ-. 

οντος ἐυωγγέλιω ϑύειν, τρλσολυμπιονίκην ' Νέ- 

δα ἄδογτας., τὰ μὲν ἐπῶνς ΠΩΣ τῆς γίκης» 

καὶ ὁ ὅτι ἐν Αρκαδίο" τίς Ἐ} ἀγωὼν ἐυδόκιμος, ἐ ε-- 

πεδὴ, ὡς πον, ἐς ταὶ Ἑλλήνων σπέυδεωσιν. αἱ δὲ" 

πόλεις αἱ ΠΧ, τοῖς Γαδείροις, ἕ ὅτε ἐγίγνω.-. 

το { 2 4 δ 

Δ ΟΝ γ1ι ἔϊη τα "ολύμπιωῳ ᾽ ἐὸ οτι ὠὐγῶώωνιο.» ἤ 

" Ν ΝΑ 5,.᾽ Τὰ Ἵ ᾽ ΝΡ. . ᾽ 
οἔγων. εδὲ εῷ ὅτῳ Θύςσιν. ὠλλὰ ἀπήγοντο ες 
ες,» 5 ,ὕ ͵ ΕΣ ἢ -“ 

γελοίες δόξας. πολὲμδ γίκην᾽ ἡγδμενοι ταῦτω : 
ὙΡΘΜΕΝ, ἀξ τ, ξ Ἂν , ͵΄ 

καὶ οτὶ ΟἾΝερῶν ἡρήκοι τιγὰς ἀνϑρώπες ολυμπίδς" 

ῬΡΗΙΘ ΘΑ ΤΩΙ 

᾿ ὈΡΡΓΪΠΊΟΓ Ὁ. 

ΠῈ ΥΓΤΊΡΑ ΕΑ. 
ππης ἃ Π16 ΡΥΔΕΓΕΓΠΑ ΓΘΠΔΔ6., {πὶ ΟὉ τΠοὰ- 
ττὰ δὲ φαπίηπι οἴμ5 : πο νΘηΙΠῚ ἀπάϊπιτη Ν6- 
ΓΟΠΟΠῚ. 81 γοΠΙΠῚ αι άσπι. (δ Πορ]Πσοηζογ 
ἀμά!α! ἢ. ΕΙΠΠΙ,, ποι ρίδαβῆ!., ποη ΡΓΟ ἱρί! ιι5 
νοῦς ίλογα ΚΈΓΟΝ γῇ οἰατίον 1} ἐχ Ργίῃο γο- 
οἄϊγοε: [Πδλεο Ἰπηματη {Π σομίογο5 1 πιαϊίας 
αἰδὶ νι ἀοδιιηίηγ πηϊθείαγιιπη ΠΙαάθς Θταεςός 

Νάπιαιις, 4ιοά ΠΠππας [οαϊ- 
᾿επάιις, ζεφνή πιὸ ποη [οάϊεπάιις, ἰᾶπι ἐ- 
Πἰπῖ 5. νὰ ΔΠ610 . “[οάϊειν ̓  ἰλππρήδοιν ψΙάϊ 

ὶ Ἀείροπάομς. ἰρίτις 
ΤΑτηΐ5.», ΓΙ νογο, Ἰπαιῖς,, ὁ Αρο]οηὶ, [ρα - 
Πα] {ΠΠπ|πῈ} Ῥιὸ βοίταπὶ ἸΝογοηῖβ. Ἐχςο]ογε . 
ΟΡεΓδ: νἹ ἀθταγε ομηηῖα, ες. ἐπἰπιὶ ἡμπαπὶ 
πιλρηιπη πος [Δι τι1ι. [κὰ δὲ ΓΆΪΠΙ, ο Πλαπ, 
νἱάοταν οἰπαιίερας ΑΡΟ]]οηΐμ5.. Ἄτμος, ιοᾷ 
ΠΟΙ ιν υοι εἰ, ἀεάεοι 111 ον γε 4}}11π7- 
Ρεγίβέϊε σαπαΐ, Ἱπιρου οξ Ὁαϊατ, ἡ Χεγχίς 
αυίάδιη σε γορείεπδ, γον ΜΉΝ, (οἴεθὸ. 
ποη 404 ροηῖα ἱπήσεγα ἱπῇιτας., (ε4 παίᾳ 

ἀμαπη ρεγ ΠΗι 

ΤΟ. 

᾿ΠΑΠΙ Δ ΓΠΓΗ ΠῚ ν]άθο, πὲς 
᾿Ρογαρηξαγιπι, ὙΊάδανς 

4ΌΟΔῈ6 πῃ] ΡΙΘηπ5 τἰπΊοτ!α α Ογαθοία ἀ το Γ-. 
ἴαγιιδ, ΠΗ Ὧπο Ἀμμ] ταδὶ γογΙΓΑτῖς ἤρου, 

ἴοι 

3 

(Ὁ πε τ ὕσταμι Αἰϊαμῖς ςΕἶε- Πμρ.Υ 
τἰόγαπα ἼΩΝ Ξβ δ οαϊςοης νὲ Οὗ ἔδιι- 

. ἥππὶ παπεμημη. ὦ τεῦ ΟἰἸγηι- 
ΡΗ͂Σ νἹΠογοπλ ΝΟ Ῥγαγθηῖ5 Οϑαϊτα- 

πιεῃ, ς νεῖ αἰἶχι. ὀοτῖν ἢι- 
(ετογὰς ψΕΓῸ ἀροϑος Οδάϊ- Ἢ 

Ῥιις νἱοῖπδε πος υϊά οἤξης ΟἸγιηρία ἱπιοΠρο- 
6151 1ΠΊ ΔΉ. 

Ὁαηΐ, πος αι! ςοτταπηοη ἤε δας ΔσΟΠ,ΠΘ 616 (ιι- 
15 τοὶ σι 01 {που ]Πςαηάμπη. 564 1η τ αϊςιι-. 
Ἰοβ ἐφιθηεγο ουγογαϑ, δε Πςαπι αιδη ἄδηγ: νιῶο- 
τίατι 111.π| εΠ8 ἁιθοἰτταητος, δὲ Νεγοπαπιρορι- 
Ιος φιοίάαπη, αι ΟἸγπιριὶ ρρεἰἸαγθητος νἹοῆς, 

25 τὰς δὲ ἱπὶ ταρβθβηθνν ἢ, γε σρῃῇτγι δεῖοπι ἀταμς τοι 
αἄσο οταιίοηϊ σοπίξες ἱπτορτίταθ ), αἷς {δ᾽ πτε]]!ρεπάτιπι » 
φοἀ ἤιρτα ροΐτηπι ἐκ ὑθυμηϑείης » ὅς ἢς ἀεπιηπι Ραμ]ο 
ΡΟΙ οομάϊείογεερ [Ἐ Φαϊταν εθ»βοἰμΠο πολλωΐ σοι δόξεσι δῖς, 

ἈΠ λαμπροτέρω 1 ἀε βοοῦ νατρδιιπι εἴα πὶ ἴΠ νἱτῖ5 ̓ 80ρῖ- 

ἤτυπι ἱπιιοπίαϑ, ντ ἰη ζ4γο» δὶ ὠπαγγέλ λεῖν λούβισρῷ φωνῇ. 
ὙΑ]15.. σὲ 4181 ποτάτιπα λευκὴ φωνὴ ἀἰοίτατ ), ὃς Ορροῃηίτιις 
μελαίνη. Νεπιρε νὰ ϑεχίο Ἐπιρίτίςο ΟΡ [Ὀτιιδειπι 8 τ Μιυῇ- 

ζ05 Ρ, 133. ποη δα Ζπέξας [επΐσπι ταπεππι {εἀ Δα βέφρ αι0-, 
41 ρετγιίπεπεία γοοαθυ8 δὰ ϑοφοῦ τγάποατας {πμτν νν {τ΄ 
Ἰῖςος φιεπιδάιποάππι ἀουζα νο] ΒΡ τΆ 015) ἰτὰ “ἰϑα ἀποααε, (ρέεγι- 
ἐἰάα, β ἀϊςοτγετατι 

27 τῶ, ὠτῶν 1 ἴτὰ τε[ογ! δες ἀυι5 ἴϑμτι εχ ̓σοηϊεξξιγα, ἄτη 
εηΐπι ε0 ἴφηι ποῆτο ἱ ἴα νῆι. ϑ8ις Νόγιδθ εχ ςοτροτῖς ἵπῆγ- 
πιϊϊατα γνώμην μεςὴν της εἴτε αἷτ 10. ὙΠ. ςαρ. 7. {εξδ, γον 
ϑεατῶν ἰερεῦδτιγ ἰη να] ρατῖς ποῖ ἈΜΠΠστα, δὶς [βαἤιπιὶ Βὰ- 
θεθδς. 

28 τὸ γὼρ τετμήσεσϑαι ----- πιόλοι ἀρ ἧρχα 1:8. 
ΙΝ. ς. 23. νηᾶς ἔλοϊϊς εἢ μδες ἘΧρ ιοατο. 

29 ὑπερφρονεῖν } ἐχοοίϊεγε νεττὶ.. ΨῸχ εἰεραητεῦ «τᾶ πβίατᾷ 
αᾷἰαν φιοὰ οχοο τ, ὅς ρτας οαρτοτῖς [ο[8 Ἔχτο [τ σας γο- 

ἡ τίοτεπι π8ης Ιεϑοπεπι ΡΟ) φιιᾶπι. ςΟαϊςῖ9 ΨΊΡίη. ὃς ῬΑΪα- 
τίη, 4ὺϊ ἰβαδοητ ὑπερφωνεῖν. 

30 ἐτελῇ μιὲν ἄϑοντα ] νΟΧ επίπι Νόγοηΐ πθη πίπιῖς ργαε- 
εἷἶαγᾳ, [εἀ εχίριια ὅς βεδ4., νε εἰ αριιὰ ϑιξίοπ, ἱπ Νδίοπε. 
ς8ρ. 10. ἃς ἴῃ δά [οτῖρτο Γλισίαπο 12], ἐς Νεγοη, Ρ.104.2. ά- 
4ε ὅς Πίοπεπι ὅς ποίτιιπι Πιρτὰ ς. 44. 

31. ἀνωλεγόμενες ἐπαινῶ 1 {{ππὴπ Οτα  ΠΕΠῚ ΝΕ ΡτιπιῚ ὉΠΊΠ65 
Μ85. ρχοβᾷπε." 1π εἀϊτῖϑ εἰ ἐπαινῶ ὠναλεγόμενος. 

3: Φόξε μεφὸς ἀναχωρήσειν ] )έενμσ τρεῖτε ἀῃεπι Ἰρῇ Ηδ- 
1ππ|5 ΠΡ οστιϑ ἔδοῖτ., σΟὨΙ ΓΑΙ Π65 ξογπημλτὶ σοπίγα εἰπὶ ἐϊ- 
ςεη5. νἱ 4, Ὁΐο 115. 1 ΧΠΠ. Ρ. 712. Ἐϊςειτα Ῥδυ]ο ΡοΙ, ἅμπι 
τοάϊτγοει Ἀοιπδπι, ΝοαρΟΙ Πρ Πδης ἀθ ποιῖς ἰῃ ΘΔΠΠα πιοτὶ- 
Ῥμ5γ, 8ᾷτοτε ΤΙΡΤΤΕΝ τε[οἰτ, ν1 4. διοτοπ. Νετοπ. ς, 46. 

ΟΑΡ, ΨΊΤΙ, ΤὙ τρισολυμπιονίκην ] νὲ 4 τγὰροοήΐα 8 
οἰτβαγα νι ο ες, νε Ηπ, παι ςαρὶ τς ἱπάϊτξατιτ, πος ποῃ 
ΘΕΓΓΗΠῚ Ἐπ νι εξ ρει διυείοη. ἱπ Νετοη. ς, 24. 

2 ἐν Ἀρκαδίᾳ ] εαυξάςπι ΕΠ1ΔΙ, ἴῃ απ ΟἸγπιρία εἴξ, δὉ 
Οτίεηῖε σοπεριια “γραῖα, ΡΑτίεπη τα πιθη “γοφάϊαε ἰ ἀΐςας 
ποη νἰἄεο : π|]}1π|ἰβίτιγ εἰς ἰερὶ ἐν Ολυμπίῳ. Ὁ 

8 νίκην ] ἢς ςοὐ.  Διίσδη, γτδίπ. ἄς Ψτατῖε!, τα εἴδπι ἐπηεη- 
ἀλμεγας Ογαγογιο ὅς ϑαϊπιαί, ἘσΙτὶ μΒάθςητ δύκην, 

; Τρ 

» 

ἦ; 

ποῦ; 



Όμρ. ΙΧ. Ἡ, 

᾿ς ἢ γοία5, παίει "10 ποπηΐ 

νι ϑδιριο, ἈΡΟΊΚΟΝΙῚ 
ΤΡ ἐπίπὶ πἀσοααάϊαηη, αὐέςιἐπατο  ἀουιηι ἐὲν- 
τάυηϊπα Πα στη νΔεταπ., ὃ 
ΤΣ Ὁ Τ᾿ ί Ὑ δὐ, τ 

ΚΠ ρα] πῇθιι ᾿ρ ειγ)ίοα νογΓΟ Βαδεῖςα ργουίη- 
146 οἸαἶταϑ 1) 40 Εἰ βτιοπς αἰ 4 Οδαεηϊῇς. 

Ἰδυλῖβ πάγγατ, αιοά νι Πἰς πόήϊιε γε βολγη ἀ1- 
Βημπι ΕΧΙΠΙ πιο Νεπτρε ουπν ἀθπτιάδτη οἰαῖτα» 
τὸϑ Οὐ νἱξξουαϑίβογ βοάγοησ, παπιηιε ἃς Ργεν- 
(ας Ἰηζογθα Πιθγδηῖ παητίαζαο 5 Ηἰ ΒΓ ηυϊάαπι, 
41] σαι Νογοης φογίαγὸ δοϊμεγαῖ, ναραδιιπ» 
ἄτι ΗΠ ραπίας οἰυίτατος ΟὈΙδάΓ. ΑΥΖῈΟ ἴ5 ατίς [8 
γτεΠ5 ἰαιάσπι ἀριμή εος,, 4. γΐπιις Βαγθατὶ εἰἃ 

' ΘΑΤΥΝ κενττνν δὺ πος! ρΡίπη αι 4ἐπὶ ρτί- 
ΓΠΠΠῚ 7 ΠΟ δ( Πομηϊηθς5 νεηδγαῖ, 4] τγασοῦ- 
ας Π Πα τ δι τ πογαπς : ἀείῃ Ζαρα Νογο- 
ὯΪ5. σΔητης ἀσσίγαία γείεγγε [8 ἀΐξογοι. [5 ἰρι- 
τιν ἩΠρα]Ιπ νεπίθης , πιδίαπι Ὁπηηΐθι15 ἱποί- 
πε, δείδιη ἀππὶ ΠΙοπείαπη ἱπ ἔσεπα απογεῖ σαπα 
Πηγαχίπης : νἱἀοπίςίαιε Ποπηΐπές ἱρ[πππὶ ταπι 
αἶτε ργαά!θηΐθηη, ὅς πὶ ναίξε Ηϊαηΐετη, ουπατ- 
5 1Ἰξειπὶ ΠΠΠ Οητό τη ἰδπη αἰ 

ΠῚ 
ἀΠΓΟΠῚ νΟςοη ΔιτΟ  οης ἀϊάι ὅϊο οτὲ εἰαπγαιε 
σείᾶπι ςοορίῇξε, ρους ἔαρα ἀΠ]αρῇ (ππτ., 
461] 4 ἀδεπιοης αἰ ιο εἰἴεπε ἐχίεγπαῖῖ. Τὰ- 
4δϑ εῃϊΠῈ ογδητ πηογος Πππᾶς Παδίταητίαπι Βατ- 
Ῥαγογιπη, αάθῸ Ππιρ ςος } 
φοιῴχοντο γ᾿ ὧσ' τε ἮΝ 

᾿ 

νὼ 

Ῥτουϊηςίδε ργοςυγαῖογ 
βερίτις ἈροΙΙοπΐ απιδίγος σοηποτ Ποποπι9 
βάγαπι ἱπουάατη ἢ] Αἴ ἀρραγίζαγαιτι ςοπ: 
ὉΟΓΙΔΕΙΟΠεπὶ ἤπατπὶ ἴϊ5.,, χαΐ ΡΠ] ΟΡ ας ποι 
ἄλτεης ὁρεγα, ΝΙΠΠΟΠγπαβίδητεπ {Π6 Ἰη- 
ἢλθας πος ἱρίιπι ρεῖςπάο. (πιηις Υἱῖ 
Ἐἢξ δοπιις ἀϊςογοειν, ὅς Νέγοηϊς πυϊπήεῖς ἐπ 
ἔφης, ἐρ᾿ ΠοΪδηη δά ΠΠΠαπὶ (ςτίρῇς ἈΡοϊοπίις, 

- Ὁ Οαά65 νεηίγει, {|| νότον οὐππὶ τπαρ!ἶγα- 
τὰς ἔτι ομη ο, οὐιπὶ ραιιοῖς ΠῚ πιαχίτης πὸ- 
(οΠαγ ς νεπῖτ. Οὐ γεγο (αἸαΐς πλμτιο ἀϊ- 
ἐϊὰ διδιτ πε γοπιοείς ἱπτογ [δ ξιοτίης ςο]ο- 
Ομ, Ποπηοποιιτ, ϑιυιριςατυγτατποη ΓΑ ΠΉΪ5, 

᾿ ἈΠΟ ΝΟγοΠο ΠῚ 105. σοπίρίγαῇδ : ττίάιι- 
ΠῚ εηΐηι (δογοεῖς σΟἸ ΠΟ 15 νΌι ἱπιρεπαϊῇεης, 
11Π|ς χυϊάθπι ἀρητ, ΑΡο]]οηίυπι ἀπΊρΙθχας : 
Πὶς νοῦο, τὰ νας αἰχίε, ὃς νἹπάϊςῖς νἱης τηὸ- 
ἵποῦ. ΟΠ πος αὐζοτη {1 νος θαι Νείηρς 
Δάπονις Νεγοπαπη, ἰπ Αςἢαΐα τγασὶςῖς πεῖς 
δὲς [παι σεηίοπι, Ηοίρεγίαβ σθηζτος [Ὁ] οἰταῇὲ 
ἀἰοίταγ ΝΊπάοχ, (νἱγ ταπηρεῦε ἸΔοῆξις Πάε5,ιιῖ- 

ΤΥΑΝΈΕΈΝΘΕΙ 5. τοῦ 

ἔδὲ τρωγῳδίας ποτὲ, ἢ κιθωρωδίας ϑεωταὴ ἐγε. 
γγόνεσαν. ' 

1. γὲν οἰκδντας τοὶ Ἰσπολὼ, πέλις δὲ κά. 
κείνη Βωιτικὴ» Φησὶν ὁ Δώμις πωϑν τι πρὸς 

τρωγωδίως ιτωνκριτήν, Η κοῤμιὲ ἄξιον ἐπιμνη- 
Ἀνὰ ἵ Ὁ“ Ἃ ᾿ σϑῆνωι, ϑυξσῶν γερ τῶν πόλεων ϑαμὲ ἐπὶ 

- ᾿ ε νυ ταὶς νίκος, ἐπειδὴ καὶ αἱ Ππυϑικαὴὶ ἤδῃ ἀπήγ- 
, ε ᾿ » γέλλοντο; τρωγῳδίας ἰυσοκρατής, τῶν εἰς οἰξις.-ς 

,.}) Π ͵ » ) 9“. ΤῸΝ μένων ἀνταγωνίζεσιϑαι τῷ Νέρωνι, ἐπήει τος 
͵ “- ͵ ἐσπερίεις πόλεις εἰγείρων. καὶ, τῇ τέχνῃ χρώμενος, 

-“ ἢ “ »" ἠυδοκίμει παρὰ τοῖς ἥτιον Βωρξάροις πρῶτον 
. δὲ 3 ν λ ω».--. δ ω Ν ,ὔ μεν δὲ ὥυτο τὸ ἥκειν παρ᾿ ἀνθρῶπες ; οἱ μήπω 

΄ », ὙΠ ἕνα Ὰ Ν , 
τρωγωδίως ἠκξσων" εἰτ' ἐπειδὴ τὰς Νέρωνος με- 

Ω »“νΨ τ 

λῳδίας ὠκολξῶν ἔφασκε. παρελϑῶν δὲ ἐς τὸ 
᾿ κ -“ δ Ἰσπολώ Φὀξερὸς μὲν ἀυτοῖς ἐφαίνετο, καὶ ὃν ἐ- 

ΓΒ," “» -:ν εν σιώπα χρόνον ἐπί τῆς σκηγηξζ' καὶ ὁρῶντες ὃ: ἀν-. 
δ ᾿ ᾽ ᾿ ͵7 ͵ ϑρώποι βωδίζοντα μὲν ἀυτὸν μέγω, κεχηνότα, 

»“» ᾿ »Ὃ ᾽ “ « » δὲ τοσξτον, ἐζρεςῶτω δὲ ὀκρίξωσιν ὅτως ὑψηλοῖς, 
, Υ ὙῊν τ᾿ δ 9 ΑΥΔ} 7 ᾽ » 

τερωτώδὴ δὲ τὰ περὶ ἀυτὸν ἐσθήμωτω, ἐκ ἄφο- 
. »" 7ὔ ᾽ ΝΣ 7 δοι ἤσαν τὸ σχήματος. ἐπεὶ δὲ ἐξώρωξς τὴν φω- 

Υ Ὶ Α Ν Ἂ ΚΣ -“ νὴν» καὶ κεχανὼς' ἐῷϑεγξατο, φυγῇ οἱ πλεῖ. 

ΩΝ .- ΓΥ͂ω, 

Ὕ ᾿ ᾿ “ Δ ἡ “ ͵ ,ὕ ὑπ ὃ δαίμονος ἐμδροντηϑέμες. τοιωῦτω μὲν ἤϑη τῶν ταύτῃ Βωρξώρων, καὶ 
᾿ “ Ν ᾿ 

νὰ 

δ κυ δὲ ποιωμένε τῷ τὴν 'Βαιτικὴν ἐπιτρὸ- 
πένοντος ἐς ξυνδσίων τῷ ΑΞ ολλωνίῳ ἐλϑεῖν, ̓  

μὲν, ἀηδεῖς, ἔφη: τὰς ξυνεσίας τοὺς ἑαυτῶι Ὰ 

νεσιϑαι τοῖς μὴ φιλοσοζξσιν.. ὁ δὲ προσέκειτο 

ΔΩ τῶτο. ἐπεὶ δὲ Χρησός τε εἶναι ἐλέγετο, 

καὶ διαξεδλημένος πρὸς τεὸς Νέρωνος μέρες, γράί- 

Φει πρὸς υτὸν. ἐπισολὴν ὁ Απολλώνιος, ἵν᾽ ἐς 

τὰ Γάδειρα ἔλϑοι. ὃ δὲ, ὠφελῶν τὸν τὴς ὥρχῆς 

ὄγκον, ζὺν ὀλίγοις, καὶ ἑωυτῷ ἐπιτηδειοτότοις, 

ἤλϑεν. ἀσπασάμενοι δὲ ἀλλήλες,, καὶ μέτα. 

φησώμενοι τὲς παρέντας, δ, τι μὲν διελέχϑη. 

σαν ἐδεὶς οἶδε. τεκμαίρεται δὲ ἃ Δώμις ἐπὶ 

Νέρωνο ξυμξῆναι σφᾶς. τδιῶν γὰρ ἡμερῶν ἰδία 

σπεδασαντες, ὁ μὲν ἐπύει, περιδαλῶν τὸν 

Ἀπολλώνιον, ὃ δὲ, ἔρῥωσο, ἔφη, καὶ μέμνησο 

Βένδικος. τί δὲ τῷτοήν; ἐπὶ Νέρωνα, ἐν Αχαΐᾳ 

ἄδοντα, τοὶ ἔϑνη τὸ Ἑσπέρλω λέγεται κινῆσωι 

Βένδιξ ᾿, ἀνὴρ οἷος ἐκτεμεῖν τάς νευρᾶς, αἷς Νέ- 
ὠφ 0 

Ξ -------᾿᾽Ἐ᾿ς---.-.-.- ----ὄ--- -ο -------ς-ςς-ςςςςςςς- 

ΟΑΡ, 1Χ, 1 κεχωνεὺὶς ] τ ἐχ σΟηϊ ἐξ μγᾷ ΡΓῸ γεγονὼς 
τοἰεἰταιϊ πνὶια, αυὸ ἃ πα! Πμπὶ Γεπίμπι πα ότο νἱ ἀεδαειτ, θα! πιαῇ, 
γεγονὸς τείςτιρῇς,, χιο αὶ πὶ [τὶ οι πνίπιιδ. 
ΟΝ, ΧΗ Ὡν Ἐῤόιμὴν ἐπιτροπεύοντος 1 ἂς εο νἱήδ 

πος [ςα. 
2 τὰ ἔϑνῃ τῷ Ἐσπίριω λέγεται κινῆφαι Βένδὺξ 1 ΟΑἸΙΠος ἴη- 

το Πρῖτ, ϑὶς οηΐπι Ἑσηιερίες Γαλώτας ἀϊοῖς ἱπξ, ς, 1). Ν πὶ. 
Ρε ΟλΠ|ᾶ5 νι πάθχ σοπίγα Νογσπεπι ὀχοϊταυίς, ΨΊΔ δ ἀς εἰμ 
ςοηπιμγδιίοπε Ὀσποπὶ 1. 1 Χ1Π]|. Ρ. 724. ϑαδεοηΐιπι ἱπ ΝΘ 

τοῦ. Ὁ. 46. Ῥ]υτάτοδιειπὶη Ο}δ4, Ταςίτατῃ ΗΙΠ, ΠΡ. 1. Τρία 
δυΐέεπι ἀἀ Θαὶδαπὶ» 4ἱ ΗΠ Πραπίδε Τ Ασγας πποπῇ τὰπὶ Ρτϑε- 
γᾶς, ἔππτογὰϑ ἀεάϊς, ψῈ ΗΙΓραηίᾶ5 βία ἱπ Νεγοθεπὶ ςοποῖς- 

ΒΌ 2 βὼν 



4 

τού ΡΗΙ 1 Οὐδ ΑΥΤΥ 5. 5 Ὲ Τὰ 
μῶν ἐἐμοϑᾶς ἔψαλλε, πρὸς γεὶρ τὼ ἡ σρατόπεδα, 

οἷς ἐπετέτωκτο; λόγον κωτ᾽ ὠυτῷ δῆλϑεν, ὃ ΟΝ ἐκ 

σώνυ γενναίας Ἂν ἡ ὐκονν ἐπὶ π νν ὧν τις 

ΟὐευρΗΝ, ἔφη γὰρ ΓΤ ἔνωι πόντω οὐῶτὶ 

λον ἢ κιϑωρωδὸ ἐν, καὶ κιθαρῳδὸν, μάλλῳ ἢ 

βασιλέω. πριν δὲ ἀυτῷ μανίαν, κωὶ φι- 

᾿ λον ημηειον, καὶ ὠμότητα. ̓καὺ ἀσέλγειαν πᾶς
 

σῶν. τὸ δ δὲ ἀμρημτεν τῶν ἐκείνῳ μὴ προφέρειν 

εἰυτῷ' τὴν γον μητέρω ἐν ̓ δέω ὠπεκτονένωι» εν 

ΣΦῸ φοιβτον ἔτεκε. τοῦτ᾽ ὧν, ὡς ἔςξιωι, προγιγνώ- 

ε } 

σκῶν ὁ Απολλωνιος ἡ ξυνετωτῆε τῷ Βένδικι δ ὀμδρϑι ; 

ἄρχοντα", μονονεχὶ ὅπλα ὑπὲρ τῆς Ρώμής ΤΙ- 

Θέμενος. 

Ὶ “ ἃς ᾿ Ἂ 

(Π,κωνόαν δὲ τῶν περὶ τὴν Ἑσπέρων; τρέ- 
“ ΘῈ. Ἅ 7 Ν "»- , Ἢ 

ποντῶι τοεντεῦϑεν ἐπὶ Λιξύην καὶ Ταλῆνμον καὶ 

τοὶ ΗΝ πεζῇ βαδίζοντες, το Σ δὲ ἐπὶ πλοίων πο- 

ρευόμενοι: κωτίσχεσιν ἐπὶ Σικελίων . 5 τὸ Διλύ- 
4. 

Φωιον. παραπλεύσαντες δὲ ἐπὶ Μεσσήνην τε καὶ 
2, - »- ͵7 

πορϑιμὸν. ἔνθ ὃ Τυῤῥηνὸς Αδρίῳ ζυμθώλλων 
γα ϑἐτουὴν ᾿ Δ ΘΝ; τῶν ΟΝ ν 

χαλεπήν ἐργάζονται τὴν χορυθὸὶν, ὠκδσαΐφωα- 
ε “ ΜΡ 

σιν» ὡς Νέρων μὲν περιζέυγοι» τεϑγήκοι δὲ Βέγ- 

δξ' , ἄπηοιντο δὲ τῆς ὠχῆς Ἂ 

φώμηρ», οἱ, δὲ ὑπόθου τύχοι τῶν ἐσνῶν. ἐρομέναν 

« Ὰ 3 » »" 

οἱ μὲν ἐξ ἀυτῆς 

δὲ ἀυτὸν τῶν ἑταίρων. οἱ Τπρυδήσεται ταῦτα; καὶ 

ὅτε λοιπὸν ῃ ̓ ἀργρηϑέσωτο; πολλῶν, εἶπε: Θη- ' 

᾿δαίων.. τὴν γὸρ ἰσχὺν, ῃ πρὸς ὀλίγον Βιτέλλιός 

τε καὶ Τώλδας;, καὶ Οϑδων ἐχρήσαντο, Θηθαίοις 

ἔκωσεν: οἱ Ἴων κομιδῇ. βρωχὺν" ἤχϑησων ὁ τι 

τὼ τῶν Ἑλλήνων πράγμωτα. 

Ν ᾿ ΛΕῚ Ν “ δ , 7 

Ο,., μὲν γορ΄ τὰ τοιαῦτω, δαιμονία, κινήσει 
ΟΣ ΩΝ ἜΣ Ἁ 

προεγίγνωσκε ᾽ν, καὶ ὅτι τοῖς γοήτων τον ἀνδρω ἡ- 

γεμένοις ἐχ ὑγιαίνει ὁ λόγος. δηλοῖ μὲν καὶ 

ΔΑΝ ᾿ 

Τ,Ὁ. ςτὸ, πῖλὶ 

Ῥὰ ἱπορίε οδμθθαῦ ογο, Αὐ οχογοίτιϑ ἐπὶ πτ, 
4αιθιι ργαθογαῖ, ογα ΟΠ ἘΠΊ μιαδεῖς σοηίγα Νε- 
τΟΠ ΠῚ, “ποτ, εχ ΡαΠΠΊπιας ΡΗΠΠοΙορηϊας 
[[οπεθιι] Ποητγὰ τγγάπημπὶ εἤππάεγς αι15 
Ροῆϊε, Νεγομεπὶ υῖρρε ας! ροτίμ5 πάπα 
οἰΠπατοεάππι οὔ αἰοδαῖ, εἰΓΠπαγοθάνη εἴτε τα-- 
τθῃ Ῥοδίυ5 4υιᾶτη [πηροτατογειτ.. ὉΡιξεῖῆε 
νεγο 1111 {ξογίαγ ] τη δηϊδηλ,, διγογθπη. Διιαττ- 
τίαπ, για! τατοπι ἀἔιμια ἰα(οἰαας βόπιις 
οπηηθ. Οὐγμάο ΠΠπγιτι δυο [αέξοτιιπι. 
Εἰῃ5 ΠΟῚ ΟΧΡΥς ἐΕ. ἴῃ ἐπὶ πὶ πιαίγο πα 
εαππ Δ εραε πεογαπηης, μᾶς ταὶς ταοπῆγαμα 
ρερεηοι, Ηδες ἰρίειιγ, γε εὐιθμεηγα εἰξῃι, αὐὶ- 
ΠΊΟ δηῖε ργοίριοιο5 ΑΡΟ ]οηΐι5., γἱπαϊαὶ (- 
εἴμπι δά! μηχὶς νἱσῖπας ργουίποῖας 4] ργδθοί- 
[ες πιδρ!ἤγάγαπι , ταπταιπη ΠΟΙ ΤΡ ὀγπᾶ ΡγῸ 
βοιηὰ ΑΙ ῚΡΙΘΠ5. ἘΜ τὰν ἐν 

{"᾿; 1 τΕ5 ἴῃ ΤΡ Ως Ἠείροηϊς εἷς ΟΡ. ΧΙ. 
ἐχαίρογαῖας 9 [ΑΡδιοπίῃ5 δε ίοοϊ! 1 ἴα ΑΠΊοαπι 
ΡΓΟΙΘΘῚ [πε ἄτας 44 ΤΎΠΠΕμΟΚ ; Ἰμάεαια 
Ρατεῖπι ρεάοῆτί ἰὔπογε ραγήπι παμῖδιις ρτο- 
[ει δά 510} 18ΠῚ αἱ ΡρΌΪοΓο, ε4 ρας απ εἱξ 
ΤΑΙγθαοιπι. Μεἤδηαπα νετο δοσθάρητοϑ ὃς ἴτε - 
ταπα, ν ίπηαγο Τγγτποηιπι, Αὐἀτίας ἱππέλιπη, 
ἀἰθης ΘΠ παπιραηεθι5, ΟἰδιγΒαΐηὶ οβποίπης, 
ἄς Νοτοηῖϑ ἔμρα (ς δυιάϊοις ΠαγγΔη.) ἧς ἀκ. 
δον, τηοτίθ, “πού ἂς 
ΤΠ ΓΠΠΠῚ Κοπιάπογαν 
αἱ Ἔχ ροπεθιις οτἰμπαϊ 
4 φἄξο διιπιίος "1 ἰπίοτι Ἄγεηξ, 4110 ΠΑΠῚ 
Παες ταπάοπι εἴΐεμι εααίτηγα ἢ ἃς ουΐι15 ἱπηροτὶ- 
πη ἄθηϊαπε Πε ἔα νυ τοταπι, γοίροι- 
ἄἀϊε, ἹΠοραποιιπι. ἢ οἴεῆατοπι επὶπὶ ἡ.» 
βχουί τοπηροῦς ΨΊιοΙ 5, Θάρα, ἃ Ομ 
ἔπεγα ΡΟΣ, σιιπὶ Ὑμεβαηῖς ςοπηραγαῦαῖ, 48 
τειηρογο ὐπιοάμπι δτοι Οταθεῖας τοπιιεγδηῦ 
ῬτΙποΙραιμπμ. 

ποά αἰεὶ παθς ἄϊπΠ0 «ιοάαμι τι ΠΊΟΓΙΙ Παρ, ΧΙ. 
ῬΙΔΕΠΟΙΙΟΓΙΓ. ἀιοάσις ἴἰ, {αὶ ἱποδυταζογοπη {ἰ- 
1πη1 ἀϊσαπε, ἰηίαηϊαπτ . Ἰοααππίαγ πᾶς παςαί- 

τᾶτος. Κ. ΡΊυτατοῃ, ἴῃ Οα]θΆ Ρ. 1491. Ὠίοηεσι [1.1 ΧΊΠ]. ρ. 
725. ϑιείοῃ. ἴῃ ΟΑ]θᾶ ς. 9. 1116 ταπΊθη σππὶ 110 ΑΡΟ]]οπίιις 

Ἡῖς νετγίλτιις ἔππῖτ., ποη 1 οίε Οαῖθα δε νι ἄδταγ. Ῥχγίπιο 
επὶπὶ Θαἶδα ποπ Βαειῖςαρ [δὰ ΤΑγγδοοπεπῇ Ηϊραπίδς Ρτδε- 
δαῖε, νεραζει εχ διιοιοπίο 1. ς, ὅζς, εἶπάς Ῥτδετοτία Ρτο- 
αἰποῖᾳ οαπὶ ἔπεγις Τ αγγαςοποηῆβ , ἐπιτροπένεντα ΘαΙραπι. 

ποι Ῥοτυῖς ἈρρΡεΙϊατο ΡΒΠοβτατας, {εὰ ἀντισρωτηγόν., νεῖ ἡ- 
γειόνω νεἰ ὥρχοντα. ἘΠῚ διιζεηι πᾶες Ῥϑυ]ο,απτοημδπὶ ψΊη- 
ἀἰϊοῖδ ἰἴτογδε δά Θα]βαπι ΔΡετγεπτιῦ» ρεδ, Ράτεῖ εχ βϑῃ]οὸ 
Ῥοῆ ἀϊέει5 ταῦτ᾽ ὧν ὡἧς ἔσο προγιγνώσκων δίς. 

3 προφέρειν 1 Ὠῖς ὅς [44. 1ηΠηιτίθ ἃ νεγθ λέγετον {πργὰ 
Ῥοΐτο {ιρεηάιπίμγ, ἴῃ πιεάϊο Ροῆτα τε τηομῇ, 
νιτεξειι5 1 1πιο! ΠΠράτιγν,, 

4 ἄρχοντα ] Οεποίαϊα ποπΊεη Ῥαγίίετ ἃς νΟΧ ἡγεμόνος» 
ῬΟῺ πηδιοσι θῈ}5 τὰ πτιΠὶ 1Π ΡΓΟΙΙΠοὶ 5 »ηαρήγαιἐδησ, (ε ὅς 
ῬγοομγΑἐογἐδτσ ἄδταπι. νὲ ἀἰοτγίς ΟΡ [δτιιᾶε Ὅϊο 11.1.11. Ῥ- 
404. αυἱ ὅς ΑΟΡΥΡΙΙ ῥγοοηγαίογῈ»} ὥρχοντα γος 116. ιν. 

. 426. 
ΟΑΡ, ΧΙ. τ τεϑνήκοι δὲ Βένδυξ ταροεὶ 1ητεεβοίεης, 

βοβαηΐαπια Ν᾽ ογρίπίο υἱέξῃς οἴδοτ. ΡΙ θά οι, ἴπ ΘΑ] Ρ, 1492. 
Ἠῖο 110. ΧΠῚ, ρ, 725. 

2 ὥπῆοιντο δὲ τῆς ὠρχῆς δζς. 1 ροΙ͂ Νότοπεπι τᾺΠτεπ πεπιΐ- 
πεπὶ ΟλΙ θδπὶ Ἰερίππις, Βαθμμῆς οοπηρετίτοτεπΊ, 4ιιᾶπὶ Νγπι- 
Ριάϊτπι» 41 Δπτο ἡμ88) Ἀοπιδηι ΟΆ]Ρα νβηΐγες ἱπίογειπς- 
τιι5 εἢ. Ἀείριείαε αἱ ἴτάας πεςεῆϊε εἰ ραι]ο ροίῇ οτῖοϑ πιο- 
τὰς Θίβοης δὲ ὙΊτΕ]]Π1ο σοπίιγροπείδιις., φιοΥιπι 14Π| ἱπιτία 
{ε ταηι υϊἀεπὶ ρτο ἀϊ ἀεγίπε, επεηειιπὶ ΑΡΟ]οπΐτις ργαράϊ- 
ΧΘΥΙς : σογῖα ῬΆι]0 ΡοΙὲ Ολδαπι, Οτἤοηςπι, το] "πὶ εΠῈ 
Αἰϊ) 4805 Ἀϊς οὐπὶ ΤῊ ΟΡ Απὶς σοπιραγαιθγῖς. 
τ 3. οἱ χρόνον κομιδῇ βεωχιὺν 1 ιιαπιάϊι πεπιρε Ἐραιπίποπ- 
ἀ45 τεριις Βοευτοτγιιπι ργαθξητ,, νπάᾶς 1 ίπιι5 ΠΡ. ὙΙ. ς, 8. 
Αἰεηιαριλ ον [4 γῖάε ρίογίαηε δ᾽ "1 5 εχ εἰριόδαρρ σπερα 

το μα, 
ΟΑΡ, ΧΤΙ. ᾿ ὅτι μὲν γὼρ ] ΕὐυΠῈΡ. Αι, Ηΐετο εἶ, ς,30. 

Βαθει ὅ ὁτι μὲν δὴ τοῖν 

2 προεγίγνωσκε Ἐπί. πρὔλεγεν 

3 τοῖς γόητα τὸν ἄνδρω ἡ; ἡγεμένοις ἐχ ὑγιρῖνει ὁλόγος] νἱάς 

ἄς εα δάιι, Αρο!]οπίμπι Πηρίςιοπε ἴπρεα οτίδπι [1.1], ς, 4. 
Οετεγαπι ΡΟ λόγος» ποη γοτῸ ΡΟΙ ὑγιαίνει γ γε ξλόζηπι 1π.. 
εὐϊτῖδ, ρΡοπεπάα ἐϊπιπέιο οἵ. 

{ηἴ 



μα ιοακη ἢ ΑΡΟΤΓΌΟΝΙΡ ΤΎΑΝΕΝ 18, 

{πε ἤιπε ἀἰᾶα. 84 τἀπιοη οὰ ἀποσας ἐς τὸ 
ΔΠΊΡ τας ἀἰρίοἴδπιι5. Ἱποαπιατογοβ, (605 Δατοηι 
ὅζερο οπηηίαπι Πουηίπαιτι ἱπίο Πο ΠΠτπιος 1πι- 

᾿ ἀϊςο,) ρατείπι (ρ᾽γΡαι5 τογαποπαϊ5,,6 ἀρρὶϊ- 
ἐδης, ρατιῖπη (οτ ἢ ἰς ΒΑΓΡΑΓΙ5, ρατείπι ςαγπαΐ- 
εἰϑῖν, υϑηβρ τι {εἰ [δεῖς ἰἀποῖτα πτύτατο ἰα- 
ὅζαπε: πιασις δογαπι ἀσσιίατι., τα] ΓαΠῚ 
{ὑπ (8 ςκΠ]οτε. ΑΡο!]οηΐι5 δυΐοπὶ (πη πε Ὀά- 
(ἃ ἔλεῖο ποῖα, αηζθα ργαςἀϊζθης ταπίατη πα- 
ςεἰϊατῖο φαὰ ἔπζαγα εΠπ: τρίς αὐζοπιδητε ποπθ- 
τὰῖ ἃ, ΠῸΠ ἱποαητα 
ἅπε ὈΙεἰ πιοπ γασαηι. (πὶ νἱάϊῆοε ἰσὶ- 
τσ ἀρ [πἀος {Ιροάας ὅς ρίποογπα5, ὃς σεζογα, 
4046 πεπιίπο πιοιθπῖο ἰηςο Π ρου δεητ, 
ΠδηπΕ ἃ ατίς σοι γιιέῖα Ππὲ ἱπτογγοραοϊγ, 
τὸς Δ οἰΔοπὶ ῥοτς, νε ἐαπὶ Ὁ εἀοςεγεης: νὲ- 
ΤΠῚ ργοθαῖ σιάσπι, ᾿πγϊταγὶ ταπιοη Ποία. 

Ὁ 3Ρ. χε ϑγγδοιίας νοηςπε, ἔεπιίπα ηπ46- 

πε χε ᾿ 

ἄδτα, που ἱσ πο Π15, τποπἤγαπι ρερεγίε, παῖς 
δηίοα 'π ἰπσεπη δἀϊεηπι Πα] τι ἔπ, Ἐταπε 
επὶπη ἱΠΕΑΠΕΪ σαρίτα (τα. ἐχτοῦάεπι [ργοάε- 
{ππεῖ4 1 σογα οι διι5 : εἰβ ἕαπποπ ππεπιθγα δά- 
Παογεθαηέ αιᾶ8 νηϊςπΊ σούριι5 Δ (οἰ ποῦς (0- 

Οὐοι Πγατη 7 αἱ ογαηι9 ἱπίοῦ- 
ἰἜθαπτ, Τ ΥΙΠαςΥ 5 ΘΠΪ ΠῚ 
πσογάϊατι σοἸ πογῖς αἴ- 

ἱπηῖτα Νεπρς ἀἸΠΠάἴα αἰοραπι 
εἰμίτατος σοπηρίαγοα, ἔπτη ἱπτς ῖπα., τὰπὴ Ἰητον 
(8 ἱπυίςοπι, ποῆας ἀσοοῆτοῦ ἃς ογάϊπο ἰπ ἴη- 
{014 νἱπεδαζισ, ΑΙΠ Τυρμοειπι. αἰοραπὶ 
τθ]εἰςρίτεπι εἴς, γείσπε ποιιας 51. Πὰς πηϊ- 
τἰτατὶ. ΑΡοϊ]οηίιι5 αὐξθᾷη ττο. ἀἰχίε; ὃ αι, 
ὅς νεγατη ἰτα {8 Παθαγ νἱάς: εγαῦ οπὶπι ΡῈ }1- 
τε οχροἤτεαπι ἴῃ σταίη Ἐουγιτη, 4 ρογίοη- 
ἴὰ ποίδπι ὀχριίςαγε, εξεγθηῖο ἀποπὶ 1)α- 
φαϊάς ἐτἰσορϑ οἵα [πηοηϊἔγιπι, } τπαίςα πὶ σο- 
ΠΕΓ55. σοπιοςαῖῖβ (ΟοΙἰς [ ΑΡΟΙΙΟΙΙτ19,} ἴΓ65. 

Ν Ο[Οὐοά πιοῃὶ 

Οἀπαυ]ε Ἀοπηδηΐβ ογιης Ππρογάτογοβ, 4105 ΘΡῸ 
φυάϊς Τπεῦαπος ἀρροϊαυϊ: ποαιδ ἐογαπι» 
υϊαμαπη ρογίεέϊε ᾿πηρετῖο ροιίδει,, (δ Αἰ] 
ἀπ ᾿ρίᾷ νιθς Ἀοπιαπα, 8} οἰγοα Πηϊτίηπα ντὶ 
οςα, ἱπηρογίμπη ἱπάθρεῖ, ρεγίθιησ, οἰπας ρεγίο- 
πᾶπη πηπζᾶηζοβ. 4061} 4111 1Π| τΓασο (115 γοργδο- 
(δηζϊάπειγ τγτάπηι. Νέες τπμῖτο ροί εβδίαπι 
ΜΠπ4 Ἰαςοπι εἰ πδέξιιπι, (σα ἐπ] πὶ ἰπ ρα 

ΠΕ νἤη5.,, (ε οἐχ ΠΙδυΝ 

107 

τοὶ εἰρημένο... σκεινώμεϑα δὲ κοίκϑνω. οἱ γόη-. 

τες, ἡγξμωι δ᾽ ἀντὲς ἐγὼ κακοδαιμονες ἦτες 

εἰνϑιρώπων » οἱ μὲν ἐς βασάνες εἰδώλων ᾿ χω- 

ρξντες, διδ᾽ ἐς ϑυσίας βαρβδάρες". οἱ δὲ ἐς τὸ 

ἐπᾶσαί τι »ἡὶ ἐλεῖψαι δ μεταποιεῖν φώσι τοὶ 

εἱμωρμένα ̓  καὶ πολλοὶ τέτων κατηγορίαις ὑπώ- 
τ ἐρος ΑἹ Ν “5 

χϑέντες, τὰ τοιωῦτω ὡμολόγησαν σοφοὶ εἰναι. 
Ἡφαν τλθν 1’ ἘΠ ἊΝ Ἴ “ , ν 
ὃ δὲ εἵπετο μὲν͵ τοῖς ἐκ μοιρῶν", πρϑλεγε δὲ ἢ 

ε ἄν ,ὕ τ τ 
ὡς ἀνάγκη γενέσιϑιιε" εἰυτώ, προεγίγνωσκε 

᾿ ἣ ΠΑ ΕΔΝΑ. ε Υ̓́ᾺἊκ ᾽ 
δὲ ἐὶ γοητεύων, ἐλλ᾿ ἐξ ὧν οἱ ϑεοὶ ἔφαινον. ἰδῶν 
δὲ Υ γὼ ἣ -“ Ν ͵ ἊΝ ἣ ς . 
ε πώρω τϑις Ινόοις τς τρλποθῶς» κῶὶι τὲς οἱγο-- 

͵ Ν “ ᾽ , ν» “τ 3 »ΔΡ» 
χόες, καὶ ὁσώ ἀυτόμωτω ἐσζῷοιτῶν “ εἰπόν, ΒΞ. 
“ ᾽ Ὗ ΓΑΟΝ: δ -“ 

ὅπως σοφίζοιντο εἰυτοὶ ἡρετο", ὅτ ἐδεήθη μιωθεὶν- 
Π 7.5 ͵ὔ ᾽ν -“ ΓΕ 3 

ἀλλ᾽ ἐπήνει μὲν» ζηλῆν δ᾽ ὠκήξίῳ. 
,ὔ δὲ Ω “ι΄ » Ν ͵ Ἅ 

Φικομένων δὲ ὠυτῶν ἐς τὰς Συρωκέσας, γυνὴ, 
νῷ -“ " ͵ “- " » 

τῶν ἐκ εἰζρινῶν, τέρως ὠπεκυήσεν, οἷον ξπω ἐμιαε- 
͵ -“ Ν -» ͵ “Ὅς ᾽ ᾽ 

εὐ9η. τρεῖς γῶρ τῷ βρεῷαι κεζρωλαὶ ἥσων, ἐξ οἰ-- 
γ δ ΔΑ δὲ Ν δὲ 3.  γ.5 ΜΕ Σ ενἷἱΝ ᾽ 

κείῶς εκῶσ ἢ ἐρήξ᾽ τῷ ὁεεῖ ἀστοῶις ν ἐνὸς “Τῶνγ.-: 

ε ᾿ Ν ͵ Π 

τώ. οἱ μὲν δὴ πωχέως ἐξηγέμενοι, τὴν Σικε- 
Υ' ᾿Ν - 

λίαν ἐφασαν: τρανοκρίω γὰρ. ἀπολεῖσθαι. 
ΣῊΝ ΩΝ, , ν 

εἰ μὴ ὁμονοήσειε τε καὶ ξυμπγεύσειν. ἐςωσία-. 
ν γ ἃς “ γ τ΄ ᾶΪ 

ζον δὲ ἀρὼ ωἱ πολλωὶ τῶν πόλεων, πρὸς ἀυτώς 
ν᾿ Ν ᾽ , Σὰ δύ ,ὔ ε » 

τε καὶ πρὸς οἰλλήλας, καὶ τὸ ἐν κόσμῳ ζὥν ἀ- 
το ἂν ε ν γ ᾿ 

πῆν τῆς γήσξ. οἱ δὲ εφασὰν τὸν Τυφῶὼ " πο- 
κι ἕως ͵ » 

λυκέφωλον δὲ εἶναι, νεώτερα τε ἐπειλξϊνν τῇ Ξικε- 
ἊΝ Υ, » χ ὔ 

λίᾳ. ὃ δὲ Ἀπολλώνιος, ἴθι, ἐφ» ὦ Δάμι, καὶ 
κ δ Α  Πς ͵ »»"" ἽΝ ον 

κάτιδε οἰυτὸ, εἰ ὅτω ξυγκείτα)" ἐξεκείτο γεὶρ δη- 
- - "Δ ᾽ λ 

μοσίω; τοὺς τερωτολογεῖν εἰδόσιν. ἐπαγγείλαν.-. 
νυ. ΄. ς ἥ γ) 5.» 

τος δὲ τῷ Δάμειδος ὃς τρακεζϑώλον εἴη. καὶ ἄῤῥεν» 
Ν ΑΥ ς ΄ - ΜΝ 

ξυνωγαγων τὲς ἑταίρες, τρεῖς, ἔζη, Ῥωμαίων 
᾿ λ εὖ Ν᾿ ΧΚΟΥ 7 ΄ γ 
ουτοκρώτορες . ὃς ἐγώ σπτρῴήν Θηδαίως εᾧην, τε- 

ἢ Ἂν 5 ΝΛ « 

λειώσει δὲ ὀδεὶς τὸ ἄρχειν, ὠλλ᾽ δὶ μὲν ἐπ᾽ ἀὺυ- 
Πν δ ς δὸ Ν ν “) - , , 

τῆς Ῥωμής» οἱ δὲ περὶ τῶ ὀμορώ τῇ Ῥωρμῃ δυνηθέν.. 

τες ὠπολξντῶι, Θῶτ)ον μετωξαλόντες τὸ προ- 
" ἈΝ » ᾽ .. 

σωπεῖον, ἣ οἱ τῶν τραγῳδῶν τύραννοι. καὶ᾽ ὁ 

λόγος ὠυτίκω ἐς Φῶς ἤλθε. Τώλξας μὲν γοὶρ 

᾽ : 

4 ἐνδώλων Ἱ ἑάοία ἔην [ρέτίειις, 4υο5 πιαρὶ σατπιϊηίδιις {65 
νῇ ἀρραγεᾶηῖ, ὅς ἱπηρεγαία ἔαςίβης, οορετε [ς Ροίϊο ἰδέϊαπε, 
Ῥαπῆπι ἴη μας ἰρία νἱτα ρτο Βυϊαῇσιο αἱ (ρεύϊγίς γοςοπι νυ Πιγρατῖ 
υἹαίπταϑ. τα ἀτς ΕῚ κω 

ς ϑυσίας βαρβδιάρας  Βαγδάγα [ἀὐνίβολα {πὶ βετερτῖπᾶ , ἃ 
Οταβοοτγαπι τἰτιδις ἃ Δ επεῖα., 4ια]ε ᾿Ἀροϊοπὶο {δογιῆς!- 

ππῚ Ῥεγὰ δλιιπὶ ςαἸαπιπία βηχίςν ριεγο Ατσαάε πιδέξατο, εἰς 
ἴα ἐχῖα Ἰη ρεχοτῖτν ἕιταγα ποίσεπάϊ θυ άϊο. νά ς ἱπῈ. 116. ὙἹΙ 
δι 1. ς. 7. [εξ 12. [. 
6 ἱπῶσαί τι ἢ ἀλᾶψαι  οαγνηϊπιᾷ νοσϑης Ἀοπιδπὶ ὃς β- 

μεπᾷ: νἱάς ΨΊΓΡΙΙ, ἴπ ΡΠ αγπια σειτγία. 
7 ἑιμαρμέγω ἢ πιᾶῖς Επήςδ. ἐξρηιιένα. Ὁ ; 
8 ἕνπετο μὲν τοῖς ἐκ μοιρῶν } ποη ἐξιάξετο γ ΠΟῺ μετεβτοίξι) 

μοί πιαρὶ [δὲ ρουε Ῥγοβιεδαπτιγ, [6 ξιητετον 
9. πρὔλογε δὲ} Ἐπ. κρὶ πρϑλεγε, 

1ο γενέσϑι4] Εὐύ ἔσεσϑαι. 
Ἢ προεγίγνωσκε ] Ετι, προέλεγε, 
12 χὰ ὅσω ἀντόματαω ἐσφοιτῷν 1 νἱά, ἔργα ἰδ. ΠῚ, αν 27. 

Ἑυΐεδίις ἄτι, Ἡΐετο οΪ. ς, 24. ΔΠΘραπα ἤμππο ἸΟΟι πὶ ἐκφοιτῶν 
Ἰερῖν. ϑεὰ σἂρ. τἀπιοη ΧΧΧ Πα οι ἐσφοιτᾷν. ᾿ 
ῃ ἤρετο) ἘυέδδΙμ5], ς, ὅτε ἤρετο, [δα τάτηθη ς, 30,ΟΠ 

τς ὅτε. 

ὄψον ἀρ αν - ἐπ᾿ ἀνταῖς  ἢς Ὀπιποὸς Μϑδ. ποῆτι: 
ταϊτὶ ἐπ᾿ ὠστῷ. ϑεηΐις εἰξ, γε απας ράῖτες ροιὲ 
Βεπιίπᾶϑ γεὶ τογτηα5 ξ1Π. ἰκτὶ, εἰἰρτώρος 

2. Τυψι 7 ἡνιοπὶ ΓΑ εἰπα (δραϊτηπι, ποθ ἀϊοτιιπι ὃς τοῖς 
τὰς πιοταιπὶ σαμίαπι εἴϊο ἱπ 1114 ἐπΠ]4 ποῖα δια, υἱὰ, ὃς 
Ὀ8Ρ. [4. . Ἷ 

3 πραὴν Θηξαίες 1146 (40, 11 

ΒΌ 7. Ὁ ἣ 



Ἄ 

τοῦ 

ἐπ᾿ εἰυτὴς Ῥώμης ὠπέθωνεν :; ἀγμάμονὲ τῆς ἐρ- 

χῆε. ὠπέϑανς δὲ κοὶ Βιτέλλιος, ὀμθιρυη ὀδξαι 

τὸ ἄρχειν. οδων δὲ περὶ τὲς Ἐσπερίας μαλώτας 

ἀποϑιανὼν, δὲ τὠφε λωμπρβ ἔτι 

Ἴκα, ἰδιώτης κειτοίάι διέπ]η. 

ἐνὶ ἔτει. 

[ΠῚ κυθότα δὲ έν ἐπὶ Κατοίνης. Φ' 

Καταναίων μὲν ἰκξσαί, ἐν, ἡ ὯΝ ΤᾺΝ τὸν. 

τύφω δεδέσιϑιωι ἐ ἐκεῖ » καὶ 3 ἐξ υτξ ἀνίςω- 

σϑαωι, ὃ τύφει τὴν Αἰτγῆν. ἐυτοὶ δ᾽ ἐς πιϑαγω- 

τέρες᾽ αἰζοικέσιϑιωι λόγες » καὶ προσήκοντας τοῖς 

Φιλοσοζϑσιν. ἄρξαι δ᾽ ἀυτῶν τὸν Ἀπολλώνιον. 
ἐλ ἍΔΗ Ἢ ᾿ ἾὙ Γ΄ 
ὧδε ἐρόμενον τὰς ἑταίρες, ἔςί τις μυϑολογίω; 

δ ἐν ε ͵ “ « νυ 
γή Δι γείστεν ο Μενγιπσος; ἦν γε οι ποιήτῶι ἐπ :- 

-“ Ν Ν ᾿ εν» , 

γϑσι. τὸν δὲ δὴ Αἰσωπὸν τί ἡγῇ ; μυϑολόγον, 
Ἦν ΧΝ ᾽ ν. 2 ) }) δὲ Ν 
εἰπὲ» κῶὶ λογοποιον πῶώντω. πότεροι ὁξε σοῷοι 
ἊΣ " Εν ὧν “ Ψ ΠΡ νυ, ε 

τῶν μύϑων:; οἱ τῶν ποιητῶν, εἰπεν» ἐπειδὴ ὡς 
ἥ μ, «Νδλ ͵ ͵ 

γεγονότω ὥδοντωι. οἱ δὲ δὴ Αἰσώπε τί; βάτρα-. 
“ ν᾿ ἌΜΑ ΜΝ » 

χοι» ἐῴη.» Ἀφ ὄνοι», λήροι ,γρωυσιν οἷοι μωσᾶῶ- 
ΨΉΝΙ͂ δ ν᾿ λ " ΑΔι τρδν ἐ 

σϑαωι., καὶ παιδίοις. καὶ μὴν. ΕΦη, ἐμοὶ, ὁ 
΄ ΥΥΑ: δ ͵ Ν 7, Ἢ » 

Απολλῶνιος; ἐπιτηθδείοτεροι πρὸς σοφίαν οἱ τῷ 
͵ ΄ ς Ν Ν Ν Μ 

Αἰσῶπε ζ»ωίνοντοιι. οἱ μὲν γὰρ περὶ τὲς ἡρῶας, 
κν Ν Ὁ ὕ ᾿Ἷ δὶ μ ΄ 

ὧν ποιητικὴ πᾶσοθ ἐχετῶι» καὶ διωφ) Θ είρεσι 
. ΄  ππ ͵ 4. δὴ ς 

φες ὠκροωμενες ̓ν ἐπειδὴ ερωτώς τε ἀτοπὲς οἱ 
( ἘΝ ͵ Ν ν “Ἢ ,ὔ 

ποιητῶὶ ἐριμήνευεσι . καὶ ἐδελφῶν γώμες; καὶ 

διωξολοὶς ἐς ϑεὲς. καὶ τω τα ποδῶν, κ(ὶ 

πανεργίας, εὐ χες θα καὶ δίκας" καὶ τὸ ὡς 

γεγονὸς ὠυτῶν ἄγει" καὶ τὸν ἐρῶντω» καὶ τὸν 

δηλοτυπῆντα; καὶ τὸν ἐπιθυμῶντω πλετεῖν, ἢ 

τυράννεύειν» ἐφ᾽ ἅπερ μῦϑοι. Αἰσώωπος δὲ, ὑπὸ 

σοζίάς. πρῶτον μὲν ἐκ ἐς τὸ κοινὸν τῶν τωῦ- 

τῷ δόντων ἑαυτὸν κατέφησεν; ἀδὰ ἑαυτῷ τινώ 

ἐδὸν ἐτράπετο. εἶτα, ὥσπερ οἱ τοῖς ἐυτελεσέροις 

βρώμασι κωλῶς ἑςιῶντες, πὸ σμικρῶν ΠΣ 

γι «των διδοίσκει (5: Ὁ καὶ Δ ΡΡΝΣ τὸν 

λόγον. ἐπάγεὶ εἰυτὸ τὸ “τᾷ ἡ μὴ ὶ πρᾶτ!ε. εἰ-- 

τῷ τ Φιλωλη ες μᾶλλον, ἢ οἱ ποιητοὶ; ἥψω- 

το. οἱ μὲν γοὶρ βιάζονται πιϑάνὲς Φαίνεσϑιαι 
“ ἷ “ ᾿ 7ὔ , δ 

τὲς ἑωυτῶν λόγες" οὺ ὠπαγγέλλων λόγον, ὃν 

ΟΑΡ. ΧΙΨΥ. 

Ὑτδίποῖε ὡς Ῥαϊατῖπο τε βιτι πη, 
πιϑων. 

Ζ λογοποιὸν] ἰάεηι εἢ λογοποιὸς ὃς μυϑόγραφος» νῦ ἰἄσπι.» 

ἴμπε λόγος δὲ μῦϑος : ὅς ντγαπιαθς ποίπεη ραίπιῃ Αοίορο ἀά- 
ται. Ατ λογόγραον ὅς λογοπ᾿διὸν ἀϊπίπριηε Αιμπιοηΐμϑ ς 
λογόγραωφος » Ἰμααῖς, ὁ τὲς δικανικὸς λόγες γράφων. δψ-" 

σοιος ὁ λόγες τινοὶς κρὶὴ μὖϑαες συντιϑεὶς. 

3. διαφϑείρεσὶ τὰς ἐκξοωμένες 1 πνυῖτα δαπὶ τη ταπὶ Ρ] Αἴ ὦ ἴῃ 
ἰδ τίς ἀς ἈςρΡ. πιάχίπις ἰδ τὶ 11. εχίτα ὅς τεγϊ πο... 

1 ὠυτοὶ δ᾽ ἐς πιϑανωτέρες 1 ἢς εχ ςοάϊςε 
Οετετῖ πιαὶε ἐυτοὶ δὲ 

Φ Ἀν 

ΡΗΓΡΟΒΤΑ ΑῪὟ νὴὲ5 ΠῈ ΨΊΤΙᾺ 

Ν᾿" 

Τμνιοῦμφ. 

νος Ἀοπιαπα ΡοΙῚ, ΡΟ πα μαΠλ ἱπηρεγίαηη ἴη- 
τιαίοε. Ρευλε ἄς ΝἸτΟΠ τις, ἐπιρογίμτι (Ὁπηηὶ- 
ἅπ5. ΟΥΠΟ αυοαις, ἀραιὰ ορείδοηοῖες Οἱϊ- 
Ἰοὸς ππουτιας, ἢ ἰδριδαυταμι ἀι!άοπὶ ἰπάορευς. 
ποπεῆαπῖ εἶν, (εὰ τὰπαθ)Πλ ῬΥ μάτια. ἰαςεῖ, 
Αἴας πες ἱπετα ἈΠηὶ ΦΡΟΡ ἔογτμηα, ἀε- 
ἀπ ρετομῖς Ἢ 

. ἀτΑμᾶ πα Ῥοιτο ἜΠῚ ΤΥ Αειπᾶ ἐλ σῆς, ΟδΡ. ΧΙΥ. 
“εχ Ολιαηϊςηῃε Ὅι5 (Ὁ δυάπα. αἰμπηζ, 605 ΤΥ- 
ῳΡβοσιιι : τουϊπότιη τη οῇδ οχϊβέιπατο, αἵ- 
6.60 Ργοάϊτε Ἰσπεπι, 411 Αεγπαμη ἱποθηήαξ. 
80. ἀμγετη ἴπ ΡΟ ΑΒ Ποτο τ {|| [δ πτεπδΠΊ, 
ἃζ Ρ ΠΟ ΟΡ ιἰ5 πιαρίς, ἀϊρπαπι. ἘΔ διιῖθῃι. 
ῬγδΘΙμ1ΠῈ 115 Αροϊοπίμπι, ἴτὰ (οτος ἱπτεῖγο- 
σαηζοπι; εἤπο πιγΠο]ορία ὃ ΕΓΡετ Ιοιιδίη, 
τοίροπαάϊε Μοπίρριβ, πεῆιρο ἐδπὶ ροοῖας ἅπι- 
ΡῬἰεέζαπταν. 1) Αείορο νεῖο, ἱπαμίςθαῖ, 
αι ραΐας ὃ πιγτπο σραιτι, ᾿π 1 ΜΕΠΙΡΡΙϑ., 
Ραΐο ὧς [αδυίΐαγιπι ογπηΐπο πέϊογειπ. (πᾶς 
πᾶπὶ νογο [αὈυίαγιιπι εγμάϊτας ἔππξ ὃ αἰεθαζ 
ἈΑρο!]οηίες, Ἀείρομάϊε Μεπίρριιας Ῥορείολε, 
αια ρεγπάς ἂς (1 γεγὰ οπηηία εἴξας ςαηπη- 
ταν, Αεἰορίςας νεῖ ) ας “ΑροΪἰοηίιι, 
αιια]οες ἢ Ἰὴς γϑηΐβ. ὕ 
αἰτηῖ5 ΠαρΊ 16 4115... 

ϑἰαειεηάϊ5. ΔῈ τῇ 
Ἰοηίπιβ,, πηαρὶς σοπάτι 
Ῥίοδα νἱάσηταν,  ἘδΌ Π ς μα, 
{μᾶς οπηπεπι, Ροθῇ ῃ "5ὴν τῇ ϑηΝμμνηθανς 
Ετίαιηι δι Ιθης65, φυδηφοφειίἀεπὶ ἀπιοται ΡΓδ6- 
Ροΐϊογος ροθίᾶθ Ἐχροημηῖς 
Πα5, ΔΖ [1605 ΠΟΠᾺ] 
ἄοἴος ραγιπὶ ᾿Πδεγαῖοβ, 
46 Ἰρίαπη, 4ποά ται δὶ τοι ογὰ ροίϊαθ 
ἴπ ΕΙΡιΠς {{π|5 γεργδείδπεοπειγ, ἃς δπϊδητεπι 
᾿πυΐτας, ἃς Ζεϊοιγριιηι, ὃς αἰ τἰαγιπὶ τερηὶ- 
φιδειρίάμηι, δα Παες ἰρίὰ {πᾶς ἔα 115. τα- 
ΡΓΔΘΙηταΠΕΗΓ, Αείοριις νεῖο, ια βιῖτ, ρι- 
οητία, ργιο αα]46πὶ ταγθ46 δογαπι. 48] τα} 
σάπιηζ, ΠΕ ]Ι8Π1 [8 ἀρργασδ. [δὰ νίαπι» 
«ιληάαῃη ΠῚ ργορυίδπι ἐ οἰ ςαμῖτ, Πειπάς, 

1ϊ αὶ ν Π]ουθειβ εἰ δ᾽5. ῬΆΙςΠγα οοη- 
αἱτα5 οχεϊρίπης, το ι15 Ῥαγιῖ5 αὐ πηᾶρηᾶ ἀ0- 
ςεπάα νεῖται . [αθααπα. ριοροίϊτα ργαθσδ" 
Ρίμπι ΘΘΜΗΙΕ; : Ππ4 [αεϊεπάμπη, ἰος σπλΐε- 
τεπάππι. [εϊπάς νουϊτατί5 Πυάϊιπι Ππιαρίσ. 
“απ ρϑείδεν {συτιῖς εἴ. ΠῚ επίπα οπηπίδιις 
ψιγίθιι5 Ὠἰταηταγ, Υἱ γεγο ἸΠ1}165 νἱ ἀαηταγ [ὰ- 
δυΐας ἤπᾶ6. Λείδρυο νεῖ ΓᾺΡ 

ἫΝ ἀυτῶν ἐἄγίρ! εὐἀϊὶ ὠυτῶν ἄγειν» ἤδη ΛΥ ῊΝ Μτατιοῖ, 

εἰυτῶν ἄγει 0 ορτίπιμπι νι άθτιγ, Ἀεξογεπάμιπι δυτοπι ὠν- 
τῶν λα μύϑες. Βεϊϊαι! σοαϊςοα ποτὶ ἀυτὸν ἄγει» 

5 βιάζονται πιϑανὲς φαίνεσϑωε ὑρλι. [ λόγες λόγος 
εἱς ΕάΡιὰ εἰ» νε ρᾷι!ο δῆτα, νἱα. ΠἈάεο διτεπὶ 
νεγυπὶ 1 400 ἃ ἀϊοις ΑΡ ΟἹ ΠΟ 18 » ΕΝ ἀποημ6 νἱπὶ μᾶες 
οδτίπεγε νο]ϊης ΡΟ δεῖς ες πιλρ γί. Ηοτγαῖ, ἀττ. Ροεῖ, Υ᾽, 338. 

ἰδία θοϊμρεατές αν ἴμε ῥγοχίρρᾳ θεγής, 
ῬΙφμτης ἴῃ Ρίδιάοο : 

δεαί “μαι ρορια {εῤμἠαε οὐρὰ ερρὶ! (δὶ, 

αυατη 

Ἰνδόν... 



ΑΡΟΕΡΟΝΙΙ 

Ομ. ἔέδεις ΠΟΙ ΟΠΊΠ65., 

[00 ς.τ4.15. 

{ιιᾶπὶ ἈΪΠ1 
“ΜΕ τρίς ταπποπὶ ἴξππο. ἀε τοῦας Γαι] οῇ!ς5 προς } 

{πτ οΠῆοῖς, Ροεῖα ροῖτο γδὶ ΔὈΓΟΙαῖς ᾿αθυΪαπι 
ἔπαππι, ἀμ Ἰτουῖ τιάοπε : ἀπ νογὰ {ΠΠ Οχατπηΐϊπαπ- 
ἄλιπι τομαῖς, Ηἰς αὐξοπι ξαυίδπη γα ογοῃβ 
ἀρετῖς [ΔΠᾶπι,, πιοπίτιπι ἀπζοπι {πδἰππσοης, 
Ῥγοις ἔλοοτα Ἀείδριις. (οἱεδας,, νε!τατῖς αὰ- 
ἀϊεπεπμι «αι ἤρπποητο (Ε νῇμιτι ἀογπομίται: 
Μοηυζας νοΓῸ οἴμ5 ἴπ ἐο ΟὈίξζπδτιν., αποά 
Βπυΐα ἀηἱπηδηεῖα ἱπσιιπία αἶθο ἔδεϊαῖ, ταπιηις 

ἀε ἡ ήκει ἈΠ ΠΠΝΕ ΠοπςΘρτιις πιθηῖ 
ΠΊΔΠΊΙΝ: ΥῈ τα ποιπρς τορίας Πηῦ Π 

ο{πιρ!τοίογα 4114., αἰία ἔς ἤηα, Αἰϊα ρίαπς τηπο- 
Ῥοείαχες αἦξδο ἀϊςοπ, 

Τ4γ24 οἰ εῤον {αἱὲ {ποΐϑε, 

ὐ ἤιη1]6 αυϊά σΠογίιπι {πσοίπεγε ππθεης, δ ὶΐ. 

Αείοριι5 ἀπξεῖτι ξαθι ας πα ογασαπι αποά- 
ἄδπι {δ᾽ μη ρθη 7 (ὈγπΊοπα ἴῃ 0 αοά Δηϊ πιο 
ΡΓοροίπογαϊ ἀοίΠηϊε. 

(μα. 

. [θυ ΐαιτι εἴα ἀὲ 
ΟΕ πηαῖοῦ. ορρίάο αδάο- 
ποπηρο αἰ] παπάο ἔμ}Π|8 
ΠῚ αὐξεπι τα ΠΊΡ πὶ. 

ΠαπΊ]πς Δάἀαηηαί!α, δὲ 
᾿βριεπεῖας ται ἐεοϊῇς : α]ίος 

ἸοΥδι σπηΐτοσ ἰάσπι ρεΐξηζες δά Μοτγουτίαπι» 
ΔεςοΠΠΠΠ{Ὸ| Διιγιιπ ΑἸ μιππ1, Δ ἴτιπη ἀγρθπίιπι, Αἰ ππὶ 
«Δάποθιπ} Θπγηθιιπη., Α]Ἰσ τη ΑἸ πὶ Πα ἄδηι 
ΓΕΓΕΙΤΙ Εἶτις Ρτοῦὶ ὰ αἰαὶ εἰμις [ιροπάεηεεβ. 
᾿“Αείοριιπι δυζοηι οα ΕΠ ςοπαϊτίοπο νε τα]!- 
ὈΠῚ γαγιῖπι Παθογεῖ, ἰμὴΝ. Εἰ γεγο οἴίαιη, πὰς 

ΤΑ ΝΨΕΝ 15. τορ 
3 “ὩΣ ᾿ Ν ΗΠ 

ὡς ἔςσι ψευδὴς πῶς οἶδεν, ἀυτὸ τὸ μὴ περὶ ἀλη.-. 
“-“ “ 2 ὕ « - 

ϑινῶν ἐρέὶν ἀληθεύει “. καὶ ὁ μὲν ποιητὴς. εἰπῶν 

τὸν ἑωυτϑ λόγον, κατωλείπει τῷ ὑγιωΐνοντι ἀ-. 
» Ζ ᾽ δι τ ε 5}. Ν 

κροωτῇ βασανίζειν οἰυτὸν εἰ ἐγένετο. ὃ δὲ εἰπὼν 
Ἔν "Ν ᾽ ; ἃ} . 

μὲν ψευδὴ λόγον, ἐπαγαγῶν δὲ νεϑεσίων, ὥσπερ 
ἴων Στὰ , δ 

Αἰσωπος, δείκνυσιν ὡς ἐς τὸ χρήσιμον τῆς ὠκρο- 
, ἿΝ ἢ ͵ Ἵ δ ΕΑ 
σεως τῷ ψεύδει κέχρητωι. χώρλεν δ᾽ ὠυτῷ τὸ 

ἷ ἌΣ ΄ 5» ) ᾿ - 

καὶ τὼ ἄλογα ἡδίω ἐργαζεσϑωι, καὶ σπεδῆς 

; ἄξια τοῖς ἐν, ρώποις . ἐκπαίδων γοὶρ τοῖς λόγοις 
τέτοις ξυγγενόμενοι» καὶ ὑπ᾽ οἐυτῶν ἐκνηπιωθέν.-. 

τες» δόξας ἀνωλωμδάνομεν περὶ ἑκοίς: τῶν ζώ- 

ὧν’ τοὶ μὲν ὡς βασιλικοὶ ἐἔΐη. τοὶ δὲ ὡς ἐυήϑη, τὰ 

δὲ ὦ ὡς δομγτα, τῷ δὲ ὡς οἰκέρφιώ. αὶ ὁ μὲν 

ποιητῆς εἰπῶν, ΡΝ 

πολλαὶ μορῷαὶ τῶν δαιμονίων Ἶ 

ἢ τοιῶτό τι ἐπιχορεύσας; ὠπῆλϑεν' ἃ δὲ Δισω.. 

πος ἐπιχρησιμῳδήσως ὃ τὸν ἑωυτῷ λόγον, κατα-. 

λύει τὴν ξυνεσίαν ἐς ὃ πρἔθετο. 

ψ αινῶ- (ἢ οι ἮΝ 
Ἠ;: δὲ, ὥΜενιππε- καὶ μῦϑον περὶ τῆς Αἰ- 

͵ὔ , ͵ὔ « Δ μα ͵ 

σώπε σοφίας ἐδιδξωτο ἡ μήτηρ; κομιδὴ γήπιον. 
« “ Ἢ Ἁ ε ᾿ ν 

ὡς εἰ μὲν ποτε ποιμήν ὁ Αἰσῶπος, γέμοι δὲ 
ΟΠ -»" ΄ἷ Δ )9 3: 

πρὸς ἱερῷ. Ἐρμ8. σοζβίας δὲ ἐρῳή , καὶ ευΐχοιτο 
᾿ ς ἘΠῊἊ ΄ Ν δὰ .»ῳ ᾿ 

ὠυτῷ ὑπὲρ ττξ. πολλοὶ θὲ καὶ ετεροι" ταῦτον 
,, ἃ δὴ Χ λὺν ἀδ κε ὴ 

εοὐἰτῶντες. ἐπιζδοιτῷεν τῷ Ἑρμῇ» ὁ μὲν χρυσὸν, 
ψὰ ἡ ε ᾿ ᾿ ͵ Εν; , ᾿ ἣ 

δὸ ἀργυρον- Ο δὲ Μη ἐλεφάντινον ; ὃ δὲ 

- Μ“ ᾿ “ ᾽ 
τῶν ὅτω τὶ λωμπρῶν ἀνώπηων: ἃ δ᾽ ̓Αἰφωπος 

ἔχοι μὲν ὅτως, ὡς Ἴ τῶν τοιξτων ἔχειν; φά- 

δοιτο. δὲ καὶ ὧν δ χε᾽ ̓ γάλακτος δὲ, ἰῷ. σπέν-- 

Παθεῦδε, ραάγοα. ΨΓΕΓΘΕΙΙΓ », ἰαξῖῖς. θεὸ ΠΠδ4π5 δῶν, ὅσον δὶς ἀμελχϑεῖσα ἐδιδρ, καὶ κηρίον ἐπὶ σεῦ .-, Ὁ 
᾿ ταιχτιιη 4 6ΠῚ, (ΕΔ τι Οἱ! σαι !ἃ ἀάτοῖ, ὅς ἃ- ον βωμὸν φέρων, ἕσον τὴν χεῖρα ἐμπλῆσαι: 
᾿ ὉπΠῚ ἴῃ τὰ Οἰΐογοηβ, αμᾶπίαπι πιᾶπι ςΟπῚ- ἐὐδὲ ἀμτοι ΚΝ τοῖς τ κλο ἠὲ "ἡ "καὶ : Ῥτομιοπάογο αυὶς ροῃῖε. Μγυτῆὶ ψιοαιε ρας δἦτ ἽΝ τη ἀνε ιν 
ΜῚ ᾿ 
ἐν εἷἰβ Πευτη ΘΧΟΙρογΟ ΔΠΙΠΊΠΗῚ ἰηάιςεθαῖ, δρ- ἂν τ ὧν (δ β ἢ ἢ τῶν ἴων ἱκομιδῇ, ὀλίγα. τί ΧΡ 
Ν Ῥοπεηϑς εἰἴατηι γοίᾷς ὃς νἱοας' Ρατςᾶς άπιο- δὴ). ὠερμῆ, ἔλεγε» φεφένες πλέκειν, ὍΕὼ οἱ ἿΗ 
ἣ ἅπαν. ΟΠ εηἰπι οἴ, ἰπααίοθας, ο Μοικικῖ, ρον πρίων: ὡς δὲ ἀφιᾳοντοα ἐς ἡπτὴν ἧ- 
ὯΝ (δια τἜχοῦο ΟΥΠ ΠΤ σπγᾶιη ΟΠ ΓΟ ΓΟ Πηῦ ὅμπι- ἂν ἐπὶ τὴν τῆς σοφίας διωνο μην ας 
ν ΤΊ ἃ 4 δάθο Παία ἀϊς 44 (ἀρίοηείας ἀἰεδατῖο- μέρ ᾧ ΠΝ ΩΣ 
τεῷ Ποῖη ςοηποηἰ ἤδη ΟπΊπο5, Μίογοιτίαις, γεοῖ ῷ- ἀτελόγιος ὅ καὶ κερδῶρς» σὺ μὲν, ἔφη, Φιλοσο- 

Ρίδπεδθ ὅς ποσὶ ροζοηβ, τὰ ἱπηπίς., ΡμΠ]οίο- 
5 
᾿ 
ϊ 
Η 

ῬΌΑΙ Ὡς 

ΗΝ Ω, 
μεν φιοά ναϊρίαη» 6} φερρείμεγγε γ γέρεγὴ ἐγ οῦ,, 
Ἐπεί ἐμαί θεγοιγεῖίε χηοά γερά ποίμης ἐν 
Νρδο ἐρο ροεδα, ἤαγι. ; 

: Αὐάε Βογίηαπι ἀε Ῥοοπιαῖε Ερΐτο 115. 1. οὐ. τοῖο, 
6 ἀντὸ τὸ μὴ περὶ ὶ ἀληϑινῶν ἐρεῖν ὠληϑέυεν]} [Ἐπἢπ5 εἴ, μος 

1ρίο ΕΠΠῚ ΠΟπ ΠΙΘΠΕΙτὶ φιιο ἴσας 4546 ποπιϊποπὶ εὐδαθές 
νἸίτ, 4ι104 αι οἶς, νεὶ!ς πιοπείγὶ ποαυῖξ. ὠληϑένει ἐγαπ- 
ΩΣ ἀςοίρίεη ῬτῸ βέγμηε ἔλεῖτ. 
17 παλλαὶ ν᾿ τῶν δαεμονίων 1 ἰπϊτία πη Απαραςῆΐ, αι 
Θδοσὰ: Αἰεὶ ἐπὶ Ἐπτιριἀϊς ἤπὶς, νεῖ ντ ποῆδι ἤγ!ο νιᾶγ, 
0 ἐπιχορέυει 111 ἀγαπιατὶ ἤιο Εἴιτιρίἀε5. 

8 ἐπιχεητμδήσας  πεπιρε χεητμοὶ υϊά [μοϊοπάιιπι οπεῖτ- 
τοβάσπιιε ἢς σοη[ατοτίδιις τείροπάοραπε: τα]ϊαηις ετί πὶ 
ἐσιμύϑιρω Αεἰορῖ, Ομπὶ Βορῖας φοησα [φητφπείο!α αυϑ 43π| 

ἀτάπια βπὶ {8 σοητοπτί, Αἱ 15 {τ ΕἸΓΙρ 415. πηιΐτα Αἰ το γ 6- 
τεπῖγα 44 πὶ οιθητγα νἀ ητιιγ, ἀϊσοητος, ἐχί σαι ἰπ πιο’- 
τίθιυς ἔοτπιβη ας Οὐ (16 ΡΥαοίς δ παῖς γίωπι Ῥτδοίξεπε. 
διδιρμτια εἰξ ἴῃ ἐντιϑέσει νεγθοτιπὶ ἐπιχορεῦσωε ὃς ἐπιχρη- 
σμωδήσοα, 

ΟΑΡ. Χν. δὲ και ὧν εἶχε 1 ἢς Μ85, οπιπος. Ἑἀϊὰ 
φείδοιτο δ᾽ ὧν εἶχε. Ιῃ Ἰαιιάς αὐτοπὶ μος ροηΐτ. Νόπιρε 
πιλρηϊβοα εἰ πηὶϑ ΓΔουῆ ἴα Ργεδαροτγαθ δὲ ΔΡοϊοηΐο πρτο- 
Ῥαιὰ», ν1 46 φᾶς οΟδ(δγιαυΐπηις δὰ Π16.1, ς, το, π, ὅ. 
ν 2 φετο]} ἰϊ ΡΥῸ ζοντο, ηιοὰ εἴπ αὐτο, ὈΠΊΠες Μϑς, 

3. δὲ] δὴ παθεης νεθίπας σοάοχ ἘΕΡΕΠΠΕΠυς ὅς Υ γαείςὶ, 
᾿βεγγὶ τάπιθη Ροτοί δὲ, ἃς Πιδίητο] Πρ ὶ ρὸν εἰ ρῇη δεῖ. 

4 λόγιος  ποτιῃ Μετγουτῖϊ ἐριτβότοι, (τι ἃ γα] ρο 44 εἰσ.- 
αμοητίαπι τεβεγαπι, Αἱ (Ἀ]τεπὶ ΑΙ δητις αἰτοῦ δςτερίς: 

3 Φίαν 



. 

100 ΡΤ οἰδπικ τ ν.5. ΡῈ ΚΠ Ὰ 
φίαν ἔχε, τῷ πλεῖξω δήπε ἀναϑέντι' σὺ δὲ ἐς 

“ῥητόρων ἤϑη χώρει» τῷ δευτερώπε χωφλσωμένῳ: 
ἊΝ δὲ ᾽ -“ δὰ Ν δὸ 3 ᾿ ΠῚ σοὶ δὲ βεμθν μεν χώραν σοὶ δὲ εἰναι! μδσυκῷ 

σοὶ δὲ ἡ ἥρως ἡ ἢ μέτρα: σοὶ δὲ λαίθειω. ἐπεὶ 

δὲ, κωΐτοι λυγιώτωτος ὧν, καταγάλωσεν ἄκων τοὶ 

τῆς Φυρυφίας μέρη» καὶ ἔλαϑεν ἑ ἑαυτὸν ἐκ- 

σεσῶν τῷ Αἰσώπε κὶ ἐνθυμεῖται τὰς Ὡρας » ὑφ᾽ 

ὧν ἀυτὸς ἐν κορυζϑωῖς τῇ ολύμπε ἐτράφη; ὡς 
3 " ΔΘ ὉΥ ἮΝ εν 
ἐν σπαργάνοις ποτὲ ἀυτῷ ὄντι μῦϑον διελϑξ- 

- ΟΥ , 5 
σαι περὶ τῆς βοὸς". ὃν διελέχϑη τῷ ἀνθρώπῳ 

ς » εν ε “ ἧς “- »Ἕ 7 5». 
ἡ ββς ὑπὲρ ἑαυτῆς τε ζαὶ τῆς γῆς»ἐς ἔρωτω οἐὐ]ὸν 

- “ “ ἣ - ͵ 
τῶν “ τῷ Απόλλωγος βοῶν κατέςησαν » καὶ δίδω- 

᾽ -“ Ν -“ ͵7 
σιν ἐντεῦϑεν τὴν μυϑολογίων τῷ Αἰσώπώ;- λοι- 

19 δὴ.» 3 Ὑ ΕΣ Ν ἃ -» 
πήν ἐν σοφίας οἴκῳ" ἔσαν, εχε; εἰπῶν , ὦ πρῶτω 
Ὑ ε Ν ᾿ Ν “Ὁ ,ὔ 

ἐμοϑον, οἷδμεν δὴ πολλαὶ μορζϑαὶ τῆς τέχνης 
) ᾽ " -- ,ὔ ͵7ὔ 

ἐνθένδε ἀφίκοντο τῷ Αἰσώπῳ; καὶ τοιόνδε ἐπέ- 

ζη τὸ τῆς μυϑολογίως πρῶγμω. 

᾿ ; ἊΝ δ᾽ ἀνόητον ἔπωϑον' ἐπισρένψαι γοὶρ ὑμᾶς" 
Ἄ ͵ὔ ͵ ᾿ Ϊ 

διανοηϑὲς ἐς λογὲξς τὴ Ἰὰς τε καὶ ὠληθε- 

ἡρον ὧν οἱ πολλοὶ περὶ τῆς Αἰτνής ἄδεσιν, εἰυ- 

τός ἐς ἐπώινον μύϑων ὅτου, Ε μὴν ἄχα- 

εας ἡ ἐκξολὴ τῇ λόγε γέγονεν. ὃ γοὺρ μῦθος, 
Ν Ἃ ᾽ -“ , ͵ὔ ὑπ ν 

ὃν πωρωιτόμεθώ, 8 τῶν Αἰσωπξ λόγων ἐσὶν, 
3 δα δ ὃ , ΝΣ ς . 
ἄλλω τῶν ϑρωμωτικωτερῶν» κωὶ ὧν οἱ ποιητωὶ 

τι - Ν , δ 
Θρυλλξσιν. ἐκεῖνοι μὲν γοὴρ τυξρώ τινα; ἢ Ἐγκέ- 

) Ν ἘῸΝ » 7 Νὰ 

λαδὸν " δεδέδιϑα! φασὶν ὑπο τῷ Ὁρει»κωὶ δυσθα-. 
»“ 5» Νὰ ν ὦ 5 

γατῶντω: οὐσ᾿Θ᾽ μουΐγειν τὸ “πῦρ τῶτο. ἐγὼ δὲ γί ἢ 
Ἄδις , διε Ν : 

γαώντως μὲν Ὑεγονενοίε ᾧημὲὶ “5 καὶ πολλαχξ 

τῆς γῆς ἐναδείκνυσιϑιι τοιωυτὶ σώμωτω, ῥωγέν- 
ἿᾺ ͵ ᾽ ΕἸ ὌΝ 5 “ 3 ζ φ.. οὐ τῶν τῶν τὠζφων. ἃ μήν ἐς ὠγῶνω ἐλϑεῖν τοῖς 

Θεοῖς» ὠλδλ ὑξρίσαι μὲν τάχω ἐς τὲς νεὼς οἰυ-. 

σῶν. κοὼ τὼ εδη. ἐρανῷ δὲ ἐπιθῆναι ̓  κοὶ μὴ 

ξυγχϑεεῖν τοῖς Θεοῖς ἐπ᾿ ἀυτξ εἶνωι, μανία μὲν 

λέγειν» μανία δὲ οἴεσίγαι. καὶ μηδὲ ἐ ἐκεῖνος δ 

ων. ς, τς. τό, 

᾿ἴαπι Εδ1 παρα. δά δπυη 1 τηαχίπηα ἴῃ το π- 
Ρίο ΠΡῚ ςοπίδογαιηθες : τὰ αὐτο ΠῚ δ οταζο- 
τα ἰοσιπι ςοποθάϊτο,, εἰ αὶ δοιιπἀαεἴεπε- 

εδαῦ ἱπ ἀοπαπάο : -ΠὈΙ γεγο αἰϊγοπογηϊδα 
Ρτγουίηςῖαπι 40: δε τἰδῖνε πτπίοιο, εἰδί γε ῃο- 
τοῖςοὶ ςαγτη! Πς {15 ροεία, [Ὁ] νὲ [15 Ἰατηθορτα- 
ΡΙμα5, Ῥοῇαμαπι αὐζεπι, (ὰρ ἐπε ϊΠηππιι Πἰςοῖ, 
τ1πυΐτιις ρῃ]]ΟΙ ΟΡ εἶδε ραττοβ σοπίατα ΠΠοτιαταις 
Αείοριπι ἱπηργπάξῃς Ργδογεγ 5. Ποτατιπε 
ἴῃ πιρηζοπη εἰ νεηῖζ, 4 ΠΕ] 0115 1ρίε ἴῃ ΟἸγτηρὶ 
ἐπ ϑντίας βιοιαξ δάιιοάϊες, νι, ἴῃ [ἔοι στα δά- 
πῆροῦοε, [θυ ]απι παιγαπίος ἄς νττ1α. αθαῖτα, 
ΒΟΆΤηΙ ντοη]α ἀε (δἰρία ἀἴηαο. ̓ἀετοιτα ἐχροία- 
ογαῖ, δὰ αππαπάλβ ΑΡΟΙΠηἰς ναοςαϑ (δε ςοπΊρα- 
Ιεγῖητ: ἀγαας δάςο [ἀουϊταῖοπι Αοίορο βησεη- 
ἀϊαθυϊας ἀξάϊε, {πᾶς (οἷα ἴῃ (ἀριθπτίας ἀο- 
ΠΊ0 ΓΟ πα ογας: Ηδθο, ἱπαμίοη8, ΕΌ], απο. 
ΡΠ ΠΊΠ ἐρὸ αἸάϊοϊ, Ηϊης νοτίας ὁ λάοο ἀττβ 
[λεῖος Δείορο,, αἴας ταῖϊ5 [αυϊας Πηρεπαϊ 
(Δου]τα5 ἜΧΕΙ, 

Ἐς αὐίοπι ΠοΙΙάθ τε σεέγο: ἰ4 δηϊπι. ΟΡ. ΧΥ͂Ι, 
»βεήπαπι γνο5 δἀάιιςαπη 

ΔΠῚ. γ, τρρίίηις» 
ἀξ . Αρῦπα νι]- 

τηθηζο ἀροηϑ νΐ αα. 

᾿μαζητᾶς Πιαρῖ5. (Ὁ ἰς τερον 

᾿γογαπι 4μᾶπὶ ξὰ εἶχ τι 
σ0ι5 ΠΟΌΙ5 οςοίηῖς, αὐ ὰ Ἰ5. ΓΕ ἴαθγε- 
Ρίι5 (ππι, Νες., ιν ἀεεβ, 11 

Ἀιζας 
ογατίομὶς ἀϊρτεῆϊοηϊ. Ἐδ πνλῆνο ἿΝ 
ςοπβηζατς νοἰμπηι5 ΠΟΏ, ἴῃ σελοῦς [πῦι- 

᾿Ἰάτιπὶ Αείορὶ εἴ, [ξ4 εχ. ἰζοηϊεῖ, ἴα 6» 
ῬΟΕ 5 ἀδολητατίσυς. ΜΙ ς τω ΤΥρΠοειηι 

ΠΠῚ. Ὁ Αείηα τπιοηῖδ 

Τιράταπη ἀϊσιπε, πὶ ̓  Ἰλπη ας  ΔΡΘΠΓΟΠῚ, μυπο 
ἸΡΠΕΠῚ [ρίτατο.. Ἐροδιι [πὶ ΟἸραητός ἐχεηβς 
ἀιίδεπι, πιαϊπίαας Ιοςῖ5 ἀϊτιιρεῖ5 ευπημ!ς εἴας 
πιοάϊ ςογροίᾷ οὔϊεπάϊ, ἤδειο., Νοη ταπιθα 
οὔπὶ 115 ριισπαῆς, (ἃ 1π' τοΠΊρΙα [οτίδῃ ὃς 
αράθς ΘΟΓΙΠῚ ̓ Ῥοτυΐδητοῖ Ἢ σεηΠε ογοάο. ἴῃ 
ςοοἴμστη διιζειπι ΘΕῸ 5 Ἱπμο το ) Πεοίαμεο νὲ ἴπ- 
ἀξεχυίαίοπι δάεριῆς, ὅς ἀΐξοις ἰηίδηιιπ οἵ, 
διϊηίδηαπι οἰ ογοάεγς, Νοψας ΠῚ ἤβδυϊα, 

πιαηιβοίξα ἐπῖπὶ μἰς 44 (αρ᾿επτίαπι τοξδγεπάϊιπι εἰ : πεπιρα 
{Ἀρ᾽ επεῖαπι 1π ροτεῖατε Πα μαϑεθαῖ, νὰ ἴπογο 1Π|4πὶ ςοπ- 
σεάεγε οὐ] τοσῖθιις Ροῇει. 

ς μῦϑον διελϑῶσαι περὶ τῆς βοδε] ΒΑθυ]Απι μδης ἰχία ομπὶ 
ςεἴοτῖ5 δὰ 114 ξαγταπι Μεγοαγῖ: ΡΕΓΕποπέβιις ἐχροῇιογας 
Αἴσδειι5, Ηγπιπο 1π Μογοιγ, οαπ5 πιθητῖο δρμὰ ΡΑιυΐλη Α- 
«βαϊείς ς. 20. ᾿ 

6 ἀυτὸν τῶν] ἴῖ8 τείοτ! Βεπάμπι ρυιτϑιΐπι5 ΡΤ ὠντῶνγημοά 
εἴας ἴῃ νυ]ραῖῖβ. 

7 ἐν σοφίας οἴκῳ 1 ἴϊα ἴαρτα μοιρῶν οἶκος Οσομγτεθαι ἥπίι5 
Ὅτι ο8ρ. 5. 

ΟΑΡ ΧΥΙ. τ ὑμῶς πιαῖε νυραι ἡμῶο. 
2 ἐκεῖνοι μὲν γὰρ Τνφώ] ἵτᾷ εχ Ροοτίς ΡΙπάδγις {Π{π|,1. ν.}1. 

Ουϊάϊυς Ἑφῆοτ. ΤΙΝ, ν. 491. ὃς Μετά πιοσρῃ, Ὗ, ν,348. Ψα1ε-. 
τι Εδοςις Ατροόπδῃξ. 11, ὃς 5115 [ταἰῖοιι5 110. τ, Οὐππι- 
41 115 ΔΡο]]οάοτιις [16.1. ς, 6, ὃς Ηγρίπιι5 Ἑαδ, 172. Ατἴας- 
ταρη ΤΥΡΒΟΕεὶ ἐν Αρίμοις ἔμριενοε ἐυνες Ἡοτπετιι5 οἷς ΠΙ4α, Β΄, 

ν.783. Ὑπάς ἀγα ἤθοῖ ἔξ εγ Ὁ Ὑ Ἰγρ Π1η15 ὃς [11 ΒΟπλρ τη ΠΙ» 

ἀδίαιις ΤΥΡμοθιπὶ ἱ ἴάρεγε δἱἷζ Ἰάεπὶ ιτρίϊτης Αεποῖά, ΙΧ. ν, 
γιό, δι Τιισᾷπμ5],Υ. ν. το:. ἘΠῚ Δτεπὶ 1ηγφγίγη6 ἤπιις Ῥικεο- 
Ἰδπὶ ἰηἤι]α, Αρο!]οπίο ἌΣΡΟΙ, "Σὸν 5 κξτεὼ ὑπο. 
βρύχιος Σε ερδωνίδος ὕδασι λίμνης» εδάειπαιςα {ξητϑητῖᾷ Ηετος 

ἀοι ἄμε, νεἀδέτας 181 οδίξιπιας Οταπιπιατίοιιβ, εχ 40 8ε)- 
δογιλαίερ» Ῥαϊυιάοπι ὙῬῖορε. Ῥεϊιῆππι πὶ Ααργρῖο Ροἤταπι ἢι- 
{{π6|͵ ἀἰοῖπιας5, Ιπ ΟἸΠοίαηι ἕάπιοπ ΤΥ ΡΠοειιπὶ τγαηθξεσηηῦ 
Μὰ ΠΡ, 1. ς. 13. ὃς ϑέγαθο "1. ΧΥ͂Ι. ρ. 6:6. 

3 ἢ Ἐγκέλαβον ν 7 τὰ ΝἸγρίπ5 Αςποίά, 1Π| ν. :78. ΟἸαιιά4- 
πὶ ἄς Ἀλρτι Ργοίεγρ. 110.1,ν, 153. ἃς Ερίρτ, ἴῃ Αρηρῥλρορραλεηα 
δζ 41παρῖρ Ρ'05 ἔγαιγεβ (Οογπεί 5 ϑειεγι5 ἔπ ΡΟοπι. 46 
Αεῖπᾶ ν. 71. ϑεδτίις ΤΒερ δία. ΠΡ. δ γ, 595: Ὁ. ϑπιγγηᾷθι5 
Τρωϊκῶν]. ν. 

4 γίγαντας μὲν γεγονένοια φημὶ ] ἰδ, ἄς νοςες» 'ἵπ 
Μοτεὶ!. εά. οἴη {9 εχ ΑἸ άϊπα ὅς 488, τεποσδηῖ, Οδθμ πὶ 
ἀο ρἰραπείθιις νἱἀ6 φρια ΡΗΪΙο ἤγδτιπι ἰὴ Ἡθγοὶςῖ5, πιαχίπια 
Ῥγοοεηηἷο, ἃ44ε ποῖαῖα ἤιργα 118,10. ν ] ἀς Αἰ. ΒΠ]}1ς γπιδγα. 

ς ἐπιπηδῆσαι] ἢς Ν᾿ αἰίολη, ὃς Υ τδτϊδὶ, Ἰτεπιήηϊιε ΑἸ κι ; Μο. 
ΣΕ ιι5.. νἱ 0 τΥρορταρμογηπι νῦ Ρατο, ἐπιτηδῆσοιν 

᾿ . 4δη1- 

« - 

δῶν. πὰς ὡς κεν 



, ΟΑΡΣΥΙ, 

αῦεθ 

Ἐς. τό. 7. Ψ, ΡῸ ΙΓ ΟΝΙΙ 

αιΔΠΊΠ5 ποη ἀοαι6 ἃς Α]τογὰ πε δἰαίριιοπια. 
4 ΠοΡὶ5 ργοραρίξιγ: απο Ψυΐοαπο ποπιρευ 
ἴῃ Ἄσεπα ἔμ 5. ΟρΕΓ5 συγ {1. δὲ Ἰηςι5 10] 
Ὁ οὁ τιιπάατιγ. ϑαηῦ οηΠΠὶ ὧς ἍΠΠ πιοητας 

. ζοπιρίπγες. ἀἰειογί!ς τοσγαγαπι τγαϑξ δι ἀγάςη- 
τὸϑ., πὸς τατηθη ργαοοΙρΙΠ ᾿ΠἀἸοῖο Οἰσαηζος 11- 
115 απὸ ψαϊςαπος (ἰαεῖπ ἐγ οιιογίπλις.. 

Ἶ μ“ ὦ ἐν, “{ ᾿ 

πφαπατη ἰρίτην τηοηζίιπι ΠυϊαΠπ οὐ! [ἀγ-᾿ 
ἀεηπππ1] σαι ἢ Τ ογγα ὈΙ ΓΙ] Π15 (]Γαγ!]αΘ. 
πΊΠ ηγαΠ2 Ργα θεῃ5, ἰπτγα (εἰρίαπι απ! ἀεπὶαγ- ὦ 
ἄδε, παζιτα [{Ππἀττιτη τογιπη 7 ἴτὰ ἔδγεηῖθ.., 
βαιηπαΠῚ ταπηθη ἔργα πο Ἐππίτεῖς, Οὐοά, 
{Ὶ «αιιογποί πῇ δυτεπη εἴξ σοπείηρας δαπαπ6 
νοηταϑς {π]πύγοῖ, ἕππς ἔδοθ πη Ἔχγο τ, ξζαηιις 

ΤΥ ΑΚ ΝΈΟΝ. Φ 
, Ὡς -“ ’ ν᾿ ᾿ ͵ 

λεγός» καί τοι δοκῶν ἐυφημοτερὸς εἰγο!» τιμιό;-- 

2οχ ̓
ν. 

ΤῊΝ , δ: ΣΤ ρον αἱ σϑω" ὡς ΗἩφαίςῳ μέλει τῷ χωλκεύειν ἐν τῇ Αἰτ-- 
ὯΝ ἢ 

ὺ - ᾿ -“ ἐπ 5.2 - ᾽ν» 

νῃ» καὶ κτυπεϊταίτις ἐνταῦϑω, ὑπ᾽ ἐυτῷ ἄκμων. 
δὴν ιν Ὁ ὙΜΉ, ἘΠῚ πο κεν 

πολλώ γὰρ καὶ ὠλλώ ὁρη΄ πολλωχξ τῆς γῆς 
γ ΦΕΝΛΟΥ δ 5, "ὕ ὌΝ ΄ 
ἐμπυρώ; καὶ εκ οἷν φ ἐάνοιμεν ἐπιφημίζοντες ς, 

διὸ 
4ὃς Ὁ" εὖ ΄ 4 Χ “, 

- ουτοῖς γίγαντας καὶ ἩΦαίςσες. 
ἙΝ 4 

- ΣΝ ΤῊΝ ἢ γ 

ὑλι , Θ ΟΥἐν »Ἕν»ν Ὁ) οἷ ΚΑ -“ ͵ 
ΐ ίς ὃν ἡ τῶν τοιῶνδε ὁρῶν αὐτία᾽ 5 γῆ, κρώσιν 

δ Ὁ ᾿ ΙΝ 
ἀσφαλτξ καὶ Θείς παρεχομένη: τύφεται μὲν 
Ν  ς » » ͵ ΔῊΝ ΚΑ, 

καὶ παρ᾿ ἑαυτῆς, ᾧύσει, πῦρ δ᾽ ἔπω ἐκδίδωσιν. 
. ΝᾺ ἷ 7 ε ᾿Ξ δ 

εἰ δὲ σήηρᾳαγγώδης τύχοι» καὶ ιὑυδρόμοι ἀυτὴν 

πνεῦμω φρυκτὸν ἤδη αἴρει. πλεονεκτήσασα δὲ 

ἡ φλόξ ὥσπερ τὸ ὕδωρ οἰποῤρεὶ τῶν ὁρῶν, καὶ 
Ἢ βάπητηα π|παν ἀ΄πᾶς ς πποπεῖριι5 ἀοῆιμηε, ΟΣ χωρεῖ τε ἐπὶ ϑάλατ]αν 
᾿ ας σαιηρο5 ΕΠ ππάϊειγ, ἱπτὸ δξ σοηξογει πη ἀ ,, ΑΚ ΥΟΣΧΣΣ τὸ ἐδ κων" 

πῖᾶτε ἐπ θ ΔΕ ΟΕ ΕΝ, αὐ οϑ βου ναπα ΠἈΠΑΝΝ Ὁ “9.0.7 ἐύ το αϑ ΓΒ ΕΤΟν  θμῤο ΤῸ ποτώ- 
εἴα Πυιμίογαπα (οἴδπι, ΟΑΜΡΥ5 αἰπεα ΡΙΟ- μῶν εἰσι. χῶρος δ᾽ ἐυσεξῶν". περὶ ὃν τὸ πῦρ ἐῤ- 

᾿ ἈΝ Μ, ἀμεπι ἰρῃῖα Γοσγοπϑ οἰγοιτη εξ, 414. ῥύη ̓, λεγέσιϑω μὲν κἐνταῦϑα τίς; ἡγώμεθα δὲ 
ἵ ΠΌ: νεῖ Πἰς ετίαπι ἀϊσεπάμι.. ε Νεπιρο εχὶ-. τοῖς ὅσιω πράτ]εσι, γῆν μὲν πᾶσαν ἐσφῥωλὴ 

Πιπιαπάπιπι, αιοά ρι]5 ΒοπαπΙ δ. 
΄ τΈ] 115, 1ρΠΠπη4 86 πηαγα ΠῚ ΡῈ 

ἐν δ ἡ 
ΤΩ 

6 ἐςΗφαίςῳ ἐς ἀδετατ τη ἘΔ. Μοτοῖ!. Αρποίεῖς ΑἸάΐπαςς 
ὅς Μ85. (υδητιπι Δα γοπὶ δττίπεῖ, σοπβιτας μᾷπς ἔλθιι- 

[πὶ 4αοαμε ταπαιιπὶ ἱπιρίαπι ΟΟΥΠε ἰι5 Βόγεπιβ ἀς Α εἴη. 

ν. 29.» οαπὶ ἱπάϊρηὶ ἤπε [115 (γι! 65. ἀτατν, ὙΠ 

. ϑιητ ααϊ ἴῃ Ηΐεγα ἱπ{α 4 Ὑ αἱσαπιπι σαπὶ πιο οριῆςίο ς0]10- 
ἀτι  Ύ2}. ράῃος 4π0 41 ἣ ε- ᾿ 

) το πε ΝΙ ΠΟΊΑΣ ΟἉ]-. 
δίς, 1Π’᾿ ν. 41. 

ποῦ ὃς ΤΒεοογίειιϑ γα ον. ἴαος. Ατβοπαντ. 1. Τι- 

ἀδηδί. 841, ΧΕ. ὅς » ΑΡΟΙΠ πατῖβ σατη. ΓΧ, {ερατὶ εἴς- 
ἐπὶ ὃς 810 1Π|8πὶ ἱπ[ιάπι σοπηπιε- (8 νιάδητας, Ἰηπτοτ [ἡ ἵ Ἐν, ξ 

275. Π.]ΔΠῚ Πιὰ ἀοίατο Ἡφοςῷ ἱερὸν πιογᾶς ϑῖγαθο 16. Ν]. Ρ.᾿ 
ἀϊϑιαπι αἷς) 4ἴαιιε μῖς Ὑαυϊοαπῖ οἤτοϊπαπι ΥἹΡρΙ π5. χαοηιε 
Ῥοηὶς ΑΘ. ἯΙ, ν. 416. Ἐδάεπιαις μαυὶ ἀπδῖς 114 οαπὶ 
Ἡφαιςε νήσῳ Ἀριιὰ ΡτοΙ οπλαειιπι ἴῃ 8101} ἀἐ[ογίρτίοπε. 

7 πολλὼ γὰρ καὶ ἀλλ, ὄρη ὅζο. 1 εα ἀΠίρεητεῖ τεςθηζες ἴπὶ 
{πιο π!Π! [δ ἐγυάΐτο [ορτο ἀξ πιοστίμπι ἰη σεπά 5 Ν ἐπεγϑη- 

ἄκι5 Πτίρίι ποῖον, Ὁ ᾿ ᾿ 

ΟἿ, ΧΥΙ 1 τίς ἔν οἱ τῶν τοι. ὁρ. αἰτία 7 γεζοτιιπι 

δὰ ἄετε [ἐπτοητία5 αΠΠΠ οητετ ςΟἸΠερῖς τάθαι νἱγ ἀοόϊμϑ ]. οἶς, 

δά δα ΟἸυπογαπι 51 Πὰς ἀπτίσα, Π16.1. . πὶ: 

2. ἐυσεξῶν 1 πια]ς δῆς ᾿οφποπειτι ἀπ πιιθη[οϑ ἵπ 0 61 Πτι-- 

ταταηῖ, ὠσεξῶν ΠΡ τιδητες ) 4ιιὰς σογγιρτο]α οοάϊςεπὶ Κ8- 

᾿ς τἰσαπηπι ποις ἱπυοίογατ, Ἐαὰ ἈΠΙπιοςῖΠΕΠῚ 4ιοαις [8-, 

ΤΩ ἀυχίς, ὃς 116 Μοτε πὶ» {ξεἰοίξογεῖρι ῥογρι:)214222 γερίοπενα νχ 

νετῖογοπτ, τοτυπηις (εη πὶ Ρ ΕΓ οΓογθητ. Οριίπις ἢ λ- 

ΟΠ ρει ἤώρα ἐυσεξῶν. Οὐς γοτο πὲ {Π|8 ὅς ηιιαο «αι ἀρρεῖτ. 

τ΄ Ἰλτίοπίδβ ᾿πουΐοπτεῦ ἀοσος ϑ0] πὰς ΡΟΪγΠΠΠ. ο, τ. Ζηεν Ο4- 

ἀγα ὍΉΦΡΏΟΥΪΩ.γ ἀμογμῦη ποημίης [δὲ «ἡνίας ράγέε Αἀ- 
ορίαμί. δὲ Οα αλεη ος αναϊϊσγαισ “παρίπσ (νεῖ ντ ϑαϊπιαίιις 
τὰ 50 ]παπὶ Ρ. 78. οἰποθάοῖ Απαᾶρὶϑ.) {μὲ δ᾽ «Ανιρῥίπογαμα 
{Ὁ φμοά τραίμη δγγαομίαε, Ερραρεζίμρο βη! αὐ ρος Φ5 Ογίιοηοηγ. 

Οαιαρέρ[ηε ἐάφηδερι γεβῖο οαμ αν» ἀδίϊε βαξίο: 1π ἡιμάῦρ ΓΟ 

ἡπερραίνα “4εἴγαθ ῥτοίμε διε, ἡμενέγεος, ἀπο {μϑίαίος ῥάγερες 
ἐμεχογηι ἔπεα {Παγρρητας ἐἠαοιῇ ἐρρ»εὐμα. Ηδγ Μη Ῥμειογίάης 
ἡι4. ροβεγίεας τεμρρέγαδα ἐδ 7). ὲ {ερμεἰογὲ ἰοσες πορρήραγθέμσι,. 
ΠσΑΜΡΥ5 ΡΙΟΚΡ . Ἄεπὶ εοάεπι πιοάο ἐχροηὺπὶ 
ϑιτάδο [10. ΥἹ. Ρ. 260. Ῥαυΐδηϊας ἡπ ῬῇῸ οἷς ο. 28. ψαϊεσίις 

Μαχίπτις Ψ, 4. 81{π|5 [τα] σὰς δ. ΧΊΨ, ΟἸαμά απ, Ἐρίρτ. 'π 
Απιρδϊποπιιπὶ ὃς Απαρίη. Οοτγποῖταθ ϑεμεγας 'ῃ Ροαπὶ, ἀε 
Αεῖπα δ ὅπ. Ἐχμίδεπταις ΡῚΟ 8 ῥπιγες ἀποβ., ΡἈΐγεπι 

πιδίτθππαιε ΒΔ Πηπ|15 οτῚ ΡΊΘητο 5. Θτί8 ΠῚ ΠΗΠΊΠΙ ϑεχτί ΡΟπρεΙΐ,, 
41 1π 8ι1γῸ μᾶτίτοῦ ἃς ἄγσοητο οχγᾶηζ, ΩΠΟΤΏΠΊΩΙΘ Διετία, εχ 

νεγάαιια μάτια ββιιγᾶθ, Ῥγογάᾶπι πϑμὶ5 οἱ οαητί5 ὃς δογοῖο: 

ταραριγ ἰπηαῖτ, 67 δγγαριοίας σεγεανρε! Ε{} εἰε 1 πε γλμεηε [γ4- 

χῶρον εἴνωι", ϑώλωτη)αν δ᾽ ἴυπορον, καὶ πλέωσι ΓΥΝΝ 

ταν ΚΠ (ἢ 

Πἴπιπν πιβπιι τεποπτίς; (408 ργαείβόξενση εἰαίν 67 ογενπα- 
ὼ γἐδήραε ἢρ αἰ ἢ ατὶ ἐχ ἰηΓογιρτίοπα ἔλοῖ!ς ςοΠ]ρίττ, ) ΡΙΟ- 
ἌΥΝΜ ἔτάτγαπι αἰϊαιιοπὶ ἐχμίδοῖ, Δ Πρηϊβοαπάδπι σαίμηλ-. 
ἐπίέρε ἀϊίοπεπι 4π8ε ογάς ἤμΑ  Ἴημα6.). σαὶ ῬτΆΘ ας Θεχτιις. 
“Ρᾶγο εγᾶτ, Ἐπ Ἰρίπιπι πυπηπιιηι Ργοις Πιρεῦ ἴῃ ΝΗΠΙΠιΐς 
Ολείαταπι Τὶ Π. θαυ τς Ροατιιῆιις εἰπὶ τεργβείηγαμίς: Πηγί- 
1ες Βᾶδες δςῖγροϑ ἀρια Υ 41] δητίμπι ἐε ἔα πη]. Κοπι. Τὶ Τι. Ρ- 

“266. δς Οςςοπεπιρ,1. οἰηι ἰηίογ. Μ. ΡῚΨ 8.1 ΜΡ. ΤῈ. 
ν δι ΣῈ « ς -Ξ ᾿ ὶ ν 

1ιγουτριις τάπιο 1 Ογαῦ, ζΟΠγΑ ΓΘ ΟΟΓΑΓΟΠῚ Ρ, 'ΠΊ. 143. ΠοΠ 
ἄχος ἔγαιτες [εὰ νπαπὶ ἀβποίοίς τΑΠΓΙΙΠῚ,, 4111 ρΑΙγεπὶ ΠιΠιεγὶς 
{αΐδερτιπι σετοτίς πο  εδξῖς οπτηΐδιις 6 Ἠαπιπιΐς εὐυχετῖς, 
ὅταιε 80 110 ΡΆγβηϑ ὀς ἘΠο (ὐλιδηϊ θη ἀρτὶ Ῥδττεπὶ χῶτ 
ρον ἰυσεξῶν ἀιέλιιπι αἷς. 

νἀ ας τὴ Ὁ ἐν ἃ ἃ 3 πεξί ὃν τὸ πῦρ ἐῤῥνη ] τοί τιιΐππι5 ὃν ργο ὃς» 4ιοα ος- 
σὈΡπεγατ γΐθατος, Νεπιρα τγεξεγεπάμπι δὰ χῶρον. ϑ8ις 
Τγσαγριβ : λέγεται γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον περηβεῦσωε ον ὦ - -“ - - τὸ πῦρ. ὕῬπάε Ραιυίληϊας διχῆ σχισϑεῖσαν βαπιπιᾷπι τγδη.. 
ἤτμπι ργδεθιηῆε τ. ἢ 

4. τοῖς ὅσια πράτΊεσιγ γῆν μὲν πᾶσαν ἀσφαλῆ χῶρον εἰνο 
ΠΕΠῚΡΕ οαηρης 116 ΊθγΉΡ γ Ἰητοῦ Ῥάγεητες ὅζ ̓ ἴδεγος 1δ᾽ ρε- 
{14 π᾿ πιεπιουίαπιὶ ποθ ὶς ΤΕΙΟ 8Π5, ΟΠΊΠΕΠῚ ἰΟΟΙΠῚ {ΠΕ ΠῚ. 
εΠῈ ριϊς ἀοσες. Ἑλάεπι πδγγάπεῖβ. ἤδες Γγοιγοὶ {επτοητῖα, 
Β5 επίπι νεγθῖ5 ςογοη! ἄ6Πὶ ἱπιρο με πατγατίοπι: ὅϑεν δὴ κ 
ἄξιον ϑεωρῆσαε τὸ Θεῖον γ) ὅτι τοῖς ἀνδράσι τοῖς ὠγαϑοῖς ἐυμε- 
νῶς ἔχει. λίγετωι γὼρ κύκλῳ τὸν τόσον ἐχεῖνον περφἑεῦσαε τὸ 
πῦρ» κρὶ σωϑῆνωι τότες κόνες. Ἐξ Οοτπεῖιὶ δοπεγί: 

Πὐς ἀἠκλεῖαε (οἱαεγραίεγμε ρέεγῆμε, 
Ἤηο ταρίμρ»δ ργαεααηρ γ γεραββμγ με ἐλαῖσ εβεν ἐρρηόηρι, 
7206 ἀπρεὸ ἤξώενηι, ργορεγαπῖ, Ὁ »ρη λίρα γεγιεῦγ,, 
ἜἸ ῬμΕΥΟ, ρήεί ας γ δον Υ ΚΤ 5.51ΜΑ θίγειω. 
Ἐγμόπεγε Ρ] 0 5 ἡεέργιος ΤΠ φῦ 6 ἤἴαρρρρε ἔτ 6. 

ἘΠῚ διιζεπὶ πηῖμὶ Πιΐρί οῖο., ἰπ ῬΗΠοΙγατὶ τοχτα ρος νειθα 
λεγέσϑω μὲν κἀνταῦϑα τίς ἱρῷ ΡΙΟΚΥ͂Μ ΕΚΑΤΚΥΜ 
ΗΠοτῖαπι οχεί της, ἃς Πείοῖο 4ιιο ἕατο Ἰπιογο αἰ {πῈ, ψμι4πη- 
υἷ5 εἴτι γαῖ πὸ πιϊπίπγιπι ἀυΐάεπὶ γε εἰρίμπι οτίαπι ἰη Μ55, 
ΦΡΡατξαΐ,. 

ς μόνον, 

, νΆ. ἣν τς 



-" ἀποχρῶσαν ὦ ἀὐτῷ σπεδὴν εἶχεν» 

ἐδ" 

20. 

λόγχες, ὠνέπωυεν. ἐς τοὶ χρήσει. τῶν 'πωραγγελ 

μάτων. δὰ ἣ 

ΠΑΡ τὴν Ἑλλά- 

δὰ ἐκομίζετο, ἴα τι ὠρκτέρε ἐπιτολάρ, . ὠλυύπε 

' ΠΝ δ υολς δὲ τξ ΠΣ γενομένε» κωτασχῶν ἐς Δ 

ποβῶμιν. ἔφη » τῆς νεώς, ταύτης. ὁ γοὶρ λῷον 

; εἰυτῇ ἐς ̓ Αχαΐαν πλεῖν 

τῷ. λέχα, πλὴν τῶν. τ  κόντων τὸν ἄνδρα, 

εἰυτὸς μὲν ἐπὶ Λευκαδίος γεῶς, ἐξ τοὺς βελο- 

μένοις ξυμ ἐς Λεχωῖον κἀπονο ἡ δὲ ναῦς 

ἡ Συρακεσία κατέδυ, ἐσπλεδσα τὸν Κρισαῖον Ὁ 
ΑΝ Ἂν» κόλπον. 

ίυ., δ᾽ Αϑήνησιν, ἐ ἐμύαι δ᾽ ἐυτὸν ἐρρφών 

τῆς ἐν ὃν αὐτὸς. τῷ “ροτέρῳ ὙΡ Θν τ δ" ἼΗ 

ἐνέτυχε ΠΣ Δημητρίω τῷ ὁ φιλοσόφῳ. μετὼ γῶρ 

τὸ Νέρωνος βαλανεῖον “, καὶ ἃ ἐπ᾽ ουτῷ εἶπε: 

διυτῶτο Αϑήνῃσιν ὃ Δημήτολος, ὅτω ὀμενναίως, ὡς 

μηδὲ τὸν χρόνον ὃν Νέρων ΤΩ τες ἀγῶνας ὕδρ.- ; 
ΟΣ 

ζ: γ» ἐξελϑ εἶν Ἑλλάδος. ἐκεῖνος ΡΝ  Μεσωνίῳ᾽ ὶ 

ἔφασκεν ἐντετυχηκέναι “ρ τὸν Ἰσϑιμὸν,, δεδε-ς 
μένῳ τε καὶ ᾿  μθ ἐριαος καὶ ἐυτὸὺν 

μὲν ω ἀ τὸ εἰκέτω, τὸν δὲ ἔχεσϑαε, 

τῆς σιμινύης» κοὴ ἐῤῥωμένως τῇ γῇ ἢ ἐμξάλλειν, ἐς. 
Σ ᾿Ν 

γακύψαντα ἐν λυπῶ σε ἄν, ὥ Δημήτεκε, τὸν 

ἡλσθιμον ὀρύτιων Τῇ γελλάδι; εἰ ἰδὲ καὶ κι ὦ 
ἣν ᾧ 
ὙΠ 
τώ με εἶδες ὦ ὥσπερ Νέρωνα τί ἂν. ἔπαϑες; καὶ 

Ὁ ἐσθ: τὸ Μεσωνίς, πλείω ὄντα... καὶ ϑαυμα- 
Ἐξ ύι 

«ὁ εἰμελῶς ἐυτὸ ἠπόντα 7. 

Χυμώνας δ, ᾿Απολλώνιος τοις ΠΣ 

ἥδ πᾶσιν; ἄχατο τ τῆς ἐπ᾽ ἊΠ ήτο ὁδῷ περὶ 

ξαΡ πολλὰ μὲν ἐπιπλήξας, πολλὰ δὲ 'συμῷς- 

λεύσας ταῖς πόλεσι, ἀν δὲ ἐ ες ἔπινον κω- 

Ἶ ταφάς" ἐδὲ γῶρ ἐπαΐνε. ἀπείχετο ὁπότετι τ ρ 

πρώσσοιτο' καταξὲς ἐξ Περαιῶ, γαῦς μὲν τις 
δ τὰ 

Ἢ 

ὶ τ 

ΟΑΡ. ΧΙΙΧ. ι περὶ ὠρκτέρε, ἄκος Ατέϊατι ἢ ε1 148 
ἴητοῦ ρϑάες Βοοῖαρ ἱηΠρπίῖτον ἱποιάαθ᾿ ἐχοτειπὶ ΡΠ πως Ἡ. Ν. 
1. ΧΊ, [οϑ. 16. ἐλ πηὴδ ΗΝ 14μς δερτερηόν. φοῃμηβοτο ἄἀϊοῖτ, 
Ἐ, 6. ἀῆτα αἰ εΠῚ αὶ ταῖς 1άπς εἰς ἐχϑόϊαπιν, ̓  ὐπὰ 

ΟΑΡ. ΧΙΧ, κ ἱεροφάντης ] Εἶιι5 ἐπὶ π’ τα ἰηϊεῖατο νά, 
Φ νν «17. τάς Μεατι. ἄς 5δογ. ἘΪεμῇπ, ς, 5. 

2 τῷ προτέρῳ ἐπεμαντεύσατο ] [, 11. ἸΝΩ͂Ν ἣν 
3. ἐνέτυχε κοὴ ] νυ]σατὶ Πι816 δὲ κὰ! ΒαΡΈθδηγ, τι βηῖε 

ἐνέτυχε Ροᾶια, 
4 μετὰ γὼρ τὸ Νέξωνος βαλοινεῖον } νἱάδα Πιρια ἧς 'Υ. τ39. 

ΑΝΑΝ, χὰ 5. Μεσωνίῳ ] ἀξ απὸ νῖὰς {]. 1Υ, ς, 34: ᾿ 
ό ̓ ἀνευφημῆσα Ἵ͵ Ὑαϊρατὶ Βαρεθδης ὠπευφημῆσαιγ ΝΌΘΕΙ 

ἡ ἀἤ τν 

Ἢ, ,φλλυιφίσα δὲ τῇ Ξικελίῳ χρόνον." ἈΣ 

ρε ἜΠΤΣ δὲ ἐδ ἐνὸς. 

σιωτερώ» ὡς μὴ Ἰ ϑρασύγεσϑαε χη: τὸν 

᾿ ν 4 " ἵ, ᾿ Ὑ ἐ , 

Ὑ ΤῊΝ ΒΕΕΎΓΊΤΝΗΝ Οἱβ ΒΑ ΤῊΝ Ὁ. ΕΙ ΥΝ ΤΑ πνές, -20 7 

μόνον», "ἀλλὰ καὶ νεῖν τ... ̓ ἀὲ γὰρ ἜΣ "θάμ 4 οὔίατη {γαπαΐαγο σοπαηῖς 
ΤΡ ᾿᾿Νίρυνιιην (ππιρον [Αρο Πομΐυ5]1ι να 115.. 

παροορε δεπιορδιι. ἐν ταν, ἐν ὴ 

Ε ὑἄκιν. 

Π αἶγτα Αγϑατια δχοχίνπςυς Οὔπηαας ἐλῇα 
Ἱτἴ5 ν [τις παιι!ραιίοπο. «ῇςε, αὐ Γουςαάθηι8ρ- 

μίας αειίβοιαβέηα, γ. τἰλημιε, ΟΧχ Πᾶς ἢαιη. 

115᾽ , φυϊπουιοταηε παν ὦ αυϊάσιπ νπαὰ 
σαπῚ 1115 7. 48 σππὶ 60 ΠαμΙραΡῈ νο]μοναπί, 
ἌΡΕΟΣ ΠΔῈ] δά ΤιϑςΠαριη εἴ ἀείδει. ογν 
τασυῇα γεγο παῖς Πισπηοτίᾷ οὔ, ἄμπν 'π Τη- 
(Δειπὶ Ππαπὶ Ἀβοιμδιονη βδΝ 

᾽ ῥ᾽ ἐν ἮΣ 

ἈἘ ΡΟΙΤΟ ἰηϊείδειις ἢ 
(Δσγογαιτι ητἴες, ἀς 40 1ρίξ φητοςἤΠοσ! εἴτ5 
ΜΔΕΙΟΙ ΠΑ ΓΙῚ5 οτατ,}} Ἰοπιρετίαπι ἥποα ας ῥῃῃοΐο- 

Ϊ ΤΥ Ρ τ ΝΝεγοπηίὶϑ Θηἰπὶ ῬΕΙΠΕΌΠαΝΝ 

ἘΠ᾽ πιδὸ {πὸ Νετο ἴῃ ςογ- 
τνηδ ἮΝ (εἰς ρεγεθαῖ, ε Οὐβοςία 

15 Μιϊοηίμπι φιοηας {8 νἱάϊε 
αἷοθ π' νἰπςη 5 ςομ τέλη, 
᾿δῖνε [οἀοτεταάαδι {πὸ (ς φαίάςῃι, νί 

Ἴ 

ἐβολεπ οί ἢ δεναὶ 
Πιδ] αἰ οςι]ῖ5 [αἰ Χ 6]. 1 
Ῥειπρεῖ, αιοά ΠΕ πηπηι οἴο ΓΝ γε- 
ΤῸ Ῥαϊ[γιι5 οΠ6 5. ἀρουρς Ποῖ Νεγο- 
ΠΟΠῚ οἰτπατα ςἀποητο τὴ νίδοτες Ὁ 564 Μιιο- 
ηΐο βεῖϊα ῃἰς φυΐάεπι ποῦθὶς ργαθγεγηηϊετοπα 
ἴμηῦ, γε 486 Ρἰαγίπια Ππτ πηαχίπηδατιο, ΠΕ. 
ἈΠ ΔλΟῊΝ ΤῚΘ βέγεγα νἹάθαγ, νὰ αὶ Ῥᾶτιπι (α- 
τιοίδ οα εἀϊἤογαι.. Γν Υ 

γι ΔΙΟΙῚ Πγοιποπι ἢ ἴῃ οὐπαῖδιις, Οὐαρείαε συν. ΧΧΟῚ 
τειρ 15 ΑΡΟΠοπἰα5 Ἔρ!Πογ νΈγπῸ ἐἐπΊροτε 1ὴ 
ΔΕρΡΎΡΓΠΠῚ 1ΓΕγ Εἰππι ΟΟΟΠρΔΙΠ. 
ΡΟΙαμαπα ᾿ ππμ]τα ςαΠΊραῆτεε, ἡλαίτιιπι σοΠ [1115 
Ργο ΗΠ ἢ ἴῃ [ταεοῖας ] εἰμϊτατίδιιο: πάτα 
δείαπι ἰαπαΐθιις ἀρργοθαῖϊος, (ποαιις ςηἰπὶ ἢ 
αι ργᾶθοΐατς ἀρογοτιγ, ἰδαάϊσιι5 ραγοεθαῖ) 
ἴῃ Ριΐάθιπῃ ᾿ἀείςεπήσπβ., παῖδα ἱππθηῖς 

οαΐα5 ΠΌ]]π πὶ Ἔχις οχοπηρίαπι. Μοτεῖ 5 ἴπ πιαγρὶπε ἐπευῴ:- 
εχ Μ5, ποτδιιογαζ, {εὰ 1Ιά δῦ πὸς Ἰὅτο 416 Πι1Π1. 

ἔτὰ ὡς μὴ ἡ δοκοίην ϑρασύνεσϑωι πρὸς τὸν ὠμελῶς ἀντὰὼ εἰπόντα ἢ 

Ῥυιαθάπὶ ταηρὶ {ςτῖρτογεπι δ], Πεπὶ, [πᾶ δετάτο ποτ) ἃ 
Ῥμηοῆταῖο ποιγο » αι] ἀς ἹΜαεΐίοπε τεθις [οτῖρίετιτ, πτρὸς ὃν 

ϑρασύνεσϑοιν ποῖῖτ, ἄς πΓάεπὶ Ρ᾿ ἩρΑΝΝΣ ϑ{ρ οἷο τἈπΊεη πηῖ-- 
Βιογαῖ ργο ὠμελῶς ἰεσεπάϊπιπι εἴϊο ἐμμελῶς» ντ [ἐπίμις Πτ: ποὶ- 
1ε ποβτηπι, 4186 ΠΡΟΣ τγαϑξαιιεγῖς Αἰ ἴπι5 ἀταιιε ἀΠΠ]σοη-- 
τοῦ, ΟὈἴτεῦ τετγαόζαγθ , αοα ΟΠΊΠΙΠΟ ϑρώσες εἴτει. Ατήχ- 

οΉΥ]ο (8 ΔῸ αἰϊο τγαξξατα γοιγαξζασε ἀδὲν ϑρασύ, Ὑεῖηπι ἀππὶ 
ΔπΙρΡ 1195 σοοἶτο, ἔεγγε [ἃ εἰς Ρμγαί5 Ογαθο, αιο αὶ ἴπ νετῆο- 
περ δίδιῖ, γε ΟΡι5 πιριβείοπς Πεπμ]]α, Χ ΟΡ 

ατδ6 

. 

Αἴας ττὰ 

Ν 

τ μι ̓ ὥαας ἢ 1ῃ. παι ὰς Δρυ τίμα Ο3Ρ. ΧΙΧ. 
᾿ἴδηζο τοπηροτίϑ ἤρατο, 4ιδηζαπη (Δεῖ5 εῃοι ἢτι- 
ἐπ ἱρ. Ἰαβίζοτοηε, ἴῃ Ογδθοίαμη ἀοἰδειι5 

ἘΠ ΔΥΙΓΘΠῚ ΕἸΜῚ ἣς,». ΧΙΧ. 



ἁ 1 

ἔ 

ΜἬἭ} 
τῳ 

νι δ ΓΑ ΟΠ ΟΝΙΙ ΤΎΔΝΕΝΣ:Ις-. 20}. 
ας ἴῃ ργοοίπεμι δε, Ἔχραηίς νεῖϊς ἱπ 1ο- 
ΗἰαπῚ Παιήρδίιγα. Μδυσαίοσ ΓΑ ΠΊΘη.. Π6 δα ΠῚ 
««οπίζεπάεγες, ργοῃ θεῖαι, ΘΠ επίπι (8 Πδὶ 
[0]! οοπάμέξαπη Παθεγε. [ἠτουγοραηῖο δυο ΠῚ 
Ἀρο!οηῖο, αιιᾶς πλοῦοεα νομογοτ ὺ ΠΘΟΓΙΠΊ, 
αἰχίε, (πιυίαογα ἴῃ Ιοπίαπη ἀςρογίο,, ραυτίπη 
ΕΧ ΔΈΓΟ δὲ τηβππούο, Ραγιίπη εχ Ἔθος ὧς αιι- 
το ςοηΐοῦα. Τμης Αρο]]οπίις: ὈΙΠις {8 
ἀεάϊοαταγιια, 41 Α]ῖο ἤπιος ὃ πιὸ νεγο, ἰμηος 
16, ἀεαΐςατο νοϊεπεῖθιις 116 νομάϊταγις. ΤΙ- 
ΠΊΟ5 ρίζα, ἀπηίςς [π4μϊς ΑΡΟ]]οπ τις ] πε ἢ- 
ΠΊΒ]ΔΟΓ ᾿π ἡατιΐ ἀεργαθάθμηιγ ὃ Μιπίπιε μος 
αυϊάοπι τπιθο. γείροπαϊε : {δὰ οἰαπη πιμϊτίειι- 
εἰπε Ποπλίπεπι ἐα Ππαιίσαγο, ἃς ῥγαιιὶς προτὶ 
{Ὡγπιοηίδιι5, που! διυιΐαιιο, ιιαε5 παρ απεηι 
εἴ (ο]επε οἰος ΕΠ" αιοά σγᾶιε ριῖο. Αἰ, δο- 
πὸ νἱν, ἀἰχίτ Αρο]]οη 5, ἤδιιθ5) φιιίδιις νῇ δά- 
παγίς Βαγθᾶγος οἢϊ5, (ΑἸ οπίοἐπίδπι εηϊπὶ τα 
ΡΟ.) Παιίσας Πἰσεῖ ρΙςπας ̓ ἰσοπείαθ, τἀ π16Π.» 
ΝΟ ΐζιπι Π11 ςοπίςοπάογηηγ, πδῆϊις α νοῦ 5 
(ες ἱπαυίπανί ρυτάμογιηι. Τὰ ιζεπὶ ΠῚ- 
Ῥγιάδηζοῦ δάθο παιὶ Ργο δες ῬΕΙΠοίορΠος, 
4υΐθιιβταπηοη οἰπὶ ππαχίπης Οὐδ] οέζατε (δ (ΟἸ τς 
1, 1άαια χιιαείζιτη μα] Π1ς ἑαοϊαϑῦ Νεηας νο- 
ΤῸ {τς ἀπε μι! {Πἀτπαγ}} [αοϊοαης, αι οἰμτα- 
ἴο5 τηϊπὶπι6. αἰγοιθαης Πεος νεπάθφηϊς55 [ςἀ 
πιΔηι15 ἀπιπίαχαῖ Πὰς ἃς ᾿πΠτιπιςηῖα δά εἷα-᾿ 
Ὀογαπάτιπη ΠηαγπΊοΥ ἃς ἐδιιγ (ξσιιπι αογοῦδηι, 
αἴσιις ἱπξογποηι ἀτοτίαμπι πλεῖ, ἱΠῚρ [15 τοπη- 
Ῥ ἰς ορεγα ἤια οἰαδογαθαηι. Τιινοτο νι Ηγγ- 
φαπᾶ ἃυῖ δογτηῖςα, θῇς νὲ ἀΐςαπι αμϊ4, ἢς 
ἴεοϑ ἴῃ ρογίῃβ ἂς ἔογα {γα θηβ,, ἱπηρίοίαζοπῃ 
τῷ σομητᾺτογο ΒδΠ σε (85 ἢ 584η6 (σαγγα5 εἴ- 
δῦ ἀρπης τηογία Πππὶ ΠΟΠΠ]11., ΤΕ γογίς α1- 
0απὶ ΒΑΓΟΠ ΠΟ ἰσππςι]απη {π|ρεπίϑη1 σεἤδη- 
τες, (δτς ἃ 115, 4ος σε απ, νἱέξιπι ἀοοίρεγε 
Αἴμηζ, Πρί15 δαξοιπ [615 απο ( νείςογι5, ΠΘΉ 16 115 
(ἀγυγαγίβ. 14 Πουγεπάϊ αππ46 ΠἼτ|5, 1π|0 ἀπηοπείαα 
'οἴς ἀϊχογίπι, Πὰ 11] ᾿π4ς ποίας, Τα] ιθιις 

. φταυ τεῦ νὈ] εἰππὶ ἱπογοραίοι, αἸίαη παιιπι ςοη.- 
{τεπάϊε. , 

“ΤΑ Ἀπ πο " Ν᾽ ΄ ᾿ ,ὔ ὥρμει πρὸς ἱσίοις ἔσα, καὶ ἐς Ἰωνίαν ἐφήσεσω. 
ς γ΄. ͵7 Ὕ ᾽ ὁ δ᾽ ἔμπορος καὶ ξυνεχώρει ἐμξαίνειν, ἰδιέξολον γοὶρ 

δέ ον ΕΑΝ δαὶ ) εἰυτὴν ἄγειν. ἐρομένε δὲ τῷ Απολλωνίς τίς ὁφόρ- 
- "[ 

ΕἸ τος; ϑεῶν, ἐφη., ὠγώλματω ὠπόγω ἐς Ιωνίαν, 
Ν᾿ κἀς ᾿ ἈΝ ἘΠ Ἷ τῷ μὲν χρυσξοκαὶ λίθς, τὰ δὲ ἐλεῴαντος καὶ 

ΟὟ ΤῪΣ 7ἷ Ἀ ΧΟ ͵ ᾽ χρυσξ. ἱδρυσόμενος, ἢ τί; ὠποδωσόμενος, ἔφη; 
τὰ ἢ «Ν ΚΣ Κα ΤΕῸΝ τοῖς βελομένοις ἱδρύεσϑειαι. δέδιας ἕν, ὥ λῶσε; 
᾿ )ὔ σι δὴν 2 »- ὝΝ μή συλήσωμεν τῶ ἀγώλμωτω ἐν τῇ νηΐ; κτξ- 
ε ,ὕ Δ -» ᾿ το, ἐφ η; δέδια: τὸ ἢ πλείοσι ξυμπλεῖν ἀυτὰ, καὶ 

ε 7 ᾽ ͵ ἐς ς ὁμιλίας ἐναπίμπλασϑαι ᾧαύλς,, διαΐτης ΤῈ 
ΓΟ, ᾿ ᾿ “ - ὁπόση ναυτικὴ, δεινὸν ἡγβμιωι. καὶ μὴν, ὦ βέλ.-. 

κε - ὔ - 
τιςε, εἶπε, δοκεῖς γώρ μοί τις Αϑηνωῖος εἶναί» 

Ν “" Δ Δ λ 
τὰς ναῦς. αἷς ἐπὶ τὲς βαρδάρες ἐχρήσασϑε', 

καί τοι γαυτικῆς ἐταξίας ἐμπεπλησμένας, ἐγέ- 
΄ Χ Ν εὦ ΦΟΥ (οἱ " εἊᾺὉ» »“" ὥκινον οἱ Θεοὶ ζὺν ὑμῖν, καὶ εκ ῴοντο ὑφ᾽ ὑμῶν 

᾿ ἌΓΝΝ »ν ἡ ᾽ “ “ χρωΐνεσϑιαι. σὺ δὲ ὠμοαϑῶς ἕτως ὠποϑῇ τῆς 
ἣν ,ὔ "γ, .- - γρῶς Φιλοσέφες ἄνδρας. οἷς μώλιςα οἱ 9 εοὶ χαΐ. 

Ν “Ἢ ᾿ 

ρβδσι. κῶὶ ταυτῷ: ἐμπορίων τὲς ϑεεὲς 77 ο!ῆ-- 
͵ὕ ε δὲ ᾽ “ἡ ε 5 7 ᾽ »" μενος; ἡ ὃε ἀγωλμωτοποιίω ἡ ἀρχοίο καὶ τῷτο 

γι δ ς ἠδὲ ω ἐν ῃ » , ἐπρῶτ]εν, ἐδὲ περιήεσων ταὶς πόλεις ὠποδιδόμενοι 
Ν ) ΓΕΡῸ" , )ὔ Ἂχ τὸς ϑεξς, δὰ ὠπώγοντες μόνον ταὶς ευτῶν χεῖ- 

ΝΑΡ, λ 
ρῶς καὶ ὀργανώ λιϑεργοὶ, καὶ ἐλεζφαντεργο, 
“ ἴον ᾽ , 3.5.5» -“ -“ς -“ 
ὑλᾶν τεπῶρω εμένοι ΦΡγΟν » εν αὑτοῖς τοις ἱεροις 

Ν “ ᾿ “ τὸς δημιεργίας ἐποιξντο. σιὺ δ᾽ ὥσπερ τὰ γρκω- 
,ὔ Ν ᾿ ᾽ “ ᾽ υ 

γικοῦ τε καὶ Σκυϑικα,, ὠπείη δὲ εἰπεῖν τίνα, ἕ-- 
αὐ ΤῊ, ἫΝ ,  ΝΩ Ὁ ᾿ τω τὲς ϑεὲς ἐς τὸς λιμένας τε καὶ τὲς ὠγορς. 

γ “δι. »» ᾿ ͵ ΠΛ ΑΨΑ Ὑ. ᾿ ἄγων, ἐδὲν οἷοι ὠσεξὲς πρώτη]αιν ; καὶ μῆν καὶ 
ἘΝ ΑΝ ἀν . , ῬΡΕΘΩ σπερμολογξσιν᾽ ἔνιοι τῶν ἀνθρώπων. ἐξαψά.-. 

΄ ,ὔ Ν εν δὰ ΤΥ Ν ͵ μενοί τι Δήμητρος ἢ Διονυσδ ἀγώλμω- καὶ τρε-- 
; γι νϑο ᾿ πῆ οἷς φεσϑαΐί φασιν ὑπὸ τῶν ϑεῶν, ὃς φέρεσι: τὸ 

, -“ ᾿ ᾿ δ, 5, εδ᾽ αὐτὲς σιτεῖσϑας" τὲς ϑεὲς, καὶ μήδ ἐμπί- 
, “- δ »ὰ πλάσϑαι τότες; δεινῆς ἐμπορίας, εἴποιμι δ᾽ ἂν 

ΣΌΣ δ ον Δ Ἕ ᾽ Ἵ δέδ 
ς Χῶΐ ἀνωνόριως" 5 εἰ μήθεν ἐκ τὸτξ ὁεθοικας. τοι- 

-“ ᾽ 7 φήξεν Ἁ ΓΝ 2 

αὕτω ἐπιπλήζξας, ἐπὶ γεῶς εἐτερως ἐπλεί. 

λα, [λείους δυϊεπιίη ΟΠ ΐμπι, ὅς πς ρεάεπι αυΐ- Ἀν, λύροΣ δὲ ἐς τὴν Χῖον, καὶ μὴ δὲ τὸν 

ΟΑΡ. ΧΧ. ι αἷς ἐπὶ τὲς βαρξώρες ἱχεήσασϑε ]1πρα- 
φῃ ϑΑἰδπιϊπία πεπηρε» 4118 ε δὲ τε5. {πΠἈ 5} Πεοίαιιε δἀε0 εἴ- 
ἴαπα ΡΠ ΙςΟ5 ὃς ρτίυατος,, ργϑθίεγ 605 (411 ἴῃ ἀγςε εἴΐεητ, πᾶ- 
πὶ Ἡθρτασ ἴαῆιι ογεάιάθγδηι, νὰ ἀριιὰ Ἡεγοαοτιπὶ εἰ ὅς 
᾿Αεπηϊίαπι Ργοθιπι. 

2 ἐπείη δὲ εἰπιν τίνα» ὅτω δες. 1 πιαῖε ἀϊίπέϊιιο ροῆτα ἱπ 
εἀά. ρτίοτίθ. ὠπείη δὲ εἰπεῖν γ τίνω ὅτω ὅς. Νεπιρε ποπ.» 
γα] ργοξογγο τυγρ ει νοσοπι, 4ιᾶπι ἴῃ πιοηῖα Βα ερᾶτ ἀνδρώ- 
ποδὰ.» Ἰάδοσιε νδὶ ἀϊχιτες εἰπὶ Πεος οἰγουπιάισεγε νοιπ 
ἀεπάοϑ ταηαιάπὶ γγοαηα ὅ7᾽ δεγεῤίσα , ἀ᾿ταπιρεπ5 οτατῖο- 
πεπὶ δαάϊς, ([4 αὐ: ἀἰοαῦη ναὶ, ποῖεπβ γγφημείρία ἃρ- 
ῬΘΙΙατο, ἄταιε ἐυφημεῖν σαρίεηβ, Ψιαϊς μος εχ ρατίε δὲ 54]- 
πιαί, ἃ 410 ἱπ πιαγρίπε οοὐϊοῖς [ογίρτιπι {μόήγέ, σώματα ϑεί 
εἰΐανι γερογτορμάρ. 

3 σπερμολογῶσιν ) Ὦ. 6. {ἔκγγάς ἀρῦῃς ὅς 46 γγίαα, Ἡΐς 
ἐηϊπὶ εἶτ} 15 οἰγουάτοτεβ,, 4105 ποίξεγ ἀείοτι δίς, ῬΙυτασ- 
φβιι5 οσπα 1, σας για, ποι γοάάας ογᾶουϊα : τὸ γυρτι- 

κὸν χὰ! ὠγοραῖον γ κρὴ περὶ τὸ μυτρῶα χρὴ σερώπεια γί 4εαίοι,- 
ἐφ ᾿πτε!!ρο φαΐθιι5 ἱπο [5 ΠΠΠοτιπὶ ἰσαπουΐας,, νὰ ἰη Βο- 
πιᾶπῖς Ἐςοϊεῆς ἱποιάοτο (φγἐλ έργεεα, πο γοσαπτ, [ο- 
Ἰξεπι, θοὸς ὠνήψαντο Βοπιῖπεϑ {Π|} βωμόλοχιον χρὰ πλανώμενον 

γένος. Νεηιρεὲ σπερμολόγοι δῖ βωμολόχοι ἴΑ]ες αιιοά πιὰ.» 

ἵπερτς Β]άτεγεης  γπᾶς Ματτία!ὶ ΕΠ, Χ, Ἐρίρτ. 1Π, “ϑεάᾳ 
ἰέρηρεαε ῥγούγα εἰγεμίαἐγιοἰς ἀἰσυπτιτ, Ησος {πῆι Ραυίμηι 
Αἰδεηὶς Αδ, ΧΥΠΙ. σπερμολόγον ΝοςΑθδῃτ, 

4 ἀντὲς σιτεῖσϑαε] ηιιο ἃ βλοεθ ας 1116 πιεσοδῖοσ ἄμπὶ νεπ- 
ἀεδας ἰάο]4.,), δὲ ρεριιπίᾳ ἱπᾶς γοπίεηϊε νἱδτιπι ςοπιρᾶ- 
τδθαῖ. ͵ 

ς ἀνανδρίας} ἀνδρείαν ππλίεδας Οτιζογιιθ, Ὑογιπι δοπε 
{6 μάθεγε ρυτο ἰεδξίοπεπι νυ]ραταπι, ϑεπίιο εἴδ, “ηέρ!ΐ4ε 
εἴτε δε [ἐγοοῖαε, Ποπιὶπε ἱπάϊρηδε, νοὶ ἱπῆμπιαπαε» ποπ πηε-- 
ἔπεγε Τρογπι νἱπαϊξξαπι, 4105 ργοξδημβ ςοητεπιτίπι ἱτᾶ 
Βαθεᾶτ, ᾿ 

Ως: πόδω 



ἐν 

᾿ ἔγτω οἰυτὸν τῷ τϑ Κολοσσξ, ἀγάλματι 

04 ΡΗΙΠΟΒΤΚΑΤΥ 8 ὍῈΕ ΥἹΤᾺ 
᾿ἀεπι! ἴῃ τοῦτα ἀεῆσοηα, ἰπ' Ῥγοχϊ πᾶ μαυΐπις 
Οἀεῇιε: εὰ απζοπὴ ̓ἈΒοάμπι ἢ ταῦ ῬῸΓ ῥγάθςος, 

δ ΠΕΠῚ ῬοΠἸοοαταν. Ῥεἤπεγε αὐξζοπα ἴῃς ΘαΠῚ: 
᾿ καὶ οἱ ἑταῖροι, ε μετεπήδων, ἐδὲν εἰπόντες" ᾿ῆς 

πόδα ἐ ἐς τὴν γῆν ἐρείσως. μετεπήδησεν ἐς τῆν 

ναῦν τὴν πλησίον" ἐκήρυτ]ε δ᾽ ἡ ναῦς ἐς Ῥόδον ΄. 

ἐφιλεσοφεῖτο γορ ὠυτοῖς μάλιφω: τὸ ἔπεσϑωι 

ἌρΩ τι τε καὶ πρώτγοντι. ἐυφόρων δὲ περαιωϑεὼς 

ἐπνευμώτι. ̓τάδε ἐσπέδωσεν ἐ ἐν τῇ γόδῳ. σον 

Ἴετ 

ὃ Δάμις, τί ἡγοῖτο ἐκείνξ μέζων; ὃ δὲ εἶπεν, ἄν- 

δρώω Φιλορνξ τον ὑγιῶς τε καὶ Ἰ ΠΡ Ήβε: ἐπεχω- 

οἴαζε τέτε τῇ Ῥόδῳ Κώνος ἀυλητῆς ὔ ὃς ἄρισω δὴ 
᾿ ͵ὕ , » ΓΝ 3 Ν ) 

ὠνιϑρώπων ἐδόκει ἀυλεῖν. κωλέσως ἐν οἰυτὸν, τί, 
" ε,,2 ΔΑΦΨΡ. ͵ χω ΟΥ̓ ψ 
εζη: ὃ ὠυλητῆς ἐργάζεται; πᾶν, εἰπτεν» ὁπῈρ 
ὙΚΕΜΉ Ὰ . ͵ ᾿ ἥδ ον Ὁ ΤᾺ 
ἂν ὁ ὠκροωτής βϑληται. καὶ μήν πολλοὶ; εζδη; 
ΟΝ . ἀφ “ »“ ἮΝ 
τῶν ὠκροωμενων πλϑτεῖν βέλοντωι μᾶλλον ἢ 

᾿ ἢ , ἥ Ω " ΝΥ Ν 
αυλξ ὠκϑειν σλδσιδς ὃν ὠπο()ωίνγεις . ὃς ὧν 
ἐλ γ ἀν νΣ , “ἃ ἢ »“ Φ' « 
ἐπιθυμδντας τῶτο αἴσιϑῃ» δοωρῶς» εἶπεν» ὡς 
᾿ ᾿ ᾿ δ ἢ ,ὔ Ξ 
ἐϑωλόμην ἄν. τίϑ᾽ , ἐνειδεὶς ἐργοζῃ τὲς νεὸς τῶν 

ὈΡΕΔΗΕΙΝ ἐπειδὴ κωλοὶ βέλοντωι δοκεῖν πάνγ- 

τες περὶ ἃς γεύτής ἐσίν. ἐδὲ τῶτο, ἔφη. κοΐ τοι 

πλεῖςον εἰζφροδίτης ἕ εχῶν ἐν τῷ ἀυλῷ. τίξν ἐςιν, 

- ἊΝ ἈΌΝ 2 ΔΑ ΎΥ σὴν χ“κφν- 
εἶπεν: ὃ τὸν ὡνροοτην ἡγῦ βδλεσθωι; τί δὲ ἄλ- 

"5 ς " δ ᾿ 7 Ν 

λογε- ἡ δ᾽ ὁ Κάνος, ἢ τὸν λυπϑμενον μεν » κοιμίς- 
» » ͵ὔ ΕΥ Ἀ “ἷ » “-“ 

ζεσϑωε ἀυτῷ τὴν λύπην ὑπὸ τῷ ἀυλξ' τὲν δὲ 
᾿ : , Ξ Ἀν ΜΑΙ 

χωίροντω » ἐλώρβωτερον ἐαυτὲ γίγνεσϑιν: τὸν δὲ 

ἐμώντε ϑερμότερον' τὸν δὲ Φιλοϑύτην, ἐνϑεεώ-. 

τερόν᾽ τε καὶ ὑμνώδη. τῶτο ἕν, ἔφη. ὦ Κώνε, πό-. 

τερον ̓ ἀυτὸς ἐργάζεται ὁ ἀυλὸς, διὼ τὸ χρυσξ 

τε΄, καὶ ̓ λ κυ λκδὲ καὶ 0} ἀνπμηὲ ξυγ- 

κεσϑαιε. ἣ δὲ κοὶ ὄνων; ἢ ἑτερόν ἐσιν ὃ ταῦτα 
«“ γ, ΩΞ Υ « 

δυνώται; ετερον» εφη: ὦ Απολλῶνιε. ἡ γορ με- 
ἦν ὗε ͵ ἩΡΕΣ Ν Ν ΔΗ ἐν 

σιμὴ, κοὶ οἱ τρόποι. καὶ τὸ ἐναμὴξ, καὶ τὸ ἐυβξ 
ϑ ͵ - Ε ͵ ἣΝ Ἁ » ς "» 

μετάξολον τῆς ἀυλήσεως , καὶ τοὶ τῶν ὡρμονιῶν 
: “᾿ Ἀ 3 , ς ͵7 

9η7, ταῦτω τὲς ὠκροωμενεὶς ορμυότήει . καὶ τὰς 

ψυχες ἐρ γ τ, την , ὁποίας βέλονται. 

ξυνῆκ᾽ ἔφη. ὦ κάνε; ὅ, τι σοὶ ἢ τέχνη ἀ: 

τὸ “4 “ποικίλον αἰυτῆς». καὶ τὸ ἐς πάντας ὯΡ 

᾿πϑρῦ, τῶτο ἐξασκεῖς τε καὶ παρέχεις τοὺς τρῷ 

σὲ φοιτῶσιν. ἐμοὶ δὲ πρὸς τοῖς ὑπὸ σϑ εἰρημές-. 

νοις καὶ ἑτέρων δοκεῖ ὃ ὠυλὸς δεῖσϑιωε: τῆς τε ευ-. 

ΟΡ τα ἐκήρυτῇε δ' ἢ τγαῦς ἐς Ῥόδον] πᾶνισς, ἴπ ρου- 

τὰ 4086 ἐγϑηξ, ῬΕΙ͂ ῬΥΔΘΟΟΟΠΕΠῚ ἀϊσυ! σῦς, απο ΠῚ οιτα 

{ὰς ἀεβίπατιις εἴεε, ντ» οὶ νεϊοητ 0 Ῥτοβοῖίοι, σοπάα.-. 

ςετεητ. Ψεγῦμῃι κηξύτηειν ΠΟῚ ρΓΔΕΟΟΠΕΠῚ ΖΡΈΤΕ ΓΑΠΕΙῚΠῚ) 

γετιΠὶ ὃς ΡοΥ ῬΓΑΘΘΟΠΕΠΙ ἀϊπυ! σατο ποῖα, αἰοά ΠΟΙΙΠῚ, 

2 κοιμίζεσϑϑεω οἱ οἰὐτῷ τὴν λύπην ἄζς, 1 πος Εἶν διὰ τῶν ὧ εὐ- 

λοῖς τε Ρ κιϑώροις ῥυθμῶν μετάγειν ἱπὶ τὸ. ἡμερώτερον τὴν 

Ψυχὴν αιοά Ῥγιβασοτῖςῖδ τὶ δυῖς ἩοτπΊορ. ἱπ στο ἂς Τάεἰ5, 
ἽΜιῖτα ἐδπὶ ἴῃ τοι ἀρια [ΔΠῚΡ] οἰ ηπιΠῚ μαθε5 ἃς Ματηίδπαπι 
Ολρεϊίαπι] 18. 1Χ. 

3 διὰ τὸ χρυσῷ το} ἀξ γατῖᾶ τΡίλπιπι πιάτετία, υἱάς οὐ- 

τδπὶ νεηῖο (δομπάο ἀοἰαίι5.. 
Πυάϊοίς ἀϊεγιτ. 
δοςζοάογοῖ, Πλαπηΐβ ΔὉ 60 αιλοίαϊε,, αιϊᾷ {0 

τυ αι, 

ἃζ (οἰ εἷπς » Ὧς [ἰίξοητο5 αυϊάεπι : πος ε- 
ΘΠΪΠὶ Ῥγαροίριαπι θοτγιπι Πυάϊιπι, νε αἰ (Ἐ15 
εἰμι5 [λείας οὈτεπιρεγάγοπῖ.. ἈΠοάσπι ι- 

188 ἰπ᾿ εα ἰηίι]α 
Ουπὰ Ἧ Οοἱοῇ! ἢαίπαπι 

πιαίαις ΘΧΙ ΠΙπιαγοιῦ Τρίδ νογο, νίγιπῃ, γοίρουι- 
οἄϊε, αὶ πε ταε ηροπας, ῬΗΠοΙορμίας ἀο- 
ἀοιῖι ὈΡΕγΑΠη.. ᾿Ῥερεθαῖ ταπι τοιηροσῖς ἈΠο- 
ἀϊ (δηι τ ῖςοπ, 48 ορτίπτο ππογίἰ πὶ 10 115 
ζΠΟΓα ΟΧΙΠΙΠηαάτατ. ὦ ας «αα (8 νοκςαῖο, 
αυϊά, πα μῖς, ΠΟΙ ΟΠ. ἔοεῦ αυϊοαυϊά, τείροῃαϊς 
1116, νοϊπογῖς ἁυιάϊτου. Αγαμὶ, ἱπασῖς ΑΡΟ]ο- 
ἩΪΠ5..). ΔΙΙΔΙΓΟΓΙΠῚ Ρίαγος ἀἰταγ! τπαΐππι απαπι 

, εἰδίας ἀυιαϊτο: Ροτοίηε ἰρίειν ἀϊαίτος 105 εἢῆος- 
τὸ, 4πο5 εἴῃις τοὶ σπρί 405 εξ ποιιογὶβ ὃ ποιτῖ-- 
4πάπι, Γείροπαῖε 1Πς, ἡπιαπι νεϊϊεπι 1ὰ νεγοῖ 
Ἐουπποίοίης ἰρίταγ, [ αἰοδαι Ἀρο]]οηΪ"5] τεά- 
ἄετς ροζοβ δαο είζεηγοβ, (1 τὸ διαίπης ὁ {{- 
αυϊάοπι ΡΕ]οτΐ παθετὶ τιρίμης ΟΥΊΠΟ5, ααΐθι5 
ἱπαςηζα οἢ. Νεαας ΠΠπά ΡοΠαπι, ἰπααίς1}ς, 
Δι Πη15 Ν ΈΠΕΥῚ5 ῬἰυγΙπγαπὶ ἢ ὉΠ {0115 ΠΊΕΙ8. 
Οιϊά οἱ ἰρίτιγ, ᾿παυῖς [ΑΡΟΙϊοπίι5, αμποά 
ἀμ ἰτοτοτ γοῖῖς Ριταβ ἐ Οὐ ἀπά, ᾿παιιῦ 
(δηιις,, {πα πιοεγεπίθιη ἡ! 4οπι, νὰ πιοα- 
τοῦ ΠΟῚ αἀίπιαίιν εἰθία. ἐι]ατεπι νεγο, νῇ Π1- 
Ἰατίογ. δάμπις Βαγ: ἈΠΠΔΠτ τι. νὰ πιαρὶβ εἴ- 
ἴαπα ἱποα]είσατ - τοϊριοἴιπι, νελειπι τππαρὶς 
τηδρ τς Ροέζογε ςοηείρίαι, δ αὐ Πγίηπος 
ΠΊᾶΡῚ5 αἰ ΡΟΠαΓΩΓ βιπάεπαοο, Ἡοςεῖπο ἰρὶ- 
ταῖν ἱπαιίοθαι, ο απο, εβ]οῖς εἰδῖα, οο αιοά 
ΟΧ ΔΕΓῸ ΟΥΙΟΠΑΙσΟΠΟ. ΠΣ ΘΕΥΠΟΓΗΠῚ αἰμο- 
ΤὨΠΊΠΖΙΘ σγαγι 5 ςοπηραίζα (2 4παΠπά αὐά- 
ἄδλιι εἴς, ιοΐ δα ἴαος ναΐεαῖ ὃ ΑἸμὰ εἴ, 
ἰήπυϊς, ο Αρο οηΙ. Μαῇοαπαπίηας,, τποάϊ- 
4.6. ἃς πλΠΠπγὰ ίηπς νάγΙΆΓ0 ἴῃ τὈϊας σαπ- 
τιι) ὃς Παγπιοπίαγιισι 4η8{1 πηοτοβ. πος ἴη-- 
φιαπὶ ἀμαϊτογες ἀϊροπαηῖ, ἃ Θογαπ ΔΠΪΠΊΟΒ, 
4μαῖες ἱρῇι οΠξιοιρίαπε, οβϊοίπιπε. Ιμτο]ῖσο, 
ἈΑΡοΪΙοηΐμ5 αἰοραΐ, Ὁ (ης, αι! αγ5 ΓὈ] ΡΟΠΠΟ 
εἢίςογε : ποιρο ναγίθίαϑ εἶπ ε[, ἃς σομπεσπο. Ὁ 
1π ΟΠΊΠ65 πο 05, 44Π| ἃς ἰρίξ Ἔχογοθϑ ὅς αὐ τα 
νοπτ απ θι5 ργᾷεθεβ., ΜΙΠΙνοτῸ ρυδοίογ 11- 
ἴα, ιδο αἶδϑ τε ξοπηπιοπιογατα ἤππε,, νἱάοτον τα 
4 1115 φπόαμε σαϊδαίαπη ἱπάϊροιο: νίπεηρε 

(ἢ 

{εγααῖα ΜΠ Πτὶ ἐδλυτος δα ΟΠ πιά οὶ Ἡγπιπ.ῖ ἴῃ ΠίφηδΠὶ 
γ.244.}.294. ᾿ 

4. τὸ τῶν δρμονιῶν ἤϑη 1 ποπρε αἰ Βατπιοπῖα 11 υ]4 ττῖ-- 
ἢε μαθές, 411 δεῖ αμἹὰ : ἀταις τὰ ἤθη “φμονιῶν γοςαῖ. 
ϑίς μι ξξο γι ΠῚ 4υοαιε ὅς Πασπατίοτιπι Ορεγίδιι5 ὕϑη τειδιμιης 
τιγ 7) 418 ἦα στε Ἰδὲ ποθ.) ππρίτα ες ραἤῆπι εὰ ἐς το ἐχίδης 
ἴῃ, ῬαΠοβεατογαπι ἱπιββἰπίρι. 

5 τὸ ἐς πάντας τρόπες } 466 ἔς 4114 14 ραξαθας 84ΐ-- 
πιαί. ἐθὸ πὸ ριῖο, Νεπιρε γειπταγ 0 Βέπετε τΠΙρτῖςας 
Οτδιοπὶς ΡαΠΠπὶ Οτβθρῖ, [Ιητορτηπι οὔτοι τὸ ἐς πάντας τρό- 
πὺν μετρράτικον, 

θὲπὸ 

Γ 



ἸμΨ.ς, 5.52... ἿΑ ΡΟ ̓  Ι. ΟΝΊΙΙ 

ἜΓ.. εεςς εἱ ἱαρρι!ἰσθίατ, νέαις 
τίθτα ςαπΕ! 5 ππαπι ἢ {πε ἐχροάϊειι5. Βοης διι- 
ἴση ἱπῆσγιγ {΄ ἀςιιία {{ ἃς οἴαγα νοχ, πεήϊιου 
Ἰλῆτεραε (ΟΠ μπι ἀρ τιὸ: πος « δηὶπῖ. Όππη1. 

οχράάει ΠΊἰπη6 ΠΕ οαπινος Ὁ απίειη τεῦ. 
ΟἈρρ!σαειιγ, ἢ ἰαἰδία εἰδίδο Ππσιαπι θεπε ςοπι- 
Ρἰοὐϊαπεαν, πος ταπΊθῃ ἔδοῖος ἴηάς ΔΟσΟΠ ΔΓΠΓ, 
απ Ροῖτο, οχροαίταπι τἰδιοίποπι τπᾶρηὶ [ὰ- 

, οἰδητπὶ ἄπςο,, { ἱ ποαιὸ Πάρις ΟΠ οίπιη ἀε- 
ν᾽ ᾿ τγρέξαμογιε ἱποαγμαίι5., ποτς αἰ τὶ ταγά! Ππε 
Ἷ Γι Ρεγιοίαηάα, αιδῇ γοξαπα πεογ μα! 4 πηι: 

- δείατη.. νῈ {ΠΌΤ αιῖ5 αὐ νῃΠῸ πιοάο 
τγδηγο δα αἰϊππι ροίπι,, εογιι πιαχίπις οἱα, 

: 6| ὀχρεαϊε {ππὸ ππαπ. δὸς οπηηϊα Ἰρίταν 
Υ ΠῚ ργαοοβ. αὐ αέξογ απο {10 115.. πὶ δης, τὰ 
Ἶ τξοιπῚ ΘηΪπη οὐ ΕΠτοΓΡΘ. 

ἘΞ 

Ἰνδὸς... 

ὉΔΡΧΧΙΙ. ἤμι Ροῖτο ἈΠΟΩΪ δἠοϊείςοπϑ, γοσοπ5 Ιοσιι- 
. Ῥίξεατας ἃ ἱηδοξις, ἀοπιαια Αἰ! φοα!ῃ-. 

(Δῃ5.) ἱπΠηπ| ΕαΠῚ γαΓία5 Ρ δι 45. ὃς ππαιῖπο- 
ἱ ̓ τὰ νηαίαυαιις ζΟΠρΡΌΓΘΙδ.. Ἥμπης ἰρίταγ Ἰῃ- 

᾿τεγγορᾶις ἈΡΟ]]οΏΐι5 απαπι τπᾶρηᾶβ ἱπιροη- 
ἢ, ᾿ς ἰη ΡΓδθζορζογος ἀἴσιις ἱΠ[Ἰτυξιοποπι ἔος!- 
Ἶ {πὴ {|᾿  απτοπι, τ ἀγαοῃιηαιη αμπϊάεπι, τὸ- 
Ἂ ἰροπάῖε. : Οὐαηοὶ ἴπ ἀοπιιπι νογο ὃ [ 0 Ρου- 
Ν ΤῸ ἱπιοΟρα τς 1 ἀμποάεοίπι, τοίροπαϊε, τὰ- 

Ἰεηία » 8ῖαμις Αἱϊ τ γίάοου ἱπιρεηίίις. 
Οὐάι εΓρσο, παι 
“νἱϑὺ ϑρίοπαϊάς ὉΠ εἰροηάϊο ςογριις ἰη ἐὰ ἀο- 
5.1. ϑι1πῖ οηἶπι ἴῃ 1] ἢΠαάϊα δκαοῖ., νὰ γᾶγο 
ἴῃ ἔοσαπη εὐπάμππι {τὺ ἵν 
Ταζατιπι ἀσοοάςης Πποπηίηο, ]ιαί! δα τοπΊρί πὶ 
᾿δοςείαγι. Ψετιπι νογο, αἰοδας Αροϊϊοηιις, 
Ῥτόρτοῦ [Ὁ 1ρίδ8., ἀπ ργόρτον {18 χιιας πασεηε 
Πηδρῖ5 ΟἿ] Ποιηΐμε5 πιογοηταγ᾽ Ργορτεγ αἱ- 
υἱείας., τοίροπάϊε 116, ΡΙατίπαιιπι παπιαε ἀἰα- 

ΠΣ 

," εἴας γαϊεηξ. Ῥεῖ άγιιαι φαζοπι [ ΑΡΟΙ]Οηῖις 
' ᾿ἰπαμίοθαι, 70 «ὐοϊείςεηϑβ. νεγιλ Πγοϊίογ οι- 
. ο5 ἐπ ποπῖο θεὲπα ταππιζικας, νίση ᾿πιρο- 
ἥ Ροτίτας ὃ Ουηας ἢΠ|ς ςοπτςοίδοτοῦ . Ιάοτῖ5, 
ῃ τη, αἰοδαι, Ο'Δἠο]οίςοης, ποη ἀοιμιπι τρίς » 
᾿ ᾿Βαθοῖο, [δ 4 ἄοτπο Παθογὶ. ΕρῸ δοίη ἴῃ τα πι- 
᾿ ᾿Ρίαπι νεπίεης ππμΐτο Πἰσοητίι 'π 110.. ἐχίρτιο 
ν᾽ ο Ἰίσοῦ, οδαγπθαπ, Δι ἀιιΓΘ ΠῚ {ΠσΉΠΠῚ νἱάετο, 
μὴ ἀιδηι ἴῃ ππᾶρπο ἢ οἰϊπιιπὶ ὅς, ταὶ ορογα οἷα 
4 Βογαζιπι. ' 
ἡ 

ΡΟΙΠΟηΐμ5, μὰς ἄοπιο τἴδι. 

1 δοπεῖας τοι πὶς πὸ 

ΤΥΑΝΕΝΘ1 58. 
ΡΨ Ὁ κ ο ,.» ἯΣ 3 

σι γοιοὺς γ χοῦ! τα εὐτομιῶς ν καὶ {Χ:} ἔυχερα, εἰνοίς 

2Ος 

τὸν κ᾽ ἔσι δὲ ἔυπνοιο, μὲν, ἢν τορὸν καὶ 
λευκὸν ἢ τὸ Ὁ Ἢ καὶ μὴ ἐπικτυπεῖ ἡ φά- 
εὐγξ, τατὶ γαὶριεοιμε φϑόγγῳ ἐμέσῳ. ἐυςομία 
δὲ, ἣν τὸ χείλη ΠΕΡΉΟΝ τὴν τῇ ἀυλᾷ γλῶτ. 

τῶν: μὴ πιμπρωμένε τὲ προσὼπε ἢ ἀυλῇ. τὸν 

δὲ ἔ πυαθος ἐυλήτὴν πολλξ ἤγθμαςι ἄξιον ἣν 

ὶ μήτε ὸ καρπὸς ἀπαγορεύῃ ὠνωκλώμενος., μήτε 
οἱ δάκτυλοι ΠΡ τὸ ὦσιν ἐπιπέτεσθαι τοὺς φθό Ι 

γοις “καὶ “Ὦ τὸ τχέως μεταβάλλειν ἐκ τρόπαε 
ἐς ἬΓΔ περὶ τες ἔυχειρας ἐσὶ μῶλλον. ἀ δὴ 
ταῦτω πάντω παρέχεις, ϑαῤῥῶν ἄυλει, ᾧ Κάνγε. 

μετὼ σϑ γορ ἡ ἡ Ευτέρπη ἜΚΕ 

τύγχανε δὲ καὶ μειροίκιον νεόπιλετόν τε καὶ 
ὠπωίΐδευτον, ἀμπελησμη ἐνὸν οἰκίων τινὰ ἐν τῇν ὅδῳ, 
ΩΣ ξυμφέρον ἐ ες οἰυτὴν γραῷτο τε ποικίλας καὶ 
λίϑως ἐ ἐξ πάντων ἐθγῶν. ἤρετο Ὃν ἀυτὸ, ὁπό-. 
πον χρήματω ἐΐῃ ἐς διδασκαάλως τε καὶ παιδείων 
ἐνηλωκός ; ὃ δὲ, εξ δραχμὴν, εἰ εἶπεν. ἐς δὲ τῆν 
οἰκίαν» πόσω; δώδεκω, ἔφη, τάλαντα, πρόσα- 
γωλώσωιμι δ᾽ ἂν καὶ ἐτερῶ τοσαῦτω. τί δ᾽ ΕΙΣ 
πεν, ᾿ οἰπκίω ἘΠ ΤᾺ σοι; δίκιτω, ἔφη, λωμ-: 
προὶ ἔσιοιε τῷ σώματι. καὶ γϑς δρόμοι ἐ ἐν ἀυτῇ, 
καὶ ἄλση; καὶ πον ἐς ἀὐγοραν βαδιῶμεν. καὶ 
προσερϑσί μοι οἱ εἰσιόντες ἥδιον : ὥσπερ ἐς των 
φοτᾶντες. ΤΙΣ πρὸ δὲ ὃς, εἶπεν, οἱ ̓ ὥϑιαποι πό- 
τερον δι᾿ ἀυτες εἰσιν» ἢ διοὶ τοὶ περὶ ἀυτὲς ὄντω; 
διὰ τὸν πλϑτον, εἶπε: τὰ γάρ χρήματα σπλεῖ- 
ξον ἰσχύει. χρημαται δ᾽, ἔφη: ὦ ὦ μειροίκιον, εἰς. 
μέθεν Φύλωξ πότερον ὁ πεπαιδευμένος ὅ ἐσέ. 
ἢ ἃ ὠπωίΐδευτος; ἐπεὶ δὲ ἐσιωπησε, δοκεῖς μοι, 
ἜΝ μμειροίκιον » ἐσὺ τῆν οἰκίων, ἀλλὰ σὲ ἡ οἱ- 
ΝΣ κτήσϑιωε" ὃ ἐγω ) δὲ ἐ εξ ἱερον πάρελθῶν, σολ.- 
λῷ ἂν ἥδιον ἐν ἐυτῷ, μικρῷ ὄντι, ἄγαλμα ἐλέ- 
Φαντός τε καὶ χρυσᾷ ἴδοιμι, ἣ ἐν μεγάλῳ κε- 
ρωμεξν τε καὶ φωῦλον' 

6 κρι λευκὸν ἢ τὸ ἡ πνεῦμα 1 ἢς τοῆιτη ηλ5 εχ σοπίθοϊατα 
᾿ ιοα Ροίξεᾶ ϑΑἸ πιά απὶ ἀυοαιις [αςαξιπὶ ἐΠὲ νι ἀϊπιιι5. Εαά]- 

τἰοηαβ Ργίογεβ λευκὸν, ἤ τὸ πνεῦμα. (ΟΕΓΟΓΙΠῚ λευκὸν πνεῦ- 

μά ὁρροηίϊτας τῇ μελαίνῃ φωνῇ ἀς ητἃ Πιρτὰ Δα Π18.1Ψ, ς.4.4.. 
ἥὰ ἘΔ 2. λαμπροτέραν φωνήν νοσατ ποίξετ 10... ς, 7, ῬΟΙ ΠΧ 4πο- 
ἂν 40 λευκὴν ὃζ ἐκκεκωϑωρμένην φωνὴν - ςοη στ, 1.1. (ἂρ. Σ. 

ἽΝοη ργαοτογοιπαιι ἀο νοςς μελαίνῃ ὃζ λευκῇ ἢ βιὰ ὅς ςαπάϊάα 
ἸἸοοι ἃ δάϊι. Μυῇςος Ῥ. 133: ΓΝ ἐξενον» ἐ ἐὶ ὥσπερ ΦΑΙ- 
α κοὰ ΛΕΥΚΗΝ φωνὴν ὐπὸ τῶν πρὸς τὴν δι Ἄρασιν ἄιτ9η- 

ἥκαμεν» ὧδε πὸ τῶν πρὸς τὴν ἀφήν ἐχρησώμεϑά τισι 

μδ4) τοῦτ ὍΡΩΝ γεὺ νεὶ σομεαγα ἀἴσλης νοσεπὶ νεὶ 
Φγαμέηας, 

7 μὴ πιμπραμένῳ τῷ 5 προσώπε] ΠΕΠΊΡΕ ἔλεος ἱπτιπιείςθηϑ 

γεϊατιβπα, ταθες, πιαίοτὶ νἱ ἰηΗατὶο εἰ 115. ϑ8ὶς ἱπιδρίη. 1. ̓ 

ἴῃ Θἰγρρο αἀδίοίης φοπηπιοηάατι τῷ πνεύματι ἐδὲν ἐπαίρε- 

σϑαε τὸ πρόσωπον. ᾧυοα νἱτίιπι σι εεῖαπι, οὗν χιιαπὶ τῖς 
Βίφηι γερογῖδηι αδίθοις Μίπειια, νῖ 486 ἔβοίειπ ξορεδηχ 
τεάάετες αιϊοπιαάπιοάυπι ν]ἐεγο εἰξ ροίς ΑἸος αριιᾷ ΡΗΐο. 
ἤτας. ἴπ ἱπιὰβ ηΐθιις; ν14. ὃς Μοϊαπίρρίἀεπ ἀριιὰ Αὐβεπαραπὶ 
115, ΧΙΝ, ρ. 616. ἃς Αὐἰῆοε, ἄς Ἀςρ. "δ. ΨΠΠ. ζ8Ρ. 6, ἔιδ ἔπ. 
41 τἀπιδη ὅς 8[181ΠῈ εἶτι5 γεὶ σα ΠΔ ργο ΒΑ ΙΠΟ Γο πὶ ΔΙΠορατ, 8 φϑόγγοις ] πιληϊ ξείτιπι οἴ ρὲτ φϑόγγες πος ίοςο πιοῖο- 
πγηηϊοδ' ἐπτε Προ] ἐρέεγμαήα (Ὁ ποτιιπὶ ρτοις ἐπ εἰ δία βναν»ΐ- 
ΠΣ ΠΟΙΔΏΓΩΙΓ., Ἔρος, σε οτγίτος Ρεγμοίμης τιδιοῖπὶς ΠΊΔΠῸ}9 
εα ςεἰοτγίίατς [ιᾶπὶ ἰηρτίπιὶς ῥγοθος ἀεχεοτίτατοπι, 

ὙἸΠΟΆΑΡ. Χ ΧΙ ΟΣ καὶ σὺ τὴν οἰκίαν αὶ ἀλλὰ σὲ ἡ οἰκία κε- 
χ͵σϑαε  [πιοπεῖαπὶ Ππη] πὶ οὗ οςυΐος μαδεθο ΑΙ Πίρριις φαΐ σαπη ΘΧΡτΟδγάγθηταν [Αἰ ἀἰς ἀπιοχο9) ἔχω Λῴ,δα αἰχῖς ἐκ 
ἔχομοι ιΆοττ, 11,75. 

᾿ ζς 3 Νε- 



το 

δ γον ΤΑΝ ΎΣΩΝ ΠΕ Τ ὰ ι 
Ν δὲ ἰδὼν πίονα, καὶ Φρονξντω ἐπὶ τῷ κα, 

ΡῬΉΠ ΟἸΒ ΕΥΑΝ, ΕΑ Τ Δ ἡ τὺ ς 5... 
᾿ 

ΘΠΈΕΠῚ ΡΙΠΡΊΙΟΠΊ; Ἰΐαπι ςοηίρίςατις αἀοϊείς 

πλεῖςω μὲν ἀνθρώπων ἐσθίειν, πλεῖσον δὲ εἷ- δῖα 60 {προγιθηζεπι αιοά τπουταἹπιπι εἰς 
᾽ ͵ 5 Δ Ν, ͵ ΓΟ ΑῪ ΣῊΝ 

γον πίνειν: ἐλλ᾽ ἡ, ἐφή; συ τυγχώνεις ὧν ὁγῶτ 
Ἵ ᾿ Ν δὴ “5. δον χες λιν κΝ " 

σρλζόμενος ; κοι υῶνγε 3 ἐδ, Ων τι 

ἀρῆς ΣΕ ΜΕΝ, 
νη ξὸ το͵ 
νἀ Ζ: ᾿ 

ἰῆνς, 15 , - ἘΠ᾿ ΤῸ, 

ἕν, ἔφη. ἀπολέλαυκως τῆς βορᾶς 
ἘΠΜΗΙ 

ϑαυμάζεσιϑαι μὲν, καὶ ἀποξλέπεσιθαι. καὶ, 
ΔΝ ΤΑ 

γὰρ φὸν Ἡρακλέα ' ἴσως ἐἰκξεις, ὡς καὶ τὰ σι- 
ΕΝ -ἡδια,, 7 : 

τίω ἐυτῷ περωπλησίως τοῖς ἀϑέλοις ἤδετο. Ἡρώ- 
͵ "7 " ἈΝ ἀύτὴν δ ΔΡΗ, 9 

κλέδε» Ἐζη- ὄντος" σοὶ δὲ τίς, ὦ καϑώρμώ, ἐ-. 

ετή; τὸ γεὶρ περίξλεπηον ἐν μόνῳ λείπετωί σοι βέτήν τὸ γὰρ περιολεέπ ον εν μόνῳ Λε ἀμ σον 
᾿ 
᾿ ἷ 

κ᾿ 

ἘΠ ΤΥ τς: ΝΣ ἢν Ὁ ΑΝ Ὁ ΤΩ τ 
τῷ ργῆναι. τοιρίσε μεν υτὸ τὰ εν τῇ ἴὸ ω- ὯΝ 

Τ; δὲ ἐν τῇ ̓ Αλεξανδρεία, ἐπειδὴ ἐσέπλευτσεν. 
ς χι- δες Στ Ἀ ᾽ »- ὦ ἊΣ 
ἡ Αλεξανδρείω καὶ πόντος μὲν ὥντξ ἡρῶ . Κ͵ὶ 
" ͵ ὗ Ν ͵ τ...“ ΝΥ 

᾿ἔπόθεν τὸν Απολλωνίον ὡς εἷς ἐενω΄. καὶ ἡ Αι- 
εν ρει 7 

γυπῆγος δὲ ἡ ἄνω μεςοὶ ϑεολογίως ὄντες» καὶ φοι- 
Ὁ ᾽ ἌΟΝ ΤΩ Δ. ἈΦ 6. ᾿ " Ψ, 

τησοίί αὐὑτον ες τῶ ἤθη τῶ αὐτῶν ηυχῶοντο. τε 

“ ᾽ Ν Υ᾽ ᾿ ,ὕ » 

γαρ πολλῶν ὀζφικνεμνενων ἐνθένδε ἐς Αἰγυπῆον; 
Α' ΠΝ ͵ ἈΑΥΉΝΩ ͵ “ 

πολλῶν δὲ ἐπιμιγνύντων ᾿ δεῦρο ἐξ Αἰγύπ]ε; ἥδε- 
; τ ͵ νυ Ν 

τό τε πορ᾿ ὠυτοῖς Ἀπολλώνιος » καὶ τοὶ ὥτῳ ἐς 
᾽ " ͵ὕ Ω ΧΆ ..} ἅ 7 Τὴν, 

ἐυτὸν Αἰγυπίίοις ὀρϑα ἤν" προίοντο γέ τοι ὐπὸ 

-“ ᾽ Δ ἵ -“»ἤ ΑΡΎΥ Ν 

τῆς νεὼς ἐς τὸ ὠσυ᾽, ϑεῶ ἴσω ἀπεδλεπον: καὶ 
͵ -“ “ τλ - ͵ Ἀ 

διεχώρεν" τῶν ςενοπῶν, ὥσπερ τοῖς ᾧεέρξεσι τῶ 
« δ ᾿ δὲ Ω “ “ ἌΝ ς 

ἱερώ΄. πώρωπεμπομένξ ὁε ἀυτξ μῶλλον, ἢ οἱ 
πὰ Ὁ “ ς ,ὔ . ὃ ὕ, ιν 7) 

τῶν ἐθνῶν ἡγεμόνες". ἀνόρες ἥγοντο ἐπὶ ϑανα- 
Ἶ τιν ᾿ ᾽ Ν Π ᾿ Ν 

τον δώδεκα.» λῃςαὶ τὴν αἰτίων. ὁ δὲ, ἐς ἀυτὲς 
ὍΝ ἈΝ " , ΧΙ ε -" Ν 

ἰδῶν» καὶ πάντες, εἶπεν, ὁ δεῖνα γὰρ κατάψευ- 
" 

ν ὶ 
᾿ Ἢ 

σϑεὶς ἀπεισι΄. καὶ πρὸς τὲς δημίες, ὑφ᾽ ὧν 

" ι « “ " ͵ Ἢ ᾿ δ 

ἤγοντο: ὑφεῖναι» εᾧη- κελεύω τῷ δρόμε, καὶ σιχο- 

, νὰ κι ΧΎῪ Ψ ͵ 

λωιότερον ἤκεῖν ἐπὶ τὸ ορυγμο ᾽. ὑσωτὸν τε ἀπο-. 

πε ἐς , ΝΣ ἐς ς 

κτεινοε τὅτον. μετέχει γὰρ εδὲν τῆς αἰτιάσεως. 

ΟΑΡ. ΧΧΊΠΙ. τ κὰν γὰρ τὸν Ηρακλέω ] νἱὰε ᾿ππίοτοπι 
ῬμΠοβτ. Ἱπιαρίη. Ηεγομίε [εσέμεε άὰε Αἰμοπαβιπι!. Χ. Ρ.,212. 
ἵτεπι ποίατα δὰ (δΠἸπηαοὶ ΗΥπιπ, ἱπ ΤΆ. γ. 1.4.8. νῖτο 11} 
βτὶ ΕΖεοῃ. ϑραηβοπηο. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΨΝ. ι ὡς εἴς ἕνα 1 ς ΑἸάϊπ8 ἃς ςοἄ, Ὑτατί5]. 
νδάσδηις νοτο» τδίη, ὅς Ῥαΐατ, μαϑετς εἷς εἰς ἕνα. ΜΜοτΕΙΙΣ 
εἀϊεῖο : εἷς ἕνα ΟΠΊΗῸ ὡς. ἡ 

2 ἐπιμιγνύντων 1 ἐπιμίγνυσϑαει ε[Ἐ σοπιπιετοῖ μαθεγο ὅζ 4- 
πιῖσε σοπιεγίατι, Ἐ ὀρροηῖτιγ τὸ ἄμικτον αοὰ Ιυάδείς 
ἘΧρτγοθγδταγ τπέ, ς. 10. ἱ 

3. ἐς τὸ ἄφυ  αἀ ΑἸεΧαπά 13Π| ἘΓρῸ τίδποβοτε ὥςεως πο- 
πῖθη 7) 410 δρῃα (ο]05 Αἰπεπϊθηίες δὴ δητιἰτὰ5 ΔΡΡΕ114- 

ἴλπι εἴϊε , ταπηλιᾶπι τα πὶ Ππρυϊαγεπι οδίεγιας ᾿Ίοάοτιϑ 51ς. 
116.1, ᾿πάεαιις ςορηδτίοη δ ἰητοῦ ϑαῖταβ ὃς Ατβοπίεηίες ρατὶς 
ἀτραπιθητίπι, Νὰ πὶ ἱρίας Ατμθηας ἥποηις ἄςυ ἀρρε!]ΑΡ81- 
τὰν Ρεν Ἔχοο]ςητίαιπ. Αὐ σετῖς Αἰεχαηάτγίαπι απο α 88 γ Π0Π. 
ἄφυ ημϊάεηι,, [δὰ πόλιν ρογ ἐχςς Πδητίαπι αἰ δξαπὶ οἵα ἀἰοτίε 
οδίργιας ϑιερῆδηις Οταπιπιδίῖσιις π. πολ. ἴπ Αλεξ. νὲ ὃζ 
Ἑυβλίμίις δὰ 1124. Β΄. Ρ. 229. Νεπιρο, χιοᾷ [ΠἸἀεπὶ δἀάσπε, 
νἱ Κογᾳ κατ᾽ ἐξοχὴν Ῥγός, Αἴῃεπας ἄφω, ἢς ΑἸοχαηθηᾷ σός 

ἴδε νογδοιππιιβ,, νἱπίαιις δἰ σας ΠΊΠτιιΣ., ταπε 
ἰρῖ 

᾿ἀς Ποίους εείαπι διά ϊιΠ| [ογιαίης, οἷ 

ῬΑξ λιν. μὴ μὲ ἐν τ ΣΎ ΡΝ ἥ 

οἰ παπῖτ, 65 1116 νοητγ ᾿πίογαῖθη ὁ 1π|ο, 1η- 
δὰ 

᾿αιίοθαζ 11|6., Ῥγὸ εο επίπι ἴδογα οιίαπι ἕαεῖο. 
Οὐἱά ἀὐτοπι, ἱπαιΐοραῖ ΑροΙ]οπίμα, εχ ταητα 
νογδςϊταίς ςοπίςαμιει5 ὃ ΝῈ οπιπεβ., ἱπαὰὶ 
11ς. πὶς {πἰριοἴαπε αἴῆτιε πηϊγοηζαγ.. 

Φ Α)- Υ 

[ἄς οἵ ρογίπάς ἀξ ςοτταπηίπα τος γαῖα 
ΟΠ Νοπῖρο, ἱπαμίε ΑΡοΙϊοπίια., αιιοηί- 

ἅτ ἩΎοΙ] 65 1Π]ς οἴει :εἴδὶ νεγο, ο (ζοῖπ5, αμ14- 
ΠΑΠῚ νἸΓΓΠΓ5 απ ὃ οἷαι ἀν Ν: πὶ ΤΌ] ἴῃ πος 
(οἷο γε πημῖτιγ, νὰ ταπηρατῖς. Δίας Παος ἢ δ “13 ῃ Ἰὼ ὙτΣυς, ἜΉΝΕΝ 

ἀπάται ἈΠοάϊ αὖ ἐο {πὶ ροῖῖα.. 
ἐ). 

νὴ 
Ἄγ ὧν 

ΟΟΧΧΊΙΙ. 

ἣν ᾿ ' ἣ νὴ, ᾿ Ἢ 

δ Θαιδηξία γεγο ΑἸεχαπάτίαθ, ροίεαιιδιιι Π4}1 Ο. ΚΧΊΝ. 
αὐ οαπὶ Δρρι τ. ΑἸΘχαπάΓΙΗΙ αὐίξητεπιηιο- 

ἅπε ἀπιαιιεγαης Αρο]]οπίμπι, ἀίαιο ἀςΠἀοτο 

Εἰτις Παργαιογαητ.. ΨΕ ἀΠηΪςιι5 ἀΠΊ1ς]. ϑιιπί 

επί πὶ [Ἰρετγίουῖβ Αοργρεὶ ἱποοῖδς τπεοϊορίδα 
Ρἰυτίπημπι ἀϑά!ε5 ἱπάδαμα,, νε Ραϊτίαπη [{- 

ἀπὸ ἱπυϊίξδγοι, οργασαπί. Νεπιρε ἐ0 “πο ἐχ 
μἱίςε τεριοηΐθιι ποἢτϑ π Αεργρίο, δὲ νος" 
ἢπι εχ Αδρυρίο ἴῃ μἰΐςς ἰοςίϑ ς "οἷα Οὐἱ- 

τΕηΐ απΔΠ Ια τη17 1η. ἀκ 
ΔΡοΙ]οπίι5,, ααγείηπε οἱ Αἰ 
Τταππια οἰπὶ ὁ παι] ἀοίςοπαι ; Αμαν ἘΝ ΑΑΤῸΝ 
ρεγοῖ, ταπηπατη Τλομπὶ οπτηπος5 {πἰρ οἰεραης, 

Ὡ 
Ἢ5 ἴῃ νγθοπὶρεγ- 

ττἀπίδιπείημα Ἰοοῖς ἀηρι 5 ρογπάς ἃς [Δοτᾶ 
ξογεηεθης ςεἀεθαπτ: σππΊαι8 πηδίογο ρΟΠΊ- 
Ρὰ ἡπιπ| ργδθί! 465 Ργοιίηςὶ πη ΠΙραζιβπςοα- 
ἄεγεῖ, ΠΟΠΊΠ65 «υίάαπι 44 ΠΊΟττΘη γαρὶο- 

Ῥᾶτιγ 7 ΠαΠΊοΓΟ ἀποάοοῖπι, αυίσιις Ποπλίςῖ- 
αἰ (Ὀτῖρτα ἔμπεγαι ἀϊσα. [π᾿ ἐοὸ5 ἱπευίτι5 ΑροΪ- 
Ιοηΐιις, ποπ οπηπο8. {πιογίεηταγ, ] ἱπαιπς, {6 
δΠἰπὶ πδπείτιβ. νηα ἱποθάϊτ, Τπης 84 ζαγ-. 
πἰῆςος, ἃ αυΐδι5 ἀποοθαπειγ» ἴαθοο νο5 5 ἰη- 

αυίε, Πῆγε ργδάμπι, τἀγάϊαίαις δά, (ὰρ ]1ο 11 
Ἰοςιπι οςεάογο,αίηις Οπηπἰ μΠ Υ]τίπλιπὶ πππς 

Ἰητογῆςους, [5 επὶπὶ ἔσο ογ5 ποαπδημαπι οἱ 

ῬΙΗΙοΙῖγατο ἱρίτατ', ε0.) νεὲ Ἵογθάεγε ρᾶγ εἰξ, τἕσ 
{ριοἰθπεῖ ν ργοπηίοιις ταηιη ἄρυ ὃς πόλις ἀϊδτα, 

4 ϑεῷ ἴσα] ϑεῶ ἐχοϊάεται εὐϊτίοπε Μότο!], 404 τάπιοπ 
δι γεσγϊοπε εἶιι5 ΕΧρτεῆππι), ὃς ΑἸαΐπα εἀϊτίοπε οπηπϊδυίαις 
Μ585. ςοηπῇγπιδίαπη ᾿πιιθπί πηι15.. 

δῷ Ι ἍΡ, μ 

ς διεχώρων Ῥεης 5080]. Ἀοπι. ἀντὶ παρεχώρεν» ὑπεξί- 
φαντο. ἀνοδας ΣΝ ΨΚ 

6 ὥσπερ τοῖς φέρωσι τὸ ἱερὰ ] ποπιρε ἴδογα ξεγεηείθιις 
46ήιιε ἃς ΠΙΑΡ γί διις νἱα ορα δ δητιῆυς ἡρεέτας Οὐ] 41] Πα 
Ἔχ Ροητο 116... ΕἸ.1, ν. 47. Σοορο ἰαίο (φογα [γερρ. 

7 ἢτῶν ἐθνῶν. ἡγεμόνες 1 4. ΟΤΙΙΠῚ 4υάπτι5. ἔπιες σοπαῖ[4-- 
τβ, Ραἤηιη εχ Οἱσεγοηῖς. ἐρ {Π 0115 ρᾶτεῖ : πες πιίσιπι.» ΟΠΠῚ 
{ἀπιπιᾶ ΘΟ τμΠῚ ἵπ ΡΓΟΙ ΠΟΙΐ5 διιογῖς ροτοίδαβ. ἵν 

8 καταψ. ἄπεισι ] [δη{π5 εἰ εἰπὶ νπὰ δδῖγε δὰ Πιρριιοῖ- 
ἈΠῚ πε ητΊτπ|π|, ἢ. 6, πιεῖ τοττιγαςα ογίπιθη ΚΑ ΠΠιπὶ αυοὰ ποπ 
ἀπηίοτγας, νῖ 46 [δ δηλ, ἌΡ ΌΝ; 
18 ὄρυγμα ] ἰφ᾽ ὃ οἱ κακώργοι ἐκολάζοντο Ῥτους ἨΗατγροοτά- 

τίοπ ἐχρ] σας εχ Γγοαγρο, Ετδριιὰ ΡΟ]]μςεπὶ ὁ πρὸς τῷ δρύ- 
γμάτι ἰάεπι οἵδ, αι οαγηήίεα, ᾿ ᾿ 

λις ἀιέιᾷ, 

Ρατιῖ- 

Ι 



ΑΡΟΥΚΟΝΙΙ 

ἐμὲ ὔααι ππροε, {1 ρεροτςε- 
ΤΙτς 1Π|5 δὲ Πελομι 1105 Ρίαηο πΠοη 
τητεγῆςα ἱ απ (ΕγΠΟη Ια 

ΡΟΣ κίεν, ἘαμταΙ ΝΥ ΠΟΙ ῬΓΟΙΙχίταις. 

Τὰν Ἂν ᾧ, 
Ῥαγεῖςορ5.. 

"" ἐπ εχ ἐπάεηβ.Ὁ σύν ΤῸ δα τὸ ΠῚ] νοῆι 
ἔδει ταῖν Οαπὶ, δῖα ὅ ἴο ἴα Παρ εἰς 
{πρρ  οῖτιπὶ ῬαΠῚ εἤξπε, Ὁ ὙΠΟ εἰζαίο εὐγίῃ αὐ 
(αρρ οι! Ἰοσιι. τοπιάσης, ῬΙΙατΙΟηΙ ράγοῖτε.. 
«ἰαππᾶδαε: ΠΟ. οηΐτ οποπι οἤδ οπι, (Σά 
φοπίτα (δἰρίιη ς 

ΓΟ τογξατας (διε ἐῖ5., νίγαπι δο- 
Πε ΜΙ φιηξηπι 

ται Πα; ἃ ΤΡ Ρίαα- 
{πι5 οἀϊάοηίηε,, ΨῈ ΔΕ αἰϊα5 Πιοαις Δα Θχίο!θη- 
(25 γα5 ἢ ἴηε ριοροπῇ 

Ὅλρ, ΧΧΥ. ὍΝ ΨΕΙῸ ἰπ τε Πρ απ αὐἀίτεησϊποι, ἄξςος 

Β-- 

4111 ογαΓ Ἰη ογδ εἴας, ἱπΠΙττίαῦς ἐς φυϊδευιες 
τοις ἰογπιοπος ἀἰαίηὶ Ρίδης νἱ ἀοθαηκας, ἰτμπι- 
ΤΊΔΠΠ6 (ἀρί εηεία σοποίπηαεῖ, ὙΓΑΌΓΟΙ ΠῚ ἂὉ 
τοι (πραίπειη ἅς Δηίογες , ὃς σαϊς αι τἰαθμις 
Βαζατ τ, πιίηϊπις. ̓ρτοδαθαι, ποσαθίηῃ. 

Ἱπὶ ςοπίεθατ., [ητοτγοραητῖ 
7. πῶ τὰ πιοίιιβ ἰτὰ πο (ἃ- 

“Ἐπ ΠΉΠῚ ἄϊςα5. νο- 
πὰ τὸ ποις τὰ ι- 
Ἴ ἀϊςοτοῖ, ι5 

ςοπις ΠΡΟΣ 

γεγο; ἸΡΒΜΕΝ ΟΣ 

τ Βρίςηβ, ἰπαυῖς 
Ἷ ϑοα Βοιίςπὶ 

τά αι: Ἡ ΤῚΣ γὰφ μυ- 
Ῥ. οἰόν,, Σ ἀς Ἰερίδας 1 οαιεῃβ 
Ὅς, τνϊτᾶπι ρᾶςο παρῇ 
ῥάδιδϑι ζε φόνον ζώων ἐἰς ἀν 
περὶ) φύσιν; πολὺ μῶλλον τὸ των αν τὸν ἄνϑρωπον ἡγές-. 
βέενος χτείνειν» ἐκέτ᾽ ἐπολέμενο 

{ρρ τοῖα ὀχιοπάἀοπάπηι Ραο, Ὁ γαιοηὶς ρατίτατοπι. Εξ 
φετῖε ἐὰ δα ἠαέπν δε! Ροττίπ πε, {ιπίαιις εἰυίάδοπι ροτεῆα- Ὁ 
εἰς δικαςικῆς ουλι5 Βα ἥμαπι Βοτιοτ ςαράϊς Ῥγίβα ἢ , 
εἰς τοβτίηρεθαι., ὗ 

" ἅμα ὀδεέτριδ, “ν]} ἢ τς γηδηί πη πιριηῖῃ τοὐά. 
Μαὶς οὐϊτίοπες Ῥτίοτεϑ ἄμφω ὑ ΣῊ ΡΓῸ 410 εχ 
ὅζαγδ ἅμα πῶ δέτειξεν τείοι Ἰρίεταηι Ογιθγιι ὃς ϑαϊπιαξ ς 

ἐἣν 
ΟἈΡ. χχνςς τ το ΠΡ  υπὶ τὰ ἢ 

Ῥοίτιπι δ γΑΡ ΕΜ 
«ηἶπι τὶς ΑἸοχα 
Οτασοοτιπι [ο4 118 

ς πολιᾶχεος Ῥεὰβ 7) νεἢν]ο 
ἱπισ ριδθοῖ 

ἴστε ε 
Α Ῥ- 43:. Ὁ 5 ὅς ϑοογατοπι Η.Ε. 

3.4 ἦι "6. ὑπάρχοντος δὲ ὦ υμῖν, πολιέχε 3 εῦῷ τὲ ἐπι; 
ἐ τῇ παρέδρῳ κόρῃ καρ τῇ βασιλίῥ τῆς 

μ γιπαΐσις γεγΟ παπιπὶϑ πα. ἐΝ 
Πᾶς, Ρ. 3. Οἴτοα ῬΙΟΙ πιδς ΡΒ Ϊα- 

ν᾽ πλϑήρερς, ὲ 

ἄγαλμα Αοργρεῖο ται Πίπριια ῥώκωτιν γοςατί  Ογτὶὶ- 
1ο τονε. » φοηττα [Γυἰΐαπ. 11. [ῇ Ρ.13. Ναπὶ πιαὶς δοςῖρε-. 
τὸ ΟΥΠΙΠῚ Ἰοουπὶ Ἄθλι, Ἑ ἨοΙπεηϊηπι ποτὶ δῷ ϑιθρμαπιπὶ 

᾿ ἀν 

Πς τηοπείγπη ἰοτίαγας π|θ-΄ς 

κρὶ παρὰ ( ο᾽ τοῖσηῖθο, ρῖο. 

Ῥυοά Ἢ φαρίταῖϊα αιοαιο,, 

7. τος 
ϊ "νὴ Δ] πὶ εἴς, ᾿ϑεγάρίς, 

᾿ 

ἶτι Ρι ' 1π| ἴπ τοῖδ Αερυρτο ἱπβοτίο- 
᾿ χε πιπιοπ, απ ἴάπιοῃ πιάρεδο ῃι τοπιρῖο 10 Αἰοχαηάτῖπο. 1ῃ- ὶ 

τί ἴδηὶ τὸ παραξάτῳ “' 

ἐδ ΧῪ 
δυπς Πθιπι ἱπ ἢ Αἰεκυρδείααι 1 ἱπιπν στα τς »» ' 

. 

Ψν 
ἸΤΥΑΝΕΝΘΒΙ 8, Ἐν 
ὠλ᾽ μ- γε ὅσιοι ἐρέται φαιδέμενοι τότων 

βραχὺ μέρος ἡμέρως - ὃς λῷον ἦν Μηδ, ἐποκτεῖς 

ναν “ς παὶ “ἢ ἐνδιότ δεν " οἷς ἔλεγεν. ΡΒ τ 

ϑὸς ὁ ἑαυτῷ οὠποτείνων εἸκᾷ. τί δ᾽ ἐυτῷ ἐνόσι 
ἴδ 

τᾶτο, ἰυτίκω ἐ ἤ. ὀκτῶ γε ἤδη εἰ ἀποτετμη- 

μένων: τὰς κεφαλῶν. ἱππεὺς, ἐλωύνων ἐπὶ τῷ 

ὀρύγματι, πλ υμα, ἐδόω, φείσασθε. "μὴ γορ 

᾿ εἶναι λῃφὴν. εἰυτὸν, ἰ)λ᾿ ἑωυτῷ μὲν ̓κατειψεῦσθαι, 

Ἰχόνς τῷ σριδλώσεσθαι ̓  βασανισϑέντων δὲ ἐτέ- 

ῥῶ», χρητὸν φαν α ὥδια. ἐῶ τὸ πήδη- 

μῶ τῆς " Αἰγύπης» καὶ ὅσον ἐπὶ τότῳ ἐκρότησων, 

καὶ ἄλλως ϑαυμαςικοὶ δ᾽ ΟνΤες. 
τῷ 

Α , δὰ ᾽ “-" λιονν ἀτες ν ἣ 

γελϑόντι δὲ ἐυτῷ ἐς τὸ ἱερον, ὃ μὲν κόσμος 
ε ἷς τ τῷ ἐν δ «2 “1 .ἃ , , -“Ὁ"}ὔ 

ὃ περὶ ἀὐυτὸν, καὶ ὁ ἐφ᾽ ἑκώσω λόγος Θεῖός τε, 
Ν Ν Ν ͵ » ᾿ ᾿ 

ἐφαίνετο, καὶ κώτῶ, ἡ ον ζυντεϑείς. τὸ δὲ 
ταύρων ἐν ψις καὶ οἱ χῆνες, καὶ ὁπόσω ἐθύε.. 

το, εἰς ἐπήνει τοὶ τοιοίδε, εδὲ ἐς δωῖτας 9 εῶν 

ἤγεν- ἐρομένε δ᾽ εἰυτὸν τῷ ἡερέως" ν» τί μαϑὼν 

οἐχ ὅτω ϑύοι; σὺ ἐὐρβα ο Ἰαπρο μέ, μοι μᾶλ- 
λον τί ἤει δτωϑύαις ; εἰπόντος δὲ τῷ ἱερέως, 

ΧΕΙ ὕτω δεινὸς, ὡξ διορϑβσθαι τὰ νων; 

πᾶς, ἔφη, ὁ ὁ σοφὸς, ἣν εἰπ᾽ Ν ἤν: καὶ βξν, 

ἔφη": : παν ροωκιῶ ᾽ τήμερον » καὶ κοιγώνει τῷ 
ὡὖ' ὦ ἘΝ. Δ Το 9 ν᾿ Ἂν ό 7 

4] ἡμ":»» 5 γαρ οχ' Ἐσῇ ΖἜρῤι τῆς βοιρας » 

Ἦν 

ρζα ΚΝ 
- Βγζᾷητ.ρ. ι τα ΠΡ] Δ ΠῚ ἱρῇιπι ἰ τᾷ Ἄρρε]]αγὶ Ρυταπίθπι; ἐκ. 

[ςαπεπθιις ρᾶτοτ, αιυΐθδιι5 ῥώκωτιν Ρἐέογόης ἱπιογρτγεταταγ. 
Ἐχ φοΠ]ατο 1110 Ογτ] Ἰοςο οαπὶ Τάςῖτο ΠΡ. 1Υ, ΗΙἢοτ. σᾶρι. 
84: Ρᾶτοῖ, Οτγαεοῖς ὃς Κοπιδηΐς Πρό δίρορε εηὲ ἀϊξταπὶ 
εὔδ δεέγαρέσν ὁ ἃς δὲγ, γε 107,2. Τοτεὶς δίμορε ς τοΠρ πὶ. 

5. τῷ ἱερίως ἢ ϑοτα Ἀρ[αἰ5 ΤἈςοτάοζεπι {ιπιπιιπὶ {πιο Πρῖτν, 
4πεπι βαιγέαγοῤαη ν νοσδτιπι εἴ εχ Τάγαῆὶ ἐριῆοία δὰ Αἰς- 
Χαπάγηπι ΡΆραΠι Ρταδαιε ΤΩΝ οὔτις ἴῃ ποεῖς αα Οατ]!, Ρ.29. 

3 ἢν ὠπ᾿ Ἰνδῶν ἥκῃ ] ποῃ εξ σὰν [ὰρϊοπείοπι {ιλπὶ φέξοηο 
δίδο Αδογρεῖῖ, αἷς», 4ιϑῇ πϑηιο Πὲ αὶ ἱπ οα αἰ αι ἀεῆ.-. 

᾿ἄεγαγε ροΙτς, ομΠῈ ππιΐτα αάμιις ἤης, ας δ Ιπεϊΐ5 ἀϊίςε-. 
ΓΘ να εδηῖ, ϑρυὰ αι 5 ἰρίο 1ῇ (Ὡρϊοπεῖδε ργοξεοετῖς πιά 5. 
4. χὶ βὲν » ἔφη} Ρτίοτες ἱπτογργεος 605) φιοά πᾶες ὦ 

(ἀφογάοτοπι Αδρυρτίμπι τεξογγθης, σκότος ἱπιρεηθεγαδιῖς {6 - 
ὧν φιεηείδιις σεγθὶϑ ἱπάμπχοτγο, ἔσο σοπτείπιιαγε ογδίϊοποπ ριτο 

᾿Αρο]]οπίαπι, αὶ τ ρυἀϊατίς σγιοπτὶς (Ἀςετάοιίς [Ἀοτ οἴῖς 
Εἰππ| Δα {8 οΥΠ β ολππὶ ἰπιιῖτας, ἤιο ποτε 7 Β, 6. Ῥγιβαροτῖςο 
οἰξεγοπάμπι. 

5 βὃν ἀπανϑρακιῷ ] ΠεπΊρῈ ποη ϑύσειν (δ ἀϊοῖς, [δ ὠπαν- 
ϑρωκιδν ΒΟΙΙΕΠΠῚ, 41 ΠΟΠ οὐ Θηταπὶ [Ἀοτ βοίαπι ἢε Ῥογαέξιι-. 

σὰ) [εἀ Ργιπάσοτγας ὅς Ἐπιροάοο!!ς ἐχεπρῖο : αὶ πέμμα 
Δι ΠΝ ἔοτπια δοιβ Οδταίεγε εχ γαγὶῖ5 ἀγοπιαίίδιις5 ςοπι- 
Ροἤεαπι, νἱά, ποταῖὰ δά 118.1. σαρ.1. ποτα, ὅς Πος ἱρίο ἴοςο 
ΡΟ ροί. Ὑὰ]ε πεπῖρε ποπ ἐγᾶζ πιδέϊαπαιιπι ἧς ςεἴριταν 
ὅς ςοπιδιυιγεηάήιπι, [εἀ ἴρτις ἐπ ςτθοπεπὶ τϑαϊσοπάϊτη». 
Ψεἰ ἰταψας ἘΠΕ ΙΝ δοιιοπὶ οχ Ἀγοπηατῖθιι5 οὗτος ΑροΙΪο-. 
Ὠΐτι5.», νο] 4] ποης ταοῖτα Δα Επιρεάος!ς Ῥγεβαρογδεααε δσ- 
240721. {δας ἃ ἴε οβογεδβάιϊπι δοπενε ἈΡΡΕΙΙατ, ὺ 

6 κοινώνει τῷ καπνῷ ] ΠᾺΠῚ 4185 χοινωγῆσεε τῶν κρεῶν γ ἢ.Ε. 
γηᾷ νείοι οὐγηέδε» [οἱ εδαπε εἰξίας πηφέζαιδεΊ Ἡΐης εχρὶτ- 
πα ΝΟΧ κοινωνίας» 1 Οοτ. Χ, τό, ΑροΪ! οι. διτεπὶ εἴα 
πὶ πιδίτυ αι Δ δἰ πο Π5 χοινωνίαν καπνῷ Πι δ ϊταϊς, 

7 μοίρος ] μοῖραι ῬοΙΤΙΟ οἰ ἴῃ πομίἃ ουΐσιις ττίδι Τοιίταν 

" . εἰκος- 

ᾧ » 

ἝΝ 

᾿ 



ες ο ταύτῃ ὶ  μιιαρόϑον τ 

δ᾽ 

ἘΦ ῷ : 

ἩΦ εἴνην οἱ μὴν δίδονται". τηκομένο, δ ΕἼ 

Ἶ ἜΡΓ 
ἴσματος" Νὴ οὅρω, εφῷη: τὰὶ ἱερώ" "ι σοῖα, ὦπεν. 

͵ ὑμ ̓ὐδὴν 

μρίω" κῳόμενον ὲ πολλῷ καὶ ἢ ἀμ 

ἀὐβετα κείνῃ, εἰ δὲ ἐμπύῳ σοφίας ΤΟΣ ἐνξόνε. 

τος. εἶδες ἃ ὧν. καὶ ἐν τῷ Τ8 ΤΠ κύκλῳ γιλδὰ 
ΠΝ Ἢ ἣ 

᾿δλέμενα, ᾽ Ὥ ὍΤΕ  ἀἰνίσιχει. τέτοις ἐπὶ ἐσ ΠΣ ὩΣ τὸν 

᾿Αἰγύπηιον, ὦ ὡς αἱ μαϑῆ τῶν ϑέων. ἌΧΗ 
᾽ δᾷ ὃ Ὁ} 5 

“ {" νὴ γὴν δ᾽ ἾΝ ΕΝ ἤκῳ 
; ἔμ»: δὲ. τῆς ς Αλεξανδρείας ἵ ἵπποις, καὶ " 

το, τὸ ̓ (μ ἐς τὸν ἀρ Ὁ. ἐπὶ τῇ ἢ ϑέα 

ἄμ δὲ ἘΣΨΔΗΗΝ Ἡρες, ἢ 

ὑπερ τὥτων ἐποιεῖτο. καὶ ἀμ αϑτὰς ἐς τὸ ἱερὸν", 

ποι» ἐῷυ. "» σ΄ αβάτεν 

τέκνων» δτεἱερῶν», ἄλλως χραίνοιτε μὲν νυ 

ἐγεῖτε ὥποῦ γήσκοντες, ὅχ ὑπε 

λύϑοε “ εσοὶ ἐς, τοαῦτω ἤκοντερ, Ε φϑείροισϑε δὲ 

ὄσω τείχξε. Ἦν καὶ : Τροίον μὲν. ὧς, ξσικεν, ἵσσπος 
»ἰὰ Ἂς δὰ Ἢ 

ἀϑεοαμε ἴῃ αἰεηβοίαι ετῖαπι ςοδηα: οὔΐι5 ἰοσο ἴπ ἱποῖὰ- 

εηῖο 1110 οήβεῖο, καπνὸς δΥΆ1Ὶ γον. 

8 κὠκείνην κι οἷ ϑεοὶ ΡΣ: ἢ ὨεΙΠρΕ γηαϊογ ε Υγτῆ. 
ἰςς ςορτΙΠΊπτιπι ἕστο, ΗΑΠιπιδ ΠῚ ῥτοά ἔδταπι ΠΡῚ ἀπῊ 

τ. ὅπῖρα ἀρᾷ Βατάαηεπι 16. 1. ο. 31. ἐν 
οπιλρϊξείξε. πέμμα 1Πππ|4. Βουΐδ, ἀπεε Πρίτ,. 

ΜΞ 

μη τὸ ἐερὼ}" Θτβεςῖβ το ἱεροὶ ὁ Πιηε ἰλοτας οππίσια 4υαὲ εχ 

"βοῆς φαρτάδάμαν, 5ῖς βρυὰ Χεπορῃ βοῆς. Α 

μόῳ ἐκ , ἐγίνετο. ει ἀ τῇ πι ἀι τῇ ὑπεραίᾳ πάλιν ἐϑύετο. 

Ι δια ΒΟΟΥ! δ  τ5. Α απ. ΧΙ, ν. 739. ᾿ 
Α͂ ς ΚΑ Δ ἀγμίρεχ ἱν 

᾿ππρίοῖο -- -- 

Οεἴοτιπι ἀε ἀρ ΠΝ, πιηβοας εχ διπιο ἱποοηίο-. 

ταπι νἱά. πὰ ἴὰ Ἀ4 116.  μ. δτΣ ᾿ 

τι Ιωαμίδαι]} ὃ ἐθτί5 γατιπὶ βαπμῖα ἐΧ ἘΠῸᾺς ἃ ἴαπιο Αροὶ- 

ας δι Επιαάπδς [Ὁ] ὁσῖα, ἐς αι ἘΧ Ηδτοάοτο, Ρίπάατο , 

; Οἰἴςέγοπο . Ῥαπίηϊα ὃς ΟἹ ἰεπιθητο. ̓ ΑἸεκδηάσιπο ῬΙαγα ἃπηο- 

᾿ταυῖς Ῥειγ. Ὑιφιοτγιϑ. Ψαν. Ἱ,εδξ. ΧΗΙ, 15. Ιωμονίδης δυτοτῖσ 

ταῖς ΟΠαγαςῖβ; Ηἰβοτῖοῖ, ἱπτον Ἠοπιετὶ πιδίοτες ἔεστογ δρυά 

ϑυΐάαπι. ν. Ομηρ. πο ᾳ ποπῖθη πη 864 ἰἰπιιπὶ ἰοοιπὶ ἐραέξος 

νἰάοτιης 111. ΝαΡροτγας ϑιῖάας, Τεϊξαυτάτοτ ἀοϑιη, εχ 498. 

Ῥαγιποηπριι ᾿δμον ἔδυς [οτϊδοηδυπι Ρυτααίῖτ. 
- τελεώδοε ] δός πΠοπιπδ ναῖδϑ παίριαπι ἱπιιθπῖο. Γά- 

λεώτας ϑιςυΐος νᾷῖες σοπιπΊ πιοσδῆσ. Οἷςοῖο ἀς Ῥ αῖπαῖ, 

110.1. Αεἰϊϑηῖι ἩΙΗ. νυ. ΧΠ, 46: δε ϑιερδηυς περὶ πόλιν. 

Γαλεώτί [τάρπὶ Γαλεοὶ ἀϊσιπτωτ ᾿ΑΣοΒίρρο ἀριὰ ἀματον, 

11Π17) Οααϊπ5 ἴῃς Τἀπιθιι5: ! (πν ΐ ὕγΝ ἣ 
ἐμ 

Ταλεοί, ὝΕ πάντων μάντεων σοῷ, ΣῚΡ 

Τιεπὶ ἨεΙγ οΒῖο, οὐϊα5 ἔπης ἢ : Γαλεοὶγ μάντεις τοι. χατὰ 

τὴν Σικελίαν ὠκησαν- 1πᾶς ΡΒ οὔτατο πατυπὶ Ῥαλεώδμι», 

αιᾶπι Βοπα πᾶ πὶ Ρατο δατῃϑ ἰοςὶ εἴα Ιεϑείοποπι: οχίθυιαπι,, 

πιοτιιηάαπι αρίουπι πιατατίοη πὶ 111 να] βατῖβ ςοὐϊοῖδιις, τῇ 
ἴλπι. Νεπιρα Ρδίγοπυ ι σαπΠὶ ΝΟ ΕΠῚ βοτπιαιήτο ς 
νᾶῖιΠΊ ἘΡΜΠΤΩΕ Ἁ ἘΝ Τἢ ἅυτοτε [10 ἴτὰ Ἵν ΡῸ 

ΑΝ τ 

ὁδὲ Απολ- ὦ ἌΤΗΝ 
δος υλεύδαι",, 

᾿ς Ρίϊππι ΘΠ ΠῚ ΙΠΡΤΟ 

γ ἄσμωτο 

, ποππιφιφίζοβαι, εχ τδιτα πεαιρθνν νι πιοχ Ῥαιοδίτ,. 4}}- 
εἰἴυ5 βεπετῖς γόδιις 486. ἴδας Πἰηυοῇ τθηῖ ΣΝ κ ' 

86. 2. ἐπεὶ ϑυο- 

Ἢ ῬΒΙΠΟ ΡΒ, πιαχίπις ἔγι 88 
᾿ 2 εἴσῳ τείχες 1 ἷ» 6. ἴῃ ἀοίεπι ποι Ριοάειηῖςβ, ἃς (τῆπια : 
ἧς. Ῥδῦρ, 

ἄν. Ἰϑλὰ , ἀν. ἡ ὑμᾷ, 
ΝΎ 

ΜΉΝ Ἢ 
ὑπ 

Ἶ ἘΠῚ τ ΔΠ τ 

ι ἀκαπι τ΄. 
ἄυπη εῇΐς ἰάοπει 

δύ πος αμας ἴπῚ 
εἴἴες. ἸηΈΟΙς αποαμ8. οτίςμας ῖ 
δῃοίξοτος, ΗΪδ νογθὶβ Αθρυρε 
τ Πα 118115 ΡΑΤΙΙΠῚ ἴῃ ΓΟΡ5 ΟἿ: 

ν 

"4 τεὶ δτδιο ΠΣ 

ἸΣΩ ἢ ΟΝ. ανττῳ ΗΣ οἰγηθαξαπη, Νδτι Μοίαὴ 

οἱες ἘΠ υἷα Α Ῥίαγαιιδ.) ἘΝ 
ς ἀκ τοῖοι ἐρανδ 
'ς. .Ῥ..271. ᾿ 

ΠΪΠ1] σε!εδτε πιαρὶς Ἀριιὰ σνϑίοσες. 
οὐἱϑ ποῦ σπτθπ.) ὅς 4ιι0 ραΠπι Ἠεγοάοτιο, Π1ο- 

ΟἸ]Ποὐοτιις ὅζς. τασεο Ῥοεζα5. 
ΠΕ τι ὁβατίης Βοος βεειθιεαδά ἴδ 

ς (ἀϊεοὶ Νεπιρε 
᾿ τπΠὶ: πὶ 

Σ ΕΠ μθρρέναι οἵ- 
᾿" εῇ ἄση δὴ ἰτάταητ, σοπ- 

οαιε Πατο ἰρπὶ νἱπι ἱπεῖζε ἀϊμϊπαττίς 
 ΡΩΡΗ Ω 

οἰθηζλιος. 

ΠῚ τὸ Ἔχ Μ88. ΤΟΙ ΘΔ ΕΠ ΠΠΙς. 
] κα ιοὰ δι οτὶς δάκρυον εἴϊε πο- 

ταΐῃ Βομεπι ὮΝ 
Ῥομεπι τεῆς Ατῇ : ἡ ἐκ , σμύρνης κὸν λιξανωτῷ 

ν ̓ οήβοα 

ἰςὲ ὁμοπι ἀρρεϊίαυίε, ιοὰ νι δος Ιϑςο 
ἐο ἃ εηαΐς, Δ!Πποης τάπταπι ξλδτα δα 14, 

ἐηον γῶν Ἅ5. Ἶ 

Π.1. ΠΣ ἀπε εν ΠΝ ἴῃ ἫΝ 
ταῖν ἀϊπεγεθδητσ, 

Θαιαις 

ὡ μὐπι νάμει Ἰρίτων: [τὰς ἢ 
ΤᾺ , : 

Ηϊαταῖ . 



(, ΧΧΥΙΙ. δ΄ Διο ΠῚ Ψείραιίαπιις ΔΡΕ4 σοῆίές Ατργ- 

Σ 

Ταπὶ ρογηποητία ἀἰΠογαίς αΠΤα,. 

1ΑΥ͂. ς.26:27: Ἁ ῬυΟΥ  υδῖΝ 1. 

ἐαϊπις ΠΙδιιογεε, «ῖδπι, ἤν. ἅγίβ φυιδάαπι 
Αςπϊαῖ Πηιχεγαηῖ. ΠΟ οδιταν ΟΞ Δτιτο ΠῚ ΘΟ ΤΙΣ 
ἐπηρτπει ὃ ἅ. σαὶ, ς 4αογαπα, βυθῖο᾽ ψῸ5 ἱρίος 
τοβάοπαγα νοδὶς ΠῸπὶ Μέςε, Ἐχίτίαπι Ἰρίταν 
ποῇ 5 Αὐί ας. νοθῖς Ἰηξεγεαν, ἄρθας αἱ 
«ἰαϊ5, [84 4 νοθὶς ἱρί5, φιιλπεῦπη ἠς Ὑτοϊδηίς 
φυίάοῃι οταρεία (ρα ε5.Ὁὺ Ἐεΐῃ ΟἸγβιρίά ηυῖ- 
ἄετα, » ΥΟΙ Ιαξξας,. δὲ ρα ρ ]ατιῖς, ὃς ῥαπογαιία ἴα- 
Τὰπη ζογταπίηα, ̓ΠΕΠΊΟ ταπηόη αὉ ΔΙ Ἰξτῖς ἴη- 
τογόπητας εἴτ, γοηΐα [σον Πὸ Ραύατα [ογίαῃ]ς, ἢ 
4115 ομΐΧΙτ5 οἰ πτεηάας οὐπὴ {1 (ΒῚΜΠ δ ς (ες 
[ΔΠ5. ΨοΡἱβ ἃ πἴοπι ἰἰς Ἑαπογατη σϑυίὰ σἰ 
ΔάαοΥ ᾿ύδξῆι ῃ βηδε Ἰαρίφείαιιο ς ποτα 
τέπα "4 ΠΊΔΏΙΙ5 (πη. Ἰσηΐδ αὐξέτη Πα Πποα , 
[{ππα 641] νγθεπι, ἱ ἴῃ αὰὰ ΧΩ, εἶα- 
2207 "6. 

ΧΩ ΠΣ ΧΩΣ τλε ον τη, δὲ 2677. 

᾿ φμογέ. 

Καμποεγειλαὶ, φοπαππαησπι. Δεργριῖ «ταΐογοπι,, 
ΝΙαπι: 8ε4 ΄αϊά ε Ὁ ΝΝεππλ. ΠΟΙ ΠΊΕ ΠΊΟΓΟ. 
ἀρυά! Ποπηΐπα5 (ἀπρευιηὴς διε ἰι5. αματη ἀαΠ86 

ζ 

ΠΊΘΩΓΙ πιαίθητζξϑ ὁ ΜΝ ς - δά ξατῃ 1 ορηίῶ- 

ῬΔΠη15 ἄοος.. 

ΡΟ. Βηϊτίπτας, 14 
τεῖ Ἱπιρογατουίαπι 
(ταηίγοῖ, Ῥίομ ὧς ΕΠΡΙ Ἰγαζοβ, ἀς αἰηΐρεις ραὰι- 
Ιο ροι ἀἰσοπάμπι; δα ογε 5πὲ οπιης ΡΌ]1-. 

ΔΓ. ἢ Οἱ ρεΐπηαπα. 
1 οιπαπα ταίρι τα οΥ- 

λθπας τγγαπηϊάες ΡεΓ ἀη- 
οἸπυαϊπογαης, νὰ ἢς Οἰλπ- 

τι νε ἀἰρηιεαεεπῖ, αἵη: πδ-᾿ 

2. ἐυηνίως τε φρ οὐἱ ΠΕ Ἰτ1ΠῚ τὸ παρὰ τὴν ἡνίαν πρώτων 
ἴπξ. ς. 29. ϑῖς ἱπ διιγεῖς σαγπηπῖθ. ἡνίοχος γνώμη ἀϊοίτιτν, 
ἙΡίδτο ἴῃ Ῥηκεάτγο [δτίες {1 4πὶ γαιἰογεῖς σα τη ἀὴρ σοπηρα- 
τἈτίοποπὶ ρετίέηιήτοτ, 
4 ὃ ὃ μηδ᾽ οἱ ἱ Τρῶες] οκαϑ' ὃ ὃ δ μηδ᾽ οἵ Τρ. ϑεπῇις : πε Ύτο- 

ΕΡΤῊ ἐπὶ Ὁ ποῆιδὰς πίετε δάθο ἱπιογεπιγος εἰ ρο- 
τ ἰἰρεητοο, γῇ ΠΟΙΙΠῚ. αιοὰ ς οὐἤάϊοης [δ οτθάδγθης 

Ἰϊδόγατος , 4ιλπὶ Αἰεχαπάτίηϊ πτατιῖς Ἀξπιῖς ( τρίος ̓πυΐςεπι 
1ητοτι πιδης, 
( ὑπὸ ἀθλητῶν] ἤδξιτον πη πὶ ἐλὲν Ἰεϑῖο ν᾽ Δοτα αΜοτεῖ-. 

1ο φιοήχα ἱπ πιάτο, δ᾿ εγυατα, αΔΠῚ ὑπὲρ ἐϑλ. «ιοά γι 
Αἰδιταπῃ τέχτα τἀ 6 ΠῚ εοὐἀϊάετατ, 

ἡφ Ν᾽ 
6 ἴσως κοὶ ξυγγνώμης μὲν ὑπαρχέσης ] ποπρε πυδπηΐϑ [δ ἀκ, 

; σεις ἔγηον δγγεοηα (πε, ἤπὲ νι Ρ]ΙπΙὰ5 Ιου τιγ ἀπόξω, ἤν [δι Αταοῖς ϑταο Πηπια σοητία ΠοπΊϊοί (45 Ρόοπα (ἀΠοίτα, 
εἴϊει, νεπίδπι ταπτοη σα εἰς οα 6 ἀοπὶ ἔλοιππεν ἴπ ςἐτιαπιϊπίδιις 
ἽΠῚς Ῥᾶττᾶταο. νἱ Δ, οδίογααία Μοατβο ὙΠεπιά, Ατεῖς, 110 ς 48. 

7 περὶ τὸ ὁμόφυλον 1 ποῖηρε νὰ ποιὸ ἢπάξας οπιΐπεγα 
ΡτᾶΘ Α[π|5 Ποπιϊηῖθι15)πὸπ φάθ νἱάοτας Δ [οπήπι, πη ντ 
βμάραι δασμπι, [ιππὶ οὐτῇὰ Χο Ο ]ογ Ῥτδὲ ἀἴτογο. 
[Β πῦρ δὲ ἐπὶ τὴν τοιαύτην ; πόλιν] νοΪ ἘΧΕΟγΔΙΟΠΟΠῚ 'γεὶ 

ῥταφἀϊδείοπεπι μᾶες φοπείπεγθ, Ῥατατίπι : : γε νοὶ [δπῇις Πα; 
Ἵρπε ῥέγεαι Ῥγός εἶπ ἡηρορεὲ 7 ν Εἰ: ΤρΌΕΏ2 [ά “αἱ θυδὲ σεγίο ἐγριγγεῖ-- 
ἐνῶ ϑῖρ' τὰ ςαδα!θιις ὃζ στιοτε ἢτ ςοηταπιϊπαῖα. ἡ Νεπιρι δὲ 

ν ἴσηὶς νοτετίδας. Μηάο ὅς πιαπάαπι ἦρρηό αἱ 
ἀέρος ἀμπι ἐπλαρα ΔΟαΒΣ, να ἴτα ρεζοατα ΒοΩ ᾿ 

“ ἐὴλ᾿ ὕδρι.] τ δεσοχ πα. δ'. νιάτα. Ἶ 9. οἰμω 
᾿ Ἐν ἄμ οἰμωγή τε κθ ἐυχωλή ἤελεν ἀνδρῶν. ἊΝ 

᾿Ολ ων ον» ῥέε δ᾽ ἀίματε γαῖα, 
Μηδε δε ρτὺ ὁ ταν Ἑ Θὰ ὕδριςὶ τὰ νε ἀρυα Ηοπτοτ. δ ρυΐοτε 
νετγία, ἴῃ οἰ το. [ξ τερετις οδ(ογιιας Μοχοῖίη. ἮΝ 

᾿εΠὲ εὐϊποῖτ, Μοπεὸ μος Ῥτορτογοαν Ὸ 

ὧν 

ΤΑ ΕΝ π΄ γ09᾽ 
εἷς διογόρϑησεν, ὃ ὃν ἐσοζδίσαντὸ οἷ" ΤΥ τότε. 
᾿ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἰὐδὰ 

ὃς. σιν ὑμῖν ἐυηνίως ζῆν; ᾿ ὠπόλλυσϑέ γᾶν 
ἐν ὑ τὸ ἈτρΑδθῦτιν ἐδ᾽ ὑπὸ δ αἰϑλνδεν  ὐλλ ὑπ’ 

ἀρλήλων, ὃ ὃ μηδ᾽ οἱ Ἰ τρις 1 ἐν τῇ μέθη. κατὰ 
μὲ ἃ ὅν τὴν ̓ολυμαίων; 5 πϑλληε. καὶ πυγμῆς, 
ΙΕ παγκρατιαζειν ἄϑλω, ἐδὲς ὑπὸ ἀθλη- 

δὲ ὦ πᾳ ἐζευκτωι Ἡζαὶ Ἱ ἵπποι; δ 

τον" ἀτίϑανεν ἴσως καὶ ξυγγνάμης ΠΥ ὑπῶρ- 

χέσηρ᾽ ΙΣ ἄτις ὑπερσπεδάζοι κε τὸ ὁ ὁμόφυλον" ἧ 

μ΄: γ}, Ἱππῶν ἐνταῦϑω ρα μὲν ὑμῖν ἐπ’ ἀλ- 

λήλες ξίφη. βολαὶ δὲ ἕ ετοιμίοι λίθων. τὴν δὲ 

ἐπὶ τὴν τοιαύτην πόλιν᾽, ἔνθα ἐμ οἰμωγή τε 

καὶ ὕξρις " ; " 
ὀγλύντων τὲ καὶ δλυμόνον ἢ Με δ᾽ αἵματι 

γαῖα. 

αἰδέσ,ϑητε τὸν κοϊγὸν τῆς Αἰγύπ]ς κρατῆρα ᾿ 

Νεῖλον. ἀλλὲ τί Νείλῳ μνημονεύω πρὸς ἐνϑρώ. 
σὸς αἵμωτος ἐνωξάσεις δια μετρᾶντας μᾶλ- 

λον .} ὕδατος ; καὶ πλείω ἐς τὴν ἐπίπληξιν 

τἀύτην διελέχϑη ἑτερω» ὡς διδοίσκει ὁ Δώμις. 

θεν ξδὲ ἘΝ οἰυτοκρότορα ἐρχὴν πε- 

ἐλνοξντος περὶ τὰ ἴμ τῇ Αιγύπῳ ἔϑνη, καὶ 

προχωρξντος ἐπὶ τὴν Αἰγυπῆον, Δ Δίωνες᾽' μεν καὶ 

Ευφράται ἘΣ 

χαίρειν τ ξομεδεναντοῦ: Ἶ 

μὺ Χ .“" Ὁ. 

περὶ ὧν μικρὸν ἀκὴν τ βρήσεται, 

μετοὶ γώρ τὸν πρῶτον 

“ἰοκρατοβδε ὍΝ ὅτὰ ἜΠΗ αἴων δύο μη δι ἄκηγον : 

Ιο τῆς Αἰγύπῆε, κρατῇ μ ἢ, ΠΓΆΓΕΓΕΚ πη Ἰἢ ἴδηι 
πιξάϊο ροῇεϊ κοινοὶ, εχ φυΐδιις ᾿ἴδαγεης ΤΣ ΟΠῚΠΘ 
«ϑρδηδιεπι. Ἐρ: Τὰ ἴοτε!!. Ρ.54. Τα ἴδ 5: ἸΜηιήνὰ τὶ 
40 [ἀργὰ 115. 1. τηῖτ, ὁμονοίας δὲ κοινωνία ὕε ἴπ οπδε “γηιδο-. 
14, Ρατίτε ἂς ἱρᾷ επβεία, αμῖδι5. γοίσθητες ἱπυΐσοπις 
κοίνων ἐϊν αἀϊςεθαητογ, ΠΟΙ 8616 κξατῆρα Ν Ιμπι ἀἰοῖς». 

ΔΡ ἱρῇς Ὠ115 ργοροἤειπι; νῆάς Αὐγύαΐοιο, δηιπετὴξ ποταμὸς τὰ 
ἀϊείτοτ Ἠοπιεγο Ὁ ἀγΠὶ Δ΄. ν, ς8ι. 4 Ἀπιοτὶς ΠΠΠ05 πηι δἀ(- 
ΠΙΟπΕΓΘ., ἃς νὰ σϑεάδις, απῖδις ΡΟ  παπτυτ ἴλογα ΟπΊηΐΆ, 
Δοἢιπόδης εἤπεεγε ἜΝ 

1 δικμετρέντας μᾶλλον 1 811] τ Αὰ ΝΠ διαμίτρησιν γ ἀξ». ἵ , Α ΡΠ ηΐας εἰ. Ψ, ϑεέξ, το. “μέλας δ᾽ γμέξος τηθγίγαθ ποιὲς 
᾿Ν ΠΡ ομσρνν. Αὐἀάε ϑεγαδοηθπὶ!θ. ΧΨΤΙ. Ρ.817. ὠγαβά- 

ΟΑΡ. ΧΧΨΤΙ. ι Δίωνες Ῥίοπεπι Ργιθθηΐρπι ἱπ- 
τεΠ!ρὶε, αιιεπὶ ἃς Οσοςείαπιιπι νοοατ : ἀδ 400 ρ] μὰ ἴπ Χτπὸ Ἷ 
᾿ϑορΒηαταπι. ἋΣ 

2 Ἑυφράτωι ] ἀε 400 ἴᾶπὶ ἤιρτα ἀϊξξαπι δὰ 1,1. δῶν 
᾿εἰἶαπὶ ἀοϊπεέρϑ, δι αὰ ΡΒΠοΙγατί νττας βορΒίθατιιπι. 

3 χαίρειν παρεκελεύοντο ἢ {ἐπἤις τπαηϊ βεῆας εῇ Εχὶϊς Ζ38 

ξοηίγα Αροϊ!οηίμς ἔε οἱ δ ἀϊοίτυγ ρᾷθ]ο. Ροῇ, 4 4 ρατίτοτ ἃς ἡ 
ῖο δὲ Επρῃτγάτες. Ἰδεζατις ἀἰςιξιτ» [εὰ᾿ ᾿ 

ζέτοτο ποϊυτς, Ομοά ρίλης, νοτῆο 

τες Ηΐς οοδοιμίεπτες ΡΙ πὸ φοπίταῖ ϑοίοιι. κεροα 
Ῥγετατί ῃ Ἰηξ, ᾿ 

4 ἐπὶ πεντήκοντα ἔτη] Ποπρο ἀεῆα μᾶ 
69 4ιιοῪ εἴραβαπιις ἐπηρ ετίιιπὶ Θοορᾶτα 
Ῥοτγε νας, δάϊ Ἰαϊτίαπι ἱπιροΠΠ| ΤΊ Βοτῖϊ», 
Ρεγ πεῶτον ὠυτοχρώτορα Βῖς ἀεπρηατα 
᾿ἀπηὶ πμπιογαητιν ΨΥ. Οδτογαπι, τ 

Ὀὰ τὴ 1} Ἂ» 

᾿Ἐ0 τἐπΊροτγε 

ὡς 



ι 
ὡς μηδὲ. ̓κλαύδιον᾽, τὰ μέσω τότων. τρλσκαῖς- 

νὴ: δόξαι. καί τοι. ἀτεντας 

ν ΣΥΡΊΜον ἄρετο ἀρ τη, πα ρῆλθεν, ὅτε γβο μᾷς 
ιν ἐν μὲ 

μ ολιςὰ ὑγιαΐνει εἰγιϑιρώπων πιιδείας δὲ Ἄπρὴς 

σής ἐδόκει ἐ ἐρῶν. οἰλλοὶ κἀκεῖνος, τηλικόσδε ὦ ὧν» 

πολλὰ μαρακιώδη, ἔπαϑε;» γῇ μηλόξοτον ἡ γυ- 

"ἢ γαίρις τὴν ὠρχήν. ἐὐνῆκεν, ὑφ᾽ ὧν 8 ΤῊ  πδ μως ι 
Ἰπσόθαγεν- ὡς, καί τοι προγιγγάσκν᾽ ἃ μέλλω 

πείσεσϑαι ̓ μήδ᾽ ἃ ἃ προήδει Φύλαξυρθαι: ̓Απολ- 

λώγιος δὲ παραπλησίως, μὲν Ἐλ μέτῇ καὶ Δίωνε 

σερὶ τότων ἔχοωρε 5 ἡπλτὴμ. 8 δ᾽ ἀντὸ ἐκ ἐποιξι- 

τὸ ἐς πάντας; ὑπορ ρεωτέραν ἡγέμενος τῆν᾽ τοιάν-
- 

ὃ δὲ ἰδεων" τξ 7 ἐ ει δὲ τῷ ἀὐτλην. 

τορβ τὰ μὲν τὰν ἡπν πυλῶν ὠπήντα. κ: τὼ 

τῆς Αἰγυσῆε τέλη", καὶ οἱ νομοὶ ". ὑχδὴν ὃς Αἰ- 

γυπΊος τέτμηται» Ἔλα μοι τε ὡσαύτως, καὶ 

ὀμφίῳ πᾶσα. ὃ δὲ τ χώγιος, δὲν ἐπολυ πρα- 

γμόνει ἀμθδν ὠλλα ἐσπέδαζον ἐ ἐν τῷ προς δια-. 

λεχϑὲς δὲ ὁ δ ρλρέτωρ γεννωϊο, τε καὶ ἥμερω, 

καὶ διελθὼν λόγον μωρὸν» ἐπιδημεῖ Ὰ ἐφ᾽, ὁ 

τυαγεύς; ναὶ ἔφασαν, βελτίες γε" ἡμᾶς ἐρ- 

γατ βη ον πῶς ὧν ἐν ξυγγένοιτο ἡμὶν : ἔφη; 

ἔθ" ὑδ Ὑ6 ἢ δέομιωι τῷ ἀ Ἢ το σοι 

περὶ τὸ «ὐῷ , ὃ Δίων εἶπε, πρὸς ἐμὲ γὰρ δεῦρο 

ὕκοντώ ὡμολόγει ταῦτω. ἴωμεν, ἔφη. ὁ βασι- 

λεὺς, Π εὐ λέν μὲν τοῖς Θεοῖς, ξυνεσό- 

ενοι δὲ ἸΝῚ πο: ἐντεῦϑεν ὠνέφυ λόγος. 

α δυύμιο! μὲν ὠυτῶ ἡ ἀρχὴ γένοιτο “Ὁ 

δ λλέμα ̓ μετηλβη Κ ττο δὲ τὸν Απολ- 

Ἷ ᾧ βελῆς τατων" 4. δὲ ᾿πωροίτοιτο ἥκειν 

τῆς γῆν» ἣν ἐμίαναν οἱ ἐν ὠυτῇ οἰκέντες "4. οἷς τὲ 
" ΟἿ 

ω να τ ἢ 
ΠΝ, ἢ 

" ἪΡ: 

. ζιὸ ᾿ Δ Τὰν ἡ Εν να αλλ χὰ; Τὴν. ο,α, 
ἅλις αυϊάεπι,. 4ε πιράῖο οἴμς τομηροτίβ Ἰηζογ-. 
«Δ }10 τγοάοςῖπὶ Ἱπιρογδι 8 ΠηΪ5 1πτοῦ θοπο5 

; ἀλαέννδι οὔδ ψ Πα Ε ἘΠ δ ισα! ἰδδῃηοβ. 
Γο γα, ἱπηρε Ἰπηῖ. ἱπάερτιϑ [ιε- . 
τδῖης ΠΘῚ ΓΟ ἴῃ ΠΟΠΊΪΠΙθι15 νίρογο πιαχὶ- 
πὶς (Οος φιηίπλμ, οπηπίίαας ἀπ εἰ ρ!πας ἀππδῃ- 
αἰπηπλιις. γἰδεράεν, 864 ταπιρῃ ὅς ΠΠς, ργαπ-. 

οἄδοιμιδ, αἄθο κεῖ, πιιεῖς ΘΝ 
δοίτυιαῦατ. αἰθέρι, πὶ Ἰροηϊυπηαιιο πημϊίονοιν. 
[5 ἀεραίζεπάιιπι ρογπαῆε .. ἃ “αΐδιις αἄοο 
ΟἸΡΉΔΟΪΓΟΥ τηοττεπι ΠῚ Ἰηβεττί ἐπεῖ εἴ, νι, 1- 
ςεἴ αυϊά Οθπςη ΤΠ ΓΙ ̓  ΠΡ: ἐΠος δηῖς ργοίριοο- 
τεῦ, δυϊζαγε τἀ ΠΊΕ 16 ὅδ ΡΓδ ουϊάον αἵ ποίποιίς. 
Αροϊοηϊης ΔυΓΟ ΠῚ ῬΑΓΙΓΟΓ ἂς ὈΙοη ὃς ἘΠΡΗτα- 
τε8 ἐς τρις {Π|Ξ ὑρϑυάοθαι 7. ἀξο]αμπδπαὶ τα- 
πηδη. Δα νυ ΐρις ἀγρυμπσπειιπι 14 οἱ ποη ἴαϊζ, 
ἐπ Ογαι!οηΐς ἔογπιᾶπι ἈΠΕΓΟΥΙ πηαρ δ ἀριαπὶ 
οὔε εχιιπηαπτῖ. Λάιιοηταπεὶς δυζοτη [τηρε- 
ταῖοτὶ βοτὰ Ροπιρα ἀηῖς Ρογίαβ ΟΡεΐαπι ργο- 
ςοἤπε, ἄς δήμας. οἷ" ΑσορΥρεῖ, , ἃς φγαεξεϑι- 
τὰς ἴῃ 'ἥμπας ἀιαϊαϊευιν ΑΘρΎΡεας, ρατίτογαμις ΡῬδι- 
ἸοίΟρ!ιἱ άγατιε ουπμος ςἀρίθηξος, ΜεγαπιΑρο ο- 
ΠΙΠΠΊ. εἶμι αιαάεῃ ἜΝ τοῦ Ὀςαμραζιπι το ΠΡ, 
{Π|ς επί πιὶπ τοι ρίο Ἰοίορμαθαζιιγ. Ἱπυρογᾶς 
ἴΟΓ ΨΕΓῸ οἰπὶ σεπογοίς ὃς Ὀεηῖρπα εο5 εδε 
ΔΙ ]Οσυτις Ὀτουίαις ογαοπο οχςερ ποτ 7) νοῦς 

ἜΓΩΘ ΠΙΐζε [πη Ἰοςὶς Ὑγαπεηῇς ἡ ἱπίοιγορα- 
τηπῖπὸ γοίροπάογιης [νογίαταν,) ἐπιθη- 
ποίἜγιιπι ἱπσαπιρςῃϑ.. Οἰιοίποῦο εἴ- 

50, αἰχίτ, ΠΟΡίϑς [ΠΣ ποπίθπαι ἀαθιταν ἴα- 
θε0 νίσο. [πτοῆὶ- 

σας Τίοη : [τὰ ἐηΠπ 
Ἰϊσίειις ε. Ἑδπηιιβ, 

Ἱπιρογαζου.. δε θαΐ 115 γοῖὰ ἴλέσατι, δὲ εἰ 
ταπι Ἔρτορίαπη αἰ] οἜπειτ. Ιπάξαιιο ἔλπια πα- 
τὰ {π|τ, ΠΟ « [ΠΊΡ ΘΓ αι βτνν Παρ ἀϊτας απ 
οἰποεσγις δοίγιηα οὐ ἀεηΐεπη., απο τοὶ 
ΑΡΟ]ΟηΙ πη ΔοσογΠογῖς. σΟΠΠΠ εα ἄς τε» 
ζαρταπαϊ ςαμί : 115 αὐσεπὶ ἀεργοσδίις ἔπο- 
τίς ῥγοξεοπεπι π᾿ γεβίοπεπι, αμαθθεμα- 
ὈΙταζογεβ Εἰπ5 τη 18 4π4ς ἐριΠεπτν, νὰ , ὅς 

, 

{γταπηϊάς ὀρρτεῆτιπι ἈΟπ1. [πιρ οτίμπι ἔμ ἀϊβιπέὶς πιαρῖς 
, ἅπξς. 32, οὔεπάϊειγ, 

ς ὡς μηδὲ Κλωσδιον ἢ {ἐπῇις ῃἰς εἴ : πε ΟἸαιιήϊιπι αυϊάεπι, 
Θοπιπι αἰτας νἱτα πη, (δίτοπι ΠῸπ τΥγάππιιπι), ὈΘπυπΊ ρτῖποῖ- 
Ῥεπι εἴτε νίἤηπι., τατίο ρᾶμῖο ροίξ λἀάπατ. 
οὅ νη ύρυν.»] ἈΠααΙτ Βὰ Απαχάροτᾶς ἃς Οτατετὶς πιοῦγε5,) 

ι05 Ῥατγπι ἕαηάππὶ μηλόθοτον ἀγηκένας γεῖθσοο παύγαητ,νῖάα 

ο οδίξτματα δὰ 11}. 1.6, 12. π.7. ἴτὰ ϑεοροίδαγης εδάθπι 8]]υο- 

πε ἔλέϊα ὔτὰ ϑὐλεβόα αἰεθδί, να παρ ες ΡΒ ]οἔ, ἴῃ νῖτ, εἰα5. ( ε- 

τεταπὶ ἐς Οἰφιάϊο πηι] ετοίο νἀ ἐπέ, 5.31. ὅς Δρ,ϑπετοη. νἱτα 

εἶτ ς, 26,29. ιοπ. ΠΡ Χ. Ρ.66ς. Τυϊίφη. τὰ Οδείατιθ. ὅτο. 

7 προγιγνώσκων ἢ πιμῖτα Εᾶπι ἴπ ΤΕΠῚ γ 4ιι0 ἃ ΠεπΊρε ποτ 

ε δος διῖπιιον μαθδεῖ ϑιιδίοπ, νἱτα εἶϊι5 

4 Ἀβεῖοταπι οτϑίίοπες ἀϊδιαε,, οὐτὰ Δ] 148 

εὐλρανον λόγοις ἐυτοσχεδύοις ἢ, 6. ΟΧ οχεοπῆρο τῃεῖβ ορροῇ- 

᾿ὐλαπὶίη τεπι, Ῥίατὰ βὰ νἱταβ ἘΑΡΙΝΝ ὁ ΟΡ ΓγιΏνι5, 

ἀρ: ῥητορικωτέροων ἡγέμενος τὴν χοιάνδε ἰδέαν πεπηρο δἰ μιὰ 

ἈΒετογεπι εἰ ἄροτον αἰϊπὰ ΡΕΙοἰΟρμμπι5. ἩΠπ|8 οδἰεέϊατε 
ὅς αβξεέζϊις πιούιεσα, 4}18}15 1116 ριιδὶίςῖ, φαπαῃ «θὲ ᾿ς Ὁ 
ἱπιρετίατ δὰ Ν εἰραίαπιιπι ἀειιοίατιπι: ΡῚ Ἰοίορεὶ 
εἴς ὃς ἐπιεπάατε : Ιάεοαις ἀἰιἃ ἀγα απιθηταπι, ΓῸῚ Ἀτ 4ε- 

ἡ 

ςετε [Ὁ ῬΒΠΟΙΌρΒιπι, Αρο!οπίας βαταθαι: 4μαπι επΐπι 
Οτπατιιπι πἰπηίπὶ ἃς Οὐ ]εὐξδη αὶ Πα ΐιπι ἃ ῬῃΠοίΌρΠο ριι- 

Πβονμδορ Ῥᾶτει εχ ἐᾷ, 4φιὰ Τιοπθπι ΟΒτγΓΟἰξοτπιιπὶ 
᾿Ῥεοίοαμίτητ ςεπίαγα πῇ ς. 36. ἃζ ερ!0]15 4 εἰιπι. 

ο΄ 1ὸ τῷ μὲν ἱεροὶ ] ἔλογαπι Βυιυίπιο ἀϊ ργοςοἤϊοπεπι ἀεἴοσί- 
Ῥῖς ΟἸεπιεπς Αἰοχαπάγίπ, ϑίγοπι. ΠΠ. Ρ. 633. 

π τέλη ] πιαᾶῖς ἢ: 1. ἱπτογργείδησιγ πηγ ογία, Τέλη γπαρῖτ 
βναίης ἢ.Ἰ, ἴυπε, να. δα ΠΡ τὶ Ψ 1. σαρ. ν]τίπημπι. 

12 νομοὶ] τα οπιπίπο Ἰεσεηάιπι», ψιοά Οτμζεγις οτἰάπι 
νι άεγαῖ , ποπ νόμοι γῇ ἴῃ νυ]σατὶς εἰ, Νεπηρε ἴῃ γοιις» πος 
γγαεξεξίμγας Ῥ ΑΙ Ὶ ἰητογρύοτδεηγ., ἀϊπ{Ὧπὶ Αφργρέυμι ἔμπης 
ἴς ςοπῇατ, Εἰδ γεῦο ργαςξβςἘϊ ογϑητ [μι] νομώρχεω» ντ ἷο- 
ἄοτιις δίας ἈυτοΣ 681}. ἴν0.37. ΠΠΙ ιϑαας, Οδμΐπι εἰιπ- 
τε5 Ψείραπαπο,, νομεὶς τεργᾶε(οπταθδητ, αι105 ὠπωντῆσαεν ε- 
ἔραπαπο Ῥμηοβγατας ἀϊ εἰς, ρατίτοῦ ας ρβι]ο ΡΟΙἘ σοφίαν πᾶ- 
σάν 1. 6. σαι οἷ ποπόπυπι (ιρίοπεῖδε Ππάϊα ρτγοξεῖο- 
ταπὶ εἰ οδυιΐαπι [1 ἀἰοίτις 

13 ᾿βελτίες γε] φἀα 161 γε Βάς Μϑ85. ποῆτοτιιπὶ ΟΠΙΠΙΙΠῚ; 
νι ἀκ ὧν ΠΡθμΙΟ, ΡΟΙξτπίεγ ἀν ὅς ξυγγένοιτο. 

14. ἣν ἐμίαναν οἱ ἐν ἀντῇ οἰκᾶντες ] ϑ.Πο!. Ἀοπιδη, σημείω- 
σωᾳ διροὶ τὸν δεσπότην χρις ὁν. Το ἃ ἢ νετιπι ιυιτοπὶ ἤε, Ρῖοσ- 

. ΟΡτες μτγιῆμπι ἧς Λροβοϊας». ἡπάϊρηῖς πιοάϊς ἀςσορῖος,, 
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ΦΙΧΧΊΧ. 

γι 27. )8.20. 

πᾶς ΡΠ εἴης ἱπηπὶ παι! Πδης: πααπηοΌγοπι 
ἴῃ Δερυρίαπι [πῃρογαῖου νεΠ γΙζ, ἱΠΠΡΕΓΙΟ Ἰαι 
Οςομραίο ηαυϊάεπι, ἐς [γ15 ταπιεπ νῈ οπὶ 110 
Ἰοχιιογοιτ, απᾶς ἰΔπηἴατη ἔππὶ Ἔχρο ταὶ !8. 

ΟΟΧΧΥΙΠ. ἽΝ ες Ρεγαξεῖς (Ὡςτῖβ,, οιπὶ ποηάππὶ αἴα- 
τίπι γοίροπίβ οἰπίταεθιις ἀεαπΠδε, ΑρΟ οπμιπὶ 
αἴξατις εἰς, δε πρρίεχ αιαῇ, Ἱπηρεγαζογοηι τὴς 
αιδοίο ἕλείαβ. ἀἰχιε, (ἱ Αροϊοηϊις, ἔτεϊ, 
τείροπάϊτ. Μοάο επίπη Ἱπῃηρεγατογοπὶ νοτὶ5 
ἐχρείεηϑ Ππ|π|π|, παρα ΠΙ ΠΊΠΠΠῚ .). ΤΟΙΠρΡΟΓΔΠ- 
ἔξει, ΘΆΠΙ ΓΙ 6 νοΠογα 116 Π|, Ῥῖγο ΠῚ ἱΠΡΌΠΙμΙΠΊ, 
τε ςετγίε 4 [115 πος ἐχοόγαθ!. Ομ ιι5 γεθις 
{ὰπππορεῦε ἀεἰεέζδεις ᾿ππρογαΐοῦ, (παιππις 
νηϊπογία ἴῃ ΓΕ ΠῚΡΙΟ δοςϊαπηααῖ ΡΟραὶ ταῦθα 
ἌΡοΙοπΙ ἀρργοῦδηϑ ογατίοηθπ1,) 41 16]. 1π- 
αυίοῦας, ἄς Νεγοηΐς νἱΠπρ} ἱπιρογῖο οἰ ἢ οὶ 
ΑΡοϊ!οηίῃβ, Νογο ξογίαῃ, αἰεθαγ,, οἰτΠαγαμ. 
Δρίαγε Ποιιογαῦ 5. δ Ππηρεγιπι ἀρήσδοοτε αῇε- 
εἰζ ᾿ἱπεεπάοπάο ὧς γεπιεπάο. Νομρε, το- 
{ροπάεθας Ν εἰραίϊαηιις,] πιοάπιπι τεποτε Ργὶπ- 
εἴρεπι ᾿πδε58, Νοη δρο, ἱπαμθίθθας Αροϊ]ο- 
ηἰας, (ἃ Π ει ἰρίξ, αι δοαυίζαζοτη πιραϊο- 
«παῖς ἀςῇηίμ, Ορεπηῖ γεγο [υϊ πιο άϊ 
ΤΟΓΙΠῚ ςΟΠίτοτας {ππὶ νἱγὶ {ΠῚ : (ΠΠοπεπα 
δυζεπι ἀἰσίτο πιοηγαθαί ὃς ΕΠρΡἤγατοπη, ομπὶ 
ἢος ἐπ|πΠὶ ςοπίγοπεσῇα οἱ ποπάπη οδοττα ἔπο- 
ταῦ.) Ταπι πιᾶῆα Δ σοϑἰπη {Πθ]αα [πηρε- 
χαῖοῦ, Ο ΤῸΡΙτΟΓ.),. παῖς, νάμασι ἰἀριδητί- 
Ὀι15 πηρεγοῖῃ 6ρο., τίσις [ἀρίοητος. Ετ 
δὰ Αδργρίίος σοππεγίις, εχ πιῶ, ᾿παπγΓ. ρεῦ- 
"πᾶς αἴχις εχ ΝΊΪΟ Παπγίτς. Ἡόροηας πιοήο 
τοίρίγασΓ Αθσγρίαϑ Ἰάτη ἕογα ΠπὉ ὁποῖος ἀςῇ- 
αἰβξηβ. 40 Ορργοῖα πιςυίχας ἔπογαῖ, ἢ 

τοτηρίο ἀείςεπάεης αὐίοπὶ Αρο]]οηΐο 
ἀοχίεγαπι ργὰοθε : ἐππΊαι6 ἴπ γεσίαπη δὶ 
ἀιυχίῆςε, νεγεογ, ἱπααΐτ, ΠῈ ᾿π ΘΠΠΠ τοῦ πιδ 
σέγεγε νι άθαγ ΠΟηΠ111115, ᾿πηρογίπμῃ Πιτρίθης 
νἴτδα ἀππὸ (δχαρείπιο. (δι ίπι ἰσίτογ ἀ6- 
ξεπάδῃη, ντ πιεὶ ἀεξεπποπεισι ἀριϊ 21105. τιι 
{π(τίρεγε ναΐθαθ. ἘΙ ΠΣ ἐπὶπὶ αι 46 πὶ» 
πῆς ΟὈποχίττι πῸ {πποπδοῖπ πηθπηηὶ ααΐ- 
ἄση. Μαριῆγατιις νεγοὸ., ὧς αἰϊσηϊίαϊες,. 
αμοίηιοῦ Κοιπαπὶ {ππ| ἱπηρουῖ!, ἴτὰ πιοάοτα- 
το δὲ τοπιρέγαπτογ σε Π], γε ποαιις ἀΠῖπηΟ εἰα- 

ἌΡΟΤΙΓΟΝΗΙ ἘΧΈΔΊΝ ΕΝ 51 5, »" Ἂν 
Γ᾿ - Υ̓ “ἤ ᾿ - ΓᾺ ἐδρασαν; οἷς τεεπώϑον. ὅϑεν αὐτὸς ἐλθεῖν ἐς 

Ν Ν " ᾿ ᾿ ,ὕ Αἰγυπῆον, τὴν μὲν ὠρχῆν κεκτημένος, διαλεξό. 
δὲ “ν᾽ δὴν « ͵ ὃ ͵7 

μένος δὲ τῷ ὠγόρι» ὁπόσω ὀηλωσῶ.. 

«. 

͵ Ν νν ΄ ; (.., γάρ. καὶ ὅπ χρημωτίσας κατ᾽ ἀξίαν 
-“ “ . , Ψ 

ταῖς πόλεσι, προσεῖπε τὸν Απδλλώνιον, καὶ ὡ- 
ἔν τ » " ͵ 

σπερέυχομενος ἰυτῷ, ποίησον μι, εῷη, βασιλεα. 
4 νυ» ͵ Υ γΝ., νιν , 
ὁδὲ, ἐποίησα, εζξη. ηθη ᾿ γοῖρ ἐυξώμενος βασι- 

ῃ δύ ,ὔ ν᾿ “" Ν , Ν 
λεώ δίκρκον τε, καὶ γενγώϊον » κωὶ σωζξρονω, καὶ 

“ ͵ Ὰς ,ὔ 

πολιζὶ κεκοσμήμενον » καὶ πατέρω γγησίον , σὲ 
δ᾽ ᾿ »" »ν Κὶ “ ᾽ Ὶ ε 
πε πώροὶ τῶν ϑεῶν ἤτεν τοῦτω ἐγω". ὑπερη- 

Ν Ὶ ͵ Ἁ Ν Π ,ὔ 

σϑὰς δὲ τότοις ὁ βασιλεὺς, καὶ γάρ ἐθόησς τὸ 
᾿ “ ΄ε “ -“ “ ᾿ 

ἐν τῷ ἱερῷ πλῆθος, ξυντιϑέμενοι τῷ λόγῳ, τί 
ὕἷ{ὔῴ ν᾽ 

σοι, ἔζη: Νέρωνος εἰρχή ἐφαίνετο; καὶ ὁ Απολ- 
͵ ,ὔ κ γν ΟῚ, γ 

λώγιος, Νερῶν, εἶπεν κιϑιάρων μὲν ἴσως ἤδει ἐἷρ- 
, ν δὲ » δι" 36 »} Ὁ 

μότηεσϑαι. τὴν ὃὲ ἀρχήν ἤσιχυνεν εἰνέσει καὶ 
5 ͵ ,ὔ ΓΝ 3 ͵ 2 

ἐπιτάσει ᾿. ξύμμετρον ἐν » εἶπε, κελεύεις εἶναι 
Ὁ Δ, ΠΥ Υ 2 ν δὰ ΟΡΌΝ τὸν ὥρχοντω; εἰ ἐγὼ, εἰπε» ϑεὸς δὲ, σὴν ἰσό. 

7 ε ͵ὕ 4 Ε Ν δὲ ͵ 

τητῶ μεσότητω ὁρασώμενος ἧ. οἰγαϑθοὶ δὲ τώτων 
᾿ς ὦ ΤΆΤ, . 

ξύμξελοι καὶ οἵδε οἱ ἀνδρες, τὸν Δίωγω δείξας 
᾿ ᾿ , - ΕἸ 

καὶ τὸν Ευῷρατήν; μήπω ουτῷ " ἐ διωζοραν 

“ ͵ὕ δ 5 Ἁ ε δ᾿ Ἂ » 

ἡκοντώ. τότε δὴ ὠγώσχων ὁ βωσιλεὺς τὰς χεῖ- 
2 - .γ Ν᾽ “ Ὦκλ », 

ρώς, ὦ Ζεῦ, εζβη, σοζρῶν μὲν ἐγὼ ἀρχοιμι, σο- 
Ν δὲ »» ἊΜ», ͵ Ω ὙΑΥ 5 Ν 

Φοὶ δὲ ἐμᾷ. καὶ ἐπισρειψως ἑαυτὸν ἐς τὲς αἰγυ- 
ΔἾΝα "ἕ ς- Υ »ν.-ν 

π]ίως, εἰρύσασιθε, εἶπεν, ὡς Νείλε. καὶ ἐμῷ. 
ε ᾽ δ: 7 ΧΩ ες ῃ ᾽ ͵ὔ 
ἡ μὲν δὴ Αἰγυπίος, ὧδε ὡνεσζχεν » οπτερήκοτες 
᾿ ὰ νυ 
ἤδη δὲ ἃ ἐπιέζοντο. ; 
ἧ ᾿ Ἐν." » ᾿ 
κ ΑΝ νι ε .-ν Φ » “ ἷ ἢ ͵ ἷ : ὠτίων δὲ τῷ ἱωρξ.» ξυνῆψε τῷ Απολλωνίῳ τὴν 

- ν Ἁ ᾽ Ν Ν χεῖρα: καὶ παρωγαγῶν ὠυτὸν ἐς τὼ βασίλεια, 
ῳ 7, 7ἷ πῶ δὰ , 
ἴσως» εζη; μειρακιώδης ἐνίοις δοκῶ, βασιλείας 

ς- ͵ὔ Ὑ «; λ “ 

εὐπήόμενος περὶ ἔτος ἐξηκοτον τῷ βίῳ. δώσω ἐν 
ες ΕῚ » ε Ν 5». ὦ -ὕ5»-Ό ᾿ 

ὠπολογίων, ὡς ὠπολογοῖο ὑπὲρ ἐμξ τοῖς ἄλ- 
Ω λ Ν 7 Ν ε Ν ΝᾺ ν᾽ 

λοις. ἐγὼ γῶρ πλδτῷ μὲν ἡτ]79 εἰς ἐδὲ ἐν βέειρα--: 
΄ Ν δ λ ᾿" ᾽ φ Ν , 

κίῳ ποτε οἶδα. τῶς δὲ ὠρχεὶς τε καὶ λαμπρό- 
ε ͵ "“ 5» »Ἡ ͵ . 

τητὰς, ὁπόσαι τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ προσήκεσιν, ἕ- 

τῶ σωζξρόνως καὶ μετρίως διεθέμην , ὡς μήτε 

ΡΟ] οπ ιπὶ ΡΓῸ ἱπηρυγα ἢ Ιυάδεαπι, ποη 8460 π|α]ς 
ξοτίδη ἀς εἷυ (Ὡρίεπεῖα [επί οπάμπι : ἀκ χυα Εὐίεδιι5 ηπ0- 
4116 πο πἰῇ τποάείξε ΠΡῚ ἢατινεπιάτιπι ρυταιῖς. 844 ταπιεη 
ερο δὰ (ρἀϊτίοπος ὅς θὲ6}1Α ἱπεθίξίπα ᾿πἀφθοτιπι, σϑαοίσια 
ααῖθυς ρδιγίαπιὶ σοπταπιϊπαγιπτ, οἰτι5 οταίξλτίοπε ἀθπηιπη βηὶ- 
185, Ὧδες τεξετγε πΊλ}1Π|; ΓΟ γ ΓΑ ΠῚ Δ} [6 ΠῚ [4 ΠΟ Πταγη πᾶ ταπη ἴπ- 
ξλυβαπι 4[145 σγεάϊ εχ νεζογιπ τε σίοπε ποῖιδι. νἀ 6 ἔιρτα 
ποῖαῖᾳ δὰ {1}. 1Π|.. ς.20. δὲ ἰηῈ Π.0. ς. 27. [10 Εμ. ἴτ. ΠΥ Π.ν 
0.15. ἢ. 2. ὃς ἴῃ Ηθγοῖοῖϑ «ἡοὐτήϊε ς. ΧΥ͂. π,7. ͵ 

ΟΑΡ, ΧΧΨΤΙΙ, 1 ἤδη] Οτμίεγιι5. ὃς ϑαἰπιαῖ, πιαΐο- 
θλπτ χὰ δὴ). 

5. ἤτον ταῦτα ἐγιά. 7 “οὐ. Υ τδίπ. οπιϊτεθας ταῦτα, φιοά 
τΑπιθη γε πε πάμπὶ ρατζαι!. Νεπιρε [οπ[ι5 οἱξ : ὀες ἰδ πη πὶ 
ΡῬτοολταπι ΑΡΟΙοηΐμμι, ἃ Υ εἰραίδπο; νι πιρογᾶτος βαῖ οσᾶ- 

ταπὶ εἶδε, ἴπ 4ιεπι {{ξ4 οπιπία ςοδηρεῖαπι, Εἰ] ρῇς Ηἰς νοὶ 
Ρτδοροί. κατὰ ταῦτα» νεὶ ραττίοἱριϊ ταῦτα αἰτῶν. 

3. ἀνέσει καὶ ἐπιτώσε; } αἰϊυιάϊς αὰ Μιυἤοδη, αιας πουῖς ἢ- 
ἀϊυπι ἄνεσιν Κρ ἐπίτασιν. Ηος ἀὐῖοπὶ ΠδῚ γος: ΝΕΓΟΠοπῚ 

πιοάιιπὶ ποπ τεπεπγο ΠῚ, ἐρερρμαεγταίο τερλεθράοηε. τὐπηὶς» 
ἱπηρετίιπι εχ ἀϊρηΐίτατς Βαμς φοΠιῆς, Ἀσρετίς πος ἀϊδτιπα 
Μείραπαη. 1ηῈ ς. 28. , 

4. 9εὸς δὲν τὴν ἰσότητα μεσότητα δρισάμενος 1 ἢς Κοχπηα- 
πὶς αμοηιε πεφμίλιας, 046 εἰς ἰσότης, ἴλερε σμῦι ΩΣ 
ἱππρίτογ» πἰ δέ! μια Αἰ τι ΕΠ, ἡμδπ ἡ μετριότης γ ουϊ ορρο- 
πίτυτ παρανομία ἧς ἱπτοπιρογαητία., γε νἱτὶς ἀοόείς οδίεγια- 
ταὶ εἰ δὰ Οογπε! Νοροτίς Ἰο οι ἱπ Ατἰ τά 6. ς, 3. συΐας 
λμβέία ὃς ΑΈΟΝΤΙΤΑ ϑΒ δὲ ἡηποςερῖξα ἰαπιδαιαῦν 

ς ἀντῷ] Ἐπρμγάτοπι ἰῃτε! ἶρις, οἵπὶ 410 πηᾶχίπις ἴπὰ6 εἰ 
πϑίᾷ σθριγομεγδε, ἐς αυΐδυς ΡΙαγΑ ἴῃ [εηποητίδιις. 

.. ἃ 2 ὑπέρ- 
Γ 

ΗΝ 



᾿ 
ἐν 

ἌΡ ΟΜ ῬΗΤΊῚ, Οὐ ΤΑ ΑΕ ΕΣ Νὰ 5. ἃ 

ὐπέ “περζβρων :. μήτ᾽ ἄυ κατεπ]ηχὼς δέξαι. νεώτε-: 

" ἧ εἐδ᾽ ἐπὶ ἡ θνω νυ ῥήθην; ἄλλ᾽ ἐπειδὴ 

ον ἐἰρχῆν εἰ καὶ μὴ κατὼ νόμες" ̓  παρ "ὧν-: 

δρὸς γξν ἘΠ ΈΡΑΡΕΙΣ ἀμ. .κ : ἐχο Υϑὺς 

φιέμην ἀυτῷ διῶ τὸν Κλαύδιον, ὃς ὑπατόνγ' τεά: 

πέδειξέ με καὶ ξύμδελον τῶν ἑωυτῇ. καὶ γὴ τὴν 

᾿ἀϑηνᾶν:, ὁπότε Νέρωνω ἴδοιμι, τἀ ΩΝ 

δώκρυώ μοι ἐξέπιπ]εν ἐγθυμεμένῳ τὸν κλαύ- 

διον, ὑφ᾽ οἵῳ καϑώρμωτος τὸ μέγιστον τῶν ἑωυ-: 

τῷ" ἐκληρονομήθϑη. ὁρῶν δὲ, μήδ᾽ ὁπότε Νέρων ἐκ 

σοδῶν γέγονεν ἐπὶ τὸ λῷον μεϑιτάμενω τὸ τῶν 

εἰνϑρώπων: εἰλλ᾽ ὅτως ἀτίμως τὴν ρχῆν πράτ: 

πξσῶν., ὡς ἐπὶ Βιτελλίῳ κεῖσθωώι., ϑαῤῥῶν ἤδη 

ἐπ᾿ ἀυτὴν εἶμι. πρῶτον μὲν» ἐπειδὴ βέλομωι τοῖς 

εἰνϑρώποις ἐν οι ας ἐμώυτὸν πόλλξ ἀγα εἰ- 

τῶ; ἐπειδὴ πρὸς ἄνθρωπον ὁ ὃ ἰῳ ἐσώι κροί: 

πωλῶντω“. Βιτέλλιος γορ μύρῳ μὲν λέξεται 

πλεῖον ἢ ἐγὼ ὕδατι, δοκεῖ δέ μοι κοὺὶ ξίφειπλη- 

γεὶς μῦρον ἐκδώσειν μῶλλον , ἢ αἵμω. οἴνῳ δὲ 

δῆῖγον ζυνώπήων μαίνεται. καὶ κυξεύει μὲν: δε- 

διὼς μή τι ἀυτὸν οἱ πετ]οὶ σῴήλωσιν" ὑπὲρ δὲ 

εἰρχῆς ἀνωρλπήει παίζων". τὐἤάταῦ δὲ ιτυκεί- 

μένος». ἐπ κι ταῖς γεγωμημιέναι" ἡδίω 

φάσκων τὸ ὑξτα ἡ κινδύνων ἐ ἐρωτικαί. ἐῶ τὰ ἐ- 

σελγεέσερω» ὡς μὴ τοιαῦτω ἐπὶ σξ λέγοιμι ᾽ μὴ 

δὴ περιΐδοιμι Ῥωμαίες ὑπὸ τοιξδε ὠρχϑέντας. 

ἐλλ᾽ ἡγεμόνας ποιέιφενος τες ϑεες» εἰνὴργιγνοί- 

(ην ἐμαυτῷ ὅμοιος. δεν ἐκ σξ Απολλώνιεπεῖ- 

σμω ἐγὼ βάλλομαιδ, φασὶ γὰρ πλεῖςε σε 

τῶν Θεῶν αἰσιϑάνεσϑιει:, καὶ ζύμξελον σποιξ- 

μωΐ σε φροντίδων, ἐφ᾽ αἷς ἔςι γὴ καὶ ϑάλατ- 

τῶ" ἵν᾽ εἰ μὲν ἐυμιενῆ τὰ παρε τῶν Θεῶν φαΐ. 

γοιτο» πρότηοιμι ταῦτω, εἰδὲ ἐναντία. αὶ μηδὲ πρὸς 

᾿.» δ εἰς ζ, ἩΜῚ ΄ Ν ΤΟΙ 

εἰ δ μηδὲ Ρωμιφίων» {ἢ ἐνοχιλοίην τὸς θεὸς αᾳἈοντας- 

ε , "» -“"᾿᾽ 

πιο; δ᾽ ὃ Ἀπολλώνιος τῷ λόγῳ, Ζεῦ, 
͵ Ἁ -" ͵ὔ ἁ 

ἔῷφη- Καπιτώλιε;, σὲ γῶρ τῶν παροντῶν πρώ- 

ΟΑΡ, ΧΧΙΧ. «κα εἰ χρὴ μὴ κατοὶ γόμες } ποπῖρς ἱπιρε- 
χτἰμπι δὰ ΒεΑπηϊσιτα Ρογτπεγα γι οθατιις » 4 ΟἸαμάϊι ῃ- 

Ἰὰς ογας παῖαγα » ἃς εχ ἔλτη 4 ΟἀςίΔειΠΊ 7) οἰπΠΊ Νετο δάο- 
Ῥείομε τᾶητιιπι Βἰτας εἴτι. νἱά, ῖο 8. 1.Χ1. Ρ. 689. 

2 παρ ὠνδρὸς γν ἀυτοκρώτορος παραλαξῶν ] αἵ ΟἸδυάϊιπι 

Νετοπί τπιρεγιμπι ἐγ α] ἀ{{{Ὸ πεητο ν ότογηπι αἱ οἵτ, ηι1 Α οτίρ- 
Ρίπδε ατεῖδιιϑ Ἱπιρϑυδτογεπι εἰπὶ ἔλόξηπι τείξδητις νπαπὶπιΐ 
ςοπίεξηξι, 

3. ὕπατον  Οοπῇι! ιβεθειις ΠῚ γψείραῇ ΔΠ115. ἀποῦι8. 
Ῥοἢεεοπιῖς πιθηῇθις Α. Ο,51. νἱ4. ϑάετοπ. τα εἶπ ς, 4.. δὲ 'π' 
Ποπιϊείδοϊ για. ς.1- 

4 νὴ τὴν Αϑηνῶν} νἱάς ποταῖὰ Πιρτὰ 4418. 1Υ. ς. 17. 
}] τὸ μέγϊςο» τῶν ἑαυτα }} 1πῚΡ ΘΓ ΠῚ ᾿πεο!]ησῖτ, ᾽ 

6 κεωιπωλῶντα ] ν. δεῖς. ΗΠ, 1. 2. ς,62. 95. ϑιιοετοη, Ὑ1- 

1Ε}}. ς, 13. 9 1ο 10. ᾿ΧΥ, Ρ, 734. ΤΟΙ ρὶὰ, Β. 1.110. 1}. ς, 42. 

1Ὁ.ς.29. 

Ἐπ. ΠΘ416 Πυμη1]15 νιάογογ, 65 διζειη πο-" 
{185 πο σομίγα Νογοποπι ἡαϊ ἄδτη ΠΊΟΪΙΠι5 [π|. 

ταἰπι Ῥοτῖι5, εἐο σποά ἱπιρογίιπι, (ησπαπαημδπι 
ΠΟῚ {δουπάϊμπι Ιερεϑ..) δ Ἱπηρεγάζογε ταπΊθῃ 
Ἀφςερταπὶ τεπογοῖ, 1 π|ς ΠἸΌ ηΜΠ1, ΟἸδμα!! το- 
πεγθηίία, απ ζςοπῆι!οπι πῆς ἔεοῖτ) ὅς σοπῇ]ο- 
ταΠῚ ραττςροπι. Ετ φεττὸ ρεγ Ρα λάςπι, νΌὶ 
Νογοηοπ ν] 41 ράγατη ἀἰρηίτατεπη τιιοηζοπη, ἰᾶ- 
οὐγπηδα πᾺΪΠ] ἐχο ἀογαηΣ Οἰαιαϊι τορογϑαῖο; 
αυδηταπιπις πηοπ ταπι οἰπι5, αποα ργδοβῖαμ- 
ἘΠΊπταπη Πα ΡαΙτ ντο βιοηϊε μλοτοάσπινς ν- 
ἄεης ΔΓΕ ΠΊ, ΠῸ ΓΠΠῚ 4υϊάσπι, οπὶ εἰ Ἰπεάϊο 
Πιδίατιις Νοῖο εἴδει, κα τπο!ϊογοπι Παῖηπι πιοῦ- 
[ΑΠΠΠΠῚ ΓΕ5 Ρτοςο ΠΣ, (ξαἴτὰ ταγρίτοτ Ππηρετῖ- 
ἘΠῚ Πα οτῖ, νῈ δα ΜΊΓΕΙΠΠπ Ῥογιθηΐγεσ., δ: 
ἀσητίογ ἴαπη ᾿ηἀς δα Πα ςαροΠδπάμιπη ἀςςοάο. 
Ῥγίπιο χυϊάοπι αποά σἰρίαπι Ποπηϊπίθιι5 εἰιπὶ 
πῖς ργδθθεγς, αυ ρίμγίπηὶ ΠΕ [λεϊεπάμς. Ὅε- 
᾿ηἀς αυῖα οἰΠὶ ΠοπηΪπ 6 σγάρια (Ἐρυΐτο πη ]ιΐ 
γῈ5 οὐ. ΊΓΕΙΠΠ5. επί νηρίθητο ἰΔδΕυῦ 
ΔὈιη ἀΔηΓ15, 4181 464118 ἐρὸ, ΝΕ νΙἀφατηγ Πη1- 
ΠΙ ρ᾽δάϊο ρεγοιις νπριδπίμπι ροτίμ5, πα 
(ληριίπεισι οι  Ππγιι5. Ῥγδθίεγεα ν1Π0 νἱπιπι 
{πρεγβιπάδηϑ ἔαγῖς. Ὑ Πογ5 ἱπίαρογ τα πάϊε, 
νΕΠΟτΑΙΟΓαΠῚ Ἰαξξιις ἐρίτππη ἔα ΠΠατ, πχοτμαῦ: ἄς» 
ΠΊΔΧΙΠ115 ΨΕΓῸ ἱΠΊΡ ΕΓ ΤΕ ΡῈ. Ῥέα αὶ Ἰυΐπι 
Ρυταὶ ἃ ἰοσιπι. Μετγοιγίοιθει5. ετίαιη οὔ- 
ΠΟΧΙΙΙ5, ΠΕρΓαΒ ἱπῖς: ἱποιπάος Ππαρὶς εἴα. 
ἴδῃς ἈΠΊΟΓΟ5. 411 σππὶ Ρογίσα]0 {ππτ φοηϊ- 
ἅι. Οππεῖο 8114 πιαρὶβ δας οὈίζοθηα, πὸ 
ζούδπΠῃ [6 [4114 Ῥτγοξεγαπη. νε] ΠΟ Ν δερο  μ ἑ 

Πηΐπιι5 σοη ηἴαπι Ποπουῖΐ 5 [115 πιο! ἱπηρε- 
ΤΟ ὈΡΠΟΧΙΟΓΙΙΠΊ. αι ὍὌεοϑ ἄτιςεβ ΠΠ] 

εἢϊξ σιρίεπβ, υἱγ εξ γεϊπι πηΐῃὶ ΠπλΠ5. 
ΟὐαπιοργοπΊ,ο ΑΡΟΙ οὶ, τς ΡΟΠΠΊ πλιὰ (ρεπι 
πιρδτη ΠἰτῚ γ6]1Π1, ΓΘ ΕΏ1ΠῚ ΡΙαγι πα εἴοαίπης 
1π| το θι5 ἀἸΏ1Π15 ἘΠ Ὁ .ἴξαμα ΠΉΠΙ αὐίοι- 
ἴζο ςοπῇ Ἰιαγιππι. 1Π 115 ΤΟΙ τά! πίθος πλεῖ. 

αιδιι5 δ ππατα ἂ; ταγγὰ Πἰτιηγηγ: γἵ, ἢ ργοριπα 
ἃ Ὀιϊς πσπα ἀσητιιγ, πᾶος ΜΝ ΚΕ (π «ὦ- 
τδγίᾳ γεγῸ γ ΠΘΑΙΕ γ᾽ τυ αὶ » ρας ἈοπΊδηϊβ [α- 
ΠΘΠτ45 νῈ ἀθρομίιμπι ῃς Ἐοοϊίπι Τὶς. σεῖα- 
ὥαπεθα5. 

ςοποίξαξιις, Παρίτοτ, ἱπααῖτ, ΟΔριτο πο (το παπα- 

7 παίζων] ΜΠι|4 παίζων ΟΡ ἴταν εἰν φιοά ργβεςεῖθηι δὲ. 
διὼς» νι πα! σοῦ τε5. ᾿παΐογαθ ΘΠΠὶ Ἄρετγα 4ιΑΠ (ἐγ 5,. πιοτιι-- 
ξῃτεπὶ ἀε ᾿ἰηξαπτο τα] οσιπὶ ἴδηι, νογία νῖσε (εγῖ5 φιδῇ [- 
ἄἀϊογαβ., ἀξ τοῖο ἱπρ δυο. Ρ6γι τα πο 4υαῇ Ἰαΐις 1ὰΔ εἴτε 
ὅζ Ἰοοιθ, Οοά πιοπετε νἱἤιπι, εἰιπὶ πιϊπίπις πιεπῖοα» 
Ὑ εἰραβαπί ἔις αἤεσυτιὶ βιετῖπε ἰητογργοῖος Ρτίογες. 

8 ἐκ σξ Ἀπολλώνιε πεῖσμα ἐγὼ βάλλομαι] Μειαρβοσῖσα 
Ἰοςιτῖο ; πεέσμα ται Ομ] ΠΊ Π8}18 ποῖδτ, 4110 Πδιιὶς ἐπο- 
δῆτωι ἐς γῆν γείήραίην ἦγ ἐξ 72 4 ςοἰαπηπαπινεὶ αἰίδηι τεπὶ 
Βγπιλπὶ ὅς ρετΠεητεπι, νε αρυά Ἠοπιεν, {|4.χ΄ δ 

ϑένσσο ᾿, πὐπμο πεαμῶ γεως κυανοπρώροιο 

κίονος ἐξάψας μεγάλης. 
Ουοά εξ βώλλεσϑαι πᾶσμω ἐκ κίονος. ΑροΙϊοπία»! Ἰρίτωγ, 
ἴῃ 410 ἔρεπι ὅς Ἀάιις ἈΠῚ τεροηίς [ππρϑύδιο τ, κίων αιιδί , νεῖ" 
οοἰρργρβ, 4 το] ῖρατα πδιΐδ εἴμϑ τηος σοπαιϊεἴςαιν, 

αις 

ΝΣ μὸν... 

Ρ οἵὲ ογδιοπόπη 1Π4πὶ ΑρΟ]]οηΐτις ἀ τ] Π1τπς Ολρ, ΧΧΧ, 



ΟΧΧΣΧΙ. 

1... ς.36.31. ΑΡΟΙΤΟΝΤΙΙ 

4 ργϑοίεπεθῃς γεθις αἰ  δεογειι ργαθεῆξ 
ζΟρῃΟίζΟ) Γεἰρίπι μεῖς ἔδγια, ὅς {{ππὶ ἰδ. 
ΤοπΊρίμπι ἐπίπι 406 ἱπηρίας τπιληὰς μείϊογπα 
ἄϊς ἱποθηάογιηῦ, ἤπης νγατη ΕἸὈ] ἱ ἰηαιγατα 
ἔλία ἀπ ἠρη ϊοΐ: Αά αιας ἀϊέϊα οἰπὶ οὔ- 
Παροίξογοι Ιπιρογαου 5 ας, αἀἰχίε, [εἸρία ρτο- 
ἄςης, πες εἰ ἡμποα πιοίιιας ᾿πηὶν Τὰ νεῖο 
τοῦς ΕἸΌῚ ἀε!δεγαία. Ρετῆςς. Ὀρηξροται 
Δυῖοπὶ Ἀοπιᾶς, γε ΠΟΠΑ ΙΑΠι., γείραϊϊαηί 
Β]1π5., σοηῖτα, Ὑ ΚΕ ἰτιπιὶ ρισ ραιτίς 1 ἱπηρογίο 
ἀεςετίατγει, ςαπιαας ἴῃ ΟΡ το το ΡΠ εγοτιι, 
ταδηΐδιι5. οἷαθον ταν ΟὈΠΙἀεπείμπι,, τε πΊρὶο ἰη- 
τοτθὰ ἀςοεπίο “5 ἴάσις νε Ἀροϊοπίες οἰτίπς5 
πταΐτο ποίςε, αυᾶπη ἱπ Αὐοργρίο ἱπποιιῆοτ, 
Ηδος της Γ (8 νὈὶ εἴξηε σο!]οςιτι. Αροὶ- 
Ἰοπίις Ὁ Ἱπιρογάζους ἀπζοίίε, Ποα Ρεῖ- 
πλϊτίογο {101 ̓ πηπ!θη5 ραΐτίας Ιπἀοτιιπι Ιασοσ., 
νε ποι ἴλη τἐπΊρογα αἰ αι ρίατη, αιιαηὶ 
ἁποά {ΠῚ [οίληϊ. [πΊρϑγαζοῦ διιζοπὶ γηαρὶ5 
ΔοςΘη[ις εξ, ΠΕΉ 16 γ68 πα ΠΙΡ 15 {π|5 Εἰα δὶ ἐἢ 
φῇς, (ξὰ Ἰὰς τη πᾶ τη ἤγιηῖ5 ἰάτη νι οἰ 

ὧς ΠΡΠΠες,, Ργορεογ δα. » 4πῶς αὉ Αροϊοηῖο 
δυάϊπογαῦ, 

ἘΝ 

Ρ ΤΟΧΙΠΊα ΔιτΘ πη ἀ16 {ππγη1Ὸ πηγαί ρα Ἰ ΔΕ πὶ 
ἱπρτοῆθι5 ΑΡοΙ]οηΐπ5., ἡ! ἀπαπὶ ἀρεῦοῖ Ππηρο- 
ΤαῖοΥ ΟΧ (ἈτοΠαῖδαις (ΟἸίταξις εἰ ὁ ΠῚ γεῖὸ 
ἰαπιρτίάθπι εἴπ {ιγγοχίς, ἀϊχογαπε, ἐρίο- 
{πιο νάςαγο [ἐγ δοπαῖ. Οἰιοαμάϊίο ΠΝ 
ἢτ Αρο!οηίμβ,, ἱπαρογαθὶς Πὶς νἱν γιὰ Τλαμηὶ- 
ἄεπι ἀΐσθης. [ζουιιπι φυοπη, οτίθηγε ἴα [Ὁ- 
ἰε.. τειδγίιβ, Ὀοηςηι ἘΠπρΠγατοπησας ἴῃ ΠΠπ|1- 
τ ταροῦῖτ, ἢ π6 Γ ρυϊάϊαπας ] σοπιιογίατιοηῖς 
Πυςςοὔιπη οἰπὶ δπιθίειι ((ἰ{τἰταπεῖδιις.. ὄχοα- 
(Δεσπότη απ ἱππρογαγον ἀραιὰ {δ νἤι5 εἴτι οχ- 
ῬοΙηε: ἃ [8 ταπιθη ἰδίαίη γος [Σπεο τα, 
Ῥιΐου διιτεπὶ δάμη! 5, Εἰρηγαῖος ἃς Ὀΐοι, 
᾿πααῖε, ο [πηρεγαΐου, ἰαπιργίάοπητίδὶ Γαγμ!]ϊὰ- 

.φαϑ, 1Π Πἰπηῖπς {ππῸ ργάς το. τογαπΊ Γπαγιτη τηϊ- 
πη6 ἸΠηζαΓΙ Οἵ], 1105 Ἰρίταγ αὐ σοηίογοπαος 
(εγποπεβ ιαςίο εἴα ἀπο). Υἱγὶ ΘΠ πὶ 
(υπείἃρίοηιοθ. Ναπαμαπι ςἰδιίας » τείροπαϊε 
Τπηρογαῖογ,, (ἀρι ἐπεῖθιις νἱΓ5 Ῥγᾶεῦθο ἔογες, 
ΠΟΙ αὐτεπὶ ροέλιις αποαιιο πηδιιπι νἹ ἄτα εἢς 
Δρεγτιη. 

ΟΑΡ. ΧΧΣ. ι ἀυτὸ εἶπεν ἀυτὼ 1 Ροίξογίτ5 ἀντὰ 146πὶ 
εἴ, ηιιοά ἑαυτοὶ ποτα Ατεϊςοσιιπι, ντ [δηἤις τ, τε5 {85 {ε- 
Ἰρίας Ῥτοάϊτυτᾶϑ. 

2 μηδὲν ἐμὰ δέκ 71. 6. περὶ ἐμῶ » ΠΟΙῚ πιοόῖιογα ἐς π|6,) πὸ 
ἔΑ]]αχ Ῥτορμεῖα εχίβαπι, 
3 ξυμρεξήκει δὲ ἄρα κατὸὼ τὴν Ῥώμην ἄς. 7 νἱά. τοπὶ 

ὉΠΙΠΕΠῚ 8Ρ. Ταροίτιπι ΗΠ. 118,11. ς, 69. 70. ϑιιεῖοπ, ΚΕ. ς- 
15. Ῥίομ. 118. ΧΡ. Ρ. 741. 

4. τὸν νεῶν δ᾽ ἐμπεπρῆσϑαι ] ορεγὰ ἄτα ἴτὰ ἴο ιυνῖτυτ, ου πὶ 
ποτ ΠῚ ιοτῖτ, 415 ̓ ποεηα πὶ {111π|5 Ἐχτίτο τις ΘΌΓΟΥ 7) ΔΠ οδ- 
ἢάεπτος, 8ῃ οι. 

ς ἄλλο τι] Ἰεδεο Πδες, 4ι4πὶ ᾿π Μ5858. ἰρυεπογαι Μοτε!. ν 
Ργοραθιϊιος πὐμὶν νι 4ιιαπι γμ!ρατα: ἐλλ᾽ ὃ.) τί, Οεκότωπι 

ἘΥΛΜΝΕΝΘ15. 21) ἢ 

χρ ΜΘ αιξειτὴν οἶδω, ἀρ ύγ} σεαυτὸν μὲν 

τότῳ; σαυτῷ δὲ τῶτον. τὸν γαὶρ νεῶν», ὃν χϑὲς 

ἄδικοι χεῖρες, ἐνέπρησαν» τόνδε σοὶ τὸν ἀγδρο ὡς 

γωςῆσιε πέπρωται. ϑαυμάσαντος δὲ τῷ βασ πῃ 

λέως τὸν λόγον" οἰυτῶὼ . εἶπεν» ἀυτὸὶ ᾿ δηλώσει» 

καὶ μηδὲν ἐμεῦ δέφ᾽, πέραινεδὲ ἃ ὀρθῶς ἐδελεύ- 
σῳ. ξυμθεξήκει δὲ ἄρα κατα τὴν Ῥώμην᾽, Δομε- 
τιανὸν μὲν» τὸν Ουεσπασιανῷ παῖδα », παρατε- 

τάχϑας πρὸς τὸν Βιτέλλιον ὑπὲρ τῆς ὀρχῆς τὰ 

πατρές. πολιορκίας δ᾽ ὠυτὸν περισχϑσης ἐν τῷ 

Καπιτωλίῳ, διωπεφευγένωι τὲς πολιορκξντάς» 

τὸν νεῶν δ᾽ ἐμπεπρῆσϑιαι ᾿, καὶ τῷ Απολλωνίῳ 

Φαΐίνεσϑαι πολλῷ ϑᾶτηον, ἢ κατ᾽ Αἰγυπῆον ἐ- 

πράτ]ετο. τοσαῦτω σπεδώσαντες: ὃ μὲν ἐπῆλ.-- 

8ε τῷ βασιλέως, εἰπῶν μὴ ξυγχωρεῖν ἀυτῷ τὰ 

ἰγδῶν πάτρλω κωτοὶ μεσημθρίων ἄλλο τι παρ᾽ 

ἃ ἐκῶνοι πρώτ]εσιν. ὃ δὲ ἀνέλωμπέ τε ἔτι μᾶλ- 

λον» καὶ καὶ ζυνεχώρει τοῖς πράγμώσι διαφεύγειν 

ἑαυτὸν, ἀλλ᾽ ὡς βεθδαίων τε καὶ ἀυτῷ κωϑωμο- 

λογημένων ἔρχετο, δὲ ἃ ἥκεσε. 

1; δ᾽ ὑξερωίαᾳ περὶ ὄρθρον ἐπὶ τὰ βασίλεια 

ἥκων ὃ Απολλῶώνιος, ἤρετο τὲς δορυζφόρες ὅ, τιβα- 

σιλεὺς πρώπ]οι; οἱ δὲ ἐγρηγορέναι τε ἐυτὸν πάώ- 

λαι ἔφάσαν, καὶ πρὸς ἐπιςολαῖὶς εἶναι. καὶ ἐ- 

κεέσας τῶτο ὠπῆλϑεν, εἰπῶν πρὸς τὸν Δάμιν» 

ὁ ἀνήο ἀρξει'. ἐπανελϑων δὲ περὶ ἥλιον οἰνίσιχον: 

τώ; Δίωνα μὲν καὶ Εὐφράτην ἐπὶ. ϑύραις ἕυρε, 

καὶ ἭΝ τῆς ξυνωσίως ΝΟ, ν- ἀρ πὐδῆλ, 

3 τὴν ἀπολογίαν: ἣν τῷ βασιλέως, ἤκωσε' 

τοὺς δὲ ευτῷ δόξας ἀπεσιώπησεν". εἰσκληϑεὶς 

δὲ πρῶτος, ὦ βασιλεῦ, ἐν Ἐυζῥάτης καὶ 

Δίων, πάλαι σοὶ γνώριμοι ὄντεξ, “πρὸς Θυῤηον 

σὶν; ἐκφρίντίδες τῶν σῶν, κώλει δὴ κοὐκείνως 

ἐς κοινὸν λόγον.» σοφωγοὶ φρτῶ ) ἄνδρε. κλείς ὡς, 

ἔφη.» ϑύρας παρέχω σοφοῖς ἐνδράσι, σοὶ δὲ καὶ 
᾿ ͵ 5 - - Ϊ᾽ , τῷ σέρνω ἀνεῶχϑαι δοκεῖ ἡ τὠμά. 

αυϊα πιογι ἀΐαπο τεπιρογα Ἱπάογιιπι (Ὡρίεπίοθ Εισογα [πον 
τιητ, νἱὰ, { 116.. 1]. ς, 14. ὅς 33. 
ΟΡ. ΣΧ ΚΙ, ἢ ἄρξει] ἐρρεγαῤίη ἴ. ε, νὰ ἀδοεῖ ἵπιρδ. 

ΓΔΏΓΙΕΠῚ [8 σογεῖ; ΠΟΠ ΠΟΠΊΪ 8 ταηταπη, (δ τεὶρίᾳ [ππρογῶτοτν 
2 τὴν ἀπολογίαν ατἃ Ν εἴραῇαπιις ἀεξεπαϊτ αιοά ἱπιρογὶξ 

Βαθεμὰς φαροΠιυετίς Γ οᾶρ. 35. 
᾿Π ὁ τὰς δὲ ἐντξ δόξας ἀπεσιώπησεν ] τοίρί οἰ μοι! ΠΊπηιπι., 
“ρκκερμείαγηγανα Ρτοδδιεγαεν εἰραβαπί ἀο πη ρίοπαο ̓ πιρε- 
τῖο σοηΠίτιπι, ἐς πο ρΟΙοα σοπίγουιογῆα οτίὰ ἵπτοτ Αροὶ- 
Ἰοπίπιπι πιαχίπις ὃς Επρητγαῖεπι, ΟΓδγιιατ  ρίτατς ΡΒ] οΙγα- 
τὰς » Βιῖς νίηιε εὰ ἀς τὸ Πιμπ ἀν ἴοι 30 Επρμγαῖς δὲ ΠΟ - 
Ὡς Αρο]]οπίλ ἐς αῈ, 
4 ὑκεῖ]} οοἀ. γαἴς, γα ἃ γηδη,λββοιεριοὶ 

Πἀ; Ἐπὶ 
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Π,: δὲ εἰσεκλήϑησων, ὑπὲρ μὲν ΠΝ λύτο 

διανοίας, εἶπεν, ὦ ἄνδρες, ἀπολελόγημαι χϑὲς 

Απολλωνίῳ τῷ γενναίῳ. ἠκέσαμεν, ἢ δ᾽ 

“ὃ Δίων, τῆς ὠπολογίας . καὶ γᾶν εἶχε. τήμερον 

δὲν εἶπεν, ὦ φίλε Δίων . ξυμφιλοσοφήσωμεν 

ὑπὲρ τῶν βεξελευμένων, ἵν᾿ ὡς κάλλιςω, καὶ 

κατοὶ σωτηρίων τῶν ἀνθρώπων πώντω πράττοι- 

μι. ἐννοῶν γοὶρ πρῶτον μὲν τὸν τιδέρκον, ὡς ἐς 

τὸ ὠπάνϑρωπόν τε καὶ ὠμὸν τὴν ἐρχὴν μετέφη- 

σεν ἄτω τὸν ἐπ᾽ ἐκείνῳ Τάΐον, ὡς Διονυσομανῶν; 

καὶ Λυδιζων' τὴν σὐλῆν. καὶ πολέμες γικῶν ἐκ 

ὄντας", ἐς πάντω τὰ νωμωΐων αἰσχρῶς ἐδάκ- 

χευσεν" εἰτώ τὸν χρησὸν Κλαύδιον, ὡς, ὑπὸ γυ- 

ναΐων ἐμίδροντηϑ εἰς᾿, ἐπελοέϑετο τϑ ἄρχειν, ἰλ- 

λὸ καὶ τῷ ζῶν. ἐπέϑανε γοὺὲρ ὑπ᾽ ἀυτῶν, ὥς φα- 

σι: Νέρωνος. δὲ τί, ἂν καϑ'απΊσίμην , εἰπόντος 

᾿Απολλωνίῃ βραχὺν» καὶ ὠθιρόον περὶ ἀνέσεώς 

τε κοὼ ἐπιτώσεως ᾿; αἷς Νέρων τὴν ἰρχῆν ἤσιχυνε; 

τί δ᾽ ἂν περὶ ὧν Τάλδας ξυνεταίρωτηεν ἄποιμι;, ὃς 

ἐπ᾿ ἀγορᾶς μέσης ὠπέϑανεν, ἡταιρημένες ἐ- 

σποιῶν ἑαυτῷ παῖδας, τὸν Οϑωνα.» καὶ τὸν Πεί- 

σωνα “;. εἰ δὲ καὶ Βιτελλίῳ τῷ πάντων ἀσελγε- 

σάτῳ τὴν ἐρχῆὴν παραδοίημεν» εἰνοιξιφη Νέρων" 

ὁρῶν ἕν. ὦ ἀνδρες, ὑφ' ὧν εἶπον τυραννΐδων διω-. 

δεδλημένον τὸ ἄρχειν» ζυμξέλες ὑμῶς ποιβιιοως 
“ΝΎ ᾿ δέν ν γ γ0 “ 

πῶς ὧν διωιϑείμην ὠυτὸ, προσκεκρεκος ἤδη τοῖς 

ἀνθρώποις. πρὸς τοῦτα ἡ Ἀπολλώνιος. ἀυλητής: 

ἐφη: τῶν παΐγυ σοφῶν: τὲς ἑαυτῷ μωϑητώς 

παρὰ πὲς ζαυλοτέρες τῶν ὠυλητῶν ἔπεμπε; μα- 

φησοιμένες πῶς δεῖ μὴ ἀυλξνν. τὸ μὲν δὴ πῶς 

δεῖ μὴ ἄρχειν: μεμάϑηκας, ὦ βασιλεῦ, παροὶ 

τῶτων ὃ; οἱ πονηρῶς ἥρξαν' τὰδ᾽ ὅπως δεῖ ἄρχειν 

σπεδώσωμεν. ᾿ 

ψ δ 
ΡΗΙΡΟΦΤΝ ΤΕ ΝΙΆΈΑ ΙΝ 9 

ΠΠ ἰρίεωγ ἱπιγοπυ πῆς, ἐρο., ἱπαμίεδδαι 1π|- Ο' ΣΧΧΤ, 
Ῥογάτοῦ , οὐϊγὶ, ῃοτογπα αἷς ἀρυιά Αρο]]οηϊ- 
ἘΠῚ 9 νἱΓαΠι δοΠΕΓΟἤιπι., σαμίαπι ἀϊχ!. ΔΑα- 
ἀϊυίπηις, τείροπάορας ΠὈΐοπ,, ἀεξεμΠοηεπι., 
πέστε γατίοης εα ἀςἢίπητας, Ἡοαϊς ἴτααμο, 

Ἱπιρεγαζογ αἰοῦαι, ςΠατι Π]πης ϊοη, νπὰ Ρἢ1- 

Ἰοίορμαδίπιιν ἀς 115. πᾶς ἱπι αἰ πηα5 ΠΟΒΠ 115, 
νὰ Ρυ]ςοΥγίπιε οπηπία δὲ εχ Εἰπο πιο πίο Ρὰ- 
ΒΠΙΓΟ ἀσαπι. Απίπιο οπὶπὶ ργίπιο αυϊάεπι» 

τα ΐηὶ ΤΊ δεγίαπὶ ργοροποηβ, νὲ ρεϊποίραΐαπι 
ἴῃ ἱπιπηαηϊταῖοπη ἃς ογἀο τατοπη νογίογιε: ἀε- 

τπάς {πος ΠΌγοπα εἶτα Οίμπι, αι Ὀαος ΓΟ 
᾿τηξπίεης ἔπγοτς,, Παθίτιι Γγάοβ ἱπιίτατιβ., ὈΕΪ- 
Τ1ὶ5 ,4πας παπάμπατη ἔμπογαπε,, νΥἱέξοῦ , τοΐαπα 
τεπὶ οπιαπατη ὈδοςΠΪςα διπιθητία ἀείπγρδι τ: 

Ῥοτγο Ὀοπιπὶ {ΠΠππὶ ΟἸαιάϊιπη 7. 401 πα τοτ- 
ου]15 αἰτοηίτας., ΠΟη ἱπιροΓΠ (οἷαι, (εὰ νας 
οὐἴαπι εἰ ΟΡ Ιτι5, Παμίάοπι Ὁ ἰρίι5, γε ἔοσταγ, 
τητος ες τς: Νεγοηςπὶ ἐπὶ π1ἃ4 σοίπ- 

πλοπιογθηλ} ἐς απο δτδιιοῖη [δα πτρῖτα σοπτ" 

ΡΙεχαπι (Ὀπεεηεαπὶ ργοια!γ ΑΡΟΙ Ομ, ἀφ 

᾿πτεπῇοης ἃς το ΠΊοης, 4πᾶ ἱπιρειίατῃ ΝΕ" 

τὸ ἀεξογπιαιῖς: Οὐ] ἀϊςατη ἴτεπι ἀς σοηςῖ- 

ταῖῖδα Οαἶδα τπουῖδιι5, 4811 πηρά!ο Ἱπίογοπι- 

Ῥζας εἰς ἔογο ϑοαπὶ ΠῚ πιοτεεγιςῖος ἢ Πος δάο- 
ριαῖοι, Ομποποιη δὲ ΡΙ͂Όηοτα ὃ αποά {ἰ ΨῈ- 
τε] διιζο οπηηίππι πο] βΙΠιπιο ἱπηρετίμπι 
{τ ςσποεάοπάτπιπι, ΝΙοτο βουία5 τεάσα : Ὑ- 

ἀεηίχις,, ο νἱτῖ,͵, δᾷθο ἱπαϊπιπι ἔδέδιπι. 
εἢξ ργϊπείραζιιπῃ ΟὟ ὑγγαπη! 465, ἡΠάΓιΠῚ τΩΟ- 
ἄο [ξεὶ πιεπείοπεπι, ςοηΠ]Αεῖος. πλ1}] γῸ5 Εἰ- 
(8 συρίο, φιοπιοάο εμπὶ σοηίπιοτο ἀφ εαπι, 
ἴπ οἄϊιπη ἰᾶπὶ ἀριά Ποπλπο5 αἀἀπέξιπι. Δά 

Παες Αρο]]οηΐμ, τἰδίςεπ, ἰησαῖς, ναάς ρι- 
οη5 πιάσῃ ἀπ ςιρα]ο5 ἤιοβ δά ἱπορίοβ πυτο- 
τα (Ο]οθας δι οῖῃος, νῈ ἐκ εἰ σποπηοάο σαηθη- 
ἄππι ποῃ εἴτι, αἀάιίζεγεπι. Ηος τρίππινε- 
το, Πποιποο ἱπηρογαπάπιπι ποη ἢτ, τα απ ἀϊ- 
ἀἰοιΠι εχ {{|5, 0 Ἱπτρεγαζογ , αἰ ππαῖς ἱππροσῖο ἡ 
Ργαοέμογε : ποηποάο ἰρίταν ἱπιρεγαπάμπι πε. 

ΤΙΔΤῚ ΡΟΙΓῸ αΠριο οτηι5, 

ΟΑΡ. ΧΧΧΊΙΙ. τ Λυδίζαν 1 ποῖυς Τγάοτιιπι ἰαχιιβ ὅς 
πιοτοβ ῥγοῆίρατί νά. Ατμεη. 1}. ΧΙ, Ρ. «15. Ηΐπς Αβρο- 
διαίτων Λυδῶν ὄχλος Ἀεἰσαγ}σ Ἰη Ῥετῆς ν. 41 ν ὶ νἱ 4. σχολ.44- 
ἀε Βετοάος. 10. 1. Ρ. 25. τάςε0 σεζεγοϑβ 7 αι ἈΠ ΓΕ ΠῚ Λυδέζειν 
σὴν φσολὴν ῬΟΟΟΠΙατίτες ἀϊοίτας Οδῖτι5., ορτίηια ἐχρ] δ τς 5πε- 
τοηϊυ5:η Οδῖο ο8ρ. 52. ἔδὲ βαῤίεε πεῆπε ραϊγίο, πεη εἷς 
211Δγ). 4ε 6 ΘΙ] φιρλάογ, ας αἰερῖφηε ῥηρφαριο ο1ιῦη, νίαπι εἴα 

ῬτΟΪιχῖα5 οβεπάϊε. δ81ς πεῖηρε 1,γάϊ ετῖαπι μμηοίας ἐπρηίσας 

εβξεπιίπατας πιο] τας ἀγραπιεητιιπι ρεββθδηῖ. 
2 πολέμεενικῶν ἐκ ὄντας ταὶς ἐγᾶς δε] απὶ σἰτὰ Οοτπιδ- 

τὶς» ΟὉ αιοά δρτίπιπι Ππιρεγατογθαι {δ ρτῸ ΟἸαπιδτὶ ν ΟἹ αἱτν 
οὐπὶ πεπιίποπι ἴα πτθη Βοίξοπι [8 1} Πετ) ΠῸ]]0 Ῥσαο!ο νοις 
{ετ, νἱά. Πῖο: 116. ΤΕΧ, Ρ. ὅς 7. ἱτεπὶ ἐχρβάϊτιο σοὨτΓᾺ 
Βείϊδπποβ,, 4π86 ἴῃ σΟςΠ]εαγαπὶ σοἰ]δόξοπεπι ἀθβπεης 
ταιπιρῆο τάτπποη ἀΐρπα εἰ νἱ[α εἰξ, ν᾽, ϑιιογοη, υἱσα εἴμ5 Ὁ. 
46. ὃς Ῥιο 118. ΓΙΧ. Ρ. ὅς9. 

3. ὑπὸ γυναίων ἐμξροντηϑεὶς } να, ᾧ χὰ (80. 27. Π. ζ. 

4 ἀπίϑανε γὰρ ὑπ᾿ ἀυτῶν ὡς φασι] πεπιρδ Ρθγῖς Ρᾶγαῖο 

Ὁ Αδτίρριπα γεπεπο, ντ ποτιιπὶ ον ΤΆ οῖτο, ϑιοτοηῖο, 88- 
ὩδςΔ ἴῃ Ἀραροϊοφγηιβοβ, ὃς ίοπς. ὍΝ 

ς περὶ ἀνέσεως τε καὶ ἐπιτώσεως 1 αἰχῖς 114 Αροϊοηΐως 
ΠΕΥΣ ὦ ΣΝ ᾿ 

ό ἡτωιρημένεις ἐσποιῶν ἑαντῷ παῖδας. τὸν Οϑώνω χᾷι τὸν 

Πείσωνω 1 σιν ἡτομρημένες νοσεῖ ΟἸΠοπεπὶ ὅς ΡΠ ΓΟ ΠΕ ΠῚ ΠΟΙ.» 
φρο. ΟΝΙΠ ἱπυϊάϊοίε φἀορτίοπεπὶ {πᾶπὶ εἰπὶ μὰς νοςα 
Ῥογῆτίηρεγε τϑηταπὶ ν εἰ α ἀϊσάπιι5. Ἐσποιῆσος αυτεπι Οτῆον, 

Πεπὶ αἰοῖς), αιοί δάοριδη κά! σοη ἢ] 18 ἐρ ες Θα]Ρα., Πςεῖ τες 
Δὰ εχίτηπι ρεγάμπέϊα ἤδις πε, ΔΥΠΊΔΩΙΙ5 ἈΓΓΙΡΙ ΤΙΣ ΕἾ1:5 γαῖ 
σαι Οτῇο. νἹά. ϑιιοτοπ, ἴῃ Οαἶδἃ ς, 21. 22. ὅζ 'π Οἵβοπε ς,ξ- 
ῬΙΠτΆγο ἢ, τη Θαἰδα ρ. 1507. 

7 ἀντὸ, προσκεκρεκὸς ] ἢς ςοάϊοες Μί85. οπιπεϑ ἱερππε, 
νὲ τοβογατιτ δα σὸ ἄρχειν » (φηΠηΐατις ἢτ: ἀποηγεοείο ον} [ΠΤ τνατγα 
2» 7117. μοί ἐογίγότις οὐ γπαίφηε 44ἰ»ρ 1711 {774 1δολιεη 

2α»»» ἡῃμήίμη εΠ} ἢ ἘπΉΔες Ἰεξεϊο πιδρὶς ἀπιαςθοπτίθης σοπ- 
πρηΐγς) πιαρήίηιιε δάεο ργοβθδηάα πηι νἱάστιγ, αλαπὶ 
νΌ]ραῖα ὠἀντὸν προσκεκευκαὶςγ) Ως τἅπιεπ ἢ τετίπεπε ἢ,» 
ἀυτοὸν ἰΔεπὶ εὶς η10 ἃ ἐμαυτὸν 7) ὃς ἰοπῇις : φιογραίο γπ8 ρέγεγέ 
δἰεύεαρα, σμὲ 145. γηθὴρ[πῦγα στα ἐονρεήγυϊδησ ) ΓΊμεΝ ρᾳτα 
265 Τμρμεδτς., τον Ιλ, ᾿ 

ὃ παριὰ τώτων ] πο Μϑ89, Ρτὸ περὶ τέτων ιιοἀ ἰπ εὐϊεῖς, 

Ἐπριγα- 



ΟΧΧΧΠΙ. Ἐιρυ “δῖ 

. ̓ Ργ2 

, 

ἘΜ ῸΕ .Α ῬΊΟΝ ᾿ οΟ τ Ι 

Ἰοηῖο ̓πυ!ἀοθαῦ, αιοά εἰ Ρἰὰ5 ράϊέγιμη ̓ πηρο- 
ἔτ τς εις Θημνς κὴ Ἰά 

4} ἃ λα δλαςοθάμπης.. Ὁ ΟὝαπι νοτο ἰπὶ : 
ἴτὰ ἱπτιπιείζεης , Ῥγδοίεν τπόγεπ {Π6]: 

ΤΥΑΝΕΝΘΒ15. 2ῖς 
Ο 

» ἢ 

᾿ΔΌΓΟΠῚ, Ἰαπι! {0} ΜΝ ἀρεὶ. ὁ 7] Δ Ἑυφράτης ἀφανὼς͵ μὲν ἤδη ἐξάσκωινε τῷ 

Απολλωνίῳ : προσήδίμενον αἰυτῷ τὸν βασιλέα 

ὁρῶν, μῶλλον ,.ἢἣ τοὺς χρησηρίοις τὲς ἐς υτοὶ ἡ- 

κοντας. ἐνοιδήσας δὲ ὁ υξφν τὸ μέτρον τότε, καὶ 

«ο: ποβας οῇ, ̓ παιίεθας, ηϊπιΐ Ιαπαϊνὶ 1 ἴτὰ- τὴν Φωνὴ ἐ ἐπίεα!: έν δ εἰώθει, ἃ χρή» ἔφη. 

» δὲ ργδθίογ γαιοηθη δγιρὶ σιπη ἰἰ5. 2681 
᾿Βιαρηίς εβταδες τοπῇ ρεγδητ: ἴῃ ογαϊποπὶ ρο- 
{{π|5 ο05 γοάίρεγε ραν εἰξ, ρμ]ΠΟ(ΌρΗΙ [1 [Ππηι5.Ψ 
Νέεπιρε ἄς αἱδιια απ ἀρογο ἀσςολζ, οροσῖο- 

κολακεύειν τῶς πρᾶν: ἐδὲ ἐνοήτας συνεκῷέρε- 

σϑαι τοῖς, παρὸ τὴν ἡιάῇ ᾿ τὶ προΐτηεσι. κα- 
᾿ Δ 

ταῤῥυθμίζεν. δὲ ἀυτὲς, ἄπερ Φιλοσοζξμεν. ἃ 

θὲ Τροίαν δεὶράνε: 1ῃ᾿ πιραϊιπι, εὰ 40- γὰρ, ἐ ἐι προσήκει Ἰπβεεϊαν, ἔδει ββλέθνηι ς Φαΐ- 

᾿πιοάο ἢ : ρεηα . ἀΐςεγα ἰαθα5, εὐπὶ ῃοη- 
ἄτης 8ἢ ἃς τεθας. ει. ἘΠ 6145 [- 
{ἴροῖς ξᾳς ἢε, γ [Ὀγπιοηο πὴ ἱπ[ίτηας, Ἐρο αιι- 
τε πὶ ὙΊΓΟ Πἰυιτι απ τις αυίάεαν ρογάσπαιπη 

-φεηίξο: Πποπλίποια ἐπίπι εἴα που ἀεις Πδ- 
Ἰσπι,, ὅς ουπηὶ ἱπιριυτίτατο (δατοπίοπι. Τ ἀιι- 
ἔπη ̓νίγαπι οἢὲ σαὶ ΠΟΙΟΥ ΤΏ 7 ἐπηας σοης- 
τοίὰ ἱπάο]ς ἐπ ποθ ΠῚ, ἀεκόις πηπῖπιδ ρι- 
το ἰπ ΨΊΓΕΙΠΙ τὸς ςοηζιτᾷ αυΐάευη απ πιδάτιον- 
τετθ, παρ ταὶ γοτῸ Πης ὉΒΊςΙ ἰρηογαγο. 
ΟΠ Ἰρίταγ νηἶπ5 ργίποίραζις [1π σοηῖις Πτι- 
πιδηι ] ἢ {τ ἰηϊαγίαης, οχ ΠῚς ψιίάομη νὰ αἰ τας 
Οριιβ ποη εἴ, 14. δηΐπὶ ἰρίδ. οἴεπάιι. ϑεῖ- 
τῷ ἀιοπη τος νΕἰίπι, αιοὰ 1 ἱππιεπὶς «υίάεπι, 

ὙΠ υλάρης ἰξὶ ἴαςίας ιοά οἱ δοῖα: 
ΓΙ ἵπὶ επΐπι αἰοῶατγε 

ΣὨΓΑΠΟΙΠῚ γ 4παπὶ Βδο- 
ὃς Ἐεϊπαοη!5 σα! ἄς πη 

Ῥτϊποίραζιπη αττῖρίξῃς πομάμπι ΡΓῸ πηα]ο᾽ Πὰ- 
Ὀαειγ, ΠΠΠ οτίαιτι, ργδοτουιαπη απο6 Ἰη ργϊῆ- 

᾿«ἰραταιαι ἰηυιοίαυής, Ποπηϊοϊάα, δὲ ογι6 15... αἴ- 
4π|6 Ἱπτρίιτις νἹἀ σάτα. οἱ ψοῖο ἔἐποχ αἁ 
ῬΓΙΠοΙραειη αοςοῇ ΤΙΓ.,. ΡυΪπηάπὶ ἴάπη Πποῦοῖ 
Ππᾶπο οΟαΐραπι,, ιος ταῖϊα ἀρρθεῖθῦῖς. Ἐπὶ 
Βα ἢ ᾿ΘΠΙΠΊν: ἀοαζαγ νοὶ ΠΊαΧΙΠΊΘ.. ἅς, Εἰτι5 
ΠΣ 1 ἀεςος. οδίδγιδης, ποι ΤΡί1 ταποπ πος 
«τί δυιππε μουηΐπος, (ὰ ἀεύδὶ ὧς αταταγί αι οἰπ5, 
᾿Ἰπίαρον Ἰάοπι νι ἀςθδίτων ἰαπὶ 1πΠ|6 15 ΘΔ ΠῚ ΓΟ ΠῚ 
᾿Δπλδις, {24 οδείμογε ποη ροιιῇς, Οὔδιτΐ- 
᾿ποῖο ψοΤΟ το ΠῚ τοῖα ποη Ροΐϊα, ραγίηια ἔου- 
ἴμπα εἴ Ἀαιεγία, Ραγεπι 4 πεῖ, ΨΙάολτΓ 
ΘΠΙΠὶ 415, νῈ] ἔογγιηας [πα ΠῚ [15, ποι ς 
ΠΙΟ ἀρίταθας ργϊποίρατιιτι πορίεχιῆς., τῆ 
ἽΠμπὶ τεποητὶ ςοηῆς, ΠιΘΓΙΘ ΠΟ ΠῚ ΕἸΠῈ τΔη- 
{{ι4π| νἰγι ΠῚ ξοστο τ. ̓ Δι Πλϊτίαπηιις, ΠΟ δά 
ζογταπαπη ΠλΐΠιι5 [λςπίσπι ἐρεέζατ. ΤΙ πηαὶ- 

γεσιϑιαε, χά ὃν πρτέξετρι πρῶ κελεύεις 

λέγειν. ὄπω μα: ὧν, εἰ ὑπὲρ Φιριαίον: οἱ λόγοι. 

ἐγὼ ἡ δὲ Βιτέλλων μὲν καταλυϑῆνακελεύ εὐω" μμιιου-- 

ρὸν γοὶρ τὸν ἀνθρωπον ἢ ΜΕΝ μεϑύοντα ἀ- 

σελγείᾳ πάσῃ. σε ἐδ' ἄνδρα εἰδὼς ἡ γζουι ἡ γενναιότήϊ 

πρξχοντα φημι γρῆνοις τοὶ μὲν ΩΝ διορθᾷ- 

σβαα, τὰ σεαύ]ξ δὲ ἔρμα εἰδέναι. ὅ ὅσω μὲν δὴ αἱ μα. 

ἀὐ ἢ ὑδρίζεσιν, ἐπὶ ἐμ8 ΧχρΊ ᾿μανθάνεω, εὐλλ᾿ ὠυ.. 

τὸς ἀρηκοις. γιζνώσκοις δ᾽ ἂν, οἰς νεότης μὲν ἐπὶ τυ- 
΄- ͵7 ε - 

γάιρία πηδῶσω ἀχαγλ. εὔυτῇ Ἐμρα τὸ 

Ἶ γορ τερμθνανοιν ὥτως ἔσικε νέοις, ὡς τὸ ἡ μεϑύεν, 

ὡς τὸ Ἰάρῆν καὶ γέος μὲν τυραννεύσας ὅπω κο,-- 

πος, ἣν μῆ ἡ μιοωμιζδόνος “ παρὸ τυραννίδω, καὶ ὡ- 
᾿ . ἣ 7 ΤΙ ΑΥ Ν 

'μὸς, καὶ ἀἐσελγῆς δόξῃ. γέροντος δὲ ἐπὶ τυραν-- 
ο “ ͵ ᾽ν δ) Ν “-“ ’ 

“γίδω ἥκοντος “πρώτη οἰτίῳ τὸ τῶ τοιαῦτω βελςε- 
5} " 

ἢ Ἀ γ" ΄ 

σϑιωι. καὶ γεὸρ ἣν Φιλώνθρωπος φαίνηται, καὶ 
ἢ πέσον" » 5 

κεκοσμήμενος» δ. ἐκεῖνα ταῦτω νομίζωσιν, ὠλ.- 
" ε -ςς “ ͵ 

λὰ τῆς ἡλικίας, καὶ τῷ κωτήρτυκενως ἴ. δύξει 
ν ᾿ , “ Ἃ ᾿ μή » Ἂς 

δὲ καὶ πώλεε τάτε, καὶ γέος ἔτι, ἐπιϑυμήσας 
ε “ὦ ς« ΝᾺ , Γ. ΄ ͵ 

οἱμαρτεῖν. αἱ δὲ τοιαύτωι ὠμιορτίκε πρόσκειγ- 
ῃ . ᾿ 

τῶι μὲν δυτυχίαᾳ » πρόσκειντῶς δὲ δειλία, ἐδέκει 
Ν Ἀ κ΄ Ὁ “Ἢ ͵ 9 -»" 

γερ τις» ἤ καταγνἕς τῆς ἑωυτῷ τύχης τὸ ἐν νῷ 
": : - ΝΡ ἊΣ ͵ κ᾿ 

τυραννεῦσοις παρεῖνοιί» ἤ τυραννεύοντι ἐκφῆναωε 
ΜῈΝ; , δ ῃ ν τ, ἣν «. δὰ 

ἑτέρῳ. δείσως δὴ πὸ ουτὸν ὡς ἄν ῥῶ. τὸ μὲν δὴ 
α , ΑἌΥ τα, 0. 

τῆς ὀυσυχίμις ἐώσϑω. τὸ δὲ τῆς δειλίας, πῶς 

παρρῖ τὶ καὶ ταῦτῳ: Νερωγώ δοιοῶν δεῖξαι, 

τὸν δειλότωτόν τε καὶ ἐαϑυβάξθδω. Δ γερένε. 

ϑυμηϑη Βένδιξ" ἐ ἐπ᾽ ἀυτὸν, σὲ γὴ τὸν Ἡρακλέα 

.} 

ταῖϊς Ἰρποπηϊηίϑτη 10 Ῥαᾳίξο ἀεργεζαθεγὶς ὃ Ῥγδείογεῖπη, σππὶ ν᾽ ἀδαγὶς ΝΕΓΟΠΘΠῚ πιειιἐ{8. 
οπηπίλιπι εἰπηϊ ἀμ πηαΧΙ πο ἀζαιο ἱρ παιιιπ ὃ (μας πὶ ΠῚ ΠΟΠΓΓα ἰρέιπ) Δ ΠΝ οἵ. γἸπάοχ, οὰ πο 

ΠΟΑΡΟ ΧΧΣΤΙΝ ἢ ἀπτ ̓  ὑπὲρ } Ὁ δ ὑπὲρ ἴα εα. Μο- 

τοι ἐχείδοτγας, μδαθος ΑἸ ΐη, ἃς Μ488. 
γν ὦ ἫΝ ΟἿ ᾶΪ,' 

οὐβίσαω τὴν ἡνίαν νἱα. Γ ποττα 86 ζάρ. 22. 
ἜΤ ὰ ἜΠ ἐρπροσήκει] δαϊη μαθφης κὰν γ γὰρ ἐὶ ςοἄ. ψαιίο; 

ψιϑία, Ῥαίατ, Ρτὸ χρὴ γερ ἐ Βάβδεης αὶ γαὶρ Νταιίο!. καὶ γὰρ ἐὶ 
βΠ ΠῚ ἄρτος γείροπαες ράμΐο ἰἀκρα, νὼ ὅς νυ!- 

βάτο οὔ. εὖν ὰ 

4 ἄνϑρωπον ] ἰδδξίοπεπι Δ185, ρταδξετο εἰ φιοά οἰ τη οὐϊ- 

15;  ἤνδρα γ πηι γδὲ οαπι οομτοπητα ἐφ ΑἸΐψιο Ἰοαμίπηῖγ, 11- 

Ὅτίμς αιαπὶ μος ηυϑάγατ, δὲς ἃς ὠντίθεσις οἰεραπιον 
ἴητοτ ξνθρωπον ὅς ἄνδρα το ΠΟΠΊεη γείραίαπο πιοχτείδαϊε, 

: ἀὐϑρα ἐξξὼς } ἴπι νιΠρατὶβ ϑάάϊτητ ἀγρδ ον» φιιοα οηνίτεῖς 
«οὐ. Νατιζάτιειβ., ΠθΌ 60 Ορι: ἄνηρ ἐπίπι φθ(ο τε Ροξζαπι 
νἴγοπι ἕοττοπι ὅς ἤγϑπηι πὶ ποῖᾶτ, 

6 ἣν μή μιαγφόνος 1 μὴ οπιϊ πὶ ταῖξο, [οη[ις τθατῖ. 
τεῦς. 

7 κατηρτυχένωι ] ἃ Πυρίδας «αηημια, Ἷ 4υΆΓᾺΠῚ η΄ α 
φηγίδα!ε νὸς ντατραΐωγ, 

8 Βυδᾷ] γιάς ἴαρτα 4 μῦς Ὡς 14.π.2. 
᾽ Γὰὼ ἐκά.. 

Φ 



Φῷ 

Ἢ 

ΣΝ 

τ δ Νέρωνα, ἐκέϊνοι ἘΜ ̓ μι ͵ 

τ; ΕἸ "ΡΝ ἜΦΗ τη ̓ 

τοι ἐμῶ τὼ ὁ ὦτω ἀπτὸ ἥν ἘΝ τὲς ὑπὲρ σᾷ ἵν» 

γές. καὶ, ὁπ ὁτέτις  ἐκεῖϑεν ὑφίαι οτελσμυρίως 

τοδαίων ὠσολωλέναι, φάσκων, ὑπὸ σϑβ, καὶ πεν- 

ττὴ ἀεὶ κατοὶ τν ἼΩΝ μάχην. ἀπολωμ- 

ζάνων τὸν. ἥκοντα, ̓ ̓ ξυμμέτεως ἡάτωμρ, ἢ τς 

ξνὴρ ς “μὴ ὴ μεϊζόντι τάτων; ἐπὲ δὲ, τὸν Βιτέλλιον 
δ νον) τ Δ Ἐν) τ ΝΣ εἴδωλον πεποημέ ς τῇ Νέρωνος, ἐπ᾽ ἀυντὸν προσν 

τεύειξ,, ἃ, μὲν βεβύλωσαι, πρῶτ]ε: καλὰ γὰρ 

“καὶ τ᾿ ν ἘΧΟΥΝ ἐπὶ χέτοις, ζάδε, ἐχέτω". Ῥω- 

μαίας τὸ διμοκρατεῖσϑαι πολλξ ἄξων, κω 

πολλὰ τῶν ὄντων εἰυτοῖς ἐπ᾿ ἐκείνης τῆς πολιτείς 

ὡς ἐκτήϑη: ΚΡ μοναρχίαν, ον ΚΝ ἀρτρς 

Ἢ ἐϊρή ὡς ν καὶ δίδω, ἀρ αι μὲν τὸ τξ δη- 

μὲ “κράτος. σαυτῷ δὲ τὸ ἐλευϑερίως ὠυτοῖὶς 

ἐν 

ἐν τξ ξ Εὐφρώτω ἃ ἀπόντος, οὁρῶν δ Ἀπολ- 

λώνιος, τὸν. Διο, προςιϑέμε γον τῇ [ γνώμῃ ΕΝ 

γε ἐμαὶ τὸ τ ϑεύμαι ἐπεδήλε, καὶ οἷς ἐπήνει λέ- 

γοντα" μῆτι : ἔφη. Δίων, τοῖς ς εἰρημένοις πιο. 

οἴθησι"5 γῇ ΓΝ πῇ μὲν ὅ ὅμοια» πῇ ἢ δὲ εἰνό- 1 

μοιώ:, τὸ μὲν γῶρ ὦ ὡς . τῇ βελτίων ἃ ἂν ἣν Νέ- 

ρώνα. καταλύων μέλ οἱ] τοὶ τῶν τοδαίων δε 

ϑώμενος, ἡγῶμωι πρίν: πρὸς σὲ εἰρξσιϑιαι. σὺ 

δὲ ἑωκείς εἰν ὥνει ἀδαβεν τ ) κατάλυϑῆναί πο- 

9. βίον ἄμικτον} ὈΡΡΟηΐτεγ τῷ ἐπὶ αὐλῶν σε, “ ἀμαπην ἀλα ἀςε 
ςοπιπιθγοῖϊς ἀπηῖςα οἴμπι ΠΟΙπΙ ΠΙ θμ5 οὗ παῖς ψίαγραγι γἱ- 
αἰπιῖῖ5 ἔαρ τα 1.1. ς. 74. ἔς γετο 1ηῈ. εἰἴαπὶ ἸΝῚ, ς.30. ὠμιξία 
ἴπ νἱτο Ροπίταγ ) ἸνΑ σεἀδεπιοηϊοτγιπταμς ἔθος ΘΑΠῚ ποπ' ἴῃ- 
τεπάϊῆς αἤτπιάπτης 5 δὲ τυισ Πὰς ἼΩΝ ΥΙΠΠ. ς. 7. κα, 1ο. εἴη Αρο- 
Ἰορίδ δὰ Τλοπιτ σα ποτη ἐκ τῆς ἀμίκτε, ΝΣ ΠΟ εἴτε Αροὶ ' γιυφ, 

ἘΣ ΕΙ αᾷᾶε δὲ ῬμΠοβτατιπι Ἱπιαβἴηιμπὶ ἈΠΟ τοΠ’ 1Π1}, 
δ δ ηροηε νθὶ σὸ ἄμικτον τῷ τάφα Παρ 65. Οετοτιιπι οϑι Ἰάσα ) 
ἀεἸιάδεῖα σΠῚ 115 χιιᾶς ἢ, 1, ΕἸΙρΗγαῖος Τιρλωνμαδαιῖ Ὶ 

ΠΥ} 
Τ ῷ “ ἂν 

᾿ αμᾶπην ΘΟ 

δέ τοοου φαποηΐοπην, ἫΝ 
οπηποπὶ ἐς το [αππαπι, 8 

τοῦ ̓ΑΠ1 4115, τιῖρί πα ἐΑΡΑλΝ, ῃ 
Ἰπτογοπητα, αὐτο ῬγοΧΙ πο Ἐπ ἢ οἢ τὸ 

80 γοπίρητοηη ἃ ταγρ. 
τ Σ ἈΝ ἴον Ἢ, στὸ, 
ΔΠΠΟη παιδῖις, ̓ ἀτ 

οὐ μμα Ἰλεὰς ἰοιρὀρεβείκιοσόμς ν } 
ας οδολμλοι εἰς [ἴα1 - [ΔΕ] 

Ρῃ 

77... ἐῈ) ἀϊδις » ῬΑΓΓΠῚ 
οὐ πιοῆϊυς ἢ [α- 

᾿ς “Τὰ ΔΌΓΟΠῚ ρέπη- 
ἬΝ ἄπςοτγοι εἷα- 

οὐ -' 

Ὅς. Νογοηὶς ὑταμμες 

ΗΠ. ς, 5. εὐμενὴς ΟΡἼ,ηες δος βοβϊε οαἰέηῃγ {6 ἘΡΑ7Α1 ἐρμίίς, 
Ἅη νει ὌΨΙ, οἱ συ εἴας, ταῖς την, ΕΝ ἦ 
115, 41 [ΔοΓᾺ ἃ ΟΧῚ 4υϊδιίς ὁ ὅππης ομῆι 
ΒΘπαΠ διι5 σοπι Ώ1). Ἃ 
Ῥιυαπι, Ἰμάσεου, ἰόρς ργαδοϊρίεπες : 
“0 μηδὲ κτᾷσϑαι} προ λνν λιμόν ἱ 

᾿ ἘΠ ΟΑΡΟΧΧΧ ιν, ἴῃ τωρ 88 ἵπαρηὶ ἴῃ τὰ Μϑδἰθμιαῖ» 
(ἂν 

τοη- 

ϑ115. Στ ταπιρῃ ΠΑΡ ΕΠΕ τροςίθη, 
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τοπτιν. Ροτεαςδαποηοπι οπίπὶ ἱπ τοθας ἱρίι- 
τι5 αὶ ράξαιής, ἰς Ποπιίπὶ δάἀπεγίις οπΊπ65, 
αυΐθι5 πηαὶς. ἀοπιυίπατιιβ εἴς, νἶγος Πιρροάϊτα- 
αἰτ. ΒΕΙΠμπη ἃ αζοπα, ζΟΠΙΓᾶ ἐμ Ἰαιιάο: 
πιαΐτι5 ΘΠΪΠῚ, Π}Δ ΠῚ ἀε ΠῚ αΠῚ 
ςδπΠίταζαπη, Πος ραῖο, ἱρ Ὁ 5 παταῖος αἰ 15 1π|- 
Ῥεάϊγε. Ρορυατεπι ῬοῖτΟ ταὶ ρα δ ϊςας [ὰ- 

,, ταπι ἃς 1ρίδ ἀπο : σοῖς οπὶπι ορεϊπιοτιπι ἱπη- 
᾿λι αν χάϑ {πὸ 1{|4 γοῖρι!θ]ίςας βογππα, νηΐτις 
ταπηθη. ὃς Ῥαισογιιπι ἀομ πάτα! ΘΔ ΠῚ ῥΡγΆΘτΙΙ- 

Ἰδοπείογεθ. Αἴνοῦ οΥ, Ὅς γηας (ο- 
Ἶ αἰπιιεξαξ! Ἀοπιδηὶ,, αἰ ΒΊς ἐπι» 

ΠΠΓαΓΙΟΠΘ ΠῚ ̓ ἡ Ὁ νεῖ ᾿ιθοῦ- 
Ορυΐαγεπι. ἐτεϊρυιδιίςας [οὐτπατη οςι- 

Ἰοϑβ δῖ  ]ογο ρόπιησ, Ρεπηάφας ἱ 4 εχ τξηε-" 
Ὀτίβ. 1, {ΠΑ ΠῚ [σε πν γορθηῖς ἱπτιιθητιιν, 

πος ΟἰμαΠιοΡτεπι πιὰ [δπίοητίᾶ ἃ οὙ το ΠΙπι χα ὶ- 
ἄδῃη ἃ ΓογΠΠῚ φἀπηϊπὶ βταιίοης, οὔε ἀορε!οη- 

᾿ ἄππη, Ι΄απς,, απατη ροζεγῖς ποτὶ ςο]ουτίπις αἴ- 
«τις ςοπηποα ΠΠπις., βατ. ϑοηζίο αὐζοπ ἘρῸ 
1τα.,) Δα ΒΕ]]ππῚ οπιηία αιυϊάοπι εἤξ σοπηραΐδη- 
ἀα ΠΠ γεγο ποη ΒΕ Πμπι. (δ Πιρρ] οί ππιἰη41- 
οηάπηι, 1 Παγῖπα προγίαπη ἀξροηαῖ. ΝΌΙ 
Δυτοιι ΠΙρογαμοτῖς οαπι, ἰά χιοά ποιὶ τΠ]τῸ 
ἴαθογε τὸ ζΟΠίδΟΠΓΗΓΙΠῚ Ριῖο., Κοπιδηὶς ἴα-᾿ 
ουϊεαζοπι ρεγπηίεζο ΠατιπῚ ἰχοϊρυδίίςας εἰσεη- 

Οἰοά {ἰ Ρορ Ἵ οἰοσογίης βάτην" 
,. τοηςράς οΣ υἱποὶ ἱππρου!5 7) πτα]- 

εἰίαιια. οἱ ΟτΙϊς ργδο[ίτογίτ, νὈΐαιις 
επῖπὶ ἰπ ὁ πποπἰπιοηῖα τἰδ ροποηκιν, 
νθίηις βαθὶς. βέης δογα, ποδιίηας τηδτογ 411}. 
{πρρςαϊταθι5 ς ὁγαιϊουτπι: αιαίοπηπθημς ΕΠατ-. 

; ποάϊης, ποις Αἰ Ποβίτοπ᾽ Ὑ]1ι5, 51 νετὸ 
νηΐ. ἀοςοροτίῃ ἱπο ρατιπα , ςαὶ Ῥοξῖιι5.. 
4π|4πὶ (δὶ ἐς 1 ἱπιρογίπιπι οπιηοϑ ὁ Πα ΠῚ 
μού η Ροῖα ὅππι Πτν ρα! ]ῖςο οοηςο: 
ἄξς, τἴδὶ ροιίιιϑι ΖΔ, 411] σαῚ 1115 {πηΐ το αἰτεῖ, 

: ταν, ὴα, 

Ὁ. Πα χχχν ἤρα 1π ἤπιος οἱ ΟΠΊΠ65, [Δοϊςίαιις Ἱπηρογαο- 
ΤΊϑ5.). ἀΠ ΟῚ ΡΊ ΓΟ ΠῚ ΟἸΠΠῚ Πιαογοτς Ὁ αηίπιο, ργοάςθαι: 

. υαπαοαιίάεπι οπχπία ταπημᾶπι ἱπιρογαῖου 
ΡῬιΔοςΙΡίΘηβ αἴας Ἔἐχθαπθηβ. αὖ 10 ἱπἤίπιτο 
ΓΕΠΟΟΑΓΙ ν] ἀοραταγ. Γι ΡΟ ΟΠ τΣ Ἰά4ο- 
τΆΪπὶ μα] Π].. Ἰπ ες, Ρς ἐροῖαδι θρ πο πνλθθοι, 
πῆδια ἴῃ τοῦιι5, ἐς αῖ- 
Ὀιι5 ἴὰ (ουα ὠμὰ 

Ἴ ΓΟΠΏΡΙΙ5 εἰϑὰ; 

ΡΝ ον) ογϑῖῖο. 
ῬἰμΙοίορίμι 26 ̓6πὶπὶ [Ὀπίρη ἴὰς. ἀςάϊτοβ. Ρἢ]- 
θὰ δυϊεογος ἰμμαηῖις ΟὈπΠΙΪαγῚ δἱι- 

ἥν ἰμ 

φυοΐ βειας αραδαμν ὑερὸ 
τ μΑγδομο; τὐππι τίθει σοπιροπεπ- 

ν 
. 

ΤΟΎΥΑΝΝ ΠΝ. 5, "7 

τε υτόν. ὃ γὰρ, τὴν ταβαχὴν. τῶν ἐκεῖνα πρὼ- 

γματων ἐυ τιϑέμενορ" ̓ ἐῥανυῤ ποι τὸν ̓ ἄνβιοι 

πον ἐπὶ πάντας, ὃς κωκῶς ἐῤῥωτο, τὴν ὃς ἐπὶ 

τὸν Βιτέλλιον ὁρμὴν ἐπωινῶξ τῇ γοὶρ τυράννίδα 

κατεφηκυῖαν παῦσαι, μεῖζον ἡγδμαι τὸ δ μηδὲ ἐᾶ- 

τῳ φωνάμ, μορίαν δὲ ἀσπάζομωι μὲν’ 

καὶ γᾶ ᾿ΥΡᾺ οἰριςοκρωτίας. ἡτίων ". ἡ “πολιο 

τάν Ε ὠλλὰ τυραννίδων τε καὶ ὀλιγαρμᾷ αἰἷρε-- 

τωτέρα τοῖς σωζφρονῶσι. δεδιω δὲ, μὴ» χει "οήθεις 

ἤδη, Ῥωμαίες ἅυτωι αἱ τυρννέδες πεποικυῖαι, “ς: 

“χωλεπὴν ἐῤγάφαντωβεῆν μεταξολήγ.. καὶ μὴ . 

δύνωνται μήτε, ἐλευϑερμάζεν. μήτε ρὸ δημο- 

ἡβότίαν, νωξλέπειν, ὥσ σπερ οἱ ἐκ σκότες ἐς ὠ- 

ϑοόον φῶς βλέψαντες. 69εν Φιμὶ δεὶν τὸν μὲν 

Βιτέλλιον ἐξάψαι τῶν ̓ φραγμώῖῃς, καὶ, ὡς τώ- 

χιςώ γε καὶ ἄρισω τῶτο ἔσωι, γιγνέσθω. δοκεῖ 

δὲ μοι παρασκευάζεσϑαι μὲν ὡς φρολεμήσοντώ, 

πόλεμον δὲ οἰυτῷ μλπροκηρύτηειν, ἐγλλὰ τιμωρίαν, 

εἶ μὴ μεϑεῖτο, τῆς ἀρχῆς. κῷν ἕλῃς ἀυτὸν, τοτὶ ὃ ἢ 

ὑπάρξειν᾽ ἡγϑμαί σοι, μὴ πονήσαντι; δὸς Ρω- 

μαίοις αἵρεσιν τῆς τῶν πολιτείας. κἂν μὲν οἷς. 

ρῶν αι δὴ μοκρωτίαν; ζυ ΤῸ χώρει: «ΤΟ γέρ σοι πολλῶν 

“μὲν τυραννίδων , πολλῶν δὲ Ολυμπιοίδων μ εἶζον, 

πανταχϑ μὲν γεγρώψῃ τῆς πόλεως, παντωχϑ δὲ 

ἐφήξεις χωλκξς: ἡμ ἐν δ᾽ ἀζορμ οἰς παραδώσ εἰς λόά- 

γωννεῖς ὅτε Δρμόδιος, ὅτε Αρις ο[είτων ἴδ᾽ "δεδλή- 

σετωΐ τις. ἐἰ δ μαγαρλϊαν τροσδεχρντο; τίγι 

λοιπ ὃν, ἄλῶ ἣ σοὶ, ψεφίσασϑας τὴν ἐρχὴν 

πάντας; ἃ γὰρ ἔχον ἤδη τῷ κοινῷ παρήσεις. 

σοὶ δὴπε μῶλλον ἣ ἑτέρῳ ΕΣ τ, ὡ 

ν᾿ 

Σιωτὴ μὲν. δὴ ἐπὶ τέτοις ἐγένετο, καὶ τὸ πρά. 

σώπον τῷ ἢ βασιλέως ἐγῶνω ἐπεδήλε τῆς γνώμης" 

ἐπειδὴ, πάνϑ᾽ ὦ ὥσπερ ὠυτοκραάτωρ χρηματίζων τε 

καὶ πράτηων, ὠπόγεσθωι ἐδόκει τῆς βελῆς ταύ-- 
«ἴὰ 

τῆς. καὶ ὃ Απολλώνιος, δοκεῖτέ "πὶ εἶπεν, ἐἰ- 

μαρτοίνειν, ἐνώλύοντες ᾿βάσιλέα, περὶ πραγμιά- ον 

τῶν ἤδη βεξελευμένον, ἐς ἐἰδολεσ χίαγ' καιϑιςό- ν 

ἥν μειρακιώδη ; καὶ ὠργοτέρων τῷ καρ, εἰ μὲν 
“ 
γαρ ἐμοὶ, κεκτηβένῳ δύναμιν καϑάπερ ὃ ὅτος, καὶ Ὁ 

βελευομένῳ τί Γ δρώην ἃ ἂν τὲς ἀνϑιρώπ ες ἄγον 

ύμξελρι τῶν τοιέτων ἐγίγνεσϑε;, πρέξαινεν ἃ ὧν 

οᾧ λόγος ὁ ὑμῖν. αἱ γαρ φΦιλέσοφοι γνῷμαι τὲς φι- 

λοσόφες τῶν ἀκροατῶν ̓ διορϑᾶνται. ἍΝ 

[οἃ αὖ ἐλύειν ἀοΥγαπάμηι σοὶ πλανῶσϑας ποῖαγε Ὀδίδγιδ.- 
ἡ τα πὶ Ογαπιπιατ οἶδ, Ηϊς τεληῇτῖης ἌΜΓΕΠῚ ὙΠΠγρΆτηγ, νὰ αἰ 
πταΐγα εἰπίπιο αἱ νογθα. 
᾿Π2 φιλοσόφες τῶν ἀκροκταν } ΓΟΠΕ, ἔαργα 110,11. ς,75, , 15. 

ΒῸ ζυμ.- 



ω ΠΑΝ Ο ΒΤ ΑΑΤΥϑ, 

ξυμθυλεύοντας ὑπάτῳ; καὶ ὸ ἀρχειν ἐϑησμένῳν 

"νῷ ἕτοιμον, ἐπειδὴ ἐ ἐκπέσῃ πὐθείρχῆρ: ὠπολω- 

“λέναι, τί δεῖ, ἐπιπλήττειν; εἰ μὴ διωϑται τὰ 

σωροὶ" τῆς τύχης ̓  ἀλλὰ δέχεται μὲν οἐυτοὶ 

ἥκοντα» βελεύδαι δὲ σπως χρήσεται σωφρό- 

γως. οἷς ἔχει: ὥσπερ ἕν. εἰ ἀβλητὴν ὁ ἐόντε: ἐυ- 

Ψυχίᾳ τε κωτεσκευώσ μένον» κρὶ μήκει καὶ τὴ τῆν 

οἱρμονίων τῇ σώμωτος ἐυφυῶ ἐς. ὀλυλέπίανα καὶ 

βαδίζοντα: δ Αρκαδίαρ ἤδη, προσελϑέντες ἐπὶ 

νὰ τὲς ἀνθεδλεις ἐῤῥωνυμν ἐκελεύομεν ἐντὶ 

τὸν, ἐπειδὴ ἡνηήσῳ γὰ ὶ ολύμπια, μὴ ὶ κηρύτίεσθαι 

τῆς νίκης» μη. ) δὲ ὑπόχειν τ κεφαλὴν τῷ τα 

γώ. ληρεῖν ἂν ἐδόξωμεν; ἢ ἢ παίζειν ἐς τὲς ἐτέ- 

ρῶν πόνος - ὅτως ἐνθυμέμενοι τὸν ἄγδρω, 

καὶὴ ὁπόση 'μὲν ἀιχμή. περὶ ὠυτὸν, ὁπόσος, 

δὲ χαλκὸς σράπηει:. σλῆϑος δὲ ἵππὼν ὅσον, 

ἰυτὸς δὲ ὡς Φεννῶϊός τε καὶ σωφφ ρῶν καὶ πρέ- 

πῶν κατάσχεῖν ἃ διανοεῖται; πρώπαμε ἜΑ ἃ 

ἀῤρυρεῦ αἴσιοω μὲν φϑεγγόμενοι προς ἀυτὸν, 

ἐνφουότερα δὲ τ τάτῶν ἀἰμ εν) υ θόντες. ὅτε γὰρ 

ἐκεῖνο ἐγεθυμήϑητε » ὅτι δυοῖν παΐδοιν πατὴρ 

ὅτος.- οἱ σραγοπδαν ἤδη ἄρχασιν. » οἷς εἰ μὴ πά- 

ραδώσει τὴν ἀρχήν. ἐχθιίςοις χρήσεται, φεὶ τί 

οὐλοιπὸν, οἰλλ᾽ ἢ ἐπηηαλέμεϊσολαι πρὸς τὸν ἕαυ- 

τῷ οἶκον, τὴν δὲ ὠρχὴν ὠποδεξώμενος», ϑερα- 
͵ὔ Ν δὰ ἃ »ν ε -“ “͵ ͵΄ « 

σευσέτῶι μὲν ὑπὸ τῶν εὠυτξα πωίδων, σηρίξετοι 

Ἀ οὐ ον ΤᾺ πυῦαν ΝΟ ταν, 5 "“ ς -“ 

δὲ ἐπ ἀυτῶν - κ͵ὶ ἐπ᾿ ὠυτξ οἱ παῖδες. δο- 
᾿ ΟΣ “ ͵ Ν » ᾽ 

φυῷόροις δὲ ὀὠυτοῖς χρήσεται, μὼ Δί᾽, ἐ με- 

᾿ ψισϑωμένοις εδ᾽ Ἡδν αδημένοις . 8δὲ πλατ- 

ὰὼ, ᾿τομένοις ἔυνεν ἀρέσει ἀλλ᾽ ἐπιτηδειοτάτοις 

τε κωὶ Φιλτάτοις. ἔμρὶ πολιτείας ΨῈ ἐδεμιῶς 

᾿ μέλει; ζῶ γλμρ πὲ τοῖς θεοῖς, τὴν δὲιτῶν εἰν- 

᾿λτον ἀγέλην ἐκ ἀξῶ φϑείρεσϑαι » χήτει 

κι, ΤῸΝ δικαία, τε καὶ σωζφρονος. ὥσπερ, γοὶρ 

"τς εἰρ ετῇ πρώχων: μεϑίξησι τὴν δημοκρατίαν: 

᾿ ἐς τὸ ἑνὸς ἀνδρὸς. τξ ἀρίτεν τήν ἐρχῆν Φαίνε. 
σϑαν ἅτως ἡ ἑνὸς ὠρχῇ» πάντα ἐς τὸ ὁ ξυμφέρον 

τ κοινξ προορῶσα δῆμός ἐ ἐξιν. δὶ κωτέλυσας. 

φησὶ “, ἥ ες σὐδὲξυφράτα; Δίων δέ, ἐγὼν 

δ: ζ, ὠλλ᾽ όμως ἐδεὶς μῖν. ἐπιπλήτ]ει᾽ τῷτο, ξδ΄ 

ἩΜηται ̓ δελώρ, εἰ; Ἔτι αὐτῶι βυρίαρ 

κ.3 ἐνφνὰ ἐς Ολεα ἿΣ ριλίφντωῖ, χὰ Μ55. ἢ 
ΟΠΊΒΕ5 , Οπιϊ τι 1 εαἴτ15., νης γεγα ΠῚ ἀἰβιηιϑίοπεπι αι Ἐ- 
4] ποη ἀϊβιοιὶς, πιλὶς δε πα ϑϑρ οἷ ἀντ: πο ΘΙΒΊΑΝ Ι 
ΠΗ εὐϊής, κατ’ 

ὧν ῬΑ ῆπι 4 χήτει βυκόλᾳ] ἢς Αφασπιεϊπποπεμι πορμιίνα λα 

Ἡοπιοπις ἀϊοῖτ,, Καδης Π]Πυ ἢ Ππι]ς ρετίβημίτης ἰῃ Ογτου. 

[ἘΠῚ ὙἱΓΟ, δζ ΠῚ 

οἴεϑ νἰτιιπη, ἃς φυδπίο μαϊατοτιπα ΠΊρατι5 ἢν 

᾿τεβ,, δζ ορροτζιιηᾶ πηᾶρ 5 Εἴ ρο]!Ἰςοπίο5. Νό- 

3 πο. βεβηθαιη ἘΣΤῈ 
ΜΝ πἰ ρὲ ἢν τὴν 

ΒΕΥατΑ τος 
αρ!ταϊουαἴϊιοιο, ὅζ αἱ ἀ6- Ἦ τὰ Ροίτο Ῥηηείραι ΟΧ τι ΠΠ| {πη ΠῚ]: ςοπτο 

{μι 5 αυἱ4. ἀμ 

Ἶ του Π 

μαριομ νος. νῷ 

ΟἸτὰ δηίπιο γερυταπ- 

ΠΕΠΊΘΓΟ,, ΠΙΙΔΏΓΙΠῚ οἰγοα' ᾿ρίαπι ἀγπΊοτιπη Γο- 
Γαροαε, αμδηξιι5 ΘΠ ΒΙΓΙΠῚ {1 ΠΕΠΊΘΓΒ. 7 1Ρ 
Ῥταθζεγοα νὰ τπᾶρηο {τ ΔΠΙΠΠΟ, Ρυιάςηείασ. 
416, ντημς ἀΐρηιι {τ αὶ οα, μᾶς ΔηΪΠΊΟ ἁρίς, 
οδιίηραι, ἀϊπιιτταιη5 ΟΊ), 4010 ἔδοτε δηϊταὶ 
ἱπιρόξις, ἰδ! ομΆΙΠΙ5. ψρτρὰ δά εἰπὶ δοίεη-, 

ψις Εη1πὶ γε} πᾷ ᾿ ἱ ὖ 

ΠΙΙογαπι εἰπὶ οἴϊε ραγθηζοπι; 4: Οχοὶ 
ἄἀμπςιης, φαΐθιβ ἢ 
1π|ςΠ{ΠΠἸπηΐ5 νίιγις εν" ( 
ααοταγ ΤΡ]. ὨΠΠ γε ςοηῖγα ργΟΡΙΊαΥ 
Βε αι Βογοτς, ςοράτα ὃ νὴ πόνου νοῸ 
᾿δάερταπη, οοἰεπε δΙμπὶ, Ἰρίδαίις {Πῖς, δὲ ΠῚ 
ἰρίο εὐδιμοην ηενό Μέμμειις. Ἐτωπίαιις ΜΠ 
τ οὐΠποάεβ,. ̓ Ποη πΠΟΓΓ ΟΠ ΑΓ. πεῦαα νἱ 

τ Ἰοθο ομτίαπι {- 
ἘΠΠΊΠαὶ , ἀγαιις ἀτηςΠ]- 

Μρὰ ιϊάοπι ρὰ ἼΗΥ Ἰπτοτοῖξ αυδοσπη- 
πε μέθαι [ογιηᾶ οθείηιοας :θι 5 ἐπίπι νἱ- 
ὩΟ ΟΌΠΟΧΙΙ15.. Ηοπιίπιηι ταπιθῃ. ἀὐλδὰ Ρε- 
τῖγς πο πὶ 01 ἧς πιοαογαεῖ ρα ποτ ἀεξεέξει. 
δίας βηΐπι νηιις, νίγτιιε ργδοιϊαπβ, ρορυίαγοπι. 

Ὁ]ταα ρει ἢ {τὰ πησζαζ, ντ νἤϊις Ποπηῖ- 
ηΐ50 εἶπα ἱπιρουίαπη εἤξ υἱ : [τὰ νηΪας 

Ε ΐ 

᾽ν Νν 

οὮ ἊΜ [ὰ τς 1 
ρίατα 1ή Μίαο ΠΟΡῚ5 

» υζπγοίο, οπὶ 
Ϊ ἴδτη. ὑγταπαίδος 

νεΓας ἀπο μῶ 
ΜΙ ἡ κὸν ἵππι] 



Ἰ]1ὰ ποη ΔΙΑ]. 

γ,.πὲ 4014] 
ΓΟ δυΐεμπη ςοη[ι]ατὶ, 

ΕΠ ἀξισονιι οριι εἢ ἀπΠίρεηε!, νί ΓΕΠῚ ΟΧ ἴπι- 
Ρτοιήί ἀρρτοἀϊδειγ: ς ἀεἰπάς δ ἐδξξεχαι 4ιο- 
ἄλπὶ ζοπηδηίδηζο, Π6 ΡΥ π5 νἱἀοατιγ. 5] 
ἐπίτη ἀἀπιογίις δυπη, 411 ἐχογοίτα! ἐρίιπι ΡΙδε- 
ἐεεῖς, ἄζ ουΐ, φυοά ἐχρέάϊαε πιάχίπις [δ {παἴπ- 
ΤᾺΠῚ Ἐλδθυτιπιαις ἢ Ἰαγδιε, ΦΓΠΊΪ5 ντὶ νοἰμιογίε, 
ῬΓΙΠΊμΠῚ δριιά Ὀξος νι (δ΄ ̓δοίοπάαι ορογίει, 
μ᾿ να ςοπίδηζα ἱγαπηθητιπνο]παι. Μι]- 

ἀρεγ ἀπγϊςῖς ἱπάϊρει, πραίς ςηΐπὶ ἤπευ 
ἐπ 410 ἃς τυτΑΠηΐπε τα] τα Πππε ἀσοτοάϊεπάα, 
ορίδι ἱ το ΠῚ ΔΠῚΡ κτον, ἸΡροκῳ τὰ ἢ νεθος 
4] ροι ἰεῆαιεῚ δη ΠΡΙςοπο ες, τηαχίπιου 
ἐὰπὶ Ποπηΐπο τ Ἰλίϊτιγιις ουπιπΐδ οι τἄγιιπη 

: ἐῃ ίοΠΊ. ̓ Μοχᾷ αὐἴοπι ἡπαπξ 
ἀέορα Ἐ! 4ιάπίο τοπηρογο "ἢ ταις 
ἀς Ηἰς ηυϊάσπη νε νυ]τῖς γος Παταΐεα., ΠῸ5 ΘΠἰ ΠῚ 
ἐλ ποη ΘχαπλϊΠαθίππιις, {μὰς φιίάρηι, νεῖ νἱ- 
ἄρτι, » ἰρίδ ἴαπι ἀπιάϊιπι απἰπῖο Ἔχρεπάϊε, ἔου- 
ἔμπα ̓απξδιῃ, πε Ιαθογδηῖς αιΐϊάθηι ἐο, [δσιη- 
ἄλι. ες [Ρῆῖο 1 ἰῆο χυιά ἀϊςοτίς ᾿χυτοπυῦ 
Ηεη πεπιρο] τοῖς ΟἹ αι δας, ὅς ἃ οἰεἰτατῖ- 
διι5 ἢἰς ἰρίιε ΙΡ]15 σογΟΠᾶ5 ἀςορῖε, ̓ἄχῖα- 
τὰ ἀρ ας [ ἰκπαὶ ΘΠΕῸ τεάάϊτας ἸΙδεγαίϊεοι, ΕΠ 
Βοάϊε ΡΕΓ εθκαμες ῬΌΒΙΪςε ἰυδετῖς οἀϊςοτο, 

οφοῆῇας ΡΓΪπατιτη (ξ ἔογε,, πιδηΐα πὶ πὶ ἰλοιιὰ 
πολ τ ἙΝ οἰηυαίίῃς, Οὐιοπιαἀπιοάιπις ἐΠΙΠΊ, 

Ο᾽ 4ίας. τοτί, ογαιίοηί 1ε- 
«οὐ. Ψτατῖο!. φιῖ μαδε- 

διαλεχϑείς. Οοηζεητίς 

ε Βιποτία,ημαπι να ι- 
χϑεὶς νετο ἀϊοίτατ, 4ιϊ 

ἃ ΜΕΝ Ἐπείη ! 
ἢ ὠφίλαν Βένδι α} Υἱ 6 Ἰιδηῖ ς, ς. 

 (ϑαῖις τοις οττίοπὶς {ε- 
αυςητῖ5 ὦ πεχυο! γἰς εἰ ἀοσπῖοτ βεο{ε Πϊοηςπὶ ὅς 
Επιρμγδοπι χυῖ τα τα ἣ ἐμὰ ̓ἀἰΠεγαοτίπε: τῷ 

«πὶ ΡΆΙ]Ο, ὋΣ ηι «αν ἴῃ. πιεπιοπὶ νϑπετῖς 11- 
πλο ταν {πὰ ο βαιμαι ὕλαις “ ἴηι εἰ ἀυπάαπι 1 πε υἱά 

ἄφες γέπὶ ἀΐςατος τὸ (ΟἹ 

ἀοῖ! Ῥεγαγ Δοὶ ἄταοτς, -- 
τ Ῥίοης. επῖπι φυῖς πὶ ἴαπτ, Ἐπ τῆϊς 

Ϊ , δῖε ἱ ἰρίε εχ- 
Ρεπάετϊτ, ἰ τα τ ΕΥ̓ εἰραπαπυς  ὅ ιᾶς ς Ἰρίὰ ἔοτ- 
τμηᾶ (0 εἴϊαπι ποη Ἰαθογαπῖς ςομπάεῖ,. Ῥε ρήπιο γεῖο 

Ὁ. ψεγλδνς ν γηβσίυρμο: ἀδοοᾶς γι: 
Ἰοίόορῃο αιμάςπη ἰσίειγ 4 ασαοά 

: Ἴδη ἀραπει : ΚΝ ἡ ἣ οΦῳ ᾿ τὸ ἐ ἴὰ γῶν ἐλϑον εἰ παρε ποιήσεται δὲ 

Γιάδηζοῦ ὅσα γὰ- ᾿ἁμαι λέγον τῇ μή τι εἰνοήτως ἣ ἄχῶν εἰπεῖν. ᾿ 

ἰοίοπι ΠΊΘἀἸτΆ ΩΓ γ ῬΠΠΊΟ αιιῖ- 

ἐδ ες γείραπαπιιπι, ἱρῇσ ἀιίρίοἰεπάϊιπι ἄς. νἀ, ἃ. 

ἢ φυΐϑ, ΠοΙϊάς. 
ἀπάμπι ςοπ- ποπιο π πιεγῖτο νο5 τοργεβοηάεγε Ροτογᾶῦ, νἱ 4, ἢ, 9. ὅζ το 

ΤΥΑΝΕΝΘΒ ΙΒ. 

Τοὶ τὸ Γ γε ἐπ᾽ ἐμοὶ, καὶ ψανα εἥδμανψν ἡΜαρολνῃς 

ὅτο 

πολλὶ μὲν κακοήθως δελεγχθὲς ἢ » τὸν ὠμότα- 

τον Τιγελλῖνον ἐπικόψας οἰκῴοντα. ἃ δὲ περὶ τὰ 
“, Ύ {: δι 

Ἑσπέρλα τῶν χωρίων ὠφέλεν Βένδικα", Νέρων: 
,ὕ » ΄ οἰ » Κ » Ν δ εν “ 

δήπε ἐπετείχιζον. ἀλλ᾽ ὅτε ἐμαυτὸν διὰ ταῦτα 
“4 «αἴ... 5.8 

φήσω καϑηρηκέναι τὸν τύραννον, ,ὥτε ὑμᾶς, ἐπεὶ 
κι ν μ, δ.) ᾿ ἡ “ μὴ ταῦτ᾽ τα το μωλακωτέρες οσομμι τᾷ 

φιλοσοφίᾳ προσήκοντος. εὐδὰ μὲν ἐν. φιλοσό. 

ὑπάτω δ᾽ »ἐνθυμεμένῳ καταλῦσαι τύραννον, 

ὁ βυλῆς πλείονος, ἵν᾽ ἐξ ἐφα- 

εἶτ᾽ ἐπιτηδείῳ 

πρῶτον μὲν δεῖ" 

γξὃς προσξαίη τοῖς πρώγμασιν' 

σχήματος, ἐς τὸ μὴ παρορκεῖν δοκεῖν. εἰ γαὶρ 

ἐπ᾽ ἀυτὸν, ὃς ὠπέφφρῃνεν ἀυτὸν φρατηγὸν. καὶ ᾧ 

τῶ βίλτιςα βελεύσειν τε καὶ προίξειν ὥμοσε» 

μέλλει χρήσασϑαι τοῖς ὅπλοις, ἐπολογεῖσϑαι 

δήπε τοῖς ϑεοῖς δεῖ πρότερον, ὡς ξυνεσίᾳ ἐπίορ-. 

κῷντα. Φίλων τε δεῖ πλειόνων, καὶ γὰρ ὠχαρα- 

κῶτες χα δδὲ εἰφράκτες χρὴ τοιαῦτα πράξεων: 

καὶ χρήμ μάτων ὡς πλείξων, ἵν᾽ κι: ωυποιήσαιτο 

τὰς δυνάμεις". καὶ ταῦτω ἐπιϑέμενος ἀνϑρώ- 

πῳ τὰ ἐν πάσῃ τῇ γῇ κεκτημένῳ. τρ ᾷξη δὲ ὅ-. 

ση περὶ ταῦτα «ὅσοι δὲ χρόνοι. καὶ ταῦτα μὲν 

ἐἰκδέχεσϑε "ὅπη βέλεσιϑε, μὴ γοὶρ ἐς ἔλεγχον 

ὥβμάι "ὧν ἐνεθυμήϑη μὲν» ὡς εἰκὸς, οὗ, ἥ 

τύχη δὲ ἐδὲ ἰγολωκαμέν θα ξυνέλαξε., “πρὸς δὲ 

ἐκεῖνο τί ῥα! τὸν γὰρ χθὲς ἄρχοντα, καὶ σε- 

Φανέμενον μὲν ὑπὸ τῶν πόλεων ἐν τοῖς δεῦρο 

ἱεροῖς, χρημωτίζοντα δὲ λαμπρῶς τε καὶ ἐφθό- 

γως, τῷτον κελεύετε δημοσίᾳ κηρύτ]ειν τήμερον, 

ὡς ἰδιωτής με λοιπὸν» παρανοῶν δὲ ἐπὶ τὴ 

ἰρχὴν ἦλϑεν. ὥσπερ γὰρ, ἐπιτελῶν ταὶ 

ἢ1ο, φιοά (ιαϊεταηξ, πεπιρὲ Ἱπιρεγίο [8 αδαΐς 

Ρδμ]ο ἀἰηρεπείως ἐχρ]τςαηάά ν᾿ ἀεραπτιιγ, πὸ, υοα Ρηϊοτί- 
Βι15 εἰϊεπῖς Ἱπέσγργεγιθιι ) 8|1|5 ποις εἰδηΐατ, γῇ οπιηΐᾷ 
{ολῖςεῖ ταγθεπε ἃζ ςοπβιπάδηε, 

1ο πρῶτον μὲν δεῖ ] οἴξεπάϊε φιυιΐδιις ορυς ἢ τγταπηὶςοῖ 446, 
γῇ ραζθδτ; χιϊἀ Επρἢγατὶ ὅς Πϊοηὶΐ, ἢ Ρτιιδοπί [Ἔτπιοπε ορε- 
τᾶπὶ ἄάκπε γο]! ἤεης, διεγῖς ἀϊςεη ΔΕ ΠῚ, Ὰ 
Ἦ δυνάμεις} δυνάμεις ΒΡΟΜΠΘΙΉΌΣΟ τοῖς ἐν δυνάμει» 

χαὶ ῬΙῸ τοῖς ἐν τῇ ὠρχῇ » [16Πὶ τέλη ΡΓΟ ταῖς ἐν τέλει. νἱ 
4 ΠΡ ΙΝ ΤΠ. σἂρ.ν]κπιιπι, ϑϑοτῖς (Ὡτίρτοτίβιις ἴηᾷ ᾧ 

ε2}}5 Βαιπηίπϊατε νοςίβιις δυνώμεις ὃς ἀρχαὶ ἴτα ντ, 
ΛΟ, πὸ ταῦτα μὲν ἰκδέχεοϑε.} ἢδες, ἰηαιΐς, ΔΓρῚ 
ταπι νοδίς. αἰπεγεπάϊ ργάεθεγε ροτεγάπε, ςὰ ἸΠΠι 

11 μὴ γὰρ ἐς ἔλεγχον ἴωμεν (φη[πὶ εΠε ρυτο : Ἔι Ρδι ξαιΐ 

᾿υϊάοπι ὃς Ὀίοηι [ς Ρέγπηίττεγε Πᾷες ἐχρεπάςπαα ἄς αἱ Ῥυϊᾶη. 
ἀλ. 8ε (Ἰτεπι ἀε 115 ἀϊρυζαγε πο ]ς, 4ιοα ὅς  εἰραίι Ἰάπι πὶ 
ἀε Εἷς ἴδαι ρτίάοπι ἀςΠ δ εγαῆῖς,, ὅς οτταπᾶπη ἰ ἰΐς οδίξομιπ- 
ἀδητοπι μαθογὲ ποεῖ, ἣΝ 

Βε2 

ᾧ 
ΠΩ 

γμένω- 



20 ΒΗ͂Ι ΠΟ Ἐ ΓΑ ΝΒ ΒΝ 

γμένα ᾿προθύμες δρφεμενι οἷς πισεύων: ταῦτ᾽ 

εϑυμήϑη » χμα ἘΝ Ὁ ϑτως, εἰς τὸ μεϑί-. 

᾿ τῶν. δοξάντων ἢ ἐρηνὴ κι νπὸ τῷ μετω-: 

ταῦτα ἀσισεμένῳ χρήσεται. τ 

Γ 
σμενος τετῶν ἰκέσας ὁ βασιλεὺς, εἰ τὴν 

ψυχὴν, ἔφη: τὴν ἐμὴν ὥκεις" » ἐκ ἂν "νὴ σα-" 

φϑοθέθυμηθιν; πψαΣ 1γ5 μι; μαιδήσοι, 
ἐπ νὼ 

9 εἴον ἐκ ἤγϑμαι τὸ ἐκ σξ πᾶν» καὶ ὁπόσα, ρον αὴ 
χρὴ τὸν ὠγαϑὸν βασιλέα. πράτ]αν ΛΟ ΩΣ 

καὶ ὃ Ἀπολλώνιος, ἜΝ δακταῖ μοι, ἐφη-»ἐρωτῶς. 

βασιλεία γοῤ μέγισον. μὲν τῶν κατ᾽ ἀνϑιρώπες, 

εἰδίδωκτον δέ. ὁπόσω δ᾽ ὃν μοὶ δοκεῖς πράτ]ων 
«ε ἴω Ἀ ν »" ς »"» 

ὑγιῶς ἂν πρώξαι, καὶ δὴ φράσω. πλϑτον ἡγβ΄, 

μὴ τὸν ὠπόϑετον' τί γὰρ ἂν βελτίων ὅτος τῆς 

ἑπόϑεν δὴ ξυνενεχϑ είσης ψψώμμε ; μὴ δὲ τὸν 
“ 54} δ λῳ.5 ΡΥ 

φοιτῶντω πῶρ ἘΡ ΉΤΑΝ οἱ τὰς ἀῤέκον ὦλο- 

ἡμμς , κίξδηλον τ" γὰρ ὁ τ μὰ καὶ μέλως; 

ἣν ἐκ δακρύων ἥ ἥκῃ. ᾿πλέτῳ δ᾽ ἐν ἄρισω βασι- 

λέων χρῷο » τοὺς μὲν ι ἐπαρκῶν, τοῖς δὲ 

σολλὼ κεκτημένοις παρέχων ἀσφωλῆ τὺνπλξ- 

τον. τὸ ἐξεῖναί σοι πᾶν ὅ, τι βέλει, δέδιθι, σω- 

φρονέςερον γορ ἐυτῷ χρήσῃ. μὴ τέμνε τῶν ὠτ- 

χύων τὲς ὑψήλες᾽ τε καὶ ὑπερωίροντας,, ἄδικος 

γὰρ ὁ τῷ Αριξοτέλες λόγος“, ὠλλὼ τὸ δύσνεν" 
». “ ᾽ " ν᾿ 

ἔξωιρε μᾶλλον, ὥσπερ τὸς ἐκώγθας τῶν ληίων ὃ, 
Ν ν᾿ δὲ “ ; , 3 

καὶ ζῷῴοξερος ογει. τοῖς νεώτερῶ πράτ]εσι; μῆ ἐν 
» - Σ “πω »“ ,ὔ 

τῷ ἐϑμθγεεινναι » ὠλλ᾽ ἐν τῷ ἡ αν; ᾿ 

νόμος» ὦ βασιλεῦ, καὶ σξ ἰρχέτον κὐρροςς. 

ρὺν γορ νομοϑετήσεις ὃ »ἣν μὴ πὰ; τῶν νό- 

γνω θεὼ ἀ έτὴν ἀρῶν ἢ Ἡρληθα με- 

ὉΥᾺ ὰ πὰ τῷ μεταταῦτα. ἔν νύων χρήσέτω } ἰφηίας εἴ, 

πιυτατίς, φοπῇ 115. εἰιτη ταπαιιᾶπι ἐἈπλπϊᾶτες ὃς σοηῇ Ἰδεα 

ϑΑγιῖςερ5 τείρίςεγε πῃ ΡοΙἘ δο5. 405 ππῃς ΥἹ τᾶϊος το - 

ίοἴατ: : δος ἰβίτας π᾿ πη οῸ 5 φαπὶ Βαδίταγαπι. 

ΠΑΡ. ΧΧΧυ, 1 πε γεν τὴν ἐμὴν ἄκεις ποη οὗ 

ἀὈΠπεϊς ̓ Απβορμαπὶς {14 τη Ἀηὶβ : μὴ τὸν ἐμὸν οἴκει νῶν» 

7 οἰκίαν. 

{ῥ᾽ εἶν ἡγῶ 1 1 διυιατίτ[Δπὶ ῬΥΘΟΠΙυΌτΕ ΠῚ ΠΟΡΙ5 Εἰδυ πὶ 

Μ᾽ εἰραίαπυπι πῆτε [οτίρτοτεβ Κοπιαπὶ » 84 σπιθηι ςογτίβεπ- 

Δμπὶ ἀπίπιὶ εἶιις πτοτθυπι ̓ πιτππὶ Πατίπι οτγατίοηῖ5 ἌΡΟΙΪο- 

Ηἶϊ ςοπιροἵϊτιπι νἱάθειγ. 81. νοΓῸ ἤιρτὰ οζίαπι 1.1. ς.39.. 

Ὁ Βαγάαπεύπιετγοράτις ΑΡΟΙΙοπίις γιὲ ὁρες τεϑὲ ςο110- 

φατειῦ χρώμενος τείροπαϊε, ἢ. 6. ἢ οι ὅν Ν 

ϑησαυραῖς τεροίιας εἴτε Ῥατίατιγ: δἴαις δα ά βασιλεὺς γαὰὶ 

“1, φυλῇ γερίμ Βος ἤἢτ πιαπίπιε 7, ορέ» ἐδεγαίεει ἀρειῆ αβερες 

3. ὠλοφύραντο Ἵ ἢς Μ58. οπιπος, Ἐαϊτὶ ὀλοφύροντοι, Ὁ 

4. κίξδηλον Ἴ ἥς ργο κίθδηλος» αιιοά᾽ εἰξ ἴπ᾿ θα 
(Ῥδηι ςοὐ, Ψατῖς. δὲ Ὑτατοὶ, πο ᾳ εἰεραητίνο νἱιπι,.ς ἴδ κὐβεαν 

5 τῶν ἀφξαχύων τὲς ὑψήλες} ΔΙ άϊς δὰ ε υᾶε ἱπ ᾿Ν 

Ῥοταπάγαπι ὅς ΤὨγαίγ δαϊμπι δεῖ4 {πητ, Διο τμπι ΑἸτοΣ, 

ΝᾺ 

ἰῆον Βαδατος Ἃ 

᾿ααοα Πατυπιπι ̓ ρῇ 
Εοϑ, υιϊιις ςομῇίαι ἱ Ἢ 
ἀεΠΠΠΠπιος εβῆςῖοι ΚΟ] 
τῖτη να ̓ΔΠΙΠΊῈΠῚ Π τοῦ, 1] αἰςαπη Παῦ 
«ἀπ δεῆηο ἀπ Εῖπὶ λων ον, ΡΞ ὙΠ]: 
ΡΠ ποῦς ον. πὰ 

Η. ἈΡΟΝ μά τς ἐπ τγπίπ ηὶ-αχχανι 

τᾶ. ἱπαμίεβαι, μα ταιϊες πλθᾶ, ΥἹΧ τὰπὶ εηἿ4 ΟΝ 
εἴπῃ, 4118. φΟρἸΓΔΙΙΟΓΔΠῚ Ἐχρηπιοη : Ῥοτα. 
{ε5. . ΤΕ ίξαμο ἶπιγ, ΠᾶΠῚ αἰ Π]Πὶ εξ... 

4πε. : λάθο Βοπιπ ἄξρρας, Ῥι 
Ταυης αὐ γ ἅπας πρααο ὅρα τος ἴπ- 
αι, Δ ΠΘ ρει ῬοΠι45. Ἀθρπατο ἐπίπ, 

ὩΔΠΑΓΊΙΠῚ ΠΊΑΧΊ Πα εἴ αυίάοηι, ἀο- 
[ας τὶ νεῖο ποῦ ρὸ οἵ τὰς [Αςίοπ5. ταποπ 
τεᾶς τὶ [έξηγι5 νἱἀοατίς, ἐαΙΠογαπα.. "-. 
αἰτία ριτα., πο ἀπ αππτμϊαῖας. ̓φἰϊετγιιδηζατς 

᾿ἴΠας οπῖπι ἀγέπα ἥτῸ Ῥταθῆδης νηβηιάψας Ὁ 
ςοηροῆαῦ πες 6λ5., ας 40. Ποιηϊπίθας νε- 
τἴππτ, Οὗ ει διτὰ (οποη 44 πηδγε ΠΡΑΡ τῷ 
(ιδιοῆμπι οπίπι δι δυιπιπὶ αἰτιπησῃς, ΠΕ 
οΓΥΠΪ5 νεηΐατ, [ΙᾺ]ΕΙ5 διιγοπι τού απαπτ 
ῬΠΠοίρατη ν]]ε5 ντρτῖς., ἐρεπῆθις εἰ επὶ [πδ- 
μεηΐεηβ : Εἰ ΔυΓΟΙῚ ιΐ, πιὰ Ῥοπάξηξ, νῦ 
(ξουγὶ ροίπ δας ορεϑ, ΡΥ λεβδης. ΠοεΙΕ ρἤμπ, 
πιά ἸΙσεαὶ {01 ααϊςαυϊά δεῖ, , τποῖας,, Πς 
Επῖτἢ πλοάεγατιι8 Εο0 ντοΓΊ5, ᾿ϑρίωαως πὰς ̓ Α1- 
τὰς [πη πιαρί5, πιδρίίσις ἐπηϊηθηξ, ἀεουτοτευ 
ΠΟΪΙ,, ἱπίφαα επίπὶ εἰς ἈΠ ΒβοιοΙς ἀοδηπα, 
αἵὲ ἀϊΠῆςΙ]ος πιογὲς ε πιθάϊο το ]]ςῚ Ροτίις, ρέττ, 
πες ἂς Ιο  τιπὶ 6 Ἱερεῦθιι5. ες ποιιᾶ5 τηο- 
ἸἰεπηΡιι5 τοι διϊσπιι τε οἤοπάς, ΠΟΙ ἴδ: ριι- 
πΐδηβ, 418Π| Ραπίταραϑ.ς ἐὺ νεῖ Οπιρεγὰ- 
τοῦ, ἱρίς ἀοπλιπάπη, ἃς ιΟ ἕο 5 ΘΠΙΠΊ 1 ἰς- 
δίδι. ἐεγοπαϊς πιοάογδῆον ἐπ 645 ἰρίδ οδίει-. 
πιο 5, Πθο5 πιᾶρὶ5 εἴ [μπὶ 4ιπὶ ἀμῖξα ςο- 
Ιε: ὙΡτε οὶ φςςορίῃι,, Ρίο τος, 
θιι5 οἰίαπι, ̓ πηλρηὶβ ἽἸος. ᾿ ῬΓΕραγῖ5, [Ιῃ ἀν 
ἅπας «ἡ πηρογῃπη ατίποπε, τα Πα υΑπη.». 

ι εἶ δου ἀν ιν 
᾿ΥΝ εἰ; 

Δἰτοτῖι!5 ἐδ ν ὦ 1ηῚ ἐδαπσαι. ἀράν, δ] ἜΜ ἥλω Ἠδε 
ΟἼΠ]ο ἀφουτίοι » δι ἀοπιῖπο 4 ΠῸΠῚ ἩΑΤΓΆΤΕΙ Ρ ἜΝ 
εἰρίεπϑ, ἀοξξαγι εἰ ας ΟΑΑθκε προς Ἢ 
τγγαπηϊάοπὶ,. Ὁ] 
τιεπτίο ἐρυιδιεούνμ , 
τῖιιπι 118. 14 ̓τοο. 41 ΤῊΙ : 
116. 1Π.. ΡΟ τ. πἀρδνς 4] κοι ΕΣ 
Βυΐο μος ἀὐμΗΐ ΝᾺ ἀεαῖΠὲ δἱ ἡκ ὡν αἰ μη]α ἀς Ταταιῖ- 
πιο ϑαρετθο τοξετε λυ Π6, { 

6 ὁ τῷ ρδρείνμωλένιοἢ ἰος ; 
ἀεητῖϑ. ν 
7 τὸ ἭΡΑ, 

467,2 {Π11ς εΕ Π]απὶ 
ποιβδ!]15. 

8 ὥσπ. 
εὐάεπὶ ρεπο 
ὙΠ υ ας.» γὶ τς 

9 σωφρενέςε, "ον. γιῶξ νὸ ο3 ἢ Βέ5 ἢ 
Νὰ αχῶως Ἔι “- δ αδὶ "πὴ 645 πτι τυ] ετίς: πᾶπαὺ 
ἀασάρταιε τιδὶ ρυιταθοὶς πἰπιίμπι, Δ]. 4 ΠΕΡ, φυαπι ἱρίς οδ- 
ἔξγμςς ἰοπεαεῖρ, ποπίλῃριεθ., 

᾿ς ἔμ τ ΓΕ γιοίευπι δι ᾿ ΠΗ 



Δ} 

᾿ κ ᾿ 

᾽ν  ΑΡΌΜΨΨΟΝΙΙΣ;Ι 

Ῥ ΠΟΙΡΟΠῚ ἰπὶ ἴς, 'χιᾶθ ζΟΥΡΙΙ5 οὐπ-᾿ 
ςεγπαπῦ, τι ΤῈ ταϊουτιπι 
δαζεπα ἴα πιοηϊδυῖδως νίχις 
οἄϊο εἰδὶ γ, {τε άπ πιοπε- 

ἢ ΠῸ ἵπαε ποι ψίδοπι ἸΑΠα αἰπηῦ 
ρεοδαῆςε, ΕΠ δι, Ο ἱπῃρογατοῦ,, ἔπε ἄμο, 

ηᾶ6 ἱπάο!ῖς, νι αἴης. Ηος δηῖς Οπῖπος 
ΑἸϊο5 «οπε (6), ΠΑΠῚ αμᾶς αὖ {Π|5 ραῖτατα ἢιο- 
τῖπὶ ἄν πρὶ ̓ιπαϊαίατη ἔλείεπε ςεγίθ. Με] 
τλϊπὶς διιζοπη οὔίαιτι Δάιοἤις {Π05 νίογς, φιοά 
ΩΣ τι ΠΟη [15 το λιττ5. εἰῇ δοπὶ μο- 

: εἢς Ῥεγιογαπιογίης, πὸ Πογεαϊζαγ-, 
ΔΠῚ ΓΕΙῚ Ῥηποίραζαπι οΧΙ Πἰπηςης ες, (δὰ νἱγτ᾽ 
τι5 τ μὰ τ μρος ΣΩΣΩΝ ιᾷ6 Ἀο-᾿ 
τηδο ἴῃ οἰπτατοπη γοσορτας [πητ μα. (Ππιῖτας 
Διο ΠῚ 6Δ6 {|π|.) ΓΑ], ΟἸΠπρογαζοτ, ̓ πιοαϊς» 
φΟοςουῖ ἀεδογενίφοηταγ: ἀἰΒΊοΙΙα οπίπι οἰ, 
Ροραΐμπι δά νἱίαπι νας πποάογάταπη ἤἘη: ἈΠΕ 
τὸ. ϑ86η|πι γεγο ὁρογίος πιραϊοοστίτατο αηί- 
πιοϑ πησιιοτς, ἀρογίς αἰϊα, αἰϊὰ ἀπτοπι νης (δ η- 
τίαηε φηϊάοπι ἐπιοπάσηάο. [ΓΑ Θγίογππι ροΥ- 
τὸ {δγπογαπιηις ἡπὸς ρει πο ραίιβ᾽ (δὶ 44- 

᾿ ἀἰςῖς {πρεγθίαπα [πχυπιιθ το ]ΔΠ1ι15.,. ο05, νῖ 
τλῃῖο ΠιιτΉ 15 [Ἐπείαπῖ ἀΠπιοβαςϊοπεοο, πο πια- 
ἰοτί ἀοπηῖπο (ογαίαπι. Οὐ] {πρέτο!! ατιαπν 
νε ἀε ργαεῇαϊθιις ἀϊσαπηις, «αὶ ἴῃ ῬΓΟυίποΙαΒ 
Ῥτοβαίσαηταγν, οἱ ἅς ἴδ, . 4πὸ5 τὰ Δι ἰτγο 
πηϊτῖς 5, Ορε πη ἐηἰπὶ (Ὡπηροῦ ΠηΔ ΟῚ γαῖα τα 
ἀμὈ 5: ᾿βάάεῖ 115, φυογες ργοαϊηςίαιη ἀρςο- 
Ραγὶ (ὰπε. Ηγιιπὶ ἐπίμπι θ05., 4υϊ σΕΉΠΙ15, 
4185 ἰογεϊππίιγ,, φοςοπηπιοάαι Πμΐ, πλϊτέθη- 
ἄο5 αἷο ̓  ιδηξιίτι [ογ5 Ῥατίτιγ 5. Θγᾶθος ἀο- 
(τος, νὲ ̓ ταθοῖς Ριδοητ5. 11 διζοπι.. 4 ο- 
πιᾶπο Ἰοφιπιπταγ, νὰ δα ἄσπι Ππρια ὅκ νος 
ντςπτθιις. ̓ Ῥυδοῇ 1ητ. Ψπᾶς αἰτεῖ Ππαας ΠΊΏΠ1 
ΐπ τποπτοπῇ γοποηίηζ, ἄἀϊςαη. ππγῖη Ρεῖο- 
Ροπποίο. γοπῶγεγ, «Οταθείας ΡΓδοἀοθας νἱς 
Οἴαεζαα. Πδρμας ἸΡΏΔΓΙΙΒ. ἦν Ἰρίιπι ΟΥαο- 
οἱ γ]|1ο πιοάο ἐπε Πρσεσαης, ἘαΙΠΙΣῚ Ἰρίταγ ἐγαῖ 
Ῥ᾽ογιπιαις, δι [αἹ]εθαταν : απ Πογες φπῖπι ὅς 
ζΟΠ Πογαπι ἴῃ ἰπ4]ς 115 ραγειοῖρες πδο Ππιπι1- 
τὸ ἀϊσοπάο ἐβείοθαης, ργαο ἐπι γεῖας τπαηοί- 
Ρίμπι τγαξξδηε5. Αια, Βιαθοτηῖηῖ, ΟἸπηρογα- 
τοῦ 7 Βοάϊο (πἸοσαπτιηῖ 9 ἴι νέγο ΤῊ αυϊά ἴπ 
πιῤπίοπι παΐῃὶ γεπεγίτ, ΠῸ5 ταγαπὶ ςοπιιοηΐο- 
ΠΉΠ5 ἱπυΐσοπη. Ναης 4πᾶ6 δά το ΠΡ Ο]ἰσαπὶ 
[ρεῶδης οδίτο, ης {δ ἀϊεῖ5 ταὶς οςῖο ρἰυαιιαπι 
Ραγ οἰ ἰπάπ!ροτς νἱ φαγί, 

ὴς 

το τὼ πΝμριένώιι Ρῖο' ἩΑΣῸΣ (οτἰ δίς οθ σιαι Μβ88. 
φυτοτίτατε., ᾿ πο νὰ ἘΠ Ύ. 

ναὶ περὶ ὧν ̓ ἀυτὸς ἐκπέμψεις] ποτιιπι ἀἰζοτίπιοη ἵπ ἱπίευ ρτος- 
υἱποῖαθ ηρόγαδογὶς ΠΟ ργΖϑίογῖας , ὃς ϑέπαλτς ἴτε σορμία-: 
γ8:) 40 Αἰιριιῖο. εἰ εχ Ῥϊοπα ἱπρείπιϊ5 ὅς. ϑιγᾶτ 
θοπε: ἴῃ αποτιπι {Παρ οχ ἀτθίτγιο Ἱπιροτγατοτὶς Ῥγαθῖάες, 

᾿ γ. ἴῃ Πὰς (δπατι5 αἰδίκείο, τι! ο Ῥηὸς- 
Ομ ταῖν ΠΩΣ 

12 πεεὶ τᾶν ̓  κληρωτομένον ἢ ροῇ Αὔρυῆι ἀθίβτοπι, οὖ πιλ" 
αν Ψ»ν 

Γ 
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ὡς βασιλεὺς πρῶτε" τὰ δὲ τῷ σώμωτι, ὡς ἰδιώ.. 
ἘΣ ΔΝ ΤΠΡΝ Ὡ ἴ; ΦΑΨΨ 

τῆς. περὶ δε κυξων, καὶ μέϑης » κοὶ ἐρωτῶν, καὶ 

Π ἀτν; πρὸς τὸ ποιοῦτω “, τί ἄγ σοι 
ἐν, 

Ἀγϑύην: ὅν ᾧασι͵ μὴ. δὲ ἐφ᾽ ἡλικίας ταῦτα 
ἐπαινέσαι. παῖδές εἰσί σοι» βασιλεῦ, δύο, καὶ 

ἡπραῖο, ὡς φασιν. ἄρχε τάτων μάλιςα,, τὰ 

γαὲ ἐκείγοις ἀμαῤτησίαα σὲ δπε διαβάλλει. 
ἔξω δὲ σοι καὶ ἐπειλὴ πρὸς ἀυτὲς, ὥς καὶ πάρᾳ-- 

δώσεις τὴν εἰρχῆν σφίσιν, εἰ μήπε καλοί τε καὶ 

εἰγωϑοὶ μείνωσιν, ἵνα μὴ κληρονομίαν ἡγῶντας 
τῆν ἀρχῆν» ἀλλ᾽ εἰρετῆς ἄϑιλον. ταὶς δὲ ἐμπο- 

λιτευομένας ἡδοναὶς τῇ Ρωμῇ: πολλαὶ δὲ ὥυται ᾿ 

δοκεῖ μοι» ὦ βασιλεῦ, ξυμμέτρως παύειν. χω- 

λεπὸν γοὶρ μεταξωλεῖν δῆμον ἐς τὸ ὐϑιρόως σῶ- 
Φίδ; ὠλλοὼ δεῖ κατ᾽ ὀλίγον ἐμποιεῖν. ῥυϑιμιὸν 
τοῖς γνώμαις » ταὶ μὲν Φανερῶς, τοὶ δὲ ΦΉΜΗ 
διο ἡ ἔῤενον: ἀ τον θύμ τε καὶ δέλων, ἃς κἡὶ 
ἐρχή σοι δίδωσιν, ἐἰγέλωμν Ἐν τρυφὴν. τοσέτῳ 

ταπεινότερον ἀυτὲς ἐθίσαντες κα αν Ν; ὅσῳ μεί-. 
ζονος δεσπότς εἰσί. Γ᾿ ἐ λοιπὸν, λλ᾽ ἢ περὶ τῶν 

ἡγεμόνων εἰπεῖν, οἱ ἐς ταὶ ἔϑγη ἸΝ ϑρῦ ΠῚ 
τ ὧν ἰυτὸς πδέλντο » ὠριφίνδην γώρ πε 
τοῖς ἀρχάς δώσεις: ὠλλοὶ 5: τῶν πληρωσομέ- ' 

' τὸ ἄρχειν. τϑτων γοὶρ τὲς μὲν ὑλιοῦνο 
ρξς τοῖς ἔϑνεσιν, ἃ διέλαχον, Τηδι δεὶν ἡ ἈΡΡΕ 
πεῖν» ὡς ὃ κλῆρος" Ἑλληνίζοντως μὲν Ἑλλήνων ἄ; ἀρ- 
χεῖν» ΡῬωμαΐζοντας δὲ ὁμοῦ λώτηων καὶ ἀὐῤίνο: 

γων. ὅϑεν ᾿ ταῦτ᾽ ἐνεθυμήθην, λέξω. κατὰ 

γων 

τὲς χρόνες, ἃς ἐν Πελοποννήσῳ δητώμην, ἡγεῖτο 

τῆς Ἑλλάδος ὄβοπι ἐκ εἰδως τοὶ Ελλήγων, καὶ 

ἐδ οἱ Ἑλληνές τι ἐκείνῳ πυταν. ἐσφηλεν ὃν 
καὶ λετῖς τὸ πλεῖςα. οἱ γὼρ ξυνεδροί τε καὶ 

κοινωνοὶ τῆς ἐν τοὺς δικαςηρίοις γνώμης ἐκαπή- 

λεῦον τὸς δίκας, διωλαξόντες τὸν ἡ ἵγεμόνα ὥσπερ ΣΟ 

ἀνδράποδον. τοῦτώ ΩΑ βασιλεῦ,πα ἐξη : ν Ἵ γι 
ρον. εἰ δέ τι, καὶ ἔρεραν ἐπὶ νξν ἔλθοι, πά. 

ἢ 

λιν ξυγελευσόμεϑα. γυνὶ δὲ τὰ πρισήκοντα 

᾿ τὴ ἀρχῇ πρᾶτ]ε, μὴ ὠργότερος τοῖς ὑπηκέοις 

δόξῃς. 

ἡμῖν, ἣν . 
ΚΝ τ 

[απ ααπιο βταείοπεπι, ἱ ἵπ ϑεπαίιϑ ργουϊποῖϊο ἐυβημαρ ΗΝ 
τῇ ΡἱΠς, γε πὶ 415 συοαια πιαρ γαταϑ Αἰϊσιιοπηοάο ἂν [π| 

ταῖογίθιις Ομ ἰ πιογδπταγ, ΠΟΙ Πατίϑ [οΠἴςοῖ τ ἴθ τοῖο, εν Ὶ 
ἀϊ ἀατίς 5 τοῦ οἤξητ που ποῖδε, ἀς ααΐδιι5 Γοτεεδαπίαν, ». ἀϊ- 

᾿ Ζεῖπτιϑ οχ Ὀίοης Π16.1.111. Ρ. τος, ἘτἨὶ [ιηε,, 4αϊ ΒοςΙοσο ὁ ἰπ- 
τοΠΠἸρυιπίαν πληρωσόμενοιγ αἰ Πἰαριοπαΐ δ ἐ εἶδ» φυΐ [010 1πι- 
Ρετδτοτῖς ἈΥΘΙτγΟ ἤπε ἰοσῖο πιο θαι ψν, 

13. εἰ δὲ τι ἂς ἴπ' ςοάϊοίθις Ἀπ το Ἰορῖε, Μοκεῖ, 
ψοΐρο τε) Εἰς οἰπ Πὰπὶ 7) μοί ἕτερον σατας 

Βς ο δὲ 



ΡΗΙνοστκατι ΠΕ 

ΟἹ Ἐυφρότη. τᾶς μὸν Νδυγμένος ξυγχω- 

εῶ, ἔφη: [ἢ γὼρ ἂν πλέον. μετὰ δδασκάλων' 

πράτηομε; φιλοσοφίαν ὃ 

λοιπὸν προσειρήσεταιε, τὴν μὲν: ατὰ φύσιν ἐπ ιαῖνν 

βασιλεῦ »τατὶ γάρ 

γει. Ω ἰσπάζε: τὴν δὲ δ εοκ εἶν, φάσκυσεν᾽ ὶ 

ζαραιτα. ἜΣΑΝ θὲ ὄμενοι γας τῷ ϑείς ἘΠ λο ὸ 

εἰγόητω. ἡ ἡμᾶς Εἰ ἡ τὸ ταυτὶ μὲν πρὸς Απολ- 

λώγιον ὠυτῷ ἐλέγετο. Ο ὁ δὲν ἐδὲν ἐπιςραφεὶς. ἐ- 

σπῇήει μετοὶ τῶν ἑωυτξ γνωρίμων», διανύσας τὴν 

σπεδήν" ̓ ὙΠ ελομεΝ δὲ τῷ Ευφράτα ϑρασύτε- 

βόν τι περὶ ἢ ἀυτῆ λεῦεν ». ξυνῆκεν ὁ βασλον, 

Χαὶ δακρμόμοος εἰυτὸν, ἐσκωλεῖτε; ἐν. τὲς δεο- 

βένες τῆς ἀρκῆον “καὶ ἀπολαξέτω ἡ βελὴ τὸ 

ἑαυτῆς σχῆμα“. ὅτω βν δὴ ὁ Ευφράτης ἐλα- 

9ε διωξάλλων ἑαυτόν, καὶ ἡ βάσκανός τε γὰρ τῷ 

βάρει ἀν ὑξριςὴς ἔδοξε , καὶ τὲς λέγες τδξ᾽ 

ἼΣ τῆς δημοκρατίας.» ὃχ ὡς ἐγίγνωσκεν ΤῊ 

κῶς, ἀλλ᾽ ἐς εἰντιλογίαν τῷ Απολλωνίᾳ, δὲ ὼ 

ἊΠ τῆς ἐρχῆς ἐκείνῳ ἐδόκει. ἃ μὴν ΠῈΣ 

εἰυτὸν, ἐδὲ ἐπεδήλε τ τὶ ὀργῆς πρὸς ταῦτα. καὶ 

τὸν ̓ Αἴωνω ἐκ ἐπήνει 6): ξοναράμενον ὠυτῷ τῆς 

ΗΝ ἐὶ μὴν ἐπαύσωτο γράψῃ ἐπίχαρίς τε 

γῶρ τὲς διωλέξεις" ἐδόκει, καὶ τὸς τὴ σπτονς 

τεῖτο" ὥραν τε ἐπεζβαινε τοῖς λέγοις» οἴω οὐ ΝΜ 

τοῖς ἱεροῖς ὠτμξ ἐκπνεῖ. προσῆν δὲ ἀυτῷ καὶ τὸ 

ὠποσιχεδιοίζειν ἄρξω νά τὸν δὲ Απολ-- 

᾿ λώγιον ὁ βασιλεὺς ἐκ ἠγώπα ΠΝ ὠλλε καὶ 

ὑπέκειτο ἀυτῷ, διιόντι μὲν τὰ ἰδέγρο, ̓
 διηγε- 

μένω δὲ τὸν Ἰνδὸν φραώτην, ποτωμὲς τε ἄνα- 

ΑΝ καὶ ϑηρίω, ὑφ᾽ ὧν ἡ τνδικὴ οἰκεῖται, 

δἰ λεενς δὲ καὶ ὁπόσα, οἱ ϑεοὶ περὶ τῆς ορχῆς 

ἐφαινον. ἐξελαύνων δὲ τὴρ Αἰγύπῆμ; ἜΣ Ας 

γῆς τε καὶ γεωξέσης » κοινωνὸν μὲν τῆς ὁδξ τὸν 

Ἀπολλώνιον ἐπαιξίτο; τω ἢ δὲ ἐκ ἐδόκει ταῦτω. Αἰ- 

γυπῆδν τε γὰρ» ὁπόση ἐσὶν, πω ἑωροωυκέγωωι, τοῖς 

τε γυμνοῖς ὄὕπω ̓ ἀφῖχϑαι ἐς λόγον μ μάλα ἐ- 

ὁπεδοκῶς σοζρίω Ἰνδικῇ εὐγτικβῖναι Αἰγυ- 

χ]αν- ἐδὲ νείλε,. ἔφη. "ἔπιον » ὅθεν ἄρ- 

ΟΑΡ. ΧΧΧΥΙΙ. 1 μετὰ διδασκάλων] Πλ᾽οπὶ ὃς ΑΡοΪ- 

Ἰοηῖο ρᾷίριιπι οδεγιαῖς, ΡσῸ πιδοι τὶς. εθ9 ἀρποίςεηβ; νὲ 

της τερᾶς πΊΔ τ Πὶ ΔΏΙΠιι1Π|,) 4110 Ἀρο]οπίμπι ἢ ἊΣ Ῥοῆ 

εχ οὈ]Ίημο ἱπιιβάϊτ. ϑ8ε8. ὅς Ὠΐοπ, Ρβυὶο ρυῇ ὙΦ 

Ἰοπίιπι διδιώσκοωλον ΥΟΟᾶτ. ΣΟΙ͂Σ Ὑϑων 

 ϑεοκλυτῶν φάσκεσαν 1 Ὦ, 6. αὐφηγβίοάπα ν' ᾿ φμ 

ἈΡο]Ἰοπῖ, ἢ τ ἈΚ ΣΝ, 

3. σπεδὴ] ἱπτε!Πρίτυς τρί ΑΡΟΙ]οπί! φαρῖτς. ̓ βιροήίοτευ 
φιοροῆια ἐς τορι] ῖςα 8 ϑετεπάα αἰρυταῖῖο, ΠΝ ἀμ} 

4. ὠπολαβίτω ἡ βελὴ τὸ ἑαντὴς σχῆνια, 7 [οἰ]ῖςοι ἴϑπι8άε- 
ΤΑῦϊ» φυΐθδιις ντεθατις ςοπΕ] τιῖα Ἱπηρεγατου ἡ [οὰ οτήϊης » 

ποπάμηι ἰςοηίξἀογαη:) πρῆϊε δός σχῆμω ἔμιπὶ Βαρεῦας 
βελή, ᾿ 

.}15. εδὲ 

᾿Ἀερυρίαπὶ Επίπη απ |ατα ραίθαῦ (5 ποιάπιπι 

᾽ 
ΟΝ. 7. νατὰ 

αν κω, 

Τ- Ἐμρῆγαῖεβ, τἰς ιν ἰηαΐτ, 115. ΧΧΧΥ͂Ι 
αα6 ρῥγοροίϊτα {ππε.. οΓ. ΟἰΠά εηίπὶ 
αἰ ρο 4 ι4ΠῚ πιδρ!τί ἰχογο ἔαςεγε ροπιῦ 
ῬΗΠΟΙΟρ ἴ4πὶ δι ΠῚ, ΟἸπιρογαίον ν( επὶπὶ 
το Πα μαπὶ οἰ μοα ἀἰξεῖ5 ἀάλπι,) μᾶς ̓ παίιι- 
τὰς ςοπιθηῖςη5 εἴ, ῬΓΟΒᾺ ἃς ἂὲ ς 426 
τὸ ςοπαπιογοία οαπὶ 15 ἰαέϊας., ΘΔ} σδμι6 
Οἱ! ἀς Ῥεο επίπι. ΠΊΜΪΓα ΡΑΓΠΠῚ (8 Ἐπῆρε 
ἰπδηὶ [πλοῦς Π05 ἱπΊρ θηῖ. 
ἄεπι ἴῃ Δροϊ]οπίμπι Ἰρῇ αἴξ, Οἱ 
ποη διτεηάθης, ν ἀςμπλ (Οςἰῖς, 41, 
ςυγίαπι, 0 ὉΪπΙ ΠΕ. (πὶ ἀιεπὶ Ἐμρῆγατος 
δυιάαςίις ποις ἄς. δὸ ἀΐξεγεὶ Ῥᾶγαγει, δάπιοτς- 
ας 14 Ιπιρογάτοτ, ἐοιαε θδς Ἄδεσι 
εἴ. » ἰπαμάς,. ξ08.. . φυίΐδιιοτ εςοῇε εἢ αἄϊγε πιὰ- 
βἰβταζαπι: ἢ ΟΝ τράτι ον {πᾶπὶ ἴαπα 
᾿πάπιας. ϑίςηιε δάθο Επρἢν το { ΠῚ τρίϊ ἴπι- 
Ῥγιάοπίογ ποςυῖς, ἱπυϊάμπι θπίπι Ἱπιροτὰ- 
τοῦ εἱς (δε ἀγαιῖς ργοζάςοπι, ἀγαμε ἀϊίριι- 
ται ΟΠ ΟΠ ΡΙῸ ΡΟΡ ΪατΙ τοῖρυδιίςας ἔοτια, ποα 
Εχδπ μη! (ςπτοητία ᾿η τις, νεγιπὶ γε Αροὶ- 
Ἰοπῖο ςοπιγαάϊςεγοεί ἴῃ 115. ἅπας ἀξ ἱπιρεῆο 
τρίς ἤδίιεγαῖ. Νοπ τάπηθη Π|απὶ ραπίτιι5 το- 
Ῥιιάϊαῦαι, πεαιε Οὗ {{π|γᾶὲ πιοη[γαῦαῖ 4Π|Ρ- 
Ρίατι. Ὀἰοποπη ἀπτοπὶ πο ργοῦαθας αμϊάεπι, 
οΔΙσυ μπι οἷπ5 (ππτοηείας δά ἀοητοπη; ποαιςτα- 
πιεη διπαγο ἀαἤποθαῖ. Τυςιπάτ15 ΘΙ ΠῚ ἐγαῖ ιΠ 
ἀϊπεγοπάο, ἅς, ἃ (οηΐ τἰοπίθιις Δ ΙπεΡαῦ 5 
αἴαιια ἁπποςηΐτατο πόοσι ογδιοπεηι 111π|- 
ἤγαθδαῖ,, χιαίοπα {βῆχας ἴῃ [Δὶς ἰρίγαγε [0- 
Ἰξηξ. Ἐχ τείηρογε δυτεπὶ ετίαπι ἄϊσεγο ορείπις 
πιογταἰίαπι Ροζεγαγ. ΑΡΟΠ]οηΐππινεγο ἱπηρεγὰ- 
ΤΟΥ ποηί (ΟἹ τι ἀππαθατ, [ςἀ Ρίαπο ἐτίδπη Εἰ ΟὉ- 
ΠΟΧίτΙΝ ἐγΑῖ, ψοτο Γᾶ ρογοοηίδητί ἄτας ἀεΡΠγαο- 
τα παγγᾶπτὶ [π40., Ἠϊιπηϊπα [6 πὶ ἀοίςτιθοπεῖ, 
Ὀεἰπαίημις 468 ἰπάϊαπι ̓ποοϊ πῆς, Ῥγαθάϊςοπε 
τὶ ἴτοπὶ απᾶς Τ1] ἀς πιρεῆο Ροιτομάαης. Ας- 
ΒΥΡΙ γεγο τόθιις ἀπ ρος ἰαπὶ ἃς το Πδιιγατίς 
ἀπςεΠατιις Ἱπιροζάτου, Ἰαπετί5 (θςίῃπι ΑροΪ- μ᾿ 
Ἰοπίμπι ΠΡ οὔτε νοϊαΐτ: αἵ αἰΐγον νιπιπι οἱ εἰ. 

εοὐνἐ ταν, 

»Ψ ΎΣ 

κε, κι τ τ ἐς σέο μῶν. 

ΓΝ 

νἱ ας [αἰεῖραῦ 15. πθαιιδ σιπὶ ΒΥΠιποίΟρ 1 Ἐς 
εἴ νογίδτιπη., στη νοΠοπΊςπζεῦ σπρίατταπηθα 
σατη [πὶ ἀλιθον ζοπηράγαγε Αὐσγρτίαπι: 
πραυο ρον ο οἰπαιίοθαῖ, ὉΙΌΙ, ιια ράγτς ἱπιτι- 

Ὡριοῦυ- ἀρχὸν 

Γ ἧνῃν ᾿ ἂν Ν ᾿ 

Π 

ς ἐπίχαρίς τε γὼρ ταῖς διαλέξεις 1 γπάε ὅς Οβεγίοίξοπιες 
ΠΟΡΠΟΙ Πδτι5.) Ρἰμ ΓΑ Διο ΠῚ ἐπ εἰι5 ἀἰσοηάϊ ςῃδγαόξογα ἢ8-- 
Βε5 ἱπῇ. ς. 36. ὅς ἴῃ ὙΊεῖ5 ΘΟρῃϊἤλγιιπι 116. 1. διωλέξεις ἀϊίςιτς. 
[ὰς ἤιπε, δι Ἰεδέίοπε, αιας ΡΒΠο ΟΡ ιὶ μαδεραης, ἢν] πιὶ- 
πὶ δὰ οββοπιαύοπεπι (ΟΠῚ Ῥάτατο. ' 

ΝΡ ἂς αὶ 

ἴξ δε λλιῦψῃς ἢ 7 1Δεπὶ φιοά ἀπιοχελιέφεν, Βιυΐι5 τΑπιοῖ 
νῇις ἔγειεπτίοτ. 

ἧὅ ῦ 

7 διιόντι μὲν τὰὼ ἡ ὠρχαῖα 4υοταπι, ., ΑὙΝΗΝ » τε 
ΟἸ πὶ ΡγιΠΆρογᾶθ., οὐι15 ἜΧΘΠΊΡΙΟ ἱπ 4110 σογροτε ἃ ἔξ ἔλδια, ᾿ 
δζταπι αἰοαις ἫΝ 48 τὴν πομογαῖ, νἱὰ, ζ, 116. 1Π, Φ. 13.) 

νὰ, ὁ 

ἴ8.} 

᾿ 



ΑΡΟΙΚΟΝΙΙ 

δη5 Ἰρίτως Τππρεγάζοῦ πη Ας- 
ἼΠ1 πιράϊεατὶ να ποίτιιπι νε- 

; ᾿ογάαδογοῦ ὃ Ἱππο ρεγ]οιιοπι, 
τοίρᾳπάεθας ἰΠς, ἢ δοδες εἢε ρου διιοταιοτῖς 
ἴρρα ΟΥ, δ ται ρῇ Ὁ ΠΠΟΙΠΙ ΠΟΙ 5, 

Ἰ. θην 

απὶ ἀποῖτ. ᾿ 

} δὲ Ππὸς, (ον βοίς ἴῃ ΤΕ ΠΊΡΙΟ ρογα !ῖ5., ρὲ- 
τοηάϊ πὶ πογὰ {Π1 ρα Ιςο ςορίαπι [οεῖε [πηρε- 

τοῦ. ΠΡ(Ε γεγο τἀ τα ροηταγι5, 446 εὐ- 
δ, ἀϊχιε, πταπογα ΤΠ] ἀαθ15. ὁ [πηρεγὰ- 
τοῦ ὃ οἱ ἦε, ἀεςξπι ππης αυϊάςπη [ταἰεητα) 
τοροπά ᾿( οὐπὶ οπιαπὴ νεποτῖς, ]ιιας Πα- 
Ῥεο οἴπηία. Τιιπι ΑρΟΙ]οηΐτς, πὸ ἰρίτατ, 
[π401ν ΡάΓΓοΓΘ {π|5 ραὰγ οἵδ, Ροτπάςας τΠ6 15) 
πραίιοτξα ἀϊΠΊρατο , γε ἡπας οπτμϊᾶ τηϊΠὶ [πε 
νὰ αἰογπαπά. ϑ94 Ποτιην ῬοσΝΝ . ΟἸπιρε- 
ΤΆΓΟΥ . σΠΓΑΠῚ ΘΟΓΓΟ; ν᾽ ἀθ πεν ΘΠἰ ΠῚ 118 ΟρῚ5 
Βαβξξε: τασπυϑυΐοπιτποη βταθατ Ερηγάζοπι. 
Τρίος, ἢ ἰρίταν, διιάαέτος, αυϊςααία νο]αϊσης, 
Ῥεΐεγα ἹμΠῚξ Ἱπιροταζον. Ἐτιιδοίςεης αὔζεν 
Πίοη, τἐςοπο 65 πα  νΐ,, ἀἸχίς,, νο πὶ, ὁ [πιρε- 
τατο» Ῥιδεσερίογοπι ἀρο οπίμμν, φιοά ςοη- 
τγααίςεγε [ρ] δηϊπηιιη ἱπάπΧ τ ΠΊ, ΟΠΊ Δητοα 
πυπάϊαηι ἀἰἠρυἀτϊοπίς αυϊςαϊαπι 11} οἰπὰ 
20 [Πῖε, Οτο «ΟΠ διιάατο [πηρεγαῖου, ἴδῃ 

ἐλοε!: γ παῖε, Δ 1ρίΟ μος. ῬΕΠΙ, ἰάσας 1 πηρε- 
τσλτιμπη ἰαίη οἴ: τὰ ἀπζόπι τππηογα ρετου. 
“ΤιμηὈίοι, [ΑΠΠθηθ5, ἰπαιῖτ, ἐχ Αραπηθα.. 
εἴ ̓  βϑηΐοαις Βίειγπα . 4πόπΊ, νπα τηθοιπὶ 
ῬΗΠοίορμαζιτα, (ἀσὶ ροιἴςἃ ἃς ΤΠ Πτατῖς νῖτας 

ΟΙΠΟΟΠΠΓΑΙΠΟΓ. Ηπμις αποιϊατα, ρα Παττι τὰγ- 
ἴπι5 ἀρροίογα τγαάδιιης, ταΠεῖα ταϊ βίη ἔλοΐας 
τορο: τοραΐ [΄ ἰρίς φιρημϑ, Μιπι πασπθ» 
[ιαῆς ργατίαιτι ἔς 65, γε νίταπη όπιϊπη {ΠΠπ|π| ε- 
Ῥσοῖο ροηπη: 1] διιζοπ, ντ αδ το. [ νίας- 
τα Ἰἰίσοαῖ, Τῆς [πηροταῖον, ἀὙΠτία, ἱπαιιτ, 
(ΟἸατας εἴἴο: ἀο νεγο εείαπι ἱρῇ, 4ιλς ἀατὶ 
Θπτο τς: (οἸεης, ιοπίαπη τα] οἵδ αιηβηϑ ἅς ρἢΪ- 
Ἰοί(οριιίαο.᾿ Ησος αιάϊτο αὐ Ἐπρηγαγεπις σοη- 
πογτῖξ 5 Οἱ ἀπζεπη σοη(ςγίρτα Ἐρι το] Πιογαῖ, ἄς 
Ἰἰδ'ψιας ορίαδαι. ἘρίΠοίαπα ἴρίταν στα τ, γε 
ΦΌ]ιις ̓ πηρογαῖου ἱερογεῖ, ΨΌΪΘης ΔΌΓΕΠῚ. ἴπι- 
Ῥεγαῖοῦ Ἀροϊ]οπίο. ἀἸσεηἋ! σοπίγα Ἔδηῖ. οὐρα- 
Ποπείῃ ργδεθογθ, σου ΟΠΊΠΙ 15 ερί Ποίαπι - 
Ἱερίς. Ρειογθαιις Ἐπρμιγαζοπιὶ ςοπῆτς ααδο- 

ΟΑΡ. ΧΧΧΨΝΙΠΠ1. ὕ δέκω ἔφη νῦν } (Β πιο! ρθη άα 

δὶς γεὶ τώλαντα νεῖ γ»ἶπαε, εοοῦρ ταίρεαε Ατιῖοαθ Ἰοςο πιὶ- 
πετιι4}15 αὖ ΠΟ στγαῖα Αἰ ταχια Ἀἰιοτοτῖδιις εχ ρεδαητῶτ, γε ΟΧ 
ῬΙωταγοἢο ἴῃ βέμ εἰμσ, 486 εἴ ἰπ Α΄ σγαίογηε ΘΠ(ἦε) ΡΆτεῖν 
Δ όενρι γριίγμαο Ἀτιῖςσας Πγαοίνιαο [πὶ γρίδε,. αμᾶπι [ἀπιπιᾶπι 

ψοςε με χιλίων ως ἴλθρε ποταητγεῖοτοβ, ροῇτα ἈΒ(Ο]μῦο.). 4118. οτ- 
᾿ἀϊπατις εἴας ϑορβιίξατιπι πότατις ΡΙυτάτοθο 1. ς, ἃς ΡΒϊ- 
Ἰοῆτδιο ποίῖγο ραἤ]πι. Ὑε χιλίωι ἰϊαφιις, ἈΡ(Ό]υτΕ χιλίας 

, ᾿δράχακε, . ἴτα δέκα ποίατο δέκα μνᾶς Ῥυμέδι. ἈΡΑΣῚ Πιπιπια εἢ 
366 8115 γρίήίο εἰγιαοῤηγοἶς, Ατ' ἀοπιπι εἰηῖτα ἀϊραϊτ ῦ 
ταιοπιν εἰραῆαπί» αιοὰ οτάϊπατίαπι. ἀν δ δος υ πιργοςάς ΠῚ, 
8. φιιουι δ Ρείματο, Ἂν ἀὐωΝ ποη ὀχούάεγοε, δέκα τάλανϊα 
Ἰρῖταν πτο!!βο » οἱ ουῆιις Ρεριπίδς ἱπιρθηία ἴπ βοίφηη0)) ο- 
Ρ τ βαπι δι Γᾷ πὶ διίαπι εχεγοιῖς Βοίρἢοτὶ ρτὶπς Ἔ. 
γἱς ϑορῃῇ ᾿οἰθπιοις δ 4 ϑιπε ἀυῖοπὶ Χ ταΐσητα 

8 ἰπχία Ε Εὰ, Βογηατάιπι, 

ναῖε (οἰϊάος. Απρὶ. 63 ὝΕΣ εγρο Χὶ ταϊητα εογοραι Απ- 

ΤΥΑΝΕΝΘ158. . 22} 
χεται. ξυνεὶς ἐν ὁ βασιλεὺς ὅτι ἐπ᾽ Αἰϑιοπίαν 

φτελλαί: ἡμῶν δὲ, ἔφη. 5 μεμνήσῃ ; : γῇ Δί δι 

ἐπεν, ̓ ν βασιλεὺς ἀγαϑὸς μένῃς. κωὶ φεαυτῷ 

μνημονεύῃς. 6. 
.- Μ 

ΒΙῸΣ ἘΠ βασιλεὺς ἐ ἐν. τῷ ἱμῶς 

δωρεος ᾿ἐπήγγώλεν ὁ ἀυτῷ δημοσία. ὃ Σ, ὥ- 

σπερ αἰτήσων ; τίνας "δὲ, εἰ εἶπον . ὥ βασιλεῦ, δω- 
Ν ͵ ῃ Υ » ν 

ἡ: δώσεις: δέκα, ἐφ᾽» γῦν᾽', ἀφικομένῳ δὲ ἐς 

τὴν Ρώμην τοἰμὸὶ πάντω. καὶ ὃ ἀπο λωνε. 

ἐκδν» ἔφη» φεδεσϑαί με χρὴ τῶν σῶν ὡς ἐμῶν, 

καὶ μὴ ἡσπαϑῶν. ἀυτὼ νῦν, ὠποκεισόμενώ βόι ἀ-: 
» ἸΕΎΝ, ἔ “», -“ 

ϑούα. ἀλλ᾽ Ἐπυκεαη ΝῚ τέτων, ὦ βασιλεῦ, 

ΔΜ ἐοίκωσι γορ ἀμρμενο ο ἐδείκνυ δὲ ἃ ὡρνᾷ 

τὲς περὶ τὸν Ευφφρά την. ὃ μὲν δὴ ΤΡ Λεως ὁ ἐκέ- 

λευσεν αἰτεῖν ϑαῤῥαντας. ὴ μα ἐλταν δὲ ὁ 
,ὔ ͵ 

Δίων; διάλλωξόν με. βωσιλεῦ, εἶπε, πρὸς Απολ.-. 

λώνιον τὸν διδώσκωλον , ὑπὲρ ὧν ὠντιλέγεϊν ἀυ-. 
» Σ ἌΣ ͵ ᾽ ᾿ -΄᾽ δ » 

τῷ ἔδοζω, μήπω πρότερον ἀντειπὼν τῷ ἀνδρί. 
χὰ Ἢ Ξ Ν πε" υὖς τῶν 
ἐπωινέσας ὃν ὁ βασιλεὺς, χθες » Ξζη, τῶτο ἐγω, 
, " ν Ὲ 7ὔ 3 ᾽ Ψ ἘΝ Ν »-“ 
ητήσο» καὶ ὑπώρχϑει" ὥλλ αἰτεῖ ὑπερ θώρεῶς͵ 

καὶ ὁ Δίων, Λασϑένης. ἔφη: ε ἔςι μὲν ἐξ Απα- 

μείας; τῆς ἐν τῷ ἢ ἔϑναι, ἡ φιλο οζρῶν 

δὲ μοι ἀΑΝ μὰς ἠροίσιϑη καὶ σρώτιωτῳ βίς. 
»“᾿ ΕΣ η ν »" ᾽ 

τῷτον, ἐπειδῇ τρίξωνος Πάλιν ἐρᾶν ᾧεσιν, ἄνες 

τῆς σρωτείως" δεῖται δὲ ἐυτὸς ταῦτα. χωρ,ῇ δὲ 
ΠΡΗ͂Σς ᾿ 3 - . ἈΠ  Ύ, δ, Ἴ ᾿Ν τὴν 
ἐμοὶ μὲν ὠποζῆνωςκ ἀὐτον ἀνόρο, ὠγώϑοὸν, ἐκεί-. 

»" ε ͵) ΄ Υ ᾿ 

γῳ δὲ ζῆν ὡς βέλεται. ἀνείσϑω, εφη. δίδωμι δὲ 
μ' τά Ν Ν »ν » μὲ ͵ 4 » δ ΄ 7 

ἀυτῷ καὶ τὰ τῶν ἐσρωτευμένων ἧ, ἐπειθή σοφίας 
,,κ Ν “" Νω- νὴ ΨΩ δ ν γῶν, " 
ἐρᾷ καὶ σξ. μετα ἔξ ἐς μὰ Ευφρώτὴν ἐπε- 

ὁ ...Δν0 ΤᾺ 
σράζξη" τῷ δὲ ἐπιςολὴ ξυνετετώκτο περὶ ὧν ἥτει. 

( ν ν᾽ Ν τὰ δ ς ΄ 
τῆν μὲν δὴ ἐπισολήν ὥρεγεν» ὡς ὠνοωγνωσομένῳ 

᾽ , Ν εὴ -“ 
καϑ' ἑαυτόν. βεληϑεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς παρωδξ-. 

μ » ἁ Ἂ ,, ἢ “ ᾽ν.) 
γαΐ τινω τῷ Απολλωγίῳ κοωτ᾽ υτᾷ λόγον, ἀἐἶνε- 

γω δημοσία πᾶριν. αἰτῶν δὲ ἐφαίνετο ἐν, ἐν 
4 [γώ ͵ Π' ν ν᾽ ι κήγες 

εν 

Εἰἰοὶ 82:ο), 4 Ποη ποη πη τι] τοῖο Ἰοφοῃϊπιίςος η0- 

ἤτος Πιρογαηε, 
2 Βιϑυνω ] ἱπ πιᾶτᾷ, οδίογιαταῖ Μοτοῖ ας ̓Βιϑυνῶν φιοῖν 

ἄδπι παῦεσε, 
3 τρίξῳνος ] ἢν 6, Ῥῤηοίθ, ὀρῥῖπε, ε[ξ δηΐπι ὙῊΝἥἤ ΡΒ οί. 

Ῥβογμῃι ΒΘ θίτης, ντ χλάώμυς ΠΗΠ1τῸ ΠῚ, 

δ τὰ τ τῶν ἐφσρωτευμένων 1 Βᾶες 048.) ΨΕΔ]14 ἱπηιπΊοτα 
τὸ Ἱπτετργοιίθιις ποη [ς ϊεσα  Ἰητο !εξα, πιδηϊξα-: 
βαπι, Π το ἐρρατευωένες ΕΘ] Σ εἴς, φυΐδις φοπιπιοάα ἐπΊε-- 

{{|πῖας ροΙΕ Ἰυβαπι πιϊ Ποποπι σοποεάεθαητι ἐπι 
ἀρτί; ρατιϊπὶ Ῥεσιυπίᾳ, νε εχ ΠΠΈοτῖῖς Ἀοπιδηΐο, πες 
Ἑυετς. ἐν, δ Αὐραβοι τεῆς ιοπε ΠΡ, ΕΥ, μὴ τη: τβοτοτίδῃ ον 

τίς ἀν 
οἶδ ἂ πκὶ ς εἰτγᾶ ςΟΙ ἠς 
πύοτηπι εχϑυδιογατὶ ἀρυά ϑιρίοπ, Αὐυρυῇ 



“34 ᾿π  Ὁ δι τα 
ἐλ τὼ δὲ ἑτέροις. καὶ τῶν ἡμεὴν αἱ μὲν 

ΧΡ τα; ἦσαν οἱ δὲὺύ ὑπὲρ ΤΜΡΤΟΝ . γελά- 

σωξ εν ὁ Απολλώνιος, εἶτω ὑπὲρ ΜΡ τίας; 

ἔφη: ξυνεδύλευες ̓ προ τῳ, ΔΨ οἰτήσειν 

βασιλέω: ἡτ μὲν. δὴ τῆς διαφορᾶς, ἣ Αποωλω-. 

γίῳ τε καὶ Εὐζρράζτι ἐγένετο» τοιάδε ξυρον. 

δεῦς δὲτῷ ἜΣ ΝΣ ΑἸ ΤΩΝ ὠλ- 
͵ ᾽ ᾿ ͵ δἰ ταν , Ν.» 

λήλων ἐς τὸ φανερόν. ὁ μὲν Ἑυῷρώτης ζυν ἐρ- 
»“Ἢ ν “ [μ ν᾿ 

ἢ τε καὶ λοιδορίρες, ὁδ ὧν Φιλοσόζφως καὶ ζ 
- ἴ - εἶ ῃ 
ἐλέγχω μᾶλλον. ἑπόσώ μὲν δὴ Ευῷρώτε κοτή- 

ῃ εν Δ , “ 

όρηκεν, ὧδ᾽ πώρὼ τὸ πρέπον ζιλοσοζδία, προτ- 
᾿ " ν ΑΝ ἠπτ τιν ᾿ 
τόνος. ἐζεσιν Λπολλωνίς ἐν τ: ἐκ τῶν προς 

ἐυτὸν ἐπισολῶν᾽ ̓ τῆι γάρ: ἐμοὶ δὲ οἰφεκτέω 

τ ἀνδρός. ΕΙ γῶρ ἐκεῖνον διοξ ἄλλοιν πρεϑέι "ῇν 9 

εἰλλοὶ παράδξνειι “οὐ Απολλωγίς [βίοὗ τοῖς μήπω 

5» Ν » ͵ ͵ 

εἰδόσι. τὸ ὑέν. τοι περὶ τϑ ξύλ λεγόμενον, λεγε- 
᾿ 3 5 ΣῊΝ , 

τῶι δὲ ἐπανωτείνασϑιαι μὲν ἀυτὸν διαλεγομέ- 
-»" ,ὕ Ν ͵ ὮΞ ε Ν 

νῷ τῷ Απολλωνίῳ, μὴ κωϑικέσιϑοε δὲν οἱ μὲν 

ι Αι 

“δι ὃν 

᾿Πολλοὶ δεινότητι τῷ πεπληξομένε 

θτν ἐγῳ δὲ! λυγισμῷ τξ τὰ“. 

ἐγένετο κρείτίων ὀργῆς.» γεγικηκυίοως ἤδη. 
Π 

“ Ά « ,ὔ -“ 

Η δὲ τῷ Δίωνος Φιλοσοφίω ῥητοδικωτερω τῷ 
. ᾿ ΔΊΣ τῶν 

᾿Απολλωνίῳ ἐφωΐνετο, καὶ ἐς τὸ ἐυζρωϊνον κα- 
7 “ Ὡ ἣ δὴν τε 5 ἢ 

τεσκευασ μεν μώλλον. 6.3: εν Ἱορ, Ὁ. μένος αὐτὸν 

᾽ » ͵ -“ ἈΝ “ ͵ 
«““Φησιν. αὐλῷ καὶ λύρωμῶλλον ἢ λόγῳ 9ελ- 

ΝΜ “Ὕ" “ ᾿ ΄ Ω “ 
“γε-. καὶ πολλώχξ τῶν πρὸς Διωγὼ ἐπιφολων 

᾿ ᾿ ἐν " 
ἐπιπλῆτηει τῇ δημωγωγίφ ταύτῃ. 

ὼ : Το 

) δὲ μὴ ἐφικέσϑιαι ὠυτὲν παρὸ τὸν βασι- 

᾿ἰλέα" ἔτι δὲ μὴ ξυγγενέσϑαι οἱ μετὼ τὴν Αἰγυ- 

“π7ον. καί τοι κωλξντι, κοὶ πλοῖφώ ὑπὲρ τέτων 

γράφοντι, ὁπόθεν ζυνέξη . δηλῶσαι βέλομοι. 

Νέρων ἐλευθέραν ἘΏΝ τὴν Ἑλλάδω", σωζρο- 

᾿ ἄν 

᾿ 

γ8 ΡῈ ΥΙΤᾺ Το βθ μα, 
ἄαπι δῖ, ΑἸ1ἰς οὔϊαπι Πποηη 
το Α]α ρεςσιιπἰαθ ογαητ, αἸϊὰ Ρ 
ἀϊ5 ᾿πἰεγπιεηζια. ΒΙάο 5 Ἰσὶ 
ἴτας γεγο, ἱπαιίεθαῖ, ΡΓῸ ἀμθρὶ ν᾽ 
(6 ἔογπΊα ᾿Ιδηξοπηαπὶ ΑἸΧΙΠΙ:, ἕαηία πγαπογᾶ 
δ ἱπιρεγαίογα ρει ΓΠγῈ5 ὃ Δεαας. [πηξ 
αυϊάςξηι, απδε ἀξ ἀϊῃιαῖο,, μισὰ ! ἱπτοῦ Ἄρονυαι 
Ἰοπίππι ὧς Ἐδρμγαζοπὶ ΟΧΓΙΓΙΓ » ἱπυεπῖ., 

{" ἐχ Λοργρίο δῖοι ἀπ ςεπηῆοι [πιρὲ- ΟΥΧΧΙΧ., 
ΤαῖΟΥ,) ἀροτῖα (6 ἱπΕ]ςΓ 6 ΠῚ ἀρρτοῇη. ἱππί, Εὰ- 
ΡἬγαῖας αυϊάοπη! ἵγὰς ὨΠ1] Ρατοθης ἀγξοπιυμηῖο, ̓ 
ΑΡΟΙ]Οπίμ5 ν] οἰ ΠΠπι πιασὶς νὰ ΡΠΠ]Ο Όρμυπι ἄθε, 
ζεῖ, ἀτή γα ΠΟ μῖθιι5 οιιηι γοάαγσιοῃς. Οὐδ 
δ 0) ἵν ὦν τορτο με πάοτῖε, νὰ αἴας ἐχ 

ΡΠ ΠΟίΟρ μίας ἐϊσηίζατε ποῃ ξαρότοῦ, ἐχ ἰρίο 
ΑΡρο]]οηῖο ἀἰξοτα ἕο, » ξηρες δὰ ἘπρΠγα- 
τεπῖ ἜρΡ᾿ 0115. Ρίατες «ήρρεῖ {πητ, Νεμέαν. 
6 ΠῚ. τριπτς ἣΐ 16 νιγ εῇ Βααίοηάιις, ποι ἀϊπππῃ 
ΘηΪπῈ νἰταρέγαγα τΆ]Πΐ ΡΓΟΡΟΙΪ Ἰαμῆ, (εὰ Αροῖϊ- 
ἸοΩΙΪ ν]τα τη 115.) 411 Θα πη δμτοα ρῃσταδαηῖ, εχ- 
Ππθεγα. [ἀ αὔζθπλ, ἡποά ἦς Ἰίσποὶ ἀἰϊοῖτις 
(ςοπῆϊαι πεπῖρε Ἐπρηγαϊθι Αροϊοπίο, ἀππ 
ἀϊριιατοε, Π]Π4 ἱπεεηεαυηα, αἰπηίτίοτς τὰ- 
πλεη ποῃ εΠὉ δυἤηπη.) ἰά αυιϊάοπη Ρἰεγίσας 1- 
115 48] ἐροῖςθαταγτηθιιιηι ΔΙΓΟΥΙΓαΓΙ : ἄρο δ11- 
τοπι ται οηὶ οἴπ5) Ρίαραια πὐπαδαταγ, αὐ- 
(ζεῖθο, μα ἵγα, πᾶς ἰάπι ΡέΠΟ υἱςόγαζ , ἴπρο- 
ΤΊΟΥ ἘΧΠΕ. 

Ἧ ἐδε υομεὶ νο-- 

1} ως δυιτοια ΡΗ ΠΟ ΟΡ ἴα πτασὶβ, απ ΡαΓ Οαρ. ΧΙ,. 
εἴϊει, γπειογίςα Αρο]]οηΐο νἱἀεραζαγ, ατημε δα 
φυιάϊοπείιπι νοἰπρίαζεπὶ ΠΛ. 5 οςοιηθιοάατα. 
Οὐατη ΟὉ το ΠῚ Εἰ1Π} οουτίρίςης τα αἰτ: δὀδχ, 
ξ5᾽ γα ρολάμσ., 2,47): ογάζίομο [ Πουλΐπ65 ] Γ᾿ 
γηΐςο. Ἐτ (ΔΕ ρεῚ π ἐρι {0115 αὐ Πίοηοπι 1145 
δὰ ΡΟρῃΐμπι Ρ μα οΓα5 τοργοποπάϊςς 

υοὐ 38 [πτροτατογοπη αυζοπη πο Περγοίε- Οᾶρ. ΧΊΙν, 
ἑζυς ΑρΟΪἸοπ 5, ποατια ουιηῚ [ΡΟ ἀπηρίπις ΡΟ. 
ςΟἸ]ο΄μία ἴῃ Ασρυρτο {{τ φοπιοτίᾶτι5) 60 1ἰ- 
φεῦ ἱπυίταητο 1 παι . ζΟπιρΙυτείχις {πέδγας 
ΡΙΟρτογοα Ὥς τά πα Γέλα ἀξ σαί. 

{τὸ ἀρότίαη. Νίεγο Ογαβςίαπι ΠΠρογταῖς ἀοπα- 
πδΊαῦ. δ, χὺς ἀον ρα ἐμε θΣ (1 τππογα5 

ἡ ς χεήμωτα ] { πο Μϑ88:: οὔἶτί οπιπθ5.», ὅς Μοζεῖ!ι ποαις» 

. ΠΟΠΗΜΠ1, φυαπιοτοπι πόη ἀιθίταιι! ῥγαοξετγε εἰ, χυοά 

εἰν ἴῃ οὐϊτῖδ χριμώτων» [δηΐπ ετἰαπὶ Ἰὰ Ροδυϊδητο. 

6 αἱ δὲ ὑπὲρ » χεημώτων 1 ἸπΙογρῦθτοϑ ρτίθυεβ νοτῖπητ: 4ἰ}- 
4μῖα εἰϊα ἰὰρεγ ρεεμρῖας. τ (ἐλῖὰ5 ἤξ) αἰϊυϊ ρεσιηία 
Τρδῖυ5 εὐπὶ ΡοαΙΠν, ψεπιπι ἀιυδῖτο εἰπὶ εἴϊε ΒοΙἕς Ρτδερο- 
Πήουϊβ ὑπὲρ οπὶ σεπϊτῖιο ἢ επίβοατωπι, 

σαΡ. Χ ΧΧ Ἷ ΡΣ ΝΕῚ πρὸς ξυτὸν ἐπιςολῶν] φιοσιιπι ραγ5 

ἽΠΙΕΓ σεῖογαϑ Ἀρο]]οπῖϊ, Βαΐς νίτας οἷτια Πιδιεξϊα ἐχ δἰ δεῖαν. 

2. ἐντὸν 1 τούιο {δ Βαθεγε Ἰεδεϊοποπι, Ρὗϊιο, τεβέγε 
4ς χὰ Ἐπιρβιγάτοπι Ῥτοποπιοπ ταϊλάμαπι, ΜΒ, θεν ' 
ϑόθδητς ὠυτῷ. Ἢ ΓΦ 

3. δ ΠΗ ἘΠ ἀροιοονθν τ ες 
ἴτα δυφηῖς αυϑιηαθαιο ταυζοτίτας ἅτις 5ταὶ τπηᾶρῃϊ 
Ὑἰτὶ Ἱππία α ΠῚ δεν 
δδενότητω πιϊῖτοπι ΟἸπη τί ςαπι ἀοιοτγι! Πὲς ντ Ἰητεγῆςεγε θμπα, 
ποπ ἀιιάοτοῖ, οὶ ἢτέδξο ἴαπὶ οἴλαϊο ἢ ομπὶ χη ποτ) ἀρυὰ 
ζοπίρτογοα ἈσπιδπΟ5 ἰεβίπηιι, . 

ᾷ 

65. Ὁ ταϊιζητο. ἀπεγεαῖ : πο Μασ. 

"4. ἐγὼ Δ κασμν Τλιάπος ὡς ε; Ἐπρηγαιῖβ. Ν πι- 
Ῥε πιοάοιε ἂς ἀπο τ ΟΕ 5 ποη, ἐχίβυ8 δριὰ πδππα]- 
Ἰοβ διισογίταϑ » νὰ ΤῊ οὗ Γαδ ΠῚι15, ῬΒΠοΒ βίας ἔξπεῖτ: 
πὸ ἴῃ Ἰαῃϑεηῖ Θἴπ|5). απ ταγρ τυ ἀπ ἐπι 
γεγίοσα απ, ι 

6ΩΑΡ. χιρι ο ἡτορικωτίφα 1 νἱάς 4ε Ὁἱοηὶ ̓ς Βαγαξὶ 
ΤΟΊ: .23.. , πῆ ᾿ εν 

2. ἀνλῷ χρὰ λύρᾳ μῶλλον] ἢς ἸῬανίυς εἰοαιδπεῖα, οτίαΠΊ 4Π- 
δ, "Αὐίφαοία ΟἰἱἀἸοΥι δ ε5 πίποὶ ἀοτδι5 τητυξηιπι, χωλ- 

᾿Ἂ ὠλωλόξφοντι ΠΟΠΊρΑΓΑΓ» Δ11Γ65 8 ΠἸ ςἸ πεῖ 
ἡ Μεθ δυΐοπη ἢ, αυΐρυς Ὠϊο- 

ΠΩΠῚ ἐτριεεηαι ρος, ἠνεὸτο τῇ, ΕἸΣ, 

Ἀν 
ὍΑΡ; δ. ΔΕ, Το Νέρων, ἐλευϑέρων ἀφῇ ν Ἑλλάδα] νἱ 4, 

ῬΙατΑτοΗ. 1π ΕἸαπιΐη. Ρ.376. Τ1ο 11. 1,ΧΠΠ. ρὲ γε. ῬΙΙηῆις Η.- 
ΝΕΙ͂Ν, το. διιδεοπίιδ. "ὦ νῶν ς.24. Ῥαυΐαπιαβ ἴῃ Αομαϊοὶς τα 
17: Ἐλδιπι 4 ΑνΟ, ὅγε ομαιλιάος Ογδεςίας Νοτο οθίτοτ. 

ψ [εγ- 

δ" Σ 
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4 

ἂν 

εν 4 

Ι ὑϑλνς «ὗτ4:. ᾿ ε": τ ΘΝ ΤΩ 

, τος. ̓αἡ πιογος 
μι 

ξεγγεπξ ι 
'Ατῆςος ογιοίαπο. ᾿οπιηίηϊιε τε- 
Βοτγείςοδαῃ δι ζοἱεπτ- 
τἴθα5.. ὍΝ, ὁπὶ Θγαοοίαθο οὔ- 

ΠῈΣ νΕτῸ ἱπμπας νοπίοπς δὰ 
τη ΠῚ Ῥιδοτοχέα, Αἰϊογαιτ- 

Ἧς ̓  ἍΔΕ τη ̓ ποη  ππογοδαητιι. 
δες ἴσ ἰσίτας πο ἰ ΠΣ 7. 4] σα ρατοῦφη- 

ται ΠΝ σε Ἀροϊοιῖο ΥἹ ἀρ θδηταγ Πιαρὶς 
ΔΠῚς αὶ : Ὑβοιτοῖ ΤᾺ ἸΠΊβ ΟΠ ̓πάοἱος, Ομα- 
Ργορτῶγ ορὶ ΠΟ ]α  μαϊαβηοαι ἀά υρον Ως 

ἐν ἢ ; 
“ροϊινιϊε ἢ γεοίβαίζονο Γρεγογ,ς 

δαίμέοηο, 

Οτδοείαην γοάθριὶ ἰλτδτυίτα ἴ, νὰ ἔλπια 
ςεἢ, δ εῦχο «Πα μά τα Βαδεγο ἃ ἐρέτης εχιῆι- 
τΊᾶ5: αἴ Νόγοπο το ἔλϑηπι εΠδ ἀοτουίογοπη ποη 
(ξπεῖβ. . Νεγο οπίπι, σαπη [ἃ Παθογοι, αἴρεγπα- 
τὰ πτ, ΨΑ]ς, 

Ψ ὁ Εἰαόρ.. 

Αἄεο ἀγδεεὶς ἱπβοηΐας {αὶ ἢσ, νὰ Πδθγος 
1ῃ (δγαϊτατοι γεάθρογιβ, αι πιρὰ ςοπιυιεγίὰ- 
τίοπο Ἰἰμαϊροϑῦ, αὶς, 

Ἢ ἀν ἫΝ 
; “Εἰ. 

’ Ἰλιάδηβ Νεγο Οὕδοςος [Ιδογαιῖς - τὰ δ0- 
ἜΝ 7 ϑθ6ῃ5 (δηῖο, ἢ ἴῃ [ἀγαίζατοπι 605 γεάερ!ι. 
ψαϊα τ᾿ 

Αἴας Ππαος αυϊάοπη μπε, αμπαθ Ψεί(ραίϊα- 
απ ΑΡΟΙ ΠΟ Ϊο ἱπα [πὶ ἐξα αθις,, Αυαιοὴς 
ταύλθη ᾿ρίπππι θεπε Γαι προ σα ΠῚ τη. ςοΓογὶ5 
ΟΥΠΏΙΌι15 Δ Π1} τὐρίημτο, ποι Οδΐξετο ἰλόταγις 
εἴ, ἃ ίαῇ Πδὶ ἱρῇ ἱ μιάρηιπι αἰϊαιιοά ἐπιο- 
Ἰμπλοπαιπι εο αβδιπρῖο, ιά ΔΕ Πἰπιδαῖτ, 

τοῦ Πηίγαπα ΔΌΓΕΠΊ, Ἰλοργρ ΤΆΡΝ 
Ῥαΐτατα, ὧς {π4 ἢ. Ιβοπεπὶ ππαηνις ἔλέτιιπὶ 
ἴογο,, γε υτὶ σαπαπι, ἸΟΠΠΟΠΊΟ ἀπσοθατ. 1]- 
Ιεχὰς ΠΟῸΠ πιοάο ἀπο] Ια τὶ (Οἱεθαε,. [ξἀ 
οὐϊσαπαπο ἀρργορίπαιιδητὶ «ἡ ὅπη. ν ; 
πε 1|6 ρογιασαθαζαγ, ἌΡΤΟ 
το ἱπϑτοαὶ 

τὲ μὴ πάλας [: 

δυπιῖς ποηάπιπι Πιδ. ἴ5. ΕΣ ΒΟΟΣ τα αἰΠη τὶς. 
[8πινετο, τοίείτυτα ἤητο] οπιπΐθεις. Ἰίθετιατο. » ἅπιῖςε Οπῖπες 

" «οπίρίταραπε, Ιά μαθοία ΠΕΠ ΙΔΠῚ ̓ ς οδύροται, Ὁ 
3. ἀφείλετο ἀυτ᾽ πιοπηϊπῖς εἰυίαεπι τεὶ Ευ(οδία5 ἱπ 

νοΥΡΝΝΙ μέρ γα ὲ Ῥαι ἀπρὰ ἴπ ἐπῶν" Δ.» ; 

΄' ει τ 

; τας πιαίογῖ 
ἵπ|ν 864 εο τάπιοπ Γείρα[[ᾳ» 

᾿δυδι, ἤιρεγαγε ἰαπὶ ΧΑ Νεπυτοαβίδε 
αδείδὴ τεάάοτς ἔγυἶγα Ια θοταιιετᾶξ, 

ΤΥΑΝΕΝΘΊ15. 2: 
γέσερόν τι ἑαυτῇ γνές" καὶ ἐπανῆλθον αἱ πέλεις 

ἐς ἤθη Δὼρμκὼ καὶ Ατ]ικώ, πάντα τε ἐνήξησε 

ξὺν ἑμονοίᾳ τῶν πόλεων, ὃ μὴ πάλωι ἡ Ἑλλὼς 

εἰχέν᾽. Ουεσπασίανὸς δὲ, ὠφικόμενος, ἀφείλετο 

ἀυτὴν τϑτο᾽, ξώσεις προραλλόμενος, καὶ ἀἄγλωώ, ἡ 

ὕπω τῆς ἐπὶ τοσόνδε ὀργῆς. ταῦτ᾽ ἕν καὶ μόνον. 

τοῖς παίϑϑσιν, ὠλλὼ καὶ τῷ Απολλωνίῳ ἀικῖς 

τερώ τῷ τῆς βασιλείας ̓  Ἴϑες ἔδοξεν". ἀϑενἐ ἐπέ- 

φελε, τῷ Ὁ βασιλεῖ ὧδε. 

᾿Απολλώνιος Οὐεσπασιανῷ; βασιλεῖ ̓ 

χαίρειν. 

Ἐδωλώσω τὴν Ἑλλάδω., ὥς φώσι, καὶ πλέον 

μὲν οἴει τὶ ἔχειν Ξέρξε - λέληθας δὲ ἐλάτ]ω ἔχων 

Νέρωνος ἡ. Νέρων γῶρ; ἔχων, ἀυτὸ πωρῃτήσατο. ᾿ 

Ἐῤῥῶσο. ᾿ 

Τῷ ἀυτῷ. 

Αἰοσελ ον ὅτω Ξε Ἑλλήνας, ὡς δολξ. 

σϑι ἀυτὲς, ἐλευϑέρες ὁ ἀντ » τί ἐμ ξυνόντος 

δέῃ; Εῤῥωσο. 

Τῷ ἀυτῷ: 

Νέρων τὲς Ἑλλῆνας παίζων" ἠλευϑέρωσε' σὺ 

δὲ ἀυτὲς σπεδοώζων ὃ ἐδολώσω. Ἐῤῥωσο. 

τὼ μὲν ἐν διωξαλόντω Οεσπασιανὸν Απολ.. 

λωνίῳ τοιώδε ἐγένετο. ὠκέων δ᾽ ὠυτὸν ξυ διατι- 

ϑέμενον τὴν μεταταῦτω ἀρχὴν πᾶσαν, ἐκ εἰφα- 

νῆς ἣν χαίρων , καὶ ἡγέμενος ἀυτῷ τι ὠγοωϑὸν 

πράτ]εσιϑ α!. ΝΗ 

Οὐ μὴν Απολλωνίᾳ κεῤκεῖνο ἐν Αἰγύπῳ 
“ ἰδ τὰν δα, «“- 

ἔδοξε. λέοντ ἵμερον᾽ ἀπὸ ῥυτῆρος ἡγέ τις, ὥσ-- 
ἔ ) ΝΥ ὔ ΝΣ ᾽», ΝΥ 

περ κὔνω. ὃ δὲν αὶ μόνον τὸν νετιις γκώλλεν» 
«μὰ 

ὠλλε καὶ ὅς τις δα εγλεν, καὶ ἤγειρε ἈΝ 

ΤΕΣ τῶν πόλεων, τὼ δὲ καὶ ἐς τὰ ἱ 

ὑπὸ τῷ καϑαρὸς εἶναι. ε Ὑ5} τὸ τῶν ϑυομένων 
αἷμα ἀνελιχμῶτο, ἐδ ἐπὶ τὰ δειρόμενά τε καὶ 

ὩΣ 
ἰδοῦ ἰδ] εἰππὶ οἴοπάϊτ, Χογχεπὶ δεπη  Ατιπὶ εηπῆ, ΒΕυΝΝς 
τοίαπι Ἀερεῆι, νεῖ ροτίτι5 ἔμρτα εὐπὶ [εξ Ἀττο ἢ! οητεπι, ἱπέτα ΝΝ 
ξοεα πε. ὃς οδ ςοεπηπι πιοπῆτι (οτίςπι ἀεἴϊςΐ : Νέγο- ἡ δὴν 
τῖς ΠΕΠΊΡΟ; οἰΠτι5 σεπογοία Πιᾶρὶ5 6 υᾶπι Ὑ οἰρααπι, 
Βεγα τας, γε φυΐ 7, αιοὰ ἰαδάϊτον, » ουπτ τη Ροτείατε Οταεςίαιπι 
Βαθεγοῖ, {1δετίατο θαπὶ ἀοπαιιοτίς, Ψπάς ράᾶτοῖ Τὐἰδοττίπιαπι 
ΡΑτῖζεγ ἀτητε δοογ ἢ Ππιᾶπὶ μᾶποςς εΠδ τϑργομεπἤοπεα ἔχϑι, 

7 παίζων] πεπιρε ἀμιπι!υάος Ογαεςῖας οδίτευ Νοτο, 1δ 
ἴδῖεπι εἰ γε[τῖτ, νἱ 4. ποτ. ̓. δὰ πος ζᾶρ. Ὑ, Ν᾽ δι 

8 σπεδώζων»  νεἰραπαηιιπι, 4υιΐ οφη ο ΟΠΊΩΣ1 ρεδαῖ, 
Ε Π[ο πιαὶς ἀε Οταθοῖα πιογεγὶ, ἀς φυὰ ἐμάοῃάο δὲπε ππε- 
τιδγας ΝΈΓΟ., ἄερτο ἔετί Ἀρο]οηΐα. 
ΟΑ δ, ΧΕΤΕ ὦ λέοντα ἵμερον} Βης τοίλπι ὙΖεῖζες τε- 

Ρετῖς μἰποτίαηι Ομ]. ν,9. τ 

ἡχί ἘΓ “Ἔα. 
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ῥαχιζόμενα τῶν ἱερείων ἥγεν δ ΜΛ βέταιᾳ 

δήγετο, καὶ ἄρτοις, καὶ τραγήμάσιο. καὶ ἀρεῖ 

τοῖς ἐφ) οἷς." ἐντυχεῖν δὲ ἦν ἀυτῷ κοὼ οἶνον πί- 

ογοντι.» μή μεϑιςαμένῳ τῷ ἠϑεον. ἀὐγελϑὸς δὲ. 

τῷ Απολλωνίῳ, κωϑημένω ἐς τὸ διρὸνς τοῖς τε, 

νὼ ἀἰυτῶ προσεκνυζᾶτο. καὶ ἐλιπάρει πω- 

ρὼ 1 πάντας ἀνθεῆιμς. ὡς μὲν οἱ πολλοὶ ον-- 

τον μισϑῶ ὃ ἐνεκού- ὃ ̓ ς Απολλώνιος» δεῖταί μδ, 

ΡΉΤΨΟΙΒ ῬΑ ὈῈ, ὦ, Ὁ 

ν᾿ 

Ἐν , ὁ λέων, ἐβ Δ δ ὑμᾶς ἀτρώνρώπε ψυ- ἢ 

χῆν ἔχοι. ἔςι τοίνυν Αἰβασιον ὍΝ ὃ βασιλεὺς, Ἶ 

Αἰγύπ]ε- περὶ τὸν "Σωνδὴν νομόγ" , ἐπεὶ δ᾽ ἥκεσεν 

ὃ λέων τωῦτω, ἐνεθρυχήσωτο ἐλεεινὸν καὶ 9η- 

γῶδες ες» Κοὶ Ὑς ξυνοιλάσας, δίκρυα εἢ ἢ 

καταψῶν ἡ ὃν ἀυτὸν ὁ Ἀπολλώνιος, δοκεῖ, ἔφη; 

πέμπειν τὸν λέοντω ἐς Λεοντόπολιν" , ἰνοκεισό--. 

μένον τῷ ἱερῷ. βασιλία γε ἐς τὸ βασιλικώτα- 

τον τῶν ϑηρίων ἩΡΡΑΙ ΤΟ ΕΤΝ ἐκ οξιῶ ὠγείς 

θεῖν "Ὁ εΥ̓Υ τα τὲς π]ωχὲς τῶν να) ρώπων. 

ἍΠ γις. 45.. ἢ 

ῃ ὦ τος, {4 
» ἃς ρᾶπο ς δία, ὅς 19. 
Ν Σ ϑεων 

φιδηι ες προνως ἁποῦ 
ἄεπι 4]! πα αὐ εο. νὲ ΡΙογοσαπηι ὙῸῸ 
(ξπεθηχία, ΠΝ ̓Ἀροϊίοηλις ΔΌΓΘΠΊ, ὁρε 
πιρὰ ἱπάϊρος, αἰχίς, ἢἰς Ἰδο, νὲ οἀοςοαπη" ΩΣ 
οὐϊμπαπὶ ἢ ἰηὶς φηϊπιλαν ̓μα 
τοῦ Απηδῇς  ἌΘΡΥΡ 
ἐντρανι Ὁ, γεγο ἢδες Δ1] 
(ὩγϑΠΠτοῖ ἱπέτοπν ἐν τ 
Βυΐψις ἤδχ Υ̓ 
τςη8. ει 
ςβηίξο. ἼΩΝ ΜῊΣ πε μι ἀρο μτίοη- 
ἄππη ἦς, 101 1π ἐοπιρίο ςο]]οςαπάμη).. Ἀδ- 
σείι οηΐτη.. ἴῃ γορίδιη ρα σοίογῖς ὈαΙμαπι 
ΠΟΠΠΕΓΓΙΠῚ 9 
πηηθ5 [Ὁ] ΈηΓ τποπαῖςοῖ" ᾿παϊρπιπη ἰπάϊςο- 

ἦγεν ] ἡπῆεν νεἰ ἦεν εχ ἐα τευ εηίδεθαι Μοτεϊϊις ἴπ 

ἡ σπᾶγρ. [εὰ θεπα ΒαΡεγει ἤγενρυτο, ̓  ἐγάψεγε επὶπὶ (ΟἹ ςης οἂγ- 

πο5 ἴσας, 118 γείσεητεϑ, 

3 μὴ μεϑισωμένῳ τῷ ἤϑως } πιοτο8 ΠΟ πηι Αἱ: πιοχ 

εαἰπι δά άίτιν Απιαῖς Ἀερῖ5 Ααργριὶ δε πιᾺΠὶ 1 60 εἴς, ἢ. 6," 

εα ἱπάοἷς εἰιπὶ οἵϊε ἴπ {πιὸ σέπεῖα,, 418 ΟἸἸπὶ ΑπΙδί!ς βαΐτν» 

ἈεραπΊ φιλων ϑρωπότατος, ΡΤΟῚΣ ἢδες ξυμξολικῶς εχρ ςαπάᾶ 

{ιηνν ιοά νἱάεγε εἰς ἤιρτα Τίδτο ΠΠ. ἂρ. 16. πο. δ. 

4 παρὰ] ορτείπια Ἰεξεῖο , αδπι εχ σο(. ῬΑΥΊ , ἴπ ππιαγρί- 

τς δἰ οιιεγας ΜΌγο 5. ΝΑπι τεχίμϑ οἰϊ5 περὶ Βα εθᾶτ, ρεῖ- 
τπᾶε ἃς ΛΙάϊπα. 

5 Δμάσις] ἢς ΟΠ τΙβίδπι ἔετο εὐϊᾶπι [οτίρογες νοοδηῖ, 

ςξοτηιρῖς, ἡπάῖος Ματβμαπιο, Οδπ, ΟΠγοη, Ρ.315. ΙΟΙΈρΠιι5 
Ῥετρεγασι Τοιῤγηλοβη ςοπῖτα Αρίοπ. Ρ. 1941. Ια] Αξτίςαπο 
᾿Ἀμῶς» Ἐπίεδιο δὲ Βγη 6 }}Ὸ Ἀμώσις ἀϊείτυτ. Μεπιηὶς εἴτι 

εὔδπι Ῥίατοῖ 1: Ὑίπιαεο ἔτι τίς κατ ᾿ Αἰγυπῆον Σαϊτικὸς καλέ- 

μενος νομὸς γ τάτω δὲ νομᾷ μεγίςη πόλις Σώϊς») ὅ9εν δὴ Αμασις 

ἦν βασιλεύς. 1 εοπεπὶ φιλάνϑεωπον Βὶς δῃϊπιᾶ εἰτ15 ᾿Πρτο 

ἀϊεῖταγ , απο εχ εῇξιφιλανθρωπότατος, γι 41 τε Μαπε- 

τβοπε ἀνϑρωποϑυσίας το !]επ 488 βμτοτ μεσίτ, ἀρυ ἃ ΡΟΓΡΗΥΓ. 
περὶ ὠποχ: 1,11. 5. 55. Ψ80. διιζεπὶ γέρίμηε φρέγρα γ νὲ Ῥά1}0 

Ροῆ πιοπεῖ Ἰρίε ἌΡΟΠοπλι5. Οεἴογηπι ἘᾺΝ Βος πο- 

πε. 'Ἄεβες ἴῃ Αοργρῖο ἱπιεηῖο δριὰ Μαπείβοπεπι, 

ῃ Ὠγπαῆία ΧΥΤΙΙ. ρτίπηιθ εἢ : ἴπ Ὀγμδῇϊα 
νἱ άπ. αἰτεγ. ΘΙ Ολπιδγίας ρτορεηΐες {ποςεῖ- 
“[ῦ; αὐζοπὶ ἄϊειῖς ἔμπης ΤΘοΠοΠι, εᾶπὶ Οὐ σϑιἈΠ|5 

οοὰ δεῆία μαες πιϑπῇἢιδτιιἀϊποπὶ οὰπὶ γερίᾳ ἱπάο]6 σοπ- 

ἸΝ βε νὰ 110 Αὐργρι Ἀερα σοπίμπέϊα ογαπῖ, Οἱ- 

ἴπι5 ΠΙΕΠΊΟΥΪΑΠῚ Ρτοϊπάξ, {γπιβο ΐος οπὶ Αοβγριὶῖϑ Ἰοημεπ5, 

μος ἔγπίθοῖο τεπουϑτὶ σπρὶς ΑΡΟΙ]οπίι5., νἱ4ς ἴὰρτα αά 

1|5.1Π|. ς,16.π. 8» φα]σιπηηιε ταί, 4.18}15 φαΐ άοπιὶ ἀεθ64- 

τὰς ϑεῶ καταχιϑονία» ἔπιε ἀπίγμαε Ἡεγοῖς) εχ Ρτδε[οτῖρίο Εγ- 

ἐβαροταε, ἐδ ῖς τε ν 4. Ηϊετος!. δα ΑἸγ. Ολγπη. ηΐτ. 

6 περὶ τὸν Σωΐτην νομιόν»] ποπάϊαημε 4011π ΤἼο οἰ άγηε 
: Ὁγπαβία » Ἀ. ο. ΧΥΤΙ, Επίξδῖο ὅς ϑγπςεῖ]ο. ςεπίεεις Απια-. 

ἢξ, δος ἴοςο ἱπιε Πβῆξαν. ϑ8εα αἰτοῦ 401 1π ΧΧΥῚ, ἡτιᾶπα.. 
ϑδϊτισᾶπι Μδπεῖβο, αἴ, ν]τίΠη115 ες [πντῦε νοτο δ, ἷς» 
ξὰπ85 Απηδῆς εχ Ὑξε ἜΝ ΣΑΙΤΩΝ π ἐπ τὸ ἐπ πος 

δὰ ΡΙΠπΙ ΗΝ. Κ,9. ΑὟΝΝ ᾿ ΠΣ 

7 ὠλοφύρωτο ξυνοκλώσας Η ΔΝ τες πιαὶοὶ ἴῃ μιοηῖους 
δα οπὶθι5 Ἰερείαιιις, ὅζ ἀΙΠΙπβαοβαταγ Βοςπιοάο: ἐν 
φάτο, ξυνοκλώσας δάκρυα» Κορ ἱεὶς ἐντώ. Οπιΐετοθ πηι 

ἀυτὸὼ Μ85, ποῆτιὶ οπιποβ., ἐχοερῖο ταις υϊοπῆ,: 
Ἰερεθδτιγ νὰ ἴῃ εἀϊεῖ5. ἸΑ 

8 Λεωτόπολν} γιά, ἀο μας νεθε ΒΙΐη. ΗΝ. Υ᾽ 1, γέμει ̓ 
τ 

τ 

, 

Ο ἀδιμδτα ςο]εῖς, ϑῖς ἐρηηα ΑΡΟἸΠηὶς (πιδοίμπι ; ἴῃ Ιγοορο. 

10. ΧΥΤΙ. Ρ. 8952. Ἀδείοπεπι γεγο; ξγὶπ ας γεθδε Ρτϑοςῖρας͵ 
Μεοπεπὶ φἰϊεγιιδτὶ εἰς ΜΠππ|, νἱἀς ποι, (.. 

9. ἐκ ἀξιῶ ἀγείφει»] ποπιρε 1 ἀϑοθὰς Αρο]]οπίιις, νὲ 4.- 
λανϑρωπίως ἴῃ τα ΠΊρῚ 0 ΠΟῃ ΤΕ Ὑπιδο πὶ Ἀερυριίοσγισπι 
Οὐμ}15 ΟὈπεγίατειαγ, Αεργρείς Θηϊπὶ ἴῃ πιοτὸ ροἤειη Πςο- 
ΤαΠῚ ἧς ΗΘ ΓΟΥ πὶ ΠΑΓΓΔ ΠῚ, “ἰράο! ἐπι». νἴγεατοο [λοτῖβ μυϊπῇπο- 
ἀϊ ὑγπιδοὶ!ς τορτδοίεπταγε, Ἰανταπάαηιϊο Ῥτοροβετς, ομπι 
ορτίππις δοΥμπι σαἶτας [Χῖβ 605. ὅζ᾽ Ῥγιβάροτίςος. ἢς ἡ 

ἱπιίτατιο γ(νἹ4. Ηΐδεγοςϊ, δὰ Απγοα Ολγπηίη. γεγί, 2.) ϑ8ϊὶς 
“Αρίτα τοροπα ἔμπιπι, εἰπΐαιιε νἱτταζος ὅς Βοποβοία ὀομμών ἔγπι-᾿ 
Βσῖο » «115 105 Ὁ εο5 ὃς Ποτοας τερταο(ξαταδαπῖ. 8:6|}} 
ἜγθῸ πιοάο Αρο]]οπῖιι5 “φημ ῖν Ἠοτοῖς γεργδείεηταπαὶ βραί- 
ἢπιιπι ἔν πιδολαπι ἤπης ΤεοΠοπὶ ἔοτα αἴοῖς. Νεπιρε εἶ γε- 
δὶ πιοτίριι ἢ πι]] πηιπι, ἐπε μυπς ἰφοπεπη» Βεπεγοίαπι 2ηϊ- " 
τπλὰ] δῆτα φιλάνθρωπον: 1ὰ ιο  ξυμδολικῶς ̓ ΕΧΡΙΙΠΙΕΠΘ » εχ 
πῖοτε Ἱπάϊοας ὅς ΡγΓΒαρόταεαε ῬΗΠΟΙΌρΗΙδς,, (νἱά. δὰ 
Τρ ΠῚ. (80. 16. η. 8.) ἴῃ Ἀθη ΦΙςοη πὶ Απιαῇς ἈΠΙΠΊΠΠῚ 1Π1|-- 
πρταε αἰτ, 4116 Π18 ἀπ10 ἀτπὶ νυ ρατὶ ἜΡΙΝ ἴδγιποπε «πῆς 
μη} αἰλόγἑης βαόεγο ἀϊοῖτας». σεῖς ῥρ(β εἴ Ὁ συΐας Πα οπι πιο- 
τεβ., εᾶοπὶ γοϊπητας, [ τοπτίδ, Νόοη ἀϊηπηε εἰ μοι 

Ἐρίτηι5» Ῥτοτοβίαιιπι » βάμοαι 1ῃ ΤῊΣ ἐλαγμίγο,, ; 
νἱἀδητοπι,. Ρδπηῖβ {Ὡρευδ οπτοπι; ἀἰχιῆε ἰδὲ ὃ ὃ πρῴην ἔμνημο- 
γεύομεν Πάρις ὁ τῷ Πριώμε. Νεπῖρε ποη βαᾶγίς ρατ ρον, [ει 
ἈΡΠΠΊπταπι πιοτιπὶ Ῥατί ἀϊς {γπιδο]απι. ΜΙΝ πη γότο 
Ἡρῶος Οὐ]ταΠΠ 7 ΣπἸταεῖοπε 7 ντ ἀϊχὶ, Ρταβείριις ΡΕΡΡΊΜΘΚΙΑ 
Βοος πιᾶρίϑ ερε Ἀτίιιπι Αφογρεὶς ῥιεαδαξἈροΠ]οπίως, φυοά 
05 ΠΣ " ΒιαΠΙΑΠῈΠῚ Ῥτοδιηάοπάιιπι ποῖος ἔπταν Ἰ- 

( δὲ ἡ πΐοτοβ, ( 
ιοά δεῖς, { 
τὸν τῶν ϑηρίων ὺ 

Ε πιαχίπιδα Ἐπ᾿ 8ε- 
τἴαν» ΔΑ δὴ τς νῇ πο- 

ἱπιιθηϊτὶ π [ῆε ᾿εἶτοιν 
λοις ΤΠ Τα 
σίσίμσοπι {Ππ4 ἴπ΄ 
40 τεςογάλεϊοηϊ ἰηἴς 
“ΓΟΓΩΠῚ 'π πιεητο πὶ τ 

τοὶ, ντουϊοῇς με ϑεξιϊας ρε- 
αἰδγυῖαι νηΐςο σαπὶ οὗ ρῥταοαπεεπι. 

ΠΗ ῳ ἂ εῇ ἐτωρομ - 
Ἢ ) Ἂς 

ἴλ8 ΑΘρΥρεϊοτηπι συγκι 
ΠΙΟΓΕ ΓΕ ΟρτΠΠῚ, Ἰαδυ πη α! Τ)εῸ πὶ ΠΡ ΠῚΡ ᾿ΔηΪπια] 
ΞΟΡΠΟΠΙΪΠίδιι5 ΡΓΟυ ΠοΙΙ5,) 4086 15 γοιιοὶ ἀἰσερδηταν, ας 

κ δ .5 ἣν ἐμ 1πάς-ν 

ἕ. 

γ1- 

αἰγοππηπασαγ! ρετηής ἂς Πο-. 

Ὁ Ροΐζης. ἢὲ στεροπεπάιπι »᾽ 



ἔεςεγα, θεῖα 
11 1ΠτοΓΙογοῖη ὁ 

ΟΧιαα [Δ ΔΙ ΟΠῚ (Ὁ ΕἸ ὦ “ΗΝ 
ν ΟἿΣ Αδργρῖι αι Πιροτίογοπγδταις Ἀδτηϊορίαπι. 

ὍΓ 1 15 εἰἘ). νὲ ςιπὶ ΟὙπιποίΟρ ἰΠις 
ἘΠΙρριιπὶ ἰρίταγ, φιοηίᾶπι ἐχ 

1ΠῸ ἐγ, 1 ἰδπὶ ἱρίϊ ἀριά 
ι τοηξ, αἴας πιαάδιτι ἴῃ ἴο- 

χαοθάο Ιἷ τῖατα ναίδτει, 1δι τοϊίαῖε,, ΕἘὰ- 
ῶν δας ΚΠ Ὃν Ὀϊοϊξουίάεπι Ἰξεπη, 
4μιοά δα ρεγεργι παι ΠῚ ΤΟ ἐταπάδπη Ραγαπι 
ναἰ τ Δ' ΟΠ τα οης εἴς νίάογο πποῖξ» 

᾿ ἀεποτγίδέιις εἴ. γριά. τς ατῖ5) (ροῖ 
605 Θηἰπὶ 411] δα Ατὶςίαπι Ἰρίππη ἀείδγιθγαηῦ., 
ΑἸ σοπΊρίαγεβ 1Πππὶ ξμογάπε (δςια!,) ἀο τεῖπος 
τα ἀρια 05 αἰ Πογηίε, ἵπ ππης πποάπιπι Ἔχουίι5, 
ΟἸγιπρίςα πηι Ργαοξαπίοης ἀριιᾷ νοβ ο- 
ΡῈ) 0 νἱγῖ. ̓  ΟἸγιπρίςα γεγο ργαβίδτίο ἴ4]15 
ἔστ εῆ. ἘΠοηίῶς αιᾶηάο ΟἸγπιρίογιτι εἰ 
τΕΠΊΡΙΙ5. ἀΙΠ]ογα5 ἀ165 ἐγ σίητα ἰῇ ἰρίᾳ ΕἸΙἀ6 ἐχ- 
εγσθης, ἐεοίαοιηαις ςοηρτέραηβ ΠΕΙρῇιις, 
αυδῆάο για, (Θογίπιμιις, φιαπάο ΠΠ]Ιπνία 
«εἰς θγαπταγ, Μαάλινε, αἴυητ, ἐπσγεαίἠρίρῆ, 
ξδ᾽ νήγον νον »γπεφαιο, νἱέζογία ἶριν. Εἰι- 
Εη(δ8 νογο, “πα ΠἀΟΟἸγπιρίαπι νοηιμητ, τα 4110- 
αιμηξιν ἃ δ σε δὲ ἑαύογες ῥονεηιζηρθιν 4)- 
350: Οὐ λα αοροηγὴς, πθα᾿ ἔργαμε ψμίρ- 
γλάρα τεῦ ἐπέρα ξεν" εν εἶπε αμαϊφέζεν: χη 
)εγ0 724. ΜΟ72 οἰδὲς ἐχογοιέσεῖ, μα ρέσοοξ αὐῆτε. 
κ᾿ ἀμδν Δ᾿ αἸςίρα!, φαϊά νο!]ςπε οἰαποάϊ 
νοῦθα, ἀζηι1Ε ΟΧ Εἰ5 εἰγοῖτοΓ νἱρίπεὶ οαπὶ Με- 
πῖρρο ̓μεπιαηίετα: ζετο νΕΓΟ, ΠΕΠΊΘΓΟ,, γε 
Ορίποτ, ἀεσεπι, Πθος ργοςαεῖ, ἄψι ταί! ργο ὁξ- 
1ιςὶ παι σατοηίς (ας ςοτι (βοτὰ ἔλοίδηξεϑ, τοῦδ 

᾿ ᾿“ψεγα5 Ργγαδηϊάες ργοίοεει {πε ΓἈΠΊΟ 5 νεί!; 
᾽ν ἃ ἀεχιτα ΝΊἰαιη Παίδοητος, Ἰάφητίάοπι διῖοπι 
π΄ ᾿Βιυμΐαπι παι οχρογθδαπζαγ, νῖ, μας, ἴῃ 
᾿: το εἤξππε,, ὉπιηῖΔ ςΟπιοΠρΙἀγοηταγο, ᾿ ΝΕς 
᾿ ᾿αἰπίκατοπι, καὶ π ἡςς ἐλαδονω ς ἀε- 

ν ϑΆτπὙΠ8].1,17. 1η ὦ πο-- 
ΡΙυτάτο ἢ, ἀς 1Πάς ὃς Οὔτ, 

Π. ἴᾶςοο δῖα. δὶς ποπι- 
᾿ Ὀτιίταπι ἱππαῖε ΠΠπππὶ γομὸν» 410 
το ̓ ἴοῃ Βίας, Ἰεοηῖβ 

ἄν" ὟΝ 

ημα, Μετοατὶ 5) 
Ρ. 315. φΟΙ το ΡΙΙπίο 
ΡΞ [Ἀτοσιπιίερε ΠῚ 
ἱπάϊοδτιτ, Ἰρῆιις, ρῇ 
ΟἸἸΓα ΠῚ νὰ ὦ 

μ π᾿ τ 
ποῖ σατο ς Ροῖτα: γαδε ὁ ἐς Διγυπῆον 
ἐκ ἡμμοδρρν ἀεάιοοπάιις » πιράϊ- 

ἁγίας αἰϊουιαηάίαι 1 ΓΟ κυ ἐς Αἰγυπῖον τίλλεσϑι ἀἰς τιτ, 
Ἀρρυρα Ἰπτετίοτα Ρετίτατι5 7) ὅς ἃ πιαγὶ πιλβὶς τοπιοῖα, Ἰέα 

ΑΡΟΙΚΌΝΙΙ 
ϊ ἐρία ἡηαβ Ὄ δ 

Ὑ- 

ἵν: 

ΠΝ Ν ΘΝ ἢ 5. 217 

ἐντεῦϑεν οἱ ἱερεῖς ξυνελϑόντες ἔϑυσαν τῷ Αμά.. 

σιδι, καὶ, κοσιμήσωντες τὸ θηρίον σρεπ])ῷ καὶ τι-- 

νίαις ", παρέπεμπον ἐς τὴν Αἰγυπῖον " ἀυλὲν- 
ὧν ὁ - δυνον ὦ -“ χὰ 

τες 9 κι υμνδντες } κῴτ ε αὐτῷ Οὐ οντες. 

1... δὲ ἔχων περὶ τὴν Αλεξανδρειαν, ἐςῶλε- 

το ἐς Αἰγυπ]όν τε καὶ Διϑιοπίαν, ἐς ξυνεσίαν 

τῶν γυμνῶν. τὸν μὲν δὴ πϑόος ἐπειδὴ τῶν 

διαλεγομένων ἤδη ἐτύγχωνε᾽, καὶ παῤῥησίω χρῆ- 

σϑαι δεινὸς ἦν, κατέλιπεν ἀυτόϑι; ἔφεδρον τῷ 

Ἐυφράτῃ. καὶ τὸν Διοσκερίδην ἢ ἰδὼν ἐκ ἐῤῥωμέ- 

γως πρὸς τὴν γέγα ἐπ διακείμενον," Ῥρέγηζα- 

το τῆς ὁδᾷ. τὲς δὲ λοιπὲς ξυνάγαγων » μετὰ 

γαρ τὲς ὠπολιπόντας ἀυτὸν περὶ ἯΙ Αρμκίαν", 

προσεγένοντο πλείως ἕτεροι ̓ διήει πρὸς ἐυτες σε- 

θὲ τῆς ἐπι ρὰ » ἐνθένδε Ὡ ΔΆΡΟΝ, ὀλυβπῳ 

κῆς πλήσας ἔφη. γραία πρὸς ὑμᾶς, ὦ ἀνγ- 

δρες. ΤῸ τιμὴ δὲ πρόῤῥησις Ἶ τοιάδε ἐη ἄγ. 

Ἡλεῖοι τὲς ἀϑιλητεὺς ᾽ ἐπειδὴ ἥ ἥκῃ ολύμπια; » γυ-. 

μνεζασιδὴ ἡμερῶν φββώτωῦ ἐν ἰυτῇ τῇ Ηλιδὶ" 

καὶ ξυναγαγόντες. εἐυτὲς δ δὲν Δελφὸς, ὅτε Πύ- 

ϑια, ὃ δὲ κόρανθος, ὅτε ισϑμιω;, ἰτε φασὶν ἐς 

τὸ ςάδιον καὶ γίνεσϑε ἄνδρες, οἷοι νικῶν. Ἠλεῖοι 

δὲ, ἐπειδὴ ἴωσιν ἐς Ολυμπίων, διαλέγονται πρὸς 

τὲς ἀϑλητες ὧδε". εἰ πέπόνηται ὑμὶν ἐπαξίως 

τῷ ἐς ολυμπίαν ἐλϑεῖν, καὶ μηδὲν ῥάϑυμον, 

μηδὲ ἀγεννὲς εἴργασϑε., ἴτε ϑαῤῥβντες" οἷς δὲ 
μὴ ὧδε ἤσκητο» χωρεῖτε οἵ βέλεσϑε. ξυχῆκαν 

. - ͵ὔ ἣ ͵ ἦ᾽ ἣν ᾿ 

οἱ ὁμιληταὶ τῷ λόγε » καὶ κατέμειναν εἰμ φδο τὰς 
3 Ἁ »" ΄ ὅ .- ἈΝ , Ν ͵ 

εἴκοσι προ τῷ Μενίππῳ ΄. οἱ δὲ λοιποὶ, δέκα, 
" ,ὔ “ -“ “- Ξ 

ἡ οἷ μος ὄντες » ἐυξάμενοι τοῖς Θεοῖς, καὶ οἷον ἐμ.- 

ῳτήρια πλᾷ ϑύσαντες. ἔχωρεν ἐυϑὺ ρον. 

δῶν, ἐπὶ καμήλων ὀχέμενοι. δεξιὸν, Θέμενοι τὸν 

Νεῖλον. πολλωχξ δὲ Διεθλεῖτο ἃ ΩΝ ὅποτ. 
εἶς, 

ὑπὲρ ἘΝ τΩΣ τῶν ἐν ἀυτῶ πάντων. ὅτε γάρ. 7 

λιν» ὅτε ἱερὸν, ξθ᾽ ὁπέσα τεμένη κατ ̓ Αἰγυπῆον, 
ΠῚ Ὁ 

1τεπι Ρᾶτϑ ) Υδὶ1 ΑἸεχαηάτγία, κα 
τον π0. ὙἹ, ς. 35. 

ΟΑΡ, ΤΤΙΙΣ ἱ ἈΠ Προς ἤδο ἐτύγχανε απ 

ἀκροώσεως δὲ ἐχεινϑίας Ργεβαροτίςβε ἴεπιριι5 ἱπιρίειιοῖ 
"ἴα εουΐαις ἴῃ (πο Αρο]]οπὶϊ ῥγοΐεοεγασ, νι 
1δπὶ Αἰ115 ἀοςεπαϊς., 4ιοα διαλέξεσε βεθας, ργδεοῖϊ ροῆϊ 
τ΄ 3. Διορκερίδην 1, ἄς 4υο ὅς ἔργα 116. Ν]. ς.37. 

: περὶ τὴν Δρικίαν ἢ νδὶ, Κοπιάπι. τεπάεητεπι Ἀρο]]οηΐμπι 
ΕΣ ἀἰοῖρυϊοτιπι, ΝΜ εγοηῖς πιείαν ἀείεγεθαηι, εῶ- 
ῬΓ4 18. ΙΝ. ς. 36. 

4. γυμνάξεσιν ἡμερῶν τριάκοντα 1 ΝἙ Αβοιΐῇ. 
118. 1Π|ς.17. Ἧ 
5, διαλέγονται, πρὸς τὲς ἀϑλητὰς ὁ 1 νἱὰ, Ελδ ἐἤξ,. 

(80. 12. 
6 παριὲ τῷ Μενίππῳ ] ἡπεπὶ Αἰεχαπάτίλε Ἀρο!]οπίης τε- 

{ἰ{πησεθβατ, τιΒυρβικὰςπιοικίοπερ θρίεεματει » σε ρϑυῖο 
Δηῖς (Ἰδγιπ|, 

φῇ: 

αὶ ἐν ϑαλώεῖς Αἰγυπῆος ΤΟΙ͂Ν 

ῳδὲν 



8 ΡΗΙΠΟΒΤΚΑ 
εδὲν ἐϑτων ἄφαμὺ δ κὰν ; "ὠλλ᾽ ἱερές τινὰς 

' κόμενοί τε καὶ διδάσαργτες. καὶ λόγες διδασκό ὁμ, μΝ 

 ἀιαβῆς πα- 

δι ὦ 
᾿ς γαῦς Ἶ ἣν ἐμξαΐη ᾿Απολλώνιος ν᾽ ν᾽ ἐῴκει ϑεῶ- 

εἷδι". 
᾿ 

οὐ οὐ ῳ ΡΣ τα 
΄-: ἐδ 

ὅτι 

Ἱ» 1 Β φὴ 

ὦ αν δὲ τῆς μὲν ὑπὸ ΤΟΝ Υ̓ΣΝ ες 

ἡ πέχει τὸ ἑσπέριον κέρως" 3 ὥσπερ Ινδοὶ τὸ 

πρὸς ἕω. κωτοὶ Μερόην δ᾽ Αἰγύπῳ ξυνώπηεσω ΤᾺ 

κωΐτι καὶ τῆς οἰμωρτύρε: Λιδυης᾽ ἐπελϑξσω; τε- 

λευτῷ ἐς ϑώλατ)αν ᾽, ἣν ὠκεανὸν οἱ ποιηταὶ 

ΠΣ Τλθλι" »τὸ περὶ γῆν ἅπαν ὧδε ἐξοναμδίζονεες. 

ποτωμὸν δὲ 1... Αἰγύπ' Π δώσ, ἡ ὃς, εἰς κώ- 

ταδέπων εἰρχόμενος, εν ἐπνελύζει πᾶσαν, Αἰγυ- 

πῆον, ἐπ ̓ Αιϑιόπων ὦ ἄγε" ̓ς μέγεϑος μὲν ὃν ἐκ 

αἰξίω ποραθεδλῆσϑαι περ ινδες ἥδε ἡ χώρω» 

μήδ᾽ ἄλλη μηδεμίω., ὁπόσαι κοτ᾽ ἀνϑρώπες 

ὀνομωσαὶ ἤπειροι. εἰ: δὲ καὶ πᾶσων Ἀνὰ 

αἰμμουχία δι λϑιλράν » τοτὶ δὲ ἡ (ἢ 

μεθα καὶ τὸν ποταμὸν πράτηειν" ̓  καὶ ὄπω 
"Ὦ 

“ΕΠ μόρια. ΨΕΓΟ, ἐού 5 (ΟΥΓΆ8 186 τ 
(Ο]ς. οἱ οεοϊάφηταῖα. ππαχίπιθ σογπὰ 
Οὐσηραῦ5 ΠΟΙΓΙΠ ἴα οΥεηζαϊο. ἴπχ- 

τὰ ἹΜογοξπὶ διζεπι Ἀεργρίο. ΠΟΠΙΟΓΠΊΙ ΠΑ. ὅς 
αἀτίργας 1 ἱποορῃίτας. ἴδει, ΔΠαΠΟΙς. ΟΝ, 
ΘΠΓΓΈ 5,91 ΠηᾶΓα τ ἀοῇ ἴηῖτ, ΠΟ Οὐ ϑδηΠῚ Ροῖ- 
τὰς νοςδηΐ, οπτπο ̓ Ππ4 φυοά τΟΥΓαῖ ἀΠὴ Ὀ τ, ἴτα 
ἀρρεἰλητος, ΕἸ ππτ ἀμξαπι ΝΕ] τη Δέργριο 
ἄατ, πὶ ἐχ (ὐβεα δα ρι5. ἀμπέϊο ̓πῖτῖο ΟπΊπδίη. 
Αδογρετη, τε ἱἢπυῖς [πὰ ςοπῇςϊε, οχ Αἴε- 
τῇηϊορία αἀπιθῆῖε,. Μαρῃηϊειδίποπι αιήάεπ Π 
(ρεξϊες,} σαπη [Πα ςοπιραγατὶ Βαθοτοσίοποη 
ΤΠΘΓΟΓΙΓ, «πποπηβἀπιοάτι. ΠΘΩΠΕ ν]1α 4114 ἐα- 
ΓΠΠῚ 0186 ΙΠΓΟΓ Ποπηΐποϑ (ΟἸΘ γϑηταγ ἕεῦγα., 
ςΟηεΠΘη5.. Οὐοά {1 τοῖαπι. γεγο ἢ 
Ῥίαπι, Λοιιϊορίας ΠΟΠΙΠΠΡΑΠΊΙΙ5 γί ἰά ξοηὶ 
ἔᾷςεῖο ἃὲ Ππιΐηπι, ΔΥΡΊΓΤΑΙ ΠΕΣ ) ποηδι, Ἕ 

δ΄ ϑεωρίλι πρεσξῆς ἰεραεὶ ραδίϊο [ὰττ, 411: ἀρόγεπῖ σππὶ 
᾿ΑΠ115 ῬηηοΙρΙθυ5 ὅς του ριΒ]:ςῖ5 ἐς ππΡ εις ἡμτνν. ὦ Θεω«- 
᾿ ροὶ 4] γείλρἑογἶς δὲ [Δογοόσγαπι σϑυί πητο δ πτογ. ἀε 146- 

“ χιϑεωρὸς γ ὅς ϑεωρία γ δὲ ϑεωρὶςγ ργἤαΓορς τα 5 Ἰεσδιιοηῖς αὶ ὅς 
τρί ἐεραέῖο, »απάζ με αι ν ἐπε δτατ, ῬΑ {πὶ ἀριιὰ ΡΙατοποπι» 
ΠΝΗΝΝ Αεἰΐαπαπι δες, οὈμΐΔ. 

ὶ ΨΙΒΟΝ 1, 

Ῥ, 1. ατἰχὲ ἑσπέριον κέρας] κέρας εἴς 4ιο ἃ ργοπηϊποῦῖπ. 
᾿ ὝὝΘΝΝς ἱποιιγαδτιπι, νῇ οδ(δγι τη πὶ ἤιρτα 4411. 

ΤΙ 9. Ηίης. ὅζ ἴπ νοΠΊπῸ κέρως ἈΡΡΕΪ]ατις 80. ΠΟΙΓΏΠῚ λε- 
ν» ἐς κεραίας ἐπισρέφων λεπτὰς νῖτ. ΒΟΡἢ.1. δρορείίαηο, δ. 11, 

ὁ {εηπι ἱπάϊαπι ὅς Αειβιορίατη Πα αιε ἄπο τοῦγλε κέρατα 
τὰ Φιο τ 8Πογπι Οτιεηταῖθ, οσο ἀεηταῖς δἰ τθγιιπι, οθίεγ- 

τἰᾶταπι οἵ {αρτα Ἰος. εἶτ. πασαιι το ξεγπιες Ἠοπιοτίςα 114... 
ΠΟ γἤραειδι γ.23. ἴα. ᾿ 

᾿Αἰϑιόσας» τοὶ διχϑὲ δεδιίατωι ἔ ἔσχατοι ἀνδρῶν» 
Οἱ μὲν δυσσομένᾳ ὑπερίονος οἵδ' ἀνιόγτο. Ὁ 

Νοπιρε “ειδίορας Ροετα γοσᾶτ οπιπεϑ 7 4 οτιπὶ ξλοῖος ει 
{0115 αἀμίξλε, νὲ 181 Ευδίδιο ᾿οδίγιάτιπι. [ὦ 
Τηάϊςαπι ςοΙοπίεπι εἴς Πιρτα !. 1Π: ς- 20. ἀἰέξαηπι, 
1ρος Ῥατῖτεν ἃς Β05.) 405 γι]ρο. τ Σ 
'ταῖπο Ῥοεσα ξοπιρτεμοπαοτῖε, πιδιπιιΐ 
ΡΙΪπίααι ΗΝ, ΕγΆΠΊσιΕ Αο βεύμαι τε 
ΠΟ Πιρεγροποῖο; » ἴῃ Ρατιῖθιις [λδγαε πιαχίπιε. εὐ 
Τεριεπτία, » ᾿Δηβαίονοει εἰίαπι, Ργοδαῖα, ἀριιὰ Εἰ 
ππὶ Ργοροηΐτιγ.. διίουπι ταΠΊεῃ δι θνν τῆμν ἱπαι 
4επὶ Ευῆδιἢιη πὶ» μὰ, τοταπὶ {Πππὶ τγα δξιπὶ γλῚ πιο 
ΔΠιΠῚ μι ΠἜγ4|6π|, 4 Ὁ Οττιι [Ὁ] 15 Ἀγ Ροτηο νίχμε Ἃ 
Ἀειβιορίαπι οϊπι ἀἰδγαπι ΠΣ τοι εἰπε οἢ » αἱ 
Ῥτοπιοηίογίο ρα, κΣ ἢ ζι ποπιθῃ (δ98 Ἀηϊη Ἰερὶ 

Ὁ ΟΣ Ε" 

αριβυνίδίσει ΤΙ, το. ιοά ἩΠΡΝ ΠΝ [ μα  δγογνοπιονἐ- 
πηῆ θίγλάς, βοαῖς ἀἰοίτατ,, εΠξξ ρυιτας 1 Ὑοἴπης. 

2 κατὰ Με ερόην, δ᾽ Αἰγύαω Ἡ ὥδτς πεπιρε Μεῖος τοῦ- 
πιῖπιιβ Αὐργριῖ». ῬοΙἔημαπι (δὶ ςοηίεάετε, Ακιμιορεο: οἰτπι 
εηἰπὶ να δα Οτλάμιρα5 Αὐργρεις Ἐπτοηαοβατη,γἱα, 1}, 
ΠῚ. ς. 20, ᾿ ἐπ 
ΤΕΥ ἐκμφέτίεν Λιβύης ἢ. ε ἐ ΟΝ [4 Π.18Π| Τ᾿ 

᾿Ἰὰ ΑςοΙΔΙΟΙ1 ταπιεη Ἐχεπιρ τὶ Ἔλεος πῆατ- 
δ, 486,1 ἢ νϑῖβ τ Ὲ δεῖο; Ῥιοῆδι ϑίςηο. γε- 

"ἐξ 

ἐπτε Π ρίεῖ ἴπ ἢ γμεπι, 
ἙιΠΙορία, ὁ ἐΠπῖς 

ἈΠῚ ΟἾΠΠΕΠῚ 84 Π8ΠΊ ΡΟ6- 
' “Ἀεθείον;, δάροσιις ὅς 
ὉΠΙΠοΠὶ πιοπτοαὶ Ῥταεαίπιπι Ἶ βαπτ, ντοδῇ γαᾶτιπι ἘΘΙΆτῃ1ο 28 1186. Β΄. .Ρ.267.. 

6 ἣν 1. ἐπ᾿ ̓Αιϑιόᾳων ἀ ἄγω τες ῖρς 
εχ ςοπίεόξεγα ἐπ᾽ Αἰϑιόπ, ΡΓῸ ἐπ᾿ αὶ Αἰ. 4ιοῦ α ΠΏ]1Ὸ (βηῖα 1 ἴπ 

Ἰ ἰλΠ| ΠΡ 5. ΟΡ ίσυτιηι, Ριτο. 
ογρτηη ἐπικὰ υ ὧν ἊΝ πιν. , εἰ ΠΙδμΐς ἤπια ἀρ- 

ἐγγθηι , 456 Αδργρίμπι ςοηζείειας, 
θμοτο. ἐπι ἢ ̓ς 

ὑπῆο; ΔΠι, ξον ἢ ες. 

πε, ς, 24. ὅζ ΠοΟΡίς 151. 
Ἀδργρεμπι εἶμ ταπτυπιὶ ΚΣ 
᾿σϑῆναιγ ἢ, ε, Ὁ ΜΕ, 7:.Σ ἘΧ 
1}. 30, ᾿Π “ 

ἜΘᾺΝ πράτῖειν] ΠεΙρε ἢπ- ! βὐβιφοῦς Κι} ἼῬδιπι ΧΑΙΒιορίαπι, 

πίῃ ἰ 

τ “«τὶ δὲ ἡ ἡγώμεϑ. 

Ὁΐαππ ἢ ΝΙΪμπι πὴ 

» 

ῳ : 

ἀοῖο δὼ- 

΄ 

Ό8ρ.1» 

ἀμ»... δος. ὧς... 

πποϑκ- 



ὩΣΕ 

δ οοπὶ μαραβεν, ̓ Σ γεῖο 
ηδ Ἔν. Π ἐᾷ πὰς 

τ Π; οὐρὰ τὴ αμᾶ τεῖτα 
; ΝΣ τοὶ οἷ ἀρρείφῃβ, 8011 ἴτθίτι Ππμίογιιπι 

. οοαϊ ἰοϑ᾿ ιρροάϊταπε, ̓ ὃς Βυμίαϊοπι Θαμμιη: 
ὰ ᾿ς αμο 116 {Ππ|}}18 πὶ ντγοαι8 γϑΓΟ: 

᾿ΘΟΓΙΙΠῚ 1186 ἴπά4ο Ῥετγαρπητῦ ΝΙ- 
Ἰο αιοηὰς φοἰοθγαηγαν βοτὰ. Τετγγαγαπᾶ νε- 
ΤῸ ΔΙ γα ηΐ5 τοἢἰπηοπίμπι ἡὔσαιια ργαθθο- 
4ηΓ) πᾶς ἴπ τς ἅππι, ἀτοιηαῖα :ς ΡΓΔοθολπε 
δὲ ἰσοῆςς, ἃ οἰθριπαπίις, ι ἰρρ θαηὺς ςα- 
ρεΐδεις (υταε αἤποίςιε. Βεῖμα 

᾿ἐδμηι,θα]ος αἰΐα τοῖγὰ πὰ ΠΠῸ 
Π65. απο [ἢ 4118 τεροηἶδυς Ρετίπάς παι οἴ. 
Ῥγρπηαδοσιπι 4αοαμις ἴῃ οἰ5 ἔαπλΠ1δ 6, δε ατγαι- 
τἰμΠῚ 4114. Ῥαβες αἰϊηκ!., οςτεγααιις μυϊμίξοεπιο- 
αἱ αὐμηίταηαα. Ἱπάονιμτι δυιτοπι ΘΥΥΡίιο5., 
᾿Αὐεπίορυμι βογηηῖςας, ἰίςες ἔπε ἔογτα αἰ ΠΊπιὶ- 
Ο1ε5., Πυη Πα ταπηεπ,, να ἔσσῃ, {πάτα {εέϊαη- 

ΤπΓ: ΨΕΓΟΌΙ ΖΘ. δηλ ΔΕΤῚ ουἤοάες. ἘΠε ρεῖ- 
᾿ Μίδεπταν, Ἰοσοπιηι φὰ {πὰς δμγὶ ξεγαςία ἢπὶ 

δὐἀαπιδητοο.. ϑοᾷ 4 Πίς Ρίαία πο ἃ ἃ, ἃς 
τοάδας ογαζίο δά ἰᾷ χιοά βΉΜΙΙΒμα, οἱ εἴ, 

τ ν Μιππησις ργοῆς ἰςαθαίημγ. 

Ὁ2Ρ.11. ἾΝωυρε, αὦ Ἀξσνρα ΠΝ ἀείδεις 
ἢπε8 (διἰςαπηϊπαηι ἰοσιπῃ ἀρροϊίδη) ΔυΓΙ 11.» 
ποη ΠρΏδΓαΠη ἱπποηῖς: Ππηπι ι ἰτοπι.) ἀγα» 
δθιῦ, ἃς Πουθαγτπη ταάϊοοθ., νηρπθητιηι 1η- 
ρει, ἃς ἀζοππαΐα. Θυιοία απιδπι Π0110 ο- 
Ποάς αὐάϊτο ἴῃ. φιδάτιιίο ἰρδίραητο ς Ουἱά 
ἐξ τες. δῖ. γοΐ τ γεγο, οἴϊρηπάδπη, ρογπηαποῦ 
Θηἰπ ποίγα οτίαιτι δοΐατο δ ΟΝ ςοπίμπε- 
εὐάο. ἡ ἴᾷ “Μαχεατυπὶ Αεχπίορες. αὐ όπιης 

ἣᾺ ξαταση, τορι; κων ΠΡΡΕΩΙΕΝΝ ̓ Αοηβορίας 

Νοη π8- 
ο΄ ταγαπη ἰσίτατ Ππη εἰδιις «οι ππχ ΠΣ ράτίοβ {πλ5.,ὄ {εα ξοτεας 
ΠΑΠῚ: οιβιορίβιις 1Πᾶπὶ ράττοπι οοςιραπεδι5) ὅς [Ὁ πόα, ἂν 
πιϊπαητίθιβ, δά ἐς ἤιρτα ἀμέλα 116, 1]. ς. 20. Β᾽ 

8 ξύμμετρω } Μϑ58.. ποιεῖ ξυωμετροι, ὀχοορίο, ΠΡ πον 

ΟΡ ΑΤΥΘΕ ἱπάϊςας, ῬΕΓ 41:45 . εχ ἀθα ἷ 

οπιπεξ : {Π|Ὸ δ πὶ 1 οὶ εὐϊτῖ5 Πα δ εξ ξύμεωετρον, νὰ ὅς ΡΗττ5,. 

" 
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λα: τὸ ᾿ν ὖμ ἀμφῶ, τοσωύτῃ ξυν.. 

τεϑεῖσώ. “ποτωμοὶ δ ὠμφοῖν. ὅμόιοι, δ ο. 

Ψ9Ὰ τϑ Σ τνδῷ τε καὶἢ Νείλω: περαύωοί τε γὰρ 

τὼς ἡπείρες ἐν ̓ 1. ἔταρ, ὁπότε ἡ γῇ ἐρᾷ τέτε, 

ποτωμῶν τε παρέχονται μόνοι τὶν ἀεοσιδαλὸν 

᾿γκαὶ τὸν ἵππον. "λόγοι τε ἐνίων ἐπ᾿ αὐτοῖς ἴσοι 

πολλοὶ γὸὼρ τῶν ινὸξ καὶ Νείλῳ δὴ ἐπιϑειάζε- 

τωῶῖν. τὴν δὲ ὁμοιότητω τῶν ἠπείρων " πιςς- 

σϑων μὲν καὶ τοὶ ἐν ἀυτοῖς ὠρώμώτα, πιςᾷ- 

σϑων δὲ καὶ οἱ λέοντες. καὶ ὁ ἡ ἐλέφας, ἐ ἐν ἑκώ- 

τέρα «ἁλισκόμενός τε καὶ δελεύων. ΤΆΟΘΑ δ 

καὶ ἀμ τὰ οἷω ἐχ ἑτέρωθι καὶ δ ό τε μέ- 

λανας: ὃ μὴ ἄλλωι ἤπειροι. πὸ μοαίωντε ἐν οἰυ-- 

ταῖς ἔθνη. καὶ ὑλωκτόντων ἄλλο ἀλλῃ" γ καὶ 

ὧδε ϑφυμάσβι ἡὐθαε δὲ ινδῶν., καὶ βύρμηκερ 

᾿Αιϑιόπων ", εἰ καὶ ἀνόμοιοι τὴν ἰδέων εἰσὶν, ἐλλ᾽ 

σμοιό γε ὥς ᾧασι βέλοντων χρυσᾶ γαφφύλα. 

κες ἐν ΟΝ, ΣΝ » τὸ ῬΜΟΡΜΟΝ τῶν ἡπεί. 

ρῶν ἀαπαδόμενιινα ἀλλὼ μὴ: σλείω ὑπὲρ τότων, 

ἃ δὲ λόγος ἐς τὸ ̓ἐαΎΡ! τ ϑε: καὶ δ ἐχωμεϑα τῷ 

“λάς ὙπΕνα ἵν δὲ ἡ , 

πνν "τὶ Οὐ Ἷ  ΩΝ 
ἈΠ ΉΣΩΣ ἀν ΟΝ ' 

Ἀμελν γορ ἐπὶ τοὶ Σ Αἰϑιόπων Φε καὶ Αι- 

γυπήϊων ὅρμώ., συκάμινον' δὲ εἰυτοὼ ἐγομᾶζᾳ- 

σι; χρυσῷ τε ἀδήμῶ ἐνέτυχε » καὶ λίνῳ, καὶ 

ἐλέφαντι» καὶ ἀὐζτὴ παὶ μύρῳ » καὶ ρώ-- 

μωσιν. "ἔχοιτο δὲ πάντα ἀφύλακτα ἐν ὁ-. 

δῷ χρμα καὶ 5, τὸ βολεέτδι ταῦτῷ : ἐγὼ ) δη-. 

λώσω: νομίζεται γορ καὶ ἐς ἡμᾶς ἔτι. εἶγο-. 

μᾶν Αἰϑιοπες ἐπώγδσιν δ, ὧν Αἰϑιπία δί. 

πτῶ ΣΣ 

ποῖ. 5. ἄλλο ἄλλῃ ὑλαχτξντως ΠΝ ἐαϊγαιμις εοτὰπὶ ἵπεεὶ-. 
ἀν ΒΕ η9, Ἰίπρμαα Ἰσ000 εἰ τπηξογνίθητος, αιο5, ρογμάς ἃς ἢπ- 

υᾶς ΠΟΠηϊΠιπ » ἀϊιετῇς τορι οηΐθδιι ἀϊιογίις υας ἢ ἿΝ 
τ ἐργρτο, δζ ΠΕΣ ποπ εοίάεηι ἘΠ ἰπαῖςαῖ, 
ὙΠ Ἢ γρύπες δὲ 1ν»δ.. κῶν αὖρα. Αἰϑιέα. π

 ὼ ᾿ 

οννρίοαν Ἀοτιϊορυπι ζοπιράτα θοῦ ΟΠΊΠΊΩ 6 ἀπ- 

1, εὐξϊοι ἐπὶ ἄμα τς ἴο εχ ξυμμέτεω, ξοτπιὰ ἀμ ΑΠΠ, οτῖαπι τὶ βυάϊιπι : ηϊιε τὰπιεπ σοίοτῖς γέρας 8ῃ ἤτ ᾿πηϊπίπιθ 
ποῦ Ἰπυσπαπιυθος 
᾿ϑεσων 

9. ὅμοιοι λον τὸ σὴ ΤΥ, παθὸ γοτδα ἴπ δά, μοάῆι ι- 
πὰ οχοϊἀογαητ ἘΡόΡταρμοι: {πὶ συρα., παπὶ ἱπ ΑἸαΐπα, 
Βόπειτγ) νὲ ἃς ἰπ Μϑ88. οπιπίβιιβ» ὃς ἀρποίοϊτ ξᾷ γετῆο, ὍΜο. 
τεῦ]. Μα]ΐπι ταπιθη τῶ τῷ ἵνὸρ. Οδγοτιπὶ πδης Ἰπάϊ δ ι- 

ταϊτε 

ἡ πελλὼ δὲ Η}.. 

Ἁ, 

τὶ 'ςο4.} 

ΝΣ Ῥαϊαίι 

ε ΙΝ, 
τίοάπιὶ ροίεοσίο ἄξι ΘΟΓΙΠῚ 5 ἀνᾶ8 ἐπιϑειάζε 

ται τῷ Ὁ ἢ Ιὰ βαδος ρει "18. 1. (αρ- .ἴρ. ΟΝ ὌΝ ΝῊ 
1 τὴν δὲ ΠΝ ̓ἡπειδ. Βαος ἢ πἸ τι πί5: βγριπιοῃ- 

τὰ ἤιρτ εχ [6.11.8 ΤΠ. νδὶ Τηδτα ἀε[οτίβιπις ἢ Ρετίτα, ἱπάς- 
αὺς εἴ πὸ ἽΠη Πές το Θοτιπὶ ϑοροτί ἈΠΒ με, ἜΥΔ 

12 ὑλακτάντων ὦ ἄλλῃ] Ἵ γαοοερμαῖος ἽπεοΠΠρῖ ποα 
ἀυθίτο, ἀφ φαϊδιις, ὡς ̓ὸ τ ΒΌ.ΤΗ, οὰρ. 45.ἢ. 6, ἃ Ὁ, 50. 

ΠΝ ΞΡ 

οηῖ ἀαάρης ἐνμέσας Ὁ ΠΤ ἄμφν ἀξ ξυντε-, ν 

Ἵ " οοπιράταιόβειι ἤρτὰ ποαιις 1:0, Π. ἕ 18. ἃ, τηπι- Ἔ 

ο1ὸ πολλὰ γοῖρ ἐῺΝ καὶ Νείλῳ δὲ ἰπιϑεαᾷ. 1 εὐ οπππν 
ἡ δε νάζες τ βιορὶ 

ι Ἔν ται. ζοὐεχ πβρο λο γεὸρ τῶν ᾿ ὅν ὲ 

λῷ ὁ ραν ἐς “πάϊς Ριδεῖδ Ν {πὶ ἰεφεϊοποαν ᾿ γεὶ ντ ΡΙΟ]επηαθο γοςαπίων, Βησάδων. ̓ ἀείξηδιι Αἱ 

ΟῚ ἱπυϊςοπὶ πηι τα ἀϊοὶς. Οὐκῇ νοτο ἄδη Ζηαὴ φάγε ξἕς 
1ΔΠὶ Ὁ» ἈἼΟαΥ ΤΩ 7 αυτα τι οΧ σαπδτπὶς ἘρΟΥΘΉ ΓΙ ΠῚ» πποπιίπε- 
τίης γείοτες, ΝΜ ξάτοῦι5 ὅς Μοραηςπες ἀρια ϑίγαδοπ, Π|δ. 
ΧΥ. ν. 7γοό, ὃζ Αττίαπιιπι πὶ [ ἀἰζῖς Ρ. 517. ΜεΙὰ ἴτοηι [δὲ 
111. ς, 7. δ: ΡΙηἴὰς Ἡ, Ν, ΧΙ, 31. δάάς Αεἰ απ Ὁ. 8Π: 
1, 45 Οἱεῖι, ἈΙεχαπάτ. Ῥαείαρ. 118, Π|. ρ..2ογ. ὅζ 

ΤΟΥ͂; Ῥι ἘΠῚ μι συκώμινον ] ἱερὰν συκοίάδινον "οῇ τμεῦῃ. 
; ὃν ὌΝ ΕἣΣ ἴπ ΡΩΝ πιδπίογας Ῥιοὶ πίδειιϑ, 

ἜΤ ἃ ορεν ΤΗΣ ΕΥΡΡΥ ῇ ὙΠ 16 ΠῸ ὠγοραὶν ΤῊ 
ἀτοτὺ ἰ υἷ- 

ὑτατ Ρ 77: "ἷϊ πιᾶτὶϑ Ετγεδτ, 4υΐ Αὐτίαπο ναΐρο ταὶ 
αμϊάοπι 15 ἰσςὺβ Ἀοορ ΠΕΤΗΣ ἵνο ἰτιιαυιουήδὰς Ἢ 
Μεϊζπι. 261. Οὐ ππη15 ἐχ Ἰρίο ΠΝ  Διιέοτο ΠῚ οὔ. 
{ξασ ΠΠπιΐς πάϊς δὰ ςοἰἸῖρας, Οἰαείας, 4θσα ἀεϑοτιδιις 
Μεῖα μαδεὲ 116. 1Π. ς.7. ΟΣ φέγγη βίδπεγ ἐμ βμεἶαε, οκ 
εογπγρεγεἶο, ποῖ, γεῤας ἐμ (ἰδ 6 γε ϊς δίῥης Ῥενερὶε, δας 
εημικια, (Οὐ ρίαης εἰξ ἰάοπὶ ποῦ, 40} ἀραιὰ ῬΗμοῆτα-. 

ΕΣ2 δῶσιν 

ὯΝ» ΠῚ 
ἣν ἂν 



Ὄ 

ἀν" 

ὥ 
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δωσιν. οἶδ᾽ ἀνιλόμονιν" 5 πᾶσαν Ζυμφέρωσιν ἐ ες 

Ε ἡ εἰυτὸν χῶρον ἐ ἀγοροὶν, Αιγυπῆΐαν οἷσῃ ἜΣΑΝ 

ἀὐλμκ, τῶν υτοῖς ἔντων τὰ ὃ κ ὄντα. οἱ ἱδὲ τὼ τὰ 

ὌΝ ΤΉΝ τ ἀἰ ταν Ἐδ ὅπω μέλανες» ἀλλὰ 

ὁμόφυλοι τὸ χρῶμω. ἐᾷν γοὶρ ἡτῆον μὲν 

Αιϑιόπων, μῶλλον δὲ ὁ ΑἰγυπΊ ων. ξυνὲς ΣΡ ὁ 

Ἀπολλώνιος τῷ Ἰῆς ὠγορῶς ἤϑες,οἱ δὲ χρηστοὶ ̓ ἔφη. 
Χ 9 ᾿ Ἢ Ν 

Ἑλλήνες. ἣν μὴ ὀξολὸς ὀξδολὸν τέκῃ, καὶ τὰ ὥγιω 
- “» λῆς ς ΤᾺ Ν 

εἕυτοις ἐπιτιμήσωσι" κωπήλευοντες καὶ κώϑειρ-. 
᾿ , ΠΑΡ "Ὁ γι ἰ- 5 Ὁ ει . 
γνύντες ́, αὶ ᾧάσι ζῆν: ὠλλ᾽, ὁ μὲν ϑυγᾳτέρᾳ 

,} ΞΔ, “δ κα. δὸο εὖ ὕ -" 
σκηπήομενος ἐν ὥρου γάμων: ὁδ᾽ ὐἱὸν, ἤδη τελϑν- 

9. 7 τ ὃς δ 1...Ὁ.} ͵ Ἂν» ε ᾽ 
τῶ ες ἄνδρας, ὃ ἐρῶν; πλήρωσιν: ὅδ᾽ ὡς οἰκοδῶ- 

- ᾽ , Ἔχ τι ᾿ ͵ γ 
μοῖτο οἰκίων, ὃ δὲ ὡς οἰσιχύνοιτο χρημωτισής 
“ -“ τ Ἵ αἱ Ν σ᾽ Ν 
των τῷ πατρὸς δόξαι. κωλῶς δ᾽ ἀν εἰχεν» ἥν 
Π -“ ᾽ 4 τι", πι » 
δ σλξτος ὠτίμως ἐπρωττεν, ἰσότης ΤΕ ἤνϑει, 

͵ 9 ὁ ψὲ Αἱ 
μέλας δ᾽ ὠπέκειτο σίδηρος ΄. Ἷ 

ἑμονούντων οἰγϑιρώπων » καὶ ἡ γῆ πᾶσα ἐδόκει 
μία. 

δ᾽ πὰ ἣν ν":. 

Ι οἰαῦτω διωλεγόμενος, καὶ Εὐμδέλυς τῶν 
διφβεζέων, ὦ ἐπα εἰωθεει, ποιέμενος τὲς ἥἤπὲο 

ἔχωρει ἐπὶ ἐρν ων ̓ ἥγειτο δ᾽ οἰυτοῖς μειρώ- 

κιον Αἰγυπῆιον. ὑπὲρ ὃ τάδε εἰνωγράφει Δάμις. 
΄ Ν -“ ν»" ,ὔ " 3, ΡΥ 

τιμωσίων μεν τῷ μειροκίῳ τότῳ ονομωήν, ἐφη- 
᾿  κΟ ν᾽ ε ἢ ἌΝ γἱ ἀεὶ 
δε δὲ ἄρτι ὑπαπήει, καὶ τὴν ὥρων ἐτι᾿ ἔῤῥωτο. 

“ δὴ » -» ν» ὦ γ 4 

σωφφρονξντι ε ὠυτῷ, μήτρυια ἐρῶσω ἐνέκειτο ἧ, 
ἷν . ᾿ 7ὕ προ ΤΠ “᾿ 

καὶ χώλεπον τὸν πωτέρω ἐποίει. ζυντιϑεῖσω 
᾽ - ε γ ᾿ 

μὲν ἐἰδὲν» ὥνπΈρ ἡ φαίδρω. διωδάλλεσω δ᾽ ἐυ. 
ς -“ 9 » ἂν Ν 

τὸν ὡς ϑῆλυν,, καὶ ἐρως οἷς μᾶλλον ἢ γυναίοις 

χαίροντα. δ δ ἐκλιπῶν Νωυκράτιν» ἐκεῖ γεὶρ 

᾿ χαῦτω ἐγίγνετο. περὶ Μέμζϑιν διμτῶτο. καὶ ναῦν. 

Πὰν Ναυογατὶ ἐΣειιόϊαν 161 εηἰπὶ Παας δ(1ὰ [πογαηζ, εἶγοα δι τὴ ἄερεθαΐ. Ῥθο {ΠῚ παιιοι]α 

τιπὶ Ἐπ ορἰρυς εὐἴδιμπιγ, Ἐο φιοηῦε Μαγιίαπὶ Οδρ-: 
ῬεῖϊΑε ἐρεφίδης 1ῆ4 ἐς 8ετίδιις : ἀρροϊείοηε πξεγοίμης [πε 
εοἰϊογηῖο φαμαάερὶ ἡρμρίεγε εογέγαδίκτ, Ψηάςε ὃς ῬΠΪπῚϊ 1114 
ἄς {{{ἀεπὶ νεῦθᾳ 11}. ΨΊ. ς. 17. ἐχρ! σα πᾶ πιοημῖς οὔτις : 
εοοίφιη: τε μον γμογ αἰ μη} βερἑπερηέ» οἰ το 2Εγ οἷά ἐχρό-- 
ἐμέ, Σ 

3. δὲ δ᾽ ἀνελόμενοι δζς. Ἴ Ῥτᾶιια ἀιβιπδιίο ἴα ̓εἀϊῆς τυτρδμῖς 
Βὶς Ἰπτεγρτετῖος, νε πἰΒ] νιδεγδωῖ, δὶς εἰ, π᾿ Ὑ μον ΝΕ ἀν- 

ελόμενοι πᾶσαν, ξυμφέξεσιν ὅζο. ' Ὃ Ὗ 

4. ἧἥτἼον μὲν Αἰϑ, μᾶλλον δὲ] εἀϊεῖ μαδεδαπε 

Αἰϑιοπ. οἱ δὲ μᾶλλον » ηιιοά Ἰοσιιπιὶ ΠΟ ος᾿ ς, 
Ῥοῆε, πεπῖο ποπ νἱάει. ΜΝ 

ς ἀυτοῖς, ἐπιτιμ.  πεπιρε Αοιβίορες πὸ ποη Ἰρῇ δρὶ Ἰαεῇί 5 
πιλθδης πιεγσες 185, Γεὰ, ἴπ νία ρα] ῖςα ἐχροι πίδ5 βᾶβ. ἅπι- 
Ἂν" ῬΓοτ ἀγ δι εγίαπι το παπεθαωῖ, Ὑ ΝΥ 

ΚΘΗ καϑειργνύντες δχοιάδγαης δες ἰπ εἀϊάοπο Μο- 

τε! : Πάρεπὶ Αἰάϊπα ὅς Μ88. οπιπε. Νεπιρε ̓ Ἀειπίορες 
ςοπίγα ἔλοίεθδης πάντα ἀφύλωκταχ γε ῬΆ110 Δητς ἀἰξταπι, ἴῃ 
νἷα Ρυδ]ῖοα ἐχροπεηῖοο. 

Ὁς ράσο ον ΠΕ. ὑψϑι θὰ 

τῷ 

ΛΊς,»9, 
το ας 6457) ζΟΠΡῈ ᾿ΘΙΠάοΠῚ 

ὙΠΊΠη15 σα εὐἷς ΠιοΙζος Δερυρτίῖαβ, ργέ-᾿ 
εν ΠΟΠ ἱπίεγογοβ 3 εἶδ. «αόγαπι 1ρί 5 εἢ 
ςορίᾳ. πηεγοδῃῖ, τὰ ΠΙΟΓΕΠῚ. ςορίβ εἷβ ποῆ . 

εἢ. Οἷἱϊ νεῖο [ϊπηῖτος νι πα τάρίο- 
ηἶβ ἱπῃαδίταπε, πἰρτὶ ποπάμπη ἴμηε, {4 νιτ- ΕΓ] 

οὐἴσας δεπε5. ̓ οϊόγοπι πταπαπε: αἰρτείζυης, 
1) Ῥϑυἷο 

ι Ππαης 
χες 

Θπἰπι πηΐπιις απαπὶ ΑειΒίορο5 αι! ς 
ΠηΔΡῚ5 τἀπη πη Π4Π| Δερυρῖ!. Ὁ 
"μὴ ΔΕ ΓΕΠῚ ΠΟΠΙΠοΓΙΙ πο πη 1 ἴπ Ἐ- 

κάνε ὦ Ῥὰ νέγο, ἱπαιίεθαῖ, Οἴβεεὶ, 
ῖ-- ΟΒΟΪμς Οἴπιτι Ραγίας, γείαιιε νεμα]ο5 1Π|- 
{το ργείῖο ἱρῇ Πθὶ δε[ίπηεης, (ογ  ἀιπ| τη εγ- 
ςτιπι ἐχεγἝαηίοβ, ἃς Πιυιάϊοίε, ἐας εἰΠποάϊεη- 
τε5,νίπογε [8 ποη Ροίο ἀϊςιης. Νέειηρε [πος 
ἔβειπηζ, 7 Αἰ. πυϊάοπη ἰ4πὶ πυιθίίεπι, Π]ϊατα 
νἱάφῃς., ΠΠτπη 4|1π|5 Δα νἱΓ]6πν δοίαίεηι ργο- 
πούξιπη5 81π|8 ΠΟ] Ἰδεϊτῖαα ρεσιπίαθ {ππηπηαπι 
νζ σςοηῃῇοϊαῖ9 4115 νε ἀοπηηπι ἀςα!ῇςοοι: Α]τις 

Δ, μμιοά ταγρα Πε πχεγοδίου!, ἢ [ορίθιι 1 ̓πξε- 
ΤΊΟΓ ραγθηζα ν]άδαζιγ, Βεῆς ψεῸ ᾿άθεγεῖ, 
{1 πυ]Π]οἿη ῥγειῖο ἐϊμϊτίαε ἐἤξης, ἤογεγες 48- 

᾿ τε πὴ Δ6 ΠΑ Ἰτᾶ5. 
ΠΟΤΉΡΙ 2 {ἐγγηηεφής ἐΑτεγ εΐ, 

Βοπηηΐδιις ἰητοῖ [Ὁ (ΟΠΟΟΓΆΙΡιι5 5 ΓΟΓγά΄τΣ 
Δάθο ομηηῖς γπᾶ νἱἀθγείαγ. ἡδο 

Η..: ἀϊῇδγεης Αροϊ]οηίμβ., αίχις ἀϊΠογεη- (8Ρ.111.. 
ἄο,, νι ΠΊΟΓΕ5 οἰμ5 [ογο δῆς, ἘΧ τοηροτῖβ γᾶ- 
εἴίοης ̓ΟΟςΑΙΠΟΠΕΠῚ «ρίδης 7) 84 Μεπηποηὶς 
ΡτΓδοίςηγαπι ρεγγεχι, πςεθαζ Διο πη δῸ5 
Δάοϊείςεης Ασργρτίιι5, ἐς χμο τα]ϊα (δ ε1)- 
1115. ΤΙΠΊΔΠΟΠΙ5 γαῖ μυῖς ἀἀοϊείςοπτ πο- 

ἐξ 

πΘΠ : ἘΡΒΕΌΙς διτοπι ἰᾶπι ἔογα ὀργοῆας εγαῖ, 
ςογροιίσιις φήπιις ξογπια Ριδοαῦαῖ.. Οαπις 
τλτῖς φιιτθπι ΟΡ ΕΓΔ ΠΕ ΠΊΠτιῖς σαπὶ οἰαι. 
πεγοᾷ, ἈΠΊΟΓΕ Εἰμπ5 σαρία, 111 τλο]οῆῖα ἢι γαῖ. 

. ῬαϊτοΙΠ τς ἀπε ίτι5 ἐρίτιπι ἱττίγαιιογατ, ΝΊΠΙ] ἐδ 
αυ!άοπι ςοΠηπηεηζα, ΘΟτ ΠῚ, ΠΕΡ Πὰς ἄγ Οἰ πη: 
(εἀ τατπθῃ {ΠΠιππι. ΨῈ αἱ πιμ]ς τς Ρατσητῖδς 
αἴτει ἀςοιήδθαι, ἀκ πυλτίριις ἃ φαίδιις ἀπιαγε- 
[ΠΓ ΓΔ! 5 ραυάογοι, αηατη Γοπαϊπί5, ΠΙςΊρῚ- 

7 μέλας δὰ ἀξ ίκέτο “θν.] αἰας Δα Ἰοσυηι Ἠεποάϊ, ἃ 
Ἐξγ. κῃ ἦμ. νιἸόο. ΠῚ ᾿ 

-- -- --- μόλας δ᾽ ἐ ἐκ ἔσκε σίδηρος. ὃ 
Ῥυῖο διξεπὶ {Ἐπῆιπι εἴτε : νιϊηδπὶ 8ιτὶ ἀπιοτα φεἤδπτε, ἰσό- ἣ 
τὴν) ἀεφιαίηδας, νδϊεγεῖ δία, ὅζ οἰπὶ δα ρᾶχ ὅς «πιϊς!τία ᾿ 
πιπταα ἰητεῦ Ποπιῖποϑ (φιλία επὶπ|» νὲ Ῥνιπάροτγαβ ἀσεβεῖ, 
ἰσότης, νἱ 4, ΤῖοΡ. ὙΠ], 10.) ἀτηιε ἴτᾷ Εδτ, νι ζόγγὲ δα ρδαϊος 
ἅζ διπιᾶ ΠΟ ΔΠῈΡ 15 πε νῆις, 
οὐ ἣν πεν αὐ 

ΟΑΡ, Ἐ ἐπὶ δ γον ιοιείίρο Εἷς γομον 
ψΕ] χῶρον, ΕΠ πἰπὶ ΔΙεσριμορε πε νομὸς ἰητοτ οι ἰ όρας, νς 
Ῥιοϊεπιαθο Οὔ [οτιιδίιπΊ, ὅς Μίμνονας Αειδορίσυπι ἔϑνος 5τ6- 
ῬΒάπιις ὅς Αρδιμεπιόγες πιοπιογαπι, [δ᾽ δπτοπὶ Μίεπιπο- 
ὩΪϊ5 τέμενος» Δ αιοὰ ΡΆμΙο ροίξ: πατγαίειτ Ὑεηϊε, ςᾶρ.4. 

, ἣν 
2 ᾿ἐφήβι] ϑυϊά, 1 ἴῃ αὐδδει πιαῖς μᾷθεις ἐφήβε:. 

3 ἔτι οπιϊίαιμᾳ ββαβιβδίβετο, αἱ 

, 4 ἐνέκειτο 1 914, ἐσίκοντο, ἱ 

,Ψ᾿ 

ἄζυνε:" 

τίε- 



, 

ΔΡΟΡΙΟΝΙΙ 

[ὰ ἴῃ ΝΟ ἜΡΩΕ αι ἀρεθαῖ, 
1ΓΠατιΐ ἀρ ςοη ἀςη δ} ἡ" ὦ 
ππὶ ἀοίςξοπάοτος ἰρίξ, (ριοδεῖδιις 

Υ]Ρὶ5 ΡΙαπαπη ΕἰἙ παιπὶ ραγίτεν Ἰητο ]οχίτ, (Εχ 
ΡΑΠ1115. 14 ςου!οίζαη9,, ἃς ̓ἰοτί5., ισϑ τε πεηζας 
Πυάοθαηι..) ὅς νὲ νῃᾶ; ῃδιίραγο ςοποδάογοηῦ 
ἴδι.. (ἀριομείας Πυάϊοίο, ογαδα. Τ 
λρο]]οηίας, Ὀσηιβ, ἱπαιῖτ, δάοϊοίςοῃς. Πς 

ΓΟΝΙΣ ς᾽ 

ες ον, ὁ Υἱτῖ, ἀΐδιπεπναγ εῦρο θο αυιοα ρας. ΗΪ- 
βοηίδηι τς πομοῦοδθ ἰθοἰογιιπη [15 αι Ργοχί- 
τὴὶ ἐγ Πιδηιἐα νοςε παυταδαῖ, ἐππιαάο- 
Ἰοίξοηϑ δάμη τους 4 οος οητοπάδτοτ. ΜΟΙ 
νοῸ παῖθβ [1 ̓πυΐσθιι ἀρρτορίπημπαῖδηε, 
τταπΠ] ἴδῃς Τἰπιαῇ ἴθ... ἀἴσιια Δ “ριδεγπαίο- 
τογη Ππππ| ἀθ ΘηςΓα Ὁ} ἴατιις ποπημ]]α, νὶ- 
ΤῸ [6] αϊδιῖτ. Ιυδεης διτοπι ΑΡΟΙ εἰμ νῈ 6 
τερίοης {] σομἀογοῖ, ο αἀο]οίξοης γ ἱπααὶ- 
οδαῖ, Αεργριίς, (πάϊροπα οηἰπὶ ταὶ ὶ ΟΠ νἱ- 
ἀοηῖ5,) αι4 ΒΟΠῚ ππαΐτις αδ8 τε τ σοἤπιπι οχ- 
Ῥοπο, νὰ ποππὶ μοι νεξηίαιτ ἃ πε ςοηίε- 
4ιαγὶς οὐ δοίαζοπι, Εχ 1115. νοι ΠΠπὶ ἰδιιάδπι» 
ςΟΠΘΠιιαΓΙ5.. αἴ ππθοιηη. ὅς οἰππη {{π|5 Ρδι- 
Ἰοίορῃίαττι (ξέϊοιιϑ. Ἐπιδείζοῤο. αὐέοῆν νἱ- 
ἄςῃς ΤΙΊπιαποπαπη, οὐ ξουπιάπη αἰίτογ 411-- 
ἴοτς. σοπηροπεγα, τποάο δα ἀϊσεπάιϊη. 
τΤῆο60 Δ4 τασεπάμΠ1., ροιοπέιτι Ἰἀςπε ἄτη» 
νύροῦαῦ, 4α{1 Π1}}} οπηηίπο ἀς 10 ργάθι- 
αἰΠει. Οὐμδγηπαζι5 Ἰρίταν ΤΊπιαίοη.. ο Ὀ 1, 

οἰπαϊής, αιαϊειηπαπι εἴδ τη6 ἄϊσαιτι ὃ ΠΊΑΙι15 
ΘηΪΠῚ ΠΟη {πππ: ΨΓΓΠΠῚ γεγο ΟΠΙΠΠ τπὸ δχ- 
ἀΠίπιατο [ας ΠΊρπογο, παηὶ ἱπὶ αἴτο ἈΠ] ἐσ: 
ἴς, Πμ 114 ἐΠ᾿ ἰα9. Ταης Αρο]οπία, Ραᾶρας, 
Ἰησαίε, δἀο]ςίςθηβ, θα! Δ [πα ς ἐπ{πίτατιις πτὶ- 
Πὶ Ιοσιιεγῖβ.. ἔϊδίι φηϊη αἰαῖ (ξηεῖε [ατ- 
(5, 864 ψιοπηοάο ἴ[ὰ (Ἐ ΠΕΙ5 ἅα, 411ο ε4ο- 
ἔζης ὃ νἱάοιῖς οπὶπι φαμοῖο πὸ ἴζειτα 4]1- 
Ψμ Ἐ το ̓ἰπιρίπραϑ.. ᾿Οὐπὶ ἀπείη, εο Παί- 
ΤαΓΟ. ̓ ὁκείρίςητο, αποπιοάο ἀροτοΠα απ πὸ- 
τἰοῦςα διοεῖτ, ἰρίδ δυζοπτ αππαηζοιη ἀς ΠΙτπ ΓΙ, 
«ἴαπιον ἐἤοι ΠΙΡδιδεις ,. 404. ἐαάειη ἀἰμὶς 
Ὠἰτ5. ργαοαϊχιῇθε ΑΡοΟ]]οἱι5 } τοροπάξης 

τ τι 

“ 

ΤΥΑΝΕΝ 8.18, ' " 
δὲ ἤδη ἃ ἀτοπον" ὟΣ ἃ " καὶ ἐνϑυνκλήεοι ἐν τῶ" 

Νεΐλωῳ. ἰδὼν ὃν ὠναπλέοντω τὸν ᾿Απολλώνιον, 

κατώπλέων ἀυτὸς, ξυνηκέ τε ΠΝ σοζδῶν 

εἰή τ᾿ πλήρωμω » υμβαλόμενοξ τοῖς τρίξωσι Ἷ ἷ ξ 
καὶ τοῖς βιδλίοις, εἴς προσεσπέδαζον , καὶ ἱκέ- 

τεὺς προσόξναί οἱ τῆς τὸ πλδ κοινωνίας 5 ἐρῶν- 

τι σοφίας. ὁ δ᾽ Απολλώνιος, σώφρων, ἔφη; ὁ 

νεωνίσικος δεν ὦ ἀμόρπο » καὶ ἀξιέσϑω ὧν δεῖ. 

τῶι. καὶ διῆλθε τὸν περὶ τῆς μητρυιός λόγον 

πρὸς τὲς ἐγγὺς τῶν ᾿φηνχοι ̓ ὑζφειμέ ἐνῳ τῶτένω, 

προσπλέοντος τῷ μειρωκίᾳ ἔτι. ὡς δὲ ξυνῆσαν 
.- ὦν Ν ε - , Ν ) Ν ἌΔΤῈ αἱ νῆες, μετωθες ὁ Τηβσιος » καὶ πρὸς τὸν ἑωυ-. 

τῷ κυξερνήτην εἰπὼν τι ὑπο τϑ Φύρυ. “προσεῖ- 

πε τὲς ΚΝ κελεύσως ἂν αὐτὸν ὁ λαυλλώ. 

γιος κωτ᾽ ὀφϑαλρμιὲς υτξ ζῆσαι, μειροίκιον, εἰ-. 
᾽ ὕ “ . ἰ 5 

πε» Αἰγυπήιον, ἐοικώς γοὲρ τῶν ἐπιχωρίων εἰναΐ 
΄ “ δ ἋΝ ΓΕ “ τις» τίσοι Φαῦλον . ἢ τί χρήφον εργώσωι;, λέ- 

ε ΩΣ δι ͵ὔ 1᾿ ΦἈ5«ὐ δὲ ͵’ ͵ ᾽ ζον" ὡς τῶν μὲν. λύσις " παρ᾿ ἐμᾷ γένοιτό σοι δὲ 

ἡλικίαν, τῶν δ᾽ ἐὺ ἐπωινεθῆς ". ἐμοί τε ξυμφι- 
φ  ντυ. οὐδ ὰν ͵ 

λοσοφοίης καὶ τοῖσδε. ὁρῶν δὲ τὸν ΕἾ κενά 

ἀϑε τοι καὶ μιταξαλότα τὴν ὁρμὴν τξςό-. 

μαρθοι ̓ ἐς τὸ ὁ λέξαι τί; ἢ μή ̓ ϑαμὰ ἤρε τὴν 

πῆ " ὥσπερ ἐδεμιῷ π προγνώσει ἐς εἰυτὸν κε- 

χρημένος. ἀναθωρσήσας 5 δὲ ὁτιμασίων, ὦ 9 εοὶ, 
ἐφ»; ΄ ᾽ δ ὕ ; Ν ν Ν 3. 1 δ 
εζῇη: τίνω ἐμώυτον εἰπῶ» γοοσοος μὲν γῶρ κα εἰμί: 

3 ν ὙΠῪ ν᾿ , ᾽ φ 

ἐἰγωϑὸν δὲ εἰ χρὴ νομίζεσιϑωΐ με» ἐκ οἴδω, τὸ 
Ν ΝῊ ὙἷΝ - ᾽γ Υ 14 Χο ς ἃ δ, 

γῶρ μή ἀδικεῖν» ὅπ ἐπνος ἡ. καὶ ὁ Απολλω- 
Εἴ ΕΣ Ὅ Ν᾿  δδχ - 

γιος» βαξαὶ, 17 ἰώ τὰ ὡς οἰπὸ τινδῶν μοι" 

διωλέγῃ . ταυτὶ γαὶρ καὶ Ιοίρχοι δοκεῖ τῷ Θ είῳ, 

οἰλλ᾽ ὅπως ταῦτα δυιξάζας, καὶξ ὅτε ; Φυλα- 

ξαμένῳ γάρ τι οἰμῶρτ Εν ἔομοάς. ἐπεὶ δὲ, εἰρξω- 
Ἄ ,ὕ ͵ὔ ΥΩ Ν ἈΠ λα Ν , 

ἿΣ λέγειν ὡς ἡ ΓΝ, μὲν ἐπ᾿ ὄυτον ᾧεροιτο, 

Ἐν 

ἀυτὸς δ᾽ 

' “μονίως ὠυτοὶ τῷ Απολλωνίᾳ “ροειπιῦντος" ἐμ 
τ 

Ὁ" 

ς ναῦν δὲ ἤδη ἄτοπον ν ὉςΕΠΊ ὄτοπον 5016, οππίτεῖς ἴπ, Τι- 

μάσ. ἴτ. νοςε ἐνωυκλήξει » αδὶ ἱερῖε: γοῦν τε ἐκέκτητο ἤδη. 

Ατοπον Ἀυιῦς ΠῚ οἱ ἀοηὶ ϑυϊάδο εἴ, κακὸν ) μοχθηρὸν" Ἠεβηοβίο,, 
πονηρὸν ᾽ αἰσχρόν. νι [ΠῚ η ὥτοσον Βῖς οτγαάϊ πατίμιπι πιαρῖϑο 

Βρηιξσαταπι» 4110 ϑαύμασιον ποταῖ, Ὁποτί ΠΑ] 15 : τείρί- 
οἴατατ δα Ἐοτγπιαπι παμΐθ, 486 δἰ ϊοαεῆις βιογίτ» {ιιαίδο [π᾿ 

Ἀειμιορία,, 45 Βυπιοτὶβ τγαπϑέογγοητ., ΠΟ τίε5 δ4 σάζατ- 

᾿τἰχλέϊας. νοπτιπη; νἱ , Ρ]ϊη, Η. Ν.Ν. το. Ηος ςογες πρὶ ρτο- 

Ῥαδιμις νἱάδτυτ, 
. 6 ξυνῆχε τε} τὸ ἀπ ας αὐτοτίταΐδ Μϑϑ. οπηνηΐειπι, 

κῦμα ἀβμευνον 18 οταιϊοηΐδ. γμὴ ομπι (δαμεπιε κὰ κρὶ 

μῶν 
7 “ἐδ, ΤΑΝ δίω Ῥρμιοίδρβοταν, ΓΝ γε 

πουηπιπ, ἤλιῳ 

8 τῇ σλλν μὰ ΥΥΚΎΡΙ ΚΣ 4τιαπὶ ας Ἰδμ δεμὴ ᾿ 
ψατϊίοαπο, ΝΟ ἀρ με τὸ αὶ Βαδοησ τῷ πλάτω- 
νος » 4ποὰ ΜΜοτοῖ!ο δτίαπι ἴῃ «υϊδυίααπι ἐσ ανὴ πλοίψ 
[ορὶς ϑι1 4, να Τιμασν φρο Ῥτβθξογοθαν ϑἸπηδέ, 

νὼ ᾿ ... 

9. σώφρων. ἔφη ἃ νεανίσκος δδὲ ὦ 7 ἄνδ».] «ἀάϊ, νι ἀρυιά 

ϑυϊάαπι 1 πμεηῖ, ἴπ νυ ]ρατίς εγϑῖ σαϊφρων ὃ γεάνισκος ἔφη ὦ 
ἀνδ. 
το λύσις ] ΣΧ γετα, 41ὸ ΓεηΠὶ νοχ πιληϊβεῆς ὁς- 

ουττῖς ἱπξ ς.5... μῆνα τετονί ἕβδομὸν ἱκετεύει δεῦρο, χὼ ὄπιῳ 
λύσις. φήϊοτεξ ἱπεείρτειεβ ποὺ ἰςτὶβ ςοπιπιοάε : 9 4 γάζα 
ἐϊξ 4μἰάεν, {ιφενεγίς. “ἢ 
Ἢ ὑμΝΝ 814, τ. Τίμαδ. ὑξαινεϑ ϑὴρ αυοὰ ϑα! παῖ; 

ἈΝ "όματος ] μαες ἰεθεῖο Μ58, οαϊηΐμη; αυοά νυΐραῖο 
δὴ ἼΗΙ Το ποι ἀιδιϊαν!, ἀσοξάξητε ἐξ ϑνταε ὅι- 
τοτίτατε ᾿ ἀν: ΐ 
15. ἀναθαρσήσας 4] ϑυϊά. ἀϑαῤῥήσαξ, Ἂν ὦ ἮΝ ( 

ἣ" τὸ γὰρ μὴ ἀδικ. ἔπω ἔπαινος  ΠηΜΠ 15 ΓατοΠ! 6 [Ὡπέεπ- 
τα ἔπρτα 116. 11. οΔρ. 25. νἱ ἀ, ἃς ἱπξ, ἢ 1|δ. 11, 
[ 
Ἔρις τα εϑι4Α τείοτίρῃ, Ρἕο ἀν 
6 ἐρώσῃ 814, ἐρώτῃς ψιδά Ρτδβξστε μΝ ᾿ 

ἜΗΝ λαζὼν 

ΓΝ. ΕἾ 

ἐρώφῃ " ἐκφσαίη, βιυὴ ἐγένετο, οἰς δα ᾿ 

. 
Ἢ ΕῚ 
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λαξῶν δὲ ἀυώοσίῳ ὦ λῷξοι ἔφη , τί πεπον- 

ϑατε; βόδι γοὶρ ἀπέχει τοὶ πὰς ϑαύ- 
ματος, ὅσον, οἰ μφαι}» γέλωτος" ἣ καὶ. ὃ Δώμις, ἕτε- 

Ἴ τι» ἴφη, ἐθ ον βαφαμόοθον τοὶ Ἰρο 
λοι ὺ 

καὶ σὲ δὲ μειροίκιον ἐπι θ ὅτι μηδὲν οἱ οἴξε 

. Αφροδτῃ δὲ ϑύεις, 

ὡ ἡμήρακιον: ἤρετο ὃ ἰόμα ἄρ ι ν έμΡ Τίμων 

ὑλομσδον ἐἰργώσϑαί σοι ὃ 

»“» 
δίων, νὴ Δί᾽, εἶπεν» ὁσημέραι : πολλὴν γοὶρ ἡγ8- 

Ν δ, ᾽ ᾿ 

μμώι τὴν Θεὸν ἀνθρωπείοις τεκαὶ 9 εἰοις πρώγμω- 

σιν. ὑπερησϑεὶς δ Σν ὃ Απολλῶγιος » ΦηΦισῶμεν 

ϑϑος: ἔφη, ὥ ἄνδρε" » ἐσεφανῶσϑ'αι ἀυτὸν 

ἐπὶ σωφροσύνῃ, καὶ πρὸ Ἱππολύτε, τῷ Θήσεως. 

ὃ μὲν γοὶρ ἐς τὴν Αζροδίτην ὕδρισε 5. χαὶ διοὶ 
»“Ἢ 3, ΝΑ τ Ύ » ᾽ 

τβτοίσως “1 ἐδὲ Αφροδισίων ἥτ]ητο, ἐδὲ ἔρως ἐπ᾿ 
Ν ᾿ “ ὦ ν ᾿ ᾽ 

υτὸν ἐδεὶς ἐκωμοζεν; ἐλ ἣν" 

ὠτέγκτε μοίρως.ἑτοσὶ δὲ ἡτ]σϑωι τῆς θεῷ Φφά- 
ἮΝ ΑἸ ΜΌΝ, » γ 3. 9. ων 

σκων, ἐδὲν πρὸς τῆν ἐρῶσων ἐπόθεν, ἐλ ὠπῆλθεν,, 

ὠυτὴν δείσως τὴν ϑεὸν, εἰ τὸ κακῶς ἐρᾶσϑαι" “μὴ 

ὈΥΝ ματος καὶ ὐυτο δὲ τὸ ἐν  ὅ5ι πρὸς 

ὅν τινῶᾶν Ἴ τῶν ϑεῶν. ἃ ὥσπερ πρὸς τὴν Αφροδίτην 

ὃ ἱἹππόλυτος, ἐκ ἀξιῶ σωφροσύνς. σωφρονέςε- 

ρον γὰρ τὸ περὶ πώτων ̓ ϑεῶν ἐυ λέγειν, καὶ 

ταῦτω Αϑήνῃσιν, ὥ καὶ Ἴ ρτον διουιμιόνων βω- 

μῶ" 
“ν 7 ἈΝ ἀξ Ν ͵ , Ω 

τῷ ἐσπεδάσιϑη: πλὴν ἀλλὸ ᾿ππόλυτον γεέκώ- 

δ γδρυνται. τοσαῦτα ἐς τὸν τιμωσίωνω ὦυ-. 

5» Ν ᾿ ἈΠ ΔᾺ, ᾿ ὅτ δ 

λει οἰυτὸν διοὶ τὲς ὀφϑαλμὲς, οἷς τὴν μητρυιῶν 

329 εἶδεν “ἢ. ἐδόκει δὲ καὶ σώμωτος ἐπιμεληθῆναι, 

καὶ γυμναςικῆς ἐπαφροδίτως ἅψασϑαι. 

Ὑ πτιλ ε ,ὔ - ᾽ Δ) 
Υ,: τὅτω ἥγεμονι πώρελϑεῖν Φασιν ἐςτοτε- 

“ )ὔ ἣν" δὲ -“" Ψ' ἢ 

μενος τὸ Μέμνονος. πέρι ὃς τῷ Μεμνγονος τόδε 
; ,ὔ " “-“ ᾿ » 
ὠνωγράφει Δαάμις ᾿ς Ηξς μὲν παῖδα γενέσθαι 
ἵ Ν 5 - ΜΕῚ Γ ᾿ 5 

οἰυτὸν , ἀποϑανεῖν δὲ ἐκ ἐν Τροία» ὅτι μηδὲ ἄφι- 

χέσϑαε ἐς Ἰροίαν. οἰλλ᾽ ἐν Αἰιϑιοπία τελευ- 
ἢ ͵ ν ͵ὕ Ν ,ὔ 

τῆσοαι» βασιλεύυσαν)α Αἰθιόπων γενεὼώς πεντε΄. 

μπάλο τ ἌΤΥ 5. δὲ ἃ 

εἰγροικοτέρως τε δ᾽ 

ἱηἰ ὃ ταη- 
Α[ϊοπε Δ τ, 
Τα Ῥαπῖς., 

Τὶ 1 αὔοπ,, απο, αἰχίε, Ν ἢ 
τ ΘΠΙΠῚ ἡπᾶς ἄϊςο αὖ δάϊηϊ 
αιδηταπι, ΟΡΙΠΟΥ 5. ἃ. τἰϊαι. 

᾿ς Αἰ 84, παῖς, εἴς, απο. πλίγαπγμτ, αυοά ποη- 
ἄατα ποίϊ.: Τά ας εείατη, ο ΔΔο  είσςῃϑ, ἰαπ- 

 ῬγδρςἸαγ γί τας 
Ἔπογίπο ̓ βοηῆς 

15. Πυοα Π1Π1] τα. ἝΝ 
ΑΡο]]οηΐι5 δατειηι 

ΓΟ ΣΠ τω Ἰητουγοσαι!. [τα Ρεγ ἰομε [ 
ἰησαὶς ΤΙπιαῆοι, δὲ φιοτιάϊς «ἰέπι. 
τὰππι εηΐτα [λοᾶπ 1Π|4πὶ Πιπιὰπ!5 ἃ 
γεἶθι}5 ἱητογοῖῖς ςοπίδο. Οἱ ἰρίο ναϊάς ἀο- 
Ἰεζζατιι. ΑροΠοηΐυϑ, ς ἄεοτγοῖο ̓ φοπλπλμηϊ , ἱπ- 
αυΐς, ὁ νἱτί, τοιπρογδησῖς ςαυίᾳ αἀοϊρίςοητὶ 
[ππἰς σοτοπμαῖη ΔαϊυἀἸςοπηιις τᾶς 1ρίο Πιρρο- 
[γίο, Ὑπείξιάς, Ηῖς εὐἰπι Νεπογοπι οοη- 
τΕΠΊΓΕΙ εἰ ΉΜΕ Ῥγορίογοᾷ ἔοστς νοπο- 
τοῦ αβδῶμ πο ἀῇηοϊ οατας αυϊάοπλ: πδαμς 
[ξουτε] σαρίἀϊπιπι αοϊμαπι αὐ οθπ οοππιυ 
ἹμΠιι5 (15 ἀϊπογεῖς, νουππι στ εἤις τπαρσίοτα- 
ἀπίαας (ογ5 Εἰ Ἰοδερίει. ΗΙς υΐοι), Πεας οΌπο- 
χίππα δ ργοβε 5, ἱΠ1] ταπιεπ αὐ ἀπιδητο σοπΊ-: 
πιοῖι5 ΕἰὉ, {8 ἃ δὈιτρπς Γᾶ: ΠΊοΓΠΘῺ5 [ἴτᾶτπι,} 
αν ἀπιοσς πείδηάο πιῇ αΠίπογοι. [ρίαπι 
δυζοτη πος, νεϑαἀπογ[ἢ8 φιιοπισπαιο Ἰλεογι 
Ἰηξοπίο ας αηΐτπο Πε. νὰ δπεγίι5 ΨψεπογεπῚ 
ΗΙΡροίγεις. ἔαϊς, ἴῃ νιν τες Ιαιάθ πο Ροῦο. 
Μαίοσγι5 επῖπα Υἰγειτίς εἢ θεὲπε ἀξ ομηηῖθι5 
Π 115 (φητῖγθ., πιαχίπιθ ΑἸΠεπῖ5., νΌΪ οεαπι 
Ἰρηεῖ5 Π115. ἀγὰβ ἔππε σοπἤητιτας. δος 
ἐς ΤιΙπιαποης ΡΠ] οἰ ΟΡ ματις εἰς, ΗΙρροὶγ- 
τπΠῈ ταιηθη ἰρίμιπη. ἀρρε!ασας ργοόρίογ οσα- 
Ιοβ., φαΐδιις ποιιεγοαιι αἰρεχις. Οὐ (ογπδίῃς 
Δατοπη ΕΠ σογΡΟΥ 5 ΠΟ τς ςαγᾶΠὶ μαθεγο, ἃ 
Βγπηπαβίοῖς νοηυῆο (εξ ἐχογζογο, 

᾿ 
Ἵ ᾽ 

, ὃ ᾿Ὶ 

ΤΙ. ἰρίταγ ἄπιος αὐ (Δσγατη Μεπηδόμὶ Ιο- 
(απ [ἃ αἴππτ νεηιῇδ. Π)ς Μεπίποπε 86 Π| 
Ῥαπηῖς τεΐετε (δαμοπτῖα. Αὐγογᾶς εὰπὶ ἈΠ 
{6 Π]πτη. οςςιδμϊΠδ γεγο ποη Δρια Ὑ το αἴτ, 
νὰ αἱ δα Τ γϑίαιτι πὸ νοπουῖς ααϊἀεπῇ 9. (4 
ἴῃ Αριπίορία ἀεςεΠη[8., σιπὶ ἱπιρογαῖει ΑὉ- 
{ΠΙΟρ θι5. ΡῈΓ Ἐρυρπος ααίησας, ΤΙ 

ἐδϑμὰ 
Ἀ Ἵ 

17 ὅσον οἴμαι γέλ. 814, βαθεῖ ἴσον καὶ γέλ. 
18 σοὶ } πᾶης νορμ]απι Διεοὶ εχ ϑιιῖαᾷ. 
19 Ἀπολλώνιος} ὠντὸν αάάις διι445. 
20 ὁσημέραι ) γε ἁἀαϊτ 81 488, ιοά παϊῃὶ εἰ οσαηπτίι5 γί- 

ἄετιτ, 
21 ψυφισώμεϑα ], 84, ν, κωμάσαν Ἰορίε ψηφίσωμεν. ᾿ 
22 ὦ ἀὐνδρῖρ Ρῖο 15 ὧδε ἰερῖνι ϑιῖδαρ τος. ἐμάφι ὅζχως- 

αν: δ ᾿ 

"ὦ ὕβεισε ] οἢ Βαπε γοςεπι δαϊά, α μα ναοῦ 

14. ἴσως) Βᾶπς γοου Ἀπὶ ϑυΐάας οπμίτες. Ὁ ' 
25 ἀλλ᾽ ἢ εὐϊ Βαδέδαπς αάϊταβ. ἐπ τοῦδε τίς» 

“μὰς οπιϊῆι ϑιϊάαθ, τ, κωμοΐσεμν Ἰάοπι τάπιθῃ ν. νὰ δὲ 

ἄτεγκτος Ἰερὶε: ἀλλ᾽ ἦν τῆς ἄς. ΝΣ ἐμὴν ἈΝ 
2ό κακῶς ἐρῶσϑαι ] νἱάς ΟΡ Γογιᾶτα ἈΠ δι ις πειτι 

27 ὃν τινὰν 1 ἅς ϑυιϊά5, εὐἀϊτὶ ὅντινα, Ἂ" ἤμι 

28 ἀγνώξων͵ διεμόνων ξωμοὶ ] ἀε 4μ1θ 115 ᾿αβλίπι, Μεὰτ- 

ἄας ἴπι Ατεὶςῖς,, ὃς γίτι ἀο δεῖ ααὰ Αὐφζμιπι εν ΦΑρῖγ' 

τ 

Ῥυρίαπι, ταπιοῃ ἃ ἂπ Ἠϊς ἰπτο Πσαπτυς ἈΓᾺΘ 7) 4188 ΠΙΙΠΊΕΓΟ 
νηλτζατὶϑ ἐγνώφῳ, ϑεῷ ἱπήοτίριας. Αἰέτο, αὐδιεπί ῬΆθ]ς γείρο- 
χίτν ον οἰγνώφοις ϑεοῖς Ἰηζοτίρταε : [εὰ νίάε Κεϊπεῦ 
Ὑβε Ιπίογ. Ρ. 1. «14. ' 

29. οἷς τὴν μητρυιοὶν εἶδεν  ςορπαῖα Ῥβιγαῇο Ἰηξ, ΠΡ. ΝΊΙ, 
ς.41. γΌΪ Π.οπιϊείδηις. κακῶς ἰδεῖν ἀἰοἴτας Ἰμμ 6 ΠΕ ΠῚ 4ιοπ. 
ἐγλλε ἡ νὰ: οἰδι ποατα. 

ἴν να, ΡΠ οἰἶγατ, τη γη|5 ΒορΒιίξατ, 
ἸδῚ ποῖάτα, Ὑ]άστι οὐϊὰπὶ Ῥοίπιητ. Ῥίαγα αἀθ.}2ε- 

γαθοῦ)8 ἘΠΕ δ ἢ ἀτοβθτο ἴῃ Οεάΐρο., , 

2 γενεὶς πὐτε]. Ῥεῖ γενειὶς ὁπῖιας τεπιριις Μγιβίςμη ἃς 
τε5 εὸ ρείξας ἀϊροπετε ᾿Θεάξορς ποῖαπι: ἄς ξβτασι νετο 
ἐχϑόῖο οαΐσμ!ο ἔγα τα ἰβδογαῖ!" Ῥίκο,. τῆ δμΐπὶ ἐχδόξιπι 
φοττιπιαιις 1ῃ Πα: ἐ, γαϊρο γενεῶν ΧΧΥ νεῖ ΧΧΧ ϑηηὶς 
πιετίπητυγ ν6] ετίαπι, Ὁ ἅππη05 1 [Γ65 γενεὼς Ραειιπεητ, 
Μιὰ ἂς μος τν  ὑε τ θὴρ ὦ Ορη(οτίη, ἐς 

τοι ἢ 

ΟΔρΡ.1Υ. 



᾿ 
δ 

ποτ ες 

»- 

ι το}: : ἐ γα 

δῤτυσι ἀερίοταηε ΤΑ ὡς δαξοπη, νὉ] ρο- 
ἔπει εἴς, ἀπτίιιο ἔοτο. ΠῚ ἀϊςιπε οἤς., 
4α]141 ἕνα ἵπ' Οἰ πὶ Πα ταῖς. οἰπ τατος τοϊϊην 

ἀπτια, νοὶ ἃς ςοἰ μη παγηπὶ ψἱΠαπειιν γιάο- 
ἃς Ρατίοταπηι νο σα.) (ξ 465 ̓ταπΊ ὧς 11π|]- 

ὙΠΔΘ, ΡαΓΓΠῚ τΠπᾶη. ρατγτ 1 το πΊρο- 
Ῥίαθ. ΜειηηοηΙβ ἀπε [ἸατιαΠΊ 
 Οθαουτὶ ἰπρογθ απ: δὲ εχ ἰαρίάς ες 

4πὸ “ν Ρξάεπη ςοπί πέθιπι 
εἢς. ὲ Ῥτοιϊ ξεῖν 1πάο]δ5 Παιιαγίαο,, αγεῖβ χα 6 
Ἰὰς Δ]} ἀειο υἱεῖς, πιδιημίαιις Υ̓ ΠΝ (ξάττη- 
ΠῚ: (Θάογα οηΐπα τ νεἰΠ ρυσοϊηξευ ΒυνοΝ 
{{| Πἢπππὶ ἀμζεπη Πογροσῖ5 Παδίξηπι, οςυ]Ό- 
ΓαπΊσ νἱρογοπι, ὅς ας] οι οτς, Ἰοηιεη- 
[οΠῚ τοξογοπίο, σδηΣΠ 1Ρί1. ὅς τε’, απιπι τε πη- 
ῬΕ15 ΟΠΊΠΘ. Π1Π115 ΠΙΙ 6 πὶ (1Ὁ] δα τη γατΊΟἠΙ ἔἰι- 

ς ἢ 

ἽΠὸ ρογμίδοηε, ποπάμηι Ἔπίπι ἴῃ {{π|5 νίπι ορο- 
ταῖοπι ἀρρατοτο, Ψ] νεῖ (ΟἹ 1ς γαάϊες ἰη Π4- 
τα πο αἰ Πἴςε, (14 Δμζοιαι οἰτοα (0] 15. ογτιιπι. 
ΘΠΟΠΙΓΟ, ὺ 4 ἀιϊαεαιὰ Δ δαπηϊγατίοης τοιηρογᾶ- 
τα ΠῚ ποῇ προ ΠΣ, “Νοςοπη δηϊπι ΘΠ ΓΟ γα 
{Ππτυϊατημιε ταάίιις δα οἷτς ος Ρεγαςηϊοε. νι- 
ἄειῖ δυο οςιΐος ἱποιῃ4ο5 πηασὶς ἰαςεπα ἰῃ- 
ταογὶ, Πἴσας 11 πιοτταϊίππι (Οἱεπε, ἥυὶ ναἹάς [0- 

18 ἀοϊοάϊαηεαν. Εξ τῆς φυΐάεπη (ς ἰητο ΠΧ 
αἰμπε, χιοά [Ὁ] αἴϊιγροῦο νἱάεατιγ: νείοίθης 
{ χα Ὀευπι Πδηζοβ νεπογαηίηγ, δαςγα ἰσίτητ 
Αρτμϊορὶ (011 ὅς Μειῃποηὶ Εοο νδὶ βροϊξηε, 
{ἰς ἐπί τη δ πιιπηΐηα [ςογἀοίοβ αρρο ΄δηξ, Ἰῆαπὶ 
αιΐάετπι αΡ Ῥγεμαάο ὃς «αἰεξαςίεπάο 7) {Πππανο- 
ΤῸ ἃ ΠΊαΓΓΟ: Γ ρον. ς. μγ07.} ζΟΡρΠΟΙΠΙΠΔΠΓΘ5 
πο 15. νοι, ΕΝ Οὐτηποίορμηἴαίμπι (δ 69 
Ριοξεϑ μη, ον 

" 
᾽ 

ὶ "᾿ς ΤΟΝ Διιο πὶ ομμιϊης αἰ ΠἘ πεν 4ιΐ 0 4ιῸ 
Μειηρ τας (οἱθης [ιαδίτι ἱηροάογος, ὅς Πΐπο 
1π4ς ναράγοπιγ ππασὶβ. ἡτιαπι αὐ ςοἰτηπ 1ο- 
ςαπὶ ςοπτοηάογοῖ; μ Πκν ̓4υϊίπαπι εἴξε, δὲ 

τ ἴα, ΟΒειτάγοιὶ ἀμιαῦθνι. 

ἤρη γογΟ ἰρίιπη.. 
τς νοῦὶβ. χα. Πρὶ 
ξοτταπας αι νεῖται, ἘΕρο διιΐοπι 4αὶ ποιΐ 
ΨΙΓΙΙΠῚ., Αἴ 6 φοηάοῖοο, οὔπηῖα ψιας Θπιη» 

) δες 

ἄϊο παῖδ]ϊ. καρ. Ν ἘΑΡΝ: χὰ 116. 11. Ἠειδ δα Ρ- 9. 
Ῥαρίυς Ὀ1Π| Ηγραῖ, ρᾶδ. 187.189. Ηαπιπιοηά, ἐεέ νοις, 

κ᾿ ὧς, 6. Ὀσάνε!!. ΤΟ ΠῚ ΠῚ. ἴῃ Ιγεη. ὅδ. 3. ν : 

ΠΟΥ μακροβιώτατοι, ἀνϑρ.] ἢς ὅς οΧΤῇ 

Ν. Χπνὰ ᾿ Αρτπίορας ες Μδογο 

ν] νἱάς ποιαῖα 

δ Ιπι νἱίαπι, ]ιο {0115 ἐπ ἐπὶ γᾷ- 

εἶ ) 80 δὴν ες ἱ 

γον 1 [ἐπῆις εἰδ, ποπὶ ἱΠ 60 τεπ- 

ΤΥ ΑΝ ΚΝ 4. 8. 23 
τ , , 
οἵδ᾽, ἐπειδὴ μιωκροξιώτατοι ἀνθρώπων ̓  εἰσὶν, 

" ΐ ὦ 
ὀλοζρύροντωε τὸν Μέμνονα, ὡς κομιδὴ γέον, καὶ 
“ ΤΌ ΑΝ ον , Ν δ ΄ 7 ὯΝ 
οσῶ ἐπι φώρῳ κλωίσσι.- το ὁὲ χώριον: εν ῳ Ἵ βυ- 

Ἶ ,ὕ , »"Ὕ ͵ “" τῶι, Φωσὶ μὲν προσεοικένωι εἰγορῷ ἐἰρχωίΐω, οἷσι 
- ᾽ » “ ,ὔ ͵΄ ᾽ ͵ ͵ 

τῶν ὠγορῶν εν πόλεσί ποτε οἰκηθείσιις λείπον. 
-- ,ὔ , Ν »" ΡΨ] 

τῶι, φηλῶν πωρεχομενώι τρύζη να τειχῶν ἴχνη; 
Ν ᾽: » ᾿᾽ ͵ὔ 

καὶ ϑάκες » καὶ Φλιάς, Ἐρμιῶν τε ἐχαλματὰ, 

το μὲν ὑπὸ χειρῶν δεφϑυρόραι τὰ ἡ δεὲὺύ ὑπὸ χρός 

γυ. τὸ δὲ γωλμα, ἀτνν πρὸς εἰκτίνω » μήπω 

γενειώσικον" λίθε δὲ εἶναι μέλανος. ξυμξεξηκέναι 
γ ἡ 

δὲ τὠ πόδε ᾿ ἄμφω, κατὰ τὴν ἐγδολμωτοποιίαν 

τήν ἐπὶ Δωιδώλε, κεὴ τὲς χεῖρως οἰπτερείδειν ὀρθοὶς 
, - Ν ἊΝ “Ζ ὦ ς 

ἐς τὸν ϑώκον' κωϑῆσϑαι γάρ ἐν ὁρμῇ τῷ ὑπανί-. 
Ν δὲ -“" “ Ν Ν -“ ᾽ φάσθαι: τὸ δὲ σχῆμω τῷτο, καὶ τὸν τῶν ἐῷ- 

ϑωλμῶν νῶν", καὶ ὁπόσω τῷ τό ς Φ μ ᾿ τϑ σόμωτος ὡς ζ,ὃ ἐγ- 
; ψ, " κ Νν Ἅ, 4 , “ 

ξαμένε ἄδεσι, καὶ τὸν: μὲν ἄλλον χονον “ ἧτῆον 
ῃ " Ν ΄ ϑουμόσωι φασίν, πῶ γάρ ἐνεργὼ Φαίνεσϑεαι: 

6 Ἵ δὲ ΔΎ -“ ᾽ν κ 
προσ ὠλεσής ὃς τὸ ὠὡγώλμω τῆς ἀκτῖνος, τῶτὶ 

δὲ γίγνεσϑαί περὶ ἡλίῳ ἐπιτολὼς, μὴ κατα- 
» Ν “ «Ὡῷ “Ὁ ᾿ 

σχεῖν τὸ ϑαῦμα, φϑέγξάσϑαι μὲν γορ πάρα. 
-ν Ὁ 3 τἷν Υ̓ 7 ͵ 5» ΩΝ τὰ ἣν 
χρῆμω τῆς ἰκτῖνος μἐβθιύεης φυτῷ ἐπὶ “,-- 

φαιδρες δὲ ἱσάναι τὲς ὀφθαλμὸς τι πρὸς 
τὸ Φῶς, οἷω τῶν ἀνθρώπων ο οἱ ἐυήλιοι. τότε ζυν-. 

εἰνώ! ἀλῥβϑῆν Ὰ ὅτι τῷ ἡλίῳ δοκεῖ υὑπανίξα.. 

ὁθ 8 ̓,κωϑώπερ οἱ τὸ δ κρεῖτ]ον ὀρϑ οὶ πέσεν. 

8. ούσαντες ἐν ἡλίῳ τε Αἰϑίοπι, καί Ηῴω 

μέωον; τετὶ γώρ ἐφραζον οἱ ἱερεῖς, τὸν “μὲν 

ἀπὸ τῷ αἴϑειν τὲ Ω ὁ ϑώλπειν τὸν δὲ ἀπὸ τῆς μη- 
τρὸς" ἐπονομα ζοντες"" ἐπορεύοντο ἐπὶ κρμήλων. 
ἐς τὰ τῶν Τυμνῶν ἤϑη. 

λ " 

Αν» δὲ ἐ ἐντύχοντες, ἐσωλμένῳ τεθμν ὅν περ 
οἱ Μεμφϊτάι; καὶ οἰλύοντι ΆΆΟΩΣ ἢ ξυντεήβυμας 

"ἤροντο οἱ εἰ π τὸν Δάμιν ὅςτις ἐξ » Καὶ ὅτῳ ΦΛΟΞΗΝ 

γῷτο; καὶ ὁ τιμωσίων, ἐμ5, ἔφη; πωϑάνεσϑε,, 

ὠλλὰ μή τύτειϑτος μὲν γοὶρ ἐδ᾽ ἂν εἴποι πἰῶς 

ὑμᾶς τὸ ἑαυτῷπαϑος, αἰδοῖ τῆς ξυμφορῶς, ἡ ἥ κέ- 
Ε Ν » ΜΡ Ἵ " 

χρήται. ἐγὼ δὲ γιγνώσκων τὸν ἄνδρω καὶ ἐλεῶν, 

᾿ 68 πιεπῖα Πλτιιαγίμιπι ἰαπὶ τηοποῦ ἤᾶπο {ξλτιαπὶ [τα 
ῇς; ἡ Νὰ τοιογοητία [0]15 ὃς Βαιάϊο Χο ται Μεπιποπ 

( ; δ γαῖ ο.ς νἹἀογεῖοτγ, 
ἘΟῚΣ τὸ κρεῖττον ὀρϑοὶ ϑερώπ'. ὑτὸ χρεῖττον διε ᾿; 

165 “αἰογαγιείος Νυπια 4αοάιις [ληχίτ, 4 ἀριὰ ΡΙσζατς ε 
ὅ9. ̓ πεειερέφεσϑαι προσκυνῶνταςγ, ΚΘ καϑῆσε προσκυνήσαν- 
χάς» οὐπ9 πιοτῖ5 σοπΠάοπαϊ ἢαιίπι ΡοΓΕ ργέςες, Ργ τς 
φάεο ἤσπάο ρεγαόξατγι!πΊ, νοπίβίασι ὁ οτίαπι ἀριιά Ρίπάατιιπι 
18}πι. ΨΊ. νδὶ ἀεοηρτα Ῥτοσατίοης, ὅς οτάσιιο Ἠδγοιίς 
εἰς ἄρα ΓΝ ἢ ἕζετο ἰπηυῖτ, ὙΠ 

φ᾽ ὠπὸ τῆς μητρὸς} ΑὉ αηγογα αι ΟΥΔΟοῖ9 Ηὡς» νπάς 
Ἐοη: Μεπιηρπος δ δὰ 

λέξω 9" 
ἢ 

ν' 

͵ 

» 



Ὁ" 

Φ 

ᾷ ΡΗΙΙΟΒΊΥΒΑ ἾΝ. ΡῈ ας ἢ εὐ ἃ 
λέξω τῷ ἮΝ οἰυτὸν πάντα. ὠπέκτονε γάρ Μεμ- (ΟποοηΠης ἐχροπᾶ ᾿ς Νοίηρε Μεπιρῃὶ- 

Ὑ ᾿ Α͂ 

φὴν τινοὶ ὠ κελεύωσι δ᾽ οἱ κατὲ πῆ" ταῦθ ἱπτεγξοςῖς Ππατιιβ, ΠΝ Εν 
ἔ ΟΠ ΟΙ 11 ᾿πυτ τθιιηι ἔπι 

Ργδδορι πη, δκΟγμηποίορ ΠΣ! { Πῇοτο. 
νόμοι, ἐπ᾿ ἀκεσίῳ ἤν δεῖν φεύγειν, κοὶ ἐπὶ τοῖς 

Τυμνοῖς εἴγαι". καν ἐκνίψηται τϑ Φόνε. χωρεῖν 

ἐς ἤϑη, οὐὼμ ἤδη, βαδίσαντα πρότερον ἐπὶ ταιιετα ραγαπη, ὙΌΙ ῥγὰι5 ΜῈ Ἱπτογο τη ταιπηιι- 
ἸΝς πεφονευ μένε σῆ μα, κοὶ σφώξαντά τι ἐκεῖ [ππὶ ἀςςοίετίτ, ὅτ 116 (Δς τ Ποῖππν 1ΒῚ πιδέλαιιο- 

τίΓ. ΠΟΙ πιάση ΡΟ. ΤοΙΠρΟΥα ἀατεπι ΠΠ|0 
οπὶηὶ 410 ἃ ΟΥ̓ΠΙΠΟΙΌΡΕΙΠίς ποη ἔπεγτ δάπης 
(5. ἴῃ Πἷς ΘΒ οΓΓάγα οὐ 5 τἶ5 Ἰρίαπι οροτγίος, 4πο- 

ἴ 41 {ΠἸΡΡΙ σε πὶ γείρεχεγιπξ, Τί 
ἴπαγ ἴῃ τἰ ἈροΙδήϊιι, γί 

ἐπαπι ἱβππὶ εςης 
ἄς αἱ 4οπὶ ἘρῸ ΠΕΙζΙΟ; 

χιτ, Με 5 Πυπς {ξρτίπτιπι Πεὶς 
λύσις. εὶ σιφὰς λέγεις "δ τὰ ᾽ φν εἰ μὴ κα- (ὈρρΙεχ ἰᾶπῃ εἰξ, 1 ΔάΠις νοπίδηι Εἰς 1η- 

ἄεριαϑ. ἰὸς; οδαῦ 111, 'Ρατγιιπι Δρί- 
Εηζε5 ΠαΓΓΆ5. ἢ μπης [ἤγαγε ἰδίνμ: πεάὰς 

ὃν εἰπέκτεινεν ὅτος, ἀνέφερεν ἐς Θωμᾶν ̓  τὸν ΑΙ-- [χίαῃι ΡΕΙΜΙδμαπι, ΠΠΕΠῚ 15 ᾿πτεγίοοιγ, ἃ Πᾶ- 
γύππιο, ὃς ἐδήωσέ ποτε τὴν τῶν γυμνῶν χώραν. τῦῖο Ἀεργρεῖο ρεπμς ἄπςεγε, 4] ΟΥπιποίο- 

ϑαυμάσως ὃν ὃ Τιμασίων, πῶς, ἔφη: λέγεις; ὥς ΡΒ Πάγιῖπὴ τοσίοποτη ροραίατα5 οἰδ ΟἰΠΠ1. 4 
γεγο πηίγατας ΤΙπιαῇ 10. αι ἀἰςῖβ ὃ 1Πα Ὁ. 
Ηος ἰρίϊιπι, ἡ αισηίος ., 4ποα Δήο]ε(ςοἢ5 

Ἢ βες: σρέωτα. ἢ 1 16 ραΐγαδιιτ, ὙΓΠαπημπῚ Ἐπὶ πη γο8 ΠΟΙΙ88 ΟἸἸΠῚ 
Ἵν οἱ Τυμνοὶ» καὶ ἔσχον" ὁ δὲ ὁρμῆς πτα δρυά ΜέδΙ  ἴτης ΠΟ] ΙΘηΓο ΠῚ, Ἱπογεραιεγε 

τῶν, ἔκειρε πᾶσαν ἣν ὅτοινέμονται, ἐῤῦχι χὰ Ογπιποίορ δε δὰ ςοὐγοπογα : η1ς 0 ΟΧῚ 
οἰάσῃ5 ΔΠ{15 ΟμηποΠΊ ΓΕρΊΟΠΕΠΊ Ππ471 111 Πᾶ- 
Βιζαηῦ εἰιαίϊδιτ,, ἸΔΕΓΟςΙΠ115 δηιτῇ οἰγοα οπη- 
ΡῬΒίη ̓ ππαϊαῖτ, Ἐχ [ππἶπ|5 σέπεγε ΡΠ σαπι. 

τάρατον δηλαδὴ τέτοις, ὧν ὁθαμᾶς τότε διεπόρ- 4πεπὶ {{{ ἸΠτΈΓΕ Ὁ... τοττία ἀθοϊπια σοπογας 

9: τὴν χώραν" καὶ πξ σοφὸν “, ὃν ςεφανῶν ἐ- τίοπο ργορπαάῖαπι νἱάςο, Ἐχςογα ]Έ πὶ.) ντ Ρᾶ- 
τεῖ; 115. ΖιΟΓΠΠῚ γεριοποη 1 ΠΙΔΠηι15. οα δεῖαίε 
γαίεαυϊε. Οὐοιποάο νεῖο ρίεης ποςίε ἃ- 

ἡ ᾿ ; “ ᾿ὅϊαπι, αιϊεπηςογόπαγα Ρὰγ δα, {1 φοηΈατο 
γέκπλαγεν ἕν τὸ μειρώκιον » ξένε» εἶπε, τίς εἶ, γεὶ πιαχίπις ΠΠππὶ Ἰητογές δι, ἐμπγ 8 ἱπιο- 
καί ὁ Απολλκώνιος,ὃν ἐν, ἔζη, παρὰ τοῖς Γυμνοῖς [ππτεατία ΄αϊάοπι ςαράς, πᾶς τἀπιζῃ ἸΡίογιιπι 

ΠΟ ππηΘητο ραΐγαῖα δῆς, Ραγραγο, ΠΟΙΙς ὁ ϑιι- 
ΡΟΠΒ ἸρΊταγ. αὐοϊοίςοηα, φαϊηαπι 65) ἴησις, Ο 
Ποίρεϑβ ̓  15 ψιιοπὶαριά ΟΥ̓ΠΙπο ΟΡ ΠΩΣ ἢ ἴῃημ6- 

φάκιον. 5 αὐῥεῖν, ὡς εἰυτίκα δὴ καϑ' ἀρεύσοντα, ηἰς5.,, τοίροπάϊε Αρο]]οηῖῃ8. ϑεά ἀιοπίαπι 
εἰ βαδίσειν ὃ 8 καταλύω. ἰζφδικομένῳ δὲ ἐπιδρά.- ποηάτιπη ΤΠ ἔὰς εἱς ἰπρμῖπο ΡΟ Παξππὶ αἴτα- 

Ε μέγω. τὸν δὲ χρόνον, ὃν ὄπω τοῖς γυμνοῖς ἐγέ- 

5, ὦ 9. ᾿ Ἂ ἵν Δ" " ὄνῳ " 
τυχεν. ἀλῶσσαι χρή περὶ ταυτὶ τὰ ὁριῶ . ἐστ 
ἈΝ δ ΝΥΝ ΚΆ “ «7 ν᾽ 2 Ν πς 
δν οἰθεσώντωι ἄυτον, ὥσπερ ἱκἐτήν. ἤρετο δὲν τὸν 

7 ς 7 -“ ε Ἂν “Ἢ 

Τιμασίωνω ὁ Ἀπολλώνιος, πῶς οἱ Τυμνοὶ περὶ τῇ 
, Ἵ Ψ. Ὁ ε« Δ 3 με “ 

ὠῶυτς ἐκείνξ Φρονξσιν ; ὁ δὲ, ἐκ οἶδα, εἶπε. 

μῆνα γάρ: τετονὶ ἔδδομον ἱ ἑκετεύει δεῦρο καὶ πω ἀϊχίτ, 

μα τὰ ἀυτὸν, μηδὲ γιγνώσκεσιν ὅτι Φίλισκος, 

ἣ Ν ,ὕ ͵ ,ὕ " 
ον ει 77} Τὸ ἢ μυρ ἰόν τι ἀπ γεν νης δληης 

γάρ: σοτε νεώτερα. ἐπὶ Με 

περι Μέμφιν ΠΟΤΕ τῶτα Φιλίσκον, ὃ ΟΥ ὅτος ἀπέ- 

Ἀτεῖνεν 5 ὁρῶ βαγονο τρίτον. ἐπὶ τ8 δέκατε" ,γ» Ἀῶ- 

-“ δ ͵ αοΥ, “ ᾽ 
γ᾽ εἰ καὶ προνοησῶςξ ἀπέκτεινε») ΤῶτΤον ὠκεσίς ΧρΊ 

Ὶ ἘΥΓᾺ 2 “ ΔῊ ν. Ὁ ͵ὔ Ἁ -“» 

μὲν, ὑπὲρ ὠυτῶν δ᾽ εἰργωσμένε;, μή κωϑῆραι; 

᾿ ν 3. “ 

ἔυρῃς ᾿. ἐπεὶ δὲ ἔπω μοι ὅσιον προσφϑέγξα- 
» ν ἣ ᾿ “3 

σϑϑαι τὸν ἐν τῷ αἵματι, κέλευσον υτὸν, τ μει- 

γε, αι Ὀγοιιΐ ΟΥΙΠΊΪΠΙ5 Ε 6Π1 {π σοηίε- 
σαζαγιι5. ἢ 0 νεης 

χιν ὡς κοϑιαρὸν ἴδ τῆς αἰτίας. Οἱ ροϊϊαμιαπι ν 

ἀξπῖς {πρεγ οο 115) 4 
ἐαρημαπι βασι ἀρίο [ΠῚ ἃ ΟΥἽΠΊΪΠΟ. ὺ 

» καϑαρσίων γομίζεσιν . ἐκέλευσε κατας εἴ- 

φοτὰβ ἦς Ρυσατοηΐθιις ἴδηχεγε, ἀπε πε, 

Ἐν τϑν ἐξελώσαντες ἡλίς ἀνίσχοντος, ὡ- 

φίκοντοπρὸς βασν βία ἐς τὸτῶν τυμνῶ ᾿Φρον- 

ΟἌΡΟν. 1 ἐπὶ ἀκεσίῳ φόνῳ δὸς υ 

Τυμνοῖς εἶνω, ἂς οχ οοά. Ὑατίςαπο τεί ταίπιας 
πιλτῖβοβα, Ραττυσρατῖο.. Ναπιῖτα ἅΠΠπ1: κελ. ὃ 
μοι τὸν φεύγοντα ἐπ᾿ ἀκεσίῳ, Ὑ" ΣΝ Ις 1 
μνοὶς εἴναε. ν ληΠίτατα, 

2 Θαμξν] εβ εχ παμαυϊηιαις Αεργρ Ἀ ι ὁ Ἐμπεδοκλῆς 7εἴας καϑαρωὺς ΓΛΕΠΊΟΙᾺ 

ΟΠ ομΐας ΡΑῖο πιεπϊπῖς απ, ῬΒαδεάτγο. Ἐὰπὶ 80 Ἡ δι Αὐἰμέπαοις ΧΥ, Ἐον Ὁ 

᾿ ἀϊίοεγριιπι ῬοῈ βᾶτγὰς ϑγποε!!αϑ ρ. 54. 7. κὴ Πυϑαγόρας 1 μεπι" Οτρβῖοος καϑαρμὺὺς τεβίτοῖε, 
Ῥἰδπδει Θαμῶς ἀριιὰ ἘΖεΟΒΙΕΙ ἐπὶ ῬΓΟΡΗ αἷς Ἰϑπιθ!ῖοπις ἐς για Ῥγέβαξ, (8. 28. Ρ.138:. 
Ἔχρ!ϊσϑηῖ, φμεπι Οἰχιάςοπι γεὶ Αὐοηίβοπι 

ἮΝ 

» 

Γ᾿ , ν  ἀἄνα 

{1 Ἰαἤταζις οὐ σαεάεπη ἔπογις, ἴῃ Ραιτίαπι το 

κ ὅσα Ἐμπεδοκλῆς “ τε καὶ πυϑαγόρας ἡ. Τὶ» Ῥοπο δηπίπΊο {{Ππ|π| εῇξ -Ἰυὺς γοΔἀο]είξοπ55 

ἔπε 1} ὦ τπὸ- . 

ἶ 
᾿ 

ὭΝ ο Ἰει Ἶ (ο]ε ργοίξει (Ὁ γποτὶ- ΟΡ. Υ̓ 1. 
ιν) ἔ-- βποίβαι Φοθαβρ: 



᾿ 

Ἵ 

᾿ ἢ 

Ὡ ᾿ 

᾿ηἰβῖς. 110.1, σαρ.30. τ 
ὙΝΘᾺ ῬΕΙ͂ ΤᾺ θλλ᾽ ἀ 

« 

ΤΝΊο δ, ΑΡΟΙΓΟΝΙΙ 
ΠΘΓΠΙΠΐ. ᾿Ογπηποίοριαιθας ποῖξε δυο πὶ Παδι- 
ἴατο ἀἴσιης πιο ίοιπι ΑἸΙαιιοπ, ζΟἸΙδπι, ποπ.. 
Ἰοηρθα, ΝΙΝ Πρίδ.. δαρίοπεία ν ΨΕΙῸ πηαρὶ5 δῦ 
1π6|5. {ρεγαιὶ Ἷ αιίατη. Ἀδργρος {προγατῖ Ἰρ, 
Ψεβίπι ΡοιτῸ ντὶ ἀὐπμοίορμα εοάοπ, 
410 δρτίζαητος ̓Αἰποπίεπίος, Αὐϑογοϑ ἰῃ ΠΗ 
Ῥγαδξοθυτα, ῬΕΓΡδισα5 εἤξ, Ἰασιπ ες ΠΟΙ. 
450 πιαρηιπη. ἴῃ 4110 4: το ι15. ΠΟΙΠΠΊΠΗ]- 
Βιι5 αὐξατὶ ςσπιιοπίαηι. ϑᾶςς]α γοτο ποη. 
νΠμΠὶ 1115 νὲ πάϊς, (ξὰ αἰ] ἴῃ αἸτα ςΟΠ115 ρατ- 

, Ϊ φυτὰ ἀἀογιαῖα, φισαριιά, 

χίπτε ΝΠ ΠῚ. πο πη ΣΝ τΟΓΓΑΠῚ. ἤπια! ὃς 
Ν 

ΔΑ ΑΠῚ εἤξς ἯῸ τλῆ Ε Ἷ Ἶ πόαν, 
διιζ ἄοπιο Π1Π}] ἰπάίρςοτ, ο. ΩΣ 

ὡς ὐὰΝ ᾿ 

ςΟὨῇΙτπόγιης γΡᾶγμαπα Ἄτην Εἰδουαπι οχ- 
Δοαιιδηζο ΠῚ ΡΟΓΕςιις, ἴῃ 1 αΐθιις ΑΠΠΙοτα πποτὶ- 
ἀἴαπαπι ργϑεςοηῖϑ γοςοπὶ ὀχροέϊαζ, 

ὟΝ 

Η..᾿ ἘΤΤΕΝ ΟΡ 5 Ῥιλλες ςοΠ ΠΟΙ οΥαί: 
14 γεγο βιεγῖς ρίαπο οΠδ ἀἰςαπηιι5, ἵπηο ἱρπο- 
ὈΠΠῚ5 αόππι, 5 ἅπᾶπη ῬΗΠΟΙΟΡΐαπὶ αἀάδοραϊ. 
Νίειηρε, οπῚ Δ ερίτϑ ἐχ ΔΡΟΠοπΐο δυάϊΠδε, 
ΜΕΘ (α Ιπάογιιπι [Δ ρΙἜπεατη εἰππὶ Αδσ σγῥεον 
ΤΙΠΠῚ βρίδητία, ςοηξετγο, ΤἬγαί γα απ αὐ Ογ- 
τηποίορἢϊΠδς πῖπτε ̓ Ναιογατταπι, αι δριά 11- 
ἴος ΑΡο]]οπίιῖι «αἰειπππίαγοτατ. ΠΙῸ ΕΓρῸ [6 
αυἀοπη. οςμΠῚ 115 σοπιογία πα! Ππάϊο νεπῖγο 
αἰχίς, ΠΊΟΧ δυῖθη ὧς Ὑγαποπίοπι, ψΟΠΓΠΓΙΠῚ: 
᾿ὅδήξ' Τρ(5 ποη δχίριιπη αἰἸαταγαπη οε ἀἰ(οεῖ- 
τπδη.. ΠΊΘΑΙΓΑΓΙ οπίηλ, Εἰιπὶ 4] 141 Πη4 115 
Πάάια, ᾿ Διαοχαῖ Εἰ ρίξηος,. γ. ὅπῸο5 {16 {{πΊ|1π|15 
ΕΝ οπηηΐ ἜΝ ΘΧΓΟΙατ., [ππιυιππογᾷ 

Υ 

ΤΥΛΝΕΜΘΙ 5, Ὡς 
τισήριον. τὲς δὲ Γυμνὲς τάτως οἰκεῖν μὲν ἐπί τι- 

γος λόφε ᾿ Φασὶ ξυμμέτρε, μικρὸν οἰπὸ τῆς 

ὄχθης τῇ Νείλε. σοζδίῳ δὲ ἱνδῶν λείπεσιϑαι πλέ- 

ὃν; ἢ προύχεὶν Αἰγυπηΐων. Γυμνεὶς δὲ ἐσόλϑαι 

κωτο ταῦτον τοῖς εἰληθερῶσιν Αϑήνῃσι. δένδρα 

δὲ ἐν τῷ νομῷ ὀλίγω . καί τι ἄλσος αὶ μέγω. ἐς 

δ ξυνιῶσιν ὑπὲρ τῶν κοινῶν. ἱεροὶ δὲ ἐκ ἐς-ταυ.-. 

τὸν ὥσπερ το Ἰνδῶν, ἄλλο δὲ ἄλλῃ τῷ γήλοφᾳ 

ἵδρυται» σπεϑῆς ἐξιξμενω., ὡς Αἰγυπήΐων λόγοι, 
μΠτ δὲ Νεῖλον μοίλιςω, τὸν γοῖρ ποτὰ- 
μὸν ἜΝ ἡγξνται γῆν καὶ ὕδωρ᾽ . κωλυύζξης μὲν 
ἕν, ἢ οἰκίας ἐδὲν ἀυτοὶ ἢ δέονται, ζῶντες. ὑπαίϑρωι 

καὶ ὑπὸ τῷ ξρανῷ ἀυτῷ. ἘΝ δὲ ὠπο-. 

λὐθτδν τοῖς ξένοις ὙΡΎΕΝ σοον καὶ μεγάλην, 

ἰσαῃηϑὴ, ταῖς Ἠλείων, ὑφ᾽ αἷς ὁ ἀθλητὴς περι- 

μένει τὸ μεσημίδρινὸν κήρυγμμιο ἢ. 

ἘΝ, 09ὲ τι τ κως Δέμις Εὐφρώτα ξ ἐρ- 

γον" Ἰϑδρλα δὲ ὠυτὸ μειρωκιῶδες » ὠλλ᾽ ἐφι- 

ρα τερον. τῷ ἡ ίφίς προσήκοντος, ἐπεὶ 

γὰρ τῇ Απολλωνίῳ ϑαμὰ ἤ ἤκξε.» βελομένε σο- 
φὴς ἱνδικὴν ἀἰντικβῖναι Αἰγυπήϊῳ ", πέμπει πώ. 

ρὰ τὲς Τυμνὲς Θρασύδελον, τὸν ἐκ δ ὐμυκροίες 

δὸς, ὁ ὑπὲρ διωολῆς. τὲ οὐ ὁ δὲ ἢ ἥκειν μὲν ὅις 

πὲρ ξυνεσίως εῴη, τῆς πρὸς" ἀυτὲς, ὠφίζεσιϑαι 

δὲ καὶ τὸν Τυώνεω" τοτὶ δὲ ἐκείνοις ὠγῶνω ἔχειν 

ΠῚ σι μικρόν, Φουνεῖν τι γορ ἀυτὸν ὑπὲρ Τὰς ἰγδαῦ 

σοφὲς “, ὃς ἐν λόγῳ παντὶ αἴρει. μυρίας δὲ ἐλέγ- 

Ἡβα να. ̓ λίφι ἢ ΤΟ ΥΤΗΤΙ ) Δ 61- 
Βυ5. οττί ΠΡ Δ ΠΡΟ, ὡκό. δ ἧ 

2 γῆν ν χρὸ ὕδιωρ Ἵ Γοἰ!ῖσοι Ἰϊππας πα ΝΠ πηήϊειβ., οἱ τοῖα 
«ἴδαι Αεῤγρίας πιαῖος. ἄεδοτο, ἐγοάϊτα. νἱ 4. ΠΟ ου, πὶ 4. 

Ξ, τὸ μεσημδρ. κήρυγμα} ποπιρε ἱπ ΟΙΚ πιριῖς φγανιοσα σοῖς 
γλτηῖπα, ἀπ ς ῥεηεαεῤἑηρα δες. Ποτίς, Ῥοπιοτϊαἰαπηῖς ἐ εχβῖδε- 
τὶ ε ἀπτοπιοτι ἀϊαπίς. Ἰομΐοτα, 15 ἴτάις τοιηροτίδιις. 
᾿Ργδεςοπῖς νοσ Αἱ ϊεῖας ἱ ἀδαπτατ, νἱά, Ρεῖγ, Ἐφ, Αξο- 

ἐφιλοτιμότερον ἢς τοά. Ραΐδείπ: 
᾿ ὁγ. ὙΑΠΙΠΊη 16 ξαττὶ Ρο- 

τοῖ;; παπιὶ φιλότιμος ὃς ποῖατ, ὅζ ϑέηεγο τη Δηϊ- 
Ζηιπ|. (Οὐ ὄθσιν, μτν ᾿οἰλλ᾽ ἀφιλοτιμότερον (ας " 

εἴ, ψιοα {ὐρτα ετίάπι 6. ΠΙ. ς, 1, φιλότιμον ἂς Βοπογοα 

δι Ὑτατῖο], να! Βα αῖ ἐλ Δ 

λότιμον, εοτιιπι. Ορροδταπι ἰῆας ἐριλότιμον Ἀις ἐχρτος, 
Ῥχγάτυῦ ἘΠΡΗτατὶ, ᾿ 

ΝΝοπῖρε Γυμνοὶ ὃς Τυμνοσοφίςαι Ὠδαι6 {πα πδηιις υ΄ερ γρ 1 
{ιπιΡΗΠοῆτατο, [εἀ “ειρῖορε:, 41 Αὐρυρτο δειγι δαμηταῦ 
ΕΣ ἀπτίατιᾶ ΠΟΠΗΪΠΙ15 ΤΑΙ ΟΠ. 18 “ἦε γρέτς Οπιπεπὶ «ἠείῤ ο.: 
)ίανε, ςοπιρίοἐτεδατατ, Νεααο Μ]]5 ΙΔοπεῖ {ογίρτοσίς οτος 
εἰι5 δἴξετγε ροτοτγίσ, 550] Γυμνοὶ ἀνε! Ἰοβαπεωγ δος ̓γΡείογμΣ 
{ρίοητοβ. Ἀπγίαπι Αἰγύπτιοι ρΟδιπτιιγ ἐντὶ Αἰϑιόπων δι΄ 

ΠΠ. ο4Ρ. 7. ἴ. 4. ΤΕΠΛΟμΒΤΟταπέπι Ῥεπῖτιβ. δμϊη οἷς Ἰοριιδὰ 
1. 11. ον 15. 40 εχ ὁμιλίᾳ πρὸς ΑἸΓΥΠΤΊΟΥΣ αἰϊεραη- 
ττ,) 4ᾶς Τρῆς {γ]14 δὶς ἱπιιεπίππογ ἴῃ ογατίοης δα Ἴμεν 
{ῥρεΠοπεπὶ ἃς “1ειῤίορπρ Ογρημο ρίας ᾿ἰδτὶ μυΐις ΤΩ 
6.2. Ηϊπὸ οείαπι νῖχ ἀπ δίτοπι ἔργα ΠΡ. 1Π.. ς, 19. νδῚ [ατ- 
ομα5 ἀΐοῖς μετεμψύχωσιν ἃ Ῥγεπαθοια Οταςςοΐδ, Δ πάϊς νοτο 
“4 )γρεῖε τγδάϊταπι εἢε, Αοιμίοραϑ5 ΡΟΙΠΠπημπι γε(ρὶ οὶ, εἱ 6- 

᾿ΔΪΠῚ ἐχ Τπ αἴ ἴπ ρατίςπὶ Αὐργριῖ, ας ροίοα Ἀοιβίορία ἀϊπςς 
"δῖ πιαίσυϊα ᾿πά4ο]6 νίγρει, Ἱπᾶος πιγαου!α ἤπια ποπ ϑν- δα; τγαηπογιητ. Εδπάοπι τατίοποπὶ σ4ιυδηάϊ 1 ἦπ νιτἰς ϑορῃῖ- ᾽ 

ἢ δ ουλεε ςαυία ργαοίατε ἀϊςοης,, 1ᾷ επίπι ποῃ ρϑῖϊ τὸ φι- αταπι οτίαπι Οδίογαθ5,) νυ ΑἸΓΥΠΤΩῚΙ ΠΑΣΗΙ ἐνσπῴαι. 
δώσαι ἀϊοῖταν Αἰεχαπάοτ Ῥεϊορίατοπ; νήαιις τὰ ποτα, ,κ4.- 
ἀϊ ἀφίκετο γὰρ κοὶ ἐς τὰ τῶν ΓΥΜΝΩΝ ἤϑη βέήα “Ἅ|{- 

2 Αἰγυπτίᾳ ἢ πιδηϊ βείειπι: εἴ, Γυμνοσδδιςῶν εἷς ἀρ ς δ τ τὶ ς. 1.2. 

ΡΊ ΠΕ ΠῚ »αμλ6 Αἰγυπτία ἀϊοίτοτ» 40 ὉΪ ΠΟΠῚ 3 ας 
Βαρίτα τατίοπα, 410 Αὐγυπτος ἀϊςοδαταγ, δαὶ μα Πὰν 
ταῖπι ἃ ΝΠ τ ἦν: ἐοπεῖδιις ἀἴφμιο αἀ οῇία Ρατογοτ, τις ἃ 11-᾿ 
θη ΠΙ, δὰΡ Πἤιπι» ΚΕΝ 1ιδεῖ μὰ 118. ΠᾺΡ. 1. ὅχαά}}-, 
[πὰ ποι. 7 ηΐὰ ί εὔἴαπι ἀροϊρίοπάμπ,, ιοά 1ηξ. ἴπ ἾΑΙ" , 

ΡοΪορία τἰτίαη, 110. 11. οᾶρ, 17. [6ξξ, 12, δῖ κατ᾽ 
Αὐγυπῆον οἱ ᾿ς ΟΝ ἦῃ. 69 )ρίογ ιο5 Ἰπτοτρτα τ Ογπιπο- 
Τορηϊῆας Αδε Ἰὰς, Ἧος διτεπὶ ναγίδα νη (ᾶιι- 
[4 ἔὶτ ἀοξι!Πν Θ.ἢ Βδτο ποῆτο; ἀε ΡΒΠοΙορμ. ἢ Ταϊῖτα Ρ»- 
17.[4. Νεπιρε ἀϊπιπριιεπάος Γυμνὲς ὃς Γυμνοσοφίς ας» ὃς Πο5 
ἐρράίοῦγ 1105. 416 γρεῖος, ρίθηιεο οἵϊς ἴμο ξιπαάπιθητο Ρυιταῖν 

τῷ 

᾿Ἶ, τῆς πρὸ» τ τ όνβν; Μϑ88, ποῇεῖ,, εἀττὶ βομ Ῥεῖ: 
την ἀπμόμὰ 

4. φρονεῖν τι γὸὲρ ἀυτὸν ὑπὲρ το Ἱνδῶν σοφὲς} Ἔττ ἴηξοτ-. 
ΡῬίεῖος : πο (8 Ἵγαρέμς γημ σ (ἀρ ορηεογδρρ. εαλβένοαι Ῥγα-.. 
μεν Πράογηὰ {Ὡρϊερέες, Οοτῖδ ποπ τείροηάοι Βυΐς ἢ τεγ- 
Ῥτοτατίοπὶ ςοπῇτιξεῖο ράγεῖς. ὑπὲρ. ΝΑΙ πὶ 1 παῖ» Πἰογηηε 
πρίοηίες , [δὰ (εηϊεπς ΗΠ ποτα οἶθηαι φιυίάυπι Τίπια- 
βοποπὶ οΑἰμπιπίδτιπι Παυς εἰ, ΤΙ 5 ῬΟΕτ5. Ἰρίτις πὶ μὲ 
{όπῆις εξ νἱἀδίατ: ρεγο γηαΐρις ηήρρίαη ,ἡμάτῃ Τράο: «ρί- 
αγε  αἰ,με 1 πο γὴ Ἀρομίορηενα, εογγίγ Γυμνὲς ἡΠος “εἰ ίορα:;. 
ααΐ ποη ὄν ἢτ, ιιοὰ Τρ ξαοιεθαηε αρίοπ- 

σρ Ζ ξζεις 



- Ἃ δὴ 

236 τον τ κα τὺ 

ζιξἐ ἐπ᾿ ἀυτὲς συνεσκενώσϑα., ἐυγχορεν τε 
πὰ Τα ᾿ 

τε ἡλίῳ ἐδὲν. ὅτε  ξρανῷ; καὶ γῇ" » κινεῖν ,γῶρ, 

καὶ ὀχὲν ἀυτὸν ταῦτω,, καὶ μετατώξιειν οἷ οἵ βέ- 

λετάς. τοιωῦτω ὁ Ναυκρωτίτης ξυνϑεὶς, ὠπ- 

ἤλϑεν.. 

ΟΣ , ἐληϑῆ ταῦτα ἡγέμενοι, τὴν μὲν ξυνε- 

σίωαν ὃ παρητῆντο ἤκδντος, ὑπὲρ μεγάλων δὲ 

σπεδάζειν ἐπλάώτ)οντο, καὶ πρὸς ἐκείνοις εἰναι 

ὠφίξεσϑαι δὲ κεὠκείνῳ ἐς λόγες» ἣν σχολὴν ἀ- 

7}: , μάϑωσί τε ὅ, τι βέλετωι» καὶ ὅτε ἐ- 

ρῶν ἥκεν. ἐκέλευε δὲ ὁ ἠδ φυτῶν ἥκων, καὶ. κα;-- 

τωλύσειν ἀυτεὶς ἐν τῇ σοᾷ. ὁ δὲ Απολλώνιος, 

ὑπὲρ μὲν σέγης» ἔφη. μηδὲν διωλέγε;  χῶ- 

ρεῖ γοὼρ πῶσιν ὁ ἐρανὸς ὁ ἐνταῦϑα γυμνοῖς ζῆν’ 

διωξώλλων εἰυτεὶς.» ὡς καὶ κωρτερίῳ γυμνὲς» ὠλλ᾽ 

ἐἰνώγκῃ᾽- ὅ,. τι δὲ βέλομωι, καὶ ὑπὲρ ὅτε ἥκω, 

τὲς μὲν ΕΙ ϑαυμέζω μήπω γιγνώσκοντως, Ιν- 

δοὶ δέ μὲ ἐκ ἤροντο ταῦτα᾽. ὁ μὲν δὴ Απολ- 

'λώνιος , ἑνὶ τῶν δένδνε ὑποκλιϑὲς, ξυνῆν τοῖς 
τὰ 

ἑταίροις ὁπόσα ἠρώτων. ὕ ὙΥΜῚ 

το νΥ 

᾿ ᾿ Ν Ἧς ᾿ ᾿ ψ ἐ " "ὕ 
ὙΜΩ͂Ν, δὲ τὸν τιμασίωνω ὁ Δώμις.» ἤρετο 

ε ν τ 7 : 7 "ἡ ἰδίω: οἱ Τυμνοὶ ὅτοι, βέλτισε . ξυγγέγονας γοῖρ 
Δ ΠΕΡ αὐ δον ᾿ , 

εἰυτοῖς ἐς τὸ εἰκὸς, τί σοζζοΐ εἰσι, πολλεὶ, ἐζδη. 
Υ ,ὕ Ν Χ ᾽ ΛὰΣ. ᾽ δὲ Ἢ 9 

καὶ μεγώλω. καὶ μὴν αὶ σοζϑώ; εἶπεν, οἰυτῶν, ὦ 
- :« κα “ Ν ᾿ Ν 

γενναῖε; τὸ πρὸς ἡμῶς ταῦτω. τὸ γῶρ μή ξυμ- 

᾿ δήνωι τοιῷδε ἀνδρὶ ὑπὲρ σοφίας: ὄγκῳ δ᾽ ἐπ᾿ ἀυ- 
ἢ ΄ “ ᾽ » Ἀ 9 Ἔ 

: τὸν χρήσασϑαι- τί φῷ ἐκ οἶδα, ἣ τύφον, ὦ ἐ- 
“ » ἃ Κ᾽ " 

ταῖρε" τύφον, ἔφη» ὃν ἔπω πρότερον' περὶ ἐυτεὶς 

Ὡ 

᾿ τ 

ΓΗ Τω 

δυο πὶ ἀτριΙΠΊεΠᾶ (οηῖτγα ἰρίος δαπὶ ςοπηρᾶ- 
ταὶ ἐεδν πΘαις (0]] υϊςαμαπι ; πραιῖς οσο- 
ἴο. αὐ [ΕΓΓαΘ ῬΕΓΠΆΓΓΟγΘ.. ΤπΟΓΙΠῚ ΘΠ πι 1115 
τηΐδιιεγο δἴσιις ἱπηροζαπη, ἔπ Ἱπιπῆαιιο, νι νἱιπι᾿ 
ἔποτι, Ηδθς νΌΪ ΝΝπογατίτα σοπηπιξητα εἰς 
(δε, ἀπ οπτε., τ ἐς .. 

Π ἊΝ 

ΠΡ. ΡῈ Ὑιτὰ ι' ΠΥ ο 289: 

Ψ, ᾿ 

1: δυζεπη, γεγ8 {1 6Π{Ὲ γατί, πο Ῥεπίτις 41- Παρ. ὙΠ]. 
ἄεπι εἰπι ἐο, νδὶ αἀιιεηϊοι, ςοΠ]οααϊ τεςυία- 
τιητ: ἰαὦ Ἰτεδυς ΠΙΑΡῊΪ5 τμῖ αιάςπι (δ 

: ας ππῆς τοῖοϑ εξ 
ἢ ετίαπι (δ ςΟἸ]]οςιτα- 

ὈδΣΙΣ, (οἰπογίηζαις ηυϊά 
Ἰ Ἰρίος ἀεςοῆεεις. [υς- 
θ᾽ 15 πιογας, νῈ ἧς ἰρίς. 

15. ἴῃ Ρογίςα ἀϊποτία- 
15.. 46 τεέξϊζος ἰπηυῖε- 

θαΐῖ, νεῦθα ἕασεγε ΠΟ]. οπιπες οηϊπὶ μισὰ ἢϊς 
οἵ ὁοοίηπι πυιᾷος νἱμιοτα Ρϑταγ : (ρεγηη- 
σεπϑ 605. πσῃ ζοπίϊδητία, (Εἀ πεςεπηταζε πι- 
αἰ αὶ ἰςῇμε:) απά αξο αὶ νε]ΐ τ, ας σα π5 γαῖ 
σαυ Παῖς νεπεγιπλ,]ρίος αι! ἄθτ ποηάιΐπι ποι" 
(8 πιαυξ πλίγοσ, [Π4] ταπη θη τα]ϊα πλϊπὶπης ἱπτον- 
ΤΟΡΆΓΙΠΓ. Ιηζογθα ΔΡΟΙοπέτι, ( ἀγθοσγε ημ- 
ἄαπὶ ΤΘΟΪΙΠΙ5, (Ος 118 απαοοππαις γο]]ςητἸητε- 
τοραῃαϊ ςορίαπὶ Ἢ ΤᾺ 

ἱπταποηςιη δυζοπη ἃ τασ θα (Ἐ Δισθη5 Πα 5 
(ξου{πιἰἠτογγοσδιίτ, ΟὙπιποίορ ας {Π|ν͵ ἃ- 
ΤςΘ.) ((ΠΠ| εἰος ΘΠἰπΠι. ψΕνΟΓΟῇΠ ΠΆΝΘ, ΡΠ ΊΉΟΝ 
(τι 65, ) Πα ΠΑ ΤΊ ΓΕ ἀρίμηε} ὁ Τὴ πιαϊᾶς, τε- 
ἰροπάϊε γ 8ς Πιᾶρηῖ5. ΔτάπΊθη, τησαϊοίσας 
Ἰλαπηῖς, νἱγ ορεϊπης, (ρΙοπεῖας ποη εἰ 16. 
410 ΠΝ Ργοσοάμπί πηοάϊι5, ΝΟΙΙς ο- 
ΠΙΠῚ ΠΠΠΠΊ ΓΑΠΓΟ ΥἹΓΟ ἀο(αριοεπιία ςοηξεῖτε, ἔὰ- 
ἤπια οὐρα τρίππι νῇ ; αι ἀϊςαπὶ “μοίοϊο, 
ΔΙΠΊγρ μπι, αηηῖςο.. Ἴμῖο ἀγρίμαπι, γοίροη- 
ἄϊε, [ Τιπιαίϊοπ] αποπὶ ἐρο, πεν διε 1 απ» 

ἴε5 605 τεργεμεπάεγο, {εὰ ργδείεπεεβ σοηβιταῖιτις νεηϊδῖ, 
γι πιοχ {ξαμίτιγ» μυρίως ἐλέγξεις ἐπ᾿ ὠντὰς ρᾶταῖλς Παῦεη5. 
Βοραις εῇ «ιοά Ρδυΐδ Δητ6 ἀἰχῖτ; σαάνδρείμης ΡΟ] ΟΠ 
κείνοις ἀγῶνα ἔχειν αὶ σμικρόν. Ἑδίεου ἴδπιεη; πι6 Π18}}6 Ἰερῖ 

᾿ ὑπὲρ τῶν Ινδῶν σοφῶν» ντ [εη{ἀ5 ἤτγ Εἰιπὶ πΊ0 111 Ὁ] 1414 σοη- 
τα ΟΥπιποί 45, ργο γηαἶς, 4105 {ολ]ῖςες Γρι οπεῖα 1105 
σίηςετγε, ἀεπιοπβγατε βάτος 

5 ξυγχωρεῖν τεὔτε ἡλίῳ ὠλὲν ὅτε ἐρανῶν ΘΙ γῇ] Ρυΐο Βος 

ςο (ρεέϊατε, ιοά Αροϊϊοπίας οαπι [π415 ΡΒ] ΟΡ Ϊ5 πο.» 
ῬΙΟρτῖαπι δἴαιις ἱπη ΑΓ ΠῚ νἱγτμτεπι [Ὁ]17 τογγᾶ 8) σοεἶο τγῖθα- 
ἂτ, 41 ἌΡΕΓΕ, ἃς εβίςογα ἈΠΙαα!ὰ ροῆπε, {εὰ ἱπῆτιπιεητα 
εἴξ ἀϊςαι κατὸὼ τὸν Θεᾷ νὲν ἐπιτήδειω ΚΘῊ φοιτῶντω γντ {πρτὰ 

ῬΒΠΟ ΟΡ ητοβ διιάϊπιις [πάο5 11. 11], ο8Ρ.34. ἔπ, Ὑπάς 
ὅς εοά. ΠΡτὸ ἐεαιεπῦε ο8ρ. 35. “πὲ Πιιπμπι ςοπξετε , οἷς 
1:15 πιοίῃ5 οτγάϊπαιι5 8 βιιδετπάτοτα τονε ἢ Ουοά τ Πὶ 
τε! Οπιηΐα 7) πᾶς νυϊρο {011 ἐτίδι “τος ̓ πΐξει. 
οἶτοα τογγαπὶ ὅζο. περεῖ) ΠπηΠτεγαιε ἐς 
Τυλ]τἰς ΑἸττογ ἥατιατ, 4ποὰ τα Ν ΟΣ 
εἶ ἡλίῳ δζς, Ιρῆιπι γεγο Αρο!)!οπίμπι κιν 
χεῖν οἵ 1 βέλεταγαποὰ πΘη γβομεγο εἴς ὅζο. [5 
γε γ γε] ἀΐςετε, φηοαί γμομδαίμγ, ΤΈΠΘΡΓΟ ΠῸ 
{ι1ΠΊ 5. ΨΕΓΙΠῚ ὅς 4115. Ἰοσιιεπαϊ δέπεγε: Ἔ 
ἄσρτα ἀϊσεθασινγ Ἠοπιογιιβ ἄγειν ἐς Τροίαν Ἠετος ἀνὰ 

αάάπεεγε εἴς, [εα τεεγγε σάάνέξοΣ εἴτε, γε αἰΐα πὐσις οτῖ5 5. 
ἀπηιιπιεγ τιιπὶ ἀρὰ ῬΗΙΟβγᾶτιιπι τἰιπὶ φριιὰ ἃ 1105 τὸ τροαπι..ς 
Μοταπι διζεπι τείθπιεσς ἀἰοῖς οἷς οἵ βέλετωνν φποιϊαπι, ἀμ οπὶ 

᾿ ΠΗ 

{φηῇις τρῆς τ θέον. τὐτιδίςαης ΠΙΟτΙΠῚ » πιεπεῖ ΑΕ, 
ΧΑΡΟΙΙοηΐπς τεῖδιατ, ν͵τγα [Ἐ πῆς δα σαμία5 ΡΙΙπηίοσες ἢ Ρτο- 
φεάεπθ. Τιοῖς ἴτοπὶ οἰῖπὶ {πὰ μετατοίεγειν γ αἰΐτετ, Ἰς (γῆε- 
πιδῖα ἀϊ ἡμδην ψα]ριιβ ὅς Ριοϊοπιαϊοῖ »ἵεηῃ, δι15 ογγᾶπτῖ-- 
Ῥιι5 οδίεσυπάδητες, Πατιθητο Ἰεπχιε. αὐ επΠὶ τεῦτα πὶ » 
Βαποος οἰγοιιππίτο, ἰξηξες [ιλάε Αἴ) 1" 

ταίτγειν. οἵ βέλετωι, 

τ ἅτ {πᾶ {εηἤιμπε 
ἀπ! οἴ πΠ| πο υρμον: ζω 16 δάδο ὅζ αγῤλιγγῥαηα 
ςοηΐεδι 1βαπι ἬΡ δῆ (οὰ ἢ ἢ τάπιοπ ἢϊς 
τπλρίαα Αρο!]οπίμπι ᾿Δοουίατί αἰχεγίς ἃ οδἱυπτηίατογε,, ὅς 
πο ἃ σοεμπι, δὲ Πάει ἃ 1Π {τ ροτείξξτε εΠξ ρυῖει, γε ἰδόϊα- 
Ῥᾶπε, πιαρί, ποπ. ΓΕ]. πα ΓἘρι ρηδηῖοπι Πα δ εδἷ5, πῆμ 
τῖ5 τείας. ΠΠ|πᾶ [15 νἱ ἀφατατ, 
ΟΑΡ. τον, ὦ "ἢ ἢ τις} ἅε αι ρδιΐο δηΐς μηδ ὅ. 

πη, ΤΠ ρι ΤῊΝ ἜΝ 

ἀπ 

τ πλρίρς, Τατοίις, βαάπι ποιιογαῖ Α- 
οπιπίδαιις εἰ βεῆα, Ὄπ εν δὰ Ιπάος 

ξ 
μὰ "Ὁ ὶ 
ψεμϊπει. νι 4. ΠῚ ΤῸ ̓ - μα, 
ΟΔΡ, ΙΧ. στί φῶ ἐκ ν οἶδιι ἤ τύφον, ὦ ἑταῖρε. τύφου» 

ὁπ ᾿ ἔφη, ὃν ὕὥπω πρ. 1 τιλ}ε ἴῃ οαϊας τΓΔ 5] ΟσἈτα πὶ Πιογασ Πρ τατίος 
ταπι, οἰοίταπτία νϑθιπι, ἔφην ὃς Ροῇ Ῥτίπ5 τύφον Ροῇ Ἵ[ΗΠ|..» 
40 ἢ ποπ Ροτς πο τα. τε ἰπτεγργεῖεθ 14Π|ὶ ἱπίερετ 

Ρᾶῖεῖ [δη[ι5, ΙΝ επιρς Ἀπ) ἱπιειγοβᾶς Τἰπιαίοπεπι, 8η.» 

φο8 

ΓΣ 

«αὖ ΗΝ Β 

.. Ἅ» 

Ὑ ΟΡ, ΙΣ, 

ῥ 

"πος. 



ὠὰ, 

4 

Ἱ, ὙΊ ρεῖο, ἢ 

εος ἀςςο , ἜΡΡπες ΠυΠΘΠΔΠῚ δῃϊπηδά- 
ἘΠΓΕ: (πῖροῖ επἰπΐ Παμπηδηϊ. » δεπίρῃίαις εἴ- 
βαφάιιεπίδητος ἔπεα. ῬΙΟΧΙΠΙΘῚ πᾶτηαιις, 4Π- 
το αἴας, (ντ ἀγδίτγοσ,) 4 παιιαρίηξᾶ, ὝΤΗγαίγδιι- 

- Ἰὰς Βυς δος τ, ὨΠ1] ργαθοϊαγί ρυδεῆδης Ἰῃ (ἃ- 
Ρίεηπας Πυαϊίο τ ΗΠ ταπιση Πυιπιδηϊπις εὐπὶ 
(πίξερεγαης, αιιοά εχ ΕΠΡ γατῖς ας Ιρις (ς» 
εἴπ ἀἴρετοι. Ταπι Ὀαγηΐς, υά, ἰπχαῖς, ἀ1- 
οἶδ, πη! Ἰππιθ 5 ὁ δη τὰ ΤΗταίγδυΐατη, ΝΙδπογα- 
ἄτατη, ἴῃ Παοςα νἹ ΠῚ (Ποῖα ἢ ἵπιο. ἱπηυῖ, 
Ῥγδοτογοα Πᾶυ] πιεὰ ὗ τρίππι (ξοαπάο ἤμυίο νε- 
ΧΙ, ᾿π46 γοπηθαηΐθπι. ἈΕΠῚ ΟἸΠΠΘΙῚ ἴΘῆ60 ΡΥ 
Μίπειιαπὴ » ἱπαυΐοβας Τλαιη15.. ἐχοαπηδης {1- 
ΤῊ] δὲ Ἰπαϊρπαηον Πεπτρς νατοβηιῆς εἴ ἤαι- 
ἄςπι αἰ ψαῆτη δ. ζοΙηρι  Βείροπάςσῃϑς 
ἰΐασιις ΤΙ πιαίοη,, νἱν ω ὗς Πετὶ οαπὶ 
Ἰπιογγοραθπι ᾿ φμϊίηαίη ἀ τ πολάστη πιο» 
10 ἀγοᾶηο ἀϊριταπι παδιῖτ: τὰ γεγο πὴ τὰγ- 
[τοῖα ππὶ {Πὰ. αυϊίπαπι πἰς Πε., εάοςς,, ἔοτ- 
{πτᾶπὶ ἐπὶ ΠῚ ὃς 660 ςοπίογγε αἰϊαυα ροῃϊ Ἰπι δ 
ψεπαηάαμι Πα, αιιοά υδετίτιγ, Ηος ἰρίταγ 
νθὶ ρεγοορίς εχ Παπηϊάς, χιοάσις Τγαποηῇς 
{Π: {|| γοπι, αἰχίς, ἀΠδουζας ο5. ΤΉγαίγθα- 
ΗΠ εηΐπη; ἘΤΩ͂Ν ἐξωϊαδ ΝΙο ἀεϊατιβ, τητογ- Ὁ 

ΤΟΡΔΠΙ ΠΗΗὶ ουτι5 γοὶ σάπια Πιὶς γεηϊΠετὴ αΥ- 
τ65 {π|ῶ5 πη πίττα [απ 44 5 1165 μῊ]Πὶ ἐχροῦητ: Ογ- 

- ΠΙΠΟΙΟΡΙ ἴΑς5 Ποίςοε Πηριοϊοπίθι5 (Ὁ ἐπηρ θα 5 
ίς δπογίας Αροϊοηϊ ἤδη [ἈΠπις, νὰ περ]ρεγε- 
ταῦ ((Π]τεῖ, ἢ ιαπάο ἢπς αἀπιοηῖαι, Εἴ απ8ε- 
παπὶ αἰ ΠΊΔΗ σαπὶοὸ σαπίᾳ Πτν, ἴσποτο ἡιϊάςηη: 
δ 4 ζαἰππτηΐας ταπηςη ἐδηδίροτε . Εἤεμηϊηαὶ 
ΔηΙΠγΐ ριτο εἴς πηϊηυίαιις ἀοξμτίπα οχοιτί, 
Ἐρο διζοπὶ 4110 ἀπίπιο [1π| ἐχρετῖαν, ν]γ5 (ἃ- 
ἰπτατῖς.. ἀπηϊοὶ οηΐπὶ ππτ ππΠ]. εμεγ[ις 
πάσας [ἢ σγοραίουαπι ΤΊ Ππγαίοη ἔπ]. 161] 

δὰ ἈΡοΙΠουΐο γοίογοης, πἰΠ αιοά ἘἈ]υτα- 
5. ΡΠΠαΓΙ ΠῚ. άπιοη Ὀαπαίαὶ ΠᾶγΓΑΙΓ, 

ογαϑ ΔάΠΙΘΠΓΙΓΟς 608, Ρίεπος {Π|ς ας ΑΤΉγα. 
ἔγθυο δοςορεγαπί. ο εἰρετα ἰρίταγ Π|α., νθὶ 
πιοᾶϊςα, πόας {μας ἴῃ Πττογας τοβογδηταγ ἢ- 
εἰ. αἷρηᾷ ἀϊβεγαθης, (Ὀγηπιιπὶ ςέρετῖθ: οο- 
ἀσμιΐοςο, 410 ςοὐπαίῖ. [ βικταπις, ΙΝ 

»ἠμϑλνδλν ον ΝΠ Ἢ 
ον ἀν ΝῊ 

Ταρ. Χ. ἀϑιπιυΐας νότο {ΠΧ πε ἀϊος, [011 ρΓῸ τοῖον 

“ Μϑϑιποβτν Ἀς 

Ροτφίι5 (ἀςτίϑ. » ΑΡΟΙΙοπίαΣ πιςἀϊταδαιπάμς ς΄ 
μαι. Αἀευτθης δΠτο πη 46 ΕἰΠΠ| ΝΊΙα5,. α΄ 
ΟΥπιποίορ ξατατ Πᾶτι γαῖ τηϊηϊΠΊι15, ΠΟΘ. 
ἰησαΐε, δά ἐς νεμίδηις. Νόοη ἱπιπιεγῖο, ἴη-᾿ 

ἀν .ν 

δ μεαὲ ὙΝΗΒΙΝ κι, ἘΠῊΝ 
τπΐορες, Βοίρ πάθε Ὠὶς τύφον εἰς, ει εἰϊαπὶ Αι 1 τῇ 
115 ΠΣ Ὁ" εξ, 

. δὲς εν ἤδη, ψεταπι ἔφη», παῖε Εἷς ὅς ΚΕ 
ἀάράηες Ροβίιηι «ἴς, νας ἀπ: ὁπιηοϑ 

δ τα 

ΑΡΟΙΚΟΝΙΙ 

ΓᾺ ̓δείπνησαν. 

ΤΥΑΝΕΝῚ5 27 
εἶδον» δὶς, ἤδη" μἀφιδιαμοιε." ἀεὶ γοὶρ μέτριοί τε 

καὶ χρης οἱ ἤθε τὲς ἐπιμιγνύντας. ἦσαν. πρώ- 

ἥν γξν. ἐν ὁ. δὲ τῶτ᾽ ἴσως ἡμέραι. »Θρασύ.- 

ὅωλος μὲν ἐπεχωρίαζεν ἐνταῦϑα, εὐ νμν, ἐ- 

δὲν ἐν Φιλοσοφία πράτ]ων' οἵδ᾽ ἄς ἄσμενοι ὠυ- 

τὸν ἀπεδέξαντο, ἐπειδὴ προσέγραψεν ἑαυτὸν τῷ 

Ευφράτῃ. καὶ ὃ Δώμις, τί λέγεις» ῶ μειροίκιον ; 

ἑώρωκάς “σὺ Θρωσύδελον, τὸν Νωυκρωτίτην, ἐν 

τῷ Φροντιςηρίῳ τέτῳ: καὶ πρός γε; εἶπε, διή-. 

γάγον ἀυτόν, τῇ ἐμαυτῷ γηὶ κατιόντα ἐγϑένδε. 

τὸ πᾶν ἔχω, γὴ τὴν Αϑήναν᾽. ἔφη ἐ Δάμις, ἄνα-. 

ξοήσας τε καὶ σχετλιάσας" ἔοικε ὩΣ πεπαν- 

ἘἸΑΙ τὲ τι. ὑπολαξων ἕν ὁ τιμασίων » ὁ μὲν 

ἀὐηθῚ. ὲ ἔφη. ὡς ἠρόμην. ἀυτὸν χϑὲεῳ ὃ ὃς τὶς εἴή» 

ὥπω με ἤξίῳ τῷ ἀποῤῥήτε: συ ἡ δ᾽, εἰ Η βυφ ἾΩ 

ταῦτω;, λέγε ὅς τίς ὅτος; ἴσως γαρ ἂν κὠγώ τι 

ξυμξαλοίμην τῇ τῇ ζητεμένε ϑήρᾳ. ἐπεὶ δὲ ἥ- 

κοσε τ άμιδος, καὶ ὅτι Τυωνεὺς εἴη, ζυνείλη. 

Φα-; εφη»τὸ φγν Θρασύξελος γαῖρ, κατά- 
πλέων μετ᾽ ἐμβ τὸν Νεϊλὸν » ἐρορνέγω κῷς ἐφ᾽ ὅ 

τι ἐν δοίη ἐνταῦϑω ; Ἶ σοφίαν ἐ χρηφὴν ἑαυτῇ 

διηγεῖτο" τὲς Τυμνὲρ τώτες ̓ ρῳ ἐμπεπλη- 

κέναι ιἄρῳι: πρὸς τὸν ᾿Απολλώνιον » ὡς ὑπερο- 

φϑεά ὁ ὁπότε ἐλϑοι. ἀριϑα ὅτῳ μὲν διαφέρεται 

“πρὸς εἰυτὸν δ κ οἶδα, τὸ δὲ ἐς διωξολας καϑίςα. 

σϑώι γυνάικεῖόν τὲ ἡγξμωι καὶ επαίἰδεύγον. 

ἐγὼ δ᾽ ἂν ὡς διώκειντωι μαάϑεοιμι, προσειπῶν τὲς 
" ἄνδρας, ΕΑ 75}: καὶ ἐπανῆλθε περὶ δείλην ὁ 

τιμασίων : πρὸς “μὲν τὸν Ἀπολλώνιον ἐδὲν Φρά.- 

'ζων, πλὴν τῇ ἀρλδηηνεναὶ σφᾶς, ἰδία δ᾽ ἀ. 

παγγέλλων πρὸς τὸν Δώμιν, ὡς ἀφί ξαιντὸ ὦ ἀυ- 

ἔλον.» ἐν ὧν τῷ Θεασυδέλε ἤ ἡκέσων. τὴν μὲν 

᾿ς δὴ ἑσπέραν ἐκείνην μέτρλώ τε καὶ ἐκ ἀξία τὰ 

ἀναγράψαι σπεδάσαντες: ἐκοιμήθησαν, ὃ ἐν τὰς 

"εἰώθει, ϑερωπεύσαις τὸν ἥλιον ; ἐ κει τὰ 

᾿ γνώμῃ. προσδραμῶν δὲ ἀυτῷ Νεῖλος, ἐσά ἦν 

γεώτατος τῶν Γυμνῶν » ἡμεῖς, ἔφη. παρὰ σὲ ἥ- 

τς χομεν. εἰκότως, εἶπεν» ὁ Απολλώνιος καὶ 
᾿ ἀαΓΑΡΟΙΙοη μι, ὅζορο Ἐπίει δά ἀνοβ πὰ ἃ πιατὶ ὝΩΙΣ μεν. ὍΩΣ " » καὶ γερ 

γν ὅω πρὸς ἡμῶς ὁδὸν τὴν ἀπὸ »ϑαλάτηης ἐ ἐνταῦ- 

τῇ νὴ τὴν. Αϑηνᾶν] νι, δά 118. 1Υ. (.17- δι 
4 ὁ μὲν ἀνὴρ 1 ἈΡΟΙΠοπίπηι ἐπες Π ρῖτ, ψυΐ ποπιθῆ ἴπεοτα 

ζοραζιδ, Τιπναβοηξ ἃ Πἰπ4 εἀοῖς ποίερας ἤιρτὰ ς8ρ. ς. ἔπι 
Ἰλ μεν Εἰς ὁ ἀνὴρ αὐ ἐο, νᾶδο. τρις 

ἐς  νοσυϊαπι μᾶς ας. ἱπ εὐϊῖς ἐχοίάογαε μά- 
158. οπῖπες. ὑπ ᾿ 

9! Ὁ ΡΥ Ἣν 

δυ 

᾿ 

5. λνϑὰ, 
ὃ 

ἐπι νὴ δὲ τῇ ἡμέρα ὃ μὲν ΑΣολΔλ τ᾿ δ ὥσπερ ̓ 



ΠΝ 
ὶ τοῦ ἤν 

ἦὴ ᾿ ζεπιροτῖθιι Ἰπυιοέξι , νο Ραυίαπ, ἃς ΒΡ ΠΕ μὰν 
Ε 7 τοιαῦτα, ἐξελεῖν 1 ἀρ ἢ Ἀβοπες 

Ἢ 2." 

“Μὴ Ἵ Ἃ 

Θεσπεσίων᾿ ΟΝ εν ἀϑμ καὶ ἡγεί- 

το ὁ μὲν ὠυτὸς πᾶσιν. οἱ δὲ, ὥσπερελλανοδίκαι, 

ἘΣ τῷ ὦ πρεσβυτάτῳ εἵποντο ᾿ ποσμίῳ ἅμω καὶ 'σχο-" 

. λωίῳ βυῤαμητι ἀ "δ᾽ ἐκώϑισαν ὁ ὡς Ἔτυχε. 

τοτὶ Σοὶ βτὺ ἐν ἀμ 
ΠΝ 

ον τϑ λόγε᾽ ̓ ὁ 

ὙΡΌΝΝ τὴν Ολυμπί- Ν 
ἀνθ) 

σιν, ἈΑπολλῶνις. τη γοὸρ 

Ἕ α) Στρωτοκλῆς, ὁ Ὁ ρον 

'ἐντετυχηκέγωι σοι οὙμηρήρος, καὶ τὴν μὲν 

πυϑὼ" τὲς ἐς οἰυτὴν ἥκοντας, ἀυλῷ. τε πάρα-. 

πέμπειν; καὶ ΟΤΧΥΥΥ καὶ ἄλσει, κωμῳδίας τε 

καὶ τραγῳδίας" ἐξιβν». εἶτα τὴν αἰγωνίαν παρέ- 

᾿ χεν τὴν γυμνὴν “ὸψ Ἢ Ν 

τὰ μὲν τοιωῦτον. ἐξ 
ω 

χρησα, ἐκεὶ παρέ; 

ἀθλητὰς, ὅν :- 

τῶτο ἡγθ ἤΡ τῆν ἰνδῶ ν σοφίαν τὰ ὁταῦϑα.. : 

᾿ οἱ μὲν γοὼρ, ὥσπερ ἐξ τὴν πυϑὼ καλξντες, ποιξ 

κίλωις. δημωγωγξϑσιν ἰυγξιν" ἡμεῖς δὲ, ὦ ὥσπερ ἐν 

Ολυμπίῳ γυμνοί". ἔχ ὑποςφόρνυσιν ἥ “ ἐδὲν 

ἑντωοῦθω ",ἐδὲ γώλαι θΎ τ ἔυαιο: ̓ ἢ οἶνον. 

δίδωσιν. δὲ 7 ἡμᾶς ὁ “ἢ Φέρει" ̓ ἀλλ᾽. 
ἂν ἘΝ ὑπεσορεσ μένοι τὴν γῆν» ζῶον, μετέχον. 

κι νεὼ ᾿ 2ι ν» ͵] τὴ δ, -ς ͵ διὸ, 7 τες ἀυτῆς τῶ κώτω Φυσιν » ὡς χαίρδσω οιθοίη 
" Ἢ Ν Ν ἣν ΄ Ὑ 1φ “ δ Ν᾿ 

ἀυτῷ-. καὶ μὴ βασωνίζοιτο ἄκεσω ". ὅτι δ᾽ ἐκ 

φδυνωτξιεν ΤΩΙ ».τὸ δεῖνω, ἔφη. δέν-- 
ΠΩΣ 

Ἰρλνε φεοήδυς φαϊτοπίδι5,, μαρεπρ Μϑ8, πος 

ποτὶ γὰρ ὠκέτε ἐν πᾷ, ν ἔδρων ἢ Βίας Πα ΠΝ ς 14 

ἴεγ ἸΔηῖοϑ, νοὶ [ΤΠ πὶ φυοπιςαῃάιο, ταοῦνοοι ἴαπι ἷπ {ε- 

ἀεπθο κόσμος 1ς ἔαςοἤεθϑεν ΕἾΝ δῃ 
3 ἑξιώτορα τῷ λόγε } νῇ λόγων κρατῆρες ὥρα, ΟΣ ἑξιώ- ἱ 

τωρ Β.1. 401 ΡτΑφεε ἀπ ρυτατίοηί. . ΠΝ ἂν 
4. ἀυλῷ τε παραπέμπειν» κρὰ φδεῖς ὅς. 1πεπιρεῖ ἴῃ Ῥγιβῖϊς, 

ῬτΔΕΙΟΓ Ῥοξδτίςο5. 4βοηος ) δητια {Ππ|: ὅς Ῥιβεοίραϊ πτὰς 
Ποῖ» «ἐμ τιβατιπι ΠΕΠΊΡΕ, οἰτματοοβοτιῖ » πδιοϊπιπι, νηϑθ ̓  
Πύϑιον ἀυλημογ ὅς Πυϑαύλοι: ἼΡίατα ε ει ᾿ Ἷ Ρ̓ αὐμα-- ἢ 

Ὠΐα ἱπρτίτηῖβ ΠΡ. Χ. Ρ. ἐΒΑθεςῚ 
ερι. δὰ Μίοτε]!. Ρ. 44... ἑ 

5 κωμῳδίας 7ε χρὴ πρόν»δ 11: τι; ἴμ1 τῇ 

νι νοζαῦ ῬΙυτατοι, Π0. Ψ. ϑυΠΡΟΣ, ἅμ. 1, ἢν Ἐκ 
ῬΡοῇ Ἰαοδί, Ψίαο ἹΠυ γε πὶ ̓8ρΆπβεπλίιπι 1. 

6 εἴτα τὴν ἀγωνίαν παρέχειν ὑ τ. γυμνὴν] 8 Ἐγαιοῖ 
ἀϊ ἴυχῖα. σὰηὶ ἐπιεβείθις, ὅς σμμη ρει [δ Τὰ ἴῃ ᾿ ̓ 

ταάχίπις ὅς {γα σο θα ἴᾶΠῚ, 8τπ6 ἴτε Ὀθηίςο8. ἢ ἴῃ αὺ ιο 

ςοπίγα ἰθρες Οἰγορίοσναι φῦ. ἱπμεχοηῃ για, 44. 
(δρ.ό, ᾿ ὙΠαὴ 

“ἐς τὸν Θεσπσε-. ἤ 

ΠΡΝΝ ̓ 

ΤΉ ἘΝ ᾿ὥλσος. ὃ δὲ Θεσπεσίων ἢ ΤΣ ΘΓ 

τῇ 8ηἴε κόσμιον βάδισμα» πεπὶρε οτάϊποπι δετατί5 ὁὉ- ᾿ 

Ἂ 

τ βιαίως σοφοὶ 41 ἡπαρίας ρον 
ἽΝ “Δρ. 2. ὅζ᾽ Ὧν τ᾿ ᾿ 

ἣν" , ΟἹ. ς τος 

Αἱ κτὸ ἰρίταγ ὅσα, ,δἴητς Δοζερία,. 
ΕΙΣ ΑἹ  Ῥοχγτῖςι 

; Ἰηῖ, γνδὶ, ἱπααῖτ, ζοἸ]ουϊαπιὶ Ὶ 

ἀᾷ, Ρ ἰήαταπι ΠΑΓῚ ΠηΔΧίΠηι5. Ιρίξ αι 
ἜΠ ̓ΘΟΥΠΠῚ οπιηΐσπι ἃ τόπο. πὶ ̓ΡΤΗ ΟῚ 

Τοῖαῖ Ηεϊαποαῖοας., ̓ἰξπίογεπη τᾶγάο φοπὶ προς. 
ἤτοαις ̓  ιοβαπᾶιν. 'ῬῬοβαμαπι, 0. 
ἘΣ γὰ τι {πΠέτν ςοἠίξάετο, (μοαιις εηΐπι, 
ἵπ 60 ̓ ογάϊποπι. ΔΠΊΡΙΝ 
Θ 11 ἴῃ τἀπὶ Θμςπι δ ΪΕ [ΕἾδΕ ργοπγάμη, οΓα-- 

πτεπὶ ἱπάς ἐχ- 
}" τηρίαπι το ἴπ- 

ΔΙ ΠΠ Ἰά ἐπίπν διταίοοϊες 
Ῥβδῃῃι ομ: ἀβωμὴ το ἴδ᾽ ν! Δ1Π παγγαθαῦ. 
5: Τλεΐριος αυιάοπι [αἰπηι] ς ἀδιυιοπίβητος ἀδιῖς: 
ὃς ζαπείθιι5, ας ΡίΔΙ πη. δχείρογε,, ςοπιοράϊα, 
οεαιτι παροοάίασεις αἸρηατῖ, πᾶς ᾿(οΥτδπλθη 
ΡγΓδεεγε ΠΟΙ, Αἀεηοιατιηι, ΡοΙ τῆ... 
ΟἸγπιρίαπι γΕΓΟ Μαος. οπιπία Ργοζα! ἀπιο-᾿ 

ψαης, ταπαμιδτ ἢ Ῥαγιιπι ςὄπιρηϊθητία ταϊπαίς. 
46 {π Ἰοςοορ ὁήὰ Ῥιδείξηζατο ΕΝ 
ἰῆμας. γεπίοπεθιις ΠΝ πιάοσ. {ἴσας Ὁ 
Ηστςαῖς δας ἸΛΠΙταταπη..ς Ἐχομηρίαια μος ρας. 
τὰ πάογαπι ἃρίοπτίας πη δα, πὰ ἢἰς νἱ- 
σοῖ, Ἑοπηραγαῖαο, πὶ Θπἰ πῇ, τα ΠαμὰπῚ Ὁ ο]- 
ῬΠὸς ζοπποςαηζα5, ναγ δ, δ ηΐπηι ΠΠοςο τίσ: 
ΠΟῸ5 ΔῈ Π| γοίας 1 ἴῃ Οἰγπιρίϊς παῖ {ἄπηιο, 
ΝΙΠῚΙ Ηἰς δουτὰ (ιδῆεγηῖτ, ἡ πθαις ἰας νεϊπεῖ, 
ΒαςςΠς, τὰν νἱπιιηι Ργαοθοε, ποῆίις {ΠΡ]᾿πιες 
ἃ ἴοιγα πος, δὲν {πΠίπει, (4 Ἰρίᾶπι τουταπὶ 
(μδῆναταπη Ππαθεηζες ἀερίπιυς, Ὁ Τρ ας 
Θηζος Θὰ. 486 [0 ἰῃσεηὶο Ρτοΐοτε, γε 
θεῆς 68 ̓μοδὶς, Ριαρθραῖ, ἢ πρη ΠΟΡΔΓῚ 
ἴα. ἜποῚ ΩΣ ἀκ ἢ ἶγος ῃοη ἀο 

τ ὲ ἡγξ τ ἢ Ἶ εἴ, ΓΝ ἈΣ πιδεῖς ὃς 
᾿ ππλ[οι!, ἱ ΟἸγπιρίοὶ {μάϊ΄ Ῥγτβιῖς ἤπι ταηῖο Αϑεβίοριαπν ρῖ. 
εητίαπι, ρθῆ οβοτεπι. Ε ὅς ρεδεήαμε οτεπὶ 
ἄϊςα, ἌΡΗΝ ἥξξῆι. οὶ τ 

τη μῳ τὰ πάντά ἱπ 
ς ἱ ἀϊθις 

ν ἢ γῇ δδὲν ὁ ὧτ. ἄς. ἢ Ῥεγῇτίηρίς, αυδς 
ἘΠῚ ἐρνρίς ΠΑΥΓΔΏΤΙΣ, 

᾿ ̓  ΡμιΙοῆτας,. ἀξαρς νι ἵπ 

᾿ ἯΙ αὐτῆς τὰ ; παρὰ φύ- 

σα]τατε ὅς. ἐΡτορτίο ἱ ἰηβοπίο 
ἦν: πεῖς ἔα Μὴν ὝΛΗΣ 

᾿ ἡ μὴ ἀχω ἢ ΣΡ ΠΝ πον, ΠΕπΙρς ἱ ἱπξαῃεαπιθπῖα 
νἱ ̓4υδάδιη «βδόξιιο, ἀμόνι δ τεβδιῖ οχ Θχίογαπεηξ, γηᾶς αἱ 

“ροῇ. δὰ ΝΣ ἫΝ ᾿ 

ΔΝ ἣν. 

μιῇ με ΤᾺΝ ΝΙΙα (ε-᾿ - 

᾿δυζοιη ΠΡΙ. 1ηπίσοπι Οὐςαγ-. 
Πταρηηις ; 

Π|ς. αἰχίς ὙΤΠείροίοη,, ἸΙοριππι παι τηθη-. 
ἡδς Ὁ ἜΓ ἀξ ἀυῖοπι Τρείροῇ Ιοῃ ᾧ ὑὸς 

ες Οδδγιααπι .)} σὐπ- 

ἀν κς ἡἤκη 

2 δι4))2, νἱὰ, ὁδίδγαατα: 84 ̓ 
ὯΩΝ Ἴρίο. ἴοςο ἦνὲᾳ 

ὴ 

τν 



ἔρυπαραης,) [ἀρ φητοπι: (Ἰπτὰ Αρο]]οπὶι 
Τυτασίταιις. ὀαπλ, νὰ ἴῃ. πιδηαατίς. ἀοσοροταῦ 
αὐθοῦ,, ογάΐαιις νοχ οἵ ἀγεςυαῖα,, ὃς μια] ς ἔο- 
τηϊπαο οἢδ (οι. Ηος αἰῖοπι ΕΠ ΠρημΠῚ, ἴπ- 

.: αἷς ποείτυγιις, {Πς οἴοπάε : πιατάταγαπα ογα- 

» 

τίεπς ἈροΪ]οπίμτι ἤπατηὶ ἐς 1115 {Ἐπιεηείαπι, 
γ᾿ νδὶ Δάπογ5 οπιηὶα Ἱπάογιπι ἀϊδα ὅς ἔλϑϊὰ 

ω ἀνετμηεε. Πεΐπάς δε 14 Πιδίεςῖς : Ὡρίςη- 
ἃ ἰδῆς οἵδ χυίάεηι, νε ἃ εἶδο ἤὲ ρυις ααὶ 
{π ἀπ πηάτι5, ὅχα ἀςΠάονίο 4ιοά ρεὺ οουΐος 
ἤπδεας, ὑπυϊαϊα ἱτοῦη . ὅυαε. ἢ τη! Πότ. 
Ὀρεπιπὶ παρ γα, πιλημτπ6 {ππ|μ] δηἰ Πλ1πὶ- 
ὅπὸ ᾿π|αάάς. ΜρΙγασυ]ογιιπὶ γεγο οἰξεπίαιϊο- 
ὯΘ. 1 αὐτο Πιαριςα ΠΟΙ ὈΡΙῚΣ Ἐν ψΕΓΙΓα-- 
τεπῖ. [εἰ ρΠἰςαπὶ εηὶπι, ἴπι (ρῥεᾶῶὰ 
Ἀροϊβησηι, 8] ταράϊαπι Οἴαδεῖας. ᾿ογαυία 
ταυπάσης, τεπεῖ. ΟῚ ἰρίταγ, νεὶρία ΠΟΙ, ἀπὶ 
εἰατο ἀϊμιΐπο πάθε ορτιδ, Ὀγοιεηι ἀαδο ο- 
πειπὶ ῬΓΟρΟηΪτ. ΑΡρο]ΐο δμιέοπη, μμ}}}}ς Ἰφέϊατίς 
ΤΊ ΓΑΘΙΠΪ5., 446 πους ργοάογα (ο]ετ. Αταμὶ 
ΠΤ ΎΥΝ Εἰ γαῖ τοεῖιπι Ῥαγπαίπιη. σοποι- 
τέγο, ὃς (αίϊαϊΔς ἐοπείδιις πχαζατία νἱπιηι εξ 
ξαπάεγε, (ερμΠΊαις σςο θεῖε ἤθιοητα. Π|Ὸ 
ΔΕ ΓΟΠΊ, Ργόςι] Παδῖτο οὐηπὶ [ἴο [αῆιι, ᾿ρίαπι.. 
Ῥγοιηῖς νεγίγατοπι, ΝΙες ΔΓ πὶ. Ποτεγα 116... 
πα πηαολῆςα Δἄθο νἱ ἀδητιγίδογα ἀοπαΥ!ᾶ, 
ἰρίο εὰ ἀρρεζεηζς 11 νεπῖγε ρυταπάμ τη. ἢδς 
ΤοΠΊΡΙΟ σαιάογο ΑΡΟΙΠ πη. εὔίαπι {1 ἀπιρῖο 
ταῖπ5. απαπὶ Ποάϊα ἐχίαῖ. Πγαθυθίιγ, [ὴ- 
ΘΟἰπατ Θηῖπη ΟἸἸπι Πα" οπὶ σαίαπι ἡποαιιε ἢϊς 
Τρεῖς, δε τασαγίαπη {1 Βέξατη Ἔχ ἰθτο ρεγοχί- 
Θαμαμη {π|τ, 410 ἀρε5 (οί ΠῚ. Ῥέμπαᾶβ ΑἸΐξες 
ζοπρο πη, τα πη τγ, Ἐμισαἰ τὰς ἘπἰΠῚ πιὰ- 
ριῆνλ οὔ (ριεητίδο :. γοητατῖς αυοάις πηὰρὶ- 
γα, ἐδ, Πα ΠῚ 8ΠῚ Ἰοχες νος (ρίθης νἱάε- 
δετὶς » ἴϑδι Ἰλταπης 6 (πταρηά Ιηάος οὈ]1- 
ἴι5. Επὸ εηϊπὶ δἰ χ05: [1 ἫΝ δ} χε 70, 
ἃ δος, νεῖ "ποπ ὅσε, χαϊά ἰδίαι ἱπάϊρειὶ 
αὐ γος ἰτοπὶ ἱπιοπαηῖς, νεῖ ροτῖιις ἀῃϊπΊος 
φιτοηῖγοῦ ΙΔ ἴῃ ρἰδουϊϊς ορετίδιις Ργοαϊςὶ 
Ηρτουΐοπι, νι ορμοῦδας ἘΙογοιίος, πράιις ἄυπνος, ν 
ἀο υἱεας οοτῖεις ἸαΠητυτοιειππιαας δεργαια γοΪα- 
Ρῖαϑ δὲ νἱττιι5 δα “ἣν ἔα ἱπυήτοπτ Ὁ ὃ 

εἶδες ἐν ζωγρα ας λόγοι καὶ τὸν τῷ ἐπ. τρρΐλθα" » ὡς ὡς ἔφηδος μὲν ὃ πρωκλῆςν ὕπω δὲ 

ΑΡΟΡΚΟΝΙῚ 

δον, ὑπλίς δὲ ἡ Ν᾿ Ἴ 

Ἂβ τὰ 
ὌΝ 

ἵν" 
᾿ς 

ΤΥΛΝῈΕΝ ἐδ, 230 
᾿ τον ἀπ᾽ ἐκεών, ὑφ᾽ ᾧ δις-. 

δλλλόνω. καὶ 

τα βῥοδ εἰπτῈ μὲν ἀυτὸν, ὡς ἐκελεύσ: "τὸ δ ἐνδρον, ἡ ᾽ 

λέγοντο, ἰὼ τὸν σοφὸν ἃ 

2" ν. ᾿ἢν πὰ 3 

φωνὴ δὲ ἦν ἐναρϑρός τε καὶ ϑῆλυς. ὠπεσήμαινε 

δὲ πρὸς τες νδὲς ταῦτα, μεταςήσειν ἡγέμενος 

τὸν Απολλῶνιον τῆς ὑπὲρ ὠυτῶν δόξης, ἐπειδὴ 
δ ἘΠ ᾿ δ2 ΑὟ 
τῆεὶ ἐς παντῶς λογὲς τε Ινδῶν, καὶ εργῶ. προσ- 

«τίθει δὲ κοῤκεινα" ὡς ἀποχρὴ τῷ σοζρῷ βρωσε- 
Φι τσ πιο, " «ἦν ΟῚ 

Ὡὡς τε κωϑιαρῷ εἰγα!» ὁπόση ἐμπνες, ἱμέρξ τε; ὃς 

φοιτᾷ δὶ ἐμμώτων "7, φϑόνε τε, ὃς, διδώσκα- 

λος ἀδίκων, ἐπὶ χεῖρω καὶ γνῶ; , ἥκει. θαυμα-. 

σιεργίας τε "ἢ βιαΐᾳῳ τέχνηο' τ δᾶσϑαι εἰλή-. 

ϑειῶν. ἔμεν γὰρ τὸν Απόλλω, εἶπε, τὸν Δελ- 

Φικὸν,᾿ ὃς τὰ μέσω τῆς Ἑλλάδος" ἐπὶ προῤῥήσει 

λογίων ἔχει. ἐνταῦϑω τοίνυν, ὥς πε καὶ ἀυτὸς 

Ἡγνβέκοξ, ὃ μὲν τῆς ὁμζξης δεόμενος, ἐρωτῶ 

ρῶν ἐρώτημα. ὃ δὲ Απόλλων, ἐδὲν ἀδοτεμ: 

σώμενος ᾽ λέγει ὅπι σα οἶδε. καί τοι παι τε ἦν 

ἀυτῷ σεῖσαι͵ μὸ τὴν κρατὸν κάτα τὴν Κα- 

ξωλίαν δὲ φνΑΚθλ8 ΐ αθαλόντι Ἧδὸ πηγὲς» πῆ 

Κηφισσῶ ὁ δὲ μῆ ὶ ξυγαχωρῆσαι ̓ποτωμῷ εἶναι. δ δὰ, 

δὲν τότων. ἐπικομπι ἧσας, ὠαφέρι «ἀληϑὲς 

ἀυτό. ἡγώμεθα δὲ μηδὲ τὸν χρυσὸν, ἣ τοὶ δοκᾶν- 
τῷ λωμπρὼ τῶν ἀναϑημώτων, ἑκοντὶ ἀυτῷ 

Η ᾿ ᾿᾿ “" ᾿ ͵ Ἕ 

φοιτῶν, μηδὲ τῷ νεῷ τὸν Ἀπόλλω χαίρειν, εἰ καὶ 
͵ “αὖ γ Ψ 

διπλάσιος ὠποῷανϑ είη τῷ νῦν ὄντος. ὠκησε γάρ 
᾿ ͵ Ν Ὁ , 

ποτε καὶ λιτὴν σεγήν ὃ ϑεὸς ὅτος.» καὶ καλύξη 
Π “δ ν , Ν ,᾿ ἃ 

ἀυτῷ “ ξζυνεπλώσϑη νὰ » ἐς ἣν βυροδλέσθαι 

λέγονται ἡπλθῖαι μὲν κηρὸν; πρὸ ὃ δὲ ὄρνιϑες. 

εὐτέλειω γὼρ διδώσόώλος μὲν σοζίας., διδά.. 

σκωλος δὲ ὠληϑείας. ἥν ἐπιωινῶν, σοζϑὸς ἰτεχνῶς. . 

δόξεις, ἐκλαϑέόμενος τῶν τὰν ̓Ινδοῖς μύϑων. ΠῚ ᾽ 

γο σιδεῖε ἢ ἢ μή νάγαῳ » ἥ οἶδα, ἣ ῥῖδοι Ἵ 

τὸ ἦτ ἀλλὰ ὅν: τὸ ἰδῶ τί δ ἐὐρνς ᾿ 

ἐν αἱρέσει τῷ βίᾳ" κακίω δ᾽ ἀυτὸν καὶ ἀρτὴ δωλαδῶσαι, ᾿ ἀρὰ ἪΠΡΑ ἄγέσιν. ἡ μὲν», τὰν μς τὲ 

τα] 118.Π|. ς, Ταϊίαπιιπι ρ. 88. πλιὰ ἢ νὲ αἱϊα δ ἢ ΓΝ 
σἱτα δὰ ἱπιϊτατίοποπι δουιπὶ σοπιροῆτα 6ΠῈ Ραπῆιπ, οδίετ- 
σαπτιιϑ) 4ιι8ε ῬγΓΒᾶροΓὰς οαξ οἱ ε Ἰερυηταγς ἰδ 
ας ἰητεῦ, δὰ πιξὶ τε βογθη Διπὶ νἰ ἀέειιτ Ἐὰ 
φαἴαπι. βυνήιπι αβἕατιπι χαῖφε Πυϑαγι ' 
ὡ ὃν Ργίμαρ. Ρ. τοΣ. Δ4ἀε ΟΥ ὶ 

ἘΝ ἀξία, τε ὃ ὃς φοιτ. δὲ ὀμιι.} Ἰπιριιτος ἁπογθσ. 
μι. περ δ υδμΝ γαΐρο ογεάμπίμῦ, " 4ιο. ἔρεξε 

ἐπ Θρ0]15 ΧΩΨΙΠ, ὅς 4... Ἧ 

ἷ γάε, ῬΆΏ]Ο ἅπτε ποῖ, τᾶ «ἀ ἧὰ ̓ 
“Ἃς 

ἰωΐι5 ῬΕΙοβεατ, 
ι8 βιδία τί 

ΟΆΡ. ᾿ς 

19 το μέσω 

ἷ 

ὦ 

ζν.ὅ Ἐ ἴσοτο. οὔτ. Ι, 32; ι Ἡε γι 7 ρῥογιεακίῖγε ἀϊ- 

Ἑλλώδορ 6] ἱπισ ἴπ ἐοεῖι5. ἐθῖτᾶς πιξάϊο 
Ροβιος Βεῖρβος, ὄμφαλον τῆ γῆς ἀἰξιος ἴπᾷο; γφίεῖθο ογε- 

)ς ἡΝ ΠοταπΊ. θυ ἴῃ ΟΒοἷκ μεσόμφαλον ἴδρυμα ΑΝ 
ὃν ν ἀϊοίτ, ναε ὅξ Νοῆπυηι Ὀἱοπγί, 

6 ἘΠῚῚ5 ̓ἱπτεγρτεζεπι. 
ύξη οἰυτῷ δζο, 1 εὐ ἀδπὶ ᾿αδο! ἀρμιά ῬΑυϊληΐαπε 

ἩΦ Τρδῶε ρα ἸΡνοά ἀϑαν νε νος 

ΕΧΧΥΗ. “Ρ.460. ἀο- 

εἷς {6.ν. ἔλπη!}. ὁ - νι οἱ ἡ 
δ νοϊαρίατε ΠΝ Ὅτο 11. Με- 

: Ἰλίεγιιοτίς ΧοῆορΒ δὰ τὲ ετὶ 

᾿ΊΧ,» 3, Μαχίπιααι τγε, : 

Ἅ αἱ κώτε- 

4 
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κἀς ΑΝ. 0) ὕ 

φύρῳ, "ἀξ ( 

πλοκαῖς"". ς» 
» Ἴ ἈΥ" 

τῇ καὶ χρυσὲν πε ϑ των ᾽ επρδι γὰρ καὶ τέ- 

τῷ ἀσοδῶσα. τὸ ἄυ πεπονηυίῃ μὲν προσφε- 

ὮΣ τραλο ὃ ) δὲ ἀῶράν τὸν δ οὐυχμὸν πεποιη- 

αὖ κόσμημω» καὶ ἐρη τε ἀρεῆ, χαὶλι- 

τὴ τὴν ἐσθῆτα καὶ γυμνὴ δ᾽ ἃ ὧν" ἐφαίνετο; εἰ 

μὴ ἐγίνωσκε τὸ ἐν θηλείαις ἔ εὐσχ, ον. ἡγξ δὴ 

καὶ σεαυτὸν, Απολλώνιε ᾽ μέσον τῆς Ἰνδικῆς τε 

καὶ τῆς ὙΠ σοφίας ἑ ἑςώναι: καὶ τῆς μὲν 

ὠκεέειν ΕΣ ΠΉἢ σοι 

Θεύδοντι, καὶ γή δί ὡς, ποτιεῖ γώλωκτι δῶ 

ἧς κηρίοις 9 ρέιψει. καὶ ὡς νέκτωρ σοΐ τι πωρ᾿ ἀυ- Ἕ ϑ ρ. 

6 ἄνθη καὶ 

Ἀὸ 

τῆς ἔσωι, καὶ ἥρὰ ν8. ὁπότε βέλοιο: τρίποδας 

τε ἐσκυκλήσει ὃ πίνοντι » καὶ χρυσᾶς ϑρόνες. 

καὶ πονήσεις ἘΝ ὠλλ᾽ ὠυτόμωτό, σοι βαδεῖ- 

τῶι πάντα. τῆς δέ 5 γε ἡμέρας". ὡς χόβενεῖν μὲν 

ἐν ἐυχμῷ προσήκει : γυμνὸ ὃ δὲ ἀσπερή ἡμεῖς μοχ,-- 

ϑϑξντα: φαίνεσθαι, δὲ ἐπ τ τὸ ἀφίκετο, 

᾿ ᾿μῆτε Φίλον ἐπ τὶ 
ἣς 

γί» μηδὲ ἐλ ὲ ϑηδαᾳ 

[τ ἠδὺ)- μηδὲ ἀλαζόνα εἰ εἰ- 

Ἵν: ἀπέχεσθαι δὲ κα " ἐκαό. 

ὕτων οἰζεύυ ὃ ἑπόσα ἀπὸ ὸ τῆς γῆς το . εἰ μὲν δὴ 
ἧς 

“Ὦ κατοὶ τὸν ἀρ αν ἀἱροῖο., καὶ δόζῃ ἀϑαμαντίς 

Ἔ χρῷο » μῆ ὶ ἐτιμώξων ἐυτέλειων, μηδὲ τὴν κῶ- 

τοὶ ᾧυύσιν ἐυτέλειων παρωιτόμενος, πολλὲς μὲν 

ἡρηκένωι ζήσεις λέοντας, πολλεὶς δὲ ὕδρας ἐκ- 
ἡ οἰχετμῆσϑαί σοι; Τηρυόνάς τε καὶ Νέσσες, καὶ 

ὁπόσοι ἐκείνε ἄϑιλοι. εἰ δὲ τὸ τῶν ἐγειρόντων ἐ- 

σπάσῃ. κολωκεύσεις ὀζβϑαλμες τε κοὶ ὦτα, 

ὅτε σοζφώτερος: ἑτέρα δόξεις, γενήσῃ τε ἄϑιλος 

ἀνδρὸς μμάμ Τυμνξ. 

οὔῶκν ἦν, δ- 
᾿ 

: παρειᾶς ἄνϑει] ἢς Οαϊπβγατος ἐς ἤλτιια, σεραι ὈγῖςΣ 
; παρειαὶ ἀντῷ εἰς ἌΩΨΗ ἐρευϑόμενοι. Οὐιοὰ ἴῃ νἱμ5. ετίαπι 

ἅτῖς. Ῥτοριγάτασι : ΕἸΥ̓πιο ο βία ν. ἐψιμυϑιῶσϑαι᾽ ἐχρῶντο 
ὦ Φύχε εἰς τὰ μῆλα γα ἐξανϑίζη. Ἐὶϊ τεῖ συκώμινον δά ξ!- 

ΠΡ ἴπιπὶ ἐᾷ γγμἼγμάτεηη,, ἀτρᾶτες οχ ἔταρπῖεητο ἘμθΩ]} 8Ρ. Ατβε- 
βρμπι πὲ 10. ΧΠΙ.Ρ. 557: Εἰ ἴα]ς ἀνϑθος Βῖς το] ρίτατ, 

23 χαίτης ναπλοκαῖς Ἵ νὰ 1Π΄ Ῥτδθοῖρι 5 ΡΠ ογιτ ἀτπὶς. 

Ἰαιιάίθιιβ : Πίπς ἐὐπλοκαμῖδες, Ρυο]ιας. Αοβῖμας Οὐγῇ, Β΄. 
νε 119. δὲ ἐυπλόκαμος Ηώς Ὀάγῆνοις 399. δ ὕεγεβ καλλι- 
πλόκαμος ΤΙ. ξ΄.ν.326, 

24. γραφαῖς ὀμμώτων 1 Ρίηβοτε, πί 
{εὰ ὃς οσιυΐος ποτγᾶητ γεῖεγοβ, ΕΣ 
Αἰβεπδειϑ ΧΙΠΥ Ῥ- 429. ὑπεγέγρα 
τὸς ὀφρῦς. Ει ἄς Ῥαγίά Ῥμ]οῆται. ῃ 
ἐὐΡ ΟΣ Στὰ νὈΙ. γἱα, τῳ . ερ. 

γιϊ σιμμίσματα τὸ 

Ἰοραπι ἄς ΡΟ 
11 ἂρ. ἀιπεπ 

Κἂν ἐξίητε Σ ὃ 

Δύο ῥέεσι τς ἘΣ 

ἽΜεάϊς. φυοαιε ἐοιρϑα 

γράμματα τείξατας Χεπορῆοη 

᾿ ἐμ 
' ἽΝ ες Ὁ ὀφθαλμῶν. τὐμῇ 
δ κιογεοριῦίοερ δεῖν 

᾿ 

Βα ἀδυνι ΠῚ 
ν 

αἰάοπι, ᾿ “ἢ αἴα, νεῆς 
τ ἘΝ ΓΡιιγεα, ΡΟ ΠΑΓΠΠΊΘΙΙΟ ὨΙΓΟΓΟ, δζζοιπας 

ποάϊ5. ἡ τλη ἢ Ἢ Ῥίαιπιοηις, κεπης ΔΌΓΟΙ.. 
αιοας ἰρίϊ ςαίσοι οἰ. 60 επὶπι ποηας {{- 

ὙΌΙΘΠ5. ΡΙΠΡΊΓΙΓ, ψίτης νἱο πὶ ἰαδοτγα 
ς ΠπηΠς, αροῦτα ποιτῖδα »τππηαὶ ἐὰι ὃ 

Βεῖ5 Ἰοςο (ψμαϊογεπη ἀμπιοθηϑ. βεάες πιά 
γεΠίτα τεπαΐ : ἱπιο πιά Ργοάίταιτα, Θιῆξε, 
πῇ οἴις αιοά ἢ ξεπηΐπας ἄδςοῖ ΠΊοὶ ἤξνο-. Ἷ 
Ἰαϊπδι. ΤῸ ἰρίτιιγ ουίδπι, ο Αρο ον τ 
ἩπηἰπτογῚ ἰζα ΠῚ ποβταιιηας ἀβμηδο, 
ἔατγα ρα: αἴας 111 ααίαοπις ὐάϊγο ἀϊσοπ- 
το πὶ, νἵ ̓ ἀογηλῖπιγο ἀδι Βοτες ἢτ [ιδῆτατυτα, 
ἰαβεφις, ρὲτ Ἰοιιθῃ, τροταζιτα γ ὃς ἔαυί5 πιι- 

ἐἴαν ἸΓΟΓῚ εἰ ᾿οχροϑδπάμπι δῦ 4 
Πὲ ἀξαϊας, Ἦὰ ἄοο! πατι6 γοϊμοτῖβ : τροάος 
ΡΟΙΤῸ ἧς τπτοπος ΔΠΓΟΟ5 ροιαπε νὰ Πεαάιιοίτα- 
τὰ. Νι π|114 ἴῃ τε ἰτοπι εδ] ΠΕΙαογάπάμπη, ς 
ἴροπις {4 εἴθ] οπτηῖα Πητ αἀπθητηγα. Νοῆταπι 
ψοτῸ [Ππου!ςαηζοπι } απο (6 ]ΠΠἀπππὶ Πι1ΠῚ} 16- 
ζετο οροσζοαῦ πιάππησις, ρογίης ας πο ἰη ἰᾶ- 
Ὀοτῖθιι5 ςοπίρίςἱ, ἀταμε 14 αποά εχ ἰθογα. δὶ 
Ποη νΈΠετῖγ, ΠΟημ6 ἐάγιπι ΠΘαιΕ Ἰπσιπάμι 
ῬαΓαγθ: ΠΗ ΠΙπῚ Διζοτη Ἰδζ᾿δητίας ἱπάι]ρέτς, β- 
{ππιητς ναπαγῖ: ἃ (οπιπίογιμπι ἴτεπι νἱΠομῖ- 
Ὅιι5 ἀΟΠίπογο, απᾶα ἃ τογγὰ [«μα{1} {οίδτος 
Ἐχγολππε. ΟΟά {Π οτος Ἰρίταγ ἐχειηρίο 
ἀεϊεῶαπι [αςοτι5, ἃς πιαίς!πτ τα !οτῖθ ᾿πάιοῖς- 
{ΠῚ Παραϊίτατοπι ΠΟῚ ΠΟΠΓΕΠΊΠΟΠϑ.. Πεαιε 
ἐπὶ 4π|6 παίηγαα εἴ σοπίξηζαμοα, νἹέϊας Γο- 
πιάτα αἤρευπαίη5, ΠΊΠΪτος. Ιδομ65 το [προῖ- 
αἴε. τα ]ταίαιις ἢγάγας ἃ [6 σαριΠι15 τη τ 
ραῖᾶς εξ οἴἴεπάος, Θειγοπες ἴτόπη δὲ Νοῖος, 
ἃ μᾶς, ΑἸΪα. οἷα {ἀπε ςοιταπηίπα.ς ἀν γε- 
ΤῸ ἀγῖεβ ̓ οἰγου]ατοτῖας Ῥγδοίογαβ, Ὁ ατθας τις 
Οαις αἰ ς πιὰ οτίς, ἢ ἢδς 4]1ο «ποις, ΠΟΥ 

ππίσας ἀξ τα τ αὐοῖς 

[ 

ΠΝ ΖΦ ΕΥΓα, δὴ υοά [460 αὐαϊε, «μοηίαπι πυάϊ ἴδῃς 
Ογπιποίορῃιῆας ,ποίτο ἐκ ττ βαζοσὶ Γυμνοὶ {ἔπιρεγ δὉ- 
[οἷπτς βρΡεἰἰατί.. 

26 ὡς ὑ οφορέσει σοὶ] 
ΠῚ, ὁ. 26. Ἔξ αὶ 

χσε 7υἱὰ 
ΤΕ, πὰ 1ά Ἐρρδ 1. ΠῚ. ς, 15. πατ- 

ἰἄοτι  Ρβιϊοίο μ05. ἱπῖθι σοοίμπι ὅς τογγαπι Πι- 
ᾧερίος, υδραβρια ετῖ. 

29. ἐσ αν μηχανήμασι αυδυζίαπι υἱ ὑποτρόχοις 
ἴῃ. ἐταν ο ΣΝ δγν τ ἴπ τῃεδιγίς ἤετὶ (ο]οτ, νιάς 
ποταζᾶ οἢ τως ΤΠ. «αρ. 27. ὅς Πυιῖι5 Π|5 τὶ ς. τι. π, 48. Νεπι- 
ΡεΎμΒείρεῇι ᾿ ἜΓῸ ψιδεθατις πὸπ νεγᾷ πιϊγαουΐα πάθος 
εἴϊε, [εὰ δι γᾶν δὶς 0. ΝῊ]. σλρ. τ δεῖ, ἐβπυκῆησ θυ 
ἐπὶ ζευγῶν. ' ἴῃ  ενον δά. ξέρει ς. ν]ς, νο-- 
οξ εἰ νία: Ἶ Ἧ 

30 τῆς δὲ οὐδὲ Μ85. ἐὐδέμε ὦ ξας- 
.31 ὁπόσα ἀπὸ πῆς γῆς αἴρεσιν δι. τ ἐς Πποπιΐπεπιὶ 

ἔπι ᾿πιρίεπε, εἰμβαας φαντασίαν. ἤιρτᾳ ἔοτιεπὶ Βυπιάπαπε 
Ἐχίδηδιπε, ο «θι  ὐ ΘΝ απ ἢ 
Ὁ ἀδαμαντίνῃ] νας Ἑταῖῖπ,, Ομηαα. Ῥ. π, 256. ἴτὰ ἔριν 

ααοαις ἐδ Ἰ, ε 17ι Κὰρ ἀδαμάντινκε. 

ΠΙς 



᾿; “γέροι 

 ὙΥΡ ὌΠΓΡΟΝΙΙ 

ὙΤΗ 
φατε ΡΟΙΠΓ οιπὶ άπηὶ- 

᾿τδιίοης ΩΝ “Ἀρο]!οπίιις γεγο νὉἱ οὉ 
ΤΗ͂ εἰοχιςηῦ ᾿Βάπλεη ἧς ργοπιποϊδεοηίϑ ρ. ογαιι- 
Οἰαιάαοε, Ὠμππηιϊά. ιν Δι- 
ἃ αὐήλε ὁ ρεγ Ἰομεπι, τοίροη- 

ς ἰιοτασι ̓αυϊίαυιαπιν. 
᾿ ΟΠιηΟ5, ΓΟΙΡΟπαϊς, πιθ. 

ΠΝ Δρδτς προ πι ἰδηῖα 

Λεργρεογαιη: νῸΓ ΘγτηοΓ. 
Νέεααε επί ἄς. 5. Ποηία]τι-. 
ταις δάπιοηῖο, αὶ {πὶ ΘἸσρ γι οΆ πη, 
4ίδο ΠΉΪΠῚ ρΓῸ πηαχὶπις}. ὧζ τηδίοσ ο- 
πληῖριις ΝΟ Ι5. Τ ΠΕ τ οχοορίο, δρίδία, 
μὰς νεηίοῃ, ρίξε : 
ἄλε ὥρίεπα ς αὐτοῦ οα 

ποπάμι τα εἰεῶι. ; 
πίθη δᾶ ἰἰοεῖ {πὶ αοίαίε 
Ἰεπιῖας ἴσος ργοβεςοτίπη. Πυα115.. ν΄ ποη ἀεοτα 
ἕλη πιεῖ ςΟΠΠΙΙ αἰ ἐρϑη νίαι νΟὈΪ5. 
«ιοά, τοξϊς οἴεσοπι ἵ ἀοίζαγις, αυΐδασυ πιε- 
Τίογα νπηππὶ πιοητὶ πῆρα δ ἢ ι 
τη. ΜᾺ ἴπ ΡΥ Ἰροτδς ἰαυαρ ἰραλκράν 
παα 4014 οὐπὶ Οὗ (Ὀγιαίϊςπι, σίαις ἱποβα 
ἘΝ ΠρεΡας (εἰρίαπι φορποιιοτῖς ̓  ποπηιοάο, 
δα ὴ ἴς, (δὰ ἀμ! ῖς Πιοτίτ ουίατα:, δά αγὰς ἱἴτοπὶ 
πῆτα, ᾿πίαις ἄζος βεῆς,, Ῥδπττ εις νι, πε 

ἈΡΙμς 
Ὁ ἐπὴν πρταῆοην ἧς ο- 

ΔῊΣ Ὡλττ 

Ἢ Χ  {ἈΔῚ 

3 πάλωι ὅδ "πῇ 
τε ΠῚ ΟΓΑτΙ ΟΠ 6 ΠῚ " 4ι8πὶ γε 
Ἢ μήπω ] ἢ ἢς εχ ηρδνο 

μήτε. ΜΕ ὧ εὐρέν ἐδ 

146 πὸ γι ψη νη το ΠΟΙ, ν πλήν 
ἶ »ηαιογία Ῥήοτες, ἱπίετρη 5. νέσίε-. 

τ ἐμὴ μωρὸς ἐπὶ γλώδηριο. 

ὧδ. 

ἢ }ε Ἶ 

τ δὴ» ̓ ἀολμῤβκιοάμανε 

ΦΧΆΑΝΕ 

ΤΞΩΣ εἰπόντος, κ 

νιον πάντεο" ΡΤ εμφ᾽ εἰυτὸν 

ὰ ἘΝ ἢ 241 

Φησαν ἐς τὸν Απολλώ- 

ὡς ἀντιλέξοι 

γι " ῴμρος οἱ δὲ ἐμῷι τὸν δα πισώνα, ϑαυ- 

μωζοντες ὅ ̓ τι εἰντερεῖ., ὁ δὲ ἐπαινέσως ἀυτὸν 

τῆς ἐυροίας » καὶ τῷ τόνε". μή τι, ἔφη, προςί- 

ϑης; Ι οὐ Αρνὰ 

μένε» μὴ τῶν ἄλλων τίς ἀηρπίμυ 

εἶπέν» εἰρηκῶ γάρ.. τῷ δ᾽ αὖ ἐρο- 

πάντων, 

ἔφη». δὶ ἐμξ ἤκεσας. ἐτισίον ἕν ὀλίγον, καὶ 

τὸς δον τὴν ἐρόσας ἐς ταὶ ΠΑ τα , ἑτωσὶ 

κος ἐν ἐφηδῳ, λύδῳ, ἀυτὸν, ὑγιῶς τε ὑμῖν. 

λέλεκται, καὶ κωτοὶ τὸν φιλοσ 

φοὸ Αἰγυπήΐων., προσήκει δὲ μ μοι ἐν ὅτε ἫΝ 

ξυμξέλως, ὑμῶς βίᾳ ποιησόμενος ἥκω, πάλαιτε" 

ἡρήμενος τὸν ε ἐμωυτῷ δόξαντα ̓ πρεσθύτατος δὲ 

ἜΑ πλήν Θεσπεσίωνος τῶτῷ» ἀφιγμένος; ἐν- 

τὸς ὧν μᾶλλον. εὐώτας ξυνεδελευον ὑμῖν σο- 

φίας αἴρεσιν» εἰ μή ζᾷ ἤδημενον ἐῤτθον ὧν 

δ ὅμως τηλιιόσδε ν᾿ καὶ σοφίας, ἐπὶ ποσόγδε ἐ- 

φιγμένος, ἐκ. ὀκνήσω λογιςαῖς ὑμῶν τῆς ἐμώωυ- 

τῷ βελῆς χρίσαξϑωι., δδάσκων, ὡς ὀρθῶς εἷς: 

λόμην ταὠῦτω;, ὧν ἐμητανς βελτίω ἐ ἐτερῶ ἐπὶ νϑν 

ἤλϑε μοι. κατιδωγγάρ᾽ τι ᾿ὃ πυϑαγόρᾳ μέγαν ν 

καὶ ὡς ὑπὸ ὁ σοφίας εἰ ἐἰβῥήτε μὴ ἜΤ: χύναναερ, ε-: 

αὐτὸν ἕξ τις εἴη» ᾿ ἀλλο καὶ ὅς τις γένοιτο" . 

βωμῶν τε ὡς κωκ᾿ἀρῶς ἅψαιτο, καὶ ὡς ἀχράν 

τῷ μὲν ἐμψύχε βρόρες γαξρὶ χρήσωετο' - 

ϑαρῶ δὲ σώμωτι. πάντων ἐσθημάτων, ὁπόσω, 

ϑγησειδίων ὃ ξύγκειτας γλῶτ)οίν τε ὡς Ἡρϑῆν 

ἀνθρώπων ζυνέσχε; βδν ἐπ᾿ ἀυτῇ σιωπῆς ἑυρῶν 

δόγμα". ε΄ καὶ τὴν ἀλλήν ῥ λοσοξίαν ὡς ΧΕΙΣ. 

σμῴδι ν καὶ ὠληϑῆ κοτεςήσωτο" ἀρδλος ἜΝ 

αν 'ἀς 115 401 σοτπιρτὶ Ὁ {ἴῃ φιὰ οἱ! ἵπι δον 
τς ἢρπιπι} Ἰοχεΐ ποπ διιάθγθητ, ΨῈΙ ἢ πταυῖῖς ἀξ ἴδ, αι! Ρταδὶ 

τὰ ΠἸεδαπι, ἂς ἢ ὅσ: ᾿ἰησυδδ ἴπι δετες, εἰυιίαιι 
᾿ἱπιροάίγει. νἱά, Εταῆα, ΟΠ]. ρ.᾿ ἜΤΗ 446 ΠΡ ἘῸ 

Πτπν δ. ΧῚΠ. 3. νπὸ γέτδο δέσμι ἐγλώέῆ; γυδὰ 
δυΐο ροίξ, Βος ἰοςο βξς ἐπὶ ἤληνν: Ἐἐἢ. ϑεης 
ἠαρίδήμο δεῖ, ἀοέξετίπαπι ἴηι Ἰση ῬγτΠρ : 
γ᾿ “βγεῖ, ὐᾶε νἱπι, Βαβεγοῖ ἴῃ εἰ. 

ς ρεπίπθεν αυσὰ ἵπ' νἱτῖς 8 
ἔνοι τὴν γλῶταάν τινι χρὴ βῶ 

δ, πδδϊδωει δ 

: ὙΝ δεη Ῥοπητ, 
περί- 

ἴας νβν, ὦ σο- 

κατ 

ΠῚ 

: , 

Ἀπ 

᾿ 
ΓῚ 

τας ν ἐκόνε δίξας. 5: μίαν σοφίαν ἐκ δυοῖν ἐλό. Γ ὶ 

 ἐἧδον , ὡς σὺ βέλτιςξε Θεσπεσίων ξομβωλείᾳας ὯΝ ἘΝ 

νὰ ἸΆΤῚ έ ᾿ Ἂν 



ἀ 

“ΡΝ ἈΡΟΙΠΟΠΙ; ρίαπε ποτ Πα ιεΡάπειιγ, αυΐ Αροϊϊο- 

242 ΕΠ ΦΉΜΗΝ ἡ ΑΤ ἜΣ; ΕΕΥῚ Α͂ ΠἌΙροα 

παβήτασό, γάρ μοι τοὶς ἑωυτῆς ον ΔῸΣ τὸ ̓ 

ὡλϑσω τε αυτῶις κοσ- 
ΠΕ, Ἀγ ἢ 

δόξας, ὁπέ εἰσὶ, π ὥσώ 

μον ὃ ὃς "ἜΝ » ὀκέλευσενεἐς ἀυτοὺς βλε- 

σεῖν καὶ ὑμδε αἱρεῖσιϑει. ὅρα μὲν ἕν σεμνή τε 

επωσῶν ἥν καὶ Θείω ", καὶ κατέμυσεν ἄν τις τρΡΐξ. Ῥυϊορ 40 ἰρίταγ εγαῖ οπημίμιτ ααο- 

πρὸς ἐγίως ἀυτῶν ὑπ᾽ ἐκπλήξεως. ἐμοὶ δὲ ἑιςή- τάμα, δὲ ρίαπο ἀϊιιῖπα,, Ἰτααις ἘΝ τὸ 
ΤΠῚ ΡογοοΠοδαης, γί ὀευΐος ᾿ 
Πηϊπρογοηι, Ἐρο δυο ἴῃ οπηηοα βσοι 
Οουος : ἰρίβε επίπι πα διιάαςίατη, ἔλοϊοὉ 

ρύτ]εσαι ὁ ὁπέσω δώσεσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ ἡ μέν τις ἐὺ ᾿ δοςεάρηζεβ δά 6 δι α Ἰαηΐα ὐπρρίητας [ὔ τῇ 

τῶν, ἐδὲν μοχθήσαντι. πολὺν ἐπαντλήσειν ἐφω- ΡοΠ το π 

" 5. ͵ : ν ,ὕ Ν 
Κει τὸ Ἰμτ ες ποσῶς" καὶ γῶρ με κὼ;: σῶρε- 

ϑῤῥυνον αὑτῶι, κι ράμμμαι τε καὶ ΟΝ 

ν ΤΏΘΟ νοὶ] "  τσμα ΕΠΤῊ « “ 5 Τὶ τῶν ΣΝ, 7 - "νοχθήσωντω ἐνα-- : ΤΚΕν ἴων γά μή ἥδ᾽ αὐ μοχθή οἵ- ἰαβοτεβ αῖε- 
παύσειν """ η0 ἐγκ αταμίζειν " ἐνφροσύγας τῷ τ6π; α]ϊα Δα πλ ΘΠ ἀϊΠῚ [ροἱ- 

γὴν εὐ μόχθῳ: παν ΡΟΣ δὲ ἡδοναὶ δεφαίνωτο, καὶ Τιςεγείιγ3) νΒὶς τ οΪπιρίαῖος πιοπῆτγα- 

᾿ἄνετοι μὲν ἡνίαι γωςρὸς, ἑτοίμη δὲ χεὶρ ἐς πλξ- ἐξηταγ ὅς Ἰαχα μαθοπας. ππαπιυίαιια 
ΔΑ ΑΣΝ ἐλ ηολλδα σου νὰ δα ταρίεπαβ αἰ αἰτίας ραγαίας 5. όπηπι Ὁςας 

Ἀν ἢ νάνι ὔμμ, ᾿ς [Γἰπιοϊοπάτιπι 1 ΠΗ ΠΕΠῚ 9 νόγιιτι ἀπιογοϑ ἃς ἀο- 
᾿ ΠΔεγία, σεζοηηας δια απο! αἰείτις ςοηςε- 

μία δὲ ἀυτῶν, ἴσχειν μὲν τῶν τοιέτων ἐκόμ- ἀοτοπέιι γηα [ΔΠΊΘΠ ΘΑΙΊΠῚ [ας 5 ρογταθά- 
παῖζε. ϑρασξια δὲ ἦν, καὶ φιλολοίδερος"., καὶ [ΘΠΕΒ, φοΠΐθετγε (8 ἰαέζαθας. Αὐιάαχ διζεπη 118 
ἐἀρτεν ἐν πάντα: ΨΒΗΚΈΕΥΝΕ ΦΡΝΝ ογἸ πη! παισὶ κ γ δὰ δ ριιρπᾶπι ραγαῖα ἡπᾶ- 

κι - “η! Ϊ - τὐῤν ἀμόνν ψ- ζεῖ ἰς [ο] ἐρεξείος, ἤροςίοϑ! τῆς, 

ν “ ͵ 

καὶ ἵμεροι » καὶ τὸ ταῦτῳ πώϑη ξυνεχωρεῖτο" 

» ἀλλ᾽ ὠπετέτακτο ὅπς πρίλται: Ἰαΐογ ςοῖο 
ξυνεῖσω δὲ ὡς ταῖς μὲν ἄλ- ποῖα » τοπόηΐσαα τα - ἡ Οὐ πο Προς 

ἀρ τος ΝΕΡΆ Ὁ τἀΠΊΈ π᾿ φιοά τεῖι ΟΥ̓ ΠΟ Δα! ςογοΠ1.») 
λας κα μαι Ἰρίπιι5 νεῦῸ τὲβ Ρογίροξξας Βαθογοπι ποπάμππι, 

ἔππι ἐρο, ἱπήδ ὁ Δάο[είζεπ5, ΡάΓιΠῚ 1! ἰπςαη- 
Ἅ ΡΝ, ΄ 5. 9 ν" ἐ ,ὔ 

εἰ γ  ἐμας τις ἐς ἤϑη τὠμώ. τρῶπ' εζαν Ὁ. 5ὶ αι ΐς επΐπι ἰῇ τπϑ- 

μὲν' “. ὁπόση ἐμψύχων, ἀνηρῆσϑαι πᾶσαν. οἷ. ἅπι περί ΒΕ πὶ ἯΣ ςοητιογίς, εἰ πιομίᾷπι, 486 

ον δὲ πὐθησσἐῳ καὶ τὸν σοφίας μὴ ἐπιϑολξν 
ΤῊ Δ Ιππαθεῖθιι 5. ἱπβγιίτι ϑὴ τ

οῦ] [ἔα οἱ ] ο- 

χρ 

Ὁ ἐν [εἀ 40115 τὰ 

μειραίκιον» εἶπεν 3 ἐηδὴς ἐ ἐγὼ καὶ μεσῆ πόνων. 

ΠΊΠΕΠῚ. ΨΩ τα ΠῚ [ΘΠ ̓ ὁροποι] [)») ΠΡ ΟΝ 
πραας Ἰιριοπεῖρς Ῥοσυαπι ταραγο, απο 1 Ε 

ὝΕΣ χλαῖνα ϑώλψει ὠυτὸν, ἐδὲ ἔριον ὃ ἐπ᾽ ἐμ- ΔΠΪΠ5. ἃ ΥἱπῸ Δ ποπεῖθιις εἴς παν 

ψΨύχε" 8 ἐπέχθη; ὑπόδημα δὲ ἐυτοὶς βύξλε ΟΝ ΜΕοἴδοπᾶ (ὰ Ὁ Ἐπ ρῃ αβδγεῖ,, πες ] Δῃϊ- 
ἕ ͵ εἰ ᾿ ' πιαῖὶ ἀἱ οη8. (δίςεος γεῖῸ οχ ΓᾺΠῚ» 

ἢδωμι, καὶ καθεύδειν. ὡς ἔτυχε. καν Αφῥροδὶ-. ΤΩΣ 
δίδωμι. Ἔν 4: τΥέθειν πτοθεηρααν ἣν ἀκ (οπηπαπι ΠῚ που 

ι ᾿ ἀρραγαῖι. Οποά ἢ ἢ τὰ τοῖς οδποχίοβ [ςπέδ- 
χωϑθ᾽ ὧν σοφίως ὀπώδος δίκη δ Φερει τε αὐτὸς ΤῸ Βαγαίῃγα ὯΝ τη ἐ Ή, ἰηῆτα ἰςπ- 

καὶ ὠϑ εἰ. χαλεπὴ δ᾽ ὅτως ἐγὼ τοῖς τὠμὸὼ αἷς τίας Νεπιοῇς ἰρίος ρει τι δα: κοντν, 
, ἌΨΙῃ ᾿ 

ὡτήρω "ὃς ἐν ταὺς οἰοΐνοις ψυχαῖς ἕ Ἑςήκεν" 

ε 3, ἷ Υὔ 
σίων ἡε]ηϑέντως " αἰσθωμωι. βάρωϑερε ἐσὶ μοι, 

πὶ γοεσίς», υῖθιι5 εχ Ρἰαγίδιιϑ ἔς αἷς ἀεϊεόζυπι παι ἔβοις 

4ε, ἀς ἤιο ΑΠπαεγαπι, ἐπ ρ πγῖδι, ; 

τι ἐπαντλήσειν ἐῷ, ἧς ΜΔ τ βλουτακειι ἡμωῖθες ἀεθο- 

ἠαρίάϊε, {ιπηπιο Βοπιϊπίϑβ θοπο, ἀοξετίπαπι. ὶ 

Πα μοχϑήσαντα ᾿ἀνωπάνσεινν  Πάος Ογπίςαπὶ ἃς ϑεοῖςαπι.. 
τείρίς ἴαπὶ ἀοίιτιηαπι, 4188 Ζγη μείονα δηϊπιὶ, Γε ΡΟ 

δπιι![ο5 πιᾶρηο ἰδθογε ββέγι5, θαυ Ππιμοροι δηρννιμρῦθαι 
τοΙ ογδητίδπη οί σοτιτ, , ᾿ 

13 ἐγκωταμίξειν 1Βος Αὐβοτεῖεῖ Δοῖι 

᾿ταπι ἈΠ ]1πὶ ἃζ φοτροσίς. οοπίμπϑεον 6 Πιπιπιᾶπ 

τ ῬΟΙΙ, ἰιἰςεπτι Ἂν : Ἰμ Ἢ ὌΝ τῷ ἡΠκῦ)" 
4 ος ἢ 6, ἰι ετα τερτοὶ θη ἐν" 1 

' ον τι Ἰερεῖθαι Φι λι ολοίδορ ὰ 

ἯΝ ἋΣ ἠπηγκωνισμένη ΡΣ πόώντω ῬΓ ; 

εἰς πώντα. ϑητ ϑυτοΠΊ ὠπ᾿αγκωνισομ δι. γείνο 
ὀγκῶνας: Ἠείγοπῖο »Β. ε. ἰαεεγίος ἐπι ΩΣ 

ἕλςετς, αί ἃ ας ςοπιρασαῦς 
16 τράπεζαν μὲν" Ἵ ἢς εχ ΒΡΟΌΔΤΟΙ κεμέμῆ, τρίς 

εηΐπι εὐἀκὶ μάθεραπ.. 

ἰ ς κρατ φῶ Ν᾿ τῈ5. ηγίγιαε 
των πθτοΝ 1:0. 

ιἢ 

τῆὰ ἄζς, 7 νί4, «ὦ 11. 1. ς. 1. 

βύδλε 1 Ὧι 4ε Ἀροϊοπίο {ιρτὰ [. 
ΠΝ ποιέϊτοα Σσν ΠᾺΡ. Ῥγϑες. 

τα ἃ Ὑβείροῇ ο πως 

, 20 Αφρως κἰηρν ν 

᾿ πῇ Ἢ Το ο. ἠνωονν 
ΠΥ οι πῃ τ ᾿ ἢ Ἰὼ 

5 Ἵνα ᾿ἀὐτε ιθμειθ ἘΠῚ ἔλςι ΦΠΉΪΗΙ ΡΓδθ- 



ἢ φυϊταιοι οΥμπι (ἀπριηοπι 15 ῬγῸ- 

ῖ ἰϑαττα ἐηττθᾳ ἐνσάθατο 40ο- 

τῶν {μας ἘΝ οι 
ἐγ μὴ ἐὐυγαινν 

ππλθαμις ἀὐροαν δε 
' εἰν ὅς 1 δ 

ἀλη οὐμαι ἀτων τυ φᾷ ντῦε 
᾿δῃιπια ΡΓοροίϊε, ἰρί ΞΟΡΡΕρΟΡαΣ, εἰ ςοηττᾶ- 
Πρὰ τηϊηϊηο γοῖαϑ, ὀρϊπίοπες ἀρ ἃ για δα- 

τς:  ιρι εὶς ταῦ ἐγαῖ, αι σηα πὶ 
ἦν. οἁ Πποπιβπαμνβοπυ, ἀρυα θοὸς που αὶ- 
ἄσμὶ ιΐς νοι ΠΠςν λει. Ψψογο πλίπεις, (84. Ὁπππὶς 
Δοῖας Βος ἰάεπι ἀξ φηΐπια [Ἐπεῖγο (δ ἕαγεγογαὴ 
“Ἐρο βία, Ἰοητὰ πιο ἰτὰ αἀἰτίροηξε σπογαη- 
Πβῃμθ. 4ιιλΠ| ἈοΠάαπῚ ἘΧρα]ογατη,. δὰ νο9 τε - 
[ροχί., ιοηίαμπι. {τ πτρϊτα χοο Ποπίογ 

. ΜΟΒ! ": ἀΓαμο οὰ ἀδ το ἀριια Ῥγδεςερτογεπιν 
ἑ ἐθαιυμηκηρηβοῆρηι οὖν [δα ΠΙενέτοι ΠῚδ 

8 ΝΕ οἱ 

ε ἈΠΓυππι δι πόπι, 
οἴοριία, ἄππιν 

5. δὰ πιλΠυπη τὶ π 
ὁ- 

ϑαρτικεὶς ἐρετ 
Ρυτς βυτράερο αὐ λυϑν το ῇ 

τς πῖπο5 δὰ ᾿ΟἰατἈΠὶ τ ΓαΠῚ αἵ 
Ἧι ἐἢ τϑάπομπες. ἅμα ἀξ το δὰ 18 

᾿ ϑείας Ἔγο ες ἣν 
υ ᾿λδος δὶ εἶπ νίτα Ῥγοοῖ, Μ 

ς, 7 4ιῖδπι ἄττεπι Τλειι5. 
«ἰῇ 

ἃ 

τὴ τα 

ΧΡ 

ΤῊΝ {ιπιπιδα πιόαών νἱε: ̓  

. παν υυημα πίε εχ φουϊθιιο τοῖα [4 ῬΑΠοΙΟΡΙΙ 

Ἐν δος πλλῦνμι ἐὰὰ 

ὦ (μἀϊοίκυτε, ΜΕ, 

Ῥω. 
δ᾽ 

εὰ ἈΝΕΝΘΒῚ 5. 
βεμένοιρ. ὡς δ σμοὶ γλώτηης " 

ἔχειν. ἃ δ' ΚοὐνὴΝ ἔ καρπεήσαντιν τ' ταῦτα ἐμὲ 

μώϑε. σωφβροσύνη μὲν, κοὴ δικαιοσύνη ἀυτόθεν, 

ζηλωτὸν δὲ ἡγεῖσθαι μηδένω ἮΝ. τυραΐνγοις τεῷο- 

ξερὸν. ἔνα! μᾶλλον. ἢ ὑπ᾿ ἀυτοῖς ῬΕΤΩΝ "Θεδὶς 

τε ἡδίω φαύκσϑαι μας, ϑυσάντω ὁ, ἣ οἱ πρὸ- 

24) 

ἐπ᾿ ὠντὲς 

πἀροι ἀυτοῖς τὸ τῶν ΠῊΝ αἷμα. καϑαρῷ δὲ 

ὄντι σοι, καὶ προγιγνώσκειν δώσω", καὶ τὲς ἐφ- 

᾿ϑαλμθ ὅ ὅτῶτι ἐμπλήσω οἰκτῖνος " ὡς διωγιγγώ- 

σκεῖν μὲν. ϑεὶν 5, γιγνώσκειν δεήῥρα. , σκιοειδῆ 

δ᾽ ἐλέγχειν φαντάσματα Ἶ ̓ ἐνῷ  ψεύδοιντο ἐϊδὴ 

εἰνθιρώπων. ἣ δέ μοι βίᾳ αἵρεσι, "ζ ἀγυς 

θωγόραν ἑλό.- τὰ 

μένος, ὅτε ἐψευσάμην » ὅτε ἀψα! "θην: ἐγενόμην 
μὲν γοὶρ ἃ χρὴ τὸν Φιλοσοζφήσαντα' ᾿φιλοδὲ. 

Φέντι δὲ ὁπόσα δώσειν ἔφη, πάντ᾽ ἔχω. ἐφιλο: 

σόφησα γὰρ δῇ ὑπὲρ γενέσεως τῆς τέχνης, καὶ 

ὁπόθεν ευτῆς αἱ Δ 'καΐ ΤῊΝ κοῦ “ν 

εἶνι ὐψαῦσ ἂν. ἐφνδος 

νηανυῆνυ ὑγιῶς τε καὶ κατα 

κὼν ἐ ὙΕ, ᾿ Ἂν ,ἶφω οἱ ὅδε ὶ 
γὸς λόγον» ὃν 'ϑεσπεσ σίως ἐκξὶ καὶ πανσέζως ὑ ὑ. 

πὸ γ᾿ ψυχῆς ὠεφϑέχξατο, ». οἷυτοὶ δέζοϑαραν ἃ 

ἐναντίας ̓ς τάὐτῃ Ὁ καὶ ἐκ ἐληϑ εἰς δόξας ὅκῃ ψυ- 

'χῆς προσέμενὰ. ἔδει δὲ σκοπεῖν, τίς μὲν ἀπέ 

λις» ποῖον δὲ ἀνδρῶν ἴϑγος, πωρ᾿ οἷς ἐχ. ὁ 

τις. ὁ δὲ ὦ, πᾶσα δὲ ἤ 60 ταυτὸν ὑτῖ νηῶν 

φϑέχγοτον, : κἀγὼ μὲν; νεύτητὸς γε ὅτω ἐγέσης 

καὶ τῷ μήπω ξυνιέναι» πρὸς ὑμᾶς ἔξλεψα, ἐπειδὴ 

'πλεϊξὰ ἐλέγεσϑε ὑπερφυῶς εἰδέναι: καὶ πρὸς, 
Ὗ 

τὸν γδιδώσκαλον᾽ τὸν “ἐμώυτξ δ διή “ἤεῖν ταῦτα. ἀδιον Ἔ 
ἌΝ 

ἐπ π- 

28 ἐφιλοσόφησια γιὼφ'δις. 1 {6η[Π|5 το ΐε15 Βυιΐτι5 ῥήσει 
Δὲ ς΄ ντάφιις ἐΠὲ, Νεπιρε Ἀρο]]οπῖις Ἰμαα τα ες, 
Δ1ἴ 9 αὐ Ππὶ πὶ ᾿πυιδηζοσος ναὶ ρτίπιὶ ἀοέϊοτες βέπετο- 
[δὲ 1{Ππι|5. ἡτᾶπὶ ἢπο νίαις ἀε[οτίρῃς ΡἈΠοΙΟΡΗΐλε : ἥδες 

“ 6Π1ΠῚ τέχ ). σας. γένεσιν δ ἀρχοὶς τί πγάτιῖβ. εἴ. Ἦος Ἰδὶ- 
τῶτ Ρείπιο [ς ἀεργεμεπα ε αἷς » ϑιιίοτεβ εἰς, 'νῖγος αἠΠῈ 
γγτ αἰ παγαπὶ ὅς δηΐπιδα ἸΈρτΙΠιῖς [οἰεπιία ἐρτορία 1 ἴη- 

057) Βυϊπι5. ΠἰΠΊ ἐπι οτ τα  ἰτατο ΠῚ. σίαν ῥτάξεῖ- 
οἰμανι τοτίι5. {Π{π|5 ΡΠ ρίας ἢ πδάπτεπει ΓῊΝ 

Ἄ; 
ἊΝ 

δον 

ἔσει Δἴ: παια {ΠῚ ὃς ; 
ρεῦμα Αὐτ, Οαγπι,, ν, ὅ2, 

: ᾿ πῶσιν δείξαις οἵῳ, ἐν ὴ 

ξηΐεβ πὲς Αδεμὶ 35 ἱπυιοπεσὶς ῖ 
δυάς ἐς αν λώδ, ῬΠΙΟΥ μὰ! 
ἐπα πλίπο, τ φμσαὶ Ρϑυΐο ἀϊ!!ρεητί ἴὰς 

᾿ πλπὶ τίοσίδιις νεγΠοηίδι5 πιν 46. " 

5 πὸ ἈΝ τι ὑπο 2 ς τὸν διδοίσκι 
ἤιργα Π18.1, ς,7.. γῷ 

ὑαάν, ὦ 

ὁ εἰρίείρα ν πὶ “ 

4 

τ εἶ 

“ 



» 

Γ Ἧ } , β ἢ 
ψς Ψ 

144 ΡῚ ὑὐεῤῥνὰ. ἢ ΡῈ νι 
ἊΝ 

φἀμενονν. εἰ τῶν ν» ἐρώνῆῆν, ἄν ἐτυγηονες, ὧν, ἢ". τορυϊπιοῃς Σ 

τὴν ἐμεῖς ῶν ΚῚΤ ' ϑαραθς κωλῷ 
ἐξς Ι ΐ Ὁ 

᾿ ἐντυγχῶν .: νωσιϑεεὶς ὡ υτῷ τῆς ὥ ρῶς, συ )δὲ καὶ ὄϑθε " ἠδ 

ἡΝ τῶν πολιτῶν “ἢ πα ΠΚΎΡΗΝΩ δὲ ὁμὲν ἢ Ἱπποτρό- ᾿πχυίγογος 5. εἤζιαιις ἰδ 

΄ ὦ Ὁ ται δ πο βηημέρ τῤιχά και ΡῸΝ οἱ πώπ- Ργαθεατα. ἔπηρι τη 
᾿ 

ποι σὺ δ᾽ ὠντὸν τρηράίρχα τινὸς ἡφυλάρχε 5 ἀκ τοῖν. ΗΑ 
Ὁ τοῖν 

Ψ; ἐκέλεις, ὥρὼ γ᾽ ἂν οἴει προσώγεσιϑεοι τὼ παιδὶ. ὦ ἘΔ 

- καὶ τέτοις; ἢ» καν ἀηδὴς δόξωι, μὴ πατρόϑεν ἐ- δῃ ΠΟΠΡ, ἱ 

πβδῶν. τὸ μειροκιον.» "ἀλλ᾽ ἀπ᾽ αὐδὰ, εὐβρὴ δ)" απι, ηοά 

ἐπ κοὰὶ νόβᾳ 5 3 σοφίας δ ν ἐρῶν ἣ ἣν Ἰνδοὶ ΤΟΝ δ Ἰβποθι 

δ κ ἀπὸ τῶν Φύσει: πατέρων νομίζεις ἐυτὴν.. 

ἀλλ᾽ ἀπὸ, τῶν. ϑ. τειν κα δίδως τι μεῖζον Αἰγυ- 4. 15 αι 
“ ὺ 1216} ὴ εἰ ΕΣ ἷ 16» ὡς υτοὶ ἄδεσι ψφελιτο πὰ 

ΘᾺ κεκροιμένος. ἐνωβαίῃ ὃ Νεῖλος. ᾿ταῦτό με 
ΤΙΣ Ν ἜΝΙ Ὁ της ΓΠῚΝ ὲ πρὸ ὑμῶν ἐπ᾽ τνδὲς ἔτρειψεν, ἐνθυμηϑέντω περὶ , Ῥ ΤῊΠῚ 

ἐμέ ; Δ τ λ ως ἢ , τΡΑΝ ἰά δηΐπιους 
ὶ ' ἀυτῶν. ως λεπήότεροι μὲν τὴν ξύνεσιν 0, τοιοίδε τῶν (ιδεΠογεβ ε Ἂ 

λὰ Ρ ἱ κε -“Ἢ “α ὧν 3 ν᾿ "" Ἀνθ πο καϑαβμμοι οι μια θβνε ὡκτισιν' ἃ λη- ἐπ: πυρήν κου ὑρν! ν ὩΣΙΟΓ ἜςΕ (ππογόῃ- 

θέσι γε τοὺς, περὶ φύσεώς. τε καὶ ϑεῶν δό- »" Ἀμπδη αν σωποροντικς ὅς Πῖϊ5 βαξιιογο, γε υς 
" τ ργθρίογαϑ ἢπε Π1ἴς., ὅς ργορο Ρεπεὶρία νἱ- - ἕ 7 ἅτε. ἀγχίϑεοι καὶ ἐρχαὶς “τῆς ζω. 5 ἢ : 

ὅ δὲ Ἢ δὰ ζ υἱῆςας ςαἰ!ἀλδαιε, πάτιγας παδίτοης. Οαπι-, ᾿ 
γένει κα) ἡ ϑερμῆς ὁ ἐσίας οἱ γτυχῶν τε ἀυ- απδαά, δὸς νεηῇῇ " ἐξᾷι ἘΠῚ Ἰᾶριι ἀ πῖθ δουππας 

ἾΣ 
τοῖς» ἐπαϑέν᾽ τι Ὕ ἥν ε οὐδυθον ὡν- ἀοέξετίπας αμδε: ἀριυά, οἰ οπίδς ΑφΙΣΠΎΙ αΓ- 
δρῶν, ἐ ὁπιοῖον Λέγοντι ( νΔισχύλα σοφίαν. τὶς ν᾽. δα Π|ς πεπὶ ρεῦ ἀρὶοίῖς Ροδῖα ὀχεαι: 

Ν δ κ᾽ ΟΝ νἰάεῃ ἵ 

πωϑεῖν Αϑηναῖοι. ποιήτης 5 μὲν γὰρ ὃ ὅτος τρώ- 5 Διυτο ΠῚ ἀΓΓΈ πα ΞΟΠ ΟΠ ΓΑ, »ἀτηπο ρας. 
Ἂ ΧΠΠῚ ΠΟΠΊ ΑΙ; ΡΑΓΗ͂ ΠῚ σΠογος σοπγάχῖς πἰπηῖς 

γοδίας ἐ ΠΤ "τὴν τέχνην. Ἐ" νῷ ὠκωτώσκευόν ἀϊαδεαῦ Ρᾶ μμν οῪ ἩΝ ἀπ τῆ ᾿ ϑ 

τε κὸ; μήπω κεκοσιμή κέην, ἢ ἢ μὲν ξυνέσειλε τὲς (ροπῇοπος, ργο αι ᾿ {πΥπιοηὶς πὸ 
'χοι ες" 5 ἀποτάδην ὅ οὑτῶς .ἢ ἢ τὰς τῶν αὐ κε σΟΠΓΙΠτιδτΙ ΔΙΤΕΓ τ Ι νήμο ΠΑΠῚ 

ΠπΊΟΓ ΓΘ ΠΕ ἜΧΕ σ ΘΠ. εξ ίδϑοι ιλεέξειῖς ἐν πὰ πῶ «ιτησοίμενος τὸ τῶν μό- 
ὦ ἐπὰν μτολα δ Γ ἡνή τ οπιηΐμπη σαδ ες ἐὐπθνγἐτο ξημεν: - ΠΣ 

ὑπ τὸν μῆρορ' ἢ τὸ ὑπὸ σκηνῆς ἀποθνήσκειν ἡ 1Πὰ ηαϊάεπι ἀεὶ ΠΝ εξ ἐπε: 4ΠΠΠ΄ ;. 
᾿ἐπενέησ ἐν » ὡς μὴ ἐν φανερῷ σφάτῆοι. σ' οφίας τάγπεη ΘΑ πη, ΡΟΟΙΪ ΤΏΪΠῈ5 ΠΙᾺ ΠῚ ΠΗΤΕΝ γναὰ- 
Ἷν μηδὲ τωὠῦτω ονωυμὸς ἀκ δοκείτω δὲ κῶν Ιεμτὶ, 1ηῃ τηφητο ΠῚ, νεπῖτο. ῬοΓαΙΠΣ τῷ ̓Ξ Αμὰ 

ὴ Ἢ ᾿ ΚΣ : ᾿ ᾿ 

᾿ ἑτέρῳ ζ οτοζμα ἔγγοιοιν » ἥτ]ον δεξιῷ τὴν ποίη- Ιρίς. δυζοιπι. { ταθοησπι, Βα" Ὧι ΄ 
: γοςα νιοτοπις τταρίςας Ῥοοίῖ «ομακαηες ἃς 

. σιν. δ» ᾿ ἐνθυμηϑ εἰς μὲν ἑωυτόν", ὡς ἐπώξιον Ἀο νδίον δου υῇ 
Ψ' ὶ ΄" . - ᾽ ν ᾿ ὃ γῶν, ἊΝ ᾿ ιν ΜΝ ᾿ς ἀρ μα ποιεῖν φ,ϑέγγοιτο: μϑδοι ἢ ' Ν ᾿ ὼ 

ἿΝ "ὖ ο, Ἱπποτόφι ] ἶ ὮΝ ΑΚ Ἢ ΤΠ παῖς, 4- , Ῥεηῖς. αὐδῇ ᾿ 
ἴω, ὮὉ ες Ἰοπάϊο, Πια ΧΙ ΠΊᾺ5 ἱπηρεπίὰς Αοίεθδης. νἱά, ἈΠΗρΟ] Β.ΝΩ ο5.. Ὁ ϑιηιεῖο οῦ- 

“ἘΠῚ (οὐ Ἧ ζέγαας. ἃ νῖϊ Π σεῖογᾷ ἐς Αθ- 
μιν τὸ γικῇ Ἵ σρατηγὸν , πὶς 1πτε]Πρὶ ΡαῸ 5 ΑἸ αν Αροὶ-ὀ {ς0᾿γῖο δῖς πβταυῖτ, Γ 

, οὶ! 26 ἅτε, ἴα Οτρεοῖας ν τρῖθιις ἐγβπτ ΘΠ “ηρΈΤΑΙΟ )γΕ791, 37. ἴ. Ψυϊρο. εἑυρεῖν 

ΤΕ αἰιεπις φρωτή γὸν ΤᾺΣ ὅπλων ταπι αἷς Δηῖν) ἀα ητ4 ἀϊσηϊ- πὶ Πᾶ Βειὲ ταὶ γί πιπι,, 411 ἴϑ πὶ 

᾽ ταῖς γίάςε ῬΗΠοβγατίι,. Ἅπας ἢ 116. 1, Σοήίαμο δὶ ποπ ςΒοτιπὶ τητιπιὶ σςοηιγᾶ- 

ποζαί εἰ. ἢ, 3.4.5: Δὐξοσιιπι Ρτο]χίογεθ.. 8. σε 
,3: χερηγοὶ ἽΣ ἐπ ἢ χὰ φαΐ ἱ ἀτας βππαιπ α ξεν ἡμς αἰμεδήπες σογαείραέης ταραϊ-. Θ᾿ 

σίων ̓ ἀπιρἐπίαθ.ς 1 τ οἰγομϊαγεηι.ς Ῥαθαιβοηϑεῖς, ἀτι, μαμδρλὴν ἰπάοϊς. δϑ]ι- 
οἰεῦαπε, ΠΝ αῖ: Ἰιάις [βοτῖα Ργ εγᾶης ὃς ἱΠῚ ΕΥ̓ ἄς ἃ; μὰ 

ὼ Ἐπ ῖς οὐδύαι Σ ᾿ ποῃ πιο τειν, ηἰῇ Εἷς οϑν. 1 ὑπὸ ἈΚ ΕΡΤΊΡ. το εῆι Βοῇ βρη. 
ε ἰἸμτετρτοτο 46 ΤΩΙ ἐέροον. 

εὖ ογίγὲ ΣΈ δα ἘΉΠῚ τὸς πο « ἀρ 

Ἐπὶ ᾿ 

ἐμ ἀμ Θογρίᾳ.. ἀς ΑεἰςΒγ}0, 

ἃ εῆβδᾳ τεξοιιῖ Ἷ " 
35 ἔπαϑόν τι ὅς.} ΤΏΚ γε δια 416 γϑϑ δὸ᾽» ἐνϑυμη: 8 τ᾿ 

[11 ϑίδαίειι Ῥαγ: ἐ πεν Ὅρποιι Ὁ 8 ΑΝ ἀδτο ϑ8ε4 ε8 4 ε εἰ { 
ἀρίε Τραίος νετδς προορῶν “ἃς ομΐμ5. πῶ "φιαρεέναης ζ ἵππι Μ' 8: ̓ πως οήΐαπι, ῬΆυϊο. αἰϊτοῦ ον ἢς ε- 

γαίτεν ἀορτομεμαῖ,. ἤπε υυλδν ἐ ὁ ν τ᾽ ὀντὼὰς 0 τ. ᾿ 

ΠΩΤῚ τς 



᾿ 

ν᾽ 

: ὍΝ 
ς ἀρία 

ἐπτ Ὲ 
Ὁ 

θαίσας, ΟΝ ἈΡ τ 
ποτοίηϊς φοπαουΐτ οπιηςς (ξῃ- 

᾿Αἰῃρηϊοηίος. τγὰ- 
Ραγ ΜΠ ππὶ Ῥαδῆι, δ δά Πιοηγ- 

ΠῚ ΠΙΟΥΓΙΠΙΠῚ. φάιιοσαηῖ. 
1 τγασοοάίας Ριιο!ῖςο ἀθογείο ἀοςοπεωγ, 

νἱπείταιια {Πς ἄσπιιο. Ψοπιπὶ οαίπγαοτο θο- 
ηδ οἰαδοτγαῖας τγαροδαϊας Ὀγου 
ΠΑΤῚ οχίρῃιο αἰεὶ. (ραῖῖο ἀεϊεᾶμκι, νε: ἶ 

Δεκἢν: ε-. 

ῬΙοηγίϊα. ἀρπηταγ τοπηροῖϊας, ΡΠΪ ρος ι 
νογο, ἴτὰ ςοποίηπαίδε, 
τᾷ ἀϊοῖπα πάρ] Ρίοπᾶς 
Δτῆϊς [οἵ ἰαΠοτς, 
Θτατία, (ξ4 τῇ ἰηβηίτιπι, ἀγαῦν, πες πιπΊεῖο 
ΤΕΥΠΆΪ ΠΑΤΉΓ, ΟΝΘαμιο παϊδὶ αδίοπιιπι “φαϊρρί- ᾿ 
δπὶ ςοπείησετε εἱ νἱάρειγ, φαΐ ΡΠ οἰορμΐα.. 
ΓΔρτι5. δος Ῥαϊετα ογπαῖα, 40ἀτῇ [πάϊ [Παᾶ- 
Ὀίτα ἱπάπταπι ἀξέςεηεῖ. πεῖ, δεὶ 1ὴ {Π0}1π|| ἂς ρίαπθ 
ἀϊαίπα πο ἷ πᾶ ροίταη, ἢ 'π᾿ ςοηίρεξξαπι ργο- 
πεθπητ. Οἰιοά δὔζοπι ἴῃ Ἰο5. ἀππγδιιογῖ πη. 
ἴπγα ἰἀριθηζος. οτίαττι βιιτοπι ὃ ἃς Ὀδαῖοϑ, ἰαπη αἰ τ΄ 
ἴζεπαὶ εἰ τεπιρι5. ἰδ νῖγος ἀοροητο ἴῃ τεῦ - 
ΤᾺ. πεοίδιηθῃ ἱπίειτα : ἤπδ ΠΊοςπ 5 πμηϊ-ς 
ἴος: ὅκηῃι! Ροηάοητες, οπηπίμπι δόμα [ᾶ- 
Ὀεηζοβ ταπιθη. Οὐοά {Π δεπίρῃιατα παης 
ῬΓΟΐογαπῚ Ργεβαρογδς ἰά, (ἀρίςπεῖα σοηςο- 
ἔτ: θη στη θιι5 ΕΠἰ ΠῚ νεῖ οείαπὶ ἀοοιε, 
αι ἀοξξείπαπι ἱπαςπίς ̓ΠΙΘηεῖ πιασ ἤταπι. Ηὰ- 
115 ΔΙΓΟΠῚ ρίεηείας. νοβ ιοάιις σοη[ιΐτογες 

᾿Ῥγεμαρογας, ΕμΠί5., ἐοτοιηρογα, αιο ᾿πάο- 
ΠΑΝ ραιίκη κἄλες ῬΓΟΡαθατς. 2. νὲ αὶ 

ὙΠ 

οἰΐως ̓ἸΤΎΡΣ στῆ πὶς ἃς 4. ̓Βεπιῖπα, ΡῬἰα- 
τ ἈΔΕτ, 6. ̓νἱεῖς ϑορβίβατιπι, ἤν, Ἔ φυλὴν": ΚΟΥ 

41 ἴσω ἐκείνοις παῖε εἀϊτὶ ἐ ἐκείνης. τεῦς, τρί. ἐκείνοις. 
Νεπηρε νε δϑρημαΐος Βογοίδαθι Ἰάεγεπαιν ἤατιγα Πἰτίοηες, 
ΠΟΙδυγΠΙ πιυιθϑϊὶ , ΠΑΠῚ πὸ Ὧν Βοῖοος ἔΐαιαγα ἐχςοῖλι- 
Εν νεται ορίηϊο. νἱ Ἂς ποιαῖα {. 84 116.11. ς. 21. 6 0 

42 αἱ ἌΝ ἢ ἐν χόηξο πιίδὶ ἰεδῖο, Μαϊίπι, ἃ, Γ 
- ἤσφοριν ὃς ᾿ εἶνα.. ντίεπῇις Ἡδπ ἢ 
᾿φπρηὶ ἐγεμεηε ε ῥεγοῥμς ὅζε. γε Ἷ - 

ῥεῷορον φέλλεσϑαι 'μαδε- 
ἀνε δὰ 

78. δ, εἰαξοεάιας, ἐ- 
ὁ τταροςάϊλε πιάχίπις 

Ἡγῖο. 'φιοημς Αὐτοῦ 
εἶς ἐκ ὀλίγος τε χρὴ ὠετὰ τελ' ἐ 
ἰ]τ14η. ᾿ππίτας, Χ, αν, εογγεΐξας εἶμι ἔς ἐμ. 
7: Ῥοβδοδμν Ῥοοιίς ̓ Αμεπίδβε Ῥογραίίθγε., [βρηίηη 
προ τηνεὶ σογοπαεὶ, Αταιε Βιης {Ἐπ πὶ πῇ 
ἐπηπιος πμδυαλ πε Ψ ον 

ΕῚ 
ἥὰ 
ἌΝ 

, ὅπ δα γοῤίηας ἴηι τῃδαῖτο τοίριοίευν., φυΐδυς ἴῃ Ἰεδάπθος 

ΕἾ 

᾿ 

“ παρέδωκε γὸὼρ κρὶρ 

“πῆς λόγὸς ̓ φοπϊμηρίτ,, » 4 

ἀπδτ ἣ τῷ. καὶ δ λημένῳ͵ τε καὶ ὑπὸ πό- 

δὰ, σκευοποίίας μὲν ἥψατο ἡ ἢ καρ μέθης τοῖς 

τῶν ἡρώων εἴδεσιν: ὀκρίξδαντος ὃὲ τὲς ὑποκριτες 

ἀνεξίξωσεν; ὡς ἴσω ἐκείνης ᾿ βαΐνοιεν, ἐσϑήμωα- 

σίτε ἱπρῶτος ἐκόσμησεν, ἃ πρόσφορον “- ἥρω-. 

ὅϑεν Αϑηναῖς- 

οι πατέρ μὲν ὠυτὸν τῆς ιτραγωδίας ; ἡγᾶνι 

σίΐ τε καὶ ἡρωΐϊσιν ἤσϑῆσϑαι. 

Ν Ὁ ᾽ ᾿ 

το, ἐκώλεν δὲ καὶ τεθνεῶτα ἐς Διονύσια “᾿ 
Πα Δ , ᾿ τὸ γάρ τῷ Αἰσχύλε ψηφισαμένων ἐνεδιδεσικε- 

᾽ 29 »-»“᾿ ΄ . 
το; κωὶ ἐνίκων ἐξ κοινῆς 7. καΐ τοι τρωγωδίας 

γ 59 , ΔῸΣ οι Ὸ, - 
μὲν εὖ κεκοσμημένης ὀλίγη χώρις" ἐυφρωΐνες 

γὼρ ἐν σμικρῷ τῆς ἡμέρως; ὥσ: τε Ὁ ον ἃ 

ων ὥρωῳ ἧ, φιλοσοφίας δὲ, ζυγ 

πυϑαγόρε Ινδοὶ ", ἐκ ἐς βρωχυν χρονὸν καὶ χά.-. 
᾽ »᾽ γ΄. ᾽ » ͵ ᾽ 

ρι5» εἰλλ ἐς ἀπειρόν τε καὶ ἐριθμᾷ πλείω. ἐδὲ 

ὐπεικὸς, τι παρ εἰν μοι δοκεῖ ἥσϑες ἡτ]η-- 

ϑὲς εὖ κρκρσμηϊιένηρ; ἣν, ἐς τὸ πρόσζφορον Ἰνδοὶ 

φείλαντες ἥ. ἐφ᾽ ὑὐ δε ίλ Ἰὰ ἐν δὴ 
κλτ μν ὑμεὶ ὡς ὃ 

Ἴ πν ; τε καὶ μάκα- 
ΨΩ 

: ον ὦ ἀνά οἰκδντως. ἐ- 

πὶ τῆς γῆς τὴ κῶ ὡς ἐπὶ ἀντῆρ. ΧΩΣ ἐτρμίοδτέ: 

τειχισμένες, ᾽ καὶ δ ἐδὲν, κεκτημέ »δς» ἢ τὰ “ὦν-. 

των. εἰ δ᾽ αἰνιγμάτων πίομαι, σοφία πυϑά-. 

γόρε ξυγχωρεῖ ταῦτα, Τρῥίδονε γοὶρ καὶ τὸ αἰς- 

γίγηειν". διθώσκωλον. εὐρων᾽ σενηῆς λόγον" σο- 

φίας δὲ ταύτης ἐγένεσθε μὲν καὶ εἰυτοὶ, πυθα- 

γόρῳ ξύμδελοι, χρόνον, ὃν τοὶ τνδῶν ἐπηνεῖτε, ἵν- 
46 ὡς Πυϑαγόες Ἰνδοὶ 1 1ηἀὶ βγιαρογὸ ἢ. 6. 405 δἀλ- 

πιᾶθας ὃς σο]οθατ, τα]ε5 δπὶπὶ κακὸ ζοη ἀϊοϊπιις γε φιος 
Ρ λεςερίοτεβ. {ξᾳιεξδατατ. 

47) ἐς τὸ πρόσφορον »δοὶ μόνε] οχ Ευΐεδ, ΓΆΡ. 12. 

το[οτίρῇ ἐ ἐς ῬτῸ οἱ» αιοά ἴπ νυ]ρατὶς ῬΕΙοἤγατί οτας οοάϊσ 
οἴδισ, ΑἸΠπάϊς αυζεπὶ δά ιὰ, αυοά Ἀπιοᾶ ἐς ΔοίοΗΣ ο ἀϊ-. " 

ΠῚ, 4αὶ ἐσϑήμασι πρῶτος ἐκόσμα. τὴν σκηνὴν ὦ ἐς μιᾷ 

ΦΟΡΟΝ ἥρωσι τε κὶὶ ἡρωΐσι ἡσθησϑαε. 
43 ἐφ᾽ ὑψηλῆς τε ΓΣ ϑείας: ̓ μηχανῆς ἜΤ ΤΣ, 

ὈῖὍε: 8, ΡοΠαχ ΙΝ7,19. Ρ. 204. ἡ μηχάνὴ εἶσι δείανο- 
ὡς ἐν ἀέρι. ΠῚ5 γεγο ἰηβαοπεῶο ἐ σι 

" ἀπε δΓ Τοτιαπι μαπάαπι. πᾶς ἢ ΠᾶΠι ὑπότροχον , αι 6 ἐγκώτ 
α ναί ἐκκύκλημα ἀϊδξα ἐπ σοπίρεότιπι οἀμιοεθαπτιιτν 

τι Οὐ. 
γα. Εἰ ἀτβίας δὰ 1|ϊδὰ, Ησπι. ρ, 964. Ηἴας Ῥο ει 116. ος 

αρῦ »ἰπὶ ξύλων ὑψηλὸν βάϑρονε, ὦ Νεπῖρε ἐν, ἴλας ῬοΙα- 
ἐπι ιοά τρόχοι ἘύΠΑΙΗΪ, ϑῖς. ἐσκυκλᾷσι φατεοδαῦ 

Ὁς ἴο, ἱπ οτᾶτ. Τμείρεβοπίς, 
ὦ δία. μ. ἦγ. ὄυτ. ἄς, 1 

. ΐεγοοὶ. ς. ἰοΑ 

τοι χῷ Βας ἐν ̓ 

νπάς. ττυῤη δδὶ είς ἴρὲ ἼΩΝ 
δι 

᾿πεπῖρο Ῥγὶ 
ἴδτο ἀδ βιιογίς οἀιιοαηδι 
π᾿ .8 εξ διδάσκαλος σιω- 

᾿ δεΐπαπι τείρὶ οεἴτ,ς Ἶ ἴν 
εὐἴαπι ἀξοῖς ΡΙαιτατοίιιις 
αὐιζοπι οι αι ἐχεμυϑίας οι 

88 ἱπιιο!μοτίθ δηϊποὶ (επί, ΟΣ 

δοὶ 

ἐμένης μὲν, ὥς᾿ 

πυϑαγέρως. ἐδικαίωσεν, ὑποϑειαζώσης δὲ, ὡς 

ἡ τ) ορρμϊτο Ε 1 



δὲ πὰ 

ἡ ᾿ ψ 

δὼ τὸ ἀρχαῖον πώλῳ 

λέγε"; δὲ ὃν ἐκ μῆνι 4 

ὡ Ἰδεῦρ». ἕτεροι μνηρητο στε δοκεῖν ἢ Αιϑίο- 

Τ οἱ ἐφ᾽ ἥκοντες» πάντ ὑμῖν ἐς τῇ 

το ἀἠξενο ον ἴϑω. ἐγυμνώϑητε 5. μὲν σκευῆς ὁπό- 

σή ἐκεῖθεν ᾽ ὥσπερ ξυναποδυόμενοι. τὸ ὦ ΠΝ 

εγώ. ϑεὸς δὲ ϑεραπεύευΝμψηφίφασϑε τὸν 

Αἰιγύπηιον μᾶλλον ᾿ ἣ τρμὶμέτεμν τρόπον. ἐς 

' λόγες τε ἐκ ἐπιτηδέωρ, ὑπερ. τνδῶν ὑανεαῖς 

τε. ὥσπερ ἐκ ἀἀυτοὶ δαβιδλημένοι: τὸ ἀφ᾽. 

οἵων. διαξεδλῆσϑαι ἥ ἥκειν . καὶ ἐδὲ ΜΣΜΗΣ 

βμῆσϑέ κ καὶ τῷτο ἐδρᾶτε , ὅϑεν. ἐγυμγώ-. 

υῆσι ὑϑκὰ οἰΑβηξὰ Ἰῶναν ἀυ- 

Γ χρηςὸν ἐδὲν, ἐπιτηδεύων. λὴν ϑβιω ἀλλ᾽ 

ἢ ιῥιπθηδεο καὶ ̓ἀγαγὰρ, τὰς μὲν ὀφθαλμῶν, 
Τοῖς δὲ ὥτων. ΠΡ ΎΣΝ δὲ ὅ πῶ ἐμὴν εἰδό οτες» δν-- 

ωΐσϑητοι φαίνεσίθε τῆς ἐπ᾽ πρται σέτῃ ἐγὼ δ 

ὑπὲρ ἐμαυτῇ λέξω ἐδέν., » εἴν γεὶρ, ὁ μεινδοὶ ἡ ἡ- 
59 δὲ ΔΥΑ ΤΑΝ ΝΣ οι 

τ τη . Ἰγδῶν δὲ εἰ : ξυ Κ θεὸ "ῶ. πῆεσϑαι. ὠλλ’ 
ἡ ὟΝ ΄ ἱ μ ΡΝ: ἘΝ τ 

, εἰ μέν τις εὐ τον πὰ Ἐρα 3 διὰ ὃς, 

ἃ ὃς ἄδων ἐ ἐς τὴν Ἐλέὶ ν; ; 

γω: παλινῳδίαν » ἀυτὸ ͵ σῈ 

νλρ δος ὃ ἐχθϑάξε ὅτος ΠΡ γ ς Ὡνρὰ ὥρω λέγειν. 

εἰ ψεύρν τῆς νῦν σαρετηνόνας, μεταθωλόντεις π περὶ 

τά νον 
"595 

λεσεν » κοὶὴὶ Ἐσὶν “"ξ-. 

ἀυτῶν δέζης ὅς εἰ δὲ» κοὶ ἄμεσοι εἶμ ἀρ οὐ 

δίαν ἡ ὑμεῖς» ὠλλὰ φείδέσθαί τε χρὴ ὶ ἀνδρῶν,
 " ὃς 

ἌΣ Θεὸ τῶν εἰυτοῖς ὄντων, ἐδὲ ὁ ἑαυτὲὸς ἐπ. 

ιὥσιν, ὧν ἐκεῖνοι πέπαντωι ““, , διῆλϑέρ, τίνώ 

Ἄν Ἰνδοὶ τὰ ὠρχοῖϊον π. χων 4 ἂς τὸ ρίπιγα " 16. 
1Π|.. (20: 20. 
τ φῇ λόγα 1 λόγος τιοπ τπίιπὶ ᾿ γ᾽22ΟΥ1 Φ70Σ [4 φαμεν ετἴαπι 
“γεὶ γεγῃ; ποῖαῖ. Νίοῖα ἀϊςα ϑοσγαῖὶ. {οτῖρτα δ᾽ ὅτι τὸν ἡτΊω λό- 
᾿ψον 'κρείεόγα; ἀπίφανε". είδ ἀοσαπετῖς νὰ βάγοεγε “πεῖς Μῇ 

αμίς ἱρίμβα. 
ἀηρμάν, Ἀν ΠΝ} νἱᾶ. 15. 1, ς. 20. ν δὶ ΓΟΥΓΑΠῚ. οὐ Σ 

ΟΝ Ῥυμνοσοφιφαί. 

([ἀ επίπὶ εἴ οἵ ἐδ ονενηθε 
ταάαητ; 4. υδε ΠΟ πιο ΠΕΤΕΠῚ ; ΣΤ 

Μβ8, ποῆε!. 
48 ἰαμβώδη} 

ἜΜΗ 

ξεν. δὶς επίπι ἘΠῚ 
᾿ δ᾽ 49. εἴην γὰρ 

ἅν 0.8.1 ΨΎ νι5, ὍΕ 

᾽ ρας τ ἀφύῥοσθε, ὦ 

Ἠρῃάαζῃγ9. ΤΕΠΊρΙ8 φοτῖς ο[, νένο 8 δείατη π6- 

[ εἴας Αοτβίοραθ παμιπε οἰξοη ἀἰτατ, ἐτιιδτιο ἤιοϑ, Π “Ὡς 
Ἢ δηΐεπι. ἢ 

Υ ΝΥ τρρμοροταιαβια βοπῖσῃ ΘΟΙΙΙΠΊ. Γυμνοὶ επίπι ἀϊ- 

τρί! ὩῊΝ 

χες θῇ ἀεροίϊειεἬ Αοιῃϊορὶ ᾿ 

ἸβοσηβΔθΒΥΡμο Ῥοδμθῶμι 

ἀ [6 ΠΊΘΙ 
ος ρετρίες 

1 ΟΥ̓ΠΑΓΠΠῚ 
τοὶ ἰρες: 

πὶ ΘαἸΕ18,, (Ο ἐεδιοδι δικήν ἀϊέιρ: 
1 ᾿ Ι ΌοΙ 1 ἢ ΠΠῸ ᾿ Ἰσθηζόθ, {4 (οΥτ- 

ουϊαπλοι ἃ ΤΔΠΓΙΠῚ, ἃ ̓ ὉΟΠΪΟγΠ ΠῚ ΕΓ πα 
Δι εν 

Ἵ ᾿Ομπῖ νοι 7 4114|5 βρίςπεῖαι πιεα 

ἢν δάϊνας ἱβπογειί5, ΠΟ]! 4] ἀγριιϊπηῖπὶ εἢξ νε- 
ἢτο ἀξ ἐαβλήιβις ; οὐ ᾿ ἰκ᾿ οὶ ἐς τὴς ἱ (ο 
ἿΠ}} αἴσαπι, {π ῳ εἶ 
πιαπι.. 1 
“ΡεγΠλτΓάτη, 

. ϑοδί5 ἀπεῆν! 146 Ηεΐεπαοοης 
ς ῥγοτί ( ἰηΐγ). ΡΠ ποάϊαπι 14. 

[διε ) Πα τις ππεα ογδτῖο 1{{ό νεγὰ ἄεργος 

Τίογὰ ΠΠατιιδεῖβ. 4μαπ5 τθηιι {|5 Πμιοιίσμις,, παν 
ταῖα ἀδ 1{Π|5 (ξηεεηία.. διη δά ἡαψαγον ἥτις [αν 
οἰομίαπι Μαιιᾷς νοδὶβ ποῃ ἔλπεης, (Ἀ]ται 
Ραᾶγρεγα [25. ογὰς υἱῃϑ » τῶι γθρᾷ ἴμκωι ὑ 
ἥἴρπος ἱμἸσαηζαβ 7 Ἰρῆ᾽ ἸΟΙΠΊπι οείᾶπι. 

παρ αἰρετηδῃτις ἄμα Πρ ς 
οἠβοία ἠπρπιοπεα, ̓  ΝΑΣγ ΜΙ ΠῚ 

ἀϊοίαπι; αι μᾶς ὡῇ: 36] 
ταπι πηῖμὶ [0] 

τὰ ὁ ἐπ ροῦαα 
τῆ νὶ νῦν παρεφηκυίάς γ μετῶν- 

᾿ ες σρωκδΣ 
τς ἰπαυνταν: οϑιίοποπι. βοπυΐς 
5 γεδίηϑεο, ΘΆΠΊΘΙΒ [ξ ἴῃ {ἰ5 ετ- 

δ. ἔνα σε 

᾿ 

Ὁ Τρ τΣ 

τ 5 



᾿ 

τὴν 

ἥ: 
ΤΩΝ. οἷ 

Ποη αασηά: πά ] "ΜΝ 
φιοά {πιρ] καλου ( ἱπάτηῃι 
ἐΐυη εβομαν ΠΝ Ἐχοιηρίο 
ἴπ οι τᾷ (ΟΠ βοχἕαης ἀποηάδι 
41 ςοπιροῇει. ΜΙΝ γεγο πε ἰὰ 
μα] ἱπάπῇτγια “οπῆτ 

ΤΩΝ 

υδϑαπι δα τυϊῆς. νοις 
ἹΠυά Ἱ β 

φ' (ΟΣ ὯΣ ΠΣ γοίμοες, » δόμεναι, ̓  4Ρ6: ψ"ο- 
ΣΝ 446 εὐ», 4723. 

ΔΝ ὡν 

ἡβ «ογῖ ᾧ ται Ἰῃβγιθηεὶς εγαΐ, ἄχ ἄοπτπις ἔοτ- 
πΊᾶπι. [π|οὸ ἄς ἰρίο] Τροῖις Οχίραιδ,, νὰ Ορίπογ, 
Βᾶος ριυιῖᾶη5 ὃς ἤπια, ἱπαΐρπα Ὠρὶς Με ῃ- 
δ εἴς νοϊαἷς τοπιρίαπι, ἱπΠ|Ὸ πιλρπα ποάϊο, 4 
φοπίηπι ρο άπ Δι τααίης Ρατοητία, [ἴτπρι.]} 
Ιπ νῇο αἰἴοιη ἰρίοσι ΜΠ: ΔιΓΘᾶ5 ψέρίμο, ἰγῃβὰς 
{υρεπά!ξ ξετταν, Πγοπητη [πδάα ἡμι Ἰὰς ροΪ- 
Ἰεηῖος. Ῥυβοουεπνα αυοῦ 61 τ ἀο-, 

παγίαᾳ Τοηρσοῆης ὁτηδεις απ. Ν᾽ ̓Νας οἶαη τς τᾶ 
τἰδιτι το ΠῚ γαριιάἸδμῖς, Ὁ οἰοίος ἱρ ἰρίες ΓΙ τοπι- 
Ρίαπι, Δαπο ιοῃτο ΠῚ. Ῥαγείπι ἢ ΠΝ Ραγ- 
εἴπη Γ ΟΓΠΏῚ., ΡαΓΕ ΠῚ, φαιιογιιπ. ὧς ΓὈΓΟΓΙΙΠΊ, 
Αἰϊογαιπιαιις ΕΝ πος ΟἸδιςιπὴ ΟΠ 
ἐγαζοτας δαῇ ἀςοοάοητοπη: : πος ΠῚ φδιλτη λιν 

Ἶ τη ἰδὲ ΡΟΙγσποίις Ρίπχις. Να ἐδ γα. 5 
ΠῚ ΔΠΙΓΙΠῚ πιιειπι ΟΥ̓ΠΔΓΙς οὐ ζοη-. 

χερίτυς ἃ νεῖθο ὠπαξιῶσαι : ᾿δεπιφις ε περ Ἢ ἀϊοας " ΡΝ 
ἀπαξιῶσι τέτων οἱ ἐκ πόπι. 4υσὰ ετϊυία!ο, ἱ 
ὅς Πυϑᾶς} πιᾶ]ε ὅς Πνἰς ὃς ἴῃ [4. οδρυκι εὐϊτῖ ρεν οἱ 

πειϑῶς 4ιοά (δἀιιχὶς Ἰπτοτργοῖες Υ [ε]ππὶ ΠδτιΠΙ 6χ 80 σιοΐὰ 
ροῆσα πειϑὼ υοσᾳις Ὁςοατγογεῖ. Ἀείριοῖε ε4 ἅτε ἤιρτα 
86. το, (νδὲ νἱ 4. π. 19. 20.) αὙμείρεβοπο, ἐς ὙΠ: ἀΡαι 
ἀποιυπαθ}}}5 Ῥγοίατα ἔπογο. " ᾿ 

66 ξναωφέ πῆερώ  νετίας Ζιο Ἔευοα καλύξην 
ΠδῚ σοηῆι ἤβοππν Ἀδθει ΠΝ Ἔ ΡαΝ και ταλύζν 
ἀἰοῖταισ » φινατη] ΡΒαπιοπὸς Ρτΐπιᾶ ῬγιβΐΆ, σατπηίηῖδ {Π|ι5 τΧα 
τῇ Ὁπημ]]ος ἱπαεητγῖχν ργοτα τ, ὧι 

᾿ αἴμαε  ποπιρα Αρο]]ο, νεγῇ οι} ΑΙΠερατί διιτστ, 
χὰ: χε ἐδεήϑη γϑδ ἢ ΔΟΓΟΙΠῚ ΠΕΠΊΡΕ ἱπάς ΒεΙρμὶς Α- 
ῬΟΙΪ ἱπὶ εχβγαδίαπι ἢ ἐεπιρίαπι γί άς ἐν τῇ Ῥμοοῖς, σᾷρ. 
ΝΡ. 8. ; 
ιν . ΡΙΨΗΝ ΦᾺΣ ἐγ) ἀρ ας ἴπ τεπιρῖο Π εἰ- 
ῬΒΐοο, ηποά ρᾶτοῦ εχ Ριπάαγὶ νεγῇι ἀς γνδάδης κι νυ Ὁ 
Ἰεβαῖο. ῬΒοοῖς., Αἰ - ' ᾿ 

“ΡΝ ἡ Χρύσειοι ὦ δ᾽ ἐξ ὑπερώε ἀ! 
ος ἡἌκγεδε εαρμβαῤναμξ  ἰαφηοαγεῤτις βεχ ρίνιϑε,, 

τ εχ Ατβεπδεὶ 116. ΥἹΙ. οαρ.2. δ᾽ δά. 
π ομλβον τὰν το ἰτιϑπάυηι οἷο μαι 

χίς Οταπιπιβεῖςῖς., αι 1 

ἐλ 

ἐᾷ 

Ι 5. 47 

«ευοίςως χρώσης. καὶ 

μὰ, ἐλαν»-: φῆ ν τῷ λόγενεως κηρῷ καὶ 
πήερῶν ξυντεθείς., ἐμοὶ δὲ ἀκωτασεύαςω μὲν δὸ- 
καὶ ἐδὲ ταῦτα. τὸ ἡ γάος 

ξυμφέρετε πήερώ. τι: οἰωνοὶ , κηρόν τε μέ- 

λιῆαιν 

ππασν υλζομ να ἡ ἤν οἶκον, καὶ οἷδοε σχῆμα. 
ο ᾽ σον ἣν μικραὶ ταῦτω ἡγέμενος, καὶ τῆς 

ἑωυτῷ σοφίας ΦΛΗ͂Ν καὶ ἄλλε ἐδεήϑη, γεῶ δ καὶ 
διγάλων ἤδη, καὶ ἕκατομπέδων.. ἑνὸς δὲ αἰυτῶν. 

καὶ χρυσᾶς ἰυγγας ἀνάψει “ τὰ “λέ 
ΨΩ 

γῶν τινοὶ ἐπεχέσας πειθώ. 

γεταε; σειρή-. 

ἐυδικη δα ταν τῶν ἐναϑημάτ ν΄ 

κόσμε ἕνεκω. καὶ ὥτ᾽ ἐν υλ ἼΠ ̓ ἀπή-. 
λᾶδεν, ἐνβθε χω ἀυτῷ κολοσσεὶς ἐ ἐς τὸ ἱερὸν » 
τὲς μὲν ϑεῶν, τὲς δὲ «γθρώχων. τὲς δὲ ἵππων 
τε καὶ ταύρων, καὶ ἑτέρων ον ας ὅτε Γλαῦκον, 
μετὰ τϑ ὑποκρατηραδν τε ὕπο, ἔτε τὴν ἄλι-. 
σκομέν; γὴν Ἰλίῳ « ολίν, ἣν. Πολύγνωτος ὁ ἐκεὰ 

, γροφοοι ἐγὼ δ ὀρ προσ: ον ρυσόν τε τὸν Αὐδιονῖα 
να οὐ κω ἡ γῖ . ἱ πὰ 

δι ἕ ἡ ὼ ἘΠ δῆνυς 

μα5 ΠΣ ἐξ εὐγνρνμας Ῥοδτῖοο πιοτο ἴο- 
οὐἴτας ἐἢ ΡΙπάάγιβ» ἴγηξας Πρηιβοιης, Πιρθηίἃς ἴῃ τοπιρία 
εἰρΒῖοο,, ὀαπταηγίμπι βοίξι εἰ ξξας ΕΠ, αιιοιὰ νοτιπ- 
πιρῖη εἴς ροτείξ, γογο τάπιεπ ἀρ ῇαη] 8 νἱΠεπι Ραυ[ϑηίδε,, 
40 νοςοπὶ σαν ἵπ ργορτγι πιο ἴξηῇι ἈοΟΙροΓεῖ, Ἧς: 
τλῦῖ γεγο ἡγγρές 11ϊὰς γροίαοίδιφε ἀμγεαε » 4υφίες ετἰαπι ἴα 
τορία Ῥεσίαγιιπι Πιρεπίῃς ΒΕ! οἴτγατης ςομηπιεπτογαῖ ἴωργα. 
5|..1 5.25. Βοπὶις ἀλεπιοηιιπι τεργαοίεητδητος, χιοᾶ εξ" 
τῷ νξ κινητικὸν ὃς 1ὔγγων ΠΟΙῚΪΠΕ νοςβρ τον ἃ ΡΠ] οὐορΒῖς 
Ομα! ἀαεῖο. να. ποῖαζὰ {Ἰρτγα ]. Ο. νέν κινεν ἀυτοπι εἴ β τὰ 
βίης Ἰύγγας ϑίγοπηπι σειϑο μαθογε αἰςίς ΑΡΟΙοπίις. . 
.. 70 τὰ ἐυδοκιμιώτ. τῶν ἀνωϑημ. ἵ Ὀεϊρδῖςσα ΥΩ Ν τονὰῳ 

ὙΠ ΡΉΤΗΣ εἷς τεορηΐετ Ραιίλπ, ΠΡ. Χ. ς, 9. ῖᾳ. 
.7ι. Πυϑὼ 1 πιαῖε ἢϊς κυ ϑν ἴῃ ΑΙάϊηα ὅς ἀμριρτοαςς ἧγ.- 

τὸρῆε εχ Ῥιδοςοάᾳ. » πα ἱπερταπι νογἤοπεπι ρερετίῖτ. 
Μοτῖον ἰεξειο Πυϑεὶ εἴξ ιϑπιὶ εχ οοά. Ψατίςαπο Ροβεγίοσς ΟτΘ) 
ὃς Ῥαϊατίπο Γειιοσαι, ΝοπΙρο ἰρίπι Αροϊηὶς νγθ πὶ ἴα 
Ῥεϊρ ιῖς., φᾶς πυϑὼ αἰδὶα ὅς Πυϑέα, Βὲς 1πτο Πσὶ τὰς υὐαᾷ 

εἴν Ἕλάεπι Ἰεδζιοης ρεςοδτῃπι οἰτογα ὅς τὸ 
ἼΩΝ ; 
7: εἰ λιν ευΣοδν δζς. ἢ Ρἰυτίπηας ΠΕΠΊΡΕ. ἥδετο 

ΤΊΙΠῚ; ἢ Ο ΠΊΪΠι1ΠΊ, ΔΠΙΠΊΔ] μπι ὦ ἴπτον ΘοΙρμῖςα ὠμῆς Π4Ὁ 
δρυά! [8π,}1, ο. 

ὯΝ ἢ ε : 
ξς 5 ΤΟ ὡς ἐ- 

ας Ἑυβριμιις εἰς. 40- 
ἀγῆ. Μ΄, ἴηςετ ἀὐ δ: Ρίηάτιις ἀϊςας δες 
γε») ἅτι Ἀ]105 ἀρεπιοῦον, σατηιίπαιπη, [μδιήΐτατο νἤδητ 

αὔκον 1 εἰ εδ τίς ἈΠ ΕΕΧ 7). 1115 Ὁπΐας 5; Ἡλοὺ ὧν ἡ 
[εῆ νά, ἀε ἐο ςοἰ!οξῖα Ιαπίο ἀε Ριϑοείδιις ὅς βατια. .Ψ 

-.. ὙΠ 
τ 

Ψεγθδ εἴας μητ καὶ πάνυ δὲ δὴλ 
ϑετικῶς τὰς Σειρῆνας: λέγει; δὴο 

κηληϑμόν, εἴτε κὰ ἄλλα τι 
υαο!ρὶ ποπ ροῆδ Οαἰαιθοηιθ, οδίεγαδαίς 46 
ον ον Ἐο πῃ Αἰβδηδοιις Ῥιπάατὶ κηληδό 

5», ἤγηρας εἴτε ,βῖ ἴπ σΆη τ 
τἴληϊα5. κηληδόνας Ρίπάατὶ ἱπτεργοζατις 

ᾶ ἀπγϑάς οαρτεγἐοδ.. Μίτογαιε Οδί δ οπὸ 
πεαιις Ῥαμίαηϊας πες ΡΗΙοὔτατὶ ἰοσαπι ἡξυπι, ΑΗΠῈ ο- 
Τογιιδτιιπι, οχ αυίδιις τὸβ οοηῆςὶ ροζογαῖ, 'ς δγᾶϊ, 
φμν Ῥαμίδηϊαο. ἰηῖςν ἔβη 85. σοί φοτος. 400. ᾿Ριηδηπ 81} 

μι 

Ἵ Μαπείηϊς δε} Ῥιμτατι 

ἥ πὸ. εὐϊᾷ ππαὶς τὸν ἴδ βδᾧ 

᾿ οο τό. νδὶ ΑἸγαίῖας ἀοηδζίυ πη Ῥειρῆϊδο ἌροΙ 
πὶ βᾶπς ῥα εἶξε, ξἈπιαιις ἃ ΟἸδιιοο εἰ δ οτᾶταπε 

ταις Π6.1. ρ. 6, νὲ ποτ, γοςαιυῖς ὑποχι 
᾿ἀ4ς ὅς Αἰμοπα ει ΠῚ ν, γι ΒΙατΑΣοΝ, αἶγοα με. Υἱὲ 

ὁγα αομίογήι ἀοίβέϊω ι προννῆν, ὅΡΡε 

ἐπικρητηρίδ 

εἰρμἶοο Ρίδιιτα 
τατοῇ, ὦ . ἰπ]ΐδτο ὁ 

γ6 χρυσόν. τε τὸν ὃν Αὐδιο ἢ, δι 
ξυπιδριιᾷ Ὀεἰρβος ἀοματία 

ἐκ 

ὑπόϑημα κρατῆρος ἢ, 6. ὀαι» ογαίεγας νοςὰτθαι. 

ΑΙ 



Ξῃ 

ἕνεκα καὶ ἐς μέτρω ἐμδιδάζαν τὲς ἀμγμέ, εἰ 

ἐρωτῶσι. ποιή ἐζῆ ΡΜ όσατο. καὶ Ρ" ἀξιοῖ εἰ εἴγο, 

3Ψ 4 

χκὸ πῃ 
ΡΟΒΤΚΑΤν 5 ΡῈ Ψ1Τ 

Ξ 
“ 

 ΕΥ" 

μὲν ὑπὲρ τῶν ἡ ελλήν ; 

ἀμ!» ἀυτεῖς τὸν 

πτᾶς ἀςοοπιπιοάατο, ϑφρᾷ 
ι οἰ απΊ π6 ἐῸ {Πππγασς. Ρμῦ ἑαυτῷ σοφίᾳ τρόπον κῳτεσκευ, ζτο, πνήχλει- 

ζε τέτῳ ἢ τὴν πυϑώ. ᾿ἤγξμοα δὲ ἀὐυτὸν κόσμε 

γεὶρ μὴ τῶτο ἐπέδείκγυτο» τοιοσιο᾽ ἃ ὧν, τὰς ἐπο- 

ΤΣ ἐποιεῖτο; δρᾶ. το ) δέῖγω ἢ τ μὴ ) δρᾶ, κοι τ 

ἊΝ Σ 191» καὶ ποιῶ ξι ἢ ξυμμοίχε “μὴ ποιξ. βραφ, 

χίω γάρ πὸ ταῦτα ὧ: ολδόος φατὲ ὑμεῖς, γυμγώς. ἱπουπάϊουῦ. ν Ῥοξῆϊςα γ 
δι Ἀν ἵνα, ᾿μεγώλς ν΄ ε παβαν, καὶ ἡδίων τοῖς. Νέαις να 

ΑΝ Ν 

Ομ οΠ πη. 

τι πείσας, 
γ᾽ 410 ἀπ 

δ. τι μῆ Ὶ οἶδεν» ἀλλὰ κῶ, τὴν, ψάμμον" ἤδίας 

φησιν, ὁπόση ̓ ἐριϑιμῆσοι, ἀυτῆν» καὶ τὰ τῆς 

ϑωλάτῆης μέτρω. ̓ξυνειληφένωι πάντα. ἣ καὶ 

- ταῦτω ὀρ τῶν ἐπειδὴ σοξω.- ᾿ πὴ Ἴ 

οΤ' ἍΤ Ἰο. ἀπ : ἰ 
πίο5. δάρ Αἰϊογοϑ τ τρη ῆβς. - 

γράςς ἀνημμέναι: ὅν π σ᾽ 
Ὧν 

μένας. ὅτε δὰᾷ δ ἴων μι 165 σπρίμης ἐς ΕΑΓ, απ ἐρὲυ νύ, 
161 γεγο [ἀπὲ ναξεθ, Εἰς. ΤΉΙΗΪ. Πρηῖς5. 

νο5 εξ νἱἀεπηίηὶ, ἢ δά Ιπάἀογαπι νοϑοχίρϑηλ 
ὍΣ Ἶ (Ὡρ ςπείδιμ. τ ΤΙ οπῖπα, ἀϊαῖπὶ {ππε, ὃς ἰηβαῦ 

ἀτεχνῶς μώντεις- εὐέμα μῷ ὑμέῖςπ «ρὸὶ τὴν. Βγεβίας ςοτηρεί. ζογηδεῖ: γο5 δατοηὶ δά πο- 
κνδῶν σοφίαν φαίνεσϑε. οἱ μὲν γεὶρ Θεῖοί τε εἰ-. Ιο ἀϊςουα ρὶπγα , ἀλεν ἀπὸν πιο- 

Ϊ βονονῃ νεἰπα. ἐν ͵ ἂν Δυν οὐ 

σι» κι ἐξεγκιὶ ἰαῤψέννς ΡΕΉ ΗΝ ίαν ὃ ̓ ὐμβῖεῳ 

" "ἀλλ᾽ ἐδὲν: εἰρήσεται. περοιτέρῳ ; ὠἀφημία.. εὰ 

ἴλη μὲν ἐμοὶ, φίλη δὲ ινδοῖς. ἣν ὠσπώ-. 

ζύων;» ὡς ὀπωδὸν ἅμα καὶ ἡγεμόνα τῆς τὸ ΑΓ 

της.Τὰ μὲν ἐμάυτῷ δυνατα θηρεύων, ξυν ἐπ. ὺ ἐσ ΓΝ ἼΩΝ 

βμεεπυρϑεζο 
ΕΓΓΑ ΠῚ [ΕΓ 

νῷ τε αἰυτῶν καὶ ἐπι δ, τι δὲ δ "μηδὲ ἐφικῆὸν. 

, χραίλθ νι! ἀυτὰ Ἐρμ φαΝ Κρ συ Ἷ ε : 

ῬΈ 

οὖν ἐὐδτις Ἰὰ ε 
πιε5, Υι ραιῖο απίθ,. νἱά, ΚΡ ΟΛΉ ΝΣ 
ἀὐμαῖ δι ἢς οοά, Μ εατῖοΙ, τς τῶτο "ἢ 

εἰεϊειρεῖσνς ἴῃ τοχῖι ἢ ἐν ἈΠΙΡΑΣΙ. 

3" 

Εις μἱ ᾿ 
80 οὐυμνά] 1. "δ 

γυμνὰ ἀρΡεΕΙΪατα '4η 
Πιρτὰ ποῖ. 25. 

81 ὠλλὰ κοὴ τὴν΄ 

ἀἴπιπι, ἄς 410. ετοάο 
οἷδε τ᾽ ἐγὼ ψώ 

Ἦος νεῖὸ Αειπϊορὶ 

Ρ 

εὐ δλω, 



ΑΡΟΙΓΟΝΙΙ 
ἼΣ μαι ἅν ἀβ Ὅπίος ἰρῇς ἀδέυγαπι.. βοίψας» 
Ὶ Ροτζταζηγαπι οἴο : Ἰάοπι τάπιξη [βρίοπεῖας νηϊ- 

πογίᾷς Βαοο δηείδιις. πδραθὶς, ἄοπα [᾿παιιΔΠ}]} 
ἴροπες ἤτα ΕΧ τεῖτα ῬτΟΠΘηἰ ημῖα,ο Ὑτιροάες 
ἀπο ΠΊ Ποπηΐπα ἱπιρο!επες ποῦ ἴῃ Ῥ δου 
ΠΟΠΠΟ Ποπυίΐα νοπουιητ: ἃς ἴΑΠοη Μεγ, 
ἱπἀοέξες απαπηιίς, ὃς ΠΒΟΠῚΙ ἀπίπιο οἴει, παη- 
ΠΝ Ὁ ἰρίος Ψιςαπιιηι ἀσουίδυϊς., πὸ- 
ας, Πιϊα πο ἀσοιηδείοποπι ΤΙ φυαιειτὶ 
ΕιΠδπε:" 26 

Ἃ 

σῦς. ὁ ΤΉ Ο,216, ΓΦΟΥ 772 σοι λμ10 
᾿ογηΑ ηπ σργολέλασε, ξ5᾽ Ππρεηαις ἡ εο “ο;ς. 
δ. οὕ φοπῇσιας ΟΧ ΔΠΓῸ 400 1115 ἤϊτα νη- 

αύδτη οἱ ο[ἢ (Ὠτίρτα, αυαί πιθῖα!!α σοττγιῖπι- 
{ ΡέΠΙ, ἐο αιοά ΔΕΓαΠῚ ἔροδε δηἰτηδίιπηυ. 

Αἀοχπαξιπι ΘΠΙΠῚ δἴεο Πα τ γα ογπηΐβ.),. αιιαπ- 
ν᾿ (ὁ αυϊάσιτι ὅς ἰρίππι πος, νὲ τῖο5 {Ππ|͵ ογπα- 
Ν {|5 σγαζία ἱπιιοηξιπη 6 ὈΙ ξαἰσοαιμπι οἰ- 
Ἶ 1ᾶπὶ ἱποοήεγς. » ἀραϊίίαπι,, ὅς ρεταπι ροῆατου 

ΟΥΠαις, Ἰπυσηεαπι ἘΠῚ Ομ ΜΉΝ ΠΣ ΠΠῸΝ 
Ἢ μια] ΐ γος νεϊπχίπὶ, ἢ τ αυϊάεπι νἱ ἀθεαγίη- 

ομτο ὅς ΕΧ ΠΙ Πα τι; ἀτταπηοη δε ρίἃ ςοπηρα- 
᾿χαια δα ογηαίιπι οἴ, προς αῦ ἰρίο ἀετοῖς, αἸϊο, 
᾿ψε ἀἴξιπε, ἔατας Βεπεγε. Οἷιδε νεῖῸ δὰ (0. 
ΠΥ (ροϑιάπε, δ ΡαιγΙΪ [πάογιπι τίτας, νταις 
116 οοἱἱ σεῇίαε, οαάοηλ]οσα ἰμάϊσξητας, ὈΠ 
ΠΑΙηαιΙς τΕγγοῆγες (τοθοῦ σπάθη, δι 115, 416 
1ῃ ΓΟΥΓΔΘ ΠΟΠΟΔΙ115 βπηι, ἀφβέπεν 50]15 411- 
το πῇ δον νοΠ!σα]Ππι ἢ. ᾿Βιμιο εἴ νε, 4] ςοπ- 
πιριῃϊοηξοι ουΠΊ ζοἰοδγατε “πρίπηξ, 4 ταῦτα {πῸ- 
Ἰδιοπειν, ὃς οσμπι ἸρίῸ Γ)εο ἴῃ (Ὡδ]ιπιΐ νογίδη- 
τὰγ, Ηος δυζοπη νοΐπης αυ! ἄστη οπληθ5. Ιη- 
αἱ διζθ 1 ἐνὶ Ροῆηι, ν 

τὴ δὼ 

᾿" ΧΙ], Ἐ, 6: ἘΠῚ ΔΏΙΠΊΔΠΊ ἣν εἴ τε- 
ἣν ἔεγε Πλαπηΐ5. οἰππι {14 δυιάϊγοι.. ᾿Αρο! οί! 6- 

᾿ ὨἰπῚ γβξϊοπε ἢς αἰεέζος ἰρίος χιοαιο Αςργ- 
᾿ Ριος δηβον νὰ ΤΠοίρείοι απ! οπΊ, ἀμαη1- 
᾿ 15 Πίρογ οτος, ππαηίβοιτς. οτος, δά 
ἢ ὃς ἰπ ςοἰοτία δἀπιταίοποπι [8 ργοβ!α δ. 
᾿. αἰϊψυιάτι οὐ οα., ἥτιας ἐογετογ, αἴηις ἔὰ- 

᾿ ' 89 τὸ δὲ ὅς. ρεῖ ἀρροῇτηίοπεπι [ἢ ἐχρ!!σαγὶ ἔογεε 
 ἐνὰ Ροίπιης μος πιοᾶο : ἐ ἠρ γνα φμέθγε ογωρς (Ὡρίοπείαφ ὅαο-. 
“ἃ ᾿εραηείδης (ηαϊ σρροπαπεις Πιοηγ Πὶ διαοοδὲρ) ποραῤίς, 01 γιδη- 

)ὲ [βῥογές ἡρῃϊς ἀοπ4. τέγγαε θεγεέαγμ, δας Βιπς [ἐπῆιπιὶ νετ- 
ἤοης Ἔχρτείῃ, ᾿“Μαϊΐμα ταπιεῃ Ἰεροσο ὃς αἰϊπίπριιοτε ἵτα : 
τὲς δὲ, σοφίας ἐπέσης βάκχψς, ἀφωιφήσῃ δῶρω ὅζς, Ἤϊ θὲ. 

᾽ ̓  ο΄ 70, (πεηιρε [πα]5) ογηκές (ρῖε ἢ ὀκεζῥῖς, περαϑὲς δορὰ 
᾿ Νὴ ΝΜ ἤῥομίε 4 εγγά θεμίεμιία, (Οὐο νεγὸ {ἢ (ρεδεοπξ, βδζοῖν 

Νεπιρε Ἱπάοτιιπι ἀγῖοθ, υϊρὰς εχ οτγὰ ἀυτόμωτα πηι] 
' ᾿ εἴς νεπίῖγα Πιργᾷ {δ το ΠῚ. πάγγασιπι εἰν ἀφξσπαϊε, παπὶ εὰς 

ἣν Ὡς δὰ Οτγαιίοπε πᾶ Ἐπεί δῦ ἤπρτα ἐάρ. 16. ἱπ(εέϊα-. 
ν ἐν ἔπεται. Ἂ -᾿ν τὺ 

ἐς χρὴ ἐς τὸ ξυμπόσια τ’ ϑεῶ» Ἰσοιιπι. Ἡοπιοτί, αυέπὶ 
ἮΝ μἷς ταίρι εἴτα, ἴᾶπι ἴωρτγα ἱπάϊσϑυι αὐ ΠΡ. 1, ς,37. ἄὰ 

ιν 91 ὠδικεῖς Ἡφώιφε ] (Ο] επηῖ8 ἀρυὰ Αἰβεηίεηίοο ἱ ἴπ 11δὲ}- 
Σ 15 ἀδξοτγιιπὶ ξοτιπυΐα., γὲ νεῖ εχ ϑοοτατῖς Ῥᾶτει βροϊοβία 
ΜῈ ἀρ. Ὁ] Ὅπεπ, 
ὴ 91 ἐδὶ ἐπὶ. ς, δμφαῖς] γατία γυϊωαὶ ορέγᾷ ἐἄνον νι 

| ἰποῆϊε νη ςοπιπιοπιογας Εἰπατηϊα5 ἃ ΠΙΔά, 
ΐΝ Σ΄.ν.375. [οἃ ΜΠ ἴδι ἀπο ατιπὶ ̓ βάγηπι εχ ἅ0τ0 ζοῃ- 

βαριάταπι πιόπεῖο. ΠΝ 
93 τῷ ἱτίρω φΩξ) τύφῳ 1 Ρίαπε φεπιίπυπι Ῥίοβεπίς. "- 

ἐμὰ, φυὶ Ἀμοβίος (υ]επάϊάῖς ψείδας νἱάφης τύφος. τῶτό ἐν 

ΤΥΑΝΡΝ ΘΚ. 249 
ἐὼν "αὶ οἴγε! τηγαὶς ἡ γῆ δώσα, ὶ πότιει ἡτέτεδξυ 

τὸ δ Ὁ μι: ἢ ἑπάσης βάκχες αἰφαιρήσῃ, δῶ- 

τ Ἀὐτόματα προ, τῆς γῆς ἥκοντα. τρίποδες δὲ 

ἐρέται καὶ ἐς τῶ. ξυμπόσια τῶν Θεῶν “᾿ Φοι- 

τῶσι" καὶ ὁ Αρής» ἐμαϑής γε ὧν καὶ ἐχθρὸς, 

ὅπω τὸν ἩφραΣῸΝ ἐπ᾿ ἀυτοῖς γέγρωπήαι, δὸ ἔσιν 

ὡς ἤκευσών ποτε οἱ 9 εοὶ τοιαύτης γρωφης: ἐδι.-. 

κεῖς, Ἡζδωις εἶ", τ κῃ τὸν ξυμπόσιον τῶν 

ϑεῶν, καί περ ἱςὰς ἀυτῷ ϑαύματα.., ἐδὲ ἐπὶ 
ταῖς δμωωῖς αἰτίαν ποτὲ εἶχε ταῖς χρυσαῖς, 
ὡς πορα θείαν τὰς ὕλας, ἐπειδὴ τὸν χρυσὸν 

ἔμενεν ἐποίει. λάδι γα ἐπι αρεην οδα τέχνη 

πώσω; ὅτι καὶ εἰυτὸ τὸ εἶνοως τέχνας ὑπὲρ κόσ- 

Μμ8 ξυρητάι: ἀρ φον, 9) δὲ ̓ καὶ δ κα καὶ πῆ- 

ρῶν ἀγῆφιϑιι , κόσμε ἔυρημα.. καὶ ἣν": τὸ γυ- 
ΠΟΙ κοι θιοώπτερ ὑμεῖς, ἔοικε μὲν ἰκώτά-. 

σκευώσῳ τὲ καὶ λιτῶ σχήματι, ἐπιτετήδενται 

δὲ ὑπὲρ κἔσμε"» καὶ ἐλ δὼ τύ ες ιν υτϑ, τῷ ἐτ ἔρῳ, 

φασὶ, τύφω δὲ ἡλίῳ τε “1 καὶ ἱνδῶν πάώ.. ὰ 
- 

τόλω, καὶ ὅπῃ χαίρει ϑερωπευόμενος, ἐχέτω τὸν 

ἀυτὸν νόμον. Θεοὶ με ὑμθὰ “χιϑόνιοι βόϑρες ἐὰ. 

ἀπ νέαν » καὶ τὰ ἐν κοίλῃ τὴ γῇ δρώμενα. 

ἡλίῳ δὲ ἴω ὄχημα »καὶ δεὶ τὲς προσφόρως "' “ ἀ- 

σομένες ἀυτὸν ἀπὸ γῆς αἴρεσιϑικε, καὶ ἔυμμε: 

τεωροπολεῖν τῷ ϑεῷ. τῷτὸ δὲ βέλονται μὲν πάν. 

τοῦ» δύνωνται δὲ Ἱνδοὶ μόνοι. 

ὑ ΡΝ ὃ Δόδμς ἑαυτόν φγῶν » ἐπειδὴ 

ταῦτω ἤκεσεν. ὑπὸ γοῶρ τῶν τῷ Απολλωνίῳ λό- 

γων; ὅτω διατεϑῆναί τε καὶ Δἰγυσίίαε ; ὡς τὸν 

Θεσπεσίωνω μὲν, καί τοὶ μέλωνω ὄντώ, κωτά- 

δῆλον εἴνωε ὅτι ἐρυϑριώῃ. φαίνεσϑιει δὲ τινω καὶ 

σι αἰχῖτ, ᾿νασεἠφεπιοπίος (τάς, ἄλλος ὅτος τύφος ἰηααϊς 
νἱά, Αεἰίαπ. ψ Αγ. ΓΧ,34, δὶς δ ϑοογαζος Απαιβεηὶ ἴᾶςε- 
ΤαΠῚ ΡΠ απ σεαπει αἰεδας ὁρῶ διὰ τῷ 2 τρίξωνος τὴν χενο- 
δοξίαν. νἱά, 1ιφἔτε, 1, 36. δὲ ΝΊ, 8. δᾷἀς ΑεἸίαπ. ἼΧ, 35. Ηΐης 

τίίεοι. 1.4. ἀα πιοτῖδ. ςἅρ, 17. 'π νεῖ ας καὶ τὴν ὑπερβολὴν. 
κἀϊ τὴν λίαν ἔλλειψιν ὠλαφονικὸν ο[ΠῈ ἴτ, σι ρεπιίηα ἤαδες 
ἀριιά ϑεπες, ἐρ. Ὗ, Δ|ἴα νι οἷτι5. ραπετὶβ ςοΠ Ποθογο Οαίια- 

ΟΟΚεν τὰ Μ. Απιοηίπ. Ρ, 434. ὅς Κυμαίας δὰ Δεϊΐδπιρ.4γ9. 
94. τὰ δ ἡλίμ τε] περ δα {[0]}5. οὐ ειίπι (ρεόξαθαῦ, 

44 μετέωροι ἴπ ἀἔτα (υὔροηῇ {πξίπεδαπεαγ [παῖ ( νὶά. ἢ, 
116.1Π|. ς. 15. ὅς φετεγα, 1126 τὰ Πα ΔΠῚ τερατώδη ἱΠιρτοθ4- 
τὰ Ὑμπείροἤοηι, 
ΤᾺ ϑεοὶ ' μὲν γάξ χϑόνιοι βόϑρες ὦσπ.  δάάε δὲ, δὰ [1Π8, 

Ρ. δ. πι1. ἃς ἴἱπξ 118. ΨΙΠΙ. οαρ.7. δ 5. δὲ 6, (δ ἔπη. 
"ἢ ὙΠ ΠΡΝ ἱπίεγργος σὰ ΤΕΣΕΡ. . ἐγέα {ἕιι ἐπ Μεονήβεῖδε εάν 
μφορὲν βἑεἰονηεῆ βεύσιμ, [γοδίομίο (πδῖο ἐγ εγν, ἐεγγεί γέω 
ἡμὴ βέργα τογγάνρ {ποτ βοάν, εοεἰεμθίφμ. ἀν "βεώ." 
Ρ Ια α ἀρ. νίτισι {ΠυΠπ πν ΟἿΘΡ, πον" ; 
ἐῃοτ. ἰπτ. Ροπεῖξ, τοῖι “ψ ΩΣ Ὁ ὴ εἴ 

6 χροσφόρως } ἢς Μϑ5, οπιπθ5.. Μαΐε εὐϊεῖ σροσῴέ- 
μ᾿ φἰμηπα δε Βαθδες Γ]. 1ΠῸῚ φ, ἸΠΡΟΣΦΟΡΑ 
τῷ Θεῷ ΒΕ ΣΝ ξυναποξαίνειν τῷ ἡλι ἀζέγϑὲ αἰςαπειν 

Ι: καὶ 

01, ἐν δὲ θιν, ἷ 

οὐ, ΤῊΝ ταν ΛΉΩΝ 
᾿ “περὶ τὲς λοιπὲς ἐκπλήξιν » ἐφ᾿ οἷς ἐῤῥωμένως τε 

ΠΣ 
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ἥδ) ξὺ ἐ ἐυροίω διαλεγομένα ἦ ἤΚΕσαν: τὸν γεώ- 

Σ τῶν ἀν σον τ ογομὼ ἥν. Μεΐλος᾽ » καὶ 
" 

Ω υμοδ δηραῖ ἴσν ὑπο ὁ ϑαύματος, μεταςάν- 

“τῶ τε τη τὸν ἘΠ ξυμθαλᾶν τε ὦυ- 

τῷ τὴν χεῖρα» καὶ δεῖσθαι ο ὠυτῇ τὲς ξωυνεσίας 

αὶ ἐγένοντο ὠυτῷ ̓ αξὸς τὠρινδρε» Φράζειν. τὸν 

δὲ ᾿Απολλώνιον. σοὶ μὲν ἐδενὸς ἂν... φάναι. ἐπ 

σκήναιμι ἐγὼ λόγε, Φιληκόῳ τε; ὡς ὁρῶ, τυγχά- 

γοντι καὶ ΤΩΝ Ὁ ἀσπαζομένῳ πᾶσαν. Θεσπε- 

σίωνι δὲ, καὶ εἴ τις ἕτερος λῆρον τῶ ὸ τνδῶν ἡγεῖ- 
Χ κ.. ψ απο τ. ͵ ψ 

ται» μὴ ὧν ἐπωντλῆσωι" τὲς ἐκέιθεν λόγες. ὅ-- 

ϑεν ὁ Θεσπεσίων" εἰ δὲ ἐμπορορ, εἶπεν. ἢ ναύ- 

φίληρος Ἶσϑα. καί τινα ἡμῖν ὠπῆγες ᾿ ἐκεῖθεν 

φόρτον. ἄρω ἂν ἠζίες. ἐπειδὴ ὠπ᾽ τνδῶν ὥτος- ὦ- 

δοκίμωσον ἀυτὸν ὃ διωτίθεσιθαι, καὶ μήτε γεῦμω 

παρέχειν ἀυτᾷ, μήτε δεῖγμα; τυλαξωὼν δὲ ὁ 

᾿Απολλώνιος, παρειχόμην ἂν, εἶπε, τοῖς γε χοί- 

ζῶσιν. εἰ δ᾽ ἡ πεν τὶς ἐπὶ τὴν ϑάλωτ)αν, κωτα- 

,πεπλευκυίας ἄρτι τῆς νεῶς,. ἐλοιδορεῖτο τῷ Φόρ- 

τῳ, καὶ διέδωλλε μὲν οὐυτὸν ὡς ἠκοντα᾿᾽ ἐκ γῆς 

ἢ) μηδὲν ὑγιὲς Φέρει» ἐμοὶ δὲ ἐπέπληττεν ὡς ἐχ 

ὑπὲρ σπεδαίων, ὠγωγίμων πλεύσαντι; τές τε 

ὰ ἄλλες ἔπείθεν ὅτω φρονᾶν" ὡρ᾽ ἄν σοι δοκεῖτις κω- 

ταπλεύσας ἐς τοιόνδε λιμένα, βώλλεσϑαίΐ τινὰ 

ἀγκῦρανν ἢ πεῖσμω . ὠλλ᾽ ἐχὶ δλλΝ εἰνω.-- 

σείσας τὸ ἱςίω- μετεωρίσωι ἂν τὴν ναῦν ἐς τὸ 

πέλαγος; ἀνέμοις ἐπιτρέψας τοὶ ἑαυτῷ ἥδιόν γε, 

3 εἰκρίτοις τε καὶ εἰξέγοις ἤϑεσιν; ἐλλ᾽ ἐγὼ, ἔφη 

ὃ Νεῖλος» λωμξάνομιαι «ὧν πεισμαάτων καὶ ἀν- 

τ ἰδολῶ σε» Ἄελμα. κοινωνῆσωϊΐϊ μοι τῆς ἐμπορίοως Η ἣν ἄγεις. καὶ ξυνεμξαίην ὁ ἄν σοι τὴν. γαῦν, 
" 

περίνοος τε καὶ μνήμων ᾿ββηέθόμτε. 

͵ αὐ τ μὴ Ν " ᾿ 

ΑΜ ΥΝ δὲ ὃ Θεσπεσίων τοὶ τοιωῦτω; 

“χαίρω, ἔφη» Απολλώγιε. ὅτι ἄχθῃ ὑπὲρ ὧν ἤἥκε- 

σας. καὶ γεὶρ ἂν: καὶ ἡμῖν ξυ σάσις ἀχθο-. 

μένοις ὑπερ ὧν. διέδαλες τὴν δεῦρο σοφίαν, ἐδὲ 

ἿΣ πεῖραν πω ἀυτῆς ἀφιγμένος. δὸ᾽ ἀφήνι 

μὲν ὑπὸ τῷ λύγε πρὸς βραχὺ, τῷ μήδ᾽ ὠκηκοξ- 

γα! πωτὰ περὶ τὸν Θρασύδελόν τε καὶ τὸν Ἐυ- 

φράτην᾽. ξυλι"αξωὼν δ᾽ ὥσπερ εἰώϑει τὸ γεγο- 

ΟΑΡ. ΧΙΙ, τ μὴ ἀν ἐπαντλῆσιοι 1 [δ ΊΉτΟ]]Π ρα δεῖ» 
6.12}15. ἔτεημεπβ Οτϑεοῖς ἱπβηίτίαϊ νι5, Οεἴδπιπι πὶ 
νἱάδτως τε[ρίξετε δὰ 1Δπιθιπὶ ππιὶ ρυὰ ΡΙυτάτομ, σ- ἀδο- 
ϑδεσχιο Σοφὲς ἐπαντλῶν ἀνδρὶ μὴ σοφῷ λόγες.. ἐμ: 

2 ἀπῆγες } ἔς ο πος Μϑ8, ςοπμδηΐταιια ει δ ήτς 
ἘΙΠῚ [ξαμεηῖς ἐκεῖϑεν., εἀϊτί ἐπῆγες, 

3 ὡς ἥκοντα ] ὡς Θχοϊάεταῖ εἀϊίοης Μουσι: δρποίςιπι 
ἌΙΖις5 ὅς Μϑ95, οπηξθ,.. 

4. περίνοος τε κρὴ μνήμων ὅζς, 1 περίνοος ΠΕ ΡΙῸ περί-᾿ 
ὑεῶρ αὐ Ροίξοτίι5 (υρεη ίρτετα ψρέογενι ποιᾶς) πὲς φοπι- 

ΣΡ ἢ Ομ τυς 9 ὙΠ ΑΝ 

. ΠῚ δυο πὶ, ΓΙ ἀἠϊδξπν, τείρομά ἢς ,ἢ 

. ἀοιαῆε εἰδη πᾶς 

Ἢ ΤΣ 
ΤΑῚ, στ. 

εὐπάς ἀἰεγοηέεπι υάίποταπεν,ς Ἐππὶ διυΐεπι 
εχ ΑοΠορίδιι5 αυΐ ςοτοτίδ] Ἱἱππίογ ἐγαῦ, σα πο- 
ταθῃ ΝΙΠ, ῬτΌΡτΕΓ {{ππηπιαᾶτὶ Δα πη Γαι Οποπι. 
ἜΧΠΙΠΗ͂ς αἷς, ἃς δά Αροϊ]οπίαπη. δςςοάςητοπι, 
[πὶ πιδπιιπη ῬΟτΓΈΧΙΪΕ, {πὶ νΈ ΠΑΥΤ τοῦ, Δ Ὁ 
εὐπὶ 1π41ς5 ΠΟΙ ροῆιπι ῆς, ογαῆθ. Αροϊοηῖ- 

Ιαπὶ συ!άδη ἐσὸ ἀοότηπατη ἱπυιϊάοαπη, ΝΣ .᾿ 
41] (15, νι νἱάςο [ἀρτεπείδεαιις ΟἸΠΠΙς ΔηιΔη 5. ἕν 
Ὑποίροοποπηνοτο, ὅς {᾿ χαῖς αἴ15. ΠΠΡᾺ5 εἴς. ' 
Ιπάϊοα ςεπίδε, πηϊπίπιε νεἰπι ἱπρπγρίζατε απὰσ 
Ὁ 1Π||ς μαδθο ἀοξεηηῖ5. ΑΔ Πδες Τπείρεῇς- β, 
οὔ. ἢ τππογζαῖο τ δὶ ΓΝ εἴς, ̓ παμῖτ, δις πᾶ: 
ταὶ, ἀἴαιις {Π|τὶς πιογοοβ ς ἈἸΙ μαι πΟΡβαἤἴεττεβ, 
αὐπαυίά νεῖ 165, Ππα. ἐχαπηίης ξᾶ5 γε ηάϊ, ἄτας 
ον ΤῸ: φιαηάας ποτα γί ἀοη 485 Ριβοδοιουῖ 
τοίροπάφῃης αἰτεπη “Δροϊ]οπὶι ] αν οὐδ 
14], Ἔχροεεμεθιι5.. 51 νεῖο δ πιάτο. γεηϊ- ̓  
65 4] 15.,. ΠαῈ] ταν Δρρε]Ἰεηέε πλεῦοοϑ νἱ-ῦ 
τιρογοε, ΠΊΘα 016 Ἰρίμπι ςαἰυιπιηίειιγ, αθαῇ εχ᾿ 
τογγὰ ψο παι απι86 ΠΕ] ταὶ βομᾶς ἢξ ΤΕΓΑΧ ΟΝ 
ἀζαιις δ πις ἱπζγερεῖ, χιοά πδυϊσαίοπε αὦ 
ΔάμιοΠοΠάΑς ΠΟ Π τς ῬΓΕΕΙ ππογοος ΣΝ ἃς αἰϊ 
εαιλάσπι (δηζοητίατι ρεγίιαάεαϊ ; ἴπ τα ει... 
[Ἰπημᾶπι ] ρογίτπι ἀείατιπι, δῃηςογαίπο 16- 
ὅϊαγαπι αΠΕΠπιρίαπι, ξεπίες, αὐζ τιάεηζοβ ρ- 
ΡΙἸζαζαγιπι οἢς, ας ΠΟΠ᾿ 'Ῥοίίες (υὐ] δεῖς νε]]ς ἡ 
1η ΔΙ[1ΠῚ Ῥεΐαριις ΠδιΠ πὶ γεαιϊέλαγιιη., νε πεῖς 
1 ρεηεῖι5 ἔογίμπας ἔπας σοπη πη τς πγθηγ, πάπα, 
ΘΈΠΕΡΙΙ5 ᾿σηαγὶβ ἀγηπε ᾿ῃΠοίρι τα 5) Νεγαπα, 
ἐρῸ,͵ αἰεῦαὶ ΝΠ]5., τα άθηγεβ Ἀρργομοπάο, τε- 
ἡδς, [βοῆς Ἰπαιιοίογο, ΤΟρΡΌ, νῈ ΠΊδγο τη ΠΣ 
Ραγςίροπι ἔ ἃςἴ45., 415 ΔάμποΧ 1 Π|- Οαΐη ει- 
ἸΔῈ ΠαιΐπΊ νηὰ ̓οὐπίξοπάατα, ἱπεο ρους Ῥαγῖ-ς 
[ΕΓ δὲ ΠΠΘΠΊΟΓ ΠΊΘΓΟΙΠΠῚ Ἀν 

“ νῃ: 
ἃ 

ὙΤμειρεβουαι Δυϊο ΠῚ, πκδ τΝΝ: πἰς ΒποΠῚ ΟΑΡΟΧ 
Ἱπιροπξηϑ, σαιάςο, Ἰμαις, Αρο πὶ, τς ἴη- 

μετ: ΟἸΆτα οπἰπὶ πΠΟΌΪς 
“ποαπα ἱμοιιοιίςἴῃ Ἰσπαπεῖθιις ΟΡ Θὰ ἀαδιις 

ἘΠΕ αΠῚ Ρεμ επχι . ζμπὶ τα ο 
ΠΠΠαΙΔΠῚ Ὁ : γοτπηοητα οἴ ἐδροτῖ5, ΑροΪ]ο- 
ἩΪπ5 ἀπ ΕΠῚ 1 ἢᾶς ὀγαπίοης ῬΑ] ρον δἰζοηΐτις 
ε0 4 ἃ ποπάπιπι ἱπαν!ἀ αι αιιλς ἘΠρΗγατες, 

ἃς ΤῊταίγδυίεις εἴϊεπι τ Δ ΟΠ ΠαΓ, τηοητς5 τα τ΄ 
πιεῃ «εὶς, ΡΓΟ πιογο, αἤδουτις ἀιοά τος. 

᾿ 
᾿ 

ἧς ὦ ἡελγ αι ᾧ 

Ἀυδ τς Ἧς ) Ἐπὶ ος βυπάϊε. Αἵ οπιηῖα ρίαπα ἢ 
Ἱεράπιιις περίνους: ἘΠΊΡΕ ροεῖς ΝΊΠ5) ες ρατεὶίρεπι {6 ξι- δι 
οἷατ πιεγοίμιπι {πᾶσαι ΑΡΟΙ]οπίτις., νεὶ Ἰρίαπι ΠΆΠΕΠῚ σοΠπ- (, 
{τεπάε ἐ υλρῖοο νε φαΐ ἤι περίνοος ἀυτῶν, ἂ, Ε, γμερίδ᾽ 
αἴέφνανην ἡρήοίεηε οι) 87 βγρεπεα, 7. χρὴ μνήμων υοά 
Δααϊτος ε0) 4 ΑΡΟΙ]οΠίϊι5 οιπὶ Ῥγιβεβουδεῖς μνημοσύ- 
γὴν ἴῃ Ρτδβοίριι5 δά (ρὶ επί πὶ τοαυπτῖ8 Παθεγετ, υἱά. 
ποίαῖα ᾧ, δὰ 110. Τς ο, "; δῖ, ἯΙ, ς,30. ἢ, 4. 

κι - ψΞ 

τι Ὄ 

ΟΑΡ, ΧΙΠΠν ἃ τὰ πετὸν θανή, τε χρὴ Ἐνφρ. 1 4ε 
οἴαῦ, 

Ω ξε. 



ν᾿ 

Ὶ 

΄ 1νποιην  ἰνὐς Ὰ ΟΕ ΡΟΝ ΕῚ 
εγάζ, [ηἀ 5: Δυὸ 
ταὶξ ἀροίάϊε;. ΟΥ̓͂ΤΑ ἩΡΈΣ ΚαΥΔΝ, δι- 
τὸϑ μιραϑάπεην: πδηῖ ἀϊαιπαπαι μασι [εις 
᾿ς γοτο οὐπὶ ἘΠΡΉγατε ἡμ}1Α ρεῖ- 

ἴπη αἰ ςογαία ᾿πτογοράϊε, (( συπὶ τρίτη Ὁ 

ΤῸ Ἰηςτο 9. Ποάπις ΟρΡογιηιΠῚ» 
Ὁ ἐοηῆηϊηπι ἄατα, ποτ πα]ο (ο- 

., Ἐτνοῖο τορτο ποπάοπαϊ Δη1- 
ἃ Ριιζαῖ, πραις αἰ μα άπου- 

ΟΠ πατὶ ἀοπῆητ, 564 αμοπίαπι 
ΝΡ 5 βάξηι πιογοτὶ ὙΙ[Π5 ο[, πλογὸβ τπ605 (ὰ- 

δὲ οἶδ) 
ἢ ἴι5) φοπῇάεγατς «ιρείο᾽ γος ἱρίοϑ οι». 
ΠΝ τῆς. (αἸυτπηῖα ἱπαμϊπαῆς, ΜΊΗΙ. 

εμίπι Ῥδπουϊαπη, ποη οχί σαι {ΠῸ υίάειαν γἱ-, 
᾿ ἄξει “Πιδίτο, 4οπι ςΑἸαπηηῖα ροτῖς, πᾶῖπὶ οὐϊο 

νἕαιις μαδορίτα «σταῖς τη8]}. ξεροιίεηί ἈΠ}. τα 
τλπιεπ ποαιίς Πα ραιήειιο, οἵα ἱπιππίπος νἱς 
ἄσπτας, αι σα] ασππηὶς, ΠΣ ῬιΔΟΡΟΠΕῚ πῖ- 
ἘΠῚ ἡ τὰν πιεπάδςεῖϊ εἴα ουίτογοϑ ἀορίο-, 

πεπάαπέατ ,. ςοἀουηηας {Ππ4 ργοῆο ἂς νοῖῖ- 
τάῖοπὶ Βαθογο: ἀοίπάς ἰουϊτατίς «το 4 ]Ἰτα ας 
ἐδ ἰδ γεγο {ποςιπηδεγα, ἰη δἀοϊοίςζεπις 
ἐπαπι εαγρὲ παδοταγ. Ἰαυϊαὶ Ργδοῖογοα υἱάο- 
Ραπααν, πιπῆδο δυίςυ]τατ!οης πιαρηἶγα 1ππ1-᾿ 
ἐϊα νί!. Τρίχιε γον ἢ αἰ υὐπη 15 λοι οΌ- 
ποχίϊ ἤυης, αδιας ἐρβτίδ5 ἀς ΑἸτῖς γεύας ρυίαιο- 
ταηγ: ᾿ποπαϊπαπα, οπΐπῚ ἱπόρηΐα αα οα (ποῖοη-" 
(α τυδρὶς ργοςίϊυϊα [πης, ἃ ἀαοτγαηι Βάσποη.. 
ἴππε αἰΐεπα, ΑὐΠτ νογο νεὲ ργϊποίραζιπι οὉ-. 
τἰπεαῖ νἱν αὐ τ]ὰ σοπιροίίτι5: πόας Ρορευΐο 
Ρτβδς, {ΠΡ οο οπὶπὶ Προγα οπαπὶ γε ρ Ὁ] τ Δ: 
ἐγτδηπίαις ἰρεοίεπι Βαθεδιε,. Νόαας {τὶ αἰ-᾿ 
ςεηάο. ῬυΔΟΠοίαταν, ἀς τὰ }14 Μαί θεβρ». 
δ. ᾿ Ναας ηδαίπ 

Θηΐην 1Π ΠαΩΐ ΘΧοϊταίτιτ. ἐδ ᾿ἐχεγοίταί 
ἱπηροοῖ, πᾶπὶ ργάδοίατς τὸ Τοϑ (βοκοάος ἁὐπογία: 
το. Νεαια ῬΑΟΙΌρμδαιν αὶ ἴτα ἀπίπηαίιις 
εἴς, ποΐοπΐπι νοτγὲ ἐς γέ διῖ5 ορίμαδίειν. γὸ- 
Ῥίο᾽ δυζοπὶ. Ἐμρίιτατος. μὸς φίοιις φάοπλῖς, ντ' 
(ρίδητος Πτῖ5. Οὐουηοδόὸ οηΐπι ΠΟὶ, 405. πιθηὲ : 
ἄλεὶ!5 οποχιὸϑ ἔθοῖτ,, ἰὩρϊεπείαπι νἱπάϊοαθαης δ᾽ 
4.4 ἀοίξοογς, Ὁ 90 ἱπα με, αι] αὐηιπης δά- 
τὐπτοῃάα. 115 Ρεμίμαῆε. [εππμΐσοπϑ αυξαπι. 
οαπὶ ΤΠείρεήίοπη, Σὰ ἰπαιῖς, ἀς Ἐπρμγᾶ- 
ταῖν παϊπιιτίαιις τορι : ἀἕηπο ροίίις τῷ 1 

᾽ 

ΤΥΑΝῈΕΝ,9 15. γ9 

νὸς, Ἰνδοὶ δὲ, εἶπεν, ὦ ̓Θεσπεσίων, ἐκ ἂν τῶτο ἴ-. 

παϑον, ἐδ ἂν προσεσψεν Ευφράῃῃ: καϑιέγτι τοαῦ- 

ταὶ σοζροὶ ἢ γὰρ Ἐν γινωρκην, ἐγὼ ) δὲ ἴδον μὲν 

ἐμαυτῷ ἐπὴν Εὐφράτην διηνέχϑην ἐδὲνν χρῆμά" ; 

τῶν δὲ ὠπέγων ὠυτὸν, καὶ τῇ μὴ ἐπαινεῖν" τὸ 

ἐξ ἁ ἅπαντος κέρδος, ὅτ᾽ ἐπιτήδεια ζυμξελεύειν 

ὄδυξα, ὅτε ἐκείνω δυνατά. καὶ ἔλεγχον δὲ ἡγεῖ-" 

ταὶ ταῦτα, καὶ ἐκ ἀνίησιν αἰεί τι κωτ᾽ ἐμ ξυν-" 

τιϑ είς. ἐπεὶ δὲ πιθανὸς ὑμῖν ἔδοξε τεμον διω-" 

ξαάλλειν ἦϑος, ἐνθυμεῖσθε 'ὡς προτέρες ὑμᾶφ᾽, 

ἐμ δ διέξαλεν. ἐμοὶ γάρ κίνδυνοι μὲν καὶ περὶ; 

τὸν διαξεξλησόμενον αὶ σμικροὶ φωίνονται - 

μισήσεται γάρ πεν» ἀδικῶν ἐδέν. ἐλεύϑεροι δὲ 
κινδύνων ἐδ᾽ οἱ τῶν διωξολῶν ὠκροώσο μενοὶ δὸ-- 

κξσίν" εἰ πρῶτον μὲν ἑλώσονται ψευδολογί- 

ν᾿ τιμῶντες, καὶ ὠξιᾶντες ἀυτὴν ὧν πὲρ τὴν 

ἀλήϑειαν: εἶτα κλθοῦ καὶ πρός ἡμμα 

ἡτ]ῶσιϑαι δὲ τώτων καὶ μειρακίῳ αἰσχρόν. ῬῊΨ 

γεῤοί τε ἀλη κτῚ διδοίσκωλοῦ ὠκοῆς εἰδίκε ποιξ- 

μενοι τὸν ἌληδεΝ οὐρα τε μῶλλον ἔνογτοι ταῖς, 

διαϊξολοῖς. ἃς ἐφ᾽ ἡ ἑτέρων ὠληϑεῖς ἡγῶντο, αἱ 

γὰρ τῶν εἰνθιρωπων φύσεις ἑτοιμιότερώωι δρῶν, ἃ ἃ 

μὴ ὠπιςϑσι. μὴ τυραννεύσειεν οἰνὴρ ἕτοιμος ταῦ- 

ΤΟΣ μηδὲ πρϑσοίη δήμε, τυραννὶς γὰρ καὶ ἡὶ δη- 

μοκραϊία ὑπ᾿ ἀυτῶ ἔς αἱ". μηδὲ δικάσειν, ὑπὲρ 

μηδενὸς γοὶρ γνώσεται ἡ. μηδὲ γαυκληρήσειεν, ἢ 

γεὶρ ναῦς ςασιάσει. μηδὲ ἄρξειε σρωτῷ, τὸ γερ᾽ 

ἀντίξοον εὖ πλῆθος, μηδὲ Φιλοσοφήσειεν ὅτως 

ἔχων; καὶ γοὶρ γὴν. τεν δοξάσει. ἴτ᾽ ὃς 

γ»ίτης ἀφήσει ὅΤὸ ὶ σοφὲ εἶναι, δεγάρ 

Ἵ ἡ μα δὴν ᾿ πῶς ἂν ὅτοι ον ἐς οἷυτεὶς 

οἷ τὠστειοιν ἧς ὠπέφησων τῷ τὰ μή πιϑανὼ πεί- 

σᾶντι. διωπρωῦνων δ᾽ ἀυτὸν 7 ἐ Θεσπεσίων, ἘΜῈ 

Εὐζϑρεϊτω, ἔφη. καὶ μικροιψύχων λόγων" κοὶ γαὶρ 

ἂν καὶ. 'διαλλακταὺὶ γενοίμεθα σοί τε κὠκείνῳ, 

σοφὸν Ἦδ όμενοι τὸ διωιτῷν" τὰ πρὸς δὲ 
ἤν: ἡ ΡῪ ἀν ΟΝ ὕ- 

ΦΑΝδ ὧν 4! 

ξοποϊϊϊατα: ἢυιάοαπηας» » βρίεητίας. εἴς. ΟΧΙΠΙπιδηζος., νελι δι Ι ἵπγι15 ἴπΓῸΓ βρίοποο, γοδίς αιι-. 

φιοταπί ἐἀρδιδυδ, ̓ τάμε ̓Αροϊϊοπίυπι ᾿λαριορίρυν" ̓ἰα- ἣν ττίοης » αἰςῖε δῃὶπι ν νηΐιι Ρτϑε[ξϑπτῖς Υἶτί γέττατεπι μεϑι- ἶ ̓ -Ψ το δά! άεγαπε, νἱά, {, (ἀρ. 7. ὅς 4. 
-.2 καὶ τῷ μὴ ἑπωιννεῖν ] νἱἀεξιτ πῖμὶ οδεὶο ποιδπάμπι μή, 
.3 ψευδολογίαν 1 Ν᾽ ατῖο. Ῥαϊαῖ, ὃς Ὑταῖῖϑὶ., μάθης μικρολο- 

γίων. 

᾿Ά. κρὴ ἀξιῶντες εοάεχ ἈΠῸ ἐδμμος Γ ΤΑ Ἰαη 
Ἰεριπς χὰ ἐκ ἀξιῶντεξν 1άσιιε ἱπιιεπίε οείαπι ἴῃ «υϊδυίθαπι, 
[αϊ5 Μοτεῖιας, Οὐ ἢ Βάες Ἰοϑιοηὶ ,ἢ ἀείωτ ἴῃ [εαυεπ- 
τἰριις οὐαῖ ΑἸ 1αιιϊ ππμεδη άιππὶ 5 ὅς Ἰερεπάμπι ὧνπερ δεῖ τὴν 

ξηΐ5 ἤτ: εο5 ππξπααοῖο οδίεαυϊ, πος τρίαπι, 
: ὅτ γογίγατοπι, ϑεὰ ορτίπιμπῖ ξηίαμι, νυῖρα- 

τα Ἰοδεῖο δυπᾶῖε, γι ̓ αἶμι} πταΐατο Ἀυιάφαπι, 
4 τυραννὶς γὰρ τ νη ἢ δημοκρ' ὑπ᾿ ὠἀντῷ ἔφα, ἢ δὴ ἀἰπῖ. 

118 μαρὲρ ἔαρσὰ ἰΐδε Ὑ. σαρν 31. [64 ςρηιτᾶσία ἀρριίσοι 

τάνα δημοκρατίαν ἐς τὸ ἑνὸς ἀρχὴν φαύνεσϑωι, ἙΕι πποπάτ- 

Βίδηι, ἴῃ αι οπιπία εχ (αίμτς ρα δ  οα ρογαηζιν, δζμον εἶναι. 
6 6 ὑπὲρ μηδενὸς γὰρ γνώσετοα Ἱ ογεάμ]ιις ποπιρα ὅς Ρτδς- 

ἐμά ειῖν οὐριρᾷτι5, [ΟἸϊάας. σαλίδε οοβηϊτίοηὶ νάσΑΓΘ ΠΟῚ 
γα 
ΤῚΝ "7 διωπραῦνων δ᾽ εἀυτὸν 1 ςοπἰ μπλίοποπι εχ Ὑτατῖςὶ, δάϊο.- 
εἴπηιις,, ἡ ᾿ 
ὃ τὸ ἐ ΝΥ] φαϊτὶ χὰ τὸ διαιτῶν» τουϊμϑίοηεαι ΓΕΑ 

τοίρυιης ςοάϊοος ποίει οπηποσ,. νὰ 
φ σοφοῖς] σοφὰς δαδεης Ὗ 

διαιτῶν ἀοςιιίατίιιο τεπι, ὯΝ ἰ 
(οἱεῖ, ᾽ 

ἐν πύνα 
τίοπιαπι {τι ἐβὲ ε 

ΤΣ τς], 
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ὑμᾶς; εἶπε; τίς διωλλώξει μ5: χρὴ γάς πϑ κα- 

ταψψευσϑένται. 2 ἐκπεπολεμῶσϑαι ὑπὸ τῷ ψέυ- 

δῶ ἫΝ ἐχέτω ὅτως, ἥδ᾽ ἐν πίσίων. ̓  κοὺ σπϑ- 

δῆς ἧς ̓ ἀπ]ώμεϑα: τοῦ ἢ γὼρ καὶ ἡμᾶς, ̓διαλλάξει 
ἐξ ὰν, ΩΝ ἢ 

μᾶλλον ν᾽ 

Ἐν , δὲ ἐ ὃ Νεῖλος τῆς ὠκροώσεως τ τξ ἐνδρὸς, 
᾿καὶ μήν σε, ξφη. ἀὐλμς ἄρξαι τῷ σπεδάσωε, ' 

διελθόντα ἡμῖν τήν τε ἀποδημίαν, τὴν γενομέ- 
᾽ “ Ὑ “, 5. δὴ Ν Ω] 

γὴν σοι ἐς τὸ τνδῶν ἔθνος, τώς τε ἐκει"σπεδες» οἰς 
ε “ , ᾽ του ἜΡΕ " 
ὑπὲρ λωμπρῶν δηπε ἐποιεῖσϑ:ε. ἐγὼ δὲ, εφη ὃ 

Θεσπεσίων, καὶ περὶ τῆς Φρωώτῳ σοφίας ὠκξσωι 

ποθῶ. λέγεσιϑε γοεὶρ καὶ τῶν ἐκείνει λόγων ἐ-- 

γάλματω' ὠπὸ Ἰνδῶν ἄγειν. ὁ μὲν δὴ Απολ- 

λώνιος, ἀρχὴν τῷ λόγε τὼ ἐν Βαξυλῶνι ποιήσά-. 

μένος: διήει πάντα. οἱ δὲ ἄσμενοι ἠκροῶντο, ὑ- 

ποκάμενοι τῷ λόγῳ. μεσημδρίᾳ δ᾽ ὡς ἐγένετο, 

διέλυσαν τὴν σπεδήν. τὸν γοὸρ καιρὸν τῷτον καὶ 

οἱ Τυμνοὶ " πρὸς ἱεροῖς γίγνονται, 
" 

“ [ 

γὼ δμόν τ ρημὴ δὲ τῷ ᾿Απολλωνίῳ καὶ τοῖς 

“μ0ι ἀυτὸν ὁ Μεῖλος ἐφίξαται, λαίζάνοις ἅμα, 

καὶ ἄρτοις; καὶ τραγήμασι», τα μὲν οἰυτὸς φε- 
. ͵ ͵ ε, Ν 

ρῶν; τοὶ δὲ ἕτεροι. παὶ μώλω ἀξςείως -. οἱ σοφοὶ, 
“ Ἶ Τῃ 

ἔφη- ζένιω πέμπεσιν ὑμῖν τε κεμοὶ ταῦτα. 
ς ͵ὕ ἘΠ᾿ τ αν ὦ ἷ 

κάγῶ γὰρ ζυσσιτήσω ὑμῖν, ἐἰζ ὠκλητος, ἃς φω- 
ΠῚ ᾽ Ν “ «ΝΝ ῳ 

σιν, ἀλλ᾽ ἐμαυτὸν κωλῶν. ἡδυ, εἶπεν ὁ Απολ- 
Ὁ 5 ,ὔ Ἀν 

λώνιος;, ἐπ᾿ γείς: ω γεωνίο; ξένιον σώυτον, τε Χομ 

“3 ὰ , Ν - ᾿ ᾿ 
τὸ σεαυτῷ η9ος, ὃς ἀδόλως μὲν ΘΙΛΗ͂δᾺ εομκονς» 

ἀσπαζομένῳ δὲ τὼ τνδῶν τε καὶ πυρπνέρς 

κατωκλίνς δὴ ἐνταῦϑα: καὶ ἀπτε κατά- 

κειμο » ἐφη; σιτία δὲ ἐκ τ ἐς σοι ἸοΤΆ να, 

ὡς ἐμπλῆσαί Με. ξοιδιοὺς » ἔφη, εὐ τὸ εἰγαι κοιὶ 

δεινὸς φαγεῖν δεινότατος μὲν εἰ 5, ἔφη, ὃ ὃς, τοσωύ-- 

τὴν ἣ καὶ ὅτω λαμ ραν δαϊτώ σε πωρωϑὲν- 

τος᾽, ὅπω ἐμπεέπλησιμο, διαλιπὼν δὲ ὀλῆχον. 

πάλιν ἐπιγησθεες ἥκω. τί ὕω ὠλλ᾽ ἢ ἀ- 

κόρεσον τε εἶναί με καὶ δεινῶς ,γρεῦ: ἐμπίς 

πλασο, εἶπεν. ἀφορμὴ δ᾽, ὁπόσωι λόγων, τοὺς 

μὲν ὠυτὸς παραδίδε » τὲς δὲ ἐγὼ δώσω, 

“ΒαπΊαιις νπᾶ ςαρε.. 

τε τοίροπάϊε 1Πε, αυῖς 5 φΟΠΟΙ ΠΑ δΙεῦς ο«. 
Ροτῖεῖ οπῖπι εμπὶ 401] πιο πάϊς ε[Ἐ ρετίτυς, Πο- 
{{|επιτπάτπιεγε δηϊπλπὶ Οὗ πποπάδοίεπι, δι 
1 »τοίροπάϊε ΤΗείρεῇ ΟΠ, ΠΟ5 δυο ἱΠῸ 
ΡΒΙΙΟΪΟΡμαθίηιι: Παος οηϊπη ι ξιοῖμις ἀρνεανν 
ςΠϊααπε, ᾿ » τ ΐ 

Νω; ἰρίτων νίγιπη δυιάϊγε σοίίεπθ, αἱά 
το, υὐδηθες [5 ἘΠ Ἰπϊπηὶ ἐς κανα, αὶ ΠᾶΓ- 
τα ητοπὶ ΠΟΌὶς ἅκ τοῦ δά [πάος δὶ [ας εΡ δ δι" 
κ 1] Ἰηιβίριιτα ἀἰριιταιίοηςς, μᾶς. ΓᾺ τὰ 
ΡΓΑΘοΪαγὶς5 ΠΑ Ρα Ἐς λυ ἀιδίε. Ερὸ αυζοπι,. 
Ἰπαυίερας Ὑπείρεῇοπ, δ ἀς Ρῆγαοιας ρίθη- ᾿ 
τἰὰ αὐιάϊγε ςιρίο.. ΠΥ δηΐπὶ ἀε νΟθ 5 εἰ, 
1ρίπις φιοάας, (πποησπι, Πηγαίδοτα, αὐ ἴδαις ΐ 
νος ἀπο ποτα. ᾿Ιηϊπο Ἰρίτις οὐδ ΟηΪς ἀιιξο 
Ὁ ἴἰς, 486 Βαθγίοης σεῆα μογαῃε, ἐ πίᾳ. 
Ρεγοςηίαιε, ΠΙῚ ἀπζοπη διιᾶϊο Ἰαδεβιον,ογαυ, 
τίοπςο ἀοἸΠπἰΠ. Ομπηαις πηοηϊἀϊες αάας πιο, "ἢ 
ἀϊίρυτατίοποπι ἀργιραγο. 14 ἘΠίπι, ταΠΊριΙ5 
γν. τ ηθῆ ὑρονα οἴαση Ἰβοῃς ἱπιρεπάμηι., 

᾿ 

, τᾺ ῬΣΣΟΣ ΔυΓΕΠῚ νηΔ ΟΠΠῚ [Ος 15 ΑΡΟΙ]ΙοΠῖο,, ΟΡ. ΧΥ. 
ΝΙΪῈ5 {Πιρογιιςηῖγ οπὶ οἱογίδι5, ραπιδυίαις », 
ἧς ππεηί5 {ξεπαῖς. 45 ραττίπι ἰρίξ ροῖϊα- 
Ῥεῖ » ῬαττΙ ΠῚ ς 1 41. Ετ γεθαῃο φαπιοάδια, (ριεπ- 
τε5) ἱπαμῖτ, Βοίρια!α. τημηοτὰ γΟ δὶς πα ῃίαιιε 
μᾶρς παταης. Ναπιαις γοδίζιπα ἐρο εοἷ-᾿ 
Ὀιιπὶ ςρίᾶπι,, ΠΘαιΙς ΠΟῊ ἸΠυττιις ΓΠΊ6Π.7 γΕς 
νΕ]ρο αἰαπε, {4 νε χα] πῆς Ιρίαπ ἱπευίταιο-.. 
τῖπηυ. Μιιηη ρογίπςιπάππη, αἰεθαῦ Αροϊὶο-. 
ϊπ5. ἴουα γ ΟΔἀἠοϊείζςης, ἐς ἰρίππι ἱηρεηῖ-.. 
ἀπιαιις ταῖσι, 41 Πησεία. ΔΙΠΔΏΓΟΠῚ. τοίοῖδ. 
Ιηδογιπίσιις ὅς Ργεπαροτας (ρίοπείαπι. ἀϊπ-. 
φσεηΐοιπ. Αριιά πης Ἰρίταγ ἢἰς ἀςθαπΊΡα. εἷς 

ςοιπθο »ἰπαίε. ἡ τ᾿ 
ἘΡΌΪΑΓΙΙΠῚ γΕΓΟ ΠΟΠ Τδὶ οτίς. τΑΠΓιμη17) νῸ ἐχτὶ 
Ρίεγς πὶς ροῇ!β, ΨΙάατῖς, Ἰηφαῖς Ἀρο οηΐμς,. 
εἄαχ εἴε οἴηαρπιίΐας Ποία, πιούξετγο πηᾶ-᾿ 
χίπηιιβ. ἰπαυΐς 16, χα, τληζᾶ5 Πἰσοῖ ταπηαις... 
Ἰδιιζας δρυΐας Γι ἱαρρο[ζεοτής, “ποπάπιπι ξιοιίπι 
(Ἀτατάίας, ϑην (84 Ἰσιιο ἱπίεγροῇίο τεπι- 
Ροτφ ἱτογιπη εἴδει Πιπητυγιιστεάθαπι. Οὐᾷ 
της ἸριταΓ: Αἰϊυά αἰ τογός, “μά ἴ ̓ πίε ΑΔ  ]ε τη. 
δὲ να]άς, Βἰμιτοης ἧς Ἰρίταγ, ἰμαυῖς ΑροΪ- 
Ἰοπίμς,, οχίαεα : Ἰοσιοπάϊ γεγο τπαγογίδπην. 
ῬΑΓΕΠῚ ἐνο ἃ Ῥρα ὡς ΡαγΓΕ πὶ ὯΣ Ργᾶθν, 
ὈεΡο.. ΠΩ ΠΛΉΝ ὑα αὶ ΠΥ 

τ-Β ἥ 

ΕἸ 

γῇ Ὧν, 
το ὑπὸ τῷ ψεύδες  Μ88. οπηπες ὑπὲρ τῇ ξἠμνδνς » “ξπία 

ποη δήθο αἀϊμοτίο. ; 
τι ὁ Θεσπεσίων  φετῖς ὁ Θεσηεσίων Ὠὶς (εγβεπάμιπι». ποπ 

ὁ Ἀπολλώνιος, ἡποα εγαῖ ἴπ νυ]ραεῖδ : Ῥτδεςθάεπεῖα. νεῖδα, 
δηϊπὶ “ροϊιονοϊὲ διογε, ἀϊςεπτῖς, ηυΐρ γΈγῸ ἀπ γῸ τε ρΑ 
1ιαδῖς ἢ αὶ ταὶ μὶ ἀἀιιοτίος ἰϑγίηης Δαπη νοὸ5 οἰξεπαϊει5. 
Ἀείροπαϊε ἰρίτησ Ὑπείρεβοη : { ἡ: ἐς γεῤκε ἐμίεγέα ρῥίε ν 
ἐοξρῥ εὶς εἰἠένεραιες,, ῥαες ἐμέ, φρδρια Τρ εγ ΟΣ τον ἠ] το. 
ΑΒ» ΧΊΝΩΙ ΣΝ λόγων ἀγάλματα ἅττα ἢδιιαεῖα τραηΐς 

Ἰαταπι, νπάς ὃς 4ιοά λογοδιωρίδαλο ἀϊρδητωγ. ᾧν 

2 Ἂν οἱ μϑθρε Ἰρήδοε, ἃς [πάϊ ΠΡνς ΤΠ ἀε αιϊ- 
ΠΡὰς [ἃ ἔαρτα 11. ΠῚ. ο, τι ,τγα ἀττιη]. 

ΟΑΡ. ΧΥ͂. Ἧς πω] ἂς Μϑ5, Ἑάϊα ἐκ ἔρι; 
2 ὃς τοσαύς.] Περι φυΐάαπη ὃ ος γὰρ τοσαύτανν νς ΠΥ ΤῊΝ 

ἀλῖιπὶ Μογε!ο.. 
3. λαμπρὰν δος ἐν παραϑ. ̓  ἀοξῖος ἰπιο!Πρῖς ὕοτη πεβ 

4Ὁ ἈΡοΙ]οπῖο Ἀρυὰ ΟΥ πιποίορμι49 Βα ῖτος σαρρορτα οφά, 
ἢς λόγων κρωτῆρες 4υοαις Πιρτ ἀϊςεθλπτιι. 

ῶο. "" 

ἽΝ ἃ Ῥγαῃ- 
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͵5Ξς ὟΥΙ. Ῥω βΒηϊο, “ρο, ̓ παυεθας ΝΊΙας, γΡτδ- 
᾿ 

Ι ᾿ς 

᾿ 

Ω 

εὐτίτο τεπρογα οαπ Οὐ πιποιῥ ἰβς 1ῖ τοῖ- 
{ιταᾶπι:; 4ιαί νοπθιι5 αυϊδυίάαπι αὐις (πη- 
ἀϊτοτγίδιι5 πῖς ΟἸΡΙΣΙ 151Π ἀςῖς (οοίδη5. Ναπς διι- 
τεπὶ ργδιοιτε ἀγπιδίιγαπι ἱπάμιαπι,, πιθα τς 
(15. ΟΥΠΑΌΙΓ οἶγροιβ. Μεγαπι., ἰπαμίεῖδας 
ἈΡρο]οηΐ5, ο Λερυρεῖε, νεγεογης ὁ αριιὰ ΤΗο- 
ἐρείοπεπι, ̓ ξοτοτοίαιια ΟὙτπποίορ 145 νἱτῖο 
ἢ ψογτδξιιτ ) Ε0 αιοά,, ποπάμπι ᾿πβίτιτο 

᾿γάτίογο. πποίταπι ἐχαπηΐηθ , ῬΓΟΠΊΙ5 τὰ- 
(8, φυιάπι νίτας φοπετῖς οἰθϑεο ρατίζ, πη 

ἐρι παι [5 ςοπςοίπιγιια. Ηος 

βπν.ς οὐες ἢ ἴσας ̓ ροῇ τρί ἄιοαιε εἰερογίης 
4128 ἐρο, πιλρὶ5 ετίαπη γεὶ ἱηταγ, Ουοά 
φηϊπι, [ξπίογαϑ αὶ Πης βρίεπιϊοτείαιις ἴαπι- 
ἀιάαιπι ποα εἰερεγίης εἃ, ας πιῃς ἐρῸ. »ἱά 
ἴπγο ἤταϊογὶ 1Π εἰ5 γεργεποηαι! ροτγεῖς: αποά 
ἨΕΠΊρΕ π1Ὲ ἔᾶπῖο [προγίοτγοβ πο οἸςρογῖπε ςᾶ, 
«υΐδιις Α( πλαίογα {πᾶ ἐπιοὶμπιοητὰ ντὶ ῥοῆξηι. 
[Τ΄ὰης ΔροΙοπΐτι5, 1 ποη ναἰσατετη υάδπη. 
ὁ Ἰχδηῖ5., (ἐγ οπἐΠὶ Ργοξετθ, {4 κατε νὲπα 
1Π4 ἢς βρίοπιία Ἰισεῖ, ὧς 114 δεζαις, γεξὶε ταὰ- 
πῖεη 1Π|4 (ΌΪ Ἐχρτοδγατῖ νἱ ἀοαηταγ. Νεπιρα 
11 ῬΡΓΟΌΔΌΠΙ Ἰἰςεὶ γαίίοης γοίριας, τὰ τάτπεη 
Διάαοίι5 γοπὶ Ἀσογοαὶ νἱ φογίς, τεξογηγαίογεπι 
δες γ 4πᾶπι (ξέϊατογοπι. ξοτιπὶ τὸ ΘΈΓΘΠ5. 

ὈΠῚ ῬΓΔΘΙΕΓ Ἀροϊϊοπὶϊ αἰϊ οριίοποπι τοίροη- 
ἄξεης Δερυρῆμ. ἴπ ααΐδιις, τησαῖς, οροσίες 
Δαοϊείςεηιοπη (δηϊουίδυς ΡΆγογς, βα ΤῊ ΪΗῚ ρύαο- 
τέγη! ΠᾺ πὸ πιϊπίπιε: ἃς φιαπιάϊ ρίεπῆας. 
ΡοΠΊάεγε υἱν λον Ῥαζατιὶ τδηταιπη, ΙΔ ηταπη πΊοΥ- 
τλϊϊαπὶ ροηϊάοας πεπιο, 115 πὶς φἀϊιηχί. Εἰμς 

᾿ δὐτοπη ΤῊΝ {π|Π4 παῖῃὶ δἰ οςκαῇος Ἐχεεῖς, Ρατὸγ 
ἐγ τὸ 

ἀμ εν Ξεκὰν Βιαδίταπι, 
ταὶ 1ΠῈς ογᾶπε τοἰδείοῃος ατζ]ῖς, 

αιαυμεο δε μόμαι ταΌμ ]., Ἐχ 

ἐν τι ηδονεῆε ᾿ρδοταπηαυτειι ϑοϊοποσΑ εν: 

ψ᾿ 
ἊΝ “' 

«ἴοάο, τοίροπαϊε, (δά {ἰ φιλο ἔιε-. 
Ε ἐς, ἕογις οτίασι ποη εἰϊρεητῖς. 

ΤΥΑΝΕΝΞΙ5. γ53. 

ἘτὸΣ ἐδείπνηξαν, ἐγὼ, ἥδ᾽ αὶ Νεῖλος, τὸν μὲν 

ἄλλον. χρόνον Ὅν τ ὁμδ τοῖς Τυμνοῖς, 

οἷον ψιλοῖς τισιν ἢ δῴφενδονήταις ἐκείνοις τῆι; 

τὸν ξυντάτηων. γυνὶ δὲ ὁπλιτεύσω, καὶ πΡῆτα 

μεὴ ἀσπὶς ἡ σή΄. ὠλλ᾽ οἵμαΐ σε, εἶπεν, Αἰγύ- 

πῆι, παρὼ Θεσπεσίωνί τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἕξειν 

αἰτίαν, τὴ οἷς, ἐδὲ ἐς ἐλευ ἡμῶν καταςἐς 

πλείω, σὺ δ᾽ μάταν, ας ἢ ἢ ξυγχωρεῖ βίε ὅν 

σις΄. ἐς τὰ ἸΜπτμα. ἤϑη ἀφησεῦ, οἴμωι , ἔζη; 

εἰ δ᾽ αἰτία ἑλομένε ἔφξαι τις» τάχω καὶ: μὴ ἑλο- 

ΜΡα αἰτία". καὶ ἁλώσονται μῶλλον - ὅν ἐ- 

γὼ Ἐπττς τὸ γὰρ πέσ έοῦο ὃ ὅν ̓καὶ σο- 

φωτέρες ὄγτας, μὴ πώλαι ἔνε ἧς ἅπερ ἐγὼ 

γῦν. δικαίαν αἰτίαν κατ᾽ ἐκείνων ἔχαι μᾶλλον 

ὅτω πλεονεκτξν)ως ᾽ μὴ ἐς τὸ ) δέλτιον ἐλοεθδην Ον»τέ 

χρήσον]αι ̓  ὡς ἀζενῆ μὲν» ὡνγεανίσικε, λό[ον εἰρηκώς. 

ὅρα ὃ μήδ᾽ ἀντῷτῷ ἕτω μὲν σοφίας, ἕτω δὲ ἡλι- 

κίως ἔχειν, ἐκεῖνώ γε ὀρθῶς εἰρημένω φαίνωνται“. 

ταῦτώ γεῖ ξὺν εἰκότι λόγῳ παραιτέμενος , σά 

τε ϑιρασύτερον 8 λόγε δοκεῖς ὥπτεσιϑαιμκοθις ὡς ̓ 

μᾶλλον, ἢ ἀυτὸς ἐκείνοις ἑπόμενος. ὑποςρέψας 

δὲ ὁ Αἰγύπηιος παρὼ τὴν τῇ Ἀπολλωνία δόξαν, 

ὰὲ μὲν εἰκὸς ἥν, Ἐφ. πρεσζυτέροις ὁμορτεῖν γέον, 

αὶ παρεῖταί μον σοζβίαν δὲ ὁπότ᾽ ὥμην εἶγαι 

τ τὸς ἄνδρας, ἣν ἐκ ἄλλοις τισὶν ἀνϑρώσαν 

ὑπώρχειν 2 ἐγ τ γρέῦ, ὑμέυαὴν τέτοις. πρό- 

Φασις δέ ν τῆς ὁρμῆς ἡδ᾽ ἔχενας ἔπλευσε 

ποτε ὃ πατὴρ ἐς τὴν ἐρυϑ ρον 5 ὕκων.. ἦρχε δὲά ἄρα 

τῆς γεῶς, ἣν Αἰγύπμοι ςέλλεσιν “ ἐς τὸ Ἰνδῶν 

ἔθνος. ἐπιμίξοαις δὲ τοῖς" ἐπὶ ϑαλάτην 'νδοῖς," 
διεκόμισε λόγες περὶ τῶν ἐκείνῃ σοφῶν, ἐγχᾷ 

τότων, ἃς σσρὸς ὑμᾶς διῆλθες. ἐκέων δὲ ἀυτᾷ 
κειὶ τοιετονί τιν λόγον, ὡς σοφώτοντοι μὲν ἀν. 

ϑρώπων Ινδοὶ , ἄποικοι δὲ Ινδῶν Αἰθίοπες. πα- 

δ ἦε ιΝ 
Ἄτηια, 4.868 τυζιπε ἰρίαπι ἱπ Ριιρ τ 5 ἃς ΡεΠοα]ῖς Ργαεβι ες 

γι ἀσαὶς ἡ σὴ ππᾶρπυπι Βεγοῖς τεθετὲ 

ἔξηι, ἩΗίης ΥἹγΠΠς δ Αἴαςῖ5 ἀς ΑςΒ1}}}5 ἀγαιῖς ςοπίγομεγ-. 
Ξε ἃ . Ἠοπιοταπὶ »τᾶσοο, εἶμι ̓δεπετὶς 4ἰϊα, ἥ 
ἢ καὶ ἔνγχ' ῥίν «ἵρεσις ἢ πεπηρε ἀείρέλης φεγηέγίς, νἱτδδ, τὸν 

τυλχίπις ἀγάϊα, ἀεἰ δ εγαιίοης ορὺς μᾶθες ὅς πιογὰ, πε 
“Ῥτοπιίιπι λάε0 νἱάοτας ξετῖς δά Πατυεηάιιπι δηἰπππι, 
ο΄ 3 φάχα κοὴρ μὴ ἑλομένε αἰτία ] [εηῇις εἴ : ἢ πιθδιη αἱϊ- 
φιιάπὶ σα!ραπι εἰς ριυταθιπς Ογπιαοίορμίβαςε πιεῖ. φυοὰ 
εἰερεῴπι νίτας βρεπις, 4π8]ς τι, Αροἰ!οπὶ, ὅς Ιπάϊ (ξααπ. 
τοῦ; νἱο {Ππὶ ερρ πιοαιις ἰρίος. οὐρα ποὴ οᾶγθγε οχι[!. 
σιᾶθο, αὶ (τς ες ποη εἰτραπε φιοά ΒοπαΠὶ ἰαπΊεπ ἀ 
4ιοά (μπηπιλα εἱξ βο! ἀϊτατῖς, [πιὸ δέ π΄ εἰερετίπε ταῦ, 
φαὶρα τάπισπ εοζιπὶ αἰΐαια ἐγὶς ααοὰ Ῥῆμε ἤοπὶ εἰθῃοϑ 
Σὶπε ἃς, 

4 ὅτω παλεονικτῶνταε γυϊραῖῖ πλεόνεκτῆντι» 4ιοά οὔπηΐᾶ 
Ῥεττυγδατα Βῖς τεάδεθατ. Ὑατίςαπιις ὅς Υ᾽ γδεῖβί, ἀλεονεκ- 
τῆντει Βαρεθληκ: πιλυΐ πλεονεκτῶντας γ (Ἔχίαρῃ θπΐπιὶ οἂ- 

εὐἀϊτῖς. 

᾿ ΡΑἰβατυπι, 

ἤμπι τεσυγιε Ὀγδείοηΐβ τποῦ; δἰ ἔοτις τεΐοπιο ποπιίηαίία 
Ὅ0 ἀντήπωσις Βϊς ἢατιεη δ. 

ς μὲ ἐς τὸ βέλπνον ἑλέσϑαε ὅδ» τὶ Χεήδοντα] Ῥτο χρήσοντοα 
ἽΜοτε τις κάϊάϊς βύλονταα. 114 ταπηεα δαδοπς Μ88, πος 
ἢτῖ, ὅς τούπνῆς Αἰάα5. Οοπῆτγαεημα νεῸ ἐἴξ4 τ ϊδὶ ἵτα νας 
(μπι: μὴ ἑλέσϑαν ὃ ὃ, τί χρήσοντοι ἐς τὸ βέλτιον. 

ὅ ἐκέϊνεζ γε ὀρ. εἰρημ. φαΐνωνται ]. φυδο λλον ὡσὰν τὐλῦῖ, νι. 
ἱρῇ νεπὶ Ῥοπὲ αἰχίτι 
ἢ ταυτὰ γε] ἱπιίτυτα ποθρε ὅς ἰδεϊρίπναπι Ογππιοίο- 

ΨΥ [) 

8. ϑρκσύτερον } ἔς πιαϊυῇ πνέμα ϑεασυτέξε, φυσι εἴ ἴα 
, εὐ ζῶννν ἡ "1 

9. καϑιφοὶς ἢ γεγδιπὶ δος ἴδερε Τδεπὶ σιοὰ γείονρράγε, 
γεβέικεγεν 8:9 ΡΙυτάγοῖ, φοπίμπρίε ἀπρτοῖ ο καταρήσαν μοο 
ἘΕΙ ἴῃ Ῥοπιρεῖο. 

αν» Αὐγύπῆιοι εἴλλασιν "ἢ Ἑ αἴϊα δδνν ὅσαι " ϊ; Ὡς -- Ἣν 
Ἢ ἢ ϑαλ. πεν αροοϊίρ,ς ΟΡΑιο ροίὲ χολασίς 

τ Υ0 
᾿ 

ι τ  μὼ τρῷ- 



ΠῚ 

ἣν 

Ὑὰ 

532. 
τρῴζεσι δὲ 5 ὅτοι. τὴν; σοφίαν, ΣΦ Ὁ πρὸς τὰ οἴκοι, 

βλέπεσι" ̓ μειρακιογ, γενόμενες ̓  εἰ πα μὲν πά- 
“ψν- 

ΓΑ τοῖς βαλομένοις ἃ ἀφῆκα, γυμνὸς ὃ δὲ τυ- 
{ Η 

᾿μνοῖς ἐπεφοίτησα τέτοις » ὡς μαϑησόμενες τὰ 
ὅν“ 

νδῶν, ,. ἢ ) ἀδλφά γε γι ἐκείνων. καί. μα 

σος δοὺς μὲν ὐ μὴν ἜΗΝ ἐμᾷ 'δ᾽ ὦ ἀυτὲς ἐρομέ-" 

γεν τὸ χοίριν ΕῚ τῷ ὸ ἱνδῶν φιλισοφβειν) ὀκενων.. 

δαίνοντο, 

μὲν, ἐς διαξολὰς, αλξεησὰν, δ: ΣΝ γιημαδε 

τῶῖς πρὸς σὲ εἰρημέναις τήμερον. ς ὑμῇ ἐδὲ, γέον Χὸ 

τι, ὡς ὁρῶς οὔγτώ κατέλεξαν ἐς τὸ ἀυτῶν κοινὸν, 

δείσαντες, οἷ ὀμα: μῆ ) ἀπόπηδήσας ἀυτῶν, πλεύ- 

λει ἐς τὴν ἀϑοκοῖς ὥσπερ ποτὲ ὃ ̓πατήρ' δὰ 

μῶ τὲς ϑεὲς ἐκ ἂν παρῆκω. προῆλϑον τωρ ἂν 

'καὶ μέχρι τξ ὄχθε τῶν φλωι » εἰ "ἢ σέ τιρ 

ἐνταῦϑα ϑεῶν ἔξειλεν, ἐ ἬΥ ὅν Παρ ὡς μή-, 
τ τε τὴν ἐρυϑραὶν. πλεύσας. μῆτε πρὸς, τὲς κολπίες 

Ἰὰς" Ἐδο νοι ἀρηβρτῷ ινδικῆς γε. 

σαίμην., αὶ τ μ βίς ΠΝ, κ αἵρεσιν, 

ἰλλαὶ πάλαι μὲν ἡρημένες. ἃ ὦ, ῳμὴν ἕξειν, ὁ 5 

ἔχων. τί γος δεινὸν, εἰ ὅτε διαμαρτῶν τ' τις ἐπάν.-. 

εἰσιν ἐφ᾽ ὃ ὁ ἐϑήρευεν; εἰ ΜΝ ἐς τετὶ με- 

ταδιδάζωμι. , καὶ γιγνμην, ἀυτοῖς ξύμδελος 

ὧν ἐμαυτὸν πεπεικα. τί ἂν, εἰπέ. μον ̓ϑρσὺ 

ἀρβαηισμα κα ὅτε γὰρ ἥ γεύτής ἀπελώτεω τετὰ 

κωὶ ὠυτῇ ΔΈΟΙ ἐνθυμηθῆναι ἃ ἂν τῷ γήρως.. 

φονος τε ὃς τις ἑτέρῳ ΕΣ ΟΣ Εύμοδλῖν, 

ἣν αἰυτὸς ἥρηται, δαφεύγει δήπε τὸ τὸ μὴ ἐκ ἃ ὁ πές. ' 

σεῖςαι πείϑειν. τοῖς τε ἥκεσιν ἀγαϑοῖρη πῆ τῆς 
ὍΣ 

τύχης ὅς τις; ἀπολαδων ἃ ἀυτὰ; ἰχρδδι μόνος, ΕΝ 

δικε. τάγαϑά. ἀφαιρεῖται γῶρ ἀἰυτοὶ τ τὸ ἐὐλάῖ; "Μ 

σιν ἡδίω Ἢ μα ΟΝ 
, 41 

ἵρῇς Βοπὶς ταϊαπίδῃν, 1 αἴδοττ; ἀππὶ πος Ἰρίις θεν ἢ 

Ἴωνα ὕμντις τὸ τβϑ Νείλε;, καὶ ὅτω νεανι- 

καὶ, ὑπολωξῶν ὃ Ἀπολλώνιος, ὑπὲρ μισϑ8 δὲ, 

εἶπεν. ἐ διωλέξῃ μοι πρότερον, συίας γε ἐδ 
τῆς ἐμῆς; διαλεγώμεθα, ἢδ᾽ ὁ Νεῖλος, καὶ ἅ, τὶ 

βέλει αἴτει. αἰτῶ σε: εἶπεν» ἃ μὲν. ἀὐτὲς εἷλε 

ὁρίσϑαι". Ὑ τὸν δὲ τυμνὲς, μὴ ἐνοχλῶν᾽ ζξυμῖξε- 

λεύοντα, ὁ ἃ μὴ 'πσείσεις. πέίξομεαιν ἔφη. καὶ ὁμ9-- 

᾿ ---- 

ἋΣ πρὸς τὰ οἴκοι ρλνκύνι 78ι 6, Σὰ βΑ σα ἫΝ ἘΠΚΉΒΩΝ 
ὅδε Ρβῖτία ἱρῆς εἰ ὅς ἀοπιεῆίςα [ε ςοπιροηπηζ. ἀνε: 

13 παραπλησίας, ἢς Μβ8. οπιπες εὐϊτί πιωρωπλησίως-. 
14. μέχρι τῇ ὄχϑε τ. σοφῶν] ἀε 410 ΤΉΝ ΡᾺ 
᾿ς κολπόσας] εο5 1η:ΕΠΠρε (μος ρδυ]ο ἀπε ρει ίαυίν: τὸς 

ἐπὶ ϑαλάτίῃ νδὲςγ ἴπι 4105. Ρᾶῖος ἱρῇιι5 ἱποίάεπϑ». ὄνές ὁ Ἢ 
τὰπι (ρ᾽Ξπεῖθυις δυάϊιογαῖ.. ἐπεϑες ϑ μ χϑηνν 
᾿ς χό ποιησώμενος 1, ἢς 858, εὐϊ ποιησόμενος. 
.17 βέλτιον. ἰνθυμηϑῆνωι 1. ἽΡτο ἐνθυμηϑείη. λωμξξες, 

Θελτίων ἐνϑυμηϑῦνωι ἄν τῷ γήρως «ὐάε ργαρθε [ὲ Ψ 2έγ5 

ΡΗΙ ΟΥ̓ κΑΤν 8, ΘῈ ΥΙΤ α ΤΊ. ἐ τότ) 7 

Ὁρεϑ5 οχϊτογο. μι πιαϊογιιπὶ ἴῃ (ϑρίοητίας ΓΟΥ͂Ν ἐ Κη ὰ 
ὩΠῸ γε ρί 5 ἰηΐ ἰδηῖ, νον ὉρΙῖ-.. Ἧ 

᾿Οσπΐοϑ [μὰ λἄο]ε-.. 
Ἶ ἘΤΑῚ ἜΡΕΤΕ εν ἡ 

41 6410 Αρβεῖοαρ υδος, τῆος, ; 
οτίιτι πεν τ ν ΠῚ Με, ᾿ 
ἀῶ τὼ, ̓διπταας τλῖσὶ Ἀι 

» Ποη. τΑππξῃ. [5 'χυᾷδι 

ἰγνε ήλα 

υἱ δε λολΑῦ 

! 1ΘΉΓ[Ι ἊΝ [6.1 ΠΩ 

ὍΠ Ρ 11] 

μαι εις δ ( 

Ἐν Ὡς ῥγοῖ ὅος ΜΠ . Ῥεοπιηὶ αἷς 
45. ΤᾺ ΙΒΠ δε, ορ Ι ο, (στ νε εἤδς τὰν 
4110 ΠΡῚΝ ΓΌΓΙΠη ἀγα 5 ππᾶτο 7. ΠΘΊῈ6 σππ, 
; Ἰῃτ15 ἀςζΟ 5, ςΟἸϊοοιιτης Ἱπαογιηι! ἰιριοπααπῖ, 
ἀερυαίς: :ΡοἢΠεπι: ΠΟη Ἰιοάϊς Ρυπλμπι, ἀο]ος,, 
ἔπη ἢ ἀςϊςηϑ νἱΐας. ἐείλοα, {ε4 ἀπιάιιπι, [αὔο 

αυτοπη ὁδὶ 

Ὑτ δϊίαι: ΝΕ 

᾿ Ἴτῶαι ς- βηρίεαι (ἴδοι Ἔρηνὰ 
 γγεώνιεδν τι (ὐρὰ : ᾿ 

ΠΝ δ γουχλνις, δὰ , Ἑάϊα ΠΝ ὃς »ΜΑλ; φιοά 
ΠΟῺ ξογεηάμπΠι. ΟΥΥ ΟΝ τκὰς δε ἢ δ᾽ ὃς, δξ: 
τι πιδτγρῖπε (οτίρτιπι Νεῖλος» νὲ ἐκρ!!σαίοταγ ουΐι5. εἤξηφ 
ητ86 [ξαιαπτασ, νπάς πιοπῆτοία εαϊτοτιιπι ἱεξιῖο φοα]ιδε. : 

3 ἡρῆσϑαι Δο ταϑίδα,, τΒΑΙά εἰδῆσϑαο. 5 ὁ 
ροπ- ] 



νι οιγαδι ΑΡΟΓΡΟΝΙΙ 
ἰφροπάϊε, Βαποσις Δάεο ραξζαπι νοἱο τπεγοο- 
ἄςπη. Ηδος ἱτὰ ἴπτοῦ (6. τηπτιο αἰ Πογαετγα. 
ΤηςοστΟ 

μὴν ἃ τἀ ἀρ ἀγα {1 φουπππ ΓΑ ΠΓι15 τειτι- 
Ῥογοῦ ἡπᾶπίο, τοίροπαϊε ΠΠς., ἀἴρτα νἱάς]- 
ταῦ βρίοηεία ΘΟΓΠΠῚ 2 ΝΌΙ σπΠη ἰῇ 50] οηπεη- 
ἀὲ ἀατα διετῖς ξαευήτας, Ἰηάεαά Οδιδάμρα, ἔοη.- 
εἰππι ΝΙΠ [(φεϑαπάογιπι] «ιι » Ῥγοβεϊίςο- 
πιρτ, 1 Τασαπάτιπι ἐπὶπὶ ΠΘη. (απ ΝΕ νιάεγα 
ἔοητο . [δὰ τρίμπε ̓ ἀιοαιο δυάῖγο οὈἤτερεη- 

δὶ ἀιβεγιμςης, ὅς ἀς γεῦσις Ιβαἱςῖς 
᾿ τας ΠΑ ΤΩΝ τορεεϊπεης. ἴῃ ποῦθα (ο- 

ἯΙ 

ΝΙΪαπὶ (δου Δ ΤῊ 
403 ἐτῶν ̓ΒΙσοαας πὶ πτπζαο 
Ῥία, ἴῃ ἰὰςο ζοῃ 
ἱποθρεγαηζ.ς 

Ἔγαπε, ἀἴαμθ [τὰ ̓ δπδγοῖς 

[ἡ «Ἀρο]]οηΐμ5... υιαπεαπι ἀυίάοπα ἴῃ 60 οἵτ- 
ἢ τὰπη {τ νὰ (ἀρ᾿οητίαπι ποη δοίςοπ 3πι5,. 
᾿ (Ὡπποπος ποίπογηῖ ἀςοίαταπι. Ὁσαπὴ εηϊπι1π- 

ἀϊ πις ἱπιιεαοτῖπε αιιδητιπη (Δ π|5 ΠᾺΪΠὶ εξ ριι- 
τάτετι (Ὡρίοπείας [πας ργαοοορτῖ5, πιο που 
πιοάο ΓΕΟΟΪΟ ῬγΔΕσΕρΓΟΓΠΠῚ ΓΠΘΟΓΙΠῚ.. ἀἴα δ 

᾿ α1ι46 δ [15 διιάϊι! Δ1105 ἀοςοη5 ΡΠ ΝΟΝ 
τ: Ἰιλαιθ. γοδῖ5 αποατιε εγῸ νι], ἢ πιο να γαπι 
ο΄ (ἸΪεηζοπι βριδηείαπι. ἀἰποουϊεία. Ναπαηϊαπι 

εηἰπὶ ἀεῇηαπι το5 νε[ἔγαϑ ἀριιά Ογᾶθοος ργαο- 
ἄΐκατε. δαὰ Ἰρίος. Εὐ ἢ ἄος Ρεπζηθετς.. 
Τητοιτορα, Ἰρίταγ, ἴπαι ἰοδαπε. ἱπίειτορᾷ ἴο- 
ΠΟΠῚ ΘΠΙπι, ἀοξιτῖπα ἐχοίρογε ἴδοι, 

ξοΡ. ἘΠ τιν Ἀρο!οπίμ5, ἄς Ἠ115 οἰπααίε, ΡεΙπγτι 
. γος ἱπεοιτορᾷδο: αυαηαῖῃ τς πτοῖὶ Πθογιπι. 
ἠ: {Ἰπηυΐλογα, Πατιπι τορ, Ἰοπαπι Βοπηπίδιις τγαα!- 

ἀοητῖο, {Πραιῖςα. εχοὶρὶ 1 ͵ 
: 
[ ΝΣ - , «ιε τιάιοια} ἄς αἱα Ραιὶ κοἰρίο πα] α- 

( ἫΣ μμαιξ αι ΠΠππὰ. 4ιὰς (ἃ- 
Γ ἡσπονν Πιπΐπαθ. ςοπιιοηΐφης 

5 οπίπιςς ἀπαο ρα γος 

ΟΨΟ5 {πηἴν ἱπαιίε, βάτο, 4ιοπηοάο ροίτας 

ἜΣΩΝ Ῥυϊςογγίμης ὃς σοπιθπί πε ΠΊπις Ῥδῶ5 
 οΠπροῖο ΡοΠ5. ᾿Ἰουοπι [ογῖς ἱπίε !ΠΠρ15. 

“ γήως ἐσπύδασαν] ὅτως ἀιιτοτίταῖς αἰαϊ. 
5 κελαδῶντος ἀυτῷ ] ἀντῷῇ Μ85. Βαῦεπε οπιπε5. Οεῖε- 

ταπὶ τείριοῖς δὰ ἔγαρογοπι ΝΊΠ ἀρ Ολτδάμρα ἀε αιιο ραι- 
ἴο ροίξ ρίγα, ἔα 

᾽ ἼΟΑΡ. ΧΥΠΠ. Ἢ διδαξαμένων 1 ἢς ὅς ΑἸάϊπα, ὃζ ςοά, 
στα, Μοχγεῖας διδαξώμενον, ὃς ἢς φιοαις Μ88. αι! άΑπ|, 
πιαηϊξοῖϊο εἴτοτε, 

2 ὁπόσα τῆς ἐκείνων σοφίας ὦμην προσήκειν ἐμοὶ Ἴ εἴβο 
ΠΟΠ ΟΠΊΠΙΑ ὃ Ἰτὰ εἰξ : ἢς εαΐπι, ντ Γ δ. Ψ. ς, τὲ. ἀἰδεμπι; Α- 
ῬΟΙΙοηΐις οἱ ΟΠΠῚ δριιὰ Τη4ος τροάοϑ δ, Ρἰποοτπᾶβ Ἅεγεο5 
7μα ίροηις πιοτοϑ ὅζς, νἱθ!Πει; {δ᾽ ὅπως σοφίξοὐτο ἀντὰ 
ὄτε ἤρετο ὅτε ἐδεήϑη μαθεῖν, τιοπὶ φιοα φοπτοπιπετοῖ, Παπι- 
ας δά αϊτην ἐπήνει μὲν» 1:4 ἡιοα προσήκειν Εδὶ ποη Ρυϊά- 

γιᾶπις Δο[ιγάα, ταπ|-᾿ 

ἄϊκες ὃ Οἱο «υΐάοπι, ΑΡοΙοπίις τοίροη-᾿ 

τα ναὸ. θὰπι ροί 14 ΝΙΙο, απαπίο 

, Ἰπδιις » ΥΙ ςοηἤιείας Ρτέσος 
οἰρεποποπι ὑ 

) δ δες - 

ὈΙΠδτεπάϊ γοτο τπιτππὶ ἔδοῖε. 

πῃ ι5 δγατα, ἐοεάδηιις αηἰ-᾿ 
᾿ 15 Πια ΠῚ. γεος5 σοΐεσο νἱΔοιηϊπὶ.. 
ἡ" ἱπάϊρῃαιν ΠῚ ἘΠ αἱ πᾶς ἀριά, 

ΤΥΆΑΝΕΝΘϑΘΡ5. τς 
λογείγϑωι δ μισιϑόρ. ταῦτω μὲν δὴ “' ἅὅτως ἐσπ ε- 

δωσων,. τὔμω δ᾽ ἀυτὸν ὑεταβ τῷ τῷ Νείλε» 

πόσῳ χρόνο διατρίψει περὶ τὲς Τυμνὲς ; ἐπό- 

σε» ἔζη »χρόνε ἐξίωῳ ἡ τῶν δὲ σοφία τῷ ζυνεσο- 

μένῳ σφίσιν. εἶτω ἐπὶ Καταδέπων τὴν ὁδὸν πο 

ἡσέμεθω,, τῶν πηγῶν ἕνεκ. χάμεν γαρθ μὴ 

μόνον ἰδεῖν τὰς τῷ Νείλε εἰρχεὶς, ὠλλὼ καὶ κε- 

λωδῶντος ἐυτξᾷ ᾽ ὠκϑσωι. ὧδε διωλεχθέντες, καᾷ 

τινῶν Ἰνδικῶν μνημονεύσωντες » ἐκώθευδον ἐν τῇ 

πόω. .“ 

ν Ἂν ’ ᾿ ͵ ᾽ ͵ 
Α,μὰ δὲ τῇ ἡμέρῳ προσευξάμενοι τοὶ εἰωιϑεότω, 
“ “ Ζ. τ β, Ἂ ͵ ᾽ Ν εἵποντο τῷ Νείλῳ, πωρώ τὸν Θεσπεσίωνω ἐυτὲς 
γ “ “ ᾽ ͵ Ν 

ἄγοντι: Τρ ψῷ τε γἕν ἀλλήλας, καὶ ὡινὰ 

ζήσαντες ἐ ἐν τῷ ἄλσει διαλέξει ἥπ)οντο. ἢ Ἴεχε 

δ᾽ ἀυτῆς ὁ ἐἀδονλλνμβ: ὡς μὲν γωρ πολλῷ, ἔ- 

Φη. ἄξιον τὸ μὴ κρύπηειν σοφίαν, δηλῶσιν οἱ 
ν , ͵ , ἊΝ 

χθὲς λόγοι, διδαξωμένων ᾿ γώρ με τνδῶν, ὁπό. 
τὴν , ψ ᾿ δ 2, 

σω τῆς ἐκείνων σοζφίως ὠμὴν προσήκειν ἐμοὶ", 
ἴ “-,ν. -“ διὰ ͵ὕ Ν ᾽ 

μεμνημωι τῶν ἐμωυτῷ διθωσκωλων 5 καὶ περιΐη- 
δ δ ͵ὔ διν 4 Χ' ν εν » ἈΝ 

μι διδάσκων, ᾧὡ ἐκείνων ἤκέσώ. καὶ ὑμὶν δ᾽ ἂν 
2 Ψ Ν ε ᾿ 

γενοίμην, εἴ με καὶ τὴν ὑμετέρων 
Νὰ “ἷ 2 δι ἈΝ 

σοφίαν εἰδότω πέμποιτε. αὶ γὼρ ἂν παυσοΐ. 

ἐν κέρδει ᾿ 

μήν Ἑλλησί, τε διίῶν τὰ ὑμέτερα, καὶ Ἰνδοῖς 
" ΦΧ γ υής ͵ ΡῈ, ͵ γράφων. ἐρώτω, εζρασαγνέπετῶι γώρ πὸ ἐρωτή- 

σει λύγος. 

ο εἶπο σὲ ἃ Απολλώνιος ἡ περὶ Θεῶν, εἶπεν, ὑμᾶς ἐ- 

ρήσομαι πρῶτον" τί μωϑόντες ἄτοπα καὶ γε- 

λοῖῳ ϑεῶν εἴδη παρωδεδώκατε τοῖς δεῦρο ἐγϑθρώ-. 
Ν᾿ μὸν ἐν: Ν ὔ ,ὔ 

ποις: πλὴν ολίγων; ολίγων γῶρ; πάνυ μέντοι 

ὀλίγων, ἃ σοφῶς. καὶ ϑεοοιδῶς ἰδευταν τοὶ 

λοιποὶ δ᾽ ὑμῶν ἅρά ζώων οἰλόγων καὶ ἀδόξων 

τιμαὶ μᾶλλον, ἢ ϑεῶν φαίνονται. δυσχεράνας 

δὲ ὁ Θεσπεσίων, τοὶ δὲ πῶρ᾽᾿ ὑμῶν, εἶπεν, ὠγάλ- 
“Ἴ. τὰ μέ ΄. 

μώτω, πῶς ἵδρυσιϑαι φήσεις; ὡς γε; εῷη;, κώλ.-- 
Ἷ ͵ “ 

λιφόν τε καὶ ϑεοζιλέξωτον δημιεργεὶν, Θεέ. 

τὸν Δίω πα λέγεις, εἶπε. τὸν ἐν τῇ Ολυμιπίῳ", 

τείροπαϊε ὙΠείρεπομ., ΟἸγπιρίαμη, ἃς Ραὶ- 

Τεῖ, σοπίγα βοάεπὶ ἰδ το ς3Ρ, 43. 
ἔζετε ρηδιυτοῦ σαρίτ, 

3 ἐν κέρδει] ἐν οπιῖΠιιπι Μόσε]ϊο 7 οὰπὶ ΑἸάο ἀβθοίευδι 
Οπιηες Μί88. 

ΟΑΡ. ΧΙΧ, ι ὀλίγων γὰρ πώνυ μέντοι ὀλίγων ἄξτς 

νεῖθὰ Ρίαπο ἴπ εὐϊτῖς οπηΠ εχ Υ αιίσαπο δὰ Ρα]ατίπο ςοά, 
τειοςαι, ὙΤᾺ]8 αιΐά Ἰορὶῆε ἈΠΙπιισοίπιπι, ετἴαπι, ἴῃ [υϊς. 
Ρᾶτες ἐχ εἴτι5 νεγῆοπε, Π8ΠῚ δ Μοτοθϊις τ τοις δὶς. 
επΐπι 1118 : ράποσε μΑηημῈ ἄμε φαάρμοαμηηι, ῥάμεσει. 1μεδιῖ-. 
οἠηῖς ηοίτας νεββ[α ἐτίαπι 1π Ὑτατί5]. [δ ςοηβιΐ ὅς, Ρέτ- 
τυτθαία : ἔς επίπι ροίξ πλὴν ἠζωπίς τι τη μὲν πον 

τοῖς ὀλίγων. 

2 τὸν Δία --- ἐν τῇ Ολ.]} αυΐ: ἀΡμΐαϊα εχ ΝΣ δζαῦτο 
καὶ 

πρόγνωσιν 40 1 15 Ρετάϊ- 
ἿΣ ἦ 



,ςὅ.  βιν λὸ ὁ,  Α Ἑα 
., 

καὶ τὸ τῆς Αϑηνῶξ ὍΣ ̓ κοὶ τὸ τῆς Κνιδίως ἢ 

τε καὶ τὸ τῆς λεγείας" , καὶ ἑπόσα ὧδε κουλοὶν, 

καὶ μεσὼ ὥρας. ὃ μένον. ἔφη». ταῦτα, ἀλλὰ" 

καὶ. καϑώπαξ τὴν μὲν πωρὼ τοῖς ἄλλοις ὦγωλο. 

θῦμα ἅπηεσϑαί φημ! τῇ ιν εὐώμς 

δὲ κωτωγελῶν τῷ Θεία μᾶλλον, ἢ ἢ νομίζειν 

᾿ ὌΝ οἱ φειδίωι δὲ. εἶπεν καὶ οἱ πραξιτέλωι 

ἐμὸν ἀνελϑόντες ἐς τὸν ἐγανον. » καὶ ἄπεμαξα- 

ΠΡ τὰ τῶν ϑεῶν εἴδη, τέχνην. 'ἀυτὸὶ μην τὴν 

ἢ τί ἔμ ἥν. ὃ ὁ ἐφίση. ὠυτὲς τῷ πλάτηειν; ε- 

ΤΕ. ἔφη: καὶ μϑδϑν γε εὐ ἤδη. ποϊ- 

ον, εἶπεν» 8 γάφ, ἄν τι πωρὸὲὶ τὴν μίμησιν εἰς 

786 φονεθπίε ἔφη, ταὐτῷ εἰ σατο ὙΠΟ Ν 

τέρα μιμήσεως δημιαργές.. μίμυιριον μὲν (Π μιν 

γον δημιαργήσει Ὁ ο δ εἶδεν ἀπε; ἘῸ δὲ καὶ ὁ μὴ 

ἘΔᾺ ὑποϑθήσεται γεὶρ ἀυτὸ πρὸς τὴν ἀναῷο- 

τὴ ραν τῷ ὀντορλ καὶ μίμησιν μὲν πολλάκις τὰ 

ἔκπληξις» τον ΩΣ δὲ δὲν» χωρεῖ γοὶρ ἐν- 

: ἐκπ᾿ληκτος; πρὸς ὃ ἀυτῆ ὶ ὑπέϑετο. δεῖ δὲ πε διὸς 

μεν ἌΠΠΩν ὅτ εἶδος ὁ τ ὐυτὸν ξὺν τς 

καὶ ὀρ καὶ ἀςροις. ὥσπερ ὁ ΡΟΣ 
τότε ὥρ.. 

μῆσεν “. Αὐϑηνᾶν δὲ δημιεργήσειν ἀμ Ἂν 

ἀἰραλυπεθβιε ἐννοεῖν » παὶ μῆτιν» καὶ τέχνας » καὶ 

ὡς ἈμῸ ἀυτξ ἀγεθορέν. εἰ δὲ ἱ ἐερδθτν “2 γλαῦ- 

" ἐργωσάώμενος » ἐς τὰ κω ὃ, ἣ λύκον" ἢ ἣ κύγω ἢ 

ἱεροὶ Φέροις, εἰντὶ Ἐρμιξ τε καὶ Αϑηνᾶς καὶ Α- 

πόλλωνος» τὸ μὼ ϑηβρι"ῶ τῶ ὀρνεώ οὐλατὰ 

δόξει " τῶν εἰκόνων ) οἱ δὲ 9 τοὶ παραπολὺ τῆς 

ἀυτῶν δόξης ἐφήξεσιν", ἔοικας; εἶπεν; ἀξασα- 

{μπιπια ἅττα γᾶς εἰαδοσάτιις, ΡΙΙπ. Χ Χ ΧῚΨ, 19. Οράς ἴα εἴς 
{ε αἷς φμοά μέγμο χεηρηπείρίην, Ἐύΐς ἀε(οτιδις Ραιίδη, 11. Υ, 
ἄάε Ἰυπιυπὶ ἠδ Ρ᾽τοτῖθυ5. Ῥ- 157. 

3. Αϑηνῶς ἕδος ] ἴπ ΡΑτιΠοποπο, ΡἀϊΑ 6 [τἀπὶ οριι5 εχ 
εδοτε, ἄς χιο Ρ]1η.1. ς. Ῥαυίαπίι5 Ατιῖςῖς Ρ. 2. δ 42. Οἱ- 
ςετο πη Ραγαάοχ. Οὐϊάϊι5 116..4. ἀε Ῥοπίο εἶερ, 1.31, 1ὰ- 
πῖμϑ 1. Φ.Ρ..57. 

4. τὸ τῆς Κνιδίαξ } πέηρε Τεμεγῖς Οπτάτδε ἵπτε]]Πρῖς δι 
Ἀπ; ΕἸ 6 ἐγ γί πλιπὶ Ῥγαχίτεϊ!5 Οριι8, ἀε 4 πιυΐτα ρα ἤΠ τὴ νετε- 
τε. γ᾿ Ῥίτη. Η.ἾΝ. ΧΧΧΥΙ. 4. 8. ας ἰδὲ ποίψιε Ηδγάμῖ- 
Ὧ115) ἰζεπὶ ςοἸ οὗλα Ταπῖο ἀς ριξτουδιι5., Πλειμγ 15 ὅζς, Ρ.177. 

αὶ τὸ τῆς Αῤγείας 1 Ιυποηῖς Ατρίιαε {δέιιας Ῥοϊγοίειο 
Ῥταβοϊριιαπι ρ] οτίαπι ρερετῖτ, Ἐπί ἀ6 εὰ Ραδιιίλπ. ], 11, 8. 
᾿πᾳμε νείθτιπι ἀριἃ Πππίππι Ρ. τό9. [4. 

ό ὥρμησεν ] πείοιο., δπ ποῇ Ἰερεπάμιπι ΡΟτῖις ὥρασεν 
7 ἱέραωκω ] ἘΠ πϑἐην δες δηϊπιαιία ποπιίπιδις Π)6σ- 

τυπὶ» ἅπι26 [δαιππταγ : ΠπΑΠῚ 1ΠΠ| Δηἰ πιά! Ἰδιι5 {{π|5 ἀριιὰ Ας- 
ϑγρτίος ἤϊεγα τορυδθίεπτατί : βμίδηγα αυϊάοπι “Ἵροί!ο (ει 
δοί. Ἰρῆξᾶε επὶπι πϑέμγας φηἰΠΊΑ 14 διιζοτγί 1ρΠπ|5 ἀτεγίδυτα 
ἐαεεγίμς, ἰεσ, ἀγατο., ἀρείρμεῦ.: δυτοῦ ΡῬογρῆγγιις ἐς δοἢϊπ, 
10,1. Ηϊπε ἘΠΕ Ἴο ἱερώκων ἴπ 1΄πεῖ, Αἠτοπιηὶ, 

6 γλαῦκα ] ποΐϊεα ῬΑΙΪᾺ5 τοργαείεπίατα. γη4ς ὅς Οτλε- 
εἷς 465 1114 ΡΑ]Ι441 (ᾳογα, Νοτμπι ἀυίθμι ῬΑΠ]δάοπὶ Δεμε- 
πἰεηῆιπι οΠε Αεργρείαπι ΝΝεΐε, νε ῬΙαῖο ἴῃ Τίπιαεσ ἀοοεῖ, 
9. λῦκον ] ἐμρης ᾿ϊάεπι “Προ ίρρερε τερτδοίεπίδυε βίο. 

Αἀΐογιδι πιδγθίυν Μδογοθιὶ ἰσοις οχ ϑατηγηαὶ. 1. 17. λύκον 
θιενα θοιαγε Τγεοροίμαμα Τροϑαίάος εἰκίδαν ἐοβένπορῖο ε[, 
ἡ"4ς βητγὶ γε ρίοης ΑΡΟΣΙΝΕΜ μρσηης ΠΡΡΡΜ, 

᾿ἱπιαρίῃες, Ἰρξογιῖπι ΟΠ Πρ ΘηΓΟ5., ἌΓΟΙ ι ἰης 

, ᾿αἰόπεαχ., ΟΨΙάοΥς 

ῬῈ ΕΝ ὙἸΟΛΤ κα 

ἰλάϊ5 Πηχυϊασγιπλ. ὅς πάϊς ΜΈΠΕΓΙ5 ἧς Ατρῖ-. 
τιαθ ΤΠ ΠΟ ἰ8... δε ποιαποῦ, ἴτα οἰοραπεῖα ἄχρε!- 

ο οΠτπάϊης (άεοῃε. ΝΟη (5 (οἴμπι. . ἱπαπῖς 
᾿Αροϊουία, {εὰ σοπογατίπι ἀτίο πὶ ἀπε ἴῃ οοἶ 

τεῆς πόσις εἰξ ἀσςοτί. οὈ[δτιιλητομα. οἢε 
᾿αἷο. νοβ διςοπι Ἰυαϊδγίο ροιῖι παθετὸ 

ρος 7 ιαπι [δγῖο ἐ05 εἴϊο ρταγε, Ῥῃϊάϊας 
γε, γείροπφοθατ Τπείρεοι, Ῥγαχϊκείδοηις, 
“παπὶ αμαοίὉ σοοίππα σοηίςεπάθηζοβ . αἴας. 

ὈΙ ἐουππαγαπεῦ Δ. Αἰϊμα ας φυϊρρίδῦ ἢ 

δ05 βπροπάϊ, Αγ]. ΔΡΡΙἰςαμοτιεῦ ΑἸμ 
ααϊρρίαπι, ̓ Αροϊοηίας, ἀξ ίρο βάνει ἃ αυίάοπι 
(δριεπία. ΡΙοπΙΠΠι Ὡϊ . Οἱ ἢ νέο ἰά 
οὔ, αἴτετο ἱπααὶ ἘΠ ΕΟ ΑΙ 

αι ον Ῥδεῖετοα αἰΐε 
(Δερίμι5 νε Ἔἐχοϊαΐ, Θχτουσῖτα πιθῃϑ οβΠοΙς, ρηδη- 
“πα [ νὲ Ἔχοιάαζ, ΚΝ ΠἰΠ1], Ἰρίᾳ ἐπῖπι ηὶ- 
1] ταῦθα «α ἰᾷ Ξοπποττίταγ., αποά ΠῸῚ ἸρΗ 

να ΤΡ ΠΝ 

Ππῇετε ςοῦύριτ., ᾿Οροτίεε διιΐθιπι εἰππι. αὶ 10- 
115 ΔΗΙΠΊΟ Ποπαίρῖς ἤρξοῖςπ), Ῥτδοίδηιο πὶ ΦΑΓῚ 
νἱάογα ουπι νη οαπὶ ςοοῖο, ἅς Ηοτίς, δ αῇτίς, 
40 ΡἰαἴΑ5 ταππ ἱπηρέκα. ἰδίας εἴτε ῥα οάεπι 
νεῖο Πὥγιπι δχογοῖγαβ. ἀηΐτπο. ᾿ξοπηρίοξ, 
ςοπίϊαηιιο ὅζαγίοϑ, ἃς αποπιοάο ἐχ Ἰρίο ἴοις 
ῬιΟΠΠΙοτῖς. 81 γεγο ἀος ρἰτΓΕ τη δῖ ποίξι- 
ΔΠ1., ἅ1 [πριπὶ ν6] οαπ απ ἃ τὸ ἰουιπαπιπι ἴπ 
τοπηρία δα διιχοτί5., αἁ τοργαοίδηταπάμιπι Μεῖ- 
οὐτίιιπν. ΡΠ ἀεπηαιις αὐξ Αροὶὶ ΠΟΠῚ. ἔοΓ]5) 
ὅταιιο ἜΠΗ ἀϊρηίταβ. ἀροράοι οχ πηαρίηϊδυ, 
ΟΙ αἰῖοπὶ ἰοηρς ἢ ἔγα ἴπαπι αἀϊρῃίτατειῃ ἀε1]- 

"ἢ ἰσθαῖ μείροίι ἰοῃ, η- 

ἢ “ ΑΚ Ν οἱ τε ἘΣ ΠΤ) ̓Ἀρὴ 4- 
πύριαὶ γαρὶὶ δ᾽ »ῇΖ ἦγ πιοάίμιτε βιω ὴ αὐ ρἰκνὶ- 
γΠῦ Οὐ ον, ἠδ οΟΥ ΕΡΆς᾽ μερεύγας ποΐις εἶξ, Πίης 
ξαξιιπι Ρυΐο, νἱ εἰ ; 

{εε: πεπῖρε ὉΠῚΠ 
᾿Οταβοῖ, Δάἀφοημε ̓Αρο]ΐη 
{γπιδοΐμπι εἰι5 ἐΠε τη 
«υοαις ΡΑΙΙαἐϊ ἱαπρεῦ 
δίῃ, μἰπι 11.Χ 

ἡἶπι εἴτι5 γε» ̓ ύαφ 6]. 
φηυπᾶς εἴπ νῖχ Ῥυτθη. 

, ἐγπιδοίμπι ἀριά Λεβγρεῖοσ. 
1 ἀς ἹΠ4 0 ὅτ᾽ ΟΒτίας Ρ- 357. τὸν 
,-- τῇ ζώε τὸ φυλακτικὸν Κλ 

ἐχϑρὸν δρίξον 
πἰπὶ Ἰερεπάαπι υἱείτραπι νοσετα ποπὶ ἜΣ 

 εἰξ νοχ, ἡτιδπι ΧγΙαπάτὶ ἐχμίδεν θάϊεο 
ταί ΔἰιτἘ πὶ Ἰδαήοδιδεόηαν 4ιειη τοίρίς!ε}}. 

11. ἀε Κερ ΟΡΡ» Ρ.376. εἰ, δετγδηὶ, Ηΐης ὥγγορο- 
ἐγεὶς Νονιος ὃς Ογποι σρρίάιιπι ργορε ὙΠηλΐπ, ἀξ αυΐθις 
ΡΙϊηΐαΡ, ϑέίάθο, 1 {πἰπογαγίαπι Απίσπίπι Δἐ Πἰϊϑξοῦν πιι5 41 Ε- 
(αἴαπι, Μοπιοΐβταμε ἃ Ῥγοίρεσο Αἱρίπο ἀσδερτιπι Ρίρηο- 
τίιι5) Ποἀιοπιτη ἱπ Αὐργριίο οαμίδμς δὰ ἀϊτὶριεπάος οἴθοο 
νοσαιαίς ἀροίαπιατί 1χό, 146. 1π (10 νεβιρία ΠΠ|6 ἀρπο- 
{οἷν ποπιίηἰς Τρουῥ, νεὶ Ὑῤογεῤ, νεῖ Ὑχαμι » φαοα “Μετουτῖς 
Ἐπὶ ἀρ Αεργρεῖοϑ Πρηϊβοαῖτα ποίμπι, νἱάε εἰπὶ Εαρος 
ει γαίας Πἴαο. ἔ. 41. 

αι δόξει] ἄς Μῖθ6.. 5, ρα πιΐπιις σοπίπιοάα δέξειν. 
" πωρωπολιὺ τὶ ἀντι δύξης ἐρήξωειν ] ἢ ἔετα ᾿Αροήοϊις 

ἰεαπαια 

κυνικυξσι. 

ἄγρυπνον», νη Ἡ γνώσει χὰ ὠγνοίᾳ, τὸ φίλον. κθιτὸ ᾿ 

νῶν 

Ὄπ. 

«ἂκπε-: 

ὐδω πὐὴὐνδ νυ ς ἡδε δὸς νας, ὦ μία. “....0 

» ο. “᾿ς Ὁ Ω. 



. ' : 
των]. «1. ᾿Ξ ἈΑΡΟΙΠΤΟΝΟῚΤΙ 

ἰοαιαπη ΘχαΠΙ ΠΑ τοϊίσοτο ποῆτα, Ρτπ- 
ἄξηϑ γεγο, ἢ αιοά αἰτά, Αςργρείογαπι ςοηΠ]!- 
πὶ, 404 ἔογπηαα ΠΕογαπιζεηλεγο γοβογγα ΠΟ 
διιάραῃτ, νογαπῃ (ὑπο ςα5 γεργαοίδηγεης ἃς 

ὉΠ αἰ αἰ ἃ (ε[5 παθοηζες,, [τὰ ἐπί πιτπα- 
“ΨΟΠΟΓΑΌΙο5. νἱἀευιηῖαγ, Δὰ δὰ 

οἢ5 ΔΡΟΙ]ΟΠΐτ5, ἐπαρήσαπι, ἱπαμῖς, οΠο- 
τΐπο5, εχ Αι οριπι Αεργρεογαπησις (ἀρ ὶ- 
τὴ σἰαρεην περι: . {ἴ γεπεγαῦ!ποῦ νο- 
δῖ5, δὲ αὐ 205 τεργαθίξηϊαηος ἀρίι5 παρ 
εξ ν] ἀφίει διε ςαηῖ5, ἀθτ ΤΟΪ5. αὰς Πίγοις : 
ἃ Εη] χὰ ρίοητο αςεϊρίο ἸπΠείρείοπο. Αἴ 

ΓΔ ΟΠ 5.) 601 (οΥΓοσῖ5 αι αιδοίο 
ΓΟ5 ΘηΪπη, ὅς (Δογ]οροβ,δζ Ὀ]αΙρ ἢ οπιο- 

ταπα, τυγθαπὶ ςΟπιοΠΊΠΟΓΕ γεγο Ππλ]]ς οἰ ππᾶ- δἰ5γ απαπα εἰπιεγα ἰΔογαβ οἰ πο! ἱπιαρῖπε8. 
Οἱοά {᾿ νεζὸ Ὡν εἰ πιαρὶς., ηποά ἰ 
Π||5 πιθηϑ σοπτοπηρίαταγ 5 πιδρὶα σοτίς νοποῦᾶ 
ὍΠῚς ἔπταγα οἴοε Πυοοσγιπι 'η Αθργρίο ςοπαϊτῖο, 
{πυ]ππὶ ρίαπο εογιιπι ροπογοεαῦ Ππλυ]α γι, 
(ξἀ αἱῖο πιοάο, ὅς αἰϊψιιδηζο τπαΐοτο [ἀρ εητία, 
δὰ ἀτοαηῖα αιαάδπι τατίοπε (ἢ εοϊορίαπι νοϑ τγᾶ- 

᾿ἐαγεεῖς. "Ασα δε εηὶπι τοπηρία ςομτιοτς 1115, 
δι αἰτατία χιαᾶς Ππε ετίσεπάα ἀοςεγε, πᾶς (Δςτ- 
Ποῖα ΠΠ|ς οἤξεγεπάα ἴτεπι, πὰς πιϊπιιβ., ααοιις 
τεπίρογςα, ὃς φπατηά τι, ἀδι: ψειθῖς δα ες [0- 
Ἰεππίθιια, 4ιο τίτο: πα Πτιππ ἀπε πὶ ̓πξογγε {πὰς 
Ἰασγιπη, [δὰ ΤΠ ϑογιπὶ οβῆρίος {Π|5 τεϊπααογο ἢ- 
ὉΪ βηροηάα5,] 4] τοπρία ἱπρτοάεγεηταγ, ΑἸΙ- 
αὐ οπίπη πιςηϑ ἰρίὰ ἀς!ποας, ἄζιοπιηὶ ορίῇ- 
“απ άγίς πη 115 τρργαθίςπίαι. ΝΒ διιζο πη 0115 

τ ἀκ νος] 5 ἃς νὲ πιοηεὶ ρα ]ουῖ ΠΠπεγεηζογ δάο- 
᾿ταϊῇϊο. Τυιπι ΤἬείροοη, Βαϊτ, παῖς, δοογαζος 
αυάδιῃ, ΝΣ τὸ τωι ἴξπεχ, φοααξςηος ἴο- 
μι.) αὶ σάποπη, δηίογοηηαας ἃς ΡΙαταηιΠ 
Ὅεος ριζαθαι, δὲ ἱπγαπηεηῖο ςοΐεθατ. Μι- 
τἰμηθ νέο [ο]ϊάιι5.. τείροπάϊε ΑΡοΪοπίμ5: 
ἴξ4 ἀιώπας ἃς ὕετε ἴὰρίοπς: ἰαγαθαῖ εηἰπὶ ροῖ 
1Π,, ποη τὰ πα μιὰ ΠΊ Ὥξος, (δὰ πς Ῥεῦ Ὅθος 

᾽ 

Τυγαγοῦ, ἀρεχειαι 
ὝΚΥΝ ΓῪ 

- 

Ῥαϊηϊι5 ἀκ: λλαξε, τὸ δόξαν τῷ ἀρϑάρτι δῖ δὲ δμοιώ- 
μάτι εἰκόνος φϑωρτᾷ ἀνϑρώπε καί πετεινῶν γ και τετ αποθὼν 

χὰ ἑρπετῶν. Ἀοπη. 1,23. ΝΥ χ᾽ ἡρ 
τ ὦ ἄγϑρωποι ] ἱπυιεπεταὲ, ΜοτοιΠις [ἢ αὐϊδυίααῆι ὦ 

γϑεοί, ϑ8εᾳ ἀοργαιαία {114 εἴ Ἰεξτῖο) τοταπιαις ἵεπίιπι ςοῦ- 
Τυπιρῖτ.ς τὰ πω δ᾿ τ » , 

14 Ἰφις} ἡμαϊῖς ἣν αὐἱδ., ραρμίςε Οἴσοῖυ ἀερίηχιῖ τ. 
ἵν ̓ δρ. 36. ἀς παῖ. Πβογίιπι. {4 [λοτυῖπὶ ΒαιΠῈ δηἰππὰὶ 
ξαπιηυὲ τἀρτγαο[επταῆτε » ποτίπι. Ὑ1ἀε Ἄς ἘχροῦμΜεπῇ 
ας, 39. Ηίΐπς πιδηῆο 80 εα δἰϊς ἀεποηιίηδία ζρὲ {ῆ- 
μὲν. Δριογέρὶ, ΠΡ αὐτεπι Ὀταεθογιῆι ἀϑήνη- 
τὰ Π:, Αοργριίοτιπι Ἰπριια δΙολ, ῬΊυτδτ ΒΟ ἀς Π. ὅς Ὀἢὲ, 
ἃς Ῥιαϊοηΐ ἱπ Τίπιλεο ἀἰΐετις ἐἀάεῆι εἴπ Αϑήνη ΕΠ αἴῆι- 
ἠπδτατ, Ἐστῖς ἱρίιπι ποπιεπ αιοηις ρίάθοιῆι εχ Αερὺ- 
Ῥιο οἵξ ἐοτπιαϊππὶ, δεὰ δὰ ἀὲ ἕο αἰΐδί ποβ,. 

Ἰς τράγος 1. ποζ5 ἀρὰ Αεργρτίοβ ΟΗἰγεμς Μεραρί, 
Ῥληῖς [γπιδοίαπι, Αὐτοῦς ομΐπι Τιοίαπο ῬΑ» ἀριιὰ Αἐ- 
δγρῖϊος ϑοὶς ὅλος τρώγος Ὁ]. ἀς (ΔοτΊΈ, Ἠίης Οταέ- 
οἷς ῬΙ ἴϊο εογμμς, δά4ςε Ρίρηοζ. ἰ. ς, Εν 

16. εἰ δὲ φεμνότερα τ. ὑπον.] ἀϊχεταὲ Πιρξᾳᾷ Ὑδπείρεϊοη, 
Ὧραι {{π5 Δ μεος ΠΡ ἘΣ τε εἴτε ἔοτπιαβ., υιᾶ]ες 
Βοτιπὶ Δι) Πγ  τυῖῖπὶ., (ἡ (γγηδοίϊτε τίς τὼ σεμνότερῳ » ἴῃ [115 
4υᾶς ἤηι, τερτβείοπιατι, Ηος τἀρεῖρὶς ΑΡοΙ σηπίας : ἂς ἢς 

δα... τὲς μος 

Ναπι ϑαϊτὶ--᾿ 

ΤΥΑΛΝΕΝΒΙ15, 257 

τι Αἰγυπήων , καὶ τὸ μὴ ϑρασύνεσϑωι ἐς τὰ 

τῶν ϑεῶν εἴδη, ξυμίξολικοὼὼ δὲ ἀυτοὶ ποιέῖσιδιαι, 
: μι ᾿ καὶ ὑπογούμενω» καὶ γορ ἂν καὶ σεμνότερα ὥ- 

, ῳ ἢ “3 “Ὁ, 
τῶ φαίνοιτο. χελούθθαν δ Απολλώνιος , ὦ ἀγ-. 

᾿ ἤν εὐ ρη δίνω ἢ γγς 
'ϑρωποι; ἔφη ̓ . Μεγώλω ὑμῖν ὠπολέλωυτοι τῆς 

Αἰγυπηίων τε καὶ Αἰϑιόπων σοφίας; εἰ σεμινό.. 

τερον ὑμῶν καὶ ϑεοειδέφερον κύων δόξει, καὶ 1- 
6, 14 Ν υ Ἵ εν ες "»" Ν ἌΡ . 
δ᾿. καὶ τρῶγος "" ταυτῷ γὰρ Θεσπεσίωνος 

εἰκέω τῷ σοῷξ. σεμνὸν δὲ δὴ ἢ ἔμφοξον τί ἂν 
᾿ χὰ . . μὰ ἡγῶν.ς 
τξτοις; τὸς γὰρ ἐπιόρκες , καὶ τὲς ἱεροσύλως, 

Ν Ὰ Υ ὔ μ τς - -“ 
καὶ τὰ βωμολόχω εὔνη κατο φρονεῖν. τῶν τοι- 

ΔΎ ΔΉΝ Χ ἘΚΗΝ 
ὅτων ἱερῶν εἰκος μώλλον » ἢ δεδιέναι ὠυταί. εἰ δὲ 

Ὑ ἀ} -» ς ͵ ἢ -“ ν 
σεμνότερω ταῦτω ὑπονοεμενα, "΄, πολλῷ σεὲμνό-. 

ἊΝ ἡ ΠΥ τ. ᾽ ᾽ 
τέρον δὲν ἔπιρωτῆον " οἱ θεοὶ κωτ᾽ Αἰγυπῆον . εἰ μὴ 
γεν, ωνὰμΜ ΜΙᾺ - 
ἵδρουτό τι ἰυτῶν ἀγάλμώ ,᾽ ἀλλ᾽ ἕτερον τρόπον; 

σοζφώτε ὃν τι καὶ ἀποῤῥητότερον τῇ ϑεολονγί: : γ, τ' Λι δ ΠΣ ἘΚ ἐμ εβωρεθ ὁ μετ λυ τ 
»“ εἰ »-Ὕ ὕ 

κεχρῆσιθνε ἡ. ἥν γάρ πξ νεῶς μεν οἰυτοῖς ἐξοι-. 
ΕἾ Ν ΝΥΝ δ 

κοδομῆσωι, καὶ βωμεὶς ὁρίζειν, καὶ ἃ χρῇ ϑύειν 
ΝᾺ δὲ Ν ᾿ ν ψ ἈΝ ὦ τῷ Ν 

καὶ ἃ μή χρή» καὶ ὁπηνίκω καὶ ἐφ᾽ ὅσον, καὶ 
ψ ,ὔ ΣΝ -“ “.ν 
οντι λεγοντάς ἡ δρῶντας" ἀγώλμω, δὲ μὴ ἐσφέ- 

, τ᾽ χὰ δι ΠΥ “ 9. »" ΄ Ψ' 

ρεῖν "ν Φλλὼ τῷ εἰδὴ τῶν «Σεῶν κατωλείπειν τοὺς 
ἘΚ, νς "“ “ 

τοῦ ἱερῶ ἐσφοιτῶσιν πὶ αἰναγρείζει γάρ τι ἡ 
͵ τ 18 »"Ἢ΄ ν᾽ 

γνώμη" » καὶ ἀνώτυπξται» δημιεργίας χρεῖτῇον. 
εν νὰ 5 ͵ Ν ν πὰ; 

ὑμεῖς δὲ ὠφηρησιϑε τὰς ϑεὲς καὶ τὸ ὁρῶσϑαι 
-“ Ν ων. » 

κωλῶς .» ζῶν τὸ ὑπονοεῖσιϑαι. πρὸς ταῦτα ὃ Θε- 
γῆ αν ἢ ᾿.Ὦ . ἌδΝ 

σπεσίων; ἐγένετο τι» ἔφη; Σωκρατής;, Αϑηνάϊος, 
τὰ ἐν -ν , ἀν ν 

εἰνόητος, ὡς περ ἡμεῖς, γέρων , ὃς τὸν κύγα. καὶ 
ν “- 5" τὰ ὍΝ ἌΝ χα εὐ, 

τὴν χῆνω » καὶ τήν τάνον » ϑεὲς τε ἡγεῖτο, 
Ν᾿, ϑίωδος “" 4 -“ 
κάι ὥμνυ" ἐκ ὠνόητος, εἶπεν, ἀλλὸ ϑεῖος, παὶ 

ἂἷ ἘΝ} 
ἈΝ} τ ἐκβάντας Ἃ » γ΄ ς 
ἀτεχνῶς συφὸς" ὠμνυ γάρ ταῦτα, ἐχ᾿ ὡς ες» 
ἈΝ τον χὰ ὴ αὐ μι οι ᾿ ἰλλ᾽ ἵνα μὴ ϑεθς ὠμνυ ἢ 
ἢ 

τε ϊτιῖ5 οππὶ Π 115. αϑξιπι ἔγὶ Ῥαταῖ, ἢ Πυ]]Δς Ρεπίτις ἐοτεπὶ 
᾿ἠπιαρίπεβ ΠΟΠΗ οἰ απο, Γεὰ ἴο]ς το πΊρ 5 ὃς τὶς πιθης δὰ 
ὈΟΠτοπΙρ τί οπεπὶ ἀϊπῖπας πατιγαξ Ἔχ οἰ τθττ, 

17 σεμνότερον ἂν ἔπραττον ] γε εὖ πρώτ] εἰν ἀυοά ἴῃ ἔγοὴ- 

τ ἐρβο άτιπι ἐπι] ΐατε.» ἢ Β.]. σεμνότερον πράτειν ἢ, ἐν 
εξ νεὶ θίθεγε ἴμ ον είοθε ῥόπογ δι ὑιαρὶσ, Ὁ Ν 

8 χεχεῆσϑε] νυ !ραῖὶ κεχρῆσϑαι. Ῥεβείαῖε ΠΌΡῚ5 τοἂ, 
νυδίη. ἅυϊ Βὰδεῖατ ἐχεῆσϑε. ἡπτ ων 

19. ἄγαλμα δὲ μὴ ἐσφέξειν 1 ἢς πιά ἴδηίοτε οχ ῬοΠΕ]- 

ὑἀπὶ [ὰρίθπείθιις : ὃς ἱπτορτας Ἐἰίαπιὶ πλτίοπες, Ῥογίλς ἵηρτί- 
ποῖ ϑητϑυΐογες ὅς Αερυρηΐ), νῖ εἰξ ἀριιὰ Ὀΐοδ. 1ιχοτ, 
Ῥγοοεία. νϑϊ νῖάε ποῖαι Μμεπᾶβίο : ̓ρι αυθᾳιις Ἀοπηδηῖ 
᾿“ξεϊπροτῖδιις Μαπιδς, γε εξ ἀριιὰ Ρ᾽ ιξατοῆ, ἐπ νἶτα εἴας, ἴῃ 
γι ὑμῖν Ἰγπιδοιὶς εἴξ Φεῖ ἡμαριμελ 12 ππμμῖο πορ εἰ 

. εἰγεμρη εγξράαηα, ὁἢ ἌΝ Ὁ 
0 κατάλείπειν τοῖς ταὶ ἱερὼ ἐσῷοιτῶσι 1 κἀπὸ 

»εννηίδίογε αρῖπιο Βηρεπάα οὐϊαϊς ργὸ αι βίετο 

ἴτα ἔοτε ρυτᾶτ, ντ ηυϊιΐς {δ᾽ ςοποίρίας Ποῖ, 
ἄμε πιᾶχίπιε Πδὶ Πὲ νεπεγαδ!!. ὃ 

21 ᾿ γνώμη ἢ} πιὶς νόησις» ΓΠΡ 

αἤσϑαι Ἰίοοῖ τῶν ϑεῶν. νἱά. ΡΙατα γον 
22 ἵγῶ μὴ ϑεὲς ὥμνο  ΜἽ 8. ΠΣ 

τίς ἰμταπιξητίς ἀυτεπὶ τες ποτι Πῆπια ἐν 
ΚΚκ 

᾿ τ τ νΨ Ν 
εὐπεν, :.Ἐς 

π.- 
ἃ γνώ. Ὠςϑοςτα- 
Ὀίορεης Σιλετγεῖὸ δὲ 

Μετα- 

" 

, μὸν 
γίςως ἐξετάζειν τοὶ ἡμέτερα. σοζρὸν γὼρ, εἴ' πέρ 



ΠΡ Αν μὲν ἐγὼ, τρϑύμω 

" 

υῥε τεῦ τὸν ἃ ᾿Απολλῶώνιον ΠΝ 

"ς᾽ ὑ νὴ εἰ εκ δῥνω οἱ λΛώκε- 

ὙΒΕΙΝ ἰυτοὶ μὰ 

ἡ  ὐδεέμοι τὲς δὲ, οἰκέ ̓ 

ἐ νοι, τε 

ὑκξντως» τί 3 Ἐ 

Γ ὯΝ φη, ἐμγάζονται; ὀκέτ' ἀποκτείνασιν, εἶπεν» οἷς 

ξυνόχώρι ποτὲ δλυμῶργος, ἀλλ᾽ ἡ ἀυτὴ ἡ καὶ ἐ ἐπ᾽ 

τ΄ ῥρείγεις μάςιξ. ἡ δὲ Ἑλλὰς Ϊ“ὧρ ἐφ᾽. περὶ ὦυ- 

“Τῶν γιγνώσκει ; ἢ θοήνμνς ἡ εἶπεν 3 ὥσπερ ἐς τὰ 

γακίγϑιω “, κοὴ τοὺς τυμνοπαιδίας ; ᾿ϑεασόμε. 

νοι ξυν ἡδονῇ τε Καὶ δομῇ πάσῃ. εἶτ᾽ ἐκ αἰσχύ- 

γοντιν ἔφη: οἱ χρη Ἑλληνες; ἐς τεὺς οἰ γαμμῃ “πο- 

τε ηραμνάννν ὁρῶντες, μαφιγεμένες ἐς τὸ κοι- 

γὸν; ἢ ἢ ἀὠρχθέντες τα μῆμοὶ » οἱ μαςφὶνδν- 

τῶν δημισίᾳ: σι δὲ πῶς καὶ διορϑώσω ταῦτα; 

φασὶ γάρ σε καὶ λανοεδαϊιμμονίων ἐπιμεληθῆ- 

᾿ ναῖ. ὦ γεν εἶπε. δυνωτὸν ἥν διρρθῶσϑαι, ξυνεδε- 

ς δ ἐκεῖνοι. ἔρωῆιον. 

ἐλευϑερώτατοι" μὲν γὰρ τῶν ΤΉΝ εἰσὶ, μόνοι 

δ᾽ ὑπήκοοι τῷ ἐν, ξυμδωλεύοντερ" . τὸ δὲ τῶν μα- 

τς ξίγων ἔϑος τῇ Αρτέμιδι τῇ ὠπὸ Σκυϑῶν" δρᾶ. 

τάμν χρησμῶν Φασιν ἐξηγθμένων ταῦτῶ. ϑεοῖς 

δ ἀἰντινομοϑετεῖν. προ" οἴμας. κα σοφες  ώ 

᾿Απολλῶνιε; ἔφη: τες τῶν Ἑλλήνων ϑεες ἐϊ ἐἰρηκοὶς» 

εἰ μαςφίγων ἐγίγνοντο ξύμίβελοι τοῖς τὴν ἐλευϑε- 

ρίαν σκϑσιν. ὁ μασίγεμ. εἶπεν» ὠλλὰ τῇ αἵ- 

μώτι " ἀνθρώπων τὸν βωμὸν ῥωΐνειν. ἐπειδὴ καὶ 
νὰ; 

ἄψὦν ̓ 

ΤῊΝ πἰθλείο ̓ Αἀ ταεϊομοπὶ νεσῸ φοταπη, Πῖο: ἈἸ]εραταῆι, Ρετ- 
τιποῖ, υοὰ δυϊάα5 γος, χῆνα; ὀμνύνω ἃς ἨεΙγςΒίως νος. Ρα- 
δαμάνθιος ὅρκος» ἀζοις, Θταυίοτ ἀυτοῦ ΡΟΓΡΗΥ ΤΙ 5. Π6. 1Π|, 
ἄε ἀρθίπεητία δ. 16. βατγαπῖ, ἈΠ ΔΑπιδητῃυπι Ιεσεπιὶ τ }1{- 
“4ε, νι ἡρς δηΐεγε πὶ. Αἰίαψας εἴτις Βεποτῖς ἱπγαπιξητα βεγεηῖν 

ὑπὲρ τῷ μὴ τὲς ϑεὲς ἐπὶ πᾶσιν ὀνομίξειν. Αἀάϊΐταμε ἀϊίετ- 
τε βοτρανημν ἈΝΑθεπίβηια! ξπηϊτατίοπε πος ες 850- 
ὉΙδίεΠΙ. 

ΐἷ ΟΑΡ, ΧΧ, Ἃ τὸς ἐξ ἀνθρώπων ΔῊΝ ζδουτις ἤππι ἱπ 
“νεγῆοης ἐχρ! σατοπεπὶ [ἐβο!ἰαῆαε «οὐ. Ῥαϊατίηὶ, ἃς Αοεῖ- 
ἀνὰ ἐν ἀϊέταπι 14 Ἐπ ΡΝ, πάσας κατ᾿ ἀνθρώπων 
πλήν 

2 ἀυτοὶ ΚΕΝ ἐλεύθεροί ̓ δις.  Βάος αὐ! Αρο]ϊοηῖις γύ 
Τηλρίς5 πύτοίητ Τπμείρείοπ, πὶ Ὁ ἈΠῸ: πιλχίπις βἷο- 
ΤΑ ΠτΕΠῚ ἤφσΓ15 ΤᾺ ΠΊΕ, ̓ ἀμος μἱ]} ς νι]ρ {ι ΡΙ ὙἸ οῖτιτη; {ε- 
{ε ιδαήττεγθ, Ηΐης νούα μάλιρα ἐλ ἐγὴ 
Ἴο Ῥοῇ ἐλευθερώταφοι ἀϊσαπία : παπε γὲ Ρίυτα 
ὃο ἐν Λακεδαίμονι τὸ ὁ ἐλεύθερον μάλιφα ἐδλεύι 

ογάῖες ἴῃ Ατοβίάαπιο, 1 11 ἐϊῥεγηαε) 
᾿αδαηὶ, ὡς δηδὲ, τὰς τῶν ἐΕΠ αν, τὴ, 6 

2 ξυνίωσιν 1. ἸΆ]ς. ε εὐϊεῖ ξυνιῶσι. 
4 γακύνθια 7. ε {ΠῚ 

δλαουϊίο, ὍΘΕΝ λη ἱπεῖαι 
ἤυς Οζαος, ΠΥ τοΣ " 

Ρ  ἐ λγὰ δ, 

ξ: Τυμνοατοδύας ἐπ ε δαϊτίοπες διε ΠΆΡΙΝ Ὑγυμνοπα- 
δίας. ἘΕΙ μος! Ποπῖν Β δρυὰ: Τζοπρ5 απο ομπὶ, ϊια- 

ἐν δ) 
, ἴῃ ο Ἰλοῖᾶ. οπιηΐα» ἐΠ Ὄ 

σΕδαπίατ, ἀὲ ὉΠ Ρίμτα 

ΕΣ ΑΕ δ ΠΕ δ ἵν. Ψ 

᾿ τἰοηίδι] Ροταβεδν 

ΤΑΙ: ς. 20. 

᾿ ᾿ ἽΠΤΕΙ τοραυῖς Ἄροϊ!ο- 
αἴσπι ἄς ἘΣ Σ, τὰν τον 1 ΡΕΡΙΪςς 
Αἰ ὐξιηνανθοΝ γα δεῖριι5 ουυνῆβ ταγ ᾿Ἰτπο, 

ὌΝΗ͂Ν πὲ ὃ ἀμληνα ̓ 
86ΓᾺ 15 ̓ ΘΊ ΓΙ ΔεΙπαμιεητδει5 Πα. Ἰπαα! 
αἴδηει ὁ ΝΟΠ διΠρ] 15 ἤτω ἱπτόγῇς ΕΠ 
γλὴ ἐντὶ τὐδεὰ πςείηε 
{δὰ εαᾶι ἐπὶ ἰρίος 
Το. πα 
ἐσἠουείιην: 

Ηγεϊπηηία, αἱ 
ὙΟΙμρίαίς. ΓΞ Ἱ 
ΠΕ νΘΓΟ ΠοαῚ ΒΡ ΓΕ 
ες ἄτᾶδοος, Υἱ ἀεπῖι 

ἐγ θος οἸϊπὶ ἔσπποτο," ὉΠΙςς Ἰοτῖθ. 
Ποη Ῥιάοε ΠΝ ̓ππρο πο ΟΌΠΟΣ Χίος. Ε ἐσ: 
ται 4] ρα ρος βαρτίς ὀλοδαπεαγ ἢ Τανο- 
το δὰ, τ]ὰ ἤοπ, επιέπαα 4Π|} ἀϊςεῖι Ἵ ηἰπὶ ἐξ 
Τ1,λεξάδοπιοηίογηπι ογαπη, δας 
Ουοαίαις, ἱπαιίεθαῦ ΑἹ Ῥο ]οπίμο, , 6 
ξαϊενει Θπηοηααταπαιν ἀρ μἰπεηεοῖν, δος ἃ ἀϊ 
εᾶς στηξς [ππε ἐχεσα., 'ϑαηξι ἐηϊηι 

Ὧπι ΠΠδεΥτί πη, πες 811] ρα 
ἐἰΠ φαΐ δεπς ςοπί αἱ ποτ, ΕΪΩβτφαι ς 
ἀοπαϊ πτοϑ ἴῃ βογτηίςας ΤῬῖλπας Βοῖοι πῇ ΟΌ- 
(ἔππιαταγ,, ογαοιυϊῖς., νὰ αἴαπι, [τὰ ρυδοςιρίςπ-, 
εἴδις, ΒΕ δ. δθτομα αἀπογίας ὝΥΕΝ, ΛΗΘ 
τοῦ εἴ, νὲ ἐδῸ ἐπηδομθομε οἱ Τατμε- 
[ρείοι, απι Ὦρ ἰφηζες, ἐπα] τ7) 9 ΑΡ ΟΠ] οὶ, ἢ 
Ὅἴδθςο πε ΈΤῸ Ὧ ἈΝ ἐ νῖ ΩΝ 
ἀδειως αο ς ερμιρεμεβεἾ ΝΥΝ 
᾿ΠμάϊοΠιππι. Νοπ νὲ βορτῆς, ςἀεγοηειτ τος 
φροπάεε,, [ϑιυτογος ἔμιογο,] (Σά ντ υπιᾶηο Ὦπ- 
πες ἜΤ αγᾶς, ἡιρηίδη! ὅς Δρά 

Ὧ ἥν 

ΤΡ ΡΥ 

Ὁ νυληειι ἴπ οήόβια, γειιείοᾶς. 
ΟῃεΠῚ ἱπ ΠΊΔΓΡ. ἴϑπι ϑθθιαιλενι Μοὶ]. πε νεν. 
ἀρῆϑι ᾿ ' ἄγε: ΝΑ ἀ ΠῚ 

ἀὐῤγξααι Τῆς ἀεὶ 
72 ἰαλυ να φὰ ἰμ 

4 8Π| μόνοι; {εἰ 

ἰρέύψνν τοί Π εἰ, (ἃ τε σηῖς τα πεμΠῚ ἄτα 
Ἰερίϑ. ἅ8πο οᾶπε ἱπιροτὶ ΠῚ» εἰφις ἀάεο ράγεδηῦ οι, 41 
οἰαχία, Ἀξίοπεπι ἢ. Ἔ Ἐἐπὲ ἴῃ Ππεάίαπι ςΟὨ[ΙΪατ, ΟΝ 

πὸ Σκυϑῶν 1 ΡΙυτα εἈπὶ ἴῃ ἐέπι ς0116- 
τ τ. [0.1], Ρ. 89. Μαίγενη (επί 

τι: δὰ ϑ12Π| Τηεδ. ὙΠ. ν. 434: ἀρῴς 
ϑογτβία αἀδιιόταπι ἃ Αἴ 

Πὰν ἀλλὰ τῷ ἀμ. Ἴ πεπιρε ογάσυϊαπι ῥτοῦς 4- 
ἔσπτον ΠΡ. ΠῚ.ς,, 16. Ρτορε Βη. Ῥταςςε- 

Ἐξο τῷ βωμῷ αἰμάώσςειν 5 απο ἔλξεμπι ἄς τα 
᾿ο τς οδ]αείῖς, ἐδ ἢ (ρεδϊαπε μα ξῖα- 

Ὡρη ἴογ16 [0]6»)γιῖν [4.-: 
; οἴλεβο ᾿ Ἴγοῖ) ἐμ μη 

4}. θὲ ̓  ἡμεῖεν' β ἐρηρηόεγει ῬΕν ̓ ΤΩ (βῖμ ἐγῥεγῖθιΣ (0. 
ΩΣ γ48 (δ 12 ραιίοπελάνε »γομοζάγεη, Ετρο ποη εἰξ 
Ὁτάρι, οι ἴς Αρο!!οπῖι {4 ΟὙδεοοσι ΠῚ» Ἰοϊεπηΐ 
ἴλοτο ἢἤπε ογαάο ταῖς ἐν. ἼΩ δ ρένθο δες μάζῃ 
γασις ἱπιιθηζηπις 

ἐγ πο Ὰ Ἡδ δ 

ϑογ- 

τα "νι 4υϊ ψμΝ, 

«ει [ἔγπιοποηι. ῶ3Ρ. ΧΧ. 



ΠΝ ΨΙοθο. ἈΡΟΤΠΟΝΙΙ 

ΘΟΥΓΠα5 ἔς εἶς Βοποῦ μαδείαγ, [ςδάδε- 
πο η!} ἰρίεαγ (Δογ σία αιοά ἀδργεσαγί ποη 
Ροίεης οΠΠἀ6 ἱπτεγργεῖατι, δα το]εγαηζῖας ςογ- 
ταῖηθη ἀοςοάπηε, ἴῃ 480 ὧς πιοστείη ᾿ἰἐεαΐ 
εὐἰτατο ἃς (λπρτίης ἤϊο Πδας Πταγο. Οαγς 
Ἰσιτυγϊπαυίοραξ [ΤΠ Πείρεἤοη.] ρεγερτῖπος [0)1- 

πᾶ ΠΟΠ ἱπηπιοίαηξ, {ἴτας ἔλσογε αμοηάαπη 
᾿ 5 γΠΠ|5 Ππῖς (ὩΠοίταπι ὁ Οποηίαίη, τείροηα!ε 

[ΔΡο]οηίις,1 Οταεοογιπι πειπϊπὶ ρίαςθε [51ν- 
ῬΑΓΟΓΙΙΠῚ ΠΊΟΓΟ5 γΟ ΠΟ ΠΊΦΠΓΟΓ ἱπηϊτατ. Αταυΐ, 

ἴῃ . ἴπι αἰ ΕΠΙς., ταΐπιις ἱπίπυπτιατὶ νἱ ἀογοπτιρ νπΠῚ 
ἀτιτ ἀπος τ ΠπΟΙΔηΓΕ5., 4 αὶ ἀπε Γ[Π5 ΟΠΊΠ 68 
Ἰεσα ἐς ρεγορυίηῖς οχρε ]οηἀ 15 νεοητεθ. (σαπο- 

᾿ς 8Π|ι5, παυΐεας [ΑΡΟΙΘηΐπι5,] οἱ ἘΒείροιοι, 
᾿ τΆχογο Πγσαγρατη. Οροτίες Θηΐπὶ ππθῆγο πη 

᾿ αἤξααϊ νἱτῖ, ὅς αιιοά ποραζα ρϑγερτίμϊ5 ΠΟ 
πο πος ἱπτοπάοτίε, νε Ποπχίπιιπι ππογοίς γθβα- 

᾿ φογεητ (Ὀεϊοτατοπη, (δ ντ ΠΊΟγα5 εἴΐεπι ἱπίο- 
ΒΤῚ Πηαρ 5. ΠΕΪῚς ἢ νγθε ϑρατγαπα βεγερυηῖ5 

νοηἀπεῖδιισ, ἘβῸ δαζοπι, ἐχείρίοραε [ΓΗοίρε-. 
ἔου!,} δραγείατας τιιπη ἀσπηπη ψΊγΟΒ ογάοΓαΠῚ, 
4τιαἴος ν!ἀεγῖ σαρίμπε, {ἰ, ετίαι ἱπέου ρογορτί- 
πὸ ἀδροητζες, ἃ ραῖγ 8 ἡση ἀεί ςογοης [τπὸ- 
τῖθι5.] Νίεαιε βηΐπὶ πος ταπίατη αι οἀ ἀίδη- 
ΠΡῈ5 [1|5,] νεγαπη ἅς ἐο ιοα ργαοίθητθε8 

 ΠΙΔΕπ1]7 {π| ἀερτγοϊιεπάαπτιν {πη|65., νἸΓΓΠ 9 
᾿Ἰδυάεπι ςοπιράγαζαπι Παρογα ραν εγαῖ, Αἵ 
ἸΡΗ͂ ρεγερυῖηοβ σππὶ ππαχί πιο Ἔχρο ]ξηΐος, ΠΊ0- 

ο ταβ τΔτΠΕη {π05 ΠοΥτρογαπς, ὅς αυΐθι5 πηαχί- 
πιε Ογδεοοσιπι ογαπξ ἰπίπηϊοὶ, Θογαπν (λξξα 
νη πε ἰπηιτατι, 65 οηΐπη πηαγίτίππᾶς, δὲ ἴπ- 
ἀξ Ἱπιρογαΐα ἡρξιρεία, ςΟΠΠ 5. Ατείθαπι ἴη- 
ἀοἰειη τπηδρὶ5 ἀοϊοπείδιι ἀεὈςπεαγ: ὧς 46 

Δ ὕ : ΕΣ 

..2 τὸν μετ ἀεθβς ἀγῶνα 1 (ΟἰΠΠςος «ἀο!οίςεπει! τὶς 
{ιρεγροῆτί ςοητεπάερδης οἷ Ρίμτγα ρΡοῆει νεγθεγὰ ΠιΠῖπε- 
το. Βωμονεῖκαι ᾿πά6 ἀϊδεῖ νίάς Ηγρίπ, δ. 261. αἄάε [λις 
τατίυπι δά ϑιατ! Ὑμπεραϊά. 1. ς. αἰϊοίαις Βεγπεττῖο δὰ ἐμπὶ 
Ἰοζιπι οὔ ατιιαῖοβ. ςοπέ. ἃς 168 ΠΙδ.Ὶ ΝΠ. βης, 

13 ἐδικαίεν ποτὲ οἱ Σκύϑαι 1 νἱἀς Τιιοίαπιιπι ἀς ἔλοτίῆς, 
ΤΟΙ. ρ.3:1. Ηογαϊ ἰητεγργοτπι δα 116.1, οὐ. 7. ὃς Μευτί, 
1.0. Ρ. 838. τ τ ὐρλδέτονον 

14. καρ μὴν φιλανϑρ. ] «ἀεὶ χρὴ μὲν χαι φιλ. Ροβοτίας χαὶ 
Ομ Μ53. δυτζοτίτατο. τῆρα ΤῊΝ 

τς ἕνα περ κρὶ δύο ϑύοντες 1 πδχιις ἃς (οπίις 1 εἴς, Αρο]- 
Ἰοδπις μαςφιγώσεως 1νἀσοπιιπὶ ΓΑ Οπεπὶ γε δὶ ἀοτᾶς εχ φίλαν. 
ϑρωπίᾳ οοτιιπι, 11 Ποπιΐπ ες. πιαόξατί πο! θητ. ̓ Ὑπείρεῆοπ' 
τείροπάεε ἢ φιλώνϑρωποι Ἀ460 [»ἀφοη 65, ΟἰιΓ ΟΠΊΠ65 ρεγέργὴς 
γος γτδε ρο!]ητ ὃ Πὸς επὶπὶ ἔμ ειμεπὶ πιαρσὶς φιαπὶ πιαόζατιο 
νηΐπ5 Ποπιϊπὶ5 Δι ἀποτιπι, ΟἸ ἐπὶ θ᾽φη86 Τλυγίσας Ρεγας 
επάᾶ, 5 ς ἡ 

ἕ τό Αυκέργε 1 4.1 [αἰ] θὲ ΠΠτις Τρία ξενηλωσίας Ειῖτ υτον, 
17 ἀμιξίας ] ἀνεπίμικτον δ κὺ να ήμεψα, το νὸ- 

φϑιοίερμιις [1. 11. ἐς Αρίοη. ἀταιια ἀἰππ οἶα ἐΠα Ρυταῖ ἃ 
1,αςεἀδοπιοπίϊς Βυΐις νἱεῖϊ οσμ!ρᾶπι ἀεξεπάδτς, ιοά, ἀδε- 
ἦρ' οὐἰᾶπι Ἐχργοδγατιιπὶ Εις ἃ σεπα Π 5 κηδιριναῆν, ἷ 
ς. 19. νἱάετδὲ ποταῖα, περὶ τες ξένας ἀπανϑρώπες ᾿ασοάδο- 
ἐλ ττν ἀἰοῖς διῖά4α5, αιοά ἐχριϊοας ἀμιξίας ὙΟΟΘΠῚ Με]. Ρο- 

- δῖαπην, ᾿ ὶ ν᾽ ἀοΨΝ γον Ὁ 

18 τῷ ὑγιαίνειν τὸς ἐπιτηδεύσεις Πα ὙΒεορηιας. ἴτας 
ἀἀσπαπι ἵν ἴτα Πγουγριπι ΠαταΠὲ αἷτ, ἵνα μη διὼ τῆς ΤΡ ΡΑ 
ἐπιμιξίας. οτος χαρὰ χεῖρον γένοιτο τὸ τῶν Λ 
γίων ἦϑοφ. ἌἌΟΑ, δ". ἐς γ, 

ι9 ἐγὼν τῷ ἀπόντων} ἢ8ες ὅς Ιεδξοπο ὃς ἀϊπίπδεῖο 
τοῦ νος εὐρ τάς ἥφυνηθνα βιοταν τ Ὁ εἀϊτῖς φοΥτιιρε  ΠΠπηα ; ἴτὰ δηίπι 1: αὶ γώρ τῶν ὠπόντω ἐλλοὶ χὴ ᾿ 

ν ΜΑΣ γον ὑ τ; ἀρχρηη] 
γῶν παρόντων ὁμοίες ὁρᾷσϑαι. ἔδει ὅν» οἶμαι» τὸς ἐρ. Ῥτὸ τῶν 

4υοάὰ οεἰὲ ἱπ εὐϊεῖ5) δὶ5 μι: ςοἀϊςῖς Ραἰφτίπὶ μτοτίτατε; 

ΝΑ 

ὙΨΥΑΝΈΝ 5.1. Ὁ, ἡ 220. 
᾿ Ν , ͵ὕ ᾿ ͵ὕ Ε " . ἐλ ᾿ ᾿ τ 

παρε Ξκυϑαὶς τότων ἠξιξντο, συφισάώμενοι δὲ 
ς δ ͵ Δ 9 “" ον δρᾶ ἀν ἣ ΄ 

οι Λωκεθαίμόονιοι τὸ φιπουροίτητο Τῆς ϑυσίας, 
ὐνλδχνς ὥδει, κἱ ἀόνς, ἀπε εν τ: ΠΝ 5 
ἐπὶ τὸν τῆς καρτερίως ἀἰγῶνω "ἠκξσιῦ ν ἀφ ἧς 

" Γ ΖΣ ΤΥ ΓΙΣ ἡ -» 
ἐςὶ μήτε ὠποϑγήσ Κεῖ. καὶ εἰποἰρχεσθαι τῇ ϑεῶ 
»“ “Σ᾽ - εἰ υὺν δον ξ ἶ »} τῷ σζῶν οἰυτῶν αἵματος. διωτί ὃν, ἔφη: τὲς ζε. 

γες καὶ καταϑύςσι τῇ Ἀρτέμιδι, κωϑ'ώπερ ἐδικωΐων 
ΤΙ “ “ 3 

ποτὲ οἱ Σκύθαι" ; ὅτι, οἶπεν, ἐδενὶ Ἑλλήγων 

πρὸς τρέπε βάρξαρα ἐξασκεῖν ἤϑη: καὶ μὴν 

"φΦιλανϑιρωπότεροι "5 ἐδόκεν ἂν, ἵνα πρὶ καὶ δύο 

Θύοντες" "ἢ ξενηλασίᾳ χρώμενοι ἐςπάντας. μὴ 

κωταπηωώμεθα.. εἶπεν, ὦ Θεσπεσίων, τῷ Λυκξρ- 

γε Ὁ χρὴ γαρ ξυνιένοιι τϑ εἰνδρὸς, καὶ ὅτι τὸ 

μὴ ἐνδιατρίξειν ἐῶν τες ξένες, ἐκ οἰμιξίως " ἐυ. 

τῷ νξν εἶχεν, ὠλλεὲ τῷ ὑγιαίνειν τες ἐπιτήηδεύ. 

σέις ἡ, μὴ ἐνομιλέντων τῇ Σπάρτῃ τῶν ἔξωϑεν. 

ἐγὼ δὲ ἄνδρως, ἐφ. Σπαρτιώτως ἡγώμην ὧν, 

οἷοι δοκεῖν ἰξιδσιν. εἰ, συνδὴροιτώμενοι τοῖς ἕέγοις, 

μὴ μεϑίτωινντο τῶν οἴκοι καὶ γῶρ τῷ ἀπόντων", 

ὠλλοὶ καὶ τῷ παρόντων ὁμοίως ἑρᾶσϑαι ἔδει, 

εἴμαι;, τὲς ἀρετὰς κτᾶσθαι. οἱ δὲ, καΐ τοι ξενη- 

λάσίαις χρώμενοι, διεφ,ϑέρησων τὰς ἐπιτηδεύ. 
σεῖς» καὶ οἷς μάλιςα τῶν Ἑλλήνων ἀπήγϑονηο, 

ἔφτοις ὅμίοιω πράτηειν ἔδοξαν. τὰ γὃν περὶ τὴν 

ϑάλωτ]αν "; καὶ αἱ μεταταῦτα ἐπιτάξεις τῶν 

φόρων πν Αὐρκώτερον “ἢ ἀυτοῖς ἐδωλεύϑη: καὶ 

Ροίετγίοτε ἴοςοὸ γιβίπας ετίαπι σοά. μαθεὶ τῷ παρόντων αὶ 
ἘἈπΊη 6 ΘΕΌ Πεπὶ 1π πιᾶγρίπε Μογεϊις φιοάαε δπποῖα- 
τότᾶτ, Αγ] ΠῚ ὃν σοαῖος ψεδίπατο ΡΥφδειητθ ὄχρὰπ- 
ΧΙΠΊι15,) Δτ] 16 ἴτα ΕἸ ΠΟ Ή Οὐ!επὶ Ῥγοις ἀδσες σοπ τι πιας. 
Ἐπὶ ἔβοι!ς ρβέει, οΥατοπ ἐπὶ 1τὰ ςοηἢ ιοπάλπι ἐΠε καὶ γάρ 
ἔδει » οἴμιαε» τοὺς ἀρετὰς κτῶσϑων τῷ ὁμοίες ὁράσϑωνι ὠπόντων 
(δῆτ. τῶν ξένων) ἀλλα Κρ τὸ ὁμοίας ὁρῶσϑωι παρόντων 
(πδίπε, ἀυτῶν. ) αι (ξηΠηπὶ πη αἴξ ἀμ Πι ἴπ γογβοπδ ὅθ 
ἀϊπγιδ τοῦ ογατίοπὶς ἔζορο ὃς σοητοχίη! σοπιεπί οητ Πα 
πὐὰπι, Ψοσεπι ὁμοίως ἀιιτεπη γοβοτο 46 Γιαςοδαρηιοηΐος, 
405. (1 (γριέίος οὔτε ἀοθογε ἀΐοῖτ ετίαπι ἱπτοτ ρετερηίποςν 

, δ εἰξ οοπῆδηζες, πιοτίδιις δητιι5.), ὃς γε Ἀοιηϑην 410. 
4118 οι Πτιγ, (ἔγμρεν οο 2ερ». δὶς ρῃγαῇ ραῇπηι δἰ δὶ νεῖ- 
τος ποίϊογ: νὰ ρᾷυ]ο ροι ς. 35, νδί δἰοῖς ΑροΙ]οπίιπι ἐ- 
δαμῷ ἐλλείπειν τὸ μὴ ἐχ ὅμοιον φαίνεσθαι ὃς πιοχ 1δ14, ἀ{8Π- 
[1 αἷτν, τὸ εἰξινεῖ; τὸν σοῷον ἑαυτῷ ὅμοιον, 5ἰς Α ΣΟ] οηΐμς 

ἴῃ Αροϊορία 116. ὙΠ, ς. 7. {εξ 3. ἵπεοῦ ῥεγερνρος [πᾶοβ 

Οαιςαῆος ὅς Ηγρῥαμῖ ἀςςοίαϑ ἑαυτῷ ὅμοιον [ὃ πορευϑήχον. 
Ἴδςεο δ[ϊ4 ἱπβηϊτα. ἃ 

τ΄ 20 τὰ γῶν π᾿ τὴν ϑέλατῆαν 1 πεπιρα ΠΌΠ}ἃ ἀητίαυϊοτδις 
τε ροτίδιις ἀρὰ 1. σελ ΠΙΟΠΙΟ5 ΓΟΥΙΠΠῚ ΠΙΑΓ ΓΙ ΠῚΔΓΙ ΠῚ οὰς 
ταν δὰ αιᾶ5 ᾿ἀφυεςάτες ΠῚ ἀϊοϊετοάοτ, 8ις, 1. ΣῚ. σπᾷ 
Ῥίαγα οδίδγιιδητοπι Οτγαρίμπι ἐς τερ, Τα σε αθπι, 16. 1, ς, 

3 πον χὰ ΜΆ, 
γι ἐπιτάξεις τῶν φόρων } τὴδυιτα φιιοαιιδ. ἈΠ τ ξιι ὃς νει. 

δἰιρα!ία πυ}14 ρερεπαπς νεὶ. οἶνοϑ 6] (σοῖος Γι ϑεπιο- 
πίογιπι» ΡῈΓ ἀπιρρεβ. φιαίίαπι, οηξέγας Οταρίι5 "6. 

8 ατί Ἰόςιὶς 40: εἶτ. ς, 1. Ρ. 372. δ τ76. ηοά ἘΠῚ το 
Θεῦν εἰ Ῥτδϑῖογπι 5, ῬΚὴ 

2: Ατ]ικώτερον } Ὠ8ΠῚ ρυά Α Ἵ ΕΝ. Άι- 

Ἔγᾶς ἱπιρ δγίμιπῈ 7). ὙΓ ΠΟΙΕΠῚ » ὅζ νὰ δ᾽ ΠΙ͂ΔῈπὶ ἱπιρε- 
ταῖα γ) {ιὰς Ατἰξιάες τῇ οτάϊπεην τεάοβς πάγγαξηγ ραι! ὃ 
ἰηξεχίης 04. 21- 

ΚΚ 2 ὑπὲῤ 



Εν ΗΟ ΑΕ Ν ΤᾺ 

“ΝῺ: πρὸς Αϑηναίες ὁ ᾧοντο ὠυ- 

ΐ ταῦτ᾽ ἐρ τ τὸ καὶ αὶ εἰυτοὶ δρῶν καξεση- 

οὶ μὲ πολέμια τι 
ι ᾿λλὴκς ΝΥ 

ἐ ιτηδεύειν ἔδοξεν, ἡῆάμρρι καὶ 

ἐς Αϑηναίως γυοῶντες 

. 

εἰυτὸ ε τὸ τὴν ἐκ Ταύρων τε κοὶ Σκυθῶν ἐ ἐσώ- 

γέσϑς δείρρα, ξένα ἡ ἦν, γομιζέντων. εἰ δὲ ΧρΊ- 

σμῶν τοῦτα» τί ἔδει μας σιγοὸς: τί ΐ δὲ ἀαρτδρίαν 

ἀἰβουσιδαδι πλάτιεσϑαι: ἀρηρδμονεμον μὲ 

ϑανάτε ἐομῦθη ἐκεῖνο ἥν » οἱ ἡμοι: Σπαρτιώτην ἔπε 

φηξον αὶ ἑκόντω ἐπὶ τῷ βωμβ ϑύεσϑιαι. τετὶ γοὶρ» 
,ὔ Ν, Ν λ 

τὴν μὲν Σπάρτην ἐυψυχοτέρες ἐδείκνυε, τὴν δὲ 

Ἑλλάϑω ὠπῆγε- τῷ μὴ ἐς ἀντίπωλα "ἀυτοὶς ὡν-- 

τικωθίςασθιωι. εἰ δὲ ἐς τὼ πολέμιω φείδεσιϑιωι 

τῶν νέων εἰκὸς ἥν" εἰλλ᾽ ὅ γενόμος, ποιροὶ Σκύϑιαις 

ἐπὶ τοῖς ἑξηκοντώτοις Ἔίρροι οἰκειότερερ ἦν Λα- 

κεδρωιμογίοις ἐπιτηδεύεο ἢ ἢ Σκύϑαις, εἰ τὸν ϑάνα.. 

τον γε χίεν: ἀλλὰ μὴ κόμπε ἐνεκώ, ἐπωινῶσι. 

ταῦτω καὶ πὴ Λανκεδαιμογίως ἐφηταῖ μι, πρὸς δὲ 

σε» Απολλώνιε εἰ γϑρ τοὶ πωλαιῶὼ γόμιμώ, καὶ 

πολιώτερϑι ἢ γιγνώσκειν ἀυτὼ, πικρῶς ἐξετά- 

ζομεν. ἐ ἐς ἔλεγχον πὴ ρνν τῷ Θείᾳ,, διότι 

εἰυτοῖς χαΐρεσι» πολλοὶ καὶ ἄτοποι λόγοι τῆς 

τοιῶσδε Φιλοσοζβίας ἀνωφύσονται. καὶ γοὶρ ἂν 

καὶ τῆς Ἐλευσῖνι τελετῆς ἐπιλαζοίμεϑω ., διότι 

τὸ, οἐλλὼ μὴ τὸ" καὶ ὧν Σωμόϑρωκες τελῶσιν » 

ἐπεὶ μὴ “«ο δεῖνον» τὸ δείγω δὲ ἀυτοὶς δρῶται: καὶ 

Διονυσίων, καὶ Φωλλξ, καὶ τῷ ἐν Κυλλήνῃ εἴδεις "", 

χὐὲ ἐκ ον φϑνοιμεν συκοζφαντξντες πάν-. 

τῶς . ἴωμεν ὃν ἐφ᾽ ὅ, τι βέλει ἙΤΈΡΟν, τιμῶντες 

ὁ τ τὸν πυϑαγόρὼ παι 5: ἡμεδαπιὸν ἢ ὀντῶ" καλὸν 

᾿ γὰ 0, εἰ ̓  μῆ περὶ: πάντων, οἰ)λ᾿ ὑπέρ γετῶν τοιότων 

σιωπῶν ναδαολαξῶν δ᾽ ὁ Δ ΟΛΛΔΥ Ρ Εἰ ς τα ϑάίσσα, 

εἶπεν. ὦ Θεσπεσίων, ἐδέλς τὸν λόγον, πολλὰ 

ἄν σοι καὶ ψεννώτω 97] ἡ τε τ κι λέγειν, 

ὑπὲρ ν᾽ ὑγιϑρ εν καὶ παρὸ πάντάς ἐπιτηδέυει 

ἽΠΕΡΕ Ραϊογαμη, Πποηὶ ἴῃ οππηΐδιις, ἴπ πυπα- 

οαλα]τα τδ]. » ϑΆι6 Ῥγδβοίαγα [Δεοάἀδοπιοπα νἱ- 

1. ποδιὲ 

1001 δάπιογίας Αὐπθηϊθηίες  Βαῖ!Ἤ σας εξ» 
ςεπίπογαης, Πᾶος νι δεὶρῇ ἃ Ὅγοπῖ, πηπζα- 
τ|5. ΔΠ1Π115, ἀἀάμθι {ὰπ|, ΒΕ] Πςα φαϊάειι ας 
Ατμοηϊθηί δι [ιροίοσες » ἴῃ Πυ6 115 ταπιθην, 
ας απιρίεἐδι 115 εἰς νιππι., ςξάξπεο8, Ῥγαο- 
τεγοα μος!ρίμπι ιοά ἃ Ταυᾷ, ἃς 8. Ηἰ5 ἀστιω,, 

ςερίαπι Πφᾶπη ἱπάπχογα ,) ΡογΟρυΠῸ5. ΠΊΟΓΟΒ 
ἀπηρ!εφτοηείαπι εἢ. Οἰοά βόνειο. οτάσυΐο 
ἢ τῖδαο πα μπη . 1 Πάργα ΟΡῈΝ 15 βυϊτῦ αιά 
(Ὡπήϊεπι τοϊοταπείατη φοπιπηπῖ οῖ, ὁ Ῥίρπιπι, 
πηδρῖς 1 ἀσοηΐθιι5 Δ ΔΠΙΠΊΟΒ ΠΟΠΙ ΓΑ τροιτοπιςς 
ομῆτγπιαπάοβ, νῦ Ἔβοι απάθπι Ριτο; τῆει, ὃ 
[1 ϑραγίδητιβ. ορμιοθας, ἴροηῖς (ἃ οβτοης; ἡ: 
ῬΕΓἄγδῖτι Γυῆρε! - ἱπηπιοίατις. Ηος επὶπι απϊ- 
πιῖς πιρὶς ναΐογο ἀοπιοηπεαῖϊοε ϑρϑττδῃοϑ Εν 
ΟδοςἰΔΠηΠ ΠΟ ς ΗΝ ἈΓΠῚΪ5 φοπίγᾷ ἐῸ5.  πὶς ταὶς, 
φιιογτῆςι. Οιυοά ἢ δὰ δ νι γΈγΟ Ὑ[μ. οαπιςς 
πιαχίπις (ἔγαᾶτα ἱπποηος νἱαπι οἴου ςοηίι!-ς 
ταπι., αὐ σογτο Ἰοσοπη, ἀριά ϑογίηαΒ ἄς. {ἔχᾶρος. 
ῃατῖϊο αταπη, [μος ἀδεΠΊΟΠΙ15 Παρ 5 ιιᾶπη φγ- 
τἰγ5 ςοπιιεηΐθηβ εγαῦ ὄχθαι, {1 πτογτοπα {π- 
ςοἴα νίγεαζο, ἃς ποῃ οἰϊεπιδεοηῖο σαι, ἅπη-. 
Ρἰοδβονοπεις Αἴηπε μαες ποη δά μου 5 Ε 
ςοἀαεπιοπίος ἀἰέδα {πητ πΜῃὶ, [δὰ ςοπῖτα τὰ 
Ροτίιι5,0 ΑΡοΙοηὶ. 81 επὶπὶ γεῖοτα ἰηπίταα, 
ἀῃτ]υίογα, πᾶπα νείοἰν ἃ ΠΟῸΪ5 ροπητ, πηα}!-- 
Π|ποίς Ρογ αἠΓΑΠ1115.. Ῥόδος αρουίδητοα; 4ιαί , 
1Π4 ἀρργοῦφηξ, πυΐτας ὅς ρεγαρίιγάδε ἀο- 
ὅγγιπας εχ [Ὰ]] Ρ ΠΟ ΟΡ μαπαϊ γατίοπο τ ἢ 
51 δηἰπι ἀπ πηηπι οτίαμη δαπουτάγηιβ ΕἸΘαΠΠΙΙος 
τον Ποτἶ5., ἥπατα παες ἃς ποη ἴα, [βοτὰ οδ-. 
Θδηῖ9 ϑαιποιμγαςιιπι ἰΓο ΠῚ ἣν ΗΝ » 4ιαπάο-, 
αυϊάοπι ποη Πᾶς αιϊάοπι, [δὰ 11 ραῖγδηῖ5 
ΙοαΥΠΙς ΡοπῸ, ὥῬΠΆΙΙΟ »ΟΥ]Ἰοηΐαξαιις ἤρι- 
ΓᾺ65 ΥἹΧ ΘΗΪΓαΓΟ ΡοΠῆπηι5 410 ΤΥ Πῖϑι ̓οπχηΐα 1114 
ταργομοπάαπημ5.ς ̓ ΡΕΓΡΆΠΊΠ5 ἰρίτιγ δ αἰϊα ρο- 
15) 4ιαθοιηαιις νοἹοτῖ5. ἢὶς θοααε Ργιβα- 
σοῖς ΟὈίδπιδηΐος ἀοϑγιηας, πᾶς ποῆτα οἴ: 

πλοαὶ (]τοπι τοθιι5 ΠΙεμ ππιτοποῖο, ᾿Αά Πᾶς 
τείροπάθῃς Δρο]]οπῖι, { ἱ Ῥἰαοογοῦ, ἱ πάις, 
Ὑμοίροῇοη , “πιὰ ἀτραπιεπεμηι, ῬεπΙ Ξααῖ, 

ἀεγοιηι5 ἐχροπόγο, “ιοΓαΠα Πυάης Ῥγάθοίαγα ᾿ 
 ἐρτοτὶ Οἴαδοῖ οπιηθβ (ς ἐχέγ- ὶ 

23 ΓΝ ὑπὲρ ὧν δζς. 1 Ρτϊποίρβτιιπι ἱπτε! δῖε 1 ἴῃ τε] χυαπὶ 
Οτδερίδιη, ὃς ἐγηρεγίοίαηα νι Οοτηε], ΝΕρος ἴῃ Ἐραηρἠρφομας 
γοοα γηαλείατερη. 

24 τὰ μὲν πολέμιοι το ϑην. νικῶντες} πεπῖρε ἘΠΕῚ 1πεὸ- 
τλτιπι ὃς ἱπρεπῖϊ Αἰμεπίεπίες πιᾶρὶς ΠΠΔΠῚ ἈΓΠΊΟΓΙΠΙ νᾶ-᾿ 
Ἰεῦδηι. Ὑπάς ὅς 1 μῖι5 ΡΒΠΙρρυπι Ἀ. βεγόὴς, “πραεῖς, {είν ὴς 
ὅμ6 αὐ ἐΐς φημ 4772. Αγ77115 Ορβεερη  δπῦγε ἐϑ νος ἐμ ἢ 
4.88 Ὑμείρεποηίϑ [δητςητια φυσι γαειῖ δία, χ, εἰ Β 16. 

11. ς. 6. Εργεβῖος Ῥγεμεὶς ὀοἰϊίοαε ριγέμτις ΓΑ͂ρα ἱπεπογἰογηο 
Ψγμβοη γι ραοῖς γηογίβηις “Ἀιὀοηίοηίθε ΩΣ Σ ΜΉΓΉΤ. ἐς ἡ 

25 κοὴ Φαλλξ, κρὴ τε δ! Κνλλήνῃ, εἴδως 1 ποτὰς ἰῃ Ῥίοηγ-. 

ποτυπὶ ἔεῆο Φαλλοφερίωι »ἷ 1άεπι φιοὰ φάλλοςείε τὸ ἐν Κυλ- 
λήνη εἶδος, ΠἸΠ φιοὰ, ΓΙῸ δὰ ἽΜετοιγίαπ ρογάπετγεῖ ; οαΐας 
δριιὰ ἸΌ]Ἰοποηἴος ἴπ ἘΠᾺ4 ἀε ὠγαλμα εταῖ ὀρϑὸν αἰδοῖον ἐπὶ 
τῷ βάϑρε νῖ εξ ἀρᾷ τη ΤᾺ ΕἸας, 1, ςοπβ, Μονείν. 
Οἴες. ἕετίαι, 10, 1Π|, Ρ. υἹδ. : 

ι υκοῷ. 5 πάντα 1 τείςτιρῇ πώντα ρὑτὸ 
τα αθϑὰ ΕΣ Πϊς φρώσις οἴ, ηιιᾶπι εχ θε- Ἢ 

ηῚ εἰ ἦν μὴ ζ μαι τ ἐν Ἀιρ ἢ: ᾿ Ἰ0ΟΓ. : οδιξτυαεῆς Βυάειι : 
τιμωρήσεσϑε τώτας ἔκ ὧν φϑάναι φὸ πλῆϑος τἕτοις τοῖς 3η- 

7 ἡπαδανλ αν, τὰ 
᾽ 

᾿ εἶοις δωλεῦονο.ς Ουοά, γαγεῖς: βεγὶ χορ; Ῥοιοββ, φιῖν ῥμέφϑς 
πρεκξαϊεάίο [ [ἐγ μὴδε δὶς. δεϊμίε.. ϑατῖς θὲπς φιοδα (επίμηι : 
Ῥτορίις τάπιεπ ἀοραἤρτίς, δ γῆιπι νοιδὶ φϑάνενγ ἢ νετ- 
185: 205 εμρέραμογὶ ρορμῖμε, ἡβαγτοα ὀεἰμαγρεῦρ νπίμαξερῃς. 
χιοά ὃς Βος Ἰος οςῸ [δου ἴῃ γεγῆοης. ̓Πιπτι5. Π|υῆτῖος 
Ρβταίου Βυὶ ϊ Υἱς. Ἀρρᾶτες ἰπ 180. Απβορμ. Ῥίατο: Α.1]. 
[. 4. Βη. ἐκ ἄν φϑώνοιτον. το πρώεϊοντε. 1τεπὶ ΡΙατοηὶς 
1θο ἴῃ Ἐιειγά. ἐκ ἂν Φ ὉΝΜΩ μι ἡμᾶς. Οετπιδηὶ ἀϊςε- 
ταπτ:, δι απ πώ! ἈΠΊ6αΠ 6 πρῦπιρῃ, ἀπ| ἐπ σα[ίγοπ, 
27 λόγον Ἴ ἱπτο!!Πρίς λόγον σιωπῆς γ ι6πὶ ῬγΤΒαρΡογάπιϊπ- 

ἀν 
αι 

τα 

οἀρμίῆς φἰφεηπι Παρτῷ : τὰν [65 Οπιηΐα ἰἰαιφὶ οχ βαφ 

"" τοι, 



.- 

ΑΥ̓ΤΟ ΈΠΘΙΝ ΕῚ 

ςεαῖ, ϑ8ε4 φιοηίατηῃ ΠΠπ4 4 ποῆτα ἴΐὰ τεπιο- 
165 ἀἰςερταιίοποε Κ᾽ γε ποίας. εἰίαπι οἵα ριῖτος 
ἀε ταῦθα Ιοαιιὶ. α( αἴτιά ἐγαπίδαππις ἀτριι- 

ὲ ΤΥ 2οίΖι; 

ἄτι 
ἐσ. 

τ Γ΄ πποπαιπι, πιᾶσηὶ ἡποα {{τ| γε παϊῆιὶ ρογ[ιδίτιπι 
Ππαθεο. πιοιηθηεῖ: ἀδ ταΠ|πὰ ἐπὶπι. Πμότὰ 
τιΠ| ἀπίππιι5 εἰξ ἀϊἥδγεγς,. ἢ 

δ. ΧΙ, ἐς αἰεῦας Τπείροποη,, ̓ἀγριπιοη- 
ἐὰπ ἱΠπ4. εἢ ἐπίτα, {ἢ ῬΑοίδρμης, τι 

μοι οριιἷα ἀεάϊε τ τηΐπιι, ςοημο- 
οἡ πος Ἰπάογιηι. Ορἰῃίοπος 

τς ΠΙυὰ Ἐτδέζοιπιις, ἃ τὸ ἴη- 
Ὁ αἱ τες αἰϊδοδαμαι, φαίης, 
ἴ4 [επτῖαπς Ε Ῥηπγαπι, φἀἰῆοτο., εῇ 

Σά ̓ ὦ 

Ἰοτὶ ςοηίδπίαποιιπη, 1Π1ς ἐχρίογατα 
τεῆς ῃ ογπη Ξε τοξξς Πα- 

Ἰίοητας ποβ. μαδεδις: ἢ 
Γιιοτ πηὰς ἐπε ΠΥ πια- 

ἤτω: ξεοοτροη: ταραις 
τ᾿ ΠΑΝ Ργδς Πἰης τ ΠῚ ἀγδίτταθαγ, ςαπὶ 
Ρίγαϊὰς. πιοζζεάοτα. πάῃ ΤῊΝ γέ 
Πδιιθτη 1Π||5 ῬΓοάογοΠῚ, 60 συγίμπι αἰτίης, νδὶ 
Τρ ἸπΠαάϊατὶ οἱ Ραγαθαηῖ,, ΡΓαθάα ἀμί ἀΔ1 
ψεΠοθαῖ: ἐρὸ αὐζεπὶ ἰᾷ  φαϊάσηη, πῖς ἔλδυγηῖη, 

᾿ ῬΓΟΙΛτοΓο ΠῚ. νε φοταπι, ἰπυιαίοποπι αἰιοῖτο-. 
ἐξτῃ 5 Ρὴ ΔΕΙοΓΠΔυΐ σατις ΤΑ ΠΟ Π ΘῸ5 ῬΓοπιοηῖο- 

' αι Πη  ἀρεγαγεπι. Δηὶ ἰρίτιιγ, Ἱπαιθςῦας ΤΊιος. 
(ρεῖϊο οὐ; {παϊ ςοηϊςηίογς ταΠίπας [4 ες οριι 
Τηὴο ἐς δ, ἰπχαϊεδαῖ ΓΑροϊοηίες Ἴ τα ειτίαπι 

ΠΕ ἢ αιὶς ἰηϊαίῃς Ἀοπαραῖ.. βοᾶς, 
ἢ ἰρη»Ἰδηυιοτ ἥν Ἰθϊτη ἐποαιις οπἰπι 

: αἰϊαυά ποπ ̓ἀρρτοάϊεπο- 
ας ἔοσείτιάο, αὶ ᾿ἀκίρα: ποῃ πε τὶ πραὰς 
ταπιροιαμιία, ἴῃ, ἴῃ. ἐ ω ᾿ς " {τοτρίτιάίηςς} 

ποη. πεν ος ἰαπάς ἀἰρ: γαμη, Πὶ ααῖς τηὰ- 

εἰς: υτος αἷς ἃ ἐμ! πὶ ρτᾶα- 
1 Ροοπα οἱ ἀϊσπηπι, ἰά ἃ 

ἐμ ἷ εν Ἰδίτων Ραϑο, ὦ τη- 
Α πΥΥΝ Ὑπείρεπο εἴρη, ἐοτοπα ἀϊ- 

ν ΒημΠὶ ΕἸ εξ τι 
τοῦ ὃ Ραγοῃν, {Π|ς αἰξθαε,᾽ ἃ τὸ ἴς παῖὰ ἀξ, 

ᾷ Ἰαβίτία, ἀιρυκαίειο., φυαράο πάλι πἰάσπαο, 
ἊΥ ἡ ᾿ ταν τς δολίας ἱ ἱπηρόγαηϑ., γ δὶς Ῥδΐ-. 
τ ιν ο ἰοιρβσηδες ἈΡΗΜΝς γε ἄς ἱτπροῦο ςοπος 
᾿ {{}]|εγοῖ, τὸ σαι, ταιξίεία οσηίμιηϑΠΊπια.. [λ4 

πὶ » 80 ψιίά ρκΐοῃ- ; 

ἘΝΑ ΝΕ ΝΙΒΊΙ δι. Σόχ 
Ν Ω «, ᾿ 

τς Ἑλληήνως. ἐπεὶ δὲ ὕτως ὠποσπεδαάζεις ἰυτὸν 

ὡς ΠΝ τειν ἡγεῖσθαι τὸ ὑπὲρ τοιθτων λέγειν, 

ἴωμεν ἐφ᾽ Ὁ ϑερᾶ Ἀπ βριλλ ἄξων, εἰς ἐμαυτὸν 

πείϑω: περὶ δικαιοσύνης. γὸρ τὶ ἐρήσομαι. ἣν 
ων Ἂ 

Ατηρ, ἐΘεσπεσίων τῷη: τῷ λόγῳ, προσ- 

ἥκον ᾧ, σοίφοις τὲ» "καὶ μὴ σοφοῖς. ἀλλ᾽ ἵνώ 

μὴ» τὸὶς Ινδῶν δόξας ὁ κε μμὰ, ξυγχέωμεν ἐἰυ-. 
τὸν, καὶ ἐς φρο ἀπρωκτοι τῷ λόγς, πρῶ- 

τον εἰστὲ τὰ περὶ δικοιιοσύγης ἱνδοὶς δόξαντα, οἰ» 

κὸς γὰρ βεδασανίσιϑοαι σοι ἐκεῖ ταῦτα. κἂν μὲν 
ἢ δόξα ρϑῶρ ἔ ἐχῆ . ζυηϑησόμεθα" εἰ δ᾽ ἐυτοί τε 
δοζιώτέρον γώ ς πάρος » δικαιοσύγης 
γεὶρ καὶ τϑτὸ. ἄ, ΩΣ εἶπεν; Ν Θεσπεσίων, καὶ 

ὡς ἐμοὶ ἥδιστα ᾿ δ ἄκως. δὴ τῶν. ἐκεῖ. σ8- 

δασιϑέντων. διηειν᾽ οὐδ ὠυτὲς ἐγὼ, κυβερνήτης 
ὡς Χαμ μεγάλης νεως, ὁπτόθ᾽ ἡ ψυχὴ ΤΣ 

τὸς ἐπ ἐπεμέλετο. καὶ διροουιόγώτον ἡ ἡγέμην 
ἐπ Ὁ “ἐπειδὴ λῃφωὶ μὲν ἐμισϑιῶντό μὲ προ- 

δξναι τὴν γωῦν, ἘΠ Πὰς ἄμε δὲ ὃ! λοχήσειν ἐυ-. 
τὴν ἔμελλον, δὶ ἃ ἦγεν ἔγω ) δὲ ἐ ἠλέξν τὰ 

μὲν ταῦτα, ὡς μὴ ἐπιθοῖντο ἡμῖν, παραωπλεύ- 
δαϊμι δ᾽ ἀντὲς » καὶ ὑπερώραιμι τῷ ἀκρωτηρίε" Ἢ 
ἔδει . ἥδ᾽ ὁ Θεσπεσίων, δικμιοσύνην εἶ εἰγώ;. 

ινδ, ταῦτα; χατεγέλασαν μὲν ὃν. εἰ σε' μὴ 

γέρ εἶναι δικαιοσύνην, τὸ μή ἡ ἀδικεῖν. ὑγιῶς, ξ- 
μι ἀπέδοξε τοῖς ἀρ νΝ ὅτε 76 Φρόνησις τὸ 

᾿ μῆ. ἀνοήτως τι ̓ ὀνδυμάρμὸ ὥτε Ἰὔλαν καὶ τὸ μὴ : 

λείπειν τὴν τάξιν" ὅτε διφροξιγη τὸ Μὴ ἐς τῷ 

τῶν ει ἐμπίπηειν" ὅτε ὅξαν ε ἐπαίνῳ, τὸ 
μὴ: κακὸν φαίνεσαι. πᾶν γὰρ, ἢ τιμῆς τε καὶ 

τιμωρίας ἦσον ̓ ἀφέφηκεν ἕπω τὸ κιν πῶς ἐν, ὦ 

ν᾿ Θεσπεσίων, εἰπὲ» φεφανώσομεν᾽ τὸν δής οὐΟν 5 ἢ 

τί ἘΑΜΉΜΗΣ ΞΛΉΣΥΝ, ἔφη, καὶ ΝΣ 

ρώτερον ἢ ν᾿ ὑπὲρ δικοιιοσύγης ἐσπεδάσατε ἑπό- 
τε μηθέν: ; τοσῆς δέ τε καὶ ὅτως εὐδαίμονος 
χώρας ἄρχων, ἐπέςη Φιλισοφβσιν ἡμῖν ὙΣΣ 

τῷ βασιλεύειν, δικαιοτάτῳ κτήματος ἧ, εἰ ὁ ἐφράς 

ΘΑΡ, ΧΧΙ τ διήειν ἄιρτα δος ἰδαπι θΌ ΜΕΝ ἘΠ Ὲ 
2 τῷ εἰκρωτηρίᾳ ] οαἶτὶ ὠντὸς τῷ χωρίε» 4ιᾶπι Ισξείοπεῖα. 

πιρηἀοίαπι ριτο ὅς εχ νρυΐοτς 118 Ὁ: ἢ ψμάπι 8 ς ἐν 
ῬΆτΑΙ οἷο ἤιρτα 116. 111. ς. 22. τθιοσαυ. 

3 φεφανώσοιεν 1 αἰϊνάϊτον δὰ ̓διρεθίαι ἀδνοι 
{μππὶ ἵπῇι πρῖας ὅς. αὐτόν δ Ἡ ϑεν ον ΝΝ 

4. ἐλλιπές: ἔφη » ᾿προσφορώτερον Ὁ πεη 

Ἅ114 ἀς τυβίδα ̓ ΒΒΙοἰορμΐα, ημᾶπι Βασι έ 
ἐχροίηϊε. Ὑδείρεοπ τάχιον σκώπτων » ὑγηεΐηιε, 
ἴα τα εἰπὶ παι φ- 1παϊς ρμΠοΟρΠαταπι εξ, ργδείξητε 

δὴ Ἀσρο, δ, ΠῚ. ος 26, φαΐ {ὰρετθο ἄταν τγγάπῃο ἔξιιεγα 1|- 
ἐ ὃ 

(Ὁ... αὐῇ ποη  Ἠιογῖπε. 

Ιᾳ ῬΠοἰορΗΐα {ε βαυταυααιαπι Ῥτοθάταγα δες. ϑπις ἢ 
Ρε ἐκλιπέφερον εἰξ ποῖ 12 ἔχαδζε ὃς ςϊ ΔΙϊφύϊα ἀεῖϊ, 
πεοσφορώτερον, » φηοσὶ Ὀγηφῖς ἰσοο δ᾽ ῥεγ δρ,ε, Με ἀπουϊρηῃτοεία-. 
ἐπρῖ,. Ἀεργεβοπαϊς ἈΑΜΝΙ ΩΝ ἐελθν Ἢ 1 ΟΥ̓ 
οτἶτᾶς ὅς ΡΥΔοΙΔΓΙ ΘΑΓΌΤΕΒ., ἐπ τίβ : 
διῆπαι 1 ςοτᾶπι Βερε {ιρέτδο. 

εἰ" 
ΕΙ 

ξ ὁπότε βασιλεὸς ] εἀϊτῖ ἢ Ν τ ἐφξωχον 

πηϊηαπάιιπι ἀἰχί. ἐε ϑνλκὶ ἣν τείρις Ἔ δεῖς 
πέος αὐπεπτιπι ἤρα {1δ. Π]. ἘΝ δ. (4. πμδια 

6 δικατοτώτα κτήματος 1 Βᾶρς ἱἰτοηίσε αρτίρίο, (επέςος 

ΚΚ, ὠτης 

Ό 



χός ΡΗ Θ ΚΑ ΧΕ ΝΥ ΨΈΑ 

'αες Αροποηίις 1 ΡΗγαοίες, αἰεδαιν αἀπιεηϊί- 
, ἡ. 5 εὐ ον μ᾽ ᾽ ΕΎΧΝ 5. ἢ 
ἁτης, εἶπεν.» ὁ ὠφικόμενος ἥν » ὀρ ῶς ὧν ἐμεμ.- 

, ᾿ ᾿ ταάηθδι, ἢ 
ῷε τὸ μὴ ὑπερ δικαιοσύνης ἐπ᾿ ἀυτῷ σπεδά- 

σαι ἐπεὶ δὲ εἶδες τὸν ἄνϑρωπον , ἐν οἷς χθὲς 

ὑπὲρ ἐυτῷᾷ ἡ αήν ἃ μεϑύοντα καὶ ὠχθέμενον φι- 

λεσοζδίᾳ πάσῃ, τί τὰ παρέχειν ὄχλον: τί ί δ᾽ 

ἐυτὲς ἐχεῖν (γλετιραθο ες » ἐπ ἐλλοτε Σῦ- 

δαριν ἡ χαμένο Ἢ πάντω" : ἀλλ᾽ ἐπὼ σοφοῖς ἀ εἶν-- 

δρώσιν, ὥσπερ ἡμῖν, ἰχνευτέω ἡ Ἷ δυκοαιοσύγη ας 
λον ἢ βασιλεῦσί τε καὶ σεατηγοῖς, ἍΝ ἐπὶ 

τὸν ἀτεχνῶς δίκαιον. ὃ γὰρ ἐμώυτόν τε ἡγεμήν, 

ὅπότε ἡ γωῦς, ἑτέρες τε οἱ μὴ οἰδίκων ἀπίονται» 

δικαίως ὕπω φωτὲ", ἐδ ἀξίως τιμῶσϑα! "". καὶ 

εἰκότως, εἶπεν, ἐδὲ γοὶρ ἂν Αϑὴν αίοις ποτὲ, ἢ 
Λακεδαιμονίοις, ἐγρώζφη γνώμη τὸν δεῖνα ςε- 

ἈΝ Ἂν ταν... ΩΝ Ν “ ε ,ὔ δ 

ἐπ , ἐπεὶ μὴ τῶν ἡταϊββηκότων. ἐςίν. ἢ 
- 

τὸν δεῖνω ποιεῖσιϑαι. πολίτην, ἐπεὶ μὴ τὸ 

"τὸ ὑπ᾿, εὐυτῷ ΣΝ τίς ἕν ὃ δίκαιος, 

καὶ ὅ, τι πρατηων; ̓ εδὲ γὰρ ἐπὶ δικαιοσύνῃ τι- 

γὰ φεφανωϑέντα οἷδαι, ἐδὲ γνώμην ἐπ᾽ εἰνδρὶ δι- 
΄ὔ ἐν ε Ν δ - Ἵν “ 

καΐῳ γραφεισῶν » ὡς τὸν ὁεῖνῶ χρὴ σεζωνδν» 

ἐπειδὴ τὸ δεῖγω πρότ]ων δίκοιος φαίνεται. τὼ 

μὲν γὰρ πωλαμήδες " ἐνθυμηϑέντι, τῷ ἐν Τροία» 
,ὔ ,ὔ 3 » ᾿ ε 

καὶ τὸ Σωκρώτες, τὸ Αϑήνῃσιν » δδ᾽ ἐυτυχῆῆν, ἡ. 
- ὦ Ἂ 

δικαιοσύνη δόξει παροὶ τοῖς ὠνϑρώποις , εἰδικώ.. 
“ Ψ ,ὔ » 

τῶτῶ γεὶρ δὴ οἵδὲ ἔπαθον, δικαιότατοι ὄντες. 
ΩΝ ΔΨ ,ὕ ͵ 

πλὴν ὠλλ᾽ ὅτοι μὲν ἐπὶ δόξῃ ὠδικημώτων ὠπώ- 

λοντο, ψψήφε παωρὼ τὸ ἐυϑυ ἐνεχθείσης. Αριςεί- 
Ν Ν δε Ν ᾿ ͵ὔ ς ἣ 

δὴν δὲ, τὸν Λισιμοχϑ» καὶ ἀυτή πότε ἡ δικοιο-.. 
ἣ ΓΝ." 7. δος » 

᾿σύνη ἐπόλλυ", καὶ. ἐπ τοιόσδε ἐπὶ τοιζδε. 

Ι ἐἰρετῇ φδεύηθνι ῴχετο. καὶ ὡς μὲν γοα, ἡ ΤᾺ 

καιοσυγή δύξοι ̓ γιγνώσκω. φεῖρχίμεγη γὰρ 

ὑπὸ Διός τε. καὶ μοιρῶν ἐς τὸ μὴ ἀδικεῖσιθιωι 

τὸς ἰνθρώπερ, ἐδῶμβ ἑαυτὴν ἐς τὸ μὴ ἐυτὴν 

ἢ : ᾽ 5... 1 Δ ΔΙ 
ἀδικεῖσϑαι. τώτηει. ἐμὰ δὲ ἀπόχρη τῶ τῷ Αρι- 

δάοο ἀπποῖῖας ᾿πιρεγῖππι οσῆτ' τὐβιείαδ᾽ οΒϊοῖίο: σοηϊπη σε δ, 
νὰ ῬμΙΠ]οίΌρΒΙ ρ]εγίαις ἃ τορΌΒ] ΙΓ 86 δεγεπία ρίδης, Δδ[ 1. 
πϑτα πιαϊπετίητ. Υ εἰ ΠΗ αδίηιις ἱγοπία οοίρογα πι8]}15, [ἐπ- 
ἢις ετῖτ, τερπο πιχί πιᾶπὶ οαπὶ ἐαβ τῖ8. πεσε Πῆτι ἀϊποηὶ εἰς 
{ε, νε δάεο ἐξ σερῃϊ περ ῖϑ φοπίμϊτιτο ἱπρτίπιῖς 1ι81- 
τα διογῖς ἱπουϊςαπάδ. στο ἢι, Ἀεοὶ, 41 πιαχίπιε Οριις Πᾶς 
Βεαι ἀς ἰμβίεϊα ἱπιιει!,ν νὰ 4μῖ οἱ εῖο Βιμρδταγ γε οἰΠΊ 
ἐπιαβιτῖα πιαχι πα ςοπίιπέϊο; νεῖ 494 - 1 1π|8- πιὰ χιπιε᾿ μἃ- 
Ὅεαι οριιβ, [ξπιογᾶβ. 1145. 1 τ ἰερος. ΑΡΟΙ]οπίμπι δ 
ἀος ποῆ εχρ ἰσϑῆς τεργεμεπάϊν, 

. 7 Φραώτης ] [πάΐας ἐχῖίδ. “Ἰηάρρ Βυαΐαπι Κοχ, φιλεσυφώ 
τατος» ὃς 40 πιυϊτα αργα 110.1. 

δ τὸν ἄνθρωπον ἡ Ἀεβεπὶ ᾿πάϊαε ἱπίγαι. Μράδωγη: ἐπου! βάν, 
ει ποπίδης ἐλ μνμ να, ἀὲ γε τακν.: τῷ 

πιιϊτα ἀε εο, φάϊταγ: οὐ ἐς ἱππίτία ἀο δεγίσιδι ᾿ 
μεν τ ἐχροβίαπι' πόα εἴς τἀχαιογαῖ Ὑπείρεῆοθ. 

9. χϑὲς ὑπὶρ ἀυτ. διήειν  νἱά. ἤιρεα ςαρ. 14. ; 
τ Σύξαριν, ἡγεμῶν π-  Πη]]Ι5. Ρἀγαῆς ΠῚΨΝ: 19. ἥπιὶ 
τ δικαίες ὕπο. φατὲ ἴϊὰ τείοτρῆ (φηῇι ὃς ποχα -ογβτῖο. 

ὁ " 

ΘΜ Σ, 

{ξε, πλοῦῖτο ν!0 ΠΟΌῚ5 νογέογοβ, απο ἐς {- 
Ἀϊὰ ςογᾶπι ἰρίο ποῇ αἰξρυταμεγίπγαβ, 8:4 
ἀμοη απ ἐχ 115, πᾶς ΠΕΥΪ ΠαγΓΔαΐ, ποῇὶμο- 
τηϊπο εὐεϊοξιι, ὅζ ϑύμηϊ. ῬΑΠοίΟρ δα Ἰη- 
ξεπίαπι: αιἀ οριιϑ [αἰττπο  είαγη ΗΠ αἰξεττς, 
δι ἀιΠὈΙΠΟἱΣ Οςςαραῖοϑ τεπεγα ποβὶρίος 1ο- 
τηἰηἰ5 σαι, 41 ἴῃ ΘΥ θαγίτιςο ἴπχα ὀπιποιη 
“Ροἤταπιη εἢΐῥ ξε]ςίτατεππι ρυταγειῦ ΑΠ αμοηΐ-, 
ἀπ υἱτίβ, ιιαῖος πος {ππγμ5, (Ὡρίςπε δια. ἴη-᾿ 
πε[ίραπάα εἰ ταΠιῆα πηδοὶς, “μαι: : 
ἀμποϊδυίας 5. ἀσα Ῥεγραπηις αἀ φαπὶ ς οἰ: 
ΠεΙαιτος [πυιοβίραπαιιπι.}ς ἸΔ1} ΘΓ 
4πὶ οΠῈ ρυζαδαιη,, σαπιὶ 
ΔΙϊογαπα ἰ ἴτε, 41] αἷρ ἐπ} {Ἐ|ς ΔΒ ΠῚ 
τίδβ ἰδιιάσιη. ν᾿ ΩΣ ΠΟῆ ἀπιπι. ςοποοὰ ος πες 
ἄϊρῃος. [ορηϊξε ξελθινδν. νξημᾷ ἰΐοπος 
Βαδεαγιι, Αἰαας ᾿ἀ πιογῖτο ̓ αυϊάοπι ἡ [ΤΠε- 
{ρεΠοη] αἰεδαι. Νέεαῃς επίπι ἀριά Ατπεηϊ-: 
Θηΐες ΠΠΟΠ16 7) 4μξ 1ἀοΘἀΔΕΠΊΟΠΙΟ5. Ψψησιαπη 
(γίρεαπα. ἀφογείαπῃ εἰ, 400 αἰϊσιι ςογοπα ἀε- 

οη οι ςεη- 
[ἃ 5. ἀπε ἴαγα [τ διιογεηταν] οἰαίτατί5., αυία 
ἴλεγα ποῃ νἱοϊαίθι, Ουιίς Ἰρίτιγ ογῖς Ἰατι5., 
Δι αι! ἕαςίεηβ ὃ πάις ἐπίπι τα Πτας σαι, 
τηοπληὶ ςογοηδίιπι δἢξ ἀιοπηρίαπι : πὲς 
ἀεογεειπη εΠ{Ὲ (ςγῖρταπι ἴῃ νγὶ ἰαΠΠῚἸ σγατίαπη., 
ὨοπΊβε σρογΖέγε ΟΑΣΗΤΣ ΠΟΥΟ 7}... φηοαί Σαδ,, 
ψηθααη2 β427, 4:0 Μαείμογε, “μη (δ γοῦα- 
πμέγὴἐ. ΟΟΟρ!ΓΔητ Ἐπὶ πὶ αιαδ ἀριά Ἴτοῖλπι» 

. Ῥαϊδιηραϊ, ἀυς ϑοογατὶ ΑτΠοηἰβ ἐπεηεγθ, ράτιιπα 
ξΕΙΙοίτεν ἀριιά ΒοπΊϊπος ἄρεγο Ἰοβθοι ὡς 
ταγ. 1Π|ΠΠΙΠΊΠηα παπΊπις {1 ΡΑΠΠ ἔι 
οὔῥης πιβιηταν. δοάταπιεη {ΠῚ αιῖὶς ἔπι, ἡθὰ 
«ἷξε ἀιδάαπι ροΓρεγαπι ἃ (Ὁ. ἀκίπἰυις αἀίηϊΠο-- 
τίιπα, Ρογίογα.. Απῇ Ἰάδπη. ἐλ τὸ, ἱχι τηΔ ΟΠ] Ὡ- 

ΠΟΓΠΟΓΟΓΗΙ, αυΐαοχ (τουταξογιπη πα 

ΠΠ “Εΐ βεῖς ἐρο 
ΤΕΠῚ τάϊουϊδην Ἰυ ἰείαπε εἴς, νἱίαπι: 'ῃ ἅρπο- 
[ςο. ἃ Ιοις οπΐϊ ἢ ἃς βατῖς «ἡ Ἶνος ς ΠΡ 
ψε ποπηπίδιις πο ἹΓ ἹΠΙΌΓΙΣ 
4ιᾶπι ἃ Ποςνε πε {{6] αιυϑ ς [ἢ 
ταῦ ς 1ρία πη. ἴμι “ὦ Ἴ Πα ΦΠΠῚ γεύνον αὐ. ἀκώμθνν ἫΝ 
τὶς Γιά επέδ : ἀὐμν: λει, φατέ. Οειετγιπι. 
ἴδπὶ Ρυτο, φοπβειιϑείοπεπν ἘΧρΙΙςατῖ Ἰοπεπὶ Βυῖα5 ῥἥσεως 
ἔβοί!επι εἴτε, ΩΣ ΠΥ Ἢ Ρτοςεάϊε: : δικαίες γὸὰρν ὃ ἐμαυτόν τα᾿ 
Ἰγόμην ὁπότε ἡ ναῦς ̓  (ἴδιπε. ἢ ἦ νεῖ ἢ ἤγετο γε] ταῖς 4ι14}) ἑτέ-. 
ρὲς τεγ οἱ μιὴ ἀδίκων ὥπτοντωι , ἔπω φατὲ ὅζο. χιοά οὔϊες αὦ΄ 
γεγθιιπι: ἦνθον πέρ, φηιἰοηε δ᾽ γιὲ εὔϊδ ριεαὐνατγε, ομρϑα γι: 
πὶς γεϊβὲ ε{Π21, 67 αἰδος ψιὶ ἐμλη θι αὐ βένπογεῖ, γηογιάκρνα αἰϊοὐεῖσο 

12. τιμᾶσϑων } ἢς ἀητεα, 4.15. πε, αμ6πὶ γεϊυβιπι σεῴα-. 
φορυθαν, γο ρον οὐ ήῃ τς ὑνργ φράσις ἱτετδτιις 
ἴῃ ἴ4.΄ 

13" ψεφμνῆν 1 'ποίι ἀραιὰ ΤΕΡΟΝ Βεπθ πιοεῖεῖς οἷν 
αἷθας δι ψηφίσματος, ςογοπὰπὶ ἀεογειαηιτεϊε, το (ρε- 
ὅλας Ῥοπιο επί, ̓ ογατῖο ΡΟ ὀόγοηα. ̓δζ ἀπτε Ὁ “Ἰο(οῤίπε 
ΟΠΥΓΆ ἀεοτειᾶπι Πεπιοβμθηί. φογοπαπὶ ἀϊριτατα. 

᾿ ΓΥ Ἂἢ Πρλυβι ΗΝ ανγορρῷ Ἡετγοῖςα ἴῃ βαίᾳ- 
ἃ γῇ , 

1Σ καὶ δικαιοσύνη ὠπόλλυ! ΠΆΠῚ ΟἸΠΠῚ ΤΠτίδς ἔάπτα δι0-» 
τἰταῖοπι εἴι5 Δυρεγεῦ» ἢος ἰρῆιπι ἐχοθγας πιο ςοπεγα εἰπὲ 
Ῥιδείεχίιπι ργϑθθι, νἱά, ΡΒ] ατάσς ἢ, νῖξα. εἰμι. Ρ. 223. ὄζος. 

σοῖϊα 

τόν ποτ πος 

, ῇ 
' 
' 
Ϊ 



ΤΥ. ς, 2ι. ΑἌΑΡΟΠΙΓΟΝΙΙ 

ψξοῖτ ἔιογαηε [ιβηοῖαπε δὰ οἴπεπάοηάιιπι, αυαϊὶς 
(πὸὶῚ}16 αὶ ἰπιατυ5 ποη εἰς, α114115 16 ἰτεην. 
αἰ ταῆτι, Οεάο οηΐτη, ποηηδ Πιὶς ΑτιΠάε5 
εἰ ἽΠς, ἀμοπὶ νος, 4 εχ Οτγδεοία Πὰς δάςἢις 
μοίρίεςς, δά ἰη{|45 παπισαηζοιι τι δαζογαπι. 
ογάϊπαηάογιπι οἰ, ἃς πιοάϊοα δαπηοάϊιπι 
ἀπιηροτγαίϊο ἀἸοἰεἰ5, ἃς οηι Ἔοάοτη ΡΠ] γεα! Ποῦ 
Εἰς τρίς εἢ, »τοίροηαῖε ΔΡρο]]οηίμ5,, ΟΡ αι 
ἃ ΔΕ ρογΓΑ 5 ἈΠΊΟΣ βογαῖε οἰϊηγ. 81 ἰρίταγ, 

ν ἸΠοίρείοπ, ογαζογοϑ ἀἱι Βμῆοπε Δμε- 
δυιάαηζος. ΑΥΠΙἀοπὶ πιοάο ἃ (εὶς τὸ- 
Ὕ Ἰξοῦ αα!άαπι σογοπᾶπι ἱρί! ἀθςοῖ- 

σα γράσὴς αἦμον πολ γεαληζοε., 26- 
Οὔ; μήβεὶν ορέῤμς νδὰ, [ά ἠμώε. 

ΔΜΡΕὙ  ηφ γ (8 ἤραρῃ ὀρίαηαγαηρε- 
ζῶ ταίε πη Ιεσεηι (τ 6- 

τοῦ: ΜΜΟΜΔΑΤΣ Δγηπιάον ἢ Ἴδμ:4 ποῖ ἡρρεγά- 
τ} φάθ ἦγεν (θοδογ με ἐχοραίαης, “δ ῥγὸ ἐπ- 
ἐμ ας βαοιεαεδις,, εομογαἶδαό ἑδόρ! ἐρ θγιμὶ 
εμη Δ δομλεηῆα, Ῥέφηθ ἀδργέ, ΠΩ υνγεδὲ 
φηήγαεέα, ΠΗ Αγ φΟ ΠΣ, ἀφο» οἐμ7 {00 ἐδίαροα οογομα 
ογ  Ανμααγ!, φγορέον ἐωβέείανα ἀ7ὲ; πουπὸυ 
ςεπίδ Ἰοτὶ ἀδούθεο τρίαπι δείδιι ἈΠ ἀοπὶ 
ΘοπεγΔ αἰ ἐβιγιιπη ἕλῃ αμιδιτὶ ράγιμι αϊρπογεδιις 
δίς σοῆις, απο πεπηρο ἰάθο ργδουηίιπιἱρῇ 46- 
φουγπᾶξαιτ, μοι πΊΑΪ 1 Γοσοῦῖς Ὡ1Π}}: πος γεγο 
 Ἰρίμιπι εἢς Ιδυιἀαείγαπι, ξουταῆης,, δά ὀυπιν 

βοριιηι ςοΠΠἸπθλης πιφη1ρίξ απὶπιο Παδιιογας 
ῬΓοροίειπιῦ 'οείρίεἴδης οπίπὶ δά Ατμεπίθη- 
{{πππὶ (ὉοἸογιπηιιο νΕΠ ταῖς, γε πτοάϊςα εἰς 
ἴδηι βιθμ Ῥγοίροχίς,, ἰάσις ροῇ ΑΠΗαΙς 
τοπηρογὰ πᾶσ. Ῥαΐῃτ, Ροϊαιϊαπη. ἐπὶ τ» 
Αὐϊιοπίοῃίος, 6η1 ἰρίς Πατιογαῖ τ δυτόγμηι 
ποάμπι ὀχοράφηζος, ργδυΐογα ἐπ{1 151 ἱπηρογὰ- 
γιπῦ; ἀἰπταῦας ἴμης αυιίσιις γηαΓἹ ναΐο σης νἱ- 
" αυίθιις τάχ  ΠΊΟ ἀΠζρα ΟΓα ΠΣ το ούπη ἀλη» 
ἀι, Ορηιτὰ [Αο πιοπίογιιπι Ῥογοηξίᾷ.., 
τηαγε ἥποαμ6 ΟΟσ Ραμ, ΠΙΠΠ]χις νἱτίαπιν 
[Δ Ααιοηϊθηίδιι ἢ τοϊιόϊμαι εἴξ,. (οἀ οπηποβ 41] 

Ἵγῖο ραγοθδηι ᾿Δά τος Ποιιᾶ5 ΨοΙτο- 
͵ ὅς ἀοξεοποιη Ἑμογὸ πποἹπῖ. [- 

[70 ὙΜΩ͂Ν γοίζαπι γατοπθπγίο" 
Ἐ ἰδ. 4υὶ ἐπίαι» πο οἵδ, (Σ4 

μι ἐα δ ν ἱ πηι. ὅεντ Πϊ πὸ ἰηϊας 
δραηί οἢϊοίτ, ἸΝαίζομπειιν ἀπτοπὶ οχ ταῦ! ἰαξε- 
εἶα ὅς αἰϊας νἱττυτός σοΠρί [6 5.) ΠΙΑΧΙΠΊΘ 401" 
ἐςπὶ τ  ἀἸς 1 15... ἃς Ἰεο ο]ατοτία, Τυάϊοαῖ 6- 

ηἶπι Υἱν ταῖς, γ᾿ υϊάφῃι ἰοηρο υπᾶρὶς ᾿υῖο» 
αιιΔπ1 αμΐ {προγ (δ ϑ! 5. ΥἹ ΦπΙμπάγιπὶ σον 

ΤΥΑΝΕΝΘῚ 5, 26; 
φείδε, ἐς το ὁ διλῶσαι τίς μὲν ὁ σ μὴ ἜΝ τίς δὲ 

ὃ δίκαιος. εἰπὲ γάρ, μοι, ὄχ, ὅτος Ἀὐπείνε ὁ ἐξ 

κεῖνος » ὧν φατε: ὑμεῖς, οἱ ὠπὸ τα φεῦ Ἐ 55 

πλεύσαντα ἐς πὰ νήσες ὑπὲρ τῶν Φορων " 

ξυμμέτρες τε αὐτὲς τάξαι; καὶ ξυν τῷ ἰυτῷ 

ἐπονελϑεῖν κὶ ἐπτν Ὄ ὅτος, εἶπε, δὶ ὃν καὶ πε- 

γίας ἔρως ποτὲ ἤνθησεν. εἰ εἶν; ἔφη, ὧν Αϑήνησι 

διμαγωγὸ γενοίσιϑην: ἐ ἐπαινῶντες τὸν »Αρσείδον, 

ἄρτι ἐκ τῆς ζυμμαιιδος ἢ ἠκόντώ, καὶ ὲ μὲ γράφει 

φεφαγνδν ἐυτὸν, ἐπειδὴ μῆπλετῶν ἀν ύνς μηδὲ 

βίον ἑ ἑαυτῷ Ὁ ξυναληχιως μήδε; ἐγ » ἀλλα πενέφατος 

υμϑν Αθηναίων, πενεέσερος δὲὲ ἑαυτϑ - ὃ δ δ αὖ τοιῶτονί 

τι γρώφει ψήφισμα: ἐπειδὴ ἀρισείδης κα ἐχ᾽ ὑπὸ 

τὸ δυνατὸν τῶν ἡ ξυμμαχῶν τάξας τὲς φόρες, « αἰϑὰ 

ὡς ἕκαςοι γῆς ἔχεσι, τῆς τε ὑβύγοηε αὐτο ἐπ- 

ἘΠ ΘΠΝΕῚ τῆς πρὸς Αϑηναίες, καὶ τῷ μῆ᾽ ᾿ ἀχθο- 

ἐὐνεὲ δοκεῖν Φερειν ταῦτα, δδύχθω 2 ὑπ Ψ 

ἍΠΝ ἐπὶ ἀνα “ἀρ Ἐκ ἄν σοὶ δῆτ Τῇ ἣ μὲν 

προτέρᾳ γνωμῇ κἂν ἀντειπεῖν ἀυτὸς, ὡς ἐκ ἀξίᾳ 

τῶν ἑαυτῷ βεδιωμένων » ἦν ἐφ᾽ οἷς ἐκ οἰδικεῖ 

τιμῷτο: τήνδ᾽ ἐσῶς ἂν καὶ ἐἰυτὸς ἐπαινέσαι, 50: 

χοζμενν "- ὧν διενοήϑη; βλέψας γάρ πὸ ἐξ 

το δ Αὐϑηναίων τὲ Χαὶ τῶν ὑπηκόων ξυμ Φέρον, ἐ ἐπ-: 

ἐμελήϑη τῆς ξυμμετρίας τῶν φόρων, κοὶ τῶτὸ 
μετὰ τὸν Δριςείδην ἐδέχθη Μελλδὰ ἐπειδὴ γα» 

παραβάντες, Αϑηναῖοι τ τὲς ἐκείνῳ δόξαντας, 

βαρπε ἐπέγραψαν τὰςς γήσοις» δισπάσϑη 

μὲν δυπρῷ ἥ γαυτιὴ δύναμις, ἦ ἡ μάλιξα Φο- 

ξεροὶ ἥσων. παρῆλϑε δὲ ἡ ἡ ἱ Λακεδαιμονίων ἐς τὴν 

ϑάλατ]αν, ξυνέμενε. δὲ τῆς δυνάμεως ἐδὲν, ὠλλ᾽ 

ἅπαν τὸ ὑπήκοον ἐς νεώτερα ὥρμησε; καὶ ἐπὸ- 

τη; ἥψατο. δίκαιος νν Απολλῶνιὲ, κατὰ 

τὸν ἐυϑῃ λόγον, καὶ ἐν δ Μη ἡ ἄδικος, ἐλλ᾽ ὃ δίκαια 

μὲν ἀυτὸς ἐὐζον καϑιςας δὲ καὶ ἑτέρας ἐς τὸ 
ΜΠ 1 ὠδυκεῖν. καὶ Φύυσονται τῆς τοιωύτης δικαιὸ.- 

σύνης, καὶ ἄλλωι μὲν ρεταὶ »μώλιςῳ δὲ ἡ ἡ δι- 

χασική τὲ καὶ ἡ νομοϑετική. δικώζει μὲν γῶν 

ὃ ὁ τοιόσδε; καὶ πολλῷ δικωιότερον., ἢ ἢ οἷ. κατεὶ 

δὰ "ἥῳ 
ἐγ». 

»ῥὕς 

δ τὰ ὌΝ τῶν ἠὀϑμῆ, τὐπὲ Αδίϊαη, γα Ηαναν .9. δεῖβι 
ἃ νιἱτῖς ἀοίιῖ9 ποιαία : ἀ4ἀς ΡΗϊ οὔτ, νἱτῖς ϑορεὶ ΜΝΡΕ,. 
ἰῃ δ ιμγίρτο., 

17 ξὺν σῷ ἀυτῷ ἐπων. τρδωνὴ Ῥἱιρβείωνῖν, 
53}. ὑὸν μὲν. ἀῆλϑεν ἐπανῆλϑε. δὲ πενέξερος. 

18 πενέξερος δ᾽ ἑαυτ.] αιιῖ δηΐεα [δ. ΡΑῸΡ 
ἅιι6 Ραπρετίος ροτίιις τεάραξ, αὐᾶπι ΔὝΝΝ 

19. κὐὰ τῷ τὰ ἢ οὔππες Μ88. ὅς Μοτζεῖ!αι 
τάςπι ἐπ τοχει καί τὸ μὴ δαδες οὐπὶ ΑἸ40. 

. 320 δοκεῖν} γοςοπι αιι88. ̓ϑβαραμοημομάιθαα οοά, ψαϊίε, 
Ῥαϊας, ὃς Υναϑ μας ἜΜ 

. 

ΓΕ ἐν Νὲ 

ΨΤΙΣ ἜΣ - 

γενῇ ἡ ἐρ᾽ οὐλημς εὐδοκεῖ } ππλ]6 ἴῃ “δάΐεῖς δῇ ἢ, Νεῤ πιδ- 
ἴω ψαιῖς, ντρ. ὃς νταίβ!. ἐΐ Ῥαϊδείπιις. ἰπέτηδϑ ὙΓΟΤΥ Ἢ 
γα μα μνα πόμα νους. Ὁ- Πὺ 
ἤπια, 

ὡκυτεν πὴ δυρλ ἔνϑθννν 

5 φυχαφομένην 1 ε ̓ 
πὶ μαδεθαηὶ ξοχαφόμενος 1) 

ρ παϑν τας τ τονώρεο ' 
Αὐἰβίάεπν πιάχίπηθ ἀθογειι πη νι ἴο νδι 
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ἢ 

64 ΡΗΙΡΨΟΒΊΒΑΤΝΒ, ΠΕ ΝΙΤᾺΑ ΤΟΊ. ο, σοϑγᾶρ 
ΠΝ 

τῶν τομίων, ὀμνύντες οι γομιϑετήσαι ὃ δὲ» ᾿ ὥσπ πὶ 

9. ἡΣόλωνές τε καὶ οἱ ὁ λυκβέγοι, } καὶ γὰρ, δὴ» καὠκοῖ- 

γοὶς τῷ γράψαι γόμο ἂν, δικαιοσύνη ἦρξε τοιαῦτω 

ὃ δόώμι διωλεχϑῆναί ἐν ἐυτὲὶς ὑπὲρ᾽ θνδῥὰ 

δικαίῳ». ᾿ καὶ τὸν. Απολλώνιον ζυμφῆσαι τῷ, λό- 

γῷ. τοῖς, γορ ὑγιῶς λεγομένοις ξυμβαίνειν. 

͵ 

ΩΝ ἑ καὶ περὶ ψυχῆς: ὡς εἰκρά.- 
» ὁ -“ 

γῶτὸς εἴη, καὶ περὶ φύσεως » παρωπλήσιω ταις 

πλάτωνος ἐν Τιμαίῳ δόξωις" περίτε τῶν Κὴ 

Ἑλλησι γύμων πλείω ὡς 5 ἐμοὶ, εἶπεν 

ὃ Ἀπολλώνιος» ἡ δεῦρο δδὸς, ὑμ ψω τε ἕνεκω . καὶ 

᾿τῶν τῷ Νείλῳ πηγῶν ἐγένετο. ὡς, μέχρι μὲν Αἰ- 

᾿ γύμῆς αραλθαῖτν, ξυχγνόμη βλ ΤΑΙ, τ 

᾿χωρήσωντι δὲ ἐ ὯΝ ̓Αιϑιοπίαν, ὃ ον ἐγὼ ἐν καὶν 

ἔγειδος φέρῃ τὸ ὁ παριλϑεῖν ὠυτεὲς » καὶ μὴ δι: 

ΓΕ σασϑαί τινας. ἀυτῶν λόγες. ἴϑι ἀέξων) ἔφη: 

δὶ. Ὁ τι σοι φίλων ἴνχα τῶϊς Πὰς ϑεῖαι 

γάρ᾽. ἡγεμόνω δὲ οἵ μαι ποιήσῃ τὸν πώλαι᾽ Ναυ- 

αν νῦν δὲ Μεμφίτην ́, μείων, τῶν τε 

[ἂν πηγῶν. ἐθως ὅτος, καὶ ὅτω τι καϑαρὸς » ὡς 

μὴ δᾶσϑαι τῷ ῥαίνεσϑαι." σοὶ δὲ, ὦ 2 νεῖλε» δ ε- 

λόμεθα ἐφ᾽ ξυτῶν" διωλεχϑῆναί τι. ὃ μὲν δὴ 

γᾶς τῶν λέχεν ξκ εἰφανὴς ἤν τῷ ̓ Απολλωνίῳ" 

ἜΝ γορ ἀυτῶν δυσχερῶς δα άνων ; ἐπδϑὰ 

ἤρω ἀυτῷ ὁ Νεῖλος. ἐξισώμενος δὲ ἀυτοῖς τῆς 

ἀδλεδεθε , ὠπήεὶ συσκόμἀ ζόμενος. ὡς ἐξελῶν 

ὥμω τῇ ἕω. μετ᾽ ὃ πολὺ δὲ ἡ κῶν ὁ Νεῖλος. οὐπ- 

ιήγγειλε ψμονεἐδὲν ὧν ὑιάσει; ἐφ᾽ ἑαυτὸν δὲ ϑαμὼ 

ἐγέλα. ἠρώτα. δ ἐδεὶς τὴν τῷ γέλωτος. ἀλλ᾽ 

ἐφείδοντο τῷ ὠποῤῥήτε. τότε μὸν δὴ δειπνήσαν- 

τες, καὶ διωλεχθέντες ἐχ ὑπὲρ μεγώλων, ὠὐτβ 

ἐκοιμήθησαν. ἡ ᾿ 

Αμ τῇ ἡμέρα τὲς Τυμνὲς Τρξυξ τις, ἐπο- 

Ρεύοντὸ τὴν ἐς τὸὰ ω τείνεσαν, εἰρισ'εροὶ τονε 

λε, τάδε ὁρῶντες λόγε εἰχ οἱ κατάδωποί" 

2) οἱ κατὰ τῶν τομίων ΝΩ ᾿πγ ΠΙΘ τ ΠῚ κατὰ τῶν 
τομίων Ῥταείξαπάμππι ἀρὰ Αἰ επίθηίεβ ἱπ οδα Βοιπὶο αἴ 
αξίογὶ ὃς ἐε[βίδτις , νυ εχ Τ᾽ πιο ῃφηὸ ὅς Απιρμοπτε οἴξεηάϊε 
Μειγῆμς Ὑμεπιά. ἄτας. 116. 1. τ, 20. Εχ δος ΡΒΙΠοῆταιῖ 
Ιοςο ςο}]1045, ἐραλολῥης, εἰϊλπ|; 41 ᾿οαμῆς, φαρίτα διις ΕΥΒΕΣ 

εἴε ΕΟ Ὁ τ] τις τἀμιδιας [ο]εππηίδυς Ἰαζάπάμπι δὲ 
16. Ἰιγάθᾶπε ἃ Ἧς, ὦ ᾿ἀφωδ, ἐπὶ τῶν μὰ τῇ εἰ ἀρυᾷ 

ἴῃ. ς Τεπιοῇᾷ, οτᾶτ. ἢ 
ΟΑΡ. ΧΧΙῚ δὴν ΄ 

ι}15. ὃς βοπάβα, δῃ ὌΝ 
νπάς Κ.2 ἱεροὶ αὶ πὶ ἵ Αι ἐπ Η 
Ρ. 34. κῶν ὡς ὡς. ϑεὶς, ΟΝ , ΜΠ: τόν λον δι, ᾿Α μῇ 
Ἀες ποτῖοσ, φμαπι, νε πιαῖτα δίς ἂς ξὰ ἢπε γρολχιμανεη θὲ 
ΝΗ γεγο πιπιΐπς Ρίατα ἴῃ 1 δ. )7... 

2 σαόλριῃ Νανκρ» νῦν ΎΎΨ Νιονο αδον ννκρεμῖδμι, 

" 

Ἰυγαπηεπία ςοποϊρίαητ : ἰσρες. Διο πὶ ἔογες 
Ρεππάς ἃς ϑοΐοπες, δι “Ιγευτοῖ. ᾿μδῖπὶ 
ἃς 115 ἴῃ ΤἸερίδιυις ετοπάϊς ττπτ Κρ μι ἀφάϊι, ὦ 
Τα Ια ἀξ νῖγο ἰπτο Πλι15 αἰήρυτατα εἴς τοῖοιτ, 
1Πῖφας αἷτ ογατίοηὶ ΑροΠ]οπΐαπι. εἴτε αὔϊδηίαμη: ἐ 
τοξϊς επὶπὶ ἀϊῖ5 δρζοάοτς Θαπι (ιειϊῆς,, ΠΡ 

σμῳ ἀξ ΔηϊπΊᾶ ὙΠ ΔΉ: ἱπητποτίας Ὁ 
115 πε ον ῬΒΙΙΟΙΟΡΙΙΑ εἤξηι, ἀειναῖατα Ἰτοῖη 
ΠΟΙ ΠΊΠΪΓΕΠῚ ἃ ἘΠΕ ύη: ἀἰθεηία π᾿ ὩΣ 
(ξηεθμεῖ5: ἹξαπΊαιις Ὁ 
Ογδεςοβ. ΟΡεΐποηξ 5) οἷ ἄν 
ἈΑΡΟΙΙομ 5, ὁρο. αἰχίς, ὃς 
τι βοήν ΝΙΝ ρου ἢ (τορὶ,. 
Ῥίμπι νίαμε ἃ ἵρμογαν 1 νεηΐδπν 
πιογθάτηγ. [Ιη ἈΘΠΠΟΡ λιν Δα ΓΕ ΠῚ, τερο ἴο- 
εἶ, ῬΡεποιγδητῖ, ἐο5 ργαθίθγις, πθαμε ΠΔι- 
ΠΠῸ ἱπάς αἰϊαμ! ἃ ἐγ οη 5, ἀεάοοοη ἠθῶν 
Επεγῖτ. Ιτὸ Ἰαβεις , τε βοπαῖε Ὑπείρείοη, δὲ 
φιδοσιπαιις δὲ ΔΠΠδιοηε ξοπεῖθας νοῖα (0]" 
αἶτο, οἰ Εἰ π πππΊεη ἴῃ 115. Πα ςεῆη ψΕΓῸ {τ|- 
πειῖ5 μαϑεδίβ,νεραίο, ΤΙππαΠοποπη, ΟἹ πα Ν Αι: 
ετγαττεπη, πππς γεγο Μεγηρι λίγο. Εἰτ εηἰπὶ 
βοπεῖθιι5 {{Π|5 αἤτιδ τι 11|6., ἄτης δάθο ρυιιιβ, 
νέ ἐχρίαίίοπα ποη εβξαι..ς Ὑ ςμπῚ διιτε πη, Ὁ 
ΝΙΙς., (δογίϊπι ποηπὶ πὶ} ςΟ]]οαμ] γοϊατημει 
Οὐ} ἰρίταγ ΠΡῚ γε θη {{|5 πιϊπίπις οί ςαγιιπὴ 
ογᾶς Αροϊοηΐο. [πιο ΠΠ!ρ θα οαΐπὶ οοβ αθρτα 
ἔεγγα, πο {1} {ΝΉ]Π5 1 εἴτε ἀσπιαηβ, ΓΟσαπι 
τάταθη αἰ ς οι [πο [αέξιτιιβ Θογιπτὶ Το Π]ομο 
ΔὈπ, (ἀγοϊπυ ας οΟἸ οξλιιγας, δ αἱ {Ὁ οττιπΊ 
(115 τεῦ ἱπρύοπῶγας οἵδε. Ρδηΐο ϑυτοπα ροί 
ἀπιδηΐθης Νῆας., ΘΟΓΕΠῚ. « , ἅπας, αἁ 
εαπὶ ἀἰχογαης τοβογοδαῖ ΜΠ} {πὰ ἰδοπεοιι 
Ῥέηο5 [εἰρίτιπι ἐἰάεδαι. Νες αυϊίῃμαπε, οἰ 
τίἀογεε δα πὶ πτροΙ Ἔπίπι ρδτ- 
ςεθδηξ. Τὰπι ἰδία φοεπδῖ, ὃς ἄς γεθιις 
ΠΟΠ πηᾶρηΐ ΠΊΟΠῚς τὶ ςοἸ]ος, (Ὁ Ἰρίο ἰπΙο- 

ἐἘ 1 ἹΠυχίβδε. ἄϊες 
(Ὀρ μΠἸ5., ἱγοῦ νογίιβ. πιοιὶ 
{ππιῆταπι ΝῊ ἐχον ὨΓ ΠῚ ΠΊΟΥ ΜῊ ἀϊσπαοῦ-. 
ἴδταλητος (δαμδη ΠΠΟΙΝ ποητῖοβ {πηΐ 

δαρρρίομ ἣ ἀοπίεϊίο, γε Ραῖξε εχ ἔαρτα ἀἰξεϊς ς, μιν 
ἴιι5 1|δγ, Ι 

3. ὡς μὴ δέλϑων τ μν πεΙῖρε δὰ βετα αἱ ἐδὴν ἢ 
Αἰϊὰ5 ρυγρατὶ {τατίαιε 35 ἐσᾶς.) ντ οΧ ἰυγιθι5 ΓΔογο συ ΠΊ 
Δ ΥΙ ΠῚ ππιπ" οππιπῖρ5. 

4 ἐφ᾽ ἀυτῶν} Ρτο ἑαυτῶν {7 {{ὴ 2.7 γὙδρποεὶς αγδι!γῖς. ϑὶς 
Ῥᾷυῖο Ροίξ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐγέλα, (Δυιοὰ πιοηεο ῥτγορζεῦ ἴων 
τογργεῖεβ ρτῖοτεβ, ηυΐ ῃΐς ποις τυτθᾶ5 ἀδάετο. 
δος ΧΧΙΠΙ. τ οἱ Κατώδωποι 1 ποῖον ρτὸ ἱρῇξ 

5. ἴῃ αυΐδεις ΝΗ καταταόϊαε, γος νετοτ, ΑἸϊ85 

ΜΝ Ἅε σαταταξῖδε » Κατάδενποι δατοπὶ δοςοίδε ἴαπτ, 
ἔπη: 8ηῖ δος ἀἰ(οτίπηεπ Οἴδεγο ἱπ (Ὅπιπ, ϑεϊρίοηίς ς. 5. 
ῬΙϊηΐας Ἡ. Ν.Υ͂, το. ὃς ϑοπεοᾶ η1|. δι. 1Υ, 2. Οειεταπι ἀξ 
(αιαάμρίς ΝΜ τηνε οτβἰπίδιις ραίηπι τον γκον αλράκννν 
ἰθρατεν δὲς ργαοτοτίπιιθε ᾿ 

δὰ 15 

ΧΧΗ. ΕΝ 



ΤΥ]. ς.22.- 25. ΑΡΟΙΓΟΝΕΙΙ 

ΕΧ τεγγᾷ δοςαπταίαΐῖ, Ὑπιοῖο; 1 γάϊαε πιοπῖ, 
ἢΠπη1ες. Ῥεγ Ιρίοβ διιΐεπ ργάθσορ ΝΊ 5 ἄο- 
οὐττῖε, ΟΧ ἐα Ππᾶτ τγαπις τοῦτα Αξργρίιτη» 
ςοπἤιιοπς. ϑοηιτα16 ΓογγθηΓ 15, σαὶ ἱπὶ- 
Ρεΐα ῥεῖ πιοηζεβ ργογτηρεητ5., ὅς σππὶ {ἴγε- 
Ρίπι δοάοπι τεπηρογα ἱπ ΝῚΠ αἰπιοιιπι, ῥτοα- 
Βεπεῖς, πΠογγοπάιμι ρίαπε νἹάδειγ, πθήηπς Γογοη- 
ἄτι5 ἀυγίθιιδ : ΠῚ] 4116, ῬΓΟΡΙΠ5 αἰταιη ΡΔΓ Ογαῖ 
ἀςςοάοῃτος, ἀιιάϊτα ΔγΆ Πο γοάϊογα. 

ξ : ᾿ Ν 
σ. χα ΝΣ ᾿δυτεπι Αροϊ!οπίο εἰπε ςο- 

παϊεῖδιι5 οο]]ε5 (8 οὐεα!ογαπς, ἀγθόγιπι ἔεγα- 
(5. 4υάγιπη Αεδιῃίορες ἃς [ο]14. ὅς σογιίσοπη 
Ιαεγυπιαίηιια ἴπ ἐπποΙ τπθητῖ5 Ππαθεητ. Ὑ1- 
ἄἀεγαπε εείαπη ἔξοιις νίαπι ἰθοπῈ5., ραητΠογαίς- 
418 ὧς α[145. Ππιαίπηοα! Βεϊιλς., ποαὰς ν]]ὰ 
τΑπποΠ ἰπ εο5 ἱπτρεζαπη ἔδοῖς, [4 ἱρί!ς νὰ ςεί-. 
[ξγε οππεβ ) 44] Πποπαϊπε5 ἐχεϊπηοίζεγοπε. 
Οεταὶ ροῖγο, ὅς σαργεαα., ὧς Πγατῃ!οςαΠΊΕΙ! 
δὲ ἅΠπ|; 4]Ια τς ἀπ πηα]ϊα νἹ[ ἱρίι8: πιαχίπια 
δαΐοπι οορία δοιια5 (γ]πεγε5, ὅς Πίγοο- θουιθ8.. 

᾿δεηῖ αὐζεπι Παγιηι ὈΕΙπαγπη 146 ὁχ Ὀσιῖια 
ςεγ ΟΊ 16 ςοπηροίίας,, [{τπ6 εχ 115 ἃ αυίδιις 
ἀεποπηπατίοηεπι ἀοσερεγο. [Ιη οὔ Ά ργδεῖο- 
τθα οἰ αξπιοάϊ ἔογαγαπι ἱποιάθγιης, ὅς (Ἐπεί τὰ- 
ἄδιιοτα. 1,Θοπο5 ἘηἰΠΊ γεσθηζε [ἀγαγαῖ! ργαο- 
ἀΔ. το! χυΐας εἰὰ5 ποη συγαπε, σοππάρφητζοβ, να 
Ορίποτ., Πποιιᾶπι τιιγί5 ργασ άπ {εἰς εἴς οὔ- 
ἰλταγαιη. Ἴ 

ΤΔρ. ΧΧΥ. Π Ρᾶτίς Νοπιδάοϑ ἐθριηε Αθιβίοραβ,, αι 
ασὐγτγίθιι5. νοῖας οἰπίταγίθιϑι παδίταμς., ρτο- 
ΧΙΠῚΪ αυιζοτη 1115. ππμε 411 οἰορίμαητοβς νοπαη- 
τι, ΠΠοίχις ἴῃ ἔτυα ςοηςιίο5. ἀϊποηαιης: 
νπάς ὧἃζ ςορποηθοη ἱπάοριι αὖ. Εἰδ- 
Ῥῇαηεῖ5 ἀειιογατία ἀσοῦρογο. Ναίαῃιοιο5 

ΤΥ Α ΝΈΝΟΨὌΡ 
ἀπ, ἄνουν Ἷ 

εἰσι, γεώδη "ὑρῆ; καὶ παραπλήσια τῷ τῶν Λυδῶν 
: )5ς αὐ ιν ΠΝ, ἘΆΝ 

ἸΤμώλῳ. κατώῤῥες δὲ ἐπ᾿ ἀυτῶν. ἔρεται Νεῖλος, 
, ῊΩ νὼ 

Ὁ ἡ δὲ ἤχω 
Ὁ ἢ -- , “αν, ὦ) 

τξ ῥεύματος, καταῤῥηγνυμένε τῶν ὁρῶν, καὶ ψό- 

δ ᾽ -» -“ ον, ΜΔ ᾿ 
ἣν ἐπισπᾶται γῆν ποιῶν Αἰγυπῆ 

ν “ 7 ἣ δ Ϊ᾽ 2 νὴ ἍΖΕΛ 
ᾧῳ ἅμω ἐς τὸν Νεῖλον ἐκπίπηοντος, χωλεπή 

-“ τ ν, -“ " “ 

δοκεῖν καὶ ἐκ ἐνεκτή ὠκξσαι καὶ πολλοὶ τῶν 
, “ , , 

πρόσω, τῇ μετρίᾳ προελθόντες. ἀνέζευξαν, ὠπο- 
͵ὕ νι ον 

ζ(ωλόντες τὸ ὠκϑειν. 

“ἢ ΔΑ “ ’ Ἀ - ᾽ 
ΓΙ ε τῷ Απολλωνγίω καὶ τοῖς ὦμῷ 

Ύ Ν Ν᾿ ὦ χε ᾽ν ΄ " Ἵ ,ὔ 
εἰυτὸν, μιαςοὶ ὀρῶν ἐζφραίνοντο᾽, παρεχόμενοι δὲν-- 

[ἢ ΨῚ, "δὰ 
δρω ἢ ὧν Διϑίοπες τώ Φύλλα: καὶ τὸν Φλοιὸν, 

Φ τ ὃ , ἊΨ" ε"ὔ δὲ Ν 
κῶς τὸ οορυον κῶώρσον ηγῶντοι. εῶωβῶν ες καὶ 

γ 

᾿ 

)δς 

“ Υ “͵΄͵΄΄-- εν ͵ὕ ΠῚ Ὕ Ν 
λέοντας αὙχδ τῆς ὁδξ, καὶ πορδαλεις᾽, καὶ τοι-- 

αὗτα ϑηρία ἕτερω. καὶ ἐπήει εδὲν οἰυτοῖς, ἰλλ᾽ 
᾿ ͵ὔ “Ἢ “ ᾿ ,ὔ Ν δὺς 

ὠπεπήδα σῴων:, ὥσπερ ἐκπεπλήγ μενα τὸς ἄγ-- 
͵ “ἷ ᾿ : 

ϑρώπες. ἐλαφοΐ ἥδ, χαὶ δορκάδες, "ἡ φρεϑ οὶ καὶ 
᾿ , " δὰν ὦ 

καὶ ὄνοι; πολλοὶ μέν καὶ ἄλλω ἑωρῶτο: πλεῖξα, 
«Ἱ ς , 

δὲ οἱ βόωγροί τε καὶ οἱ βετραγοι. ξύγκειται 
Ν Ν -“ ᾿ ὅῳ. ἡ) 

«δὲ τὰ Θηρία ταῦτα, τὸ μὲν, ἐλώφε τε καὶ ταύ- 
Ψ δὲ δ, ἀκ ἐπα Γ ἢ μὴ Ρ 

08, τὰ δὲ, ὠφ᾽ ὠνπὲρ᾿ τὴν ἐπωνυμίαν ἤρηκε, χκαιὶ 
Ϊ᾽ -“ δὴ ΄ 3 Ἢ Ν ς ͵ 

ὀφοὶς δὲ τετων ἐνετύγχανον . καὶ ἡμιξρώτοις 
͵ ς Ν , 2 Ν ω “ 

σώμασιν. οἱ γορ λέοντες, ἐπειδοὶν “ερομῆς τῆς 
͵ 5 “ ἢ ͵ - Ω » Ἁ ς 

ϑήρας ἐμφορηϑῶσιν, ὠτιμαάζεσιν ἀυτῆς τῶ πε- 
, 3 ᾿ 3 

ριτ]ὰ, πιςεύοντες, οἱ μυδῦί» Τὸ καὶ αὐϑις ϑηράσειν. 

“ " ,», “ὦ Γ ἌΡΜν 5. (Δ 
᾿ ΡΝ Νομοδες οἰκῶσιν Αἰϑίοπες » ἐφ᾽ εἷ- 

“ “ Ι Ἂς ΄ ΧΡ Ν 
μαξῶν πεπολισίενοι » “κωὶ πλησίον τ τῶν » οἱ 

τ ϑῳ ἡ “ ,ὕ 
τὲς ἐλεφαντῶς ϑηρῶσι ἌΩΝ ᾿ικατωκόπήεοντες 
δὲ " Ν “ Ν Ω ΜΠ ἃ “ἷ ᾿ ͵ ͵ 

ε ἀυτὲς ποιᾶντῶι ἀγορῶν" ὅ9εν ἐπώνυμοί 
᾽ »-“ “᾿Ξ. , ω - 

εἶσι τῆς τῶν ἐλεζφντων ββρρωσεως". "Νασαμῶνες 

ἹπΠηρεῦ 'ὄ ̓ Απαάτορηαρὶ, Ῥυρπιαεῖ ἴζεπὶ δὲ, καὶ Ανδροφαγοι 4," κοὴ τιυγμαῖοι᾽. καὶ Σκι- 

2 γεώδη ποη πετραδὴ [ἀχο[, 4ιιαἴος πιοητίιιπι Ρ]υγί ΠῚ. 
3 ποιῶν Αὐγυπῆον } ΝῚΠ ἀοπιιπι Αερυρτιϑ, 4 ἃ ΠἸπ|ὸ εἰλι5᾽ 

εοποτγει δ ν᾽ ἀογείιγ, ποῖ πὶ εχ Ἡοπιετο, Ηθγοάοτο, ἃς ν- 

ἀγαπΊαε δἰ]εσαῦτς ϑιγάδοπε » [1δ. ΧΠ]. ρ. σ37. ὅς 16, τς. Ρ. 
όφι. σοπᾷ ὃς ἤιρτα Βαῖτις Πθ τὶ σαρ.. ; 
ΟΑΡ, ΧΧΙΝ. κι ἐφαΐνντο ] νοςεπὶ ἢδης, ἱπ εἀϊτὶς ο-᾿ 

τοὶ πὶ, Μ58. ὁπιπες ἀϑποίσιητ. ᾿ 

2 παρεχόμ. δένδρα 1 ΔΜγγοῤαζαννὲ ἔδταςεπι ἀγθ οτοπι ἱπίεῖ-᾿ 
Τιρὶ ρυτο, 4ιιὰς ῬτϑοίπαητΠΠπια ἴπ Αοτπίορῖα. ΝαΠῚ ηγγο- 

δαίανὶ σοττῖςες νπριθητζαγι! ργοπιπητ, Πα οιπὶ Μεάϊοϊ, νὲ 
ὙΠεορητγαῆις Βαδεῦ 0. 1Ψ, Βι{Π. ρίαπε, ς, 2. ἀ ΡΠ ̓  
ΧΙ], 46. Εοίϊονεηα) απᾶε ΗΠ οτγορῖο Πππ|}14 ΡΙΪπία5 ἤδης, 
Διθογεπὶ ἀϊςῖς Βα εγο, μεθα ἔογίδη ὃς ἀεεοΐα, ντ Ἠεϊίοτῖγο- 
ΡὶΪ ἔσο! ἀριιὰ ΡΙΊη ΧΧΙΠ, 29. νατιῖς νΠθιις Ποπηίπιπι ἱπίεγ- 
αἰππτ: νυ δάφο φύλλα κῴ! φλοιὸς κρρ δάκρυα Αοτβϊορίδθι5 
ΡΙῸ καρπῷ ἰαπιάατί ροταεγίησ : δοόκρυον επἰπὶ εἰξ 400 ἡ τταπί- 
[μας ςοτῖθχ. ἷ 

3. πορδώλε;ς] τεξεε δ πορδώλεις δὰ παρδάλεις (οτιδίτων νἱ 4, 
Βοςβατι. Ηϊςγοζ, Ρ. 11. 110. Υ..Ρ, 704. ᾿ Υ 

4 ἔλαφοι δὲ χϑὴ δορκάδες, κοὰ «ουϑϑὶ] ΠοΎΒοορ - ἢ, Εἰ 

Ρἴδης. ἰδ. ΕΥ̓. ς, 4. ἐς ἀπίπια! δι ἱπ ρᾶττο Γἰδγᾷς 
ποη Ρ εἶτ, πα οοπεῖδιις ἀροπ5, πῶκα κρὶ δορκώδα κῃ ς 
ἱππρίς, φρεϑὸν δαταπὶ ἰν ἰ. ᾿γκεῤἱοσαγιείμης εἴς ἢοπ» 
 4ψένενε πυαηϊβείδιιπι,, γε ξα απὶ πτ χιοά Εα]]οτο νἱ πε» 
Ῥοτειι φρχϑὸν, [01.475 ρο[4᾽5, ρα ζογορε [βρῆρεγ πδίαγε, θ᾽ τα 
νἱάς 2Ρ. Βοοβατι, Ηίεγοζ, Β, 11, 118.11. ς, 14. Ρ. 221. 

᾿᾿ 

ς χρὴ τάνες ] πιαῖς ῬΗοτίιι5 ἰπ εχοεγριῖς τρώγε. Νεπιρε 
Ἱγαφείορ θὲ εἰι)ς. ἀπίπιο Οδιιεγία αητιγ. Ὑοταπὶ ΠΟῃ εο5» 
{εὰ βοώγεες 41.105 ἀπτα ἀρρεί]αδας ἢϊς ἀείοε δι πιαπί ξεαπα 
εἰξ: 111 δυτο πὶ βόουγροι οὐγ ἀϊδιῖ, ΠΙΠ δουήπᾶθ πάταγας ἴῃ ἴϊφ 
ςΟπιράγογθης γοιξοία ὁ , 

6 ἀφ᾽ ὧνπερ] ἢς οχ Μ85. τοίογίδογε ποπ ἀπιδίκαι, πιὰ 
Ιε φἀϊτὶ περὶ Ῥγὸ περ. ᾿ 

ΟΑΡ. ΧΧΨΝ. ι πεπολισμένοι 1 ῬΒοτίις Ἰορὶς πεσόλιω- 
μένοι σον πε [δεγηίες. 

2 οἱ τὲς ἐλεφάντες ϑηρῶση ἐλεφαντομάώχεςνοςιι Ὠο 4. 5ϊς. 
1. 1Π.Ρ. τ6ο, Ἵγορίράγίαε ἀϊςιητογ ἄρα ΒΒ οταπὶ οοά, 210, 
Ρ. 1254. Αρδιπατοῃι άοπι, ἴτεπὶ ὅς ΡΕΪπίαπι, Ἡ.. ΝΝΤΙΙ, 8. 

3. ἐπώνυμοί εἰσι τῆς τ. ἐλεῷ. βρώσεως ] ἐλεφαντοφάγοι ἀϊξεῖ» 
νἱὰ Αὐϑατηατοιίἀεπὶ αι] ἐδάεηι ρίλης ἐς ςοηςίῇς ἴπ ἔγιισ 
ἢὰ, δὲ ἴῃ εἰδιυπι νετῆς οἰ ερμαπεὶς ἤαθςς, 
4. Νασακιῶνες δὲ κὠ! Ανδροφώγοι 1 Ναίαππιοπαπι ὅς νἱςοῖ- 

ΠΆτιΙπὶ ΡΘητίυπι δαάτραγος πιοτος ἀΠ] Προτοῦ ἀεἰοτίριπι Π1ο- 
ἄοτ. 8ῖς 11}. ΠΙ. ΒΙΒΙ, Ρ. 183. ὅς Τναςδη, ΠΡ. ΓΧ, ν. 439. Απ- 
τῆγορορμασὶ Αοιπίορίας πιεπιογαπειιγ Ρ]Ιπῖο Η. Ν,, ΥἹ, 35. 
Ιαρος Ὠράϊο ἀΐοῖ, ἰάσυε σαπας Απτμτορορβάραπι ὑμὴν 
Ρυιᾶς τόπογὸ [δάες ἱπ Γοττῖ5,, 40:86 τΟβΠΙΠ ὍΗΡ ἃς μετα 
τορηὶ Μομοησηφὶ ἱπῖουΠιητ, αἰπγππαιτῶν οἵπιις αἱ 10 ρ.ὅς- 

ς Πυγμαῖοι } ἂς Γνάϊαε Ῥγοπιδεῖς ἤιρτα δὄξαπι ΠΡ. 1. 
σᾶρ. ΧΩΝ, δὰ ΝΗ ἔοπτες ῬυριΠΔΈΟΚ οτῖαπὶ ςο]]οςδης Ατὶ- 
ἴον, 118. ΝΠ. ΒΠῈ. δηϊῆι, ς, τ... Μεῖδ 11,111. ς, 8. φυοτιιπι 
(οπτοπτῖας Ρ]ζητι5 ετίαπι πιοπιίηῖς Η, Ν,, ΥἹ, 37. δἀάς Ρμϊ- 

͵ὕ 

11 ὠπο- 

τὰ 
ψΨ 

τι 



ὙΡΗΙΜΚΘΒΤΕ Α, 
πηι οἵ ἴδε ε Οὐ ΚΕ ΒΌ) ͵ τὰ 

νὸν : ᾿ μόνον ἐσπλέ-. 

Α, Ἄρηδιον » νοβξ νὰ ἐς πίων τὲς ἄγ! 

διῶ κ Ἰδὴ Φιλοσοζξντας. ὑπὲρ τῆς Φύσεως, ἄλλο 

ἄλλως βόσκεέσης:» ἠχὼ προσέδαλεν οἷον ρον- 

τῆς, ὅπω σκληρᾶς, ἀλλὰ κοίλης ἔτι. καὶ ἐν τῷ 

γέφοι. καὶ ὃ τιμασίων, ἐγγὺς» ἔφη. ὁ κωταῤῥό- 

κτήρ; ὦ ἄνδρες; ὁ κωτιόντων μὲν ὕφατός ν ἀνιόν-: 

τῶν δὲ πρῶτος. καὶ ξώδιω, δέκω ἴσως προελϑόν-- 

τες . ἰδεὶν φασι ποτώμὸν, ἐκδιδόμενον τῷ ὄρεον 
ὃ 5 ἽΝ . ἴων, (ἃ » 
μείω ἐδὲν ἢ ἐν πρώταις ξυμξολαῖς ὁ Μαρσύαξ; 

ὁ ὃ ἡ Μαίανὸ ρος" τριρτυξάμονων δὲτῷ Νείλῳ χω- 

ρεῖν ἡμήσουνὴ δ ϑηρίω μὲν ἐκέτι ὁρῶν" ψυφυδιὰ γορ 

Φύδα ἥν » προσοικῶν τοῖς γωληνοῖς ὕδωσι 
μᾶλλον, ἢ τοῖς ῥωγδαίοις τε καὶ ἐνήχοις: ἐτέ- 

ΡΒ δὲ κατα ῤῥοίκτε ὠκῶσαι μετα πεγτεκαίδεκά 

πεςάδιω., χωλεπξ ἤδη, καὶ ἐκ ὠνεκτῷ αἰσϑε- 

σϑαι, διπλασίω. μὲν γὼρ εἶναι ὠυτὸν τῷ προ-- 

τέρε» ὁρῶν δὲ ὑψηλοτέρων ἐκπίπηειν. ἑαυτῷ μὲν 

ὧν καί τινος τῶν ἑταίρων ὅτω τί ἐκτυπηϑῆναι 

τὸ ὦτα ὁ Δάμις φησὶν, ὡς ἰυτὸς γε ἀναζεῦξαι, 

τῷ τε ἀπολλωνίξ δεῖσιϑαι μὴ χωρεῖν πρόσω. 

τὸν δὲ ἐῤῥωμένως ξύν τε τῷ τιμασίωνι καὶ τῷ 

Νεάλῳ τϑτρίτε καταῤῥώκτει ἔχεσθαι. περὶ ὅ 

τάδε ἀπαγγεῖλαι ἥκοντα ἐπικρεμῶσϑαι μὲν 

τῷ Νείλω κορυφφεὶς. ἐκεῖ, σαδίων μάλιςα ὀκτὼ 

ὕψει, τὴν δὲ ὄχθην. τὴν, ντικείμ τ “ἐνην τοῖς Ὁ» 

ὀφρῦν εἶναι λιθοτομίας ἀἰῤῥήτῶν τοὺς δὲ τηγάξ; 

ἀποκρεμαννυμένας τῶν ὀρῶν; ὑπερπίπΊειν ἐ ἐς τὴν 

πετρώδη ὄχθην, ΠΡ ΉΠΑ τς δὲ ἐκεῖϑεν ἐς τὸν 

Νεῖλον κυμαινέσας τε καὶ» λευκές. τὰ δὲ πά- 

3: ΠΩΣ περὶ οἷ ἀυτοὶς ξυμβαίνντα, πολλωπλασί- 

ας ἢ αἱ ΠΥ οτὰ ὥσωςἢ » καὶ τὴν “Πηδῶσαν ἐ εκ 

τέτων ἠχὼ ἐς τὰ ρή Ἢ ὀυφύκμν τς καθ τ 

τὴν ἐβϑείαν τϑ ῥεύματϑε, τὴν δὲ πβοόνι ὅδον, τὴν 

ἐπὶ τὰς ἀρότανΝ πηγώς ἄγεσαν ᾽ ἄπορον μὲν 

ἐλϑεῖν φάσιν, ἄπορον δὲ ἐνθυμηθῆναι. πολλὼ 

τ χε. ἐῶ. τἀἰρνευνδ, 

δι ϑρωσοήα, ̓ Αεημορίεϊ ὅς ἸΡΙ͂, πη, ρορ] :, 
: Βαδίταπε Διτο πη ( (δςι5 Οροδημπι Αρι ἰορίοιμτ, 

410 ποπηϊῇ ἱπυϊτὶ Ποιπίποβ., [ὙἹ τομηροιἭατίς] 
ἀθγερτῖ, ἀσοςάοτς (Οἴςηῖ. ἐκ ων ἅν», 

ῃ; 

. 

}... γεγο ἀε Βείϊμῖς 1Π15 νἱγίὶ ἱπυιΐςεπι, τ οοης: Σ 
[Ἀθυηαγοηταγ, ἃς ἄς πατηγα ΡΙΙΟίΌρ αν ον 
ας ΑἸττογ αἰνὰ, πυττίγεῦ, (Ὀπίτιϑ ἢ αἱ 
605 ἀρριιῖε δῇ τοπίττιι, ἸῸΝ νης, ΠΝ τς 
οδίσιιγι δάϊιις γἐ δετπιίγα ὙΠ ΜᾺ ζοης ἀξ. 

Τιππαίδη; ἘΜΘΡΕ, οἴ, Ἰπαμῖτ, οαταιγΠαΐζα ν] 
πλης, ἀςίςοπάσπα νυ), αἴξοῃ παῖδας. Δυτι 
ΡΓΏ,Ι5,. ϑιλαία ἱπάς ἔαυπιο ἀθζοηι οὐ τυ υτα 
νι 4 (ς Πιμαΐαπι. ἴπης, ἐχ τηρηῖς, ἀοῆυςη- 
τ6π1.2 ΠΙΠ1] πιϊπογοπα, αιιδηὶ ̓ Μετίγα [ 1": 
Μαβαπάςι, νΌΪ. Ῥημαμπι ἴῃ. νΏμπι ςοηβαμῃ, 
ψοιῖ5 ἰπάς παποιρατίβ (5. ροῦγο. ργοςαηηῇ ἩΕΡ 
πες Ὑ]]ας. ἀΠΊρΙἰας. Βεῖμας νἹά!Πς. πες 
Νίάπι σιπὶ παίιγα ταπηαίταπη. ̓οχραποίοδηϊ, α(. 
ΡΙαςί 445. ροτίιις Ἰγπιρπαβ. Ἰατα εα5 Πασογαν, 
αμΔΠῚ ΡΕΓ Ργδος!ριτία ἀοίαιας,, δέργαι (6. 
ἴε5,. ΑἸΐππα ροιτὸ [δ διά! φαϊπάφοϊπι [1-- 
ἀϊα ργορτγεῖος, ρίαπς πογγοπάϊιπι », ϑιιγίδας, 
ας ἱπΓο]εγα ΠΈπι:. ἄαρίο εηἰπὶ Ρηοτο εἢευ, 
τη τοι. δζ εχ πιοπείθι!ς. ΠΊμΐτο ταρὶ5 ἐχ-. 
ςεἰπς ργαβοίρίτεπι ξετί, δυαίαις, δάξο διαἱ-. 
τοτίις οαϊπί(δπ εχ (Ὀοἰίς ἴτα ῬΕΓΟΙΠΙΔ5. διιγος Ἐφ διὰ 

Εἰπὲ Παπιὶς πατγαῦ. νὰ ἰρίς φιίάεηι. τοιγοςοίς. 
(δγῖτ, ογαπογίζαις ΑρΟ]]οπίαπι., πὸ ρεέγραγα 
ψε τε, νἸτογῖει5, ΕἰπιπῚ ταπΊοη βοιτὶ δαῖπιο οαπὶ 
ΤΙπιαίοης δ. ΝΊ]Ο δα τογίίππι φατα γπαξξδιτιυ 
Ρεγαρηϊῆς, 'άε ἅπιο ταῖϊα Ροῇ τεάϊταπα γέτα!ο- 
τε: [ Ῥοίγαγαπι ] [δ᾽ ςαομπιῖπα ἱππρεηάογο ΝΙ- 
ἴο, Παάίοτγιπι δά Πιπητπιπι. οὗο, ημηιβιμον 
ταππυίαπι ψεγΟ πη Πτ0115 ορροῆεαπι,, επήϊ- 
μεπτίάπη εἴθ, πιίγαπάμιπι ἴῃ πιοάμπη ἃ παίατα, 
ἵπ ἰαρίάςε εἰλθογατάπι. ΤΥ ΠΊΡΠα5. ΒΟΓΓῸ ἘΧ, 
τηοπτίδιις Ῥεπάοπιος ἱ ἴῃ (ἀχοίτιπη {Πα ταππιι-᾿ 
[πὶ σαπτ ἱπηροτα ἵγτιογο,, πάσαις πη ΝΊΙαπι 
ἀςΠδητος σαῃαἰοαητοίαμιο ἰπξαπα!. Ηδες 
ἰρία νετο, {πο 1ΠΠ|5 οπσπίαπε ΓΙγπιρ δ, 7 οἰπτ: 
Ἰοηρο [ἰπίπρετ ] ἤπτ ςορίοἴϊογες ματι οὐιίας. 
δητοα [Ἰῃ ργογ δια ςἈτατι Ππδξξῖ5.1. (Ὀμι1Π} [Γ6 ΠῚ, 
4 αὖ 115 ἴπ πηοηζοβ τεῆς, 1π ἐαιία εἢξ: 
[αἰμηε, 7 νε αυτδιις πποίοῖϊα Πε τουτθητὶς ἢ-, 
Ἰΐις ςοπτοπιρί το. Οἰιοά νεγο νἱτογίας. τεη-. 
ἀἰε ᾿γεν, δά Ρτίπτοϑ ἔοηζος ἄποεης, 4 ΒΊς]6 εἢ- 
αἴπης δγοάδίῳ βρεῖρας οἴἴαπι ̓ εὔδ πω ἥ 

) 

Ἰοῆται. ἱπιασίη, 115.1. Νῆίο, νΌ] πήχεις Ἄρρεῖϊα ταῦτ, Πατὶ 
Δυΐοπι Πού! δ ηϊΠΊ πὶ ἀπ ραΝαΙ Αξῖςσδα Ὑδαι ΘΟΓΠΠῚ τ πᾶ- 

τ ΟΠΕΠῚ Ργο χ ργόθαγα σοπαῖιγΙΟδιιδ, ἀϑο ις ς φοπιπιεπί, 
ἴπ δϊοτ, Αοτηϊορίς. ρΡ. 69. [6. Νέφαε τ γοῖπιις ἈΠΟ 
ΝΙΙ οτιρίηε ς, 19. ἀϊΠηπιυίατ, νἱτγα ΝῊ βοηίες. πιρίτος τε- 
Ῥετῖτι Νίαγος, αιΐ οαπὶ ΕἸσρ μαπτῖβ. ῬΕΓΡατιμπι, ΒΕΙΠαπι εἶν 
τϑῖν ὃς ἅπος, ἥ. ᾿φεκζεῤαεζε Ρβορεῖα νοςα ̓ἄδος 
Αἴτ. ᾧ 

ό χκιάώποδε] Βῖς πεπιρε Ρετίπάε ἂς ἵπ Ιηάΐὰ δα, Ὶ 
Υἱά, ποῖαία δὰ 10.111. ς. 45. ν ᾿ 

ΟΑΡ, ΧΧΥΤΙ. Ὃ ὁ μΜαρούμς χρὶ ὁ Μαίανδρος] ἃς 49- 

ΤᾺΠῚ ξυμξολαῖς (ΕΣ ϑιγάδοπ, ΠΡ. ΧΗ, ραρ,. 554. 577. ὅς Χε- 
Ἀὴν Αναῦ. 115.1..ρ.. 246. 

εἶ αι, ΠῚ ἥδε, {πτις Ἀθθεῆβ τεῖγὰ πιᾶϑῖς εχ- 
οἷν Ἕ ροὶ ὁη, Ατροπ, δ ᾿ ὀφρύσιν αἰγιώλοιο. Ουεπις. 

ποάπιπι ἃς 1165 τς επηϊπεηείον 4υβειῖ5, Οοτογα πα.» 
ἈΠῈ πα ταπὶ Πὶς ἀς ἩΠ φαταν πιαέεὶς ἔοπαδιίαις ΓΙΕΤΤΙΣ 

: α τ Αἰ 5 γε ΓΟΠῚ ΕἾΝ 1115.) 8εἴατία ποίγαα ἀεῖς- 
χιΐ βαΠοίτας. νἱα. ΠΠυῆτ, Τα οΙρ δ Αἐτῆΐορ, ΠΡ, τ. ς. 8. 

3) ἢ αἱ προτίρα.] ἢς Μ85. οπιπεβ.. βαἰτὶ πιαὶε ἢ αἱ πρό- 
τερον, Νεῖαρε 1ηΓο Π ριιπτις ἀατᾶς ρτιοσηπι οατατγ μα ξάγαπι. 

Μι- 

" Ν 

ἌΡΙΧΧντ 

9» ον ναῦν Ὡξςς 

᾿ς Σρίωξυ,σ. 



δα, ἭἬὝΣΝ 

ὀρ 

{ων1.ςἰ2ὅ.27.. ΑΡΟΙΓΙΟΝΙΙ. 
Μιὰ επίην ἀς ἀδοπιοηίδιις φιοαιε ῥγϑεαϊ- 
«απ, (υΐι5 σΈΠΟΓΙ5 {πη ΡΙ ΠάδγΟ δείαπη ἴῃ [15 
Πγτηηίδ Ἄρα ἐς ἀφοπίοῃς οαηίαία . “16 πὶ 

ἡ φ 

Ο. ΧΧΥΙΙ. ϑύσρας μεν, εὐπὶ ἴῃ γἷςο ΤΣ Τἐν 
βίας: βοῃ αἄςο πιᾶσπο ἀϊαοτίδτθπζαγ, ςοὐΠδΠ1, 

, Π. α (πηχίετς, (Ἐτία ἰοεῖς πρίίςοη- 
ἰΔΙΠΟΙ ̓ ΔΠΓΕΠῚ ἐπα τ τα ἐπ ρα εἴης 
Δ.1Γ65 ΘΟΓΙΠῚ ΘΡΡΠΠ {δ πἴστιο νεοᾶ- 
ὅ ̓ αἴξαι τέ πε σοΠογταπείιπι. Ὑ1- 
οηις. γε Ορετ5. Ῥαττίς! ρος εἴξηε ἰμυῖτα- 

ἱ νεῖο διδιις, ὃς (ιχῖβ., ὅς υΐο- 
ΕἾ Ἡδέδως γεηϊπεε. ουΐφαθ, αττορεῖς, πᾶ 

Ἰαππασαπί οπιπο5, γέαιοτιπην Υἰπὶ ραΐογεη- 
ἐὰτ νχογοθ, Νέπιρς. ηξοβαθας νἱοιπὶ ἀςςὶ- 
ἡλΠΠη ἰΔΠῚ πιθηίεπὶ ϑαίγτι (ρ ὔγαπη, δι ἀϊπὶς 
οεῆτο ἁδαογία Ὡς ἐπῶν; ἰαπν 
Ἰατοτγβςοιςς ἕο ἐβέμ 

ΠΟ υἰοθας ΝΊΙυς, ̓ ὐδοι ΡΣ 
τπποῸ ῬΗΪβΔΣ ᾧ ἴδπι, Πἰριάπιδο Ῥτόζοτιις δας τὶ 
ῥτυδιις » ποπάτιδη αἀάιςοτς Ροταίπηις νΓπ- 
Φυϊεδεϊοπίθιις [ιἰς ἀοπογοι. ἘΠῚ ταπιεπ, ἱπ- 
«υίεθαι Ἀροιοηίιις,, δάποσίις ῬΓΟΈΕΓΙΟς ι- 
1ποά] τοπιαϊαπι, 480, νππι οἰΐπι ΜΙάαπι 
ξυϊῆς ρογπίδεηι. Τ[ρίς πὶ πα !ς ΜΙΔάΣ εχ 88- 
δύνα ὠμαρβ δι, ποά ἰρίπιι5. δι ῖγ65 πιὰ- 
εαἰξοιπαθᾶπε, δίψει ἀπε πὶ ιοάδηι πα] το- 

15 ἴαχε "ἃ Ἰρίψπη μα ςοπιπ Πίοσ 
Ἰη ΜΙάας αἰγες πάθη5, πες νοςε (ο0- 

ῃ, οπαπι, προ, μος Προ να ες 

σάϑασγτις ἘΣ ἣπ τὰς 7 Π᾿ (Ὅπιπο {- 
ἄρον ΠῚ ΠΊΕΙ ᾿ἴκάξας, τοῖα: 
παρ μαι ἀεί,  ἔδητοπι; φυΐ ῬΙΌΡΕ τερίαπὶ 

ἵ ἐγαῦ, νἱη0 πὐΐξοπο, ΠΕ πλβευδα ἱπητηϊΠε, 
ἡμδμνι δίδιε, ὅς νίπο ορρύεῖις ἐπ. νι- 
48 πο Ε]ΠΑχ μάθε νίἀδαξις ἔαδια, αα υἱεῖ οὰ- 
ΤΊ Ῥγδοβοάλαπι, Παῖς μαδιιοήίης νίπυτη νἱ- 
ἐΔηϊ; ϑαῖγτο {Ππ4 τ! ςσαηγις. ἢς ΘηἰπῚ Ἰάδπη 
4004 ΜΙάας. [5αῖντο] εἰ οἰιοπίοῖ, Τὰ βετί οη- 
ἐξὶς ρίαςαϊε:. ΔΙΠΡΙΙΟΥΑΒ. ἴαχας ΜΙηΙ πιδθο Γ᾽ 
Αεργρείαϑ ἱπέῆϊ ἈΠΠΔΤΙΟ. ΟΧ α10 Ρϑριάεδ᾽ 
ὙΊς Π]ΠΠ5 δίδεγε ξοπίπδιογδησ, ϑαιγγαπίαας, 
Γ Ἀροϊϊοπίας ] ἰαυα τ᾿ ὁςευις εείαιτι ΑἸαι 
τη ΠΑΙα]5, ΠΙςε Διο ΠῚ ρα ῬΡΡΕΜΟΗΝ η] 

ἀν ϑν πὸδὶ ἡ 30" σοῷ. ϑανηταὶ, Θ (115 
" ΠΟΠ᾿ σοηΊράτετ. Ἡσεαμε ἢ Ριᾶο τ ίμπὶ 
Ῥιηάατῖ ἔγάρπιεητα νἱτίς ἀσεῆς, τον πνο 
οἷβ Ῥοτοζας αὐ. ΘΥ͂ν 

᾿ δαίμονος ὁ 4. πήγ. 'ταύτι ἐφίςητιν ] 
δὰ (ᾶρ. 2:. 4446 ῬΗΠοδτ, ἱπιασὶπ. 1.1. ΝΗ, ν᾽ 
Ρἷᾳ Θεπίοα ΝΊΪΟ Ὁ ἐφεσηκόαι ἀϊοϊταγ ταμίας 
ται Νῆλος) ταῖς ὧ, ὥρωις ΣΥΜΜΕΤΡΟΣ,. 
:8 ἄνω: ὦ » φιέπι ΟΡ Θτυ]05 μα επΊι5. ΟΙ 

ΟΑ Ρ, ΧΧΥΊῚΙ. τ ὑξρίζει γοίρ τις ἐσ: Σάτυρος] (8165 εηΐπὶ 
᾿ 

ΚΡΙΩ͂Ν 
ΧΙ πης 

ἰδ ον τον ἀρ» 5. 

ΠΉΣ ο. " 

ἐν Αἰϑιοπῆξς ἐμεγάλι» ἐδείπνεν μὲν περὶ 

δ θέα ἐγαρτα μ ΤΥ Εν σπεδὴν παιδιᾷ. βοῆς 

ἰϑρόας" τῶν ἐν τῇ κώμῃ γυναικῶν ἤκεσαν», 

ἐπικελουομένων ΚΑΛηΛΕΙς ἑλεῖν καὶ διῶξαι. 

πες υκον δὲ καὶ τὲς ἀυτῶν ἄνδρας ἐς κοινω- 

γίαν τῷ ἔργ. οἱδ᾽ «πασείμενοι ξύλα "κωλι 

οϑεὲς, καὶ δ, τι ἐς χεῖρας ἑκάφῳ ἔλϑοι, ξυνεκά- 

λὲν ὥσπερ ἀδικέμιενοι τὲς γάμεις. ἐπεφοίτω δὲ 

ἄρω τῇ κώμῃ δέκατον ἤδη μῆνα Σατύρω φαθρμας 

λυτ)ῶν ἐ ἐπὶ τὼ γύναια, ̓  καὶ δύ᾽ ἐπεκντονένωε 

μν μι ἐλέγετο; ὧν μάλιςα. ἐδόκει ἐ ἐρᾶν. ἐκπλω- 

γέντων ἔν τῶν ἑταίραν," μή γδέδιτε, εἶπεν δΑπολ- 

λώνιος» ὑδρίζα" γεῖρ τις ἐγταῦθϑω Σάτυρος" ̓ς γῇ 

ΔΙ᾽, “ἔφη ὁ Νεῖλος, ὅν γε ἡμεῖς οἱ Τυμνοὶ ς χρόνῳ 

ἤδη ὑξρίζοντω , μή πὼ μετεςήσωμεν"τῷ σκιρ- 

τῶν. ἐλλ᾽ ἔςιν, εἶπεν, ἐπὶ τὲς ὑδρισαὶς 

τύτως Φάρμακον ᾿ ᾧ λέγεται “Μίδας ποτὲ 

χρήσάσϑιωι ἦς μετεῖχε μὲν γοὶρ τῷ τῶν Σατύ- 

ρῶν γένες ὁ Μίδας ὅτος. ὡς ἐδήλ ταὶ ὦτα. Σά- 

τυρὸς δὲ ἐπ᾽ ἀυτὸν εἷς κωτὼ τὸ ξυγγενὲς ἐκώ- 

μωζε, τὰ τῷ 3 μίδῳ διαξάλλων ὦ ὅτα,. καὶ καὶ βϑᾷ 

ἄδων, ἀλλὰ καὶ ἀυλῶν τῷτο". Ἰ δδ᾽, ὁ οἶμαι, τῆς μήη- 

τρὸς Ἐπ Εῦ ὅτι Ξώτυρορ Ἢ ον Θηι 

δὰν ἐ ες ὕπνον. καταπέσῃ, σωφρονεῖ » καὶ ) διωλ- 

λώτεται, κρήνιν, τὴν ΕΣ ἀυτῶ περὶ τὰ ἘΡ 

λεία, κεράσως οἴνῳ, ἐπαζρῆκεν ἀυτῇ τὸν Σάτυ- 

ον. ὁ ὁ δὲ, ἔπιέ τε καὶ τι καὶ ὅτι νὴ ψεύδε- 

τοὶ ὁ λόγος. » ἴωμεν παρὰ τὸν κωμεάρχην. καὶ 

ἣν ἔχωσιν οἱ πιετει οἶγον, κεράφωμεν ἀυτὸν τῷ 

Σατύρῳ; καὶ ταυτὰ τῷ Μίδῳ πείσεται. ἔξ; 

τἀῦτω , καὶ ἀἰπζοβέας ἈΠΟΣΊΕΝ μεν οἰνο-- 

χοήσας ἐς ληνὸν » μὲς ἧς ἔπινε το ἐν τῇ κώμῃ 

πρόξατα. ὅ ἐκάλει τὸν Σάτυρον 3 ἀφανῶς τι ἐπις- 

πλήτηων. ὁ δὲ, ἔπω μὲν ἑωρῶτο,, ὑπεδίδῳ δὲ ὁ 

ξεπιϊπατιπὶ ἀπιᾶπῖοβ, ΕΠ ςοηῇατ, ἢς, νε Ροοῖας πιϊτιαπι ὅς 
πῖγτποβτάρμοϑ, ΤΑπιδ ς μὰς ἴη ΒΑΡ οαϊοῖς δριὰ ῬΒοτίηπι, 
ςοα. 94. τράγε τὶ φάσμα ἐρᾷ Σ Σινώνιδος. ςοπξ, ὃς Απραβι-. 
«ππὶ ἀς Ὁ, Ὁ. 1. τς ο8Ρ.23. Υἱάς ὅς δὰ ἘῸΝ δ ἅπ, 

Ρίτῖδ,, ᾿ , 
"2 ᾧ λέγεταν ἀδὼ ποτὲ ; χρήσ.ἢ τοὶ 

δριιὰ ῬΕΙοΙτ. αἰ οτίιπι ἐπ ἱπιὰρίπὶ 
πορδοπτοπὶ 1.1. ἀς Ἔχρ. Ογτὶ πι: τί, Ἴἴτ [18.1. 
ς; 4: ΡΙατατξῃ. ἴῃ, φοπίο!. δ ἢ [Ὁ Μοχίσιμει Ὑγτίμπι 
αἰτετε. -3 ἰτὸ, 
2 τῆ! "ρα ἴπι φιᾶ ΠΊ τότῳ ηποὰ εγᾶϊ ἵπ νῃ!ρεῖς, 

1 2 οἶνος, 

77. Ο τες καται ἄκτας ̓  

ΦὩ 



ψἱπατη τἀΠ 6 Π. φιαπείδειειις μμίδαῖς. ὯὮ 
αιιαπι νογο ΟΧΠαιιζιπ Ἐς, Πρεπηι5 » ἱπααίε. 
Αρο]]οπίι5., ϑδῖγτο, ἰᾶπη ΘΠΙ ΠῚ. ἀδιτηῖε. 

νη λοιδορεῖσϑαι ἐς Υ Ἂ γὰρ τῶν ἀ- 

᾿ἐχὶ ὁδξ παλειδιννς , ἀλλὰ παρόδ ἴ ΕΥσὶ . κἂν 

ἐντύχῃ τὶ τις ἐλυου ἢ τῷ ἀνδρὸρ, ἣν πρὸς μειρώκιον 

ὑξρίζον γράφων, καὶ Σάτυρον δαίμονα Π ΤΩΣ ὦ 

σαι φιεὶν ἐν Αἰϑιοπία.,. μεμνῆσϑαι χρὴ τῷ λό: 

ν2) τἕτε. σαῦρος δε εἶναί τε» καὶ ἥν ὥ- 

“πἼεσϑαι, μὴ ἐπισῶμεν. οἶδ γὰρ. κατὰ τὴν λῆ- ̓ 

βίνον τῶν ἐμαυτῷ τιγῶ ἰσηλίκων, ὃ τῇ ΤῊΝ ἐλέ- 

γε ἩΠῸ: ἐπιφωτᾶν Σάτυρος » ὡς εἰκὸς ἦν τῇ 

τ ἢ ταύτῃ. ἌΡΗ γεν ξυμφυᾷ ἐῴκει“ ἐν- 

ἡμμένῳ κατὸὼ τὸν γῶτον. ̓ ἧς οἱ ἤδεθνοὶ οἱ πρῶ- 

τοι» ξυνειληφότερ: τὴν δοσι ΤΩ: τὸ ἡρὰ ἀυτὸ 

αφήποντο. ̓ὠλλοὶ νὴ πλείω Ῥηδη, τέτωνγ. ἔτε 

γὼρ ἡ πεῖρα. ὠπιφητέω» ὅτε ἐγώ. 

ΚΦ, ὐτώνι, δὲ ἰυτῷ ἐξ Αἰϑιοπίας, ἡ μὲν 

ΚΕ τὸν Ἐυφοράτην διωφορεὶ͵ ἐπέδωκε μάλιςα ̓ 

ἐκ τῶν ὁσημέραι διωλέξεων. ἐπέτρεπε δὲ ὠυτὸν" 

Μενίππῳ τε καὶ Νείλω; μικρά ἐπιτιμῶν ὠυτὸς. 

τῷ Ευφρώτῃ; τῷ δὲν "ειλᾷ σζέδρα ἐπεμελεῖτο. 

ἐ ἘΕᾺ' δὲ τῖτος ἤρκει τώ Σόλυμαι καὶ νεκρῶν 
πλέω ἦν πάντα, τὼ ὅμορώ τε ἔϑνη ἐφεζνεν 

δὲν. Σὰ δον Ν᾽ ἘΌΝ δὰ ᾿ ᾿ ἀυτόν', ὃ δὲ ἐκ ἠξίᾳ ἑαυτὸν τὰτε' μὴ γοὶρ ἀυ- 
νΑ Εὐ “ΝΑ λ Λ 

τὸς ταῦτω εἰργώσιδαι ᾽ ϑεῷ δὲ ὁρ γν Φίναντι ἥ , Ἷ ᾿ « “ -“ ΩΝ 9 γ΄ ς 

ἐπιδεδωκένωι τὰς ἑαυτῷ χείρας" ἐπήνει ὁ Απολ-- 
“, ᾿ ) ἐ ᾿ ᾿ 

λώνιος ταῦτα. γνώμη τε γῶρ περὶ τὸν ἄνδρω 

ἐφαίνετο, καὶ ξύνεσις ἀνθρωπείων τε καὶ ϑεῖ- 

ὧν" καὶ σωζῷροσύνης μεςὸν, τὸ μὴ φεφανξσϑας 

οἥτων. τῷτο μὲν δὴ τοιῶτον τὰν ἡ δ᾽ 

ἀϊέτο,ν!ςαηἰ5 Δα Υ Πρ ΓΗ͂Ι: ΔΠΙΓΙΠῚ γα ατῳ 
φιοά! ἱπιρεγ]8 [ρᾶτ0 τοῖο ἃ νἷςο ποη ἀϊβαθαι, 

ογπΊςπτοπι ἽΠαπὶ ροημαπι ἀρέπαι πεν, 
ἵ πκυον οἱ ἱπξεγοπάϊς. αὉ- 

Ε. ἀεβδοριο ΔΕ ἀνϑνι πλόθμίς δύω. ΧΧΙ 
Ὠἰμ5 ΠοΠΙΓΟΠοΓΠδ6 οιμπῃ ΕΠρΙγαῖς πηαΐογα 1π- 
ςγοπιεπία ςερέγε εχ σπου ἀἰαπῖς αἰποτιαποηί-. 
Ὅι5. Βϊιηι ἰρίτιγ Μοπίρρο ΝΙοηας ρεπηΐτος 
ἢτν, Ῥαῖςα 1ρίς αάπιογίς. κελσήβηφαμ: ἀϊεγεηβ: 
ΝΙΝ γεγο ἀΠΠρξηζοῦ συγαπη ρει, Ὁ 

ΤῊ ᾧι γ}} ἐς Ἷ ἘΠ μὰν" ΠΝ ᾿ΩΣ ἢ 

γι Ηῖειρίοίγαι πρεηίαη, ςερίοε Τ κις, ὁ- Ο. 
πιηΐαηιις φΟὨΊΡΙΕι τ ςαάαμογίθιι: ἃς Πηϊπι-. 
πιδε υἱάοπι, ΒΡΡΕ ̓ΠΟΓΟΠΑΣ εἰ οἴεγεγοησ, ρίς. 
Δυιῖο πὶ τα! Βοποῖς (ὅ Ἔ : Ἰπάίρῃυπι ἰσογεῖ, ποις, 
ἐπίπι (δ ες. ταὶ! ἰδ Ν Υ μι Β ιθήρηο, (ξἀ Πεοίταπι. 
Πρλθσραν ἸΔΠ115 [πὰς (5 ςοτημηοάαίϊο 5. 
γΆ]4ς 114. ΔΡοΪ Ιου. 
εηϊπὶ 1ά ἴῃ ὝΠΟ, ΠῚ 

ΟἸϊοπ κι, θαυ πτμὰ Ἰὼ δον τῆν 

ρα τ, ΒαιπιαπαγαπΊαμς, 
ὅς ἀϊυίπατιι Ὑγοταπι ἢ Ἰπτο ΠΙροπείαπι : ἱπιο ὅς. 
πα ταπι ἴπ π ἐο πιοάεγαδιίοηϊς, αιοά, ἐβοβαίημ 

4 ἐχὶ ὁδὲ πάρεργον. ἀλλὰ 'παρόδα ἔργ] ποη Ἰΐσυϊε σχῇ- 
μα λίξεως Ἀσπιᾶπα Ἰϊπριᾶ ἐχρείπιογο, Ὅτε [επἤϊιις πιὰ. 
τἰξεῆϊις εἴς, 

ξ “ἐλέγετο τις δἀάϊάϊ τις Βά6. Μϑ5. 
6ι ἰώκει 7 ἔς Μ85, οπιπες. Ἐάϊεὶ ἐδόκει" 
ΟΑΡ. ΧΧΨΠΠΙ. 1 χαταράντ ἡ] Πεπιρο Λειβίορία πιδ- 

ἀϊτεγγαπόα πιδρῖβ5, ἠκ έγίοτ υτα πὶ ἀϊοιπειγ ΠΙΆΤΙ Πιαρῖς νἱ-᾿ 
εἶπα) Βίης εχ Αειβιορία “Ἵεκαμάνίαηη τι δγτεηβ 'καταθαί- 
γῶν αἰϊοίτιτ, 

2 ἐπίδωκε μώλιφα 1 εὐ τότε ἱητετίογαητ, ιοά ἅρῃο- 

ἤσμπι, {ε4 οτάϊπε αἱϊο ςοά. γεδίη. ἀκ Ῥαϊατίηιιο, 4.1 Βαῦ πε 
σότε μάλιφα ἐπέδωκε, Οπλπμης τότε Ὑαϊΐταπι,, ΤΑΝ 
ηιοά ΝᾺ ον ΡΓΟθεπι. ῬΑ 

3. ἀστὸν 1 ἴτᾷ τεβίτυιϊ ρέο ἐυτὸς 4110. τη νὰ ΠΝ ̓ 
ΌΑΡ. ΧΈΓΙΣ; 1 ἐξεφανων Ἰ ἘΣ ΚῪ οἱ 

ἀοηπδταπηηις 86 οἷς Ὑίκο, ΔΓΕ ΔΠῚ φοἴοπαπ, πὸπ, 
ΤΕΡΌΒΠΟΣΙΣ τ Πσοε, Βοπεγά τις πδες ετίαπι ἃςοῖρὶ ρο ἴηξ 
τιμαΐο, φυΐδιις νἱέξοτοπι. ἀςσερετίπε ̓ Βεπίες νἱοίπας. α ἜΝ 
επἰπὶ πιος σογοπδπάϊ Ῥὲπε πιεγῖτος ΓᾺ Υἶτῖ 
ἀπ ῥγομεθίμπι 4011, ἴτὰ ἴωρτα 121» αὐ ἂν φεφονῴρνμεν. 

ομίρίουος, : 

τὸν ΧΔΝ ἵν ε. ιοσιοάο, δογογαθίρρες ὅζς. νὰ αϊα τᾶςε- 
Ὧι, Οδ δζας γεγο 8 Ραγιῃῖς Τῖτο σογοπαθ ΟΡ ἀεβεἰϊδτος 
Ιπάἄφοος πιεπεῖο. ἀρὰ Τοίερβιναι ἰδ. ὙΠ. Β, 1. ζαρ. 24... 
976. ΥΌΙ πὶ δεέξασϑο καὶ τὰς βασιλικὲς ἱξιώσωε Τἰτιβ ἀϊεν 
οἰτωγ. Ομεπι ταπιέπ. ΤἸοίδρῃὶ Ἰοοιιπι Ἱπιπιοτγίτο ΒΕ οἤτατο 
ΟΡΡοπὶ Ῥατεπι, 4 τὰ ἐρᾷ ᾿πϑμ βαμφα ἘςοΙεἴ. ςοπάϊτοτα. 
τυ εἤ πιο. γϑὰ τὰ ΑΟΥ, Ὁ. 8: 16. Νεριὲ επῖπὶ Ρμϊο.- 
ἤτατις γερμαϊαῃς Τίτηπι 31, ἀτηιε εα ποη δσσερῖᾷ 
Ἰεραίος ἐπε Ὶ πδε ἀοέϊο ἱπίδγργεῖεβ ρεγίμιαίεγε, 
(εὰ Βος ταπταπι ». 4ιοά εὐ πόποτε {8 ἱπάΐρπαπι ἀϊχετίε: 
Ἰαειεῖα ἃς Ὦ τΙρὶβ Ἰη[γιπιεπτιιπι, οὐἶτ5 Πυ]]ὰς ἔπεα. 
τίης ἱπ 1 παῖς Ρτορσίϑε νἶγθβ » (ε(δ ̓δχείτιε ἅδπο- 
ζοβηϑ ἃ ἕλει οτα Ροτυΐε, ραῇας ἰητοτεα γν ποτα ἴπ οὐ- 
Βε φέρῖο Ροίὲ υἱέϊοτίᾳπι [οἱ επηΐα αιιδειιῖς ὁ8- 
{ἐν ἢ αμίδιις ἐγᾶξ » γῇ αἱ Δπιῖςῖ5. ΡΟριι]ο Άοηι. 
ΠΣ ᾿ ΒΟρ ὈΡΠἴημε ςογοπᾶς 5ιιΓδᾺς Πητογθητιγ, να 
Ῥᾶτεῖ. ἰἴγῦο ἀε Β, ΑἸοχ. ρ.515.. δζ Γάμ!ο ὙΠ], 30. δλμύν, ̓. 

Ἱπππρμαπι Τίτις γεςιμαυίτ, πο ῃ οδίαηις Ρίᾳ ἂμ 
δηϊπιὶ [επιφητίαν : δϑν.: 

.Ψ “ἦμ ᾿ς ΝΑ ἣ- ΠΣ β. 

Ὗ ζι- 



Ἐ- 

ἩῚ. 20.365. ἈΑΡΟΙΓΟΝΙΤΙ 

«λυ ςοτοπᾶτὶ οιαδιν.: ΕΡ᾿ΠοΙαύη ἰρίειν 
δά εὐπὶίεγιρῆε, ουΐτις Ιάτογεπι απηίάεηι εἢς 
ψΟΪαΕ,. ἔαϊς ἃυίο ΠῚ ἐριοία. 1415: Ψ 

ἀν" ἢ} ἊΝ 

᾿Δροίονμω 7ὴ19, ἀὐναλονν, γαρον τονὲ, 

“ἶψι ᾿δαίμεοη. 

μοι εθὶ διαίτας, ὃς Ἱπ|ε ΠῚ (Δησιπηίς 
ἃ μὰ οἴει πιοαογαιίοηὶ « ἀεβίταπι ργϑεῦεο 
«ι τοπᾶπὶ "που ἀοπῚ. Οὗ 4ις ςοτοπας 

ΠταΓ Ορτίπς. ποι. γαϊε. 

ἐς αὐεπι οὰ ἀεϊοβδεας ἐρίοϊα ΤΥ : 
ὔἰἶχις, δ᾽ 4έγὴν πορμ22,6 8, 4ελᾶς εὐῤὲ 

ὶ οἠδεξορμνε ΖΜΟ ΗΖ 72267,207. 70. ρο 
ὅμι νεζα ἐήτ χοῦ; τήνας 3. 

; ἣν ἰβρὺς 

ἱ οὔτοι Ργοΐπτα- 
"ογίδτὶ ουπὶ ὑὰ 

Ψεηίοπίο τὴ μὰ βϑς Ὁ 
ΠΗ, » ἰηφαΐε, Ῥᾶζεγ Ῥεγεριοίας τοι τ, 4ιο- 
τισι ρα ΡΗςἰρετη τε οἵϊε νδί ες, σορΠΠα. Ἐσοὲ 
νεγο ἐριβοίαπι, νε δεπείαέξογεπι ἔμιπι ἱπ ςὰ 
τε οὔτι: δὲ οπιπε 4μοά ἤππηιις εἶδὶ ἀθθογε {τ- 
Ὀαι, ἘΡῸ διιεπὶ 4ἀηπο8 ἢο5. Πδίτ5 {ππὶ {τῖ- 
βίη 5. εδηάδιη 'γεῖο ἱπάδρειι. ἀἰρηϊταζεπι, 
«μαπη Ράτοηδ, ἴδπὶ (Θχασοηδγιης, ὃς δά ππηρετῖ- 

53) (μεϊξιο ΔΠΠΟΙ ΔΠΓΘΠΈΔΠῚ Ράγογὸ 
ΠἸ ἀἸςατίπ) πὸ ππδίογα, ιαπη [ας Πε πμϊπῖ, αρ- 
τοάίατ πιθίο. Τρ πΊ]σθηϑ δυτοπι οἰμο ςοἷ- 

ἴμαι. : ΡΟΪΙοπίιι᾽, (μά επίπι. Ὑοιηημμε 
Βιαδεθας, 115 αὶ 1 Ἀιβιοιϊοῖς (δ ἐχογοθης μἰ}}} 
κράεης,) αιιῖς νέο, » ἰπααίς » ἴἍπη να ἃ ςογαΐ- 
(Ε ΓΔ ὨΓΩΠῚ ἱπρ.ΠῚ [μδίτες ςὈρετοεῦ 15, ἱηαωίε 
Τίτα5., 4ἱ πλε νἱτυϊαπιὶ ΥἾ Ρὴ βαϊγεπι ίη- 
ΠμιοΠ5.), ἃς αιιοά ἢ] ἱ (01 Ὁ ῬΑΓΙΓΠΓΙΙΣ ἡ ς Ἦ 
ΡΈΕΙ μας. ἰρίαπι αἰιςίοοι 
Θριάεο οὐρα, μαμὰ ΑΡΟΙΙοπῖυς Η ΠΡ τς 

ἌΌΘ 

2. βυλήϑίνεὶ δόι ΟΝ 1 ὀοάϊδεὺ Μϑ8. μὴ ρΡτδεροπιπῖ, μὴ 
τ βυλιϑένφι σοὶ νὰ Ὑ γΑτ151, γε] μή σοι ἘῸΝ νι ὭΣ 
Ψψτδίη. ὃς Ῥαϊαιίη. 

17. Η΄. ν. 240. οὐδεν εδα 
4. ἔφη] δα Ῥαπιίἀεπὶ πεπῖρε ππηεῖιπι, ἀυΐ ἰά, Νὴ 

ἃ ἌΝ. τείογγει : Ἧ Ροτίωβ Ρετ ΝΣ πρὸ το[οτῖ- 
ἀεὶ Βεηδβ, ἊἹ ἱ 

ΟΑΡ, ΧΧΧ, 1 ἀναμηϑεὶς δὲ ἀυτὸκ». ὃ τῦ 
πῖδε ψηρεγαίογεη ἀὶδευπι δα {8 60 τεππροτγο Ὁ Τιίώπι 
Οαζυθδοη. δά ϑιιείοη. νἷς; Τιεὶ ς. 6. Ἑδόξηπι εἰ 
τα Παῖδιις αἷξ, οαπὶ Ηἱεγο[οί γπτα ἐχρυρπαῖα εὔ 
Ιοίερθιις. δ6}}. 114. 110. 7. Εἠ ΠΕ ας, 'Ββοποτεπῖ 1] 
τΑΓΕΠῚ ἃ ΠῚ ἰτιθιι5. ἄτιςὶ ΟΡ γοπα οἶατε δ εἴξε 
Αἰϊυιά Ρηϊοθτατας, (ρεδας,, (είανθαρα ΠΕΠῚΡ 
ὙΤίτσ δάδας ἷἱ οἵΐεπες νειίαπτὶ Ἀομηδε ἱπιεὶεβ 
ἃ ἴξηδτι, Υἱὸ ᾿ΥΧΥῚ. ρ.744. ΔΓΜ 

2 ἰσομοιρῆι πᾶπι ςογῖς δολία ἴῃ εν ̓ Ῥαϊεῖ 
διΐτ, υἱῶν ϑμφίοη, }, Ὁ, αιοαᾷ ἀρεῖς οἴίλμ} Ῥ4μ]0 Ροίὲ (54. 

» 

Ἷ 

3. δηΐω αἵματι ἢ εῇ Ηοτβδίοοη ερίιβεῖοα Π|4. Γ " 

ΤΥΑΟΝΈ ΗΝ δος τς οὐδ 
χὰ αἵματι. ξονταίϊει δὴ πρὸς ἃ ἐυτὸν ἐπιςολὴν, 

ἧς διάκονον ποιεῖται τὸν Δώμιν, καὶ ἐπισέλλα 
ὦδε, ον Ὶ ἫΝ Γ . ἠδ 

πἰῷ εράτηγῷ Ἧι ᾿Απολλώνιος ΒτΠυο: Ῥωμαίων, 
ἌΤΕΡ. ἢ 

Βωληϑέντι σοὶ μὴ " ἐπ᾽ αἰχμῇ κηρύδηεσϑαι, 
σὲ ἐπὶ δηίω αἵμώτι", δίδωμι ἐ ἐγὼ τὸν σωζξρο-. 
σύνης φεφάνον' ἐπειδὴ, ἐφ᾽ οἷς δεῖ φεζβανξϑσ αν 

γιγνώσκεις. Ἐῤῥωσο, ν 

Ὑπερησϑεὶς δὲ ἐ τῖτος τῇ ἐπιφξολῇ, καὶ ὑπὲρ 
ἐμαῖτῇ Ν ἔφη μ χάριν οἶδα σοι, καὶ ἐν τῷ 
σαμεν καὶ ῥα νην τέτων. ἐγὼ μὲν γαρ 
Σόλυμω ἤρηκῶ, σὺ δὲ ἐ ἐμὲ. 

νερριϑὸς δὲ ἀμπμδμίτων ἐν τῇ Ῥώμῃ" » καὲ 

ἐῆεεοις εἰξιωθὴς τότων, οἰπήει μὲν ἐσομοιρή- 

δων᾽ τῆς ἰῤχῆς τῷ ὙΝΟΩ τὸν δὲ πολλώνων, 

ἀν ὡς πολλξᾷ ἄξιος δυτῷ ἔςαι, κὰν 

ἀμ: βραχὺ ιν γθαμενὺς Ν᾿ ἜΣ Ἀρ-. 

γε Ἡρ καὶ ἰἀτῳμοαωγα ἐλθόντα. πάγτω μοε 

ὃ ὑλολο ἔφη» ἐπέφειλεν, ὧν υμδελὸνἐ ἐποιεῖτο 
σε. καὶ ἰδὲ ἡ ἐπισολὴ» ὡς ἐυεργέτης τὲ εἰυτῷ ἐν 
ἀυτῇ γέγραψαι, καὶ πᾶν ὃ, τι ἐσμέν. ἐγὼ δὲ 

(τῇ μὲν τριάκοντα ταυτὶ γν)]5. ὠξιξμενὸς δὲ 

ὧν ὁ πατὴρ, ἐξηκοντώτης ὦ ὧν 9 καὶ καλέμενγος ἐς 

χῸ ἀρχόν εὐ οἷδ᾽ εἰ τὴν πα ρὴν εἰδέναι. δέ, 

δια μὴ μειζόνων, ἢ ἐμὲ χρὴν ἀπήωμαι. ἐχηψη: 
λαφήσας δὲ ὠυτῷ τὸν ἀυχένα ὁ Ἀπολλώνιος, 
καὶ γὰρ δὴ ἔ ΕΙμτν αὐτὸν Ἴ ἴσα τοῖς ἀσκῶσι τὰ 

σῶμα" καὶ τίς, εἶπε, βιάσεται. ἘΝ ̓ υχένε 

ἕτω Ἰηϑεα γύρε ΟἿ ζυγῷ: ὃ ἐκ γέφ, ἔφη, 

μοσιχεύσας με; τὸν πατέρω τὸν ἑαυτῷ λέγων, 

ὃ Τῖτος, καὶ τὸ ὑπ᾽ ἐκείνε ὧν μόνε ορχιϑῆναι 

ἃς ἐκ παιδὲς ὠυτὸν τῇ ἑαυτῷ ἐκροοίσει ξυνείθι. 
ἈἈΣΡΟΝ φ « : ἜΛΡΕ ὦ τ ἊΝ ΎΜΑ ζε. ἌΡΗΝ δ» εἰστεν ὁ δώρῳ. πρωτὸν μὲν, "ἃ 

Τίτας. Ῥτοαϊτ, ἀμπὶ 41), ὠξιμενον (Ὲ ὧν ὁ πατήρ. » ΧΟ ἐς τὸ 

ἄρχων κάλέμενον. Δἀἀδ Ῥαρίαπὶ Ὀτίτις, 4πηα]. Βαγοη, ἀᾷ 
30. 71. 5.4. 

ΓῪ 3 ἐπ Αρυὲς] ΤῊ ΕΠ ρίτατ Αργὸς ἴῃ Οἰτοῖαν ΠῚ Ἀργειδς 

πόλις ποπΙὲπ ἔμ δειατὲ διαρβαηῖ. ΒγΖαητίηϊ, ϑιγαροπῖ 
18.. ΧΙ ῖ ἔρυμα ὑψηλὸν πρὸς τῷ ταύρω ἀϊοίτωτ, Ἀκι. ἢ ζδρρα- 

ἀοοίας ατιτί δαίτωτ, Ηδης ὑέτγο ἱπιο!Πρὶ ράτος εχ ς, 44. 
δι ἱπάς οπὶ Τιῖο Ταν ὃς εἰίαπι, 4ιιοὰ ΟἸΠοίας εἰ ορρῖς 
ἀαπν, ΑροΙϊοπίας. ἀἰοίτις Δ 1, 
4. ἐκ οἶδ᾽ ἐς πεὶν ἐρχϑῆνε ἢ. οὐΐᾷ Βαδεθδηι : πρὶν ἐκ. οἷ 

ξουροτα μά πη ΠΧ, ὉΠ 5 (ιρεϑειπι ΠΝ ϑοηίις, 
Ρίαπιιο: ἢ οαήι [δαιιάπιυτ», αἰιαπὶ «αἰ ἀἴτηις, ΤἸεϑεῖ ΠῚ 
Αμιυδε πεῖιρε αὰ νυϊράταπι ἰιὰ »ἀμὶ Ἵ δ τὸ. 1 
ἦ ἢ ἐν ν κι ἜΤ ἀν ἐννὰ, δι λ ὴ δὲν εὐ μὰ 
μάζα" ἐρήωτν ον, ἔκ. Ῥότο ὃς αηΐπιο 14ο- 
πειῖπὶν ἘΠ ροῆῆας ποπὶ αἴξ, πδαιιε ἰαπὶ 
τεπιριις. ΤῈ ΜΕΝ. Ατῖε Ῥατεπάὶ ρῖο Αἵ ἀπιρίϊηδ., Δηῖε. 
φιᾶπι ἱπιροτίο ἃ Φ ἣμῶὦ 

Ε1} γὼ» 



 . 

ἐν τὴ 

Ἅ κευασιμένεν δὶ τε ὁ ; 

ον ἐμάνη τὸ οἱ ἡμὰὰ ἡ φύσει παῖ- 
ἐν 

ϑερωπεύσογτά, τε τς ἐς “πύρα. ῳ͵ 

εὐϑήσῃ. νεύτησος δὲ γήρα. ἅμω ἐφτὸ 

σῆς» τίς μὲν λύρα» τίς. δὲ ὠυλὸς ἡδεῖαν 

ὧ ἘΝ ρμονίαν. καὶ. ξυγκεκραμένεν ὠείσεται 5 : 

πρισδύτερα γῶρ, Ζομβήσεται νέοις Ἀ ἐξ ὧν καὶ 

γῆρας ἰσχύσει», καὶ νεότης ἐκ ἀτακτήσει. 

ἘΝ δὲν εἶπεν, ὦ Ἰυανεῦ, περὶ ἀρχῆς καὶ 

βασιλείας. ίας τί ὑποθήσῃ: θη) σεωυτὸν πέ- 

“σεικῶὼς" ὑποκείμενος. ζω μων. δῆλά πε» 

ὡς ἐεναν, ἰυτῷ, καὶ τὸν ᾿Αρχύτε δ᾽ ἂν εἴποι- 

μι γυνὲ λόγον, ὑλμην γοὶρν καὶ μαϑεῖν ἄξιος. 

ΠΩ ὃ ̓Αἰλύτας, τον Ταραντῖνος» τὸ ὶ πυϑα- 

γόρε,. σὸν ὅς. 3 ὅτος. ὑπὲρ ἡἰάίδων, οἰγωγῆς, γράώ- 

Ὡ, » Φησὶν, ὁ πατὴρ παράδειγμα εἱ ἀρετῆς 
ἯΝ 

«τοῖς παισίν. ὡς καὶ τῶν φαπερην ξυντονώτε- 

ρὸν βαδιωμένων ἐπὶ τὸς εἰρετὼς » ἣν ἐμούνται 

σῷισιν οἱ πο ΕΣ ἐγὼ δὲ σοι καὶ Δημητιμον " 

ΕἾ 

ξυςήσω, τὸν ἐμαυτξ ἑταῖρον, ὃς ζυνέςωι σοι ὁπό- 

σω βέλει» διλοσιων. τ δεὶ ΠΝ τῶν ὦγα- 

ϑῶν". τίς δὲ ἔ ἐφή: Απολλώγιε: ἡ ΦΓᾺ τὲ ἐἶν-- 

δρὸς τ τ; τ τὰ » εἶπε; καὶ τὸ ) ὠληθεύειν, 

ἐκπλήτ]εσϑιιΐ τε ὑπὸ μηδενόι ενός, ἔσι γὰρ τϑ Κυ- 

νυρῷ κρώτες ἧ. δυσχερῶς δὲ τῷ τίτε τὸν κύγα 

ὠἀκέσαντος Ομήρῳ ὁ μὲν τοι, ἔφη." νέος ὧν ὁ τη- 

λέμαωχος- καὶ δυοῖν ἐδόκει κυνῶν δεῖσϑαι, καὶ 

«ξυμπέμπειν εἰυτὲς ὀπαδὲ ὃς τῷ ἀϑρθμίῳ ἐς τὴν 

τῶν τιϑωκησίων φλρμῶν » καί τοι ἐλόγες ὄντας. 

σοὶ δ δὲ ξυνέσωι κύων, ὃς ὑπὲρ σξ τε πρὸς ἑτέρες, 
ἣν Ν 3 ,ὔ ,, ε ,ὕ π ν 

κοῶὶ πρὸς ὠυτὸν σὲ ν» εἰ τι αἰμμωρτανοις » σοῴως ἀ- 

ν ΝΥ 4 ε , ͵, Φ 

μω καὶ ἐδὲ ἀλόγως ὑλωκτήσει. δίδε, εἶπε, τὸν. 

ὀπαδὸν κύγω.. ξυγχωρῶ δὲ ἀυτὸν καὶ δωκεῖν, 
“ αὐὴδὰ 5 Ἧ ͵ 
εἴτι μὲ ἀδιαῦγδω. αἴσϑοιτο. γέγρωπῆαι, ἔφη, 

᾿ πρὸς ἀυτὸν ἐπιφολή: φιλοσοζβεῖ δὲ ἐπὶ Ἣν Ῥώ. 

μῆς. γεγμάφ δ 2 εἶπεν. ἐδεόμην. δ᾽ ἂν καὶ 

ρέει σε ὑπὸρ ἐμϑ τιν γράφειν, ὡς ἅμω τῆς τε 

ἐς τῆν Ξῶμμν ὁδῷ, κοινωνὸς ἐμῇ γένοιο. ἀφίξα. ἢ 
Ν 

μων; ἘΦη. ὁπότε οὐρυ ἐν τὰ 

6 παρέσμευαδ μένον σε δρῶν ἡ ἢ 
νεταπι ποη εΠξ αποὰ ταπιὶ ἐπ τῷ , 
ἃ Ῥάῖτε πιο τί 5 ὃς Ἰττν 
πῖπηι σῖτα Τ τὶ ς, ἧς; ἐδ οι Νὴ 
"᾿ ϑεραπίυσοντιί τε τὸς ἐκείνε ᾿ 

ποτιπι, ἄμππταπι Ἐκ τν ἅμος 
(ΑἸατα απ, ὦ γδὶν ἢ 

ΤῊΝ ἡ ἢ ἄν γ 

6 ΑΡ, ΧΧΧῚ ὁ τὰ παίδων ὠ ὦγω» 
Ἰβίτως ςεἴετῖς, Ἰιριῖς. ἀλουγας δὐδεπάιις ἢ 

βπανοδτκατνς ἌΨΕΥΥ ΓΕ ΑἹ 

ἐκῷ 11} 
Ἵ ΠΟ Σ 

ἼΤΩΜΙ, φγουζιν 

πιο τε, Ῥϑίτὶ οθιεπιρεγασς. 
(αὐ ἀοπηίπαῖιε ραιάςητ στα 
τατὰ ΠΠΙ πθη {{η:,) εἰμίαιια. 
(ΠΠῚ 4110 ΔΝ [15 σο θά μ5.. 

τοηδοι πεν, ἴω ἌΠΠΓ ᾿ ; 2 ὶ 

(δὲ { ̓ λαγινδω, ̓ρεπίξαηξ. ἡδεδὶ δι: 
εἴοπη Τλοπηοιτίμπι Ἰδῇαρον (οάαϊετα παξιτα εἰδι 
Ἱπηραπη , 4 τοσιπη τὶς φυοπείςζιπαιε νο- 
Ἰπεγῖβ. ἃζ 4ιιαα Ὀοη ἤπιε, ̓ρόδηδο ὉςΘὈ τ. 
Οὐιαπαπηνεγο, ἰἱ παυϊτ [Τίτας, 7] ἰπι τὸ νἱτγὶ οἷμβ. 
ὁ ΔΑροϊοηϊ, ροίτα ᾿ρί ἐπεί ὍΠῚ Ἰὴ Πδοιταῖς 
Ἰοχαεπάϊ, γείροπάϊε, δε νεγίτατο., ἂς Ἰπεγερὶ- 
ἀϊταῖο, Ογηῖςο επὶπὶ γαΐδθὶ τορότο. Ουπηφις 
ΤΊτα, ἀοτροτοι τυγῦδεις ες 

ἴηι ἰόρθιαι τῇ ποτσν 4{Ὸς ὁ 
ππθης. ΠῚ Ἰλρῥηδη μη! ἐνβαλαι ΠῚ ἢπὶ Ε ε 
τηϊτεῖ, αυαπηιιῖς ταπϊοηῖς, εἤξμε. φαροπο ἢ Ἢ 
ΨΕΓΟ σης νὲ τρὶ Ἕ ΠΕ ὑρὰ νι ΤῊΝ νη 

(αι γἰ5 Πρρκ ; οὐ ί 
ΤΉΝ Ῥραῖο ἰρῖ ΤΣ 5 Ἱ 
411ΠῚ φἌΠοπῚ: ̓φοῃςοάαι ἸΟσΟ Γ᾿ 
ἢ αυϊά ἱπίῆε πε βοῦς. ὐψὰς 
μη, αἰοθαῖ ἈΡΟΙ]οηΐμ, «ἡ [- τρίβο ἘΠῚ: 
Ππης. ̓ αὐπὶ αὶ Βοπιδο μοίρῃ: ἘΝ  βζηρία 
ἐβον ἩΣιμία, τω δυο ΠῚ πηοὶ οαιι- 

- 

: ἐν (ζΡεγεῖ, νι ὅς ἄκο {- 

ἐβτεερέεεες., αιαῇ Ιερὶ Ὁ 
ἐπὶ τηΐῃὶ αυοαας πιᾶρὶς 

ΗΝ ἔαρτα 1. ς. 
δυσχερῶς δὲ τῇ Τίτῳ τὸν κύνα ἐκέσαντος ] ἐχοἴπι {ω1- 

τεῦ ΟΥπί οτεπὶ μᾶθεηϑ ἱπιρα τίαπι δε (ὐτάϊδεπι “Ἣ" 
«ὁ ομήρῳ 1 Θάγῆταε Β΄ Ὑς 1. ὙΝ ον ΟΝ 

; ᾿ Ἂς- 

.} 

. δ 

ἀν 

-ὐσὦ 



1.0 0Ἱ:ς, 32.3}. 

γ“- 

ΕῚ 

ἌΡΟΙΠΙΟΝΕΙΙ 

ΤᾺ ρος ἀεϊηαεατθιτῖς Τίτας, (Ο]!, ἰιεμή, 
[ἀπγιβ.. οῬγαηοπίς, ἈΠ ῬογΠλἰτεβ γογο νὰ ἀς 
1ἰδ) ιφα πα! ηἱ" πηδχίπηε συγὰθ {ππῸ΄, Ἰηζοτγο- 
5.8 πὶ ὁ Ιπτεγγόρα αἰχίε, ἃς ταηῖο ςοπβάση- 
τίῃς. απ ἀοπι, 4Π0 πιαίοτα δαογίης, ἀς αυΐδεις 
οδ (οἰ ξίγασησιις. [06 νίτα πῖθα, Ὑπῶεὶ ἰηααῖε, 
ὅζ ἃ φυϊϊει ππαχίπια οαπιεπάιηι ΜῊ ἢΠε ἰητου- 
τόβέροςι ηἱΠ τατηθῃ. τπη! τις με μὰ αι 1Π4 

ὮΝ 
Ι 1 ἰπγαιτ), ἰροηῖα 

'ς 1Π|5. ψεῖθα. αὐ οἰπι (6 (έϊυγιπι. 
ὨΟΠ ἱπτουτορα οι. [605 οΠἰ ΠῚ 

βθμοιγν Ἐρην γὴν ἸΡΗ͂ ργαράϊοας, νἴπιο ραῖτο 
πιοτθποϑ ΕΠ 4} ̓ πιμηἱ οἰ ΠΠτηἱ πη. 1111. πτού- 
τι0. ἀμιτο πῃ ἢο5., {δὲ αι ἔπε, οομίμηϑε τ, 
Οὐο αμΐςιη, ἱπαυΐο, τηοτεῖς. ἐὐνι Ὁ πουίαγ ὃ 
ἐρήν να εἰωρέήρορυ ὐκῳ, ἈΝ - ΟΕ ΠΙΠῈ 1 
Ὑ γιίσινι ρεγμίθεης. ΠΑ ἽΠῚ πους 
τοτη ἐχ πἰατὶ νεηϊῆς, Ηος. οὐδὸν. [τὰ ΤλαΠγ15 
Ἰητογργεαδατιν: ταδίαπι ΤΥ σοπὶβ οἱ οἢὲ οα- 
ἀρπάθπι, απο Ψ]γ ἴθι νυ πογατιπὶ Δβπγπιδηῖ: 
ἄἀπος οπἰπηδηπος ροίξ πιοτίοπ ΡΔΓΓ 5 ἱΠΊρΡΟΓΟ 
Ροτίταπι πηαγίπο ἱεροῦε ρογις, Ἐππη δυο 
Ρ δεν Ππηπιογεβ οσουϊτος ργάθθογε. τηογηξε- 
μὴν ἐὐχειν ἀπάτη Ομηπία [ούγας πηαγ]ίις ΟὉ- 

ΠΈρααε ΝΙεγοποπι υ!άοπι]εροῦς, ἐρι]1ς. 
ἔοι το, ἀπιογίῃς Ποπλϊπες. ΠΌῚ ἱπιιτης!ΠΠ- 
πλος ν[ππὶ οὔα, Το ηἰτίδημπὶ νΟΓῸ φοπῖγα 
Τίζαπι, ̓παϊτομῖ,. ποη “ποι βυᾶις υἱάσγε- 
τὸν ἴα τς οἰ πὶ ἤριοι Ὁ Ἱπηρογαγο, (ξά πος, ιιοά 

πὸ σ6ηὶ {τς γορπαη αι οἴοτ, 

πος, αἰχίσ, ο ἴπηρο- 
ἀτιτῆς, ΡδίγοΠῚ. νΌΓῸ 

Δδννεα αι δῆμα εὐλίη μδδ 
ΨΝ Ἧ 

ἀὐφηβηῳ δὲ γῆ ὀρύμε Ῥωμοιγ ΣΤῊΝ υ 

ν᾿ ᾿ δαίμεοημς, ι ᾿ ω 

ἸΈραι τε ΤΠΟΊη Ῥεταγογί ῥγδθῇςῖο, ἡμὰ 
το [ίτιιας ἰπ πλοτὶ ἫΝ Ρεηςίρεην ἀξεοοησθιις, τὰ 
ἂς γε ἀς τε νογὰ αἰχογίπι, ἃς εο Ἰρίι οπιηΐα, 
Κροϊϊα 14. ἀμοιακαείτααηαα., Ογαϊς, νὴ ἐν 

ΘΑΡ. ΧΧΧΙΙ. τ αὐχὴν τ. . Τρυγ.] ΡΙΊΠ.Η.Ν ΙΧ, 
{ερὲν οακάαι Τγγφοηὶς ἐγγηϊρεεγεεέρνι θοσ τ, ψμϑ μη 
Ἅἰερεββαύηηις θφραονιμεῦη εὔειαὶ. Ραβίραοανα ἰὰ 
ε4α. (εέξ, 67.  Τηγίμγερς Αταδτοῦ ἴῃ Ηοχδρ 
48. Οοηπᾷ ἀς εο Ατιίοι, {ἰξῚ αηΐπι. Υ. 3» 
ΝΠ 8. ΜΠ], 6, Αεἰΐαπ.Ἱ, 56. 11,36... Ἡ 
γών. Ἰοοη εἶτα ε(ξ ἀριιὰ Κοπάεϊ βειιπι Π|δ, ΧΗ, 
ἴξαν γαφεαραν τὰ πὸ ἱηίοταπιέιπιὶ Νιοαπάος δυτοῦ, 
ὙΒετγιδοίς)ν, ἀἶτο], Αἀα.Ηετοίς, δγομείαο Κ. 10. 

τ 

᾿ ΜΙ ρων ᾿ῴαα μήρλὶ Ἑ 

ΤΡΥΒΑΊΝΦΕΕΝΙΒΙ 8.0 27ε. 

χτέει τες παρῆντας ἢ 

εἰυτοὶ, εἶπεν» ὦ τυανεῦ, , γεγόναμεν, ξυγχωρεῖς 

ἊΝ πϑ ἐρωτῶν ὑπ᾿ ὧν ἐμοὶ ᾿σπυδαιοτάτων: 

ἐρώτα, ἔῷη . καὶ αὶ ἢ ταδυβοσμν ̓ ὅσῳ 

ὑπὲρ μειζόνων. περὶ ψυχῆς » εἶπε, τῆς ἐμαυτῷ, 

καὶ ὃς μάλιςω Φυλατ]οίμην ἂν, ἔξαι μοι ἡ ἐρῶ- 

τήσίς, εἰ μὴ δόξω δειλὸς, δεδιὼς ἤδη ταῦτα. ἐς 

σφαλὴῆς μὲν ἕν; ἔφη. » καὶ ἐφεφηκώς, πρϑορῷν 

γοὶρ τέτε χρὴ μώλιςξα. καὶ ἐς τὸν ἥλιον ἐνα- 

δλέψας, ὥμνυ ἀυτὸν, ἡ μὴν ὠυτὸς μέλλειν ὑπὲβ 

τϑτων πρὸς ὠυτὲν λέξειν » μηδὲ ἐρωτῶντω. τὸς 

γορ ϑεὲς φῆναι ἀν να ἀυτῷ . ζῶντος μὲν 

τῷ πατρὸς, δεδιέναι τὲς ἐκείνῳ πολεμιωτώτες; 

οοὐποθιωνόντος ἐ τὲς ἑαυτῷ οἰκειοτότεξ. ὦπο- 

ϑανῶμαι δὲ, εἶπε, τίνω τρόπον» ὅν γε; ἔφη » Ο- 

δυσσεὺς λέγεται. φασὶ γοὶρ κοἰκείγῳ τὸν Θάνα-ὅ 

τον ἐκ ϑωλάτης ἐλϑέϊν. ταῦτω ἡ Δάμις ὧδε 

ἑρμηνεύει. τού ΑΙ μὲν ἀυτὸν τὴν αἰχμὴν 

τῆς Τρυγένος᾽ 3 ἥ τὸν Οδυσσέω βεξλῆσϑαί ΦᾺΝ 

σι" δυοῖν δὲ ἐτοῖν ἔθὼ “ὃν πωτέρω τὴν ἐρχῆὴν 

κωτασχόντω; ὑπὸ τῷ ϑαλατΊϊε λαγῶ ἀπο- 

ϑανεῖν. τὸν δὲ ἰδθυν τῶτον ,, παρέχεσϑιι χυ- 

μὲς ἘΣ ὑπὲρ πώντω τὼ ἐν τῇ ϑωλάτ- 

τῇ καὶ γῇ ενδροφένα." καὶ Νέρωνα, μὲν ἐμαρδι 

σώιϊ τοῖς ἑαυτῷ ἐίοις τὸν λαγῶν τῶτον ἐπὶ τὲς 

“πὀλεμιωτάτες. Δομετιανὸν δὲ ἐπὶ τὸν εἰδελφὸν 

Τίτον, ὁ τὸ ξὺν ἀδελφῷ ἄρχειν δεινὲν ἡγέμενον, 

ὠλλὲ τὸ ξὺν πρώῳ τε καὶ χρηςῷ. τοιωῦτω διω-. 

Χϑεῤδιέςς ἰδίω;, δὐμεβξλον ἜΡΙΝ φανερῷ, 

ἱλεῦ, ἔφη, 
τὰς μὲν πολεμίας ὅπλοις , τὸν δὲ πατέρα ἀρε. 

ἀπιόντο δὲ βμαθβηον 3 γίκω; ῶ 

ταῖς. 

5} πρὸς τὸν Δημήτριον ἐπιςολῆ, ὧδε εἶχεν, 

Απολλῶνιος.» φιλόσοζος, ΑΥΜΜΉΡΝ κυνὶ 

' χαίρειν. , 

δίδωμί σε βωσιλεὶ τίτῳ διδασκωλον τῷ τῆς. 

τ κο τῷ ἤϑες: σύ δ᾽ ὠληϑεῦσωί τέ. .ς ΤᾺ 

αἰυτὸν. δὸς, καὶ γίγνε εἰυτῷ, πλὴν ἐ Ἕν πάνγ- 

ΤΡ ς Ἐῤῥωσο. 

9 

τὐλὰν ΠΝ  ρϑαχιῆν ἜΣ ἄπτογ ἀϊτί νὸπὸ 
τεβοτε Ρ] ἴῃς 1. ς,, (δῖοτα Ῥατιηὶ νοὰκαδν ας 
ἀθιβι Αρο!]οπι ππδητοπι, ἡυαῇ (ήκας ΔῈ 

Τενβονῖς τι δηῦ οτἰὲ δ 714 

: ἐδτη Πλαδ᾽ μδρἴεντων ἴ᾿ 
τ Το ξονεῖς γαώϊο ῥενῆϊέ, “ἢ τ θη ον Υ ᾿ ; 

μὲ ἱψνογὰϊ τραγζρῆ μάόο, ὃ ᾿ ᾿ἌᾺ Ἢ Ἐς, 

ΦΑΡ. ΧΧΊΤΙ. ' ἀἰηης ἶπ ΤΥ ΤΜΙΣ τ ἀμαπι 
νου Π)αιλπ γ ἰεϑιθηεπὶ ες ἘΠ ἔπ ΚΜ ρ πηπο 

οἱ 



ὥ 
᾿ 

ΡΗΙΙΟΘΤΚΑΥΤΥΝΘ ΡΕ ΥἹΤᾺ 
ἰδ 
.Ονν τὲς Ταρσὲς ̓  τ 

ὯΒ Ν 
γτες τὸν μὲν ἄλλον 

ἯΙ 

δ. ἀπο ὴΦ Ἡ ρυϑτηοι. ἜΣ δ ἢ δ 

χρόνον ἤχθοντο τῷ Απολ) ἱωνίῳ, διά τε τὰς ἐπι- 
ἱ - “Γ᾿ ᾿ ὋΣ τ ᾿Ἂ: ΙΔ Ε ἂν ᾽ ως δ , 

᾿πλήζεις » ἐπειδὴ ζυντόνες εἰυτας ἐποιεῖτο, δὲο 
Ὑ ς ΟΕ ΚΑ ν λό 

τῇ τὸν εἰγειμυένοι κοὶ τρυζφῶντες . μήθε τὴν τξ λο- 
Ἢ ᾿ ὲ ὅν, « “, «“} 

γα ἀγέχεσϑαι ῥώμην. τότε δ᾽ ὅτω τί ἡτιηϑη- 

! Ἢ 32 ε » , τς τ 

σῶν τῇ ἀνδρὸς, ὡς οἰκιστήν ᾿ τε ὠυτὸν ἡγεῖσϑαι» 
ἵ Φ γι ν ν ." 
καὶ φήριγμω τῇ ἄφεος. ἐϑυε μὲν γῶρ δημοσίᾳ 

"“ λ ,7ὔ ὉΠ ΝΥ ΕΑ 

ὃ βασιλεὺς, ζυνελθϑσω δὲ ἡ πόλις ἱκέτευεν ὑπὲρ 
“ ἃ ε ᾿ »-“Ἢ Ἵ Ἁ εἰ 

τῶν μεγίςων" ὃ δὲ, μεμνῆσϑιιει τότων πρὸς τὸν 
᾿ ͵ ᾿ ἜΝ ον 

πωτέρω ἐφη, καὶ πρεσδεύσειν ἀυτὸς ὑπὲρ ὧν 
ΑΝ ε ἡ “ ν 2 ΔΌΣ 

δέονται. παρελθὼν δὲ ὁ Απολλῶωνιος ; εἰ δὲ ἐνίας 

᾿ » Ἂν Ν Ν Ἃ “-Ὀ 

ξῷη; τότων ἐλέγξομι" σοὶ μὲν καὶ πατρὶ τῷ 
»Ἥ ,ὕ Νἶκ ΟΝ ,ὔ 

σῷ πολεμίες, πεπρεσδευομενες δὲ ὑπερ νεωτέρων 
,͵ 

᾿ ,ὔ " “ -» Ἂς 

ἐς τοὶ Σόλυμιο;» ζυμμοχες δ᾽ ὠφανέϊς τῶν σοὶ 
᾽ -“ ΄ΝΝη 

Ὁ φανερωτάτων ἐχθρῶν, τί πείσονται; τί δὲ ἄλλο 
κεν «Ἵ ν Ἀ » 9 Ἴ ᾽ ᾿ " 

γε, εἶπεν, ἢ ὠπολξνται 5 εἰτὼ ἐκ εὐἰσιχρον » εφη» 
μ ΄ » ᾿ Ν᾽ 

τοὺς μὲν τιμωρίας ἐυτίκω ὠπαιτεῖν, τας δὲ ἐυερ- 
" Ν ᾿ Ἂ, εν “ὦ “3 

γεσίως ὄψε διδόνωι ; καὶ τὸς μὲν ὑφ᾽ ἑωυτῷ 
-“" 7 , ᾽ ᾽7ὔ 

ποιεῖσιϑαι!. τοὺς δέ, ἐς κοινωνίαν γνωμής ἀνωτί- 
ε Ν ΝΥ “ 

ϑεσϑαι; ὑπερησϑ εἰς δὲ ὁ βασιλεὺς, δίδωμι 
τὰ ἷ ᾽ , ἐ 

τοὺς δωρεοὶρ, εἶπεν. εὶ γώρ μοι ἀχθέσετωι ὁ πα- 
᾿ 7 ε ͵7 4 Ν 

τὴρ» ἀληϑείως ἡτ]ωμένῳ καὶ. ' 

Ζω ἔθνη Φασὶν ἐπελϑεῖν τὰν Απολλώ- 

γιον, σπεδαζοντά τε καὶ σπεδαζόμενον. αἱ δὲ 

ἐφεζῆς ὠποδημίαι, πολλοὶ μὲν ἐγένοντο τῷ ὠν- 

δρί, μῆν τοσαῦτωίΐ γε ἔτι, ἐδὲ ἐς ἕτερω ἔθνη, 

πλὴν ἃ ἔγνω, περί τε ᾿γεὶρ τῆν ἐν ϑαλάτ]η" Αι- 

γυπῆον, “Ὁ ἀυτῷ ἐξ Διϑιοπίας, διατρι- 

δὴ) πλείων ἐγένετο" περί τε Φοίνικεις καὶ Κίλικας, 

Ιωγώς τε καὶ Αχαιερ' καὶ Ἰτωλὲς πάλιν, ἐδαμξ 

ἐλλείποντι τὸ μὴ ἐχ ὁμοίῳ φαΐνεσϑιαι. χωλε- 

πϑ γὼρ τῇ γνῶνωι ἑαυτὸν δοκῶντος", χωλεπώ- 

τερον ἔγωγε ἡγξινοιε τὸ μεῖνοις τὸν σοφὸν ἑαυ- 

τῷ ὅμοιον. ἐδὲ γοῖρ τὲς πονηρῶς ᾧυντας ἐς τὸ 

λῷον μεταςήσει, μὴ πρότερον ἐξασκήσας τὸ μὴ 

εἰυτὸς μὴ μεϑίξασϑωι. ὑπὲρ μὲν δὴ τέτων ἐν 

ἑτέροις λόγοις ἱκανῶς εἰρη » διδώσκων τες μὴ 

1Ὶ0].ς.34.35. 

Ἔα Ἰποοΐδε οἷαι αυϊάεπι ἱπίεηῇ οι ΧΧχιν: 
ἈΡο]]οπῖο ἔπογαηζ, ταπη Ῥγορίεγ ΟὈἰμγράῖο- 
Π65.. 4π|0ι15 Ποηείηι15 ε05 ἱπηρείδθαϊ,, τππὶ» 
αιοά, πΊ0 1165 μι] εἤξης ὅς χα! ἀεά τη, πα νεῖ- 
Δ αιιάεπη ἀμπτῖογα ρεγέεγγε ροἤεης: της διι- 
τεπη νίαμμα 4460 νἱγαπι ἀππιαθαηζ, γὲ τα Π πὶ 
ΠςΟΠ ΙτΟΓγεπῚ αἰμτατ5 ςο]εγεηΐ, δὲ νηϊςιιπὶ ντς 
15 ργδοῇάϊιπη. Νίειηρς [Δςγὶβ το ηδ ορε- 

Γαζας ἔμογαῦ Ππηρογαῖογ, σοπρτορατα ἰρΊταΣ οἰ- 
υαἱξαβ 46 τοῦδιις ππαχὶ πη! πποπιοθπί οἱ ΠὰρΡ 
πόγαῦ: 1ΠΠ|Φ νογο πηοιπογοπὶ βάγιτι ἀρυά 
τεηζοιη [8 ἔογε ἀἰχεῖας, ἔδαιις ἱρίιπη ργο. 
ςοΠΠτατΡας ἐογιπὶ Ἰθσϑοτῖς πλσπι5. Οὔἶτα- 
ταπ]. Αςοθάσῃς διζοπα Αροΐίοι 5) ψέῖο 
ἐρο, ἀϊχογαῖ, Πογιπη δίψος σπδηϊξεῆς σοατγ- 
δια. τἰθὶ ραιτίαις Ποίϊε5 δοογγίπηοϑ εξ, ἃς 
Ἰορατίοπεπι δὰ γο5 ποιᾶς πο] Ἰεη 445 Ηἰετοίο- 
Ιγῃγ15 ΟὈΠΠῈ,, διιχΠ]!Ιοιις οαπουιπι Πα εἰς, 
τος ριθ]ςς μοῖτες εἤξ εἰδὶ ςοπῆςε,, θοὸς 
αυϊά αιαοίο πηαπεγε ὃ Οὐ] αἰϊπά, ΤΊτας ἰπ- 
4αΐε, ηΠΠ ἐχίεῖμπι [ ργαθίςπειΠηπηαη 1] Νοη- 
ΠΟ ΨΟΓΟ ἴπγρε (δ, αἰοσαι Αρο]]οπίμς, ἃ ἀεἰτη.- 
ιεηαδιι5 ροθπας ἢατίπι τεροίζεγα.,, Ὀεπεῆ- 
οἷα ἀιιτεπὶ ἀϊῇογγε,, ὃς βαγιιπὶ αι άεπι ροῖε- 
ἤατεπα {01 ἀγγοραγε: 118, ἀοπες σοί α [οιῖπὰ 
ῬάγθητΕ] σοπηπημηἰ ςΔιιοτίς, ἀἰβέοτγε ἢ εἰς τ - 
ἴιι5 ΨΕΙῸ {{π|5 Ἰπηρογάτογ, ςοπεράο, ἱηαιῖτ, 
Ρετα: πεαίις ἐπὶτπὶ πα} ρατογ {ποσοπίθοις, 
αυοά νι εἴα5 νογίτατι δὲ εἰ] ἀφ εγὶπι πιδηιι5.. 

Αἰ τοῦ αιϊάοπι σεηζος αἴππε. ΟὈΙΠΕυ 
ἈΑΡο]]οπίμπη, {παῖς ορογαπέεπι,, ὃς ΔἸἸοτιπι. 
Πυιάϊα Δαἀπιογίας [5 Ργοιιοσδηζεπι. Οἱ 
ἰη[δοιτᾶς ΨΕΓΟ ΡοΓΟΡΤΙ ΠΑ ΟΠ 65 ατποῖ, ἢ 
188 αιίάεπι [πζορίδε νἶγο 1ΠΠ|| πη τᾶπι 
Ἰοηρᾷθ, πεάῖιε δά αἹϊας 4ιιδπι (μιᾶς ἰάπῃ ποῆδεε 
πλιϊοηός, ἔιεγθ. [ἢ Ἰηξογίογε οπὶπὶ Αθρυρίο, 
ΡΟΙῈ γεάϊειπι εχ Αϑτηϊορία, ππμΐτιπι οἰ σοπι- 
ΠΊΟΓΔΓΙΙΝ ᾧ ἀριιά ῬΠορςηίςες ἴτεπι, ὃς ΟἸΠΙςος, 

τ τατον ᾿ Ὶ 
Ἰοποίαιις δὲ ΑςΠάρος: γυγἤιίιε ἀριιά 
ΠΙΠΙ] νπαμδιη ΟΠ, ἐτοΠ5., 410 Πηΐπιις (ΘὩρΕ: 
Ὶ {Ππ|11|5 νἱἀογθεαγ. (σμπη επί ρογα Ἐς 16 
«το άδειγ [δ Ἰρίππι ποίξεγε.. Ἔσο πημΐτο ἀϊ8ῃ- 
ἋἸΠττις ἀγΡίτγοσ, ἰὩρίοπεοπα ΠΌῚ {ΠΠῚ}]1επῈ ρογπια- 
πογὸ, Ναας ταπηοη ἀσργαμαζας ἱπ40]}ς Πο- 
ΤΑΪπῈ5. ΠΟ ΠΊ τα δὶς ἴπ τηο] τς, ΠΙΠ ἀπῖοα (ἃ 
ἴτὰ φΟΙΠΡΑΓδιΙογ 2. γε ἰρίς ἱπυπηπια 1115 πηά- 
πραῖ. Μέπιπι ἀς Π15 4116] τα] ῃὶ ἴῃ ΠΊτιη {δγ- 
τΆΟΠΕς, Πμΐθι15 605 4 ΠΟΠ ΠΊΟΠΠ το τἰπηῖς 

Τ)επιεῖγίαπὶ ᾿Ππμπι, ποδὶς ἔργα ετἰᾶπι οδίεγιδτιπι 110. 1 
ς, 24. εχ [λιςϊαπὶ Ιοςο. Νίες ργοθ 8 11 εἰξ Κύνα ἱπ ἰηζοτῖ- 
Ρίΐοπε Ἐριριδε ἀϊέειιπι ΑΡοΙ]οηῖο Βεππειίγίιηι, αι ἃ πο- 
πιεπ ναὶ ρὸγ ἴοςιπι νεῖ ρεγ ὀρργοθγίιπι ἄατιπι ῬΒΙοίο.- 
Ῥδις {Πῖμης5 (δέϊας. Ι ἢ 

ΟΑΡ, ΧΧΧΙΨΝ, τ ὠνιμένοι κερὶ τρυφῶντες 1 1ὰ βιὰ. 
ἴπ Τανίεπῇδιις ἱππεηῖς φάθις ταχάραῦ ΑΡΟΙ]οπίι5 δι 
1, ΠᾺΡ. 7. ὅς ἴδ1 ποῖᾶτα. ' ν ὙΡΉΟΩΝΣ 

ν 
νὴ 

ε« " 2 ἐἷς οἰκισὴν αἱ Εἰς Πα συ]ατῖς Ποποτῖβ εἰδαῖας., νγδῖ-ς 
{πὶ ἐνεργέτωας ἴπ ΡΠ Ϊςὶς αποαιε πιοηί πιεπεῖς ἀΆτι5, Υἱά., 
ρρεπαϊς. Δα Μάλγπι, Οχοπ. π,Ὶ1, ὅς 4: πα, Ὁ 

ἼΡΑ, 

3. ὑφ᾽ ἑαυτῷ 1 Ῥαϊατίπ, Βαθεδαι ἐφ᾽ ἑκυτῶπες {Πι|4 ἴπ- 
ΚΡΉΝΗΣ μὐμομὶ 4,4 ῳ] ἢς Μϑ8. οπιπεβ, Ἑάϊεῖ πιαὶα πεπ]ωμένῳ. 

.6ΑΡ. ΧΣ ΧΝ, τ ἐν ϑαλώτῆη ἐπὶ ϑαλ. ᾿ἰπιοπογας ἵπὶ 
ςοὐά. πὶ Μοσε! 5. Ααργρτιις ἱπβεγίου, ν δὶ Αἰε- ΜΡ Ὡς ἢ ᾿ 

ἰτία, ἱ τε]] βίτιι : ἀά ππᾶτε ΕΠΙΠῚ 4086 ἤιηῖ, ἰηβετίοσα 
τ, 4446 ποιδῖα δὰ 118. Υ. ς, 42. π, 8. 

2 χαλ: πᾷ γὰρ τὼ γνῶναι ἑαυτὸν δὸκ, } νἱάς ἔωυρτα δὰ 11. 
ΤΙ, σαρ. 18.. ᾿ “ 

3. ἐν ἑτέροις λόγοις 1 ἔοττε διαλέξεως ἰητο ΠΠρῖς» μας νἱταα 
. ΡΟΠ]ΟτΙΙ ἐςτίρτοτί τϊδμῖς ϑμϊά4αθ, Βάγηπι οπίπι μυϊιςε- 

1ῃ 

6- 

Ὁ. ΧχχΥ. 

Φ ΡΡΠΠ ΨΣΎΉΤΨ ἊΝ 



τονδὶ, ΑΡΙΟ Ὁ ΠΟ ΝΟ Τὸ 

1π ἰἰς νογίλπεα, ξάοςοο, ομπΊ, 41 νΟΓΕ Υἱγ 
Πε, πθαιι πλμταγ! γα ν]}α ποις ἴῃ (δγαευτοπὶ 
τι ̓ 8οά πὸ ργοΪ χίογος ἤπηις Ἔχαόζα παν- 
τάπάο,, ἀιιαξ νδἰμΙ5 ΡμΙ]Ο ΟΡ τις ἤξ : πεςτα- 
τπθῃ οι ρος οπλειγι νἱἀφαπιαῦ Ηἱ ΠΟΥ 4Π). 
ἀπάτη ποῃ {πο ἰαδογε, ἴῃ ργδείδτη δογιη, δμὶ 

᾿Ἴρποιδης νἱΓΠΊ, ΦΟΠΟΪΠΠΔΙΉΙ18 5. ὙἱΠαπ εἰ ἤπι- 
ἦϊο πιαχίπιε ἀΐρῃα οἶτι5 ΥἹΓΊ ἔλξξα Παγγαγᾶ,, ὅζ 

 ἅπᾶς ΠΙΘΠΊΟΓΙΔΠῚ νἱ ἀδδητηγ τΠΕΓΕΤ,. Ἐὰ: 411}- 
ἴσπη νη] ατίοηθιις Μεάϊοογιπι ΠΠΆΠ πα ἤιης 
γε ππα αν, ΤῊ" 

ΟΧΧΧΥΙ. ν: ΠΝ ΧΕ τρίς Ἀν θηδ, ὡς Δ116 8 

τ χδιοι ττ Ὁ 

“γνοὺς 

τἈπηθη πιά εθας., ὅς ΟὉ οἀπεηάϊ Ἰοαιθηάϊ- 
"4 ρει ίαπη ἱπ. ᾿ἐδιειιδογπῖο μαδοῦαι. [η- 
Πιειοθαε δυϊζεμη θᾶ, νὲ Ῥειίπάθ ἂς μοηγϊηθϑο- ́  
μιογοηγα ᾽ξ σιίτηγα δααιιθας τἰδῖδε πιοί!ι- 
ἰαγεηζαγ, Ημιὶς οςοιγγθης, ἈΝ ἡ 1 4- 
ΠΝ ἰπααίεθας, δὶ ποροείὶ εἰ ὁ Οἰηαις {ΠῸ 
ῬΒΙο πη εἶς, ὅς πλαγιαα Ἰρη τοςεπίογος, δὲ αἷϊας 
'ι105.), δὲ 4646 νος τιρίςὶ αἰδγαίαης Ἔχοοίθη- 

γ, ἰρίδ δυζεπι Πηρῃν ἀογοταν ἱποαϊπις, 
ὈΓΙ5 ΤΩΙ. ἐλιά, ἀνάφμν: Ἑςουπι- 

Ρδΐα Διο 5,. Ῥηπμιπιαυϊάριη, απο 65, θὰ. 
νΕ ποῇ {πᾶς Ππρπα, θα ἀἄοο οἰδ {παμῖ5, ντὶ 
"πο γηυςα αυϊάεπι ἰπἰγιαπιεηία εᾶπη ῬοΠῆπε 
᾿Απαίτατ! : ἀειηάς, υοά, Ογαθςουμπι ΟΠΊΠ ΠῚ 
ΔΝ Ἰοσιιατίς πιαχίπις ἱπβςοις, ταᾶς ἀϊίςίρι- 
͵α5. ἰρίᾷς [λοίαβ υπαϊτατῖο. Ἐγιμῆτα ρὲ Δείδυθα 
τοι Δ ΠΜΠ το πῚ, ο ̓ πποηΐς, αἰτεῖς, Ομπη ἐπὶ πὶ 
ταο5 ζουρίγος,, τιππιαιις ἱππιςοῦ κα ρραγάταιη, 
ἀε!ίξατι ταϊηὶ οἵα νἱ ἀοτίς ἃς ὁρυϊθηεις. Τα- 
Ἰὸβ διτοπῚ «Αἰυιητηϊατογες ὀπιαηριπε, ᾿ἱπριιας 
ςοπεγᾷ 60. σ5(0α. ίππαϊος οτίσοηζος, ἄμα νε- 
αμ: δυϊαπι εἰδὶ ργοάονίς Πυιάϊιιη ὃ Νθαιιε 

ἢ νεῖ Τπτηΐμτὶ Ρ ΠΟ πιοἰαγιπι ΤΔΉτα5 ἴῃ 
γπαπι σοηρογᾶβ,, ἀδίρογα {105 ροζεγὶς εἰδὶ 1π- 
εὐπηδαπίοβ. ὅς τοπαςῖτογ ἱππδογθητος: (4{- 
ευϊτατος ἴῃ δος ρτοίιπάας ποςοῖε ετῖς, ἃς 41ι- 
τα 115. ταπα ματα, ςληΐδιις οι οὈϊϊοῖα: 
ταν ας Διγαπεῖθιις νὲ ἀθοὶ ἰτόγαπη γάτα τς [τος 
ΓᾺΠῚ 7 Ροῆτοπιο. οἰατίας ἰρίξ, ὃς ἰηάιροητία ἰα- 
Ὀογόδ. Οριϑ ἰρίτην ἰδ. Πα Πῖ. εξ ςοημοτῇ- 
οηρ ΠΙΟΓΌΠΊσιΙΕ ἱπηπγυτατίοης ἀἸϊαιιᾶ γ ἢ βου- 

᾿ ἔξ πἰ με] ορίπατις, Δερίαπιοτὶς Ορίϑι15, ταις οἃ 
(λεῖας, οὉ μας: ἰαποπιαπάυς πηδρ 5 [15 αὐλῷ 

"ἢ τς δε , 

ΤΥΑΝΕΝΒΙ 8. 15. 
μαλάχαε ὠυτοὶς ὀμλῶνταν ἢ ὅτι, τὸν ὠτεχνῶς. 

ἄνδρω, ματα μάν ἀπ᾽ ον τὶ» Μὴ ἦτε δωλώσετωι. ὥς 

δὲ μήτε ἐς λγθς ρμων μῆκος οἰκριδῶς ἐνωδὶ- 

διξ λύπες τῶ παρ᾿ ἄςοις ἀυτῷ 5 Φιλοσοφηθέν- 

τα; με αὖ ππο ὦ φανοίμεα, λόγον . ὃν 
ἐκ ἀπένως παραδίδομον τοῖς ὠπείροις τῷ ἀνδρὲς, 

ἔν μὸν τὰ ὶ σπεδαιότερα ἤν τ τάτων, καὶ 

ὁπόσα μνήμης αἰξιώσεται. ἡγώμεθα. δὲ ἀυτὰ 

παραπλήσια ταιβὴ τῶν Ασωληπιαδῶν ἐπιδημίας. 

Μίμω, ἑαυτῷ μὲν. ΑΝ ΥᾺ 

τὲς δὲ ὄρνις ἐπαίδευε, καὶ ξυνοίκες ἐπὶ σο- 
φίᾳ ἐποιεῖτο. ἐδίδασκε δὲ ἀυτὲς λωλεῖν τε ὅσα 

οἱ ἄνγϑρωπει, καὶ τὲρ ετίζειν ὅσω οἱ ἀυλοί. τύτῳ 

περιτυχὼν, τί ἣ ἔφη, ἐπιτήδεύεις : ἐπὰ δὲ τάς τὲ 

ἀηδένας ἀυτῷ δὲήει, καὰ τὲς κοψίχες', καὶ ὁπό- 

σα ἐυγλωπήϊζει τὲς χωρωδρίως᾽, τὴν φωνὴν δὲ 
ἀπαίδευτος ἐζφωΐνετο, δοκεῖς ἀν ἔφη, διαφϑεί. 

θέιν τὲς ἐρία “πρῶτον μὲν, μὲ μὴ ξυγχωρεῖν 

τ ἢ τὸ ἀυτῶν φϑέγμα ὅτως ἡδὺ ὃ ὃν ; ὡς 

μήδ᾽ ἂν τὰ μεσικα τῶν ὀργάνων ἐξ μίμησιν ἀυ- 
τῷ κωτοωςξ νοι", 

Ω ͵ ᾿ ν᾽ ᾿ “ εἰυτὸς διωλεγόμενος, μαιϑητεὶς ἀυτὲς ποιεῖσιθιωι 
2 ..} 

ἀφωνίως. ἐπιτρίδεις δ᾽, ὦ μειράκιον, καὶ τὸν. 
Ὁ ͵ὕ .Ν , 3 “Ὑ 

σεωυτξ οἶκον. βλέψανετι γῶρ ἐς τὲς ὠκολώθιες, 
Α -, ν γὲ »-“ ς -“ ᾽ ᾿ 

καὶ ὡς κατεσκεύασιιι, τῶν δρῶν ἐμοί γέ καὶ 
᾽ 3 Ν ἊΝ ενΝἶ ἐκ ἀπλάτων Φαίμ τὸς δὲ τοιέτες ὑποδλίς- 

τωσιν" οἱ σα ρρντας ἐόν ἐπ᾿ οἰυτὲς ἐρμένοι 

τὴν γλῶήμν. καὶ τί χρήσῃ, τῇ φιλορνιϑίᾳῳ τότε; 

εδὲ γὰρ. τὰ πασῶν οὐπδόνων μέλη ξυμφέρων, 
ἐποσοξήσεις εἰ ἰυτὲς, ἐγκεμένας τὲ καὶ ἐρείδοντως: 

ἀλλ᾽ ἐπαντλεῖν χρὴ τῶν ὄντων, καὶ προδάίλλειν 

ἀυτοῖς τὸ ὁ χρυσίον ̓ ὥσπερ τὰ μειλίγματα τοῖς 

κυσί: κἂν νερνον " ἀὐυδις διδόνορ! καὶ ἡ ἄυϑις, 

εἶτω ἀυτὲν πεινῶν ὕφερον, καὶ ὠπορεῖν. δεὶ δ 

σοι ἐκτροπῆς 'λωμπρᾶς » καὶ μεταζολῆς ἤδη τι- 

γὸς τῶν τρόπων , ὡς μὴ λώϑης πτεροῤῥυήσας 

τὸν πλϑτον ἡ, καὶ ἀξίως πρώτων τῷ ϑρηνεῖς. 

“δ υ ΝΥ 

πιοάϊ ἐγεφιιεπεῖα ἀγραπιοηΐα, νι εχ Μαχιπὶὶ Ὑγεῖϊ. δι Ερι- 
“διεεῖ διαλέξεσι φοηβαῖ, , παρ ᾿ 

ΟΡ ΣΧ ιν τ τε ̓ κοψίχος ἸΗείν ἢ, εἶδος ὀρνέῳ εἴς 
{ε δῖ, ὃ κόσουφος παρ' ἐνίων λέγεται. ϑιΠ)Π|4 Ιερᾶ5 δριιὰ 
Ἑυδαιῇῃ. ἡ Οὐγῇ: Ζ': ρ. πῆ, 252. ϑιΐἀα5 κοψύχως (οὐ δίο 
ΑἸ!ερατημιε Ἰοοιῖπι ΘΧ Αὐἰϊβορῃδοῖο ὁ ϑ0Πο]. δά διι68, αὶ Ἔχτας 
π᾿ εαϊτῖς ΑτἰβορΆ. Ρ. πὶ, 591. Αριιὰ εμπὶ τᾶηιθῃ, “Ροειαπὶ 
Ῥαγίτετας, ἃ ϑοδοϊιαίξεπ [ςτῖρταπι ἐνρετο " 
Ἰεδεῖο ετία αἰ Ιαιιοτίος, ὁσουτῖς ἀριιά Αἰβοπδθιπ 
Ῥ- 65. ουΐιι5 ἴπτεγργεβ γρογμίας τε ἀάϊε, 

2 χαραδρίες } ἀυῖδ, ἄς 14 εχ ἀαβοαμῃ τὰν ἐαποϊ- 
1 μαδεῖ ϑυιϊά45, πιοχίπιο νϑτο ἀς νῇι εἴμις ἴῃ ἰδεογὶ ποῦῦο, 
δε ὃς Ατιῆοτ. Βι{,, απϊπιαί, ΓΧ. τι, Ῥιυκαγοῇ. βγπιροῦ, 11}. 
ἵ αι. 7. Ρ. 681, Ἑἰας πιοπεῖο αιισηιο δριιὰ ΤΧΧ, Ιη- 

Ο ἔσγρτ, Τνϑμτε, ΧΙν το, Τεμεογοηοπι, ΧΙΝ, 18. ἴω ἀρ. Ἠΐεγοη, 
γΉρ κε Ἰατῖπε εἴα νοϊμης νιγὶ ἀοέξι, 

ἢ. ὑκοδλίτγεσιν  νοχ γατίοτ, Θλίφγειν τὸ ἀφωμρεῖν τὸ μέλι 
ἀπὸ τῷ κηρίᾳ Ηείγοἢ. 51ς ϑιυιϊ4. φμοαιια νεὶ ροτίιι9, 4ιοτὰ 
εχίςτιρῇε Αὐβσρβ, ϑοβο!ταῇες ᾿ δἀάδης πειράζειν ποίάγο 
αυσαιε ΘᾺ τὸ ψυλαφᾷν ᾽ κρὰ τὸ ἐκπιέξειν τὰ κηρία τῶν με- 

λισσῶν. ἱτεῆι ϑλίβειν )Σ ὑπ 6 ετἰαπι ἔοτις πιοιᾶϊ ε΄ ᾿ἰτετγα- 
ταπι ἔλέϊιπι βλίθω; βλίσω, βλιστω δζ βλίηγω. Γὰ οὐλίτειν τη 

πὶ 41 εἰ εὐργίρχογθ, γε βάμπς νοὶ ἰβομρία εχρτίπείταῦ 7 φιιοά 
ΔΡΕΠΠπις Αἀ ἀϊμίτοπι τοξογαβ., αἱ ραοιπία, ἀγιμηραίμτι 
Εἰεραπτεῦ 5. Π οἱ. Αὐἰβορῃ, δὰ Ἑφυΐτ, ρ. 210. βλέεις, μέλ- 
χες τε αἴτ, ἢ. «. γεμίρες, Οτεοηζεπι βλίετζεν Ροριυ απι ἱρίς» 
αἴχεγας ΘΟιλΙκιι 

4. εἰς μὴ λάϑης πτεῤοξῥνήσας τὸν πλῶτον 1 εἰεραπτον δά 
π σϑαι 

. 

δ ὙΎΝ ᾿ εἰτῷ καὶ τὸ, κάκιφω Ἑλλήνων 

κ᾿ 

νιν 
“τὰ 



ὐοὶ εἰν ϑρώπων, ̓ 

τότοις ἀπὸ τῆς, ἐσίας κρὰ δὰ »ὠ- 

ουπειδεύεσι, ̓  τὴν τῶν ἀγοραίων., ἐδῶ δ᾽ ἡ τέ- 

χνη. εἰ μὲν γεὶρ παῖδ : ΣΡ Τν ᾿ "ὰ Νὰ 

λεῦον ἂν φοιτῶν ἐπ 

σῶν ϑύρας: κοΐ  σιφίᾳ πὰ πάσῃ τὴν οἰκίων. τὴν σε 

ὠυτϑ τ ν ἐπεὶ ὃ δὲ “ἔξορρ τετων των χα ὅν 

γεῖς ὧν, πὸ 79. ἐν σεαυτῷ λέγειν ἔκμαϑε νο- 

'μίσας; εἰ μὲν τὸ ΓΕ ΡΝ, ἔμωϑες: κἂν ὅμοιος, 

εἰγδρὶ ἑπλιτεύοντί τε καὶ Φιξεβῷ͵ δέξαι, ταυτὶ 

δ᾽ ἐμραθον Ἢ τὴν. τῶν. ψιλῶν μὲ καὶ σφενδονη-, 

τῶν" σκευὴν ξξεο βάλοις γορ ἂν τὲς συκοφάν- 

τας, ὦ τφ τὲς, κύνας. ξυνῆκε τὸ μειράκιον τ τέ-. 

Ἶ των ΣῪΝ τὰς τῶν ὀμήσεν, διατριδὰς ἐκλιπὸν, 

ἐς διδασκάλων ἐδίδσο. , ὑφ ὧν καὶ ἡ γνώμη ἀυτῷ καὶ ἡ γ. δῇ 

Δων δὲ λόγοιν. ἐν φμδν λεγομένοιν, τῷ μὲν, 

) δὲ ὁ πάκτωλός ποτε τῷ Κροίσῳ ὍΠΗ χξυσῶν 

ἄγοι: τῷ δὲ, ὡς πρεσξύτερω τῆς γῆς εἴη τὰ δὲν- 

᾿ δρω. "τὸν μὲν. πιθανῶς, ἔφη. σεπις εῦσϑαι-. 

Ζι σία γὰρ εἰνωί ποτε τῷ τρήλῳ ψαμμώδη, 

καὶ τὲς ὄμξρες ὠυντα ̓ Φερὲν ἐς τὸν πακτωλὸν 

κατασύραντοις: χρόνῳ δὲ, ὅπερ φιλεῖ τὸ τοιωῦ- 

τῶ» ἀυτοὶ μῤον Ὁ εἰποκλυσιϑέντω. τῷ δ᾽ ἐτέ- 

ὁ. 2.» κατωγελάσαξ. Ὁ με με ̓ ἔφη » προ- 

γρέσεραι τῆς γῆς ᾧατε εἴνω; τὰ ΝΣ ἐγὼ ) δὲ» 

“πολυν ὅτω χρόνον οβλγος ὅπω ἔγγων «:- 

ρῶνξ. πρδενερέρες ΚΑ ΩΣ διδάσκων ὅτι μήδ᾽ 

ἂν γένοιτο τι᾿, τῷ ἐν ᾧ φύεται μῆ ὄντος. 

ὦ 

ἽΣ τασιάζοντος δὲ τὴν Αντιόχειων τῷ τῆς Συρί- 

ὡς ἐθλοτοος καὶ κουδιέντος ἐ ἐς ὠυτὲς ἐ ὑφοψίας, 

ὑφ᾽ ὧν διεισήκεσαν ἐκκλησιωζομένη πόλις, σει-- 

ΡΝ ζ σόντης, ἐπηηξων., καὶ σμδ θὲ γένγω!δ σροσίέε Ἷ Ὡς γ εΤ|ῆ ς᾽ Κο!, 

Ῥοπα ξογίπδθ τέξει »4υοὰ δὰ αὐὶτηὶ θΌπᾶ Ῥ]αῖο 7. οὐἶτς 

ποῖᾶ οἵ ἀε πτεροῤῥνήσει ἀππιᾶο 1Π Ῥμαράγο ἀϊρυτδτῖο » α- 

πυυΐαιε 40 αἰϊτίθιθ, ῖθιις ἱπιρορηίδ. ἀθαϊτιβ εγᾶῦ ᾿ππιεπῖβ 
1116. 5. ορροσύταπο ἄπο ἱπ.8 Ῥούταν, πτεροῤῥοήσως πλδτον 
ϑυτεπὶ οἵ πτερυϊῥνήσας κατὼ τὸν πλϑτον ορῖδης ἀεριμρραίης, 

5 παωιδεύσεσι.} ἢς Μϑ88. Ἐάϊεὶ πωιδέυεσι. Ὁ 
. ὁ ἐπεὶ δὲ Ἵ ἢς οπιπες 488. ἘδΙπ ἐπειδὴ. : 
ἦ ὁπλιτέυοντί 5] ἴϊὰ οπιπες Μ88. δ ὅπλ. ΣΉ; 
8 ψιλῶν τε καὶ σφενδὸν.» 1 4.1] [ευῖ5 Ἀγπηάταγας {πππὸ πιύϊ!-- 

τ65 ἱπτε! ]Πραητασ ἢ ΠΕΠῚ ΘταιΘΠῚ ἈΥΠΙΆΓΟΓΑΠῚ Ὑο νην 
{πρρεαϊτας. ᾧ ἢ 

9. τότων] ἢς Μβ98, αιοὰ ϑναοξειεράαι ιυϑιοιῖ οὔκω 
σὰπὶν αὶ παθοης τῶτο. ; "» 

ἀϑϑν δ λβα κεϑὰ, ΡῈ 

ὴ σφαλῶρ, κειτήσῃ Ἢ πλεω ἣν ὕπορικὴν ἡ δῆ, 

τρηΓΠ ΑἸτοτα. «ιοά ἢ 
᾿" 

ὶ θοιπ οπὶ 

τ 
ΚΙΑ τ, Υ ἌΥΕ 

ἀπ ς ἌΞΕΙΝ ἜΜΕΙ δυτοῖα μὐμθενονοι,  ἢπ- Ὗ 
ἴα τοπιοάίηπι ΠΟΠ ΠἰπῚς ἀγα. Νεέπιρε. ' 

ἴῃ ογπηΐθι18 οἰ αἰ τα δ ι15 ἀατΠΣ Βοπηίπιπι ιοά- Ὁ ἡ τὰ , 
ἄλπι: ΘΌΠΙΙ5, τίδὶ αάθηιις ἱρποτιπῆ τηλρήβτοϑ: νο-. Ἕ 

δ: 

φληῃ. ΗΝ ρδϊιςα ΟΧ τς [οι ταυίθης ργαεδοης 
᾿ταῖο το]! τι, ΡοΠΠαεΡίς, ζογοπίοπι παπιας 

ΟΠΙΙΘ ΠΕ ας ΘςαΡπηΐ.. ἝΠ ἈΠΓΟΠῚ ΔΙ 568 τ 
ὅν Ουοάῇ τοίη ρυιοηία ςοπῇίταταπι αἀ-ὉὉ ὁ 

ας νἱδοτοπι, φοΠἰα αἰ Πιη γε δά ἀρ ἦν εἶδα, 
ψΙ ον ἀν ΣΈ δῶν, ἡζὰ. ἀπὲ ῃ νὸ ἱπιῖπας ἀζίος 
: ἌΜΕ" ᾿ γε] ᾿ 

ΙΕΠι ,: 8 α τ ; 

ἡ τ 

εἴε5, ᾿ ΠῚ τον γαῖ ἢ. ἅς 
ἘΠ ΤΠ νἰϊιγαῖπι Βαϊ ΠῈ τὸ τπιδη ἢ αἴα1- 
ςετῖς., γοΠ τιιπα βκκπ, αὐ ἔα ἀπάϊτο Τ ὑπὶ ἀτιηᾶτι ᾿ 
[ὈγαΠῚ μαθο δίς," Ποορ ἀπῖας 5 ΘΠΙΠῚ (ΕῚῚ ζληςς, 
ξαπος. Ὁ [πιο ]]εχὶς Ἴιδος ἀδοίδίξοῃς, ἰαπηααςοῦ 
τοῖο Παάῖο, ἢ ῬΓΔΕςορτογαπη 1 αάπτς ΤΩΙ ΩΣ 
ἃ αΐδας ὅς πιςπῆϑβ δαὶ Ππριδο, γῖγος Ποὶς φοπα- 

Ἵ 

ῬΆΓΔΙΙΪ τ. αν ΟΡ ΕΝ ν 

 Σ τἐμα δι θμναμνυν, αὐϑο . τς ἀδιληρ ον βιδιῖας. μοῤτῃν χρυ ΧΧΣΥ 
ἀϑίοίας, ιοπάδῃι {ζο- ἰ 

ὈΕΠῚ ΔΙΙΓΘΔΠ5 ᾿ ΟΓοοίο ὃς ἰποχονῖξ : αἰζογα αποά 
δι θογοϑ ἴοιτα Ππε δητ αιίογο: δ Δἰτοτάπη βάεπι 
᾿ππιθηῖγα ̓ ΡτΟΒΑθΙς πη. δἴεθαῖ. ΑὨγεαπῇ ἴςς 

ἐμῖπι. ἀγέπας. ἴογπια. Οἰϊπα Υ ον 
δμΠὲ ΤΑΣ 1,1 Ὁ ΘλΠηαι ἴῃ ῬαθοίαπιῚ πλθγες 
ἀετα πῆς, Θχτποηζαῃίϑ: αὐϊαίαπι: τειηροτίς δι- 
τοῖα, ἢ ἴπι. γέ (οΪες. εἶπ, ̓Βυϊηίη ἀϊ 
αςοϊΔετγῶ, ἴττν οἰπιῃαο ςοΠπηταηι τείϊαιαι 
ΑἸξογαπη δυιζδπι [αι απὶ εἰ 4οπΆ,} γοβ χυϊάς 
αἰεθας, αὐθογεϑ αἰ οϊτίς. ΤοΙΓὰ ῥΓογεβ Οχϊοτο. ᾿ 
Ερο δἰϊταπη, αι ]οηρσο δαδοτοπιροτε {πη ριϊ- 
Ἰοίορῃαιι, ΠΕΠΟΙΙΔΠΊῚ ταη Βαέϊοπυ: ΠΊΘΟΙΠΕ 
Πατιογα ροταὶ ΘοεἸοαῆτα ΒϊΠς ργίογα, ἀοςδηβ. 
Ροτίας πἰΠΠ} χ γΠΠΠΑΠῚ Βεη.. ν πἰῇ ἀηῖξα 14 ἐχα- 
τεγῖτ, Ἰῃ νας ταῖς αι βοὴ ἰ ἀεβογοι, υὐλιὰ 

σι 

πη ϑγτία : δά Ραοίος ΑΠτΙος ἴα (δαϊεῖο- ς, ΧΧΧΉΧῚ 
τὶς Πογογ ΠΟΥ, [ὈΓΟΓΘΓΘΊΙς ἴητοΥ οἴμιες ιριοῖο- 
πε, “δι ΔἸ Πγδέλα [λζοίος σοπιιεητας οἰ τα5 
ἄσεθαῖ, γε ΠΟ ΠΟΤΕ ΔυΙΓ6 ΠῚ τοι ΤΑ ΠποΓησ. ΟΥἹ-ς 
ΠῚ Ρεπεπὶῃ ἰλτεβγας ̓4αλοί! Ἱπογηηΐ, ἃ αποά 

ΟΑΡ. αχᾶνῃ. ψήνμω με 7 ἂς ϑιτᾶβο 11, ΧΠΙ. 
Ρ. 625. ἐπ, δ᾽ ὁ Πάκτωλὸς ἀπὸ τα Ἰμώλε; καταφέρων τὸ πα- Ὁὼ - 
λιμὸν χευσβ. ψῆγμα πολὺ, ) ἀφ᾿ ᾧ τὸν Κροίσε Ὑοκῆρα πλῶ- ἊΝ 

σὸν κωὶ τῶν προγό γόγων ἀνε, διονόμασϑῆναί 'ῴασι; νῦν δ᾽ ἐκλέ- ᾿ 
λοιπε τὸ Ψῆγμ ἀν, Τὰ 60. ΡΙατατόδιιπι 1δγο ἐδ Πιυιπιίηὶθ. ὅσ . 
ἴπ ποείβ δὰ ομπι, ἃ Μᾷ 0 Αἰϊερᾶτος εγοάοειπι, ὙΠε- 4 
πιιβίμπι, Αἰβοπαέιιπι ὃς ΝΡ ̓μπὶ ϑεηιοίμαιπι. Ηΐπο, οὐ»γ-. ὗ 
βνγῥοαν α5 Εῇ ὁ οἰϊηι. να, ΡΙίπ. Η.Ν. Υ, 19. ὅς ΡΙαταγοῇ. Ὃ ᾽ 
Ἴδτο ἄς βιυιπιίπίδ., Ῥ: 5 ΤΣ 

2 ΜΝ α ἄν γένοιτό τι ] πορϑτίο δχοίάογαι δἀτίοης Μογε!!ΐς 
ΟΑΡ. ΧΧΧΤΊΙΧΙ ἡδι; φασιάζ, δι τ. Αντιόχ. 1 δυΐας 

{εἀϊείοπὶδ, φοπίμπϑξαθαιιο οἰπὶ Θὰ ΤΕΓΓΆΘ ποι). ὩθΠΠαια ἀ 
ἴῃ Ἀοπιδηῖς τιθμλπιεμας ἰμμοηῖο γεπίρίηπι, Ὁ 



ΤΟῪῚ. ς.38.30. 

αιοά ἴῃ εἰπίπηοα! ρογίθηςς ἤογὶ σοπ[ιδιμι, 
ΡΓῸ (δ ἱπιίσεπι ργεςεβ Πιάθγιηῖ. Αςοδάξης 
πδήπθ Ἀρο]]οηΐπ5, εις. παῖς, πηαηϊξεῆε 
νΟὈ]5 ΠΟΠΟΙΠἸαἴοῦ ἐχτε : νῸ5 διιτεπὶ ρος 
ἄεπιο ποη αἰ ΠῚ ΔΘ εἰς, Ππ1]15 ἐπαπεις {1 {Ἐγ- 
ἜΔΌΕΓΙΓΙ5 ΤΠΘΓΙΠΊ. ἘΟΓΙΠΊΠΜΘ τπϑπεὶ,, πᾶς 
ῬΟΙ͂ εὐπηταγα ἰρί!5 εἤξης, ΠΡ ιθοὶτ, σταῖς οα- 
“ςῃ}1ρί15 Ππας (οἰ 5 ἤπε τποιιοπάα, 

ΟΙΧΧΧΙΧ, ΑΙ ΠΠυ4 ργδείεγεα πιθιπογαίιι ἀρηιιπη ἀπιχίπηιι5, 
᾿βογΠοΙ5 ΠΟΠΠΕΙΠΊΟ [αγγαπι σοΐοθαῖ, νὰ τη 6- 
διιγο ροξίγογιγ, πέαιις εὰ ἐς δια ΠΙρρΙ]ίσαγο 

; Αροὶ ἰοπίο νεγεθαίιγ. 1Π|6 γεγο νΌΪ, 4υ!4 ςι- 
Ρέγοῖ, σορποιςε, να μοπηθητοῦ το, ἱπαιῖτ, [ὰ- 
οῸ υἱάεο εἴα ἰηζθηγιπι. Ἱπ|0 πηίδγιπι, γο- 
[ροπάϊε {Π| ., συ πἰΠ}} εἴς, ργᾶθτοῦ ραμοια., 
αμαράήδιη; 146 ἔΔΠ}]}146 ραίςεηάας πὸ {πΠῆεῖ- 
τπηῖ αάεπη. ΨΊΔετβ ρίζαν, ᾿πηνῖς Αρο]ο- 
Ὠΐμ8., [ἀπημ]ο5 αἰθγα πιμϊτοβ δὲ οοϊοίοβ : ἱρίδ 
οηἰπι αιίάειτι τηϊηϊπηθ νι 4ετὶς ες ΠΟ] αι. 
Π|Ὸ νεγο Ῥαγεπηρεγ Π]αογγπηάζιι5, Π]145 πα, 
ιαθεο ψιάίιογ.. ὅκ ἄοίς πη Ορι5 απδάτιι- 
Ῥίῖςι. ϑδ1ηε διιοπ ΠΉΠηἰ πο αὁ ἀγασίηπηας νἱ- 
δἰπε ΠΉ116 : 65 ν Ὁ] 1π ἢΠ]145 αἰ αἰίοτο, 1146 4α!- 
Ἅεπι ρᾶγιιπη δοςορης νἱἀεθαπίιγ, ἐρὸ απζοπι 
Ἐαπάϊτιις ρεγίογο., πἰΠ}} ρεπίεις τα] τε]π- 
απθη5, ΠΙΆΠῚ τρίτο 4] Δπτ Πι ΠΛ ἜΓατιΙ5 
ἈΡο]]οηΐπ5, συγ, Πα, ΕΥ̓ΡῸ ταὶ δὲ ΠΔΪΠ| ετὶτ 
δζίοῖγαθ, οἱ επίπιτς ίᾷογα ςεγᾶ ἀΐςιπι. ΗΠ: 
ας αἀἰέξι5 τη {ἀδαγθαπαῖτι Δ τ, πα πᾶτη νηι15 
Εχ 115. πὶ ἐγιέξι5. {πὸ σοαπητιιγ. ΨΙάσης 
Δαζο ΠῚ ἀρῸ ἢ] 1ΠῈ Οἰτι195 ςοπίτιη,, αγ δου μίας 
ἀεϊοέζατις, νὰ ιδς ἐρτερία οἤδητςίρεεϊς, να]- 
ἄξιο ρύοσεγας,, Πογι πη ]ι6 ἱπ ε0 ἀερτγε- 
Βεπάφῃϑ, νοὶ ἀριιπὶ ἐχαπηίηα, Ἠοτγείαιις φοη- 
{ριςογαπει; Πογευαπι ἱπρτθῆπις οἰδ, αμα- 
Π ἀγηρ τς. Αἰ χά ςοπί! ἀογατυγις., νοεῖς 
Αἰ Ῥαμάογαθ (5 ᾿π νγῦεπι γειογις εἴ, 
Αα ἀοπηπιιπι γεγο ἀρτὶ ἀοςοάξης, οἱ ἀἰμ1- 
τἴαθ ἱπι ΕΠ ΠΠΠ}15. ται ογαης ςοΠα Πα, 
Ῥῃοεηπίςιιπι πείηρο [Ἀοιϊτατος ἀοίογεπάο [νὰ 
ἧτο ριδιῖοο δά ἀἰςεγοηει, 1 ἀρο! πὶ, ἀἰχίτ, 
“Ππππὶ αμαπτὶ ἐπ} φυίάπς ροΠηποάμπι ἴῃ 
80 ςοἴδηάο {πππρειις ἔθο ΠῚ ὃ ΠΟ ἀυζεπη ἀπποῦ 
4πρεγίοσς χιϊπάσοϊπη παι βθιις ἀγα πηῖ5 (ἃ ἃ- 
Ῥγαμη ΘΠ {8 αἰδῆζο., {ππηρειις διιζοπη ἴπ δχ- 
φοἰόηάο οὸ ποπάϊμτη ἔεο Ὁ ν]]ο5 ρεγίμαπεμο- 

ΑΡΌΓΙΠΙΟΝΙΙ ΤΥΑΝΕΝΕΞΙς 
ὑπερ" ἐν διισῆθι, ἘΩΘΥνΝΑ ἡδον ϑλλύλων δο, 
ξαντο. παρελϑὼν ὃν ὁ Απολλώνιος, ὃ μὲν 3ε- δ 
οὐ Ὁ τὰ δ μν Ἀρλρν Ἅδη ἀΐν ᾿ ΠΝ . βιΑν ἐρ᾽, ἔφη. διαλλακτὴς ὑμῶν σαφὴς γέγονεν ἢ 
εὐ δ )δ᾽ Ν "ὼ ἶΝν " ἧς ἊΜ ἢ 
ὑμεῖς δε» 80᾽ ἂν 

ἡρδ. "σι ἌΧΟΣ ἵ Ν᾽ νον ᾿σωσιώσετε, τῶ ὠυτῶ Φο- 
ὲ ν Δ ἐδ ξ 

" ἰ χλυ τ ΤΡ ΤΝν ΤῊΝ ἊΣ δ 
δ: μένοι. ὴ κῶτεσήσι 'ς ὡς ἐς ἔννοι ὧν ὧν ποτε “πος 

εὐνὴν νι ἢ ἡ ων δ ὶ Ὴ ΔῈΝ ω ᾿ 

σονται, καὶ ταυτὸ τοῖς ἑ αίροις ζοξησοντωι". 
Ψω; κι ἈΝΑ ΚΝ; 
Δ, πε, ἢ Εν, ἐν τὰ - Ὁ Ἄν τ δ᾿ λ ξιον δὲ. καὶ τατϑ ἐπιμνησθῆναι. ἐθυέ τις 

δὼ ἘΝ δ τὰ 
ὑπὲρ ϑησαυρξ τῇ γῇ » καὶ ἐδὲ τῶ Απολλωνίῳ 

͵ ἐὐναν τ Σο ςΣ » ζ᾽ προσεύσχεσθι ὑπὲρ τότε ὦκνει. ὁ δὲ, ἐνθυμηθεὶς 
ΟΡ ΑΡ ΕΝ " οὐδ, ΘΑ τ. 
οἵων ἐρδὲ, δεινόν γε» ἔφη, χρηματιςὴν ὁρῶ. κι 
δῖ Εν νὰ) ΕΝ ἐπ ὟΝ . κοθοί μόνο μὲν δ.» ΕἰπῈν.5 γε εςὶν ἐδὲν » πλὴν 

᾿ νι ᾿ 
ψυρο Ἄς ἡ 

ὀλίγων, ἃ μὴ ἀπόχρη βόσίκειν τὸν οἶκον. ἤοι. 

κας, ἐᾧη: πολλὲς τρέῷειν, καὶ ὠργες οἰκέτας: 

ἐδὲ γοὶρ ὠυτός γε τῶν ἐσόζων φαίνῃ. ὁ δὲ, ἠρέ- 

μω ἐπιδακρύσας, ϑυγάτριώ μοι, εἶπεν, ἔξει τέ:. 

τώρω; καὶ φερνῶν. δεῖ τετ]ώρων. ἐμαὶ δὲ εἰσι δὶσι. 

μύριαΐ πε δραχμαὶ νῦν: ἐπειδὴ δὲ ηαἷς ϑυγα.-.. 
᾿. « ὦ ; τράσι κατανεμηϑῶσιν, ἐκειγαΐ τε σμικροὶ εἰλη.- 

͵ ͵ 3 ΝΑῸ 2 -" γ, ᾿ Φενωι ὃ ἐξεσιν γ» ἐγὼ δὲ ἀπολξμιοί Ἀ ἔχων εδέγ. 
ν᾿ 2 ΕΥΡῚ ρος ᾿ παϑῶν ἕν τι πρὸς ὄυτον ὁ Απολλωνιὸς, ἐπιμελη- 

, 2. , “ ᾿ΑΈΡᾺΣ ΝΟ ος τινὰ ᾿ ͵ ᾿ σομεσα σδ. εῷη, κωώγῶ καὶ ἡ γῆ, Φασὶ γάρ σε 
- ᾽ , -“ ϑύειν ὠυτῇ. καὶ εἰπὼν ταῦτα, προΐει ἐς τοὶ 

, ῳ ε λ ᾿ προοφειο᾽, ὡσπερ οἱ τὰς καρπὸς ὠνείμενοι" ἰδὼν 
᾿, “ὦ » τὰν -" , δὲ τι χωρίον ἐλαῶν πλῆρες; καὶ ἡσιϑ εὶς τοῖς δένδρε- 

ἌΝ ΑΡΛΕΝ ὦ ᾿ ) . 
σιν: ὡς ευὐῷυα τε ἥν καὶ μεγώλω, καί τινος κη- 

͵ὕ ᾿ 2 ἌωϑΑ 4.188 Ἵ .ν ε πίῃ εν ἀυτῷ ὀντος. ἐν ὦ σμήνη τε καὶ ἀν ἑω- 
ἥ ἮΝ Η . “ 

βῶτο; παρῆλϑεν ἐς τὸ κηπίον, ὡς τι ἐπισκειψό.. 
-“ Ν ἷν } Ἶ -“ μενος μεῖζον, καὶ προσευξάμενος τῇ Πανδώρῳ, “ΑΗ ΜΡ δίσας δὲ Ἐὰν ΜΟΥ ἐχώρει ἐς τὸ ἄφυ. βα ἰ'σάς δὲ πάρα τὸν τῇ ἐγρῷ 

) τ Δ Ὁ .Σ, δεσπότην, ᾧπλξτος ἐκ τῶν σιὡρωνομωτάτων ἐπε. 
͵ ᾿ ΄ 3 νι... δι γν Ἀγ) 4 ΄ πόριφο, τὰς Φοινίκων ἐσίας ἐνδεικνύντι", χωρίον, 

᾿ Σ δῶν π Υ ἢ ᾿ ἔφη: τὸ δένω, πόσε ἐπρίω, καὶ τί πεπόνηταί 
͵ “Νν Ἷ Δ σοι ἐς υτό; τῷ δὲ, πέρυσι μὲν ἐωγῆσιϑιαι τὸν οὐγρὸν 

΄ Ν ᾿ ὯΝ ; πεντακισχιλίων κωὶ μυρίων ; φήσαντος, ὄπω δ᾽ 
4 , “, 

ἐκπεπονηκένα!, πείθει τὸν ἄγϑρωπον, ἀποδό-. 

2 ὅπερ] ἢς ΑΙάϊπα ὃς Μ55. Μογε! !ΐαπα πιαὶε ὥσπερ. 
3. ὁ μὲν ϑεὸς Ἴ Νερταπιι [ΟΠ] ςεε, 4ιϊ εἰ σεισίχϑων. 
4 ὧν ποτε πείσονται 1 τείρι οἶς τογγαθ πιοτιιπὶ ρίδηε ἐγος 

πιεπάιιπι, αι] Τδίδηϊ ϑεῖατε Αμτος ίαπι φιαῆαιιίε, ἄς ρε- 
μα. αν νά, ΤΠ ίοπ, 116. ΥΧΎΠΙ. Ρ. 781. 783. ἱποίάϊς {16 
Βηπὸ Ὁ. τις. ἴαχία Ραρίη πὶ 4ιεπὶ νἱάε, ΑἸτια δυτοπι εἶτ. 
ἐπι Αρο!]οπὶΐ ναιϊοϊπίμπι πιαρὶς Ἰαςαΐεπτιπι, ἀητε αι ι4Π| ἴπὶ 
᾿Αεβγυρταπὶ Ῥτοβςο Πογατιγ, ἀς Απεσοβίδε ξμγα!ἱ ρὲγ τοῦ 
ταοτμπὶ ἤταρς φἀϊτιπι μα ε5 δριιὰ Ιοαππ. Μαϊαϊαπι ἢ 
πορτ. Ὀ,1. 0.343. αν ΤΉ ΜῊΝ ΠΡ, 

5 χὰ ταυτὸ τοῖς ἑτωίρ. φοβήσ. 1 ςοπίετιι δ! οΠεπὶ ὅς οτα- 
εἰοπεπι ἱπτεργᾶπὶ εἴϊε ρυτο χα αὶ τ᾽ αυτὸ (1. ε. ὦ κατὼ τ᾽ αὐτὸ) 
τοῖς ἑταίρ. φοξ, πεῖηρε 4πτεα ἡιοαιις 1146 ντδες Αἢας, 
“ἑταίρων ποπιίης Ὠῖς ἀεῆπαῖας 5 τοῦγᾶς πιοίιι πιᾶῖς Πϊεγϑης 

αβείζας, ΤΊδετῖο ἱπρτί πη ἱπιρογάπιο, νἱά, ΤΑςῖτ, αππαὶ, Πν 
47. ῬΙϊπ. 51. Ν. 1.11. οᾶρ. 84. ϑέγαδο 110. ΧΙ, Ρ. 579. ἃς 
ῬΒΪεροπ ἀε ἤπίγας, 6Άρ. 13.14. [πΠ|0 ὅζ ἱπιρεγᾷῆτε Νεγοπε : 
νἱάς ᾿τεγαπὶ Ταςῖτ, πη], ΧΙΥ. ςᾶρ, 27. ὃς Εὐΐεδίμαι ἱπν 
ΟΒτγοηῖςο. Γ 

ΟΑΡ. ΧΧΧΊΙΧ. 1 ἐς τὸ προος.] ἐς αὐ 1 4], ἀςΠ ἀεγδτιπι 
1π νυ]ρατῖς, 
ΟΣ Φοινίκων ἐσίας ἐνδεικνύντι 1 Β61}10 Ια ἀαῖςο, βάρτδητε, ο- 
Ῥες δοτιιπι γαοΐ δ ΟΠ] Βυΐτια ρᾶγα ἐγᾶῆτν ν δι σαπάιιο τεγγαγιιπι 
οτδὶς Ἀοπιαπὶ ἴσο ρυδ]ῖςο δά! 645 εΠδ, (ἴατιτο ᾿ηάϊοῖδιις 
ΡΓγδοπιῖο, γε βεγὶ αο εῖ, γεγο Ππη}}16 εἰδ, σαῆτις Ποπιϊπὶ ἀε 
'ιιο ἔδγπιο εἰξ ἀϊτείςεπα! οςςαῆο ἐχείτῖς, Νοπιρε ᾿πάἀδεῖ 
ἔϑνος Φοινίκων. Υἱά, δίγαθο ΧΥ 1) 0,749: 

πὶ 2 σϑαι 



Ὁ 

τὸν, ἐσμιβὲ ποιησοίμενον 

μὲν ἐν δὴ τϑ ἐπ ενεθ ἐ- 

νὰν μΝ ἴσα ἔχειν» 

δ ῳ τας, μὲν ἐδμμρραε ἐν 

ες ϑ τῷ εἶνωι ἀν, τὸν δ᾽ 

οὐ υτῶν ἀγρὸν ἐπὶ τάχναις, ἐμ ανς. κοὶ 

ἤ ἢ » καὶ τοῖς, . ἄλλοις, » ὦ ἃ τὲς καρπὲς 

. φϑείρει ἐπεὶ δὲ ἀμφορίωι ἣν τρισχιλίων δαρει- 

κῶν" ἀυτίκο εὕρε περὶ ἀυτὸ μάλισω τὸἐν τῷ 

κηπίῳ σμῆνος. ἀνέρι δ ἢ τῷ τῆς ἐλαίας αἰνῇ 

ἔτυχεν, δ κ ἐνφορέξη τ τότε τῆς ἄλλης γῆς» ὕμνοι 

εἰυτὸ ἐς τὸν ἄνδρω ἤδοντο » καὶ μνηφήρων ϑερω- 
“ Π ν ͵ 15 ,ὔ ψΨ. 

στευοντῶν αὐτὸν πλεῶ ἥν πάντω. 

ΨῚ 

ΕΣ 

οἰκεινώ, οἰζιομνημόνευτο ξυρὸν τῷ «ἰνόρὸς. ε- 
δ Υ φ ς δ, “ Δν 

ρῶν τις ἐδόκει τῷ τῆς ἀλδεδονην ἕδως, ὃ ἐν Κνίδω " Ὧ" 
γυμνὸν ἵδυεῶε. καὶ τοὶ μὲν νετίθ' ει ̓ τάδ᾽ ὦνω-- 

ϑήσεν ἐφασκεν. ὑπὶν τϑ γάμς. Απολλωνίῳ 

δὲ καὶ ἄλλως μὲν ἄτοπω ἐδόκει ταῦτα, “ἐπεὶ 

δὲ μὴ παρυτεῖτο η ἡ Κνίδος, ὦλλ᾽ ἐνωργεσέρων ἕξ 

'φασαν τὴν Θεὸν δόξειν » εἰ ἐρῶτο » ἔδοξε τῷ εἰνδοὶ 

κου ὥροι τὸ ἱερὸν τῆς ἀνοίας ταύτης. καὶ ἐρομέ- 

νων τῶν Κνιδίων ἀυτὸν, εἴ τι βέλοιτο τῶν ϑυτι- 

κῶν. ἢ ἐυκτικῶν ἢ διορϑ3σϑαι: ἐφϑαλμὲς ὭΣ 

ᾧη: διορϑὠσομιας τὰ δὲ τῷ ἱερῦ πώτριω, ἐχέ- 

τῶ ὡς ἔχει. καλέσως ὃν τὸν ϑρυπήόμενον, ἤρετο 

ἀυτὸν, εἰ Θεεὶς νενόμικε; τῷ δ᾽ ὅτω νομίζειν 8:ε- 

ες φήσαντος, ὡς ἡ, ἐρᾶν ἀυπ'ῶν, καὶ τῶν γώμων 

᾿μνημονεύσαντος. ϑοϑύειν ἡγεῖτο". σὲ μὲν ποιη- 

ἘΠ ἔφη; ἐπαίρεσι, τὲς Αχίσας τε τὲς Πηλέας 

᾿ς ϑεαὶς ζυζυγῆνωι εἰπόντες. ἐγὼ δὲ, περὶ τῷ ἐρῶν, ὸ 

ἐρᾷσϑαιτο δεγιίνώσκω. Θεοὶ Θεῶν, ἄνθρωποι ἄν-- 

ϑρωπων; νι Υ- ϑηρίων, καὶ καθάπαξ ὅμοιω ὁμοί-. 

ὡν ἀρῶ, ἐ ἐπὶ τὸ ὁμοιώ "ὁ ὁ ζυγγενῆ τύρπεῖς τὸ δὲ ἐτε.. 

μθει τῷ μὴ ) ὅμιοίῳ ξυνελθὸν ὅΤε ζυγός ΠΕΣ 

ἔρως. εἰ δὲ ἐνεθύμι τοὶ Ἰξίονος, ἐδ᾽ ἂν ἐς ἔννοιαν 

καϑίξασο τῷ μὴ ὁμοίων ἐρῶν. “ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν 

ΡΟ ΒΤΚΑΤΥ 5 0.Ε1  ΤΊΤΑ 10. ς.39.40: 

πϊηὶ., νὰ εἰπὶ νἱσίπαῖ ἀγαομπηαγτιπι πλ Πῦρ ις 
[ΠῚ γέπάότεις ποτ δσαγαπγ ἀγα πηάγιπι» 
υίπαμςο τ}}}Π|4Δ. Νόη διζεπα ἰπτε Πρ θδΈ]ς, 
4 τπιοίατιγιπι Δρρειεθαι, ιδιιπι γλμηι5 80- 
εἰρεγεῖ, (δά ργὸ Ραγὶ ραγίδίς γεείρεγς Ῥυζαθαῖς: 
ἵπιο πος πιπογᾷ, 4ιοά νἱρίπει τηῖ]]ο ἀγάςῖι- 

᾿πτᾶβ. πᾶς ἴῃ πηδηΐθιι5 οἤξης, ἰη {πᾶ Ῥοτοίαις 
Βαθεγοῖ, ἀρῸΓ νΟΓΟ.) ΠΠῈΠΊ ΡΓῸ Εἰ5 Δζοίρο- 

δι πεῦ ἱπιθτίθιις ὧς ρυαῃάϊηϊθεη5, ὅς Πεζουῖβ απᾶς 
Ἐπιδαβ ςουταπηρηηι εἴδε ἐχροίϊγιβ, ΨΌΙ τᾶς. 
ΤΏΕΩ ΔΤ ΡΠΟΓαΙτι ἐγ πττ ΤΆ] ΠῚ ἀατίςογαπι 1δὲ 
ἱπθςΠῖτγ),. ΙοςῸ αἰπιρατίθιις Πουτι]} Ργοχίπιο: 
ςορίοἤίαιις οὐίαπη ΟἸϊπαγιπ ααδιβος θεὲ 
ΡΟΕΓας,, σα Τη Αἰ] Ἰπτοτοα πο ΔΙ ἀρ ίδτν 
τοῦτα πιοῆοπι ἀο απο, » Βγπιηὶδ . Οπΐππε 
ἘΟΙΘ γα, Ῥγοςίιις. ΟΠ ΟΠΊΠΙ τάϊο ῥτο- 
(γασητος ἕοταπι ἐλοννπ πηρ!οπογαηῖ. Ὁ 

Ἧς ποις τη] γΑ 1 ς ἹΠρΥ ΙΓ 18 ΥἹΤΙ οὐκ Τρ. ΧΕ. 
Πιι ἱπιοηὶ. Ψεπετίς ἤϊατιδε,, απ πιά ἴΠ.» 
“0: Ρτοῖϊας, ἀπιογς σάρσιιβ. ̓νιἀεθαταν ποη- 
“ΠΟΠΊΟ. ᾿Μυΐημε 1|ς εἰ ςοπίξογαθαῦ, Ν᾽ 
“ΘΠ ᾿φΟΠΙΕοΓΑτα ΠῚ ῬΟΙ ΓΟ δταγ ̓  ηἰ 
Εἶμ νῈ ρογίαγιγ Αρο]οηϊο ἀαὐτοπι ἂς αἴϊας. 
“μὰ νι! οθαπταγ αδῇιγάα, δὰ φαοηίδτη [ΠῚ 
πο Ῥγοῃ θοθδης γίξά Ῥόραπι. πιαρὶβ {Ππ|ἴτεπῈ 
ἴοτε ἀϊσεδδης, ΠῚ φππαγοίι ὙΓΕΠΊΡΙΪ 40 {πὰ ἀε- 
πηρηεία ΡΌΓΡ, Π] ςοὨΠΠίμηι ςερῖτ. ΟἸἰπιη6 
Δ΄οο εἰιπὶ ἱπίογγοραγθηΐ (ΠΙ611, 4 Δ μ] 4 ἴῃ 
(Ἀουἢς 5 ργθοϊ θαίημα φογιπὶ ὀπιφηάαγα νεῖ- 
Ἰεεῦ οσι]ος. επιεπάαρο,, γείροπαϊς : τΟΙΉΡΙΣ 
ΔΈΓΟΙῚ τἴτι5. γε ππης (8 μηδ, ἀείποορϑ, 4ιο- 
4με {8 μαδεδηξ.. Ἰμάς. νίγαηι δα (Σ νοςαῃβ 
ΔΙ ΟΓΟ ΠοΟΥΓΟΡΕΠΠ1,. ἱπιεγγορηΐτ 7 8Π ᾿ 

τατεῖ ἐΠε}. Οὐπησας 11Π|6 (ς δἄοο ΒΕ : 
ἔξει, νὰ ξουιπι δτα ΠῚ δηογα τοπρατατν πὰ- 
ῬεΑγαπΊσα πγοπείοποπι ἰπἰςο δε, αιιᾶς (ϑςτί5 
τίτε ρεγδέξίς (8 ςοἰοδγάζαγιπι ρυτααι. ΤΊΡΙ, 
«Αρο]]οη 18 αἰ, ἀοπηθηβ, ροξίας ΓΔηΓΟ5 ἔκεοι 
το δηϊπιοσ, 41 ἈΠΟ Π "85 ὅς ΡεΙθος οππη ΤΠ Αθι15 
φΟπιπηχιῆς απογοπη Ἑα υΪδησιγ.. Ἔβο ϑιτεπι 
ἄς ἀπιογα πΊμγμο [4 ἤατηο, Πεο5 ἀπῆαγς ΠΕ88. 
δ γῖγο 5 πλα]Ιεγεβ, δ! μαίαις. Βείμας, ὅς νηΐποις 

Ὑ {πα ΠΠΆ]Π14 [αἱ {πα}... νι Πημ]]ε5 εἰμίαοπηαις 
Θοπογίβ Ῥᾶττιιβ οὐλπξ., Αἰκεγῖας νεΓῸ ΘΘΠΟΓΙΒ 

πιοά ε[,}1 ἀΠΠΊΠΉ1 σοπίπηραξαγπθαιο σοπίι- 
δίππι πθαιῖς αππογοπὶ ταθειγ, Οοά {1 [χῖο- 

πἰβ εἤϊες πιθπιογ, παηαμδηι τ] ν ΘΠ ΠΟ ἸΏ. πηφῃτοπη απηαᾶγο,. φιοά. ἀϊπίπμ!ς εἴ δὶ. Αὔαας 

3. ὁ μὲν δὴ τῷ ϑησαυρξ ἐρῶν} ΠΕΠῚρς ἴ5 εγᾶῦ χαρακτὴρ ι]- 
Ἰλι5. 5 ῬΤῸ οὐῖι5 σοπιηο 415 ἰᾶπι ἰαθογᾶς ΑΡΟΙΙΟπίι5, (Ὁ 
ταϊτιπὶ Πυιϊ5. ΟΔΡΙτ15. 

4 τρισχιλίων διορεικῶν } αὶ ςοπῇβοῖππι ἀγα πιας ὄόοοϑοο. 

ΟΑΡ. Χ1ν. ἃ δ ἐν Κνίδῳ } ἀε αιο, ἔιρτα (ΆΡ.19. Ὀξς 
Ἰη(ληϊς. πεγὸ ἱππδπῖς. οὐϊιζάαπι ἴῃ Ν᾽ δηεγὶς Οπίάϊδα  βάτα- 
Ἀπὶ| ἀπιοτῖδιις νἱ4ς ὅς Ρἢπιιπι Ἡ. Ν. 1}. ΧΧΧΥῚ, (ᾶ.. 4. δ. 
5. Μαϊεγίυπι Μᾶχ. 11. Ψ1Π. ς. τ, ὃς Ῥοβαϊρριιπι, δρυὰ 
ΟΙειπεης. Αἰεχαηάσιη, Ῥτοιγορῖν Ρ..38. πεπὶ τείριοι, : ἰς. 8 

Ῥμιοίέγασο πο οἱξ Ἰἱπιργο 116, πϑπὶ ΤΊΓΙ 4Έμ0 ῬΙ π}} εὐϊ- ᾿ 
τὰ αἰ Ποτία εἰξ, 9: πη] ιλπὶ νεγὸ ἴῃ ἔπατιιαβ ἀπιογιπι ἜΧΘαρ Ια 
ςοἸ]ριιπς νίγι ἀοϑιῖ,. οἱ Αοἰίάπαπι ΠΙαβταγαπς δὰ Πδ. 

ΙΧ. ς, 39. ος. Ἀτρυπηεητυπι μελέτης Ρτδεθιῆς Οορμογιατεῖο 

νἱά, ἷπ εἴας νἱε Ῥίον. 116. 11. ἀε. νἱγῖθ᾽ 
.2. δὲ κοὶ ἄλλως, μὲν, ̓ἄτ. ἐδὼ. ταῦτα ] Ἰοσιπι' εχ ςοά. Ψ - 

Ῥίπᾶτο γεξοτηγαι » ἀπο, ἃ τρί ΜΜοσε 5 νεσίοτεπι Ἰθόξιο.-. 
ΠΕΠῚ ἷπ' ηβτρ. δ Βαδοῦαει. 1η τοχτι επὶπὶ ἰθσσεθδτις: Απολ- 
λων. ΜῈ ὥ: ως, ἄτ. ̓Ἰδόκεω κὐν. ταῦτα. 

3 ἂς. Μϑ5. Ὁπῖπεϑ. ἢ Ἑάιεὶ κὼ ἐυκτ, 
. αΐδιι πεπιρα κακῶν ἰδὼν.» νὲ Ῥαγαῇ νῖλε 

ἴ εχ ἜΜ ΤΕΣ ἰυπίοτε Ῥμιηοῆν. ἀππαρίπ, 
Νεό.. βΆπι ιε επὶ πὶ Οομ]ί5. πηλχίτας ἰδθονατο ΘΡοστεθας 7) ᾿ς 
Ῥτότογιις ἀἄεοτ τασητος,. νὲ ἥδειῖς δείαπι αοςοπἀογοητωτ. 

ὰ ") ὥς ϑύειν ἡ ἥγ. 1 γώμες ϑύειν νῖ ἐμφωτήρια : ϑύειν» σωτύρια 

ϑύειν αἰϊααιις εἰὰς ρεπεγῖβ ἴῃ μος ἱρίο ορεγα οδυΐα. 
» 
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ὯΨ1.ς.40.-2. ΑΡΟΙΓῸΌῸΌΝΕΙΙ 

116 φυϊάεπι γοίδε αι ]δειις ῥεῖ σοοί πὶ νοὶ- 
εἰζαγ, ΤΙ Διο πι ΠΙΠΠ ε τα προ αἰ οΠοτῖς, 
ἰπ ΟΠΊΠΙ τογγὰ {πη Ἰτπ5 ρεγὶ 15. πος ἴπγε σοη- 
4πεγῖ ροζεγί5.) ἱπιλπὶ ἠδ τα Π δος ἰφηζοητι- 
τὴ τ] 16, Ηἰς νεγθῖ5 ἔαγοῦ ἐχειπόλις οἴ, ὅς 
4] ἰς ἀπιαγε ἰδέξαδαϊ, ῥγὸ ἱπιρείγαηάα νεηϊα 
(ΔςγιΠοαΐαγιις ΔΌϊα 

Οδρ. ΧΨῚ, ̓ ἀμμὰ αἰπϊταίος ΡουΤῸ ἴῃ ΗΟ] εἰροστὶ Πηϊῆγα 
Ῥατίς τοΥγας πηοεῖθι5 εἤξης οοποχίας, Αερυραὶ 
Ὁ αϊάδείχιιε ρὲγ ἐ45 νδραθαηθαγ ρεςπηΐδο ςοἱ- 
Προηάδα σαι, νι 411 ἀδςοπιταϊε εἰς σοπλης 
βοπβείππι Νερειπο τε]]αγίχας οἴξης οδίαία- 
τ. (Οὐηξογεδαπε ἀὐΐεπι οεἰπίτατες Ρεσἤϊα5 

ΦιπΙ εχ ΡΌΒΙΪςΟ, εαππι Θεία εχ ργϊπασὶς ἕαςα- 
ταῦ θτι5., Ποία εἰς ᾿πσυτηδεηίε, ΠΠῚ επί πη πὶ 
ῬεσμηπΙα ἀρι ἀγρεηίαγίος ἀεροίτα εἶξε, ἃ- 
(ἴα ῬΓῸ οἷ5 [αέξιιγοβ περαῦδης. διταζηὶε σι ΓηΓ 
(ξοιπι Αροϊ]οηίις,, Ηε]εἰροπείοτγειτι πῆ. 
ὉΠ τεΓς σπγαπη: ἴα ἰπ οἰαίτοτος ΕΘ Π6- 
(ροπεὶ ργοξείξιις ΠΠ05 χυΐάοιτι αδοσίε, ν χαΐ οχ 
αἰΐογυη ταῖς αἰπίτία5 ςαρίαγεης. (δίας νε- 
μ᾿. εἶ Ὁ] Παγῖ5 ὅς Νερεαπῖ.] ἐχαπίγεηβ., δ νὲ 
ςοΠαοπΙΘη5 ο[οε συμ 15, (ΔοτΊῃς 5 ἐχρίαῃϑ, Ἐχί- 
5015 {πππεῖθιι5 ἀεργεςσαίι οἵ αοα ἱπηροπάεδας 
ῬΟΓΠΟΌ τ. ΓοΓΓΆ 16 σοπααί θυ. 

χα 9 το  όπες ( ἸΙάοπ τοπΊριις Ποπηϊτίαηο 

- ρα 
δε. Ὁ ὦ 

Ψρτεος Εαπιςηϊ τς Ποζεηξ, πειδ υἱτὸ- 
 ΠΠ5 ψΙΓῈ5 ρ]αΠίαγοηταγ, ὅς πᾶς ἀπίς υαηΐατας 
δμΠδπς ἐδ νὰ ἐχίοι πάογοπεις, δὰ Τοῆος αἦ- 
ἀςπίδης ΑΡΟΙ]οΠίι5, Παθς, ἰηαμῖτ, Ῥγασσορτα 
δά πι6 αυϊίοπι ποὴ ἀδείποης : [0105 οπἰ πη ἴοτ- 
ΝΣ τλαίη, ΠΕαῖα ραγδιι5 ορτις παῦοο 
δεη τα δι, ΠΟαΙΕ νηΟ : ποη νἱάο ταπιοη. 
ἐρτορίτ Η|ς [Ππτρεγάτου], Ποιηϊηίδιις ααϊάθηι 
(δ ραύςογα, τεσγατη διτοπὶ ζαγατο. Ὑπάοαηΐ- 

6 τὸ μὴ] ἔς Μ858. ϑπῖπες » εἀϊεῖ τῷ μὴ. 
7 ὑπὲρ ξυγγνώμης ϑύσας 1 4|}υιἴτ δὰ 14 χιοᾷ ἅπτοα ἢο- 

Ἰϊάνι5. ᾿ππιθπὶς ἀΐχογαϊ [6 γώμες ϑύσειν. ᾿ 
ὍΑΡ. ΧΠ1. 1 Αἰγύπτιοι μὲν κα Χαλδαῖοι ] εἰγοιίατο- 

Το ὃς [Ογγα5 1Πτο  ΠΠρῖς.) 41 ργὸ τα] θιι5 [δ νοπάϊταητο5, 
4ιυεπιδάπιοάιπι πιοῦθο5, ἴτα 114 ἠιοαις πιᾶὶα δὰ ὑεττοσ 
Τεος τεξεγεθϑης 7 αιιος (δογίς γιτἰδιι5 (ας ρίαςατο ρος ἴὰ- 
ἐϊαδλπε, νύ Πιπρ]ςεπι ΡΟΡε Πτπὶ ΡΘοιιπί ἐπιιπρογοητ, Αἀ 
εο5 Ρετγτίπει ἱππρηῖς {δὰ ρτοϊχίου Ηἱρροσςγατὶς ἰοσις ἀδ 
πῖοτθ. ἔλογ, ς, 3. δῖ. ΟΗΑΨῸ ΑἘΟ ἂν Μ ρτοπιῆα δζ 
ἽΜαροτιπι (λογα ἱπρριηταν Ὑδοῖτο Δππ8] 11. ςεἰεδτείια 
ὉΒαϊ ἀεὶ ἐς ΑοβγοΝΑ ΠΕ αδ μονα νε νεὶ εχ ϑίοδοτγο ρδῖος. 
᾿ 2 γῇ κρὶ Ποσειδῶνι 1 4ιιοτιιπὶ 1{π6 ΠΠ]|4πὶ πιοιιεπάο τεῦγας 
πιοῖι5 ἀυῖοῦ » νης Σεισίχϑων ἀϊξξι5. ϑίς πιουρος ]105 
ἀῇὶ ἔσυγγας Ὁ εἰς τ ιεθαης 7) ἃ [8 ἴς, ρίαοηαϊς,, υἱά, Ηἰρ- 
Ρῦοτ. 1. ς, γαδν τς 
ν 3 τὰς μὲν 1 εὐϊτί τοὺς μὲν 41 ὅς ραιο Ροίξ 
μαθεπτ ρτὸ πεποιημένες, πο9,) φιοά {δπῆις ἤιδάς 
ἀἴοος γατίςαπιις ἀτηπε Ὑ τρίπας Βυπιαθαητ, εάϊ 

4. μηνιμώτων Ἴνοχ ἔργα ετίαπι 46 τεῖγᾶ 5) 
γίμιγρατα ςλρ. τι. Βαῖτις Πδτῖ. ς ΝῊ 

ΟΑΡ. ΧΨΠ. ἐυνέχες τε μὴ ποιεῖν ] πιοηίπογα εἰς 

ἄεπι τεῖ ϑπετοηῖις νἶτα Π)οπιϊτίαπὶ ς.13. Ποπῖβ ἐρίτοπια 
οἈυ(Ἀπΐ ετίαπι ἐχροηῖτ, Βχέζαπι πεπιρε 1ὰ ἰπ ΤΊτὶ ςοητηπιο- 

“΄,.} ἵ ὅν ἐδ » ἐν" ὙΦ Ν᾿ ᾿ 5 τροχῷ εἰκασμένος, δὶ ἐρανξ Κώμπτεταωι. σὺ ὃ 
Νὴ Χ αν. τον, , 

εἰ μὴ ἀπει τᾷ ἱερῷ, ὠπολῇ ἐν ὁ τώσῃ τῇ γῇ» βὸ 
᾽ -Ἀ νκ' ΓΝ ᾿ ᾽ ΣΝ δ νοι ΝΠ ἢ 
ἀντειπεῖν ἔχων τὸ μὴ “αἰ δύ ἰα τἕς ϑεες ἐπί 

Ξ ᾿ ν᾿ δέν 
““ 

σοι γνῶνωι. ὧδε ἡ παροινία ἐσδεὶ ες 

ς γὴν 
9εν ὁ φάσκων ἐρῶν͵ ὑπὲρ ̓ ξυγγνωμῆς ϑύςας. 

, καὶ ὠπήλ- 

εἰ 

ον Ψὰ ᾿ Ἵ 
᾿ - δὰ ᾿ νει, Ν ἮΝ Ὁ “-΄» 

δ δα ἐ κατωσιχονζων πότε τὰς ἐν τῷ ὠρι- 
δῷ, ἢ Ἂ ΤᾺ ὺ ͵ ᾿ ΣΝ ᾿ ἣν 

φσερῶ Ἑλλήσποντῳ πόλεις, Αἰγυπτίοι μὲν κοΐ 
Μω διῳῸ Γι ΑἹ 

Χαλδαϊοί", περὶ ἀυτὲς ἠγείροντο ὑπὲρ ξυλλο-- 
- ͵ « δ 7 ν» “ 

γῆς χρημάτων, ὡς δεκατώλαντες ϑυσίας γῇ 
-“ ͵7 ΄ ͵ὔ . ἂν ς ͵ 

καὶ Ποσειδῶνι " ϑΘύςσοντες. ξυνεζφξερον δ᾽ αἱ πό- 
᾿ »“Ἢ “-“ ᾿ ἣν γ 5 “- » 

λοις, τοὶ μὲν ὠπὸ τῷ κοινᾷ » τὰ δὲ ἀπὸ τῶν οἴ. 
Γ ΄ “ Ὁ ε δὲ ᾽ ΝΣ κ 

κῶν ὑστοκείμενοι τῷ φο ω.- οἱ ὅε γε: μη επι τρῶ- 

ὃὺι . ΄ Ὄ, πα 7 Ω Ν ΨΥ 

πεζῶν ἐκτεϑ εἰη τὸ ὠργύριον, εἰς ὧν ἐφάσαν ὑπερ 
᾿ -“ »“" - ν “ Ε ᾿ ὉΝν 

ἀυτῶν ϑῦσαι. δοκεῖ δὴ τῷ ὠνδοὶ μὴ περιϊδεῖν 
δέν.) 

τὲς Ἑλλησποντίες" καὶ παρελθὼν ἐς τὰς πό- 
᾿Ὶ Ν ᾿ ͵ ς ν᾽ Ν 

λεὶς, τὲς μεν ἀπήλασεν, ὡς ϑησαυρὸν πεποιή- 
ὔ δ γεν. Ν »" Ν ᾽ » μένες τὰ ἑτέρων κακεὶ. τὰς δὲ αἰτίας τῶν μηνι- 

κ ς « ͵ὔ , 

μώτων “ λαξων, καὶ ὡς ἑκώφῃ πρόσφορον ϑύυ. 
᾽ ͵ ᾿" Θ Ἁ δι , γὼ 

σὰς, ἀπεύξατο τὴν προσφολήν δωπαγῃ σμικρῶ, 
ἀν τὸ »-- γ 

κῴώϊ! ἡ γη εξῆ: 

ἊΝ δ ) Ἐὰν δ Ἁ 

ΜΝ ΤΩΣ δὲ βασιλέως ὑπὸ τὸν ἀυτὸν χρό-" 
᾿ , δ - , ᾽ γον ἐυνέχεις τε μή ποιεῖν γομοϑετήσωντος; εἰμ. 

͵7 ᾿ ͵7 2} Ὁ Ἂ, Ν 

πέλδς τε μὴ Φυτεύειν᾽ ετι, καὶ τοῖς πεζυτευ- 
͵ δδ 5 ἊΨ 3 7 ΤῸΝ ᾽ Ἷ 

μένως δὲ ὠἀυτῶν ἐκκόπτειν. πώρελϑωὼν ἐς τὲς 
ε ἤ λον ΑΣ ,ὔ ἦ᾽ 

Ιωγῶς ὁ Ἀπολλώνιος » τὰ μεν πριςαγμώτω καὶ 
ἘΣ ΝΥ ᾿ » ᾿ ἡ ᾿ Νὰ Ψ . 

πρὸς ἐμε; ἐεφη, τωῦτω" μόνος γάρ ἴσως ὠνϑθρώ- 
" ᾽ Δ “, - 

πῶν, ὅτε ωἰδοίων᾽ δέομαι. ἔτε οἵνς ᾿. λέληϑε δὲ 
} ͵ “ Ν “ ἷ 

ὁ ϑαυμασιώτατος τῶν μὲν ὠνϑιρώπων Φειδόμε.. 
ἰὴ 

᾿ 

γος ̓, Τὴν ἤν ἐυνεχίζων ἡ. ὅϑεν ἐς ϑώρσος ἡ 

Ἰἴαπι, ἅυϊ Ἐππιςοῇοϑ ἀπιδιεζαῖ, ΠΟΠῈ, ὃς Ματγτίαὶ!ς ΠΡ. ΥἹ, 
ερ- 2. ἃς 16. 11. ἐρ. όο. Εἰπεδιις ἴπ ἐβτοπῖεο ἡ. ΜΝΜΧΟΙΧ. 
τεπὶ Τά 1. 4. ὃς 6. ἀε Πολτγιῖβ, γεξεγε ἥπς ἸοΥ, 5 αι βοτ 'π» 
ποις δὰ Ἐπϊεδίμπι 4υο ἃ ςαβγατί οπρίοπο ποπηεπιο ἀριὰ 
ΑἸεχδηάγίποϑ » ἃ πιαρ᾽ ἤἔγατι Ἀσπιαπο εἰἶτις τοὶ νεπίαπι ἱπὶ- 

Ῥεῖγαγο ἀςδιιετῖϊ, δι τὸ» γε Τυἤίπιις ΜΑτΥ αἱ, ἄνευ ἥγεα 
μόνος ἐπιτροπῆς τᾶτο πράτ] εν ἀπειρῆσϑαι. 

2 ἀμπέλες τε μὴ φυτεύειν ] πιεηζίο δἷτι5. γεὶ δριιὰ Ῥῃϊ- 

Ἰοῆτ. ἰπ νἱτῖς ϑορῃιἤατιιπι, δεορείίαηο, ν δὲ ἀῇδςε νῖτος εχ- 
(οἰπάϊ τ Ὰ5 αἷτ, εὸ φιιοα [ςἀϊτίοπιιπὶ σαι Ὑ]ΠιιπῚ Ἱπιρὸ- 
ταίοτι νίΠυπι εἴετ, ΑἸΐΟΓ τάπιοη ϑυιθτοηίις ]. ς, ἀν» ἦγε 
Τιαἰϊα, ἰπιαῖς, »6 φιῖς πομείίαγει εαΐχὶς, θίφνε ἐπ 2 γοκήραϊξ 
θέμε {μοϊάεγορίηῦ γ γεἰ βαρ εγμγαφης αἰἰρνλάϊα ραγίε. Οχας 
(λήϊ νέγο ἐχειε{{Ὲ αἵτν αι ἃ “αὶ {τρια χη ἀνγταίαγ Θ δ εγ γα ορρὰ 
βώηὲ, {γμρπεηεὶ θέγὸ ἐμπορίαν ἐαη  ρατεὶ γηλρροῖο γι οκγτῦηι με 

αἶϊο γοο ρὲ ἀγηα, ἸἹΜεπηηῖς εἴας τεὶ εἴϊαπι Επίεδιις πὶ, 
ΜΜΌΟΨΊΤΠΙΙ, ἐξά Ραυ]ο Ρέτειτδαῦιι5, 4ιιο ἃ ΒοΑ!ρετο ἰδπὶ 
Οδίδτγιιατιιπη. «Ν ᾿ 

3. ὅτε αἰδοίων δεόμαι νἱάς {118.1. ὁ, ΣΩ͂Ν 

4. ὅτε οἴνε 1 νίάἀς Π116.1. σ8ρ..8. ἢπ. ἴτ, 116. ΤΠ. ἐ, 35. 
5. φειδόμενος } αἰιοξ ςαῇζατί ποίεδαι. 6 
ὁ τὴν δὲ γὴν ἐυναχίζων  φαοα ἀειογίι5 οἷξ, ΨΊπὶ Δυΐοη 

ἡΠΠπὶ τοῦγᾶθ ἱηξευσὶ ρυτατ, Υἱζξ 7) τηφίξζωϊλς ἱπάο ϊς ἀγθοτς» 
ΓΝ 

Μιὰ 3 Ἰω- 

ΤᾺ ΝΟΣ δυ. 277 

ΔΆΝ 

τὸ 



"ἢ 

--- 

3 μ᾽ πὰ νι ὌΠ ΕῚΥ ΓΤ ἃ ντιοδ « 

Ἰωνία ἴλϑι τρισδεύσασϑ ναὶ τὸν βμδίλον 

μπέλῶν » κου - ἐραιτήσο σασθαι μον ὃς 

ἐκέλευε ν ΠΣ “αν ͵ τὴν γῆν» καὶ μὴ φυτεύε- 

ἃ ἕς ἡ εν ἐξλβνν. 
σδάμο ν᾿) . Ν ΩΝ ἣ ΤΡ 

Η Ἀνν 

Ἢ νν ν 

κε" Ταρσοὶς. τῷ εἰνδρὸς ἄδεσι. κύων 

ἐνεπεπτώκει ΟΝ λυτ]ῶν., καὶ ἐς τὸν ἐφ 

ᾧον τὸ δῆ. ἔχμα, ἐς τὰ τῶν κυνῶν πάντα; ὑλάκτει 

τε γάρ, καὶ ὠρύετο, καὶ τετράπες 9, τὼ χεῖ- 

" ὑπεχῶν τῷ δρόμῳ. γοσᾶντι δ᾽ ἀυτῷ ἥχοω 

σὴν ΤῊΝ, ἀφράτο μὸ ὁ Απολλώνιος; ἄρτι 

ἐς τὲς Ἴαυσας ἥκων. κελεύει δὲ οἱ ὠνιχνευθῆναι 

τὸν κύγω» ὃς ταῦτά ἐργάσατο. οἵδ᾽ ὅτε ἐντετυ- 

χηκέναι τῷ κυνὶ ἔφασαν ; ἐμ γοὶρ τείχες εἰλῆ- 

φθῆ εἰυτὸν, τῷ ἐφηξε εἰναι ἀκοντίοις ὄντος ὅτ᾽ 

ὧν τῷ νοσξἕντος (5 δν. ἡ ἥ τις ἡ ἰδέω τῷ κυνὸς, 

ἐπεὶ μηδὲ ὠντὸν ἔτι οἶδεν. ἐπισιχῶν ἕν, ὦΔάμι, 

ἔφη, λευκὸς ὃ κύων, λάδιος, προδωτευτικὸς, ῥὶς 

ΦΑΡυἐὉ τὴ δ σριδετηκε δὲ τῇ δεῖνι κρήνῃ 

ΤέΠπην τὸ γὰρ ὕδωρ καὶ ποθεῖ, καὶ δεδοικεν. 

ἄγε μοὶ τῶτον ἐπὶ εὐ τϑ ἀμ: ὄχθην : ἐφ᾽ ἧς 

οἱ παλαΐϊφραε, νον εἰπῶν, ὅτι ὑπ᾿ ἐμξ κωλοῖ- 

τό. ἐλχθὲς δ᾽ ὃ κύων ὑπὸ τῷ Ἀπμεδὰ » ὑπεκλί- 

9η τοῖς τῇ ἀπολλωνίᾳῳ ποσὶν. ὥσπερ οἱ βωμιοι 

τῶν ἱκετῶν, κλαίων. δδ᾽ ἡμέρε"τε ἀυτὸν ἔτι μᾶλ.-. 

λον, καὶ τῇ χειρὶ ἐπράῦνε, τον ἐφηδὸν τε Ἱξὴ ἐγ- 

γυὺς» ξυνέχων ἰυτός. ὡς δὲ μὴ λώϑῃ τὲς πολ- 

λὲς μέγα ὠπόῤῥητον, μεϑέσηκε μὲν δὴ, ἔζη ἐς 

τὸν παῖδω τῶτον ἡ Τηλέφε ψυχὴ τ Μυσϑ, μοῖ-. 

ραὶ δ᾽ ἐπ᾿ ὠντῶ ταῦτω βέλονται ̓" καὶ εἰπὼν 

τουτῶ» ἐμ νεν τὸν κύνα σιβλ νι μηραάῖδαι δὰ 

δῆγμοι» ὡς ἰωτρὸς ἀυτῷ πάλιν ὃ τρώᾷ γένοιτο. 
ὯΝ ) ᾿ δ: ΠΩ ᾿ ἴα: - ἣ ἐπεσροίζφη τοεντεῦκτεν ἐς τὸν πτώτερὼ ὃ παῖς, καὶ 

Ἷ γὼ ψηλὰ »Ἥ 7 ον. ἃ ξυνῆκε τῆς μητρός » προσεῖπε τετὲς ἥλικας, καὶ 
Ἷ Ἢ " 6 ΎᾺ ἢ Ν , 
ἔπις τῷ Κυὸδνς “, ΄περιωφϑη δὲ ἔδὲ ὃ κύων, ἀλ- 

᾿ ΤΣ ΔΩ ὉΝ ΜΝ α; ᾿ λο κώκεϊνον, ἐυξόμενος τῷ ποταμῷ, δὲ ἀυτῷ 
, « 

Ψ ᾿ “ Ν , Ἁ ͵ὔ ᾿ κ“"" 

ἧκεν". δδ᾽,, ἐπεὶ διεέδη τὸν Κύδνον , ἐπις:ἐς τῇ 

7 πρεσδίυσασϑωι 1 ἱεράτίοποπι ΟὈειπία ΜΝ 80- 
ἰίδα, ἀξ αιιᾶ ρΙμγα ΡΒιὶο ἢν, υἷα, ΣΝ υνᾶνν 1. δεορεἰΐαμο 
4.6. 

ΟΛΡ. ΧΙ. ἱ ἀπῆγε τὸν ἔφ. ΪΖὸ ΣΝ ὅς, 1 αἰτὶς 
Δηϊπιαητίθη5, ποη ποπλϊηὶ ταπιθα »; πιθγίμπι ταπὶς ταδὶ ο 
Ρεβίξεγαπι εἴξ, ποίαις, 4] αἷς ἀάτγᾶμτιγ αὐτο ότι!5., σᾶῖι: 
[τὶ Ατῖβοι, γεξογι ΗΠ, ἀπίπια!. ὙΠ, 27. αἰϊξευ ταπιεπ ΟΠ 
ττϑάϊταπι ,, 7. Ρ᾿Ιπῖο Ἡ. Ν, ΤΙ, 63. δε τδροβεϊοτίδε, 

2. Αμφιλοχικῷ 1 ϑατὶα σᾶπηπι βεποτὰ τοςθηίες ΟΡ, 
Ογηεβετ, 1ιν.370. ἴα. ἴπ 4αΐδιις ἐἈειολΑτορ ΒΕ ΟΟΒΙΟΡ Εν, Ἢ 

ἘῚ Τα ατῖτοτ πιεηῆο πμ}}ὰ ἐᾷ, Ἄὴ 
3 τὸ γὰρ ὕδωρ, χρὴ ποϑεϊ κῷν δέδοικεν 7. ἀμθπι, αθδϑιιπε, 

τιαῃβξετιηε οτίαπι ἴῃ Ε05. 4105 πιοπιογἀετίπι, νἱά, Οεἰ ας. 
Ὑ,7. Ριμηΐως Η. Ν. ὙΠ], 63. 

ἍΠΠΠῚ. 

ππππὶ Ιοπία {ππηῇτ νὰ δά Τππρεγαζογοπ Ἰεσα- 
ϑδίοβ ῥγὸ νιτδις ππττεγο ἀπάγει » ἰδρεπιααε, Δ ς 
ἀοργθοδγείαγ. ἡπ4ε τογγαβ ροριατί, ΕΟ 
Ρἰλπεῖς [{Π| 1ςοπίεγεγε αθογεῖ,.. ᾿ 

Π ΠΠΟΘῈ6 ἱπίογ ἐα 446 ἀρ Ταγίος ΕἸΠΕ ΟἸΧΨΤΙΙ. 
(πε νίγο ςοἰεσγαπίιγ, ΒΑΌΙΟ 5 σαΠ]5 ἴῃ. 
Ἰείςοπεοπι ἱπιαίδγας, τπου πιις. ἴῃ Εἰιπὶ ὅν! 
ταηι δά άιιχογαῦ ἱμιο πο ΠῚ7. φυϊςαμ!α ζαπο5 
(δείμπε 1 Ἰπυιζαγομηγ, [δίγαθασ Θηΐη, δ εἰυΐα-. 
Ὀατ, πατπογαια ἱποοάοθας ροά!θι15, πιρηΐραιι 
δὰ ἀπςυγγοηάμπι Δ] ἰτ15. Οὐπιημε ἀϊοιτ 
ἴδλπι μος τποῖῦο. Ἰαδοταγοτ τί οΠπιαπη,λά ΘΠ 
ΑΡΟΙ]ΙομΙας δοςεΠι, 4υϊ" Τατίαπη ραιϊο, 8πις ἢ 
Δαιιοπεγαῖ. Ῥιροζοριεῖ ἰρίταγ νὲ σᾶπεπι, “αΐ 
Εἰας ταὶ σαί αἴτει, ΠῸΪ αιαογεγεπί, 1{Π| γεγο 
ΠΘαΠΕ [8 σαπεπα {Ππητὶ ν! ἀπ αἰεθδησ., ἐχίγα 
πιοδηΐα ΘΠ1Π|1πΠα ΠΟ πο ηῚ οἰμ5 Π{Ἐπυ δ, ἀτιπη. 
{εἰς ἰασιιίαηάο, ἐχόγζοτγος δαἀοϊείζεηθ : πε- 
ἅ1ι6 δχ Δθρτοῖο τοίοἰίζοτς (δ ροτιε χιᾶα ἔογτ ὺςς 
πᾶ (Δῃ15 ἔιοτῖς , ντ αὶ ης Ἰρίππι (5 αυϊάοηι 
ΔΙΏΡΙ 5 ποτ, Ῥαυΐαπι σίτων σηέζδξας. 
Ταηηΐ, ἀἰχίς, αἴθιις εἰ «αηί5, ὙΠΠΟξι, τποἱοις, 
ΑΙ οςμῖοο ἢ {ΠΠ|1Π15.: τ΄ διιζοιτι {γεπιο-. 
Ὀμπάτι9 ταχία [ΟΠΕΘΠῚ., Ε.1ΠῚ πείηρο ποπιηθ» 
Δρρο Ιαθατ, ΔηταΠῚ ἐπίπι ὅζ ζυρίε,, δὲ τίπγετ, 
Ἡμιης ΤΠ δα ΠμτηΙη15 τΙραπι, νδὶ Ῥαϊλοῆτας 
ἔππε, δά ιοῖτο, μος ταπέμπι ἀἰσοηβ . αποα ἃ 
τὴς αἰζοζιγ, Ῥιϑις ἰρίταν ἃ Ῥαπμάς (δ 
δὰ Αρο]]οπῖ! ρεάες ργοσαθιῆτ, νΕ1Π: α1} (ὅ: 
Ρ]ἰσαπε δὰ αἰταγῖα [οἰοπῖ, εἰπίαπβ, Πίμπη διι- 

τα πὶ [ρίς πιᾶρὶβ δάμῃς τιαϑαθίϊοπι τοαεὶ 
τδηϊ Ια 16 ἀεπαιίςεθαῖ δ) αδοῖς ἴζου ἜΠ1. 
Διθη] ΡΓορα ομπὶ Ἰοςαῖσας., πΊΔΠι ἰῆτος 
Τεὰ ΕἸΠῚ ΓΟΠΠΘη5, ΜῈ ὯΘ6 νέτῸ αἵ ΕγΘΕ. 
Ρορι μαι πλάρπιη ΔΥΟΔΠΠΠῚ ἜΠΠΣΤΣ 
ττ. αἰεδαῖ., δηϊπια. Τοϊερῃηὶ; Μγίι, 
Βαῆς ΡΠΕΓΙΠῚ . τα] Ια τις ἴπ εππὶ ἔατα ΠΣ 
ὉΘΓΙΗΐ, ΗΙζΝς ἀἰξεῖς καπεπι Ιαπηθεγο πους 
{ἀπ ἰαΠῆε, νε Ἰάεπι πιεαϊξιις εἤξε, αὶ} νυ!" 
ΠοΥΙ5 ἀπῖοα Διῖογ ἤιογατ, Ηΐης δὰ ῬᾶτΓΕΠῚ 
ζΟΠΙΙοτίις Εἰ ριιογ, πηδίγοπιηιια ἀσποιῖῖτ, ἀΘ- 
4ηΆ [ες ς πποαιιε (ΔΙπταιῖς, ἅς εχ Ογάπο δέδιε, ᾿ 
Νέεσαε σδη5 ΠΕ]Π]1Δ1ΠῚ μθιήν σΠΓαΠῚ ΑΡΟΙ]ΟΠΪμ5: 
(Σἀ ΠΠαπι φισαας, νοτὶς Πιμαΐο ἔλέῖ5, ΡΕΓ δμπῃ 
«τα χῖτ, [9 νοτο βυπίμπιτταπίρτοίϊα, ἰακίρα 

4. Τηλέφῳ ψυχὴ τῷ ΔΝ 4π| 4 σογ8. Ἔπαυγίτις τ 
νῖ εἴ δρυὰ Αρο!!οάυγαπι 115. 11. ς. 9. ἘΓΑΘΒΙΠῚς Βαῆα, 
48. νυΐπὰς ΔΟΘΈρΘγατ οι 816, (λπᾶτις δ, νὰ ἰυπιθηῖβ ΠΡ ἃ 
οἂπε» ἃ 410 πιογίις βιεγα. ΑΒ 60 ̓ Τηλέφειω τράυμωτος 
ἡρεραεαἐραὐ λα νυϊπετα ἀϊδῖα, νἱάς. Ῥαυ]απι, Ἀορίπες, Ιν,46. 

δὴ ταῦτα βύλονται"] ἅπ46 νέο ἢ Νοπιρ ὝΙ νῇ εχ 6ο 
τ π᾿ λεἴας, Πεπιροῦ, νης, ἐμ ἸΠΌΠῚ. ΠΠδειπι γαῖ, νί οἷ 
{|π| Τ ῖεὶ “ {πὶ Βαϊδα ΑςμἰΙΠο σὰ ἼΩΝ Ἀξο οπιπίς εχ {δ - 
φιφαιῖρες ΑΓ ΜΠ πια δυιαάϊτ, Ὁ ἡ 

ὃ Κύδνν 1 πος απο α 6. ἀΓρι πο πειπι γείτιτας 
(αἱαεῖς : παπὶ απτθὰ δἤιταπὶ ἀρρείοδας ἤπι!, ὃς ἐχμοτγοῖσε- 
Βαξ, νἱά, ποι. 3. Ονέπηυλ δὐζθτι Πυτπι πιθά πὶ ντδεπα 
᾿Ταγίεηζεπι [ες ϑῆε ποιμπὶ γ 14, δς {11.1. ς..7..0 

7 δὲ ἀυτῶ ἧκεν 7 4υδηι πιεάϊςίηαπι σοπίγα δῆπαο πιοτῆπτ 
τοη- 

᾿ 
Ν 



Πἴαπι,, ΤᾺ δα 

1 τς ΠΜΊΠα, ΑΡΟΙΓΙΌΟΝΙΙ 
ςοη[ςη9 οἰαίταίπΠ| οὐϊάϊε, φιιοά ταδο φαπος 
(δφεγα ποη φοπἤιεπογιπί, ᾿δυγοίηης τεβεῶεης 
(ΔιιἤδΠη υἱδεαυϊοςοπυαϊυϊς (εἰδδπείεπς. Με- 
ἀϊςαπιεπίιπι πάπησιο ταδίοὶ εἴ αηια. Π᾿ οαπι; 
{ιπίποτο τα θιοίτις δυάδι. Ηδος βοῖῖλα ὙἸΓΟ 

. {ππε ἴπ σγαίίαιῃη. το ΠΊΡΙΟτιπὶ ἃχ αἰυϊταίαπι,, δ 
άπιογίις ροριιῖος ΡΆΓΙΓΟΥ ἃΟ ΡΓῸ Ροριο, Ἧ ΡΓῸ, 
ΟογΓα5 ἅς. “δορτοιδητίθιις. 7. (τη (ριοΠειθιις 
ἄζοπι ἂς ποη (ριβπαῖδιιβ᾽, δὲ σαπι τορίριις, 4.1 
ΠΙΤΣ ἴπ' νἰττιης «οἰσπήας, δαὐϊίδαογο οοπῇ- 

ΣῊΝ 

ΤΥΑΝΕΝ 9.15. 

ὄχι» φωνήν τε οἰφῆκεν. ὅπερ ἥκιξα ἌΝ τὲς 

λυτῶντας τῇ κυνῶν ἐν τὰ » καὶ, τὰ ὥτω 

ἐνακλάσας, ἔσεισε τὴν ΡῈ ξυνιὼς τῷ ἐῤῥῶ- 

σϑοι. Φαρμακοποσία, γεν λύτ]ης ὕϑωρ, ἡ ἡ ὙΠ; 

σήσῃ ἐυτὸ δ ον. τοιαῦτω τῷ ἄνδρὶς τὰ ὑπὸ 

ἱερῶν. τε. καὶ πόλεων, καὶ τοὶ πρὸς δήμες » καὶ 

ὑπ πέρ, πίον. . καὶ τοὶ ὑπὲρ τεθνεώτων; ᾽ ἤ γοσ-εν-- 

τῶν» καὶ τὰ πρὸς φὐφδὲ τε καὶ μὴν σοζὲς ̓  καὶ 

τὼ πρὸ βασιλέας » οὐ ξύμξελον εἰυτὸν εἰρετῆς 

ἐποίεν. ᾿ “κ 

ἀρλθοβ. Εὐδϑθϑ. ἐρυϑοϑ. Εὐϑθρν. εὐδξο9. εὐδῥθϑ- Θὲ 663. ἐδ ϑ 03. εξ 5. Ἐὐδέρθ. ἐφθθόϑ. ἐροθ6ϑ. εὐϑξφϑ- 
ΤΩ ἐ 

ΟΦΙΔΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ἈΠΟΓΕΙΝ ἜΝΊΙΟΥ ΨΘΥ ΤΥΑΝΕΩΣ ΒΙΟΝ 

ἍΒΕΝ, 

οὐρα ἀπέ γετὸ (μιπὶ ἡ ὍΝ νορεϊϊηιυιαη Ἐν 
ΤᾺΠῚ ῬμμΠοιορμαπήυπι ἘΧροτπιοηταπη 

᾿ς ἰπαγγαππὶς 5 τρί ἱπιρθη!5. 1Τἰδεητου- 
πιο ρατίοτ, νῈ οχροπάαειι,. 4 τὸ ἀθ ημς αἱ- 
ἴογο ταΐπιιβ, νΟ] Ππασὶς. νἱγαμι ἀαποτίιις ἐρία, Ιξ 
ΡΥ ας ΠΙτοτίς., Νραῖρε ἐ0 πῆρ ἰατη το παῖς, ογᾶ- 
το: τοπιρογο πὸ ΤΟ ΠΕ ΔΠΙῚ5 ἱπιρογδαίς. ̓  
ἀεϊαιίοπες ὅς ἀοςιπβείοπες. νἱγαπι Οἰγοιπημο 
ποῦς, ̓Ὅμιὰ παῖας οὐζαῆοης, ἃς νης, ἃς αἴο 
ποιηΐπι Ῥάμο ροῖ Ἐχρίϊοαθο.. Ουιαηάοαιή- 
ἄεπι γεγο ἀἴκογο περοῆς εἴ, υϊᾷ ἀίζεης, ἃς 
μα δ. εξ Υἱ ας ἰαϊοίτπι οὐαὶ τ ὉΤαπητιμη 
Ῥοτία5 σοπειίποεη5 7 ὩΠαΠῚ « φοηυϊδγεις τρίς, νἱ- 
ἴὰπι πα δἰ χροπεγὸ ἀπζεᾶ, {μας Οὐίογαα- 
τὰ ΤΉΪΠΙ (ππιὶ ππθηεῖοΠῈ αἴρηα νἸΓΟΥ ΠῚ βρίςη- 
τη ἀαάιιο τις γτᾶππος [ποίποτα., ἄἴσις {Πὰ.. 
ΟΠ. ̓Αρο οί ἢ ἴλϑῖς ςοηξοηάετς. ἽαΡ' 
ΟΠλΠΙΠΟ ψουϊταο τ [5 οἱ ἰπάσρατς. ἪΝ ἡ 

Υ̓ 

Ζὰ ΕΓΡῸ Ἰπδιῶοι ἀὐθϊμαίεις ΔΌΓΟΠΥ Ὲ 

1ἰγι ταΐπαϑὶ εῇ ἀερτειιςηία, Ἐφμμΐθο Ἰδηα 

'πιοτῇς εὐἰδιπ ἃ ζᾶπο τ ΤῈ Οεἰίις : Υ,, 7. Ῥηΐ- 
εἰρρὰ γεριθζηορε ε{} γιὸς φρίμΑ, ΕΑ 0) γέμα ποτ 4,16 εἰ ἐῤγος 
ΟΡ ΟΝΤΩΝ, ΝῊ ὙκΕ ἐξ ῊΝ 

Κλ νος ἽΠΒ, ἈΠ πῚ τἀν 
ἡϊ ὡς ἔς} ἢ Πηρυϊατγίβ γνῶ βοπηίηθο 
κφ: φυοὰ ΠΝ ὅς Ηοπιεεί ἐχεπιρ! 5 {ἢ ἫΝ 

ΠῚ Θυξαϊκὸν ὃς Πινδοιρικὸν ἰὰ αἱ ὩΣ 

ἥπις δαΐαϑ σχήμωτος Πὰς, ἅρι ἀπ 

ἀπ ἢ. 1. ποῖ ὅτι «ιοά εἴας ἴα νυὶ- 2 δ, τι 
φατίς., ὃς ΠΡ πάλ Ῥιροροίιϊο κατοὶς 810. ὀπῖπι, Ρἷα: 

. πᾶ οῃιηπίδν ; 
, ΔΝ ᾿ ἐς 

ἔ 

ΠΒΙΊΒΑΙΟΝ Ἢ. τὰ, 

ΤΈΆΑΛΤΙ ΠῈ ὙΙΤΑ 
ΤᾺ ΑΙ ΝΈ ΜΝ 

ΒΕΡΤΙΜΝ 8, ἀν ν, 

' Ιδὼ καὶ τῶς τυραννίϑως . ὡς ἔςιν εἰρί-- 

ΟΣ βάσωνος ἐνδρῶν ᾿ Φιλοσοζφέντων. 

᾿ καὶ ξυγχωρῶ σκοπεῖν ὃ. τι ᾿ ἕκωςος ἑτερ; ἣτ- 

τον ἣ μᾶλλον εἰγὴρ πρὸς ἀυτεὶς ἔδοξεν. ὁ λόγος 

δέ (δι ξυντείνει ἐς τὰ δε: κωτοὺ τὲς χρύνες.» ὃς 

Δομετιογὸς ἐτυρώννευσε μ περεσηζηι τὸν ἄνδρα 

κατηγορίᾳ ἡαὰ γεα δεῖ ἅπας μὲν ἀξξάμεναι,. 

καὶ ὁπόθεν » καὶ δ, τι ἑκώφῃ ἀυτῶν ὀύλμαι; δὴ- 

λωσὼ ὐτ. ὕκω" ἐπεὶ ὺ δὲ ἐγώγκη" λέξω: τί, μὲν εἰ- 

πῶν; τίς "δὲ εἰ εἰναι δόξα εν τῆς μρίφεως, 

ἑλῶν μῶλλον ἣὸν τϑνωγονΣ ἣ Ἄὰ οἰυτὸς, δοκεῖ 

βίοι ὁ διελθεῖν, πρὸ τὅτων, ὁπόσω ἔυρον φανῆς 

σεως ἄξω ̓ποζῶν ἀνδρῶν πρὸς τυράννες ἔργω, 

παραδεοιγύον τε υτοὶ τοὺς Απολλωνίς. χρή γάρ 

5 ̓ τὠληϑθὲς ὅτω μαςεύειν. 
. 

᾿ 

Ὗ' ΑΝΑΝ 
ΖΦ μὲν τοίνυν ὁ Ἑλεοτης, διαλεκτικῆς δὲ ὅτος 

ν] ἄθετγ ΠΟΥ 9) ρα ΜυΠΙ εγγαπηϊάϊς τπο- δοκεῖ, ἄρξαι, τὴν Νεύρχε ΓῚΣ Μυσξ καταῖξα.. 

Χῶν τυραννίδα » ἥλω, καὶ σρεδλωϑ εἰς, τεὶς μὲν 

ΟἌΡ, 1.1 δοκεῖ τὰ Μ55. Ἑάϊτὶ ἐδόκ ει. 
ἠὲ Νεάξχε] ῃς ἐὐταπποηὶ Π πὶ Τιοἀδτιις δ΄ σας πὸ- 

66. νοῦζαῖ, ἰπ ἐχοεγρῖϊς5 Ναἰοπαηὶς, Τϊοσου, 1,αδττ, ΙΧ, 

26, ὅς ΨΑἴετ, Μαχίπι. {Π1|3: ΤΠ οργ ἐνῆγε τὰπιδπ ἂρρ οἱ ἂς ΡΙ ας 
ταῦοῖ. ἴῃ ἴδτο ἀς ϑζοῖς. σοπιγαά, ὃς αἀν, (ὐΟ]οτοπι. «20. 

᾿ ῥρραόγα, Ὁ αἰϊίς ἀϊοὶ οδίονιαι Τιαδγτυις 1, ο: Τοττα Ια 
τ ΜΘΤΟ Εἰ ΓΟΤΟΠῚ, δῖ αὐἀιιογῆις Ῥγοην [κὩ γα α)γμεῆγεν "ὃς Αἰ- 

᾿πίϑπὶ ΜΆγοε πὶ, παῖ σοπίγα ΝΈτοσγεορητς: Οὐργίογεσο Ἀδς 
φεῦ ἤδες δεἰϊ4 ἃ Ζεποῃς δϊοιηϊ , ἰᾶπιὶ ταβίραυίε Αορ. Ἅε- 
ϑρίας ἴῃ ποις δά ἩΠῸπὶ Ἰναἔγΐ ᾿οσαπι, Οεἴθγαπι Εις 

ῥάγοθης 1116 ρα Μγ[ις. ὃς ΕἸδατασαπὶ τγγαπῆνσι, 
3. καταδωλὼν 1 πιαϊπι «καταβάλλανοςς ΜΆ58, οπιπὸς μα. 

θεπι ζαταλύω Ἡμμῷ 

{ ᾿ ξωύυτῷ 

270 ᾿ 

Π 

ἥδ, 



80. 

ἑαυτῇ ξυνωμότας ἀπεσιώπησεν, οἱδ ἡ ἤσαν τ 

γ οννΩ βέδαιοι ᾿ διαξαλὼν τέτες ὡς καὶ βεδαΐ. 

ὡς.» οἱ μὲν». ὡς ἐπ᾿ ̓ἀλιϑέσι τ αἰτίωις, ἐπε- 

ϑανον, ὅδ᾽ 

ραγνίδον περὶ ὁ ἑαυτῇ σφήλας. πλώτων δὲ 

τῆς Σικελιωτῶν ἐλευϑερίας γῶν πρλ ἄρα-. 

σϑιι ̓ συλλαθῶν᾽ τῆς, διανοίας. ταύτης λϊῶγε 

ἐλεύϑερα τὸ Μυσῶν ἤγαγε: τὴν τυ- 

ὑπὲρ, 

φύτων" δὲ, Ῥηγίῳ ἐκπεσὼν, κατέφυγε μὲν ἐπὶ Διό- ἡ 

γύσιον τὸν Σικελίας ΠΡΡΩΣ ν ἐλ δὲ ἀξιω- 

ϑες, ἢ ἢ τὸν Φυχότα εἰκὸς, συνῆκε μὲν τῷ τυ- 

ρᾶννεξί καὶ ὅτι ̓ τϑ Ῥηγίς ἐρδη ΄. 

σέλλων ταῦτω: ἥλω. καὶ ὁ μὲν τύραννος, ἑνὸς τῶν 

μηχανημάτων ἀνώνψως ὠυτὸν ζώνπθα τρρτήλαε 

γε τοῖς τείχεσιν » ὡς μή ) βάλοιεν δὶ οἱ Ῥηγῖνοι τὸ μη- 

χανημα,;, κω τξφύτωνος" ὁ δὰ ἐδόω δάλλειν' 

σκοπὸς γὼρ ἀἰυτοῖς ἐλειθεβίεις εἶ εἰναι. Ἡρεκλείδης 

δὲ: καὶ ἡπύθων" , οἱ Ἐαηὸν ἐποκτείνοίντες τὸν Θρῶ- 

Ἴων ἀνθρωπίω μὲν ἤξην ἔρῴο, τὰς δὲ Ακαδη- 

μίες διατραδες ἐπαινξντες ὃ. σοζώ" τε ἔγενε- 

σιϑην: καὶ ὅτως ἐλευϑέρω 9. το δὲ Κολλισθϑε. 

νες τῷ Ολυνϑές " τίς ἐκ οἶδὲν; ὃς, ἐπὶ τῆς ἀἰυ- 

τῆς ἡμέρας ἐπαινέσας τε καὶ διαδαλὼν Μώκε- 

δόνως . ὅτε μέγιξοι δυνάμμιει ἦσαν, ὠπέϑανεν ὠη- 

δὴς δόξας. Διογένης δὲ, ὁ Σινωπεὺς, δαὶ Κρά- 

τῆς ὁ Θηδώῖος » ὃ μὲν. ἐυθὺ Χαιρωνείας "ἥκων, 

ἐπέπληξεν ὑπὲρ Αϑηνωΐίων φιλίππῳ: περὶ ὧν 
» μ ᾽ ͵ “ 

Ἡρακλείδης εἶναι φάσκων, ἀπώλλυ ὅπλοις " τὲς 

ρα δι ϑτι Αὐτιν ὁ: ΠΕ ΥΙΤᾺ 

) 

τηγάϑοι δ᾽ ἐ ἐσε- ' 

1. ὙΠ... 

ΟἸπηροπαις, (οἴ 5 τἀ ΠΊΕ φοπἰ τ δεϊοηῖς αὐηϊ- ; 
τὴξ ῥγοαϊαϊτ9 (δ, τγγάππο ἀμ] ἘΡΕΌΝ μαι, ἴον 
605 Τ[ὩΠΗΠΔΠῚ ΡΑΓΙΙΠῚ Πάοϑ οἱ ᾿ς ἀετα τευ: 11: 
αυϊάεπι 4αδί! νέτε ταὶ Ρεήδι ἀπε. Τρίδ: νοΟ᾿ 
Μγῇαία Ἰδεγαιής, ἐγγαηπίάσπι ἴῃ (δ Ἰρίαπι.. 
ΤΑ ΠΠ46 ἀγπιατ5.. Ῥίδτο ἰεὸπι ΡΙῸ ϑικυϊογαπ. 

᾿ Ἰίδοιίατο ςετταπιεα (8 Πιςερὶ δ ργαθ (ς ἔστε, 
Ῥισπῖ τα διι5 ἱπτξησο (δ ἈΡΟΝ Σ Ὁ ΔΝ ΤΕ, 
Ῥηγτοη ροῖτο, ΚΠ ρίο ἐχρι [π5,. 4] οπγ απ. 
᾿μμἰβεινίακῆμι ες ςοηβιρίτ. Οπι- 
4{ε ἴῃ πιαίοτα ἀρια. Θμπὶ Ποπογα εν τὰ 
ΡΓΟΡΔΌΙΪΟ {ἢ ε οἵ οχυοπι. γ, ἵγγᾶπηϊ θη δοχ-ὶ 
Ῥιίκαταβ οἵ, ἈΠορ ἴίψαις. Ῥοτίαπαι οαπις ἀπῇ. 
ἄεγίο τεπεῖῖ: ἰᾶς ἘΝ ερίηὶς ΡοΓορ το απι 

Ἡϊπς ἐγγαππῃ5 [{- Ρτοάςπϑ, ἀοργεμοηίες οἴξ., ΠἜ 
ὙΥ πιυτὶς 

ΠΕῚ 
(ρέπίμπι ἴῃ πιλς! πασιπὶ νη ναι 
δἀπιοιε, νὰ πὸ τοῖς ἈΠερίηὶ πιδο ῖπαπι 
Ῥεζεγεηῖ, ῬΗγτοηὶ Ῥατγοεπίεβ,., ΠΙΕ αὐζεπα οἶα- 
πηογ Ποτγίδζας οἴ νι ρείεγοπε : (8 παπίαις. 
αἰοθας Πσπυπη. Πἰδοττατῖε ἱρῇς οἤα ργοροίτιπι. 
ἀδιδν μὰ [4 πο μῖ αμ δον ΤΗτα- 

οὑπὶ ἪΠὲ πα ΒΩΝ εἰδατ, ἀαις αάθο Πθετί. 
Οαἰπβμοπίνροιτο. ΟἸγπτη1ο ρεῖϊα 4115 ἱρπο- 
ταῦ ὃ 4111 σι ΠΊ ν πᾶ ἴα Μαςεάοπες δὲ ἰαιάαι-- 
(δε, ἃς τοργομοη διε, ουῖπὶ πιαχίπια οἴει 
Θογΐπα Ροζεηῖία., ιοά Ράγιπῃ Ππσῃη 45 ἱρί!5 
νιάἀογείαγ, ητογιτ. ̓  ὈΙορεπας ΠΠ0ηπ6 δ1π0- 
ΡεπίΙ5, ἃς Ὅχαες ὙΠεθαπις, 1116 χαϊάεπι, Π- 
{πὶ Ῥοῇ Ράρπαπη, Κβαοσπφαπι ἘΠ ΕΊΨΗΙ; 

ἱμηρααῖε: (. ἀς φρο μαπαλάς ἄκόρας ἀγημῖς 
ε ΕΥΤ ἊΣ - 

4 πλώτων δὲ δτς.1 νἱά. ἐκονεηι Τλξπι, ΠῚ, 2. δε [δὲ 4 Νἱ- 
τὶς ἀοίεῖ5 οδίεγιδτα. 

ς Φύτων 1 ἢς Μϑ88. ποῆτι Βαθεπε οπῖπε; ὅς τ4 ἔρια 
4ιοαπε, {οτίρταπι π᾿ εὐϊτῖ5 ἱπιιεηΐπηια,, Ἐ.1. σαρ. 35. Ηος 
Ἰοςο Φοίτων μαδεπι εἀϊτι. 

ἄας Φαίτων μαδεῖ. νος. Αἰσχῴης. ὨΠΠοΐα δυζεπι ὨΙοάοτο 
ἃς Ρῥγίονιε ἀϊξῖᾳ ομπὶ δέος ῬΒΠοῆγαι σοηςῖίαγε, 16 
εηἰπι ἈΠερίηοτιπι ςρωξωγὸν ῬΒγτΟΠεπὶ ἔδοῖτ. γγθοαιια ἀε- 
ΠῚ εχριρηδγα ἀρλ οι δῖ Α ϊοηγῆο ἀρ μ ΒΗ τον ἢ ἱπτεγθπης- 
τα πι αἷτ. 

6 ἐρώη ] ἢς εἰοραπτετῚ ῬΆΠΊρΡιις Μαςεάο, Βγξαηεῖϊς 1|2- 
1ο Βεῖϊο, 4 Ἱνεοπς Ἐγζαπᾷο ἡδέετγορήζυο, τί παϑων πολέμε 
ἄρχεις 3 τοίροπαϊτὴ πατρὶς ἡ σὴ καλλίξη πόλεων ὅσα, ὑπηγά-- 

γετό με ἐρᾷν ἀυτῆς» κὰν διὼ τῶτο πὶ ϑύρως ἐμαυτῷ παιδικῶν 

ἥκω. νἱά, Ρμιοῆτ, νἱτῖο δή αερΣ, 11δ.1. νϑί ἀξ ψξοπευ 
ΒγΖαηῖ, 

7. Ηρακλ. δὲ καὶ Πύϑων πύϑων εἴϊδηι Πειιοἤβεηι ἀϊςοϊ- 
τὰ οτϑιίοπε σοηῖγὰ Ατἰξοοτγας, Ρ, 4.46. ἴἴ. ἀε Ηα]οπείο ρΡ. 
32. δκ ἰπ ερ. 11. τα Αἰβεπίεηῖ, Ρ. το. ἴτοπι ΡΙπτάτοῃ ᾿ἶδτο 
δά. Ο(οίοτεπι. Ρβιϊοίγατο 1τ6πὶ {ΠΕ οΔΡ, 37. ὅς νἱτἷ5 80- 
ῬΒΙ. Ργοοεῖρ. πες ποπ ἴπ ἤεοι Αρυᾶ Ῥίοβεη. 1, Αδττ. τὰς 
πιεπη Πείϑων ἀἰοίτιν Π.. ΠΠ. ΤἘρπι. 46. Πάρων. ϑριιὰ Ατἰβος, 
Ρο τὶς. Ψ, το. φιο4 πιεπο, ποῖ φᾶγογε Ὑἱάετατ., Αἰνείῳς 
Ῥαῖγια 1105. ΕΠ ΤῬεπιοῆπμεπες αἷς ̓  με] Αἰνίῳς», νὰ Ἰερίτως 
ἀρυὰ Αὐοτε! ἐπι, φαοταπι 11 ϑιερββηυ5, δεῖς δυϊάας, ἔλυει,, 
ΒγΖαπτίις να]ρο γοσϑίηγ, νὲ ἃς ποῆτο ἱπᾷ. ς.37. ὅς βέείς δ0- 
2 ῥήβαντονα αυιάῖτ, παπὶ ἐπη Δ Ἐπὶ εὔὲ Οοτιγί5 ἰπκεϊξεφμογεῖα., 
οὔπι Ε0 7 πὶ 410 Ἰ)6πιοίΣΒεπὶ ςοπιτοιοτῆδο ιεγε, ἃ 

ἘΠ εχ Α- 
ἐηῆθι5 ἀοη8- 

ξυΠὲ ὃς Ῥδιγὶς σδεάεπι ν͵ταγος Οοτῖν 
τἰβοιεῖε,, οἰμίτατῖς ἴσα Ρσοόρτογεα δΔὸ Ατ 

᾿ 

οαϊυπὶ Ρᾶτος εχ ᾿υῖι5. ογᾶτ, σοητγ, ἀνα ίμσα ΠΝ μεν , 

ἐμῷ 8 ̓ Ακαδημίες δὲ 

Ῥτγοπιϊζοιιε εείαπι [ογιδίτιν ὡύ- 
σῶν ὃς Φοίτων ἀριιᾶ ὨΙοάοτ. 816} 18. ΧΙΝ,. Ρ. 320. [. 5ι1-- 

τὸ δζ ἜΗΝ μενα {πιο ὅς φμγεῖς ἊΝ Το ἣν 
το5, εχ Ἀβρα, ταλθιδῆν, “ νων, Ἢ 

Ῥ. ἐπρῶν.  ἰητεν ἢ Ῥίατοηιῖς, δ τε- 
Ῥτιπεας, ΑὈίορεης. 1ιλξττῖο. ὃς ΡΊατοπε }. ς 
9 κι ὅτως ἐλευϑέρω Ἢ ΚΠ βία ρίης ἐἶϑεγ, γε ϑιοῖς 

ἔογιπι Βᾶδεῖ ἐν 
1ὸ Καλλισϑέν. τῷ; ὀλυνϑ.: αἶπ5. εοἶεθδτε βοῆσαι ε μ, 

ἘΠ 4αϊ Αἰεχαπάσί Μ. ὙΙΓΑΠῚ (οηρίοτο, Ρ ΡΙμτΑγομυν 
παπι, Οαγείιπι ) 41} Οπηπε5 Θ Πογατπι οδυίαπι πὶ ἊΝ ΠῚ 
ἀϊοιπεν 4ιοα, οὗ {Πρ ετγδτοπὶ ὃς σοπεηπιας ἴλπι ἱπεϊίης Κερὶ, 
ἴῃ σοηϊαγάτίοη 5 4μοσιις Πυβρίοἴοπεπι ἱποιάοτῖς, 

΄-π ᾿ἀηδὴς Ἵ βαρύν νερὸ Ὁ τάεοῖ ἀΐσιην, 4114Π| νὲ ἄερτε- 
κι 

ν φάγει. Ἰμβίπιίαπι, ΓΑΙ ΟΠ 6ΠῚ ΓΝ πι, ΓΑ δηΐις εἰς τὸν βω- 

οὺν ὠυτὸν λέγοντας ἡ;88 ̓ ἀρυι πιε Ἔχίας ἱπράϊτα, δὶς ἱπιρὶϊ 
ΤἈρίεπιοσι; ὅποπι ΠΡ]αταπι φεριμπεν δύσχρησον νοςαηι ἧς 
ΙΠΟΧ βαρὺν ϑαρίεηι, ὙΠ 12.15.. μ 

12 ἐυϑὺ Χαιρωνείας. ΤΕ ε, ἐυθέως μετὰ τὴν Χαιρώνειαν». νε 
Βαθεῖ Ὀίορεη. [λξτῖ, 43: }οΠ! ρμρμαρὲ Οὐδεγοηεαρρ. 8:- 
τῆ! πιοάο. πρὸ “Χαιρωνείας αϊσίτιγ τᾶρ, [ϑαμιεπῖα ΠΟΤΘΓΠΠῚ 
ἐπέπληξεν. ὑπὲρ Αϑηναίων Φιλίππῳ Ὀϊοβεπες, ἄμπι, ἔππαυαπι 
ἐχριογαῖο Γι εἰπὶ βατιξξιι5,) χωτώσκοπον [ε Αἷτ εἴτις ἀπλη- 

᾿ φίας» ἃ πιώτις 5 Αἰβοπϊεπῇδας δεΙΙήπι ξαεῖδε, ν τῇ δρυά 
Ῥίοβεποπι νβειτ, ἰ ἵπιὸ κι οἰδυλίας κῶὶ ἐ ἀνοίας » δὲ ἣν ἐδενὸς 
ἀναγκάζοντος ἔν ἐρχήτεα περὶ βασιλεία ς καὶ τῷ σώματος ὥρᾳ “ 

διακυδεύσων νὰ βαθεῖ Ῥίμταγοῃ,. 1ῖδτὸ φιοπιοάο ἀΠΡΡ ΟΡ 
ἋΒ ἀπιῖςο ἀϊρποίζατιιγ.., πο 

13. ἀπώλλυ ὅξελοις] αἰ δξιπ ἴπ. ΤΠ πἐεπιεὶ δε ιια 4τ- 
πιὶο Ἔχα]ταπτος, Ῥμϊΐρρο μᾶς Ἐπὶ ρεεπεῖ πδρμεγα, γε δτονς 
εἰ τη νῖτα Ῥεπιοβῃεηῖς ΡΙμτάτοΒ. Ρ. 854... ΡτδυἢΠηπιὰ ἴη- 
ἀε δὰ Ομβδεσοπεαπὶ οἰδὰς ἀββέῃ. Μᾶαὶε Βδες Ἀςξέρτα 4. 
Ῥεϊογίδιις ἱπεεγρσεῖρῃ», Οθτεγμπι οὖ εἴνοια φάσκων εἴ ρτὸ ἐξ 
φάσκων νεὶ φησί, δ Ἧι ΘΟῊΝ 

ἡ 2ε7- 



«ἸΆΣΩΝ. 

Ὅρ. [ἢν 

ΤΠ. ς.2.3 ᾿: 

ῥεγα α}, οὖ 4744. {24 οἰφέο:.) Ἡϊς αὐεπι, 
σμπὶ (8 ΑἸοχαηἀον ΤΊ εθας ἱπίϊδιιγαγο ἱρῇιις στα- 
τἷὰ νεἰϊς ἀϊςεγοι: [Σ ΡΑιγία πο ἐρετς, γείροῃ" 
αἴτ,, ΠΑ ΠῚ ΔΓΙτΪ5 ρΟΓΘ ΠΟΥ ἰτογιπι {πὈτγιατ, 
Ει αἴϊα αυ!άςπὶ τλαῖτα τεςθηίεγς ροίημα: νὸ- 
ΤαμαΠΟη ἔστι ργο ἰχίταίεσι ογατίο, οιιπὶ πο- 
ςοὔπτας πνϊὶ ἱποιπηδας ςομίτα ρα σιοαια, 
ὅτις αἰξδα {ππι, ἀΠΠογοπάϊ : ἤθη απο ( ράττιπὶ 
μοποίζα,. ἀμ ΠΊΪΠιιΝ ΠΝ ΟΠΊΠ65 ραν Πηΐ 

Πΐγδ ππογσ Πα γ 44. ον 7) Μγί 
ταϑ ἴῃ (Ὀγαϊταζοπη δάϊρετε ρογίαςϊ!ς, ἕξ. διι- 
τοπι ΠΟ] Δπιπ|, εἴ, Νοαι!ς ἐμίπὶ Ἰϊβοιίατο ἀο- 
Ἰεξϊαπεαγ, ἤθη ταγροπι αιρρο, νὲ ραΐο, ἐξτ- 
υἱταζοπι ἐχἐειπηδηζος, ῬΙατούιεῖπι ἀπο ΠῚ Ρᾳ- 
ται (Ἀρίθης ἱπςο ΠΣ ςοΠΙΠ]ίμτι,, 51. Πδα τοϑ 
Ροτῖι5 “μια π Αἰπεπίοπίεο ὀπιοηάαταταπ: : Ῥε- 
ςαπίΐα ἴτοπι ἱπάπιέξιπι αὐ πος νἱ ἀετί, ΕΔ ΠΠβητεπι 
{{ππ|] ἃς ἔΑἸ απ. ποπ ἀΐσαι, εογιπι νείθςιπ- 
ἄϊα,, αὶ τα]ϊα 1 ᾿πῦϊει δυάϊαμι. ἈΠερὶπί ροῦγο 
[ΡΠγτοηΐς σε[α] φάιιοτ ας Ὀἰοπγήμιπι χαίάοπι 
(υΐξερια ἔπεγα.,, ἱπυθ εὶς ἵπ 5ο Π΄αην οχεγοςη- 
Τ6 ΠῚ 1ΠΊρΟγΙαιτι : ἀταΠΊΘΠ ΠΠΠῚ ΟΠτηΐηΟ ἃ γ- 
ΤΔΏΠΟ Πηοῖ5 ἱρῇ βιετςἐχρεαπάα, εἰἰαπηῇ ἃ 
ἈΠερίηὶς ἐςῖϊς ςοηξοίπιις ποη αιξε: Βπρτίαγε. 
πῖθὸ ἱπάϊοῖο ἔξεῖς ΠΝ ὨλΟΙΓΟ ΠῚ ἐχὸ Ἰιρεγία- 
τεπι δἰϊογιιπι, οὐ ἔπαπι (Ὀγαΐταζοπι ξεγεηάας 
Ργασίογοης, Ὁ ̓ ἀι 6 Π65 ϑπΓο τ Π6 ημπης 401- 
ἄσπι ργαυταις. ἰηξαηιίατι. Ειρίατ, Ἐοίάεπι. 
επίπι [δι αη5 δενίτπρογάπα,, Δ νἱτρογαμίς, 
πος ἰδυιάς ραζαγο ἀΐρπο ; Τρ πλϑῃ 4105 
νἱταροταπίοπι ργοάϊγο ἱπ [ΠῚ Ρᾶγ δγαΐ. 
Ῥγαογογοα σα αιιῖς νίγος. Ῥοδο Ῥτοίξχιυίειιν 
Τρργοθτίί. ἱπυ Πα! Ἰρεοίεμα. εβίιροτο ποη ρο- 
τογῖτ, Ὑ ΟΣ ΠΠπι ῥγδυιῖς ἰδιιάϊδιις αἰδηζατις, 
τρία οεἰπηίπυμη Δ ἰΐ ςοτηπιϊ ΠΌγαπι ου!ραπι 
ἔογοῦ: ργᾷ ΝΥ τ ἀειεγίογοϑ οτια- 
ἄϊπι. ΡοπῸ Ῥίορεηςο ἢ ἢ τηῖς ΟΠαογοπθαπι 
Ῥαρηδῖη ΡΗΠΙΡΡΟ αἰχιῆοε τα]ία, (δγιιαγο ρυγιπι 
4} ΔΓΠῚ 5 [πα Αἰποπίςηίςς γι πα οττα ε 5 ψῶν : 

ἄν ͵ δ" ᾿ Ἂ 
Ἢ τέ τ ΠΕ ΕἸ Α 

Τ4. ὅδ᾽  ἀς Οτατειθ. ὙΠ ΠΝ Ῥίορεη. 1Άοτ. 16.ΥἹ, 
93, ̓ᾷζ Αεαπ, γατ, Ηἰοτ, ΠῚ, 6. 
ΠΣ τὶς ὅπλοις ἰσχύσας 1 ἢ, εν ᾿Αλέξανδρος ἄλλας νέ δρυά 

Ῥίσροπεπι εἢ, εχ 4ιι0 ετίαπτι Α οἰ απιιπὶ οαιεπάαβαης ΑΙάο- 
Ὀτδηάϊπ, δ Μεπαρ. ἀρυά 4πεπὶ ογδε ᾿Αλέξανδρος ἢ ἢ ἄλλος. 

ΟΡ, ΝΥ: 
μἰπς πραϑέντα 4ιαῇ ΡΙατοπεπι ϑιοἰαπὶ Δα }{Ὲ οἷν ἀ]15 
4υοαίιε εἰ ἐχργοθτγαζιπι, νἱ ἃ, Ὀίσρεπ, ᾿νλοττ, 1], ἴ9.. δι ἰδ 

«ἃ νἱτὶς ἀοξεις ποταῖα. 
2 διὰ τὸς δυσχιὰ ὠκροωμ, ] φιλοπλώτωνας πεπιρεν {πὶ ππιτ 

4 δείαδϊζε, 

3 ἐθεδ, ᾿χίως εαρίίδαῃς, πε πιως φυΐά ΠΡῚ Βα νεῖϊε τὸ 
ὁ ξιδχίως τυραννεύειν ηπ86 1ΠῈ, Γεάμπτιι ) Υδ] ςΟΠ οδξῖ5 1Η - 

ἀρόυ ΠΓΟΝΙΙ 

1 ἐπράθη 1 ορυιπὶ πεπιρέ Πυάίο, δεημό 

- 

δ ἮΝ, ) ' 
ΤΎΥΝ ΕΝ δ ον ν δὶ 

ὑπὲρ ἐκείνων ὅπλώ ἠρμένως. ὙΠῸ Δ ρον Θή-. 

ζας ἀλεξάνδρα δ ἀυτὸν Φησάντος . ὃς ἂν 

ἔφη δεηϑῆνωι πατρίδος, ἢ ἣν κατασκάψαι; τις ὅ. 

ἐς λα μηδ καὶ λέγϑιτο μὲν πολλὰ τοιαῦ. 

τῶ, ὁ λόγος δὲ καὶ ξυγχωρεῖ μῆκος, τῷγε ἀνά: 

γκῆν ἔχοντι καὶ τὸ ταῦτω ἀντειπεῖν, ἐχ ὡς ᾿ 

καλὰ, ἢ ἐκ ἐν ἐκ αι πᾶσιν, ὠλλ᾽ ὡς ἤήω τὲ τῷ 

Απολλωνίῳ, κἂν ἄριςα, ἑτέρων Φαίνηται. 

ΟΣ μὲν τοίνυν τῷ Ἐλεώτε ἔργον, καὶ αἱ τὸν 
Κότηυν ὠπεκτονότες , πω ἐξιόλογω, Θρῷκας 

γοὶρ, καὶ Μυσὲς., καὶ Τεέτὰς δωλβσϑιαι μὲν ῥέά- 

διον, ἐλευϑερῶν δὲ ἔνηϑες. ἐδὲ γὼρ τῇ ἐ- 

λευϑερίῳ χαωίρωσιν, ἅτε, οἵ μαι» ἐκ ἰσιχρὸν ἡ- 

γέμενοι τὸ δελεύειν. Πλάτων δὲ, ὡς μὲν κ σο- 

δ τιἔπωϑε, τὸ ἐν Σικελίᾳ διοῤϑέμενος μῶλ- 

λον ἣ τοὶ Αϑήνησιν" ἢ ὡς εἰκότως ἐπράϑη' »σῷα.- 

λείς τε καὶ σφήλας » δὶ λέγω, διαὶ τὲς δυσιχερῶς 
Ἢ “ἴὰς 4 Α ὃ κα, ΔΛ ᾿" ῃ Ἶ 
ὠκροώμενδς΄. τῶ ὁε τῇ Ῥηγίνε. προς Διονύσιον 

μὲν ἐτολμῶτο, τυραννεύονταω ἐ βεδαίως" Σικελί: 
- ΟῚ ΟΥ̓ ἅν ο. 7 ΄ ΟΕ χει μα 
ἃς" ὃδ᾽, ὑπ᾽ ἐκείνῳ πάντως ὠποθνων ἂν, εἰ καὶ 

μὴ ὑπὸ Ῥηγίνων “ἐδλήϑη, ϑαυμάςον, οἵμωι, ἐ- 

δὲν ἔπρωτῖῆε, τὸν ὑπὲρ τῆς ἑτέρων ἐλευθερίας 94. 
γώτον μᾶλλον, ἢ τὸν ὑπὲρ τῆς εἰυτῇ δωλείας" 

ἀἰρέμενος. παρ εῳ δὲ τὸ ἀὐρν κακὸς ἐδ᾽ 

ἂν νῦν διαφύγοι τὲς γὰρ ἀυτὰρ ἐπαινέσας καὶ δια. 
ξαλὼν; ἢ ἵ διέξαλεν ἃς ἐνόμισεν ἐπαίνων ἀξώς, κα 

ἐπήνεδεν ὃς ἐχρῆν , διωώλλοντω Φαΐνεσιϑαι, καὶ 

ἄλλως, ὃ μὲν καϑιςάμενος ἐς τὸ λοιδορεῖσιϑαι τοῖς 
ὠγαϑεῖς ἀνδρώσιν, ἐκ ἔχει ἀποδροίναι τὸ μὴ ἃ 

δόξαι βάσκανος. ὁ δὲ τὲς πονηρὰς κολακεύων 

ἐπαίνοις» ἀυτὸς ὠποίσετωι τὴν αἰτίων τῶν καρ 

τηϑέντων σφίιν οἱ γὰρ κακοὶ κακή ΜΑΙΑΣ 

μενοι. Διογένης δὲ πρὸ Χαιρωνείας ὅ μὲν εἰπὼν 

ταῦτα, πρὲς τὸν Φίλιππον, κἂν ἐφύλαξε τὸν ἂν-. 
δρῶ καϑαρὸν τῶν ἐπ᾽ Αϑηναίως ὅπλων" εἰργᾳ- 

τοπὶ τίδις οπιηίδιις Αρο! οπὶΐ αἀιοτῇις Γ᾽ οπιείδηὶ 
ΠοττΑΠίοπ 5) ῬΗγίοη!ς ἔέϊο Ργβεξετς ἐ0 ποηίίηδ. 4υοά 
πε (υϊξορειπι Βιεγῖς πρὸς ἄνδρα ὃ ὃς ἦξχε γήσῳ μιῶς ἢ χώρας 

ἐ μεγάλης, {εἀ δὐἀιιετίϊι5 1ροππϊτίαπιιπι ὑφ᾽ ᾧ ϑάλατῆα ἦν καὶ 
γῇ πᾶσα. Ἑτίτηνε φἀξδο ἐ βεξαίως τυραννεύειν ἱπιδ εἰ! ς ἱπι- 
Ρετίιπι, ἀ4ι6 ἀπρυαμη, 4ιιοἀ ορροπβεις Ορ69 οτδίς τ τοῖς 
ΤΑΤΌΙΙ ,ξόπιρίεχο, Μ, 

4. ὑπὸ Ρηγνν.] εἀϊεῖ  γαῦα. ὑπέρ. ἃ τί 
Ἢ ἣ 

: κὐϑω 
«ιιοά ρταοβδγεηάιιπι φετοείο νἱ ἀοδατωτ., ᾿ ; 

ς τὸν ὑπὲρ τ. ἀντῷ δυλείας ΠΙΟΓΙΕΠῚ ἁμῇ, γθωκημια 
δάρτίιο ὅς ἔδταο, εκ τ ἰετῖο ἀσπιίηϊ ἢι πὶ) πὸπ ρτῸ 
Ἰἰδεγίαςε ραττίαθ, αὺς αἰϊα ποδί! οτος σαμία,, φιαΐ θαι ΤΠ επιδν 
εἴας ἱπέ. (012, ἀνδραποδώδη θάνατον νοσδῖ. 
"6 πρὸ Χαερωνείας 1 Υἱά, (ᾶρ,Ρ Ριδεςεά, ηθέ, 1ζ« 

Νῆῃ σμέ- 



242 

δι τὰ δ ἡ ἐσιοῆθίοε 

το. Κρώτης "ε δὲ καὶ α αἰτίαν ὧν λάβοι πρὸς ἀνδρὸς 

Φιλοπόλιδις. μ μη ἢ ξυναράμενες ᾿Αλεξάνδρῳ τῆς 

βελῆς.» ἡ ἐ ἐς τὸ χυ, Ἢ τος Θήξας ἐ ἐχρῆτο. 

Απολλώμος ΟΦ ΉΪΝ ὑπὲρ σραθθρῃ εωδυνευέσης 

δνεῖλζε μὲν» δ μὴν διωρϑῷ. 

δείσαε" Ὁ ὅτε τὲ σώμωτος ἐπ υνις, οὥτ᾽ εἰς ἼΣ 

ὅτες ὑπαχθὸς, λόγες ἢ 3 ὅθ Ἴ Μυσῶν ἢ ἔς 

τῶν". ὅτε τρις ἄνδρω " , ὃς ἦρχε γήσε: μιᾶς, ) 

χώρας μεγώλης, ὠλλ᾽ ὑφ᾽ ᾧ ὅ ϑείλωτ)α τε ἥν» 

κοὶ γῆ πᾶσω" πρὸς τξτον, ἐπειδὴ πρερς, ἐτυ- 

ὌΝ ὃ πάρέτατῃεν ἐ ἑωυτὸν, ὑσέῃ τὲ τῶν ἄρχο- 

ῥῥένων κέρδεα; χρησάμενος μὲν Τῇ ἢ διανοίᾳ τούτῃ 

“οὶ πρὸς Νέρωνω. 

Ἦ,.08. δ᾽ ἐν τις φμβιλισμὸ ὁ ἐκεῖγα. ἐπεὶ 

μὴ {6 χωρῶν , ἀλλοὶ τὸν μὲν Βένδϊκα ἐ ἐπιρ- 

ψωννυρ᾽ » καὶ τὸν Τιγελλῖνον ἐκπιλήτηων ̓, σωϑρο- 

ἔπι τὴν τυραγνίδω ἐ ἐποίει "ἢ κοΐ τις ἀνεζύετο 

λόγος εἐλωζῶν ἐνταῦϑω., ὡς ἐδὲν γενναῖον ἐπι- 

Θέσϑθαι Νέρωνι; ὑπλημάς τινὸς ἢ καὶ ἐ. 

δὸς Οἴον ὥς - ἀλλὰ περί γε Αἰ τοτο τὸ οἡ 

[λύσειν ὃς τὸ μὲν φμ ἐλ: ̓ ἡδονὲς δὲ 

'χεὶς μὲν ἐξ ἐγχάνεν; τε καὶ τύπων", τοὺς τὸ ὅν 

οὶ ἐτ ον Σ δὲ ἐ ἐτέ- μοειδὲς ἀπομαρμινέσ' ΟΣ οητεῖ, δὴν σ] ϊ 

ρῶν ἄχη; καὶ ὁ» τι ἐλ ΡΣ τις ἐς τὸ ἐνοῦσαι 

γον εἴλκεν Ρ τὴν δ᾽ ὠπιςίων δήμων ἐδ ἐκώλει 

πρὸς τὲς πύρώνθς ἀοήρήῤάνιτος 2 Πυδηδρὴ δὲ 

σρὸς πάντας. τὴν δὲ νύκτα πάντων μὲν ἔργων 

ἡξίε παύειν βασιλέα : φένων δὲ ὦ ἄρχεῖν. ὅθεν 

ἠκρωτηριάσιϑη μὲν ἡ βελὴ τὲς ἐυδοκιμωτώτωο- ὃ 

φιλοσοφία δὲ δὲ 5 ὅτω τὶ ἔπτηξεν ὅ, ᾿ὡς ξλλραψαῖς 

πες τὸ σχῆμα" ε οἱ μὲν ὠποδράναι σφῶν ἐς τὴν 

Κελτῶν Ἐσπέ ραν" 3 οἱ δὲ ἐ ες τὼ ἔρημὼ Λιξδύης τε 

καὶ Σκυϑίας " ἕγιοι δ᾽ ὁ ἐς λόγες ἀποεχϑῆναι 

ξυμξέλες τῶν ἁμαρτημάτων. δὸ ὥσπερ τῶΣο- 

Ὗ 

ἢ ὅϑ᾽ ὑπὲρ πατρ. ΒΡῈ ἮΝ γὲ Ζεμο ὃς Ῥἱετίχιε ςἐ- 
τεγοτ 1, 411 τγγβαΠῸΝ ἱπιράβπαμεγα. Νεῖηρε {1 ςαυΐα πο 
νἰάδτυς ςοπιιεπῖγε νεγὰς ΡΕΙΠ ΟΡ δε χρώτει, αὐ8ε ποη.» 

Ῥατϊτὰν ΡΑττῖαπὶ δβποΐσετς ἈΠΙΆΠῚ ἡ ι4Π| γγηρεγμα με. 

38 ὅτε τὸ σώμ. ἐπογνες νῖ Ῥῤγίοῃ, 

9 ὁτ᾽ εἰς ἀν» ὑπαχϑ. λόγως, ] νὲ (Αἰ βρεπές. 

10 ὅτ᾽ ὑπὶρ Μυσῶν ἢ Γετῶν ] νὴ Ζεπῦ. 

τ ἔτειπρος ἀἄνδρὼ ὅζς. } ντ Ριβῖο γε] γολρτ Ῥῤγιο;. 

ὍΛΡΑΙΝ. 1 Βένδικα τ! 1.0. ς. 16. 

ἃ Τιγελλῖνον ἐκπλήτηων ] {. ἰ1Ὁ. ΤΥ. Ὁ. 40. 
3. ὠυλητρίδι. βίον ζῶντι νἱᾶς ἔπρτα δ Τγτὶ εχῖαι τιυἶτα.» 

ἂς Νογοπὶβ «ἀπε επί5, ὡς δριθαελς 110, ν΄ ᾿πιο. 

4. τὸ μὲν σῶμα ἢ ἢ ἑωτὸ πεπῖρες μγά, Ευϊτργοσογ ) Ῥη]- 

ιν γηδογὶν ρίδμο, Ὁ χαίρομεν ἐδ ἀεεεης Ἰοίοις ἡ να. ϑυείοη, 
Ἰοπηῖτ, τ. 18. ̓αἂϑ ἐ ῬΙτπ.. Ῥᾶπερ. ΣΓΉΜΩΝ ΐ 
5 τύπων ̓ ἡ γεδίη. μαβεε κτύπων γ Ρυτὸ ἴδει εἴ» τύπων 

ὃς γτύπων. δ ΠΤ 
ὁ ἐς τὸ ̓ υφραῖνο κί ζοηῈ, Ὑλεῖς, τ, Ἀρθξ ς, 41. 

ΡῬΗΙΠΌΟΞΤΆΛΤΙ δεῖ νὰ ἃ Ἃ 

ἰώ 

Ἂν ᾿ 

{ει : («ἃ (ξγο νξηϊςη5, γε 15 ὌΡΌΝΙ δ Νὴ 
πεν αιΐάσπι οἰπῖ, αἵ σοῖτα Ποη ἐπτοπάαιηξ. 
“τγαΐες αὐτεῆι τοργομιοπῇ Ἰοπεπη οταπι πιογοα- 

τῶν δ ποιπίπς Ῥιυιδίϊςας τοὶ αὐπαηῖο, ᾿ηποά 
Αἰεχαπάτί ξοπίπις ποης διοτς, ψιβτάραει, 
ἅλιᾶς ἄς ὙΠΟδὶς ἱπΠαυταπάϊς απ πιο ἀρίταθαῖ. 
γέγαἠη ᾿Αροϊ]οπίας πος Ρεγ ΟΠ ταητί ραϊγίας 
τηδεπεῃϑ 7) πες ἀς ἰ]πτε σογροτίς ἀοίροταπϑ, 
πες δά, Ἰδινασηεύ. ἀαίτας ἱπΠ]Ὸς.. πος ῬΓῸ 
ΜΥΠῖς, Οσπίτιο, ἤδς ἀριά νἱγιπ νΏ 
[μϊας, ἀπε, ραπαε. τερ!οπὶς. ρυίηοῖρο 
ΟΝἱ δὲ τπᾶγε ἄς τεῖτὰ Ὁδποχὶὰ εἤδει 
τπιογῆις πππς εἰθφβευδᾳ Π: 
ἐμὰ ἘΠῚ μὴν ΔΑ θές Ἰδάϊτο 

νι ιοάι γὴν 
ὮΝ ἵν 

, Αδ κτ δ ἂς Ὁ ΉΗ  Υ ΠῪ 
δὰ πα οὐ ΧΟ ΑΠΟΙΕ Ἢ ἜΓ τηξ ΔΕ] ν 6 - Ὁαρ, ΤΥ. 

Ἔ ̓ Ἑαάοιη 1 1ῃςα- 

ἃ Ἐπ πον δία ἈΛΡ Δ τιήπας ἐγέδη- 
ΩΪ41 ἡποΠτπ5 6, Τπιο αθϊα Ῥα αϊαις Ῥαιΐο 

᾿Εἰδεῖοτ, ψιλῇ τηᾶρηϊ, δἄδο αὐὶπὶ παῖς τ, 
ΝΜεγοηε πὶ ἀρϑτεαϊ, α] ΡίΔ σίας εὐἰϊα4απὶ ἐς 
Ὀἰαπαραμα ϑρεγῖς νάπη. Ατ ἀς ϑουηϊταπο, 
ἀπά ἀἰκοπιῦ, Οἱ δὲ ςόγροσς ναΐεδαῖ, ὅσ νο- 
Ἰπρεαζοβ, ]ιδ6 πηι τοῖς ᾿ΠΠ ὙΠ, ΘΠ 5 (ϑηϊίαις εἰ- 
οητατ, ἀιηὶὶς ̓ γας 1115 ἔα τατς νἱτα ἔτδησιητῖ, 
δαογίαθαίασ: αἰ!ογα τη: οαἰα ξατες, ὃς απο 
Εἰαϊατατη ΡΓΟποςαγεὶ αἰτογιι, πὶ ἩΞΈΑῸΕ νεῖ- 
τοθατ, » ἀϊιἀεπείάπισας. ταγαΠρΡΒ]Ισατιπι αἄ- 
μογίῃις τΥγᾶΠΠΌ5;. ΠΠΟΥΊΠη αὐπογίι5. Ρο- 
Ρυΐαπι ἀπ] οτα ᾿εἤξ ἀϊοεᾶτ. “Ἐξ ποΐῖϊιι αὉ 

ΟπΊηΙδι18 ΟΡΕΣΙ 151 ῬοΓατΟΓΟ ἢ ΟροΥ- 
τεγς Ρυκαθαῖ, (ἃ ᾿δυοτι Ἰηϊτίμτι ἕδςε- 

το, ὙΠ 8’ ἐς 

τ ἘΝ Ἐς ἀν ΠΝ Ῥομεκίααὶ Αρνων 
ΈπΙΟ ᾿ ξλπὶ ἀν » πισλυτικῶν Ῥγοθᾶτ, ὃς πιχάεν ἰΐς ἃ “ΠῚ 
αμ08 Τί εἰ {ππιπ|ᾶ. νἱας ςοἸ]εδῖα Τρᾶο οἰ], ἀοϑτς 
118.1ν. ὉΔρ. 14. ἴγγᾶπη Τεκμήριον. ἀπά ἐπεὶ εὐἴαπι Ατῖν 

ἤοϊες ξεῖν ἰπ ῬοΙτὶ ΠΑ πυείξο, γεγο μὲ. ἀδϑυσο τ νδὴ 
ἐππ 0 ἐρδαμες τἰπξάναυ σι τοῖς. ὅς ΡΙἱπίη5 Ῥάπαργτι 
Ὁ,12. ἼΙ. Ρ. 76ι. ϑι εἴδη: ̓Ῥοι τ, 6. 12., 
ὃ τὲς ἐὺ, ὀοκιμωτ. ᾿ἀ4ς ϑιίεζοη., Ῥὁπηείδη. ς. το. 
Ὁ ιλοσοξία δὲὺ ἕτω τι ἔχτ. 1 ῬὨΠΟΐορΒοσ. ὅς πιδι βδπηδιῖ- 

ςο5 Ἀοπιᾶ Ῥεριε, νἱά. αεἰττι ΑΧΥ, ἐν Ἐπ[οθ πὶ ΠΒγοην 
Νο. Μ ΜΟΙ. ἀάᾶς Ῥ|ϊηῖα ἀβριειγὸ 86. 47. Ἰρίτ, 

1ο ἀποβαλόντες τὸ σχῇ 1 ἱπτε!!ῖρὸ ῬΕΙ͂ σχήμω ΒΑὈἱμΙΠῚ 

ὅς Ῥτο ε ἤποπεπι. ῬΒΠοΙΟΡΕ ται, ΝΕ -υὐλόϊπο ιν Ῥῖοπ 
ἘΡΡΡΕῊΡ, μᾶς Ἰϑοπιταπί “ρέτίσουε ἴοης ἔλδειις ὁχαὶ ἀρυά 
Οεἴά5, μαδιῖτι ΡΆΠΟΓορΡ ΪοΟ Ῥοΐιὲο,, ταῦτας ἀγάπαε ἄς ἔο- 
ἀϊεηάδε Θρεγαπι πδιιαῖϊε πᾶ ττάτιιτ, ὙΙτ5 ΘΟρΡ Πξαύμπι 1.1. 
Ῥίοπε. 

τι Κελτῶν Ἑσπέραν 1 οὐοἰ ἀεητα]α πιαχίπις Θαΐ ας ἸΙοοα. 
{πὶ »αμᾶς 4 Ιτ4]14 ὅς Ογαεοία (μηΐ τεπιουϊϊθπιαν. 

τς 80- 



Ὁερ. Υ- 

. ἐγ ταπὶ 8 

᾿ ἃ: «.14.. ΠΕ νος υζεπι {πε ἰῃπ ἥηυῇοο ςετίαπηπο, 
Ἢ 

' " 

ὐΐπιοᾳς. ἈΡΟΊΠΟΝΊΙ 
ΒΟΡΠοοῖς ππρίειγ Τιγοίας ἀρὰ ΟΝ ἀε 
{ ἀἰχις, 

οἰϊίγιες οΐμο γφ μὴ} 67, 072 μὦὦ: 
ὭΜΙΤ ἀοπιϊπαπιίδοιεις ἰἀρίεπείαπι, Εχ 15 
εταῖ, χυΐ Πδετῖατεπν Ποπηϊ πὶ ἀριιο τιοθαη- 
ταῦ, Τίιγοῖδε βορβουϊίαιις γεΐθα ΠΟΙ ἀϊξῶα 
εχ! πιπιδης,, πἰμχας ΠΡὶ αυϊάοπι πιετισης 
ἰρίι, (4 δογιπῖ, φᾶς αἸΐος ρεγάεθαησ, ΠΟΤΕ 
τογάϊα αβοέδι5. Οπαρτορτογ οπηπεπὶ ἀάπιοῖ- 
{- » {πς ἴῃ ἰξπατι δῇδε, ἱπμοΠ ΠΟ ΠῚ. 

ΔΠῚ ἴῃ ΠΟΏΠ]]Πς ὀδίξμιαοὲ Ῥγα- 
ππιογεῖτ: ἴῃ ρΓουΪποίας ργοξείξιο, 

δι οίδρηβευς, δι ἱπλπιοστα- 

Οὐἴη δὲ γεν τὸν; εἰ5 
πιϑοᾶ, αι θιι5 ΗἨαγπιοάϊας ΑΙ 
βιοη: ἀπορσαν το Ὁ Ι οριι5, ιοὶρίο 
ταὶ ηζα ΥγΔΏΠΟΓαΠῚ ἐροτεπτία. Ιρίο- 
την ΚΟΠΊΔΠΟΓΙΠΥ ἐεγεθαῖ [αοϊποσᾶ, 
ψεαπΕ. ἱρῇ ουαπη αἰαγα ΟἸἸπὶ αριιὰ ἐος ῬΡΕ 
ΨΔΙΈγοῦ γορΊ ΠΊΦΠ;. τοῖς τ τήν, αν 

. ἰαυίητ. ἈΝ ἡ 

μὰ ττὰρίςιις ΗΠτΙο δον 
ἴπιι5 ξαθυϊας ἀροπάδο ςαιία,, αὐαϊτογειηαις 
ΔΑῇας (ἃ Ριδεογθι Ῥγοςοπία!, 41 ἰμαρηὶ8 1- 
σοί εἴθε ἴπτεγ ςοπίαϊαγες {πη γῖ5.. εἰπιϊά τις 
ταπθη ἀε 115 (ξπιίοδατ: Ηἰβτίο. ̓φμϊδεπι ἴῃ.» 
0 οἴαῖ, νὰ Ια θ05 Δοίμογοε, ἱ » ἴῃ φιίθὰ Επὶ- 
τριάδος πιᾶρπο τοπΊρουο δυιέξοβ τγγᾶηπος οχὶ- 

ΙΕ; Ἰὶ πποπιθηι5. Ἐχ- ἧι αμδπάοαιο ἠϊοῖς ἱπν 
ἰΐοπβ γΈτο ἌΡΩΝ ἰοῃ τῶ κι νέο, ἰπφαῖς, 

ἅ: ἜΤΟΣ ὡς 
τα Πη.Γ, ; ἂν ἀδις, δ 

ἢ "7. 

οτο χρὶ Δρίσογ. ἀδσμι οὗ 
ΠΏΙΙΠῚ γ, ται] Ηἰἷς ςοπιπιεπιο. 

ποτίδιις ἐρτερὶϊ5 ογρᾶῖος Ηδυ- 
ὃς Ατἰπορίτοποπι δηΐτο ποίμπι, «νά. Μευγῆως 

αταῦ 1Δ6πΊ, ἴπ μεηδεῖδ, ς. ς.1ο. ΝΠ ἔοχίε. Ὁ τρῇς 
ταῖος Υἱγριηϊδις κανηφόροις ἰῇ μος ἔείϊο ἀϊςα5. Ιἅχις 
πιλρὶς ΨΕΤ πΜ]ε, ιοα ἕοτον Ἡγπιο αὶ οἰ πὶ, ρος Ἀπ 

πιεϊίαπὶ ἂν ΗΙρράσγοθο. εἄτυπι ςἤοτο ἐχοϊαα., Ἠάτπιοι 
᾿οἴποσί δηίἈπι Ργδεδαετῖς, νἱάς Ὑμιιογ 4, 116. ΥἹ, ὅς 

Τγείυπι {{Π: ὙΠ. ᾳἀάς ΡΙαίοη. ἴπ Ηἰρραγοῆο. 
ό τὸ ὠπὸ φυλῇς, ἐλ. των Ατεῖςας σαίξε ]μπη,. ξδΠιυ ΠῚ, 

βλδῖῖς, τεῆς ΤἩτοάοτο, αἰίξαης Α' ἐβεηϊε,Οεπεϊαῖς ετῖθιιβ ρᾶγϑ,. 
ἀξ ηνο ρ[τα ἀρὰ Μοιγῆαπι ἀς Ῥαρίς Ατιϊοῖϑ, ΙΔ νέτὸ 
οςριράτιπι 4 ὙΠπγαίν Ῥ010 τπίείμπι ἐχετῖς χε έξας ἐγίρίητα. 
δ νῤκον ἢ Ῥοτείξατῖθ. Αταιις μος, εξ τὸ ἐπὸ φυλὴφἔργον.. 
Θγπο τας ερος νἱτα ΤὨγαίν δα] ς. τι. Ἡΐο ἐπα Γ γέρρα. εορι 

ρα, γμοά ε{} οαπείίηενα ἦν μετα τρμλε ῃ γγιμγιγ. γΙΟΣ; »ίωε 
βαδιὲξ. [ξομῦπα, ψμαρὰ ΧΧΧ ἀφ [μῖν, Ηοο ἐγαδεέηιτα [εῖς (ἀἰωεὶς 
«μιίοογηε ὅζς, ϑςΒοιίαῇ, ἴπ Αὐβόρα, Ρίαταπι Ἀφ, 1. ἴδ, 5. 
μετὰ ταῦτα ΣῊΝ τας τ καϑεῖλε τυράννες» 

ΟΔΡ, Υ. εἰ ἐπὶ τῦῇ [»61] Ευτιριἰβ τγαροεαία Ιηο)Βοάϊε 
θη Πὰρεγίξος, ῬΟΪΙμοῖ ταπιςη, ΟἿΠΠο ὃς ϑτοθαςο ΡΆὶ 

ΤὙΛΝΕΝΒΙ 8, ἐς γ81 

φυλὴ πετώπαι πρὸς τλολυν! ὃ πρρν 

ὑπὲρ. ἑαυτξ λέγων, 

“Ὅν γ᾿ τί σοι" ζῶ δᾶλος, νὰ μέ να 

ὅτω, τὴν σοφίαν, δέσποινων ἜΡΟΜΗΝ » ἐλεύ.-. 

ϑέρὸς ἢ ἥν τῆς Δομετιωνξ Φορῶς" » τὼ Τειρεσίᾳ τε 

πΜηλθεν εὠυτῶ ἢ ἐπιϑεσπίσως, καὶ 'δεδιως 

μὲν᾽ ἐδὲν᾽ ἴδιον, ὡ δὲ ἑτέρεξ ὠπώλλυ ἐλεῶν. ὅ9:εν 
ι " ἦ . ᾿ 

ξυνίςη ἐπ᾿ ἀυτὸν νεότητά τε, ὁπόσην ἢ βελὴ 
5“ ΟΝ» ἂν ἃ ν»» » "»" ε ὌΝ 
εἶχε, καὶ ξύγεσιν, ἑπόση περὶ ἐνίες ὠυτῶν ἑωρᾷ.. 

το" φοιτῶν ἐς τὼ ἔθνη, καὶ Φιλοσοζβῶν πρὸς τὲς 
- , ΜΝ Ἡλι οι, 2 δον υ γυδον  , ἀκ , 4 
ἡγεμόνας, ὡς ὅτε ὠθόνάατος ἡ τῶν τυράννων ἰ- 

σχϑς, ἀυτῷ τε τῷ φοδεροῦ δόκειν “" ἁλίσκονται 

μᾶλλον. δέιήει δὲ ὠυτοῖς καὶ τὰ πανωϑηναῖα τὰ 

Ατ]ικαὶ, ἐφ᾽ οἷς Αρμόδιός τε καὶ Αριςογείτων 
“Ὁ Ἷἥ 
ἄδονταωι ὅν 

ὴ Υ ΨΥ ἢ Ψ τ νὰν, 
καὶ Ἐ ὠπὸ φυλῆς ὩΣ ̓ς ὃ καὶ ὁμὲ 

ἔβεχοτα τυρώνθ εἷλε. καὶ τοὶ Ῥωμωΐων δὲ 

εἰυτῶν διήει πάτριω, ὡς κοἰκεῖνοι, δῆμος τουιρχοιῖον 

ὄντες, Τοὺς τυροινγίδοις ἐώϑιεν ὅπλοις. 

μόνω; δὲ ὑπόκριτῷ παρελθόντος ἐς τὴν 
Ν»-ὉΝ ““ι "“» δΥ ͵ὕ Ννον ᾽ 

Ἐφεσον ἐπὶ τῇ ἵνοι τῷ ὁράμωτι,» καὶ οἰκροῶμε-- 
ν᾿» , γ ἃ ,, 7, Ἀ 

ν τῷ τῆς Ασίως ΕΜΕΡ » Ὅφ5) Ῥώΐτοι νεὸς ὧν 

Φωνερὸς ᾽ ἐν ὑπάτοις, ἀμμλμανερδ υὴ ὑπεῤ τάτων 

«διενοεῖτο, ὁ ο μὲν ὑποκριτὴς ἐπέραινεν. ἤδη τοὶ ἰωμ-- 

δεῖτο, ἐν οἷς ὁ Ευριπίδης διοὶ μουορῶν αὐξηϑεν. 

τας τὲς τυρόννες ὡλίσκεσϑαί, φησιν ὑπὸ μι- 

κρῶν. εἰναπηδήσας δὲ ὁ Απολλώνιος ἀλλ᾽ δ  δει.-. 

ΔἸ]ορδια.. Τρίς Ἰοοιθ. Ν 4μθηι. ΓΗ τείρί εἴτα, χα ἀρὰ 
διοδαδυῖπι θοτ!ερ, τίτηϊο ΟΥ̓, δ᾿ γῶν! ποίηθη ταροεαΐας 
δὶ δαξογίρειηι, ποῦ π᾿ 

Ἂν δρᾷς τυράννεφ, διὰ μωκρῶν ἡσ' ἡμένμς» 
" ἐς μικροὶ τὰ σφάλλοντα. ᾽ καὶ μὲ᾽ μι 
τὸν μὲν κἀϑεῖλεν ὑψό; ἐν. τὸν δ᾽ μετ 'Ἂ)». 
ὑπόπτερος δ᾽ ὁ ΐπ- οἷς γὰρ Ἦν ποτά 

ἐξ. ἐλοτίδων πίπτοντας ὑπτίες ὁρῶ. ἣψ 
Ουδλς, ἱτᾷ νει Ἡ. Οτοῖῖιϑ, 

Μὴ άεο. ἐγγαρῆος ἰοηρᾳ ἥμος [Ὁ πὴ εἰ, 
“ ἵε [ξφφε γες εχήριμα γιογαθηίο ὀγεμὶ 
Ῥειαγϑεῖ, αἰδος γηγ[ῶς ἐγ σοείην ἰεπεῖς, “ 
Ῥεηπατα τὲβ ξοσίιηα : ῥάηε γρμίτον ἐ5 0 

δὰ αὶ ̓βρίμος [ρὲ ῥγοομὶ θοἰπὶ {μ4. 
σίρις. ἄρχοντος ἢ εορμίαγες (επρον Ῥτουϊηςίας Αἴδηι» 

: ὃς ΑΒησαπι, [15 4.1 ΠΟ 165 ΕαϊΠδπε ρει! ατίτον ἀς- 
τῶ, ποτιπὶ εχ Ὀΐοης [δ . 111. Ρ. τοό. νπάς ιιδτίο 

ὃς αιἰπίο {δουΐο ἔο]ας ᾿ῆας ἰαχία εἰιπὶ Αςμαῖα ἤνοτε» ηιᾶ. 

ΤΟΠΥ γοόζοτος ῥγοζορ μένη σαυάεγοης ττυ]ο. νἱά. Νικία πὶ 
ἀϊρπίταταπι ἱπηροτίϊ βοαινσαρ. 1. Ρ.3, Ἰρίωαι γεγο, οὶ Βὶς τεσ 
{ρἱοίεας, Αὔδε Ῥγοσοηίω! επι (ὐμέοαην ἐγ φαἑεῦρ εἰς «τοᾶς- 
τθῆ, 415 ΠῚ, ΓΕΓΙΠῚ ΠΟΌΔΥΩΠΊ. Ῥταοσέχτι, Γ᾿ Οπγἰτίᾶ πο ἴαδεπα 
τὲ πιουῖοπὶ ορρου Πς πατγᾶς Ταοῖτιβ , νἱτα σίοναι, ο, Φ. 
Ἰῖσδς ἱΐα ἔμογῖς νεγὰ πεοὶς δια, Υἱ 

3 φανερὸς } ἢς πιαϊ ἐπὶ Ὅθθαι φανες 
εγδῖ. ΝΕ 

4. ἀτολωότερον } τ΄ 
Ῥαϊδείη, δὲ Υ γατῖϑὶ, Βαὃ 
ΒΆτα ἰοχίσα ᾿άεπι ἀΐοιμιε 6 ' 
Τμιοίαηὶ Ἰοςο ἤγπιαπε : [δὰ πιοάο. 
πιοηάατις, ϑᾶπε πραγ των δον ττρ ᾿ 
νύταν νεῖθὸ ὠποτολμεν ἈΟ ; ̓πιαὶίπιὶ Ἢ ἐγρὸ τοιπεγε. 
ἀτολμότερον. 

Νῆ Σ λὸς 

- δὲ 



ἐδ 

Ὧν 

ἐμ δι ΧΡ ἫΝ ΠΝ ἀ
μ ἡμῖν, τ ν 

υὑγειμφωυώω. ": αμλγᾶι 

μαϊωνεσίας, ὙΠ τρεῖς τῶν μετ ρος ἷ 

, νεν' ᾿ ἐπ’ γέ τῆς ζωνης» καὶ τῷ μὴ ἐκρβαρεῦερα 

γάμων, ἃς οἱγνοὶς τὴν, ἱλιάδα, Ἀϑνηδῖν αἡμεὶ τὸ 

εἶχει πῦρ, ϑερωπεύειν, ἔδει εἰ ἰ γεὶρ. καὶ σὺ ἔφη» 

ἡρϑθρ βίῃ Ἂν Ἡλι τῶν. ἀδίμων φόνων, ἄν πᾶσα 

ἢ οἱκεμένη μεςὴ νῦν. καὶ  ὀδηνῥ ε χυθνιιάστῳ 

κ΄ οἱ δειλοὶ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὁμίλῳ, καὶ ἐς πάντας ἐκή- 

ρυτῆέ τε καὶ ἤυχι "Ὁ Ὡ ψ: ἡ 

Π,. δὲ Σαξῖνον ἀπεκτονὼς ᾽, ἕνα αἰτῶν. ἑαυτᾷ 

ξυγγενῶν". ᾽ τολίαν ἤγετο" »ἥ δὲ Ιελίω γυνὴ μὲν 

ἣν τῷ πεέφονευμένε, ΔΝ ᾿Δομετιαγβ ὃ δὲ ἀδελφιδ, 

ἱ ἐπ τῶν Τίτε ̓ ϑυγατέραν, ἔϑυε μὲν ἡ δ ν: τὲς 

' γόώμες. ἐπισὰς δὲ τοῖς ἱεροῖς ὃ Ἀπολλώνιος ,ὦ 

γυξ, ἐφη. τῶν πάλαι Δαναΐδων ", ὡς μία ἦσϑα' 

κι, μὴν ἐὼν το ἐν τῇ Ῥώμῃ ὧδε ἀυτῷ ἐ- 
ΚΝ ρα ͵ ἐδό ἢ - 

σ΄, ἢ ἜΣ ΖΡΕεΤ' εἰν εϑοΐκξει ἡμι ρνν ,. ἧς 

ἐίδὰ ἀπο ς σωφρόνως ἥψατο. ἥν δὲ 

καὶ Ῥξφον.", ἡ ἀυτή καὶ ᾿ερὶ Ορφιτόν ᾿ τε 

δόξω. τέτες Δμεριρυνν ἐπιδωλεύειν ἑ ἑωυτῷ 5 Φ΄-" 

σας, οἱ μὲν » ἐς νήσες κἀθείρχδησαν Νερδώ δὲ 

; προσέτωξεν ἡ οἰκεῖν Τάρωντώ. ὧν δὲ ἐπιτήδειος 

ἢ δειλὸς ἔφη, ὅτος Ἰ ργοςοηίζιϊεπι 1πτε]]ρίτ: οἱ εχεῖ- ᾿ 
80 ἫΝ Ευτὶριαϊρ 1ῆ4. ῬΆΓΙΟΣ ἃς ΑΡΟΙ]ΟΠΙ, ἀγριπιεητα πῖ- 

μαλεέσαφεν 5. ΒΕ: ΨΥ ὰ ΠΝ ΈΝ 
Κάμμε, ἡ ἢ ΠΕ» μὰ Ευτρίδοπη ποιοῦ 

ΑΝ ̓ ὴ ἔμ δν 

τι ΩΝ ᾿ν 

ἮΝ 

ἔταῖγε περιῖς, Β]ϊατ 
Ριία Τιοριρυμιος φοἰεδγαθαπευς  Ἰπτεγιρηῖ- 
Εη5 δυιΐεπῃ (Δοτί5. ΑΡΟΙ]οπίι, ὁ ποχ, ἰπαπῖξ, 
νεῖογα πη μετ τὐκην ἐρτερία ἢ 

ἱ ᾿ 
Ἀν Ροιτο. φϑαοτικίοιδα ΠΝ ῬΕΓ δὰ 

ἀεθαταγ Νέγια,, πυοά εἴἴαπι ΡΟ θο- 
1ΠῚ Π οάδγαζο ταίτις, ἘΠῚ Ἑαβέπιαις ε 

βαΐο δαῖτ ορίηὶ ἰηϊο. ΗΟΣῚ Ῥοπγϊτῖα- 

811 το γα ΐδηῖ, «ιιεπιηαο ἱ Ἰσπδυῖδο Ῥτορτεγϑὰ Ῥοῆυϊα., 6959 ᾷξ[ 

ΟΑΡ. Ψ]. ι τρεῖς τῶν Ἐςιάδων ὠπέκτ. 1 νἱά. ϑιείοη. 

υἱτα ᾿οπητίδη, ᾿ς, 8: ὅς ῖο 110. ΧΥΤΙ, Ρ 766: Ἐγᾶπὶ 112ς 

τ μας Οτε αἱ, τοῖος. ἃς Κεγορμ 

3 1λιώδα τ Ἧ: αϊίαεἰῖς Πατιϊαστιπι ἴπ ΑΡΧΝ Τε εβ4ε 

ξαῖε, ποι πὶ», ὅζ ἵπ παπηπῖς ἡποηις ΚΈΠ4 (εάθηϑ : πιάπι 

τοποηβ ρα αίμρα, ἤνις Ααίαεγιτη {6 {8771) τοργϑε[Ἐπιάταγ, 

νἱ4. Τάπιδες, ΒΙ6]. ΨΊπά 0}. 11, 8. Ρ- 739. ϑραπβεπι. ἀὲν 
νεῖ ὃς Ρεγιαπίθιι5 τ. . τη ε[δαγι δητ υΐτατ. Οτδενίδπι Ρ. 
644. ἨΗΐϊης ἀϊοῖς ΡΗΙΠοΙγδξιις Ὑε(ἐΆΠΠΡτι5 ὅς ἐργιεῦν {πον τρρα 

ἢ.6. ἔξεβανα. ὃς λαίπεγπιαῦ Πα ςοἰεπάαπι δηης, 

ΟΑΡ. ΥΙ1. Σαΐξδον ὠπεκτονεὺς ὅζο. 1 ΕἸΔιηῖ 58 δίηϊ ο46- 

ἄεπι εἰαΐαας οδυίας ςοπηπιοπλογαῖ ϑιιεῖθη, Ὠ οπμἰτ 4}, ς.10,12. 

ΓΖ ἕνα τ. ἑαυτ. ξυγγενῶν 7 πεπιρὸ Ρᾶτεν Εἶτι5 ἐγαῖ Εἰ ἀράς 

δαῤίμης ρταρξοζξειις τρί, Ολρίτοιτὶ ορρτοῖπιο ἱποεπάϊο,)ο- 

τοϊτίαηΐ Ῥάτγαμ5 : ΟἸΐι5 ΑἸτοτιπὶ χαραῖς Βἰϊαπι Εἰσιένινε 

ΟἸονρμεγέεγε ἀείῃςαρ5. ἱπτοτοπηῖς Π ομμϊτίϑηπιιδ, νἱά, 1. ὙΠ]. 
(80. 25. τ ν 

3 Ἰυλίαν ἤγετο ὅζς. 1 Τυϊίαπι » δὰ ἷς τίά Αἴϊαπι, τάδυς 

νιγρίπεπὶ Οδ δτάπι 1π πιατγι πιοηϊαπι ΠΡῚ σαπὶ τευ Τετποῃ 

πιλίτιιτι ροίῈ 4111 ΠΟ] ΠΟ σΑταπ» » ΠΟ οττιρ ε ; ὃς αιϊάεπι 
νἰλο ΘτΙΑΠῚ ται Τίτο Το οπαϊ τἀ πι πῇ; παῖγαϊ ϑαιθτοπίιι5, νῖτα 

Ῥοπῖτ. ςΆρ. 22. » [σ᾽ γηαγῖτὸ  ογῥαίαηα, εἰΐαγ γα ῥαίανη ἀμε- 

ΧΠΠῈ αἷς Ἰάεπι» διὸ ᾿Ραδ]ῖος ἀυχὶ ΠῈ, Νεπιρε ἄς ἴπ παπι- 
ταὶς εἴτις ἴαΧΕ ἃς “ : ὙΠῸ Ἔχβίδοε ϑιγᾶ- 
ἀκα δ. φιν ον Ἕν Ἀυΐος οἹ ῬΡοΠιος 
1] δας ὍῈΕ “Ομ γμεγῆθως, 
ΤΟΥΛΔΙΑ νον 2 ΔΟΜΕΤΙΑ, Ὁ Σ»ἴαρ- 
Ρ᾽ἐης απτ ἢ Ῥιυΐϊο Ἰελία σεῦ (τη Αὐτοκρώτωρ, Δομετιανός : Αἰτε. 
τὰ [λοῖες ̓ Αοἰουϊαρίαπι, ̓ αδίδοε σιῖὶ Ἡγβεα; πυτοϊατία Ῥοτ- 
ϑαπτιεπο την φυπιίηα,, 8 ἀΐδιος. ἔοτιο, “Ρεπίπάς ἃς ΞΈΡΒε- 

" ρ. Ἢ; 197. Ῥίμταψας, 4ε Βος ςοἾ]]ε-- 
Ὅε Μιὸ Ὑ ΒΠΟΐορμο νἱάς ἤιρτα ποδῖς 

ἢ δά ς; , Ἐππὶ ἀϊιιοτίππι εἴτ Ἀυῆον 
4] Ποπιταπο ; τὸ Γα[ρεέξιις ἔτ, πιῖδὲ 
ἀιοαιε πὐτηϑῖν κι άμεις εα, 46 ἱπῈ 18. Βαΐα5 

Μιμο ὋΡ Βο. δι δεἀ πες Τί- 
»ηἴτπὶ Ἀυβέιπι» φιοὰν 49 αἰ ρέτο γίπιπι, πἰς ρατο ΜΠ μιὰ ι εἴ, φυοα ὕπατοι ἄνδρες ἱπτα ἈΦΩΣ, Κ»- 
α ἀκάρωννι ΤῊ Πα πιπαμαπι ἔτ, Οὐ ἃ 

ἴτας Ϊ ᾿ μοῖρ, Ἀπ) ηὰἱ Α, Ὁ. οὐπὶ 

Τοπιϊτίαπο Οοπῆι! Βῆτ ἼΩΝ -- 
μίας. πηοπτῖο νἱθ 80 16... 1 1η Πᾶεο. υ τ 
Ν 1 Νερῴω δὲ ΣΙΝ Νεπιδς, Ῥοριϊάαπιπι, εχίτίαπι 

᾿ : Ἶ ᾿ς (ρ0.π 

ταπτροτγὰ ἢος πιοάο ρεγερίζ, ΑΝ ἱπηρε- 

ἷ ἐπιημς εἴΠε στάσις οαπὶ εο.,᾿ 



ἣ; 
ὴ 

Προ Ὁ. 

» 

ςοηίππιις ΠῚ εἴϊεε Αρο οὐ τ 9 οὐππὶ εο 
τοπίρογε ηπι0 ΤΊΠΙ5 νη οιπὶ Ραΐτς , ἃς Ρο[ 
εἶαβ οχοο πὶ (σ]ι5 ἱπιρογαιίς, δά νῖγος Ἰάςῃ- 
τἰάεπι ἀε πποτῖθιυις τίτε ξογηθαπάϊς ρετίςτρίε- 
ταῦ, ̓ξοίδοπιαιε ἱπηρογαδιοσὶ 'ις δάϊπηχοταῖ, νῦ 
ααὶ ᾿ πυρὶ εἴης, ἉΤρσδηθονιο Διζοιη., απο- 
ὩΪΔΠῚ (ὰρεῖδιις εἴαῖ,, νίγος αἰϊοπααῖ., δὲ νὰ 
ΓΟΠΊΠΊΠΠ ΘΠ, ἐμογσητς Ἰιδειίαζοιη, ἐὐσηβεπια- 
θα, Τοπίαὶ ἰξίταγ ρεῖ ἐριποἱας οπηπηπηΐςζατε 

Ἢ {πΠππη Εἰ5 ἕογο αὐ διττὰ θαῖαγ, Μαυΐτος 
Ἵ ΗΝ Ἰογιπι οἰπππ (Σγαΐ ργοάϊάο- 
Ἰΐεπι δένχογες) ὃς μι ]απι σὰ αο- 

δ. ςοπείποῦδας αγοᾶπιιπι. Ἐχ (οοῖῖς 
Ἰιάημο {πἷς ργυά ᾿αρόμιδτο Ύλῆρο ἐθν, 
πιοάο εὐ πώ: Αἷ! : 
ΔἸϊοσιιεις, το, 

ἴτο οροσίεῖ. αὐ ταίεπι υἱγαπην δῖφιις ἅρι ἀεμπαὶ 
ἀἰπδτετς, δχαὰ Ρογιδἀοπάμηπι γίγαπι ἴῃ διοιηος 
τα γογογα ξογπηαϑ, Ροτῖπας αἴψις ἐρο. Ψ ὶ 
δυιῖεπι ἢΠ05 ἱπ οχο εξ ἈῊΡ “Ῥοῆ- 
4υλπι, Δήπιογίῃης τγγάππαπι ΠΡ 8116 δῃὶ- 

ταὶ οἴομαϊῇξηις . ἰαγάϊταις. να εϑ αὐς εχοῖ- 
τς, ἀε ἔαῖο ἂς ποςείπιατο ἀἰΠοττς ἀριά 

ε Βαπγτηᾶου Ἰακαπι ΑΝ Μεῖδς ΒΕ 
δὐγηλθ τ} πλοῦ 

ΟὨΡ.ἸΧ. Ἐιὴ Διο ποῖοι Νεγιᾶπι ραυῖο ΡοΙῈ α 
5παταγιπι οἢς, ἐὰ ἄδτε ριδίίςς ’ὸ 
ΠΕ ΤΥΓΔΏΠΟΞ αἰ πὶ εἰς, πᾶς [αι τᾷ εἱς 
{ξπε, νἱπὶ ἕδοεγε ροῇς [οἴεηάϊι.1] (τππι- 
4116 ογοὰ Ποπηϊεϊαηὶ ἤδτια δά Μεϊεοιθπιροίτα 
εἴκει, αα ἐαπὴ ΟΠΊΠο5 4π| ἀάἀογαης σοπιιδιῖοῃς 
ΓΑροϊοπίαις, 7 ἅἰῖες, αἰχίς, φυαπὶ ργιπηαίε- 
«ιιοτῖς ἔατογιπι πεςο ταις ἀςογοῖα, [5 

ἰ τα Ἕλϊο ἀδτιπι εἢ, 

Ρϑ ΘΠτΟΠῚ ἰδία. [ξπτοητία, ὦ 
ο οα σῷ ἢ ζοπάοπηπ 

Ρο εἶτ ΕῚ τῶ ὙΠ ΤΟΣΟΣ 
ἀπερίξοπιε Νοπιαπι πιὰ γταπηὶ ΓΟ 

. 4 δ 

Βὲ" οὐὰ ι 

» δυτῶς} ἂς Βαδει νιοῦοι, ὃς ἰΐα ἴπ {ιἴϑ ἴῃ 
ταὶ 5. Βγπιας Ἰεϑείοπεπι Ἐπίδδίως τἀν. Ηΐε 
Ἑάϊεῖ μαθεησ ἀντῷ, ἰΐάεπι πιᾶ!ε ζοντο βάθέπερτο. 
1τιάεπὶ εχ ΕὐΐεΡΊΟ σεπο σαν πηι5., 

3 παρὸ ἢ ἢς Μϑ5,. Ἑάϊτὶ πιαὶς περί. δ ρῶς, 
9. ὑπὲρ μοιρι χρὴ ἀγώγκ, 1 {πᾶς πεπηρὲ ξοτεία πη δείαπι 

ἌΡΟΙΓΟΝΙΙ Ὁ 

ἜΩ ἀυτς, ψέδ! βασιλεῦσιν, ὡς χρηταῖς. 

τῶν ΩΝ ΑΝ ἐπὸς" ἥν, ἐφ᾿ ίση τὲς ἄν- 

ὠπολωμβδάνων., τα ον, εἶπεν, ἂν Ὁ ποιϑμαΐ σε 
ὠποῤῥήτε λαμπρϑ. βαδίσωι δὲ χρὴ ἐς τὴν Ῥώ- 

μήν ροὶ ὃ τὸν δεῖνω., καὶ διωλεχϑῆναί δι, καὶ 

γρβθο τως τὶ τὴν πειθὼ τῷ ἀνδρὸς “ἂν ὃ, τι 

ἐγώ. ἐπεὶ δὲ ἤκεσεν ὅτι ευγριενῇ ὁρμῆς μὲν ἐν- 

δειξάμενοί τι ἐπὶ τὸν τύρωννον, ὄκνῳ δ᾽ ἐκπεσόγ- 

τες ὧν ἀρ πρτΝΝ τὸ Ὡς μὲν ἐπε μοιρῶν. 

καὶ ἀνοΐγ: Σ περὶ τὸ γέμος τῆς Σμύρνης» ἐν ὼ 

ὃ Μέλης " ἢ ἐὸν 
ἂν 

ΡΝ δὲ τὸν Νερέαν ὡς ευτίκα, δὴ ἄρξαι, διήες 
τὸν λόγον, καὶ ὅτι μήδ᾽ οἱ τύραννοι τὰ ἐκ μοι- 
ρῶν οἷοι βιαξσθαι, χαλκῆς τε εἰκόνος ἱδρυμέ- 

γης Δέμδγανν δι τῷ Μέλιιι ; ἐπιστρέψει ἐ ἐς 

εἰυτὴν τες. παρόντας ᾽ ἀνάπτει εἶπεν, ὡς Πολὺ 

δαροι ἄνδρ ΟΝ καὶ ἀνώγκης. ᾧ τὰ με- 

τώ σε τυραννεῦσαι πέπρωται; τῶτον κἂν ὠπος- 

εἴνῃς » ἐναξιώσεται". ταῦτα ἐς βοῤϑηθο, ἐ- 

ἵκετο ἐκ διωξολῶν ἐεξμφτο: » Χαὶ ὑπὲρ ὅτῳ μὲν 

τῶν ἀνδρῶν ἐχρησμῴδει ἐυτοὶ, ἐδεὶς ξυνίει. τιθέ. 

μενος δὲ ὁ ταβαάμμ ἐυ τὸν ἑαυτξ την ; ὥρμιης: 

σεν ὠποκτεῖνωι τες ἄνδρας. ὡς δὲ μὴ ἔξω λόγαε 
πράξων εἰυτὸ ς Ὁ χίγοιτο; ἐκάλει τὸν Απολλώνιον, 

δὲ 

το) γησέμενον ἀνὴρ τῶν. πρὸς εἰυτεὶς ὐποῤῥή- 

ἢ γοὶρ ἀφικομένε καταψηφισμενος, ἐδ 

᾿ ὡ αἴπιος. ΠΟΠΠΙΠΑΙΑΠῚ ἐμηνά" ςοηῆι τα ἱ ἱπίοῖ. 
πετίδῃι, Ὁ 

τὸ Μέλης ] ἀς 4πο νἱά. ῬΒΙοίι. ἱπιδρίη. 6.1. 
ἘΌΑΡ. [Χν τ κἂν ὠποκτεύς ἀνωξιώς. Ἰ ἡπιις Ἰοφιιὲπῃ. 

ἀϊ τατῖο. ΙἸοβηπίς, εὐγεἰεμμάϊπενη. ΟΣ ἀϊαϊπατυπι, 
᾿ἀεο[ταπιῖο : γγώται ὁ ϑεὸς ἐκ 
τίκνα τῷ ̓ Αξραμ Ματίβ. μι... ΤῊΝ 

2 Ευφρώτε ] ἐς 4110 πημτα [αρτᾺ δ πὴ ΣΙ. καὶ δὰ , 
1. ςἀρ.11. - ΓΆΡ ἂν 

3. τιϑέμ, δὲ ὃ τύραννος ἢ ἦν τὸν ἑαυτῷ φέδον 
ἂς ρβυϊο ροίξ γεριιττῖς τὰρ, ΧΙΙ. ἰπιεῖσ, ΑΝ 
4. ον" ῇς τείοτρῇ ἴ Ρζο πως εἰἰάπι. ΩΣ 

ἐκείνως. 

ἽΝη 2 κό- 

τες» ἄλλοτε ἄλλον᾿ 

ὧν ἐγῆξφωι Ἶ 



ΓΩ 

» 

Ε ἤν λ 

ἐταίρες εἰπὼν 

μὲν εἰσῆλθεν Α 
“ἤ 3 ,ὔ δὲ ἴλυς 
ΟΤι ες τοιονος τι 

ἔπλει. εὐ δὲ ἐπιδὰς » καὶ τῷ Ἡλίῳ πε 

μεσημδρίαν δαυδ εἰθλθ ἃ δράσας, ἀφῆκεν ἐς 3. 

Σικελῶν καὶ Ἰτωλῶν ἔθνος ἅμα ἐξαρῶ ἀπ 

δὲ πυνέύματο, καί τινος ἐὐρῥίᾳοι ὑπὸ γωμέ-. 

σῆς τὸ πέλαγος - ἀφίκετο ἐς ἜΘΟΣ ΟΝ 

πεμπταῖος. Δημητρίῳ ἡ δὲ ἐντυχῶν » ὃς ἐδόκει 

ϑαρσαλεώτερος τῶν φιλοσόφων, ἐπεὶ μῆ ἜΑ, 

ἀπὸ τῆς Ῥώμης. διῃτᾶτο, ξυνίει μὲν ὠυτξ 3 ἐξεση- 

κότος τῷ τυρ ἤγγῳ ", ΤΠ ΠΕ τΝ, δὲ ἕνεκω, εἰληφώ 

σε-εἶπε ο»τρυφῶντα, καὶ τῆς Ἐπεί τονε Ἰταλίας, 

εἰ δὴ ἐνδαίμων “ 2 τὸ μῶωκαριωτώτον οἰκξντω» ἐν ᾧ 

λέγεται καὶ Οδυσσεὺς; Καλυψοῖ ξυνων" ̓ ϑω. 

ϑέσϑαι καπνξ ᾿Ιϑακησίᾳ καὶ οἴκε. περιξωλῶν 

δ᾽ ὠυτὸν ὁ Δημήτριος. καί τι καὶ ἡ ἀπευφημήσας, 

ὦ 9. ἔφη, τί πρβ “' Φιλοσοφίω, ἈΝδυϑξνας: 

σώ σξεὶ ἀνδρὶ τοιότῳ. κινδυνέυω δὲ, εἶπε. τί; 

ἀγεὺ - ἔφ,» προειδὼς ἥ ἥκεις" εἰ γωρ τὸν σὸν ἀγροῦ 

᾿γβν», ἐδὲ τὸν ἔμουνς οἶδα. ἀϑλεϑαμεθα δὲ μὴ 

ἐνταῦθα, ὠλλ᾽ πὴν » ὃ μόνων ἡμῶν ἡ ξυννσίω, 

ἔξωι. παρατυγχανετω δὲ καὶ ὁ Δαάμις, ὃν ἐγὼ, 

γῆ τὸν Ἡρακλέα, Ἰόλεων» ἦγϑμαι τῶν σῶν ἀθλων.. 

ἧς 
Αγ δὲ ἀυτὲς, εὐπὰς, τοῦτο ' ΠΝ 

ῳ 

τϑ πάλοιξ ἀοδοδιν ἔς: δὲ Τ 
Τὰ 

ς ὑπεξίλϑοι Ἶ οπιπῖπο πὰ (οἰ δεπάμπι το. ὩΣ 
απο ά εἰ ἴῃ γαραῖῖς,, αηδεπι ΡΒγαῆπ μαθὲς ἱπῈ, σαι, Πιβιπ.. 

6 κατεψηφ. κῷὶ ὑπὲ τῷ κοινωνῷ ][ἰς τΡὶπας ὅ ἢ 

ὃς ὙτατΙο]. Μότοῖ!ο εεἴδπι ἔς τεροτειπι ἴῃ [μι] 
τῖθη παθεης χορ, Ὁ οῖς ιτεπι. ἐ05. ποτε 

ψυηφισμένας ὑπὸ τῷ κοινωνξ γ «υοπίαηι 
6ος ἢττγοάαϊτιτιιδ Αροϊοπῖα», ἜΡΡΠΕΣ : [ 
τὰ 605 ἰΔἔτ15. τ 

ΟΑΡ. Χ, ἃ ᾿δώρδος τῷ ἑς δ τ τεῖο 
Ἰπεαυτλπβ ἱζογ. Ῥοτθρίς, γε τεξογιπτ νῖταα. ἀϊ 
Ρίοτεϑ. Νεπιρς. ἀπήϊατα ποις ἀΐοι 

2 τῷ Ἡλίῳ ἀράν .1 πιοτὸ ἘΠ "τς {π᾿ 
3 ᾿Δικωρίρχειαν, 1 μᾶς 
τ ϑμεθο Πρ τοπιροτ ἃ πδϑια; ΠΆΠΙ απτϊαμΐμς, 
Σὰ ο 15... ἄ "ἂν 

μητρί] ὡς. 400 ΒΩ ἴωρνᾷ 1Ν,24.. ἐν" 
Ὄι ἷ ἡφηκόνος τῷ ̓τυροάννς ἣν 

ἴμϑ τἀ, 

ω΄ 

κ«. 

Ὁ 

ογᾶς [οτγὶ τ 
Γ μαι ἤιε. 

γρββίοά. «μὰ ἣν 

ἼΡ Ἀοπιαπὶς » Βοι πιϊηῖς 

δρ ἐλ ο φῆ ρηῃ ἱπιοϊ!ιρίε προγάς. τθρτ, οομϊ διε, γι, Θμι αν Μάεταπ;, ΓΧ,. 

ΤὐΝΩΣ οὐαρρ  Πἰμιρμῃ Ρε- 

ς ὑεῖς ἐδ Εἰσμο φιῖρρε) ) 
᾿ ΝᾺ ; ἢ 

τὴ ἘΝ Ἵ δὰ Αἴας Ο8Ρ.Χ. 
ΜΠ] επ.. νῦ ςοπΊρτςοῃς π- 

[[λοπηαπι ]αἀαιιςογοῖ, 
ὮΝ ῬΓῸ ἢ ΠΊΟΓΕ (πο δηζοᾶ., 

- Οἰκῆφις ἀϊοοτς ταῃς 
τα {01} 

; ἀλεεν αυΐ ος 
δὶ τ οῇςε αὐάαςίοῦ γίῃοη 

ι Ἀπ ας τπιάΠγ1115 ποῆε γγαη ςὁ- Ἢ 
ἀεηζοιῃ ἴῃ οἱ : ἀν { ςοπε 1ΠῈ δ: ἘΠ 
πῆρ οδιηδ, ὁδοῖς, αἰεθαι. » ἀο!εῖῖς 
τεῃς ογ) δ] ἴα ἔα ςὶς (ταπιεη εῇ Ἀμὼ ἡ δὰ 

ΠΊπιδπι, ἱποοϊοηζοπη,, νδὶ γῆξο, 
σι (ΑΙ γρίο ςοη[ιοίςθῃ8 5) ἔτιπιὶ ἀο 

ἰ ἔεη ΟὈ]Ιτ15. ἫΝ 
115. 4416 ΟΠΊΘ ἢ 

ο Β1, αἰοθαῖ, (4- 
᾿ 4: ' ΑΝ Ι εἶι- ἐπι ἤμην Ρὶ Πρττ ἴῃ 

τη 5: της Αροίοιια 
ὯΝ ΜΉ Ε ὦ ἐ ΝΙΒΙ 

Ἔ 

γμασι κι 

τΟαἰρίω: 
Ρ πὶ Ὠϊοΐρων 
πα ταν ΠΒΟΙΨ. Ρε. 

τ 7 40] Οὐ λεέτεηγας ψ 

18 ) νἱὰ, ΠΣ : ἢ : 

ΠΙΟΠΊΠΐ, Οοτεγιπι Οργ - ἯΝ 
͵ ΟΠ, Ἠ΄ ν᾿ χάδεν 

Ὁ ο ἀο(εείδίταγ.. 

τὸ ςαπάεητο., πὸ ἢ ἐρορσιθᾳ ποι ἑβρδὰ [μορνείρε. 

Ρίο- 



Μηδ ἄνω (ρίοπεα.. 

ΟΠ, οὗν, ΑΡΟΙΤΙΟΝΕΙΙ 

Ῥγοχίπιιπι. Οαπηαιο {Ὁ} Ρίαταπο ςοηί(ξά!- 
ἵξησ, εἰςαάας, αΠη1 τεπιροίζατο δὰ ςαπεηάμπι. 
ἐοηκτατας; φλπίαθαηε. Αά. 685 πᾶσαι οοιΐος 
ςφοπιογίοπϑ Πα ΠΊοΊΓίις., Ὁ Ὀφαίαθ, ᾿Π41|0, ἃς 
νεῖ ρίεπίεβ, πος ΘΔΠῚ γος Μυΐᾶο ξάοειιο. 
τίη ζαπη!απαπη, ιᾶς πιπαμαπη Παέξοπιι5 ἀἰ- 
φὰς Ργᾶοραε ἀγραπισπίαπι γε] ςΑἰππιπίας, 
Ῥγαοτεγοα, νέες ποη οὔοτῖς ΟὈδιάϊοητοϑ,. 
εβξοειςο, ὅζ ἔπρτγα Πυιπηαηδηη τπι 4141 ροἤΠΓας 
ἴπ ἀτδογος Πα [ζε νοὸς Ππαθίταταπι πλογα., ὙΌΙ 
ξειῖζος νεῆτγαπι Μιυιϊᾶγαπησιις ξαϊικϊταιο πὶ 48- 
ςαῃτατίς, ΑΡροϊϊοπιις αὐτοπι ἃς 480 τεμάδγεης 
Τθειπαιτῖι νετδα ᾿πτοΠρέθας, ἧς τἀπατπιαπι οςἰ- 
οία πηδρὶβ ἐα.. ἡπαπι 1116 φυίάομα, ἐχροέζαη- 
ἄἀλ οἴϊεπάεται,, ζάχαῃβ, ἱπαυΐεθαῖ, οἰςα44- 
τιπα ἀεἰποορς αῦδες δπυιπηθξαϊὸ γοίοης 
ἴατη ρογίςαμι δας ποίοθαβ, (ξὰ μος ἰοσι 

᾿ ἰξοπάεης, 4παί! [εχ ριδ]ιςα ἰατα ας, πὸ ας 
εἰςαάας δείαπι διιάθας ἰδιιάαγο ὃ Τ πὶ [λοτηε- 
τιῖας, ποπ ἰλυἀατιοηῖς, αἰοραῦ, τααΐα μας Ρῖο- 
τ}: ᾿κά νι ὁπάοτοην, το φυϊάοπν τ [πὰς ρεῖ-: 
ταϊετὶ πη παϊϊοπεβ : ποῦ 5 δατοπι. Δόββιάις 
υίάειιι ςοποεῆαμπη οἴ; [Σἀ ογίπιςη σοπέγα πος 

Ἐὲ Μεῖϊεῖ αιπάθιι ἅπγ- 
τας Δοςιδεῖο, ϑουγάσες Πα τ, ρου βεγ αν. 4σἱξ 
2μμ 6 ΣΉ 67,2 (ΟΥ̓́ ΜΡΆβΕ71:, ξδ᾽ τρήγάη εἱο 11 α- 
ἕξρίριανρ: ἐπέγοάμοομε " ποῆτα νόγσ, το 
τα]ϊ5 εἴτ: ρεγρόγ αι ρέ ἐΑίς, (ἀρίοη τὶ, ; 
δ᾽ ἐμλδλανε; ξδ᾽ ἀμείμαγητε βοίίοη , 
γη2Ώ2 7.6 γΕΥΉ: (Οο74614., δ᾽ «6 2Η7, Ζέψηο 
εαἰρεξης ταμίρας. Ἴὰ ἀπῖοπη ΠΊΔΠΓΟ ἸΏΕΓ ΠῸΚ 
Ἔχςο]]15 (ἀριεπεῖα, μος ςΔ]114ἃ ὑπᾶσὶς αάπετ- 
{ἰς τὸ ἱπιιθητα οἱ αοςυίβεῖο. Οιρίς ἐπὶπὶ )0- 
πιϊείαπιις τς οἰ πηπιιπι εἴα σοπΊρ] σε , ΟὉ 
τᾶς Νεγια εἰυίαιις ςοπηῖτες ἐχυίαπε. Οὐά 

ε : ΔΕ ΟΠῚ, ἰπαυίοθας 16, ΟΡ φιοά {Π1 ἐχιι- 
ἰφπεῦ. ΟὉ ετπιεῃ ἼΩΝ πο υχας ΠΙΑΧΙ ΠΊΠΠῚ 
Μππ ΟΠΊΠΏΠῚ; Ἑ 

Ῥμοτον νῈ Ῥῶωο (μεο, αῆγπιαι. Ἐὶ 
ΠΠΟΓΙΠ. τείροπαϊε, νξ αὐ οιπυςῆο 
Ὁ ποη μος ἣν Π 
αιοάς Ὧ118 ἱπηραιίπι 
το, [ΠῚ πιοϊαῖς ̓αἴπηξ, 

πτερὸν ἄνθε. Φϑ ΝΙΝ ἶ ΑΝ ἩΔᾺΣ ἄς 
ΧῚ ἀνγκλαθοινον Ψεαιῖοὶ: ἢ 
3 γνώμη}. ΠΊΔ] ὑμη οἰΠὶ 542 
4 Σώκρ: ᾧ Φησὶν ἀ Σ7 πεπιρθ τἰταϊαπη, ΠΊΕΙ 

εγατί [οεῖρταθ, δ! !αυααὶ ἔαίτεπι ἡρεοίεπι μά δεῖ 
φετᾶτο γεγο Ῥγορίεν [ἀρίε βυιάῖα, Ἡ σπιὶ 
τἰΠΠἼπια ὀρρτιπι. τ δυτοπι {|| ἱρῇΠΊπι 
[αιϊοπὶβ ϑοογατῖθ γ ὑγοῦς δρεα 1υδετιίυπι ἐπ 

ῬΙδτοπεπι πὶ ἈΡοΪορία, ὃς τοίϊιιο5 μα οτιγις 
3 δωμίᾷν χαμνοὺ } νυΐρὸ νεγτιης πόνος Αενιοηές ϑρυὰ 

Ρίδτοπεπι, Πίορεποπι 1ναεγτίιπι ὅζε. γεγποπεπι, 4ι4Πὶ ἐχ5 

Βίβυΐπιμϑ, Ῥτοθ ΑΙ επι τεδάνηϊ ἤιρτα ποταῖα δὰ], ΤΥ. ς,18. 
δ 

ΔΝ Βλεδὰ δι 187 
ἣ δὲ ὑπὸ πλατοί ». οἷ μὲν τέτηγες, 

| υτὰ τῆ ὅμονς ἐν φδοῦς ἢ ἐμῇ 

μιρέρν. κι καὶ, Ὁ ἀτεχνῶς πφὴ, » ὡς ἐδδωξάν τ τε ἐ- 

ς ὠδὴν ἃ ἀρῶ Μξσα: ὶ , 7 πω ἐς δ οἰς ὶ διαῦ,- 

Ῥπ ὑπαχθεῖσων. - Ὡς ἐποίησαν, 
1 9, Ν 

φ ες ταυτὶ 

ὡς τὴ ΓΙ τε καὶ 
"4 

ὁ )ε Απολλῶνιος ἐξ: 

ΘΗΝ δ᾽ ἀυτὰ ὡς 

ἐ : ἡτα, γιατ; πρόξγον 

βυλιϑὲς ελϑῶν ὦ Πα αὶ "εκ ἐς τὸ φανε- 

ρὸν διήεις ἀυτὸν, οἰλλ᾽ ἐνταῦθα πήξας » ὡς 

περ δημοσίᾳ κειμένε γόμε μηδένα ἐπαινεῖν 
χ 

τέζιγας: εχ ὑπὲρ ἐπωίΐνε τωῦτω» ἔφη ἌΓΕΙΣ 
"ἰξ, 

“πον. ἀλλ᾽ ἐνδεικνύμενος ὁ ὅτι τϑτοις μὲν ἀνεῖται 
ΕΣ »" - -" ᾽ 

τῶ αὐτῶν Μίξισειδ,» ἡμῖν δὲ δὲ γρύξωι γνώμη ἢ ̓  

Ω γ΄ “ἤ ε 
εἰλλ᾽ ἐγκλημιω ἢ σοφία εὐυρητεοι. καὶ ἡ μὲν Ανύ- 

ον Ὰ ͵ὕὔ Ν ΕἸ 

τε, καὶ Μελίτῃ γραζε, Ἐμβθατηδν φησὶν, ἰδὲ. 

κεῖ δμαῦε εἴρια τὲς νέες καὶ δμρώνια κοινοὶ" 

ἐπεισάγων. ἡμᾶς δὲ ἑτωσὶ γραῷ, Φώτωι: . ἀδικεῖ 

ὃ δεῖνα; σοφὸς ὧν καὶ δίκαιος, καὶ ξυγιεὶς μὲν 
Ἷ ». Ν δὲ ᾽ ͵ὔ Α , 

ϑεῶν, ξυνιεὶς δὲ ἀνθρώπων, νόμων τε πέρι πολ- 
Ἀ δώ δϑν “ἤ εἰ αὶ δὼ ͵ ͵7 

λοὶ εἰδώς. σὺ δ᾽ ὁσὼ περ ἡμῶν σοφώτωτος, τοσότω 
͵7ὔ Ψ ἈΑᾺ ᾿ς 4 , ν᾿ 

σοζδωτέρω κωτηγορίω ἐπίσε ευρητώε. βέλεται γάρ 
᾿ , οὐδ ἡ , ΡῈ 

σε Δομετίαγος μετεχεῖν τῶν ἐγκλημώτων., ἐῷ 
" ͵ ΚΝ Ὁ -“ , ͵ὕ Η 
φλλερονς τε καὶ οἱ ξὺν αὐΉΝΡ Τα τ Φεύγεσι 

ν “δον , αν, ἀρ ϑο.ς ͵ ᾿ λς -" 
δ᾽, δ᾽ ὃς, ἐπὶ τῶ ; ἐπὶ τῇ μεγίσῃ» εφη. τῶν νῦν αἰ- 

τιῶν »'ὡς δοκεῖ τῷ διώξαντι. Φησὶ γορ ἀυτες. 
δι ετον χὰ τ νοι τς Ἄ ε 

τήν ὠρχν τὴν ἀυτξ πηδῶντας ἠρηκέναι» σὲ 
δὴ ̓  “ ν Υ δ ᾽ “ τῷ φ 
 ἐξορμήσει τὲς ἀν ϑῶς ἐς τωῦτω ; παΐδω οἷ- 

-“ Υ̓ « ε ΓΕ 
με τεμόντοω. μῶν, ἔζη; ὡς ὑπ᾽ ἐυνέχε 7 ἡ ἀρ- 

χὴῆκωτωλυϑείῃ; ξὶ τῶτο, ἔφη: συκοφεντέμεθα" 
Ν οι ς - ͵ -΄ῷἅν -» ΟΥ 

δ δδὺ δ᾽ ὡς παϊὸσ, ϑύσαις ὑπερ κὰν » ἣν τοῦ 

γεα, οἱ τῶν ἀὐενῶν ἘΠῚ προ δι εϑ δὲ τῇ 

ὁ ἢ ττῖεν ΙΝ τ Ῥμιοίορμος ἐμβέτηνς 

θατιγ Ῥδπιπαπαε νίάς {, πὰρ: 4. π: 9. [άφας, νειν ξπόπι. 

Βυΐας παρῖνς οὔεπάϊειτ, εὐϊόϊο Ρυδ]ιςάτο, 

γῸς ὑπ᾽ ἐυνέχα ὅς. 1 Αβο!!οαίαδ, σκώπτων ἴῃ νοςίβ 

τέμνειν » 446 Ργϑοςοίπε, ἀπ δίριιο [επί ᾿υἀΐε, ας ὃς (6- 

δαγὲ 7 νὲ Ὀχίᾶ ἱπίρι οἴαπιι , υοὰ «τί πίη. νὲ εχ ἔςᾳᾳ. ρε(- 

ἢπι ςοπίαι, ΑροΙ]οπῖο ἱπηρυειτάᾷν ἃ εχίξραγε, 4.86 πιᾶ- 

τεπὶ Ἐνοίμνδ Ποτατο Ροτεῖξ, ἀν. ἜΝ 

ᾷ α΄ ἀμπεχόνης οἀ ἴς. τι πῖοτς Ῥγιῃαρο- 

ἈΣΣΟΝ μος τε ἀπ ον τ τυγίαϑ ὃ. 
ὙΠ. ἄν 1: ᾿ 

9 λκάνς ] οὉ «ὐἤιπεπιίαπι αν ἘΠ θὸις τὰ νον" ἢ 
Το. 
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τὸ, ἔςφιν; ὑφ᾽ ὦ ὧν πϑὲ 

Τελεσίνε" ἥκϑον. 

δείς, ἕρμαιον' μομοναῤμθβννεξθηθῦ, 

λέγεις ψῃ πὸ τὸν οι δι » ὃς ἐπὶ γώννα 

ἐν ὑπάτοις ἤεξιν: ὃ ΤΩΣ μὲν ὅν, ἔφη ΛΩΒ, 

ξυγγένοιο δ᾽ ἂν ἀυτῷ τίγω τρόπον, αἱ γορ τυ- 

ἐν ὍΝ παντῶς; 

“ 
ΟὟ 

ὰ 

ἐφ μες ὑπόπ 

σάμενος μᾶλλον Μ᾿, “πὰ ἧς φιλόσοφε α ἢ 

τὸ ὡς ὕπωτος Κρ μή ἡ κινδυνευέτω,, εἶπεν, ὁ ὡ- 

γὴρ ̓ ἐμξ γε ἐγέκω ἱκανῶς γάρ ὑπερ ἠδ ηι μα 

φί ὡς Κινδυνέυει. ͵ , 

᾿ “ ρς Ψ 

.΄ Ψ 

“ 
τ ὶ ᾿ 

ὕ Ὁ ἹᾺ ͵ὔ “ 

Δ». εἰοῖνν μοι εἰπὲ. Δημήτρις, τί δοκῶ. δοι 

λέγων, ἢ τί ἰπράδιων ἐ ἐυ ϑήσεσϑωι τὸν ἐμαυτῇ 

φόξον᾽'; μὴ ἡ παίζων, ἔ ἐφη μηδὲ, ἃ μὴ ὴ δε τοὺς. Ἰῷ 

δεῖσθαι λέγων" εἰ γι. φοδερὸ ἡγξ ταῦτα; κἂν 

ὦχε ἀποδραὶς τὸν ὑπὲρ ἀυτῶν λόγον. σὺ ᾿ὰν 

ἐπέδρες; εἶ εἶπεν. εἰ περὶ ὧν ἐγὼ ἐκινδύγευες ; ἐκ 

ἂν. ἔφη» μὰ τὴν Αϑηνῶν᾽; εἴ τις ἐδίκαζε 4. τὸ δ᾽ 

ὥνευ δίκης, καὶ ὁ μήδ᾽ εἰ ὠπολογοίμην εἰκροωσός-. 

μένος. ἢ ἰκροωσάμενος μὲν, ὠποκτενῶν δὲ καὶ 

μὴ ΝΠ να λῶν ἔμοιγ᾽ ὃν ξυνεχώρησας, Ἐ- 

λέσϑαι ποτὲ ψυχρὸν ὅτὼ καὶ ἀνδραποδώ- 

δὴ ϑάνωτον᾽, ἐντὶ τῷ φιλοσοφίᾳ προσήκογ- 

χοὸς. φιλοσοφίᾳ δὲ οἶμαι προσήκει ᾿ ἣ . πό- 
»-»“ἪἮ ᾿ ω Ν Ω - 

λιν ἐλευθερδντω ἀποϑιἀνεῖν, ἢ γονεῦσι τοῖς 
“ Ν Ἂ Ἴ -Ὁ "- 7. 

ἑαυτῷ, καὶ παισὶ, καὶ ἀδελφοῖς, καὶ τῇ ἀλ.- 
᾿ ,ὕ 4 δύξω καὶ Ν᾽ Η 

λη ξυγγενείῳ ὠμυνόντω; ἥ ὑπὲρ Φίλων ὠγω- 

γιζόμενον » οἱ ξυγγενείως ὠἱρετώτεροι σοφοῖς ἀἰνγ- 
ΝΥ ΔΊΤῈ ,, ὃν » δ Ὰ 

δροσιν; καὶ ἢ οἱ ἡμπολημένοι ΕΖ, ἐρῶώτος “. τὸ δὲ 
5 Ψ Ὦ 

δ- ͵ 
᾿ ΟΝ " 

1τὸ ἔξω; ὑφ᾿ ὁ ὧν προσκ-: σε] πεπιρε ϑεὸν ἴε ἀϊσεδαι Ἀροϊ- 

Ἰοπίαβ», πια!άίαμς τα 15 ογο ΘΒ Άγιιγ. 864 ἡ “ηία,, νἱ 4, 
1ηῈ ἰπ΄ Δροΐϊορ. 24 Τ)οπητίαπμπι ἴΠ0, ΝΠ]. ς..7. ταν ὁπιηία 
Βᾶες δοσυίατ! οη5 σαρίτα ἀροϊορίᾷ ἀεξεηαϊ,, 

ΠῚ Τελερών 1] ἀε αιοὸ ἔαρ 110. 1Ν,.ς.38. Φ΄'ὃΠρ 

τ ἕρμαιον Ἴ γοχ Ρ]ατοπίςα 7) αἴλίπι ἐχρ] ςαῖα Β' ἰάδεο, 
[οἀ ταπιεη ἃ ρυϊογίδι9 Ἰητογργείθιις : Ἰοοῦ οὉ ΠΩ 1 
Ἰεξϊα.. 

13 ὑπόπτεροι] «μαῇ αἰαίαε ἨείνςΒ. ον κξφορ, κρὶ 

ὑπόπτεξος ὁ ταχὺς, 

14. ἐν οἵᾳ σὺ νῦν δἰ] 4μῖ (εἰ σοι ΡΕΪΙοίορίμις πε, φιοά 
εὐἴπιθη 14 δοῖδῖε. « 

ι6 ἱκανῶς γοὶφ] Ὥ εοάϊοες Μϑ8, ἀβδοίουπε Ὅπιπειν 

ΘΑΡΟΣΕΤΙ, ἊΣ ἔν δής. τὸν ἐμ. φόξιν ἢ ἑήδεπι μος, 
Ῥᾶυ]ο δπίς (ὁ: 9. 
“2 μηδὲ ἃ μὴ δέδιας ἢ Ρατεϊουΐαπη, μὴ ἰπίοται!, ἤπε τὰ ἐπίρι 
ΠΜ]]ς. Ὁπιηΐπο ἴσῃ {πι5. ἴῃ γυΐβατα Ἰφδπίοπε μηδὲ ἃ δίδιως, 
φοβσϑαι λέγων. Νοπιρε δορτς ἔστε Ὀεπιυίυς. ΑΡΟ]]οπίΐ, 
ἰοριιπι, ὅς ιιοά πιδίμμι ἤππυῖει, 4πεπὶ Βάθεγε πω ἔχε 

Υ9 1 τὸ ἃ 1, ΊΙ: τυ ττν τ, 

“τὰ » αἰὐοά Ππτ χαὶ δάοίοηῖ τό. Ηαὲὲ 
᾿δηἰπὶ οπιηΐα α Τ Εἰεπο δοςορί, νῖγο ὅς Π.}Π| ὅς 
εἰδὶ Ἐπ  Πατί. “" Ὀρρογῃπαπηι ἃς ἱπέχρο- 
ὅαταπι, ̓ π681Ὁ ἈΡΟΠΟηΐιΙ5 Ππυης ΤαἸεΠπαπὶ 
πιο ΠΙΆ ΠΊα5, “ῬιΝΙοίδριαμη Ἔπί πῇ Ἰητο]ΠΠσὶς. 
“αἰ Νεγοηὶς. ἀθιο ςοπίἰἤάτιπι σε ὃ Ηππς 

ν ΓΗ, ἀἷςο, γείροπαϊε αἰτοῦ. το ρᾶεξο αἵι- 
Ἰρίιπι ζοπιοπίτο ΡΟΠΠς ἢ Ιτγπης ἐηΐπὶ 

τυγάπηίάος νεϊοςἐΠΠιπο ἱπτροία 1 605, αυὶ 1π 
ἀἰσυίταις {ππε οι πἰειεῖ, οπιπο, (1 ςοηῦ τῇ- 
τἰοπεππ. 1π αἷβ πόσης, α] θάτιμτι ΓΟΓΆΠῚ.᾽ 
ἀμαγιπι τ πιοάο... Ῥοϊειηαπτυνους Τεϊείπαης 
ΔΙΓΕΠΊ, υΡυδ]ίςατο ἀοάσοιο τοάεῃϑ, «ιοά αάπετ- 
[ὰς πΊπος, ῬΑΙΟΙΌρΙΙος ᾿ ΓΟΠΊ δ δτιπι πυης 
εἰ, ἐχ ντῦς Θπλ σγάυῖ,, νοἴδης οχυΐαγο, ΡΌΤΙΙΙΣ 

Ἰᾶ τη ΗΠ] οἰδρμυς,, τα τπ γε ΠοΠ[ι]ατγῖς τοὶ 
ο. ΝΟΙΙΠῚ ν τ Ρατίσυήαπι Υἶγο ογθξία, 

Αροϊ]οπίῃς αἰοθαῖ, πιοὶ ςαιὰ) (τς ἐπἰπὶ ΟὉ 
Ἰρίαπι ῬΑΠΟ ΟΡ ΐαμη ἴδπι ρεγ ΟΠ ταττ, 

εἀ Πος ΠΉΠῚ ἀϊςας νε] πηι, ει 
[λεϊεῆς. ἀϊοςηῆια τἰδὶ τεῶς με Ἔγα εἰππογὶ 
τη60 ΥἹάεαν ὃ 81 10ζαγ: γείροπάϊε, ποί ποῖ. 
πεαᾷθ, 4146 ΠΟμ ΠΠ|65.,. εἰπιογε τα ἀϊχουῖς: 
μᾶπι ἢ {ἰπτεπάα πᾶες ρυζαγες., ΝΕ] (ογπηοη 65 
ἐς 115 Ευϊταταγιι5 εἴες. Τὰπὸ διτοπὶ ἔιρογεβ, 

ΘΠΟπἰιῖς ἀϊχιε, {1 ΠΠῚ}}1 πὰ ἐρὸ ἐδ σαι ἴῃ 
νεγβγοιο ἢ Νειαιαπι νοῸ ῬῈΓ 
1Π1Ὸ τείροπάϊε,, Π΄ τηοάο ἴμγε ααὶ 

δ, Εἰς διιζοπὶ ΠΕΠ]]πῚ 1π15.,. δὲ ἴα- 
ἄοχ, 4], κΔυαπι ἢ ἀΐςαπι, πο ἀμιάϊας, νεὶ 
ἁιάϊας αυίάεπι , οςοίάας ταπηέῃ πμ]Πις οἴϊαπη 
οΥΙπλ1πῖ9 οι, ΝΟ Ἰτα]ὰθ τ Πἱ νεηΐδηι ἔσςο- 
τίβ,τάτι [ΓἸρίφατη πλουτίζει νΌΙΪ 6 εσογίμη δε [δγ- 
ΠΝ ὙΡΓῸ ἐὰ απ86᾽ ̓ῬΒΙοίορια Πτάϊρπα. ΡΗϊ- 
Ἰοίοριἰὰ ἀυτα πὶ αἰ σῃδτῚ πιογίοίη ραῖο, ῇ νὰ} 
πριν ἐγτ ἸΔΊΕῚ ἰς 

Ἰρίατ᾽, συ πη ὑρ ̓Ἰάδοαιε ἦν 

ΩΡ» 

Σ ΡῈΓ Ἰμρομδη ΨΕΥῸ ϑΟΟΓΑ 
ᾷ ἃ Ἀεἰοβίποϑ δρια Ὀἱοβεέπεπι. 
οἰδία 44]. 1Ψ, ς, 17. ἢ, ὃν 

. ἢ ἴαχία [ερε5 πη ἔδόξηπι οτγάϊπε ἴη.-- 
ἃ εἶτα ξεγάζωγ. Ὑπῆι οπῖπι πἰ 1 ΠΡῚ ἰπ- 
πη άμπι, ὙΟῚ Πυ]]μπα δύτεπι ἴιι5 να] θᾶτ, 

Ὁτάπηὶ. μερί αῖμαι » ἴδι ὁρείππαπι ἱπ ἤιρᾷ εἶς», 

; ὝΒΝ ἤζοιε ποῖαῖδ {ἸργΔ 4 ς. 3. 
μένοι ἐξ ἔρωτος] εἀϊεῖ Ὀπιίεραπε καὶ, τ 

Μεπθρ, «ἀ Πϊορ: {,Ἀοττ, ΜΠ], 69. ἰερεπάμπι 
δ[ϊε ρυταδϑὲ ἢ ἠμπτολημένον ἐξ ἔρωτος, ψογῖερ τη ἀλε {[ μεῖς 
ἠἰῥἠαϊρῖς εγφο βεροάλ; νῖ τΆ! Ἐπὶ πεπιρε πιοσίειη, 488ε ΡΕΪΠο- 
(ορῆο Βιοτιοία. δ [ιδῖτε Ροδε ἀϊΐςας Π επιειγίιβ , ρεγίπας 
ἃς ΦΗΠῚ 4111 ῥγορτοΣ ΡΑΥΓΙΑΠῚ δζ ΔΙηςΟ5. πο για γι πιΔ 11 πὶ 

Δ[ὉΠὶ 

ΠΊΘΙΓΙ γ. φιίά (βαρ... 

εἰν, τοέϊε εἰ δον ποη, 

4 παῦε κο πὸ ον -«ὐὐὐασσσσ. οὐ νας, κατ: 

ΝΕΙ 

ιν 



γα ΠΑ ΡΝ ΒΟΙΝΈ 
δὐϊεπι ΟὉ σαι ΠἹ ῥραγτι ριΟ Δ ὈΙΙοπι ἔα 
ιοάαπι, ἀζάμιε τγΓάπη0 (ρεείεπη ργδέρεγε 
ΤΕ Βεπα κεῆαο, ταθϊτο οἵ στάυϊς., ἀπάτα ἢ 
ας, νέ ἀε Ἰχίοης [εύαηξ, {προγ γοῦὰ νοϊατο- 
τὰν ΠΙΒΙ πτῖβ. ΡετΘ τάτιοη Ἐδὶ οἄρυ ἀεξοηίο- 
τῖβ ροΠεύπη 1 Ἰῃ Βος Ἰρίο, ιοάπας νεπίγα. 
πθη αι δ ταιιετ5, (16 ἐπὶ πὶ θθπας ἐδηϊείείμίας 
τὰ τιΐδυῖβ ἡ 46 η1:}. ἴῃ θ0 ᾿τὸπι ἡποά ποῦ. 
ϑιιίαγας ΕαΠὲὸς τέεν ̓ ῆπας Πησίροτς, { αϊπηῖ- 

ςομίοῖιις εἴἴ5 ὙΠΠ15, ΑἸ τα ἄς τε πιϊ- 
ΘΙ οπι απ, [8 ροείτις, τὸ Πτὰ- 
ΠῚ, ἱπιρυιδοηθος αἰιάσγε, Νοπιρα 
Ἰάξιη ἐο ἰἀξαέξιπι, ταπῖοπ, νε ἔογαπε, 

γΥχ ς ρίο. Τε ἰιοαςἰυάϊεῖο ἢ ἢῆε: 
πὶ τὶ 

πεῖ- 

᾿ ᾿ Ὅσα ἢ αὐτόθι ΝΥ 
πδιϊηὴ ἡ Δύδη ϑ ὁ τας: αυϊά ἐνβήφριν 

Γ ΟΠ, ἃ αιοδαδγποῖτεπι Πιθεατ 
Ἀπίδλο Ππῆν ἨΟΆ ΠΙΒοΙΑΙΙ, 86 ογαῖ τα 
δι τοπροτδες ζεογὸ ἁάοηὶς Ια. 
τἶ οπὶπι οἰτπαύα δαοϊουη ἐπιροτῖο ἀἱ 
δὐξετε υἱδεβάταν, », φοτοτὰ γεγο ποη ἢ 

ἐπ τς ̓ 
νεἔθμίμῃ 

Ἰὐπῆν τας Ὁ ἐν 
ἀρδ εν ὩΣ 

ἂν «ιοὰ πρίων ἣν βηϊθμο, 
᾿δάϊπ, ἐο᾽ σἀΠι ῥ 
ξατ, ὅν Ῥτοὴοπίθη, ἃ 
“πρῶτον σοι συμφήσει εἴγοι ἐ εἶχα ἐέ 
δέομαί σα εἰς τ ἐλαπαν Ὁ 
το) ἢ ος ἸΟςῸ τῆλπι μγῳ ἡ: ῃ0, 
ροῆε, φιοὰ μαμ.- 5 ἀρουιοίς, παοτίτιιτιιϑ ΗΝ. 
14 ργδοῆες, θὲ γοέϊο οἰλαρρε ΜῈ ὁ βλάεαίίν» εκ ρρῖϊς 
115 ῬτΑοιοχτυπι ὅς ςςαβοπεπι ἐὐάθεμα μας ςοπ πἰ- 
οὧϑ5. {Ππ5, αἰιαΐ ες. ἸΑΡΟΠοπῖο Νουα, Αι, ὅζῚ 5,,τἂ- 
Ρίᾶπ5,, Ἡοτιπὶ πεπιρε οδείίοπι ἰητοπάδης. Ἀροίοη ἴπτπι 
Οἰταιο ας Τὸ οππϊτίαηιισ, ντ᾿ ργβθτοχαιπι, ἱρῇ. γε ρα ναὶ πιρν 
Ρ᾽Ἰοίαπι ΛΡΟΙοπίϊ ῥγαεθεγες., 4ιο ἴτε ἱπ ἐὺς ΄υοϑλις» 
εταΠα τὶ νἱἀθάτι, Ὁ Ἢ Ρϑυΐο ἀητὸ φὰρ.9. Ἡοραις εἴ 
δ," “ 

μ 

ΤΥΎΥΑΝΈΕΝΙΒΕΒ, 

καὶ περασ'χεῖν τῷ τυρδννα 

βαρύτερον, ἢ εἴτις, ἅσπερ 
τέωρος ἐπὶ τρυχβηνάμρήοτο. 

μαὶ ἄρξειν ἀυτὸ τὸ ἥκειν ἐντ' ον συ 

τῷ τῆς γνωμὴς ὑγιαίνοντι ἀμνῶς ἡ πιὰ χε 

᾿φὲ δι μὴ ἂν ϑαῤῥῆσοεῦ τὴν δεῦρο δὲν, ε τι ἤδκειο 

Δὸμίετιάνῷ δὲ ὁ δόξεις. οἰα χήραν: τινα ἰσχὺν 

ἔχων, ϑράσέως  ἐῤῥῶσιϑαι. τὸ γὰρ καλξντός " δὴ 
ἐ δέκα, ὡς Φασι. σὲδ᾽. ἀφῖχθαι πρὸς 

τὴν κρβθιν βδυδρομεύνα πῶ ὡς ἀρϑηδη" »γϑν τῇ 

κατηγορίᾳ δώσεν ΟΝ γὰρ ἂν κρήβῳ 

γοιο; καὶ ὃ λό γὸς ὃ περὶ τῷ παιδὸς " ἰσχύσει. 

καὶ ὅρω μὴ τὰ περὶ μοιρῶν ; καὶ ἐνάγνης, ὑπὲρ 

ὧν ἐν τωγίω διειλέχθαι " σέ Φάδιν., ἐπὶ σὲ ἥκῇ, 

ἥν βελομένης τὶ τῆς εἰριδρμέγης ἀτοπὸν, σύδ᾽ 

ἠναγκασμένος χωρῆς ἐπ᾿ αὐτό, ἐκ εἰδὼς ὡς σο. 

. ὀααβ ἐξὶ τὸ Φυλότηεσθαι. " εἰ δὲ »" ἐκλέ- 

ρων τῶν ἐπὶ πονῶν μόν πὸ τερον, καὶ 

ὅτι μὴ ) ἀνελεύϑερος ὃ ἐγὼ πρὸς ϑανωτον", ἀλλ᾽ 

εἶχέ τι ῥὰφώνης ἐκεῖνα. Ἰέρωνα γὰρ ἢ κιϑϑρὰ 

τ ἀρ προσζδύρε βασιλείω σχήματος ἐδόνγχει 

ἐκκρέειν ἐμ) 9) ὥλχω ἐκ δὸς ἥριμοτῆεν. ἢ ἥ. 

γε γάρ τινὰς πολλάκις δὶ οἰὐτὴν ὈΡΈΟΜΜΕ ἣ 

καὶ ὧν τῶν φόνων. ἐμὲ ἠὲ ἐκ ὠπέκτει- 

γε; καί τοι τὸ ξὶ ἔῷος ἐπ᾿ ἐμαυτὸν ἕλκενδα δ, διὰ 

Μῇ 
οι δε» 

εκ ν᾿ . Ὁ 

παρέχον μι σοφῷ ξγξῶς εἴα ι πιε οἠππία ἩΠμῆς ἽΝεωρο 
σοφία Ὁ Ῥτο οπιηὶ γίνετε, ὃς Βὶς Ρτο, ταβίεῖα Ἱ 1ῃ [ρεοὶς Πίπιΐ- 
τὴτ) βφαΐδοπι σοφῶς Βετῖὶ ἀϊοϊπεδν σπιηϊα,, 488 τεξὶς αἴ- 
τις ὁγαΐπε, μηῖ. Νιῃ πιλ]ῖς πος (δηῆι αςοίρεγε,, ντ ἢτὶ 
"᾿ σεοαίοηεπι Ρταρβέτο ἃ ὅπ ΠΡῚ ἵρα φαϊιάο ὃς ῥτὰξ 

ὁ ἐμπῖπε, γιά τ:4υἱ ρρ τοῖς πιοσί ἐπεὶ ῥγας- 
"μὴν 5 ἱπποςεητος ρεγαθηαί, ἢ 

δα δι γτατιοὶ. οὐ τ ΒΔ ἐπὶ σύδ᾽, 
δὰ », τὸ ἥκειν. ἐνταῦθα “πο ὁγάτ π᾿ εἀ 15) Τοτρῃ ὠντὸ 
μας ἦτ. [ξηπι ἰὔδεῦτε.. 
ἣν παι τὸ μὴ ἄν ϑαϊῥῆσα!] τϑρεξεπάιπι ὠπὸ ̓ : κοινῷ οἔει 

ἄξξεν ὠγῶνος οἷμιαα. 
γε τὸ γξκαλξντος 1 ΒΑΕ Προ νὰ] ἔργόνγνε! υὐυτῷ ἐγέο 

ΝΕ] τα] ἈΠ σα » δε τοῖα ογαξῖο δὶ τὸ γώφζ Διίος 
γὼ6) καλξντὺς, μὲν ἀυτῷ ἐγίνετο. 
κἰκηκούτα πῷ οἷς κριϑήσῃ ἢ νἱάς ἔρια ξᾶρ: τὸ, ἰηϊξ, 

Ἢ πετῖς ΚΧΘΠΝ 1π- 

Ὁ ἐνώγνκ ---τ εὐφρην; 7 ὥρτα ς, 8. ΕΠ, 
Ἰς μὴ ἡ ὠνὲλ τῇ ἐγὼ πρ- 3... 1 νι, ΚΙ ἵν. ζ; 41. τοὶ 

Ι ἐύτης, εἰτθατα κεδεται» εϑαις γμίᾳ Νοτγσηὶ ΓΝ 

ον ἀϊςίτατ Β. 6. δαρείενε ἰἌπιᾶπι πιεπτεπὶ ὅζ᾽ ϑγαιίτατεπι ἐπι. 
Ρετίο ἀϊρπαπι: ἀποά δεπιὶς σχήματος ἱπ νεγῆοης Ν υ ἐπ καδὶς» 
τοργαείεπτατγε ποπ ἴοι ὃ 

6 ἕλκοντα 1 ὕεπε ἔξ, διαδοῖε 
πιάτα. ῥέωμαι ιν... 0 1 
[ἐππι τ φιαήρριεῖς ία 
πϑΐδὶ ἱπ᾿ ἐὰ Πγιιόξαγα 
Οπλἰττὶ πιϑ πὶ. 866 
ἕλκων Νογοηὶβ οἰ αὶ 
ποςᾶγας. ἐς μῖως 
»οὐ ἀἰοιπευ ΝῊ τὸ ' : 

οο τὰ 

ν᾿ 



“ 

τε, 

΄ 

ψὠ; εἰσϑωνταωί πω τὸ. ἘΠῚ “ἐγ φανερῷ ζῇ γ, 

ὑχοο, 5 εἰ " μή σοι ἐρυῆς ἐδὲ τ δὴν (αν ἐγ 

ὃ ὉΥ͂ΝΝ οἰεγεῖη {εγπηοπίριις, {πος ἴῃ Βαϊπεοτεςῖ-. 
ο τα. Οὐ διεοπι, σαν Ράγοεγε τη], ἕπτ 2. 

εο τεπιρογς ςΑΠΘ ΠΕ 1Ρί! τὰς ὑτάδειδνο: 
(βοκοάοτοες. ὠπᾷ νεἰρίς ριζαθας, ἐστε- 
8: τὰ πὶ : ᾿ἾΝυῆς αὐτδῃι αἱ πιο-: 

ΓΔ Ὲ ε ὑλθϑς δ6ΠῈ ΘΠ ΠῈ. 
ΜΙ ΟΠΊΠΪ9 76- 

μ: » ἢ οὐ! τὸ »(ὡς ᾧπτο, 

δμρένων) ὸ τίνι εν. 

ὅτ᾽ ἂν ἴδεν ὑ δμμήπαμι εῆυσ μ᾿ ν. “ὠνκοοϑια ορβρ μμλραΝ 

εεὐταιάνεν ΜΙΝ σνλονεῦνλαν. ὰ υάδας, Μαπα οὕαπι ιτοταπι δαπιρᾶζατο 
κ; βυμὺ ϑέλχει, καὶ τῶ μὴ πρβεμυιδνμίσυκριεῖυς ὦ ἃ ὈεΙ]ς ομμπὰ τουσᾶτα,. Ηἰς βιζει 
τόν. ἑτοσὶ δὲ, 'καί, τοι οι μυσικὴν ἀγανίαν κατα Γ(Εγία Εἰς 1ΠΠῚ 

φησονεριρένε ἐνταῦθα, καὶ ὧν δημοσίῳ τὸς 

γικᾶντας » ἐσινιᾷς, καὶ ἀπέεονν, ἀυτῶν .. ὕ- 
φσωτά, ᾧασι; μεσικὴν οἰγωνίαν θρξήσουται το 

καὶ ὥσαντας. βθλευτέω δὼ ἵΚρεὶ καὶ. ὅπερ 

τῶν εἰγδρῶν "ς προσωπολεῖς γάρ πὲ κὠκείνες, 
ἈΝ ξ Ν ͵ ἊΝ ὦ λ “δ Ν ͵΄ ς ἢ ἢ ϑρασὺς δόξας, ἢ εἰπων » ὦ μὴ πείσεις, ἡ σω-, 
τηρίω δὲ σοι παρὸ πόδα. τῶν γοὶρ γεῶν τώτων . 

ΟΕ ᾿ς « ϑ, " Ἂ πολ λαὶ δ᾽, ὡς ἑρῶς, εἰσιν » ὡς μὲν ες Αἰδυήν ἐφή- 

σεσιν"» ὡἰἱ δ᾽ ἐς Αἰγυπῆον.. αἵ δ᾽ ἐς. Φοινίκην καὶ 

͵ Ὁ" ᾿ “ ΔΝ Ἐπ ͵ 
Ἢ συ Σὼ ἃ ῳἹ ὃ ὑπερδ Σ Κύπρον » αἱ δ᾽ ἐυΘθὺ Σαρδῶς, ἐρ Σαρδώ } τἰμεβμηῖ να ΟΝ 

5» - ν ϑν, Ὁ 
μιᾶς ἐπιδάντι σοὶ κομίζεσθαι κράτιςον, ἐς 0.τι τ υτρον τὰ 

αν δι δι , ε ει (δι “ 

δεῖ τῶν ἐθνῶν τέτων. αἱ γωρ νὼ Ἐς ἥΤ]ον 

' χαλεπαὶ τοῖς ΦΉΜΗ τῶν εἰνδδῶν, ἢ ἤν ἐπαινξν- 

ἐν ἀνε 

Ἡ γον) δὲ ὁ Δάμις τῶν τῷ ἸΑΡΜΗΤΡΕ λόγων, 

ἐλλὰ δυ γ6. ἐφ: ὩΣ δῷ ρον 5 γένοιο 

ἂν ἀγαϑέν. τι τότῳ μέγα. ἐμὲ γορ' Τρακρὸς 

λό τς, εἰ ἐ ξυμξελέυοιμι. ἀυτῷ ΜΙ Ὶ κυξις ν᾽ ἐς ὁ εν 

᾿ϑὰ ξίφη » “μὴδ' οναῥολῶν πρὸς τυραννίδα, ἢ ἧς 

ὶ χαλεπωτέρα ἐνομίσϑη. τῆς γἕν ὁδξ ΠΣ ἐγ- 

γά ᾿ 
᾿γνῶσκιν. ἕπομαι. ἐν χανταῦ τῷ β ϑδέιν ἡ ἢ ἑαυ- 

ἔρβθδε ποῖ πλέων ἢ ἐφ᾽
 ὅ, Ψ 

τιν καταγέλ ος ἐγὼ τῷ πλϑξ». Σικελικοὺ 

μὲν πελάγη καὶ τυῤώνὼς, 
Δ 

ὡκ εἰδὼς, ὑπὲρ. ὅτε. κῶς εἰ εἰ μὲν ἐκ προῤῥήσεως 

τῷ τις" εἰ δὲ 

κόλπι ὁ αγαμετρῶν, 

," “Δ. 
ἊΡ ὁπ 

ἐκινδύνευον, εἶχον ἃ .Σ 
γεν, ὡς 

Απολλώνιος ἴω ὡς ϑαν ἰδ ὦ 

ἔν. 
ὑὴῳ 

᾿ πἠδητη δ Οὐξιυλς 
ἸπΜ488, Πδὶ οδίεγι. 

«ἡ ἜΟΝΑ ἱ 
δε ΣΟΊ. 1 ἐμδ γ Ὥς Μϑ5, ποῆπη; εὐϊεῖ ἐμ δὲν, 

2 κυδιρᾷῷν 1 νἱάς ἐς Πᾶς γοὺς ᾧ, δ [10.1} σᾶρ. 29. 
3. ἕπομαι μὲν γὰρ] μὲναρῃοίουπι, Οπιηες ΝΜῖ58,ποεί εχα 

ϑαλε Ὑατὶο].. ογρ ὑναννν τὰ πιοχ παρ δὲ. 
«ον 

ἐν ἘΠῚ. 



ἂς 

ΤΥ]. ς.1.14. 

τοπι. ΤΠ οΑπΊ δυιξεπα. ῬΩ γἱη ται. ΝΟ 
ΠΉΪΓΙΙΠῚ ΘρῸ {{ ποις ΠῚ Ορρεῖαπ), ποῇ ππᾶ- 
8:παπι ἰπ πη ἰφέξιιγαπη βοίει ρ ΠΟ Ορ εἶ. διπὶ 
πορηάηκαμο φαϊ αι απ πα τῖς ἀγπλῖσοτο Ππιῖ- 

15, συ ργουμηι ἴῃ εο ςοη[ [τᾶς οπιης, ααοά 
τδητιπν Υ ἴξαμαγ. δὶ {πεῖς δαζεπὶ 48] 
ἤπης οκείάλε, ( γε ἔππε ἐγγαπηῖςα ἱπιρετία (τὶς 
εχρεάϊια 84 ςοπῇιταοπάα αἰϊα, 4116 ΒΟ]]ο 46.) 

ἀγορΠαοιπ}. ντὶ 1 νἱάσταις, ἀρ ῬΠΙο ΟΡ ία 
; ἡ  τιώμε μια υγς αν: θα, ἡμὴ. πιομρέιαῖι 

᾿Ιυβοιίο ἴτας 806 
Ῥίὸ Ἄσμονν εἰ 

ςοηρΈΠΙῖο 
αἰτιάϊπο ἀυϑε δὲ 
.Ἐ|, δογαπΠΊ σαυία, 
“μοῖτ, γΕ]1 Ἰρεϊοὶ 
ἰξοιής, ἐαπῚ ταπὶ 

4 φιλοσοφίας ἢ [ ἐναλώδαδο ἐᾷ ἀμᾶνει αγεῖοὶ 
Ἑάϊτ Βαθεης ἀφδ οὗ ταις Βος τεῦς. 8 

τ μυ ἣν τὰ Ἐν 

5 ἀνθρώπων γῆς Μβ88. Μαϊε υὐἱὼ βλελλοοκβι 
ἐὐτ οὐχνὺ τὸν γὼ) ἀν 

6 Ανντοι καϑ᾽ μι χὰ Μέλιτοι] ποι ΡΑΙο ΟΡ ίας ὃς 

.] 

σϑαι τὸ μα ΤΣ ΤΙΝ 

γενναίῳ λῷ; 

δὲ ἔσωι τις ὃς ἐπ 
φαννίδερ, τὰ μὲν ψυνα λον. ἃ δὲ 
πάτον μὲν οἱ μωι κατὰ φιλοσοφίας ὁ ἑξήξει ἅ,. 

'λείσης περὶ τῷ 5 ἤριςα ἀνθρώπων  φιλοσοφήσαν- 

τιν πολλοὶ δὲ Αγυτοι καθ᾿ ἡμῶν, καὶ Μέλιτοιξ, 
γραφαὶ δ᾽, αἱ μὲν ἔνϑεν, αἱ δὲ ἐκεῖϑεν, ἐπὶ τὲς 
᾿Απολλωνίῳ ξυγγενομένες" ἐς ὃ μέν τις ἐγέλα. 

σε καϑαπτομένε τῆς τυραννίδος, ὅδ᾽ ἐπέῤῥωσε 
λέγοντα, δ᾽ ἐνέδωκε λέξαι τί, ὅδ᾽ ἀπῆλϑε ξὺν 
ἐπαίνῳ, ὧν ἤκεσεν. ἐγὼ δ᾽ ποϑνήσκοιν μὲν ὑπὲρ 
φιλοσοφίας ἕτω φημὶ δεῖν, ὡς ὑπὲρ δρῦν: καὶ 
τειχῶν, καὶ τώφων. ὑπὲρ σωτηρίας γὰρ τῶν 

τοιῶνδε πολλοὶ καὶ ὀνουμως οἱ ἄνδρες ἀποϑανεῖν 
ἠσπάσαντο. ὡς δὲ ὠπολέσιϑαι φιλοσοφίαν μή. 

εἶστε ἐγὼ ἐποϑάνοιμι, μήτε ὃς τις ἐκείνης τε καὶ 

᾿Απολλωνίς ἐ ἡ ἀλες. 
Ὁ Ἄ 

Ε γ᾿ με; ταῦτω ὃ Απολλώνιος., Δ Δ μὲν ̓ ὑπὲρ 

τῶν Φαρόντοι ἀιλαβῶρ διελεγμέ ἐνῳ » ξυγγνώμην, 
ἔφη ν προσήκει ἔχειν. μμσήνε, γεὶρ ὧν, καὶ Μή- ὶ 

οδοις πρσομίσαροῇ τες τυραννίδας Τροσκυνῶσιν, 
οἐδὲν ὑπὲρ ἐλουδμίᾳ ἐνθυμεῖται μέχω. σὺ δ᾽ 

ἐκ οἱδ᾽ ὅτι πθβ φιλοσοφίαν ὠπολογήσῃ, φέξες 

ὑποτιθεὶς, ὧν, εἴτι καὶ ἀληθὲς ἐφαίνετο, ἐπά- 

γεῖν ἐχρῆν μῶλλον,, ̓  Ἤξῷ μαριτάναι τῷ φοδεῖ- 

γεν εἰκὸς ἥν δεδιότα, ". 

ὠὴρ Ἵ ὠτοθνισκίτιν μὲν ὑπὲρ ὧν εἷ- 

ϑάνοι δ᾽ ἃ ὅν ὑπὲρ τέτων, καὶ μὴ 
ᾧῳ ᾿ ὲ , ὃ μὲν 7 ἐσ ἐλωϑερίας ὠποϑγή- 

ἊΝ ν» ἸΥΆμΑν προτέτακται. τὸδὺυ ἡδις δον ὦ 
ΓᾺῚ ΠΣ Ὁ 

“ας ἢ φίλων" ἢ ἡ παιδικῶν, φύσις μὲν δε. ὃε- 

'λᾷ αἱ δὲ ὦ ἅπαντας ἀνθεώπες φύσις, καὶ νόμος" 
πα μν ἼΣ ἑκόγτας ᾽ γόμος δὲ ἃ γτῶς. σο- 

δὲ Ῥ μωιξτερδνῳ τελευτῶν ὑπὲρ ὦ ὧν ἐπετήδευ-. 

. ἃ γὰρ μὴ νόμε, ἐπιτάξαντος. » μηδὲ φύ. 

᾿ΑΜΘΗ Μελευίδων : ὑπὲρ τέτων» εἰ καταλύοι τις 

“εἰυτα , ἴτω μὲν τὸς ἐπὶ τὸν σοφὸν, ἴτω δὲ ὌΝ 

: μὰ εἰντοὶ, ὑπὸ ῥώμης τε καὶ ̓ϑρί 



701 ΟΕ νι ει νΦτὰ 
κυς» εἰς νυκήσει ἀυτὸν ἀδὲν τότων, δὲ ἐς ὁτιῶν σε- 

οιελῷ ψεῦδος, κωϑέξει δὲ ὁπόσα οἷδε, μεῖον 
βδὲν, ἢ ἃ ἐμυήϑη᾽, ἐγρῳ δὲ γιγνώσκω μὲν πλεῖ- 
ξὰ ἀνθρώπων, ἅτε εἰδὼς πάντα᾽, οἶδα δὲ ὧν 

εἵἴδω. το μὲν σπεδωίοις, τώ δὲ σοφοῖς", τὼ δὲ 
ἐμαυτῷ, τὸ δὲ Θεοῖς" τυράννοις δὲ ἐδὲν᾽ . ὡς 

δὲ ἐχ ὑπὲρ ἀνοήτων ἥκω “, σκοπεῖν ἔξεςιν. ἐγὼ 
γοὶρ λέγω ; περὶ μὲν τῷ ἐμαυϑξ σώματι κινδὺ-: 

νένω εδὲν, ἐδ ἀποϑώνοιμι ὑπ τῆς τυρωννίδος, 

δ᾽ εἰ ἀυτὸς βελοΐμην. ξυνίημι δὲ κινδυνεύων 

περὶ τοὺς ἐνδρώσιν Τ᾿ ὧν εἴτε εἰρχήν; εἴτε προσιϑής-. 

κην ποιεϊταί με ὃ τύραγνος,, εἰμὴ πᾶν ὁ. τι βέ- 

λεταιἷἣ, εἰδὲ πρβδίδων σφᾶς, ἣ βραδύνων ἢ βλα.- 

κέυων πρὸς τὴν ἰτίων,, τίς ἂν τοῖς σπεδωίοις ἴ-. 

δόξα; τίς δ᾽ ἐκ ἂν. ὠπέκτεινέ με εἰκότως , ὡς 

παίζοντω ἐς ἄνδρας, οἷς, ἃ πωρὰ τῶν Θεῶν ἥτεν, 

εἰνετέθη “5 ὅτι δ ἐκ ἦν μοι διωφυχεῖν τὸ καὶ μὴ 

σπζοδότης δόξαι, δηλῶσωι βόλομωι. τυραννίδων 

ἤθη διτηὼ, αἱ μὲν γοὶρ εἰκρίτες ὠποκτείνεσιν » οἱ 

δὲ ὑπαχθῶτας δικαφηρίοις. ἐοίκασι, δ᾽ αἱ μὲν 

τοῖς ϑερμοῖς τε κωὶ ἑτοίμοις τῶν ϑηρίων., οἱ δὲ 

τοὺς μωλκωτέροις τε καὶ ληϑεργοις. ὡς μὲν 

δὴ χολεπὼ ὥμῷῴω,, δῆλον πᾶσι, παράδειγμα 

ποιξ μένοις τῆς μὲν ἑρμώσης καὶ ὠκρίτις Νέρωνα; 

τῆς δὲ ὑποκοαϑημένης Τιδεριον. εἰπώλλυσων γαρ; 

ὃ μὲν ἐδ᾽ οἰηϑέντας. δὸ᾽ ἐκ πολλξ δείσαντας. ἐ- 

γὼ δ᾽ ἥγϑμαι χαλεπωτέρας τὰς δικοίζειν προς-- 

ποιξμιένεις . καὶ ψηφίζεσϑαί τι; ὡς ἐκ τῶν γό- 

μῶν: πρώτ]εσι μὲν γοὶρ κατ᾽ ἀυπὲς ἐδὲν » ψη- 

φίζονται δ᾽ ἅπερ οἱ μηδὲν κρίναντες » ὄνομω τῷ 

μινπ τ, 
Ῥότογίε ΠΠ].. ἡρῆῃς ἰπ Δ] πο] ππεπάαεὶ- 
ἘΠῚ ῬύάθσΘρο 1δ|6. ἄγαμος {8 φιλο ςορπουίς 
ΠΟΙ ΤΊ Πτ5 ἐδγιαθὶς ἀΠ]Π ρθη γ. αυδιη πᾶς ἴπ 
τη ΠΟΥ 5 Τρ! ςοπογοάϊια ἢπτ, ἘσῸ διῖοπι. 
Ρίαγα αιληη σαζεγ Ποπιίπος ποι 5. νὰ αὶ [ἰ- 
ΔΠῚ ΟΥΠΠΙᾶ : 4186 [ζῖο διε. ραγείπ ομὶ5 
ΙΓ (ζἷο, Ῥαγεπη ΡΠ ΌρΗΪΝ, ραγείπι πηΐ- 
δ ἸΡΙ͂ πραγεπι ομαπὶ ΤΠ 5 ἱπιτποτια!διις : 
ΤΥΓΑΠΉΙΣ ΨΕΓῸ ΠΗ], Οὐιοά αὐτεπὶ μὰς Π0]1- 
0 ποη γεπετίπι σοη[ ΠΟ, ἔβοι!ς Πἰσει απὶπιαά- 
πεγτεγο, ῖςΟ οπίπι. ΠἸΠ1] ρογίςι ςογροτὶ 
τῆΈΟ οἵῆς πηοιπεπάτιπι, ἤος ἐγγαπηὶ νἱ ἰηιονῆςοὶ 
ΡοΠπΊ., οὐαπῃ Π᾿ μος ἰρίδ νε!πι, Οοπιτα ἱπ- 
ΤΟΙ Ὸ 5, ΠΘ νἱγοβ ΠΟ ρογάδπι ροτίςαϊαπη εἰς 
48, ἀπογιπῃ ἔπιε πιὸ ἀπςεπη ἤμπς [ξαζογεπι 
Γερογίς τγγαππις, ααϊςααία ἰρίδ γοϊαοτῖς ε- 
τον δ1π αὐζοπὶ ργόσίαοτο δος, ὅς ππο- 
τὰ5 Ὠεξξοηάο,, δξ ἱρῃπαιπιπι της ἰη Πᾶς ται. 
Βενηάο,, Π.Α]15 φιαθίο θοηὶς οπηηΐδιις νἱάς- 
δον ὃ δυῖ αι ποη ἰυς τὴς Ἰητεγῆςίει, αι 
ῬΓΟΓΘΓΙΘ ΘρΘΥΙΠῚ ΓὩΠῚ γα... ψαίδιι8, 86 ἃ 
ἃ [115 ρειίογαπι, ἠςιπαηάήσία πιθγαης ὃ Ουοά 
πΟῊ ᾿ς εγῖς διιζοπῃ ΠΜ Πὶ ργοάϊτοτίς [αἹτου] αμὶ- 
ταΓΟ ΠΟΙΆΠῚ, ἰδ ΠῈ ῬΟΥΓῸ οἤεηάαπη. Τυγϑηηΐ- 
ἄππιὶ ἱπάο]ο5 σαπηῖπα, 8]145 οηΐπι τοῖς ἱπάϊεϊα 
(λυ πηοττῖς ἱπξογιιης Πιρρ!ἰςίιπν, αἰϊαθ ἰπά!- 
«ἷο δῆτξα {δἰ οζξῖ5, Ἐδγιιπὴ διῖγοπι {186 40}- 
ἀδπη ργαθἐεγυϊ ἀἰς ργοιηρείίγας ἤπιος δεϊαϊς 
ἐχίπιης, {Ππ6 γογο ππο!ουίθιις., ἃς πιαρὶς 
Ἰρῃδυῖ5, ΨιΓαπΊαας - σοπις πιο εἰ ΠΠπημπι 
οΠδ,, οπηπίθιις ρᾶζοῦ, Ἐχοπιρίιπι Πὰν ργορο- 
ποπείδιις νἱοἰσηταθ ὅς ἰπγὶς ρηδειοχίιπη περ] ]- 
δ ΠΕ15 ἴῃ ΝΕΙΌπΟ [Ἐγὐγαπηίαϊς, } αἰτεγίιις αιγα πη, 
τοπηϊας πιαρί5, ἰη ΤΊ οτίο, Τητογίσσεγς θηΐπι, 
11|6 φυϊάσπηοοβ, αυΐ ΠΙΠῚ] το πποτιςθδηΐ: Ηἰς 
ἀπζεπι 05 ΠαΟας, 611] ἰδ τιάμη 1ἃ εἰπιαε- 
Γαηΐ. ἘΡῸ ταπλεπ ἀδίοπογεβ 1Π|4ς οι Πίπιο, 
4146 ΓΝ ΓΠΠΠΙΓ Ῥγδοίοχίπ., ὅς (ξηζοπιίαε 

ἴαχία Ιερὲς ργοπμηοϊαταθ: ϑεοιπάμην οα5 εηἰ 181} σα! ςτι Τασίπης., (δ {δπεοητίατη ἔδγιπὶ 
Ρειππάς αἴσιο 1... 4] Πμ]ἰαπα ἱά!οἰογιηι ἔογπιαπη ΟὈΙογπδης, ἔρεςῖεπΊ τα ΠῚ εἰ. αιοά αἴξε- 

2 ἢ ὼ ἐμυήϑη 1 δὰ ἔλοτα {γπιδοἷα, ἴπ Ε]ειΠπΙς ἠλοτὶς ἰηϊ- 
Ἰϊαπάϊς οοπογεάῖια, ρατίτεν ἃς Ὁουϊ5 Πιδιεξὶα ἀγοδθᾶ » το- 
Τρίοϊ ρυτον γιας Αἰ] ηεἰηπις ὅς Δηΐ πιο ὅζ ἀγοα οὐπῆο ἐϊε- 
θαῦτασ, Οδζδγιπι τε ἤιης ἀϊίπέϊα ΡΟ]! οηϊο Εἰς ἴῃ ἴὰ- 
Ῥίεπτε ρφοπιϊπεπάατα : αοα πι]14 τγτᾶηπὶ νἱ5 νιῖδε 1Πῆϊ|- 
τατπὶ ἸΡΩ͂ ἐχουτετε Ροή τ, φιοά αν εἰι5 τειίπεπα! φαυα 
1ΐθεητεγ πποτίδτιγ: ἡ ΡΟΙ͂ΓΟ πιεῖ ἃ 60 δὰ πιθπεῖεῃ- 
ὅττι ποῃ Δαΐσατηγ : υσάαιιε τεστο τὰ ΠΊεΠ ἀύσαηα ΠΟΙ» 
Ῥτοάαι: νὲ π|}}} πιετπεηάππι πιης. εἴε Νεγαδε ) Κυβῆπο 
ὅζ Οτῆτο οἤεπάας, αυΐδιις Ρογίσι!πι ογεᾶγα ἈΡΟΙ]οπιὶ δά 
Ἰοπηίδηὶ ἴτας Π Θπηδίσι5. Οἱ εσεγατ. 

3 τε εἰδως πάντει 1 ΠπΉΠ 4 {αρτα πρὶ τεῖος ΑΡΟΙ]οηξο- 
11}.1. ς, 19. ἃς ΙΔτοῦδε [10. 1Π, ̓ς, 18 . 

4 τὰ μὲν σπεδιαίοις » τοῦ δὲ σοφοῖς  πεπιρε 11] αἰβιπᾶι. 
σοφοὶ [ο1]Ίσες αι Δ[185 διρεμόνιοι χρὴ ϑεῖοι Β.. ε-. 6.1 Ῥεῖ νἱτ- 
ταῖες καϑαρτικοὶς ἃς ϑεωρητικοὶς 84 νἰταπι ἀἰμ! ΠΑ ΠΥ πιαρῖς 
ἔπεγα ργουείει, φιΐδιι5 (Ὡ ] ἐπηῖον στααιι5. ξογμπΊ, 411 Ρὲγ γἱγ- 
τες τῃουγρίοδο γοἀεθαπειν ϑεῶν πατέρες ντ “ρολορίμε πο- 
ἤϊε, Ἰῴγοῤας, Εγεφάρογας, Ῥγοείμς δὲ αἰ, σπαδαῖοι γεγο 
41 ἴῃ Ἰηβπιο νἴγτυτπι ρσταάι., 145 Ελῤῆοας ἀἰσεθπι ὅς 
Ῥοϊδεῖοας, Βαδτεθδης, ν. ἸἈπι  ομμπι 46 ταν Π ετῖϊ5 Αεργράοτ, 

5 τυρώννοις δὲ ἐδὲν] 1. ς, Ὑγταπηϊδ ΠΙΒ1] αἴσαπι, σὙτοιη- 
48 πηΐηΐθ τεγγοδης ὅς τογβιθητῖβ. 

ὁ ἐχ' ὑπὲρ οὠνοήτων ἤκω Ἵ πεπτρε ὠνόητον Ἧς Ἱπρτίπιίς νῖ- 
ἀεθλτιτ, ιιοα φοτῖας πιοχεῖ (8. ν]ιγο οἴεγτες, 4ιαπὶ εἰΐτᾶ.. 
τα ἔλεε, ἢ νείϊει, ροῦϊει. 1ὰ ἰρίταγ πιῆς σεπιοιεὶ ἀγρὰ- 
ΤΠΘΠΓΙΠῚ. ἴῃ ᾿ 

7 ξυνίημε δὲ κινδυνεύων π, τοῖς εἰνδρ. 1 ἐχρίοῆς Τ)επιειτῖΣ 
ΔΓΡΌΠΙΘΠτὶβ γ 14Π| τάτοΠεπὶ Δῆετι ΑΡΟ]]Οηΐμ5, ηα ςοηβε. 
πιᾶτιιϑ [εἰς Τοπιτίαπο ἤβας, ΝΕΠΊρα . ἢ οἰαηοιΐαπι εἤῆι- 
δἰαῖγ πες [ρΊ οἴοπεπι ἀξ Νοπια, Ἀὐπβῆπο, Οτῇῆτο ὅτε. ἀϊουτῖ- 
1) Θ4Π|) ΠΙΑΡῚ5 Δι: 6ὙΆΠῚ., ὙΥΓΆΏΠΟ πρόφασιν (ἀἀτίταπι {πρΡ]1-- 
οἰοτιπι» 41ι|2ς {ΠΠ|5 ῥαγάδας, ςοπ, ἰξημεῃτία. 

8. ἐμὴ πᾶν ὅτι βῴλετοι ] [ἐπιἤιπι εΠὉ ριτο : φιήςηυϊά νο-. 
Ἱμεγῖς ᾿ οπιϊτίαπες 1ἃ 7Ὲ ξιτυτιπι εξ; ἢ, τ, Π]Π0 δἰΐασῃ., 
ςοπηϊδεαπι ἈΓρι πη, δχ [010 ΙΒ  γῖο εἰπις συϊα ας. οτῖ- 

᾿πεῖπῖς τεῖπι ΥἸΓάσιιπι {1 Βιρίατ, γε] εἰ {ες ποη πῆξαι: δίς 
ἴτὰ ἀδτιγιι πὶ ΟσΟςΑΠΟΠΕΠῚ προφάσει ἀἀιιενΠ!5 ΘΓ Δ ΠῚ, ἃς τε.- 
Ἰχιιο5. 4ΠΊΪΟΟ5 ΠΙῸΒ » [Δ ΠΟ Ί3ΠῚ ΠΟΠΊρΙΪσος ἔτος, ὅς πιοττίς 
Ῥτοῖπάς {ρρ] τοῖο Πιδιϊσεπάοσβ. (υῖδιις ἱπιρίηρεπάα ετῖ- 
τηῖϊηᾷ πΠἤξης ἴε ΤΟ οπητίαπο; ὅς σϑυδπι ας εη5» ορείπιε ἀϊ-- 
Ἱπογε ναϊ φαΐ. 

9 ἀνετίϑη νετὰ Ἠᾶυς ἀιιδῖε Ἰεξνο.» 4ιιλπὶ μαδεηι δεῖς. 
ὅς Ὑ γατῖϑὶ, Ἑάϊο ὠνετέθων. 81] σας ογϑιιεγας Αρο]]οηΐι5, 
νε ἀγγᾶηπις ἀοβγμογείαγ : ΒΟ. νΕΓῸ ὀνετέϑη͵ οογγηρρλῆοε 
δὴ τΠιῖ5 νἱτῖς. 

50} “ 



των. ς ἐμ ΑΡΟΙΓΙΟΝΙΊ 

ὅαΐ φοττπὶ ἱπίογιϊε., ργαδίοχοηζεβ. ἱερίς: 
Ηος :ρίαπι ἀμέεπι, αιοά [ξπτοπεία 481 ἐχ 
ἴμγε ἰατᾶ πιογίιιπτιγ,, διαπη᾿ πιίετϊςογάϊα 
πρίξιοι, Ρίεγογαπιαις ἀείταιιάαι, αιαπη (δριι]- 

 Ιοςο σοποεάεγε ρὰγ αἱ ἰϊς, 
εἰ ὐμηρι ἐςοἤεγίης, Ρυδείεπειϑ ἰϊαηυς, 
τγγαηηπίάϊς μιαθίτιπι απἰπιδάμιοιτ ὯΠῚ 
Ργᾶς [δ ἔεγας, ἀβῇπεγε απιεη π᾿ ορ]ρεπείατα 
ἰατίϑ τηϊμεὶ υἱάστιι ΝαπῚ αιοβναητομαπὶ οαυίας 
{πξαέξα ςορηίτιο,, Ῥγαράςπηπατ, ἱπ 05 Ρογίπαάς 
ἃς {1πι|}14 ἔογπα {πὶ ἥς οὐίδγιατα, (δητοη- 
αἴδῃι. ἀϊοῖς, Εγααὶ {βταρίο Ῥγοίπάς [ἰϑαἱ- 
οἶ5 1 Ρ ογίοτίτ, (10 {Πιπὶ [ιβταρίο, ἱμά!ςὶβ υῖρ- 

Ῥε οὐ]ρα. ἈΠ ἡθτα Ἰπρόδα ἴμ5 ποα τς γ Ρ- 

τὐλιξξμςς Σ οππιμοη 

Ξ τ απῦζος ὅ εἶ ες ̓ 

αι ἰε μιν 
τὐταμδηι ἃ Αομπίορος. ἀν ακήτα νο- 

καί μα Ὁ, ΔΠηὶ ἐρ ΝΡ  απὶ ἄϊςο- 
14, πο πάἀδεϊοσιιπη νἱ- 
5, ϑὲ ἰρία πᾶγγᾶτα 
Ἰοχιεπάμπι. ΜΡΙΠῚ 
Ἐυρἢγᾶζεβ δριιά νὸς 

ἸΟΓΙΙΠῚ ΠΊΪΠἰΠ6 
τς ἰαέξατογοπι 
ΠῚ Ὁ}} ΠῚ ὥρὶ- 

" ἐνορῶ . 
τὰς εηΐπι. 
χοηῖς» πεπὲ 

12 ἅν ὥρα. ὦ 
τὰς ϑορμίῇ. 1.1. 

1 ὁ ἢ δὲ οὐσ᾽ 

14 ὡς μήπω δεδι 
ςΟπίΓΑ 605 ἀραῖ 

πιεπ ἰᾶπι ἃηῖς ε τλλθι Ρ πἰτοκὴ ταὶς 

ταῖυτ {ξηερηίᾳ ὡς 'μήπω, τ Νβων σα ὅπ 
ΟΠΊ!: ιξ ὦ ἐντῇ ] ἀοπιοηβταιίωμπι Ρἴοῃι 

ΤΥΑΝΕΝΒΙ 8, 793. 

; ὸν δὲ ὁ ἌΆψᾺ τυραννίδος 
τρύνηε ὁμῶ ση σχῆμω πννν ουλρνο ΠΝ ἐς ἄ- 

μὴ 5, 

[ “ὦ κρῥαντος, Ἢ ἀπολολέαι 

᾿ ἰδ κῴσασϑω, πῶς ἂν ἷξ 
᾿ ΄ , 

δράναι τὸν ἐμαυτῇ τς κακείνων ἀγῶνα, ποῖ με 

τῆς γῆς ἐοσει ὐδρα δόξαι; ἔξω γάρ σε μὲν 

"ερῥάναῤαρῇχα. ὁ ἐμὲ δὲ ὀρθῆς ἀνμέμε τες 
σϑα τὲς δὲ ἀπεσφάχθαι τίς μὲν ὑπὲρ ἐυπιλοί. 

ὡς ἐυχὴ τῷ τοιῶδὲ ; ποῖ δὲ ὁρμιεῖαι; πορέυ- 

σεται δὲ παραὶ τίνα; ἐξωλλώτηειν γοὶρ 'χρὴ οἷ. 
ΜΆ πάσης, ὁπόσης ΡῬΡωμοῖοι ὦ ἢ χεσι, πωρ᾽ ἄνδρως 

δὴ ἥκειν ἐπιτηδείας τεκαὶ μὴ ἐν φανερῷ οἰκξν.. 
τάς" τατὶ δ᾽ ἂν φρωώτης τε εἴη, καὶ ὁ Βαξυλώ. 
γιος “, καὶ ἰάρχας ὃ ϑεῖος, καὶ Θεσπεσίων ὃ γεν- 

γαῖος ; : εἰ μ᾿ δὴ ἐπ ̓ Αἰϑεόπων ςελλοίμην, τί ἃ 

ὥ λῶςε : πρὸς Θεσπεσίωνω εἴποιμι ὃ εἴτε 

κρύπτοιμι. ταῦτα, ἡριβελρχίαῳ ἐρωςῆς δόξω, 

μῶλλον δὲ δῶλος. εἴτε, ἐς ἀπφ.νοὐζαν ἰυτῶν 

ἴοιμι, τοιῶν δέ πξ δοίσοι λόγι ν. ἐμὲ» ὦ Θεσπε- 

σίων, Ἑυφρώτης πρὸς ὑμῶς διέρωλεν. ἃ μὴ ἐμωυ- 

τὴῆν"- ὁ μὲν γοὼρ κομπαςὴν ἔφη. καὶ τε- 

Ἵ με εἶναι, καὶ ἐπμθὰ σεφίας, ὁπόση Αι-. 
ἥν» "ὁ ἐγὼ δὲ, ταυτὶ μὲν ἐκ εἰμὴ" προδότης 

δὲ" τῶν μωδ: Φίλων, καὶ σφαγεὺς, καὶ 

μὴ ᾿ Ν 
-τ Ρτυπι, ρεγβος ἀρ ἔμῃ (οἰῖσες φιοά ἱορὶς τωτορ ἤπεῖα 

᾿ ἷ τα] ἰυάϊοῖο ραγὶςϑ5 ρεγίτ 
᾿ ᾿ ἀντῷ 1} εξαϊεῖ ἐφ᾽ ἑαυτῶ: ̓ πλλ πὶ ἐπ᾿ ἐν ἀντῷ ἥ ἐπί 

; οὗ δος ἱρίμαι σὰ ἐιξίαν, ἕαπφμαια ; ἴωτο ἤι- 

ὁ Βαξυλάγιος ἢ Βαγάδηεπὶ Τατε: ΠΤ ἀν ΗΝ ἀρέμι ουΐας τορία 
: ὌΡρτα ΠΌΤῸΠῚ 1, νΌΙ ε ταοῖς, ε ἴηῃ- 

ΘΔ ΠΡ ΕΠΊ, πιυΐτα, ΙΔτοἤᾶ5 τ. ἐπὶ ἱπάο 
ΠΡΕΠῚ ῬαπΙρ ΠΡ, ὅς Ἰορυπι Ἔλεδς 

ΟΠ. ὃς ΨΙ. Βυΐας νἱΐαε ρρίάο ποιῖ.ς ἣψ ᾿ 
,ἢ ̓Αἰϑιόπων ἢ γεὶ Αἰγυπτίων γεὶ Αἰϑιό ᾿ 

εἴϊε ποὴ ἀμθίτο »Ρεοπυξεμὲ δπῖδι Ι 
᾿ ὩΟΩ ᾽ 



τᾷ 
γ 

ᾧ 

οι ΓΡΛᾺ } "» “ ᾿ Ν 5, 

οΨαντά καὶ Κ᾿ κοινωνεῖν τοῖς φίλοις. οἶδα 

ἀθυβισι ἐπεὶ 

ἐς  Υς ἰ Ὅτι 

σϑι5 ὁ δὲ τώρχι δ ἐρ υ ΟΝ ἥκοντα, 
ΓΡΥ 

οεἰλλ᾽ ἅσπερ ὁ Αἰολος, ποτὲ τὸν ἀδῥυύα Ὁ 2 Χῶ- 

κῶς ὮΠ ρὼ τῷ ἘΣ ἐυπλοίας δωρῶ,, “ἄτιμον 
Ι βὰν Ὀλθοα, τρλαι ᾿ 

Ἷ ὐμδα λα ἊΝ Ἴ 

τ τῆς νήσϑ πκι") ἘΝ ελᾷ, Οἰἴρεγαα ΠΕΡ ΙΟπὶ5 ΠΊΏΠΕΓΕ τηαὶὸ ἀθιι- 
Ε΄ «κὸν εἰπῶν ἐς τὸ Ταντάλ ν᾽ γε- ἴας Πιογαῖ, Ἱρποπηηϊοίς. ταῇῆς εχ ἱπίμα ἀἰϊίςε- 

“ἣν ᾿βέλοντωι γορ τὸν ἐς ἀυτὸ κύ- ἄεγα, 

ἐχέλευ 

τϑ ὅχβ. 

ϑνένοι: ΠῚ [βοο] πλ μεματα 
πὸ τὰς τῆς φτι 

ἧς δεινὸς εἶ» Δημήτριε, λόγες Ζυντεμεῖν πάντῶωξ, 

ὅϑεν μοι. δοκεῖς καὶ τοι ὃτό τι ἐρεῖν πρὸς με. ἐλ- 

λὰ μὴ παριὲ τότες ἴθ. παρ᾿ ἄνδρας δὲ, οἷς μή 
πῷὼ ἐπέμιξας, καὶ ἐν κείσεται σοι τὸ ἐποδρά- 

[. ψὴ ἐν ἐκ εἰδόσι “7 λήσῃ. βασανιζέ- 

» δὲ καὶ ὃ δὲ ὃ λόγες, ὅπῃ τῷ πιϑανξ ἔχε. 

δοκεῖ γείρ μοὶ περὶ εὐ τῶ δε. ἐγὼ ἡγϑμαι τὸν : 

ἐπ» μηδὲν ἰδία, μηδ᾽ ἐφ᾽ ἑωυτῷ ἘΦ ὃ ΝΣ ΕΞ Το 

'ἂν ἐνθυμηϑῆναί τὶ ἕτως ἐμαάρτυρον, ὡς μὴ οἷυ- Ῥε τα ἄδοᾶ Ἔρο ἤσταο. ΝΙΝ ρίοηιι 

τὸν γῆν ἑαυτῷ παρεῖναι. καὶ, εἴτε Ἀπόλλωνος ἐρο Ἰυπαν πα γα τ πὴ: Ν: 

εἷυτῷ τὸ πυϑοῖ γρώμμᾶ, ἔτε ἀνδρὸς (ι, ὑγδθὸαν: 

τὸν γγόντοξ, καὶ διῶ τϑτο γνώμην ἀυτὲ ποιωμέ- 

γε ἐς πάντας, δοκεῖ μοι ὁ ἜΘ Ν ἑαυτὸν πῶς 

σκῶν » καὶ παρωξ᾿ τὴν ἔχων τὸν ἑωυτβγῶν, μήτ᾽ 
Ἀ -Ὁ κε Ω Ν ΝΥ » 
ἂν πτῆξωΐ τι ὧν οἱ πολλοὶ, μήτ᾽ ἂν ϑαρσῆσαίΐ 

ζ ᾿ Χ » “ἤ 
τιῶν τὸ μὴ ξὺν αἰσχύνῃ ὁ ἁπτονται: δῷλοι 

10 “" ῃς 'μθ8. ΜΗ τ μέν ᾿ 
21 ἐδὲ ἐρήσεται ] πΑΠῚ οπιηΐᾳ Ὡοεγαῖ πιο, ἢ 

ον τό. ᾿ϑμεπταπτοπι. οἸ]ορίμπι, ἄς του δας {πὶ 
; τὴΐ Ἐδι : 

ἐ ον ρα ϑιοθλ6- 
"ΘΟ δὰ ΤΊορεη. 1,8 εἰ, 

ἐν ΓΕ ΠῚ3]ππ. ὅδ.4- 
; ὶ “ ὃ ΤΠ ᾿ ἣν  ΝΕΠΙΡΟ ΤᾶρΡ1ς 6116 σιτήξων ἢ Ἐ, ὅ(α"-. 

“κακὸν ἴ᾿ ᾿ τ 58 ες Ῥυΐ ξ ν :Πι α Γι πα, 40] γεπιοτῖς ἂτ- 
; 5 ' ετϊΆ ΠῚ “Ρυτεπὶ Ἰΐσετο: πεὲ- 

ἸΑπὶ ἃς ἊΝ νογεοιπαϊα ἔα σοῖο, 
ἡ ἤναι τυτρίξεν ὃς σὔπι ἱπβίπιϊα [π8, ζο- 

μ᾿" ΡΝ οὐδ 41} 

ἐδ, 
4αἰὲ ροσκίϊ, υσά. 
οϑβηήξιμ», γίήε ἴὰ 

τῷ Ρίαπι, ἡγνῶϑι 

ἱ ἽΠῚν ἹΡΙΠτς 
ἴ5) ΤΒαϊ στὶς 



δνανένενῷ οπῖπι δά βπχαίαοτα Πεογιπη αἴτοὶ 

ν Ὁ 75 ΜΟΙ ΊΉΘΙΝΟΥΙῚΙ 

41ὶ Ππε δυιζου δεῖς ἐγγαπηῖςὰς, οἱ σθαπάοαις 
ργϑάογς νοΐ ἀπηοϊΠῆπτος. σείμπε, φιίαθ Π]Μ] 
τἰπηεη δ {πππὲ πιξειθηζεβ, 86 νΕΓῸ εἰ ποτα 
Τρογτεθασ, γομιο  ΠΡΏ]Η]]. Ατ ἴπὰ ποη ξετεἃ-: 
Ρἰξητία:. ς ἴαχία οσαπὶ ΡγτΗΐὰ ἱπίζηίρείοης, 
Ἑατρἰ 5. : ἣν [δηερηγίαιτι, οὐ 2ρμιἐ λα77 ε{76., 
Ῥιυταπεῖς, φησ ὀορρληρδες ΠῈ φχλείο., ἄμ (8 
γηχίρ ἐρε γετοσίέαμί, δες πεπῖρε Ογοῆιὶ 
εεἰαπὴ {ιγίαγιιπι «πα! οἵ οςαΐος ἀερίηχίε ίρε- 
εἰξς., ̓ ἀπᾶηάο 1 ΔαιΙογίι5 πιαῖτεπὶ ἱπίαηιγ. 
Μέηβ επἰπη ἀροπάδγιηι τοῦτ ἀοηηπα εἰ 
αυϊάεπι: σοπίςίοηεία εγο ν]Ότγιπι πᾶς ἰρῇ 
Ὁ οί πηταγ, ϑ8ΐ7πθ δήθο χιας {ππτ θοπὰ., 
πίξης οἰΐραι; ςοηίοίεπτία νίτιιπι Δἀοπιπίᾳ (ἃ- 
«γᾶ, ΡΕῚ ὉΠΊΠΟ5 ν τα 'Ρεγ οπιπία 5. Ἰλθοτιπῃ. 
τειπρία. 1π ΟΠΊΠ χ] 

ὍΙΠῚ Ῥἰαυι ςΟΠῚΪ ἢ 
τΐεπτὶ αἀἢ τρσνα πε. 
{1Π| 6 ΤΌΤ ΠΙΟΥΕΠῚ σοηῖο ἰαδοθίς. 51 δά ἢ 
ἴλ ἀεοῖπει νοτο πιοηεῖβ ἤστις, ποη ἢπεὲ ιἃ- 
ἴεπι ἐοηίζίθητία ἤπε οομΐο ἤχο Ποιιϊπιιηι 
δ νὼ ταεγῖ, ἤπα ΠΡ ογα αβαγὶ Ππριια. Α 

ἀστίς ἴτοπα ἀγερθίς ὅτ᾽ Ῥγδοῖδι : ΠΕ ἃ- 
ῃ- 

πίς, {ξἀ διτοι!εητοϑ ἱγγίφος, νε ρας ἱττίάθης 
05 «αὶ [ιρρ!ςία ἀεργδγδηίατου, ΑΒ οπηηί δι- 
ἴαται Ποπηίπαπι σοδειι οοίἀσπι ἀχιεγπγίπας, ἃς 
ἀογπηίοπεος. Ῥέττεγγοῖ, Ετ συδοριι 9: 
ἀϊα νἱἀοτίης, πιο ἄς ἢ χιᾶς πος ἰρίο π 
"ἴὸ δυάϊτς. διιτἀΐςοτο. (Σ ρυεπε, ὅλ 0 
τη 115 νεπείίαιι ἢ ΔΠΓῸΓ ΘΠ ΠοΙς 
ἀεβίϊες φοπιγα ὅς τογοθεῖπος διτογος μτν Πεπὰ 
ΨΕΓΟΒ. ὅς τπτο εἰπηοηάος [ οϊοπάϊι.) Νὰ πὶς 
ἘΜΗΕ οσαβσηβα δε ἀπιηπααα, Πυεά πο- 

ἐπυηρτοαεύκον ψογίτα- 
᾿ὈΔΔΠῚ Ρ, τοάϊτου.,  γα- 

πιη θὰ. ἢ ρβίγαγε ΠΡ Ὁ 
! πὶ [δ τεπ5. ἘΧΕ ΠΈΡΙ 
ΟΥΙΙΤ πα νμσν ἰςε. τσὴ ἔπ 

γἰΠ μῆς χοῦ τα Ἰ6ΠῚ 
αἰσ' ἄπεεο ΔΓ τῷ ϑαρςσήσαι. 

ἊΣ ΤΙ ῃς ᾿Αὐδομα Ψιίβο Ἰεβίτως ᾽ 
30 ξύνεσιν ὑναδι ΑἸ!ιά ες νὶ 

ἀπ Οτεϊῖς, ν: Ὁ Ὁ: 
“Ἃ τί χρ' Ἷ 

τείροηάσε Ὅτεβες οὐ κα 
-ἡ σύνεσις ̓ ὅτ᾽ 

3: γᾶς μὲν γερ,. 
ἤι5 ἵξε: : ἥρωα: ! 

[ε ἴῃ τοργϑο[ςητα πάϊς. ἱ ταις τε! 
Εἰπίδις» [εὰ ᾿ῆληι τορταοίεπιλτίοπεπι Ρέπάεγε 8 
4ἴάγᾶ συμ προηβυοίβεπιο [ς ᾿ἰθεγᾶγο ἡδίι, “ 
ἢϊ κύριος τῶν δοξάνε τῷ νοΐς 

32 ἐφυμνήσει] γα Π 
"- 

5 

ἰς ἃοςἱρίο γυς πῶς 

ΥΑΝῈ Ν 51 3. ΜΒ ᾿, 

δ Φιλτδρίς ὥραν » τὼ δὲν μὴ φο- 
ἃ δὲ ὶ χρὴ δεῖσαι μή ὶ φεξιϑώτες. 

αὖτα. πρὺς γὼρ τῷ Πυ- 

 ἐπιχράμματι ν᾿ 

Ὁ ξύνεσιν ἡ ἡγεμένε, 

Ὶ "Τὸ τῷ ἡ Ὁ ἐπαι- 

νά τὴν ἀπολλύσασαιν' 

) φέγμφον ὁτᾷ 

ἊΝ νξς ν᾿ τῶν πρωώ- 

υν "ἢ τῶν ἐπείνῳ δ) ξάνεων " : 
ἊΣ » πέμπει πδὴ τὸν 

ἄνδ αἱ ἡ ΣῈ ἐς πάντα μὲν! φεὐνπάσας δὲ ὡ- 

γυιες, πάντω δὲ τεμένη, πάντα δὲ ἀνθρώπων ἤ ῆ- 

᾿ 8ὴ, κροτῶσαί τε καὶ ἄδεσα. ἐφύμνήσει ππ δὲ 

ἀυτῷ, καὶ καϑέυδοντι ἐγαδευγε χορὸν ξυφημον 

ἐκτῷ τῶν ὀνείρων δήμε. ἢ ἣν δ᾽ ἐς φαῦλῳ ὀλισθή- 

σῃ ἡ τϑ νξ φάσις, ἐκ ἐδ τῶτον ἡ ἡ ξύγεσις » ὅτε 

ὄμμα ὀρϑὸν ἐς ἐνθρώπων τιγαὰὶ ἀφεῖναι, ἔτε τὸ 

ἐπ᾽ ἐλευϑέρως γλώτ)ης φθέγμω. ἱερῶν τε ὠπε. 

λαύνει καὶ τῷ ἔυχεσϑον ἐδὲ γὰρ χεῖρα αἴρειν 

ξυγχωρεῖ ἐς τὰ ἀγώλμωτω, οἰλλ᾽ ἐπισκώπης" 

αἴροντας; ὥσπερ τὲς ἐπανατανομιν νόμοι. 

ἐξιςησὶ δὲ ἀυτεὲς καὶ ὁμίλε παντὸς, καὶ δειμα:- 

τοὶ καθεύδοντας. καὶ ἃ μὲν ἕω μεϑημέραν, 

κἂν ἠδη}" τινοὶ ἀκέειν, ἢ λέγειν οἴονται, ὀνειρωδῃ 

καὶ ἀνεμίαϊα ποιεῖ τότοις" τὰς δὲ σἰμυδρὸς 

καὶ φαντωσιώδεις ποίας, τἷΝ ΟΟΥῊΝ ἤδη. καὶ πι-. 

ϑανεὶς τῇ Φοῦδςῳ. ὡς μὲν ἐν ἐλέγξει με ἡ σύγε- 

᾿ ἀδότως τε καὶ μὴ εἰδότως ἥκοντα, προδότης 

Ἱ ἤν: τῶν ἀνδρῶν, δεδεῖ χθαΐ μοι φαφῶς 

οἴμωι, καὶ ὡς Φαΐνει ἀλήθεια. προδώσω δὲ ξδὲ 

πρὶ ἄλλ᾽ πγαναμαι πρὸς τὸν τύραννον, τὸ 

ἐν 7ογαίε Ὁμήρε ἐπειπὼν, ξυγὲς Ἐγυολλιος Ὗ, 

ἐς ζΟὨ ἔγιιο Οἵ ΠῚ χορὸν: ἐπδεόλ τας 

ὁ πιοίο (μπᾶπι ςομ(ξειιξεοποηι, ἄς 
γω γογθα δόλια: 
μεγδ οἰογ"ῦ0}γ ΥἹΧ ἃ 

[εηἤπππι δον σο Εποεγε αηφη ὉΣ ἀεοίριί α- ἰητος 
ἐβογας 6 [0)»]ΟΥ "702. φΕ)) 46 γ εἰς ἐνειῤᾶα ἘΜῈ ἦη1- 

ἰεπι 4 εἰγωτείγονται χεῖρας ἐπὶ τῶν νόμων Ἦν 
6. 41] Πὶ Δττο της), νε ἀορτεςοηπτας ᾿εσυπι τρ ογθπι, 
'Ῥοεμᾶϑ, 4.18} 65 {ττϊφοτὶ ἀϊσυπεατ 4 ἐερέό κε, περ παοή ἰερες,, 

ῃ ψνΝ νοῶν τ Ξοβίθταιιο, ὡρρ ἰςίαπι Ὁ. 

ΐ ᾿ 
φὰν ᾿ ; Ὑπὸ 



“ἀπ {ι15,) ὅς πὸ5 ᾿π Ῥαϊατίη 

ΠΩ 

ἡ ἢ Ῥαιι οΒταλτνϑΡ 

τ΄. τώτων ὁ "χὴν ἐπ᾿ λόγων ἀυτὸς μ Ν 

τῶ δατεϑεῖγαί ᾧ 

καὶ ἔναρα τ ν Δημήν ὃν δὲ μὴ ἐπογνῶν ; 

τϑ ὠνδέθσι ᾿ ΩΝ ἐπωυίσεσα, δὲ ̓ξυνϑέμενον. 

οἷς εἶπεν» ἐ ϑειώσε δὴ δὲ ὑπὲρ ὦ 5 ΣΝ κἰμὶ. Πὰς 

ὙΜΕΩΣ Ν 

φιλισεφίῳ, ἀπ! ̓ ἐμόμ ἐρετμοτ' ταῦτα. ἣν 

ἥ τῶ : ᾿ ᾿ " ᾿ 

φάναι; γιωὶ χρὴ πε λύχν ἃ ν Ρω- 
νι ΥΑΝτΝ ἜΝ 

βαίμα λιμένω" ἀἀὐριὰ ἐτὰς γι 
ἀν νουῶν, ΤΠ ΤῊ, 

ταύτωις νόμιμον σ᾽ πος δὲ ἐπειδὴ εὖ τοῖ- 

μὸὼ ἔχῃ. νυνὶ, κ᾿ ἂν καὶ κατώσκευασιπείη τὶς 

αἰτία ἐπί σε: ὡς ξυσσιτήσαντα τῷ τὲ ΝᾺ 

ὡς ἐχϑρῷ. καὶ Μηδὲ τήν ἐπὶ τῷ λιμένος μεθ᾽ κα η- 

μῶν ἰϑι; μὴ καὶ τὸ λόγε κεκοινωνηκέναι σε διο- 

δώλῃ ̓ ἐς δ νήτει βελάς. ξυνεχώρησε μὲν δὴ 

ὃ Δη; νήτριος;, κοὶ φρβαλὴν ἰυτὲς ὠπύει, μετώ- 

σρεφόμενός τε καὶ τὰ δάκρυα ἀποψιν ὁ δὲ 

Απολλώνιος; ἰδὼν ἐ ̓  τὸν δέον » εἰ μὲν ἔῤῥωσωι; 

Ἐφη: καὶ Θαρσεῖς ὁ ἅπερ ἐγὼ, βαδίσωμεν ἄμφω 

ἐπὶ τὴν ναῦν. εἰ δὲ ὠϑύμως ἔχεις; ὥρω σοι κα- 

ταμένει ἐνταῦϑα. Ἀμμητοίῳ γοὶρ ζυνέσῃ τὸν 

χρόνον τἕτον. ἄχ σοί τε κοῤμιοὶ ἐπιτηδείμμνη υτο- 

λωδὼν δὲ ὃ Δαμιρ, καί σιν, ἔφ» γομιῶ ἐπι 

τὸν, εἰ τοιαῦτά σε κὐνώνῃ σή ὩΝ πε τ 

λῶν, κοιὶ κοιγωνίος κινδύγων “, οἱ ἐπ᾿ ὠντὲς ἥκε- 

σιν. ἐγὼ δ᾽ ἀνήκοος. τϑ λόγε ὌΠ ΔΩΣ σε; καὶ 

εἰποκινδυνένοιμί σξ: μή πῶ πρότερον κακὸς ὑπᾷς 

σϑ δρξαε, ὀρθῶρ, ἔφη. λέγεις καὶ ἴωμενι: ἐγὼ 

μένοι ὡς ἔχω. σὲ δὲ χρή ἡμασασαβυώζεν σαυτὸν 

ἐς τὸ δ δι μοτικώτερον ᾽ »καὶ μήτε κομῶν ὡς )8ν 

ἔχεις » τδρονδε 1ε ἀντωλλοίτ)σθαικ τοτεὶ τῷ 

λίνε, καὶ τὸ ὑπόδημα" ἀνα τϑτο. τί 

δὲ ἘτλταΝ μοι ταῦτω: χρὴ λεχϑῆνωι. λῷον 

Μὰ καὶ πλείω παβτερῆσαι πρὸ τῆς δίκης ν ᾧ 

χὰ 

ΠΑΡ. χΥ 1 φιλοσοφίᾳ ἀντῆ 1] τ τείογίδογο διιῇις 
{ππιὶ {πδάσπτς ογαιίοπις Πγιιόξιγα. Ψα]ρατὶ: φιλοσοῴίαν ἀν- 
σὴν» νετθεπι ἘΠΊ ΠῚ τὸροπ5 ἐπιϑειώσωι ἀλπαϊ σα απ ἢ θεῖ, 

3 ἐς τὸν Ρωμ. λιμένα} ΡΓῸ ἐν τῷ Ρωμ.- λιμένι ξες Ω ἢ 6 Π5 : 6- 
τἰπῚ ΡΑττΙ συ] α5. ἐὶς ὅς ἐν Ρτοσιϊούς, ν[ιτρατί. ἢ ς 
τεπὶ ροττμπὶ δὰ Ριτθο ο9, εχ 4110 [0] 
αὐπι ἀἰοἴτιις Ῥοττυ5) 4.0 ἃ ̓πάε ΑὉ δηπο Ὄ: τα 
εο Ἀοπιδηῖ νῇ Πηὶ. δὰ Βε}}1 ΡΔοϊΐαμιε τ τοδΣ σίας, ΟἸαπετ. [τ]. 
Ἀπτίαα, ..}.. Ῥ' 1138. 

3 μὴ Γ τὸ λό “- κεκοινωνηκο. σε δμδ]ς 

γε σε κεκοινωγηκ. μ " 8 Σ 

λόγε οτπἰττεδης,. ἰς 

Βπηχίπτιϑ, σε γεῖθ Ὁ τε ΓΕ ἀμπι 84 ὩΝ 
ποη 44 Ρελερεάεῃ,,ς ὺ 

6 Βπης τα- 
Σ πξ διαβαίλῃ 

4 κρὼὴ κοινωνίας κινδύνων 1 εἴτε χρὴ κοινωνίας Καὶ ἀϑδυϊνα ΠῚ ἰν δὶς ἐν ας πος [θΑπιϊάεπὶ αἰϊ." 

Ῥοβογίωι χρὴ οπιϊῆιπιις ςοηίεητίςεπαθιις 4859, οππμίθιιδ, 
ἡρήδν 

Εν 1 ̓ Ἃ. ΡΌΠΕΝ 

Η..»... οτγβτῖοπο ᾧ ΗΕΡῸΝ ΠΡῚ αῇο-. Οὐρ.ΧΥ. 

ἅππι (διε, γε νίτα τεςερεσις ηϊππὶ φυιάλεῖ-. 

ἀτηαιια. 6 ΠΊθίγιπη Δ0} π| ΟΠ ἀϊπεημῆς, 

ἃ νἰγο αιρ! ας, {τὰ ἴῃ Ἰαπάες εβαίαπη.. ΠΊΠΤΗΝ 
αὰς ἀϊαις Δα πείςπτοπη ἀϊμῖπο 4ἢ Ὃ ταίππᾶα 
ΚΗ Ἢ {Ππατη ςοἸεθγαῖίς, πιο τδπτιμτι Ρετί-. 

σα] πη [θεαῖν ᾿ρίαπηαις οτίαπη Ῥτορτον 4μαπὶ 

τῖϊα (υίπεδε ῥμΠοίορ ἶαπι. πὰς ἀμοεπα, 

γαϊΠε ἃ ἘΠ αμλΡΙ, ἀϊμογίαθατυ: 

Ὲ . πῖον, Οροτῖοῖ ἁὐτοιι ἢ ; 

Ῥγιχιδῖαι ΔΟΟΤΕΠῚ ΘΧ ΡΟΥΐ το ο 

Μίδαν δέει 1ἢἰς [1ὰ εἢ τεῖρα 

Οὐοεμπαι ἀυΐοπη ν πα 

Ὃ δὰ ρογίιμη πος ζοΠΊ ΓΟ 5 γεϊϊηι, ον ἢ ο 

φισαια, αηοά [ἀγπησπεὸ ποδίίξιιπη ςοητα]οτῖς, 

ἴπ Πηρίοἰοπεπι ποίαγίουιμι ςοπ[Ποτιιπὰ τοδά- 
ἄμῆίνι Οεἤῆε ταητιδ ΤΠ επηἘ 118... θοίδιις». 

15 αἰ(ςεάεγε ςοορίς, ἔαοίε Ἰἀοπεά 
νί Ἧς 45 Δοἢεγρεγοῖ αἰεγία. ᾿Αρο!οηία,. 

δυῖθη, ἴῃ Τα οπὶ ἰμπεπϑ. {1 γΆ 165 ἀπί πιο. 

Ἰπααῖτ, διφρεηπάςας ορο; ἱπίγερί αι 65, ἃΠῚ- 

41] Διο ΠῚ ἱΠρτο ἀϊαηλαγ, τ 51 ράταπα γέ εἰδῖ 

[5 το πΊρΡιι5 οἵδ, νγ ἢϊς ππδη 685. τ υὰ 
ἢ ἘΠΙΠῚ ἀεροτα ροῖε, νίγαπι ἅ ἐς τἰδὶ, 

ἰς Ππιαππι.. Βείρομάοη, δυίοπα 
ΠΊ ψΈΓῸ ΠΊΘ; 1 

11Π| οδδιιθηϊοπείυτι ςοπηππα ἀνα: ἀϊίρα- 
ταῖϊα. ΔΪΒΙ ςοπιπιοας ὀΥειι ἄς ἰ 
ὃς 1ῃ [ΠΟΓΕΠῚ βεγιου]ογιην ; 
1{ππ|} σι Παέξεηιι5 ΠιπαΠΔΠ 
ΦΔΠΡΩ͂᾿ Υἱ δὲς ΣΙ ΒΕΣ ἀϊς 

418, » ἘΧ ΕΥ 
Ἅππιὶ γυθριδ, Ἢ 

νῈ ΠΙρτὰ νἱἀϊπηις.ς 
δίκη Εἰς Δ ὦ 

Ἰεγὸ ἄζο, )γο Ῥ}.- 

τἰξ εἴ ; 4]185 ἠδι- 
ἘτοπΔὰ εἴτε, χιαηι 

πιπῚ ΠῈ Πτιν πὶ ἀυϊἀδπὶ πιᾶ- 

, ᾿ ἼΠῈ ἈΡο]]οπίας ; γεγιΠΊ.» 
ἹΠῚ. ἃ αἴια πα ΡΒΙο(ορμῖας ὅς νἱίας ᾿π|πἴτοτὶ σαι [α..» 
'πς ἀροηάα ἢϊτ, αὐ Γε ες, οτἰ πιίηῖς πιλί ο(ξατίς ΡΟ ευὸ-᾿ 

οὗ 

ἹΠῚ15.) αἰτ, εἴ ραγαγα 
(1 τα παι είς. Ποάϊε . ἀξ απηϊςῖο, τῆς . 

᾿ 

Ν 



ΨΜΊΙ,ο, τό, ΑΡῬΙΟΊ ΠΟ ΝΙΙ 
Π ̓Ὶ . Οὗ {{{4π| ςΔυ8Π| τὸ ἀρργειιξηίαπι ἴη ἔογτιιηδα 
Ν Ἱπεᾶθ Ρᾶγτοϑ νοπίγο, (ἀρργθῃςπάθγεγίβ. ἀπτοπη 

Ὦ Βαδιες ἐς ργοάεγες,) (δ4 ροιίιις τᾺ Πα ΔΠῚ 
ῬΙΗΠΟΙΟρΗΐδς ποη ἀδάϊτιπι Ἰ!αίαιιε ἀπιΐςιιπι 
γεν ̓ἴξααὶ πῖς 7) ἴσας ἰητογεῆξε 15 δε ἔδςεῖ- 

ἡ Ηδες ἰρῖταγ ςαυία ἔμῖε, οὐ 4ιιαπὶ Ργιμα- 
πλοιω Βα ξειπι πγιζαγοῖ ῬΑήπίς., Νὴ επἰπὶ 
'4ιοά (δι τἰπιίάΐον ἐἤξε εἰπὶ [8 ἀϊπηΠΠς 
αἰ, να] φιοά εἶπ ἴδ “Ροεηίτογεξ,, (ξἀ4 αιιοά 
φχόθατοε ΠΟΠΊΠΙΘΠΓΙΠΊ, αν [Σ ἀςοοπιπιοάαθαι, 
ὲ Ν᾽" [τ᾿ Ὑπλαις, : ὄν 

ψδῆς, 

"ζαπι 400 ἴπ λυδνο νοὸς τοίη ᾿Αἴηις 
Δροττο υϊάοπι Ὡὶ ἸΠ εἴας ταδηαϊ ςαιίᾳ Ποπΐ- 
᾿εἴδπο ἀΐχεγας, ἢ ΠΩ ΔΉ ΠΟΙ μα ἠβιυειη 
᾿φεγεδαί, 4 το ῬογπαΠΙ 1Πει., Ομο ραῶῦο 
᾿παηηαιις ψίγαπι , 4πὶ ἰηϊπηΐσις νἱἀογθίιν οἢς 
ἹἹπιρογάζοτῖς,, ἀριά ρίαν ἀπαυ αι} αποπιο- 
ἴ8ο Ῥίο 90 τὰ Πα ΑΠῚ ΡιῸ Ἁπλϊςο. [το ἀςρτοςατας 
ἐἐβειν "ὁ δι ταπηέπ., πες εἰαπουϊαπι ρτο- 
᾿δεῆξ ροῆιηι, οπιηῖθιι ρέο Αρο!]οηίο νίιι εῇ. 
ἽΝ τη οαζη᾿ ΔΠΙΘημΑΠῚ φαἀποηιπδε σγδυῖτου ἃ τα- 

᾿ ἰαπιπϊατοτίδιις, ςοα τ » ἼΠῸ, ἔπε Ἱπιρετὰ- 

ς ΠΕ ἐσυῖν: δΥ 

τ τον τὸ ἢ ἀρρείιηι. 
ἐν ἰροηίς νεπίεηζεπ ἐχρεξζαης. (δὰ 
ἮΣ Ἷ : μαι, τς Ἰροοῆεμαο, 

᾿ ΒΑ ἜΡῈ Γ)Νε- 

ἸΑῚ 15 ἱπηρετίο δάι ἄπο] ἀλνμῳ ἘΡΙΚᾺ ἡαιννα 
ι ἀν να ̓ποππίης Ογαγά. Αάθο διιζοπι ορμι- 

μυπεποάϊ μιῆς Θγαβοὶ, νῖ τας απ άοπ 
ε;ἣἧν τ Άφαρν, ὅμδω 60 Πιυιάϊο, οπιπος 60 παιι- 
Ἂν ατίη, πίῃς ΠΕ πὶ Ἰαβταπάϊ ξοπεῖς και. 

“Ναπεὶπ ἱπίηια. ᾿ἃηυῖε οἰϊπι ἀοἤίτατα Μυοηϊις 
"ξοπίοπι ἱπιιομῖτ, ψμιο πὶ Οτγαθοὶ ἰαπάϊθιι5 ποπ 
ῬΛΪΠΕς οἰοπιπε,απι ΟλδΑ πα ΠΗ οἸςοπε. 
ἱ εἰ Δτὲ Ῥω μὰ ΡΥ γι ἧς 

᾿ 'ΘΑΡ. ΧΥΙ. 1 τὸ μὲν. ̓δὴ ξαϑδἔα: ξίφος ΝῈ ἐπ᾿ Αἰλ. νὶ- 

ἂε ἀε μος Ἰοαιεπάϊ βέπετγε ἔ, δὰ 110. 1. ς, Ὑ4ι0. Οεῖς 
ὅε ΟΘαἰρεεῖο Αεἰίαπο ργϑεβεξϊο ργϑεοτίο, 410 ΣΝ 
Νέεγυα Ῥγδετοτίαπὶ δὰ νἱοϊ(ςεπάδπι Ποπιϊτίαπὶ α πὶ 
φΟΠἴαγρεθαπι,, νἱά, Πῖο [|δ. ΧΥΠΙ, Ρ. 770. ἴδιον ἴπ. ερῖ- 
1ὌΠῚ6) ν1τᾺ Νογιιδς, 

πράςς 

" άυ 

ᾧ 1 ὥς γε] ἴα ὁπιηῖπο ἰερεπάιιπι. Ψυϊραιὶ ὅς γεν 

Ἄ κεφολόγον οἷ, σοῷ. χεῆμα ] ἢ ῇς Αεϊϊαπ. Ψ. Ἡ. Ι ̓ σοφόν 

: τι ἄρα χρῆμ ὴν γένος βατράχων. ᾿Ἀά νεγϑμπι. δορῥίαε χες 

᾿ “με βαρ Ἰγήηοῆειν 

Γ 
ἴ. τν 

ἡ τα, ξυλληφθείῃ γὰρ ἄν, διαξι 

τ ΥΑΝῈΕ ἍΝ 81 δγδν 107 

δι βέλομαι “ἃ μοι. ταδὶ ξυλφθόνς 

τος, ἐλ ὡς μὴ Φιλοσοζφξντα ὦ Ἦν» ἐπιτήδειον δὲ 

ἄλλως ὄντώ μοι, ξυνέπεσϑαί τε ΤΣ ραν Ἢ 

ἐψεῖν οἷς τρξαιος αἰτία μὲν ἥδε τϑ Σ μεταδαλεῖντ τὸν 

Δώμιν τὸ τῶν πυϑαγορείων, σχῆμα. καὶ : γῶὼρ ὡς 

κακίω δὲ ἀυτὸ ὁ μεϑεῖναί ἰὼ" , ἐδὲ μετάγνας 
ἀυτῶ; τέχνην δὲ ἐπαινέσας, ἣν ὑπῆλϑεν ἐς τὸ 

ξυμφέρον τῷ καιρϑ. 

ποπλέυσαντες δὲ τῆς Δικαιωρχείας, τριταῖοι 

κατῇραν ἐς τὰς ἐκξολεὶς τῇ Θύμδριδος, ἀφ᾽ ὧν 

ξζύμμετρος ἐς τὴν Ῥώμην ἀνάπλες. τὸ μὲν δὴ 

«βασίλειον ξίφος ἥν ἐπ᾿ Αἰλπνῷ᾽ τότε. ὁ δ᾽ ὠνὴρ 
ς. , “Ἢ Δ. α, Ἵ 
ὅτος, πόλωι τῷ Ἀπολλωνίᾳ ἡρῶ, ξυγγεγονὼς πο- 

ν᾿ εδϑ “᾿ Ἂ 3 Αἱ Ν " Ν Ν ᾽ 
τεαυτῷ κῶτ᾽ Αἰγυπτον. καὶ Φάνερον μὲν ἕ- 
δὰ νος πεῖν ὧν Υ ᾿ . ν ᾽ 
δὲν ὑπὲρ ὠὐτξ πρὸς τὸν Δομετιζνον ἐλέγεν » δ 

Ν ͵ ς...2 ν Ν δ “ “ "γορ ζυνεχώρει ἡ ὠρχη» τὸν γοὶρ δοκξντω τῷ βα- 
» 7 »“» » Ν ᾽ ᾿ 

"σιλεὶ ὠπηχϑῆσϑαι, πῶς μὲν ἂν πρὸς οὐυτὸν 

᾿ἐπήνεσε; πῶς δ᾽ ἂν ὡς ἐπιτήδειον ἑαυτῷ πάρῃ- 

τήσωτο; τέχναι μὲν, ὁπόσωι εἰσὶν ὠφανῶς ἀ- 

ἐμύνεσαι; πάσαις ὑπὲρ ὠυτῷ ἐχρῆτο. ὥς γε᾽ καὶ 

τὸν χρόνον, πρὶν ἥκειν: διεξώλλετο ᾿ ὦ βασιλῇυ, 

ἔφη» κεφολόγον οἱ σοζις αὶ χρῆμά". καὶ ἐλα.- 

ζῶν ἡ τέχνη» καὶ ἐπεὶ μηδὲν χρηφὸν τῷ εἶναι 

«ὐπολοίυεσι »ϑ'ανότε γλίχονται. καὶ καὶ περιμέ- 

ψεσὶν εἰυτῷ τὸ κασι ὠλλ᾽ ἐπισπῶνται τὸν 

ϑάνατον, ἐκκαλήίμαι τὲς ἔχοντάς ξιῷ ηἷ, ταῦθ᾽ 

ἤγξμαι καὶ μὰν ἐνθυμηϑέντα, μὴ ὠποκτεῖ-. 

γαι ἀυτόν. ἐπεὶ γεὶρ ϑανατῶντα ἤσϑετο, καὶ κα- 
δὰ 3. .φῳ ᾿ » , 

τὰ ξυγγνώμην ἐπανῆκεν ὠυτῶ τὸν Θάνατον, 

“ἐἰλλὲὰ κῶωθ᾽ ὑπεροψίαν τῷ κτεῖναι. καὶ μὴν καὶ 

«Μεσώνιον τὸν τυῤῥηνὸν" » πολλὰ τῇ ἐρχῇ ἐνών-- 

'τιωθέντω» τῇ νήσῳ ξυνέσιχεν ,ἤ ὄνομα Τύαρα “ 5 
υ “ »-“ ᾿. “ Ἂς 

καὶ ὅτω τι τῶν σοζιςῶν τότων ἡτες Βλλῆνες, 
, 

. Ν ΄ » , ͵, 
ὡς τότε μὲν κατὼ ζυνεσίαν ὠυτξ ἐσπλεῖν πών- 

« “ ω » 
“τὰς, γυνὴ δὲ κατὰ ἱσορίαν τῆς κρήνης. ἐν γώρ 
τὰ " 1 μ᾿ ͵ “ 
“τῇ νήσῳ, ἀνύδρῳ ἔσῃ πρότερον, ξυρημα Μεσωνίς 
Γ ἡ Αναν, “ “" 
"κρήνη ἐγένετο Ἀ ἣν ἄδεσιν Ἑλληνες σώ ἙἘλικῶγε 

τὴν τῷ ἵππϑ8. 

4 τὲς ἔχοντας ξίφη 1 ἴ 6. [ππιπιᾶ5 Ροιεβατες,, ἀς ἡ, 
ΠπΠΐτεγ ΡΆσΙι5 ποῆετ Κοηι. ΧΠῚ, 4. μώχωιραν ϑϑν ̓ἀϊοῖτ, 
ΕῚ Μεσώνιον τὸν Τηϊῥηνὸν ἢ Ἂς 400 ἘΝ τῷ 84 ἣν Ἔλα Ὁ. 

ποπ επῖπι Πΐς Ῥυτο ἀπε! Πἶρι Ν Λα οηίω [ υϊ, ομπιυ 
Νεγια ὅς Οτῆτο Πιβρεξξεις εἰ ταῦ Ποπητὶ Ἅπο, Υ ̓ Ν 

)ὰ Βυΐιι5 ἀνα ἢ ΓΑ ἣν ἐλ ν ἀπ 

6 γύαρα  ἴτ Βαΐιε ἄμδις Ἰέρεπο ἹΠῚ Ρ ὁ Τύρα ἐξ Ήηἢ 

ἴῃ οἀϊεῖ5, Ἐν υπῚ ᾧφαγα ἐχίμηο. πα ἴ ὯΔ. ΠεΒ ΟτΙπι, [ῃ οπιηίμπι 
ὁτὲ δἰὲ ἹΠωὰ θ᾽ δστον Ἷν το 

Ἅμάο αἰδχηία Ογατῖη ὑγριδεῇας δ οΑγοῦγε αἰηρφγηῦη,, 
1 Ῥ; εἴ αἰϊφιείς, . 

ΡρΡ τέ- 



Υ υ Ὁ Ν ἢ ᾿ ἄπ ἐς , » ἅ ΟΝ ᾿ ᾿ ἣ 
᾿ ἫΝ μα’ ἧς ᾿ Δ ὟΥΡ ᾿ ; ἐ , ἀρ ὼ ΑΥ̓͂ τνέ 

ἷ “. ἣν " " 

ν " ΝΆ ψι Διο 
ἣ ᾿ ΔΝ »Μἤ ὡ “Ὁ Φύνς 
ἥ ἫΝ ἢ 8 ᾿ "" Ἢ μ" }9ὔ} . ΝΜ 

᾽ δ ἐλδη,,. 4, 

ἀραερς ΥΙΤΑ 

ὑϑις ξδὺῦτον τε κοὼ τὰ ΤΕ 
7 ἘΠ τε μή δον 

λωνιος εἰ μεν χυτὴ εΦ᾿ ἤἜ γὼ τῶ 

δὲ Ὑρίγνδα “ἢ γόης εἰμῶ εἰ μ' 

τεῖν ἰσχυρὸν ὅτως εἶναί. μος 

τευέντων ἡτ]ασιϑαι εἰυτό. ς) 

Ἷ Φυλὴν τι ἀμαϑέσερον, ἐ ἐκῦμαν, ἀυτὸν δΑιλι- 

εἰγὸς, ἐμοὶ, εἶπεν Ε ἄφες τὸν καιρὸν τὸν πρὰ τῆς 

᾿ δίκης. ἔλεγχον γερ ποιήσομοι, Ὁ Ὰ τῷ σοφις 

γνώμης ἰδία, καὶ ἐκ ἐν ὑμῖν. κῶν μὲν. ὅμολο- 

γῇ ἀδικεῖν, ξυντετμήσονταί 
οἱ ἐν τῷ δικα ατηρίῳ , 

᾿ ΠΥ καὶ σὺ ἄπει εἰρηνικῶς" εἰ δ ἀντιλέγει ἔρεο ἐμῷ ἱπταάϊεῖο, τασιις ἵπ ρᾶςς 85 1Ὲ 
Ν δικάσει ο Ἰ δοιλενε: παρελθὼν Σν ἐς τὸ ὠποῤ- ῃ 1 ΠΕρδπΟΓΙς ομ]ραπ, πὶροτατοτής ἄς. [ΠΟ 
βήτον δυκαςφήριον» ἐν ᾧ τὼ μεγάλα καὶ ἐλέγχε- Ἰμάισσθ Ὶ ὍΠΟΥ ἘΠῚ ἰτασις Ργδείοτγίξ. 

ται καὶ σιωπᾶφαι» χωρεῖτε; ἔφη: ἐνθένδε, καὶ υἱδο ς᾽ " ΒΊΔΙΟ, Ἰπκϑι διεχα-. 
τὴν , δ ΥΟΟΤΝ Ἢ ἘραΠΙαΣ . ἀποάιιε., 

ν μηδεὶς ἐπακροασϑω, οκεῖ γῶρ τῷ βασιλεῖ 
ἈΆΕΡΝ ᾿ :  αα αιιάϊαι ̓κογῖν, ἴ 
δ ἡ: : ἴς ΟΥ̓, 

᾿ ἜΣΑΝ 

ς δὲ ἐγένυτο ἀυτοὶ, ἐγὼ, ἴφι, ὥ Απολλώ- 

γ|6» μειροίκιὸν ἦν κατεὶ τες χρόνες. ̓  ἃς ὃ πατὴρ 

τῷ βασιλέως ἐπ᾿ Αἰγυπῆον ἦλϑε, τοῖς μὲν 9 εοὶς. 
δ" ϑύσων, χρησόμενος δ᾽ ὑπὲρ τῶν ἑαυτῷ σοι. χαὶ 

ὡ" χιλίαρχον μὲν ὁ βασιλεὺς ἦγεν, ἤδη τῶν πολε- 
«μικῶν. εἰ ὕτω. σὺ δ᾽ ὅτω τί οι ἐπιτηδείως εἶχες, 

ἐς ὡς. χρηματίζοντος τῷ βασιλέως ταὶς πόλεσιν, 

ὠπολωβών Μὲ ἰδίωι, ποδαπός τε εἰὴν λέγειν κοῖς ποτ 

δἰ Ἢ μοι τὸ ἐνομημλμὼ ὡς ἔχω τὸπατρός. κὐᾷ 

“λεγερδὲ μοι καὶ τὴν ἀρχὴν. ταύτην, ἣ τοὶς μὲν" 

πολλῆς μεγίφη δοκεῖ. καὶ μείζων ἣ 7 πάντα ὃ- 

μὲ τῶ ὁ ἀνθρώπων. ἐμοὶ δὲ οχλος : καὶ αὐ κοδιν. 

μονία φαῤεῖθιν τυραννίδορ, γα φύλαξ χαλε- 

; »Ἦ “σῆς εἰμι» κἀν μὲν σφήλω ἀἰυτην" » δέδορκο τοὶ 

{ξ ἐκ τῶν ϑεῶν. σοὶ δ᾽ ὅπως ἔ ἯΙ εἰμὴ, δεδήλωκα: 
᾿ ν᾽ - γον εἰπῶν ἡ ὧν 7... πὲ 5 μήδ' ἃ ἂν παύσαι.-. ὶ ἰε . 

[7 4 δ αἰμὶ ἀηϊπαιτη 
Ὁ πς ΕΠ 

- 

ἀνν ὙΠ Ἰάοπῇ ΑΡΝΩΝ νιον ᾿ δταὶ οὐῆτατο, οὐ τῆς ; 
Ἧ δὰ ΠῚ Μ Μϑ 3 μήδ᾽ ἂν πάνσ.] φαλῇ σὸς ΩΝ ἂν πάυν. Ἰεὰ τὸ Σ ΜΠ 4 ππξ 
᾿ς Ὸἢ ὌΝ ἰάψιε ὕει δ εἰ τα Ὁ μὲ νσπ.. (δ ἔθ. 

ΓΖ κἂν μὲν σφήλω 9.13} ἄἀντὴν 8, τ, 4 τῶν ἐκείν 1 ἔς πηρ!ίπι φυιαπι τὸ ἐκείνων γ φιοᾷ εῇ ἴα» 
εἰΠρῆπ ἐχροπο σφήλω κατ᾽ ἀυτὴν νοὶ ἐντήν : πεπιρὲε εὐἀϊη, Νεπῖρο ἀϊοῖν ΑἸ] ορᾶτα ἴῃ πιεπιουίαπὶ πὶ τϑιιοςᾶτε Ροί- 
οαυΐαπι ὀχροηΐς, φὰς ἢδὶ πιο! εἴξας ἀὶς ἀρ μα μδΝ ἧς Ἀροϊιθηΐο τὸ ἐκσύψ᾽ γ ἂν ἐν ἱπάρ!]ςπι εἰμο γ δηϊπιαπιαις.» ἐ 

Οὐο 
" ͵ Ν 

' γ᾽ ᾿ ᾿ 

πω 



΄ 

ΤῸ ΨΊῊ. ξ.18.- 20, ΛΡΟΙΚΟΝΙΙ 

Ουοά, γεγο. τεςαπ (ξογοῖο τοΠοί νοΐμπο- 
εἴπη ἀς 5». ΓΟ ἀοίαλτου ταῖς ἰηπηιχίς,. ςοπ- 
τπεπίπτ οἵ, ςοπαοιατποπὶς ΡγΙμδεῖπι τας 
Ἰηβιτιοπάαο, οαυιίὰ πὶ ἱ Ἐχοοβίτατιπη, 410 ἃ 

186 ἴῃ πις Ροί, Πα πης, ςο- 
Δ Ἱπηρεγᾶζοτε ἴμπε 

υίάεπε,ς ἀιαππ 
Ἂχ, δ᾽ 

ὙΠΠῚ τὰ Δηϊπηα- 

ἐχροθαπαα. 1 Ἕ 

᾿Ἀρο!οπο Ἐπ Ἔραποτοσι τεῦ 
ἴπ Αεσυρῖο βεβατισι νπάς ἀιιεῖα : 
Ἰρῇιπι. Ἰῆτογργοῖος ῥτίοτι 
{εὰ το ΥἴΠιπι ἢ ἐ 

ΟἿ ΩΝ Ἰτοα Ἅπη. 71. 
᾿κὴ ἐ8ρ. 8. Ὀγβείηι Ἀυβὸ νἱάς ΤῊ 

ΔΗΠΕΠῚ Οὐ ΟῚ 41 Ὑταΐαπις ἐπιροτίαπι, ἰᾶπι τοπεδαξ, ἢ 
πποηϊπηιβ., ΕΠ τάφους ἀἰςε πα μΠὶ, Ρ ΝΠ οἰἐγατιιπι εονοίῇ 
ΥΩ ἀϊξοτο, πὶ ΡΟΙΣ ςοπίμ! ἔμέϊξας ἤς, ἀκριξείας τ ᾿ [ὅπὶ- 
Ῥεὲν ἅδεο Πιυδίοίαπι, νεῖ ἃ ρίαγίδιις, Νοτια πὸ ρ6 ὅς Ἀυξ- 
ἕο Βετὶ ἄδποι τοπεπι: γεῖ Πιβούϊηπι ο 
ἰςαι ΑΟΝ ο δαπῖε,, νὰ 

ἡ 
ἰὴ; ἤν ἀκ 

Π 40 μὰ ΕΧ (0 

τὰπτ φοπία- μ" 

ΤΥΆΝΕΝΒΙ ΣΝ, 

ἐπὶ τῷ "δας ς 
δ τὸ ᾿ 

ἐκ ἀδα. διάώκειτα ; 
Ὑ ΠΝ 

σϑαι μὲν ἐπιϑυμᾶντες, ̓  αἰσχυ 
νὰ Ὅλ ΝΣ" 
ἐπ᾽ ἀλιϑέσεν, » καὶ πρόφασιν ἀπωλείας ὑπώτων 

λρὸν τς ᾿ ὍΩ σε. ᾿βέλεται μὲν χὰ ἃ μὴ 5 

δεῖ πράτῆε διτὲ κατα υθμίζων ὁ ἐς τὴντὰ δ. 

καΐῳ δος δι ΓγᾺ ρ εν » καὶ ἐξ 

οἶδ᾽ οὐπότερος ἡμῶν. ΑΑΡΩΝ ̓ ϑάῆιν. 

3 

»-» ᾿ 

ΕΠ... ταῦτα ᾿δΑπολλώνιος, ἐπεὶ πρός: ἔφ» 

διωλεγόμεϑω, καὶ ἑπέσα κωρδὲς ἴω ἴσχει σὺ τε εἰ- 

ΡΘΕ ἐμοί τε εἰπεῖν δίκαιον: φ: οσοζϑεῖς τε 

ὑπὲρ τῶν σεαυτῷ πρωγμάτων, ὡἧς οἱ σφόδρα 
μοι ξυθλτηίψιατεεν, καὶ γή Δία ὅτω Φιλαν- ἶ 

ϑρώπως πρὸς ἡμᾶς ἔχεις, ὡς ξυγκινδυνέυειν ἡ ἥ- 

γεῖσϑαί μοι, λέξω τὸν ἐμαυτῷ νῶν. ἐ μοὶ γὰρ 

γέ ν μϑμΝ μὲν ἤν ὑμᾶς ἐς πολλοὶ ὲ μέρη τῆς 

ἃ ΠῚ ὑμῶν εὐκροῦται, Ἔν ̓ἀγδρως τε ὙΑ͂ΘΣ 

σοζεὶς» "Ὲ Ἂ ἢ σωζρωβέρες ἢ ἢ ἐγώ" ϑεές τε ϑεραπέυειν 

ξὺν ὀρθῷ ἡμκῷ βαδίσαντω ἐς ηϑη᾽ οὐϑιαπαν 

ϑιβρλρυρμνὴ ἢ οἱ ἐνταῦθω, παρ᾿ οἷς ὅτε πνόδκε. 

ξις ὅ ὅτε γραφὴ ἐδεμίω. δὶ ἀυτὸ γὰρ τὸ μήτε 

εἰδδεῖν, μήτε ἀδικεῖσθαι», δικαφηρίων καὶ εὶ δέονται. 

ας δὲ προδότε λαβεῖν αἰτίαν, ἢ φύγω μὲν 
᾿ τὴν πολογίων.», » οἰπόλοιντο δὲ οἱ δὶ ἐ ἐμξ 

πυσενη οἰπολογησόμενος. ὑπὲρ δὲ 

ὧν ὠπολογεῖσιϑαΐ Ἧς δεῖ, φράζε. υἾ; 
᾿ ἰδ νυ δι «ῳ δ ὃ ὑΨᾺ 

͵ 
ΣῈ βῆ ΓΝ] ἈΦΟΥ͂ Ὄ 

μὲν ἰδέα) τῆς γραφῆς ποικίλξει τὲν ἔζη. 

ν κιὸ σλείως" κοὶ γὼρ τὴν ἐσθῆτα δδονλλίᾷ; 

'τὴν ὥλλην δίαιταν ' καὶ τό ἐςξιν ὑφ᾽ ὧν προσ-. 

Ρι ΧΙΧ. βαδίσαντω ἐς ἤϑη 7 ταϊα Βαβϑεητ π΄ 

ἀ τ τοίϊτυΐ, ιοα (βόες ὃς ραΐ γέ, 
. βαδίσαντα ἁυτοῖι, μοῤγκουτ τς τ κι 
᾿ ᾿ ὅταν ἐλδεῖψι »τείξ ὉΠῚ: ὙῈ - 



πο ἡ ἘΠῚ πὰ ΡΝ ν᾽ ῬΈ. νι τὰ {μι πιο τοι» Ἷ 
κνς πο δΈῚ τἶ5. ΗΘ ἀ Ἐρβεῇ αἰϊψιδηάο ἀς "λοις ταιῆβ.. Σ᾽ ΥΡΗΘΡΈΠΕΟΙΝΝ ον Σ ἱρὰ ὅτὰ ΚΟΥ ̓ ον ρο Μιυϊτα ποαις ᾿ β 

: ἀκφάνδιν. τάδ᾽ ὡς ἀν". 
ογίῃης 1 ; πο λον ἀπ. 

δὲ τὸ Ἀπ ἱερείων α αἷ- 

δα. 

ἐπιμνι ὸ ἐν Κος ΠΝ σχήμα- ν᾿ ' 

τος καὶ τῆς δίκης" ̓  καὶ τῷ πρὸ ἐσέσπις ἐς 

τῦτο δὴ πὸ διντεήρῖς καὶ ταῦτώ γε καὶ τὴν 

παρανομίαν τήν ἐς ἀυτοὶ ΤῊΝ. σόι Φησι. πῇ καὶ 

τὸ ἐς τῆν. 9. υσίαν ϑιάρσος.. χρή: ἕν πάρισχεν 

σϑαι τὴν ὑπὲρ τέτων ἀπολογίαν. ἔσω δὲ σοι ὃ 

λόγος, μή τι τῇ βασιλέως. καὶ, ὁ Απολ- 

-λώνιος ΥΝΣ ΣᾺ μὲν μη “ ὑπερορῶν, ἔξω τεημιήριόν 

σοι τὸ ἼΣ  χίας ἀφ! χϑαί βϑ εἰ δὲ καὶ 

᾿ϑρασέως ᾧ τώ τὰμιοὶ εἶχεν 5 ὡς ὑπὲρ τυρανγίδας 

ἐπ οῖσν ἀλλά σοΐ γε ὑπέσχιν ἐρανξοι »τοιῶ-. 

ὃς ὄντι; καὶ, ἐγαπῶντί με. τὸ ὃν γαρ ἐχθρῷ 

πονηρὸν δέ ἐξα, ὃ δεινὸν ἔπω. οἱ γαρ ἐχθροὶ μισξ- 

σιν» ἕκ ἀφ᾽ ὧν ν δημοσίῳ 'ξ, ἷἡ τις, ἐλλ᾽ 

ἐφ᾽ ὧν ἰδα προσκέκρυκε. τὸ δὲ πρὸς ἰνδρὸς φί- 

λξ ἀν Ὁ αἰτίων ὡς κακὸς ΠΡ ̓ βαρύγεψν 

τζ' ἢ τὰ ἐχθρῶν ὁμᾷ πάντα. καὶ γέ, ἂν δια- 
φύγοι τὸ μή. ε κὠκείνοις» δι ἃ κακὸς ἥν, ἐἰπηχ- 

ϑῆσϑαι., ; ἐμ Ων 

τἰροιεῖς,. μῖπ ἀηλῖοῖς. οἰίαπι ἱπυῖπις οπλάλες 
οἤοηάογ, τὴν 

Ὁ 
κ᾽ κ Ἴς ἡ Ἐν τῷ Αιλιανῷ εὖ λέγειν. καὶ ταρακελευς 

σόμενος εἰυτῷ ϑαῤῥεῖν, ἀυτῷ, ἐλαίδετο ὡς μὴ ἂν 

ἡ τλογύτς τξ αν [δ᾽ ἂν. Ταγεῖ κεφατν 
λῆ ἐπ᾽ ἀυτὸν α. τι ἀρ καλέσας ἃ δ᾽ τὲς προστε- 

νων» ἔφη. ξυνέχειν 
τι 

ταγμένες τὰ ὶ τοιαῦτ 

ΙΔ Ρ ᾿ἐχογοεπάδηι » δ 
3 ὡς ϑεῶν ὠκῴσ- } οἀϊτὶ ϑεὸν» α ἘΠῚ νἶτας πνΝ Δ ἴπι|- 

ἔα τ τοταπι, νἱάς ἔργα. Βυΐμς, δ τι ἱ (ΒΡ. " ἀδιυὐ : π ΟΠ, 4δο τεϊίσυια.» 
4 ὁ γὰ δαέ τος ἔν τᾶτο δῆπε ξυντείνει .γὺ, ᾿ Ὧν Ϊ ἱ τη ἱ Πιυιά κατηγόρημα, ἀε 

ἱ ΙΔ ΠάμΠΊγ.. Π ἶγ σρ δῆς γραία ΟΙΠῺς5 ἢτ ΗΠ νίτας Σ 
., ΠΟπιιοηΐεης. Ἶζε-- 
πρυμὰ 480 Βὶς Π2.- 

] «ἃ. γοχ Πδὲ ψεῖϊε ᾿ Δ: Ῥάμ!ο ηῖε.. 
δ ΤΥ ΟἋ , 

εθλῃ λητ οοἠά, Μβς, Τπῖπεϑ ργᾶε- 

ἣν- Ἂ; 

ὶ ἃ σιορά 



ΠΌΆΡΧΧΙ. ἢ 

- 

1, Ὑ11.ς, 2.2. ἌΑΡΟ . ΟΝ ΙΙ 

αιοαά Ἱπιρογαίου άμπιθη!δ ΠΠ]Πυπ| ςετεῖοῦ βαι, 
ἀἴσιια οχὶρίο δυιάίας ιδεςιπαιο πηϊηὶ ἂρ ἐο- 
ἄεπι ἦρτο ἀϊξδα: ἰρεοϊεπισις να] άς τγατὶ ν απ 
Ὡς Ὁ [ογοῦας. [Ιπάεαι δ Ππιρογαζοσὶς ρογ- 

αὐνὸ πῇ πε ({] εὐδης Ῥπ ἀβίμις 
ξϑν κᾶν Ιοςο Τα γο πὶ ΓΟ ποπιογαί Ππηϊ- 
ἰεπὶ εχ ραγίθ, ἐχ ρᾶγίς αἰΠηπη ]οπι., ΑὐἰΠιά 
4ιάπάοηϊε Αἰβοηΐς ΟδΙαταπ...ς πηι ΠΕπΊρς 
οἤγας πιο { Δεμοπίεηίε5] Οὗ νιγίαζειη ντθς 
Ἔχρα τς, (ὐππιαας οχίτὰ πιοθπία ἰαπὶ ργο- 
ςοἰΠῆτε, οδιιϊιπγοχ ἐγ δυίσιις (πδυτγθδηίς χιοπ- 

{ει} ητοιτοραιι. Ἧος αἱ: 
πείζιγα αἰθηζο:. ἃ ποι ερο, τείροπάϊτ: μος 
ποηιρε, 4ιοά 4 ἱιοπιϊπίδιις ἀἀογαγίς γ {π|ρὶ- 
ἸοηοπῚ ἐς τα ἔδοῖτ, φιοά νἱεγὶ. Ῥειθι οιρί5, 
ἰδ νΈΓῸ » τορογοῦαὲ [ ΑΡΟΙΙοηιις,] πις 84ο- 

ταις δὰ Ἔρο ἰρίξ, ἱπααῖς ἐγίδιιμιις, Ερἢςῆ 
οἷ, συμ]. φάμεις ριιογ ἐἤδιη.. απᾶπἋο πος 

φρεῇ Ἰϊδειαῖι, Ἀξᾶε, τοίροπαϊς Αροϊὶο- 
ὙΠ ἐπμες ἔξοιΠ|. δ ΕΡΠΕΙ͂Ι οεἰμῖτας τηαῖο 106 

ὙΠΕΡ βααβερει ἀφ ἀες Ι 

τᾶς εηὶν εχδῃ εἶα Εἰβίον ἔφυς ἐδο 
υΐςοπα τυαπὶ ὃ οα ἀπ ΡαΐάΠΘΓΟ,, τα τ Ν 
Ὥ Ἰρίξηιις ἀϊπιὶ [π|5΄ ΣΉΜ 8] ν᾿ 

τβ. μυῇ παᾶηῖι ἐχοϊάδς, 
δάογα ογὶς περεῆδ, ̓ πἀοίαπι- 
Ἐπ τοι (υδίγο.. 

ἡβοθίοῦ εο, 4|ὶ ΑὐἹΠι- 
τ, ΠΡ δῆ 

διπὶ μαδεη5, ΠΙς νε- 

ΤΠ Μαρος ιΩ μον ἈζρννΝ τς 
Ῥτγδοςςρίε εἰ ὁ ΞΟΓΗΠῚ. 7), 41 νοι 15 Π}}}15 σοη- 
βίη ὑθακυβαμέσλος, δίοδας, πιρεγαζοσὶ βι- 
πὶ οτἶμπι: τ Θηΐπη ΡΥ ΕἸ Π τε σιΠ 

Ριβθίοῦου διταΓ ἀἰπηϊβηο, τεδοοῇς 

δ ἴῃ ὅν Ἢ ἀείδειις. ςΟΠΡΑΡυ] απ ἐπ ΤῸ] 
᾿οΙλληι, εἰππη. Ἀρπηϊηΐδυ, 4 [πιο ίιπε, 

ΓΟἉΡ, ΧΧΙ, δὲ πεῖν ἤδη ὄντι} ε 
ῬΙυτατομιι5 ταπὶ ἀοίογι δίς ἐπ νίτα Αὐἰθὶά. ὅς 8 
Δριρείδ. Ῥϑυο Αἰϊτος Οοτπεὶ, Νερ. π᾿ Αἰ β4. ς,1. 

2 ἅτε τὸν ἄνδρα ἐιδως  ἀἴηιις ἀάδο, λη. ποχίῃιϑ 
πόςεης, Ἰηάγαϑ. 

3. ἀτ᾽ ἀντὸ τὸ γράφειν ] ΠΠπτοτάταπι Ἱπιρετίτας) 8 
ἄς ἴυγὶϑ πιιῖτο πιαρί5, 4110 πίχιις Ατι βίάἀεπι ἀλπιπᾶγε ἢ 

4. μόνον τὸν ὑπὶρ δικαίς φϑόνον 1 πεπιρε ἰητοτγορᾶζιις 
1Δ4΄ πιδὶὶ ξεοϊζες. Ατἰ βίος ὁ (6 ἡρπογατε ἰἰκὶε Αγήβλάενν, 

ἍΝ δὲ πθρ ρίφεεγε, φμοά εμρίάε εἰαῤογαει , Σ᾽ ῥγΑΡΙΕν οοί!. 
γο: ἠαβιω “ρρείαγείητν Οὐτποὶ, ΝΡ. ]. ς, 

Ὁ 

ἽΠυπὶ οταίίς, βοῶ ΠΟΙ «ὦ Ατί- 

᾿ πὐῖδ εἴ, ἴῃ 40. 
᾿χεηταγ σαρτίυ, 

ὙΑΝΕΝΒ18. 301 
ἄς: » ἈΝ 

ἂν αὶ βασιλεὺς ἡκωτά; τε ἀυτὸν μά. 

9η, καὶ κα νον «- ὁπόσα εἴρηκε", καὶ ἐ ἐῴκει τοῖς 

μάλα ρα μημοθς, παριλϑων δὲ ἐ ἐς τὰ βασί. 

λειδ,, τὰ προσήκοντα. τῇ ἀρχῇ ο ἐνταῦ.. 

34 ὃ. Δώμις ἀπομνημονένει, ἔργα ὁ ὁμοίᾳ τε καὶ 

ἀνομοίς, τϑ ἐπ᾿ ̓ Αρισείδῳ ποτὸν ̓Αϑήνῃσιν. ἘΣ 

κῷ μὲν ὕει, τὸν ΑἹ ριφεί Ἀρισείδην ἐλαύνειν ἐ ἐπ᾽ ἀρετῇ. 

ἔξω, δ τείχες μύρον ὄτι', ι προαβλθύντα τῶν ἀ- 

τιναὶ δέσϑαι ἀυτῇ γράφειν τί ὠυτῷ ἐπ᾽ 
ἀκόνς ς εἶγος “ὦ ̓ ὅτε τὸν ἄνδρα 

ὅ τα Ἢ γράφαν" 

ὑπὲρ δικαίῳ φιϑόνον “. Ἐπ δὲ, τῶν σφό- 
ι ͵ὔ Ν 

δρα πεχνάστανσον τὸν Απολλώνιον, προσειπὼν 

, ἀλλὰ μόνον τὸν 

᾿ εἷυτὸς, ἤρετο κωτοὶ ὕδριν ὑπὲρ ὅτε: κινδυγέυοι; 

τῷ δὲ ἐκ εἰδένωι φήσαντος, ὠλλ᾽ ἐγὼ, ἔφη, οἶδα» 

τὸ γοὶρ προσκυνεῖσαΐ σε ὑπὸ ἀνθρώπων. δια. 
" εν , ὦ ὅν 

δεδληκεν, ὡς ἴσον ἐἰξιεέμενον τοῖς Θεοῖς. καὶ τίς, 
με - ,ὔ 4 "Ὰ Ἰ ν υῇ ᾽ ,ὔ 
εἰπεν, ὁπροσκυγήσας ἐμέ; ἐγὼ, ἐφή» ἐν ΕΦεσῳ, 

»ἭΚ δν δ ς Ἰοῦτ » »ν»» “ » 
παῖς ἔτι ὧν, ὁπότε ἡμᾶς ἰώσω τῷ λοιμϑ᾽. κα- 

“ἢ » ᾿ ᾽ ,ὕ οἷ « - 
λῶς ποιῶν, εἶπεν, ὠυτὸς γε συ, καὶ ἡ σωϑθεῖσω 

,ὕ Ν -“ Ὁ Ὰ ᾽ 
Ἔφεσος πόλις. διὰ ταῦτ᾽ ὃν, εφη» καὶ ὠπολα- 
γῇ ἘΠῸ ΩΝ “- , “ ο' ἘΝ ΚΕ γίαν ὑπὲρ σβ παρεσκέυωκω; ἡ σε ἀπωλλάζξει 
-“ χιν “ ῊῸΝ ͵7ἷ .Ν Ν 

τῆς οαἰτίως. ἴωμεν γερ ἐξω τείχες . καὶ ἥν μὲν 
,ὔ λ " 7ὔ ᾿ ἢ 

ἀποκόψω σε τὸν ἐυχένω τῶ ξίφει, διαϊδέδληται 
: Χ, δν5 ͵ δίς 

ἡ αἰτία, καὶ ὠφεῖσωι. ἢν δὲ ἐκπλήξεις με 

μεϑῷ τὸ ξίφος, ϑεῖόν “ε ἀνάγκη νομίζεσϑαΐ 

σε, κὠὶ τὴ ἐπ᾽ ἀληϑέσι ἀ χη να τοσῷ δὲ μὲν 

δὴ αἰγροικότερος ὅτος τῷ τὸν Αθιφείδην ἐλαύνον-.. 

τος». ἔλεγε δὲ ταῦτα μαφωμενές τε καὶ ξυγγε- 

λῶν. δδ᾽ ἐκ ὠκηκούτι ὅμοιος, διελέγετο πρὸς τὸν 

Δάμιν ὑπὲρ τῷ Δέλτα, περὶ ὅ φασι τὸν Νεῖλον 
σχίζεσϑα. 

Η.: δὲ, κωλέσας αὐτὸν ὁ Αἰλιαγὸς, ἐκέλευσς 

τὸ ἐλευϑέριον οἰκεῖν δεσιμοτήριον᾽, ἐφ᾽ ἂν γένηται, 

ἔφη, σχολὴ τῷ βασιλεῖ; ξυγγενέσϑαι γάρ σοι 

ἰδία πρότερον βέλετωι. ἀπῆλθε μὲν τῷ δικα.. 

ἠρέμα, αρμλϑὼν ἐ ἐς τὸ δ διε μωτήμον; διωλε- 

ἐκ ἐμῆς ζῴη, Δώμι; τοῖς ἐγτωῦϑεω. τί τς ἂν 

ὁπότε ἡμ. εἰώσν τῷ ̓ λοιμῷ} νἱάς ἢ ιν. «.9.. ὶ κι ὩΝ 

. αξέδληταε ἡ ΕΓ αἰτία χα. φόνου 
ἣν δὲ ἐν δῆς ̓ 1 

γεγθᾺ ἰπ ὑοῦ ἀεοτϑηῖ, ἤπε φυΐθι ὶ 

νίπουϊα ςοπίεῶι ᾿ ἢ 

τΑΠΊΘΠ. ΠΊΟΧ ἐς Ὡσμωτ 
Ὦ ἘΝ ΌΜΨΥ ὙῈ Ἂν Ἢ 

ΡΡ) 

ΓΕῚ 



“- 

«-Ἐ 

γην, λόγες Αἰγυπ 

ὠϑύμ οἷς ἐν τῷικρι 

ἰναμὴξ κοὶ οἴνῳ, εἰκὸς μὲν, εἶπεν, εἴ περὶ ἐς Ἀι- 

γυπῆον τεῆλϑε;, καὶ ὡμίλησε τῷ Πρωτεὶ ὅ; ἢ ὡς ἢ 

ὁμήρῳ δοκ Ἶ ᾿Πολυδώμνῃ ξωνοεγένετὸ τ ἢ τῷ Θῶ- ὦ 

Ε ἀἰγωξεξλήσιϑων ὅτοι; δέομαι ΩΣ γος εὐ γῦν, 

ἔρεσιϑαίΐ σε. . οἶδα, ἔφη, ὅ 9 ον ὑπ τὲς γάρ. τοί 

λόγες οἱ γεγόνωσί μω; πρὸς τὸν ἄνδρω;, καὶ ἅτ- 

τὰ εἶπεν καὶ εἰ φοδερὸς ἥν ,,ἢ πρᾶος, βέλει ὡ- 
κξσωί μα: καὶ δῆλϑε πάντας. προσκυγήσως 

ὃν ὁ Δάμως» ἐκ ἐπιςῶ, ξῷη, 'καὶ τὴν Λευκοθέαν 

ἐροεεϑθν Ἴδεμνον, Οδυσσεῖ δξναι! μετοὶ τὴν γωῦν ὅ; 

ἧς ἐκπεσῶν 9 ἰνεμέτρει τοῖς ἑαυτῷ χερσὶ" τῇ 

στελώχεις"». καὶ γοὶρ ἡμῶν, ἐς ὠμήχαναί τε καὶ 

φοξερὰ ἐμ ξεδγκότων: . ϑεῶν τις ὑπερέ Ἔχει οἴμοι 

χείρω, ὡς, μὴ ἐκπέσοιμεν σωτηρίως πάσης: ἐπὶ: 

σπλήτ]ων δ᾽ ὁ Απολλωνιος τῷ λόγῳ, ποῖ πῶρω- 

τενεῖς» ἔφη. δεδιὼς ταῦτα, καὶ μή ΜᾺ 
Ὁ ᾽ ὍῬμ λ ΣΙ ΔῚ , - «ἢ 3 Δ 

σκῶγ- ὅτι σοζφίω μεν τὰ ζυνιέντα, ἕα ἐκ- 
͵ ᾿ " ὃ ΜΕΡ ὉἹ οὐ ΣῪΝ 

“πλήτηει πάντα: εἰυτὴ δ᾽ ὑπ᾽ ἐδενὸς ἐκπλήτηεται 
᾿ - 9 τὰ ΜΑΣ ΡΟΝ 

δλλ᾽ ἡμεῖς νυ εἰπε; προ ἐξύνετον ἥκομεν, καὶ 
» ᾽ “1, εν 5» 2. 5 

5 μόνον ἐκ ΡΝ ἡμᾶς, ὠλλ᾽ ἐδὲ ἃ ξι- 

ϑντά εἰνωΐτι ὃ ) ἐκπ᾿λήτηει" ἀυτόν. ξυνίῃς κα ὅν, ἔφη, 
Ν 

όπως ἔχει; ξυν- 

Κα ὶ σοὶ δὴ. εφη γ κα- 

ὦ Δάμι; ὅτι, ππηβντὰ 1: 

ἴηρ τί δ αὶ μέλλω: 

ΕΟ ὅς ΠΝ Ν: τὰν δ ᾿ 

ἐἰτὶ ΤΡίιο εἰῆξ ἱπῆσειιπι, ἄγχι 
'-. ΦΠΟΝ τὶν ιν ἂν οὐ ἘΠῚ ϑδο ΔΙΣ 

5. ΣΥΡΈπΡως περίπατος Ρτο πε δοθλον ἩδλνοΝ ᾿Σ 
μρδε., ὍΕῚ Ἐρδἰδηδβ. νε ΘεἸϊαπα, πϑλϑλίε ἀἠην-. ὧι 

δάγέθ.. Τ ἅμ 

οπίρηλϑ 
κι Ὁ 

Ὑ 

ι δι 
ΕΞ Ὗ 

πὶς δι! Π δ: 
Πατῖπε ἐθοςπίαϊε. « Ἐὸ ἰρίτυ 

{πρεγδῖῖ. 
ΔΙΠΙΙΘ ΓΓΕΙΠΘ 
{πάτοιι; ὥς. 

᾿ δὶς 1πῈ, ς, 28« 
κα ἰαιεήωπι. 
νν Ω γέων» νε Παδει Ἠὸ- 
τ δα ̓ Με ποις 

πρώ τοι  ἀἀπλήξοιν «ιοα νὸς δ ῊΝ 

γι ΚΑΤΑ αίυμὴ οὖ 

ὼ ἰρῖ- 



ΠΟ ΙῚ οαμπ.. λοι Νὰ Ἢ ΣΉΝ 

ν- Πιεγςαζηγα, μοης μα ὅσ ταὶ 

ἴππι ἀς Τ)αυϊαῖς (ἀρυϊοτο ὅς τεροτγιῖς ἴπ δὸ 40. 

τηΐαηιῖα, ἡ τ 

Γ" : ᾿ ἀ: 

1. 6.22.3, ΑΡΟΤΤῸ ἡϑ Κ} ἡ 

Ἰριειγ, ἐραιβηνδμώνεμρκν: μος πιαρίς γ-ς 
ταΠηὶ Ομληϊα (πε ςοπιοπιπόπαα ὑπ, πιο ]τιις, 

ἡ»: Χῆς 4Ὑ 

ταῖϊα Δ ἐς Ἰοφαογοπτι δοσθάρῃς 
αἰϊααο., Οἰϊίχνε ρυτο,. 650. ἱπαυῖτ,, οὐ νἱτῖ, 

. Ῥτόρτγογ, ἀϊαϊτας. 1π νἱϊαθ ἀιουίποιης. ΠΩΣ 

᾿Ταπι ΔροΙ]οηΐτ5 φαϊάςπι ἀϊχίε, ἢ Ἰᾳμαοίτιι 1 ἰη- 
οἰαίεο. ἀἰϊυϊείας ςοπιραταίιῖ, Ἰδιγοκίηϊ!ς “(δες 
διιῖ νεποῆοϊ!ς5, Ποπηϊηϊδιις αϊίδιν, δας εῆο- 
ἀϊόπάο. (ξρυϊειᾶ, αιδο τορος ΔΏΓΙΠΙΟ5 σοπάο- 
᾿θάδεν 4υαίία αὐτο γοέεττα εἴα (ο]επς ὅστηςίδιι- 

ΓΑ. Ἀι "μὲ 

Ἄριι ὕλης είως, ἢ 

ΤῊΣ Τῆῃ 

τί ᾿ἰποῃίο]απι ἴῃ πα Ἰοίαπηι ἴα νΟσΑΓῚ ἔην οἰ, ἀο τῷ 
βάδι ἐπ νλς Πὶ ΟΣ 
εἴας αίάοπη ραγάπιΓ ὶ ὠμός. εἰ δὲ κλη- 
ἀκεϊεῆας, 51 εχ ἢν ἜΌΣΣΑ ῥα γοίευ ἤ ἢ διδώσης ἐ ἐμπορίαις ἐλευϑερίῳ τε καὶ 

ΠΟ νΠιγαγία, [ΟἹ 
. ςοτπραγαιιργίς, } 4815. δῖοο ς Θυπς «ΔῊ ΠΡ 
ΟΡυδεγοχίι θα ΓΙ] 8 τάδῃ ιας. Ἰορίεῖπις 8- νόμῃ Τὰ τὸ κτηθέντω σοι κατὼ ΩΣ ̓ 
ΠΟΘΙ ΤΣ Βαθθο, τοίροπα εἶς, (ΟΡ ας... τοὶ μὲν ὄγτω μοι, ζυ)ὰ  πληιόνων ἔφη, ξυγγοῦν 

«μαιπρίμτ, [ἢ 5(πηξ, ἀγα ̓ 1ῃ νη ΔΠῚ ἀοπλαπι, ἐςιν. ἐς μίαν δ᾽ οἰκίων τὴν ἐμὴν ἥκοι. χρῶμαι δ᾽ 
εζΟΠιοπογς πηςᾶπι. ἸΝφαιις ταπηθῃ Θεῖι αἷϊο-. 
.Πἰ5 δεν γῶν πε. { δηΐηυ: ΠΕΩΙΕ νὲ πὶ 

ἠδ οὐδέ: τίς. πῊΗὶ οὐ οκαναςν κοιγοὶ γώρ πρὸς τὲς ἐγαϑες ἐ ἐςΐ [49ι. διωξώλ.- 

ἱλεσι δ᾽ ἡμᾶς οἱ συκοφάνται ,, μὴ ἐπ᾽ εἰγωϑῷ 

ηὴ κωπήλε τίς ὡτῈ βαρὺς » ὡς ἀφελμμν αἹ σα 

᾿ἀυτοῖς, 5.9) ὡς ἑτέρων, ἐμὰ γὼρ, 68. ὡς ἐμοῖς, 

“ ᾿ -“ Ν “ ,. κ᾿ 

τῆς Ἐλονθος ἡήκῳ στον, πλϑτον. ἐμ τε 

γεὶρ νεώτερα ἜΡΕΣ ἀμ : ἐφέδ ν ἀν 
Γὰ Ὑ4 

γενέσθαι ἀυτὸνγ" τυ τε: ὅτῳ προσιϑ εἴμην ̓ ἐε- 

νοῖῸ βαὶ τη Ὃ εἰ Βαυς οχὶ 
ἀκοϊτάτος εἴς 

“πὴν ἂν Ε σμικροὸν τὠμὼ εἴνωι. ἐπε μαντευμε: 

4 ΟἸΔΕΒ ἀἰυϊτίας, ἅτ. - οὐ" “δ᾽ ἤδη κωϑ' ἩΡΤΗ αἰτίαι, ὡς ὕξριν μὲν τί. 

. ΤΟΙ οςτΙς ΩΣ ν δατθον ρατίαμε: κτοι᾿ πᾶς ὁ κι τὸ μέτιν πλϑτος" ὁ δ᾽ ἰθορ 
; Ἴ ὰ ΨΠΠ|σΟ {π᾿ 4] [ΟΓΕΠ1}. 

Δ 
᾿ ᾿ ΄ τὸν νυ ἐγώ ἵ σι καὶ τὸ 0γη- 

ὍΝ (ΤΟΙ οτς ἀοοεαηζ, τὸς πολλὲρ» ΧΕΙ ΥΔΩ τ Φρόνη 
πες. : ΟὈτοΠρεγαγε. ἴερίθδιις κι ἐγείξειν. μβὸς τε ἐκ ἐᾷ πείϑεσϑιι᾽, καὶ 

Π| 4] τϑά δι δεγπαα- τες ὦ ς» οἱ ̓  τὸ ἐϑγη οἰχῳάχν τ  μιόγον ΠΡ" 

ἰα πὰ κόρ παίει » δελυμένες, "ὦ χρήμασιν, 

5 πες; οἰυτῶν, διὼ τὴν ἰσχὺν τῇ πλέτρ. 

ἐγὼ δὲ, μειρώκιον μὲν ὧν πρὶν ἐσίας ἑκωτὸγ 

ταλάντων ἐκρῆρείαι : τὔώένς ἡγέμην πιῶν-ὄ 

τῶν» καὶ με ὑπὲρ τῶν ὄντων ἐδεδίοιν. ἐ ἐπεὶ 

ἴε5. οπιηΐᾳ ἰπ{ιπι ραταῦ 
Ι Ἰαθαπι, ΟὟ [ἀςιϊταζος 

πα νΟΙῸ ταϊθηία, 
δι ἊΝ ἃ Ρᾶῖταιο, ιίκηο, Ὦ- 
ἰ ͵ οδτ, τΔΠΓΠ1ὶ ΠΊΟΥ 

» δὲ τάλαντά μοι πεντἀκόσιω ἐπὶ Μιδᾷ ἡμέρας 

ἐγένετο, Πελευτήσαντοῦ ἐπ᾽ ἐμοὶ τϑ πρὸς πατρὸς 

ϑείῳ, τοσῶτον ἡ γνώμη μετέδαλενν δὲ ὅφον οἱ κωτ- 

ἘΝ χὺΣ τὰ ἢ ἥρησι ] ἔπιες ἔετο [ξητοπιίας Ῥεποηῖξ 
ε ἀδαμε: 1αιεν ἐριί τὴς γγρα  αηρ βπγηῖχα Ῥέξαπεέέ, Ω γεζογ.- 

εὐ θα: 1ἰἰδες ΓΝ Ῥένγαοναξᾷ , θεχεαίβαϊε εὐῖρα Ρῤνάδηρ, ον 
ἷ πῦρ ἐρ(ξ θοίμι., Εε ποι ἐἠῥήωσ γρμερι ἐεγὰ , ΠΚὰ ὀκεγες 

αεερές. , 

ὅμοις τε ἐκ ἐᾷ ἢ πείϑεσϑωμ ἢς ῬΙμιατο 

ὙΠ Ὲ 
Ο Δ, χΧΧτῖμ, τ ἢ τῶφ. «ἐκίν, 74 ἃ ὶ ι ἰὰ 

. πιᾶπῃ, ἄς ἐπαδι ΙΧ 3, γδΙ ἩΡΡΣ πον 
Ἔο, οἷδρ 

ἀπαξης ἐδ οὔα. φυδέγογετ., ψετοῦ 'δυῖο 
ταδρβηαταπι {δρυ]οτῖς {8105 τμείαγος εὔε, ταῖτ 

τιοίαυτὶς τ, ποῖα Θαἰάτατατπι Ὁ εβταόϊα μια πο α!! : 
μόνον ἐκ ἐπὶ κό 

μὶ νεὶ γραίας; δὲ ε δὶς. ῬφρΌθοτδία ω 

5,ς, 

2 μεμάντευμίνωι ἡ ο νυ ]ρατῖθ 1115 , 4 ̓ 
: τῳ ὁτθπι ἴῃ (τ μα πζαξ, τος τὰν ἀς αἰπττίδιις [ππτοητὶῖ5» Ππ18 6 ΟγΑΟυ] ΟΤΙΠῚ ἢ ης ἹΠἰς,. φμῖ σοπτεὶ τὰ δὲ ἢ ν τν γ 8 

ετπς ϑιτοτίτατοπι, {είς ̓πυριρπατγὶ αἴτ, ἃς ᾿ςΟἸαρ[ῖς τοηάϊι Ῥαυίας, δι ΝᾺ Ἰνῳ "ἔστε ἰῦ 

3. ὕδριν μὲν τίκτε] ἈΠιαΙτ δά Ἑυτίρί εἰς ΒΕ τ {8 Φοτιπταῖος εἴ Ἡ ἐῴ ὼς ΡΝ τ ᾽ 
ῬΟΙΥτΟ ς, ὕδειν τὶ τίκτει πλῦτος ἢ φεαϑθὼ βίν:. ᾿ ἃ των ἯΡΣ "ἢ ΔΓΕ Εν ἐ 

᾿ ρ- 

΄σ 



ἃ ἐς 

ΓΝ ΥΙΤΑ ἀνθ ὥρος 304 
, κι 

, ᾿ μπδπταπν οααὶ,. 401 ςοποίηηδ. ] 
᾿εγοίαας δκ ἱπίτιιπίτος ποτὲς τὸ 

ΠΊΠΙΙΕ ΡΟΓΓῸ ΓῸ5 πιθᾶϑ ργοπῖουιο-. 
αν 75 ἜΜΕΤΝ, ἌΠΟ δῆμον, πκίσρις Ε τΕΓΓᾺ πλατίατι ΕΝ ᾿ 

ἐκ ϑλ τίης φέροντος . ὅτω τι ἐὐξθλων ἘΨ' ᾿ς Αἤείγεῦ, δες ΠΠΊΟΓ οὔ ομπῖ πρὶ Οὐποχίαπε. ἢ 

τῷ περὶ ἀυτὸν ἧς " πὰ γγτλεῖν, τῆς ἐσίας [0] ̓ ἀτλον τε τι Ῥατίοτη ἵπὶ αλλ δια οὐδ 

ΛΩΝ ἐδ α ἘΠ. Ἧ οὐρα ΟΡΙΙς ογα ρασαγε :ῥβᾶγ- 
νὰ οοπίγα ἱΠπΠῸΙάτοΓο5 ΠῚϊ- 

Ν ἘΠΧα Ϊπ ςορῃίοϑ, πο πη!- 
γος: Ράττο ΠῚ. ἴῃ ἴδιος, Πα. 

πὶ, {Ὁ περ! ρὶ ςοηφιιοτοηίε. ᾽ 
Ρ Ἰεπάϊάιπι ΔΙ σογαΠι στο- 

γἴπὶ ΓΟΌῚ15 πιο 5. Ῥτοίριεἴοπτος, ̓ αἹϊα ἱ 

ἀε τς ἀπτοα ΠΊΟΓ ἐραης.. ὃ 
ι ἀϊαϊοας ὈΠΊΠΊΙ- 

γ ρ ὅτοῖ μοι » τὰ Ὁ» εἰυτοὶ ῆων, Ἕ τὰ δ μοι Ἷ Ὁ ς. ᾿πιοεπῖθις ἸπΝ 

; ῸΒ 685 Ρο οἸ τδπηι: πος ἀπρέλεν Ὅν. ἀλλ᾽ ὁμῶς ὅτω μὲν χαρωκώσ' ἔραν 

τὸν πλϑτον, ὅτω. δὲ ἀρραλδς Τα τὰ “ὦμενοι». ἱ ἊΙ ογάζιπι; 80. νΕ] Γογροσο π-: 
“ἢ ἢπι αιατιτί.. ᾿ΑΡΟΠΠΟπίτι5 ἀυτεπη, 

ἘΠ ἀυτῷ νῦν" καὶ ὅπω ὦ δῆλον, ἦν εἰ, " 

μοι" τὸ δ δὲ ἐξ ἐνὶ 4 

τῷ πλέἕτῳ" 
: βη: 

ὙΡΜΤΟΣ με Ἂ 

δέ ἊΣ καὶ ὠ 

Βοπο εἰἶο ἌΠ γ ἱπαυίξ, Πᾶπὶ ΡΓῸ ςοΥρούα 
" ΒαεϊαΠοτγοπι ΒΑΒΘΒΡΙαταπι: 1{Π|π|5 Θπϊπὶ οι ἴπ 

“: ϑαῤ Ἢ ἴφι» τὸν γορ πλῶτον τῷ σώματος ἐγ- “Μ πμμλαο ἀδεποσιβ, νὲ αἰπηϊετατο ταίηεη 
οἴει Ἰάεπι, ΠΟΠΕΧ δος κςάγοεγε ταπίιιπι τ 

ΠΙδεγαης, » ψεπαπι οἴΐδιπι ἃ ̓ἀοϊατογιπι (εγαο- 
ταπίσιις ΟὈ δα μ15.. φυϊοὺς ῬΙσΡΕΣτ ταπὶ [αι 
᾿Θβιμοχίμς, ὅς, το ἐψο 

το σῶι ω ὠξῶοι μέλλεν: καὶ ὁ ΑΝ Η͂Σ 

᾿ γυητὴν ἔχεις ὃ - δεδεσωι μὲν "γδὰ δ᾽ οἰυτόν, ἐνή- 

σοι δέ, σε ὠπολυέμενος 5 μόνον τῇ δεσμωτηρίῳ 

τῇδε , ἀλλὼ καὶ τξ, ϑεραπέυεω τὲς εμρλζοκε- 
Ἔνι " 

Ὶ 

Αρνων ἀπο ΜΔ τας ξ καὶ τὲς ΔΑλΟΔῊΣ οἷς δ’ εὠυτὸν ὑπέκείσο. 

“ἜἘὲ 

Ὡς ὑὐ τὸ [δὶ ἀϊκασι, ΑΝ ΠΥΡΕῚ ἅϊ- ΟΧχι Υ̓ 
, Φιοα Τατγεπιί, νδὶ ἱ τηαρίγατα α πε τας Ὶ 

«αἷς δημοσίαις ἐυχαῖς, ὅτι Δομετιανὸς Αϑηνᾶς ἐν βμοπαμο τ Ῥτεοίδεις πο 

εἴη παὶς΄- σὺ μὲν φήϑης, ἔφη, μὴ ἂν τὴν Ὡς Βἰϊαιπις α οῇῖς, Νοπι-" 
ἫὋ ἃ ἰς.) ἈΓΡΙΓΓΑΡΑΤῚ5 Ῥα!Ιδάσηι 

γᾶν τΕκειν» (ἐξ! ἐνὸν ἔσαν τὸν᾿ ὠεὶ" χρόνον" ἦγνό- ἄρῃ “ἀν ἢ να 4 ἢ 

εἰς δ᾽, οἱ "μα ὅτι ἡ ϑεὸς ἄυτη Αϑυνωίρις ποτὲ δρά- Υἱγρὶπίταταπι.. Τρμογαβας αυζοπι, 

'κογτωξτεκε΄. δ, Ῥοᾶπι ἰἤληι ἀγα οἰϊπι. 
᾽ Ἃ ἂι ΣΝ Μῇ 

ᾧῳ ᾧ 

πε δ᾽ αὖ φήσαντος ὙΡῸν Φέυγειν. Ε 

“πειδὴ ϑύων ἐν Ταάρᾶντι, 
ὃ 5 ἦρχε, μὴ προσέ ἐϑηκες 

ἊΣ 

Κκ Ἀν ΄ θα οὖ )δ . 7 ’ὔ 
ἜΝ ϑ εἴρκτό τις καὶ ἐπὶ τοιῶδὲ αἰτίῳ. χωρίον 

᾿ Ν . Δ Ν Ν ΝῚ "»" 

ἐν Ακωργωνίῳ περὶ τῶς ἐκξζολώς τῇ Αχελῴε 
-Υ' Ν ͵ ΒΝ ἰδ Π Ψ ν 
ἔχων . περιέπλει τῶς Ἐχινώδως ἐν ἀκωτίῳ 

ΜΡ οἰαν δ δέμετς δὲ οἰυτῶν μίαν - ἣ ἡ ζυνῆ- Ἢ 

7 τῷ Πλέτε 1 οπιπῖπο Ριωμεκηγέ ντ γοτΓογαπι) ἀἰυϊτίτιιπι 
Ῥτδεβά ει εὐπὶ πὶς ἰητει!ρεπο, ζμλίεγε Ραττίς!ρία ἐπιδὲ- 
δόντος δῖ φέροντος. ἢ “ὦ 

ῃ Ὁ ΣΉΝ ΜΕ ἘΧΡΙΙηΙ Ῥαπα. 
..13.} βὰς πο Ἄῆον π- 

8 ὅτω τι ἐδυλώϑην ὑπὸ τῷ π. ἀντ. "“ ἢ 
νῖ εχ Αὐβοτεὶίς ΟἸτῖῖς τεβεγ ϑιοθδειῖς 
χενοΐε παρὰ Πολυκράτας» ἐπέδωκεν; εἰπὼν, μ μισῶ δὼξ 

ἂν με τ μὰ ἀγευπνεῖν. ἷ ἯΙ 86 ἱπτιιοατίθιι5, αἷς 
9. ἐγγυητὴν ἔχει:} πεπῖρε (ξηζις εἴ; αἰνδῶς ᾷ ἘΠ " ω Ω ρρογγεξμηπήμε αλλ ηδδον 

ταῖοτὶ οβεγας,, νεὶ εἰἴαπι ᾿πὰ Ὅεῖν 8} εὖ Ἔχι ; εἰ ϑεἀ65 ἐν: ἱ ἄδπε Μγιβορταρϊ, ἔτεκε δυτεπε 
φάεοσις, δ ἐγγυητὴν Βαθεατ; πίβὶ ΠεπΊρε εχ Ψ πἰσᾶπὶ {επη]-- 
ΨΕ] ςαρὶτ5.  νὴ γεὶ ΡΟΡΕΙ με: ἜΓΙΆΕ, ῥγοάϊι Ἐτί οΒτΠ οηΐ- 

ν ἐν , ΝΘ πᾶτιῖ5., Ἰαίτερτις ταπιθη" ὅς 6- 
᾿ς ΧΧΙΝ. τὉ ᾿ ,Δομε γος ἴπ Πϑοπλἰτίαπιπὶ ἀϊάλιπι, 

παρα βμοα εοἰοεόαι Τ)οπιτὶ ἴεητι, ἀγασοπεπι εᾶπι ρερειιπε 
ἀδοπεῖς οὐῖς. ἩΗΐης ἱρῇ  ενοδίαγε. 
αἰ] ίαπας ἀϊοῖς Τηβίεας,, Χ, 1. Ἰοααυπτα ] ΑΡ, ΧΧν. ̓ ἸΜΡΉ ΜΑΣ, ἤδη 1 πεπιρε οἱ ἱπὶ μία ἥιποο 
ποτα ἴῃ ΑἸΒᾶπὸ υϊπαιατεῖα ἀρια ϑιιει νι : νν ϑοκ γεγο τοπίροτίς ἀρρεῖα 4 ἤμμῖο ἀεῖτα; οὐπι. 
ἐς ὃς πιιπιπιὶ ομπὶ Πυΐιις Π εᾷς ἱπιαρίπα Ριατίπις, Ῥῖο Ῥιο ἃ ςοπιϊποπιο᾿ φσορογς φΟΠφοτεΓο, 

᾿ ἦι1- 

κοντὰ ἄτῖν ἊΝ Ν Ὁάοτας 1. 1Π. ς.13-. 
ἼΠ.ν. σδι, ἄς σ ες Ὀρίαϊο, εππὶ Ργδε- 

κ] 
αν ν 



ΓΑ] 

ΟΧΧΥΙ. ᾿ μήβοζῦ δυο ΠῚ αἴστυν Α μον οσομγγοπτῖ- 

.'» 

ὭΩΦΨΠ,ς.2:.26. 

ςοπηπποαϊτατεπὶ ἱπ οα ςοΓροτὶ (ΟΠΠΡΑΓΔΙΪΓ: 
ΠΑΠΊΠΙΙΕ δὲ ἀ΄π|80 ΔἸ τΙΔΠτιτ) ΟΧ “Οητίπεπτθυ 
ἰεγγᾶ ἴῃ δαπὶ ἀογιπδιιογαῦ, νὰ (αβῆςσογο δα ἰη[ι- 
ας ροῆϊει. [πάς παῖα δοοιίδείο ἱπηρυγαπι» 
ἢπης Αςαγπαπεπὶ εἰς ὅς (ςΕ]ογιιπι ΠὈΪ σοη- 
(σιιΠΊ πηαχὶ ΠΠΟΥΌΙΠ . ΔΉ Π16 Γουγαπη σοπτηθη- 
τεπῃ ἀε(Ἐγις, «ιοά ῬΟΊ]υτα αὐ 1110 δὰ [πεγίς. 
ΝΙεπιρε Αἰοϊπαςοηίϑβ. ΠῚ Απιρῃΐαγαὶ, [δ εγα- 
ΤΠΙΟΠΟΙῚ ἃ ἔμπγ115.,. σαλπ5 σοπίςξηποπάδε οδηία 
ἈςΠεΙοὶ οἤτα ρος πηδεγ ἱπτογίταπη Πα ἰζδπ6- 
τῖγ, Ἰρίῃπι αποαιιε ἀπηρίθχαπι εΠ8. Π᾿ ποη [- 
ΜΕ Ῥτογίαιβ., ἀραῖς (Ἀ]τόπι, ΘῈ πηυίτιπι 
ΠῚ ἀἰΠΠ πα] ρεσςατὶ γὸιπι. ᾿Π]ς αὐκοπὶ ποπ 
ξᾶπι Ὁ ςαιαπι (ξὰ οαἱ βυαΐο. 
αἰοδατ. Ηοκαιὲ Δάεο ἅϊκας ἐ 
οσραίϊοπεπι ἀεαϊῇς, δ Ὁ 
ἰᾶται ἀδεϊηρδίιγ.. Ὁ ἥω 

Ῥιι5 κάζαις Οὗ ταῖϊα. σους. ̓ σοπαπεγοπείθιι8) 
(υΐμαι δίπτα. οπίπιοτο ἢ ἴῃ 60. ζάγοεγε Ποιηϊ- 
πὲς ἔμ|Πξ αἴπης, ΘΟΓΙΠΊΖΙΘ 41105 ἀερτοταί!θ, 
Ἰῖος πιοοίογε ργοβγαϊος ἔπ, 4105 πλοστεηι 
εχροϑδῆς, αἰϊός Ἰἰδότος ὃς Ράγεηζοϑ, αἰιζ γχο- 
τΕ5. ἀρρε!!αῇς, ) ο Ῥαητ, [᾿Αροϊϊοπιις 1 ἀϊχίς, 
ψιάοηζιτ ΠῊΗὶ Ποπηῖπος {ΠῚ πηραϊςαπιοπίο ἰπ- 
ἄϊρετς, σαΐτ5 αητοα πη πη η]. διπειρίταγ Αὃ- 
δυράιϊαη ἰά πε, Πιια νθίαιιο τεγγάγιιπι Παίς 
ταῦ) [ἀρ οπεῖα Ἰππιά οχ Πογτεῖβ, [ηἰς. ἀεπ: 
εἰμ5. Πιδγὶς 1115 ςορίαπὶ [οίαπηι5, πΘ 
ςο5[ απ Ποπηἰτίαπὶ (᾿πτςητία ] απἰπιὶ ορὶ- 
ΠΙΟῸΡ] Πυπάοι.. (ορίδιπι ὍεῚ [εΐαπηιι, ἀἰ- 
ΧΙΕΤλΑΙηΪ5.. 60 ΘΠΪΠῚ. ΟρΙΙ5 ΠΝ Βαδετευν 
Εἰβ τάσις ςοπιιοςατίϑ.. ̓ΑΡοΙΙοπίμι5, ονίτὶ, ἀϊ- 
Χίτ, αι ζαπη σοπηϊπιιπὶ πος νέογ τεξξο, ςοη- 
ἄοϊεο νοδί5, μοά! ἰρί. ΘΧΙΠΙ. γϑδὶς ἄδυ Θχιὶ- 
ἢατὶς, ποπάμιπη (ον, (ΟΣ, Ὧην γο5 ἀεἰατίο ἢς ρεγάϊ- 
τἀγ. Νεπῖρὸ υἱδοπηίηί παῖ νοβἰὶρίος ἐπεςᾶγε 
βΠΓΘΔ ΠΙΙΆΠῚ ΠΊΟΥΒ, ποςοῦ, πάϊς, (ξυτοπεία 

"ΨΟΌΙ5. ἀεσεγποπας 
Δηΐπιο Δα πογΠαπν δὰ αι υποτυ τίς, ἃς πιοῖπογα, 
δάπεγίις ν᾽ ταπιοηάρῃ! Ἰ αὐάεεῖς. Αἴ τη ηἰπῖς 

"ἤξ ὡς μεμιώσμο, ξαυτῷ τετγα αυτεπὶ ἴτα [τε] ετίθι5 ΠΥΤΗ͂Ν 
12 ἱπαυῆδ ογοάϊτα εχ. Πιροτἤιείοπε νεΐογιπι, Ν14 6 [ δά]. 

ΠἼΠῚ ς, 10." 46 Αριβίορίθιις οδ πιάτα, ὃς 16... ς, 27. Βπ, 1ἀ- 
: ἀξ Ἡετοῖφα Αοδλο ο. τς. α.7.. 

..3 μετὸ τὴν ν μητέρα ἄζε. ἯΣ ἢς Μ35. οπιπες  ἐχρερῖο Ραϊαὶ 

ὕπο, 41 σαπι οἀϊτῖς Ελςῖτ,. Βαδεπεῖβιις κατά. μετεὶ τὴν μη- 
ξέρα νετο ῥο ̓ηλαιγὴς ἑαϊενίεε Εἰς εξ, χε ἤιρτα ς, 125 κα 
δὰ τὴν ναῦν ΡΟ! »ανὴξ ἐριογίμάνα νοἘ ΡΟ πάν μὴ 
Ἀ]οπιαοοηὶς ρότγο θυ, ρατεῖς Αἀταβὶ ςάθάοπι νἱς 
εἰς, πιαῖτε ΕἸΊρΡΗ]α 1 ἰπτογαπιτα, νἱάε ἃρ. Ῥίοάοτυ. 8ϊῖς. ΕΝ. 
Ρ.168. ὃς Ραυίλπ. Αἰεὶςῖς Ρ. 255. 4μἱ εππὶ ἂρ οτάδαϊο ο Ρε- 
τεπίεπι. ντ πιο τι ΠΊ ἱπάίσατος 40 πιδττῖς Αιγίας φαΐ α5. 
δίταθάτας εθιιρεύθε, αιιλς λύσις εἴς ἡιᾶπι Εἰς ἱπεο  ἰρὶς Β 
Ἰοβτατας, τεροηἤιπι τας αἷς, Ἐριφύλης ὠλώτορα εἰς 
τήν οἱ χώρων ἃ συνακολεϑήσειν γ ἥτις ἐςὶ νεωτώτη ,) Ἐγὶρ 
Αἰαβογέγα ἐμὰ. ΤΟΣ ἐπ βοιμέτιτ μη Π ποιῇ»; ἵρμάπαὶ ἐγγάτῃ ῥα] 

ὦ 16:7 εὐπηαις 8460 τῷ Αὐγελῴε ἰππιεπῖδ προσχίώσοι ἢ. εν 466ε- 
ἢ ἸΝΝΝΣ Μερεὶς ἐεγγῖα τὶ τἀπιηιιᾶπι γέρον γμαηη Βαρῖ- 
ταῦϊε, δάἀάς ΡΗΙΠ οὔτ, Ἡετοὶςοῖς «ποφἠηϊε ον 15. δ 

ΓΑΡΟΙΓΟΝΙΙ 
᾿ ἀιηοιΠηπιὶ νἱηὶ. ᾿δίαιις {πῃῆςίθητεπι νἱμεπάϊ, 

: φιαὰς αἄθο διιάαεὶ εξ... 

ΟΠ γοθῖς ἱπξετγο αμάειί, Νεῖηρε 

ΤΥΑΝΕΝΘΒ15, 30 

τεῦσεν καὶ ἀμπέλοις ἡδοάνοι, ἐδῶξαν τε ἱκωγνὴν 

τῷ ἢ σώματι κατεσκευάσατο " ἐν νὰ ἢ: καὶ γείρ 

τι καὶ ὕδωρ ὁ ἐκ τῆς ἡπείρε ἐσηγετοι εἰτοχρῶν τῇ 

νήσῳ. ἐκ τέτε ἀνέφυ γραφὴ μῆ ) καϑαρὸς εἶ εἰνοὶ 

ὃ Μέρες τος» ἔργω δι. ὠυτῷ ξυνειδὼν καὶ Φε- 

ρηταὶ» τῆς μὲν ἄλλης γῆς ἐξίτασϑαί τε καὶ ἐ- 

Ἀν ΤλνοΝ ὡς μεμιωσμένης Ὁ ἑαυτῷ". τὴν δ᾽ Αλκ- 

μωΐωνος τῷ ̓ Αμφιαφέω, λύσιν, ΝᾺ ἣν τῶς ἐκίο- 

λας τῷ ̓ Αχελῴε Ἧ; τὴ νμεέρον ᾧκησεν » ἡρῆ- ἢ 

σϑαι! «ἰυτὸν. τὴ εἰ "μὴ καὶ τΑ ὁμοίοις » ἀλλ᾽ ἐπὶ 

σχετλίοις. ἴσωρ, καὶ αὶ ποία ἐκείνων. δὲ καὶ τξτ' 

ἔφασκεν, ἀλλὰ ἀπραγμιοσύγης ἐρῶν ἐκεῖ ἢ 

σαι. τὸ δὲ ἄ ὥρα ἐς δίκας ὠυτῷ περιςῆναι δὲ ὡς 

καὶ εἰ ἴρχϑαι εἰυτόν. 

ν κα ἶδιν . ᾿ 
Πύθων 'δὲ τῷ Απολλωνίῳ πλειόνων ἔνδον, 

κρὶ ὀλοφυρομιένων τοιωῦτα, πεντήκοντα γέρ πᾷ 

εἶναι οἱ ἐν πῷ δεσμωτηρίῳ τέτῳ , καὶ οἱ, μὲν νο- 

δεῖν ἀυτῶν, οἱ δὲ ἐϑύμως πωρεῖσϑαι, οἱ δὲ ἐγ- 

καρξερεῖν τὸν Θάνατον, οἵδ᾽ ἐπιξοῶσιϑιι τέκνα 

καὶ γονέας τὲς ευτῶν, καὶ γάμες ὦ Δάμι, ἔ- 

Φη; δοκξσί μν τϑ φαλμάκε δεῖσθαι οἱ ἄνδρες, 

ὅ κβταρχαὶς ἐπεμνήσϑην᾽ . εἴτ᾽ ἕν Αἰγύπτιον 

τετο᾿ εἶτ᾽ ἐν “πάσῃ τῇ γῇ φύεται, βιζοτομέσης εἶυ-. 

τὸ σοφίας ἐκ τῶν  ῸΝ κήπων, προσδῶμεν ἐυ- 

τῷ τοῖς ἀθλίοις τϑτοὶς , μὴ 'προανέλῃ σφῶς ἡ 

γνώμη: προσδῶμεν, ἥδ᾽ ὃ ὃς ὃ ἐαρνμρανν ἐοίκωσι γὅο 

δεὸμένοις. ξυγκωλέξας ἕν ἀυτεὶς ὁ ταν δνιδοι 

ἄνδρες, εἶπεν, οἱ κοινωνξντες ἐμοὶ τὠυτησὶ τῆς ςέ- 

γῆς» ἐλεῶ ὑμᾶς, ὡς ὑφ᾽ ἑυτῶν ἀπόλλυσι!ϑεε, 

πῶ εἰδότες εἰ ἀβλντοῦ ἀπολεῖ ὑμάς. δοκεῖτε: 

γῶρ Μοὶ ἜΕΤΈΟΜΟΗΝ οἷυτὲς τῷ 8 κωταψηφι- 

σϑέχτος ἃ ἄν ὑμῶν, ὡς οἴεσιϑε, ΡΟ ΌγΟΤΕΙ κ πρρειν 

μὲν ἃ ἃ ἩΝΝΝ » δι τβριβ εν ὁ ἢ ΔΩ μὴν 

ἐν . 

'ΔΑΡ, ΧΧΥ ι ᾧ Ἡνορ το ἐπεμνήσϑην ] ἔργα σαρ. 2. 
Βυΐας Πδεῖ. 

2 εἴτ᾽ ἦν Αἰγύπτιον τῶτο ἢ ἡπμαῖς Δα Αεδγρείιπι ΡΗατο 
πιάοιπὶ Ἠείεπδε,, απο 114 πιοϑῆος ᾿ευᾶσε "ποιιογαῦ φηϊ- 
πῖοϑ, νἱάε {ἰ ς. 22. Ποπίοηρε δ ἱπίτιο, ᾿ 

γ. ϑανάτε, κι ϑα εν μὲν οἱ δίδυτε δεδιίνων δ᾽ ἃ ϑαῤβεῖτε. 1 
πίε οὐϊτὶ ρο ϑανώτε ΡοΙιΠογε ςιγρμὴν γ ΠΟ ΠΊΠΊΑ γατῸ ΡοΙ 
ϑαῥεῖτε. 
{εηΐμπι αἴεαι!. ΨΙΔεπιίηὶ ἱπαυὶς πη ΐ νὸς ἱρίος οςοϊ δὲ 
τὰ ἀητεσιιαπι (ξπτεπτῖα πιογίῖβ .. ΙΔ ΠΥ 1 4επὶ νὸς Πιάπετα 
οοτῖο ΡεγΠιαιπὶ νοδῖς., ργδηπΠοί οαΓ, ταις ἴτὰ αμάΐεγα 

ὴ ψμοά τλορμΣεῖς, ὃς γαοίμγε φμσά ἀμδοιῖς. ἢ, ε. Ι Δεπιΐηὶ πιὸτ- 
ἴεπι νοδῖς ἱπέετγε, φιιοά εἰ τη » 4υΔπι ταπιθη Κη ΠῚ 
τραχίπις, {πᾶπὶ πλετιις πιοττῖϑ ἴτὰ διιϊπιαπὶ ἀΠποὶς οχία- 
πιῖηὶ :) ὅς »πμείμεγξ ΠπΟΥΓΟ ΠῚ; ΠΥ ΡΕ το Π ἐ ἐγεν ΤΙ 

παν εο- 
᾿σαπι 4αΐ ντΡΙυτάτοῆι ἀρὰ δι πί Ἰβοιον: Ρ- 
τῷ. ἀποϑνήσκεσιν ἴα ὠποϑάνωσι. νε ᾿ ἀϊσαπευς 
ϑαῤῥεῖν Γ Σ δεδίασι κοὴ διδιίναν ̓Α ϑα σι. ΚΑΛῊ 

΄οᾳ4 Ὕ ἩΝ- 

Ὀϊβιπϑίοπε τοξὶε ςουἤίτατα , ποη ἀϊξῆςοις " 



." 
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πτροσήκειγε , φλλ ἐνϑ νι θόνεων τὲν Αρχιλόγε 

ΤΡΕ πρίε, λόγον, ὃς, τὴν ὁ ἐπὶ τοῖς νπηροῖς κῴρ-. 

᾿ τερίαν ὁ τλημοσύγην καλῶν, ὁ Θεῶν ἀυτήν Ὁ κα 

δέρειν τῶν σιχετλίων τέτων » ἔσαν ἕ ὡμὦ αὐνώζθε 

᾿ὥσπε Ὀϊ τέχνῃ τῷ ῥοδίν ὑπερωίροντες » ἐπειδοὶν 

τὸ κῦμα ὑπὲρ τὴν Τὰ εἷσῆται. μήδ μὐ ρα 

χαλεπὰ ταῦτου» ῷ ἃ ὑμεῖς, μὲν ἄκοντες , ἐγὼ 

δὲ ἑκων ἥκω. εἰ μὲν γὰρ ξυντίϑεσϑε ταῖς αἰτί-. 

“ὠἰς» ὀλοφυρτέα ἦ ἽΝ ὦ “ἐν ἢ ὁ ὃ οὐ 

σμὸς,, ἐς ἀδικοό τε καὶ ὠμὰ ὡμήσας, ὑμᾶς ἔμ 

ΣΝ εἶδ᾽ ὥτε σὺ τὴν ἐν. τῷ Αχελρῳ νῆσον, 

ἦν. ἢ ὧν ὃ κατήγορός φησιν. » ἐρεῖς ὠκηκένοι' [ἢ 

τε σὺ τὸν σεαυτῷ πλῷτον ἀφεδρόν ποτε τῇ βασι- 

λείῳ σήσασϑιω: 89. ἑκὼν σὺ τῷ μὴ ) πρὸς Αϑη- 

γᾶς δοκεῖν ὠἀφυρῆσϑαι τὸν ἄρχοντα" ὥ9᾽ ὑπὲρ 

ὧν ἀφῖχϑε ᾿ κινδυνένων ἕκαςος , ὠληϑῆ ταῦ. 

τῶ εἴνοιι φήσει » τί βέλεταί φησιν ὃ ὑπὲρ τῶν 

ἐκ ὄντων ᾿ ϑρῆνος τος; ὅσω γεὶρ τὲς οἷ-. 

κειοτώτως ἐπιδοᾶσθε, τοσῷδε χρὴ ἐῤῥῶσιϑιαι 

μᾶλλον. ἄϑλα “γώρ πὸ τῆς τλημοσύγης τωύ-. 

της ἐκεῖνω. ἣ τὸ κωϑεῖρχθαεῖ δεῦρο δεινὸν εἶναί 
ἀν 1. ὩῚ ͵ Ν ἈΝ» ᾿ 

ᾧατε. καὶ τὸ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ζῆν ; ἢ εἰρχῆν 
- ὔ εν δ Ν ν)} 8 ᾿ 

ὧν πείσεσϑιι ἡγεῖσϑε; ἢ καὶ κωθ᾽ ἐυτὸ τιμω-. 
ἣν δι ἌΝ ν “Ἢ 4 ᾿ ἣ 

βίαν: εἰ καὶ μηδὲν ἐπ᾿ ἀυτῷ πώϑοιτε; ἀλλ᾽ ἔγω- 
Ἀν ος ΦΧ ᾽ Νὰ , 

γε: τήν ἐνθρωπείαν εἰδὼς Φύσιν, ἀνωδιδώξω λό. 
ε: ἂν ΕΣ » ͵ Υ̓ -“ “φ 7 -“ 

γον ὑμᾶς εδὲν ὠπεοικότω ἣ τοῖς τῶν ἰωτρῶν σι- 
͵ ΝΥΝ ὅτν δ... δ) πὰ «ὮΝ με 

τίοις" καὶ γοαρ ἰσχὺν ἐντίθησι, καὶ ὠποθ νῶν 
Ὁ) ἢ πα πα - ᾽ Μ᾽ ΡΥ ὙΠ Κν ἐκ ἐώστει. οἱ ἄνθρωποι ἐν ὡεσμωτηρίῳ ἐσμὲν " 

ἜΒΑ 7 “» ΟἹ Ὁ 5. ͵ὔ Ψ 
τὸν χρόνον τῶτον, ὃς δὴ ὠγόμωςσαε βίος" ἀυτὴ 

γάρ ἡ ἱ ψυχή. σώμωτι ῳϑαρτῷ ἀδιβεῖοιν πολ- 

λὲ “μὲν καρτερεῖ » δελεύει δὲ πᾶσιν, ὁπόσα ἐπ᾽ 

τ ὲν Φοιτῶ. οἰκίῳ τε εἷς ἐπενοήθη 7 Ἡνρῦον» 

αἰγνοῆσαί μοι δοκῶσιν ἄλλο δαρότηριὸ ὠυτοῖς 

περιξώλλοντες, καὶ γοὺρ δὴ "ὲ "αὶ ὁπόσοι τὰ βασίλειω 

οἱκῶσιν. ἀσφαλῶς: ἀυτοῖς κατεσκευωσ μένω, δὲ- 

- 

4. καῤτερίαν ] ἀπ μαλαφίᾳ, Ὀρβοηῖε, Αὐἰποιεῖες Ἐτπ1 
εοτιιπὶ ἯἼΙ, ἃ. πάσας ἀε οὔθίς γε περὶ λύπας οοςιρατὶ 
ἀϊςαῖν νὲ ἐγκράτειαν περὶ ἡδονάς. ΟὐιΆε Ἰρῃ[ηπια εἰξ Ατοὶ!- 

ε ἄοςδὶ τλήμοσύνη γ 418 Πὰ ορτίπις Ἰδτιπα οἰ εγαγμέσε νο ςς εχ- 

Ῥυοίετίς,. ΑΠτογ ἀς καρτερίᾳ ἀϑεοίοί ἦυϊ ἐκισήμην ἢ ἕξιν 
ἀἸεθδηί ὧν ἐμμενετέον μὴ γ και: ἐδετίρωνν 

ς ἀφῖχϑε) εχ σοῃϊβέμιγα Ἐρθηδι ἊΡ πφίχϑηι 4ιοά εγαὶ 
ἀμ εὐϊεῖς. 

6 ἀϑλω] ἄξϑρα Βεδέπε μάν Πα Βμὶ Ῥαϊεϊπ. ὕτϑ8- 
εἶθ]. ἀπποιαίάπιαις ᾿εϑξοπεπι Πῇληι ἐπι ἱπαεηῖο ἱπ [τπο- 
115 Ἄσπι, πιᾶϑὶϑ τᾶπιθῃ ρίαςες ὦϑλω ιοᾶ εἰ ἴῃ γμ]ραῖς: 
ϑδης ἦϑλω πεμῖγο ἐπαπιβεποσ οεγτάλγιίηις ποίαὶ δκ ἰφόογες. 

7 τῆς τλημοσύνης ταύτης 1 4ιαπι πεπρὲ εχ ᾿Αὐςμηοοδι 
Ταπίδίς Ρᾶμ]ο ΠΥ ἀε(οτίρίογαξ. ἡ ἐὐνὰ 

8 ἢ τὸ καϑ. ] ἢ ἱπτεγγορατίμιπι εἠα νἱάσειτ» “οὐ ποη 
ΘΡῬίδτιιατιιπι ρτϊοσίδας, Ἰπτογρτεῖῖρ, ὯΝ Ἀρμβνοῤν ἐὰ 

9. ἐδὲν ἀπεοικόταω ] ἂς οοἁ. ψτδῖπ, ἘσΙε ἐ ἀμκότα, φιδὰ 
πυϊαπι τεάάις (ςπῆιπι Ἰφοπειπι, ῳ 
10 ᾧν δεσμωτηρίῳ ἐσμεν ] γμιραυ πῆι ΠΙΆ βοθαοαι Κρβιίϊο- 

᾿ΠπΠ|δ ςοΙηΠΠΠΠΙῖα, ἬΙ 

1001]. εἰ26,, 
ἴϊὰ νος σεγεγε οροιτοθαῖ, (δ. Ατο μος Ηὶ Ρὰ- 
ΤΙ ππεπιογας οἵα (Ὡπιοπείαθ, αι, το] γητίαπα 
ἴῃ τέθιι5 δἀπεγῆς τλημοσύνην ΠΠοιρη5, 60: 
γμη2 ψηοαίαιηα, αἰεαῖ, ἐμμθη ἔτη ο{78,.4Ἅἰ ῥη- 
ἐμ μοί! γρα!ά ρεγξέγεμάα, ψμμορρρααρμραἬηη; 242 
2:2 4γ16 Ὑπαίάο ἡρηροίμετη (Ὡρεγ 4212, χμαηαΐο 7, 

Ι χΩ (ρον ἡργγάηε πάμεῆρ τοΉ 1. πιὸ γᾶς 
αἱ {14 ΕΧΙ Πππαγε ποτε, πᾶς 1 ἱπυϊ νοβ. "ἴι. 
Ὀεης ἐρο {δ᾽ 1; 51 οπίπῃ [ατεπηηὶ. ουίρασα, 
᾿σοηαπεγεπάμπη ἀς {Π4 ροτίμς ἀϊα, ηι18 απίπηιϑ, 
δά πιιῆα, γιά ο]ίημις [αοίποτα ἱπιρε]εης, νοί- 
πῖρῦ ἐ ΕΠ 51 γεγο πεπς τι Αςβοῖοο δἀ- 
{ταπι ἰπΠϊατι,, σα οἷν «αιπίλπι,, αιαπη ἀεἶα- 
ἴογ δ τοὶ τε τον ἀπρνδ ἃϊς: πεῆὰς τὰ ἀἰυϊτας 

πο ρὶ5 γεῦδιις οἰαπουίαπι 
Ἡδωα πος ", 

ΠοΠῚ: ΠΟΙΗ͂ΙΣ δ ΟΠ ΟΓῚΙ 
ἀιιϑε οἤϊς, ἀε Β]πις ἐμά Ὥζαϑ τὸν: νέτα 
Οἀἰξελταίηὶ, εῇς: ἀμ να] ἰεθδαῖ, 601 ιῆς ἀς 
ΠΙΠ1]0 σευ 15 ὃ Οὐδπῖος ἡ. ΑΝ Ρτορίπαμ!ῖ-. 
ΠΊΟΒ [πο] Π]14 18 τηδρί5. ταηῖο. 05 ΔΠΙΠΊΟ νϑ]6- 

ὕς πιαρὶβ ῬΑΓ ογᾶῖ, Τοἰεγαπείδα επὶπὶ Πυΐτ 
1Π4 [πε ςεγιάπηῖπα. Απἡ ἔογις ῃἰς ἀξτίποτῖ, 
δ ἴῃ ςαγοογα νἷαι το τη οἱ οἤτπιπι οχ Πιπηᾶτίς ἢ δὰ 
Ρηποῖρίαπι μος εἴα ογοάϊεις δοσιηι 486 
ῬαΠίαγος νΟ5 ΔΓΌΙΓΓΑΠΉΪΗΙ ὃ 4η μος Ἰρίμανοις 

ὶ ΗΝ (εἰς ἐν αν ἐπδπὶ {ἢ ΠΝ νὰ 

Ἢ Ιοϑ Ἰπαπὶ νΟΡΙ5 ἱπηρεγτίαν, ἼΔΗΙ τηεάϊ- 
φΟμαπὶ ἀαρίθιι τα ἔπι πᾶπι ἧς νῖγος 
τοης ας, ὃς τῃοῦὶ (τ... Ηοτηΐπες πὶ 
ἰ χες ἐν (ἰμπιις, οΥ ΒΟξ τοπηροτο, . ἀπο νἱ- 
τὰ ΔρρΕΙ]Δηηι15, Ἰαε Ἢ ΔΠΙΠΊΔ, ΠΊΟΓΙΑΪΕ 
ςοΓροσΐ ἹΠΠρατα, ταῦτα. ἔεττ, οπιπῖς- 
115 ΔΓΕ Πα άπ; 488 πα π᾿ Ποπηπες 
ζαάπιητ. Οἱ ρτ' Ἱππί αι ἐμμά ΠῚ νροϑνς 
ποη ΣΝ: Ὑπὸ ἐπμένω τ, υοάα!ο 
ξαύσεγς (8 Ἰρίος εἰγουπιάεηε. “Ὁ εγῖς οη νος 
ἀαίςαπαις τερία μαδίταπι ΙΝ τᾶ, ἀπρεπεῖς 

Ὁ φοηίδπαί.Ἤ (ἀπε 
ἀγέϊὰ «ονθήηρ! εὐοῦα, 4μαπι, 4μιος ἐρί! ἴπ 

δ ἐπὰν ἡ 

ἕορβιογιπι ἐειης 18, 1η φἄτοεῦε φιαῇ, δος εἴς ἀῆπι ἵπ μας 
ψίτα {πΠΊι15, ἰρῖι πε ζοτριις εἴτε δηϊπε. ἐγβαιξαίιπι, Ἦιυ- " 
ἴμ5. ΡΒΠσίΟρΗΪς ἀοιξετιπαο ρτίπνηπι Ἡοπιοειιπι, Ἰὰ 8ιτ0.. 
ἔεπι οδίδγιιας ΡΙυτατοῃ. 11. 4ε Ἠόπιεγο,, ἡιιθῆι σοτριις ΕΡΥ͂Ν 
πιοπείυιπι δέμως ΟὉ 14 Ἰρίαπι ρρέ!Ιᾶτε (ξῆπροῖ οὐδ ίοτιιατ,, 11. 
Ἰυά λυτοπι πο Ὁ ΔΠΙΠΙΔΠῚ σῶμ: αιοἀ ςοΥ Ρις νίθο 
Βιοπηίπὶ πεγε, πῇ πε ἈΠΙ ΠΙΆ, πιοῖῖηο χααί! σῆμα 1: δ, 

7 ἰῃαιιβτεῦ, Ἐλπὶ ἱπ τεπὶ ΡΠ] οἷ αὶ ἃς Οτρμεξ 
κ ἐζτον 'ριιἃ ΡΙΔίοπεπι ἴῃ Ογασυ] ὁ, ἡπᾶπὶ τερετῖς δξ 

οχ, δε Ὁπ|. ΠῚ, 2, Ῥγιπαροταπι ἴτα {ξατυ ς ποι! ΠΠ- 
πῦρ» Ἄμρος Ἰοηίοδε [ἐξῖδε σάρυς Ὑ Βαϊοῖοπι : ιεπι ΡΟς 
1γίας εἰς ἀῃιπιὶ ἤει! ΡΟ πιοττέπι εἰῖπὶ αρηῇι!οπιὶ Γείροπη 
ἀπε ̓ςοηῇεαέ 

" ψυχὴ μὲν μέχει ἃ ἃ δεεμῶς οἷν ξώμα κρατεῖται δς. 
Νὰ 4] ρος εο5 εἀπάεπι [ξητεπέϊαπι γερετίετς ἃ πὶς σοῦ! 
᾿{α]το ργαοτοξευπέιτ, Νὲς ἀείαπε ῃ [Ἀςτὶς Ππηῖϊο5 [επτέπ- 

»Ὑιᾶς ςοἸ ἐξα ϑαπᾶϊα, 

᾿ 

τῖδε νι δὲ εἰς! οΠ ἢ οὶς [οτίρτοτίδιις, 
ἀς Ορίης φμίπιαθ Ρ' 7: ἤφ. 



ΤΟΊ. ς.:6,:7. 
νἱπςι]ο, ςοηϊ!οίαηε, Ψιθε5. δυίοπι {1 Δηΐπιο 
ττθο {πἴλπὶ πιοοηίδαμια , σομαπημποβ τη ΙΗ 11- 
ἴμε ςαγτογοϑ εἴϊε νἱάφηξαν,, [τ νεῖη ζάγοοῖο Πηΐ 
πηετοαίογοβ, ΠΏΣ ἴῃ ΠΑΓΓΟΓΟ ΟΥΔΓΟΓΕΒ ). ΠΩ,1]1- 

ἴογαμιο. ὅς ἐρεϑδίογοβ,, ὅς βοπιραϑ ἰπἢἤτγιιςηεος, 
Οὐη ὅς ϑογίμαθ, αὶ ἴῃ σαγγιι5 νίταπα ἀθρμηί, 
Ὧ1ΠῚ| πηπιι5 4α πὶ ὯῸ5 ΠαΥΌΘΓΕ ΠΟΠΕΙΠΟ Πα. 
ΠῚ δηϊμπ εο5 σοογοοηῦ ὅς Τ᾽ ΠεγπιοἀοηζΕ5, αἴξ 
ας Ταπαίάες, Πιιπηΐηα Ποη ἔΔο] 4 ταηίππι, ΠΠ 
ξήροτε ςοηογεία σοηϊῆαπε : ῥγάθίογθα {προῦ 
ΟἌΓΓΟ5 ἀουηι5 Ἐχραηδιηῦ, ΟἰΓΟαΓη]ΔΕὶ φαΐ οπη 

ΑΡΟΙΜΟΝΙΙ ̓ 

{ΠᾺ}οπὶ. (δά ταπηδη ἱπίγα ἀουημηςιι 45 1145 σοῖο. 
εἶα. Ἐξ πἰΠ ραν }151}14 ηἰπηῖς νἹ ἀφαζαγ ογὰ- 
εἰο,, Οςοδημαπι σας «μα! νἱης}1 νἱσε τεγ- 
τε αἰγοιππηροίτιμτι αἰαπτ. Αἀείἐς. Ροξίδε, 
{(νεῆτα οηἰπι (ἀπε αιας ἰαπα (δαιηξιτ, ) ἀγα6 
Ἦϊς πιοογοητίδιις. ΟςΟΙΠΙ ΓΕ γηὰπλ 410- 
4μς Ιουῖ5 οἸτπν ἱπῇ ας ΕἰμΠ{6 Ἰίρατιιαν: Μαγ- 
Ἐσπ. Δπίοηγ.) ὈΘΙ]ογιπη ρΡογοη ΠΊπητιπη, ῃ ςοΘ- 
ἰο αιπάοπι ἃ Ὑποαπο Ῥγίπημπη, ἴπ. τογγὰ νΈγῸ 
4Ὁ ΑΙοιἀἰς νἱπέξαπη βαῆς, Ηόσγιπι κεςογάδ- 
εἰ. πια!εογαπησις ργδοίογεα (θρίεπέαπι ἂς θ6- 
«Διογα πη υἱγόγιπι. 4805. ΡΟρΡαΪῈ5 ἸηΓοπηρεγδῃ- 
εἴοῦ. νο} ἐγγαπηΐσα νἱβ ῃ,. σάγοσεοηη ἀσιγθῇτ, δὲ 
τρ1 (υἰοιριατῆμι {{{. πὰ 115. Ἰηξογίογες υἱάραν 
τῆι, 4αϊδηξθηος, [Πα το  εγαιιθτιπί. Ηδος 
ἀἰϊξια δάθο. 05 4 εγαπε [η σαγοογο ἱπηηλαζα- 
ΠΟΙ. νῈ δογιπῃ ΡΙεγίσας εἰδιιπὶ σαρεγεπί, δὲ 
ἰδογγηγαβ ἀϊπηεεγθης, ἱπ10 ὅζίη δηλ ίροια νο- 
πίγεπῦ, ργαδίξηςς ΑΡο ]οηΐο Ὠ1Π}] πΊΑ}} ΡΕτῚ 
τυ οἵϊε,. ὦ τ Γ ; ἢ 

Υ 

ἴῈ ἴπ εαπάσπι {ξηϊεηζίαπι ἀἰ- ΟΣ ΦᾺΣ τ ὰβ Ἔ: 
δαΐοιη [αδγαῦ ῃ σαγοογοπῃ αἰ- 

Ψ ἐν ᾿ 
“. Ὁ «ἃ 

τα, οἴαις δυιοιιϊταίογ, ἃ 1)ο- 
οἰδοπο Πιδοτηαεις,, αι, ἢ Ειεῖσαν ἐροίξα- 
ἐν ς γἱ ἀφίει, δείπ πιᾶρπο, (αιοὰ ὅς 
φἰεθαῖ.) Ρεγίοι ϑ τ. Δἰπρυὰ νέτο αὐ- 

τὐφζμια, ΜῈ οἀῖτα., 4 υϊάςῃι ['- 
«εξ ἰδ.) «μι ἰγςορμαπεῖςας ξογηταίας οἐΐο νοὶ 
ἄἀδοοπι ςοἸ]ςρόγαης. ΑΡΟ]]ΟΏτιΣ δυο, ἔγαιι- 
ἀςπι(ἐπείεπε,εὰ ογδτίοπο ρογίςιιςθάτιιγ, αιιας 
ΠΙΒῚ] 1Π1 ργοάθγαης. Εἰ απλῖηα εηἰπιαριιά δος 
ςοπιηιοπιογαῦαῖ δὲ πιοπτε5, ὅς ἀο Ὀ6[ΠΠ|5 αροῦας 
φίαις αι ροτίθιι., αιμδιις τεῦι5 ποτοῦ ἀε]ο- 
δαθαμταγ αυϊάοπι, 116 νετο πΙΠ}] ργοβοϊεδαῖ. 
εἴα, ἔνϑυμωμ. μοι} μοι Δρποίσιιπε οπιπες Μ88. Ι͂π οαϊτῖς 
ΘιλΤιιπὶ εἴας. “, ᾿ 

, Ω 
12 ὁπόσοι ἀμωξίυψσιν 1 ηιυῖ Ἡφηναχοῦιὶ ραίηπι ἱπάς ἀϊϑεῖ ἢ 

σετογίδις) 05 οἰπὶ Παεῖς, “ον ῖε γ Α απρεῖς ) Κοχοίαπὲς ἴα- 
Ῥαηυδίνπι. σοἸ]οςαι Ρεοϊεπιβειις ἱ. 3. 6. 15. γδὶ πυπς 

Βεϊαναὀία, Μοίάαπλα, αἰκοῤὶα ξ᾽ Ἱταηίἠανιαο Ρᾶτϑ : ςοπῇ. 
ὅς Ρ[π, Η. ΝΟ ῚΨΝ,24. Ἡΐης ΠΠγὲ πιοχ ὃς Τδβεγηγιοαονεεῖε, ἂὐ- 

4ε Ταναἰς μδαν τ νὰ οἴῆηςς ϑογιβίσας κοσίοηὶ δτιτί-. 
Ῥυΐε ΡΙΆτάτοι. 110. ἀς βυπηίη. Γλγὰ 

13. καὶ ῥώδιοι 1 ἣς Μ55. οπιπε5, εἀϊτί ἑάδιον- “ἣ 

14. πίπτανται ]Υοχ ΣοπιοτῖςΆ) 4ιιΆπι ἃ πτῆμεγ αποα, 
ἦαγε τιοτας, ἀδγίιιδης Ῥίετίηας, Αἰλι τοδειι5 μεσ ἔγποο , ΕΧ 

πεπίτασμας εἴϊς ρυτᾶης , πᾶπι ἐχραναάερά! Πρηϊβοαίαπι,» νὶ 
ἀριιὰ Ἠοπιοτιπι ρἰδτιιπηαιο » ἱτα μΐς ηασαις πάθοι. Ορ- 
Ῥοτταης γεγο γοςς δὶς νῦταγ, φιοὰ 1ῆε ἐν ὡμάξαες οἰκίας 

πΪΒῚΙ αἰϊμα ἔετς ααδηὶ ἐρηεογίᾷ ξαιοιίητ : ααΐθι5 ϑονεμαϑ 1}- 

ΤΥΑΝΈΝ 81 8, 301 
ἣ “ ΤῊΝ ὟΝ Ν λ ἃ 

δέσϑιι μᾶλλον τώτας ἡγώμεϑα, ἢ ὃς εἰυτὸ δής. 
ΝΠ) » ον πριν 

σευ: πήλεις δ᾽ ἐγΘθυμωμένφ᾽ μοι, καὶ, τείχη; 
“" - ἷ φὴ δα ἀ αγκ 

δυκεῖ ταῦτα δεσμωτήρια, εἴνωι κοιγεὶ, ὡς δεδέσϑαι, 
ζῶν Π “ἤ γς 5. ΔῈ ἢ 

μὲν ἀγορείζοντας, δεδέσϑαι δὲ ἐκκλησιαίζογτας, 
,ὔ Φ " 

καὶ ϑεωμένες αὖ ,καὶ πομπεὺς πέμποντας. καὶ 
ἃ. ὁ . ᾿ς γ -“ «ε ἧς ν Σκυϑῶν ὁπόσοι οἱμωξέυεσιν “, αὶ μεῖον ἡμῶν δὲε 

δενται. ἵσροι τε γορ ἀυτὲς δρίζεσι » καὶ Θερ- 

μώδοντες, καὶ Τανάϊδες, καὶ ῥάδιοι " ποταμὸ ὑ- 
σι ἈΝ ε “ “͵᾿ -ἤ ᾿ περδῆναι, ἢν μὴ ὑπὸ τῷ κρυμᾷ σὥσιν, οἰκίας τὸ 

Ν. “φ“ Α ει ν» Ἴ ᾿ 14 ΩΡ 

ἐπὶ τῶν ὁμωξζῶν πέπτανται"", καὶ Φέρονται 
μὲν, ἀλλ᾽ ἐν ἀυταῖς ἐπτηχότες. εἰ δὲ μὴ μει- 

) ἡ ὲ μὲ 

ρακιώδης ἃ λόγος , Φασὶ καὶ τὸν Ὠκεαγὸν " δὲ- 
» “7 -“ »“Ὕ ΠΝ “΄, κ 

σμϑ ἐνεκὼ τῇ γῇ περιδεδλῆσι αι. ἴτε». ὦ ποιη- 
Ν Ἂς Ν ΜΝ ἊΨ »Ψν.- ΔῈΝ Χν 

τῶι, τῶυτιί γῶρ υμετερθώ 9» Κῶ! ῥώψω εἰτε σῖρος 
3 ͵ « 7 . 

τέτες τὸς ὠϑύμες, ὡς Κρόγος μέν ποτε ἐδέθη 

βελαῖς τῷ Διὸς, Αρῆς δὲ ὁ πολεμικώτατος, ἐν 
᾽ "“ ΤΕ ΘΝ ΄΄ τό ' » δι δορὰ ἐρανῷ μὲν ὑπὸ Ἡφαίςς " πρότερον. ἐν γῇ δὲ ὑπὸ 
» Ὁ , 17 “᾽ν ν᾽ 2 ν ν Ν 

τῶν τῷ Αλωεως ". τωῦτ᾽ ἐνθυμόμενοι, ν᾽ πολλδρ 

τῶν σοφῶν τε καὶ μωκωρίων οἰνδρῶν, ὃς δημαί τε 
Ε -“ ξὰ ᾿ ἴδ δὲ ᾿ ΄ 
ἄσελγεις εθήσων » τυρῶννίθες θὲ πρϑπηλάκισαν, 
δ { 9. δἷνἤ "» « Ν “ δ ͵7 Π Ν 
εχωμει᾽ αἱ» ταῦτα; ὡς μη. τῶν δεξαμιένων ἐυτὰ 

“ ᾽ Ἴ ὄἕ 

λειποίμεϑῳ. ὅτω τὲς ἐν δεσμωτηρίῳ τὰ ῥηϑέντα 

μετέξωλεν, ὡς σίτε τε οἱ πολλοὶ ἄψασϑαι, καὶ 

ὠπελϑεῖν τῶν δακρύων » βῆναΐ τε ἐπ᾿ ἐλπίδος» 
νΝ Ἂν 7 

μήδ᾽ ἂν πωϑεῖν μηδὲν " ἐκείνῳ ξυνόγτες. 

-“ « ’ , ] ῆς δ᾽ ὑξεραίας διελέγετο μὲν. ἐς τὸν ἀυτὸν 
" ἦ᾽ ) ΄ ᾽ γῶν. ζυντείνων. ἐσπεμπεταις δέ τις ἀκροωτὴς τῶν 

Γ᾽ ενῦὖὐν Ξν» μη διωλέξεων, ὑπὸ τῷ Δομετιανᾷ καϑειμένος". τὰ 
, ᾿ ἈΞ 5. δὲ ν δ] μὲν δὴ σχῆμω ἀυτῷ κωτηφῆς ἐδόκει, καὶ κιγ- 

, ΒΕ ᾿ δυνέυειν τὶ ὡς εἐῷφασκε μέγα. γλωτίῆς τε 
͵ὕ . 5 - “ ἀνεπιτηδέυτως εἶχεν, οἵω" τῶν συκοφωντικῶν οἱ 

᾿ 7 ᾿ ν «7 Ν δ ς« ἈΝ συνειλήχοτες ὀκτῶ ρημωτῶν ἡ ὀεκῶ. ὁ δὲ Απολ- 
͵ ᾿ “ἃ; ΄ - ἀν 

λώῶνιος» ξυνιεὶς" τεχνής, διελέγετο ἃ μῆ ἐκείνω 
" ᾿ ΡΝ . ΄ 9,4 Αὐνάν ἢ πρϑθανε. ποτωμῶν τε γωρ πρὸς εἰυτές ἐμέ- 

ν »,.“ῳ Ν ΄ δ, , ν δ 
μνητο; καὶ ὀρῶν, καὶ ϑηρίω διήεε, καὶ δένδρα, 
Κα Δα - " ἂν , ὅδ᾽ δὲ » ὑφ ὧΥ οἐὲ μὲν Οιήγοντο», οὐ ὅθεν ἐπερώιγεν. 

ΣΑΣ συ εν ὦ 
1ο5 Ρεγίπας ἃς πος ἀοπιῖθιι5, τλπηιᾶπι εἰ τι] ῖς, «υἱδυΐμαπ; 
ἀποιιάϊ αἱζ, 
ΟΣ φασὶ κρὴ τὸν Ὠκεανὸν ὅζο. 1 ροδἴαε- Πείηρς, 
1ό ὑπὸ Ηφαίςκ ] 'π ϑεποτῖς ἀπιρὶ εχίθιι5. ντ ΠοιμΠῚ, 

τ 17 ὑπὸ τῶν τῷ Αλωέως} ποῖα ἔθυϊα ἀς ΑἸοΙάϊς εἰβαπεῖ- 
Ῥυδ», νπᾷ οιπὶ 4115 Πεος ορρυρηδπείδιις 5) ἃς Μίλξιξηι ἴῃ 
νἱποιΐα σοηϊϊοεπτίδιις. νἱ ἃ, Αροϊοάοτν. ᾿ἰδ.1. ς,7. ς, 4... 

τῷ. μπδὲν 1 ἄς Υ διίςλη, ὅς Ὑ γβτῖϑὶ. Νέαϊς εὐϊὰ μηδ᾽ ὁ 

ΟΑΡ, ΧΧΥΙΙ 2 καϑειμένος} υἱὰς πῇ, Βος ᾿ἰδτο αὦ 
«8. 35. ΔΑ Υμονς 

2. οἵω τῶν συκοῷ. δίς, 1 ἔς Ρτοὸ οἷοι εχ σοά. γαιίςλπ, Ρα- 
Ἰατῖπ. ὃς Υ' τατῖϑ!, τοίογιρίπιιθ.. δῆδοε {επῇις εἰξ, ποα 
νθγᾶπι εἰ ο μι Θητῖ4Π| οἷϊις ΑἸΠΠς 2. ἸΔ]οπὶ Βαδετς ἰΐςεας 

ΓΝ 

εἰν φυΐ σἀρτϊαἴὰ5. αιιαΐάαπι ὃς ΤΥ σορμαπτοαρ βογηλμΐα5 ὅς 

φιδο(ξίμηρυ αθ ςοἸ] ρος ρϑεμοτίς, οὺς, ΤΡ ΣΝΝ ᾿ 

4 2 ν , ὡς 

ὩΣ 
Ὑ, 

κ 



2οὗ ΡΗΙΤΟΒΤΒΑΤΥ5 ΡῈ ΨΙΤΑ Κ.ὙΠ.-ς.27.28.᾿ 

ὡς δ' ἐπάγειν" ὠυτὸν ἐς λοιδορίας. τῷ τυραννε ἐξ 

πειρᾶτο:͵ ὦ τῶν. ἔφη. σὺ μὲν. ὅ, τι βέλει 

πε ἐ γὰρ διαδεδλήσῃ ; γε ὑπ' ἐμξ. ἐγὼ δὲν 

ὁπόσα, μέμφομαι τὸν βασιλέω, πρὸς ἀυτὸν 

λέξω. ἣ : 

ΕΣ καὶ ἕτερα ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τέτῳ ἐ- 

πεισόδιω » τὰ μὲν ἐπι εξ ιλ ν μένω . τὰ Ν ὡς 

τ οράμα, ὄπω μεγάλας 9δ᾽ τς ἐμοὶ σπεδα- 

σαι. Δέμις. δὲ; οἷ οἱ μου! ὑπὲρ τξ μ παραλελοιπέ- 

νῶι τι» εἰυτῶν ἐπεμνήσϑη. ταὶ ὶ δέ γε λόγε ἐχό- 

μενα εἰσι ταῦτα" ἑσπέρα μὲν ἥν, καϑεῖριτο δὲ 
ἡμέρων ἤδη πέμπτην. σαρελϑον δε Τίσι ξς, τὸ 

δεσμωτήριον Ἑλληνικὸς τὴν Φονῇν: 3)» ἔφη, ὃ 

Ττυανέυς; καὶ ὠπολωξωῶν ἀυτὸν, ἄυριον ̓  ἔφη- 

διαλέξεταί σα ὁ βασιλεύς: Αἰλιανᾷ δὲ ταῦτω 

ἐκέκρραι ἐδόκει. ξυνίημι, ἠδ᾽ ὃς, τῷ τὐπομμῆτας 

μόν γὴ: δὴ ἐ ἐκείνῳ εἰδένοι εἰυτο" . καὶ μὴν καὶ 

: τῷ ἐπὶ τϑ δεσμωτηρίο τ λίοητῆι: ἔφη. πᾶν: εἴ 

τι βέλοιο, ἐπιτηδείῳ σοι εἶνοίι. κωλῶς μὲν ποι-- 

ξντες ὑμεῖς . εἶπεν, ἐγὼ δὲ καὶ τὸν ἐγταῦϑα 

ἴβιον . καὶ τὸν ἐνθένδε, ταυτὸν ΡΣ διωλέ. 

ὅγομωι μὲν γοὶρ ὑπὲρ τῶν πωραπιπτόντων, δέος 

μαι δ᾽ δἰδενός. δὲ τῇ ζυμξελέυσοντος., ζ. 

ᾧη: Απολλώνιε, ὡς διωλέξῃ τῷ βασιλεῖ, γὴ 

δῖ, εἶστεν , εἰ μὴ κολακέυειν πείθοι. τίδ᾽ εἰ 

μὴ ὑπερορᾶν : ἔφη . μήδ᾽ ὑπερζρονεῖν ἐυ- 

τ8, ἄριξα . εἶπε; ξυμιδελέυεις, καὶ ὡς ἐμαυ- 

τὸν πέπεικο. ὑπὲρ τέτων μὲν ἥκω, ἔφη. ᾿κὐὶ 

χωΐρω Ἐρρλβειδερον σε ἐρῶν ξυμμέτρως. 

δε δὲ καὶ πρὸς τὸ φθέγμα τῇ βασιλέως παρ- 

«σκευώσϑαι σε: καὶ πρὸς τὸ ὁ δύσροπον τῷ προ- 

σώπε ἡ. ᾧ9 ἔγγεται μὲν γὰρ βαρυ͵ ̓ κἂν πράως 

διωλεγήται. ἧ δ᾽ ὀφρὺς ἐπίκειται, τῷ τῷ ἔ αὴς 

μϑ ἤϑει μὲς ςὴ δ᾽ ἡ ἡ παρειὰ χολῆς" » ταυτὶ ἼΙ 

μάλιςα ἐπιφαίνει, ταῦτα, ὦ τυωνεῦ, μὴ ἐκ- 

πλητώμεϑω, ἔς: γὰρ Φύσεως μᾶλλον, κεὼ 

ἀεὶ ὀμοιώ, καὶ ὃ Απολλώνιος, Οδυσσεὺς μέν 

“οι; ἔφη» πωριων ἐς τὸ τϑ Πολυφήμε ἄντρον, 

3. ὡς δ᾽ ἐπάγειν 1 ῇς Μ88. Ἔχροριο Ψεδίδατρ» 40] απ.» 
εὐϊτῖς παῦδες ὡς δὲ κὶ ἐπτώγειν. ὦ 

ΟἿΑ͂Ρ. ΧΧΥΤΙΠ. ὦ ἤδη} «ὐδιδενι μδῆς νοςεπὶ ἢ - 
ἂε Μ85. οπιπίμπι. 

ἜΣ τὰ ξυνίημε ἦδ᾽ ὃς.] εὐϊ; ξυνίημι δὲ ἡδὺ ὃ ὃς. Ἀεϊδοὶ δὲ ταη- 

αιιλπὶ [ἀρεγμαοιπην, Μ55. ΠΠΠΠἾΤΙΙ5 ΠΡ ΟΓ Διτοτίγαξα. 
3. μόνῳ γὰρ δ' ἐκ. ἐιδάνα “ἀντό, 1 ἀϊοῖς ΑρΟΙ]οπίι5 (8 ςο- 

ϑηοίδετε {ξογϑτυπι.. Ἰὰς, πεπιρο Πρ. 1 ἀἀιιοηίας πυιποῖ- 
115.) 14 Δητ6πΠὶ πο Ἰλτοτε εαπὶ ρος ῬμΙοβύατα. ̓αἀάϊτν, Ἄ, 
«μιιοά [Ὁ]115 1116.» πεπῖρε ΑεἸδηι5, [οῖτα Ῥοῆθοε, φιδηθο ςο- 
τᾶπι οπιϊτίαπο Ἀρομοπίο͵ «εἴθε φοπιρατοπάμπι. 

Σα 

Οὐπὶ τάτιοη δά μος, νι πηαἰ εἀϊςεγδί τγγάπηο, 
ΔΡοϊοπίππι ἰ ἰμυίταγα σοπαγθτιγ, ἢ]ς, οἀπηϊ- 
ςα, ἀἰϊχίε, τὰ φυϊςι!α [θεῖ ἀϊοῖτο : ̓πμμϑοπίπτ 
ορο δοη, εἴῸ ἀοἴατου. Ἐβοδυτοπι, ααϊςαυ! ἃ 
ἴῃ Ππηρεγαίοσο τορτϑβοηάοῃμάπι ἬΑΝΙ 'ρῇεχ- 
Ῥοπαη εἰ. 

Διμ σποαας ἴῃ φἌτςοτα ερί[αϊα αἶα ΓΡΑΝΒΗ ΧΧΥΠΙ, 
Ραττίπι ἱπΠάϊοίξ ςοπιροίϊα,, ρατείπι φαι 6- 
ΠΙοΓροητία, ποη Πιαρτϊ ΠΊΟΠΊΘΠΙΙ ααϊάεπι, 
πες ἀΐρπα αιυΐθιις ΟρεγΑΠῚ Ἰπηρεπάδηλ, 1λαπηῖς 

ἐπ πο ἈΠ], νὲ ορίπογ, ργδογογπλϊττογος,. 
ΤΠΘΗΓΟΠΘΠῚ. φογιμπι, [ςεῖε, ἴτας Διο ΠΊ ΠΊΘ- 
ΠΊΘΠΓΙ Αἰ ϊσαϊα5 {πεν (ξαιοητίᾶ Βαῦεο : νϑς 
ἔρεγα ογαῦ5. ἀΐθπι δαζθιη ἴδ αυϊπταπη ἴῃ σΆΓ-: 
ςεγς ποίαις ᾿Αἀπεπίοης, Ἰρίαιγ τπὶ 
ΠΥ εγο πη ΠΠ]Ὸ Ἰοζα νΓΕΠ8 ἰίπρια,. νὉ]- 
πᾶπὶ ΤΠ ὙᾶΠοη 156 ᾿ἰπημῖϊτ, τοπποαίαιις αὐδῖς 
ετῖδ.. ογᾶβ.) ἱπηῖξ, τδοιπι Ππηρεγαῖου ἰοημε-: 
ταγ. Ἰάαας ἃ Αεἴϊατιο δοςορις νἱἀἐθατιτ. 
Ἱμεύρο, τείροπάοθαι ̓ ΑΡΟΪ]οπἰιι5, ἀτσᾶπαπη: τ 
ΠΕΠΊρε ἴδιας μός. ποῆξ Ῥοζεγαζ. Δα δημ8. 
Τὰπι 11 : οτίδιπι σαγοοτβ σα πο α] ργαθοθρίαιτε 
εἴ, νεῖπ οπιπίθιιβ, ἢ χα ἀςβάοτες, [λυ ]επιία 
ἘΠ Ργαρῦοαῖ. Βοης [δοϊτ8, ΑροΪ]οπίως αἴθ - 
Ὅαξ, Ἔρο ἀὐξεπι ὅς ῃἰς,, ὅς ΑἸ]. οι πιοα 
ἄο νῖπο. ὈιρατοῚ πθιπημὸ ἄς 15. αῃὰς ἰξ α 
οὔΐοι τη : ΠΕ]Δ 6 τὸ οραβ μΒαρεο. Εἴρος- 

οἴΐαπη ὁο πο Παθος ΟΡ 5,0 ΑΡΟΙΙΟηΙ, αἰξος 
ἰεδασ. αι] ςομΠ]Ιαπὶ ἀςε, 4αο ραέζοςαπε 

ἱπιρογατογο ἰοφαὶ τὸ [5 Πεῦ πιο ἔτ ΟΝ 
αἰεθαῖ. ρεῦ Ιοποπη, ὨΠΠ ἔοιτς νὰ {πρραγαῇι 
Ἰρίι ρεγίμφάοτγε. ναῖε, ἐϑαῶι νετο , Ππὸς ΙΣ 
τεπΊ ΕΠ Τρί σαθῖος, 6 αἶτι ΤΑΙ ΗΝ 

ἀείριοἴας [δὐτοτ ἢ ΠδῚ βιεπς }} Ἀεὶ 
ἀϊτ, Ἰά Πιδάος, ὅς γε ορο 8π| 
Εἰς τοὶ ργαῖϊα, ἔραν ᾿ 
ἄεξοασας αιοά ν νἱάδαπι 
τα ΟΠΟ ΠῚ ςοπιροίαΠς 
ἴδτη δά νοσεπη [πηρειὅτοτῖϑ ἔ : 
Ῥαγαζιτη εἰς, ὅς νυ τπ5. (ξηρῶν. γοχ εηΐπε 
Τρ πιπὶ ἡποαμις ὔροτίοτ, ψΌΪ πιαηίποιε Ιο- 
απ νοϊμετῖς, {ρους ]1α νετὸ {41 ὀειοτιπι 
ἱποιπηδηηῖ, ὅς βεπᾶς δῖ]ε τεξεσιας τὰπε: ἰῷ 
Ἰρίπιηι ἐπῖπι ᾿ῃ 60 φοπίρίεθαπι, ᾿ πιαχίπης εἴ, 
γέπιμη μδος, Ὁ Ὑγαποηῇς, πὸ ἔς Ῥοτγίειγος 
ΔῃΓ: ἢπης ΘΠΙΠῚ παΐηγας Πηασὶς {4τππὰπὶ αἴο- 
αν ἐλ ρεταοι εοάεπη πιοῦο (ς παθεηι. Αἄ΄ 

ι Ἰγ {85 1ηαυῖε, ἀπίγαπα ἱπρτο- 

Ἔ ἐ 

ΗΝ ἌΩ ΠΣ ΡΙΙπίο ἀϊοίεις 
"Ρ θαΐμε  αἰδαΐταρ εἰάεπι ἃ Τδςῖτο νῖτο 

᾿ ΠΝ παροιὰ ἃ χορ Ἷ τείρίοἴτας τὰ βιωίζερι γαδον δ 
2] ΤΩΣ ἐπὶ εἴ τγίδυῖς ϑαξτοη. 1Ππ νἶτα Ο. 18, 401 Ποπητῖδ αὶ 
πὶ τιίδοῦ. Ἰρεείεπι τιοάεβῖδε 4υΐδεπι τηφητιοθατιγ, ντ Ἰάεππ 
Οδΐσταατ,, εχ ταὶ ταπιοπὶ γετῖτατε 410 ἰρεέϊαιιετῖς ἐχροπὶξ 
Ὑλοῖτις νἴτὰ Αρτῖς, ος 27. μη δἰεηο αγας 1ο! ῥογγιήρργγα 
γαἠογίδης, [μἤηουγει [αδιείς 1110 θακίμες δ΄ σαόργ.. ας ἱπυᾷ 
ϑέπεσδο Ῥεγποὶ ςρ, 11. πο ἈΜ7ΙΦΊΑ γραφὲς 11 )ὈΆδ)4ι 
Θὲ ἡ ΜΑ702 ΟΠ0}22 ἐγηεθ Υ Π71) ἡΠ|{| ϑτλῦεεῖσε ϑετ ἐοιρρραβη γι οἰ μάεγῖμες 

ἄϊοῃς 



ΤΙΝΙ. ς. 28.:30, 

ἄϊεπς ΡΟΙΥ ΡΠ Π,ϊ. πεαίια απέθα ἡ μαΠίι5 εἰδε 
εἀοέξι5, πες 4αϊθιι5 οἰ ἱς νείςογεειν, πος γε 
νος τὸπᾶξδες ταῖπεη (8 Ἰρίιπη. ξοπβγπιαιΐε, 
δῶ ρυίπλπι τἰπιοη5 ΠΟΏΠΙΠ}]. Ἔχ ἀπίγο τἀπιοὴ 
ἀϊςεητε, νίγαπι [ογίείη νὉ] β ΡΓΔΟΠΙΠ ΠΣ. 5ῖς 
ἃς πιῃὶ αἰςοάογοὶ ἰῃτοργαπι. είς 7) (Πα πΊαιις 
δὲ πῆς ἰρίππι τπογὶ. ἃς [Ὁοἱος ̓ ̓οὉ ΄π|ο5 ἴῃ 
ἴθι ἴππὶ τοηίο δι, ̓ Ῥεηςυϊαπι. Ηδες δά 
ἐππὶ αὶ ἡχΠτις διογα ν] οἴξε Ἰοσιης, Πα- 
τηϊάϊχας οὰ τοΓ ες, (Όπιπο [8 ἀςάϊε, 

ΟΟΧΧΙΧ, ἐ δε ϑάρνι πχδριηξυϊαπι γεῖο, ΘΓ] τπη οχ [π|- 
ῬοογατοΥ 5 ἐππάιςῖο νεηϊ δῆς ΑΙ αμῖς, ἱπηρογαουῦ» 

ΗΘ. ιηφυίοθας, ἰπθοι 70 ΔΡΟΙΙοηΐ., γε εἶγοα. πιετὶ- 
ἄϊοηι ἰη Ῥαϊααπιηι γΟηΐΑ55 ΠΟΙ γῈ σδιίαπι ἀ1- 
(85) [δἀ νἱάςτε τ ταπειπὶ τας [5 “πρίξ; ὅς 
ΜΝ ἀρογὸ (οἷο... οι Τῷ 7 ἱπαυῖς ΑροΙ- 
Ἰοιίτι5, εὰ ἄς γα πδ σουΠρο 4ο Απποηνετο, 
ἴησα Ἶο, ΤΠ 68 Δρο οπίιοῦ Ὅτε, 1 1τησηῖο- 
δεῖ, Ὑγάποπῇ 5110, (ὐυἱΠαΠὶ ἰρίταγ, {δια ηχὶς 
αἴτο, Πιαες ἀϊσεγθαιῦ 115. » Αἰξας Αροϊ]]οηίης, 
48ϊ πὶς ἀπέπατγί Πιητν Νέςοῆρ ΕΠ ἐπίηι πα 
ταπαπάπη Οχ σάγοογο ργοάϊγε, ΤΠ {Π|0. παθς 
εαάσπ, ἰπαα1, οαΠοάϊδθις. ἴπ πηαπάατις. ἤιης 
ἄλια, Ἐξ Ίρίς φιοαις 10 ταπίρογς δάογο. 
[ΔΠ| γεγο νγδηπιποίαγοη γε ηὶ. 118 Θπίην τὶ 
{ξτο νείρεγα ἔπι τ ηνάψων, ἜεΠΙς φυϊάςμι 
ΘΙ. ε ΠΝ είς 

δ ΟἸ οαΐμις. Δυοπη. ἴῃ Ἰβαιῦι τὸς δε 15. 
ἱπααῖε, Ὁ Ῥαπηὶ, ἰΌπαρο Ἱπάϊροο.. ΚΕΡΑΝ 

υἷδ οηΐπι Ῥιβοϊουϊτα ποχ ΠΉΪΗΙ εχτις, ἱπ πιο- 
ὁ ςάγΕ ςοπᾶπεὶ, απᾶς ἃ βιιταοίξ, 

ἍΕΡ τοίροπαϊε Πλαπηῖ5, 
Εὐδῇ γ» Ἰξαις αα 14 αμοά 

Ραῶο, ἰηα εν 
(πὶ πὸ 48]- 
ΟΙΔ ΠῚ ἐς Ἀπ εχ 

: ἢ πᾶπι- 
ἐπ τὸ νἱτα ἀποαιι οχοπηρογάπος νίογ, δά 
πμης αἰδα Ῥῃγαοῖαθ. γαπογιπη. ΠΊΠΙ τοίτιςαα! 
“Πλοιπογ δι. Εἰ 1] Ἐχρόπογο νο]0, σοπάπισεγο 
ΘΠΙΠῚ ΡΥ πθις ΤΟΙ ἱρῇ ποαις νι δοδιη- 
τας, Τβομες, 4πος πιαηπιοίςογε νοϊηηῖ Ππο- 
τηϊηο5, Ῥ[ιγαοίες πες νογδογίδα5 ργαθοϊριοδὲ 
ταράσηάος εἴς, ἰπι γίαξ ἐπὶπι θοὸς ἕο πιο: 
ΠΠΟΓΟ5 ψειθοτῖδας π΄ ἐχοϊρίαπίι: ἢδς ὨΙΠῚ15 
Βίαπάς Πμαεπάος, δα οπὶπὶ τὸ [ἀροῦθος. οα- 
ἴαγος: (5 ῥβοείαϑ ἡ πιίδδοδο ῬΑΥΙΓΕΓ ας ἀσπγς 
ςεηάο αἀ πλογϑ ΠΠΔΠ [οτος εῆς αὐδυςοπᾶος. 
14 διζοι 1Π| ποη Ἰδοπιιηι ἀϊςεῦαῖ σαι. ΠΟ Π 
οηἰπη βογαγιτη ππδηΐις οἰ οη ἀαγ αι οὰ ς 

6 κί, τὲς ἐδε τα ἽΝεγαδην, ΠΠΈιπὶ ἄς, Ἀπητε νη δὲ χ᾽ 
ΚΟΑΡ, ΧΧΧ, τ εἶπεν  ἢς Μϑ5.οπιπε8, Ἐς ἐἴς- 
μὴν 1π]ς, 

2. ἀντοσχεδίῳ ] ἴ. ε. νῖιο ἤπε ἔλἤιι, πε τρα, “δῖμε- 
{φητίθι9 ἄπιοης, ΕΗ πο οὐτᾶς ἢαρεην, 

᾽ 

Α͂ΡΟ ΕΙΟΝ 1 

καὶ 

ΤΥΑΛΝΈΝΘ15. 300 

μήτε ΓΤ: ἐἐξὶ προικηκδῶς ΠΑ ΐβα 

μήδ᾽. ᾿ οἷω ὑβρ. ἃ, μήδ᾽ ὡς ὑχρμ ί: ἡ φωνὴ, ἐθαῤ- 

μσέ τε οἷὐτον, κὰἀΐ τοι ἐν ἀρχῇ ἐμέ καὶ 

ἀπῆλϑε τῇ ἄντρε: ἀνὴρ δξας.. ἐμοὶ δὲ ἐξελ- 
ϑεῖν τε ἄυταρκες, ἐμωυτόν τε σώσωντω καὶ τὲς 

ἑταίρες “, τῶν ὧν κινδύγευω. τοιοῦτο διαλέχρ 

ϑὲς πρὸ τὸν ἡκοντὰ » καὶ ἀπαγγείλας ἐυτὰ 

πρὸς τὸν Δεύμιγ᾽», ἐκαίϑευδε. 

[1.. δὲ ὄρϑρον γραμματέως τις ἥκων τῶν βω- 

σιλείων. δικῶν, κελέυει σε ὃ βασιλεὺς, ἔφη. ὥ 

Απολλώνιε ν » ἐξ ῳ πλήϑεσαν εὐγοροὶν ἐς τὴν 

ἀυλὴν ἥκειν , ἔπω ἀπο  παυ μένον. ἀλλ᾽ ἰδεῖν 

τὲ σε ὅς τις ὧν τυγχαίνεις βέλετωι, καὶ δ »- 

νέσϑιιε μόνῳ. τί ἐν, εἶπεν. ὑπὲρ τώτων᾽ ἐμοὶ 

διαλέγῃ 5 γοῤ σὺ, ἔφη » Απολλώγιος; νη Δί᾽, 
᾿ δ ΄ ᾿ ΄ ἌΜΕ - 

εἰστεν, ὁ Τυώνέυς γε. πρὸς τίνω εν, ἔφη. τοῦτω 
δ Ν δ ἢ " τ ὅδε λ , 

εἰπῶ Ζρος τὸς ἄξοντώς δέ: εἰπε" χρη γῶρ 78 

ὡς ἐκ δεσμωτηρίς φοιτῶν. προφεταϊται; ἔφη. 

πρὸς τέτοις γε ἐκείνοις ταῦτα, κἀγω δὲ ἀφίξο- 

ΓΞ ΦΞ κωιρξ. γυνὶ δὲ ἀφ ΕΟ δε ἤλϑον,ταυ-. 

τὶ γερ μώλα ἑσπέρως προφέτακται., ὃ μὲν δὴ 

δἰπῆλϑεν. 

Ο δ᾽ Απολλώνιος ἐναπάυσως ἑαυτὸν ἐπὶ τῆς 

κλίνης, ὕπνε, ἔφη» δέομαι Δάμι. χωλεπὴ γάρ 

μοι ἥ γυξ. γέγονεν. ὠνω μνησθῆναι, βελομένῳ 

ὧν ὑῸΣ ποτὲ ἤκεσα. καὶ μὴν ἐγρηγορένως 

τεν εἶπεν᾽ ν ἐχρῆν μᾶλλον , καὶ ξυντώτηειν ἑωυ.. 

τὸν ἐς τὸ παρηγγελμένον, μέγω ὅτως ὄν. καὶ 

πῶς ἂν ξυντωτ]οίμην. ἔφη. μηδὲ ὁ ὁ τί ἐρήσετως 

εἰδάς; εἰντοα κοδιοίστς α δνν» ΕἾ ΠΝ » ὑπὲρ τῷ βίς: 

γῇ ἌΣ ν ἔφη: ὥ ἜΝ : οἰυτοσιχεδίῳ " γὰρ αἰυτῷ 

χρῶμαι. λλ᾽ ὅδ γε ἀνεμνήσϑην τϑ “ΠΡΤΙ 

βέλομωι διιλϑεῖν πρός σεν" χρήφον γεὲρ ἐς τὰ 

παρόντὰ κοΐ σοι δόξει. τὲς λέοντας ὡς τίϑωσ- 

σέυωσιν ἄγϑρωποόι», κελέυει ας μήτε σαΐ-. 

εἰν ο΄ μνησιυκουκεῖν γὰρ εἰυτὲς εἰ παίοιντα' μήτε 

ϑεράπευειν, εἰγερώχες γεὶρ ἐκ τότε γίγνεσθαι 

ξὺν ἀπειλῇ δὲ μῶλλὸν ἐσηαψοντσοι » ἐς ἐυά-. 

γωγα ἤθη ἀλα τῶτο δὲ ἐχ ὑπὲρ τῶν λεόγ.. 

τῶν, εἶπεν ̓, ἐὶ γα» ὑπὲρ προ τν ὐγωχῆς ἐσπε-. 
Ψ 

δάζομεν". ἀλλ᾽ ἡνίαν ἐπὶ τὲς τυράννες δούς ἢ ἣ 

] : (Ορ πιαδαπιαν, [δὰ ἔγθουπη ΩΣ τγγαπηίς ἰηϊοίατιις 

᾿ς 3 τῶτο δὲ ἐχ᾿ ὑπὲρ τι λεόντων εἶ το κογῆ ἰξαϊκ: ἕο -- 

1τὰ Ραμ} τ οτ. ΙΧ, 9. μὰ τῶν βοῶν έ; Ὁ τῷ Θεῷ οί 1. 

Ἰορβίιπι. φηῖς Μοῇς ἀἰξιιπι καὶ φιμώσεις, τὸν βων ἀλοῶντωι. 
᾿ 

τιν φρο θὲ ἡ Ὁ 

κε ΗΝ 

νον, -.. «ὦ 

͵ , 
ἽΥ ᾿" 

Υ 
οὐρ!- 



ηο ΡΙΗ ἀν ΠΟΘΊΈΒΑΤ 

χρωμένες ἐκ. "ἂν ἐ ἐκπεσεῖν ἘΝ τῷ ξομμέτι ̓ 

ἐν μὲν Η , ἔφη, ὁ ὃ λόγος, ὅτος ἐς τὼ τῶν τυ- 

βᾶνναν ἤϑη εἶ αὐτάν ἀλλ᾽ ̓ἔςι τις καὶ παρὰ τῷ 

Αἰσώπῳ λέων ὁ ἐν τῷ σπηλαίῳ. φησὶ δ᾽ ἀυτὸν 

ὁ ἀπόντος εἰ γοσεῖν μὲν» δοκεῖν δὲ» καὶ τῶν 9η- 

βίων: ἃ ἐφμτᾳ μω] εἰυτὸν ἅπτεσεθαι, τὴν δὲ 

ὠλώπεκω» τί τότῳ χρησόμεθως εἶπε.» παρ ὅ 
μηδὲ ἀἰναλύει τὶς . μηδὲ δείκνυταί, τι τῶν ἐξιόν-, 

τῶν ἴχνος. ἀρὶ ὁ Απολλώνιοξ, ὀλλ᾽ ̓ἐχῷ ̓ Ἢ 
σοφωτέρων ἣν ὠλώπεκων ἡγέμην "ὰ ὧν; εἰ πώρ- 

ελϑξσω εἴσω μὴ ἥλω, ὠλλ᾽ ἐξῆλθε τῷ σπη- 

λῳΐς., τὸ ἴχνη τοὶ ἑαυτῆς δεικνῦσα. τωῦτῳ εἰ-- 
ΔΨ Υ ᾽ ἊΝ ΧΑ ἘΨΡῚ 

“ων, ὕπνξ ἐσπόσε κομιδῇ βρωχὺ.-. καὶ ὅσον ἐπ 

ὀφϑαλμιὸς ἤλϑεν". 

᾿ ᾽ Ὦ ε ΓΜΑΝ ͵ὕ Ψ- ᾿ 
ἤμ» δ᾽ ὡς ἐγένετο, προσευξώμενος τῷ 

νόον ὙΠ ο 
Ἡλίῳ » ὡς ἐν δεσμωτηρίῳ εἰκὸς, διελέγετο τοὺς 

"» “««" ͵ὕ] ω ᾿ 

προσιϑσιν, ὁπόσω ἠρώτων. καὶ ἕτως ἀγορᾶς, 
͵ὔ ᾽ Γοὰ 

σληϑεσης ἀφικνεῖται γροωμματεὺς, κελέυων 
7 Υ φ Ὺ “Ἢ ᾽7 

ἐπὶ ϑύρως ἤδη εἶναι, μὴ καὶ 9. ὥτ]ον, εφη;. ἐσκλη- 
-» ς δὲ ᾿ Ν 37 Ν ε ". - ϑῶμεν. ὁ δὲ εἰπῶν ἴωμεν, ζυν ὁρμῇ προῆλϑε. 

͵ὕ 5 -" ,ὔ Ε 

στορευομένῳ δ᾽ οἰυτῷ δορυφόροι ἐπηκολέθεν 
[ ὕ ᾽ Ν Υ, ; »ἫἬ ἢ 

τετ]ωρες» πλέον ἐπέχοντες ἢ οἱ φυλακῆς ἕνε- 
ες “ Ε Δ. ᾿ 

κι ὁμοωρτξντες. ἐφείπετο δὲ καὶ ὁ Δώμις, δε- 
“» “ «ἡ 

διως μὲν » ξυννοῦντι δ᾽ ὅμοιος. ἑῴρων μὲν δὴ ἐς 
᾿ ͵ ψ ἣ Ι » “ Ν »“ 

τὸν Απολλῶνιον ἀπῶντες " οἰυτδδ τε γῶρ τῷ 
᾿ ͵ὕ 5» , : Ν ΄ ΔΝ] ε Η 
σχήματος ἐπεδλέπετο , καὶ ϑείω ἐδόκει ἡ περὶ 

ἡ 1 ὦ " ᾿» Ν : ᾿ 
τῷ εἴδει ἔκπληξις καὶ ἐυτὸ δὲ τὸ ἥκειν ὑπὲρ 

ἐνδρῶν᾽ κινδυγέυσοντὰι, καὶ τὲς βασκωίνοντως 
-“ ͵ 3 9 ᾿ 

ἀυτῷ πρότερον ἐπιτχδείως ἐποίοι τέτε. προσεσς 
“ ͵ ΝΝ Ν Ν 

δὲ τοῖς βασιλείοις, καὶ τὲς μὲν ϑερωπευομένες 
εἰυ ᾿ ᾿ } 5... γὰ 
ὁρῶν. τὸς δὲ “ερωπευογτώς . εἰσιόντων τε καὶ 
Ἢ ͵ - μ ΓΝ 
ἐξιόντων κτύπον» δυκεῖ μοι, ἔφη, ὦ Δάμι, βα- 

΄, “ ποθ 1: 4 ΑῚ Ν Ρ 

λωνείῳ ταῦτω εἰκώσωι. τὰς μὲν γοὶρ ἔζω εἴσω 
ΕΒ: , Ὕ ἀν δ " Ψ ,ὔ 
ὁρῶ σπέυδοντως, τὲς δὲ εἰσω ἔξω, παραπλή- 

᾿ ἐλ εν δι νει ἩΝ «οι ὶ 
σιοι δέ εἰσιν οἱ μὲν ἐκλελεμένοαις, οἵδ᾽ ὠλέτοις. 

, ͵ ,. ᾿ὐχίάρες , 
τὸν λόγον τᾶτον ἀσύλον κελεύω Φυλατῆειν, καὶ 
ἈΠ δ -“ ΔῊ ΩΒ ὃ - Ὡς ᾿ Ν “ 

μή τῷ θεῖν! » ἥ τῷ δεινι προσγρεζειν αὐτὸν, δ... 
μή : ε ΝΜ 

φῶ τί Απολλωνίᾳ ὑντῶ , ὡς καὶ ἐς ἐπιξολὴν 

εἰυτῷ ἀνωγεγρώφϑαι. ἰδὼν δ τινὰ μώλω γε 

ζύτην, ἐπιϑυμξντω μὲν͵ τὸ ἄρχον, δ ἀυτὸ δὲ 

ΠΩ 
4. σοφωτέραν ππ ἀλώκ. ἦγεμ, πεπῖρε Ῥαπιῖς τοῖα πι6- 

τυ πὶ ΠιΠΠῚ Ῥτοάίταγις, ̓ πιοηἰτηξηίαις ᾿ΑρΟἰοηΐτπι πλεῖ 
ἔοττο εἴϊε ρίαπε ποι Ἀσςεάβθγε δὰ τγγᾶπποδ 5 Αεἰορίσας νι]. 
Ῥεριδε ΘΧΕΡΙΟ., 4π8Π0| νὰ ἀοςερας Ῥβταοτος οι 1ϊ5 
γεγίατί, Εἰβ ἵρῇς 4Ὁ Ἀρο]οπῖο ςοπξηζάζητν κιὴ ΧΑ 

5. ὅσον ἐπ᾿ ὀφϑαλμὲς κρὶ ἦλθον ] πιαϊλπι ὅσον ἐπ᾽ τῶν τὸς 

ν5ΡΕ ΥΙΤΑ 7 ΝῊ. ς.39.3ς, 

{πρρράϊιδης, 410 4] ντεγφλγις εο5 τηοάμητῃ, 
ΠΟ ΘΧςοΠθιγοϑ ρυζάγοῖ, Ορείπε, πα υῖς ΠλΑπαῖα,, 
ἐὐενιθηβηνμξη Μηρεκίμρα Ἰἰιαος φιφάγας ἀοέϊτῖ-- 
4. ϑεβεπαριιά Αεἰοριυχη οὔαπι]θο, ᾿ῃ αηῖτος 
ἕω. Ἰάςοῖ.. Ἕμιπι διζοπλ ΠΟ ἀρρτοῖαγα, ας. 
ἄραι Αείοριι αἷξ, πιογθαμι ταπηοῃ Πχημΐαγο, 
ὅς ηπε αὦ νἱ(δηάτππι εἰππὶ δοςεάοθαης. δηὶ- 
τη Πα ἀτγίρεγο. Οδητιμτι δὰ νυϊρεζιυίαπι 
δυΐοηι, ο8, αι! 1Π| [αοίοπλισ ὃ ἱπαμῖς., ἀρ 
“πο πὶ Πρατις ςΟΠλΠΊΟΓΑΤΙ ἀξργομοηαῖτιν ας 
4.411}. 16 ας ἐρτοι, ταπθη νεΠιρίιπι ἀρρᾶ- 
τοῖ. Ατερο, ὦ παῖς ΑΡο]Ἰοπίιι5, (ἀριοπείογοπι. 

' υρςαγοιπ, { Ἱηρτο ἵπ-. 

κείνορει, τὐιμῆνη» 
- Ἰασύτιις (οτημαιπι 
ὃς αιῇ [εχιτοπηὶς 
δλ" ἐ- 

ων νὈὶ πμκίβδει ἤμουν Ὧι ἜΚΩΝ το χχχι,, 
(ἃ. νε ἔάσετε φυίάσμι ἴῃ φζαγσοῦς Ἰισογεῖ, αι 
[ϑγαῖς συῖπι 115. 60] Εἰππὶ αὐίγοπῖ, «υϊςηυϊὰ ἀξ. 
ἔξγεγς ᾿ρίππι ᾿πγουτοσαηίες νοϊαῇθης. Αὐ- 
4 αἄθο εἰγςᾶ. ποτ ἴο πὶ Οεμίμα!ις αἀποηϊες 
ἴαθοης νὰ δὰ ἢπιῖπα ἰαπὶ ἀοσςάογες, πὸ ἔοττο, 
᾿Ἰπχαϊοῦαῖ, ῥεῖν ἀεροβοιίπιης 1 ἱπῖγο νο- 
οὐθραιεν ΑΡοΙ]οηΐα νογο, θάπιιβ., ἱπααίοπ, 

᾿ζοπίοητίοης. ἡπδάαπι ργοςοῆηι. - Να- 
(Δτο τος, αυδίαοῦ (ξαιερδηζαγ, ἰοπ- 

ΟΥα πτογιαῖο., ηπιάπὶ 41 ουποάίας «αὐ 
[εχαΐ (ΟἸεηι. βεαμοβαζαγ, εἰίαιτι Ταπΐς., 
τποίποῃ5 υίάοπι, Τ τἀραπόο πη Ξ 

«Εἰα5. βιρέτε υἱδοῦ 
αιοά Ργὸ νἱτίϑ 11} 
εἰζαγεῖ,, εογαῖ 
ταηζ, ταῆς 4814 

ἜΡΑ γοῦθρ Ἶ ἱπρτοάϊθπα γβοι 2 ηἰκποωϊανωι 
Πτορίεαμι} νἱάεῃ ταν “Πα, ἱπαυίοας, παῖῃὶ αιῖ- 
ἄξπὶ Ῥατηΐ, ῬαΪποιπὶ πῆρ ΜΗ ἴο- 

ὋΓ ' 4 π- 
[5 γογῸ {ππ|ν γε Ἰαππιγ, νἱάθο μαίας 
4114 ἰαπι Ἰοεῖς εἰς ΠΠΉ}165. 411] ἀπόδὸ. Ιἤατι- 

ας (ξητεπείαπα, νοἹίπὶ ἰητεπηεγαζαπι ΑΡΟΪο“ 

Πῖο γε πα! ΕἾΤΑ τα 16 ν6] Παῖς ναὶ 11 ττίθιι!. ἯΙ 
φεγηηδηα ἢν νὰ ἴῃ οριῆο- Ν 

τοῖο ἢ πε τεϊαῖα. Οἰτῃλ αἱι- 
δ δ Ὁ 

ἥδυου; ἦλθεν. ϑιπλ}Π|5ρῃγαῖς Πῆρτα 11,35, οσοιγγεθας.» 
νΌ] νίάε οδίεγιιφια τ. 3. 
᾿ΌΑΡ, ΧΧΧΙ. καὶ ἅχκαντες ] ὈΠιΠΠιπιὶ ἴῃ βἀϊτῖ5,, ΜΜ58. 

ποβτοτυπι οπιηΐιπι θἀε γειιταϊπιι5. 
2 ὑπὶρ ἀγδοῦν 7 Ναμα ὥς Ἀμβὺ ὅς Ογῆϊο, υχίδερε ἀϊ. 

ἕζμσι. 

 Ἀ11- 



Ὁ. ΧΧΧΙΣ 

ν, ΑΡΟΤΠΟΝΙΙ 
υὐπίτον οὐπόχίμτι 7, δὲ Ἱπηρέγατοτί (ὩσπΉ ΠΟ 
σαΐει δάάϊέξυη 9. δίς » παῖε, ο Παπιὶ, πες 
ΒΟΡΠΟΟΪο5 ρεγίπδάεγο Ῥοτυίες ΝΑΙ γεββορν ἐμ 
τρλμτης ἐδ (πγοίαγα ἔαρι. Εἴἢ, ΓΤ 
ἱροηάοας Π)Δπι15, η05 ἔροηζε ετίαιτι ἀπίθα, 
1άςο ἐπὶπν πππο Δηΐα Πὰς ἔοργε ἙοΠ ἢ ΠΕ Πλ115. 
Τὰς ΑΡο]οπίις, νι ἀογῖς τ}. ἰηαιξ, ὁ )4- 
παῖ, Αφαςιιπη, { με εξ ἰηἀπβε δ: Ῥϑη δον, 
ἦτα, Βογιπι ποις Πἰπλίπιιπι ραταγς. οὐο- 
ἄσπι., πιοίΐϊιο παῖς νἱἄο 15 ΠΠΉ}]15. Νοη 
πποτῖμο 7 Τοίροηάϊε ᾿ατηὶς, (δ Ῥαυ]δ Ροῖ 
Πιουίσαγο. ΤυηφΑρο οηίυς, ΔΟΠούγεηΐς, ἰπ- 

ἴτ,ἃ πτοτῖο δηΐπιο οἢτε τη 1 νἹ Δ ετῖς, ὁ Ῥαπη: 
φβπο λει τς ἀϊα πΉ]Πὶ, Δ δϑοϊοἰςεπεία ΡΠΙ- 
Ἰοίοριμο, δἀῃοίεγι5.. Ἔβο 8 τ6Π| τΕ Δ ΠΟΥ[5 
ξαπη ἰηΠγιδταπι Ῥυταατὴ ἼΘΙ 
“ιᾶθ Ροηος τε ες. ἃ] 
πογίας Εδη} «αὐέμι μὲ 
οΠἰπ ὅς ἀγῖπα τγαφξαυτίδιις ποι αὐιάαεία (ο- 
ἄππι Οριι5 οἵἙ, γεγιιπὶ ετίϑπι ἀςίθπι ̓  ΟΥΑΙ 
“μαΠαὶ (οἰοπεία, αιας, νὈΣ ΡΌρπαγε ἢ ἢ ορροῦ- 
ται, {Π|ς ἀεπιοπῆτοι : : {τὰ ὅς Ρ ΠΟΙ ΟΡ ἰς 
᾿“τεΠΊρΡογιπα, 4Ε θιι5 ΠΊοττοΠΊ Ορρεϊδηί, Ορρον- 
ταπῃίτας ςαγᾶς οἢξ ἀεθεε, ποργδοῖον ὄγαϊ πο η], 
δ φιαῇ ἴῃ Ρεῖαι ἰπ πποττοπη γυσπίος, (ἃ ἕαπι, 

ἃ ἀοϊδογαίίοπε ἰἰϊς ξ οὐπιηιτταηοἷ 
Ρ δ σθίρηνις ορεπιο τοπίο. δ τε πῆρ 
ῬΒΠοΙορΗΐαα πιαχίπις ὀρροτῖμηο τῆι 
«ξογοιιοτίπι, ας πγς νεἰ τ Ἰητογῆςογο 
4]105.. τς Ῥτϑείδηϊς, ἀϊέδα ἀροϊορία ευἰεὶ, ὁ 

ῊΝ 84 ποις 

ΥΥ͂. ἐῶ οϊαπιαυτοπι, ΠῚ ις Τπηροτατον βπῇςε, 
μι  Ὑ οὰ ΟΌΠῚ ΥἹΓῸ ΠΝ 

ἰο πὰ ἀπημμηδηοκόεο ἀεάτικοτς αΐδι 14 
ῃ )αηλής Ὧν ν πὰ ἱπίγαγο ΠΟ Ραΐ-. 

ΓΟ ΠῚ ΓΑΠηΪ ὑΓΟ ΠΑ ΠῚ ΓΟ ΠΘηΚ ΠΠρο- 
μοὶ ν ἐρμ ΡΑΠ]λάϊ πιού ΟΤΟΠῚ (Ὡτγαηι [δείΠει, 
ἴηΔἀοηί ας αὐὰ οο, γηΠίτοτας, ἌΝΩ. αὐήμαι ἅΠα 

- Ἠογάπε νίτοθας Ποτεῖβ, ἅμαῖος ἸΑάοηιάϊ ΑΠῪ ΤΙΪ 

Π΄ Ρἰἰαπεαπες ἴῃ. βετί5 εἰμις (Ο]επηϊ δᾶ. τὴ σλθῇ 
ρθουν ὅσας, "7" φοάεπιτοέϊοθοβ., 

᾿ Ἂν; 

{ ὯΝ ὅτ Ὁ Ν τὼ 
ον 

3 ἐδ Σοῷ τεἰκεῖ --- ᾿ἀπορυγὴν] πρίαϊπὶς ἀπ 
4: πἢ ἄπο λυτῆῶντι κὶ σἰγρίῳ δεσπότῃ απεῆι 

Ἐβιιρ!ΠῈ ἰηῖες [επεδξας δεπεῆοῖα οεηίεδαῖ. ἵ νά. πορῖς 
᾿οδίοτγυατα ἵ. δὰ 116... ς,.3. Ησὸ ἀροτδε Ἀρολιφῖῃα θο- 
᾿πήθαπο ἀοςοτηπιος δῖ. 

Ρε “ὦ προσεφήκαμεν ἢς Μϑ8. οπῖπεϑ. Ἑάϊή προετήκαμέν. 

: τεϑνηξομένῳ 1. Αρο!!οπίο ὁ σκώπτοντι τοίρουοῦ ΤΠ) απιΐς 
Ῥδιο ἀπιλυῖιιϑ., ἘΧργοδγᾶπς εἶ ἁμποά, ἴῃ ἐὰπΠΊ νι 
Ῥίοτυπι ἀἀάιυχετῖς Πάτηπι; νὰ Πίπιί5 ἐδ ε ἘΔΗΝ 
ῬῸ|8 »ἀοτὴμεγὶς εν φυΐδιις, ΠῚ» {πητοπεῖα Ἦ: 
δ υ τ ἮΝ 

6 φιλοσόφῳ] ἱπυθπεγᾶς Μοιεῖ. ἴῃ φαϊδια, φιλο 
Ἴ τακτικὴν 1 Ρετῖτα εχ τὸ ̓πΠτατὶ νοχ. 

ῥα Τξηριοτες ἐαεμεὶ. ν 
8 ἑτέρ. ̓πεοπολελ. 1 εριοίγίο ἈοπΊρε Πρ. ς. τς ἐμια5 ΠῚ 
9. ἀντὸν τέσε διδάδκων ] νἱ 4, σᾶ. εοἄ. ἅς Ρ ταθδ, 1. 
ΟΑΡ. ΧΧΧΊΙ. 1 ϑαλλῶ δὲ φέφανον } ϑάλλος ἰπ ἴπρε 

Ῥ ξαπείαπι ἀρρᾶγλτι, 4! επὶ νοὶ πιαπὰ βεαθδοι, Ὁ νεῖ σαρυς 
'ξο τερεβαπε, νὰ ποῖὰπι εχ [ΓΙ δ5 ΓλογοτιΠΊ,., 
8. ἀνλῇ Αὐιώνιδον 1 απιᾶπὶ βατεοπι βιε σρότῖεί ἀξ ἀϊιτοω 

δα ῳ ; 

ΤΥΑΝΕΝΒ15. ἸΣ 
τῶτο, “ ρχόμενιν » καὶ ϑεραπέυοντα τὸν βασι- 

δ, ἔφη: ὥ ,Δέμι; ἐδὲ Σοφοκλῆς πῶ πέΕ- 

πεικὲ τὸν ἈΡΥΎΝ τὲ καὶ ἄγριον δεσπότην ὠπο- 

φυγεῖν" . ὃν ἡμεῖς» εἶστεν», Απολλώνιε» καὶ εἰυτοὶ 

ἐρήμεϑα: ταῦτα τοὶ καὶ προσεσήκωμεν ἐϑύραις 

τοϊαύτωιξ. δοκεῖς μιδι ἔφη. ὦ Δέμι, καὶ τὸν Αἰ- 

ὡκὲν, ὥσπερ ἐν ὥδῳ λέγεται» ζρερὸν δὰ 

πρτωνγὶ 'πῶν πυλῶν εἶναι» τεϑγεῶτι γάρ δὴ ἔ εδί- 

κρι καὶ τεϑνεῶτιν ἔφη» τεϑυρξομένῳ δέν. καὶ ὁ 
ἀπολλώμος,, ἀφυὴς, εἰ πεν». ὥ Δώμιν “πρὸς τὸν 

Θάνατον εἶναί ΐ μοὶ φαίνῃ, καί τοὶ ἐν μοι χρό-. 

γὸν» ἐκ μερακίν ἐὐναν, χὰ . ἐγὼ ἡ δὲ ὦ ὕχῆῆβᾳ σπαρ- 

εσκευόσϑαι τὲ σε πρὸς ἀυτὸν., καὶ τὴν ἐν ἐμοὶ 
᾽ “ ω 4 Ἁ “ 

τῶκτικὴν 7 εἰδέναι πᾶσαν. ὥσπερ γὰρ τοῖς μος 

χομένοις καὶ ὁπλιτέσεσιν ἐπ ἐυψυχίας δεῖ μό. 
᾿ , ς ἐ Ἁ 

γον, ἀλλὼ καὶ τάξεως. ἑρμηνευξσης τὰς κωιρεξ 
-»“ ῳ ὡς “ “ ὦ Ἐ ἐν 

τῆς μοίχης' ϑτω καὶ τοῖς Φιλοσοζξξσιν ἐπίμε- 

λητέω τῶν πωιρῶν, ἐν οἷς ὠποϑανξνται,, ὡς 
“᾿ " »-“᾿ Υ Ϊ᾽ 

μὴ ἄτακτοι, μηδὲ ϑανωτῶντες . ζυν εἰρίξῃ δ᾽ 
ς 7) ἄρῃ Ν , Ψ“ ὌΝ γ] , κ᾿ ᾿ 

εὐΐρεσει ἐς ὠυτὲς Φεροιντο. ὅτι ὁε ὠρισο τελ κατῶ 
Ν ,ὔ νς δ 7 Ν ς ἀν ᾽ 

τον προσήκοντῶ φιλοσοφία καιρὸν εἰλομὴν ὠπο- 
Ἶ β ᾽ ᾽ ἡ ΓΈ ᾽ 

θνήσκειν, ἐι τις ἀποκτείνειν βέλοῖο, ἙτΈροις τε εἶπο:-. 
“ ͵᾽ ᾿ ἋΣ ᾽ 

λελέγημωι ἢ σῇ πωρόντος, εἰυτόν τὲ σε διδά- 
᾿ οὐδν, τυ δε σας “ ΝΟ ΝΝ “ 
σκῶν ἀπ ειρήχῶΣ ἐπὶ Τοσ᾿ 8 ΤῸΝ μὲν δὴ Τζαυτον- 

ἵε εἄοξα!. Αἴαας εονίχας «ἰᾶται 1 ργοςείπι Ογαῖιο. " 

Ι᾿ δὲ ψιλὴ τῷ βασιλεῖ ἐ ἐγένετ, τῶ ἐν πὸ- 

σὴ δίωσαμένῳ πάντω , ἐς λόγες ὠἀζδικέσιϑαι τῷ 

ἐνδρὶ». πωρῆγον μὲν ἀὐυτὸν ἐς τὼ βασίλεια οἱ ἐ- 

σιμεληταὶ τῶν. τοιέτων » κὶ ξυγχωρήσαντες τῷ 

Δάμιδι ἐπηασάλθιον οἱ. τἰδλλῷ δὲ σέζφφξανον " 

γῶν ὁ ἡ βασιλεὺς, ἄρτι μὲν τῇ ἀϑνῷ τεθυκὼς, 

ἐτύγχανεν ἐ εν ἀυλῇ Αδώνιδος ἢ , ἢ δὲ ἀὐυλὴ;» ἐἰγ- 

ϑέων ξεθηλα κήποις' ̓ ἃς Αδωνιδὶ ἀραύοῳ σοι-. 

ἔνται ὑπὲρ ὀργίων ἡ ᾽ ὁμωροφίες ᾽ εἰυτὲς Φυτέυ-. 

Ῥαϊδείπαγιιπι, 4185 Βα δέταραι Βοπιϊτίαπιι5, Ἠμφυΐαο ἵπο 
εἰς Αἀοηίἀϊς αὐΐας γειρία ἱπ πιαγπιοτε Ἑαγπεῆδπο 5 'π» 
0 Ῥεϊετγὶς Ἀογιδα γοπιρία ἘΧΒΙΡεπὰιτ, ἴξ ἵππος πίΠξ, ρατᾶῦ 
ἀοθιῇ, Ρ, ΒοΙ]οσῖιι5, νἱὰς εἰπὶ δά Ταῦ. ΧΙ, νϑὶ ἀγοὰ βοτζα- 
Ἰῖς δὲ ἀτεῖς οδ᾽ σῆρὶ5 δῷ νιγόις Ἰατόγα οἰπόϊα., οὐπὶ Πἴτο- 
τίς ΠΌΝΕΑ φᾳιοά “Ἴδονροα ἕμΗἴε Ῥυταῖ ἀξπθτατῶ Ατ, 
γεῖθα αὐζοτῖθ ποτὶ ἰρίαπι Φγεα ΠῚ κύήχοις τεϑῆλας ἀϊοςητίς 
ῬοῖτοΣ αἴεᾶς οἴου ΡΟ τος. ποη ἤπαπτ μας πρὶ. ν. ἢ, ΣᾺ 

ἢ ἀνθέων ἐτεϑήλει κήποις] ἰρᾷ αὐ] 1ἷ5 Ἔβογοῖε, πιαῖΐα 
ἰτάαιις ἱπιεγργεῖοβ Ρτΐογες ἰπτο]]Πρυης μοτῖος ὅτοας εἰ γοιπι- 

 Ῥοΐιός. [Ιηἴε] Προ κύπῶς ἐπ᾿ ὀξράκοις ῥογίος ἦε τ 118». 
᾿ Ἶπ5 οἰτοιπιβεγεθδης ἴῃ ἔοο Ἀῤοπηιάϊς φαυΐδες ν᾿ νὴ βάε 
. φἀοτπδῖᾶ. νὰ. ἂς 115 Μευτῖ ἀς ΩΝ ΥῸΙ ἃς 

4. Αδωνιδὶ Ασσύρ, ὅτοι. ὑπὶς ὀργίων 1 ἀξπῖρες γε Ῥαυΐο ἢ ϑ8ηἴὰ 
ἀιδῆσι, 1ῆτο ῦ ἴλογαβ “αοηϊονμρ φετοπιοη 15. ς ἐγατ φογίος ἦε 
ρθε οἰτουϊηξοτο. ΠῚ οἴου η!ατὶ τὴ ὁ 8ηιι ςοηϊϊοϊς δαπευτν 
δ Ππη τυ ἀΐποπὶ φιιαπάαπι πιοτέϊς᾿, ὅτι ἴῃ ἴρ ετατῖς βοτὰ 
ταρτιῖς Αἀοπίς, Βήε, γὲ ᾿Ὡριιά Ἐμϊβαιβίαπι ἰξ ὁ ἃ ἢ, λ΄, νι4ς 
ΜόαΡ 1, οὐ ὦ 

᾿ ὁμωξοφίν ἼΥοΣ δες ΠΡΟΣ εὐϊαοῖς ἀποὰ ἀϊχίπτας, 

; ὄγτες, 
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οντες. πρὸς δὲ (ἢ: ἱερόϊς ὧν, μετεξ ρα» καὶ 

ἐκπλαγεὶς ΤΕΣ τῷ εἴδωςτ τξ 5 ἀνδρὸς, Αἰλιώγὲ ᾽ ἐ;- 

σε: δωίμιονό μοι ἐ πασήγαγες. 

πλαγεὶς ὁ Απολλώνιος , » καϑθαπτόμενός τε ὧν 

ἀλλ᾽ ὅτε ἐκ: 

ἤκεσεν, ἐγὼ δὲ, ἔφη » τὴν Αϑηνῶν ὥμην ἐπι- 

μεμελῆσϑαΐσε, βωσιλεῦ, πρίέϑᾳ ὃν καὶ τῷ Διο-- 

μήδες ποτὲ ἐν Τροίᾳ. τὴν γάρ τοι ἀχλυν, ὑφ᾽ 

ἧς οἱ ἄνϑιρωποι χεῖρον βλέπεσιν, ἀφελᾶσα τῶν 

τῷ Διομήδες ὀφϑοφιμῶν, ἔδωκεν. ὠυτῷ Θεός τε 

διωγιγνώσκειν καὶ ἀνδρὸς , σὲ δ᾽ ἔπω Υ ϑεὸς 

ἐκάθηρε ώ ῶ βάσθο τὴν κάθαρσιν τ ὐλίαὶ ή 

μὴν" ἐδει γε ὡς αὐτὴν τὴν Αϑηνῶν ὁ ὁρῴῃς ἄμει- 
γον, τές τε ἄνδρας, μῆὴ ἐς το τῶν δαιμόνων ιν 

“πάτηοις. σὺ δὲ, εἶ εἰ π Εν» ὦ φιλόσοφε , πότε τὴν 

ἀχλὺν ἐκαιϑήρω ἀμένμι πάλαι; ἔφη» κεξ ὅτε 

Φιλοσοζδῶ". πῶς ἕν, εἶπε, τὲς ἐμοὶ πολεμιω- 

τάτες ἄνδρας " ϑεὲς ἐνόμισας , καὶ τίς, ἔφη. 

πρὸς Ἰάρχαν σοι πόλεμος; καὶ πρὸφ φραώτην;, τὲς 
ἵνδὲς ὃς ἐγὼ μένας ἀνθρώπων 9εές τε ἡγ8- 
μαι; καὶ ἀξίως τῆς ἐπωνυμίας ταύτης ; μὴ ἄ- 

πάγε ἐς ἱνδὲς, εἶπεν, ὠλλ᾽ ὑπὲρ τῷ. δ 

σοι Νέρξα, καὶ τῶν κοινωνέντων οἰυτῷ τῆς “Ἣξ 

δ: λέγε. ἀϑολοχῶμιαι ὑπὲρ εἰυτϑ. ἔφη: τὶ, ἢ 

μή: ἐἀπολογξ . εἶπεν" εἰδικῶν γὰρ εἴληπτοι, 
΄ 8.9 ε ᾿ 3 -“ τῇ Ἴ ᾿ 

εἰλλ᾽ ἐχ ὡς ἀυτὸς εἰδιμκεῖς,, ξυνειδὼς ἐκείνῳ τοι- 
ἊΣ Ἢ: ταν “ τὶ 

αὔτα"; τῶτό με ἀναδίδασκε. εἰ μὲν ἢ ξυνοι- 
γ τα ͵ " ΜΕΝ 

δα". ἔφη, ἐκᾶσωι βέλει, ἄκςε.. τί γὰρ ἂν 
. -“ ͵ὔ « Ν » 
τἀληθῆ κρύπτοιμι; ὁ μὲν δὴ βασιλὲυς οὐποῤ- 
« » ᾽ Ἵ " Τὰ 5 
ῥήτων τε λαμπρῶν εἰκροάσεσιϑιε ᾧετο , καὶ ἐς 

᾿ ΟΝ -“" ᾿ -“ “ “ 

τὸ ζυντεῖνον τῆς ὠπωλείας τῶν ἐἰνδρῶν. ἥκοίν. 
, 12 

σώντω . δὶ . 

.. 

ΟΣ ὡς μετέωρον οἰυτὸν ὑπὲ τῆς δόξης ταύ.-. 
5“ ν το τής εἶδεν, ἐγὼ, ἔφη, Νερέων σωζϑρονέφωτον ἐἶν-- 

ϑυρώπων οἶδα » καὶ 'πρωότωτον » Χαὶ σοὶ "“ἐπιτη- ̓ 
͵ νος ΨΤΑῚ ΚΡΣ " ᾽ ἂν 

δειότωτον: . καὶ ἀρχοντῶ μὲν ἀἐγωϑθόν, ἐυλαζῇ 

δ᾽ ὅτω" πρὸς. ὄγκον πραγ μδτων » ὡς καὶ τοὶς 
ς ᾽ 5 ᾿) “ 

τιμὲς δεδιέναι. οἱ δὲ εἰμ᾽ ὠντον, Ῥξῷον γείρ 
͵ Ὧ 1.Ὰ “ 

πῈ λέγεις, καὶ Ορῴιτον., σωζζρονες μὲν καὶ οἵδε 

πεπῖρε ἰπιε Πρ Βῖς κήπως 4105 νυῖρο Αἀοηϊαις νοςδηῖ, 
Ἡ, ὁ. ἐπ᾿ ὀφράκοις ἡ “615. ὙὝΑ]ος. επίπι ἱπέτα 8465 ςσοπτί- 
ποτὶ ὅς ὁμωρόφιοι ΞΠ ΡοΠιπε; ποπὶ Αἰτῖ, 

6 ϑεὲς τε διωγιγν. ΚΘὰ ἄνδρας] ῃς ἈΡΙΗΡΟ δὰ Τιοπιςάεπι 
ῬΆΪ]1Ας, αρυὰ Βοχῖεγ, Ι, Ε΄. γ.127. 

ὠχλὺν δ' ἂν ΚΩ͂ εἰπ᾽ ὀφϑαλμῶν ἕλον ἢ ποὶν ἐπῆενν 
. ὅΦρ᾽ ἐν γινώσιτης ἢ μὲν. Θεὸν ἠδὲ χρῇ ἄνδρα. 

7 ἢ μὴν, 1 πη] πιοάο ἢ οἰπὶ μὴν Ἀβῆγπται ἵμε, Ροβεῦπιυ 
ΤΡ ίξτιιος ἱ ἴπ 1ῃῖς ΑἸβορΗηίς ἴπ Ρίικο: ἥ ἡέῖνι ὑμεῖς γ᾽ ὅτῳ 
μ᾽ ὑταυϑοῖϊ μεταπέμψεσϑογ. 

8 κἀξ ὅτι φιλοσοφῶ 1 ἢς επΐπε Ἰρτα Ῥγιβιαροτίςαπι δ 
“Βοὲ ἘΡ  μϊλαες ΤαΠῚ ΡΥ Ια δἀαπιάτο ΘΑΠὶ ἸΆΡΙΒΘΙΝΗ 
ῬοΪΙοίτιπι ἜΦΟΩΝΕ φμ.. ΠΣ 

᾽ Δ ΒΡ." . 

ΚΝ ΟΙΘΗΕΛΕΥΑΤΕ ΦΙΛΊ ΜΑΝΝ ΥΙΤΑ ΚΥῚ. ς,32.33. β 

τα ξὶ δας. ϑ8840γ5 διιτεπι ἱπίξητις γεγο" 
(ριοἰερας, νἱγίια αἰζοηταϑ ἔρεςϊθ, ο Αο] απο, 
αἰαπηδαζ,; ̓Ῥεπιδηίιιτι δά τὴς δάἀάιχιῆι. ϑεὰ 
ὭΪΗΙ] τεγηῆις ΑΡΟ]ΙοΠΐτς., ΨΕΓΕΙΠῚ ἀττὶρίεης ἐᾷ 
186 Δπαιπογαῖ, ἐρῸ διζοιη. ἰπ]αῖο ρας, 1Π|. ἧ 
ῬαΠδαΐς το οἹδ ταιτοῖα Ρυταδάπη, ΟἸπηρεγάῖοσ, ᾿ 
Ρεγπάς αἴης δ ΤΥοΟΐαπη οἰϊπι Ὀϊοπιοαεπῖ, 
Οὐ βίπεπα. ̓οηῖπι θὰ, {πᾶς Πποπηηίθιις νἱις 
Δεῖ: πὶ ἱπχπαϊηυίτ α Ὀἰοπηεάϊς Οςα]]ς 9 ἤετροης, 
νι Π δος δίαιια μοπηΐπες ἀϊρποίοξτε ροῆξει εἰ 
ἀφάϊε" ΤῈ δυζεπι, ποπάπιπι [λεα, ΟἸπηρεγας.. 
ἴΟΓ 7 ΡαΓραις 110 Ραγρατοάβ σεῆογθ. (ες ᾿ 
τε θηϊΠι ὧς ἱρίϑπι [1145 ] Ραὶ] λάοπιτοσξίις ς 
σποίζογαβ, ὅς ΠΟΠΊΪΠ65 ἱπίεῦ ἀδοπιοηιπὶ φεῖ 
ἅντα ποη φΟἸ]οζαγο5,. Τα, δαΐοπι, τείροπαϊς 
1ε,.ὁ ων. Ἰάο 1{14ππ| τοὶ αρτεγ- 

Ιαπιάπάιην ; αἰεῖαῖ 
α οηΐμς, δε Ὁ δο ἱπάς τοπΊροΓΕ » ΕΧ πο 
ΤΣ ςοὐρί. Οὐοπιοάο ἰρίτιγ, [πι- 
Ῥεταίογ γερο, νγοβ ΓΆΪΠΙ ἐπ᾿ παῖς ΠῚ πιο 5 ΘΟ 5 
Ρυταῆὶ ὃ Οἰιοά νεγο, τοίροπάϊε Αρο]οηίιβ., 
ἔηὶ εῇ αἀπεγίϊις ΤΙΝ ἃ Ρῃγδοζθίη, Ἰπ 408. 
ΒΕ] μι ἢ 4105 ἘρῸ πιογία πη (Ὁ]ο5 Πεοβ σεη- 
[ξο, δε ῖ!βα ςοπῃρεἸδτίοης ἀϊρηοϑ. ΝεδάΙπάος 
ἀοῆςεμος, αἰεῖρας [πιρογαίοῦ, [4 ἐς ΔπιὶςϊΠΠ- 

ὅτιο τ|δὶ Νόγια, ὅς ̓ φΟΠΊΡΠο διις εἴης. τείροπ- 
ἄε. Οδιυιᾷπι πε εἰμ πα ἀρεγε ἴῃ δες; Αρο]- 

{{π|5 ἱπαμίεθαξ, ἀη πλϊπι8 Οὐινδπι. σέ», 
αἷς τηρεγαίοῦ : 1ρίξ ἐπίπι ογιπιϊπὶς ἰαπη εἰς 

Τα νετὸ ΔΏΠΟΠῚ Ρεηπάς ας ἰρίδ. 
οτἰπηϊπἰς τοις τα ΠΟΥΊ5, αἱ σοη(Οῖλι5 11 Ππόγαπε 
{165} Ηος νο]ϊπὰ πιὸ ἀσοθαθ. 51. «ιοιίζιε, 
Αρο]]οπίιι5 τείροπάϊε, ςοπίξίας. ἢπι δπάῖγου 
νἱβ, φιάϊ: αι νοη δξεμῆ,. επί, φοἴατοπιῦ ΐ 
[πηροτατοῦ ἰρίταγ ἐστερία ἀγοᾶηα ( αὐ 
οπιπίαηιις Δ ργσπηοιιαπάμιπι ἣν 
ταπλϊἤογαπι εσιι ν

ι"; εν 

ΤΔΠΡΈΓ. ἜΕΥΡΕ ἡπτρυσφοο εἶτ, ποθοι. 
Νογιαπι πηουτιϊιιτι ομηδίμπι το ά ον πῆ. 
τλμ ΠῚ, ΠΗ ΠΠΊπιΙ 486 εις τη οἰΠΊπτιιπι, 
ὅχτηαι ον ᾿ρα εἢξ ποιιῖ : [τὰ αἵι- 

Το ῃ 5 πηρεϊςι]οιπι γε ̓Βοπογες 
πάει, Ἀπηϊςὶ νεΟ εἰπς Βὶ 

Επἰ πῇ ἱπεοϊηρίς, δε γῆμαι πιράεγατί δὲ ἱρῆ 

ἴ Ὧ ἐηϊπὶ 1186 : ὠλλ᾽ ἐχ ὡς ἀντὸς ἀδικεῖςο 
Μὰ ὲ ἐκείνῳ τοιαῦτογ τῶτο, μ' ἄζς, . 

Γ᾿ εῤριδο ξετγῖ Ροῆς Ριιτεπι 5. 4ΠΔπππ15 Μβ5. ποῆτζ. 
ἂν φιδπι Ἰεδεϊοπέπι εἰίαπι ἴπ Μάτρ, οΒ(εγιιδυΐωρ 

Μοτῖ, 
12 ἥκειν 1 ᾷς Ὑιδίπαϑ,. Ψιυϊραιὶ ἡ ἤχει 

. ΟΑΡ, ΧΧΧΙΙΙ, τ ἄρχ: μὲν ἀγαϑ. ἐυλ. δ. ὅτ. Ἄν Πηνϊα 
1Ω2Ε Ἰερᾶς 1. ὙΠΙ. ς.7. ᾿ 3.10. 46 Ἰδμίίατα γεσο Μοτμδα ρϑίππι 
Ὅιο; ἌμχΕΙ Ὑ κοι βμίορ, 84ς ἈΦ Δ. 

γἱτὶ 



ΟΟΧΧΧΙΨ. ἸΌΣ ταϊπα 

"᾿ 

ΕΑΨΤΙ. ς.33.24. Δ ΡΟΙ "ΟΝ ᾿ Ἴς 

ΥΙΓ (ππε, «ιιαπειπι ΠΝ ο βαι.' γ, ἃς ἀαδν ὦ : 
ὶ ) ᾿ 

ΓαΠ ΠΟΠζοΙΠρ(ΟΓΟ5 5 ὃς δά (ἃ « ἴαπ| ἀσοηάα 
ἅτιλα ἀρόγα 1ρί!5 Πε [ἰσίτιπι ράι]ο ταγάϊογος 

πεαιις πιο! ο πεῖ θι5.ΑΠ 115 ἔογδως {πρρετῖαβ. ΗΙΣ 
Πα Ἰτῖς ᾿γὰ ἱἹπταιπηοίσθης [ππρογαίοσ, πλθπο ἰσὶ- 
τὰ .υἱπααῖ, (γορ απ ΓΙΑΤ ΠῚ Δάπιογίϊς ἐοβτο- 
{|ΠῈ εργαβ αι} 4αοά [ νἱγοϑ}] 4105 ἐ50 
ΠιοΥτα ΠπΠῚ ̓ παιιπαπηΠπο5 τΠΟΙσ]ς. ἹΠΊροΓΙΪ 
ταγθατοτος οΠδ ἱπιιοηὶ 7 ἴα 4Π14Π| ΒΟΠΟ5 (6. 

κὐλδὸ «υϊοτος Θοπηπιοῃᾶος, Νέπιρο δε 1]1ο5, ριον 

ΥΩ 
Ν 

{ ἵ 

.Π6 [χ5 φιίάδηι ἐδγγίει 

φ π τ 

"ἧς ΚΜ ἱποαηιατου 
νι ̓Μίποίος ὃ Νες αἰπγίξταπι, 
Ὁ τραπιο, σὴς οὔ 

ΟΥ̓ ἀδτς αυϊάσπι ̓πτεγγοσοηζαγ, ποις ᾿πσαη- ᾿ 
οὐ τατογοηι τς εἴα ἀϊξιτος. 7. ποῦὰς τεπιεγατὶ- 
κι ΕΠ ἰλξξατογοπι,. ὅς διιάγαπι,, ἰοριπίαιις 
“(0 ψάρο δ 60 ̓ ΙβοΙο ΙΠΊπια (ἀρ τα... 
Ῥείηπηε σοηίρίγ 864 1ῃ [πσοπὶ ΡΥ 
Πεε τῆ8 βλϑιὰ Πδεῖίας. ΠῚ ΤΣ 
νΟΌἱ5 Πτ, ἃς 1 ἰπημας, διφμιαπάο, ὅχηαΐ 
ογἰβ.. εἰμὶ ΠΟΙΙΐ ΠΆΪΠῚΙ5., ΠΕΔΙΠῚ {1 ἰρίς ΠΟ ρῖδο- 
“δ π5 δὲ ραγεσορς ΘΟΕ  ἴηται ΠΟ η.. ΑΓΗΙς 

νταγρε εἴ, ἱπαμῖς, ὁ 
᾿ππρογάτου, ραγιμπιαιιο [ρθε «οημιεηίοης, νεΐ 

ἐς [η5.. ἄς. «αυΐβδυς αητοα ἢ [15 
᾿ δῆτα ̓ Ρογίμιδάοτί, ἄς αα- 

ῬΕχετῖ8. ΟΠΟΑΙ! οἃ ταιιθη ᾿ διβίπάϊοϊο ποη ὁ 
ο αἴδὲ πηοης ἢξ, ρεγγαίετε γε ἱπάς ἀοἰοη[οηϊς 
πῆρᾶς ἱπ|ταπα ἕλοι. ΜαΪ]Ὲ ἴῃ πις, ΟἿηιρε- 
'ΤαΙΟΥ ἀΠΙ ΠΊαΓ  τπαρ!ίαας. οείαπι Ππαπὶ (γ- 
ΞΟρΠΔητα κύμάιεν ΠΕΣ Ομς ΘΠΪπιρτο- 

᾿ Βαταχιπι [8 {{Π 5 ρΟΙ είς εἴπ, οα τα δηῖο, ἡμαπὶ 
᾿ διά οὶ, ογεαϊ5, Αροϊορίας υϊάοπι, τοίροπαῖε 
“Βοπιπαπας,, νηᾶς ςΟἸΠἰταπι, διιότῖτ, ἰηίτὶ- 
{πὶ ἀοῖτο. ἘΡρῸ αὐτοῃι ἅς ΓΝ το ἀοίπογα 

ἴλρνς μὰ δέ νῃας ἰηϊτιιπη ἴδηι ἕαςοῖς "αὶ πε, 
ΠΟΙ. ἀν ΠΣ 

"ρίας , 

πὶ ἔεοἰτἸσποπηϊπίοίε νίγιιπι Πα- 
ΠῚ ἀετόπάοης, ὧς ςοπηαπη, τ θεπάι. Ὀαγθαπὶ 

1η- 

ραῦο. 

ΠΟΥ͂Ν ΔῈ 

τ θα 

ἐένελω 18. ΨΠΙ, ς. 3 
φροντίδων ἀ χρηφόν νοςαῖ,. Μανίας 4 

᾿ επιπὶ ἐς Νεγια 116 0. ὙΠ. ορῖδυ. γο: , ἘΠ 
ζϑμαμια Ὑ1Ε5 ῬΙΨΑΟΙΌΙ μαρία, Νέγηκε. 

ΤΎΡΙ 4μίοίειῃ 118 πὶ νη ἀϊ τἈτῖοπ » 4788 ἃ 
᾿,- ςοηεγάτία 9 4: βιπια ἃς βίοτία ορΙδ 

πιδηϊξευπι οἢ, ὅς τεξξς οὐἰβαλαια κῖ 
Η ῬΙ πηι. 118. Χ, Ερ. 7. λης 1ἀπὶ πϊπιὶ ἴῃ 
Ῥᾶιῖο. ἰρενιδτ ϑ  Νεὴν ἀοῆρηαι, Ὁ 
ΤΕ ΠῚ Ἀρεῖρα Ω] δγαιπίαιι ον ΡτῸ ἦρα 
Πιδη χρηςοὶ κρὰ γωϑροὶ Ὠϊς Ξοπίπιπρ πε 
τοπάαπι ἀτιχὶ, συ ἀξρδς 80 1Π|Π| δογερ ἃ 
ἔρμαπης  - δος 90 πιδρῖ5 [βουτης {{π|, ᾳιοά ἵπξι 
118. ὙΠ|. ς. 7. ΤΑ ΒΕΣῈ ἊΣ υοαιε. ᾿Αρο!οηίις Κυδβῖιπι ὅς 
Οτῆταπι σῳφρογάς νωϑρὲς δὲ ἄνδρας ἀϊςαῖ, 

ς ἸδηϊΔΠὶ [4- 

αἰεΐ, αι Ἰάοπὶ 

ω 

δ: τ ὐὰ ᾿ δ δαζοηη ποιαβ ΠΟσας ἱρί1 [ας 116 πιο απταν, 

ὐπρκᾶς σέναν ΜΝ οἰ κ ώ ξ . ἐγξ εἰδὶ ᾿ 

ἴο- Μβ5. οπιπός.. 

τίοτο γος ν- ἴα, 411 ἡἰϊωιιοῦ σεητίυιπη πιὸ 

᾿ αἶσα αἰ(οἰρ! πα δατθαπιὶ ὅς φοπιαπὶ 

τ Υ̓ Α Ν ΕἾΝ 818. 31 

ῥες ἘΦ δι, καὶ λαξιδλημόνι πρὸς 

ἐνθυμηϑεῖεν, ὅ ὅτ᾽ ἂν ἑτέ. 
ΩΣ Ὁ ΜΩ ως,  υγείφσντο. ἀνσιδήσας δ᾽ ὁβα.-. Ω 

ΡΥ δ, ὦ ἡ ΕΒ τ 
ἵλεὺς ὑφ᾽ ὧν ἤκασε, συκοφάντην ΝΑ εἶπεν» 

ἐπ᾿ οἰυτοῖς εἰληξ ὡς ; 
ἮΝ : 

οἰνϑρώπων καὶ, πῆς, ἐμοὶς. 
το 

συ Σὰ Δα κρις οἰχβε εἰσι δ, λέγ. 

ὭΣ 
ἡγ᾽, ὃς ξ' Ἰώρω ὡὠ μῴ" Ψὰ. Μ τῶτδς 

πὶ Ἤριο: εὐρον 5 

ὶ νωϑροί". καὶ 

γὰρ ἐν κοἰκείνες πόδι, υ ἐρωτωμένες» ἫΝ ( 
μη9᾽. 7 φάναι, μήϑ᾽ ὡς ἴτης» μήϑ᾽ ὡς 

᾿ μή, "ὡς φιλοχρήματος, μήϑ᾽ ὡς Φρο- 
γῶν ὑπὲρ τὲς ν᾽ νδμυρήν τως, ὡ μιαιραὶ κεφαλαὶ, 

ἐπΑι Μ“"" ὁπότε, καὶ πί ( ϑύσασιν", ὃ ἐδὲν, 

ἥ καὶ εἰ παῤξεύγιχανον τε καὶ ἐκοινώνεν. 

τ ἐδὲ φσαῦτω ἐκπλαγεὶς, αἰσχρὸ, ἔφη: βασι. 

λεῦ, καὶ Υκ ἐκ τῶν νόμων » ἢ ᾽ δικάζεν ὁ ὑπὲρ ὧν 
πέπεισαι, ἢ πεπέσϑωι ὑπὲρ ὧν μὴ ἐδίκασας. 
εἰδ᾽ ἕτως ἔχεις, ξυγχώρησον ἐγϑένδε μοι τῆς 
ἐπολογίως ἄρξασϑαι. κακῶς, ὦ βασιλεῦ, ὑ.- 
πὲρ ἐμξ φρονεῖς. καὶ πλείω μὲ᾿ ἀδικεῖς, ἢ ὃ 
συκοζάντῆς, ἃ γὼρ ἐκεῖνος διδάξειν ἔφη σὺ 
πρὶν ἐκξσωι πέπεισαι. τῆς μὲν ὠπολογίας, εἷ- 
πεν» ὁπόϑεν βέλει, ἄρχε. ἐγεὶ δὲ καὶ ἐς ὁ. τί 
παύσομωι οἶδα, καὶ ὁπόϑεν ἤδη προσήκει ὅρ- 
ζασϑαι. Ὁ 

Ἄνα τὸ ἐνθένδε τῆς ἐς" τὸν ἄνδρα ὕδρεως, 
“ενείων τε Ἰ ρν εἰὐυτὸν, καὶ χαΐπης", ἔγτε 
οἷς κακεργοτάτοις δήσας. ὅδ᾽, εἶμ μὲν τῆς 

κυρᾶς, ἐλελήϑειν, ὦ βασιλεῦ, ἔ εῷη. περὶ ταῖς 
δ ϑυχὺ κινδυνέυων" ὑπὲρ δὲ τῶν δεσμῶν, εἰ μὲν 

γέητώ με ἡγῇ: ἔφη, πῶς ᾿δῆσ' εἰς} κουὶ «νήσὼ γε 
Ροηαϊς, ς ΡΟ ΘΝ Νρυμγοίνθα ἐν τί ΠΘὴῆ- 

ἰδ νι ̓ ϑύσωσιν ] τείριοἷς τὰ (ἀοτι Βοίαπι ἢ ἵπιρυγι πη, 40 
πιαόϊαδ Ἀρο!]]οπίωσι μαντικῆς ΔΙ - "4 4Π| ς- 

τον) ἐς ιο ἤιργὰ, ὅς 1ΠῈ ἴῃ Ἀροϊορία [ὸ. ὙΠ]. 

Ἷ ἂς Μ85. Ὁπιπε5. Ἐάϊκὶ μὲν. 
᾿ς, εἶπεν 1 νοσεπὶ Πδπο, 4188 ἐχοίάογας βἀιτῖο ἃ οἴσιπε 

4 εν , 

ΟΑΡ, ΧΧΧΙΝν.. ὀθώδν τῆς 1 εὐἀττὶ ὀϑίένδε τι ΟΝ 
85. ταπιέπ τι Ομ 

2 )γοείων ἐ ὠποκ. ἐυτι, χα Ἢ 1 τοπίατα ̓ υΐάεπι Δρυὰ 
Ἀοπιδηοϑ5 , Ποπλ τίδηὶ ων ἢ 8610. τὰ υτρίς, πυϊπί πη Βαδὶ- 

ὅθ, νῦ ἀρυὰ Οδηιε- 
τ ταάτ. τ, ΠΙδοῖπιι. ς, 36, Ἀροϊ!οπῖο. » ἘΧΡγίβασο- 

τς ΠΊν νε εχ 0.1. 

5 ἱρειι5 ἱηθίτηταπι, τοη- Ρ ζει, ἀορτε Ἐαξξυτιι5) σοπίτα πᾶ 
τῇ φαπὶ ἰμθοῖ,, 

Ἀγ δἰον, 

ν 

ἀν» ῶ δὲ πρώτη ὁ ΣΉ δτ.. πώ 

ἈΔᾺΡ 



ῬΑΣ: 

: μένην ὕχῃ; Ἰωνικῶς, ἜΣ μῆ 

Ὁ ἡ 

( δ» μὲν προάγωνα, ΤΩ “ 

ἐγένετο ὠυτῷ πρὸς ἣν 

γράφει ὁ δ Δήδα».. 

ΑΝ, ὐπ. 
ΝῚ 

εγὸν, ἰθίο ΓΟ ἴω 
ἘΠ 

Ὁ βασκένως τοῦτω ἕως 

ΤΩΣ δὲ μετὼ τωαῦτω: ὅτε δὴ κείρω- 

ἄχαρι» ἐν ἢ βέ- 

λοντοί τὸν Ἀπολλώνιον ἱκέτην τϑ Δομετιονϑ 

γενέσθαι, παραιτέμενον ἑωυτὸν τῶν δεσμῶν. 
᾿Απολλώνιος δὲ τὰς ἐὲν διωϑήκας τὸς ἑαυτῷ ᾿ 

τὸν Ἰώγιον ἑρμηνξυει τρόπον. ἐπισολῇ δὲ ἰωςὴὶ 

ξυγκειμένη ὥπω Απολλωνίᾳ προσέτυχον , καὶ 

τοιδξυνειληχως ὠυτῷ πλείςως. ἐδὲ μωκρηγορί-. 

ὧν πωἢ τῇ γενδρὺς ἐν ἐπισολῇ ἕυρον» ξαχείοι 

γὼρ: καὶ ὠπὸ σκυτώλης" πᾶσωι. καὶ μι! καὶ 

γικῶν τὴν αἰτίαν ὠπῆλϑε τ 8 δικαςηρίε» καὶ πῶς 

ἄν ποτε ἐδεθη1 μετὰ τὴν ὠφεῖσων ψῆφον; ὠλ.-- 

λὰ μή πῶ τὸὶ ἐν τῷ δικωςηρίῳ; ἔτι καὶ τὰ ἐπὶ 

“ἢ κερῷ, καὶ ἄτ]α διειλέχθη.- λεγέσϑω πρότε- 

βον" ἄξιω γοὶρ σπεδάσαι. 

ΖΦ, γὰ χθ ἡμέραν δεδεμένω τῷ ὠνδρε, εἶφι- ̓  δῸΣ ἴατα δι ἄπο ρίζαν νἶγιπι νἱπουΐα παθα- ΟΣΧΧν,ς 

κγειτωΐ τις ἐς 20 ὁ δεσμωτήριον, » τὸ πρσελϑεῖνος 

ΑΝ ξύμδελος δὲ σωτηρί-. 

ἐς ἥκειν. ἥν μὲν ὁ 
εἰυτῷ ἐωνῆσϑαι 

ἡ Συρακέσιος ϑὅτος ᾽ πύνλ ΜᾺ... 

νῷ δὲ νῶς τε καὶ ἢ γλῶτγα:.. ΩΣ δ᾽ ὦ ὥσπερ᾽. 

ὃ πρότερος. 3} ἀλλ᾽ ὑπὲρ. ὥνς γτέρων ὅτος. ὃ 

ε Ἰαῖ Ὁ. 

νὰ : 

3. κϑὴ ϑεῶν ἐμ φθ ταῦ δρυὰ 5 ἴος 
ΒΔΌΥ]οπα ἀἰάϊοι 8 Αρο]οπίμπι Ρυτο. δὶς ἐπ 
διςβοδοποίον ἴῃ ἔιο εἀϊέϊο Π)1π. 1, 8 Ῥαῆ 
Θεῶν ὦ ἅγιον τῆῖδιῖε. δάάε ςοά, ,(ΔΡ. (ΟΠ ἵ 

ΟαΠῚ σοφίῳ ἱππρίτιν 1014. Ν᾽, 14., 
ΟΑΡ, ΧΧΧΥ͂. 1 διαϑήκως τὸς ἑωυτ. ἢ 

ζωυρτὰ σᾶρ. 2. ἀξει 
2 μωκρηγορίαν πω Ἢ δἀάιάϊ πὰ ῳ Βάε, πίρίυμε Μ88. 

3. κὶὶ ἐπὸ σκυτάλης ] σκυτάλη ν᾽ ἐπόνδεξοιβι ἱποῖπ- 
Δ ἐριἴο]α ἃ 1 αςεἀδεπιοπί!ς πιαρι βτατῖριις πα.) Πτηπι 
νῇ Ρἰατίπτιιπα δτουϊεατίς μας, τρί ̓ πάς δογμαίᾳ ᾳηαπάοαια 
ἀϊέτα, ἱᾶς ὥιρτα 4416. 1Υ, ς, 26, Ἡϊπο. Αροὶ] ἴῆο- 
125 πὸ σκυτάλης ξΠῸ αἷς, 1ά οἢ Ὀτοιυίτατίβ ἢ » οὐμ5 
ἴμπι, 4π8ς [ογταῖας τ τηὔεετας. τ 
αὶ ἐδιδι] ς οαῖα ἔϊς ὁ 458. ποβτί, νὲ ὃς ΜῈ ΤῊΝ 

δ Ὁ Ὶ φὐϊεὶ ἐδ ἐδόκει, Νοπιρο ὑχι, δο 

«» 

: οΡίδαρ καὶ παρ ρφηίτας. Ἴθοχονι, ΨΝ 

θάμα μὲν ἀυτόν ᾧασι δεῖς ὼὶ 

᾿[Ὠρρίίςεπι ἀραιὰ 

τῷ ἀν, τες: ηὶ ῥαὐλμι ἐγ ἃ 

ΤΥ]. ς.34. «χ,6, ' 

ῃ ναι αἰθοτεπι. Ἐρονοίον, 
ο ᾧ ἰς ἢ ροιςπι «ιυίδομιὶ ἴῃ ὮΝ 
7 Ὧΐ Ῥτοάαπι (αἰισθε νῖγος ἜΝ ̓ Ε΄ 

ἴΠ18. ̓ ἀποτίπηης γογίδητος. 86 : 

«μας τ ΤῊΝ μὲς εἴς. Ῥετγίδιιογαῃϑ ομπηΙθιι5 πιὸ Ν 

ΟὈΠΟχίνιπη Τμάαπ,, ἅπας. ἴπ᾿ ζΟΥΡΕϑ ἢ δος ἤστα- 

ες, ἄοπες ΥἹΓΟΓΙΠῚ Ἰΐογαπι ςΔυΐα ἃ πιθ ἔπιογιε. 

ἀοίδηβ..ς Ῥτο τὸ δυτοπι, αἰερας ἱπηρογαῖου 5 
45 ἀοβοπῇι ἔστι Ῥαταθιτῦ Τοιιρυο, τείροθ- 
ἀιε ]]ς,, ὅς Γδογαπα (ρίγίπις,, δ ἀπο ῬμΠοίο- 

δ 
ΓΝν α 

θρν τοῦ 
ται ταῖς «υίδεπι  Εμδίμον αἰ μηπούμς ο ΧΧΧΥ. 

ᾳιοά Ρυϊπατίτα. δλλτάννουν. υσλόαῦ ΡΟΝ 
τοργαθίθηταῖ. Οἱ ατοτὰ ἴῃ 
ταητ. Ῥῆπιο ἀυ] 46 ΠῚ Εἰιπὶ 

ἜΡΡΕΙ : ἀκ ὁ πὶ 

αἰπ νἱπουΐας Ἢ. ἀΓ ΠΟ [ΠΠ} Ὁ 

ἀπι ΓαΠς. ἘρΗΠΟΪαπα. αίοαιιε αἰ! απ... 
ὭΧΟΙΟ ) Ἰοπῖσς αυϊάοπι, ἀοήριαπι, ῥγοῖ- 

χἰταῖο ατοιῖ τὰ οίαπι, 'π απὰ ΔΡΟΙομΐμπι 
οπηϊτίαπαπι υἱπσαα ἀοργατος 

καταπηνοῖππι. ΑΡΟΙ]οπὶας απίεπι το αϊηεπτος 
ταηι υϊάοπι ἔπμππη Ιοηῖςα (ςτῖρῇτς αἰδο, [π΄ 
εριΠοίαπι νεγο Ιοηὶς ἀπαανινς 
ἰλπὶ νη Δ ΠῚ ἈΑΡΟΙΪοΠΕῚ ρπ 
ὙἰΠΊΑ5 ΕἾΠ15 ἰλλευνι ζΟἸ]ορε 

ΠΕ Εχ ἰμάϊεῖο: αποίποάο ἩΜΗΝ οἵ ἴὼ- 
τατα (πτοητίαπι ἴῃ νἱηοι]α σΟπΙ οέλι5, πὲ εὐὐψε- ἢ. 
ται ποηάαπῇ αι ἄοπι ἐς {1 φιᾶβ ἴῃ τιάϊςοῖο. 

σοβα {πῆι [ἀρίπηιι5,] (4 ἀοἾ15 αάπις πᾶς δά 
τοηίιγαπι ρεέζαης, ὅς απδε ἀϊξεα ἀς 68 {Π| ἢι6- 

τίπτε, αηῖοα ἀἰπογαπηιβ: ἀΐσηα ἐπῖπι. Ἐυτον δ᾽ 

ἫΝ ὄρετᾶπι ἱπραιβαπηας,ς ᾿ ΩΝ: 
γ ὌΝ 

φαγοόγοπι ΨΟΠΙΣ ποηποπιο, {1 ςορί 
50 Ἰοσιιοηάϊ" βαΓ,, ομπὶ ἱπῇρηὶ εἰ 

ηϊπηξέηπι 

ϑγτγᾶσα 15. 
ϑΟΓΠΆΠΙ5 Ρεχῖπἀς ἃς ῥυοῦ " 

οἿβ φῦδες Ἀρρρι 

χ [εατεητία δ γον: γ) 4| ΠΕ 
ε ἢ να Πίριο ΜΠ. Ῥίατδ 

ἐδ δνι Ἂς 

ΠΣ τε νι κλινλϑῆε , ΠιπΊ ΠῚ πὶ ΘΝ 
ΤΣ ἴῃ πῖοτα ᾿Ῥοίριπι γ 

ἢ, φϑαλμὲς βασιλέως αἰ- 
Γι 20. 

Ἐ το» δ. αιιεῇ καϑῆ- 
{ ΧῚ ἃ Ἷ ὀνημο. Ἑδάεπι 

τὸ τῷ Δομετιανξ καϑεϊμιένος ΄, 27 
:  τἄπιοῃ, τἄθπι 101 Ἰπῖογρσοςσ, 
“ ῥῥάεῤαιων. ..9.ε: ἐοάεπι 

ἄδηία Βᾶθες ἴπβ, ο,36. αἱ 16 δὲ ς.37. ἢ ἴπῖτ, ΩΝ 
3 ὥσπι ὃ ὁ πρότερος ἀξ απο ὑπ ἍΠ1Ε ς,27. γ 

Ὧ41- 

τας ἐπι ἃ 
Π νοχ ἰπ ἤπ 
ΠΣ ἀμ ΚΕ Ἐ πομῆν 1 “ 



ὩνἹ]. ς,36 ἢ 

ΘδιηΉπ6 ΡΕΥ διτίϑαροθ, Ἡῖς αὐτο 
ζῶπη ἱηῇάϊας ἤγιιοηβ, ο 1], ἱπχαῖς, ηαϊς ΑροΙ- 
Ἰομίηπι νης} 15 «οπῆτίηροπάμπι. Ῥυταίεεῦ 
Οἱἱ [Δροϊοηίι5. 7116, ἰησαῖς, αὶ ̓ π νἱποι]α 
ςοπίεςῖε, ποήπιο οηΐπη ΠΗ ρυζαῆει, ἴῃ νησιὰ 
ξαϊει ςοπίεέξιγιιθ, Οἱ ἷ5 νετο [1Π|Ὸ ρογρο- 
Ρα(  ἀπιδγοίϊα νηαμάπι ἀείθηάθπάα5 εξ ςο- 
τᾶϑ [Ρυταίοι ἢ} Ἐρο,, ἰπααῖς ΑΡΟ]]οπίμ5, αὶ 
“φὰς παττ οθᾶπι, ΟἾΟ δυζοπι Παος ΔΠἰΠΊΟ οι οὶ 
[αἰτετο αἴεπξθ: 7 410 ἔξγγε ρὰγ ἤξ, τείροπάε- 
Ὀαι ΑΡοΙ]οηΐας., ΘΠ Πη, τ πος νοΪθη 5, πες η- 
ψΠ{π|5 πὰς ἀειιεπογιτ. Οὐπι5 διε}. 1Πη1|6- 
ας 116. φποπιοάο [ἢἀες νίηςμ]α 1 Πιβιπειῦ 
Νείοίο, ἀρμὴς Ὑπὸ 5 τηξῇ5 οηἰπι, 
4115 ἱπίοητα οἵὲ διὲδα ἀοἸογεπι, αἷθ- 
Ῥαζ αἰτοῦ, (οἷος οἵα ἱπίοητα πιθηβ. Μίν εἶπ 
γεῖο, τορογοθαῖ Ἀραϊοη κεῖ πγεηβ οηΐὶ 
Εἶιι5 ἀηϊπιΐ νἶγο 80: ποη ἀοϊεθδίε, δῖ ἄοϊο- 
τοηι (άαδιε, Οἰά. Οὐ αὐτοπι, [ρογβοθαι Αἴτοτ,] 
ταράἀϊεαταγ. πηθης ὃ Ηος ἰρίϊμπι., ἱπααϊοῖας 
ἌΡοΙοηΐας., νὰ ποη οὐγέζταϊία. Ουπιας ς 
φοαπδπ ἄθηιιο 4]]|Θρᾶγεῖ, Ἐο δ τυτι5 Πεέξε- 
τοῖ ογδηίοπεπι; Β6πο οἱ, ἰπαιιίεραι εἰ ἡ μή 
μην ας ηυοά ν᾽ 

κιὰ παν τὴ ΟΠ ΠῚ Γπογο : σπΔΠη σαι! αὐ 
καδν, 4 ε γε. ΑΟΠΠ115 ξοπ απ} 
-Εμῆτες ἐϑυΐφόξ. ἴῃ Ῥεγοοῖ στάτίατη Δ (ΌΙ! 
τα. {4 πἰΠὰ τλσῖθῃ βαΐε!. “ιιλπη ΔΠἰΠΊΟ 
δδην ἀο[ρέϊηγι5! 51 ΟὉ πρεΔΠῚ ΕΠΙΠΊ, ιιῖδ τὸ ςἃ- 

᾿οἷ5 ογαε(ἡπαἰογοαις ΟὈ τα, τα ἱπάο!ους δἱἷς., 
414 ΟὈἩΠΔπὶπίπιο ποη. Ευϊβδς {ξηίατις, ἐα]- 
τΑπη α4ςφο. αἦδο ἢδιαπιῦ. Ηδες ἀπζοπὶ αἷν {10 
ἐμή !οία ργοξεγεθαπεαγ, νε αυϊάαερτε [ΔΡο]- 
ἑοπίο] αςεγοι, εορπόίσογει, δζίαηε δῃ σοημ 15 
ἀΔιηρογαίογεμη, Οὔ εὰ 4πδε {101 οιθηεγαηῖ, ργο- 
ἐξ ααογοαιιγ. Οὐμηαμε 115. μᾶς τοίροπία ἃὉ 
Αρθσκαν ἔπογαης 2. 41 ργαρίοςαγεγυγ: 

. Ἵπα! οἰπαυίοθαῖ, [πῃρεγαίοσι.. ὉὉ 

ἐς, πὶ ΞΩῚ [6 ΠῚ αἱ οὔ Νεγια, {0 ὙΠ 

τις τρας ἴασαι ; 

Ψ ἔτα- Η 

Ἰμβιρβρυΐ πιρμῖς Η! ποῖ. 
ἴ5. ττϊδυϊτυτ, Ιουΐ 

τῇ πὸ ρὲ ΠΡΟ ΚΝ . 
εἰρηεῇ (ἄγη, ἤέφπ ἐἰ{ῆς ἀπγεα δαγθα 

ἅγπάς ἀρ Ῥειγοπ, Ἐτᾶσπι. ὙΓΑΡιιΓ. παμοιμιωδὲ 
7 ὅθ ̓  [' [ ῥαπόανῃ 4ηγέαηΣ ῥάδεας, 

τς ἐχὼ γ. εἶπεν» ὁ κομῶν ] ἈδπΙρα (αρί βηκῖς πο 
“ποῃ ρμίαγάσα. Ψηάα ρτγουϊάεπάμπι ἱπ οπιπί δ 
Τί ροίπι, αν. ἤξρντε πιόπετ Ἐρίδϊεῖ, ἐτυα (8: 
τᾶςεο αἴϊα.. δ Ἢ 
ον τὸ δὲ μάν: πῶς. χλᾷ 1 πΕΠΊρΕ ἌΣ “ἐς 

νἰποιία ατάλιοσγα ὃς τα. ἀϊατίαις, Ηΐπς 5. ; 
Δρο!!οαὶ!,. πιοτγορᾷ τ ἦν 
,7Ὲ εὠδεὶ] ᾶς Μ88, Οπιηδ5. ἴῃ βἀϊεὶς οπιἑΠΙΠὶ ἐν. 

8 τὸ μὴ ἰνναεῖν ] μὴγ πιαὶς τον ἐν ἴῃ οὐϊτῖ5, ̓ ρποίσιης,, 
Μ558. οπιπεβ. 

9 Πατρόκλῳ τμηϑείσας ποτα Παΐοεε, Οταβροσιπι, αὶ ἰῃ 

ἰπέλι τοηἀεδδητατ.. ΒῈ ΑΣΒΠΠ5 νετο ςΟπΊᾶ. οὐ ἱπεθγεπι- 
αιπὶ ΡΑιγοοίαπι ροῖτα γιά, Ἠοξιοτ, 11. {΄..ν..46. ὅζισι. ΡΒΙ- 

ὅτι 

ΑΡῬ ΟἿΡΟΝΕΙΙ 

χα ρεδθς 

᾿ μὴ ἐννοεῖν ὃ ταῦτα. πάλιν δ᾽ ἀυτῷ τος 

Ἦ ῥ. εὐ... 

ΥᾺΝ ἘΝΘῚ 5. Ἰς 
Ὁ. “ῥωθεεν. ΠΝ ἧ ᾿ν ἌΥ ὥγ, 

"0 πορ π ωϑεν »ὅ ἐκ τὶ ὄντων ἑλῶν, ὦ 
πὰ ὃ 

ερὶ» ἴφη, ἐν ἂν φίϑη θῆναι ἀπολλώνων: Η 

ἼΜΑΝ , εἶπεν, ὑννν εἰ ΜῈ ̓φήθη, ἔδησε. 

δ᾽ ἂν τὰς ἀμῶροο ποτὲ ποτμηϑῆναι 

ΒΕῸΝ : ἐγὼ, ἀσρν ὃ δκμῶν ὧ Φέρεις δὲ πῶς 

φαὐτηῦ ὥς 7ε εἰκὸ γεἶσει τῶν μήϑ᾽ ἐκεσίως, 
“τον 

μήτ᾽ δι οἱ ἐςξὶ τοὶ ἥκοντα. ὃ δὲ σκέλος ᾿ 

'κάρτε ἐν ὃ κ ἄδην, πεν, ὁ ὃ ἘΣ πῶς “, ἔφη. 

νβξ πρὸς ἑ 
ἔφη. ὁ δδν ἤη εἶπε. εὐ μὲν γοὶρ ὁγ᾽ ἐν 

ἐνδρὶ7 τοιῶδε. ᾿ ἢ δ κ ἀλγήσει; ἢ ἢ τὸ ἀλγῶν πάυς: 

σει. τί δὲ Α ἐνθυμεῖται ὁ ἜΤΙ ὐβδν! εἶπε, τὸ 

εἰνωκωλᾶξντος, τὸ μὰ ὠμίν, ἐς ἀυτὲς τὸν λόγον, ̓ 

ὠνήσω; ἡ, νεανίσκε, μὴ τῶν ἐν Τροίο ποτὲ 

ΕΥΡ εἷς 25 ΠΣ ὡς σφόδρα ἄν μοι δοκεῖς 

τὰς Αχιλλείες κόμας ἐλοφύράσϑαι. Πατρόκλῳ 

᾿ἀρελωμωι » εἰ δὴ εἰ θς » καὶ λειποϑυ- 

μῆσαι δὲ ἐν ἐπ᾿ ἀυταῖς. εἰ γῶρ τὰς ἐμάς, ἐν αἷς 

πότε πολιαΐ πὸ ἦσαν καὶ ὠυχμὸς,, ἐλεεῖν φά- 

σκείς, τί ἐκ ἂν πρὲς ἐκείνας ἔπαϑες, τὶς ἥσκης 

μένας" τε καὶ ἡ ξανϑάς" ; τῷ δὲ ὦ ὦρα ξὺν ἐπιᾷ, 

λῇ ταῦτα ἐλέγετο, ἵν᾽ ὑπὲρ ὧν. ἐλγεῖ μεῖϑ' 

καὶ νὴ Δία εἰ λοιδορεῖται τῷ βασιλεῖ Γ ὑπὲρ νη 

πέπονϑεν. ᾿ἀνώκοπ' εἰς δ᾽ ὑφ᾽ ὧν. ἤρεσε, διαδέ- 

λησο» ἔφη. ἐπ: τὸν ̓ βασιλέα τε πλειόνων, 

μάλιςω δ᾽ ὑπ ὧν " οἱ περὶ υϑεέρξαν, » ὡς͵ ὯΝ: 

κξυτες, Φεύγεσιν. ἀφύκτο μὲν γαρτινες ἐς ὠυ-- 

τὸν Νὰ. καὶ τε τῶν ἐν Ἰωγίφ, λόγων "1, ὃς 
» 

ξόως τε οἰυτῷ καὶ ὁ ἀπηχϑημένως εἶν εἰσπτάς. κά- 

ταφρονεῖ δὲ τότων», ὥς. εζασιν, ἐπειδὴ πρὸς τῷ 

"" 

ἃ τεἸΠΊοηϊΑ, πᾶς αἀμπεγίο ἄς ἱπίπηῖςο ἰπ ΠῚ 
θεῆς ̓  ἥψυι ἰπηρονν ̓αμοηίδπ πηαϊογαΠῚ οί 

Δ, 

ἴ ριοῖς, ἴῃ δτοιαβ θ ΡᾶΡ. ὅς. ᾿ ΡΝ μθ. 
εἴο Ρ. τὴ ἅπιο ἃς ΡΙαϊοπεπι 10. 111. ἐς» 

ἴϑησαν 1 1 πεπιρε τμηϑείσας ημὐϊάςηι τοίατις 
ΠῚ ἡ κῖς οἴτατὶ, ιοτιπι τἄπΊξη τ6- 

τ Αρο !οηΐι5. 7. 4υΐ οτίαπι {Ἰδὲ 
Ἣν ς. 15. ἄξυλον κόμην ΑΘ] τγδμῖς,, ἃς φυδηι ϑρογομ 

τεϊὶρίοπε ἸῃτοηίΑπι {εγυιδυιοῦῖτ, Α΄ σδηΐωσδηι Ριοριοτεᾶς, 
Ἔτη: ς ἈΔρ᾿, ΕΔθτγετ δὰ Π|λάῖς. Α θς πὶ Ρ. 334. 

τι ἠσκημένας ] ἢ. 6. δεσε οτήίβα!ας. ϑὶς οηἰπὶ Γλτετῖ ὄρεο 
εγίξῥαιμν Αεἰλίες ἀϊοῖτοτ Ρ. 157. Ει. ̓Ἄεποας οδοίατὶ 
ἀεοογαπι “οῤ ἡ ἐς φα ἐρῃαν ἀεῖςτῖδις τρί. Αεπῃ.1, γ, 594 
λάάε Μδοιοθ. ϑαἴαγη, Υ, 4... 4: Ὶ 
εΠἋΣ ξανϑάς] ξανϑόϑριξ, ποῖηρε ΒύτΑςὶ ες 
νοςε ντᾶγ, 16γ]!. ΧΥΙΠ, ᾽ν τα! χε ἈλμΝι ἤϊέροιμα 
1. Ατν. 197. Ὑ΄.ν.141, Ρίπάατο Νεαι, οὐ, Π . Ἦν ἰγξῖπο ςαρὰ 
9ὅ. ϑεβεῖο ΑΘ]. 1, τό2. ὃς ΡΗϊοἤταιο ἢ 

13. ὑπὲρ ὧν] γοοες {{πλς5 φαάϊαϊητις τς «οὐ. γεδίπ.ς 
᾿ 14. ἀν ὐ 1νν.λόγον 10 ς. δ. 3: ὦ 

ἮΝ 2 μεῖ. 

Ἰς, Αοδέψιν 



ῳᾧ 

μό ΠΡΗΙΠΟ 

λοντος ἀνδρὸς. υ ψ8 πρ κο τὸς τῆς δέξο. οἷον» 

{Φη: ολυμπιονίκην ἄρκας» » εἰ δόξης, φησὶ ̓ ἅ- 

πτέσϑαι διαξολαῖς ἐξ χνιν, ξινήμι δ᾽ δὲ ἕσιν 

Ἑυφρώτης» ὃν ἐγὼ οἶδω πέντ᾽ ἐπ᾽ ἐμὲ πρώτηον- 

τώ: ἠδίκημαι, δ᾽ ὑπ᾽ ἀυτῷῇ καὶ μείζω ἕ ἕτερώ. αἰ- 

σϑύμενος γάρ πότε φαιτήσειν μέλλοντα παρὰ 

τὲς ἐν Αἰϑιοπίᾳ γυμνὲς ". ἐς διαξολάς με 

πρὸς ἀυτὲς κατέστη. καὶ εἰ μὴ τῆς ἐσϊδυλῆς ξυ- 

νῆκω. τώχ' ἂν ΞΡ μήδ᾽ ἰδὼν τὲς ἄνδρας. 

ϑαυμάώσας ὅν ὁ Συρωκξσιος τὸν λόγον, εἶτ᾽, 
Ἄ, Ν᾿ νὰ - ἂν “ εον Ἁ 

ἔφη. τῷ Ῥιλεληθῆναε ἜΝ μεῖξιν ἡγῇ τὸ 

τοῖς γυμνοῖς, μὴ χρησὸς ἂν, ἐξ ὧν δέ ωνο- 

καϑία": , δόξαι; γὴ Δ᾽, εἶπεν. ἐκεῖ μὲν γοὶρ 7 

μωϑησόμενος ἥω. ἐνταῦϑα δὲ ὑ ὑπὲρ διδωσκωλί. 
“ 5...δὺ δ ἃ , ᾿ ΡΣ ἮΤΟ 

ἐς ἥκω. τῆς τί, εῷη; διδασκξσης; το εἰναωΐ με 

χαλὸν κώγωϑθον: τατὶ δὲ ὁ βασιλεὺς ὥπω οἷ- 

δὲν. οἰλλ᾽ ἔςιν. ἔζη", τὸ σεωυτῷ ἐν ϑέσϑαι δὲ- 
, ὝΥ: ἃ Ν ἄν ἡ ς Ἕ “ 

δαξαμένῳ δ᾽ ἐυτὸν, ἃ καὶ πρὶν ἐντοῦϑω ἥκειν 
͵ὕ 3 "γ΄ Ἂν , ΚΣ Ὲ 3 ὅδνος ν' 

λέξας: ἐκ ὡν ἐδει)ής. ξυνιεὶς δν τῇ Συρωκεσίς 

ξυνελωύνοντὸς εἰυτὸν ἐς τὸν ὅμοιον τῷ βασιλεῖ 

λόγον. οἰομένε τε ὡς ὠπαγορεύων πρὸς τῷ ὃδε- 

“οὐ ψεέυσετωΐ τι κωτεὶ τῶν ὠνδρῶν ". ὦ βέλ- 
, Ξ ὙΈ“Ὶ αὐῤδ ὙΜΜΟ 
τισε. εἶπεν, εἰ τὠληϑῆ πρὸς Δομετιανὸν εἰπῶν 

δδέϑην», τί πείσομαι μὴ ἀληϑέυσας; ἐκείνῳ μὲν 

“ἐρ τάληϑὲς δοκεῖ δισμῶν ἄξιον ν᾿ » ἐμοὶ Σ τὸ 

ψῖυδὸς. δ μὲν δὴ Συρακέσιος ὠγωσϑεὶς ἀυτὸν 

ὡς ὑπερφιλοσοζξξντω, ταυτὶ γὰρ εἰπῶν ἐπῆλ- 

9εν, ἐχώρει ἐκ τῷ δεσιμωτηρίς. 

. ͵ Ὁ Δ 9.2. ἃ 
Ο: ̓ Απολλωνιος ἰδὼν ἐς ᾿ τὸν Δώμιν , ξυνίεις, 

-“ ͵ὔ ϑ, , Ξ- 

ἔφη. τῇ Πύϑωνος τέτε; ξυνίημι μὲν, εἶπε, κα- 

ϑΘειμένε ̓  τε καὶ ὑπαγομένε σε. τί δ᾽ ἐ πύϑων 

βέλεταί σοὶ» καὶ τίς ἀρᾷ ὀνόμωτος νξϑς» εκ οἷ-- 

δώ. ἐγένετο δὲ, ἔφη: πύϑων" ὃ ὁ Βυζάντιος ἐνμας 

Ὁ ὅς, ἐωμν ῥήτωρ τὸ καταπείθ εἰν". τος ὑπὲρ φι- 

λίππϑ, τῷ Αμύντϑ; πρεσθέυων πα, 

γως ὑπὲρ τῆς δελείας ἐυτῶ; ᾿ τὸς , ᾿ 

εἴα. ὠλλ᾽ ἐν ἐβόων γε ἀὐυτοῖς ᾧ ἀ δὴ μά- 

λιςώ γὲ ῥητορικῇ ἜΝ : ἀδικεῖσϑαί τε ὑπ᾿ 

"5 παρὰ τὲς ἐν λιϑ. γυμνὲς 1 νἱ. 15. 1. ς. 7.1. 
16 καϑίε] νἱάς ἔιρτα Δα ς8ρ. 36. Π.2. 
17 ἐκεϊ μὲν γὰρ] μὲν Μϑ89. ςοἠά. 46 ταάϊάϊ. 

, 18 ἔφινγἔφη,] ἔφη Μϑ. αὐτοτίτατε ὃς [ἐπῇι ροίειϊαηῖε δάϊεςϊ. 
19. ἀνδρῶν ) Νετιιάπι ἱπιε]]ρὶς, Ἀυβῆιπι ὅς Οτβτιπι. 
ΟΑΡ. ΧΧΧΨΊΙ. τ καϑεμέν 1 ἴτὰ Ἰερεπάμπι Ῥιτᾶ- 

ἯΙ 

ἥδ Ροτῖιις εχ ργδεςβά, νἱα, δὰ ς, 36, πεῖ. ἙάΙα ἐπίπαν. 
ἡμένν Πὶς Ἰεριπε. 

2 Πύϑων 1 εἰμπίαεπι ὃς σοτταπιϊπῖς εἴτις ἀρυβεήμημν"Ὁ 
Ἀν 1 πιεπιογαῦί» πιςηιῖο ἐὐδνο γἱιν ϑρρ δι, δγφοίῦα, 

Ος τ κάτι 

μείζω παρώξυνται, ᾿. καί τοὶ τῷ κὠκῶνα ΤῊΝ αξάλ- ὧδ θη ἱγαῖς ἴτι 

ΠΝ ὦ 
εἷϑ, 4 14 εἰίαπι ἀεημποο 

εἰαιήτ, ,, Βοπιο ἢ, 4υἱ πιμϊταπι ρου ἐπ 
πεῖ. ᾿Ὀυιαπειπη, παῖς Δροϊοπίῃς, Οἰγαι- 
Ρίοηίςοπι, ΠΉΠΙ ΠαγΓα5 5). Π᾿ ρίογία εὸ [8 ςεῆ- 
ξε ρουτὶ, ιοά ςαἰιιπιηίαπο να]θαῖ. Ιπτ 
Ἰπιο]Προ ΕΠΡΗγάζοπῃ εἰππὶ οΠδ., αμεπὶ (το δά- 
ὉΕΓΙς πε οπτηΐα πηδο ἰπατῖ, ἀξ δὲ ἀΠς ΔΒ ξοί : 
πηδίογοβ ἃςςορὶ ἱπΙ Γίᾶς, Νίαπι, οὐ δα Πεῦ 
“ιοπάαπι, πα Δ Ογπηποίορ ας ἱπ Αεμορία 
Ργοβεδαγιπι, ἀριια {105 πὶς σαυπιηΐατας αἴξ, 
ἄς αἰῇ εἴας (εππίϊεπι πῇ αἴας. ἔογίε 15 ης᾿ νἱῆς 
αυϊάεπι ἀϊςεάεπάμπι πὶ γιτίς Εὐῇοι. Ἐπ 
ΨΟΓΟ ΟΥΑΙ ΟΠΟΙΠ ΤΠ ΓΑΐμ5 ΒΥ γΑ ΟΠ ΠΠ15., [τα Ππ6 γῈ- 
γΟ 7) ᾿παις, πηαῖμ5 ἤος πὶ ἀριιὰ πτρέγὰ- 
τογεπὶ ἀεξειτὶ, εχιπίπιαθ, ηποά Ογπιποίο- 
Ρ ΙΠῚς πα] τς ργθαὶ ες, οδ εὰ ψιλε Επρηγα- 
τὰς πηδοΠϊ Πάτα. εγαῖ, νἱἀξαγεῦ [τὰ, τεϊροπάϊες 
Ρὸγ Ιουέπι, {Πᾶς οπίπι ἀἰςεπα!, πιῖς [σοπι- 
πιιηϊολπάα.} ἀοϑείπας ρτοξεξδιις απίπιο ἔππι: 
Ουϊυΐπατα νεγο ̓ ἀοϑείπαεὶ ὃ [ϑγτγαςαίο 1 'π- 
ααϊεπίε 5 απο Βοπιις εβο ἔπι, [τεἰροπάϊι,] ὅς 
Βοποῆπιβ, πος εηἰπὶ ποηάπιπι ποιαῖς, Ἱπιρόγα- 
ἴΟΥ- πιο, αἰθθαῖ, τοι 

16, πᾶς ἢ, Δητο ΠΔΠῈ 
μὰς ἀφιοηίῇι, εαἸ Πρ Πες Ὠππαπλαι Ργοξο- 

ἴῃ νίπου]α ΕμΠΠος ςοπίφέτιι5. Ιητε]]ΠΠρεης 
᾿ ΑΡοΙ]οπίμι ϑγγαςυιιπι αὐ ἐππάοιη, δ 

εὰ ορίπίοπς εξ. ἔογε, νὲ: Υἰπουήογιην δος 
ἄϊο σοί νἹΓῸ5 ἾΠος ΔΙ 14 τπεπεγογατε. 
ΔΠΊϊσΘ, ἀϊχίε, ἢ νεγὰ ἀριὰ Τοπιϊτίαπιπι ἰο- 
ααμία. ̓νἱησυΐα ππεγαΐ, αι! πιεπίίεπεῖ τη ῃ 
απόπιεῖ ὃ Εἰ ἐηἰπὶ νεγιῖας νπο]α νἱάεειγ πιό-. 

τοῦ, πῊΐηΐ δυΐεπι πιοπάδοϊιπι. ϑγγάςαπις, 
ρίαν θμπι, τα] πᾶΠὶ πιοάμππι 'π ΡΠΠΟ ΟΡ Πα 
Εἰ41π| {ιρειργοίαπι, δαπηίγατις, (14 οπὶπὶ (ὑὉ 
ἀϊςοῇϊπι ἰρίς [αγοατιγ) ε σᾶτοογς δ τ. 

τ τ τὰ μαπς Ργιποπεπη ὃ το ]]εχί,, 
γαϊτ ΤλαΠ1 15 » ΤὩδογηδίιπὶ εἢς,, ἀἴαπο τα 

νὰ φο4 «4 Ῥγίβοη γε ἢ 101. 

᾿ Ῥγήϊθοι ΒΥΖΑΠΓΙ15 οτα- 
τίπαάοπ ἀυπὶ ΔρΕΠΠΠΊμις.. 
ΑΠΊγηῖας ἐν δ Οἴδεςος 

τις 
{Ππας,, ς ΑΙ δο μὲ Οἴδδςος ἄχος - [π 

τηθα 5 νογο Ατἤθηῖβ, τ τι Π| πηᾶχίπιὸ τς 

νι ἂς 1 ἴῃ ἤᾶω. κο Ων 'βις γδ. ΜΝ 475. ΟΝ 
116.11. Ρ.50, ὅς ΧΙ], Ρ. υ 550. ἄρ ἴηι Ῥγέῤοη, Ὑ ΖεῖΖ. ΟΠ], 
ΥἹ. ς.38. Μαχίπιε γεγο ρ 168 Τρίιπι Τ) ἐπιοβῃ θη πὶ ἱπ οτατς 
ἄς Ἠρϊοπεῖο Ρ. 32. δῖ. ἔἰδμῖς δημηγορίας Ργιποπῖς ρτὰ 
ῬΆΠΙΡΡΟ τεσθη ει" ἀΓρΡΕΠΙΘΏτΙΠΊ; ἰτεῖη οτγαῖ. δἂν. Αὐἰδογα 
Ρ- 446. ὃς ἴῃ ἐριο14 11. τὰ Ατπεηϊεπίες Ρ, το. Νοπ ςὸπα 
ξυηάεπάις εἰ οὐπὶ Ραγεῦπε, ἀε ιο δὰ [10.1.0 25: πὶ 6. 
444ς ἐς εοάεπι ἢ ς. τ. ἢ, 9. 

3 τὸ καταπείθειν 1 Δριι ῬΠΟτίιπΙ Ἰορίτμς τὸ κακοὶ πεί- 
δεν) αιοβ πιϊδὶ ἔς ἐρτέρίφ ρτοθαῖ, 

ρ- 

ΠΩ]. ς.36. 5. 

ἤπτς το δι ταῖς οοπ σι 

Ἱπιρεγαίογ, γεπάσγε [ὩγπιομεπΊ, ἄτας. 

ἱ κι Ἰοπίτις γεγο απ άεπη, πεθθιοι, 5. ἱπῖεῖ- ς. 

ὅπιλ5 ΠΟΠΊΠης, ΠΟΙ Γ(ΔρΊο. ΕΠΙΓ,, 



Ν 

ἅν ᾿ [ 

ΠΡΨΠ.ς.37..30. 
Τρραπι σοπαπείτι οἢϊ, πιαρπιπηατια σοπημη- 
τεγα δεῖπιι5 ΑἰΠοηΙοηίδς, απ] Ογαθοίαπη τη ]1- 
ὈοιτατοπῚ 8 Ἔγαηῖ, Ηδεςηϊα δα ροριμπι. 

Ῥγίβο; γὲ ρεγῃίθεπε, Ἰαξξααι. επιοῆπε- 
Π65 ΔΓοΠ1, ΡαΘΔη ΘΠ [5, ΠΊΔΡΠΟ ΔηΪπΊο ΠοιηΪΠὶ 
δυάαςὶ ςοηϊγαα!ςοηϑ 5 (Ο]μ15 (5 ράγεπι οἱ ΕΠ 
ἴῃ ογδεοηΐδιι [π|5 (οτί δῖε. Ερο διιξεπι, αιοά 
Δ 1 (δαίδις πο ἢπι δά εὰ ψιδε ἱρίς ργο- 
Ῥοίμιεγας ςοπιπλ τε 44. ππαρηο ππίἀοπη ΠΉΪΠὶ 
Ποποῦῖ ποη ἀπχογῖπι, εαάθιη ταπΊθη οσἰιπὶ Ργ- 
τῃοης οἰπὶ ρογα ἀϊχὶ, απίρρα 481 ἃ ἔγγαππο 
πηογοςάς σςοπάμιεδι5 δ πὶ νεπογῖῦ, ρεΠπια- 
ΤᾺΠΊΘΙΕΘ γουταιτι ΠΟΙ ΠΪτΟΓ. . 
ἱ Μ Ν ὸ 

ΟΧΧΧῊΧ ἱ νοχηηδυνα δ: αυϊάςπη Ρ᾽μγα εἶπ ρθηογῖβ 

Ἷ 

" 

μι 

ὍΠ1Πη 

ἐν τ 

ἀιποτιπῆς, [δ ταπτοη τοι ργαβίςπείθιις ἀϊΗ- 
ππι Παπηὶς αἷς, ποις ἭΗς ΘΑΓΩΠῚ, ΘΧΙ ΠῚ 
νἱάπς, πΠ 484}15 ἃ Π115 αμθυιααπι ἐχογαπεί- 
Ὀαβοο5, δὲ αυίάςπι ἱπ τέδιις 
ἱπιρεαϊεῖς,οδιιοπογαπε, Ρααΐο γεγο δηΐε πιο- 
τίαίοπι (ς,, ο Τγαποπίς, ἀἸχ 7 (ἐὰ επίπ 1}- 
[ππ| ἱπρτίπὶς ἀοἸςέξαταπι σΟΠροἸϊδτίοπο ἔμ] 

(2, φυϊά πορὶς Ποτῦ ΠΙυα, γοήροηαϊτ, χιοά 
ἕλέχαπα Πιςαίηις εἴς δεργαδίοιοα ὨΪΠ1Π15 ποαια 

ἱπι Υἱτατι ποῦὶ5 αἀϊπηοῖ αι. Οαΐς 
Ογἷ Ἰαϊοίσας Γλαπηΐ5, δάςο ᾿πππ]Ππογα Ὁ }}15 

τῆ ϑεά υαηάο [θεγαθετίς ταπλθη ὃ 51, πίε, 
οχ αγθ το {Π|π|5.,. 4ιὶ ἰμάϊςῖς ἀρὶς ῥατίοϑ., τα5 
Δραῖαγ, ογᾶβ.) ΠΠ γΈΓῸ εχ πῖθο, πος Ἰρίο πιο- 
τπθηΐο. Αἴσαις Πἰς ἀϊέξτ5. ε ςοπιροάς (τις 
εἄιιχῖε, αἴχις δά Τλαιιάοπη ἀϊχιτ, [ρεςίπηοπ 
παρᾶς ἀριιά τα «αἰ άϊ ΠΠδογιαεῖς., ταηιε δάθο 
Ῥοπο αηἰπιο οἴο. Τιιπ ρτίπιιπι ίς ΠΑ πιῖ5 
Ρέπίπις αἷς νἱγὶ ἱπἀοίοτα ρεγίρεχιῆς.,, ἀἰαῖπα 
ιοά εἴξε,, ἧς Πυπιαπα {προτογ., Νὰπι πο- 
4ις (Δοτῖς ρεγαξξι5, (Ποπιοο ἐηΐπη ἰπ οᾶτοο- 
το 14 ἔλοεγο ρόαι δι }}) πες ργεοῖθιι5 νίαπ1, 
ρας γεγθα]Π πη οπϊεγοητοπι, νἱποιΐα ἀογ 
{ξ εἰπι. ταγχις ογαγα σοπιροάηρι5 ἰη(ογ- 
το. νί (οἰδαηξ, 4] νίποι} 15 ἰραι! πης, (ξίἃ 
φεῆπῆςε, ᾿ 

Ε 

ΟΧΧΧΙΧ, ἝΩ Δυτο πὶ Ππιρ Ἰοϊογοϑ πλουτα τατι ππᾶσο- 
τιχη οὔτε ἀΐσιπι, οἰάσπηαια [ εγτοῦὶ 1 ΟὈΠΟΧΙΙ 
{την ἴῃ ΑΠ}}5 ταμ]εῖ5., ἄπδε ἱπάμΠτῖας {πὸ πιογὲ 
᾿πππαπας. ΝοπΊρο Δ οᾶπάοπῚ [ἀγτεπ|]} ςοπςς 

αἰτοὸ πιαρὶς. 

ἜΛΥΛΑΝΝΨΕ Ν᾿ φ δὲν , 317 
" »-»ἮΓ Α ΄ Ψ 
ἀυτῶν ἐζασκε τὸν Φίλιππον, καὶ δεινοὶ πράτ- 

᾿ ᾽ -“ ς τεῖν Αϑηναΐες , τὸ Ἑλληνικὸν ἐλευϑερξντας. ὃ 
7 “ . ᾿ Ὁ Ἁ 

πύϑων ταῦτω δημηγορέων “, ὥς Φασιν. ὠλλὰ 
, ς δ Ν 

Δημοσϑένης, ὁ Παιανιεὺς, ἐἰντειπῶν ϑρασυνομέ-. 
ἈΝ ἃ »-" Ν ͵ ᾽ “Ψἷε 

γῳ, μόνος τὸ ἀνασχεῖν ἀυτὸν τάτ]ες ἐν τοῖς ἐ- 
" ΝΟ) δ ε “ὃ “ Η 

αὐτῷ λόγοις". ἐγὼ δὲ τὸ μὴ ὑπα χϑῆνωί με ἐς 
Δ Δ ᾽ Υ̓ φῳ, , -" 

ἃ ἐδόκει τότῳ ἐκ ἄν ποτε ἄϑλον ἐμαυτῷ φαΐ. 
ΙΧ Ν νΝ ͵ γ 3 ἡν, Πύϑωνι δ᾽ ἐυτὸν ταυτὸ πράτ]ειν ἔφην, ἐπει- 

Ν ὐδα, ΝΥ Δ 5 οὐ ν ψ. 
Ἢ τυρώννε: τε μισώγωτός " ἀφίκετο, καὶ ὠτόπων 1 ΐ 

ξζύμξελος. 

᾿ 

ε ν᾽ Ν ,ὔ Φιρνϑὴ μὲν δὴ τὸν Απολλώνιον πλείω 
ζω." ς ᾿ ς ὕ ᾽ -“- ε 

τοιωυτῶ.» εὔὐτον δὲ ὁ Δάμις ἄπόρειν μὲν ὑπὲρ 

τῶν παρόντων φησὶ, λύσιν δὲ ὠυτῶν ὁρᾶν εἰδε- 
Ψ Ν “ “ ᾿ 

μίαν, πλὴν ὅσωι παρῶ τῶν ϑεῶν" ἐυξωμένοις 

τισὶ, κῶκ πολλῶν χαλεπωτέρων » ἤλϑθον. ὀλί. 
᾿ ὃν Ἂ 

γον δὲ πρὸ μεσημδρίας, ὦ Ττυανεῦ, φώνα; σφό- 
Ἷ Ἃ ᾿ Ὡ ΝΑ, ὦ, ͵] 

δρω γώρ δὴ χαίρειν ἀυτὸν τῇ προσρήσει;» τί πεε- 
γ; “ ͵ ᾿ μ᾿ 7 3. 2 

σόμεϑω; ὅγε ἐπάϑομεν, ἔφη» πέρω δ᾽ ἐδὲν, 

ἐδὲ ὠποκτενεῖ ἡμᾶς ἐδείς. καὶ τίς, εἶπεν, ὅτως 
Ρ ΄ ᾿ Ἵ Ἴ » 
ἄτρωτος ; λυϑήσῃ δὲ πότε; τὸ μὲν ἐπὶ τῷ δὲ- 

ὔ ὕ ι ἣ δὲ 2... .,..2.Ὁ ἡ ΣΝ 
κάσαντι » εφη: τήμερον. τὸ δὲ , ἐπ᾿ ἐμοὶ ὠρτι. 

᾽ , “Ἢ Ψ), 7, -“ “ 

καὶ εἰπτωὼν τοῦτα; ἐξήγαγε τὸ σκέλος τῷ δεσιμυξ. 
͵ὔ " ᾿ 

καὶ πρὸς τὸν Δώμιν.. ἔφη. ἐπίδειξιν πεποίημαΐ 
᾿ς τι Ἁ »-“ 3 “ Ν 5» ε ΄. 

σοι τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐμαυτῷ, καὶ ϑώῤῥει. τό- 
“ Ἢ ͵ Ν ᾽ » - ᾿Ψ, 

τε πρῶτον ὁ Δώμις φησὶν ὠκριξῶς ζυνεῖναι τῆς 
͵ υ » 5 το ὧν 

Απολλωνίᾳ φύσεως, ὅτι ϑ εἴα τε εἴη" καὶ κρεῖτ-- 
7 ,ὔ δ » τ 

τῶν ἀνθρώπε. μὴ γὰρ ϑύσαντα, πῶς γορ ἐν 
΄ ἮΝ νυ 7ὔ "ὕ 7 χοῦ δ ἢ 

δεσμωτηρίῳ; μήβ ἐυξώμενον τι, μηδὲ εἰπόνγ-- 
͵ »“ “ ᾿ ταῦ καταγελάσαι τῷ δεσμξ,, καὶ ἐνωρμόσαν-. 

“" δ ͵ Ν -“" ὃ ὃ ͵ ,ὕ 

τὰ οὖ τὸ σκέλος, τῷ τῷ δὲεδεμενε πρώτήειν. 

Ο. δὲ ἐυηϑέςεροι τῶν εἰνϑιρώπων. ἐς τὰς γόη- 

τὰς ἀναφέρεσι ταῦτα, πὲπόγϑωσι δ᾽ ἀυτὲ ἐς 

πολλαὶ τῶν ἐἰνϑιρωπ είων᾽. δέονται μὲν γὰρ ὠυτῆς 
νι. 

᾿ ἃ. δημηγορέων } Μϑ88. Οἶπιπες Πμβροπι ῥέων. Νεπιρε γε" 
ζεηίυς ἢν, ἡμρμε οτατί οῃ 5 εἰιι5 ᾿πῇσης Εις, αιιο ἃ (Ὁ]ι5 
Ἰϑεπιοῆπεμεβ Ροτπετὶς Πξθγε. Εἰγηιαπε Βαης ἰδέ ΟΠ ΕΠ» 
μᾶς παδεπτις δρυὰ ΡΠ, υἱτῖς Θορ μι, βγοσεῦα, νϑϊ 
ππυνλμον πολιὶ ῥέων ἀϊςοίτιιγ, τ 
,, 5 ὃ τοῖς ἑαυτῷ λόγοις Ιοςα Βιαθε5 ἱπα!οαῖα ράᾶιο ἀπῖό, 

- 6 τυρρΐν. τε μισϑωτ.) Ρετίπάς Ἂς ΡΗΙΙρρὶ Τ γγαππί πιετα 
ἐεπατῖι5 ἐγὰς Ῥγίποη, 

ΟΑΡ, ΧΧΧΥ1Π. ,1 πλὴν ὅσαι π- τ᾿ ϑεῶν ὅζο. 1 Βὸς 
εἴ φιοά Ψῆϊΐρο ἱπ ῥγοιθγθίο ἀΐοιπς εἰ μὴ ϑεὸς ἀπὸ μη- 
χανῆς. ἣν. 

2 ϑεία τε εἴη} νἱάς ποταῖα [δ π, [ἰδγὶ Ὑ1Π. 
μήδ᾽ ἐνξώμενόν τι μηδὲ ἐπόντα 1 Ευ[εθίις αάι, ἨΐοτοοΪ, 

οὐ ἤει μηδὲ ἀραπννά τας μηδὲ ἐνξώμενον μηδὲ εἰπόντα τι. 
Οοτογαπι ἤπιος 1Π|., 40 ΠΑπιαϊ ἔμαπι ἐξοχὴν Ῥοτγίιαῦτ ὅς 
ἀϊυϊητιαίεηι, αιοί ϑίπιοη Μίδας ἰαδὶαι ἀριιά Βίςιάο-Ο)ς» 

» 

πιρητεπι Ἀεσορπίς. [10. 1Π1, Ρ. 32. πές φρερμεεὴρ (ένα (0. 
φΑϑραη ρα οαγφογε. τοἠϊίρατης εἰαμβης (ῥοητς ραέεβετὶ {ποίαν 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΧ. 1 τῶν ἀνθρωπείων  Ορροπιητατ Ηἷς 
τὰ ἀνθρώπεια εἰ» φιοά ργαεςοίπι κρείτ]ων ἀνθρώπων μές 
βοίίες ἴπ ρέπεζε τοῖς ὑπὲρ τὸν ἀνϑξωπονγ φᾶς ΒυπἸαπᾶς νί- 
1ε5 φιιασαπαις γατίοπε ἐχοεάμης, Ηίΐης (ςηΐας ᾿ς] ςητιιϑὲ 
ἤδτιρο πὸ Πιϊτι πη εἴἴε ΑΡΟΙ Ομ 1, ὅτις κρείτ)ων ἀν» 
ϑρώπῳ Ρταεβιτοτῖς, Ππιρ Ἰοῖοτεβ. γραρέοῖς τειδιιεγε οαγγίηξα 
πε» νῖ ψυῖγ φυϊςαυϊὰ σαρτιπὶ ἵαρετοῖ, ἐο τἐξεγαητ, πιο τὸς 
«τἰαπὶ πιρῖας τρίδυλης ρίδης ῥιραριαςν ἦν δ. ὨΪΆΠ Βοθεπς 
τε57) αυοα διιπιᾶπαᾶ5 γεὶ νἱγεβ νῈὶ φαρτωπὶ ὀχοεάαε: αιιαὶὶς 
εἰξ νιξτοτῖα ἴῃ θοπὲ γ ιοὰ πιοχ Ἐχειηρίαπι Γι ϊοίτογ, 

2 ἀντῆς  ἴς. γοητείας. Νεπιρε οτατί οποπὶ τὰ ἱπθτιιίς, ἃς 
ἢ ποῃ ἐς γόητας, [εὰ ἐς γοητείαν ῬτΑες ΟΠ τ) ορεγα, γε ρα 
τοῦ (Ἀγ) γατίεραπάδς οτγδίοημῖς ταν 

Ἀτ) ἀθλη- 



ἢ ἣν ὄρη νορηέθ ὅτηις ἑμάοίε νεὶ δἀπετίᾳ ΒΑμαεῖ, 

πευ, 

ΓῸ 

Ἂ 

ἰδ λητώί, δέονται δ δὲ ὠγώνις αὶ" πάντες » διὰ 

τὸ γικῶν γλίχεσϑαι. καὶ ξυλλωμβάνει μὲν ἀυ-- 

Τοῖς ἐς τὴν νίκην ἐδέν". ἃ δὲ ὠποὸ τύχης νικῶσι, 
-“ « ς ή 3 Ἵ 

᾿ταῦϑ᾽ οἱ γχωποδοίνονες “, εἱυτεὲς ἰφελόμενοι", Ὁ 

λογίζονται τῇ τέχνῃ ταύτῃ ἐἰπιςῶσι δ᾽ ἀυτῇ Ὁ 

ἐδ' ἠξ)ώμενοι σφῶν. Ἡσρῶν δεινὰ ἔϑυσα, καὶ 

τὸ δενω ἐθυμίασα, εἰς ἂν διέφυγέ μὲ ἡ νίκη; 

τοιαῦτω λέγδσιν "καὶ τοιαῦτα. οἴονται. πριν 

δὲ καὶ ἐπὶ μῶν ὀῤνύμων" ὁ καωτιοὶ ταυταῖν καὶ 

γοὶρ δὴ κὠκείνες ἕυροιμεν ἂν τὰ ἣν χρήμα- 

τῷ τῆς ἐμπορίας λογιζομένες τῷ γόητι » τοὶ δὲ 

ἄτοπα τῇ ἀυτῶν φεδῖ; ; καὶ τῷ βὴ ὀπόσω ἔδει 

ϑὕσαμ εἰνῆχταν δὲ ἡ τέχνη τὸς ἐβυταν μάλι- 

φας γοσῶντες ἡ ξυπαροίγωγον ὅτω νόσον. » ὡς 

καὶ ὁ γραϊδέας ὑπὲρ ευτοῖς διωλέγεσιϑαι » ϑαυ- 

μαιφιὸν. οὐμάε: δὲν πρώτ]εσι ᾽ προσιόντες τοῖς, 

φὐφισωῖν τέτοις» καὶ ἀκροώμενοι σφῶν τοὶ τοῖς 

αὕτω; οἱ κεσόν ̓  ᾿ τεγάυηοσνφόβεν. δώσεσι, καὶ 

ἀίθυν" Ὁ πες μὲν ἐκ τῶν. τῆς γῆς ἀποῤῥήτων, 

τὲς δὲν ἐκ σελήνης τε καὶ οὐσέρων ὃ. ψ᾽ ἰρώμοτά 

τὸ ὁπόσω ἡ ἰνδῶν. κηπέυει » καὶ χρήμωτω μὲν 
- δ, Ξ Ν ͵ " εἴ. 

᾿ αὐτοῖς 'λωμῆρῶ υμὼ τάτων πρόώτ]ονταις » ζυν- 

δρῶσι δὲ δὲν. ᾿ Μὲν γορ πωϑόντων τὶ τῶν 

“χιαιδιυκῶν πρὸς τες νι" ἢ ἢ δώροις ὑπαχϑέν-. 

ΤΩΝ ἈρδάΙΝ το νῶν . ὑμνεῖτιωι ἠὶ τέχνην 

ὡς ἱκανὴ πώντω; εἰ δ᾽ ἀποτυγχάνει ῇ πείρω : ἐς 

Ψ τὸ ἐλλειφ,ϑὲν ἡ ἀναζθορδ μὴ γρ τὸ δεῖνω ϑυ- 

᾿ῥιάσωι" . μηδὲ ϑύσωι, ἢ ἡ τῆξωι ἣν φετὶ δὲ μέ- 

γὰ εἰναι» καὶ ἄπορον. οἱ μὲν ἕν τρόποι» κωαϑ' 

- "ἢ . ͵ 

ἃς κοὼ διοσημίας καὶ ἕτερω πλείω τερωτευοντῶ!, 

δὰ 
.Σ 

3. δίοντωιε ] ἴ. 6. 18 [8 δετιιπτγᾶς ἢ οριι5 ΒΑΡ δης: αυΐρρε 

ὅς Ἰρῇ δι γᾶγο ἱπ εὸ νετίδηϊεβ εἴγοσα ) αυδῇ πιδρὶα γὶ- 

τὴν Ῥοΐπι ραγατὶ.. 

ἊΝ κἀκοδιαίμογὲς ] Ὁταεοῖς ἰυδαΐμων ὅς κακοδούμον ΠΩΣ 
ἰὶς 

οἰ τις ἀρ. ϑιο ἄδιιπι ἵεται, "250. ἦϑος ἀνϑεώπῳ δαίμων. 
Ἐε Χεπορτατες, ἐυδαΐμονοι τὸν τὴν ψυχὴν ἔχοντα σπυδαίαν ἀϊ- 

Ρυὰ Δπῆοι. Τορῖς, 11,3. δίς ἱπέ, Υ1Π]|, ς,7. {ὅς Ἄρο!- 

ἀόλίως ἐυδαιμονίαν ἐδ απ ἀϊοῖτγ 801 ἘΤΩΡΈΘΌ Οἷς ἀειιο νἶχε- 

τίη» 4ιιοἀ Δερίε εἰ πο βεσετίπι, - Ἐτ' Ἀριϊείι5 ἐς θεὸ 

φοοτᾶτ, γογγεμἠ ἐυδαίμονας Αγ λΙΤΑΡΉΣΗΤ ἰοὺ ὀέα!οδ , φηόγηνε 

Ῥαοπιοη ὀοητς ε{}., ἐα εἰὶ ἀγήπαμς θΙΤεμίε γείεδης εβ. Μι- 

ἄμι5 δοιππιοάε Ἐγθὸ ΒῸς ἴσσο γπλίἔγοΣ ἱπὶεγργείδητζιγ, Ὁ 

ς ἀυτὲς Ἰδελ μοι ἢ πιαρίαθ ἴς, τ δαεητες , δυξετιπε» 

δι ἃς ξοτπταδιηι ἤιας νἱέξοτῖδε οἱ ὁτῖαπι) ἱρ ἀθθίτατα.. 

ϑίπιιε εν, φιοα ἢ ἵπ ᾿Αροϊορία, γι. ὙΠ ς, 7. ἴ.2. ἀϊοῖς σὺ 

μὲν ἴσως τὸν πατέρα ἡγῇ τὸν σεώυτᾷ βασιλείας ἐρῶντα ἤδησι 

μᾶλλον ἘΈΑΥΤΩΙ πιξεῦσοα- 

ὁ φοιτᾷ δὲ καὶ ἐπὶ ϑύρ, ἐ ἐμπ γοητεία ἴς, ἂς 4 Ἰοαυῖ- 
ΝΙαπι ἴτὰ ρᾶυο πες εἰἰαπὶ ἀἴχεγας δέοντωι γὼρ εἰυτῆς: 

ἀϑληταί. ΙΔτ΄ ἔοτες πιδγοδζοτιπι εὐπάεπι Ἐθαμεπιάγευ, 
αἴε, φιοά ἀριιά εο5 φιθαιια πο ΓΑΓΆ ἄταιια ἘΧΙ ΒΊΑ ἀε τὰ 
ἤξ ορίπιο. 
7 κεσὸν ] Ἰηϊο ΠΠσῖς, ἔξβηρα, αιιοιη γραία Ήγ77.. ὀϑυ  δᾳ 

ΡΗΙΡΟΒΥΚΑΥΝΒ ΡῈ ὑνττα 5 
ἣν 

ἤιρετε. οραῖς μᾶρεπὶ Δι Π]οίαα οπιπείμμι φίτεη Ῥ : 

οἀϊυπηοηείρτασῆσε: δἰταπΊΘ ἢ 41ὰ 
ἀβμμι γι ξποτίατη ἱπιργιάεξπτος ᾿ 

τἰ5 ἔεγαπῖ: ἢ 
Ἴπτ αυῇς, 

Ὶ :} ἱπηπηο] ἴοπι, νεῖ αάοίειι Ἢ 
ἼΟΥΙΑ ̓ Βδυιφαιλ στη πιθ ἀεῆίτι- 
Τα, Ἰοφιιπητην, τ ]1ὰ απίπηο {8 

τ ,) ἃ οἴπηῖπο Ὡς “ Ορίπαπειγὶ 
Ἐράετη ὐδῶς πιογοδῖου 

πιδάποιτεγο Ἰίκθαῖ 
1ποαπίαγου! ἐπὶ ἀλφρῦδα 

ΤῸ ἈΠηΔηϊε5 ΔΓ5 οςςιραῖ. Ὁ ῬΑ: 
επΐπῇ ἰαδογεηζ, 41 δά Ὸ ἐλ  μμῶς. τις δος ἔλ- 

Ὧπι απίου οείατη ἀς εἰμ: 
πιοάϊ τεθεὶς ἀρβηε: ΠΪ81] [λεϊαπε φἀπηνγατίοπό 
να]άς ἀϊρηιπι., ἢ 44 Πυΐτς αττῖς ργοξεόγες 
φοζράδηξ, ἄτα ἴῃ τΑΠ δι ἀυγες εἰς ργαθοδηῖ; 
1] δα τοίξιπι Ἰρῇ 5 βεπαπάμπι οἴϊογπην δ. 16- 
ΡΙΠΟς Π1ο5 ἐχ τογγὰς γοςομπάϊτίς Ἰοοὶς. 
ἴὰπα ἧς αἢτὶς. [αἴτερίος, 7 δγοπιαΐξ 
φιδεςζυπαας ἱπ ἴῃ Πογεῖβ [ΠΔΟΓΠΙΠῚ παίξιιπτα γΡοὶ 
ἑαπἰαπΊαιε ΠῚ ρταηάοπι Ηἰΐςς τοδι ς 
τἀῆζ. ἱρῇ5 γεγο Ῥγοίιπε ἢ]. δὶ επῖτι αβξοίτα 
«μιοάαπι Δα ΠΘΓΙα5. Ἀπιδηΐος ζΟΠΊπιοιῖς 115 ιος 
1ὴ ΔΕ] οι μαθεης 88 μπουΐδαις νἹεῃς, Πιςς 
{85 Πα ετὶς ἈΠΟ Γ: Ἰαιιάϊθιις το (ΟἿετ Ἔχτο : 
νεαμᾶς ΠἰΠ}} ποη βοῆς: : ἢ νεῖο ξο[ο]οτῖς ἐχ- 
ῬΕΠπηςηταπ, ἴῃ αἰ ἀ ῬΓΔοτογπΙ Παπτι «ρα 
το ἰϊοίξαγ: ποπιρε απο τῶ]ε αυα ποπ ἀπο]οὲ 
ποτίης, δος (ΔογΙΠοαιιετίης, δυγίρτις Ἰἰχα!Δαπὶ 
βεροηην: ΤΠΔΟΉΠΠ ἘΠῚ ΠῚ ΥΝ «ἤς, ταθ]επι: 
41 'π ξὸ γπουπθητὶ ροῇ απ [Ὁ ὑταῦς.] δε 
ΠΟ, ῬΕΥ «μος οἴϊεπα εἴςησ, αἱ ἴαηιις Βίατίπιὰ 

τα! ῖς 110. ΧΙΨ. εἰ ἐρίρυ. 107. μελίφρονα ἔσαν ἐρώτον, 8: 
τῆυς ἀς ταρτι Ἠείεπ. ν. 4. 

8 λίϑες} ἡμοταπι, Ὁ, Ὑ]πΊ 8]: 41Ὰ πὶ τὰ ̓ ἈΠΊΟΤΕΘ. ἐρηνε. 
Ἰΐαπάος ἀϊοαπτ εἴτε, δὶς ἴπ νεπέγε Ηἰπιπα πιπὶ ΡΕΠ]}ς 14-- 
ΠῚ» σαπάϊάο δι: τυ θεηῖε οΟ]Όγε.» 401 εὐ εἰ αογυλῪ νοσδη.. 
τ ΜΑΟΙΟῚΒ ΝΆΑΚΚΑΤΙ ἈΚΤΙΒΥΞ5, Δ ἀμήν ̓ 
ταῦ. ΡΙιη, Ἡ, Ν. ΩΣ . ΤαϊΐᾺ πε τὼ τῆς γῆς οἰποῤῥητα ΟἿΣ 
φιΐριις, Ἰαρίάες. ̓βμλἠ ενβθδι Ρετὶ πιὸχ αἷς ῬῃΠοἤτατις, 
9. ἐκ. σελήν; τε πρὶ ἀφέρῶν Ἴ νπᾶάς Ἰαρίἀδς Ἢ πάδεγε ἐγθς 

ἀμ]15. ἕλοις οδισυίθ θαι, αυΐ Ἰαρί ἀϊδιις ρ!υ Πδθητος ῃ- 
δι ρευϊιδάςρδης, συΐιβ Ρ] μας ἘΧΕΠΊΡ]4 πιρΐτα ἀραιὰ ΙὰΣ 
Ἰμπι ΟΡ ξηπδητεπι, Ἱπ|ὸ ὃς ποία ἀς ἐφρέάρ εχ [ο]ε ἀεῖας 
Ρίο » Ἀπαχάροτα Ῥιδεάίςεήτε, ἔλθυ]α. νἱά. 44118.1: δ, τ. 

1Ιο μὴ γὰρ τὸ ὃ. ϑυμ.} ἀξ {υῆτι ὅς «ἀοίεπαϊς ἴπ ἢ: 
1αΐπιοαὶ ππᾶρ τὶς ἴοτίς, 88 ἀπιογοβ᾽ τοποϊϑηάος, νἱοτξ 
Ροήϊαπε Ὑμοορτίτιις ὅς Ὑ γι ἐπ᾿ ῬΗαγπιας ουετία : Ες 
1ῆε ν. ὅς, ᾿ 

εγδεραίνε πδοῖο ρέηβπες ξ᾽ γρα[ξκία ἤἄδηο: 
᾿" τῆξων] πιᾶῖο ἤδης νοςεπὶ ἐς ᾿ἰδατὶοπίδθις βςςερετδ 

ἵπτεγρρ, Ρτίοτεβ, 414 γεβ ἢγ) ἀἴσατ ὙΊΓΡΊΙ 5 1. ς, ν. 80... 
--- ὀμεῦ ΡῈ φεγα ἰἰφηθίε. 

ὕπο εοιδεπήμμε, ἐπὶ ἐγ ποίῆνο Παρῥηὴρἄγογο, 
ΝΝΕΠΙΡΕ εχ σογα ἀπηδτὶ ἡπιαρίπεπὶ βηρεθαηῖ, ἰνῶν 
Το] εθδησ, νι ΔΟΨΡΕΙΜΜΟΝΣ τὴ ἡρενν ἤριτσεγεᾷ εἶ 
ἀρηθγ ἰἰφαοίξεγεις 

᾿ 1τη:- 



ΟΊ Ο 2.5 4πς  ΟΥΓΟΝΤΙ 
Ἴ παϊταςυα παν ἢ ἴπ Ἰἰττογας ̓ φυϊδυιίαπι ΠῚ 

Ἷ τε, φαΐ ς Ἴττο πα ΠΠ]λπ τἰίογς. ΜΙΠὶ ααΐ- 
ἧς το θης ἱῆς, ᾿ Ὧς αιυίάοπὶ ΠΠ "" 
δάοῖς ἴα ἐοπτίδιις σαπι ΤΑΙ σις ες, » ΠΟ νοΙροτ Ιὰ- 

ἘΠ ἃ ἐὐθνει Μ᾿ ΟΓΔΕΙΟΙΣΐς, ἀιϊ- ΝΥ ΠῚ 

ἘΠῚ ΔΕ ΓΘ ΠῚ Ῥαπηαὶ Ἀρδ!αὴ ἱι5 ἴτὰ 
᾿ τὴν εἴτει Ργοδαγοῦ, πιρῖτα ας αἰς στοῦ, ΓΕΙκτΑ.. 

τηογι ἤϊεπὶ ἀἀποηἷς ποηπεπιο, αΐσις ὁτεΐξηυς 
{Πα ἢ Ἰρπιποαμῖτ: νἱποι]ς τῆϊς Πδετατ το θεῖ 

᾿ Ἱπιροταῖογ, ΔεΙίαπο αἰῖζοτς, ζαγοογοπισας Πδο- 
δὰ τἰογεπιίς Ῥεγιαίτς, βηοίει ααοδά τοΠΊρι5 

᾿ἀείεδηΠοηϊς δάιιοηίαι,. ἰςξσπάες διιτοπι ςαι- 
᾿ Δπὶ αυπία ἔοττο ἀδηὶ ; Οἰΐεὶ ̓ἰδίτατ, τὸς 

Τροπάφβαε. ἢ Ἔ μος Ἰοζο πὶς τὴ 
ΦΕΡΕ ΕΝ Θάθογο., Οοηίρε-. ' 
ὅξιπι αἱ τοπὶ ΘΕ ΠῚ ΠΣ, ΓΝ ἰδοτα, εὐποάϊα 
Θγδηζ Οπηπο5. ἃ προ δτΐ ἫΝ νι αὶ Π1}}} 

τε ταῖς Προγαπεῖδιις γοπἰτιογόζαγι. Ὁ οπΐπι ΗΠ 
᾿Ραγεπεδἀοῇ ἄς! ἢ τ ζΟΠΙΪτΟΓ ςο5 αἴσιος 
τηδηζιοῖς ἀπο Ἰοπεῖς, ἀιῖῖ πᾶς {Ὁ] ἴῃ ἤογς 

᾿ φοιαιίς. φοπεϊρογίηε ς Ἐχροπδηξῖο: εο ἃ ΠῚ 1π.. 
᾿ “Ἂρ εαπι ἔεγεθαπτιγ, ἰάσις ἀροτές ργοάς- 

Τρίξ νεῖο αἰϊαιοά ̓εππρεγεῖς, ΓΟΠΠΠ πὶ 
᾿ἄλτεπου ἀεῃι ἐν, 

ΝΤΎΤΩ ὑνετς  Σ Σ ΩΣ 

κοὐ Γ ᾿ »Α ὰ σ ΝΜ ΡΌ Ὴ 

Ο1ρ. ΧΙ. ἀν ΔΘ ΠῚ ἀἰς Ῥαπείάς δἀιοςαῖο, ταϊηὶ 
αυϊάοπη, ἀἰχίε, ἀϊς : Ργδοβίταιτα ἀδίοπῆο εἰς ἔὰ- 
αἰεπάα: τὰ νΕΓῸ ἴτῸ νἱ 41 Ῥιζοοῖος ἀσάαςοη- 
Ἐδπὶ,, Ροάϊδις ΘΠΪπΠῚ ἱγα Ρῃ εἤαι: ἁἴηεις νὈὶ 
Ῥεπποιγίιπν (Ὡ τε: ἀογίδ, δα πηαίοῖα σοπιοτο, 
ΝΣ Οαϊγρίις ἃ ἱπῇ ΕΝ 1Π|Ὸ᾿ επὶπὶ Δρραγοῖο 
πιο νι ἀεθι5. ΨΙμοπίοπιπα, γ ἀἴοθας Γλατηΐς, ας 
'ἀιοπιοάοῦ, Τῆς τίάξης Αρι ΟἸ!οηίας, νἰμποη- 

Ὶ ἴεπη . ἱπααϊξ,, πηθὰ ΟρΙπίοηδ. γοαἀ ὨΠΠΠ1Π δι1- 
τοπιίαδι, ΠΙΕΊρίταν, οἰ ουϊαιχπ[φυίάεπη, ἢ τὰ- 
τποη ΔὈΠΠΠῸ αἷς, πος ἀοίρογδηζοηι ̓ ψιαί αὐζαπι 

Ἄν γ ᾿Αρόϊϊοηῖο εἴϊξεε, πες ππμ]ειῖηη οτίαπη ἐμοὶ 
, ἐν τῆν, τ » 4οά οχίδμπι ἤε αἰϊαζαγιις., ΤΕ 

ΠῚ 
ΦΔΉΣΝ μὰ » εφάνϑα πὰ εχ ςοηϊεόξαγα γείοτρῇ,, 

πη. νυϊσατῖς εἴν ὠποπεφάνϑω : ἀιιᾶπι ςοττιρτείαπι ἱπάς πᾶ- 
τπἹ ρίτο , 404 ἱπΗπϊείτιι5 οὐπι νἸ εἰ πιῖ5 νοι δ᾽5. Βυΐις. ρε- 
τὶοαϊ οοηϊαπΒθηάιι5 εἴϊε ποτὶ δηϊπιβἀπιογίσγεγιγ, ἢος πιο- 

; ἴ80: ἐμοὶ δὲ ὠποχρῶσα ἐκτροπὴ τῷ λόγῳ ἐποπεφάνϑωι ἅς. 
Ἦ τ Νεπρε αὶ οχ ἱπίξίταςο ἀξ πιβρίᾳ ποι ἀρᾶτν [δὰ ὡἰς ἐν πάς- 

) ᾿ όδῳ ὃς Ροτ ἀϊργοθιοπεπι, πὸπ οριῖς ἢδὶ εξ σεηίες, νᾶ- 
᾿ΟΣΙΑ5 ΠΙΑΡΌΓΙΠῚ Αγγες ἃς {Ὡρεγβηείοντες οχριοάςγε : Πιβίςοτε 

εηΐδι Βυιΐς ἀΐρ το Ποηἷ, ἱπιιεποβ σοπεσα! δ ὰς αι! δαζάαπι γ.- 
β  Θαπιεητίς ἃ μὴ, ἮΝ ςοπηπιογοῖο θάμ ον, Ν 

ἼΟΑΡ, ΧΙ, κα ἐνδειξαμένε 1 τείριοἶτ ὦ ἔνδειξιν» 48, νὲ 
Τλαπιίαϊ νἱξιηι, ἀϊυίπιπι [ς εἴα ρίαπε ἀεπιοπῆταδαι ρεάς 
Ὑἱπου 5 ἐχεπιρῖο ᾧ, ο.38. 
2 ἀπὸ γλώτῇης ] Πεπρα ῥεῖ {Ππιογὰϑ 4185 τα ]18᾽ τ μμὰ 

ΔΉ, 
ἐλέυϑ. λρμωιῆϊγίας ποῖαι ἔργα δά ςᾶρ, 22. - 

, τὰ ἐφ᾽ ἡλ. ὧν ἑρμην. πεπιρε ποπ ἴδητιπι (ΑἸ υτατίδιι5 

ΜΕ} αι Ν Ἐ Ν ι 8. Τ ΤΥΑΝΕΝΒΙ τὸ 
καὶ ἀνωγεγρώφωταί τισιν, οἱ ἐγέλασαν πλα- 

ΝΣ ν᾿ Ἤ κε . ἴ ᾿ 

τὺ ἐς τήν τέχνην" ἐμοὶ δ᾽ ἀποπεφάγϑαι" 

μηδ ἐκείνοις ὁμιλεῖν τὲς νέες » ἵνω μηδὲ πὐθάζεν 

τὰ τοιωῦτω ἐϑίζογενν ὠποχρῶσω ἤ ἐκτροπὴ τὸ 

λόγε. τί χρᾷ ἂν πλείω κωϊεαπΊοίμην δ δ πρός 

γμάτος, ὃ καὶ φύσα διωξέξληται.» καὶ νόμῳ; 

διμ ἤν: 

Ἐνλξνώι δὲ τῷ Ἀπολλωνίᾳ τῷ Δώμιδι ἐ- 

αὐτὸν, καὶ πλείω διωλεχϑέντος, ἐπέςη τὶς περὶ 

μεσημθρίαν. σημωΐνων ὠπὸ γλώτῆης " τοσαῦτω" 
᾽ ς 3 -“Ἢ 

εἰφίησί σε ὁ βασιλεὺς, Απολλώνιε» τότων τῶν δε- 
“ κ“ φ ͵ δὲ » .9. 

σμῶν; Αἰλιωνῷ ξυμξελεύσαντος: τὸ δὲ ἐλεύθερον 
Ὁ ὦ γ ἈΝ ᾽ 

δεσμωτήρωνὶ ξυγχωμ οἰκεῖν » ἐφ΄ ἀν φήπολοχία, 

ἐξ ἐς ἡμέρων δὲ σωὼξ ὠπολογήσῃ αέμαΐθι τίς ὃν» 

ἔφη, ὃ δηκεκροιάᾳρι ἵμε ἐνθένδε; ἐγὼ, εἶπε, καὶ 

ἔπξ. καὶ ἰδόντες εἰυτὸν οἱ ἐν τῷ ἐλευϑέρῳ δὲ- 

σμωτηρίῳ » περιέδαλον πιάνφερ, ες ἐδ᾽ οἰηϑεῖσιν 

εἰυτοὶς ἐπανήκοντο ὃν γὰρ δὴ πόϑον ἴσχεσι 

τ γθετήσεις καϑθες: σὠβένε 

σφίσιν ἠδείας τε καὶ ξυμμέτρες, ἢ ἢ τοὶ ἐφ᾽ ἡλι- 

κίας ἄυ ἐρρμηνέυοντος 4, τὸν ἀυτὸν κοῤκεῖνοι τῷ 

Χ ἫΝ ΚΑΤᾺ 
πῶτρος πωίθὲς » 

Ω ε “᾿ “ Απολλωνίᾳ εἶχον, καὶ ὡμολόγεν ταῦτω. δὲ ἐκ 
3 “ δι .Δ ͵ὕ 

ἐπαύετο οἰεί τι ξυμζελέυων. 

ὌΨΑ, ἊΨ 

) ) ΚΚ..... δὲ τῆς ὑξερωαίας τὸν Δεμιν , ἐμὰ 
ν ᾿ “ ᾿ ᾿ 
μὲν; ἔφη: τὸ τῆς ἀπολογίας ἐς Τὴν προειρημέ- 

γην ἡμέρων ἔξωι. σὺ δὲ τὴν ἐπὶ Δικφιερχείως 

βάδιζε, λῶον γερ πεζῇ ἰέναι. κεν προσείπῃης Δη- 

μήτριον, φρέζε περὶ τὴν ϑάλωτ]αν, ἐν ἣ ἐςιν ἡ 
καλυψς νῆσος', ἐπιζφξαγέντω " γὼ ἐκεῖ ὄψει, 
ζῶντα ἔφη. ὃ Δώμις, 

; Δ᾽ « ν ΝΑ 5 » Φ 
Απσολλώνιος» ὡς μὲν ἐγὼ ὀίμα!», ζῶντα; εἶπεν, 

ε Ἂ " ᾿ 

ὡς δὲ σὺ οἴει, ἀγαξεξιωκότα". 

ΕΙΟ ΤᾺΡ , 
ἢ τί; γελάσας δὲ ὁ 

ὁ μὲν δὴ ἐπελ- 
“ ᾿ ,ὔ φῖιὸι ἡ, 

εῖν φησιν ἄκων, καὶ μήτ᾽ ἀπογιγνώσκων. τὸς 

ἰπολεμένε, 9 μήτ᾽ ἔυελπις ὡς ἐκ ̓αἰπολεῖται. 
Ν κὸ καὶ »ϑρ οι ὅθ 

πιοπίτῖς ἀπῖοα εο5 ἱπήγυχῖς Αρο! οτῖις νἱ, τ, χῷ,. τ 
ταπι ὃς αυδ8 ἰυϊεηΐ Πδὶ ἀρμὰ Ιπάο5 νἱῶ ἀθιάίταις οἴτεας 

τεχροίωϊτ, νἱά. [᾿ ς, 27. 

ΟΑΡ, ΧΙ ΡΟ τ Καλνυψῦς νῆσος  ν'ἀς ποϊαϊὰ ἴ, ον ὃ. 
2 ἐπιφανέντα  εαάεπι νόσε ἵπξ, ντίτιιτ ἴπ εοάεπι πὲ- 

Βοτῖσ Π0. ὙΠ]. ςἀρ. το, νἱδεπιτηῦς πὴ} ορετα ἀαἴὰ γὸ- 
ς6 ντί, 40 ἐε Πεογυπὶ ἐπιδημίας ὃς ἀρρατιεοαΐδυς νης 
τὰς, νὰ νδίφις κρείτ)ονος φύσεως ἴῃ ΔΡΟΙΙΟηΐο ἰπςσυϊςες ο- 
Ρίπίοπεπι. Νοῖὰ ϑεοφώνεια ἀρὰ ΟτγλςςῸ5, ἐν ον ξοίξα δ ἐν 
πρραγεμδέδε. 

3 ἐἷς δὲ σὺ οἵη ἀναξεδ, 1 ποπῖρε πουογαῖ Αρο!ϊοπίας [ἰὰ 
ἀς (δἰυτε ἴα ἀείρογατο Πάπιάεισι, νς [πὶ σοπ οἰ ΠΊδτιιτη » 
ἀε εὰ εἴϊε οχιΠίτηος, Ἰρῇ ςοτῖο πιοτίειη Πιδοιηάαιη ἀτδίτγα- 
ταις. Υἱα, Γ΄ ς, 2:. (δ ἔπ, ὅς ς. γ3. Ηΐης αἷς). Ὧι ἀ πὶ ἴδ αι» 
ἄξαι, τιιπι ἀρρατγίτυγι 1), ρτὸ γεμίῤδημο εἴς ἢ. Βίτατιπι, οοῖ- 
το αυΐρρε ρεγίιαῇιπι,, πιογῖοπι [Ὁ ουΐτατο πο ΒδΩΙΠΙ ὡ» 
ςοηῇ, 18, Υ 11], ς. τ. τῶν Ψ 

Ν 

καί 



ΝΥ 

μο΄ β ἐλα ἰσόκ αν: 5 πε υϑαννι, 
ἰς Ῥαΐοοϊος ἃ καὶ ἐτρταῖος μὲν ΕἾ λϑεν"ἐλικαιαρ ἡείαν, ἐ- 

ΚΕ δὲ κεὼ ἀδι, τῦ χε ὥνος ὭΣ περὶ τὸς ἧς 

Ῥέρως ἐκείνας ἐ ἐγένετο: ἐν δῇ πνῆυμα ὕπομιδρον, κώ- 

μ.Κ τῆς ϑαλάσσης . τὸς μὲν κατέδυσε 

τῶν ν᾽ Γ. αὶ ἐκεῖ ε ἔπλεον,᾿ τεὶς δὲ; ἐς Σικελίαν 

τὲ καὶ τὸν πορθμὸν ὠπεώσωτο: καὶ ξυνεῖνωι 

τότε, ὑπὲρ ὅτῳ. ἐκέλευσεν ἀυτὸν πεζῇ. κομίζε- 

δα αῆν ΑΝ ἐδολέλμοι 
ως ΑΝ 

ν ἐπὶ τέτοις ἐναγράφει Δάμις ̓ ἐξ ὦ ὧν Α- 

πολλωνίῳ “Φησὶν. ὠκηκοένοε » τος λημάςλῳ τε 

»οὶ πρὸς εἷυτὸν εἰπτόντος. μειροίκιον μὲν ὁδὶ ἐκ. 

Μεσσήνης τῆς ὁ ἐν Αὐκόιδίᾳι δώ ὧν κα ὥρῳ» ὧς 

Φρεὲδ ὯΝ νὐβό ὑτηνλρώμην. ἐρῆν δ᾽ εἰυτξ σοῖς, 

᾿ λὲς μὴν νἰλξείνανον δὲ παρὼ πάντας" πώς 

ἕτως. «ἐρῶν» ὡς μῆϑε τὸ δἰντερῶν ἐκείνῳ μὰ 

ὠλλ᾽ ἐσωρρένα τὸ μεράκων 

ἑώυτϑ ιὥρωαι εἰ ἰ μὲν δὴ χρυσῶ 

χρημάτων. ἢ λίϑων, ἢ τ ἐνῇ τοιώτων δελε- 

ὡσμάτωνῃ οἷς ὑπάγενται τὰ ἡ παιδιρκοἱ ἔνιοι, ἐκ 

» καὶ ἐφμδινο τῆς 

δ ον φρόνησεν ἘΣ 

ἐπαινῶ μὲν, χρὴ γορ ὅτω υγποιββ αι σθρς τὸν 

᾿ἄνδα. ὁ δὲ μειζόνων, ἐἰξιωϑεὶς ἂν; ἢ ὁμξ πάν- 

τες. ὃς ὀφϑωλμοὶ βασιλέων ἠσπάσαντο, εἰς 
ς χε Ἶ“ “" » Ὁ) 

ἠξία ἑωυτὸν ὧν ἤξιὅτο. ἐδέθη τοίνυν, τετὶ γερ 
᾽ κι Ὁ . ΑἹ " ἐν 

τῷ ἐβοισῃ ἔδοξε ̓  καὶ π ῥοσελίτων τῷ Απολλῶ- 
π ͵ " ͵ » ) ᾿ ὶ ὙΩ Ἀ 

γίω, βαλομεένω μὲν τι λέγειν ἐωκέι, ἰδῶ δὲ ξύμ.- 
Ω μ 4 ᾿ "5. ΠΝ ἧς 

ἔωλον σιωπῆς ἔχὼν πω ἐθάῤῥει. ξυγιεὶς, δν ὁ 
͵ Ν Ν δ. « 7 “ ἐδι ᾿ν 

᾿Απολλώνιος, σὺ μὲν 5ὸ ἡλικίων πῶ τξ ὦ ἐκέιν 
»" δ» [4 Ψ ε μας: ᾿. 

ἄγων - κωθεῖρξωι» εη. κωϑάπερ ἡμεῖς οἱ 
΄ς δ λχυθονδυν Ξ: ἌΣ κ᾿ 

δεινοί". καὶ ὠποιονδμοΐ γε» εἰπε: τὸ γάρ, σω- 

θέον ϑανάτα τιμῶνται οἱ ἐδ ἡμῶν νόμοι. 

καὶ οἱ ἐπὶ Θησέως » εἶπε» τὸν γὰρ ἐτον ἐν 

ἐπὶ σωφροσύνῃ ἀπώλλυ ὁ ἐπε, ἀυτὸς δ, δἷυ-. 

τὸς κομὲ» εἶπεν» δ ἐυτὰ ὠπολώλεκεν. ἔντώ με 

γερ Αρκαίδα ἐ ἐκ. Μεσσήνης» τὸ Ἑλλήνων ἐπαί-. 

ρ: ὥλλ᾽ αὔδα ἔσειλε μωϑησόμενον ἤϑη 

ἢ οὐ ἡ τὸς ΠῚ] 

4. ἐλϑᾶν  ἢς πίε (ΕΠῚ 
Ῥι5, 48 Π| ἐπελϑεῖ Εἶν 5 ἀποά, ̓ 

πιλτϑ. Ἰεθεθαι μὲν ἐλθεῖν» εὐ αν 

ΟΑΡ, ΧΊΜΠΠ τ ἐκ Μεσοήν. τι ὦ ἜΤ “Με[ρηϊὲ Ρο- 
Ῥυϊας, ὅς τερῖο Με όπῖα, ὃς ντθ5. ἃς ἤμιι5 ΛΖε[βρίμ, ἴῃ Ῥεῖο- 
Ροππηεῇ οχιγοπΊ15.). ψεὶ εχ ρα μαι ἐν γα ἢ νὰ τεὶ!- 
4πὸς ταοραπὶ διζοτοβ., ποῖππια, Ἕιγ Ατοδάϊδε τάπιεπ 
ΔΜείεμέαηα Πὶς δτετῖδιιας πείοῖο. Ἐφαϊάεπι νἱοῖπα δᾶ Ατ- 
ΜΕ , ἀἰβιπόγα τάπιοπ δ δα γέρο εἴ, ἐϑοβοηθδις Ατοα- 
ἀἴδε πιπέϊα ἴῃ 6}}15. σοηττα ϑραγίαπος,, ΠΙΠΟΙΆΠῚ γε γὼ ἱπ 

᾿Αὐοδάϊας ρᾶττς ηιιοὰ {ςἰαη), σαπῇτα. ὦ ΠΝ 
2 ἀφικίσϑαι } εἀϊτι Δα ἀεδεπτι τῷ ἀποὰ δεβειαιιβνηραιαν. 

πίε ὅς Μοτεῖθας ἴη [πἴ5» ὅς τὸς ἴπ ποῆτις ΟΡ ογιδπτι5. 
3 δκιπωνω μὸν χεὴ γὰρ ἕτω ἡ ἢς ἰεριο ᾿ 1π ἐχοπΊρ]ΑτΊ- 

Β5 [15 Ραϊπιὶ πυῖὰ5 ορογὶς νιάξητιγ Ἰητεζρτοῖςβ, ηαΐ γος 

᾽ 

ἢ ΚΝ τῶν δὴ 

᾿Οξτεγιηι ΕΝ τὰν ΕΠ ΕΠ 

ἈΞ [υῖει5 (5 85 τοῦ ' 

τα 5 5 Ρατοοδας. Ἔξ ἢ αι 
σμηΐΑ5. τοπτοπηρῇ Ἴδε. 5 
δἴσις 4115 ρει ]ςοοῦγας, 
οὗποχίϊ ΠΟ ἢ ἴσπε ποπη ἣν ἩΕΝ ἡ Π|α- 
Ῥῃοροτο ορὸ ἰαυιάαγε α ἴτὰ ἘΠῊΝ 

Τ᾽ - ΓῚ ἘΜ  ψήν γδ) ἢ γὲν; 

τὰ, τὰ δηΐπ νῖτοὺ 

ἀρ ονῶι, Ρῖο- 

ἃ νε]ῖς νἱ ἀοθαζαν, ταδὲ γνεηϊθης. ἐκ 

ΠΟΠ ἁαάο- Ραάογε τασπθη 
Ὀαΐ. Οἱοάς Ἕ 
τὰπς ρίξαν. 

ὁπθᾶπι 456Π5, οἄγοογα ἀε- 
105, μι ἴαπηιις οππιπι ςομι- 

πάππε 

: ἤλειπι Ἷ 
ΓῚ εἰεὶ. δεῖᾶῖε : νἴβεθαῃ τορος, 

πον πο τὶ τεῦς Ὑ 
οτίο πγαϊέζαις. Ιρίς 

δ 7,670: ἘΡ Ὁ Ερηλῦρα ΤΑρΆΥ: ὅτε; Ἰημμξ 
; Ἔρυτος εἰο, [δ χποά ἴπ σοάϊοίθις Πι- 
Ὃ πο μα Δ[18 5. Ἀβίπιοοίπιις, νΒὶ 4 ἰε- 

» Αθῖς, 14 ἴπ πιαγρίπθ δηποϊταγε. 
Ἑϊμ5. ἡἀβοιε νε Ἰρ[2 οὐΐαπι ἔπη ἴπ σοά, τθίπ. ἴπ απο 
Ἰορεῦδαταν ἐ ἐπωνῶ. ϑεηᾷι, τοἴατις, εἴ, 4] Ῥειταγ ΠῚ ἽΠΠι15 
ἴπ «ἀἸης, 1 ἴῃ φυΐθεις Ἰερεδαταν ἢ ἐπαίνωμ μὲν» χεὴ γὰρ ὅπω, 

4 τῷ ἐρασῆ ἔδοξε 1 Ὁ οπιϊτἴᾶπο πεπιρε : ἡπρα κατ᾽ ὠξω- 
νίαν ἀϊεῖτ: 4υἱ4 ἐπίπι δ πγάϊι5, ΠΠ1ᾺΠῚ ἈΠΊΔΏΓΕΠῚ ΠΉΩΩ, ᾿ 
ΘΧΙΟΤΉΠΘΓΘ ἈΠΊΟΓΕΠΙ γ6]]16 ὃ 
ὦ οἱ δενοί 1. (δίπε, ἐἰδικεῖν αυοά Ρυδθροῇη ἴς πεπιρε τῷ 

ἐν ἡλικίαν πὰ τῷ ἀδικεῖν ὥγοντι » δΔάδοχιε αὶ δεινῷ ὐδικεῖν, 
Ἅρροΐιπτης ὁ οἱ : δεινοὶ ὠδικεῖν. Νοειιπια Δυταπι εἰ ' 
νὸς πρώτγειν τῶτο ζο. . 

6 ἀντὸς] ἔς Μ88. Βοσηϊε πιο τ5 Ἔκ ἀντῷ 4 
ἴῃ, εὐϊτί5,) 14 αιοα ρᾶῖος οχ (δαιιοητίθι5, ' 

ΙΕ 

πε, ᾧ 



“ἶν 
΄ 

πε 

ΠΙΟΒ. 410 

᾿ ΄ 

» ὰὼ ᾿ Φ' 
“νυ 

. 

ἄς ΠΠ ο 42. ἊΣ ὃ 1, 1Ὸ Ν ἵ Ι 

πε, [Ἐοπιαπα 7 νε ἴατα ̓ ἀπνοεμς 
«αὐ μὰς νεηἰδητοδι ἱπηργοῦο ΓΝ εἴά 
(ρεχίε Ὁςη]δ, ̓  ΑρΟ]Ιοπίμς ἱ Ἰρίεαγ γι “ἅΠαΠ ποα 
τητοΠρογος αἰδα, ΠΝ ΤῊ ᾿πΠπ|τ, Ὁ ἀδοϊείξοῃο; ᾽ 
τππὶ ΡΊΔΗ ΠΗ ΠῚ τὸ σΓΕα ἥΤἸὠπρέταϊου ἢ ὙπΙστσαπε- 
885. χαΐ ἢς οοιῖς, νὰ νίάοο. Αἡ. ὁδιουίο 8» 
τὸ εἴ ςϑηϊξιῦ ς ἐὶ παίπηι ἀρίο. φοΠοϊπηᾶτυπι 
διαῖσοαξ βθἠηβδός Ἐϊέγπας ἴῃ αἰὐίδιις πιαχί- 
πιὰ ἀγε Εμπ οἰΔοτάτιπ). ΑὮ σοπῆαπη αἰξουῖιις 
Ῥατας φοἹοτϑ ες αιὰπὶ Πὺ ποπηρο εἶδ Πὰς νὲ 
Ῥαέο, πιγεῦόα ὅς οπίάθη5, [π|ο ὲ οἐ ἐ ρτο- 
Ῥφοίείοπε βουπταδιιπι, γε τσοηο ρατίτογ ας Ιο- 
ιςηάο ἰερογεπι τιιρᾶτιγ, Ῥγϑοίοθα ΠΌΛΙΣ 
εγοί εἰξ ἀἴχια πΟΌ 15, Αἢ ἰρίτιν ἱπηρεγᾶ- ὁ 
λον αἰϊτος [βίο ρατεῖδι 
ἵτὴ Ῥυζαξ, ᾳυοά ἱπιργοθὶς ς ΟοΠ5 Ὁ ἐοτε εξ. ̓δν 
αἰ πζρεέξαπι, δες ἐμ Ρία πηρὶ ἩΓ {πε τοίροπε. 
αἴε,1 ἔιογς θχπῖο: πιεῖ. [π Ἢ ὡς ἄρτι! Ἁπιογο,., 
Ἰλμάϊΐδυς αἰ ϊπιᾶ δ βατοϊξ, τὰ ρυιαϊοϊεϊας πιραδ 
ΜΙΠῚ ραγαξ,. Ρέππάς ἄτας 11, αὶ ἩΠΟ] γος 
διῆαηί, Ὧε , 1 ΘΟ ΑΡΟΙοηἰμ5, 18 

Ϊ Ῥαίάγοι ὃ δὲ ἀη. τυγρί τ 1- 
ὃ ταις αἰϊαθ ΠυΠαΓ 

ΠγΠΠῸ : ἀιοηϊΑ ΠῚ ὃ- 
ὃς πιοάοίτδ Ἰοὰ 1 ἀἢ]: 

πρὶ ἐθαῖ, ΙΒΕΟΓΓΟρΔΙΙΕ ἀπτο πὴ οιπὶ πος 
τποίο: ήτης ἴῃ Ατοδάϊα {ἰδὲ (ταὶ ἢ ϑιιηῖ 
ξέττο, τοίροπαϊε, ιιατη ρ[υνέπη!., ΠΙΙ5 ἰρίπιὶ 
ἰεϊπήσία οἵϊε τὸ φοπίδο ἢ Αροϊ]οπίμς αἰοῦδας, 
Ὀυοηηϊέρος,, Ἰὴαε Π]ς, ἐθηίδης : ποπὶρο οο- 
ἔμ ἀοπλίπες ἔπτη. Τοπλίπἰβ νογο, Ρογροθαΐ 
ἈΡοΙ]οπίμδ, [Θγιιοίης: ΡΆΓοΓΟ [5 εἶ; αὐ ἀοίτο- 
ἔαγο {κεῖ ΒΘ αυίμιη ἴη γι, ]ιας Ρίάσοηι 
1: 1Π|5, αὶ Βιδὶι 1 (ΟΓΡΙΙΒ ΘΟΓΙΙΠῚ ἀΟΠΪΠ ΠῚ ΠΟπ- 
ΡΘΕ). Πἰρα ἀτιτοπη, αὰ ιιΆ 16 ΠῚ δά ρογο διπιγο- 
(ροπῇοποιῆ ραγοῖ (δηίίφης, Ὑγιδηπουιπη αμιὶ- 
ὅσην, 1π4αϊς, “ιδτι ἱποχριβηα  ἰὶς [τ, αυιλπν 
νἱοϊεπία ροτοπεία, ποι, Ἰάθο ςηὶπι ἰπ ἐγ 

γποάϊ ̓ φιιλο[ίοῃος Ρ 
τυδοίξεγα. Αγαάςπι ̓  

ας, ΉΝΙΝ ὀχεγσογο οὐρίπητ., 
ΜΙ διιζοπι ορὸ [ππ|᾿ ἀοπηίηιις" ἀβοθν ὰ 

ἐμῷ 

Ἰυμάσιιο. ἱπιεπηεγαταπι (ογιαδονυς Οὐιοπι 
τϑὶ Ἀπ υλὴΝ εἴ ἐλ ν ἱἐπείθιο Εἰαάϊο μα 

ἰδὲ 

7 ̓χακῶς ἴω}. ςἀάοπὶ ρβταῦο 9 διιμοῆεαα ; ταηϊοτγῖς ἴῃ τῶ ̓ 
ηἴδιις ἀεὶ κακῶς ἰδὼν τὴν ̓γυναῖκω.. ΟΝεσας 80 
ΙὩ᾿ Εν ιοὰ ἔργα. 110. ὙἹ,3. Ἰερίτας ἀε τίμιο ο- 
6» 4 Οἰγταπι ςΟσποπΊϊπαι ΑρΡΟΙ]οηΐμ5 διὰ τὰς ἐδ 
λῶν οἷς τὴν μητρυιὰν ΕἸΔΕΝ. ὡΐ 

8. τἐτρωγώνωξ ἔχοντα ἄς Ῥαϊαπιοάὶ ΡμΙοῆτ: {1 
ἷς ἢ τ ἵνα τετρώγωνόν, τέ ὅσω Κρ, εὖ 

δεοκῦμο τετράγωνον ἰδίαν τῆς ἑνός. ἥ 

᾿καϑώπερ τῶν Ἑρμῶν] ἢς Ῥμιοβγατις ΡιοτεΠὶ ἰλ0 τ ἀτ 
γῶνον ἀτεῖς. οἷον ὠγώλμώτος. Ὁ οὶ - 

1ὸ ἡλιῶσω 7 τιῇ οοΐοτίς ἴροοιεθ', ας νάτας τοορη- 
ει Θεἰϊτυς Νούϊ. Αεῖς. ΤΙΣ 26.᾿ ϑϊς ξανϑὴν κόμην χϑὶ 5 πύροῦ 

σὴν κὐρἡλιῶσων. ἀϊβίπρινε " ῬΒΙΙστ. Ἰοοπ. Ργοοεπι. ̓ Ομρϊαοὶ 
ἴπ [Δπι ] οὶ γῖτα Επιπαρίτις κόμας μελαντίρας κὸὰ ἡλιώσας᾽ 
τις, ἘΠῚ 1 ἰτάσιιο σοἷον 116 οχ αἴτο ἃς τιιξο πηβυσ. 4.8. 
Ἰεπλ Ουἱάϊάς ἀείοτδιε Ἀπιου. 1. εἰ. 14. ὙΤαϊοπηάιθ. μρλκιν 
Ζειρη: ἀϊςῖς εξ Ῥοτραντῖο δὰ Ἡογατῖὶ Οαγηι, Π6. 1, οὐ Ἰ4. 
Οὐἰογεγ)2 γι τ δμῦ7} ἐγ εγήρέότς ῥοάς ἡμοηηε, αἰδυλρἐν, 4μὶ γρηϑς 
ἀϊως οβ ἐαῖερ βαμηρα 5 πίργμῖη, Ῥίατα Τπηΐμ5. ἐς Ριδναΐ, 
νεῖν ἴθι ΠῚ ς, 9. Ρ. 224ι 

΄ 

Ὃς ἘδοιπῚ Εἰς σοπηράγατος 

0 νεγοῦ αἰεραὶ ΑρθηδηΝ 
[Ἢ ἐἤαδαπάυς αἀ ταλπιρϊοηευαϊποην, ἀπο ατὺ Οεῖ- 

- Ταῖς ἡ 

᾿ ὑγασίοσι πὶ Ὁ[οἰταπιία ἐχοίαϊς ρταεροῆτιο ἐπί, 
Ξε ἐπὶ πότοις ΓΙ ΩΣ 7)γαείεέγεα,, 

ΥΑΝΕΝΒΙ 
καν νι καί με: ἘΠ ρὸν ἡ ρὸν ὃ βασιλεὺς 

μὲ ἄδον. ῃ δ᾽, , ὥσπερ Ε  ξιδὰς ὃ δ᾽ λέγει, εἰπέ 
5. ρον μειράκιον, μ μὴν λωυκὸν ἘΚΤΡΝ σε ὁ χὴν 

ρὸν οἱ μελᾶνό ̓ 

5κ 

ὑλιμόν,. ὡς ὃ ὁρῶ, ὄντα. ἢ σρέ- 

δλὸτ τὴν, ἐδ, 'καΐ ταιτετραγώνωρ ΠΩ ̓ καξ'- 
ἀπδιλ ν ΕἾ Ν᾿ 

γεγυ ἐμνασμένοι, δ; Ἢ τῆν κόμην 

; ἐσὶ δ᾽ ἫΝ ἡλιῶσῳ " τὲ 

Ἴγεσὰ ΧΕ ' καὶ μὴν καὶ τὸ ξἰμό ὅτω 

ξύμμετῷν, ὧν καὶ. σιωπῇ πῆῖπὰν » καὶ λέχῳ. 

μι: τέ ΩὐτΩΣΝ ὁ ἐλευθέρα, ̓ καὶ Φρονῶτα" ̓ς τί 

ἀπὲρ τῶν. ἼΩΝ οἷ, 

ὡς τὶ παρ ὅ ἔσιν 

καὶ ὑπὸς 

ἐν ΓΗ τέτων ὃ ̓ βασιλεὺς ἡγῶταί σε δ ἐπειδὴ. 

κακῶς ὑπ᾿ ὠυτῷ λέγεις ἀφ ϑαρνη εἰ 

νὐ τα δ γ 
ὠπολώλεκεν, ὑπωχϑεὶς γάρ Βὲ ἀαι 

δέεται ὦ ὧν ἐπαϊνεῖ . Ἄλὰς αἰσιχύνειν. ἶ 

με. ὦ ὦ οἱ τῶν γυναίων ἐρότες. ὠγασϑεὶς 

. δ᾽ ἀυτὸν ὃ Ἀπολλώνιος, τὸ μὲν ξυγκωϑέυδειν 
εἰν ᾽ » ᾿ - Ἀ 

ὁ» τὶ ἡγοῖτο; «καὶ εἰ οὐἰσιχρὸν τῷτο; ἣ μή» καὶ 
Ὰ ᾿ Δ, ᾽ τ ͵ Ὁ ᾿ 

τὰ «οἰωῦτω τῶν ἐρωϊημώτων πιωρὴκέξν' ἐπειδὴ 
-Ὁ Ὥ, σᾺ Ω 

περ ἐρυϑιριῶντω ἑώρα τὸν Αρκώδω, καὶ κεκοσιμη- 

. μένως ᾧφιϑεγγόμενον. ἤρετο δ᾽ ἀυτὸν ᾧδε' κέ. 

κτησαΐ τινώς ἐν Αρκωδῖο δέλες γ γὴ δί᾽, ἐφὴ;: 
ἴ ἊΜ μι 2 ᾿ ᾿Ξ» γἢ 

πόλλξο γε. τϑτῶν ὃν τίνω; εἶπεν; ἡγῇ σεωυτόν:, 
) Υ ι}) δ ͵ Ν ΑΜΑΝ ἢ Σ᾿ 
ΟγῈ» Εφη : οἱ νόμοι» δεσπότης γῶρ αὐτῶν εἰμὶ, 
δ Ὁ: ς ἀν Φ Ω ,ὕ [π" , Ἀ ἐσπότων ὃ. γαΐὰ » ὑπηκόες εἶναι δώλες ΧΡ: 

ἣ ὠπαξιδν ἁ δ δοκεῖ τοῖς τῷ σώματος " Χνρίοιρα 

ὅδ᾽, ἐνθυμηϑεὶς ἐς οἵων ες αν περιρίχριτὸ, 

ἡ μὲν τῶν τυραίγνων ἰσχὺς, ἔφη » ὡς ἀμαχός τὲ 

καὶ χωλεπὴ, οἴδω. δὴ ἀυτῶν γάρ πὼ καὶ δεσπός-. 

ζω, "ἢν ἐλευρνεῤωμ βέλονταϊ. τῷ δ᾽ ἐμξ᾽" σώ. 
ματος ὁ ἐγὼ δεσπότης; καὶ φυλέξω εἰυτὸ ἄσυ. 

λον. πῶς εἶπε; πρὸς ἐρωςὴν Σο, ὃ λόγος, κὼ- 

μάζοντα μετὰ ξίφες" ἐπὶ τὴν σὴν ὥραν; «ὃν 
Ἢ 

Ὀυπ ἀμηληϊδ ΘΠ ΤᾺ 

δῳ 

ΑΟΣΝ νὴ, ς ἵν, 6, ἀνιδιι σοἹοτίθ, ἱπτο' διγα ΠῚ ἃς γὰὶ- 
διΐη πιδάϊα» γενλάεαέενα νεττὶ ἐχ Αραϊοῖο Μειαπιουρῃ. Π1, 

ὑγιύπες οομίς. γ. ὅδ᾽ τεῤθηεδις ὀμεοομε,, 5 γε- 

γιὸς θο ολη όρ»). 

12 δέρ' τε τύτοις 1 νοὶ] ρεΐ εἰρη Πιρρεἰπηίευιν νεὶ 11. 
νι ἤν δέρη 

δες δἀπιίτδης πο νάθο, 
1 ἐλευϑέρα κὶ φξονῶσα } ΠΥ ΤΡῚ ἐλευθέρα ἐγείϊ 4 εἰς, πιῇ 

Ποῦ » ᾿ποαγιιαῖα ἐπί ΠῚ ΠΟΓΙΪΧ, ὅς να τιῖ9. ἴπ τοΥΓΑ ΠῚ ἀοῖδ.. 
 ὅδας, (δτυ!ς ἱπά ΟἹ] ς τπα οϊιπ|, υφρονῶσα. ςετιῖχ εἰξ αἰτος [ρι- 

τῖτις. ὃς ποθ᾿ ΠΟτοπΊ ἱπά οἱ ἐπὶ ργοάεπϑ, Ῥϊείειις λδς φξό. 
» γεῖν ἈδΙΟΙατς γ) 4ιϊ αἰτίοτεβ {ρ γίτι5 βαγίς, ! 

14. αἰσχύνειν ] ἢς σοά, Υ ἀείςαη. ὃς Ὑ ταῖς], γε ἃς Μονεὶ- 
Ἰίαπὶ φυΐάαπὶ 2 ἀιοὰ ποϑ Ρτβετμ]ίηγη5 νυΐρατο, ἰοχύνην: 

15 τοῖς τῷ σώμ. ] ἀτιϊςα!απι τῷ Βάς Μ88,48 αἰ αἴτει, 
16 τῷ δ' ἐμξ] αἀιετίαιίιαιπ ἀρποίοις οοα, γτρίπ, Ἑάμ". 

οὐπιὶ σετοτῖς Μ59, οὐχϊίτααι, 

17 κωμάξογτα μετὰ ξίφ, χὰ (ο]εππεπὶ πουΠηρνιπιαιιε 

9 τροί- 

Ἰῶνοεϊταί 

οἴδηις » Ἴπ {ϑγμλϊερλ γηοάμμα, φορά ξξιρ αἰχηε: 

(ὐεπὶ εηϊπὶ Αἰ τὶ [εηΐαπὶς 



ΠΝ 

ἕ ᾿ 

Ὁ  ἢ ἜΝ, ὦ, 
, ᾿ ὡς ψ 

αὶ ἢ ἤν 5 ΨῸ » ἣν Ἶ ᾿ Ἷ ᾿, Ἂ τ εν ἢ ' 4 “ ψιϊ » ,ἷῬ Ψ γ᾽ 

" ῳν» ΟὟ Υ ᾿ ΟΣ" κ ; 

νν . ψ Ἀν, δ ἦ 
᾿ ᾿ ἡ μξ 
οἰ τὼ νυ Δ ἫΝ 

32.“ , " Β᾿ Ἄν 6 { Ἐν Ἢ 
Ὡς δ: ον δ Ῥ εξ 

τράχηλον, ἔφη. ὑπόσχ (ὁ Ἔα 41} 
ΩΡ , δα 

᾿ ἶ ξίφει. ἐπαινέσας ἸΨῊ 
" ἜΜΕΝ ον Ἄμμ: ἐ: πᾶ, ἶ εἰ ἀκ ἐπι σε» ἴφ Ὁ ἡ ας μὴν τῷ ̓ τς 

᾿Ἦ ποι Δ Ἢ ὙῪΝ ̓ ἐν 

μ τε τε ἐπαιγῶν πρὸς ὃν ΣῈ ἢν 
ΕΣ ἢ Γ 

γοϑ νεῖν. ὍΣ τῷ Σ τυρών 

ων ἐν τὰ τῆς Ῥώ 

σώι; πὸ - Αρκα 
ας ΚΝ ἢ ΜΉ: : 

τῶν Ἐπ καρτερίας ὁ ἤ “Λα 
νι) τ τ 

᾿ ᾿ τὰ ν» Ὁ" ΠΣ 

νικῶντες δ μῶν Ὶ 
νει ἡ Ἶ ὑπέρ Ὰ. 

ΟὟ ἀν 

Νὰ { 

που “Ἀπολλῷ 
ΜΡ 

ΑΡΟΙΠΟΝΙΙ 
μα ΒΕ ΒΒ Ὁ 5. 

᾿ 7" ἐς τὸ δικωφήριον, ὠκροωσόμενοι τῇ ἀνδρὸς 

ἀπολογεμένς ὑπὲρ τῆς αἰτίας. Ἠλίᾳ γορ ἐπι- 

τολοὶ ἤδη, καὶ ἀνεῖται τοῖς ἐλλογίμοις ἡ ἐς ὠυ- 

τὸ πάρ οδος. τὸν βασιλέω τς οἱ ξυνδιαιτώμενοί 

“τὶ μ" σίτε χθὲς με ὺ διορῶντα, οἷ οἱ ἠβ 

«αἱ ἐν τῇ θίκῃ. καὶ γάξ τοι καὶ βιξλίον' ρόχει- 

ρὸν ἔχειν εἰυτῷ, τοὶ Ὧν ξὺν ὀργῇ, τὼ δὲ ἧττον". 

ἀνατυπέσϑωι δὲ χρὶ οἷον ἐχϑόμενον τοὺς γόμυοις» 
ἐπειδὴ ευρον 

δ Σ 

ἢ δὲ καὶ τῷ ἀνδρὶ, διαλέξεσϑαι 

ἡγεμένῳ μᾶλλον, ἣ δραμεῖσθαί τιγω ὑπὲρ τῆς 

ψυχῆς ἀὐνης ἘΉῊΝ ἂν τοκ μα αΐμεϑον τοῖς 

γε πρὸ Ἴ5.) ἐλθηρί ἣ 

δ Ἰμματίᾷ Ὁ ὑφ᾽ ὃ ͵ 

ἐς τὸ  δικωςήρλον. ἡγέσϑει ὦ οἰυτῷ " φήσαντος; δι- 
ΥΎ; 

κάσομαι: ἴφη» γος ἤμρων. Ἧ γε: 

προϊῶν γοεὶρ,, ἤρετο τὸν 

ἀτηαπεῖθη. πιογοπὶ δἰ ττ,. φυῖ ςοπαυϊδαε. ἢ ἃ πῖεγο ἀε]!- 
Ῥατί, ΠοΓΟπὶθ «αρια, ἱπιροίτῖς, απ πυῆςο οποπτα δὰ 

σὰ πωρδυκὼ ἴῃ ογα (ο!εραπὶ, ψιοὰ εῇ ἌΣ Ἢ ΠΑῈ εἶτῇα- 
τ ἴοςο οἰπὶ ἢτιέϊο ἰμάϊο ἐςςς. κωμάφοντα, ἍΠΙ 
Τοπιτίαπαπι, τῶ ἀρ 

18 Δρκάδα 1 ἢ, ς. νἴγαπι ξοτῖεπι δ ΒοΠΩΠΙ» »πιόταπηι εηἰπι 
ὰ ᾿ βπιρ!ϊείτατε ἃς ξοτυτααίπε πιαχίπις ςοπίρι οι Ατοαάθς, 
αὐ 19. μεοισίγων, ἘΞΕΉΣΝΑ --.»ὃ ἐναύροεῖ νὰ μοι, 8 ν. 
᾿ δπρὶ χόνς Ὁ Ἷ 

ον αὐ ον ὃ ἜΝ αὐτὰ εὐοο τς 

τ ὗν 

τιρηλῇ ΤΣ αἱ θὰν 

Μαΐδαπὶ παιὶ ἐς 

ΑΤΟΥ α 
ΒΙΒΛΙΟΝ ἐν λύν. 

ΡΗΙΓΠΟΒΊΎΒΑΤΙ ΡΕ 

“Οροχτοῖ ταηαυᾶπα ἰερΊδιι5 ᾿πα!σηδητε 

τ ὑπο τ τὸ 
5, οἷ βαδίζειν; τῷ δὲ, ΤΠ ΌΡΕΓΘ 

ὅδ δε ΝΣ 
1660. 

φῶ ΤΠ ΤΣ δυπηαθ πταῖτο γοπας τιαρὶς, 

᾿4μαπὶ Βοςίοςο ἐρο, ἀεἰςγίδιτ: ἀτααε Οὐ (αι 
λῃϑ ἀριά οἰιπι, 8 αιιοπι (κϊθίτιππον- 
18 {γτάπηο αἰξεζίαπι. ποπὶ εξ αἱτ. 

᾿δεά οαπὶ ντδὶ Ἀοπιαπας. ἀβσμημι ἢἰ δὰΠδε 
᾿ἀοἰατιπη ὑπὸ ΟΥ̓ ἰηῖοῦ 

᾿Ατζλάεβ ποποτε, ἀπ ηρ ψιᾶπι αἱ βαρτο- 
τιιπῃ το] γαητία ἀραιὰ! ἀσοάαοπιοηϊος Ῥαϊπιαπὶ 
πιργαϊῆξης.. ΩΝ Ἐν ὌΝ ον προ» 

ῃ »ἊΔ 

ΤΥΑΝΕΝ 

δάϊει5. λυ β πτς ΕἾ ΠῚ7. βαδὶ εχ τὐκαι 
11 εἶιις Πιηῖ, πα οἴδαπι αηίάεπι, ῥγϊάϊο {|| 
ἀϊεὶ «ερ δ᾽ αἴης, πηραϊταητοπι ). ὙΓ ΡΟ. 
486 «ἡ {14 τάϊοίμπι Πρεΐξαγεπῖ, Ἐπίπιμπε- 
τὸ ΠΡ ]επι παρα ῇς. δ πιλπιιπὶ,) πῖού ἵτᾶ- 
ταπι γε Ποπηοηῖοῦ., πιοάο πιᾶρὶβ ΓΕΠῚΠΠΊ. 
ἽΝΕΙηρα δηϊπιο εἰπὶ [ ΠΟΌΪ5 ] τεργδθίςπιαγς 

γ᾽ φυοά 
πε αὉ 115 ΔΥΧῊΣ Ἐπ ἀΉνΣ ἣΝ 

Ἄς μμ. ΓΝ 

13... 
' ἐδειιπάμπι το 
πιο ιθίιγαειτ. 

; ΠΣ “ς ἱπίοτγο- 
Ο ἀμποοδαζις, πηογίαπι. 

ἣ { ἀποςπὶ ἱρ ἢ 4 ἀϊςα- 
τείροπαϊει, ςοπίτα ἀμοπι ἵετο, 

πδεοι ἀϊέϊυτας Πιπιῦ Οοηίγα ἀεὶ 
Ὡ. οάθλμν 116: (δηεθητίαπι ν νετοῦ, 

ΓΕ Ὁ {πτὲγ πις δατοπ [Ἄρο]ο- 

αυΐ φοουΐατίοπεπι, 
Ἷ ἴμπς ἜΡΙΝ, Πηριοίοπεπι ἱππ᾿ 

2 γᾷ μὲν ἡ" Ἷ τὼ δ᾽ δῖ. 7 πεπῖρε ρῖὸ ᾿ἀηιοδδιαεο. 
ξοτγιπι»), μᾶς, ἊΝ ἴπ Πθε!]ο ̓  πιοὰυ ἵτα Ἀξζεπεθᾶτατ, 

Όρ. " 

ἔ 

τπίοάο φἀΠὶ ΓοΠλΐῖ Ρᾶς, τὴ μὸν τὰ δὲ Ρῖο κρρτε τιὰὶ μὲν» κατα 

π. Ὁ} τῇ δὲ, 

τ ἈΠ] 



. ΝΝ 

| ΠΉΧ.ς.2.3. Δ ΟΝ: ΤΥΑΝΈΝϑ 15. 323 

αἰ] τοροτοραξ δεῖ ἸΓΟΓΟΙη με ἰυιάϊςλει- ἔφκν καὲ ὺ τῷ βιφβερ Ἀδιράσῳν δείξω γὰρ 
ῤ τὰς 6} ΘΠ Ε ἯΝ ἴῃ ῬἈΠοίορΗΐαπα ἰπίιιγίυιπι. τὸν 4 ; ΟΝ β τ: 
᾿ εὔϊε ἀεσπποηίι Ουἱά νετο, γείροῃ ν ας , ἀδ ὃν , 
᾿ (εγ ὐνΡ μπον σαγαῦ [πηρογαζου, Π ἐπί αγις : (τα ἀδκῶν ὝΩΑΝ 

νεῖ πιαχίπης ἴπ φαπὶ Βιοτῖτ Αἱ ΡἢΪ Ἰοίοριας Κις δ ΑμΩΝ : ἡ ΝΝὸς δι ἔφη » βασι- 
(Δίπθη. ̓ ΑροΪ]οηἰ ες ἱπαιίοθας, πιαχίπιας Ππ- 4 ιν ᾿ ἐπιτηδείως ὥρχοι. ἐπαινέσας ὃς ὁ 
Ροτάτοῦ [οὐτας οἵ, Ἴνε ἄξχεγε ἴπὶ »οτῖο ΡΓδοῇς, ΕΝ δ κο 
Οὐδε ἀρργοθδηῃς ςοη τ 5, (ηὶτ ο εηϊηι Δά- ᾿ ον ὟΝ 
ἨΟΓ(ΠΑ ΡΟ ΠΟ ἑμτη ογαῦ [Δτῖ5 Βεπίσπο, ἡμοά γ 3» 
ἃ ἰηϊύο. ἵπι. ᾿οἤοπάετγαι 2) φμαπία. γεῖο; ἀϊ- χά, ὍΔ τ ὐι, ἡ, δωτι 
χίς αααδο, ΠΙΟΠΘ ΟΥΔΓΙΟΠΟΙΤΙ ἐβοπεει  ἐος Στὶ "κ᾿ ε χρή πρὸ ἧς δίκης ἐἰδένοε. εἰ μὲν 

᾿ εηἰπὶ ἀηΐθα πὶ (Διί τγαεξατί ἱπεϊρίας της [ο- ἐσ ᾧη: ὠπαι σα ἡ δίκη ἔυγχωρα μοι λέ. 
το Ὁροιῖοῖ. 5 τῊ δὶ, [1πα4ρ]εθατΑ ρο οηῖις,] 
ΠΝ Γιὰ ἐχίσίε, ἀϊσογο Ρογπλίττας [1)ο- 

᾿ ὑεῖς, ̓υϊάεπι [εἰορίγ- 
᾿ ΠΣ ΝΗ ἀπίοιεα 

Ὁ 

δρι: εἰ δ ὁπόσα εββερτυμὴ μέτρον. τῷ ἐποκρι- 

νομένε ὁ ἐρωτῶν. δὲ ᾿ πεν» Ἴ 

σκήσους » βρωχυλογεῖν τε καὶ ΜΝ 

τῶν φυτῶν πϑω ἐκ ἡνωνς ΩΣ ἢ . εφη. 
{γατῖαϑ. ἡλῖνς αἰεῖ 
νι Ὀγουΐτον ΠΟΠΊΡΟ ἱ 

Ι λείδεοιτο. κεὼ ἰὐμαῤιαν; δὲ, ΧΕΌΟΝ ξυγκοιμένη, 

τρίτη μὲν ἐκ ἂν φαίην. πρώτη δ᾽ ἐν εἴη ἐρε- 
ἡ δι 5. ΕΣ δ νῶν ἢ ἣν " ἐ τῇ λόγε. ἐγὼ δὲ καὶ τῷ σιωπῶν ᾿ ἐν δικαςη. 
σε ἡ ν ΗΝ 5.Α , ἃ : ρίω τετώρτην ἀρετὴ οἰθῶ. Φὥνονητον ε. ξι7ΓῈ; 

ἥϊ ᾿ ἀφο , ; σεωυτῷ καὶ παντὶ τῶ κινδυνέυειν μέλλοντι. 
͵ Ψ Σ - ᾿ - ἰο χιιάιτατη Θρο νἱγιθτοπηα- καὶ μὴν καὶ Σωκράτην, ἔφη » τὸν Αϑηναῖον, μα. 

Υ "" “ "», ᾿ ὅς ἐν ὥνησεν , ὅτ᾽ ἔφυγε τὴν γραφήν. καὶ πῶς 
«Ὁ 5 λκῷ ν ᾿ " ὥνησεν, εἶπε; τὸν ἐπειδὴ ἐσιώπα ὠποθανόντα; 

" ᾽ " »" ΟΝ ΓᾺ 

ἐκ ὠπέϑανεν,» ἔφη, Αϑηναῖοι δὲ ὥοντο. ὧδε μὲν 

' ἐπὶ ς παρεσκεύωςο πρὸς τοὶ ἐκ τῷ τυρώννε πάντα. 
αἰον ἜΣ ο ἰάςο ἮΝ τάςοτος ΠΊΟΙΤΟΠῚ ορ- : ᾿ 

ΐ ἘΉ γΕΓῸ »[Δρο!!ουίι5]5 Αἰῖ, 
Ῥεῖ, (μὰ νΠαπὶ 14 ταπειπὶ Αἰποηϊοπῇ Βι. Αἴχὰς ἴτὰ υϊάει αἀπογῇις ομπηηία 

εἰ ᾶ ἃ {γάμο ἱπππιϊποητία φοπιραγαδαῖ.ς 

Ο8ρ. 111. Οἱ 

ἜΣ 

νεσῶτι δ᾽ ὠυτῷ τῷ δικαςηρίε ὶ τρσελθι Ὁ 

Ἔρι ἐΑγρομμφτεὺς, β τυανεῦ, ἔφν γυμνὲς" εἰσ-- 

ελϑὴ. λάδεβμα ὃ ν᾽, εἶπεν. ἣ δικασόμεϑα; 

Ὶ ἀἰοαξοιίαιπ. γεγο ςοηῇ Πετει, ἍΝ 
15 σοη[Πα}15 πάις, οὙγαπεαῇς, 5 ἀϊ- ἽΝ 

ἐχ᾿ ὑπὲρ ἐσθῆτος». ἔφη. ταῦτ. -πρρείρητας, 

ἀλλ᾽ ἐὐ κα, αὶ σοι ὃ βασιλεὺς.» μήτε πα 

᾿ πέον»" μήτε βιξλί ὦν" μήτ᾽ τὴς γρωμματεῖον ὃ. 

ὦδε μηδὲν ἡ εἰσφέρειν τ λῆθ ας, μηδὲ ναρβηκα, 

ἐπὶ τὲς ἐνοήτως ὠυτὸν ταῦτα πείθϑον.-. 

οήσας δὲ ὁ κατήγορος Σ τῶ βασιλεῦ, 

Ἱπιρογαῖογ, Ἔ ΠῚ .», ΠΕ 

ς Α; ἱπὰ (πηίρεαπι φαοάς Ἶ 4 

ΤΟ 11. ΠἋ γυμνὸς } ΠῸΠ νεβίριις, [ξὰ αἀϊυπιεητῖς 
α4 ἀπολογίαν». ΠῚ εἴ ἥπε βιθλίῳ χα γραμματείῳ ντ εχ [-- 

᾿ αιεπεῖθως Ρᾶτετ, " Ἧς 
ξ 2 λεσόμεϑα ἕν ] αἸϊυάοτο ΕΘΗ 84 (ἐπεεητίαπι ἤιρτα.» 

Ἔκ Ἢ ᾿φοαϊοιιπι ποτογηπι οπιπίμπι 
ῬΩΣ ςοηβτπτιατί διιτοτίταιο. 
ΟΣ ὁ διαμετρίσεις , ὕδατι 1 πεπιρς τὰ εἰρβα 
ςεθ; μοά ποῖμπὶ εν ᾿ ΜΠ, 1. Ρτοροῇταπι, νδί πὰ Ἰαιρεγατογὶς βαίρεο {{π|]-- 
γέ. Ν Ὁ σιωπᾷν 1 π ε εἰἶα ατὸ τα, ἸῊΣ ὶς δὲ Δί δοτῖ αἰδθατ..ς ἢ 
Ἢ Ἔτᾷς 118.1. οὐ. νδῖ, ν π᾿. 14. Η᾿ πο ἀρετὴν Ἔνι δ, μήτε, περίαπτον μήτε βιδν. 1: περίαπτα ἀνίει εἴτε, 
είῳ ϑοογᾶτοβ ὄχεγοοῖα ποιιογᾶτ, νὲ Ῥβυΐο ΡΟ ἀτΓ, ὦ ᾿φια! δι νεποῆςϊ νταπτοῦ 1ΠῚ. ᾿Μιάοιατ ἱ Ἰβίτατ Ῥοπιὶ- 
1πιο᾽ ὅζ. ῬοτξξΕἰΠΊπιμπι. Οπιη5. Υἱγειτῖ5. ΕΧΘΠῚ ἴα ϑαίιιατος τίαηιι5, πιᾶρίσα ἱπολπιΑ ΠῚ Ἐμιοτίξιι5 5 οπιηὶ [ογίρταγαα 
ποίετ. ΝΥΝ ν 8έπετγο τοάαϊτο, ἱπ᾿ ἀϊς ἰζογιμπι διοίϊιηι ΑἹ ΡΟΙΙοπὶ 

4 ὠνόνητον πιαὶς ς εὐ ἀνόητον ᾽ ̓  ἃ ρμοῦνιν πιμπὶ Βεταικαες, ον ἐν: ἦν! 
Ῥϑῖςε) ὃς Μϑϑ, ὑΝΩ . ᾿ » »νΐι." 

δήλη. 89. Ἷ 

; ὁμοίας" ὁ γάρ ϑιάτερον ἱκανὸς, ἐδὲν ἂν ϑατέρς ̓  



ὡ , 

᾿ μαϑων ̓ ἔφη. ἌΧΟΣ 

4 
πληγὰς, ἔφη. ὠπειλεῖ μοὶ ὃ γόον ἐγὼ δὴ σε 

ταυτὶ πέπεικε. ἐκξν» εἶπε. "συ ) μᾶλλον γόης" 

ἃ γὸρ μὴ ἐγὼ πέποικά, πω τὸν βασιλέα » ὡς 

Ξκ εἰμὴ, συ ὁ Φὶν ἀυτὸν ᾿Ἂ» ὡς εἴην. πεπεικέναι. ὭΣ 

ἤν δὲ τῷ κατηγόρῳ ̓ λοιδορεμένῳ τ τοῦτω" . καὶ 

σῶν ἥλιε: 

Φρώτης ἄγγελον τῶν ἐν Ἰωγίω " τε Ἀπολλωνία 

διωλέξεων φεΐλωι, ὁμᾷ χρὴ νήμασιν, ᾿ ἃ τῷ κατηγό- 

ϑῳ εἰπεδοθη ΠΑ τ ἠκροολίσαντο πρὸ τῆς 

τὶς ἀπελευϑέρων » ὃν ἐλέγετο Ευ- 

δίκης. ἈΝ ΕΝ ἡ] ἌΝ 
ΕΝ 

ἀν ΤΩΝ 

ἊΨ δὲ ἐ εν εἰυτῇ: κεκόσμητο μὲν τὸ δικαφήδι. 

ον, ὥσπερ ἐπὶ ξυνεσίῳ πανηγυρκᾷ λόγε". μετ- 

ὄχον δὲ ἀυτῆς οἱ ἐπίδηλοι παίντες, εὐγῶνω ποι- 

τ με τῷ βωσιλέως ὅτι. ἐν πλείςοις ἑλεῖν ὠυ-" 

σὸν ἐπὶ τῇ τῶν ἀνδρῶν αἰτίῳ. δὸ κα στῶ. τὶ ὑπερε- 

ὥρα τῷ ξ, βασιλέως, ὡς μηδὲ ἐ ἐς ὠυτὸν “βλέπειν. 

ἐπηρεάσαντος δὲ τῷ καξήχερι τὴν ὑπεροψίαν, 

καὶ κελέυσωντος ἐδ ἀυτὸν. ἐς τὸν ὡπάντων 

ἀνθρώπων Θεὸν", ἀνέσχεν ὁ ἀὐπολλώνιος τὲς 

ὀφϑαλμὲ ὁ ἐς τὸν ὄροφον , ἐνδορονύμενος μὲν 

τὸ ἐς τὸν Δίω ὁρῶν" τὸν δὲ ὠσεδῶς κολακευ-- 

ϑντω; κακίω τῷ κολακέυσωντος ἡγέμενος. ἐν 

ζόω καὶ τοιωῦτω ὁ ἀατήχορις , ἤδη μέτρει βα- 

σιλεῦ ὕδωρ" τ ϑεῦ γαρ ξυγχωρήσεις ἰυτῷ μῆκος 

λόγων, ὠπάγξει ἡμᾶς". ἔςι δὲ μοι καὶ βιδλίον 

Τῶτο ξυγγεγρωμμένον τὼς οἰτίας, ὑπὲρ ὧν χρὴ 

λέγειν ἀυτὲν, ἀπολογείσϑω δὲ κωτὰ μίαν. 

Ο:». ὡς. ὦριςω ξυμδελέυδξαντος, ἐπαινέσας» 

ἐκέλευσε τὸν ἄνδρω κωτοὶ τὴν τῇ συκοφάντε 

ξυμδελίαν τ ροσΝ σιϑα, τὼς μὲν ἄλλας 

πωρελϑῶν αἰτίας, ὡς ἐκ ἀξίας Ὑἱ Δ Δκ, τι 
ὑπὲρ. τεῖϊά ὧν δὲ, ἃς ἀὐθρυν 1 

δὲ τ τἰς τί αὶ 

δῷ τὴν ὠυτὴν ἔχεις 

ἅπασι ςολὴν . ὠλλ᾽ ἰδίαν. Ἰὰς καὶ ἐξωρετον : : ὅτι 

με» εἶπεν» ἡ τρέφουσι γῆ ταύδμφι “δ Ὁ 

4 τῶν ἐντωνίᾳ 1 ἀε φίδας γεν 

5. ὠπεδόϑη 1 ἧς Μ88, τεϑιίαβ 4 Ἅπὶ 6 

ὑπ δέϑηι Οὐαπι οὐϊαϊπιις, 88 πιῆ ἀιϑανν πιλτδῖπὶ ςοάϊ- 
εἷ5 {πὶ αἰ ειιεγας ᾿εδεϊοπεση. 

ΟΑΡ. 1Ὑ.. 1 λόγᾳ 1 νοςεπι 'π 
Ὁπιπίμπὶ Μ458, τεξιίταίππιιε, ἙἘδπὶ Ἷ 
ἄδπι οἵδε νίάετατ. Ὁ ᾿ ἣ 

2 τῶν ἀνδρῶν 1 Ἰνετιιαε [οΠςοε., Ἀυβῆ, ε ἃς Ὀτβε.ς 
3. ϑεὸν 1 Π) ΟΠΙϊ ΙΔ ΠΉΠῚ 7. γι Ρτο Ῥ 60 Βαθετί γδεμμι, 

υἱά. ϑιιεῖοπ. νἱτα Λοιίθνμ, 
Ὁ τοζιις ΥἹΙ, το. ΡΙἑπίις Ῥάπεργγ. ΕΠ ῈΡ, Ὄβτοῃ, Ρ, γ88. 
4 μέτρεηβαςν ὕδως] γἱάς τα “πὴ .2, ἘΠ ὙΥΝ 

ἀιες “ΟΠΙΠΠΑπΊ. δάς; 
ἐπὶ ϑαϊπιαί, {ὺρ Εν 

ὼ υὐβ 

ΝΣ ὯΝ ΑἹ ΜᾺ Ὁ 

δ 

ο. 3. Αὐτεῖ, Ψίδεον Ποτηΐ,,ς 

᾿ [βυάιεπάαπι] θη ἐπὶ 

» υ 

“ὰ τχι ἢ 
ὋΓ γοηδῆςιις : Πᾶ6 

ιαῇ. τρο, ἱπαιῖε [Δροϊ- 

18 ἤςι5,  Ἰρίδ ροιίιι5 65.) απιᾶΠῈ ΕρῸ- 

0 ἐπὶπὶ πὶὲ ποη εἴα, [πηρογδίουῖ Ππιδμ5 
δηλος Ῥοτιΐ ἐρο, ἰά οὔϊε ρου παίς τε 8ἱ5. 

διτοπι, ἐγαξ ἀςουίατοτ!, 14 ἰραγσαπ- 

᾿ αιϊάαπι Ἐπρῃγατῖς 1ιθεγίι5. 
ΠΓΕι σμγαῖος ἀεϊατογοπι ταϊπῆς 

᾿ ΤΩΝ ἰ ἀἰΠογσονας Αροϊοπίμς, 

Ἰβτιθαπι,, 4085 ἀςςαἈτοτ! Ἰαγρῖγε- 
ἢ αι ἐπβράρρει μι ἰαάϊκῖ- 

Θγαηῖ, ΤαλνΝ ΕΑΝ ἐὰν 

πάθοι εἰ ἡμέ ουὲ 
αὐῖα διεῖε, ἀἰςαογίμη 
παζατη γαῖ, 4παί 

τορι πίσγοταπε. αυΐς 
ται; Ποητοῆι 
πιὶς ς Αρο οὶ ἶ 

4 ς ἱπιρίο αἀυϊαίογε Θππ' ά 
θαῦ ΟΧΙΠΙπιδῃδ, οἱ Ἢ 

πκιἢ ἀτοῦ 7) ἰᾶπλ ἈΠ ΈΔΙη : 
51 δηΐηι ΟΓΔΓΙΟΙ 8 ργο 
πο8 ομηπο5 Εο δὶς. δυΐοπι Πεὶς [1 
Ὀεϊ πὶ ἰπ 0 ἀοςυατ!οηἰς οαρ ἀεί ρει 
(μητ, ἀς χυΐδιις ἰρίιπι ὁ ΝΙΝ ἀπρϑιλτες 
Κἱαεπιοά ἀἰῆϊηξὶς ἐε βρῆς δολι ων 

ΝΑ ΑΝ 

᾿Ἰαμιάδηϑ., ἰμΠ|τ γε ΑΡοϊ]οηΐμς εο ἅπιὸ 
ἴα {παίδγας πιοάο ςαυίαπη ἀεξεπαο- 

᾿αὐίάοπι, ϑιδυνεπδν ςἀρίτ4., τΔῃ- 
Ῥαᾶγιπι νῈ νοῦρα ἀφ 115 Βετεηῖς 

τπδη ας αἱ Ἰθιαιπίοτα εΠξ ρια- 
Ῥοηῇοης ἀἰ]ποηάα., 4ιαε- 

ε γοοῖς ἀἰλώγχεσϑαι ἀπορία ἐξ νῖς 
ἴδιας ΠΌΡΟΓ νἱγὶ ἀοςιΠΠπ|ΐ ἐρεσε 7 Ἔχῖ-ο 

ΠΟ ΓΝ Πμῆναπαϊ ῬομΠηπιαπι ςαυία. Ριυῖν 
ΠῚ « Ὁ. ἀπο Ἰοζὸ ροῦ μῆς γος 

ἀρ ἐγ Ὁ" ̓ μη πὶ 
αῖε ἔλιοτε ΠΟΥ ΠΗ ΩΘΗΝΗΣ ποη {ἐπι- 
Ρεγ τ υῶδο: ὙΣΝ ἀδιίβοις ςοπίεπάιιπου. 
Οετεγιπιὶ ΡᾶγοΟ ε τξὸ εἴας ὙΠι5. [11 οδυϊῖς ΔΙ]εραη 
αἷς, οὐπὶ ΠΡ ον τον ἰὰ 4 νἱγίς ἀοϑεῖ5. ἤν ργλείίγιπι. Ψὸ- 
{1 εἰθυαόϊε, νῇις ἤιπι π᾿ νεηῆοπο, 4παπὶ ΠπΉ} 1 {εηῆι φἀμῖς ᾿ 

᾿ Βαΐε ϑεπείὰ ἐς δγειήι Ἴτ88 οἂρ, 2. “Μάρίοο Ἰἤοὶ, πα γεὃα 
τρῖρ [Ὀ οί αερα σομοΗ τί γϑρμῖν ἙΣΕΟ ΘΑ Ύ ΕΣ 

ν νοῆι. 

εἷο (εΡ.1Υ. 

Ἰρεγᾶτου ἰρίταν τἀπαματη ορεἶπις δ οἷ : 

ς ἜΡΙΝ : ἐᾶν ἔριδα 

ΠῸ, ἀτῆιτς δάδ0 εἰιπὶ 4119. Ὁ 

τ “ 

--τσαδς μδρε ευδαξ, ν᾿ 



Ὥίτο μι {π||Π|5... Ὁ 

ῬΟΝΊΠΓΟΝΙΙ 
Ρ βαμιβνενονειο ταὶ- 

(ἐτις δηϊπια ίθιις πποὶς Πίστη αἴουγο πο 
[ας ἱπεειτορδαῖες. ταῦ Πειπὶ τὰ νι 
ποὺ Οὐοηίαπι, ᾿π ας 16. ΥἿΓ 4: 
δοπανεχίπίπηατι, Ῥεῖ ςορποπηῖπθ Ποπογὰ- 

Ἷ ᾿Δοδεηίπα ΠΡ αδττματα ἴῃ 

[“- 

ἀὐμίςοπἰδέματα Ρ ἡΒΙδ ῬοΠς πτοῦδὸ ξος 
εἴα Ια θογαειιγος “ὙΤξπιήογε, τείροπαϊε, ΟἿηι- 
Ρετγάζογ, νἱξξιι ν Ὡς ,, Ῥιπλιϑ πιαίπιπι ροτίδηῇ. 
τοῦ ἢ θεῖ. τοβογατι εεἰαπ Πιογθογιπ ρε- 

ΠΙ Εγομαπι. οὐμήε. ἼΠ|Ὸ δυΐδιπι νογπις., νἵ 
Ὁρίποτ, τς δά Ἰηϊυεἰτίαπα ὲ ἱποεπαυοίβς πι- 
Ρίία5.,, ὃς ςοίογα {1186 πο πΙρογαπίοῦ ἔδοογα, 
ππουθόγιισι Βα ιττιδὶ σαυιίας ταίεγγος : ποὴ 
φΡυϑΑ, Εν λιν τὰν ταίροηήοης. 

ΣΑΙ ΟΠΕΙΙ ψΡὶ δἄάετς 

[ὐνβδνηεν, ὐρδαθν μας, ὦ Ω πὰρ ' 
Ῥοτής ἰηογρόπεης, πημίαηας τυ λθας, 

ργ τα ας ἐαπὶ ΠΟη 
ΟἸαταγιπι ῦ ἄγον ὉΠΊΠ65 οχρο- 

᾿Ὁρίπα ται δπῖπὶ ἰατιια, Ῥτοςαὶκα- 
; ποπηίηὶ, αυίάοπη ῬΑΓΟΙΓαΓΠῚ νὶ- 

᾿πγαϊεῖς ζαηι. αυϊγἰτατίοπς ἀς (Δςτῆ- 
Ἰλππιατυγαπιν ς ΔΕ ποη ἴα ἱρίδ, νεγιμτι 

᾿ δα ὍΡΑ μΣς ρηλδα ἐν πῇ 

ξεόξις, ἴῃ ΕΝ 
Τυπς ἦἦαν να τ. ̓ γεῖαις λιν τὶ τοὶ νρὸ 
'Ῥοπα νετρα φιδείο, ἱπηπῖς. 81 οπίπινε! 4ο- 
“ΠΟ Ῥθάεπι. ΘχτΪ! 2 ἵπταγα πογίπι ἰδίας Ὡ- 
«τβοαμιετίπι,. Ἐτ Πιβοπθοαι, ὙΕ] ςοπιεαϊῆς 
εείαπα ἀἰςαγ [οχ ςαγηΐθες ΘΒ ἰατίς Βιαπταηῖς,1 Αἴ 
14 πιοάο νἱτὶ β4ς ἀΐρῃϊ τοιπιοηῖο ἤιο ργο- 
Ὀεπι.. δες διτεπινίγο ργοξεγοηίς, οιῖπῃ πηᾶ- 
ἴοτ [δίδει τ δεν εἴτι, 4ιλπη Ἰρηροτἀϊος 

Ἷ λῶ γοις 

ΤΥΑΝΈΝΘΒΙ 5, ΜΝ... 

) ἐ ἄϑλιω ἐκ ἐνοχλῶ' “πάλιν ἤρετο. » τῷ χάριν οἱ 

ἀιϑιδόνη Θεὸν σε ἐνομώζωσιν; ὅτι πᾶς . εἷ- 

πεν, ἄνθρωπος, ἀγωϑὸς " νομιζόμενος, ϑεᾷ ἐ- 
. ὅᾺ » ν- ,ὔ “ Ἔ .χἡ . 

πωγυμίω τιμιῶτοι. ὃ λόγος ὅτος, ὁπόϑεν ἐφι- 

λοσοφήϑη ᾽ τῷ ἐνδρὶ, δεδηλωταις 1 ἐν τοῖς ινδῶν 

τρίτον ἤρετο ὑτῈ τῷ ἐν ἔρεδῳ λοι- 

νδ΄. πᾶϑεν γοὶρ ἔφη; ὁρμώμενος . ἢ τῷ ξυμ- 

διλλομενός ἰρ θα νηῷ τῇ Ἐφέσῳ νοσεῖν ἀυ- 

τόρ; λεπτοτέρα,» εἶπεν, ὦ βασιλεῦ , διαί. 

τῇ Ἶ χρώμενος , πρῶτος τῷ δεινβ ἡσϑόμην. 

εἰ δὲ βέλει, λέγω καὶ λοιμιῶν εἰτίας. ὅδ᾽, οἴμαι. 
" τ δ νι ἌΝ ΚΝ  ὙΥν. 

δείσας, μὴ τὴν ἀδικίαν καὶ τὲς μὴ κωϑαρεὲς 
, ἀρ νὰ ΡΝ γ ΤΠΡΝ ὑσὶ 2 γάμος, καὶ ὁποῖω ἐκ ἘΟΥΣ Ἐπρατίεν ἐπι- 

᾿ γράψῃ Ταὶς τοιωύτωις νόσοις » καὶ ϑεόμαξι ἴφι, 

ἱ τ σδε ἀποκρίσεως. ἐπειδὴ τὴν τετάρτην ἐρώ-- 

τήσιν ἘΝ ἐς τὲς ἄνδρας" » ἐκ ἐυϑυὺς ὧο- 

μήσεν,» ὠλλο πολὺν μὲν χι χρόγον διωλιπῶὼν» 

πολλῷ δὲ ἐθυμηθθο, ἰλιγγιᾶντι δὲ ὅ ὁζυθιος ἡ- 

δὴν αὶ κατὰ Ἄνα πάντων δόξαν. οἱ μὲν 

Ὁ: ὥοντο ἀυτὸν ἐκπηδήσαντα τϑ πιλάσμιοτος, 

μήτε τῆς τ ποομαν ἀφέζεσϑαι τῶν ὠνδρῶν, 

σχέτλιω δὲ ὑπὲρ τῆς ϑυσίας βοίσεσϑιι. 4 

δὲ ὃχ ὧδε » ἰλλ᾽ ὑφέρπων τὴν ἐρώτησιν» εἰπέ 

μοι; ἔφη: ἬΜΟΒΟΝ τῆς οἰκίας τῇ δεῖνι ἡ ἡμέρα, 

καὶ ἐς εἰγρὸν πηρέυθενν τίνι ἐθύσω τὸν παῖδος 

καὶ ὁ ὃ ̓Απρλλώγιος, σῆμα ρου σὺ ἐπιπλήτ.- 

τῶν» πίον ἔφη: εἰ ΜΝ γὰρ προῆλϑεν τῆς οἱἰ- 

κίας", ἐγενόμην ἐν ὭΣ ' καὶ ἔϑυσα. εἰ δὲ ἔϑυ- 

σώ; καὶ ἔφαγον. λεγέντων δὲ ἀυτὼ οἱ πίφξεως 

ἄξιοι ἢ. τοιωῦτω ταὐνδρὸς εἰπόντος » καὶ ἐπαΐγῳ 

ἀρθέντος ὑπύοι ἢ τ ὐυα ξυγχωρεῖ δικα- 

τἰλὰ ν. 1 ἕνν. . ζῶα δὲ ἄϑλια καὶ ἐκ ὀοχλῶ 
γν ἢ ἴέμογ. Πὐδν τεῖτὰ {Πιρρεάίτατ , νεβίτης, , δε εχ 
ϑνησιδείοις Ἰυχτᾶ οἰπὶ Τπ μοώα 1πάᾶϊ5 ἌΡ τ νίάς 
πολι, ἘῸ 10. προς ΨΡΓΝ, 
2. ὅτι πᾶφν εἶπεν; ἄνθρ. ἀγαϑὸς} ςοπᾷ, ποιᾶίᾷ ΚΟΥ ΤΕ ς. 2. 
3. ὁπόϑεν ἐφιλοσοφήϑη.} ὁπόθεν Βαθεπε Μ88. ἐχοθρῖο Κὰ- 

᾿ἄρᾶπο᾽ οπίπες,. Ρτο ὃς, ηυοά ε[ξ ἰπ εὐἀϊτί5,, ἱπαρηεγᾶς.ν 
πιὰ ἴῃ {π15 ετίδπι Μοτεὶϊ. 
4 δεδήλωται "ἢ τοάϊςες ἰἰάεπι δεδήλωκα Βαδεης, 
4 ἐν τοῖς Ινδ' λόγοις 1 ἴαρτὰ 115. ΠΙ. ς, 3. Ἡ 

ὅ ὑπὲρ τὸ ὁ ἐν ἘΦ. λοι] ζρτΆ 116. 1. ς. 4. ἐῆδν, «δ 
λεπτοτέρα ---- διαίτη 1 γε 411 γὶπὸ Δοβίπογδι,, κτηῖ- 

Δηήηδε Δπὶπια ἴτιπὶ ὅς Αἰ τὶς ̓ φοπΙρ τίθει , ἃ ἔτος ἀνε 
Ῥγιμαροτας νοϊπετα.. 
ἔκ] τὸς μὴ καϑαρὲς γάμες] ἀς ηυΐδιις ἤιρτα 118. ὙΠ. ς.7.. 

γα ; τὸς ἄνδρας} Νεγυλπι, Ἀυβῖηπι ὅς Οτβειπι. 
μὲν γὰρ προῆλϑ. τ. οἰκίας, 410 {πὲ (ρεξξοης, ἐχ 

Αροιορία ἀταῖιπί Ἄρο!]οπῖῖ Ἰΐφιιεε ἃ 1πῈ. ς. 8. μ 13, υοὰ 
«ἄρυξ ἴτᾷ οτάϊτιτ : ὠπαλλατή]έτω με τῆς αἰτίας χὰ ὁ μμερόφ. 
Νεπῖρε τεπιρας., 410 Βος ρεγαζζιπι. (ποτ βοίαπι πιρδτίδειγ 
ο ὁ ἀντίδικος δὐπ ποεηάαςοῖῖ ἌΥΡΊΕΤΕ αἴτ, οὐπὶ δῸ τεπιροτα. 

ἧς ἄσπιο 4υϊδεπι ἐρεῖς ἢ) σὲ αυΐ ἀραιὰ ΡΒ σαπι Με- 
Ἰιεηίς ἘΠῚ) φοιτητὴν {{π1ΠῚ) τα ΠῚ ἀεοι ΠῚ ἘΠίεπΠὶ ) εοπίραετίε: 

οὐ τεβίθιις ργοάυέῖς ἐιδειλ τες. 14. ΡῬτοθαῖ, 4υιᾶπι ρτο- 
τ τς ΠῚ ἃ. φοῃοίμάϊε αὶ γ ἢ [ προρτοίοις λλ᾽ ἐν ἄροιγ ἀκ 

Ξξὼ τείχες; ἀλλ᾽ ἐπ’ Ἴς, ἐδὲ π᾿ Νερέᾳ χε, Ηΐίης αἷἵ: ἢ 40. 
πιὸ ἐδ το πὶ 60 τοπιρογᾷ τπὸ εὐϊΐποὶ Ροῆῆτ, ςοποεάαπι, 
πὶς ἐπ τιγα ΠΠΠς, σοποςάαπι ἔοξάα 14 ἴλοτγα ἔθοί Ππ» ὅς ἢ 
ΒΟῈ ρτοθετζιτ 7 [ΠῚ ροττο ςοποράαπι; 4ιοα ἀῖτο οἰ ΠΠπιαπιν 
Ἐκ Ἠιπιάηα {{| 4’ ΠΟΙ ϊα πια σου ἀ !ΠῈ : ἄτημς δάοο, αἀπετ- 
[ατῖο Ῥτοιίποίαπι τε ψυα "1 ουΐποοηαΐ ) (ατι2ς τὰ Πιθη, Ῥο- 
ἢτο τὶς ἀοπιΐ τεπιρογε δὸ ἤδυζ ἔμ, ποπάππὶ οἴξας φαΐ 
δια 2} ςοπάοπδβρο. Οεπήπα ψμτοπι Ρίαπε. ἴηξ, ἢ ἷπ Δροϊορίᾳ 

πὰ Βαδοπτογ {εξι, 13. εἰ μὲν ἐγενόμην ἐν ἀγρῷ ἔϑυσω γ εἰ δὴ 
"αν Γ ἔφαγον. Ηΐης εβ, ψιοά βαεῖπι {δ ϊοῖς πος 

ΓΝ “λεγόντων δὲ ἀστοὶ οἱ "πίρεως ἀξιοιὶ ἡΠ4 βόγο, (πιο ἴοὶ- 
Ἰίςεξ ἀοπιο ἐρτοῆιπι ἃς τιγί ΕΠ) ἀἤίνγλοῖ, φηὶ ὀοπαε Πὲ 
Μαεὶ, δὲ ερῖρ τοβέδης βάε ἀἰργοὶς βγρηθίαγ, τὲ ἄορ ρεάεηὴΣ 
ἐχεμίηε, ρατίον' βεγὶν θὲ πλέα ῬΙογίογε ργοδαείοτε ϑιδανα με: 
εγϊβοαῇὸ εγεῖταν. 

:" ἐγενόμην ἐ ἐν ἐγεῷ .] Ροῆ πος γεγδα ἀάάϊοιτι Γυἰς τοάάᾷ, 

ἴξ ἱπποηῖῆε : εἰ δὲ τῷτογ Αἴ Μοτεὶ]. τὰς νὶ πος ολγία ρτοσα 
ὥὰ5 ποη ἤμπε; ἵτὰ ποῃ Ῥίαπς γεῖϊοα Ῥτοπυηςῖο ΠῚ. 

ἋΣ λεγόντων δὲ ἐυτὰ οἱ πίξ. ἄξιοι 1 40 {Π4 τοῦ ἀαιῖο, ΠῸῖ, 
10, ἀϊέξειπι. δι πιμ! γεγο ἐὸ τείρὶ οἶς) φυοὰ ἢάς ἀἰσοΐ ξεῆες 
δάεο τεϊλτιτὶ πο ἤἥπτ δὰ, αυΐδιις Ῥτοθδιίς το! δα οὐληι 
“οποράετα νεἶϊε, γὲ βοτίι5 Το ἤπιε, νἱγ τοη[]ατὶς γπις- 
ἀϊςϊ, ργάυες νἱτὶ ), ὅς τε! αὶ ῬΗΠΠΣΟ πιογίεπτι. ἃ ας 
βαεγᾶητγ σΟπτγαγίμπι ἤητ τοίξτοτ, νἱά, ρᾷ ἢ ἀρ, 7. 
{ξξι, 4. Ἢ 
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δῷ ΖΆκεγε," Ῥε; “βοϊεμεἰδας ει εογηργεῥενμάεν ᾿πορ ἀρραγεαῖρ.. Ψτλτβ]. αμπι φιπι νὰ 

"6. ΡΒΙΙΟΒΤΆΑΤΥΒ ΡῈ, 
σήν ν». ξυμμορτυμεῖν ἀἰτῷ πρϑσφς ὁ βϑησλθὰ ἄεςοτο 

τὲς πέξύτῃε. καὶ φάνδεν Ἦν π πρὸς τὰς
 σὸς 8, 

Ἀῤίξιείς » ἐπειδὴ ἔ ἐῤῥὶ τό τε ἡναῤλλῶν εἶχον » ἐ- 

φῴμί σε ̓ εἶπε ̓  τῶν. ἐχελημῴτα;, ἜΜ ΔΝ 

δὲν Ἐ ἐδ ἂν ἰδίῳ ,ξυγηχονεϑσυς ὁ ο. ὁ δὲ ἐπιῤῥώσας 

ἑωυτὸν, σοὶ μὲν χ' Δ βαεφεῦ,, ἔφι. διὰ 

δ τὲς φλτηβεᾳ, ἔν νς Ἄν ολώλασι Ἂν αἱ 

πόλεις. ̓ πλήρεις ὃ ᾿αἱ ὑδϑν κα ἱ δὲ ἡ ἤπεις 

ρος εἰμοχῆραν σαν ὶ δὲ σηαξέυμαται, δειλίας 5 ἡ ἐν 

ξύγκλητος ὑπονοίας. δὸς εἰ βέλοιο. κάμοὶ, τό- 

πον. εἰ δὲ Αι σέαεε κι ϑέμνός μὲ τὸ 
τϑμαρ τὴν γεὶρ᾽ ̓ψμρχν ἀλόνατον: μᾶλλον δὲ 

ὧν τ τὸ ̓εὐμε τἰρϑιἀφόμοι: ΤΥ ΤΣ ἢ 1 νος, 

ϑε κτενέεις ̓ , ἐπεὶ ἰ ὥτοι μιόρσεμές εἰμι... , 

καὶ, "Ἐπ ῴθίεν, φ ἰδ σβηγτῦ 3. ὀκατηβ. 

τόν τε παρόντα βεάθοῖς τιϑέμεμε ὑ ἐπθβώνεν 

. ἴξῳβεις τ 
[ἰαι1η. ᾿ 

᾿εδ᾽ φρλᾶς ὁ τύραννος, ἀλλὼ κοὼ ἐκ περιεσίας 
ἀητήσαν; δῆλος ἦν, ἐμὲ ἡνφρν ται, πὸ 
χὸ μὴ ὠπεκτονένο, αὐτὸν τε. μὴ ἐς τὰ ὯΝ ἫΝ 

αἴζα, ὑπαχιϑῆναι προορῶν. τυχεῖν. δ᾽ αὖ τέτε 

ἄραι ἡγεῖτο »εἰ, μὴ ἀγνοεῖτο τῇ τῆς ὑραύιόν: ἀλ- 

νι δ γονώεκόσοι ̓ ἣ ἔχοι τϑ. μὴ ἄν πότε ἑλῶ- 

νῶν ἄκων. καὶ γὼ το δ δέος τὸ περὶ τοῖς ὠνδιώ- 

σιν (5: ἔυ ἤδη ὠυτῷ εἶχεν. ὑπὲρ ὧν. γὰρ ϑδ ς 

δας τι ὃ τὐρφνδις ὥρμησε, πῶς ἂν τότες ἐξ τὸ 1πὶ ροτο αζθ, γε ἱπυϊτυς ς τῆ 
Οἰμπι ποῖα ς Α1Π ΕΌΩ παηῖρα, π6 

πιϑανὸν ἐπέκτεινεν ᾽ ἐπὶ ταῖς ἐκ ἐν ὑτων ῬᾺ Ἱπὶς ΔΙ Ὅεης [Ὁ τς Βαθδενας. 

πεπιςευμέναις. οἰτίχις ἢ τοιοίδε Εἰ Εὐρον. το ἐν τῇ 

εν ᾿ 

δίκῃ. 

᾿ ὶ ν ἂν: 

Ἡ.. δὲ καὶ " λέγος μὲν ἀυτῷ ΤΩΝ τὶς, 

ὡς πρὸς ὕδωρ, "ἐς τὴν οἰπολοάαν ἰφυγήσιντι ̓ 

ξυνεῖλι δὲ ἰυτὸν. ν ὁ τύραννος ἐ ἐς ἃς ἐμῷ ἐρωτής- 

σεῖς, Ἔα, δι σ ὁ Ἰαὲ τὰ ἐκ. ἀχμμῶ 

᾿ ἣν 
3 ὧν ἮΝ τὰ Ἢ ὈΓΊθεπ. ΤῸ παϑ Ἰηρατεπάο. τέθις.. τς 
ΕΡ τρίς. [παᾶος ὅς. Μθδις ππε5,. : : γᾶτῖοι 5. ἄμπι. μας τατίοπε χερὶ 

14. ἔβῥωντό τε] ἔς (ρα ἴ εχ φοπίεξ ὅχαγα,, ἴῃ. μᾶ ΡῬοῆεᾶ Ἤ] γε ΠῚ, νΆτις, «ἀρεϊοῇς, δι 1 ᾿ἱπιροτταπίς ς 
ἃς θα πιδῆο ποῖδια πὲ φοπῆγπια ταῦ, ̓ εἀϊα ἔῤῥων δὼ τοῦ Βἰοπίθαβ. 411 τὶ ἜΚ ΡῈ : χατίοπε δὶ 

Ι5 λει τότως 1 ἀείατοι Πιιρὶτ» αιδῖος 40 Ἐπ:- ἀὶϊ ' Ὁ δάπογἤισγῃ {ξ εἶτ5. ΘΟ παῖι5,) ΘΙ ΠᾺ 
ῬΆταῖα ερπντα ἵρίμπι ιογθῃ Ἴ πῶ Ἐχμιβεβὴς ῖ » δ ἈΠῚΡΙ]ΠΠ5. Εἰεῦ Βυῆτα (οὶ τ ον ἀμμμννα 
εἰλιτρὲς, Ῥτο ἀλιτηρίες. Β Ἐν ἴρββ.ν. Ἐπὶ οοπίϊςίεπαον 8 ταάτοῖο { » ἐλ βηΐπι, ἤππε 
6 τὸ σῶμα 1 ΔΒπΟίοΙΙ βου, 5. σΟῦε5 Δ θῶρος ς ἐμ ῳ δ ̓αἰκαβοτῖο ΘΠΆΒΕΙΓ, 

Μ88, ΑἸάνις. ρτίπιαπι οπηϊίεγας ὃς ς δαπὶ ΜΟτΟΙ].. 41 ἌΣ τα Καῆῆεν ὃς 
ἡ ἠραθηωι ι σϑυία τΑΠΊεη 'π νετβοπο ΜΒιπαυροίηϊ τεαπβίδταθ, ̓ χρίπυε,, Ἰροπητίδπο ἴξ» 

17 καὶ γώρ με κτενέεις ὅζς. 1 γευίι5 Ἡοππετὶ 1. π΄.ν. 1. σεῖε- Πίτογας ἈΠΕΝ ἱ τῷ οἴξεπῇιπι 110. Ν1], (2Ρ. 14. 

ταπι ἤδος, νῖ σοῆα Πίς πΑΥΓΆπιατ ,τερεῦτ Οφάτοηι, Ρ-245. Ωυοά οἱπὶ ημ}} ι ο (ἴοι ἀπηρ!τας, ἕλϊο (ὰριθητὶς οἕα-" 
δ ζει. ΟΝ 1. ΗἰΒ. 6ο. Νοη ἀηΠηπητ8. ι βδ᾽ τήθης βίπιοπ οἷο τγγαπηὶ. πιδινίδιϑ ἴδ, ἰβάιιςετε Ροζεγαζ, 
Μάρις ἀριὰ Ρίδμ4ο- ΟἸεπιεπῖεπι ἈῈ πν 1. 11.0.32. μοί 6 ΟΑΡ. ὙΙ. αὶ ἐπεὶ Κ κΙΝ ἢς ππαϊιιΐ οἰΠῚ Ῥοϊαΐμο, δὲ 

τόν τε πὰρ. καιρὸν ἂν τιϑέμ. ὑπὲρ ὧν 1 [δηἴτ5 εἴ, αιοπὶ 9.2 ὡς πρὸς ὕδωρ νἱὰς ἤαρτα Βπίιις Π δεῖ σᾶρ, 4. 
ἴῃ νοτίοις ταβεϊαὶ, ἽΝ εσιρε ταπὶ γαοης Ῥταρίοῃιι» τμαι, 3 ἐφηγήσωτι] ἣν ". Ηΐοτος!. ς, 38. ἰεβίε. 

γ 

| 
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Ολρ.ΥἹ1. 

- ξηῖπι [ἂρ 

Ἰ. ΠΧ, ἡ δή). ἷ Γ ΑΡΟΊΤΠΟΝΙΙ 
ἀϊτιπι, ἐδηι πατῇ αἰ σατιπῚ Ὠγΐημς, Πιαπη ἰρῇ 
αυίάοπη ΕΠ ὁρογίοιο ἀϊοιπε,, ταἰπυίαμς νοὶ 
νοςΐθιι5 γε} (δπιοηεῖς (δ᾽ πιοπι. ΜΙΗΪ διι- 

τ ΥἱἰΓΠῚ ΟΠ Πἀογαητὶ πο νι άθεαγ, ΡῃΠοίο- 
Βιετῖε, γοόξε ἱπ4ο θτη ἤαπὶ αἰ ΠΊπη- 

ΕπΠῸ, ράγζόμ δα ἡρῃραγίδη πάθῃς, δὲ 
δ ΠΝ ὡϑν 
“1 ἃ Ψ ; ἈΠεῖο- 

ΑΕ! 

Οὐ δε15 ἤαὸς σοππδηΐπτ, ποη 
εὐ ᾿ : ΕΝ τὲ ο΄ 

ΨΕτΟ τα] ἴδει υἱγῖ5, ΕἸοαιιοπεῖαθ ἐπὶ ΠῚ υἱς ἐπ ιι- 
αἰεϊίς, [᾿ πιαπιοβααρρατοαι, [ιροέξαπη δείαπι 
ἔλεῖςε ἀϊςοπίεπι,, γε χιΐ ἀξείρογε νεὶὶς Πι- 
ἔγαρία. ἰαζιτοβ ἢ Οσοαϊτα δυίοπὶ νἱῶγίὶχ ἀἱ- 
Ἰζεῆζιιε, Νεπῖρο ἢ ἰαῖοδας ̓ παἴσος [οἰοπαεη- 
εἴας } νἱδ, Βᾶθς νεγὰ ἀθπημπη[ ἴῃ ογϑείοῃς ] νἱβ 
ε[(. ϑαρίοπιὶ ἀπζθηινῖγο [δ(Σ ἀοοηΠιγο,, (πο 
ξηίπι δοςιίβ δε (ἀρίςπ5., ας ἰρίδ ριιπῖτς ροί- πῆς. ἮΝ Ὁ «ἥις ἐν ἐν πσ βοὸς ἈΠ ᾿ΠῸ,)) αἱτῖς οριις οἵδ πηουῖδιι 4ιαπ ἰϊ5., χα! ἔο- 
το ηΠΡαις Πάθις τογιπε αοῖαῦ 
Ρς οἰαδοτατα ἀυίάεπι, πιδο 
νἱάσρατατ. Ιρίθαιις 
Οροτῖοε, ὅσ. Πεπι. Μητῖ- 

ἢ ἕ- ἢ ὯΙ Ν" , ΓΟ  ς ν ἀν 9 Δ γ ᾿Ξ φογάϊας διῖοπι πιοπείοποπι πὸ ἔλείατ - ααὶ 
ἹΡΡΙἰσατὶ Παῖς ραζίτιγ, ἰ5 ἀξ παμοτίσου- 

᾿ ᾿ δ ον ; 4 ν Πρ ΎᾺ Ἢ ὙΥΑ Ν ἦν 

«ἴα φυϊα ἀϊσεγοὶ ὃ Ταῖς αιιγοπι, γε ἀγ Ιγοτ, θα 
νἱἀοθίειις στατῖο [πο αὶ ποπ τπο Πἰτογ πϊ- 

Υ, " ἌΣ ΡῈ Ἂ 

Ἢ ποάο αὉ 60 αὐογηαία {ἰτ. 

Πηΐδ πῆς ἀζαιιο. νἱγιπῚ {ΠΠππὰ δια ποτίης, πος 

13) τηαχίπιῖβ γθδιῖς Ἰητοῦ πος, Ο ἱπιρεταὰ- 
ἴογ, Ἰητογοο ας ςογζαπηση, ΤᾺ θηὶπη ἰπ αἰ ςτί- 
πλίπο νογίαγιβ., αιαὶς πα] νπαπαπι [π|ρο- 
γαίοσ [ΠὈϊτ,, Π ΡΠ] ΟΡ ας παι] ἴτ: νἱἀφατὶς 
εἰς ἱπξξηζας : ἐρὸ διζοπι ἰπίαητο, αιαπτο ἢς 
δοογάγες αἰ ἀς πὶ ΑτἰεΠὶς ΟΌποχίι5 ἔπιϊτ, χιιοπα 
11] φαΐ ἀἴκατη [εεϊρίδγαης πους ἡιίάεπι ἄδτος 
διις ἀἰαίπί5 ὁρίπΐομος αἰοθδης ἔοιιεγε.,, Ποιπὶ 
ΜΟΓΟ ἰρίπιπι ποῆτθ Δρρο!]αραπι,, ποαις εἴα 
ἀγθἰεταθαπειτ, (απλχιις, ἀφο ρτάῖια νιτὶ- 
46 ποίἔτιπι ἱππροηάαε ρογσιήιπι., ὅς τοὶ 
ςοηζαϊογο πόῃ ογδιιαθογ., {μᾶθ πιοῖπὶ 4αΐ- 
ἄξιι δηϊπηιι ἰαπὶ ἱπάμπχι. ΝΙπιίγιμι ροί- 
ἄμπιαπι ἰπ ἱππι4 πος σοιταπηθη ἀσάιιχίε ἀεἰΔ- 
ἔ0Γ, ΟΡ πο πηθΐτος νογίτατὶ πηΐπιις ςοηίδη- 

ΤΥΑΝΕΝΦῚΙξ. 327 
ἰδέας ἐπιωινῶντες, ὡς ἥτηον μὲν, ἢ ἀυτοῖ φασι 
δεῖν, κεκολωσμέγον ὑπερωίροντα δὲ " τοῖς τε ὁ. 
γόμωασι καὶ ταῖς γνώμαις. τὸν δὲ ἄνδρι ἐνθυ- 
μεμένω , ὶ μοι δοκεῖ ὃ δοζβὸς ὑγιῶς ἂν ὑπο. 
κρίνωσϑαι τὸ ἑαυτῷ ἤϑος, πάρισα ὁ ἐπιτηδέυ- 
ὧν, κὠὶ ἀντίθετω, καὶ προτάλε δίκην 1 κτυπῶν 
τῇ γλώτηῃ. ῥητορικοῖς μὲν γὰρ πῆὸς τρόπον τωῦ-. 
τὰν κοὶ ἐδ ἐκείγοις δή. δεινότης, γαρ ἐν δίκα... 
φηρίοις ἡ μὲν φανερὰ, κἂν δια ώλοι τινα ὡς 
ἐπιξελένοντα τοῖς ψηφιεμένοις. δ᾽ ἀφανὴς 
κἂν ἀπέλιθϑοι κρατξσα. τὸ γὰρ λαϑεῖν τες δὲ. 
κάζοντας εἷς δεινόν ἐςιν,, ὠληϑεςέρω δεινότης, 
σοφῷ δὲ ἀνδρὶ ἐπολογεμένῳ, καὶ γοὶρ κατηγορή- 

εἰλῳ ΝΥ -ἡἍ Ἢ σεῖ γε ὃ σοφός, δὲ ἐπιτιριᾷν ἐῤῥωται ", ἤϑαες τε 
ἜΡ ον μχὰ ν᾽ ΣΌΝ ἭΡΩ ὶ εἰ ἐτερξ πῶώρω τὰς θμκωνικὅς ἀγόροις" Λόγε τε 

ει νυν να δέ ΝΟΥ κατασκευώσμιενξ μεν» μή δοκξντος δὲ. καὶ ὑπό- 
ΤΑΝ Ν χὰ κδων... , “ σεβνος ἐσῶ, καὶ μὴ πολὺ ἀποδέων τῷ ὑπερό.. 

τῆς εἶναι- “ἔλεος τε ὠπέςω λέγοντος: ὁ γαὶρ 
“μὴ ἀντιξολῆσαι ξ' χωρῶν". τί ἂν ὅτος ἐπὶ ἐλέῳ 
εἴποι: τοιόσὸς ὁ λόγος δόξει τοῖς γε μὴ μωλα- 
κῶς εἰκροασα μένοις ἐμὲ τε καὶ τῷ ἀνδρές:. ζυνε- 

τέθη γοὶρ ἀυτῷ ὧδε. ἌΝ 

Ο κα Ὡς  τκ ἢ , ᾽ Ὁ» μὲν ἄγων, ὑπερ μεγώλων σοί τε, ὦ βασι- 
- 452 ͵ . δὸ ΚΑ δ ἃ ἀον ΣΝ λεὺ, κρμοί. σὺ τε γαρ κινδυνέυεις, ὑπεῤ᾿ ὧν μὴ 
δι ᾧ δ Μὰ 5.0 ὙΡ᾿Σ ἣν στοτε ἀυτοκῥοτ. ., εἰ πρὸς φιλοσοφίαν ἐδεμι 

- 7, ε δ δίκῃ δια ξοξλῃσιϑαι δόξεις: ἐγώ τε, ὑπὲρ ὧν μη- 
ΕΝ Ρ ἃ ᾿ ἄς δὲ Σωκρώτης ποτε Αϑήγνῃσιν, ὃν οἱ γρωϊψάενοι 

, ὐνκὶ ᾿ " ᾿ δ ᾿ 4 ν οἷ Ἶ τήν γραφὴν» καινὸν μὲν τὼ οὐ μυδγιο γέντο, 
ν᾿ Κ Κα} ", ᾿ “ὺ δαίμονα δὲ ὅτε ἐκώλεν» ὅτε ὠοντο᾽. κινδὺνε δὲ 

ΓΕ ΥΩ ν Εἴ. αὐ ὴμ ιν πὰ “»““»Ψ΄ψψΨ δὴν ἐῷ ἑκάτερον ἡριῶν “ξτὼ χωλεπᾷ ἥκοντος, ἐκ 
πὴ ἊΝ ΜΔ ὁ ΤῊΝ ΑΤΌῊῪ Υ ᾿ ὀκνήσω καὶ σοὶ ξυμδελέυειν, ὁπόσα ἐμαυτὸν 

ιυάλα ᾿ς 4 ΝᾺ Ἵ ν Φωεὶ : πέπεικα. ἐπειδὴ γοὶρ κατέφησεν ἡμᾶς ὁ κώτή--: 
ἀ ᾽ ᾿ δν Ν ὁ ἐὰν » νὼ Ν ᾿ ι γοβος ἐς τατογὶ τὸν ὥγῶνω, εἰσῆλθε τὰς πολ- 

᾿ 

“4. ἐς ἥτῆον μὲν» ἢ ̓ἀυτοί φασι δεῖν» κεκολάσμ. ] ρα! ιπι 
ἀπ νυϊσατίς ἢ, ὃς ἀΠΠιπρυεπάϊ τγατῖο ρογιιογία» οδίσαγα μας 
τράἰάεγαης, ἢ οἴροὸ δὐτοτίτατο οστηίιπι σά, Μ58, δϊς 
τε[ιταϊ τις, ἀἸΒ  αχί ππιίαιις μαι] Αἰΐτετ. ϑῖς ποπιρε ἰπ 
εὐα, ρυϊοτίδιιθ : ὡς ἦτον. ἐν», ὠντοί φασ! δεῖν χέχολώσμ. 

Ὁ] ὑπεραίροντα δὲ ἤαες αιοσιΐξ δάδιις πὸ τῷ ἧτον (- 
᾿ 3. ΚΕΝ ἈΝ ιν ἊΝ ἢ 

᾿ ΡΡΡΙΜΟΙΣ αιφῇ ἢν ἧτῆον δὲ ὑπεραίροντα ν» ἡιοά ποπ πιο-, 
ἸΘΓΕΠῚ γ ΠΝ ρτίογες ἱπτογργεῖοβ πὶς αιοαιο ἀδςερτος οἵα 

ιάογοπι. , ῬΉΤΩΡ ᾿ 
ὁ πάρισα ] ραγία νοτεϊπιις, Νεπιρε Οὐἰπι  απιις 1. ΓΧ, 
63. ῬΑᾺ, ἱπαυΐγ, ε} ἐχτνεραῖς {Ρἡἰαῤὲς «ογιὑπάνς. Ρίατα- 
48ε εὔϊαπι ἀς νοῦς παρισον ἀρυὰ Ἀπεῖογες Ηθητγ. ϑῖερῃα- 
τίς ΟὈ[δτιιδιτ. Πογμορο οίρηεα ναΐρο ἀρρο!άπιιιδ,. 
"7 κροτάλι δύ. Ἴ βοαιδης Ἰοφυδοίμπι ΠΟ ΠΗ ΠΕΙΠῚ οἰ.» 

κροτάλοις ςοπιραταῖίο, ϑίς ἀριὰ ΑὐἸορἤαπεπὶ ἰπ ΝΌΒΙΒ, 
κρόταλον ἐεῦδηι 

 ἔνσομοον κϑὶ ἴυγλωτῆον εἷς ταὶ κρόταλα λάλον. ϑὶς Οτοβονίιις 
ἝΝ 5. δάν. Ἑωποπιίμπι {ξείδοας δηῴκενᾳ κρότκλο σοφι- 
σμώτον οἱ τιϊθηϊς, ὦ ἷ 
ππν,- ὍΥΣ 

- 

ἀϊςτα ρῃ]]Π οὐ Ορβοτιπι ποτπῖπα , νδὲ 5. Πο!,, 

{ 
ὃ ἃ ἐπιτιμῶν ἔξῤῥωται } ποπιρε [ιρίεπβ οτατίοπῖς σεδαῖταν. 

τε, δζ ἀγβιιπιοπτογιπι ΡΟΠάετο π|8]ς νοὶ Ῥεγρογᾶπι ἀσθη- 
τὲς ἰρίς ἰπ ογάϊπεπι τεάίβογε ροτεῖξ, ἰτὰ νὲ Ἰπαϊοῖς ορς» 
πο Βαθδας οριι5) Δάἀεοηιι , ηες εἰὲ νὲ ἰπ αςουίθηάο ορΡ6.-᾿ 
τὰπι ροπαῖ, 

͵ δ 

ΟΑΡ. ΤΠ, [εξξν τι τ ἀντοκράώτωρ ] εἀτὶ ὁ ἀὐτοχρ, ἀτο 
εἰσαϊαπι ἐχεϊη ΧΊ ΠΊι5 7 “επὶ πος Ὑγϑίηας ςοάοχ Ἀρυοίςα- 
Ῥαῖ, Οδίεγιπιὶ δὰ ογατίοποπι ἤδης τοέϊε ἰητεὶ Πρ ὁ Δ ΠῚ, 
Ρταθοδάεπϑα σᾶριξ Ορογὰσ ργεγίθ πὶ ἔιοσίς πιοπογία τεπεῖς, 

“ἴῃ 60 επὶπὶ οπιπία Βα Βοητας ἐχρίϊσατα ἐχουἈτιοηὶς ἐὰρίταν 
λὰ χιδᾶς ἢίς ιῆι5 τείροπάδεων, νὴ [14 

2. κραενόν μὲν τοὶ δεοιμιόνια 1 ὁρτῖπιε δες ἐχρ! ξαιιοτίς, ἢ 
δαιμόνια τας αἰξείνας ἐκριλςο5., νὲ ἔξηξις ἢε ϑοσγάτοπι Π481- 
τῖπι ἔα} ρτὸ ποιωτέογε ναὶ ὃο “πὶ ποιεὶς Φμάογος ἐμ ἐσίγα 
πᾷ αἰε Πλέε. νὶάς ἃ πὸ οἰδίεγιιατα { 1], ΤΥ. ς. 18. 

3. δαίμ. δὲ ὅτε ἐκάλ. ὅτε ζοντο } ποῖπρε ἱπ᾿ Αρο!]οπῖο μος 
Ἰητογ 4114 σγίπηῖηι: ἀἰἀτιπὶ 7 αιοεὶ ζλονς ἀἰσογαταγ,. νἱᾷ, Γι ὰρ. 

τι 55 δ 110, ὙΨΙ, σα, ας δὲ 1ο, ἀ44ς (116,1, ς, 11, ἢ,.7. 

λὲς 

3, 



38 Φατα)0 5, ΤΊΆΤΑ Τα ΠΕ} ΨαΤ 

λὲς ἐκ, ἐληϑὴς περὶ ἐμ τε καὶ σϑ8 δόξω. δὲ 

μὲν γορ ᾧοντο τ κώκὴ τῆς ὠκροώσεως ὀργῇ 

᾿ χρίσεσϑαι; δ ἣν κἂν ὠποκτεῖγαΐ με. ὅ ὁ, ΤΊ πο- 

τέ ἐστ τὸ ἀποκτεῖναι. ἐμε ὶ δ᾽ ἐκποιήσειν ἐμαυ- 

"τὸν τῷ δικαισηρίε » τρόποις δ᾽, Ω τῷ ὠποδρῷν 

εἰσὴν, ἤσων δ᾽. ὦ βασιλεῦ, ψυρίοι.. καὶ τϑότων 

ὠκέων . ὡς ἐξ᾿ τὸ ̓  προκαταγίγνώσκειν ἤλϑον, 

ἐδὲ ᾿κατοψηφισέμην τῆς σῆς [ἡ γωνώ » ὡς 

μὴ τὸ ἐυθὺ ἐχέσης. ἀλλὰ», Ζυνϑέμενος. τοῖς γό-. 

μβοις, ἐσηκὼ ὑπὸ τῷ ἀὐυμα τότῳ ξύμξελος καὶ 

σοὶ τὐλ μόνα ἠδῥεχὴν γὰρ τὸ μὴ γὐταδο 

αι ον δμδῳ μηδὲ καϑῆσϑαι, πιπεσμένον: ὡς ἔ- 

, «ἴ σε κακὸν ἐμ μωρθ: μήδ᾽ ὁ ἐπε μὲν τῷ ἢ 

Αρμενίε τοῦ καὶ Βαβυλωγίω, καὶ ὅσοι τῶν : 

κείνῃ ἄρχωσιν" οἷς ἵππος τε παμπόλλη ἐσὶ. ᾽ καὶ, 

οὴς πᾶσω, καὶ ὠνδρι ὧν ὄχλος» καὶ ̓χρυσῆ 

γῆ ὧν ἐλ ) οἶδα « ὠκώειν ζυν γέλωτι. » τὸ πείσε- 

σϑαί τι ὑπ᾽ ᾿ ἀυτῶν, ὅ σε καὶ τὴν τὴν ἀρχὴν ταύτην 

ἀφαιρήσεται κατ᾽ ἀνδρός δὲ σοφβ καὶ γυμνβ 

πιςέυειν» ὥς ἐφ! τότῳ ὅπλον ἐπὶ τὸν Ῥωμαίων 

δρλυὶ να ὐψὰ καὶ σρδέχεσϑαι" ταῦτω:; Αἰ-: 

γυπτίς ἀχρβθς τὸ δὸς ΜΠ ἃ μηδὲ. τῆς Α- 

ϑηνᾶς ποτε ἤκεσας, ἣν σεαυτῇ τ μη τ φής". 

εἰ μὴ νὴ Δίω ἡ κολακευτικὴ, καὶ τὸ συκοῷαν- 

τεῖν» ὅτω τὶ γῦν τοῖς ἀλπηρίθος τὅταις ἐπιδέδως-. 

κεν. ὡς τὲς ϑεὲς ὑπὲρ μὲν τῶ Π ευνῦ, , καὶ 

ὁπόσω ὀφϑαλμίωι τέ εἰσι, καὶ τὸ μὴ πυρέξαι, 

ὶ μηδ᾽ ἰνοιδὴ σωΐ τι τῶν σπλάγχνων; ἐ ἐπιτηδείως 

εἰγαΐ σοι ξυμιβέλως Φασκειν, ἀήμ " ἰφα- 

πἥομένες 7 καὶ ϑεραπέυοντας, ὅτε ἂν πονήρως 

ἐῖοις' ΠΝ ἢ δὲ τῇ ἀεχῇ » καὶ τῷ Ὑ η51) κινδυ- 

γέυοντί σοι » μήϑ᾽ ὃ ὃς φυλάδιεσϑαι χε ἡ ζυμξε- 

λέυειν, μήϑ᾽ ὁ ὅ,τι " ἔσαι σοι σε ἀυτὲς ὅπλον; 

δδδσα ἠκὴνεμεν ἐλλ᾽ εἴναΐ σοι τὲς συκοφάν-: 

τὰς ἍΤ ̓Αϑηνῶς» καὶ Διὸς χεῖρω , εἰδέναι 

μὲν ὑπὲρ σξ φάσκοντας, ὥ Σ μήδ᾽ οἱ Θεοὶ, προ- 

ἐγρηγορότας. δὲ σεν καὶ προκωυϑέυδοντας, εἰ δὴ 

καϑέυδωσιν ὅτοι, κωκοῖς » ρον » ἐπαντλξν- 

τες κακὰ, καὶ τοὶς ἰλιάδας ταύτας ἀεὶ τὐμ 

ϑέντες. καὶ τὸ μὲν ἱπποτροφεῖν εἰυτὲς ᾽ κοὐπὶ 

ζευγῶν ἐφ τὴν εὐγοραν ὀρκυμλεῖσϑαι “λευκῶν “" 

4 ὅτι ποτέ ἐςι τὸ ἀποκτ. ὡαῇ Ἐθὴι βνοὰ Σ δὴ δ". Ὁ, 
ἤιις ᾿υθίτῖας Βα εατ [βοεῖοπι; ἢμε ππ.. 

5 ἐς τὸ] ἢς οπῖπες Μ88. ορτίπιε. Ἴη εὐϊάς εἢ ὠτῷν 

ό μηδ᾽ ὑ ὑπὲρ μι τ᾿ Αρμ.]} μου Ὑ μὸ Τρροηὶ τὸ ὑπέρ τι- 
γος πιφξέυειν δὲ τὸ κατὸ τινὸς πισίνων. ϑιοξας!!6 ράτει δη ΠΠΠὶ 
εἴε : τ τίαπι γεηπίγεγε μος οτίαπι, ὃὲ “6. “4 γ 215 ψηλάεηα' 
Ρεγῇϊ ἴημε γηαρς βάαι Πρρετάίον, φηὶ γοίζῦπ! ποσεγεγ ἅμίάηα ῥῥ 
ἐοίορῆο ἡπεγιμὶ; «ἱρὴ ὃ: τῷ δηπάφι ἐφάρνι ἐμ βέμία ῥοβηϊοίο 

᾿ΡΓᾺ ςᾶρ. 5. δ ηξ, (εϑϑιαι βπ, 

τῆν ἜΕ ἐπ 
ἰΟχίγα «Διί ἴβαπι 

ἱ [πα] την αἷ 115 ἐπ πὸ 
εγίαπι {Ππά τ οὐ Ἦ 
ο αι ἐμ διίορῇ 

δὲ ἱπογΠη5.. Ροτπάο. πίῃ! ἀγητὰ οἱ « ἯΙ 
Κοπιδημπι, ἱπηρογατογοπι εὐβμκύναρ: 10- 
σὐπιηις [αίας Ηἰΐςε . Αέργρῆο. ἀοίεν 
ἰγοορμαπία, ἄς. εῖβιις ῃς ἃ ῬΑΠΔάο 4υὶ -- ἘΣ τ 

τποπίτηβ Ὑπαπιᾶπῃ ΕΠ, αμιᾶτα, ταὶ ταπιδῃ ρὸ- 
Δ ν υδν} Μὰ 

ΤΕΓΘ σαΓαΠη ΕΧΙΠΙπταϑ, ἌΝ ἢ ἔοτῖς Αἰοπιάπαϊ, 
«αἰαπηηίαηαίαιις ξηρυϊτας ἃ 6εο. ἰατῆ. Ργάρείατα , 
1Π|5 βοπείσαι Πρ ὐκοδου νί Ἧς το: 
δ οχίρευις φυίάεπι, λας ἕο - 
Ῥτὶ 

Ππρρίπιάϊης Ῥιυα, ὁ αξ 
υἰξαπάα, αὶ ἀκμριος τὰπίογα ). ΟΡ Ροτῖτι- 

ΠΥ] 
ἐν Ἐδὶ ἁϑοα τηοπίτοτος. ἄΐκας, εἰλεάϊοοτατα 
ππδπαπι {δ ]. απ δοηιο, αἴαιιο βι παᾶπζος τς - ὴ 
απο πραϊε οοῸ τοέροτὸ μαρθαδ: ἀεὶ ἱπηροτο αἱ ἅς 
τεπα δὶ, δενιαῚ ΜΠ πη ποαῖις ςοπίαϊοτ ΠΣ Π3 
«αΐπαπν: καυιοπαΐ Πητ.. πεήῃς ἀιῖρυς ἀῇ 
ἐοπίτα εοίδοπι. βενεδπάυπι οἀοοεηζοϑ ΡΥ 
εἴ: [4 εῇῖ Ἢ Ἰτορ ιδητας! τἰθ  ΡαΠΙαάϊας ἐν 
ἀϊϑΊοςο ἅς Ἰοιῖβ ππᾶπιις, (δ. μος. Ρτοξειϊος, 

δὰ 

δποῖα ἢ ργ τῈ (ΟΠ θεν! τητος ὅς ἀογπηίεπῖες 
τνς 

ΡΟ το, ταπηο ̓  Ἰογπηῖιν 

ἅπας δ᾽ τ ᾶπη ΓΕΠῚ ιἴρο Ῥοίϊοης ἐν ε ἰρῇ 5 115 1- 

ἱ ππε ΠῚ, ΠΊΑ]15 ἠἡπιιο 
τ ΤωρΩΝΣ δὲ μον 

ᾧ 

7 πρσλάμοϑαιι τονβειῆιο μὴ ἼΣΝ .--- πιςίύειν κῶρ. 

προσδέχεσθαν ἀρον τς γϑὴν Ἢ 

8 Αἰγυκτίε, συκοφάντω ἢ ἀπεεϊῃρίε ὌΉΡΗ͂ΔΣ φιοπὶ Ἐπ- 
Ρἄτατεθ ἱπβτγυχεγαι νεῖ Ἰρίηπι Ῥοεῖμηι ΕἸρβτδίοπι νἱά, ΝΩ " 

9 ᾽ν σεαυτῷ προορ. 7 νἱ46 ἤιρτα δὰ 1. 11. ς.1 
1ο ὅ) τι] ἢ ἢς Ἐπηρηδηβι, ἽΜαΐε βάϊεῖ ὅτι. 
1 ζευγῶν --το ἐκκυκλι λευκῶν 1 Βοποτί5 ἱπῆρπε.᾿ 

τοπςπὶ αμδάτίρίς 4115 ὀχφερταπι ἀρ ν ἀριά, Ἵ 



ηΧ. ς γί, “ ον ΚΟΝΙΙ 
ἀε! οί ραίοὶ, παρείς ς ς ᾿Ιρ πα 
ψε] τεῖρίπια πλ δια σοπηραγαζία, ἔπι, πιοῦ- 
«Πατὶ ἰγοπ, αιιαπηάία. εἰαπουλιην ἃ βεή 4πε- 
87 ΠΊΔΙΓΙΠΊΟΠΙΟ ἀιιζαπα {10 ] ̓ππσοτς απᾶς τοῦ- 
τυρὶ Ποπενθὶ ἀερτομοπι (ΠῚ εἰ5. ς οἴης, Ρἰαυία 
ῬΟΥΓῸ ἜΧοΙρὶ Οὐ ἐρτγθρίαβ νἱξξογίας, ν Ὁ] ρῃ!]οίο- 
Ῥιι5, δις ζοὨΓΕ]ατ5 νὴγν. τυ] πὰ φαΐρα ἃ Ὁ 115 
᾿Εἰγοιπημξηταδ, 5 τς νοΓΟ εχίτίο τγδάϊτες ἔαοτίτο 
ἔπιες ἰπηπατη. οπιπί} {τος ΠΗΠπιόγαμι [ἴο- 
ταιπῇ ᾽πὶ ρεγπηϊττατηγ: ἱπλοὸ ὅς πος, γεπεῆπς 
Ἴερεβ ἀΠΊΡ ίης, πόσις Ποπηϊπιιπιὶ οοπίρεξξιιπ 
τειογεδηταγ. Οἱ τὰ δυζοιπη ν]τγα Πυππαπαπῖ 
(Ὀτῖοπι (βρίαπτ, νε ππρίς αίοηπς αιᾶπὶ Ὀ ὶ ((ἰ- 
Θμτία νεϊϊηε ναίογς, ἐρὸ συίάοπι ἃς ἱπιργοῦο. 
ὁχαυάϊγα Ἔχβοτγδίξο.. ὟᾺ νετο {Π ἀρργοθας- 
ΠΕΓΙ5. τοὶ ρίαπη ἔογίς. «τἠπιϊπὶς ροιηαθιιηι. γε 
411 1η γρέϊαπι ἐς. τοδες ἀἰαϊηὶς 1 5 ἱπιρίηραΐ : ορὶ- 
ὨΙΟΠΟΙΠ.. 5065 επίπ εἴ ταὶ τίς τεαιο- 
4πς εἰπίςεμποαι βιρστν οἷ τ ΝΌΙ 
το συσπι ποηνίποπὶ ἰγζορμιαπίας Βιαδιιετίηϊ, 
πε ἐμάθαν ἰς ὦ πηαρὶς Ραῖίε8. Πης 

εξοπάθητί5. Αἵ γεηὶ- 
ἢ Βγδτίαπι ῥρρε ἰοσιτο, 

[ τὶ ̓α ἧς ἢ 
ΤΙ. [ἅπὶ νογο αἀιιοςαξιπὶ 4πεπιθρο μαδε- 
ΒοΣ 8 Ιοιιεπὶ δάπιοςαιιογο επίπη, σα οδηο- 
χίδπη νΊταιτι πξ ἄρεγς ποι, ἱποδηταπηξηξῆς τς 
ἀΐςεπε νεῖ, σοαἰαπησας ἰπ τοιτάπι ἀδάμςετα. 
ΟἿμπὶ νῖγο ἴωψας ἐξα ἀδτα ςοπίπηϊτοπημης,, Ππεπ 
ΠπογΓπΠ1ΠῚ ν ]ριι5 αἱξ αι! ἀἜΠῚ,, ἐσ 0 ΔΕ ΟΠΊ Ὧ6- 
50. 15 νέγο οἱδ ραῖεγ της, ἀρ αιεπὶ εο ἰπ 
Βοπογς αὶ, ̓ῃ απο Π|6 εἴ πἰδὶ.. Ι5πεπηρέ τς 
[Πππρογαζογοιη] ἔδοῖε, ἃ πγα ἀπταπη Τρίδ ξαΐε γα: 
φίις [πηρογάῖοτ. [5 τπίῃιί σἀυιίδιπι ἀοξοπάςπεὶ 
δὐποοδίι5 εἴἴο,, 4ἱ τοβ Πιδᾶ5 πιαῖτο πις 115, 
4πιλπι τι, ρογίροέξαβ μαθοῖ. [πὶ Αερυρταπι 
ομΐπι ἀπςα αὔαπι [πιρογαίον ἤεγοῦνεηῖς, []ὶς 
Ἀεργρεί!5 βοτὰ βαέξυντα, διτπθοιμη ἀε Ἰπιρότίο 
ψεγθα ΠΟΙ Δ ΙΓ115. Οὐπίσας δάφο ςοπιᾶτο παϊμὶ 
δὲ ρεγπάς Ἂς πῆς γε ἤιτο ΟὈ]ατιιδ. Ῥαϊῆει, ὃ" 
νεῦθο ιάςηι ἐς μιασίειι ἱπτογγοραιι οἰηὶ 
πρὰ δεης (δ Παθογα ἀγ ἰτγαίῃ.. ῃ 
"νοΠΗς σαι Γαῇτις, πιαϊεῖς οἴπαῖο ἐπρθ θα 
γαῖ ναἱκαἰχίς, ἀαῆς φιλο παΠῚ αἰϊο ἀφάϊει 
πος » ϑοςοριῖς «πᾶς 80 αἴϊο δος ΟΡ ΠΟτ ΝΟ. 
«ΛηϊΠΊαΠῚ ΠΝ 110 δ ἱπηρεγίιπη ογοθαγαγ, 
3. ΠῚς ΡΟΙΙΠΊΠαπι Πα υΐτ σοηβγπιας ἀπη, Πα πι8Ὁ ῥῶ 
Α]15 ἰατπτι σοερ Ἐν ἱπο]Ἰπαγὶ, ραγίπι Ορρι 
Ὡς οπηηΐπο, πς εχ [πᾶ φιϊάςπι ορἰπίοπευ. 

, ΑἹ 

Α 

Πα ο ἈΒεΐΟ πίνεας γῆν: Οδτυ]]ι5. πίδεϊς 
Ἦπὸ ὅς ἱρῇ Ιουιϊΐ ὃς 5011 φιιαάτίσας εαπάϊάδε ετῖδα 

1: πεογιγνώσκειν 1 ῃ.]. ποπ εἴ »ταεποία ἐγδν (δὰ εο τὰς 
ϑτιάτιπὶ ταπὶ τῶν ϑεῶν, ὃς εἰξ, τηαοὶς ετἰίαπι [σῖτα ἡαπὶ Ὁ] ; 
Ρτϑεςεάεητῖα μυῆς Γεπίαπι ππαδσπο αυῖθιις ΑΡοἸοπίως ο- 
Ἰίάμπι εἴτε οἴξεπάϊε, αὖ 15 ποπιϊπῖδιις ςοππιίωπι ἐχρεέϊα- 
τί, φιοά Ὡς 4 Ὠϊἴς οχρεξεοιιν ἡ ἐπ]. 

δε, 2. 1 ἐγὼ δὲ ὥ᾽ φημι] αὶ {οἰςες γῖσοθ θοπος Θέ: 
κγοάοσοι ν τοις απίπιο ἱπιπιοτιαῖ 6, 

ΤΥΑΝΕΝΒΙΒ, 59 
κο ἡ ἡ ἐν ο ἐρχύρῳ καὶ χρυσῷ ὀφοφαγίω, καὶ 

γάμοι, μυμάδαμν, δύο καὶ ἡ ἐωνημένω παι- 
δρικοὺ, καὶ τὸ μοιχέυειν μὲν, ὃν λανϑάνεσι χρό-. 

γον; γαμεῖν δὲ ἃς ἐμοίχευσαν., ὅταν ἐπ᾽ ἀυταῖς 
ληφιϑῶσι, καὶ οἱ κροτῶντες ἀυτες ἐπὶ ταῖς κα- 

λαῖς νίκαις» ἐπειδὰν φιλόσοφός τις, ἢ ὕπατος, 
εἰδικῶν ἐδὲν, ἀλῶ μὲν ὑπὸ τότων, ἀπόληται 

δὲ ὑπὸ σξ, διδόσϑω τῇ τῶν ἡπναράνεν τρυφῇ" 
“αἱ ἢ πὸ μή Ω ̓  ΤῸ 

τε γόμων υτοῖς ἔτ!» μερὶ ὀφϑωλμιῶν 

εἶγαι φέδον. τὸ δ᾽ ὅτω τὶ ὑκὴ τὲς ἀνϑθρώπες 

φρονεῖν, ὡς προγιγνώσκειν " βέλεσθαι τῶν 

ϑεῶν, ἐγὼ μὲν ἅτ᾽ ἐποωινῶ, καὶ ἀκέων δέδια. 
σὺ δ᾽ εἰ προσδέξοιο 3 γραίψονται καΐ σε ἴσως, 

ὡς διαξάλλοντα ἐ ἐς τὴν περὶ τϑ Θείρ δόξα. μ. υ" 

γεὸρ καὶ κατε σξ ξυγκείσεσιϑαι τοιαύτας 8.» 

Φις, ἐπειδαν μηδὼς. 'τοῖς συκοφοντωις Ἰλνπτὴς 
΄. καὶ ξυνίημι μὲν ἐπιτιμῶν μᾶλλον . ἣ πιο: 

λογώμενος. εἰρήσϑω δέ μοι ταῦϑ᾽' ὑπὲρ τῶν νό. 

μῶν; ἃς εἰ μὴ ἄρχοντας ἡγοιο; εκ ἄρξεις. 

τίς ἄν ξυνήγορος ἔξαι μοι ὠπολογεμένῳ; 

εἰ γοὺρ καλέσαιμι τὸν Δίῳ, ὑφ᾽ ᾧ βεξιωκὼς οἷ. 
δα, γοητέυον με φήσεσι, καὶ τὸν ϑρανον ἐς τὴν 
γῆν ἄγειν. διωλεγώμεθω ὅν περὶ τότε δῷ, 
ὃν τεϑγάναε μιεὲν οἱ πολλοί δ πν ̓ ἐγὼ δὲ ὅ 

Φῆν. . ἔσι δὲ ὅτος ὁ ΤΑΝ ὁ σὸς, ᾧ Ἄχ τοσ’- 

ὅτε ἄξιος, ὅσε περ ῆττ σοι΄, σὲ μὲν γὼρ 
ἐποίησεν, ὑπ᾽ ἐμξ δὲ ἐγένετο ἕὅτος βασιλεύς. 

ξυλλήπτωρ ἔ ἐσῶι μοι τῆς ὠπολογίας, πολλῷ τά- 

μὰ βέλτιον, ἢ σὺ, γιγώσκων. ἀφίκετο μὲν γοὶῤ 

ἐς Αἰγυπτιν᾽, ὄπω ὠυτοκράτωρ, ϑεοῖς τε τοῖς ἐν 
Αἰγύπτω φύσα, κοἰμοὶ ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς διαλε- 

ζύμῖνο; ἐντυχὼν δέ μοι, Ἀομῶμν τε κωὶ ὧδε ἐ- 

φαλμένῳ, ἐδὲ ἤ; μὰ ἐδὲ ὃ ἕν ΚΝ τῷ σχήματος, 

ἤγέμενος τὸ ἐν ἐμοὶ πᾶν ἐν ἔχειν. ἐμξ δὲ εχ’ 

ἦχον ἡμολήσας. ὠπῆλϑεν ἐ ἐπαρέσας, καὶ εἰ- 

ἐν ἃ μὴ πρὸς πὰ ἐκώσας δ᾽ ἃ ὦ μὴ τας 

λλῷ, ἥτε διόνοιω , ἣ ἐς τὸ ἄρχειν ἐχρῆτο, ἐῤ- 

ἡ ΒΡῸ ἀυτῷ παρ᾿ ἐμξ μάλιγα; μρϑεσυναᾳ, ἤδη, 
ὑφ᾽ ἑ ἑτέρων 4, ἐκ ἐπιτήδεια" μὲν, καὶ μὲν σοί ἔγε δέ. 

2 ὅφῳ περ ἐκεῖνός σοι ] [ξη[ὰς εἴ Ψείραἤαπιιπι σοι ΡΆΦ 
{τε εἴε τεμεγίτυπι ἈΡΟ]]οπίμπ,.. ; 

3 ἀφίκετο μὲν γοὸρ ἐς Αγ. } νἱὰς Γ 116. Υ, ς. 27. ἴα. 
4. ὑφ᾽ ἑτέρων 1 Ὁίοπε [οἱ], ὃς Ἐυρῆτατο, νἱάς 1. ς. Ο. 23. μι 
4 ἐπιτήδεια ἢ Βεπε εν, Ρτο ἐπιτηδείως. ϑις. πι Οταεοῖ 

δἀϊείειυϊς πευτγῖς νεται 6 παπιοτὶ ρτῸ ρον τι πὐβηῳ 
Νες ρ]αςει εόεο ΥὙτδίη, ἐπιτηδείων, 86 οτίδπι ἱπ πιᾶγρ.. 8]- 
Ἰερατα Μογεῖϊο, 

Τι δ ζω, 



β» Ὅν τ ρἠονϑῷ, ρπινοστλτν 9 “15. 

ΓΝ ϑυϑὲ γὰρ ἀὴδαν ἀυτὸν πη 

σὲ δήπε ἀυτὸ ἀφυρᾶντο τὸ μετ᾽ ̓ἐκε 

ἔχειν. ἐμ δὲ ξυμθελέοοντος ἑαυτόν τε μὴ ἐπ- 

οὐξζιδν ὠ ἐὐρχῆς ἐπὶ θύραν, ἐυτῷ ᾿ὀρδέλάονεις δῦ 

αν τε κληρονόμιες ἀὐτῆδ ποιεῖ σιϑωι» ἐυ ἔχειν 

σὴν γνώμην φήσας, ἀυτός τε μέγας ἤρθη, καὶ 

ὑμᾶς ἥρεν. εἰ δὲ γόητα [ μεζετον, ἐδ ἃ ᾿ ὧν ξυνῆψε 

μοι κοιγωνίων φροντίδων. ἐν πὰ η- 

(Ων διλξτοι οἷον εἰναγκάσαι τὰς ίρας »ἢ τὸν 

.Αἰὸς ἀ ύμ ὁ ὠποφῆναί με» 2 ψέυσασϑαι, 

διοσημείαν ἡ ἐπῆρ ἐμξ μων » τὸν λιον ἐλθῇ 

τῶ μὲν. ὠπὸ τὴν ἐσ σέρειρ, δυόμενον δὲ ὅϑεν ἄρ- 

χετάι.. δϑμὸν ἄν μοι ἐπιτήδειος ἄ ἜΝ ̓ἔδο-- 

ἕο» ἢ ἐμὲ ἡγέμενος ἱκανὸν τωῦτω». ἢ σο- 

δ μοὶ ϑηρέυων ἀρχὴν ̓ ἣν ἐρεταῖς ἔδει 

κατακτῶσϑας. καὶ μὴν καὶ δαλμηρεν διολέ- 

χϑν ἐ ἐν ἱερῶ, γοήτων δὲ ξυρεΐν ἐυ ΤῊΝ μὲν 

ὯΝ Θεῶν, ἐχϑεὰ γὰρ τοῖς περὶ τὴν τέχνην 

γύκτοω, δὲ. κωὶ πᾶν ὅ, τι ἀφεγγὲς ἐυτῶν “ σρο- 

Ὀαλλόμενοι, ΠῚ ξυγχωρξσι τοῖς ἀνοήτοις ἐδὲ τῷ 

ϑαλμὲὲ ἔ ἔχειν, ἐδὲ ὦτω. διελέχϑη μοι καὶ ἰ- 

δίῳ μὲν ̓ παρετύγηζανον δὲ ἦα Εὐφράτης. καὶ 

Δίων, ὁ μὲν ἤρεμ υσίς μοι ἔχων, δδ᾽ οἰκειός-. 

τῶτῶ» Δίωνω γοωρ μὴ παυσωΐμην γρώφων ἐν 

φίλοις. τίς ἄν ἐν ἐπ᾿ ἀνδρῶν σοφῶν. ἢ μετα- 

σποιθμένων 7: σοφίας, ἐς γόητας ἔλϑοι λόγες; 

τίς δ᾽ ἐκ ὧν παραπλησίως ἀ ει καὶ ἐν 

φίλοις» καὶ ἐν ἐχϑιροῖς, κωκὸς Φούεσϑαρ, καὶ 

οἱ λόγοι ἦσαν ἐπανψνομει τοὶς γόησι.. σὺ μὲν 

γεὶρ ἴσως τὸν ἐπτΣ ἡγῇ τὸν σιοτε » βασι- 

λείας ρα 3 γόησι Μαλλρν ἢ ἑαυτῷ ἘΡΕΣ 

σα!» καὶ εἰναέγειν. ἐπὶ τὸς δα Ἂν ἵγω ἜΣ τύχοι, 

ὑ4. ἐν 

ὅ αὶ μίν σοί (γε δόξαι) επιρε ορροχτιπιπὶ γἹάοτὶ πο. 
Ροτεγαῖ Τοπιϊαπο » νε τὰπι ἱπιρετῖι ̓οςσυραπαῖ Ἢ ςοπῇ Τα πὶ 
ἀδιΐοεγες ράτες, σιοὰ ἢπε οαρίτὶς ἰρᾶως μὴ πε ἢβοσὶ 
ΠΝ Ροταμει, 48| ἃ ΝΊο ΠΔη15. τὰπι ἴπ. Ὀλρημν ετίδπι» 
Οδ(οΗΠις., Οπιηὶ εχ Ῥᾶτίβ νεροθάτον : ἱρί8 Ῥτδοῖ εγθα ἢος 
Ἐαθιρίμπι πιιπαιᾶπι βιες σοηίςςη[ατιι5., ὨΠΠ ρτῖον 14 ρα- 
τεῦ ςοπίςεπαϊήει, αιοὰ ἰπ (44. ̓ ΠρτὶΠ}15 ν ΓΘ ΘΕΙ͂Γν 

7 ἐπὶ ϑύρας ἀντ. φοιτώσ. ] ἢς Ἰυ]ϊδηὶ θαβιδικίμινν φεάἑπερ 
οὐ[ὲ ἐγμαβε ἄϊςεθας Θεηΐυς ΡυΒΙίουϑ » ἢ ἱπιρογίμπι οἱ Οὐ ἴατι- 
τιις,) 41 ρεῦ {Ὀπιπιπὶ εἰ ποέϊε Δητεαμᾶπι, Αὐρυῆιβ ἀεςϊ- 
τατεῖιτ ἀρραγιιτ, νἱά, Αἰπιπηδη, Μαγςειϊϊη, 110. ΧΧ. ς. 5. 

8 Διὸς τύραννον ] εὐϊεῖ ημ}10Ὸ (ξαἴα. Δία. τύραννον. Νες 4 

Μ58. ἀμποῦιιθ, πδπὶ σεῖετῖ μπς ὀτδίίοπεπι οπηίεγε , ργᾶε- 
πο αυϊσαιᾶπι. [πρεπίο ἰρίταγ ῃῖς δαὶ ντεπάμπι.,ς Νοπ 

ὺ ἠθναις τΆΠΠςΠ πος ςοπίεοῖε, ἰά χιοά 1π ΤΩΣ 
ἤ:: εἢ ἀναγκώσαι τὲς μοίρας εὐϊπςεῖ. 

ἡ» δ. ἀρχὴν] ἢς οπιπῖπο Ἰεφεπάμπι ριο ῬΓΟΣ δρέμὴν ̓φιοὰ 
εἰς ἴῃ νυϊρατὶς, 

Ἢ 

Ἷ ΤΗΝ «ἀροῇσγει ἀϊπι84 
Ε ΔἀΕΠΊΓΗΥΙ ογάητ ρος εἰπ|ςᾶ- 

ρεπξηάι! υἱἃ [αουΐτατεπη. ἘΡῸ διιζοπΊ, πεῖη ἢ 
ἀϊρηιπ, { Ῥυατου [ἀπηπτα ροζείϊατε. νεῇιρα- 
ἴππι πηαῇ δράϊιη εἰς οὈίογιαητε, νοίαιιε 1}- 
15 μδογθάες νὲ τεδάετες, στα εἰ οχηπεπε 
ΔΈΤΟΓ 5 τα ΐξα πιδὶ Ἰοτα ΠΡῚ ἀρῃοίςζεηβ, ἃζ 
τρία ἴῃ (δῖπις. μος φμθέξιις αΠρίαπὶ [αϊε, δέ 
νο5 αἁ ἰάοπι ιοαις, ΕΠΕΧΙΓ. Οποα ἢ τ τπᾶριπε 
τας οὔ ρυταῆει, Θαπα ΠῚ σετῖα. : ργδυϊΠΠππα-. 
ΤΙ ΟΠΓΑΓΉΠῚ ῬΑΓΓΟΙ ΡῈ ΠῚ ΠιῈ [λξαπι5 ξεν. 
Νεααε φηὶπη δἀπεπίδη ἀς τα] δι πιοομΠῚ Θρ  ῳ 
4α}14 (πητρ γε ἔατα φορογοπη, δι Ἰοιιοπὶ ̓Ἰρίαπα 
τῆθο ἀοπιίπίο οΌποχῆιπῃ οἴτεπα ΠῚ) νε  (α1- 
τεπὶ εξ πιοητγοῦ ρογίθητα., 6. ἢ 
ςοηῇγπηαγοηῖ, Φοἰοπνοβοηταπο, ̓φἰϑοκκιοπταῖα 
Ῥαγέε. οτίθητοπι, π ογίφητα!! γεῖο. οκοϊἀδητοπη. 
ΝΝϑαιιε. ἐηὶ πάθε νι ΠΠΠῸ πηΠὶ Ἰάοπειις 
ξαϊῆει, ἢ νοὶ ἡ υαἱπποαϊ το θιι5 αἴξ ἀρτιπιεχὶ- 
Πιπιαίι, μεμαν ἢ Ἷ ςἱπιροτλιπη εἶξε ἀτσιι" 
Ρδζι5. «υοὰ Ὑἰγθηθ5 ὁ ογαῖ ςοΠΊραγαῃ άιΠ|- 
Οἰὐηοείαπ 1ῃ τειηρὶο ραΐδμι [οὰπιὶ ὑδι αἰατ- 
ταῦ! : ΠΊΔΡΟΓΙΠῚ νΈΓῸ ΓΟἸΪο σία. 
[οτος διρίπης, πηι επίτη Πα "᾿ 
(ογῖθιι5 ἰηξεηία. Νοΐεπι υιοτη ἃς δ τω 
οδίξαγμπι εἰς ΠΟΙ ἱπάμπιρηζεβ, ἢο]άος ἰποηία!- 
τογ65.} πες οσιΐος Παρεγέ, ΠΘΑΊΙΘ ΔΠΓα5 Ρδτ- 
απίμγ, ΠΙΠΈγαΙ οὰπι εὸ Ριλυιατῖπη ομίαπι γΡάτΊ- 
τεγημα δάξιεγε Ἐπρηγαζος ὅς ΤΊ η,, 1116 αν 
ἄεπὶ ἸπξοπΠηΊπιις, μὶς φομ πη δἘ ΠΊΠσις τηῖῃῖ: 
Τϊομοπι Επὶπι Πα ΙΆΠ. Ἰῃιατηϊςῖς ςαπίεγο ςος. 
(λυιοῖπι. Οἰΐ5 νΕΓῸ ςΟΓΔΠῚ (ἀριἐπείδιις νἱτῖς, 
δῖ (ἀρ Θπείαπα, Ῥζδε {δ βεγεπεῖθυς (αἰτοπι, ἐς 

ἸΟΠ ΠΟΓΑΠῚ ΦΠΠ1Οἷς ΘΟ 16 ἃς ἸΠΙ Ποῖα σδιιθαῦ. 
πὸ πΊλῆις οἵτεν ἰἀσαταγὺ [πὸ ρίαπο πιαρίοαά- 
πιογίᾳ {ππηις ἰός. Νεπιρο ται ραΐγοπι ἔργ 
μίας Ἱππρεπὶ ρρεζεηῖεπι, νθῃοβεὶς πιαρὶς. 

πὰ {πᾶς νἱγτατί ες ςοπβἤηπὶ γϑτηας ατης 1 
τ ἀτατη, ἈΠΙΠΊ,νῈ δάθφοςς οἴμις δἀορείοποπι τοξεγ- 

τ θα (ξ πταγαπι ςοπβάοθαῖ. Ῥοῇ- 
ὶ ἐὐδαμ πιδίουῖθας πιδοα ἰοςθζις 

δ Ἂν 

ἰπαιιατη , οριδυίαας τὸ. 

πος, μῖς πϑ ΕΣ: ἘΠ νε ἐκ ρξς 
τονώγειν -- ἐνρίσϑαι ἢ ςοπίειιδϊῖο. ἐῆ: κι παβ 

ἐμξ ἑυρέσιϑα ἀνοίγειν ἐπὶ τὲς ϑεεὶς ἵνα τότε τύχοι. Νει ΡρΩ» 

γόητες δ [ε ᾿ορεγε , ὅς ΔὉ 115. οδήπεγε φριατα ἀϊθιπῖ, 
6Π μενον; ςοπῇ, ἱπῇ ἢ 9. ϑίσσις δάςο δὰ ἐοϑ σχέ- 

"7, 1Ἰὰᾷὰ αὐ ᾿ἹΠΙρο ΓΑΙ » Βιπηαηδε βάν με ἃ γέρων. 

εἶδε ΠῚ 1] τεὶ Ἱπαιεῖτατ. 4 Αἴαυς Βος εἰξ ἀνάγειν ἐπὶ τὰς ϑεες» 
αιοὰ παρ ̓Αἰτολλῶν Ἷ ρίσϑαε γείραπαπις ἀἰςεηόιις ἤτω» 
ἢ. Βάεπι ἵπαι πἴᾶξ ᾿δὰι εγίας ἈΡΟΙ]οΠ μι ςἰ τ πτη]8 2 
ὅς φαίάοπι ἵνα τὶ ἐ Νὰ ἐν ἐγίο, (8 το ἔδγπιο εβ;, 
Ροτίδτιτ. Ἐρτερίαπι ἃ ψεγο ἰδμάεπι ἐρηρεγὶμη:, ἡοα βέγα, 
με ἀφ ἐδ: τατν Ἀδιμβιςατγί νἱγτατὶ Υ εἴραίϊαηϊ, τάπιιε εὐπὶ, 
Δα ϑεὲς ανώγειν πιᾶρία. ἈΡοΙΠοηΐ ςοαέϊος ἤαταί. ϑιπα! 

. επία ἔργα 11}. ΥῈς: 39:8 41 ]ογας ΠΟ αὶ, δὰ πιαρίαπι ζοη- 
Ἐαρίεπιεβ, σὸ γικῷν ὀυτὸς ἀφελόμενοι λογίζεσθαι τῇ τέχνῃ 
ἀϊσιητιγ. Εἰτπιάταιιε ̓ εχρ]!οδείοπεπι ποίήγαπι 5 φιοά πὶ 
Ῥτοχίπιε Ρτγϑεςοάθηιίδιιβ, ηιεῖγοβας Αρο!]οπίιρ, ἀπ᾿ εχιι- 
τπεῖ ) οπιίεἰδπμς ἘΡΡΟΝ γόησι μῶλλον ἢ ἑαντῷ πισεῦσοι: 

Ροί- 

1 1ΠΧ.ς, γι 2 

ἈΡἰς 15 ΓΕ ι15 [ὩγΠΊΟΠΟ5 ἐχογάϊαταγ, Αἰιταμῖς ̓ 



{χῖς.7. ἢ2.}. ΑΡο . ΙΓ ΌΝΤΙΙ. 

ΡοΠΠΔοπάϊς., Ῥιϊημὸ εἴτα τ. 
Ὁ 115 δοπᾶ εχ οβαπι ΡΓΔΕΙΟΓΙᾺ 
[α5 {τ εχρείξαγο, ἸηΠταὶ νοϊαῖς, Οἰΐδιις ουππὶ- 
ὍιιΣ τος πηάχίπηο δάἀμογία. πρε ὧἐ8 { τῆ 
ναϊεδης επίπι, ἀξζιπι τὶς ἐς Πᾶς: ἅτῖς.. 

Π|. Οροτχίες εὐμακὶ δεϊβυά.  οΙπιροταῖον, 
τοπῇ ἄγαγε, ΟπΊΠ65 ἀγίεϑβ, 4186 ἀρια πιοτ- 
τ 1ος οδείπεηϊ, ἀϊπογία χαϊάσηη πιο ϊιηταγ, ἢ:- 
θη ἴαπῆοπ, ὉΡ658 ργοροίτηπη Πασεπῖ ΟΠΊΠΕ5 
Ροτίπάς, Εχίριιας αἰϊαο, ἰῖδε υἱοϊ ΠΠπῚ πιαρῃᾶ, 
ΔΙϊδε γἱετοί Πιβηοίοητοο: Νεσιε δας ογαϊάδς 
(ΟἸαπι αττες  ἰρεζϊδης 7 [δὰ αἰϊας χισαιις, 11- 
Ῥογαῖες δεχις, ἂς ΠΡογα δι αβῆποϑ, νογὰ οχ- 
τερια ΗΟ Ορ Δ. [ἡθογαῖος δυιτεπὶ τίς αρ- 
Ρεῖϊο ροδίϊηι, πιαίςαπη, αἢγοποπηίαπι. (ΟΡ ιϊ- 
ἤπαγιπι ἰτοπι ἀγίσπα;, δὲ τῇεζογητα χαϊπ᾿ ἴοτο 
δλυίας αἰείιηι, ᾿Ιμθοταϊίδεις αβῆπος ταὐμὐ πιπὶ 
Ρἰξϊογία, ρἰὔτιος, Πάτιαγία, σι δεγπαιογία, ἀρτί: 
ῥζεο τοπιροῇατίθιις (Ε(δ ἀοςοπηπιοάξι: 

: ες ἃ ἡϑες ἅττος ΠΠογα θὲς πος πλυῖτο 
ἢ. ΟΓΙΑΠῚ ἃΓ5 αιιδράαπι, Ο [πη- 
ψεγαΠῚ [ἀρ επείαπι πη Πἰ πτδ 

ἔβε ΟΠ] αΓΟτιπὶ εἴς. παῖ σππη αἰ- 
αὐπαπα! ἀτία ὡ Ἡὐποντκῆν ΠΟΙ᾿ : πδες επἰπὶ 
Φίατῖπι εἴς ἔλοίεηάα, Π {τ νεγᾶχ , δη δγϑ τα πο 
ἢτν, ποπάνπι ποι. Μαρὸς διιτο ΠῚ ΠΟ ΠΓΓΙ 
Δρίδιείαϊτι, ἤσταο. Οἰιοά εηϊπη, αι86 ΠΟΠ:» 
1απτ, εἴτε, πᾶ νεγο {πη ποῃ εἴϊε νἱ ἀδδητιίγ, 

Ἶ ΦΟΓΙΠῚ 4105 ἀεοϊρίαπε τῖθιιο Ἱπηλρ πδιτίοὶ [ὰ- 
οὐτατί. Οὐπηΐ5 εηἰΠ| αγεὶς {|| νὴς ἢ ἘΟγ ΠῚ. 
ηπὶ ἀςοιριπηταγ, δι ἐρεέξατογες (δ ργάθδεης, 
δαχέητία Ρο[τὰ εἴ. δες τάπηοπ ατ8. εἴ: 
Ὁπὴπε5 οηἰπὶ ἱποδηζαίογος ροςαδίας σαρτδηῦ, 
τλπι, ΘΟΓΙΙΠῚ ἀ( ΡΟριΪ απ Ρμαίεγας [ιιςτῖ, οδιι- 
Ὁ 1115 βιεγα τερετῖαθ, Μαρῃᾶς δυο ΠῚ Ορο5 
Αἰ οέϊαης,, οὐποχίος ΠΌΙ [λοίεπτες οὐϊαςππ- 

6 ταὶ ψεβιαπιξηξες ςαριάοϑ, εο αιοά οὐπηΐα 
βοῆς Ρτοβιφδηζατ,. Οὐιᾶ5 νεο ὁ ἱπῃρὸ- 

5 

Ἂ 
Ἷ 

Ἶ ταῖοτ, ορε5 πιρᾶς ἀθργεμεπά!ϊ,. τ ᾷς ἃ- 
ἐ Ῥίἐπείας Ορδτγδτε ΠΣ ὨΔΙΙΔΓΘ σγ αἰ εγ5. πιᾶ- 

“χίπις. ςαιπὶ ράγοπεὶ τοῖο ῬΘοιιηΐας πηϊπίπης νἱ[ας 
᾿ΟὈποχίις ἔπογίπι ἢ ὙῈ γογὰ Δυτοπι πιδ αἴςεγα 

; ᾿οἴϊεπάαπι, νδὶ εἰ ἐρὶ ποἱα ππᾶρηο ἀπίπιο υἱτί, 
εἴπτο αἰθῖηὶ ὃ αὶ πς ἴῃ ΘΔ) ειιπι Οὗ Ἀαι ται ΟὟ 
ἢ Ἔν ἢ ΘΧΓΟΪΠ, 

᾿ ΟΠ ηρογαΐον γεβδαίαιε. Αροίίογεῖο δά 

ἐ. ᾿ς Ἴρῥο, δαίμεορη. 
ἢ δὲ οἤπος. διω Οἵ ἢ ᾽ Ρέπηις 
Ἴκης ΡῃΠΟ ΟΡ ματὶ , ορτίπις ςοπῖο. ὍΝ Ρμὶ- 
Ἰοίορὶ τ δος τω ὟΣ Ἰῆν ἡδὴμ 

ΡΝ ἦν 

ΝΣ ΑὐΝᾺ 

ΙΣ ἐν ̓ς ΦΆΘ ΩΝ ὑπ. πλότα ἜΣ ἀμ γὴν Ε, 16. 
ϑεόϊ. 31 ψ' σοφόν τε κϑὶ ὠγῶρον 1 ῇς εχ χ φοηϊςέϊα- 

ΤΆ ἐρικ αν ᾽ ἐν Βαδοπτ ψευδύσοφοί τὸ ὠγείροντες. 
4 εἰ δ᾽ ἔρι τέχνη ἃ πω οἶδα ] ἈΕΒΙΡΕ δῶρον ϑεῶν Ροτῖι5 

Φεηίει, 4ι3ΠῚ τέχνην. 
.3 ἐπιςεέϊεϑων } Βυίς δ᾽ δὶ; ἰερὶς ἀπισα φιοὰ εοάεπι 

“ΠΣ τ 

ΤΥΑΝΕΝΒ,15. 3. 

ὑπὲρ 7 πλέτε ᾿ δικωΐς. ϑεοῖ τε ὡς τῶ 

καὶ ὁπόσω παρ᾽ ἀἰμπδνηρ ἀγαϑας τοῖς κατοὶ τὲς 

γόμες ἄρχωσι», μϑϑε ἥρω. οἷς πᾶσιν ἐναντίον 

χρῖμῶ, οἱ γόητες, εἰ γὰρ ἰσιχύοι ταῦτω: δ κ ἔξιωε 

ἡ τέχνη: 
ὖ Προσήκει δὲ, ὦ Ὁ βδσιλεῦ μα κιδ μῆνα, ἐπεσκέφϑαι. 

τέχναι, , ὁπέσαι κατ᾽ ἀνϑρώπες εἰσὶ, πράτ]εσι 

μὲν ἄλλο ἄλλη, πᾶσαι δ᾽ ὑπὲρ χρ μάτων, αἱ μὲν 

σμικρῶν, αἵδ᾽ ἃ “ὥυ μεγάληι, αἵδ᾽ ὧν ΕΝ 

τὰι. καὶ ἐκ ἀ βαναύσοι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν 

ἄλλων τεχνῶν ̓ σοφωΐ τε ὁμοίως χῶὶ ὑπόσοοι, 

πλὴν ἀληϑξς ΦΙΛΟ ΙΝ, κωλῶ δὲ σοζ ες 

[νὴ ποιητικὴν» ῥμηόυε : ἄρ. οἱ ἡ ἔπιθι 

σὰς, καὶ τῶν ῥητόρων τὰς μὴ ξεν (ἢ ὑποσό- 

Φι δὲ ζωγραφίαν δι πλρτθαν Ν ἀγαλμάτος, 

ποιξξ» καδεῤγητας. γεωργες. ἣν ταῖς ὥραις. Ὕχως 

πωντῶι καὶ γοὶρ αἵδε αἱ τέχνωι σοφίας καὶ πο- 

λὺ λείποντωι. ἔσι τὶ, ὦ βασιλεῦ, ψευδόσοζβόν 

τε καὶ ὠγεῖρον '", ὃ μὴ μαντικὴν ὑπολαξης: 

πολλᾷ μὲν γαὰρ ἀξίῳ, ἣν ἀληϑέυῃ., εἰ δ᾽ ἔς! 

ἀλλᾷ τες γόητας. ψψευδοσό. 
ᾧες φημί. τὰ ὙδᾺ ἐκ ὄντα, εἶναι. καὶ ταὶ ὄντα 

ὠπις εἰσιϑαι᾽, πάντω ταῦτα σρτίϑημι τῇ τῶν 

ἐξαπατωμένων δόξῃ. τὸ γὰρ σοφὸν. τῆς τέχνης.» 

ἐπὶ τῇ τῶν τον ϑῳγηςν τε καὶ ϑεωμένων ἐ. 

, Φιλοχρήματοι γαὶρ 

πάντες, ἃ τὰ ΥκΥμωΝ, ταῦϑ᾽ ὑπὲρ μι- 

.). ᾿ ΠῚ ΕῚ 

τεχνή ὅπω οἰδω΄. 

͵΄ -- ς δὲ , 
γοίοῦ ΚΕ τὴΣ η ὁε τεχνη 

σϑ σζιεμ ἔρηται. μφβτθθον δ᾽ ΡΡ 

λὲς χρημάτων ᾽ τ ὑπάρχομένοι τὸς ὅτε δὴ 

ἐρῶντας » ὡς ἱκανοὶ πάντα. τίνα ἕν, ὦ βασι.- 

λεῦ, σλϑτον 5:0 ἡμᾶς ἰδὼν, ψευδοσοφίαν ἐπι- 

δυὸ μὲ οἴει, καὶ Ἰαῦτα, τῷ σᾷ πατρὸς 

μρείδγω, μὲ ἡ ἡγεμένε ρημάτων; ὅτι δ᾽ ὠληϑῆ 

λέγω; πξ μοι Ἶ ἐπισολῆ τῷ ἰχυναίε καὶ ϑείᾳ 

ἀνδρὸς ὅ ὃς με ἐν. ἀυτῇ ΧΩΣ τῶ τε ἄλλω, καὶ τὸ 
πένεσϑαι. 

ΤΕΣ ἐλ ᾽ Ἀπολλώνα » κατὰ ΠΥ Ὅ 

λοσοφεῖν ἤϑελον, ἔονν ἂν ἐυδα μἐνωφα. 
πρωτ]ε φιλοσοφία τε καὶ σαί ' ἐβεμουφία 

ἡπν “τ ἕω ΐ Ἂν» 
τεάϊι, Μεϊΐιις τἄπιθη ρυίο εἰ νογθιπι, φιοηΐεα ἴα, 
'αιοά ἴτίάεπιὶ ϑΟΓθ ΠῚ» Ρτδεςοίηε, δε μ 

4 ἢ δὲ τέχνη 1 Πᾶπὶ μαντικὴν εἴ τῇ, ἀυβίωνειε. 
γοητείαν νεῖῸ τέχνην ΕΠ ποη ἀυδίτας , ὅπου εὲρ χι “ρημα-: 
τῶν φοννβγγχοαδ Αἰϊομάμς οαμία Ε΄ ἱμεγὲ ς ἐπτ. ΟΡαΐο ἅπ- 
τε δλιιζεπὶ ἀἰχοτάς τέχνας πάσας ὑπὶρ χρημώτων πράττειν. . 

ἄν κῚ “μὲν 

ηβάνηῳ 



ἘΣ ΡΗΙΓΟΒΤΚΑΤΥ͂Β ΡῈ ὡὐὉ 
μὲν ἀδεκάςφως ἔχεσα' πεία δὲ ΜΕΝ 
Ἐῤῥωσο. ἀν "ὦ πὰ Δ 

ταῦϑ᾽ ὁ πατὴρ ὁ ὁ σὸς ὑπὸ ὁ ἐμξ ὠπολογεί-. 
σϑω, φιλοσοφίας μὲν τὸ ὠἀδέκωςον, πενίας δὲ. 

τὸ ἀυϑαίρετον ἐμοὶ ὁριζόμενος. ἐμέμνητο γάρ 
. μα ὍΝ ᾿ “ιν " πὸ καὶ τῶν κατὰ τήν Αἰγυπτον . ὅτ᾽ Ευζρράτης 

ν ς ἐ ν βες , 
μὲν, καὶ πολλοὶ τῶν προσποιξ μένων. Φιλοσο--. 

ζθῦ, προσιόντες ἀυτῷ, χρήβο ΓΑ ἔα, φφανῶς 

ἤτεν᾽. ἐγὼ δ᾽ ὶ μένον δ προσήκειν ὁ ὑπὲρ ΧΡ 

μάτων, ἀλλὼ κἀκείγεις ἐάϑων ὡς ἐχ ὑγιαΐνον- 

τας. διεδεθλήμην δὲ πρὸς χρήματα μειρούκιον 
λ»ν ᾽ν» » ων “- 
ὁγ ετὶ «το Ὑδὺ πατρώω, λώμυπτροὺ δ᾽ ἥν ἐσία, ταυ-- 

-“ " ἰδ ΜΕ) Ὁ ἐδ “ -“ 
τῷ μιᾶς μόνης ἰδὼν ἡμερας “ εἰδελζξοῖς τε τοῖς 
. “4 .5" » ᾽ 9 Ν ΄ ΩΝ “ Ἂ ἐμαῦτα θϑῆχα » καὶ φίλοις, καὶ τῶν ξυγγε- 

γῶν. τοῖς πένησι 3 μελετῶν σὰ ἀφ᾽ ἐσίως " 5. τὸ 

μηδενὰρ, δεῖσθαι. ἐώσϑω " Βαζυλῶν ", καὶ 

Ἰνδῶν τὰ ὑπὲρ Καύκωσόν τε " καὶ τς κὰν χι. 

φασιν" » δὲ ὧν Δ μευτο ἐὐευτα ὕμνον ἀλ- 

λὲ τῶν γε ἐντωῦϑα., καὶ τῷ μὴ “εἰς εὐργύριον 

βλέπειν, οὔποτ μάρτυρα τὸν Αἰγύπτιον τῷ- 

τον. δεινὰ γαρ πεπρώχιϑαι τε μοι, καὶ βεξε- 

λεῦσιϑαι φήσας, ἐδ᾽᾿ ὁπόσων χρημείτων ἐπαν- 

ὅργεν »ταῦτω εἰ ἐριμῖν , 9᾽ ὅ, τι ἐνθυμηϑεὶς 

κε ἐρδὸς. ὠλλ᾽ Ἵας ἐνόητος ὠυτῷ δοκῶ τις; ὡς 

γοητέυειν μὲν: ἃ δ ὑπὲρ πολλῶν ἕτεροι χρημάς 

των, ουτὸς ὠδικεῖν εἐδ' ἐπὶ χρήμασιν; ὠγοροὶν 
οἶμαι ἘΡΡΙΡΈΡΕ τηία τη, ἴτε; ὥ ἀνόητοι; γοη- 

τέυω γαρ. καὶ ἀδ᾽ ἈπδῸ χρημάτων, ἀλλὰ προῖ-. 

χα. κερδανεῖτε δὲ ὑμεῖς μὲν τὸ ὠπελϑεῖν ἑκωςος 
Ὅ “ Ὁ Ὁ ΥΤ Ν δὲ δύ ν ΨΝ 
Ἐχωὼν ὁτδ ἐρέ, ἐγὼ δὲ» κιγθύνες καὶ γραφάς. 

Αλλ᾽ ἵνω μὴ ἐς ἀγοήτας ἴωμεν λόγως,,ἐρώ- 

μεϑα τὸν κατήγορον ὑπὲρ ὅτε χρὴ λεχον πρὸς 

ἐν: : δῆλθε γὰρ ὑπὲρ 
“ 

τῷ λόγα» καὶ νὴ ΔΙ ὧν 

τα. καί τοι τί χρὴ 

τῆς ςολῆς τάς. ἣν 

᾿ δες μαι, τε καὶ σιτῶμαι. ἀπολογῶ δὴ σῷ 

τέτων . Θεῖε απ δ ὁ κρινόμεϑα γοὶρ ὑπὲρ 

ὧν σὺ μὲν ἕυρες , ἐγὼ δὲ ἐ ἐπαινῶ. ἀνθρώποις ἡ ἡ 
“«- 

δε ΥΩ ψ0Π 

ἀκ 

ὔ χεήματα ἐκ ἀφαν. το υρβεν πρᾶῖρε ἢ 1.ν. ς.25. 
6 προσήκειν 1 εἴς Ὑναμη δ᾽" ̓Αἰὔσυπι 40 εἶμι. 

Ἑὰϊεὶ μαθεθαπε προσήκειν. 
ἢ μειράκιον ὃν ἔτι ὅς, υἱάς (1.1. δ ἐγ 
8 ταῦτα μιῶς μένης ἰδὼν ἢ, ἡμέρας 7 Βοτιπι νοι ΟΥΩ ΠῚ 8ε- 

πλΐηιι5 εἴδε (οπῆις Ρ οἵ ταῖμὶ νἱάετιιτ, Ὑ εἰ οπίπὶ πος νος 
Αρο!]οηίμς, ἴδ, ςοηΠάογαητοπι θηέμς αἰεὶ γεπα ἢ. 6. Βυχαπα.» 
δὲ σφάμςατ Ορε5 εἴε ; ( φυεπιβἀπιοάσπι νἱτᾶ Βωπιαπα 411-- 
5 τες ἐφήμερος ὃς μιᾶς ἡρέρας ἀϊςίτιτ,) εἃ5 δάξο ζοητεπὶ- 
αἰ ἢ Βα ς, ντ 4}115 ρεγπηττεγεῖ, Μὲ] μος δἷϊ: ἴδ, οεἴπι. 
νη τἱχ ἀϊε., ποτ νῆϊις χυϊάεπι ορίθυς 1115 ρβεετγηῖς ξιϊ{- 
ΠΥΡᾺ ςοπίρεθδει ἀτάιις οςμ!ῖς νἱχ ναγραῖτες., 4Π1ἴς ἐᾶν 

(ατίλς πιεὰς ἀεξεπῇοπεπι μα 
ιῇ, ἘΠΕ ΜΕΝ υρυβενπν 

Ῥδμιρέτίσπ δμιτο πὶ ψοΪαΠτάγι απ ΠΉ1] τι διιεπ- 
ἴ5, ΟΝΕπιρε ΦΟΠΗΠῚ. ας ἴῃ Αεργρίο ςοη- 

Θγδηζ. γ ΠηΕΠΊΪπεΓα 7 «πάπάο Ἐπρῃγαῖςς,» 
ταμίαις ΡΒ οί ΟΡ ίαπὶ Ππλμ]δητίιπι ρεσπηϊαα, 
Ὁ ἐοποη οὗ ἔξαγε Ῥεζεραηῖ. ἘρῸ διιζετη πον᾿ 
(ΟἸππη ρεςιηΐδε ςδινία ποῃ δά! θαπη οιπΊ, εγαπε 
δι 1105 τἀππάγα,ς Ρᾶγιπι Ὡς ΡΙΠοΙΟρμδητες.. 
ἀτοςθαπι. [π|ὸ δἀοϊείξεης. δάδις ἀϊμϊτας. 
ςΟπτοπλῇ.. ̓ Οὐιλππορτεπὶ ἃ Ῥαῖογηαπι Πδεγεάῖ- 
τΔῖ6Π1. ἐγδηϊ Διτεπ ἀΠΊρ ΠΠΠη : ΩΝ ἔχ) 
νηΐ 5. ἸΑπτιπὶ ἄϊεῖ εξ δηϊπιδήμι » πιαιῖ- 
Ὀιις Πγεῖς ρογπηῇ. » ἀπςίίαιις, ὅς ςορπατὶς ἱπ-’ 
αἀἰροπθογιθιι5, Ὁ Ἰρίο Ἰατς θεῖς ΟΝ δι 
{ρίσᾶτιιβ, φιοά Πι]ΠΠμς 15 ΓΕΙ͂ ̓πάΐρεγα ἀε δπλι5. 
Οπηίείο ἰατη Βαθγ]οπίαπλ δε. Τηαίατη ν]τγὰ σαι. 
οδίμιπηι ὃς ΗΥΡαίπι, Βυαίππι. ἀπὰς ἐρος Ἰοζα 
Ῥεγαάρται , ΠᾺΪΗΪ νὈίαιις Ππλ11|5, 564 ξογαπην, 
46 ἰῃ 1{π|5 ΤΕ] ΟΠ 15 ς ΔΠΊΟ, εἴ ἴμηε, φῃρά-. 
41 Ῥεσμη15. ΠΠΠΠΠΔΠῚ 1 ἰεηπιν μυῃς 
Ἰρίαπι Αοργράπαπι Δα] ἴθεο τὸ ᾿ Ρεῇϊ- 
πιὰ ΘΠΜΠῚ ἃ ΠΊ6 Ραίγαϊα πὰς ἀϊςεηβ. 
Ρείπιπα δρίτατα ςοηᾺ}α., Ὠξημδ ταπΊεῃ . 
4145 ΟρΕ5 πα }15 αὐ θ15 ΠΟΙ ΠΡΑΓΔΙΙΘ ΠῚ. π6- 
4πῈ σοά [πσγιιπὶ απίπηο [ρεξαιοτίτη οἴϊεῃς 
ἀϊε. [ΙτἀπῈ νεῖο πιε εἴα ρυζαῦ ἀεπηεηΐειη, νῇ 
ἱποϑητατογ ΠῚ ἀρΆ [57 δὲ 4186 4111 ΠΊΔΟΉΑΓΙΠΆ, 
ΟΡ πὰ σε, ἰρίΕ ογατί5 σομηπηἰττατη (ςε]εγαὺ τὰ- 
Ιεβ (τΠΠσεῖ, νὲ Ῥυῖο, παπάϊπας ργοςἰαπηδηβ 
νοηϊς βοιίαὶ γ νεπεῇοία. ἐπὶπὶ ρᾶγο 9 ἰάψμα 
πο πιοτοςάς Ἀϊίψυα, ΨΕΓΙΠῚ στατῖ5. Ἐτγτηπα 
θΙ5. ἰθσγο αμίάξι, νε αυμίαιις ορταιίς 

Ῥοεκιϑ ἀπ ςοάδι, ΠΏ} νεγο νὰ Ρεγ }15. ἀεῖα- 
τιοπίϊιναμις, φυδάλπι ΟὈΠΟΧΙΙ5.. “: 

ἼΝ. 8εά πε δοΙΙαΙ {Π1| Ἰοπρίμ πος ἘΔ 
τῆοπος ἀἰάμιςαπΊ 7 “ΙΔΟΓΑΠΊΙ5 ΟΧ ΘάΠΟΓ 
το, αιαπᾶπι ἀξ τὸ αἴσογα ὁρογίεας ἧς 
ΠΠΠΠῚ. Ὁ ̓ Αἰταπηση, αυϊά Ἰητεττορᾶγε, ηἠδέοῃῇξ, 

γι 

ἐρις νλλίο ἀς εἰδί5 ΡοΓΙοπείη ̓ το πη, 41- 
Βι15 νΓΑΓ, φευιϊθυνζας Ἀν ἰπεαπα., Ὁς Πίς νοτὸ 
ται σαιίαπη ἀἰσα5., ἀϊαίπε Ῥγεπαρογα. [Ιὴ ἴμις 
εμῖπὶ οὉ ἐὰ γοκατπις . “πογηπὶ τα ἐ 
ἱπθσητοῦ, ΘΡῸ ἐξέϊαζου. Ἑοιβ δον τε 

{επτεπιίαπι, ἴῃ γετι ὁης ἜΤ 
9 κω. νἷάς ἀε δας : δε ἤιρτα δὰ ν8, 1. ς.13. η. ὩΣ 
το ὠφ᾽ ἑπίας]. “Ρτγομοτθῖς ἰς Ἰοφυτῖο,, ἀς επιεπεδειοηθ, 

ηυὰ. {εϊρίαπι Ρήπηιπι 4 φορᾶς μππι Αἰϊος, νἱ ἀξ ἜΝ 
ἔπιιπι ἴπ ΟὨΠΠ 44, ρ. 9. 

1 Βαθυλων 1 πᾶπι. ̓ἄοπα ἴδια Βαγάδης ἢδι ΟΡἱαΐ. ποπ 
φςςερις, νἱά, ἿΣ .π. ἐς ὅν 

12 Ινδῶν τὰ ὑτὲρ Καύκασον ] δὶ [τἀ 6 πὶ ̓Αροϊοηϊὴς, Ἀπ-- 
ΤΙΠῚ ἈΡΒγδοῖς ΠΟῚ οδ]ατυπι Ἀςοίρετα ποτ, νἱάε 1, 11. ς᾿46. 

13. καὶ ποταμὲν γῷασιν 1 1δὶ επὶπι ετῖαπι Οὗ] Ατ ὅν 2 
8ε͵ ἄοπᾷ τείριυιϊςε Ἢ 1, ΜΠ, φ, 33. 

"Ὁ οἴπι 



᾿, 
᾿ 
᾽ 

᾿ 

ὁ. αἸϊα ἀτᾶπάο δος 

οπηΐηο5, γεῖυι ΟὈΙΑτοτιπὶ αὖ δὰ πτι- 
Ἰρπατὶ δ ̓ φίάϊαπι ςοπίγα ἀῃὶπηα] τα Πτῖπ- 
ἀτηϊξεις. ὅζ νἱξξιις ςοπιραγάπαὶ ὁδαίΆ. 
ΓΝ πα Βιαομιπδηος ὅς Ἱρῇ ργοῦδα- 

τί πείηΐπις;, ἃς Αςργρτιὶς δγτηποίο ΡΒ Πὶς, 
ἐν ταϊπας Ριοδάτοης, Ῥογίμαίογο. πᾶς Ργ- 

ι5 οὔπι ἀσσερι Ποῖ, 15 ἘΠΪΠΊ (ΔΘ ΟΠ 
μπὶ ΑΘργΡΕΪς νεγίδτιις εἰ, δῃηπηΑ] Τὰ 

εἰν ηυενα το χαῖς : μας ἴρᾷ} Ῥαγῖτ αἱι- 
ταμπάα εχ βιπιδῆς ἴῃ εἰδιιπι νεγεῖγν 

(πε ἐπα δε δα ζοΥριις δε δά ἀπίπγιπη πιτηοη- 
(απ τερῆνα Ὑ εἤίταντι δατοπῖ, ἡ απεπι Ἔχ δηὶ- 
πιδητίδιις σοπιραγαζαμη. νυθΟ δ ἤἄλης, ἐπηριι- 
τὰμη ἐδ ἀὐδάμμ, ̓ 1πὸ ἱπάπι Ὑ : ἃ ̓μίέω 
πιδητὰ ἰυχίὰ φαπάεπι ἀἰ(Ιρ!παπι ὧν 

Ἰοΐδιις τεχιήτ, Ἐχ Πᾶι τβαηδίθε 
ταπὶ αἰία ςορίς εππιοϊαπιαπτα, τὸ ος πΊαχὶ- 

» γε {Ὡὰπὶ δηΐπη: ἀὐβῥὀϊξειεὶ Ναηι 
ἃ ὙΙΧΌΓΙΕ 6. 4 Οὐ γαρίᾶπι Ηεῖε- 

παπὶ Ττοία εἰξ Ἄρριιρπατα, δὲ ΒΙίογιπι Ῥαπιὶ 
Ρυ]σογτίπτας ἐχείτεγίς, ρα !ςοιγίπιδαις γοἤίτι, 
φᾷ ΠΝ ΜΝΡΟ » 4086 ὅς ἩοπΊοτο [α- 
Βέπαϊ οαυϊβιπὶ Ῥγαθδογουνυ π απυΐτα ἀεἰπάς 
ξὐϑδὰ ΩΝ ἱπηπιϊρτα οι, ̓Αὐἀτάβοαξ Ἰεσς, ἴχ- 
τὰ αιιᾶπῃ ναγίαϑ Δηϊ πιὰ νἱςο5 {πῖγε. (ὐἸεε, αη- 
ἄειη ἰπ Ποπηηῖς ἔογπταπη γεά τ: δὲ Μηδία" 
αἰϊάαε δαπιῖο παζας εξ, (ὰρίεπϑ εχ Βαγθαγο, ὃς 
εχ Ἰτοίαπο ἔβέϊας. Ἰόηΐιὶ . ἴῃς Γᾶ ΠΊΟΓΠ 
ἱπυϊο Ὁ 1}15. νὰ πὸ ΕΠΡΙμοθιιτη φυίάσπι ( εξ 
ἀοπιοπηϊηϊῇον. Μας ἰρίτην (ἀρίοπεῖας ἱπάϊ- 
«δὶ Ρατοπίοπι. ποίημα ποη πιο ἱπμεηιο- 
ἡς, {εἀ4 Παογοάϊγατε δἰζογίτς {πὰ ἤππ, ̓ ςοπίξει- 
τὰ5. Αἴσις ἐροὸ αὐιεγίις οο5 αϊάεπι ἔξη- 
τεπτίδηι [δι τυ]εγίπι,, αι ᾿η ῬΗ ΟΕ ςορτοτῖς 
β Α ΠΝ ας ΡΠαή Ἰαηἰς., Ῥαπποηϊιπις σαῦ- 
εἰς, 4145 ἱπηρίπρυγε (ΟἸεηε , [αἷς ἱπίξγαϊ- 
{{Γᾶβ ΠΟΙ 115), 41| ν π Γ ἢΠ οἰπηίδιν ̓ πάα]- 
 ὐκν Νες ἀἰςαπι (Ὀγὶρίξγίπι ςυϊρίαπι ριοὶ- 

ἌΣ 4.1 αὶ γὴ φύει] ςτοπῇ, Γ᾿ Βυίις Πδτὶ Θᾶρ.5. π. 1. 
οφέσ. } τΕΓΓᾺ ΑΕ, ὯῸΒ χᾷροι Εἶ115.) κῳροτρὸ- 

Φεϊν Σ μάν ἢν 6, πος ἰΐφεγος ἴαος ἷεγε ἀϊςίτιτγ. δὶς [τἀπὶ 
Οὐ ἵ. ν. 17. ὠγαϑὴν »ὀτρόφον γοσαῖ ἩΟΠΊΕΓΙΙΝ. 

3. Αἰγυπτίοις] ἀλοινν Ἅστεπὶ ρᾶτς Αοιβίορία, νηάς Ργ- 
τθαροταπι ἱπυά, νῖτας ἱπιπικαζαμη δος ερὶ ΠΣ αἷς. ϑ8ληε ἐπὶ πὶ 
4ἱ ςοπιπιιπὶ [επῆι ἴτα ἀϊουπίος Αεργρτῖ, 40 οπιπί ἃπὶ- 
πιδ] πὶ εἴα ποῦ Αθβίπεητ. “Υἱάς ποίᾶτα 4411. Υ. ς, 7 Π. 2». 

ϑνησειδίῳν]} νἱά. ΕΝ ἼδτΙ 1. δὰ κὰν 
βύβλον ἐπλίξατο 1 ηοἀ 40 Αὐεργρεῖϊ5 Βαδυῖε, ἕρηξ, ῃο- 
δὰ [10..11. ᾿ς. 19. ὃς χά 16. ΥἹ. ς. 11. 

τς παράσχ. ϑεῖνον] Πϊαά. ρ΄. Νοη ἰοπβε ἈὉ ἱπίτῖοι 

᾿ 7 Μνησαρχίδῃ } Μνήσαφρχον ΤνΑφττία5. νοφᾶς δπηδε, γέ- 
ϑν 

ἐκ βαρῦ.  Βάρδαρὸς ποη δὰ Μπείατομιπι βδῖ, 
μπῶ ὁ [εὰ ἱρῆιπι Ῥγιπάαροταπι, 4αΐ φυτὰ Βατθδγις Οἰΐπι εἐχτὶ- 
εἰετ, Ἐσρβοτθις ἴς. Ὑγοίαπις, ἴαπὶ Ογαθοι5 ὑνοσι ον τ ἡ μη 
ἅνο πι ἔαδϑις,, γἱά. Γ 118.1. σαν 

“νεκείξ ὃν. Ἴ Ρδοεπίσορέεγηηα ἵπτε Πρίς, ἰαάϊοε τπᾶρπὸ 
Βοζβαπο, Ἡΐετον, 1.11.1. ς 15. Ρ. 95. 1114 Ἰρῖπιι Φοινίκειος 

5 αἴσηῖς » Ῥγουζ Ποτὶς βαταμπατι τ 

ΤΥΑΝΕΝΘΒ,15, 3} 

γῆ ἸΦύα', βασιλεῦ, πάντα, καὶ σπονδὰς ἃ ἔχ 

πρὸς τὸ ζῶα βελομένοις , δεῖ ἐδενός. τὼ μὲν 
Ν ,ἷ » ὦ ͵ ΠΩ ΄ 

γάρ δρέπωνται ἀυτῆς. τάδ᾽ ὐρδντῶι, πϑροτροζβε- 
σ᾽ ᾿ς -“ - ᾿ ΑΝ ΨΚ Κ΄ ᾽ 

σης, ὡς ταῖς ὥραις ἔοικεν. οἵδ᾽ ὥσπερ ἀνήκοοι 
"". “ Ε] "7 ς ᾿ -“ 

τῆς γῆς» μάχαιραν ἐπ᾿ ἀντὰ εθηξαν ὑπὲρ ἐσθὴῆ- 
, ΜΙ ᾿ δι κ᾽ - Ϊἦ᾽ 

τός τε κοιὶ βρώσεως. ἱνδοὶ τοίνυν Βρωϊχριῶνες, ὠυ- 

τοί τε ἐκ ἐπήνεν ταῦτα, καὶ τὲς γυμνὲς Αἰγυ- 
᾿ 
ἔνϑεν 

πυϑαγόρας, ἑλῶν, Ελάριαὶ δὲ πρῶτος ἐπέ- 

μιξεν. ἀρματ(μὶ οὐ τὰ μ᾿ ἔμψυχα τῇ γῇ 

ἀνῆκεν, ἃ δ᾽ ἀυτὴ ἰ φύει, ὠκήρωτο εἶνωι φαύρῃ, 

: . , 
πἼων ἐδίδασκον μὴ ἐπαινεῖν ἀυτώ, 

ἐσιτεῖτο, ἐπιτήδειω γὰρ σῶμ» καὶ γϑν τρέφειν.. 
} “ ἃ Ω ςε 

ἐσϑῆτώ τε, ἣν ἀπὸ ϑενησειδίων ᾿ οἱ πολλοὶ Φ.-- 
ἘΝ χν ΝᾺ ΡΥ ἐς» ; 

ρϑσιν, 4 καιϑαραν εἰνοῃ φήσας, λίνον ἡμπίσχε- 
ΡΝ ες Ἡρλν νυ νι " το. καὶ τὸ ὑπόδημα, κατὼ τὸν εἰυτὸν λόγον, βύ- 

ζλον ἐπήβεαδα , ὠπέλαυσέ τε τῷ κἀϑαρὸς εἰ ἐς 

γα! » πολλὰ μέν" ΤΑΝ δὲ πὸ τῆς ἑαυτῇ ψυ- 

χῆς αἴσϑεσθϑαι. γενόμενος γα κατε χρόνες, 

ὲς ὑπὲρ τῆς Ἑλένης ἡ Τροίω ἐμώχετο, καὶ τῶν 

τϑ Πάνϑε παίΐδων καίλλιςος ὧν, καὶ κάλλιςῳ 
2. Ω “ ᾿.. ἃ γα ἐφωλμένος, ἀπέϑανε μὲν ὅτω νέος, ὡς καὶ Ομή- 

ρῳ παρασχεῖν ϑιρῆνον δι παρελθῶν δ᾽ εἰς πλείω 
͵ γ᾽ τ ἣν ,ὔ 9. ἜΣ ὦ Ἀ 

σώματα κατοὺ τὸν οἰδρωςείως ϑεσιμὸν, ὃν ψυχή 

ἐναλλώτ]ει. πώλιν ἐπανῆλϑεν ἐς ἀγθρώπε εἷ- 

δὸς. καὶ μϑησαρ χίθη ̓ ἐγέχϑη τῷ Ἑωμίῳ, σος-. 

Φὸς ἐκ ΤΌ ΟῊΣ ᾿ς καὶ Ἰων ἐκ τρῶύς. καὶ ὕτωτε 

ἀϑώνατος, ὡς μήδ' ὅ ὅτι τυ ράν εἰναι λελῆσϑαι. 

τὸν μὲν δὴ πρόγονον τῆς ἐμαυτῷ σοφίας: εἴρη- 

καὶ, καὶ τὸ μὴ εἰυτὸς ἑυρων ᾿ κληρονομήσας δ᾽ 
ΜΔ. “ν ἘΡΝ ΛΥ; ͵ Ν ; 
ἑτέρε» τωῦτ᾽ ἔχειν. κογω μὲν αὶ κρίνω τὲς τρυ- 

ΩΣ εἴν γ9 ΄»γ] 9 ἐδ ΓΝ ἣν 
φῶντας ὑπερ τῷ Φοινικείξ οῤγιϑεὸς » 80 ὑπὲρ τῷ 
».-,ἀδ οΝ ἃ ΄ Β μ᾿" 
ἐκ φάσιδος' , ἢ Παιόνων", ὃς πιωίγεσιν ἐς τας 

ὠυτῶν δαῖτας οἱ τὴ γωτρὶ χαριζόμενοι πώντω, 
ἄν ΠΕ ΕΣ Δ. δέ πὰ ν ἶν τν ΔῈ κᾺ ἐδ ἐγραψάμην πὼ ἐδένω ὑπὲρ τῶν ἰχϑύων"" 

Β.1. ποη ἃ Ρᾶιτία » {εὰ ρεκπῖς γαῤερίδης ἀϊςίτιτ, δὶς Ματ- 
ΤΑ}1ς 1|8..1Π|. ερίρτ. σἂ» 

Νογπεμηε ἐἰοὐε! φής γηδεν»ξδιες ̓ϑεπρὲς 
Μ 1ιἰδτ, ΧΊΠ, ερίρτ. 7ι. 

ῬΑ: νολῥὲ ρέπης τόσης πορθεῖν 

Νέπιρε ἴῃ ἀε!τοἰὶς {14 δυΐς Ἀοπιδπίς. νἱάς ῬΠη, Ἡ,, Ν Χ, 
68. ὅζ δι 4 νυἱτίβ ἀοξεὶς ποιῖατᾶ. 

1ο τῷ ἐκ Φάσιδος} 41ἐς Ρ αμίαεὶς Ῥειλᾳ Ὁοϊοῤὲν γε Ῥεῖτο- 
ηἷο. ἀϊείτιτν Ρῥαίίαγα»νυῖοο νοςλῆς. ϑὶς ἐρηρίου της 
μα Οοἰεογηρ Ἰνϊατεῖα!ι 116. 1, ἐρῖβτ, σ8. νἱά, ἀς ξᾷ πιοΐ- 
τᾷ φρυ ἃ Βοςμαγευτῃ . ς, 

ται Παεόνων 1 ἴηι Πρ ππτοτ, 4υὰς Ῥαπήτογρὲσε ζαεέαε ἀΐςαπ- 
τος Μαγίαὶι 0. ΧΠ1. ἐρίρτ. 69. φυσά οδίειδειπι ἱ ἰαπιρτί- 
ἀεὶ ϑοαϊίρετο 8 Ευΐεδιϊ Ομγοηῖον ρ. 130. (αέῥας νετο εἴς 
ἴε «τοάιπε, 4μα5 γυαΐρο λέφγρας νοοΑπειιδ 2. πν ἤμε 
Μἰες, ἄὰς νερβεία:. 

» 

12 ἰχϑύων] ηιιαῖες ἀριιὰ ΜΜαγτίαὶ δ. ΧΙΠ ἐρὴ Ετι79. Ἢ. 
φοπιπιεπιογᾶτος Βαθε5, Ρετγοηίιι5 μὰ τῳ ΤᾺ 

Τι} , ὃς 

λα 



Ν᾿ ἣν 

ἃς ὠνῶνται πλειόγος, κα ἣν τὲς κοππατίας 3. σοτε," 

Παμφύλε τινὸς “ ̓: ἢ μαλακῆς ' 

σφοδέλε Ὡ δὴ ὡ Ὡς καὶ τραγημώτων, καὶ κῶν 

ϑαρᾶς ̓ὀψοφαγίας ; γραφην εὐῤο 
ἐν" 

ἈΝ τ 91 ἦν ὡ νη δς εἢ ἡ νχ δ Ὑ}ὰγ 4 ᾿ 

Καὶ ἐδὲ ἡ ἐσιθής ἄσυλος, Ἄ: κα κείνην λωπο- 
νι ἀμ ὦ ς δι ἀν ας ῆχο ἐϑβάψν ἐμ κδιὴ , χ λα 

δυτεὶῖ με ὁ κατηχα ἀΑτ ὀλτλο ἀξίαν. τοῖς γοησί- 

καίτοι ἀφελόντι τὸν ὑπὲρ ἐμψύχων καὶ ἢ ἀψύχων. 

λόγον, δι ὦ ὧν Ἰαθανν τιρὴ μή ΣΝ δκῶν τί βελτίων. 

ἡ Ἱ ὀθόγη τῷ τύ ; τὸ μὲν γὼρ ἜΣ ζώε 

ἐπέχϑη, καὶ στωδαζομένν Θεοῖς, οἱ μὴ ὠπὰ- 

ξβσι τὸ ποιμιοιΐνειν᾽ Ν τῷ νὴ Δί᾽ ἠξίωσάν πότε 

αὐτὸ καὶ χρυσῇ εἶδιρ' » ἣ ϑεὸ ἢ τ γολὰ λίγον δὲ 

“πεῖ, ἐτίκ με ἐς ἔτυχε ̓ χρυσῷ δὲ ἐδεὶς ἐ ἐπ᾽ 

οἰντῷ λόγος. ὁ ἀλλ᾽ ἐἥρε ἐσωδὴ μὴ ἀπ᾽ ἐμψύ-. 

χε ἐδέφϑη ᾿ «αϑαρὶν μὲν ἱνδοὶς δοκεῖ, καὶ 

ϑαρὸ δὲ ὁ Αἰγυπτίοις. ( ἐμοὶ δὲ ἐ καὶ ἡπιοθαγόῤᾳ διὰ 

τῶτο σχῆμω γέγονε; διαλεγαμένοις, ἐνχομένος; 

ϑύωσι-καϑαρὸ δὲ καὶ τὸ ΚΡΥΧΕΩΝ ὑπ᾿ εἰυτῷ ". Ξ 

καὶ δ, τα βίῳ Τοῖς, ὡς ἜΣ δαιτωμένος 

ἐτυμωτέρειρ τὰς αἰτῶν φήμας ὁ ἄγει" ω 

πε ϑιάγηξ αἰαμε, ἄγάια, ̓ νὴς 

δὶ ψκίά μα ἀρίο ἀραὲ, »γοδάξεν. 
ΟΣ κοππατίας} ἀε ἢβ ποῖὰ οπιηϊὰ εχ ϑοβοϊαῆε Ατί- 
βορβι. δ πιρεϑ Ρ..123. διιῖ4Δ, ἐχ εο ἐπιεπάδπαο, ὅς Ηεΐγ- 
οἰΐο. Μαχίπίβ ἐσ 8 αιίρεγο δὰ Εὐίεδίαπι Ρ, χιό. ἃς 84[- 
τιαί, δά 50] 1π. ς, 45. Ρ. 6:7. ἴα. 

14. Παμφύλι τινὸς } Ραγηρῤγίλας γείξε5 Ἰῆτοτ πιο] Ποτοσ 
δξηίοτι Υἱχ Πιοηιπὶ) δεπο νέγο 1γάζς, Ῥτάείογεα. μοχϑητ 
ξὸν Ποπιϊπιιπὶ 8εηιι5 ΠΡΣΣ ΣΝ πιίογαπι ὃς ἀπιγαπὶ νἸ ΓΑ ΠΕ 
ἀπτὸγ [χὰ ὃς οδιιῖες ἀόσεητος, ΙΔ δ πιᾶις [ΔΓ οἰ Π115 ΤπαρῚ5 
ὃς ἔγδιιάϊθιι5.) αδπι Ἰαχὰ ἰπξλιπεϑβ 7) γεὶ ἰπχὰϑ ἰηἢτιιπμεητίῖϑ 
ξοπιραγαπαϊα. ςξϊεθδτες. μοά εχ γοῖείε Ηἰβοτία Ογαθο- 
ταπιαις Ρτομοτ 5.) αυΐπ ὅς {τα ΠΠ|πς τεριοηῖβ ΡΙατίθας 
ἔλοι!ε εἴϊες ἀεπιοπῆτγατε. Ηΐπο ἔγιβῆτγα ἴπ εὰ βεπτε 18 
Ἰὐχιῖς υφεγας ἸΠταπιεηῖα. Οὐπίγα ποεῖ Ππιὰ εχ ΡΙἱπῖοὸ 
τὶ Ν. 16. ΧΙ. {εῶι. 26. 2 εο γάκίϊεγ ΑΜΡΗΙΓΑ, 4μ4ε 
ογγεδγοἰρῃ 45 ἥν γεάοταϊγὶ γμγ[μ(χμε ἐοχέγε ἐηρεηῖ!, ποῖ 

οκάσμάα οἱ ἐχοορίίαίε γαϊομῖς, Ῥὲ ἀἀἰομτιίοι Πρπῖπας 
Ψε)». Ἐὰ εἰδαν Ἐχ θοπιδγοίπα ἰδπὶ τεπιιεβ τεχυὶς βεήθες 
(λεπτὸς Οταεοὶ γοσδη᾽ ὅς ὀθόνας 5 νἱάε ποδὶς ποιαγα ἢι- 
τὰ δά 116. 1, ς, 7. ὀθόνιον σηρικὸν Αγτίαπ, Ρεγίρ!ο πιᾶείβ 
Ἑτγτῆτ, Ρ. 361) νὲ τιαπίραγεγεητ᾽ οὐπῷ τ ἐν Τὴ 5 ἱπάμτα, ἰμχίᾶ 
ἹΜαττῖλ]ῖς 114 110. Ψ1Π]. ερίρτ, 68, τ ; 

Εερρηήγιθηηῆ ἔππγ δ Με Ῥὲγ ῥογιῤγοϊμα, ΦΟΥΡΗς. 
δἴατιε Ἐδε πῆς μωλακαὶ νὲ πῖοχ ποίγο Ἀρρε!άπειιγ. 8ι:- 
πλ]οὸπὶ ὙΑγαπεὶπαγι πὶ δ ΙΠ ΠΑΓΙΙΠῚ ᾿παρνφὴν͵ διαφανῆ ἔπ 
Τροσίεζ,. οδίεγιδτδηυθ διυΐι5 ̓Βεπετῖς. Ὧν 4 1ο. Ηατάχπο 
λα ΡΙΪπίμπι 1. ο, ϑαϊππαῆο 1 ἵτε πη ἐχέγοι. . )ά 80] 1η. Ρ' οῖ. [4. 
ηυ] ἄς ἀε ἵρία : Ἅτῖς Ῥίατα ἀϊζεηιήε, Τηυεηττιοίς ὃ εἰιις ἃς Ατί- 

ἤοίεῖες πιεπηϊπῖς Π6.Ὑ. ΗΠ, φαῖπι. ̓ οοδον Ῥ- 5:3. γδ᾽ Λαταε 
Ἀϊαπι ΡΑΜΡΗΊΤΤ ΑΜ. {Πλπὶ νόσᾶτις μᾶς ἡυ0 4 ὧό 
Ὅτῖα εἴϊες, εχ ὅς 1πίμϊα νεεπὶ Ῥτοξεσξαια ψᾶττγο ἀἰςεῖς - 
Ῥυά δππάεπι Ρ] πιὰ πὶ ΧΊΓ, 20. «ἰεϊηκατίον ὀῆα Ἡ. ε.- μαλῤκἢν» 
σι ΡΗΠοἤτατιις ποίξεν ἀρρο!ϊαῦ,. γίοαμα ἀαβρος πὰ ἢ τετεχτα 

Θοπηδγοἰπᾶ, φυλᾶς ΡΑΜΡΗΤΙΑ Μ αὐτότεπι ατὸ Βάδεθατ. 
Ἡΐης πρΐθὶ Πιρίοῖο πατα ἀριιὰ ῬΙΠο βταταπι Ῥτὸ πιχμφύλε 

᾿ ἢ» τεξοτί δ ευάιιπι εἴτε Παβφιλίς ἢ τινὸς. ᾿Νεπιρε ΡοΠεῆι- 

ΜῺΓ οῇ φίλιος, νης Φίλιος φευφ 4ὰο τ 81} εἰ ετῖ- 

τί 8ῖς ἐγρὸ ὃς 4 Τίχμφίλη εἰξ τιχαφίλιος » πυεπιδάπιο.- 
ἄππὶ ὃς ἃ Παμφύλῃ ΝΥ πΙΡΠα ροηοίπμηπι Παμῴύλιος εἰ) ὃς 

οἱ ἱ λαμπροί. ἐδ᾽ ρτ ἐδάσκῃνα ἐδενὶ, ἐδὲ 
᾿ἰσϑῆτο. ἐ- 

π ῬΌΓΑ 
"τὶ 10 

τ᾿ ΠΊΔ; 
“- ο ται, 

εἰ τστοπα ΨΊ 4. ϑιέρῃ. ἴῃ 
δέϊεγ Βῖς φυϊ!ἀαιαπὶν 
Ἃ ̓ ἄιοαμε 118. 110 ς. 

ἴ 7) 4 ἀγιπὶ πγατοτά 
Κι ἔριον ὠυτοφυὶς. ̓λἰμῶδν, δγῶ ματι ονΝ δὰ Νεαιὸ ἱπτὰ 
εν οἰ τδτας ΠΥ τ γ}18ε ταρίβαιβ ραίξας, ἰπῇς: 

εἰ ογίδιις : ἐμᾷ: ἴλπα το 
ἃ ξρηῖεϑ, αιήδὰς 

οὐξρένεν Ταϊος. δόκήσεν λαμπραὶ ̓ἀΐξαπτε ὅς αν το λβηῆ 
μον κεν, νεῆες πο τᾶπὶ μάλ αὶ ἤπτ ιτᾶπὶ λάμπ 

Βἷς ε ςοῖ 5 τς τῤλορ 
ιλωκὶὶ ἡ ἩΜΑΡΣ δοιδλια {πὲ εὰ Ψαιγοηξ 
λφε παρης μα τάσδ εἶδος 

τε; 
: ἢγατὶ Ἰἀεῦ ὯΝ μἶσε ΣῈ: ἘΣ ἘΠ πΗ ΝΕ τ 

δὲ τλάτος αἰεὶ δ βδλαν ὩΩ ἡ ἐβ, ἡ δλὶα ἐδνυη 
Ουϊάϊο, Ἀρα]εῖο βοβεπα τ τεχει ὑδαῈ ἀπξϊᾳ ποίμνη. δ. ΠΉΠῚ 
τῆοάο λεστι μαωλακὼ ἱππρῖς Αὶ τῆ, 62... Ηος 
γεγο ἐπέ ὙΠ ὑπ τ ἢ ΑΚ 
ἱματίων τῖδυῖς ΡΣ Υ, 67. ἃ Ῥεπιοίβεπι. ὑμϑα 'χλανὶς 
χρὴ μαλωκοὶ Ργοῦτο ἀαϊὰ Ὧρ. Θεῖϊευ “πὶ οἷ 5. Τὰς 
πῖξῃ μαλώκὰ ε ε[ὶς ἰαπῖ5. ςοπξεξξα οἰίαπι νῖ εχ Ὅτεῇα 
Αροϊϊοη. ἱπ. πιῖτα ὙΠ ις ς, 9. Οδίετιιδτ, ἥν" προ 

ϑεδ ἐφ ο οΣΝ τί βελτίων. ἡ ὀϑόνη τῷ ἐρίῳ ἵξ ἴξηξις Πτ| βὰς 
τἰτατὶ πᾶπς νεῆεπι ςοηάιιςεγε, 4 Δ ἢ πεητία ὁ 
αηϊπιαπείρας, φοἰλτηγ, Βδης ἢ το Τα, πα α 
ἢαπείαπι ἴῃ ἢ ἵϊπιεα νὰ τ νον ὀϑόνην γος 
{ε »4μα αὐ πιλρίααι ται ΟνΑίεγε. Πιρί Ν 

, 

ο 2 εἰ μὴ ἐπαξιᾶσι τὸ πο 
ἀε τευ (βο]ῖα 841]. 

ἊΝ τεῖ Ρεοιιατῖδε ο 
χρυσῷ ΣΝ Ἰρδυταῖαπη, ΜῈ τα τηθεν ἃς 

δ τμε κακὰν, ἘΠῚ » Ἧεὶ 65. εχίτι ἃς ΙΑοηϊς ἐχρεαϊείοης 
ςΕἸοβγατηπι, γἱά. Ἡγείη, ἔα. 3. ἜΗΝ 
ΕΝ μὴ ἐπ᾿ ἐρήῤμεν ὥξρ ἯΝ.  ᾿ ς, 23. Σ μἐὶ ἀπ οήν 

ΠΥ τὸ νυχένειν ὑπ αὐτο Ῥγιβαροταπι Ε[1ΔΠ| Ὁ φρο μασι! - 

ματιλίνοις τιιὰ πα 8 Π| καδέοις νΠΙΠῚ. τεβατατ ὦ ἴῃ νῖτα, [ 
διιομυ5 σ8ρ. 21. νίάες. Π8.1. τοὶ. α π.3 
. 6 ἐτυμωτ. τ. ἀντι φήμ. ἄγει ἢ ΒΗ ἀϊίρυτατα ἐὰ 
το ΓΠδ.Πις, 36. ᾿ 

ἰάεπι 

δ ᾿ 



μ:"; 

". 

κυ ες 

ἊἾ 

““Σ 

- πω 

᾿ 

. 

γρείαπι πάθος ἱπουίατα ῥα ἐγαῦ, (84 
τἴι15᾽ ςοτηρτοίχιις δάο]οίςεπίοβ, αα] 
5 0 ΔΠΊΪ 45 γγατῖ, δά τας ςογηϊΠα- 

ἹΠῚ οαηῖ, Αταιῖα ΠΠ]ος5 τοπτα ηυίάεπι [πα δεα- 
Ρὸγ πε υιαϊςςε Παπίας 4 ξανπριοπῖο. 
5 ἀπο πὶ ἰρίμηι ραβάογοπι, ἀπιαϊουοιηα 8 

᾿ ΥΑΠῊΪ αἰτθηΐ ἋὉ ἉτηοΓδ.. ΠΡ ΠΠΠαύτερὸ 
εἰ δ. κι νον δὴ λίλυ, 

απο Π}] Ορροήαπη, ΠΟΙΪΙτς, Ο τατί: {δτι Ὀοτίθα- 
{παπᾶ (ΟΡ ΠΔππ 5 νο τὶς ἀςῃοποῖαγς ἱπιιοη- 
απ|. ΝΝᾺΠῚ σοιηΔτη ἴογο α [ασοάδοπποηί!ς εἰ 
᾿ἀουπαζαμη .. Ε0 τοιηροῦθ ἴῃ νΠῚ ρΟΠΙάπη εἰς, 
Ο ΒΟΙΠςα Ιατιάς {Εἰ ρ(Ο5 {ἀρογαθάπι. Ἐαὶτ- 
"ἤὰς δραγιδ ποι οχ ΤΠ οοηῖάας, 401] ςοΠΊΑΠῚ 
᾿“Τογητάηῖς σαυία 4Ιεθατ, νὰ 16 χιηϊεϑνεηε- 
τα 5, ΠΟΙ δια νογο τουτί 1115 ππαρὶς νἱάογο- 
ταῦ, Ηΐπς ἂς ϑρατια Εἶμ ἄριο ΞΟπταπ Δα δας 

ΓΙΡΠΙΕ ἀδζαζα. 
ἀν ὦ 

τκι ἢ 'ποπ πηΐπας., 40ΔΠῚ ΓΥΓΙΣ : 
᾿ Ῥάγεετο ᾿Οὐπιβο αἰποπὶ Ὡρίοπεῖς ὙἹΠ απ 

δ ρμν ΠΡ Νοί5 οπίπι ΠΠπὰ ἴῃ ουπὶ άπλτ- 
δα Ιοσυπι, δὶ [Ὀπίτιιτη οπτηίθιπη πιπτ ἔοπ- 

ΣΡ δασΓΡΙν τ Ύ μευ μον οὐ φημ τε ἣν γὲ 
Ἔξδ, οπτιηίδαιιε ογδοι αἷς γπάς ργέςρα ργοςε- 
"ἀθπε, ὅς Ὡρίεπείας ἱπίεγργος ογαο. Ἐσεὶ- 
κτλ τ τΙ ΠΗ͂Ν κῆρ, ψὰ γε δυδα Ρυγρδτῖς ἃ- 
Ἱξα εἰτοιπηάατα ςοπτᾶς, ΡογΟγαοογαπι οοἰπρὶ- 
τὰ πιάρπῖῆος ἱποξάεδας, Πγπιηος Ἑοποίππαις, 
᾿υΐδιις εχ Ποπηΐπο Τγειτη [δ ἔογο ἀΐφογος. ἘρῸ 
"δυο π. πορίοξζα σοῖπα Ἱποεάεης, ἧἤξς ἀϊΠὶ 
᾿ΠΥΠΠΠΟΓΉΠῚ Εἷπι5 σεπογίς ἴπ θαπη ναπι Πα εῃς, 
ἴπ ἱπάϊοίαπι ττᾶθον ὅς ἀϊςαίτοτα. Οὐά νεγὸ 
ἐς Επιρεάοεϊε ἀϊσαπι} ἀπ Ἰρίϊιι5 δῇ ΠΟΙ ΠΕΙΠῚ 
1ΠΠ||5 αειδεῖς ἐστορία ᾿η4ο]ς {[αέξαπη ] ἀποαπη, 
α αυΐδιις οὐ [πὰ πι1185 ςαἰπτηϊας οἵδ ρεῖ- 
ΟΠ. πον ΓΙ κε γο." 

αν Α ΛΈΣ Ψῷ ΑΒΕ μὴν ᾿ξ» Ι ΣΝ Ἧ 

᾿ς ὙΨΠΙ, 564 4ς ςοπῖα ΠΙ ΠῚ] ἀπΊρ τυ ἀἀάαπι, ἐὰ 
᾿δεότοπί οἰ εηἰπι 5), ργαοιιοιτίξαιιε αςοιιβτίο- 
ΠΕΠῚ ἸΠυ] 414,1 εαἀοπ αἰ ἃ αιοαμς οττποὴ 

Ιεθ, ὅ, 1 ἔξης ποτὲ  ποπῖρε ποῦ ἀπηρίϊιι5 (6 Βάθετε, 

Μεὰ Βα απ οοπιαιτι ἀϊςοϊτ, φιίρρς͵ ἄχᾶπι τοπάειὶ ἱμΤετὶς 
ῬΟΠΙΠΑΒΕΣ ΤΥ ΥΥΠ ΕΚ ΠΛ ΤΠ ΡΝ ΚΝΎΡΊμ. 

εχ, ὀγαφροδισίαν πᾶσαν ] 1ὰ εξ ἐναφροδισιώτατον: ϑδὶς πᾶ- 

σὰν σύβαριν ἔπρτα ἰπποποπὶ χὰ ἀϊ Ππεητεπι γοςᾶραῖ: ὃς 

πᾶσαν ἀναρχίαν Θτᾶεςος τεχ ἵπάουμπι. 
3. ἐκ Λακεδωιωονίων ἥκει ν᾽ἀς ποτατα (ΠΡ. ΤΥ. τ. 26, 

ον κθὶ τῷ σεμνὸς μὲν φέλνοις 1 ἀοη αἰ ΠππΉ]1ς ον. ημαᾶπι 
ΟῬΙατΑγοθας ΠΥ σαγρο εγδυιῖε (Ἐπιοπεία ἱπ ἀρορδίπορηι. [ια- 

᾿φοη, ὅς Εγ!Ἀπάτὶ ἱπίτῖο. Ὑ]άς Πιργα ποταῖὰ αὐ 11,1. ς.27. 

Θεἴετιπι Ἰνεοη δος πιεπΊοτία Ἰῇ Ρτετῖο ἀριὰ ἈΡοΙοπίυπι οἴ, 

ἴὰς ἔργα ἡποηὰς οἰ ἰ4π1ἀ 6 πιεπηίπὶς 1. 1Υ. ον 2}.. 

᾿ς ἐπ᾽ ἀντῷ κομῷ 1 ϑρατιάπο5 ουπη]νεοηίάα αὐ ὙΒετπιο- 

ῬΥ]ας Ῥεγίαγιιπι σορίᾶ5 βοττῖτες ἐχρθέϊαητοϑ γ Θοπιᾶπι πῇὶν 
Ῥεξέξητες,, ντ πιοσίβ Ἔεγᾷῖ εἷβ ἴῃ Ῥετγίοι 5 γ Ἡετοάοειις 

ἐπ ΡοΪγηιπῖα ρ. 186. [4- ςοπξ, πιργα δα ΠΡ, ΓΨ΄. ς..1.7.. 
6 ςροφίων τῶν ὠλπργ». π' ὠντὴν ὡρμόσας } Ἐαιρφάοοϊειη,» 

πορφύῤφαν ἀναλαβεῖν κρὰὶ τξόφιον ἱπιϑέσϑωι χρυσῶν Ὀϊορεηε5 
1 λεττῖ, αἷς δ. ΨΠΠ. ἔσαπι. 73. αυοα ταινίας νοοᾶτ Ἰρίς Ἐπι- 
ΡῬέδοοϊες ἀρ. εὐπά. { 62. ϑιῖας, φιῖ Θ᾽ οΡεηεπὶ οχίοτιρῇε, 
φίμμα χρυσῆν. Νεπιρε {γορῥία, εογοῆαε ἢ. 6. ᾿ξέμματα. 

᾿ ΖιλἘοῆιις : ϑιτορριι εἰ) ὃΖ Αροίμς ρ ἡ οίορηε εχ θένα!» φηοαὶ 

᾿ 

ΤΥΛΑΝΕΝΘΙ 5. Ὦς 

᾿Απολογέμεϑω καὶ ὑπὲρ τῆς ὥσης πότεὶ ἧ- 

μὴν κέμης; ἐπειδή τις γραφὴ καὶ ἀυχμξ ἕυρη- 

ταις κρινέτω δὲ μὴ ἃ Αἰγύπτως,, ἐλλὼ τὰ ξαν- 

δὰ καὶ διεκτενισ μένω μιειράίκια . τὲς ἐρωτεὶς 

ἐξωψώμενα καὶ τὰς ἑταίρας, ἐφ᾽ ἃς κωμόξε:͵ 

καὶ οευταὶ μὲν ἐυδαίμονω ἡγείσϑω᾽ καὶ ζηλωτὰ 

τῆς κόμης, καὶ τῇ λειδομένε ὠπ᾽ ἀυτῆς υὐ- 

ρε» ἐμὲ δὲ ἐναφροδισίαν πᾶσάν", καὶ ἐρα- 

δὴν τῷ μὴ ἐρῶν. εἰρήσετώι γοῖρ “πρὸς οἰὺ-. 

το, ᾧ κακοδαΐμονες, μὴ συκοφαντεῖτε τὸ Δω-. 

᾿οιέων ξυρημώ. τὸ γεὶρ κομᾶν, ἐκ Λωκεδοιμονίων 

ἥκει, κωτοὶ χρόνες ἐπιτηδευθὲν ἀυτοῖς , ἐς ὃς 

μωχημώτατω ἀυτῶν εἶχον. καὶ βασιλεὺς τῆς 

Σπαῤτής Λεωνίδοις ἐγένετο, κομῶν ὑπὲρ ἐἰνδρείας. ν 

καὶ τῷ σεμγὸς μὲν Φίλοις 5 φοξερὸς δὲ ἐχϑιροῖς 
᾿Φαίνεσϑιας., 'τωῦτώ τοι καὶ ἡ Σπάρτη ἐπ᾿ ἀυτῷ 

'κομᾷ", μεῖον ἐδὲν, ἢ ἐπὶ Λυκέργῳ τε καὶ τφίτῳ. 
'σοζῃ δὲ ἀνδρὸς κόμης Φειδέσιϑω σίδηρος. ὁ γοὶρ 

Θεμιτὸν ἐπώγειν ἀυτὲν » 8 πᾶσαι μὲν αἰσιϑητη- 

βίων πηγαὶ» πᾶσαι δ᾽ ἐμαὶ, ὅϑεν ἐυχαΐ τε ἀ- 

γαφϑαίνοντωι, καὶ σοφίας ἑρμηνεὺς λόγος. Ἐμ- 

πεδοκλῆς μὲν γὲρ» καὶ φρυφίων τῶν οὗλερ- 

γοτάτων περὶ εἰυτὴν ρμόσας ἡ, ἐσόξει περὲ 

τοὺς τῶν Ἑλλήνων εἰγυιοὶς, ὕμνες ξυντιθεὶς,, δ 

ϑεὸς ἐξ ἀνθρώπξ ἔσοιτο ΄. ἐγὼ δὲ ἠμελημένῃ 

κόβῃ χρώμενος » καὶ ὅπω τοιῶνδε ὕμνων ἐπ᾽ ἀυ- 

τῇ δεηθεὶς, ἐς γραφὲς ἄγομαι καὶ δικοις ἠριαῖ, 

καὶ τί φῶ τὸν Ἐμπεδοκλέα ; πότερ᾽ ἑαυτῷ, ἢ 

τὴν τῶν ἐπ᾿ ἀυτῇ ἀνθρώπων ἐυδαιμονίαν " ἄ.. 

ἜΕΙν » παρ᾽ οἷς εκ ἐσυκοφαντεῖτο ταῦτα; 
γὼ ΠΝ ον Ψ 

Μὴ πλείω διαλεγόμεϑα ὑπὲρ τῆς κόμης. 

ἐτμήϑη γαρ Ὑ καὶ πρέλαδε τὴν κοφηγορίαν ὃ 

φϑένορ", δ ὃν ὑπὲρ τῆς ἑτέραις αἰτίας χρὴ 

Ἄγάξζε ξρόφιον Ῥοιαῖην, ἘΡ γερά [ξοενάο!ες ργὸ ΝΣ ῥαδενὶε 
21 σαρῖε. ὁ κίάα ΟΟΚΟΝΑΜΚ εέ ἀΐομπε, μὲ γποά 
»ῇῆο ΟΌΚΟ ΝΑ ἐμήρηε ἱρ σαρηξ ἐρηρΟ»ΙΑΣΜΥ φιαίε  ἔτο- 
ῬΒίωπι. Πάφως αρμά Επίϊον., ἀερῃ ξξγθηῃ ε{8, φεεασ θ-- 
᾿οαἰηγ γγηρεατίά, ημΐ ΟΟΚΟΝΑ ΤΊ κρηδηίφαι, Ἠις δὲ 
ϑιϊάδε ρεττίπες ἰοουᾷ,, τφόφιον ὃ οἱ ἱέρεῖς ἐφόρων, Νεῖαρα 
φρόφιο δας ΟΌ ΟΝ ΑΕ νοςαῖας, ηοπίαπι ἐκ ξλϊοια ςᾶ-. 
Ῥίεί οἰγομπηρίεχα τογαιιεραπειγ. ἐλωργεῖ Ἐπιρεάος] ἐπὶ χρή- 
᾿ξασϑοὼ Αεἰϊδηιιδ αἷς ἡ αγ. ΗΙ, ΧΙΙ, 3), ραηρηγέα Τρίτων εἰ 
φρόφια Ὦ. ε. «ογοσε ἔμετίητ, Οροττεῖ, 
"7 ἐς ϑεὸς ἐξ ἀνθ. ἔσοιτο Ἵ οὐ Ὀσυΐος τηφηϊξείς Βαδε 

Ἔπιρεάοςῖς {4 4ρ. ῖορ. 1 ἔτι 110. ΝῊ, Γρές, δι. 
εὐ χαίρετ᾽ ἐγαὶ δ᾽ ὕμμιν ϑεὸς ἄμθδροτος ἐκ ἔτι θνητόςν 

πωλεῦμω μετὼ πᾶσε τετιμένος γ ὥσστερ ἔοικεν 
τ πρανίαις δὲ περίφεπτος γ τίφεσίν τε ϑαλείηςι 

ἀδθ αο (αρτα Δα Πἰστοπι]. ςαρ. τ. ἡθ μὰ 
8 ἐυδωχριονίαν  πλυς ἀπδὶς πιά οἷε5 ΒΟ πη ει Πὲς ἤρηξ- 

βελταγ, πὸπ ἔογτμα. ϑὶς ποηρε Χεηοογαζες ἐυδιαίεονα 
νοςδθας τὸν τὴν ψυχὴν ἔχοντα στεβιοίαν. Ὑἱὰς ρίατα ἃ πτε 
ϑηποίαία ἔ, δά ΠΡΟΝΤΙ, ς.37. π.4. Μοχ μοῦ ὥχγειν (πδίης. δῶ. 

ϑεόννο «ἱἢ πεύλωϑε τὴν κατηγῦρ. ὁ της. οἷ, 

ἱπυϊαἴλπιὶ, ἰπ αιαπὶ αἀάιιῥλις ἤν δριιὰ ἱπιρεγαζογοαι, ργαῖ- 

ἀ77ὺ-. 



56 ΡΗΡΕΌΒΤΙΑΤΝ 8. 5Ὲ. 
ἀπ δον τος χαλεπῆς ὥσης, καὶ οἵας, ὦ 

βασιλεῦ, μὴ σοὶ μένον, ἀλλοὶ καὶ τῷ Διὶ πώ- 
-“ ,ὕ Ϊ᾽ ὺ . 

ρασχεῖν φόβον. φησὶ γὰρ τὲς ἀνθρώπες ϑ:εὸν 
Ξ ΝΣ ᾿, Ν δι Ἄ Ὡνν ͵ὕ Ω 
ἡγεισθαί με: καὶ θημοσίον τὸτ' εκζφερεῖν » εμ- 

,ὕ ἘΛΛΑΣ ΡΗΝ » ᾽ν (εδροντημένες ὑπ᾽ ἐμξ. καί τοι καὶ πρὸ τῆς εἰ- 
ΠΝ 7 γ ὺ 7 Ν 

τίας ἐκεῖνα διδώσκειν ἔδει, τί διωλεχϑεὶς ἐγὼ, 
, “ Ἐ ῃ Ν ͵Ἱ « 

τίδ᾽ ὅτω ϑαυμάσιον εἰπὼν κα πράξας, ὑπηγώ- 
) Ἁ ᾽ 7] ͵ὔ ͵7΄ Μ᾽ 

γόμην τὲς ἐἰγθρωπες, προσευχεσϑαΐ μοι. ὅτε 
ιν. τ μὰ , . Ν “ 

γώρ ἐς ὅ; τι ἐξ ὁτε μετέξωλον, ἢ μετωξαλεῖ μοι 
« Ἁ ͵ Ω ͵ 
ἡ ψυχή. διειλέχϑην ἐν Ἑλλησι΄, καί τοι γιγνώ- 

4 Ϊἦ᾽ »ὝἭ ᾽ 
σκων. ὅτε δόξας περὶ ἐμαυτῷ τοιαύτας ὠπέσει- 

Ὑ .γ ν » ΔΝ "Κα 

λων ὅτ᾽ ἐς λόγιοι καὶ χρησμῶν ὠδοὶς ἐξῆλθον. 
Ω “ ὑ ΜῈ ὼς Ξ ͵ ᾽ 

οἵω τῶν ϑεοκλυτεντων ζορά. ἐδ οἴδω πόλιν ἐδε-. 
7 ϑι ΜΟ , ͵ 

μίαν: ἐν ἡ ἔδοξε ζυνιόνγτας ᾿ Απολλωνίῳ ϑύειν. 
-“» Ἐ ΩΣ ᾽ ͵ σ΄} 

κοΐ τοι πολλξξ ἄξιος ἑκώφοις ἐγενόμην, ὁπέσω 
»Δ] 7 γΔ7] -“Ἢ Ν -“ « 
ἐδέοντό με. ἐδέοντο δὲ τοιαῦτα" μη νοσεῖν οἱ νο- 

΄“ ε ς , Ι “ 
σϑντες: ὁσιώτεροι μύειν , ὁσιώτεροι ϑύειν, ὕξριν 
᾽ “ Ν Ἃ γηέν ( ΚΝ δ᾽ ὅτονς 
ἐκτετμῆσιαι » νόμιες ἐῤῥῶσϑιαι. μισθὸς δ᾽ ἐμοὶ 

Ν εν ΡΝ ᾽ Χ ΐ᾿ “ μὲν τέτων ὑπῆρχε. τὸ βελτίως εἰυτὲς ἀυτῶν 
ΝΜ ἘΩΛΟΝ. Δ 5 Α , “ “ 

φαΐνεσϑιωι. σοὶ δὲ ἐχαριζόμην ταυτῷ. ὥσπερ 
“ -“ Ε) ,ὔ ΠΩ “ ᾽ 

γάρ οἱ τῶν βοῶν ἐπιςάταε τὸ μὴ ἀτωκτεῖν ὠὐυ-- 
-“ ὔ “ « 

τος χωρίζοντωι τοῖς κεκτημένοις τὸς βξς" καὶ οἱ 
-- Π Ν ΄ ᾽ ΠῚ ᾿Ὶ 

τῶν ποιμνίων ἐπιμεληταὶ, πιωΐνεσιν εἰυτὸ ἐς τὸ 
“ ,ὕ ἥ ] ᾿ “Ἢ 

τῶν πεπωμένων κέρδος" γόσες τε εἐφραιρξσι με-- 
΄“,.-“ « - ᾽ “Ἵ ς ᾿Ὶ Ἵ -“ 

λιίϊῶν οἱ νομεῖς ὠυτῶν., ὡς μὴ ἀπόλοιτο τῷ δε- 
, Ν -“ « πὴ Ν 3 σπότῃ τὸ σμῆνος" ὅτω πῇ καὶ ἐγὼ τὼ πολιτίκεὶ 

᾽ ͵ ᾿ , “ ἐλωττώματω σοὶ διωρϑμην τος πόλεις. ὥς" 
᾿ Ν τὰ ἄς, τ Δ Ν᾿ 7 ΠΝ γῇ 

εἰ καὶ Θεὸν ἡγᾶντο με; σοὶ κέρδος ἡ ἀπάτη εἰ-- 
Ν ΄ ᾿Ά ᾽ "-“ ,ὔ δ ͵ 

. ξὺν προϑυμίῳ γάρ πε ἠκροῶντό πε, δεδὶό-- 
᾿ ͵ ἃ Ν -“ -» ᾽ 7 » 

τες μή προ τήειν ἄ μη δοκεῖ Θεοῖς. ἀλλ ἐχὶτξ- 
᾿ “ »Ν Γ᾽ 4 Υ̓ 

τὸ ᾧοντο" ὅτι δ᾽ ἔσι 1 τις εἰνϑιρώπων πρὸς ϑεὸν 
- ἃ ,ὔ ͵ ΥΝ 

ξυγγένεια,, δι᾿ ἣν μόγον ζώων ϑεὲς οἶδε, φιλοσο- 
“" νς δ Ἦν -» ε “ ὼς Ἃ . Ἂν ὦ: 

Φεὶ δὲ καὶ ὑπερ τῆς ἑωυτῷ Φύσεως, καὶ ὁπῇ με- 
-“ ᾿ Ν “3 Ν ν φ 2 

τέχει τῇ ϑείς. φησὶ μὲν ἂν καὶ τὸ εἶδος ἀυτὸ 

Θεῷ ἐ ἐοικέναι; ὡς ἀγωλματοποιίίω ἐρμῆνοῦει » καὶ 

χρόματας . τάδε ᾧ ΠΥταΝ ϑεόϑεν ἥ ἥκειν ἐπ᾿ εἰυ-- 

τῷ πεπίξευται, καὶ τὲς μετέχοντας ἀυτῶν ἐγ- 

χιθαὸς τε εἶναι, καὶ ϑείες. διδασκάλες δὲ τῆς 
Ν : διανοίως ταύτης μὴ Αϑηναίῃς κωλῶμεν, ἐπειδὴ 

Ν Ν ϊ Ν 

τὲς δικαίως 5, καὶ τὲς Ολυμπίαςἷ, καὶ τὰς το- 

Δ. 1 πχιο γῇ 
ΕἾ γ ΒΓΔΕ ΠΠπηπν Ρ 

δας ς ο {πιρεταάτου, γεγιπε 

οτπίπεβ ππε Πετπη εἰς. 
7 ἰάσχιις ΡΒΌ]Ϊςς ργοραίαγε, οδ ργδειιρίας 

τπεᾶ5, Αταιὶ; ητεητιΔΠ} οδἰἀαςουίατοτ, ργο- 
μας εἰαᾶῖ, {πὰ ἐρὸ ἀιριιταείοπε,., 4μῖθα» 

 84εο Πιιρεπαϊς, [ιδπας Ποπιὶ- 
ΟὯς5. μμ ᾿Δἀογαπάιιπι φοπηρυοτίπην. 'Νοπ 

Εχ αἱ φιοά Πα  σγΔ ΠΟΥ ΠῚ [κου- 
δεαχον 1 ΤῊ ΣΙ ταγα ΠΊΘΔ πε ΔηΪπιᾶ, δριά 

Ὅζαδςος ἀϊβογεηάο μόνηαν ον γ 4ιπημ!5 [4 ΠΉ ΠΣ 
Ρετρο πὶ πὶ εἴἴει. Νξαιις ταΐεπι ἀς πια 
ορἰπίοποπι ἀϊεπιϊπαι!., πεαὰς νε ογασυΐα 
δὲ νατ!οϊπῖα Θἀεγε πη οαϊαῖ, μας (ο]ος ἴαπαᾶ- 
τίσογιπι οὔ. ἸηΠίηδιυς.. ἀπὲ εν 
ποι ἀαιροριν νΌΙ ἀοοτοτηπη δέϊαπι ἔεῖεν; 

ἐαριυμιῆητ τὶς Ῥγεῇάιι εὐὐτοιβ νον ΙΔ σΙχΏ.-- 
486 τὲ πιο ΟΡ 511 Παδόγοης. Μεὶ διΐεπι ὀρ 
ἴῃ. Βυϊαίπποάτ γεθεις 1115 μῖτ τ γε πιο 5 δἕῆι 
δὶ ποι ΗΠ ρογεπταγ ρόστο,, νσ γοιιρι 
815 ἱπἰτῖᾶ 5 γε Προς πιαρὶς ἔβγα Ῥεταρογθηξαν, 
νἱ5 ἔέροῖρα οχίγραγομιν, Ἰερεβ ναΐεγεπι. Πο- 
ται {{π ΠΗ βαΐς τηογοθβ8.. νε 11 ἐπιεπάαγοη.- 
τὰγ. «1η Πῖβ δυζεπν οπηηϊδεις Ὁ ἔπι στατῇ- 
(αἴι5. δίςηξ ἐπὶ πὶ δοιιπὶ σαγάῖογεβ εο, φιοα 
ἴῃ ογάϊμεπι 1105 γα! σαητ, Βουπι ἀοτηϊηίς »τα- 
εἰποαηταγ : ὅς ΡΓΕρΌΠΙ σπγαζογες ργόρτεγ ροίῇ- 
ἀοπτίαπα νετατοπα (ἀρ παπεοοίεπι; δὲ πιοτ- 
6058 4ὖ ἀρίθιι ἀγοξηζ δρίαγι!, πὰ ἀογηῖπο ἐχά- 
γξη Ρεγοαῖ: ΠΠΉΪΙ γατίοπο ὅς ἐρὸ οἰυίταζιιπα 
ἀεξεξξις το] ]εης., εἰοὶ οἰμίταξος ἐπηοπάαζας πιὰ- 
οἷς τεάάιάϊ, Ψε δἄεο ἢ Τόδιπι γαῖ πηαχίπια 
χα εἢξ ρικαγεπε, δὲ Ἰπογο ἔγαιις {Πα πε ι- 
ταγᾶ. Νεπιρε [αθεπίογ πῆς αὐάϊπογε, πιδίιμ- 
ἐπίεϑ, πε ἔβεοτεηῦ ηπᾶε Π 15 ΠΟΙ Ῥτοθᾶν ἘΠταγ- 
Αἰταιπςη ἴῃ θὰ πε ἔπεγε αυ!ἀςπιοριπίοπε: νὰ -- 
ταπα [Ἰη 64 ΓΔ ΠεΙΜΉ}] αιιοα Ποπεπίδιις πα θεὸ. 
ιδεάαπι ἢς σοσπατῖῖο; ρὸγ “πΑτΠ οχ σοπογο δῃϊ- 
τη πὶ (Οἰππι Ππα Π οιιπὶ ςοσποίςατ,αίημς ἠδ 
Ρτορσίᾳ ἔτι παῖιιγα, ὅς {πα πατιτὰς ἀϊιήπας ἢ 
Ῥαγτσερ5 ΕΝ Ατ ἃ ἰρεείες τρία, 
αιοά ΠΝ πὸ Ππης. ἰοχαίταγ, ἤσαν [Πατηατία 
Ρἰοτίααεις γα οἴϊεπάϊτ. ΟΠ δὲ ἀϊα!ηίτιις 
νἱγταζα5 εἰ ἀπ ΘΠΙΓΕ ΟΓΘ Ἰμτη. πος ἸτεπΊ, χιοε 
1Παγαπι ραγεϊςῖρες Ὀ 115 ργοχίποὶ ἤπε αἴσας ἀϊ- 
τη1. ΕἸὰ8 Διτοπη (επτοητίας ποη Αὐπεπίεπ- 
[ξ5 ἀρρεϊϊαθο δὐυζογος., σιαπάοαμίάεπι ἔπ 
ἤογιπι ἅς ΟἸγπιρίογαπι, βὕβημ8 οἴπι5 σεποτὶς 

εἰρ᾽τῖς πάτο, σφαΐπθαμε σορπίοπεπι ἃς κατηγορίαν Δἄε0 
ἈΠτΕιΘσῖητῖ5., 4110 1ρῇ ςοπιὰ ἀείοηία ὑμμι τας σϑυίαπι εχ- 
τε. 

2 δγειλέχϑην ἐν Ἑλλησι 1 πᾶπὶ [πάϊς ὐϊδειι 1ὰ ἐχροῇιμε- 
ταῦ ἔργα ἰδ. ΠῚ, ςδρ. 23. 

3 ξυνιόντας] ἢ. 6. ρα ες ἱπ ξυνωγωγῇ νεῖ πανηγύρει. 
4 ὅτι δ᾽ ἔςι 1 ὅτι τηϊῃί {πο Ἰοςο νἱάεταγ δὰ ἠχενιτινης 

᾿ξοντο εἴδε γεξεγοπάμπι, 
δ ἀγαλματοπ. ἕρι. κρρ χρώματα 1 πεπῖρὲ (λιμάσιῖ ὅς ΒΡ 

οτος μμπιᾶπα ἔλοῖς ϑ δον τερσαείςπιαπε, 

6 τὰς δαί» Ἐ αυσὰ “Αγηιείβ ἀεάετε ποπιεπ, γιὲ εχ Ρίι- 
τάτοπο ὅς Οοτποῖίο εροῖε 'π νῖτα εἴτις ποτηπι. 

᾿ Ολυμπίες }, ἤς ῥεγλοίες  Ἀρρεϊ]ατας ἔπε: ἀς 480 Ρία- 
τΆτοῇ, ἴῃ για, εἴθ Ρ. 173. τὸ γερ ὑψηλόνεν τᾶτο κρὶ πάντη 
τελεσικργὸν πρὸς τῷ ἐνφνὴν εἶ εἴνων κτησάμενος ἐκ φυσιολογίας» 

κθὴ τὸ πρόσφορον ἑλκύσαρ ἐπὶ τὴν τῶν λόγων τέχνην πολαῦ 

σάντων διήνεγκε" διὸ  κρ τὴν ἐπίκλησιν ὠυτῷ γενίσϑας λέ γ 8 

σιν. καί τοι τινὲς ἀπὸ “ῶν οἷς ἐκόσμησε τὴν πόλιν γ οἱ δ᾽ ἀπὸ 

τῆς ἐν τῇ πολιτείᾳ χρὴ τρατηγίονς δονώμεως. ΟΛΥΜ, 
ἀυτὸν οἴοντωμ, προσαγορευϑῆνοιρο πί 

ςορθο- 

ΤΕΓΓΟΓΟΠῚ ἱποιογα ΠΝ 
δΙ Ν οὸ 
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ςορποιηῖπα ΡγΠΐ [ἢ οπαϊπίδιι] ἱπροἤιεγο. 
μᾶς Αἰ αία ἀἰμίπιιπι πηαρὶβ ςοπείποτο νἹάξη- 
ταῦ, 4μπᾶπι Ποπηϊηΐδιις9 ςοηποηΐας, (δ ἐρῇιπι 
Ῥγεβίιπι ᾧ ΡΟ] ποτα. [π οἷπι5 Εηῖ πὶ γε πΊρ πὶ 
“ϑραγίδΠ 15 νΘΠΪΓ ΓΥΘΠΓΡΊΙ5, ΓΏΠῚ ἰερας ἰάτη ρεῖ- 
{εειρίες, αυίδιις ςοπάϊτα εἰξ ΠΔοςάδειηοη. 
“ἩππεΊριταγ (ΑἸ πίαης ΑΡΟΙ]ο, ξοιπη απαῇ, υϊά 
"ὅς ἐο {πΠαταοηάππι, ἀο!θεγαῖ, {Ὁ ᾿ηϊτπι 
ὍΓΔΟΙΙ (8 ἀπθίταγε Ἰηαιιίοης ντγατη Τ)οιιπΊ, ΔΠ 
“Ποιηίπεπη ἀρρε]ίατα {Πππὶ ὁρογτεγεῖ, Ρε- 
ΚΘ ΕΠ5 ΔΘ Π1. ἡα6 ἴπα πε ἀδοϊαγας (Θηϊεητία, 
ἜΙΖας ταπαπᾶπι ψῖγο ῬΌΠΟ πος ἰρίππι ποπιοη 

«ἀδοογηῖς, ΝΏΠΑ ταπιθη οὗ ἰ4 ςοπιτοιετῆα 
ποτὰ ΓΎσιΓρΟ, ἀξ ρεγισα]ιπι ἱπάς ἀριια 1.4- 
τεάδοιποπίος παζιπΊ εἴς, μα Πειὶς εξ αἴε- 
ἕζαγεῖ, εο αιοά Ργεμίμπη ποη ςογγοχιῆδε, {15 
τΟΠΊΡΕ Ια. Οἰΐπ ροεῖιις οὔδοιῖο αεπίεγε, 
Δηῖ6 Θαϊτιπι ογαοι]ιηι ἐα ἀδ τὸ 14 πὶ ρεγπαί!. 
Τπαογιπι ΡΟΥΓΟ 7). ἅἴχια Αδργρείογιπι [ ἀο- 
“ἅγτίηα 9] 1ῆΔ. [πάο5 επίπι Αερυρεῖὶ οοη- 
αἰες ἰη(δέζαπειγ ἴῃ ἐεγεγῖς αυϊάσπι. εο- 
ΤαπΊαισ ἐχρίοάμππε ἀθ νἱΐα ἀρεηάα ἀοέϊτὶ- 
“ηᾶ5. οΐΓπαπὶ νεῖο. ας ἀδ οπηηίμπι 
ΤΈΓΙΠῚ ορίῇςς. 40 [πάϊς ςοπείππαῖα εἴς, Δάθο 
Ῥτοῦδητ, νὰ αἰϊος εἰίαπι απο εὐοςοδηῖ, 
“αυιδηιῖς αὉ [παϊς {τ οτίὰ, 1Π|4 διῖτοπὶ ἀοέϊτὶ- 
ὍΔ Γογαπη νηἰπογίαγιιπι ἡδταἰ τεπ ἀίηπα παῖιι- 
τὰς ΠῈΨΜ διογεπι ἰζατιῖς. Ἡδΐίαμε (εη- 
"ζέητίας ἀηἰ πιο ςοποὶρίοηάδο γαῖο οἰβ. ηποά 
ΒΟΝΨΞ9 [ὲ1|6.. δι εορῃηαῖα ἰσίτωγ Πιης 14, 
᾿ἀοδτπηα 14 Γευίποοῦ, ἀϊσοαις δάθο, νἱγῸς 
Βοηιο5 ἀϊίπας ραττίςιρες οὔ] παταγαθ. Μαη- 
υἄσμη δυζοπι,, 4υΐ ἃ Ποο ορίῆςς ρεηάξαϊ, ἐδη- 
Ἴετε [ας εἴ ςοεἰοἴια οπέϊα, ὧς ππατῖπα, τεῖγε- 
Πείδαιια ομηᾶ., ομΐπ5 Ἔχ ΑΘ 4110 ραγεϊςρεβίαπι 
Ποπλη65.. αἰ Π χαρά ἐογίαηα ἀἰογαητ, Αἴ ἃ 
ΡΟ θΟΠΟ ΕἰἸ4πη πγιηατι5 4||411|5 ραπάοι, (ἃ- 
Ῥίοητῖαα πη πα ἐχοθάφης ΠΠπλἴταβ. πο νΕ] 
Τρία τὰ, ο ἱπιρεγαίου, ἴαγθατς. νἰγιπὶ το αῖγο- 
τὸ [60 {ΠπΉ]οτ. Ἡιι5 ἀαζεηη τη ΠΑ] αἰιΔ6- 

. 32 οσλ»"» ᾿ ἀν 
'πῆς» ἄρτι γεγρῶμμένων οἰυτῷ τῶν νόμων, οἷς ἡ 

ἼΧΆΔΕΙΝΒΗ 5. 3)7 

ἄσδε ἐπωνυμίας ὃ πρῶτοι ἔϑεντο, Θειοτέρας ὡς 

τὸ εἰκὸς ὥσως, ἣ ἐπ᾿ ἀνθρώπῳ κεῖσϑαι, ἀλ- 

λὰ τὸν Απόλλω τὸν ἐν τῇ πυϑοῖ, εἰφίκετο μὲν 

γὼρ ἐς τὸ ἱερὸν ὠυτξ Λυκᾶργος ὁ ἐκ τῆς Σπάρ- 
ς 

Ν Ε ἢ ε 

λακεδαΐμων τέτακται. προσειπὼν δ᾽ ἐἀυτὸν ὁ 
᾿ 7 ᾿ 

Ἀπόλλων; βασανίζει τὴν περὶ εἰυτξ δόξαν, ἐν 
»“ »“" “ »"ν ͵ὔ ὠρχῇὴ τῷ χρησμβ᾽ φάσκων ἐπορεῖν, πότερω 

δ - δὺ 

χρὴ Θεὸν, ἢ ̓ἄνϑρωπον ὠυτὸν κωλεῖν. προίων 

δὲ ἀποφαίνετωι καὶ ψηφίζεται τὴν ἐπωνυμί. 
͵ ΠῚ ἐ 2 δορὶ 3 “ ἊΝ δὴ ων ς, 

ἂν ταύτην", ὡς ἀνδρὶ ἐγωϑῷ, καὶ ἐδεὶς ἐπὶ 
» ᾽ Ν ͵ Ν 

τὸν Λυκξργον ἐγὼν ἢ κίνδυνος ἐκ τότων παρὰ 
͵7 ἐ ᾽ “ 41’ Ν Ὁ Λακεδρυιμιονίοις, ὡς οἐϑαγνωτιῶντω, ", ἐπεὶ μὴ ἐπ- 

ἔπληξε τῷ πυϑίῳ, προσρηϑεεὶς τέτοις. ἀλλοὶ 
ξυνετίϑεντο τῷ μαντείῳ, πεπεισμένοι δή πε καὶ 

δ ν ὥθνῶ » -“ Ν δὲ δῶ ᾿ν 
προ τῷ χρήσμδ τῶυτῶ. τῶ δὲ Ἰνόῶν καὶ Αἰγυ- 

-» ) 
πτίων ταῦτω. ἱνδὲς Αἰγύπτιοι τοὶ μὲν ἄλλω 

συκοζαντξσι ; καὶ διαδάλλεσιν ἐυτῶν τὲς ἐπὶ 
-" 7 Ν ὌΨΙ 

τοῖς πρώγμασι δόξας σὸν δὲ λόγον, ὃς ἐς τὸν 
» ὦ 3 Ὁ Ὁ 

δημιεργὸν «τῶν ὅὁλὼῶν ἐἴρητουι 5. “τῶ τὶ ἐπαινῶσιν, 
ε ς τ κα 2, "»Ὅ ὃ" ς 

ὡς καὶ ἑτέρες διδώξασιϑαι, ἰνδῶν ὄντω. ὁ λόγος 
᾿ » Ν »Ἥν Υ , ,ὔ ΝΣ 

δὲ τῆς μὲν τῶν ολὼν γεένέσεως τε Κὠὶ πσίας 
τ ᾿ [ »“» » - 

Θεὸν δημιῤργὸν οἶδε. τῷ δὲ ἐνθυμηϑῆνωι ταῦτω 
ΕΣ Ὰ 3 “΄ 

αἴτιον .τὸ ἐγαϑθοὸν εἶνωι ἀυτόν. ἐπεὶ τοίνυν ξυγ- 
» "Ὁ τὰ ΣΝ “α, Ν Ν ᾿ 

γενῆ τωυτὼ “. ἐχόμωι τϑ λογδ » Καὶ φημὶ τὸς 
5 » ἃς Υ̓ ΄ ὠγωθὲς τῶν ἀνθρώπων ϑεδ τι ἔχειν. κόσμος 

δὲ “Κι 3. ὅν ὃ ἵ “" , ΟΕ ΌΝΕῚ ἐν ὁ μὲν ἐπὶ Θεῷ δημιεργῷ κείμενος , τὸ ἐν ἐ- 
-“ ,ὔ ΝΕ) ᾿ “ 

ρανῷ νομιζέσιϑω , καὶ τῶ ἐν ϑαλώτἼῃ, καὶ γῇ 
ἢ - “ὁ Ψ'. 5 , ἀμ ν ͵ 

πάντω . ὃ μετεσίω ἴση ἀνθρώποις, πλὴν τύ. 
Ἷ, ᾽ » 

χης". ἔςι δέ τις καὶ ἐπ᾽ ἀνδρὶ ὠγωϑθῷ κόσμος ", 
ε ἣ ε; 

ἐχ ὑπερξάλλων τὼ σόφίως μέτρο 7, ὅν πε καὶ 
Ν 2 ᾿ ᾿ 
ἄυτὸς, ὥ βασιλεῦ, φήσεις, εἰνδρὸς δεῖσιϑαι 

ὖ᾽ ) ΡΟ ΣᾺ ᾿" “- ͵ " 
ϑεῷ εἰκασμένῃ. καὶ τί τὸ σχῆμω τβ κόσμι τῇ- 

ἃ τὰς τοιάσδε ἱπωνυμίχᾳ ] ἢπη}} πεπῖρε πιοάο Οδογὰ 
᾿τορποπηίπατιις βγέῥίμς Βαὶτ 7 νὰ ἸορῚΠπ πὶε πιεπιίηϊ., 

9 ὦ ἀρχῇ τῷ χρησμξ } οταουηπι {Ππ|4 ποδὶ5 Γεγιδυΐτ 
Ἡετοάοτιυς 116..1.Ρ. πὶ. 17. 

ἥκεις ἃ Λυκὄεργε ἐμὸν ποτὶ πίονὼ γηὸν» 

Ζηνὶ φίλος. χϑὴ πᾶσιν Ολύμπιω δωματ᾽ ἔχϑειν: 

δίζω ἢ σε ΘΕΟΝ μαντέυσομαι ἠὲ κοὶ ἄνδρα. 

ἐλλ᾽ ἔτι χρὴ μᾶλλον ΘῈ Ο Ν ἔλπομαι ὦ Λυκδεργε, 

“Μοη δὶς εἴα επι ΡΙ ατάτοῖ, νιτὰ ΤΥ σατρὶ Ρ. 42» 
1ὸ ἐπωνυμίαν ταύτην  {οἰΠἰοϑς θεῶν Πεὶγ, νεὲ εχ ογαδοιΐο 

Ῥλτεῖ. 
ταὶ ἀϑανατιώντα 1 εἀμ| πα δας ὠϑώνωτω ζῶντα » Ρ΄Ὸ 400 
ἽΜοτεΙ 5 ἀθανατίζοντα. ἐἰϑωνωτίζεν νετο εἰξ νοχ ἱπυϊτατα 
Ῥίδης, νἱἀετιιγαια πιῖδὶ νυΐσατα ἰοδεῖο ἱρία νεβιρία νοτὶ- 
οτῖϑβ ἰαςυϊεπια μάθετε, Νοπιρε ϑανωτόω ὅξ ϑανατιώω ε(ξ 
ϑανάτῳ ἐπιϑυμῶγ νὴ Ἡοιιπὶ εχ Ηείγ ομΐο ὅς ἀπεαιῖς. [οτῖ 
Ῥιοτγίδιιο Αἀ ἤδυς βογπιαπὶ Ἰρίτον ἰεροπάμπι ὀϑαωνατιῶν- 
τὰ γ αιοὰ ἐαηπογίαίερε δὲ ἀἰϊμπϊπαπὶ πλτιγαπὶ δβεδεδηζοπι» 
Πραϊβολδῖς , πιο οτεπίαιε ῃἰς [οπίαπι ἔπη άεε, ἃμᾶπὶ ναὶ 
ἐϑανατίζοντα νοὶ ὠϑάνωτα ζῶντα. 

ἰΣ τὸς ἰπὶ τι πρώγμαφι δόξως} Ἀ, 6. ἀοϑετίπαπι τ ΓμΠὶ 

" 

νἱξαθαιιε ἱπιιυεπάδε, ἘΔ επὶπι εἰ πρακτικὴ ΡὨΙοἰΟΡΗΐΔ6 
αὐ ἴῃ 48 Ργους ἂὉ Ιηἀΐς τγδαϊτιγ, νατίᾳ γοργεμεπά 6. 

41 Τβείρεποπ Ογπιποίορμ! δ ἤιργὰ 116. ΝΊ. ς, το. 
13 λόγον δ ἃ τ. δημ. τ. ὅλ. εἴρητως 1 ἡυἱ Εις ἐχροηίτας 

ζωρτα 11, ΠῚ, ς.34. [. 
14. ἐπεὶ τοίνην ξυγγεν. ταῦτα ἢ [δπίμ5 εξ. αἰ ςοηϊαπῶα 

δες, Τειῃ εἴς, ὃς εἴτε δορηη: Ηΐης ὅς ὄογος αἰϊμέγαὶ 
παῖαγϑε οἴϊε ρατιίςῖρ ες, Πεοί,με νοςατὶ ρΟΠῈ ςο ἴσο, 
ΠἋὲ ἔ μετυσίᾳ ἴση ἀνϑθρώπ. πλὴν τύχης ] [ἐΠις οἵδ, Βοπιΐ» 
πὲϑ ἀθ61|6 ΓΟΓΩΠῚ ΠΊΠΠἀΔΠΑΓΙΠῚ ῬΆΓΙΙ ΟΡ 65 οἴδ ) ΟἸΠῚ ΤΟΥΓᾶ, 
Ὑπᾶ ΠΟΠΊΠΙΠΙΠ 5. ὉΠΊΠΙΠΊ ΠΊΔΙΕΓ ΟΠΊΠΕῈ5 αἰ αῖν ΠΟ οἰ ΠῚ ὈΠΊΠ 5 
τεραὶ νπιΠι ὅζο, βοστιηα ἱΠίεγεα ἐαπιδη ἰὰ αἰ ΟΥἸΠηΐηῖβ σοπα 
διταςηῖο, νὰ ρυίθσορα ΕΠ} εν ἰττς ἔδγαι8. 

16 ἐφὶ δέ τις καὶ ἐπ᾿ ἀνδφ. γ. κόσμος ΝΟΧ βτάδοὰ κόσμῳ 
τηβίττο ργδοίεπεὶ ΑρΟΠ]οπἰϊ πιαρῖς ορροτίιπα εἰ, υᾶπι 
Ἰαιίηα γενιά, 1114 φπΐπι ὀναγγρεογηίαρ ποῖδῖν» γροίη) με δγα 
ἌΑΙ05) Νὶ κόσμος ἰὴ ΔηΪΠΊΟ5 Ρτγοϊπάδ., ἢπε νἱ νοοὶ ἔβέϊα.» 
ςοπιροῖαῖ » οὐ κόσμῳ ΡτΑεβοίτιν ΡἈ]ΠΟἰΟρμις πιογαπι εἰ» 
τοιοῦ, 
ἢ ἐχ ὑπερβάλλ. τὰ σοφίως μέτρα] ἢ. ἐν ἱπξεν ἀνε πὶ δ λ« 

Ρἰοπεϊᾶπι πετο ἢν, ὅς 4υΐ πιογίτο βτοῖπάς γίγο θοπὸ 
ὃς [ἀρὶ οι ει διυιάτιτ, . 

νν δὲ; 
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δὲ; αἱ ψυχαὶ ἀτακτῶσωι μιωνυκώτερον᾽ ἅπτον- 

τῶι παντὸς σχήμωτος ὅ: κοὶ ἕωλοι μὲν οἰυτωὺς 

νόμοι,» σωφροσύνη. δ᾽ ἐδωμϑ, ϑεῶν δὲ τιμαὶ ἀ- 

τιμοι., λωλιῶς Γν ἐρῶσι κοὼ τρυφῆς . ἐξ ὧν 

εἰργίο, ζύετου!, πογηρὼ ζύμξελος ἔργξ παντός. 

οἱ δὲ μεθύςσωι ψυχαὶ πηδῶσι. μὲν ἐπὶ πολ.-- 

λὸ "5, τὸ δὲ σιφταρια τῶτο ἴσχει ἐδέν, ἐδ εἰ 

πάντω πίνοιεν ". ὁπόσω, πῶς. ὃ μανδραγά- 

ρῶς. ὑπνηλὰ ἐχομίσ, θη. ἀλλὰ δεῖ ἀνδρὸς ᾽ ἃς 

ἐπιμελήσετωι τϑ περὶ οἰυτὼς κόσμε τ Δ ρὰς οἰ- 
εἶ 7 ΤΥ δὰ ς ν Ν ΩΝ ᾽ ᾿ 

“΄:Ὸ σοφίας κῶν. δτοσι γαβ οὐ χρή φυτοῖς 

ὁ " ,ὔ δε ϑόνελ ρὲ ͵ “"- ᾿ λ 
ἐρώτων τε οἰπώγειν » ἐφ᾽ ὃς ὠχριωτερον τῆς ζυνη-. 

ε ᾿ γ ἢ 

9ὲς ἁμιλίως ἐκφέροντω καὶ φΦιλοχρημωτίας: 
δὴ ΔΒ. Ιω Υ δὶ ρων Ν Ν ᾿ 

ἡ ἣν ὅπῶ πᾶν ἐχεῖν φασὶν . ἐπεὶ μῆ. καὶ τὰ 
Ἵ ἐς 3 »ε} “ 7 ͵ 

σόμω ὑπεχξσιν ἐπίῤῥέοντι τῷ πλέτῳ. φόνων 
Ν ᾿ - ᾿ 3 Ν ἡ , ᾿ 

γώρ. ἀνωσχεῖν. μὲν ἀυτὰς μὴ προσάπτεσθαι, 
,“Ψ5ν,] 97 ͵ὕ 

εκ ἀδύνωτον ἴσως ἐνδρὶ τοιξπτω" ὠπονίψωι δὲ 
5») ᾿ Ν δὶ ᾿ 3, -“ ,ὔ δὴ “" 

Στε ἐμοὶ δυνώτον. ὅτε τῷ, πάντων δημιεργῷ 

Θεῷ" 

͵ Ν Υ - 
Ἑφξω, βασιλεῦ, κωτηγορίω καὶ ὑπὲρ τῆς Ἐφέ-- 

᾿ Ν.9 , Ν ͵ ς ͵ 

σς; ἐπειδὴ ἐσώθη. καὶ κρινέτω με ὁ Αἰγύπτιος, 
«ἢ 5 7ὔ - -“ 7 Ν ͵] 

ὡς ἔς! πρόσφορον τὴ γρωφῇ-. ἐσω᾿ γάρ δὴ πε 
. ΄ ͵ Ν ͵ 
ἡ κατηγορίω τοιωύτη. περὶ Σκύθας, καὶ Κελ- 

Ξ ᾿ ἈΝ.» νον ͵7ὔ γ 

τὲς» οἱ ποτώμιον Ἰσρον, ἢ Ῥῆνον οἰκξσι . πόλις ᾧ- 
΄ Δ Υ ΤΟΝ ΟΣ 5 7 

γκισῶϊ» μείων δθεν Ἑζεσξά τής ἐν Ἰωγιῶὼ. ταυν- 
ε ῃ 5 ὴ Ἁ “ 

τήν ὁρμητήδεν βαρβάρων ἔσαν. οἱ μη οἰκροῶντωΐ 
7ἷ » -. Κ , 

σϑ» λοιμὸς μὲν τις ἐπολεῖν ἔμελλεν» Απολλώ- 
᾽ 7 Ν 7 “ 

γιος δὲ ἰάσωτο. ἔς: μὲν γάρ τις καὶ πρὸς ταῦτα, 
͵ “9 ΝΟ Ν ς ᾽ν Ἂν 9 

πολογίω σοφῷ εἰνδρὶ; ἣν ὁ βασιλεὺς τὸ ὠντί- 
ἡ ᾽ ᾿ ΑΔ τ ὦ «ὦν , “Ν 

ξοον ὅπλοις; ἀλλα μήνόσοις αἱρεῖν βέληται. μὴ 
᾿ ͵ , ΄, , 

γορ ἐξωλειφ θείη πόλις μηδεμίω, μήτε σοὶ, βωσι- 
-“ ͵7 5» 3», ἈΠῈ - ἡ 3 "ἃ 

λεῦ, μήτε ἐμοί: μῆτε ἴδοιμι προς ἱεροῖς νάσον ᾽. δι ἣν 

18 μανικώτερον ἅπτ. πώντ'᾽ σχήμ.] ΠΕΠΡΕ ἤοπτ γζἼεγὶς 

τυᾶῖς ὃς ἱπά! εἴα 1ῃ ΠῚ πα] ἱποιιπδθ.}}}15 γὰρ Ὸ ἱπῖρετιι, ἤἥπς 
τδιίοπϑ ξεγγϊ ἀπ πο σΟΠοΙρίτηγ, ὅς ἵπ πισπβχοίας ἃς ἴῃ- 
Ἔρτᾶβ. σοσροσιπ ἔρτπιᾶϑ. οαἱείςοτε ) ΠΙΠ γρεηῖς Θλπὶ ἀϊτί- 
δαῖτ, νὰ ἴπ ογάϊ παῖς. ὅς ἀεςοτὰς οοεᾶξ ΟὈτροτιιπὶ (ρεςΐε5. 
νπάς τὸν νϑν κοσμῆσο τὰ πάντα αἰθθας ΑΠαΧΆροσαβ ̓  ἴτα 
δὶς αποηι8 Ἀρο]]οπίως Εἰερᾶπιεγ Δῃϊπιος ΠΟΠιϊπιπὶ μάνε- 
κώτερον ΠΙΟΊΕΤΙ αἷτγ Π. ε, ἢπε γατίοης ὅς ΠοΙάς,; πῃ ι ἴὰρι- 
Θπῖαμη ἀἰτίβαπειν ὅς ἐπιεπάφηταγ σοπῇ] 5... 

19 ἘΠΕῚ μὲν ἐπὶ πολλώ ] ἢ. 6, νβδί. (μη δὲ ἰπογάϊπαι: 
πιο ξαγαπι,, 

20 ἐδ ἐξ πάντα πίνοιεν ὅζο. 1 [δηι5 εξ, ναθος ὅξ ἱπού- 
ἀϊηατος αἰ ΠΙΌΓΙΠῚ ΠΊΟΣΙ5 σΟΠΊΡΟἢἑ ΠΟῸΠ Ῥοῆς [ορουξοτίβ 
πιρα! σΑπιεητῖ5 5 ἢ. 6. {ρεγβςϊδτ] 5 γαπις Δ 115, Ζιδ 6 ΔΙ απαπι- 
ἄτα ηπϊάεπι τοηζορίαητ δοαπι 4114 Πεπὶ ἀεργδιδταπα» 
πο ττηοη το] [ἀητ ΡΘπἰτιδ; Οὐ 14 Ὑ, Ρ. ΠΟΠΙΓΑΓΙ ἀθε- 
ὅτι. εχοίϊτατίο., οσσιραῖα 4}115 τοδιῖβ πηδπ5 ὅζο. ΡΠ Ϊ- 
Ἰοίορῃΐα ἰρίτις οριιβ οἶδ, ἢ Βαγπιοηία δυΐπ5 γρμροβ ἐπ- 
Ζεἰ  ρ δ ΠΣ τεξχε σοηΠιταΐ 5 πιοτιχιις ἈΠΙπΊοσιΠ σῖτα ρσο- 
φεάετε ἀεθοδητ: παπαῖ αάθο, αἴιεπὶ νοῦαῖ 7 ετε ρα μεγα 
ἐπ᾿ ἀνδρὶ ὠγωθῷ εἶναι» Ἀ. 6. δ6 οἷτι5 οπτγα ροπάογα ἱρπημὲ 
ἀποιπίθετε, 41 ΠΠῚΠ15. μᾶς βάτο πε Τ)οο., αποά ἰρίς εἴ- 
ἴδπι τισπάσπι Δἰταεπι οσαϊηει ὃς ἀἰροπαῖ, 

ΤΟ. "678. 

ουϊπις ρτοίμιεικίς, ̓Ιοχμιαείτατοπι δαΐοπη απιαπξ 
ἃζ ἰαχαπι; αιιδο ̓ ρηδιίαπη ρασιμης; ΡΟ Ἰπλθπα 
ἴῃ ΠΊΠΙ ποροτῖο ςοηβ Ἰϊασιπ).. Αμημαδ νῷ- 

εἰ πο! αιαίῃ: ̓ογᾶρια Πιριάδο αὐ πταΐν 
1 Ργογαθηζ, πος αιήςαιαπι ςοπηροίζεγε νΔΡῸ 5 
ἐλ υήλφο ον (α!ταβ ροιείξ., εείατα [1 ὁπιηεβ ρῸ- 
τίοπος οδίθαπε, πᾶς πιοάο, νοΐμς πηαπάταρο- 
τᾶ.» ἰοπιπο. ἱπάμπςοηάο. Ἰηίδτυίγε. Ἄογεάαπεινν 
ψῖτο πεπιρα Εἴ ὀρ. 40] σιγά σέγαϊ εἰϊῖδ: 
ογάϊπαηάαο, ταῃαμαπη οι ἃ (ρίεπεῖα ἱπαπλὶ- 
(5. Ηἰς ἐπίπη ρϑιῖς οἢ Ὁ ἈγΆΟΥ ἰσιι5 ΔηϊηηΟ 5, 
τεαοςᾶγθ, δά απο5 [οσοςίμ5,, ααπη σοτημπμηὶς 
Ποη[ιβεμἄο ραιίαταγ, οογαπειγ: 80 δυιατίτία 
ἴζοπι, ΟΡ ἡθδτα (815 (8 Πᾶθοσα πόα ἀἰσθηεο 
αὐ Ἰρίπιπι οϑ οἰϊατνιρροῦ ἴπγγ ΠΟῚ δ 
Ὀεηΐ ἀΠ 15. ΔΒ μοπαῖδιι5... [πιὸ ἃ «ομίδογας. 

. φαίεπι, πα οδοάϊθα (δ ἢ Ἰληθίπεηξ 7). τα] ὶ νίγω. 
ξογίτγαη ἱπηροῦηΠθι]ς. πορ ἐς: ραγραγα δατοπε. 
ἃ «ες, πεήτις μΉΠϊ ροΠΊΡΙς οἴ, πος οπτοῖ- 
ὉΠ} ΓΕγαΠῚ ΟρΙῆςὶ θ0.. ; 

Τ1Χ. Ιμ(πτιδίυι οὕατη αςςιίαίίο,. οπρθ- 
ταίοτ, οὐ Ἐρίμείιηγ, αιφηάδοσιϊάεπι ̓ βϊις ἱρᾷ 
ἄρηὲ ἐῶ ες. [πιὸ ἰἰξοσ δὐἀιιογίις πὰς ἱπῇταμ 
αἵ Δοσγρίια5, ρους ςομηηο ἀπ πημηι νυ πτα 
[αοεῖς δα ἱποιίαπάμη). ΡΜ εἱ [τὰ επίπι [ Π ρ]8- 
ςἐ} δςςυίλεῖο ἱπβτπατιγ: Ὑεδ5. ριι ϑονεπαδ, 
Οεἰιαίχις, Πυμίοταιη. Πρ ἈΠΕεπὶμα. ἀςοον- 
ἴα, ςοἸίτα, Ἐρπείο Ιοπίδα νεδε μια τε ἰηξα- 
τίου, Ηαης!ρίλιη, ΒΕ ἀτοοπὶ Βαυθαγῖβ το 
Ὀδηίομη, ΠΟΠΙδις τῖ5., ρο 15 ρογάϊτιγα νἱάο- 
θαι: ᾿Αρο σης. δυῖοῃι [Ὀγιδυῖς. Νοπιρα 
ΠΗ τοῖα φιοαις (ὰρίεπεὶ νῖγο ἀοίξηιίο.. 

Ἐβμετῖε, {1 φαίάεμη [πηρογαῖοσ ἀγπηῖς 
ἐμὲ ἡ ἐποιρῖδι ψίποογε νοΐπογι. ΑὐΠε επίπηςος 
Ἱπηροτᾶζοῦ, νΕνοΪ το νοὶ τγεὶ σαμία νεὶϑ να. 
Ῥέγεας ροηῖτι!5: ορεοπηαις ντης ἴῃ τοπιρ 5 ααΐς. 

Ζι τῷ π. ἀυτῶς κόσμε Βδες ἰδεῖπε νἱχ σοτηπιοῖς εχ’: 
ΡΥΙπι5, 418 ἰάοπι, αὶ εἰ νοςὶς κόσμος νῆι5,) ποπ. εἰξ γο- 
οἷα γριά, ϑ8ηΠι5 εἰ : ῬΒΙοΙορΒιπι οαγαπὶ Βενετε Βατ- 
πιοπίδε ἃζ πιοταιπι ΟΥ̓ ΠΔτΟΓΗΠῚ ἈΠἰπιόσηπι - ηυῖ κόσμδα 
ἀϊσιπίαγ: νὲ αἄθο ῬμΠοίορμο ἤὲ ἤπι5 κόσμος οὐ Ρταοῖις, 
νι θεὸ εἢ μι. 

22 ϑεὸς ὠπὸ σοφίας] ἈΠπάοτε νἱάστιγ δα ποι Πῆπιμπι 11.- 
Ἰμὰ 9εὸς πὸ μηχανῆς : Τέως γηαείίγια 1») }ες, ν εἰ ἴῃ ἴςος 
ὨΔΠῚ Ρτοάιιξιις, γτ Δἰἴαπὶ τοις ἔλοῖοπι πάπας. 

23 ὅτε τῷ πάντων δημιεργῷ ϑεῶ 1 Αἰποπίεπῆθις εείαπε 
πιαχίπιο ἐπι ΤΠ 115 σγεάιεὶ Βοπιϊοίάαο, νὶάς Μευτί, Ὑμεπι, 
Απιῖς, ΠΡ. 1. οιῖς. 

ΠΟ ΩΝ 
ϑεῖν 8. 1 ἔξω 7 [ἃ τείοτιρῇ ρτο ἔςι, ιοᾳ ἐγαᾶῖ ἵπ ψυΐσ. 

Νεπιρε 4146 {εαυππίατν» ΠΟπ σγεργδείοπίαπε {επ{ππι ἴη 11- 
ΒεΙ1Ὸ ΦΟΠΙρ ΘΗ η μπι,, 450 ἀρο ]οπίϊ αςουίλεῖο ςοπύπεθα- 
ταγ, 864 ᾿πτορτιπὶ τεἸπαμῖς δαπετίατιο 11|ς.) νὲ ἤπσᾶς » 
ετἰαπὶ οἰ του ΠΙαπεῖϑ5 185, ἅτημε ἴτ4 π'δρὶς ὅχοῇιπὶ τοάάας 
ξλξταπι ἤπππὶ: νεῖ ἢς εηίπι ΠΪΒῚ] δππὶ Οδτοπευγι ΠῚ ἴπ. 
[εα4. οἤεη άϊε, 

2 τῆς ἐν Ιωνίᾳ 1 1 ἴπ οαϊεῖς ε[Ἐ τῶν τῆς ἐν Ἰωνίᾳ οπιῆ τῶν 
Μϑ5. {ιβταβαητς Δυτογίταῖο. 

3. πρὸς ἱεροῖς νόσον 1 ΠΕΠΊΡΕ ἴῃ τε ΠΊρ] 15.) Αὐἰουαρ!ϊ ἐπὶ 

Ὕ ᾿ ἄδιη 



πεηκιττι τεσ εθιεεοο πος πτυσοοο 

υ--- 

ἢ 88 πνμμούμεεῖ: 
ἄδαο εἴϊε Βαγθάτογιπι πεςοπηταῖος, ποα 
τα Δηϊεατῖς Πατυπη αΠδγοπᾶος οΠδ, οπο Δα Ίιι5, 
ναοὶ ἰμἰ πιϊοἰἤτηϊ πο δὶς Ππε τδῇάθανις δεη- 
εἰ τυπίπις ΡΙΔΟΆ 1165. Αἱ Ἐρβιοίδιπι τἀτηθή 
«ιῖ5 περ ]ς Πογαγὶ ἀνεμαννη 486 ῥεῃο- 

τί ἱπίτία εχ ῬαγΠσια Αὐτά δ ἀπεῖε, ρ]ὰς νὸ- 
ΤῸ σπᾶΠπὶ ὉΠΊηεβ ΙοηΐΔς Ἐγάϊαοιιο, οἰυζαζος 
τες, αῖααεὶ ἴῃ πιατο ψογρίς, ἐο απο ργο- 
τηοητουίαπι τοῖγα, ἴῃ μα Ἰρίᾳ οἱ ςοπάϊεα, εἢῇ- 
εἴαῦ: Πα πε ἰτοτα ὅς, ΡΒΠΟΙΟΡογιπι δὶ τῆεῖο- 
τε ἔζατεε, ργΟρΙΕΓ αι05 οἰαϊτὰς ΠΟη Θαυϊπιπὶ 
τοδοτς φυΐδεμη, (δὰ ποιηϊππτη να]οῖ πηαχι πιὰ 
ἐαθπτιάίπα. ̓ ρίεπιίας ἢυιάῖς ἀςἀἰεΠΊ πη. 
Ουιεπι ἰρίταν ̓ βριδητοπιρίο φἰαπποά! νγδὶδ (ἃ- 
περ, Ια Ογ πὶ τα θίρεγε ριυτοβ ὃ {ἰ σοηΠάἀογαμδ: 
εἰς Ποπιοουίται Αθἀοτίτας πυσπάαπι ἃ ρεῖε 
᾿ιθογαπίεπης ἐπὶ πηόπεοπι ἐζεπὶ {61 γεποςδιὸ- 
τῖς δορῃοοίσπι Ατπςηϊεπίδαι. αὶ νεπίος ηπο- 

1Π8 ἐδγεαν. 41 ψ᾽εγα τεπΊριις σολ" 
ἀδηΐοης βιδιδδαησι, Ἐππιρεάσεῃ! ἵτεπὶ Ῥαῖγαία 
Εἰ ἀυιάϊιογ τ, 411 πα δὶς πραγ Αρτιρεπεῖπος [8- 
με αρουιπηεδπιρείας 

ἧ τῆν ΠΝ πιὸ αηϊπιλάιιο γε ἀοαδεου: 
τᾷ οπίπτ ἐρίς ρεγοῖρὶς ἱπηρεγατογ, ἄθαιις 60 αἷτ, 
ἅμιοά Ια ΠΣ ἘΡΠΙδ[Π5. ἐχεϊτοτῖπι δυζογ ) ἀϊςαπι 
πα (δ᾽: {4 αυοά ροδτι ἰρίος ἱππαία- 
Ταύη ῥγδοδιχοπη. Ηὸος οπίῆι Πυιπηαπᾶπι ἐχ- 
ξεάετς ἀρίεπτίαπι, δεροττεητο Πρηῖς εἴ, πο- 
πε ἴῃ νεγίς ζορ ̓οϊςεηἀϊς ἐοαίατις Ῥγοζοδοτο 
ὅτε βου ες, τηᾶστις ηἰΠ ὀβαηγάζηιις ποίλιϊαϑ, 
Θιυμά ϑοοτγαζες Πεῖς ἀἴςοτ Ἰρίτιι, νε σὰ ὅς 
ἄατ, πᾶς ἃ δεηΐο [δ ἀϊ Δ! ας, αἴοδαῖ ὃ δε 
ΤΉΔΪος ἱτέπι, 5 ὅς Απαχαρογας, Ἰομεσ ἃ 
ἴϊς χυΐάεπι Οἰδαταπι βεγεΠτάτο μη, ΑἰτΟΓῚ 
4ιᾶς ςοεἶο εοπίπης ἀγα τα. ᾿ατηνην ἠὴ 
ἘΣ ΩΝ ἀττίδας ιμείο: δ μαδοριαθαϊεησανῇ 

« 

ΤΑΝ ἈΝ 91 5.Ὁ 30 
οἵ νοσϑντες ἐν εἰυτοῖς κείσονται. ἀλλὰ μὴ ἔξω 

ἐν σπεδῇ τὸ βωρξάρων Ὁ μηδὲ τατηωμεν " ἀυ- 

τὲς ἐς τὸ αἰνρμ ̓ οβλρ ον ρὴν ὄντως ,' καὶ 

ἐκσπόνδως " τῷ περὶ ἡμᾶς γένει. τὴν δὲ Ἐῷεσον, 

τίς ἀρ ΝΑ τῷ σάξεσϑαι, : βεξλημένην 

μὲν τὰς ἀἐρχοὶς τῇ γένες ἐκ τῆς κωθαρώτάτης 

Ατηίδος,, ἐπιδὲδωκυϊαν δὲ πάρὰ πάσας; ὁπίσαὶ 

ἰωγιίαΐ τε καὶ Λύδιοι, προδεδληκυϊαν ᾿δὲ ἐπὶ 

τὴν ϑαγωτ)ὰν ». διῶ τὸ ὑπερήκεϊν τῆς γῖε᾽» 

ἐφ᾽ ἧς ὠκίσιϑη: 

ζιλοσέζων τε καὶ ῥητὸρακῶν. ὑφ᾽ ὧν ἡ ᾿ πόλις 

μεφὴν δὲ Ὁ Πρ μαι ὁ ὅσαν; 

ϑχ Ἱππὼ ᾽ μυρίασι δὲ ἀνθρώπων. ἰσχύει 3 σο- 
εν ΗΝ ΕΕ! ͵,ὔ δ᾽ ἈΥΥῸΝ 

φίαν ἐποιινϑσώ. τίς δ᾽ ὧν σοι “ἐκλιπεῖν. δοι 

δοκεῖ τὸν ἔτι πόλεως τοιαύτης ἀγωνὰ ; : ἰϑυ 

μηϑὲς μὲν ΔΡμοοτεν ἐλευθερώσαντω, λοιμῷ 

ποτε Ἰρρυῦ Ἃ ἐννοήσας ὃς Σοζδοκλέα᾽ τὸ λθς 

γαϊον . ὃς ΤΥ ΩστΙ καὶ ΓΑ ϑέλξαμ. τῆς ὥ. 

ὯΝ ὑπιρπνευ ον ταῖν οἰκηκοῶς δὲ τὰ Ἐμπεδος 
᾿κλέως", ὃς ΡΣ ἀνέσχε, ̓ φοράν», ἐπ᾿ ᾿Ακρῳ- 

γαντίνες ἐπα ῖς; 

Ἐπικόπ ει μεὸ εϑλλυμβμθεῦα εἰκείξις. Ὡς 

καὶ σὺ, ὦ 2 βασιλεῦ; καί Ἰ εδῳ εκ, ἐπειδῃ, “σῶς 

τηρίως οὐἰτιος Ἐφεσίοις ἐ ἐγενόμην γοάφεαϑιαΐ με: 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πενταν ἐμπεσεισϑαί τανει τὴν 

νόσον" τατὶ γορ ὑπέρ. σοφίαν ἐἴνωι κωὶ τερωτῶς. 

δὲς, τῆς δ᾽ ἐπὶ τοσόνδε ἀληϑείως ἐκ ἂν. ἐφὲ 

κέσϑαι μεν εἰ μὴ γόης τε ἥν καὶ οἰπιόῤῥητες. “τί 

γὲν ἐνταῦϑα ἐρεῖ Σωχράτης, » ὑπὲρ ὧν ἐφώσκε 

τῷ δωεμιονίῳ μανϑεάνειχῇ ;. τί δὲ Φαλῆς τε καὶ Αγω- 

ξαγάραε: τῶ Ἰῶνε; ὁ μὲν ἐυφορίαν τὴν τῶν έλαι- 

ὧν «ὁ ἡ λπρλλδὶ τῶν ξροιγίων πὰ. ὧν ̓ προειπόγ]ε: 

Βεπιῖβ, αΠάμὶ εἴε (οἱ ερλης φερτοτῖ.. Οὐ ἐπεμόαγε ρτο- 
Ῥίετγεα ἀϊσιπτιγ ρῃγδῇ Ρ] αυτῖπα ἐπ Οπτουϊίοης [1.1]. ἔς. 2, 
.Γ 4. τάτ]ωμεν  ἵἴτὰ Ἰεβεπάνιην ριτο. Ἑαίτὶ τούτϑομεν Βαδξης. ᾿ 
εἰς ἐκσπόνδῳς } ἐάϊτι εκ ἐκσπόνδεε. τὸκ ὀπηϊῆηπις, Πάτα ΠῚ εχ 
τερετίους Δ Αθας ἐκ ΝΠ πιαῖϊς ἐκ ὠσπόνδως , ἀποα᾽ 
εἰ ἰπ ςοὐ. ψεδίη.. 

ὁ ἐκ τῆς. καϑαρ. Ατῇ. γΑπάτοείον πεπῖρε. Οσἀτὶ, Αἰδε-" 
Ἡΐεηίαπι Ἀερὶ5, Αἰτας. Ολείδιις 115 Ἰσ εἰς εἰοῶ5. Ῥαϊδαδίαι 
εο ̓ϑεάιχίο, Ἐρβεβητιψαις ςοπάϊάϊε, δεήαθο "δ. ΧΊΥ. ρ. 641. 
Ὁ δὲ τὸ ὑπερήκειν τῆς γῆς] Ἐρϊιείμηι ἀϊοίς προξεδλῆ- 
σϑα; ἐπὶ τ. ϑώλωτηαν ἢ. Ε. ἴῃ πιᾶτε νέγροτε γ 60 αιοὰ τεῦ- 
ταν ἴῃ ατἃ σοηάϊτα ἢτ, ΠΠπρυαπὰ ἔλςεγει, ἢ. εἴπ. πιᾶγε Ἰοη- 

Β᾽α5 ρτοσατγογοῖ, ΒῸς οηΐπι εἰξ., φιοά, αἷς ὑπερήκεν τὸ 
γῆν ἐφ᾽ ἧς ὠκίσϑη. 

8. Δημόκ. ἐλευϑερ. λοιμ. π᾿ ΑΚϑ. ἈΙΒῚ] αὶ ὅε τε Ὀίορεπ, 
1. αξττῖι9, πἰῃ ἀὐοα 116. ὙΧ. 1.39. οδ πιαϊτα ργαθάϊδια νεθες᾿ 
αὐτὶ νοπογαᾶτος Τεποοτταπι ΑΒ άογίτας ἀἴςατ, δἀθίαις ἢ ς 
Ῥοτῖογδι σετετῖς Ῥέξοεεγπι ης ἃ 1ναδτιῖο γαι4ε Πιρρίειῖς ἃ, 
βπεπι πογάτυπι πὶ Υἱταπι Πλεπιοςτιτὶ: Ἀερίατες Μεπαρίυς. 

. 9. Σοφοκλ' τὸν Α3ην.} ποπῖρς 116 ϑεσφιλὴςγ ηποἀ δυτοῖ 
Θίδοσι5 ἈΠΟΠΥΠΊΙΣ νἶταα εἴπ ἀεπιοηῆτγαι εχ 60. υδὰ ξ΄ 
αγάτεῖς ἐχ Ἡδγοι δ τεορ!ο βάτο ἀδίϑιο ΡΕΓ (οπτηιπι ἀϊ- 
αϊηϊτα5 βαογῖς δά πιοηΐτιβ ,, ἅπα ἐς τα νἱά. ετὰπὶ Οἱςεγοπ. 

τῇ ἀϊμίπατ, 118. 1Π|ν ΑΙ δαϊαρίαπι φασηαν δὰ οὑπὶ ἀἰυιϑε- 

εἰπε ΡΙυ τατος. ἵπ ΝΎ τϑξεττ : νὲ 4114 τα ΠῚ δἰτπ5 ςοπι- 
ΠιΔτΙ5. »γ ἴπῖθν 46 Εἴ ΠῚ τοξογοπάμπι, χυοά Β, ], ̓φΌπηε- 
ἐπστάτηΓ, 
1ο τῆς ὥρας ᾿ πείεῖο 8Π οὔ ἜΜΕΝ Ῥοίίως “τῆς 

χώρας ἡ σὰ [δπἴα5 δε. ἐμΠῚ γέπιος δι οἰΠΠς, ἐύϊα γερίοητε ἴα 6:: 
αἴδητῖες, 

τι Εμπεδοκλέως ] Ἐπιρεάοοῖεπι νεητος Αοτίρεηιίηῖς π0- 
αἷσς σο δ... κωλυσανέμαν πε αἰδειΠ πιοπιοτγαῖ Ροτο, 
Ραγτίας νὶς, Ῥυτῃαρ. μ. 193. Ῥῖοβ. Γἀοτε, ἰδ. ὙῚΠ. (πειο, 
δ. ᾿φοτοίϊηιε δυιόγες 161 ἃ νἱγὶ5. ἀρ(εις. Δ] ρατ., Ἐσριπῃ 
486 δὶς Ἰεραπταγ, ΔΗ] ΠῚ Αἰ δὲ Τηιιθηΐ νεβιρίηπι : πᾶ 

ἔοττς Θοτρίας Τιεοητῖπὶ νογίμπι ἢτς εἰδὴ, αὖ. 61. νι 
ἴὰ ἀε Ἐπιρεάοεϊε ἵπιοῦ 4]: Ὶ 

ϑήσεις δ᾽ ἐξ ὑμξροιο “κελωνξ 
κερέριον οἱ ἀυχωὸν. Ϊ 

5Ά4Π8 ἐπὶ πὶ 84] γε επιεητεπὶ Ρἰμιιίαπι ἀρτ Πηιπε, σας ἐς; 
Ἐπηρεάσοϊε πιέπιογαῦ Ἀρο]ϊοπίις, ΠΟΤΕ , 

12 ἀνίσχε 1 πιαῖε «αὐτὶ ἀν ἔχε. 
δεξξ. 9.1 ἐυῷορ, τὴν τῶν ἐλωμῶν 1 νἱά6 Τόρθη, Γιδδτε, 

νἱτα ὙΒΑ δεῖς {εέϊ, χό. Ππλ α ἀς Ἰλοπιοοτίιο, μάθει Ρ]ϊπίις 
"δ. ΧΨΤΙΙ. ἴδρηι, 58. : 

2 τῶν ὡρανίων παϑῶν 1 ἰαρίἀεπὶ εχ [6]ε. Ῥτοϊαρίαται, 
Ρταςαϊχηε Απαχαρογαπὶ ἔωρτα οδίεγιδίμπι 1|8,.1, σὰρι ἂν 
σοι ΡΙ αμϊδ πὶ σσεῖο ἴογεπο νἱά, 181, ΄ 

γν ;Σ ἢγο- 
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ἢ γοητέυοντε. προειπεῖν. ταῦτα; καὶ ἐν καὶ ὑ- 

πήχϑησαν ὅτοι. ̓δικατηρίοις ἐφ' ἑτέραις αἰτί- 

αἷς καὶ ἐδὰμ τῶν αἰτιῶν εἴρηται γόητας εἰ- 

γι σφᾶς; ΠΕΣ προγιγνώσκεσι. χαταγέλα- 

ον γεὶρ τῶτο ἐδόκει, καὶ ἐδ ἐν Θετ]λία πιϑα- 

γὸν κατ᾽ εἰνδρῶν Ἰώ χίν σοφῶν. ὃ τὰ γύ- 

γώίω 1 κακῶς ἤκασεν ἐπὶ τῇ τῆς σελήνης ἕλξει. 

πόϑον ὃ δν τῷ περὶ τὴν ἡ: ἐϊϑες ΘΜ; 

ων το μὲν » καὶ τῷ ̓ κατηγόρε εἰπόντος ὅτι μὴ 

καταὶ τὲς ἄλλες διαιτῶμαι: ἜΗΝ δὲ ὁ ὑπὲρ τῶν 

ἐμωυτξ σιτίων, ὡς λεπτὰ καὶ ον τῆς ἐν 

Ἔριν » ἐν ὠρχῇ εἴρηται" . τῷτό μοι, ὦ βα- 

σιλεῦ. τὼς ἄν": ἐν αἰτίῳ τινὶ ἀποῤῥήτῳ 

φυλάτῇει, κ' 

εἶναι; ἔρτ τε» εὐ ἐν ἐρηροητς εἰυγῇ» πάν-- 

“Ἢ νΝ , 

ῷ ϑολερὸν Η ἫΝ ἀυτὸς ἐδὲν 

τὰ γιγνόμενα τε παὶ ἐσόμενώ. ΕἸ ἘΠ ἡ, 

γεῖγε ὃ σοζὸς ὧν τόμ εἰναιϑυμιῶσαν. ἢ ̓ τὸν ἀέ- 

θο; διεφϑαρότα, ἢ ἣν τὸ δεινὸν ἄνωθεν μὸ ἀλλὰ 

θΐηνῦ εἰυτῶν καὶ ἐπί [ ϑύραις ὅ ὄντΤΩν: ὕσερον. μὲν 

ἢ ϑεοὶ, ϑάτ)ον δὲ ἢ οἱ πολλοί. ϑεοὶ μὲν γοὶρ 

μελλόντων, ἄνϑρωποι δὲ γιγνομένων, σοφοὶ δὲ 

προδιέντων ἀἰσιϑνοντοι. λοιμῶν δ᾽ ΤΗΣ ἰδία, 

βασιλεῦ, ἐρώτα" . σοζφώτερωι γεὶρ᾽ ἢ ἐς τὲς 
λυ» 5 ΝΜ}. ΒΝ 

πολλὲς λέγεσθαι. ἀῤ᾽ ἐν τὸ ὅτω διωιτᾶσϑαι 
ΠΣ “ ᾽ ͵ “ ᾿ , Ν 

λεπηδτήτω μόνον ἐργάζετωι τῶν αἰσιϑήσεων. ἢ 
ΠΡῸΝ - ἥ ΑΙ 

ἰσχὺν" ἐπὶ τὰ μέγιτώ τε καὶ ϑιαυμασιώτωτω. 
-“  Ὑ ἃ ᾿ 5... Β΄. αὶ 

ϑεωρεῖν δ᾽ ἐξεσιν ὃ λέγω καὶ ἐπ᾽ ἄλλων μὲν, 
πὶ τ{ὐ ΝᾺ 3 “  "- , ΝΝ ᾿ 'δὰ 
τχ ἡκισὼ ὃε Κορ τῶν εν Ἐφέσῳ περὶ τὴν νόσον 
«ἢ θέ Ν , .-“ ΡΦ δ 

ἐκείνην πρωχθεντῶν. το γαρ τὸ λοιμιξ εἶδος, πἼω-- 
" δὲ Ἵ 3. ΠῚ Ν δ ΚΟ ΑΑΝ εὐ ς «χῶ δὲ γέροντι εἰκώςο".» καὶ εἶδον» καὶ ἰδὼν εἷς 

ΠΡ ὔ ᾽ ».9 ͵ « ΣΟΙ 

λον; ἃ παύσας γῦσον. ὠλλ᾽ ἐξελῶν. ὅτῳ δ᾽ ἐυ- 
͵ δῆς μα ἐλ το, υ δα ͵ εν ᾽ 

ξώμενος. δηλοῖ τὸ ἱερὸν “.»0 εν Ἐῴεσω υπερ τε- 

ἌΟΡ ΤΙ ἈΡΔΉΝΗΝΗΝ Ἰώ 
τὸ ἱδρυσώμην; Ἡρᾳκλεδς μὲν ποτροπαΐς" ἐςί. 

Ἷ 
᾿ 

ἴχν} ρίαν: μλτη τονε ε05 
“βαζατα οορπίία Παρεγεπῖο 

τιία 16 ᾿ἀΐρπιπι γίιπι οἴει 5. πεαας 
νεῖ παν ὙμοΙδῖος. 114 νεγοί ἐπι ἰττάϊπα ν]τ]5 
Βρίεπάριις ἐΧχργοθγαγε ροίϊ8. νΌΣϊ πηι ογοῦτ 
δε οὉ ἀςάιέζαπη σοοῖο ἱππάπι πηαὶς δυάϊο- 
θαητ. Αἱ νπάς. ετρο {Ππὰ φιοά ἘΡμείο οοπ- 
ρὶε ἸπίοἸςης ργαείεπῇ ὃ ΑὐάϊιΠ] ἰρίιπι αἱ" 
Ὧοτς ᾿ὐένονος κε  τλρι (πη γΟ]ρῸ τὴς Ὑἱτ 
δα Βαυς νεῖ: ὅς τρῇ. ἀμοάας. πὶ. ἀς εἰρσ 
πλεο, γε ΤΕ Πα 5 [ΠῸ » 5. θα Ἰτἰοϊίαμιο δἰϊοσιπι ἀεῖ- 
οἰἰ5 τηασὶς τπσυπάηδ,. {Ὁ ἰπἰτίαμη ἀϊξξυη ξαίτν 
Ηοο! Ἰρίτας πα! Ἱπηρογάτογ,, ἀτοδηᾶς ἴοςο εἰ 
οις 4μ46 ζοπίδγιαϊ πηθ05 {δπίπ5., πες ἢ5 
«ιϊσηαδπηι οδίξεγοπι εἰ Ππῖΐ (δά νερειρίεῖ: 
Δηςρεγπς ἃς Ιῃ (φιοηα! δ! Ίτοο (ρέςξυϊο οπιηία 
[εβῖεῖτ, ἡ ργαθίςητία Ῥασϊεεγ δέημια ἕαταγα, ΝΕ 
φὰς ἐπίπι ἐχρε δἰ !Δρίοη5; ἀπ ναροῦεβ τοῦτ 
τ Θπητταξ , 80 46 Γ ΠοΥΓαπιραζατ, ἢ εχ ρου 
ὀπομοτθς τη ΔΙΟΓΙΓ ΓΔ] ΗΠ15 νΕΣΠΠῚ. ἰεητῖοξ 
τΆ11α.. ετίαπα ἢ ἱπιμίπεαπί, ἴεγο συ! άδηι πηαρς 
«ιᾶπη Ῥ,. εἴας. καπηεη “πάγη ψΕΪσις πο-- 
πηπσπι. Νέαιρα ἔπταγα [22 (πάμης, ῥο- 
γρέμος ργδείεητία,, ἀρργορίπημδηπα (ά ίοηεν, 
Ῥο [5 δυζοπη οδα(88., Ο “πηρογάτοσ ρυϊπδτίπι οχ 
π18 (οἰ{οἰτατε - (πων ξῃΪπῇ ρίεπεε τεςοπαῖ- 
τᾶς τδοὶβ., 4Π8πὶ ὙἹ ἴῃ να]σι5 οἀϊ Ροῆϊηῖ. 
Ηδες εγρὸ νἱέξιι5 γατῖο, (ἐπίμηπι. (οἷα εβῖεῖς 
(δε πτάτοπι, νἱγζαζοπηης πηᾶρῊΐ5 Γι τοδας ρίαηο- 
«πὸ βιρεηαῖς ἰάοπεαπ). Ἧος δἰῖεπι απο 
ἄϊςο ., οὐ ΕΧ 4{1|5 Ρεγίρίςοτο] κεῖ, τὰπι οχοῦ 
παδχίτης " φιοά Ἐρῃεῇ πιοῦρο {| εἴ [δδδιπις 
Μοιθὶ οηΐπη ἔογπηα πποπάϊςιπη γεξεγοθαζ γος 

: ΥἹΩ͂Ι αὐτοπιορο,, ὅς νἱ[απι. ἐπτν 
Ἷ ΟΠ. (ξάδῃς ππιογδπμι, (δά ἐπηθάϊο οἷ 

165. (ΐις ἱπιρίογαῖα [14 αέλιιπι πε]: ορς, 
ἀςοίαγαι ίδςγα ἤαια ἘρΠεΙ Πιήϊτι5 ταὶ ρυατία ἃ, 
τὰς ἀςαάϊςαῖα, αιᾶς. Ἠοτου 5. οἰἘ διοτγιηςῖ., 

Γ 
ἱ 

" 
μὴ 

3 ἐφ᾽ ἑτέραις αἰτίαι : 1 ἱπιρίεγϑεῖς᾽ δλεσπίδτις Απαχάσοτγας 
νἱάς  ίορ. [ναὔττ. 11, ἃς 151 Δ Υ ΓΙ5. ἀο δξῖς ΟὈἴδτιιατα. 

ἵπας ἐ ἤναι ὙΒεΠΆ]Δε γοητείς 
Ἑλταοῖλε. ςοπίοτ; δείοδο ; δὰ Αὐἰβορὶ Νυδεο Ρ. 16. ὅς εχ 
δο ϑιιϊάδς ἴῃ Θετ)αλὴ γυνή: εβάεπι πε, ἸΡΙς αι άοπι, ΨΌΙ πια- 

χίπις γοητεία ἔτεαιοπο ᾿ τεροττατὰς ἩΝ 481: ὙΙΓΙΠῚ 7. ποάτιπι 
{Δρ᾽θητεπι, γόητω αἰαῖ. ἢ 

5. Συδώριδος] νι Βῖς ἀς ἴαχυ ἐπ᾿ ΠΕ ἰωρτὰ 1|0.1ν, 
«4,19. ἀε ἴαχιι ἐπ νεβίδιις νίαγρατιπι, 

6 ἐν ὠρχῇ εἴρηται} Πιρτὰ [βέϊ. 4. πυδι5 δροίορίδε. 
7 ἐν αἰτίᾳ τοὶ ἀποῥ, ΡΟ τάτους εῇ τε Ῥιβεροῦ-. 

τοηῖς ἐν νίμϑ. Νεπιρε μος ἢδὶ νυἱς, ἀϊδειαπι 1|12π|  2472- 
ἡμαηῦ ςΑπίαπι ΟὐΟΙ τά ΠῚ 7 ν εἰ ἰοτο σας. οσουΐταα 3 ἢ 
πιο μπηθητιπὶ ΠΡ Ὶ τὰ ρεθρεὶ Ψψάμπι {Π1ππὶ Ἡ, ϑῖερ, οδίεγ-. 
τδμῖτ ) ἐγ φαρμώκῳ ἐφσὶ Ῥίρε γερο αγρρορρτὶ ε[},. ταϊϊαηιιε πιμ!]- 
τῷ Ῥαΐῆπι αριιὰ διιζούθθ Οσοαγγιπῖ. 

8. ϑολερὸν } νά, ποταᾶτᾳ δά "10,1, σ8ρ. 8. οἶτοα ἔπ, 
9. ἰδίᾳ βασ. ἐρώτα ] πεπΊΡΕ οαπί85. εΠῈ Ἱπιρεγδιοσίς. 1π|- 

Ρἰετάτεπι ὅς οδίςοεπδϑ πιιρείας ἀΐσετο γοϊεῦδαι. Ὑιὰς ΠιΡΓΑ 
δυῖι5 Ἰιδτί ΟΑρν ϑιων 
τὸ ἢ ἢ ἰσχὺν πηδ] ἐπι ἴδοι κα ἰσχύει. 
11 στωχῶ δὲ γίρ, ἔνιαφο ) νιὰς {πρτα (ἰδ. ΤΥ. ἐαρ. ιο,, 

κὰν α 

νι ρᾶῖεϊ εχ ς, 16... Οδἴεγαπι δὲ». Ηἰς ππϊπτι5. σοτητθο- 
ἄο ἴοοο Ροβέειπι, ποη νιάεδίτυτ, ἢ οδίεγμειγ {: πποχ: 
(εαμθῃ5 χρὰν τείροῃάετε, Ἰερίτων ταπιεη δρυά Επήεθίμηι δάμο 
Ἠϊετοοϊ, ς. 26. “πτωχῷ ὧδε ἘΕ Ὁ ᾿ ᾿ 

1: Ηρακλίκε! μὲν ὠποτροπ.} ποῖα το ἀε 115 “Μεγ ΜΟΙ. 
ἤμε ἀποτροπαίοις. πδητυηι δὰ Ἠδτγουεπὶ ὐποτροποίϊονγ" 
Ἰδὲ ιιοηιια 116 σα τβ., ὠλέξιδος ὃς ἐλεξικοίκῳ ποπιῖπς»» 
οαπάεπι Ὁ οαυίαπι, ΟΡ αιιὰπὶ ΒΡΒεῇ ἀποτροπεῖος Ἠοτουε5 
αὐἰτας εἢ ἈροΠ]οηΐΐ, μεοχίτατε : δ. Βο ταί, 8. Αὐβορμδπ.. 
Ἀππ. Ρ.235. ἐν ἡτῇ ἐσὶν ἐπιφανέςωτον Ἡρακλέας ἱερὸν Αλε- 

ξικάκε (ἔς επἰπιὶ ἼἸερο ργὸ ἐλεξίκακον) --ἢ ; δὲ ὑδρυσις ἐ ἐ-. 
γένετο. κατὰ μέγαν ΛΟ ἡπνν ὅ9εν χαὶ ἐπαύσατο ἡ γέσεφ9 

πολλῶν ἀνθεώπων ἀπολλυμένων. Ἐὲ Δυτοπὶ λΖείἠε νὈϊ {μι 
Ἠετοιμῖς ἱερὸν βάβμς ἌΝ ντείάεπι ΟΡ γιατ Ο ΓΔ ΠΠΠιΆ-- 
το. Μαΐς Ἰρίτασ., ΓΩ Μείϊμαρα μία! απι ἤδος γεξεγεδας.» 
Βιυιγοβδγάιις Νιδοτβεάϊ, Μείμα νει. ὃς ποιι. {8.1. ς. 6. ἴπ’ 
ψια νεβιρία εείαπι τα πΊρ]: 115 ἩΈτοιι} 15. ὠλεξικώκε τἰπίά- 
τσ, Οπεπὶ εμϊζατα, Ροτυϊῆει ΕΙΓΟΓΕΠῚ, ἢ ποη [0]15 ΒΠι5 
Ἠείγεβιι νειδὶς., καλεῖται ὁ ἐν Μελίτη πάπας ἀλεξέκακος 
Ἰοοιπὶ ἤπια! ΑὐἸ Πρ μαπῖ5, οὐῖτις 116 ᾿πάι οἴ πι ἔβοῖεν ἐμ} Ὁ 
αἰοῖ, ΑπΗῖαες αμοαιις οτᾶῖ, ἱπ Ἠθγουίεπι τὲν ἐπ έξιο, 

Τρίμηι 

2 ἱερὸν. Ὁ νὰν ἤθε ως 



“σιν πα πὰ “πὰ ὡς Ἔσο 

Ἂ» ὶ 

Μμιχις, 9... ΑΡΟΙΠΟΝΙΙ 
Ἰρίμπι δυίοπι δἀϊατογοπι πη ὶ ροίςἐδαπῚ, αο- 
τἴαπι (ἀρίεπεία ρατῖτον γαίθης ας βογετιἀΐπο 
Ῥεῆς ΕἰΙάδτι φποπάαπι ραγρδιῖτ, ΨΆρογες πο- 
χίοϑ ἥϊμιῖο ἀπηπΊ 0 ριγραι5, {1105 τοῦγὰ οχμα- 
Ἰαραξῖ,, σαπὶ ἱπιρογαηῖς Απρία {πᾶς εἴτε ἠε- 
λτιι5,, Οὐ ΠῚ ἐστ 7 Ο [π]ρογαζογ, ρυιτὁ5 σΠΠῚ 
ΠΔρΊΙ5 νἱ ἀΟΥΙ σμΠΊ πηαχί Πης. ΔΊ ΑΓ. [)60 ττὶ- 
οδιιογο, αιοά τρίς ξεςογίς ὃ δι άαο5 ΠΑ ἰταγαπι 
᾿ἀττῖς Δἀππγαζογεβ,, ἢ δά Τλειπη γεέεγαι ἃ αυοά 
τηϊγα }}6 εἰ ὃ Ομεπι ἴτεπὶ Ηογοι]οπι ἱπιιοςα- 

᾿ἔσγαπη Πηᾶρι5 4π| ἢ ὃ ΤΑΪΪ4 ποαιρα πο ΠῚ 
Βοηλίποϑ (ςγοὈΠ]10 ττιδιμιης, δκ μοὶ Π115, ἴα 
αιίδι5 Ἡοτγοιος σείει! ποη ροιείξ : ῥιγιις 
εἰν δηΐτπι ὅς Ὀεηίρμῃης Ποιηϊηΐθιι8. Εἰμίοπι 

᾿ΦἸΙφαδπάο ἰη Ρεϊοροηποίο ἀποαιις ἱπῃρ]ογαιιῖ 
Φυχ απ. [μἀπιῖας επἰπὶ ἐρεώγαπι συοάάαια 
Οὐοτίπιμμπι ἱπξοασας, δἀοϊείςομτες ἔογπιᾶ 
Ῥτγδοῆδηζος σχθάθῃς: ργαοΠιείγαιε 'η εο οὐτγία- 
της ΔΌΧΙ μι τ Π] ποαπς πιδρῊΪ5 δά δαπὰ 

τοπὶ Οραβ τπμποῖδας ας, (δά ρίαςοπτα τἀπεαπὶ 
ἃς ειγο, ἃς μος Ἰρίο χυοά (Ὡ]μεὶ Βοπηϊπιιη 
«οηάιςοης Αἰϊαιά οἤϊοίοπάϊπι οἴἶδι. Ηοςς 
ἐρίπιπι οπἰπι ἰαογιιπι εἰίαπι πιογοςάοπι ες 
αυχίς ΕὈΓΥΠΊΊοΟ ὀχαηεϊδηάογιιπι. ΝΟΪΙ ἀσρτο 
ἔξιτα., Ὁ Ππηρογάῖογ, αιοά Ηογοις σε- 
ἦϊα αὐάϊα5, Οατᾶς οπὶπὶ ΡΑ]ΙΔαῚ ας, αμο- 

κάκῳ ἱπωνυμίαν Ἡρακλεῖ ἐν πρώτοις δεδέσϑωι αι. Μοχαιε, 
φἀάιι Κῶοι δὲν ὡς ἐγαὶ μέμνημοι » χρὴ Αλεξιν τὸν Ἡρακλέα νο- 
μίξεσι. Ατ ρετείπεπε εἴτι δὰ τοπὶ ποβίαπι,, 486 {8- 
«υμιπτιῖγ Φρμα εἰιπάοπ εἶγως δ᾽ ὠυτῷ τάτο ἐπᾳδόμενον ἰὴ πο- 
«ἰν Ἡρκκλες Ασκληπιέ. ΟἾπδιις Γυδιπηρίς εἰ ταῦτ᾽ ὠληϑὴ ΓΣ 

αύριω, κωλὸν ἄν τι χρῆμα κῷὶ τῶτο συζυγίας πεφηγὸς εἴη ὁ 
ααλλύνικος ἅμα τῷ ΣΏΤΗΡΙ. ἘΠ ἐρίαις. ὠλεξέκακος Με- 
τας, Αλέξις ἀριὰ Οοος Ἠεγοιΐες, 481 ὠποτροπεῖος ἘρΡΗεΗ͂, 
ϑἰπρυΐατο διτεπὶ εἴς αυσά Γιαξξαπτίιις παθεὶ Π|Ό. Ψ. Τα είταν, 
Ρ.4:6. Πρ ροϊονἱξ [ὑεμίαογηηε ἐδ. φμοαὶ (μὰ Ηεγοας 
ὩΓΈΧΙΟΘΑΘΟΙ πορηῖρο φορ βἐδηεληῦηι 7) 4 Ἐρῥεβὶς. ῥοπογε. 
ζηγ. Οοά Τυπιπιοπίιπι εἰξ [να φεφηεῖϊ,, οὐ ΡΒ] Ἔγατις 
οτραβοπέπι; ΠΙΠ περὶ ἐφ επι Πῆπιε Ἰαΐρ εξξι5, ἀφ ηῖς ποπ.» 

ἰ φροισαν ΣΚΟΗ ' : Ἐν ἀν ΡΠ 
1. σοξός τε καὶ ἀνδρ. ὧν» νπᾶς ὃς Ῥᾳϊαάοπὶ σαφίας 

αρὶ ἀνδρείας ϑεὸν εἴπ! φυταπὶ φοἤπ[ς ἀϊςῖτ, νἱα, Ῥδ010 Ροὲ 
πιοῖ. 31. ζω, 

15 τὸς ἐναϑυμ. ὠποκλύσας Ἵπεῆιρε ἤανεῖνιε αρρϑριο, γε 

Ἐρδες Ηγξίπ, Εαρ. ΧΧΧ,, ὅς ντ Ὁϊοάουις 110. 11. ἔπωγαγών 
τὸν Πηνειὸν καλέμενον ποταμὸν Ατρίας τεγοις οι] Ἡεν- 
εἰήΐε5. ραγραιίς, ϑεγυίηο ταπιεπ ΑἸΡΕο ἀγεγὴο πος λξεαπι 
αἴτ, Ῥεπειπι ὅς ΑἸβειπὶ ἐοηϊαπρίς ΑροΠοάοτις. Ουσά 
νεῖο ἀς Αὐιρίδε βδιυϊ5 Ἐλθι14 αἷιν ἀθ ρεῖξε σοφῶν ἴπτεν- 
Ῥτοίστον ῥ οὐ ρῆις.. ὼς , 

16 τίς ἂν ὧν σοι β. δοκῇ » Φιλοτίμ. γόης Φ. ϑεῶ να ϑ νος 

ἃ ἀντὸς εἴργαςαε ] ἰπίρηῖ5 ἰοοι5 ΡΠ οὔ τατί, ΠΡ. 1. ἀς νἱτῖς 
ϑορμιῇ. νδὶ ἀς Ργοζαρογῷ ) Ὀρτίπις ἤδος {ΠΠυῆγαι. ὙΨι 
Ῥεγίσυπι πάρος ἐπιϑειώζειν αἷς οἷς ἀφανῶς δρῶσι" τὴν δὲ 

ἐκ φανερξ δόξαν τῇ ϑείᾳ καταλύων» κὶ βελομίνες δοχῆν παρ᾽ 
οἰυτῷ δύνασϑωι. Ργμραίὶη μά εῦ) βεγάρενε τά μπὲ φ Ὅξο- 
γρίρϑ ΟΡ 670} [0 οὶ ανηάαηνα βεγ εἰ θάγη1, μιοδ ἐαητε ῬΊάεγέ αὸ ἸΠῆς 
ἣ η γ 4μα ροϊϊεαπὲ» βαύεγε. ΜΝ 
17 ϑαυμαεὸς 1 πιαῖς πιαιίάταπι σαρίε ας ΜοτῈΙ]. 1». 

ϑαυμωςὰ. ἣ ᾿ : 

18 βὄϑροις ἐνωτιδ. 1 νἱά, ἤιρτα δά 1|5. ὙἹ. ς, τι. ἔπ, δζ 
110. 1Ν.. ςο τς. πὶ τ. ; ΜΝ 

19 καϑαρὸφ, γὰρ κα! τ. ἀνθρώποις ἔννας 1 Πετῖρα Δήαβῥοὶ 
111 δὲ, ντ νοσαηταν τπἰαπεϊηιιᾶ ἱπίου ρτίοπδ, ἐωρὴ Πιπτ ὃς 
Βοπιΐηϊ ποχῖΐγ νπάδ δὰ εος Θυϊμοηις ἰδ. ΤΥ. ἀθ ἴτε Ροῦ- 
τε. ς. 8. ἀπτίιιπὶ αἴας ἐρίβγαρηεπ τεβεῦε, ἰη ἀπὰ ες Ἑ Α- 
ΤΙΘ ΒΕΚΥΟΝΊΒΥΒ, ᾳιοα δαίμοσιν ὠγώτρίπωσι ἢ, 6. 
λὴ ἐμέν Ὀγίδης γ ἱπτοτρτοταῖαγ,, ἐκ δ᾽ ΟΠ ἀπείφιια,, μα 
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ξυνεργὸν δ᾽ ἀυτὸν εἱλόμην» ἐπειδὴ σοζβὸς τε 
καὶ ἀνδρεῖος ὧν “, ἐκώϑηρέ πότε λοιμξ τὴν 

λιν, τὸς ἀνωθυμιοίσεις ἀποκλύσως", ὡς παρ- 
εἶχεν ἡ γῆ» κατ᾽ Αὐγείαγ ἐπιωὼν τυραννένοντα. 

τίς ἂν ὅν σοι, βασιλεῦ, δοκῇ, Φιλοτιμέμενος 

γέης Φαίνεσιϑαι. ϑεῶ ἀνωϑ εἶναι ὃ ἀυτὲς εἴρ- 

γα": 
τῆς τέχνης» ϑεῶ παρεὶς τὸ ϑαυμοίζεσιϑιφε; τίς 

᾿ ὔ 

τίνως δ᾽ ἐν κτήσασϑαι ϑαυμαςὸς Ἴ. 

δ᾽ ἂν Ἡρακλεῖ ἔυξασίϑιαι , γόης ὧν; τὼ γαῖ 

τοιαῦτα οἱ κακοδωΐμογες βόϑιοις ἀνατιϑέασι"", 

καὶ χιϑονίοις Θεοῖς, ὧν τὸν Ἡρωκλέω ἀποτώ- 

κτέον" καϊεαρὸς γῶρ » καὶ τοὺς. ἀνϑρώποις ἔν: 

γὲς ἠυξώμην, ὠυτῷ καὶ ἐν Πελοποννήσῳ πο-- 

τέ: Λαμίας γώρ τι Φφάσμω κεἰκξϊ περὶ τὴν 

Κόρινθον ἤλυεν δεΐξμενον τῶν γέων. τὲς κωλές. 

ὴὶ ξυνήροί)ό μοιτᾷ ἀγῶνος, ὁ ϑαυμασίων δεηθεὶς 

δώρων, ἀλλὰ μελιΐέτης » κοὼ λιξανωτξ, καὶ 

τῷ ὑπὲρ σωτηρίως τι ἀνθρώπων ἐργάσωσιϑα. 

τοτὶ γοὶρ ̓Ἵ καὶ κατὰ τὸν Ἑυρυσιϑέα » μισϑὸν 

τῶν ἄϑλων ἡγεῖτο. μὴ ἄχϑε, βασιλεῦ, τὰ 

Ἠρώκλέες ἀκέων. ἔμελε γῶὼρ ἄυτῷ τῇ Αϑηνᾷὅ, 

ἀεγμῖξ ἀνατρέπει ἐΧροπίς, Ἡΐπς ὅς ἐυχαὶ καϑαρωὶ ἱπ ορ- 
Ροϊτίοης λ4 ρτεςες ὅς ἴδογα πιαρίσα αιιὰς βέξηλα ἤδπε, ἀ- 
Ραὰ ΗεΠοάογαπι 115. ὙἹ. 5.14. Ὁτεζδγιπι δὰ Ἡεγοι! 5. ἔπ 
Βιπιαπιιπὶ ῬΈΠ115 ἔυνοιων ἰρεδξαπί 4ιο με αιαα ρα ΡΟΙῈ 
Βαθεῖ, πιο αἷϊο ᾿Ἰπυΐεπς ἔς ορτῖς μαρυηὲ δὰ Ἠδεγομίεπε 
Πδὲ ςοποι] πη άϊιπι ΠΠεφξαπιθητο, ἡπᾶπιὶ απο ά Πιίπιαπο ρ6-- 
ποτὶ ἴπϊς ἥπδὴς σοπ ]ογεταν,, φαςπιαἀπιοάμιη ὃς Εθὺτγα 
ββεο δαπὶ οδ΄ ςαυιίαπι γπῖσε οὈποχίες ξιδεῖς. Ἐὸδ Ῥετεῖ- 
τἶποτ {Πυθ τὶς ΘΙ οάοτῖ ϑῖς, Ιοσιι5 11. ΠΥ, Ρ.ςς. ΨΡῚ Ηετι- 
ἐμ!επι ἐπβίτα ες αἰτ.. γτ σογοπᾶβ ποὴ Ρεςαπίδε ἴπ οἰγπι.- 
Εἰκῖς νἱξεοτί ργδοπήυπι οἤϊεηι: ὅτε χρ ἀυτὸς ΕΥ̓ΗΠΡΓΈ- 

ΣῈ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ΟΥ̓ΔΈΝΟΣ λαξῶν ΜΙ- 
ΣΘΟΝ. Νοπ ργδοζεγειπάι5 Ατιεπιάοσγὶ Ἰοςις 115. ΤΙ. 
Ὁπἰτγουτῖς, ς. 4.2. νὍϊ Ἡεσομίογ 1π ἴοπιπο Ὁ δ] τιπὶ πζοι τοῖς 
ἐυπροωερέτοις χρὴ κατοὶ νόμον ζῶσιν ὠγαθὸν αἷτ, κρὶ μόλις 
ἐών πρὸς τινώ ἀδικῶνται. ὠεὶ γὼρ ὁ ϑεὸς, κρὶ ὅτε ἣν ἐν ὡν- 
ϑρώποις» ἐπήμυνε τοῖς ἀδικωμένοις, χρὴ ἐτιμώφει. τοῖς δὲ παρώς" 
νόμοις γ κρὴ τοῖς ἀδικὸν τι πρώτῆασι τιμωρὸς ἃ ϑεὸς, δι τὸν, 
ἄύτὰν λόγον. Ἐὸδ. ετπι ρεττίπες αιοὰ ἀνθοωποϑυσίας ἴπ 
1ια]ῖα αἰθοϊεπᾶλδε δυιζον βιεγῖτ, ον ἅπασι [Ο]ᾶπι οαυίλπι ἴπ- 
Ῥυπιῖς φιλάνθρωπον “ἄγη, Αεργρτὶ τεμεπ ἢ ἱρτὰ Ρταβάϊ- 
ὉΆθτ ΑΡΟΠΟηΐι5. ἵπτὸ ὅς δῇ Ηετο 5 φιλανθρωπίαν ρεε- 
εἰπεῆς ῥβιϊο δαΐς ἀϊξξα ἡ. 25. έϑνς 

Π χρ᾽ Λαμίας γάρ τι φάσμα κκει] νἱᾷ, {1 Ὑν.. 8, 24. 

᾿ ἃ τετὶ γὰρ 1 Ποὺ Ἰρίιπι, πεπιρὲ αιοά Ἠσπιϊπιιπι ἴλας 
Ῥτοπι ἐγεταγ, Ῥγαθπηλια ΠΟΙ ἀπιχίγ, 
ΠΣ χα κατιὰ τὸν Ἑυρυσϑέα, μισϑ. 5. ἄϑλ, ἡγεῖτο 1 πδίπρο» 

Ἠετγουΐεηι ΕἸγΥβμεο πο] ἦι δ! Τα πὶ ΟΡ οαυΐαίῃ ο ποχίαπι 
ΕΣ αἷς, ΧΙΠ, Ἰαδογοβ ἱππροταπιί,, φυλπὶ ντ ΠαπιαπῸ ροπο- 
τὶ δεηεβασετετ. Ναπὶ 1Πὶ Ἰαδογές πιαχίπηαπι ρατίθηι δᾷ 
πιοηῆτα ἀοπιαηάα » αἰϊαίαιιε ρείξες μι πιᾶηΐ ρεπετῖς ἐχτίπα, 
διϊεπάας ρεττίηοναηῖ, να, Ἠγρίη, ἘΔ. ΧΧΧ. ἯΨΦ 

21 τῇ Αϑηνᾷ ] ηλε νὲ ἴἼΡΓΑ οἰξεπίιπι 72 ηΣἸζατὸ Ἰοταῖ-. 

εἰατῖ γηρηθρῃ δζ ἴῃ ργάθοῖριο Δριά εἴτι μόῆοτε : δᾶπὶ νας ἢ 
τὸ Ηεγου]ῖς οὔτατι β εἴ ΠΠς ἀϊτ, αὐὰς Πεπιρὸ “ἤγηρἠρολενς 
ΡΑΠτεῦ αὸ ἴωριεπτίᾶς Ῥγαθΐος Ποὰ ἘΠδτ: ἤληὶ ὃς Ἡδτοιϊος 
[Δρίοπίϊαε ρᾶτίτες {πάϊς ἥοτιίτ,, νεῖ πουΠῆπια Παδια ἐς 
εἰϊροπάο νῖτᾶς βεπότε ῥγοάϊι, ἀιιᾶ νἱσίυτῖς νἰτίσιιε ΠριταΣ 
ὐδίτον, νπάς ὃς ρῥλοίορδη; ἀΐϊξιις εἰς υδυζάαπι: δὲ ἀτ- 
πιούαπὶ να εδαῖ Υϊγτυτ., ὑπάς Ἀροϊ]όπίο βαιο ἅπτε σο- 
Φός τὶ κοὴ ἀνδρεῖος ἀϊοίτατ, Ῥτδείξο αὐζεπι Ἡεξοα 1η 1Δ- 
Ῥοτίθιις {π|5 ΡαΠΔάεπι ἈΠῸ φητίφυι ΠἸπιιῖς αὐτοῦ Ἠοπιοτας 

γν} ἐπει- 



24 Σου ΡΗΙΓΓΟΒΤΚΆΤΥΒ ΡῈ 

Ε Α ΕῚ ἢ ) -“ ᾽ !. 

ἐπειδὴ χρηξὸς καὶ σωτήριος "4 τοῖς εἰνϑιρῶὼ- 

ποις. Ὑτος » ᾿ 
᾽ Ὕ ᾿" ε ᾿ δ" π ᾽ 

Αλλ᾽ ἐπεὶ κελέυεις με ὑπὲρ τῆς ϑυσίως ἐπο- 
“οι ι. ΟΝ νου ἿἾ δ ΞΖ 

λογεῖσιϑιι» τετὶ γορ καὶ τῇ χειρὶ ἐνθείκνυσοε, 
" . 2 

4 " ᾽ “ 3 Ν ͵ , .ε 

ὥὄκεε ὠπολογίως ὠληϑϑς. ἔγω γώρ πάνθ᾽ ὑ- 
ἣ » ᾽ “ 7 ὕὕὔ 

πὲρ σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων πρώτ]ων . ἕπω 
ε ἌΡῪ ΡΥ 3 ἈΝ ΟἿ Ε ᾽ 

ὑπὲρ εἰυτῶν ἐθυσῶ - ἐδ ἐν ϑύσωιμι ἐδὲν . ἐδ᾽ 
5 ς« "ὦ » - “ ὟΝ νυ 

ἂν ϑίγοιμι ἱερῶν ἐν οἷς αἷμ » ἐδ ὧν ἐυξαΐ- 
» ,ὔ , ἈΝ ἐν ἃ Ἵ 

μήν ἐς μάχαιραν βλέπων ἢ ϑυσίων ἣν Φῇς. δ 
ΠΟ Ὲ Ὁ :“. ᾽ ᾽ “ ᾽ 

Σκύϑην με, ὦ βασιλεῦ, ἤρηκως» ἐδ᾽ ἐκ τῆς ὠ- 
Ὁ! ἂν ν΄ ἢ 

μίκτε᾽ ποθέν" ἐδ ἐπέμιξά πω Μασσαγέταις; 
ΕΝ , Ἴ «ε 5»... Ἀ “᾿ἷ.ἊὉ ΄, ", 

ἣ Ταύροις ΄, ὡς κοἰκείγες ὧν τῇ τῆς ϑυσίας ε- 
, : . 719 Ἀ »Ἥ ἡ 

ϑες μετέξαλον » ἀγνοίας δ᾽ ἂν ποῖ ἤλαυνον 
-“ Ν ΠῚ " -“ ὃ “ ὌΝ ὶ- 

σιλείφω μὲν ὑπερ μωντικής διοωλεγόμενοε» Κωὲὶ 
“ ,.γ) 5: Ἀ ΚΑ Π 7 δι - 
ὅπῃ ἔῤῥωτωι » ἢ μή. ἄριςω δ᾽ ἀνθρώπων ἦσϑη- 

“ Ν ᾽ "“ ᾿ ε ΎΡΌ,: 

μένος » οτι τᾶς ἰυτῶν βελὼς οἱ ϑεοὶ τοῖς δσίοις 
ῃ “» Ἴ ὦ , 

τε καὶ σοζοῖς ἀνδράσι; καὶ μὴ μάντευομιένοις» 
Ψ 4 Φαΐνεσι, μικιζβονίας ἁπτόμαι καὶ σπλῶγχε 

τῷ, }) ΟΤΟῦ δον ᾿ (Ὧν 
νων ὠθύτων ἐμοὶ, καὶ ἀκφλλιερήτων: ἐφ᾽ οἷς 
ψΦ4υν) “ .»-» ΄ λ΄ ἃ 
πέλιπεν ὧν με καὶ ἡ τῷ δαιμονίε: ἐμφὴ, μὴ 

ἜΝ ὁ Ν Ἁ » Ἂ ΓΞ 
κουαρὸν ὑγτώ. καὶ μήν: εἴ τις οἰφελὼν τὸ τῆς 

- -“ ᾽ ͵ὔ Ό 

ϑυσίας μῖσος ἐξετάζοι τὸν κατήγορον » πρὸς ἃ 

μικρῷ πρόσιϑεν εἴρηκεν» ὠπαλλάτηει με τῆς αἰ- 
͵΄ ᾽ ͵7 ΟῚ ἠὲ ΄ -“ ͵, ᾿ 

τίως οἰυτὸς. ὃν γώρ ᾧησι προειπεῖν ΕΦεσίοις σὴν 
, ᾽ - 

νόσον, θυσίας ἐδεμιᾶς δεηθέντα, τί σφαγίων 
3 ΨΥ ΜΝ ᾿ 
ἐδεήθην ̓  ὧν ἐφ᾽ ἃ καὶ μὴ ϑυσαμένῳ παρῆν 
ἊΝ -»“ δ 7, δ ͵ὔ ΕΑΝ τ σι ᾽ ͵ 

εἰδένωι ; μαντικῆς ὃε τί ἐδεόμην.» ὑπὲρ ὧν εἰυτός 
ν Υ νὼ Ἶ 

τε ἐπεπείσιμην 5. κὶ ἐτερος; εἰ γορ ὑπὲρ Νερξέω 

ἀνὰ 1μΠΧ.ςγιἤρασι, 
εν ᾿ ὙΝΤ 

ηἰαπι Ὀεπίσπας ἔτ ὅς (ΔἸμτατίς Ποηηϊηῖθο 

Ὀι5. Ν τ δ νθ,. τ᾿ Γ εν ὡὼ 

ς, δὲ ααοπίαπι πιε ἰυδε5 οὗ (ΟΠ Ποίυπε 
ἐδαίαπι ἀΐςογε. πος επὶπι πάπα οτίαπι Πρηϊβ- 
ξᾶθας,, ἱπρεπιιδιτι ἃυιάϊ ἀεξεπίοποπι. ἘρῸ 
πεπῖρε ααΐ οπιπία, ́ υδα Ποπιϊπίρας [αἰ πτατία 
ΠΝ δες ςρίαπι, Ὠαπηπαπη ρτο ἱρί!ς ἰδοῃ- 
(λυ τάπιξη, πεφιείαετίβοαγε νεἹπι αυϊρρίαπι» 

πες ἴβεγα ἀτίπρεγα ογπσπία,, πος νοτα ἔπςο- 
Ῥεῖο οὐΐττο οὉ ὁσυΐος ροίτο,, αὐ ταῦ! ιαῖε τὰ 
ἱπεοϊΠρὶς Δοτίβοῖο. Νοῃ ϑογίμαπιπῖς, ὃ {πι- 
Ῥεγάζογ, τὸπὲβ, πες τεῦγα πάτιπι, ἴῃ αι πα ϊ- 
ἴλ ἰοαϊεζατῖς ἰπγα ναϊξαητ: πόσις γπαπᾶπι οαπί 
Μαϊασειίς αὐ Ὑδυτίς ἴοτῖς ςοπηπιαπίσας 
νίῃς ἔππι, αάεο νὲ δὺς οἷαι δὰ ἀδτοραπ- 

ἄππι ογαδητογαπι (οι βείοτιπι πιόγεπι δἄτς 
ἀμπιχετίπι, ατιξητίασαιις ἐροιπι τοοϑν πἰο]ή πυ]ης ἐς 

γα οἰπαπά! αουταῖα, ὅς {πα γαποης 11 ναΐξδξ 

ψεϊ πηΐπιις ργο είς. Ἐροῃξ εἴρο ( «ιΐ οπιηῖ
ς ᾿ 

ἀπ πιουταΠ αι πιαχί πε ροετρείξηπι Πα δεαΠῚ5 
«ιοά ἤπα θεῖ ςοπῇ] τα ρετῖς ὅς (ἀρ δητίδιις ρὰ- 
τοξαοίδπι νἱτῖς, εείαπαῇ νϑεῖςηία οη Γᾶρτοηΐ.} 
ςαεαϊ ππδηι αὐ ϊδεαπη, ν ςοΠ δυ 6, ιογαε 
πηι ἴπ ἰβετῖς ᾿ητεγάϊξατη εἰϊ γῆι, ἱπιο ἱπίλη- 
ἀἰς ἢ οὗ 4ι1ὲ πς ἀϊμῖπα νἱς βαταγα ργδοζίποης 
ἀϊ τεϊιιτα ρους γαῖ, ἱπιραγαπὶ ἀπίρρε. 
Ῥγδείεγεα, [: 4115 πος εππι!ἐροῇτο, αιοά ἄς-. 

τε βδὈ11Πα ρίαπε 11ὰ πῖμὶ ἔπε ίδογα,, ἐχαπιθα 
(δττε τευ αἀιιογίατιιπι, ἀε εἰ5 πᾶς ρϑυΐο, 
δητς αἰχίτ, ἱρίδππετ τις 16 ἀρίοαει. Ουςπιές- 
ηἶπι ΕΡΒΕ 15 ρείζεπι ργαθἀϊχεῆς αἴτ, πα }]ο Οριις 
μαδεητειη (βετιῆςίο. οὐγ στο 5 (Δ οτς οριις 
μαδεγε σεπίξι δὰ εᾶ. αιαα ἤπο (Δοτίῆςῖο εἰ- 

. ἴλπι ργασποίςεγε ροίεγαῦ ἢ Ἱπιο φυϊά ἀϊιῖπα- 
ὅκου τι ξὺν γί ΤῊΝ ὡἷ Ἢ “ ε ΕΝ ΤΟ ὙΓΕῚ 

καὶ τῶν ὠμφ᾽ ἀυτὸν κρίνομαι, λέξω πάλιν, ἃ τίοπε οριιξαά εα, 4ε ἀαΐδις πΊβὶ Ἰρί! Ἰαπιρτῖ- 
᾿ρηδεπιρεηπας ἃς ΑἸ1ἴς εγαΐ ρεγίπιαίαπα ̓  81 ρτο- 
Ῥ(ΕΓ Νογιαπη επίπι εἰπίαιις Γα πη ]αγες τπάϊς!- 

ἀπ {π560, τιιγίις ἐαάεπι ἀϊςᾶπι, 4ι186 ἀϊχί ἀπι- 

τϊαά. Β΄. ν. 362. (44. Υδ1 Του Ἐχργθῦγαης Βεπεβοίοχιπι ἱπ 
Ἡγοαϊεπὶ ἃ ἔς. φοἸ[ἀτοτιιπι ΟὈ] Ομ επὶ ΡΔ}145 : 

ἐδίφι τῶν μέωνηται ». ἃ οἱ μώλαω πολλώκις ὑἱμὸν 
πειρόμεν ν σώεσκον ὑπὸ Ἐυρυσϑῆος ἀέϑλων ὅζς. 

ἥσδε ετἴαπι ΑἸ] πράττει Ῥαυΐδπ. 110. ὙἼΠΙ, ς. 18. Ιάςπι ΠΡΟ, 
τ. 17. Ραϊ!δήεπι εἰ ργαεῆο ηιοηας βιΠῈ πάγγᾶς, μγ ἀγαπε 
τὰ Απιγπιοπες ἥυμίαπι σοπῇβςίεπεῖ- Ἐς ἰπ Μεραγεηῆιπι 
ἐπείαυγο ε σεάτο ἤρπὰ {πρεγίπάιιξξα ἀυγο πιεπιογαῖ : ἷπ» 
ἡπῖδι5. Ηεγοιῖ5. σαπὶ Αομεῖοο ῬιΙΒ ΠΑ, ὅς Μαῖς Αχελώῳ 
βοηθῶν» χρὴ β,ϑηνῶᾶς ἄγωλμω; ἅτε ὅσω τῷ Ἡρκαυλεῖ σύμμαχος. 
110. Υ1. ς. 20. Ρι 500, {πιο δληάοπι οἰιπὶ ΡγΆς ἔμγογε Ρὰ- 
τῦοπι ΑΠΠρΡΠΙτγ πεῖ ἱπτοτιπιεγε νεῖ]ςς, τὸν λίϑον τὸν σω- 
φεονισῆρω ἴπι εἰιπὶ ςΟηϊ ΟΠ, 410 ἱξξιια {Ὀπιπὸ ἔς ἀεάετῖς, 
νἱά, ἐπηᾳ. 10. ΤΧ, ς4ρ. 2. αἱ ὅς 11}. 1Π|.. ς. 18, ἴῃ. {6114 Απιγ- 
εἶδοῖ (ρμ]ρταπι αἷς Αϑηνῶν (ἐς ἔρανον ) ἄγεσαν Ἡρακλέα συνοι- 
κήσοντω ἀπὸ τέτῳ ϑεοῖς. 

24. σωτήριος ] σωτῆρος ποπιεη πιεάϊσοτιπι “ροἠ γι ὃς 

“Αοἰομίαρίο τιρτῖπηῖς ἔγεαιιεηβ, ΡΟΙῈ αιι6πὶ ὅς ἱρῇς γπεαίοὶς 
᾿ 1ᾷ ἀαταπι Παῖς σατο ; Ατιβδοπεῖῖ ὃς ΤΠΕορἢγ]δξε δίπῖο- 

φΑῖῖαθ εΑπὶ ἴῃ γεπὶ ἰοςᾷ δἰϊερϑιῖ γιγ 111, ΕΖ. ϑραπμεππις 
ἀἰΠ᾿ 7. ἐς Ῥ. δὲ Ν. πυπιίπι, Ρ. 417. εἄἀϊτ, απ. Ηδοτγοιίεπεν 

ἰτάηιιε πος ἸΙοςο ὁ ῥγδοίίταπι ππεάίοἰπᾶπι ἱπρτίπηὶς σω- 
τήφιον γορατι ἀρρᾶτεῖ, Ἐο ρεττίπεζ ἰοςιι5 Ασι Πι415 σιιοημεα 
ΔΕΤΘ 8ΠΕρᾶτι5.) 40}0 Ροϊαιάαπι μὴ πατάν Ηράκλες Ασκληπιὲ 

Ηταμ Δοοἰαπιδίμπι εἰς, ἄοςει, ιας αὐ πιοτδοταπι ρεῖς 
Ἰεπάοτσιπι νἱπὶ σΟπΉρε ]ατῖο Ρετηπει, δά ἠϊς ρου] ογαπὶ γειτ 
εἴτε, απο ςοηϊιηδῖα Δάεο ποπιῖπα Ἡδτουὶο5 ροίηάεαε.» 
καλλινίκκ καὶ σωτῆρος. Ἐράεπι Ἰρίτις δά πιογϑιπὶ Ἐρδεξ 
Ρυϊἴιπι γείρεξει σωτήριον Ἡδτουΐεπι Ἀ. 1. ἀϊςὶ πο ἀυδίτο. 
ΟΟὐδπιι5 4145 Οὐ θείας εοπίεξεαβ ὃς τγγάπποϑ ἰηζογοπις 
τος ΣΏΤΗΡΟΣ ποχῖεῃ εἰ τῖδϊ νι 1]. ς, νἱς 1Π|β τς οὔ. 
{εγαδυῖτ, ἀπ δίμπι εἴτα πεαιιθαζ, 

δϑεξε. 10. 1 ἐδ᾽ ἐκ τῆς ὠμίκτο ] νἱάς ἔργα δά. Υ, ς, 29. 
2 Μασσαγέτ. ἢ Τάνρ.  ἀριιὰ ϑογίμδς, ἰπ φιΐδιις Μαῇλ.-. 

βεῖλε ὅς Ταιιτί, ἀνθεωποϑυσίαν τεσερτᾶπι δα πότιπι, νἱ ἃ, 
ἀκ 110. ΥἹ. ς. 20. π. 5. ΣΉΝ 

3. ἀνοίας δ᾽ ἂν ποῖ ἤλαυνον ] ἐσ, 4πο ἢίς νετείπιιι5 ἔδηῇε, 
Βιιάδειι5. νογθιπι ἐλαύνειν Δοςῖρι ρυταῦ ἴῃ {Π|5 ἐριοἷλα 
Ἠεγβο τὶ φἀ Ἡεγπιοάοσιπι: Ἡράκλειτος ἐλωύνεται ἀσεξείας 
φιοὰ νεγῖς Ἡεγποίἠτης 4γοο πεν ἐρερίελαεῖς, (ξεἴοσγυπεν 
Ἀρο]]οπίς δὰ δᾷ9 βεητεβ ἀποδημίας ΠΟΙ] απὶ 4181 ἴῃ μας 
Βιοσγίᾳ Ἔχίας νεβίριιπι, 

ἶ 4 “λεῖςικ μὲν 7 «ἀϊτῖ νὰ “λεέῖξα μὲν. Ταγθαθαὶ τοῖδπὶ ο. 

τἀτίοη ἐπὶ Πα νον ἃ ποδὶς ργορτεγθα Ομ πιπι. 

ς τί σφαγίων ἐδεήϑην } ταυταῖ σχῆμα λέξεως νατίοτατῖς 
Πυάϊο. 8ὶ επίπι εβάεπιὶ ρέγρεπάϊπι ςοηβειιδείοης,, ἐϊ-ς 
σεπάπιπι τί σφαγίων δεσϑωι λέγει γ αιοα ἴπ γειῆοπς Ἴ- 
φιρηάππι αιοαιις ἔαϊ. Ων 

τί με 

δου δεοδ,. 

τ ῶθχ ας» 



ΤΙΙΧ. ς.7. (το. 

ΕΔ, Ει1Π| ΘΠ ΠΉΪΗΙ ἀϊςατη ᾿πηρίησεγες. Νεπι- 
ΡῈ Νεγιαπι πρὶ ἀἰρπιιπι οε διιζογίτατε ἰαιι- 
ἄεαιια οπηηὶ 2 ΠΟ Π]ἰογιπτι ἀυτο ΠῚ ΡάγιΠ ἀςχ- 
τγαπι Ἐχεοιγογεπι Εχὶ Πἰπιο. ᾿ ΟΟΓΡιι5 ΘΙ ΠῚ 
τποτῦο [ιαδεῖ ἐγαέξιπη ; 410 Ἰρίο πηδπ5 οτίδηι 
δερτιτιάϊης ᾿πρί δία. ἴτὰ νὰ ΠΕ σαὶ Ζυ] ἄς πὶ ἔα- 
τη ]Πατὶ ραγ πε. Τα δὐζοπι ὅς ἃ σογροζς ἰδπ- 
ἄδε, ὅζα πγεηίε 5 [λοῖθηβ, νραίο, αιοά ρτο- 
ῬΔ011Ε εἴ. ἴτὰ Θηΐπα γος] τἶπ|5 εἴς Πιιππαηιπι 
Ἰησεηίμπι (οἷεῖ δά 68 ἰδιιάδηάα, δἡ ἡμᾶς νἱγε5 
(ὈΙ παιεπρρείαυς. Αἵ ἧς Πηριατίς εἰμ5 εἰ 
411 πεσιπὴ νογίδτογ τη εἤία:: ποηὰς τἰάεη- 
τεῖη ΠΠππ| π|ε ργδείεηζε νηημᾶπη νϊ. πεςὶο- 
εἷ5 ν]1ο πιοάο ἱπάπ]ροηζειη,, ἤςαζ ΙΠΓῸΓ 4Π|1- 
(05 βετὶ αἤο!ει: (δὰ, ντ απο είςθητι!}! ἀριά ρα- 
τεηζοβ ργδεςορτογοίῃο {ποβ»ϑογεσιπάς ργοξεττῖ, 
αυϊςαυ!α πῆς ργαείδηςε Ἰοαυΐταγ, ἱπ1ο ὅς ταθο- 
τε {πη άττιτ. (απιαιις πηῖῃὶ πηοάεἤίατη 
᾿ΙΠΑΧΙΠΊ6 ΠΟΙΘΓΙΓ ργΟθαΥΙ, δάθο εἰμ εἰ Πυάϊο- 
{ὰς νεΠοπηθηίεγ, νερῇ αμοηιια ΓΉΙΗΪ πποάμιπη 
ἐχοράογε ἴῃ (6 ἰρίο ἀεπηζθπάο νἱάδαζιγ. 
Οἰιοπιοάο ἰρίταγ ογε 0116 ραζες ααπιιαπὶ 
ῬΓΙΠοΙράτιπι Νογιαπι αἰδέϊαγα, σοηίεπίις ηυ] 
{πτ,, (ι ΓΑ Π ]Π πὶ σιυιθεγπαγε ναϊθατ ἡ ΚΕ ἀετε- 
Ῥιι5 Αγ μῖ5 πηεοιιπι σοηξογγα 7) 41 πα ἄς εχὶ- 
δυ15 σα! 4επὶ ο΄] πηεσιτη δήσας ὃ ΜΕ] ςοπ- 
ΠημΠΙσαγ σοηΓΠ]14.. 46 ιῖθιι5 πε οἰπὶ 4115 
πυϊάσπι., {1 πηθαπὶ (ξαπαζαγ (ξητεητίαπι, ςοῦ- 
Γογατ ὃ ΑἸ αἰ ἐρὸ ἰἀρίεης Παροαγ ΔΠΊΡ 5, 
ἀϊαϊηαίτιςι ἢ πάθη Παθεατη ατγεῖ, (Ὡρίβπεῖδε ατι- 
τεπὶ ποη Παρθδπὶ ὁ Οτῇειπὶ ἃς Ἀπβιτη νετο, 
ῬΙΟθοΚ αιάειη ἃς πιοήδγαζος νἱγοβ.) “μίεῖος 
τἌτηοη.. αι04 (Ἀγ5 (ς]ο,, σιπὶ 46 ρυϊπείραι ος- 
ςυραπάο {πρεξίος ἰιηγ πείςιο ἀπ 1η Πΐ5 
ΤΗΔΡΊ5» 4η ἴῃ Νεγια αθεγγεηῦ: Δη ἴτοπὶ Πἰίςα 
(ΟΠ Π]ΙΑΓ 15 ΡΓΙΠοΙραζμτη ἱππαίαγιιπη ἸΝΟΓι4 ΠῚ, 
Δ. ΨΕΓΟ ΕἾ Π|5 ΓΕ] 1Ρ] αιτογο5 ἔογα {05 πηδρὶβ Πε 
ψογοἤιηιο ὁ 

ΧΙ. Ργδείεγεα διΠ1, 4111 Π16 1Π Πι5 νοςᾶῦδ 
Οὗ τΑ]14 νε]ϊεῖ, ἰά4 ιοηιις δηϊ πιο ρεγρεπάογε 
ΡᾶγΓ εγαῖ,» 4110 ἐρὸ ςοηΈΠ10 ορεγαπὶ πδιᾶγα 

ΓῈδ. ΠΟΙΙ45 ΠΊΟ]ΙΘΠΕΡιις ΡΟΠΊπι ὃ Ρεςμηϊας 

6 κα κὶὶ πρώην εἶπον Γ᾿ ΠΝ ΤΙ. σαρ.33. 
7. ἐς ἐνφημίαν ] ἢς εχ «οὐ, Ρα᾿ατίπ. Ἑάϊτί ἐπ᾿ ἐνφημ αν. 
8 ἄγων. δὲ Φῴροντ. καὶ χρηφόν) ἢς Νεδὶπλς ὅς ΡαἸλεῖη, εἀϊὶ 

χρήσιμον. Οεἴετιπη νἱὰς τὰ [{δ. ΝΊΙ. ς, 33. ποῖ. 2, 
9. ὑπὸ τῆς νόσκ 1 πεῖρα νὴ Βαδεῖ Ὠΐϊο δε ΟΧΝΤῚ. Ἰηΐ- 

τῖο Νερέας ὑπὸ τῷ γήρως χὰ ὑπ᾿ ἀῤῥωσίαςγ (ἀφ᾽ ἧς κὶὶ τὴν 
φξοφὴν οἰείποτε ἤμει} ἦν ὠσϑενίξερος. 

10 ἐπαινεῖ μὲν σώματος 1 μΕΡΏρΕ ῥΗἶρεγ “πὶ ἀἰεζερις Τ) οτα εἶδ- 
"ὯΠ5.) γΑ͂ΧΊ,6 1») ἸΜΜΕΜΣΑ,) 5) φηϊάονα Ἰο͵0 ΤΟΥΡΟΥ͂Θ), ἜΧΤΟΡΙΣ 

Ῥεαϊότσ. ϑαστοπ, Ποπηῖτ. ς, 18. 
1ἰ χρηςὸν ] εὐϊτὶ χρήσιμον ΒΑΒεΡΔης : ΥΕΓΙΠῚ ΔυτΟΥΙτα 6 

ςοάϊευπι ποβτγοτιπὶ χρηςὸν {ττὶρῆπιιϑ. χρηξὸν δυτεπι ἢος 
Ἰοςο πιοάοβίαπι ποῖατε πιαπίβεβιιπι εχ Γευεμτίθιι5 ἤν, 51- 
τυϊϊῖ5 νοςῖς νίτις εξ νἱάετις Οτεροσῖο ἐρίτἌρΡ, ἱπ ραγεη- 
τεπι, νῖ τὸ τραχὺ δζ τὸ χρηςὸν ΟρΡρΟοῃίς. τῷ μὲν γὰφ Κρ τὸ 

τεαχιὺ προσηνὲς, διοὺ τὴν ὠφίλειαν» τῷ δὲ πρὶ τὸ χρηξὸν ὕπο- 
πτον, διὰὶ τὸ κακοηϑές. 

12 πρὸς ἀλλον πε αἰιπὶ Αἰΐο ἡ άπ ιοςιπηιε 7) Αἰ 
ἂς ταϊθιις διμες αδλυγιις, ἀίαας 869 πλμῖτο πχίπιι5 πις- 

ΡΟΝ ΟΌΝΙΙ ΤΎΑΝΕΝ ΘΙ 5. 343 

καὶ πτρώην εἶπον, ἡνίκα ἠτιῶ ταῦτα. Νερέῶν 

γαρ ἄξιον μὲν ἀρχῆς ἡγϑμαι πάσης, καὶ λόγε 
δίῶν5 ᾽ ΄ ΝΗ 3 ᾿ ΝᾺ 

“σοιντος ες ευφημίαν ἠκοντος» ὐὙώωνισὴν εφρω- 

7 ᾿ 8 “ ᾿ λ “ 

τίδων καὶ χρήφον. κωτώλελυται γὰρ τὸ σῶμιω 
4 ἄν ὦ , 9 δὲ ΩΥ 1 , δ ν 
ὑπὸ τῆς νοσδ΄ γι. Ἦν κῶι ἢ γνωμή μέζη ατῆς ; 

Ὁ ΠΥ Ν ν » ῃ Ἂ λ “2 -“ εἶ ; 

. ὅ(ομὶ ἐδὲ τῶ οἶκοι κάνη. σὲ Ὑδν ἐσύμει: μεν σῶω- 

ἘΞ “Ὁ 7 ΟΝ Ξ ὔ 
ματος", ἐπωινεῖ δὲ γνώμης» εἰκὸς μὲν, οἵμιαί, τι 

, ΄ δ᾽ . 4". ἤ 
ταράτἼων ; ποροϑυμοτέρω δ᾽ ὅτως ἣ ἀνϑρωπείῳ 

ἦ΄ -“ “Δ λ ᾿ ν γνε , 

φύσις ἐπωινεῖν, ἃ μή ὠυτὴ εῤῥωται. τοέπονϑε 
᾿ ᾿ ͵ ΓΚ 

δὲ τι καὶ πρὸς ἐμὲ χρηφὸν" Νερδας. καὶ ἅτε 
᾽ 4.8) 5. πκω Ὁ, “ ᾽ 

γελάσαντώ πω ἀυτὸν ἐπ᾿ ἐμξ οἴδω, ὅτε ἐυηϑι- 
»Ἢ ᾽ 3 ᾿ ᾽ ἊΝ 

σάμενόν τι τῶν εἰωθότων ἐν Φίλοις" ὠλλ᾽, ὡσ- 
ἶ Ν 

περ τὰ μειροίκιω πρὸς τὲς πατέρας τε καὶ δι- 
᾿᾽ “" » »“» Ν , 

δωσκάλες τες ἀυτῶν, ἐυλαξῶς μὲν φϑέγγεται 

τὸ ἐπ᾿ ἐμᾷ πᾶν, ἐρυϑιιῷ δὲ ἔτι. εἰδὼς δὲ τὸ ἐπι- 
νι» “ Ἵ “ Π ᾽ 

εἰκες ἐπωινδντώ με. ὅτωτι ἄγων ἐπιτηδέυει οἰυτὸ, 
ε Ἴ , » Ξ » ὡς κώμοὶ τὠπεινότερος τῷ μετρίῳ φαΐνεσιϑαι. πῶς 
τ δὰ »ἶ » “Ἕν “ 
ὅν πιϑανὸν ἡγήσαιτο ἄν τις, ἀρχῆς ἐπιθυμῆσαι 

3 ΟῚ ᾽ »“" ς ὧς τα “, 
Νερξαν», ἀγαπῶντα εἰ τῆς ἑαυτῇ οἰκίας ἄρξοι 
δύς 7] , ᾿ ᾿ 
ἢ ὑπὲρ μεγάλων διωλέγεσιϑιΐ μοι», τὸν μήδ᾽ ὑ- 

) »-» ἀν ἐν ὁ Ἀ ΄ - Ὡς ψ περ μικρῶν τεϑωῤῥηκότα; ἢ ξυνάπτειν ἐμοὶ γνώ- 
ε Γύ δ Ἀ ᾽ ΕῚ ᾽ 

μὴν» ὑπὲρ ὧν μήδ᾽ ἂν πρὸς ἄλλον", εἰ τἐμὸν ἐγε- 
, “ Ν δὺς 5.15 2 ϑυμήϑη. ξυνῆψεν» η πῶς ἐτ᾽ ἐγὼ σοφὸς", μαν- 

-“ ν᾿ , ᾽ “" ΔΑ ΄ Χ δὲ 
Τικῃ μεν φοισευῶν, ὠπτισὼν ὁε σοφίω ; τον θεὲ 

Ορῷιτον, καὶ τὸν Ῥξφον, δικαίως "ὁ μὲν καὶ 
ας ἢ “Ὡ μ ᾽ 

σώφρονως, νωϑρεὶς " δὲ ἄνδρας, ὡς ἐυ οἴδω, εἰ 

μὲν ὡς τυρωννέυσοντας διωξεξλῆσϑαί ᾧῴασιν, 
᾽ φὴς »"᾿ ͵ὔ ͵ δ ͵ ΕΝ 

εἰς οἰδ᾽ εἰ τε τέτων “πλέον διωμωρτώνεσιν, εἴ τε 
Ϊ͵ ! Ὗ ͵ 

Νερέω" εἰ δ᾽ ὡς ξυμδέλω γεγονότε πιϑανώτε- 
Ω “2 Ν , ν “ 

ρος ὠρχῇ ἐπιϑέσϑαι Νερέας, ἢ οἵ δὲ ξυμξελεῦ- 

σα!) 
εν, 1 ἢ ἢ ν΄ ἄχη -. 9 

Αλλῶ μήν τὸν γὲ ὑπερ τδτων κρίνοντ᾽ο;, κά- 
-" ᾽ “ ὑλεῆ - γ59 “ ͵ 

κεῖγω εἰκὸς ἥν ἐνθυμεῖσθαι. τί ἐξέλετο μοι τὸ 

ξυλλαμρῦναν τοῖς ἐπὶ γεώτερω ἥκεσι; χρήμα- 

ΟἸΠῚ 7), 4116 ΠῚ ὈΠΊΠΙ ΠῚ πη πιε ̓πὶ Ορογίς Πιΐειριεηαΐ ρατίεα 
ψεητυσιπὶ ΠΟΙ Ες ΟἸ1ΠῚ 115.) “το 5 πιϊηΐπις εἰ ρεγῆςίεπάο {ςῖ- 
τοπι ες Ιάοπεος, 4118}15 Νετιια, 

13 ἢ πῶς ἐγαὶ σοφὸς} ἰπ νυ]ρατῖς σοάά, 4 ἀἸτι πὶ γνώμην 
ἑρμηνίσειν ὠνδρὸς γ) ηιιοἀ ΟπΊ Ππιπὶ ταπτεπ ἴῃ οοά, Ψτδίπαῖε, 
{επίπιηὰς ταγραθ ας πιαρῖ5) 4 ΑΠΊ ᾿ππαῖ, 401 [Δ Π| πιαηΐς 
ξείξιις εἴδ᾽: πεπιρα ἱπαϊρπυηι (ἀρίεητε ἀϊςῖς, γε αἰ πὰς ἔμ. 
Ρ᾽εητίαε,, εχ οὐ π5 ργδεσερεῖς πη ἀοεπὶ ἀηἰπιὶ Νεγιας 'π- 
ἀλρβιιεγαῖ, ὃς ἴγτάππο εὔεγιθη 0 ρδτπὶ ἰἀοπελπῚ [π 4 ς ἃ. 
γεγδι, ἀϊιϊ παιτῖ οἱ ταηλεη ἀττὶ σγεάατ, αἷς ηυϊὰ Νετυαπι, ςοη- 
«γαἀίσεητς Ἰἰΐσες σατίοπε ὅς ρτυάἀεητία σΟΠΊΠΙΠΙ, ρεδοίξατα 
Ροῆε δἀάϊςοπι, Ψίάοπτιγ πηι ῃὶ γεγθα ἴῃ φἀϊτῖς δάϊε γα εχ 
ΠΠΑΓΡΙ ΠΑ ΐ ΠΟΙᾺ οτία ἔμ Πε: ἴο, δὰ νοςεπὶ σοφία ἀπποῖα- 
τὰ πὶ ἔιεγαὶ σοφὰς γναμην ἑγμηνένειν ἀνδρὸς» νῖ ἴπτε]]Π Πρ εγα- 

τατ, 44Ππ| ᾿ὶς σοφίαν τοίρίςετες : ας νεγθα ἱπάςξ ἰπ τεχ- 
τιπ|,) ἰοςο ἱπίιρεῦ αἰΐεηο, ἔιετς ἱπεγιί, 

14 δικαίως ἢ εὐϊεῖ σὰς δικαίνς. ϑεὰ δτίϊς!ο εἰς πἰδι 
ΟΡι18. 
" "»ϑρὲς] νἀ. (11, ὙΠ, ςς 31. ,2. 

γν 4 τῶ 



344 
4 Ω “ »Ἢ 

τώ μὲν γὼρ φησι παρὶ ὠυτῶν γεγεννῆσι αἴ 
5 ἰε: ᾿ ΄, 

μοι, ἐδὲ δώροις ἐπαρϑέντω με τωῦτω εἰργώ- 
,ὕ 

σϑαι. σκειψώμεθω δὲ, μὴ, μεγάλων δεόμενος . 
3 α΄ 5 - 5 δ ν.». Χ 

εἰνεδωλόμην τως σσαρ᾽ αἰυτῶν ἐνεργεσίας, ἐς ὃν ὦ- 
ὕ ᾽ “ ὔ Ν ἈΝ .λης., 6 

οντο ἄρξειν χρόνον, ἐν ᾧ μεγούλω μὲν οὖν αἰτεῖν ὑ- 
-“ » “- ΣᾺ “ » 

πῆρξε, μειζόνων δ᾽ ἀξιξσϑια!. πῶς ἐν τωῦτω ἐξα] 
“ “, ν Χ 

δήλω; ἐνθυμήθητι; βασιλεῦ, σεαυτὸν . καὶ τὲς 
-“ ΕΣ ͵ὔ ᾿. 

ἔτι τορὸ σξ ἄρχοντας , ὠδελφὸν δὴ πε τὸν σεωυ- 
ΞᾺ Ν ,ὔ ,ὔ , ΚΕ ς: 

τῷ, καὶ πατέρω » Νέρωνώ τε, ἐφ᾽ ὧν ἡρξαν. κώ-- 
7 

τὼ τέτες γῶρ μώλιςω τὲς βασιλέας βεδίωταΐζ 
» ᾿ γ -“ 

μοι ἐς τὸ φανερὸν, τὸν ἄλλον χρόνον ᾿νδοὶς ᾧοι- 
» »Ἢ Ν ν᾿ “ “ 

τῶντι'. τότων δὴ τῶν ὀκτῶ καὶ τριώκοντω ἐτῶν; 
» Ὰ δ Ν “ “4 Ἀεὶ , 

τοσϑτον γορ τὸ ἐς σὲ μῆκος, 5τε ἐπὶ ϑύρως βω- 

σιλείες ἐφοίτησω . “πλὴν ἐν Αἰιγύπηῳ τῇ σξ σα- 
Ν “ὐ ΜΝ Ἂς ,ὔ ͵ ᾧ ἐς Δ ἈΝ ες 

τρὲς. ἐπεὶ μήτε βασιλεύς πω ἐτύγχανεν ὧν ὡς 
3 « : " ᾿᾽ ͵ ,ὕ 

μολόγει τε δὲ ἐμὲ ἡκειν᾽ . ὅτ᾽ ὠνελευθερὸν τι διε- 
-» Ν 4 ᾿ ͵ γ» 

λέχϑην βασιλεῦσιν,ἢ ὑπέρ βασιλέων, δήμοις. ὅτ 
. -" ᾽ ον... ] Ν 
ἐπισολαὶς ἐλωμπρυνώμην. ἢ γρωφόντων ἐμοὶ 

ΝΞ δ ͵ὕ ᾽ " 

βασιλέων, ἢ ἀυτὸς ἐνδεικνύμενος γρώζειν: 59᾽ 
“ ,ὔ ν “᾿ 

ὑπὲρ δωρεῶν κολωκεύων βασιλέας, ἐμαυτῷ 
᾿ , ᾽ ὰ δν δ ͵ ᾽ ᾿ 
εὐπηνέχϑην. εἰ γϑν ἐροιὸ με, σ“λεσίες ἐνθυμη- 

-“ Δ᾽ “ ͵ 

εὶς κωὶ σσένητως. ποτέρα τῶν ἐθνῶν τάτων ἐμ.- 
᾿ ͵ Ἔ: γ ͵ , 

ὠυτον γραφω; τῶν πλδσιωτώτων φήσω. τὸ 

γαρ δεῖσϑαι μηδενὲς ἐμοὶ Λυδία καὶ τὸ πώ- 
»“ -“ Ὁ ΤΩΣ. ὦν Ἀ ἡ  ΈΡΑ 

κτωλξ πᾶν. “πῶς ὃν ἢ τὰς πσώρὰ τῶν ὅπωβθα.-. 
ῦ " Γ᾽ λ 

σιλέων δωρεοὶς ὠνεξουλόμην» ἐς ὃν ἄρξειν ἀυτὲς 
" ͵ ε ἊΝ Ἁ ἘΠ αν ἀν 

ὠμήν χρόνον ὁ μηδὲ τῶς σπωρ' ὑμῶν ἑλόμενος, 
“ , ΕἸ ὁ Δ ν γ δ 

οἷς βεδαιον ἡγάμην τὸ ἄρχειν; ἡ βασιλείων με- 
5 , ᾿ } 

ταξολεὲὶς ἐπενέων, μηδὲ τωῖς καϑεςηκύιωις ἐς τὸ 
»"᾿ ΄ εξ 

τιμᾶσϑοι χρώμενος; καὶ μὴν ὁπόσω γίγνεται 

Φιλοσόζφφῳ ἰνδρὶ, κολακέυοντι τὲς δυνατεὶς » δὴ: 
-» Ν 7 , Ν 5 “ Ψ, , 

λοῖ τὰ Ευῷρωτε. τέτῳ γὲρ ἐντεῦθεν, τί λέ- 

γω ᾿ χρήματα; πηγαὶ μὲν ἐν εἰσι σα λέτε »κο- 

πὶ τῶν τραπεζῶν ἤδη διωλέγεται ᾽ κάπηλος, ὑ-- 
μ. 

ῬῊΉΓΙ Ο  ΤΒ ΑΤΟ ΘΕ ΎΑ. ΕῊΉΧ ΡΣ 

ΠΊΕ αὖ 1115 ἀσσερις δη1π|, ΠΉ ΠἰΠπγε αἰ, πεη 8 
τη ΠΟΓΙ 115 ΠῚ ἜΧΟΙ ΓΑΓΠΠΊ, 4} 14 το] Ἰτππ. Δ 
ΜΙ ἀοαπγη5. ΕΓ πη γπδση 5 γε θι15 “ΠΗ ΪΔΠ5 ἔογία. 
ΓΟΠΊΠΠΟΓΑΓ ΟΠΟη δ 115 ἐχρεξξαπάδπ ἀἸΠπ|6- 
τί πα 1 1Ππ4 τεπιριι5., 410 1}} (Ε ροείτηγος ἴπ|- 
ῬΕΓΙΟ ἀΓΒΙΓΓαγθήγιγ, 40 πηᾶρηα αὖ 1}|5 ρεΐεγα, 
πηαϊογᾶ οτἴα πὶ ςοπίδαμ! ᾿ἰσεγεῖ. Οοιποάο 
ψΕΓΟ ξδΠῚ ΓΕΠῚ ΟΧρΡΙΟγΔὈΙ ΠΊμΠ5 ρεηΐτ5} ΤῊ. 
ΟἸΙηρεγαΐου. ἱρίπι5.. ὅς δητεςεογιπι ἰπ ̓ πτ- 
ῬεγΟ΄ τὰογιπΊ, τ (ἀδεαὲ τεσογάαδιϊο, ἔτγα- 
{π|5. Ἰπαιιᾶπι τὰ ὅς ράγθητς., ᾿τεῖησις Νε- 
τοηἶβ», πιαπηάίι ἱτηρεγῖο ργδοίιεγε, δι 
5 Θηΐπὶ ργᾶθοίριις ἱπηρεγαζογι δες 1ῃ 4}1- 
αι οἰατίτατο νἱχὶ , σππι ἀπίε [ἃ τείηριις ἴῃ 1Π- 
ἀϊ5 νεγίαγιιβ Ππη. Ηἰϑ5 Ἰρίεαγ ὑρίητα ἃς οἷο 
Δηηΐ5, (ταηίππι ἐπὶ πὶ οἱἢ δά τε νίχας αποά ἰπ- 
τεγος τς ἐρατίαπη. ) πεαπε Τπηρεγαζογιῖπι ἴτο- 
απαπίδι!! ᾿πηϊπα., (ργααιογαιδι ρΑ 15 [ΩΣ πὶ 
Αερυρῖο, σιαηάοση4επι [πτρεγαῖοσ 116 ποα- 
ἄμππι εγαῦ, ὧς πλεὶ σαι (δ δάἀπεηιςε [ατεθα- 
ταγ: ) πες 4] Πάτη (δγι1116 νῈ] ἀριια ργίποῖρα5, 
νΕ] ἐς ργιπείριθιι5 αριιά ρορ πὴ ργογα]! 5 πες 
ΕρΙΠΟ]15 ρ]οσίατη ψαδθίι!, ἤπιε ας δά τε ἂρ 
Ἱπηρεγδητί δι (ςγ αγθηζιγ, ἤπ πυΐδιις ἐρὸ 
(τ επ ας πιὸ Ἰδέξαγεπι: πες πιμπογιπι σαῖι- 
(8 πιρεγατογῖδιις δάπατεης , 4 πιεῖρίο νπατιᾶπι 
ἀείεοι. ϑιταπιθη; δα ραιρογαβ ἀϊιτοίαμς Πα- 
το γείρεέξιι. πτε ἱπγεγγορες, ἴῃ απ πηξ {Πἀ-- 
ται σεηίδαπι [απ] γιιπη ὁ ἴῃ απ ΠΠΠ15 τπε- 
πιεὲ ςεπίεγε ᾿ρίμππι ἀϊσαη]. ΝΊΠ]Πς ἐπίῃ γαῖ 
ἱπάϊριιπι εἴς ᾿γάϊας πηῖΠΔ Ῥαζο με ἀϊμ!εα- 
ταμη ΕἰΕἸπΠταγ. Οποπποαο ἰρίταγ γε] πιπηο- 
τὰ Ὁ 115, 4}1} ΠΟΠΑ ΠῚ ᾿ΠΊρΡΕΓΙΟ ρουπηγαγ, ἄε- 
ἵποερβ ἐχρεέζαγεπι, ἐο, 4ὸ 1ρίοβ γερῃαζηγοβ 
ΡΌΓΕΠῚ τοηρογο: 4πὶ πε νεῆτγα αήεπγ (4- 
Ρίαπεγίπη., αΐθιις ἰαπὶ σοπβγπηαάίηπη εξ νι ε- 
τε ἱπηρεγίατι ὃ Απὶ ααἱ τπηπίατοηιθιις οτ- 
(ἃ ἱπηρεγδηζοβ ΔἸ Πημ1ΠῈ ἀπτο ΠΔΠ|: 41 ΠΕ 115 
ηυϊάεπι, αὶ σοηπταεῖ (πη. δα εὐποϊ απτεηζα 
νὰν ςοηίςημεηήα ὃ 8584η6 οπίτη πάπας οὔ- 
τἰπραητορεβ Ρῃ]οίορηο ,. αι ροτεπείοσίθιι 
δά]αγὶ νοϊπεῦῖς, ἘΠρΡΠγατ5. γεβ τηαπιίε πη. 
τεάάιπι. Εἰ επϊπ1, υϊά αἸςαπ ἀπ εῖας πΠἀ6 
εἴα (τατεῦγᾷα επίπη {πηξ ἀϊ!τάτιιπη. ἰἸαπι 6 
δα πιεηίβ5 ἀπ ρατζαιίομοϑ πασεῖ, περογίαζον πά- 

φεξξ, Π. 1 τὸν ἄλλον χρόνον Ἱνδοῖς φοιτῶντι 1 ΒατάΔηὶ5 
τεπιροτς Αρο !οπίιϑ ἱπ Ομ ᾽ ἀδεᾶπι ὅς Ἱπάϊαπι Ῥγοξεξεις εἰ, 
δἴημε δάδθο ἱπτεγ Α. Ὁ. 4}. ὅς 49. σοπ. 116.1. ο. 18. ποῖ, 4. 
ὅζ τοπῥεξζνα οὐγογιοίορέστεγα θέμαθ 4 ρο ογεῖδ, πᾶς νίαιιε δά 
Δηπ. 54 νεὶ 45. αἱ ἔτη Ν γοπ β ργΙΠῚ115 δζ (εουπήπ5 ᾿π Αἤδα 
ῬατΡας ν!άοτας 4 εἰ ἐτι}{8.. πιεάϊτᾶτιιθ, υᾶς ΔὉ 1π4 5 ἀσσερε- 
τὰς, [τὰ επὶπι ἀςοῖρίο Ρῃγαπη φοιτῶν Ινδοῖς ἵπ [ΕΠ πιεῖά- 
Ρῥδοτίςο, ἰΙοψιεπαϊ βεπεγε ϑορμ Ἔὰ πο ἱπάϊΐρπο : ΠΙΠ πιᾶ-- 
Ἰῖς Αροϊοπίυπι τεπηριι5 ΧΧΧΨΠΙ 105 4πποὸ5 ργδεςεάεηϑ, 
4 Ρτγδεοίρυα οςςυρετίοης εἰπάεπι ἀοῆρσπαγε. [Δπὶ ἢ ἃ ρτὶ- 
τῦο νεὶ {ξοιιπάο ΝΙεγοηὶβ ἅππὸ δὰ δηπαπὶ Ὁ οπηϊτίααὶ ΧΠῚ, 
νεῖ ΧΠῚ, χυὶ πιης ἀπηὶ (τ, 9Σ νε] 91, Οἴτοα 40 ἡ τετηριι5 ἀϊ- 
ξζδπι ἤδῃς δροϊορίδπι εἴς οἴδεπαϊ ) πιπιεγάπάο ρεγρᾶ5 

ΧΧΧΥ ΠῚ Δππος ἱπιισπίες, 80 Δροϊϊοπῖο ἢϊς ςοπηρυατος. 
ϑοζηραΐαπι ταπτιπὶ πιοιοτς ἢὶς ροίογας ορι 014 ΟἸδμ ἀϊ!» 

4υᾶπι ἱπίεγ Αροϊοπίαπας π, 1.1. ἐχβιδιΐπιι5, δες, ἢ 
δεπμῖηα ἢτν νἰτἴπηῖ5 τε πηροτῖ 15 ΟἸ διά: ἴπὶ σε] ἐδ σίτατεπι 
Δ]Π14υ4π| σοηεσμζτι5 πε ΑΡΟΙ ΠΟ Πῖι5 πεςεῖϊ εἴ! νἱ ἃ, πο. σα 
ἡγε ερὶβ. (ὐυοά ποπ οδῆδατ δ Αροϊϊοπίο ἢ. 1. ἀϊξξῖ5, νδὲ 
αἷς μώλισα Ρο(ξ Νεγοη 5 ἱπιτῖα [6 ἰπ οἰαγίίατε νἱχιε., ἃ 
ΧΧΧΙΙΧ πᾶς δηπῖς, ργδεσεάεηιες τεπηροτῖϑ ρᾶτιεπι πιᾶ-- 
ἴογεπι ἱπ πγεάίτατίοπε [πάϊτδε (Ὡρίοπείαα 411} ἐχθρεγίς, 

2 οἶμολ. τε δὲ ἐμὲ ἥκειν  ἤιρτᾷ 1, Ψ. ς. 13. ἔπ, 
3 ὑπὲρ βασιλ. δήωοις ] νῖ (οεθΔητ ΘορΗ λα, αιτοσιπι πταϊς 

τε ἐχίδπι ἐγκωμιαεικαὶγ ἀἰϊέξαξ ρῃδ]1οε πὶ οἰμτ4εῖθιις {Π|-- 
Ρετγαίοσίδιι5. 

4 τί λίγῳ 1 Ῥγὸ δῖ5 νοςῖδιις ἄπλησα [δ ιιυϊε Ἐπίεδ, 
44... Ηἴετο οἷ, ς, 32. 

᾽ς χεπὶ τ΄ τραπεζῶν ἤδη δ᾽αλίγ. 1 ξοεπεταζοτιπι ἐπε} ]-- 
δἰκ πιρῃία5). ἰιοπιημπιαιις ἀγηρεφἠδίοαῦρα εχοιςεητίαπι, αμῖ 

Ρῃα- 



ΦΠΧ. κί. ΛΑΓΡΙΌΓΕΕΟΝΙῚ 

ΘΒατΙΙ5, σοςῖο ν1]15) ρυ δ] σδπιις., ἀαηϊῆα, ἰρίξ 
Οπληΐᾷ [λέλιι5, νη 8115 ὅς νοηάςηϑβ : Ῥοζεηξῖο- 
ΟὔππΊηας βογίθιιβ ππδοὶς οἱ αϑῆχιις., ΡΙ πΐαιιε 
τεπηρογῖϑ δά δα5 σοπἤ!Ἴεπάο σοηίιπξ, αματη 
1Δηϊτογε5. Ἐουθι15 Επ8Π1| ἴθερα ποη ἵξειι ἃς 
“φυϊοί! ςάπες ἱπτογο α{π|8. ΤὈγασ πα π διατὶ πα 
ῬῬὨΠΟΙΌΡΒΟ αυϊάςπη νπήμιᾶπι ἱπιρεγιίεης, ορας 
{πιᾶ5 ΠΊΠΓΙ5 ΠΟΙ Πἀ1ς, 4115 Ἔχζογεῖς Αδργρείμπι 
«ἅπης αἰδης ρεσιηῖῖ5, Πρ τη 6 ἰῃ τὴς δζ- 
ἢ. ΕΧίοπαϊΪ ἀἸρηιΠΠπηαπΠ. ὁ 

Π. 5:4 Εὐρῇιτατοπὶ [τ|.} τοϊπηιο: [ 
᾿δηϊπη, ΠΠ αἀπ]ατογιθιι ἔογίε ἀοἸςέξεγιβ, ᾿πιι6- 

ιἷε5 Ποπγποπι ἰοησα ἀδίεγογοπΊ, 1411 ΠΊ6 
{αὶ ἀεριέξιι5. Αὐ νεῦοὸ φιοά γο]αιαπι εἰ 
«ἀεἴσηΠοηίβ 41, Οὐ48 γεγο 1Π|α ὃ αι απιάπι- 
Οὔτεπι {πζερτα ὃ Γλεςαηγαῖα ἤπϊτ. ο [πηρεγὰ- 
ογ, 46 ριιεῖο Αγοδάς ἴῃ ἰρία δοςσιιατίοης π46- 
Πἴδ, ΕΠΠῚ ΠΕΙΠΡΘ ἃ Π16 σοποϊίατι. ποξἕῃ ἀπ δὲ 
Ρετπηπίπτη αἰαῖ, ποπάππ(Δτ|5 που!. ἘΠε 
διιζεπῃ ραγοπεδις ἱπσεηιῖς παῖαπι ἤπης ρδ- 
.Χαπη, ὅς ἔογηπα, {16 εἰς (Ο]εαπὶ Ατοδάμπι αάο- 
Ἰείζεητες, Ἱπὶρίο (χυαΐογε ἀεοογ. Ημης - 
ἱππτίπρρ]!ςεπι ὅς εἰυ!δητοπι εἰ τπστηατιιπη. 
Τῆς νεγὸ πη θι5 (ΔΠριπ Πα, Ριιοτι τη (λις, ςος, 
ψνῈ ὕεγοϑ γογιΠΊ ειξηζι5 ρατείασογοης, ργοςα- 
τισι εἢβ. Αταμα πυςνίημε πλεὶ σα! ἀπ ροτ- 
τἰπρῖς δοσιίατιο. ἴθπιδο (ςαπίταγ δηΐπι ογάτὶο 
Τϑο5 ρεεῖς.. Νίεπιρς αἴπιης δυάς π θεὸς 
ἴιος πιοάο ργεοαίιι.. εχίδαϊμις ἰδοτὶ Οπλ Πἰ5 
φιαεδιῆςε, ποαὰς ἱπηρ 15 (Δογῖς Ορεγαητ νἰτα ΠῚ 
επρυῖῃςε. Ταὶία αιοά ἤπα ποχα ποη 8161- 

ἘΧΔΙΝΈΕΥΝΕΒ 1: 5. 345 
͵ δ ΕΝ, Υ , 8 

ποκώπηλος “. τελωνης᾽. ὀξολοςώτης". πώντω 
Ἵ ᾽ ) ͵ ᾽ὔ Ν “" φ 

γιγνόμενος τῷ πωλξμενὰ τε καὶ πωλξντωῦ, 

ἐντετύπωται δ᾽ ἀεὶ ταῖς τῶν δυνωτῶν ϑύραις- 
͵ “»" ΄ ἈΝ τς ; 

καὶ προσεφηκεν εἰυτωῖς πλείω καιρὸν, ἢ οἱ 9υ-: 
͵ὔ δ ΑῚ -“ , 

ρωροΐ. ὠπειλήφϑη δὲ καὶ ὑπὸ ϑυρῶν "" πολλο,- 
“ -“ “ ς εὖ 

κις» ὥσπερ τῶν κυνῶν οἱ λίχνοι. δρωχ μὴν δὲ 
, 7 3 ,͵ὔ 

ἐδὲ φιλοσόφῳ ἀνδρί πότε προέμενος, ἐπιτειχί- 
ἕ Βα Αχ᾿, ὁ - -“ ΕΥ̓͂, ᾿ ͵ 

εἰ" τὸν εαὺτξ πλδτον., ετέροις τὸ7ν Αἰγύπτιον 
Ν ͵ ͵ :. χῇ ἦν» Δ Β,. δον ἃ 

τϑτονὶ βόσκων χρήμασι". καὶ ὀξύγων ἐπ᾽ ἐμε 

γλῶτ]εν., ἐξίαν ἐκτετμῆσιθαι. 
͵ὕ Ν ᾿ - ᾿ , 

Ευφράώτην μὲν δὴ καταλείπω σοι» σὺ γαβρ, 
Ἀ Ἧ Ἶ, ᾽ “ εὐ" ἃ λιν εν 
ἢν μὴ κόλωκας ἐπαινῆς» ἑυρήσεις τὸν ἄγϑρωπον 

᾿ χα Ἷ Π “ δὲ » ᾽ 7 
κακίω, ὧν ἐρμηνευω . τής ὁε λοιπῆς ὡπολογί- 

᾽ "“ » 9, “ δ ΄ μ 
ὡς ὠκροῶ. τί ἐν αὐτὴ; καὶ ὑπὲρ τίνων; ἤδε- 

7 χ “ -“ ) τό τις, ὦ βασιλεῦ, παιδὸς Αρκοΐδος ἐν τῇ κωτή- 

γορίω “ρῆνος", τετμῆσϑιαι μὲν ὠυτὸν ὑπ᾽ ἐμ, 
͵ ᾽ ὕ . ", ΐ᾿ 5 

γύκτωρ εἰ δ᾽ ἐνωρ᾽ ᾧησὶν, ὅπὼ οἴδω. εἶγωι δὲ 
, »ψ ἘΝΉΤ' τὰ 

πατέρων τε ὠγωϑθῶν ὃ πῶὶς ὅτος, καὶ τὸ εἶδος 
“ ͵ «5 “- » -“ 

οἷοι ᾿Αρκάδων οἱ ἐν ἀυχμῷ καλοί. τῶτόν φασιν 
« Ν ᾿ 

ὑκετέυοντώ τε καὶ ὀλοζϑυρέμενον δπεσφώχϑαι, 
ΑΥ̓ΘΕ ᾿ “ δὲ φρδῶν ἐὼ δα Α΄ φ’ , 

κώμε, τῶς χειρῶς ἐς τὸ ΤΒ “παιδὸς ὠἰμῳ βαψαν- 
ὲ .. ἀεέῖ γ τῶ; ϑεοῖς ὑπερ ἀληθείας ἐυχεσϑιαι. μέχρι τό- 

ΦΆΘ ΣΝ ΄ Γ᾿ “ -“ 

τῶν ἐμε κρίνεσιν. ὁ δὲ ἐφεξῆς λόγος τῶν Θεῶν 
“ προ ᾿ ᾿᾿ - ἅπτετοι. Φασὶ γαρ τὲς ϑεὲς ὠκϑσαι μὲν δέ 

5 ,7ὔ δε Υ̓ ε 

με ἐυξαμένε. δξνωι δὲ ἱερεὶ ἐυσημιώ. καὶ μὴ οἰ- 
“- ᾽ “ Ν Ἂ , κι ᾿ ς 

ποκτέγωι ἀσεδξντω. τὴν μὲν ὧν εἰκρόωσιν:; ὡς 

χαϑήμενοι ἐπὶ τῇ τραπέζῃ ἀϊξεῖ Ποοτατί ἴῃ ἐγαρεφίείοο, ἱπιο 

ππεπισιπαμε 4ιλείιιπι βαςϊοαίαπι. Αα 1155 πιρηΐδ5 18 Π1 

ιωλέγεσϑωι ἀϊοῖς ἘΠΡΉγΑτεπι, Δ]]Ππάφπη5. δά ΡΒΙΠ ΟΡ τας 

διαλέξεις » 4υιίδιις πι!ΠὉ πιιπτίο ἰαπὶ ιιϑεῆ! ἱπτθητι5 ἢτ, 

διωλίγεσϑαι νΕῖῸ οὐπὶ ἰς ἀἰοίς ,) πα} 185. ρᾶττεβ Πιίοίρε- 

χε το ΠΕΓΙΓΙΠῚ ΘΟΥΙΠῚ γ) 4188 84 αιδείξαπι ξαοἐπάτιπι ρεττῖ- 

πέδητ. Νίπι ἀϊίπόϊας ἤιπε πιβεβιιαγίαε τις ἔρεςῖεϑ 7 

ἢὐᾶε ἴῃ 44. τεσεηίξητιγ, α11851Π ἐπονοδειςικοῖςγ Ὦ. 6. 115) 

ἢἰᾶς ἐχεγοεπεὶ ργοδτγοίλε ἤητ, εἴα, το ρας Ἰῖσετ εχ Ροὶ- 

1υςε Π}Ὀ.ΥΊ. ς.31. Βίος ἐν ᾧ τις ὧν ὀνειδισϑείη -ττ κάπηλος 

(4ιάπτα πιᾶρίς Ἰρίτογ ὑποκώπηλος) -ττο τελώνης ὅζε. 

ὁ κάπηλος» ὑποκάπ. 1 ποτιπι τὰ Ἰππόξοτιπι ἔΆοῖϊε ε 
φὔεαυΐ Πρηΐβολτιπι, κώπηλοι ἔς. πιογσδτοτεβ, ἃ αυΐδιυις ὑπο- 

χεπηλοι Δοςσορίᾶ5 ΠΊεΓΟας5 4115 ταγῇις νοπάμππτ, ΠῚ 2570. 

{Ἔεγε Θαὶϊτῖς νυΐρο» ΒΙ, γρεγοῖεγς. Νο5 1105 Ρῃγαῆ Αρυ]εϊ 

ιεροοϊα!ογες γΆΑΡ» γος. ,) ὮῸ5. οοοίοπδς θέΐες Ῥ]υτπα νοςὲ 

Φρρε!!δυιΐπτι5. ϑυδοοοῖοπες νοςαδαῖ ὁ πώνν δἰ πηδίτιι5. 

ἀε ἔοεποτγειγαρεζ. Ρ.245. 
γ τελώνης μηδ !οαγογηρα του Πηπεις ρατίτεγ ἃς ἱπξα- 

τοῖς πιαχίπιε αιισοίξιι5 ,) 41 ρυδ]1οῖ5 νεξεϊ σα διις σοπάι- 

διεὶς, οπιπεδ ργοπισαβ Ῥεσιηΐα ἐπι πρεθαηξ. 

τι ᾧ ὀξολος άτης ] δανείςην τεἀάπιπτ Ηεΐγ ομΐπ5, Ηάτροογάς, ὅς 
ῬΟΪΙοχ, ηιι05 νἱάοας ᾿ΐσεῖ, Ἡΐπςο ὅς γεγθιπι; ἐδολοςατέϊν» 

δανείζειν. 

9. πάντα γιγνόμ. τὰ πωλέμ.τε καὶ πωλῶντα ἢ ἃςεῖθε ἀϊ- 

δῖυπι ἴῃ Ἐπραγάτοπι, Ζασπὶ πἴ 81} ποη Πιοτί φΑυΠᾺ εονε ἀϊ- 
εἰς δ ρα: αιεπιαμπε ργοίπάς πες ρυάθας, 4παπιοιηαις 

ἘΧδῦσοτα ΠΊΕΓΟΑΙΙΓΑΠῚ, Βετίαις Δ6:0 πάντα το πωλῶντα ὃ 
πές ἱρίιπι ρυάοας νεπάϊ, νἜπα!επι [οἰ] σεῖς σαϊαῖϑ γ εἰυΐαας, 

ἃ ἅπὸ [υστὰπὶ ἐχρεόζετ, πιαποϊρίππι, ϑάφοασας Βετί πάντα- 

τὰ τωλέμενα, Ῥίαπε Ηἰς σοεουτετε ῥγίοτος ἱπίεγργετεβ, 

ει 1ο ἀπειλήφϑη δὶ κὼ ὑπὸ ϑυρῶν ῆς Μϑ85. Οοάϊςες ο- 

ΠιΠ65.) ἰαχιᾶ οιπὶ εὐἀϊτίς, ΝΙΠ χιοά ὠπελήφϑη ἰερᾶπε ποη- 
Ἠ8}}1. Εὐζερίις. Παθος ὠπειλήφϑη ὑπὸ ϑυξωρῶν. Νείτίο 
400 ἔεπῇι, ᾿πημῖς ΗΠ επῖις, Τρ εΥρΥοΣ δος ἰοσο γργημ)2 αἶδ-- 
ἐἔγαγαῖ, φμὶ γιοδὴς σάγιος πείοϊο γος ἱμεονγμγίος βνίϑεης “ρ- 
)ο[!ος βπχεγαι. 86 ̓τάσιιο ρυζαίτε αἷς ἠπειλήϑη ᾿δσοπάιιπι, 
γέγιπι πο ἀιιδῖτο εΠὉ σοπιιίπαπι Ἰοδεοπεπι, υαπὶ Ραϊ- 
Ἰοίτατί ἐχβίθεπε ἐχεπιρίασία, Νεπιρε ὠπολαμῦανει» εοῤῥ- 
βέγε ποῖδι ὃς ἱποϊιιάογε , 410 ἃ πηι]τῖς ὈΧΕΠΊΡΙ15 ΒγΠΊβἴυ ιν 
Βιιάλεο. Ιρίξημε ἴτὰ ἱπξ, ( τό, νοςς νετις Αρο!οπίας, 
νδ1 ἀε Ποπιϊτίαπο ἴπ Οαρίτο!ο οδ ἘΠῸ ὅς ἱπτογο οο ἐπέμ- 
ληψο υπὸ Βιτελλίεξ. ϑεπίις ἰρίτιγ εἰξ ορρίάο αἀπιοοβάεη- 
τἴδιις σοπιιεηΐςης. Νεπιρε αἰμεῖτς,, 4 ᾶπὶ ἱρῇ ἴαπίτογες 
ἵλερε Βδέγεδαῖ ἵπ Ῥοτεπιίοσιιπι {ἰπιϊπϊδι5 Ἐπρ τγδῖος., Ἰᾷ 
γι αυδπάσημε ΠΡ ποίξεπι, ἀϊτοεπάδιις 1115, ἱπτογοῖμάς- 
τεῖαγ, νὲ σᾶπες βι]οῇ, Ῥιτοὸ διιζοπὶ ἐϊςὶ ροῦε ὑπὸ ϑυ- 
φῶν ὃς ὑπὸ ϑυρωρῶν ἐποληφϑῆναι) ]ιιΑΠιις τπᾶρὶς ταπιεη ρο- 
ζεται ς ργοθεπι. 

11 ἐπιτειχίζε, 1 πιιτῖς σοποὶος ἃς Ργοῦς πιιηῖτας μας 
4υΐϊάεπι Ορε5 εἰιΠῚ ἔδγιιαγε αἷτ. 

12 ἑτέρ. τὸν Αἰγιτυτονὶ βόσκ. χρήμασῃ ἑτέροις 1. ο. αὖ αἰρές 
γε] ἐπε ἀἰσατῖς,, γε] νἱ ἐχιογιῖς , μος ἤπρτα συδηις δ[1- 
4ιυοτίος ἔεπῇι ἕτερω χρήματα ἀϊχίτ, 51ς 11}. ΥἹΙ. ς. 22, ἴα- 
ἢϊυς πιΑρβῃάτπι Οριπὶ ΡΟΙΕΠῸτ ὅς ΠΡ ΘΓ 5 αἷς: χρῶμα 
δ᾽ ἀντοῖς 89) εἷς ἑτέρων», ἐμὰ γάργ ἐϑ᾽ ὡς ἐμοὶς,) κοινὰ γὰφ 
προς ἄγοιϑες ἐς μοι. 

ϑεέξ. 12. 0ῦΘὦῈ ὧν ἑρμηνέυω 1 Επὲερ. Παδοι ἢ ἐφωηνένω. 
2 ϑρῆνος  Πεπιρε παϑητικῶς» ΡΓῸ ΠΊΟΓΕ ΟΓΑζΟΓΙΠῚ, ἱπ 

εο σαίι ρατγαιγαροθαϊδηζεπι αἀιδγίαγί "ΠῚ ϑρῆνον σαι ἀἰεῖτ. 
3 νύκτωρ εἰ δ᾽ ὄναρ 7 ἢϑες σκέκτοντος [ππτ: Πεπιρο [τᾷ 

φἀιιετίαγίαπι δὰ ἀθ γε οι αἷς ραγιια σοῖῖα, νῦ ποίοίας 
μένε: ποῖα τεπεγᾶ , 3Π| Ρὲγ [Ὀπιπίμπι ἢος ἐμέλιπι εἴς 
γε, 

Χχ ἕκα- 
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Ν : 3 ΒΕ Ζᾳ, 

ἡ κωϑαρὼ, τί ὧν, ὦ βασιλεῦ, λέγοιμι; ὠλλ' 
ε “ ,ὔ ᾿ Ν τὰ 

ὑπὲρ ὧν γέ μοι ὠπολογητέω» τίς ὁ Ἀρκάς ὃ- 
᾽ ᾿ Ν ΓΝ" Ν ὕ ΄ 

τὸς. εἰ γα μή ἀνώνυμος τῷ πωώτερων ᾽ μήδ᾽ 
» ΑΚα -᾿ « . “ω Ν 

ὠνδρωποδώδης τὸ εἶδος, ᾿ὥρω σοι ἐρωτᾶν τί μεν 
", ἂμ ᾿ λυνδν 
ὄνομ τοῖς γεινωμένοις οἰυτὸν ; τίνος δὲ οἰκίας 
" ᾿ » δι 5 
ὅτος » τίς δ᾽ ἐθρέψατο εἰυτὸν ἐν Αρκαδία πόλις: 

-»" » “ 
τίγων δὲ ξωμῶν ἡ ὠπαχϑεὶς. ἐνταῦϑα ἐθύετο: 

“ ΕΝ , 
5 λέγει τωῦτω, καΐ τοι δεινὸς ὧν μὴ ὠληϑ εὐεῖν- 

3ϑ»ἃϑ,.ὦἅα δὸς γ΄ ᾽ ὃ “δὶ ̓ ͵ ΕΣ ς Ν Ι» ὐκδν ὑπὲρ ἀνδρωπόδα᾽ κρίνει “με΄. ᾧ γὰρ μὴτ 
Π »ν γ᾽ 7 “ΚΓ » 
ἰυτῷ ὄνομ, μή9᾽ ὧν ἔφυ; μὴ πόλις; μὴ κλῆρος 
τ πον “3 Ν “ Ω . ,ὕ ᾽ν 
ἕξιν, ἐχὶν» ὦ Θεοὶ, τῶτον ἐν εἰνδροπόδοις χρὴ 

Ἂ. ἢ ἃ ) "5 ε ν 

“τώτ]ειν 5 εἰνγώνυμον γοὶρ πάντω. τίς ἐν ὃ κάπη- 

λος τῷ ἀνδραπόδῳ; τίς ὁ πριοίμενος ἀυτὸ ἐξ Αρ- 5 ἐπὴν 6 
δ Ω , Ν ,ὕ Υ ᾽ "δι »“» 

κοθων: εἰ γῶρ τὸ γένος τἄτων ἐπιτήδειον τῇ 
᾽ » » ἣν "ὕ ᾽ 

σῴφατ]ξσῃ μαντικῇ» πολλῶν μὲν χρημάτων εἰ- 
Ὡς Ρ τη Ν -“ 4}. )ὕ 

κὸς ἐωγῆσιϑιωι τὸν ποΐδω,, πεπλεὐκένωι δὲ τιγώ 
ὕ - ᾽ -“ “ 

ἐς πελοπόννησον, ἵν᾿ ἐνθένδε ἡμῖν ὠναχϑῇ “ ὃ 
Ἶ ᾿ , Ν Ν ἈΝ ͵ 

Ἄρκοις- ἀὠνδράποδω μὲν γορ Ποντικοῦ» ἢ Λύδιω, 
ΕΥ̓ “Ἢ ἈΝ 3 »-»“ ͵ὔ )ὕ 3 ἢ ἐκ Φρυγῶν, πρίωιτ᾽ ὧν κὠνταῦϑι γέ τις, ὧν 

Ν ᾽ -“ ἐὲ5 λ - Ἧ 
νς καὶ εἰγέλωις ἐντυχεῖν ἐξιν, ὥμω φοιτώσωις Ὁ Ὰ μ 

ν “ ε πε" ς ͵ 
δεῦρο. ταυτὶ γοὶρ τὼ εϑγνη. καὶ ὁπόσα Βαρδε- 

Ἵ ΓΤ ᾿ ἡ 3 

ρῶν, πάντω τὸν χρόνον ἑτέρων οἰκροώμενοι, ἕπω 
- ᾿ εν» “ ᾽ 

τὸ δελέυειν αἰσχρὸν ἡγξνται. Φρυξὶ γϑν ἐπι- 
2 Ν ᾽ -“» Ϊἦ᾽ 

χώριον. καὶ ἀποδίδοσιϑιωι τὲς ὠυτῶν, καὶ ἀνγ-. 
)ὔ 53 ͵ὔ ν 

δρωποδισϑέντων ᾽ μὴ ἐπισρεφεσ αι. Ἑλλῆνες δὲ 
᾿ "4 Ω »-» ἄν ἃ 

ἐλευϑερίας ἐρωςαὴ ετι» καὶ δὲ δῶλον ἀνήρ Ἐλ- 
« ͵ὔ “ Δ 9 

λήν πέρω ὅρων ἀποδωσετωι. δ.9εν ἐδὲ ἀνδρωπο- 
-“ » 3 δ Ἵ) ͵ὕ 81..,ν ᾽ Ν 

δις αἷς “ὅτε φγορωπούων κωπήλοις “ ες αυτἕς 
͵ Ε ᾿ »Ὃ»“᾿ 

πωριτήτεω. ἔς δὲ Αρκειδίαν καὶ μῶλλον ; πρὸς 
» Ἁ ͵ 

γοὶρ τῷ παρ πάντας ἐλευϑεριοίζειν Ἑλληνώς» 
3 ͵] ὕἷ λ δε 

δέοντωι καὶ ὄχλε δέλων. ἔς: δὲ πολλὴ ἡ Αρκά-- 
ἘΦ ᾽ Ἁ Υ ᾽ 

δίω καὶ ὑλώδης ", ἐ τῶ μετέωρω μόνον, ἀλλὰ 

ΡΗΙΓΟΒΤΚΑΤΥΒ ΡῈ ΥΙΤᾺΑ 1μ|ΧολΓηΣ 
δῆτα, 4 ἄϊσοτε., Οπιρογαῖογ διηθεὶ (ἐᾷ 
Πιδητιπι αὐ 68. 4π|ᾶ6 τ] {της ἀεξεπάεπάας: 
{εὶς φιιαείο {16 ἜΑ τοαϑῦδὶ ραγεηταπι οπῖμ πιῖ- 
πἰπηε εἴς ΟὈίςαγογηπι, ἃς ἔογππα ποη ἘΠ ογαὶὶ., 
ἐΧαμίγοπαὶ εἶδι ορρογιαηῖταβ ἔτ. ἀποάηαιι 
Ρᾶγεηζιιπη εἰμι ἔξ ΠοπΊθη ἢ σαι ἰτοπη αγηϊ ας 
11ς ἢ δι χπδα ἰρίαπι Αγοδάϊας νγὸβ σἀυςαιο- 
τς δὲ απ δι5 αἰ ἀπιέδις. ρεπαῖίθιβ, μἰς ἔπε- 
τις ἱπηυποίδιιις ἢ ΗογαπῚ οπηπίαπι πι]ϊαπ ἵπς 
αἰείαπη [αςῖτ, ντας γαῖθας ἵπ ςειεγίς ππεηείθιν- 
ἄο. Μαπείριιπι Ἰρίταν, οὐ 4πεπὶ]ἰτετη ταὶ 
πιοιιεῖ, ἔπογιε. (ἡ επίπχηες ἱρῇ ποπίξη εἰ» 
ΠΕς ράγοηζοβ5 (ΠΪ ες αἰαἶτας εἴς ἰΐεπι, πες 
τεῖθτι5. εαπὶ [π| (Εγἴ5 ἀπποπ ςεπίεγε ορόττε- 
διεῦ Πᾶς οπγηΐα Ἐπὶ ΠῚ Δ]]ερατὶ πεαμειιηῖς 
Αἱ 4υὶς {118 πηδηρῸ τπηδποῖριῖ ἔς ὃ αυὶς 1ἴ- 
ἰχπὶ ᾿π Αγοδα!α οἰπτ ὃ 51 εούαπιὶ εηϊτι ρεπις 
ἀϊυϊπαιοπὶ ρεγεχία εἴ ὀρροσγίαπιπι, πρασπᾷ 
Ῥεζιπῖδα νἱ νεπάϊεμπη εἴα ραεγαπι, εἰἘ γετο- 
{πη1ε-: παιιΐ απτεπη ΠΗ Ππι1π Ρεϊοροπηοίαιία, 
εἴϊε ποπποηηπεπ, νεὲ ἰπ4δ ΠΟΙ 5 Ατοαβ δάμε- 
Πιογεῖησ, Ῥοπίίςοβ ἐπὶπὶ Γγάοίημπε ἔξγιοβ. 
δα ΡΗγγραβ Πεὶς σαοαὰς [αςῖ]6 παῖ5 σοπηρα- 
ΤΑΥ͂. ΠΟΥ ᾿πίο στ 5 σΥΟρΡΈθΙ15 ΟΕΟΓΓὰΘ 
Ἰῖσοε., ςατογηδπη πὰς νεμεγαητθη5. Πΐας 6- 
Πἰπὶ σεηζοβ, ὅς Π] ἃ οὔ ΒΑΓΡαγοσι 1, οὐππα 
Δοιαπ ΟὈποχίας 8}1|5, μὰς νί 18 [ΠΓ κα 
αϊταζοι ΠΟη Εἰς ἀγ ιτγαπίιγ. ῬΠγυσίθι ες 
50 [ἈπΉ]Παγε εἰς νὰ ἃς ᾿ρῇ νεπάδηςίαος., ὧς (ἃ 
ἔογτε 1πίδγαίζαζεπι γεάϊβαπίιγ,, ἄς 115 [Π|δὲ- 
της ] ποη σορίτεηῖ, (Ἃταεοὶ δυζεπὶ ἢ εγ- 
ταῦ!5 δά πς ἄτη ἔπηε Δηπαζοσεβ., πεαις γεὶ 
{ἔγαππὶ 4! 4επι Ογαεσογιπι Πα 14π|. Πηΐ- 
Ὀυ5 Οταθοῖαα δἀπςθπάήμπι νεπάεγε νε τ. Ομ: 
ΡΓΌΡτῖεσ ὧς ῥ᾽ ριαγιῖς , ὅς πιδηροηῖῦιι5. 1111 πηῖ- 
πἰπγε δάςυπάι. Μιοημα πηαρὶς5 δά Δτοδάος 
δοςοάεηάμηη, Πα εξ. ῥγδειεγαιιαπι οπὶπ 
«ιοά πιαχίπια ἱπίογ αὐαθςοϑ [ἰδεγγατιβ Πηΐ ἤπι- 
ἀϊοί!, πη! πτπάϊης (Ἐγιιόγιπιοριις μαθεπς. ΕΠ 
επΐπὶ Αγοαήϊα ΠηᾶρΔΠῚ ρατίε ΠῚ ΒΕΓ ΘαΓΙΠῚ [1-- 
ΘΠΟΓΠΙΠΊΘΙΙΕ ἴδγαχ., ΠΟη πιοηζαϑ (Ο]ππη, γεγαπι 

4. τίνων δὲ βωμῶν 1 βωμοὶ ετῖαπι [εἰ ρτιυατὶ. ῬοΙ]Ιαχ 110. 
1.0.3. βωμοὶ ἐφ᾽ ὧν ϑύομεν ἢ πῦρ ἀὠνακοΐομεν : ὃς ρτίμᾶτος 
σαπὶ ργοῖπάς ἐςίο», γπὸ νετρο ρεηέες, Οίδγιδε Ομ δτὶ- 
ἤιι5 100..1. Ρ. 10... 2746 ῥγὸ ρεηαεῖδης αἰοίγεμσ, Ἡΐπς ἀγάς ὃς 
θεο:, ρυθ]ῖσος ὅς ρτιμαῖοβ Ρθπᾶτεβ, ραίππι ἱππριης. ὅρε- 
δας μιις, πο ϑ.ἢ0]. ΟΑ]]Ἰπιᾶομὶ 44 Ἡγπιπ. ἱπ Ὁ εἰ. ν. 319. 
ΑἸΕΣΤΙΑ κυρίως ΒΏΜΟΣ ὁ μέσῳ τῷ δόμῳ ἑσὼς. Γ 
ῬΙΓΟρτῖε (7.2 ἴπ πιεάϊα ἄοπιο, Νέεπιρε ἰπ ρεπαδεῖθιι5 βεία, 
γε πιμτἰ5 οἤεπαϊε νἱν πιάσπιβ ΕΖ. δραπῆεπι, ἀε Ὑ εἴλ ὅς 
Ῥγγίδῃ. 5,14. ΜΡ ' 

ς ἐκῶν ὑπὶρ ὠνδρωπο κρίνει με [ἐπίτι5 εβ!. εἴτο; πιάποῖ- 
Ῥίιπι ἐγρὸ ἢτ, φιοα πε αἷς πιδόξαῖϊε. Νπι οιιπὶ πες πος 
πιοπ ες ραγεηΐεα, πες ἔλπ|}}18, πες {γίθιιθ, Πὲς οἰμ 25 
τηάισατί ροίπης, ργο δα 15 πιεπεεσιγ, ἢ πιδηςἰρίυπι Επ- 
1 ἀΐσαι : δὲ γεγο ἤς χιθαμς ἔδεϊ!ε γοιίποὶ πιεηἀβεῖμπι. 
Ροῆξ ἴπ ίηᾳ. οἴξεπάϊε, 

6 ἐναχϑῇ 1 ς ερἀ, Ραϊδέϊη. Ἑάϊτί ὠναχϑείη. 
γῇ ἀνδρωποδησϑέντων ] νιὰς πιοχ ποῖ. ὃ. 

8 ἀνδραστοδιφαὶς τὲ ἀνδραπόδων χκαπήλοις 1 ΒΟΙΙΠΊ ἀϊοτῖ- 

ταεῃ Ππουΐεητεγ ἀοςες ΡΟ ]οχ [10. 1Π|. οΔρ. 8. Ρ. 247. Ομ 
ἀνδραποδὶςὴς ὁ ἐλένϑερον καταδελωσάμενος γ ἢ τὸν ὠλλότριον 
οἰκέτην ὑπαγόμενος » ὃς ςοπίγΆ ταῖςπὶ Ἀδίοπεπι ρί ρὲ εἴϊε ἀἰ- 

Εἶτ, ΠΕΠΊΡΕ 111] Αἰτινα τΑ]15, ιιαπι ρέαρῥαγίας, Ἑἰάεπὶ ὠνδρα- 
ποδοκάώπηλος εἰξ 7) δῆλα σώματα πρὸς ἀργύριον ἀντικατωλ- 

λασσόμενες. ὙΑΪ15 Ἐυβαιμῖο 34 ΟαγΠ᾽ 1ΠΠ, ρᾶρ. 54. σώματ᾿ 
τέμπορος αἰοίτιΣ χρὴ μεταβολεὺς ἐὠνδραπόδων. Ἰάτη πειιττὶ πος 
τὰπι ΡΟ] οπΐι5. αἷς ἰπ Ογαθοῖαπὶ εἴα επάϊιπι : παπὶ ἀν- 
δραποδισὴν ἱπίεξγατιτ! ἐγᾶησ σορηϑεὶ εἶτ.» 4ιι6πὶ ΠΡ εσυπε 
1116 ἵπ {ἀγυϊταζεπι τεἀερι ες, ναὶ δἰ θηὶ ἔδει, Ὁ εὸ δθάιι- 
δῖ, ἀοπεῖπιιβ5) ντ δάξο εἰ τεβ ποτ Πισςςοῆπτγα ἤξ ρεγίπάς ἂς 
Δριι4 ΡΒ 45 » 41) γε ϑῆγεα δ᾽ εθ αι, ἐνδροσοδυσϑέντων μὴ ἐ- 
σπιςρέφοντωι»γ 605 ΠΟΠ οπγαύαγ, γε νεῖ 1 ογιατὶ νοὶ ἐλπηὶ- 

1ἴλε ἴιδο τοἰειτιιεγεητ, ὠνδραποδοκαπήλοις ζὰγ ἴῃ Οτγαεοίαπε 
ὩΘη εἰπάϊπιπι; πΠιθρῖ5 ετίδ πὶ ῬΑ πυπὶ εἰἢ, πεπιρα ημοὐ πε- 
πίη επι 1δ᾽, 4} νεπάεγες ἔδγιιοϑ, ππτ γερογιιγὶ, ; 

9. ὑλώδης 1 ρΑἸμἀοίαπι νετιῖς νἱγ πιᾶρπιιβ, ἰάεπισιε εξ 
νος) ιοά ἔνυδρον, ιοά εξ Ατοράϊας εριτπεῖοπ ἀρὰ 
ΟἈΠΠΙπιαοἤππι. Ὑ᾽ ἐγοί πη} ταπιεῃ πιᾶρὶς Ὁ Οπιπὶς βεπε- 
τὶς ὕλῃ Πῖς ἀϊοὶ ὑλώδη Ατολάϊαπι, ἢ. 6. ῥεγόαγωρε αέϊᾳ- 
γηαμε ρίαρ αν πη [Ἔγσεσε, , ἐὸ 4ιιοα ἐν μετεώροις ηοημα 
ἦε ῥαίκάοίᾳ εἴϊε ποι (οἰδης,, ὑλώδης ἀἴσατιγ, Ργαδίδ-: 

τε ἐξαμεπτία,, πᾶς ἀξ νατὶϊ βεπετγὶς ραβοτίθιις ὃς δουξό- 
μοις πιεπτίοποπι ἰηἰἰοῖμπτ, ΡΟ ετίοσοπι ἰητεγρτεζατοπεπι 
Βεπιλῃΐ, 

Εἰ 



»ν-.95',ὁὁὃὕὃν ὄὄς 8. κ΄ 

{ 

ΩΣ 

μιχο γῶν ΑΡΟΡΜΟΝΙΙ 
φεαπι ςἀπιροίετία ἰοοὰ οπιηϊα, Μιιεῖς ἰρίτον 
ὈΡΙ15 ἀρτΊςΟ]15 Πα δοπέ, ἡπμ]εῖς ζαργατ 5, Παδι}}- 
Εἷβ ἰταπι. οἰατπα 16 ρα του δι15.,. ὅς ὈΕΡ Ϊς ς 
ηαὶ δουϊδιις ργδείϊης ὅς δατιῖ5, 1Ἰσπαιουθιις 
ἴτοπε ρΙαγίπηῖ8 οριι μαδοι ἢ ]ὰ γορίοαίαμις ἰη Πὶϑ 
Δ ΡΙΙΟΓΙ5 ΟΧογοήταγ, ΟἸΟἐ Π᾿ἰ γΈΓῸ οτίαπη Αὐςὰς 
ἀεε ταῖοο πο οἴτηι, (εὰ, νὰ ςείετί, [πος αιοαμε 
“Ροποπείδγιος ἀϊιεπάογο, χα αιιαοίο ἕαπιο- 
(36 {11 ἀγεὶ ςοηξεττει, εχ Αγολάϊα ἢ πε, αιοά 
τηδέζειι ἢ Νόσαα ἐπιπι1ητεγ σέτειος Οἴάξοος 
ἰρίοητῖα οπλίποην Αὐςαάος, νὰ αἷϊο Ποπλὶπα 
ΔΠΊΡ 115 αι ἴῃ Ἔχιογιπῆ τηδητῖος οεηάαηί: 
ΨΕΓΙΠῚ ΠΊΟΓΓΔ Π1π| {ππ| Ππρ 1 ΠΠταΙ ὅς {Π1]1|- 
ΤΑΙ Ό 115, ἔπ [Π Α1115 πη εἴ5, τπι 1 ἐο αοά 
δἰαπάϊθιις νοπίγοπὶ ραίςαηί, Μδίογε ἴου- 
τΕδη ἀγτα σΔυἈγ ἐρὶ 4π|4πὴ ΠΊΕΙς. Πε ππογίριις 
ποπιόηιθη5, ἀππὶ Ατοδάπιπι πηογὸ5 ἀε]ΠθατῈ 
1 {ππτα!, ἃς οὐατοης ἴῃ Ἰρίαπι Ρεϊοροηηοίππὶ 
{{πὶ αἀἸἰρτείϊις, Με εηϊπ|; 4146 αὐ ἀόςξαι πΑχὶ- 
τὴς ἀεξεηῇο, χιᾶα ἀοίπμπιῖιε ὃ θη πηαέγδιὶ, 
ποη τηδέϊο, Ποη διείηρο [Δησυπεηπλ,πο φασι 
Παίταγς οο Πε ρετρεγίαπι. [τὰ ποπιρο ΡγιΠᾶ- 

᾿ρογα5 [Ἀποιμΐε, ἰτα., αὶ οαπὶ [δος πητ: Ογ- 
ΠΟ ΟρΠΝἶδ6 ᾿ζειη ἴῃ Αεργρίο,, δὲ [πἀοΥιΠῚ 
(ἀρίεπίοβ. ἃ αϊσιις οείαι ΡυιΠπαρόγας (ἃρὶ- 
Εἠτίδα 11 ἀογιματα ἔπογθ. ΟἿ ἀπζεπη ῃος 

οαἴτα ἴδοτὰ [ἀείαπε, ὅς Π115 ρεγρεγαπὶ ἀρογε Υἱ- 
᾿ ἀεηει πη ηἰπῖθ, ὅς ΠΟῚ Ιρί15, νὲ (Ἐποίζδηι, ἰη- 
των " - - 
ἀὐσεης, σοΥρογα ἱητόρτις πΠῈς πλοῦθ5 ορηο- 
Χῆδ Σ᾿ γε [ἀριθητῖα ἴτόπα (είηρεῦ ργοῆςογε νἱάε- 
ἀητυτ., νε πὶ ΟΌΠΟΧῚΙ τηΐηι15.). νέα 6 ν]]ὰ τα η6 
Ἰπάϊσεαηϊ. Νξαμα ἀϑίοπμπι οἰ, νὰ ἐρο 41- 
ἀεπὶ ςεμίξο,, νὶ 115, 41 θοπὶ Ππηξ, ρύθοθη- 
τὰν ἀπ  δ1ε15 (ΔογΙβοῖῖ5. ῥυγιοπὈι15,.. 1Δεπὶ 

1ο σοφίᾳ 1 Ῥα!ατίπιις μαδες ϑυσίᾳῳ. Ψιταπίαιις ξετίϊ ροὶ- 
εῆ, Ῥεΐυς ἴάπιδη [ηΔρὶ5 ῬΓΟεπῚ, ΨῈ ἱπι δ} Πρ ατιν μαντικὴ 
ἡ σφάτυσα » νι βϑυΐο ἀπὶς γοςαρατ, ἱ, 6, ἡπὸ νερὸ ἐχέϊ- 
Πρίείμπεγ νεὶ ἀἰμίλαλῖο ῥὲν ἐχέαν ἡπᾶπι Πἰς σοφίαν ἀρρε Πτεῖ, 

τι γωξρίφ, τ. δρυῶν 1 βωλανεφοίγοι ἱπ46 ἀϊξεϊ ΑΡρΟ]Π πὶ» 
νἱάς Ραυΐαη.ἱπ Αὐοδάϊ δ, 

12 τἐμῷ τρόπε 1 πεπιρὲ ρμϊοἴΟρ ἢ ἱπάϊρηυπηὶ ραϊὰτ γμὲ- 
τοτιςτὶ νι, ἤιρτα οαρ. ὅ. ἔπ, 

12 κατ᾽ Αἰγυᾶτον δὲ οἱ γυμνοὶ 1 ντά. πιρτά 116. 1. ς.7, ἢ. 2. 
14 καὶ δοκ. ὠδηκεν τοῖς ϑεόῖϊς} εοὸ πεπιρε ημοά τῷ ὁμὸγε- 

νῇ κιὼν φίλω ἱπιετιπιοτθηῖ, φιοὰ ὠδυκίως εἴτε ρυτάθας, Ηις 
Τπιδ!ϊςμι {14 γεξετ ἐς νιτὰ Ῥγιμαρ, ς. 30, ρα. 152. κρὴ πρὸς 
τὰ ὁμογενὴ ζῶα ἀνϑρώπες δυνέξησε γ παραγγέλλων δμϑϊὼ νὸμί- 
ξεν ὠντὲς ταῦτω καὶ φίλα» ὡς μηδὲ ΑΔΙΚΕῚΙΝ μηδὲν ἐυ- 
φῶν» μηδὲ φονίνειν » μηδὲ ἐσθίων. δὶς ὃς ρᾶρ. Ιό4ᾳ. ὡς ἀνὸ- 
μὸν χα παρὼ φύσιν [{ἰς εἴπη ἱερὸ ῥ[Ὸ περὶ Φ.) Ῥγιῃᾶρο- 
ΤΑΘΟΓΙΙΠῚ ΔΠΙΠΙΑ ΠῚ φόνον Διοτίατος ἀἷτ. Ημΐᾳ ρεγεηεὲ 
Ῥοτρῆγτι! ἀς δοιπεπεῖα Πδ 6 1. ἐοῖι5, 4ι1ο οὐ ησεῖε σούς 
χιάῖιγν ἀπίτηδ τα γατίοπα ΠοΠ φάγετε 7) Δάεσάήϊε τὸ δίκοιιον, 
Ἦ, 6. οἴοία ἐμβέείαο λὰ οπιπῖά ΔηϊπΊΑ} 14 (ς Ἔχιοπάεγε, 

ἰς ἀρτίοις τὰ σώμ. κὠν ἀνόσοις ] νἱάεηάμις ΡοτρΗγτίις ΠΡ. 
1. . 51. 4. νδὶ εχ ἱπβίτιιο οἴεπαάϊε, γιά (ἀπἰτατὶ σαγηϊμπὶ 
εἴας οἴῆεῖδι. 

16 σοφωτέροις ἀεὶ δοκεῖν 1 εο ἐρεέϊαπε ἀϊρυξαῖά Ὁ δ0- 
ἄδπι Ῥογραγτίο 110,1. ἀς ἀρ π, ᾧ. 29, [4. ἃς Π16.1Ν΄. ς.20. 
ὙΌΣ οἰεραπίεν ᾿πῖοῦ ςείεγα τὸ σῶμα πιαινόμενον λιμώτϊειν 
σὴν Ψυχὴν ποιεῖν ἀπὸ τῆς μακαρίας ζωῆς οἰξεπάϊε, 

17 μὴ τυρωννένεσϑωμ 1 ἀδ τγγαππίάς αβείειπι Αροϊο- 
διϊιπὶ Ἰοφιῖ Ριι6π1, Οπιηΐιπι ἔλπο ἱπιροσίαπα πιλχίπιο. Υε 

ΤΥΑΝΕΝΒῚ 8, “7 
τ πυὺ λνυν κὰκ 

Κωὶ τὰ ἐν ποσὶ πάντα, δεὶ δὴ εἰυτοῖς πολλῶν 

μὲν γεωργῶν » πολλῶν δὲ αἰπόλων, συφορξῶν 

τὲ καὶ ποιμένων, καὶ βεκόλων, τῶν μὲν ἐπὶ 
βεσί, τῶν δ᾽ ἐφ᾽ ἵπποις. δρυτόμων τὲ δεῖται 
πολλῶν ἡ χώρω » καὶ τῶτὸ ἐκ παίδων γυμνά. 
ζονται. εἰ δὲ καὶ μὴ ποιοίδὲ ἦν τὰ τῶν Ἀρκά- 
δῶν, ἀλλ᾽ εἶχον, ὥσπερ ἕτεροι, περοσαποδίδοσιϑιαὶ 
τὲς ἰυτῶν δόλως , τί τῇ ϑρυλλεμένῃ σοφίᾳ 
ξυνεξώλλετο τὸ ἐξ Ἀρκαδίας εἶναι τὸ σφατῆό- 
μενὸν ; ἐδὲ γαὶρ σοφώτατοι τῶν Ἑλλήνων Δρκέ. 
δὲρ, ἵν᾿ ἑτέρα τὶ ἀνθρώπε πλέον περὶ τὴ λυγι- 
ξικοὶ τῶν σπλώγχνων φαίνωσιν' ἀλλὰ ὠγροι- 

κότατοι εἰγϑρώπων εἰσὶ « καὶ συωδεις τά τὲ 
ἄλλω, καὶ τὸ γαςρί ζεϑιαὶ τῶν δρυῶν ἐδ ῥητορι- 

κωτερὲν ἴσως ὠπολελόγημοα! τὰμᾷ τρόπε", τὰ 

τῶν ᾿Αρκάδων εἰφδερμηνέυων ἤθη.» καὶ σραριὼν ἐς 

Πελόπόννησον τῷ λόγω. ἥ γεὶρ ἐμοὶ προσήκε- 

σὰ ἀπολογίω » τίς, ἐκ ἐϑυσα, ἐϑύω, καὶ ϑὲγ [ἄγω 
εἵμωτος, δ᾽ εἰ βώμιον ἀυτὸ εἴη, Ππυϑαγόρας τὲ 

γὰρ ὧδε ἐγίγνωσκεν, οἵ τε ἐπ᾽ ἀυτῷ παρωπ'λη- 
σίως, καὶ κωτ᾽ Αἰγυπτον δὲ οἱ γυμνοὶ", καὶ 

Ἰνδῶν οἱ σοφοί, πωρ᾽ ὧν καὶ τοῖς ἐμφὶ πυϑαγό. 

βὰν αἱ τῆς σοζδίας ὠρχαὶ ἐφοίτησαν. κατὰ 
τωὐτὼ ϑύοντες καὶ δοκῶσιν ὠδικεῖν τοὺς ὃ εοῖς "5, 

ἐλλὼ γηρώσκειν τὲ υτοῖς ζυγχωῤξσιν, ὖρ- 

τίοις τὰ σώματα» καὶ εἰνέσοις : καὶ σόφωτέ.. 

ῥὸις εἰεὶ δοκεῖν "5, μὴ τυραννέυεσϑαιἷ, μηδενὸς 

δεῖσθαι, καὶ ἐκ ἀπεικὸς οἵμωι ὠγαϑῶν δεῖ- 

σϑώι σφᾶς ὑπὲρ καϑαρῶν ϑυμώτων". δοκῶ 

γεγο δά {Πλπ| ἂ αῇδδειιηι ἐγγαππιἀδ {δ δριλῖοπι δοηξο- 
ταῦ ὠποχὴ 1112 νἱά4. ρ, Ῥογρῆγι. {.1. ς. 33, 81 δά φγγάνι- 
γος ἴάπηεπ ἘΧΓΓᾺ ΠῸΝ ἤος ἤΠὶ γεξεγέπαιιπι,, νδειιπὶ ἴοτιο» 
Ἐτῖς ξ0 (8η[ι, ηιοα ααΐ ὨΙΒ1] ἔρεσεῖ, πἰμ}] πιεῖυλε, πα] 14. 
αυε Δἄεο τε ἱπεϊίρεδὲ, ἰπ εἰϊπὶ ἐγγδηπὶ 4ποῆμα ΠΙΕ] γἱά6- 
ἌΔαΣ ἰτδεγε δγθ εγῖο, ὠποχὴν γεγο 45 ἐμψύχοις οἤϊεεια μος 
Ρε μμῆᾳ γε γμῖς ἐπείϊφεαξ, πιοχ ἀἰοῖτ, νἱ 4. ποτ (ἢ. 

τὸ μηδενὸς δεῖσθαι  πεπιρὲ ὠνίαν τῷ πολλῶν δῶσϑιωι εἴ. 
{ε ξαὐπίυπι εἴμπι ἀοπιοηῆται Ρογράγτε. Π|5.1, ς. 47. Ὀϊορε- 
Ὠἰς σαι ἤμο ἐγαμεης ἀἰδξμπι εἰς ἐκ τῶν μαφοφιύγων γ ἴῃ- 
ιϊξηεῖς., οἱ κλεπταὶ Κρ οἱ πολέμιοι) ἀλλ᾽ ἐκ σῶν χρεωφά- 
γῶν δὲ συκοφαντων χρὴ τύραννοι. 

19 8κ ὠπεικ. οἶμαι ὠγαθῶν δεῖσϑων σφᾶς ὑπὲρ καϑαρῶν 
ϑυμάτων 1 [ξη15, ρτίπιο ἱπτυΐει αἰ Βι οΠΠἸς., ρΙ φηΙ ΠΊπιις τὰ. 
ἀἴτατ, ἢ οδίδγιιος,, ὠγαϑῶν δά Πεον τοξοσεῖ, Νεπιρε ὠγὰς 
ϑὸν τὸ ϑεῖον ὃς δεῖσϑωι ὠγαϑῶν ἢ. 1. ργειάγὶ ΠεοΣ εν, χμῖ [πὲ 
ῥομϊ, δεῖσθαι ὑπὲρ καθαρῶν ϑυμάτων : εἰξοίατς ΡῈ Κ ΓΑ 
Ἔα ρωγ4» [ ιαϊϊα τῆιτς ρεγαρὶ ρεταῖ) νὲ ογάδαπέ ὨεΠΡΟ 
ΡῈᾺ (οποία [πᾶ ρεπεῖϊες, ὅς πος ΡῈ Κὶ (οτί βείιπι ἀρηῖ 
ἱπιηγάσι τὶ ὈγΑΠΊΙ5. Εὺππὶ ΠΕΠΊρΕ νι πὶ ργαθροπιίοηια 
ὑπὲρ εχ ἱρίο Ἡοηιετο δἀβγιεγο Ἰΐσει ἢ], Ω΄, ν, χό7. νε ἤδη. 
τῖςο ϑιορῆδηο ΟΡ (ἐγιιάταπι ἴάπη βιΐς, ΤΠ ΘῸδ ἰβίτιγ,, φαΐ δες 
μρ»νὴ Ππτ ὃς ρμγἢγ τεξεΠΠπτε ρετ ῥΆγΖ ὃς ἐπογηορά [Ἀςτιβεῖα 
οτατὶ αἷς Αρο!οπίις, ε μἰς δυΐεπι ἤδυς ἀαδῖα ἀπά ἐπὶ 
Ῥ εἰς εἴτε αἷεγ φιιᾶπι δὲ (ςπιεπεϊάπι : φαΐ ἐδις [εΠ]ίσει, φασὰ 
ῬυΥ ΠΊπλυπὶ εἴα [Ἀσγι βοίμπι ἰρίε ρυέεξ., 1π ΡΤ ΠΠηγὰ τειτα 
φΟἸ!οσαητες [αἱ ἀε ἐ0 ἰυάϊςϊϊ, υο ἃ ργο βιιτΠηπιο πεπιρα 
δαῦεαῖ, ἀεάοτιπέ ἀυρυμπιοπτ πη. ' 
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νὰ ἀδδν τα δυῶν ἘΠ ΤΡ γάρ μοὶ καὶ τὸς ϑεὸς, τὸν ὠυτὸν ἐμοὶ γῆν ὑπὲρ 
ὖν νν) πον Ν τ ν τἶυ » ᾽ 

ϑυσιῶν ἐχοντὰς τὰ λιδανοζβόρω τῆς γῆς ἐν 
»“᾿- ᾽ , 2 ΡΝ Ὁ... » 

καιρῷ τῆς οἰκε μένης ἐκφυτεύειν “". ἵν᾿ ἐπ΄ ὠυ- 
Ὁ Τὰ ἡ ᾿ ἢ τὰ Ὁ πα Σ᾽ 

τῶν ϑύοιμεν; μὴ σιδηροφορξντες ἐν ἱεροῖς, μή 
σι: ᾽ « ᾿ . ΡΨ Ἢ ΜΟ κα 

εὗρε ἐς βωμὲς ῥωΐνοντες. ἐγώ δ᾽, ὡς ἔοικεν "5 
3 »“»΄.- - - δὰ μ Ἷ 

ἐμαυτβ κοὶ τῶν Θεῶν ἐκλωϑθόμενος, ἔϑυον τρό-- 
ΟΥ 5 ἃ. 5 ἢ ,ὔ ἢ ᾽ ΄ ἱπον, ὃν μήτ᾽ ὠυτὸς εἴωϑεω , μήτε τις ὠνϑιρώπων 

Ἷ ὑ ᾽ “ϑύοι. : δ 
Υ δι να δ ἀκ. οἷν. ᾿ς  Υλΐ ὁ ἐ νὰ 
᾿Απαλλωτ)έτω μὲ τῆς ωἰτίως καὶ ὃ κουιρὸς, ὃν 

3, ῷ ε ᾿ ὲ ΝῚ εἶν 5 

εἰρηνζεν ὃ κατήγορος. τὴν γερ ἡμέρων ἐκείνην », ἐν 
- “ ᾽ Η ᾿ 3 , 
ἢ ταῦτα εἰργείσιϑαι μοΐ ζησιν, εἰ μὲν ἐγενόμην 

3 “ΟὟ , ᾿ " Ἵ 5 
Ἐν ὠγρῶ;, ἐϑυσα᾽ εἰ δὲ ἔϑυσα, καὶ ἔφαγον. εἷ-- 

,ὔ 9. “ μὰν “ », Ἀν 9 
τώ με. ὦ βασιλεῦ, ϑωμινὰ ἐρωτῶ, εἰ μή ἐπὲτ 

ἈΚ ἈΚΠΑ ἍΝ η 
χωρίωζον τῇ Ῥωμῇ τότε; καὶ σὺ, βέλτιςε βωσι- 

᾽ ΄ ἕ 5» 3 Ἀ Ε -“ 
λέων. ἐπεχωρίοζες » ὠλλ᾽ ἐκ ἂν εἴποις 9ῦ- 

“ Ἀ ε » 2. 3 φΦ΄, 5 
σώε τοιωῦτω: καὶ ὃ συκοζξάντης, ὠλλ᾽ ἐχ 
ὰ ἡ δά ρ, ἜπΥ δ δ ͵ : , 
ὁμολογήσει ' τῶ τῶν οἰνδροζδονων πράττειν. 

κε αι ῬΩῚ ᾿ ᾽ 

εἰ κατοὶ τὴν Ῥώμην διμτῶτο" καὶ μυριάδες ὠν- 
ΠΩ Ὁ νι} Ἂν δον ἐκ ύξυν 

ϑρώπων . ἃς βέλτιον ξενηλατεῖν, ἢ ὑπάγειν 
ἰ δ ἐφλ σι ν 3: Ῥελϑί χτν ͵ Υ ᾿ 

γρωῷαῖς, ἐν αἷς τεκμήριον εἰδικημότων ἔςωι τὸ 
Ὰ “ 5 ᾿ ΑΥχΘ, Ν Ἵ . 
ἐνταῦϑω εἴνωι: καί τοι τὸ ἐς τὴν Ῥώμην ἥκειν 

“ ] “ - Ἵ 

καὶ πωρωϊτειτοῦς τώχωῳ Τῆς Τὸ νεώτερον πραΐτ]ειν 

γ 

δοκεῖν αἰτίας. τὸ γεὶρ ἐν πόλοι ζῆν, ἐν ἦ πάν- 

τες μὲν ὀῳϑωλμοὶ", πᾶσα δὲ ὠἀκρόάσις. ὄντων 

τε καὶ ἐκ ὄντων, αὶ ζυγχωρεῖ νεωτέρων ὥπτε- 

σϑαι τοῖς γε μὴ λίων ϑανατῶσι" τὲς δ᾽ ἐυλα- 

δεφέρες τὲ καὶ σώφρονας » βρώδέως ἄγει ᾽ καὶ 
δλ ὩΔο 30 

εῷ ἃ ἐξζετσι- 
[ 

» ἢ 2 , Ν Ν , ψμν 
Τί ἐν» ὦ συκοζαντω» κατα τὴν γύκτω ἐκεί-- 
» ΄ ᾽ ε Ἀ ΠῚ - Ω Ἁ 

γήν ἔπρωτίον 5 εἰ μὲν ὡς σεώυτον ἐρωτᾷς, ἐπειδὴ 
᾽ ἕν »» ε ͵ὕ δὴ 

καὶ σὺ ἐρωτῶν ἥκεις.» ὐγῶνως ἡτοίμυουζον » καὶ 
3 μ, Ἁ Ν ᾽ - 

κωτηγορίας ἐπ᾽ ἄνδρως χρητξς » καὶ ὠπολεῖ- 
Ἰ Ν ᾿ ἐδ » Ν - Ἀ 

σϑα;" τὲς ἐκ ἀδικδντῶς» κωὶ πεῖίσωι τὸν βα- 
΄ν “-ῤ᾿᾽ Ν Ν Ε] 

σιλέω μὴ ὠληϑῆ λέγων, ἵν᾽ ἐγὼ μεν ἐυδοκιμοΐ. 
Ἀν τ " Ὁ» ὔ 

«ἥν» μιωΐνοιτο δὲ ὥτος΄. εἰ δ᾽ ὡς Φιλοσοζξ πυν- 
͵ ͵ὔ ἃ ᾿ 

ϑάνῃ.» τὸν Δημοκρίτῃ ἐπήνεν γελωτα , ὃν ἐς 
ΡΑΜΑ ͵ γ ᾽ ΕἾΝ Ὅν 

πάντα τοὶ τῶν ἀνθρώπων γελᾶ. εἰδ᾽ ὡς ἐμῷ, 

ἣν 

ἼΝ “ ἃ ὯΝ ΜΝ 

ΡΗΙΠΟΒΤΚΑΥν9 ΡῈ ΨΙΤΑ {|Χ.ςἰ λίνα, 
πεπηρε, υοά ἐρὸ γ᾽ 46 λεπῇεῖίς (ἐπι ἴδ 
Τοϑ, εχὶ Πίπιο τΠιιτ βογδτη τεγγαττὶ ἴῃ ράσο, 
ΓΑμΠάΙ ρα ΠΊπηα σοί ει Πξ, νὰ ἱπάς [Δςτῃ- 
οἷα τερειογοιηαϑ, [δοοίριταπι Ἰητον ἴβογα Ποῖ" 
“πὶ σοαηίεβ. πες Δηριπεπδάρεγρθηζος 
Δἰτατιθιις. ἘρῸ δἰζεπι, [τα ((ἰ]Πσεῖ νἱάοταγ, 
ΠῚ ΓεογαπΊ αι ΟὈ]Ιτιι5., ἔλεγα Ρεγαρὶ πιογθ, 
απεπ πὲς ἰρίς ἔπ. ]ΠΙαγαπὶ Ππαεαπι, ποαιδ 
του Α Πὰπ| αιο πη παπῃ Ἰη (ἀστῆς! (ςααὶ νο- 
{1π|, ΟΕ 
ΧΙ. Ψεγάπι ουἶρα πὲ νοΐ ἐεπριι5 Ὁ (0 }- 

τᾶϊ) αιιοά ἱπάϊςαιής ἀὐἀιόγίαγίης, Εο πᾶπι- 
απ ἀϊς. 41 ἃ π|6 [φέξιιπι [4 εἴ αἷι, ἢ ἴῃ τα- 
το δϊ, τὴς ἔβογα 11 ἔεοῖῆς ςοηςεάδηι, ἱπιοὸ ὅς 
{16 ἔδς!,, π16 σοπλε{{ Ἰαγρίατ. [τᾶπὸ νέγὸ 
Π16 Ἱπτοτγοσαγο 1ἀοη ἄς πὶ ρεγρὶβ., Ὁ ̓ τηρογὰ- 
ΤΟΥ 7) Δἢ λοι Π86 60 τεπΊρογα νἱτᾶπι ποὴ ἐρο- 
ΤἼΠῚ ὁ ἘρΡΠΠῚ τὰ πο αι8.. Ὀρείπης Ἱπιτρεγαῖοῦ. 
πες ται θη ταΐϊα τα ίαογα [ΕΟ (τε θεῖς :ϊ πὸ 
δὲ 1ρία ἰγοορἤδηζα ερὶς, πὲς ταπΊθη ργορίογθα 
Ποπηϊοϊ απ (8 ςοπηπηπῆς ςοηςεάςε, Ιἰςοῖ 
Ἀοπιας {ποτῖς νεγίαειιβ : ἱπιοὸ Ποπηηιπι πημ]- 
τιτάο πιᾶχήπια [ Ἀοπιδείπης Ἔρεγε, 1 ααυϊθας 
(ΕΠῚ ΓΉΪΕΠῚ15 ἀρα5 {1 ΟΧΙΠΟ Πγ]ἴο5 ογηης5, Δ 1 
{1 οὈποχίοϑ δοςαίβειοηϊ δι [αςῖας, ἰῃ ααίθιὶς 
(ΓΙ ΠΊΙΠ15 ἀΓρΌΠηΘπτΠῚ ἢ Ποῖς ιοά ἀεραης. 
Οαϊπίμπο μος ἰρίαπη. χιοά Κοιπαπι αἰῖδνε- 
ηἶαῖ. Εἰπὶ ἀίοἰμαΓ ἐόγεαη5 οὐ! πηῖπς τογατ 
ΠΟΙΙΑΓΙΠῚ. α1185 ν᾽ ἀδαίιι πιο τί. Ψιτα οηὶπη 
ἴπντθε δέϊα, ἴπ {πὰ ογηπεβ ἔπη ὁςα]},, ἢ1}}}- 
416 ποη Δα Ἰταγ, {Ππ|6 γεγο ἴτὰ πὲ σοιπι, ππὸ 
ΤΉΪΠΙ15.), ΠΟΙ ῬΑΓΓΗΣ Γ65. ΠΟΙΙας ΓΠΟΪΓΙ αι οπη- 
4π|4π|.. ΠΠΠ να] άς ππογιῖς Παρρεΐεηβ: τποάες- 
ταῖοϑβ δια πη ψίγοβ αίαιδ ρα δηζοβ, ἰεηΐο ργείς ᾿ 
[ὰ ἱποβάεγε θείαι 84 τὲς ἱπποχίας ἀοςεῖ. 

ΧΙΝ. Οὐἱά ἰρίταγ, οἰγοορίιαηια, οᾷ ἢ0- 
ἧξξ ἐρὶ ὃ πυρά {Π πις πα τεἰρίτη ἱπίθγγορβϑβ, 
αιαπαοαιίάοπη δὲ τἀ Ἰητογγορα πα ἀδπ6- 

ΟΠΙΠῚ,, ἀϊςαπη π1δ φοπίγοιογας σοπίτα ΥἱγῸς 
Ὀοποϑ ραγαίίε,, οχίππ1 ἱππΟχΧ 5 Πγαχ δ, [π|- 
Ῥεγαζογι πιθηάαςϊα ΟδίγαΠ|ς. νε οἰαγίταίεπ. 

ΤΠ], ΤΡΙ νοι ἰαϑθηι σοτηραγαγεπη. διη τάη- 
απατη ρ ]ο(Ορ πα ἱπτεγγοσαβ 5 Π πιοςγ τ- 
(πὶ (οἰ ὈγΔΕ], 4110 1Π ΓῈ5 οπηπεϑ ΠΠΠΊΔΠΔ5 ντο- 
Ὀδίιγ. Οοά {1 ταπαπατη πο ρ πὶ γεγο πα 

20 τὼ λιξανοῷ. τῆς γῆς ἐν καϑαρῶ τῆς οἰκαμ. ἐκῴυτ. } ἐῤμ- 

γᾺ ΡΥΆΘΙΟΡ “γαῤίανα πῆς) 4 πὲ Αγαδίαε χηλάενε θρίμεγ ας 
{πε---- τορῖο φυγτα ἐραγέεγα δαύνα ἀρρείϊεα ------ [ῥεέϊα! ογέως 
Ἴριι κοβιεὶ, ὅζο, ῬίΙη,. Ἡ, Ν. 110. ΧΙ, [.30. Ψηαε ρυτο πιδηῖ- 
ἐεῆαπι εἴα». συγ ραγίἠέσνα οὐδῖς ἈδὈ1τ4 1115 ρᾶττε [605 εδης 
Ρἰαπιαῖε ἀΐσαι, Νέεπιρε οπιηΐδιιβ νεσουῖθιις οδογίζεγαε ἃς 

. αἰμεελεῖς ὃς δεχίαε ποιαῖπα οἴπες Ασαθί8», 410 Πι}}18 4114. ὈγθῚ5 
ἈΔΡΙτΑθ1115 τορῖο σοἰεδγατιγ. (είεγιπὶ τῆς ρατι ΠΊπημπῚ [ἃ- 
ετιβοίαπι ροίξ Ργιπαρογατι ΑΡΟΙ]οπιιπι ςοπ{μΠ{ε, ργοάτνης 
ἡπο 486 τγδάϊτα ἴω ρτα 110.1. ο..31. ᾿ 

21 ὡς ἔοικεν 1 κατ᾽ ἐιρωνείαν ἀἰόξιιπι: μος ΓΟ] ἰσες ΠΡΙρεσ- 

ἤμδάετε αιῖς ροίΠιὸ 
ϑεΐξ, 13. 1 ὄεἰ μὲν ἐγενόμι ἐν ὠγρ. ἔϑυσ,] νιάς «αἄεηι ἔν (8ρ. 

4. δι ρὲ ποίαῖα. 

2. ὦ ἢ π-μὲν ὀφθαλμοὶ ] δἡ πιοτοπὶ ῬετίΆπιπι ραῖο ζείρι- 
εἰ» ἀρῃα 4109 ὀφϑαλμιοὶ χρὴ ὦτα Ἀφρὶ5., πηϊηιῆτι, ρὲτ αιός 
ἀε οπιπίδιις τεδιι5 γείοϊγες, νι ἃ. {. 11Ὁ.1. ς, 21. τ. 2, ϑὶς ἰρὶ- 
τὰς Ἀσπιᾶς οπιπὲβ ὀφϑαλμεὶς 411, οἰπὶ αυΐίααε Αἰτογαπὶ οὉ- 
ἴεγαεῖ, 

3 βραδέως ὠὔγει 1 [οἰ]ς ες πδες ᾿ρίᾳ ουγίοῆεας,, ηι8 οπιπος 
ἴε πυατιο οὐδ ἰεγιαπε, σαιτοϑ ἕδος, ἀἴαις δάθο βραδίως ὥ- 
γα.» ἢ. 6. εἴποῖς νὰ ἐδγδε ἴσια εομάεέγατε ηςεἄληι, (μπὰς 
τΕΠῚ ἀρδηΐ ΟΙΏΠΕ5. 

ϑεΐϊ, 14. 1 ὠπολεῖσϑας  γοτιΠπιὰ οοὰ, Ὑτδιη. ἃς Ῥ15.- 
᾿αἰπὶ ἰεδξῖο,, ΜογοΙο εἰΐαπι 1 [5 τερεσῖα, Μαΐς εἀϊὶ ὡ- 
“πολογ εἶσθε. 

Σ μιαίνοιτο δὲ ἕτος Ἱπιροσάῖοσς Πεπρε, δὰ εσδεήθπ ἴΠ- 

ἀπταπι ἱπιριιΐ[ις. ἐν 

1ῃ- 



᾿ 

ἄι ᾿ " 

μιχιορῖ. ΑΡΟΙΟΝΙΙ 
ἰπιοΤΌρο5 ;} ῬΠΙ σις Μεϊϊεπ[5.,. ἀμ πιο- 
ΟΠ ἀῆπο5 ΔΠΔΙΠΟΓ [ΠΟ Ορ τις ἔι6- 
ταῦ ) ταῆς Δορτοταθαζ . εἰπίητιις ἐρὸ αἱ- 

Ἤυῖο. , τπι φτγϑυῖτοῦ ἀοομπηίςητῖ5). νἱ 
πιοτίιιας Θεία πηι ΟΧ 00 πιοῖθο ἔμοτίε.. Αιανὶ 
λθΐτας Ἔρὸ ορίδγεπι τη ὶ εἴς ̓γηρας, αῖθες 
ἴῃ ηϊπιδίπι Εἶτ5 νεῖ ροῆδπι, ἅς, [1 ψιιὰς ΟΥ- 
ῬΠεὶ ἔπης σαγπιῖπα,, ααίδιις ποτα τοάμοαη- 
τ) Ε “ιιοα 8 ΘΡῸ Ρεγ Ιουοπι {ζίγο νο]]πι. 
Μιάςογ οπΐπι γαῖ νο] δά ̓ ηξογοβ σιρεγε αἰμς 
φύαῖία ργοῇςις!, {1 αι!ἀθη ΟὈτίμεγε τα]14 Πἰςς- 

Οχτρες δά6ο π|6 {δὲ ἀδυϊηχίε οπηηῖθιι5.. απο 
ψὲ ἀδςοῦ ῥῃ ΠΟ Ορμπι δὲ ρίαμθ ἐχ νοῖο πε 
“δείῃι, Ηδος εἰδὶ, ο Ἱπιρογαίογ,, ἃ ΤοΪο πὸ 
4τποαας, ςοπίῃατὶ γῖτο 7 Δςοῖρεγς ἰΐσοῦ : μ4ΠῈ 
δὲ ̓ρίε ργαεῖο εγαΐ Μεϊϊοηῇ 1, ἐδ ἀςπι:ρί!, απᾶς 
ἐρο;, ποέϊο οἥῆςϊᾳ Ργαοίϊλῃς. Οοά {ἰ Τεῖο- 
{ἴη1 (υ[ρεέϊα (δὶ {τ Π465. φμοπίαπι δε τρία ἴη- 
τοῦ ΡΠΠΟΙΟρ μδηξα5 πιιπιςγάζις, πηθάϊςο5 ἐεἰες 
ἴπποσον δ8ηῖ διζθπι 111 δείδιςιις ΟγΖίςθηιι, 
δὲ διγαίοοϊος διἀοημιθ: Οχ Β5, ἀη νοτα ἀϊσαπ, 
Ῥεγααῖγο. ΤΟ ζΙρι! φισαιιε ᾿ξοἴδοπι Πραθαηι 
Ῥἰμίσυαιη ἐγιρίπία, εογηπάσθπι οπηηίμπη τε [65. 
ῬΆΠΙΟΙ δηίπι [ἰ μας εἰιοςᾶγε ΡΓΟρίη 4105 οιπὶ 
ΤΉΑΧΙΠγ ΠΊΑ ἴπ|. [ἃ ἔοτγτε [τὰ ἱπιεγρυοίαγογα, 
αιαί! ἀϊῇογεπάο ἱπάϊοίαπι. εἰπάογε νοϊίπιυ: 
-“αοηΐαπι λουπα τγεἰ ζξα οπηηθ5 ἱπ Μο]οπίοπη 
τοτγαπι [τατὶπι ἀθιθγα, τὰ ἀδξιηηέζο ρογίοι- 
ταῦί. Ρτγοςράϊες τοῖος, ΠΑΠΊΠΙΙΘ ὧς δοςογί τὶ 
“αἷμα τοὶ οταία δίς, ΤΈΒΤΕΒ ΡΆΟΡνυ- 
ΟΕΝΘΙ. Οὐμαπῃ νεγταεὶ ἰρίταγ σοπαθηῖθη- 
τοῦ 86 ]1π|5 (ζείρτιβ τ), Ἰασα!οητογ νἱγοσιιτα 
ἰβογιπι τρις ἐἢ οί ἴῃ {πδτ- 
Βιΐς επίπι [1] ἐ οδ Ποη ὄχι ΠῚ- 
τος, (84 ἀοπιὶ:, ς ὅριι ἀ Νογααπι,, νει, 
᾿δριιὰ ΡΕΠΙσαπι; ἢ πρηας, πιλέόϊαηάο Θεαιρα- 
τω δ ὙΠ ἐκ αχτα νἱζα Ρι ζαπάο: πος ρι- 

᾿δίϊξας τοῖ, 1 «4 ῬΑο(Ορ ας «μα 5; πος πο- 
μᾷ διοτίιπι ἢ το πιοϊεις 1 (ὰ Υἱτί πηοῖ {{πΠ|}}1- 
ΘΙμ. ἰπιδητηδνς ᾿ 
Χν.. Οὐμά ἰρίεις Πεὶς. ῬαδῸ Ατκαάιῦ αιὰ 
ἔλθυ ς ἀς Πποἢι9} υϊά ἀς Φ0 ροττὸ αἰσοπηιις 
«ιοα βἀεπιταῖῖα ἱπιιεηίδητ ἢ Ροης οπἰπιἢοτὶ νὲ 
δια Ῥτο νογίβ φιαπάοᾳιεϊ ἴῃ ἱπάϊοίαπι ἀάάπ- 
᾿ςαηζαγ: ἀδ[πγάϊτατί γεγο Πυΐτι5 (λογΙΠςῖ!, αυίά 
αιρείο, ΟΠἰπρείαίον, ἕαοῖ5 ἢ Ἐπδγιμς Ἐπ] πὶ 
ΓΙ “υοαμΕ τε πιρουίδιι5 ἐχε(ρίσος ὅπ ἀγίς 
ια ῬοΓΙΠΙΠΙπιΐ., ἃς αιιογαπ ἢ πιοιποταθί- 

3 Μηλιεὺς} γεὶ Μαλιεὺς : ποῖ 118 ρὲπβ ἴπ ΤἬΘΠΑΙα, 
αὐδεῆπαϊ αυοαις πθπίεη ἀεάϊς, ἐδ αιιὰ ππυΐτα νἱγὶ ἀοϑῖ 
“4 ϑογιάρεπι, Ρ. ΜΠ ν 

4 ἴνγγας ἧς ςοἄ, τρία. εαδεπίαιις Ἰεῶϊο Μοτεῖϊο εἰ- 
ἴλπὶ ΟΡ ίοτιαῖα , 4118ΠῚ ΠΊΙΓΟΥ ργοῖπαε ἱπ τεχει ΡΟΙῈ ΑἸάιϊιπι 
τετιι}{Ὸ ὑγιείας. Τὴ πιασουιπΊ ἡγρσίδηδ, ἢ, 6. νῖ 5γΠεῇι5 
δας οὐ ΙρΝ γ συωπαϑείχες». ηὐυὯ5 Μάριις σοοποΐςζεῃβ 
'λκε ἄλλο δ᾽ ἀλλεγ νεὶ (νι 111 ἐγγιρας ἐχβ ϊοθμε,) βοελόπις 
ΠΝ νἱάα ποίατα δά [10.1. ςᾶρ. 25. Ὑιγαπιαιε ἀρτιπι δὰ 
πιεητοπὶ ΑΡΟ]] οί: ἢ.]. εχρ! ςαη ἀΔπ|; γεὶ τετίπετς γεὶ τε - 
ποοᾶγε ΡΒΙΠΙοΙ Δηϊπηάτα συ ρί εητῖ5. 

ς ὑπὲρ τ. ἐποϑ. μελωϑίαι ] αιια!!ς 114, 44 ΡΙμτοπεπι δὰ 
Επεγἀϊςεη ΠΡῚ τεφάοπάαπι ροτπιουΐς ΟΥρἤει. 

ἘΧ ΑΝ Ν,. 9 Χῖς: 340 

φιλίσκος ὁ Μηλιεὺς ᾽ ἐτῶν ζυμφιλοσοζφήσας ἐ- 

μοὶ τετ]ώρων . ἐνόσει τότε . καὶ πωρ᾽ ἀυτῷ ἐἰ- 

πεκώϑευδον; ὅτω διωκειμένῳ χωλεπῶς , εἰς καὶ 

εἰποϑιανεῖν ὑπὸ τῆς νόσς. καί τοῖ πολλὼς ἂν 

ἠυζώμην ἴυγγάς τ ὑπὲρ τῆς ἐκείγε ψυχῆς γενέ- 

σϑαι μοι, καὶ νὴ Δί,, εἴ τινες Ορῷῴεέως εἰσὶν ὑ- 

πὲρ τῶν ὠποϑιανόνφων μελωδίαι", μηδ᾽ ἐκείνας 

οὐἰγνοῆσωι. καὶ γάρ ἄν μοι δοκῶ καὶ ὑπὸ τὴν 

γῆν πορευθῆναι “ δὲ ὠντὸν» εἰ ἐφικτάήν ταῦτα: 

ἅτω με ἐγήρτητο πᾶσιν οἷς φιλοσόφως τε. καὶ 

κώτοὶ τὸν ἐμὸν νὃν ἔπρωτίε. ταῦτ᾽ ἐσ: μέν σοὶ» 

βασιλεῦ, καὶ τελεσίνε 7 ἀκϑσαι τῇ ὑπάτε. παρ- 
“-“ Ν δ, ᾿Ὑρῦ - -“ ᾽ γϑ 
ἥν γωρ κοίκεινος τῶ Μηλιξι γ ϑερωπεύων αὐυτον 

͵ ΥΨ, ᾽ ͵ ᾽ δὲ » ᾽ -" 
γυκτῶρ . ὁπόσω εγώ. εἰ ὃς Τελεσίγῳ ὀπίσεις, 
» Ἁ -“ , ᾿ » ᾽ ᾿ 

ἐπειδὴ σῶν φιλοσοζεντων ἐςὶ, καλῶτὲς ἰωτρὲς 
, Ε Ὅν τ ͵ Ω 

μάρτυρας. ἀσὶ ὃ ὅτοι Ξέλευκός τε ὁ ἐκ κυζίκε» 
ν »ν ε δ ͵ὕ ͵ὔ ΕΓ ἢ Ἷ.᾽ 

ἡζουὶ Στρωτοκλῆς ο Σιθώνγιος γ. τότες ἐρώτῳ εἰ ὦλη- 
» ͵7 Ν νι Ὁ. ρα ΔΙ Φὴ 

«9 λέγω. καὶ μωϑητωὶ ὁ᾽ ὠυτοῖς ὑπὲρ τςτρλ- 
͵ “ -“" " “, 

κοντα, ἐίποντο, τῶν ὠυτῶν δή πε μιείρτυρες. τὸ 
-ΞΣ“΄ὔ »“»Ἢ Ἂ "» 

γεὶρ προκωλεῖσιϑαι δεῦρο τὲς τῷ φιλίσκῳ προσ- 
͵ Ἁ Ε ς , -“ ΄ Η 

ἠκοντος » εἰνωξολώς ἴσως ἡγήσῃ τῆς δίκης, ἔπει- 
ἄτα ,Ψ “ ͵ δι᾽ » Ν 7, γ 

δὴ φυτώοα τὴς Ῥώμης ἀἰΤῆρον ἐς τῶ Μηλιξῶων η- 
ΚΑ πο »."» 3 ͵ .9ην κατὰ ὁσίων τῷ νεκρϑ. ἴτε, ὦ μάρτυρες, καὶ 

γοὶρ δὴ καὶ πωρήζγελται ὑμῖν ὑπὲρ τέτε' ΜΑΡ- 

ΤΥΎΡΕΣ ἧ. πῶρ ὅσον μὲν τοίνυν " τῆς ἐληϑ εἴ. 

ὡς ἡ γραφὴ ξυνετέϑη. δηλοῖ σαφῶς ἡ μερτυ- 

ρίω τῶν ἀνδρῶν. καὶ γαὶρ ἐν προωςείοις, ἀλλ᾽ ἐν 

ἄςο ἐκ ἔξω τείχες. ὠλλ᾽ ἐπ᾽ οἰωίως- εἐδὲ πα- 

ρὼ Νερεΐω» πωρὼ φιλίσκω δέ" δὲ ὠποσζλάτηων, 
3 “ἢ δὰ Δ ͵ »Ὰν ε 

οὐλλ᾽ ὑπὲρ ψυχῆς ἐυχόϊμενος" ἐδ ὑπὲρ βασιλείας, 
ἀν λλασάν ᾿. 2 » » “ 

"οἰλλ᾽ ὑπὲρ φιλοσοφίας" ἐδ᾽ ἐντὶ σῷ χοιρυτονῶν 
δὶ » 5.1 Ὁ ᾿. 3 γε 

ψεώτερον, ὠλλ᾽ ἄγδρω σώζων ἐμιαυτῷ ὅμοιον. 

Ἷ ὅ. 1 » ἥν ς ; 
τί ἐν ὃ Ἀρκᾶς ἐντωῦϑω:; τίδ᾽ οἱ τῶν σῷα- 

7 « ΄ δὲ ᾿ Ν “" ΄ “ 
γίων μῦϑοι; τί δε τὸ τῷ τοιαῦτωπείθειν; ἐσας 

ἊΣ ΝΡ ἃ, ἢ Ἀ ἷ 
γάρ ὁτε᾿ καὶ ὃ μή γέγονεν ἄν, ὡς γεγονὸς κρι- 

ΟΣ δα αρδ δ. “ ΩΣ " 95: τὸ δ᾽ ὠπίϑανον τῆς ϑυσίας, ὦ βασιλεῦ. 
-“ ͵ὔ ΠΗ, Δ ᾿ Ν ᾧ ποῖ τάξεις: ἐγένοντο μὲν γοὶρ καὶ πρότερον σᾧα-. 

Ἰ ͵ 5 Ὁ τὰ Ὁ - 
᾿γίων μάντεις . ἐγωϑ οὶ τὴν τέχνην.» καὶ οἷοι ὀγο- 

ὁ ὑπὸ τὴν γὴν πορευϑῆνα } Οτρβεὶ ἐΧΕΠΊΡΙΟ, 

 Τελεσίνε ] 4ε τ πιυίτα ἤιρτα 116, Ὑ, 
8 ΜΑΡΤΥΡῈΕΣΊ νοχ ᾿ἴᾳ δὰ σσητοχιαπι ὀγατοπὶς ποὴ 

Ῥεττίπει. 8:4 “ες μὶς ργοάιισεπάος ἈΠῈ ἱπάϊοατ, Νο- 
ται τὰ ΕΠ ογὶ ἐπὶ γε οηἶθι9 νΘΙΘΓΙ ΠῚ. νὲ νδὶ ἦρχ τοοίτατα Σ᾽ 
ἀμ Αλρ δ γῦ Ρταοἰξαπ ἀλΠῚ.,. Ζεῖες ρέδἀαούμι 4 Οταίοτε 
Ἐπεγαπι», ὕοσες ΝΌΜΟΙ; ὉΡΚΟΣ., ΜΑΡΤΥΡῈΣ ἱἰπ- 
ἘΦΠΙΔΉΓΙΓ, 

9 παρ᾿ ὅσον μὲν τοίνυν 1 ἰΔπὶ δυιάϊτὶς τεβίδις οτατοποπὶ 
τοπιίηϊιᾶτ, ) ὅζ εχ Θογιπὶ τε πιοπίο δάιεγίατίιπι ςοπ- 
ὨϊΠΟἰτ, 

ϑεῶν, 15..01 ὅτε] ἔς τεϊοτίθεγε δυεις ἔασι ρτο γσοτε. 

Χχ 2 "ιε;- 

, 
ἐλ 

“ Ὗ δἰ: 



ἐμ 

"ο ΡΗΙΈΘΒΤ κα τιν 91 ΘΙ ΠΤ Α χὐὐχιο υειὰ 
μάσαι. ΗΕ μος ἐξ Αὐβρήανιαξ ᾿Ἀρίφανδρος 

ἐκ Λυκίας", Αμπρακίω δὲ Σιλωνὲν ἤνεγκε. καὶ 
7 Ν -“ ,ὕ 

ἐθύοντο, ὁ μὲν Ακωρνοὶν Λεωνίδο; βασιλεῖ Σπάρ- 
« λ , ͵7 -“᾿ ΄ 

τῆς" ὁ δὲ Λύκιος Αλεξάνδρῳ τῷ Μακεδόνι: Σι- 
Ν » “ Ε ᾿ 

λανὸς δὲ Κύρῳ, βασιλείας ἐρῶντι. καὶ εἴ τι ἐν 
᾿ ) ἈΝ , ἈΝ 
εἰγϑρῶπε σπλάγχνοις , ἢ σαφέςερον, ἢ σο- 

͵ Ν 5» ,ὔ ͵ ϑ᾽ γ 
φώτερον 2 ἥ ετυμώτερον ἐπέκειτο ς ὃκ αἷο- 

κι ε ,7ὕ Ψ , 
ῥὸς ἥν ἡ ϑυσίω, βασιλέων γε παριςωμένων 
"» “ . δὲ Ν 3 " , 
αὐτοῖς , οἷς πολλοὶ μὲν ἥσῶν οἰνοχόοι» σπολ- 

ἌΡΝΑ. Ὁ ͵ 2 5 
λὰ δ᾽ αἰχμάλωτα, παρανομίωε δ᾽ ὠκίνδυνοι, καὶ 

,ὔ “ὔ ", ᾿ 
φόζος ἐδεὶς κατηγορίας » ἐἰ τι ἐσζφξατ)ον. ἀλλ᾽, 
Ξ ΄ “ ͵ὕ ΟΝ ΑἸ κρὶ 

οἶμαι; πωρίξωτο τοῖς ἰνδρώσιν, ὁ κώμοὶ γῦν κιν- 
, ν δ ᾿ Ἰὰ 

δυνεύοντι ὑπὲρ τοιέτων" ὅτι ταὶ μὲν ἄλογα τῶν 
εΝΝ, " ὟΣ. Ω “ ᾽; 

ζώων εἰκὸς. ἐπειδὴ ἐν οἰγνοίω τὸ ϑανότς σφατ- 
᾿ “ -“Ἤ Ν 

τετῶι. μή ϑολξϑσϑαί τι σῶν σπλάγχνων, ὑπὸ 
Ρ “' " Ἷ 

εἰξυνεσίας ὧν πείσοντωι. ἄνϑρωπον δὲ ἀεί τι ἐν 
-" »“γ ͵ . ͵ ᾽ , τῇ ψυχῇ ἔχοντω ϑανάτε, καὶ μή πω ἐφεςηκό- 

δ -“ “ “δ , ιν ΝΟ Ἄν 9 

τος; ὀείμώ, πῶς εἰκὸς, πιωρόντος θη καὶ ἐν ὀῷ-- 
»ο« ἊΨ» --“ »-“Ἢ “ 

ϑαλμοῖς ὄντος » δεὶ ξωΐ τι ἐπὶ τῶν σπλώγχνων 
Ν ΝΜ μ “ ; 

μαντικὸν, ἢ ὅλως ἔυϑυτον ; ὅτι δὲ ὀρϑῶς τε καὶ 
᾿Ν ᾿, ͵ὕ , 7 

κατὰ Φύσιν ςοχαζομοι τέτων. σκόπει» βασι- 
“ κῸ ΟΝ » Ψ ΝΥ “Ἢ “ " 

λεῦ, ὦδε. τὸ ἧπαρ, ἐν ᾧ φασι τὸν τῆς ἀυτῶν 

μαντικῆς εἶνως τρίποδα" οἱ δεινοὶ ταῦτα, ξύγκει- 
ν “ . »" Ν . Ὃ 

τι μὲν ἃ κωϑώρβ ὠἴμιωτος" πᾶν γαῖρ. ὅ, τι ἐ- 
᾿ ε -“ -“ 

κροριζβνὲς, καρδίω ἴσχει, δ αἱμωτηρῶν φλεζξῶν 
» , Ω “ ᾿ » ᾽ . 

αποχετευδσω ἐς πῶν τὸ σωμῶώ. χολὴν δ᾽, ἐπὶ ἥ- 
,ὔ 3 αὐ ᾿ ΦῊΝ , Ν᾽, ,ὕ 

πατι κειμένην» ὀργὴ μὲν ἀνίφησι, φόβοι δὲ ὑπά- 
ΠῚ Ν - -“Ἥ Ν Νν νι» 

γξσιν ἐς τῶ κοίλῳ τῇ ἥπωτος. ὑπὸ μὲν δὴ τῶν 
, ΠΑ Ν ᾿Ὶ -.-ε »" ᾽ 

παροξυνόντων ζέεσω. καὶ μηδὲ τῷ ἑωυτῆς ἀγ- 
7 ἢ») ε ες Π -" “4 

γείω ᾧορητος σώ; ὑπ]ῳ ἐπιχείτοα τῷ ἡπῶτι" 
ἈΝ) ᾿ ο Ν -«] 

καθ᾿ ὃ ἐπέχει χολὴ πᾶσω τὰ λεῖώ τε καὶ μαν- 
Ἁ “ ὑ ὌΝ Ν “ "4 

τικο τὸ σπλαγχνδ. ὑπὸ δὲ τῶν δειμιωτέντων 
͵ »“Ἵ “ 

ξυνιζάνεσω. ξυνεπισπῶται καὶ τὸ ἐν τοῖς λείοις 
-“Ἡ «- - Ν Υ δῶν δ ϑι Ἄν ὦ 

φῶς. ὑὉσόονοςει γαρ τοτε καὶ Τὸ κω ωρὸν Τὸ ὧἱἹ- 

ε - »Ἥ δ λα’ ε ὕ 
ματος, ὑφ᾽ ὃ σπληνδται᾽ τὸ ἡπῶρ; ὑποτρέχον- 

2 Μεγιςίας ἃ Μεϊαπιροάε ρεπι5 ἀἰχι{ε αἱ οἰτιγν!4.Ηε- 
τοάοταπι ἐς εο 10.011. ς. 22. ἃς ποῆτιπι { 10. ΤΥ. ς. 22. νε 
γεγο ἢΐς Μεγιςίας οὐπὶ Σίλανῳ ἱπιπρίτιτ, ἢς 40. εἴδη. μι, 
Δηΐπι. 1, 5. Μεγιφάναι κρὰ Σιλανοὶ ἜΧτΙ[ρὶςἢ15 ςεἰεθτεβ ἰιπ.- 
ϑιιπταγγ δρι αοπὶ ργοῖπάε ἰερεπάππι Μεγις χε. 

3. Ἀρίςξανδρος ἐκ Λυκίας ] Τελμισσεὺς ἀϊ εἴτις .}}ς Ατἰβδηάεν 
ῬΙυτάγοθο ἴῃ Αἰεχαπέγο, δὲ [λιςίαπο ἴῃ ΡΒ] οραιτῖάε, Τεὶ- 
Σαϊ ΠῚ Ἀπτεπι Κγοῖδε ορρίάιπι ξαοίαπι ΡῬΗΪο ὃς ϑιζάθο, νὲ 
ϑίερβδῃο σ΄, πόλ. Οὔ γι Άτι1ΠῚ 7 αιιΆπηι5 ἃ ΟΑτδπι "1 τεξε- 
τὰηῖ, Ορτογαπὶ εχ ΔΙ ερατῖς αὐτοτίθιις Ονεροκριτικὸν Ἰηρεῖ- 
τηῖς Ατιπαπάγιπι Κλ ρᾶτεῖ. 

4. Σιλανὸν  ἢς ποη Μϑ9. τΑπτιπὶ τίη. ὅς Ῥα τίη. [εὰ 
ὃ Χεπόρβοη ραῆππι ὅς Αεἰΐδη. ΗΠ, απίπιαὶ. 110. ΠΙ, ς. Ἑά:- 
τὶ ςοπίβλῃτεγ Ιεβεθδητ Σιλιανὸν. Οεϊεγιπι 4ι4ὲ Ογγο ργδε- 
ἀϊχετῖς δίίαγης εχ Ἔχτὶ5, μαθος ἀρὰ Χεποόρβοης. 118. 1. Ρ.262. 
ἀςε Ἐχρεά. γε. Ἑυπάεπι ςοαζ αῖς Χεπορῆοη, Οτδεειπι 
ἡιΐίρρε πατίοης, αὶ ἐς εἰμι πιο Ρεγβάϊα πιοτίτις 10, Ψ. 
Οροτζῖς εἰμία, Ρ. 359. 

ἴε ποιῆξῃ Μερὶ Πίας Αφαάγπαη.. Αὐδηάογ 
Τγεῖι5, 5:16 πππ| ἱτεπὶ Απηῦγαςῖα σεηιῖ, Ἐχ- 
ἴά νοΓῸ Ραπάςρδηῖ, Αςφαγηδη απΙἄσπι 1 Θοηϊ- 
ἄλε, ϑραγίαπο τορὶ: [Υοίμ5. ἀυιτο ΠΊ ΑἸΕχαη- 
ἀτο Μακεϑοηῖ: δα πιις ἀςηΐαιιε Ογτο,: ἕέρῃο,. 
1Π|ηἰἀ πεῖ. ϑίψις μά ἴῃ ΠοπηΠΠΠῚ Ἐχεῖβ να] 
Ἰυςυ]δητιτη πιδρὶδ5.) νο] απο ργοβιπά!οτῖς εἰς 
(ετ(ἀρίεπτίας, νΕ] πιᾶρὶ9 ἐΧρ!Πςλτιιπι, Ροΐπππη 
εἴξε, τηϊηίπις Ἐς} }6 ξα δε ταῖς ςοπηρα- 
ΤΆΥΕ βοβίαπε, οαπὶ αροβ δὰ πηδηιπι {1115 οἱ - 
ίξῃε, αὶ παυΐτος Ῥίποεγπαβ ὃς ζαρίμιος οοπη- 
Ῥίαγος Παδεῦδηῖ 5 ρεσζαγα ἱτοπ Εἰ5 Ἰισε δας 
ἱπιριης, πος πηείι8 εγαζ ςαμίας ἀϊςεπάαα, (1 
αιιθπα οκοί ἀΠδηι; Αἴ νιτἰς ἐαάθη. εἰδόσι 
ΟὈιιεγα ραπίαγ, 446 τη1ῃϊ.. 411] 1Π «ἀρίεῖ ἴδῖι 
Οὗ Εἰμίπηοα! γαβ {ππ| Δ γι πῖπθ : αποά Ὀτιι- 
τὰ Πεπῆρε δῃἰπιδητία γεγο ΠΠΉ}]ς Πε οἰάεο,ποά 
{Ἰπ6 πιογεῖς {ὉΠ ἸΠτογ ΠΟΙ ΓΕγ. ΠῚ] νἱτοτῖ- 
Ὀιι5 Ῥογίγατοης δἀπλςογα. ἄσηι αι8ε (ιὉ- 
οπη 64 1Π15 Πητ,ητο]]ΠΙραπε πηΐπιι5, Ηοπηΐπεπε, 
ΔυζΕ ΠῚ, 4111 (ἘΠΊΡΕΓ ἀΠΙΠΊΟ [1161 πιοτιῖς,Ὁ 
ποπάπιπι [ἴσος Ἰπου 6 ΠΕ15.. (δητς τπϑηΠ1.». 

4115. νεγοί[π|}16 ραζεῖ,, τποσῖς ἰᾶπὶ ἱπῆδητο, 
ἃ οσυος ἱπί!άθητο., ἐχεῖς ξαξιγογαπι Δ! απο 
[ρπαπη ργαοῦεγα ρος, νε  41145 ιοαπε (Ἀςτ!ῇ- 
εἰἷβ εξ Ιἀοποιπιὴ Ἀοΐϊε πζεπὶ ὧς (δοιπάτϊιτι 
παίιγᾶτη πη8 1Π4 ςοπιςεγο. πος πιοάο Ό], ὁ 
Ἱπιρεγαΐου, Ροηριεισπάμίην. Ἡξερατ, ἴῃ {ιο 

᾿ ἀἸαϊπαιίοπίς [πᾶς τγροάεπὶ εἢ!ς ἀϊςιιης εἰμι αν- 
(5 ρεγεῖ, οχ. Ῥαγο πιϊπίπιε ςοπίϊας (ἀπραϊπο: 
ΟΠΊΠΕΠῚ ΘΠΪΠῚ,, 4] ΡΌΓΙΙΣ {{, ἰἀπριποπι το- 
{ποῖ (ΟΓ 7 ΡΕΓνοΠ85 οἷα νηϊιοτίαπ ΦΟΓΡΙΙΣ ΟἸΙΠῚ 
ἀϊβιιπάεης. Ἐεὶ διζεπη, ἱπὶ Ῥαῖς τεροίτιμη, 
ἵτᾷ Ἐχοῖταῦ ἡυϊάοπι: πηοῖ δυτεπὶ 'π σοηςα- 
υϊᾶς ΠΕρατί5 ράττε5 (ἀδάμιοῖε. ΕΠεπιοίςεης ἴὰ- 
ας [{{6|] δριιά οο5,υΐ ἴτα ἐχοαπάιοτίης, τὰ 
νὰ πο πο ἈΠΊρΙ τς ναῖε ροπῆς «ομαποη;, τ- 
Ῥίπο ἰηξαπαϊταν Βοραῖῖ:: ᾿ 68 γατῖς πε ἰβοιαπιὺς 
Πιορατίς τοῖα ΠῚ, 6 αἴτια ᾶδοο οἰπαιΐδας Υἱβ ἀτπϊ- 
παῖγῖχ εἰς ἜΠῚ ; ἅτῖος οκοιρᾶῖ. ΑΡιιά πιδία 
Ρεγοα ος νετο ςοηιτδέξηπι πῆς ἢπλα εἰ- 
ἴδιτι [σοὶ γ Ῥατίε Ἰαθιια τοΠάξηζεπι, ςοπίγα- 
Πἶ, ὙΤΈαης οηἰπὶ ῬΌΤΙΟΓ ετίαπη Ττοδυοίτπ- 
Βαϊηῖ5 ρᾶγ5, [ΠῚ ΒΕραΓῚ γἰπταπιοίοίς,  ἄππι, δίς 

ς μαντικῆς εἶναι: ἘΠ ΠΑΡ, Πππη|ε εἴ». αιοά πη εἰ ἧ 

π. 6. ΑἸΙμάϊτ δυτεπὶ δα Ῥγιβίμπι ἐγίροάενα » εχ εο επίπιτε- 
{ροπί ἀεάϊε Αρο]ο: : ἔς εχ Βεράτε ργοςεάεπτίθιις ἱπ ἐχεῖ-ς 
[ρι εἶπα Οταοιῖϑ 5 2’ γέρος ἴδ] ροῆτιις ἀἰϊοίτας, ἧτο Τεπῦα ἱπι 
εχεῖς 115 τγαάθρας, Βοχιπι (λοτοτιπὶ αἰ οΙρ] πα. 1,αόϊαπ- 
ἴυις αὐ ϑι4} Τερ, . Εμΐΐ ποίαν ἴηι ἐχεῖς [γρηῦε.» ποι 

Ῥεῖ αῤρεἰϊφῥαη γι Ἐοσας Αἰ υάϊτ Ῥοτρῇγτ. ἀς 4 6.1.1. ς.5:. 
νι Π ειπὶ ἐν τοῖς ἀλη οῖς σπλάγχνοις τῷ σοφῷ ἱδούσϑαι διῦς 

ἐν ἰπ “γίροάε, 
6 ὑφ᾽ ὃ σπλενᾶται εὐμα μος ΠΌϊ νεῖϊς , ρυδοσεάθητίᾳ 

ἐχρίϊσαπε, Νίεπιρε ἴῃ πιδῖι ξυνιζάνενν»; {μὑ άεγε, ὃς εοπιίγαῤὲ 
ἢεραγ ἀοςεῖ: ιοπιοῦο 14 βαῖ, πιης ΟΧρίϊοαῦ : [ἀπρυΐπε 
{οἰίςες σεσεξάεητε ὑφ᾽ ᾧ σπληνέται» ἢ. ε. ἃ 40 ἠβεράίειν 
Ιρίεννὲς Ἰωηβάν. Ἄεπι ΠΠυγας,, 4ιιοὰ πἰπιῖδπὶ ἔπαρσιν ἥπατος 
δρίορῖοο πιο ὰο Βετὶ ἀϊςας Ἡϊρροαγᾶτες Ἐκιδῳμ. ΤΙ, {εέϊ. 2. Ρ, 
όο5. Ψνετθὰ εἰμ ἔμπι τῇ κύς ἀδελφαίῃ ἧπαρ ἰπήφϑη σπληνι- 
κὸν τρόπον. 

ταίι- 



ἘΝῚ 

ΜΙΧις, γιό, ΑΡΟΙΓΙΟΝΙΙ 
ται δος ΔΙ ὈΙ μοι τς ἘΡν 

᾿ ἐοπμια ἡ ὁ βὰν αἰπίτποῦϊ μο- 
απ ΘΙΡΏΠΠΊ ΔΠ[ἘΠῚ 4110 πλΐπτια ργδο- 

-θεαηε, παπιαπα ἐἢςοῖς ᾿πΠ40165, πλοττῖ5 (Ὁ Π{Π| αἵς- 
ἔεῶῆα. Ἰρίαιις δάθο 411 πιογιηίιγ, Ἐογίεβ 
εαΐπὶ ομπὶ ἱγὰ ΠΊΟΙΤΕΠῚ ορροζαηγ,, ἱπΊ0 6 ]16ς 
᾿ΔΕΓΟΠῚ σππ| τη. ἩΗ]ης δΓ5, ἀριιά Βαγθαγος 
᾿ποη ΡΕΠἰΠιΣ ἰποαΐτος, μοράοϑ, δι ἀρηοβ π|ά- 

ἱ Ῥγοθαῦ: φιοηίαπὶ Ππιρ οι] πιὰ 114 (πὶ 
1Α]ϊα. πες πγαΐσισι (ξαι σαγεπεθιις ἀ1- 

«ἴαμα, (1105 δυιζεπι ραΠΠπασεος, δ ἤιε, ας ταιι- 
ΤΟΚ, ΦΠΟΠΪΔ ΠῚ σΘΠοΓΟία ΠΊΔΡ]5 ὃς Δα ΙΓΔΠΊ {πη 
ῬτοΙηΓα, [15 ἀγοαΠἷς ΠΟη δά πηττιης, ΙΏΓ6]]ΠρῸ; 
"Ππιηρεγαζογ, πιῈ δορτα Δἀπεγίαγιο ἔαςεγε, ]ο- 
"Πἰάπὶ ἀοξιϊογεια τα εβῆςίο διάϊτογεπι : νἱ- 
ἀεειίαιοα πα Πἱ Ογαίοηθπι εἴπη ἀιέθ τ Ὲ ιι- 
ἄἶγε, Οὐοά {1 Πογιπι 4]! 4 πλῖπαιβ ἰαςι- 
ἼΕητογ ἐχρ ἰσαιιεγο,, νῈ Ππ6 ἱπιογγορος, ΤΌ] ςο- 
Ῥίδηι ἔβεϊο. 

ΧΥῚ. Οἷς δα ΑἌρυραιὶ 116 ]]1π| ΕἸ ΩΝ 
"ἀεηάα ογαηῖ, αἰχι. ΟΟιοηίαπι αὐιοπὶ πεατς 
"ἘΠΡΠΓατΙ5 σαἰπηηΐας Ππηξ ργαοίεγοιπάδε. τα- 
“πη. Οπτρεγαῖου., Ὁ πα! οί... ντογ πο- 
εἤγαπη πιοῖτις ΡἢΠΟ ΟΡ δειγ. Τρίε ααίάεπι ἄς 
πῆς [ΑΠ{6 ἀΐςετς ἰΙαογαῖ; δὲ Ἔσο τά ἴδσεγε ποη- 
'Δεαιπιπὶ ςοηίςο. ἘτΠ]ς υϊάεπητο ντ ἀοπηϊ- 
ΛΌΠῚ (δγιμι5., ἐρῸ γόγο νὰ ῬΓποΙροπῚ [δ άϊτιας 
ῇ'ΨΕΠΘΓΟΥ, [ρίς τ] οἰαάϊαιη σοηγγα Πγ6 γα τ: 
"1 παϊηϊπης. Ἰά[Ἀοῖο ἐρο. Ηοονετο, ]ιοά ςα- 
Ἰαπιπίαπαϊ ἱρῇ. Ρίδεθες πηδτοιίαπΊ, [Ἐπποπος 
αηι πρρρία ἐν ὑκ λυ με  Ἐορπεπηρςε 116» 
Βοπ: Ὶ ριο σου ες αἷς Α- 

[ις πος 

Ἢ ΠΣ ̓ψιοπίαπι ΠῚ 
Ὁ: ς γοῆτας ἐπηπογου 

ναι ΡΙΜΙς Ὀρμιᾶθαγν νοτΟ ἀν ἀείβτογιπι Υἱ, 
«ιοάηις δάεο ππιτατὶ ποαιοδηῖ αᾶο ΠΠὰ πὸ- 
μογΟ., νῦν {ἰ ἱπιρεγίαπι αἰϊου! ἀδογομογίης, 
φμοίαειεν πιοάο τεηραζ. οἰ Πάπας Ηἰδοοίητοῖς 

ΠῸ δὉ ΘΟ Θχυτα πηρετῖο, εεἰαηη Ἰη νἱ ΓΑ ΠῚ 

- ο ἀνεπιφήω. βαρῷ. 7πειπρο ὠνεσισήμονας 4 οἴ4πι 

«ποχ Υἴ) 41. ἐπιφαίνεται γὰρ μᾶλλον, ἐς φασὶ ̓ τοῖς τύτε (τὲ 

ἀνθεώπε) σπλάγχνοις τὸ μέλλοντα. κᾷ! πολλοί γε τῶν βας- 
(άρων δι᾽ ἀνθρώπες σπλ γχνένονταιε. Ἐχοπιρὶα 'π 1Πιαηῖς 

δια ες ἂρ. ϑιγεθοη, 118. π᾿ Ατπιεπιῖὶς ὃς Οοπιδρεηῖς 80. 
Ταπεπαὶ, δῖ. ΥἹ. ν. 549. τς60 Αἰἴ4. [π|ὸ ὅς ΕἸαραδαϊαπι 
εχία ῥμεγίίεᾳ ἐπρεκὶϊε ΠΣ ΨΕΤΣ Ἀ0τοτ εἢ ἴπι Υἶτα οἷτις ςαρ. 8, 
ΑΙΐΑ ϑυμοειδύςερα δηϊ πη 1 δατθᾶγος ιιοίδαπι, {πος ἴπ ἐαὶ- 
φήμοσιν Ὠδιιῖ οςηίεας ποῇεγ, ἱπίρεχιε ρφυΐο ροι ρατεδίτ η.9. 

8 χιμαίρ. μὲν κρ ὥφν. ἐπαινεῖ ἔς πεπιρε ἀρ! Ἀοπιᾶπος 
ςτίρτοτες μβοείοβ, ἃρποϑ ὅς νἱτι!οϑ Ρ]ογιπίαιις οχτιρίοἰϊς 
φι ἀμ! δίτος!ερας, νἱά, Ὑ γρΙ!. Αεπ. ΓΝ. ν. ς7. 63. Οὐϊάϊις Με- 

ἔ8πι, ΧΥ͂. ν. 575. Τυυς παῖ. 54ε, ὙἹ. ν. 392. Ρετῆιις 54τ. Πν.26, 
Θὶς ἀρυιὰ Ῥαρῃϊος σοτεΠπιαπὶ βάεπιὶ Ποφάοτιπι Βδτὶς εἴτε 
τιάτγᾶς Ὑ δαῖτας 1. Π. Πἰοτ. οαρ, 3. ἀἴαιις Βοτιπιὶ Ἀπ πιδί πὶ 
εχία νετυῖοτςε τῖτι ἰηξρεξϊα εἴτε Ῥαυίδηϊας ἀοςετ ας. Ρο-ν 
εν. Ῥ. 7: μαντικὴ ὶ δὲ καὶ Ε μὲν ἐρίφων κρὶ! «ἀρνῶν τε καὶ μόσχων 

ἐκ πωλωιξ δήλη καϑεξῶσα ἰφιν ἀγθρώποιν ΟΥρτίος Ρτίπιοϑ 
φϑάϊγίνε; εἰ τεὶ δι διε, 

᾿φονίας ἔργον, εἰ ἄσημω τὰ ἱεροὶ ἔσωι ; ἢ 

3 εν 
ἐγὼ ὁ ἀρχοντῶ. 

αἰτεῖ (εοπῆτει φεττιπι. Νοτιις Ῥοτρβγγ! Ἰοςὰς πο 

ΤΥΑΝΕΝΘΒῚ 8, ΝῚ 

τὸς φύα τὸν Εν εἰυτῷ ὑμένα » καὶ τῷ 5 πηλώδες 

ἐπίπο ἄζωτος. τί ἕν, ὦ βασρλεῦ, τῆς "θσς 

ἄσημα 

δ᾽ ἀυτὼ ἡ ἐνθρωπείω Φύσις ἐργάζεται, ξυνιεῖ- 
"-“ ͵ ὡς ΑΝ ΡΠ ΠῚ ͵ ς 

σώ τῷ ϑανάτε: καὶ ἀυτοὶ οἱ ὠποθγήσκοντες. οἱ 
Υὕ Π » » ε ᾽ 

μὲν γορ ἔυψυχοὶ ξὺν ὀργῇ τελευτῶσιν, οἵδ᾽ ἀϑυ- 
7] Ν ἿΣ » ε ,ὕ Ν » ᾽ μότεροι ξυν δέει. ἐνϑεν ἡ τέχνη» παρο τοῖς ἐκ 

5 , ͵ Ἵ ͵ ᾿ ζιὺν 
ἀνεπιφήμοσι βωρξωροις", χιμαίρως μὲν καὶ ἀρ- 

γας ἐπινεῖ  σφώτ]ειν, ἐπειδὴ ἐνήϑη τὰ ζῶα. 
ἀπ τ) Θλγο τ. 9 ,ὔ ᾿ , δ κ 

καὶ αὶ πόῤῥω ἀἰγωισιϑητων. ἀλεκτρυόνας δὲ καὶ 
» Ν » 9 ᾽ δὴ δὰ » τιν 

σῦς, καὶ ταύρες ὅ. ἐπειδὴ Θυμοειδῆ τωῦτω; εἰς 

ἰξιοὶ τῶν ἑαυτῆς ἀποῤῥήτων. ζυνίημι, ὦ βασι- 

λεῦ, παροξύνων τὸν κωτήγορον;, ἐπειδὴ σοῷωτε- 

ρόν σε οἰκροώτὴν ἐργασμιε καί μοι δοκεῖς καὶ 
͵ δι φαρν ᾽ δὲ Ν δὴ ἀν. 

προσεχεῖν τῷ λογῷ. εἰθε μή σωῷως τι ὡυτὲ 

φρώζοιμι., ξυγχωρῶ σοι ἐρωτῶν με. 

Ειρήταῖ μοι τὸ πρὸς τὴν τῷ ΛΩΘΙΕ γρα-- 

φήν: ἐπεὶ δ᾽, οἴμοι, χρῆ ̓ μηδὲ τὲς Ευφράτα 

διαξολὰς ὑπερορῶσιϑιαι» σὺ, ὦ βασιλεῦ, δικοί. 

ζοις ὁ ὁπότερος ἡμῶν φιλοσοφεῖ μᾶλλον. ἐκξν ὃ 

μὲν ἀγωνίζεται μὴ τὠληθῆ περὶ ἐμᾷ λέγειν: 

ἐγὼ δ᾽ ἐκ ἀξιῶ". καὶ ὁ μέν σε ἡγεῖται δεσπότην, 
Ὗς ᾿ ΄ ἴψυ λ Ψ; καὶ ὃ μὲν ξίφος ἐπ᾽ ἐμε 

4 Δ " Ω Φ ΠΕ “ 
σοι δίδωσιν: ἐγὼ μὲν ε΄. ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν γε δια- 

τα ͵ ᾿Ἀχῇ ΟΣ ᾿ 
δέδληκεν» οἱ λόγοι εἰσὶν, ὃς ἐν Ἰωνίᾳ εἶπον". φη-. 
5 4 Ν ͵ φ'. νὰ δύο 

σὴ δ᾽ ἀυτες εἰς ἐς τὸ ζυμῴερον ὑπ᾿ ἐμξ εἰρῆσθαι. 
΄ ον] ᾿᾿ 2 Ξ δ τ ν. 

κοΐ τοι τοὶ μὲν λεχϑέντω ἤν ὑπὲρ μοιρῶν, καὲ 
» ΔΑΝ Ἷ ΟΝ ͵ὔ -“" ΄ 

αγωγκῆς. παράδειγμα ὃ ἐγένετο μοὶ τῷ λογξ 
ν ἀγς ΤΗΣ ῃ ᾽ Δ ΩΣ 

τοὶ τῶν βασιλέων πράγματα . ἐπειδὴ μέγιξώ 
“ » ἄρ κ Ἂ - τ ες. ε 

τῶν ἀν ρωπείων ὁκεί τῶ υμέτερο. μοιρῶν τε 
᾽ δι νο , Ν 5. " ε' 
ἐσχυν ἐφιλοσόφεν, καὶ τὸ ὅτως ὠτρεπῆω εἶναι ἃ 

“ ε Ν ΄ » 2 

κλωϑι σιν, ὡς, εἰ καὶ βασιλείαν τῷ" ψηφίσιωιντο, 
ἘΣᾺ 6 ᾿ ε ᾽ “Φ Ω “ 

ἑτέρῳ “ δὴ ὑπώρχεσαν» ὅδ᾽ ἀποκτείνειε τῶτον, 
,9 ΓΟ ΤΥΧΣῚ -“ 

ὡς μὴ εἰζαιρεϑ εἴη ποτὲ ὑπ᾽ ἀυτῷ τὸ ἄρχειν» 

9 ἀλεκτρ. δὲ κφὴ σῦς χὰ! τίνρ.} νῇας τᾶπιεπ ᾿ϑυμοειδεςέροις 

Βαϊαίπιο δ! δὰ εχτιἐριοῖᾳ ρϑηϊες ποππιυΐϊαε, πιίπας [Ὁ]. ἰμ-- 
ἀϊςς ΑροΙ]οπῖο ρτιιάεπεες, (με Ορτιὶ ΠΡΕΟ Ραυΐδη. ΕἸΤΔς. 

᾿Ῥῆῖος. Ρ. 455. ΜγΠὶ ἐφίο Ἐ]οτ. Π. ΤΥ, ς. 12. συ ἃς Ὑγπᾶα- 
τειῖα ν]ἀετος ἔες 8 ἀρ. ΡαινΆη. 1ἀςοπῖς. Ρ. 262, οφης ΤἈγαΐγ-. 
Βυϊως νῇιϑ εἴξ, 2Ρ. εἰπα. Εἰίας.11. Ρ..4.55.- 

᾿ϑεέξ. τό. 1 ἐγὼ δ᾽ ψκ ἀξιῶ ] ῬαϊΑτίπιι5 Ξἀδιελίγεν. 
2 ἐγὼ μὲν 51 πο!ερεπάμπι ρυΐδιι Ρτὸ ἐγὼ μὲν ἦν» αοᾶ 

εγᾶζ ἴῃ εαϊτῖ5σ, Ιεξεϊοπεπι ᾿ἰ δπὶ νι άδτις ἀρπουϊε ἈΒίπυς- 
οἴπι5. 

3. ὃς ἐν Ἰωνίᾳ εἶπον ] Γ ΠΡ. ὙΊΙ. ς8ρ. 9. 

4 εὐνθρωπείων ἢ Μοτεὶ!. ἐπ φυϊδιυζάαπι ̓πιιοηἰτῆ ἀνθρώπων 
ΟὈΓΕγιιδυΐζ, 8εα πιεϊϊυς εἢ ἀνθρωπείων. 

ς βασιλείων τῷ] ϑρυά Εὐΐεδίμπι αάϊι. Ἡϊογοοὶ, ς, 4ο. ἰς- 
ϑεθατοτς βασιλείας τώτῳ. 

6 ἑτίρω) ἢαης Ἰεδέϊοπεπι Βτητας Ευΐεδίις ὅς τοί, Ῥαϊατίῃ. 
ἵτεπὶ φυοὰ ἐεφυϊειγ ὅθ᾽ ὠ ἀποκτείνειε» υοὰ πγίπις φοημοπίς 
᾿Ἰοϑγίοπι οἀϊξογαπι, φαΐ μεθ δην ἑτέρων. 



5: ΡΗΙΚΟΒΤΒΑΤΥΒ ΠῈ ΥΙΤΑ ΙΧ ς γῇό. 
κἂν εἰνωξιῳη ὃ ἀποϑανῶν ὑπὲρ φῶν δοξάντων 
ταῖς μοίροωες. τοὺς γεὶρ ὑπερξολαὶς τῶν λόγων 
εἰσαγόμεϑω, διὰ τὲς τοῖς πιθανοῖς ὠἀπειθῶντας. 
ὥσπερ ἂν εἰ καὶ τοιόνδε ἔλεγον: ὅτῳ πέπρωται 

γενέσιϑαι τεκτονικῷ, ϑτος; κῶν ὠποκοπείῃ τὼ χεῖ-- 

ε » τεκτονικὸς ἔσα!; καὶ ὅτῳ γίκην ἐν Ολυμπίω 

δρόμς ὥρασιϑιαι, ἕτος εἐδ᾽ εἰ πηρωϑείη τὸ σκέ- 

λος, ὡμωρτήσετωι τῆς γίκης, καὶ ὅτῳ ἔνευσαν 

μοῖρωι τὲ ἐν τοζείω κρώτος. ὅτος, εἐδ᾽ εἰ ὠποξβά.- 

λοι τοὺς ὄψεις ἐκπεσεῖται τῷ σκοπῇ. τὰ δὲ 

τῶν βασιλέων" ἔλεγον. ἐς τὰς Ακρλσίες δὴ πε 

ὁρῶν, καὶ τὲς Λαΐες, Αφυώγη τε τὸν Μῆδον, καὶ 

. πολλὲς ἑτέρως, ἐυ τίϑεσθωι τὰ ὠυτῶν τοιαῦτα 

ἐν ὠρχῇ δοξζαγτας". ὧν οἱ μὲν παῖδας, οἱ δὲ ἐγ- 

γόνες" ὠποκτεῖναι οἰηϑέντες . οἰφηρέϑησαν ὑπ᾽ 

οἰυτῶν τὸ βασιλεύειν, ἀναφύντων ἐξ ἀφανὲς ξυν 
τῷ πεπρωμένῳ. καὶ εἰ μὲν ἠγώπων κολωκευτι- 

κῆν» εἶπον ὧν καὶ τὸ σὲ ἐντεϑυμῆσϑαι, ὅτε ἐ- 

πείληψο" μὲν ὑπὸ τῇ Βιτελίῃ ἐνταῦθα", κώτε- 

πίμπρωτο δὲ ὁ γεῶς τῷ Διὸς, περὶ τὰς ὀφρῦς τὲ 

ἄςεος". δὲ᾽ εὖ κείσεσθαι τὸ ἑωυτῷ ἔφασκεν, εἰ 

μή διωφύγοις ὠυτόν, καί τοι μειρούκιον ἱκωνῶς 

ἤσϑω, καὶ ὅπω ὅτος. ὠλλ᾽ ὅμως ἐπειδὴ μοίραις 

ἐδόκει ἕτερα, ὁ μὲν ἀπώλετο ἀυταῖς βελαὶς, 

σὺ δὲ τὠκείνε νῦν ἔχεις. ἐπεὶ δ᾽ δἱρμονία κολα- 

κευτικὴ ἄχιϑομιωι, δοκεῖ γώρ μοι τῶν ἐκρύϑιμων 

τε καὶ ἐκ ἐυφϑόγγων εἶναι, τεμνέσϑω μοι ἥδε 

ἢ γευρά" καὶ μηδὲν ἡγξ τῶν σῶν ἐντεϑυμῆσιϑαί 
5 Ν , “ δε ὦν -» Ν 

με: ὠλλὰ διειλέχϑαι μόνω τὰ ὑπὲρ μοιρῶν, καὶ 

ἀνίγκης" ταυτὶ γώρ ᾧησιν εἰρῆσϑιαί μοι ἐπὶ 

σέ. καί τοι τὸν λόγον τῶτον ἀνέχονται μὲν καὶ 

οἱ πολλοὶ τῶν ϑεῶν. ἐκ ἄχϑεται δὲ ἐδὲ ὶ Ζεὺς, 

ἀκέων καὶ ταῦτω τῶν ποιητῶν ἐν τοῖς Λυκίοις λέ- 

γοὶς “. ὦμοι ἐγὼν ὅτε" μοι Σαρπηδόνα" 

“καὶ τοιοῦτ᾽ ἐς ἐὐτὸν δόντων, ἐν οἷς τῷ ἑέως ἐξί-. 

σώσϑαί φησι τωῖς μοΐρωις. λεγόντων τε ἄυ ἐν 

ψυχοςασίᾳ “', ὅτι Μίνω τὸν ὠδελφὸν τῷ Σαρπη- 

δόνος, ὠποϑιανόντω, χρυσῷ μὲν σκήπήρῳ ἐτίμησε, 

καὶ δικαίζειν ἔταξεν ἐν τῇ τῷ Αὐδωγέως ὠγορξζ, 

ἸπΓΟΓΕΠΊΓΙΙ5 ΠΕ γα ταγιις., {10 ἕατογιιπι [εἰσ- 
αἵ ἀδογοιῖς, Ἐχοοῆῃι ποπηρο ογδεϊοπὶς νεῖ (ο- 
Ἰαπγις ἰπ σταζίδιπι δογιιπι., αὶ τηοάϊςε ἀἰξεὶς 
Βάεπηποη Ππαθεηγ: ροτίπάσας ἢ ἀϊςεγεῖη ταῖς 
4014: ουσιπημ6 ἔλτς οἱ" ἀε(ππαταπι, ἕθεν ]1- 
ΒΠΑΓΙΙ5 να [5.15 πηδηις ᾿σοῖ Παθεαγ ἀιπραῖᾶ-ς 
τᾶ5 7 ἸΙΡΠΑΓΙα5 τα πΊθη ογῖς [αθογ. Ἐξ ςὰὶ ἰπ. 
ΟἸγπηρία σιτία νίπςοτα [4 ἔλεῖς πε ἀο[ππαζυπι,} 
Πὶς οείδπι {{ οττις ρεγέγερετις, νἱοτία ποτ εχς 
οἰἄει. Οὐ ἴϊεπὶ νὲ ἅτῖε (ριταπάϊ γαὰ- 
ἰβὰς ἔβα δάηιοτίης, ἰ5 τς ἢ ὁοιΐος φαϊάεπε 
ΔΠΉΠΓΟγΙς.,. ἃ ἴζορο αθογγαθί:. Βεριπι υᾶιι 
τεπὶ ν[Π5 ἜΧΟΠΊΡΙΟ [ππ|, δ4 ΑςτΠος ὅς [Δἴος, 
Μεάμππησας Αἰγαρεπη, ἃς αἰῖος πιιΐτοϑ γοίρὶ- 
οἰδηβ., 4] (8 ςοπίπ] {6 τα ἴθι ἴῃ ργπεῖρα- 
τὰ Θργερία τεθι5 [π|5 εχι Ππηαγιπε : 4πο- 
ΤῊΠῚ ταπΊθη 411 Β]ΪΟ 5. 4111} πθροίες (εξ ἱπτεγ- 
ἔεοιῆς ριτδηζεβ, αὖ 115 ροίδοα τερπο ἐροϊϊατῆ 
ἔπεγιητ, εχ οδίζηγο εἰς ἔβίογηπη σρεγὰ.» 
Ργοάδθιπεθιιβ, Οὐιοά {] Δἀι]διοποπι ργοδᾶ- 
ΤΕΠΊ, ἀἸσΟΓΕΙΠῚ [Π85 Ετα τη ΔΠΪΠΊΟ πΊ60 τε ΟὉ- 
πογίατας ΠΠΠ6., απ άο οδίεΙι5 4 το ΠΟ ἱπ 
μας νγρα ΠῚ, Ιοιϊίις ἴῃ Οαρίτο ο τοια- 
Ρίαπα Γαϊξ σοπηθιιπ). ΠῚῸ δαΐεπι θεῆς (Ὁ 
τοιῇ Παῦεγο ριιζαθαῦ, {1 ππαπίθιι5 εἰμ πο οἷα- 
αογογῖβ.) 4πΔ Πα ΠῚ τὰπὶ δάο]οίςεης δάπιο- 
ἄμ, πες 15 4] πιης οἴοδ, Ατιᾶπηεη, μο- 
ΠἰΆτ Αἰτε ἔλεῖς νἱ ἀθθαγαν, ἢ16 χυίάομη, ἄσπα 
[λας σοη [Πα ἀρογοῖ, ρεγίϊτ, τὰ ἀπζοπη, απδα 11- 
ἰε μαθεθασ, πιης ροῆηάοθ, 864 φιοηίαπι» 
Δάμ]ατογίῃς ςαπίι5 της, οβέεπαῖε, ΠΕΠΊΘΓΙ5 Ἐ- 

ὯΠῚ ζοΠοἰπηϊταῖο.» ᾿ 419 Ὠἰπη ΠΉΪΗΙ ζάγογα ὅς το 
νΙ ἀοταγ, Γαπιροπάα πΆ Ε 1 1{π ε ςΠογάα, Νε- 
416 εχ  Π πες να τη ᾿Ό115 ΠΊΕ ςορ ταί. 

ταῖς ΑἰΠοτ 
ἢ φιοά δάμ ὙΡῈ Σ 0- 

ἈΓΙΕΡΉΝ ΕΙΣ ΤΡ χα ον, ἐν Π υωδἠ ἢ ἰαταπι αἱξ [8εϊατοιΊ. ο Ἄταα ς Ἰπαῃὶ μῆς, 
γΕΪ ἰρ(γιπη Πθόσιῖπι Ρίογίψαα βογιης, 
ΨΕΙ ἰρίδ Πιρίτεγ Ἰηάσπαίην τ]}1 ἃ Ροξε9 αιο- 
4 διιάϊεηϑβ, νὉὶ 1υγοῖαϑ γεβ Ἐχροπιης, ὺ 
ΟΗεὶ γεὴδὲ! 2Π  δαγρεαίομα ἢ ῤ, μ; 2 

δὰ 411 εἰτι5 εἴτις ραπεγὶς ἴηι ἰρίιπιν 
ααΐθιις Π]1ο (8 ογθδτιιπι ἃ [ατίς. αἰτ. Ἵπιο. 
ΑἸ], ν 1 ἀξ πηδηΐαπι πέπηρε (δ ἀϊθιι5 ἀριπε, 
αἰςεηίαβ ). «ιοά. Μίποεπι ϑαγρεάοπὶβ ἔτα- 
{ΓΕΠῚ; ΠΠΟΥΓΙΠΠΠῚ 7 ΔΠΓΘΟ [ζΕριΓῸ ἀεςογαμογῖζ . 
ἱπά!ςαπιααδ ἴῃ ἔογο Αἰδοποὶ ςομΠίτιογῖς ἕδτο- 

γ᾿ Υ̓ 
. 

κι ΗΝ 
ἔχοὶ 

᾿ Ή Υ. 

7 ἦν τίϑεσθαι τὼ ὠυτῶν τοιαῦτ ἐν ἀρχῇ δόξαντας] τοι- 

ὥυταὶ. ε. κατὼ τοιαῦτω . {{ [4 ἰλ4 ρ4ΙγΑ͵Ε, Ἐπίεθίες ζΔΡ. 40. 

ὠυτῶν ὃς ἐν ὠρχῇ οπιῖτεῖῖ» φιοᾷ ροίπετῖιιϑ5 δζτρίε οπηιτεῖ πιὰ-- 

1ϊπι. ἢ κά 

8 ἐγγόνες ] ἢς Εὐήδδίιις ὃς Μ88, ποεῖ. ΑἸάὰς ἐκ γένως 

Μόοτοὶ!. ἐκϑαγόνες. Ρεττῖπες μος δὰ Αἰγάβεπι ομι15 ΠΕΡῸ5 

γι. Ν Ν 

τ ἀπείληψο] νίἀε ἀς μᾶς γοος ποταῖᾶ ἤιρτᾷ δὰ [εέξ, 1. 

τοῖ. το. ᾿ ᾿ 

το ἐνταῦϑα 7 οπτττις Ἐπ εδιι5. ἘΠῚ ι 

τι π. τ. ὀφρῦς τὰ ἄς. 1 ἢ, ς, ἴπ ΟΑρ οί ο. νἱά. ϑιιεῖοη, ἴῃ 

τἶτα Ποπιτίδηι ς. 1. Τδοίτι5 Η[ν 110. 111, ς, 74... Νέπιρε ὁ- 

μέν 

φρῦς Πρπίβοᾶς πιοηεῖς νεγιίςεπι, γε νἱ Δίπιις ραίηπι ἵπ ἢδς 
Υἱτᾶ. “ ; 

12 ἐν τοῖς Λυκίοις λόγοις] ἢς γοςαῖ Πἰ44ος π΄. 4πο ἀείοτγῖς 
δίκαν υγσίοτγαπι., ϑαγρεάοπὶς δυίρι οἷα {ιιδπείιιπι , οὐπι» 
Οτϑεοῖβ, Ὑγοϊαᾶπὶ ΟΠ ἀεπεδυβ,ριρπα. : 

13. ὦμοι ἐγὼν ὅτε μοι Σωώρπ. 1 ἰῃίεἴτπι ν ογίηιπι,, ιδας » 
ϑαγρεάοπίς. ςαξάεπὶ ἀερίογαηβ ΠΙρίτεῦ, ἐβεογαπὶ νἱπὶ ἂαθ 
Ἡοπιῖετο ἱποιίατγς βηρίτιγ : ἢς Δυγοπι 1116 Πα, π΄. ν, 433.[. 

Ὁ μοι ἐγωὶν γ» ὅτε μοι Σαρπήδονα φίλτατον ἐνδρῶι ; 
Μοιρ᾽ ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιώδαο δαμῆναι. Υ 

14. ψυχοςασίᾳ 1 ἔς νοσᾶῖ Οἀγῆπαε λ΄. 4 ὙἹΥ Πὲς 1πξε- 
κο5) ἢ. 6. ἀπένιον πῦρ. ἀφ μπιξξοσιπι (Εάες Ιεμίτωτ ας οΠΠῈ. ἢ 

ΠῚ 



᾿ 

Ὁρ. 

ΙΝ οἰ τό; 8... ΠΟ ΤΟΝ ΤΙ 

ΤᾺΠῚ ΨΈΓΟ ΠΟΙ͂ ΧΙ ΠΊΟΓΟ ΡΟΓΠΟΥ ΙΕ] σϊιι5, Τὶ 
Ἰρίταγ, “πηρεγαζοῦ, σα 1ΠΠ1 {πσσοη(5 ἀοίγίπας ὃ 
σαπΠῚ 1} Θάπι ἔογαηῦ., ΠΠΟγαΠι (σηρεγ {{4 1169 
το ἔππε, πες σαρίτο ΟὉ ἐᾶπὶ ρ]εζξαηί ροξταβ. 
ΝΙεπιρο ράγογς ξλεϊς Ορούζοῖ, γογαμηη 16 πημζα- 
τίοπαϑ ἱηίαιο ἀπίπηο Παῖς ἔογγα., δζ ϑορῇοο!! 
Βάεπι μαρεγο,. 

ὲ ᾿Ῥ ᾷ ποῖ ἐμοξία ἠδ κϑς ΜΟΥ οὗγμομξ, 

Κελίψια ογηριήμρς ἀθέάς ἀογμέεγὴχ φομ ΟΣ 
: ΟἼΖ224. 

πλε τις {πιά ἄἰςὶ ἃ πιοτγιαϊϊαπι ροίηε ν]|ο ἀϊ- 
ςεπεῖ. ὙογΆΓΠ|5 ποίηρε Ποπηίπιπι εἰ ἔογαι- 
Πᾶ,, ὅζ νηΠπ|5 ἀἰοὶ τ5.. Ο [ππρεγαίου,, ἔα οἰ τατῖς 
᾿ἀδγατῖο εἴ. 1ΠΠ|ς, αὶ πιραπαπς μαῦος, ὅς [Π|- 
5 ΠΕΐ γος πάθοι αἴτογ., ἃζ Πυΐιις να] {ΠΠπ5 αὶ 
τὸς παδοῖ Πἰς νοὶ 16. ποη Παθει. 1Πὰ ςοη- 
{ἰ4ογαης, ο Ἱπηρεγαίογ 7 γεϊερατίομος ἔὰς ςεῖ- 
(οπτ, ἴας ἴΔηριι5 Πἤδειγ : ἄγαμος ΡΠ] ΟρΗΪα, 
δ οπιηία σης πηοάο γοΪπογίς ντογο. νεγὰ ὃ- 
ἰπη [ ΡΠ ΟΙΟρ τα 1 ἀπίπιὶ Ῥεγταγθατίοπεϑ ἐχ- 
οἰπάϊς. [ογυπλα5 δπζεπὶ Ποπηηϊδιις δ ίζογ- 
86.) απογίπι πιο 0 ΠΊμ]ΠρΙΕχ εοΠῸ εχ πηαγὶ. 
{γοαθπτῖοῦ αἰτε πη πππτο ἐχ σοηεποητὶ γείο- 
παῖ, ΡΙογαηείητη. “πο ρΙογαπάήιιπι φαίσηϊις» 
αχιηι Παρ οι. ᾿ΟταΘ ἀπζαπι πα παίση πε, 
Ῥίαγα., 4ιιΔ ΠῚ νὰ ΠΙΙΠ]ΘγαΓῚ ροΟΠΊης, [πι4|4.. ἃ 
ἀἰοἰαζογιπ ρεημάθης Πἰπρι5... 481 οπηπία τἰδι 
᾿ππΠ| γοάάιπε, ἃς τς νἹΟἸΠΊΠ.., ο Ιπηρογαῖογ, 
1πιππππὶ ΟΠΠΙθ 15. 

ΠΧ. ξρω ̓εαίς μΠαοθαης ρυδεραγαία ιγο δά ἀ6- 
Τεπποποιη. Αα φα]σοπι απζειη ᾿ππιθη] ρυϊοσὶβ ο- 
ττϊοπῖς σχεγαπΊα, {Ππ|4 ποιηρο [ΗΟππουίςιπι] 

ΝΟ 7226 621702 οζελαον ; βάγοῖς γ16 φηεγγο 
δ ΟΡ ΑΣΗΜ2, 5." 

δ εὰ ἱπίιρεγ χιιδα ργδεσθάθθαης., α΄ χιίθμς 
1πι4 πεχὰ ρεπάθραι. Ροίαμαπη διτθπι εχ 
ἀϊοαίετῖο ἀϊςοΠῆς, ἀϊπΐπο φιοάαπη, πος ἔαοι]ε 

ΠΝ ΟΝΨΕ ΝΙ5}19. 35) 

μοιρῶν δ᾽ καὶ παρῃτήσατο σύ δ᾽, ὡβασιλεῦ, τῷ 

χάριν ἄχϑῃ τῷ λόγῳ; ϑεῶν καρτερέντων ἀυ- 

τὸν.» οἷς πέπηγεν ἀεὶ το πρώγματω: καὶ μὴ ἀ- 

ποκτενόντων τὲς ποιητοὺς ἐπ᾽ ἀυφῶ. προσήκει 

γαῖ ταῖς μοίρουις ἔπεσϑιαι!» καὶ πρὸς τὼς μετά- 

Δολεὶς τῶν πραγμάτων μὴ χαλεπὲς εἶναι Σο- 

φοκλεΐ τε μῆ ἐπις εἰν» 

-- μόνοισιν ἃ γίγνεται 

ϑεοῖσι γῆρως “; ἐδὲ μὴν ϑανεῖν πότε; 

τὰ δ᾽ ἄλλω συγχεῖ πάνϑ᾽ ὁ παγκρατὴς 

χρόνος; 

ἄριξα δὴ ἐνϑιρώπων λέγοντι. ἐγκύκλιοι 7 γεὶρ 

αἱ κατ᾽ ἀνϑρώπες ἐυπραγίαε, καὶ ἐφήμερον ὌΝ 

ὦ βασιλεῦ, τὸ τῷ ὅλξξ μῆκος. το μια ὅτος τῷ 

τοὶ τέτε ἕτερος; καὶ ὁ δεῖνα τὰ τῷ δεῖνος ἔχων, ἐκ 

ἔχει Ὁ. ταῦτ᾽ ἐννοῶν, ὦ βασιλεῦ, παῦε μὲν φυγεὶς, 

παῦε δ᾽ αἴμω: καὶ φιλοσοφίᾳ μὲν ὅ, τι βέλει 

χρῶ, ὠπωϑῆς γὰρ ἥ γε ἀληθής. δάκρυα δὲ 

ἀνθρώπων ἀφαίρει; ὧν νῦν γεῖ ἤχω μυρία μὲν 

ἐκ ϑωλάτίης, πολλῷ δὲ πλείων “ ἐξ ἠπείρων 

φοιτῷ, ϑρηνέντων; ὅ, τι ἑκώσω ϑρήνε ἀξιον. 

τὸ δὲ ἐντεῦϑεν φυόμενω πλείω ὄντω ἣ εἰρικ μεῖ-- 

σϑαι » ταῖς τῶν συκοφαντῶν γλώτ]αις ὠνῆ- 

πῆα! 5. διωξαλλόντων σοί τε πάντω, καὶ σὲ; ὦ 

βασιλεῦ, πᾶσιν. 

ἣ ν ᾽ Ν -“ φ 
(), Ἑ μὲν δὴ τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐκ παρασκευῆς εἰχεν" 
Π “ Γ » ͵7ἷ Ν [ἢ »“ 
ἐπὶ τελευτῇ δ᾽ ευρον τῷ λογδ τῶ τελευτωίου τᾷ 

ὔ Ν 

προτερεὶ » το" : 
Ἴ ,ὔ , , ΑΎ δα ὕ ͵ Ἴ 

ξ᾽ γώρ με κτανέεις, ἐπεὶ ὅτοι μορσιμὸς εἶμι. 
Υ̓ γ 2 ἜΨΨ -“ Ν ἣν 9 

καὶ τα πρὸ τὸτα ἔτι"; ἐφ᾽ ὧν τξτο. ἐπεὶ ὃς οἰπ-. 
»"» "»“ ᾶ“ὐπτοῖ ΕΣ 

ἤλϑε τῷ δικωςηρίῳ διωιμόνιόν τε καὶ καὶ ῥώδιον εἰ- 

-- 
ἱνάγαν τ Ὁ ΠΡΉΤΗΡ Ἢ 

τς μοιρῶν δ᾽ καὶ παρητήσατο ] νὲ 4 1δ1 ἴπτοτ Ψυχοὶς καῦα- 
πεϑνειώτων τεξεγατιγ, ἐπέ με λάεο [15 οδποχίοτιιπι, 411ι- 
ἀϊίγ δα Ο ἀνῇ); Λ΄. ν. 66. [4. 

τό. μόνοισιν ἐ γίγν- ϑεοῖσι γῆροις 1 βΠΉΠ15 ϑορῇοςς (εητοη- 
τῖλ 2]Ποραταγ ΡΙτάτοο ἀε ογᾶς. ἀοξ, Ἐπ᾿ νεγθ8 οἶμ5.: σολ- 

λὰ καλὼ τῷ 9εῷ διδόντος ἀνθρώποις γ ἀϑάνωτον δὲ μηδὲν ὥςε 

ϑνήσκειν κὰρ τὼ ϑεῶνγ ϑεὲς δὲ ἐγ κωτοὶ τὸν Σοφοκλίᾳ.. '᾿Ῥα- 
τάται νἱγ ἀἢ]1ρ εητ ΠΠπιι5 ΤῊ. ΟΘφττοκον, δάμοτί, ς, το. (Θη[μπὶ 
σοθαϊάτεὶ ΡΙ ατάτο πε Βμΐιις. ᾿ρῆτι5 ΘΟΡΗ9 οἰ 5 ἰοςΐ », Ομἶτι5 
χεῖρα ΡμΙοἴἔγατις Γεγαδιῖς : Ὑπις [ἀπηθααι οχ ΡΙυτάτο 1 16- 
0 ςοπβηχοσίηϊ, ηυ9ΠῚ τα πη! 8π|ὶ ΟΡ ΕΠ 5 οχ ἱποετῖο ἀτγ8- 
πιᾶῖς Πιρεγῆίτοπι οἰγοππιξεγαπε: ᾿ 

Θνήσκεν δὲ κρὴ τοὶ τῶν ϑεῶν; 9εοὶ δὲ ὃ 
εἰ 17. ἐγκύκλιοι ] χοίαγε ζϑγέμγιας ροδτὶθ ρα Πῆπι ἀϊΐοὶ νιάφᾶς: 
Ξαιοπιπιηιις νῖρεβ κυλύδροις ϑτοῖοιϊ σσπιράταδαητ, νἱάς 66}- 
ἀΐμπι {. ΨΊ, ς, 2, ἃς Οἴσογοηεπι δ. ἀς ἴϑτο χε. 

18 ἐφήμερον.) ἢς ἀρ. Ἠοπιοτ, Οἀ. Φ΄. ν. 85. ἀς Βοπιίηίθιι5 
ἐφημέρια φρονέοντες ἃς Τἄπογ ἃ. 11. 11. Ρ. 114. ἐφήμερα τώ τε 
σώμωτα κρὴ χρήματα ἀἰοῖτ: ὃς [π|ρ. ΜΜᾶτς, Απγε]. εἰς ἑαυτὸν 
16.1.5. 48. ὅλα τὼ ἀνϑξωπιω ἐφήμερρι ΚΘΗ ἐυτελῇ αἀὐάε!, 

ΙΧ, 5,14. ὅς 10. ὙΝ, (..36. νδὶ νἱἀε Οδιταῖκεγιιπη, δ ἐφήμερον 
ΔΠἰπια! υ] πὶ 60. ἰΟ τις παϊ ραπεγε τοίριςὶ ἀοσθητεπι, 

19. τρια ὅτος ὅζο, 7 ποῃ. ἀἰοῖτ γηρφ ἀην46: γηρη {7 γ. ποῆξω 

τ 

(πένθ, νοὶ δα 05 ῥαόεο ὅζς. [ξ γηεα, φησε πη ὅαδεῖ Αἐ:- 

2εγ) δ ἢς ἀείποερ5 5 60 νὰ ρυτο το[ρίοἰθπϑ ) ηιοά ἱπῖρτο- 
Βοτιπὶ Βοπηΐμιιτι ἔα ἰοἶτας., αι οἰ αι οπίθιιβ 7 ΑἸ Πὰς οἴτι5 
ΘΘποτὶ5 ΤΕ] οτίθιιθ, αἰΐοπα οςοιραθαητ, ἤρ᾿επάϊἀαπισις δἀ- 
6 [δὲ ραγαθδησ ξουτιιπαπι 5 Ρατγιπὶ τι ἄς πὶ ἀα γα. Π15.,. πος 
ἀἴρπα ταητο ἀπιθῖτιι, ἕαπιάθαμε ὅς σοπίοιεπείδα ἸΔόξηγα » ἄς 

Εμταγα. ὑλνά ὦ ᾿ 

20 ἐκ ἔχει γε 4πς ΠΙοΧ ταγίιϑ οἱ πης ἀϊπιτεπάδ., βατίθ 
νὶςε5 Πιὰ5 οδειπείθις. ' ! 

21 ὧν νῦν γε] ἤς τείογιθεγε ἀυΐις [1Π|ν. ῬΓΟ ὡς νῦν γ6γ 

4.94, 1 ρυϊοτίθιις δἀϊτὶ οηϊδὺϑ γερόστιπὶ», [δηίαπι τα γθ δ ᾶτ, 
Ἀξξατο βυζοπι ἀγισα]μπι αὐ ἀνθρώπων, ἰὰ ηπο ἃ (μα άετ [δα π5 
ετίδπι ϑρηνόντων». ΐ ; ." - 

22 πλείων ] ἢς Υ τδίπαϑ ὅς Ραϊαείπυβ ορτίπις, ἘδΙπ πλείῳ. 
Ἀεξβεγεπάιιπι πλείων 84 ἠχω. ᾽ 

23. συκοῷ, γλ. ἀνήπῆαε ] ΒΕ. 1186 ἴηι συἰρα ὕπης, αι ἃ πι|8- 

Ιᾳὰ τῆι ἤδησ. 
ΟΑΡ. ΠΧ. ἃ τῷ προτέες ] ἴς. λόγῳ» 410 σαυίαπι [ὰ- 

ἅτ ἀεβεπάϊι εχ τεπιροτε (. οαρ.δ. πο π ρογπιττρηζο [) ΟΠλϊτιᾶ- 

πο. νι σοπτείπια δηλ ργαβπιθάϊτατα ογάτίοπε ψτΈΓΕΤΗΓ. 

2 χρὴ τοὶ πρὸ τέτα ἔτι] νογΡὰ ΠεπΊρε διῶ δὲ τὲς ἀλιτηρίως 
τότες ὅζς. οὐπὶ μϊδιι5 ἤρτα οαρ, 6. γοτίμπι πὶ Ἡοπιετί- 
οὐπὶ ςοηϊ μη χὶς ἀϊοίπιγ, 

ΥγΥ πεῖν 



3,4 
- , Η Υ - « 

πεῖν τρόπον; ἐκ ἔπωϑεν ὃ τύραννος, ὕπερ οἱ 
ν « Ν ν ἡ ᾽ ᾿ ,ὕ 

πολλοὶ ὠῦντο. οἱ μὲν γαρώοντο ὠὐτον σχετλιῶ 
7 , ΓΙ ͵ 

ὑπὲρ τάτε βοήσεσϑαι, καὶ δίωξιν ποιήσασιϑαι 
᾿ “ ὦ: ᾽ »“ -“ τὰ ἰνδρὸς, κηρύξειν τε ἐς τὴν ἀυτξ πᾶσαν. μη- 

δωμξ παωριτητέω " εἰνωΐ οἱ. ὁ δ᾽ εἐδὲν τέτων, οἰλλ᾽ 
“, » “- ϑ 

ὥσπερ εἰγωνιζόμενος πρὸς τὴν τῶν πολλῶν δύ- 
3 ΝΑ ὕνΦ ᾿ ψΨ δὲ ὅτι, δ γ ὃ 

ξαν' εἰ ζυνιεὶς λοίπον. 0Τι Μῆ Ἐν ἐστὶ τὸν αὖ ρῶ 

“«'ψν γ΄ ͵ 7 “ 

οἱ ἀυτάώρκες» εἰ δ᾽ ὑπερεώρᾳ , ξυμδωλώμεθω τοῖς 
᾿ ἜΝ Ν 

ἐφεζῆς. φανείη γώρ ὧν ξυνταραχϑεὶς μᾶλλον, 
ἊἈ ὕὔ 
ΠῚ καταφρονήσας. 

Η -“ ΑῪ Ἀεὶ “1.5 ͵ὔ ͵ ,ὔ 

κροῶτο μεν γῶρ ἑτερῶς ἐπ᾿ ἐκείνῃ δίκης. πό- 
ὁν ϑ 8 ᾿ς. κὰν 

λις ὃ ἽΥ εἰγωνιζομιένη πρὸς ἄνδρα ὑπερ διωϑη- 
»“ . δ Ψ. δ ᾽ ᾿Ὶ 3 ͵ ν - δ 

κῶν, οἰμέοιι. διέφευγον δ᾽ εἶυτον δὶ μόνον ταὶ τῶν ὁὶ- 
͵ ΓΙ Ἴ Ν ἣν χὰ ἐζω »“ δύ 

καζομένων ὀνόμωτω . ἄλλω καὶ ὃ γξς τῆς ὀίκης. 
.ἈὉ»Ψ' Ν ᾿, «» ͵ὔ 4 ς 5". 1.5 

εἰνοητοι μὲν γώρ αἱ ἐρωτήσεις ἡσῶν; αἱ δ᾽ ἀπο- 
Ὑ Ὁ « ὯΝ - ἃ ,ὔ ὕἶὔ 

κρίσεις εὸ ὑπὲρ ὧν ἢ κρίσις. ἃ σφόδρα ἤλεγχε 
εὐῷ ͵ὔ ᾽ ,ὔ - 

ρὸν τύραννον. ὡς ἐξεπέπληκτό τε καὶ ἠπόρει» δι 
ΕΟ , ΟἸἈΩ - Ν » 

ὠυτο μωώλιςῶ: τὸ πεπεῖσθαι προς τῶν κολωώκευ-- 
“ἢ ᾿ Ν ν ᾽ ͵] 

ὄντων» ὅτι μηδὲν τὸν διωφύγοι αυτον. 

Ο Ἁ ὔ δ, Ν, Ν ͵ »" 

ὑτῶ τὸν τύραννον διωϑ εἰς. καὶ παϊγνιὸν τῆς 
« “ ᾽ ,ὔ 
ἑαυτῷ Φιλοσαφίας ᾿ ὠποῴήνας τὸν Ἑλλησί τε καὶ 

,ὔ Ν -“ Ν ΄, ᾿ 
βαρθδαροις φοξερὸν πᾶσι, πρὸ μεσημδρίας μὲν 

ἀπῆλϑε τῇ δικωςηρίᾳ » περὶ δείλην ᾿ δ᾽ ἐν Δικαι- 
3 , 

αρχεία ἐφάνη ̓  Δημητρίῳ τε καὶ Δώμιδι. καὶ 
ἀν Ὁ Ἷ 7 Ν -“ 

τῦτ᾽ ἀρήν" τὸ πωρακελεύσασϑ'αι εἰυτὸν τῷ Δώ- 
ὃ Ν ΄ Ν » ΄ “ ς 

μιδὶ, μὴ περιμείναντι τὴν οἰπολογίων » πλεῦσωι 
᾽ ᾿ ε Ν ᾿ ν " ᾽ 
ἐς Δικοωιώρχειαν. τοὺ μὲν γαρ βεθδελευμένω δ 

᾽ 3 1 “,»ὔ "ὕ 2 

πρϑλεγε' τὸν δ᾽ ἑαυῷ ἐπιτηδειότωτον “ ἐκέλευε 
ὰ -“ , τ 

πρώτηειν. ἃ τοῖς βεδελευμένοις εἵπετο. 

Η ͵ ἂ δὸ ε , »-» 3 1 
τυγχῶνε μεν δὴ ὁ Δώμις τῆς π ροτερωιῶς 

ΡΉΓΙ 5.7 ἈΓΑ Τὴν ΒΕ ΥΦῚ Α 

᾿εχρίσαπάο πιοαο εἰιδηΐς, νι που ᾶπη ἵτα ἔς 

ΓΤ νῸ.. ἢ, 

τγγάππιις σέγεγεζ, γε εγῖ]ιις ἐχρεξϊαπογαηζ.. 
Ριυταθαης οηΐπι 111. ποτε ᾿ρππι ον Αρο ο- 
ΠἰμπῚ ἐχοϊαππδίαγιιη εἰἴβ, ἃς ρεγίξοπειγιπι.» 
μοπιίπεπι. 4.1 Π ὅς ΡῈΓ Οὔλη65 ἹΠηΡΟΓΙ [{] ρᾶγ- 
τε5 εὐϊέξαγαπη, πο πᾶ τυζο τρί! ἐποράοτε Πςογοῖ, 
Τρίξ δυζεσπ Π1Π}} Πογυμηζεςῖε, {ε4 απαῇ! ςοηττα 
Ορἰπίοπεπι Ποιηΐπαπη πίτεγείιγ {{ ρογοθαῖ 1: 
8ῃ ἴάεο., φιοά ἀρποίζεγες ΠῚ δάιιογίις νἹ- 
ταπὶ πηϊηίπης [ιΒῆςοτε νῖγες., ἅΠ εχ σοπίθπητι, 
Εχ 115, 4ι4ε πηοχ [δηϊπιηταγ, σοη!ςεγε ςο διε: 
αἰτοπίταπῇ επὶπὶ δα  ροεῖῃ5, πὶ ςοητεπι- 
τἰπι Ππαδυϊς νἹ ἀεὶ χαεαῖ. 

Ἵρε ὅκα! ρο [ΑΡροΪ]ομίυπι διιάϊγαπη 7 σλρ.1Χ. 
«δυίας ργαοίαϊς. ἴροπιγοιογῇα βηίπι οἰ μϊτατῖ 
Δἀπογίι5 ποη πειηϊηθπὶ {ἰτ., τε Παπηοηίιπ, 
νεριῖο, σοποογῆθηθ. ΝΟ ποιηΐπα ἀμΓεΠὶ 
τλῃτιπι Ράγτ πὶ, (δ ἀ Ἰρήππι ετίδπι σοπιγο- 
ὉΘΙΠΔ6 ἀΓρα πη ΠτιΠΊ εἰ ἐχοϊάογα ΝΏΠῈ5 ε- 
Πἰπα ἴπ ἱπΓογγορδιοη θ15 εἰπι5 (επίιι5 γᾶς, γὸ- 
(ροπάεδαζαις ἄστει ἃ Πάτα οαυίαε ρίδης ἃ- 
1ΙΘη15. Οὐμδε νεῃειπεηζεγ ἀγριθῦθαης διίοηϊ- 
τιπῖ εἴα ἐγγάπηιμτι ἀἴαμ6 ρεγρίεχαπι, 144 ις 
60 πηᾶρὶς. αιιοά αὖ ἰεηϊαίουίδιις ῥ᾽ ετίαιις 
Ρεγίιαίτιπι εἰἴες εἰ, χιιοά π0}114 τος ἴδοις τας- 
πηογίδπ οἰμι5 Πιριατ. 

Η.. Ἰρίεαγ πιοάο ἐγύδημιπι αἰδείειπι [1π- Οαρ. Χ. 
απεῆς, πάσαις ΡΕΠ]ο ΟΡ μΐδα ογεριπάϊα εξ» 
εἰπὶ οἤεπάδης, 4] Οτδεςῖ5 ΒΑΓ θαγσις τοτ- 
ΤΟΥΪ ογαῦ οὐπηῖθι5. δῆτα τηεγιἄϊεπη ε ἀϊςαίτε- 
το ἀϊςεῇπε: εἶγοα ᾿ρίππινεῦο πλεγιἀϊεαι Ρυῖα- 
ΟἸ15 ᾿Πεπιειτο ᾿αιηιϊχις ἀρραγαῖ.. Ηδες- 
4πε και ἔπεγαῦ, οαγαπη!ἀ] ργαθορεγεῖ, ντ, 
ποη ἐχρεᾶδία ἀεξεπἤοης, ΡαζεοΪ]οΚ ργοῇειίςο- 
τοῖατ. Νίαπι ζοπῇ!α φυϊάεπὶ {πα Δητ6 ΠΟΠ.» 
ἀρογιίς : Θαπὶτατηεη, 4{| πηαχίπιο Πεςαλγίτι5 
δὲ εἴτε. ἔαςεγς ἰμΠΠτ φαδε ςοηίεπίδηεα εἴξης 
ἀεΠΠεγατί5. ' ' 

Αῴμεπειι Διο πα ρτίἀϊς[Ρυζεοίος ΠΠαπη5,8: σαρ.Χ.: 

3. ὅπερ νετ μδυς ἀιιδῖς Ἰεξεῖο 7 ὅς ἹΜοτεῖ!ο οδεγιιδία ὅς 
ἄπ ςοάϊςε στθίη. ὅς Υ αείσδη. τερεγίᾶ 9 ἱπιο ὅζ ΑἸάο ἀρργοδδ- 
"8, τάππεη Μοτε 5 ργδοιιεγαῖ ὥσπερ. 

4 παφιτητία ] ῇς Μϑ5. πιῖε εἀϊτὶ παραιτητέα. 

ς΄ εἰ ξυνιεὶς  δυῖς τείροπάει ἴῃ ἰδαμπεητε πιςπῖδτο ἐὶ δὴ ὑπεε 
ρεύρω γ ἡιαπιο τοπὶ πο ἀμ τι πηι5 ἐρ ξυν. τες ογε ρτὸ 
ἢ ξυν. ηιοᾶ εταττπ νυ]ραιῖ5. 

ΟΑΡ. Χ. τι παΐγνιον τ. ἑαντῷ φιλοσοφίας 1 ν᾽ άδειν 4]- 

Τπάετε δὰ Ρ] τοηίσιπι {Ππηὰ παΐγνιον ἄνϑρωπος Θεῶν. ΝΙεπι- 
Ρε νεῖ οπιπίδιις 60 σοπιραγατ Δριθητεπι, 8ἀξο νὲ πηπ- 
ἄμπι φισαιιε ἤλπ τι διιογίς (ἀρίεπτὶ ἔπρτα, ΑΔ ςο ογπαπάιιπι, 
ἴτα Πᾶς Ζιθαμ6 εχ ράττα Ππη]επὶ 60 ἕλοιτ. Ρ]ατοηΐς ἔξη- 
τεητίαπι [Π|4π| ἤιρτα απο 41:ε 4] } εἐσαταπι Βα 65], ΙΝ, ς. 36. 

2 περὶ δείλην ] ̓πτε] ΠΠρί τις δείλη πρωΐαν νὲ ἀἰσεθάτογ ἢι- 
Ῥγὰ [1.11]. ς. 23. ΜΟΙ ν! 4, π. 2. 1, Εν τΕΠΊΡΕ5.). 410 ΠΊΔΠε ἴπ.» 
τιεγί ἀϊεπὶ ἀεπηερδτ., 40 ἃ Πσυ] ἐπίοῦ ρϑι]ο ΡΟ ὉΔρ. 12 1π- 
ἀϊσαταγ, νδὶ ἴ2πὶ ργδείεπϑ Ρυτθο} 15 ΑρΡΟ ΠΟ πίι5 Πῆίτας σιροϊό- 
σης τῆς ἡμέρας ἐς μεσημξρίαν. ΜΑϊε εἴσὸ Ποςίσςο ῥτίογες 
Ἰητεγργεῖεβ νθγτιης : 720) γρεε 16092 θέτο ῥο[ὶ εν α1167»}. 

3 ᾿φώνη ] ελάεπιὶ νοςε τη σαπ θα οπι γείτων ᾧ, 11. ὙΠ], ς, 
41. νυ] νἱάς οὈζεγιιατα π, 2. ὴ 

4. κι τῶτ᾽ κρ᾿ ἣν Ἴ πέπὶρὲ 4ιιοά Γ)λαπὶΐ5, ΒΌΠιΟ ΠΟΠΙΠΊυΠΙ Ως 
ΤἸυτῖ » ΤπΙγΆ 116 Πὸς ἴτοτ ; ἀξ 4.0 ρ] γα δείδπι ᾿πξ, Πα δ ες ς. 12» 
“νη οὐπὶ ΑΡοΙΐοηο ςοπβςετε ποη ροῖϊε, τΙάεο ἱρῇ ρσδϑοῖ- 
Ρίεθας, ντἀπτε 1|4π| ἀϊεπι ΡῬυτεο]ο5 ἴτογ ἱπρτθάογείιγ, φιοα 
ἔλέϊυπι παγγάῖωγ ἴπρτγα ΠΡ τὶ ὙΠ]. ς, 41. Σ 

᾽ς πλεῦσαι ] 1 ἀϊίεττς ἔργα 1, ς, ΤΟ ΠΗ Δ], πε πιατιτῖτηο εἴτ 
Ὠετε ρεΐεγες Ρυζεοϊος, Ἀρο πιο Πιδάες, εἰαίαμε γοῖ τατῖτ 
Οπεπὶ ΠΑ4Π|15 ΠοπΊρεγ {6 Ἰδ᾽ 4 ετπὶ παγγάτιισ ἡἴδπι, συ σή νεμε- 
πιεπε!Πλιπα τεπηρ εἴξατε Πιδ 14 τεπηριῖβ πιᾶτε ἀρίτατιπι ἈΠΠΤΕῖ, 
Οὐἱά εγρο ἐ πη ογαῆξ δέεο ἢ6] :ὀρῇ σοπεγαάίσεγε ΡΒΠοῆτα- 
“τὴ ρυτΑ ΘΙ ΠΊι5», νὰ μῖο ἐΐσας Τα Ππιπὶ Ὁ ΑΡΟ]οπῖο Πλατηιϊάεπι 
ΠΗ πλεῦσαι Ῥυΐεοϊοσ, ΝῸπ ςεπίεο. Οὐγγηρίς ἰρίτας 
πιῖρ Βὶς Ιεδξῖο εἴτε ϑϊάετιγ εχ ἀρ δσειίατα Γογ δεπάϊ σγδτίοπε ν 
414 νοςεπὶ πορεύεσθεα τΟΡΓΔεΐεητατα [Ὁ] ςθ 40} γασι! : ηδ 6 
ΕΒ ξμῖς σὰ ἴῃ γεγίοπε ιοαις νοος πιαρὶ5 ΒεΠεΓΆ}1} ἢπε 
15, 

6 τὸν δ᾽ ἑαυτῷ ἐπιτηδ. 1 Ἰρίιπι ΠΑπιϊάςπὶ ἐπες Π αἰτ, 
ΟΑΡ. ΧΙ. αἱ τῆς προτεραίας ἀιΙΆττο Δα το ΠῚ ἐς Δητς » 

Δροϊορίδπι ᾿λ4Π|15 ἀπ ς εἴδεται, νἱά. (1. 11. ς, 41. ττῖάπο ἔδ- 
το σοηίαπιο ἴῃ ε0 ἱππογ6) 4ιο ἃ ραμςῖς Ποτῖς αὈ (οἷς, ΑΡΟ]- 
Ἰοπὶη, 

ο΄ ἃς 



4 
Ὑ 

ΔΙ ΔἸ Θπέο παραγ εἰ 
ΔΙ Θ ας. ΕὈγίσπι- 
15 ῬΕΓΟΟΠΙΔΌΔΙΙΓ, 

ἀτ τ [θυ ΐατι δέξαι αἰπηῖ. 
ΝΕι ἢ νεηταγαη ες ἀείρεγαδδηι, ιιοά 
τγτδηπιπ ἔειπε (Ὁ ργαεδεγε οπηηΐθιις ςοη- 
ἤλτοι. Μαπάλείς τάξῃ 80 Αρο!]οηΐο οδίς- 
αὶ νοϊεραης, ΟὉ ἃ ἐρτοσίαπι ΥἹΓΙ ἱπάοίςπι. [Δπ|- 
41 ἀεξεΠ] ἴῃ ΝΥπιρίαθο οοπίξάεγδης, νὉ] ς- 

τ΄ ΓᾺΣ ΟΓΑΓΟΓ. ἘΠ αὔτοπι {16 εχ αἰρὸ Ἰαρίάς, ἂ- 
τς ὅπαπ| (Δ]Ἰοπτοπὶ σοπτπθηβ, 446 ταπηοπ π6- 
48 {πππηπη15 ἰα τὶς ἐχηπάαγοῦ, ΠΟΘῈ {ἰ σις 

τ οχρα Βαιῇῆδε (ἀσΠάεγει. Τὸ οἷμιϑ Ἰρίτατ ἀ- 
᾿ς παζιιγᾶ γθὶ ποη δάξο πιᾶρπα δηἰπγΐ σοη- 
τοητίοηα ἀϊφυταῆξης,, 60. ιοά ςοποορίᾷ ΟΡ 
ΜΙΓΙΙΠῚ ΘΠ ΠΊΠΠΠῚ Δ σι ὍγοΣ 86 σὐἱτΠ40 9 ΟΥ ΙΟΠΕῖπι 
δα εἃ ατι86 απτε ἜΣ διοταης τοποοα- 
ὈΓαΠῖ, 

ἿἾ 
δι ᾿, δὰ 

ΟΡ. ΧΤΙ, Ρμω ᾿ληϑυπὶ 1 τεάϊηίοσιφηΐο Πδηάς, αἵ- 
ας ταῖς δας ἰηπροῦ ρτοίδγοητο: ΜΙάοθίππιις 
ως μὲ αἰἰηυλπάο, ο ΤὈΙΐ., δοπίμπι {Π]ππὶ ὅς 

(ϑάαϊοπι ποῆτιταν, ἘΚΛΉΝ αὶ 
τὰ. ἀνμιρωᾷ λτνεῃ δῇ , Ἰγπιρ παθυπὶ 
᾿αὐποηογαῖ, νἱ ΔΘ τίς ἃ ΠΝ Ῥοτῖπς ἴα 
νἱ ας... δμαθομ αἰοῦ τ αν { 

"» 

᾿ απιοσταμπι ἐηΐπι., Παπαιᾶτη τε Βετε ςοὔδμειῖ- 
ΟΤΉ8,.. Ῥχοῖζης ἄςῃ5 ἰάφις πηληλιπὶ ΑΡρο]οηί- 

: "πῆς ἐνθηις [νηῦγαᾶς 

Ὃ ονῖτο ' Δηϊ, 

᾿νε σαι, πη εὐβῥϊευ ᾿φαπαιιο, οἰξυίαδδη 
{εἰοικαδδηχιιν. ᾿Ῥοπιοιηία δηϊπιης φυϊάοπι γ- 
{ππ|[ρυταθ 41] ἀεξεηῇοπς,, νε οἱ ρογεμιπάσπι 
Βιοτῖτ, ουϊαπιῇ πΙμ1] Ρεςοίῆς οἰπὶ ςοη ει, 
Τα πγΐ5 αυιτοπη οιπι 8 ἀοἤεπα!Πς σοηίς δας φαϊ- 
ἐρδωννν Δῃζοα τἀ εῃ ξοταίῃς, Νόαιις ἘΠῚ ΠῚ 

ὸ ς 
ΝΕῚ Ν 5. ἷ Θὰ 3: 

᾿ ἕνος, καὶ τῷ Δημητρίῳ ξυγγεγονῶς ἀϑὲ 

τῶν πρὸ τῆς δέκ. δὸ᾽ τὐλαξέσιμν ἃ ἢ τὸν ὑπὲρ 

Απολλωνίς ἀκροώμενον εἰκὸς ᾿, διωτεϑεεὺς ἢ ἤν ὑφ᾽ 

ὧν ἤκεσε. καὶ πάλιν τῆς ὑςεραίως υδεῷ τῶν ἀυ- 

τῶν ἡνπανξ ξυνωλύων εἰυτῷ παρὸ τήν ϑώλατ- 

ταν, ἐν ἡτὰ δερὶ τὴν χρῳ μυϑεύματο ἧ- ἀ- 

πεγιγνώσκον μὲν γαρ ὡς ἐχ ἥξοντος, ἐπειδὴ τὰ 

τῆς τυραννίδος χωλεπὼ ἦν πᾶσι. τὸ δ᾽ ὑπ᾿ ἀυτῷ 

προςατ)ὀμενω 1 ἐτίμων, διὰ τὴν φύσιν ἰνδρος. 

ἀπειπόντες ἕν, ἐκάϑηντο ἐς τὸ νυμζβαῖον, ἐν ᾧ 

ἢ πίϑος ̓. λευκξ δ᾽ ὅτός ἐςι λίθῳ, ξυνέχανπης- 

γὴν ὕδατος, ὅ9᾽ ὑπερξώλλεσαν τῷ σομίε, ὅτ᾽ 

Ρ̓ τις ἐπαντλοίῃ ὑποδιδέσων. δι υϑέντες δ᾽ 

ὑπὲρ τῆς φὐφως τϑ ὕδατος, 5 μάλα ἀἀτυδακό. 

τως, διὰ τὴν ἐπὶ τῷ εἰνδρὶ ἀθυμίαν, » ἐπαγῆγον 

τὸν λόγον ἐς τὰ πρὸ τῆς δίκης. 

ἃ ῳ ἐν 

ἘΣΤΣ 
ἿΝ "ἃ ὯΝ 
ΤΡ α ΤΥ 

Ανολιφιρ τω, ἀδ Δάμειδος, καΐ τι καὶ τοιξ- 

τον εἰπόντος, ἂρ ἐψόμεθώ ποτε; ὦ 7 ϑεοὶ, τὸν 

κωλόν τε καὶ ἢ ἰγονϑ ὃν ἡ ἑταῖρον: ὠκέσας αὶ Απολ- 
,ὔ ΟΝ ν »" 

λῶνιος» καὶ γεὶ δὴ καὶ ἐφετὼς δὴ τῷ ἐον ὦ 
χ ΤᾺ, 
ετυγχανεν; ὁ’ σϑε» εἰ εἰπε» μῶλλον δ ἡῶρ-- 

τε. ζῶντα; ὅ εφη ὁ ὁ λημήτεκος » εἰ δὲ τεθνεῶτα, ζ' ὙΣ 

πω πεπαύμεϑω ἐ ἐπὶ σοὶ κλῴοντες. προτείγως ὃν 

ὃ Απολλώνιος τὴν χεῖρῳ, λαδξβ μοι, ἔφη: κὰν 

ν μὲς δαφύγω σε» ἐϊδωλόν εἰ εἰμί σοι ἐκ Φερσεφότ- 

τής ἧκον, οἵου φηύμαν οἱ χθόνιοι ΚΉΚῈ ἐθυ- 

μοτέροις τοὶ πένϑη. εἰ δὲ ὑπομείνωιμι εἱπηόμενον͵ 
μη ῃ κελόβν, ἕ 

πεῖϑε καὶ Δῴώμιν ζῇν τὲ μὲ καὶ μὴ ἀποδεθλη.- 
͵ Ν “ ΡΝ“ 3 ΟὟ ᾿ ᾽ ᾽ 

κέγωι τὸ σῶμα, ἐκέϑ᾽ οἷοι ὠπιςεῖν ἦσαν. ἀλλ 

ἀνώς ἀντες ἐξεκρέμιαντο τξ ἐγδρὸς, καὶ Ἰσπά. 

ἀντ Ὅ: τε τῆς ὠπολογίως, ἠρώτων. ὃ μὲν 

γὸρ Δημήτρκας εδ᾽ ἀπολελογῆσθαι εἰυτόν,, ὦπο- 

λέσϑαι γαρ ἂν καὶ μὴ οἰδικξντωῖ. Δάμις. Ἄν. 

πολελογῆσιϑαι μὲν.» 9 ζή)ν δ᾽ ἴσως. ἀγὰν ἐν 

ξυ- βρ ὰ ; 

: ἢ τ᾿ ὑπ. Απολλ. κρ. γοβδαν Τῆμρ ΨΊΓΟ ) ἰΔΠ 6 11ΔΠῚ 
ἀϊυΐπο Ἀ181} εγαῖ, ιοα πιρίυδγεῖ.. 

7 ὐν ἢ τὼ π. τ. Καλ. μυϑεύματα ] νἱάς ποιαῖᾶ ἤιρτα 1, 
ΝΕ, ς. ἴο; 

4. τὰ δ᾽ ὑπ᾽ ἀντῷ εἰ ρεών] ΠεπΊρε νὰ 60 ἴῃ ἰοςο [6 » 
Ῥταςβοϊαγοπτυγ ἰαθδε "8. ΥΙΙ. ς.41. 

Σ ἐς τὸ γυμφαῖον» ἐν ῷ ὁ πίθος] νυμφαῖον 8,1, πγηρρῥὲς 
ἔλοογ ἴοοὰς εἴς » αι! διις {γε5 (οἱ εθδητ πρὶ ὅς οοἹ πγρηρϑαε, 

νε οἱ. Θτοπουϊο δὰ ΜεΙαε Ρ. Π. ὃς ὙΒοΠατὶ φητχυίτ, Τ. 
ΔΝ ΥΠιρΒάγιπι Ἀρο] οπίδταγιπι δ. Ηγ}86 γαρτιπι τ ΟὈ [οι - 

μᾶτιπι, Ρμεεοίαηὶ νετὸ Νγιηρῃδοὶ τι ]]1δὶ πιεπτῖο,, παῖς 
γε ᾿ ταπιοῃ 1δι ΑυΠῈ Βανι νπυπὶ, ναὶ ἀσυάτιπιὶ ςΑἸ ἀλτιιπὶ ὅς ἔτι - 

ἰφατιιπη ἐο ἴοςο ςορίϑ ρεγἤιδάει » ἃ γι ΐθιι5 ποπηδη δἰίλπι.» 
ΠΟ ἰθὺς τγαχῖς οὐδ ϑβειαιτε γάγγοης 7 Ἐοίΐο., ϑιτάθοτο ὅς, 

Νγρηρϑαφηε ψΕτῸ εἶτι5 Ισοΐ ποη 4406 υἰάξειμις ΕΙΠΕ ἴὔνα: 
τὰ [τατιτγίεητῖς,, ὅς ρίεπο σίπο ἀεβιεητῖβ, 4ιαῖε ΝγναρῥΖε- 

τεῦ τεργϑοίςπταῦ ρίξεωτα ἃ Ψ. ἨοΙ οπίο ςσπιπιοπτάγῖο 1115 
ται: {εὰ ρπδεμξ γ Λάτη βιιεῖς Ἐτεαηςητος Ρηέοίϊ 7) νπάς ας 

ϑὼν ἱπ Νγιαρθάεο δος 1. 6. δοἰ μην νοὶ ογ 167 67» Δ ΣᾺ, 
ῬῃμΠοῆταιιβ. 
ὍΔ; ἘΠ ΠΩΣ Φερσεφάεἴης] (ιδ πε !ρε οἵ οἴκε) 446 

ξτεηπρης εἰΠρῆς. ϑὶς ἐκ 9 εἶ ἥκειν {. 1.1. ο. τις ὦ τῷ βασιλέως 
“πίνειν 1.11. ς, 28. 

2 εδ' ὠπολελογ. εἰυτόν" ὠπολ. γὰρ ὧν καὶ μὴ ο β 7 πεπι- 

ΡῈ οπιειγίαϑ ρυτα δας ΑΡΟἸ]οἶπ πη, 80 οὐατῖα χορ μπι {ε- 
οὐταπι» ἀροϊορία ποὺ ἔπ ν Πιγαπὶ, νε υΐ ποῖϊες ἔγαγα 
ἐπὶ ΑΙζΌΓΑΠΊ ἀρ ἢ τ ΓΔ Ώ ΓΙ ΠῚ 7) ἃ 4110.» ντας οἰ ατ ΠΠπιε ἱππο- 
ςφητίασι ἤι4πὶ ἐδ πιοπίγατγετ» ἱητογ οἰοπάπ5 ἄς ὨΙ Β1]ο πιίπιυς. 

ἮΥ 2 ἐκεί. 



ἧς 

ΠΕΡ 
336 ΡΗ "ἢ 

ἐκείνης γε τῆς ἐμῤμεύῃῃ Απολλέ ΩΝ 
πολέλόγημιαι. ἔφη: ὰ, "ἢ δι ὥμεν. μός 

γόνε δὲ μοι τὰ τῆς ἀπολογία τήμερον ἐν- πρὸ 

πολλξ τῆς ἡμέραρ' πέδη γε ἡ ἴὰ ἐς μεσημ- 

(ρίαν. πῶς 8ν» ἔ ἡ ὁ ἀπμστΝαν τοσήνδε ὁδὸν 

ἐν αμτρῳ τῆς ἡμέρας ἤγυσας:; καὶ ὃ Απολλώ- 

γιος » πλὴν κριδὶ» ἔφη: καὶ π]ερῶν κηρξ ᾿ ζυγκει- 

μένων, πάντω οἴξ, ϑεὸν ἐπιγρώζων τῇ πομπῇ 

ταύτῃ. πανταχβ μὲν. ἡ δ᾽ ὁ Δημήτρλος. τῶν 

σῶν ἐργῶν τε καὶ λόγων, ϑεὸν οἐεἴ τινω προορῶν 

ἦγθμαι» παρ᾿ ὃ τὰ σὼ ὅτως ἔχει. τὴν δ᾽ ἀπολο- 

γίαν, ἥ τις γέγονε» καὶ ἅτ)α ἡ κατηγορία εἶχε» 

καὶ τὸ τῷ πάρ 96: καὶ ὁ. τι ἤρετο, καὶ 

ὅτῳ ξυγκατέϑετο, ἤ ἤ ὅτῳ μή, λέγε δὰ πάντα, 

ἵγῳ καὶ ἡ τελεσίνῳ ἵ ἕκωσώ φράζοιμι. καὶ γὰρ ἀνήσει 

ἐρωτῶν τοὶ σε" ὅς γεκαὶ πρὸ ὸ πεντεκαίδεκα ἴ ἴσως 

ἡμερῶν, ἐμοὶ ξυμπίνων ἐν Ανϑίῳ “, κατέδαρϑε 

μὲν ἐπὶ τῆς ἧς, γὴ ᾿ μεσέσης δ᾽ ἀυτῷ τῆς κύ- 

λικος"; ἔδοξεν ὄναρ. ἔων. } γῇ πέλαα. 

τὲς μὲν ἀπολαμβάνειν σῶν μος ἐμ τὲς δὲ 

να τ ὑποφεύγοντας» καὶ ἡ δὴ καὶ ἫΝ ἀύυ- 

τὸ παραπλησίως τῷ ὕδατι. σὲ δ᾽ ὅχ ὅπερ οἱ 

πολλοὶ παϑεῖν, ἀλλοεὶ διαγεῦσαϊ ὠυτξ σχισθεν- 

πος. ἐπὶ δὲ τῷ ἐγυπνίῳ ΠῚ ὁ ̓  κελλοὶ 

ἔσπεισεν 5 ἐμοί τε παρεκελεύσατο ὑπέρ σϑ ϑαῤ- 

ῥεῖν. καὶ ὁ Ἀπολλώνιος» δὶ βδμζα Τελεσῖνον, 

εἶπεν» ὑπερκά θείοις » καὶ γ᾽ δὴ καὶ ὑπερ- 

εγρήγορε, μ8 πάλωι ἐῸ ὌΝ δ᾽ ὑπὲρ τῆς δίκης, 

πεύσεσϑε μὲν. 5 μήν ἐνταῦθα, δείλη τε γὰρ ἱκώ- 

γῶς" ἤδη, καὶ βαδίζειν ὥρᾳ ἐς ἄςυ. ἡδίως δ᾽ οἱ 

καϑ᾽ ἑδὸν λόγοι Ἰλυψαγν κῚ βαδίζοντας. ἴω- 

μὲν ὧν, διωλωλᾶντες. ὑπὲρ ὧν ἐρωτᾶτε. λέξω 

δὲ μ γ μον δή σ' πε ἐν τῷ δικαιοηρίῳ πραχϑὸς- 

γοδ, πρὸ τῆς κρίσεως ᾿ ἄμφω ἴςς,σὺ μὲν 

᾿ νὰ 

3.5 ΓΈΝΕΙ κηρᾷ ὅζς.] πεπῖρε αγίολε ΡΒιγ- 

Συϑι νν κο Αἰὴς οὐγεῖς Τ)εβαὶιϑ ὃς Ἰοάτιι5 νἱτὰς οἔιροταπὶ 

αἰζοτίπιοπ., 
4 ὑϑμβὶν ἀνὰ τθια [λτῖς., ἃς πιατίτἰ πιῖιπὶ [{4}14ς ορ- 

Ῥ᾽άμπι) Ἄντιον ζοπίξαπιει {ογιρίοτε Ογᾶεοὶ ἀπιϊαυῖογεβ,, Ὀ1- 
Τπγῆως, ϑιγᾷῦο , Ρ(ΟἰεπΊδειι5.7) Ἀρρίδῃμς: ΗΠ 4π0 ἡ ἐκ Α»- 
τίας ξεπυίπεο βεποτα (ογίρταπι εραταγ ἀριιὰ Ὀϊοηγί. ΠΡ... 
41 πὰς (δαυμμπτις Ογαθοὶ Αντίον ) Αντειαν» Ανϑιο)γ). Ανϑείαν 
Ρτοπιίίουε {ογῖρίεγα, ντ εχ ϑίθρῃδηιϊ εριτοππδίογα ὅζ 4]115 
18πι| οδἰδτγιατγαπι ΟἸμμετο. 1τ], ἀρ Ν Ρ.986. νά. ἃς ἱπξ, 

ς. 20 ἰηττῖος 
ς μεσέσης δὲ ὠυτῷ τῆς κύλικος] ποῖα ἴπ σοπυ 5. πιο η 

ργῆμα, {εμπάα, ἐεγεΐα, ἢ ἸηΒαΠ [χε Ῥτορσίμπι ῥοομίμ: Διὸς 
σωτῆρος» ἀγαϑα Δαίμονος, δῖ ἙἘρμῶ. Βοτμπὶ παεάταπι μεσξσα 

κύλιξ. Ἑβαας μεσέτης κύλικος) Ἰ46ΠῚ ψιοὰ μεσῶντος δείπνων 
4ιοα ταφὴ ἴπ νδῖετε Ἰεχῖσο Ἐχρ! !ςᾶτιΠ|), ἐσόμα ηεάϊα: πες 
ΟΡ 15 εγᾶς γ σοστίσεγεϊ ϑιερΠΔΏ115),, ΖΟΡγ4 ἐ472 “αἰ ἡρεάθετι» 

Ἴρις 
ΣΡ Θεοῖς ἐυξυμξόλοις ἔσπεισεν  ΠΕΠΊΡΕ ΠΟΙΊΪΠΕ δὲ 'Δαΐ- 

μόνος γ ΟἸη15 οἰγουπιῖγα (Ο]ς ας πιοπῆς {ρου 15 ἐ- τ ᾿ 

᾿ μεῖς ταπῖεπ.ς Ια 

μιοήάϊααν ὠροξνθα 

ἘΠῚ ΩΦ Ν 

40 ᾿ριτυγ παι 
ΤΙ5 Ἔχίσιια δάθος 
ἈΡοΙ]οπίιιβ. ργάδιεγ ἃ » ἰπασῖς, ὅς αἱας 
ςεγα σοηρ] με παία5. αι 1 νΟἸ6Γ!5 σοη(Σ ». 
δο δαποςε δ ζυιθθης γεϊαϊοιδηομποπιο 
Ἐρο νογο οπηηΐπο., ἀπάαῖς Το ποι 115, ΟΡτθα 
115 (Ὀγπποη! δι τι6. ἐπὶ5 Τλειμπι (Ἐπιρετ αἱ 
{ι6πὶ ἰητογοῖςς ἀγΘίτγοῦ, σαΐτις ΘΠ, μα ἴα τος 
ἴπᾶς Ππαθεδηζ. ῬῬείςηῃο δυζουη α118}}5 δχεζο- 
τς. {πᾶς (ςγΊρειι5 τ] ΠΡ ] ας ςουεπιοτίς, ἘῸΝ 
Ἰτοπη ἀϊςεητῖ5 πιογεβ., Ζα ἀ 10 1" τογΓΟρ Δ ΙΟτ Ὁ 
ααίθιι5 σοηίεηίογις, “αι θι15 παΐπας νᾶ αιδοίος 
ἄϊς ̓ οπηηΐα, ΕΓ ΕἸεῇ πο εᾶ Πα Παείττ οείαιν ἐν ο- 
ΠΑΠ.15 οηἰπΊ ἐδ τὸ ἱπεογγοράγο ΠΟη Ἰηζογπηες- 
τεῦ; αι! ἀητο αι πάφοϊπη οἴγοῖτογ ἀἴος τνύκι, πιο- 
σαπ ΑΠΕΙ ἀτιπὶ ςοπτροταγοι, πιοπίας ἀςοιρϑηθ.. 
οὐἀουτηίαίς. (απο πιεαΐππι ἰαπ ρος τι 
αἰγοαπΊ  ογγοταγ, ΓΟ πππίαπι νἹά τ ἶβποπι τογγάτη 
ἱπυπάαπζοιη, 41 ΠΟΙΉΙΠΙΙΠῚ Αἴτος Πατίπι σοπι- 
ΡΓΕΠποπάογες, Α]105 νοτο Παιρίθητος δηζοιοιτο- 
τεῖ: ἡμλπτϑῃ ἐπἰπὶᾶσαας Δα η ἴὰγ τπαπαθαῖ, ΤῈ 
ἔτττς ἱπιὸ Ἰ46 ΠῚ ομΠῚ φοτογῖς ραβῆαπι οἴξ,, 
[Ὡ4 ρογ ππράϊαπι ἴσπεπι νετίπαμς ἀπεοάοητου 
τεαπυ δ. Ῥο ἹΠπιιὰ (Ὀπηηίππι γο ΓΟ Ῥιθεης. 
[ογληΐα ψεττοηηδιις ΠΠραυῖτ, ̓ 
πιο ἰπ τι ςαιηᾷ οἤτε ἸαΠητ.ς ἜΡΟΝ ΛΡΟΙοηΐας, 
ἐρο, ἴηχυῖς, Τεϊεῆη ἢ ΠΉΠῚ ἄοΥ πϑαὴ 
ΠΉΪΓΟΥ, ρθε Ππ. ἼΣΤΕ ἐμελξγαδε 
νοτο ἱπ ἱπάϊοῖο: θα πο 

ᾷς ἡμιρν ἯΙ ἃ 

ΠΟΙΝΕ ἀπῖδο τ τὰ αιάςοπι νὰ αὶ ἐιτίε: ΕἾΡΙ: Σ ἩΜΒΝ τνος ὙΒΣ 
ἔν 

ΤΠ Ρτο- 
ς 15 1}. 1. οἁ. Ψ. “(- 
2 δἰζ ])ση)2 5 1] ΑἸ μὰ ΠδῚ νο- 

τορ τμηι ὁρταῆε Ἀοπιᾶποϑ, με- 

" ι 

ποη φεσίῃϑ 8116 Ι 
ΒΕ ἜΑ νο 1εὉ 
ἐεγὶς γγεόρις Δ ἢ δίτωπι ΄ 
Ἰεπϑ. αυᾶπ' Ακραβ » {ὶ 

σύσην χκύλικο Π 

Ῥορο[οῆε. ϑὶς ἰρὶ ̓ ΤΥ ἤπιις, 4 (Ὀγρρεἷο. τεςεπβ) μεσῴση κύ-- 
λικεδογιος ΠΌϊ [ εξ τυρὶ Ε Θεὸς (ὈγρΏγ, ογ Μ)»} Ἰμτουρτεῖεβ. 

7 ὑπερκαϑεύδοντω, ἤῦχα οἱ ῥγοίτάε εἰογτρλεπέερ Ἡ. ἷ, 
Ὡοταῖ, γε Υἱ απι ἱπτεγρτεαῖ 1.5 ΡτΙοτῖδιι5. 864 Δ] σπῖτι ργ.4.- 
τἰα νεὶ ςοπιπῖοο αἰογγλεργιίεγα. ΝΕπιρε Τεἰεῆπυς ἀοτπηίεης 
ἃς ἱπίοιπῖο Βος ἱπῇἢτιιδδας 7) Δ Δ]1ος ἀθ σιγᾷ Ὠδογιπι εἶτ-- 
τα Αρο]]οπίμπι, ςοπιμϊποςπάοϑσ , κἤροἠϊογιο 6 ἥτις. Εἰγπιδης 
Βυης [ξηἴαπι [εαμιεηεῖα. 

8 ὑπερεγξήγορέ μα πώλαε ] νἴάε Πιρτα!. ΥἹ. ς.39.. 
9. δείλη τε γὰρ ἱκαν.] μᾶς ἴϑπι Ῥβιγαῇ τοπιριις ποτατί, {ιῸ 

τηετι αἴας σου{ππιπιαῖα εἰ, ἴῃ Ροπιοι ἀϊϑτὰς Βοτᾶβ ρϑυΐο μοί 
πο] πᾶ τιΓὰ 7 ΕΧ φΟ]]Ατίοτια Θοτιπι, πε 84 ς, το. ποῖ, Ζς, 
οδίδτιιατα ἰῆσ οἰππὶ ᾿ς ας ςᾶρ, (ᾳ. (τοῖς ΠΤ Δπιὶϑ ὠλλ᾽ ἐ 
δὴ πλησ. ἑσπίραν ΡΆτετ, »Ἥ ἦχ ἠδ 

8 : Βοποαηὶ- Ω 

Ἴπιαι6 δάρο ὠγαϑὲν Δαίμονα ΠΣ 



πη, νὸν τὰ 
ἀοπιδηξεπεῖα, ὨΟΠ 
᾿ ἴᾺ αἰιάϊςτίϑ, 

 ΟἰδοΙρι- 
Ἐχο παῖ (ο- 

᾿φιδοαηζε ἱπαϊοὶ- 
ἢ χα παιάο πΉΗὶ 
Δι ΓΟ ΠῚ [ΠΠΠῚ αυας 

[8 τ. 20)12726 Ε72772 
οτείάίον., ὅς [πυιπ πὔρυκαυήῆῃς ἀἰζεαπι, ῥγο- 

οοπέρεται:. ὅδ Οἱ 
πα Ἂν δ 

ἢ ἢ τς Θχοϊαπιδης Ῥοπιοιηας, Ἔσο, ᾿πΠ4πἰ6- 
ΜῈ τῷ ἰαιπιτς Τουεαιν μην αὐ πὰ ἀπίξει- 

“ἍΝ {1 Δ }168 

δ πλεῖ} 

᾿χαπ α ΠΣ Τεηλεζη, ναϊοάίςοῃς ὈΠΊΟΓΙ 
ναπατη, ἰπαυΐτ, νῸ5 πο Πηδρὶς Εἰ 4 141Ὶ πις 
ζάρεγα Ππεοχροάίειπι:: «μιοπιοάο τΑΠπΊΘ ἢ Εἶπ 
ππης (ς Βαθδοδις τῷϑ ὅρο ποι. Νέεπιρε απἱ 
αὔητατίοπος ἱπρίτον. ἁιιάῖγς ςοπίιοιίς, (ξιο- 

Ι ΧᾺ5. πιοάο Διά, δηϊπιδάμιογοηςϑ, Ηἰϑ8αι- 
ΠΥ ομὴν {ταπραπζαγ, ἢῖς ἰγαίσιιπ- 

; το ΜΙΒῚ νοῖὸ αυΐοες ππης οριι5 εἴς, αι, 
τ--. 40. φουταπη ἢ {Ππ|4 ΟΌΙϊ, παπαπαπι γοσαῖς- 

αἰ]. Τυπι Παπηΐς, ερο. Ἰπαμίοδας, οὔ εηιο- 
τ, ἊΣ τὰς παβείαι ταις [δητήοδαπι, νι δε ἱρί8 

ι θαι ς ἜγῈ ἔπιο ΠῚ 

εσ εὐὶ 

ἀτο τὼ υοίς 

τὸ ὠπὸ τῆς προ ῥήσεως ] 1πτε!Πῖς εα,) ἀπε Ππρτα Βυΐτ5 
θεῖ συ τας γοσαθαι τοὶ πρὸ τῷ δικαφηρίᾳ » (Ἔτπιοπεβ ποπιρε 
απ [οτῖθα δῆτε ἀνα οίσεγγε Παῖτος. 

᾿- γυμνὸς ἐπέλϑ'ι Ἵν! 4ε ἤιρτα ςᾶρ.3. 
15 τὸ δ᾽ γάρ με πτανέεις} ἔιρτὰ ς. : ᾷκ8. 
[ο ΤΣ ΧΤΠΙ, α΄ ὠποσροφῆς ἐϊργόμ.] ποπ πιο !οέϊα μπες 

Ρ̓ τοτρτεθας ρείουῖρ ν ὠποςροφὴ ποπ “μέγ ο ταῦ. 
ἃ δκ δον ἤο εἴς, δὲ γε] ἰοσηγ Πρπίθοδὲ νεῖ ῥονρρένιες 

τα πο5 τοι υΠῚ ραῖςας, ὅζ αι Πο5 νέστεγε ροίῆπιιι5, 8ὶς 

ΤΥΑΝΕΝΘΙ 5 3:7 

παρατυχὼν, σὺ δ᾽ ἡ ἠμροαβθένο, οἱ μῥρίί, τοῦτα, μὰ 

δῖ ἐχ ἅπαξ, ἀλλεὺ καὶ πάλιν, εἰ μὴ ἐκλέλη- 

κ.  ἐῳ ἡθδι ὅσπω ἴξε δίειμι, διείρων ἀ-: 

“πὸ τῆς προῤῥήσεως » καὶ τῷ γυμνὸς ἐπελθεῖν" - 
ὃ ͵ δὲ Ν ᾿ Τ᾽ “Φο. ἍΜ. - Ὺν 

“ηεἰ ὁὲ Κῶι τὸς εαὺτῷἢδ λόγθς: Καὶ ἐπὶ πῶσι;, τ; Υ 

5 γώρ με κτανέεις «οἰ. καὶ ὸ δ ἐπελϑεῖν τῆς ἄν 

σεῶὼς ὡς ἀπῆλϑε. ἐνδὺς 
«ἵ 

Τι. ἀναξοήσας Δημήτριος ̓  ἐγὼ μὲν ὠμην σε- 

ἰξηρις, ἀφῖχθαί σε" σοὶ δ᾽ ἐρχὴ κινδύνων ταῦ-. 

ὡ- ξυλλήψεται γάρ σε καταχγελβάμθανν, καὶ 

πάσης ὠποςροφῆς εἰργέμενον᾽ ὡ διδι ἐἠάσϑαι 

τῷ Αημητρίς δέει φράζων, ἐἰ γοὶρ καὶ ὑμέϊον, εἰ-- 

πεν» ὡθε ἀυτῷ ἐυώλωτοι ἥτε: ὠλλ᾽ ὅπως δὲς τάἰ-- 

γεΐνεε νῦν ἔχει, ἐγὼ ) οἶδα. κολωκευόντων γὰρ, οἰεὲὶ 

λόγων ἠμροστὶν Ὑηομενρεὶ νῦν ἐπυελητόντων, 

ἠκροᾶτο΄. ̓εἰοριστριὶ ἡ ὑπὸ τῶν τοιέτων αἱ τρραρ, 

γοι φύσεις, κ καὶ πρὶ τοῦτα χολῶσιν. ἐμοὶ δὲ ἐγα-. 

παύλης δέ: γόνυ τὔξας κάμψαντι" ἐκ τῇ ἀθλε. 

καὶ ὁ Αφίως, ἐγώ, Δημήτριε, διεκείμην μὲν ὅτωε» 

ἔφη ̓ πρρῖ τα ὶ τῇδε τ ξανδρὸς ἤγίγμοτα ̓ ὡς καὶ 

εδέλευες, δέ “8 

τῆς ὁδξ ταύτης ἀὐχάγεαι ἐυτὲν, ἐφ᾽ ἧς ἥκει. ξυν-. 
ἐν αἱ Υ δὴ ἘΡ, 

εὕτα, ὡς μὴ ἐς κιγδύγες 

᾿ἐκεσίῳς τε καὶ χαλεπὲρ] ἴοι. ἐπεὶ δὲ ἐτύγχανε 

μὲν δεδεμένος, ὡς ἐμ ἐδανο Ὁ ἀπορώ δ᾽ ἡ ἥγει- 

μένῳ τονην, εἰυτὸν" ἐφ; ῥάβᾳῶ; ἔφη. τὸ λελύ-. 

σϑω; ἐἰνωι, κοὼ τὸ σκέλος ̓ ἐλευθερώσας. τῇ δὲ- 
σμξ", ἔδειξε. τότε. ἐπρθην κατενόησώ τῷ ἐς 

δρὲς., ϑεσπέσιόν τε ἄναι ἀυτὼν καὶ κρίσσω τῆςἡ- 
ΜΝ ππθ τῆς σοφίας. ὅϑεν», εἰ χαὶ χἀλεπιωτεβδὶς 

τέτων ἐντύχοιμι.,. ἐδὲν ἃ ἂν δείσιοιιμι ὑπὸ τότῳ 

" αὶ κινδυνεύων. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πλησίον ἐ ἑσπέρω » 

Ι βαδίζωμεν ἐ ἐς τὴν καταγωγὴν, ἐπι ΑΝ ποίη 
᾿ σόμενοι τῆτες, καὶ ὁ Ἀπολλώνιος, ὕπνξ» ἔφη. 

᾿ δέομαι μένε" τὰ δ᾽ ἄλλω ἐν ἴσῳ τίϑεμιας λόγῳ, 
πον τὰ ταῦτα ἐν. κἂν παρῇ τι ἐυτῶν, καὶν ὗε μετὰ ταῦτω ἐυ- 

δῇ ΓΑ} 

μίας ἀρυχαϑᾷ, » καὶ ἔτι τῷ Ἡλίῳ, » παρῆλ- 

εν ἐς τὴν οἰκίαν, ἣν ὦκει ὁ Δημήτρμος, 

᾿ ἀμφὶ τὸν Δεμιν δειπνᾶν., ἐπειδὴ ὦ ἀσίτοι ἀυτῷ 
Ἢ ι 

δρυὰ Επτίρί 4. Μεάθα: ; 
--- σοὶ μὲν ἐφ᾿ ὠποςροφὴ ᾧ 
Ἐγὼ δ᾽ ἔρημος τὴνδε φευξξμειι χώραν. ; 

Δ ἠκροῶτο ] ἢ ἔς Μϑ958. οἴπηος5. Εδπτὶ κροώτα. 

3. γόνυ ἔπω κάμψαντι 1 Π͵λΠΕ (δ ρῃταῆς Θοςατῖε 4 ς4. 
πιο} 5 ρα πὶ δ ποῆτιπι, δζ Αἰ1ὸ 5 [οτίρτοτες ορτίπιος; νῖ- 
ἐς οδίογαυ τα 8411. ΤΠ, ς.13. 

4 κὶὶ ἔλευϑ. τῷ δεσμϑ] νἱάς ἤιρτα {{τ| ὙἹΠ. ταρ. 
38. ὠὰ 

Υγ 3 ἐφαΐ-. 

᾽ 

κα. ὁ τῶ 
πέδε ἀκ τα μάμενας ̓ παρακολῳμριαμαγῶρ τε τος 



[ΩΣ 

᾿ ἂν ἐν τῷ ἘΡΗΝ λάϑοις ; ὁ δέομαι ,, ἐφ» 

Ἰ δι. 

3 ΟΝ ΡΗΙ ΡΟ στκΑτν 5, ΡῈ Δατα τκοι 
ἐφαίνοντο, ἔῤῥιψεν ἐ ἐς ἮΝ κλίνην ἑαυτόν. καὶ ἐ- ͵ Η 

Φυμνήσως τῷ ὕπνῳ τὸ ἀκ ἢ ἔπος". ἐκαίθευ-- 

δὲν, ὡς ἐκ ἐπ᾽ ὠξίος Φροντ ὅς τοῖς πώρϑσι. 

Τίς δὲ ὀρϑρὸν ἐ ἐρημένε υτὸν τῷ Δημητρίε ποῖ 
Ἶ., 

ἥὰ γῆς τρέψοιτο, καὶ κτυπεῖσϑιι δοκῶντος τὰ 
"2. ν᾿ “ΔΚ ΦᾺΡ. 

ὦτα ὑπὸ ἐννοίας ἱππέων, ἃς ὦετο ἐπικείσεσιϑς 

᾿ ἤδη τῷ Απολλωνίῳ- διῶ τὴν ὀργὴν τ8 τυρῶννξ » 

διώξεται μὲν, ἔφη, μὲ ἐδὲ ὠυτὸς, ὀδὲ ἕτερος »ἐΞ ̓ πεν πω δῇ Ἵ ἰρίο, Ἢ 

᾿ μοὶ δὲ ἐς τὴν Ἑλλάδα. ὁ “πλδὃς ἔξιωι.. σ᾽ γος. πος ΑΠταδς σα (μετα; 6β0 αἱ Ἶ Ἐ Ἵ 

ῥός γῆ, εἶπε, τὸ γὰρ, χωρίον φανερώτατον. ὁ. Απ τιῖο γὲ νετοῦ 

ὃν δὲ μήδ᾽ ἂν ἐν τῷ ἀφανεῖ διαφύγοεις, πῶς 

᾿ λανθάνειν. εἰ γὰρ. ὡς σὺ οἴει, τῷ τυράννε ἡ 
γῇ πᾶσα, βελτίες. οἱ ἐν τῷ δ με ἀπρϑυή- τ 

τὰ σκοντες, τῶν ἐν τῷ ὠφανεὶ αὐτάν! καὶ πρὸς τὸν ᾿ Μαθ ουμη δρὶ ᾿ 1 
᾿ οἰρωδα οὐ Ὁ ΡΠ πη μεθ εἶ τω 

Δώμιν, αἰσϑών,» ἐφη νεὼς ἀφιείδης ἐς Σικελίαν: ἌΝ ι) ᾿ ππσνος ἈΡΑ ἦἶδαυ ηἰ 

"αὶ ἰσϑάνομαι, ἃ εἶπε, καὶ γὰρ ἐπὶ ϑαλάτηῃ καταὰ- ἰηϑὶ τὰ οἰϊαπι βεπου ἘΝ 

᾿ λύομο, καὶ ὃ κηρύτ]ων ἀγχϑ 8 ϑυρῶν: φξέλλεταί, 

τε ἡ νωῦς ἤδη" ξυμξά ια! δ᾽ ἀυτὸ τῇ τῶν ἐ ἐμ- πολι εν Π, 
ἐτ χ 

» 

πλεόντων βοῇ. καὶ οἷς ερὶ τὴν ἀναίρεσιν τῶν 

᾿ἀγκυρῶ ὧν ἄτα ἃ ἐπιξῶμεν, εἶπε; , τῆς νεὼς 

4: ,᾿ὦ Δάμι» ̓ πλευσέμενοι ῦν μὲν ἐς Σικε- 

"λίαν, ἐκεῖϑεν δ᾽ ἐς πελοπόννησ' προ δοκῶ μοι; μεν 

ἔῷη - καὶ πλέωμεν. καὶ προσευτόντες τὲν Δη- 

μήτριον, ἀϑύμως ἐ ἐπ᾽ ἀυτοῖς ἔχοντα, ϑαῤῥεῖν το 

πείσαντες ὡς ἄνδρα, ὑπὲρ νηξ,, “ α 

ἐπὶ Σικελίως ἀνέμῳ ἐπιτηδείῳ. 

Ἢ " ἐ ΠΡ ἽΝ 3. Ἂ" ἣν Ὑ ΜῈ δα 

ΔΜ... σηγὴν τὲ παραπλέυσε Ἔντες. : νὴ ἐγένοντο. ἐν ̓ 

Ταυρομενείῳ 'τριτώϊοι. μεταταῦτ᾽ ἐπὶ ἜΘΡΑ ΚΕΝ 

(, κομισϑέντες ἢ Φηχαστο ἐς Πελοπόννησον. 

περὶ μετοπώρᾳ ἰρχάς. » ἐαροσεαντεῤ, δὲ τῷ πε- 

λώγες» ὠφίκον: ἵκοντο δὲ ἡ ἡμέρα, ἕκτης ἐπὶ τὰς τοῦ 

ΑΔΕ: ἐκδολὰς, 4φ ὧν ὁ ποτωμὸς ὅτος δμίς ΩΝ 
ω οἷν ῇ 

ἣν το ολέληδεν 01 ἐπα, ἕ. “ν.23}. «ἴα, 
ῳ 

δ ὕπνε,, ἄναξ πάντων᾽ τε ϑεῶν πάντων τ΄ ἀνθρώπων» 
ὌΠ μὲν δὴ ποτ᾽ ἐμεῦ ἔπος ἔκλυες, ἡ ἠδ ἔτι κοι »ῦν Ὶ 1 

ὙαΡαε ἴδεν » ἐγοὶ δὲ κέ, τοι ἐιδέω χάριν ἥμωτα πάντα, Ν εἰ Ῥ τεγδητ Ράυ]ο, ἷ 
ΟΑΡ. ΧΙν. κι ἐς ἄνδρα ὑπὲρ ὠνδρῶν Ἴπεπιρο νίγρτις ᾿ τέωρος ἅτω ξυνήει ἡ Ἐλ- 

ἄεης ὅς ξογεῖβ πιῖπις δηχίς οιγὰῦ τὲα γί [1 ΠπΜ]15), γε ουΐ ᾿ εἶἴνον τ Οὕδ8 ᾿ Ῥοτετγδπῖ, νὲ ποπ δα 
τος εὔϊὲ ϑὰ ἐχρεάϊεπάιιπι (ε{ε τεδε5. εεἴαπι ἀμ πο Πδιι5, ὅς τρίτα (Ο] επηϊα, οπῖϊ μὴν γᾶ γὲ βυάι ο, γπίςε; 
Ἱπιρ]1οΑτί5, εχ (εῖρίο ποιιετῖτ. ἐῷ Ἐντὸς : 

ΟἈΡ. ΧΥ. 1 περὶ μετοαώρε ἀρχὸς} ναἶδε πιῖδι δὲς Ουσὰ ( Δἀπηϊετατυν, πα] Ἡϊς πιυτατίοπα ἴῃ ̓ἰανὸ Ρῃιοῆγα-. 
Ἰεδῖο Ὠρεΐγα δῆτ, Νεπῖρε ΟἸγπιριοι Πα], φηῆδθὰς ἱπτεγβι-. τί Βαθαπιαα ΟΡα5.. ̓  Ἄτνετο ἀϊίεττε σβρίτε {εφαεπτῖ 1 ἰυμεηῖς 
ἔτῖς ΑΡΌΪΠ] Οηΐι5.. ἴπ {εμεπεῖθες, ΤᾺΪΗΣ σΟΠΙΠΊἐπΊΟΥϑτΙ νἱάς- Ἱπιργυάεπτεπὶ τοάαγριιεης ΟΥΑΙ ΟΠΕΠῚ » 1411 ὀλυμπιάσιν πιῖ- ἂν 
Ῥαητατ, ἀἰΐεττε ργοξεξζο πιαχίπιε σᾷρ. 16. ΑἹ1]}1, γε ὁπιπῖ- ηἰπις ργοβεγεπάα εἴτε ἀϊοῖτ, [π|ὸ ὅς ἀξ ΟἹΥπιρίςα ΡαπεργΊέὶ. ὁ 
5 ποταπὶ, ἱπ (ΟΠ Π τίαπι ἱποιἀεᾶπε ὀτάϊπατίε: πος ν]]απὶ ἀἀίίοτις ἀϊίριτατος σὰπὶ ΠΆΡΟΓΑ σαρίτο 18, ἜΓρΟ τὰπι (εῖεσ ᾿ς 
εχίαι νεἤΊριιπι εχιγλογάϊπατγιο τερογε {8 φετᾶῖς εὰ τεἰε- Ὀγαῖα Οἰγνηρία [θ]ορρεῖα: γεγθασιιε ΑἸ!εραῖα ἴτὰ ἤππε δοςῖρῖ- ΜΝ 
ῥγατα ξαϊῆς.. Μαϊεδαπι ἰβίτιγ ἰερεγε περὶ μὲν τῆς ὀπώρας επάδ, ντ Αρο]]οπῖί αι ι ν᾽ ἀεπαί Πυαΐο ςοηθυχίηε Ογπι- 
ἀρχάς. Νοπῖρε ΑΒ Βερυίείο ζοτῖρτα ραγιίσηϊα μὲν ὅς ἀτεϊςυας Ρίδπι ἱπιε! Πβαητι [ΠῚ ) ἈΠ ΠῚΪ5 Εταπὶ ρτορίετ εἰπὶ ἃς- 
οαὰπὶ νοςς ὀπώρας ἴπ νΠῈΠῚ ςοα] εἴσαγε Ῥοτθετε. ὀπώρα, ἅι- (ΕἸΠῈ πηᾶρῖς εγεδιῖ5. ἴλπίεπ, γε Ῥτορτεγεᾷ ΠΟΠ ΠΕΡΈΤΙΓ» 
τεῃῖ ϑέρος ἨείγοΠο εἴ, εὐϊπάοπιια Πρηϊβοδῦιπι νοοῖ εχ ΟἸγπιρίαδεπι τεὶ! βυδε, απαπὶ ΟΟΧΥΤΙΙ 
Ατιβοτεῖε φιοαμς αἀβτγυχίτ Βιιάδοιις, πὶ ἰρίτις Θεδεοῖα τὐεὐτανεῆτοροπεῃνεῖα Οἰτοποϊοβίεανία 

᾿ἀπτε (οἸβίτιπι ̓ π πα5. Ῥάγες. δάμιςπιε ΑρΟἸ οπίμπι ρυτα-ὅ. [Ιοηϊΐ ἐχρηςδτίοης οἤξπάο, 

" οἷςιι- 
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ὴ 
“ 

. ΠΧ. «1. 

διςυίοηις ρείαρο, [4ἄπες ] ροτΔὈ}}15 Ἰηδιη- 
ἄϊταγ. ΝΙαιὶ Ἰρίτηγ Ἔσγοῆιϊ. ορογαθάμς ργοτῖ- 
{πὶ Ρυιζαητοβ {ξ ἔλέξιγοβ {1 ΟἸγπηρίδηι ἐδηζ, ἴῃ 
ΟἸγπιρίϊ Πουιῖ5 τε πηρο Ἔρόγιηῦ, πράὰς υἱτγὰ 
βοἰΠυπτεπι ἱπάς ἀϊρτεηι {ππε|. Οἰπιαιε ἴα- 
τὰ ἔοάμεπς ὅς ςοηἤλη5 οπιηοπὶ ΟΥΔΘΟΪαΠῚ 
οςςραῇϊεε, νίπεγε νίγαπι,, ὧς ΟἸγπιρίαμι ἀς- 
ἀρ ηΠ :. ργῖπιο χιάειπι ράγιπὶ Πάει Παθεῖς 
ν᾽ ἀεθαζαγ Παος [α 14. Ργαδείογαιιαπι οΠ1Π|. 
«ιοά πυ απ ἀς Ἰρίο ργοδαδί!επὶ ἤρεπι μαθο- 
τεηζ, Ῥο απ ἴη νἱ ποι} }15 εἰιη1 εἰ]ε ἁιάτυ{- 
{ξηἴ5 14 δά ξογιιπὶ εἰίαπ ἀπιγο5 ρεγαθπογαῖ, 
αιοά νἱ σου θαγῖο ἱπτογίεγις : 411|5 ντππππι γα - 
1ιέξαπι, (δ νηςῖπ15 σογαῖς] ππιραζξῖς τογταπι οἰ 
{8 [αἰδηείθιιδ 1. 4115 1π Ὀαγατηγιιπη., 4115 τη ριι- 
τεῖιπὶ ἀεπηεγίιητη ἔπε. Ροϊαματμη γεγο εἶτ 
δάποητα πος εἴς [αέξα, πιὰ νπαπαπι ΟἸγπι- 
Ρίλάς ἴτὰ ἐγείξι8. ἀπ  ΠΊ5 σοηῆτπιχεγε Οὐδοςὶ, 
4ιατη τὰης αυϊάθτη ΠοπΊηἰ5 νά] ςαιία. Ἔ- 
Τιεπίδς εηῖπι ἰδ] [ἔπετε 1 δὲ ϑρατίαπὶ, ὅς Οο- 
ΤἰηΓΠ11 εχ {ΠΠπῈ1 Βηΐθιι5 ἐχέγεπηῖ5. ΑτΠποηὶ- 
επηίες φιοαιθ. Πςες ἐχίγα Ρεϊοροπηοίιπι σοι- 
{τατῖ, πος ἱρί! ταπηεη ἀς ΠΔεγασαητιιγ ἰητοῦ ντ- 
δες. 4ς ὦ Ρηδε ἀοςεἀεθαηι ρογίδβ : ἰρί!ς 
Βοπε[ΙΠΠΠχῖς Ατεηϊεπίππιτι δα τεπιρ τπὶ δς- 
ςεάεηεθι5., νὰ δὲ ᾿ππδηϊθιιβ, 41 εχ νπιπογία 
τεῦγὰ Αἴποπας σοηῆπεοτγε (οθηῖ, [πιὸ Μερα- 
τοη[ὃς εταπη δἰ Ἰιος, ΟἹγπιρίαπι τατη οἱ θφης, 

ο σππτίαις Βοθοείοτιι, ὧς Αγριπογαπι. ΡῬΠο- 
ςεοηίζπι ἰτοιτ ΤΠΟΠαΙογιπιηια ΠΟΌΙ ΠΠΠΠ1]. 
Οὐπογιπὴ 4111 σα! ἀςπὶ σιπὶ ΑΡΟ]]Ομϊο ἰᾶπι ἀη- 
ἴεα εγαηΐ νεγίατι, ἀθ ποιὸ (ἀρίοητίατι [10] 
ςοπηραγαίιγὶ , Ππδη ο αι: 46Π| ἰΔΠ| ΠΊΜΪΓΟ Ρ]ιι- 
τὰ πιαρίίαις τηϊγαπάα {ες αὐήϊειιγος ἀγ ιτγα- 
Ὀδηταγ: 4111 ΠΕ]Π]1π| εἰπι5 ἀητοα ποιιτίαπη Πα Όα- 
εγδηῦ, ἱπάϊσπαιπι ρα δηζ νΕΓΟ, ΓΑ Π ΠῚ ΠΟΙ. 

διά ϊο!Πο νίγιπι.. εἰ πεποιβηθὰ Ἰρίταγ 0 
Ῥδΐῖο εχ ὑγγάπηὶ πηδηΐδιι5 ἐπα ΠΠδ τ Π1Π1] ριι- 

οταθαῖ ἰαζϊαπίογ ἀϊσςπάιϊιπι., μος (ΟἸπΠῚ ἰρίτιγ 
ἐροπάϊε, (δ ςαυίαπι ἀἰχιῆς, (Ἰυαπίχις ἴα 

ἈΒΘΕΜΘΝΟΙῚΙ 

᾿ 

ΕἘΥΑ ΜΕΝ 9 1, 
-» , 

καὶ Σικελικῷ πελώγει ἢ 

39 
“- ἈΚΥ ΤῊΝ 

ἐπιχείτοι πότιμος ἧ, 
᾽ , κ᾽ »"Ἢ Ν κ “ Ρ εὙἿὟἋΝ 
ἀποξάντες ἕν τῆς νεως, καὶ πολλξ ἄξιον ἡγέ- 

δ 75 ᾿᾿ μ 4 ὃ “ Γῆ, ἌΣ ε 
μένοι τὸ ες Ολυμπίων ἥκειν ".» θιητῶντο εν τῶ ιε- 

ρῶ τῇ Διὸς, ἐδαμϑ ὑπὲρ Σκιλλβντω ̓  ἀποζοι- 
“ ͵ ᾽ ,ὔ Ὁ ν᾿ η 

τῶντες. φήμης δ᾽ ὠϑιρόως τε καὶ ζυντόνε κα- 
ἈΡτν, ᾿ Ν ο- ν “ ἢ ᾿ 

τασχδσης τὸ Ἑλλήνικον ,» ζῇν τὸν ὧν θὼ 5 καὶ 
2...“ Ε ΄ ᾿) Ν δὴ 

ἀφίχϑαι ἐς Ολυμπίαν", κωταρχας μὲν ἐδόκει 
γυεσν ͵ Ὰ ΝῚ -“ 7.5 , 

μὴ ἐῤῥῶσϑιιε ὁ λόγος. πρὸς γὰρ τῷ μή ἐλπίδος 
᾽ ᾽ γ ““Υ Ν , 

τὶ ἀνϑρωπείας ἐπ᾿ ἀυτῷ εχεῖν, ἐπειδὴ δεδέσϑιας 
ΕΣ ΔΝ» ͵ : ον ὦ -: ᾽ 

ἐυτὸν ἤκξσαν" ἔδὲ ἐκείνων εἰνήκοοι ἥσων, πο- 
-“ , «ὧν » “Ἢ Ἂ᾿ 

ϑανεῖν καταφλεχϑέντω οἱδ' ἐαϑῆνωι ζῶντα 
,ὔ Ἶ κ “ “ἐν: δ 

καταπαγέντων ἐς τοὺς κλεῖδας ἐντβ ὠγκίφρων ἧ, 
« γ.-» .] εν ,ὕὔ ᾽ 

οἷδ᾽ ἐῶσ 9 κε ἐς βάραθρον, οἷδ᾽ ἐς βυϑέν. ἐπει- 
΄ , ᾽ν» ͵ὔ ᾽ ΄ 

δὴ δὲ ἥκειν ἐπιςεύϑη. ἐδ᾽ ἐπ᾽ Ολυμπιάδα ἐδεμί- 
Γ, ῳ ᾽ « Ν Ἐπὰν ὠὰ δ» 

ὧν μετέωρος ὅτῳ ζξυνήει ἡ Ἑλλὰς, ὡς ἐπ᾽ ἐκεῖ- 
᾿ 7 νον τότε. Ἡλις μὲν γαρ καὶ Σπάρτη ἀυτόϑεν, 

͵ ᾿ Ν - “-“ -» ε -" 

Κόρλνϑος δὲ ὠπὸ τῶν τξ τσϑιμᾷ ὁρίων. Αϑηναῖοι 
ει ᾿ ,ὕἷ " ᾽ ΄ . 

δὲ, εἰ καὶ Πελοποννήσε ἔξω, ἀλλ᾽ ἐκ ἐλείποντο 
- γον ὃ 7 Ἶ - 

τῶν πόλεων, οἱ ἐπὶ ϑύραις εἰσὶ τῆς Πίσης", υτοὶ 
ὕ - , » « Ὰ 

μάλιςα οἱ ἐπικυδέςώτοι Αϑηναίων ἐς τὸ ἱερὸν 
Ψ Ν ,ὔ ς«Δν - ,, " "» 

σείχοντες» καὶ νεότης ἡ ἐξ ἁπάσης τῆς γῆς Α- 
Ἄ: " Ν Ν ᾿ 7 ἊΝ 

ϑήναζε φοιτῶσω. καὶ μὴν καὶ Μεγωρόϑεν τινες 
Π ΄ “ Ἂν " δὰ » 
ἐπεχωρίασαν τῇ Ολυμπίο; τότε, καὶ Βοιωτῶν 

͵ , Ξ 
πολλοὶ» κ' Αργόϑεν » Φωχέων τε καὶ Θετ] λῶν 
“ ᾽ ͵ ς δ , Υγ “ 
ὁ, τι ἐυδόκιμον. οἱ μὲν ξυγγεγημότες ἤδη τῷ Απολ-- 

λωνίῳ, ἀνωκτησόμενοι σοφίαν, ἐπειδὴ πλειόνων 
Ἄ, Α ᾽ Ζ " 

τε καὶ ϑαυμασιωτέρων εἰκροάσιωσθιε ᾧοντο' 
ἐ ᾿ » Ἁ "Ἢ ᾽ 

εἷδ᾽ ἄπειροι εἰυτῷ, δεινὸν ἡγεέμενοι τοιξδὲ ἀνδρὸς. 
ᾶ4 ͵ Ἁ, ᾿ δὰ Ν αν » 

ἐἀνήκοοι φαίνεσιϑαι. πρὸς μὲν δὴ τὲς ἐρωτῶντας, 
ἷ“ Υ ὃ Δ Ν , ς δὲ " 

ὁτῷ τρόπῳ Ἰωζύγοι τὸν τύρῶννον ; ξἰδὲν ὠετο 

δεῖν φορτικὸν φράζει, ἀλλ᾽ ὠπολελογῆσϑαί τε 

1 Αδρίᾳ κρν Σικελικῷ πελώγει  αισπιοάο δίομίο ἔπι! ὃς 
Αἀτίδειςο πιατὶ ὃ Νεπιρε δίωμίμηα πιάτα, τοῖς ϑιγαδοηε ]. 1. 
Ῥ- 123. νετίασ5 Τδρτοπιηίοπεπι, υἵαιις δὰ ἔλιιςες Ἰοπιὶ ἤπιις, 

τεπάςθδηινεῖογες ΘΘΟργΆΡΗΪ. ΙΟΠίμπὶ διιτθπι Πημπὶ ρᾶτ- 
τεπῖ πιαγὶ5 Αἀτίατίοῖ, γε 1άεπὶ ἀοςεῖ, ἔοι εθᾶπε. Ουἱ δι]. 

.Ρ.3:7. {10 τε ΠΊροΓα τοτιΠΊ ΠΊΑΓΕ 5 τΠὶ Ἔχιογῖτιβ » ιοά 
Το μπᾶ Αἰ ἴλς ἀἱ εἴτι, ταιπὶ ἱπτογίιις » συ Α ἀτίαε ποπιθη πιὸ- 
ἄετπὶ νἱπάϊςατιιης Θεορτγαρηί, ἡ“ ἀγὶφε ποπιίης νεηϊςε, αἷτ : 
ἵπάεηυε Βος ἴοςο ΡΗΠοβται “ἀγέαης 7 διομίν» πιᾶτξ. 
εοπίμηρὶ πΙ81] εἰξ πιίγιιπι.. 

3. πότιμος πεπῖρε ΑἸρίνειιπι νπαάΐο [5 ἱπῃρεγπιϊς ὃς ἱπ- 
τεβγι5 δορὶ τῆς ϑαλάσσης ἐλϑεῖν» Ἰθίηιις 44:15 Ατετδιαε πιϊ- 
ἔςετε ξοηείρης, ποῖα εἰξ ὅς Ρετγαπείσιᾳ ἔδυ, ν᾽ 4, εχ ται ]- 
τίς Ραιιίλη 118. Ν. ς, 7. 

᾿ς 4 τὸ ἐς Ολυμπ, ἥκειν 1 εἰ ξῃ1ΠΔ Ῥσοχί πιι5. ΑἹΡΠ οι, αι 
ποταμός ἐφι τῆς Ἀρκαδίας) κατὰ Πίσαν τῆς Ολυμπίας» νῖ Πᾶ- 
ΒεΓΡΙμτΆτ οι, ἐς ἢμιπηίπ! δ. ἀρὰ ηιιοπὶ νι Ολύμπε τοῖοι θαπιὶ 
ῬΓῸ Ολυμσίας πιε ιϊάεπι Βυβατῃι 4 Μδιλςο δἰ εραῖα ποι 
τποιες δυτοτγίταβ, νἱα. ποῖ, 7. 
: ἧς ἐν τνι ὑπὶς χκιλλῶντα ] υνἱάς ᾿ἀς Βος ορρίἀο Ραιιαπίαπι 
οὐορυξῥες 

6 καταπαγ.ἐς τ΄ κλεῖδας ἐυτῶ ἀγκίφρων } κλεῖδας ῥεσρεγος 

ΠῚ τᾶτο ἀριὰ Ατἰοτείεπι σθγτιητ. 4ιιδπιυΐβ ῬγορΓ ΠΠ πα 
κληδὲς οεγηρς πως ἄτας ράταίρῥαρίε τεῖϊε ΡυΪ πος: οὐσμϊοείας 

γυϊθο, ΠΘπΠῺΠ]1 ἐμφείνα ἀθοηιις ἀϊχεγε, ἔήποίπογηε πο 
ΤΑΥΔ ἴῃ ΤΟΥΠΊΕΠΙΙς ὙΘΓΈΓΙΠῚ πιθητὶο, 1105 {15 ρᾶττῖθι5 ἀρ. 
Ρἱϊσατος εχ μος ἱρίο Ἰοοο ἀϊ[οίπιι. . 

7 αἱ ἐξὶ ϑύραες εἰσὶ τῆς Πίσης 7 βρορε ἔΠὲ ἴπ ΕΠ ε μος 

ποπιῖπε; ὃς βγόερ;, ποππα}}} τγαἀιήεγς, ἃ αι ὃζ γέρίο τ οπιεπι 
Βαθυετς, Ζγόερ ος ποπιῖπο δά πητξητες σοηξατας ϑίγαθ 
1|5. ὙΠ. Ρ.356. Χωρίον Ἰρίτιιγ νοὶ τόπος δὶς 1ῃπτε] σίτων ἴπ, 
Εἰϊἀ6, μδὶ ὅς Τουῖ5 ΟἹ. πιριϊ το Ρ] πὶ, ὃς ἄλσος, ὃς ἰοςι5 ςοτ- 
ταππιηῖθιις ἀεἰξίπατυς : ϑιερίμαπιις : ΠΠσα ἐςί χρὴ χωρίον» ἐν. 
ὧ ὁ τῷ Διδεναὸς ἱδουτωι Κρὴ ὁ Ολυμπιακὸς ἀγὼν τελεῖται. Ηἷπο, 

Πίσα Διὸς ρ. ΡΙπάδτιιπι ΟἹΥΠΊΡ. 11. ν. 4. Διὸς ἑερὸν εἰξ γϑιὸτὶ 
Οταπιπηβτῖςο ὅς ΟἿ᾽ Πρ Υ ΠΙῸνοΙς. Πίσας ἔυδενδρον ὑπ᾿ ᾿Αλφεῷ 
ἄλσος ςεἰεθτατιιτ Ῥοοιλο εἰ άεπι, Εἰ Πισώτες ἐλαία ΟἹ Πρ. Ιν. 
λο. εἶ Δι ϊς σοτοηᾷ, ἰπ {{π|5 σεγγαπιηῖθις τορογιαία, Ὑτ- 
Ῥεπὶ πτεπὶ ᾿ς ποππο [υΓριςαδίτυτ εο..) αποὰ ϑνρῶν τποπτῖος 
Νεπιρε νι Ῥοϊεπιοπ ἀρυὰ 5. Π0]. Ῥιηάατὶ αὐ ΟἹ].1. πίαξζέ.- 

πος ἐξὶν ὑπὸ ὑψηλῶν ὄχϑων περιεχόμενος: (ΑἸ ἴα Πὶ προσόδες, 
δταϊε ἀςςείϊι5 πύλας ὃς ϑύίφως ἀρρε!]ἰταητ, ΝΙΠ πηα]ῖς Ρεξ 
Πίσων Βῖς ᾿ρίαπι ἱητε!]ρὶ τεπιρὶτπι ]ονὲς Οἰγρηρῖὶ, φιοὰ ἴτα 
ΔΡΡε ετὰς Ριηάατι ἐχεπιρίο ; δά οἰ5 ϑύρας ἔγεχιεητος 
δαβαετίπς, ἔρεδιδηάϊ ΑΡΟ᾽Ποηΐΐ σαμία., αὶ γε ραιΐο απτα 
ἀϊέταπι, ἴπ εο αἰιιεγαδατιτ: ἰὰ αποα πιαρῖς τη ]ῃϊ ργοθδίυν. 
Νεπιρς ἴρίς Ρμι!οἴγατις Πίσης πύλας ΕΧΡ Ἰσαζμγιι5 Ραμὶο ροίξ 
δά άϊε ἐς τὸ ἱερὸν ςείχοντες. 

ΝΜ 

εφα- 



ζόο ΡΤ Οἱ ΞΓῈ αὶ ἃ ΤΊ ΦῊῪῊ ἘΠ ΝΗ Ἢ ΤΟ ΤΧ. ς. 15.- ϑ. 
Γ΄ Α Ν ΩῚ “ ΕἹ 

δφωώσκε, καὶ σεσῶσιϑιωί. πολλῶν ὃ ἐξ Ἰταλίας 
ν᾿ Ἄμε, ὦν Ν 25 -“ 7, Ἵ 
ἡ ΚΟνΝΤΩΝ 9 οι ἐκήρυτ]ον τῶ εν τῳ δικωτηρίῳ, διέ- 

Ν Ξ Ν Ω )5»ε -“ “ ᾽ 
κεῖτο μὲν ἡ Ἑλλῶς ξ'ὶ πόρρω τξ προσκυνεῖν εἰυτὸν» 

- ε Υ: Μ » “εῖον ἡγέμενοι ἄνδρω, δὲ ἀυτὸ μώλιςω τὸ μήδ 
9. ͵ὔ ͵ὕ Ν “ ἐς κόμπον" μηδένω ὑπὲρ ἀυτῶν κωϑίςασιϑιαι. 

Ν εὠνίσκε δὲ, τῶν ἠκόντων Αϑήγηϑεν, μάλα 

ἔυνεν τὴν Αϑηνῶν εἶναι τῷ βασιλεῖ" φήσαντος, 

πέπαυσο, εἶπεν , Ολυμπιάσιν ὑπὲρ τέτων ἐρω- 

τῶν. καὶ διωξώλλων τὴν ϑεὸν τῷ πάτρί". ἐπι- 

διδόντος δὲ τῷ νεανίσκε τῇ ὠχϑηδόνι, καὶ δ. 

καιο προτηειν τὴν 9 εὸν φήσαντος, ἐπειδὴ καὶ ὁ 

βασιλεὺς τὴν ἐπώνυμον Αϑϑήνως ᾿ἥρξεν. Ἐν 

:φη- καὶ ἐν Πανωϑεηναίοις ; ἐπιςομίζων εἰυτὸν, 

Τῇ μὲν προτέρω τῶν ὠποκρίσεων, ὡς κωκῶς εἰδό-. 

τῷ περὶ τῶν ϑεῶν , εἰ τυρώγνοις ἐυτὰς ἔυνὰς ἡ- 

γοῖτο: τῇ δὲ ἐφεξῆς. ὡς ἐκ ὠκόλεϑα τοῖς ἐφ᾽ 

Αρμοδίῳ καὶ Αριφογείτονε ψψηφιζομένων Αϑηναΐ. 

ων. εἰ τὲς ἄνδρας ἐκείνες ἐπ᾽ εἰγορᾶς νομίζον- 

τες 5 ψὸν ὧν ἐν παναϑηναΐοις " ἐδ ἐὰν ϑα 

νοις λοιπὸν χαρίζονται 7 τὸ κεχειροτονημένες εἶυ- 

τῶν" ἄρχειν. 

ἀπκαγ, 

“ΞΞυμδελεύοντος δ᾽ ἀυτῷ τῷ Δώμιδος ὑπὲρ χρη- 
» δ ϑδνήδωυ ΄ , ῃ 

μάτων. ἐπειδὴ τῶχμέφοδίων σφίσι πόνυ σμικρώ 
σ ͵΄ Υ γ΄ ͵ὔ 5» 7ἷ ᾿ ν 

ελείπετο, αὑριον » εῷη- ττ᾽ ὃ επιμελήσομεί, καὶ 
Ν “Ἢ Ὁ νων ᾿ μ 4 

παρελϑὼν τῇ ὑσερωίᾳ ἐς πὸ ἱερὸν, δὸς, εἶπεν, ὦ 
« “Ἤ ΄ ᾿ 3 ἣ -“ “ Ν 

ἑερεῦ, χιλίως μοι δρωχμοὶς ὠπο τῶν τὸ Διος χρη-- 
,ὔ ἦ᾽ ᾿Ν "δὶ “, ͵ Ἴ ͵ 

μάτων . εἰ μή σῴοορῳ οἱει χωλεπαίνειν ὠῳυτον. 
ἡρίςε ς ᾿ 3 «᾿.. ͵ “ἶἷ ΄ 

γ(ου ὁ “ερευς, δχ' ὑπὲρ τδτων: εῷη:. χωώλεπαίνει» 
ΕΣ ΕΣ “ ν Ν ἀν ΟΣ ῃ, 

ὠλλα μάλλον εἰ μη πλείω λήψῃ. 

»} Ἄν α ΤΥΥΝ πη κακον , (Ὁ. ων: δὲ ἀνδρὸς, ᾧ ὄνομα Ἰσαγόρας, ἔυν- 
᾽ “ χων γ 3, ὄντος ἀυτῷ ἐν Ολυμπίῳ » εἰπὲ μοι; ἔζη, ὦ τσα-- 

{απΠδ. (πὶ δυζοπ οχ ΠᾺ]1α σοιπρίμγες νθη- 
τἰτατοηΐ,, 41] γ5. α΄ Ε0 1ἴπ αἰςαἤογῖο ρος 
ΡΓααϊςαγοηῖ: ἴτὰ δά [δ δάπογῇιβ εαπὶ ΟΥδο- 
οἱ ἔπεγιητ, νῈ ράγππι ασοῖει, {10 πηΐπιι5 αά- 
ογᾶγοηζ, ἀἰνίπητη εἴα ἐχὶ ΠΙππδηταβ νίγιηι, Ὁ 
Βοοίρίϊιπι σαπη πηαχίηθ., αποά ΠΝ [8- 
ἢϊπι ν]]ο Πιρτα ἰρίος. (δ εἤξιτει. 

ἈΠ ον δυζοπη, {0 1 ΑΙβοηΐς γεπογαηῖ, Γῆ Χνι. 
ΠΟΠποπηης Πηαχίπης Ῥεποιιοίαπι Τπηρογάζου!. 
ῬαΠ]αάδηι εἴς ἀΐσεηῖε : ἀπο, ἰπηυϊοθας 
ΔΡο]]οπίπ5., ἴῃ ΟἸγπιρίεἰς ἄε οἰεποαὶ τοῦτ 
ἀπίρυταγο. Τδαπησιις σογάπη ραῖτο, φαἰπατηϊατῖ, 
Οὐπιηὰς 1Πς νου ]5 πηαρὶς ἀφο Γδς ᾿πάτ]σογεῖ, 
ὅατεζεε ίἄςεγε Πα. Δίπιπιαγοῖ,. “πο ϊΔΠη» 
Ἱπιρογάζοῦ ἰπ ντῦς ἸΡΙϊ «ορποπιίης ΓΟΓΠΠῚ 
(Ὀχπητηατη τ πογεῖ5 8 νογο, ΑΡΟΠοηΐπ51 ἰπησῖς, 
ἴῃ ῬαπαιΠοπαοῖς οεαπι [τοποῖ}} Ος οἱ οδτα- 
ΓΆΠ5 ΡΥΪΠηα τοίροηποπε αυίάεπι, νε 4] παῖς 
ἄς Π115 Πατιογος, [1 τγγάπηὶς οο5 εχ! Ππτοῖ ἂ- 
ὉΟΓΕ: αἰζεγα διΐδηι, ἄππι Ράγατα ̓ ςοπίδπτα- 
πθαπη Ατβοηἰοηἤπηι ἀς ΗἨατπιοάῖο ἃς Ατιῆο-. 
δίζοης 14 ἱππεῖς ες ἀξογοῖο, ἢ ροαμπαπιεο- 
γα ΠῚ ἴη στο Παίμας εἢς Ἰαβοτο, ΟὉ ὁἃ αιι4ς 1ῃ 
ῬαπαιΠοηδείς ΡαΙγαιογαηζ, ροῆθα {γτδηπῖβ πος 
σοποοιογίπε σθητοβ, γε ὀόγιπὶ ἱεραὶ Πππ|-᾿ 
ΠΊΔΟ ΓΕΓΙΠῚ Ῥγδθοῦρηζ, 

᾿ ἱ ,᾿ Ν 

ως απῖς νέο (8 βεοιη}5 ΑΡΟ]]οΠίμπι Παρ. ΧΥΎΤΙ. 
ςοπίμογεε, αιοηίαμη υἱοὶ Ῥαγπγ. ορριάο 
1ριἰ5 εἴδε τε!ϊέξαπι: 1ἃ, ἀἰχῖς, ογαα ἘρῸ σαγαθο. 
Αἴαας ἱπ τεΠΊρ πὶ (ἐαμοητοῚ γεπίθη5 αἴθ, 44. 
ΠΏ], ἰπχαῖτ, ο [Βσογάος, οχ [Ιοιΐς τποίιιτίο, 
ἀταομπηας τΉ1116.. ηΠ᾿ ξοιτε πιοίεῆς Ιοπθι ῃος 
αἰπηϊιπῚ ἰαταιταπῚ Ρααβ, Τ απ ίοογάος: τη - 
ΠΊς ψοΓΟ τᾺ ΠΗ} σαιπα ἱπά!ρῃαίταγ Ταρίτογ, 
{εἀ ἴάεο βοείας, ἐμαμη Ῥίηγα ρληΝ γκήνρ, τὸν 
Τὶς. ΟΝ δ ἢ 

ἀντ ὐδῶι ὙΠΟΠΆ]Ος. Οἀο δὴν ὑὐνο ς ὅρο- δ ΧΗΣ, 
τὰς ποηθπ, οἰ ἐοὸ ΟἸγπιρίδς. νεγῶγος. 
ταῦ, ἄϊς πΠὶ... βιΕΒΑίθ. ο ἰβθοια. Ὑ ὅκθ: αἰ!- 

8 μήδ᾽ ἐς κόμπον ] ἢς εχ ᾿σοά. ῬΑΪατίπο τοβιταπιηβ ἃς 
ταῖς. Ἐάιτ Παδεης μηδὲ κόμπον 

ΟΑΡ. ΧΥῚ. 1 τὴν Αϑηνῶν εἶναι τῷ βασιλεῖ] νἱάς {ιρτὰ 

10, ΝἹ], ς. 24. 
2 πατρί] 1ομὶ πεπιρε » ομαῖτι5. ἐεΠΊρ πὶ ἃς ἤδτια πὶ ΟἸγπι- 

ΡΙΆ,νηάς 7αρὴτεγ Οἰγγηρίμ. 
3 Αϑήνας ἔς Ἰερεπάμπι δις ἀπε.) πιδίεαις 1π νὰ]- 

Θατῖβ Ἰερίτιγ Αϑηναίοις. 
4 εἰ δὲ Ἵ: εὐϊ Παρεθαπι εἴϑε νπαπι. Ψοτγιπι {εη[ι5 

πλεῖον ἢ εἰ δὲ το ογ Βάτπιιδ. 
ς εἰ τὰς ἄνδρας ἐκ. ἐπ᾿ ὠγορῶς νομίζοντες } ῬεΥ ἄνδρας ἱπιο}]- 

Ἰιρὶς βαΐιας θίγογηῆλν ντ αἸ145 ἔλερε ἤάτιια νεὶ ἱπιᾶθῸ ἐΐπ5 
ΠῈπὶ ταργδείθπιαι ποπιπα ἀδῇρπατιγ : [πῆς εαρὸ οἢ: 
52 θέγογεῦγ ἐξογηιγη [4 ἡπας ἐγ ὕόγο (ἀὐἤβεγε ἐλ δἰθογεῖο [μι θο.-- 
ἰογεῖες ὅζε. Νεπιρε τη Οεγαρρμῖεο ροῆιαθ ΕΓαγημοά ὃς «Ἵγἠῃξο-- 
2 μορες ἤδτιας νι, Μειυτγί, τη ΡιΠῆτγατο τ. 14. 

6 ἐν Παναθηναίοις  πεπιρε 1110 ἔεῆο βηγήναληγε τγτλ ΠΠαπὶ 
ξ05 ἱπτογε πε τεϊες ὙΠποΥ ἃ, 10.0.0, Μαχίπιας Τγτυϑ Π1Π- 
ΨΠΙ. ΑεἸῖδι. νας, μιῇ. ΧΙ,9. 

7 χαρίζονται ) πεπιρε ἱμιιοηῖ5 εχ εὐ, ἴῃγο ἴλιιενς ΡΠ λας ηι 

ΤΟΣ ἐπ ἡ Νὰ] 

ΤῬοιητῖαπο . οολμαοθβιν ἰαξ οι ἴμδε, δὶ 6. ̓ ΑΒΝοβίεμάς 
Ρτἰπείραταπι τεπεγεῖ. Ἡμης: Ρεϊποΐρατιτη νέσο ἐγταπηϊοιπε 
εἴϊε; ὃς ᾿πιιηαπιὶ Ἄρρτεῇίοπεπν Ῥοτίιθ , 4 18Π| Ῥτίποίρϑμιπι, ᾿ 
4] χαριζομένων τῶν πολετῶν » ἢ. 6. δογ2{θγα{ἢς οἰθέμρε οχοτοθα.: 
ταῦ» ΡΟ] ΟΠ 5. αἰτοῦ Νέας ἘΠῚΠῚ οο5 χωρίζεοϑωιν: ογᾷ 
Ῥαϊμρταίθ᾽ ἔντε ροῦϊε τὐγαπηϊσαπι νἱπι, ἃ 408 απίπιο 
4ι8πὶ ἤπε Διεγίο, Θοτιπι 46 Ατιβορίτοπε ὅς Ἠᾶτπιο ἄϊο τγ9 
ταπηϊςιἀϊ5 ἀφογεῖα αβατί ἐπ λυμεὺε ᾿Οὐοταπυβοπος, Ῥᾶ-᾿ - 
πλιμοπδοῖβ ) 4ι δὰ τγγΆπποπι 11: Ἱπιετεπιεγαηῖς. πίεγῖτο τγς 
τᾶπημπὶ ἴπ Ῥαάοτεπι σοπίϊοἰδτν οἰ! θι15. χούριν γε ] νοϊαπτατὶ 
το ΠῚ ἱπ τγγᾷηπιιπι δἰ πΌι6. Ἰερᾷτος ἐχομτίατ, Ψηάε ἀδπιηπι 
πα] !μπι ΕΠ Βυ]ι5 ῬΑΠ]Δαΐ5 1 ἴπ ΒΘ οπηϊίαπιπι ξαιΟτῖ5 ἔπ πά8.- 
τπιεπτιπὶ εἴς ξοπίξημεῃϑ. “ἢ 

8 κεχεϊροτονημένεις πω ἢν 6. ἐξφαῖος δοτιιπι ὄζ ργοργσε- 
Ζογες γ 41 ΠΡ ΕΓΔΓΟΓΙΠῚ ΔΎ δΊτΓΙ Οὗα Ὁ 115 ἵπ ργουΐποῖα5 Ῥτᾶε- 
τοΟΓΙΆ5.) 4118}15. ΑοΠαΐα ἔλέϊα {δ γείραπαπο Ρϑῖγα 5). πηΐτιθς 
Ῥάπτιγ. νὰ ργοζορείος ἴῃ Ῥτουίΐποῖας εὀρ ματος ἃ {ἐπά- 
τι : δάβοσιε κεχειροτονημένοι 8 Τ)οπηϊτίατιο » 80 4υϊ46Πὶ υ- 
ΤΆΠΠΟ, τὰ πὶ ΔΌ] σα θαπτγ : ὅπ|ᾶε νὶχ πο πού 6 ΠῚ; ὨΠ οπιπία 
Βὶς ἱπίθγργθίεβ ργίογος ρευιαγθαεης, 

αἰμὰ 



ΤᾺ ΤΙΧ. ς. 18. ΑἸΡΘ ΤΓΟΝΙΙ͂ 

παι Ραπερυτῖς ὃ ΕΠ οπγηΐπο, ρεγ Ἰοιιοπη, 116 
τοίροπάϊε, γεγιπι Βυπταηάτιιπι ᾿ς Πα ΠΠΠπηα 
δα Ὀ115 πιαχίπηε ασοορία. ὗμδς ἰσίπιγ[Αρο]- 
Ἰοηίπ ρεγσοῦαῖ, 1 Εἶτι5 ο[Ἐ πιατογία ὃ αι Ἰάοπι 
ταὶῃὶ νοΐὸ ἂς {ἰ ἐς Πυας5 ἔατιιαθ πγάζεγία 111- 
τΕΓΓΟΡΆΓΕΠῚ 7 [Π ΨΟΓΟ Γεροπάογοβ, ΟΧ ΔΌΓΟ ὃ- 
ὅτὴ οἵ νεὶ εθογθ. ΠῚ αἰτογ, πᾶς νετο. 
᾿πηαϊτ, ο Δρο ]οηΐ, ἱποούρογοδα γοὶ ρο!ε εξ 
τηφίεσία ὁ ΡΙαγπηα , ἱπ αἱ Α ΡΟ]]ΟΠῖι5., ὃς να- 
τία πηάχίπηθ. Ἰδίη ἴῃ ῬαηΕρΥτΙ ίΆςγα (Πης]ο- 
«ἃ  (δεπῇςῖα, ὧς λήϊα δὰ σγγεηάιιπ. δίςε- 
πᾶ Αἰϊσυ δι : νΑ} ροΠοΓ5 Ποιΐπ 65, 4111 εχ νἹςοῖ- 
ἰ5 Ἰοςίς 9. 4111 οχ Ἰοπρίῃβ γθπηοε5 ὃς τγαηίπ|ὰ- 
Υἶηῖ5. [π|ὸ Ῥγοίοεξο ατίεϑβ ι ήτο ςοπῃρίατῖ- 
Πγὰ5 δίς. ἰππρηῖα δά σΟΠΠιτιθπάδιτι ΕΔ ΠῚ 
ΠΟΠΠΓΓΟΓΟ νουοἔ πη] 6 εἰ, ἰρίαπιαις (8ρ]- 
επτίαπα νεγᾶπι, ροείαίαια. ὧς οἰμ1165. σοπίμ]- 
τατίοπο5., ἀϊρυτατοηοίαιιε 5 ΘΎΠΊΠίσΔΠῚ ἰγειη, 
δὲ Πγμςαπι., νΓ ρα ΡΥΓΠΙΟΚ ριΓ115 γεσερίαπι 
εἰ πιογῖθιι5, Ψιάθγαγ, ᾿πηυσ!οαῖ Πασογαᾶϑ, 
Ὁ Αροϊοηὶ, ποῦ (Ο]τπ| σούρογξα γα εἤε Ραης- 
ΒΎΓΙ5, (Σά ἐχ ΠΟΌΠ]ΙΟγα εείαιη ππάτογία σοηἤα- 
το. {ιιατη ΟΠταῖο5. ΒΟΠΑΓΙΙ. ΘὨΪΠῚ ΓΕΓΠΠῚ 
ΟΡΓΙΠΊ45 ὅσ ΠΟΙ] "πὶ ΠΟὈΠΠΠΊΠπᾶ5 1η νππτὶ ςο]- 
Ἰιρις ςοπρτοραίσιθ. Ιοίτηγηθ., Ο ΤΠ ρογᾶ. 
4παῖςε αι] πτοεηΐα ςεπίδης ΠΟηΠᾺ}]1. απ ηᾶ- 
τις. τα6 ἢ05 Ῥαηδρυτγεϑ Ἔχ ΠΙπηαίπηις εἰἴε ὃ 
ΑἹ Αἰτογ γα πὶ σΟΠΟΙρεΓα ΔηΪ πιο ρᾶγ εἴ ὃ Ας- 
ααγαζι5, το ροπάοθαζ αἰτοῦ, ο Τγαπεηῇϑ. 1116 
Εἰς τοποερίαβ, δἰππισας γεξξα ἀπηρ]εέξοπηιγ. 
[πππο νεσγο, τοίροπάϊτ, ἱπηρεγίεξξας, ν!4εὈ1- 
ΤῸ Εἰ. 48] ἀς Ραπορυτὶ ο., απο ἐσο, [ἘΠ(δτὶς 
πιοάο. Ψιάξηγιγ ἐπ! πῇ τ} ὅς παιιος ΠΟΠΊ1- 
μῖδιι5., δὲ ΠΟΠΊΪΠΟς ΠαΙΠΌ115 ΟριΙ5 παθεγε : πὸ- 
4πὸ νηηηδηι νΕ] σορίτἀζιγος Πουηΐη65 ἀΕ ΠΊΑτΙ 
[οδειιπ4ο0] σεηίεξο, ΠΠ παῖιε5 ἐχεΠξηγ : τὰ- 
[ΑΘ {6 ΠῚ νΊΓΟ5 ΠΠΟΘΠΙς Ργδοῖαγε ,) χπῖοο- 

Ια ΥἹΓΙ8. Ῥαηορυτίβ Διτε πη ραγίζεγ ὅς Ψιτο- 
ταπη ο[ε [ νἱἀεταγ ] σοηιιοπεις, δὲ ἰρίς οἰίλτη 

ΤΎΧΑΙ Ν ΕἸΝ. 5.1 5. 
, μ ὑ ᾿ ᾿ γόρω, ἔφι τί πανήγυρας'; νὴ Δί᾽, εἶπε, τό γε 

“ ᾿ ͵ὔ “ δὶ ..13 

ἥδιξον, κωὶ ϑεοφιλέςωτον τῶν κωτ ἀνϑρώπες. 
,΄ δὲ δὲ τ, ͵ Ψ, δ ὡ' νΝ τι οἱ ἢ 

τις ὁεὲ θή ὕλη ΤΤδ᾽ ὄσ 7 ΤῈρ αν εἰ ἐγώ μεν 700“ 

26: 

δ τ - “ ν᾽ ΕῚ Ἢ 
μήν ὑπὲρ ὕλης τῦδε τῇ ὠγάλμωτος᾽, σὺ δ᾽ ἀ.-. 

“᾿ δ »“"Ἢ 

πεκρίνει» χρυσβ καὶ ἐλέζφαντος ξυντεθῆνωι ἀυ- 
Ἃ ε “ ͵ ΄ ᾿ ͵ 

τό. καὶ τίς, Ἐφη, ὕλη, Απολλώνιε,τῷ γε ἀσωμαί-- 
" ͵ 

τὰ: μεγίφη» εἶπε» καὶ ποικιλωτοτη. τεμένη τε 
Ν, λυ » ε Ν ᾿) 

γα ἐν εἰυτῇ, καὶ ἱεραὶ, καὶ δρόμιοι, καὶ σκηνὴ 
͵ὕ γ Ε ’ Ν Ν 2 “Ἢ ς 

δηπε' ἔϑνη τε εἰνθρωπων, τὰ μὲν ἐκ τῆς ὁ- 
͵ ΝῚ δὲ ᾿ -“ δὐὐ Ὁ ἰοὺ ν Ὁ ὙΦ ΟῚ ,ὔ 

μόρε,, τῶ δὲ ἐκ τῶν ὑπὲρ ὁρίων τε καὶ ὑπερ 94- 
᾿) “Ἢ ᾽ ᾽ 

λατΊαν. καὶ μὴν καὶ τεχνῶν πλείςων εἰκὸς ἐυ- 
-“ , 

τὴν ζυγκεῖσιϑιι» καὶ σοζϑισμώτων., σοζφίας τε 

ληθϑινῆς᾽. καὶ ποιητῶν, καὶ ξυμξολιῶν 1, καὶ 
δὶ 7 4 “-“ 5 ͵ Ν “ 
ιὥὐλεξεων᾽, γυμνῆς τε ὠγωνίως, καὶ μεσικῆς» 

ΓῚ 
-» ῃ ,, " , 

ὡς πυϑοῖ πατριον ἧ. ἔοικεν, ἔφη. Απολλώνιε, αὶ 
͵ ε ς 

μόνον σωμωτοειδὲς εἶνωι ἡ Πανήγυφας , ἀλλο 
Ν ͵ ῳ ἈΝ ε , Ν ᾽ν καὶ ϑαυμασιωτέρας ὕλης, ἢ οἱ πόλεις, τοὶ γορ 

.-» ὃ ψζ ὃ ,ὔ ΄ν ἣν “τ " 
Ὑσπεδαίων σπεδωιότατα; καὶ τὼ τῶν ἐλλογίμων 

ἐλλογιμώτατω ξυγκωλεὶ καὶ ξυνοικίζει. ἐρ᾽ ἂν, εἷ- 
- ,ὔ ͵ ", ΄ Ν -“ 

πεν» ὦ Ισαγόρω ν» και περ ἔνιοι τείχη καὶ νωῦς 
εν» ᾿ λ ͵ὔ Ἵ « ͵ Ἢ Δ ἢ 

ἡγξδντοίι τὰς πανηγύρεις" ἡγησώμεθώ: ἢ ἑτέρως 
᾽ -“ ͵ , , ΜΝ “-“ 

ἐπ᾽ ἀυταῖς δέοι δόξης; τελείω; εᾧῷη. ὦ Ττυανεῦ» 
ε ͵ δι “ ἽΝ Ἢ 
ἥδε ἡ δόξω, καὶ δίκαιον ἔπεσϑιι ἀυτῇ. καὶ μὴν 

᾽ δ 5. ᾽ “ Ν Κ᾿ ἃ Ἃ 
ὠτελῆής » εἰ π Ἐν ἐνθυμεμένῳ περὶ αὐτῆς ον ἐγώ 

Ἵ ὴ “ ͵ Ν “ 3 δ “- δι θ 

τρόπον. οΚ σι γῶρ οι κῶϊ γήες ἂν βῶν εἰσσοω! ; 

Ἅ. ἢ “ ͵ὕ Ν “ 

καὶ ἄνδρες γηῶν, καὶ μηδ᾽ ἂν ἐγθυμηϑῆναί ποτε 
3 Ν ψ ᾽ ᾿ »- 
εἰνϑιρώπες τὴν ϑάλατἼαν . εἰ μὴ ναῦς ἡ. σώζειν 

γ Ν ΄ ΄ δὲ μ ὃ ͵ 

τε ἄνδρας μὲν τείχη» τείχη δὲ ἀνδρας" πανήγυ- 
δ᾽ ᾽ Ν ,ὕὔ Ὁ: 

εἰς δὲ καταὶ τὸν ἀυτὸν λόγον ὃ εἴνωε μὲν καὶ ἡ 
“, -" ,ὕ [εν Ἃ δ 

φῶν εἰνδρῶν ξύγοδος,, εἶνωι δὲ ἐυτὸ τὸ χωρίον, 

ΟΑΡ. ΧΥΤΙΙ. τ ἔρι τί πανήγ. 1 φιδεβίο παῖὰ οἽ- 
ςΑἤποπο (οἱ επηὶς Ράπεργγεοβ ΟἸντηριος. 

2 τῶδε τῷ ἀγάλὰ.  Τουις ΟἸγπιρί! Πατιιαπὶ πιο] Πρῖτ, τα 
ἐπὶ πὶ οχ ἐθοτο ὃς διιτο ἴῃ ΟἸγπιρίᾳ ροδιλ, νὶ ἤιρτα οδίεγ- 
ἀδτιπι,. ΨΥ 

3 σοφίας τε ἀληϑινῆς ] ἱπτεῖΠρῖς ἀε ῬΒΙΠΟ ΡΠ  οἷβ ἀγρι- 
πηρητῖβ.. 44 }18 1η ΟἸγπιρίςα Ῥαπερυτὶ τγαόξαδᾶπι ϑορῃ ας 
δι ῬΗΠοἴοραι , ἀε ααΐδιις νίάς ρίατγα {πρτὰ δὰ 116. 1] ς. 29, 
4 ξυμξελιῶν Ἴ πεπιρε [ρῃίατιπι ἱπ Βιϊαῃοά! οοπ- 

πεητῖθιι5 μεσ ογίαε Ραίῃπι οσουγγιιης : εγάπίαιο τὰ]ε5 ϑορἢϊ- 
ἄϊατιπι, αιΐ ἀἰςο θάπτειν πολιτικοὶ γ νἱάς ΡΗΙΟΙτ, ἀς νἱτ5 80- 
ΡΒ, Τγοοερ. 

φ΄ διαλίξων 1 [ορἢϊαταπι ρατγίτοσ ὅς ρῃ!]οὐΟ ρΒοσιιπι, ηι18- 
Ιες Π 110, ΤΥ. τρίς οτίαπι ἴῃ ΟἸγπιρίᾳ ἱπίβιτυ ΠῸ παγγάτις Α- 
ΡΟΙ] οι. Ρ 

6 καὶ μεφικῆς ὡς Πυϑοῖ πάτριον ] Υἱάς ποίφτα ἔιρτα τ ]. 
ΙΝ. ς.»3. 

᾿ 7 τὸς Παγηγύρεις } ἀιάαχ ροτετας νι ἀογὶ ἤδες ἐπιεπάδ- 
το, Πᾶπὶ τὰς ἄνδρας ΠΑ ΈΡ4ης νυ]ρατί γ ΠΊΠ πιδη! βειπιὶ δάδο 
εἴδες ἱπ {ξηϊιοπεῖθιις οπὶ τείχεσι ὅς ναῦσε σοπηραγαγὶ πανή- 
γυρινγ ἨῸἢ ἄνδρας, οπηπίαηϊις (δπΠι σάτογοῖ ογατῖος γα ]ρατὶ τα- 
τοητα ἰεδξιοπε. Ηίΐης εκἰαπὶ Ππεὰ (Ἐηπεητθ πῃ {οτ δεηάυπι 
δὶς ἀνταῖς ργῸ ἀυτοῖς. ΝΕΠΊΡΕ οὐ ἐπ βάγερ γγὶ ἰοςιβ νᾶ- 
τίδηιις πεάβοὶα,, ἴαχτα σιπὶ ῥογηίγιέδησ., α͵ονέῤμίγε ῥπ- 
γ5 γῆς Ῥετίηάς ἃς ἰπ πδηξ γεὶ μγόξ πυυτῖ8 εχίἐγη δα ςοη- 

συγγϑηῖ: αιδοτίῖ, Δ Ρᾶγ ἰὴ Οπηηΐθιι5 νεγο διε γάτῖο οὉ- 

τηεας. Αταιις ἰσοαν υΐδθιι5 Ῥαμερ γγές ἱππἰταιπτατ, Βᾶς αι}. 

ἄεπι ρᾶτιε γιαηές δζ μγῥλεϑηε τησγος Ἔἐχοε!]εγε οἤεπαϊε, αιιοά 
Βδες Βοπιίπίδιις Ὁριι5 μαθθαπι ποη πηϊπιι5,) η πὶ Ποτηΐπες 
115, φυοάφιε Βυπιαπα ἱπάιιῆτγία., νι ποπηῖπες 1δ1 ἀερδηῦ, 
ςοηβοίαπειτ, πητηιε ἀάθο ργορῖεγ ΒΟΠΙΪΠιΙΠῚ ἰπ 115. σοϑλλεεῦα.- 
“πὶ ὙΠ νεγο ἰλπι δῆτε ἤπτ, ἧς δο.., αιοὰ (ΔοτγιπῚ ἡ ΠΔ.- 
Ὀεδην ὄζ Ἔβχςε]ϊεπς., Πανηγυρέων [ο]εηπίτατὶς συ Ἔχ δητ, 
πἰδ 1] 20 Ποπιϊπίδιις ἀἰρηϊτατὶς δοςὶρίεητῖᾷ. 

8. Πανήγυρ. δὲ κι τ. ἀντ. λόγ. [ξη{5 18πε : παιιεπὶ ἤπε.» 
νεόδτοτίδι5), πιοξηΐα ἤηε πΊΠ1τ8 7 41 68 τπεᾶτογ, ποπ ΕΙΠΠῸ 
βιῖατα) φυοὰ ἔμπτ: ὅς νῖςε νετία, Νεπιρε πᾶυιεπὶ θα εἴτε" 
μος; φιιοά εἢ, 1, ε, νεἢίςα!! ρεπιι5, πε νεΐζοτε Βοπιΐπε : 
ὅς Βοπιίπεπι ποη εἤξ νεόζογοπι ἤης νεδίοιο πὰς, Ρᾶπο- 
δυτίη νετο οὔτε [Ιοοιιπι, ροτίπάς ἃς ΠΟπηΐππὶ φοπμθπτιϑ ἢξ» 
Ῥαπεργτῖς, ἰϊὰ ντ Βοπιῖπε ἰοςιι5 ΟΡ ποη Βαθεδῖ, Ν4πι]0- 
οὐπΠι, 41 ῬΑπερυτίβ ἔτ, εὐπά ἐπὶ ρίαπε εξ, ἰΐσεὶ 1δ᾽ 0}}} 
ςοπιεπίδης Βοπλπε8,. ἴπ|0 ητο ἃ ἀπίβα 8} 15 [ο οιὶϑ εἴτ, ἰδὲ 
Βοιπίπιιπὶ σΟὨεητι5 ἃ 6τα σοδρτιπὶ εἴς. 0 ποη ν]άεο 
φιίά αἰϊυ ἃ νεὶῖτ Πδὶ, πιῇ δος ἔοτις, φιιοά ἱρῇ Π11 ἰοςα 4ι4ε- 
ἄλπι ἔβογᾳ εἴ ἰυδεᾶπε ὅς νεπεγα ι!ϊα.,. οτγαπι δάεο ἃὉ 
Βοπιϊπίθι5 ποπ ρεπάεαδι γεϊρίο : πᾶς ΟὨ τι ίαπὶς ορροῆτα 
ξοτις εἰ ἀοξιτῖπα,, Πθυπὶ νδίψας πμ]]ο Ιοςὶ αἰ οτϊπιης δά- 
οταπάμπι Ρωταπύθι. 

Ζ2 ἐς 



36; δΉ Δ στ κ αὶ ΤΊΘΒ 
τινὰ τ ,ὔ ᾿ , -“ ἐς δ᾽ χρῇ ξυνιένα! καὶ, τοσότῳ μῶλλον, 
“ ΣΈ Α ΕΠ ᾽ δ ἣν. ὧν ᾽ ἊΝ 
ὁσῷ τείχη μὲν καὶ νῆες καὶ δ᾽ ἂν ἐγένοντο, εἰ μή 

4.5 “ ω Ἀ ΔΟΙΝ ΄» - ε δι ὠνθρωπῶων χείρας ὃ, τοὶ δὲ χωρίο, ταῦτω ὑπὸ 
-“ ᾽ν " 7 ᾿ ὕὔ ᾿ ἊΝ χειρῶν μεν ἐνϑιρωπείων ἐφ ἀρη, τὸ, ὠυτοσιχέδιω 

,- " ͵ δ΄ 9... τῇ μηνείνως , ὠζφφωιρεθεντα" Φύσεως δ᾽ ἐυ ἥκοντα, 
5» ͵ “ »" 3. 3 5 ’΄ 

ἐπάξιω τῷ ζυμφοιτῶν ἐς ἀυτὰ ἐνομίσϑη. γυ- 
͵ Ἃ ᾿ ἈΝ Ν. ἣ »-“Ἢ - 

μνώσιω μεν γάρ, καὶ φοοὺὶς καὶ κρῆναι » κοιὶ οἷκοι; 
,ὔ “Ἢ ᾿ 7 Ε , ν ͵ 

τεχνῃ ταῦτα ἀνθιρωπείῳ εἰργώσϑη., κωϑόπερ 
᾿ Ν εν Ἂ τον ε 

τωὠτείγχη καὶ ωἱ νῆες. Αλῴειος δὲ τος, καὶ ἱπιπό- 
Ν " Ἂς ὙΣ 3 ͵ὕ 

δρομος, καὶ σώδιον, καὶ ἄλση, πρὸ εἰνθερώπων δή-- 
ΡΨ ες Ν ᾿᾽ ““ ᾿ μὰ, 

π8 ἐγένετο" ὃ μὲν, ὠποχρῶν ποτὸν εἶνας , καὶ 
, ὰν ᾿ ΄ -“ 

λξτρον “" δὸ ἐυρυ πεδίον ἐγωγωνίσωσθωι τοῖς 
“ ἃ Ε) -“ Ἴ 

ἵπποις" δὸ ἐγκογίσασϑαι καὶ διαδρα μεῖν ὠθλῃ- 
-“ λ ᾿ ΄ “ 

τοῖς". διοὶ τὸ παρέχεσιϑιοΐ τινω ὅρον", ἀυλῶ- 
“ 

΄ » ἈΚ ΑΝ -“ 
γω ἧ, σωδίρ μῆκος ". τὰ δὲ ἀλσήη φεφανῶσας 

᾿ “ Ν λ Λ -“ Η “ 
τὲς νικῶντας. καὶ τες δρομικὲς τῶν οἰϑ'λητῶν 

͵ δ - , -“ 3 
γυμνάσαι". τοῦτωῳ γῶρ π8 καὶ Ἡρωκλεῖ "7 ἐν- 

Ἷ Ν δὶ» εἶ -“Ἤ ᾽ 

ϑυμηϑεντι» καὶ τὸ ἀυτοῷυες τῆς Ολυμπίως ὠ- 
͵ὔ ᾽ ͵ ᾿ ἢ ε » »ο“κγ ΞΘ 

γασϑέντι, ἐπάξιος ἐφάνη ὁ χῶρος τῶν ἔτι νῦν 

σπεδωζομένων ἐγταῦϑα. 

“ Ν 7 

ἘΠ δὲ τετ]ωράώκοντα διωλεχ εἰς ἐν Ολυμ- 
ἐ Ν -“ δ 7ὔ Ν Ν ΄ 

πίω» καὶ πλείσὼ σπδόάσως, καὶ κωτὰ πόλεις 
᾿ Ὁ ῊΝ ,ὔ ε:- ν᾽ 

μὲν» εᾧη: διωλέξομαι ὑμῖν ἄνδρες Ἑλλῆνες , ἐν 
,ὔ " -“" » 

πανηγύρεσιν, ἐν πομπώϊς, ἐν μυςηρίοις, ἐν ϑυσί. 
Ω -“ 2 2 δ τς τα ἤ 

«ἰς, ἐν σπονδωὶς " ἐςείς " δὲ εἰνδρὸς δέονται. 
΄“ ᾽ ͵ὕ -“ “ 

γῦν δὲ ἐς Λεξδάδειων χρὴ καταζηνωΐ με, ἐπεὶ τῷ 
΄ ͵ὔ , ΄ὕ ᾿ Ἴ ῃ 

ὙἸροφωνίῳ μή πὼ ξζυγγέγονω., καί τοι ἐπιζοι- 
Ν “»- “ Ε] , -“ 

τήσως ποτε τῷ ἱερῷ Ὁ. καὶ εἰπὼν ταῦτω, ἐχώρει 
᾽ὕ ΕἸ λ ͵ὔ “ 

δὴ ἐπ᾿ Δρκαδίως, ἐδενὸς λειπομένε τῶν ϑαυμα- 
3 Ν " Υ » 

δόντων ἀυτόν. τὸ δ᾽ ἐν Λεξωδείᾳ φσόμιον» οἰνοώκει- 
» ,ὕ ᾽ 

ται μὲν Τροφωνίῳ τω Απολλῶωνγος; ἐσξατὸν μόνοις 

ΘΒ νὼ - ΓΙΙΧ. ς. τϑ.το. 

ἰοσιθ, ἰπ᾿ 4ιο σοπποπῖγο ἕὰ5 ἢ: ἰἄχῃβ εὸ 
ὨγΔΡ 5.) απο πιοθηΐα ἃς παῖε πε Ὀχἤσιδη- 
τὰν αυϊάδιη., ὨΠῚ Ποπγητηλ πη θι15.,, τα] ΐα 
Διο ἰοσα τηδηῖθ5 ΠΟΠΊΠΠΠῚ ΘΟΥΓΙΠῚ- 
ΡᾶπίιΓ αυίάεπι., ἢΠϊ παῖίπα Ἰρῇς ἀοπηάζηγ, 
Ἰπάο]ες: εὸ νέο ἡιοά ἤϊο ἱπρθηΐο ρυΐοῦς 
Εχίαγραηί, ἄἴρπα Παροαηζιγ σοπι θη Ό115 ςεΪς- 
Ὀγαπάϊ5. Ογπηπαῖϊα εηΐπὶ χ᾽ ροστίςιι ααϊάοπι,, 
[οπτείχψιις ὅς ἀοπηις Πεπιαπα (οἸεπς ατῖα 
ςΟὨ τα. ρεγίηάε ἂς πηοεηΐα δ 116 ᾿ΠΆ1188. 
“ρῥειω δυϊενα τῆ, ὅς εἴγε, δα [, φαἴζγη, σαπὶ 
ἐμοῖς, απῖθα Οπλλῖπο απαπη Πογηϊπ65 ἐχείζεγε: 
ρῥει αυϊάοτη. ροζαπη ἰδιδογαπηαις ργαθ- 
Ὀαπ55 οἼγοης Δυζα πῇ ἰΔΕΠΠΊπηατα ῥἰδηϊςοϊειη ἐ- 
φιόγαπι {{πρρεάϊζατϑ 1 σΕΓΓΔΠΊΪΗΙ 5. {{πεἰϊπεῦὲ 
Ἰαέϊας μι !πογα!οηζας ὃς σαγίπι5 [ ςορίᾶπι ἔδο!- 
6η5] ΔΙΉΪΕεΙ5, εὸ απο τηξίδπι 4πδηάατη ὃς οὔ- 
Ἰοηριπη ν4}}15 τγδέξιιπι, Παάϊηιια ἀρ] ἰτυήϊ- 
πθην Ἔχῃιθραγ: ἰηςὶ νεγῸ σογοηδβ [ργϑε θη] 
νι οσῖδιι5. ἃ νὲ σεγίαγε ροῆηητ τ ἢ !δίαγαιπλ ἰϊ, 
4| ςαγγοπάο {δ ἐχεγοθηῖ, Ηδες Ἰρίταγ αποη- 
ἄδην σοηΠθγδηει ΗΈγοα}}., ὅσ πδίμγα]! ΟἸγτα- 
Ρίδς ρυογιγαάϊπο ἀεἸεέξατο, ἄϊρπι5 νηΠι5 ε{110- 
(ἢ 115) 4πιᾶς ΠΟΙ ΕΠιΠῚ ἰῃ δῸ Ἐχοσζογὶ {πρπ6- 
ΓΌΏΙ. 

ς᾿ ἀὐῖοπὶ ἀϊος απδάγαρτηία ΟἸγιηρίας ἀ1]- ὉΑρ. ΧΙΧ. 
(ραζατιοηιθιι5 ναςαίει, πτυΐταημς (ἀριθηζογ ἐχ- 
Ρο[οι, ορριἀατίπη, αἰχίτ,ν οὈ ίζατη πάει, 
Οὔταβοὶ, ἀείποερ5 αΠΠεγα ἴθ ραπερυγιθι5, 
1 [Ἀςγ15 ργοςθίπομιθι5.. 1Π ΠΥ ἘΈΓ115, 1π (Δςτῖ- 

Παῖς, τη ΠΡατοη θι5: ΠΟΙῚΡΕ ΡΓΌΌΟ νῖγο ο- 
ΡῈ [1Π4] Ππαρεπτ. Νιιης δυτοπι πη 1 Ἔραάσαπη 
τὴς ἀείςζεπάεγε οροζίοι, μα σαπα Ἵ ΤορΠοηῖο 
ποπάμπτη {ππὶ νεγίατηβ, [ἰσεὲ αἰ ]παπάο 1]{π|ς 
τε ρ ἐπὶ γἹΠταπεγτα. Ἡἰίαπε αἰ ἐ|51η Ατοα- 

ἀἴαπη ργοξείιι εἰς... ποιηΐπο το]έζο Θογππι, ᾿ 
4ἰ Ιρίππι δαἀπηγασαπίαγ. [οὐφάξας δι- 
τα η οἴτιπι Τγθρἤοηῖο, ΑΡοΪ ᾿πι5 ΠΟ. (4- 
στῇ ἢ, δά φαοα 118 (Οἰπγη 4αὶ ογάςια ΡῈ - 

9 χᾶρας} δδπς ἰδδξίοπεπι νυΐρατας χρείας ῥγδθβεγθη- 

ἄλπι [ξαμεητία ἀοσοητ, Αἀ πιαγρίπεπι ἐαπὶ Μοτε] 5 4η- 

ποῖδιετατ. Οοά. Νιθίη. χιοηις χειρὸς Βάθεθατ. 
ἴο ὠποχρῶν ποτὸν εἴνοε κοὶ λώτρον 1 ΠΕΠῚΡΟ ντγοηιιε Ορι5 

Δι] οτῖ5, απο 5 νι ἰδδογίθιις ἀρόπμπὶ ἀεξιπέϊοϑ » ἈΠηϊ τεπι- 

Ρεῇατε πιαχί πε Δοίξυιδητο » ΡΟτι5 σαρίἀ! ΠΊ πιο ξα7ε ἕλοις 

1π|6 } Πρ 1 πλι5) ἵστα ἸΔπΆ ΓΟ 5. ἜτΙΆ ΠῚ 1Δεπείάεπι ἔτιρἀα εξ ςοη- 

4ϊατ, Νὲ επίπι τε λΠΊ ουτίοτοβ, ἀθαιε ἃς ᾿ππέξατογεβ ριι- 

δι]εἴις, χόλος λητε σεττβπηεπ ΕΠ, ( ἰλπιδτὶ πτεπὶ ε05, 8Π- 

τεαπᾶπι ΠΡ Θγθητιγ, Πεςοίζο εγᾶτ,) απο οδίδγιδιιπι Ρ, ἘΔ- 

Ῥτο Αροπίί. 18, Π. ς.3. Πᾶ ρος ςετίαπιεη ἐγκεκονισμένες 
δῖημο δεβυδητοβ ἰδαδογοτιπι ΕαΠ{8 ἀρ ρειειεΠΊπιο5., πόϊα- 
ἴογος ππαχίπια, οἷεο ἂς ἰυτ0 ἱπππξῖος., ΠΕ πο ποῇ νήδε, 

τι ὅδ᾽ ἐυρὺ πεδίον  ΗἸρροάτοππιπι ἰπ ΟἸγπιρίδο ἄλσει ἀε- 
(οτιδις Ραυίαπ. Εἰτας, Ροί, σ8Ρ, 20.21, 

17 δ᾽ ἐγκονίσ'. Κοὴ διαδρωμ. ὠϑλητ.] ἢδάϊι ΟἸγπιρίοϊ ἀε- 

{οτἴρτῖο εἢ ἀρυὰᾷ εὐπ4, Ραυίδη, δ το οἷς. σἂρ.20, νἱάς ὃς ἀδ 
εο Οεἰ]. 18. 1. ποέξ, Ατι. ἐς αν 

13 ὅρον  ἘΠΥΠΊΟΪΟΡ, πιᾶρτὶ ΔΌΚΟΥ, φιζδηον ἐπὸ τῷ διατήμα- 
τὸς τϑορισϑίντος. 

14. οἰυλῶνα ] ἐπιμήκη νεῖ παραμήκη τόπον γοςαῖ Ἐπίαιῃι- 

5. Υπάς ὃς λἀ σοπια}}65 τγδηβίαλτιπι, τὸ ἐπιμηκὲς τά ΠΊ6Π. 

μᾶς νοςε ἰῆο ἰοςο ρουΠίπιπι τεΐρίςεγε πη δὶ ΑΡΟ]]οπῖις᾽ 
ντάετιγ, 

ις τωδὲῳ μῆκος ] σετία δά Ιοπρίτάο, [εχοθητιπι πεπι- 
Ῥε Ρεάιιπι, 4 4]Ι]ιᾶπτο Ἰοπφίογες ογαηῖ 1π δάϊο ΟΪγπι- 
Ρίςρ. ν!4. Θε]]πι}. ς. ὃς 4ἀ εἰιπὶ νἱγὶβ ἀο ξπ]ς ποῖατας 

1ό τὲς δρομικ. τ. ἐϑλητ. γυμνώσαι 1 ΠεπρΕ ἴῃτεγ ἌΓΡΌΓΕσ5 
συγία ἘΧεγοοθδητις 7 ἀο[οτι δίταιε 1105 δρόμες ὅς γυμνώσιω» 
αυδθας ἜΧεγσοράπταν οαγῆι ἴῃ ΟἹ τηρ οἷς οοτίατιτῖ» Ραυΐδη. 
Εἰϊας, Ροῆεγ. σὰρ. 23. 

17 Ἡρακλεῖ εὐπὶ φηΐπι ἱπάοσιιπι ἴῃ ΟἹγπιρί4 ΡΥ πγιπὶ 
εἴ Ἑ διισογε ΠῚ, ΠΟΙΙΠΊ. 

- 

ΟΑΡ, ΧΙΧ. 1 σπονδαῖς} Βαξες νετῖοσγ ἰεδιο εἴ, ΑΙ- 
ἄο εεἴφπι ργοραίᾷ. Μογεὶ]ΐαπα παδεῦραῖ σπεδαὶς γ οἴτοτε,», 
ξοττα τΥροργᾶρμοτιιπι, παπὶ ἴῃ γεγῆοπα ταΐε μ1}}], Οοάεχ 
γιθίηας τάπιοη ἱπηροη5, νεγαπίαιιε ἰεϑξ! ΟΠεπΠὶ ἐν σπον διεῖς ἐν 
σπαδαὶς Βαθεθδῖ : νὍὶ πιαηϊξεῆιιπι , αἰτεγαπὶ ἰεδείοπεπι 6- 
πλεῃ ἀδτίοηεπι εἢξε , ας 'π τε χτιΠΊ ἐχ πηάγρίηθ ἱγγερῇι, 

2 ἀςείᾳ  ρῥγούηρῃ νεῖῖο. Υε δρυὰ ΡΙυτάγοβαπι ΤΒεπιος 
οἷε ἐς ἶος ἄρχων δογης ργέροορς εἰ. 

3. κι τοι ἐπιφοιτι π. τῷ ἱερῷ ) Υἱά, 1. ΤΥ, ς, 22. 

ταπέ; 
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ἕω 

1ϑ μὴ πμῃ 
Οὐζδηζοβ. α1]Όι118 
ΕΓΔ ΠΕΒιιΣ οὔτε- 

ἃ αἰΐος αυίάεπι ποπ. 
πὲ οὔἴϊο. Νίαπι 

δι "δα βοοιόδῃ μα μϑειψούμαμο εγηϊττπη- 
ταῦ : ΡΙεγάα. τάπηθπ οἰγοα Βοςοιίογιπι» 
ἢπεθ: Ταπιρίμπη ἱπογο ας ἰσίτιγ, νοὶο., 'π- 
παῖς, ἀοπηίτ, ἀς ΡΟ ΟρΠὶα ἐοηίεευτας, 
Ουπι 16 ργο μι δεγεης (ἀςεγάοτοβ, δέ ροριο 

᾿ἡπίάεπι ἀϊσεγεης, (Ε πα πα Δ ΠῚ} ἱποαηταϊουί Πο- 
τηϊπὶ ρεγπατίοεγθ γε ς, (Δογατη ἰρθουιτ νι ρεγ- 
νεἤίρσεῦ: ἰρ{ δαζοιι ΑΡΟΙ]οπίο, Ποπηίπος π6- 
ἕλτῖος ταπίιιπι ἃς ἱπΊριιγο5. ογασιΐπι σοηί]6- 
τε 9 60 ἡπίάομη αἷς ἰξειι5 Ηδγογπας ἔοηζεβ 
«οπῇἤάεπε, ἀξ «αὐ πιοάοηιιε Ογαςα] 1 ἀϊίριι- 
τδιε : ̓(οἴμπι πεηρο {ΠΠπ|4 Ρογ σοη(ἰτογέπι 
τρίιπι τείροπίᾷ οαϊε. Ν εἰρεγα διζεπινἰδά- 
τἰδηζαιῖς , πα οἴδίαπι σαπὶ (Ὀαμαςίδιις ἀςςο- 
ἀθης ἀϑοϊο(ξοπείδιις » δὲ πάτον εχ Οὔτ 5 
τοι ΠΠΘΠ5 7) οἰαιιος αὶ σοητπερης, αιῆθιι5 ἃ- 
ἅτις πθμεσιο: (Ὁ τεγγατ Ῥοποιγαιη (ΠῚ 
Ῥα το; ̓ χυαῇ Ϊ 4 ἀϊριτατίρποιη 
Πδης.. Ουοά! τὰ θςῸ ἃς ΠΕΡΓΠΠῚ {τη Πητνε 

ἕαςεγάοεϊθιι5 Ὡρραγθηβ ΤΤῸ . ἵξαετς 
πο τἀπίππη ἱπ ἐο5 ΟὉ νἸΓαΠη. ἡβευὴ ̓απϊαιδα. 
τρττετίς, Υ ΨΕΠαΠῚ ἀθμῖι ΠΛΗΗΡῚ να ᾿ρίπι 

ργοίξηις σποα {Π1 τ ἐπτογ- 
ΠΑΧΙΓη 6. ΟΠΊΠΙΠΠῚ 
τἴπτο Ἰη4ς ἐπιεῦ- 

ἷ ΓᾺΠῚ 4] [4- 

τῷ 

16 ἘΩΡΕ Τὴ Βοεοτί εἰς 
ΓῸΠῚ αἱ Τοηῖρῇε: ὁτῷ ἄλσει ἔιι- 

ε περ τὸ ἄλσος ἐπὶ τ ὅρως. 
κάσι δὲ ἐπὶ τῇ κρηπῖδι 

Ρ 3}, νδὶ οοᾶπ 
{πΠπ Αἱ Τροφωνίι ΜΕ ΟΣ ντ 
Ε ω τὰ ὀδελίσκοι] Ραυΐδη 1, 

ἐυπο μὴν 

ἊΥ λει ἐς τὴν ἐπὴν τὰς ποδὰ ΝΣ ἐλ τς τὰ γό- 
᾿ νάτὰ οἱ τῆς ὁπῆς ὠτὸς γενέσϑαε, προϑυμώμενον. τὸ δὲ λοιπὸν 
άων: ἐντίκα ἐφειλκύσϑη τε: ἢ, τοῖς γόνασιν ἐπίδραμεν, ὥ ὥσπερ 
ποταμῶν ὁμέγιςο ἐγισορ κὴ ὠκύτατ συνδεϑένται ὑ ὑπὸ δίνη, ἀποκρύ- 
Ψειε » ἄνϑρωπον., ὠμμμ: 
7 λευκῇ δ᾽ πιδῆον κωλμίνι} ηινβα βαδίσιπι ςοηξατο- 

σἰβ ἴτ8 ἀείετῖδιτ χιτῶνα ἐνδεδυκὰ λινῶν, χρὴ τομνἕαες τὸν χιτῶνα 

᾿ἐπιζωσϑεὶςν καὶ ὑποδησώμενος ἐπηωρίαν κρηπῖδας. 1οϊδηις 
ιοημε ἴῃ ἀἴαο 6. ποτε, ῥ. 222. οἴωϑ ταὶ πιεπηπίξ ἐσαλμένως 
ταῖς ὀϑόνωις ἵττερεγα ἱπαμΐσης, 
“8 μελιτέτας ἐπ δντεῖ ὅτε. 7 Ραυΐλη : ἔχῶν μάζας μεμα- 

γῶν ἐέλιτι 81. δκ [λιοίϑπ. ὰΝ μάξαν ἐ ἐν ταῖν χεροῖν ἔχων. 

ἐτῶν ᾿πεπῖρε ἀγᾶςοπες δητγαπι {Πιπὰ βου νἀ ετατ, 
ΠΙῸς δηϊηι ἡ ἱερὲς ὙΤροφωνίς Ἰ. ς. τγϑαϊτ Ῥαιαπίας ; ΠῚ πὰ νετο 
βεπιις 8 πη τί πὶ μελιτάτωες πιαχὶ ΠῚ Ρ᾽ ΔΟΔΙΌΓ. 

1ὸ τὰς δὲ ποῤῥωτάτω] ἀρ Ρ] ατάτοπιπὶ τάπηθῃ ἀς δοοτγαῖ. 
Οεη. ρ. 792, πᾶγγάς Τἰπιαγοῆις δα Τρ[ἀ ΠῚ οβίώπε,, νδὶ ἱπρτεῖς 
ἢις διοτατ, ὅν ς εἀπόγζαπι δε : παρὸ τὴν εἴσοδον ὅ- 
περίξ ὠρχῆς κατεκλίϑη. Ἑτίτα οταϊπατίε βιόϊυπη Ραυΐλπίας 
αοαις πᾶγγατ, αἱ Περποιγὶ (τε ἰτοπι, πος Πλιπὶ ἀερταα- 

{ἰ ἐρῤμειμ 

ΤΥΑΝΕΝ 818, ,6 
δῶρον ὦ φοιτῶσιν. ὁρῶται δ ὅς ἐν 

τῷ ἱερῷ, μικρὸν δ᾽ ἄνω τῇ ἱερᾷ ἐν γιό ἡ ξυγ- 
κλείωσι δ᾽ ἀυτὸ σι ἴρεοι ὀξελίσκοι", κύκλῳ πε- 

ριξάλλοντες. ἥ δὲ κάϑοδος . δέω ΒΟ, ἐπι- 

σπάσασϑαι “. λευκῇ δ᾽ ἐσϑῆτι ἩσόλβδΩΝ 

πέμπονται » μολιτετες ἐπώχοντες ἐν ταῖν χε- 

πὴ μειλίγμωτω ἐὐβάνονς ̓ ἣν ἶ κωτιῶσιν ἐς 

χρίπτει. ἀναδίδωσι δ᾽ ἢ γῆ τὲς μὲν ΕῚ πόῤῥω, τὲς 

δὲ ποῤῥωτάτω". καὶ γὼρ ὑπὲρ Λοκρεὲς ἀνωπέμ-: 

πόνται» καὶ ὑπὲρ Φωκέας, οἱ δὲ πιλέξίςοι περὶ τοὶ 

Βοϊωτῶν δριώ. παρελϑῶν ὃν ἐς τὸ ἱερὸν, βελομιωι, 

ἐΦη: καταβῆναι ὑπὲρ φιλοσοφίας. ἀντιλεγόν-. 

τῶν δὲ τῶν ἱερέων, καὶ πρὸς μὲν τὸς πολλὲς λεγόν- 

τῶν, μὴ ἄν ποτε ἀΠ3 ἀὐϑιώπῳ παρασχεῖν ἐ- 

λεγχον τῷ ἱερξ: ὑντο δὲ τον ἄνδρα πλεδμοίαϑ 

ὠπο ἀροὶν καὶ αὶ καϑαρὲς " χρῆσαι τὴν μὲν 

ἡμέρων ἐκείγην διειλέχϑη περὶ τοὶς πηγὰς τῆς 

ΒρΑύνη πὰ: αἰτίως τῷ μαντείῳ καὶ ἡ μᾷ 

ἐδ γα ἐκεῖνο δι᾿ ἀυτῇ χρῶ τΞ χρωμένε " ὃ 

ἑσπέρω δ᾽ ὡς ἐγένετο, ἐλϑὼν ἐπὶ τὸ φόμιον μετοὶ 

τῶν ΑΘ ΟΗΝ γέων,, καὶ τέτωρας τῶν ὁ- 

ζξελίσκων "ἢ ἀνασπάσας, δὲ ξυνέχεσι τὼς τῆς. 

παρόδε κλεῖδας, ἐ ἐχώρει ὑποχϑόνιος ἀυτῷ τρίς. 

ξωνι"", καϑόπερ ἐς διώλεξιν δ, 
ὅτω τὶ τῷ ϑεῷ φίλα προίτ]ων, ὡς ἐπισάγαω 

ἑαυτὸν ςείλας. 

τοῖς ἱερεῦσι τὸν Τροφώνιον; ἐς ἐπίπληξίν τε ὠυ- 

τοῖς κατασῆνωι ὑπὲρ τῷ ὠνδρὸς, ἐς Αὐλίδα τε ἕ- 

πεσϑώι κελεῦσαι πάντας ον ὡς ἐκεῖ ἀναδυσο- 

μένε 7 ϑαυμασιώτατω ἀγϑρώπων. ἀνέσχε γὰρ 

δὲ ἡμερῶν ἐπ]ὼ, ὅσων μή πω τὶς τῶν ὑπελϑόν- 

τῶν τὰ μαντεῖον, φέρων βιδλίον "' προσφορώ- 

ἀαπαϊ 8ῃ1π|0, οδ(δτιιας νεκρὸν ἑτέροϑι ἀναφανῆναεγ Κρ ἐ κω- 
τοὶ τόμα ἐκδληϑῆναε τὸ ἱερόν, 

"1 καϑαρὲς } ἴτ ντ (ογίδογεπα (Ἔπίι5 (ιαῇτ, γυϊεαεῖ Βαθεπι 
καϑαρὰς. 

12 πηγάετ. Ἑρχύν 7 υμῖις ἄπτγο ργοχίπτι5, γδ1 Δα θαη- 
τὰν ὃς νπρεδαηζιγ ἀείςεηζαιτι. Ἐοπτεδ ἀμζεπὶ εἴτ ἤυυϊὶ 
ἄπο, εχ πιΐδιις δίδεθδης σοπ[ιτοτοβ, [αῖδες ὑροῆν αἴἶτεν 
ΜΜμεγποίγηεν» στ ποτιπι εχ Ραιίπίᾳ 1. δ. ἐμ Ὡναν ὺ 

13 δι᾿ ἀντὰ χρῷ τῷ χρὼμίνε ἢ οι πεπηρε πὶ τὰ 
τἰσίαπτας νι, γοςὸς δυάϊιιπτιγ, ν 46 Ῥ[οταΓ 

1], ος, οὐϊπὶ 4114 ογᾶσιιΐία ρεῦ προφήτας ὃ ὃν Φή τας 4 - 
{ροπάξεαπι, 4ι4}15 ῥγεῤία δρυὰ Πλεἰρμος. ΔΑΝ 0) 
14 ὀξελίσκων νἱά, ποῖ, ῥτδες.3. ἐλ μα λυ 
ἸΣ ἀυτῷ τρίδωγι } οαπιὶ 4115, νὲ {πρτὰ ἀἰδιυπι, μοκοενεβε 

εἴτεν ἱπάμεπήα. ἈΝ ἀν 
16 διώλεξιν Ἴ πεπιρε ἴτὰ ἐμ πη ίαγεπι (8 ἔοτο ἐν ἶν 

πουετατ, γῇ υφῇ ςμπὶ ρατῖν σαπὶ ε0 ἢτ ςοἰ οσαζιγαθε. Ὁ 
17 ἐκεῖ ὠναδυσαμένω 1 πεατρε ποη εοἄξαὶ Ιοςο εχ Ττο- 

ΡΒοπίο ἐπιεγβεθδηῖ, νε ραυΐο 8πτε ἰπἀϊςαταπὶ , 4ι0 ΜΠ 8 1η.- 
τε ἢ ξιιεγαηῖ: Ἰάξοσις Ὑτορβοηίιβ πιοπεῖ,» 400 ἰοςο Α- 
ῬΟΙΙοπίις ἱπάς τεάϊογίς. 

18 φέρων βιδλίον] πεπρε νὺ Ῥαυίαπίας Βοθοτῖς. ς.39. Άη. 
τεξεγι, οπιηθ5. αι} πη Ττορμοηίΐμπι ἀείςεπάεδᾶπε, ἐσρεδαη- 
τοῦ νὰ αὐιάΐτααιιε Πδὶ 'π τα δυΐας τεΐξεσγε. Αρο]!οπίως ἱρὶ- 
τὰς ἴπ 68 τ Ῥγιδάροτεδε ρΒ! οἱ ρἢΐδα ἀείοτιρῆτ Ργϑε- 
ςερῖα, 4186 ἱρ Ὑτορβοπίυς, Ἰητεσγορᾶτας 488 ορτίπια εἰ- 
οὐμμοῦμι, οςοεοϊπετγαῖ, ΡΥ “ 

ὴ 22: τῶν 
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τατον τῇ ἐ ἐρωτήσει. ὁ μὲν γὰρ κατῆλϑεν ς εἰπῶν, 

τίνω, ὦ τροφώνιε, Ἐοτυδήν δΥ ἢ ὐχῷ ", καὶ 

δ ϑβρ ηότην φιλοσοφίς Ἂν ἦγ ν ἡγῇ ; τὸ δὲ βθλίο 

τοὺς ἥνϑηγόμι εἶχε δόξας, ὡς καὶ τῷ μαντεία 

τῇ σοφίω τάυτῃ ξυντιϑεμένε. 

δ υ ᾿ τὸ  βιδλίον τϑτο ᾿ Ανϑίῳ᾽, καὶ 

σπεδάζεται διὰ. τὴν αἰτίαν. το ΣΝ ἀγϑίον, Ιτω- 

λῶν τῶν ἐπὶ ϑαλάτη. ταῦτω μὲν δὴ καὶ τῶν 

Λεξάδοαν οἰκέντων ξυγχωρῶ εἰκροώσασιϑεαι. 

περὶ δὲ τῷ βιδλίῳ τότε γνωμή ὠποπεφάνϑω 

μοι: διωκομισϑῆνωι μὲν ὠντὸ βασιλεῖ ᾿Αδριωνῷ 

ὕσερον , ὅτε δὴ καί τινῶς τῶν τῷ Απολλωνίς 

ἐπιφολῶν, καὶ γὰρ δὴ πάσας γε κατωμεῖνωι δὲ᾽ 

ἐς τὼ βασίλεια τὸ ἐν τῷ Ανϑίω, οἷς μώλισω 

δὴ τῶν περὶ τῆν ᾿Ἰτωὠλίαν. βωσιλείων ἔχαιρεν. 

Φίκοντο δ᾽ ἀυτῷ κὠξ Ἰωνίας οἱ ὁμιληταὶ παάν- 

ἘΠΕΊ ὠνόμωζον Απολλωνίες ἡ Ἑλλάς". καὶ 

ξυμμιχϑέντες τοῖς ὠυτόϑεν,, νεότης ἐγένοντο, 

ϑαυμάσωι ἄξιοι τῷ πλήϑες, καὶ τῆς ἐς τὸ φι- 

λοσοφεῖν ὁρμῆς. ῥητορακὴ μὲν γα ὠπέκειτο ἐ- 

μελεμένη; καὶ σμικροὶ προσέξίχον τοῖς τὴν τέ- 

χνὴν ξυγκροτᾶσιν , ὡς μόνης διδασκάλε τῆς 

γλθήις. οὐ ων δὲ ἐ ἐπὶ τὴν ἐκείνε φιλοσο- 

φίῳ πάντες. ὅδ᾽, ὥσπερ Ε τύγας Φασὶ καὶ 

τὲς Κροίσες εἰκλείς ες παρέχειν τος τῶν ϑησωυ- 

ρῶν ϑύρας, ἵν᾿ ὠπαντλεῖν ἐίη τοῖς δ' ξομιέγοις ΧΟ 

τω παρεῖχε τὴν ἑαυτῷ σοφίαν τοῖς ἐ ρωτῶσι, πε- 

οὶ παντὸς ἐρωτῶν ξυγχωρᾶν. 1 

δυρολνόκω δ᾽ ἀυτὸν ἐνίων, ἔτι τὰς τῶν ἡ- 

γεμένων. ἐπιδημίας ἐ ἐμπῤεδεῖτο » καὶ ἀποίγει τὲς 

εἰκροωτες ἐς τὰς ἡσυχίας πον ᾿ καΐ τινος 

ὠποσκώψαντος. μετελαύγειν εἰυτὸν τὸ πρόξα- 

ΕΝ ἐπειδαν τὲς ἡ γ6.5: προσιόντας μάθῃ, 

νῇ Δί᾽, ἐπεν, ἵγω μὴ Ἴ ΜΝΝΝ τῇ ποίμνῃ λύκοι. 

τίϑ᾽ ἐξέλετο ἀυτῷ τῶτο: τὲς εἰγιραίως εἰδὴ ἀπο- 

Θλεπομένες ὑπὸ τῶν 'πολλῶν, καὶ ̓πρλιόντας ἐκ 

πενίας ἐς π' 'λῦτον, ἀπεχϑείας τε ὅτως ἀσπαζο- 

μένες᾽. ὡς ἐυτὲ τὸ ἀπέχϑεσϑαι πωλεῖν, ὦπῆ- 

19 ἀξίου] Βδης εχ ἱπρθηῖο ἰβοπεπὶ το[τυπιμϑ, γῃ]- 
εὐ ἀρετήν πιαρεδδηι. 

ΟᾺΑΡ, ΧΧ, τ ὦ Ανϑίῳ 7 ν] 4. οὐδ βοὸς ῃ, 3. 
2 ὅτε δ] ἢς Μϑβϑ5. οπιπες, εὐ ὅτε δὲν ὦ Ἷ 
3 καταμεῖναι δὲ } αϊεοίπιη5 δὲ εχ οοὐ, Υ, το 

ΟΑΡ. ΧΧῚ. 1 Απολλωνίες ἡ ἱ Ἑλλάς] ῇς «οἁ. Βαθδοιγες 
Ῥίπας:Ν ατίσαπας ἅιν γαεῖσὶ. μα θθος Απολλωνής ἡ λλώς, 418} 6Π| 
Ἰεξείοηςπι ΚΗϊπαςεϊηὶ αθοαμς ὅχζ Μογεῖ (ἐφυίτως ἱ ἱπίογρτγε- 
τλῖῖο. Ἑαϊτὶ Απολλωνίῳ ἠκιος. ΑἹ ἔοτις ἠκωὶς νΟΧ ποιια ὅς 
γα ἱπςορηίτα, Ὁ ἥκων, Πὰς 1άεπὶ ἢἤτ τοι φοιτητής δ 

ΟΑΡ, ΧΧΊΙ, κ ἐς τὸς ἡσυχίας ὠκλλον] Νὰ 1 

ὶ 

Ἧς. ὙΑΗΝ 

ἧὩ. ὐπμα ΠΕ ΕΣ ἀαραρροθα 

ΡἈΠοίορ αι 
ἴὰι5 ἐὰν. 

Ἰιης, [δ ΠῚ τε Ροίια, Ει ἰβα 
αρκῖς Δ Τιεθαάοοηῇ 15 πῖς δυάς [χτθογ. 
Αἱ ἀς ΠΡε]]ο 1ρίξ. βυϑ αἰβούσπι ἐχροηβπι: 

ΠΕεπΊρε ἀψτλα» το- Ροΐϊεα ἀείδειπι [ςοπίδο,} 

πεν αιοά γὔσ: ἱ ἐγᾶτν 410 πηᾶχίπις Ομ]ηϊ- 
ΠΗ ΘΟΓΏΓῚ 4186 ἴῃ ὉΠ] εἤσπι [1Π|Ὸ Ἱπιροταὰ- 
ΤΟΙ 1 ἀεἸςθαισ,. ἐν 4. ΘΝ  λς κῳ) Ἣν 20}: ΤῊΝ 

ὑραηηης Ὅα λυ} ποτ ννας Ἧ 

ΨΥ 

αὐ ππμον δὰ ΕἰΠὶ ̓οχΙοηΐα ψιοααε ἀἰ(ίριυ (ρ. ΧΣΙς 
ΟΠΊΠ65 γος. ΑροΪ]οπίος. Οἴβερὶ ᾿ νοςδθᾶη: 
ΠΟΠΝ ΡοτΉΉΠΙ, 41 1{Π|5]οςῖς ̓μαθίταθααι, ἱ ἴπ6- 
Π11ΠῚ ΠΟΟΘΓΙΠη ἈΒ(Ο]ι Ἔθδης αὐἀπιϊγατίοης αἱ- 
ΒΏΙΙΠΙ » [ΠῚ ΠΠΠΊΟΣῚ., τΠΔ ΔΓΔΟΓΙ5 ἴῃ Ροίο- 
Ρἢιςα Πιυιάϊα ταῖϊοῃς, ἈΠετογίςα δπὶπὶ 481-- 
ἀςπι ποροναὶ ςεθαῖ, πος ται πιπῇ ουγαθαπτ 

Ϊ τοξείϊοτο, νε {πᾶς Πηριᾶπη 
Αά ἀροι!οηϊῖ γεγο ΡΗΪ- 

πὶ το ΠΟ ΠῚ δάρτορογαῦλης Οἴηη65. 
τῷ ΔυΓΕΠῚ, Ρεπηάεας ΩΣ 85 ΡΝ βετοας 
ἴος. δρεγίας τῃδία δι 
Βιδυτγγο πε Ροίοπι, 
πΊη 115, 4111 Πη0 

ἘΠ ἀπιπηλθμῦτε ας, 
ἄειθ, αταπεδάςο ον, 
τι λπύδδοσνς 41ο- 

Δαο]είζεπίας αὖ 

Ἡπόναν ἫΝ ἀϊυίε 
- ὁδὲ ΤῊΝ 

προ γενς τ 
Ἐροχίαγοηζ., 

ΤΙΣ ΤΣ εἰυίαμς ᾿ιοι ἄπρακτοι εἴς. 
ἴτπτ, ιᾶπι ἀςρεμῖε, εἰ ΄.Ἡ. ΠῚ, 170 11,14. 

2 μετελαυν. ἀυτον τιὶ ΝΣ ΠΕΠῚ ) βογγᾷ ἴῃ εὸ εῇ, ιοά 

προβάτων τιοπηίης μγπρίϊοίἐπέενα ἐχργοῦτεῖ ΑροΠοηῖ, αἰίςι- 
ΡΠς ; 4.1 {ΌΠΠς ες τογαπὶ βειθηδαγαπι γ»βῖαις σοηπετίατιος 
Πἰδ5 ΟἸΠῚ Ῥτίποῖρίδιις. γἰτῖ5. ἱβπατὶν τοξιρετε ετἴαπι ἀεθοαπὲ 
ςοπιεγίαε οπεπι Ῥαιιάἀοηείοτιπι. Οἰιοά (ςοπιπιὰ (ξοπηπιᾶ-- 
τς νυ] εἰς 6π5 Αρο!]οπίμ». πιο ντ ἐηρος υἰϊεπς οπες ἴχδς 
ὩδςΕΠἘ δὲ εἴ. 

3 ἐπεχϑείοις τε ὕτως ἐἀσπαζομ. 7 ξαπη Πτατὶ ἢδες εἰ! ρῇ εχ- 
ΡἰἸςαιάα, ὠπεχϑείας ἕνεκώ τε ὅτω. ἀσπαζομένως, γα. ΟΡ[ετιᾶ- 

τὰ οπιπία ἡιδεγαϊα ΟΠΥΓΙΏΓ, 4186 ΡοΥταΓ ΑΙ ΠΊΠπηΑ ἱ ἰμεαθς ἢ 
165 ἕεςοις, 

ζο- 

ὉΥ͵ 

δὰ 

Ὃς 

ΧΧ, 



᾿ ΡΨ ἡ πάθε". ΟΣ ΟΥ̓ ΒΟΝΤῚ 

τὶ 1185 αι! 46 ΠῚ 15 ἴη- 
ἢ ζάγοογαβ, νἱπέϊ!- 

Ι » ἐο ἰρ[ππὶ Δἀάμιοητς 
ητ, νῇ οπηηο5 {{1{5 

«ΑἸαπιὶ : Ι  ἃζ ΕἸ περ μὲ 
πόρε φμαπη ῬΗ γταη Ὧ ἐὐδαεπάα εξ σεη- 
γος. 

. ΧΧΙΠ, ΗΠ. Διο πη (ΕΠΠΡΟΓΟ. 4110 ἴῃ Ογδθοία ρἢ]ο- 
᾿ς Δρπδξας εἰδ, ταῖε ἱπ σοεῖο ἀρραγιιίς οἴζεητιπι. 

0115 ογθειας ςοτοπᾷ Δπηθ16η5, [Γ[4] ΠΠΉ1115, γὰ- 
ἀἷος εἰιις οδίξιταδαι. Τοπάοτο ἀυτοπὶ δά τος 
τα πγπζατοπειη οἰθηζιηι., οὐπηΐδιις [Πτἰπ 
᾿ιφαςθατ. Αςμαίδα Ἰρίτας γοΐξοσ Ατπθηΐβ [Π 
Βοροείαμη εἰμὶ ἐπι η5, 4111]. ἱπαυτ, ΑΡΟΪ- 
Ιοηΐ., τ γογιπι ἀϊαϊπαγηπὶ ΡΟΙ]εγς (σἰεπεία. 
Απποη ΨΕΓῸ οείαπη , ἱπφαΐς ΑρΡΟΙ]Οπΐις, το- 
ΤᾺΠῚ ΠυΠΠΑΠΑΓΉΓη [πἰο ((ἰεπεῖα ρο]]εῦς 1 δια ϊ- 
αἰ 6|} Αὐάϊηϊ., ἱπαμῖς 116. ὅς γεάο, Ουο- 
Πἰδπα ἰσίτι. αἰοδας ΑροΟΙοηΐμ5.. 14 ΠῚ τὰ 
μοααθ ετἸθιιῖ5) (πΔ 460 νὲ ΠΟ] 15 Ἰλθογιῖπι τ- 
τηατὶ σαγιοίς «ομῇ 11α., ἰτα επὶπη γογαπι Πιιππα- 
βάγιπι (εἰαπεία [πλάο. ἀπῇ Δπζοπι Ὀἰαπα 5 
νεγὈὶς Ἀροϊοπίο ἰηἤαγαῖ,. 
Δ ἐχροπογοξ, νὰ (αἱ (8 ἀϊ 
ΟπΊηΐᾷ μεθ ψΟΥΤΟΓΟΠΙ 

διησιε ἴῃ ςο εγδηΐ ΠΙΐ ἦν τλτειεθμρῆι Α 
ΠΡΟΓΙΟ ἰητοΓ Ποπηΐπες, ἀερεῖίογοης. (ε- 

τηδηΓΟ ΠῚ ΘΠΙΠῚ ἈΙΤΝΝΝ, νίγτη οοη- 

4 ὑπὲ δὲ τ᾿ ἐν Ῥώμῃ δὲέσμα . διε] πεῖπρο ἴτας ἀρ κὰ 'π᾿ 
{ετπιοιίδιις φιοαμε Ἀρο!ορετίοἰς δτδυϊ Πηπις ἱπ Ποπιὶπεϑ '- 
5 ἴπιιε Βατα, {υρτὰ δ γεχίως Ηπεπι, ὃς σἀρ. 7. ἔξ δε, τό. 
ε. 
5 διετίϑη πρ' τὴν τέχνην ἣ! εὐϊε Βαδεπὶ διετίϑετο. βερυῖ {ι- 

πτὰβ Ἰεδεϊοποηι Μ55. τέχνην 'Διιζεπι πιο Πρὶς τῶν ἀγοραίων 
(απ αϊεονη» ἴ, βνερνρε. 
ΟΑΡ. ΧΧΠΙ. 1 φέφανος {Ππ|ώ4 ποπιεη ΠΡΒετιὶ εἰ, ἃ 

4110 ἱπτεγεπητις ρογιῖς ΤΠ οπηϊτίδηιι5 νἱά. σαρ. δα. 
2 ἠμαύρε] μᾶες ἊΝ Βδις ἀιδὶς οσοαποποπι Ἀἰϊσςῖο!ο 

ἀεαΐε, ἴπ ΑἸπιαρείξ. Ρ. 366. ντ ἵπτον εὐ] ρίδς μος ΡΒαεποπιε- 
ποι τεξεγγεῦ, ἀγγῖα ; εὐἰὴρ νοςᾷης., 4πο. 4π ἴϊα ἢι, 
γαϊάς πιῃὶ ἀιιδιτατίοπὶ οδποχίμπι νἱάδιιγ. Ἐχ εὸ επὶπΊ, 
φιοά ςοεῖο πμδ]]ο, ἔογπιᾶτο οἶγοα (ο]επὶ οὐδὲ 7 ἱγίἀϊς ςο- 

τ ὁ ἀν ο ς 36ς 

γε τὰ γέως τῷ ξυνεῖνωι ΤΠ καὶ τὲς ξυγγε- 

νομένες ὠυτῶν. ἐνεϑέτει πικρότερον, οἷον ἀπο- 

πλύνων βαφῆς ὠτόπε. διεξέξλητο μὲν γοὶρ πρὸς 

ἐυτὲς καὶ τὸν ἄλλον χρόνον. ὑπὸ δὲ τῶν ἐν Ῥώ- 

μη δεσμωτηρίων ", καὶ τῶν δεδεμένων τε καὶ 

ὠπολλυμένων . ὅτω διετέϑη πρὸς τὴν τέχνην ἵ 

ὡς πάντω ταῦτω τῶν συκοζξαντέντων » καὶ 

τῶν δεινότητι ἐπηρμένων ἡγέσϑαι μᾶλλον, ἢ 

τξ Τυράννε:. ὸ 

1. δὲ τὸν χρόνον, ὃν ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐγεσπέ- 

δαζεν, ἐπεϊχε τὸν ἐρωνὸν διοσημία τοιαύτη. τὸν 

τϑηλίς κύκλον περιελϑῶν ςέφανος᾽, ἐοικὼς 1ρκ- 
δι, τὴν ὠκτῖνω ἡμωύρς ". ὅτι μὲν δὴ ἐς γεώτερον 

ἡ διοσημία ἔφερε , δῆλα ἦν πᾶσιν. ὁδ᾽ ἄρχων 

τῆς Ἑλλαίδος᾽, κωλέσας ἀυτὸν ἐξ Αϑηνῶν ἐς Βοι-- 

ὠτίων, ἀκξω σε, εἶπεν, Απαλλώνιε, σοφὸν εἶναι 

τὰ δαιμόνια. εἴ γε, ἔζη » ἀκέεις ὅτι καὶ τὸ ἀν- 
ϑρώπεια “: ἀκξω, εἶπε.» καὶ ζύμῴημι. ἐπεὶ 

τοίνυν, ἔφη: ζυνομολογεῖς " μὴ πϑλυπραγμόνει 

ϑεῶν βελός. τὠτὶ γαρ ἡ τῶν ἀνϑιρώπων σοζδίῳ 

ἐπωινεῖ. ἐπὲ δὲ ἐλιπάρει τὸν Απολλώνιον, εἰπεῖν 

ἅποι διανοεδδνω, δεδιέναι ὑχῶς μὴ ἐς γύκτα βετα- 

φῇ πάντα" ϑάῤῥει, ἐφη, ἔξαι γάρ τι ἐκ τῆς νυκτὸς 

ταύτης φῶς. 

᾿ ἕ, 

ΙὙΙεταταῦϑ᾽ ὁ μὲν, ἐπειδὴ τῶν κατὰ τὴν ΕΞ 

λώδα ἱκανῶς εἶχε. δυοῖν ἐνδιατρίψας ἐτοῖν, Ἐ- 

πλεῖ ἐς Ἰωνίαν, ξυνεπομένης ἐυτῷ τῆς ἑταιρείας. 

καὶ τὸν μὲν πλείω χρόνον ἐφιλοσόζοι περὶ τὴν 

Σμύρναν τε καὶ τήν Εφεσον, ἐπιωῶν καὶ τὲς ἄλ.- 

λας» καὶ ἐν. ἐδεμιᾷ τῶν πόλεων ἀηδὴς δοκῶν, 

ἀλλὰ καὶ ποϑεῖσϑαι ἄξιος, καὶ κέρδος μέγα 
τοῖς δεξιοῖς. 

ἊΨ ᾿ς ΕΣ 

ὙΌΣ Ἶ 
Ἀ 9. δὲ ϑεοὶ Δομετιανὸν ἤδη. εἴηηραν ἐἶν- 

ϑρώπων προεδρίας. ἔ ἔτυχε μὲν γεὶρ Κλήμεντα" 

Ἰοτγίδιιβ. ριτο, Ηίπο ἱπάς ἱπιθγοθρτί ἃς οΡίςωγατί ξιοτς [0] 15 
τδᾶϊ!, εςἸρῆπ εἴπηρὶ πο]ῖπι. ΕΠῸ ταπιεπ εἶπις τοὶ δρινά 
ἀοδείοτες ΠαιγΆ8 πιγῇας. Ἀγ δἰττγίμσι, 

3 ἄρχων τ. ἑλλώδος ] νι ἡγεμὼν Ασίας ἀε νἱτὶ5 ϑ0ρἢ. 1.11, ΝᾺ 

481. ψι4ς Ἰάάεπι Ρτγοςοη[α]ατίς Ρτουϊηοία. 
4 ὅτι καὶ τὰ ὶ ἐνθεώπεια ἢ φυΐρρε 4υὶ ΡΒΠΟ(Όρμις εἴϊετ. 

ῬΒΙΟ ΟΡ Βίαπι δυζαπὶ τῶν ϑείων χρὴ ἐνθρωπείων ἰπιςήμην ἀ46- 

Ππίμπε Ῥγιβαροτγαεῖ, γἱάς ΜΊςη, Ρ(εἸ πὶ ςοπιρΡ. ἀς ἡ νο- 
οἶδ. ὅς Χ, σατεροτσ, ἰηϊε, 

ΟΑΡ.ΧΧ : 1 ἐώϑων δὲ} δὲ Δἀὐάϊάϊ Βάς Μϑς, ηοῆτο- 

; Νιἢε ἄς πιοτῖς εἶτι9 Πΐοη. 1, ΤΧΎΤΙ. Ρ. 
γ66. ϑιιεζοπ, Ποτηΐτ, ς. 16. 

213 ἐπε- 



"ἢ 
᾿ τ Ἀλον 

366 ΡΗΙΚΟΒΤΚΑΤΥ ΠῈ νηάπλ,. {ΠΧ ς, 5:26. 
ἀπεκτονῶς, ἄνδρω ὕπατον, ᾧ τ » ἀδλφν τὴν {πἰάγειη, ςπὶ (Οτο 

“ὑπ ̓έδεδω ὠκεί. ἀρεαν δέτε Υ ΤῸΝ “περὶ τρί. οδιογαῖ. 
ἄπ. δοὺς ἴδιο ΡΟΙΈΠ] , 

τῆν, ἢ τετώρτην ἡμέραν τϑ Φονξ, κὠκείνην ἐ ἐς ἀνόρος (ξαιεγοῖαν ᾿ ι 
“ Ἵ 5» "» ᾿ ὲ 

Φαρῆξ: αὐμλνς τοίνυν ὠπελευΐερος τε δι τ5.) 4ποπῖ. οἵ ΟἿ Ι . 

γος, ὃν ἐδήλ: τὸ τῆς διοσημίας σχῆμω»ἐιτετον τογοιητὶ πὰ ἶς ἣν ἡμῶνν 

τεϑγεῶτω, ἐνθυμηϑ εἰς, ἐἰ τεπάντως ὅ, ὥρμησε μὲν νγτατα. ᾧ οὐ δὴ 
ΡΙ πΙεηίςϑ, ᾿ “, Ά Ῥω ᾿ 
ἴσω τοῖς ἐλευϑερωτάτοις ποτὲ Αϑαναίοις ἐπὶ τὸν 

, ΄ δὰ ς ͵ -“ γῇ ἢ ᾽ - ͵ ὶ 

ἔαυυ: ξίφος ὑζεῖρας τῷ τῆς οριξερᾶς, πήχερ 

καὶ τὴν χείρω ἐπιδέσμοις ἀναλαδῶν ̓  οἷον κα- 

τεαγυΐαν: ὠπιόντι τὲ δικας: ἡρία σ΄ ἐαρ ελϑὼ ων »δέ- ᾿ 

ομιαΐ σε, ἔφη, βασιλεῦ, μόνε, μεγώλω γεὶρ, ὑπὸ 

ΕΙΡΡΜΡΟΝΥ: ἐκ ἀπαξιώσαντὸς δὲ τῷ τυρώννε 

τὴν ἘΣ ὠπολωΐξῶν ἀυτὸν ἐς τὸν ἸΡΈΡΝ: 

ὅ το βασίλειω. καὶ κα τέϑγηκεν, εἶπέν, ὁ πολεμιώ- 

τωτῦς σοι Κλήμης. ὡς σὺ οἴει, ὐλλ᾽ ἔσιν. 5 ὅ ἐγὼ 

οἰδώ» καὶ ξυνττηει ὁ θάμ νὸν ἐπὶ σέ. μέγα δ᾽ ἀυ- 

τῷ βοήσαντος περὶ ὦ ὧν ἤκυσε! τετώραγμένῳ προσ- 

σεσῶν ὁ Στέφανος», καὶ τὸ ̓ξίκρος τῆς ἐσκευα- 

σμένης χειρὸς, ἀνασπάσας, διῆκε τῷ μηρξ, πρὸς 

μὲν τὸν ἀυτίκα, ϑάνωτον καὶ καιρίων, πρὸς δὲ τὸν 

᾿δοθιᾶρις ἐκ πύν" ὁδ᾽, ἐδῥωμένος μὲν καὶ 

ἄλλως τὸ σῶμω: γεγονὼς δὲ περὶ τὰ ὃ πέντε καὶ 

οἰοκαμάμα τή. ξυνεπλαάίκη, Ἐν ων ἠὰ κω- 

ταξαλῶὼν τὸν μὴν μώμους ΠΡῸΣ ἢ ὀῷϑαλ- 

μὲς ὀρύτήων . καὶ τὰς παρειεὶς ξυντρίξων συϑ- 

μένι χρυσῆς κύλικος, υτξ κειμένης περὶ τὰ 

ἱερά. ἐκελει δὲ καὶ τὴν Αϑηνῶν ἡ ὠρωγόν. συ- 

γέντες ὃν οἱ δορμφέαν κραβιρρεσίρρ; εἰσῆλε- 

9ν ἀϑρόοι » καὶ τὸν τύραιγνον εἰπέκτειγών» λεῖ- 

δ)" ἤδη. νυ ὼ 
ἘΝῚ 

᾿ αὖτ᾽ ἐπράτ]ετο ὯΝ κωτοὺ τὴν Ῥώμην. ἑωρᾶτο, ; 

δ᾽ Απολλωνίῳ κατὰ τὴν Ἐφεδέν". διαλεγόμενος 

γορ περὶ τῶ τῶν ξυτῶν ἄλση " κατὰ μεσημ- 

᾿ ἐν τὴν ἀδελφὴν τὴν ἑωυτξ 1 νχοτεπιὶ ΟἹ ἐπιοητὶς Εἰαηφρ Π)ο-- 
ἡἰδαρι γορας 10]. σ.(. Ἑαπισιε ᾿ οπιτίαπὶ συγγενῆ 7 τα 

αἴτ. Ουδά [γογερ ἀἰεῖε ΡΕΜ]οίπτατως, α πὸπ ἔλοιϊε οαπὶ ϑ6- 
τοηΐο φοποι !δυιεγῖδ, (.1 ἴῃ Υἱτ ψείρβἤαηι Ῥᾶτεῖς ς.3. Πορρὴ- 
εἰδίαγαν Τλοπιϊείαπὶ (οτοτεπι γηΙςΔΠῚ» [ως οοης ες ἀϊςοῖε, 
Δητεαιᾶπι δά πηρετίιπι Ρεγαηϊγεῖ Ρᾶτεγ εἴτις Εἰδυΐης Υε- 
(ραπῖας. Ἐοτγτο ρτὸ ἀδελφὴν αἷς Ιερεπδαπι ὠδελφιδὴν» ν-» 
Ργονίς βία ἸρΕΠ ρα: το πιΐπα ἀυδίτεπι, ὕεγδπι μαπς 
ἐπιεπάδιίοπεπι εἴτέ, ἔεγε πηπὶ ρεγίαα δες πος, πο ΕἸΑυΐ 
ΟἸεπιεητίς Ε]1ο5) 4105 {πσςοΠ τε 5 ΠῚ ἀεβίπαυοτατ Ὀοπιῖ- 
εἴδηυϑ (τεῆε ϑπετοπίο νἷτ. εἴμι5. σ. 15.) ὅς ̓αὐϊ Ἡδυὶ ἀυδίς ἔε- 
ταητ {Π1 1ρῇ, φιο5 Ἰηἤίτιεπ άο5 Οἰμπτηίαηο, ογρα!ἀεγαῖ, ἃ 
Ἀπείοτε Βοςος (Ὀτοτὶς Ποπι τοὶ Νεροτῖοβ ἀΐ ἀεὶ νἱἀεαπι, 1. 
ΓΝ Ἰπῆῖτας ργοοοπι, 81 ἴάημς Εἰσί δα μὲ {ππ πθοο δὲ 
τΆτπεη (ογογὴα Τ) τη τ πὶ Περοτο5. ΠΑ ρον ̓δαδίριϊ, Εἰα τμλατη 

᾿Ῥονηϊεἰδηανγι, Τλογρεεἰίαο, Τλοποϊτιηὶ (οτος, ΕἸ δια ΕΠ, ἠε- 
«ες εἴθης 
“4 ἐς εἰνδιρὸς φοιτῶν Πιδίητ, τόπον νεῖ ταῖα 

πιο άμπι 1 ἴπ ἀϑεδις Αροῇ, 1υνάΔ5 πιοτίθης ὦ 

ἐὶς τὸν ἑαυτῷ τόπον : νἱ [ἐπῆπ5 Πτ αἴ Τοῦτα ς ΤΟ 128 

δαάϊυπὶ ἤπίῆτας τηαη 
ΠΊΔΠΕΙΠΠΠῈ6. τα ΠΗ ΠΑΠῚ πὐάσηι ὑσας ΤΣ 
τς 5, ὅζ ΘΙΠΠ|ῸΧ αἰςαϊοτίο ἀστοί δάοιτι, 
Ορι5 μαῦοο, ἀϊχίε. , ΟἸπιροταῖοῦ, γί ἐεσαπο ΡΝ νιν 
ὈΠΕΓΙ5 Γε ΠΊΕ 5 ἐΟΙΠ σα ̓οβμνφε (πε, 
αυΐθιι5 πα δἰ ϊ6 5... Ὶ ἰππαιὶς τγγηηιδι (οῖ- 
Ἰοαιιπη που Δ ὈΠΠΟΓῸ Ἵ 
Ρεγατου γΓ65 {πᾶς {δὶ Ἠαβεθαίεδιιδοο εὐ, ει πο 
ει, αἰεδας. πτοία, τ νετα αι δι τατῖς ἡιίάοπι, 
Ἰπἰιπ οι πηιις τίδι Οἰεπιεηβ. ̓ βά ἀερίεῖη Ἰοοῦ 
4116ΠῚ ΕΡῸ [ζῖο ἡ, ιδδς᾽ φἀπογῆης, τῷ πυπο αυῖ- 
ἀξίη (δ τοπηραγαξ.ς ἼΙΟ νεγο ππάρηαπι Οὗ 68, 
ας διϊάϊεγατ, σἄφηςς εἰλθίοόγοπι, δἀοττῃβ ρεῦ- 
τα θαι ΘΙερμδηιις, ̓Εἰάίαπναμιε ἀα πιυὶ αα 
4 ςοπηροῆτα δάπιςεπθ, ῥεῖ ἔειπαγ διπὶ αάο: 
ΓΝ [νυΐπετς } αυϊάεηι δά {ρίγατι πιογίθηι 
ΠΊΪΠΕΘο ὈΡΡβοτίιῖπο , ΟΟΡΡογίαπο τη Π.» 

ἼΟΤΕ 418 Ῥαιῖο ΡοΙ᾿ ροῆει. Ατ]ς 
ΝᾺ 

οαπὶ. ϑίορμαπο ςοπίεγαϊε, 
ὁἰελβεποάαξρ γἰπουθαῖε, οσαΐο ῬΗ͂Ν 
ἔοδίοσην, ἐτω 

τοπίιις χρη 

6 εἴτε πάντι Ρε ο ι5 Ὁ Βτᾶμε 8 ὅτηε ποχίῃπι.», 
Γως ἐπε} φιογαπι ΠΡ ογατίοποπι ργοῖπάε βοστὶ δηϊ-᾿ 
πιο ἃρεῦζεηι ϑιορμᾷπιιπι, Βος ς ἔδοίηιις {υἴςερ πε δἱι. ; : 

Ἴ ἀκαιρίαν ἢ Τϊοπεαὶ ὉΡ σευΐος Βαδα!Πε ῬΒΙΙοβτατιπι. ΠΝ 
πο ἀμθίτο. ϑὶς επίπι 116 νου 5 Ρίλῃς {{ἀεπὶ: κι ἐκεῖνος ἜΝ 
ἔπληξε μὲν τὸν ἐς δὰ καιρίαν. ϑ0ΡΙΠτε  Πρεπάμπι. 

πληγὴν. ᾿ " 

ΟΑΡ. ΧΧΥ͂. τ ἑωρᾶτο δ᾽ Απολλων. κατὰ τ΄ Ἔφεσον} 
φιοὰ ετίαπι Βτπιαῖ ῖο Πιδ ἤπ. ΠΡη ΧνΠ. 
“2 σ᾿ τὰ τ᾿ ξυσῶν ἄκος Ἱ πεῦθρς "πῃ χγΠς ἀτθοτες ἃ 
τίσι!α ςοπῇῆταε, ηὅδε ἢϊς ἄλσῃ τῶν ξυγῶν νοςσδητα 
ΡΙατα Οδίδγιδτα ΠιρτΆ Ἰἴ, ΤΥ. ς, 3. πὸῖν ᾿ 



Ἶ 

10 ΠΧ. ς. 26.27. ΘΟ ΕΟ ΝῚ 

ἴῃ ραϊατίο ἱπηρεγαίουβ σοα ἱποιἀςθαηε: ρτὶ- 
πη υά6π| 4μα{1 ρᾶιογα ρογςα [τι5 νοςοηη [Ὁ- 
τ Πτ 5. ἀοίπας πηποτε, 4πι8π| αι εἰς (Οἱοἴσας 
ἴῃ ἀϊςεπάο, νἱ ογατίοπεπι ςοπεϊπιιδιῖς, νι (0- 
Ισπς, 41 πτεγ ἀϊσεπάππι Αἰϊά αιϊά ςορίταης. 
Ῥοῆοα ςοπεῖςαῖτ, ΠῚ ΟγπῚ δ τη αγ αι ἐχοϊάπης 
ΟτατΟηΘ 9 ΘΟΓΙΓΟΓΑῈΟ ἴῃ Γαγγάτη ἀείριοθης, ἃς 
τγιθιι5 πδτηογις ραΠΊθε5 ργορτείϊιβ. ςαοάς 
τγγαπηιιπι; ςας ἄς. οἰδπηαι 5 ποη νί 4] ἃ 
ἐρεςυΐο φιοάδπι γοτίτατίς ̓ πηϑοίποιη γα Ππογεῖ, 
{εὰ νε 4 γο5 1ρίαβ ἱπίπθγείαγ, ὅς ὁρεῖη ἔσγγε 
δ εὰ {πᾶς ἀροθδπτιγ ἤαῖπεγοῖ. ϑιιρεηῖς 
ἰζοιη τοΐὰ Ἑρμείϊογιιπι οἰπίταῖς, (ἀΠριταητῖ 
επἰ πη ργὰεο εγαῦ οπηπί5,) {ΠπΠἸ πο η5 (εἰς, ἤςπξ 
ἕαςετε ἰοἱθπσ, ααὶ οὈἰεγιδης “πο πη μαθίταα ἢτ 
τος Πυδεάατῃ ἀϊθία εχίτπι: θΌπΟ ΔπΙ πιο ἐ- 
ἴΐζοεε, οΙΠ, αἰχίς, Ποάϊς επὶπὶ οςοϊ[ις εἴς 
τγτάπηις: 414 Ποάϊε ἄϊςο ὃ ἱπιο πιοάο, [τὰ 
τὴς Ρᾳ]]α5 αἄϊππιεῖ; πιοάο ἰπηπᾶηι, μος Ιρίο 
τοιηρογα 4110 νεγδα ργοῖμ]!, ρος αμπᾶς ςοπτὶ- 
«οι. Οππιαας Πιγογεπι 14 εἴς ἘΡΠΟΠῚ ἀγθὶ- 
ττατοηζαγ, νεγὰ δυζοῖῃ εἢ, αιαα ἀϊςεγεῖ, ορία- 
τε, ἴδ τάπηση τποιπογοπέ πο Ρεγισαΐο ΠΌὲ εἰ 
ει, ἀιοά τα Ἰὰ Δυσίθιι5 δή πη ΠΠΘης 3 ΟΠ τη ͵γΟυ, 
ἰπααΐεδαι, εξ χυὶ ἀϊξεῖ5 ἸΙοσιπι πο είαπε, 
4126 πς Ἀοπηα ηπϊάειπι ποις ομηηῖ5. 8ε4 
1Δπ| εςςο ποίςιτ, ἀϊζαγγαμς εηϊτη ρεγ νγθεπι. 
Ιαπιηπς πάσῃ, εἰ5 Πασθης Ποπ  πυτη παντί άες, 
{π|0 Ἐχυταητ ργὰς σϑιιάϊο ἀπ ρο ρίπγεβ, ὅς α1α- 
ἄγαρίο, οπιπιίηας, 4110] εἴξ, ρορα 5. ας 
υοσιςεὰ ἄστεα βιηὰ Ραποιταθίε. Ετα νοῦ! 
αυ!επη ΘΠ Ὁ τεπΠΊ ρεγασεπάα (στα δή τε ΠῚ- 

ΟΡὰς {Πι4 ἀἰξεγαπτιγ, απὸ ἀς ἢϊίςε δά νὸς αδἵ- 
ζεγογιγ ΠΠΙΠΓΙ115, Ἐρο διτειη ναο. νὰ ΟὟ δὰ 
4πᾶς ος 15 νάϊ τρίς, γοῖα [115 ῬοΓΙΌΙαΔπη. 

« ΧΧΥΠ, πα ζυιαι ΠΠΓΉΣ  ΘαΉΘΟΝ ̓ππιδηϊγεηΐζ, Ὀοημτη 

ΞΘ ῷ 

πυητιπι αἰογεηΐος σπγίογος ἀἀποποῖο, (δρι- 
ἐπεῖας ΝΊΓΙ το Ἰπχοηίαπι ρεγῃ! εηίε5. ᾿Ναπι 
ἃ συπὶ σαράς τγγαηηὶ.. ὅσ οαπὶ ἀϊα αιας 1Π|41π 
δίτα]1τ., ὅς σα πὶ τηεγι 16, ὧς τητογίςέζογι εις. 
41|051}16 ἔπεγαῦ δ μουγαίῃβ 7 ἰτα τες (εἰ μαθο- 
θα, νὲ ἀἰεγεηῖ νῖγο ἢ 1ρΊ Πατῖπη Ππαες πηὰ- 
τὐδ ἡ υδόληι Ὠϊ. Ροΐ ἀΐες νετὸ ἱπάς πῖ- 
σίηία, (γίθεητε δά εἰπὶ Νεγια. Ἀοχπαπιιπι» 
ἴς Ἰαπηίαπι ᾿πηρεγίαπι Πεογιπὶ ἁγδιτγίο τὸ- 
ποῦς Ἃταπὸ ΑΡΟ]ΙΟΠΙ. 1ΠΠπ|4 ἀυτοπι ἔς Π1πι5 
{εταϊταγαπη, ἢ δά (8 νεηίαϊ Αρο]]οπ 5. ἃ σοπ- 
{Π|5 ΠΡῚ ξπζαγῃ55. 16 φυϊάεπι εἰ γείογιρῆε, 

ἌΧΙΔΙΝ ΕΝ 5, 307 
“ Ν Ν᾽ » 

Θρίοιν, ὅτε δὴ καὶ τοὶ ἐν τοῖς βωσιλείοις ἐγίγνετο; 
“«᾿" τ ς,»“ " "“ τ᾿ ἐπ 

πρῶτον μὲν ὑφῆκε τῆς φωνῆς. οἷον δείσας. εἶτ᾽ 
᾽ ͵ Ν Ν ΝΣ »Ἣ» δ΄ ε ΄ 
εἐλλιπέφερον, ἡ κωτῶ τήν εαὐτϑ θυγῶμιν» ἡρμ- 

᾿, - ὯΝ ξ , ΄ ὃ ἕω... “ νευσέν» ἔσω τοῖς μεταξυ λόγων διορῶσί τι ἕτερον. 
Φ ᾿ , “ Ξ. μῳ 3 εἰτῶ ἐσιωπήσεν » ὥσπερ ὁ; τῶν λόγων ἐκπεσόν--: 

΄ φ ᾿ Ἁ »"» 

τες βλέψας τε δεινὸν ἐς τὴν γῆν . καὶ προξὰς 
Ν , -“" ΄7 »" 

τρία ἢ τέτηωρω τῶν βημάτων, παῖε τὸν τύραννον, 
.- ΕΣ: ᾽ -“ ᾿ ͵ Ν “.“) πώϊς ἐθδύα" ἐχ, ὥσπερ ἐκ κωτόπρε τινὸς εἴδω-. 

“ , ε» κ 

λον ὠληϑείας ἕλκων, ὠλλ᾽ ἀντὰ ορῶν, καὶ ξυλ.-. 
, σῦν. Ὁ ͵ Η 

λαμᾷξάνειν δοκῶν" τώ δρώμενα. ἐκπεπληγ μένης 
δὲ -» ) - ᾿ Νὴ , -“ 
ε τῆς Εφεσξ. πωρὴν γαρ ὀιωλεγομεένω πᾶσα, 

Ἂ “ « " ἢ ἀν ι ἐπισιχῶν,, ὅσον οἱ διορῶντες ς᾽ ἂν γένηταί τι 
“ ͵7 ͵ »5τἋν ἕ᾿ ᾿ 

τῶν ἐἰμφιξόλων τέλος" ϑαρῤῥεῖτε: εἰ7τεν 5 ὦ ἀν- 
Ἃ, ͵7 , 

δρες, ὃ γὰρ τύραννος ἀπέσφακται τήμερον. τί 
ἢ ῃ Ρ ΤΑ ν " λέγω τήμερον ; ρτι; νή τήν Αϑηνῶν “, ὥρτι, περὶ 
Ν Ν “" « ͵ “Ν ᾽ 

τὸν κορέρον τῶν ῥημώτων , οἷς ὠπεσιώπησα. μα- 

νίαν δὲ ταῦϑ᾽ ἡγωμένων τῶν κατὼ τὴν τ τὸς 

καὶ βελομένων ἐληϑέυειν ἀυτὲν, δεδιότων δὲ τὸν 

τῆς ὠκροάσεως κίνδυνον. καὶ ϑαυμάζω » ἔφη τῶν 
͵ δ ΟΣ λα Ων Σἶν- ͵7 

μη πῶπροσθεχομενῶν τὸν λόγον. ὃν μηδ ἡ Ῥωμῇ 
-»“ ΠΥ ΄ 

γιγνώσκει πᾶσα. ἀλλ ἰδ γιγνώσκει, διαφτοι- 
"“ ͵ 7 2 , 

τῷ γαρ. καὶ σιφξευξσι μὲν ἤδη μυρλοι, πηδῶ. 
ε »-“» ͵ὔ κ 

σι δ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς δὶς τόσοι, καὶ διπλάσιοι τϑτων", 
κ ,ὔ τ ᾿ ΓΟ Μν καὶ τετραπλάσιοι, καὶ πάντες οἱ ἐκείνῃ δῆμοι. 

ἀτὰν Ν ν ων Ν ὃ " Ν ᾿ Ἁ ὠφίξεται τετὶ τὸ ῥήμω καὶ εὐρο. καὶ τὸ μὲν 
͵7 τ ΡΨ, »“ ἂν 

ϑύειν" ὑμᾶς ἐπ᾿ ὠυτοῖς ἀναξεξλήσϑω ἐς και- 
ἡ ὰ » 9, “ . ΡΛ: Ὡς αν... ρὸν, ον ὡπωαγγελϑήσετωι, ταῦτω" ἐγὼ δὲ εἰμ 

“} -“ -“ δ ΣῈ σε ᾿ 
προσευξόμενος τοῖς Θεοῖς, ὑπὲρ ὧν εἶδον. 

Ι ἀπιςε μένων τότων, ἤλϑον οἱ τῶν ἐυαγγε- 
λίων δρόμοι, μαζί τα τῆς σοζίας τῷ ᾿ἀὐδλέο, 
καὶ γὰρ ἢ τῷ τύμαννα ΕἸ ΝΥ καὶ καὶ τῷ- 

τὸ ἐνεγκξσω ἡμέρο;» καὶ ἡ μεσημφρία, καὶ οἱ 
κτείνοντες, πρὸς ἃς ἡ αφρ ὁ 'ς, ὅτως εἷς. 
χεν, ὡς οἱ ϑεοὶ τότων ἕκαφξῳ διαλεγομένῳ τῷ 

ἀνδρὶ ἀνεέφαινον. τῥλώκοντα δ᾽ ἡμέραις ον" 

ταῦτω: ἐπιςείλωντος εἰυτῶ τῷ Νερέα, τὴν μὲν 

ὠρχὴν ἤδη τῶν Ρωμαίων ἔχεν » Θεῶν τε βελωῆς, 

κοἰκείνε » κατάσχεν δ' ἃ ὧν οἰυτὴν ῥῷον 9 δ ξύμ- 

ξωλος ὠυτῷ ἔλϑοι: τὸ μὲν ἀυτίκω ἐκεῖνος ' γρά- 

3. ξυλλαμθάνειν δοκῶν 1 δοκῶν αιιοά ἴῃ εἀϊτῖ5 ἐχοϊἀεγαῖ, 
σευοοδυϊπιας οπτηΐαπιὶ Μ38. Βἀ6. ὙΨιπμΠΙ απἰπηδάϊιεγίογας 
Ἵοτε!. ηυἱ ξυλλαμξάνων ξοτίε τούς Βεπάμπι οἵϊε ἴῃ πιαγρὶπα 
φηποταμεγαζ, 

4. νὴ τὴν Αϑηνᾶν 1 ἀς ἢος ἰυταπιεητϊ ρόπεγε, νἀς ποιάῖᾷ 
44 110. ΥἿΙ. ς. 12. ὅς 16. ΤΥ. ς. 17. π.5. Ηἰς διζοπὶ ῥεῖ Ρ]- 
Ἰλάεπι ἰμγατ, ᾿Π[]τὰπ5 Π οπιϊτίαπο οος Ὁ 57 πὶ ἵπ ρει] ατὶ 
εἰτι5 Π ςᾶ6 τιῖτςᾳ [ξ οὔτ τεσεγε οτεάίάοται, Υἱάς βϑμΐο 8Πη- 
ἴς ποῖ, 8. 

ς χᾷς δηπλοσιοι τάτων 1 ἰΟ4υτιΓ), 4υαῇ ργαθίσης ἱπταΐτας 
ξλπιδπὶ ἀϊππιαπδηζεπὶ 7 ὅς ἀὰ ρ΄ μγεβ (οηῇπὶ Ρεγιεηίςηζεπὶ οΣ 
ε4 ἰδϑειτί απ}. 

6 τὸ μὲν ϑύειν 1 εἀϊτὶ τὸ μὲν μὴ 9 ὑειν. Ἀδιδοϊ πηι μὴν Ὠϊ5 
ΕΪ] ἐπίπι αὐ (δ [ηπῚ οππίττεδαπε υοσιις Ὑτδίπ, ἃς ν γαεῖοὶ. 
Τὴτο Π ρῖτ ἴλογα ἐνχαριςήρια ΟὉ σδείιπι τγτάππυσι οθοιπάαν 

ΟΑΡ, ΧΧΨῚΙ. ἃ ἐκεῖνος } ἴτὰ {τί θετο Δυ{πς5 Πιπὶ ργὸ 
ἐκεῖνογ ΠΆπι4ὰε ἱπορτιπὶ 86 φγεγμα ἀπο ργοποζηίπα ἀεπιοη- 
Πγατίμα γεξεγγὶ, 

ζοα 



768 ΡΉΝΟΥ ΑΒΤΑΥΤΙ ΘΕ ΠΕ Α 
Ν ᾽ Ἀ 5»᾽ ,ὕ 3 

ᾧει πρὸς εἰυτον οαἴνιγμω ᾽. « ξυνεσόμεϑω. ὦ βα- 
-“ , ᾽ ͵ - δ ε 

“σιλεῦ, χρόνον ἐλλήλοις πλεῖσον, ὃν μήτε ἡ- 
ἐ - εἰ ἃ 7... .5) « - ᾿" Ν ,, 

μεῖς ἑτέρε, μήτ᾽ ἄλλος ἡμῶν ἀρξοι.“ ξυνιεὶς ἴ-- 
ε “ - Ὗ , 

σῶς ἐαυτϑ τε. ὡς μετ᾽ ἰὶ πολυ μετωςφησοῤιένξ 
3 ἤ ͵ ε " ν᾿ " 
ἀνθρώπων: Νερξώ τε, ὡς χρόνον βροαχυν ἀρ- 

τ » Ἂ, Ν Ν -“ ὕ 3 

ξοντος. ἐς ἐνιαυτὸν γορ καὶ μῆνως τέτ]αροις 
᾿ “. , Π -» γ, ͵7 

φῶ τῆς βασιλείως ἀυτῷ πρϑθη, σωφρονεσ τῳ 

ὃ ὄξαντι- 

Ι νὴ δὲ μὴ ὠμελῶν φαίνοιτο φίλε τε ἀγαϑ 

καὶ ἄρχοντος, ξυνέϑηκε μετὰ ταῦτα πρὸς ἀυ- 

τὸν ἐπισολὴν » ξύμξελον τῶν ὠρχικῶν. καὶ κα-- 

λέσας τὸν Δάμιν; σἕ» ἐῷη , δεῖται τωῦτω: τὼ 

γαρ ὠπόῤῥητω τῆς ἐπιςολῆς, γέγρωπται μὲν 
Ν ν , μ 5 ΤΩΝ ΔΝ ΠΣ 131: ὍΝ ἢ 

πρὸς τον βασιλέα. ἔς: δ᾽ οἷα ἢ ὑπ᾽ ἐμξ λέγε- 

σϑα!» ἢ ϑιὼ σϑ. καὶ ὀψε ὁ Δάμις ξυνᾶναί ᾧη- 

σι τῆς τέχνης » τὴν μὲν γὼρ ἐπισολὴν ἄριςώ τε 

ὠυτῷ , καὶ ὑπὲρ μεγώλων ξυγγεγρώῷϑαιε, 

πεμῷφϑῆναι δ᾽ ἂν καὶ δὲ ἑτέρα. τίς ἐν ἡ τέχνη 

τεἰνδρός : πάντοω, τὸν χρόνον , ὃν ἐξίω, λέγεται 

ϑαμὰ ἐπιφϑέγγεσθαε λάϑε βιώσας". εἰ δὲ 

μὴ δύνωιο, λώϑε ὠποδιώσας. ὠποίγων᾽ ἐν ἑαυ- 

τῷ τὸν Δάμιν, ἵνα μὴ ὑπὸ μάρτυσι καταλύοι, 

τὴν ἐπιςολὴν ἐσκέψατο, καὶ τὸ ἀναφοιτῆσαι 

ὠυτὸν ἐς τὴν Ῥώμην. ἀυτὸς μὲν δὴ πα εἶν τι ἀ- 

πιὼν ἀυτός ᾧησιν. ἐδὲ εἰδὼς τῶ μέλλοντα. τὸν 
δ᾽ ἐυ δότω, μηδὲν μὲν οἱ ἐπεῖν,, ὥσπερ εἰώϑα- 

σιν οἱ μηκέτ᾽ ἀλλήλες ὀψόμενοι, τοσϑτον ἀυτῷ 

περιξίνοι: τῷ πεπεϊσιϑιωι ὅτι ὠεὲὶ ἐςιωιἷ. πάρεγ- 

γυῆσαι δὲ ᾧδε: ὦ Δώμι καν ἐπὶ σεαυτϑ Φιλο- 

σοφῆς» ἐμὲ σραι". 

ΤΈΧ ς. 2 γ2 γ.. 

δεηϊρηλαία αιῖας [πὶ εἴης, ἰπὰ : δος φμΖ-. 
Ἅἰογ 7, 0 Πρῃρεγ ΟΥ̓ 7 4 εἰὐμω χά πα 2, 1667 ἔργ. 
ἀρ 720 ΣΟΊΏβΟΥΘ 7). ΦηΟ μο,σιο ἐμ. Α]ΐος μοίγεοξ, 
ψέφηέ 152. κὸν “112 2720 67 7.77 ἐεμεύμῃέ. ΪΝεαιρα 

μος ΠῚ, νένεγο 6[{ {ἡπ||16. νο εθας: δὲ {ει ρίπιπι 
ΠΡΔΒΪΟ ροῇ εχ Βιπιαπα νἱτὰ οἷΐε τγαποίεγεη- 
ἄπηι. ἃ Νεγπας αυοαιῖιε Ὀγειεπη {πτηγεπι εἰς 
{ε Ῥεϊπείραταπι. ΑΠπΗπι θηϊτη ἅς πιεηίε5 ηππᾶ-. 
ΤΠΟΓ 1ρΡίπιις ἀπγαμῖς ̓ πηρογίμπι, {πππηαε τηο- 
ἀεγδιϊοη!ϑ ἰδιάοππὶ ςοηίδςια. 

Νι ταῦλθη Ὡι1|ὰ δἰτς ογα εΠῈ νιἀογείησ α- Ο. ΧΧΊΧ. 
ΤΆΪςΙ ΟρτΠη1.. Ορετηῖπτιε ῥυίπορὶ5.. ἐρὶ Ποία. 
Ῥοῆμας δά εἰτπ| {Ὡτρίπε, ηιια φαοπηοαο τείριι- 
Ὀ]Ιςα ρεγεπάα εἴθε, ᾿ρίπιπι πιοπυΐε. Τηαπιὶ- 
ἀδπι!ρίταγ δά (8 νοςάπ5. {πᾶπ|. ᾿π6 1. ορε- 
τΆΤῚ γῸ5 {1 ροίος, ἀγα μὰ Εηΐπη, πᾶς {πητ τα 
ἙρΡΙΠοΪα, (σγίρτα [ὰπἰ αὐ ̓ πηρεγαίογοση “Ζα! ἀθ πη. 
(ξὰ τα]τα Πιπεταπηφηντ νεῖ ἃ πιο ἐὰ σογαπ Ἔχρὺ- 
ΤΙ ἔὰ5 [τ νοὶ τὸ ἱπτογηπηζίο. 56 ΓΟ Δαζο πη διὰ 
(ξ ρογοςριῇς αἰ λατηῖ5. Ἐριοίατη ἐπίπ} ορεὶ- 
πΊ υϊάςπι, ὅς ἀξ γι πιαχίπηῖ5 αὉ ἐὸ ἐχ- 
γαῖάπη αἰ: 4] Ιἀτη ταπγθη Οὗ σαιίξειπι εἰ ΠῚ 
(ξ ταιυπι εἤξ. ΟὐΠπαᾶπὶ Ἰρίτιιγ αἴτει. υἱτγὶ ὃ 
Οπιπὶ 410 νἸΧΙ ἀεῖιο σγοῦγο Ππαηςος Ργογα Πα 
ξεγταγ (ςπιθηίαπι: ζώμ ἡπέεμέεν : (ῆ2 γείμμς 
λάρολες 7 ἰατέῃ ξεν ἐκ γὴδα ἡπεάε. Ταπιΐπ 
ἰρίταγ {θπποιεῆς αἰξ. τς σογατη τε ἢΠιθι5 εχ 
[νας νῖτα ἀϊςοάογει, ἐριοίας {ΠΠ1π|5 ν [5 οοπι- 
πῖρηῖο εἰ. 1εἰπου πε Ἀοπηᾶπὶ ἂν ἐο {π|ςἰρί-. 
ἐπά!ϊ. Ἐξ Ῥαπυΐὸ χυϊάεπη, οἰππὶ ἀπ ςεάετει, δηϊ- 
ΠΊΟ [8 Ποῃπ]ἢ}] σοπηπηοίιαι εἰΐς αἷς. μάπι1}5 
αι πεειμδηζαγιπη ἸΒπογάγεῖ. ΑΡοΪοπίαπι 
ΔΕΪΟΠῚ. ΡΓΟΌΕ Εἰπ15 Γαὶ ρῃαγιτη . ΠΙΠ1] τά πηθ πὶ 
ΠῚ ἀϊχιε εογιπι, 4π8ε ἀϊςοτα ἴοίσης, α1{8 
ἀεἰποερϑ ΑΠΊρ] 5 ντ[γὶ ματι Ππητ: δάθο βουμιᾶ- 
ἀφηάϊ ορίάπιπιν [Π, [8 (διηρεν εἴτε νιέλιι- . 
ΤᾺΠ]. [τὰ νεγῸ βογτδζαμη εξ :ο Πδιηὶ, κὐρσῃ 

ἄο (ΟἹ᾽ εείατη εἰδι γο]έξις ἀρ τ ϑὸν Ορέγαπι ἀδθὶς, ἴῃ τη ἰηΠεγα. ἢ ΜῊΝ 

ΤῸ μὲν δὴ ἐ ες Απολλῶωνιον τὸν ΑΝ Δάμιδι ΠῚ ξὰ ΚΡ Ε ΟΝ 

τῶ Ασσυρίῳ. ἀνωγεγρωμμένα ἐς τόνδε τὸν λό- 
»-»Ἥἢ Ν Ν ͵ » ἃ ᾽ , Ι 

γον τελευτῶ. σερὶ γωρτροπ δὲ κοιθ᾽ ὃν ἐτελεύτα", 
" 

: νᾶ βδῃ 

Ὑγαποηῇ ΑΠγτγίης Τλαπηῖ8. εἰς σοιηπιεητα- 
τι5,) ἴπ΄ {παῖ ἀεῇπιηης παγγαυοπεπη. Ὁ ς 
σοῦοίε ΘΠἰπὶ τπουῖ 5. Εἰμ5.,. {1 ΠΊοτΓΠμΙ5. τ4- 

2 γράφει πρὸς ἀυτὸν αἰνυγμα ὅζε.  ἢδπς ΔεπΊ σΠιδτιοαπι» 
εἐρ᾿ οΪαπὶ οὗ οουΐος παδυῖς Οεάγεπιιϑ ραρ. 244. [οτϊδεης : 

τὸ μετοὶ τὸν Δομετιανὸν μέλλοντι βασιλεῦσαι Νερέᾳ τὴν τελευ- 

τὴν γρώμμασιν οἰκείοις προεσήμῳνεν. 
3. κοι μῆνας τίτ]αρας 1 ἢς ὅς Ευίεδιις δὲ Αὐτεϊ5. Ὑ- 

ὅῖοσ. ϑεὰ Πιο 1. ΤΧΤΊΧ, ρ. 771. πουεπὶ ᾿πίαρετ ἀϊε5 παθεῖ, 
Τιεπὶ αἀάϊε ὑπαπὶ ΟἸοπιεπς ΑἸεχ. ὅς ὙΒεορΒΙ], Απξοςπεη. 
Βεππτ Ευττορίις5 ὅς ΟΠτοπίσοπ Αἰεχ. Οοποῖ]αγε ναὸ 1 
ςοηϑτιις τς Ῥαρίτ5 Οὐιεῖσα Αππα]. Βατοπ. δὰ 4πη. 98. δ. 2. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΙΧ,. τ λάϑε βιώσας 1 ῬγιΠαροτίοιπι μος 
εῆ. Ματίπιις νιῖὰ Ργοοὶ! : σοσῶτον ἐλάγϑανεν ὅσον εὀὲ οἱ 
Πυϑαγόρειοιν τὸ λάϑε βιώσας τῷ καϑηγειιόνος ἐτάλευτον φυλάτ- 
τοντες. ΑἸΙῚ ΠΠυ4 δὰ Ερισαταπὶ γεξογιηῖ, γε ρᾶτοτ ἐχ 118 6110 
ΡΙΘτΔγοὶ, αι 1] τεργεμεηάἀϊτ, Ηΐῖς αατοπα Δἰτοταπι ἴ-. 
{ἃ εἰ δὲ μὴ δύναιο λόϑε ὠποξιώσως αὐ αϊά τ Αροϊ]!οπίι5., ἅποά 

80 Ἰπτεγργείδτοβ βεπυΐηο ἔξηῇι Π ᾶπιὶς διοτῖτ, ἀπδίτο. Εοτ- 
τε τὰ ἜΧρ]Ίσε5) ντ νος πππηο μμὶς τεπυποίαπάιϊιπι εἴϊε ἧς 
Εἰτ15 ἱπηρεἀιπιεητῖ5, ιοά ἐαζεγε ἴῃ πιμηᾷο , γρογὶ πιιη 0, 

ἐὐποϊβαὶ ἃς [ρεϊ!νὴ εἴ, ᾿βόσμε εἰ απο οἷς λώϑε βιοίσας. 
(υοά ἰρίμπι ἢ βετὶ πϑᾶϊιεδτ, πιοτίει Ροτίμ5 ΠΡ εἴπ άαπε, 
εἴζε ττϑηαι}}}ς ἃς ἤπε τυπιμ τι» “πὶ πιιταηάτπὶ νῖσας πα 
Βιτυτυι ) δά {ΠΠ2π| τερυΐαπι, λαϑε βιώσας, Ἐ ΡΟ ςοπιροῦ- 
ἴι1Π|. οοχμιε εἰ εἰ ΝΗ μὴ δύνωιο λώϑε ὠποξιώσας. 

2 ὅτι ἀεὶ ἔςοι } ἔς Ιερ|ΠΠὶ ἈΠΙπιιςοπαπι εχ νεγῆοπα εἶτ 

ςοπῆτ, Π4πὶ ετἰαπὶ γοείπυῖτ ΜΜογεὶ ιρ, Βαποαιε Ἰεθε ομ ἐπὶ ἡ 
Βτηιδης σοά. Ναίσαπις, ϑΎθιη. ὅς Ὑ γατῖϑὶ. δες ταπηει 1πὶ 

τεχτα τετίπιδγας Μοτγοη5 Ἰεξεϊοπειι εὐἀΐτ. ΑἸ ἀΐπδς δ, τι ἀν 
ἔςαι, ουϊπ]5. 415 εἴτε ροίπει [επις., ἐερὸ πο νἱάξο. 

3 ἐμὲ ὅρα} νῖ πεπιρε εἷτι5 ἐχεπιρίο [ἀρίεπτῖας ἐξυήϊα.», 
τγδέϊες. ᾿ 

ΟΑΡ, ΧΧΙΧΣ. 1 περὶ γὰρ τρόπῳ καϑ' ὃν ἔτ. ] 4ιοά 
ΑΟΥ.Ο. 849 νεῖ 8:0 ξαόειπι ρυταης ρ]ετίαιιε., Νοτγια ἱπ|- 

Ρετδητθ. Οεγῖβ πΠῚΠ 1} ροί δες τεπιροτα δ εὸ ρείειιπι.» 
νίρι2πι Ἰθρίτηγ: βγπιάῖαμε Πιπο σφ] οὨ]Πὶ, αιο ἃ ΠΑπιί ἐπὶ 
δὰ Νεγμαρη τα ΠΣ Ρϑαΐο ἀητε ἀϊειτιιγ, ντ ο]4ΠΊ πιοΥΈγοταΓ, 
γι ζ ἐριο]2 δα Νογαδπι ς. ρτδος, αι πιοτῖς σοηϊμηθεπᾶος 

ἐ 1. ε} 

τυ δος. σρυσ ὡὦ 
βα ας 

ν 4116 ἀε Αροϊϊοπῖο Ο' χχιχν 
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πῆς οἵδ, νατίς γοΐαγαμη εἰς απ!άσπι, Τλαπηιαὶ 

ταταθη εογαπι ἀϊέξιπι εἰ πἰΠ1}. ΜΡΙΠῚ γεγο 

τς ἰά φυϊἀεπιργαθιογηηίτγογο 35 Ῥατο, οροῦ- 

τεῖ ἱποτία {πὰ Ππαθεαῦ ἤπιπι. 
Νεηιε ἀδ δεῖαῖδ υἱτὶ χυϊρρίδπι Τλαπιίαϊ αἰ]ὰ- 
τὰ: νεται 4115 δα Οὐϊοροίπημπι., 4115 υ]- 

ττὰ ἈΟΠασο[ΠΠμ1ΠῚ. 815 ν]εγὰ σοπτοίπηππὶ [4Π- 
παπι νίπεπαο ἀϊςοίταν 1 ρεγιθηιῇς, τοῖο σοῦρο- 
τε ςοπίεπείςεπβ,, νερείις ταῖποη., ἃ [πά- 

αἷοῦ ἡμδίτι ἵπεπεβ ες (ο]οπι. Νεπηρο, 

ἃς ἰατασίβ αυάατη εἴς ἀσοοῦ, 411 τπάχίπλς ἱπ 
εο εηϊτεθαῖ. ἡποά ὅς ἱπιασίηοβ νἱγὶ ἀοτηοη- 

Ὦγαπε ἰπτοπιρίο Τ γαποπί, ὅς ΠΠττογάγιη πιο- 
πἰπιοπία., ααϊδιις πιασὶς ΑΡρΟ]]ομἰΐ (Ἐποέϊα 

ἡπαπι ΑἸοϊ ἰααἷς αιομάδπι (εἰς Ὀγαζιγ τι- 
πξηΐα. 

ἜΞμροι δυξοη απ! άδτι ἘΡΕΙ͂ εἰπὶάςςείς 
ΠΗ, ἀτιάγιιπι ἀπο! ΠΠἀγπι πυϊπι Πεγίο νίππι: 
([ἀπὶ ἀητε οπίπη ἔατῖ5 ςοποοΠΠΠς [ΠἰὈεγίοϑ ἐἴι185. 
4ε υΐδιις δῦ ἱπίτο ἀϊχίπλ5). (ππΊαας τρίς 
Δἰτεγαπη Πἰδογίαίς ἀοπαῖεε,, ἐχργοθγαῆς 1ά οἱ 
ἈἸτογαπη., ηποί ἰρίαπι φιοαπς οἰυίάθπι δεπε- 
Βεϊϊποη εἰἴδε ἀϊρπατιθ. ΑΡρο]]οηΐμηι ἰρίταγ. 
τὸ νετὸ οεῖασι, αἰχίΠς, (Ἔγαγα 111 ορογίοε, μος 
ἐπὶπὶ θοποσαιτ τ] εὐ! πη]. ἸΜοχῖαθο ἰρι- 
τοῦ ΑΡο]οπίο.. εατηῃ χα επὶ αἰτενὶ εἰς τπδηςὶ- 
Ῥαζατη. ΠΠ]ατπὶ αιῖζοτη [Θ]σα]ατη Οὗ ςαιιίατη πηὰι- 
φοπὶνοηά!1Π, ὃς αὖ ἐο επλῆς ἐαπὶ ἡοηπο- 
παϊποιπ»νταῦ οσπιοία δἀπηοάτη Παυτ αἴθε. Ις 
τατηδῇ ΔΙΠΟΥΟ Εἰ Π5 Πα ΡΓΠ5.) ΠΠΘΓΓΔΓΟΥ Ἰίσει εἴθε 
αὐϊηῖης ςοπίοπηπεηήι5.. νΧΟΓΘΠῚ οαπῇ ΠΌΪ 
ππποιραμΐτ., δ οίησπα [πξσερὶς εχ θα... ΑἸ 
1ῃ Εὐπάο τπογγαιπῃ [ αἴσπι,} Ῥα δ ἀϊ5 τευ ρ᾽τπη 
1ηστοῇίιηι, αγασο ἴῃ ἐο ςοηίρεξει! Ποπλϊπιπι 
πιράπδα. ΑἸ ἴα Ογεία [ ἐχίταγη εἴας σοη- 
τιρίς, 1 πιοάο πιαρὶϑ εἴδη τη] ΓΔΌ1]1 ατιαῖτι 4] 
1ῃ Γληάο[ ἀϊσπης ἀπ ραγιῆς]. ΝΙεπὴρο τη Ογο- 
τὰ ζοπηππογαίιπι εἢϊξ Αροοπΐππη., ἴῃ τπαῖογα 

ΤΆΑΝΕΝ 9 85. 3Ψ6 

ἔγε ἐτελεύτα", πλείες μὲν λόγοι» Δώμιδι δὲ ἐἰ- 

δεὶς ὄΐρηται. ἐμοὶ δὲ ἐδὲ τξτο χρὴ παρωλελειῷ- 

ϑε, δεῖ γάρ πε τὸν λόγον ἔχειν τὸ ἑαυτῇ πέ- 

ρᾶς. ἐδ ὑπὲρ ἡλικίας τἀνδρὸς ἐΐρητει ἐδὲν τῷ 

Δάμιδι; ἀλλοὶ τοῖς μὲν ὀγδοήκόντω;, τοῖς δ᾽ ὑ- 

πὲρ τὸ ἐννενήκοντω, τοῖς δὲ καὶ πρόσω τῶν ἐ- 

κατὸν ἐλϑεῖν᾽, γηράσκων πᾶν τὸ σῶμα καὶ ἄρ- 

τιος, γεότητος δὲ ἡδίων. ἐς! γάρ τις ὥρᾳ καὶ περὶ 

ῥυτίσιν, ἢ μώλιςω περὶ ἐκέϊνον ἤνϑησεν, ὡς εἰκό-- 

γες τεδηλϑσι τοἰνδρὸς ἐν τῶ τύανω δ᾽ ἱερῷ “, καὶ 

λόγοι, μᾶλλον ὑμνᾷᾶντες τὸ Ἀπολλωνίᾳ γῆρας; ἢ 
͵ὕ Ἢ ͵ 

τὴν Αλκιξιάδῳ ποτὲ γεύτητω. 

» , ε Ν , 
Ὑραια δ᾽ ἐἰυτὲν, οἱ μὲν ἐν Εφέσῳ, ϑερα- 

͵ φὺ -“ “ ͵7 Ν "Ὁ 
πευόμενον ὑπὸ δυοῖν δμωαῖν, τεϑνονωι γεὶρ δὴ 
Γ : ὌΝ α , ,3 Ὶ » 

οἱ ὠπελεύϑεροι . περὶ ὧν κωτ᾽ ἐρχώς εἰπον᾽. ἐ- 
Ἅὦ Ν δ λδ΄, Ρ Ν “ 

λευϑερώσαντω δὲ τὴν ἑτέραν, αἰτίαν πρὸς τῆς 
«ὦ " ᾽ Ν Ν “ ᾽ “-“ » ) 
ἑτέρως ἔχειν . ἐπεὶ μή τῶν ἐυτῶν ἠξίωτο. τὸν 

,ὕ -“» 

δ᾽ Απολλώνιον, καὶ δελεῦσιε, φώνωι, προσήκει σε 
“ Ν “2ιἷι  ὺΎ 

ἀυτῇ, τετὶ γοῖρ σοι ἐγώ 8 ἄρξει. τελευτήσαντος 
Ζ ε Ν , 4 -“- ᾽ 

ὅν» ἥ μὲν δωλέυειν ἐκείνῃ » ἥδ᾽, ἐκ μικρῶς «αἰ-. 
Ν ᾿ 7 Ε - 

τίας, ἐποδόσϑωι ἀὐτήν καπήλῷ » πάρ ἃ 
᾿ ἈΦ ΌΝ ΕΣ ΕΑ ἐν ΟΝ ὁ 

πρίωσϑαί τις ὌΥ ̓ ἐυπρεπῆ ἔσαν. ὠλλ᾽ ἐρῶν ὃ- 
Ν δὺ ἣς δ οὐκ “-,.“ ἡ » 

τος «καὶ χρημωτισῆς ἱκανὸς ὧν, γυναῖκά τε εἰν- 
- Χ δι 3 ' δ 5 , τ 5 

εἰπεῖν, καὶ παῖδας ἐξ εἰυτῆς ἐγγοούψναι. οἵδ᾽ ἐν. 
τ΄ ον ᾽ Ν ᾿ ψῳ 

Λίνδω, τελευτῆσαι ἐἰυτὸν, παρελϑόντα ἐς τὸ ἷδ- 
Η. ΒΞ “ . Ε 

ρὸν τῆς Αϑηνᾷς", κοὶ ἔισα ἀφανισϑέντα. οἱ δ᾽ 
᾽ Ζ ν ᾿ ἈΝ τ ΄ 
ἐν Κρήτῃ Φασὶ ϑαὺυμασιώτερον ἢ οἱ ἐν Λίν- 

Ν Νὰ » ͵ ᾿ 
δω. διωτρίξειν μὲν γαρ᾽ ἐν τῇ Κρήτῃ τὸν Α- 

" ἈΝ ἣν ͵ 
πολλώνιον, μᾶλλον ἢ πρὸ τὰτξ ϑαυμαξζέμενον, 

᾽ ΄ ᾽ ΝΊΌΝΑΝ »ω ἦ ᾽ γ. ἀφικέσιϑαι δ᾽ ἐς τὸ ἱερὲν τῆς Δικτύννης ᾿ ἀωρί. φυ- 

Πιᾶπι ἀπρα δυιτογίγατς . ἱπσγοΠηπιαιις Ὀἰξγηπαα τεπιρίππὶ ποέδε ἱπεειηρεῆα εξ. Τοπι- 

ε ὃς Νεγιαπὶ Ὀγεὰὶ αἰτ, Ῥγαδεἴθγεα τοῖα ἢμΐ15 νίτας οἢτο- 
ποϊορίᾳ ποπὶ ρδζίτιγ Ὑἰτογῖι5 ΓΕ ΠῚΪΠῸΠῚ, ἢ 116 ΠῚ τεσ τ, Ργο- 
ξεττε. Ἐρελλεα ΟὨτοπίοὶ Αἰεχαπαάτγιπὶ αὐτοῦ Α, Ὁ, 123 δὰ 
᾿Αρτοηΐδηι δὲ Ῥαπιρίπι ( Ιερεπάμπι Ῥορίίγὶ.) ςοπ[α]δτιιπι.» 
ἅβα Βαδεῦς. ἐπὶ τώτων τῶν ἱχάτων Απολλώσιος ὁ Τνανεὺς κατὰ- 

φρίφει τὸν βίον, αἱ ἀπητις Εις Ἡδάτίδηι 1. Ὑ Ἔταπι Π|πὶ 
{επτοπείαπι Ρ᾽απε οἰπὶ {4 ΠΟΤ σοΩς Πἰᾶτε θοαὶ μοῆϊο, 
Ἠΐης τάπλεπ ἔοτῖε παῖ, η8ς ἀε Ἀρο]]οπίο ἱππίογα 57 τεπῚ-᾿ 
Ῥοτίθιις Ηδάτίδηϊ ϑι1445 ἀπποῖδαῖς. 

2 ἔνγε ἐτελεύτα] πάος νεγθ 8, ἰπ εὐἀϊτίοη ς Μοτε! 8πα ἐγαπς. 
Ῥοῆτα, ὅζ δὰ {{πεᾶπὶ ργαςςβά, ρο[ῇ λόγον τελεύτῷ τοϊεόξα, ΑΙ» 
αἴπαο εὐἀϊεϊοπὶς5 οπιηίτπιηιι8 Μ58. απζοτίγατα ἤϊο ἴοςο τοί 
ταΐπιιβ, Οοίεγαπι ἀμυδὶς ἐς πιοτίς Αρο]οπῖϊ ΡΗΙΠοἰξγασιι 
Ἰοηύϊτυς, αιοὰ ἀρη 4 παὺς ράιιοος Οδεϊπυ πος {οπτεπτῖα,, Α- 
ῬοΪοπΐαπι, ργους ἂν [πάϊς ςἱ ἔμεγας ργδεάίξξαπι ἤιργα ΠΡ. 
{Π1, πιοσίθη ποπ Οσοι δα : 40 ἰρείζαης τοῖο μος ὅς [- 
«ρίτε πάγγαῖδβ ἕδθιϊαε, Ηδεοηϊε ορίπίο ἀϊπί5 Βοποτὶ- 
Βιις εἰ εἰδιιοπάϊς οςσαοπεπι ἀφ αἀϊς. Ὑγαποη(ςεβ τε ΠΊρ] υππ 
Αροϊϊοπῖο ἐχῆτιχεγαπε, νἱά, ἢ, 1.1. ον ς. ὧδ ραυΐϊο ρος πιθ 
Βη. μυῖα σαρ, Ἱπιαρίπεπι εἶτι5, 4.116 πὶ ἴῃ το ΠῚΡ}15 ΠΟΠΊΡ] τ. 
αἰθιις δερε νἱα {ες ἱπιρεγαῖοῦί Αὐγο πὸ ρῈῚ ἰοπιπιιπὶ ρ- 
Ῥᾶτιε, ντ οπὶ ἃ Τγαηεηἤιπι οχὶτο διιθίζεγεῖ, φυτοῦ εἴ 
Ψορίζοιις νῖτ. Αὐγεὶ, ς. 24. Απτοπίπιπι Οατὰ ς ΑἸ [ἈΠ| ἡρῶον εἰ 
οχιἔγιχηῖς 4 Ἰϑίοπε μάθοπιας ἱ. 1 Χ ΧΎΤΙ, Ρ. 378, [πιρογᾶ- 

τοῦ Αἰεχαπάεδσν ϑθιιθγι5 ἴπ ἐαγαγίο εἰτι5 ἱπιαϑίπεπι μα εθατ, 
τεῖξε Τιαπηργίαϊο. Αὐτεϊ δηλ πὶ 4 σις οἱ ἱΠΊᾺΡ ̓ ΠΕΠῚ 5, τε Π1.- 
Ῥίαπι , ἥαταα5 νου τείοτι ἱ. ς. Νοριίοι5, ΝΝΟΠπυ ο5 π|ῖ- 
τάς (ε ραῖγατε ποτηΐης οἷϊτις ρυτας, Ἐύ[εδῖι5 ἀυτογ εἰΈ 
δάιι, Ηϊεγοςϊ, σ8ρ. 4:.{η. 1,αφεδητί! ἀείδτε Πάταπι ϑῖιις, (ει 
Ἠεγουϊίς ποπηης ςοϊεθδης ἘρμεΠι., τεῆς ἱρίο 1αϑδητῖο 
116. Ν. ς.3. ΝΙΠ ταπιεη ἰς ἐργον Γαδεδητιῖ ἢς, ντ ποταυίπιιβ 
4ἀ 110. ἼΠ. τ. 7. (δέ, 8. Εἰιπαριὶ ἐς Αροἰϊοπῖο τι άϊοίυπι.» 
τοι Ἰππι5 ἵπ ποτ, δα εἴτα] υ πὶ ἡυτπ|5 οροτῖ5. ὅς πιάρηάπι ἔι- 
{{ Ὁροιτέας ἄς Αρο!οπῖο,, Ριι9 αιαδὶ μοπΊπς., ΟΡ πῖο- 
ΠΕΠΊ. 

3. τοῖς δὲ, χὰ πρόσω τῶν ἑκατὸν ἐλϑ. 1 4υλπι [εητεπτίϑτμ 
βεπιᾶς ἢδες ἰρίαᾳ μι οτῖα., νάς σπτοηο!ορίδτπ ἃ ΠΟὶ5 εἰ 
Ρτδεῆχαπι, ΤἸοδη. Απτίοτ πε πο εχ Π οσππίηο ςΒγοηοστᾶρῆσ 
ΧΧΧΙΝ. λππὸς, πποπίεβ ΨΠΠ, εὐηυ ΥἸΧ Ὁ αἷς, ρυζοῦὶ ΠῸ- 
πιηΐπιιπὶ {τε ρηΠε ΧΧΧΙΥ͂, 

4 ἐν τῷ Τύανα δ᾽ ἱερῶ 1 ἀδ ηϑὸ νἱᾶς ἃς Γ 118.1. Ὁ, 5. 
ΟΑΡ. ΧΧΧ. ἢ κα. ᾧν χατ᾿ ὠρχὼς εἴγον  ᾿ϊδ. 1. ς, 4. 

2 ἐς τὸ ἱερ. τ. Αϑηνᾶς ) ἂς ἢος Ῥα] ἰδ τεπυρῖο ἴῃ 1ἷπάο, 
ἈΠΟ ϊ ορρίάο, να ὁπιι5 πὰ ἀρυα Βιγαδοπεῖη!, ΧΙΝ. Ρ. ὅς 5. 
ἱερὸν δὲ ἐξὶν Αϑηνὰς Λινδίως ἀυτόϑε ἐπιφανὲς γ τῶν Δαναίϊδων 
ἑδρυμο, 

3. μὲν γὰρ 1 Δαὐάϊαϊ γὲρ βά4ς Μ58. ποῆτοτωπι οπιηίμπι. 
4. Δικτύνγης ] Τλῖαπαε πΠοπςπ 7) ἀρ Οτετεηΐς5 [οἰ εηπε, 

Δλᾶ λωκὴ 



379 
Ν δὲ » ε -» “7 ) δ τῷ 

λωκή δὲ τῷ ἱερῷ κυνῶν ἐπιτετώκτῶι, ᾧρερ 
»  Ν Ἂ « “ 

ἐν ἐυτῷ πλέτε., καὶ ὠξιξσιν οἰυτες οἱ Κρῆτες 
ΤΣ Γ5) - « 3 ΄ 

μήτε τῶν ἄρκτων, μήτε τῶν ᾧδε ὠγρίων λείπε- 
«Ὁ ΥΩ» -,“ Ψ 

σϑωι. οἷδ᾽ 5.9᾽ ὑλωκτεῖν ἥκοντον , σωίνειν τε ὠυ- 
ἢ ε ἀμ "ἃ 7 

τὸν προσιόντες » ὡς μηδὲ τὲς ἄγαν ἐθάδας. οἱ 
»-»-ς βρ ἀτυν" ὶ , Ὶ 

μὲν δὴ τῷ ἱερξξ προιφάμενοι ; ξυλλαζόντες ἀυτὸν 
« ͵ Νὺξ εν δὴ, ͵ , “ 

ες γοήτώ -κὠὶ λήςην» θησαίν» μειλιγμώ τοῖς κυ- 
: ε ἡ “ 7ὔ . 

σὶ προξεξλῆσιϑαΐ τι ὑπ᾿ ἀυτῷ ᾧαάσκοντες. δ᾽ 
ῃ Ν κϑιδας ἐνῶ ὲ ν᾿ “ δ 
ἐμφὶ μέσως νγυκτας εἐὠυτὸν λῦσαι. κωλεσως 

“ ΜΔ Ὲ ἢ -“ δὲ τὲς δήσαντας, ὡς μὴ λάϑοι, δραμεῖν ἐπὶ 
λυ ἡ νῷ γίδι ͵ Ἷδ' ᾿ ΜΕ, 

τοὶς τ ἱερξ ϑύρος» αἱδ᾽ ἀνεπετώσϑησαν. πάρ- 
Ἵ ὰ ἢ ᾿ Ν ͵ “ 

ελϑόντος δ᾽ ἔσω» τὲς μὲν ϑύρᾳας ξυνελϑεῖν, 
“ 4.2} Ν ὙΣ.: ᾿-" ᾿ Ὰ 
ὥσπερ ἐκέκλειντο; βοήν δὲ ὠδεσῶν παρϑένων ἐκ- 

-“ , ΔΥΛΉΚ, χ - » -“ 

πεσᾶν. τὸ δὲ ἄσμω ἥν. φεῖχε γᾶς: ςεῖχε ἐς ἐπ 
Ἀ -“ το , “ “ Ψ 

ρφινὸν, φ εἶχε. οἷον, (9: ἐκ τῆς γῆς ἄνω. 

»“Ἢ πνΝ ἴξ Υ ᾽ Μ ἦ 
Γ, Ψυχῆς δὲ ὡς ἀθάνατος ἔῃ, ἐφιλοσόφει 
" ὔ ϑββ,.... ᾽ εἰ τς 2 -“ 

ἔτι, διδάσκων μὲν ὅτι ὠληϑθης ὃ ὑπὲρ ἀυτῆς λό- 
“ λ Ν -“ε 

γος, πολυπραγμονῶν δὲ μὴ ξυγχωρῶν' τα ὧδε 
Ἷ ΒΡῸΨ Γ᾿ ᾿ ΤΨῊ ᾿ " ͵ 

μεγώλω. ἀφίκετο μεν γὰρ ἐς τοά Ἰψωνὼ μειρώ-- 
4 Ν κίον, ϑρασὺ περὶ τὼς ἔρλδας, καὶ μὴ ξυντιϑέ- 

μενον ὠληϑεῖ λέγῳ. τῷ δὲ Ἀπολλωνίᾳ ἐξ ἐν- 
. ὔ ». 7 

ϑρώπων μὲν ἤδη ὄντος, ϑωυμαζομένε δ᾽ ἐπὶ τῇ 

μεταξολῇ, καὶ μηδ᾽ ἐντιλέξωι ,ϑαῤῥξντος μηδὲ- 
Ν ε Ω ᾽ Ἵ “, ͵ ν ε ͵] 

γος ὡς ὃκ ὠθώνωτος εἴη, λόγοι μὲν οἱ πλείως 
Ξε “- ᾽ Ν ἦν : 

ὑπὲρ ψυχῆς ἐγίγνοντο: καὶ γῶρ νεότης τὶς ἤν 
" ».ν δ᾿ Υ Υ 

ἀυτόϑι, σοφίας ἐρῶντες. τὸ δὲ μειράκιον ; δἰδα.-. 

μῶς τῇ τῆς ψυχῆς ἀϑανασίᾳ ξυντιϑέμενον, ἐγὼ, 

ἔφη: ω πωρόντες, τῷ τονὶ μῆνω δέκωτον Απολλω- 
͵7ὔ “- ν ᾿ τὰ -“ » Ἂν ε ͵ 

νίῳ διατελῶ ἐυχομενος» εἰνωφῆναίΐ μοι τὸν ὑπὲρ 

ψυχῆς λόγον. ὁδ᾽ ὅτω τεϑναίη, ὡς μήδ᾽ ἐφίςα-- 
τ ΠΟ . 

σϑαι δεομένῳ, μήδ᾽ ὡς ὠϑάνωτος ἔη πείθειν. 
τ ν , , νὴ 

τοιαῦτα μὲν τὸ μειράκιον τότε. πέμπ)}ῃ δὲ ἐπ 

ἐκείνης ἡμέρφ» περὶ τῶν ἀυτῶν σπεδάσαν᾽, κα. 
ι τέδωρϑε μὲν ἃ διελέγετο. τῶν δὲ ξυσπεδαζόν- 

ε ᾿ κι « ᾽ 
τῶν νέων οἱ μὲν πρὸς βιδλίοις ἤσαν, οἶδ᾽ ἐσπέ- 

᾿ 

ΡΙΗ ΒΓΑ ΤΥ ΘΕ ἃ Ι, ΠΧ. ς.30. γι. 

Ρἷο διζεπὶταεπο ςαπ65 ργαοίπησ, αἰ! τἴάγαπῃ 
αιᾶς ἴδ] αογιιαπτιι οποίος, ἐοίαιις Ογεΐεη- 
(ἐ5 ἤδαπς ντῇς Πραπ6 4}115 Ἱπηιπαηίδιις ΒΟ ες 
Ριυταης ες Ιηξεγίογεβ, ΠΠ|05 ἰρίταυγ πε ἰαζγαζιι 
αυϊάς ἀιιοπίδητοπὶ [ρεγηίθεπε] ἀχοορίῇς, 
(ξ4 αξοεάεξητζεϑ εἰ ὈΙαπαῖτος πιᾶρὶ5, 4ιᾶπη 41- 
ιι5 ἔα ΠΊ]ΠΙαγες εἴης ππαχίπις, ἔμΠε, Τεπι- 
ΡΙΠριταγ ἀπΠΠΙτες ἀοργςῃςηίηπι Εαπὶ τΔη- 
αιιΔππι πη ΔρΊΠι Πρααης,, οὔἕδτη εἰιπὶ ρ]αςαη 5 
ΟὈΙ ες Πς ςαηίθιις ἀϊςοπίος, Ιρίε νεγὸ τηεάϊα 
ποξξε [εξ νἱπο]ῖς οχίο]εῖς, {ὲ!ατς νοςατῖς αὶ, 
1η νης]α εἰπὶ ςοηϊεςοτϑητ, Ὧ6 οΪαπου!ππ ἃ- 

φεγεῖ, δ τοΠρΡΙ! ροτίας δἰἀοιττθης Δροτῖας φᾶ5, 
μιᾶδυῖτ. ΨΌὶ ἱπιγαδενεγο, ἔογες ίροητῖε ἔμπα 
[αἰμης } φοιαε,, ῥγοαε: δπῖοα {μεγδηῖ οἰαμίας; 
νΟΠΟΠΊΠΠ1Σ ἱπίογθα ΠΟΠΟΙΠΘΠΓΙΗΠῚ ν]ΓΡΊΠΙΙΠῚ ΕΧ 
τειηρίο γείοπαῆςθ, (ὐφηξίςιπι γεγο πος ογαζ, 
»ερι2 ε ΤΕΥΥΑ : ῬΕ,12 272 σοί η772.) ὑεϑ. Οὐαῇ 
ἀϊσαηῖ: ἐλ’ Ζ677. “αἱ ἰθοα {Ὡρεγίογα σα ζοηάο. 

"Σ ΔηΪπΊα γεΓΟ, “πο4 πεῖηρα Πε ἱπηπιογ- 
τα 15. ΡΠ] ΡΠ τι οἰ επίδιῃ [ροΙ πχοτίεπλ:] 
νεγᾶπη σα] 46πὶ εξ ἀοςσεηϑ {Π4π|4ε τα ἀοῶτ!- 
411. ΠΟ ἔδγεηϑ τάίπεη νΐ ζγοίς ἐς τέθς 
τῶτη ἀγϑαῖς αἰρυταγοίαγ, Νεηὶτ Ἔπῖπὶ Τγαπα ἃ- 
ἀο]είςοης, ἀπ ραταηά! οεῆτο ἔσγοχ, πες δος 
γεγίτατὶ οάφῃϑ, Οὐχηαις ἴδῃ Ε νἱ 5 Αροὶ- 
Ἡἰμ5 ἐχςοΠῆξε,, ππάρπααις ἀς οο ροίϊ [ἀπ 
ΠῚΠΓΑΓΙ ΠΟ ΠῚ ορίηϊο οὐτίπογοῖ, πες ἡ! παπη 
διάογοεῖη ἀπθιπὶ νοςάγα. ὉΡΟΜΣ τ(α ιοά 
εἴϊει:. ῥ]αγίμηὶ ἱπ6 ἀς δηϊπηα οὐτὶ ἔπεγς (ἔγπιο- 
Π65 : Θγᾶζ ΘηΙΠῚ 101 ᾿ἱπποηππὶ τπγρα.. (Δρί-. 
αητίας Ππ|4115 ἀφ άϊτα. Ααοϊείςθης δαζεπα 116. 
Ορἰπίοηὶ ἀς ἱπιπιοιταϊίτατο ἀν ΜρΒΝβ θαύμαι 
αἰϊεπιίςης, ἐρο, ἀϊχίτ, ο νἱγῖ ἀποίηιος δάς- 
ΠΙ5, πιοπίοπι ἸΔτπ ἀφοίπγηπι Ργεςοῦ Αροϊϊοηῖ-. 
ἀπ. νὰ ΓΪΠΐ νογᾶιι ἀς ἀπίπια ἀοξετίπαπι το- 
νεϊεῖ, ἵρίε γΕΓΟ νίαχιιε δάςφο ποτίσαι εἰ, νίηε- 
ἀ1|ς ΟΥΑΠτὶ ἀρράγιιουῖτ, ποαας ἱπηπιοτταίομι (δ 
εξ τπλῖμ: ρεγ[ιαίο τ. 
δαοϊείζεης ΟΠ ]οσηπι5. Οὐήΐητο νοτο ἱπάς αἰς, 
ἀς εοάδπο ΔγρηπΊθητο οἰ ἀπο γα σε, ἐοάεππ. 
Ιοςο νὍι αἰΠεγιογας οδάογπηαιτ. ΠαπδημΠῚ 

Διο ΠῚ. αι τππὶ 60 ἀπίρυιτανεγδηῦ 4111 1105 
ΘΥδηΣ ἱπίξμη, Ἐ ΔΙ, 18, ὀχογοςῦδηζ . ϑεοπε- 

«εἴτις ΟΠ] πιᾶομας Ἠγπιπ. ἴῃ Ὀίδη. ν. 104. 
ὅπι ἄνασσ᾽ ἐυῶπι ᾿ φαεσφόρε, κὰν δέ σε κείνης 

Κρηταέες κωλέϑσιν ἐπωνυμίην ἀπὸ γύμφης. 

Τ,οουτυς ἀατεπι 'π ργαεσοάςητίθι ἔμετγας ἐς ΝΎΠΙΡμΑ Τ)14- 
τδε, δ λξίγηρα, ηδ8 Βγἠιογμαγίςς 4145 ετῖαπὶ ἀϊλ4, ὃς ἀρυὰ 

Ἀερίπεῖας Αφαϊων» τεῆς Ραυΐαπ. ἴη Οογίητῃϊας. Ηπῖις ἴτᾶ- 

4υς Νγραρῥ. ποπιῖπε ἀρμὰ Ογεζέρες απο α116 ςεἰεθτατὶ Πὲα- 
γιατ ΟΠ πιβομυ5. αἷτν. Οὐιεπὶ Ρᾶτιπι ἀέχίγε ἱητεγρτεῖα- 
τὰς Αιεγας [ο. Μειτῆις ἱπ ΜΊςεΙ], Γνάςοπ, 116.1. ς, 2. ΜΙ 
εχ Πΐς ἱρῇς νεγῆθυς (αἠρ,φορὲ ργοθαγε σοπᾶταγ ὅπιν Ῥίαπαᾶς 
εἴς ἀρυὰ Οτειθηίες ποπῖεπ: σμΠὶ ἰρίε ροτῖις Ῥοετὰ ὄπιος 
ποπιῖπε, 410 ριια Πᾶς οπ85 τοῖς Ραίδερπαῖο ἴῃ ΗΠ. ἵποτὲ- 
ἀ1811. εἰαε δ τ, ἐπὶ σοπιρεῖϊει, Ογεζεμ δης νετὸ ΤΠ ἐδίγηαγα 
ἐλπὶ ἀϊςὶ ἵππιατ, πο ά ἰρίμπι 4υοαμς . ς. ΡΑΪΔερἤϑτισ ἤτ- 
τπαῖ, Τρρρίμρη νετοὸ ᾿ἰξίγρριαο ἦε 4ιο Εἷς ἁρίτις Ἠεγοάο- 
το5 ιοαμα πιεπιοτγασ [ἰδ 11. ς, 59. 1π (γάοννα {Π| πὰ ἃ. δ. τηγεῖές 
«οπαϊτιηι ἀΐςεμε, ψηάς ὅς Κυδωνιὺς ἴῃ Οτρὶςῖ5 Βγπιηῖβ 

ἐλ νΟσδ[ΙΓ, Μοπτεπι δοπίκε, ἱ ἴη πο {Ππ4 τοβιμ " οἱ 

τυρὸν» γεὶ, γε ἱπ Μ85. εἴ Τύρον νοσᾶτ ϑίγᾶθ ο, Τρίαπι τεπιρί πε 
Δικτύνναφον, δυο ροίξ τάπηει 1 ΟΠ πὶ ἜΥΡ ἢΣ Ογάο- 
πϊδτατιπι ψἱοΙπῖ5, 4]1πἃ Δικτύννης ἱερὸν ΠΟΠΙΠΙεπιογαῖ. [π|Ὸ 
ὅς αἰϊπὰ Ρῥαίαίανγὴν, Οτεῖας ορρίαο, ςοπιπεπιογαῖ Πῖοᾶς- 
Δτοῆι5) ἰπ σῖτα Ογαθοῖδε, ν 1 ἀε Οτγεῖα : 

--- -...- φασὶ δ᾽ ἐν Κρήτῃ πόλιν 

Ἑΐνας Φαλώσαρνοι» κειμένην πρὸς ἥλιον 

Δύνοντω; κλένσον λιμέν᾽ ἔχεσαν 2 κι ἱερὸν 

Ἀρτέμιδος ἃ ἅγιον» Κρ καλεῖσθαι τὴν ϑεὸν 

Δίκτυνναν " πηγὴ 

ΟἿ: ΧΧΥΑ. ᾿ μὴ ξυγχωρῶν 1 πο οπηπες Μ55. ποῆτι 
πιλ]ε εὐἀπὶ : κθὶ ξυγχωεῖν. 

2 περὶ τῶν ἐυτῶν σπεδάσαν ] ἤς Ὑτατῖϑ]. πες πταΐτο αἰϊτοσ 

Ψατίσλη. ἃς γεδίη. 4υΐ βάδεπὶ περὶ ὠἀυτῶν σποδάσαν. Μαὶς» 
«αἰτὶ τυτίας : περισπυδασάντων. ᾿ 

{- 

Ηδὸς “ι!άοπη ταπὶ, 



δῶν. «ὁ..-....5.5. 

[, ΠΧ. ς,3.. ΑΡΟΙΓΟΝΙΙ 
ετἴςας ἤριιγας 10 Ῥυΐαεγε ἀείςγιθεητεσ, ΠῚῸ 
νέγο, (ει, ΠιΓΟΓΕ σογγορίαβ, ΕΧ  ΠΘΠ5 5 ἐεπηο- 
Ρίτις, Ππάογο ράγίξον πιδηδασ πιιῖτο, ἧς ἴάπὶ 
ἢάεπι τδ1 παρθο, ἐχοϊαπηαδαῖ. (πα ἐπὶ 
1ητετγοραγεηζ ργαοίθηζος, 414 [Δξιπι ἢτΊΡἢ ἢ 
Νίοπηε νἹ ἀετς. αἰχῖς, (βριεπίεπι Π᾿ππὶ ρον 
Ἰοηίαπι, 481 δὲ ἀΗςεριδίοηὶ ποῆτας δας διι- 

 ἄϊτογ, ὅς ἀε αηίπια Ππρεη44 σαγηηῖπα οαηίτ 
γθιπαπὶ γεγο εἰξ, ἱπαυίεθαης 1}, φιοα ΠοΡὶς 
ἀρραγεᾶῖ πιιίρίαπι,, σιπὶ τάπιεπ 14 ἐχροϊδηλι5 
τηλρὶϑ, Π14Π| ΟΠΊΠΙΠ ΠῚ πηογίδ τπππη Ροτείγί Ὀο- 
πἰβ ὁ Τὰπὶ Δἀο]είζεης, νἱάεεις ἀρεταί 5 
ἀε 115, φαίδιις Πάει Παθεγε ποίὶι!., πιεσιπιίο- 
1ο ᾿πΠ]πιεηάδε οαυία.. νεηῖῇε. Απαάΐτε ἱρὶ- 
τι 4ιδς ἀε 1ῆ4 ἀοΐγίπα νείμας ς ρος εξ- 

᾿ διηάαῖ: 

Με: γμ,, 1,47,2 710 122|7') ΖΗ 2101 ΕΠ γιοῖηβε 
Ργομοθάδ ε{. 

Ι ΣΤΟΝ ΜΒ 
ΟὈνΡΟΥ σα: Πάθος ογές ἐμὲ υὐμοίηρ 

Μώμὲ 

έογο γεν, αρήἠσγγ4γ0 78 φοέδονε γρήεφέ : 

δήεηεο ἐμὲ ρεγἐπε.4, ἐμ σίφηε γηοίρῃες 

“4426 χμίά νεγο ἡ24 ξφγπεμ (ρον 78 “οράκ:- 

: ΖΜ 

Τεύα ᾽ Φιία ὄγμεῆς ΠΟΡΆΡΑ͂Ρ ξαγφεη ἡ γ6- 

φηῤγὴς ἢ 

Αἴφυε {6 Αρο ]οηι! ττῖρος. [πςυΐξητα ογαςιΐα 
[απάδης, ροίτι5 ἔτ ἀγοαπογιπ ἀΠΙπτᾶς σαιι- 
(8, νυ ἰδετὶ ργοργίαθημε παζιγαα σοπίς!! εάτηιις, 
ἀ10 ἔαϊα ἰῃδεηῖ. [Ιπ (ἐρυ]ογαπι δυζεῖπ υἱγί, 
διῖς φεποιαρ ππι, πυίιαπντης ἱπςι ἀϊς τηε- 
ΤΆΪΏΪ.. ΠΙΔΙΠΊι}15 τογγαξ, 4114 16 ρατεῖ, πιᾶχὶ- 
τᾶτη ρᾶτίεπι Οὔ! γι, θέπε διιζεπη]η (ἔγπιο- 
ΠΕΚ [ΠΟΙΔῚ ραίΠπι, ρίδης δατηίγα 1165. Αἵ ὅσ ρα 
ίλεγα μαθεειγ Τγαποπίς νγῦ8, ΠΕΉ 116 πλ}Π5 Ὁ 

Ἐ ΥΨΥΑΆΑΝΕΝ ΒΤ κπ 

δαζον. γεωμετρακὲς ἐπιχαρώτηοντες τύπες ᾿ τῇ 

γῇ. τὸδ᾽, ὥσπερ ἐμιμανὲς, ἀναπηδῆσαν ὠμόυπνον, 

ἱδρῶτί τε πολλῷ ἐῤῥεῖτο, καὶ ἐξόα, πείθομαΐ 

σοι. ἐρομένων δ᾽ ἀυτὸ τῶν παρόντων, ὅ, τι πέπον. 
᾽ « . μ εἊὦν᾽ 

ϑεν; ἐχ ὁρᾶτε. εφην υμεις Απολλώνιον τὸν σο- 

Φὸν, ὡς παρατυγχάνει τε ἡμῖν ἐπακροώμενος 

τῇ λόγε» καὶ περὶ ψυχῆς ῥαψωδεῖ ϑαυμάσιω; 
“Ἀν τ Ψ ΨψῈ. 8 8 ἊΣ “- ΄ πξ δ᾽ ὅτος, ἔφασαν, ὡς ἡμῖν γε ἐδαμᾷ φαΐνε- 

Ν “ “ δ 

ται» καί τοι βελομένοις ὧν τῆτο μῶλλον, καὶ τὰ 
͵ ἦ᾽ ͵ὔ 3 ν γ' ΦΌΝ ,ὔ 

πώντων ἀνθρώπων ὠγώϑώ ἐχειν; καὶ τὸ έβας. 
Ψ δίλος ͵ ἃ "7 “ἷ ΦΙΓΝ κίον» ἔοικεν ἐμοὶ μόνῳ διαλεξόμενος ἥκειν, ὑπὲρ 

᾿ ᾿ Γ Ἢ. “ “-“ ᾿᾽ 
ὧν μὴ ἐπίφευον. ὠκέετ᾽ ὃν οἷω τῶ λόγῳ ἐπτι- 

ϑειάζοι. 

, ᾿] Φ.9 -“ , ᾽ Ἧ Αϑαάνατος Ψυχὴ. κ᾿ αὶ χρῆμα σὸν, ἀλλὰ 
προνοίης. 

“-“ “ ᾽ “- 
Η μετὼ σῶμω μαραγϑεν, ἅτ᾽ ἐκ δεσμῶν ϑοὸς 

ἵσπσος 

Ῥηΐδίως προϑορῶσα; κεράννυται ἠέρα κάζφῳ “, 

Δεινὴν καὶ πολύτλητον ὠποςέρξασω λατρείην» 

Σοὶ δὲ τί τῶν δ᾽ ὕφελος". ὁπότ᾽ ἐκέτ᾽ ἐὼν τό- 

τε δόξεις ; 

Η τί μετὰ ζωοῖσιν ἐὼν, περὶ τῶν δὲ ματεώις; 

Καὶ σαφὴς ὅτος Απολλωνίᾳ τρίπες  ἕξηκεν υἰ- 
Ἀ “ἄφ “ὃ δ, 15 γε 7 ““.Υ, ν΄ ᾿ 

πὲρτῶν τῆς ψυχῆς ὠποῤῥήτων, ἵν᾽ ἐυϑυμοί τεκαὶ 
Η ᾿ »“ ͵ γΝ7 8 - ͵ὔ » 

τὴν ἀυτῶν ᾧυσιν εἰδότες ", οἱ τατήεσι μοίρα! πο-- 
: ΎΡ ΥΝ Ν 9 ᾿ 

ρευοίΐμεϑα “. τάφῳ μὲν ἐν ἢ ψευδοταφίῳ τἀν-. 

δρὸς ἐδαμιᾷ προστυχῶν οἶδα, καί τοι τῆς γῆς, 
« ͵ 
ὁπόση ἐςιν, ἐπελθὼν πλείξην, λόγοις δὲ παντα- 

χβ δαιμονίοις “, καὶ ἱεροὶ τύανα δὲ " βασι- 

3. τύπες] ἢς Μδ55, ποτ! ρτὸ τόπυς» αιιοά οεγᾶς ἴῃ εαϊτίε : 
ελάεπι ἰεξξϊο ϑα]πιαῆο ετίαπι οδίεσιδεα. 

4 κερώννυτωι ἠΐρι κέφν 1 πεπιρε ἔος ιοαις Ργίβαροτιῖ- 
εὐπὶ εἴ : ἢς διυγεὰ σδγηνπα {Ὁ ἔπ, 

ἢν δ᾽ ἀπολείψας σῶμ᾽ εἰς αἰϑέφ᾽ ἐλένθερον ἴλϑης δίς. 
Οὐ ἂς ΡΙυτάγο δὶ 14 ροτεῖπετ, {εσυπάϊιπι Ῥγεπαρογαπι ἀϊ- 
ςεπτὶς τὴν Ψυχὴν ἐξιᾶσων εἰς τὴν τῷ πάντὸς ὠναχωρεῖν» τὸ ὁ- 
μογενίς. Νεπιρε Ρὲῖ τὴν τῷ παντὸς ψυχὴν Δεῖμογεπι ἴητε}]1- 
δἰυ 4υὶ ὁμογενὴς ποῆτας Δδηϊπιᾶς ἀϊοίτιτ, 40 ἃ ἐπὶ σεῆῤε. 
ψεάε πδῖυγας ςγεάδης ΡγιΒαροτδεῖ. νἱἀς ποταῖα {, δά ].1. ς.8. 

- αὶ σοὶ δὲ τί τῶν δ᾽ ὄφελος } ἢάες ἴτὰ ἀςοϊρίο : φυϊά εἶδ ὁ- 
Ῥὺϑ εἃ πις ἀΐςεγο, 1 [επιεὶ δάἀαπιατας ορίπίοηὶ τᾶς (δόξη) 
ἀπβᾶεγοθ, ἴθ ποη Πιρεγέοτς πεπιρε σοτροτί οςοϊἀεπτὶ : 14 
εηἰπι εἰ ὁπότ᾽ ἐκετ᾽ ἐὼν τότε δόξεις" παπὶ {Π|4 τότε τεξετ- 
τὰν 34 τεπιριις, 40 σῶμα μαφαίνεται. Ὗ εἰ ετίαπι; τι αι! τα- 
112 τἰπταγῖϑ, φυΐ ἴα πὶ ΟΡ τιεα εὶ ὃ πάᾶπὶ γαεὶοπί ἰοοιπι ἡ] πε 
ἀμπεπεπι γε] Ἰαυ{8 πα] Ϊαπὶ, ϑρασύτητι τῆς ἔριδος γ νὲ Ὀτιτα 
᾿πυΐςεπὶ ὃς ἢ] Πρ εγαπεῖα, νηΐος ἱπάμ!ρεπίειη γίαρτα {δ Βυΐος 
ςαρίτῖ5 Ἰηϊτία πὶ αἰ δλιιπι. 

6 ἐὼν] ἢς Μϑ88. ποῆτίν ἢς ϑαἰπιαῖ, επιεπάλδαι, Ἑάϊα ἢ 4- 
Ῥεηι ἰὼν. 

7 ἕτος Ἀπολλωϊδῇ τρίπως Ἴ 4}1υπὶ 44 Αρο!Πἰπῖς. ττῖρο- 
ἄεπι : ττὶροάϊε Ἵγπιθοὶο ἱπάϊςαιδ νὶβ ὅς διιτογίτας ἰο- 
τὰπι 40 Αροϊϊοπίο Ῥγοϊδζογιιπι, 4ιιᾶς νείας εχ τῖροάς ἥπε 
ἀϊέϊλ. ϑίπι!ς εἰ, αυοὰ ἔργα μαθὲς ςᾶρ.7. {εξξ, τς, Ὑδὶ 
Υἱά. π. ζ. 

8 τὴν ἀυτῶν φύσιν εἰδότες 1 διις Ρετιίηςης 1Π|π ἴῃ Αἰ, 
Ολτη. 

Ζεῦ πάτερ; ἢ πολλῶν τε κακῶν λύσειας ἅπαντας 
ἢ πᾶσιν δείξαες οἵῳ τῷ Δαίΐμονι χρῶντοιο 

Νεπιρε Δαΐμων ηἰ] Αἰϊυὰ ἵπ 1Π15, φιιάπι ααοα φύσις ποῆτο, 
“πὶριὶ ἱπάοίες. ϑὶς ὃς Ἠίετγος ες ἱπιεγργειδζωγ οΐᾳ ψυχῆ. 

9 οἵ τὠτ]ασι μοῖρα πορευοίμεϑα πορευοίμεϑα Ρτὸ πορευ- 

ὁμεϑα εχ Μ88. ποῆτίς τερο[αϊπιιις : 84πιαΐ, πᾶ] ες πορενά- 
μεϑα. 

1ο λόγοις δὲ πανταχ: δαιμονίοις ] λόγοι ὃς δαιμόνιοι τηαἷς. 
δι: ϑαἰπιαί, 8:4 πι8}} Οριις δὰ πιυζδτίοπε: πεπηρα νεγϑυπι 
ἐνέτυχεν τετιΐπι σαἤιπὶ τερίς : δεηζαυίαυς 1116 εἴϊε νι! ἀςειγ, 
ρῤίνε {ὲ ἡποιαες ἐν τρεῖσον ἐς “ροίοννο (ἔγπροπες δ᾽ χρεσι.: 

ἀοε: πιαὶς 1 ετίαιτι Δοσερτα ΔὉ ἱπιεγργετίδιις, Δαεμόγιος ρτὸ 
παῖγα δ} ἤιρτγὰ αυοαιις νἱυγράτιπι ποίγο 11. 1. ς. 2 

τι χρὶ ἱεροὶ Τύανα' δὲ 7 ἔγεαιιεηϑ ἱερα ἴπ πιυπηπηῖς ἱπίον ν τς 
δίμπι ἐρεηἀϊάος τἰτυΐος,, ὅς Ρἰεγιπιηιις σοηϊμπρίταγ ουπι 
ἄσυλος γ ηνιεπιδάπιοάιιπι ἵπτεγ [105 ἴῃ πυιπιπιὶς Ὑγτὶ Ἰερί τοῦ 
ΤΥΡΟΥΊΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ, ἡυοά Μαχίπιίπις ἴῃ 
πιο τὶς δά 1γτὶ ἱπο 115 δρυὰ Επίεδίμπι ΗΠ, Εςεὶ, ΙΧ, 7. ἰη- 
τοτργοτλγὶ γιάειιτ, 9 ὧν ἀϑανώτων ἵδρυμα κρὴ οἰκητήριον δδπὶ 

γοσληθι ϑίς ἱρίτυς Τγαπα., ντὸς Αρο ]οπὶϊ ρακτία, ἐπιδημίᾳ 
εἰς νεπεγα 1} 15) ὅς ἴῃ θα ργδεῖεγελ, νὰ ἤηργὰ ΠΙΟΏ τιΠῚ Μ 
ποῖτο; τεπιρίιπι ΑΡΟΙ]οηἱ! εἴϊες , ταπαιλπι ἵδρυμα εἶνις ὃς 

οἰκητήριον γἱερῶς τἰτι}0 Οτπαΐά ἔτ, Ορροτζιπε [δ πιιπηπις 
οἵξοις εχ Οἰππεῖῖο Ἀερὶς ΟΑ]Π ας ςυσι ἱπίοεϊριίοπε: ΤΎΑ- 

ἌΒΑΣ λείοις 
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Ππιρεγατουίδιις Ἰςσατῖα οοποχία εἢ. Νεαιθ 

επίπα πιρεγαίογες ἀεάϊσπατὶ (πως ᾿ά ει Πο- 

πουΐδιι5 νίγαπα Βοπογαγο, αα 5815 1Ρί! ΠΟΠΟΓΑΓΙ 

᾿ 7ὔ ͵ὔ "ἮΝ Ν -“ 

λείοις ἐκπεποιημένω τέλεσιν"΄. ἐδὲ γὰρ βασιλεῖς 
᾽ 5» ᾽ν κο: ΠΌΝΟ γον " 

ὀπηξίεν εἰυτὸν. ὧν ἀυτοὶ ἠξιᾶγτο ᾿ 

{πειϑύπηῦ. 

Ἃ " 
ἐν ἢ ι 

«ἐρλ 863. -ἐὐλ 69. ἐδ δ63. 803. ξὐδδ68. δολδ65. ξὐξδ68. ν ἐοβθφϑ. ἐοβδοϑ- ἐ08 
Ἐ08 ἐφ θϑ: ἐδ θ᾽ εὐοδοδ- 

Ἐκ ἐοτ Ν ᾿ 

ΤΟΥ ΤΩΆΝΝΟΥ ἘΘῸ ἅτ ΣῈ πὰ Ὁ τον ται Ἶ 

: ΒΙΒΛΊΟΥ ΙΣΤΟΡΊΚΟΥ 1. 
περὶ ; 

ΚΟ Ν νυ. ΤΥ ΚΑ ς 
; Ὑ Σιλ. Α΄, σι ξ'. πο ρει δὴ 

Ἐχ 

ΙἸΌΑΝΝΙς ΤΖΕΊΤΖΑΕ 
ΓΙΒΆΟ ἨΙΘΤΟΆΚΙΟΟ 

Ι , ΤῊΝ ὩὌς Ἢ οὐδ 

ἈΡΟΓΙΟΝΊΙΟ ΦΤΥΛΝΈΜΘΙ 
ΟἸμ].1. ΗΒ. όο. 

Ν , ᾿ , 

Ο Απολλῶνιος ὠυτὸς Νέρωνος ὧν ἐν χρόνοις, 
᾿ « ΚΝ ς ἃ Ν Ν , 

Ο Τυανεὺς, ὁ πάνσοζβος . ὁ προείϑῶς τῷ πῶν- 

τῶ ᾿ 

ἴᾳ μὲ ὥ, γαὴὶ μὴν καὶ Βυζαντίῳ Ἀντιοχ είος μεν στοιεί» νι μήν τι» 
. “ Ν “ 

Μὴ πωρεισδύνειν κωνωπῶς ᾿; ετερῶ τε τοιωυτῶ. 

Ω κι, ,ὔ ΄ 

Και πελαῤγὲς ἐγγλύψας δὲ πώπετε μωρμιαρίνες» 
᾿ 7 “ 

Ἐκ Βυζαντίς πελώργες ἐξήλασε᾽ μωκρόϑεν;, 

Οᾧεις νεκρεὶς δεζαμενωῖς βιπτῶντως Βυζαν- 

τίων, 
ὑιςς Ἐν Ἷ , ΄ χ ΄ ἢ ἥ 

Καὶ τῷ φαρμώκῳ κτείνοντας τὲς πίνοντας αὐροωξ. 
γ ᾽ ᾽ ͵, 

Ποτὲ γὰρ ἔϑνος βάρξαρον ἐλάυνει Βυζαντίοις, 
» " 4 ͵ ΚΟΥ ͵΄ 

᾿Αποδημξντος ἀνώκτος “ τοτὲ τὸ Βυζαντίων, 

- ΤΈΕΒΕῚ ἘΠ ΟΥ σὍν Σ ἘΠτῸ 

ΜΕΟ ΝᾺ ΠΡν 1. ἼΕΡ. ΑΟΎΝΑΥΙ ἜΤ, Ὁ Δ, 
Οὐδπὶ ἴϊα {πρρῖες ὅς ἐχρ]!σατ, 4.1 πππο παπιπιαπι 64] ἀϊτ, 
Χο. Ἠατγάυΐπιι5., ἵπ Πυπιπιῖ5 ΡοΟραΐοταπι ἃς ντῦ. Τυανέων 

Καππαδοκῶν ρώτηςν ἱερῶς» εὠσύλα; ὠυτονόμξ, ἔτεα κώ 4111 4 71:5 

Πι ροβτεπιιθ [πιρεγατοτίς Ἡδατγίδηῖ), ομῖπ5. ΘΠρίεπὶ πιιπι- 

πιις ἰς Ῥγϑοίεγατ, . ᾿ 

12 βασιλ. ἐκπεποιημένω τέλεσιν ἔρεξας μος 44 ἀυτονο- 

μίαν ὙἹγαρεη μ}.,) Δ 18 π᾿ ΠιΙΠΙΠῚΟ ΡΆ 110 ἀπτὲ δ]]εραῖο. 

Νοπιρε τέλη ἤς ροπίτιγ ΡΓῸ τοῖς ἐν τέλει γ ηποὰ γηαρίβγαττς 

ποῖσε τγιυϊα!α : ϑίσαι8 ΧεΠΟΡΒΟπεὶ ΠΠ0611 τῶ τέλη γ24- 

χ'βναίησ ποΐατε Ἰαπιρτι ἀφπὶ οὈἐεγιδειπὶ Βιιάδεο., 1Δεπὶ {ε- 

«υΐταγ ΡΒ] οὔτ, νἰτις ϑορξατ, 1. δοορείϊαηο, ηι6 πη Σμυρ- 

ναΐων τέλεσι ξυνεῖνωι αἷτ ὑπὲρ τῶν πολιτικῶν. [π|0 δζ (ὑρτα 18. 

Ψ.ς.27.ν0 1 Υ εἰραίαπο Αερυρίαπι ᾿πεγαπτὶ τοὶ τῶν Αἰγυπτίων 
τίλη οθυΐάπι ἰΠΠΠῸ αἷς. ϑιπ|}} πιοάθ νοςε δυνώμεες ντίτιΓ 
εἰυζἅ. ΠΡ τὶ ς. 35. νδ᾽ νἱἄδ ποῖ. 1, βασιλείοις ἐκπεποιημένω τέ- 

λεσι ἰρίταν Τα» ἀϊσιητιγ, 4104 ρτουϊ ποῖ αἰ ῖθιι5 πραρήβγαίῖ- 
ὄμς) Ὁ {πτρετατουῖ 15 σοπίξίειτίς5, Ποα οδποχίᾳ ἤητ,; {εἀ 

Κμὶς τερδητυν πιλρὶ γατίθιις : 4ιιαῖεβ ρόγεργίγος ἀἴχις ΟἹςε- 

τὸ Ἐρ. δὰ Λείουμη . ΠΡ τ ΝΊ, ιο ἃ Κορηαγιποπ ἤπι, σοη- 
ῃῇοθαι δυοπι 'π ἐ0 ἀντονομίαν η0 ἃ {ἐς ψἱορέδεις, ὃς »»αρί γα- 
εἰδτς [εῖς τε σοτοπτις αἱ εἃ ἔγαεθαπτασ,νπαε ὠντοκέζψευλοι ἀἰ- 
σαπῖαγ Ἱπιροτατοτῖ Οοπίϊλητιπο Ρογρηγίορεπ. π᾿ ΟΒο- 
τορταρῇ. ον ἀξ τε ρίυγα οδίεγυμια νἱγὶς ἀο δλ5. μα 
ἔπι, πιαχὶπιε ΠΠ|ηππτὶ Θρ4ημεπιῖο δα" ΤΠ] 12π1 Ο γδεοην. Ρ. 37: 

Ψειθυπὶ ἐκ ποιεῖσθαι ἔτεαθπ5. ποη ΔὈΠΠΠ [επ{α. δὶς 
ΞὨἰΠΙ ἐχστοι εἴσϑωα ΕΠ] 1π|5. ἀἸριτασ 41 ορμεγεοίρατγ, ἢ, Ε. ἐλ β4- 
ἡγὴς ροίεβαιε ἀἠιμήδηῦ γ, ἡπεπιδάπιοάμπιὶ σθητγατγια γᾶς 

ΤΆ ροιμοιίις Πἰς, δογοηῖς 4] Π ειηροσγῖδιις, 

ΠΕ Ὑ γαπειιβ. (ΔρΙ ΠΕ ΠΊπλι5, 4.1 ργαοίςι ρας 
οἰπηΐ. 

Απεος ας αιμάειη ἔϑοῖε, ἱπ1οὸ ὅς ΒΥΖαπε, 

ΝΟ ΠργΘἀογοηταγ σΠ]1ς 685, αἸαημς [Πα] πη α!, 

Αἴα; ασἰςοη 85 οπτ [τ] ρἢΠςε ΟἹ ἐπὶ ππαγπιογεαβ, 

Ἐχ ΒΥΖΑΉΙΟ ςἰσοηϊας ἘΧρΪ  Ιοπρα., ; 

ϑούροηζος τποστ 05. ΟἸΠΌΓΠΙ5 1Π||ςἰεηίο5 Βγ5 

ἀιδλμ τιον ἀν μν μων 
Αἰάμπε νεπεπο οσοϊάοητεβ δ᾽ δεηζεβ σςοηξεγείπι: 

ΟἸΙπι οηΐπι ϑοης ΒαΥΡΑγα ἱπυιΑ! ΒγΖαητῖο5, 0 
ἈΒίξητο γερο της ΒΥΖαπιογαπι: ΚΝ τ 

ἣ ἃ  ΤΠΡΜΜΨΆΕΗ ἢ 

--- - ΞῊΞ τς τ πα τῆ τ Ὁ 

τίοπε εἰσπτοιέσϑων ἀἰοίτυτ ἸΡῇ ῬΗΠοβταιο ποῆγο ἴπ Βᾶς νἱ ἡ 
τα 1... ς. 38. 41 φάἀοριαίαγ, ὅς π᾿ ΒΠΠ| ἔπη] 49 ςοηδῖίο- 

- ΠΕΠῚ τγᾶπῇς, δίς αἰ π}{ἃ ἐρίτυτ εχ Ροϊεῆατιε Ἀοπια ποτ πε 

πιᾶρὶ Πγαιυμπι γτθ5..) Ομ] ἀντονομίᾳ σοποΠᾺ.,, ἤπ1}}} ται οηθ 
ἐχποιεῖσϑωι ἀϊοίτασ. Ηος δὐτεπι, γε οχ 81Π|5 σδιηῇβ., ἴτα δὰ 
Ῥίετατθ φιοημ6 401 δ [4 4πὶ νγθίμπι Δ΄  οπηαηὶς οὐποεῆμη. 
δὶς οὐβοιηῖ ΑΡΟΙ ἰπίς το!!ρίοης, σιοα δραὰ ἌΡαθος 1πῬΡῃο5 
εἰάς ετᾶς, εο5.Αθαοῖβ ἀεα {πε ὠυτονόμες σφῶς εἶναι Ῥαυίαπίας 
τοῖς. εἴς. 1. Χ. Ἐλπάεπιηιια σβυίαπι ουτονομίας Τγαπῖς σοπ- 
ςεἴλε ῬΒΙ]οἤτατης Ἰππιιθεα νεάθιαγι . ΑΡυά ῥυΐίογες ἰηῖονα 
Ρτετα5 ρεγμθγῇ Πηπια ἢἰς. οπιπΐα. πὰ ἀδνανι 

13. ὧν ὠυτοὶ ἠξιᾶντο 1 ντ (ὈΠ]ΠἸσοῖ ντθ58, ἀπ πα ἔλογα ὅζ τεπι- 
Ρἰμπι ΑρΟΙ]οπὶϊ οὐεῖ, ἱεροὶ Ἀξημς ὠντονόμος ΟἸπετεῖ, αιοὰ πα 
ἀμ! βοτὶ (Ὁ]εθεὲ 41185 οἰπ ται θιι5 νεωκόραις,, ἢ, Ε. ἡπᾶς ἴῃ [π|- 
ῬΕΓΑΤΟΓΩΠῚ ΠΟΠΟΓΕΠῚ τΘΠρ]4 Παθετοῆς ἐχβγιόϊα ὅς ἔβοτα α 
[οἹεππία οδίγεηζ 7 νὲ ἴπ᾿ να ρι5. ΠΟΤΙΙΠῚ 5 115 πιαχίπιδ γ᾽ 40 
ὨυΠΊΠΙΟΣ ἈΠΙΙΠ 105, ἵπ 4.1 δ115 νι πὶ δι πη αἱ νεωκόρων 
ομπὶ τἴτα 15 ἱερῶν ἐσύλων ὠυτονόμων ὅζο. πηεητῖο, τγα αι οτα πες 

1 προειδὼς τὰ πάντα ] ςοηξ, νἱτᾶπι ΑροΙ] πὶ ἃ ΡῃΙΠΠοὔτα-. 
ἴο ςοποεϊπηδεᾶπι 110, 11. ς,14. 4446 11Ρ.1,ς. 19. ὅς Ἐπί. 

δά, Ητογο ς]. ς8Ρ, 7. : 
2 Κώνωπας ) οοηξ, 68 ἦε τε Ιοᾶπῃ. Μαϊααπι σμγοπορτ, 

Ρ.34:. ὃς Οςξάτεη, ΟΒγοη, ρΡ. 197. 246. 

3 πελαργές ἐξήλ. 1 εα ἀε τε 4! α118 ἐρογο [οτίρτογεϑ οἰτατῖ., 
4 Αποδημᾶντος ἄνακτος ἄςς. 7 ξμῆτν, τι τοπὶ 4181 Ἔχ- 

Ροδταᾶπι ηϊαογαβ,, ρεγίπάς ἃς ΠοπΊθη οἰρΡ᾿5. 1115» δἰ 
ἅτις σοπίμρ!5, Μαηϊξείπιπι οἵδ αέϊα Βδες ξμΠε ρεϊμίσιαπι 
Ἀοπιδηῖ5 Βελης!ρίθη5. Ράγέγες ΒγΖζαῃιίμπη, 

Βαῖ- 

πριυυτευσο δος, ἐν. ἐδ νων... 



ἈΡΟΥΓΙΟΝΙῚΙ 

ΒαυθαγΙ νοτο 1η νγθεπι ΓΘ ΥαΠς {ΓΑ ΠΠ. 

ΡῬυποῖρὶ5 διατὶ νχοῦ, ἐΧ ΡγμἀθηΠ 15 σμΠ1. 

εἴξιε, 
Τεῆαςεῖ5 ναίςιι]15 (γροηζοβ φσποάαιηπιοίο ἰη- 

ἰεξζοβ 

Οππηῖδα οπδις ἀφ άϊε [πᾶς ραίγιας, 

νι ἃ πιοεηίΐδιις εἰδου]αγοπεαγ Πιπ 15 Δ ΕΓ[α5 

Ω ᾿ἐχογοίζαπι Βαγθαγογιπη. 

Οὐ [λέϊο ἱπτεγπεςίο ἱπιιαίιε Βαυθαγοϑ, 

νι ςΟΠίΓΑ 4105 ΤἘγρβηζαα {πππὶ Π}}Παγεηζ. ." 

Ιη ραίτγίας ροῖϊεα τοιογ5 Βαγθατῖς. 
ϑεγρεηζεβ δςῖεπὶ ἀπχογπης ἴῃ ΒΥΖΑΠΓΟΚ. 

Μιυΐτος θογιμηι ππογριις οςςἰἀξηζοβ νοποηδίί5. 

Ἰδεϊηάς οχογοίτις αυάαπι οἰςοπίατιπι ἱεγροη- 

τας σομίπηΐτ. 

Οὐπι δυίεηη (Ἔγρεηζεϑ δή οἰἤογηδϑ5 ργο !ςογεηΐ, 

Ἐς πιαϊογεπη πτογπεοίοποπὴ ας Γ ΒΥ ΖΑΠΓ15, 

Μαγπιογοας εἰςοηία5, 4185 ἀἰχὶ, σιιπὶ ξογππαῖῆϊος 

ΑΡΟΙΙΟηίιις » ἱρίε νογαβ εἰβεῖξ, 

1ς Ῥγδραϊχίε τοΥγδο ΠΊΟτ ΠῚ Λπποομέπας ὙΓΌ], 

Ετ ἄς Νεγους τρίο ργδεάϊχιῖς ἔγτᾶππο: 

Ῥοϊϊ ραυ]ιπιίβης πε ππαρηππι αυ]4 εἰαπη πο 

' . ΠΊΔΡΠΙΙΠΊ. 

Ει ἴδῃς Δ] ]παπάο Νεγοπε Ὀϊδεηίς ἴῃ πιεηία, 

Ἐππηδη οἰ πα γαρατ ε πάπα (ΟΡ ῃτπι, 

Νοχα δἰιζοιη ΠΕ]1ὰ ἔπ]: {Π|πγγάππο. 

Αἴαας οἶϊπι, ταγδς. ἀδτοηταϑ σμΠὶ 4115. ἼΣΩΣ 

; Ἰορίϑ, ΜΉ, . 

ΑΑουηΙαπιτη ἀἰχίτ, φαὶ παΠδγας ππῃς Οςς 4]: 

Νοη αυίάοπι πιὲ οςοίάος, “μοηίαπη ῃραυα- 

{ιᾶτη ἕλτο οΌΠΟΧΙα5 {{π|. 
Εείδης ἀετοηία αμ!ἀ4επὶ Ἰοηβᾷ, 4πΆ 61} μέθαι, 

ΩΝ 

Οουϊεῖμαις εἴ ἴῃ ςατοεγεπῖ. νε Ἱπτενβοογοζα, 

Ὑπὸ δυιζοπὶ πιοιποπίο νἱ[ι εἰἰπ Ἰοςῖϑ ρου 

ΔΥῸ Ι46. Ὁ. 

Τ)εϊηάς Ἑρπεῆ σππὶ εἴτι, Ιοηΐας θὲ, 

Ἐοπηδα ἀπζε πη ἐγγαηηι15 116 τπππ οὐ δ Ἐν 3 

Ὑδησίαμι {Πὶς αΠπῇοης, αταις νἱἀεπξ ἤδες ο- 

ΠΊηϊΑ, 

Ρεγςαῖς [πε] εἤπιπι, ρεγοις, αβατίπη οἰαιηαθαΐ, 

ΤΥ ΝΊΕΣ ΝΛ: 373 
« ͵7 "“ ΕῚ 

οἱ βάρξαροι τῇ πόλει δὲ προσέθωλον εἰϑιρόως. 
ο »“ δὲ ΝΥ ἐδλρας. , Ξξ 

Ἢ τῷ κρατῶᾶντος ὁς γυνή. τῶν ἐχεζξρόνων 8- 

σώ» 
᾽ 2 , “ἷ{ -“ “ 

Ἐν ὀσρακίνοις σκευεσιν οᾧεας πῶς βαλᾷξ- 

σώ; 
υἷι: », δέδι ΠΣ “» “͵ 

Ππασὶ πολίτωις δεθῶκε τοῖς ἑαυτῆς πατρίδος, 
"» Ἵ “ 

Απὸ τῷ τεῖχες σφενδονῶν πρὸς φρωτιοὶν βωρβά- 

: θών. ἶ 
» »΄ ᾽ -“ 

οὗ γεγονότος,ὅλεϑιρος ἐμπίπτει τοῖς βαρδάροις, 
41 ἴδ - -γΚ 

Ὡς κατ᾽ ὠυτῶν τῶν ὀῴεων τότε ςρατευομένων. 
Ν Ν ων 

Εἰς τὼς παῇρίδ ας τὸ λοιπον φρωφέδων Τ᾿ βαρδάρων» 
«Κ Ω ,ὔ Ν » Ἃ 

Οἱ ὄφεις ἐπεςρώτευσαν κωτοὺ τῶν Βυζαντίων, 
3 -“ ΔΝ 7 ᾽ 

πολλὲς αὐτῶν ἐδήγμασι κτείνοντες ἰοβόλοις. 
Ν » Ψ Π 

Εἰτὼ φρφριτὸς τις πελαργῶν τὲς ὄῷεις ὠγωλί- 

σκει. 

ι ", ἀρυδαν, ΑΒ 915,8 
Ὡς δετὲς εις πρὸς ουτῶς δεξαμενὲς ἐῤῥίπτεν; 

ι . 2 - 

Κωὶ πλείονω τὸν ὄλεϑῥον ἔδρων τοῖς Βυζαντίοις, 
νν “ἃ ΝΣ Δ ἢ ᾽ 

τὸς μωρμωρίνας πελαωργξς» ὃς εῷην: φοιχειωσῶς. 
͵ " Ν Ν ᾿ »Ὕ ᾶ᾿ 

Ὁ Απολλώνιος, ἀυτὸς τὲς οἰληϑ εἰς ἐλάυνει. 
- “ Ν Ν 4 7 ς 

Θύτος προεῖπε κι σοίσιμινον. Αντιοχιείοως. σόλει" " 
7] ᾽ ἼᾺ “ τ 

Καὶ περὶ Νέρωνος οἰυτξ προέϊπε δ τ τυροίννε" 
Ν λ , ᾽ ᾿ὐνὸ. 

᾿τῶ, μέώερον δὴ γίνετωι μέγω τικαὶ καὶ μέγω. Ὁ 

καὶ δὴ ποτὲ τῷ Νέρωνος πίνοντος ἐν τεαπέξι, 

Σκῆπτος χεϑ εἰς ἐξήρπασον ἐ ἐκ τῆς χειρὸς τὸ σκύ- 

Ὑ Φος. ΜΝ : 

Βλαίξη δ᾽ ἐδόλως γέγονεν ἐκείνῳ τῷ ᾧ Ῥυρώννῳ: τάς 

Καΐ ποτε πάλιν κρατησ εὶς σὺν ν ἄλλοις ἀτρολῶν. 
ἈγδιβὉ τατούψας 

Πρὸς Δομετιανὸν εἶπεν, εἰπόντω τῶτον κτεῖναι, 
Ν , ἴ Ψ ͵ὕ ᾽ 

Ου μεν με κτάγεειςγ ἐπεὶ ἕτοι μόρσιμός εἰμι. 
»“"ς 

ΕΝ 

Καὶ δὴ καρεὶς" μὲν τὴν μακραὶ, ἣν εἶχε, γενειαίδ,, 

παρενεβλήϑη τῇ. εἱρκτῇ μέλλων ὠνωκρεϑῆνωιί, 
ε « “ναι λ ο δὲ ,ὕ ϑ, 

Μίῳ ροπῇ ἐφάνη θὲ τόποις Δικοιορχείως. 

65, ἢ Φ Ἶ 

τῶ πρὸ πεῖν τυ χῶν' “ τῆς Ιωγίας πόλιν» 

Ἔν Ρώμῃ τῷ τυράννε δὲ, τᾷ τότε, κτεινομένε; 

ππότρικου παρεφὼς καὶ βλέπων πάντα 

ταῦτω; 
"- 3 ,ὔ »"Ἥ “ι΄ 5] 

παῖε τὸν ἐλιτήρλον,παϊε, συχνῶς ἐξόω. 

ς σεισμὸν Ἀντιοχ. πόλει  ςοπᾷ, ΡῃΠΠοῆτ, Π10.01. ς. 38. δ τὰ 
ΕὩΠῚ Ἰοσιπι ἃ ποδὶβ οδίδγιιατα. 

ό κι περὶ Νέρωνος ἀυτῷ προεῖπε] νἱ 4. ῬΏΠο τ. ΠΡΟΙΝ. ς. 4ς. 
7 πρὸς Δομετ. εἶπεν } σοη[ι]επάϊις ΡῃΙ]οΙτ. 0. ΝῚΠ. οᾶρ, 

6. δ ὃ. 
8 χὶὶ δὴ καρεὶς 1 ν᾽46 ουπάεπι [ἸὉ. ΝἼΙ. ς. 34. 

9. μιᾷ ῥοπῇ ἐφάνη ] πειπρε ρᾷιϊο δπῖς ποσὶ ἀϊεπὶ ςαυαπι., 

Ἄοπιας δρυα Ποπλϊ τἀ πη πὶ 401 αἰ χΗΤοτ, ᾿ρία πηι ἀϊε Ρατεο- 
1095 νεπῖτ, φιιοά ἔπρεγας ογάϊ παγίς παίμπγας νίγοβ., 1186 ἴΔπ- 
1110 ἔρατῖο 1Δ ἰππογὶς σοπῇῆςοτε Βυπιαπο ςογροσί πδρᾶτ. 
Ἡσοοηυε εἴ υοά ταπηϊᾶπι πηρυϊαγς Ηἰς οδίδγιας ΤΖείΖθϑ. 
Οοπᾷ, ΡΒ] οῆτ. 110 ΝΊΠ. ς. τ 

1ὸ πρὸς Εφεσον τυχῶν ] (ἐδ πτεπὶ Ηἰ Ποτῖϑπν πα θ ες ἀρυά 
εὐπάεπι ἰδ. οἶς. ς. 25. 6, ἃς Πῖοη, Οαἤϊαπι πιδ ἤπ. ΕΧΥ͂. 

ΑΔ8443 ὥς 



7ᾳῳ ῬΗΙΓΟΘΤΆΑΤΨΥΝ5 ΒῈ ΝΙΤΑ 

Ὡς δὲ συνέξζη πρὸς μικρὸν τὸν τύραννον ἐνςῆ- 

γοίν 

καὶ τὸν ἐχϑρὸν καταδαλεῖν. ὠχρία πάλιν ὅτος, 
᾽ , , Ἷ 

Ἑως ἐλϑων τις δεύτερος» συγωρήγων Στεφανε» 

τὸν Στέφανον ἀνήγειρε» καὶ κτείνωσιν ἐκεῖνον. 

οἶδα μυρία τῷ ἀνδρὸς Ἀπολλωνία τέτε, 

Προῤῥήσεις καὶ τεράφιω , μακρὸν δέ λέγειν πών- 

τώ. 

οϑεν τὸν λόγον ἐνῚθαδὲ τὸν περὶ τέτε παύω. 

τρώφεσι ταῦτα πάτρια "καὶ χρονικῶν τι πλῆ- 

90ς", 

φιλόφρατος καὶ Μάξιμος " ὁμξκαὶ Μοιρωγένης "΄, 

Καί πλῆϑος ἄλλοπάμπλειςον "", ὅσπερ αὶ σϑένω 

λέγειν. 

Καὶ σοὶ δὲ τὸ περίεργον - ἄκαιρον ἔξ! » τέ- 

ΚΥΟΥ, 

᾿ἀναζητῶν καὶ τὰ σαφὴ τίσι βιδλίοις κεῖται, 

Χαὶ τὲς ἐμὲς καινοτομεῖν ὅτω ματαίως χάρ- 

7Ζας. 

ΑΡΡΟΙΙΟΝΙ ΤΥΑΝΕΝ515. 

Οἰμ αἰζεπι δος! ἀεγοῖ δἰ] Δ ητροΓ τυγαπηιιπὶ 

τη[ζαγς, 

Αἴας ᾿πἰπηίςισι ἀεϊϊςετς, ρα ]!εραῦ γαγίας 16: 

Ῥοπες νεπίεπϑβ χυϊίρίαπι (ποιπάμ5 αὐχῖ!ο ἰρ 

διερίδπο, 

ϑιορΠαπιπι ογεχίε, αἴσις τὰ οσαάππε Π]ππ|. 

ΝΟ ᾿πηιιπιογαϑ νἱγὶ ΑΡΟ ΟῚ: Πα1115 

Ῥγαεάιδιοπες, ἀαις ρογίεητα, ἰοηριπὶ ἀυτο πὶ 

ἄϊκοσο ουμηϊα. ἢ 
Ψηάε (δγπιοπεπι ἢϊς, 481 οὔ ἀς Π1ο,, Ππ΄αΠΊ. | 

ϑεηδιης Πᾶες ραίτῖα δὲ (Πγοηϊςογαιι απ46- 

ἄατη παυϊπτπάο, 

ΡΗΙΠοΙγαῖιϑ ὅς Μαχίπγις ΠπΊ0] δ. Μοεγαρεηςς, 
Ετταγθᾳ αἱϊα ῥ᾽ πγίπια, 4105 ποη ναΐθο ἀϊςετγε : 

Ας εἰδιαᾳυσφας {πρεγυδςαπειη αιοὰ εἴ, 1πτ- 

Ῥογίμηιμη εἰ, ΗἸ1, 

Ἐχαυίΐγεγε χιδς πηδηϊξοα, αι! ι5 1 ἰδ τίς ρο- 

ΠΔΉΓΙΓ, 

Ἐξ πεᾶς 1Π|5 ργαθίοσ πιογοπὶ ἱπερίς ἰητετρο- 

ἷατε ςἢαγίδϑ. 

Ψ Ἵ 

: πάτρια 1 Πεπρε ΤΎΔΠΙ5) 186 Ρϊτία ΑΡΟΙ]Οπΐο ; τεπι- 
Ρίαπι νἱγὶ ὅς ἔλοσγα ἔπεγε, ἴῃ 4110 τεπιρίο αἤεγιιδία ἤδιις.» 
Ραυςλγ4μδε λὰ πιεπιοτγίδπι εἰι15 ρεγείπεηῖ, ΠΙΠ7ε, ρΑγῖτευ ἃς 
ἦπ ἰρῇβ ντθῖς ἀρχείοις 415 ἀυδίτει ὃ δὶς επίπι Ρῃιοῇτ. 
εχ ντθίδις, Β. ες. ΡΙΡ]1ςῖς νγρίαπι πιοηἰπιεητῖς , ὅς τε Πρ ς 
ε φἷυτα ΟΠ ερ {πε Αἷῖ δὰ Αρο]]οπίμπι (ρεξιδητίδ 116.1. ς, 1. 
Π|Α Ἰρίτις αυᾶς Ὑγαπίς γερετιεθαητας ἤπης ας πώτρια ῃἰς 
ΊΖεζας ἀϊςυπτυτ. 

ΙΣ χρονικῶν τι πλῆϑος ] ἅΠ 1η|6]]ΠΠρῖς ἀππαῖες ἴπ νιδῖθις 
αἴϊετιιλτος., εχ φυῖδιις ΡΒ οἤγατιις ργοξεςιτ ἐ 4η τοςεπεῖο- 

τεῦ ΟΒτΌποβτάρβοσωπι ἔοτρίᾶ, 4114114 Βοάϊς αιοαας [- 

δλλὼ 
᾿ς πη ν 

Ὡς τ ---- τον. 

Ῥετίπητ, ἴῃ ηυΐθυ9 ΑΡΟΙ]οπΙ: πιεπεῖο, Οεάγεηιϊ, Μ4δίδς, 
Οοὐϊπι ἢ 

13 Μαάξιμες  νίάε δὰ ΡῃΙΠοἤτγλειπι [1611. ς. 3. : 
14. Μοιραγέν. } νἱἀε λ( εἰιπα.]. ς. . “ἰ 
1ς σπλῆϑος ἄλλοπάμκαλ. } ἱπ ηυΐθιι5 Γ)4ΠῚ15 ἱΠΡΥΙΠΊ15, ἴλς 

εἴλπι5, Π1ο Ολῇπιι5, Εἰιπαρῖι5, Ἠΐεγος  ε5, Εὐΐεθιι5, 1,4 ὅπ. 
τἰιι5) Αςηεᾶς ΟλΖδειι5) εχ ρ80}10 δπιαιήοτίδιις ποπιπαπάΐ- 
ϑι144Π| επϊπὶ ὅς Βγζαπιίπος ἔςτιρίογες δῖα 116 41105., 41} τε 9 
ΑΡο]]οπῖ διβετιηῖ» πῆς ἕδςςο. Ἐοσιπι ἰοςὰ 4ι8ς Π0- 
15 [εξ οδζυίετε ραῆηπι ᾿π ποῦς τἀ ΡῃΠΠοίγαιιπι οςςαβοηθ 
ἄλιδ 2]1ερδυϊπιι5. 

ΑΠΟΛ- 



ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΤΥΑΛΑΝΕΩΣ 

ἘΠΙΟΤΟΛΑΙ 

ΔΡΟΙΠΟΝΙΙ ΤΥΑΝΕΝΘΙς 
ΕΡΙΦΤΟΙ,ΔΕ. 





Ἄ Ἀ ᾿Ξ Ε 
δι" χ κὰκ 377 

ῬῬᾺ ΦΕΡ ΤΙΟ 

ἘΡΙΘΤΟΙΙΑ5 ΑΡΟΙΓΠΟΝΙῚ ΤΥΑΝΕΝΘ1 Ὁ. 

Ε λστῳ Ἀρο]]οηῖ Παῖς τατὰ 1π νἱτας ὅς τευτπ 40 ἐῸ ϑείλπιπι ἢὶ- 
[οτία, φυατα ΡΗΠοίγατο ἀερεπλις, πιοπηουῖα ἐχῖατ, (οἰ εϑεοπεπὶ 
ΘΑΓΙΤῚ ΤΠ πη ΠοΟπτεπηποη ἀπ ᾿πηρεγάτοῦὶ Ἡλατίαπο οὔ δίατη., δ 
ΔὉ εο Απτίϊ, 4 πηαχίπης 1}, ἴητεῖ ὁπιηοβ [ταΐλ5, ντρε ἀε]ςέξαθα- 

{τ σαπι 4[1|5 φυϊδυίάλπη ΑροΙ]οηὶὶ (οτίρεῖϑ., πη ΒΙΒ]οτίεςα γεροίταπαι μη, 
χείδτιπι εἰς κα πὸ. ΝΠ. ςαρ. Σο. ΜΙ ταππεῆ δάαϊς, ςο]]οέξίοπεπι 1|4π| 
ΔητΙΖααπη [ἰςετ., πο τάπηεη ἱητεστάμη [Δτί5 ἢ. 
τς [οησε ρίπτεβ ἰρίταν νι ἀΠς τρῆππι ΡὨΙΠΠοἴἕτγατιιπι ογεάεγς ρᾶγ εξ Αρο]]ο- 
ΗΠ] ἐρ ποἶλ5 : ααὶ ἴλης ἐππὶ πημἶταβ [τὶ ρῇΠς Δα Βοροβ αἷς, δά ϑορ θοῦ δά 
Τεΐρμοβ, δά ϊπάος, δά Αερυρτῖοβ, ἐς [115, Ὧς σεητίθιι5, ἀε τηοτίδιιβ ἃς ἰς. 
δίδει, “υΐθιι5 ἐοτι ΠῚ ππογὰ5 ὃς ἱπήξίτατα ἐπηοπήδιιονις ὃς “ας μι] ρτᾶοτοῦ 
Πι5 ἃς ἔὰ5 ἤετοῖ., σοττεχεγι. Ατῆΐς βάγιπη {Πρ Πἀ10 πχαΐτιτῃ [6 ἴῃ ςοποῖη- 
παπάλ ΝΠ ξοτα δάϊπεαπι εΠε Εἰνεῶν 110..1. ς. 2. Ἐχ Πὶ5 γεγο Ρ] υτίπηα- 
ττα ςοἰ εϑείοπεπι 4 [εἰρίο αέξατη παττατ], 1]. ς.35. Ἐχταῖ οτίδτη πηεητῖο δ8- 
τατη νΑτγῖδ Δρια ϑιυ!άλπι. ἰ5 οηΐτη ν. Μδσώνιος ἀξ τημτηῖ5 γεΐοτς Αρο]]οηιὶ 
ἹΜιηοηΐ!σιις ἐρηἘ0}15, πάτατη ποηημ} Ἂς ἱπ ῬΒΙΠοἰξγατί μηζοτία [1 ς. 46, 
ὃς τη εὐϊτὶς ςοἰ εξεουιθις πα. ΧΙ Π-ΧΕΜΉ. ἐχέδητ, [ἐπὶ ἐρη πο] άτιπι δά 5ςο- 
Ροϊαηππι, ἀε ψαῖδιι ρᾶι]ο Ροίξ, πιοπηηῖς, ν. Σ κοπελιῶνος, ὃς 4μ4165 1ῃ εα τίς 
πῃ. ΧΙΧ- ΧΧΙ. μαδεηταγ: δ) Βα ἵτεπι (ὐοτίπτβίμτη ν. Βάσσος, 4ιαἷες Πππὶ 
Ἰη ςο]]εφοπίθιις «αἰτῖ5 τι ΧΧΧΥΊ; λέχας [δ ιθητζεϑ, ἐὴ] 
τς ΟΠ Ποάϊε νΕΓΟ τε ΠΕ ΠΉΠ5.) Βαγιπη ἐρηξοϊδγιτη ςοἸ]εϑῖο νπάς τηδπᾶ- 
πεῖς. (Δτὶϑ ἐχρίογδζιπη ποη μαῦθεο,, ποη πιπΐτιπη τερισπδτισι ἢ {εἷς εχ [τὰ- 

11Δς ςοάϊοιϊθις ἐατα ἀεγπδτζαπι ἄϊςατ. ὃχ 1Π 0 ΒΙΒ]οτῆεςδε Ηδάτιδηι δρπὰ Αη- 
τίατοβ ὀχεπηρίαγε ἀοίοτίρεῖθ. δ4ῃε ῬΠΙοἴγατι 1|δτπὶ ποπ οἢς ςο]]εξπίοπεπη, 
αΐπ5 ρίξε, νερδιο ἀπε νἱἀϊπημ5 πλεπηίηῖς, ἕας]ε εχ ἐοὸ Πἰσεῖ ἀεργεμεπάετε, 
4ιοα ἀεἤἀογεπτιγ ἴῃ ἐά Πλτι ρᾶιοδς, “ιάγιτη ἀρια ἐρίππι ΡΗΠ] οἰἔγαδειπα ἴπ 
ΗϊΪβοτία ΑΡρο ]οηἱ ππέπειο ἐχίασ, ὃς ιάγιπη νεὶ ἀγριιπηεητα,, νοὶ ἱπτερταϑ ἰ- 
Ρίας (τίρτοσ 1{|π γερτδείςητδιτ, Ἡμνς ἰοϑλ Ἄλνω. 
τος δαπτ διτοπὶ ΡὨΙοἰξγατο πιεύπογατας Αρο ]οπὶ! ἐριτο]λε, δὲ ΦΙΔΤΗΤΗ 1η 
{Ππ|π5 «ΟΠ! εξεϊοηῖς εἀϊτοηδιι5 νυ] στα πι14 εἰξ πηεπτίο, (εχιεητος: Αἀ Ο]Δ- 
Ζοτγπθηΐιπι δορ πη, ϑοορε!δημπι, 44 Ἐτεττ πήχη ἴῃ ΟΙΠ|4, ΒΑ] οηΐδε 
Ῥτοαυίηςία , τηπετιπι ἔξάτιιπα ὃς ἀοἰἸπεαυτ νἹαἹΠΠπε.,. ὅς ντ ἀξοϊππδτίοης 
τὸ {πὰ ἀἸςεπαὶ ξαουΐτατε ἐππάεπη Ρίησετεῖ, Βορ ἢ πη Ποστατιιδ εξ, [16..1, ς, 22, 

Οὐλτη ἐρ  ολπα εὸ αιίάεπι ἰοςο ἤθη ἐχῃίθες., πιεπηηηΠς ΕἶπΠ15 σοητεητις: 
[τσπηοπτιπη ταπΊςῃ ἰρίΠ5 (Ἐι!Ἔητι Παρ τί 24. ἰπίοσατ, Μεπηοτῖδ τυγίιπη (04 
ΣΝ ἐχτδε 1.1. ς.72.. οἱ 1πίετιιεγας ΑΡΟ ]οη 5 [ξητεητῖδβ φαδίαατη, {τᾶς 
ἸΡΙ ἴητογ ἀΠΠεγεπάμιπι οπὶ Βαγάδης, τ γλβωμήμῃ Άερε εἐχοϊάογδηζ, οἰππ5 ρα- 
ΠΟΥ͂Ν ὅζ 4114 ἤδυῖς ρδίιοᾶ ςετοτῖβ {π|5 Ἐρ ἢ 0115 ἀϊοίτιιγ δαπηοιπαΠ6, [ΓΊΡτο ροτ- 
τὸ Π ςρ. 26. ταςητίο πε ἐρηξοΐλε, ντ ρατο, πὰ ΕΠρἤγατοπὶ ἱπούεραης ΑροΪ- 
Ἰοη 5, 42 Ρδγδοέενη, ᾿παθῖτ, ἐμαί γεπόγεάναην, Αα Ατἢεπίεπίες {1.1 ς, 22, 
ερ ξοἰαπη (οτιρῇε ἀἰςοίτιιγ, απ1ὰ στιςῆτα ὅς Βαγθαιᾷ σου ΠῚ ολἰσαυς [ρεξϊὰ- 
οα]4. οὐἶπ5 ετϊάτη ἐτἀστηεητιτη ἱπῇσηε {πρτοχιτιγ, δεα ὃς ἰητεῦ ρυδόζογιταβ ἴῃ 
νυ] σατίς οἀϊεϊοπίθις ςεμίε πάλε, 41125 ἀξ πιατὶ5 ἤτιχι ἄτάας τεῆμιχιι δα [πη 495 

ΒΌΡ Ρδί- 
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ΡΒΙΠοίορος ἀεάϊε, ιάγαπα ᾿πῇρηο ἐγασιθητιπτι ἱπίεττημη ἰσρίταν Πδγ1 Ν᾽, ςὰ- 
ΡῈ 2. πτεπὶ δά ΗΙρδηϊδε Βαετίοας ἐπίτροπον, πιὰ (ὐλάϊτα εἰππὶ ἱπυίτας 1, 
ς. το. Αροεάδε ροιτο εἰάεπη σεηία! ἐρηξοϊα δὰ ΔΔοϊοίςεητεπι ργοζεγπμηη ]1- 
ΒΗ, ςρ.27. ἴπ 4ι4 ϑδίγγιπῃ ἃς ἀοπηίτιηι, παττασαῖ, ΕΔ ἴτεπι Τα] (ξητοη- 
τίαπη 1Π|εσιπς ἀς 115 411 ΡΠ ποΙριπῃ [πλῖπα οδίεγιδης, 4πογμτη Αἰ οϑ ]οτῖ5, 11- 
ο5 ἰδιιδη 15 ἤπηι}ε5 δἰεῖδας 1. 1]. ς.1. ντ ὅς 114, πιὰ Ατοδαϊϑ [πππεπ]5 σαἔξπο- 
ὨϊΔπὶ οοἰοΡγδῆς ἰεσιταγ το εοάεπη. σαρῖτε ροίέγεπηο. Ροῖτο δά Νεγιαπι 
ερ!{τ014, 4118 εἰ, Κοπηᾶπη ἱπαίτατι5, ντγαπηηιια Ὀγθι! πλοσῖα}! Πᾶς νῖτα ἀεπιη- 
ἐζαγατη ργδεαϊοῖς, δίας πος ἰρίο περάτδηι ἐχοιίας ργδείεηγίδηι, {πᾶς ἴητε- 
στὰ ἰοσίταγ ΠΡ. ΝΊΠ. ς. 27: σαῖπι5 Πρ τὶ σαρίῖτο ἰςιιεῆτο 8|14 84 εἰποπὶ ετίλτα 
σοΠΠΊΘπιογάτην ἐς τέρα ]τοα δα πηγαηα, αιδέ ᾿τἰάφηλ τη σςοἰεξλϊοπιθα5 
νίτογιπι ἀοέζοτιτη εαιτῖ5 ἀςΠάογατιγ, νηὶ ἐριξοίαδμη δα [λοπηιτίδπιιπ τᾶ-- 
(60. 418 " Ιοχ νίποιι]α δ ἐο ΠΡῚ ἰπϊεέξξα ἀερτγεοδτιις πιϊθιαλπη οτεαϊτιιτ, 
Εἰπι9 ἐπιπΊ Πάδπι ἱπιρισπας ΡΠ] οἰξἔγαταϑ [ιδ. ΝΊ]. ς.35. ντ 4πάς, [οπῖςε (ςτῖρτα, 
Ὧες ΠΠηρτδη πες πηοτεβ Αρο οι [ρίας ; “μη δὲ ταεαϊοία ρτγο]ίχίτατε δ εἴτις 
Ἰησεπῖο αἰ άατ, σπη ἰρίε 1 Δοοπίοδηι Ὀγειμῖάτεπι ἢτ ἱπηιτατις, γτίογταΐα ταις. 
(25 οππποϑ εἶπι5 Ἐρ {045 ἀϊςοτοϑ. ΠΩ ἌΝ 
ος Βοπῖε ἴῃ Ρηοίξγατοα μάγιτη ἐρηξοϊδτιιηη ςο]]εϑλίοπε σοπηρατερδητμιο- 
4πε ΤΊ Ν εἰραίϊδηι [ἰττεγὰς, ψαῖθιις τείροπάες Αρο!] οὶ! εριοϊδε, μας δητο- 
ΡεπαΪτπλιπὶ ἴῃ νθ]σατίβ εὐϊτιοπιθη5 ᾿οομΠῚ Οσοιραγαῖ. ὃς πάτα 1 Δςοηϊοᾶς 
Ρίδπς Ὀτειτατίβ ἀτή πις ἃς ΠΉΙΏ15 ἰερίπηις ΗΜ οτίδς ΑΡΟΙ]οημ 110. ]. ς.29. ΝΙ- 
ἢ τάσιεη εὰ νειὰ ογοῖοπιιδ ργοί γα {πογίης ροσῖμ5, {1126 πιιητίη5 δὉ Αρο]]ο- 
ηΐο τηἹτις, ντ ποτὶ ἴῃ εἰππιοάϊ περοτιίς δ ἐο [Ὁ] οθασ, 11} τεπιιηπτίδτγες, χιοά 
ξετς Ρμιηοίξγατι εο ἰοςο νεῦρα ᾿παϊοδητ,ημ ποη γοεγίρὲ (εὰ εἰπεῖν Μξα Ν ε- 
[ραπδηππὶ διοατ. (Οεγεγιπι οὐπηῖπο {ἰττεγδε {{π4ς0 ΠΟ πηι πάτα ΡΏγδοτας 
Δ41π409, Δ]Ιοτιπη4πε τε5 ΑΡΟ]]ΟὨ οοποεγπεητζοβ) ν εἶ δά επτη δὺο 8115 (σγτρτας 
ερι{ξοῖδο, μᾶς ἴῃ εαΐτα ςοἸ]εξποπε σοπηράγεητ, ἰοσμπι μοῖς πμεγερδητιτ, 

τ Αἴῆὰε Νέδα αϊάεπη ἱπητ, ἡσάγιπι ἀρια ΡΠ οἠξγατιιπιν οἰ σία ἰορα5, Τγ- 
Δηοηίις ἐρξοϊας. τι ραμοίοτα ἀρια δτορδειιτα οσςαγιπτίη ϑεγπΊ η 0118, 
εχ 41|ο ἐτασπγεητᾷ Πποππημ}} ἢππς ςοἰ εϑείοπὶ οῆεας [ιδίεοίπηιι5, Φμιδηλοῦτεπη 
1οςῖς μϊς Ῥαγοίπημ5 ᾿π ΔἸ ςαπα 15. [εέζογεβ δά οαΐσεπι ἐρξοϊατιστα, ἢϊς ἃ ποὺ 5 
ΧΒΙ Ιτάτιιη, αυ]εσδητες, ΨΝΌΙ ετίαπι ἰδεϊπίατη εἐριξοίας εἰιίοπ, ἃ ΡοΙΡγ- 
τίο πόθὶϑ [ἀγιιάτᾶτη ἴῃ ἐγτάσπιεητο ἀε διγρε,ἰπμεπίεπΊ. ς΄. ἘΝ 
οτος Ἐχ Βι5 δος, ντ Ἰρεγδπητις, ἰεέξοτγοβ ρυιφοπτίοτοβ Ρῇ ςο]]Πσεητ, ποη Πης 
ςοη[Π1ο. 4.85 ΡΒ] οἴξγατὶ μου δάάεγε ροτεγαγηιβ ἤπιος ἐρηξοί45, ἤπε ερὶ- 
Πιοίδγιπι ἱγαστηεηζα, Ἰη εαϊτις οο]]ςἸοΙ δεῖ μάτιιπι ἐρηξοίδτιιπι ργδετεγηημα, 
ἃ ποῦ !5 Πυοααε ἰη Πᾶς ςοΟἸΪεξλίοης πεσίοξχα μῆς. (υΠ4 οριιϑ ἐπῖπῃ εγᾶῖ εο- 
ἄεπη πο πίπη!5 [ριΠ{0 νο ππηῖης εαπάεμη τεπῇ γτεροζογο Ἰτογπ 1. ΠΛΑΧΙΓΕ ΟἸΠΠ 
Τεξτουῖθιι5, αὶ πξοσπιπη αιοάιςε ᾿ςέξοπεπα νπὰ ἱππσοῖε σροῦεητ, ἐο αποᾷ 
τῆ 60 ἀεάϊπημ5 ἱπάϊοῖο, (Δτ!5 σΟη 11 ροΙοτ.. ἀμ ΩΝ ἢ 

[πιὸ ὅς ἐὰ5 Τ γαπεη5 ἐρηξο]45,, ιᾶς ἱπ ρτιογθιις. ἐἀ!εοπιθι5 σοπιρατο- 
θαπτ, ΡΠ] οἴτγατι νετο μἰἤοτιας Ἰηΐεττας ἃ ποῦ15 ἀερτεμεπάεβδητζιγ, ογηπττοη- 
425, εαπάεπι οδ ολυίαπη, ἀιχίππιις εξ ; {μα τάτοῃ τα πο εέζοτεβ ἔοττς οἱς 
{επάιϊ Ρειτ απ πε Ροΐδητ, ᾿πάϊςς ΟΔΊΙΟΓΕ ΠΟΠΔΙΙ [ΠγΠ118, 4110 ΟΠηΠ 65. 4Π| ἐχ- 
ταηῖ ΑροΠ]οηΙ ἐρηοϊδε ςοητιποτγεηταγ., ὃς ΨΌΪ ἱπιιεπίδητηγ οἷατο δὲ ἰπουίοητοτ 
ἸηαἸσλγετιγ,ς Ὰ 

Ιπάο]επι πιο ά δτείπ ες μάυπι ἜρΠξοἰλτιτη ὃς {ἐγ ]ππη, Γδοοη ςας ἱπαρτιπηὶς 
Ὀγοιτατίβ., αδτη ἴῃ εἰς οδίεπιδις ΡΗΙοἴξτατις 10. ΥἼ1. ς, 35. ςοπίρισμα ἰΔτὶ5 1π 

εἰς 
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εἰ5 εἷξ αθβεξίλίο. [Ὀ αἰ οέξξις Ιοπϊοὰ , νὲ εἰάσπι ἀέξει, ἡπρίδτη Πὶς ὁοτηρα- 
τεῖ. (Οεζεγαπη νῖ [125 4πετηδάπηοάπιι ἀρμα ῬὨΙΠοἰξγατιπη ο[Π1, 17. ἀϊςεπάὶ 

σεποτγο ποη ντοῦδταγ (εἰχιμρεάα!!, πες ροετῖςᾳ ἀϊξείοπε ἱπτιιππείςεητε, πες ρε- 

ΤΕΡΤΙΠΙ5 Ἰσποτίίας (ςατεητε γοςῖθιιβ, παἶτο ΠΛΪΏ5 ὨΙτη141114 Ατεὶςτηι ἀεἰ ςότα- 

Βλτις δβεέζατίοπε: [δητεπτίδβ νεγο" δά πίθεθας Ὀτειιεβ ὃς δάτηδητίηδ5, γοςείς: 
{15 πιΑχίΠΊο ΡτΟρτΙ45, ὃς ΓΕ Ὲ15 φΟΠΙΙΘΠΙΘΠΕΙΠΊπη48 5 ἱτα νταιιᾶο δ ἐο ρτγοίετε- 
᾿Ῥδπτιιγ σγδιίτατοπι 44 ΠάΔπη, ρετίηάε ἃς Ῥηποιριιπι εαϊέϊα, παεγε νἹἀεγεηταγ; 
1τὰ δ ἄθπι πο] ἐπὶ Ὶπ ἐρ {015 4ποσαε (οπιδιπτ. [ἴῃ 4υδι5 πεαας εἰεσδη- 
τἰδε (απ ἀϊοίδε {ππΔ!οἴπιτη , φιοκ πη ])Ίοπε ραἤππη:ρίε γεργεβεπάεθδσ, πες ἀϊ- 
ἑλιοπὶς ὅς (επιεπτίδγιπη [Ὅγάϊάς περ! ρεητετη ἀερτγεμεηάδς, [τὰ σεμνότητος 
1Π|π||5 ἱΠρτίπηῖ5 τεπάςεπη, 4π4π| 1 ἀϊέϊιοπε εἰμ σοτητηεηάας ΡΠ] οἰἔγασιις ἴῃ νἱὶ- 
τὰ εἶτ ΠῚ, 41: επτηας τεητεπῃ ςματγδέξεγετη ας ἰδέαν “πᾶς ῬΗΙΠοΙορ τα 
πιδχίπης ἀξοετεῖ. Ψ'πάε ὅζ π ερ!ἴοἱα δὰ (ῥαξανε, ([ἰς ἐπῖτη ἰεσεπάμπι, ΠΟΩ 
Ἀσπασίαν, πε ρταιιὰ [εξξϊο πημ]τίϑ5 νἹτῖς5 ἀο ἐἘς ἱπηροίτητ, 441||2π| ἐρ οἰ λτα 
ἀεπηοηίξγαιίπτιϑς) ΡοίῈ νέτεγεβ, ιοάπδηη εἰς ἐρηξοϊδε ἀεθεδς ἱπσοηίμπη, 
ορτίπτε ροΠρεχηῆῖε εχ ΡΠ] ΟΡ ἰ5 ΓΤ γαπεπίδτη ὃς [λ᾽οπεπη, ΡΗΠοἰξνδεις ἀοςεῖ, 
εχ [πηρετγατουίδιις Βεπτιπη, γεἰ χαίσιπαας ἰ5 ἤτ, 41 40 ἘρΠἘ0] 15 εἰ Παῖς, εχ 50- 
ΡἈΜΈΝ Ατείσαπη Ηεγοάεπι, ΠΗῚ “πο ἴῃ μος Δα Ἐχοοίϊιπι ἴεγε Ατιοῖτηὶ ἁβε- 
ὅϊατῖο νίσεαῖ. ᾿ .᾿ 
᾿ς Βαπεοπεβ {ιοά δετίπες Βαττιπι ἐρηοϊάγαγη πυςιίαμε ρτοίξδητες, ρτίπια, 
{ιδε ΠΗ ἱπηοτιίς, Βανι] οππδεὶ ΠΕ ΠΟρΟἸ τδηὶ εἰ, 4018, ν πὰ ουπῃ ΡΠ ΔΙΑ! ἀϊς 
ὃς Βειτὶ ἐρι{ξο]15. ΑΡΟΙοπίλπαβ φαοαιις δαγραγὰ ψειίοης ἐχρ]!οδτᾶς οοτηρίε- 
χες εἶ. [χιςεπὶ εα δάίρεχις Α.1502. τη 4. Μοις διζοπὶ Πδιτ ἀπδ16 εὰ νεῖ- 
ἤοηϊς θατθατίεβ Ρ. Νοπδίιπη, ντ πουιᾶπη δάογηάγεῖ ἤδγιπὰ ἐρ!Ξοἰδτγιιπι ἰητετ- 
Ρτοτδιίοπεπι, {4186 ἱπίεττα Ἰερίτατ Ἑλτγάρίηὶ ἘΡΗ Οἰλγιπι Γ Δοοπίςατιπη, ΖιΔπιος 
Οἰἴδεῖῖο όρπαῖο Νοζεεῖπο ἀεϊείηι5 , δὲ {26 Βαί]εδε ΡτΙΠΠΙΠΠῚ 1554. [ἢ 12. 
1πάς Οοϊοπίδε τόοδ.ἴπτσργοάμιε. Ἐχ δας [αιταρίπε ἴπ ΤΠοίδιισιπι {πππι ΕρΙ- 
{ποΐδτιιπι Γἀοοπίοδιμπι ἐδίάεγη τεέμ τ Ιοαηπεὸ Βας Ϊοτι5 4 ΟἸδάβας ἢ. Οτας- 
τὲ ταγίιπη ρτοάϊετγε Α. 1577. 1Π:8 ΟἹ δζ τγρὶ5 Ηητιςοὶ ϑτερηδηὶ, ἰητεγ ΕΡΗΈΟΙΙα, 
᾿ϊδίορσοϑ ὕτειιεβ, Οτγατίποι 5. ὃς ΡΟεπηδτῖα ἘΧ ν Δ ]158 νυπιίαιε ᾿πρτιάς [1 
Ριοτίδιιβ ςοἰ]εέϊΔ. Ηΐπς ἴδηι νἀεγῖς ΕἸ] Πάγάτις Γαιδίητιβ {ει ἴατε ἴπ ττα]ο Πᾶς 
εὐϊτοη 15. 4ιὲ Εριτο]25 Αρο μι σα ΑΠΔΟ δῇ ἀἰ5, ΕΠ 415 ὅς ὙΠ ΑΠιις ἐρὶ 
[1ο]15 σομιπηχίτ, σ]οτίοτατ.. ππης ρτίπηπη ἃ {ε Ογδεςε δὲ [δτίης 1115 ἐροἱλς 
Ρτοίεγη, ψιοα [λόζιπι εχ οβῆοίπα (ὐοπητηεπίδῃα Α.τόοι. ἴῃ 8. Οἰαπιῖς πε’ 
σαπάϊιπι ποη ἢτ ποιᾶπῃ εἴδε, ιιάπη 1|ς.1π πὰς εἀϊτίοπε ἐχμίθιτ, νευΠοπεπη, 
Οὐδπη ταίηεη.. τες ΕΠ τη τιμὴ ἰἰσεῖ εἤτξε, [6] γε] νἹ πὶ ν εἰ ἀάτατη ποη Πα 
ἰϊς 9 4.1 πιᾶσηᾶς οΟἸ οξείοη! ἘΡΠΕοΪατιπη. Ογαθοδηϊςάτπι, ἀπὰς Ἰϑδπηῖ 
Οὐΐδοιο ναΐρο δάϊοει δίτιγ, ργδοιεσιητ, ργοσιίας (ὐο]οπίαε ΑΠοδτοόρίιπι Αἱ 
ιόοό. [οἱ]. εὐφάιν᾽ ΔΑΓ Σσι 
ες ΝΟΡὶΚ ἴπ μᾶς ποῆτα εὐϊτίοηε διερμδηι. ὅς [πἰδιη1. (ὐυ!δοί!ητις ἐχοπη- 
Βέρις Τισυς νεῖ ἱπ 4αδι15 ταπτοπ ἘΧΙριπῚ ἴπ τεχτιι ἀθργο ποηϊ πηι ἀΠΠοΥ- 
Ἰταῖογη. Ψεηποποπη Γ᾿ ΠΙΠῚ γΕυΙ ΠΕ ΠΠΠΠ5.. ἴτὰ ἐπτεπάδτδιτι τπΊεη., νὰ Ποῖα 1π᾿ 
βΕν- νἱ ἀοτὶ ροῖηι. ἸΝΗοτυ ας δαϊεοίπηις Ὀγειιες, ἀἸ ΠΟΙ Ἰοτιθιια αι θυ ἀλη 
ἰοςῖς ἃζ ὁχ τεοοηάϊτα ΡΒΠοΙορ ΙΑ ΡΕτΙτΙΝ ᾿ΠρΡτΙ πη 5 πεςελσγιαϑ, 4υῖθιις 414 Ρτο- 
[εςεγππι5 οοτάδτιοτγιτι Γι ςέτοτιπη εἴξο ππαϊςοίιπι ,). ἃ 4α1 115. τη ΟὈ ΟΠ Πππη1ς 
ται τισι θδητος νεπίδπη [ἀο1}6 ΠΟΙ 5 ΡΟ] ΠΙσΈΠΊΠΓ. 

Οὐπίνετο Ερητοίδε Αρο]οηἱ μαις ροίτοεπηδς ἤητ ἴῃ ἱπσοπι! ἐοοτίθιις 
δὉ Αρο]]οηΐο τε] ξεῖς., ἐδεαιε (οἷλς μοάϊε ὙΠΡΡΗ αι πηρεάϊτ 4 οσοα- 

ΒΌΌ 2 [ο- 

) 
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ἤοπε ἀε τε] 5 [Ὀτῖρεῖβ εἶπι5, δητεαπαπι Πἰπο ἀΠ τς ἀΑπηι5, ρατιοα Δἀάεγε, οαπα 
ΟΡΡοτχτιπιιπη πηΔρ 5 οἱ Τεὶ Ιοσιητι ΥἹΧ ἐχροξζαγο ρος ν] ἀδατημτὸ ὈΠρείοδιμιις 
ε41η ΡΒΙΠοίορϊςα δὲ ἽΠειγρίοδ. Ὁ 

Αά ΜΝ ἢ ΡΠπιο Ιοοο ἢἤγρρηγοη ᾿ῃ Μνημοσύνην, γηογμογίαγ,τείε-. 
το, ἄς 4ιὸ νἱἀεηάμς ΡΗΠοἰξγατιις [1.1]. ς.7. ἸΝεΠΊρε 1π ἐο εχ Ρυτμαρουδεοσιπι 
ἰπσεηῖο δήκοημομηδηε ΠΟ] ο ταις. 1186 Ἰητογ ΙΠ 405 σι με ἴπ ργδοοίριιο εγαῖ 
Βοποζε, ὅς ςαἶπ5 οαΐταιτα ποη ροίγεπηα ἴῃ [ΠΡ] παῖδας Ῥγίμασοτας ἀοξεηηϊς 
ΔΟ(ΟΙπογεζαγ: νἱάς ΠΟδὶ5 οδίεγματα δα ΡΒ οἰἜγατὶ νίταγα Ἵ γαπεηῇς [0.1 ς.70. 
ῬμΙΟ ΟΡ ΐςι5 ἴτάηπις Ἀγγηλημς 116 μαπς ἀμδίε πῆς, «παῖε ΡτοςΪ απο- 
16 ΠΟΠΊΡ]μτΕ5 ετδιηηιπι ἐχγδηζ, 1η 50 [επη,1π Ν' ἐπ γε πΊ, τη Μιίλ5, ὅζ το [8]. 

{ΠΡ ]1π|]| [Δριοπτῖα εχ Ργιμασοτδε ὃς Ρ]ατοη!5 ςῃ οἷα τεξεγα ππιϊ, δεὰ 111ς ἯΣ 
ταις ᾿η Μνημοσύνην πηεπηοτίάτη ἔεγγε πο ροταῖτ, νῖ 4] ποίἔγα δεῖατο στη τε- 
ἸΙ4ιῖς ΑΡΟΠ]ΟΩΙΙ (οτρτίβ, τλητιπη ποη ομηπῖρι5, ργοπιηάα ΟΡ] ποπε {ξρατιις 
Ἰδοοδῖ. ' ᾿ ὸ "ἰλδψὰ 

Ῥτοχίπηιπιίητογ δ) οιορδίεα Ὑγδηεηῇς οοιπὶ Ομιλίαι πρὸς Αιγυπήίες 
Ογαΐϊονιες “4 416ρ γρίϊος τεπετε ἀςρεθδητ, ιάγαπι τπεητίο εἰξ δρια ΡῃΙΠοἰγας. 
1Π,15: ἢ φιηάειη, 4ποα ρτίπλα ἔτοητε νι άδτιγ, οριις ἐὰ εἤξης : Ιρίο Αροϊὶο- 
πῖο {πττοτῖα πηδηάδτιπη. ψεσπιπι σςοηΐεγεητὶ σάρι τι. Πρ ΝῚ εἰπίάοτη ΡΒ]]ο- 
{γαλαῖ μη ξοτῖδε, ἴας!]ς ράτεῖ, πιο ]ΠΠρὶ ογατίοπεπι δά ΤΠείρεποπεπι Ογιηποίο- 
ΡΒΙΐΔπι, 4πᾶπὶ εχ οἵα Αρο ]οπι! ἐχοερὶς [δπηῖ5 γάῖααε, νι ἔδςετς (ο]εθατ, πα 
[085 ἘΡΒεπτει 465 γετα]!ς. Ἢ ἣ 

Ηἰϑ Ἰρίτατ ομηΠης λα αἰορηραλα Ῥγέφαρογ.4445 ΑὉ εοἱῃ Ἰίρτο ἀείςειρια, ρτο- 
στοάίοῦ, 4186 εχ ἀπτίο Ἵ ΤΟΡΒΟΙΙΙ τοῖα] τ, ἴῃ απο ἃ ἀείςεηάεγας,, σοηίτιίτεσιις 
Ἵτορμοπιμπη, πεπδπὶ ορτίτηδ εἴς ΡΠ ΟἱΟρμἰΔ.[ Ἰθτατη εηΐπη εἰπὶ ποπαττο- 
ΡΒοπίο Αρο]]οπίμπη δος ρης ρατο, νεται πα Τγορβοηῖο ἱρίππη ορτμ Πα, γε ἰητεῖ- 
τοσάτεῖ, Δη Δρρτόθαγεῖ 60 ἀοίορταϑ [ξητοητία5, εχ Ργιμᾶροτδοδε ΡΠ] οἰορἢΐας 
ξοπτείθιις ἀδγπαταθ. (Οογοτιπη τοπη 1ρίαπη ἐχροηῖς ΡΗ]]οἴἔτατιις νἴτα ΑΡοἱ], 11}. 
ΨΠΠ.ς. 20. Δάάεης, εἰπὶ}1Ὀτιιπλ 1Π ἱπηρεγατοτίβ Ηδάτίδηὶ ΒΙΒ]οτβεοςα Δριι Αη- 
τἰδτε5 φῇογιατιιπι, θ᾽ ιε νιαπηα [ε1ρίο {ππξ, 

Ῥοιτο Διαϑήκας ἤιις Το ἀγεομέην “ροηορε τ πῆς ςεππιπη νεηῖτε εὔαπι, 
ΡοΠεριτεπι, σιπὶ (Ο]εδητ ῃ εἶπα σεπετ5 [οτίρειδ ΡΗΙΟΙΟΡΗΪ, μᾶς δά ΡΒΙ]οίο-. 
ΡΙΔπα [ππαπ;νἸτα πη 411Ὸ 84 εἶπ15 ργδοςερτα ἐχδέξαπῃ ρεγτποητ, μδιιτ τᾶτο ἁτηρετε, 
νυ ρΡ ατίριι5 ἘΧετηρ 15 εχ ὈΙοσεη 5 ΡΝ “τ λον νων. Ροῆξεε ργοῦαη, πῇ 
που πημπη [ἃ οπηηῖδιι5 ΧΗ Ἰπηάγοπ, Ῥγδέζογοα 414 οριι5 δἰ ϊιηάε ροττίβ ἂύ- 
σαπηςητίϑ κ οσιιπι 1ρίς [ποπ!οητοτ τοίξδτιις ΡΗΙΠ]οἰἔγδτις πε ]}1.1. ςΔρ.3. εχ μῆς τεῆδα- 
τηοητὶ Τ γαηεπί5 ταδθι}15 ράτογς, ἀϊπ πο Εἰππῃ ἱπηρεῖι ἀόζιηι 'π ΡΒΙΟἰΟρΠΙςΙς 
ψετίδτιπη ες, (Οετεγιτη (οἴππὶ Ππ|4 εχ οπηηῖθιι5 ΑΡΟ ]οπιὶ (οτρεῖβ Ιομϊςὰ 
ἀϊα!εφῖο ςοποίπηδταση ππῆς, οδίεγιας ἰάογη, στο ΥἹ]. ςΔρ. 35. ἰὐξμάδι 

Αρπῖεη οἰδιιάδε ἢπ1π5 σΈΠοΓ5 (ςτιρτοσιπι “ροίορία Δὰ Γ)οπηϊτίδπιιτη [τὰ- 
Ρογαζογεπι, 414 ΡΗΙΠοΙΟρ δος ὃς Πλοττιπι Πιοτππη οδαίδηη ἄρέγε ράγαθας, (δά 
υδπητδηηεη τεοίγαγε οογᾶτη ᾿τηρεγάζούο, οδιδπη σοσηοίςεητε, ργο ΒΙθῖτα εἴ, ν τ 
Ρατες εχ ΡΠ ον. 10. ΝΠ], ταρ. 6. ἘΔ οταζίοπε ρεπιτιιϑ (ἀτίδίεοις ΕΠρΗγατίβ, Αο- 
δγραϊ ΡΒΙοίορῃιὶ, ψευδέσι γράμμασι, ηϊοτίτη δι1445 πηετηϊηῖτν. Σοζ οκλῆς» 
δ φυιάεγη,νεριιο, εχ ΡμΙ]οἰἔγατο 1. 1. ς. 12. νΌΙ ᾿τἀεπὶ ΕΠΡΉγατὶς ψευδὴ γράμ- 
ματα ςογατπεπηογαζ. [5 νετο 6 {] ν οἰττ, (λτῖ5 ἐχρ! σατ στο ὙΠ. ςαρ.4, ταρὶ- 
τὰ Πεῖηρε 4ε]δι!οη!5 δα πιο 15 ΡΟ] οπίπγη, [οτῖρτο εχ Ασρυρτῖο δά [γηρεγδζογεπὶ 
[οχηϊταπιιηαι τγδη τη. Ιπτεσταηλ γα γαπεηῇς υτον Ἡῆδῳ (λτῖ5 ῥτο ἰχαπὶ, 

Δριά 

ὑπ 

ως αἰ 

Ἂ χνωξ «δον , 
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Δρυά ΡΒ οἴγδειπι μαθε5 [10. ΝΊΠ,ς. 7. αὶ εἴδη ς, 6. εδῖτὶ σοηίγα ἀε]Ἰσδίιϊος 
" «μηοίααπι; ἀἰξε!οη!5 ηἰτογεπη ἴπ ἐἃ ἀςΠαἀεγδηζοβ, τιοταγ: τίς! πη ΡΒ οἰ Ορἢὶ 
υ Ἰπ 60] ἐπὶ πιᾶσὶς ἄεςογε νὰ παίηγα ! ρῃ]οτιτϊπε ἐχίιγσας ογαῖῖο, ποῃ πηδοι!οία 

Ὠεοταγρίάλ, ἀοςοη5,4Π| το ΠΠΠτος νεγθόσιπη σίοθι]ο5 ὃς οπηπίὰ ἀϊέϊα ξλέϊαχις 
4μαί ραρδιιεῖς δι ίεξἰάτηο [ρατίδ. 

ἴῃ Τρεμγρὶεῖς., ντ δὰ εἃ ἴδλπὴ δοςςάληη, (αἰτοπα εχ ΡΒ] οἴἶδγατὶ τηεητε σθη- 
Τεπάϊ ἐπιης περὶ μαντείας ἀςέρων βίδλοι δ' 4ε Τλμίμαλίομε ἐκ «βγὶς [ὲ- 
ὀγὶ Π, πὸ5 ἐχ ἀποῤῥήτοις σπεδαῖς ἢ. ε. [Δοτῖ5. ἀτιιε δγοδηὶβ ἐν ἀνα 
Βιι5 σἰιπὶ [πα15., {ππατογιπα οι {πςερτῖβ., ἀετίπατας εἴϊε ᾿άεπι τεἰξδειιγ, 
Αἴας (ς χιίάεγη δά ταὶ μὲν δὴ τῶν ἀςέρων, καὶ τὴν τοιαύτην μαντι- 
κῆν πᾶσαν, ὑπὲρ τὴν ἀνθρωπίνην ἡγεῖσϑαι φύσιν, ἐδ᾽ εἰ κέκτηταί τις 
εἰδέναι, “413Ξγονηρη {(ἀἱθρελ ρα φέζηδ οἰπίξονιοά! αἰἰπείν αἰ ϊομοηα ογγαγμθῆμ, ῥηηρια- 
“2246 πα ηγ 46 {ὩβέγγῈ γμθ 41.) ῥηδζγε, πεῴη6 45 φηήζηανι ῥοβἸάρα!, {(ἀτὶς ῥέγα 
ῥεζξανεῤαόεγε. Οὐδιι5 νετθῖ5 ίλπο ποη ἐδπη; 4ιιᾶπη νι σο ἀἰςοίπηι5, Αἰξγο]ο- 
σογιπη Μδητίςεη 1ητε]]ΠΠσῖς. ΕΔΠη δηλιτι ἴῃ Πιπηδηδγιιπη ἀττίτπα ςεηίτι μάθει, ὃς 
ϑαιοτέρᾳ 111 μαντικῇ ορροπίτίη νἱτῖ5 ϑορημξαγιππι, ργοοοπηῖο. ΝΌΙ ἀρχαίᾳ 
σοζφιςεκὴ ἃ Φιλοσοφδντων ἱπ{πἰτιτίοηε 44 ἀϊβογατ οἰξεπάςηβ, Π|Δτὰ ἤτη!]επὶ 
εἴτε δ τῇ ἀνθρωπίνη μαντικῇ» ἣν Αἰγύπτιοί τε καὶ Χαλδαῖοι, καὶ πρὸ τώ- 
τῶν ἱνδοὶ ξυνέϑεσαν, μορίοις εἰςξέρων ςογχαζόμενοι τῷ ὄντος: Βιᾶῃς νετο τῇ 
ϑεσπιωϑθῷ τε καὶ χρηςηριώδει. Οὐιᾶε οι ετίαπι ἔπτ, 4ιοά Γλληη5,, ἱπ41- 
γα τς 4[1Δ5 ΑΡΟΙ]ΟΠΙ! οοπηε5, ὃς Πα Πππηις ζοιτητῆς; Δ (Δοτα 114 Δάπλ!Ππις ποπ 
ἔτ, (ο]0 110 συμ [αὐομᾶ, Ἰπάοσιπη (ἀρίεητιτη Ρυηςῖρε, {4 οπ ορογδητς, ἀε 
αυΐδεις οὐππίριις ἰρίτιπι Δα] ΡΙ1] οἰξγάτιπ 110. ΠΙ. ς, 4:. 

᾿ ΟροΠΠΠΕ εοάεπιίοοο Αἰ μα ᾿ππρίταγ περὶ ϑυσιῶν, αν (πον ἡβοὲς, ηιιο, ργο- 
νὰ εἶτ Δεριπγεηταγα ΡΠ] οἰἕγατο ἐχρ  Ἰσάῖατα εἰξ,, ἀοςυῖτ ες ἄν τις ἑκάςφω ϑεῷ 
προσφόρως τε καὶ κεχαρισμένως θύοι, χζκο αἕζο γιῖς Πλεοργν οπ πὶ, υἦργα- 
"δῦ οἱ Δὲ σέψηε σομιμεμίθηε  ροβῆ: {(αεγ βοαγε. Ηος νετο ἴῃ ρυδεοίριι5 τῃειιγ- 

ἴδο Ρδυτίθιι5, να! ἄεηαε τεππς Οσοιράτιτη [ΔΒ] 1 ο᾿ππα Ἰη «οίξγιίο 11 4ε ΑἸ 
πάτα Αεσγρτίοπιπι ορέτε : Ηος ἱπῖεγ ἐχιγεπηαβ πιοῖδβ Αρο]]οηΐο ΡΟ] ]1- 
ςεταγ Ργιπαρογᾶοα ΡΠ ΟΡ ίΑ, 110. Ν]. ςΔρ. τι. ραΠιπηηιε ἀε ἐο Αρο!]οηῖῃς 
πιοίξες σ]ουίατιτ. ἸΝεπηρε ἤπε {{Π4 ἀττς οιιορατιοη ες [λεογιπη Βεγοιπηηιις, ὃς 

τς ΤΗΔΡΙ5 ἩΝν Ἐ ΟἸΙΠῚ Εἰ5 σοΙηΠηογοία τφοἰεσγατὶ ποη Ροζεγδης : ἱπάς ϑυ- 
σίαις ἰαπρίς κλήσεις αἷς Θεοὶ χαίρεσι, ἐποεαέίοπος αυΐθιις Ὠ]] ἌΡΕΙ 
ἴος. οἶτ, ΡΠΠοίξγδτιι5. Αταμε εὰ δῖ5 ἔπι {πα ᾿π{ξγπέξιι5 σατα ΑΟΠΙ]Ϊς δά τις 
τασΐτπι {ππππὶ ἀσογα Ροτιῆς Αρο]]οηΐπ5, νά. ΡΒΙΠοίτ. [10.1Ν΄. ς.2. διό. ὃς ιιὰ 
δῃτο εἰπῇ οτιπηῚ }Ρ]1446, Μα{5 Αἰ ΠΠΈττ6 παπηϊπιριι5 οοπῃποτγίδτι!5 εἰ [απ] Ατῖτοῦ 
Ῥγιδασογαβ, νῦ ἀριἃ εἰιηάεπὶ εἰ [ἴδτὸ 1. ς. 1.) 4|105 επὶπὶ ππῆς ρτδεζεγεο. 
Οὐεζεστιπι αιιδητιπῃ δα ἰρίπιπι ἠόγι ὧρ (ον ἠοϊὴς, ἐπτα αποαμε ἐπξλιπι εῆς 
ὠποῤῥήτων στὰ [πάϊς σιποδῶν, ΡΙΝ]οἴξτατιις αἷς, (εαιιε ἴῃ πημ]τίς οατα νἱ {ΠΠῸ 
το ΠΊρ 15 δά τς, οἰμπτατίθιι5 το τπμ 5, ὃς ρτιπατῖβ ΝΊγοσιπη ἀοξξζογιπι Ὀ16]1ο- 
τἤεςῖ5. Οτδιιίγαῖς οπι φοπηροίταπη εξ ἀεοεπτὶ ςεπίες, (τα ἑρμηνείᾳ Οριι 
᾿ἷε μβαθεγθ, χαρά ἰρίπιπι χιο ἰρεέξες ἢϊς ῥγο  χίτι5 ΠΟ ἜχομτΟ 7 οἰ οὰ ἐς τα 
ςοπἰεέξητας ππο85 ργοροίπετίπη ἴῃ οδἰετγιατίοηιθιιδ δά [ἰδ] Π].ς, 42. Εἰυίάςπ 
ΟΡΕτῖβ ταγτι5 ταςητῖο ἢτ ̓ ἴρτο ΓΝ, ςὰρ.19. «το πὰ τῇ ἑαυτῷ ζ)ωνῇ ἐκδιδά- 
σικειν αἰοίτιγ, ἢ, ο. νεγπδςιΐα ᾿ἰπσια,, {πᾶς Ολρρδάοομγη οχείτις.. 

Ῥοβτεπιο πιις ρεττίπεης ογασμίς ἈΡΟΙ]οηι ἐς γεῦτις ἐπτιτῖ5, σοηίδη- 
ΤἸΠΠΟΡΟΪ] Δογοὶβ ςο]τπηηἰ5 ἰΠο 8, ἀς 4αΐδιις ἴτα ΟΟἀἴηπ5., ἐς οτὶριπίθι5 Οοη- 
{πλπππορο Ἰταηὶϑβ ρ. 30. Κατ᾽ ἐξαίρετον εἰς Τὰς γεαδυρς πύλας τῶν ἐσ χά- 

1 τῶν 



κΣ ΡΒ ΔΑἷΕΕΑΤΙΟ. 

τῶν ἡμερῶν, τῶν μελλόντων, εἰσὶ πᾶσαι αἱ ἱξορία!» ἃς ἐευλώσατο Απολ- 
λώνιος ὁ Τυανεὺς, εἰς μνήμην τῶν ἐντυγχανόντων, διαὶ τὸ ἀνεξάλειπτον 
εἶναι. Ἑοΐοςο δῆτε οπηπίά ρτο εἰς τὰς χαλκᾶς πύλας ἰεσεπάϊιπι τπο- 
πθο εἰς τας χαλκὲς φςύλες νεὶ {| πα 5 εἰς τας χαλκεῖς ςήλας., ῥτίιι τὰ- 
ΠΊεΠ ἐσὸ ργδοζηΐεγο, Οοα πητογ πιοδε Ηο] ει ἐβαισηε δειιπιεη, 41 πύ- 
λᾶς τετίπετ ὃς ῥογδα νεττιο: πηαχίπιε οἴαπη [6 Π16Π5 πλοχ γειθιπὶ ἐσυλώσατο, 
μχτᾶ οπὶ εο., πο δάάϊε, ἀμιγατοη 5 οδιπ ἴτὰ (λέξιπῃ ες. ἔλο]ς ἰρίππι ἀε 
ψέτγα ἰσότίοπο δάπιοπεγε ροτμεης : Παμἄεπι τη τιι5 ΠΙΒῚ] εἰ, “πάτη νι ρε- 
τεππδίιγα σΟἰ ΠΠΊη15 ᾿Π[οΠ] θδητιγ, Νοῖὰ ἀε Ηδποςῆι οοἰπηηϊς ἔδθιιΐα, ὃς Αε- 
σγρτίοτιπι σῆλαι αἰϊάαιις εἰτι5 σοηετὶδ ᾿ηΠηϊτα, Ὑ εττο Ἰσίταγ ]οςιπ Οοἀϊη:. 
ἐηρ7 ἀγροῖς 670 ἦγε ἀφποῆς οὐ ερμμῖς,, ἐΧ Ὶγ ΦἼ20» Μ7Ὸ ἐδ ΡΟΥΉΡΣ γ 5446 Ὁφηΐηγα {ἀπῆν 
γέ: φοβ4ε {γι Ο7Ή17216: γ Ή5 ψηίάΐενη σοΐηγμη46 Τγαπϑηβς “ροίοριτς φυζμι:, υὲ 

γιεγμογὶαε Ἰοροη λμῦ,, 1 {Ὁγ 1414}. 60 φηοαί ἐεΡΡΟΥΣ πο»! 144 μὲ οὗπμοκχὶα ἐπε 
Ζ,,7,217, ἐ ᾿ 

Ψεπιπι (Δτὶ5 ἐς {{|5 ηποαῃε, πες ε[Ἐ συγ ἀϊπτίτις Γιοξξζοσιτη ρα οητίαπη ρτδε- 
[λη6ο (ἀτίσοιηιιθ, Ῥεῖ πος ἰρίτηγ ποη ποσὰ εἰξ; δά 1ρίδ8 411 νος Αρο]]οπῖὶ 
᾿ερηξο]α5 ἀοοεάδι, δι! 4! ΠΟΌ!5 ΒιμπΊΔη] οοπειρις δηϊπηδαπιοττιαζ, [ς Ζιοσας 
᾿Ββοπηπεῖη πηεπαπεσῖς εἰ{6, 

ἹΝΌΕΧ 
ΡΟ Μ ΑΙ ον 

λάαίον τιαπλοτιις ογάϊπεπι ἰπ μᾶς εἀϊείοης ποία (ἐγαδίθπη ἱπά σας : τρέμον" σαπη, χα ἴῃ ρηοσῖθας 
εἀϊοπίθιις οδίογιδταγ. [πίοτιας ϑίτας ΑροΙΙοπιὶ ἐριποἷας, πος ]οςο 4185 τερεεπ 45 ποῃ ἀαχίπηης , γμὲ- 
μθγ ΔΑ ΣΗ79} τ τη ΕΓ Πρ ηΔΠΊι5 7) ΙοςΟ ἱπάϊςαίο. 410 ἴῃ ἐᾷ νὰ ἱπαιφηἰπηέιγ, Οας πος δά ἀϊάϊππις Ῥεῖπαὶ ερὶ- 
{τοἱὰς, νὲ! ἐρ!πο]άσιιπι ἔγαρ πιδητὰ, παπλεγο (00 »ημαίογε ποϊάπιαθ, 80} αβεγῆῦμο Ἐ λα! ἀΐπηις δας, 4υᾶὰς 

γε] τοιὰς νοὶ οχ ρατῖς 'π ΡμΙοἶτατί ἈἰΠοτία [μα δοπιιγ ) ρίδῃς νογο ἴῃ ρτϊοσίδιιϑ εἀϊεοηΐθες 
Ῥταθτογπλϊτταῃταγ, ὃς απ ατιπι εχ ργαςβατίοης ποιεῖ Ὑθοτίοσ 

Ῥοίεπάα οἰ. 

ΤᾺ Ι Εὐφράτῃ ἘΠῸΡ γαῖ 
Π 2 τῷ ἀυτῷ τ ΕἸάεπι 
ΠΠ. 2. τῷ ἀυτῷ ς Εἰάεπὶ ; 

ΙΝ “4 τῷ αὐτῷ Εἰάει οἱ ; ἤν 

ν ς τῷ ἀυτῷ Εἰάδπὶ ; ᾿ 

νῚ ό τῷ ἰυτῷ : Εἰάοιαι 

ΨΙ 7, τῷ ἀυτῷ Ἐπδίη ἡ" 

ΨΠΠ 4 τῷ ἀυτῷ Εἰάεπι ᾿ ΝΥ 
ΙΧ ὁ Δίωνι : οη ᾿ 
ἐφ 1Ὺὸ τῷ ἀυτῷ Εἰάεπι 

ΧΙ πὶ Καισαρέων προδξλοις (λείαγεεηπιπι (πγαεουΐδιις 
ΧΙ 1; Σελευκέων τοῖς προῦξλοις ϑεϊειοιοηίπι (αγατοσιθιις 
ΧΠῚ 13 τοῖς ὠυτοῖς ΕΠΔςτα. ; 
ΧΙΝ πα Ευφράτῃ .4} Ἐπρῆγα ) 

ΧΝ 15 τῷ ἀυτῷ ' Εἰάεπὶ } 
ΧΥῚ τό τῷ ἀυτῷ Εἰάξηι 
ΧΝΙ 17 τῷ ὠντῷ Ἢ ᾿ Εἰάδπι 
ΧΥΝῚΠ τῷ τῶ ἐυτῷ Εἰάεδα 

ΧΙΧ τῷ Σκοπελιωνῷ σοφιφῇ ϑοορεϊίαπο δορῃϊῇας Ὰ ν 
ΧΧ χὸ τῷ ἀυτῷ Εἰάεπλ “2 

ΧΧΙ χι τῷ ἀυτῷ ; Εἰάδπιὶ : 

Ἀ τῷ ἀυντῷ Εἰάεπη, ΡΠΠοῆτ. 1,24 
ΧΧΙ 25). Λεσξζωνωκτι Τ᾿, ἐβθοπαι 
ΧΧΙΠ 23 Κρίτωνι ᾿ς ΟΥ̓Ι͂ΟΗΙ 
ΧΧΙΝ 24. Ἑλλανοδίκουις καὶ Ἡλοίοις᾽ Ἡε] απο ή!ς!5 ἄχ Εἰς 15. " 

«σι «αροτω»-: 



ἜΧΝΕΙ 

ἸΝΡΕΧ ΕΡΙΘΊΟΙΜΑΡΥΜ ΑΡΟΣΓΟΝΙΣ. 

ΧΧΨ ὃς Πελοποννησίοις 
ΧΧΨῚ γ6ό τοῖς ἐν τῇ Ολυμπίᾳ 9 εηκόροις 
ΧΧΝΠ 427 τοὺς ἐν Δελφοῖς ἱερεῦσιν 

ΧΧΥΠΙΙ χᾷ Βασιλεῖ Σκυθῶν 
ΧΧΙΧ 29 νομοθέτῃ 
ΧΧΧ 30 ταμίας Ρωμαΐων 
ΧΧΧΙ 9. διοικηταὶς Ασίας 

ΧΧΧΙΙ 32 Ἐφεσίων γρωμματεῦσι 
ΧΧΧΙΙ 32 “Μιλησίοις 
ΧΧΧΙΝ 34 τοῖς ἐν Μεσείῳ σοφοῖς 
ΣΧ ΧΟ 125, σι γι, 
ΧΧΧΥῚ 36 κορινϑίῳ Βάσσῳ 
ΧΧΧΥΠ 37 τῷ ἀυτῷ. 

ΧΠΧ 8 τοῖς ἐν Σώρδεσιν 
ΧΧΧΙΧ 30 τοῖς ἀυτοῖς . 
ὍΕ ο7 0 τοῖς ἀυτοῖς 

ΧΕ 41 τοῖς ἀυτοῖς 
ΧΙ "42 πλατωνικοὶς 

43 Ἐφόροις 
εὐ 44 Μεσωνίῳ ᾿ 

421 Μεσώνιος Απολλωνίῳ 
46 Μεσωνίῳ 
47 Μεσώνιος Απολλωγίῳ 
48 Ὀυεσπασιανῷ 

49 τῷ ἰντῷ 
ςο τῷ ὀἰυτῷ 

ἌΕΠΙ Ὁ τε τὸις οἰησόφοις 

ΧΙΕΙΝ ς; Ἐςιαίῳ τῷ ἀδελφῷ 
ΧΙΝ 53 τῷ εἰυτῷ 

ΧΙΝῚ 54 Τορδίῳ 
ΧΙΨΝΙ κς τυάνέων τῇ βελῇ καὶ τῷ δήμῳ 
ΧΙΠΧ τό Διοτίμῳ 
ΧΗΙΧ ς7 Φερεκιωνῷ 

Ι, 48. Εὐφράτῃ 
11 “9 τῷ ἀυτῷ 
1" όο τῷ ἀυτῷ . 

1Π| Ὅόι κλαύδιος Τυανέων τῇ βελῇ. 
εν ό; δικαωταῖς Ῥωμιαίΐωγ᾽ 
Ἂν 63) τῷ ἀδελφῷ 
ΝΙ 64 Σαρδιωνοῖς 
1.1 ὀς Συγγροωφεῦσι λογίοις. 
{ΧΝ1]1 66 ουαλερίῳ 
ΠΧ 66 Βασιλεὺς Βαξυλωνίων Τερμος Νεο-- 

γύνδῃ ἱνδῶν βασιλεῖ. 
ιχΧ όβ Ευφράτῃ 
ΕΧῚ όρ λΛεσξώνακτι 
ΧΙ χο Λακεδαιμόνιοι Απολλωνίῳ. 
ΧΙ γι Απολλώνιος ἐφόροις καὶ Λακεδαε- 

μονίοις. 

ΠΧΙΝ 7γχ τοῖς ὠυτοὶς 
εχν γἘ Ἐφεσίων τοῖς ἐν Ἀρτέμιδος 
ΤᾺΝῚ χχᾳ τοῖς ἀυτοῖς 

γε τοῖς εἰυτοῖς 

ΕἘΧΙΙΧ γό μιλησίοις 

ΓΧΙΧ 577 τρωλλιαγοῖς 
ιχΧΧ ,αὶ Σαΐταις 
1ΧΧΙ 70 ἴωσιν 
ἘΧΧΙΓ 80 Ἐςιαίω 

Ῥεϊοροπηδῇις 
ΘΔΟΓΟΓΙΠΊ 1Π ΟἸγΙρίΑ σπγαίογιδιι8 
δαςογάοτίδιις ἀρι Π)εΙρῃος 
Ἀερὶ ϑογπάγαμπη, 
1μερ ϑἰατοσι ὶ 
Ρτγοςαγαζογθιι ἘΟΠΊΔΠΟΥΗΠῚ 
Ρτγοςμγαεουθι5 Αἤας 
Ἑρμείἤογιιπι (τι 15 
ΜΙΕΠΙς . 
αα νίγοβ ἀοξξος τη Μαυίςο 
Ηδεἤίδεο 
Βαίΐο (οτγίπτῃϊο 
Εϊάδπ, 
ϑαγάςηῃθιις 
Εἰ ὁ 
Εἰάεπι 
ΕἸΔοπὶ 
ΡΙαϊοηϊςῖς ΝΜ ; 
1,λοςἀαεπιοηίοτγιπι ἘΡΠοτὶς βόλον. ΓΝ, 17. 
ΜΜμαυίοπῖο ΡῥλἸογῖγ. ΓΝ. 46. 
Μιίοηϊας Αρο!ϊοπίο 12. 
Μαυίοηϊο 1. ' 
Μιϊοηίας Αροϊ]]οηίο Χ7. 
Μείραίϊαπο Ραιτ!, δδλμ ἶγ.ὟΊ, 
Εἰάεπὶ 12. ᾿ 
Εἰάεπη 16. : 
115 φυῖ (ρίεπεεϑ (ς ςγεάπηζ. ᾿' 
ἨἩεῆἤίδεο {τι 
Εἰάεπι 
(ογάϊο 
δεπαῖαὶ ρορυΐοσις Τγαπεηῇατῃ 
ιοεῖπιο δ 
ῬΠοτγιιςίαπο 
Ἐπρ γαῖὶ - 
Εἰάδτα 
Εἰάεπι 
ΟἸδιάϊις [τηρ. δεπδίη! ΓΤ γδηθηῇιπὶ 
Ῥγδοἀι 9  οπηδηόγαπα Ἶ 
Ἐγδιγι 
ϑαγάϊδη!5 
Ῥοᾶϊ!ς δικουῖδι5. 
Ψαϊεγῖο 
εχ ΒΑ γ]οηϊοτγι (σάύπης Νεοργηάας Βερὶ 

Ιηάοτγιπιὶ 

Ἐπρη γαῖ 
᾿ς θοΠΔΕΙ 
1,ςεἀαεπηοπὶϊ Αρο ]οηΐο 
ΑΡο]]οηῖμς ἙΡΠοτῖβ. Ροραΐοψιε [ἀςςάδεπιο- 

ΠΙΟΙΓᾺΙΠῚ 

Εἰάεπι 
Ἐρμεί!ς Π ίαπᾶς τεπιρίο ορεγδηίϑιις, 
Εἰἀεπὶ 
Εἰάεπὶ 
Μιΐεῇὶς 

ὙταΙΠΙΔηὶς 
ϑα1ς 

Ιοηῖθιι5 

Ἡεῆἤιαοο 

ΓΧΧΠῚ 
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ΤἸΧΤΓῚ 8: τῷ ἀυτῷ 

ΓΧΧΙΝ βὲ τοῖς Στωικοὶς 

ἌΧΧΥ 8 τοῖς ἐν Σάρδεσιν 

1ΧΧΝῚ δά τοῖς ὠυτοῖς 

ΧΧΥῚ ὃς Φοιτηταῖς. 

46 Σιτοκαπήλοις, 
87 Βασιλεὺς Φραώτης Ιάρχα καὶ φοὶς 

π-. οεἰυτον σοφοῖς. 

458. Απολλίϑώόνιος τοῖς ἀυτοῖς 

80 τίτῳ βασιλεῖ 
Ὰ 

Ὰ 

Ὰ 

Ὰ 

ΓΧΧΙΧ 
χχὶχ 

ιχΧΧχ 
ΕΧΧΧΙ 
ΓΧΧΧΙΙ 
ΤΧΧΧΙΠ 
ΧΧΧΙΝ 
ιχχχν 
ΧΧΧΥῚ 
ΠΧΧΧΝΤῚ 
ἘΧΧΧΗΧ 
ΧΧΧΙΧ 
ΧΟ 
ΧΟΙ 
ΧΟΙΙ 
ΧΟΙΠ 
ΧΟΙ͂Ν 
χον 

Τίτος Απολλωνίῳ 

9οο Δημητρίῳ Σ νι ἡ 

φΙ Ονεσπασιανὸς Απολλωγίῳ 
Ν ερεί Απολλῶώνιος 

τοῖς Αϑηναίοις 
Ἵ Ν - 

Ιὠρχοῦ κῶὶ Ἱνδοῖς 

τοῖς ουτοῖς 

Ευφρώτῃᾳ 

τῷ ἀυτῶ 

τοῖς φοιτηταῖς 
τοῖς ὠυτοῖς 

Δηλίῳ 

τοῖς Φοιτηταῖς 

Ειδομενεῖ 

Μακέϑονι 

Αριςοκλεῖ 

Σώτύρῳ 

Δώνώώ 

Δίωνι 

Αδελφοῖς 

Διονυσίῳ 

Νεμηνίῳ 
Θεαετήτῳ 
᾿ ᾿ , -»Ὕ 

πρὸς τόν δεῖνα 

Εἰάεπι 
δίοι οι 
ϑαγάεηζθιις 
Εἰἄετ 
Ὀιαρας 
Ἐγαπιοητί πχεγοαίογίσιις Ρδέδ γ. Ι 15. 
Ρηγάδοῖοβ Κδχ Ιάτοπδα ὧς φαρίεπηδο δρυά απ 

- Ρῥῥίο γ.}1, σαρ. νἱτ. 
ἈΡο]]οηῖα 46 πὶ Ρῤἰίν. 11. 51. 
ΤΙῖο [πηρεγάτοῦὶ ῥίον. Ί, 10. 
Τίτας Αρο]]οηϊο. [ἃ, 1514. 
Ὀειπεσῖο δυπίεπ 
Μείραίιαηιι5 ΡΑτεΓΑροοπῖο. [7.7.0 γ7». ΨΠΠ.7.2. 
ΑΡο]]οηΐας Νεγιας βφημομῖγ. Ν Ι.27. 
ΑΙΠ ει πῇ 14.1Ν..22. » 
Ιαγομας ὅς ἰπά]ς [ἀ. ν, Φ ϑ Ν 

Εἰἀθπι Ρογρό. ἀξ φιγβε Ῥ- τ85. ἣ 
Επρ γαῖας Πδες δε (ξαπδηζεβ εχ ϑιο δεῖ ζατπτο- 
ηἰδιις μὰς τγδηβίατας ἔμογο Ἰοςὰ ἴῃ ποιῖ5 ἱπάϊ- 

(ἴδ. 
Εἰάεπι ᾿ 
ἈΠΟ ρας 
Εἰάδηι 
Βεῖῖο 
ὈΙ(ς ρας 
ΙάΔοπιεηεο 
Μαςεάοηϊ 
Ατίοοὶ! 
ϑαγΓΟ 
Ὠάπδο 
ΠΙοπὶ 
Ἐγατγ 115 
Ῥιοηγίϊο : 

Νιυμπξηϊο 

ὙΠεδείείο 

δά ἱποεγπὶ 

ΕΠΙῚ- 
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ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ ἈΠΟΛΛΩΝΙΟΥ͂: 
ΠΟῪ ΤΎΎΛΤΕΓΟΟΣ 

ΕΡΙΒΤΟΙ, ΔΕ ΑΡΟΙΓΟΝΙΙΪΙ 
ΦΥΑΝΕΝΘΙ5 

1 Ἑωρόγαέάε. 

ΤΠ] συπὶ ΡΠ Π]ΟΙΟΡἢΙ5 ἀπ οἰτῖα εἰ : σαὶ 
ΒΟΡΗΙΠῚΝ νεῦο, δὲ Ογαπη πα! Π|5, ἀπ ἢ 
αιιοά ςοπίπη}]ς αἰϊα Ποπγίπιιπι ἱπ1- 

ϑοτιιπι βΌπα5.), ΠΟαις πιης 4υίάοπη ἀπηΐ- 
εἰ ΠΟΙΠαΓ,, πες ᾿ππροίϊογιπὶ (1 να] τη. 
Ηδες γεγο δά τὰ χαίάεπι μἰΠ1}. αἱΠ ἔοτες τὰ 
ἡμοηπς ἢς γηιι εχ {ΠΠ|5. Ηος γοῖὸ ΟΠΊΠΙΠΟ 
εἰ δι δία ἀϊέδιιπη ρατος : οπγα δαἀβείμις ἴυ05, 
ἃς ῬΗΙΠΟίΌρ 5 εἴ. ποαας ἱπυίάσγε δἰ!ἰς, 4. 
νΕΓΕ ῬΒΠΟΙΟρ βαπεῖ, ζΟΠΑΓΟ » σμπῃ Εἰδὶ ὃς (6- 
πρέϊας απ ν ς πα, ὅς ΠλΟΥ5 ἤν. 

11. ΕἸάρ,. 

Νδειγα, 1πΠίεπείοπα, ροεπίοης, να νἱτ- 
τι αἀσιυίγίειιγ, (ΟἸπιι5 ᾿φυίάοπη δταῖῖα αποά- 
τιῖ5 ργδθαάϊέϊογιη νὰ διπρ  οζ δ ΠΊμΓ, ΠΟΙ ΘΓΕΓ, 
Ὁὐοπἰάςγαπάμπι Ἰρίταγ, παπαα (δὲ αποαιῖς 
Πογαπ ηπίάρίατη δάΐε. Αὑξ 4 ϑορμιῆιοα 
ἀεπῆεπάιϊιπι, απ σγαζί5 114 σὰπι Οπληθι15 ἴῃ 
41π|ὸ5 ἱποιάθγῖὶα Φοιηπιιηίςαηπ4. Οἰιαπάο- 
πυϊάεπι τιδι.. ποη πχίπογὰ ἥπᾶπὶ ΜοραΌΥΖΟ 
ἴδ ραγίᾶ. 

111, Εἰάργ. 

ΟὈΪῚ σεηῖος δά [ταἰΐαπη νίαχιε,, 4 ὅ5γ- 
τία ἔλέϊο ἱπιο, οἰξεπίδῃβ τὰ ἰπ ἀπρ]σαῖα να- 
ἢς αιαπι Ἀερίαπι νοσαητ. Ρ αἰ πὶ δυζοιτι» 

ἈΠ Εὐφράτῃ Ἧ 
᾿ ͵ ᾽ 7 

Μοὶ πρὸς φιλοσόζες ἐξὶ φιλία: πρὸς μέν 
᾿ Ἀ »" 

τοι σοζιςας: γρωμματις ὡς » ἥ τοιᾶτο 
, « Ω ͵ὕὔ δι , 4 Υ “ 

γένος τερον εἰνϑιρωπὼν κακοδοεμόγων ἡ, ὅτε νῦν 
᾽ 7 ͵ὔ “ ,ὔ , ᾿ λ 
ᾷσι Φιλίω;» μήτε ὕςερον ποτε γένοιτο. τάδε μὲν 
“ ᾽ 7 Ν Υ ᾿ ΟΥ Ἁ ͵ - 
δν ἃ πρὸς σε. πλήν εἰ μή καὶ σὺ τέτων εἰς. Ἐ- 

“- δὲ Ν , ΄ , Ψ Ἁ 
κθίνω δὲ καὶ σσάνγυ πρός σε ϑερόπευέ σὲ τά 

,ὔ Ν “ “3 

πάϑη, καὶ πειρῶ φιλόσοφος ἄνα!» καὶ μὴ Φύ-- 
» - " ᾽ -" τὰ ΄ Ὑ »-- 

νειν τοῖς οντως Φιλοσοζξ σιν; ἐπεὶ σοι καὶ γηρῶς 

ὕ] Ν ͵ 

ἤδη πλησίον, καὶ θάνατος. 

Β΄ τῷ φυτῷ. 

᾿ ,ὔ ͵ νὰ { 

Η ἀρετή φύσει, μαθήσει, χρήσει". δὶ ἣν ἕκα- 
Ἀ γ “ ͵ ᾽ ἣ, » “ 4 

σῸνΝ ὧν εἰῆ τῶν “προειρημένων οὐστοσοχῆς ἄξιον ᾽ 

͵ 4 ,, Υ ιν ΕΥ ͵΄ὕ 

σκεπΊεον εἰτὶ σοι τΤότων ἐσιῦ. ἡ σοζιςίας παυ- 

͵ ΔῈ τ Ἐν »“ , 4 δος δ ΝΣ 
φέον λοιπόν. ἥ προίκα γὲ χρήφέον ἀυτῇ προςτὸς 

" ͵ὕ 3 ῃΝ Ν 

ἐντυγχάνοντας. ἔπειπερ ἤδη σοι! καὶ τῷ Μεγα- 
͵ὔ 

βυζ. 

ΓΏΣ Τῷ ἀυτῷ. 

-“ ᾿γ “ ὌΝ 
Ἐπῆλϑες ἐϑνη τώ μεταξὺ τῆς ᾿τωλίας', ὠπὸ 

-- ὔ ᾽ )ὕ ᾽ ἿΝ Ν τ τς ““᾿ “ 
Συρίας ἐἰρξάμενος, ἐπιδεικνὺς σεωυτὸν ἐν τωὶς τῷ 

“,:. Ψ 
βασιλέως λεγομέναις διπλωῖς ΄. τρίξων δ᾽ ἦν 

. : ΩΝ 

ἘΡ.1. 1 ἐπιςολαὶ ̓ Απολλωγίᾳ 1 4188 (ρεέϊδης δα μας ερὶ- 
Π0]5, ἀΐρεῖδα μαθε5 ἴῃ ργδεξδιίοης 84 εᾶϑ, 

2 Ἑυφρώτῃ ) ἀε μος ὅζ ΑρΟΙ]ΙΟΠΙϊ οἰπὶ 60 ςοπιγουογῇις 
ἴῃ νῖτα Αρο!]οπῖϊ ρᾳΠππι πιυΐτα. νἱάςε ἱπρεῖπιὶς 16... ς, 3ς. [. 
Ἐρ᾿ξοϊάτιπι αι οι 6 ΑΡΟΙ]οπίϊ δὰ Επρἤγάτεπι πιεπτῖο ἰἰδγο 
ςοάεπι ς8ρ. 39. 

3 σοφιςες ] νοχ ῃῖς ἰπ ἀεφίογίογεπι ράττεπὶ δος ρίτιτ, ,γο 
εθ, φῆ οὔβεγιέατἰογῖς 4ΜΣ φηαεβίμς Ρ; »ῥἠοφορῥαίκν. Νι(ι- 
τετο Αςαὰ. Οἱ 11}. 11. δορῥήβανε ἀεβηῖς. Ουας εχδέϊς» 
ςοπαεπῖς ἀεξῆπιτῖο ἱπρεπῖο Ἐπρῆγατας, πιαχίπιε ρτοὺς ἢ] ἃ 
ἀεϊἸπεάτογ πὶ νἱτα Αρο!οηῇ ται 4110] ρ4ΠΠ|π|, τιῖπι Πἰδ το ΥἹ, 
Ἰηρτίπιϊς ὅζ ὙΠ, 

4 κακοδαίμόν. 1 ἡγηργοδογηηε νετιὶ : σοητεχτι Πα άεητθ, 
ἴάηιιε ἔεγεπτς νοοῖβ ἱπάο]ε ὅς σία. Νεπιρε ἦϑος ἀνθρώπε 
δαίμων ἴαχεα Ηετγδο!τάτη, Ἐτ δ νῶς ἡμῶν ϑεὸς (νε] δαίμων) 
ἀυχτα Μεπηάγιπι. Ὑπάε Ρίδιο νοςεπὶ ἐυδκίμονος ἐχρ! τας 
δρια ΟἸεπιεησ, Αἰοχαδηάτγ, ϑέγοπι. Π. Ρ. 417. ὅς εἴιι8. ἀἰ[οῖρα.- 
1υ5 Χεποογαᾶτεβ ἀρὰ Ατἰοτεῖ πὶ Τορίςοτ. Π,6. Οοπεεπεῖ 
εὐΐπτηβ, ἘΧρ] δε ΠΕΠΊ εχ Αρυϊεῖο 'ἴπ Αροΐορ. δοςσ, ἄρρο- 
{1 : δορά, ἱπηυτ» ἐπρέάο αρεῖρηὶ ΒΟΝΤ 5 ΒΕΓ 5 εῇ: 
πιοχαιιε δααϊτ υδαίμονας οἰϊοὶν αογ ΜΡ, Ῥαερσιον; ὀογπτια, ζαὶ εἰ 
“μῖρμεσ θίγεμίε ρεγ[ξέϊμς εῇ. (Οὐ ετίαπι ἱΠΠὰ Ροετας ἂθ 
Ἀρυϊεῖο δἰ!ερδίαπι ἐρεόϊαι: 

Ῥὶδ πε ἐρπγις ἀγάογοηρ γαϑρ όμως φαἰάμγιί, 
Ἐπηγαίε ΚΓ ᾳ ομΐψης Πεης ΠΠ} ἀἶγα επρίαο. 

κακοδαίμων ἷ ἰβίτας οσαἶι5 ΠΤ φερρρορ ἢ. 6. δ} Ϊπ|ι5 πηδί5. Ἐο 
{ξη[ νοΧ γεσαγγίς ἐρι{ξ, 3, ἃς 'ἰπ νίτα ΑΡΟΙ]οπί! ΔΙϊΙφυοτῖς5, 
νἱά. 16. ΥἹ, ῷ, 39. ἢν 4. 

Ἐρ.11. 1 φύσει, μιαϑήσει»" κτήσει » χρήσει, ] νεῖ γε νυἱρὸ 
ῬἈΠοίορἢὶ : φύσει» μαϑήσοι, ἀσκήτει. 

2 ὠποδοχῆς ἄξιον) παθε5 οαπάδπι ρηγαπη ᾿πέγα ἐρ. 12. 
δὶς ἃς Ῥφυϊως 1, δὰ Τιηιοτῆθυπι ΠΑΡ. 4. πιφὸν λόγον αἰ οἶτ, κρρ 
πάσης ὠποδοχῆς ἄξιον. δὶς ἀε ΤΠεορΡὨτγαο ΠὨίοροπεβ 1,8 6τ- 
τίμς ΠΡ. Ὑ. (δέν, 37. τοσῶτον δ᾽ ἀποδοχῆς ἐξιδτοπαὶ Αϑηναίοις 
ϑ|Π|}1 ἰος4 ἃ νἱ τὶς ἀο φὲϊ5 οὐάοτγιιαῖα ντάς δα {]μι Πιο βοηὶβ 
ἸοςμΠΊ, 

3. τοὺ Μεγαδύξῳ 1 Μεγαξύσιοι λόγοι ἵπ του Γ ίτπὶ 46 16- 
ταπτ, δὰ Πρηϊῆσαπάα ἤιρογθς ἐϊξεα, νιάε Ιυπὶϊ δάδοία. },26- 
χαύγξες πεπιρο Ρεγία, ἴῃ ἰατγαρὶς ΞΡ 5) ουΐας ρᾳἤππι ἀρὰ 
Ἠετοάοταπι πιεητῖο, Ηἰς τάπιεη ἃὰ Ορε5 εἴτις γείρὶ οἱ πιᾶ- 
δῖ5 ρυτεπι, Νεπιρε {Ππὰ σεποβ5 ΒΟΠῚΐ Π ΠῚ ντ ΔηΐΠῸ ἐγὰς 
ἱπιροῖοητε ὃς (πρεγθο, ἴτα ορίῤης ἡ 4ιι6 νά εθατ, 8ὶς αἱϊὰς 
4ύοαμε βεγίγηνε 44:πε ἱπ ργόνεγθῖο ἔπησ. 

ἘΡ. ΠΙ. ι ταὠμεταξὺ τῆς ᾿Ιταλίας ΔΡΟΙ]]οπῖις εχ ἱρῇ- 
5 ϑγτίδε ορρίάο αἰΐσιο [οτΐρεπβ, ἀΐςετγε Ροτα Πὲ ν! ἄστις 
ἘΘΡΒΙ τᾶῖεπὶ ἐπελϑεῖν ἔϑνη τὰ μεταξὺ τῆς ᾿Ιταλίας ἢ. ε. ξεέες 
ἐπι οὐ 8 φιαε ἰοοιερ ἤγετεγ, ἐπ πο ἀἰερεδαι, ὅδ᾽ Παίΐλανα ροβεπε 
εἤόπι. 

2 ἐν ταῖς τῇ βασιλ. λεγομ:. διπλαῖς ] αυά ἤπε βασιλέως δὲ- 

“λαὶ ἀἰβῆς!!ε ἀϊέξι. Το ἘΠ Πα πρίιϑ 'π ρρεπάϊςε δὰ ΟἹοῦΣ 
Οταες. Ρ. 49. δος ἱρίο ἰοςο Ἀρο]]οη ῖ αἰϊερατο διπλὰς ἱπ- 
τεγργεζάταγ αἰἠρίονεαίς φμαεαῖς. Οὐἱὰ ἐθο [ητίαπι, ἐχρο- 
ΠΆΠῚ : δισελος ὈΘΠῚρ 6 ΡΆΠ]Πἰπ|πὶ ἀπ ρ} 1 ατιπι Ἱπτεγρτγογαγί πΟΠ 
ἀιιδίτο, 4ι815 ὅς Ογπὶςὶ ρεβαθδηι, δισελοΐδα Ἔπὶπιὶ τα! ἐπὶ νε- 
ἢεσι, διατληγίδα, ἜΑ Σ ἱμάτια ν» διπλόον εἷμα  ἴζεηι διπλῷ ὅς 

διπλῶν ἀδ(οἴμτε νόςατς (Ο]εθ τος, Διπλαῖ ϑυῖααα αιοηις 
6.) σοΐ᾽ 
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“ 4 Ν , Ν Ν 7ὔ 

σοί; ποτε", καὶ πώγων λεῦκος . καὶ μεγως, 
ἢ ν ὍΝ Ἂν “" Ἷ “"“ 

πλέον δὲ ἐδὲν. εἴτα πῶς διοὸ ϑαλάτ]ης νῦν 
ε Ἷ γ᾿ ΩΝ ἃ 3 ΄ 
ὑποςρέζεις, ὠγῶν φορτίδω μεσήν ὐργυρίξ » χρυ-- 

΄ “ “ ᾽ ! “΄ 

σίῳ, σκευῶν πωνταδωπῶν, ἐσϑήτων ποικίλων» 
΄ Ὧν, -“ ͵ ΤΩ δ ᾿ 7 Ν 

κόσμε τῷ λοιπξ, τυῷξ» καὶ ὠλαζονειως,» καὶ 
ἣΝ ΄ Ὗ γος Ἵ ν ἕν Ἶ -“ 

καωκοθοιμογίως"} τίς ὁ Φόρτος καὶ ὁ τρόπος τῆς 
ΠΣ ΄ ᾽ , 3. Κ δ 

ποινῆς ἐμπορίας ; Ζήνων τρωγημώτων ἡν ἔμπορος “. 

, » -“ 
Δ. Τῷ ἀυτῷ. 

τὸ αὶ ἣν ᾽ , 
ολίγων δεῖ σᾷ τοῖς παισὶν, εἰ φιλοσόφε παῖ- 
Ύ “ δ Ω, Ν 

δες ἔιησαν΄. ἔδει μὲν ἐν μηδὲ φροντίσαι πλείω 
7 ν ε “ ", κ᾿ ᾿ 

σοι γενέσϑιαι τῶν ἱκωνῶν, ὥλλως τε καὶ μετὰ 
Ω ἣ γὉ, οὐ ͵ 
ἀδοξίας τινός. ἐπεὶ δὲ ἅπαξ ἐγένετο, δεύτερον 
ἈΌ 7 Ἐν} - Ψ ν᾿ »ν ἡ 
δὴν ἐιη μεγώλῃ σπεϑὴ νειμνωΐ σε τισὶ ἐνιο τῶν ογ-- 

μ, Δὲ Ν “ὃ Ν ΄ 
τῶν" ἐχεῖς θεὲ καὶ πώτρίθου » κωὶ Φίλες. 

᾽ »“ " 
ἙΕ. Τὼ ὀυτῷ. 

“ “ ε ᾿νε "-“ νι Υ 

Τῶν Ἐπικξρε λόγων ὁ περὶ ἡδονῆς ἀδενὸς ἔτι 
᾿ “ “ “ ͵ »“ 

συνηγόρε δέται τῶν ἐκ τῷ κήπε΄, καὶ τῆς ἐκείνε 
δ [ΡΥ ͵ὕ ΜΝ Ν δὰ ΟΝ ῃ ᾽ 
ιὠτριςης᾽ πεῴηνε γὰρ ὧν κ͵ὶ κὠτὰ τὴν σῶν ὡ- 

ληϑέφατος. Εἰ δὲ ἀντιλέγων προκομιεῖς τος. 

Χρυσίππε σχολαῖς καὶ δύγμωτα: γέγρωπταΐ τι 

καὶ ἐν τοῖς βασιλικοῖς γράμμασι" Ευφράτης 

ἔλαβε. καὶ πάλιν ἔλαξεν- Ἐπίκερος δὲ ἐκ ξ- 

λοῦεν. 

“΄. Τῷ ἀυτῶ. 

Ἡρόμην “λεσίςς τινες ; εἰπερ οἰνιῶνται Τὸ 

δ᾽ αὶ μέλλομεν; ἔφασαν. Ἡρόμην ἕν, καὶ τὴν αἰ- 

ΕΣ 

δεῖ εἤξηις.. 

ἘὉ] οἰϊπι Γαϊς, ἃ τα ἀϊάα θατθα΄, εάχις τηᾶ- 
ΧΙΠΊΑ : Ῥγδδίοτοα εἰμ}. Αε μοιοδοι ἸΔ1.» 
τπατὶ ἱπάς γοθυγεγιβ, δαἀάιςοης Παιιθήι οΠ6- 
ΓΆΓΙΔΙ.. ΡΙεΠαΠΊ ἀγρθηῖο ) ΔΓ... νΑΓΙΪ5 ναί!- 
115.) ΡΙξἘ5 νεῇιθιι5. ὅς γεϊψαο ὑχοάα, ἴα- 
ἢὰ ἰτοπὶ ὅς Πιρετθία,, αἴαιιο Ἱπιργοδιτατὸῦ 
Οὐοάπαιη 1Ππ4. Οημ5. Δ 41 πηοάμι5 πη γα ]- 
115 πηογοαίηγας ὃ ΝΝείηρα Ζεπο αἰθογιμη γαῖ 
ΠηογρδΓΟΥ ὙΠ]ΠΟΓΠΠ1.. 

ΙΓ, Ελάενε. 

Ῥδιςῖς ΠΠΌ ΘΓ ἐπ15 ΟρΙΙ5 εγαξ 7 {1 ΡΗΙΠΟΙΟΡΗΙ 
Ῥὰγ ογαῦ Ἰριταγ, νὰ ης ἀε Ρἰατῖ- 

15 4ιιᾶπι ποςοαγ!ῖς τ] δαἀαμίγεηα!ς (0]11ςῖ- 
τι εἴας, τιπι 4110 ποάο ἡποςυηηιο,, τιπη 
Ε0 ἹΠρυΪΠη15. 481 στη τυγριτπάϊπο εἴδει ζςοη- 
ἱππϑϊι5, ΙΔ τάπποῃ οππὶ ἔλέδιπι ἢς [ἐπηεὶ], 
ΡΓΟΧΙΠΊΠΠῚ εγαῖ σΟΠΠ]Π1. πηᾶρπο. βυάϊο 
Ῥαγιεπη [οα]τατ ΠῚ «υϊδυιίδαιῃ Εἰαγριγι.. Βα- 
Ὀεϑ ΔιιζοπΊ δζ ΡαΙΓΙΆΠῚ, ὅς ἀπηϊςΟ5. νάλὼ", 

Κ΄. ᾿Εἰάε,- δὲν 

Ῥοΐτιπαγιπι Ἐρίςσατγὶ 1|4.. φιιαα ἄς νοἱα- 
Ρίατο ἀρτι, ΠΕ]Π]Ο ΔΠΊρ]ττς ραῖγοπο ἱπαΐρεῖ. εχ 
Ποτῖο,, δείςο]α 1ΠΠ1π|8: ΠαΠῚ δία ἴῃ ὅῖοα νε- 
ΤἸΠΠπηι5 εἤς ν]άθίιγ, Οοά {1 ἢἰ5 σοῃτγαάϊ- 
ςοπάο ΟΠγγίρρο ἀϊίριιατα, ὅς Ρίαςῖτα ἀἴτα]ε- 
55. {γΊρεαπη οτίαιπι [1114 ἀχαῖ ἴπ [τηρογὰ- 
[ΟΥ5 ΠΠτγογι5: ξηρφγάέες “εεέρέξ,, ἃ γα 46- 
φερε: Ἰὰ νεῖ πε ἘΡ ςΌΓι5 ᾿φαϊαοπα ἐσεῖς, 

Υ ͵ 

7]. Εἰάρμ. 

[πιεγγοραθαπα αἰπίτες απο(ἀΔπι, Δη ἀερτς 
ἅζ εἰπὶ ΠΟ] ΕἸ νἱΐαπι ἀμπςαηΐ, αὶ νετὸ ποῖ 
ἀπςογεπημϑ ὃ ἀἸχογιπε, [πτοιγορα πὶ εγρῸ εἴ- 

ἀϊέξεπι ντἄετατ, [) 6 πὸ ρττα νιὰς δριιὰ θα! πταῖ, ἀθ ρ8!]ο 
Ῥ' 396. ἔεᾳ. Ῥυζτεπὶ δοςῖρὶ ᾿ρίταν πῃ σαπεγε ῥγὸ ΡΒ] οορἢὶ 
Ῥδ]]ο διπλώς. (εἀ βασιλέως διπλαὶ αιπὰ Ππι οὈίσυτιπι νὶ- 

ἄετιγ. ΝΙΠ ξοτῖς ἤητ δισλαὶ λαμπρότερα. υα1ες δορβηῆας 

φοιδῆε νοτέτες Ογαπιπιατῖοῖ οδίδτιιδηῖ, ηϊ τρίδωνας φοινικὲς 
Ῥινρεγεος ΒορὨΠ15, φατὸς ΡΠΙΟΙΌΡΗ 5 τγίδαιππε, ν. ἐχ Γλπιᾶ- 
{οῖο δριιὰ Ῥῃοιίαπι οδίδγιιατα Οτείο το τεδεγὶ ἈΠες. ]. Π|. 
ς.τό ἘΠ᾿ διτεπὶ βηγρηγεης ΠΟΙῸΣ Κορίμα, Ἐπ 41 λήαίοξις 
ἀϊςεθατιν ἢ. ε. Κερίης ϑγτὸ νεῖ Ῥῃοεβηΐοῖο ποπιῖπε, βογρ᾽γ- 
γίης Οτάθοο νοσααταγ. 816 ἱΠΈ 6 Π10 δηπλὲς ττῖ θυ] ᾿ ι δαιοτὶ 
ἢπὸ δισυπώτῳ» Ρτίπιᾶε ἀϊρηίτατῖ5 Πιαρ Ἔγατο! ἴῃ ΟΥΑπηπιδτί.-- 
ρα Μ5. Μὶςἢ, Ρ(ΕΠΠῚ Δικτώτωρ ὁ δισύπατος, διπλῷ διπλὴ χλαῖ- 

νώ ΔΡ. ἱναπρίμπι ΟἹ ΟΠ. Οταες, νοςς δὶσύπατος. 

3 τριβ. δ᾽ ἦν σοι 1 Ὀατθα ἄς ρ]ΠΠππι, ΡἈΪ]Ο ΟΡ ΐαπι ἰδ ἔϊαπ- 
αμππὶ ραΠΠπὶ τι ἀδγιτγ, νά, ΘεἸ ταπι Νοέξ. Ατεῖς. 0, ΧΠΠ.ς,9, 
ὅχ τοὶ οδίεγιδια νἱγὶς ἀο ἐϊ15. 

4 ποτε] τοίοτρί. Ργο τότε φιοὴ 81ΈΡΈ. [κιδίπας δὲ Οι- 
:δοῖι5 Δρποίςεθβης. 

ς κωκοδιεμογίας  νἱάςε δὰ ερ! 0]. 1. ποῖ. 4. 

6 Ζήνων τρώγημ. ἦν ἔμπορος ] Ριο Πᾶες ἘΧρτοδγδτϊοπῖς 
Βαῦετο (ἐπῇιπι, Νοπιρο κωρὴν ἐμπορίαν Ἑωρβταῖας, 4π6πι. 
ϑίοισδε ΡἈΠοΐορμίδε δαἀαιέξγιπι ΕΠ οχ ερ, 5. ετῖαπι ςο}}1-- 
8ετε εἢ,᾿ορροπῖε τῇ ἐμσσορίῳς Ζεποπίϑ,γ τὶ ΡΒ: Ι. Ουΐις5 
4ιοὰ [ἀπηπγᾶ οὔ δι τοπηρογαητία,νε ἴπ ργοιεγδίππι 4106; ἃδῖε- 
ΤΙΣ Ζήνωνος ἐγκρατίσερος, ΠΕ Πι8 ἀ πιο ἀμπὶ εἰαρυα 1,λεστ, ΕΝ]. 
{.27. τρωγημάτων Ὁμπὶ ἔμπορον ἀϊοῖτ, τραγήματα εηἰπὶ οἰρο5 

κ "τ 

Ππιρ! ̓ς ε5 πιαρὶβ ποιϑηῦ, 4ιΆ]1Ρι5 ΑΡΟ]]οπίιις αιοαμε ν [6- 
8πὶ τεπιρογϑητίδλε Οδ(δτιιηε! ΠΊΠιι5 »γείοὶ (]εθαῦ, σε Αἴ- 
ἔπι εξ 'π νῖτα εἰπις, δῖς 116. 1, ς. 8. τράγάματα ΓΝ ̓λάχανα 
ἐσιτεῖτον καϑαρὰ εὖ εἰνοία φάσκων, ὁπ ὁπόσα ἡ γῆ ἀντὴ δίδωσι. Τᾶςεο 

αἹϊα Ἰοςα.. ἐξὸ 

ἘΡΟῚΨ. Ὶ εἰ εἰ φιλοσόφν παῖδες ἄγσων] πατὶ Ῥτοϊηάς ὅδ 
εἀιιςατί, ν ΗΠ οἴορθιιπι ἀεοει, ἄταιε ἀά6ο0 φύσει Ρατῖσεγ ἃς 
μαϑήεει τὰ ΡΟ ορμίςαπι ἐντάρκειαν ,γ, 4186 ρδιιοῖς σοη- 
τεητα ν᾽) ςοπιρᾶγατί, 
ἘΦ ΝΡ Ὑ τῶν Ἐπικέρε λόγων ὅτε. 1 Βυΐις Ἔρ!οἷλο ἔεπ- 

{ππι εἤξε ριιῖο, ταπὶ νογαπι 6ΠῈ, ηιοα δζσέρης Βοπα βΒάε δε 
Ἐκρθγάίες, 4ιι8 πὶ 4ιοα Ἐρίσμγεα ἀε ϑοίνρί:ε ἀο(ϊτῖπα διοίος 
ἢτ, σαἱ πἸΒ1} ΓοΠΠςετ δά ετίαπι πιὰρὶς 4181) δεοήοα [ευεγῖταθ. 
81: ταις, ᾿παυῖτ, ΠΉΠΙ ΔΙ γπιδητὶ, βοίμρεμαγίος ΡΒΠοΙΌρμος 
διοῖσος εἴτε, ἀτηιιε ἘρίσμγηηΣ [6ημ]) Οὐγγήρρὲ ἀοξετίπαπι ορ- 
Ῥοπα5: τίδὶ εξο Ἱπιρέγατοτῖβ ττεγᾶθ Ργοάποαπι, εχ ααΐδις 
τε {πιεῖ ι4118 1τε γα Ῥεσιηΐᾶ5 ΔΟσΕρΙ [8 γοιίποᾶπι. αιοὰ 
14επείάοπι α ποῆτο Επρἤγαταα ἘΧΡΓΟΡγΑτΩγ, εριο]4 πεπιρα 
φι. δ ἀε νῖτ. Αρρο]ίοπ. ΨἹ. ς. 38. ΑΥ 6ᾶ5 οιμπὶ πὸ Ἐριςζαγας 
αὐτά επὶ ἀσξερειτ, πε] 11:15. εἴ» 4110 τ πιεῃ ΠΙΠῚ] ΠΔρ 15 ἃ ἀπ εγ- 
ἔωπι δίοσε στε ἀϊτηγ, Ωμ8πὶ τἰδ1, ΠΟΙ οἰ πημηι ἰἰσες ργοβεεητί, 
ΟἸΙΠῚ ϑζοῖ σοημεηΐγε ρδζεῖν, 

2 τῶν ἐκ τῷ κήπε ]} ἢπι]: πιοάο ἀϊείπιις τὸς ἀπὸ φοῶς 
διοίςος. ϑῖς ἰρίτιγ ὅς δἱ ἐκ τῷ κήπε ἴππε Ἐρίομγεῖγ ἴῃ ῥογίὲς 
ΕΠΙΠῚ ΡἈΠοἰὍρματαπι Ἐρίσιγαπι εἴτε ποσιπὶ οπιπίδιι5. 

ἘΡῸ ΜΙ. τ εἰπερ, ἀνιῶνται ἔς εχ σφηϊεόζαγα τοίοειρῇ, 
ἙσδΙτὶ οπῖπὶ μα εθλητ εἰ περαίνοντοι. 

1ΔΠῚ, 



ΑΙΡΟΊΜΚΟΙ Νὸ ΠΕ ΓΓΎΠΑ Ν Ε 1. 

ἴδηι. 4ὰς Ε05 δησεγει., ςἀιίη). Αἴ 11 ἀϊ- 
υἱτῖας σαι εἴϊε αἰεσαπε. Τὰ νογο, ο πα εγ, 
Ὠμρεῖ ἀΐπο5 ΘΠ. 

τς 7Κ7]:1. Εἰάφη. 

ΨΌΙ φιαπη ςεἰοιτίπις Αςρα5 ἀείδξιις ιοτίς, 
ἴδίψιε παιὶπὶ ἐχοπεγαιιθγβ., Πα ἡπᾶπὶ οο- 
᾿εγγίπις τδι τη [τα] ἴαπα γεάεαπάαπη εἰ, Ἰρίαμς 

᾿ {πηΠΠ|τεν δά ξεηταηάιιηι δερτοιῖβ, ἐξ ηϊδιι5. νε- 
611115, ογἰ5. ἀἸα!τθιι5, ἀΕἰ δεῖς. ΜΙαΪς. (ει. 
Οὐπηΐά αἰπιηΐ τὸς θΟΠ45 ΠΊΕΓΟΔΓΠΓΙΙΠῚ ΠΊΟΙΙΕΓα 
Ὁρογίεγε. ΑὐΠΉΝΙ ςοπείηρσας ΡΙζατοτίατα 11- 

αι πδιιδιπὶ (τἀπὶ ἰεγεῦγαγε ἴθ ΤΠεπηάος 

ἄοπιο. ᾿ ἱ : 

π΄ ΨΠΠ1 Εἰάρνο. 
 ΝοηπΕ εἰΐδπη τὰ 4]1ςιαΐπ5 τοὶ ἀϊςαπη [τ δε ὴ 
Οὐιοά {ἰ διιάεπα! δηϊπιοβ {[πτπεγαβ. ἰρίε αμο- 
4υς Παθεγο5, πς ἀΐςεγος, νΠτατα {4 δὲ ΟὈιιΐα: 
Οπιηε Ὀαϊποιπι ΔρΡοΟ]]οπίτς ἀςαῖταε. Νειη- 
ΡῈ ἔχιτα ἀοπιιπὶ πππαπάτη ργοάϊε, ρεάείαιε 
ἔπος. ταεαν ἱπηρο ]το5. Ναησπάᾶπι αἰ χιοά 
ςοΥΡΟγ5 πιεπδγαπὶ πιοιΐεγε ςοηίρίςοἰτΓ. 
ϑΕΠΊΡΕΓ [ΟΠ] που δηϊπηα Εἰμι5 1 πλοῖα εἢ. Ναὰ- 
τις ἰπ σαρίτε ςοῖπᾶπι. Νεπιρε Ὦγαεοις ἰά 
αὔοαῃς ἔαεϊς, αια Ογϑδοιιβ. ΟΠ ΒαΑΓΡΆΓΙΙ8. 
Ψεῆειι ρεῖϊαι ̓ ᾿πεαπῃ. [(ε[4ε] δὲ φυϊςαμ!ά ε( 
Ποιηϊηιμηι ἴῃ (ΔοΓὶ5 ραΓΠΠπγαπ), ὈΙμἰπδεῖο- 
Ὧ6 νεταγ, Νειηρε ρίυγίπια ΘὈίςιγα [απε. δὲ 
Αἰίο προ ςοσποίςζεγε ξατηγογιπὶ αι ρρίαπι. 
τ ρο ΠΡ 11. ἢ. ϑεάποη ἀεςειίαὶε αι ΡΠι- 
Ἰοίοριιπι. Αταπηεη Πδαπ ἄεοεῖ. ϑεά ἃς 
ΠΟΓΡΟΓΙ5 Δορ ΙΓ] Π65 01}, ἃς φἀξείδις (ςήας. 
14 νεγὸ οτίππεη οπι Αδίξιαρίο σογητημπε 

387 
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τίων τῆς ὠνώγκης. Ἡτιδντοπλϑτον. Συδ᾽, ὦτά. 
͵ 

λᾶαν; νεοπλϑτος. 

͵ ».ν “ 
Ζ. Τω αυτω. 

“π᾿ ,ὔ ᾽ ΟΣ ΟΣ ΜΣΊΑ Ν ως 
Ἐὰν ὁτι τώχος εἰς Αἰγας οἰζδίκῃ , καὶ κενώσῃς 

,ν»-ὉΝ ᾿ -“᾿ 4“ ΧΑ δι κ ᾿ Ἵ “ ͵ ᾽ 

ἐκει τὴν νωῦν» ἱτεον ἐξὶ σὺ πάλιν ὁτι τάχος εἰς 
[ « ͵΄ »" 

τὴν ̓ Ιταλίαν.» καὶ κολώκευτέον ὁμοίως γοσϑντάς, 
»“ ᾿ ’ 

γέροντας, γρωῦς ὀρζανὲς, πλεσίες, ϑρυπτο- 
,ὔ ͵ - ΝΥ 

μένες, Μίδας, Τέτως. Ππάντω φασὶ δεῖν τὸν ἐμ- 
“, νυ» ᾿ ἢ πόρον καλῶν σείειν. Ἐμοὶ δὲ εἴη τὴν ἁλιαὶν τρυ- 

- ͵] ᾽ 
πᾷν ἐν Θέμιδος οἴκω᾽, 

4 Π 

ε΄. Τῷ ἀυτῷ 
͵ὔ δ 4 ἈΝ λ ἡ ͵ὔ 

Αρῶ τι καὶ σὺ γρώψαις ὧν; Εν γαρξτω γε- 
- . Μ Ἀ -" Ν 

γνοιο γενναῖος ̓, καὶ ἔχοις δ᾽ ἂν εἰπεῖν τὸ συν-- 
“ “ἷ 

ἤϑη ταῦτα καὶ πρόχειρω λετρὸν ὥσαν Α- 

πολλώνιος πωρεμτεῖτωι ᾽. καὶ τῆς οἰκίας 1 ἐδε- 
Ν Ἵ ὕ ᾿ . 5» 

ποτε πρόεισι, καὶ σωζομένεις ἔχει τὲς πόδας. ὁ- 
δὲ «» “͵,᾿ο- λδιι “" δὲ Ψ ᾿ , 
ἐν ὁρῶται τῶν τὲ σῶμωτος κινῶν. δὲ ολξ γῶρ τήν 

"“ “ΔΑΝ ͵ ε 

ψυχήν κινξι. κομᾷ τήν κεφωλὴν ᾿.καὶ γοὲρ ὁ Ἑλλὴν ὅν 
υ ͵ὕἷ "» “ 

ὅτι Ἑλλήν, καὶ 8 Βώρδωρος. Ἐσιϑῆτω φορεῖ λινην΄. 
ΑΕ ΝΟ Εν , ΠΣ 

καὶ τῶν ἱερῶν τὰ καϑωρωτάτω ἧ. μαντικῇ χρῖ- 
Ν ἘΝ γ΄ 

τωιῇ. πλείω γὼρ τὰ ἀδηλω, καὶ ἄλλως ἀμή.- 

χανον προαίσϑεσϑαί τι τῶν ἐσομένων. Αλὲ᾽ 
Ἴ , “ ΟἿ 
ἃ πρέπον Φιλοσόῴῳ τὸ τοιῶτον: ὃ πρέπει καὶ 

» Ν μ Ν ᾿ "δ ) » 
σεῷ΄.. Καὶ σωμώτων δὲ ὀδύνας εἰζωερέϊ; καὶ 

, “ “» 77, Ν ᾽ν ᾿ ͵ 

πώϑη πώνει: τᾶτο πε καὶ πρὸς τὸν Ασκλήπιον 

ἜἘΡ. 11. 1 ἐμποκωλῶν  εἀϊτὶ κώλων. Οὐ Δαπιο, 
ποη νἱἄθο 4ιςπὶ (επίαπι πάθετε ροῖπε αιοὰ Γι ίηιιβ γεττὶ 
τεδαῖ: {ιρτέηρνα γμογοαίογει, εαιδ κάλος ξιπὶς εἴ, [εὰ χώ- 
λως. Κάλος ᾿γΕΓΟ ἑήρρητα εἴ 7). ἃ ὅ1ο ρογιάπάο (φίογες 
ἀϊέϊος είς πιοπετ. ἔμπορον κώλων ΤρίταΓ γΟσᾶΓΘ ΠΙΔΙ1Π|» 

᾿ χείρι οἰεητεπὶ 44 ἱπιροτοπτίαπι απίπιὶ ΕΠρΗγᾶτας, 4018 ἱπίον 
ἀϊίρυγαπ άτιπι ̓ ἴρπο ρειίεγας σαρις ΑρΟ]]οηϊΐ : 4ιὰ ἀ4ε τε νἱ ά, 
σῖτα Αρο]]οη. 0 Υ, ς,38. 8εἀ ὃς ἐτὶρίἀππι ΠΙυὰ ν᾽ ἀδειτ οοπ- 
υἰτίαπι. Μδ με ἰτάαια ἰαθοτε καλῶν. Νεπιρε ἰγοηῖςε δἱξν 
ΟῬῬ"»1ὴ4 δον4ς ἬΆΕΥ ΟΣ 16 ΚΑ ΉΥΗ7γι γριθηΈγ 6 ἀἰεϑεγο, αννατν 40 481- 
ἄἀεπι Ἐπρῆγαῖος ορίδιις, ταπαδπὶ θοπῖ ἱπῃϊδηβ πιοῖ- 
οἶδιι5, ΠΙΔ1] ποὴ ἔλεγε (βίπεατ, Οετεγιπὶ ἐμπορίαν Πᾶπο 
Ἑπρθγαιὶ φιοαις οἰ οΐερας ἔαρτα ερ, 11], ! 
ἢ ἀλίαν τρυπῷν ἐν Θέμιδος οἴκῳ) Αλία νᾶ5 εἰ, ἴπ ιο (αἱ 
ςοπίεγεθδης, ΡΟ] τχ ], Χ, ς, 41, χὰ ὁλία δὲ σκεῦός τι ἣν πύ- 
ξινον, ᾧ τές ἅλας ἐντρίξεσιν. δ᾽ ΠΉΠ14 ἀρυὰ Ἡείγ οΠΐυπι μ8 θεν: 
δὰ Εἰγπιοϊοριπι, Ἑδάεηι ναία ὡλιώδες ητοαιε ἀϊοιητατγν 
νι εχ ΡΟ πςε ςοηξέατ, [μι δίπιι5 ἰΆαιις νοτίας «411 εἰ οθγ:-: 
Ζίγιραξ {ἰίγατεγνε ἐεγεύγαγε ἐμ Τδεγγεάος ἄοο: αιοά αιίά ἢδὲ 
σοῖς οδίοιιγιιβ, Αὐ ἀλιοὶς παιέον αηρὰ ρέϊραιονίανε ποταῖ; νῖ 
εχ ϑυϊά, Ηείγ οῃϊο, ὃς ϑορβο οἷ 5 ἱπίεγρτεῖε ρατεῖ, ηἷιιᾶτη» 
λιὰν εοάοπιὶ ἴπγε ἀϊςί ποσὶ ἀπδῖτο., φυεπιᾷάπιο ἀιιπὶ ἀλίᾳ, 
ἃς ἁλίας {ἀἰίιηερα Ῥά5 ὙΡς ϑ6η[απι ΤΆ ιι6 ραταιὶ ΕΠ Ἐν, 
ΔΡο]!οπίμπι νε}}ς ἐπ ἴογρο ἐμηβἠέαο, ἔι. ε. ἰυΠίτα ἀπηιιεητθν 
ἐεγεῦγατε γάνέηα, 4118 ρέξξοίην ορὲς ἘΘΡΉγαταβ γ ἱπιροίειτ5 
{ο]] σοῖς εἴας ραίαπι οπιηΐδιις ἐμ 5. 
ἘΡ. ΠῚ τ εἰ γὰρ ὅτω γίνοιο γεννοῖϊος 1 πεπΊρε Ρ4]ἅπ| 

Δυσυίατε τηαρὶβ γενναῖον; 411 π| ΟἸΑ ποι ιπὶ οδιτεέζατγε, σι" 
Ἐπρῆγάτεπι ξεςοι{ε ρᾷτες εχ νῖτα Αρο]]οη, ΠΡ ΥἹ. ς. 7. γρά- 
φειν ἀυτεπι, 410 ἃ ρτὰεςσεἴηι, [ά ἐπ| εἴτε, αιιοα φεομίαγε, εἰ πὶ 
Φρίοϊμτε ροἤτιιπι, Βιιάαεο ἴαπὶ ΟὈ Ἐγαδτιπι. " 

2 συνήϑηταῦτα καὶ πρόχειρα 7 1. ε. δε ἥτις εἰδὶ ἤὰς» 

4115 πιαί οἱ ἐς πιεῖς ξτευφητΠπὶς ἱπ οἵς νεγίλητας, 

3. λέτρ. ἅπ΄. Απολλ. παροατ. 1 νἱἀς νἱτᾶπι ΑΡΟ]]οπὶὶ 118.1- 
ς.ι6, δες νεγο οἤμηίὰ δοουίδιίοπίς σαρίτα » ̓πβττυτίοπεπι 
νῖτας Ρυτπαρογάσαπι σΟΠΟεγπιπῖ, απΆπι (ἐαιερδίυγ Αρο]-, 
Ἰοπίιι5. σοπῇ, ἱπῇ, δρ ΜῈ, 41. 4186 δτίαπη ϑριι Π οπλἰαπιπε 
Δροϊορίδ εἰ ἀεξεπάεπάδ βιεγιης], ὙΠ]. ς, 6. δζ 7. 

4 καὶ τῆς οἰκίας ] ἰτὰ ἴηξ, ερ..4}. αἷς ἀε δο αιιῖ ξαπη!ατίς 
{πὰς εἴο νε]ϊτ, λεγέτω καὶ μένων ἔνδον, ἐρ[ αἰἱοεγιάερ»α εάν» 
4μοά ἀογιὲ γπάμεαί. (Οετεγιιπὶ Εἰ[ςε τείροπάετις δὰ ρτδε- 
ςεάεητεπι 1Π|Π4πὶ ἀοσυ πο Πεπι, πεπιρα δαἰπεῖς ἔς ποη οριβ 
Βαθεγθ., 4ϊ ρυγιπὶ δαθεας ἃς σογρι5 γα! φυῖπὶ ὅς ρεάες 
τααχί πη 7. οἰπὶ ἀοπιο ποὸπ εργεαάίατιτ 1τὰ οἤε ρϑῖες εχ᾿ 
{εαιιεπτίθιι5», υΐθιι5 {Ἐπιρετν εἰ, φιιο ἃ νἱτίο γεγτίτατ, δ᾽ πσ 
δίτωγ τείροπῆο,, φιοά πη οδίδγιιεβ, πιεγᾷς τεηεῦγας ἢὶς 
οπιηΐδ. 

ς κομῷᾷ τῆν κεφαλ. 1 Ῥγιβάβοῖδε Ἐχεπιρίο νἱ Ἂς νἱξδπι Α- 
ῬΟΙ]οπὶϊ 11δ.1. ο. 8. 

6 ὃ Ἑλλην  πιαχίπις διυιζεπι σε ἀφεπΊοπὶΐ σςΟΙπαπὶ δἷ6- 

Βαπῖ. νἱάς οδίδγαδιᾳ δὰ γίταπι Αροἱ]οη. ἰ. 1Υ, ς. 16. 11. 
ς. 7. (ες, ς. ὅς 6. 

7 λινὴν  ἐΧεπιρίο Ργτβαροτγδε ὅς ̓πάοτιπι, νίἀς δὰ νίταπι 
Αρο]]οπῖὶ 110. 1. σἀρ. 1. ὃς ἱπ Δροϊοβίαᾳ δὰ Γ᾽) οπιϊτίδηιπι {ὃν 
ΙΠ. ς. 7. 

8 τῶν ἱερῶν τὰ καϑαρώτατα } Αεβγριίος ρυῖο τείριοἱ ἄς 
Ιπάο5, ἰρίππιιε Ργιπαρογαπι, θ05 ἤλς εχ ρᾶτις ἱπηϊ- 
τὐπὶ ΑΡΟΙ]οπίιπι ρᾶτεῖ εχ 1]. ος, Ἱερῶν τὸ καϑαρώτατα [αθ-᾿ 
ἴπτ, Ἱερὼ νοὶ γένη νεὶ ταῖς 4μϊά, 

9. μαντικῇ χρῆται} ε8 ἀς τα νίἀς Αρο!]οπί! Αροϊορίατα 
χὰ Ποπιϊταπυπι ἰπ νἶτα οἷπς Πδ, Π]Ι. ς, 7. 

τὸ δ πρίπει καὶ ϑεῶ ] ἀουτα τείροηῇο,, νεὶ ἐεχοερτίο ρο- 
εἰπις» φιλῇ ἀἴσατ: οὐπὶ ΠΘμπὶ ἀεοθλτ, οὰγ ποὸπ ἀεςεαῖ Ρἢϊ» 
Ἰοίρἤιιπι, ουΐτς5 Βηὶς εἰς ὁμοιωθῆναι τῷ ϑεῶγ πιαχίπις ἰχιᾶ 
Ῥγιμαροταπι ὅς Ρ]ατοπεηι. 

ὌΡΟΣ κοι- 



385 ΕΥΡ ἃ ΘΟ ΓΡΘΉΘΔΙΕ 
ΝΜ -“ , ε 

κοινὸν τὸ ἐγκλήημώ. Σιτεῖται μόνος. οἱ δὲ λοιποὶ 
3 , δ γ 7 
ἐσϑίωσι". Βραχέω λέγει, καὶ ἐπὶ βραχύ. σι-- 

- , 5 ὃ 7 2 “ ἊΝ 1: 
γῆσαι γώρ ἐσιν δυνατός ΄. Σαρκῶν ἀπέχεται 

- Ἂς μ ΄ Ἁ - μ, 

πασῶν, καὶ ϑηρίων πώντων. διοὶ τῷτο ἀνϑρω-- 

“πός ἐστ᾽". Εἰ ταῦτα ἐρεῖς, Ευφράτα, γεγρώφθαι, 
ΕΝ »»ν ,ὔ » 5. τς Ὁ ἣν ἡ αι 
ἴσως ἐκεῖνο προσιϑήσεις. εἴτι ἡν". ἐλαῦεν ἂν εἰρ-- 

ὔ «᾿ς ὦ ὧὰ ὃ " ΄ τι ᾽ 
γύρον, ὡς ἐγώ, δωρεὰς , πολιτείως. Εἰτι ἥν» ἐκ 

᾽ - “" ᾿ ἈΝ 

ἂν ἔλαξεν. ἀλλὰ τῇ πατρίδι μὲν ἔλαθεν ἂν. καὶ 
Ν δὲ “Ὁ ᾿ ἮΝ Δ 9 1δ 

πατρὶς δὲν ἢ μη οἶδεν ὃ εἶχε". 

Θ΄. Δίωνι". 

Αὐλοῖς καὶ λύρῳ κρεϊτ]όν ἐς! τέρπειν, ἢ λόγῳ, 
« 2 

τὰ μὲν γὼρ ἡδονῆς Ὀργάνώ, καὶ Μεσικὴ Ὀγομώ 
-“ ͵7ὔ Π ς ων 

τῇ τέχνῃ" λόγος δὲ τὠληϑὲς ἑυρίσκει. Ὑϑτὸ σοι 
-“ σ᾽ « ͵ Ν 

πρωκήέον. τἕτο γρωπήξον σοι , ῥητέον . ἣν καὶ περὶ 

τετε Φιλοσοφῆς. 

Ι. τῷ αὐτῷ. 
“ἷ΄ Ζ ᾿ νΣ δ ἃ , Υ̓́ 

Ζητῆσί τινες τήν αἰτίαν δι ἥν πέπαυμοαι δὶω-- 
Ω -» Α με ψΥ, Ἂν ᾽ 

λεγόμενος ἐν πολλοῖς ΄. Εἰδέτωσων ἕν, οἷς ἂν εἰ- 
“ δ, ᾽ » , 

δέναι μέλῃ τὸ τοιξτον" ὠδύνωτος ὠφελῆσαι λόγος 
“ ὌΝ ὩΗ͂ΜΟ. Ν Ν Δ δ , ε 
ἅπας, ὃς ἂν εἷς ὧν μηδὲ πρὸς ἐνὼ λεγηται΄. Ο 

5 ,ὕ ᾿ , “ἷ Ἀ 

τοΐνυν ἄλλως διωλεγόμενὸς, δόξης ἥτηων ὧν δια- 

᾽ν. γ 
λέγοιτ ἂν. 

, 7 “ ΙΑ΄. Καισερέων' προβδέλοις. 
ρα ἡ , » , 

Πρῶτον εἰς πάντα ϑεῶν ἄγϑρωποι δέονταικαὶ 
"» ἤ ὕ , 

περὶ παντὸς «ἐπειτῶ πόλεων. Τιμητέον γαρ δεύ-. 
Ξ ὔ Ἁ ΠῚ Ν Ἂ ͵ὔ 
τερον πόλεις μετώ Θ᾽ ες. καὶ τώ πόλεως προκρι- 

΄ “" 7 ᾽΄ 
τέον παντὶ νῶν ἔχοντι" ἘΠδὲ μή πόλις μόνον ἐἰη» 

ελλαὰ καὶ μεγίτη τῆς Παλαιςένης, ὠρίςη τε τῶν 

μαῦεῖ. (οπιβάϊε Ὁ]ι|5, ΝΕιρε τε] χαὶ νοὶ 
ταηῖ. Ραιςα ἸΟσμΠτΙΓ, δὲ ἀε ραιιςῖ5. ΝΙεπη- 
Ρείαςεγε ροζεῖ. ΑΒ οπηηΐδιις σαγηϊθι5 α᾿ἢ1-- 
πεῖ, ὅζ δηϊπηδπεῖθες σππέ:15. 56] σε εὸ φιοά 
ΠΟΙ {πτ, δῆς ἢ [ογϊρίαπη. ὁ ἘΠργατα. 
ἀϊςαπη [δίξαγα., ἔογις ὅς μος δες : 51 αἹῖ- 
αιδητί εἴτε, ςεττε ἀγροητηπι δοςορίοι, αμοπι- 
δαἀπηοάιιπι ὅς Θρο, ΠηιΠεγα ᾿τε ΠῚ ὅς ἀϊρηϊταῖο πα 
ἴῃ «ἰαϊταῖς, Ἱπ|οὸ ψέγο {Π ἢξ δἰ Ιψιιᾶπεῖ, ποη, 
ΔΟΟΕΡΕΓΙΓ ΡΟεῖμ5. ϑαϊγεπ ἴῃ ραίγίας σταγίδηη 
ἀςςερίῆει. Αἱ ραισία ποη εἰξ, ιδο, φι!ά το- 
πραῖ, ἰβποτε. 

1Χ. Ῥίἱομὲ. ΝΗ. 
Κεδες Εἰδ115 ἀταιια ̓ γτὰ χιαπι ογατίοπε [ἀι-᾿ 

τα5} οὈεΐζαγε ροβ. [λα επίπι νο]ιρτατῖς 
(υπε ᾿ηΠταπισητα, εἴας Μαίςαα ποίηβη γι. 
Οτδζίο γεγο ψεγιτατεπὶ ἱπεηῖτ, Ηος ΤῸ] ἃ- 
βεπάμππι, μος (γι δοπάϊπι, Ποςαμπε ἀϊςοη- 
ἄλιπι. Παυϊάεπη γεγιγατῖς σδιία οείαπι Ρῃϊ]οίο- 
ῬἢαΓΊ5. ἡ Ὦ 

Χ.  Ἐϊάρη. αν 

ἐἐνακῳο αυ144Π1| σαιιίας 4παγα ΡΕΌΙΙςε ἀ1-- 
(ρυζατε ἀδἤεγιπη. ϑείδης ἰσίτιγ, ααϊδαίςιπ- 
4 Βοος (τἰγα σαγας εἰξ : αιοά πι14 ογαῖῖο 
Ργοάεῇε πιδαῖ, (δ 8, νπᾶ σιπὶ τ, δα νπιιπὶ 
τ θῇ ΠΟΙ ἀἰγΓισαίηγ. ΟΟὈΪΙ ΠΩ ΕΓΡῸ αἰτεῖ 
ἀϊίρυται, ἀπ ρα ξε ἀπι ἱτοπὶ οὈποχίμ5. 

Γ ΔῸΣ "Ὀκεαγεέρ μη Ομγαλογλδησ.. 

Ρτΐπιο δά ὁπιπία ὅς Πιρεγ οπιηΐα μοπηΐπος, 
Ἀ115 ορις παρεητ, ἀοϊηάς οςἰαίτατίθιι5, Ναπ1- 
ΡοΙ Πδο5 εἰμἴταίε5 οοϊςπάδο [ππτ, ὃς αιδε 84 
οἰαίτατειη [ρεζζαπε Ὁ οπιηῖθιι5, αι! γατίοπε νᾶ- 
ἰεπς, [ ςογεγίβ γεθι15] ργαθβογπηγαγ, Ουοά ἢ 
ποη οἰμῖτ45 τ (ΟἸππι, [ξἀ Ραἰδοίξιπας ργδοτεῦ- 

1 σιτεέϊταε μένος. οἱ δὲ λ. ἐσϑ. Ἵ νιάδταγ Αἰ άετα δά ϑοςγᾶ- 
ὧς ἀϊδασι ἀρ. ϑεοῦ. 8ετηι, ΧΥ 1. οἱ μὲν λοιποὶ ζῶσιν ῥ᾽ ἐσϑί- 
“σιν. ὠυτὸς δὲ ἐσθίω ἕὰ ζῶ. Νέεπιρε Πος σιτεῖσϑαε {Ππώῶ ἐπ 

σϑίων εἰ ποῆτο. ςοπξ, δὰ νἴταπι Αρο]] πὶ Ι. 1. ς.9. ἢ.3- 
12 δυνατὸς ] πιαῖε «αἰτὶ ἀθυνατος. Νεπιρε {εγρελεοσα ἃ Ῥγ- 

ἐμαροτγδεῖθ, 4ι14}15.ΑΡΟΙ]οπῖι5 5) πιᾶρηὶ δεβίπιδτιπι, Οὐοά 
νε 1ρίε ςοϊπετῖι, εοαιε δυνατώτατος ΕΧτ ετς ,), ΠΑΓΓΆΤΩΓ 1Π.» 
υἷα ΑΡο]]οπῖὶ 1.1. ς. 14. (4. 

12 σαρκῶν ἐπέχεται ] νἱά, νἱτᾶπι ΑΡΟΙ]ΟΠΙΙ 110..1. σΔρ. 8. ὃς 
(Ἀροΐορ. δὰ Πϑοιηϊτιαπ ᾿ἴδ. ΝΠ. ς, 7. 

14 διὰ τῶτο ἀνϑρωπὸς ἐφ! ) ΠΕΠΊΡΕ ΠΟΠίτΑ Βυ ήἼληϊεατοπιν 
εἴτε ρυταδαπε Ργεμασοτδοῖ,, εορ»Ἐι βεπογῖβ ΠΟ [ςιπὶ ηυ86 
ἤης ) ἀπίπιβ!δι5 νεῖοὶ. νἱάς Ρογρῆγγ. ἀς δϑῆϊη, 110. 1Π|. 
τοῖο. 

τς εἴ τι ἦν 1 νυ] άπιαπι πος Ργοδγοτιπι , 186 Αρο ]οπῖο 
ΟὈΙΐςοτα Εἰϊρῆγατες ροῆϊε: δὲ ΠῈ αἰϊφποα Αροἠϊογεἱλ ργείδωρῃ, 
4ἰίφμς ἐγμαἠεῖθ, αἰήψεια θέγμησ, τον 6 δ᾽ ἐρμρ ορες {εά ε ἐογ5.: 
[εεμϊαγηρι δ᾽ ῥογιογες, ηο5. ἘΏΡἤγϑτοβ ἀΠΊρ ΠΠἸΠἼῸ 5 ἐγᾶσ ἴη.- 
ἀερίμ5. Οὐοά ργοῦτιπι ἴῃ ἰδ άεπι [πᾶπιὶ νετῖεπβ Αρο]- 
Ἰοπίμϑ τείροπέει : ἵρρο ροΐίμα {6 αἰλοιείτσ. {2 ῥγειέ 7). ταίία 
γιοῦ: ἀεΓΡΡ ΜΥΉΉ2 ξεὶδ - σαπὶ ΡΒ οἰορὶ [οἰϊῖςες ἢς ταὶϊα πα 
Ὅρῖατε ημϊάεη. Ομὶ ποη Δ ῇΠπΉ15 ϑοοσγατὶς εἰ οιπὶ Αη- 
ΠρΒοηιε ἀϊρυτατίο ἀρ Χεπορμοπτεπὶ ὠπομνηι. [10.1. Ρ. 
729. [η. θεά εχείρεγε Εἰρῆγαιθβ ν]τογίι5 Βηρίτγ : 4 (αἴ 
2470} γι ογ 4142 ραίγίαε ἀσσερεεγεη, ἡυᾶτη [ΟΠ σες ορίδιι5 ἃς 
Βοποτιθιι5 διιέλιις ὅς τε ἰππιᾶτς ἃς ἔλπια {ΠΠππῆτεπι τεάάογα», 
ημελῖ, Ἀείροιάοτημε ΑΡΟΙ]]οπίιϑ : ραλγέαρα ἐαηε ποῦ εν, 
4ω4:| φηἱαί ῥάόεσι, ἐριογεῖ, 1ὰ ον : ας ἀς θοηΐβ {μὶς νε- 

ταὶ ἡἀ!ςτπὶ ποη Ροΐπε ἔξεγγε, τεξζεχυε εοσιπ ἀεϊεὔλιπε, 
τηβίτυεγε. ψεγθο : δαρέδγεξὲς ρδιτίαπὶ ποπ εῇε ἵπτογ ἤυϊεος, 
ἃς ἴπ πτυπάο {εὰἀ ἴπ ςοε]15 Ροτῖι5,, γί Ἀπαχϑσογᾷᾶς αἴεραῖ, 
45 ΠΙΟΌτεπι ΠΟΙ ἤτ, (ΩΓ ατι8ε νυΐρο ςγεάϊεις ρδιτία,, ποτ. 
εἴ ταπιθη, εὐπὶ [ΟἸ᾿οἴταπι μα εαῖ, ς 

ιό ἐπατεὶς δὲν ἢ μὴ οἶδεν ὃ εἶχε Ἴ νἱά, πος. ρτδες, ρο- 
ἤτεπιδ.. ἡ “Ἢν 

ἘΡ. ΙΧ. 1 Δίων, 1 Ῥγείαερης εἴ, «οβποπιεητο Ο;)- 
βονημσ, δὰ χσεπι Βὶς ἔτ δῖτ : συπὶ 4010 πηρτα Αρο]οπῖο 
ἱπτεγςεῖπε ἁπιϊοῖτια. νἱά, νίταπι εἴτις ΠΡ ΥἹ, ς.37. Ὀϊοηῖς 
νἱταπὶ ἴηι νἱτῖς ϑορμιβατιπὶ Πάθος 1. 1. ! 

2. ἢ λόγῳ] πεπιρε Ῥίοη εἰεραητίας ὅς νεηυλεῖς δά οδ- 
Ἰεξίαπάυπι ςοπιροῖταε ἴπ ογατίοπε [ιάϊοίις., αιοὰ Ι΄ ε΄ 
ταχαῖϊε Αρϑ]]σπίας , αἰ ερατα μᾶς Ἰρίᾳ ερ!ῇοϊβ, πιοπιογδῖας 
Ῥμιϊοβγατο νἱτα εἰπ5 1, 40. ὦ 

ἘΡ, Χ. 1 σέπαυμ. διαλεγόμ, ἐν π. ] ἀε εοάεπι γριιπιεπ- 
ἴο ρὶ χσιοαιε ερ. 34: 
ὁ 2 ὃς ἂν εἷς ὧν μηδὲ πρὸς ἕνα λίγυητομ ] εἰιπὶ πεπιρε ἀϊιετο 
ἤς Βοπιϊπυπὶ ἱπρεῆιϊς πηοτὶ δίας εβάεπὶ ποη Ροίϊι δο- 
ἐοϊπηπιοάαϊα εἴτε ογαῖιο. ἡ ; 

ἘΡ. ΧΙ. ι Καισαρίων] Οδείατεαπι ΡΔ]Δ εἰξῖπδςε ἱπτε] Πρ... 
44 ουΐι5 γγδὶς πιᾶρ!βτγατις μἰς {ογῖθῖς ΑΡΟἸ]οπίιϑ 5 εχ ἱρίᾳ. 
Βᾶς ερίποἱ ρᾳῖει. Ἐχ αιὰ ετίαπὶ σοπίξατ, (φείλγεεηίες Α- 
ΡΟ]]οηἱυπὶ Βοποτε ἱπῆρηϊ αἰΐαιο δαξεοιε., ἴπγε οἰ υἱτατῖς 
ἔοτις ἀοπατιπι, 4υῖθι5 ἱπ Πᾶς ερ!Π0]84 σγατίας δρίτ. 
᾿ 2 τιμητέον γὰρ δεύτ, πολ. μετ, Θεὺς ) Υυἱὰς βηΑ εριῆ, 
Ἐ6. 12. ; 

{τὶ 



ΑΡΟΙΛΘΙΝ ΕΙ 

εα εἰυ1ἴ5} πλαχίηα.,) ὅς οπληϊηπι “ποίημος 
ἴδ᾽ πππε; πιαρχὐϊτιιδϊηο Ρτίτπα , ἰεσιδιήαιιε ἧς 
Ἰοξειεες, ἃς τηαϊογιαμη ἔπι ὈΕ]]ςα "λ πλὰ Ππε 
Ῥδεῖς ατείδιι5. νε νογα εἰς «ἰαἶτα5. ἰτεῖτον οδιλιος 
Α]ϊαϑ υπαχίπις δατπηίγατιάα οτίς ἃς ςοἰεπάα, δι πηϊ- 
ι!.. ἅς νπϊσιίαας, 41 γϑίοης ἢτ ργϑράϊειις. Ηος 
ἰρίταγ ργαθίογοπαι ξαπἀαπηοηζαπι εἴ εχ γατο- 
πο ςουηπημηὶ, {1 ταιπιθη σοπηηγιηε ἢξ αιιοα εχ 
ταάϊοϊο εἴς. Ομ οἱ {1 ̓ π{Ὡροτ οἰ μἴτας νἱγιιπι Ῥυῖοῦ 
Βοποτε αἴξεςεσγιε, (οἰμῖταβ σιπι {τ ἱρία...) ἐαπι- 
48ε ρεγερτίπαπη υϊάεπι, ὅς ργοςι] (8 γοπιο- 
τιπ|.5. αι 40 1}}} Υἶγο 8 τγειγὶ δυιεηάμπι,, 80 
ποβίϑὶ ἱπυιῖςοπλ ἀἴρπαπι τοροτίοιατ ἢ ΠΙᾺ ν- 

᾿παπὴ [ογιδήης, νὰ, Ὅοοὶ ἸπρΘηΙ! [ὰἱ αιιδάδηι ἔε- 
Ποίιαο ἀπηΐσαις, ΟΠΊη]Α ἔδυ οἰπἰτατὶ σοταργε- 
ςείαγ. [7 πε γοῇ ζοηροΚ ἢατ. ΙΔ ημποά ἐροὸ 
ποι νοῦ 5 ργαθίϊαγε ρογίθιιεγαο : ςππὶ 
ταχἰπιορογα δαιάοαπι πιοτίδιις αγοςῖς, ργο- 
ΟῬγίδπι ΠΠὈ] ψιγίαζεπι ΡῈΓ {το γαϑ ΡΒ τᾶς 4ε- 
«Ἰάγαπεθιι5. Αρο]]οπίἀςπι νεγο, Αρηγοαὶ- 
Πι 6] τππι. ἱπ ἘΠῚ φοπβττιδεἸΠΠτπας ᾿π40}15. 
ἃς νοῆτο ποπηίης αἴρπαα, νεεπι νΟΌ 5 ΜῊ 
ςεγε ἤπάςδο δα οἴπηϊα, Ὀοπα ἔογιιηα δάϊιι- 
Ὁδηῖο, 

ΧΙἼΙΙ. δείομείορ μη; σαγΑογ δι. 

Οἰαῖταβ, τᾶς ἴξὰ αὐπιογίις Πειιπη ἃς Ποπηῖ- 
Ὧδ5 Βοποῖς ἄἴσπος δἀξεξαεβ,, 114 ὅς Ὀξαίᾳ 
εἴ, ἃς ΠΠ1|5 φαΐ ΠΙπιοηΐιπι νἰγταεῖς Ρτδε- 
βατ ἴῃ Πυάῖο ΕΣ Ργοάεῆ. Ρυιπιμπὶ ἰρὶ- 
ΤΩΓΊΠ στατία ξαςϊεπ 4 εἴτε πες αἰ ΗΠο]ς εἰ, πες 
υϊςηπαπι ἐα γε ἴῃ ΠΟΠΊΪΠΠΙπ γο θι15 Ρειοτίας, 
Βοιτὶ δυτίομειη ἀπτεπη ἱπθηΐγα, ΠΟ [Ο]ππὶ 8: 
α]ε πο εἴς, (6 δείδπη προ Ί δίς {{ππρηῖγς 
φγη.] φιλο ρεπίτυς [14] ἐχδοαεῖ. ἸΝαπὶ 
ιοὰ ογάϊης [ςοιιπάιιπη ΕΠ), πππαμαπι ρετ πᾶ- 
τΌΓΑΙΠῚ ΡΓΙΠΊΠΠῚ, Βετ Ροτοῇ. ο Οὕατε πρζεῆς 
εἴ, νε εις ΡΓΟΡίΕΓ γῸ5 ἱπποσοτιγ, νι τεγὶ- 
δυάς ν δ 5) ποη ἔουΐτατο (Ο]πτη, ΓῚ ετίαπι τα- 
1ρί8 ποὸ5 (ἀροταπείδιι. Μοπϊλϊίαπι φηϊπὶ τᾶ: 
1ιὰ [ργδεαγε] παπιο ροχεῖξ, Ομοά γεῖὸ ςμρ εἰς, 
νΟὈΙίξιτ ντ {{π|,14 φιοαιιε νογδο ριιξοπη εἴς 
αὐἀιιεγίιιβ της Βοποιοίεπῆας » φυετηηδάτηοάτιπι 
ὅζερο ορίαγεπι, νὰ ταϊῃὶ ἀρυιά νοϑ εἴϊε ᾿Ισραῖ. 
Ἱμερατ νο τὶ ἐο πα] Πιπς ςατίογος,, ΠΟ δι - 
τιϊςὶ ἤπτ, ΗΪεγοπγπιις πεπΊρε ἃ Ζεμο. 
ἱ ΟΠ ΧΙ, Ἰγῆερε. 
τ διγαίοῃ σαίάεπη εχ τπογία διις αἰ το άϊε, 

ΤΥΑΝΕΙ. 30 
᾽ ͵ὕ Γ Νὰ τ δὰ ͵ 
ἀυτόϑι μεγέθει, καὶ νόμοις.» καὶ ἐπιτηδεύμασι, 

. ͵ [ ᾽ - μὴ μέ 
καὶ προγόνων κατα πόλεμον ἀρεταῖς, ἔτι τε ἢ- 

Ἴ εν ὁ ͵7 , 
ϑεσι κῶτ᾽ εἰρήνην. κωϑάπερ ἡ ὑμετέρῳ πόλις, 

7 -“ “,η ᾽ ΄ ) 
μώλιςω πασῶν τῶν ἄλλων ἐμοΐγε ϑαυμας έατι- 

, ᾿ς λλ} δὲ ς ΄ ν᾽ Κ 
μήτεω τε; καὶ ὠλλῳ ὁε ὁμοίως παντὶ γΕγ εχοντι» 

ὦ 2. 2 ͵ ΕΥΨΝ ᾿ Ὑϑτο μὲν ὃν ἐκ λόγε κοινξ τὸ προκρατικὸγ, ἂν 

ἢ τὸ κατὸ σύγκρασιν τῶν πολλῶν. οταν δὲ 
» , ᾿ »“ ν᾿ “ -“ 3, 

καὶ ἀρχῇ πόλις ποτὲ τῆς πρὸς ἑνώ τιμῆς ἄν.-. 
,ὔ ϑ 3 ἣὸ “-“ « » ͵ὕ ᾿  ν 

δρω, πόλις ἐσω᾽ καὶ τξἕτον εαυτῆς ξένον; καὶ ὦ- θ 6 
Ἀ ΄ -» Ν Ἁ ᾿ ΡΜ ΈΡ 

ποθεν τίἢτετε τῷ ἀνδρὸς πρὸς ὠμοιζὴν, ἢ ἡμῖν 
- ὄν “ “ ᾿ 
ἀλλήλοις τισὶν ἄξιον εἰ" } Ἴδτο μόνον ἤσως, εἰ 

Ἀ ἷ ͵ 
ϑεοφιλής τις ὧν τύχοι διώ τινα Φύσεως ἐπιτη-. 

᾿ -» ͵ 2 

δειότητα , τὸ ἔυχεσϑαι τῇ πόλει τὸ ἀγαϑὰ, 
͵ ΜΑΧΟ ἋΣ ᾿, ὯΝ 

τυγχάνειν τε τῆς ἐυχῆς. Οπερ ἂν διατελέσαιμι 
Αὐὐναν ͵ «“νὐξ ε» ᾽ ΄ ἂρ “ καγω πράτ]ων ὑπὲρ ὑμῶν , ἐπείπερ ἥσιϑην ἤϑε- 

σιν Ἑλληνικοῖς, φαίνεσι τὸ ἴδιον ἀγωϑοὸν καὶ διὰ 
Δι, ͵7 -" 

χες τὴ κοινῶν. Ἀπολλωνίδην δὲ τὸν Αφροδι.- 

σΐςξ, νεωνίων ἐἠβωμενετ της φύσεως, ἀξίας τετῷ 

ὑμετέρε ὀνόμωτος, πε χρήσιμον ὑμῖν 

παρασκευάζειν εἰς ἑκαςώ , μετ τῆς τύχης τι- 
ΑΨ ᾽ “ 
γος ὠγαϑθῆς.. 

ς- , ,ὔ » ͵ 
1Β. Σελευκεῶν τοις προδέλοις, 

ἘΣ τ ὙΝ ὰΝ ΜῈ , " 
Πόλις ἥτις ὧν ἕτω πρὸς τε ϑεὲς ἔχει, καὶ ἀνγ-- 
͵7 δ Ν Γ ᾽ -“ ᾽ Ω 

ϑρώπων πρὸς τὲς ἐξίες ἀποδοχῆς ᾿, φυῇ τε ἐυ- 

δαίμων, καὶ εἰς εἰρετὴν ὠφέλησε τὲς μαρτυρη- 
Ν } ΣΎ Ω ͵ ᾿ ω 

ϑέντας. ἀρξασίϑαι μὲν ἐν χάριτος καὶ δυσχερὲς, 
ἀν κ ΥΥ ὅ.5 , ᾿ 
ἀλλὼ καὶ τῶν ἐν ὠνϑρώποις τὸ κάλλιςον. Αμοί- 

ΠῚ , ἂν 6} ᾿᾽ ἐν 
δὴν δ᾽ αὶ μόνον καὶ ῥάδιον᾽, ὠλλεὶ καὶ παντελῶς 
« ς -» ,ὔ “ 
ὁμοίαν ἑυρεῖν ὠδύνωτον. τὸ γάρ πε τῇ τάξει 

. τ] »“Ὕ ͵ὔ -“ 

δεύτερον.» ἐδέποτε τῇ ᾧυσει στρῶτον ἢ Ὡςε Θεὸν 
ψ' Ἀλῆ “ εἰ μὰ .- »ν 9. ἃ 

ἀναγκη παρωκωλεῖν ὑπὲρ ὑμῶν, οἰμέίψασιϑιαε 
Ν ν᾽ ἴτω ὃ , ] ᾽ ᾿ Ν “-γ 

τὸς δ τῇ ὀυγώμει μόνον . ὥλλα καὶ τοῖς ἐργοῖς 
΄ ͵ ͵ὔ Ν ΠΥ Ν ὔ 

κρείτγες γενομιένες. ᾿Αγϑιρώπων γαρ ἐδεὶς τάγᾳ 
“ - ᾽ -“ Φ:, 3 

τηλικαῦτα δυνωτός. καὶ τὸ ἐθελῆσαι δ᾽ ἀν με 
γε’ Ὁ ͵7 -“ εν» Ἀ "» 

παῤ ὑμῖν γενεσϑας, τῆς ὑμῶν. ἂν εἴη χάρα- 
ὙΤΝ ψθτῳ ε:» ἘΡΆΨ, δι. "ὦ, 

τὸς καὶ ἐὐυτὸ εἰς ἡμᾶς, ὡς ἐγωγ᾽ ἂν ἐυξαΐμην 
Μ »" »" ε ᾿ ΕΣ ῳ Ἢ 

- παῤ ὑμῖν καὶ γεγενῆσϑαι. Οἱ πρέσζεις ὑμῶν τια 

μιώτεροι, δ᾽ότι καὶ φίλοι, Ἱερώνυμος, καὶ Ζήνων. 

ὸ 1Γ΄. 

ΤΟΝ μὲν ἐξ ἀνθρώπων οἴχεται, πιῶν ὅσον 

Τοῖς ἀυτοῖς. 

Νκ πόλις ὅσα } ουυνΐ ρτορτεγεα βγήσιφε ςοπιρεῖιπε, ντ ρτῖς 
ἀᾶτος Ποποτᾶγα νγθεπὶ ἱποίρεγε ἀεθεαὶ ροτίμ5, 4υᾶπι ντθ5 
Ῥτίιιαταπι., φῇ 
ὙΦ διέ « τινὰ φύσξως ἐπιτηδειότητα 1 πες εἰξ ἱρίᾳ ἀηἰπιὶ νἱτ- 
ἴμ5, {τς ἐυδιαίμονας ἔλοῖτ, γε ἀἀιιοτῆις Παδίτις κακοδικίμον»ιφ) 
νἀς {αρταὰ δα ερ. 1, ποῖ, 4. 

ἘΡ. ΧΙ χα ὠξίες ὠποδοχῆς 1 νἱάς (, ερ. 2. π.τ. 
2 ὁ μόνον ἱζλον 1 ἴτὰ εχ ςοπίεέτμγα τεἰςτρπιι9. Ἑάϊεὶ 

τῃδ]ς αὶ μόνον ῥάδιον. 
ῳϑ 

3 τὸ γάρ πα τῇ 7 τάξει δίυτερον, ἐδίπ:. τ᾿ φύσει πρῶτον ] [δΠ.-- 
ἔως εξ, εἰτπὶ 4: ργίογ ὀξριοβοίκερε χοἰ, Ρὲγ Βος Ἰρίαπι, Ρτε- 
τἴυπι εἰ λάάετε, φιοά »γίον ἰὰ λοΐας : ςυἱ ἤπιε Ρτεήυπια 
2γ4:4 γείφίᾳ Βαδεῖε πεαυεατ. Οἰοπίδπι [οἰ] σεῖς τάξει δεὺ- 
τέρω ἡτᾶς τ, ποη ροῆῆε βετῖ πρώτη, πᾶπι ἔλέξιιπὶ ἱηξεάξαπε 
Βετὶ πεαιυῖς; δ φιοά ῥγήμς ξλξζυπι εἰς 14 Βοτὶ ποη Ρμοιτεβ 
Ῥοβετγίησ, 

ζος 23 ἤν 



3290 
᾽ -“ 09 -“ ’ ν ἈΝ ν᾿ 

ἥν ἀυτῷ ϑνητὸν ἐπὶ γῆς κατώλιπων. Χρή δὲ τὸς 
,ὕ δι σὰ » Ά »" 37, 

ἔτι κολαζομεένες ἡμᾶς ἐγθάδε", ζῆν ἄλλως λε- 
“4 κων , ν 

γομένες » ἐχεῖν τινε τῶν ἐκείνε πρωγμώτων ἔπι- 
Ὁ Υ̓ ἡ ΄ 

μέλειαν. Αλλοις μὲν ὃν ἄλλὸ τι ἔργον δικωίως 
κι1 ΣΝ ω ᾿ ον ας ὦν “ 

γένοιτο νῦν, ἢ καὶ ὕςσερον, οἷς μὲν ὡς οἰκείοις » οἷς 
δ τῷ ᾽ ᾿ ͵ ᾽ 7 ΄ ᾽ ᾿᾽ πριν 

δὲ ὡς ὠυτο μόνον εἰνδρώσι Φίλοις » δ ἐν ετερῷ 
γ , » Ξ “- ᾽ 

γνωσϑησομένοις χρόνῳ τἕτων εἴπερ ἤν τῶν ὀνο- 
,ὔ » , Ν , ᾿ ᾿ Ν 

μώτων ἀληϑὲς τι καὶ πρόσϑεν. Ἐγὼ μέντοι καὶ 
,ὔ ,ὕ ᾽ ͵ εὐ ἢ 5 Ν 

ταύτῃ βελέμενος ἐξωιρέτως ὑμέτερος εἰνωι, τὸν 
͵΄ «- “Ἢ ὕ 

ἐκ Σελευκίδος υἱὸν ἀυτῷ γενόμενον, Αλέξανδρον ᾽, 
, ἢ ͵ »" » ἣ 

καὶ μεταδώσω πωιδείως τῆς ἐμῆς. πάντως δ᾽ 
Ν ἐδ ν 7ὔ ς Ν ͵ ὃ ̓ 
ἂν μετέδωκω καὶ χρημάτων, ὁ τῶ μείζονα 5:ς, 

ἥ, “. 

εἴπερ ἔχειν ἥν ἄξιον. 
ΕΣ 

, , 
1Δ. ἙΕυφρώτῃ. 

, Ν ἢ ,» ὦ 
Πυνϑανοντωΐ μα πολλοὶ πολλώκις. τίνος ἐνε-- 

᾿ Φ ᾽ Ἀν» 

κεν αὶ μετεπεμῷῴϑην' εἰς ιτωλίαν,ἢ καὶ μετώπεμ- 
᾽ν “ ΕΣ “ 

φϑεὶς ἀφικόμην . ὥσπερ σὺ, καὶ εἴτις ἕτερος. 
“ ᾿ 3 ᾽ »" 

Ἐγὼ δὲ περὶ τῷ δευτέρε" μὲν ἐκ ὠποκρινᾶμιαι, μὴ 
δ Ν᾽ ῳ Ὧν Ν ͵ 

καὶ δόζω τισὶν εἰδέναι τὴν ωἰτίων᾽, ἐδ᾽ εἰδέναι 
: ᾿ »“ Ἀ 

μοι μέλον. Περὶ δὲτξἢ προτέρα 1 τί ἂν καὶ δεοί- 
“ ΄ ἈΝ“ Ἀ δῷ ͵ 

μὴν ἕτερον λέγειν . 5, ὁτὶ ὧν μάλλον μετεπεμ.- 
δ 93 ͵ 

ᾧφϑην. ἢ ὠφικομην" 

1Ε΄- Τῷ οἰυτῷ. 

τῆν ἀρετήν ἐδέσποτον εἶναι πλοτων ἔφησεν". 

Εἰ δὲ μὴ τιμᾷ τῶτό τις, καὶ γέγηϑεν ἐπ᾿ ἀυτῷ, 

ἀλλὲ καὶ ὠνιος γίνεται χρημάτων. πολλὲς δε- 

σπότας ἑαυτῷ ποιεῖ. 

ιε΄. Τῷ ἀυτῷ. 

Μάγες οἴει δεῖν ἐνομάζειν τὲς ὠἐπὸ πυϑα.- 

ψόρε φΦιλοσόῷες , ὥδέπῃε καὶ τὲς ὠπὸ ορφέως. 

Ἐγὼ δὲ καὶ τὰς ἀπὸ Διὸς οἶμαι δεῖν ὀνομαζε- 

σϑαι μάγες » εἰ μέλλεσιν εἶναι ϑεῖοί τε καὶ 

δίκαιοι. 

1Ζ. τῷ ἐυτῷ, 

Μμάγες ἐνομάζεσι τὲς Θεὲς οἱ Πέρσαι " Μά- 

ἘΓΡΙΓ 5... ΘΟ ΔῈ 

ταοτίαἰα φαίη! Πααε η τεῦγα γε! παιιξης, 
Ῥεςοῖ εῦρο Π05 απ Ηἰς ριηϊπηιν δάπης, νεῖ, γε 
νυ͵ρο Ἰοπαμπηταγ. αἱ ΠΊι5... Αἰ] παπι γεγαπι, 
Εἶτι5 συγᾶπι παδεγε. Εἰ 4111 αυ!άοπι Αἰϊά ο- 
ΡῈ πγογίτο {πἰτὶρίαπε, Πα πθης απ, ἤπιὸ 
Ροίρδι]ο., 411] νὲ ἔαι] αγοβ, 411} νὰ ἀτηϊα τδη- 
ταπι : ΠΟῊ 4110 γε 5 τετηρογε ςορποίςεπαϊ, 
{1 φυ!άειη δηΐθα εἰίαγη 8] 1401 ̓ η εὰ δρρε]δεῖο- 
ὯΘ νεγὶ ὀχετογιε. Ἐρὸ πε 1{{ὰ ετίαιτι νὶςΘ 
εχίπηὶε νεῖεγ εξ πάεηβ., πδέιητι ᾿ρῇ εχ 56- 
Ἰειάϊςε Π]απι., ΑἸοχαπάτιπι, πγέδε ἀοέμγιπαθ 
Ῥαγιϊείρεπι ετίαπι ἔβοϊαπ, Ρεςιπίαιτι εὔαπι 
ἴδτι 1Ρή] ἀεὰϊ οπηπίπο 5 4] φίαγα ετίαππι {{π| 
ἀδίυγις, ἢ χυϊάεπι ρίαγα εἰιτπὶ ἀςςίρεγε σοηπο- 
τἰξης ἔπος, " ἱ 

χη Ἑηρῤγαξδε. 
546 }6 τΛ0]Π εχ ΠῚ6 “ΙΔ ΕΓΠηΓ», 4Π6ΓῸ ἸΏ 1τὰ-. 

Ἰίδτη ἤοπ Δοςεγῇ5 ἔπει πη, ΝΕ] οτίαπι, ΠΟ ἃς- 
ςεγήει [ςοςς [ν]τΓ0] εο ἤπη ργοίει5, πεπη- 
δάπηοάμππλτι, ὧς αἰ1| ἐογτίδῃ. Ἐρο νεγὸ ἀε ρο- 
Πεηίοτὶ ποσποη γείροπάεθο, πε φιθιάαπ 
ςΔυίαπι (ςῖγε νἱάξαγ, ιᾶπὶ {ςγα ΠΕ σΏΓΟ 411- 
ἄεπη. Ὧδε ργίογί διῖεπὶ 4] ἀἰτἀ ἀϊςεγε ἀς- 
Ὀεγεπι. 4ιᾶπ| αποά Πιυάϊοίπη5 ἀοςεγίειι5 [πὶ 
4ιιᾶπὶ Ε0 ΔΙ ογίμη ὁ 

ΧΡ. ΕἸάρ». 

Μιγαζεπι ΠΠ]Π1|5 ἀοτηίηϊο {διεόζαπι Ρ᾽αῖο 
ἄϊοῖς. ΝΠ νεγο Ππιή εἰ ΒΒ η ῥγειῖο 45 Πᾶ-- 
δαεγῖε εἤδταπι, εοαμε ἀεἰεέξεειγ, [εἀ [ςοη- 
{ταγῖδ τατίοης } ρεσιη115 Πᾶς γε η 4115, 116 τι]- 
τος [Ὁ] ἀοπιϊπος ςοτηραγαῖ. 

ΧΥΡΙ. Ελάργ- 

Μαρος ἀϊςεπάος εἴϊε ςεπίδς ΡΗΠΟΙΌΡΠοσ, 
Ῥγιπαρόγαιι.., νοὶ] οτίατη ΟΥΡἢειπὶ {ξομῖοϑ. 
Ἐρο νέο οείδπη Ιοιιοπὶ (Ἐφιδητες Μᾶρος ἀϊ- 
ςεπάος εχι πο, {1 ἀϊαιηι ἧς 181 εξ νοἱμε- 
τἰηῖ. δὰ 

ϑρά 44 Ἐπάεηε 

Ρεγίαε θεὸς Μάᾶρος ἄρρε απ. Μδριι δῖ- 

Γὺ 

"τ --- ---------------ς-ς-----ς-----,-ςΚ«.-.-.-.-.--..Ἑ-.-.-Ἑ.-.... ... 

ἘΡ. ΧΙΠῚ. 1 κολαζομένες ἡμῶς ἐνϑ.] πεπιρε ποιὰ εῇ 
Ῥ᾽τοπίςοτιπιὶ ὃς Ῥγιπαρογδεοσιπὶ ἀοδεγιπα ἀε δηϊπια., ἴῃ 
δος ςοτροτε ροεράς Πιρειηῖε ρεσοδίοτιιπι, ἀηῖεα ΔἀπιὉ- 
τα ΠΊ, Π2πὶ ἴῃ Παης νἴταπι ἀειεπῖτγεῖ. Ψιάς ςοπρεῖα ϑ1π- 
ἀϊο ἴπ τι. ἀε οτἱρίῃε 4Π1Π|86. 

2. Αλέξανδρον ] Ριιο “4ἰεχα»ιαἰγασπ τπτε] Πρ Ῥείορίαἰονιενο ἂς 
40 νἱἀς ϑορδι, νῖς. 1. 11, ἢ, 5. 

ἘΡ. ΧΙΝ. τ αὶ μετεπέμφϑην 1 30 Ἱπηρεγατοτίθιις πεπΊ- 
Ῥεν 4υἱ ΡΒΙΠΟίΌΡ μος δά {ε ἱπιιίταγο (ΟἹ εραπτ, 

, 2 δευτέρα ἔς ᾿ερεπάιιπι πάις ἀπδῖς, Ἑάϊ Ηὶς προτέρα 
δαθεῦδης. Ἶ 

3. ἐιδίναι τὴν ὠιτίαν 1 4π:8ε εγδὲ ρ] οτῖαθ ὅς οριπι βιάΐιπι;, 
60 δεξὶ ϑορῃηδτιπι ρ᾽ ετίιε Ἀοπιδπὶ ξείπαθαηῖ. 

4 προτέρα 1 εὐϊτῖ ᾿ς πιᾶ]ο δευτέρᾳ. ᾿ 

5 μᾶλλ. μετεπεμῷϑ. ἢ ἀφικόμ. 7 Υὶ εἰραῆδηΐς πιχίπιε 1π|- 

Ρεγδηεῖθιις, γε εχ Υἶτας Αρο Ποπῖὶ 110. Ὑ 1, ράτεῖν ἰϊτοπιαις ἃ 
Νέεγυδ, νυ ρᾶῖες εχ πο ΠΡ ΎΠΠ. ἱ ἐϊ 

ἘΡ. ΧΥ. ι Πλάτων ἔφησ. 1 ἀετερ. 11. Χ, Ρ.617. ἐρετὴ 
δὶ ἀδέσποτον δζςες ἔλα 

ἘΡ. ΧΥΠ1. 1: Μάγως ὀνομάζ. τὰς ϑεὲς οἱ Πίρσκ, 7 ϑεὺὲς 
{1105 ἱπτε]]ρατ, τρίς πιοχ ὀχρὶιςαῖ, ἔς, ϑερκπευτοὶς τῶν ϑεῶν, 
4πο5 εοἴάεπι ὅς τῇ φύσει ϑεὲς ἢ. ε. ἐγηρεν»ο δ᾽ ῥγχαίοίο αἰἠρίγιος 
νοςᾶτ. Νεπιρε 11 [ηἀοτγιπὶ [Αρίεπτεϑ ϑεὺς [6 αἰ σεδδης, νἱά, 
υἷσ, ΑΡΟ]]Οη1], ΠῚ, ς. 18. ὅς Ἰρίιπι ΑΡΟΙ]οπίι5,ν] ἃ. ἱπρτί πιῖ5 
Αροϊορίαπι 44 Ποπιϊτίαπυπι ΠΡ. ΨΊΠ. ς: ς. ἷτ, ς. 7. δ. 7. ά δα 
ποῖαῖα 84]1Ὁ.1. ς. 2. Π. τς, ΗΙ πεπιρὲ ϑεοὶ καταχϑόνιοι, νῖ 'π 
Δπγεῖβ ΠΑΓΠῚ, ἈρρεΙ Δ πτογ. τε επὶπι ἱρίος Πεος ςοεῖε- 
ἢε5 Μώγες νοςαγὶ πεπιϊηὶ ψείθγιιπὶ αἰέξιπι, {εἀ ϑεοσεζεῖε 
τλπτιπὶ χα ϑεολόγες χὰ! ἱερέας) γε γο ςοπὶ ΡοΙὲ [105 τεξϊε εχ- 
Ρἱῖσας ΗεἰγςΒίι5. , 
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“τσ ες δ 

“᾿ 

ΑΡΟΙΓΙΟΝΙΙ 

ϑο Πεογαπη μη ηπογ, δας ιπάοϊς αὶ {ππ ἀϊαϊπα.. 
Τα νογο ΠΟη ΜάρΊ5, ΕΓΡῸ ΑΓΠΕΙ5. 

ΤΠ ΧΖΧΙΙ, Ελάρνε. 
Ἠεγδεΐβεις Ρῃγίςοι5 ΠΟ πα πῚ Παίιγα ἴγγα- 

τἰοπαίεπι εἴς αἰχίτ. 1 γεγο {Ππ|4 νεγιπη οἴ, 
νενέγαπι οἰἘ,, πλογῖτο οπηΠὶ εἰ ἔαοϊος ργᾶς ριι- 
ἄογο τορεπάα, αὶ Παἰτα ορίπίοης ἱπαιπιείςίε. 

5. Χ ν ̓ διορείζαο δορῥλ46. 
ο ΜΨαΪμεγ (Ὀγπιοηῖὶς οΠαγαέξογοβ πυϊπαημα 

οἴσηε: ΡΗΠΟΙΌρΠις,, ΗΙΠοτίςιις, Πυγ ἀἸοία]]ς. 
 ἘρΠο] σις, ὅ. 116 χα] ἴῃ σοπηπηθηταγιῖς δάἢι- 
θεταγ. Οιογπι οἤΠαγαΐξεγιπι ογαϊπε ἤϊο 
ΠατΠΓΑΪ! ἢὶς αἰ ρΟΙΠΓογιιπ., γαγι5 ργίππιιϑ εἰια- 
αἴτ,, 4υϊ (δοιιπάτιπη ουϊίαιια ἐλοιτατοπη., ἃς 
ἸΠρΘΏΪΠΠΊ, πηαχίπΊς εἰ σοπιδηῖς. ϑεσμπαιι5,11- 
16 41} πάξιιγα {πὰ εξ ορείπηι5, ἱπηϊταϊίοπε αὉ 
ξΟ Οχργοίιβ, [1 αιῖ5 ἃ παίιγα ποη Παρεαί. 11- 
πὰ γεγο αιοα ορείπημ οἵδ, ἧς ἱππθηζα ἃς ἀϊ- 
᾿πά!ςατι οἵδ ἀἰῆςε. Αἀςο, ντὰ παᾶζιιγα ργο- 
ΡΓῚΒ. σπσας ΤΠαγαέξεγ σοππεηι σ ΠΟΥ εἰ ἢτ, 
αποιππηδάπηοάαμη ἃς εἴ Βγτηου. 

ΧΧ. Εἰάργ, 

51 ἰδ] νἱβ δῃϊπη εἴθε, φιιεπιδπιοάμππη εἴ, 
Ῥγπάφητία οπίδτη τἰδὶ οριις οἴει. ΝΝοπηρο δἰίλτη 
4 ργαάεηεία τοὶ εἤξε, νἱ5 απίταὶ γεγο δθείϊει, 
ν]5 ἀπ Πποαιις οἴει ςοτηραγαηα. ϑεΠΊρογ 
ΕΠΙΠῚ Αἰζογιπη. αἰτογίες ἱπάτροτς, νὰ ν {15 ᾿ππηϊης, 
ὅζ ἰππηρη νἱία. 

ΧΙ. ΕἼάρρ. ἰλώλν 
Α Βατθατίς δι πεηάιιπι, πες εἰαγοίεπάιιπι 

τρή5, Νείᾳ5 βηϊπι, Βαγθαγί σιιπη πε, ἱρίοϑ δ6- 
ποἤοίππὶ ἀςοίρεγα. : 

οςς ΧΧΠ. Ιαεϑομαῖ]ε. 
Ῥεςος ραιρογεπα εἰς, νε νίγαπι ἔογεςπι, ἀἰ- 

τοίζεγο γέγονε Πυπηάπαο (Ὀγτῖ5 ΠαΘΠΊΟΓΕΠΊ. 

ΧΧΙΠ. ΟΥέοΉ2, 

Αττοηι πιεαϊςαπη ΡυεΠαρογαβ γαπη ἐπ] Π|Π|- 
ΠΊΔΠ οἴ αἰχίε. ΟὐΟά ἢ τς πιάϊςα γο5 ἀἴπ|- 

" ΔΙΠΠΠπιᾶ., οἰπὶ ςογρογο θείαπ ἀπίπιας οαγα Πα- 
,, δεπάα εἴ. ΑἸΪ45 αηίπγαὶ ποη (ἅπιιπι ετῖγ, ιιοά 

Ράτία χιΐάεπι {{πἰ ροτίοτγο δορτοζεῖ. 

ἘΡ. ΧΨΤΙΠΙ. 1 ἄλογον εἴνωι κ- φύσ. ἔφ. τιἄνϑρ. 1 ἤπιε 
, ἨθξαοΙ τὶ ἀϊξεαπι τδξοττ ΟΙ επιοης ΑἸοχαπάτ. ϑιτοπῖ. πον. Ρ. 
-ὅο». τὲ λόγς τῷ δέοντος αἰεὶ ἀξύνετοι γίγνοντωε ἄνϑρωποιγ Κὰ! 
πρόςϑεν ἢ ἀκῶσωι χρὴ ὠκέσαντες τὸ πρῶτον. 
2 ἐγκαλυπτέος ] ξλςΐεπι τερετε Ριυιάοτί5 ἤρπιπι. Ηΐπο 
ἐγκαλυπτήριω ἴε ςεἰεδτατατιιπι ἀϊσεδας εἰεραητεγ Ἡογηπο- 
“γος ϑΟΡὨΪ Δ, ἱπτογγορᾶτιις αιᾶπάο ἀνακαλυπτήρια ἢτ ςε- 
Ἰεθτατατιιϑ , φιοά ρμάσγεν εἰιπὶ ἐροηίδε ἔς ἱπάϊρηδε. νἱἀς. 
ῬΒΙΠοβταεῖ αἰτεγῖιιβ νῖτὰς ϑορ εἰ βάγιπι 116. 11. Ἡεγηποογάίε. 

ἘΡ. ΧΙΧ, τ Σκοπελιανῶ} εἶτ15 νἱταπὶ ΒΔ δες ἱη νἱτῖς 
ϑορῃηἤδτγιπι ἃ ΡΗΪ]οἴϊγατο ἀο ποᾶτᾶπι. Μοητο ηποηυς» 
εἰμ ἴπ τα ΑΡΟΙ]οηλὶ Τγάπι, 1.1, ς.23.24. 

ΟΤΆΑΝΕΝ 51 5, 301 
} ς - “ Ἀ 

γος ὃν ὁ ϑερωπευτῆὴς τῶν ϑεῶν, ἢ ὃ τὴν φύσιν 

9 ξΐος. Σὺ δ᾽ καὶ Μάγος, ὠλλ᾽ ἄϑεος. 

ἢ ἷ ιη΄. τῷ ἀυτῶ. 

Ἡράκλειτος, ὁ φυσικὸς, ἄλογον εἶναι κατα φύ- 
ὕ] Ε ᾽ “Ὁ 4 - 

σιν ἐφησε τὸν ἄνϑρωπον ᾿ς εἰδὲ τῶτο ἀληϑὲς, ὥ- 
᾽ Ν ᾿ Ν 7 ͵ὕὔ . 7 ς 

σπερ ἐςξὶν ὠληϑὲς, ἐγκωλυπτέος " ἕκαςος ὁ μώ- 
7 3᾽ δὰ ᾽ 

ταΐως ἐν δόξῃ. γενόμενος. 

7 Σ, » “ 
10. Σκοπελιανῷ᾽ σοφιςῇ. 

7." ψὰνς ,ὔ Ῥω "" “ 
Πεντε εἰσι συμπάντες οἱ τῇ λογαᾷ χωρᾳακτῆ- 
ςε ν ες Ἁ ς , ε ρες.0 Φιλοσοζος.»ο ἱσορλκος, ὃ δικανικὸς, ὃ ἐπι- 

Ν ς Γσλα ΠΝ ᾽ “ ᾿ σώλτικος » ὁ ὑπομνημωτικὸς Ὁ, ἐγκειμένων δὴ 
“ -“ )ὔ -“ 7 ἄ τῶν γενικῶν χαρακτήρων τῇ τώξει, πάλιν γίνε- 

" Ἁ ς Ν Ν μ ͵ὔ ἃ ται πρῶτος μὲν ὁ κωτο τὴν ἑκάς 5 δύνωμιν ἤφυ- 
ἜΝ μεν ἡΣ ἿΝ δ εὖν ͵ “ΤΠ σιν ἐθιος ὧν. θεύυτερος δὲ ὁ ἐν μιμήσει τῷ ἀρίςε 

ν» , μ᾿ ᾿ Ν τῶν ἐκ ζύσεως, ἤν τις ἐνδεὴς εἴη. τὸ δὲ ἄρκσον 
ἀὐσυ θα - ῳ ᾽ δυσέυρετον τε καὶ δυσεπίκρατον » ὥξε οἰκειότερος 

ε ͵ὔ .«» 3 ἑκώσῳ χωρωκτὴρ ὁ ἴδιος, ἐπείπερ καὶ βεδακότερος. 

! “ο’ωὔν » 

Κκ. Τω φυτῶω. 
,ἦ 

Ν ͵ὔ ΄ .“ ᾿ Εἰ σοὶ δυναμείς ἐςιν, ὥσπερ ἐςὶν, καὶ φρόνησιν 
Ν "7 ͵ Ν ᾽ . Φ ὧν εἰή σοι κτήτεον. καὶ γεὶρ εἰ φρόνησις ἣν, δύ. 

ὦ ΔΙ᾿ -" ε ὕ - γαμις δὲ ἐπῆν, ὁμοίως ἔδει σοι δυνάμεως. δεῖται 
Ν » λω “αὐ ο. ἢ φ Ρ γ6ρ αἰεὶ τὸ ἕτερον τῇ ἑτέρῳ, ὥσπερ ὄψις φωτὸς 

Π 

᾿ καὶ Φῶς ὄψεως. 

ἃ “ . “ὦ 

ΚΑ. Τῶ αὐτῷ. 
,ὔ ᾽ ὔ ᾽ ΡΞ - Βωρδώρων οἰζϑεκτέον, καὶ ἐκ ἀρκτέον ἀυτῶν. 

ου γεὶρ ϑέμις, Βαρξάρες ὠυτεὶς, ἐυ πάσχειν. 

ΚΒ. Λεσζωνωκτι. 

Δεῖ πένεσϑιε μὲν ὡς ἄνδροι, πλετεῖν δὲ ὡς 
ἄγϑρωπον. 

ΧΓ,, Κρίτωνι. 

τὸ ϑειότατον Πυϑαγόρφας ἰατρικὴν ἔφασκεν" 
ει δὲ ἐωτρικὴ τὸ ϑειότωτον; καὶ ψυχῆς ἐπιμελη- 

τέον μετοὶ σώμωτος ἢ τὸ ζῶον ἐκ ἂν ὑγιαίγοι, τῷ 
“φᾷ τ 
κρείτ]ονι γοσϑ8ν. 
« 

2 ὑπομνηματ. 7 418}15 'π Οδείαγί5 ςοπιπιθηζαγὶῖς ἀς δεῖ- 
1ο 641}}. ἴτεπὶ ἴῃ Χεπορμοητῖς ἀποινημονέυμασι ϑοοτγατίδ. 
ΟἘΡ. ΧΧΙΠΙ. ι τὸ ϑεν. Πυϑ. ἐωτρικὴν ἔφασκε } ἢϊης πιὲ- 
ἀἰεῖπαπι ὃς ᾿ριπι ἐχεγοι ες ἀοςες [Δ ΠῚ] !σμς 4 νίτα Ῥγ- 
τῃ45.115,1, 29. Ετ αἰ οΙρ] 1 οἴυ5 σάνυ σφόδρα περὶ τὴν ἰω- 

φρικὴν ἐσπέδασαν, ντ εἰξ δριιὰ Αεἰίδη, νατ. μιῆοτ. Χ,22. 
2 κρὴ ψυχῆς ἐπιμελητ. μετὰ σώματος] ἀιιεπηδάπιοάιυπι.» 

Ῥγιξαρογδε πιεάϊοϊπα δὰ νιγυπίηα ροτίπεθατ, Ῥογρῆγ- 
τίς ἴπ νἰτα εἶμ: κώμγοντας τοὶ σώματα ἐϑεράπενεγ καὶ τὸς 
Ψυχοὺς νοσῶντως παρεμνϑεῖτο. (υ0 ρετγιποῖ, αιοα δριά Αε- 
Ἰιαπιπὶ Βα εταγ, νᾶγ. ᾿ΠῈ,1, ΤᾺ, ς, 17. Ἐο ἴῃ ὀρρί4ο αάμπεπ- 
ταπῖε ξἈπιᾶπὶ ἀμ! ξάταπι εἴἴε ὅτε ὠφίκετο αὶ διδάξων ὠλλ᾽ 
ἰκτρεύσων. 

ΚΔ΄. 
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“ΚΔ΄. 
“ “ απ 716. “ ᾿ 

Αξιῶξτέ με τῷ ἀγῶνι τῶν Ολυμπίων πῶρώ- 

Ἑλλανοδίκιωις᾽. καὶ Ἠλείοις. 

͵ ἘΠ 2 ᾿ ͵ 

γενέσϑαι!» καὶ διοὶ τῶτο ἐπέμψατε πρέσθεις. 
ΓΝ δ ΦΥ ΎΡΟΤ ΤΉΝ ΡΝ Ἷ 
ἐγώ ὃὲ εὐ πωρεγενομήν ἂν ἐπὶ σωμάτων ϑεὰν» 

νὰ ἦ᾽ ΝῊ Ν ΄ Ψ 159 “ςφ,» κ᾿ 
καὶ ὠμιλλών» εἰ μή τὸν μείζονα τῆς ἀρετῆς ἀγῶ- 

΄ 4, γώ κωτωλείψειν ἔμελλον. 
ΚΕ. πελοποννησίοις. 

" ᾿ ὃ ἢ τ δ ΩΝ -" 
Ολυμπίω τὸ δεύτερον. κοὶ τὸ μὲν πρῶτον 

ἐγένεσϑε πολέμιοι, τὸ δεύτερον δὲ καὶ Φίλοι. 

, ““, Ά. " 
Κε΄. τοὶς ἐν Ολυμπίᾳῳ ϑεη- 

κόροις. 
“ » Ξ ! 

Θεοὶ ϑυσιῶν εἰ δέονητωι. τί ἐν ἄν τις πράτηων 
7. ᾽ - ͵ ΓΑ ΣΣ Ν ζω ' ἦΣ 7 

χαρίζοιτο ἐυτοῖς; φρόνησιν, ὡς ἐμοὶ δοκξ,, κτώμε- 
᾿ Ἷ Ἄ, γν»" ᾽ Γ " 

γος. οἰνθρώπων τε τὲς ἀξίες εἰς δύνωμιν ἐν 
ωο »"Ὥ. ΄ - δ. Ὁ τς Δ7, 

ποιῶν. Τταῦτω φίλω ϑεοῖς' ἐκεῖνω δὲ ̓ ὠϑέων. 

Ἂς 

͵ 

ἘΦΖ- 

" Ν ΄ - ,.-ὦ Υ ,ὔ αἵματι βωμὲς μιαΐνεσιν ἱερέὶς , εἶτα ϑαυμά- 

Τοῖς ἐν Δελῷοῖς ἱερεῦσιν. 

7 ͵ ε ͵ 2 “ “ 

ξεσί τινες πόϑεν αἱ πόλεις ὠτυχϑσιν, ὅταν με- 
͵ ,ὕ 3 “» 2 ͵, ΄ῶ 

γάλα δυστυχήσωσιν. ὦ τῆς ὠμαϑίως. Ἡράκλει- 
.' 3 ᾿ΌΝΝν᾿ »" ", 

τὸς δ᾽ ἦν σοζὸς" ἀλλ᾽ ἐδὲ ἐκέῖνος Εφεσίες ἐπει- 

σε πηλῷ πηλὸν' καϊταίρεσϑωι. 

,ὔ 
ΚΗ. 

Ζώμολξις Ἶ ἰνὴρ ὠγωϑὲς ἥν καὶ Φιλόσοζος, 

Βασιλεῖ Σκυθῶν". 

ἔγε μωϑητῆς Ππυϑαγόρε ἐγένετο. καὶ εἰ κατὰ 

τὸν χρόνον τοιῶτος ἦν ὁ Ῥωμνούϊος» ἑκῶν. ὧν ἐγόνετο 

Φίλος. ἐὶ δὲ ὑπὲρ ἐλευϑερίως οἴει δεῖν ὠγῶνω 

καὶ πόνον ἔχειν; ὥκεε Φιλόσοζος, τοτέςιν ἐλεύ- 

9 ρος. 

ἘΡΙ5ΤΟΙ͂, ΑΕ 

ΧΧΙΡ. Ργαρξέϊα Οὐνρηρέοο εονμαρμίμγ ἔθ᾽ ΕἰεῖΣ. 

Αἀ ΟἸγπιρίςιιτη σεγζαπιοη πε ἀσσοάοτγε ἀἰϊ- 

σηδτὶ ο[π15, ὅς ργορζεγεα πη Π|{ἰ5 Ἰεραῖοβ. ἘΡῸ 
ψεΓῸ δά ςογρογαπὶ ἐρεΐασοαίιπι.) ὅς οεττα- 

τῆςῃ, πηϊπίπιε ἀοςεἄεγεπι., ὨΪΠ πηδῖμι5. ΨΙΓΓΟΕΙΒ 

ςογίδιηςη [ ποῃ ςοπηράγεητὶ ] γπὰ εἰϊςε πορ]!- 

ΒΟ ΠΝ νον Ἐ ΑΝ μ. ας 
ΧΧΡ. Ρεὠρομεί. 

ΟἸγπηρίςμπι φεγίαπηθα ροιἴεᾶ τιΠΙτατιτι 

εἴ. Ἐκ ρήϊις ααίάεπι Ποίτος ἐγαῖίβ., (πὰ ὅζ 
Ρο[ἴοα ἀπηϊςὶ [αξεὶ παι εἰ 5. 

ἐὰν ν᾿, ἢ ΡῈ: 

ΧΧΡΙ. Ιῃ Οὐννηρὶα εν τα αεγογηῆε, 

Ἶ φεγεμξιδιω. 

Τὶ ν᾽ πη ποη ἱπάϊρεητ. Οὐἱά εγσο [α- 
εἴξης ργατίατη βογίιπη ἱπί ογιῦ Ραΐετη Ἔρο, {1 8Π|- 
πιαπὶ τεᾶς τηταταπι ροη δας, ὃς πογηϊηὶ- 
διι5., 14 4υϊ πηογεαπειγ, αυαπίιπη ΡΟ Βεπε-. 
ἔλεῖατ. Ηδες Ὠη5 ςαγὰ {ππ|: 1115 γεγο Ατπεῖ. 
αποσαε οὈεα]εγίπε. ἣ ᾿ 

ΧΧΡΙΙ. δαγεγάοελφτπ ρμά δ είρῥος. 

ϑαπουίπεαγας ἐοοάδης (Δοεγάοτεβ, ροίϊοας 
ἀεπηίγαπίαν Πα! ἀαπι. Πμπᾶγα αἰυτατιθυς τηαὶς 

επεηίας, ηαδηάο ἰπ πγαϊογίθι15 σαἰ πη Γατρι5 
νεγίδηζαγ. Οὐπάιταῖε πη! Ἐγαΐ Ἡογδο] οτι5 εἰ- 
ἴδτα (ρίδξης. Αὐ ποάιια 116 συϊάειη Ἐρ[]οΠ15 
Ρεγίααίε, ν Ια60 Ἰυταπη ραγράγεητ: 

ΧΧΡΙΠ]. Κερὶ δογεῤαγαη., 

Ζαυλοϊχὶς νὶγ δοηιι ἅς ΡΠ] ΟΡ μμ5 ὀχειεῖς, γε 
αἱ Ργίμαρογας βπεγίς ἀΠ τ ρι]π5: Ετ {1110 τεπι- 
Ροζγε τδῆζὰ Ἀοπιαπΐῖ ΠΟΠΊΪηΪ5 ἔπε δυιτογίταβ, 
[8 ἔροπεε βογιπι ἀπηίσι5 επαΐῇει. Οοά 
ἢ ρίὸ ᾿ἴΐδεγίατς δεϊϊμισι ὅς ἰαθογοβ {πρειιη- 
ἄος ςεπίο5, ΡῃΠοίορ 5 διάϊ, 1 οἱ ̓ἰδογ. 

ἘΡ. ΧΧΙΨ. τ Ἑλλανοδικ.7 Βυΐις ερ᾿ποῖδς ΠἸυθτατῖος 
τι ΠῚ ρεῖαϑ Τισεῖ εχ ΡῃΠοἤτατο νῖτ, Αρο ]οπῖὶ τ γαπεηῖ, ΕἿΥ. ς. 

24. νϊ δὰ ΟἸγπιρία ἱπυΐτδειις δ ΗΘ ]Δηο ἀϊςῖς ΑΡΟΙ]οπίις 
δε τεξεγιαγ. 

2 ἐπαρεγενόμ. 1 περδιϊοπεπὶ ἵπ εὐἀϊτῖ5 οπι πὶ, πε- 
ςεἴϊλτιο ἔφης ροῆυϊατ, Νίπι Αρο]]οπῖις μος ΠΡῚ νυϊο: 
{ὲ αὐϊάεπι ρᾶταπὶ οὔγατε ἴβα ςετίαπιϊπα σωμωτικῶ ἴΠ» 
ΟἸγπιρι15) πες ργοῖπάς, ἱπιήγδτιπι ᾿ σεῖ, ν ἘΠτΌΤΙΙΠῚ ) ΠἰΠ ἱπ» 
ςοπῆυσχιι τοῖς Οτγδεοῖδα νἱγτιτῖς σποαιε εἴεης ἐχρεέϊδη- 
ἀϊ ἐγῶνες. Ἔοττε ταπιεη ἢὶς {65 εἰτοὶ οτίαπὶ ῥοῦς Ομ. 
{0 ἐ, ὃζ ρὲ ᾿πιεσγοσαῖι ΠΕ ΠΊ, πΠερδίοηὶ Δοαι]Ρ 0] ]επτςΠΊ» 
185 ῥγο δεῖς. 

ἘΡ. ΧΧΨ. 1 Ολυμπία τὸ δεύτερ.} δος 5) Ρυτο 5) ΠῚ 
νυ... ΟἸγπιρίοτιπι ᾿Ἰπξίτυτα εἴτε [Ὁ] απὸ ἃ Ογαεοῖσ, δἴηις 
ῬεϊΪοροπηεῇις πιαχῖπιθ, γε ροἤαμαπι Ἰοπβ8θι15 ἀπ γο! Ὁ εἶ- 
115, Ρᾷςε σοδ᾽α! Πεητ, τγαπη 1} Π1τᾶτὶ ὃς δμονοίᾳ ταυσπάδε ᾿πΐοτ- 

αἰτοῦ: 401 [ΟΟρι15 411|5 αποαιε (αεγὴς Ὠυϊαίπσιο αἱ φοῦριῦρηη-- 
γῆδης ξαϊς ῥταεῆχιις, Αὐ ἐχργοῦγας Ρεϊοροπηεῆὶς Αροῖ- 
Ἰοπῖις. ααθα τἤιιπὶ ΤΠτοριιπὶ ποῦ διτρετγῖς πογιπὶ ΓΑ ογοτιπε 
τη(ίεατιο. 

ΕΡ. ΧΧΥ͂Ι. ι ἐκεῖνα δὲ 1 πεπῖρε ϑυσιῶν προσφορώ. 
Ὅοηξογ Ἀρο]]οηῖο ἀϊήρυτατα ἀριιὰ Αερᾶς ἴπ Αοἴσα]αριϊ τεπη- 
Ῥίο, νεὲ εἷὰ ἴὰ γυῖα εἰμ 5 {0.1,. ς, 10. ὅζ τὰν 

ἘΡ. ΧΧΨΥΤΙ. κ πηλῶ πηλὸν 1[ογάε5 ΠεπΊρε, ηπ88 ἔπε 
ΔὉ δηἰ παῖ! ποῆγα πᾶτιγα, ὃς σοτγροτε,, (Ογάϊθιι5 δηιπια!ἑαπι 
πιδδϊατοτιπι, (Οετεγαπι ΜΈ] 5 ἀ1ῶ: Ἡογάο] τοὶ πιεητῖο 40. 
ηὲ δρυιὰ Εἰτ4πι Ογεϊεπίεπι δὰ Οτερουῖ Νζίδηζεπι ογδῖ. 
ΧΧΠΙ. Ρ. 836. νδιἱ ἀε 115 ἀρεπβ, αἰιὶ ἔδογΕς 15 ἢπς Πεος ἀε- 
1τπι|τὶ ροῦε ρυταγθησ, φκος φμλαεῖ, αἴτ, ἰγγίάοος δεν οἰς μα, 
γμηραηίην, ἡμιηῖξ, σμῦγι ΕΥΜΟΥ͂ 6 Ροὐδηνητπείηεγ. πιο [ἔγτς ἂς θ᾽ χης 
ἦη ἐμάν ἱηηργείζμς ἰἠϊο [5 πόίμα!. Ἑτερῖρι εἰμ εχ βέρηατε, 
φαοά ρὲν ὀγτίῆον τῦὰ ΑΡΑἤηγα γ δ εμπα ΟΥ͂ΡΟΥ4 85 (Ὡγερτείσιερι, ἥκαδ 
2{{ Τλὲς γμς οἤένεθξι, ξογβογΉτΣ βεογτίσρι ἰαδες ἐα ῥηραγίς δ᾽ 
ἐχ[ξεγαγιαίς τολείδης Τρ» τὔιμι4. » τέρηγρατεη!, ροτίράε' εββ, 
κε [ φιεῖς [όγάεε εχ ἐκῖο φοηροτίῥι ἱτωραξῖάε ἰμτο αὐβεγρεῦς» 
(ΟἼΗ. 

ἘΡ. ΧΧΧΎΥ ΤΙ. 1 Σκυϑῶν  ϑατπιαῖας ὅς Πδεοβ᾽ π- 
το!!Πρὶ ἀυθιαπι ποτ εἴ, ἢλε ἐπ᾿ πὶ ϑογτῃϊςας πατίοπος ἴῃ ἱρῇς 
ἱπιρετῖ! Ὑ εἰραῆδηὶ ἱπ|τῖῖς ΜΙ εἤᾶπι γα βαθδητ ὃς Ῥαπποπίδπι. 
νἱάε Τδοίτιπι ποτ. ΠΡ. ΤΝ. ς, 54. ὅς Ιοΐερμιπι ἀς Β.1. 11. 
ΥἹ]. ς- 22. νὰ 

2 Ζαμολξις } Ἰρίε ϑ:γιδμᾶ, ἄς 410 πιιΐτα ἀριι νῖϊδα Ργ- 
ἵβαροτγας ἔογίρτογεβ, , 

3 τατέςιν ἐλεύϑερος  ποῖμππι ἴῃ Ῥαγλάοχὶς ϑιοῖςῖ5: (Οἷα 
ρίτης ἐδεν. 

ΧΧΙΧ.. 
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; 

ἈΡΟΤΤΟΝΗΙΣΙ 

ΧΟΕΙ͂ΧΕ εραίατογί. 

ἘδΠῚ ἀϊος πογθόγαπη ππε καθ. [4δο- 
Τοϑ ΘΠ ΠΠ ΓαπηΓπΠτ.) ΨψΘΏΓΓΙ5 νΌΓΟ ἹΠΊρΡΊ οτο- 
Π6ΠῚ ἱπιοπάπηϊ. 

ΧΧΧ. Ργοικιγαξογήδης Κορ ΜΟΥ 7. 

ἘΠο ρεπεβ νος Πιπηπια ροτεῖαβ. Οὐοά ἢ 
τάπιθη ἱπηρογαπ! ΠΟΙ [5 ἀγῖεηι, πάτα να- 
ἢτας οεἰπίταζεβ, αΔηταπη 84 νοβ., ἀογογίι5 Πὰ- 
Ῥεπς ὃ Ομ {ἰ ποη ποις, ῥεῖ ἀίζεγε ἀε- 
Ὀεδατ5. Ροίζοα ̓ ππρογαγα. 

ΧΧΧΙ. Ργοσηγαξον ἐότς 446. 
Οὐπογίτπιπι ργοάείι εχ ἀργεβηδιις ἀγδοσίδιι, 

4186 1Π ποχάτῃ Ποπηπαι ΠαίζηπίΓ,, ΓΑΠΊΟ5 
δπηρυζαγα, δὲ γαάϊςες ἸπςΟἰ μη στο παμογο 

ΧΧΧΙΙ, Ἐρεμογηῦς διγιές, 
ΜαγπιογΓη.. ὅς ναγίδγιτα Ρ ξαγάγιτη., ὅς 

ἀπ ΪΔΟΥΟΥ ΠΗ) ας ἐπέατγόγαπῃ Π.]1ς [ἢ οἰ π1- 
τατα ν[Π5., ΠΙΠ ῬΑΓ ΕΣ ἴῃ ἐὰ [ἀρι πτία ὅς Ιὲχ νὰ- 
Ἰεδί. ϑαριδήτία δξ 16χ ἀυζεπη γὲ5 ρίαης ἀϊποτ- 
(δε δὸ {Π|5{ππε. ποη ἰρίἃ 14. 

ΧΧΧΙΙ. Μμαΐ. 
Ταθετὶ νει ραίγιθι5 οριι Παεηΐ, τππ|ο- 

τος (ξη]ου 15. ξΕΓΉ 46 ΥἹΓ5, ΥἹΓῚ ργ πο ρ θι15, 
ΡΥΐποῖρες Ιεσίδιι5., ἰΙεσες ΡΗΠ]ΟΙΟρΙἰ5, ΡΠ] οίο- 
Ρὰι1)15, )ὺ Πάς. Βοη!β πιρίουθιις ργοσῃα- 
τί ε[Π|5., ργαδίδητια ἰσίταγ οάϊο Ππαρείοια. 

ΧΧΧΙΡ. Ψηὶγὴς ἀρὴν ἐπ Μη θο. 

Ψεηὶ π΄ Αγρίποσγιιπι τεγγαπη., ὃς ΡΠοςΙ6η1, 
δι οοτἄδηλ, δὲ ϑιςγοποπΊ, δὲ Μοσαγαπη., δ, 
(Π1 ΟἸἰπι αἰ ριατατίοπε5 πη εἰ {πὸ ἱπἤίτιτας, 
ἀπρυταπάϊ 10] ἤποπα ἴθοι, "Οιιοά {[Π 45 εχ 
18 σαμία πη γεαμῖγαῖ, ἐρὸ νΟΌΪ5., ὅς Μιμ!5 ἀϊ- 
ςαῖη : Βαγθατι5 [δέξιις Ππππ.. ποὸη ιοά ἦι ἃ 
αταθεία αὐδιογίπι, (δ ααοά ἄϊι τη Οτγάαοθςῖα ἔι- 
ΟΥ̓. 

ΧΧΧΓ,. Ηεδεο. 
 ττΙ5 ὃς ΟρΡΕῈ5 ἀρ ΠῸ5 σοηίγαγία ΠΊΔΧΙ ΠΟ 

ἘΡ. ΧΧΙΧ. τὸ ἐμπίσλ. δ. ἄνξ.} πεπιρς ἔεῆα οἱΐο ὅς 
εογανελμεϊὴς τιαχίπις ςεἰςθγαγε (Ο] εθλητ, 
ἘΡ.ΧΧΧ. 1 Ταμίως ] πιαῖε Γυδίπις : «ηκεβογη:. 

{π|6|ΠΠἰρὶς Ργοοεγαίογες ἴῃ ργουϊποῖῖ5, ἴπτεγ 4105 ἃς Ῥγδοάε5 
Ῥτϑοιοτία ὅζ ργοςοηίιαγὶ ἀϊρηΐτατε 1] ἱπίτῖο δὶς ἀϊΓοτῖ- 
πιεπ, ιοὰ ἤπε ἱπιρεγῖο {ΠΠ| οἤξπτ, φιιοάαιις ἴτε ἀρια ς05 ἃ- 
βεῖὸ πο ἰΐσετος, Οὐᾶππιῖς Ροίξετίις Βος [ἐαιεπτίθιι5 ταπι- 
Ῥογίθιι5 {115 σοποεῆπιπι. ΟἸδιάϊο επίπὶ ἱπιρεγαπτε ΠλτιιτιπΊ, 
Ῥάτεπι νἵπι γογιπὶ ΒΔ ἐπ ἈΠὶ, ἃ Ῥγοσιγατογίδιις Ἱπιρογάῖο- 
τὶς ἱπἀςατατιπι » 46 ἢ πιαργατιις ἈΌπιάπὶ σοη β τυ ΠΤ εητ, 
νἱάο ϑπείοη. ἰπ ΟἸ δια. ς."Σ. ὅς [ἱρἤωπι η Εχοιυτί, δὰ 110. ΧΙ, 
Ἀππηαὶ. ΤΑςοῖεὶ Ρ, 531. Ηίης ἀρχὴ πρώτη ἢ. 1. ταιδυΐτως ῥγοςι: 

γαϊογίδιρ. 
ἘΡ. ΧΧΧΙ. ι Διοικηταῖς] μϊ αιιοαιιε Ῥγοσμγαίογες Πιης. 

Νίοπιεη ἀς ρεουηῖδε ρυδ]ῖοας ῬγοεωγαΙογίδηε ν[ατράταπὶ Ρο- 

᾿γδῖο ἴπ Ἐχοεγρεῖς ρ. 1295. Τ)ε ῥγοομσγαίογίδης Αὰρυξοτιπὶ 
1ῃ Ρτουϊποῖῖς ἀϊίεττς ϑίγαθο ΠΡ, ΧΥΤΙ. Ρ.ὃ 40. εἰς μὲν τοὺς Καί- 
σαρος (ἐπαρχίας) ἡγεμόνας κῷῷ ΔΙΟΙΚΗΤᾺΣ πέμπει. 

2 κλάδῳς κόπτειν; ἐᾷν δὲ τὰς ῥίζας} ἢ, 6. αφίῖομος αυλίαπι 

νἱτιοας ρυπῖγο, ΠΟη Ορεγάπι ἄλγε νογο, ντ νἸτοτιπι δαδι- 

τὰς) ]αΐ ταί οιῖπι μα δ οπτ ἱπίδατ γ αΐδιις πιαπεητίδιις ἱπξαμϊ 
1111 ταπηὶ ποη Πιςογείςετς ποιὶ ροίητ, εις] Δηταγ, 

ΤΑΝΕ Ν 51 5. 303 
΄ ,ὕ ᾽ 

ΚΘ΄. Νομοϑέτῃ. 

Αἱ ἑορταὶ νόσων αἰτίαι. τὲς μὲν γεὶρ πόνες 

ἀνιᾶσι, τὸ ἐμπίπλασϑαι δὲ ἄυξεσι",. 

ὶ 

λ΄. ταμίαις' Ρωμαίων. 

Αρχὴν ἄρχετε πρώτην. ἐ μὲν ἐν ἄρχειν ἐπί 

σώσϑε, διαὶ τί τὸ παῤ ὑμῶς χέρον ἑωυτῶν αξ 

πόλεις ἔχεσι; εἰ δὲ ἐκ ἐπίςασϑθϑε, μαιϑεῶν ἔδει 

πρῶτον, εἶτα ἄρχειν. 

ΛΑ΄. Διοικητωὶς᾽ Ασίας. 

τίόφελος, ἐἰγρίων δένδρων, φυομένων ἐπὶ δλά. 

ζ;, τὲς κλάδες κόπτειν, ἐῶν δὲ τὰς ῥίζας"; 

ΛΒ΄, Ἐφεσίων γραμματεῦσι". 

Λίϑων ἐν πόλει, καὶ γραφῶν, ποικίλων, καὶ 

περιπάτων, καὶ ϑεώτρων εἐδὲν ὄφελος, εἰ μὴ νᾷς 

ἐνείη καὶ νόμος. Νϑς δὲ καὶ νόμος παρὰ τϑὅτων 

ἐσὶν, εἰ ταῦτω. 

, 
Ἤοῦψι Μιλησίοις. 

Οἱ παῖδες ὑμῶν πατέρων δέονται". οἱ νέοι γε- 

ρόντων αἱ γυναῖκες εἰνδρῶν » οἱ ἀνδρες οἰρχόν-- 

των; οἱ ἄρχοντες γόμων » οἱ νόμοι Φιλοσοφων »οἱ 

φιλόσοζοι ϑεῶν . οἱ ϑεοὶ πίσεως. προγόνων οἰ- 

γωϑῶν ἐςε, τὰ παρούτω μισεῖτε. 

ΛΔ΄. Τοῖς ἐν Μεσείω' σοφοῖς, 

Ἐγενο μήν ἐν Αργεῖ» καὶ Φωκίδι, καὶ Λοκρίδι, 

καί ἐν Σικυῶνι, καὶ ἐν Μεγάροις, καὶ. διωλεγό- 

μένος τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις, ἐπαυσοίμην " ἐκεῖ. 

τί ξν., ἐίτις ἔροιτο τὸ αἴτιον, ἐγὼ φράσωιμ᾽ ἂν 

ὑμῖν τε καὶ Μέσαις" ἐξαρξαρώϑην ΠῚ χρό- 

γιὸς ὧν ὠφ᾽ Ἑλλάδος, ἀλλὰ χρόνιος ὧν ἐν Ελ- 

λάδι. : } , 

Λε. Εςιάιῳ". 

Αρετὴ καὶ χρήματα παῤ ἡμῖν ὠλλήλοις ἐναν- 

ἘΡ. ΧΧΧΊΙ. 1 Γραμματεῦσι 1 ΠΊΘΠτΙΟ, 406 116 Γραμ- 
ματίέως ἴῃ ΑΘειδιι5 ΑΡΟῆΟΪ τάρ. 19. Ἐχ 41 ἰοςο ΡΆΓΓΟΥ 
ἃς δητί 5 πιιΠηπι15» ἘΡΗ ΘΙ ράτγίτογ ἀτη 8 Δ] Ἰάτυ πὶ Αἤας ςεἰ- 
υἰἱτάτιπι, ἔοι] ράτεῖ, ργϊπιατίαπὶ Γραμματέως ἔμ} ἴπ εἷ5 
αἰρηϊτατεπΊ, 111 ἘΠῚ ΠῚ ΡΑἤππι Γραμματέων ΠΟΠΊΪΠΕ Πρπᾶπαιγ. 

νίάς οδίδγιδια {ΠΠππτὶ ϑραπμειπῖο ερι. 2, Δὰ Μοτεὶϊ. 
Ρ τος. [4. 

ἘΡ. ΧΧΧΊΙΓΠΙ. 1 πατέρων δέονται 41 {εἰπε 'ποπ» 
ποπιῖπε τλπταπὶ ταὶεβ ἤπτ, [βα γεῖρ ἃ » ΟΠΊΠΕῈ5 ΠιπΊογος ΟΠ - 
εἷϊ {πῖμς. ἱπιρ! εητεβ. 

ἘΡ. ΧΧΧΙΨΝ. τ τοῖς ἐν Μκσείῳ } πιιΐδαπι ΑἸοχαπάσί- . 
παπη ἱπτο  Πἰσὶτ, ἀε 4 νἱὰς δὰ Βορ  ἴατιιπὶ νιτὰ5 1π Ῥοίεγιο- 
πὲ ΟὈΐεγυατα. 

2. διαλεγόμ. τοῖς ἔμπρ. χρ. ἔπαυσ. } σοηξετ ἢ, ἐρ. 10, 
3. ἀλλὰ χρόνιος ὧν ἐν Ἑλλάϑι 1 πεπτρε ἀϊυταγπᾷ οπὶ Οτδδ- 

εἷς σοπιιετίατίοης αἰ ἀϊςοῖς Ροἤτεπιο, ἀιΠρυταπηάο ὅς ἀΠΠετεη-- 
ἀο π|8}}} ριιὰ ξοϑυρτοβοὶ, [οἀ 4]1|5 605 οριι Βάθεγςε γεῖπιες- 
ἀϊϊ5» φυΐθις δεργὶ ξοσιπι. ἀπἰπηΐ [Δηεητι. 

ἘΡ. ΧΧΧΨΥ. κι ερειαίῳ 1 ἔγατεγ {ΠΑ ρο ]οηΐ, ντ ραῖοξ 
εχ οριΠν σΣ. Το ἐο νἱἀε αἰξϊα ἴπ γιτα ΑΡΟΙ]οπι: 11}, 1, ς. 21. 

ῃἀὰ τιώ- 
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2 ͵ ᾿ Ν ἢ) Μἶἷ χή 

τιώτῶτώ. Μειξμνενον γωρ τὸ ἐτέρον, ὠυ ζει τὸ ἕτερον, 
3 ͵ὔ Ν -“ ἂν Ὁ ὃ Ν ᾽ 7ή υξανόμενον δὲ μειοῖ. πῶς ἐν δυνωτὸν οἰμφότερον 

ἣν ᾽ν ἡ 3 “ “- ᾿᾽ , 

περὶ τὸν ἐυτὸν γενέσιϑεαι; πλήν εἰ μὴ τῷ τῶν ἀνοη- 
, ᾿ 2. τ' δι “ » Ν ᾿ δὴ 

τῶν λογω; πῶὼρ οἷς κ͵ὶ ὁ πλξτος ὠρετή. μή θή 

τοσϑτον ἡμῶν ἀναισιϑητᾶν ἐπίτρεπε τοῖς ἀυτόϑι, 
᾿ Υ̓ ει» ε ,ἷ “ 

μη δὲ ἕα πλεσίως ἡμῶς ὑπολωμξάνειν μώλλον; 
Ν Μ᾽ 5» “ ε 

ἢ φιλοσύφες. καὶ γὰρ ἀισχιςὸν ὠποδημῖν ἡ- 
ἔξ. .: Ἶ ὡ ὁ ὩΣ. Ω Α. 

ῥᾶς διὰ χρήμωτω δοκεῖν, [ ὀλιγωρόντων ἀυτω ] 
Ν «“ ͵] « “ ἢ ΄ ( 9 

ἐνίων, ἵνω μνήμην ἑαυτῶν κατωλίπωσι, μηδὲ ὁ- 
᾽ ͵ 

ρετὴν ἀσπασώμενοι. 
7 τ 

ς΄. Κορανϑίῳ Βεισσωΐ. 
, δ ΔΎ , λα 

Ἣν Πραξιτέλης Χωλκιδεὺς ᾿ μαινόμενος ἀν-- 
᾿ "- ,ὕ ͵ 3.Χ ͵ 

ϑρωπος. ὅτος ἤλϑε ποτε ζιφήρης ἐπὶ Θύρως 
Ν ᾽ ; - “ ἊΑ Ὦ 9 

τὰς ἐμάς, ὑπὸ σε ςαλεὶς, τῷ Φιλοσοφε᾽; καὶ οἰ-- 

͵ - » ͵ ν 9 ν γωνοϑέτε τῶν Ισϑιμίων. τῇ φόνε δὲ ἥν μισθὸς 
ε »“» ,ὔ Ν 

δεδομένος, ἡ τῆς γυνωίτος σξὶ κοινωνίο » καὶ, μιο-- 

, ᾽ ͵ » , 
ρὲ Βάσσε;, πολλάκις ευεργετής ἐγενομὴν σᾷ. 

ἌΝ: 
,ὕ »“ε ῃ 

Εἰ πυνϑάνοιτο Κορλνθίων τις, πῶς ὃ Βάσσξ 

τῷ ἀυτῷ. 

πατὴρ ὠπέϑανεν ; ἐρξσιν ἅπωντες εφξικοὶ, καὶ 

οἱ μέτοικοι, φΦαρμώκῳ. τίγος δόντος; ἐρῶσι καὶ 

οἱ ὅμοροι, τϑ φιλοσόφᾳ. καὶ ὁ μιωρὸς τῷ σπτώ- 

μάτι τῷ πατρὸς ἑπόμενος ἔκλαιεν. 

ΛΗ΄. Τοῖς ἐν Σάρδεσιν ε 
“-“ εν -“ ᾽ γέ 

Σ Ἀρετῆς μὲν υμιν πρωτεῖον δῖ. ε σι» ποίας γοὶρ 
“ τ -“ Ἷ 

ἰρετῆς 5 ἐἰ δὲ κωκίως φέρεσιϑε' τὰ πρῶτα, παν- 
ε ᾽ Ν Υ “ Ν " ΕἸ 

τες ὑφ᾿ ἕν φέρεσϑε. τῶτο φήσεσι περὶ τῶν ἐν 
͵ «ν᾽ ΄, δ ΄, δ ̓ ᾿ ἰὴ ἜἜ 

Σάρδεσιν οιεν Σαρόεσιν. τινες} δόείς γῶρ ὅδόενι 
Ἄς οὐλὰς ϑ κε ἔβρῥνις Ἐν ἔν) 

τῶν ἀυτόϑι φίλος, ς᾽ ἀρνεῖσϑαΐ τι τῶν ὠτόπων 
»Κ 

δὶ εὐνοιῶν. 

Ἷ -Ὁ - 

Θ΄. Τοῖς αὐυτοῖς. 
ΝῺ “ ἢ ε 

Αἰσιχρὰὶ καὶ τῶ ονομώτου τῶν τὠγμώτων υ- 

μῶν: Κόδδαροι; Ξυρλσίταυροι". ταῦτω τοῖς τέκνοις 
΄ Ν -“ Ν -“ ͵ 7 

τίϑεσϑε τὼ πρῶτω » καὶ ἐυτυχεῖτε γίγεσϑιμε τε- 
. 

Υ 
τῶν ἀζιοι. 

Ἷ - »" 

Μ, Ὅθις ἀυτοῖς. 

Κόδδιαροι, καὶ Ξυρλσίτωυροι. τὰς δὲ ϑυγα- 

» 

ἘΥΡΙ ΟΕ 
Ὁ 
1πυϊσθηι σοη(δηζγ. Τἤοττιτη επϊπὶ φιοάςαη- 
4116 ἱπηπηηπτιιπη ἔπογῖτ, ᾿πογεπΊθηζα Αἰ τοὶ δά- 
αἰτ,ᾶς φαοα σγδαϊε ἰτογαπι ἱπηπϊ παι ΟἹ] οσρὸ 
βετῖ ροῆϊε νὲ νιγιπηη]αθ νηὶ οὈτίπρατ ἡ πιῇ 
Πυϊτογατη ορϊπίοπο, 410 115 Ε[1ἀΠ| ΟΡ 65 ΨΊΓΓΙΙς 
εἴΐε νιἀθητιγ. ΤῚ ἸρΊΓΙΓ ΠΟΙ Ρεγηγΐτγογα, ντ 
δάθο ποβιρπογεης νεἤγαζοβ, πες Πς ΘΟ5 ΡΓῸ 
ἀϊαιθα5 πο5 Ροιίῃ5, πᾶπὶ ργο ΡΗΠΟΙΟρΪ5 [νὰ- 
Ὀεγα, Τυγρηπγαπι εἰ επὶπι, ΠΕ γι» 
Πυάϊο πος ρεγέρτα ἄρεγε νἀ οὶ, πγαχίπης σαπὶ 
{τὴς Ποιηΐπο5, 4], νῈ πη πιο γίαπὶ ΡΟΙ (8 γε]η- 
αμαης, [ ολίἀεπι ςοηζεπιπιιηι,} πμ}}}0 ἰῖσετ νἱγ- 
[115 ΔΠΊΟΓΕ ΓΟ ΠΘΔΠΓΙΓ, 

ΧΧΧΥ͂Ι. Οογίμέφίο Βα. 

Ἐτγαΐ Ργαχίτοϊος ΟΠαϊςιἀεπῇς ᾿ἱπίϑηϊας φοῆτγο 
Ῥεγοίτ5. {ΠΕ6 ρ!αάϊο δοςϊηξγι δὰ ἀεάς5 πιοᾶς 
Ρέγαςηϊ, α τὸ πλἢτις, ΡΒΙΟΙΟρ 5 481 {{5, ἃς ἴα 
ΠΠ|πλ15 ἀροποῖῆοῖα. (αραϊβ πηθῦςοβ 11 σοη- 
ΓΕ ἐγαῦ νχου!β ἐπᾶ6 ςοπἢιετιάο. (ΟμΠῚ τὰ- 
πιεη (6, ἱπηραγηπης Βα, (Δερίας θεμεῇςῖῖ5 
δαξοςογίη,. 

ΧΧΧΡΤΙ, Βἰάρρη. 

51 415 (οΥ ΠΙΠΙογατη ἡπδεγαῖ, αποπιοάο 
ΒαίΠΠ {π πποσίιμ5 ρατοῦ ὃ οἰ65 γείροπαοθιης 
ΟἸΠ65,1π|χζᾶ ὧς [Π6Π]1ΠῚ, νεηθπο. [81π αἰιᾶς- 
ταῖ, Ἶ 4115 ἀφ ἀοτιτὺ φείδίη νἱοϊηὶ γείροπάεσιηξ, 
ΡΗΠοίορἤα5. Ἐτςταπηξη (τε]θγαζηβ 116 ραγθη- 
τἰ5 [πι5 (δ ομτι5 δας, 

ΧΧΧΡΙΙ͂Ι1. δαγάογήζι. 

Ὑιγταεῖς ἀριιά γος ργἰπείραζιι ποη οἵ: (ιι- 
ἴπι5 Θητη οἴει υἱγίατῖϑ ἡ ΟΟ( {{ πηα! τας ρυίπ- 
οἰραζιπι γαροσγαιῖβ,, οπηπο5 ΕΟ 6 Π| γορουτατίς 
πιοάο, Ηος αἰτεῖ ἀθ δαγάϊθιις. ἱρῇ, χιοῖ- 
αιοείμπης, ϑαγάεηίεα, Οἱ νετο ῦ Νειηρεν 
ΠΕΠΊΟ 101 ἀεροηείππη αἰτογι ΕΠ ἀπιίςιις, νε δ6- 
ΠΟΙΟΙοπεία ἀἰπέξιι5 φαϊρρίαπη,, φαοά τυγρε [ξ 
αἰτετ, ἀἸΠΠπημ] ει, 

ΠΧΧΧΙΧ. Ιὐῆρρ. 
Τιυγρία νοὶ οἰαήτιιτι νεγαγαμη ποπηϊηα 

{ππτ: Οοήάατϊ, Χγγξίαιγι. Ηδεο θεγί νε- 

ἢτῖ5 ργοροη 8 ταπα πα τη ργαε ΠαπεΠηπηα, δι ἴα- 
Ἰῖςος νοβ ᾿ἀἰςατῖ5., ἢ τα]ϊα οδεϊπθδίῖβ. 

᾿ ΧΙ. Ιγάρρα. 

νος (οάάαν!, δ. Χγεπγαιιτὶ. Αἰ Π]1Ας, ὅζ 

2 ἡμῶς } ἴτὰ οπτπίπο ἱεροπάιιπι ρτο ὑμῶς. ϑογίρια πεπιρα 
μμδες ερ!ο]4 40 Αροϊ]οπῖο ἐπ πίπογα, φυοἀ ᾿οτΐ σαυία ΔὉ 
εο (υ(σερταπι {πρὶ ςαθάπιιγ ρορυΐαγεδ εἰἶνι5. 

3. ὀλιγωρώντων ὠυτὼ 1 νεῖδα 1 εχ ςοπίοξξιτα αὐἀάϊτα, 
νδοίμἷ5 ργορτεγεα ἱποϊαἤιπιι5. Ἰνοςιιπι Θηΐπι πιμε]ιπὶ εἢς» 
ἀμθίτατε πο! π|, Δἄ60 φιοςιπηι τε νεγταβ ΠΌΪ ππὶ Ἰἀ ΟΠ Θπὶ 
{οη [πὶ εχ εὸ δχγιπ 45. πἰῃ μος ναὶ ἢπη}1 πιοὰο Πρ ῥ]εα5. 
Οὐπδιι5 δά πιιΠς ἴάπὶ [τὰ ρίαπα ἤιπὶ οπιηϊα, νε ἐχρὶιςατίο- 
Ὡς ΟΡιι9 ποη δαῦεδηῖ, 

ἘΡ. ΧΧΧΥῚ, ι Βάσσῳ] ἀς 4.0 νἱἀς νἱξαπιὶ ΑΡοΙΙοὨΙΪ, 
118,1. ς, 26, 

2 Πραξιτέλ. χαλκιδ. Ἴ τιν Πι5 ἀε᾽ 60 ἱπξ. ἐρ, 59. ἱτεπιαῖια 
ἐΡ.74. ἴῃ ΠΠΉΠῚ περότῖο, ποῦ Ποη ερ.77. 

3 τῷ φιλοσόφῳ 1 ταῖεπι επὶπὶ ε Βαῆτι5 Ἰδδξαθ ας. 
ἘΡ. ΧΧΧΨΙΠΙ. σ τοὶς ἐν Σάρδεσ. δὰ ἢδ5 ϑαγάϊᾳπος-: 

τισι ἔλδμιοηες {εαϊοποίαμς ετίαπι (ροόξαγε νἱ ἀβηγαγ ἐρ. 
φ6. δι 75. 

ΕΡ. ΧΧΧΊΙΧ. ι κύδδαροι, Ξυρισίταυροί ἂς Ηἰς ἤπιε ἔα- 
δχίοπιπι πα οἰ Δ πὶ δρυὰ ϑαγάϊςθηίες ποπηπίδιις ἀπ εῖ- 
Ἰς αἰϊψαϊα στε Φβεγγε γ οἰπὶ πυιίρίαπι ἴῃ τοῖα ἀπιϊαυίτατε » 
Βες ποπιῖπα Οσσιγγεσε ἈΠΙρΡ ἰι15, 4μ4π| ἴῃ 14 ὃς (ξαιεπεῖ 
ἐρ ο]8 πιρπιίπεγῖπι, ι 

γχο- 



ἌΡΟΙΊΙΌΟΝΙΙΣΙ 

νχοτδο νεγαβ Πποσηοάο ἀρρο ΙΔ [εἴ5 ἢ παπὶ ὅς 
δε εχ {{|5 {ππὸ ογάϊηιθι8.) ἱπτο Ιοηρα δάμας 
[πταιιάαοίογαβ, 

ΧΙΙ. 1». 

Ναας ἔδγιος χυϊάειῃ νεῆτγος νοδὶς Ὀεπς 
ψΕ]]ς νεγΠπΏ16 εἰ : ργίπιο αυϊάεπη (Ἔτι! αιοά 
{πητ: ἀεἰπάς αιοα Ρ]εγίαιια σοπιγαγίογετη οΥ- 
αἰπιπι. απ ἄχ ἰρί! ραγῖγεῦ ἂς γῸ 5 ογάϊποπι 
(ὑπ Παθεητ ὅς [απ]. π|. 

ΧΙ1Π]1. 

51 415. Αρο!]οηΐο ρεςιπίας ἀφάογις, ὅς, αὶ 
ἄαι, ἀἴρηιι ᾿ἀ] ςατιι5 ἔπ γι 605 {1 Οραβ Πα- 
Βιιεγις, δοςίριει. ΡΠ Π]οίορίιϊαα νεγο πιεῦςο- 
ἄξεηι, πε 1 ̓πάϊροαι απ! 4επ; ἀςςὶρίει. 

ΧΕΙ͂Π. Α4εος φηὶ ἀρίεπεος φνἑαεύαηέην. 

51 αἷς (δ πλειπι [απ ]ΠΙάγεῖα ἀϊέδιτας, 46 πὶ 
οἴίατη ἱπίι5 ἀοηλ ἀσεητζεη (6 ἀϊςαῖ Ὁ οπιηὶ 
Ὀαΐποο δοἤίπεγε., δηϊπιαϊα ποη οςς!ἄοτο, πος 
τάγπο5 οοπηδάετς, ἤης αἀξοδίθι5 εἴτε, ἤπε ἰη- 
αἱ 414.. τα]! ρπίτατε,, οἄϊο, ςαἰμπγηϊα.. Ἰηϊπηϊς!- 
ἴα: (δας οχ Πδεγογαπι ἀεπίχιε ροπεῖς εἴα. 
Αἰ ςαπιεηάιι εἰς, νει ἤρτηθηΐα αἴεγαῦ νἱτας 
δ τπογιπΊ, νεγθογαπηημ πιθηάδοιιπι; νἱΐας 
Ρίαπε ἀϊπεγίαο ἀγριιπηοηζα. 

ΧΕΙ͂Ρ. Ηεέσοο β'4ἐγὶ, 

Οὐυϊάτηίγαπι, [᾿ οἰππ || Πουηϊπες τις ἀτπ}- 
ὉμΠῚ. 4] ἄαπη εείατῃ Πειπὶ εἴτε ςεπίξαηι, (Ο]Α 
τά φάξθεις ραίγία ἱρῃπογοῖ, ργορίεγ φάη ρου Π1- 

ΡμαέομΖοῖς. 

᾿ χηπτη {ΠΠπ|τ|5 ες Πιάτ ὃ ΙΔΙρίππι εηϊπὶ.᾿ πὸ 
νοῦς αυϊἀςπὶ, [ταιτίδιι5. απαηταπι νἱάθο, ἰη- 
ποίαῖτ. αοα πημῖτοβ δηζεςα] ]4Π| [Ὀγπιοης., ὅς 
τηοΎῖθι18 : αἰϊας εηϊΠΊ “ΙΟΠΊΟΔΟ Αἰΐτπι τη6. 
ΠπΠΆτη 4.1 {{π| ΕΧ πη ]ετὶβ ὁ Ὁ ργδιιειη ἱσπο- 
ταητίατη, Οριι5 Πα θητῖππι, ΠῸΙ νὰ ργάθθϑίιῦ 
Τ]ΟΠΕΠ4Ο ἠδ 115, 1πΠ 4ιιθιι5 [0115 νεὶ ἱπάο- 
ΔΙ ΠΊμαΙ τπΠΙτπτίοπεπι πο ἐχροΐξεη: [ἱρπο- 
τη τΙᾶτη ] ἱπιιαπι ραΐγιας ἃς ἐγαίγτιη. Εσι- 
ἄξεπι ποπ ἰδεῖ πὸ αιδιη ρα ]σγαμη Πτ., ΟΠ ΠΟ 
τεγγαπι ραίγίατη ςεπίςγα, οπιηε5 ΠΟΠΊΪΠ65 τὰ- 
{γ85 δζ ἀπ ςΟ5., οπ| Εἰ σεπιι5 Πηΐ,, εἰμ(ἀεηη- 
416 παίπγαε : σαπη 1τ6πὶ αἰδέξιμπη οπιηὶ πιο- 
ὅο;, αἴαιιε οππηΐδιις, ἐδάδπη [τ σομπΠηΠΠΙτᾺ5. 
υοςσαπαις ἰοςο δὲ ππασιπηις ςοπαϊτοης 
ητ|ς ἀεραῦ, ὅτις Βαγθάγιι59 ἤππῈ Ογδθςι5 {τν 
Δι 1145 ποπιο. Ατπα]Π]α (αρίεπτῖα νἱποὶ ροιεῖ 

ἘΥΛΑΙΝΕΝ 91. 305 
,ὔ -» -“ ω Ν 

τέρως ὑμῶν, καὶ τῶς γυναῖκως πῶς ἂν προσαγο- 
͵ “- ᾿ Ἴ “. ͵7 ᾽ νν (ὦ 

ρέυοιτε; τῶν γαρ ἐυτῶν τωγμάτων εἰσὶ καὶ ἐυ-. 
Ν Ν Ἷ 

ταὶ, καὶ ϑιρωσυτέραι. 

Μα΄. τοῖς ἀυτοῖς. 
δὰ ᾿ Δ Ὰ ς» ΕΣ - ΔΛ Ν “ 

Ουὸδε τὸς οἰκετῶς υψεν εὑνοειν εἰκὸς 5 “πρῶτον 

Με ἢ ΔΎ 5ὼν» ἡ ἣν Ὁ. ΄ ᾽ 
μὲν ὅτι οἰκέται εἰ᾽ ὅτι τῶν ἐναντίων ταγμώ- 

« »Ἥ δ. Λορα, Ν ε εν » 
τῶν οἱ πλεῖςοι. κεκεῖνοι γερ ὁμοίως ὑμῖν εἰπὸ 

,ὔ 

γένες. 

ΜΒ΄. πλατωνικοῖς. 
͵ ͵ “ - 

Ἐών τις Απολλωνίῳ χρήματα διδῷ, καὶ αὶ δι. 
Ν γ ᾽ ῃ 

δες ἄξιος νομίζηται; λήψεται δεόμενος. Φιλοσο- 
: ΜΥ φίας δὲ μισιϑοὸν αὶ λήψεται", κῶν δέηται. 

ΜΓ΄. Τοῖς οἰησόζοις. 
᾿ εὐ ᾿ Ν 7 

Ἐ: λέγει τις εἶναι γνώρφαμος ἐμὸς, λεγέτω καὶ, 
γ ᾽ “ " 

μένων ἔνδον ᾿ ὠπέχεσϑεε λετρξ παντὸς, ζῶα 
᾿ » δὲ 7 Σ , ἥ τὸ δα 

μὴ κτείνειν, μηδὲ εὃοιν σώρκως, ἀπωϑῆς εἶναι, 
,ὔ »" “ 

ᾧϑονε: κακοηϑείως, μίσες» διωϊξολῆς. ἔχϑιρας" 
᾿ -“ ἢ ᾽ ͵ ἡ Ν 

τῷ τῶν ἐλευϑέρων ὀνομώζεσϑαι γένες. ἢ φυλα- 
͵ ͵ ͵ μ᾽ ν Κ - 

κτέος, πλάσμωτω φέρων τροπὸ τε καὶ ϑες, καὶ 

λόγων ψευδῶν., ἀλλοτρία βίς πίσιν. 
͵ » 4 -“ δ »" 

ΜΔ. Ἑσιαίῳ τῶ ἀϑελῷω. 
ΕΣ -“» Ψ ᾽ , 

τί ϑαυμαςὸν, εἴ με τῶν ἄλλων ἀνθρώπων 
» «ε , -“ Ἀ Ν Ἀν 

ἰσόϑεον ἡγεμένων, τινῶν δὲ καὶ ϑεὸν', μόνη μέ- 
-“ἷ΄ ε ᾿ - ἃ. 7ὔ ᾽ 

χολ νῦν ἡ πατρὶς ἀγνοεῖ, δὲ ἣν ἐξαιρέτως ἐσπέ- 
“ ᾿ ΕῚ δι. δὸ -" 

δασα λαμπρὸς εἶναι ; τετὶ γὼρ ἐδ᾽ ὑμῖν τοῖς 
΄ “ ς« εον ἤ ᾿ « 

ὠδελφος, ὡς ὁρῶν ὙΈγονε Φανερὸν, ὡς εἴην πολ-- 
» Ω , ΕΣ ὯΝ ὦ “ " 

λῶν ἀμείνων λόγες τε καὶ ήϑος. ἐπεὶ πῶς ἄν 
β ᾽ν ͵ὔ ε 

μ58 κατεγινώσκετε; χωώλεπήν κωτογγωσίν, ὑπο-- 
7ὔ "μῶν. ν δ ΄ Ων , ΝᾺ 

μνήσεως τὴν ἀρχὴν δεομιένων , περὶ ὧν μόνων ἐδὲ 
" ᾽ ͵ χψ ΞΖ 

τῶν ὠμωϑεςώτων ὧν τὶς περαμείνειε διδαχϑῆς-. 

γοεἷ λέγω δὲ πατρίδος τε καὶ ὠδελφῶν. καί 
4 -.- » ε “ »Ψ"»Ψῃψ ᾽ “᾿ 

τοι καὶ λέληθεν ἡμᾶς, ὡς κωλῶς ἔχον ἐςξί πᾶ- 
-» [ ᾽ 

σών τε γῆν πατρίδω νομίζειν , καὶ πάντας ἐν- 
7 ΄, τὶ πὰ ͵ 

ϑρώπες ἐδελφεὶς καὶ Φίλες, ὡς ὧν γένος μὲν 
-»“᾿ -»“ , ΄ λιν 

ὄντως Θεξ᾽ » μιᾶς δὲ Φύσεως" κοινωνίας δὲ ἔσης, 

λόγῳ τε παντὶ, καὶ πᾶσι ; παϑῶν τῆς ἀυτῆς, 
“ . Ψ γ ͵ , » 

ὁπήγεν» κωὶ ὑὁπῶς ἂν τις τυχῇ γενόμενος εἰτι δὴ 
᾿ ᾿ . γν Ν Ν ᾿ 7 

Βάρδωρος; εἴτε καὶ Ἑλλην. ἄλλως τε καὶ ἄνθρωπος. ἐλλ᾽ ἔς, γώρ πὼς τὸ συγγενὲς ἐκωτασό- 

ἘΡ. ΧΙ111. 1 λήψ. δεόμ. φιλοσ. δὲ μισϑὸν ἐ λήψ, 7ρεπι:- 

Ὧ8 ἱπξ, μΠαθε5 ἴπ ερ. 59. 

ἘΡ. ΧΙΥΨΕΠΙ. 1 μένων ἔνδον 1 τὰ ἔπρτὰ ἐρ. 8. ποῦ δᾶ.» 
4012ε ἘΠΡΉΓατας στ πιϊπαγί ἱπ ΑΡΟΙ]οπῖο ρος, μος ετᾶτ: 
τῆς οἰκίας ἐδίποτε πρόεισι. 

᾽2 λέτρῳ παντὸς ὅζς.  πεπιρε 6 οπιπία εχ ἱπ[ίτυτίοπς» 
Ῥγιβαρογίςα υᾶπὶεαιεθατας ΑΡΟ]]οπίμ5: σοπέ ἢ ερ. 8. 

ἘΡ. ΧΕΙΨ. 1 ἰσόθεον ἤγυμ» τιν. δ. κρὶ ϑεὸν  νἱάς οὉ- 

{τιιδῖα δά νῖτας Ἀρο]!οηῖί ]. 1, ς. 2. ποῦ, 15.δς 181 ΑΙ] ραῖα 
Ἰοςδ : τ. 118. 11. σαρ. Ρεπυϊτίπιο. 

2. κ-.- ὧν μον. ἐδι τ. ἐμαϑ. ἄντ. περιμ. δὲιδαχϑ. Ἴ πςπιρε ᾿ρίαπι 
νἱταπι ὅς πιοτὸς ἤιος δὰ σοπυϊποεπάοςβ ᾿πάἀοξεΠῆπιος (τὶς 
εἴα ρυτᾶῖ, ϑεῖον [δ εἴἷε ἢ χρὶ ϑεὸν» ντ 6 ἀξ τὲ ποῦ ορῃβ ἤτ 605 
40 41115 διἐπιοπετγὶ, 

3. οἷς ἂν γένες μὲν ὄντας εξ ποῖα {Π14 (ξητοπείᾳ Ατγαιί, ὃς 
ΟἸἐαπεηὶβ ἴῃ ἤγπηπο, ΡῬαιυὶο πόας Αροίξοϊο ἴῃ ογαίοπς 
δὰ Αἰτῃεηϊεηίες δἰ]εραῖα, 

Πάᾳ 2 , :- 



06 
“- ᾽ Ν : ὦ Ων νὺ “ἤ 

Φιςον:, καὶ πᾶν ἀνοικλητικὸν εἷυτξ πο οἰκεῖον. ἕν 

ε ) τέ " ᾽ 

τὼς ὁ μηρλκὸς οδυσσεὺς. ὃς ᾧασιν, 8τε ἀϑα- 

᾿ν τ ἡ “ δὴ , θ ͵ Ἶ βν τ γῚ 

γωσίων, ὑπὸ Θεᾶς διϑομενην, Ἰθώκης πρϑτίμησεν “. 

5 9 ὔ ν᾿ Ν »"Ἢ αῸ, 

ὁρῶ δ᾽ ἐγὼ γε τὸν νόμον τόνδε καὶ διὼ τῶν ὠλὸ- 
Ω Ν εἶν; Ν 

γῶν ζώων πεφοιτηκότω. αὶ γάρ ὁπόσον πτήνον 
Ἴ ᾽ » ͵ 

κωλιῶν ὠπέκοιτον ἰδίων. πᾶν τε βύϑιον πώρφ- 
ε » ,ὔ Ω ,ὔ ΒΥ ἃ, 

σύρετωι μὲν ὑπὸ τῷ ᾧεροντος, ἐπάνεισι δὲ μὴ νι- 
Ν ΠΑ μω ͵ ὕ] " 

κηϑεν. ὑπο μὲν γαὶ ὅτε κόρος ἔπεισεν ἐζῶ 

φωλεῶν μεϊνωΐ τινὰ τότων. ἡ Φυσις: ἤνεγκεν ἀν-- 

“ὦ... καὶ ταῦτω σοζξον ἡπλχ. 5 ᾧ κἂν 

πόντω τὼ λοιπὰ γῆ πᾶσα παρέχῃ» μνήμωτω 

Ἀ ΠΤ Ὁ -» Ν ͵ 
μὲν ἐκ ἔχει δείξας τὰ πατέρων. 

Ἶ ͵ ἀὰ ἀν} 
ΜΕ. Τὼ αυτω. 

᾿ Υ ͵ 
Ε, τῶν ὄντων τιμιώτωτον Φιλοσοζϑίω.» πεπι- 

ὡρῦν τ τονον ἐς 
φξεύμεϑω δ᾽ ἡμεῖς φιλοσοζεῖν , ἐκ ὧν ἐρθῶς 

ἅ Ν -“ » 

ὑπολωμβανοίμεϑω μισάδελφοι, καὶ ταῦτω δὶ 
ῃ “ « Ν ,ὔ “ 

ωἰτίων ἀγεννῆ τε ἄμω καὶ ἀνελεύϑερον. χρημά- 
͵ ΄ , Ν 

τῶν γοὶρ δήπε χώραν ἡ ὑποψία, τότων δὲ καὶ 

πρὶν ἢ φιλοσοφεῖν ἐπειρώμεϑω καταφρονεῖν. 
΄ -» “ ᾽ , ἈΝ », , 

ὥςε τῷ μὴ γράφειν ἐυλογώτερον ὧν εἰή προφα-. 
ἈΠῸ ς “Ὁ ᾽ Ὰ Ἵ -“ 

σιν ετερῶν υπονγοειν. ἐφυλατ]έμην γαρ ὠληϑὴ 
᾽ - οἵ ᾿ 

μὲν γράφων οἰλω ζῶν δοκεῖν, ψευδῆ δὲ ταπεινὸς. 
ΟΝ Α ᾿ “ ΚΨ 
ὧν ἑκάτερον ἐπίσης οἰνιορον ἀδελφοῖς τε καὶ φί- 

ο ͵ ΄“᾿ -“ 

λω παντί. νυνὶ μὲν τοι καὶ τϑτο δηλῶ. συγ- 
ς ω ἈΝ Ν τὶ 4 Ν 

χωροίη γοὺὶρ ἂν ἴσως τὸ δαιμόνιον, ὅτι, συμίξωλῶν 
Ἦν), 9 ᾽ » “Ο᾽ ᾽ ͵ὔ 

τοῖς ἐν Ῥόδω φίλοις, μετ ὀλίγον ἐκεῖθεν ἐπώνει-- 
Ν ας ἧς ων Υ 

μι προς υμᾶς;, λήγοντος εὔρος. 

: ,ὔ 

Μμς. Γορδίῳ. 
τὰ Ν ΠΧ να ὐν Ν ἘΞ 

Ἡδικῆσθιωι φασιν Ἐσιωιον ὑπὸ σδιχῶι τῶυτῶ 
ὔ{ »" ͵ Ψψ Ἁ 

Φίλε γεγονότος" εἶγε σὺ τινος Φίλος. ὅρῳ δὴ 
δι “ ᾽ Ν » " 

Τόρδιε μὴ πεῖραν λάξῃς εἰνδρὸς αὶ δοκῶντος, ἀἐλ- 
δ Ὁ Ὑ ᾿ ᾿ ΓΝ Ἴ ἃ 

λα ὁντος. ἀσπῶσακ τὸν υἱον Αραφοκλείθην ν ον 
“4 ΝΥ μ᾿ , 9 1 “ 

ξυχομαὶ μή πώρφᾳῳπλησίον σοι γενέσιϑιακ᾽. καὶ 
Δ 9 ͵ “4 

συ δ᾽ ἧς νέος ἄμεμπτος. 

ὔ ͵ὕ “ » Ν »Ν» 
ΜΖ. τύυανεέων τῇ βελῇ» καὶ τῷ δήμῳ. 

͵ εν ͵ : ἐν 
Προστώτ]σιν ὑμῖν ἐπανιένωι πείϑομιαι. Τϑ- 

Ν ᾿ ΑΥδεςά ͵ δὲ », .,.“) 

το γορ δὴ πρὸς ἐνώ πόλει πρεπωϑθέσερον εἴη; εἰ ἕνε- 
- ΄ « » 

κῶ τιμῆς μετωπείποιτο πολίτην εαυτῆς. καὶ 
μὴχδ. εκ" ἣ ͵ δ " » δ δὴ 

ὃν ἀπεδημήσω δὲ χρόνον ἐποδεθήμηκοι περιποι- 
ὦν Ἐν τ᾿ » ὰ Ν ᾿ - "7 

ὧν υμῖιν : εἰ κι ἐπώχϑες εἰπεῖν» εὐκλείαν τε 
ΩΣ Γ 5 » ς ΄ 

καὶ ἔνομω, καὶ φιλίαν πόλεων ἐπιφανῶν ὁμοίως 

δὲ καὶ εἰνδρῶν. ἐι δὲ καὶ μείζονος ἔτι καὶ κρείτ- 

ἘΦΊΙΒΡΕΘΙΆΕ 

ςορπαποηίς αβοῶμι5 : οπτηϊίαις τες 14, αυοᾷ 
ςορῃαίμπι εἰ ΠὈ1., α (8 τραῃϊτ. 81. Ἡοπιετ!- 
(5 ΨΊγῆες, νταΐπητ, πε ἱπηπιουτα! ταζοτη ας" 
ἄεπια 64 ΟὈϊαταπι [Πάσας ργασίτ. Εσο 
νεΓΟ ἰδῆς ἰδρεπι οείατη ἴητογ Ὀγαζα ΔηΪ ΠΔΠ- 
τία ναϊεγε νάθο. Νίατῃ αι! αηι4 νοίαε]ς εἰς, 
(ξογῇπΊ Ἔχίγα ἔπο5 πἰάος ποη οἰραῖ. Εταιά- 
4! τη Πγαγ] ἀερῖς, δὉ 1110, μ] σε ρεγῖς, αἶγας 
Ὠίεαγ μϊάςπι5 ποη νἱέτο ταιπιεη αἰξθέξι εὸ τὸς 
αἶγα σαρῖτ. Ἐεγὰβ γεγο πὸ ἴδπιες ἡ θη» 
ςουρο 1, νεἐχίγα [τα τὰ τπαηθαηῖ. ΝΝὰ- 
τιγα Ποιηϊποπη ργοάπιχίς, δαπηηις συϊάστη (ἃ- 
ΡῬ᾽επτία ςοἸοθγαταπη. (Οὐ οπΊη5 ταῦτα τγεὶ!- 
41 οππηΐα ᾿Ισοῖ νῈ] τηαχίπηε ἰαγσίατιιτ, ΠΟ πτ- 
πηεηΐα τατηθη βαγοηταπι απᾶς οἴοπάεγε ρος 
ποη Παθοῖ. 

ΧΙΡ. Εἰάρηῃ. 
51 ΓΕΓΕΠῚ ΟΠΊηΐαη ΡΗΠ (ΟΡ ΙΑ εἰ ργδεδῃ- 

ἘΠΊΠΊΑ, ΠΟ 5 διιζο πη ΡΒ] Οἰ ΟΡ ΙαΓῚ ογε ἀ πηι: πγ1- 
15 γοζῇς [Γαῖγεβ Οα 6 ἐχι πηι τητ, ἄς 
ΟὉ (διυῃίαπι ρᾶγιπΊ ἰδιι4 δ οι, ὅς {Π|ογα πα. 
ΝΝᾷπὶ Οριιπὶ ργαζία [14 ἤει] (ιἰριοῖο εἴ, αιὰς 
οεἰαπι δητοαματη ἢ ΠΟ ΟρΠαγὶ σοερι πὶ σοη- 
τεπΊπεγο Ππιάπ!, Αὐἄδο νεῖ, ςπγ ποη {ττιρίο- 
ὙΠ, 4118Ππ| 4ιΔΠἸσΠ 6116 ςαι8Π| Ἐχοορίταγα 
τΑΙΟΠὶ σοποηϊ η8 ἔμεγιτ. ΝΕπηρε σαπιοθαπα 
πὸ νογγατο πὶ (ςγ δῆς. {πρεγθιι5 ν] ἄθγεγ. τατς 
ΔΠΪΠῚΙ ἀΙΘ(δι [{Π|ςγιθογειη 1 [Α]{8 : σἡμποτγιιπι» 
νιΓαπησιια ἀθατς πιοὶεπιπὶ εἰ ἔγαιγίθιιβ . ὃς 
ΔΙΠΪΟΟ Οἰμ11115, ΙΔτ νΈΓΟ Ια νΟὈ]5 ετδπ {1 Ἰρηὶς 
ἤςο. Οοηςεἤοτις ἐπίπι Ποῖ [ογγαη5, νι, νὈὶ 
ΔΙηϊτΟΚ ἴῃ ἈΠΟάΟ σοπμδηΐ, ποη πλαΐτο ροβίη- 
ἀς αἄννος νοεπίδῃ, νεγε βπίτο. ἡ 

ΧΙΡΙ. Ουγαϊο. 

Ιηϊυγῖα ἃ τα αἀῇο! ἀϊςαπε {ταίγεπὶ ἨΕΠΙδα- 
ἘΠῚ. Ἰἄ4116 οἰ Εἰτ15 Δ ΠΊΪςιι5 ἔλέξι (15. (ἃ πιο- 
40 οσυϊυρ᾽ πὴ τι ες απηῖςιι5. (δι ἐγρο, ο ΟοΥ- 
αἰ, πὸ ρεγισα απ ἔδοϊα5 νἱγὶ. αὶ ποη νἹ ἀθεα 
[νἱγ ες, 7024 εἴ. ϑαίμπτα Π] απ ΑὐἸΠοο]!άεπ., 
4πῈπῃ ορτο νεεδι Ππ11115 πὸ οπααΓ. ΝΝΕΠΊρε ὃς 
τὰ ᾿ππΠ0 15. ΘΓα5 ΟΥΠΠΙ ΓΟρΡΓΕ ΠΟ ΠΟΠΘ σάγθ 58. 

ΧΕΙ]. δεμαζηῖ, ῥορηνηο ΤΊ ΑΘ... 

ψοίς, νι γεάθατη ᾿αδεπεθιις5, ρᾶγεο Ηος 
επἰ ΠῚ ἢ ΡγΐπᾶτΟ οἰ αταῦὶ ΠΟΠογΙΠομπη τπαχίπῖς 
Ραζαπι, [1 ΠΟΠΟΥ5 σγαζα οἰ Ἐπ 1114 (ππππ|ᾶοςεγ- 
ίετε ροῖπι. δ8πηε ὧζ 41ὸ ρογορτίπαζιϑ {πὶ 
τοπλρογε, ρεγορτπαθΑΓ, (44 πηπ15 14 ἀϊςεγς ἢξ 
ἱπα 4] Ο[ἸΠ1) νι οἱογίαιτι νϑ 15. δζ Ποπηεη. ὅζ. 
ΔΥΠἰΟΙΠἊΠη {Ππιείιπι αἰυϊταταπι ᾿ Ῥατίτογαια 
γΙΓΟγα Πα ράγαγαπι. ΟἸΙΟΑ { δυο πη νῸ5 ΠπαΙοΥ ἢ 

4 ὅτε ϑων. ὑπὸ ϑεῶς διδ' 19. πρέτ.] πεπηρε ἃ Οαἰγρίο,νυἹά. 

Ἠοπιονραπὶ Οάνῇξας Ε΄. ν. 102. [ἡ- 
ΡΥ ΧΕ ΤΣ παράπλ. σ΄ γεν. 1 ΠημΑΙΟΠ 6 ΠΕΠΊΡΕ 

πιοσμπι; τος ἀφρηθις αηπίϑ)1η ἀδίοτῖμι5 ἔλέξα, το ἘΧΕΠΊΡΙΟ. 

ἘΡ, ΧΙ. 1 ὠποδεδήμηκα περιποιῶν 1 σμπὶ Ηἰς σοηξε- 
τεηάα ἤιητ ηια6 Αρο]]οπίτς ἀρυα βπιγτηᾶθοϑ αἰ εγ!ε τε Ὁ 
Ἐοττατν ἢ. ΤΥ, ἀα νῖτα εἴπ5 ς, 7. 

κ(- 



ΔΟΡΟΣΕ ΟΣΝ Ι 

δάλις, ὃς ΠΊΕ]Ιοτὶ εχ Πιππδείοπε ἀϊρηὶ ο!ς. νἱ- 
Γ6Β Π1646, ΠΠΘΙ 416 ΠΟ ΘῈ Π11 σοηδίμ8. ξΟμηι6 
ταηζαπι εἤοΙεη40 ἀἴηιιο πιζθπάο ναἱμογο. 

ΧΥΡΙ͂Ι1. Τλοξῆγαθ. 

 ἙαΪ [πο 65, ἄπιπι τη αἰΐημα γα οριις Ππαῦθογς 
ΕΧΙΠΙ πη Δ ΠῚ, αι ἃ τα ἱρίο., οιιπὶ ηιιο πἰΠ}} νη- 
Πιιάππ σοπηπητπΠο Παρ, Δι Ὁ 4110 αιιορίαμι ; 
ταὶ ΠπΉ}}1, ἃς ΠηηΠτογ. Νες ΠΠμ4 ημποά εχ- 
Ῥεπάεγς ραγααϑ ν]}} πο ςοἀςδας ςοπιπιοάο, 
(ΠῚ ἘΡῸ σγϑίίαπη ἔαςεγε (Οἱ θαπῚ Π0]14 οἰ πὶ ἴῃ 
τὴς [έϊα ἱπιρεπίᾷ. Ναπησιιθ τα (οἸππι πιο- 
ΤῈ5 ΠΊσο5 [πο θοσ. Οοά ΓΑ] τι5 δυζοπὶ πιουῖ- 
θι15, τα] ς ἀἰροπείοπε. δἀμογις οπιῃδϑ Ππ| 
οἶπῈ5 Πιδο5, (ΠΟ] 0 οπὶπη ἰᾶπη ἀϊςεγα δάπιογί5 
ὈΠΊΠΟ5 ΠΟΠΊΪΠ65) [ ςορποίξεγα ἴσος αἰϊογιπι 
Οἰππη Ἔχε πη ρίο. ααὶ θεπεῆς 5. ἃ πις δαἀξεῶι 
ἴὰπε, φιοιίοϑ αἰ ια γα οριις μΠαδιιεγιπε, παη- 
4ι14Π| νὰ ραγία γοίογγεης σοπηρο]]ατ. ΝΟΙῚ 
ἰσίταγ ἱπαϊ σπατὶ, “ο γοργομοπίις, ργουζ ἄςςα-, 
Ὀαι, [Ἀπ] ἀγίς πλςιι5, ἐΟ αιοά αἰ πα τε ἱπιτο 
δεςορίεε, Πατίπι πο ἀοσερεγας "γήμας γε α1- 
«ογίτ, ἀτπῖςο το. ΠηῖςΟ Θεία ΠΊΘΟ, απ ΠΕπηΐ- 
Πόπη ΠΟΙ͂δε (δγιόγιπι 8 τε το! ζογιπι. Οποα ἢ 
ΔαποΓ! ἐς πο [ὈγπΊοπος ἔδυ ητΙΓ,, ἔαγΆΠΓΙΓ 
ἴλης οεἴαππ ἱπιροίζογιιπι. Οὐ 4 φπἰπὶ πηϊγαπη ὃ 
ΝΝεῖηρο πεςεῆιπιπι οἴ, νι ἐς οπηηὶ θὸ πο οπῖ- 
πραῖ., οάςπησμε {ΠΠπ|4| Πτ, φἀπεγῇ (δγπιοηο5 
ξαγαπζαγ. δὶς ἀς Ργεμασογα δείατη, ἄς Οὔρῆεο, 
ἀς Ρίαίοης, ἐἠε ϑοογαῖς σοπίγατία ποπ (ΟΠ π1ΠῚ 
ἀϊςεθαπειιγ, (ες εεἴαπα (ογ δε θαητιγ; απαπάο- 
αυίάσπη {πη||6 χα ἀε ̓ ρίο ΠΟ ετίαπι [ ἀϊςςη- 
τἴθιις ςοητίρε]. 864 Βοπὶ νἱγὶ γεγιπι αἀπη- 
ταιης [δ γπιοη ΠῚ, νῈ σμΠῈ 410 ΑἸ! {μα ἢτ εἰς οο- 
Βπατῖο, Πγα]1 νεγο [ ἀπηρίοόξιιητιγ  σοητζγατῖ- 
τιπι. Εἰαιις {Ππ|4 Ποπηίπιπι σοηις ἀοτίάθη- 
ἀμιπ1, ΙοαπαΓ ἀιιτοπι ἀς ἀστογίογε 10 σεπεγα. 
Ὑδηζαπη (Ο]1Ππ| 46 ππε ἰατηΐαιτ πιο πη πιΠς σοη- 
ἘΘΠΙΕΠ5 γαῖ. σποα ΠῚ οτίατη ΤΠ}... ει νἶγο 
ἀϊαίπο, το πποπίαπι ρογμ Βπετίπε. Ὀς (ἃ 
ἸΡίο γεγο ργαεοίαγιιπι απ] ἀΐςογε ἃς πιὰ- 
ΦΏΠΠῚ, ΟὐϊοΙτπ εἰ. [ Ρ]ατίπηιπι 1 να]εῦς τὸ 
ψιδεο, 

Ϊ 

ΤΘΑΙΝΕΝ 91 9. 307 
ρον « ͵] ν ,ὔ τονος ὑμεῖς ὑπολήψεως ἄξιοι, τό γε ἐμὸν, καὶ 

Ἁ Δ) “ ,»ϑ».»»ν ΄ Ὡς ὦ “Ἢ » 7 τὸ πώρω τῆς ἐμῆς φύσεως, ἐπὶ τοσϑτον ἐξήρκει 
, )ὔ Ἵ 

μόνον δυνάμεώς τε καὶ σπεδῆς. 
, 

ΜΗ. Διοτίμῳ. 

͵ὔ ᾽ - 7, ἈΝ » 
Ἐπλανήϑης; οἰηϑεεὶς δεῖσθαι μέ τινος, ἣ παῤ 

᾿ “ “ Δ δ γλ ., 

υτξ σξ, πρὸς ὃν ἐδὲ ᾿ ἥν μοί ποτε κοινόν τι γε- 
Ν ἈΝ ΟΣ ἡ ιἾ ε ε 

γόνος, ἢ παῤ ἀλλᾷ τινός, ὁμοῖς τε καὶ ὁμοίως. 
Φ Δ ΥΝΝ δ᾿ Ἁ 3, “ 

ἥν δὲ ἐδὲ τὸ ἀνωλωϑὲν εἴς τι τῶν σοὶ σωτηρίων, 
λυ ͵ ΡΎις -“ Ν δ ἈΠ ͵ 

πολύν τε χώραν ἐιμὲ ποιῶν, καὶ δίχ᾽ ἀνωλώμα- 
2 ἀν οὶ , " , « “ 

τος΄. τηρήσω᾽ γῶρ μὲ τὸ εϑὸς μόνως ὅτως. ὅτι 
ΝΣ: ᾿ , ΑΔΕ ΝΣ 
ΣῈ τϑτον εχώ τὸν τρόπον, καὶ φαυτὴν τῆν ὁ α9 ε- 

, ΟΝ, ) ᾿ ,. ᾽»-" ᾿ ΄ 
σιν πρὸς ἁπῶντας μα τὸς πολίτας; ἐῶ γὰρ λε- 

« ,ὕ ᾽ Ἵ " 
γεῖν ὡς καὶ πρὸς πάντας ἐνϑιρώπες, ἐξεσι μώ- 

-“- ᾿ " ν Ω - ͵7ὔ 

Θεῖν πάρω τῶν ὡλλῶὼν πολιτῶν ν εὖ πωϑέντων 
,ὕὔ ᾽ Υ ᾿ Ν ᾽ 

μὲν ὁσάκις ἐδεήθησαν τινος, εἰμοιδὴν δὲ αἰτη- 
, Ν ᾿ τ ͵ Ὰ 

ϑέντων μηδεμίαν. Μὴ δὴ δυσιχερανῃς, εἰ δεογ.. 
5» Ν ΓΕ. Ψ “Ὗ -“ 7 ᾿ς τως ἐπιτιμηθ εὶς ὃ ἐμιος, ὑπὲρ τῇ προσέσϑιαι τὶ 

Ν ᾽ ᾿ , ᾽ Δ - 
τὴν ἀρχήν ἀπέδωκεν ἐυθυὺς ὃ ἐλωῦε Λυσίᾳ, τῷ 

᾿ ν 2 3» Π Ν ,ὔ ᾿ 
φίλῳ σε, φίλῳ δὲ. καὶ ἐμῷ, ἐπεῖ μήδενω ἠπί- 

»" 7 

φάτο τῶν κατωλελειμμένων ὁ σε πωΐδων. ἐΐ δὲ 
͵ ,ν Ὡ- ͵ὕ 

δύο λόγοι περὶ ἐμξ λέγονται , λεχϑήσονται δὲ 
Ἵ ,ὔ ͵ὔ 

καὶ ἐσύςερον. τί ϑαυμαςὸν: ὠνεγκη γοὶρ περὶ 
ΕΝ “ ἣ “ “ ν ν» , 

παντὸς ὥκρε δοκξντος καϑοτιῶν ἐγαντίες λέγε- 
, “ ͵ὕὔ 

σϑ'αὶ λόγος. ὅτως περὶ Πυϑαγόρε: , περὶ ορ- 
͵ὔ ᾿} ᾽ 

φέως, περὶ Πλατῶωγος . περὶ Σωκρῶτξς» εκ ἐλέ- 
Υ Ἁ ἣΝ: ἴἢ γ ΝΥ 5» ε 

χϑη μόνον. ἀλλώ καὶ ἐγράφη τεὶ ἐναντία" ὅπε 
»" Ἂς Ὁ... »“"Ἢ “ -» 7 ᾽ « λ 

γε τῷ ὁμοιὼ καὶ περὶ ὠυτὲ τὸ 9ε8. ἀλλ᾽ οἱ μεν 
κ᾿ ὔ Ν " ὔ ΑΎΌΝ Εν, 

ὠγαϑοὶ δέχονται τὸν ὠληϑῆ λόγον, ὡς ἂν ἔχον-. 
᾿ « Ν -“᾿ δα 2 

τές τι συγγενὲς, οἱ δὲ φαῦλοι τὸν ἐναντίον. καί 
᾽ » ͵ , - Ἵ δὰ “ ΄ 
ἐσ! τὸ τοιδτξ γένδς κωταγελῶν, λέγω ὁε τὸ χεί- 

ρῦνος. τοσῶτο μόνον δίκαιον ὑπομνῆσωε περὶ ἐ- 
» δ » μι ἈΡΡΙ. κα Ν -ς ,"» 

μαυτξ τὸ γῦν, ὅτι περὶ ἐμ καὶ Θεοῖς εἴρητας 
Ὁ » ΑΙ ᾽ ᾿ ὡς περὶ Ὁ εἰε ἀνδρὸς, καὶ μόνον ἰδίο; τισὶ πολλά- 

. Ω Ν , ν 

κις, ἀλλὰ καὶ δημοσίᾳ. ἐπαχϑες λέγειν τὶ πε- 
Ἂν Ὁ »" - Ν -“ ε ΄ "» 

ρὶ υτῷ πλεῖον, ἤ μεῖζον. ὑγιωΐνειν εὐχομιαι. 

᾿ῈΡ, ΧΙΨΠΠΙ, «τ ἐδὲ 1 εὐττὶ ἐδὲν ), φιοά πιιξαπάμπη.» 
Ῥυϊδυ! ον Πιδίξαμεπϑ τι- 

2 πολύν τε χάρ. εἰμὶ ποιῶν κοὴ δέχ ἐνωλ. Ἴ δ ἀϊεῖ Πα εθαπε 
πολύτι χάριν δήμοι παϑὼν; ἐ χ᾽ ἀναλώματος. τηρήσει γάρ 

μὲ τὸ ἔϑος μόνως ἕτως 1μιδίπιι5 νεγῖέδαξ: φηραηε γ2)εἐ τεῦγὲ 
σα επί {μἸπμ!!, Ἰάφας ἢ {πὲ (μρηίμ. Ναρβῆνε ἡ 
Ὀἰμνρε τιογες ἤεος οὐ εγμαόίε. Ἰ,οοιπὶ ἐοτγιρέιπι εΠπ ποῦ 
ἀυδίταδαπι, ὅς ἰείοπεπι νεὲ ροῖι πιεϊίοτοπι εἴἥηρετε ςο- 
πιᾶτις ἔπ. Ψὲ {ἘπΠ|5 ἰάπι ἢ : σμίΐο ἐγιοίμρρερεο {20 Π οΙ1- 
φρηιεῦνα ἦγ, Δροἠογτίπερρε ἐγηρεν ας ἔπεεγε,, φηὲὶ τιμήο εἰΐαπα δεπεβ- 
εἷο ἀγέρα οὐ[γιξίιι, ῥεπέξαεεγε [δἰεαι, Αταυα Βιιης {επῇιπι.» 
{εαυιεηεῖθιις πιαχίπια σΟΠΡΤΙΠῚ», ἴῃ νογἤοης οἰ 8ΠῚ Γεργα 5 

{εηταιΐ!. Οτάθοα νογο, {πᾶς οἀϊτί ἐχμ δεσαπι, πεαιιε ἱπτεῖ- 
1ρὶν ποαις γετθὶς ἰατῖηὶς ναὶ ΡΟΙα ραταυΐ, ἃ υΐδιι5 τάπιοπ 
τς ἰΙοηρε πίπιῖς ποῖἔγα γασεάογες ἐπιοπάαζο., ΟΡ οΓΑΠῚ ἠεἀϊ, 

3. τηρήσω ] εἀϊτὶ τηρήσει) [εἀ πος μοαιις πιιτπαιπὶ μὲς 
ταῦ, 

4 τῶν καταλελ.] ἀτεϊσυπι, οι πη το Ταῖς, ἀσποίςε- 

δα: εὐϊτίο ϑιερβαπὶ, ϑ8επῇιπι) Δ0Γεπὶ Ρ] απιιπὶ Ὦΐς εἴς ριον 
ἀμι8Ππηι5 Τα δῖ πιι5 αἰϊεςιτι5 ΠΟΠ δαεγίς. ΤΙοτίπηις πεπηρα 
πιεγοάτιγας σαπία ρέγεσγε ἐρεγᾶῦ Δ[ἰσα δῖ, 4018 ἴτεῖ ἔεςετᾶς,» 
Ἀρο]]οπίμς,, ἰδίψιιθ εχ ξἈΠΊΉΠ14 εἰὰ5. ΠΟΠΠεπιΐηὶ Ροοιπίαπὶ 
ἀεάεγασ, ἱριις5 πεςςπεατίδιι5 ἱπίεγαίγιγαπι, Ἐπὶ ΟὉ γοπὶ ἔλ- 
πιὰ γα πὶ ἤπιπὶ ἱπογερϑυῖτ ΑΡΟΙ οπῖμ8, ρεςιπίαπιαιε γοάάεα 
τε ᾿ὐ ΠῚ Ὶ γῆδε, ὈΤοτίπι! ἀπηῖςο, που πεπηΐπεπὶ ποῆτι ἔλπηιια 
Ἰοτγιπι 5. εὸ ἰοζὸ δἰεθας ἱοτίπιις 5. νς τὸς [πᾶ5 οια 
ΓΑγεηΐ, 

ς ϑεοῖς 1 ρυο ΤΠ ἀοτιπὶ Βα Ποἰο ρος ἱπις!!ρί, φαΐ δος 
(ε ἀρρε!!αρδηι ἰταῆπε ἂὸ Αρο ]οπίο φιοαιε Ἀρρε! αὶ ἔι6- 
τε ραἤηπι, νἱ4ε νίτᾶπι δἴτι5. πγαχίπις {1}, 117, οὰρ. 18. Ἐοτιιπὶ 

Δυζοπι τε[ἰπιοηΐο Πδὶ 1ρ εἰίαπὶ πηΐγιιπι [δ ρίάςεγε τοῆδτις 
ἴῃ οτβεῖοπο βἀ ΤἈοίρεποπεπι] 18. ΥἹ, ὅς δἱἰἱδὶ ραήιπι; 

άά 2 μθ΄, 
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ΜΘ΄. Φερεκιανῶ. 
͵ - - ὐϑ δας ,ὔ 

Πώνυ τοῖς πεμφθεῖσιν ὑπὸ σε γρώμμασιν 
" Ν ᾿ ᾽ ,ὕ Νιι-: ͵ὕ ΕΘ... 
ἤσιϑην. πολλήν γῶρ οἰκειότητῶ» κωὶ γένες ἀνά- 

μνησιν εἶχε; καὶ πέπεισμαι δὶ ἐπιϑυμίως ἐἰγωΐ 

σοι ϑεάσωσθϑαί με καὶ ὑπ᾽ ἐμξ ϑεωϑθῆνωι. ἀὐυ-- 
- 2 “ ε΄. “{ ἣ “ τὸς ἐν ὠφίξομαι πρὸς ὑμῶς ὅτι τώχιςω. ὅϑεν 

" »-»" ᾽ 

ἔχϑ τῶν ἐυτόϑι. συμμίξεις δέ μοι πλησίον γε- 
“ γ 0 κἱ νομένῳ , πρὸ τῶν ἄλλων οἰκείων τε καὶ Φίλων. 

᾽ ͵] “ 

ἐπεὶ καὶ προσήκει σοι τὸ τοιᾶτο. 

͵ ὕ 
Ν. Ευφρατῃ. 

, , ε ͵ , 
Ἐν γένει δωιμόνων ὁ σοζρώτωτος Πυϑαγόρᾳς 

Ξ -“ »- ,ὔ 

ἥν. σὺ δὲ ἔτι μοι δοκεῖς ποῤῥωτάτω Φιλοσοφίως 
Ἕ Ἀν ἡ “,᾿ ͵ δ 8 Ν ἡ Φ' ῳ εἰναί» καὶ ὠληϑινῆς ἐπιφήμης, ἢ ἐκ ἂν ὥτε ἐκεῖ- 

» "», - , ᾽ 
νον κακῶς ἔλεγες» ὅτε τινώς τῶν ζήλαντων εἰυ- 

“ γ' - Ἵ 
τὸν μισῶν διετέλεις. ἄλλο τί σοι γὺν πρακτέον 
πὰ ΚΣ ἡ δ Υ' 

δὲν ἔη φιλοσοφίας γὸρ ἤμξροτες . εὸ᾽ ἔτυχες 
“ ἈΝ , ᾽ -“ »ν ἢ 

μῶώλλον; ἢ Μενελάς Πάνδαρος »ῈΕν Τῇ τῶν ὁρκῶν 
Ψ 2 συγχυσεΐ, 

ΝΑ΄. 
“Ὁ ς ᾿ , , 

Ἐπιτιμῶσί, σοί τινες. ὡς εἰληζοτι χρήμωτω 

Τῷ ἀυτῷ. 

παρὼ τῷ βασιλέως". ὅπερ ἐκ ἄτοπον, εἰ μὴ 

Φαίνοιο Φιλοσοφίως εἰληφέναι μισϑὸν᾽, καὶ 

τοσαυτώκις, καὶ ἐπὶ τοσξτον, καὶ παρὰ τῷ σε- 

πιφευκότος εἰνωΐί σε φιλόσοφον. 

ΜΒ΄. 

Ἐάν τις ὠνδρὶ πυϑαγορείῳ συγγένηται » τίγω 

τῷ ἀυτῷ. 

ῃ ΝΟ ͵ δι Κν 
πῶῤ ἀυτξ λύψεται » καὶ ὁπόσω; ζαΐην ἂν ἐγω- 

γε νομοϑετικὴν; γεωμετρίοιν » ὠςιρονομίαν, ἐφα- 

ϑιμητικὴν, οἱρμιονυκῆν » μεσικὴν» ἰατρικὴν: πᾶσων 

ϑείων μαντικήν. τοὶ δὲ κωλλίω, μεγωλοφροσύ- 

γήν» μεγαλοψυχίαν , μεγαλοπρέπειαν , ἐυςα- 

ϑειαν, ἐυφημίαν, γνῶσιν ϑεῶν κεἰ δόξων, εἰδησιν δρι- 

μόνων ἐχὶ πίςιν᾽, φιλίαν ἑκατέρων, ἀυτείρκειαν» 
ΗΑ ἢ ἢ Ἐετν Ὁ ν 
ἐκτένειων, λιτοτήτα» βρῳχύτητω τῶν οὐνωγκωίων᾽, 

ἘΡΟΘΓ ΟἾΔΕ 

ΧΙΙΧ. Ρῥεγπμελάπο. 

Τλετογῖς ἃ [6 τη]ΠΠ5 πιαχίππορεγε ἀεϊεὥδεις, 
ἔπη. Μεζαπη ἐπὶπη ἔλπ,}]]αγίγαΐοπη, ὅς σεπε- 
τ5 γεζογάαζοπεπι ςοητποῦαηῖ. Οτγεάοαιε 
(ΟῚ νὲ πε νι 4645. ὅζ απὸ νἹ ἀθαγὶς ἰπ νοιίς εἰς 
(δ. Ιρίξ ἐγρο δά νος νεηίαπι, ἰάχις χιδηζο- 
ογι5, Οὐαγα 1ΠΠπᾶς πηάηθα5 να πι. (οη- 
ὉΘΓίΑΕΓ5 νΕΓΟ πιεοιπιν δὶ ἀρργορίπαπδογο, 
ΡΓΔΘ ΓΕ]Ι 15 απ. ΠΑγΊ τς ἧς ἀπηῖςῖ5. Νεπῖρς 
δος τδ᾽ ἀππε ἀεθετιγ. 

1. ΕΒαρόῤγδέδο. 

Ιῃ Ῥεογιπι ρεπεγε (ἀριεηεἤπηας ΡγιΠα- 
Βογὰς εγάῖ. Τὰ νεσὸ ἃ γεγὰ ΡΗΠΟΙΌρϊα ἃς 
((ἱεπεῖα ταὶ] ἀάθμις Ἰοηρ Πῆπης ἀϊαγε νἱἀοτὶς, 
4145 ίλης πααιις ἱρῃ πηαεαἰχ Πδς, ποις αιοίς 
ἄδῃη ᾿πηϊτατογιι εἰπι5 οαἱο ΡΓΟίδ]αΙ ρέγρεγοϑ. 
ΑἸΙμ εγρὸ ἰάπη τὶ βλοϊοπάϊιπι οτίτ. Νάπη ἃ 
ΡΒΙΠΟΙΟρΙΙΑ Δθεγγαίει, πες οδτ πηαρὶ5 65 αἱδ- 
σατα5, αιάπὶ ΡΑπάλγιις Μοπαίδιπη , ἴῃ ραξζο- 
ΤΠ (ΟἸπτοπε. 

171. Εἰάρ. 

Ἀεργοπεπάπητε τε 4υϊάαπι, 404 ρεειιηίαπη 
4Ὁ Ἱπηρεγαζογε δοσθροτγί5: 40 ΔὈΓιγάϊιπι ποι 
εξ, η1Π νἹἀςαγὶς ΡΗΠΟΙΟρΙΐας πιογοεάεπι δο- 
ςερίΠς, ὅζτοιῖεβ, ὅζ ταπη ππάσπαπῃ, ὅς αὐ 1110,. 
481 τὸ ΡΗΠΟΙΌΡ ματα εἴα ραγαθαῖ. 

111. Εἰάογ. ; 
51 4.15 δά νίγιπι ΡγιΠαρογάθιπ ἀςοεάδε, 

αιυδόπατη δ ἱρίο., δ αιδητζα δοςίριοι ἢ ΤΙ ςδη 
εβο. τοι ςοπάςῃαϊ ἰερες, (εοπηειτίδιη, 
ΔΙϊγοποπηΐδπη, ΑὐἰτΠππετίςαπη, Ηατιποπίςαπη, 
Μαίςαμη, Μεαϊςείπαμη, νπἰπεγίαπη ἀϊπίπατη ἀ1-- 
υἱπδίοπΈ πη. Ετ 4046 Ρυ]ςτίογα δάμις, δηϊπηὶ 
τΛΔΡΠΙ ΓΙ ΔΙ Π6 ΠῚ, σγδυίζαζεπι., ςοηΠαπείατη, δο- 
ΠΔΠῚ [ἈΠΊΔΠῚ ; ΠΟρΠἰΠ ΟΠ ΕΠ ΠΕογιπι πο ορὶ-- 
ΠΙΟΠΕΙῚ 7 [ΓΙ εητ4Πι Δ οι ΠΕΓα ΠῚ ΠΟ 
ςγε Δι απι δῇς (πη, διτϊοϊτίαπι νιγογαπηηιια, 
[πἰ5 νὰ Πτ σοητοπζιις, αΠ] Δυτατεπη, τ ρα! τατεπα, 
[ἈοΠΠΠτάτειπι γέγι πεσε λγίαγιτα, (επίπιπη ἰπ- 

ἘΡ. 1... ϑὃῈ11 ὦ γένεν δμεμ. ὁ σοῷ. Πυϑαγ.] ϑεοὶ πεπῖρε κα- 

ταχϑόνιοι ἴῃ Αὐτεὶς Οάτπι. Βοπιΐπες ἐχοε]]επεῖ νἴγτατο, Ἐπ 

Βηὶς αὐτ. Οάτηι. ἐς 114, (ρίεπεῖδς ργδεσερίᾷ οδίεχιδηίε : 
ταὐτώ σε τῆς ϑείης οἱρετῆς εἰς ἴχνια ϑήσει 

υἷο ροῆ: 
ΞΕ ἐνεδν, ἀϑώνατος ϑεὸς, ἄμδροτος ἐκέτι ϑγητὸς } 

νταπίηιιε στεάϊτιις ἃ πιμϊτίρ Ῥγεβαρογαβ Αἴουε ἀο(ςεπά 7, 

δ Αροὶϊο εἴτε Ἡγρεγθογειβ, νῖ εχ 1155 αι ν τΠ| εἶ5 (οτῖρίε- 

το, ποΥἸἼπτιπὶ εἰ, 4  επιδ ἀπ|ο ἀτιπὶ ΠπΜῚ τἈτίοπα Αρο]] οπί- 

τς Τηϑοταπὶ πόα (λρίεητες, ἱπιο ὃς {εἰρἤιπι, δος ραϊϊηπι 

νοσᾶς. νἱ ά. δά ἐρ. 48. ποτ. νἱς. ; δώ : 

5. ἢ Μενελάς Πάνδαρος ἐν τ. τ᾿ ὅρκ. συγχύςει ] τῶν ὅρκων σὺγ- 

χυσις εἰξ ραξίογεν (οἰκεῖο, εοταπι Ππεπηρε υΐδιις δε Πμπὶ.» 
πιοποπηδοϊα ἰηῖεν ΡΑτ ἐπὶ ἃς Μεπείδυπι οοηβοϊεηάμπι, εἴ- 
ἔε ραϑεὶ ἐγδηῖ Ογᾶβοὶ ὃς Ὑτοϊδηΐ, ἀε 44 ΠΙΔ4095 Ἡοπιεγῖσας 
Δ΄ λξίτασγ, φᾶς ἱρία ποπῖεῃ ἴηάε (ογεῖτα εἰξι 101 τρίτιν Ρ4π- 
ἄάτυς τεῖο ρεῖεῃς Μεπείδιιπι , ροίαιιαπι νἱέξλῃ5 ἃ ἐ0 εἴδει 

Ῥατῖς, ἐχοϊἀϊτ ἴσορο, πᾶπὶ ἰδυΐτεῦ ταπτιιπὶ ἔεγῖγε Μεπεί δι πῇ 
εἰ ἀάταπι δι. ᾿ 

. ἘΡ. ΜΙ. 1 ὡς ἐνληῷ. χρήμ. σ τ. βασιλέως] ΔΡΙΠΊΡ. ΕΔ. 

αἷο ψείραπαπο, 48 ἀξ γε ρίιιγα ἴῃ νῖτὰ ΑΡ ]οηῖὶ 116.Χ1. 
ς.38. δήάε ὅς ἔπρτ. ερ. 1. 

2 ἐμὴ φαίν. φιλοσ. ξιληφ. μισϑὸν 1 Ππη]Π14 Βαρ65 Πιρτὰ ερ. 
4:1. εχ ηυϊδις ορτίπιε ἢᾶες ᾿Πιτδητιγ. 

ἘΡ. ΨΠ1. ι ϑείων μαντικὴν ] [τὰ γοςδῖ νῖ τῇ τῶν γοήτων 
μαντείᾳ σοπιταἀἸίηριατ, μαντικὴ ἀυτεπὶ 114 ἀϊπῖπα 86 
ἢτ, (οἹτοῖτε οἰξεπάϊε ῬΗΙΠο τ. νἵτα ΑροΙ!οπιὶ 116. Ψ΄. πὰρ. 12. 
ξΆπιαιιο) ἀϊ[οτπιῖπε εἶτι5 ἃ γοψτικῆ Οἰξεπίο, ΑΡΟΙ]οηΐο νἱπ- 
ἀϊςας ᾿ ᾿ 

2. ἔιδ. δαιμ. ἐχὶ πίςιν  πίςις δὶς 4ε4ιρο } } ες δόξῃ ὃς εἴτεη- 
{ππὶ ποίας ἤπε σγατίοπς εὐϊάεπῖα, 

2. βραχύτητα τῶν ἀναγκαίων ) Ῥεῖ ἀναγκαία ἀπτε! ]Πρὶς 8 
αυ8ε δά πᾷπεςε νἱταπι {πε πάδπι ρεγείπεης, αι81}14 εἄθγα 
δ Βίθεγο, σείεγαιις Πδίμγαε ΟΡΟΓΔ.) ἴῃ αμΐθιι5 βραχύτητα 

τα[6 ΠῚ, 



ΑΙΡΟ ΚΘ Ἢ 

τερτιζατειη, ἈρῚΠταίο τ; γε ριγατοησ τη ἔβο [ΘΠ], 
ςοἴογοιι σφοπιεηίοηίοη,, (Δ πίταζο πη, (γα η 4.1}}|- 
ταῖο ΠΊ.. ἱπιπτοΥτα ταῖοη. Α τὸ νόγο αυϊά 
ςοπίξασπππαιν 4 το νἱάθης ὁ ΝΈπηρε νἱγίπζοπι 
{Π|Δπ1, 4πι4π| [χα 68, 

1111, Οἰαπαλες Τγαμοη μη δομ 4 π2. 
Ἀρο]οπίμπι οἰπθηι νεγιπι, ῬυΓΠαρογοι ΠῚ 

ῬΠΗΠΟΙΌΡ πη, αὶ ρυ]ογε Ογαεςίαπι οὔλις. ἧς 
Ἰπαθηθιι5 ΠΟΙ Γ5 Ρ] ΓΙ Πγατὶ ργο πη 75. σοπα!- 
δῃϊ5 Ποπογίδιι αιοά δά εςογτῖς, 4α 1115 ν γος 
Ὀοποβ, ὅς πὶ γοιεγὰ ΡἢΙΠΟ ΟΡ 46 ργδείιησ, 
δοήμμπι οἴ, ἰάςο θεποιιοἰςητίατη ποι [γαπὶ ρεὶ 
{ιτογᾶϑ ΝΟ 15 ποῖᾶπι ἔδσεγα ψΟ] αἱ Πηι15. 

ὃ 

ΤΙΠΡ, Ἀορμάμονηη: ΡΥ χοἰ δη, 
Ῥογίμιμτι. δὲ ἀϑα!βοϊογιτη., δὲ ρουτ σι Πη 

[Δεά!ριι5 ὃς τοιηρ]15 1 οἰγοπιηροἤζαγιιπη, ἴηι 
δι υ]δογογιπη. ρἰθγί] ας νοῆτγιιπι σιγὰ οἤ. 
Ρασγογαπι νΕΓῸ ἴῃ νγΌ 115... δζ ΠΠΘΠΙΙΠῚ 2). ὅζ 
γΠῈ]ΠΙΘγπι ἤθ6 ΝΟ ῖ5, ΠΈ 416 Ιο σι δι}9 ογὰ οἢ.. 
Δπ νοδὶϑ ἰσίταγ ἱππρογίμπη {ΓᾺ 41 δοπιτη γα ὃ 

14 Ἐγ4172 “ροδορΖηδ. 

Ναζυγαῖς οἴϊ, νε ηιιδουῖβ, γο5 σοπ[Ἰππηαῖα 
ἀεηίσαα (ταπίδαϊ: ποςαια ᾿ρίατη γε θιι5 οπγηϊ- 
διι5 (επϑέϊαπι ἱπάποῖς, ΡοΙ᾽ ιαπὶ ποη [πὉ- 
{ποτα ροιππιαπηρὶ! 5. ΝΕ Ίρίταγτς οἴομάας 
νΧΟΥ 5 1Π ΡΟ δοῖατῖβ ἤογο ἰδέξηγα, πος 4 οηϊαπὶ 
τποῦϑ ΑἸ] 41 ἀἸοίταγτι νἱταιπι ροτίογοτα ἢ ἰμ- 
ἄϊςα, 4ιαε οπιηΐηο ἀδτογίογ εξ ἀριά εοὸς σεη- 
{ξεαγ, αϊθας [ Ὀομα } πιοη5 ἢ. ΤῈ ρίξαν 
[ταῖγέπι ργαοίζα οἰμι5, 4] σοΠΠΠἰ ΠΠ ΠῚ ργο- 
ξεπίοης ρ!]οίορ μας. ρας] αγὶ νογο ΡυτΠαρο- 
ταις εἢ. ἃ Δρο]]οπίμ5, ντηπς ἀπε ]αιπτι 
ΟὈτίποας ἔα} 14 τπὰ οἢςθ. 81 φιϊά βηΐπη ἴῃ 
ΡΓΟΥῚ ςοπίπρο γοργεοηίιηια ΠΟὈ]8 τ, πο []- 
τς σαί ᾿ἀ γε ογηιίάαγο νἀ άπγγ. διῇ γεγο 
111 ποπεάεῖ5 οὈίδυπιδη5 Ἔχεις, ΜΙ ΓΙ 4116 ἀπηδῃ8, 
οΡτοριεγεδαᾷς οχιΠιπιᾶτιοης ἀϊρπα, αϊ Δηϊ- 
τπη0 ἀρίταηζα5 {ΠΠῚ}}}14 ἄς αἰτεγα ΠΟΙ δἰίαπι ἐχρε- 
δεθηις ὃ ΟὐΔπΊ νεγΠπλ1|6 εἰ οἰϊαπι τη ο]ο- 

᾿ 

ἀκ πεν θὺς 8 3200 

ἐυωισιϑησίαν .» ἐυκινησίων “, ἐυπγοίαν , ἐυχροίαν, 
ε ᾽ ᾽ ͵ Ὰ ὑγείαν.» ἐυ ψυχίαν, ἀθανασίαν ᾿. πωρά σε δὲ τί 

ὔ ὕἷὔ εν, ὸ Ν Ω 
λαβόντες ἔχεσιν οἱ ἰδόντες; ἢ δηλονότι τὴν ὧρε- 
ΡΥ δ 

τήν; ἥν ἐχείς. 

,ὔ )δ Ι , »υ »“ 

ΝΓ. Κλαύδιος ᾿"τνανέων Τῇ βελῇ. 
͵ π 

Ἀπολλώνιον, τὸν ὑμέτερον πολίτην, Πυϑαγό- 
7 Ψ' 7 ᾿ -“ 

θεῖον Φιλέσοζδον, καλῶς ἐπιδημήσανταω «ἼΕλ- 
͵ Ν ᾿ ͵ὔ εν ᾽ Ζ 

λάδι, καὶ τὲς γέες ἡμῶν ὠφελήσωντω » τιμή- 

σαντες εἰξίαις τιμαῖς, οἷς πρέπει τὲς εἰγωθ ες 
", Ξ: ἊΝ 
ἄνδρας, καὶ ἐληϑῶς προισομένες Φιλοσοφίως» 

ει. δ ͵ εν γ3 -»" 

τήν εὐνοιῶν ἡϑελήσωμεν ὑμῖν δὶ ἐπιςολῆς Φανε- 
ν , 

ρῶν γενέσϑαίι. 
͵ὔ “ 

ΝΔ. Δικοιωταῖς  Ῥωμώίων, 
͵ὔ ἊΓ ᾽ ᾿ χζ' 

Λιμένων , καὶ οἰκοδομημώτων , καὶ περιδϑλων, 
, ἐν » ᾿ καὶ περιπάτων ἐνίοις ὑμῶν πρόνοιω: παίδων δὲ 

ο΄ “ ,ὕ Ν Ν γν Ἵν 
τῶν ἐν τῶις πόλεσιν» ἥ νέων, ἢ γυνωικῶν., “9᾽ 
εν " “ ,ὕ ͵΄ Ν ᾿: Ὁ ᾿ 
ὑμῖν, ξτε τοῖς γόμοις ζροντίς. ἢ καλὸν ἂν ἥν τὸ 
Υ 

ἄρχεσθαι; 
,ὕ “» -“ 

ΝΕ. Τῷ εἰδ ελφῷ Απολλόνιος". 
͵ 7) “Ἢ ͵ “ »,., ». 

φυσιν εχει τῶν τελειωθέντων ἑκώςον ἐπξίνα!» 
ζ. μῴὼν Ν φο᾿ ὑΖ}.5 ΟΥ 

καὶ τξτο παντὶ γῆροίς ἐφ!» μεϑ᾽ ὃ μηκέτι μένει. 
Ἀ ͵Ἱ Ἵ ΌΤΙ Π “ἄς αὶ 

μή δή σε λυπείτω τῆς γυναικὸς ἡ ἐν οἰκμῇ τῆς ἡ- 
,ὕ ͵ Ν Ἴ ν᾿ 

λικίας ἀἐποξολή" μὴ δὲ, ἐπεὶ θάνατές τὶ λέγε- 
- ᾽ ΥΩ ς ͵ “Ἢ Ν ταὶ» κρεϊτ]ον ἰυτ'ὃ τὸ ζῆν ὑπολάμξανε. χῆρον ὃν 

»" πα; Ν - »νἝνΨ » δὴ ἐδ Ν ᾿ 

τῷ παντὶ, τοῖς γϑν ἔχεσι. γενβ δὴ ὠδελῷος, τὸ 
Ν ,ὔ ͵ . 

μὲν κοινοτῶτον. Φιλοσόῷφς. τὸ ὃ ἐξαίρετον πυθα.- 

γορείᾳ, καὶ Απολλωνίῃ. καί σῷ τὴν οἰκίων τὴν 
᾽ ᾿ )ὔ ᾽ Ν ᾿ “ - 
υτήν ποίησὸν ἡ. εἰ μὲν γορ ἐγεκωλξμέν τι τῇ 

ἐρλδοαδ νιν νΩ ᾿ δ μὲ Ἦ δ “ἮΝ 
προτέρων, καν εἰκότως ἐθοκξμεν εἰποδειλιθν. εἰ δ᾽, 

-“ ν᾿ ] Ἕ 

ἡμῖν σεμνή τε διετέλεσεν ὅσω, καὶ φίλανδρος, 
Ν Ν -“ Ἵ ᾽ 

καὶ διὼ τῶτο ἐπιζητήσεως εἰξίω, τί καὶ διανοη-. 
7) Ἄ)....ἢ 

ϑέντες ἐκ ἂν ὅμοιω καὶ περὶ τῆς μελλέσης σπροσ-- 
- ὰ ΛΩΥ ΝΥ -“ Ν ᾽ ᾿ δοκοίημεν; ἣν εἰκὸς ἂν ἐθελῆσαε καὶ ἐμείνονῳ 

[δῆς σοπηπιεη αὶ εἰἰαπὶ Ερ᾿ δξετιι5 ΕΠΟΒ ΓΙ ἀ.ς. 64. Αφυΐας, ἴπ- 
αμῖτ, σημεῖον, τὸ ἐνδιωτρίξειν τοῖς περὶ τὸ σῶμα, οἷον ἐπὶ πολὺ 
γυμνάξεσϑαι, ἐπὶ πολυ ἐσϑίειν » ἐπὶ πολυ πίνειν γ ἐπὶ πολὺ ἀν 
ποπατεῖν, ὀχϑύειν. ἀλλὼ ταῦτα μὲν ἐν παρέργῳ ποιητίον ὅζε. 

4 ἐυκινησίαν 1 ἢδπς ϑίορῃαπιὶ ὅς Οιιΐα οι! ᾿εϑποπεπὶ ργδα- 
ξεττς νἱ [πὶ εἰ 4ιι8πὶ ΓᾺΡ Πιι5 ἐχβίθει, αιΐ Βαθεῖ ἐυνικησίαῦν 
ὧχ νοττῖς ψμρεγαπαὶ ἐαολἑέαξεν. 

ς ὠϑανασίαν ] νῖάε δὰ ερ. 50. 
6 τὴν ἀρετὴν ἣν ἔχεις 14 εἰς βεείοννε γἱττυτῖα » ΠΏ νοΓΑΠΊ 
για ΠῚ, ἤδπς εηἰπΠῚ ΠΟη εὐ ἠδ Επρῆγατεϑ. 
ἜἘΡ, ΨΠΠ. ι Κλαύδιος ] [πιρεγατοτῖς ΟἹ διατὶ ἵπ Αροὶ- 

Ἰοπίππι δεποιο θητία Ροηΐει5 ργδείθγιτα νἹτ4 6 εἶτι5 [οτῖρτο- 
τὶ, Ἡλης ἴτάημο 1Π|6 νεῖ ποπ νίἀϊς ἐρ οἰδπι , νεῖ ἤάεπὶ 
εἰ ποη δαδιυΐτ. Οεζοταπι μᾶπς ερ!Ποἰᾶπι ἴα ομπὶ ΑΡΟΪ- 
Ἰοῖῖι Βιβοτία ςοποίππδη πὶ ἄϊςο, [ιμεἰΠΊπιε πὶ ἰτπετα 
Ἀ Ἰηάος ὅς [ΠΑ Πὰ ςοπιπιογάᾶτιις ΑροΪοπίιυ5, Γγαπεπίμπι ἀε- 
οτεῖο ρεγποπογίῆςο ἀοπίιπι εἰξ γειιο σαι, ΔΙ ΠῈ! τς ΠοΠῸ- 

τῖθιι5 διιέξη5. Ἑλόξιπι 14 ραυΐο δῆτ ΟἸδιιά!! ἐχος πὶ; 
πδηςσηιε εριξοϊαπι, ἢ βάεπι τἀπιεπ ΠΊογείηγ) ΡΑυΪΟ δητο- 
ιιλιτι νῖτα ἀἰϊςεάοτες, ΟἸδιιάϊι5 [τερίογις οροτῖςι, Οετίς 

ςπὶπὶ τε ἴηι τεπΊρογα ἴη 15 νογίατιιπη Πα  εἰραπαηὶς δὲ 
Νεΐοπὲ ΜΆΛΙΣΤΑ εἰς τὸ φανερὸν Υἰχὶ πε [ς αἷς 1. ΤΠ. ς, 
7: {ππ. σε ποπ πεβεῖ Ρεπίτιις Δ] Γιὰ τορπὶ ΟἸδιά τὶ ρατις ἴὰ» 
1φηηῖα πη ̓ ποϊαγα ς, 

ἘΡ. ΤΙΝ. τ Δικαεωταῖς] Ῥγο- Ὁοη[ι}ε5 ὃς Ῥελοἴοσες Ῥγου 
ὉΪΠΟΙΑτιΙΠΊ γ᾽ ἀδταγ ἱπτο  Πσοτον ἀρυἀ δὸς οηἰπὶ ρτορσίε ἴαγα 
ἄρετα ᾿ἰσεραῖ, νὲ ποτιιπὶ δητὶ υγατιΠὶ ΒΟ ΠΙΆ ΠΟτιπη να] ἐγ- 
ΤΟΠΙδι15.) αι Πτιῖ5 (Ρ ΟἸδιάϊο δα ργοςιγατοσίθις Ποπηϊπα 
4ι4πι ἤε ξλέϊα ροτείξας. 

ἘΡΟΤ,Ψ. τ΄ Απολλώνιος] εἀ. Βαδεδαπὲ Απολλωνίω» πιαῖδ." 
2 καίω τὲὴν οἰκίαν τ. ἀυτ. ποίησον } 86 Υ ΘΓ ΠῚ;  ινηλλανα 

2ιάγγε φ ρηαίοτρ {7 ηιιᾶς πεπηρε αηῖθα ογαῦ: ἢ, 6. ΠηΔΙΓΘΠῚ ἔΔ.-- 
πα 85 εἰ τες, ἀιιόξά νχοτο : 4ιιεπὶ [δ ιιςπεία πηαηἰ ε Μἤ πιο 
[επΐππι ροίιυ!Δηι, ἃ 10 ρ΄απο ἀρ ογγδυθγαῦ υδίπις ὃ 

3 τῇ προτέρᾳ ] (δ ῖπε. γυνοικί. Νδπιρε Πιαόες, γε ϑπιΐυ 
Τιαπὶ ποι Πιδίγ ΠΟ ΠΟ γείτιας, ὃς φαπά πῃ ἔλοΐας, [ἃ δὶ πὶ 
πιοτῖτο 4 4εΠΊ γεξογπιίάαγο οἸ1ΠῚ, 41 γχοτγεπὶ Πο Αι δὲ 
ΡΑτιιπὶ ςΟΠΊπΙΟ πὶ Βαδ αὶ; ἂτ συ πὶ {Ἰ8υ{ΠΠπ|ὰ Αιογίς ἃς 
Ορτίπια, 4ι18ΠῚ ἔΓΆΤΟΓ ἈΠηΪΓεγατ, [ἃ ἱρἤιπι πιομεγε εμπὶ 46» 
θεῖε, γε Δ ποιᾶς πυρτίας ξε[ίποιν 

"γὲγ- 



͵ ᾿ -᾿ “-« Ἵ 5 ΄ὕ΄ 

γενέσθαι ᾽ μήδαμξ τῆς προτερῶς αμελείο, κωκῶώ- 
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΄ "ὔ ΝΝ σῷ ἡ ΤΟ ἢ 

ϑ ἐἰσης 4, δυσωπείτω δέ σε καὶ τῶν ὠδελφῶν στῶ 
“ ἔπε Ἰκ »-" ͵ Ν δ᾽ 2 

ἐέχολ νῦν εχοντα. τῷ πρεσθυτάτω" μὲν γαρ 8- 
Ν " ΝΞ “" ῃ ΝΑ ᾽ Ν δι ἡ 

δὲ γάμος ξὐέπω" Ὑῷ νεοτώτῳ ὃε ἐλπίς μεν ετι 
ΜΙ Ε] » -» ὕ ΝΥ, Ὁ 

πωιϑοποίϊως, εν ΖρΟΧΟΤῃ δέγε τὸ χρθονδ. κοι ἡ- 

“- ε Ν φιξ εἰ τὸν ΠΑ ΞῬ ΟΣ 

μεῖς μὲν ἑνὶ γεγόναμεν" τρασὶ δ᾽ ἡμῖν ἐδὲ εἷς. 
Ν ε »"“" Ἂ' ΄“ Ψ, 

ἵσὸς δὲ καὶ ὁ κίνδυνος τῇ πατρίδι» καὶ τῷ βίῳ 
Ὁ δὲ εἰς σον ᾽ Ν ς »“» ᾽ ͵ -“ ᾿ 

τῷ μεϑ᾽ ἡμῶς. εἰ γῶρ ἡμεῖς οἰμεῖνες τῷ ἀρενω 
, τὰ ΠΝ 
ἄλλως δὲ, καϑ' ὃ πατὴρ, χείρες; πῶς ἐκ ἂν βελ- 

᾽ εν ᾿ Ὄνος , χ} 

τίες ἐξ ἡμῶν εἰκὸς ὧν ὑπάρξαι» γενέσϑωσαν ἐν 
ἴῃ , “ » « ς 

τινὲς οἷς παραϑησομεθὼ γῶν ἐνόματω, ὡς ἡ- 
“ « ξιιῦν ͵ὕ ᾿ 

μῶν οἱ πρόγονοι συνύζφηνων. πο δακρύων ὃχ 
-«]ὔ ᾽ Ἵ ,ὔ ἃς "δὲ ᾿ 
οἷος τε ἐγενομήν πλείογω γοώψαι » Χωὶ ὅδε εἰχον 

» 7 7 
ἀὐγωγκοαίοτερο τὅτων.-: 

, “- 
Νε.- Σαρδιανοῖς". 

»εὔ » Ε Ν 

Κροῖσος ἐπέξωλε τὴν Λυδῶν ἐρχῆν: Αλὺυν δια-. 

᾽ ἘΣ ἢ Γ᾿ » 

(άς. ἐλήφϑη ζῶν, ἐδέθη πέδαις. ἐπὶ πῦρ ὠνε- 
͵ Ἀ - ὮΝ εἰν ΝΣ χε 

ζιξάσϑη. τὸ πῦρ εἶδεν ἡ μι μένον, αἰρόμενον εἰς ὑ-- 
"» δ) ᾿Ν) -“ - ,, ΄ ψυς: ἔζησεν, ἐδόκει γοὶρ τῷ ϑεῶ τετιμημένος. τί 

« ἐς ὕ ε » Ψ 

ὃν ὕςερον ἕὅτος ὁπρόγογος ὑμῶν μα καὶ βασι- 
ε -“ Ν Ν ἢ "7 ͵7 

λεύς; ὁ ταῦτω πωϑῶὼν πωρῶὼ τὴν ὠξίαν, τραπε- 
Μ ͵ “-“ ᾿" ͵ θὰ ἊΝ, 

ζῆς ἐκοινωνήσε τῷ πολεμίῳ; σύμδελος ἦν ευνες» 
ε-Ὁ- ΔΝ ὁ ν δὰ, 

πιςὸς φίλος. ὑμῖν δὲ ἄσπονδα,, καὶ οὐκήρυκτώ, 
γ, "γ, ἐν Ν 

καὶ ὠμείλικτα, ἔτι τε ἀνίερφι, καὶ ἀϑέεώ τῶ πρὸς 
- ΝῚ ’ Ἁ Ν Ά -“ 

γονεῖς, πρὸς τέκνω, τὰ πρὸς Φίλες, συγγενεῖς 
͵ Ν 

φυλέτας. ἐχϑροὶ γεγόνατε, μήτε τὸν Αλυν δια.- 
͵ὕ ἶἷ{ γῳ. 

ἄαντες, μήτε δεζάμενοί, τινα ἀγϑρωπὸν ἐξῶ- 
"“ " ἣν εν ὕ ΧΩ 

9:εν "νι ταὶ ἡ γῆ Φέρει κωρποὸν ὑμῖν, ἄδικος ἡ γῆ". 

,ὔ ᾿ »" 
ΝΖ. Συγγεαφεῦσι λογίοις. 

“ὦ 7 Ν Ν᾿ ἂν " ͵ὕ 

Φῶς παρδσίω πυρὸς, ἤ δκ ὧν ἄλλως γενοιτο. 
. ἃ ΑΥ̓ν μτ 5 ΒΝ "ὕ ΜΡ ΄ πῦρ μὲν ἕν ὠυτὸ τὸ πάϑος, καὶ ᾧ γίνεται. καί- 

» “- δὲ Ἐν ,ὕ " ἌΑΚΕ »-»" 
εται γξν. φῶς ὁε τῶις ὄψεσι μόνον ὠυγήν εαυτὸ 

Ν ᾽ , ᾽ “ 

παρέχεται» μη βιωζόμενον ἀυτάς, ἀλλὰ πεῖ- 
{ ς “ “-“ Ν 

ιν. τοίνυν καὶ λόγος, ὁ μὲν ὥσπερ πῦρ, καὶ 
γ ε γὼ λ γ᾽ Ν “7 ΔῪ »" 

πάϑος" ὁ δὲ ὥσπερ οἰυγή καὶ φῶς ἐςιν' ὃ κρεῖτ- 
Ν ᾽ Ν -ς -“ Ἀν, ἢ " ΕΣ 

τον ὃν ,» εἰ μή μεῖζον ἐυχῆς τὸ ῥηθησόμενον: εἰ 

μόι. 

ΕΡΙΘ ΘΕ 

το ΠῚ οἴο νος ]1α. ἢ ἰπ ργογθῖη ἡ ἀθπν ςοηῖοπι- 
τ ἱπιυγ πὶ τ6 ποη νἱάογις ες. Ργαρογθα 
τε ἔγαίγαπα τπογεπη το πηοιιϑαῖ 4μαείο, τὰ Πις- 
υίηπε σοπηραγαία. Μαϊογ επϊπηπαᾶῖιι νχογεηι 
πιπηπαπ ἀμχιτ, Ὧδε ἱππίογο δάϊηες ργοςγῶ- 
δηάδο [Ο00]15 (ρ65 εἰϊ, γε ταπιθη Παστ οχίρυαπι 
[ΟΙΠΡΟΓΙ5 ΠΠΟΓΑΠῚ [ἃ γεημῖγαῖ. ΝΟίσΕ ἴγος 4181- 
ἄεπι νηὶ ΠΑΓ ράγΟΠΕΙ {ΠΠΠΠ|5: ΠΟὈ]5 νΕΓΟ {{τ]- 
διι5 πε νπιι5 αυ!άθηη. Αθαμαὶς ἴηὰ ἱπάς ρετῖ- 
σα] πὶ δ Ραϊτγίαίπι ὅς ρο[ογίζατεπη ππαπεῖ. 8] 
ΕΠΪπὶ ΠΟ5 ρΡαῖγε ΠΟΙ͂ΓΟ ΠΊΕ Ιογαβ {πππππ15., (αἸ Τα 
Ἰιςεῖ,, φιδίθηιϑ ραίεγ εἰς. ἐὸ ἱπξογίογεβ,) ὅ{] 
νεγπγη!ε ποι ΠΕ ἐσ ΠΟΌῚς πο] !ογἐ5. ῥγοαϊεα- 
τος᾽ Ναίζαητιιγ ἐγσο, φαϊδις ποίϊγα απ α Π16΄ 
ποιηϊηᾶ γεἰ πα παπημς., νῈ δὲ ραίγες ποίτι [[6- 
τί6 ΠῚ 114 ροίΤεγίτατῖς } σοπτοχαθσητ. Ργὰς 
ἰΔογιιπηῖ5 διιζοιτι ρίζα {τ θεγε ποπ ρόταϊ, πο- 
4πὸ {Π|- πεςοῆδεια ἐπαρὶ5 [ας ((τεγείῃ ] 
ΠΑΌΠΙ. 

1ΓΙ. δϑαγηϊαμέ. 
Οτοοίῃς Γγάογαπι ργϊποϊραζιτη ρεγάϊάϊς. 

Ηαὶγ {πρεγαῖο. (δρί5 εἰϊ νίπιι5, Πραἴμ5 σοπι- 
Ρεάιθιι5., ἴπ γοριιπη ἱπηροίτις, Ἰρῆεπη να τ ς-᾿ 
ςεπίμπι, δὲ πὶ αἰταπη {Ὡδ᾽αίαπι: νἱχῖς ταπ]θ η...Ὁ 
πᾶτη 60 Γαγι15 ἴμπ|τ. Ομ Δπΐεπι ροίϊεα ἐ- 
ΘΊΈΠῖς νεϊεγ ργορεπιίοσ ἢπ|π] δέ τεχ ὃ ΟἿ πα}- 
Ἰοὸ πο πγεγίτο τα ῥα εγαῖ., δά πιεῃίαπι ΠΟ - 
ΠῚς (1 Δ Ὀ τι εἴς. ςοπῇ]ατίτς οἱ ἔπ Ὀεμς- 
πΟἾτ15. ὧζ ατηΐςι5 Πήπ5. Ἀραάνοβ ιζοῖη ρετ- 
Βά4 οπηηΐϊα. Π]ερσιειπια, ᾿πηρ] ας 1118. ἡ 8]ἢ οἴ- 
ἴατα ργοΐαπᾷ., ὅς ἱπηρία. δάμον 5 ραγοητζς5, 11- 
Ὀεγοβ. δηηῖςοβ, σορπαῖοῦ, τὶ δ] 65. ΙΠΓΟΠῚ 
ε[ 5. πεαὰς Ηαΐγη [πρεγαητέβ ᾿ρί!., πραὰς ἐχ- 
τγΆΠ 605 {Ππ]ρίεπίες. Εττεγγα ν Ὁ 15 {γπξζιτι 
ξεχτῦ Ἰπἰαἤδπιτογγαπιὶ 

ΓΙ]. “4 {γίῤῥέογες ἐγμαίος. 

{ππιϑη Ἰσηῖς Εἰ ργαθίεμτα 9 (εστα Ἔη11 ἀπ 
10 1116 πλοάο ποι Ἔχείγεμτ. Γρηῖβ εσρο ᾿ρίμππι 1|- 
[4 εἴ, ημο αἰ οιπταγ, ὅς οι 1116 οὔδει σεγις, 5 ντι- 
τσ. [μππηδῃ γετο οὐ] 15 ταπτιπα [εἰ (ρεηάο- 
τοῖη Ἐχῃίθεῖ, Ποη ν]πΊ [δοιεηπάο (δ ἰςπιτογ ρὸγ- 
(παάεπάο ἰπ εος ἀρέπϑ. ϑὲς διαί (Ὁ ΓΠΊΟ, ΑἸ τ5 
Ἰσηὶβ ψιαί εἰς, ἃ 1ὰ αοα ἀξργ ἡοδὶβ ἴαςιε:. 
Αἰταϑ (Ρ] ΠοΥὶβ ἃς ̓ πππιπῖβ Ἰη αὐ Ππαθεε. Οὐιοά 
το] τς οἰτπ ἤτ, ΠῚ Π 14, ιοά ἀἰςα ιν οτὸ ΕΠ πιὰ- 
ἴπ5., ΠῚ γε οεϊσας ν οἴ μη. 

4. μηδ τ΄ προτ. ὠμ. κακωϑ. } [εηῇι5 ἐδ, πους Ὑχοσὶ ἱποῖ- 
τατήεπτο μος ἔοτε δὴ δέπε σεγεπήληι Γπὶ, θ0] νιάξαξ., 
ῬΤΙΟτΕΠῚ ἰπ ῬτεεὶῸ Δ]1ατὸ ΕΠ ΠῚ , ἡμδαι Πἰγξξυ εἴτ πὶ ἀὲςδητεῦ 
Ρτοίεσυλτιν Ηεβίαθι5, 4υ] ΕἰῈ ἔγαξεσ Ἀρο]] οπΐ , δά απεπι.» 
Βῖς {ἐγιδῖς. 
ΟΣ τῷ πρεσθυτάτῳ ] ἱρῆι!πι πειῆρε ἈΡΟΙΙοπίμβ {εξ ἱπίε!- 
Ἰρῖς., 4αὶ ἐγᾶτ ἔγαῖγαπι μοι Ἠεβίλευῆι πρεσδύτατος. ΝΝὰπι» 
Ἐπικῖον 41 ἀθπι πᾶτιὶ πιαχίπιπι ΑΙΉΤῈ Πιΐρισοτ εχ νἱτα Αροὶ- 
ἸοΩΙΣ 1. 1. ς, 13. ἘΓΆΓΓΙΠῚ πη πίπτὶ 1δ᾽ Ππιθητίο παῖ]α., ἔοτις 
φιοα ϑεῖᾶς τΕΠΕΤΙΟΤ οἰυἀς πὶ ΠΙΠ1] {πρρεάϊτατει πη επιογατζιι 
ἀϊξηιπι. Νδπι ρᾷτγε ἡγότϊεητε τρίβ Ἀρο!]οηίιβ, 4ιὶ δεξιαῖς 
εἰμ δητεςεάεῦλι, πιδϊογεππῖς ποπάμπι ἔτ. 

ἘΡ. ΓΝῚ. 1 Σαῤδῥιῶνδϊς ] ΠΠῚΝΠ15 ἀγθιπιςῆτὶ δὰ ϑαταϊα- 
Π05 1πῇ εριῇοῖα εἰ η.75. 

2 ἐχϑῥοὶ γεγόν. μήτε τὸν ΑΔ. διαξ, μήτε δεξάμ. τινα ἀν39. 

ἔξωϑεν 1 ἘΧΡτΟ τὰς 1115 τὸ ὥμικῖξον, ἀπά πτιπὶ ἘΡῸ ρετίριεἶο,, 
ἴαιις τὸ ἄξενον, ιοα {ςΠ] σεῖς π0}}] σαπὶ Ποπιϊπὶ δας ςοπὶ- 
πιεγοῖὰ ἀπιςιτῖαε οὔ δδηῖν νεὶ δὰ αἱῖος σοϊηπηδάπάο, νεῖ δᾷ 
{ε ςσοπιπιεητεβ Βεπίρπε ἧς Βοίριται! θεπειοϊεητῖα. Πιΐεῖ- 
Ρίεπάο, Ιἄεπι Υἱτίπι ἐχργοθγάθας Τπἀδεῖὶς Αρο]]οπίτις 
ΔΡρια ΡῃΙοτ. νῖτα εἰι5 116. Ψ. ς, 19. δι 1,αςεάἀδεπιοπιῖς Τῆς- 
ἔρεποη δρυά εὐπάεπι ΠΡ. ΨΙ, ς. 20. 

ΕΡΟ ΨΥ ΤΙ. 1 συγγξ- λογίοις 1 Πρόξεας δες ἐρ!ο]α δὰ 
ΕΆ) αἴ3ςε Ἰςριπίιγ νῖς, ΑΡΟΙοηΐι 110. ΤΥ, ς. 30. 

111Χ. 



ΑΡΟΨΓΟΝΙΙ 

ΓΙῚΙΧ. Μαδγίο. 

ΝΠ1Α οπιηίπο γαϑ ᾿πίεγις, πιΠ ἴῃ ἐρεςῖ ες, 
ἀποπηάπιοάιπι πες σιρπίταγ αυϊςημᾶπι, ΠΠΠ 
ἔρεεῖς. ΨΌΪ ἐπιπια]! 14 εχ ἤαπι ογόμεῖδε ἴῃ 
αΐμγαθ πατυτη τγαπῇτ, 14 σαπογαζο νι ἀσταγ: 
ἤοῦ Ποπίγα, Ὁ] εχ ἴζατα χάξηγάς δὰ (ζατατη 65 
(βπελαοτεάϊι. (απ ἱπίογοα γογς πἰΠ}} αυϊά- 
ἀπ τη σοποίοτατ,, 80 ςΟΓΓΙΠΊράίαγ., [δ τΔη- 
ἐππι ςοπίρισιπαπι πιοάο, πποάο ςοπίρεξξα! 
(δ ἀπισαταγταγίαπι, {Ππ4 χαϊάσπι ργορίογ πιὰ- 
ἐεγίδο ογδίΠεῖθ πὶ. πος νΕΓῸ ργορίογ εὐέμελε 
ἐεπυϊταῖοπι., 4186 {Ετρεγ δδάειῃ εἰ. πτοία 
ταρτιιπη ἃς αΐοεε ἀϊβξεγι. ΠΙμᾺ επίπι ργορτι- 
ΠῚ ΠΕςΟΙΆΓΙΟ πιιται!οηΐ5 , ἡπι86 Ἐχ ΓΙ ΠΙΘΟΙΙ5 
ποη δάποπίς, (ξἀ 4118 τοτιτη 1η ραγίοϑ γα ίτηιι- 
ταῖιγ: Ῥαγίες διζοπι 1η τΟίΠΠι ΓΟΠΘΓΓΠΠΓΕΓ, 

ἄϊιπι οὐππηα, ααϊοχυ!ά δοσιιπι εἰς, σοπ! πη σίτηγ. 
Οὐοά ΠΑ] υ15 ἀϊςας: ααϊάπαπι ΠΠπ4 εἴ, αιοά 
γποάο νἱΠδ 116, ἱπαῖΠΌ116 πιοάο, ἤπιε π|Ὰ τ 
οι (ΟἹεῖ Πὰς ἀϊπεγῇς ἢ Ἀείροπάεσιε δ 1115, νὲ 
ἔστε ρθη οί σα {115 γεγα πη ἴῃ πταπάο ροίτα- 
{πὶ ἱΠροηΙΠ ΠῚ... ΡΙΈπαπῚ φιοά {ε, 14 νἹΠΌ1]6 πε 
Ῥγορτογ σγαΠΠ 1εἰ γεπ εησίαιτι: ἱπ1Π}116 ἀπτοπὶ 
ἢτ, Π᾿ νασυιιπη μα βαγγαγίγατα {πΔ: πηαίογία, 
πᾶς νἱ φιδάδπη ἀεείπείιγ, εχ σοπείπεηζο ἐΔΠῚ 
ναίς δδίογπο, αιοά πος ογίμτη παθεῖ πες ᾿πτοτγῖ- 
ἕππη, ἀΙβΊποητο. Οὐ ἃ νεγὸ ἀϊσεηηι5 ἀδ ἜγγΟγΘ 
ἀ1π6πὶταπίο ταπΊροῦς πεῖηο γεάαγρ ἐ Ατθὶ- 
ἐγδηταγ Πείῆρε ΠΟΠΠΏΠ]Π],, νΌ] ρατοηο τ ητΠῚ 
ὄρογαπῃ ργδοἢίγογς, ἸΌὲ (Ὁ αἰ εἰ ες ἔς, ̓ρηάᾶ- 
τὶ. φιοά φυϊάηια παίοιταν ρὲ ραγεηζοβ ΠΟ ἃ 
Ῥαγοηε θ5[τἀηπατη Γαι οἰεξγιςε ]παίζαταν, 
ἀυςπηαήτποάμππι σα! ε τεττὰ σγοίςιτ., ΠΟα 

ΧΥΑΝΕ ΝΌΘΑ 5. 

ΝΗ΄, ουωλερίω. 

4οι᾽ 

΄ . ᾽ Ν Ἀ , , ᾿ 
Θάνωτος ἐδεὶς ἐδενὸς, ἢ μόνον ἐμφάσει, κα- 
7ὔ ΨΥ, Ν Ν , ᾽ ἰ 

ϑάπερ ἐδὲ γένεσις ἐδενὸς,, ἢ μιόγον ἐμφάσει. τὸ 
Ν Ἁ ᾽ οἿ ᾽ ͵ μ 

μὲν γεὶρ ἐξ ἐσίας τρωπὲν εἰς φυσιν', ἔδοξε γέ- 
᾿ Ἀ ͵ ᾿ Ε » 

γεσις" τὸ δὲ ἐκ φύσεως εἰς ἐσίαν, κατὰ τοῦτω 
͵ ι , ἘΝ (ἢ Χ ΄ 

ϑάνατος. ὅτε γιγνομένε κωθϑ᾽ ὠλήϑειοίν τινος, 
Υ̓ ,ὔ Ἁ δ; -Υ 

ὅτε Φϑειρομένε ποτέ" μόνον δὲ ἐμφανξς ὄντος, 
͵ ς Ν Ν ἂ ͵ὔ “-“ « 

ἀορώτε τε ὕςερον, τὸ μὲν διὰ παχύτητα τῆς ὕ- 
Ν ᾿ )ὕ » 3 " 

λης, τὸ δὲ διοὺ λεπτότητα τῆς ἐσίας, ὥσης μὲν 
ΓΤ  ΓΌ ἢ δὲ ὃ ͵ Ν ͵ὕ 
με τῆς ἀυτῆς » κινήσει δὲ διωφερέσης καὶ ςάσει. 
-“ ,ὔ Ν ἴδ ΕῚ ΡΥ. - “ 

τῷτο γώρ πῈ το ἴδιον΄, ἀνώγκη; τῆς μετωξολῆς» 
αἰ ὰ 5 , , ν. κα Ν).«Ἀ{ὲ 

ἐκ ἔξωθεν γινομένης ποθέν’ ἀλλώ τῷ μὲν ὁλᾷ 
6 ἢ ᾿ λυ χκο “ “ δὲ ᾽ Ν 

μεταθαλλοντος εἰς τῷ μέρη, τῶν μερῶν δὲ εἰς τὸ 
. 3 ς “ “ ν ἮΝ , 
ὅλον τρεπομένων, ἑνότητι τῷ παντός. εἰ δὲ ἐρήσε- 

“΄. ὦ Ἁ Ὰ 
ταῖς τις" τί τῷτό ἐςι τὸ ποτὲ μὲν ὁρωτὸν. ποτὲ 

γ᾽} ἈΝ -»" » ΝΥ 
δὲ ὠόρᾳτον: ἢ τοῖς οἰυτοῖς γινόμενον, ἢ ἀλλοιςὖ; 

χ Ἀ .« Κ ««ω δν ἀν 5 ͵ “ 
φαίη τις ἂν, ὡς ἔϑος ἑκάςε ἐςὶ τῶν ἐνθώδε γενῶν, 
ὰ λ ᾿ μ“ ᾿ λ “ 
ὃ πληρωϑὲν ἡ μὲν » ἐφενη διὰ τὴν τῆς πχύτη- 

Π ΄ Φι δέ ᾽ Ὰ Ν 
τος ἀντιτυπίαν: ἀόρωτον δὲ ἐσιν, κενωϑὲν διαὶ 

,ὔ »-““Ψ ΄ 

λεπή]δτητωἷ" τῆς ὕλης βίω περιχυϑείσης “ ἐκρυ- 
Ἷ »“ ͵ ν ἢ 

εἰσης τῷ περιεχοντος ἶυτῆν αἰωνίᾳ μέτρε δ, γεν- 
“- .- "“" δ, “ γῳ 

νητῷ δὲ ἐδαμῶς, ἐδὲ φιϑαρτᾷ. τί δὲ καὶ τὸ τῆς 
)ὔ Ν -“ ͵ὔ 

πλάνης ἐπὶ τοσϑτὸν ἀνέλεγκτον ; οἴονται γάρτι- 
ὰ ᾿Α Ρ κ᾿ “ 

γες, ὃ πεπόνθασιν ἄυτοὶ, τῶτο πεποιηκέναι» μὴ 
εἰδὲ' - ε ο. ,ὔ πὸ Ν “ ὔ 

ὅτες; ὡς ὁ γεννηθεῖς δια, γονέων γεγέννηται » 
᾽ ιων , ᾿ “ 
ἐχ ὑπὸ γονέων ὅ. κωθάπερ τὸ διὰ γῆς φυὲν, ἐκ 

ἘΡΟΨΨΙ11Π 1 τὸ μὲν γὰρ ἐξεσίας τραπὲν εἰς φύσιν 
ἤεπιρε οαπιὶ Ργτπαροτγδεῖς δὲ Ρ]τοηϊςῖς τεγὰπὶ ἐσίας να], ντ 
ῬΙλτοηῖςοϊ Ἰοαυμπειτ, ἑάεας ἀεῖαγπβ ἔξδτυῖτ, Οὐ νὈ] ῥεῖ 
γίνεσιν φ6»εγ 4 ::ογηεῖγ (ἘΠ{|0}}} πηοάο εχί ξοεγε ̓ ποϊρίπης ἐὶς φύ- 
σιν τρίπεσϑας ἀϊσιυπίαγ : Βίποσια Ῥᾶτοῖ, οὐγ ἐρεςίετεηιβ 

ταπτυπι σομεγα Ἴογες Βετὶ ἀἴςᾶτ, Πιια. ογζης τεγι πὶ ὅς ἐγηχεγάέισ, 
Νεπιρε ηαοὰ ογίξηγ Ποπ ταπὶ ἀεπημπι εχίξεγε 1ποῖρὶς , ἐσία 
επίπι εἶτ 4εῖογπα εἰξ, ἐὶς δύσιν τρέπεται τἀῃτιπι » ἢ, 6. (ό- 
δίἑενγε (βεείεηε τη ἀυῖτ, ὅς ἴηι τορπυπὶ παῖῆγας ἱπάυοίταγ. σοπ- 
ττὰ αιοά ρει, δ ΤΈΡΠΟ πίμγας εὐμοῖτιγ ταγίαΠΊ 7) (Ἔη 
[βεεὶε ἐχυῖα., πιᾶπεηῖε ἐσίᾳ. Ὑεγτὶ δυϊοπὶ ἐσίαν εἤέριείαο, 

125 ῬΌΣΙ ΟΥΕΠῚ ΓΕΓΕΠῚ ΠΑαΓΑπΊ μΟς Ἰοςο Πρηϊβοδῖ, σοτρο- 
γε8 ὃς (ἘΠ6}1]} νεἴξε ἐχυταπι, φιοὰ νοςεπὶ πιᾶρὶ5 ςοπιιεηΐ- 
επίεπιὶ ἱπιιεπῖγε πὸπ ΡοΙεπ. ἷ 
Ὁ χ χῆτο γοίρ πε τὸ ἴδιον δῖς, 1 (ἐπῇιπι πιο αἤεευζαπι. σοπ- 
δάο. Ἠδος ΙΡῇιπ1; πεπιρε κινήσεως χῷ τάσεως γοΙΗς ὃς φηῖε- 
τὴ υἶσεβ, Ῥγοργίαβ εἴτε ἀΐςοῖε πιιζϑιοπὶ,, α112Ὲ ἐχεγί πίε 5 
πο δάιιεπίας, ὅς 41:86 ρτοϊπάς πεςεῆδγιο ἤτ ἂῦ ἱπιτίπίεςο 
γεὶ πιοῖι ὃς ποτε, ἡμθιι5 114 πιοάο ἴῃ ρᾶτίος αἰ Γσογρ δία, 
πιοάο οχ 1115. στ νπιπὶ ἤξ σαγίι5), σοπ πη ραῖωγ. [τ Π6Πὶ- 
Ρε διήυίπιοα! πιοῖι πιοάο ἐσίως εχ πιιπάϊ ᾿πιε}} 15 1 81} 15 
φηίζαίε, ἴῃ γαρμἠρ λοίἑαίενα ταυπάϊ {6ηΠ01}15 τγαηῆγε 7 πιοάο 
νεγίᾳ υἷςε. 
3 ἢ τ΄ ἀυτ. γιν. ἢ ἄλλ. πεπιρε τὲς μὲσ νσες οττιπι ἴπ- 
τοτίταπιαιε ἔσαπι Βα επτος, ργους νῖςες ἴμ45 Οδἰεγίπι Βταε- 
αἱ τεπιροσῖβ ἤρατίο », Με] ἐἠίαίερα ποπιιηΐ δυι5 ν εἰ αἰές ἀδπιιο 
ἀρράγεησ, νὲ ἤς ρογρεζιιιβ φαγῃπιὶ ἀρραγεητίμπι ὃς ἀϊξρατει-᾿ " 
τἰιπὶ οἰγοῦΐις,. 

4. πληρωϑὲν ] πίπηίγιιπι ἤξαταπι ἑάραίορα, νεὶ να ποῖξεγ Ιοαιῖ- 
τον ἐσίως» ΘΟΠΟΙρίΠΊι5 ἔα Πα 18 Πὶ ἐροισὸν ΤΑ Η»1 ὃζ ἐδγεμεηα, αὶ 
εἰ ἔετε Βοπηίπαπι ἀς [ρἐγλλμαίξ πάτυγα σσποορταβ. απο. 
ἴτάψας ψείᾳ Ρὲτ Βεπεγατίοποπι ραγἤοιπὶ (αι: Πάτιπι) ςοτ- 

ῬΟΓΟΑΠΊΠΙΙΕ ΠΑΤΙΙΓΑΠῚ ἱπάπϊς,), εἰΠ| πληρὅται ΤΑ͂Σ ὃς ἱέπμές 

εἰτ15 πᾶτηγα, ἢ. ε. ἐμ ἠδιτετ,, ἐπηρίοέπγγ ἄτη ἤσυς ποίξεσ αἷτ, 
θ δες Βτ ργορτεγ Ἵγαβιογὲς παίηγας (παχύτητος) ἡτιλ6 ἃ πιᾶ-- 
τετία εἴ, ἀντιτυπίαν γ) (ἡγηρεροῖγαὐηἑεαίενα ἔετε ΡΒ] οἰ ρα ἀϊ- 
σμητ, ) 4186 [(Ἰ]τςετ εἢΠςῖτ, νε τεῆςεχὶ ἴπ αυοιιΐς σοτροτε [π- 
οἶδ γϑάτι να ΠΠι|ι Πἤδητ, Ηίης ὅς Γεμεπτῖα οοπβάο εἶᾶ- 
τῷ εἴϊε. ᾿ς 

5. κενωϑὲν διοὺ λεπτότητα ] εἀϊτῖ Πα εΡαης ἐ κενωϑὲν. Ἀεά- 
υπάαδς ἐν ΠΙΠ Ιερεγε νε]ῖ5 ἐρ κενωϑείη. ϑεηῇι5 ρεγίρίσιιις ς 
νε πεπρε ἐσέ ν᾽ Π 115 6 θι εογροτεα πάίηγα ΓΜΡΙΈΤΑ ὅς 
4ιυαίι ἐγ ρη [415 τὰ «Δ΄ἀαπὶ ᾿πιΠ 115 τ, σαγίλπαεὶ μας ῥτίοτῖ 
τε[τίτατα ὅς δῇ ΨΥ ΑΟΥ Α 8 ογαίπογε πδίμγα σογρογοᾶ. 

. ὁ τῆς ὕλης βίᾳ περιχυϑείσης] Ρετίδιιεται ἐπ Δ]]ερογία, 
Νέεπῖρε οἰμπὶ πιατογίαπι ἐγρίετε ἀἰχίει ἐρωιότητα τῆς ἐσίας» 
«ἀρδοίδαιενῃ ξ5᾽ θαομήέαεεῦρε εἤερείαε. Οετῖε Δ εἤέρμεὶς περι- 
χέεταε 1. 6. ἀ»ῤλέηγ ὃς οἰπρίτις πιαζοτῖα ἤσις Ἰἰφιογ ἃ γαΐδ. 
ΙΔ νετὸ βίᾳ ϑὲ ἀϊοίτιν Βετγὶ : αυ14 {ξδτιβ 116 ὠσίας ποη εξ 
Πδῖμγα ἐς.» νε ας δὰ ρογξεδείοτγειη ἤἤδειιπι ἢτ πϑῖα. 

7 ἐκρυείσης ] πιαΐε ἱπ εὐϊτῖ5 δ ἀϊτιπὶ ταν πυρά οπιῇππι5. 

8 ἀιωνίᾳ μέτρε } ρεῖ ἀιώνιον μέτρον πιο! ]Πρῖε [ἃ ἰρ[ηηι, 
απο ἐσίαν 4πτεα νοσδυῖτ, αι8ε γρράζεγία) σαϊά4πιὶ θά δὰ 
ἰηῆαγ ἱπιρίείᾶ ἐὲς φύσιν τρέπεται» Δάεοαιιε νΠΠ}1]}}5 Ετ, ηὰο 
Ἰρίο δᾶ, 4ι14Π| νου 4ΠΊ115,) γένεσις)“ Ε7 “10 ΡετΕ οἴτιγ. Ὠ 181. 
ἐπίε ΨΈΓῸ πιδίεγία ΟΡ τεπιιΐταϊε ΠΊ {π|4Π|, 4118 ΠῚ εἰσίω τὰ ΠΩ ΔΠῚ 
θά: χιοδάεπι σοπείηει, ᾿πυ ΠΒ 15 ἤτ το5.) σία ἱπίεγεᾷ, να» 
ις ἤι μέτρον ἀιώνιονγ Ρετπῆεητε. Ατηὰς Βος ποδὶς ἀϊςϊ- 
τὰν το γ ΡΟ. 

ι , , 2 . Α ᾿ 

9. δια γονέων γεγίνν. ἐχ ὑπὸ γον. Ἴ τεάαγρυϊς δγγοσε ΠῚ 6ε0- 
ΤῊ ΠῚ», 411 ἴΠ ρεπεγατ οηΐ διις οίρποητες σις εὐποίεγρέες [1-- 
τὰμπτ», 4 ροτς ἤπε σις ραείερίες , ντ ἰῇ 4υΐδιις ἐσίαν 
18πι| εχ  εηβ, ΠΟΊΙΟ ταητιΠΊ »οαΐο ὃς παϑ ει ἱπάματωτ, ϑεὰ 14 
εχ Γεαυεητίθης γεέξιις ἱπτς! Πρ οπτωτ, 

ἡ εὐ ἐκ 



0: ΡΥ ΕΔ 
᾽ “1 ͵ , »Ἢ ἐκ γῆς “ Φυεται. παϑος τε ἐδὲν τῶν φιωιινομένων 

ΡΥ τα : δυο ΨΩ τ περὶ ἐκάφον » οἰλλοῖ μᾶλλον περὶ ἕν ἑκές ". τῶ- 
ΟΣ ἀμ ͵ 3 ᾿ το δὲ τί ἂν ἄλλό τις ἐπῶν, καὶ τὴν πρώτην ἐ- 

΄ ᾽ δῷ ΝΆ ῃ ΟῚ ᾿ ͵ » σίων, ὀρϑδῶς ὧν ὀνομώσειεν ; ἥ δὴ μόνη ποιξίται 
ὡς )ὕ »“ , γ., κωὶ πάσχει» πῶσι γινομένη πάντω, θεὸς ἀΐδιος » 

» δὰ Ν: “ ᾿ ,ἷ ν» 
ογομῶσι εκωῶϊν προσώποις φερε μένη το ἴδιον, 

᾽ ᾽ , “ ΑΡῸΝ ἢ εἰδικοαι μένη τε. καὶ τῷτο μὲν ἔλατῆον. τότε δὲ 
΄ ΄ “ ᾿ μ" ᾿ κλαίεταί τις, ὅταν ϑεὸς ἐξ ὠνθρώπε γένηται 

Ση} Υ̓ ὔ «μι δα Ἧ 1: ε ν 
τροσπ8 μετωοῶσει, καὶ ὅ'χι Φύσεως ΄. ὡς δὲ ἐ- 

᾿ δ 9, Ν , ͵ ν χει τὸ ὠληϑὲς καὶ πενθητέον σοι Θάνατον, ἀλλὰ 
,ὔ Ν Ξ ,ὔ δὲ Ἐς ΜΕ Ν τιμήτεον, καὶ σεξωςέον. τιμὴ δὲ ἡ ἀρίδη τε καὶ 

͵ ν᾽ ν “" Ν “ πρέπεσοῦ, εἰ ὠῷεις Θεῷ πὸν ἐκεῖ γενόμενον " ἀν- 
͵ὕ »“ ἄ ἜΜ κα π΄ ϑρώπων τῶν πεπιφ ευμένων τοὶ νῦν ἄρχοις, ἧ πρό- 

πὶ ᾽ ᾿ ᾽ , Ν ϑλτ Ἕἶἤ Ζερὸν ἡρχες. οἰισιχρον εἰ χρόνῳ μη λογισμῷ γένοιο 
, ᾿ , ᾿ Ν ᾿ 

βελτίων “ἷ, εἰ χρόνος καὶ τὰς κακὲς λύπης ἔπαυ- 
, » ἣν «« 4 3, σε. μέγιςφον οἰρχή ἱκανή. καὶ περὶ μεγίφων ἄρ- 
γ΄ ΟΥ ΑΛΆ ς “ ͵ὔ " “- χῶν, ἄριφος. ὃς ἐῶν αὐτῇ πρότερον ἄρχῃ. πῷ δὲ 

ἂν ὦ “ , ν , -“ ὔ καὶ ὁσιον ὠπεύχεσϑεαι τὸ βελήσει Θεῷ γενόμενον; 
τ δε Ν “-Υ Υ Ν ν ΄ 

εἰ τάξις ἐφξὶ τῶν ὄντων, (ἔςι δὲ) καὶ ϑεὸς ἐπιςα- 
- ͵ «ὃ Ω ͵ ᾽ 

τε τωυτής, ὃ δίκωιος καὶ βελήσεται τὰ ὠγαθὲ, 
Ν ᾿ ' παν δ: ε 

πλεονεκτικον γώρ καὶ παρε ταΐξιν τὸ τοιξτον' ἧ- 
" ΔΊ ΥΤΟΝ , ͵ ι 
“ἥσεταωι δὲ τὰ γινόμενα συμῴερειν. πρθελϑε, καὶ 

,ὕ , , ῳ ἣ » 
“)εραιπευσίοι" δίκωσον, καὶ παρηγόρησον τές αἰ- 
“7. “ ,7ὔ “΄ γ ἔυ,", 

τίες, τῶν δὲ δακρύων ϑτως ὠποτρέψεις. 5 τὼ 
“ “ Ν Ν Ἀ Ἐν δον 

ἴδιω τῶν κοινῶν, ἀλλὼ τεὶ κοινὼ τῶν ἰδίων προ- 
ϊ ἣ ἜΣ ΝᾺ Ν ᾿ πῆς ͵ φ' 
τιμήτεον. οἷον δὲ σοι καὶ τὸ τῆς παραμυϑίας εἷ- 

ἡ Ὁ Ἀ ΒΕ ,ὔ [ 
δος σὺν ὅλῳ τὸν υἱὸν ἔϑγει πεπένθηκας. ὥμει- 

᾿Ν ] 5» ᾽ 
ψαι τὲς μετά σε λελυπημένες' ὠμελψῃ δὲ, ἐὰν 

10 ἐκ ἐκ γῆς} ἐκ οδυίαπι ἐἰεξϊσίςενε ποῖατ,, η113}15 τεῦγᾶ.» 
τοπ εἰ τατίοπε νερετα δ} ππι, [δεὶ ρατίτιγ τα πτιιπὶ {Ἐπηϊ Πιιπὶ 
ἴῃ {ε Ἰδτεπτια πη Πποιιδπι γαοά βοα ]οντεῦ , ντ (ςΠοΙ ατιπὶ νοςε 
νίᾶγ, σαοά {ππ]ε ἴσορο ΑΡοΙ]οπιὶ εἰ ερδητππιε σοπιιεηῖν 

τἰ σάϑος τε ἐδ. τ᾿ φαιν.π.. ἕκ. ἀλι μῶλ. περὶ ἵν ἑκάφε ] τᾶ 
ΠΑ Π|) 4118ΠῚ ΟἰΠῚ «ἀἰτ|5 απερὶ ἑνὸς ἑκάς«. 5.5 Π[πΠὶ ΡιτΆΠΊΙ5 
σψετῆοπε τεξὲς πος ἐχργοηῇε, εχ πιεῆῖς ΑΡο]]οπῖΐ ἕκαςοι 
Πηρα] Πτητ, γρηλεγο, νὰ (τ οἷδε Ἰουιπτιτ) αἰεογΠ. περὶ ἕς- 
κώξον ΔὈϊΟΠῚ εἐδὲν πώϑος εἶναι αἷτ.) ἢ. ε. {125 ρα τονιες δὲ (ντ 
θάγθαγε αυϊάλπι ἀρρει!απτ) γηοαἠβεκείονιες., αυΐθιυις νεβίτας 
τὸβ Ος}15 ποῆτίς Πα οἰ πτιγ 7), ποπ εἤε εἰμεεγίαγηη {μό- 
βαρείανηνε Ἰραμεάμαγηηι, ἄτης βρη γέμον, [οὰ πάϑος εἶναι 
π. ἕν ἑκώφε : ιπεπιαῖβ πρραίηη ν Εἰ πιάϑοςγ ἑκάς «7 ἐπείτε θεῖς. γ εἰ, 
εἢϊπε περὶ ἕν 1. 6. θχῆωσ εἰμ δοηκημο [εὐ βαρεῖαε. (υᾶπὶ πρώ- 
τὴν ἀσίαν ὅζ ̓ρίιππι Πδηῆη εἴτε ἵπ {6 4υεπεθιι5 4ἴτ, 4] νατιῖ5 
πιατετίας φεάϑεσι [, πηοα 5 1πάτιτι5, ἵρίς ἤτ οπιηΐα. Ὑε ραίεας 
εχ ἢὶβ., Πιαρὶς νΈΓΟ ετλ πὶ ἐχ {δ ποπείδιυις., αὐίδιι5 ἀϊοῖς. 
φηηι 1ἰ1αττὶ ὃς ρ τ πη ΠῚ εἰσίαν οπιηΐα ὅς ΑΘΈΕΈΒΕ  ΡΑΤΙ 
ἃζ ε[ὲ ὅς βεγὲ οπιαῖα ὅζς, Αρο]]οπῖιπι ποίξγαπι ποη ἰοη- 
δε ἀρ ἤιε ἃ Βεπεάϊ ει ϑρίποίδο [επτεπτία, αιιᾶ πὶ ράι]ο ἃπῖα 
ποιίγαπι δείασεπι 1116 ΠῸΠ [ΑΠῚ ἱπιιεηϊτ ΡΓΙΠΊΙ15.γ ΠΠ8ΠῚ τε - 
ποξγοπι θη ΟΥΠΆΓΕ σοπδτι5 δπτ., νὲ πυροῦ νἱτὶς Ἔτη α!- 
τῖϑ οὈ(οτιιδτα πη, αὐ ϑρίποπἔπηιπι ἀπτεϑρίποίαπι ἰπ πηι] τἰς νε- 
τεγαπῈ ΡΠΙΟἰΌ ρμοτιπι ἀορτεῃεπάογαπι, ΝΟ ΠΊΪΓΙΠῚ ἀτιτε ΠῚ, 
ἌΡΟἸ]οπιαπὶ ϑειοτέρας ΡὨΙΠΟΟρΐᾶ ες. παρ ἤγαπι 60 ΠΟ] ἢ 6- 
ΑΠῈ. Ναπιὶ ποτα αοαιε. δοταζα αι ἃ πὶ, 411 Ὑπεοίο- 

ΡὮΙ πιαχίπια νι ἀετὶ νοϊπεγαητ, {Π{Ὰἀ δῖ, 4υΐδις δριποία ἰη- 

ςεἰΠΠῈ νοἤιριῖς. Οδ οταατη ΠῚ . ποίδητμε [πητν πὰς Ηεηγῖοο 

Μοσο Ρεομ]τατὶ τγαϑξϑτα δαπὶ ἴῃ τεπὶ ἔμπης ἀἰρμτατα ) ἵπιῸ 

εβείεητζε ἐεγία ργοάποιειγ. Ἀσγαπι νετῸ νΠδ1- 
Ππππ| πο άπ5 πι 115 Πηρτ]ογαπι εἰ 2χαληλάπο- 
γεηε,ίξ [οππηῖς ππο ἀ115] νηΐ οἴ τοὶ Πρ ]αγῖβ. 
Ηοονετγο 4010 4110 ἡ11|5 ΠΟπΠΊΠ6 νου, ΠἸ1Δ17} 
2 γῆγαε εἤόμεζχο, γεξξε ποπηηδεγιε ὃ πᾶς 
ίλτιε (οἷα εβῆςῖι, ὅς ρᾳιίτηγ, ὅς τ οπλη!α Ἴη οπηηῖ- 
διι5. Τλει5 δοῖογημβ: ΠΟΙ ΠΠΠΠῚ τΔητΠ1. ὅς 
τοργδο[δητατ οηπ νάγίείατα ργοργίαπι [ πο- 
πηθη 1 ἀπλίττθηβ. ἱηπ6 Πἰσεῖ. Εἴ μος 48|- 
ἄδπι πηϊπίπλιπ εἴ. ΑἹ γεγο τιππὶ Ρίογαε εἴ- 
Ἰαῖη 4]161115.. σπᾶη4ο εἰ ἐχ ποπλῖης ἢτ, π|0-- 
ἀουπυζαῖο, Ποη ἰρίᾷ παίιιγα ἧς εἴη. 1 
νεγΙτδ5 ΔΠ το πΊ γατῖο Παθεη4.,, ΠΊοΥ5 ΓΙ] ΠῸΠ 
ἀοϊεηάα, [ξ ςοἰεηάα, ἀζτειεγεηάα εἢ. (ἰ- 
τι ΨΕΓΟ ΟΡ(ΓΠΊι15 ὃς τε ἀδοεης, ἢ Πεο τα] η-- 
αδης εαπ|. 4 ἱπῃις ρεγαςηῖς., Ποιηϊ- 
πιθιι5 τᾶς Πάεϊ Ἰαπη σοΠογοάϊεῖς Ἱπηρεγεβ, νῸ 
τα ἱπηρεγαί!. Ταγρα δ] (ι τεπηροτίβ ἀϊπ- 
τυγηϊταῖα. ΠΟ γαίίοηθ τΠΘ]οσ δδάδ5. ηἰλη- 
ἀοαι!άεπι τε πηριι5 εείατη πλα]ῖς οπλ ΠΙθι15 ἀο- 
Ἰογδ Ἰοηΐαῖ. ἹΜΜαχίπηᾶ ταϑ εἰς παρ Πγδίτιϑ απὶ- 
Ρ]Ίογ ἀϊσηῖταβ. ΟἿ νεῦῸ τηδρηῖβ γοῦι5 ργᾶο- 
εἰἰ ορείπηι5 διοτῖς, ΠῚ 1ΡΗ ΠῚ ργῖις ργαεεῆς 
ἀϊάϊςογῖτ. Οἱ διζεπὶ [5 πτ 1}πῶ ἀεργεςαγι, 
αιοά ςοηίη]ο [)εἰ [ἕδη ε Θοά ἢ οὐο 
φυϊἀαπῖ ἴπ γεθιι εἰ (εἴς ἀπταπι.) εἰχας Π εις 
ΡΓΔοΠἄος5 (ἀρίεηβ σεγῖε Ὀοπα (101 1ρίς πο οἰ !- 
σεῦ: ([4 εηἰπιαρρεείτις οἴει ᾿πἰμ ΠῚ δὲ ργαθγεῦ 
ογάϊηςπι πογεῖ :) σπᾶε Ὁ] εἰεπ!ςηζαμῖοπΊ, οα 
να εχιΠἸπγαθῖτ. Ργοάϊ 5 τε πε 1ρῆιπὶ [Δ Π3 
1πἤϊἸςῖα οχεῖος ὅς ἐπηεπάατγεος, ἀκ ἢς ἰΔςπΙΠ1}5 
νας άϊςο5. Νοῃ ργίματα ρι Ὁ] 1ςὶς, (δ ρα] τα 
ῬΓΙΙαΓς ργαεροπεπάα ίαπτ. (πδπταπη διτοπε 
|ΡῚ εἰ «οηίοἸατίοηΐς σεπιι5! πῇ νηϊπεγία ργο- 
τἱηςα Π]Ιππ τὰππ| ᾿αχιΠ]. γαῖα οο δάπετ- 
(5 1105 αὶ τεσαπι ᾿πρεηζ : ΕΓ 5 ἀπε ΠῚ σταῖῃ5, 

ὅς απὯς ποτα πιεπιογῖα ςοἰεδτὶ ΡΒ] οίορμο εχ Θ4}}15 εχ - 
Ρτοθγαῖα ἔμεγιιπε. ἶ ' ἰὰ: 

1; τρόπι μεταξάσει χροὶ ὠχὶ φύσεως τρόπῳ [ςτῖρῇ ρτὸ 
τόπε, ηοὰ ἴπ εὐϊς ετατ. Νεπιρε τρόπος εξ αιοά ἀπίος 

πάϑη) ὃς πρόσωπα» [οπίμ5 αὐτοπί οἰ ΑτἰΠπηι5. ΝεπΊρο ΤΠ έμς. 
ἴαπι ἀπέθα εγᾶϊς ἤΟπΊΟ, πᾶπὶ [ εμ5 ογγηιέᾳ ἐρ(ξ., ντ ραᾷιο ἀπ- 
τε ἀϊδαπι. Αταιε δάεο Πυουίηνε προσόποις τἀ ΠτιΠῚ χρὺ ἐνέ-- 
μασι γε] τρόποις, »οείέε, (βεοῖε, ὃς »εογεῖπσ, ἀτηϊ Ππιπὶ Ὁ) εἰ πο-- 
πιεπ. ΡεΓ πιοῦίεπι ςείϊαπι 1ΠΔ πρόσωπα ὃὲ τρόποι. [Ι4π|- 
418 τρόποις ἀδο πιιτατῖς πο ἸΡΙᾺ πᾶτιιγᾶν 4186 14 πὶ ἀπτεῶν 
ἐτᾶς ἀϊπίπα, ϑεὸς γενέσϑαϊ Περς βετὲ ἀϊοίτατ,, 4αΐ δὰ ρμτῖος: 
τ ΠῚ ἐσίας [Ἰτιιπι. τεηηοτα ογαποτε πιάτετία εἰμίαις πηοάϊς 
τϑάϊο ἀταια αἰέν ὃς (ῥετῖερρε ἃς γορρεγε τεσιιρετας. ΡῚ 

1 ἀφεὶς ϑεῷ τὸν ἐκεῖ γενόμενον  δεπυϊηᾶ νὶβ5 γνογθογιπι., 
εχ τοῖο ἤβεγιαίε ΑροΙ]οηὶὶ [θα σοΠ]Π ρῖτατ. Νεπιρε ὠφιένως 
ϑρῷ, εἰξ ρεγηρλέίεγε αἰΐφιεεητ τῇ πρώτη ἐσίᾳγ ἕεττε ντ ἃ ἃ βγήνρμαγγε 
1118 πὶ εἤριείαηα, πιὸ 45 φυσικοῖς ὃς πιατετία!ῖδιι5 Ροἤεῖς.», τες 
ἄεαι Πιηρ]!οἴτατε Πιπιπια. Ῥαττίςυϊα ἐκεῖ 4 1{18π| ἐσίων εἰμίαιμε 
ἤάταπι γθξοτταγ Ιτάαπιε εἰπὶ 4αΐ ἴῃ ᾿βαπι ἐσίαν ἴαπι τεάϊς.- 
τἰτ, τεσιρεγατα Ππιρ! οἴτατε, ρ οἱ γῃοείος διαφορᾶς {ρεςίεπι ἴη-- 
ἀμσεητες ροῆτος, ρεγαπτεοπάμπι 11 ἐσίᾳ Ἀ, ε. ϑεῶ ἀἰςῖτ. 

Γ4 ἐὶ χρόνῳ μὴ λογισμ. γένοιο βελτ. } 'ΠΕΠΊΡΕ τεπΊριις 'Π- 

ξλπάϊιπι οτίαπὶ ἀοϊογεπι πιιῖρας : δά δὲ ϑεπες, ςοηίοὶ, δὰ 
᾿ Ματγοίδπὶ ς8Ρ. 8. ΝΙοτυΐαε {επδτῖι5 Οτδεςιι5. ᾿ 

: ᾿ 

Λύπης δὲ πόσης ἐφὶν ἰατρὸς χρόνος. 
Τὰ νετὸ γαέίοσιε ποῇ ρτϑείξαγε, αιοα ἐεγήρης ροίδι, ἱπάϊρηνπι. 
(δρίοπιθ. [πάϊρπιπι εο ἐπι, ἃ ἐέγμρογε ἀςπιιπι» 8 ΟΡ 1. 
πιάσιπι ετίαπι δηϊπιάτηπι πιεάϊςο,; (ἀπδιίοπεπὶ ἐχρεέϊαγε. 

τρίς 

“-αρῷν, 



ΑΡΘΟ μ Ν ΣΙ 

Ἰρίδ Ἰυσογα ἀοἤογί5, Πποη ν]τοιῖε5 ργοςεῆετιϑ, 
Απιςοϑῖς ποὸπ παθογα 4ἷ5 : αἵ ἢ] 4065, 
ΜΜογτασμη πὸ ἐείαι ἡ ΑΠΠγπηδιιογῖς α11| γογα 
(ρίαι. Νὰπι 4εῃοα εἴ, ποι ρεγίτ, νὲ ἡυοά 
Ῥεγ πος ἰρίτιπι {τ αιοά ἤας πες ἐχείταγαμη: 
γεὶ ςετῖα Παζαθηάαπὶ ογίτ, οχ ΠΙΠΗ]Ο οὐίδπα αἱ1- 
44 ἤεγὶ ροῆε. ᾿ΟὐοπΊοαο διιζεπι ἢαζ, οι 
Πιιμαιιαπι Ια] ἐπ. ΙΒ ]Ππὶ ἀρὰς ὃ ΕΠ χοτῖς 
Αἰϊι5 Ἰπ παραγ, ἅς. Ῥίεταζεπα δὲ μι ἰτίαπα. τε ἰαςήο- 
ἵς. Ρίοτατοπι ημίάεπη ἴῃ Ἰλοιμπι, ἀμ τα πη ἴῃ 
ΒΠΐαπι, ἱπγο ὅς ρίοτατοπα ἰπ Ά]Ππη. της αιὶ- 
[ ἀἰίξεις,. ̓υ|4 πιοῖς {τὶ ΤοΙς τε ε πιε- 
ἄϊο, ροίξ Πδης νὸςπι πης, [χ “οτροτε ] ἀϊ- 
ἡμῆξῆς: ᾿αμηιηΐῃ γο ποτα. θθμιο,, ὀχζοιη- 
Ρίο πιὸ τεϊρίο πιοίϊογεπη ται!!! Ηθος 
τΕΠΊΡΕΙΒ.) Παδὲβ νχογὲπι . Ργιάθητοπη,, νἱτὶ 
ϑιλδηςΕ ΠῚ 57. -Οπηηίθιι5 τεθιι5 ἰη Ἰγυέμις 95, ἃ 
τεἰρίο, χιοά ἀςῇάεγαβ, μας... ᾿Κοπιδπογαπιυ 
ἀιϊρίαπι, ΡΙΠΙΟΙ τοιππρογίθιι5, νυ ἸΠΊροΓΙΪ αιζο- 
τίτατεπν ἀδςογ ἘΠΊΜς ταόγεῖαν, Ρτορείαπι Π]}- 
ΠῚ ἱπγογοπηῖς, εαπηηας νἰφέθγοπη ἱπιςγθπηῖς 
αυίάεπι. ᾿ Οὐ πρεηεῖς γγθίθιις ργαξθ5, Ἀουμας 
ΠΟΙ ΙΠῚ ΠΟΡΙΠΠΊΠιι58. Εδπη δμτε πη τιαπα ἔαοῖ5 
ςΟΠαϊοπεπι, απα ΠΕ ἔΑΠΊ 46 ἡι!ἀςπὶ ταῖο 
Ρεβεες ψιιῖβ ροΠῖς, πάντη νεδίθιιβ, ἃς ργο- 
της 5, ΑΡΟΙ]οπίμς ίδης Πααεῆϊτι, Ἐαθεΐίας, 
πο προγοῖ, ρογιΠα ΠΤ, 

μι. Κεχ ΒαῤγίρμἼογμηα σαγηρς Νροσγμδαθ 

Ἰμάογμῦ ΑἈορὲ. 

ΝΙΠ συνιοὔις οτος ἴῃ περοιῖ!ς δά τε πἰ 81} Ρεῖ- 
τἰηοητίσιι5, 1] είαπι ποη Ἔχούσεγεβ, ποαὶς ἱπὶ 
πᾳ 5 ἱπηρογαπϑ ΒΑ Υ]ΟΠ 15 ἴι15 ἀϊξοτοβ. Οὐαο 
Εηϊπι τ] σππῇ Ροριο ποτγο σορηαεῖο ὃ [πὶ 
ΨΟΓΟ ἱπγηρογίππη τπδιιπη το ηγαΠ!., πη} 1 [ἸττογῚς 
Δα θ]απαΐτιις, ταπτ 116 ἱΠΊρ ΕΓ 5 ᾿τοπδῖς, ζ ἃ- 

, 

-- ἈΝΑΤΕῚ 

τῷ ἢ χὰ τὸ μὴ ὃν γίνεται  ἅτπιας δὶς Ρταεςεάεπτία : 4μ8πὶ 
ἀιΒῖς!1ε εἰ, ἱπααΐεπϑ» φοποίρεγα,, εχ ὨΪ 110 Πετὶ ἃ]! αυ14}, 
ταστν αἰβέοι!ε ἤάτιιετε, ΑἸ αἱ ἐπ πἰ Βη]πν γεαὶρὶ, 81 Βος ἰρὶ- 
ΠΙΓ ΠΣ Ρατεῖ, Εἰ ΔΠῈ Πυὰ γι φἀπηῖττας, ηεςεῖϊδε εἴτ δἱτ. 

τό πῶς δ᾽ ἁ ἂν. γίν. μὴ ἀπολλυμι. τῷ ὄντος} Ρετξοξϊο δί πε- 
ἐεΠλτῖο πεχιι δες ἄλο ςοπί πρὶ ρτίπεϊρία ἀΐεῖτ : εχ πέῥὶ-: 
ἐρ πῖρὶ γε: ὅζ: Ααἰϊημία ἐᾳ μέῤλδρσε που γείοίμεμσ. λοι ἢ 
Ἰϊφυϊά ἴῃ πἰβίμπι τείο!υδτυτ: φαϊὰ ἱπιρεαϊε εχ αἰ μι] ἤε- 
ΤΊ 4] 141 4., οὐπὶ ἐδ ἐπὶ ἤτ ἱπτογ Αἰ αι ἃς αἰ δ |ι1π|» γ᾽ οἱ ΠΠπι- 
418 Ἰῆεεν πἰβίπίητι ὅς, Αἰϊυ!ὰ ἀϊβαπιῖα, Ῥοτγο: ἢ αἰϊψυϊά 
ἄπ ἘΙΠΙΠα πὶ ποη ΡΟ τ τε(ο τ, [δ αιιδταν εχ ηἸΠ1}0 ετίλπι. 
ΙΒ] Βετὶ» 4ιοπιοάο δηΪπὶ ἢατ αὶ οἰπὶ “ατι5. πΙἢ 1} ποη ἀ6- 
ται» Πυπφυᾶπι ἴῃ πἰ δι !απὶ τεάφόξο ποι εξ 4]14ι14, 

17 εἶπεν ἂν ἕτερός τις ῆλες ἀτγριιπιεηῖα 5 ν δῖος οδυΐα,, 41Π| 
ΤῈ Ῥεγπηίιτεγε αἰςῖς [ς αυΐϊάεπι ντροτε πος. Πάροδον ἈΒε- 
ἔοτες νοςδηΐ, 

18 ἀσεζεῖς μὲν τὸν ϑεὸν ᾽ οἰδικεῖς δὲ τὸν υἱὸν» μᾶλλον δὲ 

. κὠκεῖνον ἀσεβεῖς ἴῃ Βεμ ΠῚ ίειαίενε ἰδεάεγε ἀϊσάταγ, νι 4αϊ 
Ὁταϊπεπι εἰιι5 ἱπιρτοθεῖ; ἰπ Εἰ τππὶ ἐμβίελαν, ςυἱ τοβίτιτῖο- 
τεπὶ Ριυιγίοτί5 ἐσίας ἔξᾶτιις ἱπυιϊϊάεαι: ἱπιὸ ὅς ρίοίαλεγα ἴῃ ἢ- 
Τΐαπι Ἰλεάεγε, ηιΐ ἱρίς ἀϊιῖπας ἰαπι τ πάτιγας ἧς Πές: νῖ 
Ρ᾽ετάτεπι δάςο ἰΔεάάτ, αιΐ ἴῃ ἱριπι αιιοςιπηιις πιοάο ἔς,» 
ἡπίατας, ἊΥ ᾿ 

Πρ ἄνελέ μεπέμψας μετα ταύτην τὴν φωνὴν ὅζε. 7Πος πειπ- 
Ρὲ [δὲ νυΐτ, πιοτῖεπι πἰ 81} αἰίυᾷ εἰὲ, 4μαπὶ βῥύπαηι [δ γὶ- 
2:5 ὃς γοοὶς εἸριλπογιεγα, Τρίλτπαιις ἀπ πιᾶπι 1|4π| νοςεπι» 
ζριτίταπιχος εἰπε ἐγξίεγς νἱάεειγ» 4.86) ηἱῇ πιαιοτᾷ νοβια- 
τὰ ἀϊιίπας ἰᾶπι παῖιγᾶς τοι ταατατ, ὦ 
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λεαηθμεειοα παύσῃ τώχιον, ἐὰν μὴ πρέλϑη, 
φύλα ἐκ ἔχεις" υἱὸν δὲ ἐχέῖς. καὶ γῦν τὸν πεῦην 
κότω; ζήσει τὶς τῶν ἐῶ ἐχόντων. τὸ γεὶρ διὸν 
ἀπόλλυται » δι τῶτο ὃν, ὅτι ἔς αἱ διὰ παντὰς" ἣ 
καὶ τὸ μὴ ὃν ἀρλε : ξῶι δ᾽ ἂν γένοιτο μὴ ἀ. 
πολλυμένς τῷ ὄντος '΄ ; εἶπεν ὧν ἕτερος τις ", ὡς 
ἀσεβεῖς τε καὶ ἀδικεῖς. ἀσεξεῖς μὲν τὸν Θεὸν, ἀ-. 
δικεῖς δὲ τὸν ὑἱὸν, βῆμα δὲ κὠκεῖνον ἀσεξεῖς “- 
βέλει δὲ ἐββειμρῆ οἷον' ἐς, ϑάνωτος ; ἄνελέ με, 
πέμψας μετὰ ταύτην τὴν φωνὴν "“- ἣν. ἐαν μὴ 
μεταμφιέσῃ ᾿ ταρξαχρῆμα κρείτιργα με σεαυ- 
τῶ" πεποίηκας. ἔχεις χρόνον, ἔχεις γυναῖκα 
ἐμῴρονω, φίλανδρον, ὁλόκληρος εἶ, παροὶ σε- 
αὐτῷ λαβὲ τὸ λεῖπον. Ῥωμαϊός τις " τῶν πάλαι 
γεγονότων, ἵνω σώσῃ τὸν τῆς “ρχῆς νόμον τε καὶ 
πρϑ ον: υἱὸν ἴδιον αἰπέκτεινε » καὶ σεφανώσας 
ἀπέκτεινε. πόλεων ἄρχεις πεντωκοσίων “", Ῥω-. 

μαίων τη ύκάμροομ ταῦτω σαυτὸν διωτίϑης, ἐξ 

ὧν βδ᾽ οἰκίας τις ἐνςαθῶς ἄρξει, μήτιγεπόλεωγ.- 
τε καὶ ἐθνῶν. Απολλωνιος εἰ παρῆν, φαρελ- 

λαν" ἂν μὴ ) πενϑεῖν ξ επεισέ. 

ΝΘ΄. οὐδὸς Βωδυλωνίων Τάρμος Νεογυνδῃ" 
Ἰνδῶν βασιλεῖ. 

Ἐὶ μὴ περίεργος ἧς, ἐκ ἂν ἧς ἐν τοῖς ὠλλο- 

τρίοις πράγμασι δίκοιος, ἐδὲ ἂν ἄρχων ἐν 1γ-- 

δοῖς ἐδικώζες Βαζυλωνίοις. πόϑεν γάρ σοι γνώ-. 

δαμος ἥν ὁ ἡμέτερος δῆμος"; γῦν δὲ ἐπείρωασας 

ἐἰρχῆν τὴν ἐμὴν » ὑποκοραζόμενος ἐπιφξολαῖς, καὶ 
, Ν Ν ,ὕὔ 

τοιώυτάς ἀρχάς κωϑθιεὶς » καὶ πρόσχημω ποιξ- 

20 κρείτ)ονά με σεαυτῷ ] οἱ κφείτ)ονες Τῖϊ γοςᾶτὶ (Ο]επι. 
21 Ρωμαῖός τις} Τ. Μαμίμεη γείρ᾽ εἴτ. Ὑιάς γετη οπιῃ ει.» 

δριυιὰ [ἱμίμπι 116. ὙΠ, ς. 7. Εἰογιπι 11δ..1, ς.14, ὅζ αἰϊο5) νἱ- 
τὶ ἀοέϊς δά Ἔ]οσιιπη οδίδτγηδτοσ. ᾿ 

21 πόλεων ἄρχεις πεντακοσίων ] ῃἷπς ράτοῖ ἔὔαίεγέμν 11-- 
Ἰατπι Αἴας ΕιΠε Ῥγὸ οσ [ι] ἐπὶ, εἶτι5. ἐπὶ ΠῚ αυϊηρόπταε νγθὲ5 

πυιτπ γαπτυγ 80. [οὐ ρμπι ΒΕ]]. Τά Αἱς. Π, τό. ρ.8οό. τί δὲ αἱ 
πεντακοσίω τῆς Ασίκς πόλεις» ἐχὶ δίχω φρυροὶς ἕνα προεκυνᾷ- 
σιν ἡγεμόνα; ἢς ὃς ΒΗ] οὔδτι5 ποίξετ νιτι5 Θορ ΒΕ. 11. Ηε- 
γοάε 5. 3. νὈϊΪ Ἀοπιδηὶ ἴπ Αἴα πιὰρὶγατι5. σο Πα δ αΠτΙΙΣ 
Αἤδς νγϑίμπι γεάϊτ5 οπίπε5. Ἠετγοάεπι ἴθ Ὑγοδάςηδιπι 
Βαϊπεᾷ Ἰπιρεπάετε. 

23 Φαξέλλαν 1 γχοτγοπι μαυς ἀπιθῖε Ψ Δἰοτγί! ᾿πτο!] ρίτ, 

ἘΡ. ΨΙΧ, 1 Γάώρμος Νεογύνδῃ ] ΒΑ γ]οπῖδς τερηιιπὶ 60, 
αἴο ἈροΙ]οπίιϑ ἴδ᾽ ἀεροθας, τεπιρογο Βαγάδιγες τεπεδᾶγ, πε- 
416 εἶγοα 1114 τεπιροτὰ Θάγπυς οσοιγγίς, [ηάϊαπι ηϊιο ἃ ἀτ- 
τίποε οἷς Θληρεπι ) Ρηγδοτῖεβ 1θ1 1114 ἀεᾶῖε γεγαπὶ {ιΠηπιᾶ δ 
Ῥτᾶβεγαῖ, ἱπάϊδε γεγο νἱίγξ σαηρεπι Ἀερεπὶ ἀε]!ηεδτυπι 
Βαθδεπιὰς 4 Ρῃιοἴτατο, νεὲ δατθαγὶς πιοτίθιις Ποιηΐπεπι : πὸ- 
τῆθπ 11ς πόα δααϊαϊτ. Αἱ εἰιπὶ ἴῃ Βα γυ]οηΐας τερπὸ ὁὉ- 
ποχῖϊς ργουΐποῖβ,, πιᾶρὶϑ5 αἰΠεὶς, ΑἸ᾿φιυ ἃ πιο  ταπι ,. παὰς 
νεγοῆπη!ς, Ουἱά Βιυΐς ἴτας εριπο λα ἔαοίδης, 4111 νίάε- 
της : Νέας φιοπιοάο Ἰοςμπὶ ξὰ ἱπτες Αρο]]οηϊ! ἐρίο]2 5 
ται ρατιγ νϊάεο. 

2 δῆμος }ἴτὰ τείοτίθετε δυῇις ἔμπι, 4υ14 ςηἰπι εἴδει δήμιος» 
αυρα ἐτὰς ἴῃ ςαἰτὶς ὃ 

ΕΘ662 μένος 
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μένος τῆς πλεονεξίας τὴν φιλανθρωπίαν. περω- 

γεῖς δὲ ἐδὲν, ὁ γερ λωϑεῖν δύνωιο. 

Ξ΄. Ευφράτῃ. 

Ἦν Πραξιτέλης Χαλκιδεὺς" μαινόμενος ἄνθρω- 

ἴσος. ὅτος ὠφϑὴ πωρὸ ταὶς ϑύρωις ταῖς ἐμωϊὶς» 

ξίφος ἔχων, ἐν Κορίνϑω, μετώ σε γνωρίμε. τίς 

ὃν ἡ τῆς ἐπιδελῆς αἰτία; ἃ γαρ πώποτε σὰς 

βὲἕς ἡλασω"- 

' ἐπειδὴ μάλω᾽ πολλοὶ μεταξὺ Η 

ὥρεώ τεσκιόεντω, ϑέλασσατε ἠχήεσσω, 

τῆς τε ἐμῆς Φιλοσοφίας, καὶ σῆς. 

͵ὕ ϑ 
ΞΑ. λεσδωνώκτι. 

ε ͵ ᾿ " 
Ανάχαρσις ὁ Σκύβης ἣν σοφὸς. εἰ δὲ Σκύθης, 

ως 
ὅτι καὶ Σκύθης. 

ΞΒ΄. Λακεδαιμόνιοι Απολλωνίῳ. 
Ν ͵ [ὩὟῚ Π ῃ Υ̓͂ 

Τῶν δεδομένων τιμῶν σοι ὠπεφωλκώμεν. το- 

δὲ ἀντίγραφον σημῃνάμενοι τῇ δωμοσίῳ σῴρω" 

γίδι, ἵγω ἴδης. 

ξγ΄. Απολλώνιος ΕΦόροις » καὶ Λακεδίεμιο- 

νίοις. 
΄ ΟΥ̓, ὟΝ 4 

ΠΑνδρας ὑμῶν ἐθεασάμην ὑπήνην μή ἐχον- 
παν τ Ν λ Ν ᾿ ͵ ͵ Ν 

τῶς᾽, τὸς μηρὸς καὶ τῶ σκέλη λείδς τε κωὶ λεὺυ- 
͵΄ Ω ͵ὔ 

κὲς᾽» μωλακοεὶς χλανίδας ἡμῴιεσμένες » λε- 

πτοὶς᾿, δακτυλίες πολλὲς καὶ κωλὲς περλκει- 

, ε δ , ε Ἷ Ν ΔΘ ᾿- 

μέενδς. ὑποὸδε ἐμενὸς υποθημῶ τὸ Ιωνεκον ἡ. ἕν 

ὙΦ 9 λ , , δ δα τε δ ᾽ 

ἐπέγνων ἕν τὸς λεγομενδς πρεσοείς" ἡ θεὲ ἐπίσο- 
΄ ν 

λὴ Λωκεδαιμονίες εζρώσκεν. 

ΞΔ΄. τοῖς ἀυτοῖς. 
- ! Ν εν “ 

Καλεῖτε με πολλάκις» βοηϑὸν ὑμῖν τῶν γό- 
ἈΝ »“ ,ὔ Ψ, Δ. « ,ὔ ἣ ͵ 

μων, καὶ τῶν νέων ἐσόμενον. κα Σόλωνος δὲ πό-. 

λις αὶ κωλεῖ με΄. Λυκϑργον αἰδεῖσθε. 

Ἐφεσίων τοῖς ἐν Αρτέμιδος". 
ΕΥοεν “ἢ ε Υ 

Εϑὸος ὑμὶν ἅπαν ὁ γιςείας. ἔϑος δὲ βασιλι.. 

ΕἸΡῚ 85. .ΤΊΟ ΔΕ 

αατίτας Πιυπιαηίτατεπὶ ργδείεπάθης, ΝΠ 
δἰτεπη εἢῆςΙ65. αἴ ἰατεγα ἤθη ΡΟΓ65, 

1 Χ. Εηρῥγα!άξ. 

Ῥγαχίτεῖες ΟΠαἹο! ἀεηῇς ξαγοὔπι5 ΠοπΊο ἐγαῖ. 

ΠῚς ἀρραγυῖΐτ δητο ἔογεβ πιεᾶ5᾽ δ δάϊαπι τόπεηξ, 

ἴῃ πηςαῖα Οοτπέδο, νπὰοπὶ το ιοάδπι [ὰ- 

τα Πατί. Οὐιοπαπη, Ἰρίταιγ Πάγαπη, ἸηΠάϊαταπι 
ςαυία ἢ ΝΝαπαθαπι. εἢϊ πὶ Ὅσιος τος ἐχάρ ταα, ̓ 
φιπάοααυϊάςπις ἡ 

᾿ Προ ρὲ ρέιγίημα τίς, 
᾿Ῥγιδγέγετὶ γμοέθς » γεν, Ὀμαπεῖς δ᾽ 4εᾶμο- 

γὴρ πάλε, 
ἸηΓΕΓ παραπι ΡΕΪΙο(ορ ἴδ, δέζαλπι. 

ὙΡΟ, 1... ϑαιονονδμι 

ΑπδοΠατίς ϑογιηα (ἀρ ΘΠ ἔγδζ.. Εβῳ' νεῷ. 
ϑεγίμαπι δας »άϑογτμα Ἰξιθιρίεπι ἐ8| 6]: 

“-- 

ΧΙ]. ἱαρράαονμομῖῆ: δ Ὅλα Ἷ 

Ττίδυϊος ἰδὶ ποπογες τγαπίπη!πη5. μος 

Απεῖργαρίμαπι ρα] ῖςο ΠΡ Ὶ ΠΟ ΟὈ Πρ πδητος, Υ 
ςοτῖο ςορῃοίςαϑ.. 

ΣΧΠΙ. πἀεισενο »γαομαϊδια, δ᾽ Τατεο, 
“  αογμομί. ; 

Οοηίρεχί νῖγος νεγατεβ θαγραπὶ πο [Πα- 
Βεηῖςβ. Γεπιογα ὅζογηγα ἰαοιο5.,, ὃς ςαπα!άος, 
τ ]ΠΠθιι5 τεπϊ δαίαε ταπὶςῖ5 απηιέζοβ, ἀπηαΐος 
πχαΐτοβ ὅς ργειοίος ᾿Πογιτη ἀἰρ τε. οἰγοιπηάα- 
το5.) [οπὶςἰς σα]ςεῖβ ςαἰσοαῖοβ, Νοη ἃρπο- 
αἱ εἴρο 605, ἱεραῖοβ 4ὶ (ξ αἰορϑηῖ, Αἵ Ἐρί- 
Ποῖα ἰμερἀδοιποηΐος 1Π05 ἀϊςεθαῖ. 

γ΄ 

ΓΧΙ͂Ρ. Πάερ. 

Ψοςατῖῖ8 πγε (δερίμ5. ἰοσῖθι5. ᾿Ἰππθη! θα 6 
ψϑἤτ5 ααχ  ΠΠππὶ αἴαγιιπη. Αἴ ϑοϊοηΐβ οἰμίτας 
πις πο νοςᾶῖ. ΠΥ ΠΌΓΡΌΙΤΙ ΓΟΠΟΓΟΠΉΪΠΙ ἰρίταγο 

ὲ Ἵ2 

ΧΡ. Ἐρϑοὶς φιὶ ἐγ ἐεγηρ λα εν ἄπέηγο 

Οπιηεπηνοϑ (ΔογΙ ΠοΙογιπη ΠΊΟΓΟΠΊ, ΟΠΊΠΟΠῚ, 

ἘΡΟΤΧ. 
ταοητῖο Ἔ ἐρ.17- 

2 ὶ γὲρ πώκπ. σὰς βᾶς ἥλασα ] Ῥτοποτδία!ε Ἰοχιιεπάϊ σε- 

πο : {ἐπῇι5 εἴ : πυπηϊᾶπι ἱπίυισῖα τὸ δῆεςὶ, Πε[ιπιιτα. 
εχ τα ά, α΄, ν. 154. δϑάάε Εταίπι, Οἢ1]14 4. Ρ. πι. 418. 

3 ἐπειδὴ μώλα δίς. 1 Πᾶες εχ εοάεπι ἰἴδτο 1Π18405 ἀεῇιπι- 
τᾶ ν. ττ7. ᾳ. ΥΙ Παες ΑςΠ 1165 ργοξετι, Αββπιεπηποηὶ ἐχ- 
ῬτΟΡτδηβ, ηιοά πι}}8 τε ἰδείις ἃ Τγοϊϑη 5, ἴπ 'ρῇιι5 γηΐος 

φτδῖϊαπι δυῖι5. δῈ1}} πιο! εβίας ἔεγεπ 45 {τ ερεγίτ, 
1 Χ11. 1 τὰν δέδομ. τιμών  Ρεττπει ἴδες εριο]4 δὰ 

πατγαῖὰ ΡὨιοῆτατο,, νῖτα Αροϊ]οη. 11. 1. ς. 31. 1 [ᾶςε- 
ἀδεπιοηῖ! ἱμπγα ΒοίριΠΙ ὃς ἀπιϊοϊτίας ΑΡΟΙ]οπίο , ἱπ ΟἸγη1- 
Ῥ ϊ5 δρεπτῖν ουπὶ 4|1|5. Βοποτῖθιι5 ρεγ ἰερᾶῖος οθτι!ςε ἀϊ- 
ΟΙΠΓΕΙΓ. 

ἘΡ. 1 Ὰ 11. ὑπήνην μὴ ἔχ. δζε. 1 εδάεπι ἢδες ΠἸδτο 
εἶτ. ς. 27. Ἐχργοῦταῆο 1,ἀςεάδεπιοπ!5 ΑΡΟΪ]Ο πίτ5 ΠΑγγατιγ, 
σειδὶς πΐάοπι: νὰ ἢδπς ἐριβοϊαπὶ ον οσμΐος παρυϊς ΡΗϊ- 
Ἰογατιπι ποσὶ ἀπ δίτεπη. 

2 λευκὰς} αἰθο5 ὃς φ]Αθτοβ ποίατε 605) 4ἱ Πηΐ ράγιΠὶ σε- 

: Πραξιτέλ. Χαλκιδι 1 εἴτις ἴῃ πη} παροιῖο πετγοίδε 1πά0]15, ἔτεφιεπθ. Ηΐπς γαξέρως ἀργὰ, Ῥερέγες ας, 
ὅο: μπτ 4] ἱπεεγρσείςπεαγ, Ἐν ᾿Ῥΐο οτᾶς, 62. εἰ ὑπὸ ἀξγίας 
ΙΓ σκιᾶς λευκὸν αἴξ, λευκὸς 1 πὶ ἄνϑρωπος, παχὺς, ἀξγος ἴηι 

Οτατετῖς νετῆριις. ἀρὰ ΡοΠ]μς πὶ ΠΡ. 9. ἰπηβυηταγ, Ψυ]ρα-. 
τισι ὅς {ΠπῶΔ ἐδὲν λευκῶν ἀνδρῶν ὄφελος ἢ σκντοτομεῖν. 

3 μαλακεὶς χλανίδας ὀμφιεσμ. λεπτὰς ] ἀε λεπτοῖς ἱματίοις. 

νἱά, οδίεγιατα δὰ μον, υἱτα Αρο ίοη, 1,7, ἂς μαλακαῖς 
ὙΠΙ,7. 4 ποῖ. 1ς. 

4 τὸ Ἰωνικὸν 1 ἔλπιοίις Ιοπυπὶ Ἰυχι.. ὑπ τ ΗΒ 
νἱά. Αἰβεπδεις 110. ΨΊΙ, Ρ. .5:4. «16. 

ἘΡ. 1 ΧΙΝ. κι Σόλ. δὲ π. ἐκωλεῖ μεῖδος νἱάεευγ ἱπηιδ 
ετε: Αἰμεηϊεπίεϑ ἔς ποη νόσᾶτε, αιοὐ οπηλῖα δεης ἀρυή εο5 
Βαβεδηῖ, Θοϊοη ς Ἰερίδιιβ δάπες νἱβεητῖθιιϑ. ΤΑςεάλεπιο- 
τῖϊα ετρὸ οτίαππι ΓΥσΟΥΡῚ Ι6Ρ 65 ἀΠΠρεπεὸς Οδίδγιιαπαᾶ5 αἷς 
ἃς ἢς ποπ ορὰϑβ ἔογε Αρο]!οπιὶ διχη!ο, Ατιαπιεη πη Α- 
τθεηίεπῆριις φαοαιῖιε πλατὰ τεργεμεπάϊς Αρο]οπλμπι 110. 
ΙΝ. νῖτας εἰ115 ΠΑΓΓΑΙΙΓ. 

ἘΡ. 1 ΧΥ. 1 τοῖς ὦ Αρτέμιδος 1 εἀϊτῖ Ἀρτέμιδι, ιοᾷ, 
πιμταπάμπι ρατϑμϊ, ̓  ΜοπΊρς [οτῖδις ΡΒ ςΠ]5, αὶ ἴῃ Τίαπαα, 

τοσιὶ 



ΑΡΟ.Ι:1, ΟΝ ΤῈ 

τέρίϊ σαΐτις. τεποτὶς σοη[οτἀἸπεπι. Ατααὶ 
οοπιυϊμπαζογο5 ας ΠῚ δὲ ἐρα]οπ 65 εἰΠ15 πηϊπὶ- 
ΠῚ σοπτεπΊΠ6 Πα] : ΡεΠτη νεγο ποΐλι ἀϊθαμα 
φᾶς σοηταδεγπαΐος ὧς νιςἰπῖ, Απὶ πο Ἐπὶ πὶ 
ΠΕ 5 ἔαγ,, δι ἰΔγΟ 5 Δ Ρ]αρίατί5., ἀζάτις 
δάδθο αιυ(πε5 ἱπτρίμ5,, ὅς (στ Π]Ἔσις Ἔχεις, 1{- 
μᾶς ργοάϊττ} ΝΝεπηρε οἰὸς [επιρ απ} ἐο- 
Τατη.,, ἃ 4. 5115 Δἰτογιπι Γ65 ταῖς πο {πηζ᾿ τιι- 
ΡΥ ΩΝ 
ΠΕ ΜΝ 
᾿, Ῥρηΐε ς Οτδεςία νἱν παταίδυις Ογδθσις, ποῦ 
Αὐηκαἰσπῇς, πους Μαβατοηῇς, ΑροΙοῃῇ οἰ 
εἰξπροπιεῃη, νεἴγαθ Γλθᾶς ςο Πα ἰτατιγιις,, )α- 
το ΠΏ Ἰοςσιιηι. νΌ] ἐχρίατίομις ΠΏ1Πϊ ποπ ετὶς 
ΘρΙ15,) 4ιαΠηιιῖς ἀοΟΓΠΙΙΠῚ ἴτας ΠἸΔ ΠΟ ΠΙΐ. ς 
4:Ὁ: ; Ἰᾷ Ἷ 

νυ ΦΧΥ͂ΙΙ. Πάερ. 
᾿ς ΒΟ Πςαπεῖδιις το ρί πὶ ραΐοε., ογαθεῖθιις, 
ςἀπεηείδις, {πρρ!είδιις, Ογάθόϊς, Βαγθβατῖς ; 
Πδετὶς, (ὅγυῖς, ΡΙαί αι ἀϊεῖπα Ιεχ. Αρπο: 
ἴξο (γπηδοία Ιοιιὶς, ὅς Γαἴοπᾶς : πιοάο (οἷα 
ΟὈΠΙΟΑΠΕ {παν τ ΝΥ ΈΠΆΡΗ Ή 
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τ ἵ “ ΟΡ ΠΕ 

ΔΧΡΙΠΙ. Μηρήι. 
Τεγγαα ΠΊΟτΙΙ ΓΕΓγα ΠῚ, γε γὰΠΊ σοποιηε: 

γε ὧζ αἰϊογιχσι. πγυίτοιιιπι (ΔΘ ρίμ5... ΜΙ Έριιπι 
να ἐμ ΕὩ Ὰ . - 

᾿υιάσυ!ά Δάπιοτί! ἔατα!ὶ πεοεῆητατο εἰς οιθηίτζ,, 
τοΪογάγιιπσ,, Α]Π1 αἰΐος τη δγατίομς , ποῃ οαΐο, 
Ῥτοίξαιιοπίος, ΝῸΚ (Ο1 1ρ{15 οείαπη [115 ἀγα ἃς 
ΡΠ 65 1Πξογτῖϑ : ὃς Εἰ αἱ 1)115,τι15 νιγοας 
ἤϊδται Πποπλϊπίθε5, δε ρος ἄζαητο ρετίςυία, πτο- 
Ρι15. δε ἃ ἄς ΡΠ ΠΟ ΟΡ απ νος, Ογαθσογιιπι ἀπ ϊ-, 
ςαΠΊ., 4 οἰαάοιτ {Πἴάπη ρα δ ῖςε οἰξεπαϊτ, ἔπτα- 
τατος τοῦγᾶθ πλοῦι5 ργα θα Ἰχῖς. Εἰιπὶ ἱπα ΠΑ ΠΊ, 
(πὶ τογγαπι 1)δι5 σοποιζογεῖ. οἷλ5. ταὶ σαι- 

λοις 

ἼΤΥΑΝΕΝΘ,1 5. 4ος 
-" -“ ᾽ 4, .,δ. ὦ ,ἷ κῆς τιμῆς. ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἑξιάτορες μὲν καὶ δχιτυ- 
ἌΩΝ ᾿ Νο Ν δὲ “ “ “ μόνες 8 μεμπτοὶ μεμπτοὶ δὲ σύγοικοι τῇ ϑεῷ, 

ε ὃὲ ἔπ ὰ γύκτας τε καὶ ἡμέρας. ἢ ἐκ ὧν ὁ κλέπτης τε 

καὶ ληφὴς.» καὶ ἀνδραποδιςής, καὶ πᾶς εἴτις ὥ- 
ς ΑΝ Ξ ς ͵ Ϊ 

δικος.. ἢ ἱβροσυλος ἥν ὁρμώμενος ἀυτόϑεν ; «ὸ 
“ ᾽ “ δ δ 5 γῶρ τῶν ὠποςερέντων τεῖ χὸς ἐςιν΄. 

ἀπ ᾽ »“»" 
" Ξε. Ὑοὶς ἐἰυτοῖς. τ 

-" Ἃ Σ ἄν 

Ἡλϑεν ἐκ τῆς Ἑλλάδος ς ὥνηρ Ελλην τὴν φύ-. 

, ν᾿ - γἋ " 

σιν» ἐκ Αθηναίος » δδὲ Μεγαρεύς. Απολλωνίῃᾳ 
"ἷ ͵ δ ὁ νὰ “ ΣΜ 
ὀγομὼ Ὁ παώροικήσων υμῶν τῇ ϑεῶ.. δότε μοι τό. ΤΡ ι Ἧ ) 

πον, ἔνϑα μὴ καϑαρσίων δεήσει μοι", καίπερ 
ΝΣ ἢ 
εγόον ἀεὶ μένοντι. 

ΝΡ -ν ᾿ » 

ΞΖ. ὍΤοις ἀυτοις. 
-“ ,ὔ νὰ ᾽᾿ ͵ π- ἐς ᾿ 

ον Ἀγετοα ϑύξσι 1ο ἱερὸν» εὐχομένοις, ὑμνῶσιν, 
«ς ΓΔ ᾿ "ὁ 

ἱκέταις. Ἑλλησι: βαρξείρος, ἐλευϑέροις, δῴλοις. 
ε -“ -“ ε ,ὔ ᾽ 
υπερῷῴυως ϑεῖος ὁ νόμος. ἐπιγινώσκω τὰ σύμ-- 

Ν ἣν - Ἧ 
ζολω τὼ Διὸς τε καὶ Λητξς"» ἐν μόνῳ ταῦτα". 

ΞΗῚ Μιλησίοις. 

-- ον ᾿ »νἝ ΥΚΥ ᾿ Ἀν 
Σεισμος᾽ ὑμῶν τήν γῆν ἔσεισε" καὶ γοὶρ ἄλ-. 

-“ . »Υ 
λων πολλῶν πολλάκις. ἀλλ᾽ ἐπασιχόν μὲν ἀητύ. 

᾽ 3. ϑῳ σώ ΝᾺ ᾽ κ“ν ᾽ ΓΆΝ χεν ἐξ ἀνώγκης, ἐλεᾶντες δὲ, αὶ μισῶντες ὠλλη-: 
͵ὔ » - -Μ..“ 

λὲς ἐφαίνοντο. μόνοι δ᾽ ὑμεῖς καὶ ϑεοῖς ὅπλα: 
Ν “ Ω )7 1 Ν » ἌΝ - 

καὶ πῦρ ἐπηνεγκωτεῖ. καὶ ϑεοῖς τοιώτοις, ὧν 
ΓῪΣ ᾧ δὲ ͵ Ἶ 

καὶ οἱ ἑτέρωθεν δέονται» καὶ μετὰ κινδύνως, καὶ 
’ ᾽ ᾿Ν ΓᾺ, 

πρὸ κινδύνων. ἀλλὰ καὶ φιλόσοφον ἄνδρω ὑΞ: 
- ͵7 τ - 

μεῖς , Ἑλλήνων φίλον δημοσίᾳ τὸ πάϑημα φή- 
, ͵ ἦγ, 

γαντώ πολλώκις: καὶ προωγορευσάντω γενομένες: 
Ν Ἰώ, “ἘΝ Ω ΤΑΝ 1 

σεισιμὲς» ουτον, ὅτε ἐσείσεν ὁ Θ'έος “, ποιῶν ἐλέ- 

{ἘΠΊΡΙΟ ορέτγαπι παι αθδηῖ εἰπε ρταδεγαηῖ, Ἐχρτγορταῖδιι- 
τ ΠῚ εἰ5 αὐ ἴὰς5., 41ο σαυάεδαι, νὲ ἡου ΠΠΠΊιΠι, ᾿τεπιρ  μΠὶ 
1, οπιπίθιις5 βοεαἰ5΄ Ποπηϊπίθιι5 Γφουτίτατεπι ρταοίδηρ. 

2 τεῖχός ἐφίν απο Ἰεξεϊου ἐπὶ πεςοΠητας ποδὶς εχτοτῆς, 
ΠΝ] πὶ (6 ἤιπὶ ἐπὶπὶ δυπάεθας, χιιοα εαϊτὶ ΠΑΡ εης τύχης. 

ΡΟ ΨΧΥ]. τ ἐκ τῆς Ἑλλάδος} ἢς Αἤδε ρατϑ ἀϊόϊα..»» 
Οταεςοῖς νγϑίδυς σοπάϊτα, νὰ ρα ΠΊπι εχ θυπιπιὶς ντδίαπι ἱπὶ 
1θπ|5 ραττίθιιβ ϑαγάϊαποτιιπι ὃς σεζογῖ5 ρᾶίετ. ὶ 

2 Ἑλλην τὴν φύσιν } [εἰρίιπι ΑΡοΙ]οπίμπι [πτς Πρετγα ραζδῖ, 
εχ ν]τῖπιῖ5 ἐριο]Δς νεγθῖ5. 86 ἴτᾶιε Ἑλληνα αἶτ, δζ εχ Ηε]]α- 
ἀε δἀιιεπῖτε, ποπ Ἠε δας, 446 ΑἸ Βεπαγιιπὶ νεἰ Μερᾶγλε 
{εἄε5, [εὰ Ηε]]αάς ἀς αι ποι. 1. 

3. Απολλωνίᾳ ὄνομα ] ραι]ο διιάαοίιι5 Πΐς ἐπιεπάδιϊ, Ἐμδί- 
τὶ επὶπι μβαρεῦᾷπε γελοῖον ὄνομα, 40 οτίαπι ριυτϑυΐ εχ 
ςοπιρεπάϊο {γιρεπαϊ., ἴτὰ πεπιρε ᾿ἰδγαγίις [ττγιρίογας : 
Ασλνίουγ Υπάς εχιγίτῖβ ρδυ ρος ὃς οδίςαγατίς ἀπόεϊδιις Γε- 

ἴον πλῖιπ|. ἰΟοτῖς ἀε {εἰρίο Ιοχιυΐ Αρο]]οπίμπι, ν]τίπια 
Βυΐμς ερίἤοίας οἰΑτι ΠΠπὶς εἰϊπουηῖ. 
4 ὅϑα μὴ καϑαρσίων δεήσει μοι} Βᾶες πηΐδὶ γαγῇις γερί- 

ςετα νἱάεηταν δα ρτίμ]ερία δ(ν 11, φαΐδιις5 ραυάεθας Ἐρμεῖ- 
παπὶ ἴδπας τοΠΊρΡ πὶ, 486 ἱπιρ τ ΠΠἸπτογιπι ἢ οπιΐπα πα.» 
ςΟἸ αι επι ΑΠΠάϊε ἱπυϊταφηι, 

ΓΕΡ, ΨΧΨΙΙ ἐπιγινώσκω τὰ σύωδ. Διός τε κοὶ Λη- 
π'ς] ἴουμε ὅς Ιμαῖοπᾶ παῖ εἰ εὐπὶ ΑΡο] πε Τλῖαπα : ἱπ {πεῖς 
ἴταηιιε οπιπίθιι5) 4ιᾶς γοςςηζαῖτ, [οὐι5 ὅς νάτοπας ἴς ἐγτὴ- 

θοΪα ἀρηποίζεγςε δἷσ ῬΗ ΠΟ Ὅρ 5, ἢ. ε. ΓΟ] Ιρ ἢ οπΠῚ ̓ Π2π| ὅς 
φυΐτη5 αἴ βπαπι ἰάσατο Ιου ὃς Γάτοπᾶο ρτοΐς. ἃ 

2 ἐαν μόνω ταῦτα 1 πεπὶρα ἢος ρῥτζοῖς [ουιΐς ἄς [ϑίοπαα 
πηΐπιῖ5 αἰ ρηνΠΙ ρυτατ, ἃς ἱπεὲν ἢ, πιθ οἿ4 [Οὐτ5. ὅς Πατοηαο πηΐς 
πίπις γεξεγεπάνπι, 40 ἱπηριιγι ΠῚ ΠῚ οτυ πὶ ΠΟ πηΐπιπὶ ςΟ] ας 
το πὶ το Πρ] πὶ ἐπ ἔοιιθας ὃς τιιεάτιγ, 

1 ΧΙ Χ. Ἃ σεσμὸς δος, } ἐξ Βος τογγᾷθ ποία ν άς 12 ΠῈ 
ΟὈΓδτιιδῖᾳ δά νίταπι ΑΡο]] πὶ 115. ΤΥ, ς. 20. 

2 ϑεοῖς ὅπλα κι πῦρ ἰπην. ] ηυ]4 τοῖ Πξ ἤοπ ΠΙπιιδε, σπῖτι 
πιοῃιπιεπΐα νεῖογα πι81] αἰετίε πὰς ἀς τε ργοάδητ, Ψι- 
ἀεηταν Τ᾿ ξοτιπὶ τοπηρία ἱποεπα δ ΡοΙὲ ἰδγγας σποταπιὶ Μὶ- 
ΙΕ], οἰ, ἀϊ5 βοττε ἱπιρατίεπτία πιοτὶ. 

3 φιλόσοφον ἀνδρα ὑμεῖς» Ἑλλήνων φίλον  Βδδς ἱπ εἀϊτῖς ἴα 
τεργαε(θηταραπτοτ, ντ ροίὲ ἄνδρω Ιασυπας ἤεγος πα  οἴτιπι, 
{εφιεητῖα γεγο νοῦ ἴτα ᾿ερεραπτιγ ἡμεῖς Ελλήνων δύογ ἅε- 
ΡΓΕΒεπάεγε δυτεπὶ πη ῃὶ νἱΠι5. ΠΙΠῚ γόσθα ὠλλεὶ καὶ φιλόσο- 
φον ἄνδρα οὐπν [ ιιοπεῖθιῖς ἄρτος [Ἀτὶς σοἤβετετε, πιούο νεῖ 
Οπλἰτταπτιγ {Ππ ἡμεῖς Ελλήνων δύο ΟΕ] ρϑυΐο αἰϊγος ἰοραπτυγ. 
Νες ἀιιδίτο ἀερτγαιιάταπι βἄγαπὶ ἰεϑεϊοπ ει ἰοιιηδε, 4υδς 
πα] Πῖς Πτν, Πιρίςαηἀλε οοσαῇοπεπὶ ἐεαϊε, φιλόσοᾷον 
γεγο ἄνδρα 40] τεῦγᾶβ πιοίιπι ργαθάϊχετῖς, οἴπίαις ρσορτοτ- 
ἐλ ἁαὐἴοτ ἃ Μ|ιϊεἤὶς βιεγῖς σγεάϊεις, {εἰρῇιπι ἴητε τρὶς Αρο]- 
Ἰοπῖας : ργαεάϊχ τε οοἰ ΠῚ εἰπὶ μδης οἰ εΠὶ Ῥᾶζες εχ νῖτᾷ 
εἶιι5», Ισςο Ῥαυΐο ἀπἴε εἰϊ. 

4 ὁ ϑεὸς} Νερταπιις, 84 σι1ςπὶ γεβεγιης τεγγᾶς Πιοῖι5» 
σεισίχϑων ηυσαμςε ἰπάς Ἀρρεϊϊατας, ς 

ἘΘῸῚ γΈΤΕ: 



4ο6 
ὔ ῸΨ ΔΚ Ἂς ᾽ 

γετε. καϑ' ἑκάφην ἡμέραν. ὦ τῆς δημοσίας ἐ- 
Ν Ν ε ὁ“. ͵ ᾿ -“ 

μωϑίας. καὶ πατήρ. ὑμῶν λέγεται. Θαλῆς. 
,ὔ - 

ΞΘ’: θρᾳλλιῶωνοις. 

͵ὕ 3, ν» 
πολλοὶ πολλώχόϑεν, ἄλλοι κατ᾽ ἄλλας αἰ- 

2 ͵ Ν ωο “ ᾽ν 
τίως, νεωτεροί τε καὶ πρεσθύτεροι, Φοιτῶσι παρ 

ΕΥ̓ Ν 7 5 ὁτιὸν « ͵ , Ἂ 
ἐμε. τὰς ᾧύτεις ἕν ἑνὸς ἑκάσε σκέπτομαι, καὶ 

ἣ ΕΥ 3 )ὔ , 
τὸς τρόπες » ὡς εν! μώλιςον συνετώτωτω" τό τε 

᾿ οἰ « "“ , Ὃς το ὶ μι Ν 
πρὸς τὴν ἑαυτῇ πόλιν ἑκάςῳ δίκαιον ἦϑος,, ἣ 

ἣν ) 97 Ϊ᾽ ἰγδ Ἵ «Κα ΟΜΝ ΡΣ 
ταγαντίον. εἰς τήνε τήν ἥμερον δ ὧν ἐχϑιμε 

γ. “ ες ἡ “ὦ Ἴ Ψ᾽ ᾽ 
ἡτροκριγος Τρφλλιαγῶν υμῶν, δ Λύδες, δ Αχώκ- 

ἣ ᾽ ᾽ ᾽ “ Ω 7 ξ 
ες, ἐκ Ιωνας" ὠλλ᾽ ἐδὲ τὲς τῆς ἀρχαίας Ελλά- 

ζ ς ,ὕ ὰ» Ἀ » 
δὸς Θερίδς » Κρόπ᾽ωνώς, Τωραντίνες, ἢ τινῶς ὠλ-- 

“ὴἼἰνν»ν"ν , ᾽ ΣΥΝ τῳ 
λὲς τῶν εκεί λεγομένων ἐυδαιμιόνων ᾿τωλιωτῶν ᾽, 
Δ ΩΡ] “ αὐ 8... «ἰΑ..2 » ἃ ᾿ , 
ἡ ἐτέρῶν τινῶν. τίς δὴν ἡ ωἰτίω, δὶ ἣν ἀποδέχομαι 

Ν ιν ᾽ ͵ὔ γ ͵ 

μὲν ὑμῶς, καὶ γίνομαι δὲ τοιέτοις ἀνδράσι σύνοι- 
΄ δ , ΑΝ 4 Υ̓ ͵ . 

κος. καὶ περ ὧν γένος ὑμέτερον “; ἄλλοτε ποτ 

δ, Χ - ΠῚ ᾽ -“ 

ἂν εἰποῖρι. γὺν δὲ μόνον ὑμῶς ἐπονειν καιρὸς, 
νὰ λεφε ,ὕὔ ε΄» ε Ἁ ͵ὕ 

αἰνόρας τε τὸς ἡγδμενδςξ ὑμῶν» ὡς πολὺ κρείτ- 
»Ὕ .. οὶ ἡ ᾽ »" ,ὔ Αἱ -“ 

τὸς τῶν πῶρ ετεροις ἀρετῇ καὶ λόγῳ: καὶ μῶλλον 

ῃ "Ὁ: Σαΐτωις. 

Αϑηναίων ὠπόγονόι, ἐς ε', κωϑάπερ ἐν Τιμαίῳ 

πλώτων φησίν. οἱ δὲ τὴν κοινὴν ὑμῖν 9 εὸν ἐξο- 
͵΄ "-» -“- 10} Ν ΝΥ υὐρὸ 

ερίζεσι τῆς Ατ]ικῆς, Νηϊθ᾽ μὲν τὴν ἐφ᾽ ὑμῶν, Αθη-- 

γᾶν δὲ " τὴν ὑπ᾽ ἀυτῶν ὀνομιωζομένην;, καὶ μένογ-: 
ὶ “ ᾽ ᾽ 

τες Ἑλλήνες, ὅπως δ᾽ καὶ μένοντες ἐγὼ φράσω. γέ- 

ρὼν σοζὲς ἐδεὶς Αϑηναῖος". καὶ γορ ἔφυ γένυς 

ἘΡΙΘΤ ΘΕ 

ἴλπη εἴϊε φιοείάϊε ἀϊςοϊτις, ΟἽ ρυδιίςαπη τπαϊ- 
τάταπι! Εἰ τἀπηεη ραΐογ νοῖτον ὙΠα]ε5 αἰ τι, 

Ἢ ΧΧΙΧ. Ὡργαίλασί. 

Με] ε πη εἰ5 Ἰοςῖς., 4111 1115 4 σαις., ἴ- 
ὉΕΠ65 δε θπε5, δάϊγα τπε (οθησ. Ψαϊαίςαϊα 
41 ἰρίτιγ πατιιγαῖπι σΟηΠἀογΟ ὧς πιογα5, ἡπιαπν 
ἐχαθΠῆπης ἰα Βετὶ ροεεῖ: νηϊα(ςαϊ [5 ἴτοπα. 
Δάπογί5 ραιγίατη τπογοβ. ἤἥπς Ὀοπος Πὰς ςοη-, 
{Γαγῖο5. [Ιη Παποαιζειι νίψιε ἀΐεπη ποη Πα- 
ὈεΟ;, οἷ ῥγδδίεγαπη ν 5. 1 γα] Ἰδηἰς ἥτις 
1 γᾶος. Πμπα Αςβίμός, Πὰς Ιοπ45: (:4 ποαμς 
ἐχ δητίχια ἀγαθςῖα ΤΠἨαγίοβ, Ογογοηίαῖαβ, Τ ἀ- 
ΓΕΠΠηΟ5 7 81 Δ]1ο5, αι Ἰος5 {{{|5 δϑεατὶ [τ] ἀϊ- 
ςυπταγ,αις φποίςιπημπς το το κῶν Ἰρίεατ' 
οι, ἀποά νος Ῥγοδεπὴ αιήάσπη, πέαιις τα- 
τῆξῃ ἀρ Πα πιο αϊ νἱγοβ Παίτο πη, πιεπῃ 
γε ῆτὶ {πὶ σεηεγῖς σου ὃ 14 [ἴα ἀϊςαπηοςςα- 
Ποπα. ., ΙΔ γεγο (Οἱ ππηπιοάο. νὸς ἰδιάαηάϊ 
τεπηριι ε[τ,, ργοςςγείαιι νεἶγοβ, γε αὶ νἱγ-- 
ταῖς δζ [Δρ[οητία 4] ἰάγιιπὶ νγθίιπι γι ποῖρο 5 
Ἰοηρξ δηζοςς]ϊδηζ, τπαχιπηθάιις Ρυιηςῖρος φᾶς 
ταΠ ἃ αι ι15 ΟΥΙρίπεηι ἀποιηῖ, ' 

παῤ οἷς γεγένηνται Υ 

; ΓΥᾺΧ. δαϊε. 

ΑὉ Αὐπεπίεπῇθιι5 ογιπάϊ εἴς, φιςπιαά- 
ταοάϊπι ἴῃ Τίπηαεο Ρατο ἀϊςῖτ. ΠῚ νετὸ 
ςοπιπηιπποπι νογαπι Πλεᾶπὶ εχ Αἰτῖςα ὀχίοῦ- 
πηπάητ, απ ἃ νΟΌ 5 ΟΊ), δὉ 115 Μίπετ- 
πᾶ ἀρρει!ατιιγ, ποῖ ᾿πᾶπθηςοβ αταοςὶ. Οἱ 
ϑεγο Οὔάςξοὶ ποῖ πιάποδηζ ; ἔσο ἄϊςαιη. 8ὲ- 
πεχ (ἀρίεῃβ Ατῃθηϊεπί]9 Ποπιο : πεαπς οπὶπὶ 

ς Θαλῆς ] 411 ῬΕγ Ποι5 εγᾶϊ ᾿ηῇρηΐβ γεχ ουΐως εἰ οἰ ρ 1 π 
ΦἸῖτεν ἱπίθυτος Μηϊεῆος εἴς οροτίετε ἱππιῖτ. 

ἘΡ. ΨΧΙΧ, τ ἡμέραν } Γλιδῖπὶ εἀϊτῖο ὑμετέραν μ40ε- 
δλι, φιοά νετῆοπε 15 ετιαπὶ Ἄχργεῆεγας, ρᾶγιιπὶ ἰπ οι] επῖδ. 
ἡμετέραν Ουϊλςῖοπᾶ εὐἀϊτίο μαρεθας ροι ϑιερμαπιπι, νεγῖες 

γαῖ [4 ΠΊ6Π..) ΘΠ] ΟΠ ΠΩΠΕ εἴτ ᾿πτεγρτεβ, ἃς ἢ ἡμέραν Ἰεριῆτει, 
ἤιε νεῖ εἰξ ἢδυς ἀμθις ᾿εξεϊο. 

2 ἀρχαίας Ἑλλάδος ) μεγάλην Ἑλλάδου νεῖετεβ γοςδηξ. ν]4, 
ΟἸυμιογας. ποίδον [τ]. Απίαα, Π0. ΤΥ, ς. 16. ὠρχαίαν Ελλέ- 
δὰ νοσατὶ ποῃ ΠΙΘΠΊΙΗΪ. 

1. ἐυδκεμόνων Ἰταλ. } 41 τ ἀϊἘ:, φυοά Ῥγίβαροσδε ἔοσ. 
τπλτὶ ἀἰοἰρ᾽ πα Ὀεπε ἱπετιξε! εἴξης, ὅς πιοτατὶ θεπα. 

4 γίνος ὑμέτερον  Ράτεητεϑ ἰτλ116 ΑΡΟ]]οηϊὶ, νεἰ πιδίογοβ 
ὙτΑΠΠΡιι5. οὐαὶ. ΝΠ ροτίιβ Ῥγιῃαροσγδεδπὶ γείρι εἰαι ἀϊοῖ- 
Ῥἰἱπᾶπὶ, Ργορίεσ αιιᾶπὶ ἤτ συγγενής ΘΟΙΙΠῚ γ ΠΑΠὶ ξὩ ΠῚ 4"0- 
ας συγγένειαν ἀἰοΐ ττῖ14}6 εἰ. 

ς παρ᾿ οἷς γεγένηντωε ] ἔτ ϑίερῃ δ) εἀϊτῖο. (εζεγδς πιᾶ- 
1ε. γεγένηται. Οττμπι 46} Ὀτίπιυπι ἘγΑ ἐπίες Αγρίυΐς ἀς- 

Ῥεπι δὲ ΤὭτγδοϊθυβ, νυἱά, ϑιγαθὸ [16. ΧΙΝ. Ρ. 649. Ῥιῖο τ2- 
πιεη Δ 1 γ 405 ρου Ππιυπὶ τείριςὶ, Οᾶγεβ, Ιοπ85. ΜΙ]εῆος 
ὅἄςς. φαῖΐδιις5 Οἰτπιὶ Βα ταις Ὑ γα} }65 τά επτι ο᾿ εγυδιεταῖ Ρ. 648. 
ΝγΑπὶ ἐο5 ἱρίε ρϑι]ο δῆτε ποπιίπδιιεγα Αρο ] οηΐι5, ΤτΆ] εη- 
ἀρυΐσιις ἀἴχετος δυὰς ροῆς ργδεβεγσί, 
ἘΡΤΧΧ, Ἢ Αϑην. ἐπόγογοί ἐξέ ἂς ΟΠ ἤ επες ἃς 

Ῥαποάεπιι5 ἀρυ ἃ Ργοοίμπι, 110. 1, δὰ Τιπιδευπι Ρ] το ηΐ5 Ρ. 
30. Οὐυληιιῖ ΤΠΕΟΡΟΠΊριι5 ϑ4ϊτα5 ροτίις Αἰ επί επί.» 
Ῥϑτγεϑβ αἰαῖ ρα ἐπ επΠὶ, εχ 480 ἰά τοξεγγς ετίαπὶ νϊἀετος 
Τιοάοτιι. 8ῖς 1. 1. Ὁοπιγαάϊχις τάπιεπ εἰ Ατσις ἀριὰ οππ- 
ἀεπὶ Ῥτγοςοίπι. Ἐπ νεγδα Ργοεῖϊ : τες δὲ Αϑηναίες! Καλλι- 
σϑένης μὲν και Φανόδηαος πατέρας τῶν Σαϊτῶν ἱξορᾷσι γενίσϑει.- 

Θεόπομπος δὲ ἀνάπαλιν) ἐποίκως ἀυτῶν εἰναί φησιν. Ατῇκὸς δὲ 

ὁ Πλατωνικὸς διὰ βασκανίαν φισὶ μεταποιῆσας τὴν ἱξορίκν τὸν 

Θεόπομπον; ἐπ᾿ ἀυτξῷ γάρ ἀφικέσϑαί τινας ἐκ τῆς Σώεως γ δἰνοω 
γεαμένες τὴν πρὸς Αϑηναίες συγγένειαν. 

5 Πλώτων φησίν] ἴὰ φυϊάεπιὶ ἀϊίεττε ποα ἀϊς τΡΙΑτο, ἵεά μοέ 
τληῖιπιν» Αἐβεπιεπἤι πε δαι!οο5 εἰΐε ὃς σορπαῖος εἴε 88 ιτϑ.. 
Ηοσαιιςε δρηοίςις Ῥγοςἶμ5. γεγθὶ5 ρϑυΐο ἂπες οἰτατῖ5 ἱπιγηεα 
ἄἴλτε 14 (ιδίυπρεπθ: ὁ. δὲ Πλώτων τοσῶτον μόνον εἶπε περὲ 
ὠυτῶν» ὅτι φιλαϑηναῖοί τε οἱ Σαΐταε » καί τιγο τρόπον οἰχξϊοξο 

Ἐπ ὅς ἱρίμπι Ἰοςιπὶ ΡΙδιοηῖς., αι εἰξ 'π Τίπιαθο Τ. 111. 
Ορρ.Ρ. 21. ἐφί τις κατ᾿ Αἰγυπτον, ἐν τῷ Δελτωγ περὶ ἃ κατὰ 
κορυφήν σχίζεται τὸ τῇ Μείλε ῥξυμα γ Σωϊτικὸς ἐπικαλόμενος 
νομός. τάτῳ δὲ τῷ νομῷ μεγίςη πόλις Σάϊς, 53εν δὴ χοῦ Αμάσις 
ἦν βασιλέυς, οἱ τῆς πόλεως ϑεὸς ὠρχηγὸς ἐφὶν» Αἰγυπτιτὶ μὲν 

σϑνομα Νηϊϑ», ἑλληνιςὶ δὲν ὡς ὁ ἐκείνων λόγος, Αϑηνῷ. μάλω δὲ 

φιλαϑηναίοιγ καί τινα τρόπον εἰκεῖοι τῶνδε εἶναί φασιν. 
3. Νηὶϑ 7 τὰ νοσᾶς ΡΙαῖο ἰοςὸ πιοάο οἴτατο, Ῥγοςΐο εἰξ 

Νηϊϑὰς. [π᾿ Αρο]οηῖ! ἐρ!πο]άγαπὶ εὐἀϊτϊοπΐ ιν ἐτας Νᾷν. 
4. Αϑηνᾶν δὲ ἄζε. 1 Οἷς, ἐς Νατυτα Πλεοσηπὶ δ, ΠῚ, ΜΊ- 

πεν μά {ἐοπρρραία ογβα ΝΙῆΪο, ἡ αῦπ 46ρ γρε11 δ4:146 εοἰμη!, Ἰπ ἐᾷ 
γεθε ογαουΐηπι Μίπετιιδε, δὲ προπύλωμα παῖς Πε4ς Ὁ Αἰπῶ- 
ἢ ςοπῆτιδεα Ἠεγοάοιας πιεπιογαῖ [10. 11. 

ς γίρων σαφὸς ἀδεὶς Αϑηναῖος ] ἰάεπι 800 πὶ Αεργρείις ἔ8.- 
ςετάος ἐχργοόθγαθαῖ δρῃὰ Ρίδτοη. ΤΊπιᾶεο Ρ. 22. δὶ Σόλων 
Σόλων γ Ἑλληνες ἀεὶ παῖδες ἐσ εγ γέρων δὲ Ἑλλην ἐκ ἔριν. 

6 ἔφυ γένυς } ἴτὰ τείοτι ρἤπιι5 ΡτῸ ἔφῳ γυνὴ γ ηιοά δηζεα 
εὐϊτιπιὶ διΐς πῊ]}]ο ἔδηῇι 7) φιοάπιςε ετἰαπὶ Ρυϊοτῖδιις ἰπτοσο 
ΡτΓετῖδιυι5 πλεγὰβ τεπεργαβ οἤϊυάϊτ, γένυς Δυτε ΠῚ ὃς γένεγον ἸάΕπιν 
νι ἀοςεῖ Ἡείγ ςΕἾ05, γαερεζηγατεὸ ὃς ἐάγό τη πιοῖατ : αἷς αυτε ΠῈ 
ἐκ ἔφυ γίνυς, "ογ! γα ε[ δαγόα, ντὶῃ (ἐπίδει Βοτὶ (οἹ ες, Βὶς 
φύειν αὰ ὈΑτθάπι γεξεγτιγ Ορροττιιπιιϑ 1πςϊαπὶ ἰοςι5.) 8. 
Βιιὰ αιιοηι ἱτ Οπριἀἰπεπι ϑέξατιγ Ἱμρίτοῖ 18], Ὁ ςοσ, Ρ. 137, 

τοῖᾷ 



᾿Ρ τὰρΠοΠοὺτὴν 

ὥνας 

Ρ-- 

ΑΡΟΨΡΟΝΙΙ 

η΄ τοῖα συΐχυαπι δατδα εἰς παᾶῖα : Παμ!άσπι πη6- 
το Αἰἰφυαπὶ μασετ. Αἀιίατοῦ ἴῃ ροσιῖβ, [γ- 
ςορἤδηῖα δηῖς Ῥογίαβ , ἰΙεπὸ οιίατη δηῖε ἰοη- 
5.05 ΠΊΠΓΟΝ5) ραΓαίτι5 1π ΜαΏΥ ΠΑ ρόστιι, δὲ 1η 
Ῥίγαεεο. Ῥξᾶνογο πὸ διπίππι ααϊάεπι Πα- 
Ὀϊταγ. 

1 ΧΧῚ. Ιομλῥι. 

Οἴάθοος ἀρρε!ἰαηάος νὸς εχι Πιππαιῖ5 εἤτε 
ΟὟ ρεπὰς. ἣ Ργαπι ςο]οηΐαιη. (γδεςῖς 
ΨΕΙΟ αιιοπιαάπγοάιπι σοη[ ει! ηες, δείοροϑ, 
δὲ ᾿ἰπρια, ὅς πλογεβ {πὶ ῬΓΟΡΓΙ : [τὰ Εὔαπ 
Βαθιτις,, ὃς ἔρεοϊες μποπηίηιη. Αἰ νεϊτγιιπι 
Ῥἰεπίαας πα ααίάεπι ποπηῖπα γαεςᾷ δι ΉΡ 15 
τειηδηθηζ, [εξ Οὐ ποιιλπῃ Πδης ξε]ςίτάτοιπ οὐ- 
ἴαττι πηδίοτιπι νεἤτογιιπι (γπηροἱα ρεγα 15. 
Ἀεάξενοετγο Πάεπη πε (ἐρυ]οτίς ααϊάετη νοϑβ γοςὶ- 
Ῥέγοηζ, νὲ χυΐ {15 ἵσποτὶ επαίεγι 5. 858ΠῸ ομΠὶ 
Ρτίαις Ππογοῦτη πουηϊπᾶ ἔπογὶπς νΟἱ 5. ὅς παιιὰ- 
1θιι5 ριιρηϊς {Π τί τιπι, ὅς Ἱεριιπ}]αζογιιπη : 14π| 
Τλλσα]]ογιπι {πητ, ὅς ΕΔ τ εἴοσιπι, δὲ δεδίογαμα 
ΠΠΟγαπι Γοίογιπι. ἘσῸ νεγο Μιπηπεγπημβ 
Ῥοτίας ἀἸςοΓετ, 

πὶ 

ΦΧΧΙΙ. Ηρίηεο. 

οὐ Ραζεγ Ποῖτογ Αρο!]οηΐι5, τγῖθιι5 ρεπίτ5 ΜΕ- 
ποάοιί58. Τὰ νεγοὸ {|δῖτο σιρὶς ἀρρεϊίατγι [π|- 
Ἐτγαιία5, πς Ππρόγοιις. ἃ 4 οηαπη νεΓῸ Πογαπη 
φορὰς ἀυςὶς ἢ ΤΌγρε ίᾶπε {ἰ ποπῖςῃ ςυϊαίααπι 
ἐιαῦοδ5, (ρεοίεπι εἴμι5 Ποη Παῦς85. 

ἡ ΐ ᾽ 
, 

Γοπρία5 α ραϊτία αὐίπηις θόπα ομπὶ ἔογ- 
ἔμπα. Ψ εὶ Ποταπιςη οἰ αἰτατῖ5 πεσότία 'π πιθη- 
τοπ τ ἰ νεπεῦο. Ργορεῦαζ εηἱπὶ ἔδτιπι δά 
βηεπι ΠΙογπη νίγογιπι, 4ιϊ ρτίππος Ποηογοβ 
ἴπ οἰαἴταῖα (ογεῖεὶ ἐγαπε. Ἱπηρο[τεγιπι διε Πὶ 
Ῥιιεγὶ ἱπηρογαδαης, δζ ρα ]]ο ροΙ 10: ᾿πέδηταβ. 
Ἠΐης νεῖο πιδία5 ΠΟ 4 ᾿απ ΘΠ] ι15 τγδέξατα ρα Ὁ]}- 
ςἃ τε5 σοηςιάλί, Αὐ {01 ιϊάθπι πλεῖ ΠῚ 
ὁριι5 εἰ: αια νἱζας πιαχί πιαπι ράγίεπιτγαη - 
ἐρίπιι5, 

ΠΥΛΝΕΝ 51 5, 407 

πᾶσα παντὸς, ὅτι μηδεμία μηδενός. ὁ κόλαξ 

παρὼ ταῖς πύλαις, ὁ συκοφάντης πρὸ τῶν πυ- 

λῶν, ὁ μαςροπὸς καὶ πρὸ τῶν μακρῶν τειχῶν", ὁ 

παράσιτος πρὸ τῆς Μενυχίης ὃ καὶ πρὸ τϑ Πειραιξ. 

αὶ Θεὸς δὲ ἐδὲ Σένιον ἔχει". 

ΟΑ΄. ἴωσιν ". 

Ἑλλῆνες οἴεσιϑε δεῖν ὀνομάζεσθαι διὰ τὰ γένη, 

καὶ τὴν ἔμπροσιϑεν ἀποικίαν. Ἑλλησι δ᾽ ὥσπερ 

ἔϑη καὶ νόμοι, καὶ γλῶτ]α, καὶ βίος ἴδιος, ὅτω 

καὶ σχῆμα, καὶ εἶδος" ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ὑμῶν 

γε εδὲ ταὶ ἐνόμωτω μένει τοῖς πολλοῖς: ἀλλ᾽ 

ὑπὸ τῆς νέας σωύτης ἐυδαιμονίας ᾿ ὠπολωλέκα- 

τε τὸ τῶν προγόνων σύμξολα. καλῶς ἐδὲ τοῖς 

τάφοις ἐκεῖνοι δέχοιντ᾽ ἂν, ἅτε ὠγνῶτως ἀυτοῖς 

γενομένες. ἐϊγε πρότερον ἡρώων ἣν ὀνόμωτα, καὶ 

γαυμοίχων., καὶ νομοθετῶν" γυνὶ δὲ Λεκόλλωντε, 

καὶ Φαυρικίων , καὶ Λευκίων τῶν μακαρίων". 

ἐμοὶ μὲν εἴη μῶλλον ὄγομα Μίμνερμος ὅ. 

ΟΒ΄. Ἐφιαίω. 

Οπατφὴρ ἡμῶν Απολλώγιος ἥν τρὶς τὰ Μηνο- 

δότε: σὺ δὲ ἅπαξ ἐθέλεις ὀνομώζεσϑαι ΔΛεκρίς. 

τιος, ἢ Λέπερκος. τίνος συ τέτων ὠπόγονος ; εἶι- 

σχρὸν εἰ ὄνομω μὲν ἔχεις τινὸς, τὸ δὲ εἶδος ἀυτῷ 

μὴ ἔχοις". : 

, -" » 
᾽ ΟΥΓ. Τῷ ὠυτῷ. 

᾿ »ε 

Πατρίδος ἐσμὲν ποῤῥωτέρω συν δαίμονι" ἤδᾳ 
᾿ Ν »" ΄ ͵ “»ν» ε 

δὲ τὰ τῆς πόλεως πραάγμώτω ἐν νῷ ἐξωλόμην. ὃ- 
- Ν ͵ ᾽ “" ἃ 

δεύει μοῖρα πρὸς τέλος οἰνδρῶν', οἱ τὰν πρώταν 
͵ ! » Ν 

λελόγχωσι τιμᾶν. ἄρξει δὲ τὸ λοιπὸν πιιιδάρια, 
Ἄν ἢ , » καὶ μικρὸν ἐπάνω τότων μείροικες. ἐνταῦθά πα 

δέ ΑΝ " ΡΥ ἃς ΄ ἐος, μή σφωλῇ τῶ ὑπὸ γεῶν κυξερνώμενω. σοὶ 
δ᾽ ἡ δέ ᾽ Ν ἰς 

ξὶ δέος, ἐπεὶ βεξιωκαμεν. 

διότι μὴ πώγωνα μήτε πολὺς ἘΦΎΥΣΑΣ; διὰ τᾶτο ΒΡῈ- 
ΦΟΣ αξιδῖς νομίζεσϑωι. ϑὶς 1ρίτιΓ Αἰιβεπίεπῇἤιιπι γένυς μὴ 
φύει, 4. {ἐπιρεῦ ἔπος παῖδες) ὃς [πεῖρα χη {77 ἢν, ε, ργαάεμείς 
{πὴ} Ῥταςἀΐταπι, ἢ ἐπὶ πεπιπεπι. . 

- 2 μακρῶν τειχῶν) δ ἡμίδιι5 νἱ4, ᾿Μοιτῖ, Ατβεη, Αεὶς, 
110. ΗΙ. ς. κι. 
᾿ς 8 Μρυχίης] ἢ χώ εν νέ ποιμπῖ.) Ατμεπίοηῆς, γε ἄς Ρ 
γλεειῖ5,) ἀε ιο φαγί. δτο Πηριϊατῖ, 
εν 9. ἐδὲ Σόνιον ἔχει 1 ϑυπίῃπι ἐχεγοηηιιπι Ατέϊςας ργοηοη- 
ἐοτίμτη, γε ἴδηις τ: ἴδππ τοῖα ἔεγε ᾿εαπὶ εχυΐαγε Ατιῖς 4, 
ΥἱεῖΑ νοτο οπιπία πιο !5 τεβπαγα Ατμεπί5. ΠΙᾺ ΗΠ πα ε- 
Ὡΐϊπι Ἰρῆιις ντθῖ5 Ἰοςά ποπιῖπατ, ας βαριτία οοςιιροπὲ ΒΟ. 

ἷ Ἱπ πὶ Ατιςας ἀηρυΐαπὶ θὰ Γεΐεραῖα, 

ἘΡ ΨΧΧΙ Ἰωσιν 1 Ρετιίπες, δες ερί ποῖα δὰ εᾶ, 
4116 παγγδητως ΠΡ. ΤΥ, νίταα ΑΡο ]οηΐ οι 5. εα4υ6 ἐρτεσὶς 
ἈΠ πγατ. 

2. εἶδος.) ἐχιοτημπι μα ίτιπι ὃς δεβαπι ποίατὶ ραΐοπι; ταὶ 

ἔυυ5 ἤπρι]ς εἰ φεπεῖδιιρ, ΟΔΠΠ ἀϊςιιης ἐφ πείρε, 5: ΠΉ}}Π1ς 
γἱὰς νοςῖϑ5 1π ἐρ δ. (δα. 

3. ὑπὸ τ. νέας ταύτας ἐυδαεμονίας 1 {ΟΠ ες γατῖῖς ὀτηδῖα 
8 Ἀοπιαηῖβ Βεηπεῆςίι5 ΙΟπ]4) ἈΟπΊᾶποσ Ιποτὸς ἱρίδηιις πος: 

τηϊηδ ΠΠ τ τι, 
4 Λευκίων ἂς πιαϊεραπι, αυάπι Αεὐκανίωγ, αοἀ ετας ἴα 

εἀϊτῖς. 
4 τῶν μακαρίων 1 ποτι5 δριιὰ Ὅγδεςος ἐν ὠρωγείσες Βυῖι5 

ὕοςί5 νῇις, 
ςΣ Μίμνεφαος ] εἰ Ἰίτις λΖιρρδριεγνρέ πΌθΊεη ἕητοτ ε8) δὰ 

τἱάϊου!α ν᾽ ἀεγεηταγ, ὃς ράτιΠῚ σγατα, 1818 πῸ5 αι ποῦς 
τλ[4 ἐπὶ π᾿ ΠἸ Δ πη}15) αιστίιπι γἀτὶ Ὁ ῥτοϊη τής ΠΌ]ος εἴτ ν[Ὧϑ9, 

ΕΡ. 1 Χ ΧΙ. τ τὸ δὲ εἰδὸς ἀντῷ μὴ ἔχϑις } πεπιρε απ ᾷ 
εἶδος ΒοπΊδηϊ, αἰτἃ γαθςὶ Βοπιηβ, ϑὶς νστξ οί νῖεν 
Βδτις ερ᾿ Ἐς ρτδες, εχ 408 Πυΐι5 πόσις ἐριο]ας [ξηῇις δὲ 
[τορὰ5 {Πβταταγ. 

ἘΡῚ ΤΧΧΊΙΙΙ Ἤαόϑένει μδἴρα ἥτρι τίλος ἐγδρ. 7 Β, δ, 

ἔλτηπι ποτὶ δυδοτγε δγομὶ ρᾶγᾶτ, 

οδ΄. 
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Δ΄: Τοῖς Στωϊκοις". 
ΝΥ 2 “ Υ -“ 

Ὥρα καὶ λιμὸς ἦν Βώσσω᾽. καίπερ ἐντῶν τῷ 
“ ͵] “ ᾿ Ἅ" Ζ΄, 

πατρὶ συχνῶν χρημώτων. πρῶτον μὲν ὃν ἐφυ- 
ἠ Δ, ε - ͵ ᾽ “ “ 

γε Μεγάρευδὲ σὺν ἑνὶ τῶν λεγομένων ἐρώσῶν. «- 
Ν Ν » “ ' 2 ,ὔ 

μω δὲ καὶ μωσροπῶν. τροφῆς γώρ ἀμῴοτεέροις 
» ΄ ε ».»»ν ᾽ ΄ ε 

ἔδει, καὶ ἐφοδίων. ἐπείτο ἐκεί θεν εἰς Συρίων. ὑ-- 
ε “» ͵ὔ Ἄς 8 ε ν 

πεδέχετο δὲ τὸν ὥρωϊον ἙΕυφράτης: καὶ εἴτις ὁμοῖς- 
ΩΣ -“» ὔ -“ Ψ «ὦ ἊΨ - Ἴ 

ὡς ἐδεῖτο τῷ τότε κωλβ» ὥςε αἱρεῖσιναί τι τῶν ὦ-- 

τόπων᾽ δὲ ἐυνοιαν. 

ΟΕ΄. τοῖς ὑνξάρδεσιν ᾿ 
ο 7, 

Ο παῖς Αλυώτεω σῶσαι τὴν ἑαυτῇ πόλιν ἀ- 
, ͵ὔ ΄ Ν 

δύνατος ἐγένετο» καὶ ὠμήχανος, καίπερ ὧν βα-- 
-“ « -“ λ ͵΄ 

σιλεύς τε καὶ Κροῖσος ΄. ὑμεῖς δὲ ποίῳ πεποιθό- 
3, 7 ὔ Γ᾿, -ν 

χες ἄρα λέοντι πόλεμον ἄσπονδον ἤράσϑε- παϊ- 
, "ὕ “ ἣ ,ὕ ᾽ Ν Ν 

δὲς, νέοι πώντες - ὧν ῥες, γέροντες, ὠλλὰ καὶ 
᾿ 

Ἐρινγύων γομίσεε ὧν 
ε ᾺἋ ᾿δ 

Ρ̓ ἘΠῚ Ὺ “ ς 

ϑεὰ φιλώνϑρωπος" ὑμὶν δὲ τίς ὅτος ὁ χόλος; 

, ἣν: ὯΝ. 1 

πωρϑένοι, καὶ γυνωΐκες᾽ 
᾿) ἣ ᾿ Ν ΠΝ ,ὕὔ 4 

τις τὴν πόλιν εἰναι!» κῶι ὄχι Δήμητρος 

-“ »“ 

Ος΄. Τοῖς ἀυτοῖς. 
Ν γ᾽ ͵ γ ΄ Ν ! Ω 

Εικος εἰς πόλιν ἀρχαίων τε καὶ μεγώλήην ἐθε- 
- -“ ͵ 

λῆσαι φιλόσοζρον ὠρχώῖον παραγενέσϑαι. καὶ 
ἈΝ ᾽ Ν Ν “ Ν 

στὠρεγενόμην ἂν ἀυτὸς ἑκων., κληθῆναι μὴ περι- 
ς ε ΓΝ "“ Ε ͵ 

μείνας ὡς ὑφ᾽ ἑτερων πολλῶν, εἰ ποιήσειν μίαν 
»' " ᾿ Ν 

ὑμῶν φὴν πόλιν εμέλλον ἤϑει, καὶ φύσει, καὶ 
,ὕ Ν “ Ν ἢ τ δ νι ,ὔ 

γόμῳ, καὶ ϑεῷ. καὶ τὸ ὅσον ἐπ᾽ ἐμοὶ; πάντως 
Ἀ ΄ ,ὔ Ν Δ “ 

ἂν ἐποίησα: ςώσις δὲ, εἷς εῷφη τις , πολεμὰ 
͵ 

χωλεποότερον. 

οζ΄. Φο τ τσ ει 

Διὰ φιλοσοφίαν ἔρηται τῶν εἰρημένων ἕκα- 

σον, εὶ δί Ευφρώτην. μὴ τὸ πραξιτέλες ᾿ ξίφος» 

ἢ τὸ Λυσίᾳ Φφώρμωκον πεφορῆσϑαΐ μέ τις δόξῃ. 

καὶ τῶτο γάρ ἐς!ν Ευφράτα. 

, , Ν ἐν Ἂ ᾿ἰνφ ν - 
ΟΗ΄. Ιώρχο καὶ τοῖς περὶ ευτὸν σοφοῖς. 

᾽ ᾿ Ν Δ ὕδ Ὁ ᾽ 7 
-ξ μὼ τὸ Ταντώλιον υδῶρ δ με εμυήσατε. 

ἘΒΙΒΘΙΙΘΥ ΔΕ 

ὌΧΧΙΡ. διεολοῖ, ΄ 

Ἑογπια Βαϊο ἐγαΐ ὧζ γε ἀογῆϊ δησια, 
“μιαπηϊηῖς ραΙτΙ Εἰτι5 πηᾶρπᾶο αἰ Πςπς ἐαςυϊταῖες. 
Ῥγίπγαπη ἰρίτηγ Μεράγαπι ἔπρσίς,, νη οιιΠῚ ἀπιᾶ- 
ΤΟΓΙΠΠ.. νῈ νοσδηζ, 4]1Πτ|0, Ισποης οτίαπι ςο- 
τηῖτε : νίϑι Εηῖπὶ ντεγηις ἰαθογαραῦ, ὅς 
νἱατῖςο : ἱπάς ροῖδα ἴῃ ϑυγίαπη. εςθρὶς 
νογΟ ἀο]Ἰςἀεη πη ΕΠ γαῖα. δὰζ {1 41}15 αἰπι5 
110.. τὰπὶ αα!άεηι ἔογηηοίο, ἰτα οριι5 μαθεγεῖ, 
νι Δ (αγἀΠΠΠπηᾶπι γε ἀπιοσὶ5 ςδαίᾳ ἀν τὶν 
να] ει. 

ΤΧΧΥ͂. δαγάρηῇῥης. 

Αἰγαῖταβ Β]Ϊο᾽ δ εἰαϊταίεπι ταεπάδπη πες 
νἱγε5 πες σοηΠ]α {πρρετεθδησ, ΤῸΧ εἴξει Ἰϊσεῖ, 
δὲ Οτοείι5. Μοβ. ϑυτοπὶ 4 μαἰπὰπὶ ἰξοης 
ςοπΒῇ Βα] ππιὶ ἱπεχρίαθι!ς πα ἰδῖς, . Ἰππ6η 65, 
ΡΈΕΓΙ, (πες. ἱΠ|0 Ῥ ΙΔ ετΐδπη, ἃς τη ποτ ο} 
ΕΠΓΙΑΓΕΙΠῚ αἰ χυῖς δῆς εἰπἰτατεπη Εἰς. ςοπίξας ἢ 
ΠΟΙ (ΕΓΕΓΙ5 ΔΙΊ Ρ Π5, Ηδες ἐηἸ ΠῚ) 6ᾶ Ποπηὶ- 
ἈμΠΠῚ ἀπιδῃ5 ΟΠ: Ψψεῆετ:ι Δ.τοπ αιῖς ἱῃς βιτοτὴ 

ΤΩλί 

ΤΑΧΡΙ, τε. 
᾿Ῥαγ ἐγαῖ, νγθεπη δητ απ ἃς ΠπΑρΉΔΠῚ 4η- 

ται ΡΗΠΟίΟρ μι νε ἀσσεάετγε σπρεγεῖ. Ας- 
ςοἤταας δείαπη ίροητε, ἤθη εχίρεξηδηϑ νι ἴη- 
ἘΪΓΆΓΟΓ (ἴσας 4 4115 πλ]τ15.. ἢ ἔογτε νε ἴγδηη οἰ - 
αἰτατε ΤΟΥ Όι15.) ὅς 1 ἱπροηϊίο, Ἱεριδυίαμε ὃς 

Πεο ςοηο]αγε ροῇδπη, . Ε ίᾷπο ἀμδητιπη 
ἴῃ πὴ Παῖς, οπημῖπο ἔεοῖ, ϑεάϊεονεγο, νι 41- 
χίς ααϊάδπι, ὈΕ]1Οἱρίο ργαιίογ. 

ΦΙΕΧΧΥ͂ΙΠ. Ὀ ζιραίό, 
Οὐάφιυϊάα πῆς ργοίδίιπι εἰς ΡΗΠΟΙΟΡἤ Ια. 

ποη ΕΠΡΠ ΓΑΙ σαι ργοίαειπι εἢ. Ργαχιτο ας 
οἰδάϊαπι, δὰ ΓΥΠῚ νεηδηιπΊ πὲ Ἔχει πηα!ς 

ΠΕΠΊΟ ςεοηίξαῖ, δες εηὶπὶ {ππε Ἐμπρηγαῖας 
ΟρΡεΓἃ. 

ΔΧΧΊΙΧ. Ἰαγεύκε εῦ᾽ ἀρλεραεήδι ἀρμά φῆύναν 
-ΠΟΠ ΡῈ ΤαΠΙΑΙ Δαιᾶ5 ΠμΙθι15 πὶς 1πἸτία- 

ἘΠΠ15. 
. 

ἘΡΟΤΧΧΙΨΝ. τ Στωϊκοῖς} δὰ δο5 ἢδες ρετίοτιρια» γε 
αὐτριτυἀΐπεπὶ Επρῆγαῖδε ςορποίσεγεηι; ηιιεπὶ ϑιοϊςαπι ΡἢΪ- 
Τοίορμιαπὶ ργοξεῆιπι εξ Πιργὰ νἹ ἀ πηι5, 

2 Βάσσῳ) "1ς Ἰρίε εἴ δά αμεπι ἔ, {τὶ δ εθας ἐρ. γ6. 

3. ὥφε αἷρ. τῶν ὠτόπων] δες [Πρεπάεπαα Ὁ ὁμοίως ἐδεῖτο; 
νεΐδηζις τ: οπημίθιιδ ρδτα{ε ΒΔ ΠΊΙΠΊ στ πιῖτι1π|, 4111 ῥηρλ β 
»ηοάο ἂς Ἐπρῆγατεβ οριιβ 60 Βδθοτεπῖ, ἴτὰ νὰ τοπὶ δο αγά {ς. 
ἤπιλπι; παεδερωςίαν πεπιρε; δὲ ξύνοιαν ἀἴιογε ἀἐγ) πὸπ νετε- 
γδητυγ ΔΗΊΡ] εἰ]. 

1 ΧΧΥ.- τ τοῖς ἐν Σάρϑ.  Ππ,}}15 ἀτρυπιεητὶ ἐρ! ἢ ο]4π|, 
δὰ εαπάεπι ϑαγάϊδηοτγιιι {εἀϊτοπεπι Ρετείπεητεπὶ Πα 65 ἢι- 
Ῥτδη. “6. [π|ὸ (ρεξξατε Βιις ετί4πι ν᾽ ἀθπτιγ Ἔρ, 38. δζ [α. 

2 κὶὶ Κροῖσος  ος εἰξ ορίδιι5 ἱπιπτεηῇς5 νδίεηβ, Οὐ 4185 
ἴπ Ρτοπογθίαπι δίς Οτοεῖ ποπΊεη. 

3. παρϑένοι χῴφ γυναῖκες  ἰϊὰ ἔιρτᾷ ερι, 40. ἀς ξεπιπὶς 

ϑαγάεπῇρις τῶν γὰρ ἀντῶν τὠγμάτων ἐισὶ κρ ὠνταὶ κϑὶ Αἰλάν 
σύτερω. “Ὁ ὑμῖν 

4. Δήμητρος 1 συῖτ15 ΠΙΠῚΪΠΙ5.) ϑατἀἸ πὶ πιΑχί ΠΊ6 νεπεσᾶς- 
115, νεῇιρία ΒΒ επι5 ἱπ ΠμΙΠΊΠ1Ὸ ϑατα!αποσιπι Ἐγδίδηϊ [πὶ 
Ρεγάτοσῖβ» 'Π σιογερύβείεητατο Ργοίεγρίπδο γαρτιΐ, νου δ 81ε- 

ΒυηταΓ ᾿Πίοτιρτα Ε ΠῚ. ΑΡΊΖΗΛΟΥ. Γ. ΣΑΡΔΙΑΝΩΝ 
4πεπὶ ἀρὰ της, Οοτἔγεάιπι {ε ν᾽ ἀ{Π{ῈῸ πηεπιοτας {μις, 
Ἡοϊ επί πος. ὅς σφι ρας, δὰ ϑτερμάπιπι Ρ. 284. " 
ἘΡΑΎΧΧΥΙΙ, ἐμ ῦ, δῷ 40. νιάς ὅς ἢ, ερ. 

36. ὃ ς᾿ Ἷ 
ἘΤ: τ χ ΧΙΙΧ. ἐμὼ τὸ ΟΝ ὕδωρ] νἱάε Ῥμιοῆτ, 

σῖτα Αρο]]οα. 11.111. σᾶ. 25. δέ 22. ἴτεπὶ (Άρ. 5). ἰδίαις 4 
ποὶς5 οδίεγιδια. Εχίδι νογοὸ πος πατῶν. Δρυὰ Ροτ- 
Ρἢγε, "Ὁ, ἀς διγρε [0 ἔπ, 

ΤἘΧΧΙΧ. 



ΑρΡοσι, ΟΝ 

ΤΧΧΙΧ. Εηρόγαξάε. 

Απίιπας ἐδοιπι, α4 σογρου! {1 (Δε15. ΠῸΠ 
ἐχροηάςηβ, ΠεοΙρί {01 νε σοηζοητιι (1 ΠὈ] αιι6. 
(υεῃεϊαι ροτε ργδεαγο. 

ΓΤΥΧΧ. Εἰάργι. 
Μογίδιαπι ργδοιπαπηηη! (δγπιοηῖριις 

Ἐγου Πηπηὶ εἴς (Ο]επε. [Ιοαπαοι]ὶ ἱρίτιν ἢ τὰ 
ΔΙ σεγεπταγ τη Πα, {18 ΔῇΠοτης , παϊπας εἰς 
ἔξης ἴῃ ἀϊσεπάο ἤιεαγὶ ργοιχὶ. 

ΦΧΧΧΙ. Ὀήείρημί. 

- ῬΙχίε διπιοηί ἀε5 ΠΙεΠΕΙ πιπαμδίη, αἱ ἴλς- 
ΡῈ Ροεηίτα {6 (γπιοηιιπ,. 

ΓΧΧΧΙΙ. Ιῆρ. 
Τ οαιαοίταβ ππμτα Παθες ργαεςὶριτ,, ἂἵ τὰ- 

(απ ο τάςεγα. ᾿ 

ΔΧΧΧΙ͂Ι. οίϊο. 
ΠΙΡεγαὶα εἰς ππεπεῖγὶ., Ἰηρεπιιαπι νοτίας 

ἄεςει. Γ 

ΓΧΧΧΙΡ. δλξίραία. 
ΝΕ ριυες τπηε ἔας]α αυ!άτι5. 4115 Πα άεγο 9 

ἸΡΙΕ εηἱπ πηαζὰ ὅς γε ίαιιο νιέξα ποη αὐ πμ]ι 
νι, Ππογιπὶ νοῦ 5 Ππαίοσ ἐχ!ἶο. 

ΤΧΧΧΡ. 1άρροεο. 

. Ῥαιοῖς σοητοηῖ νι Εἤεηις παιιαιιπγι5 ορα- 
ΓΑΙ, ΠΟ 60 δηΐπηο., νὰ ΨΠΠ 15. Δία ιι6 Εχίρτ 5 
ντΕγοΠΊῸΓ (δτηρεγ, (δὰ ντ ηϊ πη δά πογίμις εὰ . 
ΟὈΠγπιάγοιηιι5. 

ΤΥᾺΧΧΥ͂Ι. Μμααιράοέ. 

Ἰτασιιηάϊας Ηος ΕΠ ̓ πίβηϊα. 

ΤᾺΧΧΥΙΙ. «Ἀγηδοοί 

Αβθεᾶιις ἴγαθ, πῇ σαγείαγ ἰἀπείαγαις, ἴῃ 
πιογθιπι ἀερεηεγαῖ παζιγαίετη: 

ΣΧΧΧΙΙΧ. δαί). 
ῬΙΟΓΙΠ116 ΠΊΟγΓΑ ΠῚ, ΡΓΟΡΓΙΟΓΕΙΠῚ ΟΓΙ ΠΪ ΠΕ πτ 

δἀμποςαίος,, 4115 ςοπατη! Πογιπὶ ἀςςιιτοτγος (ς 
σεγαηζ. 

ΤἘΥΓΆΝΕΝΘΦ1͵ 5. 499 

οθ΄. Ευφράτῃ. 

Οὐκ ἐπιλογιζομένη ἡ ψυχὴ τὸ τῇ σώματος 
μ ᾿ ε Ὰ ᾽ [ “Ἢ 
ἀυτωρκες» ἃ δύναται ἑαυτὴν ἐυτώρκη ποιῆσαι. 

π΄. τῷ ἀυτῷ. 
Οἱ κραΐτιςοι τῶν ἀνθρώπων βρωχυλογώτατοι. 

οἱ ἐν ἀδολέσιχωι εἰ ἠνιῶντο, ὡς ὠγιῶσι, ὡκ ἂν ἐμα-. 

κρηγόρεν. 

πα΄. Τοῖς Φοιτηταῖς. , 

Σιμωνίδης ἔλεγε μηδέποτε ἀυτῷ μετωμελῆ- 

σαι σιγήσωντι, Φϑεγξωμένῳ δὲ πολλάκις. 

ΠΒ΄. τοῖς ἀυτοῖς. 

πολυλογία πολλαὶ σφάλματα ἔχει, τὸ δὲ 
σιγῶν ἀσφαλές. ᾿ ᾿ς ΐ 

π΄. Δηλίῳ. 

ψεύδεσϑιαι ἀνελεύθερον  εἰλήϑιεια γενναῖον. 

ΠΔ΄. Τοῖς Φοιτηταῖς". 

Μηδέν με δόξῃς ῥωδίως ἄλλοις παραινεῖν. ον. 

τὸς γὰρ ἐπὶ τῆς μάζης 5, καὶ τῆς ἄλλης τῆς ὡ- 

κολέϑε ταύτῃ διωΐίτης ὧν, τοιαῦτῳ ὑμῖν παρὶ 

εγγυῶ. 

πε΄. Ειδομενεῖ. 

Εζηλώσωμεν τὴν ἀυτάρκειαν , ἐχ ὅπως τοῖς 
" 

ἐυτελέσι καὶ λιτοῖς πάντως χρώμεϑα, ὐλλ᾽ ὅ- 

πὼς ϑαῤῥῶμεν πρὸς ἀυτοί. 

πε΄. Μακέδονι. 

τῆς ὀξυϑυμίας τὸ ἄνϑος μανία. 

ΠΖ΄. Αρλςοκλεῖ. 

τὸ τῆς ὀργῆς πώϑος μὴ κωϑομιλέμενον, μη- 

δὲ ϑερφπευόμενον; φυσιδὴ γέσος γίνεται. 

πΗ΄. Σατύρῳ. 

Ο, πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων 'τῶν μὲν ἰδίων εἰ- 

μωρτημώτων συνήγοροι γίνονται, τῶν δὲ ἀλλο: 
͵ ͵ τρίων κατήγοροι. Σ 

ἘΡ. ΤΧΧΙΧ, Ἑυφράώτη πᾶες ἐρ᾿ 014, νεἰ ἔγαρηηεη- 
τισὶ ροτίτσ5 ερ᾿ο]4ε, [εγιιατιιπι εἰ 4 Ιοᾶππε ϑίοῦθᾶςο (εῖ- 
τᾶοποΧ ἀς ἐρπέμ λα. 
ἘΡΟΤΧΧΧ, τῷ ἀντῷ 1182 εἰίαπι Ιαοἰπία ϑῖοθαεο 46- 

Ῥειὰγ, Ἔχμιδῖτα δὸ εὸ [ἐγπιοπς ΧΧΧΥΙ ἀς ραγγμίϊεαίε. 
ἘΡ.ΤΧ Χ ΧΙ. φοιτηταῖς ] πος 4ιοαια ἴῃ ϑιορϑεδηὶς 

εἴν, [ετπι. ΣΧ ΧἼΤΙ ἀε ἡαοίῥιεγηαίε, 
ἘΡ. ΧΧΧΤΙ. τοῖς ὠυτοῖς  εἰξ φρυἃ ϑτο Δειιπὶ [ἐσ πι. 

ΧΕ χνΐ ΘΗΝ ὍΡΟΝ 
ἘΡῚΤΧΧΧΊΙΠΙ, Δηλίῳ] μαθε5 δρυὰ ϑιοθδειιπι (ογπι. 

ΧΙ ἀκ βεγίίαίε. 
ΕΡ, ΤἩΆΧΧΙΝ. «τ φοιτηταῖς ] εἰξ ἴπ ϑιοβαεαπίς ἔγπι. 

ΧΥ ΤΙ ἀς εορεἰρηερεεῖς. 
2 μάζης] μάζη ἨεΙγ ςΒῖο ἄλφιτα πεφυρμένα ὕδατι κὰρ ἐ- 

λαίῳ: {πτύραε οἰεο δ᾽ σηπία ρεγημέήας. Ατιβορ ληὶς ϑομο- 

Ἰἰλῆας δὰ ἐϊρήνην Ρ. 624. ὅς εχ εο ϑυΐάλο τροφὴ ὠπὸ γάλοι- 
χτὸς χαὶ σίτα εἰδης ἐκ βησπεηιο δ᾽ ἰαξε. Ὑ ον Δυτεπι οἷ- 
δυ5 μάζα, δ ἄρτῳ ροῇροπεπάιι5, Ηΐης Ργουδγδίυπι ἀρυᾷ 
Ζεποθίμπι ὠγαϑὴ μώξα μετ᾽ ἄρτον» ξε παι ε ἀϊεθιι5 ἴῃ Ῥυγίᾶς 
ΠΕ ἄρτον ἀρροπὶ» πεξαίις5 μώζαν, ϑοίοπ ἰηΠίτϊς, νὲ δρυὰ 
Αἰβεπδβιπι εἰξ Π15, 1Ψ]. Ρ. 137. αἱ ὅς 1, ΧΙΥ͂. Ρ. 663. δημοτι- 
κὴν χρὴ κοινὴν τροφὴν γηαΖαη ἀἰοῖῖ. 

ἘΡ, ΨΧΧΧΝΥ. Ἐιδομενεῖ 1 ο΄ υοαιῖιε ἔγαρπιεηξιπι. 
εχ ϑίοόθδεο εἰ (εγπι. ΧΥΓῚ ἂς εορεϊγχογίῖα. 

ἘΡ. ΨΧΧΧΥΙ. Μακίδονι 1 βαθεῖ ϑιοθδεις {εγπι. 
ΧΧ ἀς γα. 

ἘἜΡΟΤ ΣΌΣ ΧΥΙΙΣ, Αξιςοκλεῖ ] ν᾽ ἄς ϑιοῦδειπ!]. ς. 

ἘΡ.ΤΧΧΧΙΙΧ, Σατύρφω ] εἰξ ἀριιά ϑιοθαευπι ἔεγηι. 
ΧΧΙΙΙ ἐς ἥνιογε {εὶ. 

,ὔ 

ΕΓ ΠπΘ΄. 



υσασοσο 

ἀϊο ἘΡΙΒΕΙ ΟΠ ΆΕ; 

πθ΄. Δανάῳ. 

ου καμνει τὰ πρώγματω πρφσσόμενω. 

Ρ΄. Δίωνι. 

τὸ μὴ γενέσθαι» ξδὲν. τὸ δὲ γενέσθαι πόνος. 

, Ῥα΄. Αδελφοῖς. 

Ουδενὶ φϑουνητέον' ὠγωνθο; μὲν γοὶρ ἀξιοι,κα.-: 

κοὶ δ᾽ ἂν ἐυτυχῶσι κακῶς ζῶσι. 

Ρβ΄. Διονυσίῳ. 

Καλὸν, πρὶν παϑεῖν, ὃ ιδοωχιϑῆνωι πηλίκον ἐ ἐσὶν 

νὴ αμ 

Ῥγ. Νεμηνίῳ. 

ου ϑιρηνητέον οἵων Φίλων ἐσερήϑημεν, ὠλλὲὰ 

ἱμινημονευτέον , ὅτι μετοὶ τῶν Φίλων τὴν κωλλί-. 

σήν βιοτὴν ἐδιοτεύσωμεν. 

ΡΔ΄. Θεωιτήτῳ. 

τὸ Ἀυκα μενον ὠλλοτρίοις κακοῖς πώρφ- 

μυϑ38. 

ο΄ ΡΕ΄, Πρὸς τὸν δεῖνα, 

Βεφιχὺς ὁ βίος, ἀνθρώπῳ ἔυ πράτ]οντι» δυςυ- 

χἕντι δὲ μωκρός. 

ΤΧΧΧΙ͂Χ. 4240." 

μάθμμι Ῥεγαξξαπι ΠΟΠ Δ ρτ." 

ΧΟ ΣΟΙ 

Νοη εἴς, 211} οἷς : ες γεῖο εἰ δευπηηδ. 

. 

Χ ς ἐΑ ἢ Εγαἰνίδε. 

ΝΕΠΊΙΩΙ Ἱπυϊδοπάμπι: Ῥοπὶ δπἰτὶ τηεγοη- 

ταγ Π14]}1 πα!ίογο νης ἐογίμηα εὔᾶτη (ξουπάδ. 

ΧΟΙΙ. Ῥίοπγίθ. 

Ρυΐογιπι εἴξ, απτεαααπι ἔεγεπάα ἤπὶ πηαΐα) 
ιιδηί γε5 ἢ τγαη 1111 ρατιεητία; ἀϊίζεγε. 

ΧΟΙ11. ΝΗΘ10. 

Αππὶςὶ, φαϊθιι5 ργίμιδεὶ {πτηπ5, ποπ ἸΔΟΓΥ ΠῚ15 
αὐ διτοἵς {πηι ργοίξαιοπά!., νογιπὶ πιεπηου 
ςοἰςηαϊ,, 4ποά ̓ ιςιιπ ΠΠΠπηᾶ νίτα ΠΟΌΙ5 σμπὶ ἃ- 
τηϊοΙς ἢτ αἕζα.: » 

ΧΟΙ͂Γ. Ἱῥεοκοείο. ὶ 

Οἷιλε δερτε ὉΟδ ς [δοίης (οἰδείμιπι εχ αἷ!- 
ΟΥ̓αΠῚ πι4 115 Πα Δ Θγοπυ εἴ. 

ΧΟΡ. “414 Ἰπεογίη. 

Βτγειιῖς εἴ νῖτα, ποπηϊηΐ. οαϊ εχ νοίο οὐπηΐᾶ 
Πιεςεάπης, ἰοηρα Εἰ, 411 [ογειιπα νΕΓηγ Ῥάγιπ 
ἔδιιθητο, 

ἘΡ. 1 ΧΧΧΙΧ, Δανεωῳ] νἱά. ὅτ. Ὁ. ἔεγπι. ΧΧῚΧ ἀς 
αἤεαάμίιαίε Ρ 2οά. 

ἘΡ. ΧΟ. Δώνι] νἱάε δϑιοῦ. [εύπι. εο 4, ν 
ἘΡ. ΧΟΙ. Αδελφοῖς εχ 5τ0Ὁ, ἔετπι. ΧΧ ΧΙΙΧ ἀε5- 

ΔΙΔΙΦ Ὁ. 225. 

ΒΡ. ΧΟΙ]. Διεγυσίῳ ] ἐχ 510}. (ογπι, [0]. Ρ.375:. 

ἘΡ. ΧΟΙΠΙ1. Νομηνίῳ } οχ ϑίοθαςο ἔεγπι. ΟΧΧΙΠ (ο»- 
ίκιον. 

Ὁ ΈΡΟ ΣΟΙ. Θεαιτήτῳ ]} εχ ϑίοβαβο (εγπι. εοά, 
ἘΡ. ΧΟΥ. πρὸς τὸν δῶνα ] εχ ϑίοθβαεο ἔεγπι. ΟΧΧ 

ἀε εογηραταίζογες βέεφε ξ᾽ γροτιῖς, 

ΕΥ̓- 

οὐ Εἶδε κυ... 



᾿ΕΥ̓ΣΕΒΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟΥ͂ 
ἣ ΠΡῸΣ ΤΑ 

ὙΠῸ. ΔΙ ΟΣ ΡΆΓΟΥ. ΕΞ ΑΠΘΑΛΏΜΙΟΝ 

ΠΟ ΑΝ Ὰ 

ΔΑΝ ΕΟ ΚΕ ΠΡ ΑΛ Ἢ ΦΘΕΙΞΑΝ ΑὙΤΟΥ͂ ΤΕ 

ΚΑ ΡΣ ΡΟ ΣΧ ΚΡΕΣΣ ΕΝ, . 

ΕΝΘΕΒΙΙ ΡΑΜΡΗΙΠΙ 
ἈΝΈΜΟΥ ἘΞ Ο ΝΈ ΒΟ Ν ΒῊ 1  Ο ΒΥΓ ΚΙΑΤΙ 

5Ὲ ᾿ι 

ΑΡΟΙΠΟΝΙΟ ΤΥΑΝΕΝΘΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΟΞΚΞ 

ΟΝ ΤΥ ΓΆΜ Ὁν Μ΄ ΑἸ ΕΚ ΟΘΙ 

ΟΗΚΙΒΘΤΙ ΟΟΜΡΑΒΔΑΤΙΟΝΕΜ ΑΠΟΚΝΑΤΑΕ. 





ΕῚ ΔΩ τ 
-,  κ ΠῚ ἜΝ 4.3 

ΜΕ ΒΕ βο στ, ἢ 
ἌΥΟΚΕ ΕΒΟΝ ΟΝ ΒΡ ΦΙΔ Α Δ ΗΘΟΥ Σ, 

ΨΕΤΕΛΔΥΜΈῈΤ ἈΕΘΟΕΝΤΙΟΚΙΚΝΜ Β5ΟΚΚΙΡΤΟΑΙΡΥΝΜ 
ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ. ᾿ 

ταὐξαπελμς ΤΛ[εῖτ, 11. Ν. ςἀρ. 2. ς 

{185 εἀπάεπι τηδίεγίδπη πιογάδοίι15 ἐγ ρῇτ, 4] εγαζ {ΠῚ 6 ΠΟΠΊΕΓΟ [1 ςΠΠΊ, ὅς 
41 ἀιῖοῦ ἱπργῖπ115 [ας επἄας Ρεγίεοι τ! Ομ 5 δας : 480 (το ]εγε ΠΟΠ ΠΟητοΠτΙΙ5, 
Εἰ4Π| {τὶ ρε5. εο5 7 4005 αἰ ίχέγατ, Ἰη(εσατις εἴ. (Οοπιροίιίτ επϊπὶ ΠἰΌ.]]ος 

: ἄμπος ποῃ ςοηίγα ΟΠ ΓΙ ΠΙάΠΟ5.. πε πἰπιῖςα ᾿πίφέξαγι ν᾿ ἀεγεῖυγ: [δα δά ΟΠ τὶ- 
ἤπλπος , νὲ Πυπηδηα ἃς Ὀεηῖρης ςοἠίη]εγα ραζαγείαγ,, ἴῃ απ 115 114 (ΑἸ Πτατοπῃ (τγιρίυγας 
[Ἄσγας ἀγριιεγε ςοπαῖις εἰ. ταπαπάτη ἢδἱ εἴες τοῖα σοπίγαγία, Νπὶ χιαςάδπη ςαρῖτα. 4186 
τεραρπαγα, ΠὈΪ ν᾽ 4εθαητηγ, Ἐχροίαϊτ, δάεο πλυ]τα. δάθο ᾿πεῖπγα ἘΠιιΠΊεγδηβ, νῇ δἰἰσυδηάο 
εχ εδάεπὶ ας ρ πα [1{π| ν!ἀδατιιγ, Οοά {1 δαῖτ. 4.115 εὰπὶ ᾿οπιοῆηεηος ροτεγίς δῷ ἱπ1- 

᾿Ρίοῖαῖς ἀεξεηάεγε  ααὶ γε] ρ! οη57 σα ἔμεγας δοςεηῇι5, ἃς Βαεἰ,, οὐΐιι5 ποπιοη ἱπάπιογαῖ, δὲ 
[Δεγατηθητὶ , ιοά ἀςςερεγαῖ, ργοαΙτΟΥ ἔδυ εἰς : ΠῚ ἔοτις σαῇι πὶ πηδηιις εἶμι ἀϊαϊπδα 
᾿τζεγδε ἱποίάεγιης. ὗᾶς ἱρίταγ τε πηεγῖτας ογαῦ, 4 ἀυάοτε ἀπ] οΙδετγε , χυοὰ 1111 πεπιο ἴη- 
τεγργείδἊιις εἰς ὃ θεπα 7 φαοά ἀμς Π1Π1] ἀἸάἸςῖς,, ἀπτ 181} ἱπτε]]εχῖε. ὙΓδητιπὶ επὶπὶ αδείξ 
ἃ αἰιϊηῖς Πετετῖα ἐερυσπαηζία,, αυδπειπι 1116 αίαϊε ἃ νετίταις ὅς ἢἀς. Ρτγδεείριις τάπης, 
Ῥαιυίτη Ρειγαπιαια ἰασεγαιτ, ςετετγοίαις αἰ (ςΙρα]ος5, ταπαιατη "4 ]1αςῖ46 [Ἐπιϊπαΐογες, πος 
εοἴάδεμι ταπηεῃ τάξες ὅς ἱπάοεῖϊος {ΠΠπ| τε δι εἢ. ΝΑΠῚ αποίάατη ἐοτιπὶ ΡΙ[ςαἴοΓΙΟ ἂγ- 

τίῆςῖο ἔξοις χυδεῆιπῃ : αιΑΠ] δερτε ἔογγεῖ, θά 1]]14πῇ τεπὶ ποη ΑἸ Πορμᾶπες 411 ες ) Αι 
ΑὐἸαγςμις ςοπηπηεηταίῃ5 ἔτ. 

᾿ Μίερ ἐφ]ά. ς. 3. Ἶ 
ΤεοπΥ οὐαὶ [αξξα εἰς [ΠΓΙΠῚ πη γα Ὁ }Π1ὰ ἀςἤτιεγεῖ, πες ταπηθη περατεῖ, νοΪαἱς οἴϊτεη- 

ἄετς, ΑΡο]] μα πη ναὶ Ρατία νΕ] ετίατη πιαίοτγα ἔεοῆς, Μίγιπη αποά Αρυϊεΐμπι ργδείεγς 
τηῖπε, οαΐμ5 (ΟἸεπὶ ὅς πλυ]τα,, δὲ πλῖγα ΠΠΕΠΊΟΓΑΓΙ. ΟἿ ἸΡΊΓΙΓ 70 ἀδ]γαπη σᾶριῖ, ΠΕΠῚΟ 
Ἀροϊ]οπίαπι ργὸ θεὸ ςοἹ ἢ ΝΠ ἔοττε τὰ (Ο]115.. 110 {ς]Πἰσεσ Ἐο ἀϊρηι ) εἰπὶ απο τς ἱπ 
(ξπιρίτεγηθμη νότος ΠΕὰ5 Ραηΐοῖ. 51 πηᾶρις ΟΠ ΓΙ 5.) 41 ΠλΙΓα 1113 ἔξοῖτ 9 ρεγίτίου νεῖ- 
ας ΔΡΟΙ]]οπίμ5 , φαΐ (νε ἀφίει 15} σαπὶ ΤΠ οπ τ Δητ5 Εἰιπὶ ριηῖγα γε ]]ετ γορεπῖς ἴῃ ἰπά1-- 
εἶο ἤΟΠ ςοπηραγαὶξ 3 4πᾶπὶ 1116, 41 δὲ ςοπηργεεηίᾳ5 εἴϊ.,, δὲ σγυςὶ δχβ. Αἵ ΕΠ]ΠῚ εχ 
Βος τρίο ἐοτιας ᾿π(ο]επτίαπι ΟΠ γ ΠῚ νοἱυῖς ἀγσασθτγα . αιοά Πειπὶ {6 σοη τεσ 5. ντ 1Π1Ὸ 
νεγεςυπαϊοτγ (ας νἹἀδαταγ, 401 οσἰπὶ τηαΐογα ἔασογεῖ, ν᾿ ἢἰς ραζαῖ 5 ταπηςη 14 ΠΌ] ποῇ ἃγ- 
τοραίογῖτ, Οπηῖῖο ππης Ιρία ὄρεῖα ςοπιριυίαγο. 44 1η (Ἐςιπ60 ὅς [πρεγίοσγε ᾿ἰῦγο, ἀς 
ἔγαιιάς ἂς ργδεῖισι!5 ἀγιῖς πηαρίςας ἀϊχὶ.  ΝΕρο εἴξε φιεηημάτη ) 4 ποη ορίες ἴῃ ργιπηὶς 
14 ΠΡῚ ρο(" τπογίεπὶ σοητίηρετγε, ηποά εἰαπὶ Κερα5 τπαχίπηὶ ςοποιρίίςιηῖ. (ΙΓ επ]Π| ἢ-- 
Ὀἱ Βοπλῖπες (δρυ]ςγᾷ πηᾶρη!ῆςα ὃ ον {ΠαΓΠ85 ὃ (ΠΓ ἱπΊΔρῚΠ65 σοπηραγδητ ΟἿ 4] αι οἰατγῖς 
(185... δι εἰἰαπὶ ργο εἰαδιι5 πτοτῖα ([τερῖα.,) Ππάξησ ορίπἰοπηεβ Πποπηϊητπη Ργομλεγεσὶ ἢ 
Οὐ ἀξηῖηας 1ρίδ ᾿Ἰπρεηῖ ταὶ πιοηϊπιεηῖηπι ἤος ἀεεεῆαδ!]6, {π1τἰ|τ14, τα π4ΠῈ σοΈ ΠΟ 846- 
ἀϊβεαίζιπι, ςοηβίτιογε ν ]Π|..,. π1Π σηποά ἱπηπηοα!τάτοπι (δ της πΊοτῖα ΠΟΠΊΙ 15 (ρεγᾶϑ. 
δια ταπη ἰσίταν εἴς, 14 ρυζατε Αρο!]οπίμππι ποιαῆςε., χαοά ορτάγες ντίηις 9 ἢ ροίϊει : αχιΐα 
πεῖηο εἴ, φαὶ ἱπιπιογια!ίγατεπι γαςυίες ), Πιαχῖ πης εἰμπὶ ἀἰςας ὃς ἀἀοτγάτιπι ες ἃ αυϊδυίάδηι, 
ἔπος Πειπη; δὲ Ππηυ]αογιπι εἰι5 ἰῷ Ἡεγο] 15 ἢ Α]εχῖςαςὶ ποπλῖης σοηίταζιι ) ἀὉ ΕΡΠΕΠὶς 
ΘτΠΊ πῆς Ποπογαγί. Νόοη ροζατ ἜΓΡῸ ΡΟΙ τηογίετη Π ει γε], 414 ὅς Ποιπῖπεπὶ, δὲ 
τηάριπῃ [αἰς ςοπαθαῖ: ὅς Ιάθο ΑΙ} ΠΟΙΊΙηΪ5 τἴτι]ο αἰοδδι ἀϊαϊπίταίοτη , ααῖα (0 
-ς-ιι͵͵΄΄΄͵΄ῤ΄΄΄΄΄͵΄΄͵..τ----------------  ---οΘΟΟ---ς----οο---.-.-ς-..-.-.--ςς-ςς. 

Ἁψ' δτοαϊ; “ροίγοραεο [ξλτιιαπὶ ρο[ιαπι εξ Ἐρβεῖ, ροῆαμαπι ἃ ρείξε ντδεπι "δ εγαῆει Αροἱ]οπΐι8, ἱρίς 
ἀϊοῖς, ἵπ ἀροϊορία δὰ Ποπηϊτίαπιπι » ἀραὶ ΒΒΠ]οἰξτάταπι [ἰ. ΠΧ. ἀρ, 7. {εξϊ. 9. Νοη τατηεπ ἐγᾶτ αὶ ΟἿ τ 
Ῥιορίεγεδ ἀϊςαπι Γιαδξαπτῖο (οτίδετες νἱτ ποη Ἱπάοέϊνιβ, εο φιοά ἀλεξικώκῳ Ἡετοι]ΐ εὰπὶ ἐξατιιαπὶ ἀϊςδίαπι.», 
ἴς ἀοςεαῖ; ποη ἐεπῆι ἐπίπι [εὰ Πττοτὶς τάπτιπὶ {Π4ς ἀϊεγυπε νοςο5, εἰξαιις ἔγεαιθπεῖοῦ ὠλεξικάκῳ Ἡοτου 
ἀρρε!!δτῖο, σὺ δὰ Ῥμι!οῆτγαιί Ἰος. εἶτ. ποταυΐπιυς. [ἃ πιαρὶς ἀπποτατὶ πιθγοθατον Ἱναδταπεῖο ἀϊέξτυπι, αιοά 

Οἴρῇιις Αρο]]οπῖϊ ἱπιαρο Ἠδγοι!ῖς ΑἸεχίςαςὶ ποπιης ἀρὰ Ἐρβοῆος βιετῖς ςοηίεογατα Εἴι5 ἔλης τοὶ ἀρυδ 
᾿ῬΗΙοβτατιιπὶ ποαιις νοΐὰ πεηλε νεβίριιπι εἰξ ,) ταπὶ ἐο αμεπὶ ἱπάϊςϑυίπιι5 ΙΟςΟ., ταπιὶ Πἰθγο 1. ςάρ. 11. 

Οετῖε πιδι} μο ἕϊς Βοποσὶ τεῖδυΐ νου ΠῸ ΑΡΟ]]οπίιπι 5. οὐΐας τα ἤαταα εἰ ροῆτα,, {εὰ Ηετγου]ῖς νηΐςα,Ὁ 
ἡπεπὶ δαϊυζοτεπι 5 παδυεγαῖ, εχ ϑεγθῖς ἱρι5 ςοπῆλε, Ἐπετῖς τάφας μαες ςοπίεξειγα 1ναδξαπεὶ!, (εὰ πι}}Ὸ 
διπάαπιοπίο πἶχα, δἴαιις Ἔχ ξΟΥΙΠῚ ΤΕ ΠΊΡΟΓΙΙΠῚ πιοτῖδιι5 οττᾶ τἄπίιπὶ : 4υΐθιι5 βεγὶ (Ὁ]εθε, νὲ [πηρεγατογυπὶ 
ξλεὶς Ῥεῖ ἴῃ πιπιπιῖβ 4ΠΠ] πε πιοηϊπιθητὶς Βηρογέηταγ, (οα ταπιεπ ἢ ξλέλιαι ἢὶς ἐπτες, νἱχ ἀυδίτεπι 
ἱπίεγ οτί πηίηα Ἰοοιπὶ σγερεγυγαπι ξαΗ{Ὲ, οὁ 40 δε φρυἃ Π) οπητιάπιπι σλιία ἱρῇ δρεηάδ ξιτ, 8:4 πυϊϊυπὶ ε- 
ἴμς τεὶ ᾿παάϊοίμπι εἰ ἴῃ ἀροϊορία Αρο]]οηΐ, εχ αι τἈΠΊΘΠ » [εξξ. Πρ τΙπηῖ5 9. ρᾶτεῖ ) Οπιηλᾷ ἀ!]ρεπίος 'π. 

«ἰφτετίως ἀοςερτα ἔμ) φυβς ἘΡὨ ἢ ρεῆᾳ ἰπ φο περοιῖο ἀρο!]οπῖο βιογιιηῖν 
ΕΠ 9 πος 

ὡς: 



“Κα ΕΥ̓ΒΕΒΙν 8. 
τος ροζεγαῖ, ὕες διάεραί. Νοῖτου γεγο ὅς Ροταῖς θα ογεάϊ 5. 414 τηϑριι5 ΠΟ {π|: ὅς 
τεεάϊπις εἴ, απ ψΟΓΠ5. ἔπι, ΝΠ.) ᾿π481τ) ἢος ἀϊςο 5 Ἰάεῖγοο. Αροϊϊοπίναι ποη Βαθετῖ 
Ῥεαπι, 4 ΠοΙμετῖς) (ξά νε ἀρράγοαῦ πο5 (ἀρ! ἐπίίογες οἰἴξ., 41} παϊγα 1015 ἕλιξ 15 ποι 
Ὡαείπι Πάδπι αἰ ηἰτατῖβ δατπηχίΠγ115, πα πὶ νῸ5», “πὶ Οὐ εχίριια ροσίεητα Πθαπὶ γειά ϊ- 
ἢῖς. Νοὴῆ εἰ πλίγυπι, ἢ τὰ, 481 ἃ Πεὶ (Δρίεητία Ιοπσα γεπιοῃς 65. ΠΙΠ1] ΡΓΟΤίας 1πτε ]]Π!ρὶς 
εοτγαπη,) 486 ἸΘρ1Π1. οππὶ ΓμΔΔεῖ , 4] ἃ ΡΓΙΠΟΙρίο ργορῃοῖας Ἰθφιταπεγαης, ααϊδυίαχις (Δ- 
ογατηοητιπη [61 ἔμεγαῦ ἀἤΠσπαγιση: ταπιεη 1 Ἰοσεγίητ, ἱρπογαπεγίητ Ὀιτς Ἰσίγαγ. 
συἱά εἰδὶ σογα!5 εἴ, πο (Ο] πὶ ἰοοῖγοο ἃ ΠΟ 15 Τλοιη γα τιιπη Ομπἤιπι, 414 πηΙΓα 11 
Ἐξοῖτ, (4 φυῖα νἱἀΐπτις ἱπ 60 [λέξὰ ες οπιηΐα, ας ΠοΡὶς ἀΠΠιιητΙ τὰ (μηε νατῖςϊπῖο ργο- 
ῬΒΕταγιιη. Ἐφοῖς πλϊγα 1185. ΠιᾶραΠη ΡαΓΑΠΈπηι5: τ ὅς νο5 Πιπειραῖῖς: ὅς [πάΔε] τιης 
Ραίάιεγιη5. ἢ ποι 114 ἰρία. [αέϊαγιπι ΟΒγίαπι ΡΓΟΡΠ δῖα οπηηθ5 ὯΠῸ {ρίγιτα ργαςάιςαίς- 

Ἄξης, [ταημς Ποῖ σγεάϊπλι5,) ΠΟῚ ΠΊΔΡῚ5 ΕΧ [αξεῖ5 ορεγιθαίσιδ ΠλΙΓΑΠ 155. Πυ4πὶ εχ {114 
τρί σὔπς 6, Δ ΠῚ νο5 {ἰςστῖς ζαΠ 65 ἰδ] 1155. ΠΙΟΠΙΔΠῚ {Ππ|1] ὧς 1118 Ρτγαςαϊ ἐξα ε. Νοη τσὶ- 

τὰν πο τε ΠΙπιοηΐο, [τα] επὶπὶ ἐς (δ ἀϊςοπεὶ ροτοῖς στοαὶ Ὁ) (εἀ ΡΓΟΡΠοίαγιτη το[πἰπιοηίο, 
4] οπιηΐα, 4146 ἔεοῖτ, ἃς ραΠΠι5 εἰδ, πλΌΪτο δῆτε ςεςϊπεγιης: Βάεπι ἀϊυ  πΙτατῖ5 ἀςέορὶε 5 οί 
πάις ΑΡΟΙ]οπίο, πεμε Αρα]εῖο., ΠΕαιιῈ ςα! ιᾶ ΠΏ ΠΙΔΡΌΓΙΙΠΙ Ροταΐτ ας ΡοτοΙς αἰ ]παπάο 
φομείηρετε. (πὶ ἰρίτωγ τα]ϊα ἱσπογαητας ἴπ86 ἀο]]γαπιθηγα ἔμπα Π{εε, στη νογιτατο τ ρεηί- 
τις Ἔχοίάογα ςΟΠπίχιβ οἴει: διῇι5 ΕΠ ΠΙΌγος [πὸ5 πείαγίος ας Ποὶ Βοῖτες, φιλωληϑ εἰς Δῃι- 
ποίατο. Ο ςεσιπε ρεέξι5! Ο ΠηξηΓΕ ΠῚ ΟἸΠΊΠΠΕΓ 15) νῈ αἰ απῖ, ΓΟ ΠΟ ΌΓΙ5 ΔΓ Ογ ΠῚ! Ὀικίρα- 

1μ5. Πἰς ξοτιαῇς Ἀπαχάσογδα ἤιογῖς, σα] Ὠἰπ65 διγαπηεηζαπι ἵπογιητ. ΑἸΖαΐ εδάθπη σδεοῖτας 
εἴ, ἄς νεγο, ἔα! Παῖς 9 ὅς πιρῃάδςϊο, νεγίτατὶς ποπηεπ ἱπιροηεγθ. ΨΊΔοΙςεε μοπιο {αδάοϊις 
ψ ]αἶτ ᾿αραπὶ {0 Οἱ 5 Ρ6 116 ςεῖαγα : νὰ [4]]4ςὶ τἴτα]ο ροῖξεε ἱγγεεῖγε Ἰεύζογεπι, ὙεγαΠῚ εἴτος 

1η(οἰτῖα μος; ΠΟῺ πιαϊίτῖ4 ἔορογῖβ. Ο8πι της πΠΊ ΠΟΡῚ5 δίγι} ΠῚ νογίγαγεπη ὃ ΝῚΠ αιοά 
ἤεγίου Πεογιιτη 7 ς05 ἰρίο5 δά ν]τίπητσι ργοά!ἀ1Π|. Ρτγοίξεμζιια ΕὨΪΠῚ (υπηπηὶ ει ἰδυάςε5., 

απεπὶ ἈεροπΊ, ΠΠΕΠῚ ΠΊΔ ΧΙ ΠΠΙ1Π1; 416 Π| ΟΡΊ ςο ΠῚ ΓγΘυμΠ|, Ἐπὶ ΓΟ ηΓο πη ῬΟΠΟΓΏΠΊ, 46 πὶ ρ4- 

τεηΐεπη οὐηπ 1Π|) 46 πὶ [δέξογεμπη δἰτογεπΊ 16. νἹΠΕΠΓΠΙΠῚ ςοηξοίις 6553. δάθγηι [Οὐ] τὰο 

τερημπΠλ.. ΕππΊηις [ἀπππ|ᾶ Ροτεαζο ἀδρα [{|Π|ν) 1π Πα ΠΠΠγογιπι Παππογαπι γε βοσιΠι. Ἐρι- 
Ἰορὰϑ [4486 τε [115 ἀΓΡῸ (τυ]εῖτῖαα,, νη ΐτατ 5. ἜΓΓΟΓΙ5, ΑΠἤγπιας δος εἴς ; ὧς 1105 τα- 

τάξῃ {Π011ς15,) ὅς πιδης!ρα5 Οἱ [)60 (115 ΓΕΙΠρΡΊΟΠΕΠῚ ΓΟΠΔΓΙ5 ΘΠ ΘΎΓΟΓς. , 
λ 

Το: ἀθ τὑπογεῖρα5 Ρογ(ε σι ΓΟΓΙΙΠῚ σἀρ, 16. 

Ουἱᾷ οριι εἴ 1114 πατγαγα,, ργδεςῖρπε {|0]1, Τλοηδῖς σΠαΓΙ πα, 4υΐ ργᾶθζογ ςείεγος 

τετηροίζατεπι τυγὈ] 446 ρογίθειἊ Οη 5 Ἐχρεγίι5 ε8 ὃ ΝΠ σαπη ἰηςἰ {65 1η ΕἸαςοϊΠυπη ργαα- 
ξεώαπι, ποῦ ΡαΓΠ]απη Ποιη! εἰ ἀ4πι|, ἀεἰπάς ἴῃ ΗΙἐγοςίεπι εχ νἱςαγῖο ργαοἤάεπι., αὶ διιῶοῦ 
ὃς ςογΠΠἰάτῖιι5 δα ἐΔοΙοη ἀπὶ ρεγίδοιτίοηθπη ἔαῖτ) ροίγεπιο π᾿ ΡΓΙΣΙΠΠ διπὶ {πςςεῇἤθοτγεηι 
«εἰι5, ἀοςιπηοηταμηα ΟΠΊΏΙΌ.15 ᾿πΠ ξας ἔογεε 41 Π15 ργας Ὀμ1Π|. 

. Ἐρήρῥαπέις Ηδετεῖ, 67. 

Οι]είαηϊς ΤΠΕεθαΙ ἦϊ5. ΑΙεχαπάγιδε ΗἸςς Κεληϊωνὸς μὲν ἦν ἔπαρχος τῆς Θηξαΐδος, Α- 

τος ]ε5 πηαριγαῖι5. ππμπι15 ΟὈιθαῖ. λεξανδρείας δὲ Ἱεροκλῆς. 

“Δεπεας σάζαεί ἴῃ ὙΒεΟρΡἢ γαῖ Ρ. 24. 

ΗΠ! Εγος]ες5, ΠΟ 116, 40 ργαεςερίογε [ΠΠῈ 
νι, [τἀ 4] πι1ΓᾺ 1165 τὸς ργοροίαιτ, ἰά 4ιο- 
48 οἴππεῖη Ππρογβη5 Πάςπι; [46] δὰ ηπᾶς8 Α- 
ΡΘ]]Ο Ἶι15) ἀς ῥγιοσῖς σα Δ Π| σοτρογί5 π|6- 

κ᾿ , ᾽ ε 
Ἱεροκλῆς δὲ, ἐκ ὁ διδάσκωλος, ὠλλ᾽ ὁ προ- 

ἕ ᾽ “ ᾿ κ » 

ξαλλόμενος τὰ ϑαυμάσιω, ἀπιφον καὶ τῆ- 
.-“ “» Ἢ ΒΝ -“" Γ 

το [τοῖς τῷ Απολλωνίῳ περὶ τῆς μνημοσύ- 

γης τῷ προγόνε σώμώτος μεμυϑολογεμένοις ] 

προσέϑηκεν. ὅτι νέος ἡταιρηκὼς » Κερκυραῖος 

δὲ ὃ νέος, «μετὼ ἐρας 8 Μύρωνος ἔπλει. κανορ- 

'μισϑείσης δὲ τῆς νεὼς εἰς τίνω χῶρον ἔρημον» 

εἰποχώρησες ὀλοφύρεται» εἰνωμνησ!ϑ εἰς ὅτι παῤ 

ἐκεῖ τῶν ἐρωφῶν τις ἐν τῷ πρὸ βίῳ τῆς ὥρφις τῇ 

γέε διαμωρτῶν ἀπεπνίγη. καὶ δακρύει ὅτι μὴ 
» ,ὕ 

αυτῶ πρότερον ἐχωρίσωτο. 
" 

τηοτῖα [Ασα ατιις ἔπογαῖ,) ααϊδοῖς,, Ιππσποία, 
4115 ζογροστίβ ν[ΠῈ ργας θεηΐεπη, (ΟγοΥγας- 
“Ἂϑ ΔΌΓΘΙΗ 15 γα) Γ]Π} έγγοπο ἀπιδίογο Πϑιιΐ- 
ραῆς. [Ιπ ἀείεγταπι ἴταηις ἰοςιιπι ἀρρο!Ποηῖς 
Πδι16, 64 το] 4... ΠΊΠΓ γα Πα {Ππ|πὴ ἐἢξ 1α- 
πηςηταίιΠ1. Γεςογάδίμπη Πἰ γι Π1, αποί ἴῃ 
ὙΓτὰ ΡΓΙΟΤΙ οἾπ15 ἀΠΊΔΙΟΓΙΙΠΊ ΠΟΠΉΕΠΊΟ; Ρ] οτῖ- 
τυάίηε [ἀά γι! φυοά ποη ροειοετι, Πρεπαῖο 
Πηϊμογῖς νίγαπι, [6611 ἰΔοΓΥ Πι15 εἴπ ἄς ρ]ο- 
ταῖς, φιιοά Παης εἴ στατίατη ποη ἐβοϊῆςι. 

Με. 

᾿. 



ΑΙ ΕΗ ΘΙ ΠΟ ΟΕ ΝΜ. ις 

Μεοιαρόγαες ΜΊτας Αεαοίη, 
Ῥοῇ Ππαῆς ςαἰατηϊίατεπι ᾿ποϊάϊε ̓ π ΠΙΕΒΟΘΤΕΜ Γ Αεάείῃμις,) 4} οἴ ΠΊ Αδρυρίμπα 

αὐηνπῇτασας. Ἡμης οαπὶ ἴῃ Πλεὶ πιάγίγγες ἱπίαγία (ει εηίεπι δηϊπιαἀπετγειῇεε, (ἀπέϊα- 
4ε εἰ νἱτρῖπεϑ τγδαεἤτεπι Ἰεποηίδιι5, πος ταπταπι 1Π]υΐτατοπὶ ροτίογγς ροισε, Ππλ}}ς ἔγα- 
ΤΕΓΠΟ ἔβοϊπιι5 ἀσσγαα ΓΠΓ, ΝΝαπιαας ἀϊαϊπο τερί τυ ΖΕῖο ργοςεαῖτ, ὃς νεγθὶς ἃς [αξ}15 ΗΙ6- 
τοςΐεπὶ ςοηβηηάῖτ, ππᾶπιι οηΐπὶ τα ρίασαβ 11 ἰπ ο5 ἸηΠΊρῖτ, παπιίαμα Πυρίπμπι ργοίζεγηϊε ὅς 
ςαεάϊτ, ἃς τποηεῖ πὸ αάδας σοηῖγα πάῖιγας ἰερας Πεὶ ἔεγιος οἤοηάεγε᾽, 

᾿Ἰραημός Το ἀς Ηϊεγορίε . Φιλωλήϑες (οΥΠΊΟΠΪ5 ἀπζοτγς ) [πὶ 4115 Εἰπ15 ΠΟΙηΪηἷς 
Σ κὮ ϑογῖρτ, Ηπ. ΡΒΠοΥ, ΠῚ, τϑοῖς 

» ς Ι. ΗΙΕΒΟΟΜΕ5 γΡΙΜΙΟΙΌΡἢα5 λυθῆναι. νὴ Ὑγδηςῖ; ΡΗΠΟΙΟρΙΙ Ργ- 
τΒαροτῖςῖ; δι ογίαπι τγδαϊάϊτ, (δ ἴτὰ. νὰ εἴτα σὰπὶ ΟΠγΐο ϑεγααζογς ποῆτο σςοπιραγάπε- 
Τίτ, ὃς ΟὉ νἱγζῃγος ἀγαὰς ορεταμοῃθς ΠΊῖγας ΔΘ απ [Ἐπὶ Παῖς ἔδοογτ, απο α Δητα εατη 4Ὁ 4115 
αυοαις ἔαέξιπι [ας ᾿ηάίςας Αἰρυίηιις ΕΡ ΙΕ, Ψ΄. [0].16. Φηὴς ἀμέθρς γε γὴν ἀἼρηηηα 
02, ῥηδθέ,, μοί ἀροίϊογζιης ξ5᾽ Αριίοληεϑε σοέεγοίψμθ Μαρίσαγμῦς Αγ λμης ρεγΎ 05 (054- 
νγγε Οὐγηῆο Ῥεὶ οδέαης ργαεξεγγε σομαμέην Ὁ ςομξ. ΕρΙ. ΧΕΙΧ. [0].122. Ματγςε!!παπὶ δά 
ΔΕρΟ πιιπὶ ἘΡ ΓῸΤΝ. ἔοΪ. τα. αὶ μἠρομίογελπηο» ̓ πααῖτ, (μενα ούτε, ε5᾽ ἀριείεληηα, αἰδοίψμε γβά- 
φέρω ἀγελεὶ ῥογεμεν 15. τμδαίληερης ῥγΟίΕγΗ22 γ. ΜΟΥ Η 2 φμ420γ.4. εὐμέεμάμηἐ ἐχ λ 278. γείγαομίά, 
Τιτα]ε5 ορετὶ ἔα ΡἢΙ]αΙθεη 5, νετπαάῖςας Εὐίεθτς 1 6 4μὶ οὐζο (εγηποηίδα5 (του ἄξει επῖπι 
1ιῦτι5 Δρο ]οη νίγαπη ἀεἰογιρίογας ΡἢΙ]οἰἴγατιιβ, σαθι ΗΊογος] 65 (ει εθατιν,) Ητεγος] 5 (τη - 
τοητίαπι γε εις ἀταμα τεξαζατ. Ροίζεαηπάατη Παίςε Ηΐογος] 5 σοπῖγα ΟΠ τ απ Ὀ]αίρ με Πλ 145, 
Ἑἂἱ (ραγοι ηπηαα Μάραπι Α ρο!] πη ΠῈ σοι ράγαγα δια εἰ, Ἐπ 5 γεξαζαπετγας, αἀἄϊτ Ὀγα- 
πιεπὶ γοίμζάτιοποπι ΠΙὈγόγιιπὶ εἰ οὶ ἩΊδγος 15 ἡ ἐς ἕατο δὲ ργουϊάεπεῖα ,. Ππότγαπι ΡΠ ΟτΙμς 
Ἐς]. ΟΟΧΕΨ. (Ἔριεπα βιε τη άϊςατ, φαοίαιις 44 ΟἹγπιριοάοτιιπα ΡΕΪ]ο Ορπι πιίίεγας. ΗΙε- 
τος]οπι ἐς ργουϊάςητία ἴῃ Κορία ΒΙΒΠοτμεςα Ραγιπὶς πμπι. ΜΌΌΘΙΧΧΙΧ εχγατο ἴσης. Ργο- 
Ὀαγα ἴῃ 1111 νοἱαῖτ, οπλῃε5 απογάσοῦ Ρατοηετη ἃς Ατἰ οτοίεπι ἱπτον {(Ε ἀϊῆεπεῖγε Πατιμπηΐ, 
{05 οπηπῖπο οἴϊε ἃς πευγγίης πιρητεπι αἰεσοιτος. ϑεχίο ΠΌγο δεΠγπγδις οπιπεβ α Ρ]αίοης 
ῬΠοίορλοβ,}ρίππι δία Αὐιογεῖοπι; δά Απιπιοηίατα ας ΑἸοχαηάγίπιπ, ΡΙοτηὶ ἃς Οτι- 
ΘΕ ῃ15 Ργαεςερζογεπη, εαηάθτη ςαπὶ Ρίατοης {ξπτεπτίαπι τορι, ϑαρείπηο δαζεπὶ ἤπιε 1|- 
πῆο ᾿ἰἰΌγο,εο5 401 Απιπποπλπ| (δ ομεὶ {ἀπ Ρ]οτίπαπα {τΠΠἸσεῖ Οὐρθπεπα, ΡΟγρἢγτίμμ, [4100 }1- 
εἰτατὴ δκ ἀείποερς ογάϊης σεΐογοβ, νίατιο δὰ Ρ] ατάγοπαπι ΑἸΠ ες πίοπη, νογα Ρ]ατοηῖςος [απ 
Ῥγοθαμῖτ ἥγϊο ρετίρίςιο ἄτας ΡΗΙοίΌρμο, ᾿μάϊςς ΡΠοτίο Ἐς], ΟΟ Χ 1.11, νΌῖ οὐπὶ ΑἸεχαη- 
ἄτῖδα ἀτ(ςρι}}15 [15 ΠΟΤῚ 11ΠῈ15 ογὰς Τ᾿ ΠΘΟίςὈΙι15) Ἱπάοτι, (ἃ Ζεποης εἷατὶ, Ργαθςερίοτῦ, 
Θογρίβδηι Ρ] το ἢ 5. ταλῖγα Πρ θη] ἔο!Ἰςἴταῖο ἀἴαας [οπη 414 οχροία!ς τγαάϊς. Ταπάσμ ΕςΪο- 
σα ΟΟΙῚ ΡΒοτῖας ἐσγερσίμπη εχ εἰμ5 4ε ργου!ἀεητία ΠΌγο ἐγαρπηεητζαπη αἴξεγί, δὲ ΑἸεχαπαγι 
Αρδγοαιεὶ Ρεγιραζοεῖςὶ (ξηεεητίαπι βαΠΠς 40 ἐὸ ἱπηργοθαίαπι γείοσε, Ψ χίς δαζεπὶἰς ΑΙΘ- 
ΧΑΠΩΕΓ ἀβθβρο δ ΠΟΤῚ Ππ|ρ. [Ιἀσηααε ἐς ργον!αςητία ΠΌτιιπη (Ὀγρῇε, αιιεπι οἶτας ΕὈ(εδίμ5 
ΡΓΔΘΡ. Ε ἀαηρ. 10. Ν. σαρ, 7. Ογτι!]ας 110. 11. 111} δὲ Ν. σοηττγα Τα] Ἰαπιιπ. Εἰι5 περὶ ἑιμωρ- 
μένης (ταρτηδητα (πρετίαηζ. 
: 5.11. Αοταίοηι ΗΙΟΓΟς] 15, 1145 ἀυ14Π|, 6χ 115, 4146 ἀἰχίτπι8.) ας 1] 6 ἐσ ςΟἸ]ίρετό. 
(Οὐ) ιχιεΗΙ γοοῖςς ποῖξεγ νοὶ ἀδίατε ΡΙατατςῃὶ Αἠιξηϊςπῇ 15) ν6] ποῇ ἀΐυ ροί, ςππὶ Ἰητογ ςο- 

- Ἰθγίογες Ρῃμοίοροϑ, ημὶ α Ρ]αίοης δά (μα τοπηρογα νἱχ σης, ΡΙατατομιπι μῆς ρο γεπλιπα 

ι ιις τεξετι Η. γαϊεῆυς ποτῖς ἃ Ἑμίδδ. ἀε πιατίγγίδιις Ῥαϊβείξίη., ς. 5. αιοὰ ἰς ἀΐεῖτ ἀς Αεάεῇο, εμπὶ λόγοις τὸ 
[ἢ ἔργοις τὸν δικαφὴν ὠισχύνῃ κοι ὠτιμέίᾳ περιδαλεῖν» ὃς ηιι6 ἃ 'π Μεηδᾶεο Οταεοοτιπὶ εξ ἰτιιγ,), ΕἸΠῚ ἀντοχείρως τὸν 
ἄρχοντα τύψαι. 
2 βήδον!α»ι ἐγαφια!ε ἰά υϊάεπι ἀΐςεγα πο πὶ, πεαιιε εἶμι γεὶ ν]]υπὶ ν οἰ ρίυπι εχταῖ ἰπ Ἀπεὶ 5 ΠΙΟΠΙΠΊΘΠτΙ5. Ν ἐπι- 

ρὲ ἄπο Ἡΐετος 5 Πἰδ τὶ, αυΐδιις [σγιρτιγαϑ 1 ἱπρτιπηὶϑ ποβταᾶς ἱπιριρπαιῖς, [δέξαητίο τοίξε,, {111 ἀτραπιεητο νἱχ Ρᾶτες 
εγᾶητ, Ῥτοιόςᾶηδ ἰρίτιγ τα πτιπὶ δα 605, 40ιῖ Πἰἰξοτίδιη ΑΙΡΟΙ]ο τὶ ΠΕΡΩΠΡΥΣ δι ραταβοχίς «υϊδυζάαπι εχ {{{ἀὲ πὶ. 

ΔΠερατῖς, ᾿ἰαιεγα ἱπάς ραγγίερας, ΟΠ το ποίγο Αρο!οπίμπι Ιοπρε ρτδείξαγε, νε βάτος εχ 15, 4:86 ἀυτολεξεὶ ΒΓΕ δΊι5 
εχδίθες ςοπβατατιοηὶβ ἤτδε σαρ, 2. ὃς ηι8ε ΟΠ, Πιρετἢίτίοη ες ἠαοταπάαπι, ἱπ 4! δυάδι ἐχεπιρ!δτίδιι5 βιεγβητ, 
δ] Αἰΐτοῦ τὸβ ἔς μιαθεγεῖ, 486 ἘΝ Ἔτατν σα τοῖο 110 (οτῖρτο Βυΐζεδίι5 ϊποτίαπι ῬὨΙοἤγατὶ ἰο[οέϊατεειτ, Εἴω5 νος 
ΓΒΔ τεξξεγες, “οηβιτάτετ, ἐχρίοάεγοῖ ᾽ δὉ Ἡΐογοοῖε ργοίατοσγιπι, ἄτας φυϊάεπι 44 Εἰ Ποτίαπι [ρεδζοητ., νἱχ νεγθυ]ο 
αὐτά οπι πιθητίΟ ΠΕΠῚ Ἀπιρίϊες ξιοίθηϑσ, ἃς ἴπ ἱρίο τἴταϊο φιοαπε οροτὶς ΡΠ οἰγατιιπὶ ἐχρ! οὐ επάλιπι ΡιορΡοπεης. 

3. Βρἠαίειρες Ἵ λόγον φιλαληθὴ ςοπίξαπτετ νοςᾶς Ευίςδῖιις, Πιἀότλητίας Πἰδτος ἀπο ἔμπἴε αἷτ, 
4. εἰμ δεν ΗΠ! εγοοίης ἐς {πιο ορυ9 Ηΐοτος 15. ἀς ἔλτο, συΐις. ἐχοογρία ἀρυά ΡΒοτίμπι Βα θοπι5), ὅς ἀς 4110 ̓ Ρίητα. 

Ῥρατίοπιις ὃς Γλαςετίτι5, Αἰτογῖιι5, υδηι ποίξτι Ηΐετο ο 15 εἴα σεγειπι εἰ, (ἈΠῈ πὶ Οριι5 εἰϊε ἀἰιοτίμπι ᾿ΐαιεῖ αὉ εο, φυοὰ 
Ἑυμεδ εις σοπἔιταιτ. Νεπιρα, 48|͵ςσογίς Εὐΐεδίο ἀς το ἀἰξρυατα ΟΡοτῖβ Πυιῖτι5 ΠΆΡ.4.4.. 15 ἔλεε ἀπί πη ἀιιεγτεῖ, 
ἀοίιΠ' Ιοπῆαπι ᾿άϊοίαπι Εἰς ἔεγγε ποη ἰφῶδ5 Ευϊε διδοῖς. ὙὍαπιὶ ἐπίπι 114 δὰ Ηίεγο οἰ 5 ἐς ἔατο ᾿ἰδγος,, ἃ Ῥῃοτῖο 
ἘΧΟδΓρτΟκ. ρεγτπθὴς πΙΠ1], 4118 ΠῚ ΡΑΤΙΠῚ σοπιιεπίβης Εις αἰ [ριτατίοπὶ ἐς Αρο]!οπίο ὃς Οῃγίῆο πὶ ἐς δάτε- 
χεέτο. Νέεῆυο νεγθιιπὶ πεαμο [ςπτοπτία εχ 115 1π Επίε δίαπὶς σοπιράγεῖ, 884 μοι, νὲ Αρο]]οηΐιπι ΤΥ δή ηΐεπι. 
ταῦτιπι ἤοιι εἴϊς ἀρρατεαῖ, αιιᾶπτιις ΗΊεγο οἱ, ΝΊ ςοπιοάϊδε ἱπάτςοὶ, ν 5 ες, πεάωπι ντ ουπὶ ΟἈ το ποιῖτο ςοπηρα- 
τἀτὶ πιβγθαίηῦ, Γι ἀαπηοηταὶ τι ἀο φετῖπα αιοηϊε ἐγγογα οι ΠῚ ςΟπτα πη Πάταπὶ ἔα }Π{Ὸὸ οἰδεπα τιιγ, 411 ρατὶς 115) 4086 
Ἅε {ἀἰο ἀρυὰ ἘΡΡΘΞΈΒΙ πς αἰ Πογυις πάγγάταγ 10, Ὑ11, ς8Ρ. 9. δι, ὙΠ, ς4ρ. 7. ἴς ἐξ, τό, ξ 

ἂ- 



“4 ἘΝΞΈΒΙΝϑ 

ἔλεϊαι. ϑεὰ {ιςςοΠιοηειι ΡΗΙΟίΟΡΠογιπα ἰη ϑομοῖα Αἰμδηϊθηῇ ἴδῃ ἀδάϊτημ5 ἰη Ργοοῖο. [πάς, 
«ιία δογατῃ Ηἰς ογοῦγα ἢγ πιεπεῖο., αὶ Πιογίπι, ποία Παιιθγίης [πσσοίογος ὧς ἀϊςίρι]ο5, πιὰ- 
πἰξεπυτη τοάάοτηγ. Ψ χίγαμζεπι ἢὶς ΡΙαζάγςοῃιι5 αἰ] πδηίο τειπρογα ροίϊ [ΔπΊὈ]1ο ππτπι., νὰ νεγθα 
ΡΠοτῖΐ ἱπαπιπς Ες]. ΟΟΧΙΝ. [ἀπι0]1ς 5 νεγὸ [υ’ὰπὸ Αὐριμΐο βοτγιῖέ, νὰ εχ Πυῖπ5 Δα ΙΔπ|0]1- 
οἤιιπὶ ορ 0115 σοπίϊατ. ὙἹΧΙΕΊτοπι δητς [Πἀογαα ΜΠ] ππ.. 4.1 Μαγίπιιπι Ργοεὶ! ἀμ! ραϊαπι διι- 
αἰ τοῖα Ρῃοεῖο Ες]. ΟΟΧΙΙΙ. ἐδ ἐμ 

δ. ΠῚ. (2) Ηἰϊεγοοίεβ Πῦγος "105 [πος δά ΟἸγπιριοάοτγιπι, ΡΗΠΟΙΟρἢΪΔε ἀρρτίπις Πιά1- 
οἴμπη, ὃς οἰ 1115 (οἰοητίας ργοθς σπάγιιπι,, ποιητὴν τὸ ἐπιτήδευμα ἴιιχῖα Ῥῃοίμπι Ες]. ΓΧΧΧ, ἤμπε 
χρυσοητοιητὴν » 4] χημευτικὴν δὲ χρυσοποιίαν ργοβτιεγοίιιγ, ἐχρίςαητε Ὁ. Ἀεἰπείο, Νατ. ΤΙ, ς ταϊῆε, 
41 ἱπίπρεν Ἱερατοηῖθι δι ῃ15 οἰαΓΕ5 τηπἶτας θα άγα5 σθητοβ ἈΟΙΠᾶΠΟ ἱπηρεγῖο δάϊπηχῖς, ἐς 
αἴο ΡΒοτῖις Ες]. ΟΟΧΙΝ. Μίμεῦδε ταπη τεπιροτῖς [αὉ Ηοποσῖο δὲ Τπεοάοῇο 11 ΟἸγιηριοάο- 
τι ῬΗΠΟΙΌΡ 15, δα πε πὶ ΠΠάογιι5 ΡΕ]μ5. ]. Π. ἐρι. ΟΟΙΝῚ. Δ ηῖγον γμ] 5,47, Ῥὲ, επ Β 4165 
2467) γ22γ6 715, Φ7.15 Δ ΖΘ οολ 4 ξ5᾽ ῥγ εοερέ ράγηξ ρεπάαε. Ιάδπὶνιάδειγ εξ ΟἸγπηριοάοτγιιὸ 
{ΠΗ : Ρεγιραζοιίςιβ., απεπι ΑΙεχαπάγίαα ΡΠ ΠΟΙ ορΐαπη ἀοσδητετη δυάϊαϊς Ργοοΐπ ΡΙατοπίςιις, το 
Ματίπο νῖτα Ργουῖ!, ἃς ϑιιϊ4α Μωρῖνος. Ῥτοο]ας νετο ροίῖοα Ατῃθηῖ5 ΡΗΠΟΙΟρΐαπα ἀοςαῖς, ὃς ἀε 
ἐοπίεπῇι ΟΥρΠοῖ Ργεθασοτγαε ὃς ΡΙατοηΐς, αἰϊοίαμιε ΠΌτγος (τρί: ἀς αιο ἔργα. ϑετίρῇε ΟἸγπι-. 
Ρίοάοτις ςοηλςηταγία τη Μειεοτγοϊορίαπι Ἀγ οτος 15. [54 ᾿πππεπ|5 ἔογίς, νε ροίζεα Ἱερατοηϊδιι5 
ξὰηπᾶδις ἢς, Το Πππιμ5 ΡΗ1].1 ἀ Όαθας εἰαίάειη ἴῃ ΡΙαζομί5 Ῥμαεάοηςσαι, Οογρίαπι, ΡΠ Θθιτι 
ἄς ΑἸοϊ δα ειππρυίσιιιτ σοπηπιοηταγία ἴπ τη πη γδηΐς δάμῃς ἴατεγε ἱπαϊοατ, ἰἴθε 110 ἀς Ογάεςῖς Ρία- 
το ς ὅς ΑΥἸΠΠΟτΕ 15 Ἰπτογργεγίθιι5. ϑογρῇς δείαζο ἰάτη ργαπαϊς, νεαρραγεῖ, ΠἰΠουγίαγιπη Δ] του]1- 
Βτος. Ἔχογίαβ εὸ5 δ ΗΠοποσῖο ΝΠ]. ἃ Τ πεοάοῃο!!. Οο Πεἤπεης, ππιογθο ἔοστε Ἰεῖα]} ἱπηρεαϊ- 
τιι5, ἀποαειησείπιο ροί ἀπποιειπη ΡΟ Ηοπογίμιη γεγιπι ροτγεταγ Ν᾿ αἰεητπίαπαβ ΑΙΟΙΟΌΧΧΥ. 
ἘοΙοραπη Εἴμι5 Ορεγῖς Πάρε ΡΠ ου5 απιεη ΕΧΧΧ. ἘΕχίαῖ σποηαᾷε γὰρ πηθηζαπη εἴπ ραῖτε 11. (οΥ- 
Ῥοτὶ5 ΒΥΖ. ΗΙΠογίαθ. [ρίξε νέγο ΟἸγπιριοάογῃς ἀρ ΡΠοιίαπι Ες]. ΕΧΧΧ τγαάϊε, ἐξ δά μπππος. 
δι Τλοπαζῖιιπη τα πὶ εἴἴε [,Ἔσατιπη, ὅς ἴῃ τεἰπογς ΑἸ θηῖ5 ΠεοπείαπΊ, πυΐταπη δεδτη,η Βορ ἢ Πίςιπι 
τὨγοηιπι επεχιῇς, (οἰ απηαια ἤπππι ΡἢΠτατίπιη, ΨΊγαπι ἀοέξαπη, θ᾽ 46 πιγίεπι "γος σοησ]1-᾿ 
ἡδηα! ᾿πιιοπιῇς. Ηδες ΡΠ τας Ες]. ΠΧΧΧ εχ ΟἸγπιριοάοσι ΗΠΠοτ5, αιθπι εὐιπάσιη σαπὶ ΟἸγπι- 
Ρῥίοάοτο εἴτε {1 ᾿πάϊςο, δά αιεπι τη δ πη τππάρης ΔΕΓΟΥΙΓΑΓ5 ὅς ΘΓ ΠἸ ΠΙΟΠ15 νίγατη ᾿ΠΌγΟ5 {Π 05 
ζαϊτεῖς, εἰαίαιιο ᾿πάϊοῖο {πατεῖς Η!εγος]ςβ ποίζογ, θη ᾿πάς ςΟ]]Πρίπηιι5 Τ ΠεοάοΠὶ 11 τεπιρο- 
τίθιις ἤογυϊΠε ᾽ς. ΤΙμογ Γι εἰς ΟἸγπιριοάοτιϑ 16 ὁ Αϑηναΐων προς ἄτης, αὶ ἄς Πίορεπε Ογηῖςο 

ΠΟΠΠΙΗ1] τγα ταις, τοῖτο Γδογῆο 110. ΝΊ. δοσ. Ἐπὶ ὧς ΟἸγαιριοάογαϑ ΑἸεχι 15, ἀρ 1, δέττηντι 10. 
ΤΙ. Ρίαξ. ΟἸγπιριοάογας Τιδίσεη Μαριῖεγ Εραπποηάδο ἔπι τεῆς Αγ ἴοχοπο δρι Ατμεηδοιπι 
ἘΝν,28. Οἰγπιριοάοτι Μεαϊςι ἀραιὰ Ρ]:πίππη ΗΠ. πας.1,12. δε 4 πᾶθς ΟὈΙτοΓ, 

5. 1Νν. Οὗδε εἰχῃ [τὰ {Ππτ,͵ εγγαγε σοπίϊαί εο5 2 1π| Επίεδίαπι ππης ́, αι] Ἡ]ΈτΟςΪ 5 πο- 
ΠῚ Ἰδτος ἐς ἴατο ἃζξ ςοπτραγαῖίοης Αροϊϊοηῖ! Ἴγαποῖ σππὶ ΟΠ γεβιίαμῖς, εἴα ορίπαηταγ 13 
ἴυπ| Οδοίαγιθηίςπι Επίς θιαπι, Ραπιρἢ 1, ΗΠ ογίαγιπι Εςοὶς πα ΠΊςαγιπι δογρίογεπι, δηζο παταπι 
ἠοῆταιῃ ΗΙογοοίειη ἰατῃ ἀεξηπέιπ). Οὐηπεϑ αυοζαιος ἀδ ἕατο [ττ]ρ 6 ποιιεσαῖ δυιζογεβ Ἐπίδ- 
Ὁϊας 1.1. ἀς ργδερ, Ἐπαηρ. νΌ] 1ρί8 ἀε ἕατο δρί, δἀδαςῖς, ποη [Δζϊα ἩΙεγος 5 ΠΟ Ι͂σΙ ππθπείοης, 
αιι6πι ναὶ] πιαχίπιο ποπηϊπαίες, {1 τιῖπὶ νἸχ οί, ᾿ 

δ. Ν. εηρίις Ηϊεγοςῖθς ποῖϊεγ ποη πο 40 ςοιπραγαῖοπεπι ΔΡΟΪ]ΟΠΊ! στ ΟΠ Πο., ὅς 
ἂς ἔατοαἴαιε ργομίἀθπεῖα, νογιπὶ οἰίαπη ἐἰς τώ χρυσῷ ἔπη τῶν πυϑιγορείων βιδλίον, ἐμ χαγϑς 

1 ἐεσιρογίδηα ΤΡεοάο[ὶ 11. Πονγκἰε. Ἴ Ἠϊς ἀπο ιι5 ἀγριιπιθητῖς , εχ ιῖδιις ἃείατεπι Ηϊεγο οἰ 5, Πδγοτγεσι ἄς ἕατο 81:-- 
τοτῖς, ( φαεπῖ εὐπάεπὶ ὅς Διιγεᾶ σαγπιϊηᾶ {ογίρ ΠΠΠε ἔβτοτιτ, ) ΟΠ] ρὶτ Τοπῇιι5, τε ύτηι πὶ ασςεάίς εχ εο, συοα Ῥγδεσερίος 
τοπὶ ΠῚ διιτεοῦα ΠΊ σΔΥΠΊΪΠΙΙΠῚ ΑτΌ ΓΕ ΠῚ απ Αειιθας σάζαειις ἱππυᾶξ ἱπ ὙΒεορ τα Ρ. 7. ηποἀ οδ ετγιυδτιπι. οἷ, ΕΔ- 

Ῥειοῖο ΒΙΒΙοτμεοας Ογδες, 11. 11. Π4Ρ.12. δ. 7, ἃς ἀητε ἐπὶ Οπάννοτνίβο ἴῃ {γἤεπι. πνιπαϊ 1πτε]! εξ, ΡᾶΡ. 273. (αἱ 
ταπιεη ςοτο εχ Αεπεδε γετδῖς μος ΠΟ ΠρΡῚ μᾶς ροῖτε, χιιο  ᾿π Απτ, ΑΓΠῚ, ΠΟΠΙΠΙ ἐ ΠΙΆ τι15 Πτν ἰἀγριτιγ, εῇ Τρίἃ εα, ῆς 
επἰ πὶ Αοπθας : ἔτι παῤ ὑμῖν ἐσιν οἱ τῆς φιλοσοφίας δεικνύντες τοὺς τελετες» οἷος ἦν Ἱεροκλῆς ὁ διδέσκαλο.. ϑᾶΆπε Επὶ ΠῚ» 
Ῥριϊοίορῥίαο τελετοὺς Ὦ. ε. γα) βεγὴα γον βγάρίες , ἵπι βεπεγε χυοίμϊς ΡΒΙ οἰ ρΒῖδε δά ϊτδ ραπάεηπτες ποίδηξ, πη] 46 

πεςεῖϊς εἰ δὰ ςοπιπιδπεαγιπι ἴῃ Δ γεα σαγπιῖπα γείριςϊ. ἘΠῈ τάπιεπ εἰιπὶ Αθπεᾶε ργλθσερίογεπι 9 401 ἀς το 

{οεἰρῆτ, τεπιρογιιπι γατῖο, ργου εᾶπὶ Τοπῇιι5 ςΟἸ]Π Τρ τ, ἀθιπάς [ιϑᾶετ: αιιεπὶ ΠΠΊΠΙ: γδίϊοηε οἰπὶ Ὑ με ἐδ 11 Ἔχει 

πιλρὶ το, ὃς εἰτπὶ οΟ πηπιεπιδτ! η΄ Θ οτρίαπι ΡΙδτοπὶς ποτε εαπάεπὶ οΠἙ σοη βοῖτιτ, 4110 ἄξηνιο δετᾶϑ 1Π|π|5 1]1υβτάτιγ, 
νἱάς ἐπὶ ἴπ τεπ 4 Πλᾶςογῖο ΟὈ(εγιδία. 

2. ἐγγάγε φοῃ 141 ἐὸν, φεὶ Ἐμιδῥἑπινε δι ὅχς.  ἀϊίεττε τάπιεπ ἙσΓεδῖο ΡΑΠΙρΒΠ]:, Οδε[ατίεηῇ [δ τιῖπι, σοπῖγα Ηίε- 

᾿ σοεΐεπι εἰδυῖς ῬΒοῖις οοά. ΧΧΧΙΧ. Ρ.14. Ἱπ|ὸ σμπὶ τοῖα Ἀγραπιεπίατο ἸΟΠΗ͂Ι ἐ0. πίταίιτ ) φιοα Ἡΐεγος] 18 

ἂς ἔλτο ορυϑ ραῖξας ςοπβιτατιπι ξμαΠ{ε ἂὸ Εὐίεδῖο ; τάσιις βα! ἔαπὶ εἴτε οἤξεπίιπι πὲ Ρ. Ῥτϑες. ηοΥ. 3, τοῖδτη ἴδπὶ ̓Αθᾶτα 

πιληϊβεῆαπι εἢ, Αταιο ἰᾷ ποδίς βιβῆοοτε ροτογᾶτ, Οἱμπὶσεγο ΗΪεγοο!επι ργδετεγεᾶ 5 ῬΥ ΟΡ ΤΟΤΕΙΩ ἔμπα γ ἀϊίεττα 
εἰἴαπι 40 εο, 4εΐ σοπῖγα Ομτιίαπος Γοτῖρῆς ρτὸ Αροϊϊοπῖο, ἀϊβίπρυαι Αεπεᾶβ σζβειιβ 7 ντ]}Ὁ, ς. ς]. ἙΔΌτίοῖο ὅς 
Οπάννοτιμο δητὸ εἰιπὶ ΟὈδγιιᾶτηπι; Οπιηθο πος ΠΟ η08 πηφρὶ5 [εξ ἐξα δίταγ ΓΟ πΠῚ (επτεητῖα, ἢ σεγιαπι πε Αε- 
ποᾶς ργαθσερίογεπι ἀς ἔατο ὃς ἱπ δυιγεᾶ σλγπιῖπα [ςτὶρηΠε. (είεγιπι ἢ ἴτ4 ΠἸδέγαπι ἤτ ΙοηΠο ἱμππίοτεπι Ἐύ{εθί-- 
ὩΠῚ ςοπβηρετο, ἃ πὸ σοπβαΐᾶτας Ηϊεγοοῖες Πι, Ἰνδξα νι αιοαμς, αμ8π| Δρηοίσιιηϊ οπιη ες, δείδτεπι ἀεβτιαῖ οροτ- 
τοῦ, Π8πὶ ὃς εἰ, νε ν᾽ ἀϊπτι5, 3] Ἔραίαπι εἰ {πὰ Ἡΐεγος 5 σοπτγα Ὁ γιβίαπος οριβ. ὕπάε δος [Δἰτεπὶ ςεσῖο ςΟ Π}51-- 
τὰτ, ἀϊνιετίος εἴτε [υπιοπῖς Φιλαλήϑως ὅς δ τὶ ἀξ [ᾶτο διοτεβ, Αἀάς σδυειπι ΗΠ, Πήτιεγ, Εαζεῤ. ΤῊ] επιοητίμσι. 
ΤΟΝ, Μοπίπιεηι, αὐ Ἠϊῆοτ. ΕςοΙ, [ρεξφιαπείυπι Ρ. ὅοό, Ὀ, ΒεἸμπι 1 εχῖςο οεϊτῖςο 3 οἷ, ΒΔ χιςλμπ),ΒΙδΙ, Οτ. 1 ς, 

(47- 
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εἀγηρΐμ Ργεφάσον δον ἐϊόγιεα᾽, οδίεγαυδηςς δια Ἱεροιολῆς. Εχγαῦ 15 πηδημίςγιρεις ἴῃ ΒΙΒ]1ο- 
τπεςα Βερὶς ΟΠ ΠἰαπιΠηπαὶ Ναπη. ΜΕΙ͂Χ δεὶπ ΒΙΒΙΙοτεοα Ιεπταγαπι Νιηι. ΧΙ ΨΙ Ραγιἢϊ5. Ὁϊ- 
(εἰραΐαπα εἰπε Τ ςοίδθ υπι ποταῦ ῬΗοσίιι Ες] ΌΧΙ. δὲ δι 445]. ς. ΑροίποΙ μς άαρ. λέσχῃ 
ἐγκάθῃ εἰτατ Ἡίετος 15 1Ὀγιπα ργίπλιπι φιλοσοζ ει μένων. Ιάςπη ΑΡοΟΙΟΪ τις ὅς Εςγππο]οριοὶ Μ. αιι- 
τοῦ; ΙΓ] ΡΓγόμ. ἐμυπο ὧν ἐςι», εἴτατ Ηϊεγος 5 ΠΌτιπα (ξοιπάμιπι φιλοσοζε μένων πωρὼ τῶν φι- 
λεσόφων. Ἐξ νἱχ ἀιιθιταπ πηι, απῖπ ποῆγαπι ρπεῖ ἩΙογοοίεπη. Ιπογίπβ δ μος οἵΣ Ηἰετγο- 
ςἴε5 116 Αγοαῇ!αι ΡΗΙ]Ο ΟΡ ἔαπη!παγὶβ ἄρα [,δογτίαπη 110.11. Μεηεά, ὅς 10.1ν. Ατςο. ᾿τοσαςυ 
Ἡίΐεγος 651} 6 ϑιοίςιιβ ἀριιά ΘΕΠΠΠππ ΓΧ, 5. ΗΙεγοςοΐες Αἰαθδαπάειιβ ογαίου Μεπος] 5 ̓τἰάςτα Οτα- 
τοτῖβ ἔγαζεγ. Οἰςργοηΐβ εγαὶ Μδρηϊεγ τείτε Οἰςσεγοης ἱρίο Βγιτο ἃς διγαδοπα 10. ΧΙΝ. Ηϊδεγοοὶες 
Ηεϊϊοραθα!ῖ Αμρ. πιαγίειι., ταχτα Τ᾿ Πεοάογηπη Μείοςῃ. ΗΙΠ. Ἀοπι. ἔο]. ΧΟΥΠΙ. 

ὃ Εν 5 }Ὁ (ἡ ὦ ΡΥ Ἵ ᾿ Ὑ δὰ. χέ ᾽ “ ἜΕ 

Τράηηο; Ρεάγ όγες ἀεἰὶς., αυιὶ Ηΐογος 5 ποπηίης «]ατιιογιηῦ, εχ ΡΓΟΙορΌπι, εἶπ 84 ΗΪοτοοΪ 9 
παν νοη ΩΝ, οἴρρα τὴ νος Οὐτηπίξηξ, πῃ διγεα ζαγπλπα. ἦς ᾿ 

ον1. Ῥηπιαθ, Παδηζαπι πιοπιογία ἴοποο. 401} ΗἸΘΓΟςΪΙ5 ποιηΐπς ἱπζονῦ Ογδεςος ἀοϑτιπα ς6-ς 
1εῦγεϑ ἱπΠρηίτας οἴ, δαῖτ Μεηες] 15 ἔγαίεγ, α γορίοης (αγία, εχ ντδο Αἰαδαηάα., νδὶ Οἰσεγοπα ἡ 
Ῥαεγο βογιῖς, ἃς Ογαγογίατη ργοξεῆμς οἷ, ΑἸΙτογ ααϊάθιη ἀοοογα πο5 ππρογ γοίαῖς νὶγ ἀοξς. 
{ϊπιις Θογαγάιις Ιοαήπ65 Ν οἤπιις, ̓ Όγο ἀς ΗΠ οτςῖς ἀγαεςῖβ τεστῖο 3. αὶ ΗΙογοοίεπι πῆς ραίτία 
φιάεηη ΑἸαδαηάοηίδηι ἔλίετιγ, (εὰ ΒΠοάμιπι ςοπηπλίργαῖ!ε τγαάίς, τοποπιηιια παϊργαιϊοη ϑ ϑεγα- 
Ὀοπεπι ἰαιάφε: πιοά 4η νογιγαί! σοπίξπίαηριτη πε νϊἀδαπηι8. Ψψεγθα ϑιγαθοηῖς [10. ΧΙ. ἴπ ςο- 
ἀἰςῖθιις εἀϊτῖ5 Παος {ππ|. ᾿Ανδρες δὲ ἐγένοντο λόγε ἄξιοι, δύο ῥήτορες ἀδελφοὶ Αλαξανδεῖς, Μενε- 
κλῆς τεν ὃ ἐμνήσϑημεν μικρὸν ἐπάγω, καὶ Ἱεροκλῆς », οἱ μετοικήσωντες ἑἰς τὴν Ῥόδον, ὃ, τε Απολλώ- 
γιος καὶ ὁ Μόλων. Κ2γ1 πεεμον 4 246. ἠαῤαμαάρμ ὃς ἐμεγαμέ Ογάζογες ἀμο ξ΄ 4͵γε:, Μεπειίος, ἐδ 
0 ρφμίο χμδε αἰλχήηρι ξ5᾽ ΗΙογοοίεν 7 γηΣ ἦρι Κὐοάμης ΟΡ ργ ἀΠ ΟΖ  ; ἐΓΕΣ ροδογμέπς δ᾽ 
οίρ. ΙιαἸηίογργεβ, ὃς παες ΝοΙϊο ἴδιες. ϑεάπηοημῖε ΟΥτςογιπι Ῥγπςερϑ Πδαςιι5 (ὰ- 
(υθοηιι Ἰοςαπι εἰϊς πημπ]μπι, ἃς ἀφο ρατεςυΐαπι καὶ, Ἰοροπάιηπιημις οπηηΐπο καὶ Ἱεροκλῆς, 
καὶ οἱ μετοικήσαντες ἐις τὴν Ῥόδον: νι {Ππ4 μετοικήσωαντες πΠοη Δα Μεπεςῖεπὶ ὃ Ηϊεγοςεπ,, χαΐ 

ΡῬιδέςεάμης, {εἀ α δος αμ1 ἰΣαπαπίιγ, Δ ρΟ]]οπίμπη (ΟΠ ΠΠσοῖ ὃς ΜοΪοποπη γεξεγαῖιγ Οὐδπὶ ερὸ 
ςογγθέμοηθπι παἰπίπης σΟὨΓοη πο ἄΔΠ|., ΡΟ 15 σΟΓΓΟογα Πἀπὶ (ςπτῖο. Ναπι ργίπιο Αρο!ο- 
πίππη δ. Μοίοποπι Αἰαδαηάςηίες ἔς δὲ ΚΠδάϊιπι ροίῖεα σοπιπηρταῆς ζαγοπειγ οπηπθο: ἀε- 
της σι εοσγάρἢ5 ιρίδ ράι]ο ἀητς 605..6}}1 ΑἸ1Ὁ] παῖ! ΚΠΟΑΙ Οτγαζογίαπι ργο ει ἤπητ, σοπι- 
πησιπογαῖσι, Πογιιπὶ σαϊάσηη ἀπδγία πιειηϊηῖς, Μεπες] 15 διιζεπι να] ΗΊθγος 5 ̓θ᾽άθι ἀοςεητίς 
πγεητίοποπῃ πα αιῃ ἔαοϊς. Οτγαζογεβ δάθο σας ῦγεβ ἰοςο [Π| Ορρογίηπο πεαημδηπατη οση Ππττ]5, 
[ ἴῃ εδάσπιντθε σαπα ΑΡΟ]]οηΐο δὲ Μοϊοπα νηημαπὶ ἀοοιῇεηι. (είογιπη Ιοδππες Μειγ- 
ἔϊτι5, νἱγ ἀ Πρ η5 ὃς Παταπὶ γεγιπα ργαβοίριις ςα]επ5, σοτγεζξοπεπι (αίαιιθοηϊ επποπάαιοης αἰ 
Ρίαπα ̓ ς ἀρὰν μετα ὑα τὸ ςοπαίαγ, ΨΌΪ ἐπίπι ΠΟΚ ΙΕρ ΠΊμ5 ὁ, τε Ἀπολλώνιος καὶ ὁ Μόλων, 
ἃς ἢ ἄπο εἤξης, νεσοιεγα ἔπη: 1|δὰ] τγαπίροπεοπο ἴῃ ἤππς πηοάπιπι γα ταῖς. »ὅ, τε Απολ- 
λώνιος, ὁ καὶ Μόλων, ἀἴήτις τα ἐχ ἀποῦιβ νηιιπὴ ἴαοϊς, 48] ἃς ΑΡΟΙ]]οηΐι5 ΜΟΪο ἀἰςογοίαγ. δ8εά 
{ιιρῖε οαπη γάτῖο, σπὶ ἀρ ἜπαΠΊπηαπι Οςοργάρῃιπα {ἰς ἐπποπάαγος, νε] ροείιι5 σογγαμηρεγεῖ, 
Οἰ5 εηἰπι ραζαδις διγαθοηςπι, ἄτιπὶ Αἰαθαπὀπίες Ογάζογαβ ἐπιιππεγαζ, ΜΟΪΟπ ἘΠΊ Πουηπαγε., 
ΔΡο]]οηῖαμη οπηϊτζεγε : δζ σατη ἀητὸ ντγιίημς ντ ΑἸαθαηάα παῖὶ, νὰ ἈΠΟάῚ ργοβεεητῖς, ἤπηι] πιὸ- 
ταϊηϊεε. ππης ἴῃ 1ρίἃ ραιτίας ἀείςγίρείοπα νης ταητιπη τπεπιοπεπι ἴδοογς νος ἢ Οὐ] 4 
αυοά, πιςημ!α 41} ἐς ΑΡοΪΙοηο Μοϊοηϊβ, νι ΡΙ αζάγο μι ὃς Ρογργτίαβ, απτ ες Αροϊοπο Μο- 
Ἰοηθ, νι οίερἢιβ., ϑιιδεοηιας δὲ Ομ πε ΠΙαπιι5 (γι θαπε, ϑέγαθο Γεπηρεγ Μοίοπεπι ἐϊίογις αἰ Πιη- 
δαῖτ δ Αρο]]οηϊοῦ Καϑάπερ καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Μαλακὸς, καὶ Μόλων: ἤσαν γώρ Αλαξανϑεῖς. 
«μορεπαηηοαηη2 Αροἠϊογζια σορ ποθ ο πος ξδ΄ Μοίο; ε7.4222ὲ 6212792 ἰαῤαηάορθς, Μεπε- 
εἰϊς ἈΠοτοτῖβ ἀπ ςρα!!. ποη ἄϊχις ὁ Μαλακὸς καὶ ὁ Μόλων, ηιιοά ςοτῖο ἀοδατ, Π νεγαπηηας ΑροΙ- 
Ἰοπίμπι, νπμπὶ Μαίδοιιπη , αἰτογιπι Μοϊοποηδῖη ἀΐςεγς νο ει, Καγίις ἐπεδήμησε δὲ πρότε- 
ρΌν ᾿Απολλώωνιος" ὀψὲ δὲ ἧκεν ὁ Μόλων. Ργίογ Κὐῤοαϊηγ δ εομέμίἐ “ροίογημς ̓  φοίζοα “μέθη. 

γεμὴξ Μοίο. 81 ντεγχις βηδς ποπηίης ΔΡρΟ]]οηϊις., πιιπημαπι (τὶ ρ[οε πρότερον Ἀπολλώνιος, 
(ξ4 πρότερον ὁ Μάλακος, ὀψὲ δὲ ὁ Μόλων. (ΟΕ ΠΠΓημπα ἰρίτιγ οἱ αἰ ίπρι ἀριιὰ ϑεγαθοποπὶ 
᾿Αροϊοηίιπι ἅς Μοίοπειη, ὅς ςοτγειίοπεπη (αίδυδοηι! επποπάατίοηὶ Μευγῇι ργαεξεγεηάδῃι. 
Οἰματο καὶ οἱ μετοικήσαντες εἰς τὴν Ρόδον. ὅ, τε Ἀπολλώνιος καὶ ὁ Μόλων , ἴτὰ ἀρι!4 δια ΟΠ ΠῚ 

νοιτογεῖπ. δλμεγμογαῤἠίος ψιλαονς ἠαόαπάοχ ον Μοπεοίος ξ5᾽ Η]ογοοίεν,, ἡθηα “ροἠογΖι ξδ᾽ 
Μοίο, ὁ Σ (εχ Αἰαδαπάα ραἰτία [πᾶ., ν᾽ Μεπέςίεπι διιάϊιιεγαης.) Καφοαίεγνα σογρρνελργαγηέ. Ε1ὰ- 
Ὀόπλι5 Ἰρίταν ταπάοπι ἩΪΈγοςοεπὶ Αἰαδαπήᾳ παζιπι. ἰδ! ἀςπιχιε Ογαζογίατη πείθου Ἐτίςτι- 
ΡῇΠΠῈ εὐπὶ Οταιίοπες εχ Οἱσεγοπε σοηῆαῖ. [τὰ επίτη Π|ε ἰπ Βγιῖο. Οδ,εγ ΑἸ έίοε αἰἰέβλογς 

ΡΈΕΙ Α τ ΚΑΤ να ΤΗΣ ΣΘΗΒΟΡΕΎΜΟΣ ἘΈΡΗΣ ἜΘΕΙ. ἘΡᾺ ἐν ἐ  ΨΨ σεν, ΘΝ ΦΒΟΝΗΝ 
3. ἐπ αμγε σαγγηέα Ῥγίβάρογαε ἰόγμρε ] Υἱἀ8 τάπγεπ εὰ ἀε τε ραιΐο ροίξ Πα ςοτία πὶ ὅς δὰ εἰιπὶ ποζῖαῖα,, αιΐ Πᾶς εχ 

Ῥᾶττε ἃΙοπῆο ἃς Ρεατίοηο αἰ Πεπεῖτ, τεξεε οπιηίπο, ἢ, απο λητθα Οδ δγιιᾶ τι! Π1, ΔΙΙΓΕΟΓΙΠῚ σΑΓΠΊΪΠΙΙΠ ΔΌΤΟΙ Αεπεδε 
Ολζεοὶ ἐχεϊτις πιδρί το : αι τάπιοπ πιϊπὶ ποη [εὶς Ἰίψαετς ἰἴθεητες ἔδτεοσ, 

σρᾳ ἄτο 



41 τὰ τ ἘΣΘ ΕΡΕ ΙΑ ϑο: ἡ ἈΜ 

ἐἰμο (μέ: γημς (πἘ 20 {Π27}2 δ᾽ ἀγρίης, φρρίλς 4. δέογλ 4 ΤέηΑθΗ., 122. ἐἰοομαο ἀηδορν, 
ῥμογῖς πμοὐλε, Η]ογϑοίες Δ αῤαμαίθης,, γρασίς ἐἈ2 422. ἡΜεπεοίος ἤγ 226} οὐμσ {12} ΦΜΟΡΉ ὙῬὴγ1τ 
τίη ογαλίοθς (ΠΣ ἐ2Ρ)Ύ)ηλε.), ὯΣ 22 Π427:0 σομεγε, ἐαμααύλέος. Οὐοά ἔμπετίς ᾿πάϊςῖμπι» 
ποπιίπππι ἐς πος ΗΙοτοοϊς, ςορποίζετε [σεῖς εχ ΟἹςεγοπς]. 2.46 Οτάζοτθ. 1φεοίσεηης, υξ 
ῥοάϊε Αἰῥαμάεη η, ἡέϊμνε Μοπθοίεμα δ᾽ εἶπες β'έγον Ηϊεγοῦίδηῃ, 'φηθ ἐρὸ χμαίλμέγ ἐοέ 4. ἡγεῖ: 
δΟΡΠ 4; 4 {ερηρονῦ {μὲ αἰίψμθμε.). ομέμς (6 βρέέες ρίογέχηε ἐΠ8 νείρῃ!. Οὐδε ἐξητεπ- 
τἴ Οἰςεγοῃῖ5,) ἄοςετς ἱρίς ἰπ Οτὐαίογο δά Βγυζαπι: ὙΤεγΔΖΗ72 6}. 22 φρο {μογμ,: {7417γ6ς 7ὔΖ, 
αείοογηης Κὐῤοξογμης Ργλποίρος.., Ηϊεγοῦίες δ᾽ Μρηδοίον.., 7ἠμλγη6 264. {μθϑζλα ολ)Σ6-- 
γαμοϑα. ΕἸ εμέ 4 {ὑγῆρα σεγλέσεῖς 85 αὐ Αἐ ρον μη γοσηδα “ὐζάμέ;. χάζφε ῥος ῬλΣμ22 σο7τ1-: 

᾿ γα τε {πομίξαεογοίτορέα. Αταμς Παες ἐς ΑἸἰαδαηάεπῇ ἈΠείοσς, χαεπὶ ποίτιπι εἴα. 
ΟΠ ΡΟΙΪς ςογΕΠΠΠπηππὶ οἱἢ,, νέροῖς α] ρεπα 4μδάτπρεηεῖς ἀπηϊς ΡΗΠΟΙΌρΡΠΟ ἀπεϊηυΐοτ ες. 

τς, Μεηλίηῖε ὅς πρὶ τ Ἀφ αα δ. Βοιἰαἴτος δά ΡΙπάατὶ Ργίῃΐα οάς 4. Ἱεροκλῆς δέ ζησι 
τὲς ἐκ Λακεδαίμονος ἐποικίσωντας »Απόλλωνι υτὴν (ϑήραν) ἀνιερῶσαι. ὃς Ρβυῖο ροῇ. Ἱεροκλῆς δέ 

᾿ ᾧησι κεῖσιϑαι τὴν πόλιν ἐπὶ λόφε μαωςοειδῶς λευκογείε. Ηππς Ηϊεγοεῖς ὶ Ε κῖνι ξπΠ|π ιπι.». 

ΑἸαδαπ ἀμ απῖςο ἢος ἀτριπηοητο; ΠἰΠγΐ5 ξογγαίϊο ἰεμ], ποη ταυδη γετίςεπάο, ςοηϊίεῖο. Με-- 
ὩςΟ]ο5 ἃς ΗΙογοο 65 [γαῖγες ἐγαηῖ, ἴῃ εοάεπὶ ἀἸ σε Π4] σέπεγε νεγίαεϊ 9 ϑ.Βο]Ἰαἴζες δαζεπη νίγαπι-᾿ 
ἥτις Ππιι} ἰδιιάατ. Ναπι συτῃ Μεπεςεπη ρτίι5 Ιάεο ποτηϊπαῖες, αποά ργο θα ]]Ἰογοπι ςε- 
τογῖβ γατίοποπι γε 1 ἀ{Π τ, στ Βαίτιος ογαςι] πὴ σοηἤογοι, (ξαἸτοποπὶ πεπηρε ἴῃ ἱπίϊα Ὑπε- 
τὰ οτίδπι : [ἰατίπι Πιδίμπσίς νοτθῖὶς πηοάο ργο]αεῖς., Ηϊεγοολοῦ ἀρομ 7}, ἐο5 γε εχ Τάτε- 
᾿αἰαοηῃο,6 εοίρ»Ἴ 472 122 ΤΟΥ  ἀἰράμχογαμε,, φαμάδης ροίηλ τομξεγαῇδ; δ᾽ νγόθρε ()- 
ΕΘ Σὲ το, υὐογίς ξγφΑὴ2 γοξέγομεε , εοἠοεαλαρ, ἐμλ2. Ἠϊπο γαῖ παΐάοπι νετ- 
ψῊ116 νἱ άθειτγ, ἔγασγθπι νεγαπΊαια ΗΠ οσίδπι 1Π|4π| 46 αάπθητι Βα ἰη Ογτγεπαίςαηι ογαζοσῖο. 
τπογο ρεγίοχαςε. ἀν ον , : ἘΠῚ 

11. 51 τἀπγεῇ σοηϊεέξυγα παος ΠΠΪΠ115 σα! αΠΙατη ἀγγιἀθαῖ, ρου! {08 44 ΑἸ πε πι, Πεῖπε 
Ἡϊβοτῖςα {τὶ ρας ςογίμπι ἘΠ, γεξεγεηάα πδες εἰἴξ δαξαπηδιεγῖτ; Πε ποδὶς (Ἐσυπάιι5 Ηϊετο- 
οἴ 65 1116 57. συιΐαι5 τόρ μάπις ΕτΠ ΠΙ σορταρίιι5 πηεπηίηῖτ, 4ἱ ΠΡ τος [ττὶρῇε, ]πος φιλίφορας πο- 
ταϊπαῦῖτ. Ιτὰ επὶπὶ 1116 ἴῃ Ταρκυνία. καὶ Ταρκυγαῖοι ἔϑγος Ὑπερθορέων, παῤ οἷς οἱ γρύπες ΓΝ 

χρυσὸν φυλάσσεσιν, ὡς Ἱεροκλῆς ἐν τοῖς Φιλίξορσιν.. Ἐλλαγ ΤΑγιγη δΣ ΩΝ ψαοααη 2:67 ἢγ- 

ρεγύογευς, “ρμα μον σγγρές φηγηὲ σπ οαζη,, ὍΣ Ηϊεγοοίος 24. ΒΦ ηογίο. Ιηῇρηε 
ἔγαρπιεηταπι εχ εοάθπι ορογο ἐχοεγρίαπι ἀρμα επ ἘΠῚ ϑιερῃαπιιπΊ οχτασ ἴῃ Βεαχμῶνες. 1ε- 
ῥοκλῆς ἐν τοῖς Φιλίςορσί, ζησι" μετὰ ταῦτο σπεδῆς ἄξιον ἐγομίσιϑη, τὸ Βραχμάνων ἰδεῖν φῦλον, 
εἰνδρῶν φιλοσόφων καὶ ϑεοῖς φίλων, ἡλίῳ δὲ μάώλιςα κωϑωσιωμένων. ὠπέχοντως δὲ σωρκοφαγίως 

πιώσης, καὶ ὑπωίϑιρλοι τὸν εἰεὶ χρόνον βιοτέυεσι, καὶ ὠλήϑειαν τιμῶστ. χρῶνται δὲ ἐσϑῆτι λινῇ. τῇ 
ἐκ πετρῶν λίϑων, τὼ μηρύματα μαλωκεὶ καὶ δέρμωτα ὃ δὴ συνυφαίνεσιν. ἐξ ὧν ὑφάσματα γίνε- 
ται μήτε πυρὶ καιόμενα, μήτε ὕδατι καθαιρόμενα, ὠλν᾽ ἐπειδαὶν ῥύπε καὶ κηλίδος ἐωπιλησιϑῇ ἐμ ληθέν-- 
τα ἐις φλόγα, λευκὰ καὶ διωφωνῆ γίγνεται. Ροίῆε οβογ ῥγ θέλη Ῥ»ἱαοῦΖδην Βγαοῤγεαπας γε γε, 
ῥογρίμες ῥῥἠοιορῥίαο ἐἰραϊεον., ξδ᾽ ὈλὴΣ εβάγος ). δυο Ῥέγο ργαρείρηφ ἀραϊεαίοι. Οεεγηης 
40 οἴὰ εαγηάμηα ργογ ης αὐξέέομε; {μὦ αἱο Ζοξ γε ἀδέαδον αἰδρασ ξδ᾽ Ῥογήέαξοης εοδιμέ, Οὐδα 
δυτόπι (δ απ Πτιιγ σῖπι ςογγαρτα ἤπτν ργίπι γε ἐπιας] φηγαγ, 4 ιαπ νεγγαηταγ, ορας ο[Ἐ- ΟΟτγίβι 
ττάηας ὅζ Ιερο χρῶνται δὲ ἐσϑῆτι λινῇ τῇ ἐκ πετρῶν" λίθων γὰρ μηρύματα μοωλωκοὶ καὶ πμμωμδς 
συγυζϑαίνεσιν. Οοτγοξξοπεπι ςΟηβγπηλης 111 ΡΙτάγο, ΠἰΌτο ἀς Ογαςαϊογιιπι ἀοξεέξε. τῆς δ΄ ἐν 
Καρύςῳ Πέτρως, χρόνος καὶ πολὺς ἀφ᾽ ἃ πέπαυται μηρύματω, λίϑων μάλωκε νηματώδη συνεκφέ- 
ρϑσω. ὙΜιάες εχ ρεῖγα (αγυῇία λίθων μηρύματω «αηπς μωλακοὶ καὶ γημωτώδη, ντ ἀριιά 
διθρμαπαπι δερματώδη τερο [αἱ πηιῖς, νηματώδη ετίατη τεροπεατὶ, μἰ Π αιιοά ηἰπηἰβ ἃ νοτοτὶ Ἰεῶο- 
πετοςεάας, ὅς δερματώδη ἔοττί ροίῃι. Οὐοά αυζοπι ἀς Πἴπ0 νίμο ἀβδε Ἐῖπο Ἰοημαζαγ Ρ] αταγοίς, 
ςεγίαπα οἴτ: εχ 60 επἰ ΠῚ πηδητ]1α, γάτα ὅς σαρίτῖς ἱπποπςγα ςοηζοξια οἰε αἰςῖτ, αὉ Ἰρῃὶς ἰπ- 
τασῖα τα, 6 πὶ ἘΝ Ηΐεγοςὶε νεγο 5 τγαάςης, ὅτε περακαιομένες, ἐλλ᾽ ὁσ᾽ ἂν ῥυπανϑῇ 
τχρωμένων ἐμξαλόντες ἑἰς δλόγω» λαμπροὶ καὶ διαφανῆ κομίζονται. Αταιιε 14 τας πὶ τοι χὰ 

ἀριιὰ ϑεθρῃαπασι νογτίπηι5.. ΖΖημΣηῦ ἀπο; νος ἤρα, ἐκ μοέγίς [αξῖα: ἐαρλάμηήα ογαέγ {714- 
ΜΗ ΓΗΣΑΞΘΑ το ἐ ΧΗΣ γ Χ ψηλό σε  ἼἘο, 2 ΚΣ. γ). ποζμε ἐρπὲ γΡΉ 4 φηαφάης γμοήϊα. ἵ 

εογμμγοηε! 2.5. πρό ἀμ ραγσαηάα; (6( εἰη: (θγάλδης “ξαίεαμ, ἡμ ἤγειρε εὐηἠεξΐ, ρήγα 
ἐ5 ιὠραϊάα εμκάμη!. ΑἸταα ΗΙοος [5 εἰμί ἔαρ πη ΠτιΠῚ. Ἔχ ςοάεπιηὰξ ορεγε,, ςοη- 
(εγαάταπι Ππᾶομηις ἐπ ΤΖοῖζὶς ΟΒ Πα θιι5. Οοά Ἰίςοιῖ ἱρῇΠηπηΐ5. εἰτις νογοὶς ςοηςερίαπε 
θοη ἤτ, ταηγοη ἃς ἰδ ἀγραπιεῆζο, ὅς φετατί φυτογῖς νἱὶχ αἰϊαπάς ἐγαεηάδε ποη ραγαπὶ Ἰμεὶς 
αἰξογεῖ. Ἱεροκλῆς ὡσωύτως ΦὈιλίςορσιν ἐν λόγοις, 

-“ ᾿ ͵ » ͵ ἦ᾽ , ᾿ 

Ἑξῆς δὲ, λέγων, ξιδομεν χώραν ἀυχμηροτωτην» 
" , ακὸν ς 7 “ δ μη 
Ἡλίῳ Φλεγομενὴν τὲ κωὶ περὶ τωύτην ἀνόρᾳς ὁ 

Τυμνὲς» ἐνεσίως τε πρὸς χώραις τῆς ἐρήμε. : Ὧν 



-»Ἕ στενὰ» 

ὅδ ὑπὸ τας. “2 

ΩΝ τς ΜΟΥ ΗΜ, “,416|472 οὐπγπόγ αὐάη: (χολότα ἀπγ δι, 

ἌΚΟΥΕ ΕΓΒ Ο ΟἿ ΕΝ. 4 
Ὧν οἱ μὲν ὠπεσκίαζον τὸ πρόσωπον ὠτίοις, Ὁ . 
τὲς πόδως δ᾽ εἰνατείνοντες τὸ σύμπαν ἄλλο σῶμα. 
τ δὲ ῃ ΄ Ν πω, ῃ τς Τέτων δὲ Στροΐξων μέμνηται, καὶ γε τῶν ἀκεφώλων, ᾿ δὶ ἐ μὰ δ ͵ Ν᾽ ἢ 

Καὶ τῶν θεκωκεφώλων τε καί τετραχειροπόδων" 

Ω ὸ Ουσπερ ἐγὼ ἐκ ὄπωπω;, φησὶν ὁϊεροκλέης. 

᾿ ἈΝ πη τῶ Ἱερονολέης μέν. 

π΄ Μϊργοοίος βηλοῦ ἐμ δγής ΒΟ δή δογέρε ὦ 
ο ἢ ΔῬεϊπαε, φΗΣ:, υἱάγεσ γορίογοη {γοὴ [{|Π771 473 

᾿ δοίογμο ἐχη 4792 ὅδ᾽ 1164. υἦγος Ἢ 
μάν ἀἼη6 ἐοέΐο σαγέπέες, ἐρεῖς ἐρ ἀοϊγίθ. 

Ῥεάος μέθη ἐχδεηάεμέει ᾿ 61 147)2 ΠΟΥ’ γε εφηΊ722. 
τμῖρ ῥογηῦη2 δέ 7 “0 672) γε 012 Ασορ ῥα ον "722, 
ΕΖ ἀδοεηδ ΠΑΡ 2:4 δαφελεζηι., χηαλμον 6 ηαλημεη4 ΑἐΦ ΗΘ βφαμη. 

͵ μος ἔρο μη) αηῃ γἱαϊ, ἡπχηὶς Ηϊεγοσίος, 
Πές φηλάενς Ηϊογοοίος. Σ: 

Αἴας 1Πὰ Ιοαπηςε5 ΤΖεῖζεβ ΟἩ]].γ. ΗΠ. τ44. εχ αΐδιις Ἰίημιες, ΗἸΈγοςΐεπι ΠΠππ| 7 4π|- 
Ρ᾽ατίπιαβ γερίοπθβ ρεγαργαίϊε, γοίαις ἴῃ ἰτίποτο νἱ [5 Δ0γ Αἰίαπάε σορηῖτας (ςγίριο τγϑα! πῆς, 
δ ̓ ἰργοβ. ααιθιι5 ἤ8ες Ομ η]4 ΠΟΙΠΊΡΙΟΧΙΙ5 εἴπ, φιλίξορας ποπηϊπαῆς. Ρδζεῖ ετῖαπῃ οχ ϑιγαδοπο 

ΗἱΙποτῖςο, φυὶ (Ὁ ΤΙθεγίο {ςγιρίιγ, ᾿απϊογέπη, (ΠΠ|ὰπὶ Θηΐπη ]ατιάατ, ) ϑγερῆδηο δυζειη Ετμηΐ- 
ςορτάρῇο; ἃ 41:0 ἰρίξ ἰαιιάατιγ) ἀπε υΐογεπι [α1{{Ὸ, 

11. ΡοϊτΟτάτογεπι δὲ ΗΠοτίςιιπΊ, τογῖι5 ΠΟΌῚ5 ἐγίε Ἔχ ρογεῖςι ρῃΠ]ΟΙΌρηις, τοτίας 
Ἴλιο Ρ]αζοηῖςο ,ἄς οιΠῚ δτοῖςα ας ρ] Πα ποη Ὀε πα σοπαδηῖεηε, ἰδ ατι5, ντ τγααϊς πη ποίξῖ- 
Ὀιι5 Ατεὶςῖς Αρο 5. Τάμγς ἀμζθηα ΜΟΓΪ67.γ φμοίίες (ποία ἡπθμ ο ἘρΖεηγὲ εΠδέ., ἐπ ογδ 4 7ώξ. 
ἐφ ἕπρσμα ῥαῤεύαε σογόα ὀδος Ηϊεγοοί δέο]εὶγ »ὴγὴ (ἀμ: θ᾽ φγάμές: ἡδονῆς τέλος πόρνης δόγμα 
ἐκ ἔςιν πορνεία ἐδὲν πόρνης δόγμα. 1{4 Αρε]]τς ἀς ΤΔμγο 1. ΙΧ. ς. 5. 

Ηδες Ταῦυτιις ἐχ Ηϊθγοοῖε, (εἀ σοτγαρία, δὲ πΙ ἢ}, τὰ ἄν: εαϊείοπε (λέϊα, ἴῃ ππης 
πιοάμπιπι αἰτοτὶ ρει πῖπο τείταςπάα. Ἡδονη τέλος" πόρνης δόγμα. ἐκ ἔςι πρόνοιω ἐδὲν" πέρνης 
δόγμα. θο πεπιρε Ερίςατγὶ ἀορπηαῖα ᾿πρι]αῖ, δὲ οχ ΡὨΠΟΙ ΟΡ ογαπι [ςῃ 015 δὰ Ἰπρᾶπατία. 
διπαπάαλεν!γ [πέλει δὲ σταιῖ5: Πηα πὶ οπηηίτπι ἔδιι [πη πη πὶ θΟΠιπη ἰη νο]αρίατε ἤτατη ἐδ: 
114 ργίπιιπι. Ργοι ἀδητίατη, αι ταρὶ πλπάμπι να]ραδ δαζαπηᾶς, Ὠ1}}] εἴϊς “μος (δοιπάιιπη. 
Ει ἢἷς ξοτταῖϊε Ηγ]]Αγιπηεπῇς εἰξ, ἀς αιιο ϑεθρῃαηιβ : Ὑλλάρλμω πολίχνιον Καρίας, ὅϑεν ἣν τε: 
ροκλῆς, ὁ ἀπὸ ἀϑ'λήσεων ἐπὶ φιλοσοφίαν ὠχϑείς. ἸΝΏΠ απ ΕΠ ΠῚ αἰἸαπη Οὗ γατοπεπΊ, 414π| χα 
Ρμιοίορῆας ἀϊοατατ, ποίγαπα ἔα ΗΥ]] Αγ πιθηίξπη 1ΠΠπ|πὶ ςοηϊεςὶε Ν᾿ οὔτις; πος Ἰρίταγ ρο- 
τίοτὶ ἴατγο ϑτοιςαπι παης [Π{ ἀἰςαπλιθ, φιοηϊαπι ποίξογ ΠΟη εχ διἤ] βία, [4 εχ ἱπάϊςε λέξας 
ον ρὨΠοίΌρἢι5, νὰ πιοχ οἴϊεπάεμηι5. Ψτουησας [7 ϑεοῖςις 116 ποη ροτεῖ ἰάεπιὶ εἴτ ςμπὶ 

δ 

ΡΟ 4ποπὶ ΠΟ5 Εἀϊπη15, 4014 ΤΔΈΓΟ ΔηΓ  1ογ εἰς, χε πὶ Ρ]ατοηἸςαπη ΡΠ] Ο ΟΡ ἴδ τη ἐχροπεη-: 
τεπλ ποη (οἰμπὶ ΔΕ ]τς5, (Σά ἧς Πεγοάες Αἰτίςσις, γείεγεητε Ρῃμ]οῖτατο, [Ὁ Ηαάτγίαπο σβεία- 
τα διιαϊυΐς. (ἢ 
ι ΙΝ. ΑἸ 5 εἴπ ἃ ποῖγο γἱάρέμγ Ηϊεγοοῖος, ἐχ 4ιιο Ατμθῆδειιϑ 16. ΧΙΥ͂, γείεγὶ 414 
{τ ςαῖς, ἰπααῖς αεγ. Ν οἵΠιι5, [π|Ὸὸ νογο {1 οπτηῖπο ἔπετγὶς Ηἰεγος ἐς ̓ ς, ποπ πιοάο υζάεζμΡ 
Αἰτα5, δ νὰ ἤτ πεςεῆς εἢ. ϑετίρίις επίπι ἀπτα Ατμεηδειιπη, αυὶ ΠΡ Ρεγείπαςε Πεϊρηοίο-: 
Ρ ας φἀϊἀἴτ, σε πτιιπι δὲ αι! ]υἀρίπτα ἀπη 15 ἀητς [10 4πήππι ἃς Αςᾶςίμπη, αι ΐδι5 Ποταπείθιις 
ποίτεγ δ τ. Νέαιιε νόγο Π|ς ἀριιά Ατμεηάςιπη γεξεγε αυα Πι ςαῖς, [δ 4014 φαιτίτας, )έα: 

φομα [οἰ] ες ἴτα Ερίςμάγπιο ποπλϊπαῖα, 446 φαῖς ἐφὶν ὑγρὸν, ἐς πήγανον ἐπιχεόμενον, μέλιτος 
ἐπιδαλλομένε καὶ σησοώμης καὶ τυρῷ. ὡς Ἱεροκλῆς ζησιν. σωιτίτας πεπῖρα ἀἰξξε εδ, ημοά ἢς 
σωϊς Ἰιημίάτιτπη (ἀγτασίηὶ δπ|, δε έξο π6]1ε, οὰπὶ (εἴαπιο δὲ σαίδο; ντ ἰησιίς Βϊετοςῖος. 
ΑρεγιΠπγε δυεπὶ (ΑἸ τα νὴγ ἀο  ΠΠΠλιι5, [λα] Θς Πα πηρίμτη (δουτι15, σα τη τα ἘΧρ] Ἰσατ, 41 πε 
᾿φαϊὶς, ἩεπΊρα ἸΙΠΠΟΓ, υἱπητη Ῥαζα ) ἃιιὰ ΝΕ] 4] 1π|58. Νεπηο Θηΐη1 ὈΠΠΠ Πα τη ἹΠπΠη ἀξ απ 4 ΠῚ 
δ ΠΠΊ]] ΠῚ Αἰϊχαθηι ππ]ογα ΠῚ φωὶς ΠΟΙΆ Πα, Βαιεγα ΠΟη 41 σις εἴε, (εά Πυδπηο- 

χεπὶ ρἰαςεηζα ταιτίτας ἀἸσεγειαγ (ΟΠΠἸςεῖ ηποὰ ἐκ φαιτὸς ὑγρᾷ Πετεῖ, ἀοςοῦα νοϊαἶξ, φυ!αμὶς 
εἴς ἤοα επίπι Ηογος ςπ, (δὰ ᾿δτγοο πη ποπιϊ πατιπ] Ραῖο 5 ὧὰ Ἰερεηάιιπι οὐηηΐπο , ὡς Ιω- 
τροκλῆς ζησιν, ἀρὰ ΑἰΠοπάρυμη σεηίεο, Ψτ "ἢ Ηαγροσίατίοη Μεπάεξιι5, γα ὅς [δΐγος]ος 
[οτῖρῆε ἀς ρίαςεπεῖς. κραμνίτης, πλεικες ποιὸς, διοὶ κρίμινων γινόμενος, ὡς Ἰωτροκλῆς ἐν τῷ περὶ πλὰ- 
κεντων ἀνωγρώζξει. Ατῇσπαριις ρα .]0 ἀπτε : ὅς ἰΙ46 πὴ ΓΤ [5 γ.Κοιρίγαι. τἕτων μνημονέυει Ιωτρο.- 
κλῆς ἐν τῷ περὶ πλακέντων. ΥἹ ἰβίταγ αἰ 1, Ππαῖσα πλακξντιω παρὸ Κώοις, ὥς φησιν Ἰατροκλῆς’ 

ΟρἈ 2 ττ 



4: ἘνΝΞΕΒΙΥΞ Δ" 

ἴτὰ Πἰς υ!ά πε Σταιτίτας οπεηάεῃς, ὡς Ιατροκλῆς ζησὶ ἤπιε ἀθίο ἐογίρπί. Ηης ἰρίτηγ εχ πὰ- 
ΤΏΘΓΟ ἐοτιπι 4 (Ὁ ΗΙ εγος 15 πομπῆς ἱππογαογαηῦ Ἐχρπηρθηζες, δὰ δἰΐοβ ἃς ἢ5 ὅς ποῖῆϊττο ἴκ- 

ΠΙΟΓΕ5 ΓΔΠΙΕΔΠΊ115. ἌΝ 

Ψ. [π τό. Θεοροπίςοτγιπι Πδγο ττία σαριία {πη ́ πδὲ Φεροκλέες Ποπιεη ραδ (8 ξειιπῖ: 
[Σὰ οἰπὶ [ἰδεγ 1116 δά γε Νετογιπαγιατη ροιτπέαΐ, Ἱεροκλέες ἰἐρεπάμπι εἴα οπεπάπηι ΗΙρρία- 
ττῖσα. Βίπος διζΐεπι ᾿ἰ γος (ττῖρῆς ΗἩΙογός ἐ8. περὶ τῆς ἵππὼν ϑερώπείάς. πος ΕΠ. δ 720γ-- 

ὀΐ ἐμ 72 οΗγ 4,615 7 νὰ τρία τείϊατιγ ἱπ ργοοοίηϊο δά (δουπάμπτη ΗΙρρίαἰγιςογιιπγσαρίτα (δχα- 
ϑείπιο; εοίαιιε ἃ Βα γοραζιι5 πῃ ςοηξες!σε, εἰάεπι ροίζεα ἀξάϊςαις. ϑαπίημε [Ϊ ἄτι 
1|θγ φιαί! Πιπάφιποπτα (ΟΟ]]Θἑ ]ου5 Ν ογογπαγίας, δὰ απόγιπὶ ἔογπιαιαι τπειΠποάιϊιπηηιις τα] !- 
απο Ερί ποῖα δι ὠποσπασμώτιω τεάϊρὶ νἱἀεαπίαγ. Επὶτ διτεπὶ Η]ογοοῖες 116 πο ἱππια-- 
τρὸς, ἀυι ἴητεγ ἐαυῖτε5 (ΔΕ ἈγΙΔΠΟ5 ἴῃ ἀγπηῖβ νογίαγιιβ, νὲ ΑἸίγττιιβ,, ὅς Τ Πςοπηηείτιιβ, (6ἀ ἰυτΓ-- 
ΡΓαάεητίαπι σο] 1 ὧς σαιπ5 ἀρεπα!ς ἴπ ἔογο ορέγαπη ἀεάϊι. 1 οςυρίε5. τρίς παῖμὶ τοῖτις ἴῃ Οροτίβ 
Ρτοοεπηΐο. Αλλ᾽ ἐ καὶ κατώκξειν ἡμᾶς ἑτέρων τὰ νῦν ἐχρῆν » ἔν τε δικαςηρίοις παρέχειν χρείαν ᾿ 
τοῖς δεομένοις, καὶ σπεδὴν περὶ τώυτας ποιεῖσθαι τὰς διωτριδὰς: ἐκ ὠτιμαςέον ὅμως τὴν σὴν ἐ- 
ξίωσιν ἄριξε Βώσσε. δελαηῃ πος αἰΐος ρολέμ μαΐγε ὅσος τερηρογε ορογέε4 5 45 ἠῃ ἐμαϊοίώ εθρή-; 
“γι μοῃγὶ ῥοφκίαμεϊδια ργαθόογο, αέχηο ῥἠῶς ἐχογολεές ορέγαηε αἰαγες, μοῦ γε, περ Ἴρεηκάμμηη 
{μὴὲ ορέῖγε Βα{6, γεοά ἐμ εφηίγα. δ Τ᾿, ὶ ΜΝ ἢ 

ο ΜΙ. Ργδεῖογ ἤυηῆς δ. ΑἸ115 ΗΙΕγος65 Ογαιηπηαίςιις,, 41] Συνέκδημον ἤμς ΝΝοιείαπι πηρετὶῖ 
Οομ απ ποροϊἸταηὶ εππρδαίε, εἀΐτις δὉ Εριίςορο ΑὈγιποατοηί, (δὰ ἱπιρεγβεξξας, ἃ Υ᾽.Ο].1.. 
Ἠοιβεπίο ἰπ σογροτς Ηϊζογίας Βγζαπεῖπας ρογίφέξιου οἀθπι5. Ὁ ΚΟΥ ᾿ 
ὙΠ. Ταπάεπιαϊαιαηάο, τγεςςη[εῖς 1115 ηιο5 4 ποΙγο δον ἀἰΠΙπριίπηι5, δα ̓ ρίστη ΡΗΐ- 

Ἰοίορμιιπι νεηίδιπιι5. Ἡπῆς ἐρῸ ΡΓῸ ςεγίο δῇηγπηαγα πο Δ {Π1Π|., περάγα ταπλεη ΠΟ ΡΟΙΠΠι» 
ἔὰΠπ Π]υπὰ ᾿ρίππι, αὶ «ἀπιογίπι5 ΟΠγιΠίδηας το] !ρ οηῖβ (γ πηγὴν [85 ἃς (τρί πιογάδοϊα ὅὃὲ ἀςεῖς 
δὰ ρεπῖε.. ἥ 

ος ἍΠΙΠ. Ρηπιαμη ἀπεθπῖ Ιερεηάο οδίογιαι, μας εαπὶ ἴῃ ΒΙΓΠγπΙ4 Πιάίσεπι, ἱπιρογδηῖα 
Τϊοεϊςτίαηο., ᾿μάϊοιππιαιε δάπογίπις Οῃγ Παπος ἤαρταπῖς ρεγίεοπειοης.. ἐχογοιε., Αὐτοῦ 
Εἰ οευΐαεις Γύαροεάϊαα ἐε [5 αἕϊαήτῖιβ, “4Πμ5 φαπαΐονε γον "472 γφογαϊφελς (ΕΣ ΡΣ, φμὶ 69 
γ42ὲ ἐηης 6 ὩΗΊΆΕΚῸ ΠΗ α ΓΟ 72) 85 1 ΑΜ ΖΉΡΥ ἐρεῖς ἐαελομάάς ρεγ ξεμέϊολῖς ἔμ. Ιτὰ 1116 110. {. 
ἂς ΙυΠηηα ς, 2. ἐς 4110 πείςίο 4 ῥγίογὰ,, ἀθ ποῆτγο [δες ςεγε της ἰοςισι5. ΝΝΟῊ ἰσίτις, νεῖ α]- 
τότ. ἀπε Πίγοπι [Ὁ ΡΟ Ορ δ ταης ἐἐπηροτγί5 ργοβιοθαζαγ, (δὰ ΠῚ (ο]ο Πιάϊςὶς οἤῆςϊο (ΗΓ ἢ Ἰᾶ- 
ΠΟ ΠΟΠΊΪΠΙ ἰΠΓΘΏΠΙ5 ἀρραγιῖτ, φΦγο {ξδίεγε 072 «Ομ ΦΡΆΖΕ) ἐἔ47: (ὨγΉΡ τς ἐῶν πο: αὔέχεγαῦ 
ἡ δεμέης ὁ. ϑεὰ φμοπηααπησάπιι ᾿ητοῦ σγαθθοϑβ γόγιμτι πατιγαθ ρεγίεί ῬΓΙπΊΟ σοφοὶ. ροβεα 
τηοάοἤιοτγι νοσαθιιΐο φιλόσοφοι ἀϊςεναπίατ:, τὰ σιπὶ ΕΠ 5... 4.1 ρτίππις δἀπογις γε] σίοπεπι 
ποῆταπι ἐχ ργοίεῇο (τρίς, τηἰ Πα οἰΠΠγηιπι νεγίγατὶ ΠΠΌγαπγ λόγον ὠλη9 πυποιραῖει, Ηϊεγο- 
εἶες {{τ10 πηϊπιιβ απ! οίο ἔπππὶ Φιλωλήϑη ἸηαἸρίταις. Ἑαγόεαν Ἐπ ΘΒ μ5 ὠλαζονικώτερον τὰ 
ἡδύ ντῖς ἐπιγεγραμμένον Κέλσε ὠληϑῆ λόγον. Ἐτ νεΔα ΗΙΕγοεΙειη Πάθος ρογιίπεγέ σόγίο το ὁ 
ἐς, υΐ ας Δέξλητίο πα} 0] ποπιίπαίιγ, ἐςςε πα Εὐίεδίμς ρος νεγθᾶ, νὰ γεβιταγεπταγ γερο. 

ἴΆ., (Ὡδιυποῖς. Ταῦτω ῥήμασιν ἀυτοῖς ἱεροκλεῖ τῷ τὸν κωϑ᾽ ἡμῶν ἐπιγεγρειφότι φιλωλήϑη λός 
γον. Ηδει, ἱπαιῖς, ἡρήωε Η]εγους σεγῴα (μὲ 15 ΟγΑἑἱο6 ΓΟ ΡΖ 0. ((γ2ρ 24.) τα ἰδές Βῥὰ 
ῥαίρεδε:. Ιταίξιηρεγ Επίεθίμ,, ἃς ἢ νπιιτα ταητυπη Πδγαπι (ΟΊ ρΠηδε, οι ἄτιος Εα ΠῈ εχ [αἱ 
ἑϊαητιο ραῖεαῖ, ΟονροίΝΣ οπέρε ἀῤοίνοε ἀἶμον. “022 σομέγα Οὐ Ἴ4ηοΓ. πὸ ἐρέγεζοσ ἐμ βέ!αγᾷ 
Ῥἱάεγεέην, ), (ἐ4 σά Οὐῥγήϊἑαμον, νὴ ὀηημάηο ξδ᾽ ῥεμήσμο οφη μίογο ῥηδαγέξαγ, Ιηζερον Ἰέαημε τἰ- 
το 5 1τὰ ογαῦ σοΠ ΓΘ ΡΙ5 Ἐν ΠΥ, 

ἡλνι, Λόγοι φιλωλήϑεις; πρὸς Χριςιανὲς Ὁ ᾿ ἶ ᾿ 

[δε ιηϊς Ἰτλημε τοβ οἴ ςοτία. Ιάσπι οαρίτε (Σαιοητῖ: «Δημῆα ε} ἀόγονς [λον ποβιγίον, χε δὲ 
ῥοίε:,, φιλαλήϑεις ἰά οἷ, νεγἡεαεὶς ἀγεάέογεν ἀπποΐαγό. Ἑυ δ ΙΠ5 νοτο νας ἰἰδγιπὶ Ππρια- 
τεπὶ ποηγπαῖ, ἡ 6χ ἀποῦιι8 νηιιπι ταπίαπε τετίρῖς. πὲς επτη., ντορίπογ, ἰηγέσγηπη, (πα ραγ 
το πὶ ]]Δ τη τἀ ΠΕ. ἡν6: οἷαπιο ποιὸ ἃς τε] χυῖς ΟΠ ΓΙ Πα πιίπα! ΠΟΙ δι ἱπεαέϊο,, ΑροΠοπΐ-: 
πὶ Ἴγαπειπι ΟΠ ΠΟ θεὸ ποίίγο ςοπιραγαιῖς, ἀθαιαιίξ, ργαοίατ, Ατηϊιὶ αἰΐά ααατη ρ[ατὶ- 
τᾶ 7 ῬΓΔΟΤΟΥ ἸΠ[απηοίη {Αι σοπηραγατίοηεπι,, δἀιιογι πο5 ἐμ ἀεγαί ἩΙογοςος. 2χ φωλδης, τοτ΄ 
ἢς [Αϑδηκίο, “ρα ῥαἠηξαξοη δογήρἐηγιαε δαογαθ ἀγρηθγε εογιαδης ἢ, Σαρφηαλ Μ2ὲ εὐ δ Σ0Ε4 τογ:: 
ἐγαγα. ΝΑ) φιαφααηεαρ2 4) ἡ μὰ γερηρηαγο 422 νἱάο 2.7. ἐχροίμλδ 7), “άΐεο γηη 4.) φάεῦ 
ἐμέέηηα 6, 2267,. 4715.) Ὁὐ φφηηαο εχ ἐδάονε εἰἠολρδμα {με Ῥλάραέηγ, Με εταπι ἡιαςάαπι, 
Ῥαγτςυ]ατῖα ἡοίοπη5., ῥγάεοίρηο βαμίμγς Ρεῖγμηαφηο ἐφοεγαλε,, ἐὐξεγοίζμε εἰ λρίον ἐαμφεμαῦ 
ΤΝοΐδο (δρεέμαλογες : οι φο ερ2 ξη222 γμαίες ξδ᾽ ἡμαοξζος {778 ἐε 22 ἐπ|ς οΠ7, »,47.2 φμο 472 ἐογ τα 
Ῥγβαέονῖο οὔβοῖο ψμαοίξη [ἐελ76. Πρ ἔργα φμδοηε Οὐγ ζ: αἤγγαης 4 Ιπάσεῖς Πιράληηα, πορήμρελι- 
δΟΡ 792 Ρ0),112:14772 731,2211: ἐφέγοοἼη 14 [φοληδ. Ἱεεῦρ οεεηρ [χξξ οἦμς γρήγαὐλ λα αἰδήγμογοξ, πο ἐαρεδη περὰ 
γοβγνοίμξ οεμάεγε,Αροδογελμν σε  βαγέα νε όλλάγε γραλογα [φεῖ, ἈΘΙΙαμα ἰσίτις χαδε ἀς σοπιγαγὶ-ς 

Εἴὰ- 



᾿γἬοΟν 7 ἦγ (6 αὐσηηάληηι (20 7 Το Ἴμθη. 

ἈΝΕ ΒΒ ΗΕ ΕΚΟΟΟΡΈΕΝ, 411 
᾿ 

εἰαΐς δου πη 5 ΓΙ ρειγαγατη} ἀς ΡῈ] Ρειγίαιε αἰ ΠΠἀϊο., ὅς Αροίζοϊογιπι ἱπηρεγίπα εἰπε, 
ἐχ ΟΕ ἐχοογρίεγας, δ ετίαιτι εχ Ρογρηγτίο, 4] ἐδάεπι, τεῆς Ἡϊεγοηγπιὶ ργοοεπηῖο (οπι- 
πιθητατι! ἱπ ἘΡΙΠοΪαπι δή (θα]αζας, ἴῃ ργίπιο ορεγὶβ {Π| δὐἀπεγίαπι (Πγ πίαπος ἰἰΌτο, ςορίοίε 
ττδέϊαπεγαῖ,. “Πρὸς μὲν γαρ τὼ λοιπὰ τῶν ἐν τῷ φιλᾶλήηϑει, δὲν ὧν ἔιη σπεδοαῖον ἐπὶ τῷ παρόντος 
ἵςξασϑαι, μὴ ἀυτῇ ἴδια τυγχάνοντα, σφόδρα, δὲ ἀναιδῶς ἐξ ἑτέρων ἐκ ἀυτοῖς μονονεχὶ νοήμασιν , 
ἀλλὰ καὶ ῥήμασι καὶ σὐλλαξαῖς ἀποσεσυλημένα. ΝΑ ἐπ γε φησ), 46 1 Ρῥέῤηέρεδε εθρμεϊ 

ΣΉ) ΟΖ Θγ ἐξ ΟΡ6Υ 46 βγελληεῦα 27} 7 62 2479 (072272207.4712 γ (1:72 ἐρξμα ῥΥΟΡΥ Δα μομ Μη, 64 
ἐὰ 4 ον} {ΡΠ ΐΣ Σά ο2Σ 205 Σ4γιδηε (ἔπεοηεζες, {6641 Ῥεγόης εξζάηε ἀέπε {)μαὐτς μέρες ἐρρρηβ 
ἀἰρητεν βεῤίεξέα. Ἑαυίε ας ἰσίταγ δὰ ᾿ταπταπιίη 11 τὶ5 Ηΐεγος] 5 γοξαίαγε ἀδργεῆμῃς εἴς, πᾶς ἀέ 
Ἀρο]]οπίο (Ὀγίρίεγας, τγεϊίχιια νεγο ἱηταόδα ργδειθύπηπε, νείατη ρει δ Οτίρεπε ἴῃ ΠΠὈγί5 δά- 
τος (ΕἸ πὶ γε βιζαία., μα (Εἰρίο ἴῃ 115 μᾶς ςοπτγᾶ ΡΟΥρ γγαπη πιςάϊτα θαταγ ργορεάίεπη γος: 
ξε]]επάα. ΝΈ]Π]ΟἸρίτυγ πῆοάο ςοποςάςπάππι εἴ ΠΙΠ. (αγάϊ πα}! Βαγοηΐο., Εἰὐδθίαπι οτππὲς 
ἱππραάοηεῖ5 ΠουΠΙΠἰ5 σοπαίις ΓΕ Πηεγάγίοβ πος (ΟΠ ΠΙΕΠαΓΙΟ ἱπίγερ! δ, οὐππὶ πλϊηἰ πιαπη φογιπῖ,ς 
ῥαγιοπη αἰτρις (8 ἔλεεατιγ. Ἐε ογπηῖπο ποιαπάμπι εἰξ, ΕΠ ΘΙ ΠΌγιιπι ςοηῖγα Ἀϊὰ Πξαν; Ρε 
ἔϊπτε ἃ ΕἸογεητίπο [πέεγργεῖε νεγαπη, πες νυν! ἀεταγ Παξξεπιις [Ατἰς ἱπτο δ έξιπι, νἱχ αττίρὶΠς δα, 
41ι8ε αὖ Ἡϊεγοοῖὶο ἤππὶ ργοίε μα, πόηϊιε φοτηραγαϊοπὶ ΡΟ ΟΠΙ σαπὶ ΟΠτο ἱπῆδογογε : ἵπὸ 
γοΓΟ ἂὉ 60 ἀγριιπηεπῖο ργογίις ΔΙ παὶῇς ἃς ΡΠ οὔ γαεὶ ΠΌγος οὐὗϊο ἀε νίτα Αρο]οηἱ! ταπειιπη ῥεῖ: 
ασὐστεγα, ὅς ας] 4 εἰ ταηατιαπι ΡΠΠ]ΟΙΌΡΠΟ τ] υίταγ ᾿ἰθεηίογ σοποβάδγα, ααϊςαι ἃ δά εἰιπὶ [5 
ΡΓὰ πιογία τμπ| (Οττο πὶ ει Ἐ θη ἀππ| σοπηραγαζιπη εἰἴ., ἐχοαζεγα, εἰεπαγε, ςοπας]]εγα, : 

ἼΧ. Οετχοόγιπι Ηἱογοςίεα {Ππππ., 46 ατιο Παος αἰ ΧίπηΕ15.., τατη ΠΡ ΈΠΙ] ἀΟυΠἼ1ΠῈ ἔμπΠ| ἀγάο« 
τὰ δῃϊτηὶ εἰριἀϊποηις ρεγξημεπα! ΟμιτΠίαπος Ποοϊοτίαπο αάςξο ρας ργοραΌι!ς ε[, ντεχ 
ταδί ἈΝ ἀξθιεηῃ Ργδείοδιις ΑἸεχαηάγιαθ ἔβέξας ἐἤβ νἱάξαγιγ, (ετίς Ἐρίρῃαπίις ἀς εἴπ 
ἄεπι τοπηροτὶς ΠΠδιάϊτα (ἀευϊτία ΑΘ Έῃ5 46. ὅ7. (πε ΗΙοΓΑοίταγατη Ηδεγεῇ Παῦεὶ : Κεληΐαγὸς 
μὲν ἦν ἔπαρχος τῆς Θηδαΐδος, Αλεξανδρείας δὲ Ἱεροκλῆς. ΡγΑΡΕΥΑΣ ἐπης 1δεῤα!α! Ομέρέαγ, 
ἀμχαπαγίαε γεγο Ηϊεγοοίεσ. Ψηαε Παιά ἀϊβηςα]τογ ταπάεπη αἀάϊιςὶ πε ρατίαγ, νὰ ςαπὶ Ν ΟΠ 
ετοάδπι, ππο Ποῆῖεπη τορι οηῖς ποίῖγαα ΗΠ] Αγ πιοηίσπι ἩΪογοοίεγτη ἔθ. ϑεά εα!ερε, νεῖ] 
διθρῃδηὶ γογθα αἰ τεῦ ταὶ 1 ΠἸσοαῖ ἰπτογργθγαγ!, ΠῸΠ ντ εχ ροοία, οαπ| δ, ΠΊΪΟΓΟ 7 πεημε εχ ἀτΉ ]εα, 
ἐπὶ Ν οὔτο, [ἃ οχ Ρογίδοπτογς ἔλέξις Πγ ΡΒΠΟΙΌρμμ5: ὠπὸ ἀϑιλήσεων ἐπὶ φιλοσοφίαν ἐχϑ εὶς; 
᾿πασῖς Βεθρμαπιι5,, δυςἔογες Πογπιοίδιο: ώϑ'λα αἰζεπὶ ὃὲ ὠϑλήσεις ογοδογτίπις ἀἰςιπτις ςαγία-. 
ταῖπα 114. ας ΟΠ ΓΙ Π]απὶ σαι ΕτΠηϊεὶς Ἰπϊογαπε,, ρογίξουμοποία 8 απᾶς ρεγρε πη ἤπιε. Ψηΐ- 
οὐπὶ Εἰεδιαπὶ ποπηίπαο Πυῖι5 ἰρί]5 τε προῦῖβ ςα]ατηϊταῖος Ρεγίξαμδητοπ), Τί χρὴ πολλοὶ 
λέγειν, καὶ καινοτέρως ἐπὶ καινοτέροοιις τῶν ἀνοὶ τὴν οἰκε μένην ϑεοπρεπῶν μωρτύρων ἀθλήσεις πῶ: 
ρωτίϑεσϑαι; Οὐ άηϊ ἰρῖτας Ηϊεγοοῖες, ὠπὸ τέτων τῶν ἀϑλήσεων, αὖ ῥᾷς ἦγγα μεν δεμείορο, τὶς 
Ὀαπαὶ το φαοτῖς, ργδείεεαγαπι δχιεγιῦ, ργαθδίοστιπι θη δητπο Μάρπο πο ταπτιπὶ [ες Πα] ὲ 
11|ὰς Παπηπηας Ἔχεηρτοπίθ, (δ νεγίγαζίς Ιαςεπι δάπγττεπίε ὃ Οὐ ἀπὶ Δα νίτατη ΡΠ ΟρΡΗΪςαιτι, 
δὲ Πυιάϊα Πτογάγατη, αυΐθιι5 ἐδ πι ἀπίεα ορεγάτι ποη νυΐσαγειπι ἀθά}16 νι ἀξία, ἱπίρεγαία τε: 
ΓΤ πημζατίοης ΡΕΓΟΏΠΠΙ5, [5 σοπτα γε ἢ Ομ6 {{ σα (ἈΓ|5 νεγ Πππ]}14 νἱ ἀδαηταγ,, Παῖς ςοτιὰ 
ἤοη ἀἸΠΠ ον ρεγίπαίδγο εαπάεπι μα ὃς [πἸςοῖπ,, ὅς ΡΗΠΟΙΟρμαπιὶ ποῆτγεπι: αἱ ἘρίρΠαπὶσ 
ἔπαρχος Αλεξανδρείας, ϑυϊάδε φιλόσοφος Αλεξανδρεύς. Αταιε πᾶες ἀε [ἸὈτῖς ἀποῦιις., πος [5 
ἀεχίςηρῆε, ὃς φιλωλήηϑεις πο παι : τεϊίαια γεγο, {ιᾶς ἴαπὶ ΡΠ ΟΙ ΟΡ [ἴάπὶ ργοξεῆιις οἀϊάϊτ. 
τας ΘΑ ΠΊ115. ον} ἢ Ι : , 
ον ΚΝ, [πτὲῦ Ορεῖὰ νέγο ΡῃΠΟΙρΐςα, ἤπ Γπάοχ,, {16 αἰτις βπεγίς., ρυϊπηπι ἴτε πογῖτο 
ἴοςσιπι Πδὶ νεπάϊοας ὑπόμνημα ἐὶς τὰ χρυσᾶ πυϑαγόρε ἔπη, ον, γί: ἐ ΏΚΘΑ͂ βγεδαφοὶ 

γ46. Οαγηρεέη ) ΟΡ 5 Πππημ4Π| [ἀτἰ5 Ἰλιάδα. ΝΕ  ἘΠΙπὶ αγπηΐπα [14 τα πτιῖπὶ ἸηΓΕΓργοταγὶ, 
υιζ Ογαπιπγαισογιπὶ ᾿ΠΠΠαγ 5. ΠΟ] ὰ ςοηῆςεγε ἴῃ ἀπίππο Παδυΐτ, (δὰ οπιηΐα Ργεπαροτγίςας ἀἰ(ςὶ- 
ῬΠπας Πποαπηεπία Ὀγδιι αιαῇ ταθιι]α ἀορίηρογθ, Ιρῆιτι νεγθα ργοίεγαπι, αιΐα ππεϊίογα ργο- 
ἔειτα ποη ροΠθπι. Τοιάώυτη τῶν χρυσῶν Επῶν ἢ ἐξήγησις ἡμῖν γέγονε, περιέχεσα ἐν ἀντῇ Πυθαὶ 
γορείων δογμάτων μετρίαν σύνοψιν. Ηδέὶ 4 Ααγεογανα Οαγηηήμηη ἐχροα ο 20ΠΈγ.47) Ῥγέῤάρος 

'ΧΙ. Ργοχίπηπι δεῖς ἰοόιιτ Παδεαζ ργαθο αγιτη 4 Οριι, περὶ προνοίας καὶ ἑιμιωρμένης, 
καὶ τῆς τῷ ἐφ᾽ ἡμῖν πρὸς τὴν ϑείαν ἡγεμονίαν συντά ξεως; 4ε Ργομίαρ, 14 ξ5᾽ Ἑαΐο, ἀγῤ ἐγ ιφμδ 
μοι] ομαῦη αἰϊμεέγα σηύεγ 4 Ἴοῦ16 εολσγηθῦ 24. Ἐταταυζοπι τοτιπι ρα ἴῃ ΤΈρτεπῃ Γἰδτος αἰ 1π- 
ὅζαπι.. ττὰ δὲ λόγοι ἐυτϑ ἐπιμερίζονται τὴν σποδὴν, ἱπαευῖς Ρῃοτία5 ΒΙδΙοτῆδςας (οάϊςε ζιᾳ, 4ιο- 
τα οεΐατι ἀγριπηοητῖα [δ᾽ 6 πὶ ρογουγγῖζ, , ᾿ 

ΧΙ]. σης, ΑΝ οΙΠο ΡΓΔΘΓΟΓΠΊΠΠΙΠῚ, (Ἐσυδειγ, 4 ταπε1}}} εἴ, Οἰκονομικὸς , ΟΠ μΣ ῥάγείοις 
ἦαθ, ἰπαυῖς, δαφεγαμε;, [26 4720718 ἔγ4ἐογ70 ξδ᾽ φποημοαίο Ὑογαίμη ΑῈ εορμιαεῖς, ἐ5᾽ β)αἼίός. νο- 
Ταῖς ᾿ριταγ γι ἀο ΠΊππιι ἰησοηϑ ΜΟΙ απιεη Ὁ ΠΙεγοοῖς ἰη Οεςοποιηϊοῖ5 ζαξξιπη, οἰπτις ραγίες εἰς 
ίξας {Π|πλῸ ἃ. ϑῖοθαθο οἰταῖαθ9 ϑο ίςες, τίγω τρόπον Θεοῖς χρήξέον, (ξιὰ δρ Κγ Θεογήφα; πῶς τῇ 

, δ 3 σα-: 

Ἂς 



4:2 ᾿ς ΠΕἸΥ͂ 5 ΕἸΒῈ 5 
πατρίδι χοηφέον, ἤπια φηαίρε 12 βαΐγίαη εΠ «ἰεύεαν 47. πῶς χρήφεον γονεῦσιν, ἤμε ψμοητοίίο 
εγ64 βάγεηεος, 2έγε7γ86 2205 ορογέσαξ; πῶς συγγένεσι χρησέον.» φιογμοαο το αίμ2 ΦΟΡΊΑΙΣ ; 

περὶ τῇ γώμε ἰὰ εἴξ αὲ πηρέλς; περὶ φιλαδελφίας, ἀξ ἀγρογε ῥγαέεγπο. Ἐρο γεγο αἰϊτοῦ οπιηῖ- 
πο ἐξητῖο. Οἰκονομίκον {ςἸ]ςοῖ δαΠΠ πηαϊογ!5 ορεγὶβ ράγεπ ππᾶιη, εοάεπὶ ρίαπε σπὶ τε] - 
415 πιοάο 5 ἰπ εοάεπι ομΠῚ 115 νοϊαπλης ςοπ!ππέζαπι, Νεηιε οηΐπη νεγιηπις εἰ 5το- 
ῬδουΠ1, σΠ] ΓΕ]! 4185 ραγτῖς}5 δά σάραζ {11Π| γε] ογῖς , νπατη ταπτιπῚ δα Ορεγὶς τοτίμ5 εἰ- 

τα]απὶ τεέεγγε νοϊαϊθ. Ργδδίθεγεα εα Πᾶς εχ Οεοοποπηίςο εἶτα, δά τοὶ ἐπα ]Ἰατὶς δά Πηϊ- 
τἰγατίοπεπι ργορτὶς (ρεΐξδητ, πρὸ πάντων γε περὶ τῶν ἔργων ἐφ᾽ ὧν οἴκος συνέχεται» 4226 ΟἹ 24» 
᾿παυτη δ ορογλύπς ψμίδε γεν, αἰογρειβίο σογεεέμεξηγ, Ῥατγτίτων ἴτας οῆεῖα δὰ ἔπη} 14Π1. 
Ῥεττποητία ἰητεῦ ραίγεπη ππδΙΓΕΠΊΔΙΙΘ [4 Π1}]145 5 τα πιςα, ἔογεηῇα, ὅς οἰ ]14 νἱτο, πα] ἰετὶ ἀο- 
΄τρεἤιςα ποροεία τγίδιιεηθ. Ῥαςυ  ἰαγῖ5 Ἰρίτηγ ρᾶγβ Εἰξ οἰκονομικὸς, αἷο ΟΠςΙΟ ἐγρα 05, ραῖτῖ- 
ἅπιν Ράγθητε5) [γαῖγεβ ) ζορπατοίαψις αἰ] ηδ84, νπυιπηηας ςαριι ναὶ Πστιπι βουταῆς ἴῃ ορο- 
το πιαϊοτὶ σοηΠίτιεης : αυοα 4! άεπ ἐρὸ Ἱεροκλέες Φιλοσοφέμενω ΠΟΠῚΪΠΔ[ΕΠῚ Ρεῖο. 
, ΧΙ]. Ἐεαπι ΗΥ]]ατ πιοηίεπι Πρηδγὶ Πιρίςογ α ΜΊςΠδο]ς ἈΠ ΠΟΊΩΝ τκμ μα ὃ. Ρτον. 

20. νΌΪ οἰταίιγ ἐν δευτέρῳ φιελοσοζξε μένων παρὰ τῶν φιλοσόφων, ἀόγο “βομικάο ἐξ ἐξ, φιὶα ρῤὴ- 

Δορῥι Ἴᾳ ψἀρέδημείαο ἠἐμάϊο ἐμηβἠέμμμέμν. Ιτὰ Ν ΟἴΠιυς ργογῇις πιαὶς 5 ποῇ θπὶπη [αητ οἱ φι- 
λοσοζφέμενο; 46 φυΐδιις Ηϊεγοοῖες (ογῖρῆς, (εἀ4 τὼ φιλοσοζέμενω. νι Ἰλειηεετῖὶ Ἱχϊοηΐ ἐτυ- 
μολογόμενω, ἡθογαΠι) πιεπηηἶς ΑΥΠΘπᾶει5 5 ΠΕηΠΕ τῶν φιλοσόφων Ἰεσεηάππ εἴς, {εὰ 
περὶ, ντ ἀρ! ΕτΥ ΠΟ] Οριιπη δὲ δ! ἀαπι τερεγίταγ, νηάς Αροίζομης δυίτ: πεαὰς περὶ φιλοσέ- 
φων ρατϑ5 τίγα}  εἴδ, [ἃ ταπειπὶ ᾿ηἀϊςατ Ἡ!εγος]επι 110. 11. φιλοσοζο μένων, ἄστη ἐς ρΠο Ὀρ γἷς 
Ἰοσιδγεειγ, ἐ νεγθα Πδδιπς, πᾶς (Ἐαιπηταγ. [τὰ ΘΠ! πὶ δι1485 ἰπ ἐμποδών: ἐχρήσωτο δὲ 
τῇ λέξει Ἱεροκλῆς τε καὶ ἄλλοι, ἀντὶ τῷ ἐμποδίς. φησὶν ἐν β΄ Φιλοσοζφεμένων περὶ τῶν φιλοσόφων. 
Ζίς γώρ ἀυτῶν ἐχὶ καὶ ἔγημε, καὶ ποῦδως ἀνείλατο, καὶ ἐσίας ἐπεμελήϑη., μηδενὸς ἐμποδῶων ὄντος. 
Αριυὰ Αροϊζοϊϊιπι ργο ἀὐυτῶν ρεγρογᾶπι (ςγ] οίτιγ ὠυτὴν ,» 4ιοα ΡΑητίπιιπι ἴῃ ἐγγογοτη ἀἰχὶς 
Ρίδπς Ἰοσα]αγαοπ). ϑδιϊάδθ ἰσίταγ νερά, νὰ δὲ ΕΓΥΠΊΟΪΟρί,, ἢἰς ἀςοϊρίεη4α [ἐπτῖο. ἤδιδηῦ 

ῥάς τοῖο ἐμποδὼν Η!ογοο δε σεν αὐϊὲς ἔσεο ἐμποδίᾳ: Ὑὲ εμεη ἐφ. Π]. Φιλοσοφε μένων 21 ὀηφελο- 
«ἰμεῖ ἐδ ῥῥλἑοόρῥις ἐοφμ Ή7 ̓ ΚΣ 6222 ΕΟΥ̓72 ἍΟ22 ΧΟΡ Ε792 ἐἰμιχλλ) ἀόεγοίζηο ξερλε , ὅδ᾽ 

γε εἸγΑ72. ρε {1} γ. Ζμο2ες μλῤήέ ἐγμρεαζγπογέο εὐ ἢ Ἀε αι πᾶς, δριιά δ 164ΠῚ {ξ 4 ΠΏ ΕΓ ) 
δ ουπι 5, Π.}10 4[10 ἀιζογε ποηλῖπᾶτο, Π}}1ὰ Οσςαίοης ἱπτεγροίτα σομβεγεγε ἔογγαε νἱάε- 
ΔΠΓΠΓ, ΟΠΊΠΙΠ0 4Ὁ ἢος ἔταρπηξητο Η!θτοοϊς τεπιοιθηήα ἤπητ, δυτοτίαμε ἤϊο γε ηταοηάα, ΡΟ 
1114 (τ Πςεῖ ρμΠοἰΟριιὶ ποῖῆτι μηδενὸς ἐμποδὼν ὄντος, (ξαιίτιτ ἀραιὰ δε 4απὶ., ἐπεὶ ὁ εκ ἐιδὼς τῷ 
ἐιδότος ἐν ἐκ ἐιδοσιν, ὡς εἶπε Πλώτων, πιϑιανότερος ὑπάρχει. Φενακισιϑεὶς Ιλλὲς μεμεραμνη μένη 

σωμυλίο λογιώτερον πάντων ἔκρανε παιδευτῶν τῆς Κωνφαντίνς διὸ καὶ πολϑλὴν ἀυτῷ δίδωσι πάρα- 

μυϑίων ἐκ τῶν δημοσίων. γείμρεμμε [χέε4ν., ῥμῦ:ε ἐρο 1472 μογι (δὴν ἐμέρήρο, ἰπααΐε ΑΘ ΠΜΠἴμς 
Ῥοττι5, 4] δι] 44π| ἀάεο ᾿ΠΕΕ]Ιοἴτεῖ γα Ἐ}]1τ, της] [16 Ρ] γί πη15 ἀμς δῇ ζξιπα ἱπαεηῖτ, δὰξ 
θεοῖς, Νραμε (εὶς εἰ ἔμαϊς ποη ἱπι6] χης, ἱπίαρεγ οπιεῃάδείοπε ςογγαρὶτ) ΠΑΠῚ ΡΓΟ τῆς 
Κωνςαντίνε: Ἰερῖς τῶν, ἀταμς ἴτὰ Γπηρετάζογεπὶ ΠΟὈ]5 ργο νγθε ἀεάϊτ, δὲ τειηροτὰ Οοπίϊδητίηῖ 
οὐπὶ ΓΕρΡΌΟ ΖΕΠΟΏΙΚ5 ραΓΙΓΕΓ σοηβάιτ. ΙἹπηροίαι 1}}1} νος] πη, ᾿λλες, φαοά ποπηξη νἹγῖ 
ξιϊε ᾿Ἰρπόγαιιτ 5 ἱπάς το] Δ ρίδπο τοπεθγίβ ἱπποατα νὰ ν]ἀογοηζαγ πεοοῆς ἔτ, Ατίλλες 
ψεϊιλλος Οτδοςῖ5, ΗΥ}]μ155 δῖ ΠΠ|π|5 1 τί η1ς ἀἸἔξ5, (Ὁ Ζεποης νἱχῖτ) εἴης (Ἀπ Πα τὶς Δάμ)ο- 
ἅἄμπι ἔαϊτ. ϑιυίάας [ῥρίς, Ιλλος, ὄνομ κύφλον, ὃς ἥν μάγος Ζήνωνος. Αἴ Ζεποηὶ ορογὰπι ἴπ αῖζα 
πιαρῖςα ργᾶς Π ες, ας οπιῃίηο πλαρπὶ δας ΠΠΌτη, ποτ πηθπιληϊ. [ἵπ|Ὸ ὀγγοομη οχ ἰςτῖ- 
Ρίαγας σοπηρεηαίο ΠΔΓΙΠῚ ΡΓῸ ςεῖτο Πα 60 : ((γΊρῇΕ δὰ δ. 1445 ἀἰις ΠΌΓΆΓΙΙ15) μμανγο9 νΕ] Ὀτα- 
υἷμι5) νὲ 1η Μ5. ςοάϊος Μᾶημο]ῖς ΜΟΙΟΠοριὶ ἐχργοίϊαγη νἱ ἀϊ, μο 4: πος 4] [ς πε σαηίογ μό- 
γος εἴϊεςετε 5 πὶ μάγισρος ἀὈ τοι Ιαταγα 1114 ἱπις]Προτοῖαγ. ΜΊζζογι ἐπ Οῃγοηΐςο ΠΎ]]ὰς 
Ῥδιγίτί 15, ὃὲ {πη ρ!!οἴτοτ Ῥαεγίεἶιι5 ποτα παῖαγ; ἂγ Μάγος] πο 1115 παείοης Πδιιγιις Πρ παητοῦ 
αἰἰρμλεαέθ Μαράον οποίον ἀϊςῖτατ : Ἐξ Ἰοδηπο5 Απείοςῃεπιιβ, ὨΟπάμπὶ οἀίτις, καὶ ἐγένετο 
ὅιλλες συγκλητικὸς, καὶ ὕπατος, καὶ μώγιςρος, καὶ πατρίκιος. Νοὰ Ἰρίταν τηᾶρι5 [δα μώγιςρος 
Ζεποηὶ ΠΠ|65 ἔαϊτ. Ὡς Πὸς ἰρίταγ Π10 Ρατγίτῖο ἧς πιαρ το ̓ μτε Πρ επάα ἤππε {πα ἀρια διιϊάαπι, 
4086 εχ νοςς ἐμποδὼν αἰταμιίπηι5: ΠΘΩ.Ε νΈΓῸ ΗΪογοοὶς ποτ ̓  {ταριοητο δαϊπηρεηαα, οπι 
(πε ἤπε ἀυδῖο Παιία εχ Παπιαίοι! ᾿ἰδγο ἐς νῖτα ΠΠπάοτὶ (τοτῖε5 1 ςὀ]]οἐγαποῖς 1115 Θχίςγι- 
Ῥίο )νε ραᾶζοῖ εχ παγγαζίοης ἱρῇιιβ δι!ήλε ἴῃ Παμπρέπιος, ἃξ 115 ἡμὰς 1π ὀχοοτγρείβ ἃ Ῥμοιῖο πα 
ΒΙΒΙΙοτΠοοα ςοπίεγιιατίβ εὐϊαπηπιιπὶ Ἔχγαης. γὰρ πηεητιπι ἰρίταΓ ργίμ5 οτος] 5 Γαϊτ, ἰάαις 
ΟΡΙΠΟΓ εχ ΠὈτουιπι 4]14 110 4105 Φιλοδοφάμενω ποχηϊΠαιΐτ, 48] 6 πὶ εἰτ]πηχ ΟτΙρεηο8 
νἰαγραυῖτς ἃς Ἰατέπι εἰτι5 Φιλοσοφεμενω αὐπας ἱπ ὈΙΒΙΙοτπεςα ἙΪογεπεῖπδ.. ἱπαϊςὶο νἱ- 
τὶ ἀοδιπῖηι τὰςας ΗοΙβεηιὶ ἀἰρη πα μας εἄδηειγ. Ὑ εγίιπη ἵπτοῦ Πὲς περὶ δικαιοσύνης 
τταϊαιιετῖτ, ας ὁπιηΐπο δε ἡίζεα. ἀπαπαᾶπὶ [ςτῖρίεγιτ, πείοίο : [Ἔπιο]} Ἔπῖτη ϑτοῦᾶςο οἰτατετ' 
(Ὁ Ἱεροκλέες, (Δερίμ5 [0 Ἰέρφκος Ποτηῖπς. Ετ ἤοτὶ ροτείτ, νε ἂρ Ηίεγαςς ΑἸοχαηάτιπο ροτῖας 
111 (ττίρτα πτν χιις μι Απιπιοηΐο αοαιαΐςπὶ τγααῖς ἀρ ΡΗΟΙΙ πὶ Παιηαίςιιι5, ΒΕΙΔΠΓΊερο-- 

: Ι κλέες 



ΑΡΕΚΘνΒ ΗΙΕΒΟΟΘΠΕΜ,. 4:3 
«λέκς Φιλοσόφῳ Ατεῖα, Ἠϊετος] 5 ρΕΠΟ ΟΡ αὶ ξασεεῖδα, ιᾶς ἀπ ποίει ἤητ, ἱρίδ, χυΐ εἀτάϊε, ἀιι- 
Οἰταυῖτ, ὅς νἀεπτυγ ίαης εἰϊς αἰ Ἰσιι5 ΗΠΕΓΟΟΙ 5 Πιπί οΥ 5. 

ΧΙΨ, Ργδεῖοῦ πες, ςοποίηπαιίε δία Η!ογος]ς5 ἰη ΡΙατοηῖς σογρίαπι ςοπιπιεηζα- 
εἴπη, πο πηδηὰ {πᾶ (ςγίρτιτι, (εὰ αὉ οτα οἴμ5 ἃ ἀΠτίρι]ο Ἔχοθρίαπη: ἀξ αἰ πιοιποόγαθια 
εἢ, φυοά παῖτγαῖ ἀριιὰ Ῥῃοτίυτη Παπγαίςιιι5. Οὗτος (Ἱεροκλῆς) ποτὲ τὸν Πλάτωγος Γοργίαν τοῖς 
ἑταίροις ἐξηγεῖτο. εἷς δὲ τις τῶν ἀκροωτῶν Θεοσέδιος ἀπεγράψατο τὴν ἐξήγησιν. πάλιν δ᾽, οἵα ἐι- 
'κῦς, ἐκ δευτέρᾳ τῇ Ἱεροκλέες ἐις τὸν Γοργίαν κωτωξαλλομένα, μετώ τινε χρόνον, τὴν ἐξήγησιν ὁ ἀυ- 
“ὃς ταύτην ὠπεγράώνψατο.. καὶ ἀντιπωρᾳδωλων τῶ πρότερα καὶ τὰ ὕςεραι, ἕυρεν ἐδὲν τῶν ἀυτῶν, ὡς 

πος ἐνπεῖν" ἑκάτερα δὲ ὅμως, ὁ καὶ πωρώλογον ἐκβσαι τῆς Πλάτωνος ἐχόμενα καϑϑόσον οἷον τε, 
προαιρέσεως. τῶτο μὲν ἕν ἐπιδείκνυται τῷ εἰνδρὸς ἡλίοον ἦν ἄρᾳ τ' τῶν φρενῶν πέλωγος. Η]6γο- 
εἱὸς ῥὶς αἰφμαπαο Ρμδογῖς Οσογρίάρ (0ολές ἐχρἠοαόαι,. Κα σεγὸ χηατονηγ2.γ, Τὀῤεο ὀῤ ἐπάν 
ἐχρ ιραεϊοιθη αἰο γ ξ. ΠΡογιτ: ὑθγο., Ῥὲ Ρ4; ἐγαξ,, ἐπῆρ Ηλεγοσίος ρο! αἰφηοά ἐορηρης {85 
εἰ) ἐφέεν ΟΣ ΕΠ)» 161672 ἐλέη: ῥάμο ἐχρ ο  ΖΟ 67) ἀο εγΣ, ἐδ εούαεες ῥγἱογεόμς σα 
7εκαγαί γ ἐγ εήίο, οἱ 114. αἰἴοανε., ἐφάρνᾳ ἐγρηερδ. ἵέγαφης ἑαρηοη φηοαί νὴχ' πάει ἐγεα δὲς 
Ὧ εΠ}.5. Ρέαέογῆς, φμοαάί εἶμ βεγὲ βοίεγ 41.) ἐη ἐνδεές εομεἑπούσμε, Εἰρις οοὐέρεξαγ' σηα2- 
4 1 “ἐπ Ὑὴγο (ΜΕΡῚΣ ἱπσομὶ εορί4. [τὰ ἃ (Ὀτῖρεῖβ. δά ἀϊέξατα ρεγιεπίτπιιβ., ὅς πε φυϊά νιάεα4- 
ΠΊΕΓ ΟΠ ΓΓΟΓΕ) ἄρα 40 1Π|1|5 δὴ ἀϊξξα νεπίλπηι8. Ὑτασίαϊτ ἰτάχυς ἰάςτι Τἰςοίξδιμς, Ηΐεγο- 
εἰῖς5 ἀντ! ρα ]α5, αριά 51 44π|, γε] ροτίμς ᾿απηαίς ΠΠ|; ευτπ ἐξηγόάμενον, (ΠΟῚ ἰΠτοΓ Παγγαητ1Π, 
νε Ουττογίας ὅς Ροστιι5, (εἀ ἀμππι Ρ]ατοποπι ἐχρ σατεῖ, ) ΑΓ αυάπάο ἀἰχ 6. κύζοις ἐοικέναε τὲς 
Σωκράτες λόγες" ὠπτῶτας γορ εἶναι παντωχβ ὅπή ὧν πέσωσι. δοιγαξές Μλίνες ψόγος 6: 

γὶς οὔὸ Μρηέδοε: [,4γϑ ἐρεῖ; (ὄχον σγοξΐος ) γημαεηπφηξ σπσααη, ἘαΓίμ5, σιπη ΒΥΖητΙ ἴπ 
τπάίοίιπι δἀαμξειις ρ]αρίς σδοἴις εἴἴετ, ππαηδητὶ εχ σογρογα ἰαςεγαῖο [Δηρυίης ἱμάϊςεπι αἰρεῦ- 
(ὦ Πππι!φαε 1Ππ «4 Ν]γΠ]5 ἀριια Ηοππεγιαπι νίπγραυ τ. ; 

ο΄ Κύκλωψ, τῇ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα. ΐ 

Ἦλδες Παδυΐ, ΄ιας ἄς ρῃΠΟΙὍρΕΙ ποτ! (Ὀγίρεῖς ἀἰξειίχυς τταάεγεπι; 4411 γεγο φα πε, αὲ 
4ιιαηεῖ ᾿πίεγ ἐγυάίτος δοίπιαπάα, πο ΑἸ Παπἀε ππε 115 αιιᾶπι ἃ Οττἰςοτιιπὶ νετεγιπη [πα Ἰςῖο 
ςορποίζεγε ροτεγίπγιβ. γί πηιπι Ἰτα αι ἸερΊΠγι5 ἀρι δ. 144π| δέ ραι]0 ἱπτεστίας ἀρὰ ΡῃΟ-- 
τἴσπι δ Παιπαίςι!, ἀτζ αἰζεγίιις Ρῃ!]ΟἰΟρἢ 5 ςεγίε ἃ Παπιαίςϊο τγαάϊταπη, Παπς ἐς ΗΙΘγοςὶα 
ποῆτο ᾿ξητεηείαπη: ὅτι ὁ Ἱεροκλῆς, ὁ τὶς ἐν Αλεξανδρείω διατρλξὰς ὑψηλοφροσύνῃ καὶ μεγαληγο- 
ρία κοσμήσας; μετοὶ τῇ σεπτῇ καὶ μέγωλοπρεπϑς ἔυρες τε τὴν διοίνοιων ἐὶς ὑπερξολὴν ἥν, καὶ δια:-. 
Φέρων ἐυγλωτηΐα καὶ ἐυπορίᾳ τῶν καλλίξων ὀνομάτων καὶ ῥημάτων, κωτέπλατ)ε πανταχῆ τὲς εἰκρο-- 

ὡμένες, πρὸς τὴν Πλάτωνος “ὡμιιλλώμενος ἀεὶ καλλιῤῥημοσυνην καὶ πολύνοιων. δδολοχαιηρ φηοί 

Ηἱεγοῦίος ηὶ (ἐδοίαηᾳ μχαμάγημα, (ἀμ δέηρίξαλο ξδ᾽ γραρπέμαίζμο γέρε ὀγπαρλξ 2746 Εν 

γμάρμηβοονεέλαηε Ῥοηογ Αμαίαϑη {δὲ ςοηϊαητίαπι.), 811445 ἐΠὶΠῚ δὲ 411] ςοάϊςος ἀριιά Ρἢοτί πε 
ΡῬΓῸ σεπιτϑ ἀτρέπτα ἐΧ ΙΘης) ἐλλαη ἐαρελῖλ Ῥδεγγάέε φάνεοαρα αἤμεόας 9 ἐδ᾽ ομῦς ἄπσηε 
ῥγαεβαρεῖα,, ῥμ τεγ ΠΏΣ ΜΉΖΩΗΘ 0) Ά,7η, δ᾽ πνεγδογηη! ἐαελέαέε κ᾿ τορίᾳ ἐχοοίγες,, 0ὲ 
γηῆες υΐφηε μάλέογες 12 (μὲ πεν αδίογοηα γαρλεύαδ 7) ἐαηῶ ογαξίογές νοημῆαε χήρας (074-- 
“ΕΜ ΙΑΥ 2 ῬΑγίοεαἑ6 ΟἩῊ2 ΡάαΖο»26 {2767} εομεφηαίοζς. , Οὐ ΡΒ] ΟΙΌρΙΙ ποῆτιὶ ἐποοπιῖο 
414 νϑεγίιβ ὃ αυϊά πα] εητίας ἢ Ἐπ τατπεη 8ι11485 ροΟΙ᾽ Ορεγαμι ἐπιπογατίοπθηι δες ἢ 4- 
εἶπι Πιδίπηρίς, ἐν οἷς φαίνεται ὁ ἐἰνὴρ τὴν μὲν ζωὴν ὑψψηλόζϑρων, τὴν δὲ γνῶσιν ἐκ ἀκραθής. ας , 
γὴ4 {μδέγῃε αἰ φηά {ήγα72 2). (ἐἸομέλα πεθλέ οραγαξρη. Να ἤδες Ηἱεγος!! ποίῖγο ἰαθ ες δά- 

μιαογείζεγει, (συγγεγίας ραγιις] πη εκ α δῖ 4 ΤΟΊ Πτ, ὅς σὰπὶ νίτας (Ρ] πηῖς ταπ (οἰεπείας ἀς- 
ουτγαῖας ΡΗΙΠΟΙΟρίλατη ἰατίπε ἐχῃ θεῖ, (Οείεγαπι ποη νάϊ 116, ἴῃ Ογαεςὶς δυζογίθες σοσὰ 
τσεπαὶς πιηΐπης ἔΕ]1χ, νογδα πος Παπηαίο!! εἴϊε, ποη δυ144ς, φαΐ νῖτας ΠΠἀοτῖ ράγίεπι πηα- 
χίπηᾶπη ἴπ ςΟἸ]ςἔξαηοα Πιά γιατ. [4 επῖπη ἢ] ν! ει, περαιοπαπι παιπάσαπι {Π0}1Π|πε, 
δυῖζ δα ἰηταγίαπι ποπηῖηὶ ΗΪεγος] 5 ἔλέξαπι ραταῖῆϊει. ΙΔπγχάπάιιπι επίπὶ οδίδγιδυίς ῬΗοτίας 
Ῥαπιαίοί πη ἱπ ἐο ορεγα, φυοίσιοι νογδὶς οχτο τ, ὃ φιῖς ΟΡ ἀοϑτίπας ἐχος ]θητῖαπΊ, αὰζ οὉ 
Ἰηροηῖὶ (ΟἹ εγείαπι 7 ἔαργα Ππιπιάπατη ςοπαϊτοηοπι, νὲ ρίαης ἀϊαΐπος ςοἸςδγαζ, Πογιιπῃ (Ὲ ἰὰ- 
ἄϊςεπι σοηἤίτιογε , πα Π]αππ ποι ρεγγίπσογε,, ἴῃ ΠΠρΆ]15 οτίαπη 4]14 014 ΦΟΓΙΙΠῚ 7). ΡΓΟΡΓΟΥ 
ἄυας ῥτίας Ἰδάδιεγαῖ, ἀεΠάογατς, ἱρί ΠῚΔΌτο διὰ ραγοέγο. Ψεὶ μΐης Ἰἴφιιοι 1 ετίαπα 
ϑριυα ϑυϊάδῃη ἴῃ Ισίδωρος, τὴν ζωὴν μὲν ἦν φιλόσοφος" τὰ δὲ πρὸς ἐπιςήμην αὶ διεξητασμένος, εχ 
εοάεπι Παππαίςϊο ραγίτογ ροτίτα εἴϊε, ὅς οἰῖπη 115) 446 ἀε Ηἰεγοοὶς ἀΐχεγαῖ, ρίαης ςοη(εητεῖγα, 
δάεοσαε περατίοηῖς ρατεϊςιαπη, ε δια ρεγ αγιετίαπι [ΠΡ] Αταπη, οπηηῖπο γε ἰταοπάδπι νἱ- 
ἀετὶ. Νέεαὰς νεγο εχι Πἰπιβτίοπὶ δτογί5 ποῆτὶ χυϊςαμαπιὶ οΠςογο ραζαπηιις, αιοα πιϊηιὲ 
ΔῸ εὁ ἰδυάεειιγ, 4} οἴη 65 ἐτῖατγ, ατ105 ἰαδμήατ, ραγίτεγ νἱτιρεγατ. Ἑδῖθογ εαυάθπῃ Δ]1ςδὶ, 
τι 4 Πατηαίοϊο δα! Ππάοτο, Ηἱςγοοίεπι ἴῃ ογάϊηειι ρῃ]Ο Ορἤογαπι πηεάϊμπι εξ γεάδέξιτη : 
ΠΔΠῚ οἰπ| ΡΥΓΠαροτγαπὶ ἃς ΡΙΑτοπετη ἀϊαΐπος ἀρρεῖ]εῖ, Αγ τοτοῖεπὶ νογο ὅς ΟΠ γγπρριπὶ ἀε- 
Ῥυϊπιαῦ. Ηἰς γογοὶς ἀς αὐΐοτο ποίτο ἴδητοπείαπι ἔστι, τῶν δὲ νεωτέρων Ἱεροκλέα τε καὶ εἴ 

τις 



ἡ:4 Ἄ να ς ἢ ἐν ὁ 
αι ὅμοιος, ἐδὲν μὲν, ἐλλείποντας. ἐις τὴν ἀνθρωπίνην παρασκευὴν » τῶν δὲ μακαρίων γοημάτων 
πολλωχῆ πολλῶν ἐνδεεῖς γενομένας, φησίν: ἐκ δέδρ6 ὀρῥα ἡμηἼογλόης Ηλογοιίοης ξδ΄ εἰ ἠραϊε 
πο χα ὀμραη 472 ΑΡβΑΥ ΦδηρῈ ἀεείμεξ πηάϊδὲ ἀοήε ΓΕγΕ 7) 4ὲ ὀδαέογΆ7 «ριέμογαημηε᾽ εομζέρέη- 

8 τιέρ αν ἐημηι78 ὀχ βέγέες ἐ{ “ἰέ. Αἴααβ μαες ε Ηϊεγος]ς ΡΗΠοίορϊα. θὲ ἢγϊο. οπηηΐ 
ἐχςερεοης πγδίιι5 (ἢ ῬΠοτῖ! Οὐγδεζογαπα, Ραιγία ΓΟ ΠαΓΙΠῚ Ἰοπρε ἀοέμιΠ πε! τυάϊοίμπι. Ες: δὲ ἡ φρά- 
σις τῷ ἐνδοὶ σωφὴς μὲν: καὶ καϑαροὶ, καὶ σπεδῃ, φιλοσόφῳ πρέπεσα". « μὲν γε τοῖς κεκωλλωπι- 

σμένοις καὶ περιττοῖς ἐξωραίζομένη χρώμασί τε καὶ ποικίλμωσι τῆς ῥητορείως ; εἴ ΦΜέΦ22 ρέγαβς 

Ἡϊογοοίδ ἀρΈγ 14 ἀὐφμε [τὰ ἜΣ γεότα ̓ ρῥιδοδρδέοίς ἀρε4., 4 ποὴ (πρεγηοπής ραίογεζηο εοίογ ἐς 
ὀιω τ ἀιδρλδηλοεε. Ῥαγΐῖ ἢ ᾽»} ὑ δρίσγαεά. Οὐ ΤΌ οἱ δὲ ἈΒΙΝΕΙ ΨΩ {μπνταὶ μπρσυῖα 

[8 Ἰοηΐ ἤποπα ἱπηροηίπημ5, Ἦ 

. ΗΙεγοεῖς Ῥγδθπα Πὰ ΟαἸ τας νεπῖ οηΐ ᾿Οὐταπιοπε,, ἱ 
τς 1πΔγοᾶ ΟἌγπῖ. Ρ. 230. 

ἶ ᾿Ἱπιροταητε] Ῥϊοεϊςείαηο ΗΙθγοοῖςς οχείτις, Βιτηγπας, 4] ΝΙκοπιεάϊας ἰατί. ἀϊκοπάο ὟΝ 
ξαϊς, δὲ οἱ ΑἸεχαπαγίε ργδοξοέζαγαπη ροίξοα {πηρογϑτου ἀοπιαπάαιι, ΟἸΓΙ ίδης 
δ. ἀρίμία ῬΓΔΕΠΉΠΙΠΙ. 15 «γυάε!πηπηας ρεγίθςιτοη!β ἔςοίογε ποη. ςοπζοηξιι8) Ἰθής εὔαπι 6051" 
(ξϑλατιις οὔ ἀποῦιις, χυΐδιις φιλωληϑιῶς ποπῖοη βεεῖς, ἴῃ αΐθδας ἴτα ξαΪΠεάῖεπα (Ὡήρεαγας. ΔΥΡΈΕΓΘ 
οοπάτιι εἰς, ταμασᾶπη [6] οἴει τοῖα ςοπιγαγία., πᾶπη ἡιδοάαμι ςαρίτα τι8Ὲ τερειρπαζα. Πρὶ νἱάο- 
Ὀδηταγ Ἐχροίαιε: ἰπριοι 1ΠςΔο τη εἰπη Ἰεα Ομηο Αρο]]οπίαπη Τγαποηίεπι Ἐρθιφόεπην, ̓ Ρεὶ 
διιης ργαείυ τ. τ 
εἰ Ἐχίραο ἱπτεγίςεϊο τοπηροτίς (ραεῖο ΗΙεγοείεπι Ηγ]]αγ πιο πέδη (ψιοά Ολτίας ἀφο μομένην, 
βοτγιῇς ἸπιΕ ΠΙΠΊα5., σαν ΨΌΙ τ ]οτίςαπη ἐχεγςαιζει ΔΙ] πατπ τι, ργπηπαίϊεπι (τ ΠοἿ]α ρογπημτα- 
υἱτ. ἐπὸ ὠἀϑλήσεων ἐπὶ φιλοσοφίαν εἰχϑ εὶς αὐ ἀρορεόπα κά Ρῥλ0 οἱ ἡρῥταγᾷ 2γαάμέξγνι :ἀρια 5105 
ὌΥΘΝ εἢ Οτγαπιπηδίςιπη. 

Τιος μοίςε Ηϊδγοςῖες Παςαίαιο νἹγῖ ἐγαά ςοπξμδογαπί. Ἐπηάςπι δηϊπη εἰ οὐπὶ ΔΙ Ϊε- 
ἙΑῬταοίεξειπι ΑἸεχαπάτίπαπιν οἵπο ἔμε ρογιδίαπι. Νες πηυϊειπι δ εἶτ (ξητοητῖα ἀπςεάετς 
ὑἱάεο εχ Απρίογιπι ἀοξ ἘΠ πηῖ5 Ἰοαῃποτη Ῥαδγοπαπι; Θὰ τατηθη Ἰερα, νΕ 1Π| Θιθρμδηὶ νογθα αἰτεῖν 
Τίσοατ Ἰρῇ ἰητεγργεταγί. Νεπιρο Οτγάθοαπινόςοπὶ ἐϑ'λήσεις, ΠΙᾺ Πη ἀε ̓ΑΥὙπιηδ [Τοῖς ςεγταπη!ηἸθιι5 
ἀςοϊρίπιις., ΟΠγΙ Παπῖς [προιπάος ςοηίγα σεητῖ!ος ἀροπᾶδ Ἰπεογργοταταγ, [εγεπάαίαιις δ Π]1ς ροῦ-᾿ 
(ἐσυποπεθ. Οὐοάνε ἤγπηεῖ, ἘυίδΡΗ,. ΑΠΠσραιτ Ιοσιπι, ἀ8 Ῥ]ογιοῆς τπαγυγτιιπη φογιαπηϊπίδιις [ο- 
απεητῖς, αιᾶς Θεοπρεπῶν μαρτύρων ὠϑλήσεις ἀρρεῖίας, “Μεγαπι. ἀοϑΠΠπτσπι ΠΠππὶ Ἀπρἰμπὶ 
ζαριτ, ὠϑ'λήσεις ἐο (Θη[ ἀἸςὶ αι! 46 πὶ ρος, ἤνοχ τεβογαταγ δά δὸς 4] ἔεγαης, ποὴ ἴτοπι ἢ ἡ 
ἐο5 ἐρεέξει 411 Ἰηξεγαηζ πηαΐα. ϑ1ς ἐπιπὶ ἀἴςογς [ἰςες. Μαγέγν ἐ{ε ΡΣ φἰγίοίέ εἶε σίμη- 
ἕξις κογομαῦ; γοηδῖέ, Ὠὶς εηΐπι ἀς πγατίγγα ἔσγοηῖς (ἔγπιο οἰἴ5. ἀς ἱμαῖςο: ΔΠτΟΠῚ 4] ργδοῇς ἱπι- 
ῥι15 Βυϊαςεπιοαὶ ρεπδευθοῃίδι, ΠΕΠΊΟ ἀϊςαῦ : ἐἡη 667 2,42222726 ἀεξιημξξηηα ἀφμλεξει (6 σθῆγ:-- 
γοίείγε. ἸΝξαμε ἐπὶπὶ ἱπαΐςο ΠῚ οογ 476 ἀϊείπτας. 

Οὐπι Ρεαγίοηὶ ἰτααια {βταρίμμη αι Ν οἔῆο εἰ [ἀςςεπευτίατιις, ἴἴο ξιπάαίποητο πιο 
Βἰταταγ, 41 ἸηΓεΓργεγατοηα 111 ραγιπι (0]1644΄. εἰπε δά Ῥεγίπδἀεηδιιι ἢ ]]α οϊδε ροτεῆ δι: 
ἐοτῖτας. ϑε4 επ {δὶ 4115 ιιοηιε γατίοπαβ, αμίδιι5 1114 ΝΟΓΠΙ Ἰαθεἰδέθατι (επτοητία ροηΠε. Ομδε 
ΔὈυπάς ἀοςοης πεηια τοπηριι5, πόσις ναγία ἀπο γἤζαςί5 ἱπαΊς]Α., ηιι46 ἴῃ πον" 10 Ηϊεγοςὶς 
ςοπηράγεηζ, Θὰ ΠῚ (Ατ5 Ἔχαπη παῖ, 

Νοη, Ραΐο, Ἰοπρίμς ΑἸ ]εῖδε δὲ Τα άϊςῖ5 ἀϊῆατγε οἤῆείιπι, 4ιάπι ΠοτγαπΊ νίγογιπῃ ΔὉ Αἴτετο 
αἰΠατ' ΑἸτοῖν {6 ἀπίπηιπι ἐρεέξες, πε ἱπρεπίιπι. 

Ἰμαϊςοπη τοζαπι οχ ογυἀοΠταῖς (βειϊήδαμε δὲ πα ιῆα ςοπηροί! Ἰταπη ζαΠς γετοτίδιις εἴ οῦ- 
{εγιδέιη. 

. ἹΠΡΕΠΟΙίορΡἤΟ νέγο, (οἷαπι ἀεηιηταίεπη, ὅς ςἀπάοτεπὶ δἴαιιε ΠΗ ΠΊΔηἰΓαΓο ΠῚ ἱπΠΘΠΙ ΠΊΠ5, 
Τυάϊοοπι πιοαϊοοῃὶ ἱηρεπῖο, 1πἀἸςαπα! [ασυααῖα εχίρια, πάις [4115 ΟΧογ [10 Ἔχσιΐγα {|| 

ξ, ἴῃ ἐχαπηϊπαηαϊς ργαθίογα. Ἐχομτι πα τι τεθιι5 ξηρίάϊιπὶ οχηπῆς, ἔγοιες ἐχριάογαζαθ., ρείς 
ἢπῖας βάεϊ, οδίδγιαγαμη εἢ, Νεηας εἰς Βγπιδη ας αἴ] γα ΟρΙΙ5 εἴ, ἀμαπὶ νε Ἰεραηζαγ ημ46 ΔὉ 
Εἰπεθῖο ἜΣ μαδεπιμ5 εἷμ5 ἔγδρπιεηΐα. (ες, [ἴαμα 11 τηοιρη, {πη γατίοπθ, πο ἰπ- 
αἰοῖο, Πης ἱπρεπίο ἐπι. 

Οοπετὰ ἴῃ ΡὨΠΟΙΌρΠΟ ἱπρεηῖ! νἱπι Ἰπςυ]εηταπι, Ῥγοξιπάαπῃ, πιεητῖς πῃ. ἈΝ (υπι- 

ΠΕ Ν νη ῬΑΘΕΝΠῚ 

1 Οπλπηις εὰ ηπ8ε ἀξ σεῖεγὶ5 Υἱτὶ5. οἰ Γῖ5, αυΐθιις ςοτηπηπε Ἠΐεγος 5 ποσπεη; ἀπτεγίς ΓΑς τας 7 πὲ ελάεπι» 
τερεζεπάο ᾿εξζογες οδτιπάδπτιβ. ϑμπτ ΕὨ1ΠῚ 68 οτηηΐᾳ εχ Ρεαγίοπιαπὶβ ἐχοεγρία. ἘΔ ἱρίτιιγ γε πυιΐῃνι5 ΓΑ τι πα 
“86 δὰ ποβειπι Ἠΐεγος επὶ πιαχίπις ρεσεί περι, ὅς ἴπ αυθιι5 τὰπὶ ἃ Ρεατίοπο. πμαπι γοΙτο ἀἰεεαῖε νὶγ ἀοέγι5. 

2 Ῥοπε γεγο Ρεαγίοπὶ Ἐχρ  σϑτῖ ΟΠ ἐπὶ Ρ ΑΓ ΠῚ [0] ἀᾶπὶ εΠῈ, γεὶ ἱρῇ ταπιεπ, ἐδ 414 ἀρίταγ, εο πἰ 1} ἀεςσεάίτ, Ὁ 
επλπ Ηϊογοοίος εχ δίμ! οτα ΡΠ] ΟΓΟρἢιι5 Εοτὶ ποτ ροτιετγῖς, ἐχεπιρίο, ντ γα ἰτιπὶ ΠΟπΏΜ}}15, Ργιβάρογας, ΟΠ γγΠρρὲ 
᾿ ΔΙΙΟτα πὶ ) οἰ πα ἀαῶ ἘῸΝ γε βετὶ οὰ ἀθταῖε (ο]εῦδας, Αἰεχαμάγιδα πιδρηγαιις Ὁ Ἱπιρεγαάιοσγιθιι5 ἤν ἀε- 
ἈΠ15. 

ΠΊΔΠῚ, 



᾿ ΑΝΕΚΑν ΒΗ ΕΒ ΟΟ 1ΨΈἜΈΓΜ’ 4:1 

ΠΠΔΠῚ. Ἰυιάιοίμαι ἘΧααΪΠταπι., ἰΏρΡ ΘΠ ἀςίοηλ δὲ (ἀρ οητίαπι σαὶ πιάσηο νεγί[ἀτῖς ἀίιογθ σοηϊπη- 
(ἴλη δἰ πιδάϊιο γε Πη115. ᾿ ᾿ 

ΙΧ ροπιῸ Βετὶ ροῇς ν!άεταγ, γε εἴα! 4οπὶ ραγεηεῖς πῆς ἔσετις ΒοἸρίοηὶ ΟΠγίαπας ορ- 
ῬΟΙΠΓΕΠῚ Οριι5,) ἃς ἴπδυιγεᾷ ΓΓΠΊ] ἃ ΠΟΙ ΠΠΕΠΓΑΓΙ!. [Ιη 1|Π|5 Θηΐπι ΠΟΙ οαιηΐα, ΠἰΠΪ] ποιιιιπ, 
{Πππρα]ατο Π18}, Ἰρίαημο ἀγριπηθηζα οἰπι5 ἐχ ΓΕ] ἴαμα Ρογρῃγτιὶ (ςγίρεῖς δά νογθυπι (Πδ]ςα 
ΠΊΑΧΙ Δ ΠῚ ΡάγίΈ πὰ ἔπογιιηζ,, ςεητ165 Πἰσοῦ σοη τατῖ5., ΠοΠτοΠλγίημς, σθητῖο5 : δδαις, πιο πια- 
χίπης ΟὈἰδγμαγὶ πιθγοίαν, (ΔεριΠππὶς Ηΐεγος]!ς ΡΗΙΟΙΟρΙὶ (Ὡπιοητὶῖς ρεπιεῖις αἀπογίβητιιν. 

᾿ς Οὐπιγαγία ΓΑΓΙΟΠΘ 1η (ΟΠ ΠΕΠΓΑΓΙ9 Δα αιιΓθα ΠΓΠΊΪΠΑ., {1 ραιιςας Ἔχε ρα ορίῃίοηθβ, ἱπ 
4ιυϊθιι5 ἀςοίρί οι ἀϊ5 αἰπαὶς (ς [αοῖϊοπι ργαουιῖς πιαρὶ το ἴιο ΡΠΠ]Ο ΟΡ νι [ε, (1146 οπιηία ἱπιιο- 
πππίαγ, ΝΟ ρίαττι {ΠὈ] πη θι15 πλαρ 5 ἀς παζιιγα Πεἱ ΟΗΠς Ππιις Ποπαίπιιπι (Ὡπιοητῖῖϊς οσοιττας., 
πυίρίαιτι ἀοέξγιπας5 (ἀπέϊα5 παρ 5. πιαρίίαι!ς ΒΟΙΙρΊ πὶ ΤΡΔΕΙ Ὁ ξρέπηξῆς Ὁ είς πα} 
Ραγῖς ος Οριι8 σεάϊε οπιηίθιιϑ 115, αυδς τποήο νετεγίθιις ρῃο ΟἰΌΡΙηἰ5. ἴῃ Πττογαβ γοίατα ἔπσγηπε. 
δογιρίαγαβ ΠΟΙΓ65 Δ ΓΟΓΟΠΊ εἴπ5 ΘΟ 1Π{ὸ ρατεῖ, Ταπτιπι ταύτη δε, νε ργοζεγιε ἴβοῖος Πο- 
ἴζς ἔοηζες ἱπργεαάϊατιγ., ντ ροζίμ5 ΟΧ [15 Παυ ΠΠ εἰχπὶ δι! 4! {Ππ|ὸ ἀρρατοαῖ, νίμπηαιε εξ ποι ἰπ- 
ξαΠϊοίτοῦ Πᾶς [ας (ζατυγίρίηςε,, Δα ΡΙαγίπια τς Ο]ορίδς σθητ 5 ςαρίτα αἰ] ς! ἀπ 44 ἱπιὸ ὅκα ρεγ- 
Ποϊεπάαπη ἐδηάςπη, ἄτημ6 δ ογγουῖθιι5, 4105 ἀἸΠΊραγς (Ὁ]1 πατιγα!! Ἰμ πα ηἱ ποη ἔδοῖϊς [το θατ, 
ΨΑΓ115 ΓΟρΡΕΓρΑΠ 11. ᾿ . ᾿ ᾿ 

Εοτί (δεῖς τορος {{π|5 Πιρι οἱ οη θα Παπς πε, νε ἄϊπιος εχ νηο Ηίογοςοΐες ἔαοίθπάος εξ 
ΠΟῚ5 ρογίαδοαπι. Νεαιις ποη ἤεγὶ ροίΠς. ἱγηο ὃς βαθπις εἢ νεγοίγαι!ς., νὰ αὶ ρΙαγίπιμπι 
ἔαουτατί5 ἀζατιθ ἱηρ ΘΠ] ἰπ ΡἢΠΟΙΟρἢἰς 8 (ογίρεῖς ἀοιποη γαίας, ἰαθάγαγ ΠὈίαιις ἱρῇ ἱπηροπαι, νοὶ 
δα νογιταῖθηι ὀρραρπαη4πὶ ἀος! Πρ τι", πιοπαδοϊππηηπ6 ογπαηάμιπι. ὅϑ88ης Ρογρῆγγίις,, Ρα]- 
ΠΟΥΓΙΠΊΟΓιΠῚ {ΓΙ ρτογιμη διζογ, 4πᾶο ΠΟ άοημπ δ για εῖ5 οἰπα γοϊαρίαζε ἱεριιητιι, 

μαμέμ7 γεξαξης αὐ “Δ ο{ 
ἴπ ΠΡ τίς, ]ιος σοηζγὰ ΟΠ Πἰδηαπη γα !ρίοποπι σοποίππαιε! αιαπη 114 ἰπἀϊςα πα! νἱ, χιαπη 18 
{ΟἸτάα ἀγριμπιθπίαηα! ξασυίταίο ἀο[ἘἸτιῖταγ ! Ομ ἃ ροῇηε Θπῖπη ἀϊ αἰ ΠΙΠΊΠγατη ἱπροπίμπι, νὈΪ σοηίγα 
Τειπὶ ἀγπιαταγ ὃ Βαζοθπιγ. ΝΕαια τάπλθη ἴῃ ροἤγεπιο μος (ςγίρτο δθηιις ἃ (δ ἀϊΠ]άες Ρογρηγ- 
τίτις., παπη αἰτοῦ (ΟΠ ΘηζαγΙ ἴῃ. ἀιιγοᾶ σάγΠΊ1Πᾶ 7 {1 εἰηἀςπὶ οἴ οππι ἰδτο σοηίτα ΟΠΓΙ ΠἸαηος 
{π| [ατοηάπιπη᾿. ᾿ 

Ἐπ αἰίαπι γεγο γαϊίοποπα, σαὶ ἴμτὶς ἱποε γοροσὶς Ἔχιπίπιο. ΑΡΟΪ]οπίμπὶ Ὑγαπεηίεπῆ, ςεἷς- 
γι ΠΠ|ππ| ἱπτροίζογοπι, αἰιεῖτὶ φιλωληθες αὐτοτ, ΗΙογος 5, [ΠΟ] ΠΠΊττις ΟΠ γι το δα! πδτουὶ ργας- 
ξεγεῦας, Πεγας νο] μηδ ᾿π Ποπηϊης ἀγὈϊτγίππη {ἘΠ }1Π{6. ομπηίδαιιε ἔαταὶ! ποςοπῆταιὶ Πιδἱεοϊς 
ςοηΐζας, οἰπιια. εγγου! ΠἰὈτὶ {π| Δαἀπογίας ΗΠ Γοο οι Επίς Ὀϊτ5 ραγίεπι ἱπηρεπαϊτ. Εἰγπηίτοῦ ἴτα- 
4ὸ ρεγίπιαπιπῃ οἵδ παῖ! Επξ δίαμη, {1 τάοπὶ παι φιλώληϑ ὃς λόγε οἰιπῚ ΠΟΠΙ πη ταγ ἰς ἴῃ ατι- 
τοα Οαγτηϊπα διῖοῦ, ΠΟ ΟΡ] Γαγια πη ξμ1Π{8 ἀγπιογιιπι. ημᾶ6 εχ {{π|5 Οουηπηςξηγαγι 5, δα ρεηίτι5 6- 
πιογεηάππη {Ππιιπὶ ΑΡΟΙ]ΟΠΙΙ ἐς ̓Πθογίατο Πουη!η5 ογγογθηη, ρείογο ρόογαῖ. Νίϑαιο σοηζοηζιπη 
ΟὈΪΕοΙς δάμπιεγίαγιο, σαοά ΟΠγϊο ϑαϊπαζογὶ πουλίποτη δητοροπαῖ ἀδοιπηα πο Ἔγγογε σοηταΠΊ1-: 
ῃδτιπ1, γογι ταις [Σ ορροποητζοπι, 414 (6 πο] {{Ὀ]ατα ποις νἰτο., ποαμο (ρίοπείας., πδαιις 
Παϊείεῖας, ποηαα δε αμῖταιῖ, πεαις ᾿α {τας Ἰοςιι5 {1 ρεγξαταγι5 5. δά ἀϊταγαπη ἔα1Π| Πουμίηθπι 

εὐπὶ ΟΠ ΓΟ ργδοίειγε. ἃ αι ἰρίδ τοῖο ςοεῖο αἰ Πδητίδι : απῖρρε 4110 Πλε]ἸΠ5 ΡΗ]Π]ΟΙΟρΙΊογιῖπι 
ποπῖο ἀοξτίπαιη ἦε νοϊιητατί5 Πυππαπαα 11 εγίατο δἤϊογεμπι αι ἡ, Ροταῖει ργαθίεγοα Επί- 
ΘΙ115 Ἔχ ΓΟΠΊΠΊΘΠΓΑΓΙ]51Π Δι ΠΓΘᾺ ὈΑΓΠΊΙΠ4 σετο 116 Ἡ]ΘΓΟς]15 ῬἢΠΟΙΟΡΠἰςΙ5. {ττ ρεῖ5 ρἰμγίτηα ἀς- 
ζεγρεγο. αδιι5 ΡΙεγίααις ἔλθι11α5 ὧς ςοιηπηεητα οχρίοάειοε, ααθι5 ΔΡΟΙ]ΟΊΙΙ νίταιτι ἐχογπαγα 

3. ἔοττε [δες εἰ, νῖτὶ σείροπῇο πο {βεςετῖς κριτικωτέροις. Ἰρίιπι πεπιρε Ηΐεγοο]!ς λόγον φιλαληϑῆ πὸη ξαθε- 
πιιςγιοτιηηις δάεο ἀς εὸ ἱπάτοῖαπι Ρᾶττιιπι πἰτίτωγ ἴῃ εἰπι» 1ἀΠ|ΠΠπι|ο Ζεῖο Ργομοςλτίς, φΟπι τ 15. ΕΔ γέγο 4ι8ε 

{πρετίππε ἔταρπιεητα εἶϊι5. 7 81] Πιης ἱπορτίοτα Ῥοτρῃγτίδη!5. Νες πλιῖτο πιαρὶς ἔλιιεπτ ρβιΓα ΠῚ τεβιπιοπία Ῥοῖ- 
Ῥαγτίαπὶς ιᾶπὶ Ηϊεγο οἰ ἐαπίϑ. Ῥρηρμάορεεῖαηη Αὐρυβίπιι5 ἐρ. 89. Ῥοτρῆγτγίο οὗ ὅος ΟΡυ5 Ἐχρσοῦτγατ, 4] 31115 [ττῖ- 

τίς, πιαχίπιε [δητεητῖῖ5 πιογὶ ἰδιι5 γ Πιπιπιᾶπι πιο οἤίαπι ργαε [8 ἔασι. ὠπορίαν λόγων Ευΐεδ. Η. ΒΕ, ΨΊ, 19. φυΐδὰς 
4|125 εἱὲ ξοεςαπα! ΠΊπιιις. δέμέμελανι Ἠϊετοπγπι. ἴπ ερ. ἃ ΠοΠπτειγία ἐπὶ: 40] ὃς βεάγιλάγῃ 8110] ὃς γαῤίεηα εἰ ττῖς- 
δυΐτ, να σεῖεγα τασεᾶπι, Νοπιρε ἀπἰπιὶΐ ργιἀθπηπηπιοτηπι ηαοαιε οὐΐο ὅς ἱπιρίειατς Ροτοῖτί, μανικὲς τόγῳς ῥτοῖε- 

᾿ τιιπς, νι Ἐρί δδίις. δἰερᾶς: 14 αιιο ἃ Ηΐογος]! πο αι Ροτιῖς εμεπΐγα. κά ΔΝ ; 
4 διυῖις ἀγραπιεπτί ντ 4116}. νἱ5 ἢ, ργοθαηάϊιπι ἀπτς Οπιηΐα ογᾶῦ, φΟΠΊΠΙΕΠιΆΤΙΟ5 ἱπ ἀμγεᾶ φαγπιίηα ἀπίοα εἀϊ- 

τος ΔῈ πιαηι λόγον φιλαληϑη» ἅῖαιις δὰ ἘπΙςδ᾽Ϊ ποιίτίαπι απο ις Ρεγιοηϊε, 4ποταπι ὙτΓαΠΊσιιΕ ΠΕΠῚΟ ργορᾶγα 
ξλοῖ!ς ροίπι. 81 νεῦο δγριπιεητιπὶ ἴτὰ ξογίε 4115 ργοροπᾶζ : Αρο]]οπίιις ἔλτιιπι ἤλτυῖς γ, φυοά Ἱπιριιβ πᾶς διῖος 
ςΟΠιΠπιοπίαγι Οὐ ΠΊ ἴῃ Διιγθᾶ σΑΓΠΙΪη8,), ΘΓρῸ δίς ποη ροτείξ ἰάεπὶ οΠῈ εἰῖπὶ διυΐογ λόγῳ φΦιλαληϑὅς ; ΠΕΧΙΙΠῚ ἱπ μος 

τατουπιεπίο ἀοβάοτγατεπι. ΟἿ οΠὶΠΊ πιᾶσπιπὶ ΡΗΙοἰΌρθιιπι ογεάοτε ποπ ροίπι, ΟΠτιἤοαις, ἀε 4110 ρᾶτιπὶ ργδο- 

ἡ Νν ἥμοις Ῥταοβογεπάλιπι, 4ι ἴπ ἰίανια Γεπτεπτία ἃ {εὶρίο ἀϊΓος ας. (οοτῖς επί πὶ θεαπι, ἄς 1ΠΈ2}}11]1επὶ φιλαληϑῶς 
διῖοῦ πο ἀἰϊχῖς Αρο!]οπίιπ|»; [εἀ Ποπιϊπεπιὶ εχ Ἰεητοπι, ΟΠ το χιια πη] εῖ5 πιιπιογῖϑ Ῥταε(ξπτεπι, 4μεπὶ τάπιοῃ πὶ 
τυπιογο Πεοτγιπὶ Ῥγορτογεᾷ σεηίεπάιπι ΠΟῚ Ρυτεῖ. Ρτγᾶθγεγοα Ἐχὶ ίπιᾶγε Ροτῖ Ηΐογος! ε5, ΑΡΟ]]οπΐο ἀς ἔατο ἀϊ- 
ἔλα, εὐπιὶ ἴια {ἐπεθητία ἀς ᾿ἰδεγίατα πη πίπιε ριρπᾶγε ν οὐπὶ 1116 ἔλτα! ἐπὶ παρε πιατοπι ἴῃ γεῦιι5 8}1|5 ποπ ἁρποίσαϊ, 
ἀιᾶπι αὐᾶς δα ςοτροτῖς ξοττιιπαθαιδ δοηᾶ ρέτείπεμητ, 46 κλήρῳ τύχης τϊδαμπτο : ΟἸΠΠῚ ὦ Ἀπὶπιὶ δοπᾶ, εἰ[- 
4υς φἀὐμετία, ΠΙ τας Ποπιϊηὶβ ν Οἱ υητατὶ 40 60 γε παπιᾶπτιγ, ἴῃ κλήρῳ ὠγαϑὲ δαίμονος ςεπίεη 14... νὲ εχ Ρ]δτοπῖςο- 
ται πιᾶχίπὶς ὃς Ργιπαροτγαφογιπὶ ΡἰΑοίτίς ΑΡΟΙ]ομὶϊ ἐξητεπείαπι ἐχρ!!ςὰ απιις δἀνΡῃΙΠ] οὔτ, 16,11, ς, 7. {, τό. 

᾿ ΗΠμμ Ρμι- 



426 [ ΕἾὟ πάν} ; 

ῬῃΙΠοΙγαεις Ἱξαδαϊτ, σασα 181] δεάπα χυαπη Ηϊεγος] 5 ἀοδειῖπα ξαϊίας {ΠῚ Ῥαιοίορίιίας. ἢε 
δαμογίιπι᾽, Εχ Πΐς νεγο (ατὶς ριιζο ργοθα τοῦ ροίϊα ΞΟΠΟΪΑΙ ;» Δ ΓΘΟΤΙ ΠῚ σΑΓΠΙΠΕΠῚ 811- 
τόγεηι ἱπηρῖππὰ Π]Πππὶ Π]ΕγοςὶεπῚ Ποη οχει πῆς, ςοηῖγα ἀιεῖη ὀνιοπίβοι Ἐπίεδέμβ ἢτιηχι, 
, ΨεγαηπΊ Ἔοςα δὲ [185 ΓΑΓΙΟ ΠΕ 5, Ε ΓΕ ΠΊΡΟΥΙ5 ρεεῖγας «ἰγοαπηβδητῖα, ααϊδι5 ΚΤ Ρετοτυδι 
ν πὶ ΠΝ ἴας 116 ἐογτας ἀοπεραιοτῖς, ῦν ς 

Ηἰετοοεῖοπι ΑἸεχαμάτίας ργαοξεξξαπι, ἀπιογιπηαιιε ςοπῖγα ΟΠτΙ βίαπος Ηἰνδοπομο αὐτο - 
τοπ, δῆτα ἀππυιτὶ (. 340. νἸυ5 ἐχοςΠης οροσῖεῖ. Αἱ ΡῃΠοίορηὶ Ηίεγος]ῖς ἀἰ(οϊραιπι. 
ὙΠεοίεθίιιπι Π)ατηαίο ι5 ̓  νἱαϊτ, 4αΐ Τα πᾶ πὶ ΓΠηρεγατογί5 νἱχὶγ αεῖατε, φιιοά ἰρίε τεβαιαγίο- 
0 ΡΆ110 ροίξ α]εραηάο. [δπὶ ἰβίτιγ Πογὶ Υἱχ Ροτεῖ, νὲ λιοπιο; 4 ΙΑ. Ο. ς28. 1η ν]μ15 1ἀ- 
μεῖς ἔαίτ, αἰειριήμμη νἱἀοτῖεν ΨΙῚ αι ἀητα Α. Ο. 340 δὰ ρίιγες ἴα πη ΔὈΠΠει, Ψνπάς (ξαῖπιγ, 
νογο ΠΊΠΕ ράγη πη εἴς, πυρά Η]ετοςῖοβ Ρῃ]]ο Όρἢιι5, 4μι1 ὅς ςοτη τη θη ταῦ σι πη 1π ἀυΓεα σάΓΠῚ1- 
η8 οἵ δθτοτ, ἢ Ππετάοπι οαπὶ ΗΙγοοὶς ΑἸεχαπάγιας ργαείεέξϊο, Ομινϊβίαπὶ ποπιϊηϊς. τπξεηπῆσπιο 

μος ὅ. ρλ ΒΗ 
ν 51 δά νἱζατη ΡΠΙΠΟΙ ΟΡ πᾶς ρεγεπεηῖ ΠΟδΙ5 ραυ]ο ἀπηπεμεννς εἴϊεης (γαῖα, εχ 1ἰς 
ξοτίε πιαῖοῦ αἰϊαθδητο ν]5 Αἰ] ρα ἃ πηε ἀγριπηβητῖ5 ἀςοξάογει, ΟΜ οπαπι οχίριια [χηΐ, 446 
ἀξ εὰ δά ποίζἊγαπι "ΠΘπΊου πὶ ρογαςπογηηξ, 111 Ἀπ πμ νον Ὁ απλαίςῖο Ὁ Ῥμοτίοααε, δε, 4υΐ 
608 [δευτα5 εἢ, δι 144 Πα ΠΊ115. ἘΠΙῸΝ 

ΕἸορία ΠΗ 4 115 ογπατῃγ πη αἰ πι8 σοπποπίπητς ἴῃ ἩΙΘγοοεπι, ΟΠ ΓΙ ΔΩ πουπϊηὶς 
μοΐεπι. Νέεαιις επίπι ἀς ργδεξεθδο ΑἸεχαπατίπο ἀἰχοτὶς αι ρίαπη, (Βοΐας εὰπὶ ἤοτεπι ὅς 
᾿ἱπογοπιοηΐα ργοπιου!ῆῇς, Ταπταπιαμε δθείξ ντ οιπὶ ΡΙάτοπα 19 ἀα Πγ}1 εἸθραηεῖα. δχ(ξητοηια- 
τατη ςοτζάγα ΡΟΙ͂Ι: [ὩΒ]ἐπλίτατε, [404 Η]ΕΓΟς]Ὶ ΓΑ πγαίο ας εγίρειτ,} νε ροκίι5, φιεπιδα πιο άπ 
ἔμρτα οἰϊτεπίαπη εἰ, ἐχίριια οἰμ5 ἵπσθη νίγίας ἐχειεγῖγ, Ργαθίεγεα ΑἸθχαηάγιδς Ργδεξεέξιπι 
φάτςεύς δζ ΣΝ πιαὶς ταυ]ϑατηπι εΐα ΒγΖαμτΙ ψεγοίιτη1]ε πο εἴ, χιᾶε οὔγηΐα ἰ6Π- 
δὲ πλεῖ [π5 1η ΡΒ ΠΟ ΟΡ ιπι εχ δε] Ἔα σοπηροίεγε νἹ ἀδηίαγ. 

; ῬΒΠοΙΟρἢ τα ΗΊ οτος] 15 (ογῖρτα Παπηγαίςιο ςοηίρεξξα πιηΐ, ἐγαζξαίις 4 2 γομλάοηδλα ὅζ 

πο. μοϊγαφμο ἐύογεε τη72 ἀἰφογεές εογροίδίαηαα ΓΝ Ἰἰδης (ἐρίεηι. ἐπ Ῥυίογαπα 
ἔγαρύιεπτα ΡΗοτίμς ςΟΠΙἘΤιδ 16. 

Οεεοηοημέσης ἱτο τὶ ἦτ ΟΧτίτῖς, ὅς τγδέξλτι ἀς υὐδαο «φομαῖαε γαμῖς γαγ ον εν φφίϊοθ- 
Ῥῥογαν»ῖ". Ν 

Οὐ») ΘΚ ΖΔ 12 βίμμομες σογρίαη: ἀαοαπε «οπξεεϊι, ἀε φυῖδες εἰερδης Ὠαιπαίςι! εχ - 
ἐαῖ δριιὰ ΡῬῃοτίιιπι παγγαγιο ἢ, : 

ΜΜαρῃαπι διιτετη ἴπ Εἰς ΠΊΘτΟςΪ15 (τρεῖς τα  γαΠῚ τα5 Π|τεγαγία ἔθει. Μαρὶ5 ΓαπΊεα 
Δερτα ΓΛΪΗῚ ας! ΟΡΟΓΙ5 ὧδ ἀμ 2 Σὲ 4 Ἰρτεγῖτα15, 14 ΕΠῚπι ΓΕ ΖαογιΠῚ Οπηπίπτη Ἰαἔξγαπὶ ροζεγαξ 
ςοπιρεηίατο. Οριι5 {14 (οἰ 44 δε (ΡΠ Πππὶ ἀοξεγίπα τε βεγειηπημπη δας ποτὶ ἀθῖτο,, (1 ἀς εο 
ΕΧ σοιηπηθηζα 115 1η Δ Γοα ΠαΥΠΊΪΠΑ ᾿ἰσεαῖ Π|641ς111Π1 ἔεΓΓΕ » 1η. 1115 ΠαζΠγΔΠῚ το εῖας Ρε- 
πΙΠΠΊπις μπης ΡΠ ΟΡ πὶ Ρεγίρεχις ΔΗ ΠΊΔ ΠΕ ΓΓΙΠΊ115. 

Ἔχιαῦ αυοααα 1106 115 Ἱεροκλέως ἐςείων., ἢ. ς. ἐπερελαγητε Ηἱογουίδς τταϊο.., μᾶς εἰ ιιο- 
τυπάδπι {ΠΡ |1ςἴι5 ἀϊξξογιπη ςΟἸ]!ςξλῖο, ργοϊατογαπη αὖ 115, 4] ε ἴῃ ο]α γεσθηζοβ ΡγοαΠσπτ, 
που ΟΥΊΏΙ 8600 6ἃ ἔμῖς ΕΧ ΠΕ πατῖο, {Πρ ]1ς 65 πηᾶρῖς 4ιοα {{πτάῖαμς ἱπηρο] εἰ, αυαπὴ απ 
ποροιῖς ν]ταεημς ἀἕξίπα6 αἰαει] ητ᾿", : 
᾿ ΜΙΊγΟΥ διιῖοπι ἨΪοτος]] δαίςγ δὲ ρους απ {γί ΠῚ ΟΡ τι 7 τἀπὶ ράγατη ὙἹτὶ σταῖς 

-- 

5. ἴος ἀΥριιΠΊθητιπι, γο]]οπὶ Ρ40}10 Πιισι]εητεν πταρ 5 ἀεάμδειπι εἴτεῖ, ντ ρατθαῖ, φιιᾶο Ππτ ἱπῆγαπιεπία σοπαοὶϊεπ- 
ἀϊ ἔλθ 145 ῬΒΙΙοβτατι, 1 1 ῬΒΠοΙορΑ εἰς » πᾶς ΠῚ Ηΐεγο οἱ ἰ5 ποπηῖπε ξεγιιπτιτ, Γοτιρεῖς οδιία. ὅτ εστε ἔαρ υΐας ΡΒι- 
Ἰοῆτατὶ εἴυς σεπεγὶς ϑαύμανα ςοπτείπεπί, η114}18 4 Τρεηγρῖα 108 πηϊπίπηε αἰΐε πᾶ Ρυταθαητ 11 ΡἈΠοΙΟρΗὶ, νι εχ {ογὶ- 
Ῥτὶ5 4 Ρογρῃγτῖο, πηαχίπιε ἱπ Υἴτα Ρ] οτὶηΐ, Μάγιπο ἵτεπὶ ἴῃ γίτα Ῥγος]!, Εὐπαρῖο ἴῃ Υἶτα ΤΑ πη 1 ςἢΐ, Ἰρπυΐαιε 1Δπ1Ρ]1-- 
«Ὦὶ ἀε πιγίζετι!ς Αεργριϊοταπι Ορεύς, ταις 8411|5 σοπίϊατ. Τρεμγρῖαο νεΓΟ 1ΠΠ1 πιδηϊξο!ς εὐίαπι ἔλιιος Ηϊεγοοὶες ἐπ 

Π ςοπΊπιεηῖ. δὰ χρυσὰ ἔπη. Υ. 49. 4. Νίες ᾿πιρτοῦαγε ροτοίξ, χυι Ργεμδροτίςα ταπίορθγα ρτοθατ. Ῥγιπασοτγδδ διι- 
τεπὶ νἱταπὶ Ποη Ριςϊοτίδιις ἴζατεγε τῃδιγριοῖβ., 4118 ΠῚ ΑΡρο]]οηῖΐ, ποῖμπι. Ῥγδείογθα ἀς ἢος “ποαιιε ἈΓΡ ΠΊΕΠΙΟ. 
σἱτὶ οἱ, ναῖοῖ, σαοά 4πιεᾶ ΟὈ[ετιιαιῖ πτιι5 : οἶτ9 Πα} πὶ νἱΠῚ εἰ ἀητον 40 81 ῬἈΙοΙορΒίοα Ἡϊετος αὶ Ρτῖι5 αᾶ πὶ» 
λόγον φιλαληϑὴ Θἀ! ἀπ, εαπιηιιε [εδξιπι αὖ Ἐυζεθῖο οὔδ ςοηβέτοιίτ. 

6 Βος Δγριιπιεητιιπι τοτιιπὶ Πἰτίτιιγ ἐο πο Ἠΐοτος]ε5, ΤἈΘοίΕδϊ Ριδεςερῖογ, ἢ ἢτ διυιτοῦ ΔΕΓΘΟΓΙΙΠῚ ΓΤ ΑΥ̓ΠῚΪΠΙΙΠῚ : 
το Δἀπ|{Ὁ οπιπίπο οοποεἀαπὶ ὃς ἱρίδ, εἰιπὶ πο εἴ εἰπάεπὶ σαπὶ λόγα φιλαληϑᾶς δυτοτε. Αἵ ποπάιιπὶ ρτο- 
Ῥλτιπι εἰ, ὙΒεοίε 1: ργδεοερίογι σοπιηπεπιατίᾳ ἴτι Δι δα σΑγπηὶπε ἀερετὶ 5 ΠΘηΠ6 εἰπι5 γεὶ ργοθαπάδο ν]]ἃ Πρ οτίῖς 
νἱᾶ, πιΠ ιοά ΡΒΙοἴορο ρτοξείϊοπε ἀΐρπυπι πὲ ΠΠ|υἃ οριι5, ᾿4ιμ|15 ΤᾺ ΘΟ ΣΒΙΙ πηλρὶ ξεν ἤιε: απᾶς νος ᾿ηβγπια 
εἰς ργτοδατῖο. ᾧυἱὰ ημσαὰ ὅς ΑἸεχαπάγιδε ργφεξεξεις, ΡΒΠοίορΒις ἃ ϑορμιῆα, ααίβιις σγεθγο ταῦτα πηυπογα ἀς- 
συαπάδαπτιγ. εἴτε ροτιεγὶτ, πα εῖφιιε, 41 ργοβεηοης φιλόσοῴοι πῃ βιεγα, φιλοσόφως (πρ[εσίητ πτπϊτα, Ἦλες 
εἴρῸ ΟΠΊΠΙα ΠΡ αι πες ςετῖὶ ἡ! 4 ηπᾶπὶ ἔδει ροῆε ΡμΕπι, 4ιια πΊι15. ΠΗ Πΐ ἀπι0 115 ἈΠΊ ΠΊτ5 ἱπ ἘΔΠῚ πιαξὶς ῥρτο- 
Ῥεπάεᾶτ {δῃτοηειΔ ΠῚ; ΡΒΠΟΙΌΡΗΙ εἴς, ΤΉ οΙΕδΙ! ργαεςερίογὶ5, Ποπ Ρταοξεεεϊ ΑἸοχᾶπ ἀτῖηὶ ἴ ἴπ ΔΓΕ σΑΥΠΊΪΠΑ ΟΡῚΙ5. 

7 εἴτι ργδθςίριιᾳ σαρίϊα ἃ δοεγίο γεσεπῆτϊα ἢϊς τερεΐεγε πὶ] Αἰπποδατ, ρατίτετ ἃς νΑΥ185 [ξητεητίας Εχ ΕῸ ορεγὸ 3 
ῬΒοτῖο γεργδείεηταταβ, σοηξ, ὅς, Ρεδγῖ. δ. 12: δώ 4ιεπὶ ΑἸ] ρας,  οἶιι5, αι σετογονρ οὶ ̓{1ὰ5 Ρατίεπι οὔτε ρυγαρατ, ΑἸ]- 
τεγ Ρεδγίοῃ "δ: 4, 

8. Βαης συοαῖιε τερεΐετε οὐμμῖ ἐκ υϑν πμθ νη Ῥεδτίοη. δ, 14.". 
9. ᾿ξβατιπὶ ἱπορτίαγμπὶ τὰν ΔΙΔἈςετῖο 4|16Ρατπι, δἰς ῥταετογ ΠῚ [ΠῚ «ἢ. 

ἴαῖξ 
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ταῖς ἀϊσπσσπη Ιρίς Πγ}Ὲ5 Ἰοηρε εἰς φεζαῖε ἱρῇας ἱπξεγίιις ργοθαῖ, νοςες εηϊπη ἴῃ δῸ ἔπη 90Ὁ- 
υἷας, αιι85 πΈαις ΓΝ Ὲ] πεαιις Ν τὶ ροίς Ο. Ν. (Ἔς]] ργοθαιογίς,, ὃς φᾶς ρεηίτας ἀετιέδιιγας 
φἴςης δαάεβ, 4αδιι5 ἀϊσει! ἴῃ πος ῬῃΠ]οίορῃο ξαου]τάτεισι νϑῖεγθς σοπηπηεπάαγιηῖ. 

Ιη. ἐν ἯΙ ΟαΠΠ1αε δι δ οτμεςα ππάρηας οσςαγτγῖς ἐριοἰάγιπι Βορ  ἴς [δα 11) πιιπαιαπα 
Βυςυΐχιε εἀϊγαγιπι ΠαπΊοΓι5, [ἢ 118 Παυς ραιςᾶς ἔπη ἴῃ αυΐδιι5 Ηΐογος] 15, πείςίο ςεΐι5, 
δε ῤγσου ΕΑΓ ΠΊα 6 ΑἸίαιαε ἱρῇ ετίαπι Η]εγοςῖὶ ἱπίςγι δυησατ, ἐκ ααΐθις ἈΠείογεπι, εἷο- 

[8 ἐργαπι, [δὰ 411 ραπρεγίαπι ἀθρο]ϊοτε παησυάπι, ργΟ ἰεασὶ Πἰ πηίλιτη ἀφαίτις Ρο- 
ἀμε οὐπὶ ἔα τ]ὰ. Ηδες δὔζοπὶ ἱπάο]69 οἰξ αΌ ἱπρεηῖο δυιζογὶβ σοπηπιθηταγ ογαπη 

. ἡ ἀυτεα ΤΥ ΠΊΪΠα πη ΠΙπης Αἰ θηα, νὰ δάἀπεγ[Πηπιὰ εἴν ΔΙεχαμάγῖηὶ ργαοεἐεϊ σι σίδιι5, 4ιεπι 
ἃ ογαάεἰϊτας ἃς ἱπιαΠ τα Ἰοςαρίεγεπὶ [εςεγαζ, Τεπιριβ, - 

410 Ῥγιβιαρογδρας τοῖο τη ΧΙ πε ̓ Βόσαιε, 11δδη1ι επίπι, εὐτς 
νίμπεγα ροξα, ε ἜΣ 

ΕἽ ΜΝ 

τᾷ ΠΟΙ πηα 16 τοίροπάες ΕΙ» 
ος]ες ἐν ὁ ἴξζαϊο Τὰς 

ΑἸΐὰ νἱτὶβ ἀοξ!ς ἀε Ηἱδγοεῖς, ὦ ποῆτον δὰ ἴι 6 απο ἀμ ΟὔΘ δἰπι5 ἀἰρυταἴα, ῬΥδες 
᾿ τογπηετίτπι5, Βαγοηΐο ρυτα δά Απη. ὅ3. π.31. καά, Οπάννοτιμο 5γ11: πιαπαὶ ἐπε ες, Ρ- 272. 
{. [κιάοιι. Μογεσγῖο ἴῃ Ἰεχίςο : οὐ π15 ἜΥΓΟΓΟ5 ΠΟΠΠΏΪΟς ρτὸ πιογα ςαΠιραιίς Ρειγ. ΒΔΕ] 1πς 
ἄῃ ἰεχίςο :΄ ΘΟ]. σδπέο ἴῃ ΗΠ ογῖδε 1ἰτίεγατῖαα ράγῖα νίγαασιε, Ν, ὙΠΙεπηοπεῖο ἰῃ Μοηΐ- 
τηεητὶς αὐ Ηἰοτ. Εςο]. ρου πεπεῖθις ΤΟΝ, Ρ. ὁοό. (πὶ; {1 αι8ε ἀριὰ εο5 Ππρυϊατγία Πητ, 
Ἰοηῇο δὲ Ρεαστίοπο ᾿ςεγίοαιε Ῥγαετεσιπβα, εᾶ  οδίεπυδεϊοαϊδες ποίετις δά {05 πταχιπγαπὶ 
᾿ ἡμήαήνεν ἀνπηνηδιας “2 

ΚΝ υρονκι ἊΨ Ὧὲ Εμ εδλὲ ἀὄγο “αἰμ. Ηογοολοῦ; ἐμά λοέμρν 

ε ἐν, ΟὟ ΕἸ 

Ἐχ ϑβετῖρίοσ, Εςοϊεί, ἩΠοτ. Πἰτεεγ. Ρ. ΠΡ. φῦ. 

ἱ Λόγον φιλαληϑῶν ραττεπι, ἀς ςοπτραγατίοπε ἈΡΟ]]ΟΠΪΐ οιπὶ Ομπο,, τείξυϊταπήδπι ἰπ 
ς Πιΐξερίτ Ἐσπίεθῖις. ἰπ Ἰδτο δάα. ΗΙεγοςίεπι; πιο ὃς (Δτίς ἰείαπε Ῥτδο[ίεῖς, σιιπὶ Ροτίμ5 
ῬΒΠο ταί Ἰδγος ἀς νἱεᾶ Αρο]]οπίί ἱ ἰπ ἐο ορυΐςιϊο Ὀτγειίγεῦ ρογσαγγις ὅς γε ΠΠτ, 

μ᾿ τὸ εἰαίάειη τεὶ πιεπτοπεπὶ λοις γι σα. Θυ]. Οδις μι. γβεε Ρ,11.0,99. Βεῶςε ὅς 1ρίξ ἱμάϊςδης τεπιροτηπιω 
Τζατίοπεπι ποῦ ΝΑ νε εὐπὶ εἴς λόγε φιλαληϑῶς δὐτοσοπι ςεηεξπιμς, 

Υ 
ἐδι κ ζ ραν 

Ἰχαν κυϑὸ οὐ ἀὐὴ 
δι Μ4 Ν ΜΡ ἐν» 

᾿ ἀλλο ν 

ἈΑ ΤΎΩΝ 
ἐμ οηΩΝς 

δἰ Σ ΕΥ̓ΣΕῈ- 
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ΕΥ̓ 

ΕΝ 5 Ἐν» 

ΣΕΒΙΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΠΑΜΦΙΛΟΥ͂. 

ΙΝ ΟριΙ. 

ΠΡΟΣ ΎΤΑ ΥὙπΠπΠ0Ὸ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΕἸΣ ΑΠΟΛΛΩ͂ΝΙΟΝ 
ἸΟΝ ΤΥΑΝΕΑ ΔΙΑ ΤῊΝ ΙΕΡΟΚΛΕΙἦ ΠΑΡΑΛΗΉΦΘΕΙΣΑΝ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΤΕ 

ι ΚΑῚ ΤΟΥ͂ ΧΡΙΣΤΟΥ͂ ΣΥΓΚΡΙΣΙΝῚ 
μὰ 2 ΤΣ, - ΒΟ Σὰ ὩΡ χν» ᾿ 

ΕΥ̓ΘΕΒΙ ΡΑΜΡΗΙΠΡᾷΡ ΑΝΙΜΑΘΩ.- 
ν᾽ ΝΕ δα. ον ΚΕ ΡΉ ΟΦ ΤΆ ΤΥ 
ΡῈ ΑΡΟΙΠΟΝΙΟ ΤΥΆΝΕΝΒΙ ΕΒΤ ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΨ 5 ΟΒ ΙΝ5ΤΙ 

ὙΝΤΆΜ ΑΒ ἩΠΕΚΟΟΙΕ ΠΜΠν 5 ΟΥ̓Μ ΘΗΆΙΒΤΟ ΟΟΜ- 
Ὁ ΡΑΚΑΤΙΟΝΕΜ 

Ῥ᾽ ἕν, ὦ Φιλύτης; κώκεϊνα σετξ ξυγγρα- 

φέως ἄξιον ὠποϑαυμείζειν, ἃ, τῷ ἡμετέ- 

ρῳ σωτῆρί τε καὶ διδασκάλῳ τὸν “Τυανέω ζυγ- 

κρίνων, παρεδοξολύγει ; πρὸς μὲν γὰρ τοὶ λοι-. 

πὰ τῶν ἐν τῷ Φιλαλήϑει', ὅτω γαὶρ ἐυ ἔχειν ἐυ- 

τῷ τὸν καϑ᾽ ἡμῶν ἐπιγράφειν ἐδόκει λόγον, ἐ- 

δὲν ὧν εἴη σποδωῖον ἐπὶ τῷ παρόντος ἵςασθαι΄, 

μὴ ὠυτῷ ἰδία τυγχάνοντω; σφόδρω δὲ ἀνοιδῶς 

ἐξ ἑτέρων, ἐχ ὠυτοῖς μιονονε χὰ γοήμασιν. ὠλλὼ 

καὶ ῥήμασι, καὶ συλλαξωῖὶς ὠποσεσυλημένω. 

τύχοι μὲν ἂν καὶ ἀυτοὶ τῆς προσηκέσης κοτὼ 

καιρὸν ὠπελέγξεως, δυνάμει δ᾽ ἥδ, καὶ πρὸ τῆς. 

ἰδϑίας᾽ κωτ᾽ ἀυτῶν γραφῆς. εἰνωτέτρωπται καὶ 

προωπελήλεγκται» ἐν ὅλοις ὀκτῶ ξυγγραίμμασι, 
- -“ Ν Ν , 

τοῖς Ωριγένει γρωφεῖσι, πρὸς τὸν ὠλωζονικώτερον 

ΑΒΘΟΚΝΑΤΆΑΕ.. 
: ω  ρμ όχι 

Ἐπ᾿, ἀπιῖςε, 114 χιιοημς {εγίρεογὶς {ιΐρί- παρ. αὶ 
(ςτὸ Ρὰγ εἰ, πιδς ουπῃ ππαρ! το, ας 54]- 
πδίογε ποῆγο Ὑγαηξηίεπι ςοπηροπεης 

Ραγαάοχε ἰδέϊαιιτ ὃ Εἰ τε χιῖ5 αυ!άεπη, πᾶς 
Ρῥίέφέρεόε ςουεϊπθηζαγ, (μος ἐπὶπὶ ργδεοίασο 
αταϊο ἔπιπι ΠΠπ4 σοπίγα πος. οριῖς ἱπίογίθετς 
τπεγῖτο (10 ] νἱ({15 εἰ,) μαι ἱτὰ πιᾶρπιπι ορε- 
γὰρ ῬγΟτ ΠῚ δπογις ΠΟ ΤΕΙΠρΟΓΕ ἹΠΊΠΊογαγὶ τὸ 
4π|ρρε πᾶς πο ργοργῖα 1{ΠΠπ|5.. (δ εχ ἃ ογιιπε 
(πεῖ ρεῖβ, ποη {Ἐπεθητς πιοάο, νογιπὶ ἀϊδοηϊ- 
δα πόσας {4 ςπὶ. ς τοτίάεπι ρεης (]]αδὶς, 
ἱπηριάξηζον μης {δ ] ἐ}4. 564 ταπηεη ὅς ἰρία ἤιο 
τεπίρογε ἀξοοηίεπι ἀογτσπεις γεβιτδείοπεπις 
ταπποτῇ ροτείϊαϊο; ετίατπι ἀπῖς χιᾶπῃ ρεοι Ἰατὶς 
Εἰ5 {τγῖρεῖο ορροπάτξι, ἐπεγίᾷ ἤης ἀΐχις ἰαπη- 
Ργάεπι ἐχρὶοία,, νο]απηηϊσει5 ἱπιερτίς οὗτο, 
80 Οπρεηε ςοπίοεϊρεῖς, ἀἀπογίας (ΕΠ, πηαρὶς 

-.----.--ς-----.--.----᾽-- - ω--Ξ----ἀ--ς-ςς-ς-----Ο-΄-----ς---- ὁ --ἝἷἴἃἰἴἝ-“Ἕἐ“ἴὙ-ἵἝἷἾὙ -- ὃἷὦὃὦὃἷὦὃἝὮὃὦὃἝὦὃἪ . 
: 

ι Ευσεξίε τι ακμφ. 7 ἀτα!απι [τὰ νε ἱπ Ἀερ. ςοἀ, τερετῖ Ὁ 
ἐχρτεῆι : ἃἸτεσ ἐπὶπὶ 116 Ἐνσεδίε Κωσαρείας τῷ Παμφίλε ἱπε- 
Ρίὰ5 ὅς δὸ εὐϊτοτιριι8. 44 ᾿ἰ δ᾽ ἀΐπεπι ἱπιιεγίμις νἀ θθάτωγ. 
ἩἨΟΓΙΒΤΕΝ, 

Ιητεροττίγα! 5 τη ΑἸάϊ ὅς Μοτοὶ εἀϊίοπε ἴτὰ τεργδείεη.- 
ταθᾶτυγ Ευσεδίς Καισαρείας τῷ Παμφίλε Αντιῤῥητικὸς πρὸς τὼ 

Ἱεροκλέες » Απολλώνιον τὸν Τυανέα τῷ σωτῆρι Χριςῷ παραδάλ- 

λοντος. (ὑιεπὶ τάπιεπ ἐχ ςοὰ. Ἀερίο ἐχῃῖδες Ηοϊεπίις, 
εὐπάεηι εχ ἐοάεπι; νὲ ρυτο, σοάϊςο, ἰπ πιᾶτρίπο ετίδπι Ἔχἰ!- 
Ῥεδδς Μοσεῖ 5, εὐπιαις τοι πεπάπι πὶ πο ρυτΔυ Πηι5,) πο ἃ 
Διβαπιδητο δυΐι5 Πἰ τὶ ν!ἀεγεγυτ σοπιιεηϊοπείοτ, ΝΕεπιρα 
αιοά νῖτ πιᾶρηι5 [0 Ρεάγίοπιις Πυθα ἀρηοιίτ,, Εμ όίτες 
Ῥὲχ αἰἰρὶ! ἐα., μ46 αὖ Ηϊογοοίε [μπὲ ῥγοζείία, πέψμε σορηραγα- 
εἰογεὲ “Ἵρο ογοῖϊ οι Οῤτ ο ἐριξογοῖ : ἦρτο θεν αὖ ἐο αγριρρεερ:- 
ἠο ργον 9 αὐξβίρμῖε, δ΄ ΡῥΗοβγαεὶ {Πἰότος ΚΠ. ἐε θέμα Αροὶ- 
ἰογε ἐαρέπη ρογομτγίξ: 86 χκϊοαμίά εἰ ἐπρεμαη; Ρῥἐϊοίορῥο 
“γήῤμίεμν ἰἐθόνεεετ οογεεεάῆε, φηλοᾳπία αα οτέγσι {ἰργ4 γπογιαίϊοη 
βόγέερα εεροῤρεημείαηρα 207) .47, ΖΚ ἐ[β, ἐλομτῖε. εἰσι, φογμεείϊῃ, 
ῬΒοτῖας τάπιεη ἴῃ ΒΙΒΙοἰμεοα Ρ. 53. δππς Πρ ταπὶ ἀνασκενώ- 
σικὸν βιθλιδώριον ἀρρε|]ατ, πρὸς τὲς ὑπὲρ Απολλωνίς τῷ Τυανίως 
Ἱεροκλέσς λόγως. ἘπΙῈΡΙΙ ἀυτεπὶ Οδείαγιεπῆς {Πα εἴε οριις 
ἐγαῇτα ἀπθίτατγε [οπῇιπὶ οἴ εη[ιπι ἱπ ποιυ] 5 πο τις δὰ Ηἰς- 
του ς»ιᾶπὶ ἀεάϊτ, ἱσορίκν, παῖς ορυσα!ο Ργαθπιλπι. ὕετε- 
τισι ἴῃ Ῥγίογίρις «ἀϊειοηίθιι5 ράγιπι δοςμγατε δά Πρ τος ΡΕϊ- 
Ἰοβτατὶ γσεποςᾶίᾳ δεῖς αϊι5 Πδτὶ ραγείτιο, αι ρᾶτες νΌ] δὸ- 
εὐγάτα πὶ ἔτ» ἰά ἐπηοπ ἀλυήγπιι5. 

1. Ἱεροκλεῖ ] ἀξ ητὸ ξιΐς ἱπ 115 αιιλ6. ρυδειη!πιις Βυῖς 
{οτῖρτο , νἱγογαπι ἀοόξοτιιπι ο[ετιιδτ Ομ θ.5. ὶ 

3. σύγκρισιν  ἀς εα ἃς Πότ τίταϊο ἴῃ ηο ἤδης σύγκχρισι 
οἀπἤιτιῖς Ἡτοτοςῖος., νἱάς νίτογαπὶ ἀοφτοτιπι ΟδἰσμδιιοΌ 65 
ΡΣΔΘΠΊΗα9 Βιῖὶς τγαφταδτιί, ο 

ὍΑΡ. 1. τ ἐν τῷ φίιλαλήϑει 1 ος ἴἰδτοὸ ἤιο ςοπίτγᾷ.» 
ΟΒείαπος ποπιθη ξεσεγαι Ηΐογο ο] 65, ουλΐτις. ράττεπι ἤο! Ἂς 
1112 σοπιραγατῖο δδίϑ! μεθ δτ, νίάε Ἰοςα εἶτ. Νοῖξεγπ ἤηρι- 
Ἰδτὶ [ἐπιρεῦ φιλωλήϑη λόγον. 1, τατπτῖι5 ταπηεη ἱηβίτας. 1, 
ζΔΡ. 2. (Ἐπιρεῖ ἴῃ ῬίμΓΑΙ: Πρ γος γοςατ, ὃς ἄμος με αἷτ. 

2 ἵγασϑεα ] ἤδης γοςεπὶ εχ Μ89, δἠδϊάϊ, ἔπε 4ιά πιας 
ὉΠῈ5. ὅζ πιδηςι5 Βῖς Ιοομ5. [Ιητεγργες ΓΑ οῖο115) [επἤιπι.. 
εἰμι5. πο εἰ δϊεοιιιις, 416Πὶ ἤς ἐΧχρείπιεσε ἀςρυμες: Εε 
γεἰληνίς ἡμίδεργε φικαε Ρῥῥἑαίοίδε εογεεἠγεερείαν (δος ἐρεῆνα ργάε-: 
εἰαγο τἰξείο ἤεεσηα ἐπα τοπῖγα πος ορτς [δὲ ἐχοτγηανράίμτα ρη-: 
Ἰακ!) ῥαμαὶ ἡ1:4 γπιαρτε} Ορέγ4ε ῥγεεέμη με }2 ῥος ξεγπρογε 
τεξεεηάἰς ἐγαρμονατὲ : σπῖρρε με ποτὶ ργοργὴα ἐἠίήας [4 ἐπ 
4ἰΐογηῦ [Ὀγ ρεἶτγ Τοῦτα [Ὡπιδερτῖς γιοάο,, θεγιρρρ αἰ ἐ Ἰορείδως ἡμ. 
φηε ἐλίεσ, ας Ἰοι άεηρε ρέριε (γἠϊαῤεν (ἀμες ἐγηρκαίορμτον (μῤϊεέα. 
«δεέῤης ὅδ᾽ ἐς {α φεαηάοηπε, θεράν εἢ, [ὑγεαίεε γεξειαεῖο ορ--: 
Ῥοπείμγ : Ἰαγηει([ γὰ φιίάονρι ὅζε, ᾿ς. ξῖπι ταπάεηὶ σείροπς 
ἄεης 1114 φέρε μόγην ἐπὶ δζς, Ἡ Ο 1, 517. 

3. δυνάμει δ᾽ ἤδῳ κρὶ πρὸ τῆς ἰδίας ] [επτπι5 εἴ ΗετοςοΙΙς ἀς- 
{τα πιφητὰ ςείεγα ἴῃ βῥῥμαίεέδις ργοροῖῦτα, ἀε {τι ρειγῖς τθπι- 
Ρε ἢδι ἱρῇῆς ςοπιγαάϊςεηείθυς, ἧς αἰρογίας Οἢτιο ἄτηιϊις Α- 
ΡΟΙΟΙ 5 οἰ μπιπῖ25 7) δυνώμε: Ποπβιταταβ Ἰὰπὶ εἴα, ἀλιπὶ (οἰ- 
Ἰῖςες Παιῖ]α ἃ ΟεἸο ργοροίτα Οτίρεπες εχρίοίεγις, Ὑπάς. 
πιδηϊξεβιπι εἰ παῖς 'π ΑἸ Δ ὃς Μοτε!! εἀϊτίοπε πποχ Ἱερὲ 
πρὸς τῆς ἰδι ῥτὸ εἐο φιοά τεόϊε εἰξ π΄ Ηο] δὶ. εἀ. πρὸ τ΄ ἰδ 
πεπὴρς ἰδύκ κατ᾽ ὠυτῶν γραφὴ » εξ 4ιιοα ρᾷι}ο δητε προσή- 
κέσα ἐπέλεγξις ὅς ορροηίτως τῷ δυνάμει προααηλέγχϑαι. Υε- 
τῶπι ἰεξξϊοποπι Αςςϊοἶμ5 φιοηϊις (εοιτι5 εἤϊε νἱἀδίωγ, νεσα 
τεγας ςηὶπ: Ταρμοί γεῖρ 2 σηλαίονρε ἐαραργίάερ»η, ἰΐσει πορι αἰε-. 
ἥίπαῖο οομίγα (8 Πγίογ (τῆς ἐϑίᾳ εἰρεν ς θέάεαηεησ, 

{πρεγ- 
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δ». 11, 

“ΖΕ; 1. 

σλρ.1.1. 

(ρεῖῦε ιαπὶ Ρδέλαἠεεδεν ἱπ(ρηίταπι τταῖο,, 
ογαελογιοη ογΑ4. ΟΟὐαπη ἀςςιιγαῖς [δ ἐχα- 
σαξη γοποςδήϑ, του ἀθπὶ 1Ὀγ15 ποῖ ΑἸ ΧΙ ΠΏ, α]- 
Ἱεράτιις [ςτρίογ, ζοπῃρεπάϊο πυϊςαμ!ὰ ἀα ἐο 
ΔΙριπιεητο οὐ υαπι νεῖ ἀϊέδιπι ναὶ ἀϊςεη- 
ἄππι οςσιραιῖς ἄτας ἀπ), Αἀ αϊιο5 
Ῥτγοίηάς ςορποίζεηάαγιπη δάζειγαῖς πηᾶρ]5 γα- 
ταιι πονδγαπε ορίἀος5 Ῥοπα ἤιε ΔὈ]εράπτεϑ, 
Τοίατα ρα ἴῃ ργαθίξηζι σιπὶ ἀοπιῖπο ποίῖτο 
Τεία ΟΠγο ἴῃ ογατίοπε 114 Ρῥλέαέδεῤε ἱπ{{|- 
τυταπι ςοΙ ΠραγαιίοηἜπι Ἔχρεπάξημι: τε πὶ ο- 
Ρέγὰ ποίεγα ἱπάίρπαπι ἀερυζαητος,, ἀε γε α85 
᾿οἰίαπι, 4ιδε αἰϊπηάς οἰ (μα Πιγατιιβ,, σαπ ἐο ἀ1- 
οἰδάϊατι. Μεγίζο διιζεπη ἀς 115 νηϊος 486 δά 
Αροϊ]οηπίματη (ρεξζαηεπηοάο ἀϊρι οἰ απηι5,44π.- 
ἀοσυϊάσπι νηὶ ετίαπι παῖς ργαθ οπηηῖθι15, αὶ 
ςοπίγα Π05 {{π|| γπαθδπη δοῖοπι ἀϊΠτιηχθγυης, 
Ῥέσυ αγε εἰἘ. ΠΒοπλϊπειη εἰιπὶ δαϊμαίογα ποίγο 
ςοπῖςηάοτς {Πππ.. ἀἴαπ16 σΟΠΠράγαΓΘ. 

ἈΝ απτρίεδξίταγ πος, φιιοά 
ἀἰυίπα αμδάδηηι Αἴα6 ἀγοᾶπα (ἀρίθμητα, ποῃ 
Παρ ς!5. ἀγτῖθι5 τηϊγαςιιία [ ΑΡΟΙ]οηΐμς 1 116. 
Ῥατγδιιογῖε: ἰα [τᾶ τοιογὰ (ς μαῦθετγο ὅς ςγεάθῃςβ 
τρίε,, ἀκ ἥπε ργοβρατίοης γπημπι εἰς δ πάπθι- 
ταῖηπ ᾿θεη5. Αἰάϊ γεγο πᾶς ἀἰςας Π(4επὶ 
ΟἹ] αθῖς: γάγο οἰέγοφηο ἐπέξαμε, ἐσμα ὀηζηο 
Τείλρ; ἐοίϊμχε, οὐ φιὲ σαεοῖς υἱάρμαίὶ ἀράθνς 
πειεαξοιρ γ ξδ᾽ χα Τά ρεριες τεἰγαπάᾳ ργαει!)- 

Ταπι, φυϊθυίααπη ἱπτεγι εἕγις, {πὰ (Ὁ- 
υπρῖς. Κέάεγάτς γεγο φηάγέο γρολες ὅδ᾽ ργη- 
ἀερμείμς πος "44, 85 φάγε ῥαὐερηης ἀξ γὴγς 
,γ4εΠρεζόμς (ἐμέθε}Αρ4.), παρ εέέάμα. Ἐτ 
ῬοΙ τῆ χιοαυε Ργοςοππείπιπι Ατιβεαπι ὅς 
Ῥυιμαρογαπι,, τυγίιπηηις ἀπεϊιίογος ποη- 
θυ] ος ἱπ τγαπίϊτιι νας Ρεγοεηίξης., {ιδίαπ- 
δὶς Παος αἀϊξζα : “ὐ "4207 722 μο γον 7,2. 26- 
“9. ΝΕΥΟ,6 1γρεγ 4:6. “ροίοηηης βογἱ 1γ- 
ΔΠΟ) 1). 4: 4 ῬΥΙΜ4 ῥῃΟ᾽ 1114.) δ᾽ εχ ζπο 

᾿ - 
᾿ ὼ 

ἩΙΕΒΟΟΓῈ Μ. 4:10 

φῇ Φιλαλήϑες ἐπιγεγρωμμένον Κέλσε ὠλη- 

ϑὴ λόγον. ᾧ τὼς ἐυϑύνας π᾿ ὡρωλείπήως, ἐν ὅσοις 

εἐἰρήκωμεν, ὁ δεδηλωμένος παρωγαγῶν, ξυλλή- 

(δὴν ὅσα ἐς τὴν ἀυτὴν ὑπόϑεσιν παντὶ τῷ ὄρη- 

ταί τε καὶ εἰρήσεται» προλαθὼν διελύσατο. ἐφ᾽ 
ἃ ΜῊ Θὲ δ αὐ κ΄ ιν ὃ, -“ ψ 
ἃ τὲς ἐπ᾿ ὠκρίξες τῷ κωϑ᾽ ἡμᾶς διοιγνῶναι εχον- 

τὰς φιλαλήϑως ᾿ ἀναπέμιψαντες, Φέρε μόνην. 
ᾧ ἂν Ὁ ἂς " ΟΝ Ἂν. » ͵ εἰν 
ἐπὶ τῷ πώρόντος τὴν κῶταὶ τὸν κύρμον ἡμῶν 1η- 
δ: ως ἀὐνμομνν , ; 

σξν Χραςὸν τῷ φιλωλήϑες τοτϑὶ λόγε παράϑε- 
᾽ ΜῈ Ἂ Ὑν Ἢ - ἘΝ Ἶ 

σιν ἐπισκειψωμεϑ'ω" μη: ἐν τι σπεδαῖον ἡγϑιίμένοιν 
Ν ᾿ δ τς, ΓΝ , 

πρὸς τοὶ λοιπαὶ τῶν ἑτέρωθεν ὑποσεσυλημένων 
᾽ -“ ὃ ,ὔ 9 ) δὲ »,.) Ν Ν 
ἀυτῷ διωμώχεσιϑαι. μόνω δὲ εἰκότως γυνὶ τὼπε-- 

βὶ τὸν Απολλώνιον ἐποιψόμεϑα , ἐπεὶ καὶ μόνῳ, 
Ν ΔΙῚ ͵ Θεὰ δὲ ,ὔ ἊΝ περὶ τὲς “ πώποτε κω ἡμῶν γεγραφότας, ἐ- 

ξαίρετος νῦν τέτῳ γέγονεν ἡ τῇδε πρὸς τὴν ἡμέτε- 

ρον σωτῆρφι παραϑεσίς τε καὶ ξύγκρισις. 

Θυέϑι ἕν καὶ ἐποδέχεται, ϑεία τινὶ καὶ 

εἰῤῥήτῳ σοφία, ἐχὶ δὲ γοητείας σοζίσμω- 

σι" τεϑαυματεργηκέναι φάσκων ἀυτὸν, καὶ 

ταῦτω, ἀληϑῶς ἕτως ἔχειν πιςεύων, καὶ ἐγα.- 

ποδείκτως ἐπισχυριζόμενος. ἄκεε δ᾽ ὃν ἅ 

φασιν ἀυταῖς συλλαβαῖς" «ἄνω καὶ κάτω .» 

ϑουλλῇσι;, σεμνύνοντες τήν Ιησξῶν, ὡς τυφλοῖς,» 

ἀναξλέψαι τε παρασχόντα, καί τινὰ τοῖ-»» 

αὔτα δρώσαντα ϑαυμάσια." ἐἰτώ τινα μεταξὶ 

εἰπὼν, ἐπιλέγει: “σκεψωμεθά γε μὴν" ὅσῳ βελ-»» 

τίον καὶ συνετώτερον ἡμεῖς ἐκδεχόμεϑια τοὶ πιοι-,» 

αὗτα, καὶ ἣν περὶ τῶν ἐναρέτων ἔχομεν γνώμην ν»» 

ἀνδρῶν." ἐπὶ καὶ τέτοις τὸν Προκοννήσιον Αριςέαγ΄, 

καὶ Πυϑαγόραν, καὶ ἂν ἐἰρχαιοτέρες παρελϑῶν 5, 

ἐπιφέρει λέγων" αἰλλ᾽ ἐπὶ Ὁ προγόνων ἡμῶν κατὰ ᾿ 

τὴν ΝΝήρωνος βασιλείων, Ἀπολλώνιος ἤκμασεν ὃ,, 

Τυανεὺς, ὃς ἐκ πωιδὸς κομιδῇ νέρ, καὶ ἐφ᾽ ἑπερὲν.» 

ς τῷ φιλαλήϑες νἱά, ραιο 4πες πο. 1. 
5 φιλαλήϑως Δ] πι Δα εἰτο! πὶ ΟΡ εγὶ5 Ἡίετο οἾ19, 
ὁ περὶ τὰς πι} πὶ ερο παρὰ τώς. 

ΠΊΟΘΑΡ, 11. κὄἀχὲ δὲ γοητείας σοφίσμασι Ἷ γοητείαν πιαῖὲ 
Ἰερεδατυτ: ΠιδΉίταϊ εχ Μ85. γοητείας ΠΟΤΙΒΞΤΕΝ. 

2 ἄνω χρὴ κάτω 7 ἵπ εὐϊτίοπε ΗοΙ οι Ἰερεδαίυν ἄνν δὲ 
κἀκώτω. ϑεὰ δὲ τοξδείτις Οπλ! Πιιπὶ ἴηι ετογὶ 5 ρυζαι, 

8. σκεψώμεϑέ γε μὴν  Ἰοςυ» ῃΐς ἔοεάς πιατιλτις ἵπ Ρτῖ-- 
ὅτε εἀϊτίοπε ἱερεδατηγ», αεπὶ πάρῃ ἰάσιιπὰ ᾿ἰδεγδυΐ, [π 
Ἀερῖο σοάϊοε {πρρ] επιεηταπὶ οτᾶς δα οτιρτιπι ετᾶῖ, ἰά οὐπὶ 
ῬΒΠ οἶα εὐάϊτοῦ ἱρπόγαγεῖ., ψυογίηπι τεξεγεπάππι εἴτες, 
(ποτὶ ἐπῆαν ἰπ ςαςεπιὶ ἢ δ τὶ σεῖς εἴτ, ΙΔσοταπι ὃς ἔατί5 νἱτλ- 
εὔπι, Ιἀδτατίνιο γεϊρίοῆοτ, οἴεηΠις Ποτγεηάϊς δ]αίρμεπιῖ- 
15, 4185 τηοτίΆ 15 1} ς γυμνῇ κεφαλῇ ἴπ Ομ πιπι Π οπλϊπυπι 
ποῆτιπι ἐβπιπαάϊτ, σλίἔγαγε Ἰοσιπι πταὶεΐτ, πα Ρ᾽26 ἀιιγε5 εἶ 
τηξείξατεπειτ. Νες ρίας πο οτγάϊηὶ γεβίτιετγε ΒΗ {Ἐπὶ δυνῆις, 
1 ἱπέτ τουϊάειτὶ Πτεεγῖς τερεζεγεπτιγ: Εττοτυπὶ Ἐυ(δδ 1] 1ἴ- 
Ῥγαπι νεϊυτὶ ὠλεξίκακον ὃς ϑεοτγρίασυπι παϊς γέπεπο ορρο- 
δίυπι νἱάϊτεπι. Ἡ ΟἿ,5 ΤῈ Ν, Ῥατῖςπὶ μυΐης αςίμίας τερξ. 
εἰϊαπι ἱπξ, Βα ςπιι5, ς, 29, ὁ ν 

4. Προκοννήσιον Αριςέαν 1 ἀε Ριοςοππεῆϊ Ατίῆθας τερατολο- 
γίαις ὨοτΔ οἰπηΐα εχ Ἠεγοάοτο Μείροπι. Ρ. 230, ϑιγαδοπα 
110, ΧΠΠ. Αροϊοπίο Ἠϊ. Μίτ. ς. 2. Μαχίπιο Ὑγγῖο ὈΙβς 
ΧΧῚΙ ὃς ΧΧΊΙΧ δυῖ4ά [τοπὶ ἄς ΡΙπίο ἰ, ΨΊΙ, ΗΠ. Νται. {εϑ. 
43. Οετεγιπι ἱπξε ἰοἶτοῦ 40 Ηΐεγοςὶς ἃ] 16 ράτιπι εἴτις ἐχοπις 
ῬΓτιΠΊ, ᾿πῖετ ε05) 4 γα) εχί πιὰ ψέγεις ξιοτιτ, ἀϊαπ!5 τάτπιοπε 
Ῥτορτεγθα αιιΐ ποη ἔπε κἶεξεὶ Ββοπογίδιιθ, Οεῖτε δηϊπὶ οἱ νὰ 
θεὸ ἔβογα ἱηβίειτα ἃ 8: .}15, νε εχ Ἡεγοάοτο ὅς αἱϊὶς δὰ Α- 
ΡοΙ]οηΐϊ 1. ς. ἀοουΐς Μευτῇις Ρ.27. Ἐτ ἀς Ργίξαρογα 4ιιλς 
ποπ σοπιπιεητὶ ἤιπτ Ρ]ετίαμς,, ντ Ὁ εἰπὶ εὐση Ἀν ἤε, ὑρίαπι- 
4ὰε Ἡγρεγδοσειπι Αρο Ππεῖῃ ρεγπιδάδγεπτ, Ἀ[υΐτα εαπὶ, 
ἴῃ τεπὶ ἰερεγε οἵδ ραΠΠπὶ ἀριιὰ εος 4 νἰτᾶπ) ἢ Πι9 Το ρίεγο. 

ς παρελϑὲν 1 ἰηξεϊ!ςΐτετ, πἰΠ Ποτ, ἀοι ἤτηο Ἠοϊβεπῖο 
Βαες ἔμπεγε ςοπυετία : Πεύγαε ἀγήεανα Ῥγοφορλγε [6γρ) ΕΥ̓ Ἀγ. 
τβϑάρογαν" ργ ει ἐγηηίεεης [αϑὲμηρὲρ δὲς Ῥεγδές. οἷς ὀπἰπὶ ἱπ 
1115 Γξπῇι5, ἃς φιΐά ρταείξες ποίξγᾳ ἰητεγργοίατῖο πιάςαδιης 
ἔοτάατίοτος. Νεπιρε δἷξ ἐν παρόδῳ ἀσ {ΠΠ|- εϑόγαι Ἠϊεγο οἶδ,» 
νπάς εο5 παρελϑεῖν, ἢ, 6. φηα ἰὴ ἐγληβίηα ἀὲ ἐξ εφίδ, Βα 
θατα ν[ιαι ἔοττε ετἴλα], 41 ἈΠΊ ἀζροδον ὙρςΑΠΊΙ5.) αἷς Εἰζδ.. 
δῖ. 

ΗΒᾺ 3 Αἰγαῖς 



" 

439 
«Αὐγαῖς τῆς Κιλικίως “ ἱεράσωτο τῷ φιλανϑρώ- 

“τῷ ̓ Ασκληπιῶ, πολλὰ καὶ ϑαυμαςὰ διεπρώ- 

«ξατο, ὧν, τὼ πλείω παρεὶς, ἡμῖν ποιήσομιωι μνή- 

μην." ὦτα καταλέγει ἀπὸ πρώτα ὠρξώμενος, ταὶ 

παράδοξα, ἱε ψὶ καὶ ὀϑως ταῦτα κατὸ 

λέξιν. «ἐχίνος ἐν ἕνεκω τέτων ἐμνήσϑην ; ἵνω 

« “ἐξῇ! συγκρίνειν τὴν ἡμετέραν ἀκριθῆ κ καὶ βεξωίαν 

“ἐφ᾽ ἑκαίσῳ πρίσιν, καὶ π' ν Ἶ ν Χρισι σιωνῶν κεφό- 

«τηΐα εἴπερ ἡμεῖς μὲντὸντ αὔτα πεποιηκότα εὶ δ 

«Θεὸν, ὠλιὰ ϑεοῖς κεχαρισμένον ἀνδρα ἡγέμεθα. 

ἃ οἱ δὲ δι ὀλίγας τερατείας τινοὶς τὸν Ιησ ἂν Θεὸν ἜΣ 

«γωγορεύεσι: ̓ τέτῳ ἐπιφέρει μεθ᾽ ἐ ἡμα φάσκων 

“«κακεῖνο λογίσασϑαι ἄξιον, ὅτι τὼ ὶ μὲν τῷ ̓ ησβ 

«“ Πέτρος "ὸ Παῦλος ἡκαΐ τινες τϑτων παραπλήσιοι, 

ακεκόμπασιν, ὙΠ ΩΝ ψεῦςαι καὶ ἀπωίδευτοι;, 

«καὶ γόητες. τὰ Σ δὲ ̓ Απολλωνίῃ Μάξιμος ὃ οἱ Αἰγι- 

- ες" »κοωὶ Δώμις᾽ “ὀφιλόσοζος, ὁ ὃ ξυνρι τ άψιο) 
. 

“« φυτῷ, ὁ Φιλόσρατος ὃ Αθηνατος, παιδεύσεως μὲν 

δ} ἐπὶ πλεῖςον ἥκοντες ; τὸ δ᾽ ἀληθὲς τιμόνι διοὶ 

« :Φιλανϑρωπίαν ἀνδρὸς γενναΐε καὶ ; ϑεοῖς ἐὸν 

- «πράξεις μὴ βελόμενοι ' ᾿ λαθεῖν." ταῦτω ῥήμα- 

σιν ἀυτοῖς περόιλεῖ τῷ τὸν χκαϑ' ἡμῶν " ̓ ιἐπυγες 

γραφότι λόγον » εἰ (ρητ' ΟἹ. 

Ἄν μὲν δν', ὃ τὼ πολλὼ ξυνδιωτρίψας τῷ 

Απολλωνίῳ, ἀπὸ τῆς Ασσυρίων γῆς ὁρμώμενο
ς» 

ἐυτόϑι τε ἀμῖψι ἐπὶ τῆς ἰδίας χώρως ἀυτῷ 

ξυμμίζας: τὴν ἐξ ἐκείνε μετοὺ τῷ εὐνδρὸς. ἰυτῷ 

γενομένην ξυνεσίων ὶ ἐὐΐννν ὁ δὲ Μάξιμος, κο- 

μιδῇ βρωχέω τῶν κατοὼ μέρος ἀυτῷ πεπρω- 

γμένων ΠΑῸΣ ὅ γε μὴν Αϑηναῖος Φιλό- 

φρατος» τοὶ Φερόμενω πάντα ὁμξ, πὸ τε τῶν 

μαξίμε» καὶ ὠυτξ ἢ Δαμειδος, καὶ ἄλλων ξυνα- 

γαγενν ἑωντὸν φήσως, πείντων μώλιςω ἐντελῇ 

τὴν ὠπὸ δὰ ον » καὶ μέχοα τελευτῆς ἱσορίαν, 

Η, δὴ ἐν ἐξὸν τὴν Ἐν ἩΡ γὐρεμένην ἡμῶν ἐυ-- 

χέρειών τε καὶ κεφότητα»καὶ τὴν τξ φιλαλήϑες 

ἀκριδῆ » καὶ βεξαίαν μεν ἑκάςῳ παρε εῖνοως 

ΕΥ̓ΞΕΒΙΓΥΒΙΝ Τρ. 1Π.- ν᾿ 

ἐρ. Οἰδιεΐαο ὀρῥέάο. ὀονμηηῈ φημ με αὲ 
ἐμ44}22 (ΧΟγὴΣ ῬΑΓ4Π22.. Τ2Η 445 γέ δαίρε 

γαπάαν φεϊε, ΦΈΑ,ΠΡ τοόήρ, »μαΐογε ράγέε 05 
γηὴξα., γηδημογἑαη γέγλοαύθ. Τρεϊπάς, Ὁ ἱπὶ- 
εἰο ἐχογῇιϑ. »Παρεηάα, εἰπς ἐλέδα γεςεηίει. αιἱ- 
θι5 εχροῆης {πῶ νεγθοζεπιις (ἰδίμπιπρίς, Φηο 
ἐγρο πε ἐπα εορρρμαδηηογο Νεῖρε, Ὁ ἤσεδέ 
ΠΧ ΖΧΖΟΩΣΥ ΠΥΧ Χ ΩΣ πομίγηνε (04)- 
ΓΖ ΧΩ ἀε γε ἡμδμδρ ἡμάοίμ,, ὅδ᾽ «ρέγμ δ 
Οὐνήμέαμὲς ἐξμξάξεγα ὦ ̓ φμαπιἀοφειαένα 05: 
φηζα!67,2.. Σ4772 γ2αρηηα φρεέγαξμηρ ΜΟΊ; [)6Η72 54-- 
με: (ξα] Βεογηεῆα ἀρφλσμεη {8 4γὀλέγάηεμγ. ΠΕ 
δὲ υλολξνε οὐ ἐχήρηας φερε ργαοβρλ4ς 16- 
“ἄρα ϑεμραεδ Ῥγαφαϊεαμε:. με νὰ ρῇ 4} ἡπ46- 
ἄδπι Παες {πδιπηρίς νετδ:" ΔἰἸρ ΩΣ 
εογ ἀ6γ4 θεό ἐπ, φηθά τῇ φμκάῖμη σε Ρε- 
γί ξδ᾽ Ραμέμα, ἐγί)με βηρελέος 4112 755, 72) γὴς 
γοα!ς ΒΡΝΥΝ μεγάίζεες ῥι Ἵμάοδξ}: 
ψμ6 ξδ᾽ ργαοιβλᾳίφέογεν : Αροδομίλ ἀμέθρ γεν 
Μαχέραες Αερίεηβ, ξδ᾽ θ΄ γεὶς Ρδηρορόηεν, (6- 
ἀαίῶ εἶμ, Αξῥομίοης Ρδλοβγ σι, φι δ γάδ- 
εἰαγε ἀοξίγὴμά 2 γοξεεογ μέ 65" ψεργζέδελν ἐγ άμὲ 
ἐμδέογεε, ὀμερεαράφηο φϑμογὴς ΩΣ μάρα-: 
ΖοΣγ μαρ᾽12 αἼ(,πο αγατοάηναὶ γον ἡρ)ο γα 672 
Ἕ δοἠμεγει ὑ αὶ Ἐπετόεῖ δά νεγθιπι ργο- 
Ἰαΐα. ττρν: “αι ζομίτα ΠΟ5 5 ἀϊρυκαίοπεπι (ςτῖ- 
ἘΠ᾿ Ν ᾿ 

« δ εἶν δος οὖς “ἰῷ 

ΝΥ 

ὼΐ Ἰρίαιγ, ψὰ ὡρθεν ἐ μέτα [τιον Αρολϑς Δρ.11,, 
ἷο εἰ νεγίβεις, ̓ ἐχΑϊγτία Ῥτγοξεέμι5, αίχῃς ἴδ᾽. 
ῬΓΪπλαπι ἴηι Ῥαῖγία οιπὶ {10 νεγίϑεις, ας 
ΔὉ [ΠΟ τεπιρογο σαπ ςοάδιη 1} ἱπεεγοοίπι, οτι-. 
παγίδι ομεπι ἴπ Πτγεγαϑ γαῖα τς. Μαχίπηις διι- 
τΕπὶ ῥδιιςὶβ Ππριίατία φιδεάδπη ἔαέϊα εἰμς ἀε- 
(τγῖρῦτ. Ατῃοηΐθηῇθ ἀσπιαπι ΡΒ οἰ γαξες 
οπηηία, 486 ἔεγε σδητιγ, εχ Μαχί πα ΡΠ πα 
θα! ἀϊ5 δίχιις αἰ τς (τγιρεῖς. ςοἰεριῆς (δίς δῇς 
ἢγηπδη5, Οπηπί τη ρεγἔε απ πηάχίπιε αὖ ἰηςα» 
παῦι]15, νίσας δα Θχίταπι νίτας νἱγὶ ΗἰΠΠογίαπ 
ςοπτοχ τ. 

κ, Υ 
τῷ κατὰ τὸν ἄνδρα; βίε; πεποίηται. ἜΜ 

δ 

υοά ΠΊρΊταν ̓Ισθαὶ ποῇταπι, χυδηι ἦν ἱποὺ- Ὁ. ἸΥ, 
(λυ Ππιρ!οἰταίοπὶ Ἰευϊτατοπιῆας, δὲ ΡΠΙαΙΘ- 
ταῖς, δος γ τι (οἰϊάιιπηαιις ἐς νπασιυδιιὶς τὰ 

} Μ 
6 ἀφ᾽ ὅπερ ἐν Αιγ. τῆς ἘΝῚ νἱάς ΡΒ οὔτ, 116,1. ἀς νἱτὰ 

Ἀροϊιου. Ὑγδη. ς.7. 

7 κυφότητα ἡπεπιρς ἰευϊτατῖς εἴ τεπιεγε σγεάεσε ἩΗΐης 

ἀβήκηο: φιεὶ οὐέο γε, ἱεμίς ε[ῇ εογάε. 

8. καὶ ϑεόν ] ἃ σοτῖς, ἡμέπι τΑπτὶ5 ἰδυιάϊθυς ροῦ ογηδῖ, Π4- 

τοῖς υ ἱρίεσας ΡΒΠΠοβταταβ ἴῃ ἐὰ ἔεγε (επιθητῖα ἔππεν ιοάὰ 

ὍΈῈΥ 8 ἔπετῖς Αροϊουῖαθβ,, νἱάς οδίεγιλτα αἀ ῬΒΙΠοΙτ. νἱτὰ 
ἈροἹ!. 118..11. ς ας 811. ΠΣ, ς,29. 

9 Μάξιμος ὁ Διγιεὺς } γιάς οδίεγιδια δὰ Υἱτλπιὶ ΑΡΟΙ]]οπί 

110.1. ς. 3. ἢ, ς. 
Ι1Ιο Δάμις νἱάς τ᾽ ά, ποῖ. τ. 

αὶ πράξεις μὴ βελόμενοι 1 περὶ Τρ οητῖα ΠΡ γατ! οπλ ἴδηι ρᾶγ- 

ἔς ἢ. μὴκάάο: Η 9 1, 5ΈΕΝ, Νεπιρε μὴ ἴῃ εἀϊεῖς Ρτΐπι, 
οὔμαπι ἔιεγατ.ς 

1:2: καϑ' ἐπθιῖς κεν Μὴ Χριφιονῶνγ (ὰ πρὸς Χριφιανεὶς ἵπο 

(πῆρτις Θητ, γε εχ Μαξεαπεῖ Ιοσο οδίετμεϑ ἰΐσεσ. Ευεδίς 
ὡς ἰρίτωγ ἀθ τε Ἰοσυίταγ , ποῦ ἀς νετρίς ὅς ατοϊο : ἴλπε φ» 
πἷπι ορροῖτα σιν 116 εγατ λόγος. ἀξβῆι; ὃ 

ΘΑΡ τ ἃ μεμα ὃν 7 26 τοῖο ἕος ἐαρῖες ρα 
ἔετι Εὐζεβίιι, ἐχοεσρῆτ εχ Ἰρίο ΡΒ: ογαιο 1.1. ς. 3. 

2 καὶ ἄλλων} ερ!οας 1 ἱπρτιπηῖδ τείρὶ οἷς ΑΡοΙ οηϊ;, γᾶς 
τίδηιιε πιοπίπιθηῖα ἰπ οἰ τλεῖθις. ἧς τςπΊρ!ἰς στερεὰ, δὰ 
μᾶς 1. ς, ΡΒΙΠοἴτΑτας ργομοςᾶι. 
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Ὅριῖν. 

τάιςίπαπν ἐπα ο ςοηίεμάεγα: ἀσα ἱπαυῖγα- 
ΠῚΠ5.) Ποη αυϊάοπι νον ἀἰάϊπας πιαρὶς {0 ἰη- 
ΕΕΤΕ πραας Μη γ Παρεπάα πιὰρὶς. δας ρ᾽ γα 
Ρατγαιογῖε. α]Δ. Νέσες [ἀξ ἐὁ ἀϊααϊ- 
γαπαμι5, } απο (Οἰ τι αὐ ἀπε πυῖς., απτς ἵππιι- 
ΠΊΘΓΟΝ. ἔπι Ποτοητίαπη. Ἐδγδθογιηὶ (ἃρὶ- 
ΟΦ ΠΕΙΡ 5 τοι ποίἜτιπὶ ἃς Ποπιηππὶ 
οἸο[ιην ΜΝ κηὶ ΨΟΠΓΗΓΙΠῚ [π᾿ ΠγιΠάϊΠ71.᾿ 
᾿αἰυίπας τη(ρίγατίοης. τ’ ρτγαφάϊέδιπι. Νο- 
ἴχιια αποά ἀιιᾶπι Ρ]πγίπιος 1|οΐ δὰ ἀϊαΐπας 
ἴτας αἰοΙριπας ἀούεγίπαπι, αὐἀάιχοτίε τ πες 
αιοά ἱπρθημος νογοίαιις παίζεις ἀΠςριἶ]ος 
ἔιογῖς, ρεπς ΠΡ δητογ ρσο {ΠΠππ|5 ἀοῶτίηα πηοῦ- 
ΤΟ ΠῚ (ἰδέτε βαγαῖος: πράτ αιοά ἔτπισα]15 νἱτας 
ΟΒοΪ δίῃ (Ο]ι5, ΡΟ Ποτίς φιοημς τοιηρ σίρε ἄμ- 
Ταταγαπη, ρατοξεςεγῖε: ποη.Ε αιοά ργορεῖα {δὲ 

ο Ψίγῖαες. ἀϊππα (Ἀ αζοιτι νηϊογίο ραγαιθγίς 
 χημηάο, εἰατηπαπι νπάϊαιδαιις ἱπημπις γα ΠῚ 
γαυϊεϊτυαίποπι δα αἰ Παη1 {πἀγὴ ἀοξεγίπαιη αὐ - 
εἰποςηδ: πεάπθ ιοά νηϊ5 ὁχ οὐππίθιι5. 41] 
ὑΠαμΑΠῚ νίχογο, ἃ σπη {115 ἔεγε ππουια δι, ἴΠ1- 
Ῥεταθεθιι5 ὃς ΠΡ αἰτεῖς. ναγίϊ5 τπο 5 ορριιρπα- 
15 νἱσογς ταπιθη.., πΊΠ]ςτο]ις {προυῖοῦ 
ἰϊς »4ιϊαςο δ ΠΙπΐς εἰππὶ ᾿πἰδέξααπίιγ ᾿ππΠάς- 
Ἰίδιις, Θχετογῖς, ἀϊπίπα ὅς ἸποΒΆ 1 νίττατε 

Π ΠΝ ἀδιπι νἴπεγοι αἀιιοτίατος ἰηπιτυτίοας. ἀϊ- 
ἀπ ας 116 ἴῃ ράχες γα ῃθης., ἢτιτιαῖαΠΊ νΈΓῸ 
ἃ (Ε τγδάϊτατησις ἀϊα!πατα ἢ ἀοξμηϊπαπι 34 8- 
τπ1π| ἤποπι ΠΟη ΠΑ ὈἰΓαΣ ΠῚ ροῖ γΠ πο  ΠτπῚ τοτ- 
ΤΆΓΟΙΠ Οὐ ΡοἐΠῚ ςοΠΙΕΓααη5: ποτ αιο 8άΠπις 
ἀππὶ ἀϊαπας ροτεητγίαθ [πδ6 νἹγτατοη ἀεπιοη- 
ἤτοι, πηίδγος αποίαπη ὧς ἱηζαιος ἀαεπιοπᾶς, 
τοτροηδις Ποπηίπεπη Δηϊ πη τις Ἰη Πἀἴαπζες, 
ἴο!ο (Δογβε πιο ποπλίης ἔπο᾽ ἀρρο το Ἔχρεῖ. 
ἰςπϑβ., Ῥγου ᾿ρία ἐἀοξεϊ ἐχρεγίθητία Πιπημς. 51- 
ΓΆΠ ΠΑ επίτη αδέγογε 'η Αρο]] πο, ἱπιο [ἀς 115] 
ψο  ᾿πιογγοραγο ἔογια 5 Πιπηπηας ἔογοις ΠΟ 1 1- 
ξατίς. 8141} 1ρίταγ ΡΠ] οἴἴγαί! ρεπἤτγοεπηις ῃϊ- 
Πογίατη, εχ ατιὰ δ πσοηηι5. ΠΟ {Ποῦ Βοος 
«ἴάοῃι, ἵπο πος πιοαϊοοχίς ἱπ4οΠ!ς νἶγος δἰιπὶ 
ΕΝ ΡΝ Ροῖϊε, (ης ἄϊτιπι νι ϑαἰπαζοῦὶ ποῆτγο 
ΟἸγΠο Αρο]]οπίμπι σοπἔεγγς ἀθοθατ:) ργουῖ 
«υίάεπι εχ {τγὶρείοπς ςο]]ροῦς εἰς δἰτο- 
τὶ) 41) ΡΠΠ]ΑΙΘτΠΔ πιάϊςθ, Ρ]αγίπηιπι αιάφηι 

οἴη ἀιυιάϊθοης Ρτοξδοῖε, [ὰ Ραΐππη σςοτῖς νεγὶ- 

ΠΘΑΡ, ρα αν ασπον ἢς τεξεῖιι5. Μ8. αιι4πι ἑπάντων; 
δε ἅπῖξα ᾿εβεβράτιιτ, ἨἩΟΙΒΤΕΝ. 
2 πρὸς ἀυτὰ } ἰτὰ [τὶ δεπάϊιπι ῥτὸ πρὸς ἀντὸν) φυοά λῃ- 
τε εὐϊτηπι. ϑὶς ἱρίε Εἰὐεδίιι5 ουπὶ ἴδοιιπαο ςαῇι; εο {ἐπι 
Ρτιδεροὔτϊοπεπι πρὸς ἰαπρῖς ρᾷι]ο Ροίὲ ; ἡ πρὸς ἀντῶν ἐπι- 

. καλεμέ ἐυχέρειαν Ὁ 
3 ἀπελαύνων 1 ποπιρε Ἐυ[εδιϊ δάθμις 'δοταῖς ἀϊα δος ας 

Ῥιλεβρίας ἱπιρεάϊτε δῖα εἰπάετε οΗϊοαοίτεγ να] ἐσ μι ΟΒτὶ- 
δὶ ἀξ 4088 ξοτιῖπὶ ἱπ ΠΑ οπΊοπᾶ5 Ροτεῖας  Δ]εγίαπὶ ρογίε- 
ουτίουϊ οσςαίοπεπι ἀςαϊτ, τὐΠίραπις εἰιπὶ Μάρο Δεργρεῖο 
Μαρτίαπο, νι επίαι Η. Ε. ΥἹΙ, "ο. αἷς Ἐυζερίαε: χὰ γοὶρ 
ἑιεὶ κοὰ ἧσαν ἱκανοὶ παρόντες χϑὶ ὁρώμενοι Ν χρὴ μόνον ἐμανέοντες 

᾿ χρὴ Φϑεγγόμενοι διασχεδάσαρ τὰς τῶν ἀλιτηρίων διρεμόνων ἐπ- 

ΓΙ ΕΟ Οὐ Ἑ Μ, 4: 
Ἵ “ἤ 

κρίσιν, φέρε διαπυϑώμεϑα » ἐχ ὅς τις ϑειότερος 
, γ) « -“ ,ὔ Ν 

γεγόνοι: ἐδ᾽ ὁποῖος ϑαυμασιωτερώ τε καὶ πλείω 
ἀ Ἵ ᾽ Ἐὰ , Ν -" 

διεπράξατο παράδοξα" ἐδ ὡς" μόνος παρῶ τοῖς 
᾽ λ ᾿ , 

ἀνέκαθεν,» πρὸ μυρίων ὅσων γενομένων, ΕΘρωίων 
δλ,. ὡς ᾿ - κ“» Ν ͵ -“ 

σοφοῖς ὁ σωτήρ ἡμῶν καὶ κύρμος Ἰησᾷς Χρλφὸς 
“ ᾽ ᾽ ͵ Υ ΄ ΕΓ ν- 

ἥξειν ἐς ὠνθρώπες κατὰ ϑείαν ἐπίπνοιων προς. 

πεφήτευτον ἐδ ὡς πλείρς ἐπὶ τὸν τῆς ϑείας δὲ- 
7 ἀρ ό. δὰ , Ν, δ δὲ Ὁ ἐν ὦ» ες 

δασκαλίας ἰυτξ λόγον πρθτβαξ αν εἰδ᾽ ὡς γνη- 

σίες, καὶ ὄν: ἀληϑες ἐκτήσατο φΦοιτητάς, 
Ἐς 

μονονεχὶ. καὶ ὑπεραποϑνήσκευ ὁ ἑτοίμως τῶν λό. 

γῶν οἰυτϑ παρεσκευασμένες" ἐδ᾽ ᾿ ὡς μένος σω- 
Υ̓ Ε' ἣ - ΧΩ ἣ Ἷ; 

Φρονος βἴε διδασκαλεῖον, καὶ ἐς τὸν μετέπειτω 
; ͵ 3 ε »νν ͵ὔ 

χρόνον, ξυνεςήσατο: εδ᾽ ὡς τῇ ἰδίῳ 9 εἔτητί τε 
ν -“ -»" γ ᾿ ἦ᾽ ΣΤ Ν εὦ 

καὶ Ἴ πᾶσαν ἔσωσε τήν οἰκξιμενήν, καὶ εἰσ-- 

ἐτι καὶ νῦν μυρίοι, πληϑη παντάχέϑεν ἐ ἐπὶ τήν 

ϑείαν ἑαυτῷ διδασκαλίαν ἐπωγόμενορ" ᾿ ἐδ ὡς 

τῶν πώποτε μόνος πρὸς ὡπώντων, σχεδὸν εἰπεῖν, 

ἀνϑιοώπων, ἀρχόντων τε καὶ ἀρχομένων, πλεί- 

ξοις ἔθεσιν ἤδη πολεμόμενος, κρεϊτίων, καὶ πολὺ 

δυνατώτερος τῶν τῷ ὦ ἐλουνόντων ἀπίφτων᾽ ἀπο." 

ἀρύρίω » Θεία καὶ ΡᾺ δυνώμει, τὲς μὲν κ κώ-. 

τοὺ καιρὸν ὐφρκολμρ υρθον αὐυτξ, τῇ ϑείῳ δὰ 

σκωλίᾳ μετιὼν ῥαδίως, τὸν δὲ παγέντώ πρὸς 

εἰυτξ΄, καὶ παρᾷιδοϑέντα ϑεῖον λόγον, ἐς ἄπειρον 

δἰ ιῶγώ κουϑ᾽ ὅλης κρωτύγων οἰκεμιένης. ἐδ᾽ ὡς εἰσ--. 

ἔτι καὶ νῦν τῆς ἐνθές δυνάμεως τὴν εἰρετὴν ἐπι: 

δεικνυταί» μοχϑηρές τινας, καὶ φαύλες δαίμο: 

γὰς» ψυχαῖς ὠνϑρώπων καὶ σώμασιν ἐφεὸ ϑεύον-: 

τὰς, ἀπελοαυύγων᾽ διοὶ μόνης τῆς ὠῤῥήτα προσηγο-: 

ρίας υτξ , ὡς ὠυτῇ πείρο κατειληφώμεν. τοῦς- 

τὰ γαὲρ περὶ τῇ Ἀπολλωνίᾳ ζητεῖν » μῆ καὶ τὸ ἐὶ 

ρωτῶν; εὐνόητον" μόνην δὲ ἐπισκεψώμεθα τὴν τῷ 

Φιλοσρατῷ γοφφῆν. δὲ ἧς ἐϑυλοξμεν» ὡς δχ 

ὅτι γε ἐν Φιλοσέζοις, ἀλλ᾽ ἐδ᾽ ἐν ἐπιεικέσι, καὶ 

μετρίοις ἀνδράσιν ἄξιον ἐ ἐγκρίνειν , ὀχ ὅπως τῷ 

σωτῆρα ἡμῶν Χραςῷ παρατιϑέναι τὸν Απολλώ-. 
. » -“ “ ων" φῇ ΄ 

ψιον., ὅσον ἐπὶ τῇ γραφῇ τῇ, πώρω τῷ Φιλωλη- 
ΒΤ τὰ " “ Ν 

εἰ παιδέυσεως μὲν ἐπὶ πλεῖςον ἥκοντος", τὸ δ᾽ 
με .΄ 

ξελάς; τελεταῖς δὲ ἀνάγνες» οὶ μαγγανείας ἐξανγίςες, πρὶ ἱερερ- 
γίας ἀκαλλιερήτες ἐπιτελεῖν. 

4. προσηγορίας ἀντὰ ] (Δστιιπὶ ΠἰΠΊΪΓΙΠῚ Το ποπιεη εβῖο- 
τεπτος αἰ Ά ΡΟ] 45 αἰ ΠΊραθλητ πιαο ἰπατίοπες ΟΠ ϊδηΐ : ἔφιο 
ΡῬετίπεης ΕὐὲΈδΙΪ αιοαιε ἱπ ἰοςο Αἰ !ερ. νεγθ ἐμπνέοντες χρὶρ 
φϑεγγόμενοι. ἨΗΐης Ογρτίαη: ερ. 76, Ῥεὲν ἐλογοίμθας βοτε ῤῥῳ- 
γιάρα Ε7 ροΐοαιε ἀἠμίηα Π τρείαγὲ αἰἰαόοίνν» “1. Ἐπιρο νῦ 

ἀς ΙΔοἸοτιπι νδηϊτᾶῖς αἷς ἰάεπι ; “αἰνγατηῦΣ ῥὲῦ Πρ ειεῦρ θε- 
γηῆης τΑὐάε Αι. Αροίο!. ΧΙΧ, "3. 

ς τῇ π. τ. φιλαλήϑει παιδεύσ. μὲν ἐπὶ πλ. ἥκ. 1 τείριοἷς νοτ- 
Βᾳ Ηϊεγος!!ς πιργᾶ ΠΆΡ. 2. ΑἰἸλτᾶ, 4 θὰς5 Ἔτι αἰ οη!5 ἰαάεπι 
ῬῃιΠοτατο τγιδυΐτ, αὶ εἴξ, φιλο πὶ ξυγγραφέα Ὠϊς νοςδι Επίε- 

μϊι5, Εχ ςυΐμς γςμπαας γι βιτι, λίπ νοσγαςὶβ ταπιεδιν. 

ὠλη- 
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ὠληϑὲς μ τιμῶντος ξυγγεαφέως. τοιῶτος γὰρ 

ἥν μετο τῶν ἄλλων “ καὶ ὁ Αϑηναῖος Φιλόσρωτος". 

ἐξ ὃ ῥαδίως ἂν κατωμάϑωμεν καὶ τῶν λοιπῶν, 

τῶν κατ᾽ ἰυτὸν παιδεύσεως μὲν ἐπὶ πλεῖφον ἡκόν- 

των, ἀυτὸ δὲ τὸ ἐξητασμένως μὴ ἀπηκελδωμέ- 

γῶν τῆς κατα τὸν Ἀπολλωνιον ἱσορίας. τἕτων 

γορ τ δἀραρμήθεδανι ὁμὲ τῇ τε Φιλωλή- 

9ες,τὰ Ἤπρ τε κωϑ᾽ ὅλων δικασήρκα διει- 

ληφότος" ἢ κατοὶ χοισιανῶν β 

τὸς ἑωυτῷ δοκεῖ, εἐἰκραξὴς ἐφ᾽ Ὁ ΕᾺ πρενηθα: 

εδαία; καὶ ὦ ὡς ἀυ-. 

νερὰ καταςήσεται. ἡμῶν τε ὧν, οἱ μωροὶ, καὶ δε- 

δεκολημένοι» μος ἼΠΙ ἀυτοῖς » ἡ πρὸς 

οἰυτῶν ἐπικωλεμένη ἐυχέρειοί τε καὶ κεφότηφ". Ἵ 

Αλλι μὲν ὃν ὁμόσε χωρῶν', ὠυτόϑεν δέξαλ- 

λεν ἂν βλασφημῶν, ὡς ἐχϑρὸν ἀυτῷ καὶ πο- 

λέμιον, τὸν και ϑ᾿ ὃ τὸν λόγον ἐποιεῖτο. ἐγὼ δὲ, ὦ 
ε “ ͵ ἌΝ 5 ͵] Ν “ 

ἑταῖρε, σοζδὸν τινώ τῶ ἐνϑιρώπιγω τὸν Τυάνεον 
͵ἷ ἘΚΩ » 5 Ὧν ϑ, 

γεγονέναι ἡγεμην» καὶ ἔτι γε ουτῆς ἔχεσϑαι δια- 
ζ, ε τ ᾿ , 7 Ν ᾽ ὌΝ ἘΨΟΣ 

-“γοίως ἑκὼν εἰναι! (βελοίμην » κωΐ σοι μὲν εἰυτος ΄ ἐ- 
“ 6.1 ὌΝ ᾽ ΡΝ ΝΡ στ᾿ -“ 

μαυτῇ περὶ ἀυτῇ δόξων ἐκϑ είην ἂν, ἐρωτ'ῶντι. Φι-. 

λοδόζων μὲν ὅτῳ τίς βέλοτο καταλέγειν τὸν ἀγ- 

δρα . πωρὸὲὼ μηδὲν διενοχλξντα ταῖς περ ὠυτξ 

μυν Θολογίωμας ἔςω: εἰ δ᾽ ὑπερπηδᾷν, τὲς ὅρος»: καὶ 

Φιδοειφίφευ ὑπέρτερφι φΦρνεν, εἴ τέ τις Δοίμις 

Ασσύρμος » εἶτε Φιλόφρᾳτος, εἴτέ τις ξυγγροαφεὺς» 
δ ἢ : 
ἢ) λογογράφος ϑερᾳσύνοιτο, λόγῳ μὲν ἐκτρεπός- 
γ γ , ἈΝ εὐ ᾿᾽ 
ενος γοητείων » Ἐργοις δὲ πλέον ἣ ῥήμασιν ἐπι- 

Μἶἷ ͵ 

Φορτίζων τὸν ἄνδροι. προσωπ είς δίκην τὴν πυϑα- 

γόρειον ἐπιμορζφαζόμενος ὠγωγήν' 
Υ ΤΩΣ ᾽ Ψ ᾽ “,ψ.ῳ 

μὲν ἡμῖν καὶ Φιλοσοφος", ὄνος δὲ τῇ τῷ λέοντος 
ἮΝ, νε ᾽ -“ ᾽ 

ἐπικρυπτόμενος δέῤῥει Ἔ σοφιςής τις ἀληθῶς ἀ- 

᾽ ͵ 

οἰχήσετοιε 

ΙΝ Ὅρν.Ν 
ΤΣ Πυάϊοίι5. Νεπιρς. τ4115 οπτηΐηο ογαῖ. 

χίᾶ ςὶ {πὶ οοτετίς ΡῃΠοβγαζις Αἰβεπἰοηῇς: Ἔχ 

10 ἔλοι!6 εἰίαπὶ ἱπα!οίτιπη. ἔευ ΤΊΣ Ἰίςεὶ ἀς. 

ςοτοτῖβ, αϊ μία ΡΗΙΑΙ εσθαι Ρ᾽ αγίπιμηι χιΐ- 
ἄεπιὶ ἴῃ ἐγααϊτίοπα Ῥτοξεςζεγιηῦ, ἐχαυϊπταπη. 
ταπςῃ δυάίαπι ἰῃ ΠΙΠποτῖα ἈΡΟ]οηΙ ροπότο. 

- ΠῚ πεῖρα {1 ργοὺς ἐχα-. 
«τοαϊπαυοτίπηις, βυ ἵπγι πα ὅς. ῬΗΙΙαίοῖμας, {πργεπιᾶ 
τμάϊςῖα μοῦ τοδπι Ργοιίηςίαπι Δαπηϊπι Πγδητῖ5, 
ςΟηΐΓα ΟἸε Πίαπος ἱπάϊοῖαπι ΔΠ ΨΕΓΠΠῚ ΠΑΕῚΝ 
Ἰρῇ νἱάρτιιτ, νπαϊαυδαιιε δοςιιγαζιμπι ρατείζου: 
κα Το ἩΩΝ το τῇ δεταζιοῖ ᾿πβοοῦ- 

τς 1Π15 ποπηϊηίδιι5 νἱἀοτημτ, ταπτοροτο 4 εἶθ 
τερτεβοηϊὰ ΠπιριἸοῖτα, δι δηϊπιὶ Ἰρεῖτας, 

δὴ ἘΝ ΥΩ Ὁ μὰν 

Νὴ Ἵν νῚ Π Γὼ 

Ἄς 411π|5 ̓φαϊάεπι ἀπεηῆς { ἢ ἰρεῖς το ς σας Ὅδρ. Ὁ. 
ἔαγηβ, ΠΟΠ ΕΠ τ115 ΠπᾺΓ1Π| ἀπαταται γᾶς. τὰ Π6 Ἰλπ 
μοῆομι ἀεὶ Ἰηϊπηίσιπῃ ΠὈ], ΘΠ1ΠῚ, ᾿αάιιρτῆαις {ιεπι 
᾿πΠιπιςηάα ογαιίο εγαζ. Ἔρο νογο,ἀπηϊςο, ἢ ας 
πιαπᾶς (ρ᾿επτίας Ἐργορὶς ςαΠ]οητοπι ἔς Ἧ 
Δηοπίοπι ὅς ΟἸ πὶ οχ!Πιπιδι, δδάπης χιοηις 
οι ἀο ΠῚ ΠΟΙ ἱπιυῖτι5 γετπογα (ξητφητίδπι νο- 
{ππ|. ἱπιο ἅξ εἰδὶ πηεᾶπὶ ἐς ἐο ορἰπίοπεπι, ἢ 
ἰητοῖτορίς, Ἔχροπογο πο ἀπὈ!ταπη. (πὶ αιο- 
υἷς ΡΠ] Ο ΟΡ Ποτιιπὶ γὲ σοπηροπαῖ νίγιπη. τηο- 
ἀο Ἀθιη1ς ἀς εο ΠἰΒ}] τγθαγαπη ἀεῖ, ρτίοι: {1π 
Ππιϊος νογο ττϑηΠΠγα, ἃς απ. Ρ ΜΙ ΟΡ ΐας 
νγοβ ἐχοςήδῃϊ ἤατιοτο, διῇς, ἤπιε ΑΠγτῖιις ααϊ- 
ἀαπὶ Παπηῖ5, ἤμς Ρ ΠΟ ἔγαγις. .). {πὲ 4115 401- 
σππαις ΔΈΓΟΥ νΕὶ ΗΙΠοιίςιις, γε ]5 αυϊάοπι 
πιδσῖαα Ὁ ἐ0 ἄθρει ς οὐἴπιοπ, γε ταππεή πιὰ- 
οἷς Πιιαπι γοΥδ5 ΠΟΠΊΪΠΕΠῚ ογαιιαίιιβ., φοιὶ ἰᾶτ- 
τπιᾶιτι ΔΙ τάπη. Ῥγιμασογίσυτη, εἰ γἱταὸ ἱπ{τίτι- 
{ΠῚ Δρίδῃβ 5 {ππῚ ἡυϊάθπ ΠΟπ ΡΒΠΟΙΌρμιις 
ΠΟΙ 5 ἀρβδεν (δὰ αἰϊπεις Ἰεοῃς τετις οχας- 
115) ἃς (Ὀρ χ αἰγοι]αίογεπὶ ΡῈ οἰαίταῖος 

{οτιρεῖς, ἔς ΒΟῈ (λίτεπι εἰ! δξυγιπι εἴζε αἷς, ΑΡΟ]]οπίππι, ἢ 
4115 ἔιεσῖτ, πμάί ἐπι τρία ἀεἰπεᾶῖ, πεηπε ῬΙΡ δΙοδε ει πεαια 
Βοπιπι νΊγαῖη ἔμ}, πδάτιπι νὲ οὐπὶ Ομ το πιεγεάτιγ σοπι- 
Ῥοπὶ. Ῥατγιιπὶ Ἔχαξξε δες Αςςιοίις σεάάϊάετγας, νὰ 4118.» 
Ρίετααιιε. 

6 μετὼ τῶν ἄλλων ] ἐπαί ομῖγα τοίεγίς ; 4πἱ ἄς νῖτα πεπι- 
ΡῈ Αρο οι σοπιπιοπτατὶ βιδγαητ, αὰ το 5 {υρτὰ ς. 2. Ρτο- 
ὑοσαῦας Ἡΐδγοοε5 : ογᾶπε δπῖαπὶ 11 ΜΜαχίπιις Αερίςηῇϑ. 
Ῥαπεϊίαας Νίπῖι5. 

τὼ ἀνωτ. δὲ καϑ' ὅλ. δικωςήριω διειληφ. ΠΕΠΙΡΕΟΝ Νιςοο- 
τπιεάϊεπῆς ἴπ Βιταγπία τπάεχ Ηΐδγος 5, (4μεπὶ φιλωλήϑες πο- 
τλπεεπιρετ, Ρετίτο εχ ἰηοείρείοπε ᾿ἰδγί ποπιῖπς, ποίξετ νο- 
«δῖ,} ΡτΙ πηι ΠΊ Εχείτῖς, νὰ εχ ΓΑ ξδπεῖο ποῦιπι : ἰπἀς ρτας ξε δλι5 
ΑἸεχαηάτγιδς ἔλέϊας, νῖ εχ Ἐρίρμαπίο ςο] !βίτιιγ ΗΔ εγ. 67, 
Οετεγαπι πᾶπο εἴτις ἀἰρηίτατεπὶ {4 οπὶ ρΙΔπς Ἐπ ρΝς τατίαπι 
ἵπῖτα ἀεβρπαι ἙπΙεῤίως ς. 20. ἴπ|τ. 161 ταπιεπ ἰεβίτατ τὰ ἄνω- 
τάτω κοὴὶ καϑόλεγ νπάε ἄχ Ηἰς ἴτὰ πη] πὶ 418Π| καρ καϑ' ὅλων. 
{πιε] Πρὸ Βπτοπὶ Ρὲγ δικαφήρια καϑ' ὅλε, ΠΟΤ ἀυτῸ τἰτΆτῈ ΠῚ 
τοῦ 4]161ἃ ῬτοιποίΆ γοιιθγθᾶτηγ, 4018114 Δρια ποὸ5 απο ημε 
ΡΓΟυΙΠοίαΙα ἑπάϊςἴΆ. 

ὃ καφότης  Πεπῖρε 6ΔΠΊ Ἐχρτοῦγαθαί Ηϊετοοϊοὲ Ομτί- 
ἢιδηΐβ, ἴπρτα ς..2. Δ]ΠΠερατί5 νογρῖβ. νδὶ ῃὰς 1ρίᾳ νος 'π 60 
Ὡεροῖῖο νείτατ, 

ΟΑΡ. Υ, Ἃ ὁμόσε χωρῶν } Ῥιγαί5 ποη ἱπτε!!εὐϊα Ας- 

εἴοϊο. ὁμόσε χωρεῖν ἀϊσυητιγ δάιιετίας δοῖες, οὐ δὴν Πρηὶς 
ΠΟΠΟΌΤΓΘΙΓΕ5  αιιος ΘΧΟΠΊΡ]Ις ἁἰξατῖ πὶ ἴῃ ψυ]βΑτῖς πο αι8 
Ἰεχὶοῖς ῬτΟθΆτατ., 
Ν καί σοι μὲν ἀυτος } ἤς πιαὶίπι Ιεσεγα 418Π| ἫΝ σοὶ τὴν 

ἐντὸς. ααοά εἀϊΐτιιπι δητεὰ εἰ, 
3. ὦ φιλόσοφος ] ἴτὰ τείοτίρῇ ΡΓΙῸ ὁ φιλόσοφος Ἐυταν:; δηῖεᾶ 

εὐϊειπι. Ἐπιεπἀατίοπεπὶ Ἰωσυΐεητεγ ἤγπιαῖ ΠΠΟΧ (εχπεης. 
ἀαιιοτίατίμ, εἰ ᾿ φιλόσοφος, ὃ ὄνος δὲ ἄς, Ἰτοπὶ φέτεγᾷ 488 {- 
ἵἱππρις σοφιτής τις ἀληϑῶς ἀγείφων, ἀυτὰ τε τᾶτο γόης ἐτοσᾶς 

ΑΝΤῚ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂ φωραϑήσεται. 
4 ὄνος δὲ τι τ᾿ λέοντος ἐπικρυπτ. δέῤῥει] «ἡ ΕλΌυΪ 4 Π| ἂς Ψῃ 

πὸ Ομπιᾷπο; ἱεοπίπα ΡεΙὶς ἱπάμτον τείριςϊ ζεγζιπι εξ, 4 1ᾶπὶ 
ζοῖτε παῦγᾶς Γλιςίδπιις ἵπ ΡΙίσατοτγε Ρ8ξ.: πι. 409. 41 αὦ 
εαπάεπι. εἰίαπι ΔΙΠάττ 1 ἴῃ Ῥίξυαοϊορίβα; ὦ δὲ δῆ τινος 
ὠποδύσαντος τὴν λεοντὴν εἰς φανερὸς γένοιο κανϑήλιος ὧν. Υτὶ- 
ταγαιις Ρτοπεγοῖο ἱπάς ἀπιόδο δοογᾶτες αιοῆιε δρυὰ Ρ]4-- 
τοπεπὶ ἱπ Οτγαιγίο : νἱάε ρίμγα ἀρ. . Ἐγαίαι. 1 ἴῃ Ῥγοιεῖρ. πὶ 
αἰμεεὴς γε ἱεογιῖς εχ μμελπεῦι. Ρ. Π|. 183. Ου τάπιεη ποῃ αἴϊεπ- 
τίοτν εχ Πιπηδητί, Τλιοϊδπυπι ἱπ ΡῃΙΠορίειάἀε ἀεπιμταῖε ποι» 
ΠΙΗῚ] ἀε ργουιεγθῖο, οἰπὶ αἷτ, τοσθτον χρόνον ἐλελήϑει ὑπὸ 
λεοντῆν γελοῖον τινα πίθηκον περιξέλλων, υυά 1 1 ἰητεγρτεῖα- 

τογ Ετδίτηιιβ ἢ 24 ριζηεῦρη ἐοταβοτὴς γ10} φριἰγιααμεγ ἢ, ἐεῦ {μὁ ἰε- 
ογιὲς δα μμῖο λα ομίανα φμαγιαάνρ {ηιλα»»} ἐεέδατε ῥαῤεγει, Ας 
Ρίλπε ἱπαλιιάίτα το9 ἢπιϊᾶ, οὐπὶ Ἰεοηῖθ ΟΧμιαῖῖς ) ἱπερτιπι- 

ΓΡΘΟΊΟΣ 



Ορ.Υν.Υ!. 

ἀἄρεηβ5 ἱπΊΟ ὉπιΏΐΠῸ ππᾶρας τηδηϊ ἔς το ργο ρἢϊ- 

Ιοίορῃο ἀεργεμεπάετιατ, ἀπῇ Δ ἢ, 

ΝΣ χρὶ ὐυο δ 

ἔ ΨΙ Η.. νεῖο 4αοπηοίο αἰῆγπιατε ροίπι, 4εῖ- 

᾿ Βυίιοταποηῖ δι πηοει5, ἱπτεγγοσδϑ :αςςῖρο 15]- 
τοῦ. Τἀπηίτος [ἀδητο] πάῖαγας, αι ἱπιτία, ππο- 
ἀϊαιπιαιιε. δὲ ἔπος γνπἰμογΠτατῖ5 γεγα πὶ σΟητ- 
πϑδηϊ, πιοπίαταπι ἃς [δρὲβ γογιιπη ΟπηἰπΠῚ. 
αιΐδιις ἐοία [αος πηδομῖπα,, πιυηάϊαιια τοιῖιι5 
δεάϊβείαπι ἀδ(ο  αἴταγ. 1Π|Π|π||{65] νεγο ρα 
πυπηιτ δι} (οἰ εἰίαιις ἱπαϊο α δ᾿ δας ργουϊάεη- 
ἴᾶς, οππηίδιις γεδὶις ργοίρι οἰ επείς, {ππῸ ροίεῖ, 
φοπῇ (ἀπηπης ρι οητῖς οὐ ἤοάες. Νοη ἰρὶ- 
ἐγ φαϊςηθαίη ἐογαπι ἴοσο [δ τποιοας,, οτγαϊ- 
πεπίιδ ςοσηπημζες Πἰσεῖ, 4π46 [6 ΠΊΕ] (ἀπττοπ- 
Βίκατα. Αὐχις δάθο παίυγᾷε Ἰερε γοτιπεῖαν 400 
᾿αὐϊπιὶς ἀϊιήπαπα Ογα παππ Γγδη[Π|αῖ, ααεπηςσαη- 
ας δυάοπείοῦ {Πδἱεγίς, νἱεγα [παΐωγας Ἰοσαβ ] 
ἐυπάϊ, ἱπιρεῖαθ. Νοη ἰρίταγ ργδεγεγ παϊογαπη, 
τῇ ἀηυῖς νίπογα πίμς ρἰζῖς, ν Θ᾽ Ἰη τεγγαβ τγα]2- 
ἔα ξιιδτῖς, νίπεγε ροζετῖς ΠΟ τογτῖς ἱππεῖς 
ταπιδηϊπιαὶ δαιᾶς (δι δίς, ἐσηίαης ἴδ] ἀοπη!- 
αἰἸπαπὶ (δὲ νε ἀε!ρσαι, Νοπ φυϊυάπν εο: 
ταμπη αἱ τετίαα ἀθχὶ Πτπς, πιαρηο Ἰσθῖ ΑἸτα 
ἴη (ΡΠ πτε {Ὁ το 18,24 φεγεπινίαιις εἰς δίτατ, 
νὲ εὰπὶ 461}15 βού Ἔαπι ἔεγάταγ, ντας νοεῖς εαπτ 
πιαχίπις. ἘτξιαπΊση 1ΠΠ|51π τοῦγὰπὶ απο ας (6 
ἀςπηίτεοτο ἀαίαιτι, ἀδοτγίιπι ᾿Π ΟΠ παπαῖ θι15 νἹΓΙ- 
{πη ἱπηρεζαμη 5 ὃς ἰαχαητῖδιι9 αἷα5., {παεητιε ἰη- 
ἀο]1ς5 νίπι γεπλϊετεπεῖδας : αοηΐαπη ὧς μος ἀϊ- 
πἰηἰς (ἀποϊτατη Ἱερίδας εἰ, νὲ εχ {0]1πηὶ 1ά., 
αμοά ἰπ αογε {ιρεπάϊταγ, ῥοπῆς ἀείζεπάεγε : 
Ποη δπζοτη νείία νος ἴπ αἰτιπη τ0}}, φυοα Πιι- 
ποὶ τορίς τοιτδεαις αἰχαπι ἀεοίς. Ἐδάσπι: 
ταῖϊοηα πιοῦία]α ΠΟΠΊΠΙΙΠῚ ραπιι5, δΔηϊτηαο 
Ῥαττίςερβ ςογρογιίσιθ, {πη]τδι5. οἰγοιπη- 
{τηίρταπι εἰ ἀϊυϊηἶτι5, ΝΝες σογρογε ᾿τα τις 
ῬΕΙ͂ Δεγεπι νει ἀδίιπι εἰ τρ1., πόας ἴπ το γ- 
τὰ [δος οπάδδ ῥεγίαςίο, π|Π ρόσπας [[ατῖπη ἤο- 
ΤΠ Ιτατῖα ργαεδογο σχοπηρίππη να 5. πεηὰς ἀηϊ- 
πῖο (Ὠδ᾽ατας ςορ!ταϊίοπε αἤδαμὶ ρότεγις ἡμᾶς 
[ἀργὰ εἰσπ (πητ ροῇτα, φαΐπ ροσῖτς ἴῃ ΠΊΟΓΡΌ ΠῚ 
ἰποίάος δεγα δ] άγοπη. Ργυάθητεγ ἱρίτωγ ἴοςε- 
τὶς ἰϑηῖ5 ρεάϊριι. σογρι 1 τεγγὰ {πΠΠἸ ΠΟ Π8, 
ἀπί πηι γεγο ἀοίτιπα ἂς ΡΠ] οί Ορ ΐΑ (π]- 
ςἰεη5. Ορζατγε τάπηξη ετἴ4π| [ἰσεϊτ, νὰ ἀοίρεῦ 
Ἐχ ςοαἰοί δι (δά δι15 δάϊπτον (Ὀτιρηϊα, ἴπ- 
ἄξεις ἀεγίπαπάας (]υτῖς ἀοῦζογ ΠὈϊ εχιῆαϊ. 
ψαϊάιπηπιο Επἰ πὶ ἀγρτπίεητζο, Δ Δερτοτιπη 8ο- 
ςεάεγε πηβάϊοιτη [85 οἵ-, ὅς πιαριἔγιιπι ἀπςῖ- 

ἘΠὺν Δ. ᾿ ᾿ ᾿ 

4ις εχίριιο φηἰπιαὶΐ, ημ81 6 ἤπιΐα, θθης ἀπιρὶ285 ἀρτᾶγα δχιι- 
ἴᾶ5.. Γ ὍΣ, βανὴ Τριοίαπιις 60 ἴοςο τείρι οἶς ρτο- 

ἐΓα ΠῚ εἰξ ὁ γος ὑπὸ λεοντῇ » ΔΙ[ἘΓι1Πὶ πίθηκος ἠρῶος 
προσωπεῖον περιϑέμενος. Ο εττεπἀιΠῈ εγᾶϊ : ΣάΓ0 ἐΕΡΈΡΟΤΕ (μῦ 
ἰεοπίπα ρείϊε εἰμι, αίχεε [ὑριίαρε τἱαϊομίαπε θεβέμε είς, 
Του] επτεῦ τεπὶ Ηγπιᾶς ἰοςι5 ἴῃ Ρδυΐο ἀπεὲ Δ]Περ4τ|5 ῥέμοα- 
Ζογίδησ,, νὈΪ Πηυ τεῦ σοπἰππρὶς νετυπιηιε ) πὰ ράυ}ο οἰατί- 
5: ἐκ ἤνεγκω τὴν ἀισχύνην τῆς ὑποκρίσεως » εἰ πίθηκοι ὄντες 
ἐτόλμησαν ἡρώων προσωπεῖα περιϑέσϑαι» ἢ τὸν ἐν Κύμῃ ὄγον “μέ- 
μήσασϑωρ ὃς λεογτὴν περιβαλλόμενος ἠξίς λίων ἐντὸς εἰνοί,» 

Ἧ ΒΘ Μ. 43 

γείρων κατὸ τὰς πόλεις, ἀυτό τε τῶτο, γόης ἀ- 

τεχνῶς ἀντὶ φιλοσόζε φωραϑήτσεται. 

Κ -“ Ν᾿ ν , ε ἽὝ 

[15 δὲ τῶτό ᾧζημι. καὶ πόϑεν ὁρμοώμενος» ἐρω-- 
ἀρ ρον τὲ “ “ 3 ᾿ Ἂς “ 

τῶς" μάνθανε. ὅροι Φύσεως, ἀρχοὶς, καὶ μέσω, 
Ψ ρὐνεγὴς, κ ὕῳ ἀνὰ , ͵ 

καὶ τελή τής τῶν ὁλῶν δσίας περλειληζοτες, με- 
᾿γ5 ΞἾ ιν, ἢ 5 ι “- 

1" καὶ ϑεσμὲς ὠὡπασιν δὶ ὧν τόδε τὸ πᾶν μη- 

ΓΛ ἑν ΠΣ » χανημά τε; καὶ ἀρχιτεκτόνημω τῷ παντὸς κό- 

σμε τελεσιεργεῖται. διατεϑεῖναί τε νόμοις ὡ- 
,ὔ Ὶ ΨΥ τ ς “ ἣν αὐ νὰ 

λύτοις, καὶ δεσμοῖς ὠῤῥήκτοις τῆς τὰ πώντω 
» ͵ ) Σ ͵ οἰκονομιέσης προνοίας. τὸ πάνσοφον βέλημωα δια-. 

͵ ξ, Ἵ ͵ Ν ΄ “--- 
φυλάτήοντες. ὥκδν κινήσει τι, καὶ μετωϑ εἴη τῆς 

! ““«“ ,ὕ 
τάξεως, τῶν ἁπαξ διατεϑειμένων. κεκράτηται δ᾽ 
κ) ἘΑΟΣ ν - ἕν ϑεσμῷ φύσεως τὸν ϑεῖον ὑπεραναξαΐνειν νό- 

τῷ τὰ μὰ ζ ας 2... ἃ μὸν πᾶς» ὅτῳ τις ϑρωσύτερος τῷ ἐπέκεινα βαΐ- 
Υ “ Ὑν λ , «εν ᾿ 

νειν ἐγεςὶ πόϑος. ὅτ᾽ δὲν πώρα φύσιν, ὃ ἔνυδρος 
39 ἈΝ" ,͵ ᾿) “ ᾽ Ν᾿ 
ἐπὶ τὴν Χέρσον μεταξὰς, βιῶναι δυνήσεται ἐχθὺς: 

γ δι δι , Ν - ὅδ δ 

5. τὸ ἐν χέερσῶ τραῷεν τοῖς ὑϑῶσι καταόυσετακ, 
Ἁ ΠΩ “ ᾽ - ͵ 

τὴν ἐκεῖσε διηνεκῆ μονὴν ἀσπαζόμενον. κι, μέγω 
« ὃ Ἱ Νὰ ͵ὔ ͵ ὰΣ ϑὰ, (Ὁ 2 χα -» ᾽ ͵ 
πηδήσας: μετέωρός τις τῶν ἐπὶ γῆς ἀρθήσεται 

"ὧν “ἔοικ - ὰ - δ κτον " - ᾽ “ 

πρὸς οἰξρῶω , ζυμπεραπολεῖν ὠετοῖς , ἐπιθυμῶν" 
᾽ ᾿ Ἀν Ὡ ΝΕ κῶν νὰ ᾿ 

καὶ μὴν κείνοί γε; καν ἐπὶ γῆς ἐλϑοιεν, βρίσαν- 
᾽ ὡ«Ὦ ͵ὕ “Ἀν ΑΥ̓͂ Ν -“ “ 

τες ἐπὶ Τὸ κάτω τήν δύναμιν, καὶ τῷ πτερξ χα- 
7 ὃ εὐ ΚΝ ͵ νων ὙΕΎΤ 

λώσαντες, κὠὶ ὠνεντες τήν φύσιν" ἐπεὶ καὶ τξτο 
͵ ἐς , “ ͵ὔ ε 

Θείοις ὡρλςιαενόμοις, τῷ ὕψες τὸ μετέωρον ὑπο- 
΄ , Φ ᾿ Δ ᾿ 

κωτωξαίΐνειν δύνασϑαΐ καὶ μὴν καὶ ἔμπαλιν τὸ 
. ΎΜΟΣ ΜΝ. ἢ " ᾿ 

τώπεινον » καὶ γεῶδες, ἐπὶ τὸ μετέωρον ὠἴρεσιϑ'αι- 
͵7 Ν Ν Ν λ ᾽ ͵ Ρ 

ταύτῃ δὴ καὶ τὸ ϑνητὸν ἐνϑιρώπων γένος, ψυ- 
᾿ς, ,ὔ Ἵ “ 

χῆς μετέχον καὶ σώματος, ὅροις περαγέγρωπήα! 
ὅδασ “ ͵ "οὐ ν » 

Θείοις. ὅτ᾽ ἐν τῶ σώματι δὶ εἰξρος ἔλϑοι ποτὲ, 

“ 3. ἊΣ , » Ὁ ΦΟΥ 
τῶν ἐπὶ γῆς καταφρονήσας διωτρλξῶν, μὴ δχὶ 

τεπίτιμον εἰυτίκου τῆς οἰνοίας παρασιχῶν' καὶ τὴν 
Ν ᾽ ᾿ ͵ 7 “ ᾿] 

ψυχήν εἰριϑ εὶς φρονήματι κοϑίξεται τῶν ὠνε- 
Ἀ ᾿ ἈΝ 

Φίκτων, ἢ μελαγχολίας νοσήμωτω ὧν περιπές- 
-“ δ' δ τ ΤΣ Ν Ν -“» 48:: 

σοι. σωφϑρονοὶ ων ὠρτιοις μεν Το σωμω σοσιν 

-" 7 Ν Ν ᾿ 

ἐπὶ γῆς φερόμενος , τὴν δὲ Ψυχὴν παιδεία καὶ 
δ᾽ » 

φιλοσοφία σκηρίπστων᾽. εὐξώιτο δὲ καί τινα ξυν!. 
λ γ ᾿ ᾽ “ ;»,.γ λ᾿ 

εργὸν ἄνωθέν ποϑὲν ἐκ τῶν κατ᾽ ὠρανὸν διω-- 

τραξῶν ἐλϑεῖν, καὶ τῆς ἐκεῖσε διδώσκωλον ἀὐυ- 
᾿ “ » 5: δὰ , ᾿ 
τῷ Φανῆνωι σωτηρίας. ἐῤῥωμένῳ γάρ τοι παρα:- 
ὃ ̓ ΄ “-“ ᾿ Ν ᾽ ν ᾿ 
εἴγμῶτι “, νοσϑντι μὲν τὸν ἰώτρον ἐπιζῷοι- 

ΑΨ. νη 1 δκηρίπτων ] σκηρίπτεσθω, » ἐπερείδεσϑαα 
ῥώδὸν ἢ ἄλλῳ τινί δες, Ηείν ἢ. ϑιπηΠ14 Ιϑρας ριινὰ ϑυίά4πι. 

2. ἤξωμ. γάρ τοὶ παξαδείγμ. 1 {ἐπιἔπηπι ΕΠῈ ρυτο τ ἐχεπὶ- 
ῥυπι πιραῖοὶ ὃς ἀεβτοτί, ργαθοερτογίς ἄς ἴῃ ἀἰ {οἰ ρ! παπι 4.-- 
πη! ΠΊ, (3τὶς. νἈ] άυπι εἴτε νὰ ρεγιφάθας ποδὶς., ςοπιδηΐεης 
εἴϊε, νετοιεϊατίοπς ποδῖς (ριοηεία ςοεἰεῇ!ς (ιδακηίατ, αὶ 
μὴν κὶὶ ἀνάπαλιν, ΠΟῊ θογία ἀμέερο θέσε, ντ πος Ῥσορυ 5 
νἱγιδιι5 {δ υηΐα Ρ εταγηι5, αἰτιιπαυς [Ἀρίφιπυς, ϑ8ιὶ δὰ 2ε- 
ΒΙΟΙΙΠῚ ἐπὶπὶ πιράϊςις νεπίατ., 44 πος φισσὺς δεργοίος 
τῃραϊςαπι γεηῖτς ἀεδετς, ἤθη ποὸ5 δα ἰρίμηι; ἢ ςοπμεπίθης ἢτ 

{1 τῶν 



4.4 ; ΕΝ 5.Ἔ ΒΟΥ͂Ν 

τῷ» ϑέμις, καὶ τὸν διδάσκαλον εἰσωγομένῳ, 

τοῖς μαϑήμασι ξυμφέρεσιϑιαε, καὶ τὸν ἄνω πε, 

καὶ ἐν ὕψει; ξζυγκατιένοι τοῖς τωὠπεινοῖς 8 μὴν 

καὶ ἀνάπαλιν. ὅ9εν δὴ ϑείων μὲν φύσιν, ἐυερ- 

γέτιν ἔσων» καὶ σώτειραν;» καὶ προνοητικὴν τῶν 

ὄντων; οἰγϑρώποις ποτὲ ἐς ὁμιλίων ἐλϑεῖν, ἐδὲὶς 

ἂν ὠπείργοι λόγος, ὅρῳ ϑείας προνοίας", καὶ τῷ- 

τε ξυγκεχωρημένε. ἐγαϑὲς γοὸρ ἥν κατὰ τὸν 

πλάτωνα: ἀγαθῷ δὲ ἐδὲς περὶ ἐδενὸς ἐγγίνε- 

ται φϑόνος “. ἔκεν σωμάτων μόνον, ἀγαϑὸς ὧν, 

ὃ τόδε τὸ πᾶν διωκυξερνῶν ἐπιμελήσεται, πο- 

λὺ πλέον δὲ ψυχῶν, αἷς τὸ ἀθάνατόν τε καὶ 

εἰυτοκρᾳτορακὸν " κεχάώρλφαι γέρας. ταύταις δῆ- 

ταῦ, οἷω τῆς οἰκὀνομίως ἑπάσης κύρμος ὧν, καὶ 

χαρίτων, ὧν ἂν , δωρείμενος ὠυτεὶς, ἐυεργετοῖ τὴν 

φύσιν, ὄσωις ἀντιληπτικαῖς, οἰκτιγως, ὥσπερ τῷ 

παῤ ἑαυτῷ φωτὸς δωρήσετωι ἀφιϑένως- τῶν ἀμφ᾽ 

υτὸν, ἐσ᾽ ὅτε; τὲς μώλιςω προσεχεῖς ἐς τὴν τῶν 

ἐπὶ τὰ τῇδε" σωτηρίαν τε καὶ ἀντίληψιν ἐκπέμ- 

πων. ὧν εἴτῳ ἐυτυχῆσαι γένοιτο. τὴν διάνοιαν 

τος ὠποκοιϑαρϑεὶς » καὶ τὴν τῆς ϑνητότητος 

ὠποσκεδάσως ἀχλὺν, ϑεῖος ὠληϑῶς ὠναγρω- 

φήσεται» μέγων τινοὶ ϑεὸν ὠγαλμωατοζορῶν τῇ 

ψυχῇ. κινήσειε δῆτω οἵω τηλικξτος" τὸ πάντων 
: -“ ᾿ ͵ὔ 

ἀνϑιρώπων γένος » καὶ μᾶλλον Ἡλίῳ τὴν οἰκεμε- 
͵ " »"» ᾿- δὴ ΄ 

γην καταλάμψειε» τέργον τῆς ἰδίᾳ ϑεότητας 
᾿ - ͵] 

καὶ ἐς τὸν ἐπιόντω ξυνορῶσϑιωε καταλείπων χρό- 
᾿ - “ ᾿ . ͵ «“ Ὧ ͵ 

γῸῪ.» 8 μέιίον τῶν ε ξ ἀψύχε υλής θημιξργήμο- 

“ὦ ν, » 96 ἢ " 

των" το τῆς ἐν εξ παρωδειγμα Φυσεως πάρε- 

Ὁρ.Ἱ: 
Ρυΐο ςοπάε(ςεπάεγα, δε ἴοςο Πιρεπίογε αἴσὰς 
ψἱ 

1 {Π0]1πὶ| ροίειτη δά ἱπξεγιογεβ (είς ἀσηλίεσ 
τεγα: ποη νογία νἱσθ. Οὐδ οΌγετη ἀϊαϊπαπι 
αυίάεπι πατυγαιη., νὰ αιᾶε θεπεῆς ἤτ ἧς (Ά1ι- 
(ΤΙ. ΤΕ αίηιι6 ῥγοίριοἰας,, οηὶ Ποπηηῖθι9 
Αἰϊ]ιδηάο ςοπιεγίδεαπι εἰς, ηι]]α ργομίδας- 
τίς σδτῖο, 1πηϊτῖθιις5 ἀϊαίηας ργου!ἀεητίας (0Ὁ-. 
ὨΪχα 7 ντ 40} ὧζ 1661 παϊπίπις {Πππ4 Ῥγοῃϊδέδηζ.. 
Βοχ εἴη ἐγ: [ ει5)} νεϊπαι τ ΡΙαῖο: ὅο-. 
2972 ΛεγῸ μα γεὶ εμλμζη4272. (μδὲὲ ἐφμλάζη.. 
Νοη φογρογαπῃτδηταγη ἱρίταγ, ΒΟηι5 401 [τς 
Πυΐπ5 νη ποτ σα εγηαῖοῦ βεγοῖ 
ΤαΠῚ τΊΠἶτΟ Πηαρὶς οἰίδτπι ἀπ πηογιπη.. 4 Ρι15 
ἱπιηλουτδ  τατῖς ἃς ἀοπηϊη!! ςοποείϊιπι εἰ. 
ταθπι5, ΑΠΙΠῚΪ5 ἸσίταΓ » τα πα] τη τοτίι5 ἴά-: 
τη ας. ἀοπογαπησι6., 4ιογιαπη ἸΑγρΊΠι 
ταγας θεπείδεϊαϊ, ἀοπηημ5, εο 4804 1}}15 τεςὶ- 
Ρἰεπαϊς ἀραὶ πατὶ ἤπε, γϑάϊος ψιαί Ἰυοὶς [πας 11- 
ὈεΓΑ ϊτεῦ ᾿ππρογίοειγ : Αρρατγίτογιιτηι Πίουιιηι 
αιλπάσαιις πηαχίπγε ΠῚ ςοηϊιηέξος, ἴῃ (δϊα- 
τεπηδίημε δἀιιπηθηζισι Θογιπη, 411 1Π τογγθηῖς 
Εἰίος ργιπείραζιπι τεποης, αθίοσαηθ. Οὐο- 
τὰ πη ΑἸ Ι00 {1 «αἱ θοπα [π ἔοσταπα ροιγὶ ἀδιαγ, 
ες πλθητα ραγραίι5,, δὲ πιουία 5 παΐιγᾶς α{Π|-- 
Ῥδία ςα]ἱρίης, νεγα ἀϊαΐηιιβ σα Θ εγ πηᾶρησπι 
Δἰ’φαεπὶ Γλειπι ηϊπηο οἰγοιπτίεγεηβ. Ὑδη- 
τὰς Δυζο πη 4] Πτ αιαππ ΠΟ νἱπὶ ἐχεγαῖ ἰ ΟΠΊΠΟ. 
᾿ππηάπιπι ρεημ5, ἰΙρίμπηαιια ππαπάμπη τηλτο. 
ε(4π|, 64 14Π| (01 {{π| Πιὰρὶ5 ςὁυγαιιοτίε: δεῖεῖ- 
πᾶς ἀϊπ!πίτατὶς ΟριιΒ ροίζεγ!5 ετίαγη ρεέζδπαιιπη, 
τοἸπαμεης τεπιρογίθηβ, ΠεσῈς ἱπξεγίας ορὶῇ- 
αἰἰ5 εχ Ὀγιζα πιάζεγία ἔδέξι5 παζαγας ἀϊαϊπας αγ- 
δυπηθηζαπη Ππρρεαϊζαη5. Αἴαας παξζεπιϑ χυϊ- 
ἀεπηπαζαγα Πιιπιαπᾶ ραγεςερϑ βετὶ μοῆπι πδειι- 
τὰς Πυιπ]ᾶπᾶ ΕΧΟΟΠ]ΕΠτΙΟγΊ5, Α]1ὰ γεγο γατίοπε 11 

ἊΨ ἘΠῚ , “ἰ νχὰν ἥ 

͵ Ν Ω οὐκὶ ἊΝ ᾽ ἕξ ͵ 7 " ᾽ Ψ 

σχημένος. καὶ ταύτῃ μὲν ἀνθρωπεία φύσις τῇ ὑπὲρ ἀνθρώπων κοινωνήσαε ἄν. ἄλλως δ᾽ καὶ ϑέ- 

ψὶ πιδρὶ ἔγιπι ἐισαγόμενος » ἱρῆιι5 μαϑήμασι ἔτ οὐαιιάϊεης : 

ποῦ νετο ἰρίμπι (ς ἀοέζοτεπι εἴϊε (οἱ᾽44 ορίπίοπς ργαεῆι- 
᾿ παῖ; ςοπιιεηΐεης εἰ λπὶ εἴϊε, ντ πΠ05 ἀϊυΐπας αρ᾿επτίδε ργαςε- 

ςεριῖς οδαμάϊαπηιβν Πθπ ἱρίος σέγδε [οἰ επτῖας σδυίλπι ΠΟ 5 
εἴς ποδὶς ροῦϊε διδίςγεπηιγ. Ατηυς δάςξο [ἀρ᾿επιίαπι ὅς 

λόγον ΔετεγηυΠΊ, 4ιις ἔτ ἔρεῦ οπιηΐα,, δά ποβ5 ἀείςεπάεγε, 
ποη σεῖο δὰ εᾶπὶ ποὸϑβ Πιδμοΐαγε οροτίεγε: αυλς Ῥεΐάσῖο 
ὀρροῦτα, οδίουτίοτα ἐγᾶπε 'π Αςςῖο]! νεγβοπθ, ἀΠ]Π!ρεπεῖης 
Ῥτοϊπάς ρδυϊο 4 ποϑὶϑ 1] Πγαπάα. 

3 ἐδ. ὧν ἀπείργ. λόγος ὅρῳ 9. προνοίας 7 πεπῖρε ἔργα ἀϊ- 

'χογαῖ, ποη μοῦ πιυταγὶ ὁρῶ ϑείας προνοίμς διωτεϑειμένα. ΡΥ - 
ἀεητιηπιεηις ἔλοοτς; φαΐ) νἱγίδιιβ πάτιγαο τεξξε γίςητεβ, ν]- 
τά πο (ρίδητ, (είεγα ταϊῖοπὶ σοπυ  ΠΙ6η5 εἴϊα, σάϊείογερ λὰ 

ψεγατη (ἀρ εὐτίαπι αἰ ἠμείγιτε ἐχρεξζατε. Ἐπ πὸ ἀταΐπαε πᾶίυτας 

εὐπὶ δυπιᾶπα σοπιετίατι πεῖ [τἀ ς Πὶ ὅρον προνοίας ἐχοεάετε 
.4υἱς ἀϊσαῖ.» εὐπὶ Ροτίιις ξυγχΦεῆσει βεγηηίεεεγε Ἦος οἤεπάϊε, 

4. ἀγαϑὸς γὰρ ἦν φϑόνος ] Ἰρία Ῥ]Ατοηὶ5 γεγρα ἔμπι ἀε- 
υπιιᾶ ἐσ εἴυς5 Τίπιᾶεο Ρ. 29. Τ' ΠῚ. " 

ς ἀυτοχρατορικὸν  Ασεϊο 5 νεττεγα ἰΐδεγαε θοί μη α τ ατ- 
δὲενίωη. ες ἵπερτε ξοτιαῇηβ τὸ ὠυτοκρατόρικὸν τεϊμ! ετῖβ δὰ 
᾿νῖσι δηῖπτὶ, 18 [εἰ ρήιπι κρατεϊ νεἰ κινεῖ, 

6 ταύτωις δῆτα  Βᾶεοςε ρετίοάμς; ἐπηρ εἀϊτίοτ, ἐχρεά!τι{- 
ἤπια δι, ἢ πατυταίεπι εἰ ογάϊηςπὶ τειτιιάπιιβ. μος πποάο : 
ταύτωις δῆτα (ψυχαῖς)» ἔσαις ἀντιληπτικαῖς, ὠκτῖνας ὥσπερ τῷ 

παὺ ἑαυτῇ φατὸς δωρήσετωει ἀφϑόνως, οἵα τῆς οἰκονομίας οἰαα- 
σης καὶ τῶν χαρίτων ὧν κύριος» ὧν ἄνγ δωρώμενος ὠυτοὶς γ ἐνεξγε- 
τοὶ τὴν φύειν δες, 

7 ἐπὶ τὰ τῇδε 1 οπιϊτεεπἀας νοριια5 ἐπὶ ταὶ οἱἵπι ῥρυτα- 
Ῥαπι, γε ἐεηἤω5 ἤτ : Πεο ῥχγοχίπιοβ φιιδηάοαιιε πιίτεῖ {4]ι1-- 
εἰς σαι εοσιιπι, 401 δεὶς πὶ τουγὶβ ἀθσᾶηῖ, υφέρωις φροντίσε 
ταπιεη πηῖῃὶ Πχυεδας (πγίδεγε Εθπίεδίμπι, ἴτὰ νε εαἴταπι εἴ, 
Ῥοτυῖε. Ναπι οἱ ἐπὶ σὰ τῇ δὲ ἴχπι φαὶ πεύτις δεῖς οὐτϊές, ὰ 
εἰ ἱπῆς τεῦγα ποίεγα νἱπεητίδιις ργδείπιπι, ὅς ἀοπηϊ πίστι 
ἴπ ἐο5 ἐχόγοεπε , 14 εἰξ ΠυΠΊΔΠὶ ἀτή πῚϊ, ηυδιι5 δὲ ρδιΐο 3π- 
τεᾶ τὸ ἀντοκρατορικὸν {Ἰ θεᾶς. (ετογιιπὶ νιάσχιγ ΠῈΠ] ἱπ 
διίςε ὅς δε ἐξαιμηζωγ Αγίδιδς ἱπηρίθτατιβ ποπη μι ἀεἰζ- 
ἑείςετε, ἘΔΙΟτ επὶπι, 8π 14 δρὶε Ἐὺΐεθιι5. γε Ομ τ μπα 
ϑαϊμιδτογεπι μῶλλον ἡλίσ τὴν οἰκαμένην παιταλομψαντα , 4ἴμ1- 

Ὡδπὶ ἰΔπν νἱστυτεσι Ἔχογε ἱππυδῖ, αι τῶν μάλιςα ϑεῷ 
προσεχῶν τενος ἥἀντύχησε Ὦ. ε. 4μοεί, γ0γι ἦρε φμίάεηι Πεμα, Μά 
μάξηγς τιμίαν ἀγιρείίεαε, ϑηάε ἀἰμίγιε [{} ρῥγοχῖρηα, οογεήωτι- 
ὥς {μενῖξ, Ῥτορτεγεα 9 ῖος ἀληϑῶς ἐνωγεγραμμένος. Νεπι- 

Ῥε ἀϊίετις ετίαπι δὐβῖς ΠΡ βπεπι δια σα ρίτὶς,, αἰϊα ηυδαι 
7 τατίοπε προς πὰ Ασα Βυπιδηδπι ποη ροῆτ ςοηίμη- 
δὶ, ΡΙατοηίςας [ΟΠ] (δουτις ποιίοπες,, [Ὁ]15 Δηρε]ῖς πε. 
ἀϊατοτίδιις τὸ ἐνθρώπινον οἰΠὶ τῷ ϑείῳ ςοποϊπἴατε Ροῆξε. 

.8 τηλικᾶτος ] τοΐογο Ἔρὸ δὰ Ῥεμηι» ἡμεπι ἀγκλμκτοῷο- 
φὥσϑαι τῇ ψυχῇ ἀϊχεται ρά]ο ἀπ. 

9. ὁ μεῖον τῶν ἐξ ἀψύχι ὕλης δημ. πεπῖρε Ὀρετᾷ ναυσί 
σέως ἈομΆε τγεΑλλοπὴς ἴῃ πλεπτὶθ 5 ΠΟΠηϊπιιπ», ΟἸπηΐπο ἃς ἔς 
τοσῖϑ» νύ ρϑ]ο 4πτὸ αἰχεγαῖ, ρεγάυτγδης τεπῃροτίδιιο, π}} 18.» 
δΔειεγηίτατε Βπίεπαᾶ, δὲ ογεβτίοῃς πηλῖεγὶ2 11 ΠῚ τεσ Γη τᾶς 
τὰσι ργϑείῆδης, φυαπίηπι Τρία ηλτιγα {ρΙ τι τ α]ὶς πηατοτία : τῇ 
φὡπιηΐα ἢἰς ρίαπα εἰϊς ςομβάληι. ἤν 

τῖος 



(λρ.ΝἹΠΨΤΙ. 
τηΐτο 5 πείας {γα ΠΠΓΟ. ΠΕ ΠΠ18 ΠΟΓΡΙΙΒ 415 ἀ6ἢ:- 
τυταμπη μαθεπέες, εὰ 4146 415 (πὲ ρογαρεπήα 
πΊΟΪ ΓΙ, πες Θὰπ|,) 4αἱ Ποπιο ἢ. {πρετὶ- 
οτἴδιι5 ςοππηρεεόητία παζυγίβ τοπιογ αἰεέϊα- 
ΤῸ ᾿ἰσθῦς γ ϑνρῳ ᾿ 

Γιλὰ ἐμαροηΉ9 "κά 
ἀρ. ΥἹΙ. ΘΠ Ἰρίτιγ ΠΟΌ 5. {14 σππὶ ἴτὰ (8 ἴωνε- 

44 εν 1ιφητς Αρο]]οπίμπι Πῇϊς, [ςγίρτογ ἐρτερὶε ὁ δὶ 

γε ἀἰυίπιπι ῬΒΠοίΟρΠοαιις πιαίογεπι, ἅς, νὲ 
γεγο δοίοίμαιτι. Ἔχςε!]θηείογε,, απ μιιπηα- 
μὰ {πι., πᾶῖιγα ργβεάϊειπι, ἕὰς νί ῥεῖ τοίατη πιῖ- 

-ο δὶ (δγαος μιβοτίαπι μος αποά ροῃίς, δζαιις ατ- 
φυμησπίμπι (ἸΠΠἰτατῖς ετἀπηπιιπλ ἀςπηοηίῖγα. 
᾿Ουϊάπὶ εηἰπι ἀ (ἀγα ΠἼπλιπι ξαετῖς, [αὈγοσιπα 

τ τ᾿ ἀρομτοξξογαπηαια,, Εεαπι ΡΟΙἘ πιογίειπι ἀττίβ- 
ζαπ|, ἸΟΠρΊΠηπηο τεπιρογα ρέγάμγαγε ορι5; 
ἱπηπιογιαίεπι ἔεγε {4016 ῃ5 διιζογιιπι. πιεπιο- 
τίατα : ἀἰπίηδηπι νΕΓΟ πδίμγαπη.., Ποιηΐη65 ἱγγα- 

ἀϊδηίεπι, δάπιίτεεγε τεπεθγαβ, ραγαπιας ἀπ- 
τΑΌΠ]οπὶ οὔς : πεαιε ἴπ δειεγηιπὴ ΠιδίΠἴογα 
ΥἱγγαζοπΊ, σοπτεηζαπι ΠΊΪΠΙΠ16. ἰη Πλατ ]θ πα 

ΔΙ τοι 7 δἰϊοίαιια Ὀγοιηβ δειιὶ Ποπηίηφ5 Ρδι- 
τ Ῥέγοπι ἜΧογΟΠ ΠΟ ΠΡ ογα γάζα, [ε 4 ἴῃ. πλιτῖ- 

τι ηἰς Ποπιίπηπι ἰπβηίταθ., ΠΟπ Εἰτι5 τδητιπ ᾿ 
4110 ἱπείαγιιῖε ἀθαΐ,, νεγαπι ετίαπι ροῆηᾶς οχ- 
αἰζαγογιι ἐπηο ππηθηζαπη γεἀιιπήδπτοηι. Ατ- 

ἀν ἐφ τατίοηο δητίαῃ! (ἀρίςπεςς,, νἰγτιτίς ἔιαε 
ἱπγτάτογες {ποςεἤογείημε ἢΪ ρατγαμδγιῃῦ, 

τ ἀπηπλογῖαὶα ΠμπηᾶπῸ σε ποῦὶ Εἰπ]Ο] Πηδηζιπ1. 
Ργδοθθητεβ, Οἰοά {1 πηογίδθπι γεγο παζιι- 
τάτη δά (ςγῖθᾶ5 νῖγο, σαι ηα Ρἰμ5. 4πάπη εἃ. ἔα - 
ταῖ 7 11 τὶ θιιβῃς, ργαδίεσ γατοποπὶ ἐρις 4.- 
σπ{εγί5. » : 

ΟΡ ΤΙ. γὲ ῥόδῃ ΟΠΊΠΙΠΟ ἰΐα αὖ 60 νίγιιπι γεργδείεη- 
τατιιπὶ Πα θΕΠΊ15. νὰ 411 αἀϊαΐπι τ ρεπειῖδ. 

' Πείαας πηαγίπὶ ἔογπιατη ὅς [ροςίεπι δὉ 1ρί!5 παᾶ- 
ΚΖ,1, 6.4. ταὶϊθυι5 ἱπάπιςτῖς", Μαιγὶ βηὶπὶ εἶπ, νὰ αἷτ, 

“ψεπίγοιῃ ἔεγοητῖ, πιατίηὶ ᾿) οὶ οδίατα εἴ ἰρεςίεβ, 
ἱ Ῥτοίδβις ἱπηιαπι. ἀρ Ηοπιεγιτι 1185 δ] ἰαί - 

᾿ 486 ἤραγαβ πάποη5. Ἐαὰ γεγο, ΠΙΠ1] ρεγίογγῖτα, 

ΗἩΙΕΔΟΘΚΕΜ. ς: 
Ἀνοο ὦ ε ξ ΄ "δ᾽ Ψ, μ, μις τὲς ὅρος ὑπερξαίνειν, ἐδ᾽ ἄπτερον ἔχοντα 

ᾧ »“Ἢ Ν “ ζῳ ὟΝ ΄ . 9 Ψ 

τὸ σῶμα; τὰ τῶν πτηνῶν ἐπιτηδέυειν , δὲ ἀγ- 
ν ᾿) “ ϑρωπον ὄντα, τὸ τῶν δαιμόνων πολυπραγ- 

μονεῖνγ. 
᾿ ἊΝ τ᾿ -“ ͵ Ὰ ᾽ 
Τ᾽ δῆτα ἡμῖν ἐπὶ τότοις τὸν Απολλώνιον εἰσ- 
,ὔ ν “ ἦ Ἁ » 
ἄγεις, ὦ ξυγγρωφεῦ; εἰ μὲν δὴ ϑεῖον, καὶ Φφι- 

͵ὕ ἵπ ,. Ὁ ’ ε “-“ ν. “ 
λοσοζῦς κρείτ)ονω, τήν τε ῴυσιν, εἰπλῶς εἰπεῖν» 
«ἀὶ ΜΥΥν. ῷ δ ὗ “͵ » ΄ 
ὑπὲρ ἀνϑιρωπον, τήρει μοι δι᾿ ὅλης τῆς ἱφορίας τὴν 

͵ ΜΠ ς᾽ δι Ὁ... χων ἃ » 
ὑπόθεσιν", καὶ τδργον εἰσέτι γῦν ἐπιδείκνυϑι τῆς 

͵ 2 ᾿ ᾽ ᾽ ἢ ᾿ 

Θεότητος. ἡ γὰρ ἐκ ὠτοπώτωτον, τεκτόγων μὲν 
᾽ ᾿ Ν ᾿ εἾ -“ “ καὶ οἰκοδόμων,, καὶ μετοὶ τὴν τῶν δημιεργῶν τε- 
, ᾽ ὕ κο - ᾽ 

λευτήν» ἐπιμήκιςον τέργον διαρκεῖν , ἀθαγατόν 
Ν κ“ 

πὸ σχεδὸν τῶν συφξησαμένων τὴν μνήμην φηλι- 
-“ -»“ “ ᾽ ᾽ 

τεῦον" ϑεῖαν δὲ ἄρα φύσιν ἀνθρώποις ἐπιλάμ.- 
ΑΨ, -“ν 

ψασαν, σκότιόν π8. καὶ μινυνϑ'ἄδιον ἐποτελεῖν, 
3. ΝὄἷΝφ δᾺ ἦ »»" ᾿ 2 λέ τα δ ͵ὕ Ν᾽ 
ἐχὶ δὲ ἐς αἰῶνω τὴν ὠρετην ἐπιδείκγυσϑ οι, μὴ ἐς 
“ Ν ῃ ΕῚ ν Ἢ » ͵ 
ἔνω τιν Δώμιν, ἢ καὶ ἄλλες βραχεῖς πτωχέυ-. 

(ὦ 3 Ἵ ᾽ γ,.5. ΄ ῳ γ 

σαν “τῶν ἀνθρώπων, οἰλλ᾽ ἐς μυρίων ὅσων ὠφε-. 
“ 4.4 ΄, Ϊ᾽ 

λείως, αὶ τῶν καϑ' ὧν ἐγνωρίζετο μένον, ὠλλὰ 
» »" “ ,ὕ καὶ τῶν μετο ταῦτα γενησομέγων τὴν πάροδον 

͵ 7 

ποιδιμένη. ταύτῃ τοίνυν καὶ τὲς πελως σοφες 

ζηλωτείς τε καὶ διωδόγχες ποιήσασϑοιε᾽ τῆς ἀρε- 
-“ ᾽ Ἵ] «- 2 “ ᾽ ,ὔ 

τῆς» ἀθάνατον ὡς ὠληθῶς ἀνθρώποις παρεσχή- 
͵ ᾿ ͵ : ν᾽ ε 

μένες τὸ κατόρθωμα. εἰ δὲ ϑγητήν 9’ ὑπογραί- 
Ἴγ δ ᾿ ᾿ ͵ “4 ᾿ ,ὔ ἈΝ 

Φεις τὠνόρος τὴν ᾧύσιν, ὁρᾳ μὴ πλέον, ἢ προσ- 
ΓΞ βὰ ͵ὔ ΄ ᾽ 
ἥκε ταύτῃ, χωραζόμενος, δίκην ὠποίσεις πάρφ- 

λογίας.. 

Ὶ } -“ -“ Ἶ Α λλὼ μὴν εἰσῆκται οἰυτῷ ϑεῖος ἄνϑρωπος, καὶ 
͵ »"ὝἭ Ἷ Ν -“ ϑαλατης δαίμονος σχῆμοί τε καὶ προσωπεῖον 

ὅς Ὁ ͵ ᾽ , "“ ͵ Ν᾿ ΝΣ ἀπὸ γενέσεως οἰγουλωμράνων΄. κυάσῃ γαὶρ ὥς φη- 
ὃ » ᾿ “3 

σι τῇ ἀυτβ μητρὶ, φάσμα ἡλϑε ϑαλατηᾳ δαΐ! 
ν᾽ ς ᾿) “ ᾽ 

μόνος") Πρωτεὺς, ὃ παρὼ τῷ Ομήρῳ ἐξαλλέζτ-. 
«ἣν γδ μέ ᾽ ῃ των᾽. ἡ δὲ, ἐδὲν δείσασα, ἤρετο ἀυτὸν τί ὠπο- 

ΠΟΑΡ, ΨὙ1Π. τήρει μοι δὶ ἘΦΉΣ ἰφορ. τὴν ὑπόθεσιν 
δέπιρε ἰπ (βαμθητίθιι5 πιιΐξα οδίεγματι Ευε  Ἀ15 ἃ ΡΗϊ! οἵα - 
τὸ ἀε Αροϊ]!οηίο ἀϊξξα, 4186 ἱπ Ῥεηηῖ, ἀντ ἢ ΠΊ8 ΠΑ ΠῚ ΠΑ ΠΓΑΠΊ 
{πρεγργοίαπι πιϊπίπιε 4υϑάτεητ :!1ἀεοαμε ἢ Πειιπὶ εἴε (ετίο 
βάταλε Αροϊ!οπίμπι, γεὶ (ϑ!τεπι Βοπιίπε πιαίογεπι, ὑσόϑεσιν 
ἐκ ἰτήρησεν. ἶ 
τ μὴ ἐς ἵνα τινα Δίμιν --- πτωχεύωσαν } πτωχένειν ἔις Ττινοῦ 
“εἴ πιεπάϊςε ὅς ράτιιπι 1: δετγαιίτοτ ἴς δάμογῇις αἰϊ]υ ἐπι Βετον 
τε, 4μεπι [ἐπίμιπι εἶἴε ρΒγαίεος, 40 Αςοίοἱο, νὰ πιαίτα 114, 
Ρᾶγιιπὶ ἱπτειεὔϊας, Πἰπριας ἀπαίορία [Ἀτ|5 ργοῦίτ. στω- 
χεῦσωι ἀυῖεπι αἰτ ἴα ρ᾽ ἐπείαπι ΑΡΟΠ οτιῖ ἀϊιιίπαπι, ἢ τά πία 4υῖ- 
ἄεπι βιοτῖς, πῆς δυτοπι Π0]}14 εἶτς ἀπιρί τις νἷς {Ὡρετίτ : 
ιοά εχίριια τες ὅς ἱπάϊρπα ἀϊιΐηα νίττυτε νἱάφαιαγ, Ραι- 
οὐ]ο5 φαοίάδαπι νηΐιι5 δετατὶ5 μοπιΐπες δβίςογε ἱπ|0 πε δά 
ἀκμὴν αυΐάεπι εο5 ρεγάιιςετε; Παπιΐπ επὶπὶ 'π πιραϊοχιιπη! 5 
ΡΠ ΟρἢΪς, 4υΐ ομπὶ εο 1 δ εγαὶ τεῦ ἐρετγίτ, νἱχ οεπίξατ, Υ 
λάεο, πὶῇ Ἐμεδῖὶ ἅειιο νἱτγειίεπι ΑΡΟἸ οπίΐ εἰυΐαις ἀο δεγῖ- 
πᾶς εἰολοίαπι [σα ϊεηζοῦ τιισγὶ Πἰσφατ, ἴτα γε εἶὰς ἐνεργείᾳ 
Βοπηιϊπιπι ἀπί πε ρογοε ἀπειγ, γα ΟΠ τ ΠῚ ρεγοο !σαπέοτ νἱτο 
ταῖς ; ὨΪΠ1] ἀἰαϊηὶ εἰ πεῖς ἄς ἱμάϊςᾳαπάμσι, [Ιἀπυσ δ0 πιὰ- 

δἰ5 νϑίεγο ἀϊοῖτ, 40 ἀ 1111 φαο τις ΡΒ οὐΟρΒΐ, φαΐ ξαππεπ» 
Ἀ0Π|Απὶ ΠΟῚ ἀγγοραήϊεπι ἀἰυΐπαπι νίγγυτθπι, 44 ροξεγος τὰ- 
πιεῃ ὅς {εόϊετοτες ργορδρβϑιεγίης ἱπαςηῖα ἤπλ, γε αάεδο εὸ- 
τιιπι αἰρετὴ πιῖπιι5 ἔπεγις πτωχεύκοι , αἰιᾶΆπιὶ ΑΡΟΙ]ΟὨΙ Υἱτο 
ἴι)5) ΓῈ5. ὙΠ}115 Δεἴδιϊϑ. Ὗ 

3. ποιήσασϑωι Ρεῦ επαϊαρεπ ρτὸ ὑποιήσαντο. 
ΟΑΡ. ΨΙ111 1 κυώσῃ γὰρ ὥς φησι τῇ ἀυτῷ μητρί  ἶνα 

τὸν εχ Ρμϊοἴτατο ρτγὸ ἀντῷ τεροΐιϊ!, ΠΟΙ 5ΤΕΝ. 
Μαὶς νεγὸ : παᾶπὶ ἀριιὰ Ρῃϊ]οβγαυῆι αμοημε ἐντῷ 165 

Βεπάϊιπι ποη ἐυτὸν νἱάς νῖτ, ΑΡ,1,)4. Ῥτγδετθγεα δρᾶ ΡῃΪ» 
Ἰοβεδίωπι ρ[απε 8114 σοπίβπιξειο εξ, φιας Βος ἰοςο που 
Ροίπι οδείπεγε, πιΠ ἀγιϊο!ο τῇ ἀεϊείο : νὲ πιομῆτοίᾳ ρΡἰ- 
πε ἢς Ηοιϊεηίᾳπα Ἰεόλο. Ἀετίπεπάϊπι ρυΐο φιοί εἀϊιΐ 
Βαδεῦδητ, πἰἢ}} πεςεῖϊε επίπι ἴπ ἰΐς πιιτάτε αυ! 4αιιαΠ), 

Σ ϑαλατῆίς δαίμ.} Αἰγυπτίᾳ δαίμονος Ἰερεράτοτ ἀρ. ΡΗΪ- 
Ἰοῖτ. νἱ4.}. ς, Υιε ποῆτγο ϑαλαιῆίς δαίμονος» ἴτα ἀλίοίο γέ- 

φοντὸς ποπηΐπε νοηΐς Ἠοπιεγο Ὁ ἀν δ΄. ν. 36ς, 291. δ4άς Υ, 
384. νὉϊ γέγωνάλιος δι Ποσειδάωνος ὑποδμοὶς ἀϊςίτωτ, 

3. ὃ παρὸ τ᾿ Ομήρ. ἐξκλλάτἼων } Ὁ ἀγῇ; δ΄. ν. 416. ἰρειια., 
ἱητορταπι ἐχμίδ εο, δὰ νἱταπὶ ΑρΟ ]οη, , ς, 

{Ὁ κυή- 



436 
ἀν 0 ὁ δὲ, ἐ ̓ τῇ εἶπε σὺ ) δὲ τί ὙΠ εἰπεσης, Πρω- 

τεὺς , ἔφη, ὁ ο Αἰγύπτιος. εἶτα δὲ λειμῶγά τιγῶ» 
ὩΣ ὶ ͵ " »- ͵ ͵ Μ ς- 

καὶ Κύκνεις τήν γυγοίκω, μοκευεσθοι γράφει 9 ὃ- 
Ῥ ᾽ Ν ΡΥΓ ΡΟΝ Ὁ ΟἿ᾽ ᾿ ᾿᾽ λ 

πόϑεν εἰυτὸ τῇτ᾽ εἰληφ,9η ἡ μὴ εἰπών. καὶ γάρ 
μον « ν ͵ , , ε 

δὴ κοῦ! τοῦτ υζηγήτην Δώμιν τον ἀπε ἐμ ὑπο- 

γράορος 

ἑῆρσε: ὠυτῷ Δώμιδι, οἷς οἷω δὴ ϑείας ὁ ὄντὼ Φύσεως, 

ὠλλοὶ καὶ ἐκ ἐς μακρὸν τῆς ὠυτῆς 

τὸν Απολλώνιον εἰσάγει, οἰυτῶ » δὴ ἡ ταῦτα λέγον- 

τῶ “νος Εγῶ, ὦ ἑταῖρε, πασῶν τῶν ζωνῶν ξυνίη- 

« μὲ, μαϑῶν, εἰδειυίαν" καὶ “ μή ̓ϑαυμάσῃς, οἵδω 

««γοῖρ καὶ ἃ σιωπῶσιν οἱ ἄνθρωποι". καὶ πώ- 
Μ "» » ,ὔ δ λ - » 

λιν εν Ασκλπιδ τιμώμενον προς τὰ δαίμονος, 
Ν ͵7 “.7 Ν ΤΥ 8 ᾽ 

παὶ προγγωσίν᾽ τινώ » καὶ οἰδίδωκτον ἧ, ἔχειν ἐκ 
Ν 7] » “" ᾽ 

παιδὸς, κρείτ]ονόί τε ἀτεχνῶς ἐνθρώπε ᾧύναι 
. Ν ᾽ ᾽ »“ ͵ » ε-Ὁ Ζ᾿ 

εἰυτὸν, ἐξ ὠυτῆς γενέσεως, καὶ δὶ ὅλης ἡμῖν τῆς 
ε ͵ ς ͵ " ͵ -“ ς ͵ὔ 

ἐφορίως ὑπογραῷει. ᾿λύσαντος γῶν εὠὐτὸν πότε 
ἘΝ ὕαὶ δὶ Ὁ Υ5 , Ἅ " 7 » 

εἰπὸ τῶν δεσμῶν , ἐπιφέρει λέγων - “τοτεπρῶ- 
« ᾿ ᾿ -“ - -“ 

“τον ὁ Δώμις ᾧησὶν., ἐκραξῶς ξυνεΐνωι τῆς Α- 
͵7 “ ᾿" 

«-πολλωνίᾳ Φύσεως, ὅτ, ϑεία τε εἴην» καὶ κρείτ- 
᾽ ἩΞ δ ψνι Ἵ ἢ Ἂ ἈΝ 

«τῶν ὠνϑρώπε. μὴ γαρ Θυσαντώ τι, πῶς γώρ ἐν 
΄ Ν δὰ 2 ͵ ΝΣ ΔΥΨΩΥ͂ ι9 

«ἐδεσμωτηῤίω» μὴ δὲ ἐυζώμενον» μηδὲ εἰποντῶ 
͵ ͵ὔ “ δὶ πο Ὁ βοδ δΣ ἘΡΝΤΙ 

“τ, κατωγελάσαι τῷ θέσμξ'. ἐπὶ τελευτῇ θὲ», 
Ἴ “ ὕ »“Ἢ 

τάφον μὲν ἀυτξ μηδόλως ποι γῆς ἑυρίσκεσϑιαε, 
ἐν ἀρ ἀθος ΤΩΝ ἈΝ » “ “ 

χωρῆσαι δὲ ἐς ἐρανοὸν ἀυτῷ σώματι μεθ᾽ ὑμνων", 
μὰ ] 4 Ψ Ἀν “ἢ “ 

καὶ χορείως Με εἰκότως δὴ ἕν, οἷω τὸν τοσξ- 

τον» « ϑαύξερν, ἢ ἢ Πυβάχέραν Ἐμπεδοκλῆς τε 

«καὶ Τιλώτων ; φιλοσοφία τὸν ἄνδρα προσελυ- 
“] 

«ληϑένας ᾧησίν ΄. ἐκδν ἐν Θεοῖς ἡμῖν ἀγαγε- 

γράφϑω ὃ ἄνθρωπος. 

ς ͵ὔ “Ἵ “ 

Κι ὁ φϑόνος ἀπέφω τῆς τῶν φωνῶν ἐπώ- 
» »“Ἥ 3 ͵ ͵] 

σῶν ὠντοζυδᾶς καὶ αυτοδιδώκτε ξυνέσε- 
“ ν᾿ ͵ὔ Ψ Ἴ " 

ως", τί δῆτω ὃν ἐς διδασκάλς ἄγει ᾿ ὠυντὸν", 
ἢ " ,ὔ ψ 

καὶ τὸν μηδεμίαν φωνὴν μεμοϑηκότω διωξδάλ- 
Ν , ᾽ ᾽ 

λει» ὡς ἂν ἐξ ἀσκήσεως, καὶ μελέτης, ὠλλ᾽ ἐκ 
͵ὔ Ν ͵ ᾿ ΙΝ 

ἐκ Φύσεως Αττικὸν γενόμενον τήν γλῶτηαν; Φη- 
Ν . ε ΡΟ Ύ, ν, , 7] 2 

σὶ γαρ, ὡς “σροίῶν ἐς ἡλικίων. γρώμματα τε 

4 ἐιλήφϑη} παῖδ πλυφϑν ἢ π᾿ εὐϊτῖς,, πιδηϊξείξο δγγοσο 
4μεπι {πολ τ ἴαπι ΗῸ ἵν ΒΤΕΝΙνϑ8. 

ς καὶ γὰρ δόν--, ὑπογρύψεται Ἱ πιαϊϊπ, ὑπογρώφεται. ΝΑ πὶ 
Ἰοσυτον ε᾿ λέϊο Ῥαϊο τας, φαΐ 182 νῖ σεῖεγδ εχ ϑαπιάς 
ποπ τείοϊῖς, Ἐεετὶ ἐδπιεη ὑπογρώψεταε ρΡΟΙ͂Ε ρυτεπτι, ντ ἔεη- 
{ὰς Πἴ: ποπ ἴρϑγατο Ἐυίεδιασι, ΗἸ Ο γαειπι ἐαπὶ γε πὶ ἃ [ἈΠ|ῖς- 
ἀς (ε δεςερῖ {8 αἰιγπιάταγισι. (πὶ 1}}6 τεγιῖπι τά πτμπὶ [ογιρίε- 
τς ΒΠΠοτῖαπι δ Αρο]ουῖο σεῆατιη, Ροίβαιδιτη ἴπ ΠΟΠΊ8- 
ταπὶ εἴμ ἰρίε δά ζοϊταϑ εἴτες ἔνε οὐ ετιιάτι πο βγαιο ἰρῇ νι- 
«ὰ Αροϊϊοσ. ἵ, 7. 

"ὁ τιμώμενον ] τερετεπάμτ ὐπὸ τῷ κοινᾷ νεγθυπι ἐϊσοώγειν 
φιοὰ Ῥεδεςοίπτ, 
ε 7 πρόγνωσιν Ἷ εἴτις τεῖ ρεττοῖάπι ἈΡΟΙ Ποῖ! Εἰ οτίαπι ἔρατ- 
(Δ δτρυσίεητα "0.1. ΨΙάεσὶ ροτεῖξ ἐᾶρ, 2. ὅς 15, {δ Βη, ἵξ- 
τᾶρ. 2:2. 

8 ἀδίδωκχτον ) τοίριςϊς δὰ ρβιο δητε δίϊεραῖα εχ σ8Ρ. 19. 

ΕΝ δ ́ -Έ ΘΜ εν 5. ΙΝ ΟλΡ. ΠΧ) 
414 ρατίτηγα οἴει ὃ οαπὶ ἱπιογγοσανήτ, [5 γε: 
το, τη6. γείροπαϊς, ἰρίμμη. Οὐΐς τὰ αὐζοπιῦ 
ἰπτοιγορβηῖς εἃ » Ῥιοίξας, {ΠῸ παῖς, Δεργ- 
Ρεΐα5 [{ππ|]. Τιιπὶ φγαίιπι ᾳυοάάατη ὃζ 
οΥοπος ΠΛΒ] ΟῚ. ΟὈΠειτςίαπι οροσγατ ῥγας ἢ: 
τῇς (ςτιθίτ΄,, νπάς μος ἐρίιπι ἀξργοπηταπι Πξ ἽΜΙΥ. 
ἢ ἔλῶο ἰπάϊεῖο. - ἽΝ αι οπίπὶ [ρυξομας ̓  
ἴι5 4ΠΟ 686 γεὶ ἰβιεότοηι Αἰγηίπι Ῥαπηΐη αἴϊε-- ΩΝ 
ἔἀροη " ορξκο τον, ΟΡ 

ἐπΊ, “ΔΓ ὙΤῊΡΗ Ῥᾶττί- 
ναεδαλροῖούίαλτε Ῥγὸ ςερ5 Ἰεπατυτας δὲ ἐ 

Γεγεηζέπι ἱπάμιεῖς 
Ζείρο “6 σηάεν ἤρδὶ π 47 
ἐωβ με; ϑαοίη ἀρίῃ πε. 
»ιηηέ γιοκί, Ἐττατίαπι Ἴπ ἈῈ 
ἃ Ὅεο Βοποιίβος δάτη Βαδίεαπι [ἃ 
τεγαπ ξαταγαταγη [οἰ πτίαπιν τῇ μεν τπ|Ίτατῖο - 
ΠΕ 4 Ῥίδγο Πα αΙΠῈ τὸ απιαήάη δ Ε τιδηϊεῇό ; 
ἐχςο]Ἰεπείογοπι πδέδαπι. Ἰπάοϊοιι. εξ, 
τἰπι Ὁ ἰρῇς παιδί διῖς.. ̓Ραγ τοτᾶπι αιῖοι 
Ηἰβοτίαπι (ογίδίε.. “ΓΟὐπιαθ, ̓αἄςο ζῶν 
{ε ΑἸ ]υιαηάο εχίοιαιπεε., ᾿(δαπεππα (ιδίμπ- 
δὶς νετθα : 7αῦη ργήρε (6, ὈΑρτῖν, 7 έ᾿Ἴεἠ 4 " Σ. ΨΊΙ. ἐς 
“412, ἀῤοιίογαἱὲ ἑγχάοίοη ρεγίῥεχηδ, ποῖρρε ἀπε: ΧΧΧΕΤΙ. 
7) ᾿γιοὰ 4015, 85 ῥιώπαημα ὀχεοομεῖογ. Νε- 
46 μήγε γαογς ρεγαξίας, ( ψιμογθαο 14] 621772 172 
ομοαλα ρολμὴεε 9) “πε μο ργοΓ Ἰογέδης ὙΠ. 
μέφηεγογ δη 712 ογαλἐ θη ον, γάμο α ΦΗ22 ἐπὶ 
αἰϊδγίο ῥαῤπὴδ, 80 ἤπέπι γογὸ ἰβοσῖας ", " Ζ. ΚΊΠ. 
ὨΠΙΘ ΔΙῚ Βεπείαπι, Ἰξραίογαπι, Ἐἶπς. ἱπαδηϊεῖ ἌΣ 
(ταῖδιι γ ἰρίοψας ζΟΓΡΟγε ἴῃ σοεϊμπὶ ἘῸ ΠῚ ἰητον᾿ 

αἷαῦρ ΡΙ τοι ρ ο΄" Σ, ΠΣ Ὸ ἃ 

«βο οαϑ διε". . Μεῆϊο εἰιπιἰρίταγ, σαίρρε “Σ ΚΊΤΙο 
ταητα9 ἡ ἔς, γραρὴν αἰλείγιο φιίατα Ργεῤασογα:, ΑΖ. 
Ενηρεαροἠίμιε 85 Ρίαίο, χα ρῥλιίοψορδίανε “ἱξ 
αερε 76“. [ῃ Ὀφοσιπὴ Ὑμὴν» ζοπίϊιτι ΠΟΡΪ5 “1.1 Ἷ 
ψεηῖαῖ ποο. 

Αι τ πα! τα φιοημξα Ππριαγαση οὐπηΐαιτι, Οαρ. ΙΧ. 
486 ἔροητε εἰ νεηῖς ̓“παΐοαας Ῥγάθθμηῖς πιᾶ- 
βιῆτο, Ξορηἰίοης “ νι ΑΔ αὐ!ά ἰριταγ τη [Ὁ Πο- “1.1. ε 
ἴδτι απ ἀθέποεϊς “. ἀγτς ΠΠ| 611] Πυ Πάτα ἐ4ὁ: , ΕἾΝ 
ἢ εἰ Ππριᾶπὶ ἀειγαμῖς » Ια νῇι δὲ εχ 
εὐο0 ποῖ νογῸ παίηγα Αττσαπη εἰοαμπεητι- 
πὰ {τ᾿ αἴδοιειβ. ὃ. ΝΟΠΊρε αἱγ . πα οί έεῦ 

οὐ ρογμεηη οι, δε», ἀἰοέζγἼμ)ὲ ΕμεῦῖΣ 

Νδιῃ 1125 ὅς ς, 20, ζ (44. νΑτγὶϊ ΑΡΟ]]οτΐὶ Ῥτγαεςερτοτεβ σας 
ξεταητατ» 4υοτιπι δ Ρϑμ]ο ΡΟ δριιά ποβτγυπι πιοπεῖο, ἡ 

9 κρείτονά τε ὠτοχν. ἄνϑρυφ ὕναι} νἱάεβ ἃ Βοβὶς οἴκημα 
44].1.. (03. Π. 15. ἵτεπι 44 "ἰδ τὶ Ψ1Π. ὃ. 12)» 13. 

1τὸ μὴ δὲ ἐνξάμενον μηδὲ "ἐκπόντα τι] τρυάΡιμίοβε, Ἰερίων 
μηδ᾽ ἐνξάμενδν τι μηδὲ ἐ ἐνπόντα. 

ΟἈΡ. Χο ον ἐξ διδασκάλι ἀ ἄγει Ἴ ΕΥΟΝ ἀματν 

νεῖ τ816 4ι4, ποῖα ὃς ἐγεαιιεηε! ΠΠπιὰ ΟΥδθοῖδ. ΕΠΠΙρπ γ δρυᾷ ᾿ 
ῬῃΙΠοθγαειι τἀεπτάεπι οδίεγαστα. Ἀείρίοῖς δυτεπὶ δα Εα- 
τῤγάερπἰ (ςΒ οἾ4π|, ἴῃ 418. εἰοαιεητίας μὰ; ἢ εἴ Α- 
ΡοἸΙοπίως τεξετεηῖε ΡΠ] οῇτατο. 

3 γράμματα “-ε ῬμΙο γα εἀϊη πβηλ δορῃ ἐν ἡ ΡΣ 
τὰ ΟΠΠῸ τε. φιοά ραπε Αἰτιπι (εη (πὶ ἔλοῖτ : πεπῖρε Α- 
ΡΟΪΙοπΐτπι δα δεχάτεπὶ ργοιιθόξι πὶ, 4118 1πΠ ταΐ Π τεσ ς ἢ 
Ἰ6Π65 {οἰ επῖ, πιεπιουῖδδ νΊπὶ ὅς ςετεγατι αι Υἱστιταπι, ηἰιᾶ5 δά 
ἐμ εὐρέα τεξεταπῖ, ἀγραπιεητα ἀεηεῖς, Α 

85 γ1ε- 



ουριχκ, Θ᾿ μιοβεαευςνοῖο, τατος ἰοοηϊοϑῆν ἢ 

ἼἼΙΧΧ. τὶτ5. Ρεγρίγχας ἀϊσοηάο" 

ΓᾺΡ. ΙΧ, Χ, 

ξδ᾽ γμογβογἦ46 172 {Πμαἰἠέψησ ῥεγελγσολάγε ραέό- 
εϊὲ, δ᾽ ἄκρα ἐδ Αξξίοα τῆν. Ιτεπι: 25. 
πο: μι πη ΧΙ ΤΑγ να βαγομέο ἀράμεξς εὐ} 
“4 Βηξάγαεηλαηα., Ρδοφμολα δγάμραίμηε, ψεὶ 
γῤοξογ' δογμία ἐγ ας ἐἠμγοφηο ἐη Π ἡμὴ: ἐηναζμδ. 
2416 αρηρἐοεξεδαξηγ γμαρλγησε, ῬΟΥΓΟ : ἐὴη 
2 ρῥέίοορῥέαο υαεαόαπε Ρῥαέορὲν ξδ᾽ Οὐ) ρὲ 
“ἕἅεονεν, δ᾽ Ρεγέραἐεείε. φέρ εἐλφη; Ερί- 
φαγῇ ἀθρηαξα, ἀμβλμξ . φεῶπε ἐπιέηε ἡΠ,4 ποσί: 
χάδ. βγεέφαρογίσα σεγο ἐροαὐλὶ φηια γεγο 
Ζῖ »ὴομβγοῤεηαίέ, Ὕαπτι νατῖα, αὶ Πα]]πὶ 
Ἰπριᾶς ν]]Πἰπ5 πιαρ ἤγαπι Παθιυῖτ, αἰπίηααις 

᾿ὐ Μάσταες, οὐίδπη πᾶς [Ποπεῖο ργαπημηε Ποτλΐπο5, 
ἌΝΝΨ Δη16 δηϊπγδαάιιοττίς ", ν[5 ταπιδη ἱπΠΙτατίοπο. 

Ἶ ἔμ, 

ἐν φ ] 

 ἵ 

αἰδι. 
᾿ἄλπι, Εἰιπὶ Ἔχίο τ, αιοά δά πηϑρηατη Ἰηριας 
Ὀγαζογαπη δἰ πιδπείιΠ σΟΡΉΪ ΟΠ ο ΠῚ Ρέγιοπο- 

: ΟὐρΣἘἼ02672 οἐλ 72 
μρμάδ πλάι οὐ ή εὐλμργ άπ, 
Τά »εγο ἀἰαϊοῖε,, μη ῥέ7' “ἴο. ἀγαὐλαε ρορκίος 
2εεγ βάσεγοῖ 7 φιὲ ξδ΄ (έζεμεζα 5 Ὁ. οἶκε γεῖ γρα- 
χῆρτο ροϊεδαηξ. Εἰ  ερῖνα ὅδε ἀγαύμσα, νὲ ὄγσπος 
ῥοαίομμῦε. “Ἴαίζαε [πε άζεας ἀμον (ἡ οἰέομέπ 
ῥεγήπάε χέφηε ογασμίᾳ. (ομλείμηέ νέγο ὀγιε- 
ἦκα γοζές εἰν 4ςο τα ΡΑ0727 ὉΣ αΠ]ὲ ρμίαπέ, οογ- 
“6, Ῥὲ 4121) ῥεράέε. ἩΗῖΐϊς πεπιρς οἵπηίπο ἄγὰ- 
ςΟὨμΠῚ) ἤπς σοῦ, ἤπιε Ποραγ ΡυΓΠασοτὶςιτη 

. ἅΠππ|. ἃ νἱέξιι Δ Πογγφηζεπι δΠΙ ΠΊΔΉΓΙΠΠῚ, ὃς 
ἧς αἴϊς5 υίάσπι ἰδπριπὸ γεπὶ ἰβογατι ἔλσογα 
Τα πεπεέοπη,νογο ΠπΊϊ]ς οἵ ςοπηεα!ς, {πο (εἰ- 
Ἰισεῖ ἴῃ (Δριοπίίας σεηζῖς {Ππ|π| ραγτος. ἰρίξ 
ἀποσις νεπίγοι. Δριιά πιαριῇγος πὶ πὶ ε- 
ταίπιοάϊ, αιια ἀ1α τατίοης, ΠΗ εαάοιϊ αιας 
ΡΓδεςορίογες [Σαπθηάο, ἴῃ ἱπἤητιτο ἤιο ργοῆ-- 
ζετο Ροταξεῦ ἸΓΕΠΘΠΉΠ5ἸΡΊΓΙΓ ΏΓοΓ ΑΡΟΙΪ]ο- 
Πἶὶ ργδεσέργογος, 4ΠΟγιιπῚ ςα ΑΙ Οστπι ἀφ πηι15, 
Ἀγαθαπ οείαπι [Ὡρίοπίο5, ἀΓε5 ἀρ! ΓαΪ 5. αιιὰ 
ἰρίε ργαεῆδθας, ἀοέξοτγες : συΐπς, γε νεγοῆπη!- 
ἴε εἴ, ἀἀϊηπηεπίο, ροίτεα αἰϊχιιαπάο ἀε ραῇοτ- 

ἱΡι ἐα, (ο΄. υϊα Πδί νοἰῖς, ἀπιπιίοςϊος δὰ ραῆιπι 
Πα ταγεῖ, γαΓΙ οἰ Πα ΓΠ5.. ΓΕΠῚ πιαχίπις πιϊγδῃ- 
ἤαπὶ ῥγαείϊαγε ργδείοπεϊθιις οἵηπίθις εἰ 

ἨῪ ΕΟ ΘΕ ΜΝ. 
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καὶ μνήμης ἰσιχυν ἐδήλε, καὶ μελέτης κρώτος.., 
καὶ ἡ γλῶτ]α ἀυτῷ" Ατ)ικῶς εἶχε". καὶ «ὦ 76:5» 
γονότω δὲ ἀυτὸν ἔτη τεσσαρεσκαίδεκα. ἄγει ἐς, 
Τάρῤσες ὁ πατὴρ, παῤ Εὐϑύδημον τὸν ἐκ Φοινί-,, 
κῆς, ὃς ῥήτωρ τε ἀγαϑὸς ἥν, καὶ ἐπαίδευε τῷ. - 

τον" ὁ δὲ τῇ διδασκάλε εἴχετο". εἶτα « ξυγε- 5» 
Φιλοσόφεν εἰυτῷ, τιλατώνειοί, τε καὶ Χρυ-,» 
σίππειοι , καὶ οἱ ἐπὸτξ Περαπάτε. εδιήκρε ".; 
δὲ καὶ τῶν Ἐπικέρε λόγων, ἐδὲ γαρ τέτες οἶπ-.» 
ἐσπέδωζε. τὲς δὲ Πυϑαγορείες ᾽ αἰῤῥήτῳ τινὶ;, 
σοφίᾳ “ ξυνελώμξανε ". τοσαῦτα; ὃ μηδεμίαν 
μωϑῶὼν Φωνῆν, ϑεία τε δυναίμει, «δ καὶ σιω-., 

πῶσιν ἄγϑρωποι ̓  προλαξων΄, ἐξεπακδεύετο. 

ΟΣ ̓ διώλύγαν δύσις ΝΟΣ ϑαυμάζα' 
ἐς ὅσον ξυνέσεως τῆς τῶν ζώων φωνῆς ἦλθε: 
καὶ ἐπιφέρει λέγων "- « καὶ ἐς ξύνεσιν δὲ" τῆς .» 
τῶν ζώων φωνῆς ἤλϑε. ἔμαϑε" δὲ τῶτο διὼ,» 

) 

αἴ δ 4 ὔ " Ὁ 8} , τῶν Αρώφων “ πορευόμενος, ἀραςῶ γιγνωσκόγ-.» 
᾿ , ΄ » “ τῶν τε καὶ πρατ]όντων ἀυτό". ἔςι γωρ τῶν.» 
: Ν ᾿ 
᾿Αραξίων, κύκγων ἤδη καὶ ἐρνίϑων “ μαντευομέ-.» 

εἰψα, ΓΗ». ΝΣ ΟΣ " γῶν οὐκξεῖν, ὁπόσω οἱ χρησμοί. ξυμξάλλονται,. 
λ᾽ «- Ὥ “ ΝΥ « τ δὲ τῶν ἀλόγων, σιτόμενοι τῶν δρακόντων, οἱ,» 
Χ ΄ Ν ὡς ΝΥ 5 τὸ ΟΞ κὰ " μὲν» καρδίαν φασὶν, οἱ δὲ, ἡπαρ". ἐνταῦϑῳ 
ἤροα ,ὔ ΄ Δ ΩΝ ᾿ πάντως πὸ δρακόντων καρδίας δήπε καὶ ἥπα- 

᾿ ΟΥΜΕΝ ᾽ , λον ΕΣ τος τὸν Πυκδωγόρειον , ἐμψύχων τε τροφῆς ὠπε- 
ἡνήνδνο ταν να ἀξ νδλει των, τ ὦ χόμενον, καὶ μηδὲ ϑύειν δαίμοσιν ἐπιτολμῶντω, 

“ἐδ ἢ 2 ἄ « Ν ΄ » ζ Ν εἰκος ἡν ἐπογεύσωσθαι ὡς ἂν κοὼὶ τῆς παρὰ 
) , ΄ ᾿ δ “ ΝΝ τξτοις κοιγωνήσοι σοφίας. πρὸς γαῖρ τοιῶνδε δὶ-- 

ὃ ) εις ἘΠ ΕΥΝ Ἀν Ρ οσκομένων , πστῶς ὧν ὥλλως, μή δχὶ τῶ ὁμοιοῦ 
- ͵ ἀξλανι κ τοῖς διδωσκοίλοις ζυλώσαντι, κώτωρϑὅτο τὸ ἐπι- 
͵ ὃ " δ Ὁ ᾿ -“ ν τηθευμῶ ἐχομεν θη ΣΡ, πρὸς τοῖς κατώλελε- ὴ Ν Ε ἌἝΞ Ν Ὁ 

γμενοις, καὶ τὸς Αράξων σοφὲς διδασκάώλες 
Ὁ ν : ᾿ ἀςοεγαν, ὐδοο τῆς κατε τὴν οἰωνιςικὴν τἀνδρὸς ἐπιςήμῆης" ἀφ᾽ 

ΕΣ Ὁ . ὩΣ τος, νὴ, ". η9 εἰκότως ὁρμώμενος , ὕφερόν ποτε Τὸν φρειϑον", 
“ -“ ε Υ᾽ ᾿ ὅ,τι, καὶ βέλοιτο, ξυγκαλῶν τὲς ἑταίρες ἐπὶ τρο-- 

᾿ ᾿ -“ ΄ ) “ ; ᾧην, προειπὼν , ϑαῦμω μεγίφον παρέχειν ἔδο-. 

13 ἀυτῷ ] οπιηττῖτον δρυὰ ΡΠ ογαειπι μος ργοποπιθη, 
᾿ 4, διήκκε] ἀριιά ΡΒιοῆτ. εἰ διήκεσε. ἣ 
᾿Σ τὸς δὲ Πυϑ. ] ἀρυιὰ ΡΒΙοῆτ. οἰ τὸς δύ τε Πυϑ. Ρτὸ 40 

ἴῃ ςοὐά, Μ85. ἱερεῖ τές δὲ γε- ᾿ 
6 σοφίᾳ] ῬὨϊ]οἴ ται «ἀϊτὶ πιᾶ]6 φιλοσοφίᾳ. 

' ΟΑΡ. να διωλιπῶν ὥνϑιςν ἀυτὸν ϑωυμ. } πιαῖε Ἰοςαία 

ἴῃ εὐϊεῖς ἀϊβίπδιιο. ποηη!8}} οδίςωτίτατίς. Ηὶς οὔξαπάςεθατ, 
ἐλθΝ πη 5. ξοπιπιοάς ἀΠ|: διαλιπὼν νϑις ὠυτὸν, ϑαυ- 
μάσει. 

5. χῷ ἐὶς ξύνεσιν δὲ  ρατιῖσα[Δς καὶ ὅς δὲ ἀρυά ΡῃΠοΙτ, 4ε- 
δάοτγαπίιγ, ; ᾿ ᾿ 

3. ἔμαϑε] εὐϊεὶ κὐ ἤθε. Οπιιβ καὶ ιοὰ ἀριιὰ ῥαῆο- 
βτάτωπι αιοαιε οπιίιπι ἀορτεμεηάεθπι. ὮΝ 

4 δὼ τῶν Αράξων 1 ῬῃΠοΗτ, δγοὶ τατωνὶ τῶν Ἀραβίων. 
5 γιγνωσκ. τε κρὶὴ πράτ. ἀυτό  ῬὨΪοἴἶτ, γιγνωσκόντων τὰ 

ἀυτὸ χρὼ πρατ)όντωνγ ηοα εἰεσαπδ πιαρὶβ ΠΉΗΪ νἱάετασ, 
6 κύκνων ἤδη χοὶ ὀφνί9. 1 ῬΒΙ τ, ἤδη κοινὸν » ὀξνίϑων ἄζς, 

4ιιοά πιαρὶ5 τὶ ργοθατιγ, Νὰπι ὅς ροῇ ἐρεεοίεαι ρεημς 
ποπιϊπατὶ Ποπ ἃάδο ςοπιιεπίβης, ὅζ ΟΥ̓ΟΠΙ ἱπῖογ ΔΙρβυΓΑΪ 69 
ἄμε5 πΌη Δ4εο ςεἰεῦγας., ἱπ|0 φογηογμη 68 ἴῃ τα σοϊεδτίος 
ορετγὰ ἀρυιὰ Ατγαθ85, νὲ οδίδγιδίιπι Ροτρηγγίο ἀς φῇ. ΠΝ 
1’, Ρ. το4. ; π: 

7 ἔχομεν δὴ ὧν πρ᾿ τ᾿ καταλελ.  Βᾶες εὸ (βεξϊδης, αιιοᾷ 
πὰ ἀς Αταδίδι5 παγγαῖίοπε ςοπεγαάϊοας Πδὶ ἤρα ΡΒ οῆτα. 
τ5) φυσι 41181 (Ἀρ᾿επείληι Αρο]οηϊὶ ἀντοῦίδιακ τον εἴτε [ἰλτὰ - 
ἀτ Οὐοᾷ μαιῖο ἀῦτε εἰ ἐχργοθγαζααι ξ, 9. 

1.3 ' ξὲ 



ἘΝ ΘΕ ΒΕΝΘΤΙΝ ΟΡ. Χ.ΧΙ 

νἱ 5. δ πΜΠ τεῦ, σαείαιπι πιοάο Ἰεεπαπι, νπα 
εὔτ οὔο ἐμάνη [αἸτίπεγε ῥοῦ ΑΠγείατης ςοη-. 
(Ρίςατις " . {Π’οο,, εχ 1Π0 ςοηἰεέξιγαιη ξδο θη. “1. ἐαρ. 

ἀοειιπιεηῖο, βιξίφηάας [δὲ δριιᾷ Ρεγίββ πιοτᾶξ' ὙΠ 
τορι. Ριαράιχίςι ς ; 

435. 
“ “᾿ἿῚ "Γῇ δὴ Ν ᾿ ᾽ , 

ζε τοῖς παρῶσι. ταύτῃ δὴ καὶ τὴν ὠπεσζαγμε- 

. γήν ὅσον ὕπω λέωιναν, ὥμω τοῖς ὀκτὼ σκύμνοις» 

κατὰ τὴν Ασσυρίων ὁδὸν ϑεασάμενος “, ἀντίκα, 

τῷ μαϑήματι ξυμδαλῶν,, τῆς ἐσομένης ἀυτῷ 

παρὰ Πέρσαις διωτριδῆς τὸν χρόνον ἐμαντέυ- 

σατο. ἡννφλκ ἐμ μνΝ με υρωῇ 
: ον βῷ. γϑθληλι 

᾿ΠΟΥΡΗΝΕΝΝ δα ἀπξέρίμηαο δριιά Αμως ΟΡ. ΣΙ. 
Ὀεβαρυά Ρογίῶ5 Πθοα τα ἀρρτοίϊιπι εἴπη δμε;" 
Ιἄετη δυΐογῦ «ομππιοιηοται, ̓ Βαταίάομι εηἰπΊ} 
4 (Ο]ι5 1Ρῇ εγας ἀἰ(ζι » Ῥγοιΐ-. 
Ῥεπς δά πιαρος ἀςςοίι", ἰρίς, (θδπι οδ΄ 1 ἐαρ, 
ςδυίαπι [(Π]Πςοῦ, πο ἤππη, » ἀμιοπν ρίδηἰ Ππιε Πἰ- ἢ ἌΔΕΙΑ" 
4αεθαζ ΓΈγΠῚ τηδρίςγιπη Ῥεπίτας ες 1 ἱπηρο-: 
τἰταπ, ζοπα  ςΙρυαπι Πα εγεῖ, ) εἶγοα πλετιαϊ- 
ἐΠΊ. ντὶ ἃ εἰγοα πηεα 45 ποΐζε5. σογατα [Πο- 
ας οὐϊ ας, ρύθης ἢ δα Βαγάδῃϊς Βαῦγ- 
Ἰοπὶ! γερὶβ ἘΠ ΤΙ Τ γΣ Ἰοφυίιιπι, ἢἰς ἔογε νε νεῖ-᾿ 
δἰ5 ν[ιπ εἰιπὶ αἰ ΠΈΓΡΙΙο ἤτατι.] τοίοτε: δαρῖ-" Ἵ1.1. ὡρ. 

Αιλιϑὰ δὲ τῇ παρεὶ τοῖς Αρᾳζίοις φοιτήσει 

ἐγχειρέίν εἐὐυτὸν καὶ παρὼ Πέρσαις, ὃ ἀυτὸς ξυγ- 

γραφεὺς ἱσορεῖ. τῷ γώρ τοι Δώμιδι, ὃς μόνος 

φοιτητὴς ἥν αὐτῷ, καὶ ἑταῖρος, ἐπωγορευσώς ὶ 
Ϊ᾿ , ᾽ ε Ν Ν 

παρὼ τὲς Μάγες ἰέναι", μόνος ἀυτὸς, ὡς ὧν μή 

μετ᾽ ἀγνώμονος δηλαδὴ τὸ τῆς μαγείας μων- 
-- ς 7 Ὗ ν ͵ 

νοι, μεσημβρίας τε» ὡς ἀμφὶ μέσως νύκτας, 
Ν ,»» -» ᾽ - ,ὕ » Ἃ 

τῶς μετ αὐτῶν ἐποιειτοὸ σχολας. ετι δὲ Θυώρ-- 
Ἴ Ϊ᾽ , -“ Ψ 

δάνη Βαδυλωνίῳ ἐς λέγεις ἐλϑόντω βασιλεῖ, ὧδε 
᾿ " ΠΥ 

πῶς λέγειν ἀὐυτὸν παρατίθεται". “σοφίω δέ μοι 

« Νὰ ἀγόξεὶ Σαμίς ἀνδρὸς. ὃς ϑεξς ϑερωπέυ- 

“εἰν ἡ ὧδε με  ἐδιδώξατο,, ὡς ξυνιέναι σφῶν ὁρῶ-- 

« ε μένων τε καὶ ἐχ ὁρωμένμις φοιτῶν τε ἐς δίια- 

ΓΖ μεοηῃ Αγηβεξίον' Ργεῤα 746 δα7212, φηὲ ΧΧΧΩ, Ἵ 

ἐδ οϑίργο [δος 226 214 αἰρεμέ, ὧἦ γεοχίς ἐος εο7)2-- 

2ιέξαν, βμε νἱάρμάοε (ὃ ἬΝ “με ραήμμ, 
)4γήδεγ, ἀέ με ΣΉ κοί ηΣα σμῦ θἐὴς ἀεξενράαγ. 
864 επίπη αὶς μος {ΠΠ| ςοπςεΠετιεῦ πὶ Ργιῃα- 
ξογᾶϑ εἶμι ρεποτῖϑ (γίρίμμη τε]! ααεγίς πα ]μπὶ,, Ὶ 
ποσας Αἰϊιιο (Ὀγίργιιπῃ εἰι15 Ἔχεῖ ἀγσαπιπη : 
πιαρὶς ) νΕνΟ] [ιρί ςᾶτὶ ἸΙσεαζ τα! δι εμπὶ Π|δ-᾿ 
[Πἀϊς νίμπη. [π|ὸ πηδοετ, {ιο Π]ς ἱῃ Ργίμα- 
βογίςἃ ΡΗΠοΙΟρΐα γῇ ἰδ. π|Π}] Ἐρίςαγεῖ5 ξι- ἌΝ 
1Πε τ Ε]Ιογ, ἱρίϊπις ΡΗΙοβταιὶ τεΠΙπηοηιο ρος. «ὦ 
θετγ, ἰτὰ ἰοαιεπεῖς ́: Ργχσορξογ φερλφεηε Ργ- “ΤΩΙ ΟΡ, 

“λέξεις Θεῶν" . τίς δ᾽ ἀντῷ ταῦτω ξυχχωρή- 

σειεν, ὅτε πυϑαγόρα μὲν βδεμία τίς Τοιαιτα κα... 

Ζαλέλειπται γρωφὴ, ἐδ ἀπόῤῥητώ τινὰ ξυγ- 

γράμματα 4 ὡς κῶν ὑπονοῆσαι ἐυτὸν ἐξ ἐκείνων 
ε -“ . Ὁ Ν διὸ 7ὔ ᾽ “᾿»-» Ἃ 
ἑρμᾶσϑεωι. ὁ δὲ γε διδάσκωλος ἀυτῷ τῆς κατὰ 

πυϑαγόραν Ἐν αν τς ̓ δὲν τι διαφέρειν τῶν 

ΒΦΙΚΣ εἰον πρὸς ἀυτξ ἀντι τὸ φιλο- 

τ ὧδε πως εἰρηκότος, “ Διδώσκαλος μὲν 

«ἐἥγ᾽ ἀυτ᾿ῷ τῶν Πυϑαγόρε λόγων. καὶ πάνυ σπε- 

“δαῖος.» ἐδ ἐ ἐνεργῷ τῇ φιλοσοφίᾳ χρώμενος, γᾶ: 

« σρός τε ἥτ]ων ὅ. καὶ Αφροδισίων καὶ κατὰ τὸν 

“ Ἐπύμερον ἐσχημόάτιςο. ἣν δὲ ὅτος Εὐξενος, δες 

« τἀ μρτον νὴ τϑ Πόντῳ. τὲς δὲ ἀνα Ὁ γνώ. 

«μας ἐγίγγοσαιν ὥσπερ οἱ ὄρνιϑες ἃ μανϑά- 

“ἐγ σι κι ὴ τῶν νλρώπον:. ὃ τ τῆς ὠτοπίας, 

εἰ παρὰ τότ λέγοι τις τῆς πρὲς τὲς ϑεες διω- 

λέξεως τὴν ξυνεσιν εἰυτὸν εἰληφέναι... ὠλλὼ δὴ 

ξυγκεχωρήσιϑω καὶ ἑτέρων ὑφηγητῶν εἰυτὸν 

ἐῤαρογίεαε αἰ ολρμμαε εἰ ἐ βάρ, ὀρηαφ γερά. 
Ἧς Μὲ έ,η6 ΟΡΕΥΑ βΑγ146 7 46 Ῥεγόάγ ρῥἑῥ - 
βάλε, νομεγάφηο ξδ᾽ Κέμεγὰ, Ἅεάξέω » ὅδ᾽ “4 
ἐρίσηγῇ αἰγελρέμαη φοηροίμς. {με Επχες- 
χη 6741) Πεγ ἀέρα τῳ Ροχέο ογ:υμαησ, Ργεόᾳ- 
20746 ἀημδεηα (ομέεμξίας 1:4 ποι 7γ42 5 Μεμέαμες 
64γ φηαθ αὐ δογγηἠγρδιω εεἰοτεμξα;. ΠΕ δ(αν- 
ἀἰϊαιξιο! (1: αὖ πος αιμίρίαπη Δβἤγπιοι ςοπιίετ- 
(πᾶ! ςὰπὶ 115 ρεγί τα πη Ἀρο]]οηΐαπι δςςορίῆςς 
Ψψεγαπι ςοποξάδιι5 αἰϊο5 4μοαιις Θ. πῃ δα -- 
ἈΠῸ [Ργιδαρογας ] ἱπιογργοῖοβ.), ταπηοιῇ πὸ- ς᾽. 
ἤετ Πηζοτίςιις εἴα γαῖ Πα τη πη ΠΠῈ αυίάςπι 
ἰπα!ςίιπη ἔδοίας : αἵ 4115 ἘΟΓΙΠΠῚ ᾿φορποίζογα 
δος. ΞΟΓΙΠΊΠ ΕΘ σογηηοτο 15 ἔτι, πρῶ νἱάεῃ- 

4, ὕ "-“ μν “ , Δι ΣΝ 

ἀκηκοέναι » "καί τόι γετδ ξυγγρωῷεως τδτο μηδωμῶς ἐπισημηνα μένε" τίς δὴ Ὡν τϑτων ξύν-. 
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εἐσίν τε καὶ φοίτησιν ϑεῶν. ἐρωμένων καὶ ἐχ ὁρωμένων. εἰυτὸς τε ὡς ὑπὸ Πυϑαγόρα εἰδέναι » Υ 

ΟΑΡ, ΧΙ. τ ἐλωγορεύσαν ἴα Ἰεροιάμπι εὔε [ο]ς.» 

εἰφτῖιις, ἢ ἰοσαιπ ῬμΠο γα ςοῆξεταϑ : ἐβιπαπίααε δῆς ἰε- 

δείοπεπι (ςαεπεία : ὡς ἂν μὴ μετ᾽ ἀγνώμονος ὅζε. ΟἸΟΓΙΠῚ 
Ὠμλ 5 εἴα ροτεῖῖ {ξηῇι, ῇ τετι πεᾶπΊι5 Ἰεδοπ ἐπὶ ἀερτγαια- 

ἴλπι εὐἀϊτοτιηπι, φαΐ Βαδεπι α: ἀπαγορέυσαντι. 
2 ϑεὲς ϑεραπεύειν] ῬΕΙοἤτατας οππιττῖς ραττίου!απι τε ιιᾶπὶ 

ἣῖϊς τηΐοτιδαι παρ επε εἀϊτα Ἐυεδίδηα, πιδ]} 1115 ΕΔΠῈ| ἐσ0 410- 
4αε οανίτεὶ ραξοπι, 1111 τὸ ἐπὶ πὶ πι δ] γείρ οπάοσ, ὅς [Ἐιπδητῖα 
ἄπο ςοἷξ ἱπίεγ [ες τγεόεηιις 114. Ῥάτιῖσυ] ̓ ππραητιιγ, τἀ ΠΗΙΆΠῚ 

Ῥᾶττες σοπεϊπεητία ςμΐτιις, ηιιοιπι ἃ Ῥγιμάροτγας (ἀρίφητία ς» 
Δοοερις [ΠΣ 

3. ὡς] ἰὐωνῃ βαθεῖ καὶ. υἱάε ταπιεπ 84 ΕἸΠῈ πρζατᾶ. '. 
ΤῊΣ 32. π, 
4 ἀ τώ τινα ξυγγράμματα ἢ ἢ. ε. [τίρτα γαγιῖς ἱπῃοἷμ.- 

οτὶς ,ιἀνονὶ Ἰηυο!αςητία, να (Ο]εθ8ηε (ΠῚ ο] 15 [ιὶς νεῖ δὰ τ6- 
Βεηάᾶς τεςοηάιίτας ἀοέϊτίπας {|| ΡΒ οὐορΒὶ, ζγπιδο!ίςαπι 
Ἰπνίτατι, ἈΕΡΥΡτΙΟΥΙ ΠῚ βιρίεπείαπι ῬΑΠΊπι, 

ς μὲν ἦ] ΡΒΙΙοῆτ, βαθεῖ μὲν γὰρ ἦν. 

ό γαςρὸς τε των 1 ῬΏΙΠΟΙ͂Γ. γαςρός τε γοὶρ ἡτῆων ἦν. 
7 ὁ ( Ἡρακλείας ] ἐξ οπλ Πα πὶ, τεβίτμι Ἐχ ῬΒΠΙοβταῖο, 
δ γνώμας} Ρμι τ. δόξας, 

ἄος 



ΟΡ.Χ ΧΙ. 
ἀεπάος [δ ργδεῦδεαπι ππδ ππηὰς., νοΠ ρίππι (ς 
ἃ Ργιμαρογὰ εἀοέδιπι, ναὶ ΔΙΙος ἄοςογε ρος 
Ργοξοῆιις εἴπ Αἴαιὶ τς ςΕ]εὈγατ ΠΊτπι!5 ΡΙατο 
αυϊάοπι πιαρὶ5 απ8 πὶ 4[1π5 αυϊαμαπν Ργι]Πα- 
σογίςδο ραγοόρ5 ΡῃΠ]οίορ νας : ποις Αὐ- 
οἤγεαβ, ΠΕας Ἰρίς, αὶ Ργεπαρογας ἔα ]]Ιαγε8 
{εγηηοπες Πτογὶϑ παπάδες, ΡΠ] οἷαις,, Πααις 
4111. 6] φὶ (ἀπε εχ νἹΓΙ 1ΠΠ|||5 ἔπ] Ατῖθιις, 41} 
(δηζοπειαβ Π]Πτπς ἀίαιε ἀορπηαῖα {πτοτγὶς ροίζεγι- 
ταῦ ςοπῇρπαγπης, τάϊεπη νπαμπᾶπη [(ἀρ᾿θητίδη 
Ἰαξϊαιιεγε. ΑἸϊυπάς Ἰριταγ, πξαπε ἃ Ργίθαρο- 
τάνεγο, τα] εὐἀοέῃμις » 1110 Ῥγδβίεχει διζογιτα- 
τοπι 4ιδέγεπβ) ἃ ΡἢΠΟΙΌΡΙΙ 1ΠΠ1ι5 ποπηίης ΔΡ- 
μὶ κμωνα ΝΕ αἰιζετῆ νεὶ πιαχίπιε, Ῥγδε- 
τεῦ οπηηξιτι γαῖ ΟΠ ἘΠΊ, ΘΠ ἀΔο πη 14 νογιιπὶ 

τ οἴξε 4]1αι15 ςοποεάατ; ποην]άεο ταπιθῶ, 4π0 
Ῥαζῖο δὴ ἐρίο ἀϊςεζε ροίηε ϑαπηῖο 1110. υὶ ρ]ι- 
Τἰπος Δηζς 4ΠΠῸ5 γΠ|5 ἐχοαῇηε, 1{π4{δ{δ ἀοςε- 
ΡΙΠς. Ἐτγρὸ Αγαδίσιις ἔπης αυοαιε ἀοέϊο- 
τεπὶ Εἶιι5 ἀγοαῆδθ., 4186 ρηίαίαγ, ἀε Ὀ1ς (ςἰ- 
επτίας [5 ἐγ τασςεηίεγε, 581 ἀϊιίηδε ἐγρο ἰη- 
ἀο]15 δῖε ΗἰΠοτία πηαρὶ γος εἰ ρεγρεγαπι α- 
Βηχίς ἀεργεῃεηάίταγ. δίῃ δὰ νεγαχ ΠαγγΑ ΓΟ 
εἴῖ, [4 ετῖς ἔδυ]. πεας νεγαπὶ, αποά 
ἐς εἰμ ἀϊυϊπίταξε οἴ (τείρταπι,.. 

6:Ρ. Χτ, ἀὟ οη τχὰΠ| εἰ ἀπίπγας ἀΠ]σεητίτς ἀε Ῥγοτεὶ 
“μετ αν, [ρεῶτο “ἱπαυίγετε, εἰμίψιιε ἀγσιιπηεηῖα νι εάαζ 

οὔ πίον, Ῥοίταϊατο, νὲ ἴτεπι, 46 σγρπίς αιδε ΠαΡεε΄, 

σθαι 

Ῥγοδεῖ, «ιος5 τι ἀϊςι]ε τηδίγεπι εἰμ5.) ἐρίπιπη 
δι ῬαγΓίεητε τη, οἰγοιπ)εις,. εἴχις οῦ- 
Πειοίααν ργαε Πίος ορεγαπι πατταῖ. [πΠ|ὸ 
ποήῆπε νὰ ἔαδυίδε" ἀξ ξαϊπηῖπε τεεπὶ ῥγο- 
ἄϊιςαι ἐχρεῖο. Νξεαις εηἰπὶ ᾿ογιπ) εἴ- 
ἴατη ςοηίζίιις Γλαπῖ5., δά αι6πὶ ῥγοιοςα- 
αἰτ, ΠΟῦ5 ργοάιδις, 401 ἀϊι ρος ἀςπιαπι. 
Νίηὶ, Αὔγτίας νγθςε, νῖγο (8 δάϊιιηχίς. Νεπι- 
ΡῈ ἐροὸ αιυίάεπι ἰιδεπεβίπηα ργο ὉΠ] ιις 
τοῦιι5., ὅζαά ναγιιπὶ ργορίις ἀοσοάεπεθιι ἢ- 
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διδάσκεσϑαί τε ἑτέρες ἐπηγγέλλετο ; καὶ 

μὴν ἐδ᾽ ὁ περλξόητος Πλάτων, πάντων γε μᾶλ- 

λον τῆς πυϑαγόρε κεκοινγωγηκῶς φιλοσοφίας» 

ὅτ᾽ Αρχύτας », ὥ τ᾽ ἀυτὸς ἐκεῖνος, ὁ τὰς Ππυϑαγό- 

ρὲ γραφῇ παραδὲς ὁμιλίας, Φιλόλωος ",, ἐδ’ εἴ 

τινες ἄλλοι γνώραμοι τανδιὸς γεγονότες, οἱ δό- 

ξῶς τε ὠντξ καὶ γνώμας γραφῇ τοῖς μετ᾽ ἀἰυ-- 

τῇ παραδεδώκασιν, ἐπὶ τοιωύτῃ τινὶ ἐσεμνύγαν.-. 

το σοφία. ξκδν ἑτέρωθεν »ἰλλ᾽ ἐκ ἐπὸ πυϑα.- 

γόρε; τοὺ τοιώδε μαιϑῶν , προσχήμωτι σεμνολο-: 

γῶν, ἐπιγράφεται τὴν τῷ Φιλοσόφει πρόσρησιν. 

ἵγω δὲ καὶ πωρῳλογώτατα τὸ ψεῦδος " ὡς ὠλη- 

ϑές τις γεγονένωι ξυγιχωρήσειεν , ἐκ οἶδ᾽, ὅπως 

ἐξ ἀυτῷ λέγων "" ἐκείνα τῇ Σαμίς, πρὸ μυρίων 
“ ν»" ᾽ Δ ὁσῶν ἐτῶν ἐξ εἰνθρώπων γενομένε;, ταὶ περὶ τέ- 

τῶν ὠυτὸν μεμαϑηκένωαι. ἐκᾶν πρὸς τοῖς Αρα- 
δίοις καὶ τῷτον διδάσκωλον ἀυτξ,, τῆς δὴ νομις-. 

,, 3 γε Ν αῷν 9 ͵ ᾿ 
ζομένης απορρῆτϑ Ζξερ! Θεῶν επιςημῆς» ἐπιγρα- 

ῇ ᾽ τ κι 
πτέον. εἰ δὴ ἐν ϑείας ἦν Φύσεως, καφτέψευξαι 

ἀυτῷ τὲς διδασκάώλες ὃ λόγος. εἰ δ᾽ ὠληϑὴῆς ἦν 
“- . πὰς ἵ, ᾽ Υ᾽ 
ὅτος, ψευδὴς ἥν ὁ μῦϑος, καὶ ἐκ ἀληϑὴς ἡ περὲ 

τῇ ϑεῖον γεγονένεε ἐυτὸν γραφή. 

ἃ )υπὼ μοι τβ Πρωτέως τὸ φάσμα" πολυπρα-Ἅ 

γμονεῖν ἔπεισι, καὶ τήν περὶ τότε πίςιν αἰτεῖν» 
ἐδὲ “ ΑΙ “ , “ λ᾿ ᾿ “͵΄ ἃ 

ὲ τῶν παῤ ἰυτῷ κύκνων" τοὺς εἰποδείξεις, ὃς 

γελοίως τίκτεσεων αἰυτὸν τὴν μητέρα καὶ περιςῆ- 

σαι '»νὶ μιυιῶσιϑ'αἱ ἱςορεῖ. ἐλλ᾽ ἐδὲ περὶ τῷ σκη- 
“2 ΚΑ ΣΝ ν , ͵ ἌΡΑ. 

πτϑ᾿ μυϑολογίας " τὸν μώρτυρα παρέχειν εἰ- 
“ ᾽ Ἁ δὰ Ν ͵ εἰ Ψῇ ͵ .«- 

ξιῶ. καὶ γὰρ δὴ καὶ τετων, ὡς εφή » Δώμις ἡμῖν 
͵ Ἀν 5... ὦ ς ψῳ ᾽ ΄ “- ζυνίςωρ᾽ ἐφίξεταε » μακρῷ ὕφερον ἐν Νίνῳ τῆς 

᾿Ασσυρίας τἀνδρὶ ξυνάψας. ἐγὼ μὲν ἕν ἐν μά- 

λα προϑύμως τοῖς εἰκόσι τε καὶ ἀληθείας ἔχοι 

ἀν Ὁ ΗΝ ψἴεγ σογο ἢ πλπὶ ἄπο ἔπε νἱάδηταῦ ἴπ» 
Ῥγιίβαβοταε διαδοχῇ, Αἰτεῦ 4ιΐ ἱρίαιπι δυιάϊυϊε Ῥγιδαρο- 
ἤαπι. 1Δπ00]}:ςἢ..1.1. ς.13 μαϑητεύσαντες τῷ Πυϑαγόρα πρεό- 
Ούτη νέοι Φιλόλαος, κὰ! Ἑνρυτὸς, κὰν Ἀρχύτας τε ὃ πρεσβύτερος. 
ΤΊ ις ῬΑ οἰαὶ πιαριετ, νὲ ἀρὰ ἱορεπεπιὶ εἴ, αι ΡΗΙ]Ο5 
ἴαιι5 ῥτίπτις Ῥγιβαρογίοα ἀορπιαῖα (ςτὶρεῖς ργο τ άϊτ. ἵτρο- 
βειίοτίβ Ασοῆγιας αἰϊεαίηβ εἤὲ οροτίεας, ἢ ηι4ε ἢπεὶ Ἐγ- 
τπαροτίςα [οτίρια. Ροἴξευίογί5 πιοηηϊπης ν! ἀετιγ ἀρὰ ῬΠο- 
ἴα πι ΑπΟΠΥ Πηι15) ἔννωτον ἐπὸ Πυϑαγόρε διάδοχον Πλεέτωνα γὲ- 

᾿ γονέναε Αὀχύτε πρεσδυτέρε μαϑητὴν ἰπηυϊεπ5. Κι Αὐο γταᾶπὶ 
Ἐν δίπημε; π᾿ δ {πςσεῆποπε (ας οροτέεδεν ἰασϊοτεπὶ 
Ῥηοτγε, φιεῖι ἱρῇ Ργιβασοτας Ταγοπεῖ ἤΠιςος Π|{Ὲ αἴ οἰτ [4π|- 
διΙοπυ5. Οὐυδπιοθτεπι ρα ῬΒοείμπι νεότέρα Ργο πιρεσβυτέ- 
ξ“ Ἰερί. πιαϊίηι. ϑ84πε ἱρίε ΡῃΠογατις ῃὶς Ατγοῆγελς ΡΒ ]ο- 
ἐῦροδηις 
πιοτίς νοτο Ατοῆγιας νἱταπι Ὠίορεπος [ογῖρίς. ϑοτὶρία. 
ὥιις οἷτις νατία γ 84 ας Εἰς ἀϊρίἑυσι ἱπέεπάϊς Ἐυίοδίις, 
Β2θες ἀρυἀ Μεπαρίυπι αἀ Πίορεη, ᾿δετγι. 1. ΨΊΠ. ἢ ἐὸ. 
αυΐδιυις λἀἀεπάις νίάδειγ ΠΡ οτ περὶ παίδων ἀγωγῆς Ἰρῇ ΡΗ - 
Ἰοίτατο 4]}εσδτις Π16. ΨἹ, ἀς νῖτα Αροϊ!οπ, ς. Κ1. 

το γραφῇ παξαδὰς ὁμιλ, Φιλόλαος ] Παῖς πος οριῖς δι ς 

ψιαπι ροίξοτίοτὶ ρείογεπι, σρροπεγα νἱ ἀεἰας, ἴμ-. 
το 

γ᾽άετον Ἐριδεεείοῖς Αὐτγίαηι ἀπ εγιδει οπῖ δες , 4υαῖες Ῥγιῆ4- 
βοτας ἀπΠοτγατίοπεϑς (οτιρῆς φαοαιῖς Μοεζατος Θδάϊεαπυς» 
Ὑ΄ ϑιορβαπυβ ἰάδεραω᾽ ὅτῳ τὰ πέντε βιδλία ἐπιγίγραπται τῶν 
Πυϑγοφικῶν σχολῶν Μαδεράτε Γαδερίως. [εἴεγαπι ρτίπας 
Ῥμ ΠΟ Δι5 διέ, οὶ Ργτδαροτίςα ρυ δ᾽ ἰσαμῖτ: Τίορεη, Π8.ΎΤΙ. 
ζ. 85. Μέχρι δὲ Φιλολάς ἐκ ἦν τι γνῶναι Πυϑαγόρειον δέγμα.. 

τι τὸ ψεῦδος} ιιαί! πεπιρε Ῥγτβαρβοσίῖς 1 ἤης ὅς ἃ Ῥγ-: 
ἐδαρογδεὶς δεςερῖᾶ. 

15. λέγων} ἕω δίης, ἐξὶν ῃ. ὃ. λέγει. Οεζετιπι κατὰ τὸ ῥητὸν. 
γεσρὶς ἔαρτα δἰϊερατὶς ἀἰοὶς Αρο ]οπῖι5 σοφία μοι Πυϑαγό- 
{πν ὃς ϑεὲς ϑεραπεύειν ὧδέ με ἐδιδώξαῦτογ 4.16 τΆπηεη δπ (Δ. 
εἰς ἀςαῖς Ἂς ἀεχίγε ἱπιεγργαζετασ Εὐΐϊεδίι5, τὲ δ[ία Ρίωγα, 
δὶς αιίάεπι ἀϊαυϊγεπάϊ Ιοςιι5 ποπ εἰ, Ἂ 

ΟΑΡ, ΧἼ11. Ἢ περιρῆσαι 1 τεβίταεπάα ἐς ῬΗΠοἤγαιο. 
νοΧ διῖτ, λα ἐχοίάεγας ἱπ ἐαϊτῖς, ᾿ 

2 τῷ ἐκηξτῇ ] Ιεβεηάυτη τῷ σκῃστβ, ντ εχ Ἀθρ, Μ8. ὅς 
Ῥῃϊοῆτατο επιοπάαταπι, ΠΟΙ ΒΤΕΝ, Νέεπιρε ἴῃ Ευ[ος 
1 εὐϊεῖς 1περτς ἰοτίρτι πη ογᾶῦ περὶ τὰς κήπτς. 

1. ξυνίφωρ ] ξυνίγωρ τεροίαϊ ργὸ ξὺν ἰξρω (4μοἀ εἴς ἵππω 
Ῥτιογι δηφς αι οπὶθι5) ἰεριςηξα Βαρίταηις, ΗΟ; 9 ΤῈ Ν. 

μένος 
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μένοις πειϑόμενος, εἰ καὶ μείζονά τινὰ καϑ᾽ ὑ- 

περδολὴν ὁ ἐς ἔπαινον ἀνδρὸς ἐγωϑξ ἰδῇ ἂν», 

πισὰ καὶ φιαραδρυνέσιεῖ εἰγαΐ μωι ΑΝ . ὅτι μὴ 

ὥκθν. φ9.- 

ἤρν εἴ φησιν ὃ ξυγγραφεὺς γένος τε ἀρχαῖ- 

ον", καὶ τῶν οἰκιςῶν μεν τῷ ἰὐδὴ γεγονέ- 

ΑΥ̓͂" τὰ ὁπεβαρ δι: καὶ λήρε πλέα. 

γα!. καὶ ̓ σλετῶν εἰ ὅτως ἔτυχεν ὑπὲβ τὲς ἐγχώ- 
΄ 7 ᾿ , ἐ " ͵ ἌΓ «ἢ ᾽ ͵ 

είες ἁπαντάς" διδωσκάλων τε΄ νέον ὀντω ἕ μά- 

γον τῶν δεδηλωμένων τυχεῖν, ὠλλ᾽, εἰ δοκεῖ, καὶ 

τότων ἡ ἀὐυτὸν διδάσκωλον καὶ ἀρ άνμος γε: 
ἐν μαῆ ἔξω δ᾽ ἐπὶ τώτοις ἐγτρεχῆς καὶ ταὶ κοι- 

γὼ; ὡς τὸν ἐς ται ϑεραπείας χώραν ἄφι- 

μένον, διοὶ γνώμης ὠρίξης, ἀπαλλείξαι τῆς εἰῤ-. 
ἑωτίας. νυσᾶγτι γάρ: δὴ ὑδέρε πάϑει, ὑκαράλλα 

λον ἀμμῥαξεαριι ὑποϑέσϑαι 'δίαιταν. τῷ ζθλ 

τι, καὶ τφύτῃ: ἐυτὸν. ὑγιᾶ καταξῆσαι». καὶ. τότῳ 

γε τῆς φρονήσεως ἀποδεκτὸν᾽ "τὸ πο καὶ 

ὡς τὸν πολυτελῶς" ϑύαν π ἐσκευωσιμένον. εἶρ- 

ξο' " οἷω εἰκὸς ἐπὶ κακίᾳ «ἰδῆς καὶ 

76}. δὴ καὶ τῶν ἐγχωρίων. “πάντων πλυσιώτα- 

τόν" ἼΕ καὶ 5:0: ιφανέσατον ἀυπὸν ὑποτίθεται". 

χοὶ ἐνσώφρσι ἣν υτὸν φϑόος ἐδεὶς ἀγαγεά- 

φὴ ὅτι τε πρὸς τὸν ἐρασὴν - νὰ; οἰ μον ἀυτᾷ 

τῆς, ὅράς» διλαιδορήσατδν: κϑὶὰὲ ̓γυναικείως ὅτι κα- 

ϑαρὸν ἑαυτὸν μίξεως διὸ τέλες, ὡς ὁ λόγος φη: 

αὶν", ἤγωγε. πιςὰ δ᾽ ἔξω καὶ τὼ τῆς πενταε- 

τῆς κατὰ Ππυϑαγόραν σιωπῆς ἀυτᾷ, καὶ τὼ, ὅς 

πως ταύτην διήνυσεν, ἐπαίνῳ ἄξια. ταῦτα δὴ, 

καὶ ὅσω τοιωῦτω ἀνθρώπινα, καὶ ὡς ὠληϑῶς 

φιλοσοφίας καὶ ὠληϑείας καὶ πόῤῥω, δέχοιμ᾽ ἂν, 

περὶ πολλξ τὸ ξυγνωμόν τε καὶ φιλάληϑες 

τιμώμενος. τὸ γέ τοι κρεῖτ]ον ἐνϑρώπε τὴν φύ- 

σιν ὑποτίϑεσϑαι» καὶ παρ πόδας  ἐναντιολο- 

γεῖν, τῆς τε δοθείσης οἰμνημονεῖν ὑποϑέσεως, ἔ- 

χεῖν ψόγον ἂν, καὶ διαϊδολὴν ἀυτῷ τε τῷ γρά- 

ᾧοντι, καὶ πολὺ πρότερον τῷ γρωζομέγῳ, πε- 

ριαψειν ἡγξμαι. 

“ , , Ψ ἃ ὅδὲ ͵ , 
Κι ταῦτω μὲν ὠπὸ τῷ πρώτῳ ξυγγράμμαο- 

“ὦ ὦ ΑΨ». Ν δλ 

τος. ἐπίωμεν δὲ τὼ ἐκ τῷ δευτέρε. τὴν ὠπὸ Περ- 
3 "ὔ δ 3 ᾽ν 

σίδος ἐπ᾽ ἱνδὲς πορείων ἄγει παρωλοωβὼν οἰυτὸν 

4 τάτων ἔς τεβίτυ! ρτὸ τῶτον» ροδιυιΐλπις Γεπταπεία, ὅς 
τρία πιβοσῖα ῬΒΙ]ο γαῖ σοποϊπεπῖε , 4.1 Ετχεπο, πιαριτο 
1π Ῥγιβαροτῖςα [Ὡρίεπτῖα ἤιο 7) ἰοπρο Πιρετίογεπι ἔπε ἀϊ- 
{ρυϊαπι ΑΡ οἸ]οπππὶ ἀϊοῖς. 

ς καὶ ὡς τὸν πολυτ.] Γιρεπάϊεας οὐδτῖο Ρεγ ῬΑτηςυά πα.» 
ἐς ἃ {ἀρετίοτῖθας ἔ ἔξω δ' ἐπὶ τότοις ἐντρεχὴς καρ τὰὼ κοινοὶ, 

ΩΣ τὸν Ασκληπιξ ἀφιγμένον ἀπαλλοίξοιι τῆς ἄῤῥως ίος -- Κὰ 

ὩΣ τὸν πολυτ. ὅζς, 

ΕΥΒΕΒΙΝν5. ΙΝ 

᾿ ΤΑΏΓΑΠ, ̓χυοά Ριαξεερεήε, οὐδιά Ἴπεὶ ἀδι ΩΝ ο Ὧἢ 

Ορ.ΧΠ. 
ἀςπημαδεης, Ἰἰσεῖ δἰϊα πη αιαεάαπι πιαρηϊῆςς. 
ἐπαρίδ, ΡὲΓ ἐχαρρ γα ΠΟ ΠοΠῚ; αα ςοτππηοηάα-: 
τοπεπι ν]γὶ Ὀοηὶ αἰεγάητιγ, εα σγοάθηάα οὔτ᾽ 
ατηρὶςἐξεπάααιε πῃ]. ρεγίιδάεο, πηοάο πε 
τηοηῆγοία ππερίαπς,, ἃς ΠΟΙ 415 ἢσπιεπεῖβ γε τὶ 
ξεγία. Νοδιισαᾶθο Ἰπιήάεαπη, Πιοὰ ἀϊοάτ ῃι-- 
βοείςιις, ἡγρύν. ὧν Ὃ δηπαθαπη",, ἃ 4υοά“Σ 1... 

5 [ραττία6] ἀεῆπαυ Θυοᾷ 
τιρήψη ἀἴκαν δπῆο: 

ἰκαλαηο, εοαθος ; 
ἤπιος ταητατη εα τ 
[τὰ ρίασεαϊ. ξογαπη ἰρι 
αἴαιε ἀοδονεηὴ ἡ Ἷ 
ἴάτὴ ἴῃ γεθα { ογάϊπατῆς ὃ 
ἴα νῖ 84 Ι ΑἰαΙερίειτν δὰ 
ἀξηίοπῃ " ὙΠ ΟΉΝΑΝ δ τ δ 
᾿θεγασῖς. Ἦν ἕνφνο. ΕΠΙΠῚ [τ 
Ὀογαπεῖ, σοπιιθηϊθητεπι ἀερτο  ῃ υἱξξι τὶ 

Αι πιετῖε (Δηϊεατῖ, ὁ μος υδημε ρει οπεϊαθ' 
Γ[ἀνραπιοηταπἾ Ἰλυιθαπαὶ ι5 ἀἀοίείζεη5.) ΠᾺ 
[ΡοΥτὸ ἱπ γεῦιις νυϊρατῖδιις. βραχΠι, 7) ν ΕἸ 
δυίῇςε [βετὶς ορεγδηζεπι, θερειίε. 7 απίρρξ" 1.1. ὦ. 
αἰ ατίπη ΟὉ νττῖ ἐδπιοίϊιτα : (πεπιρς ̓Βοπείη “ 
νττορίοηὶβ {ΠΉπ|ς πιάχίπιε ἜΘΗ ἐλ ΟΣ 
τᾶῖ, πηαχίπχέαιια ςοηίρίομιπ.) Νεαιε ἱπαὶ- 
ἄοᾶπι ἴῃ Αἰ ΠΠΊπιῖ5 ἐππὶ ςεηίεγι, φποάσμε ἃ- 
ταδηῖοπ" ἐὰ Δεζαζεπ Εἰς ζΟΥΓΙΓΊΡΕΓΟ τεπίδῃ- “2. τ 

τε ΠῚ, ΟΠ αγραταπιγερι]ετιτς «οι Ἰξξτηἃ ππιι- ἐς 
"οδτὶ ζοπηπΊογοῖο ΡαγΑΠῆ (ἔπῖρεγ, νε Ηἰ ποτα Ὁ 
τοίειτ ΄, νίταιτι ἐρεῖς. Εἰάδπῃ οἴίαττι ἱπαιδηΐσ, ἱπὸς, 
δη, 4ιδς 84, [οὐ ίδτιιάζιιπι]. Ἰρῇ Ἰυχια Ῥγιμα- “ἰ κι 

δε ἱπῆίτυτα υϊπαπεπηῖο εητίαπη ἔρε- ᾿ 
ἐμμηι" » δ υϊοφαϊά. ἄυπι ΠΠπ4᾿ οδίυῖε, δυάς “2 1 τρ. 

ἔξει ἀϊρηιμη. Ηδες, ἱπαιαῆι, ἄς «υβοφυία χη, ὁ Οὐ Ὰ 
εἴας εἰ ρεπεγὶβ, ΒαΠΙΔΠΑΠῚ (ογίεπι ΠΟη ἐκοιῖ ΤῊ 
ἀεπεῖα, ὅς νεγδε ΡΒΠοΙΟρΗΐαε ςοπίςπιδηςα Ἰ ῃο- 
4 πἰπγῖ5 δὉ Ἰρία νεγῖταις ΑἸϊεπᾶ. τ ποῇ ἰπαϊτιι5. 
Δάπηδγιπλ5 πηᾶσηΐ ίλης ςαπάογοπη ξρείεπϑ, 
δι Ππάϊππι νεγιτατῖθ. Αε γεγο ποπηίηὶβ ἱ 
ἰπάοϊεπι πυπηαπα τπαίογεπη ἤπηρόγε, Παεπις 
46 ΠΌΙ 1ΡΙ1 σοπεγδάήϊςεγε, ὅς ράγαπι πποπιο- 
το πη οΠς απεθᾶ ροἤτογιηη, 4 γεργοβοπποπεπι 
ΠΆΘΓΕΥΙ : ἄτας ταπὶ Ἰρῇ᾿ (ττίρτογι., ται τες 
ετίατη πηᾶρΊ5 εἴ) ἀς 400 {γι δίς, τατρίτυαίηςπῆ ; 
ἀβειτε ἀιθισοῖνς ᾿ 

Ας 16 ἤφες 44 επὶ ΕΝ 446 ΕΧΡΓΙΠΊΟΙ ἴδτο 6}. ΧΙ͂Ι. 
πτι  ι ἔπεχε. 1 Ῥεγοιγγαπηι5. 6 ἴα πὶ ἡ 
4146 ἱπ (ξοιπάο οσσαγγιης. [ποῦς εχ Ρεγ- 44 σὶρ. 1]. 
Πάς ἴπ [πάϊαπη εἰιπὶ οὐλὰς Ῥιοίραῖα πων 

6 κὰι γ. δ. κι τ᾿ ἐγχωρ. ἐπ πλετ. οὐ μηροῦ ΨΉΝ [εἴς 
Ἴϊας ἴα νυΐρις εηθηᾶτγο {οἴξηῖ, νι δάεο Αροϊ]οπίις ἥπε ἀϊαϊ- 
12 [ςἰαπεῖα, εχ ἔβη, 886. τἀ Ποπιίηεπι ἵβυση (ρεδιαδαητν, 

Ῥοτμεσγὶς τε(ειίξεγε. 
7 παρὰ πόδως } ἴτὰ Ἀερ. εὐ 4. ῥτο εὐΐτο παραϑόσας, φιοᾶ 

πδιιςὶ εἰἰ, ΗΟ, 51 ΕΝ, σης Ἰεξξίοπεπι ὅς ᾿ρίς Ῥίοθος 
(υ(ρίξατως οἸ᾿πὶ βιοσαπι, παφαδόξος Ἰεφοπάμπι εἴς, 

Πη- 



ΟΡ. ΧΙ ΧΙ. 

ἀεάϊτιεις, εἰπάς σι Αἰ] εἰ οδιςηϊῆει 
Ρίαπο δϑίοπαμῃι, μος οἰδ ἱπίο]ϊτιπι., ἀδοπιοη 

᾿ (τ ῖςες αἰϊφιῖς. αποπν Εἰπρηίαπι σαοηις ἀρ- 
ΡΜ1ΠΙΣ, ρα! ]ατ ́ : εππὶ ἴπ να ΝΌ] εἰΠδε ςοηίρίςατι5, σοη- 
Ὧ ὉΪ5 Ἰαχία οατη (Ος 15 ασερηο. παγγαῖ. Δηὶ- 
' τπηαττί 115 ΨΕΓῸ εἰ5. 4] θτι5 νεἰσεγεησιν, οὐΪα- 
"μι. 11. ον 5", αὐ Τλατηΐη ἀϊχιῇς, (ἃ φυϊάσπι ἱρῇ ἃς (Ος 5 
".. ςοποδάεγε ποη ΜΠ δηΐου γε σαγηθιι5 γοίζατ- 

Πς φαγὶ ΔΟΠΙΠΕΠΕΙΑ ΠῚ ΕΠΙΠῚ 4Ὁ 115 δά πι]]αππὶ ἐο- 
τῦτη ἐρεξζαγα νεΠιταζεπγ: ΠΌΪ δυζεπὶ πος σοη- 
ἄπεετε δα νοΐππι, ἡποά ριιογ ἔδςεγῖς ρἢΙ]ο- 
Τορῃΐαθ. Αἱ γετο οὶ ᾿πογθα!δι|6. ποη νἱάςα- 
τα. απ Π6 εἰππὶ αι θπη, Ζιε πη νπιιπ παδε- 
τὰ νἱἀοθδτιγ νἱτας ἱππϊτατογοτη., ργαοςερείαμς 
ῬΒΠοίΟρἢΐδα ππειη τη τε δαί, ποη ργομίθα- 
ετίτ, οἰ απ ἘΠΊ ται ᾿ἰσφτ, ν δα απἰ πη πε Π|, 
απῖρρε ἱπιραγι5. 481 εἴἴδε τπχία Ργεμάροῦας 
Ἰηπίτατα. Αἴ ἰρίς, ποίεϊο 4ιὰ γαποπο ἐἱι- 
τας, ΠΟῚ χυίάσπα [4 πηι ἐχρϑάϊγε αἴτ: 1Π|5’ 
τάτηθῃ 414 εχ ἀὈἰἰποητία αὖ ἀπὶ τα ΠΕ θι15. 
ςοιηπιοαϊ ργοιθηῖγα ροῆπι, ποι νἱάοτγε [ἅ-᾿ 
ἐξόν ὐμο 

᾿ ἡ 

ΟΡ. ΧΙΝ. αὶ οὔ μαος Ρ! ]οἤτατιις,, 4υ1 νεγίτατῖς απ ητ 
{πγι5 ΡΠΠ]αΙ οτίτας το ΠΙπιοηῖο ρου θοτιν, ας 
νεγτατῖς ἐρεοϊπηῖηα εἀατ σοηπάετα. ΑἀΙη4ο5 
ἀεϊατιτα Αροϊ]οπίνπι ἱπτεγργεεθιη ΠΌῚ αἷτ αἰξὶ-- 

ἡ χδ, ΤΙ, οι α΄. ἀτάτς ῬΕῚ δὐιπι σΟ]]Οσπζαπι εξ οιπὶ 
ὙΧΡΙ. Ρηγαοῖα, ἰά επὶπι [πάϊς Βερσὶ ποπιοη ΑΠξ. 

Ν" Νείηρε αυΐ ραι]ο πτα 9 (δοπάμτη ΡΗΙοΙγα- 
ΡΝ ταπι΄΄, ᾿Ἰπστιαγαπι ΟΠΊΠΣ τη ογαΐ σα] ΓΠΠΊΓη115, 

ΠΠ Ἰαηι ἰπχία επηάοπι ἱπίέγργεις Παθεῖ οριι5. Εἰ 
ταχίστη α11 ἐα ποις, πᾶς ΔηΪΠΊΟ ΠΟΠΊΪΠ65 

᾿ Ῥγεπηιηξ ὅς ταπίππὶ πο γε [εἰ ΠΟτιιπη 
ΜΗ οὐ εογελρέεζις 4214. (δ 7.6. :4- 

μι, ΤΣ 
ἴλη ΡΕΓ ἱπίεγργεζεση, πὸ νῶι οχ νῷ- 
ἴΓ..),. ἱπίεύγοσαῖ. πςεηὶ ἴτεπὶ αἰϊσιιδιη» 
νας δὰ ΒιαςΠπιαηα5 [Ὁ] ἄἀγτὶ ποη τέπιι- 

πΩδ Πι εἶτ. " ἸΉτογεα πάογαπὶ εχ", Βαγθδτγιις 11- 
ΣΝ ΄ . - 

Ἄχ... παίδ δ ι5, ἰηζογργεῖς {ῖτο {ππππιοῖο, 

ΧΡΊΙ͂Ι. 

ΟΑΡ, ΧΙΠ1. 1 ἑταίροις ] 1 πα 0} Π18 ΠῚ ἑτέροιςγ αιοὰ 

εἴας ἴπ εἄϊεῖς. : 

5 ἐς ἐδὶν δρ. προβαῖνον  πιαῖε ῬΕΪ οἤτατί εὐἀϊτῖ ὡς Βαδοθαης 

Ρ΄Ὸ ἐς» ὃς προσδαῖνον ΡΟ προδαῖνον γ 4118 πὶ ψΈΓΑΤΉΔΙΙΕ Ιεξῖῖο- 

πεπὶ εχ Ευΐεδίο ἧς Μ88. ταϊεςίπηι5 [10 ἰοςο, 

3. λέγε! 7 νεγΠἤπια Ιοξεο, ηυᾶπὶ (Ο]1 ταῖπεπ ςοηϊεέξατᾶ 

ἀυδι τοβιίταΐπηις  Ὡπὶ εὐϊτὶ Παθεης λόγῳ» ἡποἀ ἱπουτί.. 

Διλδηεηῇβ ΠΑτΙΠῚ ἐχ ρτδεςεάεπιε ῥγοχίπιο ἰοςο λόγῳ. 

ηάε ἱτεγατιπὶ λόγῳ ἔγιτα «ἢ Αἰ { ρ σατί, ρΙαπε οπγῖίε- 

ταν ἱπάεαιε Ρόγτο βογπιδῖῖ ἐρβγηέαρ ἴῃ {εὐ ἐπνξξέμανη τνα- 

τάνοτε 9 ξυνοίσενεν ἰσροητεθ ΡΓῸ ξυνοΐσεινν α1ὰς ἰΔΠ| ἰηάςξ οοτ- 

τιρίεῖας Ἠοἢϊεηῖῖ τεχτιιπὶ ΟσςΩΡΆμΕΓΟ, 

ἐμόν 1ν.. 1 πρὸς τ. φΦιλώλ. μεμώρτυρ. 7 νἱάς δι- 
Ρτὰ (80. ᾿ ἡ 

. ὃ τὰ κατὰ διανοίας  νετῖοτ δες εὐϊεοπὶς Ἠοϊξεπία- 

πδς ἰεδϊιο οἢ. Νίαπι Αἰάιις ὃς Μοτεῖ!ι9 «ἀϊάεταπτ ὁ κατὸὼ 

διώνοιαν. 

3. κατὰ τὸν πα ἐυτοῖς ϑεόν 1 γοΙΓΕΓΑΙ ἱπίεΓρτα5» φεαῇῖ 

Ῥεῖρε ἡἰὲς ἐηηβίεις γ ἂς {᾿ σερῖαπι Βοπιϊπῖδιι8. Ππρα]15 ϑαίμη- 

δϊιπι» μυςαγωγὸν τῷ βίᾳ Ἐυΐεδίμ5 ἱπτε! !ἐχ τος : αι επὶ ποπ 

Πα ΘΟΕ Μ. 41 
͵ ΟΣ ,ὕ ,ὕὔ . 

ὁ λόγος. εἰτα τι πεπονϑότ᾽ ὠπειρόκαΆον, ὅπερ τ, 
͵ , ὰ Ε 

παράδοξον, δαιμόνιόν τι, ὃ καὶ Εμπεσαν ὀνομά-. 
" Ἁ ν «ἂν Ν ) “ “ 

ζαι , κατα τὴν ὁδὸν ἰδέντω, λοιδορίωις ὥμω τοῖς 
γ Ν ᾽ 

ὠμφ᾽ ὠυτὸν ἀπελάσαι φησί. καὶ ζώων δὲ ὠυ- 
ΙΒ Ἀ θέ ", ᾽ ͵ὔ » ᾿ 

τοῖς ἐς τροζδην προσωχθέντων΄ . εἰρηκένωι εἶυτον 
γ- Ν Ἷ δ . γ ΄ 5 »“» Ν “ 

τῷ Δάμιδι, ὡς ὥρω ξυγχωροίη ἀυτῷ τε καὶ τοῖς 

ἑταίροις σιτεῖσιϑαι τῶν κρεῶν: τὸ γορ ὠπέχε- 
᾽ -“ ΄ “ Δ ῊΆ γΝν εν» -“ ΡῚ 

σϑα: ἀυτῶν, ἐἰυτοῖς μὲν ἐς ἐδὲν ὁρῶν προξαῖνον » 
“,ἌΝΧΑ.ν» δ ᾿ " 

ἑαυτῷ δὲ ἐς ἃ ὡμολόγητοι πρὸς φιλοσοφίαν ἐκ 
δ σζωΣ ἘΝ ὩνχιΣ ͵ Ψ “δ᾽ 

παιδὸς. καί τοι τίς ἐκ ὧν. ὠπορήσειεν » ὅτι μή 
Π Ν ὰ ͵ Δ] “ ὑὰ 

υτον, ὃν μόνον ἐδόκει τῷ βίᾳ ζηλωτὴν κεκτῆ- 
" ᾽ εν Ἵ 

σϑαι!, καὶ πρδτρεπεν ἐπὶ φιλοσοφίαν, εἶργε τε; 
“- ΄ ο“ “. 59 ͵ τ λ, ᾽ ς. υ« 
οἷν φίλτατον »τής τῶν ἐμψύχων, ὡς ὧν δὃχ ὁσίας» 

Ν ͵ὔ »" “ὃν “Ὁ ε 

κατὼ Πυϑαγόραν;, τροζῥῆς. ὅδ᾽, ἐκ οἶδ᾽ ὁποίῳ λό- 
, ἢ ᾽ ε -“ Ω 

γῳ, λέγει" μὲν ἐὶ ζυγοίσειν ἑαυτῷ" κείνοις δ᾽ ἐδὲν 
“ ᾿ »-»" 3 “Ὁ -“ 

ὁρῶν ὠπὸ τῆς ἐποχῆς προίξοῖνον ὡμολόγει. 

Ν 4, , 
 Ξ τέτοις ὃ Φιλέσρωτος, ὁ τ᾽ ἀληϑὲς τιμᾶν 

λ »Ἢ ͵ 9. ΄ “ -“ 

πρὸς τῇ φΦιλωλήϑες ῥεμωρτυρημένος᾽, ὅρω τῆς 

ἀληθείας ὁποῖα δείγματω παρίςφησι. γενόμενον 
-“ ͵ 

παρ᾿ Ινδοῖς τὸν Απολλώγιον παραςήσασϑαίΐ φη- 
Τ᾽ Ν » 

σιν ἑρμηνέων" .᾽ καὶ δ ἀυτβ προσδιωλέγεσϑιαε 
͵ -“ μον -“ -“ -“ ΕΣ Τ' 

φρωώτῃ» τϑτο δ᾽ ἔνωι τῷ βασιλεῖ τῶν ινδῶν ὁνο-- 
(, Ὃ “ ,ὔ Φ Γυρὰ ν» Μ “᾿ μά. καὶ ὁ μικρῷ προσϑεν, κωτ᾽ ἀυτὸν΄΄, πασῶν 

εν Ν ψῳ, Ἡ Ὁ ε 

γλωττῶν ξυνεὶς, νῦν ὧν, κωταὰὶ τὸν ἐυτὸν, ἐρ- 
͵ -“ , ε ᾿ 

μήνεως δέεται. α παλιν ὅτα κα, διανοίας" εἰνϑιρώ-. 
δ Υ ΕΥ̓ Ἵ ὙΦ Ν ΝᾺ δ}: 4, -“Ὕ» ν 2 πῶν εἰδὼς, γκἡ μιόνον ἐχὶ κωτῶ Ὁ παρ᾽ εἰυτοῖς 9 εὸν᾽, 

κωφϑτε ξυνιεὶς, καὶ αὶ λωλξντος οἰκέων, ὁποίω 
͵ “᾿ “ -» 3. ε , “ 

τίς εἴη τῷ βασιλεῖ δὶ ἐρμήνεως ἐρωτᾷ δίκετω, 
- ͵ 5 -φ" "-»" ᾽ -“ 

ἡγεμόνω τε ἀξιοῖ “τῆς ἐς Βραχμᾶνας πο- 

εἰας γενέσθαι τίν᾽ ἀντῶ Υ ξὺ ἃ μὲ ρείας Ὑ υτῷ. καὶ μεταξὺ ὃ μὲν 
- “ Δ, “ 

τῶν Ινδῶν βασιλεὺς", καὶ ταῦτα Βώρξαρος 
Ἀ ᾿ ͵ Ν -- 7) ᾽ ὃ, ̓ , 
ὧν τὴν ᾧυσιν, τὸν ερμήνεω ἐκπούων μεταςησά- 

διαειιόνιον (οἰτιπΊ, [ε δέ ϑεὸν ἱρίε Ῥίατο ἔτεχιισητεγ ἀρρεῖ!αι: 
ἙτΑρυϊεῖϊ ἀς θεὸ ϑοοτγαιίβ ἰδ ὲγ Ἔχίατ. δὸς εἢ περὶ τῷ τῷ 
Σωκχράτως διχειιονίᾳγ ντ ῬΙαταγοῆιι ὃς Μίαχίπιας ΤΥ τας ἤος ἱπ- 
[οτῖρίογε, Ετ δπης ἤις Πέκη2 ἤπια φερε, αν έν τγγα ογγανλὲς: 
772 1072 γηιοίο “ἐ] ον 07} ΘΕΥΗΤῊ εἰ αηηε σορί ἐφ ογιτεῦη Α ΡΟ εἴα 
νοσδῖ , Πι6Πὶ ἴῃ Ἰρῇς ρερεζζεργές γαερείῥτς θῇοσ σον ἠθρσῖαε 
ἐἰμεεν (τὶ δἰῆτγπιατ, αμεπὶ εἰονρρεἤέοσιστα (βεμί2:07Ὲ7)2., ἡγε Ἰργοκίρα 
εορ»τΐρογ εν». ἡγε ἐελάιεηετ ἀν εν τῦη ἈρΡοΠ14τ. Ὑ Ἔταπι Εὐήεδῖ- 
τς δος ἰἴσςο ποη ψεμέρρ, [ε ἃ Δ ρο  γροῦρ Ἰητο Πρ τ, σΐμ5 μος 
4ιοά (ξαυΐταγ ογασυλπι ἀρ Ηδτγοάοτιπι Π|Ὁ.1. Ρ. 1. ἀξ 
Ἰρίο “ρο ϊρε ρτοξετταγσ, Μεαηὶηΐξ οἴτι5 δια πὶ Ὑ γε Π πεῖς 
110. ἀε Οταῖ. ς. 13. ες ἀρεῖ γον» Θοκῖς {ξαἱ τογαϊὴς χιαϊζογ' 
4} [ἴομε σον ρεξῖοτ. Ταεραονέμηα ογάςηί! Ργδὶὴ ὃς πιυτυπι» 
ἱπιε!Πσο ὅς ποη Ἰοσιιξητεπι δάϊο, ἐπφηὶξ, Οὐΐας ἀὐόϊο- 
τίτατς νογίιπι ππιης ἴτα τε! ἀϊ, Δμεὶ φορεήρἑερς δες. Τητοσα 

Ρταϑ : {γα σορεἰρέεγες Αρεήηρητεηρε ρατέ εν με ἱαοερζέρ, Τπ[ετιις 
(-. 41.) Ἰάεπι τερεγτυσ. ΠΟΙ ΘΤΕΝ, 

Νεπιρε ὁ σοῤ ἀυτοῖς ϑεὸς εἴ, φὶ ἀρμά ἡρίοε,, ( ρεπιῖ!ες 
πεπιρς, δὲ αὐποτίατίος ΕὐΈθ 11 Ἰπρτὶπιῖς, Ἠϊεγοςὶοπι, Εἰιε- 
μη) δζ τοϊΐφαοϑ 5) ῥαύείηγ Πεσ. 

ΚΚΚ μενος», 



465 πλ γῳ 

μένος. Ἑλλάδι χρήτοωι πρὸς οἰυτὸν τῇ ὁμιλίᾳ, 
3 , ος ΝᾺ 

παιδείων καὶ πολυμάϑειων ἐνδεικνύμενος. ὁ δὲ. 
2 ἃ - Ν Ν τ Ν -“ Ε Ε] - ᾽ ᾽ 

ξὸ ὡς, ὅτι δὴ κοι ἄυτος τῆς πὼρ ἀὐυτοις ἐκ ἀμώ- 

ϑεῶς ἔχοι φωνῆς- δέον ὠντεφιλοτιμήσωτο ἧ. 

Ψ 
Ἁ Ν - ,ὔ » ,ὔ -“ 

Ἃ καὶ λώλδντος Ἑλλώδι γλωτῇῃ τῷ ινδῷ, 
3 , ΚΝ ’ὔ ΡΥ 

ἐκπλήτ)εται » ἢ φησιν ὁ Φιλόσρωτος ὠκόλεθα; 
ἌΣ ε “ , -“ Ν Ἀ Ἴ , 
ὡς ξοικεν, ἑαυτῷ γρώφων. πῶς γὼρ ἂν ἐξεπλώ- 

Ψ ΝΌΟΝ ͵ Ἐ ᾿ 6 Ν κ ΩΥ ᾧ τ 
75: μή ὅχ! Βωῶρ ουθον οἰηῦεις. και “Ζαυμασῶς ; 

Ἀν δὴ Ν Πὰν 3. ΄ 
καὶ ατι θη Τὸν τοιᾶτον 5 ποτ ὧν Ελληνίσαι προσ-- 

ΟΕ " 
εδόκησεν; εἶθ᾽, ὥσπερ τι παραδοντι παράδοξον 

͵ ἢν 9 »ὝἭ » 
κωταπλαγεὶς, καὶ τὸ τετξ ἔτι ἀγνοῶν ἀιτιον, 

ΝΣ Ψ 4 “-“ , 
«εἰπε μοι, εζη ὁ Απολλῶωνιος", ὦ βασιλεῦ, πο-- 

“ " “-“ ΄, ἃ 

«εν ὅτως ἔχεις φωνῆς Ἑλλάδος ; φιλοσοφίαῳ 
! ᾽ »“Ἥ Δ Ν 

“τε ἥ περί σε πόϑεν ἐνταῦϑω; ἐδὲ γώρ ἐς δι- 
᾽ὕ [ 3 Ω Ἦ Ὁ 

«δωσκώλες οἵμωΐ γε ἀνωφέρεις, ἐπεὶ μὴ εἶναι 
" ΕΣ ν 7 77 Ἂ « 

“Ἰνδοὺς εἰκὸς διδωσκάώλες τότε". ὦυται αἱπώ- 
͵ -“ ,ὔ , γὰ 

ράδ' οζοι τῷ πάντω προγνώσει διειληφότος φωναὶ; 
ἃ ε λ ὔ . ᾿ 

ἃς ὁ βασιλεὺς εμειίξομενος,, ὅτε τε σχοίη διδα.- 
' Ὁ) ΤᾺ “ἢ ὕ ͵ 

σκάλες» καὶ οἵ τινες ὅτοι ; ἑκωσώ τε πώτρόνζεεν 

τῶν περὶ ἀυτὸν ξυμξεξηκότων φράζει". 

-» -“ “ ΄ " δὴ 
Η;.. καί τισι τῷ τνδῷ δικέίξοντος » περὶ 9η- 

“ ,ὔ 5» » “ ͵ “ 

σώυρξ φωραϑέντος ἐν ὠγρῶ. πότερα τῷ πρλω- 
͵ ἈΠ εν Δ , " " Υ̓ 1 

μένω. ἢ τῷ τὸ χωρίον ὠποϑομένω, δέον οἱ μοι 
-. 

-“ ς ,ὔ , -» 

ΤΞτον; ὁ πάντως Φιλοσοζος. καὶ θεοῖς κεχώ- 

Ψ μ ᾽ Ν ᾽ ΄ -» τ, 

ἔλσμενος. ἐρωτη εἰς» ἐπριρίνει τῷ πριοωμένῳ:» λο- 
Ν 5 “, εἷλ 3 δ « » Ν 

γισμνον δὴ αὐτοῖς ρημίσιν ἐπείσῶν" ““ως δ ὧν 

« Ἁ ᾿ - ἈΝ Ν Ἀ -ΨΨ 2 ᾿ 

«οἱ Θεοὶ τὸν μὲν ἐζδεῖλον καὶ κωτοῦ τήν γῆν ᾽ν εἰ 
» 55. »“ Δ 9 Ν Ἀο ΟὟΥ̓ »“ Νο 

“μὴ Φωῦλος ἡν» τῷ δ᾽ αὖ ᾿ καὶ τὰ ὑπὸ γῆν ὁξ- 
᾽ Ν ΄ 3 «ὦ Ὁ ὃ ͵ ᾽» ς » 

“ἐ γον εἰ μιῇ βελτίων ἡν τῷ ἀποδομενξ  " ὡς κατ' 

Ν λ ν ᾽ , ἊΝ 

ἀυτὸν δὴ ξυνώγεσίαι » τὸς μὲν ἐυπορδς,» καὶ 
, ἔν Ν 3 " Ν 

σλξτω διωφεέροντας, Χῶν φισχροτωτοι κω πῶώνω- 

,ὔ ͵7ὔ - -“ 

“λεσώτοι τυγχάνοιεν,τρισευδαίμονας "ἢ  εοφιλεὶς 
ε: “ἡ ͵ , ΄ ͵ὕἷ Ἂ;, ΄ 
ἡγεῖσϑωι: μόνες δ᾽ ὥρω κακοδαίμονα τε ἡ ἀϑλί- 

Ν ͵7 δ , δ , 
ὡς τὰς πενεσώτξδς ΩΝ Σωκρωτής, κον Διογενής» 

Ν Ω οὐ ἢ δον , Ἂ , ΑΙ 

κθν ὠὐτος ἐκεῖνος πυθαγόρως τυγχανῃ: καὶ αἴλος» 
͵ ͵ 

ε ,ὔ -“" ,ὔ κ᾿ ͵ 

οἱ πάντων ἀνδρῶν σωφρονεφῶτοι τε καὶ ἐπιείκε- 
"» Χ " ν᾿; “ , Ν 

φςσῶτοι. εἰσῖοι γώρ ἂν τις επομνενος τω λόγω ἤτ] 

4. ἀντεφιλοτιμήσ. 1 ἔς εχ ςοηϊεέξηγα τείοτ ἢ», οιπὶ εἴτες 
ἴῃ εἀϊτῖς ὠπεφιλοτιμήσατο. 

ΟΑΡ. ΧΥ. τ μὴ ἐχὶ βώρδ. οἰηϑ. χρὴ ϑαυμείσ. 1:0 τοῖρ!- 
εἴς, ααοά Αροϊ!οηῖο ῬῃΙοἰτατι5 φιλοσοφεῖν δόξαι Φραώτην 

τείξοτοτ [. 11. ς. Σ6. τπἰτῖο. Ουοάσιε Δεο πιοτιθιι5. ΠΊΪΠῚΙ5 
Βαγθᾶτιις εἱ νἱῇις ἥτ. όγεοῦ διυῖοπι, πὸ ἔπαπι ἢἰς Επίε- 
Ἐτμπι ἀοῃίειιας ἀςιιπτοπ, στ οηΐπι πιϊγατὶ ποη ροτμοτῖς Αροὶ- 
Ἰοπῖυ5, Ππριαπι Θγαςςοτιπι σα Ποτε ΡΏγβοτεπι; 16 πὶ πιοτί-- 
Ῥιι5 πιππ5 ΒΑΓ ΆΓΙΙΠΊ ἀερτεπεηάεγατ, πο νιά60, 

5 ἔτι } ἴτὰ (Ὀτϊθεπάιπι εἴς {εητεητῖα {πδάεδαῖ, 
Β4θεθβηι εἴτ᾽, 

3. ἰνδοῖρ ἐριὸς 1 (λἰτοπι τεβίτιςπάιιπι εχ ῬΗΙοἴγατο ἠκὸρῃ 

Εδπὶ 

ΕἾΝ 5. 5 ἽΝ ΟΡ. ΧΙν. ΧΥ.ΧΥΙ. 
Οτάθος σα 1ρίο Ἰοαιίίην, ἀοέξεϊπαε δἴημς» 
ογἀϊεῖοηῖς εἄξης ἀγρπηθητα. ΑΡΟΙΟΠΐι5 
νεγο πο ίις απ!άεπι, ντίε υοηπε ν]ςΠΠπὰ]1η- 
σύας, πᾶς ἀρ [πάρος οὈτπέγεσ, ρεγίτιπι ο- 
Πεπάογει, σοπίγα, ντ Ραγ ἐγαῖ, σοητεπάϊε. 

" ΠΝ ΝῊΡ 

Δικ πάρ Οἴαθες Ἰοιοηῖο οδίϊαραϊς, νὲ σαρ,Χν. 
ΡῃΙοΙγαξιις τοίπάταγ [ΟΠ] οι τ ςοπίδηταῃθα, ΠΣ ; 

1ρΡ(1{ςγθεηβ. 

Ἄγ γ,ον 

Οιὐἱά οπἰπι οὈἤμριιίε, ἢ Βαιθα- 
ται ποη εἴα ρυίαμῖε, ἰάσας οὗ ᾿ἰρίππι [{- 
(ρεχίε ὃ Ἐτ οογ αιδοιπαμα τα ταηταπη ὙΙΓΠΠῚ 
ἴβεςοβ ἱπηϊταταγιπη οἵα ποπ ἐχρεέζαιίε ρο- 
τἰπ5  Ῥοττο, 4041] τὸ5 ρίαπθ Πηριυ]αγὶς δ ἐὸ 
ΠΡῚ οὔατα εἴϊεσ,, εἰυίαμε δάπμιςάϊιπη Ἰρῃογᾶτ5 
ςαιίδπι, εδεο ὁ Κοχ, ἴλας ΔΡΟΙΟπΐμ5΄., γηαίδ "1. 11. εαρ. 
64 {262 0 αγάοοαο ρας ἔχομήξας που. ΣΧ. Ὁ 
2ῥῥα 2:εΏ2, γμ4. ημόμτη 65. Ὑηαο δὲς γερίομέ- ; 
ὀμα Ῥεμέ 5 πεφμε εέλι, 0 ρηδο, 2 ΡΠ 71:5 δ, 1772 
2 φε βρεῖς ἔεγ:, μα) ργούκόἑίο ῥζη εἰ εἴμ γεὶ 
γμαρήπγος ε6 1πα}ς. Ἡδες παϊγαηάα [πητ ἴῃ 
ΨΙΓΟ 7. Ῥγδοίςιοπτια οπιηϊα σοπηρίεχο, νεγθα: 
ααϊδι5 τείροπάξῃς Ἀεχ, φποα ὅς ργδεσερίογοβ. 
Πιαθιιεγῖς. ὅς αίπαπι 1111 ἔπεγίητ [ἐχροόπεῃ5,} 
οπηηϊα {ΠΡ} Π|6τ]πΔ. 4886 1ρ] ἃ παι θι5 πὰς ἡ 
οδεϊρείαηῖ, ἐχροηϊε", Ὀμβεήϑα 

᾿ ΧΙ. ῃ 

Γι ῬΟΥ͂ΓΟ (ΙΠΠῚῸ 1115 σα! υΓἄατη ἀϊςεγοῖ 1Π- Οαρ. ΧΥΤ,, 
ἀιι5΄ ἀς {πείλιιτο ἴῃ ἀρτὸ γερεγῖο, 8ῃ διητοτί “ χϑ. Π: ἐν 
8ῃ νεμάϊτοτὶ ἀρτὶ εἰιπὶ γεάάεγε ραν ἢ: Αροὶ- ΧΧΧΙΣ, 
Ἰοηῖιβ,., ἴῃ ομπηῖδι15 ΡΗΠΟΙΟΡ᾿ἱ ν 5 ἀσυπηίης, Ἑ 
Ὀμίσαε οματιΠΊππι5,[Ἐπεεηείατη νΌὶ εἤξε πε 
τορᾶτζιι5, Ἐπ ρτοσῖ οα πὶ δά άϊχίς, γατίοης δά νεγ- Σ [ 
Ὀαπῃ μας δά άϊτα: φηρα [11 Ῥεχαε:2 ῥαηέφη,:. 
φη472 ἀροίμηη ἐξ 47) ἔΜΕ7222 φαδημΖη 72, “ηρ70- 
ὀμς μη ΥΣ., ορρέογε γε70 υἱολη ἤφέθψ 14 ἐἐ- 
2423 (μὖ ΖΕ77.4 ὀογ σοροογ 2. “ἡ σεμάφχδξ 
Μὲ προ »πεΐογ. Ντῖαχεα 1{Ππππ ςοποϊπάδη- 
ἄππι {12 εο5 4π| ορίθι αϑήιπιης,, ργαοδηι- 
48 ἀἰμίε5, σμαηηπαπ ἐοεα ΠῚ] {1ητ ὧς ρεγ- ᾿ 
αἰ ΠΠπηϊ. ρΓῸ τε Ὀφατῖς ταπεη. Πεοηπε α1|ς- 
ἐπ ΠΠπιὶ5 οἢϊ παθεηάο : ἱπξε σας ̓δαγομι πηϊ- 
(ἐγτοίχας (οἷος εἴς εοβ, 41] πὶ ραιροτγίατς 
τηλχίπης ςοηβιέξοπταγ: ᾿σοῦ ϑοογάτοπη Ἰρίτπι 
νε] τπαχίπιε. ἃς Ιορεηεηι. 1ρ[ππη]πς Εταπ 
Ῥυιῃασογᾶηη ἴῃ Π15 εξ σοητίηρατ, ὃς αποπηςιπ- 
416 οογαπη., αἱ ἔγαρα! ΠΠτη] νἹγὶ., ὅς ἐρτεσίασ. 
ΡΓΟδ τας ςεπίξηταγ. σας οπίπι 4115. 
1Π4π| γατίοηοπι [616 Π5,) ΠΕΠΓΙ Π]ΈΔΠΠῚ 1χτὰ Θά 

σιοά ἐχοίάεγας ἀρὰ Ἐπίεθιιπι, (ετεγα ἀριϊἃ ομπὶ τοτιπι 5 
Βος κῶλον ἴτα Βαθεῖ: καὶ γὲρ ἐς διδωσκάλες γε οἴμαε οἰγωφέρειν» 
ἐπεὶ μηδὲ εἶναί τινας ἐν Ἱνδοῖς ἐκκὸς διδασκώλες τέτε, τῇ 

ΟΑΡ. ΧΥῚ. 1 οἶμαι Ρᾶγι πὶ ορρογιυπυπὶ 11 Ἰοςο 
ΨῊΒῚ ντάετατ ν ογθιιπὶ οἴμαεγ ΠΑ} πὶ {αἴτιος δῶναν, φιοὰ 
εἴἰαπι ἱπ νεγῆοπε ἐχρτείῃ. 

2 κὶὶ τὴν γῆν 1 εἀϊτί χρὴ! κατοὶ τὴν γῆν. Οπηῆπιας καταὶ 
αιοα πδτιιπὶ νἱάθες ΕΧ ΓΈρΘΙΓΟ χρὰ, ἔογπια {ττ θε πα δἷ}-. 
Ὀγευΐδτα. Οπηϊἤιπι κατα ετίαπι ᾿π τεχτι ΡΗΙοἴἶγατὶ, 

3 τῷ δ᾽ ἄν οπιπῖπο εχ ῬΗΙοἰδτ. τοϊίταςπάμπιὶ ὧν ρτο ὧν 
αποα Ἔτὰῖ ἴῃ βἀϊῖς Ἐμίεδι. 

Όεος 



ΟΡ. ΧΟ] ΧΝΠΙΧΥΠΙ. 

Τεος Πουη ΠΙ δ115 1115 ρβαπρογου 115, Η15 Ἰρῆς, [1π- 
ἄμπαπη. ] φαΐ ΡμΠ]ο ΟΡ Ια Ῥγδεδηέςς ἔπογο, 
Ιρία φυδημε 44 νἱϑιιιπι (ρεώζαπεα (υδεταέζα- 
τος ΕΠ. ΠΙΠ ροΠΠπῖς 111 πιογίδιι Ἔχετε: 
πεαας {ΠΠ|5. αἱ [Ὁ] τί (πὸ πιουῖθεβ , αθαεῖπι 

; ᾿εἴϊατα παϊπεις Πεςοῇλτία ΡιδεΠίειγοβ, πιῇ 1 ργΐο- 
τἴδις οχεϊεξης ἐπεϊίογεθ πᾶς πειηϊηὶ οὉ- 
, τὐφνυ τοῦ αὐσνυίραι Εἰ ἀδίμράϊεα5, 
ἔφ κ ΚΛ ρ ἌΜΝΝ, 

5 [πο τ ἐχ ΜΕ ΜΕΝ ἐν ἀχροῆείς αὐ τογείασι 
“Δα, 11,. ῬεΥρειπι5, ςοηΠἀογαίυτί {πὰς Δα ΒγΑς Πάπας, 

πιὰ αάθο ςεἰεδγαΐοβ, ρεγείηεης: 488 ραγῖδ 
᾿ πιᾶρίς οςοιγγαηε ἱπογε 511, απαπὶ ἀς ΤΉιΪς 

τεξεγαηταγ, [π| {] αι! ἀ)Π14. νπαιιαπι ((τί- 
“Ρτογίδιις. ἑαα]ος πιοηγοιιπι ἐχοοριἐδίαπη 
ξαϊε, 14 οἴπιπο νεγοί πη! ναἱάθ. ἱπιο νεγ- 
τομπι; {ἰπππ|1{Π|5 σοπιράγθβ, ν]ἀθδίταγ. Οἱ- 
Ὀτι5 ΟΠΊΠΙΠΟ πιοηζεπη δα πδίίεγα Ἔτι Ορεγαθ 
Ῥγείαπι εἰ ργορίεγ ΡΗΠ]αἰθειας ἰδέξαπείατη, ηο- 

το" 5 ογοα]τατοτη πιογαγηαπε ἰεπϊαῖεπι {Γ]σι- 
επείϑ. Πδὶ γεγο ἂς ΐ ΠπηΣΠΠδι15 ἀσσαγαίιτη {0]1- 
ἀϊπιπιαιις, ας ςἰεητία πίχαπι ἱπάϊοίητη. Ὑ]άΘ 
Ἰρίταγ φαῖδιις (8 ἰαέξες ρογίθητί5, (ἀπέ: 5 Ἐπη- 
8Ε11Π|5 ποῆτίς ῬῃμΠοἤγατυτη απτεροπεης, γί ΄αΐ 
ἐγ οπθ6 πΠοη πΊοάο ργοίεςεγι πηαχίπηθ, (εἀ 
Μεγ ταιϑ οὔϊαιπι ἢ πιαχίπηο Ππάϊοίς, 

Ξ 

»“φ(“ὦ ΟΡ. ΧΙ͂Χ, ὁ ἀπε τος ἰρίταγ φυΐάσιη ἴῃ ᾿ἅπεγο ΑροἹο- 
“6. Π1,ς, τλϊ" Δ ΒγαςΠπηαηδ9 [ογηῖπα ἡπασάδπη Ὁ 60 ςο- 

11: Ἰργε ἱπάμεῖπιγ, ἃ ςἀρίτς 4 ξεπηαγ νας Τἀη- 
ἀϊα!ΠΠΊππα., το ]ια γεγο ςογρογὶς βάγια Ὠΐρτα, 
Μοητζεϑ Ῥόττο, Ρεγρεπίδιιὶ ἴπ ἱῆποτς αὐ Βιάςἢ- 

“15. 1]. ε. τγατιᾶ5 [οὐἰατ], Ρίρεγα ςοπῇεὶ ", εἰυίαας ςο- 
Ἰοπὶ {ππίας, ἀγαςοπείαις αυϊάαπι πηᾶρηίτιι- 

“β Πα, ἀἰπα βυρεπάα" γ» ἦε ἀιιοτιπι Τρ τι Ἰρη]5 
γΜι. βαγηπιας (ςἰπι Π σης, αμιοϑ {ἰ αἷς Ρογίπιαι, ἱπ 

ΕΟΓΙΠῚ σάρῖτα παϊγαθίος ἱπιισηίας Ἰαρί]ος5, αγ- 
886 ἸΑρί41]., οὐμτι5 ἀριά ΡΙατοΠεπι πιδητίο,, {1- 
ταῖ]ε5.. Ετῆδος ααίάοπι {ππ| απᾶς,Δητο αμᾶπη 

᾿ δα ΒγαςΠΠΊΔΠΙΠῚ {ΠῚ ΪΠΠΠῚ Ῥγαισπί ἀτιγ)οοςιαγ- 
ΟΡ Μ5.11.ε, τὰηῖ. Μὰ νογοὸ πππς “πόμα αιτσογιης “, 
ΙΖ. φράαταοίπιμπι {Π| 0 ραζειιπη νἱ ἀΠΠ αἷς, ἀαμδς 

Ραμα τηϊ γα 1}Π15 : ΠΙχία 116. οΓΑΓἜΓΕΠΊ, ᾿ἴσπεπι 

(υγίαπι τεπάδι. Τπι ὅς ἀο]14 ἄτιο Ιαρ 15 ηἰ- 
ΒΓ οΔητῖ5,, αἰτεγιιπι ἱπΊ δγίαπΊ, αἰζεγαπηαιις νεπ- 
τογαπι, νης ΒγΔΟΠπηάΠΟ5 [15 {υΐδιι5 [Διισδης 
ἰπάϊροπίο, [νεπίος ἂς Ρἰυΐαπὶ]} ἱπιροτείαη.- 
ταγ. ἜΜΟΝ ἤϊλτιιας χυοαιις ἀριιά ἐο5 εἴς ῥ6- 

γ Ἧ 

ΟΑΡ. ΧΥΠ. ἡμῖν μὲν ἐυχέρειαν ἄχος. νί4ε ἤιρτα ς. 2 
ΟΑΡ, ΧΥΓΠΠ1. Ἢ ἀπὸ τ. κεῷ- ἐὶς ἐφ. λευκ. 7εχ πιδπο - 

τἰὰ μα Ροτία5 ἡμᾶπὶ εχ ΡΠ οἴτατο μαθς ἀερτοπιῖς Ευΐεθ1- 

-- “9 

ΗΙΈΒΟΟΘΟΙῈΕ Μ. 

ςοπτίποηζεπι. ΟΧ 610 Ρ]μπηδεὶ ςΟΙοτ 5 Πδιπιτια Ὁ 

44 

ἂν κατ᾽ ἀυτὸν τὲς ϑεὲς, τὲς μὲν πένητας, τέ- 
τως δὴ ἀυτὲς» οἱ κατοὶ φιλοσοφίαν διήνεγκαν, 

ἀφελέσϑαι καὶ τὼ πρὸς τὴν ἀνωγκαίαν τροφὴν, 

μὴ ἐχὶ πάντως Φαύλες ὄντως τὸν τρόπον' τοῖς 

δὲ τὸ ἦθος ἀκολας ὁτέροις) ἄφϑόνω καὶ τὰ μὴ 

ἀνωγκαῖω παρασχεῖν » εἰ μὴ βελτίες ἐτύγχανον 

τῶν προτέρων. ἐξ ὧν παντί γε καταφανὴς ἡ τῇ 
ξυμπεράσμιατος ἀτοπία. 

ἡ ἠβρις; καὶ ὠπὸ τῷ 5 δευτέρῳ παρωϑέμενοι, ἴ ἴω- 

μεν ἐπὶ τὸ τρίτον, τὰ κωτὼ τὲς βεξοημένεις ἐπο-- 
Η “ “δ ἐὺ». ᾿ ψόμενοι Βρωχμᾶνας" ἔνϑα δὴ τὰ ὑπὲρ Θέλην ἀ- 

3 .ν . ΩΣ Ὰ᾿ ἢ τῶδές μ 

πισώ. καὶ εἰ τί περ ὥλλο τερατῶδες ποτε μυ- 

ϑολόγοις τισὶν ὠνωπέπλαςαι, ἐν μάλω πιςὰ 
ΧΟ ἡι.: ᾿ ΓΕΡᾺ ͵ὕ ἐΐϊπ ᾿ 
καὶ ὠληϑέφσωτω, ὡς ἐν παραϑέσει τῴτων , ἐνα-: 

φανήσεται. οἷς καὶ τὸν γῶν ἐπιςῆσαι ἄξιον τῆς 
ΡΥ Ἂν ͵7 « 3 Ὧν Δὲ β' τῷ φιλωλήϑες ἕνεκεν ἀυϑαδείας; ἡμῖν μὲν ἐυ- 

χέρειαν᾽.» τὸ καφότητα τρόπε περιώπηοντος, ἀυτῷ 

δὲ, γὴ τοῖς ἀυτῷ παραπλησίοις, τὴν εἰκριξῇ ̓  βε- 

δαΐαν μῶῇ ξύνέσεως κρίσιν. ὅρω γξν ἐφ᾽ οἷς σεμινύ. 

νεταιπαραδόξοις, Ὧ ἡμετέρων ϑείων ἐνω[γελις ὧν 
φυς ε 

ἜΘΗ τὸν ϑὐλοτοσοα ὡς μὴ μόγον παιδείας 

ἐπὶ πλεῖςον ἥκοντῶ; ἀλλα καὶ ἀληθείας ἐπ᾿ 

μεμελημένον, 

ἡ Β ἂ, 4 Α ; - 
Ι ΠΕ μὲν ὅν ἐν τῇ πρὸς τὸς Βρωχμάνως πό- 

ρείᾳ τῷ Απολλωνίς΄ γυνή τις ἀυτῷ, τὴν χροίαν», 
Ἂ Ὁ Ὁ ον ἐἰσάγετωι ὠπὸ τῆς κεφαλῆς ἐς ὀσφυν λευκοτά- 

τὴ. τὸ δὲ ἕτερον μέρος τῇ σώματος μέλαινα. 
" δ Ὦ τὰ ἢ ἐάν Δ ἃ ᾿ ἂν εν, 

τὰ ὁεὲ 7) “ροιοντῶν τῆς ἐπὶ τὸς Βραχμανως ὁδξ, 

ὅρη. καταπεφυτευμένα τὸ πέπερι", καὶ τότε 

᾿ πίθηκοι γεωργοὶ; καὶ παράδοξοί τινες τὸ μέγε- 

ϑος δρώκοντες Γ᾽, ὧν ἀπὸ κεφαλῆς λωμπάδες 

ἐποῤῥιπτένται πυρὲς, ἃς εἴ τις ἀνέλοι» ἔυροι ἄν 

φησι παραδ' ὀζες λίϑες ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, τῷ τῷ 

Τύγε, τῷ παρὰ τῷ τιλάτωνι, παραπλησίες, καὶ 

ταῦτω μὲν τῶ πρὸ τῷ τῶν Βραχμάνων λόφε. ὡς 
δὲ καὶ εἰς ἀυτὸν ἀφίκοντο " Σανδ ἀρίκινον ἐνταῦθω 

φρέαρ ὕδωτος ἰδεῖν, παραδόξε, καὶ κρατῆρω πλή- 

σίον πυρός. ὁ φλόγω ἀἐναπέμπεσθωι μολυξδώδῃ. 

δύο τε πίϑες λίϑῳε μέλανος" τὸν μὲν ὀμῷρων, 

πὃν δὲ ἀνέμων, ἀφ᾽ ὧν τὲς Βραχμᾶνας, οἷς ἂν 

εἶεν ἵλεω τῆς χώρας, χορηγεῖν. ἀλλά γε καὶ ἄ- 

γάλμωτω παῤ ἀυτοῖς Αϑηνῶς Πολιάδος, καὶ 

5) 4148 τἀπΊεπ Εἰἰπὶ ῃΐς ἀείηττ, Νίαπι ΡΕΙοἤτατις 4ι1- 
ἄεπι {Π|2π| ξεπυίπαπὶ 4 ςαρίτε νίαιις δὰ ΠιΑΠΊΠΙΑ » Πρ τΑπι, 
ἱπάς γεϊίφιο σογροῦα ςαηάίάφπι δε αἷς, 

ΚΚΚΣΖ ᾿Απόλ- 
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Απόλλωνος πυϑίω, καὶ Διονύσε", καὶ ἄλλων τι- 

γῶν Ἑλληνικῶν Θεῶν. Ιώρχαν δὲ΄΄, τὸν ἐπὶ πάν- 

των, διδάσκαλον καλεῖσθαι. ὃν καὶ ἰδεῖν καϑε- 

ζόμενον, πολλξ γε δεῖ Φιλοσοζβικῶς, σατρωπι- 

κῷ δ᾽ ἂν μᾶλλον σχήματι, ἐφ᾽ ὑψηλοτώτε δὶ- 

ᾧρε. χώλκξ δὲ μέλανος ὅτος ἦν, καὶ πεποίκιλ- 

Τὸ χρυσέοις ἀγάλμασιν, οἵω δὴ εἰκὸς, τεχνεργῶν 

βιανωύσων τρόπον» πυρὶ καὶ σιδήρῳ μοχθξντας 

τὲς Φιλοσόζφες τεχνεργεῖν »ἢ καὶ, ϑαυματοποι- 

ὧν δίκην» ὠυτόμωτον ὠποτελεὶν τὸ δημιέργημώ. 
δα δὸς τς νὸν ͵ 

οἱ δὲ τῶν ἄλλων τῶν μετ᾽ εἰυτὸν διδοίσκωλον δί- 
- " » 5 Ν 

Φροι χῶώλκοι μέν. φησιν». ἄσημοι ὃ ἥσων » καὶ 

μὴ ς ᾿ ͵7 ῃ , ᾿ 

ἥτ]ον ὑψηλοί. ἔδει γάρ πξ τυρᾶννα πάντως σχη- 

μώτι προνομίας τῆς ἐν ἀγάλμασι, καὶ χρυσῷ 

τὸν τῆς ϑείας φιλοσοφίας διδάσκαλον ἀξιῶ- 

σθαι. 

ΝΠ λ 

Ϊ ἤ ὕτον δὲ τὸν τώρχαν ἰδόντω, φησὶ, τὸν Απολ- 
᾽ ᾽ ἥ -“ ͵ » 

λώνιον, ἐξ ὀνόμωτός τε προσειπεῖν" Ἑλλάδι τῇ 
ἊΣ ν ἃ 5 δ ὯὉ ἣν Υ' 3 

φωνῇ. καὶ ἥν ἀυτῷ παρὸ Φραῶτε κδμίζει ἐπι- 
ἜΠΡ ΤΥ͂ΝΕ , " - 

ξολήν οἰ τησομ» κατοὶ προγνωσιν ἤδη τϑτο σπρροεί- 

ν᾽ -“ 7 

ληφότα. ἐνδείξασϑοιί τε τὸ ἐνϑεον τῆς προγνω- 
; , ΠΥ ον ἐμὰ ῃ ἈΠ τ 

σεως; προειρηκότοι» ὡς ὥρα ἑνὶ γραὶ μμωτι, τῷ δελ- 
εν» Υ̓ τ 7 

τώ, λείποι ἡ ἐπισολῆ. ἀρξωσϑαί τε ἀπειροκώ- 
3 ἌΝ Νά, ΄ - ἈΠ ᾽ ἘΣ ΟΝ ἐς 

λως ἐυθὺς αὐτο πρώτης ομιλίιας - 63 βοπ' στὰ 

᾿ Ὁ νΑξ ν, 

δίκην, ἐνεπιδείκνυσιϑαι τὸ τῆς προγνώσεως πλε- 

ὁνέκτημο» πωτέροε καὶ μητέρω κωτωλέγοντω 
Ν ν Ν 

τῷ Απολλωνίξ, γένος τε καὶ τροφὴν, καὶ παι- 
ΝΆ ΜΔ Ν , Β Σ ΄χ κ μΝ 

δείαν, καὶ τὰς κῶτα χρονες ὠποθημίας, καὶ τὴν 
Ν ἊΜ 

ἐς ἀυτὸν πορείαν » καὶ τὰ κατ᾽ οἰυτὴν πεπρώ- 
“ὸ Ὑττε , “᾿ ᾽ “ 

γμένα ἀντῷ, καὶ ὡμιλημένω. εἶτα δὲ Φησιν 
Σ , ν ᾿ Ἢ 

ὅτος ὁ ϑαυμάσιος συγγρώφευς, τες Βρωχμᾶνως 
« ἀξ ͵ ᾽ , 
ἅμω τῷ Απολλωνίῳ, χρισωμένεις ἠλεκτρίνῳ φαρ- 

, ΄ « 5 "ὦ 

μάκῳ, λέσασϑαι καὶ περλφώντας ὡς ἐν χορῷ 
Ὁ εὐ " - 

τὴν γῆν τύψαι τωῖς ῥαΐδδοις. τὴν δὲ κυρτωϑεῖ- 
᾽ 5 ΝΗ, Ἢ ΝΑ ε 

σαν ἀνωπέμψωι ἀυτὲς ἐς δίπηχυ τῷ ἕἶερος., ἐ- 
φἴνς τῇ ͵ » » “327 τι φάναι τε ἀυτὲς μετεώρεις ἐν ὠυτῷ οἐερᾳ ἐπὶ τὶ 

“ ἈΝ Ν “ 5. ὍΣ, τῶ 

χοόνε διώσημω » ἑλκειν δὲ καὶ πῦρ πὸ τῷ Ἡλίᾳ, 
ιν 5» , ͵ οΥ 9 ἣ ὅτε βέλοιντο, ἀυτομώτως. τάτοις δ᾽ ἐπιφέρει 

ς "ὕ - " 
παράδοξον ὃ ϑαυμαωτολόγος - ὥς ὡρώ τρίποδες 

Ἐν ῈΒΙν 9 ΙΝ ΟΡ. ΧΥΊΠ. ΧΙΧ. 
Δαάΐς ἹΜίπειιιαα, Ῥγιηΐίαπε ΑΡο Ππὶς,, ἃς 
ΒαςςΠΙ 5, ἰογιιπηηιθ αιογιπάαπη Γλεοτγιπι, 
αιοὸ5 Οτγαεςὶ οοϊπη. 
401 οὐληῖθες ργδεῇς, ἀρρε!ατὶ γρασηηγεηεν 
4πεπὶ νἹάοτς ςοηῇάδητοπι, Παδίτι αάθο ἃ 
ῬῃΠοΙορ ςο αἰ ΠΠάεπις, νε ἰδεγαρᾶπι τείας το 

᾿ τς ροιίμι5., ἴπ {Π0]1πιὶ ςοΠ]οςάτας (Ο0. Ἐτας 
δαζοιπ 14 ἐχ ἀογο Πῖστο, δυγοιίαιις ογπαζατι 
[Ἰατυῖ5., 4πα]ες (ὈΠΠἰσοῖ, Ἑλ γογαπη τῆογς νετοῖ!- 
ΠΉΠ]6 [τ [Ἀρίοπεος., Ἰρηὶ ξευίόηαε δά θῖτο, ξα- 
Ὀγίςαγε 5 “αῖη ὅς ργαοριδτοσγιππ τίει τὰ Ορα5 
Ἰπῆταοτε, νεὲ ἔροητζε {πὰ πηοιιοαίας. Οεἴετγο- 
τα Πα αὐτεπι, αὶ αΠΠἀεραης τηαρίῆτο,, (Ὡ- 
ἀες, δειεδο απ! 46π|,, ντὶ αἱ τ) Πρῃῖβ ταπιοπ οὐ- 
παῖδε ποῃ ογδηζ, πηϊηιίαια Πιδἰϊπιες. Νοπι- 
ΡῈ ἐγᾶζ ςοπποηϊ 5. Ομππὶπο ταρῖο ογπᾶζι 
Ῥγδογορατίια, ἴῃ [τις 1Π|- ςοπῇςης, [οοπ- 
ὈΘΠΙΘΠ5 ᾿τοπῚ ] ΔιΓο Ποπογάγα ἀϊπας ΡΟ σο 
(Ὀρῃῖδε παρ! γιπηξ ᾿ {δι 

Υ̓ 
ΝΣ 

Ἰατοπαπι διιγοπὶ “." ΜΡ. ΠΙ, ε, 
ΧΕΙ. 

1. ς ΔΠΟΠῚ , ΝΌΪ ῥγίπηιπι ΑΡΟΙ]οηἰ πὶ σα. ΧΙΧ. 
ςοηίρεχιῆδι, ποι πατῖπι ουπι (ἈΠ πταῖϊε αἰτογαα- 
οΑ]ησια γος [δ] ἐριΠο]απη, “πάπα ἀΡηγα- 
οἵα 1ΡΙ1 ἀξεγεθαῦ, ροἢιυ]αίςς, πηοηῖς ργδοίασα εα 
ἄτα Ἰαπηδῆζεα δἀοίγιπ). Νειηρε ἀεπιοηίγαί. 
{ξ ἀϊαϊπίτας ΠῚ] γεβ ἀῆγθα ρεγίρεξϊαϑ εἴτ, ργδς- 
αἀἰςοπάο νπὰ ΠΠπτεγα., θείς, ἀεῆςετγε ἐριἴο- 
ἴατη. (οεριῆε δυζοπι ραγιιπ τποάειξο ργίππα 
Πατίηι σοπιιογίατίοπε, πηογα οογιαι αμὶ νας. 
ἍἸμ 15 αδιπάφητ, α(ςοπάϊταγιιπη γογιιπὶ ἰδέϊατο 
τε [ςἱσητΔ 1), ραίγοπι γεςοηίξηάο ΑΡοΙ]ΟηΙ ἅς 
πηδῖγοΠλ, ὅς σεπι5 οπηηο, Εἀπςατοποτηημε, ὅς 
ἸηΠἸταΠοποπη, ναγιϊίαιιο τε πηροτγίθιι Πηςερίαςο. 
Ρεγερυιπαίοηο5. δ( χιιοά αἀ ἱρἤιπι ̓ πΠΙτογαςς. 
Ἰτεγ, αδθαις ἰρίϊ ἰη εο ρεῖϊα ἀϊέξαιια πιογαης. 
Ιη46 βοῦγο ἐργερίις 116 (Ὀγίρεου παγγαῦ", εἰθ- " "δ. ΤΠ, 6. 
ἕγίπο νπριιεηῖο νηξῖος Βγδοἢπηαπα5 σαπὶ Τγ- ΧΡΊ 
ΔΠΟΠΙ!., θαΐποο νίος εἴς αὶ ειπηαις ἀπηδίθητος, 
στο σα. τογγᾶτη [ΟἸρι Ομ δι ἔα γ {Ὁ 5. ἐπὶ 
νεγο ἴῃ ρ θδιιπῚ γε Π]Ιθητοπη, δἰ τάπης διςαθῖ- 
τΑ 1] ἐ05 1ῃ δόγεπῃ Ἔχις, ρεπ[ δίαιτα αἰ ιδη- 
ἀϊα τη ̓ ρίο δεγε ἢἴος ΠιΠιαΠς, Τλογίπαγς ἴγοπ 
ΕΟ 5 Ὁ] νοϊπογίπε,οχ (οἷς ᾿σηοπη, ροπῖε ἰξαπθη- 
τεπι. Ατα» {{Π|5 οππη!}15 γεπι ρίδης Ππρεπάδηῃ 
Ροτγεεηζοίῃηϑ 116 (ρῖογ ἱπηρὶςτ "9 
ΠΕΠΊΡΟ, ΡΥ τ 5 [ΠΠῚ1165,4παίιοτ, ἰροηίς πὰ πιὸ- 
ἀρητο5, 1η πιράϊατη ργοςεογιπι9 εοίαις Ηο- 

2 3 ᾿ »" Ν γώ Ν᾿ Θὲ ΝΥ ᾿- Πυϑικὸ τέταρες ἐξεκυκλήϑησαν ᾽, αὐτόματοι φοιτῶντες" καὶ εἰκάζει δὴ ἐν ἀντὲς τοῖς Ομη, 

2. - καὶ Διογύσῳ ] ἱπ εἀϊτῖ5 ἀἀάϊιιπι Δηλίμ», πο ά Ἐπΐε- 
ὈῚ1 ἐπε πεῖς, 41 ἰσποτᾶγε ποῦ βοίεγὰς εἰ σορποπιεπ 
ἴπ Β4οςἢϊςοῖς δας οὔτε, Ῥυτῖο ἐροὸ ἀοέϊα πιᾶπιι 4 44πὶ Δη- 
λίᾳ ἴπ πηλγρῖπε ρσίπιο δλάποτατιπι δε, νὰ (οΠ]ςες ποῖᾶγε- 
ταγ δριυι ῬΗΙ]οἤγατηπι ργὸ Απόλλωνος Πυϑίμ ἱερὶ , Απόλλω- 
νος Δηλίᾳ : Ἰάσυς ροίεδ ἱπάοέξιπι ᾿ἰδτδγίμπι ἴῃ τοχίμπι μος 
Διονύσε ἱπιρετῖτς ἱπειοῇτε. ᾿ 

3 σατραπικῷ } ἴὰ ἰορΕΠάιπΠὶ ΟΠΊΠΙΠΟ ΡΓῸ σατρπικως 
αἰιοά ογᾶϊ ἴῃ οἀϊτῖς. 

ΟΑΡ. ΧΙΧ, 1 προσειπεῖν] ἱτὰ εχ Ῥμιοῆταιο τειδεπς 
ἄλιπι, πιᾶὶε ἐπίπὶ ἱπ φάϊεῖς Επήςδ1: εἰ προειπεῖν. 

2 ἐξεκυκλύϑησαν } νοχ ἴπ τῆ εατιῖ5 νἥτατα ἀε 115, χιλς 
πιλοδ!ηῖς σου τς ἐπ [οοπδπὶ ργομεμεδάπιιισ, ντίτιτ εα ἀεπι, 
νι ἀς Πῖ5 ΒτγαςἨπιάπιπι ἀστίδιις ἰοαιΐταυν, ΤΗερεῖοπ αγ- 
σππποίορ ΙΑ ἀρια ῬὨΙ]οἰἔτατιιπι 11, 1. ἀς νἱτα Αροϊ!οηῖς, 
ΠΔΡ.105) δὶ νῖἀε ποῖαῖᾶ. οςο διιζεπὶ νδ1 μδες σοξεσαπ- 
(ΙΓ Ργορτίο ὙοθΙΩ] ἐξεσορένϑησαν ῬΏΪΠΟΠΓ, Δαθαν 

πιογι- 

“νὰ 

νὰ τηϊροάςς τῷ πες. 
ΧΡΙ. 

ἢ 
“ν 



ΟΡ. ΧΙΧ, -ΧΧΙ.. 

τλεγο5 Πγη1165 εἴα αἴτ. Ρποςγπαβ δυῖεπῃ πῃ 
15 εχ δογς, ἢ πηαζοτγίδι ἰρεέξες, αὶ τηἰ πὶ ῆγα- 

ὅ: τες, βαταῖς φαᾶγιοσ, Αἀαις εείαπι. νεΐειγα 
Ἣ ἔροητζε ργϑηλίηα (γαμεῖς, Ὑτιροάμπη διι- 

τέτη δίπος. αἷς νίηο πιαπαίϊε, τεἰἸ ποτιιπη νε- 
τὸ αἰγεγιπι ςαἰάας Δαπιςοηάας ςορίαπι ἔες {- 
ίς,, αἰτεγιπη ἔτρίάας, Αετγεοίσιις ρίποθιηας 
νἱμιη ράγίτον δζ δαϊιάτη ἰαγσα ΠαιΠ|[ς πχθηῇι- 
Τὰ}. Γαἰϊςας δηΐ πη οἰγοιπηϊαίος οἴα., νι Ποῖ ἴῃ 
ςοπηροζατοηΐθις «ΠΟ ες. 

ζ:Ρ.ΧΧ. ΗΙετοςῖ!,, Γὰργεηγῖ5 ἴῃ Ῥγομης 5. ργαο- 
ξεξζο αἰδῇ 15. τηἶτα ἱπΠίγατα αἰ υαϊπείοης, 
νεγα εϊε ν!ἀθηίιν αἴχιε ἐχρίογαία, ποίγα αἱι- 

πτῦ ταῖη Πρ] Ιςῖτα5., ἰειταίαιια ἀμί ἰοηρο πιαὰ- 
Χίπγα δΌ 60 ἀαπηηδίιγ, [ρίξ διζεπῃ τα]ϊα οτο- 
ἄεπϑ ΡΗΠΟΙΓαῖο 7 ἢ!5 1ρῇς5 νεγθὶϑ (ξ ἰδέξας, 1π-- 
αιίεπο: "72λίσαγητ οργα, φι, 4220 505 226ΠἼης 
ῥκες αέφηξ ῥγμαίθνῃες πα  Α)ΏΠ5.). ξδ΄ ζη46 
δε ῥγαφοίαγὶς Ῥήγέμζε οἱγὴς (ἐχέομζάα πο γκ 
ΓΤ 

ῳ} των 

Ὁ. ΧΧῚ, Τρ Ὁ ῬΟΥΓῸ πος πΠΊοάο σοπι1110, 1πχ- 
“46.11.6, τὰ Ἰρίαπι ΡΗΠοβτγατγιτη “, ̓πάογαπι ἱπάπείτιγ 

᾿ΒΟχ; ςοπηροζατοποπὶ 1ηΠΙτθης σα ΡἢΠ]οίο- 
ς Ῥἢϊ5. Ηπης νέγοὸ {πρεγθε (δ ρεῆηῇς δὲ τπ ρἢ1: 

Ἰοίορῃϊδιτι ἀεαςς!άγατη παγγαῖ. σγάριια ᾿τ6 πὶ 
δριιά εος ἱποα δ. σαπιαπε ἰρίο (0]ε ἐς ργίη- 
εἴρατι ςοητοπαϊῆς,, Αἰίααιια εἰατο δηΐπιο ἴα-- 
διῇς. Ἀυγπι δὐΐεπὶ ρὲ ἱπίεγργεζοπι 
1Π4 Ὁ εο δεςεριε Αρο]]οπίιπι: νἹοϊΠΠπηαις 
Κερειη Δ]οσυζιπι εἴα, Ιαγοῆα νἱςεπιὶ ἱπίογργε- 
5 {πΠίπεπῖε. Οὐἱ διζοπὶ δάπηγατίοπα ἀἱ- 
δηιπὶ Πιαὰς ΧΙ ΠΙ πα ΠΊις . απο {πρεγθιπὶ 
ταηῖοβθογε., αὐίαιγάε ἀἤεοὸ ἐθραςομαγὶ., ὅς 
ἴυς! 1ηάυΐσοτε νεγοίιπη 6. αιιθας νἱάσγι, 
4πεπὶ πε δα ΡΠ] ΟΡ Πογιτη αι ἀ6πι. πράιιπη 
Τεῖβ Πιμ Πππὶ νἸΓΟγα ΠῚ ρεπαῖο5 ρὰγ γαῖ 8οςα- 
ἀετοῦ Οἰἱά νετο εἴ, ψιοά [Ἐπιϊάεος θο5 δρ- 

ΟΡεῖΐο, δκ ἀ!ρηῖτατ νίγογαπι ΠΠπάο ὃ χιαηάο- 
παίάεπη, ΑΡοΙοπῖο ἱπτεσγοραηζς ", αιιοίπαπι 

ἴδ ρυϊατεης ὃ Π6Ὸ5 {ε εἴϊ γείροπα!ς [γοῇα5, 
ΟΠ. ε, Οΐ οτίατη “ἀραα σςοπιυίμας, νῦ 1 Πειι5 εἴτε, 
ΧΙ, τῃσάο χυΐδεπι Ρμ]οίορμιιπι ταϊπίπις αἀάς- 

ςεπῖθ. πλθϊτο τηϊηιι5 ςοηποηίεητο [οἱ 416 πὶ 
{ξ εῆς ργοξεῆϊι εἰς. ἀϊρηίταει, ρῃΐαίας ἱπουπι- 
θεη5, ςοπιροζατοηςπη πορρίτ. Ἐὰ νοΓῸ ἄπιπ, 

͵ 

3 χαλκξ διακόνες τὴν ὕλην ἼΆερτε πιϊῃὶ ξὰςἷς νοχ δρωκόνως 
ἰηϊογροῦτα νοςῖθι5 πάτιγα [ὰ4 ςοηἰυηρεπάϊς5, πεαις Πᾶς τὰ- 

τίοης ἀΐις]]επάϊς5, πΙΠ ἰπαῖτο Ππρυας βεπῖο) φάπὶ ἰἴδημε 
οπιϊτεῖ ρίαπε πιλ! "πὶ » πΊ 81} επίπιὶ ἐᾷ εἰξ οριι5. 

4 πότοις ] πιαῖς ἰπ εαϊτίς Βαδεθδτιγ ποταμοῖς» 4ιοὰ {ἐ- 

οὐτε πἰπιΐβ ἔξουτας ξαῖς Ασοΐο ι5,), 4.1 νοεῖς : (ἐα ἐ5᾽ οαἰῖοες 
«ἕο: ἐπὶ φγγηπὶ 4ηαῃῇ θογεῖσο ο ἢμτγτῖγιε ἡἐγηρεἠεύαπί, Ἐσ τι- 

τις δυιτεπὶ πότοις ΓΙ δ τιι25, ηαοά ἱρία ἔς ΡΒ οἴἶγατί νογρα 
τεϊπιυετγῖς Επ{εδῖι5) ἴπ σαΐπ5 τοχίι πότοις ΠΟ  ΟΠΠῚ Οπληϊαπι 

ξοπίξηζα ἱερίτυτ. Ἐδπάοπι ἰξξίοπεπι ϑαἰπιαμπι αυοαιις 
τοβίτααε) ΡΟ δηἰπιδάμοστ, ο. 

ἩΜΈΝΘ, ΟΕ ΒΜ. 
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2 » ΄ Ν , ω ͵ 
ρείοις: οἰνοχόως τ᾽ ἐπὶ ττοις ἐκ χωλκξᾷ διακό- 

πω ΛΓ 2“ 7] ᾽ Ἵ ᾿ Ψ 

νξς τὴν ὑλην᾽ ἵςησι τέτ]ωρᾳς. ἐσιλεγει δὲ ὡς 
» Ν ε χὰ, “ἃ ,ἷ ε ͵ " - ὥφο κῶὶ ἡ γῆ εἰυτομώτως ὑπεσρώννυτο ὠυτοῖς 

4 “ Ἃ ,ὔ « δὲ "» πόας. τῶν δὲ τραπόδων οἱ μὲν δύο, Φησὶν, οἵνῃ 
᾿ὲ δ 9 Ὁ «ΝᾺ ς Ν " ἀπέῤῥεον., οἱ δὲ ἕτεροι δύο, ὁ μὲν ὕδωτος 9ερ- 
(8 κρᾶσιν πωρεῖχεν, ὁ δ᾽ ὧυ ψυχρξ. τὰς δὲ οἱ- 

, Ν Ν δἰ ὁ δ ᾽ Ἅ 
οχοδς τὸς χωλκες » ἀρύεσ ας εὐμετρῶς τῷ 

“ἢ δ ἤν ὑδ 7 ΄ ΤΕ οἰνξᾷ κῶὼὶ τὸ υϑωῶτος" περλελαυνειν γε κυκλὼω 
. 

ΓΝ ͵ ν - -“ , 

τας Κυλικας, ὠστερ ἐν τοῖς πότοις τῷ 

ἢ ἐν - Ἱεροκλεῖ, τοὺ ἀνωτώτω' καὶ κωϑόλς δὶ- 
καφξήρλω πεπιςευμένῳ μετὰ πολλῆς ἀνετάσε.. 
ὡς ὠληϑῆῇ καὶ πιτὸ εἴνως δοκεῖ. καὶ ἡμῶν μὲν 
ἐυχέρεια »καὶ κυφότης "ἡ πλείςη ὅση κωφέγνω- 

σας πῶῤ εἰυτῶ. ὠυτὲς δὲ, τοιωῦτω Φιλοςρώτῳ ΄σι- 

φέυων, υτοῖς δὴ ῥήμασι σεμνύνεται λέγων 
τ σκειψωμεϑά γε μὴν᾽ ὕσω βέλτιον, καὶ ξυνε-,, 

τώτερον ἡμεῖς ἐκδεχόμεϑα το τοιαῦτα, καὶ,» 

ἣν περὶ τῶν ἐναρέτων ἀνδρῶν ἔχομεν γνωμην". 

ΗΠ» τοιότῳ δὴ τῷ συμποσίῳ, κατὰ τὸν ἀυτὸν 
Φιλόξρωτον “", βασιλεὺς ἐγχωριώζων Ινδοὶς εἰσά.- 

- ἴ »Ἢ ᾽ γεται» συμπίνων τοῖς φιλοσόφοις. τῶτον δὲ ἐνυ-. 
. Ὀρίζειν καὶ ἐμπαροιγεῖν φιλοσοφίᾳ, μεϑύσκε.- 

9. ᾽ Ἶ αν. - ἈΝ 5 (4 -“ σιγαΐ τε πῶῤ ἀυτοῖς, καὶ ἐντιπαρεξάγειν τῷ 
. 

,Ψἷ 

ε ᾿ς 4 Ἂς ͵ « ᾿ ἡλίῳ, καὶ ἀλωζονεύεσιϑιωι ἱσορξ!. καὶ πάλιν τὸν 
͵ " Ψ Απολλώνιον δὲ ἑρμηνέως τὰ παρεὶ τέτῃ μανϑά. 

Ὴ ᾿ς Ὁ ασ ͵ Ἅ, ᾽ ͵ νειν" καὶ ὧυ πώλιν πρὸς ἀυτὸν διωλέγεσϑαι, 
« ͵7 Ὁ 7 ν᾿ “ ᾽ ὑφξερμήνευοντος τῷ Ἰὠρχῶ καὶ πῶς καὶ ϑαυμά. 
ΟΣ ν᾿ [ἢ ΒᾺ ἐ ζειν ἀξιον,, ὁπὼς τὸν ὅτως ὑδραςὴν, καὶ ἀτοπώ. 

τατον. πωροινέϊν καὶ μεθύσκεσθαι παρὼ τηλι- 
Ἵ Π 9 ὰ ΝᾺ ,ὕ " ᾽ κδτοις εἰκος ἦν. ὃν ξδε παρλένως ἄξιον ἐν ᾧιλο.-. 
,ὔ ΜΖ ᾽ ε 

σόφων, μή τί γε καὶ ἰσοϑέων ἑςίω; τί δέ μοι ἰ- 
͵ὔ ͵ -" ΄- ᾽ ᾿ σοϑεες τέτες καλεῖν, καὶ τῆς ἀξίας ἐνυξρίζειν 

ἝΝ ΝΠ. ,ὔ “ 
τὸς ἄνδρας ; ὅποτε, πυϑομένξ τῷ Απολλωγίῳ ", 

͵΄' « ν ΓΡέ ". Ὰ " ε ,ὕ ἃ τίγας ἑαυτὸς ἡγᾶνται; Θεξς» ἔφη ὃ Ιαρχας. ὃς 
τ) [ἢ ͵ τ' ὙΠ 

καὶ τοῖς σημπόταις- οἷα δὴ ϑεὸς ', φιλοσόφε 
Ν ᾧ , » δ " γ χω -“ μὲν ἡκισῶ τροόπῷ: πολλξ 7ὲ θεῖ. μή τί γε μάλ.. 

“κῃ “- νν») ἣν ᾿ ᾿ 
λον, 5 εῷησε. δε ὠξίως, τὴν Φιαλην ἐπικύ- 

᾿“ Ψκ, ς “ ε στῶν ᾿ἐξῆρχεν. ἡ δέ» φησιν ὁ συγγραφεὺς, ὡς 

ΟΑΡ. ΧΧ. τ τὰ ἀνωτάτω ὅζς.  ελέάεπι νεγθὶς ποι 
Βιδθες ἤιρτᾷ ςϑρ. 5. ᾿ 

2 ἡμῶν μὲν ἐνχ. καρ κεφότ.  Ἰρίᾳ Ηϊεγος]ῖς νεγθα, φυΐδυς 
ἐπὶ ΟἨ τι ξδπῖς ἐχργοῦγαθας, μῶθ65 ἔργα ς, κι. 

3 σκεψώμ. γε μήν] νἱάες Πὶς ἰηζερτοπι ΠΠΠὰπὶ ἰσοιπι δά- 
ἀμςῖ ηιεπι ἤιργᾷ Ρ. 512. πγρτ! 4υπι οἶτε πιοπμὶ, ὅς μαίμς ἴῃ. 
ἀϊςῖο τείιτα, ἩΟΙΒΤΕΝ. : 

ΟΑΡ. ΧΧΙ. 1 οἷα δὴ ϑεὸς  γετδ4 1Π4 παίῃὶ Ῥιδείογ 
τοπὶ νἱάἀεητιτ» ποίοϊο νπάς, ἴῃ τοχίμπιὶ εἴε δαπη δ. 

ἃ ἐπικύπτων ] [ἃ ςοτεΠπτς τοι Ἰτυς αι Ὦ εχ ΡΕΙΠοθγατο: 
γἱάς οδίετιλια τἀ {18.. 111. ς, 32. πι 5. ἃς [1.11], ς, 28... 6. 

» 

ΚΚΚ 2 ωρῶ 
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ἄρα ἐπέτιζε" ἱκανῶς πάντας", ἐπεδίδῳ 5, κα- 

᾿ϑέπερ αἱ εἰπόῤῥητοι πηγαὶ τοῖς ὠνιμωὼμένοις. 

ἍΜ ταῦτωῳ κοιναὶ λόγων ὁμιλίαι, καὶ σπε- 

ἐρθλυγίαι τῶν ἘΌΝ ΗΝ τῷ μὲν Ιώρχω διδά- 

σκοντος ὡς ἄρω ποτὲ ὠυτῷ ἡ ψυχὴ ἐ ἐν ἑτέρω;, 

ἀνθρώπε βασιλέως, γένοιτο σώμωτι» καὶ τοιό- 

δὲ τινὰ ἀυτῷ πεπρωγμένω εἴη" τῷ Ἀπολλωνίᾳ 

δὲ", ὡς νηὸς Αἰγυπτίας ποτὲ γένοιτο κυδερνήτης, 

καὶ τοσωῦτο διαπράξοιτο. πεύσεις τε καὶ ἐ- 

ποκρίσεις ἑκάξε ὧν καὶ τῆς εὐο: ἄξιον μη- 

δαμῶς παρέκθεσθαι τὴν οὐήμηβ ἔρεσϑαι δὲ 

φησι" τὸν Απολλώνιον, εἰ ἔς: παῤ ἀυτοῖς χρύ- 

δεον ὕδωρ; ὦ ὦ τῷ σοφὲ καὶ παρωδόζε πύσμα.- 

τος. καὶ περὶ ἀνθρώπων δὲ ὑπὸ γῆν οἰκζεέντῶν, 

καὶ πυγμωίων ἄλλων, καὶ Σκιωπόδων ἀνερω-. 

τῷ. καὶ εἰ γίγνοιτο παῤ ἀυτοῖς ζῶον τετράπεν; 

ὃ λέγεται Μαντιχέρω᾽, ὃ τὴν κεφαλὴν ἀνθρώπῳ 

εἰκάσϑαι. λέοντι δὲ ἑμοιῶσϑιαε τὸ μέγεθος . τὴν 

δὲ ἐρῶν ἐκφέρειν πηχυαίΐας καὶ ἀκανδώδεις τὲς 
ἃ 7 ΕΘΝ , Γ λ 

τρίχας ἡ ἃς βώλλειν ὥσπερ τοζεύμωτω ἐς τὲς 
-“" 3 ν ᾽ 

“ηρῶντας: καὶ τοιαῦτω μὲν τὸν Απολλώνιον ἀ- 

γεροσανα τὸν δὲ ἰάρχαν διδάσκειν ὠυτὸν» περὶ 

ἘΝΞΘΕΒΙ͂ν 5. ΙΝ ΟλΡ. ΧΧΙ.- ΧΧΙΙ. 
Παιτδηζε ΠΙΠογῖςΟ, οπηπίδιις5 δῇ ΠῚ ροτιπῚ. 
Ῥτγαεθογεῖ, Πθεγα ξεν [Ἰδεῖςες 7 (Ἰπηἰττεῦδασ. 
Ῥεγπάς ἂς ξσητε8 οςτα οπραρυνβρνηθρναι [ημ65 
ππετομεμρν 

ΟἸϊπι δηϊπηα 118, Ἔ βρν: 
Εχείτεγις ςογρογ, 
Ῥϑιγαιεγῖς: ΑΡΟΪΙ 
δυρτίας ἐχαγοῦῖς 

ἢ τιιπν ξαδγίης, πᾶσι τῶ 
τοί Θπῇοπεϑ ἀπμηΣ 

56 βεπιίλεανῳ αμάςαιις Πθ᾽ ρε- 

Ἰβπης 65. 4ιδ πὶ πα 

ὡἰ πἶο νἱοΠηπα΄΄, ψίπδιῖς Α6- "1:6. ΠῚ, ε. 

ΧΧΠΙ. 

οἦ ϑρλι εν: ᾿ “ 
πιοπθοηοπι χαϊάοπι, Καϊῆε, 8 : ἐηεία πποχίπης ᾿ 
Εἴς ἀἴρπαπι..ς ̓ Ιπεοιγοσαίε ἐγρο Αρο!οηίϊαπη ᾿ 
ΤΕΙΕΥΕΝ ̓ λυτθδηο ιν δον ἀημα ἰπαεηίτετυἢ Οἱ “1:8. ΠΠ-. 
Ρἰδῆαπι (ρίεπεῖας,, ο δάπιϊγαπάδπι αιεῇιο- 
ΠοΠ1! Ἰητειτοραῇς! Ἰξεπι ἀς Ποπιϊπίδας Πδτεν- 
γΑΠΕ85 γόρ Πα 5 ἸΠΟΟ] πε δ.15., 8}1|5 ἴτεπὶ αὶ 
ῬυρπΊδεὶ ἀἰκαπτας δα ντηδτίροάες. Απίτεπι 
ἀρ ἐο5 ψιδάταροϑοδυίαπι Πεαηϊπιαὶ, Μδη- 
τἰσποτα,, σιοά Ποιηϊηθπὶ ςαρίτε τεβεταῖ, πιο- 
Ε ζογρουβ ἰρομεπὶ χαςαμεῖ, ςαπάδεηιδ ἰο- 
ςΟ Ρτγοπλίτίας οπδίζα!ας (ετα5., δοδητΗὶς {Ππ|116 5, 
αμᾶ5 νοἰμτί (ο ἐϊαθ ἱπ νεπαίογεβ ἰδοι οτῈΓ. 
Αἰ]ὰς Πδὲς Αρο!]ουίαπῃ μϊάεπη [411] ἱηΐεττο- 
δαί!ς. Ἰάγομαια ἀυίεπι ἀς Ργρπηδεῖς χυίάεπι 
οαπὶ ἀοοις, {ἀδεογγαηςᾶβ ἔρεςιις εο5. Παδὶ- 
τάγε, ( Θαπροβϊιῖο νίτατι ἀεσεηῖες 9 ἀεςο- 
τοῦθ᾽ νέγο, Πα ίρίδπη δὰ ἐχιζεγε. ̓  

μὲν τῶν πυγμαΐων, ὡς ὥρω εἶεν οἰκῶντες δὲν ὑπόγεωι ̓ Πρε νην δὲ ὑπὸ τὸν τα ην ποταμὸν 

ζῶντες" περι ἡ δὲ τῶν ἄγλων, ὡς ἀνυπωρτω εἰ. 

Ἐϊω ἐπὶ τέτοις φυόμενον εἰυτοῖς ὠπὸ γῆς ἐς 

ἐσθῆτος ὕλην ὁ Φιλόςρατος ἐνωγροίζει “  πάν- 

΄ως δὴ πε τῶν φιλοσό ων ἱςὸν ἐ ποιχομένων, 

καὶ ταλασιξργίαις ἐς ἐσθῆτος κατεργασίαν ἐκπο- 

γεμένων' δὲ οἱρ εἰσῆκτωι᾽ πωῤ οἰυτοῖς γυνωμκεῖον 

φῦλον' εἰ μὴ ὸ τϑτο φήσειεν οἰυτόμαϊον ἐυτοῖς πα-- 

" γετεγεᾶ ἰλΠΑ ΠῚ «ΟΙπΙποπτογαΐ ΡμΠοῆτα-ο, χχττι. 
(υ5΄΄ ς ἴοτγα {Π|5 Ργοιςηϊεπῖοπι, νε νει θαι" ωμ.1η]. ε." 
᾿άτο ΓΙΑ ΠῚ Ργαο θέαι: ῬΑΠΟΙΟρΗίς ΠΕΙΊΡΕ Ρὲ- 
ἐπῖπε τε ]Α5 ὁπιηῖπο ρογοιγγεπιίθυς, ὅς, 
{πὶ 4 νεῆε5 ςοπηραγδη ας ἜΧοΓΟ ΠΕ θῈ15: 
4π|Ὲ εηἰ πὶ τ]! γῖς ΓΈχιῖς σοπίαδεγηϊο δρᾶ 
εοϑβδαπηίττιταγ :) ΠΙΠ δὲ ἰδπαπη ἀκα πὰ ἢ 

Ν 

πεπιρε κύπτοντας πίνειν Εἴς ςΑΠυΠῚ Δ]1οταπιαυε εἶιι5 σεπετῖς 
ΔΠΙΠΊΔ]]11Π1, ντ ΠΙ]εἴ εχ ΟὈΓετιιατίς ροβετίογο ἰοςο,, ἄαμε 
λάεο νἱγίβ ργαυῖθδιι5» πεάτιπι ρ ἈΠ οΟΡΒΪ5., ναϊάεἰηάΐρηυπ, 
ΒΊρεγε εχ ἴδητε πιο 5 ογδίογι 118, νὰ Ῥγσπ 5 βεϊαπΊ εχ [ΐ9 
Ροῖυϑ εἴτεε Βαιτγίοπ μι. 

3. ἐπότιζε] ἀεἰεπάα εγᾶῖ νοχ ΠΗ ἐπόντιξε, ὃς εχ ΡΗῃΠ]0. 
ἢταῆο ατηυε Ἀερ. σοά ἐπότιζε {δ ἰτιεηάμπι, Η ΟἹ, 50. 

4 ἱπεδίδιε  ἨοΝζεπίνς οχ ΡΒ οβγαίο δἀάεπάα ροΙ ἐπε- 
δὰ ρυταῦας γειδδ τὸ φάμα ὠφϑόνως» ἤἥπε 4υΐθιι5. ςείεγᾷ 

ποη ςοἤΐδοτοῖς ρυζαδαῖ, ϑεὰ ρᾶςε εἶτι5 ἀϊξεπι ἢτ, ἤης » 
115 ετῖαπὶ αρῖε σοδδεγεηῖ γε 4118, ποπι αιδιδύνω, πον ἡ, ΓῸ]- 
ἰδ ἃ]ῖα τε δάέϊια, ἀϊςιὶ ἔοπϑ ροξείξ, δὶς ἐπὶπι ἀρὰ Ατεῖςος 
ϑεοτρέογος ᾿ρίαπιημε ΡΒ] ἤγαίαπι ρΑΥΠΠῚ [1611 τος. ἐπιδηδό- 
γαι ἀἰοιτασν ἢοπ αἀάϊτο ἴῃ ἔεχο σδῇι τε, 488 Ρῥτοῆςεις νεὶ 'π. 

σγεγηεητα ςαρῖς, 41 4160 δχ ἱρί5 οἰγοιιπηαπεῖῖ5 ἥτ ἴπες }}1- 
Βεπάα, Οπιτίεπάᾳ ᾿τάαι6 ἐᾷ νεγθὰ ἢϊς αἰ χὶ Πι5., οὐ πὶ 
πεητς πεςεῆπτας εὰ ροβαϊες, πες ἐογαπι ἱπ σοαα, Ετήςδ1- 
Δ 15 νεἤ᾽ρβιυπι ν] πὶ ἀρ ράτγεᾶσ, 

ΟΑΡ. ΧΧΊ, κα Μαντιχόρα 1 ἀρυιὰ ΡΒ] οὔτ. εἰ Μαρτι- 
χόφα. νὶάε δὰ εἰπηάεπι ποιλία. 

2 τὰς τρίχας ] πιᾶπςᾷ οπιπίπο ἔπε 1{Π|95 γοςίδιι9 οτατῖον 

41129 εχ Ρμοῆτδεσ Ρτοίπάς ἐεριπεα 1 Ἐυζθῖο ΉΤΟ 
Πῖμ9) ράτιζεῦ δος ὑ Ομ ΑΠὶ χα πίε ἀκανϑωδες: ᾽ 

ΟΑΡ, ΧΧΙΙ] Ἃ ἐἐσήκτας  νοχ Εὐεδ 1 αεῖατε ἴπβος. 
πεβοτῖο ξεε αι ε πε ΠΠπτα » ἱπάξ συνείσακτοι ἀϊξε! ἔεπηῖπᾶα,, 
γΑτιῖβ τηϊπι Πε 115 ἀεβίπαταςδ, ὅς 1π οἰ ΟΊ ΠΟ ΓΕΠῚ ; (πετίογεπε, 
εἰϊδπι ΥἱΓΑ ΠῚ ΡτοξΕβΌταπ, ςοητιθδεγπῖο νἱμπδπῖε5. ἀθ Πυΐθης 
πιαῖτα π᾿ ἁπτίι9 ἘςοΙεἤατιπι σαποηίθι. Ἐρἱρμαπίῃϑ 
Βδετ. ΨΧΠΠ:ἀ6 αιοάληι ἱπ Ραϊδε[ίπα Ἐρϊίοορο, 4: ε ςοπ- 
ξΕΠΌγιπι πιιπιεγο ἔπος ̓  ἐσχηκότος δὲ ποιαύτως γυναϊκως, 
ἘΞΥΠΗΡΕΥΤΟΥΜΕΝΑΣ ἀντῷ;, φημὶ δὲ σΟ ἘΠΣ ΑΚ: 
ΤΟΥΣ. “άεπι ἀδ Ηϊογαοῖ 1 χλενάζονταν τελειότατώ δι ὡς 

χέκτηντοι ἕκαξος συνΕΪΣΑΚΤΟΥΣ γυναῖκας » δὲ ὡς ἐξώϑα- 

σι φιλοτιμεϊσϑαι ἔχειν ἐς ὙΠΗΡΕΣΙΑΝ, ΨὙ|άε5 συενισ- 
ἄκτως ἀϊεὶ πηι] !εγο5 1145, μας γηἰπλβεγῖ σδυία οἰπὶ ἐΠὶς ῃσ- 
σαϊπί δι νἰμθη, γάμε κοι συνωσίας χωρὶς» νι ΟΠΒτγ(οἴξοπηις 
οτδί, ἐς τὲς ἔχοντας συνεσακτ. ἀοςεῖ, Τ, ὅ. Ρ. 214. εὐϊτ, 54- 

11}, να ρίμγα ἀε μῖ9 ἀρυιὰ Ὁοτεϊεγίαπι δὰ Ἠδγπιδα 5. 1, 
ποῖ, 1. ἃς δὰ Νὶς Π, ποί, 13. ὅζ Βειιεγεσ, π΄ ὅδη. Π1, 
Οοπςει ἢ ΝΊσεθ: 1, Ηἰπο Ἐπίεθίυ5 ἀρῖε νσςεπὶ ἐσγεσϑοι εχ. 
νῆι {Πππ|5 ἀσουὶ φἀμίδεε; ἀπ πηι! ετίδιι5 ἰοηϊεπθ) πε ΡΒῖ- 
Ἰοίορβοτιπι ἢ ποπ [|δίάϊπί, πιληι ποτὶ (ΑἸτεπι» ἀξ φυϊδηφο 
Βῖς ἴδτῃηο,, ϑάζατ ἀεδεθδης,. 

ἀράς 

ΧΕΡ, 

ΧΙ. βπο 



ΟΡ. ΧΠῚ.- ΧΧΥ. 
Δριά εος5 πιίγασηϊο σοάδ ἰπ ἰὩσεγάοτιπΊ 
᾿Βτάτιαπη Γγδῃ5ΓΟΥΓΊΑΓΙ ἴῃ νεἰἶοβ. Οεῇαγε ροῦ- 

: ΤῸ αι Πγμῖ5 Εογιιτα δαςι]μπη γα ίεττ ὃ ἀπΠΆ πη, 
νὴ τοδηᾶ ργεἤδηίθηη νΊγατο, ΘΟ ΠΆΠΓΟΓ ἰϑθς 

Βιδομπηδηΐϑ πηϊγασιΐα. νὰ ἀαθπιοης μη410 οού- 
ἐδ. ΠῚ ο. ΤΕΡταμη μα ΠΏ ρ 0] το Πἰτιοτίε", νε ἰτοπὶ [Ὁ] 
ΑΥΠΑ. αιταξῖα δαπιὶ, αἱ Ἰηχατάπη μαδεῦδαε Δρορῃγ- 
Γ᾿ δι. ὁ ἢπ ΟΠ 5 πηαϊοσίς ἔεπιοτίς, ἰϑπαιιεγίς  : γε οου]ῖς 

ἰτοπ ζάρτο Υἱΐιπι, ἄται!α πιδηιι. ̓ δοταπε, ἴη- 
“Ἰρίά,, τεσγᾶτη ΘΑΠῚ γε τιοτῖτ΄,, 

ΟΧΧΙν. ΒΒ. ἐπεηΐαϊ διτοτῖ, 4] ΠῸ5 ρεγὰ [Ρ]οιιδῖ. 
ΜΙ ἘΠΊΡΟ. 4πᾶπη νεγὰ {14 {1πτ εἴτα τη ρρβκ τα 
ἐπε « ο[ γ4π4Π60 τοηίττιια νεπτοίαιις ἴῃ 4015“, ὅς 

: πίροάας ΕΧ ίάχο ργοργίο πιοζιι. οθαπηθεΐαη.-- 
"0 ΠΠ ες τρα,, γἈΘΠΘΟΙσ 116 Ρί ΠοογΠαβ, Δ σας ἴῃ ΟΥθεπῚ εἰγ- 

᾿᾿ (ὨΠΊξΕΓΕηζος, ζΟΠῚ ΠΟ ΠΊΟΓΔΠ5 ΡΠ ΠημπῚ 7. Βᾶος 
ρῇ αιαί! νογὰ Πατγαη 40, το]! δτίαπι ΟΠΊηΪ4. 

πλογαϑ (Δθ 145 οἢς Ρτοάϊε: δἴαιια ἀΓριζ, 

- 

΄ ς 

Θ᾿ τ Ἰξίονα ΔΕ ΟῚ ΕΣ ῬΗΙοίτδεης " ετίατη Πδιτΐπ 
κω,“ αἰχίῆξ, [δ ποπ ργαθίδπτς ιοαια οιιπῚ ΙαγοΠᾶ 

ΑΡοϊοπίπε ῬΙΠ]ΟΙΟρμδτιπὶ εἴς, τπππηίαιε 
Ὁ 60 τι {πὶ ἀηπυ]ος (δρτειη., ῬίαΠετατ πὶ ῃηο- 
τ Ὲ5 ἱπ σῖτος : α1ι05 εείατι σεαιογις, 
νηππη Ῥοίζ ΑἸ πππι.,, ρτὸ γατίοπα ποπηΐπαπη αἴε- 

| Ὀιι5 ἱπιρο[τογασι. Ηδες ταπηδη [0 χαϊάεπὶ 
Ἰοοο τγεΐεγοηβ, 48] νεγίγαγις πάτο ίας ΡΉ1]α]6- 
τπας ᾿μα!ςὶο ἐξ, 4110 (ογίρεῖ {Π|5 Ιοςο, αυαίϊ 
ἀλιππαης ΒΓΑςΠππαπατη ἱποαητατηθητα, ἡνίας 
ΔὉ 115 πη ΠῚ ΠΕ ΠῚ ργάς ες Αροϊοπίαπι ουγᾶς 

"1. Γ΄. ς, Ἠαθεη5,. Πιδαπρὶε νογδοζεπιβ α΄: γλάρας 
κπτοο ηδεῦ ἐγήροάαε ἀρμά Ἱπαῖρς, ρέπεογαίζπε. ἐδ 

746 0Ή29Ή6 (00 γηοΐηε αὐξ ῥγοζοάεγε ἀἰχὲ, π6- 
{6 12 ΕΥ̓ΤΟΡΑ͂ΜΣ ΦΗΑ͂ 4716 εομίδεϊ4 ῥάκος Πμὲ, 
ποηὸ αἰἠζοηα ἐα ἤρα γοΐηρέας με Σ. Κ7ε- 
γηης ἐαμαίαμῖς φηλάερε., ἡγεέαγὲ Σάρηον αἰΐση4- 
22 ῥα [μ12. ΠΙεης νεγὸ [πος ἔεςετῖς ἥ σαὶ 
Ῥαπηϊάε {πἰρπτοῖο εἴπῃ ἰϊ5 σοπιιογίαγ τηαρῃὶ 
ββείεθας, αἴαιις (οἀαἰοπι νπιςιιπη.. αυ!σημ!ά 

᾿ Θείατη οἴ, [συπ1 115] αιιοά ερῖξ, ἸρμοΓάτο Οροῦ- 
ἈΠ - ̓ς: φἐπίξδαεῦ Οὐ νεῖο ἱπηΓαγὶ ̓ αἴρπαταις Πφαῖ 

1 4 Ρ]απείαγιιπὶ ΠΟΙ ΠΙθ115 Ἰῃ Πρ ΉΪΓΟσ 
“ΔΉ ΠΕ]οῸς ἀςςορῖτ΄. δοίηιις. ΡῈ ΟπΊηςπι νἱ- 
τατὴ σείϊαγε πεςοαγι πὶ ΠῚ ἀπχῖτ., ργους 
ἔογγεης ποπηΐηα οἰ] α[|5 16] : ὅς ααϊάοη οὸ 
αποά ἀγοαηᾷ, νἱιῖ ἱρίξ. αἷβ., νἱγίυζε ργαοῖϊα- 

“ 

. 2 δὲ ἱερίως 1 Βαες αἀδυπίατ, 48 εχρτϊπιοπάδπι ΡΕ]]οτα- 
εἰ Γδπτεπτίαπὶ τῶτο ἱερὰν ἐσϑῆταω ποιῶντωιγ ΠΕπΊρα ποῃ οἵ- 
ἀϊπατίυς 11ς νεβίτιις, {εὰ εοταπι υὶ (ἀσετάοται!α οδίγεης 
οἴδπεῖα.. 

ΠΟΛΑΡ, ΣΧ ΧΎ  Σ: πραγμιίτων ἡμᾶς ὠπτολύσαντι  πεῖπ- 
Ῥε ἰτᾶ ἤτγεπιις ὅς ἀρεγῖς πιβητί τὶ ἱπηυῖς ῬΗΠοβταειιπι, νε - 
Ῥυ!ῖς πιαπάβοίεις (αἰρεδϊα τοϊϊανᾳ εἰαπι βαοίατ; γε αάξο 

“αὐ 
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ρωδόξως δὶ ἱερέας " ἐς ἐσϑῆτω μεταφύεσϑαι. 

φέρειν δ᾽ ἑκαςον εἰυτῶν ῥάδδον, κοὶ δακτύλιον, 

ὠποῤῥητον ἔχοντα ἰσχύν. εἴτα παρωδοξοποιία: 

τῷ Βραχιμιοῖνος » ὡς δαιμονῶντω δὶ ἐπιςολῆς εἶνα-. 

κωλέσοιτο", ὡς χωλευοντῶ καταψήσας τὸν 

γλετὸν ϑεραπέυσειεν΄. ὡς τυφλῷ τὸ βλέπειν, 

καὶ ἀδρανεῖ τινι τὴν χείρω σῶαν χαρίζοιτο". 

᾽ ,ὕ “ 
[Πλλὰ κεὐῤγαϑ'ὰὶ γένοιτο πραγμώτων ἡμᾶς ἀ- 

Ἢ » -“ -“ Ν ε ᾽ πολύσαντι᾽ τῷ συγγραφεῖ. δήλω γοῶρ ὡς ὠλη- 
-“ -“ , ΄, Ἂς ᾿ » 

9 καὶ ταῦτω,, ὅτε βροντάς τε καὶ ἀνέμες ἐν 

πίϑοις", τρίποδας τε ἐκ λίθς Φοιτῶντως ἀὐυτο- 
"7 "“ δ νυ ,ὔ δεν “ Υ, 

μώτως , καὶ οἰνοχοἃῦς ὦπὸ χαωλκδ περλελωύνειν 
» Ν - ͵ δι ν.» 
ἐν κύκλῳ τὰς κυλικῶς προϊσορήσας;» θια τῆς πε- 

οὶ τέτων: ὡς ἀληθῶν, ἀφηγήσεως , καὶ τῶν λοι-- 

πῶν ἐπόντων ἐξέφινε, το καὶ διήλεγξε τὴν μιυ- 

ϑολογίαν. 

ἕν δέ φησιν ὃ Φιλόςεατος " τὸν Δάμιν, 

δίχα τῆς ἀυτῷ παρεσίας καὶ τῷ Ιώρχα συμ- 

Φιλοσοφῆσωι τὸν Απολλῶνιον, εἰληφένωι τε παῤ 

ἀυτῇ δακτυλίες ἑπτὰ, ἐπωνύμες ὠτέρων, ὃς καὶ 

φορεῖν ἀυτὸν καϑ' ἕνα πρὸς τὸ ὀνόματα τῶν ἡς-: 

μερῶν. ταῦτα δὲ νῦν εἰπὼν . ὁ τ᾽ ἀληϑὲς τιμῶν 

πωροὶ τῷ Φιλαλήϑει' νενομισμένος,, μεϑ᾽ ἕτε-. 

ἔφ. τῆς γραφῆς. ὡς ἂν δὴ γοητείαν τῶν Β64:-- 

χμάνων καταγνὲς» καὶ ταύτης ἐλεύϑερον κα-- 

τὠςῆσωι τὸν Απαολλώνιον φροντίσας , ἐπιζέρει, 

φάσκων κατὼ λέξιν ́ ". «ἰδὼν δὲ παρὰ τοὶς ἵγ--.» 

δοῖς τὲς τρίποδας, καὶ τὲς οἰνοχόες, καὶ ὅσα, 

ἀυτόμωτα ἐσζφωτῶν ἢ εἶπον, Φ.9᾽, ὅπως σοφί-,» 

ζοιντο ἀυτὸ, ἤρετο" » ὅτε ἐδεήδη μαωϑεῖν" ἀλλ᾽, 

ἐπήνει μὲν» ζὥλξν δὲ ἐκ ἡξίε ἢ καὶ πῶς, ὦ ὃ-,, 

τος» ἐκ ἡξίς ζιλὲδν; ὁ δίχω τῷ Δαίμιδος σα ας 

δὴν ποιώμενος συμφιλοσοφεῖν εἰὐτοῖς; καὶ τὸν 

μόνον, ὅ, τι καὶ πράτ]οι, λανϑάνειν δέον ἑταῖρον 

ἡγξμενος. πῶς δὲ ἐκ ἠξίῳ ζαλὲν; ὁ τὲς τῶν ες έ- 

ρῶν ἐπωνύμες κωταδεχόμενος δωκτυλίως", καὶ 

τὔτος ἀναγκαῖον τιϑέμενος δια παντὸς τὲ βίᾳ 

φέρειν πρὸς τοὶ ὀνόματα τῶν ἡμερῶν " καί τοι γε͵ 

εἰποῤῥητον, ὡς φῇς ὠυτὸς, ἔχοντας ἰσχύν. εἰ δὲ 

τεξυταιίοπῖα ορεγῷ {δ᾽ σοῖς ἱρίδ) πηεπιίεηἀϊὶ ἴῃ δάυογία- 
τῖο ἱπιριάεητία. 
ΟΑΡ. ΧΧΨ. ι παριὶὲ τῷ φιλαλήϑοι } [Ὀρτὰ ς, 2. 
2 ἐσφοιτῶν ] ἴτὰ ῬΒΙ οί, Βᾶδες ὅς Ἔυεθ, ἱπξ, ς,39, ἐκφοιν 

τὰν Βαθεθϑης εὐϊτὶ 
3 ἤρετο ] εἀϊεῖ ὅτε ἤρετο. Ἦος ἅτε τάπιοπ οππίττεπάιπι ρὰ- 

τλῦυΐ, πᾶπι γε τας οᾶπὶ Ρ ϊϊοἰξγάταπ), ἱρίς ἰὰ οπιίτεις Ευΐεδίως 
ἰηξ, ς,39. 

Ν 
καε 
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΄ ἉἍ Ὁ, “ . ᾿ » Ν ε Ν 

καὶ δοθείη τὸ μὴ ζηλξν ἠξζιωκέναι ἀυτὸν, ὡς μὴ 
δ. Ἀ Ἷ ᾽ »ῳ») , Εν. . ιν Ὲ 
εὐ πρώτ]οντως ἐκ ἐζηλε δηλονότι. πῶς ὃν ἐπῃ- 

Ἀφ: δ΄, » ΝΣ 7 ᾿ 
νει. ἐφ᾽ οἷς μή ἠξίᾳ ἕλεν: εἰδ᾽ ὡς Θείως ἐνερ- 

ἊΣ δ ἐὰν ν,ν..ν.0.} δ ΄ "γ΄ 
γξντας ἐπήνει, πῶς ἐπ ἐζήλε τὰ ἐπαΐνων ἀξιῶν 

᾽ Ν Ν ἡ Ἂ ν Ἵ Ν Ἰ 

ὠὡλλὰ γαρ μετα τήν πώρώ τἕτοις διωτρλθήν; σω- 

ΩΣ ᾽ “ ρον ς , ᾽ 
λιγος πντῶ ἀυτὸν ἄμω «τοις εταίροις » ἐληλυθέναι 

Ν ΕῚ » »“Σ᾿ 1 ᾿γ -“ 

φησὶγ΄ ἐς τὴν τῶν Ὡριτῶν “ χώραν, ἐνῶ χωλκαΐ, 
Ν Ω - « ͵ » ΝΣ ς ͵ὕ 

μὲν αὐτοῖς ὧὲ πέτρα! . χωλκή ὁὲ ἢ ψάμμος, 
-“ -»" « ᾽ν 

χῶώλκε δὲ ψῆγμα οἱ ποτειμοὶ ἀγέσι. καὶ τοσ-- 

αὔτα, μὲν τὰ καζεὶ τὸ τοῖτον, σύγγραμμα: μπης. Αἴφιε 1ἴ4 ἴμπι, ἽΝ τεῦῦο Ὅτο 
ςοπτίποηταγ. ᾿ 

τ γ ῈΚ νι εν» ᾽ ,ὔ ῃ ον ὃ 

Ἡρώων δ᾽ ἤδη τὰ ἑξῆς. ἐπανελϑόντω, φη- δίνω; ἰδῇ ΡδτοςΠΙΣΑΠη 5, Ἐχ [πῆϊὰ ἴῃ οι ΧΧΡ . 
4 " “ “ ͵ δον 5 ͵ Ν ς σὴν", ὠυτὸν τῆς ᾿νδῶν χώρας ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, κοὶ-- Αταδεῖαπι γράμςθπη "Ὁ Ιρί5 Τϊΐς τεῖδιτ (ου- ΤΑΝ πὸ 

“1 17)...1. ἣ, “ “- Ν ᾽ “ “ -“ ᾿ 

γωνὸν τῶν ϑεῶν πρὸς ἀυτῶν τῶν ϑεῶν ὠνώκεκή- 
͵ « Ν Ν ͵ὕ - 5 δύ 5... 7. ς 

ρύχϑιει, οἱ καὶ τὲς κώμνοντας ὡς εἶυτον ἐφ᾽ ὑ- 
. δ τ Ὁ ,ὔ ῚῪ 

γείῳ πωρέπεμπον. καὶ δήτω ὡς ἐξ Αρώξων, καὶ 
: “ ͵ Ἵ ν“Χ -“ 

Μάγων, καὶ τινδῶν παράδοξον τινώ» καὶ ϑεῖον ἀυ-- 
«ὦν - ᾿ Τ} ᾽ - ᾿ 

τὸν ἡμῖν ἐγαγων . παραδόξων ἐντεῦϑεν ἐφη- 
Λ Ἵ λυ ἃ ᾽"᾿ Ω 

μάτων κατείρχεται. κοὶ τὸ ὧν τις εἴποι ἐυ- 
οἰ ᾽ δ "7 

λόγως,, ὅτι δὴ εἰ ϑειοτέρος ἢ κατ᾽ ἄγϑρωπον 
53 " ῃ ᾽ “ΡΥ Ὁ 

Φύσεως ἡν πώλωι, ἀλλ εἰ νῦν ἐδει, πρὸ τῆς δὲ 
᾿ ᾿ ͵ “ ΄ ΄ 

ἑτέρων μετωλήψεως, τῶν ϑαυμασίων κωτώρχε- 
"' ν᾽ Ν ᾿ ἡ. ἘΨ) 9 ὕ ᾽ τη 
6ϑαι. περατ]η δ᾽ ἂν καὶ ἡ ἐξ Αράξων ὠυτῷ, 

͵ δ δῶ δὶ Ἁ Νγ] , δ᾽ "Ὁ 

Μάγων τε Κκῶι Ινοϑοῦν» ὁιο, σπϑύῆης ἐπε χειρείτο “σο- 

ῃ ͵ ν᾽ Ν ν ες 

λυμάϑειω., εἰ δή τις κωτὰ τὴν δοθεῖσαν ὑπῇρεν 
Ω ᾽ τ: ᾿ δὴ ᾽ » 

ὑπέϑεσιν. ὠλλ᾽ ὅτος, κατῶ τὸν ἀληθῆ συγ- 

ω", γῦν δὴ παρέ ὁ τοσ τες δ᾽δουσ κοί γραῴφεω «νυν θη ΠΤ ῶρες!» μετῶ τοῦδτδς οἰδωσκοι-- 
" Λ 

λες τὴν σοφίαν ἐνδεικνύμενος. 

Κι πρῶτα μὲν“, οἵω ἐξ Αράξων' καὶ τῆς πα ῤ 

ἀντοῖς οἰωνιςικῆς ὁρμώμενος , τὸν σρεϑὸν, ὅ, τι 
βέλοιτο, τὸς ἑτέρες ἐπὶ τροφήν παρακωλῶν, 

ἐφερμηνένει τοῖς παρϑσιν. εἶτα δὲ", λοιμξ προ- 

ἘΥΘΕΈΒΝ 8 ΙΝ: 

της. Ψενειο ςοηοράδιηιι5 εἴτα. 1Πἰτατὶ 1Π4 
οαπὶ ποίας, Ρτορτογοα σογίς ποῖ. ἐπηίταταπη 
οἤο ππαηϊξοταπη εγῖς, φαοά τεέϊε Πδὲ Πα [ὰ- 
ςετς νἱἀογοηταγ. Οποπιοίο ἰρίταγ Οὐ θὰ 
ἰαιιάασυϊε, πᾶς πθη ἀϊρπαγεειν ἱπλιτασὶ ὃ Ετ, {1 
τΑλα Π4Π| ἀγα ἀϊμϊηα Ορεγαητζεϑ ςοἰἰδυιάδμτ, οἰ 
᾿πλίτατη5 ἤδαῖ εἴ, Ἰαιάθι αιιδε πιθγογοηγαγ 
Ροῖζγο νεῖο ΡΟΙδ πιογᾶπι ἂριιά Πμοβ5 [δέξιιπι, 
Δροϊϊοπίαπι ΨΏΔ' ποττεητεπ,, Δ ΟΥ"- 

τΑΓΌΠη αἰτ΄ “γος τερίοποπη, νὉϊ δεγθα ίαχα "δ. 
ἈγΘηΔΩΙς δογθᾶ, Δεγίις. τατηθηζα ἤπια! νο- 

πὶ Ὀβογαπὶ εὰπὶ εἢῈ ἀεοϊαγαταπι: αὶ ἃς 
δερτοῖοϑ δά εἰιπι, (Δ ηἸτατϑγεςιρεγαηάδος εὐιξὸς 
τοι ογαηῖ, [ΙΔπΊαις 44 δὺ ὁ γαδίθι5, Μαὰ- 
δἰίψιις ὅς [πάϊς {ππρεπάμπη νίγαπη ἧς Ρίαπς ἐϊ- 
πξηΙ1ΠῚ Δ 6 [16 115.) ΠΉΓαΝ ᾿Π46 ΠαγΓατΙΟΠ 65. ἴη- 
ἤισαῖτ. 
4ιοά (1 ἴδ Οἰ πὶ ἐχος ]θητίοτίβ, αιιατη εἰ Ππ- 

τηᾶηα.. ἜΧΟΙ ΗΟ: πδίηγαθ., ΠΟ ἰάπῇ εἰσ πΊΠῚ» 
(ξἀ ροτίμι5 δηζοσιδιη αἰϊογίππ ργοίθοιῆει ἱπ|1|- 
ΤΌΠΟ, ΤΗΪΓΔΟΙ]ΟσιιΠΊ ραϊγαπάογιπι ᾿πίτιιπι 
εὰπΠ| ἔΔςεΓΕ Ρὰγ γαῖ, Ργδεϑίογεδ [πρεγίογαπαα. 
ἔστηγα Εαες, μαπὶ 40 Αγαθίθιιβ, Μαρια 
δε Τηάῖς Πυάϊο ΠΟΙ σοπασπιίε, ἀσεϊείπα, { 
415 οαπὶ Ἰχία ἐ.,. ἥπ46 ΡΠ Π]οἤγατιι5. ροηϊζ, 
ἐχιο!!εηάπιαι ριγεῖ, ϑϑάταπηεη 116, ἰαχία νε- 
τοι ΠΠ πηι {Ππ|πὶ (γι ργογειη , ἰαπΊ ἀθῃλ1Πὶ 
αάςίξ, (ἀριοπτίας ἀγραπιοηζα Ρυδῆεῳ οὐρὰν 
ἜΝ 

ΔΎ ΩΝ 

Ολρ.ΧΧν.- ΧΧν 

ΑταὰΙ δυώ πη ΠΊΕγιο ἀϊςαῖ αἰ! ππἰ5:.. 

Γ΄. 
1. 

Α. ς Ργΐπιο ἀν ἀθπι΄. ψοατὶ Ὁ ἐρεοηνωνΝ ὅ6. ΧΧΥΤΙ. 
ΔΙσΊΓΑΙ! Θοτιπὶ (ςΠοΪα ̓ λάμοπίδης Ἶ ῬΑ Ϊοτουεις 
«ά ΠῸϊ νε]ϊεῖ, δά ραίτισι σξίεγος χαὶ ἱπιῖς 
ταῦαῖ, αὐάίτοτίρας ἢ Ἰητεγργείασαγ, Τιπι ἃ 

ΠΙ. 
“μό. 177. ε, 

8ρΡ- “μῤ.17. ο. 

; ; παρ λθνς ᾿ ῬοιομΓο πη ΡεἢΠΘητίαπι ἀπες (ξητίςης., οἰαῖθις “7. 
Ἀομο σντι τις Τολίταις. τὴν ἐμ Ῥιφεάϊοῖς. Εἰμίσας τεὶ ταῦϊοποπι ἀριά. 

᾽ ᾽ ͵ 3 “ ᾿. 5 

δ᾽ αἰτίαν" καὶ τότε ἐν τῇ πρὸς Δομετιωνὸν ἐ- Ῥοπγτίαπιπι ἰρίε χαοηιις εὐϊαῖε. Ἀοραηῖο. 

πολογία ὠυτὸς πωρωτίϑεται". ἐρομένε: γείρτοι ΘΩΪΠῚ ΕἸΠΠῚ Βοπαϊπίδηο;, 4ιο ά ργβεάϊχιῇεε η- κὦ 

προ κνν ΠΣ Ν εϑνδο, βιηξῖι, δ άαθρα,, ἱπαμῖς,, ο ΠΉΡΕΡΑΙΟΓ ὑμᾶς τ 

σῦν, ἀδένοι ὀρμομη Ὁ πρδρμΐ ποι  Λέπίτοι 4’: τομμδ 7. ῥΥΔΆΣ ΟἹ ΖΜ2,, Ῥεέπμῇ τὰν 
" ΄ “ “ ΄ -“ 

“τέρα, ἔφη» χρώμενος, ὦ βασιλεῦ, διωΐτῃ, πρῶτος μάλα. ᾿Ταπαπι ᾿ηἀς ραγγαζογαπι Εἰ Πη1- ἂν 
΄ 3» ἀν! “ -“ “ ΐ 

«τῷ δεινᾷ ἠσϑόμην᾽- καὶ τρίτον δ᾽ ἀυτῷ ϑαῦμω τακιιογιπι Ἐχροηίτ΄ 7 νῖ, ρείϊοτη Ὠοπιρο ἀερα- τῇ Ω 

“γεγονὸς ἱσορεῖ, ὡς δὴ ὠλεξήσαντος τὸν λοι- 

-4 Ὡριτῶν] ἰτα Ιηἀϊσαε ρεπεῖθ ποπιεη [οτ δεπἀππὶ πιοπεῖ 
Βιερῆληιβ, Ευβατμῖις δὰ ΠΊοΩν ΠμΠ), Αἰ 4 ε ἴποη Ὡρειτῶν 
νι ἘπίεδΙ εὐϊὰ Πβθεθδηγ, Ὡρείσης δυτεπὶ ἐϑνικὸν τῷ Ὡρεῶ» 
οφρίἀϊ, ̓ ὰ Ἐυθοδα ἱπίυϊα. ϑι πη] τος ἀρὰ ΡΒ: οἤτγαταπι ρες- 
σδῖιπι εἢ. ἩΟΙ ΤΕΝ, Αἀάς 4 ποδὶ δὰ τεχίιπι ἢ Ϊ- 
Ἰοθβτατὶ οὈ(ετυατα. 

ΟΑΡ. ΧΧΨΥΨΙ. τ κατὰ τὸν ὠληϑῆ συγγρ: } ἀϊξει!πὶ ἐ- 
ξωνικῶφγ) ἈΘΠΊΡΕ ΡΓῸ 14}1 ΒΒ] οἰϊγάτιπι νοπα!άςγας Ἡΐογος 65) 

ἔωρτγ ς, πν. Μαῖς ἐρίτις Αςεϊοίας μδες 34 ἱρίιπι Ηΐετο- 
αἰεπὶ τοτυΐεγας,, ὅς σοηῖτα Οὔαθοὶ τοχὰς βΠάςπὶ νεγοσγδῦ: 

Ῥρέαίειθε ἑατρεῦα ἀΉΙΟΥΕ ) διογιγει [ 10: ἐλϑμβς τραρήβτις {4- 
Ῥ᾽ερείαηι ραμεζξεῖ, 

ς Α Ῥ, ΧΧΨῚΙ. τα ἐξ Αράξων Ἴ πεπιρε ἀοδε{Ππιϊ: 
1] τῆς οἱωνισικῆς πιλρῖ τι, νἱάς ποῆτισι ἴπργὰ ςδρ. Φ ς 
ῬΒΙοῆτ. 1,1, ον 20. 

Ἰώ, 



ΟΡ. ΧΧΝΤΧΧΝΠ. 

Ἰεγῖτ. Οποά ταγηςε! οἰπΠ τΠάχ πῚς (τὶ ρίογ ἴῃ 
1ϊς., ιαα Παρ ἤποπι Πα σθηταγ., ἀοςυίατιοπίδιις 
ΠΟΙ͂ ζΟΠη ΘΠ ΟΥΔΙΙΕγΙζ, ΠΙΟΉΪΔΠ1, νὲ νεγο[ΠΠγ}- 

Ἢ Ἰς εἴ, δροϊορία 1ΠΠπ|4 οτιπιοι πη ροζεγαῖ ἀϊ- 
Ιαογε 9. πιμ!]οπλϊπιις τίη η πο5, αρθ, {Πὰπη ῃἰ- 
Ποτίδπη ἴπ ἰισοπὶ ργοάιιςα ΠΊ115.,. ΘΔΠ| αοηπς 
ἦτ4 ΕΧατη ΠαζαγΙ. 81 οι] ΘΠ1ΠῚ ΠΊΙΠτΙ5 αἴας σθπ- 

νι βάτος Ππαΐάο, (ρἰ {πὶ μος ΕΠ πποπιάαείιπι, 
διτηάρίςα τοιιογα {πρεγῆιτίοπα γεξεσταπι, ἰρία 
ΠΑΓΓΑΙΙΟΠΪ5 γαῖο 14 εἤξε εὐϊῶτιιγα. Ρείζετη 
εηϊπι [δεῖς ππεπάϊςϊ, ραπηίίαιιο ἰΔςογὶς ἱπάιι- 
εἰ (ξπὶς Παδίτι ἀρραγις. Οτοπὶ εἴπη ἰαρί- 

 ἀϊδα5 οδταὶ ἰαΠΠῆςς Αρο]]οπίις., ργίπιιιπι δὶς 
Παιππηᾶπι ἐπ ΠΠῖς ος 115 : ταῖπὶ νογο ἰαριἀϊ- 
διι5 ΟὈγαταΠη σᾶΠΕΠΊ ΟὈΕΓΙΓαπῚ ἃς οτε ἰριιπιδη- 
ἴεπ; γα  ἀογιπι πιογα, ἀρρδγα!ῇς, Τρ[ιπὶ 
διζεπ ἦς ἐ0 οτίαπι Αρο]]οηίιιπι, ἰῃ ἤπα δα Πο- 
τη ἰταπππη [πηρεγαΐογεπι ἀροϊ σία, ἰτὰ ἰοσυτιπι 
εἴα (ογῖδις : ροήβλἑομεΐαο ἐμένα ἤγηρα προχαῖὶ- 
εθ. 60 ῥαῤλῥι οὐγεμραμαραρελ, αὔρρλαόαεην : 
ΧΩ ἀνννέν ὑαασηρ νυ πο Οὐ εεγαγεὶ 
ἐμέν εὔἤελεμσ) (θά ῥέα 6 ρεαΐίο οαγᾳ τοήΐος. 
Οὐδ νετο, [4 }14 Ιασεῆς, ργδοΠιρίατογὶβ παρὸ 
τ πο ἐχοϊρίδι ρογίεπία ὃ [πιοηἜτιιπι ] οςιι- 
15 νἱποπεαπη,, ἃς ἰΔρ  ἀϊθιις ἴῃ (Σ ςοπίεξεις ὁὉ- 
ποχίππη. ἂρ ποπηϊπίθιις γεγο οὈεγίτιμη, ὃς ογα 
Ἰραπιᾶης: ρεῇ!5. παῖιγαπι ηιὶ (οἰαῖ, ἡποά 
Αἰ 4 ΠΕ Π1Π1] υατι σογγαρίεῖα ὅς νἱ εἰμι δε, 
ποίπιες ἀπηδίεπες., ἄγημα ἴῃ ΠοχίαπΊ νοτί ἰἸα- 
Ὀίτιπι, ἧς πια! στὶς ας ἀδρυδιιατῖὶς ἜΧΗ ατῖο- 
πῖθα5.. νετπεαϊςογιπι {ταῖς ἀοέείπαι, πέρι 

[ (λτί. [πιὸ ὅς Παδίζα ςετεγαγιιπι εἰγοιπιῇδη- 
τίαγιιι. τάτίοπε ἤοςςε ἐχρίοάξγε ᾿ἰσθαὶ ἔρε- 
ὅϊγαπι. ιοηίαπι πεπῆρα (011 νγδὶ Ἑρμείας, 
ΠΟΙ] ΨΕΓῸ Πη της επίδτη Ρεε ΠῚ ργάιιεπὶ ἴη- 
σα Πδ παγγαῦ ογατῖο : «ιιοά ἐλέξιιπι ςετγῖου 
διδι εἴτε, ἢ νἱτίιπι αν δεγε ἀπιδίεηζε μι 
(ξε ςοπιγαζξξιπι : τη ΠΙ ΠΊΘ ἘΠΙ ΠῚ, ΔηρΊ[Π|5 
ςοπο] ἔτι, (Οἰππὶ Ἐρἢεἤπιπι φεγοπι τπογθις 
ΟὈΠήοτγα ροτιμῆει. , 

Ἱ » 9} ἜΓΤ 
ἣψῦ ἐφήδρευσε τω περὶ τὴν Εφεσον φὡερι τὸ νοσημῶ. 

ΝῊ 

ἔχχντη ἡ 2 υατεὶ ΕἼ ἸΙοςο Ας ἢ ]]119 ῥγοάιιεϊς ππα- 
“6. 1. ς. τι 65... ΡΥ ΠΊδῆ αι!άεπι 1Π “ἢ ]απιγ ἀς αχίπαιις 
ΟΧΨΙ, τ 

εχ λοιμὸν] νἱτιπιὶ ΑἸάϊπας εἀϊίοηίδ., 4146 Βαβεθαῖ λο- 
γισμὸν, ΜΜοτε Πα παπὶ {ποι ᾿πυιαίεγατ, 418 Πγ11}5. ναὶ Δοοῖ- 

ΟΪ᾽ νεῖῆο Μοτειϊαπι ἀε νεγὰ ἰεδείοπε δαπιοηεγε ροιι ει, 
1η Ἠοϊβεπίδπα εὐϊτίοπε πιεπάϊιπι {πιὰ (Ὁ δ] Ατιπι οδίοτιιο, 

3. ὅτι μὴ πάρ. ἐἧς ἐικ. ἀντ. δὶ ὠπολ. ὠπολυσ. πείοιο ἅπω 

Εὐπεδίιπι τγατῖο δἷς πο βιρίαι. πὶ επίπι, ηυοά ἱρίε 
Ρδυΐο ρο!ῇ οδίετμιαι, Αρο]]οπΐιιβ ἀριιὰ ΤΠ οπιϊείαπιιπι ἐ4. ἐς 

τα ΡτΟΙχα ερὶ πε πατγεειιγ, πείοϊο ἀπ Ρ]]οἴἶγατο 114 ττῖ- 
δι ροῆϊε ργαειατῖςατῖο. νἱάς δας (ρεόϊαητία 110. 11], ς, 
γ.[εξι.9. ὃ “"ᾧ; 

- 4 σπτῶχ. ᾧδε ὠγείροντι  ΠοΙβεπίμς εχ ΡΗΙοἴἶγατο ὧδὲ γέ- 
ξοντι ἰεβεπάιιπι ρυιτατ. Ατ πεαμε στ. ὧϑε γέροντιγ {εὰ Ροιν- 
Ὡς πτωχῷ δὲ γίροντι ἰεβίτας ἀρῃὰ ΡΙοβγατομι, Νες ἴπ. 

ἔ 
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δ, Ὁ ᾽ Ἂν , Ν ἢ Ω δ αν... ᾽ μον. οπερ εἰ καὶ τῷ μωλίςῶώ ἐν τῶις ἐπὶ τέλαι 

κῶτ᾽ ὐυτᾷ κατηγορίαις κεἰ τέϑειτεν ὃ συγγρα- 
αν πα ᾿ “͵ ε 3. «δ Ω -“ » ᾽ ΄ φεὺς, ὁτι μὴ παρῆν; ὡς εἰκὸς, ἐυτῷ δὲ ἀπολογί- 

» ἔπι τα 
ὡς ἐπολύσασϑαι᾽ τὸ ἔγκλημα, φέρε δὴ ἐν ὅ-. 

ὍΣΌΣΝ, ε Ὶ 
μως, οἰυτοὶ τὴν ἱπορίαν ἐς Φανερὸν ὑποθώμεϑα, 
“΄ , Ν Ἵ ᾽ “ "“ Ἢ ᾽ ὅτω δὴ καὶ ταύτην ἐυϑύνοντες. εἴ τινι γεὶρ ἐκ 
Ν ““ιοδα ε ᾽ ἂν εἴη σαφὲς, ὅτί δὴ πολὺ τὸ πλάσμα, καὶ ἀ:- 

“-“ “νυν 
πατηλὸν, γοητείας τε ὡς οληϑῶς ἐπ λεον, ἀυ- 

ΨΥ Ν 7 ΠῚ , “ΨἉἹΛἯ εξ Ῥ. ν ’ 
τος ὁ τρόπος ὠπελέγχει τῆς ἰσορίως. τον γὰρ 

ΑΝ. Ψ ᾿ ἣν “κω “Ὦ 
τοι λοιμὸν ὑποτίθεται ἐν εἴδει πτωχένοντος, καὶ 
Μ , 77 ᾽ ς “ ῥώκεσιν ἠμφιεσμένα πρεσξύτε ἀνδρὸς ἑὡρῶ-. 

ἃ »-“" σϑαι. ὃν καταλέυειν ἐπικελευσαμένε τῇ Απολ- 

λωνίξ, πρότερον μὲν πῦρ βάλλειν τῶν ὀῷϑαλ- 
“ 5 “ ΄ ἢ Α 

μῶν; εἰϑ᾽ ὕξερον βληθέντα λίθοις, κύνα συν- 

τετραμμένον, καὶ παραπτύοντα ἀφρὸν ὡς οἱ 

λυτ)ῶντες φανῆναι" εἰρηκένω! δ᾽ ἐυτὸν περὶ τά- 

τϑ καὶ ἐν τῇ πρὸς αἀὐυτοκρώτορω Δομετιανὸν οἰ-. 
γ ΡΝ Ἶ 

πολογίω ταῦτω γράφει: “τὸ γοὶρ λοιμξ εἶδος,,, 
“» τ δὲ λον δ ὦ.» Ν δδ Ν 

πτωχῷ; ᾧδὲ ἀγείροντι ἧ, εἰκώςο. καὶ εἶδον, καὶ,, 
᾽ἅ “-. » ΓΑ ,ὔ 3 

ἰδὼν, εἷλον, εἰ παύσας νόσον, ἀλλ᾽ ἐξελών Ἴ, 
55. Ν ᾽ , -“ τίς δὴ ἐν ἔπὶ τέτοις καὶ μέγω τὴν τῷ ϑαυματο- 

»" ἐδ ξ. 

ποιᾷ γελάσετωι παρωδοξοποιίαν ; ζώων φ- 

ϑαλμοῖς , καὶ λίϑων ὑποπίπτοντα βολαῖς, 
"ἢ ᾿ " ξυντραξόμενόν τε πρὸς ἀνθρώπων, καὶ εἰζρὸν 

παωραπτύοντω;, τὴν τῷ λοιμῷ φύσιν ἀκέων, ὡς 
, ᾿ ᾿ν , Ν ἔ εἐδ᾽ ἀλλ᾽ ὁτιδν τυγχάνει ἢ φϑορὸ, καὶ κάκωσις 

“ ,« -» 

ἀέρος» ἐπὶ τὸ νοσῶδες τρεπομενξ» τῷ περλέχον- 
2 “, δ Ζ Ν᾽ , ν᾽ τος. ἐκ πονηρῶν τε καὶ φαύλων ἀνωϑυμιώσεων, 

ἣ λόγος ἰατρικὸς παραδίδωσι, ζυνιςωμένς:. καὶ 
᾽ "ΙΝ Ἵ ἡ 
ἄλλως" δ᾽ ἂν τὸ φάσμα διευϑυνϑείη, ἐπείπερ 

μόνῃ τῇ τῶν ἘΦεσίων πόλει, ἀλλ᾽ ἐχὶ καὶ τοῖς 
» ᾽ -“ Ἂ " Δ 5.Ὁ} 

ὁμόροις τὸν λοιμὸν ἐπισκῆψωί φησιν ὁ λόγος" ὅ- 
᾿ ᾿ ἀγδι ΄ ἣν" ὙΠΗ , , ἥ ᾽ ν. δᾺ οἷ ὍΝ ͵΄ “ὮΝ 

-ΤῈρ δ ὧν ψέγονοι» κωκῶσιν τῷ περιεχοντος πεπονϑότος" δ γαρ ὁηὴ κωτακλεξσιεν» μόνῳ αὖ 

Ι ἕταρτον ἐυτῷ παρώδοξον Αχιλλέως ἥν ψυ- 

χῆ΄. πρότερον μὲν ἐνχλαμύδι πεντώπηχυς, εἶτα 

Ρτοοϊτοὶ εἰ τα Ἰοδίοπε οδτίπεητε Ῥαγτςυ αι ὧδε ςοπηπιο- 
ἀε ἐχρίςατε Ηΐης εχ Εὐυΐεδῖο ῬῃΙΠοἴγατιιπι, αιᾶπι εχ ῬΕϊσ 
Ἰοῆτγατο Ευὲεδίμαπι {πο ἰοςο πιαϊ πὶ ἐπιειάατὶ. 

Σ ὶ ἄλλως] ἢ. 6. Ἰίςσθε γεγο εεαπι σοησεάατογ ξδυαπὶ εἴϊς 
τελάϊτα ἀς ρεῖῆξε [επὶς ἔογπιδ ςοη(ρίςιια, ὅς ςεῖοτὰ εο ρεγγίπεη- 
τία πυραπηεηῖα ἔα υ] οί εἴτε : πες ἢς ταπιδη ετίαγῃ Ἀςηιῖ6- 
[τε άπιπΊ», παπὶ οπιπίηο ρείεπι Ερδεῆαπι, εἰἰαπὶ ἔπε 115 
πυραπιοητί5 ρεδαταπι 7 κὰν ἄλλως» τατίοης ᾿ιαδίτᾳ ςεῖοτα- 
τὰπὶ οἰγοιπιβδηείατι! πὶ) ξΑ δα] οἴαπι εἴτε ἀεργεμεηάϊ, 

6 φάσμα φάσμα δος ἴοςο πὶ] Αἰ Ἰυ ὰ ἤΠαπίβοας 4ιι4πὶ ἔι- 
οὑπὶ Οου 5 οδἤρατιπι: ἔς ἱπᾷ ς. 33, ἀς φΔἀεπὶ τε ὅτι φώσμα 
πρὶ ἐδίν τι πλέον ἦν προδιδήλατων. Ξ 

Εἰὶ δὼωδε: 



440 

δωδεκάπηχυς τὸ μέγεϑος, 'παρὼ τῷ ἰδίῳ ἐντῇ 

μνήματι φαινομένη, Θετ]ωλες τε καταιτιωμέ- 
τὰ ὌΝ ἈΝ} ν᾿ 3 » ς Κ 3 

νη οτι ( ἢ Τῶν ενωγισμιωῶτω ὠὐυτῷῶ» ως εϑος 7». 

ἐκ ἐπετέλεν" μηνιῶσα τε εἰσέτι Τρωσὶ τῶν ἐς 

εἰυτὸν πεπλημμελημένων, καὶ προστάτ]εσα τῷ 

Απολλωνίῳ πέντε λόγες. ἃς ἂν ἀυτός τε βέ- 

λοιτο, καὶ οἱ μοῖραι, ξυγχωρεῖεν ἐνέρεσιϑεαι. 

49: ὁ πάντα. εἰδως.» καὶ τῶν μελλόντων πρό- 

γνῶσιν ὠυχῶν, ἔτι εἰγνοεῖ εἰ τάφε τύχοι Αχιλ- 

λεὺς, καὶ εἰ Μεσῶν ϑρῆνοι, καὶ Μη ἐπ᾽ 

ἀυτῷ γεγόνασι » καὶ περὶ τάτων ἀυτὸν «ἰνερω- 

τῷ, καὶ  διαπυνϑ.άνεται, εἰ Πολυξένη ἐπεσφάγη 

υτῷ, καὶ εἰ Ἑλένη ἐρ Τροίαν. ἐληλύθει. ὡς σε- 

μνά γε. καὶ κατεπείγοντω ἐς τὸν φιλόσοφον 

βίον τῷ δίῳ". τὼ ὁ »παδῆς ἀξιω ἐ ἐροτη ματος ϑαυ- 

μάζει. δ᾽ ἐπὶ τέτοις, εἰ τοσξτοι Ἴρος παρὰ τοῖς 

Ἑλλησιν ἑνὶ χρόνῳ γεγόνασι » καὶ εἰ εὐνόντο ἐς 

Τροίαν παλαμήδης. τὸν δὴ «ϑεῶν ὁρωμένων τε" 

ἃ καὶ ὃχ ὁρωμένων᾽ ̓ ὁμιλητὴν τοιωῦτο χύρειν, 

καὶ ἊΣ τϑότων πρρατίυι ποίας ἐχὶ γένοιτ᾽ ἂν 

εὐἰσ᾿χύνης; εἰ μὴ ἄῤ, ἐπειδὴ νεκροῖς ὁμιλῶν εἰσ΄- 

᾿ἥκτωι» ἐπὶ τὸ ψυχρότερον μετωποιεῖ τὲς πευ- 

σεῖς ὁ ξυγγρωφευς, ὡς ἂν ὑπεκλύσῃ τὴν ὑπό- 

γοιαν τῷ πέρω τῶν προσηκόντων ἀυτὸν 'περιειργαί- 

σϑαι" δοκεῖν. καὶ γαρ δὴ καὶ ἐπολογεέμενον 

ἀυτὸν ὑπογράφει", ὅτι μὴ κατὰ νεκρομαντείαν 

δ ἘΜΡῚΣ ἀυτῷ τῆς φανείσης ὀιψεως γένοιτο. 

« ὅτεγωρ βόϑρον, εἶπεν. οδυσσέως ὀρυξάμμενος, 

ον ἀρνῶν εἵμωσι ψψυχωγωγήσας : ἐς διώλεξιν 

τῷ Αχιλλέως ἤλϑον᾽, ὠλλ᾽ ἐυξώμενος ὁπόσα 

«τοῖς ἥρωσιν ἱνδοί φάσιν ἔυξασϑαι δεῖν". καὶ 

ταῦτω νῦν πρὸς τὸν ἑτωῖρον εἰποσεμγύγεται, ὁ 

μηδὲν μὰν παρ᾽ 'νδῶν ἥ μηδὲ ζυλῶσαι 

μαρτυρήμένος “. β 

πὸ ον 5 καὶ νὴ ὦ , 
ΊἿ᾽ δῆτ᾽ δν, ὦ ὃὅτος, εἰ μή τις ἣν ἄμ ὴν 

περιεργία.Ἁ, μ μηδὲ τὸν ἕνα, σ᾽! γ᾽ καὶ γνήσιον, καὶ 

βιὰ ἑταῖρον, Δάμιν, κοινὸν ἐποιξ τῆς ϑαυμαςῆς 

ταύτης ὄψεώς τε καὶ ὁμιλίας; τί δ᾽ ἐχὶ καὶ 

πος 

ΠΑΡ. ΧΧΥ ΤΠ τ τῷ Μ] εἀϊὶ Βαδεδαης τῷ Διὸς 
αυοὰ πὸπ ἱπρτατιῖϑ πιαΐατιπι ἴῃ δύω πος εκ οοηϊεέξιαγα ππι- 
ταῦϊε σοπβάϊπη5. 

2 περιειργάσϑαι ] ποῖτ5 εχ Αὐδίθυς Αροβοί!οῖ5 νοςῖϑ 
περίεργος ἀ6 τεῦιι5 πιᾶρίοῖθ νις., δά ἡ1επὶ ςεπίαΠΊ Γεξογγά 
Ὁροτῖες νεκυομαντείαν, οιτίοἴαίιια. ΠΊΟΓΓΠΟΤΙΙ ΠῚ ἐὐπίιϊατίο- 
πὲς. Οὐδπιοθτεπὶ ποῖσ ἀε μας νοος δὰ ἔδοταπι {ΠΠ4π|Αρο- 
Ποϊοταπι δἰ οσίαπὶ 4 νἱγὶς ἀοξες οδίεσματα πος ἰσοὺ το - 
Ρεῖετε. 

ΕὐνῈ  ΕΥ̓ΒΝ 5 ΙΝ Τρ. ΧΧΨΠΙΧΧΙΧ, 

᾿ουθιταἴος, ᾿μἀς ἀποάεςίπη οι δἰτοτεπι τπαρηϊ 
τυάίης δά {δρυϊοτιπὶ ᾿ρῇμι5 Αρο!οηΐο ςοπίρε- 
ἔϊος, ὅκάς 1 ΒΕΠΆ]ς ςοπαπεγεητζεβ, ἡπο {δὲ 
πξογίαβ, νέπιογο ογᾶζ γοσθρτιπι, ποη (ομο- 
τεηῖ: Ὑτοϊαπίοργαείειοα. ἰγᾶῖοβ , Οὐ ἐᾷ σιδα 
1π 6 μΠῚ. Ῥεοςδι ἤδη, ἀταιις ̓ Αροϊοηῖο, νεαυῖπ 

“686 Ργοροπόγοῖ ]μδε[οηας, η1185 νο ες ἱρίε, 
ἧς Ραγζᾶς ἢ Ῥτοροπὶ Ρατογαπτιιγ, ῬεγπἜηξε 5. 
1πάς γί Πς, τ ΤΟΓΙΙΤῚ ΟΠΊΠΐτπη, (οἴκιβ.. δκ [αταγα 
δηῖοα {01 1πη’ οτοίζετο Ἰαΐ 5. Δέθις ἄππιὶ 
Ἰρῃογαῦ, ξμπετ ί ἐνυλείον ξμπεγιτν 
Μαυΐεαιε {]| ἂς Νεγείάες δὴ Ἰαπιεπία ργοία- 
ἄἀεγίης, ἄσααε Ὠΐς ἡΠππὶ τὸ 115 Ῥετοιιηέξατιγ: 
ΠΘΠῸΡ ΠΉΠ115 Δ. Ῥοϊγχοπα 1Ππ|5 δα ταπηαΐμπι 
«Δεία ἐμοτίεῖ ἱπτοιοραζ, Ὑτοίᾶπ 
Ρεγαςποτγῖτ, Ργαεοίαγαβ γεγο 
ῬΒΙΠοΙΟρἢΐςαπι ἀϊαϊπὶ ἸΠΙας νἱτ 
τεηζεβ, (δγίοσιε ργοϊπάς Πυάϊο, ἀῖρρας αυδο- 
βίοπεο,. Μιγαῖαγ ἴτοπι ργάξίογεα, παρά τος 
Βοτγοῖς ἰηῖος Ογᾶξοος δδίατς ολάςπι εξ ρο- 
ταεγίηζ, ὃς σιοα αα Ὑ γοϊδπη, “ διεης 
Ρτβείδῃς, ᾿ ΜΙΠΙΠῚ ΔΠτΕῈΠῚ ομη2. 22 [Ἀπ Πατῖ- 
τεῦ νεγίατιιπη., μῖχε [θγηρρα Ὡρραγεηεληης υὐῆολ χα 
ὀλμὴ, βμε πθγ οὐμοχλογησα ον, ταϊϊα Ἰρηογατα, ΧΧΧῚ 
ἃ ἀς οἰμίπποάϊ 1πτουγοράγα Γεθ Ὲ15. ιοπιοάο 
ταΓγριΠἤπλιιπὶ πόα ςεπίξατιγ ὃ ΝΗ ἔογιε, ηαΐα. 
Ππιογίαο5 ἱπτεγγορδηϑ ἱπάμποϊτην, [460 ἔτρια]ο- 
τε 8 4Π8Ε Ἐπ ]αΒ υιζον Βηρίε, νε το ας Πηρὶ- 
αἰοπειη, 4π 1116 ν]τγα {8 πὶ ρᾶγ εἰξ ςυΓΙ οι 
εχεαΠε νἀ οτὶ ροζεγατ. 84πὲ Ξηἰπὶ ὅζαροῖο- 
δία ν[ππι ποῦς ΠΠῚς Αροϊ]οηίμπι", ιοά εο “χ,,.. 
πηοάο, 480 [η ΝΕςγοπηδηεῖ!ς πο (Ο]εε , ἱρί! να ΧΤῚ 
ΟὈΪατα Πιᾶις ἔμογιπι, Νεψμε ἐμέ, Ἰπα τ, ῬῈ ΓΙ 
γώχες ,γούξ' εἴ 72, μεθ ΘΙ ἀρηὴς “145 
μάῤμε ρἠποκέλε, ἐγ οὐ λές οοδογηέποε γομὲγ (64 
ῥγεολόμς βατ, γιαν Γμαϊὶ σϑρ τ: ῥεγολδης [Π{22- 
ἀδ ορογέεγε. Αἴαιε ἀε 1Π|5 ἴδηι ἀριὰ (οάαῖεπὶ 
Βἰουίατιγ, 4 111] α Τηα]9 ασςερίς, πεηις 
ΘΟΓΙΙΠῚ [ΠΠ1ΓΆτ115 (ἀρίοπτίαπι «βΉΜηνὶ δαϊς ίο- 
τοῦ ρεγῃϊδεχαγ', δὴ ; "αι ς 

δὺ ᾿' ΠΥ ἣ ΧΠ. 

Ἴ “ Ὁ δ 4 "Ἢ τὴν παρ᾽ ἀυτοῖς σοφίαν; πρὸς τϑ ξυγγραφέως Μμε- 
ΣΎ Ὄ » ἵ ἘΝ Δ .Α γῸ } ἊΣ τ : " ἱ . ἧς 

ἣν ; 
Ἷ )ς - 

δια" ἢδι5 θοη6 Υἱῦ, ΠῚ ἀλτηηα Ὁ 115 118 ἐκ 
τηαρία) 44 οἵ ψιοδ᾽ γε] ὐαδνανῖ ξαηλ}}1α- δ’ ἀχιχ, 
τι πη. εππιαπα. (Ο] πὶ. ἰάεπι, αἀ- Ὄ 
πγαηά!. τϑον (ρεξζδο!! ἃ Ἀπ ΠΕ 2» Ἐΐι 

ΠΪ5 Ῥατθρρδῆι, ἐμις [ςοϊ. (αν ἴτὸπὶ Ρἰε- 
ὲ δ 

3 Ἀν Ί εἀϊεὶ μεν ἡ ΗΝ (πὰ ἰἸηυΐτο, αυπηφας ἰρῶ 
μῖς εχ ΡΗΙοἤγατὶ Εἰ βοτία 3118 Ἔπτιγ ΑΡΟ ΟΠ νοτθα, ἦλϑω ᾽ 
εχ εἃ τεβίειετε ποι ἀμδίτλι. 

πολι Το, 

4 μηδὲ ζολῶσωι ὅτε. } γεδϑιε Ἰοςυπὶ ἵπ δἰ βοτία ῬΒΙοἤγατῖ,. 
{υρτα ετίδπι σαρ. 24. 4 Πεβάτιιπι, 4ι1επὶ οἰιπὶ πιοάο Αἰ Πεσακος 
τίς Αρο!]οηΐ νειδὶς ᾿οὐπιοπάρῃς, ςοπιτατία Ὠᾶτγαγε ΒΗΐτὺ 
Ἰοβτγαταπὶ οἴεπάϊ,. ΠΝ 

- δ 

ὯΔ᾽ 



ο ΟΡ ΧΧΙΧΟΧΧΧ, 
ἰε (4 (Ὡς ὁ ΒαθΕ Πσυτ, (δά ποᾶς ἱπίριαρε- 

ΠΡοσγίμ (οἷο ὃ Οὐγίτεπι ρα]ϊο- 
Οἷϑ ἱ(στηᾶπος βυρατιηιῦ, Αδλἠε νέη, 
76 φαίη γηθαἴοο, γαγεφηδ 

(δὴ 24792 ΓΑ Μ222 ἜΧῸΣ ἢ {μογ πὲ. 
γπς ἀδοπηοπίθιι5 ἔοττε τηαρὶς ορ- 

Ν τὐοαεϑιμε μειθᾳ ἐρυνγηφήρην ΝΗ 

ὙΨΕΎΡ ᾿ τ 4 ἸΨΦΝ - Ὰ 

ἐνρεσλιανυβησν φθμάσοι «ι ΡΒΠΟΙΌρμυπα. εἰ: 
ἐμαὶ Ἀρο]οπίαπι, κε θον ψα Ὁ 0 ΔΘῈ Πι .Νεπι- 

ἀβ αὐαι. Ταῖτα ἸΏ τὰ ἄς τροάμν κτρνν 
δι ἼΟΙ ἄτα α τοί σςεις 

ὭΔΟΙΡ, ες (πο α οἱ ἥν γι Ὑτοϊδηίΐς, ἡ ααοά 
ἄγαν. ᾿γηΐηη ἰπίατὶ ἴα εὐπιαβδοΠδηι, 

ὕ, ςοῆς ᾿ΔοΥ βοαπήθιις Ἰΐσος ἀταμς 
τ ΠΡαπὶ Ἰάἀεπεηΐεῦ. ϑεἀ ἃὲ Ραϊδηιε- 

τς Αἰ (Ε γΠ8 ΜΥ͂Σ ἤατια παῖς αἴτα- 
᾿ ΠῚ ΓΕ : Ἷ διαυμνηίνεον ". ἀν, 

ΗΙΕΒΒΟΟΡΕΜ. ᾿4π 
Ύ Ρ" ἐξ εκ δυ δια... ΜΝ 
ον: τϑτο ἐξῆν. ποιεῖν, γῆν αὐτῷ νυκτῶν 

ἀωβὶ». καὶ μόνον; τί δὲ καὶ ἤ 

βς Ψυχὴν ἀλεναρυόνων διὰ! ἢ οι, ἣν 

ἔων φησι ξὺν ἀφραπῇ ἘΡΩ͂Ν καὶ γὰρ δὴ. "9 

καὶ δ ἀλειτρνόνες ἤδη φδν ἥ ἱρῶν, Ὁ ἣν ἥμερα 

δὶ μὲν ὦ δ πονηροῖς γένατ᾽ ἂν ἂν ἴσως ὃ ΤΩΝ, ὑναν 

τ ἄν ΝΣ ες ἐκεβ ὑπο “ καιρδρα αλλ᾽ ἐχὶ 

ἡρωῖδ ψυχῇ, ἣν, τῆς παχεῖ ς τῷ σώματος ἐλευ- 

ϑερωθεῖσαν ὃ ὕλης. ,ἀγαϑὴν καὶ Ὁ πανάρετον εἶ εἶγωε 

χρεῶν ὴ ὅγε μὴν εἰσηγμένος ἐγταῦϑα, δαίμων 

βυσδρας » καὶ φϑονερὸς τὸν τρόπον, ὀργίλος 

τε καὶ ταπεινὸς τὴν διάϑεσιν ὑποτετύπωται. 

ἢ ἐχὶ τοιῶτος ὁ τὸν Αντισιϑέγην “, μειρώκιφν 

τι σπεδαῖον, ὡς ὧν δὴ φιλοσόφῳ 'ξυνέπεσϑιᾳε 

τῷ Απολλωνίῳ πειρώμενον, ὠπείργων ; προσ- 

τάτῆει. γαρ τὸ μὴ ποιεῖσθαι ἀυτὸν. ξυνέμπορον 

τῆς ἑαυτῷ φιλοσοφίας » ἐπιλέγων. τὴν αἰτίαν" 

« " γάρ: τὐφοςς ἱκωνῶς ἐφξὶ; καὶ φὸν,, 

«Ἕκτορὼ υμινῶν ἐ παύεται", πῶς δὲ ἀκ ὀργίλος, 
κἀο ϑῳν, οὐγα ἘΦ 9 ὙΜῚΝ, { ΨΩ ἡ “ ν᾿ ᾽ καὶ ταπεινὸς ; : ὃ τς ὑπνῶν » ὅτι μὴ ϑύοιεν ἀυ-. 

τῷ, ϑυμώμενορ". »καὰ Τρωσὶν, ὅτι δὴ 7 εν δ μυῶν 

᾿ ὅσων ΠΕΣ ΑΝ ἰυτὸν ν διημα; μαρτήκασι,, μὴ καταλλασσόμενορ, καὶ ταῦτω ϑύεσι, καὶ ξυνεχῶς 
ἘΠῊΝ ἀλλὰ καὶ τὸν πλάνος τηρῶν ἀυτῷ Ἰρρα ζῷ ἀρὰν ἐῤῥιμμένον, ἀναλα- 

ξῶν. ἐγμελϑνόμανει, δὰ 
νὰ 

ἀβζων, 

ι τ οὐδῆο ΧΟ αι πο νον 
ἀν. ; παδεης, νε]οηρᾶ εἷς ογάϊτίοπε ἱπιπίοσο- 

δρεοᾳιοὃ 0 ὁἘο6υὕ2ὑπ΄οὐλονν ων : 
Ῥάεππιοπαβ πεῖρα ὀχειγραΐ, Αἰ πΊ. νὰ ναὶρο 

τς πἴαπε, ορε αἰτοτῖα, ᾿Αἰΐαπα ποπηρε εχ δάοἷε- 
και, ΤΡ, « ἴδεπις τηταπῖτο", » ϑΠΠυπὶ ρόττο απ] ξλεὶς πλι- 

Ε σχ. ᾿μεδη οὔδει, Ἰπάμκις Αἴας ἤπης φιϊάεπι 
“ ἥδ: τοι ρρέαη δ Ἐπηρη αν ρῇ 15 ῃΠτο δά] τς νο- 

εἴδιις, (ρΙοΠΕΙΠΙ πγυδ αυτοτς ΔρΡρε ἶατ, ΡῬιις!- 
"μδ, Πρ" ἡἱτωνονννς νγδς ΚοπΊαμα " 4ιοα ροί ποτε πη 

ΠΎΧΙΡ, ἴῃ νἱταπι ΓΟ χοῦς ἸΓΕΓΌΠῚ 7). σαπὶ νς  Ἰρή ΡΙ- 
Ϊ “Ἰρίμαιο Ρίαης ἱπογε 116 νἱάξατας, ρίαπο το- 
Ἢ ἐν οργόιτα ἴπ Ἀτηρίρυο Εἰ πη μᾶεγεῖ, ΠῸΠῚ 

“ Χχχ. 1 Ή, εὐϊεὶ μαδεδδηὶ πραχϑέν- 
Ἅ0]ο αὐιάαςίαδ, νἱάετὶ ΡῬοτεγαπιὰς ἢἰὶς ἐπιςπάαίϊε, 

τ ἔρεγο, αυάδοίαπι «χουαδίς, Ὠυ]]Πα πὶ οἰ πὶ 
, ἀϊ πραχιϑέντοφ. Οοηιτζᾷ ἐυχέφεναν ὃς κεφότη- 

τα Οἱ ς ἐχργούγαμεν αι Ἠἱετοοὶε5, 1 8Ππὶ Ῥαήππι ἴῃ πος 
ορυίοι [Οταθηίεπὶ νἱ αἰ πιις οαἸ α πσἸπίαπι Ἐυεθιιπι 
τρίαπι βοείας Ηἰς τοοίεπι, ῬΗΙΙοβγαταπιαε ἰϑπίσρεγο Δ εὸ 

ες φοπιπιεπάαταπι» ἐνχερείας ὃς κυφότητος τεὸς εἴς ἀεπιοη- 
ἤγδηιεπιὶ : ἀποά Ὠὶς 4ιο΄ις εὐπὶ ἕλοοτο ᾿ἰαυ40 ζοπίζατο 
Ῥυῖο. Οείεγιηι ἤις ἐ]υὰ γραφέντος Δα Ηϊετος ει τεξεγας, 
ἤυς «δἀ ΡΗΪ οἴγατιπι ποπ πιυΐτυπι ἰητεγοτῖτ, ΠΑΠῚ Ροιεῇ γῥα- 
φεὴὶς εἴτε 1116 φιοφυς, φιὶ ἠξογι ἐρηφμάἐγ ηαᾶς γραφὴ ἀϊοίτιτι 

ΤΩ τοι πέμπτον καὶ" ἕκτον ϑαῦμωῦ ΠῚ 
“πολλῆς δέοιτο τῷ λόγε διατριξῆς , ἐς ἴνδαξιν 

τῆς τῇ γραφέντος ἐυχερείας' δαίμονας: γὰρ ὧπ- 

ἐλαύνει» ἄλλῳ ἄλλον, ὗ φασι ᾿ινδαίμον. τὸν" 
μὲν γεὺῤ ἐξ ἀκολιίς κ μειρωκίς"΄, τόν δ᾽ ἐπι- 

πλάςως ἐς γυγαικεῖαν μορφὴν σχηματιξζόμε- 

γον. τῶτονὴ δὲ τὸν δαίμονα Εμπασανν καὶ Λὰ- 

μίαν εἰυτοῖς ὀνόμασιν ὁ συφώτατος ἀποκαλεῖ. 

τὸ γε δὴ ἐπὶ τῆς Ῥωμαΐων πόλεως μετὰ ταῦ- 

ἄΣι Ὕ ΥΩ ̓ ὅτι δὴ μετὰ Σ δδν α ἐπὶ δευτέραν 

. ζωὴν ἤ ἤγειγεν » διε όταταῇ ᾿ καὶ ἀυτῷ δόξαν τῷ 

ἀληιῖ, ῳ» ̓  παραιεητίον. ἐν διοαγμῷ μέν Τὸι ν ἀμριβύλλε: » “μὴ ἄρω σπινϑὴρ τῆς ψυχῆς ἐνυ- 

ἔοτπιᾶ επίπι ραίϊια πος γοεδιπὶ ἀδεῖαε ταίηςη Πρηϊῆςατα 
τταπι, 

ἢ φασι] ἔοτπιά ἢδες Ἰοφιεηάί νυΐραγε ΠἸυἃ ἀϊζειπι., 
ΠΝ ἱπημῖτν παῖυπιὶ ἔοτῖς εχ Τυἀδεογαπὶ αάιιδύῇις δαί ματου 
τεπὶ αἰμπιηΐ8, ΨΕὶ ἰἰς ἐξίατσι ἰάπι ἀπτοα ἔτ να τασερζωτι, 
. ραΠίπι, ἐς 1ῖς Δαἀβμίδίταπι, φαΐ πια]αΠὶ πιαὶο ἀερει!εγεητ. 
8ιε ἱπῇ. οὗ, ἀλλὰ γὰρ κῷ τυφλῷ φασι δῆλον, δίς. 

7. ἀπιρότατον ] [ἃ τείοτίδο διιάδόγες ργθ ἀπιροταίτην υοά 
εἰ ἴπ εὐἀϊεφ, Ιπῃρετγίτῖσ Πδγαγιῖς ἕασυπι ἔδοίς ιοὰ δύξαν 
{ιὐϊαρείνε “ροίναίμητνε ρυτάτεηῖ » αι οα τάπιεῃ εἰ ῥαγηέοίο: 
»: 1 ἀδριφον πείσίς δέσει, 

21 πάρ- 



4Σ 

᾿πάρχων τῇ παιδὶ, τεὸς, ϑερωπέυνοντως ἐλελήϑει. 

᾿λέγεσϑιαι γάρ, φησιν, ὡς ἱψεκάζοι. μὲν ὁ ζεὺς; 

ἡ δὲ ὠτμίζοι ἀπὸ τῷ προσώπε. καὶ γὰρ δὴ 

"" ἀληθῶς ἀυτὸ τοιόνδε ἐπ᾿ ὠυτῆς Ῥώμης ἐπέ- 

πρακτο ἐκ ἂν ἐλελήθει βασιλέα τε πρῶτον, 

καὶ τες μετ᾽ ὡὠυτὸν ἅπαντας ὑπάρχες μώλι- 

φα δὲ τὸν φιλόσοφον. Ευφράτην , ἐγχωριοίζον- 

τῶ κατ᾽ ἐκεῖνο καιρξ» ᾿ καὶ ἐπὶ τῆς Ρώμης δια;- 

τρίξοντα , ὃς δὴ ἐς ὕσερον τὴν κατ᾽ ἀὐυτξ κατή- 

“γορίαν᾽ , ὡς δὴ κωτοὶ γόητος. ὑποβδώλλειν ἱσϑρῆ- 

ὅτωι", πάντως γὰρ ἂν καὶ τῶτο, εἶ δὴ τῶτο γε- 

ονὸς ἦν, ταῖς ἄλλαις καὶ ἀὐτξ διαξολαῖς 

᾿ἀρὸς τῷ κατηγόῤε συγκατείλεκτο. καὶ τὰ μὲν 

νἐν μέρει» καὶ κατ᾽ εἶδος ὠυτῷ πεπρωγ μένω» 

ἱχοσαῦτα. μυρίω δὲ καὶ ἄλλω, καὶ κατὰ πρό- 

εγγωσιν ὠὐτὸν λέγειν; προμαντέυσασϑὰΐ τε καὶ 
Ρ' ἡ, Ν ε , ͵ 

κσροειρήκένουι γρώφει. καὶ ὡς Αϑήνῃησι βελήϑεν- 

σφὼ μυηϑῆνωι το Ἐλευσίνεω “ ὁ τῇδε εἶρξεν ὁ. ἱε- 

ἐὴ ρεὺς» μὴ ἄν. ποτε φήσας μυήσεσθαι γόητώ, μηδὲ 

τὰ Ἐλευσίνια, ἀνοίξζωι εἰνϑρώπῳ μὴ κακγωρῷ τοὶ 

᾿δωιμόνιω. ἀλλιὸ καὶ τῷ ἀσελγῶς ὠχείροντι κατοὶ 

πῆννώμην΄, καὶ τως Νέρωνος μετὰ κιϑαρος ἐπὶ 

μισθῷ διεζιόντι ὠδες .. μισϑὸν ἐπιδβνωι τοῖς 

ἑταίροις τῆς σοζῆς ταύτης ἐπιτηδεύσεως, ὁ φι- 
. ᾿ 

λοσοφώτωτος: διοὶ τὸν Μέρῶνος Φοδον, προστώτίει. 

Ἡ, τϑτοις καὶ τῷ τετώρτε περιγρ
αφέντος ν᾽ ἕν 

τῷ πέμπτῳ τῆς περὶ ἀντἕ γραφῆς. εἰ
πὼν τινώ 

περὶ γνώσεως᾽ εἰυτξ, καὶ ὠποθϑαυμώσας ὲ συγ- 

ὶ “ρωφεὺς- ἐπιλέγει ταὐτὰ κατα λέξιν «ὅτι μὲν 

ςς δὴ τοῦ τοιαῦτα δωι
μονίῳ κινήσει πρἥλεγ

ε τ “ 

«ὅτι τοῖς γόητα ἡγειμένοις τὸν ὦνδρα εχ. ὑγι- 

«ἀἵνει ὁ λόγος» δηλοῖ μὲν καὶ τ
ὸ εἰρημένα. ἘΝ 

« ψώμεϑα δὲ κώκεϊνα" οἱ γόητες , ἥγϑμαι δ᾽ 

νὠἰ ἀυτὲς ἐγὼ κακοδοιμονες τες ἐν ρώπων, οἱ 
. »Ὰ « Ὶ 7 

μὲν, ἐς βασάνες εἰδώλων χωρᾶντες, οἱ δὲ, ἐς 
᾿Ψ΄' ε Ἁ 3 δ 5.5 ἡ ὃν » 

«ς ϑυσίας βαρδάρες» οἱ δὲ, ἐς τὸ ἐπῶσαΐ τι, ἢ 

-“ “ Δ ῶς ᾽ αἴ) 

« ὠλεῖψαι, μετωποιεῖν φασι τῶ εἰμιῶρμενα ". ὃ 
Ὁ. ΟΥ̓ Χ , 

«δὲ. εἵπετο μὲν τοῖς ἐκ μοιρῶν, κ͵ὶ προελε- 

ε . ἡ μή 5 ΝΠ ΣΕ Ἷ Ἶχ ἤ 

«γεν ὡς ἀνονγκη ἐσεσιααι ὠυτώ. προελεγε 

ῳ ε κι ΓΝ 

«δὲ κὶ γοητέυων , εἰλλ᾽ ἐξ ὧν οἱ Θεοὶ ἐφαινον. 

" »" ΑΔ νϑ Ν 

«ἰδὼν τε περὼ τοῖς Ινδοὶς τὲς τρίποδας, καὶ 

᾽ νι ᾽ διλ " χω 

«τὸς οἰνογόες» καὶ ὅσῶ εἰυτομῶτω ἐσῴφοιτῶν 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙ, 1 γνώσεως  π1Ά}1π| προγνώσεινᾳ. 

2 ὁτιμὲν δὴ τὰ ] Ῥῃι οὔτ. ὅτι μὲν γὰρ τόν 

Ε προέλεγε ) ῬῃΙοῆτ. προεγίγνωσκεν 

4 ἡμωρμένα Ἴ νει ἤπια Ἰεδεῖο.) εχ ῬμΙοίγαίο ἃ ποδὶ 

ἘΝΘΉΘ ΕΠΨΥΚ ΙΝ 

αἸτα 9 ἀῦγαδ {οἰ π}{|π. 1π ῥιιε] 1 τεπ πα, τὐςφά!: 
ςο5 ἰατπογίε. Ἑδιπάπι επὶπὶ εἢδ αἱἷξ, ρ᾽ μαϊαπὶ 
τασι σεο! ἀΠ{{ ρίας! ἀΠΠἸτπαηι. εχ ριε ας νέο 
εὶς ναρογείη Ἔχῃαίαῇθ. Ατοεῖῖς, ἢ νεγετᾶ- 
Ιε φυϊδιη ᾿ρίαντθε Ἐοπηδηα [δι ρϑεγαιπι5 
ξαφεγὸ ῥτίπηο ἰρίαπη. αυϊάετα. πη ροταϊες 
Ἱπιρεγάτογεπη;» ΠΕΘΊΕ ργϊποίρεβ. σοὶ ργοχῖ- 
πάχη Εἰ Ἰοσαι οσαπεπε, οππηδβ,, Ῥεαθοῖριε 
δἰῖοπι. ἡ] οα τοτηρεῆαῖς ἴῃ {{|Ξ ρατεδιι5 ἀσὲ- 
Ῥατ, ππὸ 1η τρία νγθς: Ἀοηῖα τὰπι νετ( ατύγ, 
Ἐπρἢγαίεπη ΡΠ] οορπάπι, αμὶ [ἰσ(εαιιεπεῖθιιβ 
τοτηρουρι5, ςοπιτοιεγἤδιη ταηαιάτη πὰρ Ὸ 
οἱ ἰητεηταῆξ παγγάτιγ ". 88πε ψέζο ὅος ο" “Σ. ΚΠΙις. 

ὉΠ. ἐι} πιπίπο εἄδπη, (ι χυϊάεπη ξαέξατη 14 εἴξε, «οτος 
« Τὶ πηρτατοπίθι5 αὖ ἀσσυίατοτε αάϊειται ξιι- 
1ῆει. Αἴαας 1Η4 χυϊάεπα {ἀπὸ Ῥατςυϊατία 
ΑΡο]Ιοπὶὶ ζλέλα ἀῖημε [ροςϊαϊοτα. Ἀζ αἰϊα εἰ- 
ἰδίῃ ἱπηυπιογα ργδοίασα τπεηῖς αἰ ΧΗΠ6 ἐαπι, 
νατιοἰπαταπιηας. εξ ἃς ργδοσεο!η!ς 9 {τε Οἱ. 
Ἡσοοϊτειη, νει Ατπθηῖ5 ἱπιπαγὶ ἘΪΘΌΠηΙ 5 ἔα οτῖς 
ςαρίςη5΄. 4 Οἐγοτῖβ ἰλςογάοτε ργο  Ο τὶβ δπεγῖς, " δι... ο. 
ΠΟΙ]ς (εἰξ, αἰεηζε., πιαρίτη ἰηϊτίαγε. ἘΪΘΌΠΗΙ- 
Αιις (λογὰ ραπάογε Πομηϊηΐ,, ταΐ παι ραγίς ἀθα - 
ὅϊο (Δςγῖ5. [π|0 εἰἴαπη εἰ, 481 ἱπτραάϊος Ἀο: 

ΔΨ. 

“ 

τρατα Ῥεγμδρα θαι", Νεγοπιίαμις σαγπηὶπᾶ αἰ "1. ΠΡ. ο, 
εἰτπατὰπι πλεγοεάς Ἵδηυ]α σὰς, τπεγοεάομι γε ΧΑΧΙΣ. 
(οἸπεγοπς Οὐ Ῥγαβοίαγαπα ὁρεγαπν . (Ὁ δἰἰθις 
(υἷς Πππλπγι15 1Π|ς ΡῃΠοίορ μας, Νεγοπότη τηε- 
ταρης, ργαεςεριῖς.ς ᾿ 

κι ΠΤ ἢ συϊάοπι αιάτίο εδιπι δοίοίἴο, Ὁ, χαισῖ, 
ἴηι χαϊητο ηβιπιταθ ἐς 60 (ζτιρεοηῖς Πστο, νΌ] 414 ἀν, 7. 
ἧς [ατίαϊςα. οἷς ἔδοιϊτατς ποππαΐα ἀϊχίῆες, 
εἰππηὰς Δαἀπηγαίιις εἴοι [τγίρτον, 1Π4 δὰ νογ- 
Βαμα πδιπηρῖς:. Φαρα ἀπέεης ῥάες αἀἰμεῖμο χης 
ἐἰαη2 γ2οἐμ ῥγΑφ2χεγ2}, ἡμοάφηε ΡΑΡΆΤ (ΖΑ͂ 
γρηχηῦ γμόμδε, ἡηαρηῦ {μ(16 “μη φΗΣ ορὲ- 
γαραξν ) (δὶς εομίας οα ἀἰέξης ὀκομίψμε. δεά 

ἐαηρε ἐᾷ φμοσίίε ἐξ. γε ἀγρηρλμᾷ εἰ ῥἠελάγε, 
Τροαζμέαλογες, δος ΔΉ ΖΘ, ἐσο ἡΜΟΥ ΖΑ Δ ἡμ{ 8 
Δελξρνρος ρμῖο ἐξ ραγεγε (ρήγἐρόμς δογηπέπις 
ἀξ (8 ρρώεαημεγ βάν ξέρε ῥᾳγδαγ (40715) ΡΗ7- 

ἐγ Αγ ηγεἬρι μα ἀπ Ῥεζε,ης (αλογ 2 (ΣΆ 1 

4ιεἰε772 ῬΦΉ ΣΑΣ Αἰ. “ροξοκίες αμέέη {4- 

Τογ εν: αἰοογοα (ἐφμεύαλμ. ἐαεαέγο πορεῇ- 
δέ εἰἰδήέμγὰ ῥγάφαϊζεδαξ " ῥγχεαἠοεαξ αη- 
ἐορᾷ 2072 24 :146 96. )χ Ῥεγη [λεογμρ, γϑησέα- 

δίομε εὐἰρέδ. Ομρηφηθ ἀρμα Ἱπάος. Ὑ]α 76 Σ 

ἐγέροείας, ῥέπον ΚΑ 76 ξδ᾽ ἑεδἘγ 4.) 4Μ46 “οχἐα- 

μροῦμΟἐη 122 γγφεαί ηι7)2 ργοαγ δ αἰεύαθδ.. 6, Μ6 

4μᾷ «ΟΡΙΡΑΡ414. εὔέμέ ἀγέε ἐμ εγγοσ η γ 

ρον σε ψθι, ΟΡ ΑΘΟΕΕΡΘΣΕΎΒΤΣ τ ττττν νον ταν 0 Ἴ ΊΠΤΟ ο. - α΄ ὙὙτασὴμ ἀτροταε μα απ στην υπιδ. 

τεβίτυτα, το ςὨ πη 118. ΟΠΊΠΙΠΟ ἐϊφημένσ γ ιοὰ ἴῃ εὐϊτβ ες 

τῶῖν πε τυγθάγε ποῖ Ροτυῖς ΑςοίοἸαπι ᾿πτογρτετεπι, 
ς πρὶ ποέλεγεν 1 ΡΠ] οὔτ, Βα Ρες πρἔλεγε δὲ. 
6 ἔσεσϑαν: ῬΒΙΠ ον. γενέσϑαι. 

7 προίλεγε 1 Ῥίον προεγύγνωσκε. ΐ 

, μεῆηδ 

ῃ 
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ἤμεεμα ξη5. (εἰ εθετγὶ- 
ταπι ΡΗΪ]ΟίΌρἢο5 πιᾶρος απιδηὶ- 

᾿ Νπι ἀε πιαρίο (ἀγπποπεπι 
ἀλμνλλς νυν αρεπάλ 

δ τμαν λυδηξιρια μρρδιφλλν Νιιάος, 4 5 
' ᾿ς χλ μρρισυνορηνήμ ἈΝ ἀδααναι σὴν τ 

σμϑ, ῬΊ, ει το μ Ε: 
.᾿ ΓΒ. δ 

Ἂν ρίομεεν ΤῊ. 54 
᾿ ο γὲ ῥεγείρ!4- 

2ὴ δγη2 4. ΧΠ712 γ 
ἐν ροπητίηιιπι 

͵ ἐξ Όεος ἼΩΝ 7 ΝΣ 

» ερχθο.. ΑἸ ε ἴπ ἰοςῖ5 
ῬοΙΙοηἰϊ ταις τιαρ τος ορπο- 

ἶ Ἰῶος ἡβοούμμοιι : 

ρεγρίς γε {ττῖδι 
᾿ : Δροϊιοπίιπι ἃ 

ἐχ ςοηϊεέτυτα ἐμιρθτον ΡΓῸ ὅρα ἥμε ἴπ- 

το οπιηες εαΐτος ἰπυαίογατ, ϑὶς ρᾶυῖο ροῇ 

δῖο ὡς δὲ ἐν δίω μὲν ἡγάσϑην ὥρα μανϑονεῦς- 

Ἷ οὐστίοπίϑ βταδητα ἱπέτα ἀριυὰ Βιυΐεθ. Πιδ Ηπ. 

; γὰρ ὃ Ἑυφρώτης παρὰ τοῖς πᾶσι φιλοσοφίᾳ διωπρέψει 

᾿ ὁμολογηϑείην ὥρα μισοπονῃ ἴων μὲν ἐκείνξ κατηγορεῖν δζς. 

9. δοκῷ 1 Βοῦ πιαρί5 μα ἢ 
Ἰοῆτου τεχτα Ἰερίταν δοκεῖ. 

19 ἐς τὸ προσῷ.} ἔς δρυὰ ΡΒΙΠοῆε. ποαας τείξίθ:» ἁρυὰ 

4υεπι πιαίε. Δ ζετο αν οἱ τὸ πρόσφ. 

πὶ ὡς δὴ δε μὲν ἠγάσϑην Ἴ ἅῃτε οὐἀϊειπι ἐτας ὡς δὴ ὦ 

ϑηναυτέςε, νἱά, Ρϑυϊο, ΡοΙ ποε. 13. " 

ε μανϑ.. ἢ: 1: ἄρο; μανϑοΐνειν, οπιπίπο δὰ 

Δ! Ἰοτι δ. βἀεσαιε ποη λῃτς {εὰ ροῦ εἃ ρο- 

πεπάαπι φυγμὴν εἴτε, ἔξουις 4ι"λπὶ ἔλόξαπι ἴπ Ρεϊοτίδυς εἀϊτίο. 

πῖθιιθ᾽ Ῥαπίρμϊαηι λει μοι ὦ ὥρα ἀεϊεπά4πὶ εἴτ, ΡΒ! οἴτατί 

τεχίασι σοηβεγοπτίρας ἀυδίιπι μδιτ εὔ  ροτετῖς, Οπιη!5 ἴπ 

ναϊρατίς Εὐ{εδ 1} ἐγτοσ εχ ἐῸ κα, 4ιοἀ Πλτίπι ροθ᾿ ἤσες νετδᾶ 

1ηάίοἴιπι βεγες αἰϊερατας ᾧ ῥήσεως αἰτετίας Ἀρο)!οπίϊ. » νεγθὶ9 

4υἰάεπι ̓ ργδςπηης 185: κὰν μετὰ βραχέα φησὶν. Βδες 

᾿ ζρίτας ἀρτίυις τεξετγί ροίῖε Ὑπυϊοινάν γετθλ ὥρα μανϑένειν πᾶ- 

᾿ἀκυϊαρ αμίάαπι » ιιλῃι ΓῚ μενα ἐο αυοίβ,Ρ 10» 

δδανν 

ἩΙΕΒΟ ΟΕ Μ. 
οβπξξπεζεη ,}6- ὩΣ ὅϑ᾽ ὅπως σοφίφοινντο ἀυτὰ Νηνε ὦ ἘΞ ΤῈν» 

τῆς ἐπωγυμίας ταύτης"; καὶ ἐν ἀ; κι δὴ 

ἡραιῚ νῦν» οὐτῆν με ξδν. "τοῖς μοδΑλά τὸν μάθη: , ἐκ ἐπαΐει. 

ρῶς δ᾽ ἐν τῇ γραφῇ ̓ ἀυλητὴν κυδν δ 

βγαταπὶ ποη ἱπίρεχιῆες ᾿ ἤξαιο δάδο Ἰςεῖτες, -ἦμεςε δρυά 

. υοά ργδεςεἴϊεγαι ὥρα μανθάνειν. 

Ῥοθάταγ, 4υᾶπὶ φιοὰ ἴῃ Ρἢΐ-. 

45) 

δεήϑη μαϑεῖν, ἀλλ᾽ ἐπήνει , μὲν, ζυλᾶν δὲ ἐὺρ»» 

“δι ταῦτα δὲ λέγων, δῆλός ἐ ἐσὶ τὲς περί- »» 
δον" υδον Φιλοσύφας γόχταρ, ἀποφαίνων. 

τεῷ γάρ τοι γοήτων ποιώμενος τὸν λόγον » βνη- 

μογέυει κι καὶ τότων" υφίζισθαιτ τὼ δὴ παράδο- 

ἐ α λέγων. ἀντεὲὶς, καὶ τὸν; τι “ὰ Ξ ̓ϑ ἡλαϑαε. τ τῆς 

᾿ς τοᾶρδ᾽ ἀντῶν σοφισείας. . ὡς ἂν μὴ ἀσείας, 

ἀλλότριον ὑποτιϑέμενος. ἐκϑν εἰ φαίνοιτο ΧΗΣ 

τες ϑεὶς ἀποκαλῶν. καὶ δδσκάλες ἐ ἔκιγρα: 

Φόμενος. ἀυτεὶς ὁ ὁ Απολλώνιος, ὡρα ταῖς κατα 

τῶν διδασκάλων καὶ ἀυτὸν ὑπάγειν ν διαξολαῖς, 

εἰσῆκται δὴ ἔν παρ᾿ οἷς ᾧησι Γυμγοῖς, Αἰγυ- 

πτίων, ῥήμασιν ὠντοῖς ταῦτα φάσκων" ὡ ἐκ, 

᾿ὠπεοιός τι παϑεῖν μοι δοκῶῇ , ἐβελεσαξζας, τ 

ἡτ]ηϑεὶς ἐ εὖ κεκοσμημένης » ἣν ἐς τὸ πρόσφο- Ὄ 

ρον “νδὸ ςείλαντες » Φ᾽ ὑψηλῆς" τε καὶ ὶ ϑείας Ἢ 

μηχανῆς ἐκκυκλᾶσιν. ὡς δὴ ἐν δκὴ μὲν Ἶγάτν - 

ἜΒην γὰν δα δ ἡὐδρμαὶ σοφές τὲ καὶ μᾶς 

καρίας ὥρα μανϑάνειν "." καὶ μετὰ βμάχέα" 

φησίν΄ ́- αὗτοι μὲν γορ ϑ οί τέ εἰσι, καὶ κεχόσ-» 

μηνται κατα τὴν πυϑίαν ἴχα νὴ Δομετιανῷ δὲ,, 

εἰσῆκτωι λέγων". « καὶ τίς πρὸς Ιώῤχαν σοι,, 

'πόλεμος, καὶ φραώτην, τὲς ινδὲς; ὃς ἐγὼ μό-.,, 
γερ ἀνθρώπων ϑεὲς τε ἡγϑῶμαὶ, καὶ ἀξίας ;» 

Ν, δὺ 

μοίως ϑεΐς τε καὶ “δὲωσκάλες τῶν ὃς ἐπι- 

γράψας" "ὁ λόγος, ἐϑὲ, διθηλωμένις ; δακχτυλίως: 

ΤῈ παρ᾽ ἀυτῶν εἰληφέναι “ δ ἀνα ἀυτὸν, 
δ κι 

τῶι,» καὶ τὸν Απολλώνιον, ὥσπερ τιγὸς ὅσης με- 

ΞὩΠῚ {ξαυμηταγ, αΐδυς ἀεπιοηίετας πιεγῖτο ἔς ἱπάο5 ρῇ!ο.- 
ἴοῬδοβ. ρτὸ μακαρίοϊς ΒΆΡεγες νἵ δάδο οριείπιο. υφάγου ἧς 

υλε ἢ νἱά ες, 4αΐςυπ.- 
408 {{|ς' Ειετῖς Οτίείςιιρ, ἐξατῖπι νἱ αι πες κά νεγθα Ἀρο πεῖς 
εχ Ρ  οἴγατο δἰ εβᾶτα ρετιίπεγς ἰῇ: ὦξα μανϑένειν, Ηος 
γεγο [ἘπιῈ] σοπνπηΤο εγγογε φετογᾶ οἴηηία ἰάςπΠῚ το ἰυδί- 
τὰ τεβηχῖς, ντ Πιῖς ἀοςοπιπιο ἀδγεπίμγ ςοσπηηιξητίβ, δίας » 
κἄεο Ϊ τα τοιῖὰπὶ {πα πὶ ὑ ῥῆσιν εχ ςεγρῦγο ἤμο τεργδείξηξδυϊες ᾿ ὃς δ ἐν δίκῃ μὲν ἡγάσϑην γ ὃ δίκῃ: δὲ ἡγέμεει σοφάς τε χρὴ, ἈΝΝΝ 

καρίφε- ὦρα δ ̓μανϑάνειν Κρ “ἃ μετὰ βραχέα. Φιενΐ». 

οἷ καὶ μετοὶ βραχέα) Δητε εὐϊτυπι χρὸρ ἃ μετὰ βρ. Νεπια 
ΡῈ ὦ αἀδάϊξαπι εχ ἔξπιεὶ «φαρεΡρὶ ἀςε Ἀος ἦνοο Ἔττοσς, ἐς 
41:0 Ὠοῖα Ῥγβεςεά. ΣᾺ 

14. κατοὶ τὴν Πυϑίέαν ] δὰ ̓βηΐὰ ζυ ΩΝ σὰς 
οδίδγιατα δά ΡὨΠοὐἶγατιπ), ζυ6Πὶ 4υοά ποῃ ἀπἤρεχηζες. 
Ακείοϊαϑ » τὰν ἃ νετᾶ δυῖις ἰοοῖ Νρκ ὐξυν ωνν ΠΣ 
τδυϊῖ, 

1: μεν με 1 πιαὶς «αἰεὶ. δηγοιδαι ἄν. Ιεδεῖος 

ΤΠ; Ρτβοτεγαυαπι 4ιοά [ξητεητία Ροίξυϊαν, Βτπιᾶς ἢ δείσι ἔς ας 
4υεη5 Ρτες!ρίι ΠῚ ὀμόλογήσαξν, οιοὰ Ρταςς Πς αἰτυὰ Ῥατ. 

τἰςρΙ πὶ ἰπιογςεάὰςπϑ ςορυΐα τὸ Ξυϊηςίς, 

Μ1}3 γίξηρ, 



454 , 

γίφης καὶ δοφωτώτης ἐπισήμης» τρόπὰς ἐυλή-- 

σεως μάλα σπεδωίως μωκρρὶς τοῖς διηγήμωσιν 

εἴρονταω διεξέρχεται. καὶ υτοκρώτορω ουεσσα- 

σιανὸν» οἷα δὴ ϑεῶ προσεύξασϑαι ἀυτῷ ἱςπ- 

ρεῖ ́. καὶ τὸν μὲν, ὡς ἐυχῇ, εἰρηκέναι, ποίησόν 

με βασιλέα. τὸν δὲ ἀποκρίνασϑαι» ἐποίησα. 

καὶ τίς ἐκ ἂν μισήσειεν ἐυλόγως " τῆς ἀλαζονεί: 

μὰ τὴν. Φιωνὴν » μανίας τὸ μηϑὲν ὠποδέκσαν ̓  

ὅτε γε ἤδη ἀὐυτὸς ϑεὺς, καὶ βασιλέων ποιητὴς 

εἶναι φΦρυάτ]εται, ὁ τῆς Αἰγυπτίας κυξερνήτης 

νεώς"; τῶτο γξρ ὐυτὸς ἑαυτὸν ὁ Απολλῶνιος 

γεγονέναι, τὴν Ψυχῆν, ἐν ταῖς πρὸς τὸν ἱνδὸν ὁ- 

μιλίαις, μικρῷ πρόσϑϑεν; ἡμῖν δεδήλωκε. 

ῷ δ᾽ ἀυτῷ βασιλεῖ, ἃς ἂν ἀυτὸς δοκιμάζοι 

τῶν φιλοσόφων συμθέλες τῶν προικτέων» γνωρί- 

σαι ἀυτῷ ἀξιῶντι ; κατὰ λέξιν φησίν“. “« ἀγαθοὶ 

«δὲ τέτων σύμθελοι καὶ οἵδε οἱ ἄνδρες» τὸν 

Δίωνα δείξως, καὶ τὸν ἙΕυφρώτην μήπω ἀντῷ 

« ἐς διαφορὰν ἥκοντω". καὶ ἀὐυϑις" , “ὦ βασι- 

«ἰ λεῦν, πᾷ Ἴ Ευφράτης», καὶ Δίων πάλωι σοι 

« γνώραμοι ὄντες, πρὸς ϑύραις εἰσὶν » ἐ-. ἀἰζφρόν- 

μτιδὲς τῶν σῶν. κώλει δὴ κὠκείνες ἐς κοινὸν 

«λόγον. σοφοὶ γαὶρ τω ἄνδρε". πρὸς δ ονεσπα- 

σιωνὸς, κλείςες» ἔφη» ϑύρας παρέχω σοζϑοῖς 

εἰνδράσιν. ἔυγε τῆς προγνώσεως τῷ ἥρωος. Ἐυ- 

Φρώτης νῦν ἀγαθός τε καὶ σοφὸς, ἐπεὶ μὴ ἐς 

διαφοράν πω ἀυτῷ ἐλελήθει. εἰ δ᾽ ἔλθοι, ὅσον 

ὄπω δὲ τῶτ᾽ ἔξαι. ὅρφ οἷα περὶ ὠυτῷ ὁ ὠυτὸς 

πρὸς Δομετιανὸν γρώφει" « καὶ μὴν ὁπόσων γί- 

«γετίι Φιλοσόφωῳ ἀνδρὶ, κολακέυοντι τὲς δυνα- 

«τας» δηλοῖ τὰ Ευφράτε. τότῳ γὰρ ἐγτεῦϑεν, τί 

τἐλέγω ᾿ χρήματα; πηγῶ μὲν ἔν εἰσι πλέτε. 

εἰχάπὶ τῶν τρωπεζῶν ἤδη διαλέγεται, κάπηλος, 

«ὑποκοπηλος,τελώνης, ὀξολος ἄτης, πάντα γινό-. 

“μενος, τὰ πωλέμενά τε καὶ πωλξντω.- ἐντετύ- 

«πωται δὲ ἀεὶ ἐν ταῖς ᾿ τῶν δυνατῶν ϑύραις» 

“καὶ προσέξηκεν "»ἀἰυταῖς πλείω καιρὸν, ἢ οἱϑυ- 

«ερωροΐ. ᾿ὠπεληφϑη" δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ϑυρωρῶν 

ΕΥ 5Ὲ ΒυΠΟν ϑι αν ΟΡ ΧΧΧΙΧΧΧΠΙ. 
χίπια 111α ὃς Ῥγδεο αι ΠΠπηα (ςιςπτία οτος, πιο- 
ἀος τἰρῖαε ἱπῆαπιάαδ, τῆασπο ἤυάϊο, ργοὶ- 
ΧΟ ἀἰζαγίι,, ργοίδοιεαπη παγγατ. Ψ εἰραί!α- 
ὨΛΠῚ ῬΟΓΓΟ Ἱπγρεγαίογεῃι εἰ, 4παῇ Πεο, {πρ- 
Ρ ισοτὴ ἐλέζαπι αἷς, Λτάις ἰρἤιπι χυϊάοπι," 
{πρρ]τςϑπεῖς ποτα, ἀηρεγαδογ θη ῦο (αοίέο, ἀϊ- 
χιῆς, Ηυηςαμε, ἐν ἐδρὴ, τείροηα!ῆς,, Οἷς 
νεῖο θη οὐἱο Παῦθαζ τηεγῖϊο, ἱπ(ο οητίαθ. ρὶο- 
Ὥλτη, ρΓΟΧΙ ΠΠΔπΊαις Ἰη(Δηΐδα νοςθπι ὃ αμαπάο 
Ἰάῖη ᾿ρίιμῃ (ς Πεαπι, δὲ ἱπηρεγάρογεβ σγεαηαΐ 
Ῥοτείζατεπι, παθεγε ἔγεπης, παῖς Αςρυρείαθ 

δηϊπλθπι, ρίας ΑΡρο]]οηΐις 1π (δγπιοης ομπὶ 
Ιπ4ο ρϑμῖο δηζε πο 5 ἱπάϊσαμῖτ.. ἢ" 

νην: 

μετ Τπηρεγαΐογι, νὰ ΠὈ1 1 ΔἸ ςατοῦ τοσδητί, Ο ΧΧΧΤΙ. 
πυοίηαιτι ΡΒ] ΌρΠὸς ἴῃ ςομΠπιΐπηγογισι σε- 
τοιάδατιτι 44] θεη 405 πηαχίπηβ ργοθαγοῦ} ἴἴα, 

1ἰδ. Κ΄. ε, 
ΧΧΠΧΖ. 

οἰ πι ρα θογηδίογ ὃ. Ταϊεπιοηίπι (δ με, αι “δ. ΠῚ. ες 
ΧΧΠΙ. 

Δ νεῦθηπὶ τοίροηάες " : βομΖ 2 4γ 475, ΣΕΥ Μη" χδ. Τ΄. οὐ 
κογ αν» 12 65 Χ1ὲ (ἄπε , δ λοπεηα Εμρϑ» 4 ερηζη 
;», 4274 2240 77 4725). "2 “261 ααἰῥεοαϊμ). οἸα7221. δ 

ΧΧΠΣ. 

το γομε 46 ἐμέογεραούαέ, Ἐτ’ τυτγίμπη “:" Μδοατῆ,ο, 
Μῶπε, ἱλαμῖς, ὁ Τηρεγαίον, Επρόγαξες 5, Ὀ ἠοῖ, 
ψεξεγες 4722202 2225. 172 ἀ)η2216.) ΚΟΡΗ ΣΜΑ͂ΣΜΙΣ 
Μαέασεκέος, “δον ἐσίτηγ “ἀ εομ ἐγεμάος (έγιο- 
πός φώαοίθ πα ρῖ 6 ερίαηα. ΚΊγὰ οτρ ,ρ2- 
ἐμέος (μμ, Αἀ δεν εἰραίαπιις: δαρλεμε,- 
ὀμε 7 Ἰλημῖς, ῬέγῈ; ἔοσες (ὀρῖρεῦ ργαεύεγο (θζο 
)ηἐερίες. Ἑθύρο νεγῸ δρτθρίατη σαγαση ἔπτα- 
τατιῃ] ἴη ΠΠΟΉτοε ((ἰσπτίατη ᾿ Βοπιις ἰατη εἰ 
ἃ (ἀρίοπς ἘῸ ΡΠ γατεβ, αι πιάση Ἰητεγ ες 
οὐτα ςοπίξητιο. δ1πινεγὸ δἰ Ὁγδταγ,]σδπλ -.- 
Ἰοῆσς, τα] νὲ παδεαταγ, αδογίς, Ἐπ ΤΟΙ ας 

ΧΧΧΙ. 

ἀς εοάοπι Ἰ4επὶ ἀ4 Π)οπγτίαπιπη ἰογίδας΄ : 52“ 2. ΓΊΠ 
(ογέφ ΖΜΑΜΖΑ͂Σ ΦΟ,Ρ47.476 ρὲ ρόζίοψορῥκ» ΚΖ [π: 
ΦΟΡῈΣ, ροτεπεἼογεόιῳ (κα βέρειι,, Εμρόγαες [0γ- 
σης οὐεμαίμε. ΤΠ ποζηρε ἡρᾶρ, (4 η61 ἐρεληῆ 
ορες ἀἰσα 9.) ἡπεχ φατε γέ δαλίλαγμῦε [ο5- 
265. Ἰαέφηε Δα γε ας εἰ ῥεξαξίοσε; ῥαδεὶ, 
 ΕΜΘΑΤΟΡ 2, ΜΑΣ ΖΜ5.) 1 τοσῖθ.7. ῥμό οαη,5 
ἀἰαρ4., 276 ογρρεέᾳ ἐπέψω., νεαίς ὅδ᾽ γεη- 
ἐἰεγ:. 
ὀμς ῥβεγοῤ αὔῆχης, ἱπφηὸ 2ὲς ὙΠγ4. οὐδ αηΣ 
φμαηῶ. ἐαγίζοσες (μδΣ. Φπλ (αερὸ ἃ 
λαφλέογότς εἰρη ἐρρογελμαίξ το σις, Οὐ εἄπες 

ΓΑΡΟ ΧΙ ΧΙ ὺ ἐιρηκέναε ] ὐάϊειιπι. ἴπ εὐἰϊτῖς Οὐ 

σπασίανὸν » ἱπυῖξο ᾿ἰπρυᾶς δέηϊο, αιιαπὶ δἰ οἴαπι ργοϊπάς.» 

πιατρίπαΐεπν εἰἴς ρυϊδυΐ » εχ τεχτι οἰ πηΐτιϑπ ἀπ), 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΙΠΙ. 1 γράφει } πεπῖρε ἰη (οτῖρτα ᾿Αροΐ- 
Ἰοτῖὶ δὰ Γγοιτ τίαπυπι Αροϊορία δες ἐπα επίμπτιτν 4 4Πὶτα- 
εἴτατε εἱ ἀατυπι Βαὰς δος, νς εχ ΠΡ. ὙΠ]. ς. 6, ἴηι, πίῃς 

γράφειν εὐπὶ αυ8ε ἐξηυσπτιγ ἘΠ ΈδΙς5 αἰτ, ΑἸΙτογ ἀσσερε- 
γᾶτ νοτθιπὶ γράφειν Αςοἴοίως, σαὶ ν εις: θίάφαμαείο φεέδτς 
ἡἠέερι ρηαὶ Πλογρ εἰ ανεηα θεγῥὲς ἀτενίοῖ, Ατ ἀμθιτο νετθυπι 
γρώφειν Ὦ.]. εἐο (ξηἴι δςςῖρὶ ροῖε,, πεαϊὸ γραφὴ ἐπίπὶ εἰ 
ΜΠυἀ δα Ὁ οπιεδηυπι οριθ5 ἐεὰ Αροϊορὶδ. 

2 τί λίγω  Μοτείϊιις ἐπ πιαγρὶπε οδήεγιαιοταῦ πὶ ΜΒ, (ς 

᾿ 

ἱπῃεηἶε τί λέγων, 4ιάς ἰςέξϊϊο συπὶ ἴῃ ΡΒΙοῇτατὶ ἠυοηυς 
ἴεχτι ἱπιιεπίβῖιγ, Γετποπάα νι εθδτιισ. Ἐπ τὶ ταπιεη ἢ. "Ὁ. 
Βαθεθδπε ἄπληρα ΡΙῸ τί λέγν. 

3. κὠπὶ] ἔς Ρμιοβτ, Ἑάϊεῖ ἢ.]. μεαδοπς καὶ περὶ γ ηοᾷ 
πλῖπυς οοπιεηῖγε υἱάθοις βεηῖτιμο (ςουεητὶ, 

4. ἐν ταῖς] ἀριιὰ Ῥδτ οὔτ, ουλττίτηγ ἐν, ν 
Σ προσίξηκεν ἔς συπὶ ΡΒΙΠΟΙΕτ. πι4 1 εΡ πη, πὶ προέγηκεν» 

4ιοὰ ἴπ εὐϊτὶς ΕυΜΕδΙΪ ἱπυθηῖ. Ῥιεῖὰς Π]υἃ τάξας ςοπι οὶ 
εἰ) ιοὰ ρφι]ο ροῇ αἱοἶτιι, «ἀπιιπὶ δὰ ἱπῆαν ἔδερε ἴητοτο 
εἰυῇις εἴτε. 

6 ἐξελήφϑη] ΡμΠοῆτ, ὠπελήφϑη Βαδει, Ρεῖος οὐϊτίο ὃς 
ΝΜ. Ἀρ5. ἀπειλήφϑηγ πεῖς! αιο ἰξηῦιν, Ρυταθαπὶ εδῸ ἤπει- 

σις 

δ7,)} 67) ἌΜΕ: ῥολο ΟΣ: ἐἠηγῖςς 



"ὍΔΡ ΧΧΧΙΠ, " 

φημ ἡμδ “δὲ (ίερδ. Ρδλδθρδομέον νοὶ 
εἰγαοδητα γ δή δης ΜΗ2 ΟΊ 4722, Ορ δ: {μι γη:- 

ἀὐ4:. ἐχέονς αὐ αὐ ῥάπεος 46- 
"771. ῥΑ ΟΕ71.5.), ἐηση η6 ἐγ 7216 
᾿ ἡμὴ γμογεη ἑοῦ, 42 Εμρδγ Σο72 

ἠφηο γ “η, 6,279 272} σαί έογ ἐόδς φάριο- 
ο κἝμη ἀρίρέξον ἦς, γρμέτο φάτ αἰἶοο ῥογγεέγτοη εἰρ- 
Ζεγήογεη ΕΠ ἡπιόμῖος, Οἱ εὐρο ἀριιά Ψε- 

ἐραἴϊαπυπη ραίγεπὶ (ἀρίεητεπὶ εἢξ ΕἸΙΡΗταζΐεπη, 
ὅς ργοθαπι οἴ τείζδτις, [κα ἀριιά Β] πὶ δι.- 
[6 πῇ ῥγοίεγε. τηαηϊξεε εἰμ ἀεπη νἱτὶ ὧκ ἴδιι- 

ὉΓ εἰἴε ἀεργεῃθπαϊειιγ, δὲ δοςιατογ, Ιτὰης 
ψέγο 40] βιταγογιη ργαθαϊειις (ς] επεῖα εἴ, αια- 
115 πε, 4ια {16 ἔαταγας Πὲ ἘΠρΗγαῖοβ Ἰρηογαῖ} 
᾿Αε πεῆια πιιης ρει πηαπη, (εἀ ἰρήιις ἰαπὶ Ψε- 
ραἤαηϊ δειῖο σάγρεγς ΕἸΡΗγαίθπι, νὰ 4υΐ ρεῖ- 

“δ. τὶ ε, πετί!5 τ πποσίθιις, ἱππίταϊε", Οἰιοπιοίο τὰ- 
(Χν, Ἰςπὶ ἰρίτον [πηρεγατουὶ ςοπιπιοπάαῦ, ἵτα γε ἱρῇ 

ο΄ 4ποάπς ράζθηζες, Π]Ππ|9 ΠοπιπηοΠἀβτοπα, Αἰ ατιὶ 
᾿ Ἱπηρεγαζογίς ἔογεβ ραπάεγοησιγ ἢ ΨΟγαπη να] 
τᾶεςο, να] ΡΓσΠογΌΙΟ ἴῃ, ἴα ΠῚ ΡΟΓΓΡΙσΠΠ1ΠῚ 
{{π|, φυσᾷ ἴῃ ἀϊαίπαπαάϊ τίς ἀδίγαμδτγ νῖγο αὉ 
ἩΙΠοτγίσο. (οποξάδηηιβ αἰτε ΠῚ 1Π σοζογὶ5 
Εἰπὶ ροπεγοίιση δηϊπημπι ἀε:ποη ταί, ρετὶ- 

ο΄ οὐ οτίαπι ργο ἀπηϊοῖς Πιδοιπάο Βσαμεητοῦ. 
᾿ς Ἄτρειτε ΕΠΡΠΓάζεπη, δάϊτιι5 δά [πηρεγαζογί5 ρᾶ- 
᾿ς ἰατίαπι ρατεϊςίρετι γεάάεης, ροῆττα ταπεπ, Οὗ 
τ ἱπτεγοξάσης ἀΠΠΠάϊπτη, τ4]1ὰ 48 ἐο ργοίογεηϑ ; 

ποηης, ἰρία (πλάφητε τ]Π] γατοπο., ἘῸΡΠΓγατΙ5 
ριξε ἰγοορμδηΐαπι ἀγρυίταγ ὃ ΡΠ Π]οίορο- 

- ταΠῚ {πᾶς δρίατὶβ οἰαγΠΊπηῖ., 4.1 Ποάϊε εἰ- 
᾿ ἴδπη 4 ἰἴ5, αὶ ΡῃΠοίορίας ἱπηθυτὶ πιπε ἢιι- 
αἰϊδ, ἐς !ςΌγαταγ. Οὐοά ἱρίιπι νεῖ {ΠΠ ππ 1Π|- 

ΟὟ 

ΤΆμΠῚ ΑἸ οι 7 ἢ νε]ῖτ, [{᾿π|ῆ46] Αρο!]οηὶϊ τὸ- 
ΓΕ ΘΠ ΠΟΠΐἶ5. Ἐχαπηρίμπα. ργας δεαῦ. 81 Ετι- 
Ρἤγαῖες δηΐπι. οπιηίαπιὶ οοπίδη[ι ΡὨ]]οίο- 
Ῥῇίας Πυά τς ο]αγ ΠΊΠπγιις Ππαθεαίιγ, ᾿πίεγηρε- 
αἴθιιπι σογία πηϊηϊπια ἔπεγις,, {115 ἐο εἰϊπ- 
τ -» 

ΗΠ ΕΡΕΑΓΘΙΟ ἘΜ. 47 
“ - 

πολλάκις, ὥσπερ τῶν κυνῶν οἱ λίχνοι. δρα-.» 

χρμὴν δὲ ἐδὲ φιλοσόφῳ ἀνδρί ποτε προέμενός: ;» 

ἐπιτειχίζει " τὸν ἑαυτῇ πλῦτον, ἑτέροις" τὸν:» 
“ δι " 7 Ν᾿ αν ὁ 

Διγύπτιον τετονὶ βόσκων χρήμασι, καὶ ὀξύ- »». 
Δ γις. ἘΠ ΥΆ ἊΨ ΕΩ ᾽ »“᾿ 

γῶν ἐπ᾿ ἐμὲ γλῶσσαν, ἀξίαν ἐκτετμῆσιϑεαι.:» 
᾿ ΨῈΆΝῊΝ 
Ἑυφρώτην μὲν δὴ καταλείπω σοι. σὺ γωρ» ἥν.» 

νη, ᾽ ΩΣ οὐ , μ᾿ 
μὴ κόλακας ἐπαινῆς, ευρήσεις τὸν ὠνϑρωπον :» 

ν᾿ Ἂ ἃ , ῖιο9 ε ᾿ λ ᾽ν Ν ΄ 
κακίω ἢ ἐρμηνένω"". ὁ δὴ πρὸς τὸν πατέρω:» 

τὸν Ουεσπασιανὸν σοζὸν καὶ ὠγαϑὸν τὸν Ευ- 

φρώτην μαρτυρόμενος, πρὸς δὲ τὸν ὑὸν ταῦτω 
Ἂν γ4.." Δ νὴ Α. δ Ν »᾿ ἘΝ Ἐν οὖ 

περὶ ὠυτῷ διεξιωῶν, δῆλος ὧν εἴη τὸν ἀυτὸν ἐπαι- 
δ ἔς -. “ ᾿ 

γῶν τε καὶ ψέγων. ἀρ᾽ ἕν ὁ τὴν τῶν μελλόντων 
᾿ » ὩΣ ... μέ 

προριληφὼς γνῶσιν , ἠγνόει ὃς ἥν τε καὶ ἔσαι 

ὁ Ευφράτης; καὶ γερ καὶ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ καὶ 

ἐπ᾿ ἀυτᾷ ουεσπωσιανξ δι ξάλλοειν οἰυτὸν, ὡς 
; 5 “᾿ 
δὴ τὸ ἦθος μοχϑηρότατον, βέλεται“. πῶς δὴ 

ὃν τοιόνδε συγίςη βωσιλεῖ, ὡς καὶ ὠκλείςες 
3 “ΜῚ κν Ἁ 4᾽ ΝΜ 3 ΄“- Ὄ “-“ 

ἐυτῷ", διοὶ τως παρ᾿ ὠυτξ συςάσεις, τῶν βασι- 

λείων ἀναπεπετεσῥοαι τὸς πύλας; ἀλλὰ γορ 

“καὶ τυφλῷ, φασὶ, δῆλον, ὡς ἄρω πρόγνωσιν 

μὲν συκοφαντεῖτωι πρὸς τῷ συγγραφέως ὁ ἀν- 

ϑρωπος. εἰη δ᾽ ἂν ἀλλὼς γενναῖος, πολὺ τ μὲν 

προπείροις " ἑταίροις. ἐτοὶρ καὶ τῷ Ευφράτῃ ἐς 

τὸ βασίλεια παρόδε κοινωνῶν, ὕςερον δὲ τῆς δια-. 
»»ἂν » Χ 3». να" γ, 

Φορας ἐνεχῶ τοιωυτοι “πτεῤὶ ἀυτξ λέγων, πω 

μοι διωξίλλειν ὁ λόγος βέλετωι τὸν ὥνδρω, ὡς 
᾿ ᾿ ᾿ 
ὧν τὸν Ἑυφρώτην συκοφαντξντω ; Φιλεσόφων 

τῶν κωϑ' ἑαυτὸν " ἐπιδοξότατον, ὡς καὶ ἐς 

δεῦρ᾽, οἷς μέτες: φιλοσοφίας. ἄδεσϑαι. Ἂ 
Νν ͵ ΄ ἋΡ ῃ , 

καὶ μεγισοὸν λώξοι ὧν τις, εἰ βέλοιτο, πα- 

ῥάδειγμω τῆς κατὰ τὰ Απολλωνίᾳ διαξο. 

λῆς, εἰ γοὶρ ὁ Εὐφράτης παρὰ τοῖς πᾶ- 

μισοπονηρίαν μὲν ἐκείγᾳ κατηγορεῖν, ἐπεξ- 

“ὅν ΩΡ : τ ; 

ι ᾿ χήϑη τεδείης Ἰερ, [πίεγρτε5. μος ἴσςο τΠΙτιπὶ ἴηι πηοάιτπι.» 

ΠΟ δεϊίτατας, 4ἱ ποδὶς ἐαπες πείϊο 4105 ᾿ποεγπάγίος ) βοτί- 
᾿ς Βιι9 ἀρροῆίος βηχεγαῖ. ΠΟΥ ΒΤΕΝ. 

Ῥαςο νἱγὶ ἀσέτὶ ίβπαπι εἴα ρυτο ὠπελήφϑη ,) Υἱάς ἡυᾶς 
)ἀ ΠΠαπὶ ΡΕΙ!ογαεὶ Ἰοουπι. ἃ ποδίς5 ἔλεγε δηποταῖα, 

᾿ς 7 ϑυρωρῶν ] ΡΒΠοῆτ. Βαδ ες ϑυρῶν. 
᾿ς 8 ἐκιτειχίζα } οπιὶΠιηπι 8 πιε νῦν» ἵπ ἘπΓΈδ1 εὐ εῖ5 4441- 
τὰπι ΡοΙ απο νοςεπι; Β4ἐ ἰεξεοπῖς ηυλε φρυὰ ΡΒΙΠοτα- 

ταπὶ οσοιτγῖτ. Νες (δπῆις δαπὶ ρατιϊουδπι βεῖτε νἹάσει, 

9. ἑτέροιᾳ ] πιαὶς ρο(Ἐ ἤλης νοςεπὶ ροῇϊα ὑποςιγμὴ ἴπ εὐϊ- 
τἰς Ἐσ{Εδ11, 4126 τεξξιυς απῖς 1Π14πὶ σΟ]] σάτα, γε ἰη ΡΒ Ϊ- 
Ἰοθβτατὶ τεχτι!, πᾶπι δὰ {εημεητία ρεττίπει ἑτέροις γ Υἱάς πο- 
τλτα δὰ Ρῃι οὔτ. 

1ο ἢ ἑριιηνένω 1 ΡΗΙΠΠοΙτ, ὧν ἐρμηνίνω. 
τι ἐς κοι ὠκλείςως ὠἀντῷ 1 Αἰϊυιάϊτις 44 4]1ερσατα Ρα0}0 8η- 

ἐε οχ . Υ. ς, 31. (δ ἰπὶς, Ὑείραπαπί ἀϊέϊα. 
τ ἃ πολυ] τὰ Βαυτ ἀπδῖε ἰερεπάμπιρτο πόλωι !οά εἰς 
ἴπ εὐἀϊεῖς. 
2 σροπείρας ] [τὰ ἸΙερβεπάμπιπι ρυτδοῖ, ΡΓΟ εο απῃοὰ τη ἐαΐ- 

5 εἴ, πεᾳιῖς ΥἹ]μπὶ ἐςηἶτπι ξαπαῖτ, πρὸ πείρας. ἘΠ᾿ αυτεπησρο- 
ζ 

τ" 

πείρας φηὶ ρεγί είν ῥγὸ αἰΐο (μδὲξ, ααοα εἰς πιαχίπης γεν- 
γαίων. Νεπιρς ἀεγίμαιιγ ἃ πείριν γε] τέρω, 4 ρτορτῖς » 
᾿βυυίαπι τγαπῆτε οἴ εἴπας δά χυοάςιηπημε, ἀυοα Πιρεας, ρε- 
τίσαϊαπι τγαη 5] τι, νπάς ἀνδρῶν τε ὑτολέμυς ὠλέγεινώ τε κύ- 
ματα πείρων Υ Ἰγ[Πς Ἡοπιετίοιις Οὐγῆ, ΙΧ, Ἠΐης ὅς ἐκο- 
εεῖν δζ ἐνπορεν δἰεββἠεκὲ ἴῃ ἐγαρηἤέη, ὃς {ποῤίενα ἐγ ριξε ἴηυε.. 
πῖγα, δὰ τὲς βοτέιιπας τγαπϑίδια ἔμητ, προπείρεν γεγο, νς 
προκυδυνεύειν, »γῸ 4116 Ῥετϊο πὶ (αδῖτγε, τρὰ ἔεοῖπε Α.. 
ῬΟΪοπιυπὶ ἀρηοίς!τ» νἱτίχιις ἔογεῖβ ὃς βέπεγο βἰογίᾳπι ὸς 
ἸρΙῸ ὀἰιπὶ τα ετῖ», ςοποεάϊ ροῖϊε αἷτ, φὺὶ [οἰϊςεῖ ἴῃ Νεγιδδ, 
Ἀπ ὅς Οτβτὶ ἱπρτίπιϊ5 βτατίδηι φροίπταρε. Αἱ ντουπαυ6.» 
ἴε Βαθεᾷπι 1, ἴπ πεσοιίο φιοὰ εἰ σιμπὶ Ἑυρῆγατς ἴητογ- 
το Πτγ γενναῖον {ε ρτο ΠῈΣ Αροἰ]οηΐιπι παρα. 

14. φιλοσόφων τῶν χκαϑ' ἑαντὸν 1 ἰτὰ Ἰοφυυηζασ Ῥυγίογες 
{ττίρίογες ὅγαεοῖ , ποη τί ἱπ εαϊτῖς Ἰερίτιγ φιλοσόφων γενο- 
μένων τῶν καϑ' ἑαυτόν. Ἀεϊερβὴ δι ήι σῖτα ξαϊς γενομένων. 
4ιοά εκ πιᾶγρῖπε, 408 Δ (ςΥΊρτιπι ογᾶτ, δά ἘΧρ]Ἰςαπάμπιἃν, 
ἐγύσηὶ [ΔἸ οτ Γηπη ὅς φυϊάοπι ᾽ς πῸ ἰοςο, ἴῃ τοχειπι ἱπ|- 
πη βγαιῖς : ξεγτὶ ἐπίπι γιφαπαὰς Ροίδοι, ἢ ρο[ ἑκυτὸν Ροῆ- 
τισι ἔμηῖςς, ὦ 

ἤ 
{0»)- 



“"6 
᾿ Ἶ “» 4 7 ἘΜῸΝ δι ὃ 7 5 ἐ 

ἰόντος τοῖς ἀτόπως ὑπὸ τϑθε δρωμένοις 5 τϑτο- 

τὴ δὲ πρὸς ἐκείνε; κωτηγορώμενον , φαύλην περι- 
ΓΖ ΟΝΝ Ν Ν ΓΨ, 

ξάλλεσϑαι δέξζων . ὅτι δὴ μὴ τὸν ὠρέσκοντω 

"“ ΄ Ὰ ͵ 

τῷ φιλοσόφῳ μετῇει βίον. 

ΠΠ]Πὼλν ἐν τῷ ἕκτῳ, πωραδοζολογῶν ὁ μυϑολό- 

γος; ἄγει μὲν οἰυτὸν ἄμμον τοῖς ἑταίροις κωμήλῳ 

ὀχέμενον » ἐφ᾽ ἕς φησιν Αἰγυπτίων Τυμνὲς » Φι- 

λοσόφες. ἔνϑω δὴ προστοίξαντος τὲ Γυμνϑ: 

πτελέω, φησὶ". τὸ δένδρον προσωγορέυει τὸν Α- 

πολλώνιον, ἐνεύρϑρῳ καὶ ϑηλείῳ τῇ φωνῇ. καὶ 

τέτοις γε ἡμᾶς ὁ φιλαλήϑης πιφέυειν ἀξιοῖ. εἷ- 

τῷ πυγμαίες “ ἄνδρας ὑπὲρ τὴν τάτων ἱσορεῖ 

᾿ἰχωώραν, καὶ Ανϑρωποφάγες᾽» καὶ Σκιάποδευς» 

Σάτυρόν τε πρὸς τῇ Απολλώνίε μεϑυσκόμενον". 

ἐξ ἐκείνων ἄυϑις ἐπάνεισιν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. ὁ- 

μιλίαι τε πάλιν ἀυτῷ, καὶ προγνώσεις εὐνοκοι-- 

γξνται πρὸς τῖτον΄. καὶ δηχϑέντω ΡΝ ὑσὸ 

λυτΊῶντος κυνὸς", ὃν δὴ καὶ ἐμαντεύσατο ὅς τις 

εἰ τὴν ψυχὴν. ὅτι ὁ τῆς Αἰγύπτε ποτὲ βασι- 

λεὺς Αμάσις ᾽» τῆς συμφορᾶς ἀπαλλάτΊει, μεέ- 

χολ καὶ τῷ κυνὸς ἐπιτείνας τὸ φιλάνθρωπον". 

ταυτὶ μὲν ὃν τὰ πρὸ τῆς κατηγορίως ἀντῷ 

πεπραγμένα. 

᾿ ἐϑοληλόαι δ᾽ ἀξιον δὶ ὅλης τῆς πραγματείας, 

ὡς ὅτι κἂν ἀληϑέυειν δοθῇ τῷ συγγραφεῖ τὼ 

παράδοξα; συνεργείῳ δαίμονος ἕκωςον ἀυτῷ δια- 

πεπράχϑαι τἕτων σωφῶς δείκνυται. τὸ τε γὰρ 

τϑ λοιμξ προωισϑέσϑαι “ἴσως μὲν Σκ ὠπερίερ- 

᾿ δόξειεν; εἰ. καϑὼς ἀυτὲς, ὠπὸ λεπτοτάτης, 

καὶ καριανδῦ διωίτης πα ὙΠ » ὡς ἀυτὸς 

ἔφησεν. ἴσως δὲ καὶ ἀυτὸ ἐξ ὁμιλίως ῥα θὦ 

ἀντῷ προμεμήνυτο. καὶ γορ δὴ καὶ τὼ λοιπὰ, 

ὕσω κατὰ πρόγνωσιν δ᾽ εἰληφώς τε καὶ προει- 

ρηκῶς εἰσῆκται!» εἰ καὶ μυρίοις ἐλέγχοις ἐξ ἀυ- 

τῆς πάρεςι τῆς τὲ Φιλοσράτε γραφῖς ἐυϑύνειν, 

ομῶς, ἵγω συ δρΙΘΕΙΝ καὶ τὸτ᾽ ὙΠ ὠληϑὲς, 

κατὰ περίεργον μηχανὴν» εἴποιμ᾽ ἂν πρὸ δαί. 

ΜΌΝ αὐτὰ πορητο τινὰ τῶν μελλόντων, ἐδὲ 

γὰρ πάντα, κωτειλῆφϑαι. τῶτο δὲ σπωρίςησι 
᾿ Ν Ν δ ΄ Ν “ἃ "ὔ Ὰ ͵, 

σαῷες: Το μή . ὁδῷ πῶ! “σερ! σωῶντῶν τῆν Ζρο- 

ΕΝ 5 εν ΙΝ Οαρ. ΧΧΧΊΠΗ.- ΧΧΧΥ: 

ςεγε δάμπεγίις ἱπηργουιταϊοτη οὐϊῃπη.) αποά 
πιὰ] ΑΡΟ]]οηΣ] ξαε]α ἔμοτίς τη(ξόξατας, Ημης 
νΕΓΟ 7 4] δ 60 ἃγσιο θα ΉΓ, [Ξοπομάετε) τὴδ- 
Ια. βαῖπα ὀρργοηῃς. δαπι. 44{1 νἱταπη ἀσοτγος 
Ῥ᾿Π]οίορ ας υυἰηΐπης φοπίοπτδηάπα, Ἀ 

Ἀ ποι ὈΓΓΙΠῚ Ρογτοπτα ίῃ (Ἔχίο Ὅσο Ἰοχιςῃϑ ἢιι- ΟΧΧΧΙΥ. 
ΦΆΓΟΥ., (4Π16]15 εἰμ Ὶ νῃᾶ ςμπ (Ὁ ἰ 5 νεέλιιΠ} ῃ- - 
ἡϊτ δὰ ΡμΠοίορίιοβ.. «μος Νιάος ἀρρειίαῖ Ας- 
δΥρτίογαπι. ΨΌΪ ΟὙπιποίορι! ἴα, νὲ 4ι1- 
ἄεπι παγγαῖ΄. ἰαδεητὰ Μίπλιβ. ἃγθου ΑροΪο- 
πἰὰπι νοςς ἀγτίςαα ἃ πρυϊίςθεὶ αἴἴΐαια εἰ. 

ΗΙςς αὐζεπὶ ΡΠ ]αϊοῖ [65 Πάςπι ἃ. ΠΟΌΙ5 ν]τ 
μαδει εἰπε Ῥγρῃιαεος, ̓ ΥἰταΟγπιποίορμ- "1δ. ῬΊ, ες 
ἤϊαγιιπι ραιτίαπη ροίτοϑβ., Απιβτορορμαροίαις ΑΝ Ω 
ἃς νυποτγιρε ες φοππιοπΊογαῦ γϑατγγαπηαας 4Ὁ 
Δροϊοηῖο ἸηςὈταταπα ΄. [πᾶς Δυτο πα ἸΠ. Οτδε- ΝᾺ Ἐξ ς 
εἴδη γοάϊτ9. δι ταγἤιτη οαπῚ πηρογάτοῦς Τ το ἈΑΣΝ 
(ἐγπιοηες Ὧ! γατῖο! 4 ςΟΙΠΙΠΊηΪςαΐ. Ἄταας, ΤΟ ΌΤΙ, 
αἀοίείξεπτεπη, α ταδίάο πιουίαπι ςαης΄΄, οὐμς “ [. ΤΊ. ε, 
εεαπν δηϊπτα ἡπδε τ, (Απηαῇς πεπιρε Δεργρεὶ ἢ 
αιοπάατμῃ Κερβ) ἀϊπαῖ, Ὁ 60 ᾿θεγαῖ πηοῦ- 
Ὀο: Ιρίμῃπι αποαημα ζαπξτι, ἴῃ Θεηίρηϊτατίϑ 
ἔμπας ραιτεπὶ δάτηϊτγθη5, Ατῆμς δες ααϊ- 
ἄεπι {ππτ. 46 ἀητεημπατα [ἀρ Ἱτπηρεγὰ- 
τογεπὶ Ποπηϊτάηιμτι 1 ἀοἔεγγειιγ, σεῖϊα Ὁ ἐὸ 
ἔπεγς. 

ἽΤΊ. ες Χ. 

Ἔξ». 

: 

Ι. ψΈγο ἴῃ τοῖᾳ 114 ἐεπεπήιϊηπι Εἰ ογία εἰ. ο, χχχν. 
αυοά, ἢ ςοποράατιγ νε] ππάχίτης [Ὀγρτουῖ, γε ἢ 
Εἰπὶ ἀΐσογα, ρούζεηῖα 111ὰ ἀπ τεξεγε 5 ππλ]] ' 
Ῥαεπιοπὶς ταπιοῆ ορεζα.. οὐηηΐα 114 Ρατγατα 
εἴς αὸ Αροϊοηῖο. διε οαϊποαῖαγ, Οὐοά 
οηΐπι ρείζεπιαητε ἴδπῇε ", ἔοττς ποῖ σατο Ὁ Π- “ ἰδ. ΠΩ 
Ρεγἤιτοης, ἢ νεῖρίξ [(εῖς, 76χ εομμλυϊέί 46: 19: 
τἰποτγ ξδ᾽ ρηγο, ῬγΟΙς ἃ ΡΏΠΟΙΓαϊο ΠαγγαῖιΠΊ: 
ἔοτγιε τάπιθπ εχ σΟΠΠ ΠΊΘΓΟΙΟ τηΑ]}] (ριγίτιις εἴπ 
ταὶ ἱπά!οῖαπη 1ΡΙ] εἴς ἔδξζιπι. Ἑπίπημπεγο ςα-᾿ 
τογὰ οτίαιτι ]ιδο [αι ἀϊςα νἰγταζα ἰδ ςυτιπη εἴ- 
αε ῥγαθαϊςοητοπι πα αςῖτ, νΕ] πΉΠ]ς. ἀΓρατηθη-, ̓ 
τί5. ἐχ ἰρίο ΡῃΠογασγιὶ (ήριο Ἄγσθεγε Ἰἰίσεῖ - ντς 
νηᾷος ΠΠΟ 616 {τ ςοποεάοπυπη, πιασῖςα ΠΝ 
τε, ἱπτο ραγιιπὶ δε αυΐπ ἀϊςαπι ρεγ ἐρίγίταιτι. 
ξατη Παγοπη, χιιίααπι τογαπὶ [πταγαγα πὶ, ΠΟΠ 
εἰἰπι ἄς οπΊπί δας Ἰοσιοτ. δἤεςυζιγη ξαπὶ ἔν 
166. Ιήσις ἱπου]εητεῦ ἐὺ ἤγπιδῖαγ, αποά 
ΠΟΠ (ξηρεῦ ὧς 1π οπηπίθας αἰμϊπαιγς ἘΠ.» 

ἘΠῚ 

δ υν 

ΡῚ 

ἘΠ τ ΤΙ ὙΕΙ͂Σ κατ τπάστς πὐτεσατήσι πα... πᾶς. ΝΣ 

ΟΑΡ Χ ΧΙ ΧΊΝ, 
"8ς ΔΡρεδ δε. 

2. ὃν δὴ κοὴ ἐμαντέυετο ----. ὅτι ὁ τῆς Αἰγ. ποτε βάσιλ. Ἀμώ- 
σις Δ] ἢϊς πιεπιοτία ἤπια Επΐς δίμ πη, Πππθ ἢ 15. ἘΠῚΠΊ ἃ σ8ΠῈ 
πιοτῇι5 ποη Απιαῇς εἴς ἀϊείτυτ 40 Αρο]]οπῖο; (εὰ Τείορδασς 
γήως. Μιάετιγ ςοπξα αΠΠ8 οὐπὶ ε8) 46 4018 811) τε, βεῆα 
ΑἸεχαιάτίδε συτη δον, ἵπ η0 Ἀδοῖ5 115 ἀηϊπιᾶπι εξ 
δἰεδὰς Αρο]]οπίμθ. νἱάθ νἱτᾶπὶ εἰϊι5 "ἰδ, Ψ]. οι 42. 

4 ἀνθρωποφάγες ] Ῥμι]οῦν. ἀνδροφώ- 3 μέχρι κα τῷ κυνὸς ἰπιτείνας τὸ Φιλανϑρ. ] πιῖτε ἢϊς οπγηΐα 
ῬΕΓΠΟΓΙΓ, ΡΓῸ ΠΙΟΓΕ, Ατοο!αβ : ἔλςλ]ε αυ]4 τεσ πε αἴεςιι- 

τατιι5) ἢ ρα πΠ| ἐόπ αὐ ΠΕῚ ῬΒΙ]ογατιπι. 5.Ἰ]Πσεῖ ρεξίδης 
184 δὰ Δρο]]οηῖ! ἴῃ Ἰρίυπι αύοαιε ς8ΠΕΠῚ ὈεηϊΒηϊτάτοπῆ, 
πεπιρε σεριώφϑη δὲ ἐδὲ ὁ κύωνγ ντ ῬΏΙοἤτατις αἰτπάπιαας ̓ς 
αιοαις τειβίτυτα [Ἀπ|125 ξμΐς, ς ᾿ γ᾿ 

- τὶ 

τἀπὶ 



ΟΡ ΧΧΧΥ - ΧΧΧΥΙ͂,. 
{ἴλπι νίπι ςοπίδεγαδιογῖς: νογαπν ἀυδις ἔπο- 
τἰτἸη φυιαπηρΙ αγίπης, 46 πλυ]τῖς,, αιιοά εα ἴρηο- 

Ϊ ορατιογις: 14 αιιοά εἰ, {Π ἀϊαϊπα 
ἤει, Ὑ ΠΟΙ ΓΙ υΑΠῚ οδείπροις Ροτο- 

Γαΐ. , Ἰρίαπι νετο ετίαπι ἤἥποπι ῬεΠὶ ἱπηροί!- 
ΟΤΡ, αὶ τα “7. αο πὶ παόξαπι {πὰ ἀγαπππα βαΐτ,, πηο- 

τάτι ᾿Ππηρο ζΓΑ ΠῚ.) Ῥγδοζογεασιια Πἰἢ1]. δηῆς, 
ἰᾶῖπι δηῖεα ἃ ποδὶς εξ ἀςπιοηῇτγοτιπι.. ςε( 

"1. ΤΡ, οἰ δ ἈΟΒΙΠΙς νππῦγαε “" ἀριια ταπγαίαπι ἱρἤας φυϊά 
ΡῈ οτας εἢξ Ροίῆε, τοἸ ἐξι5 ΠΠ|5 πὶ δφατοστπι α- 

{8}15, ντέογτε χαῖς ςοπίξατ, Πδ ἰτςυϊίς ὃ πος 
ἀποχις ῬγΔοίξητί5 δὔξαπι {τ Ὀδοπιοηὶς Ρ- 
Ῥαγιίοπε. Ῥοτγο ᾿λδεπιοῆοπι, 4 ρτο- 
ταγιαπη ΠΠιπτὶ [που] οπεὶς ἱπάϊοϊίς οδηάοθας 

"18. 17. ο, φβοϊείςομτεπι, ἃς ταγίαπη Επηρυίαπι, [α- 
ἐν παϊδηηια, αιιᾶπὶ Μεπίρραπι αἷξ δρίταίίς., πια-- 

ἸοΥ 5 Παεπιοηὶς ΟρῈ Εἰ1ΠῚ Ἐχρα ς͵ εἰ νεγοί!- 
τς τηϊΐς, αγιζόγαιιε νἹο ΠΠπὶ ̓ πτοσῖς τποίμππι 

“Ὧ. ΨΊ.ο, αἀο]ε(ζεπτεπι τα 4] σδη 5 τποτῆι", ;» ἰρίαππαιια 
“ππε Ῥφογποης ςογγέρειπι σΠΟΠῚ εὐδετη ἃτῖς εαγα- 

υἱτ, Αρποίζε ἱρίταγ, ργομζαηῖθα αἰχί, οπληΐα 
εἴτις ρογίοηζα πια]ογιπ ἀδθηηοπιιη ραΐγαζα τηϊ- 
ηἰβεγῖο ες. Ναὶ 4ιοα δὰ ριιο]Ἰαπὶ (ρεξαταθ 

“1. Το, ἰηξοτὶς γοοςαταπι “, ἢ [ριγίτιιτι αάθυῖς σα ἴητας 
ΟΕ. μαδεῦαζ, νἱτα}}5 αιιτὰς (Ὀἰπτ ] ]Διτι, πποα αἰείςτὶ- 

Ρῖογ, Βαπηάαμησας, ψαρογπι ἕαςῖς δά ης 
ΟΣ ΤΣ 5. 1ά φαϊάσιη παπτογο πηίγασιο- 
ΤΠ οἰ  ἀχίπηδηάπι. Νοῆμα οηΐπι, {τας ὅς 
ήτο τποῦῃϊ, ταῦ σγαπ δ [Δς 115 Π]επεῖο Ῥο- 
ταϊῇεε Ἰημοίαί, ἴῃ ἱρία ντθς Βόοτπαα ἴῃ σοηίρε- 
ἔζαι αααί [πιροταζοτίς βλπτατπῖμη. 

ΟΧΧΧΥΎΙ. ἰ ἈΉΡ Α11ὰ ᾿ἱππιιπλεγα εχ {ἀπ πὶ Πδτῖ5 ςοἷ- 
Ἰίρεγε ]ςεγοῖ, ααΐδεις 4παπὶ ἔαοῖ]ς σοηξαζατῖ 
ααεαης, αααπιράγαπη ᾿παϊσεῖη [Ὁ] γοίροπάςξη- 
τὰ παοδητ, απ ἐξ ]οίΆ, απ4Π| ρίεπα πιο- 
Πτῖς εαϊποάτηι5, Αἰγάμηθη ἡπαηἀοαιάςιπι πΠοη 
ΘΟσΌΓαΙΟ ΠΙΠΠ15 δ πεγ 5 Ποιηϊπεπι Ππάϊο πο- 
ἰδ οριιβε 5. χαρά ταητππι δῇς νὰ ἰητοῦ Πδὸ5 
Πυρεπάοίιςο νίγοϑ ὧς αἀπηίγαηάος [Ἰοςτ ἱρῇ Πα- 
δεαπιγ, Γνὲ ἠΕ ἴητεγ ρ Π]οίΌρίιος αι άεπη ἃ αι- 
Βυίάαπι ποίττί δειιΐ Ποπιϊπίδιις πτοητίο εἶτ 
᾿βαι; ἰάοίτοο [5 σοητεπεῖ 4888 ἀϊέ ἤπης, «4 

 {δρείπναπι αποηὰς ἐς ἐοὸ ἢθγιιη ρτορτδαϊ- 
ἣν 

ΟΧΧΧΥῚΙ . ἢ ἰρίτιγ ἀϊςα ΑροΙοπῖο (τι δίταγ, [Ιη- 
ἀς αὔζοτη Τοππειτίο ΡΠΙοίΌρΠο., ἐς μογίαητ 
εὐππὶ 4Ὁ τἰποτγο Βοπιάτη σοῃιηπδηο,, πιϊπι- 
τὴς οδαιάϊεης, ᾿ ΟἸεητογ χυδεάδηη, ἃς ἴϑρριθ 

ΨΥ. ο, Ὁς ἀς ἰδ ἰρίο Ηἰ5 ἔεγε νεγδὶς ργοίεγε : ἐμ 

ΑΨ. 7. ἀ φώσμα] υἱάς ἀς Βας γοςε οδίεγ- 
ματα ἤιρτα πὰ ζᾶρ. 26, 

Ὁ προδεδήλωται πεπῖρε ΡῬδυΐο 4πτὲ σᾶρ. 26, 
3. καὶ ἡ ψυχή 1 κὶ ὅτι ἡ ψυχὴ «ἀϊειπὶ ξιεγᾶτ, ὅτε Γεϊ ςἰθη- 

ἀυπι νι εθατατγ, αυοὰ ̓π Μ5. εχ ργϑεςεάξητε ἰἰπεᾶ Ὁ οἵξὶ- 
τλῆςε Ἰἰδτατῖο νἱ ἄξεις ἀογιπατιπι εἴτ. 

ἃ. ἐς ἂν φήσειέτις 1 ὅλες αἀάϊτα, 4ιοα Τλ{ι125 δ φατοτιπ, 
δὰ ἴῃ. τὶς Βα ίταπτεαι ΑΟΠΠς δηϊπιαπι, ποη ἰρίς αυλάφηι ἃ- 

ἨΤΕΒΟΟΙῈ Μ. 
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᾽ ᾿ ͵ Ε 

γνωσιν ὠντον οὀποσωζειν" ὠπορεῖν δὲ ἐν πλείςοις, 
͵ » . ἈΝ ᾿ καὶ πυνϑάνεσϑαι δὲ ἄγνοιαν, ὅπερ ὅκ ἂν : εἰ 

ξ Ε -“ »"Ἢ ᾿ -“ νὴ Ἴ ϑείας ἀρετῆς μετῆν ὠυτῷ, πεπόνϑοι. καὶ οἰυ- 
Ν ᾿Ν -“ .Ἶ διν « -“ 3 

τὸ δὲ τὸ παῦσαι τὸν λοιμόν", ὁποῖον εἴληχε τὸ 
»Ἥ 4“ 7 ΔΝ 9 

δρᾶμα, ὅτι φάσμω᾽, καὶ ἐδὲν τι πλέον ἦν, προν 
͵ὕ Υ Α ε ᾿ ͵ὔ ] 

δεδήλωται ΄. ὠλλὼ καὶ ἡὶ ψυχῆ" Αχιλλέως" πα- 
Ν να πων ὔ ΧΑῊΣ ὃ ͵ ον ἢ 

ρώ τῷ ἀυτξβ μνήματι τί ἂν διωτρίξοι, τῶς ἐν 
͵7 , ἐδ ΑΝ ΝΥ ᾽ - 

μωκόρων νήσοις, ὡς ὧν Φήσειέτις , ὠπολειπξ- 
᾽ Ν Ν - τ ΌΤ] 

σω διωγωγὰς; εἰ μὴ κωὶ τῶτο δαίμονος ἣν ἐπι- 
“.ὖ »“» δ᾽ φανείας παρασίω. χοὺ τῷ ἀσελγῶς δὲ μειρα- 

ἢ..8 ωἰν Κ ἃ δ γ 
κίῳ" σαφῶς ἔνοικον δοΐμονῳ . καὶ πάλιν ἣν ἔ- 

ἱ 
ῴησεν Ἐμπδσαν τε; καὶ Λαμίαν ἐμπεπαρωνής 

,ὔ -“ ΄᾿ ΄ Μ᾽. ὦ Ω “ 

κεναὶ τῷ Μενίππσῳ » μείζονι τῶχ, ἰσῶς ἐξελή- 
δ ΄ ε ΄ 5 Ν ᾿ ᾿ , λοῶκε δωΐμονι. ομοίως τε ἀὖ καὶ τὸν τῶς φρενας. 

πωρατραπέντω νεανίαν ὑπὸ τῷ λυτ)ῶντος κυ. 
Ἴ 5» -“ “ν᾽ “" 

γὸς", εἰυτὸν τε τὸν διαιμονῶντα πύγα, τῇ αὑτῇ βε- 

« “ ͵ .“ Δ ἊΣ . 

τήλλαξε μεϑόδῳ. ὁρῶ δὴ ἕν, ὡς ἔφην . τῆν 
- ᾽ -» δ .᾿ « ᾿ 

“πᾶσαν ἀυτῷ παραδοξοποίίων. ὡς διο δώίμονι.: 
»Ξ ᾽ “ ς ΄ ᾿ “- ᾽ 

κῆς ὠπετελεῖτο μεν, γλμ τὸ γὸὼρ τῆς ἀναξιω.. 
͵ , " 

σώσης ἩΡΙ » εἴτ᾽ ἔμπνες ὑπῆρχε, σπινγϑῆρου 

ψυχῆς, κατὰ τὸν συγγραφέα, καὶ ἰκμάδω ἐπὶ 

τξ προσώπε Φέρεσα ἢ περιαιρετέον τῆς ϑαυμας 
ΝΜ ᾽ τῳ ἧς ε Ν ὔ Ε δ 

τοποιίως. ἃ γώρ ἂν ὡς καὶ πρόσϑεν ἔφην “, σιω-: 
“-» Ν “ , ᾿ ΘΠ κῷ 

πῇ τῷ τηλιζϑτον πώρεδόϑη ΠΕΖΟῚ ὠυτῆς Ρωμης, 
͵ » ,ὔ ᾿ 

βασιλέως ἐπὶ πάροντος γεγενημένον. 

Μι,. μὲν ἕν καὶ ἄλλα ὑπ ἣν ἐκ τῶν ἀυ- 

τῶν ἀνωλέξασϑιαι τυχχεαμματὸν τὸ τὲ ἐν 

ἀυτοῖς ἐυέλεγκτον, καὶ ἐσύςατον, μυϑῶδές τε 

καὶ τερατῶδες ὠπευϑύνειν. ὅμως ἐπεί" γε ἐδὲ 

πολλῆς τὸ κωτο τὸν “ἄνδρα δεῖται σπεδατολο- 

γίας; ἐχ ὅτι γε ἐν Θεοῖς, καὶ παραδόξοις , καὶ 

ϑαυμασίοις, ὠλλ᾽ ἐδ ἐν. Φιλοσόφοις παρά τισε 

τῶν γῦν, μνήμης ὑπαρχέσης ἐυτϑ» τοῖς εἰρηροέ-: 
32 ἠ ΄ ΟΝ χώ 

γοὶς εἰρκεσιϑέντες , μετίωμεν καὶ ἐπὶ τὸ ξδδομον 

περὶ ὠυτξ σύγγρωμμώ. 

Ἶ - ΟΝ ὁ " ν 
Ἰϑ ἶω δῆτα γοητείαν ὃ ἀνήρ. εἰτῶ Δη-: 

΄ ἢ ᾽ ͵ φ' (ἢ » ᾽ ; 
μητρίῳ Φιλοσοῷῴῳ. αἰποτρέποντι ὠὐτὸν τῆς ἐπ᾿ 

ν᾽ Ἀ , Ἁ Υ ᾿ » ᾿ 
τὴν Ῥώμην παρόδε » μὴ πειθόμενος , ἐπαχϑῆ τι- 

Ἀ  ἦἢ Ἂ Ν᾿ ἐν - ὡδέ , ", 
γώ» καὶ Φορτικα περὶ εαυτϑ ὡὸὲ πτῶς λέγει 

ΕΝ 

᾿ ρηοίοας Εὐεδίι5, [4 κατ᾽ ἄνθρωπον ἸοαυάτΟΓ, οχ πιεητα 
Οεπευπι, δεγο πὶ ΠΠ}τπὶ τ ἱπ πη! 15 δϑατοιπιπὶ ἐπ οιταῖς ἕως 
ἰαχτα τμεοίορίϑε ἔπᾶς ρ]άοιτα εχ ἰπγαηείμαι, 

5 φίρεσα Ἱ Ρτο φίξεσαν (αοα εγαῖ ἰη ταϊτί5) ς 
ΡΒϊαθΔπὶ φέρυσα. Ἡ ΟΥἾΒΤΕΝ. 

6 με χϑὶ πεὸσϑ 9.» ἔφην 1 Ππργὰ ςαρ. 29. 

Μιὰ τὶ «ἐγὼ 
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2 ὼ δ᾽ Δι Ὁ ᾿ “Ψ, “Δ, « "ἢ 

«ἐγωδὲ γινώσκω μὲν πλεῖφο ονϑ᾽ρώπων, τε δὴ" 

ἁ εἰδὼς παάντω. οἶδὼ δὲ ὧν οἴδω τὸ μὲν σπεδαίοις» 
- Ὅ.. »“ δ ᾿ “ 59} Ν 

«το δὲ σοφοῖς; τὸ δὲ ἐμαυτῷ, τῶ δὲ Θεοῖς". καὶ 

Ἂ τα Ψ γὰ »Ν7), ͵ 

δὴ ὁ ἐν τἕτοις πάντω εἰδέναι μεγώλωυχδμιενος» 
«Ν ἜΟΥ , Ν Ὁ ,ὕ - 

προϊῶν» ὠγνοιῶν τινῶν πρὸς τὸ λογδ κωτήγορει-- 
᾿Ἶ ᾿ ᾽ »“ ͵ Ν 

ταὶ. εἶτω Δώμις ὠὐυτῷ μεταπλάτἼεται» διὼ 9α- 

Ἷ Ὡς 5 ) " 

νάτε φόξὸν τὸν φιλόσοφον ἐπικρυπτόμενος. ἐ- 

ὰ οὐ χὰ πε δι ἡ) ΝᾺ εὐλῦως ΐ 
κϑε δ᾽ ὧν τῇ συγγραφέως ", ἃ περὶ ὠυτῷ φησιν ᾿ 

ἀπολογόμενος" «αἰτία μὲν ἡδὲ᾽ τ8 μεταξωλεῖν 

ἀλάμιν τὸ τῶν πυϑαγορείων σιχῆμω. καὶ γὼρ ὡς 

«ἰ κωκίω γε ἀυτὸ μετεῖνωΐ φησιν» ἐδὲ μεταγνες 

ἄ ἀυτὸ, τέχνην δὲ ἐπαινέσας ἣν ὑπῆλϑεν ἐς τὸ 

ἔς ξυμφέρον τϑκαρξ. 

ε ͵ “ ͵ “ὦ 
ΗΠ. τέτοις ὃ φιλοσρωτος τεσσωροὺς φιτίως» 

"59 -“ ᾽ - Ν ᾽ ν᾿ 

τες δὴ ἐυχερεις ὠυτῷ πρὸς ὠπολογίον νομι-- 

σϑείσας ἐκτίθησιν, πὸ πλείςξων ὁμολογῶν 
ΗΚ ς , 3 Ν ᾽ ᾿ “ ε ͵ὕ 9. 

καὶ ὠλλών ὠντὰς ἀνειλεχϑαι. ὧν ἡ μὲν τις ἢν» 
ἠδ ᾿ 5» Ἂ, 3 δ “ ΕΝ 

τί δῆτω μωϑὼν καὶ τὴν ἀυτὴν ἁπώσιν ἔχοι 
ε ω ,ὔ .- Κ λ ᾿ 

ςολήν; κα δὲ. τϑ χώριν οἱ ἀγίδρωποι Θεὸν ὠυτον 
ἢ ,ὕ ἐ λ 

γενομίκωσι:» τρίτην, πόϑεν προείποι Ἐφεσίοις τὸν 
7 “ὍΝ ,ὔ » δῇ ᾽ Ω Ν 

λοιμόν ; ἐπὶ τωύταις, τίνι βαδίσας ἐς ἄγρον 
- Ν ἅ Ἂ ͵ὔ 

δἰνωτέμνει τὸν παῖδω τὸν Αρκώδω ; πρὸς τῶῦύτας 

͵ ἄτς θΨῈ τς. ΔᾺΑ Ν ͵ “ 
δὲ φησι κῶι τὴν αἀπολογίων αὐτὸν γεγρώφεναι. 

πρότερον δ᾽ ἱσορεῖ δεσμοῖς ἀυτὸν παρωδοϑῆναι» 
" 3 ΟἹ 7 

καί τι ϑαυμώςσον ἐνταῦθα ἰδέην ὦ ἀκ 

τῷ γάρ τοι Δώμιδι μάλα λυπηρῶς » ὡς ἂν ἐπὶ 

συμφορᾷ τῷ διδωσκάλς διακαμεμ; ἀνθωαανν 

ἐπιδεῖξαι λελυμένον τὸ δεσμξ τὸ σκέλος“. εἶτα 
» ᾽ ᾿ἀμὼν ὗν ν » ͵ ᾽ -“ 

πάλιν ἀνωλωξοντ᾽ ἀυτὸν τῆς λύπης . ἐνϑ εἶναι 
" Γι » ἂ ͵ὕ »" 

ἐς τὸ τ τον, σχήμω τον πόδα. μετοὶ τἕτο, 

κρινόμενον ἀυτὸν ἐπὶ βασιλέως Δομετιίωνξ» γ᾽ γρά- 

Φει εἶτα δὴ τῶν τ ήμότων ὠπολυϑῆναι- καὶ 

μετὰ τὴν τῶν ἐγκλημάτων. λύσιν, ἐκ οἱ δ᾽ ὃ ὁπῶς. 

εὐκουΐρως: μοι δοκεῖ, ἐν τῷ δ Ἰκουσηρίῳ ὠυτοὶ δὴ ταῦ-. 
᾽ -“ “ὕ Ν ᾽ ΜΛ 2 3 

“τον ὠνωφωνήσαι ἔψίρα δὸς εἰ βέλει πρώμοὶ τόπογ. 
͵ὔ Ν "" , "ἢ, 

«εἰ, δὲ μὴ ν πέμπε τὸν ληψόμενον μὲ τὸ σῶμω. 
Ψ απ ἢ “ 3 δ 

εἰ τὴν γερ ψυχήν ὠδυύνωτον . μᾶλλον δ᾽ ἐὸ᾿ ἂν τὸ 
ω- ὅν ΔΆ, ͵] 

«σῶμω τερον λάβοις. 
3 ὕ ᾽ Ν ἢ ͵ ͵ὔ ᾽ν 

«εκ γάρ μεκτενέεις, ἐπεὶ ὅτοι μορσιμὸς εἰμι. :» 
ἵν ἢ ϑις, ͵7 -“ »"»! δ΄ 2 ἐχϑν γα 

καὶ δή ἐπὶ τετῷ τῷ γὴ λπάαν βήμωτι ἀφανι- 

ΟΑΡ, ΧΧΧΥΤΙ. ι ἅτε δὴ 1 οπιτίταν δὴ ἀρυιὰ ΡΒ]- 
Ἰοῆτδτιιπι. 

Ζ ἤδ1 οπιπῖπο ἰεσεηάιιπ ὅδε εχ ΡΗΠοἤτατο, γεξεγίιταας 
11 ἥδε δὰ εὰ πε Ρταδσεάεθλης δριά τ{πππὶ (οτὶρίοτεπι» 
αμῖθιις σαιδε πιιτατὶ 4 [λἀπιὶὶ μαθίτις σοπιίπεῬαπτιγ,. 

3. ὡς κακίω 1 Ἰεϑεῖο ἱπάιιδίτατε νοτα., νὲ παδιιο ἰαδοσοπὺ 
«ἄτι αι, ΟΠ ΠὉ ὡς, Πα εῆϊ κακίας. ἹΜεϊϊογςπι ᾿οοποπι 

ΡῬμμοῆτσατο σειιοςδαίπτις. 

ἘΝΘΕΒΙΝ.:5. ΙΝ ΟΔΡ.ΧΧΧΥΊΙ. ΧΧΧΊΧ. 
0 Δ ἰλιῆ, ομρδδογη: (810. ρδμνἼηημηη: ὁ {Ε10. 
ἐΡμἦηγι ΟηΉϑμ 4. Φλη46 ([10 ἀπέοῦη βάν ἶηη "(10 ὁο-- 
ἀκ ώΣ χα Τρ ημῤὶ, 
γαγείη Ὀὴὶς. ϑεα επΐπὶ 48} νεΓ 15 {{|5 οὐπηϊὰ 
(6 ποῖϊε πιαρπίβοε βοτίατει, Ρϑυΐο ροίτ ἴσπο- 
ταπτίαα ἴῃ ἡ! θα Π4Πῇ 1ῃ 1ρία 1114 ΕΠ ΠοΥῖα ἀττ 
συΐϊίηγ. [πάρ Ροττὸ Ῥδπηΐϑ τρδηϑίογπιδίιγ Ὁ 
εο;ς Οὗ τηογιῖς ππετιήι ῬΗΠ]ΟΙΟρ ματα αοίτουσ-Ἑ τὸ 
ἄσπο, 564 δὶ ΡΗΠοβτατας αιᾶς αἰςατ΄,, 1 "δ. ΡΊ".ς, 
ξαέχιπι εἰμς ἀοξεπάεης : : Εέ εἄμα γα οιπει ἃ, “»Ὲ 
211: 7,4, εῃ7 Ργῇ γέμρ, Ῥαρηῖς ῥαῤλἐη72 
γηΠ 476 :. ΝΕ ᾿αὐλερήξδ Μ “ἰῤ ἐπῆε). 
ὉΣ ψηδ υἱέ δε ΝΣ, 29} ἐφέεγάμης, 
μοφμθ φηρα εἴπ ΤΡ 2 ῥοερρὴέε . {εἀ πραί ' 
» "Ἢ ἤπελοε ἐλισο, ἐκ ΤΠ τ’ 
ἐν ἐμ ἐγ μέρα. ον πων δὲ δ; ἐπεθηρ 

οἶδ Ν ἵ 

Ρι Παες ΔΆΝ ιν: κεσαβαϊοιὶ; ΟΥΧΧΗΧ, 
ςαρίτα, «88 ἄδειὶς (ξ δροϊορία ἄϊιογε ροῆς 
Ρυζαγεῖ, Θχροηῖε: ΕΧ ΡΙΠΓΙΡιΙΣ 1115 ΘΟΥΠΠΙ, δ- “ΤΠ, οος 
Ιεώζαπι μπαρίζατη εἴα 1 ἱπαμ 6 Π5, Ηοτιπὶ ρη- ̓ς ἤ ̓ 
ΠΊΠΠῚ ἐγ: φω ἐφ ἐαμία φοάεη 420 (ΟΊ Εγὶ γι ας ε΄ 
ῥαόλέμ ποΐᾳᾷᾳ Ῥέαέῃ ἢ ΑΙἸτοτιπὶ ῬΟΙΤΟ,,), ΦΆΘ φερε ἰοραπας 

ει ἐβγῆα δογγρέγεν ῥβμμέεγέ ον, Τεπίαπι; “βίρι ̓  
φιγη γαζίομο ρεἤεηα Ἐρῥεήίε. 2722),2 ΕΖ 672 Τριω 
)»γαεαλχεγεέ ὃ Ῥυαρίοτεα, 22 οἰ ΜῈ σΥΑΓῚΑ72 171 
Δργηη, ῥγοξεξξπε, μὴν Νϑ ῥπμογῆν αἰ ον» }.0-- 
γ᾽ Αἴας δά ἀερε!εμάα 1Π4 δροϊορίαπι Ι 
πποαιδ εππὶ (τε ρῇηςε αἰ. Απίὸ νοτο 111. ῬΊΪ, 
νἱ ποι εἰιπὶ ςοηἰεέλιπι πιεπιοταῖ, αἴας η΄ ΚΕος 
115 οτίαπη δά πηϊγαιάα αι 4ΔΠὶ ρὲ ΟΠ ηΠΌ, Ῥὰ-- ὦ Ν 
τ ἀϊ ἐπ πδηΐπιο να]άς ΑΒ ῖο, ντ ραγ ογαῦ ἱπ 
14 ργδθςθρτογίς {π| ξογτιπα ρουτς Ρεάς ἄς 
Ἰαρία νϊησυα εαπι. 'πιοηῆεαῆο" γ ἱηάθ νόγο, 16. ΊΠ. ες 
γἱ οἷς ἐγ Πιείαπι εἤδε (ο]δειο, ργϊοσί δε ρο- ̓ΧΧΧΠΧ, 
ἄεπι τοι Πδ. Ροίῃ μαες ςογᾶπι Πομηϊτ4- 
ΠΟ Ιπηροταίογε οαυιίατη ἀἰςοπίοπι, πιοχ οί π]- 
Ὧ6 ΔΪΟΙπταπη (τ Ι.. ἀΠυτίας 4ιᾶε οδίο- 
ἐτὰ [πογαηῦ «αἰ πνϊπίδιις 5. Πείς!ο ποπιοῦο ρΡᾶ- 
ταπὶ ορρογίμης [αποητία, ἱρῇ5 γεγο ῖ5., ἴῃ ἀἰ- 
(Αἴ ογ10 ΠΊΑΡΠΟ οἸΑΠΊΟΓΕ Ρτοζαῇς “: κε δ᾽ “1. ΤΊΏΠ,ο, 
γρλθὲ [ἀϊςοητι] φηαοίο ἰρσιερ. δὲν γηῃέεεε, ἦγε. ὅ- 
ΣΟ ψηιαγμαοε- 
“ε72 “6472 4717 μοφμ. ἴρχο ῥοί2η5 36 ήγανι, 
2:5 φιλαεη »ΕΗ22 Οηοΐάς.. μ ᾿ 

ΩΣ 
ΝΝεὸ 26 φϑμἦηη ογολάϊες ΡΑγΟΥς 116 ΗΠ ΕΥγε πο 

᾿φαληηῃ. Ἶ 

ἀμπρις ἰθναι [πὶ ἐρμέρ της ἀιδυμη ρῥγοΐογ- Ἢ 
“ ἢ Τα .- ΑΥ ἴῃ 

ὁ ᾽ν Ἁ 
πελπτπττοπος ΜρῚ ἐδαν: ἀοϑων. “ὁ... - 

4. ἀυντὸ ρτοποπιεη μος π ἘΡΒΙΙοῇν, ; 
ΟΑΡ, ΧΧΧΥΠΠ, ἃ τ} Ποτιπι εῇ δρυιά Οἴδεσος Ρᾶ- 

τίτεσ 80 1, ατῖπος ὨΑτίπο Ἔχρτίπιὶ Ρογίοπαπι! ἴῃ σαλι5 ρτΑτΙΔ ΠῚ 
Ιου βτ, Νεπιρε ἴῃ Νεγιιϑε φγατίαπὶ ἀθοιπίηδηάα {θ4 
ἔλεγα Ρεγδόϊα Ε1ΠῈ ΤΠ οπιϊτίαπιισὶ Πιρι τα δατιγιΐνε εχ ΒμΙ1ο-. 
Ἄγατι οἰαγ ἤπιε σοηῆαι ΗΠ οτῖα, ϑεᾷ ἢἰς ταπιεπ εἰίαπι Ας- 
οἴοίπς ἱπιρερίς, ὙΌΪ γεγο ποπ ἱπιρερι οὶ ᾿ 

4 βέλο ] ῬΗΠ]οΙτ, βόλοιος 

5 

δ χ᾿ 

εἰ 



ὉΔΡ.ΧΧΧΗ͂ΧΟΧΧΧΙΧ. 
ἔεγγοι, ες ἀϊςαίζεγίο εἰπὶ ἀπ ραγυ δ ας. Αἰ- 
4 ἢᾶες ε Ῥῶνμς Εἴι5 στα ΠΤΌρἢα. 

ἱβοτίδε ἐ ΠΟΙ Ἰρῆτις {τηρίοσ, ἐς ἀμᾷ 
σὨΪΏΠῚ ἰπ σάΓΟΟΓΟ. ῥαίγατη πη ἐχροηῖς., φποά 

ἃ; ἔαςο Ρῃιδηζαίϊαθ, νεσγθάογο ραν εἰ, βιῶο, [α- 
ὶ ΠΉΠΙατὶ  (ρίγῖτας Ορε Ῥαπυῖο νἱάοται, μᾶς νεῖ- 
“εις ε δᾺ (Ὠδἱππρὶς "ς ΤρηΣ κω θα κὶ; 41} χ4- 
ΧΧΧΠΧ. δαγάν ἀροήογιδ Δρομν  ΖΖΗΣ ρεγῥοχηὲ., ἀἰἠμέγα 

ψηοίί ΠΣ, ἐδ δηρρράγεια γρραΐον. ΝΝεῴηι6 ογρέγρῃ (Ζε7γ4 
ΕΥΡΩ οὐξιμῃ 7,2. {2 Ε221772. 122 ΠΑ ΠΟΥ δ ροιηης 
Με) ΨΥ Ὁ ηηΣ 7). ποφήθ γ67- 
ΓΟ ον ἀράδκαν εοζἐ ΖΡ ηΗΣ 
ῥαῤηηε : παρ ξἤῆμο ἐγηνο “δ ἐπ θγ ἕο, Ὑὲ ήρ- 
εμάδ γι ἐδ το» ἤν ἐξέμς., (Σὲ σοἤ7ε. Ἐρο 
ΨψΕΙῸ νἹ0 νεγίεγε ιμάθπη ἀπ ραο ΠΟΙ ΠῚ ταγ- 
ἀϊτατοιη {πᾶπὶ. απο ομηπε εἰιπὶ εο σοπίι- 
ΠΊΘΠ5 ΔΘΕΠΠΊ, ὅς {πρεγ(ΠἰτοἰΌγιιπι ἀπογιιπάαπι 

Πςςς ΣἰππμΠῚ ἱπτεγιεηζι πλγα 1} 14 ΘπΊ᾿ Ῥαῖγαγς νἱ- 
ἄσηβ. ὨΪΠ1] εἴπῃ πτοτι!! Ριδθίαῖς ἢ παίαγᾷ Ἔχὶ- 
ΠΙπιατῖς ΑἹ νοτο εεἴαπι ΡΟΙῈ ταπειησι ΟΡῚΙ5 

᾿ Ραϊγατιιπη, μα] 5 116 εχίῆας, ἱρπογαῦ: ὅς, νὲ 
ξ85 {τ Ἰσπογαηίι, δ᾽ ἐρίαπι δηρίτυτ Ἶ ΟΝ τι- 

τς χπεῖ, ΡεΠπάς ἃς {ἰ Ποπο {Π πιιάτς., πε αι! 
εἰ, φιιο  πηίπίπιε γε τε, επεπίαί. Ροποῇ ροῖ 
᾿ΙοπραπΊ δάθο τοπιιο Ἀτίοποπὶ ἄἀφππαηι ἀϊαϊ- 

, μαπη οατη οἵα »δὰ ἐχοοΠεπεϊογίς, αυδπη ΠιιπηΔ- 
; τὰ ἔτ, τπάο]!ς γ ἱπτο Ποχίτ : ΕἸΠ5 ΤΟΙ Γαῖίο Π|6- 
ΟΤΟΙῸΓ Ἐχαγηϊπατὶ, αιιδη ἰρίς (ζγίρτον 1|ς 1πα41- 
καῖ ἀϊςεπς: Δίεφηε (Ογα οὐδηέεη ἐμ: δία, 
πεμε ῥγοοείομάδη οὐρα, ποζηθ φγοηρὲ φαλάϊ- 
γηρᾳ μη ΤΙ  4λΈ όρη; Τλαττιῖπ. τηϊγασυίιπν Ππεά 
Ῥαίῖτατε υἱάϊῆς. Απτζεα ἰρίτιιγ ραίγατα ρεγιπα- 
δῖςαβ ἀτίς5 φυίάαπι 4Ὁ ΑΡΟΙ]οηΐο ρογαίβα βις- 
τα. Ῥγορτεγοδαας πόαις οδΠαριξ σα, πὸ- 
4.8 φάἀπηγαζιπι εξ Πλαπγῃ [1]. Μεητο 
δυῖουη [ ντ Δα πη γάγε ΕΓ] Πππης ργπταπη οἱ επὸ- 
τἰτ, ιοά ἱπίο!τατι 414 4 Αροϊοηῖο 

Ἶ Ῥύδξίεγ πιογαπὶ οἢϊσογείιγ, Οὐοα διτεπι» 
[ οδιεέζαπι Παπηάϊ ] ρεάϊςας ἐροξϊαοιμπη αὐ- 

᾿ τίπει, ας εἤτιπιηιιε εχ ἀἰςαίτεγιο, ἰρίϊις, εα ἐς 
ὙΧῈ Αροϊοηΐ δὰ Ποπηϊεἴδυιπι (Εγπιοποα δι 

ο Ἱπυίτας ἀρροπάπη. ΨΊΠςΙ 5 ΕΠἰ ΠῚ οἰπῚ {ΠΠπ|π| 
Ρ Ἰιρατὶ ἱπγρεγαῖογ ἰαΠΠΠδτ, ορτίπιο ἀτβιιπηδη- 

τἱῤ ΨΊΠ.ε. ταὶ πόχιι τὰ ἈΡοΙΙοπίες ἀγσιαῖιις ἔτ΄: δὲ 
εἶ ΜΑΘΗΜ 7726 ΠΩ αγόιδγ γὴν 4Η422472 γΑ 0216 

γήρεῖθε ὃ δὲ2ι ὐηηοῖγε 726 ῥοξεγάν ) φηογμοάο 673 
᾿ έηηαρης ῥμεαό 9 55 ἃ ὀρροπογα ἱρῇ ᾿ς 
'πποάο 8]14ι|ς ροίζει, οςςαίϊοης εχ {15 ἀςςο- 
Ρία: {1 τὰ Πιάριι5 ΠΟη 65. ιοπηοάο τἰ δὶ στὶς 

- ΕἰἘΙΟΙαξιπι ὃ Ατ  (ΟἸαταπ εἰ, φιοπηοάο ποη 
ἀπε ἢ δίας δάθο 60 αιοά ἴῃ νἱπεια (ς 

- (ΟΠΙΐ τ ραῇίις, πγᾶσιια πο εἰξ οι ποῖτιιτ. 

ὉΧΧΣΙΧ. 
ΓΙ 

σλρ. ΧΧΧΙχ. 
ἐο οπιμτη εἰ τι) νὲ ὅς ποχ ΡΟΒ ὠπόντα. Ῥοπίτυγ γετο ροῖ 

ἱ ἐνξάμενον. 

1 ϑύσαντώ τι] 4Ρ. ΡΕ!Ποῖς. πος ἰὸ- 

2. ἀγωνιᾷ κι δίδια Ἵ σοπιταάιξεοπίς ςοπιιΐποογε ΡΒ1ο- 
θταταπι ουρίε μος ἀταυπιοηίο » φιοά ΠΑπηάεπι ἀΐοᾶς ἐπάϊ- 
ςμσι ἀἰοΣπΙτΑτῖρ ΑΡΟΙΘΗΣ: σερῚ 8 ἐσ ρούς υἱπολὶῖο ἔροιτο 
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δ. ὦ τῷ δικαφηρίε φησὶν εἰυτόγ. καὶ ἐν τἕτοις, 
τὸ περὶ ἀυτὰ κωτασρέζει δρᾶμα. 

Ο μὲν ἐν συγγραφεὺς ἐπὶ τῷ κατὰ τὸ δεσμω- 
τήριον θαύματος, κατῶ φαντασίαν, ὡς Ἔοικεν» 
ὑπὸ τῇ παρέδρε δαίμονος τῷ Δώμιδ, ἑωρωμοένε;, 
ἐπιφέρει λέγων", « τότε πρῶτον ὁ Δώμις φησὶν,, 
ὠκριξῶς ξυνεῖναι τῆς Απολλωνίς φύσεως » ὅτι,» 
Θεία τε εἴη καὶ κρείτ]ων ἀνθρώπε. μῆ γὰρ ἰουος 
σαντώτι᾽, πῶς γοὶρ ἐν δεσμωτηρίῳ ; μηδὲ ἐυ-, 
ξάμενον, μηδὲ εἰπόντα τι, καταγελᾶσαι τῷ, 
δεσμξ» καὶ ἐγαρμόσαντα εἰυτῷ τὸ σκέλος τὰ» 
τῷ δεδε μένε πράτ]ειν ". ἐγεὶ δὲ ἄποτ᾽ ἂν κατα- 
γνοίην βραδύτητα τῷ Φοιτητξ, εἰ τὸν πάντα βίον 

συνὼν ἀυτῷ, καὶ διώ τινων περιέργων ὁρῶν ὠυ- 

τὸν ὠποτελῶντω τοὶ παράδοξω, ἐδέν τι διαφέρειν 
εἰυτὸν ἡγεῖτο τῆς ϑγητῆς φύσεως. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ 

νῦν μετὼ τοσαύτην ϑαυμωτεργίαν τὰ κατ᾽ ἀυ- 
τὸν ὠγνοεῖ, εἰκότως δὲ εὠγωνιῷ καὶ δέδιε", ὡς 
ὑπὲρ ἀνθρώπε, μή τι πώϑοι παρὰ προαίρεσιν. 

εἰ δὲ δὴ πρῶτον Ἐπ μετώ τὴν τοσωύτην ἡέτρ: 

ξην, ὅτι δὴ ϑεῖος εἴη καὶ κρείτ]ογος ὀιθυῦσε φύ- 

ΦᾺΣ ἢ  ξυνήσι; τὴν τέτε ξυνιδεῖν ἄξιον αἰτίαν, 

ἣν ἀυτὸς ὃ συγγραφεὺς δηλοῖ λέ: γῶν: “- μὴ "5 

γὰρ ϑύσαντά τι, μηδὲ ἐπευξάμενον, μηδέ τι,, 

τῶν ἀποῤῥήτων εἰρηκότα ̓  τὸ παράδοξον ἰδεῖν ἀυα 

τὸν πεποιηκότω. ἐκᾷν ταὶ πσρότερον δαὶ περιέργα 
μηχανῆς ἐτελεῖτο τῷ ἀνδρί: διὸ μηδὲ καταπλήτ- 

τεσϑιαι! ὠυτὼ μηδὲ ϑαυμάζειν τὸν Δάμιν. εἰκό-. 

τῶς δὲ νῦν τῶτο πρῶτον πέπενϑεν, ὡς ξένε τινὸς 
ὑπ᾽ ἀυτῇ παρὰ τὰ συνήθη διαπεσῥαγμένε. 

πρὸς τὸ δειχϑὲν δὲ τῷ δεσμξ φάσμα, καὶ τὴν 

ὠςσὲτῷ δικαςηρίᾳ εἰνγα;χώρησιν, τεὶς πρὸς Δομε- 

τιαμὸν ἀυτξ τῇ ΔΑπολλωγίῳ φωνεὶς ποραϑείΐμην 

ἄν. δεσμοῖς γάρ τοι υτὸν παραδοθῆναι τσρος-- 

τάξαντος βασιλέως, πάνυ γε ὠκολέθως δ Α- 

πολλώνιος συγελογίσατο, ὠδίπως “. «εἰ μὲν,» 

γόητα μὲ ἡγῇ, ττῶς δήσεις; εἰ δὲ δήσεις, πῶς ., 

γόητα εἶναι φήσεις"; εἰντικρέσει, γϑν ὠυτῷ τις 

εἰ μὲν εἰ γόης, 
-“Ἢ ΄ ᾿ , γν ἣν , ΡῪ 

“πῶς λέλυταίΐσετο σκέλος; εἰ δὲ λελυταί . ποῶς 

ε ᾽ ͵ ε , 

δίπως » εἰ τδὅτων ορμῶωμένος" 

» ͵ Ν ᾽ “ ε “ ᾿ ν 5» 
δ᾽ γοῆς ;} καὶ εἰ τῷ υὑστομειγῶι τὸν δεσμὸν 1 

(οΪατο. Νίαπι Βυῖϊς ορίηϊοπὶ Π).4π|}8]ς., 134 οςςαῆοπε πΔ- 
τᾶς, πιηΐπιε σοπυςηΐγε, φιοὰ Ροίξεα δρυὰ ΤΠ επιδισίυπι [18. 
ΨΠΙ. ς. τι. 15. Ιρἤμς σαρίτὶ πιδτυαῖ, ρογίπαάς Ἂς ἢ πιιάιι5 Πο- 
πιὸ εἴϊει, ἀς 410 πα πὶ Παρ εσοῖ Ργογίος ἐχος!ςπειογὶς μ8- 
ταγᾶς ΟΡ᾿ΠΙΟΠΕΠΊ. 

Μπιπὶ 2 γόης» 
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γόης» τῷ μὴ ἐπομξιμμ, κατ᾽ εἰυτὸν. ὠὡμιολό-. Βος ἴρίο ̓φυοά νἱποιυΐα εχαΐς., πποθμπι εἰ 

γήται γόης. καὶ ἂν πόλιν, εἰ ὑπομείνας τὸ δι- ψιορῆῖο οὔεο εἴ, ϊπτοηίεῖο αἱ αι Ἐκ νἱεί!ς 
[ ι αὐῇεν τη ΒΊΙΠῚ 

κασήριον ΕῚ γόης» τῷ ῦ δὲ δλαδράναι. τξτο, καὶ τὲς 
Ὁ “Υ 

εὐ υτὸν ουσιὶ, λεγὼ καὶ τὰς ἐν κύκλῳ ἐμῷ ξυν ν βασιλέα, λέγω καὶ τὸς 
δυρυφόρως., ἀρθϑι δαέρρης ὁ γόης. ὅϑεν μοι, 

δικῶ, συ νησϑην μένος ὁ ἌΩΒΡΗ, ϑεραπέυει τ τὸ γε- 

γονὸς, Υ δὴ ἄνευ εὐ θυσιῶν κ καὶ ἐπῳδῶν ἰῤῥήτῳ 

᾿ ΌΝ . υγοίμει τῷ παρα ὁξε 

πεφηνότος.. π᾿ ρὲ Δ ΑΣ ΔῺΝ ἐλλμ Ὦδὰ 

λύβ ἢ ἐν δεν ΤΑΝΝδαΝς 

τινι κ καὶ ὑπὲρ ὧνς 

ἐάβευ 
ΤΩΝ ΧΙ, 

πε ΡΠ, ς, 
ἀχὰ, 

νὰ γὰρ ἐκ ἐξ φάν Ὁ ἄυϑις ὁ ὃ τῆ φύσε- 

ὡς ̓παραϑήσεται. ἔλεγχός. ᾧ ἀυτίκω, ὅδ τινος, 

ἐπιςάντος ῥυτῷ, 2. καὶ φήσαντος, « ἀφίησ ΠΡ 

ἐξ Απολλῶώνις , τϑτὼν τῶν δεσμῶν ὃ ο ̓ βασιλ εἰν, 

«χαὶ »ἐλέοϑερν δεσμωτήριον. συγχωρεῖ. ΓΞ πνδ᾽ 

πρείτηων ἢ ῇ ἄνϑρωσος » καὶ ἵν μελλόντων πρς 

γῆριον κεαῦχεν δψν ψ' θυ μοὴν 
“ὰ ᾿ κωφϑ τε ξυνιεὶς" ΠᾺ ἐ λαλέοντος οὐϑωνν 

ὑπὸ τῆς» ἄγαν, ὡς εἰκὸς, περιχερείας ἀσοσεσων 

τῆς πρργνώσεωρ, σσυνϑώνεται. λέγων", τίς ὃν ὁ 

κυ μα » ̓ἐντεῦϑεν;. 'ὰ δὲ, ἐ ἐγὼ ἔφη»καὶ 
“ὲ Ὁ πν 9. . ἡ ἵ Ἕ ἌΡΑ ΚΟΑ, 

, 

Σὺ Ἵ Υ ὁ τὸ δ μὰ 

Ἐ,..." ΄ καὶ λόγον ὠπολογίας ὃ ϑεύτατος 

μάλα γε συντάτηει σσεφροντισιμένως, ἀγμθάννδτις 

δῆπα ἐς βάτηι οἰυτῷ σπεδασϑήσεται ἡ η γρω- 

᾿ ᾿ 

φή. οἴεται μὲν γαρ, αἰκεισιϑήσεσιναι ἀυτξ ἀπο-. 

λογεμένε βασιλέως. καὶ, ὡς ἀπά ης γε. 

σφόδρα πιθανῶς. μη δδον, ον τὴν ὠπολο- 

νίαν. Ὁ ὁ δὲν ταύτην μὴ ἀνωμείνως, ἐς ἐδὲν αὐ- 

τῷ τὴν σπεδὴν κωτεςήσωτο. ἄκεε δὴ ὃν καὶ πε- 

βὲ τότων οἵω, φησιν ὁ ἔλεγχος ΄- «ἐπειδὴ δὲ καὶ 

«λόγος ἀυτῷ συνεγρώώφη τίς» ὃς πρὸς ὕδωρ πτὴν 

«ἀπολογίαν ἀφήσοντι΄, ζυνεῖλε δὲ ἐυτὸν ὁ τύ- 

“ἐραννος ἐς ἃς εἴρηκω ἐρωτήσεις » ὠνωγεγράφϑω 
ὑφῆς . ἘΌΝ ἘΝ ἐς δ ἘΠῚ εἰ καὶ ὃ λόγος. ὕρω δὴ σῶς τῷ μέλλοντος πτοῤῥω- νε ἃ ξαζατῖς ΩΝ Δ ΒΟΓΓατι5.) ὙἹΓ εἶς πειὸ 

: ΣἘ Υδκοῦν ΚἸΝΝΝ φνν ἐδρντς ει, σαἰαϊηϊα, αἰβπι αἸΑ ΓΒ Θεμὶα εὐτα; ψνεῖυς Δ 
τώτω τυγχάνων ὃ πάντω ϑειοτῶτος, μετοὶ πλεί- εἰερίγάγατη ἀϊδιιτας, εἰαὶ ἀδλς δ τ αι βὲ ἤν ὁ 

ςἧς ὁσής φροντίδος, ὡς πρὸς ὕδωρ τῆν ὠπολογί- μῆς ΠΡΟΣ με" τ αν ρδὴ 
Ἂ ἀλλάων αὐνμολλν τταν εὖ ΤῊΣ ἘὐΝ Ἢ ὲν 

ἡλιάν", οὐ μϑομδγερνιροι οαδὲν κε: ΩΝ 
λα γὰ γοὶρ διεξιξητέον καὶ τὴν ἐς μάτην ἀυτῶ ΑΝ δ μρᾷ Ῥετζοπίδηδα, εῇ ἔται 
τσεποιημένην ἀπολογίαν», ἅ, ὡς πολλὰ' καὶ ἄλ- εἰαθογαξα εἶ. 4ι26.᾿ 

πον 

, ᾿ ͵ 
εἰν παοιησόμεγος ἐηδύθοζο 

ΣΤ ΠΊΕ ΒΗ 

ΘΑΡΣ ΚΙ ΕΥ καφξ τε ἔυν.] νἱάε ἔαρτὰ ς.14.᾿ ' 
ἼὍΑΡ, ΧΡΙ. τ ἐς πρὸς δωρ] ῃς εχ Μ5. ΡΙΙοῆτα- 

τὸ τοῆιτιὶ ; δηῖθα ἰεβεθατως ὥσπερ ὑδὼνρ τὴν φολος ΜΝ ΟΑΡ. Πα ἢ 
σοτο ΠΟΙΒΤΕΝ, 9 Ῥοζιϊ μοι ἀπε ἘΠ 

, ἀμνάδα ὙΘῊΣ Ξ. 



ΩΡ. ΧΙ ΠΟΧΙΠΙ. 

", ΓΙ. ε. Ῥαλτεγ ἰδέ αἰίεγεε ἱπυΐξης ": 7 2σἼλην [726 
Κα, 2. ΟΡ ΘΆΒΟΕΝ ; ΐ γα: (δέ, 1ρ8 4 γε ε[ [2- 

σαπείατη απ πε οχ νυΐσο 
͵. ποάϊιπι γεγο ΡὨΠΟ ΟΡ 118.) 

πο] σητῖοῦ παζαγὰ (ς ἰαξξίτοι, ηἱῇ 
γἃ ΡΓΙΘοΠτΙο θιις Πδι ὡτϊδῖνο- 

5 νγΟ ἃ {πἰρίςίοπο., απὰ ργοῖπο- 
ΠΡ ΡτρΆΠ5 ; [Ὡαοητία ἐῆϑομ 

 ΤΠῚ, ες, ἀξ τὶ Εχηλάεῦε, ἡηάρος βίκε Δ ἀῤΖεῃ- 
ΡΩ. 7. γ1 τος ει Ἔ. ΝΡ φμ46 ΠΟΉ {718 

᾿ γηά6 (ρὲ. Ῥὲ πο} ε[6 
μην αολμπιε. δὲ τοῖα! ̓ὐν 18 πιλεϊαῦο- 

᾿- δε, δῃ : ἢ Ὀ ΐ, δη ἴῃ ῬβΙοίορβί, ΔΠ ἴῃ τλδρ 5 
ζεπίεπαις ἤτ, ᾿ἰςααἀπεϊπης μας, ἰρίξ ἀς ππδρὶς 

δείρυτίας ριεπεῖδς ουἰτοτίθεις. ἀἰχίε, ὅς ας 
ΒιΠοσία εἴμς ἐς ἱρίο τατας.. ̓ Ναπὶ Ππεγοα, 

Ἂ ̓ Ὶ " “Δ. δα Υ]πη " ἀγτἰςυΐατα ἃς τεἰρῖθι εδτὶ. νοςα μιν β 
μἰν ΤῸ οὐδς οὐαπι" [ροπίδπεο πποῖὰ ἱποὸ 165, 

ὙΠ χὴν Μλ Ὑπὸ διις, πη ἤγαητοβ) 
Ἣ τω -. Β μετ τούτο γῆ κά εν ππτοτιΠῚ; ὃς 84ῃ- 

5 

ἀπΠᾶ6 4118 τι ἩΓΑΡ ΤΡ 

᾿γδνδ σοῖς οὗνα “1. εκ Ὁ 15, Ζιος ὅς 4105 6 

δον δ αυίάοπι ἀρποίζοτο εἴς ἀδαΐρπα- 
ΧΧΧΙΝ ἢ πὶ ζοπηρέτοτς ΡαΓΕΝ, ΠΗ ἴῃ ΕῸ5 
ἘΝῚ τὶ [τ φαΐ Μηδ" Ῥὲ οὔδυἱάφαπειν, ξδ᾽ ψηαα 
κε Ρμῖνε. πε, Ή ἐἴε, εἰξείφρε 9 απο5 τρία 
ΨΩ. (3. ταῦρος. ἀρρεϊ!δης, (ραπίας, ἰδρίεπείας ουϊτογὸα 

᾿ εἴς. ἀεπποπῆτγατ. Ναπιὶ Ἰρίταγ 1Π|ς ἀγρυηεη- 
᾿τἰϑ ἀἰαίπυς. Ὠἰς,, οπιηίσιια. νἱγταςς ἐχοαϊτιιβ, 
Ἰρῇίψας 115. ργατιΠΠπηι5., (Δρίεπεῖαα ςογοπα- 
τὰβ Όγᾶαςο, ἰρίο ἀϊαϊπίον Ργτπαρογα., εἰαίαιια 
ἀἰοιρι!5, ὑεατίογαιις ςοπίξπάες οτἰεὺ ἃποοη- 
τγὰ (ρυτίδε (ρίεπείας ἀἀπιπάζιιβ, τοῦ ἱπξε!- 
οΠΠπλο5 ιν λυ ανερδι Ῥοείμϑ 

ν 

«λὲς ̓ τ ἡρμονὰ ὠποίσεται τῶ ταρωτεία. 

ἀς (ἀτογιπηνὶ αἷς αἰ ριταῇε ", αάθο πημτα- 
προῇϊε, υδετοχιης ἴα, ἀοςοπτοιη, νἴ, 

ΠΡ ΟΓΙ απ πεῖς ἀδοεγπαπε, αιιοά ἰπ αἰτογίας 
ππης αυϊάοπὶ {τ ροτείζατθ, πεπιο {{ΠΠπππὶ ποτ: 

᾿ ἥπιεγε ροῆϊε, πο αὖ {10 [Ὁ] ἱπυρογίμπι οτίρία- 
ταῦ : [ΠΊ0 {1 νῈ] ἱπεργαγηζας ἔαογίς, γου ἐξα γα ἢ 
τἀπιςη ΘἸΠῚ νὲ βιῆς ἀεφοτοιᾶ ομεπίδης. Ου- 
Όι5. [Ὡαιιεηεία ἱρῃ {{άςπι {γ]]αοῖ5. Πιδἰμπριε: 
Οὐέριμῆμε ΤΥ αἰρογείηηη {μεν ἥρπάγμις Ῥὲ 

. ἐὐπιαν, ἀροϊοροάεο ἥω (γῖρο ίξ ἴῃ 1ο- 

3 ἤλινλον αι τείοτι δεῖς πο ἀυδίτδιϊ, ρτο ὠπολυό- 
μένον συοὰ 1 ἴπι εὐϊτῖς ἐγατ. 

3 ὠπιςἴσϑαργ ἱτα ἐσ Ρῃιοῆτγατο τεβίταϊ ρτο ἀἄπιςκ, φιοά. 
εταῖ ἰπ Ἐυ[ΘΡὶὶ εἀϊεῖς, τατίοπεππι συγ ῥσίογεπι ργαςξεγαπι ἰς- 
Θιϊοειεπι τε άϊαϊ δὰ ῬΗΠοῆτγατυπι.. 
᾿ κακοδιαεμόγων 1 ἐπ ξἰϊοο; Ῥοπιαπὶ ἀποααὰς. ἤοϊξης γοςα-. 

ΗΙΕΒΟΟΘΟΚΓῈΕΜ. 
ἔδῈΣ ιυϊδας Τογηϊεία πατῇ ἀμ ρορὴ ατίο-᾿ 

46: 

λα ἐν ταύτῃ Δομετιανῷ τοροσφωνῶν. ἀπαυϑα- 
" ν᾿, Ἂ Ν 

« δίζεται λέγων “. «ὡς ἄρω Ουεσπασιανὸς σὲ;,» 

μὲν βασιλέα ἐποίησεν. ὑπ᾽ ἐμξ δὲ ἐγένετο. .» 

βαξαὶ τῆς ὠλαζονείως;, ἣν ὅτι γε ὃ τυχῶν, ἀλλ᾽ 

ἐδὲ εἰ φιλόσοφος τις ἐληϑῶς, καὶ κατὰ ἀνϑρω- 

πείαν ὑπεραίρων ἐγεγόνει φύσιν, ἐτερατέυσωτο 

ἂν, μὴ ὀχὶ δίκην ἀνοίας τταρὰ τοῖς ἔμφροσιν 

ὑποσιχών. εἴτω δὲ τῆς κατ᾽ ἀυτὸν ὑποψίας ἑαυ-. 

τὸν εἐἰπολυέμενος ̓, ταῦτα περὶ γοήτων φησὶν΄- 

«ἀλλε τὲς γόητας ψψνευδοσόφες φημί. τὰ γοὶρ “ 

ἐκ ὄντα εἶναι τσαρ᾽ ἀυτοῖς, καὶ τα ὄντα. ἅπι-.» 

ςεῖσιϑαι ". κωταμάϑοι δ᾽ ἐν τις ἐκ τε τῆς ὅλης 

«πραγματείας , καὶ τῶν ἐν μέρει δεδηλωμένων; 

σπότερω ἐν 9 είοις καὶ φιλοσόφοις : ἢ ἐν γόησιν 

εἰυτὸν κατωτακτέον, πσιςέυσας οἷς τε ἐυτὸς φερὶ 

γοήτων καὶ ψευδοσόζφζων εἴρηκε » καὶ οἷς δεδή-. 

λῶκεν ἡ κατ᾽ ἰυτὸν ἱφορία. δρύες τε γὰρ» καὶ 

στελέωε΄", ἐνάρϑρῳ καὶ ϑηλεία φωνῇ λωλβσαι» 
Α, ͵ Ὗ ΕΝ, “ Ν ᾿ 

καὶ τρίποδες αὐτόματοι ζοιτῶντες , καὶ χώλ- 

κεοι ϑερόποντες διακονεμενοι, τοίϑοι τε ὄμ- 
; ͵ . ͵ ᾿ ον 

(ρων “" καὶ εἰνέμιων » καὶ Σανδαροίκινον ὕδωρ. καὶ 
" μή ἌῦθΝ {ε΄ "τὰ “ "ἃ 

ὁσᾶ, ἄλλα εἰσῆκται » τσῶρ᾽ οἷς ἡγεῖτο Θεοῖς", ὃς 

" γ , ) 
καὶ ἐκ ὥκνει διδασκώλες ἐπιγρώζεσϑαι» τίνος 

φ' ἥ ν»κΝ “ ,ν, Κ "τ 

ἂν εἶεν -αρως τινε, ἡ τῶν “ τοὶ ἐκ ὄντὼ εἰγα)» ἴω 

ΟΝ ρζνόα δῇ, ἢ ν᾽» δ ͵ λον ἷν 
καὶ τὼ ὄντῶ ἀπιςα" σαραδεικγύντων; ὃς ἀυτος 

,͵ὔ , 

γόητας ὀνομάζων - ψευδοσόφες ὑπάρχεῖν εἶπο- 
΄ γΥ̓ “νον 6 ἄ « -“ ΓΑΜΕΝ, 

φαίνετωι. ἡτοι ἐν ἐπὶ τξτοις ὁ 9 εἴος, καὶ βἐγώρε- 
᾿ “ ͵ ᾿ ἜΝΥ Ἐ 

τος, καὶ Θεοῖς κεχωρισμένος, τὸ σοζδίως ἀναδη-. 

σώμενος βραθεῖον. ὡ ἐυτξ Τπρϑαγόβι κοὶ τῶν ὅσοι 

μετ᾽ ἀχένον, ΤΠ ἐληϑῶς, καὶ μακρῷ ἐυδιωιμιονέφερος κριθείη" ἣ ἔμπ: τῶλιν» ψευδοσοφίας 

Π]ὧν δὲ τῇ γραφῇ περὶ μοιρῶν ἰσχύος Φι- 

λοσοφῆσαι ἀυτὸν ἐν Ἰωνίᾳ φησὶ “, διδάσκοντα 

ὅτως ἄτρεπτα εἶνωι, ὦ κλώϑεσιν, ὡς εἰ καὶ βα- 

σιλείαν τότω" ψηφίσωντο , ἑτέρῳ ἤδη ὑπάρχε- 

σαν, ἐκ ἂν ἀποκτείνειέ τις τῶτον» ὡς μὴ ἐἰζξαι- 

ρεϑ εἴη ποτὲ ὑπ᾽ ἀυτῇ τὸ ἄρχειν: ὠλλὲ καὶ ἐἰνα-: 

διῶναι ὠποϑανὼν, ὑπὲρ τῶν δοξάντων ταῖς 

μοίρωις. καὶ τἕτοις ἐπιλέγει ἀνταῖς συλλα- 
» “ ͵ἷ , » τὶ ᾽ν» 

δῖ" “ ὁτῳ τσέπρωται γενέσϑεαι τεκτονικῷ" ὅτος, 

τε δος» υιῖδυς ΠΊςη5 εἰξ [26 112.) κακοδαίμογω δυΐοπι ἧς ἐυδα- 
μονα Οταεςῖὶβ εἴτε, φυϊδυς Ρεης σε] ἔδοις ςοηϊξίτατα πηεῆς 
εἴ, αα ΡΗΠοὐγατοσι ῥ᾽ γί 5 ργο δ διιΠΊ, , 

ΟΑ Ρὲ ΧΕΙΙΙ. κ βασίλειαν τὕτῳ 1 ληὶς {οτίρειπι ετᾶς 
βκειλείας. Ευζεδῆις μαι βασιλείαν τῳ. 

ΜΜπλπὶ 3 
δ᾽ 

“ΚΟΥ 



46: ΕΝ ΕΒ 9 ΠΝ ᾿ ΟΔΡ. ΧΠ1Π1Π]. 

« κἂν ὠποκοπῇ τῶ χεῖρε, τεκτονικὸς ἔσω. καὶ ΠῈ, ἐς γλαρέδις ἐγ ΜΡ ΟΘΡΗΣ ἤεοῖ 7 25 ἐρηαγίμης 

«ὅτῳ νίκην ἐν Ολυμπία δρέμε ἄρασιϑεα!. ὅτος. 

«δ᾽, εἐδ᾽ εἰ σσηρωϑ εἴη τὸ σκέλος, εἱμωρτήσετοιι τῆς 

᾿«γίκης. καὶ ὅτῳ ἐνευσῶν μοῖροι τὸ ἐν τοξικῇ 

«πρῶτος» ἅὅτος, ἐδ᾽ εἰ ὠποδάλοι" τὼς ὄψεις» ἐκ- 

«πεσεῖται τῷ σκόπει". τέτοις» τὸν ἄρχοντα κο- 

λαωκέυων, ἐπιζϑέρε: λέγων: “τὰ δὲ τῶν βασιλέ- 

«ων ἔλεγον, ἐς τὲς Ακρισίες δήπε ὁρῶν. καὶ τὲς 

«Λαΐες.» Αφξυώγην τε τὸν Μῆδον, καὶ πολλὲς 

«ἄλλες “, ἐυ τίθεσθαι τὼ τοιαῦτω δύξαντας ᾽- 

«ὧν οἱ μὲν παῖδας, οἱ δὲ ἐγγόνες ὠποκτείνειν 

«οἰηϑέντες , ἀφηρέϑησαν ὠπτ᾿ ὠυτῶν τὸ βασι- 

«λέυειν, ἀναφύντων ἐπ᾽ ὠυτὲς ἐξ ἀφανῶς σὺν 

«τῷ πεπρωμένω. καὶ εἰ μὲν ἠγώπων κολωκευ-- 

« χικὴν δ, εἶπον ὧν. καὶ τὼ σὰ ἐντεϑυμῆσϑ'αι, 

«ὅτε ὠπείληψο μὲν ὑπὸ Βιτελλίᾳ , κατεπίμ- 

“σρῶτο δὲ ὁ νεῶς τῷ Διὸς, περὶ τῶς ὀφρῦς τῷ 

«ἄςεος. ὅδ᾽ ἐυ κείσεσιϑαι τὼ ἑαυτῷ ἔφασκεν, 

«εἰ μὴ διωφύγοις ἀυτόν. καί τοι μειρώκιον ἱκα-- 

«γῶς ἦσϑα, καὶ ὄπω ὅτος. ἀλλ᾽ ὅμως ἐπὶ μοΐ- 
ες 

“ρος ἐδόκει ἐπεξαὶ ὁ μὲν ὠπώλετο ὠυταῖς βε- 

«λαωῖς. σὺ δὲ τὰ ἐκείνε νῦν ἔχεις. ἐπεὶ δὲ ἀρ- 

ἐ μονίῳ κολακευτικῇ ἄχϑομιωι, δοκεῖ γώρ μοι 
, 

-ω,» ,ὔ [Ὰ 

«τῶν ἐκρύθμων τε καὶ ἐκ ἐυφ, γῶν ἣ εἰνω, τετ-- 
͵ “δ ε ἈΠ ἐν Υν ὟΑι δὲ οὐ ο πϑνν 

«μήσϑω μοι ἥδε ἡ νευρώ , καὶ μηδὲν ἡγξ τῶν 
“ » -“" 7 Ν ἘΝ «σῶν ἐντεϑυμῆσϑαί με᾿. διὰ τότων δὲ ὁμᾷ τὸν 

᾿ ͵ , ΝΥ ͵ »“Ἢ 

ἄνδρω κόλωκω» καὶ ψέυσην, καὶ «σσάντω μᾶλ- 
Ε - λ » 

λον ἢ Φιλέσοφον. ὃ ὑπερ τῆς ἀληθείας πσορίςη- 
“ ᾿ ο 

σι λόγος ". τοσαῦτω γῶρ τυρότερον εἰπῶν κατ 

τῷ Δομετιανξ, κολωκέυει νῦν ὁ γεννάδας, καὶ κα- 
»᾿ ε δέ ἐι τ Ῥὴ 

ϑυποκρίνεται ὡς ξέν τι κατ᾽ ἄυτβ, μᾶλλον 
ὲ ων ον Νν εν ἐπ ν 

δὲ ὑπὲρ ἀυτῷ, τῶν πσερὶ μοιρῶν ἐυτῷ καὶ ἀνάγκης 
; ὔ ᾿ πῳ ἙΝ ς 

ἐν Ἰωνίᾳ κεκινημένων. ἀνάλαξε δῆτα τὴν ἱφορίων, 
Ἂ Ἂ ; 

ὦ συγγρωφεῦ., καὶ τῆς ὠληϑείας διανήψας " 

τὰ πσρότερόν σοι γραφέντα λωμπρῶ καὶ φιλα- 

ἐμδαίοέ. ΕΕ ομΣ εμρ ῃ Ῥέποεγε ἡ Οὐρία [ἀε- 
“ Διπαταπι εἴς, } δῆς, χ6 χόολ0 γηζείοηε (᾽ εἶχες 

ἀἰἰοθὲ (776) ἐν νρλα βαμακὀήτηγ. Εὲ ομὲνέ 
Μρεταμαὶ ὭλΩν “γέ Βάγεοζε ἀφογεμεγίμ, ῥέὲς, 
τε οἄρΖης οομ  (ασλε!2. 4. (ἔορο ποῦ αὐεγ7γ2- 
δ. Ἠΐ5 νεγο,, δά ]δειγας Ἱπιρεγαΐογὶ,, Πι8-- 
ποῦς ὅς ᾿π4: Κογηηα πμδεῦε. ἐχοῦρίο οὐῆς 
.μῃ, “ά Αογήίος γειβηυίομς δ᾽ Ζαἴος. “4}γκ- 
φέρη Μεάϊεν, ξδ᾽ εογῃρέμγες αἰΐον., φημὶ ὀεπε 
“2 φμβωιθαοα γεύμς εομμμμή Πὲ Μ; Ἔ γἱαούα;:- 
ξηγ. Φμογμρς αὐὰ βίον, πο δὸς ΑΠὲ ὁ γῖθς 
ἀϊο (αῤδαίος ε[7ὲ ρῃ “ἀμέεν, 4 ̓ 2ή,αίρη ἡΠ (ρο- 
ΠΑ: ΔΆ: 122} 6720 5. πιλιμέβεπιείόηας ψμαῦ , ὍΣ 
ἡμέργοε ἐμ πγεΉ1) “αὶ ἐμηαημεέφες ἔαεῖς. Φποά 
, “ἀμίαμαί βιμαῖο ΣοΜΈΡΕΡ, «δὶς ἰ)ς γε Ροὸ Ἔγ, οἴ -- 
2472 ΣΑ͂Σ 42217720 260 7Ὲ: εὔοὐπεγίαεα:, φμάπ- 
ἐο 4" Ἕέοὔο οὐμάεῤαγὲς γ ΣεΊρ Ρη Η6 ΤΟΜ ΕΣ 6- 
»εέρρὲ ἀρρεμάοα την ἐγ ,ἤρμτμο νγόὲς μμ.. ἢ 
1 γεγο ἔθχε (δ γος (ας ῥαῤέξηγας ἢ 
γφοαἰο ἐπ: εἼ:5 26 θάρσει "ΑΖ. “Δεφπε αὐίη Δ 
Δεξεμς ἔμ ῥμάμε ἐγάσ., ποᾷηφ δἰμ772 ἐπεγὸ 
μος 65. ῬΈΥΜΜ ΑΘ.) ΦΉΣΩ Ραγ ον αἤδεν ο{ 
υὴνῶρε, γήρει φιλάφηε, αἰμα ἡ{14 ἀφεγοέ εὐϑε- ὯΝ 
α, »ηαίε } 7111). {π| Ῥ67Ὸ 946 25 ΕΑ λ. 

μη ῥοιϊάες. δεά φψιορία» φαμίαεογ πη οάγε- 
{πες γ26 ΟΠ Μα1:, (»λάοέπν ἐρεάγς ηρρόφὲ εἰλγοημς 
εἴ 4ε αἰμῶογ:,.) γηρηρεπας γρὴδὲ ἡ4 εἰ οδον-- 
(4. Νέφηε υεληε Ἠὲ «γόλέγογὴς ὧδ ἐμὶς γδ- 
ὄπα 726 εὐρήραξ. Ηἰ5 αὐεπὶ Αρο]]οπίμπι» 
Δάἀμ]ατογθη ᾿πχία ὅς πιοπάδοεμῃ, δὲ υ!άιια 
Ῥοεῖιι5 φυιᾶπι ΡΗἰ]οίΟρἤιπι, πος πᾶτε πιΠο- 
τία 14, νεγιατίς αάδο βυσίοβ., Ναπιήιο» 
1άδπι. 411 ργδιοῦ δάδο ργῖ5 ἰπ Τομμλία-. 
αὐπὴ διογὰξ τηπεέδιι5, ππῆς δὐπατιγ νἱγ ἤἔτε- 
ἡ15.) {Ππγπ]άταιις ἃς {1 Ποη ςοηῖγὰ 1ρίμπι υἱ- 
Ιο πισάο. (ξ4 τὸ ἰρίο 'ροείιις ξβείδης , 411Ὸ5 
1η Ἰοηΐα Ἰρίξ 4ε [ατῖ5 ἀγα πεςςῆητατα πποιε- 
ταῦτ᾿ Αἰ ζυγίι5. διπιε ἰρίτιγ 1η ΠΊΔΠΙΙ5. ταῖς 
411... 0 (ζτίριογ, Εἰ Πογίαπη, ὃς νεγιτατὶ ρὲγ- 
τΠΡΊΠππὶ ἀσεης.., δητξα εἰδὶ ἴῃ. {ππῖεγας γος. 
Ιαῖα εἴδατα νοζεὲ δὲ νεγίτατίς Ππάϊιπι ργᾶσ-Ὁ 

2 ὠποθάλοι] νοτίου ἤδυς ἀμδῖε Ἰεξεῖο, 4υ4πὶ ἃς ΡῃΠοῇτ, 
ἀρποίοϊς, ὅς Μϑ. Μοσεῖο νἱῆιπι. Ἐππὶ μαδεραπὶ ὠπο- 
ξώλλει. 

3. σκόπῃ ] [τὰ ΡῃΠοῆτ, Ἑάϊεῖ ἐνσκόπε. 
4 ἄλλως ΠΡ οΠτ. ἑτέρας » ἅπᾶπι ἴπ πιᾶτγρὶπε ἰεξεοπεπα 

Δὐἀ[οηρίετας πος Μοτεῖϊ. 
ς τὰ τοιαῦτα δόξ. ] ῬΆΙΙοΙτ, τοὶ ὠντῶν τοιαῦτα ἐν ὠρχῇ δό- 

αὐταῖς. 

ό καὶ ἐι μὲν ἡγώπων κολακευτίκὴν ] δρυΐ Ευΐίεθ. Ἔγαῖ κολα- 
κευτικὸν γἰπιλῖςε οτίαπι ΡΟΙῈ ἠγάπων σοίηπια ρΡοπεδδίωτ. Υ- 
ἐταπῆαιιε τππεηάμπι ργάδειηῖε ΡΝ] οὔἴγατο {μ{Ἐ]}. 

7 τὰ σὰ } πιεῖτον μφιε ἀπδὶε εἢ Ἰεῶεῖο ἢδες,, εχ ῬῃπΠοῆτα- 
ἴο τειοςαῖα, φιάπι αυοὰ ἴπ εἀϊεῖς ἘπΓΈδΙΪ εἢ τώ δὲ) ἔς ἐ- 
Ὡἰπι {εαυεητῖδ ἀρεῖις σομδεγεῆς, 

ἃ Βιτελλίν } ΡΗΠ ον, δά άϊτ ῥταῦϑα. 

9 ἐνφϑόγγω»] Δηΐεα ἀφϑόγγων πιαὶς, ΠΟΙ ΘΤΕΝ. Νεπι- 
Ρε ἐνφϑόγγων ΡμΠοδ ταὶ εἴῖαπὶ σοάϊςε5 μαθεησ. Ὺ 

19 ὁ ὑπὲρ τῆς ὠληϑείας παρίςητι λόγος} ἱγοηΐος ἀϊδειπὶ, 
Νέπιρε ἃ γεγιτατ5 “πυάϊο ΡΒ] οΥἔγβειπι,, ἀἴαιιε βιὰ συγ- 
γεάμμα εἶνι5 ςοπηπιεηἀδιεγας. ἜΣ ΤΕ 7 Ρνε νίβετγς εἴ (ι- 
ΡΓᾶ ςὯρ.2. ᾿ 

11 διανήψας  Αςοϊοίαπι πὶ Πιῖα διανίψας [ερῚ{{8 σοτειπα» 
εἴ : πᾶπὶ αιοπιοάο γεγίοτε 4]145 ροτα τος ἦρε βεγήϊαεὲς [0 5-- 
{ε ἀἰἑμίαηα πεῤεῖς »απεείατα 55 Ἰπρεηπα Ῥοδι δ Ας τΠα]εῶϊος- 
πο; ξατοπ πη 1 ἰηβεπμέ, ποπ πηι τιιπὶ ἰυ1015 δοςεάϊε ἰοςο οῦὔ- 
ἔζωτγο, ΝΙΒΗ 680 ἱπιιθηῖο πιϑρὶβ Ρτ δῖε, χυαπι Ἰερεη- 
ἄμπι εἴτε χὰ τῇ ὠληϑείᾳ διανήψας, ἢς επὶπι (2τῖ5 ρίλπα ο- 
πιηΐᾷ 7) (ςπίυαιις ἐπηεγρῖς ποπ οΆτιιθ ΓΔ} 1|Π1) ν αγιπι ἃς εἶδ- 
88πε) 4πεπι Ρτοῖπάε) οιπὶ Αἰΐμιπι που Ροήϊεπι, ἰῃ νεγἤοπδ. 
εἰἴλπι ἐχρτείῃ, ἐγ α 

ἔεγεη-. 



ΟΡ. ΧΙ ΠΟΧΙΙΝ, 
Ἐπία γεΐεσα, πες ἐε (ἰδάυζας. ἢμΐς οπετί: 

»μ} Ί]. ο. γε ἈΟΌΡΕΝ (ΟΥ ΠΟΥ [ΕΚ Ἐρμεῖ, 4 ογρήέλαψο 

ΟΖΊΠ, δ, ξδ΄ οἱ οΟ7Ρ»21,..62)2 ἔπδγοζα- 
γ τρηβγυνιαμογίδ: 4 ἐζη6 ΓΟ)Ή7167"- 

εἶα φιλαοῦη ῥεγ' ορήολας φείγις ἐμές ἐρής αὔὲ 
“6. 0 4έληης ργμαρμλρῖη, ωδανλ δεόροή 

γηοαῖο ῥοςοαο “[10 4 ἐηγόκ (ῥαἰμέξο, ἀἰἰχογ δ. 
γμαρῃὶ 6 [εῖο ἀγοαηὶ νρέμήβγεα: Ορον ἐδὲ 4η- 
ἍΕΥ2 ΚΟΡΑΗΣ 6 ἀὔγ6 σά ὀπῆς Ῥεὶ ἡδίμρ, αέ)ηδ 
ὙΠΤΣ 60 αἰἡγέγεγε. Έ ἴτε ἀς ξατίς ὅς ποςοιηταις 

ῬΝ Σ, Ἰοςιυιειιϑαί!ς 7 ἀἴαιις οἤεπάετις ογδίίοης, ηποά 
Ὡς τγγάπηὶ αυϊάεπι [ατογαπι πιάτα ἀεόγοιᾶ 
ναΐεαητ. ΜῈ ροῦγο ἀθηεᾶ στη εἴδει Ποπη1- 
πο δὰ Μεῖεζεμη διυιυίιπι ροίτα Πάτα, ̓π ἐατὰ 
ψεϊπεπεγεηζαγ, ργδείδηζες οπηπες ῬΕγπΊο ες, 
ἀϊχεγίγαις,, ὁ ἤυϊτε ἀθαπη ἕατογιιπι Ἰρῃογᾶς 
ἱπάοίεπι αἴάιε πεςεῇητατίβ, (σαὶ οηΐπι 40 Εἰ8, 
νεροῖῖ τε ἱπηρεγες, ἔς ἀδογδίιπη, 16 γΠρεῖ- 
ἔπτᾶ5. οτίατης γος ετ. [Δπ| εἴρο, 41 ροί 
{εγπηδπθς εἰαποαϊ δε ]ατιιγ ἐγγάπηο, αἵτε 
ἘΠῚ] δογιπι ἱπ Ἰρίπιπι αἰέξαπι εἢε Παγΐαι. 
ἀποπτοάο ΟΠΊηἰ5 15 πἐααίτίας ἀηϊπηίαιε 11}1- 
ΒεΓα]ῖς γι ποη σαί ῦ ΝΙΠ ἔογις πιοπάδςες 
ἀιοίααπι δὲ ζαἰγπηίατογε5 ΑΡΘΊ]οπίΙ! εξ ἤειι- 
8, ΠΟΠ γεγᾶςσεϑ5 Διογας., ἤδες αἐ] ΠΠΕΠΊΟΓΙΔΘ 
Ῥτοάϊεγαπε, ΨΌΈΪ ἴδτη Ἰρίταν {ΠΡ 1Πα] εἰς δα- 
ογε5., μὴ δ μα 1071 ῥ μι ΥΉΉ7 ργο σεῦ, γὸ- 

ες γαέίψηο υάϊοίΠπηὶ ὃ Τλάτηϊς., ἱπη18Π1. 
᾿ς ῬΠΠΟΙΟρ5., αἱ ἃζ σοπλε5 αἢΠἀτΠ|5 εἰ, ἀς 40 

δσίταυγ Παῖς, ΑἸΠοπἰεππίαας ΡΕΠ]ο γδτιι5, α αυΐ- 
Ῥὰς 1Πὰ ΠΟΌΪ5 ργοροπαηταγ : 4105 [ας] ξητοῦ 
δάςο ΠὀΙγεράρσμπαγε Ἰρί!5. Ἰαξξαζοτες ςεγίς νὰ- 
ὨΪΠΊπιος, ὅς σοηιγα ! οπιθι15 {π|5 {ρΙΠΌγιιπι 

Ὶ πιεπάδοϊογιπι ςοπυίξξος5,Πἀοἕζος ἰζο πη ὅς ΠηΔ-- 
δΌΚ]ΩΧ νεγίτατιβ ἐσ ΠΊ ΟΠ [ΓΔαΙΓ, 

καὶ γόητως τῆς ἀληϑείως τὸ φεγ[ς διήλεγξεν. 

οχυτν, Ὁ οῆνοπιο ΑΡοΪ]οηίαπι ἱπά το Δ(ΟΙατιμτι 
ὅ ΚΠΙνο, [εἴπ 1. εθαάεαμπι γεςερις πιεπιογαῦ", Οιιπι- 

αὰς ἴῃ Ὑτορποηῖὶ ἔρεσιπι ἀείςοπάογα αἴτε- 
ὅζαγεῖ, ργο δ [απ δ ἱπςο]15 εἴς, Π15. ηπο- 
4ιις πιᾶριπι ΕΠΠ| εἰς ςεπίεπεῖδιιο. Δα 
ΠΊΕΓΙΓΟ 6ἴπ5 ΤΕῚ Πιριοῖο οὐτίηςαζ, [1 415 σοη- 

ἼΩ Χο αι ζαϊοτῖς ἂὐ Ἰαϊτῖο ΡΗΙ]ογατο ἀϊξβν" . ϑδτάδρτε 
ξέτεης, {ριοοποπι αι δυάδι ἐπὲ ΟΥ̓Δ: 
τηαρΊΙς ̓ ψιοὰ ἢ ἢε, 14 ᾿ρίαπι δάἀϊηίγαίι5 ᾿π υ1τ: 
Ἐρηρεαοοίενη ἀϑῇ Ργεῤαρογ 47: [λεγο ἐἐτεηαμ, 
η1 ΦΟΥ̓ΤΑ7ΟΙΟ,ηΣ ῬΗΑΘΟΥΗΛΗ ὀχ ξεν αἰ ζρη]ίι, 

ΠΣ 2672 2 αγίλν 2ἠϊμες (ΚΡ τελολεθῦ Ῥε- 

ἔεγδπὶ δυζεπὶ Ἰεξεϊοπεπὶ ὅς ἀἰβιπολοπεπι ἱπτέγργεβ αθαυς 
᾿ς (δαυίαις, ΗΟ Κ8ΤῈΝ, 

ΗἩΙΕΛΟΘΌΓΕΜ,. 

12 γραφέντα λαμπρῷ χϑὶ Φιλαλήϑει δίολ 34} εχ Μβ. τερο- 

{υϊ. Ρτῖον εὐϊτῖο γραφέντα λαμπρὰ κοὴ φιλαλήϑη δίελθε; 8]- 

ΐ 465 
Α "» . ΝΕ 

λήϑει δίελϑε" τῇ φωνῇ, μηδὲν ὑπποξειλάμενος" 
« ΟΥ̓ . ᾿ ΓΝ 9 “ ὡς ἐν Ἐφέσῳ διατρίξων"“, «οἰζίξη Δομετιανβ;» 
" δ ΒΕ “ἐν ιν 3). ἡ 
ὠνόρως 9 καὶ ὑπὲρ δἰπᾶντων ἐῤῥώγνυε σωτή-:» 
᾿ ᾿ ᾿) ᾿ « 4 δίας" καὶ τοὶς μὲν ἐπιξολιμαίος ὁμιλίας "5. 
ἦ᾽ ᾿ 5 -“ - ΨΥ “- ε- 
ἐκ εἰσφωλεῖς οἰυτοῖς ὠετο, τῶν δὲ ἑτωΐρων τὸς.» 

,ὕ γ ᾿ Ψ 5 
σωφρόνεφῶτας, ἄλλοτε ἄλλον ἀπολωμβά-.» 

μά μι »" “ ᾽ 3.) νῶν, διάκογον ἔλεγε ἀποιϑμαΐ σε ἐπ᾿οῤῥήτε λαμι-»» 

πρῶ. βαδίσαι δέ σε χρὴ ἐς Ῥώμην παρὸ τὸν»» 

δεῖνω: καὶ διωλεχϑῆναί οἱ. καὶ διελέγετο μὲν" 
ἌΦΞῚ - ᾿ ἣ οὐδ Ν , ᾿ Υ 
ὑπὲρ μοιρῶν, καὶ ἀνάγκης» καὶ τὸν λόγον διῇ- 
ὧν δὲ « ͵ Ν " ἐ ΄ εἰ; ὅτι μηδὲ οἱ φύρωννο! τῷ μοιρῶν οἷοι βιόζε. 

Ν ε “Ὁ - ᾿- τῇ «Ὄ.᾿ ͵ 

σϑαι. καὶ ὡς χωλκῆς εἰκόνος ἱδρυμένης Δορμιε- 
, “Ὕ“»,ἤ Ν »- ͵ “5 ΄ δ᾽ τιονᾷ πρὸς τῷ Μέλητι, ἐπιςρέψας ἐς ἀυτὴν τὲς 

͵ ͵ ΄ μὺ ς παρόντας, νόήτε, εἶπεν.» ες πολὺ διωμορτά- 

γεις μοιρῶν , καὶ ἀνάγκης. ῶ γοῖρ μετώ σε τῦ- 
-“ δ »"Ἢ ᾽ “ρβωννεῦσαι πσεπρωτας, τῷτον καὶ εἰ ἀποκτείγειας» 

ἀνωξιώσεται. ὃ δὴ μετὰ τὲς τοίες διωλόγες κο-. 
) , Υ μι ,ὔ } Ω 

λωώκευων τὸν τύυρῶννον, καὶ μηδέν τι τδτων ὡς 
᾿) Ν »»ν - 

»πρὸς εἰυτὸν εἰρῆσθαι ὠυτῷ κατειρωνευόμε- 
“ ΄ “Υ γος, πῶς αὶ μοχϑηρίας ἁπάσης καὶ ἀγὲ- 

δὰ ᾽ ἘΣ, 

ἠευϑερίως Ως εἰ μή ἄρω ψευδυγόρως τίο 

γεὶς» καὶ κατηγόρεις τϑ ὠνλῥρ, ἐχὶ δὲ ἐλής- 

ϑεῖς συγγραφέας: ϑείη τις τὲς τοῦτα μνή- 

μᾷ στωραδεδωκότας ; ; καὶ τα τῷ Φιλαλήϑως 
ε ᾽ Ἂ 3 “ ἤ 

«οἱ παιδεύσεως μὲν ἐπὶ -πλεῖςον ἥκοντες, τὸ,, 
» 9 ᾿ »“"Ἢ -“ ϊ 
δ ὠληϑες τιμῶντες συγγραφεῖς." ᾿ἶ ἀμ τς ᾿ 

7] ς »-“᾽ ς- Ἢ Φιλόσοφος; ὁ καὶ συνδιατρήψας τῷ δηλεμένῳ, 

κοὶ ἀἰῤῥεραῖος [ Σ Αϑηναῖος, ἐφ᾽ ὧν ταῦτοω -σαρὼ- 

τίθεται" ὃς σωζδῶς ὅτως ἐναντιολογῶντας, κομί-. 

τ πᾶς τε ἀληθῶς, καὶ τοῖς μαχομένοις παριφαμένες ψέυτας ἐναργῶς, καὶ εἰπειδέυτες, 

Ἢ Ν “ Α ᾽ φ ᾽ ὃ. 
Ι ὶ τὶ πᾶσι τον Απολλωνιον, ἐπαλλαγέντὰ τῷ 

δικαςηρίω, ἐν Λεξαδείῳ ἐλθεῖν ἱφορεῖ". βελόμε- 
, - 3 ) 

γον τε ἐς Τροζφωνίς κοωτελϑεῖν, μὴ ἐπιτρέπεσϑαι 
. ξ -“ 7 εὐ δέο, ε Ἂν πρὲς τῶν ἐπιχωρίων, γόητα καὶ τέτων ἡγεμέγων 
. χείρ ς - Υ “ “- Ὶ 7 
υτὸν. καί το ἀξιον ἀπορῆσαι, ον 

τὰς ἐν ὠρχῇ τῷ Φιϑοτεεμς λέξεις" οἐν αἷς ἐπο- 

ρῶν ὅ, τι δὴ γόητα ὠντὸν ὑπειλήφασιν, οἰυτα δ 

ταῦτα ϑαυμάζει λέγων" «Ἐμπεδοκλέα μὲν 3», 
Ρ ’ “ ᾽ » 

᾿ καὶ πυϑαγόραν, καὶ Δημόκῥατιον τοῖς οἰυτοῖς ἡ 
, ε ᾿ 4 ε: » 7 

μάγοις ὡμιληκότως , ὅπω ὑπῆχϑαςκ τέχνῃ "» 
“2 ε ς χὸϑνρ, 

15 ἄνδρας  Νοτιλπι, Ἀυβῖαπι ὃς Ογβεπι, ἀδ {ΐς δη ἐπὶ ἃδῖ- 
τὰγ 60 ατιεπὶ γείριοῖς ῬΗΠοθτατὶ Ιοςο. 
᾿ 14. ὁμιλίας} ῬΑΜοῆτ, ξυμξυλίας Βαδεῖ, φιοι τολρὶς ὕτο- 
ἐπὶ, 

«Ππλώ- 
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«πλάτωνά τε; πδιροὶ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἱερέων τε 

«ἐκοὶ τοροφητῶν “«τολλεὶ φσδρειληφότα; καὶ τωῦ- 

μετα τοῖς ἰδίοις ἀνα μίξαντω λόγοις, ἐδωμιῶς δό-- 

μἐξαι τισὶ μωνγέυειν. τετονὶ δὲ πω γινώσκεσϑαι 

“«ς σταρ᾽ ἀνϑιρώποις, ὅτι δὴ ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ὡρ- 

«μᾶτο σοφίως; μογον δὲ ἀυτὸν νενομίσιϑαι» τῷ 

᾿μώγοις Βωξυλωνίων, ᾿νδῶν τε Βρωχμᾶσι: καὶ 

"τοῖς Αἰγυπτίων γυμνοῖς ὡμιληκέναι". τί δῆτα 

ἣν εἰρήσεται τορὸς ἐυτὸν, ὦ ὅτος: τῷδε τῷ ἐν- 

-δρὶ τηλῦΐιδτον ἐπεχειρεῖτο, ὡς μόνον γόητω ποο- 

«λαι τε καὶ νῦν νενομιίσϑαι εἰσέτι πτωρὰ τες τη- 

“λικότες ἄνδρας, οἱ τῶν ἀυτῶν, ὡς φῇς» διδασκά- 

"λῶν τσεπειρωσ' μένοι, διέπρειψαν μὲν καὶ καϑ' 

τὸς ἐγνωρίξοντο χρόνες , καὶ ἐς τὲς μετέπειτα 

τδὲ τῆς σφῶν ̓Φιλοσοφίως ἀοίδημον κατωλελοῖ- 

πασι τὴν εἰρετήν. εἰ ̓  ̓ ἄρω “πέρω τῶν πτροσή- 

"κόντων ἐγχειρῶν τοῖς ἐὺυ φρονϑσι ἐμ κώθεει- 

᾿ξήκει 5 ἰὐτίκο, τῶν νῦν εἰσιν, οἱ ππερλέργες 

᾿μηχανὰρ᾽ Τῇ τξ ἀὐδρὸς ἐνωκειμένως γὰν μδῶς 

᾿ρία» κατειληφέναι λέγεσιν. εἰλλ᾽ ἐκ ἐμόι γὲ φί- 

“λον τότοις᾿ προσέχειν τὸν νξν" ἀλλο γεὶρ καὶ 

“σερὶ τῆς τελευτῆς τῷ εἰνδρὸς ὠκόλεϑο τοὶς πσρο- 

ἵχέρϑις συντατηων, δὲν 'ὠληϑὲς ἐξέφηνεν εἰδέναι. 

"τὲς μὲν γεὼρ ἐν Ἐφέσῳ τελευτῆσωι ὠυτὸν ἱσο- 

'ρεῖ τὲς δὲ , ἐν Λίνδῳ ἐς τὸ ἱερὸν τῆς Αϑηνᾶς, 

"ἄλλως δὲ ἐν Κρήτῃ. καὶ τοσαύτην ἄγνοιων τῷ 

ππερὶ ἀυτὸν τέλες κατωσκεδόσως, βέλετωι ἐυ-. 

τὸν ἐς ἐρανὸν ὠυτῷ σώματι χωρῆσιωι. ἐσ ρωμιν-. 

τος γεὶρ ἐς ἱερόν φησι ᾿κλεισϑῆναι τὰς πύλας, 

καὶ τινὰ ὠδ ἣν εἰδόκητον σσαρϑένων ἐκπεσεῖν. τὸ 

δὲ ἄσμω εἶναι» σεῖχε» φεῖχε ἐς ἐρανὸν, ςεῖχε. 

“λέγει δὲ ὡς μήτε κενοταφίῳ τῷ ἀνδρός σσωπερι- 

τύχοι ̓  καΐ τοι τῆς γῆς ὁπόση ἐσὶν, ἑαυτὸν ἐπ- 

ελϑόντω. καὶ βάλεται ἐυτῶ ἡ διάνοιω μηδὲ ὅ- 
μ, 

λως ϑανάτε τὸν ἀὐθν ϑίγειν. ἤτον μὲν 

ἘΝΦΕΒΙΝ5: Ν ᾿ἸΟΔρΡ. ΧΙ. 

2205; Ρἰφέολιεῦ φμοῆλθ., ἐαμοίβ αὖ “εργρέλὶς 
γαεογαοελῥμ φγορδορήζαε γρμέξα πεζορέε:,, ἐ4- 
φή6 {μὲς Δόγἠς ἐμιεγεβοε, πογμαφηαη} ᾿Α ΖΕ, 
εμλφη74. 72 4ρ146 χἀαἠέξηης Ῥάμη ἐδ. 406 
“Δροήομο χμέορ μομαία (ἀ λν ῥογρήμλδης ἡ 20-- 
“μὴ 78, ψωοα ἐμρσεμμαο (ἀρλομελαθ οὐ ΜῈ “αμτ 
μθηδῖς γ 74 σηη Ή6 οὐ οείδτεηα ο{8 ἐκηὲ., ηοαί 
πων νὰ »μάρὶς Βγαοῤνμαγεὀμζμο Τπάο- 
γΗΊ2.γ 40 44 γρ ες Νιμαΐς (8 ἐῃ αἰ (οἠρ λα “εν 
δ 72. Ουἱά ἰρίτυν ΡΗΠοῆταιο τείροπάετί, 
ΔΠΊ1ς6.. σοπηοηϊτ ὃ ΝΝεπηρο, νὴ {Ππ οἴῃ ρε- 
ΠΟΓΙ5 ΓΒ ΠΊΟΠΙΓΙΙ5 ἔπ, γε (Ό]115 ὅς. ΟἸἸπὶ δὲ πο- 
ἤτα δβίδῖο ἔπογις Παῖγιβ πιάριιβ, ρίας εἰπίςθ- 
πιοάϊ νἱγ5.,. 4 Πςεε εοίἀεπι, αποά τιι αυὶ- 
ἄεπι αἷβ, ἐχρεσῇ βιδηι τπαριἴγοβ,, ὅς [πο τ4- 
πιθῃ ἀθιο Βοπα ἕαπιᾷ σϑιῇ, ἴὰης, δι ροβετίς 
4ποαας τεπιρογίδιι5 ΡΗΠοίορ δα ἔμπας νἱττιι- 
[πὶ ςοπηΠΊ ἀφ ΠΠπππδηηι το πμξγο: ᾿Αὔποι 
Ἰρίταν νἱτγα αμταπη [45 [Π οἰὰπῃ πιο ΠΟΙ θιι5 [αἷς 
Ρῥγοςςῆης, αθι5 πα πθηβ εἰς οπηπίθις 
εὐληξοι ὐθξμῳ δι ὃ δϑυηζαια ἐπίαιπαπι Ποάϊς 

ααὶ πηαρίςας πιᾶς ἶπαβ. ηπας νἱτ {Π|πς εἴς ἀϊ- 
φΑητιγ (δ ἀϊςαπε πτεροῖς. Ατ βις δηϊπιαη, 
δάπιογτεγα Ὠπθηθαμίάετῃ Παυρίδσοι. Τὴ) ποῦς 
τα δυο οὐαῆι ΝἸΓΙ Ῥγιουθιι5. ςοπίςπιδηξα,, 
ἄπιπι ςοηςίππαζ,, ΠΕ] ρατῖς γετγίτατοπ γεὶ δὲ 
ἱπποιυίῃ οἴξεπάϊε. ΑΠος φηἰπῚ ἘρΠεῇ εχὶ- 
ταπ| εἶτα ςοητίσ ς αἷς σείουγς 

(014. Ἐτ σμπῈ ταπίιπι ςα] ΠΡ] 151}}1π|5 ποστὶ οἵ- 
[υπάαγ, νυ]τταητεπ εἰιηεπη σα ἐρίο οοῦρο- 
το δά (ἄροτος ἐποίαῆς. Νίαπι σππι τε πΊρ πὶ, 
Ῥγοιι 1116 αἱ, Ἰηρτοῆῃς εἴϊει, νΑἰμᾶ5 τερθηΐε ος- 
«ἰα[α5, ᾿πεχρεέζαταγησῃδ υἹγρίπεπι σαπίατη ἐχ. 
60 ἀμιαϊτιηι εἴς, (αηταπιαις αϊῇς ἰἤεπι 
ἵερὲ, τυϑρὲ ἐφ εοοίμ, σσερις Αἀάϊε χαρά πὸ 
1η σοΠοίδρῃϊηπ 4υ:ἀθπη εἰμι5. ἱποιογῖς, σπππὶ 
ταπιθη ᾿ρίς νηϊπθγία πη ογθθηι. 4α ἬΝ Ῥαῖοτ, 
Ρεγαργαίϊοι, Μυϊηας μος ἱρῇ διϊμλας, οπιηῖ: 
ΠΟ ΠΊΟΓΓΕΠΊ νΊΓΏΠῚ ΕΠππ| πῃ ατπηροτο, Οἰπη 
επΐηι Ἰηῖτο ἀπδιτεῖ ἀδ πποο 4110 νἱιῖ5 ἜΧςοΓ. 
πι., ἀιϊίεγις ἀειηε ἀἰϊςὶς τη σοοίμπν δαίζεη- 
ἀϊίϊς οὐπι. ᾿Οὐιαπιοῦτοπι Ει1π|.), τᾶῆτιι5 ααΐ 
ἢε, χη ργοοθπιῖο ΄,, δὲ ἴῃ τοτο ὁρέτο; τρλϑ δυχ,, Ἵ: ἃ 

γοὶρ ἀμφιδάλλων περὶ τῷ τρόπε. . κωθ’ ὃν ἐτελέυτα, ὕφερον. δὲ Ν τ κὶ καὶ ἐς αν οὐυτὸν 

“χωρῆστιε φάσκει. ὅϑεν, ὡς δὴ τοιῶτον ὄντω, καὶ κατὰ τὸ παροοίμμιον". καὶ καϑ' ὁλήν τὴν γρα- 

ΟΑΡ. ΧΙΥΙΨ. ΟἽ οἱ περιέργες μηχανὼς 1 Ἰπτε! Πριπτις 
τελεςικαὰὶ 4086 ρα ΠΊΠῚ ἐπ ντθ)Ριι5 Αἰἴἴϑε ὅς Θταεοῖαε ἱππιδηῖο- 
Ῥαπιιγ, σᾶς ΑρΡοΙ οπῖϊ νυΐρο ἘύπὲῸδῚϊ 4θιο εἴε οσεάεθδης 
τατ, εἰαίαμε δάεο ἀϊςεδητιτ εἶξε, Βος εηἰπὶ εἰἢ πυρὰ ἀάϊε 
τῇ τῷ ὠνδρὸς ὦ ἀνεικειμένας προζηγορίᾳ. ΤΑἸίμπὶ τη ἢὰς ἱρῷ Β:- 

ἢοτῖα θτ᾽ τπεητῖο 1. ΤΥ̓.ς. το, ΡΊ ματα δυτεπὶ ἄς [15 Βάθ ες [ο- 
Ἄπη65 Απτϊοςοἤδηιι ἰη ΟΒτΟΠΟΡΓ, Ρ, 342. με πΊ ΙΟΟτΙΠῚ τγδηΐς- 
(πρῆτ ετίατι Αὐτοῦ Οἤτοπῖοι Αἰεχ, Ἐπ γεῖθα εἰν ἣν δὲ 

τοῖς χρόνοις Βασιλέως Δομετεονῶ δ σοφώτατος Απολλώνιος ὁ Τυα- 

νεὺς, (θὰ ἤκμαζε περιπολέυων Ἂ» πανταχξ ποιῶν τελίσματα ἐὶς 

τὸς πόλεις κϑὶ ἐἰς πες χώξας: [πήπ παγγαῖ ΒυΖϑητῖὶ δι πὶ 8- 
[είπιατα δάἀιιοιίας οἰσοηίλ5) Γγοὶ ἤπια: ἐχυμάφεοπεβ, τεβιάϊ» 

--- 

Ὧες5 [{6ΠΊ, ὃς εηπο5 ξεγοςίεπεεθ ἔεο ς, Απεος ῖβε δά ροτ- 
τῶπι νγθῖ5 οτθηταὶ πὶ τε  εἴπια σοηιγα νΘητιπὶ Δ μη] πᾶτεπὶ 
Ροίῆε, ἘαΠηπὶ ἕτεπὶ εχ ξέγε (σοτρίμτγη ἴπ υτὸς πιράϊα ἀε- 
ξοάπε, σο! υπιπαπιημς εἰ ρΑΥΠΆΠὶ ἱπτρο Πυ {Ἑ, αυο ἃ Οπιπ εξ, 
[οοτρῖος βιρϑαεγις τεεπια, ΑἸπιὰ ἴτεπὶ δάποτῇης τυ] ες. 
Ραγαῖϊδε, σιοὰ ΡτοἸἸχίια ἀείου Βίταγ, φυαπὶ νὲ ἢϊς τερετεγα 
νΆςες. ἘδεςΠΊ γετΟ ἰπιχεᾶ οἰΠΊ 481115 ΔΡ ΟἸ ΟΠ τελέσμασι εἴ- 
ἴδπι Ὑζεῖζεβ τεςεπίες ΟΒΠ144. 11, ἩΠξ, 6. δάάε Ιοἢ, Οτε- 
Βοτίμηι ἴῃ ΟΒίογα. 8. ς, 8, Εἰς τάσις μηχαναὶ τῇ τῷ ανδρὸς 
εἰνοκείμενας προσηγορίᾳ Ἀφεΐοϊι5. πνδὶε νεγζεῖδε : Νέσπα 

βέγο ῥοάϊε “εν, μὲ ἐχρεγέος {8 αἰἴσαρεε εἶπεν γγογριλρι ἰμποσαίοις 
»ραρίζας ἐμοί θέν τες γ αὶ (ρον ἑοί χεαερίαηι ρεγαρεπάα. ὦ 

[9079] 

. [105 δαζοπῖν;, ΚΙ, 
{ππάϊϊπ Μίπετιας τοπιρίο, ΑἸϊος ἴῃ Οτεία ἰῃ- ΧΧΙΧ, 

ΠΥ ἘΣΎ ς 

{ 



Τρ. ΧΕ ΙΝ. ΧΕΝ. 

ἀιλτη ΝΕ] ΡγΕΠαρΡΟΥΔΙΤ, νῈ] ἘΠΊρΕος] ἐπὶ αἱὲ 
ἔπος ἀϊπίηιπι.), Πυάσιίαις (ἀριοπτίαε. ἐχςεῖ- 
Τυῖπε, ΡΣ ἷ 

τ ΜΉΝ , 
ΨΥ. ϑω ΠἸπηῖξες ογατίοηῖς σοη[Ἐἰτιδητος {Π 05, σα 

Ρϑιιςῖ5 δάπιις ἀξ ξατο,, αἴας Ραγοὶϑ ἐγαέξο πλι5: 
συ! νε]ῖς {(ογίρεοσί 1 ρὲ τοζατη οριι ἱΠυά 
ἀοϑτίπα,, ἀΥΟ ΓΗ τΟΠ]!εης ΠΙδογίαζεπι, ὅς ἢς- 
ςεἤηταζεπ ἱπάπςοης ἱερείαχιις ἔλταϊος, ἃς ἔα- 
τυπι. ἀϊροίξιτ : ἤας ἐπὶπὶ γαιίοπα ἀοςιγα- 
τα ἃ ΠΟΌΪ5 ΑΡΟΙ]ολΙ ἴῃ ἀοίεϊπα δγγοῦθϑ εὐ ΠῚ 
τοάαγρασηίαγ, 51 οἰ Ἰριταγίνενεγας ριοίο- 
Ρἰας ἀοΐδείπα τγαάϊτ ) δπίπιᾷ ἱπηπιοσια 5 
(Παμίάεπι φιοά (δπηρεγ πηοιιδίωγ., εἰξ ἱπι- 
πηογτα θα, αποα δηζοπῃ πιοιιθίαγ αἰϊηπάς, Ὁ] 
ποτα ςοΠατίοπεπι δατηϊεγίς νἱπογε ἀεῆηίε,) 
{1 Ἰτεπτ εἰ σατία εἰοξ]οηΐ5,, ὅς θεῖς οαρας εἰ 
ἹΠΊΠΊΙΙΠ155. 4146 γατο (δὲ ρεγίμαἰογίς ἱπιιίταπη, 
ποῇ ἴροηζε (πα. ν6]πεὶ ἱπαπίπηστι ζΟΓΡΙΙ5., 40 
ΕΧΙΘΓΠΟ δἰ ἴσιο ἀρίταίδηη,, ἅς να τὶ 4] 6 ηἰ5 ποτ 
ἘΠ Ξ- ΠΊΟΌΙ]ΟΠπι. Πὰς ὅς ΠΠπς ρεγρείιο τποῖα νἱ- 
δεηζεηι Παίαγαπη ἀτιςῖ.,. Π1Π1] ἀπημᾶπη νἱ ργο- 

᾿ς Ργΐα πιοίμαια ἀρεηζεπι, ποῆμο δα {8 ἰρίβιπι 
[λέζογαπη 4 (8 (αιία5 γείεγεηζεπη:: ἀἴημπα ΟὉ 14 
Ἰρίαπη πεήπθ ρἢῃΠΟΙΟρἤδηζοτη ἰδυάςπη πιεγε- 
ΤΊ, ΠΟΑῚΘ Γοργοποηῇοπεπη 1 τηαἰϊτίας ἃς 4ε- 
πθογαπη ρίοπα ἤιογῖς ὃ Οὐ] ἰρίτιγ, αἀπηῖςε, 
Ἐπργατο πη. σοπυ τς ἀζημε δηϊπηδάπογποπὶ- 

ὑ. ΨΊ. ο. Ὀὰ15 ρτοίςμιοτίβ΄΄. ἢ Ὡοη [πο αι θίτγίο,, [ξ4 (8: 
᾿ Ε΄ Ζ [411 πεςεΠῆταῖς Ἰογο ἀφ αἴει5, ἱρὺποπηϊηία, ργοιις 

᾿τὰ σρη(δ5, ΡΒΠ]Ο ΟΡ ΐαπι αἤῆςοῖτ ἢ Οὐ πιᾶρὸς 
ΨΩΙ. οι ἵτθπν Ῥγο γί. ἱπίδεβαγὶς ", ἰραγίας ἰἀρίεηζίδς 
“ (7.. ξμ]τογαο Δρρε δῆς, αἱ ἔατο ταπιθη, ἰπχία τπατη 

ΟΡΙποηεπι, δά ᾿Πξο ΠΧ {Ππ|4 νἱ μα Π 41 ρεηιις ἐγᾶ- 
Παητα ἡ [π|Ὸ αι ν]ππ| οππηῖπο δήμις πο- 
ΠΊΠ45 ὃ Νέαιια πιΔ]}ι5 αι ιιατα ἰαγε ἃ τα 4α- 

τς τηΠαΙΙΓ ρΓαςίζγιρίδπη ΠῚ ἃ ἕατο πεςεΠδτίαπα ἰε- 
δ6πὴ ἄππὶ ἱπηρίει. δ1ς νεγί νίςς, μὰ τι τὰ- 
τίοπε Ῥγιμαρογαπὶ νεπογαῖιι5 δα γα ]ο πα 

ΠῚ. ες ΝΟςΑ5 ΡΓδεσερίογεπῃ", Ραγοαγαησις ᾿μἀΠὈτῖ- 
[4-.Π: τὰ αὶ Πε, ποη (ἀρίβητίας ἀπιάζογ,, ἰδιιάαστε» 

᾿ΠΠοη (εῇαβ ὃ ῬΗΓΔΟΙΘ5 ρΟΓΓῸ ἄζ [το ῇα8 οι ρο- 
{{π| ΠΑ η 4111 ΠΟΠΊΪη65 ἃ τς ΡγῸ Π]ῖ5 Βαδεη- 

ΤΠ: ο. Γ΄. ΠΠῚ ργοργίαπι ποη ἔδγαης ἱπΕΠἰτατιοηὶς 
Αδαμ νἱγγατίς ἰαιά οι ὃ δ πη] χα γατίόης Νε- 

ΟΔΡ, ΧΙΡΥ. τ δι’ ὅλης ὠντῷ τῆς ὑποϑ, ὁ λόγος δῖς, 7 
ἢδες ἄς [εαπεητία ἢ ἰεέξα δι Πεης γίγο ἀοέϊο, 1ο. ΤοηΠο, ἰπ 
ἰδγο ἀε δογρτογίδιις ΗΠ, ΡΏ ΠΟΥ, ποτ ροτυεε ἱπ εἰιπὶ ρτο- 
ἸΔ0] ἘΓΓΟΓΕΠῚ, 4110 ἀρ τερτιι5 οὶ  πηδιῖτ, Ηϊθγο οὶ: ἀε ἕλτο ἀϊ- 
Ῥυζτατα Πῖς σοπξιτατὶ , φαοτιπι ἕγαρπιεπία ϑιοθλειις ποῦς 
ζετυδυῖτ. ψηάς ἀεῖπάς Δγριιπιεητιπὶ Πδὶ πίοι ρυτδιυϊτ, 
Ὁπε(ατίεηίεπι Επεθίι πὶ ποπ εΠε αι μᾶες (στίρῆς, οὔπι 
4] ἀς ἔατο [οτῖρῆις Ηΐεγοςες, αετατο 60 ἢϊ πηαϊτιιπι ἱπβεγίοσ, 
ἃ ἀε τε νίάς ποίατα ἃ ποδὶς δά εὰ αιᾶε [οπῆιις ἀς Ηἰϊε- 
τοςὶς ᾿ἀἰΓριυιταιιεγας ἴῃ ΠΠπιῖπε υΐι5. οροτῖβ. 

2 τὸ γὰρ ἀεικινν 1 ἀείαπια ἤιπὶ 162 ες Ρῃλεάτο Ρία- 
τοηΐς, 

ΗΤΕ  ὈΣΟΎΜΕΥΜ: 406: 
φὴν, πυϑαγόρε καὶ Εμπεδοκλέως ϑειότερόν φη- 

σι, καὶ τοὠρεληλυϑ νοι φιλοσοφία. 

᾿ Ἷ Ἵ 
Ἄρὼὼ γῶρ ἐν τξτοις σσεριγραζομενξ τῷ λό- 

ἕν, Ὑ ἢ Ἂς “ Ν «- 4 γ5» βράχε ἀτίω περὶ “μοιρῶν καὶ εἰμμωρμένης 
᾽ “ ΄ " "Ὁ Υ 

Φέρε διωλάξωμεν" ὅ, τι καὶ βόλοιτο δι᾿ ὅλης ἀὐυ.. 
-“ » ε ἷ ς ΄ " Ν ἘΠ δ νος 

τῷ τῆς ὑποθέσεως ὁ λόγος", τὸ μὲν ἐφ᾽ ἡμῖν 
Π “ ΡΨ: δινν Ἀ μ ε ᾿ 

ἀναιρῶν, ἀνώγκην δὲ εἰσώγων, καὶ εἱμαρμένην, 
΄ -“ δ᾽ ᾿ γρμμεὶ ᾽ καὶ μοίρας.» διοιθιρξντες- τωύτῃ γὰρ ἡμῖν ἐντε- 

λῶς καὶ ἡ ἐν δόγμασι ψευδοδοξία τὠνδρὸς δι. 
᾽ Ὁ, ᾽ -“ 

ευθυνϑήσεται. εἰ δὴ ὃν. κωτὰ τὸν ὠληϑιῶς φι- 
΄ Ἶ “ 2 Γ ᾿ 

λοσοφίας λόγον, ψυχὴ πιᾶσα ὠϑάνατος., (τὸ 
2 ᾽ ᾿ 5 1 ς 

γεὼρ ἀευκίνητον ᾿ ἀθάνατον, τὸ δ᾽ ὑφ' ἑτέρε κι- 
-“ " - Υ 

γώρμιενον, σαῦλων ἔχον κινήσεως, σταῦλαν ἔχει 
- 2 « )ὔ ᾿᾽ 

ζωὴς) καὶ αἰτίῳ ἑλομένα » Θεὸς ἀναίτιος" τίς 
ε- ͵ ἄροι," - Ἢ ΡΝ , ΄ 

αἰἱροῖτο λόγος ἄκεσαν» ἐχὶ δὲ κατοὺ πσροαίρεσιν, 
Χ - Μ ,ὔ ͵ 

ἀψύχε δίκην σώματος ἔξωθέν πτοϑεν κινεμέ- 

γὴν » καὶ ὡσπερεὶ γευροσπας μένην, ᾧδε κεκεῖ- 
᾽ » ᾿ Ν 

σε τῆν ἀεικίνητον ἄγεσϑαι φύσιν, μηδὲν μηδα.. 
“αἰ κα ες - »“ ν ,ὔ Ω “ 

μῶς ἐξ ἰδίας ὁρμῆς καὶ κινήσεως ἐνεργϑσων, μη-- 
γι σ δ ΑΥΛΒ δ ἢ ᾿ ἢ : 

δὲ ἐς ἑαυτὴν τὴν τῶν δρωμένων ἀναφέρεσαν αἰ- 
͵ὔ “ ᾽ 

τίαν: ταύτῃ τε μήτε Φιλοσοφῶσαν ἐπανετέαν 
, ἤ. Ἃ ͵΄ Υ̓ Ν 

τυγχάνειν» μήτ᾽ ἀν ψεκτὴν κωκίως ἔμπλεων καὶ 
΄“- "“ ͵ὔ 7 

πονηρίας ; τί ὃ τὰ δὲν Εὐυφρώτῃ λοιδορμενος κω-- 
ἢ -“ Ἴ ᾿ εὐ. “ ᾽ ΓΤ 

ταμέμφῃ ὦ τᾶν, εἰ μὴ παρ᾿ ἑαυτῷ, ἀλλ᾽ ἐ 
ὁ , μν ᾿ ͵ δ ᾽ δὲ ς ᾽ Ν ᾽ εἱμωρμένης ἐπὶ τὸ κέρδος ἐκθξς, ὡς ἀυτὸς ὠξι- 

᾽ Ν ὕ ᾽ 
οἷς» ὠλιγώρει φιλοσοφίας “; τί δὲ γόησιν ἐγυδρί-. 

᾽ “ ε Ἁ -“ ε 
ζεις κι ψευδοσόφες ὠηοκώλων 5 υτσὸ μοιρῶν, ὡς 

ἡγῇ, κωϑελκομένες ἐπὶ τὸν κωκοδαίμονγω βί-. 
΄ ν ΄ ε Ὁ Ὁ. ΄ Ν 

ον; τί δὲ κακίαν ἑπλῶς ὀνομιείξεις; κωὶ σσονη- 
͵ ᾽ ᾿ Ω ᾽ “ ,ὕ 

ρός τις ἀνθρώπων ἐκ ἐν δίκῃ κρίνεται πσώρά σοι» 
᾽ . ε ͵ὔ ᾽ ΑΘ". "ΘΝ « 

τὸν ἐξ ἀνώγκης εἱμωρμένον ὠποπληρῶν ὅρον. εἰς 
᾿ ͵ὔ -»“" 

ἔμπαλιν , τίγε λόγῳ Πυϑαγόραν σεμνολογῶν 
τ ᾧ , 7 " Ν “ 

ϑαυμαςὸν ἐπιγράφῃ διδάσκαλον", καὶ μοιρῶν 
᾽ ἈΚ Ω ΚΟΥ ΄ ᾽ 

παίγνιον, ὠλλ᾽ ἐκ ἐξαφήν ὄντώ ζιλοσοφίως, ἐκ 
᾽ “- “ Ὰ Ὁ, 

ὠπολείπεις ἐπαινῶν; Φραώτης δὲ, καὶ Ιάρχας, 

Ινδῶν φιλόσοφοι , τί μᾶλλον παρά σοι Θεῶν 
" ; ᾿ Ν ΡῈ 3 δ᾿ Ω ᾿ ,ὔ 

εἰπηνέγκωντο " δόξαν", μηδέν τι παιδείας ἴδιον 5, μήδ᾽ ὠρετῆς ὠπενεγκώμενοι κλέος ; ἹΝέρωνος δ᾽ 

3 νευροσπαςαμ. 1 διπο ἰοοιπὶ ᾿πίδγργες πη δγο εχζερε- 

τᾶῖ, ΠΕ ΠῚ Ρ4110 Ρ] απίμ5 τεξεμι!α Πιε ἐχρτοῇηε Δγδίσγοσ. 
ΗΟΙΞΘΤΕΝ. ἨἩοϊεηίδπαπι δυῖεπι ἱπτεγργοιατίοπεπι ῃὶς 
ΠΟ5 4Π04116 {Ἐγι131}1Π|115. 

᾽ ͵ ΄, ΝΙΝ ᾽ὔ ΄, ᾿ 
4 ολιγώρε φιλοσοφίας ] παροὶ τὸ πρέπον φιλοσοφίᾳ πράτ- 

τεῖν ἀϊοίς ΡῃΠοῆτ, ], ΥἹ, ς, 30. 
δἾ , ν᾿ , 

ς μᾶλλον π. σοὶ ὅζς.  Πεπίρε ε05 μόνως ἀνϑρώπων ἴε ρτὸ 
115 Βαδετς αἰΐεττε δἱτ 'οσο ἴπ ππλύρ, οἶτατο, 

6 μηδὲν τι πωιδείας ἴδγον 1 ̓ρίοτιπι πεπιρε ποη εἰ 4υϊς- 

φυϊά ἴῃ εἰς νἱγγυτῖθ, [δα ξατὶ, σμΐμς9 πες οΠηίδης νἷς εος δὰ 
γίγγατειπ ἀετεγπηίηᾶζ, 

Νβη ὠσαύ- 
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ε Ἶ ἈΝ “ ΑΝ ΄ Ν » 

ὠσωυτῶς κω! Δομετιονδ τί ὅ'χ! μοίρας κῶὶ ἐ- 

͵ ͵]ἷ ᾽ ᾿ » 

᾿γάγκῃ τὴν ὠκόλαςον περιώπτεις ὠγερωχίαν» 
, δδμον, Ν Ν ᾽ ͵ » 

πώσης οἰτίως, καὶ παντὸς ἐγκλήμωτος ελευ- 
ΟἿ « ᾽ -" ΄ 

εϑερῶν τεὶς ἄνδρας; ἀλλὼ καὶ εἴ τῷ τοέπρωτα!» 

ὡς φῇς", δρομικῷ, καὶ τοξικῷ, καὶ τεκτονικῷ 
ὕ] “ Ν ν ͵ 4 

γενέσϑαι", ὅτω δὴ γοὴρ γόητι τὸν τρόπον οντί» 
, “-“ Ν »-“ Ν μάγον ἀνοιφιονῆναι, μεοιφόνῳ τε καὶ σσονηρῶ, τουὶ 

Ἂ ΕΣ 3 Ἵ ΝῚ ͵ 

ἀκολάξῳ πτώντως πὲ ἐξ ἀνάγκης τοιὸς δέ τις 

ὠποξήσετωι. τί δητα ὃν σαερινος τῶν τοῖς μὴ οἵοις 
- ͵ Ε ᾿) , Ἀ 

τε τυχεῖν διορθώσεως οἰρετὴν εροκηρύτ]οις: ἢ 
- Ἀ “ ».» Ν 

τί κωτωμέμφῃ τοῖς τὴν μοῖραν. ὠλλ᾽ ἃ τήν 
᾿ Ν Ν ᾽ -“ 

παροωίρεσιν; ἀτοπωτάτοις:; τί δὲ καὶν εἰ ἀυτῷ σοι 

Ἵ θείῳ ὄντι τὴν φύσιν, ὑπερᾶροε βώσι- πέπρωτο, Θείωοντι τὴν φύσιν ὑπερῶροιε 
΄ Ἴ ὔ ͵ Ν 

λέως δόξης". ἐς διδωσκολων ἐφοίτως καὶ φιλο- 
᾿ ἣ, “ Ἂς 

σόφων:; Αραδίες ὅτε καὶ Βαζυλωνίων μάγεςο» καὶ 
ἐπ ἐν Ὁ ἐλ ΤΑ ὅ νὰ 

σοζφεὶς Ινδῶν ἐπολυπρογμόνεις; πώντω γώρ τξ 
ἈΝΕ γω ͵ δ ΄ 9 ὁ 

κοωὶ τῆς τδτων ὀιχῶ κοινωνιως Τῶν εκ μοιρῶν ἘΤ Ὁ 

-" ΝῊ -“ ἃ 

λεῖτό σοι. τί δὲ καὶ οἷς γομίζεις Θεοῖς τὼ με- 
'“σῆ“ 32 ͵ δἰ "“ 

λιτῶτα, καὶ τὸν λιξανωτὸν ἐς μώτην ῥίπτεις". 

5 [᾿ ͵ 3᾽ Ἵ 3 9.5 “ἡ ͵ 

ξυσέξειάν τε ἐπιμορφαζόμενος . ἐπ᾿ ἐυχας τρέ- 
- -“ Ἴ ͵7] ᾽ 

πεσϑαι΄ τὲς ἑτωίρες πσαρορμῶς; τος τε ἐυ- 

᾿ Φ᾽ Ὰ ἦν πὰ ὍΝ ὦ ἐλ ᾿ ͵ 

χόμένος τι «ρα Θεῶν αἰτεῖς } οσοτεὲ κῶς τὲ- 

«- “ μ δῇ -ἭὝ Ν ἡ 

τῶν τὴν εἰ μυωρμμένην ὁμολογεῖς πρωτεῖν. καὶ μὴν 
“4 Ν , ν» “ 

ὅδει, τὸς ἄλλες ϑεὲς σα ὡρομειψοίμενον. οὖν άγ κῃ 
Ἵ “" Ἁ ΕῚ “ ΄- 

ωὠόνον, καὶ μοίρωις ϑύειν, κοὶ τῷ Διὸς ὠυτξ μᾶλ- 
: Ν ς Ἵ -“ “ ἣῊ " 9. Ν 

λον τὴν εἱμαρμένην τοροτιμῶν. ἕτω δ᾽ ἂν σοι Θεοὶ 
τε ΨΟΑ κ ΔῈ “ ὅδ 

μὲν ἐκ ἔτ᾿ ἀνήσαν, καὶ εἰκότως, ἅτε μηθε οἰν- 
γῳ " - ᾽ Ν ν  .. 

ϑιρώπες οἷοί τε ὠφελεῖν. ἀλλα καὶ εἰ ἐπέπρω- 
ν αν: -" ͵΄ ΄ 

το τὲς ἘΦεσίες “ λῶνα: λοιμῷ πολίτως » τί; 
-»“ ͵ὕ Ν « ͵ 

ταἀναντίω νομοθετῶν, σσωρώκρξεις τὴν εἰμυωρμκέ- 
ΗΝ » τ -“ ξ εἶ - ͵ 

γὴν; μώλλον δὲ πῶς ὑπερήρως τὴν μοιρῶν» τρὸ-- 

΄ Ἅ} 5 "“" ν᾽ ᾽ Ν Ν - 

ποιὸν ὥσπερ κωτ ὠυτῆς ὠρώμενος 5 εἰ δὲ καὶ τῆς 
Ν τ ἦν," -“ ῃ ᾿ς Ὁ) Υ ᾽ - -“ 2 ᾽ , Ἂ 

κλωθς ἐπὶ τῇ κόρῃ. τὸ νῆμα πέρας εἰλήχει, πόϑεν ἐξ ὑπαρχῆς μετοὼ ϑάνατον ἀναδησάμε- 
ἐν ͵΄ ἐΝ » Ν ν᾽ -»" Ἅ) ἄν ἐλλ᾽ » -“ ἄ αἱ ὡυ ν πες 

γος τῷ μίτῳ τὸν εὑτρῶΐτον - ζωοποιὸς ὠὐυτῇ πωρωπεφηνος ; ὡ, ἰσῶς μοίρῶι οὶ σεώυτον ἐπὶ 

“9 Ἢ 
τοῦτ 770». 

᾿ᾷ ΓΥ ἡ 4 »“ Ἀ.υ ἃ 

(); πω φησεις κατ ἐξίαν: πολλὲξ γὲ θει » ὃς 

ἡ Υ» “ αὐ Ὦ μα... 9 

πρὸ τῆς ἐς τᾶτο τὸ σῶμου παώροῦδ τῶν εν ϑα- 
ἷ ͵ 

λάτ] καὶ κύμασι διατραξόντων γεγονένωι σε- 

, ᾽ 45 ΒΥ [- ἮΨῊῚ Ν 

αὐτὸν λέγεις. ἀλλ᾽ ἐξ ὠνώγκης , ὡς εἰκος,, καὶ 
᾿ , ", -" ΡΝ ͵ 

τξτο. ὥκαν ϑαυμωσιος; ὅτε τής σγρωτήῆς γένεσε- 

7 γιίέσϑαι ] ἕδπο νοςεπὶάάεγε διιῇι5 {πππ|, πο 411 πιλπ- 
ουϑ ἔις ἰός νιἀεθατιγ. ἘΔ γεγο δάάϊτα οπιηΐα ΡἰΆΠπᾶ.. 
ἤμην, πιο πιοπηϊπεγίς ροἱὲ ἐναφανῆνοι νἜΓΡΊΙΠῚ στέσερωται τε - 
Ρεῖετο ὠπὸ τῷ κοινῷ, ὃς ΠΠΊΠΙτΕΓ ΡΟΙ μιαεφόνεν τε κϑὴ πονηρᾷ 
χρὴ ἀκολάώξω {δ πιο Προ  ἀιπὶ σγέπρωταν τοῦτα γενίσθειεν 

ἘΝ ΘΙΕΒΊΥ 5 

᾿Αὔγαδᾶβ, ΒΑΘΎ ]ΟΠΙΟΥΙΙΠΊ]6 πιαρῸς, ὅς πάο- 

ΙΝ ΟἾΡ.ΧΙΝ.ΧΙΛΙ. ὦ 
τους ἃς Ποπη τ Δη1 τὰν ἔατο ἃς πεςοπταεὶ ᾿π- 
ἐπιηίταπι ἤσιι τγι σαῖς {πρεγθίαπη, δἰ ΟπΊηὶ οὐ - 
πιῖπε ἃς οσυἰρα ἐο5 δὈίοεη5 ὃ.  Έτυγη ἢ οὶ 
ἕατο τεϊδυτιπῃ εἰξ., νε, αιοπηάπηοάμιπι αἷς “. “Σ. Σ] 
φαγίον Πτ,, νὰ [ἈσἸειαγίιι5., ἀγο ἰτθζθης 5. ρεηη- ΚΠ. Λ 
ἄς δείδπη εἰ, 4Εἱ ̓ ποδηταπηθητ5 ἀθάϊτιις εἰς, νε 
πιᾶριις εἰαήδὲ [4 ἔατίς οδαδηϊει }; {{π||- 
Ππογαὰς {Ἰζαγῖο ἰτοπὶ. ποθηϊοηὶ,, {ἀρεγθο9 
[απ ΟΠΊΠΙΠΟ εχ ποοοητατα [Α]15 ετῖς. Οὐἱά 
Ἰρίταγ Οθογγᾶηβ ἐπηθπάδεϊοηἷς ποπ σαραςὶ- 
05 νἰγγιτεπη Ῥγοροπὶθὲ Αὐξ αυϊά ἴῃ εοὸ5 
ΔΗΙΠΊΔ ποι. ΠΠΟΓαΠῚ ἴατα,, Ποπ νογο νοἱαπ- 
ἴα5 τη ΟΠ ΤιΙπῚ αἰπης ὃ Ιτηο αιϊά,, {1 ἸΡΙ͂ τίδὶ 
ἕατίς εἰς ἀεβίπαίιιπν, νὰ ἀϊαϊπα ργαεάϊτιι9 1η- 
ἄο]ς Ἱπῃηρεγδῖογεπι ππεπίς ΠΡ] 1πὶῖ ἀείρίς!455 
πηᾶρ! Πγογαπι (ὉΠ ο]45 ἐγεσιθηται ἢ Οὐἱά 

ταπη [ἀρίβηταβ συγίοΙα ΟὈΙΠῚ ὃ Οπχηῖα ἐηϊπι» 
νΕὶ εἴτγα 111πὶ ςοπιεγίβτοποπι. αιιὰς ἔατὶς εἰ- 
ίξης ἀξογεία, εἰδὶ ρεγάρεγα Πἰςιῖει. ΟΠ 
115. ἵγεπὶ 105 ογεάῖς Ποἷ5 πΊο]ΠΠτ45 πεαμῖο- 
“πάπη ρἰαςοητΑβ τΠπγασιις ργοδιπα 5", δὲ ριε- "δ, ὦ 
ταῖς Ἰηἀτιεης ἰατιιατη αἰ τ ρος δ ργεσες σοη- μδΐ 
πδγίεγε ἰΔθόγαβ ὃ [πιὸ ὅζ 1ρί8 ρῥγεςαίῃϑ αἰ σε ᾿" ι 
1)605 ἐχροίςϊς ὃ ψιαπάοαηιάοπα [15 αποαιε ΑΧΧΙΣ, 
ἴατα ἱπηρογαγα οχιΠίπιαθ. Ατατ οροτιοδαῖ, 
(ΟΓΕΓ5 Πϊς ΟΠΠΠΠς.. νηὶ τἀπίππιὶ ΝΝεςεΠηΓατι 
Ῥαγοῖίαια γεπ ἀϊπίπαιτι τς ἔλεογο 7. {πργαηιε 
Ιοιδπι ἰρίαπη νεπεγαγὶ ἔαῖαπι. [τὰ γεγο Π1] 
ΜΠ] ΕἰΌῚ δι π5 ἔαογίης, ἃς πηογῖτο αυ!άεπι, να 
41 ργοάεῇε Ποπιηΐδιις ναϊςαπε πη! ἢ1}. Ργδείεγ- 
ἐὰ (1 ἀξογείιπη δΠ1, νὰ οἴπιο5 ΕΡΠΕΠΙ ρεῖῖε σοῦ- 
ΤΙΡΙφητογ΄΄., αι! ςοπίγατία ἰἀποίεης ἔαιο τὸ ν Σιν, ἐλ 
Ῥγδοῦθες αἀπεγίιιπι } [π|ὸ φιοπιοάο νἱςο!Π| [ὰ- 
τατη, τΓοραςιπ πῇ ἂς 1110 Πατιιδπϑ ὃ 51 ρουτο 
ἴῃ ῬιιΕΠΔ ΟἸΟε ι5 ἴατη Πατηϊπα' ἐγαητ αδ[πτηρια, " “δ. ΤΡ. 
410 τιι ραξξο ἄξημπο ρΡοίϊ ππογίεπι Εεἴμ5 ΠΟΙΙΟ ἕ 
ςοἸ πηι ̓ πάμογε Πἶο, ΠΠ|ηπ6 εἤξ νῖτδε γεάεμπ- 
ΤΙ5 ΔΠΓΟΓ ΡΟτΠῚ ὃ Θεά τε [οτταπῆς φαςάςιι Ραι- 
(αα δ Παες ἀρεηήδ ἀποεραπί, 

7 

ἍΜ Ι ΡῬγοΐεις αιοά δὰ τιᾶπὶ ἕλεϊατ ἀϊ- Οι ΩΨ 
φηϊταίεπι, (πιαίταπι ἀδοίϊ,.) αι δηιοαιαπη ἴῃ 
ζΟγρι5 μος εἴδες ἀεαζιις ",, ἴῃ ξογαπι. 401 1η “αἰδ. 1, ν 
παῖ, ἃς θυιᾶτι5 ἱπίες δεῖαῖεπὶ σοπίμμηιης, ΧΧΙΗ. 
τε ἔπΠπ ςεπία αἰ5. Νίεπηρε πεςείπτιατϊς, 
νὰ νεγοΐπηε.,, δὲ μος εἴ. ΝΙΒΠῚ ετρὸ 
α1ι0 Δαἀπιϊ γα οπο ΠῚ τηθγοαγα.. ποσὰ παία- 

8 ὑπεργωι βασιλ. δόξ.  τείριοϊς Δα φεία ἱπρτεῖπιϊς ομπὶ 
Τοπιίτίαιιο, νἱάς Πρ τὶ ΝΤΗ, σάρ.". δί 3, 

9. Αραβίες 1 ΜοτΕΙ], ἴῃ πιαγρίης δἀϊοτιρῆτι Αραζίων. 
ἰῷ πάντα ] Μίοτε!!. ἴπ πιλγρίης μαδεῖ πώντωξο 

ἴος 



ί 

Ορ. ΧΕΝΊΧΕΥΙΙ. 
“μ8.1 ἐ. Ιες΄ , ἴα δὲ Εὐἀμςαῖο 7 ΠΘΩΙΙς ἐΠογο]Ο 5 ἀμ ρας 
Κὰ “- ὭΣ ὨΘΠ6 νἱτᾶς σθηιι5 το] ΕΓΔ Π]ηλιῖΠῚ ἢ Η 
ΠΝ "Ἢ ΠΘηπα Ρἰ οι ορμῖςα Θχεγοίτατίο ἡ, Νεπηρε - ἡ 

δ. 1. «. 4115. Θτίαπι δε άδηη ἐγαζ ΠαςςΠ 45, μᾶς) αἁ 
ἄμ Βαδγίοπίοϑ. νΕργοβοιίςεγεγε, τα σογηριῖς ", ΥἹ 
Ξς ̓μκοπὶ δόξεις ημαίῃ ἢ [πάοτιπὶ ]αοαις [αέλιις ἐϊςἰ- 
ἽΡΟα. ΡαΪα5 65": διαά Δεργρτείογαπι Νιάος ποη εἰε- 

ἡ ̓ ' ; ἐ' μ ἐξίο τα ὧς ἰἀρίξητίας {{παϊιτηη, (8 ἃ ἔάταπι τς ἐρὶς, 
ἀπ ς ΦΟἸο τε δαίρεῃς οθτοιτο Θαρίθδυις ετάπη Ηογ- 
χρᾷ. οαϊημς φοἸμιπηηίς “ γ ἐοοαιις ἢ ἀζηιε οςείάμο 
ὅϑον τ μὴν Οςξᾶπο “ νὲ οδέγγατοβ  ἰρίοηιις βίο ἔιο, νὲ 

ἼΨΙ. "Βα ηο. ςιποαπιςητο ἢ τπ0᾽ 'πης. ἱπά6 νᾶρι5 ΑΗν 
“μό. Κ΄. ε, ΚΌΓΓΟΓΕΣ, τεςοερίς,. Ουοά {ἰ 4ιίς ὡρίςπεῖας 
ἜΧΕ Ραττίςῖρεπι θαι, ἡϊογαπχορο ἀἰςε εἰς 5 οἰτις 

πποηιις τοὶ ςαιηα. ξατυσα εττ, πέαιθ ΔΠΊΡΙ τς 
ΙΓ Η]ς τη 115.) 48 ἀπςεῃαΠἴμαῖο ἔεγαεπε, ςεη- 
(ἐθίτωγ, ΠΟΠαΘ πΊογῖτο Ἔχε πππατίοηειπι σοηίς- 
ἀμοτογ οὐ (δρί βηείαπι, απᾶπὶ πο εἰεδίοπεν 
μα., (δ πεςεήηεατς ἀμπέλι. ΠὈὲ ςοπηραγαιιίτ. 
Ἑδάοπιαας, ἱ ἴαχε διπῃ ἢ ςοπηραγατῖο 1η{ετιια- 
ἴΠΓ., ΓΑΤΙΟ δγίς ἐπε Ργεμβαρογας, δε ππδηςἰριὶ 
Δἰτσιι5 Ῥγαο Πρ σι ἀοάα, ὅς ΠΌΠΠΙῸΣ ργει!: Ἰρή- 

τ αἰας, ϑοογατίς πηογίοπι ρτο ῬΗΪΠΟ ὈρΙα ορρε- 
τὸ πε5 ὅς Θογατη 481 ΕἸΠῈ ἀρ Γ8}} (πρρ] ςῖο Εῇ- 
εἰδπάτιπι ἀεογειιθγιιηῖ: ιορε πὶ ἴτεπ δὲ Δτεῖςο- 
Τὰμτη ἀἀοἹε(ςοπε]ογιμτ. ταις ραιιεὶς αθ(Ο] άπ 
ὩρίεπεΠ ΠΊΕ5 δὲ [Π0]141ΠἸπγυῖ πποστα τππι π᾿ Π1] 

ἷ ΕἸΠΕ γεητη 1 Ε}} ἐπι ΠΙΠΊ πὰς υπαχίπαθαμιε [Π8, 
᾿ 

᾿ 

Ἰαίοίτιας πιάχίηλο ἃς ςοπυπεπεϊβῆππιις, τἰπη! 41Π}- 
ΠΊΙ5 ὅς ξογεΠΊ πγιὶ5 ἀϊ πάθιιης, ἢ εος οπηπεβ πο- 

ἣ ςἐΠΊ Ἰταῖ5 ἄς [τὶ ΠΛΟΓΙΠῚ ςοηίζεῖ ες Ἰααίδτίμπι, 

" καὶ ὁ ἐδειλόέτατορ τ τῷ : ὠδμωτάνυ, εἰμμαιρμένης 
με γῶν. 

΄ 

ὟΥ ΘΠ ΠῚ φοπίγα δες ΡΓᾶθςο γεγΙΓΑτ15 ᾿ποῖα- 
ππδῦτι ἀἰςεῆς : Εδι5 ΠΟΙΊΪΠ65 πιοσίαῖε ἃς εχί- 
δ! ἐεπιροτίδ ΘΈΠΙΙΣ5, 4010 ἔεγ πΐπὶ ἱποοητπεπ- 
ἐἰλε πιοτὸ ΕΓ ὃ ἀδἤηϊτε ἀεπημπη., ἃ σγάριὶι- 
ἴα ἘΧΡΟΓΡΙ [ΟἸτηϊπὶ , γοξ!χιιε πιοπτῖς ὈοιΝς ἀῃ- 
Πα Π| ν ΤΙ ταΓ5 ΓΠΓΠΘΠΊΙΠΙ ἔβοϊἜπι. Ἐδϑ ΘΠ ΠῚ 
πόπ οἢ ΠΟΙ ̓ ρπτεριιρπατγο νογίτατοπη, ἃς ἃ (8 ἀπ. 
[ξπτῖτο. Νοᾷας ἀποθις ἱπτογ [δ τπαχίπις οοη- 
{ΓΆ0115. νηαπη εἀπάεπηηις ςατίαπι [ιροῆς. 
Ῥϊαϊπας ργουἀεπείας, οπιηΐα σοητϊποηεῖς,, 16- 
δῖδις ἀἰα!πῖ5 γηϊμεγαπι Πὸς τερίπιτ. Ῥεῆ: 

Ο, ΧΙΙΥ͂ΊΙΣΙ, 

εἰρεπι εἴπη ας ἰμἀϊςόπι,, τεύζογοπι ἃς ἀοιηϊ- 
ᾷ ΠῈΠῚ {{| ἰρίτης φοη δτυῖες ἰαχία παταταο Ιερες 
Ὧ ἃς ρΒΠΟΙΌΡοτπα ρίαοῖτα δἰιπὶ ἀοσοης, Γογαπὶ 
" Αἰϊας ςἤςιπ, Ῥοκείϊαιε ποῆτγα, αἰϊαβ γεγο ποη οἴ. 

19} 

ΟΣ ΊΤΝΥΥΝ - ̓ ἀδκήδεως τῆς ἐν φιλοσοφίᾳ 1 τηΑΧΊΠΙδ 
τείριοἱ ρυτο δὰ εχετοϊαιπι ρεγρετιδε ἈδἘἸποητῖας, δζ ἐχέμυ- 

ϑίαως Ἔ τπαροτίςας, ἃς ἀιῆθι5 νἱάς Ιοςα ἴῃ πιατρίης εἴτα, 

ΗΕ ΟΜ, 

ὨΪτα ἀιιτΕ πὶ ΔηἰπΊας ΒιαπΊαπαε Ῥοτεπτῖία, Ῥτγίη- 

467 
ὡς΄ ̓ καὶ τροφῆς ᾽ ὅτε τῆς ἐγκυκλίᾳ παιδείας ́  ̓ 

ὅτε τῆς ἐν εἰκμῇ σώφρονος ἐχρόβε . ὅκ ΡΣ 

σεως τῆςἐν φιλοσοφία Ἐ". ἦν δ᾽ ὦ ἄρω τις μοιρῶν 

ἀνώγκη καὶ ἐς Βαξυλωνίες“ ἐλαύνεσω ὠθέ- 
ὟΣ χά “ “ - - 

μενος δ᾽ ὥσπερ καὶ τῶν ἱνδῶν ἢ ὠμίλεις σοφοῖς» 
Ἄς δός Ν ΄ δὲ Ν δὲν ὁ «« 

καὶ ἐπὶ τὲς Αἰγυπτίων δὲ Τυμνεὲς ἐχ᾽ ἡ τρο- 
γ» ς -“ ΔΤ, 

αίρεσις. εἰδ᾽ ὁ φιλοσοφίας πόϑος, μοῖρα δὲ ἤγεν" 

ἄγχεσω καὶ ἐπὶ τὰ Γώδειρα, καὶ τας Ἡρακλεῖ. 

᾿ς σήλως", ἐῶόν τε Ἐ καὶ ἑσπέριον" Ὠκεανὸν ἀἰ-. 
»“ ἃ « οἱ -“ "» ,ὔ ᾿» ᾽ ᾿ 

λᾶσϑαι καὶ ὠυτωῖς ἐτροώντοις ἐς μάτην ἐξε- 
͵ὔ . 

διάζετο περιςρέφεσϑαι. δ δὲ δὴ μετειληφέναι 
΄ 3 Ἀν 9 ,΄ -᾿ ἵν -“ Ἢ τι σοφίας ἀυτὸν ἐκ τότων εἴποι τὶς, μοῖρω καὶ 

ἢ υὐοῆ ᾽ » δ» 5 τέτων αἰτία, καὶ ἐκ ἐτ᾽ ὧν ἐν Φιλομωϑέσιν ὃ 
τ να Ὁ τὰ ᾿ Ἂ ᾽ εἰνήρ κατωλεχϑείη . ἐδ᾽ ἀν ἐυλόγως ϑαυμα- 

σϑείη. τῆς αὶ κατα γνώμην, ἐλλὲὰ κατὰ ἀνάγ- 

κὴν ευτῷ σοορισιϑ εἰσης φιλοσοφίας. ἐν ἴσῳ δ᾽ 
Ἀ ΤΟΝ ἢ. 2 , μέν.  Ψ α. ΄ 
ὧν συγάρινοίενος εἰὴῇ κατ αὐτὸν Πυσαγορας 
᾿ ᾽ ͵] ᾿ “ ᾿ γς " ἀυτός, καί τι τερατῶδες καὶ ὠπεῤῥιμιμένον ἐἰν-. 

δράποδον Σωκράτης δ᾽ ἀυτὸὲς φιλοσοφίας ὑ- 

περαποϑνήσκων » καὶ οἱ τῶτον ϑανάτε ἄξιον 

γραψάμενοι: Διογένης τε καὶ τοὺ Αϑηνωΐων μει- 

ράκια. καὶ ἑπλῶς εἰπεῖν ὁ σοφώτατος ἐκ ἂν δια. 
, ὐρεὶ ἂν ͵ὕ Ὑ5Π᾽Ὲ. ὙῊΝ Ἵ “-“ 

Φέροι τῷ ἀφρονεςώτε» καὶ ὁ οὀικώτατος τῷ δι. 
, ἀ δὶ ἈΡῈΣ ξὴ 7 

καιοτῶτξυ ὁ τε αἀπκολαςὸς τὸ σωζφρονεςατε» 

ἣν ΄ ΄ ς 3 

καὶ ῥβοιρὼν σοωιγγίων τδτων ὠὡπόώντων ἀναδεδειγ- 

Ἁ Ἁ εἶ “ Ξ- ,7ὔ «- 2 

ΑΔ.» γὰρ πρὸς ταῦτω ὁ κηρυξ τῆς ὠληϑθείως 
,ὕὔ ͵ 33» ΗΠ 

βοήσεται» λέγων, ὦ ἄνθρωποι, ϑνητὸν καὶ ἐπί- 
͵ὔ -“ ᾿ 7ἷ »" ᾿ 

κίέρον γένος , ποὶ δὴ Φέρεσϑε, τὸν τῆς ἐκρασί- 
γ ᾿ , ΄ Ν ἧς 

ὡς ἄκρωτον ἐμπιόντες ; λήξατε ποτὲ, καὶ δια- 
“ ΄ Ἄ, »ν ΚΓ 

γήψατε τῆς μέϑης. καὶ διωγοίας ὀρϑοῖς ομμώ- 
Ἀ λ “ ὰ ΄ " Γι, ΄ 

σι τὸ σεμνον τῆς ἀληθείας ἐνοπτρίσωσιθε πρόσ- 
3 ,ὔ -» ω 

ὠπον. ἃ ϑέμις ὠλήϑειων πολεμεῖν ἑαυτῇ καὶ 

μώχεσϑιιι. ἐδὲ δυοῖν ἐγαντιωτάτοιν μίαν ὑφε- 

ςἄναι καὶ τὴν ἰὐτὴν αἰτίων. τῆς τῷ 8εξ τσρο- 

νοίας, τα στάντα κρατδσης» Θείοις νύμοις δὲς: 

τέτακται τὸ πᾶν. ὠνϑιρώπων τε ψυχῆς ὁ ὁρος 5 ἐυ-: 
͵ὔ ͵ Ἁ Ν - ΄ 

τοκρώτορω τε καὶ κριτὴν » ἡγεμόνω τε καὶ κύρκ-: 
ὅ “1;}»ε “ ΄ -“ , Ἀ 

ον ἀυτὸν ἑαυτβ κωϑίξησι' φυσικοῖς γόμοις, καὶ 

φιλοσόφων ὃ όγμασιν ἐκδιδάσκων, εἷς ἄρα τῶν 
Ψ τὰν “» "ν᾽ 

ὄντων τοὶ μέν ἐςιν ἐφ᾽ ἡμῖν, τὰ δὲ ἐκ ἐφ᾽ ἡμῖν. 

ΌΑΡ. ΧΙΨΙΙ, 1 αἰτίαν. τῆςτ. ϑεξ προν. τ. π. κεατέ- 
σης», ϑείοις δζε. 1 τα ἀϊᾷίπρυεπαιπι ῬΟτΘΙΙΠΊΉ5. Ναπὶ ἴῃ ε- 
ἀϊῆς, ογας αὐτίαν, τῆς τ. 3. ἥτρονν τι πὶ κριτάσης. Θείοις ὅζε. 

Νῆη 2 καὶ 



᾿λόβ Ἐν ὁπ Βυν δ ῖν 
ΓΝ Ὰ “ ἡ ᾿ “δ ἣ Ν 

καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν μὲν ὅσσά γένοιτ᾽ ὧν κετοὺὶ ππροαίρε- 
. ᾿ ἣν, »" Δ 2: ΟῚ ᾿, ὃ ὅν ν» ΄ , 

σίν τε καὶ πρᾶξιν᾽, ἃ καὶ Φύσει ἐλέυθερω ̓ν» 

ἀκώλυτω, ὠπαρεμπόδιςα τυγχάνει. τὰ δὲ εἰς 

ἐφ᾽ ἡμῖν ἀσϑενῆ, δξλα,, κωλυτὼ, εἰλλότριοι» 
Ν Ν Δ Ν “ Ν Ἅ. υζ Ἢ μ “ ἃ καὶ περὶ τὸ σῶμα, καὶ τὰ ἐκτὸς, ἄψυχά τε 

"" ΡΥ Ν ͵ » ἡ -» 
ὀντῶ καὶ ὡλογῶ: καὶ «σῶώντῃ τῆς ἰδίως τϑ λο- 

ΠΟ τ ρ » ΄ δ τ " 
γικδ ζως Φύσεῶς ὠλλοτρίων τὴν ὑπόφσασιν ε- 

χει τῶν δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν, τὴν ἐπὶ ϑάτερα ὁρμὴν οἰρε- 
»" “ ᾽ Ω “ , 

τῆς τε καὶ κωκίας ; ἕκαςος ἐν ἀυτῇ κέκτητωι 
-“ ῃ , προαιρέσει. καὶ τὸ μὲν τῶν ὅλων δεσπόζον τε 

᾿ “ , ᾽ν καὶ ἡγεμονᾷν ἐυϑέως περωΐνει ἡ, κατὰ φύσιν 
͵ “» 2ΧΝ 7 -“ὝἪ 

“περμπορευόμενον. τῷδ᾽ ἀεὶ συνέπεται δίκη. τῶν 
Ν ͵ »"Ἢ Ψ , , ΡΉ »Υ 

ἀπολειπομένων τῷ ϑείς νόμε τιμωρός. τῶν δ᾽ 
Ν ε "“᾿ ᾽ “Ζ 2 ς Ἵ 

ἐπὶ τὰς τυράξεις ὁρμῶν καὶ μοίρως, ἐδὲ εἱμαρμέ- 
ἣν Ὁ» ᾿ » » ε ᾿ 

γής, εἰδ᾽ ἀνώγκης αἰτία" αἰτία ἑλομένε, Θεὸς 
ΕῚ 7 Ἷ 

διναίτιος. ἐπε κεν ΤΑΝ, 

" Υ τς, ὑοδ νῳο τ} 
ἷ , δὴ ϑρωσύνοιτό τις, τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν ἄρτι πολε- 
Εν ἀ ΠΟΥ ΦΙ φὶῦ ὙπΝ εὖ 
μῶν. μ “παρωκαλυπτέσϑωῳ. ὅτος ἐθεότητῷ 
᾽ ΡΣ ᾿ , ᾿ ἂν 
ἀναφανδὸν ἐξωγορευέτω, μὴ παρόνοιον » μὴ ϑεὸν, 
Ν: ", ν : αὖ ΝΥ των [ἢ 
μηδὲ τι ἄλλο, πλὴν μβοιρων καὶ εἰνόίγκης ὁμολο- 

μιν -- ἀχνὸ. , “ ." 
γῶν. καὶ τὰ ὐκολείοω τατοις γυμνῇ τοροσκώ- 

Ν ,ὕ Ὁ Ἂἢ ν᾿ ΔῈΝ ᾿ 
τῳλεγετω κεφωλῃν» μὴ σοζον. μὴ ὠῷφρονώ-. μή 

, ν᾿ ἜΝ, οϑον ι 
δίκαιον, μῆ ἄδικον, μὴ ἐναρετον» μὴ Φωῦλον;» μὴ 

“ 5» ᾽ ΄ εὖ Ὁ ᾿ 

γόητω, μὴ ϑεῖον ἐν ἀνθρώπων γίνεσϑεωι φύσει.» 
εὐ ν ΄, ᾿ ἃ Ἢ 

μὴ φιλοσοφίαν εἶνωι , μῆ παιδείων, μήδ᾽ ὅλως 
» ͵ὔ , " ᾽ν 

τέχνην τινε, μηδ᾽ ἐπιςήμην. μή τις ἄλλον" τὴν 
Ἐς Ὑς ᾽ Ν Ὰ ᾿ Π -" 4 τυλον ι 

φύσιν εἰγωϑεον. ἢ προνηρὸν εἰποκωλοῖτο ἡ πα αντῶ, 
Ν᾿, δ. ἦν - Ἴ )ὔ 

δὲ συλληξδην ὠνώγκῃ καὶ μοιρῶν ὠτρώκτοις 
- "»ὕ κ. Ν “ 

περιδινεῖσιϑεαι. ἄϑεος δῆτα καὶ δυσσεζξῆς ὅτος 
7 -᾿ ,ὔ ᾿ 7ἷ 

ἐν ἐυσεξῶν καὶ Φιλοσέφων ὠπογεγρώφιϑω κριτη- 

Ἴ ιν , ᾿ 

ρίω; εἰ δ᾽, ἐπικωλυπτόμενος ἕτεραι» δοξάζειν ἐπε- 

ΡΥ, , Ν ΚΙ Ν ἔν δ᾽ ἦν, ἃ 
χείρει πα ῥονοιῶν κῶς «ΤΠ εδς» ἡμοιρῶν ὁ ἐπὶ Τὅτοις» 

καὶ εἱμαρμένην, τὶς ἀνακηρύτ]οι. μαχομένοις 
ἢ" ᾿ 5 ,ὕ 

καὶ ἐναντίοις παριςάμενος δόγμασιν , ἐνάγέσι, 
7 - Ὁ 4 Ν ͵ 

δίκην ὠνοίως σταρασιχῶν, καταγεγροφοω. ταυ- 

ΟΡ. ΧΙ. ΧΕΝΜΤΙ, 
Εὶ ἴῃ ποῆτα χιυϊάξιη ροϊεῆδιε εξ ροῆία ο- 
πηηΐὰ πᾶς 4Ὁ εἰεξίοπε ποίϊγα δὲ δρεγατίοπα 
Ῥεέπάξητξ, σαπη 4 6.15 ἃς [τὰ ἃ Πδζιιγὰ ΞΟπηρᾶγᾶ- 
ταπ| εἰζιντ ΠΡ εγὰ πὲ, πες ργο θεγὶ ἃ σαορίαιτι 
γε] ἱπιρεάϊτ αιξαηῖ. ὗἱιᾶε νεῖο ἴῃ ροίοῖϊα- 
τε ἠοῆτα ἡρκλι να ουονυφορὶ μης. οὐποχία 
(ἐγυϊτατῖ, ὨἰΒΙ Πα 
Ῥεγεπεηξζία ὅς γ68 Ἔχίς τᾶ. 
ἐπ ρτατὸ τ υδαγεστ Ν ΤῊ ἁπιδτυγὰ ἃΠῖς 
τλΑ]ὶς γατίοης ργδθάϊεὶ παιιγάπὶ μαδεπείᾶ. [η εἰς 
νετὸ αιᾶθ ἰμητίη ροιείϊατε ποτα, 
τεᾶῆι ῥάγτειτι ῬτορθηΠοπαπι, γε] οὐπὶ νίγταζο, 
νεῖ σαπὶ νἱτο ςοπί πηέῖαπι. 7 ἴῃ εἰδϑίοης [μὰ ν- 
πἰδβμηαυθ ῥδβδρμϑαθδθ Ρ ΟγΓῸ ἀυτεῖι ΠΣ 
τηίηας ὃς Ἀξέϊογ οὐππίατη, τοῦδ ταϊίοης ῃι Ἰήριι- 
ΙΑ τιδηῇρίς, ρεῖ ὑπιμοτίαπι οοπιπιθαης πᾶτὶ- 
γάτα. Ημης αἴπάιις (Σηυϊταῦ Νεπιοῇς, ὀογιηὶ 
Δ}Ϊ ἃ ἀϊαϊηά ᾿Ἱεσξὲ ᾿βρομδήρε᾽ μενα. Λα 
ΔΟΘΉΔΠΠ1 Δι 1Γ6 ΠῚ ΠΗ εγαύπυγ,, πο Ἰὴ Ῥαγεῖβ 
βίοις δι ποοπῆτατο οἱ «υἱρᾶ, μά τὐἰρα εἴ 
ἴῃ: εἰίρεπις : 5. Ῥεὰβ οπηης σαΐρα ναςαῖ. 

γ᾽ 

βειαῖ, π᾿ ροτοῖϊαϊς. ποῆτα, 446 ἤπηε ἱπιρα- 
ΒΏΔΏ5.). ΕἸΠῚ Ἰάζεγε. ΠΟΠ ΡατίΔπΊ Υ]τεγί5, 
Ἵπιο ἱπηρίεζατεπι τα]ϊς ἀροτῖε Ρτοβεραταιγ, Πο᾿ 
Ῥγομιἀθητίδπι, πο ΠΏ εαπι. πη Αἰ 4υ!ρρὶ- 
8 Ῥγδετεῦ [αῖαπι ὧς μος ΟΠ τάτοπι ἀρῃοίςεηϑ. 
[πιὸ ἃ αιδς δῆς ἀοξεηίπαπι σοηίδαιμηεαγ [1- 
η6 ἀπιοίαογο ᾿πίαρεγ Ῥγοϊοαιδίαγ: ποη ἐαγὶ 

(ἀρίξητοπι, ποηιζαϊταπη, ΠΟη ΔΕ 41π|π|. ΠΟκ 
᾿πἰ αι. ΠΟη νεταη ἀδάϊτιη, ΠΟΙ ΡΓΔΙΠΙΠῚ 5 

. Βρὴ τηᾶρτΠΊ 7. ΠΟῚ αἰ π δῖ. ἰἸηϑοίετη ἴπ Βὰ- 
τηδῃ 8 ἀΑΓ1: ΠΕΩῈΕ γΈΓῸ ΡΗΠοΙΟρἢΐαπὶ ες, ηε- 
4ς ἀπο ρ πάη, πάλε ἀγίεπι οπηηΐπο ν]]λτι 
γοἱ (οἰεπείαπι, Νεπιο αἰτογατη [ργοϊῃἀο] ἱπρο- 
πῖο ἤμε Ῥοπηπη νοςοῖ ἤπιε πιδίαπι, [ξ4 ςοπ- 
ξαίε οπιηῖα, ιαῇ νεττίρίης, Δδὶ ποροίπιατα ἃς 
ῬαγςαγιΠη ἢ. Ιπιρίππι ἰρίταγ αἴχαε ργοία- 
πατη 1ΠππῚ 1η ΡΙογιπιης ὁχ ἀρίεηζαπι σε ηίπὶ 
τείεγαπηις ἡ 81 τἀπΊεη., ςείεγα ΟπΠτηιΐαπδ. 
ΡΓΟμΙἀφητίαπι ἤδειεγε ἅς 608, εἰ5 νογο πρε- 
τίιις Δα πηίετογα ργὰς {6 ἔεγαῦ ἔαζιπη, Πηεγῖτο (5 
να ργδεζοηῖς γοςς ἐχοίδπηοῖ 5 Ρισπηαητία ἃς 
ςοπτιγαγίᾳ πηαχὶπηε, ἐά6 ἱπηρια, δάπηττογε 46- 
ΡΓεδεηίας ἔς, δὰ ἰπίδηῖας Ροεπαϑ [προ πη 445 
ἤλΌΣ ἈΡΡΝΣ ἫΝ Αἴας τἴὰ4 πιςυίημπε αιἢ- 

2 κατὰ προαίρεσιν τε Κρ πρᾶξιν 1. Ῥτίου εἀϊτῖο ντ ὃς Μϑ. 
ἈεΡ κἂὶ πραξιν πίς μΒαδεπι, Ἐτίτα Ἱπτεγρτες ἴπ' ἴιο σοάϊος 
τερεγεγαῦ. νογῖοης Φη6 ἐκ εἰεξείοπε ἀξίυσας Ῥτοιεπίιπε, 
Αἱ ἂς επιδηδατίοπε ποῆτγα { ἅμα ὄρεξιᾳ ἴπ ἰοσπι πράξεως 
τυ ἢ ταῖταγ ) Πεπιο ἀιδίταδις, φαῖ Ἐριδιεταπι εἰτίατιε σοπι- 
ἐπεητᾶτοτεπι 5: Πρ 1 οἰ απ νο] 4 ΠΠπ|ῖπε τη ροΧις, Η Ὁ Ε5ΤῈ Ν, 

δεάερο αυϊ ντγαπΊαιε ἱπύροχὶ, ἀς ἐπιεῦ ἀδιίοπε τὰπιεπ» 
Ἡοϊπεπίαπα ἀυδῖτο. Ργδετογαιδπι επὶπὶ υοὰ προαίρεσις 
ἃζ πράξις Ιοπβε Ἀρτῖιϑ ΠΡῚ πϑοταο. τείροπάεαηξ, ἵρίξ Ἐρὶ- 
ὅζετις ἐφ᾽ ἠωῖν εἴϊε ἷτ ἐνὶ λόγῳ ὅσω ἡμέτερα. ΕΡΓΑ. Τρίτος 

πραξν β4ς οπιπιθπι σοαϊςιπι ἢϊς τϑείπεγ πο ἠμδῖτο. 

3. ὦ κὠὶ φύσει ἐλέυϑερα 1 δες πίάεπι ἐχ Ἐρί δεῖ ἀε- 
Ῥτοπῖτα ἐς Βγιαῖο ἔμητ, φιοά νίάε ςᾶρ. 2. 

4 περαίνει 7 ἴτὰ εχ σςοπιεδειτα τεβίτς ὈΔΠῚ Ῥ͵ΙῸ παραενεϊ 
φιοὰ ἰπ εἀϊτῖς ἐτατ οηῃηίδησ, Ἐπ ςετῖς νεγαπὶ Ἰεφέσπεπι 

ἐπαεπεγας ετίδπι ἱπ [ιϊς Αςοϊο εἶς, ἴτα ἐπὶπι νογιεδατ: θεω 
2ογγο Ποονρέρτε5 γΕΥ 721. ΟΥΡΩΡΙ ΝΗ Ῥτίπεερίκε, σεδα ΤΑΊΊονο [] πα 72. 

“μἰ4 ἡγάμβ, Οὐιοὰ ὅζ πο5 τειϊητῖπηι5. τὸ ἐνθέως ορροηΐ- 
ἕατ οϑεοῖς ἔατα!ῖς πεςείτατίς πιοτίδιι, 

ς. αἰτίᾳ. Ἴνοςεπὶ 418 ᾿ Βτατγίοσιπι, νἱτῖο ᾿ἐχοίάεγατ, οὐσίν 
ἰληῖογ ἢδες ἐεἰοτι απειπι, “δῖ4ιε νοσε δῖς τεροτίτα ταγθᾶ- 
τοτιιπη, τειξῖτιιῖ, πο ἱπρΓγατῖς ντ σοπῆάο Μαίτιπι. 

ΟΑΡ. ΧΗΨΝΙΙΠΙ 1 μὴ ϑεῖον ἐν ἄνϑρ γένεσϑιωι φύσει] 

πιίγοσ ἤδης ᾿εδλίοπεπι; νεγὶ ΠΠ πη πὶ ἴλπε , ἃς ἔπε η118 π}}}4 
Βυῖα5 Ιο οἱ ἱπτεβτίτας, πεαιιε ΑἸ Μοτγεῖο πεᾶις 40 Ἠοϊβεπῖο 
τεςερταπι ἴπ τεχει ἔς. Ῥίαπε ἘΠΙΠῚ ἱπερία ἵππὶ δυΐε 
1111 ἴῃ ταχίὰ {δγμάγιης μὴ γόητα» ϑείῃ ἄνθρωπον γίνεσϑας 
φύσει. 

2 μή τις ἀλλ, εἰ μή τιν᾽ ἄλλον; ιοὰ πιεηάοπιπι εἴα 
τοῖα ογαῖῖο (μφάεθδι. 

ἀεπΊ. 

4. δα αἰτογα-. 

υδῇ 
ποά Π ἰρίτιν αἰϊαυΐς εἰπηΐιιπι αὐάαέξογ [δ Ο. ΧΕΝΙΣ, 



ἢ 

ΟΠ ἱπυϊάϊα, ε τπιξάϊο το] ]άταγ. 

Οαρ. ΠΧ, 

ἄεπι. 81 δυίεπι ΡΟΙ͂ Βαες εἰἰδπι ἴῃ ῬἢΠοίο- 
ῬίιογαπΙ ΠΟΙ Ι5 Ἰοσαπὶ ἕαςεγα νῖίγο ἀϊρηαεὶ 
ααἱρίαπι ἔπδγίης, εἰς ἀϊςοπάμπι, ἔογε., ντ, νΌΪ 
εαπν ἃ ἰαδε δἰϊαπάε βἀΐρεγία ρυγραμεγίηῖ, 
ττόπισις ἃ ππδςῃϊπα,, 4186 εχ τἴ8 (ςτρτοης ἴῃ 
δππὶ ἱπηροϊβεογ, ἱπιπηαπογη ργας ίτογίης 5. ο- 
πιπὶ5 7 ας εχ Πᾶς (ςτραοπα 1ρί! σοπβατγὶ ροίς- 

] 81 νουιτατιβ διι- 
τοῦτ πος Ἔργα. ἀἸ Πα ΠῚ τηαρὶβ., απᾶπη» 
ῬΒΠοίορΙ αυαᾶς ἤτ, ἐχςε]ςητίαιτ εἰ τθαεγε 
45 νας. 116 ἱπιργιάθηβ πηασὶ ΟΠΊΠΙΠΟ εἰ 
ετἰπιϊπαιοηεπη ἱπηρίηροῖ, [ΓΔ 6} ΕἸ 15 σΈΠΟΓΙ5 
1ιδτι,, δορμιιςα ἀγα σοποιηπαῖι., ρα ρχγα- 
ἀεπείοτεβ ορργοῦγίο ὅς σγαιππιας ἱποι]ρα- 
τίοιι εἴτι ᾿π δα ταγι Ρογίι5 τ] Πἰ νἱ ἀδηταγ. 

ἨΙΕΆΟΟΙῈΜ. 469 
Ἵ ᾽ ᾿ τὶ μὲν ἂν ταύτῃ. εἰ δ᾽ ἐπὶ τέτοις ἐν φιλοσόφων 

“ ᾽ »ν ͵ Ν ἥν ΔΚ 
διατριξαῖς ὠξιοῖεν ἔτι καταλέγειν τινὲς τὸν ὧν- 

ἈΝ αὐδὸ ἢ ε » 
δρα, λέξεται ὡς ἂν, εἰ ἀποκαϑήροι ἑαυτὸν τῆς 

᾿ ,ὔ 3 Ν “- Ε] “ -“ "“ 

ἔξωϑεν λύμης ἢ καὶ τῆς ἐπὸ τῆσδε τῆς γραφῆς 
, , ΤΉ. “- -“ ͵ -“Ἢ 5 

ἐπεισκυκλεμένης " ὡυτῷ σκευῆς, φθόνος πᾶς ἀν- 
-» Ν " “ἤ ἦ᾽ - 

τῆς ἐκποδὼν ἂν εἴη. ὅρες δ᾽ εἰ ἀληϑείας ππροιῶν 

τις᾽, ὑπὲρ Φιλοσόζες ἐκϑειάζειν ἀυτὸν ποτιρῷ- 
ἈΝ -“ γ Γ “ 

το, λάϑοι ἂν ἀυτῷ γόητὸς ἀτεχνῶς διαξολὴν 
Ε) Ί ς Ν ΑἹ ͵ 

ἐπεντρίδων. ὡφ ταυτὶ τῶ συγγρώμμωτω, σοῷι- 

εἰκῶς “ ἀναπεπλασμένω πλέον ἐλεγχεῖν καὶ 

δεινῆς τονδρὸς διώξολῆς, παρὰ τοῖς νᾶν ἔχεσιν, 
᾽ ΄ ὃ “- " 
εμὸοι γε οκει σεριεχεῖν. 

3. τῆς ἔξωϑεν λύμης 1 Ρυζο ἱπτε]Πρὶ ΙΔ ἐπι, αὐ Τρίο ΡΒ1]1ο- 
ἤτατο, ρατιιπὶ ργιάδητε ἐπεοιπίίξα, ἱπερτῖς [απ ἀ δ ι5 Αροὶ- 
Ἰοπίο δἀρετίαπι. Οὐεπι γον Πππυπὶ [εηῆιπι εξ Ράτε- 
δῖς σοπβετεη ουπὶ {Π|5 φαδε ἔπργα Εθίεδιις μαρεθᾶς ςᾶ- 
Ρίτε Ψ, τοῖο. 

4 ἱπεισκυκλμωίνης 1 υἱάς ἀς μᾶς νοςε ποίαίά δὰ νἱϊᾶπι 

; Ἀρο]!οηῖ 0, ὙἹ. ς. 19... ᾿ 

Σ ὅρες δ᾽ εἰ ἐλ. προιών τις δῖς, Ἵ ρίαπιε βεπιῖπα ἤιρτα Ἱερῖς 
πιὰϑ ἴῃ ΒοςΊΊδτο ς. ς. ; ἶ 

6 σοφιςικῶς ] ἴτα ρτο σοφιςικὲς» 4ιοά ἴηι εἀϊεῖς ετᾶτ, 16- 
δεπάμππι εἴς γεὶ ςοεςις ᾿πάήϊοετ, 

7 πλέον ἐλ, 1 εἀϊεῖ αὶ πλέον ἐλ. Νερατίυδε ραγιϊσυϊδε 8- 
Ρεπτε Πἰς {επίως τσεςίπγας,, 4ιιᾶπιὶ εἰϊπηϊπαπάδπη Ῥτορίεγεῶ 
ἐμχιπιμ5. 

ΝηΠ 3 ΦΛΑ.- 





ΟΦΛΑΥΙΟΥ͂ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ 

ΒΙΟΙ ΣΟΦΙΣΤΩ͂Ν. 

ΕΑΝ ΡΗΙΠΟΊΤΎΒΑΤΙ 
ΥΙΤΑΒΕ δΟΡΗΙΘΤΑΚΥΝ. 





πο τὸ τ ΕὙ- 47} 

ΤΕ ΟΣ ΘΕ ἡ 

ΗἸ]οἴξεδτι οὐδ: δορῥήδαγανε, ε] οηιιεπτίαε ρατῖτεν ἂο {πτεργατῖδς ἈΠ ξοτῖδα 
{πια!οῇ!5 φοπαπηεη 30 ΠΠἸππιιπη οριι5, σοπησπιπεπη ἡξατη θοποσιγα ᾿ἰδτο- 
ταπι οἰλάετη εἐβισις, πος πηδρὶϑ {πττεγάτιας ταὶ εἰς στατα απ άϊτιπι,, 40 
ΓηδῖοΥ Εἰπ15 ΠΟῚ τδητιπι Οὐ τεγιπα νγίεγάζεπη {γ]14π|Ὲ πίτογοπη ἰπςππ- 

αϊτας, νεγιπη ὃς οὐ ςεπίγδπη οεἰςουτίπιοσιτα εἰοαιεπτιας ργοξεἤοτιπη, ἴτ- 
στηεητι16 ΕΧ ΕΟΤΙΙΠῚ ΟΤαυΙ οηἰθτ15, γατὶ ςματαέζοτιβ,εχοοῦρτα, ν τ τὰ5 οἵδ, 56- 
ἢς Π᾿ ἐο πιοάο τγδέξαϊδπη δττὶς σαπίαιε Ὠξοτίαπι Πα θεγειηι5. ὃς δοτατῖς σιι!- 
αΐα!5 ἴῃ εὰ εἰ ᾿πογοπηεητὰ ποίϊογηιιβ νεῖ ἀδηηδ, θεπε ἐρεγαπάϊπι εἤξι ἀς 
Ῥτοστοθιι5 ἰῃ γείριι5 ὅς (οἰ εητιῖ5 [οι ἐπ 15, τ!4ετησας δά ἐλτὴ ἀκμήν ρεῖ- 
ἀπιοςπα!5, 4 414 {{π4 ππιιῃ αἱ δοτᾶτε τατα ἰοησε δήδμῃς τετηοταβ 645 εξ ρει αιια 
ΠΟΙῚ 1 ΠΊΘΥΓΟ ΠΊΓΑΓΏΠΙΓ, 

Ορετῖϑ εἶτι5 πιεπτίοποπὶ ἔεοοτε 5 πείιι5 ᾿η νῖτὰ [1 ΟΠ 15, ΖΟΠΔΓΔ5 ἴτε πὶ ἴπ 
Απηδίϊατη ἰδεοππάο, δι1445 ν. Φρλόςρατος , Ποτιπι ἰός  Ίγο ἀοη. [οδπηὶ 
Μειτῆο τῇ Ὠηετιδίίοπε ἐς ῬὨιοίξγατιβ ορίεμιδτα 1δπὶ ἔποτο. [15 αἀάεησιις 
Ιοςιις διιίάδε ν. Ηρώϑης ὃς Ἐπιπάᾶριϊ ἱπρτπηῖ5 4Ε νἱτῖ5 ἰορμΠξλγιπα Ρ. 5. 10] 
ῬοΙἘπιιαπη Ροτρἢγτίμπη ὃς δοτίοηςπα ρ ἈΠ] οἱορποσιιπι ιἘουίδπη, ντγὰ ΡΙδτοηὶς 
τεηροτᾷ ποὴ ργοάιέξδπη, ἰἰττετ!5 τγα 1 ἀΠ παιγαῆσσ, εοπιπιηϊμς χιδε τηεάϊα 
ἱπάς δοζᾶτε ἤοπηεης ρμ!]οἰΟρμοσιιπη ὅς (ορ Πἴάτιιπὶ οδίςιιγατη εἰς πλεῖπο- 
τίδττι ἀἰχηου, τς ἀςιητί5 ᾿πάς {Ἐς}}1 (οριιςι ἠξοτίατη ΡΠ οἰ γατατα ποίγιπι 
τεχιμε αἷς. Επ νεῖρα: ὠλλ᾽ ὁ μὲν Πορφύριος, ὅτω συμβὰν εἰς Πλάτωνα 
ἐτελέυτα. --- τῆς δὲ ἐν τῷ μέσῳ Φορᾶς φιλοσόφων τε ἀνδρῶν καὶ σοῷι- 
ςῶν ἀδιηγήτε γενομένης, κατὰ τὸ μέγεϑος; καὶ τὸ ποικίλον τῆς ἀρετῆς, Φι- 
λόςρατος μὲν ὁ Λήμνιος τὲς τῶν ἐρίτων ἐξ ἐπιδρομῆς μετὰ χάριτος παρέ- 
στυσε βίος. Ψεῖῖο: ζεγηρ Ρογρθγγίμα φηίαΐοῦ, ψηοαί [ς ἡΠι οὐρα ε{δέ, ἔνε 
ῬιφέορενἘ «ἰο{Π1|. --- Ομρζηδ γηθ δι ἡμαΐε ῥῥἠοφόρῥογηνρ δ᾽ Μρρῥήδαγερ; ΤΩ 

εοβῆο ποηδεῖγ (Π) ἐαρἠοσέαργο οἱγέμεϊς {μ46 ἐχοονοημίῖα δ᾽ οαγὶδέκέξ, 2. ἐρρεηἐμδ 
γηίαίοηρ Ρῥιοιέγ αὐτα, βγ αεεήρμονηε οἱδά:, {4 εἸέϊ 4:6 {ἡρεῦι4, εοπἐμπὅα οἰρῖρα υές 
πῆβ 4:6 εαρηεαπῖέ. 
τς Αἀ π8Ὲεπὶ ἸοοιπΠΊ ρεηϊτα5 1πτε] Πσοηάππι οδίεγιδπάτιπι νἱάετασς., ρη- 
ταᾶτα ΡΒ] οἰορβοσιτη ἃς (ορμπξαταπα φοραν ῬΗΙοἰξγατο εᾶτὰ ἀϊοὶ., {πᾶς ἃ 
ὝΜΒαϊετε π4ε δζ Οοτρὶὰ νίαιε Δα ΡΙατοπὶβ ἂς [λειπο ἘΠ εη!5 τεπηροτὰ σοηκίημα- 
ταγ, ΑΡ ἐο ἱπάξε τετῆροτε ἰητειι8}1ο ἤδας πιοάϊοο 481 ἤϊετε ἰορμμξδε, ἐς 
415 Ὡ1Π1] τηεπηοτῖδε ργοαϊτιμη: Ζιᾶτε πουὰ φοραὶ ἃ Γλοτηϊτίδηι ἱπάς οττα τθηι- 
Ῥοτίδιι., υΐθιι5 Βοορε δηι:5., ἸΝΊςοῖλβ, Ατεῖςιι8, Π8εἰ|5 ΔΙ! 4πς ἤοτγογα σοςρο- 
ταητ,δζ οοπτίηματα δα Αἰεχαηάτιπι νίαιιε δειθγιπη εἰξ, Πυδπὶ ροτίἐαίτατ Ηἰῆο. 
τία ῬῃΠοίτατι, Μέση φοραὶ Δρρεἰίατιιγ, ἐο πο {ἰττεγάγιιπι πιοπιτηθητίβ οοη- 
(ετιιᾶτα ροΙἘ ρτίπηδτα, 4ιδε ἴῃ Ρλτοηεπη ἀεῇηις, 4[14 πα {12 Πιοτῖτ, Ατάαις οἴτι5 4111- 
ἄεπι φορᾶς (ορ {25 4 ΡὨιΠοἰξγατο, ρμοίορμο95 ἃ πεπαΐης ςοἰεθγάτοβ ρτοις 
ἀεςεῦδι Εππάριιβ σοπαπετίτιγ, Εδηάεπι ρδιο ροίξ ρ.1ο. τρίτην Φοραν ΔΡ- 
ΡΕΙΙΑς, γατίοπς (οΠ]ΠἸςος Παθῖτα εἰτι5.) {ιδς ἃ Ρίδτοπὶϑβ πε τοπηροτῖθι8 οὈτίηιιο- 
τὰς νίπιις 84 (οοι}} 1 ροίς Ο. Ν. ρτίπιι ἐχίταπι ἔεγε, {πᾶς αιιοα πα} εἰ ἴπ [1τ- 
τογΆτα τι τΠΟΠ ΓΕ ΠΓΙ5 της που ἃ οχζάγεῖ, ἀπτεᾶ ἴῃ σεηίατη ᾿ρίι! ποη νεῆεσατ, Κα 
δ΄ἄεο Πιιποος σοπηριτᾶηα! τηοάπτη εἥμπεητες ρτίπηαπη μα οδπηι φοραν ἃ ΤΠ α- 
ἰετε ὃς σοτρία νίπιις δά ΡΙατοπεπὶ ὃς [λεμλο Ἐἤεπεπη, ἐοαπάδπι ὐζϑανῇ {]Δτη, 
τοττίαπη ἡἥιδιῆ δῆτε τὴν ἐν μέσω ζ)οραν νοςαιιετατ, ἃ τετηροτίδιιδ Γομηἰτίδηὶ 
νίχις Δα Αἰεχαηάπιηπι δεποτηπι γίαις δα 4ποπι τὸ τῶν ἀρίξων ζλοσόζδων 

Ωοο , γένος 



Ἀ74 ΒᾺ ΔΕ Φ Σὰ Ὁ. 

γένος διατείνειν τρία αἴτ. Ατἴαιε ἴτὰ 4υίάεπη ςΟ]]Πρᾶ5 ἐχ ρογαιΠο δε ΠΠπηο ςς- 
τοῖα ΕπΠΔρΙΙ ἰοςο Ρ.10., νΌὶ τρίτην ἀνδρῶν γενέσθαι ζορᾶν αἴτ, τλοχάαε 4ἀ- 
ἀϊε: ἡ μὲν δευτέρα μεταὶ τὴν Πλάτωνος πᾶσιν ἀφανὴς ἀνακεκήρυκται. [ὀῥΡίε.΄ 
Ἰσίταγ πο, 06 ἂρ ᾿ρίο μαθεπηιβ, οραίςιο πουδηι ρογεαϊταν ΡΒ] οορμο- 
γΠΠῚ (ραν. ἐΟΤ1ΠῚ πέτηρε 6411 ἰη4ς αὖ Αἰεχαῆ τι δειεῦι δοῖδτς Πουπεγιηῦ: 
ἴπ υΐθιι5 ρτίππιβ εἰξ Ρ]οτίπιι5, ἀτήϊις εἰμπ5 φορᾶς (εἰρίμιτι φιοαιιε, [γΩ Ις 
αἰ τιρυππη, ̓π νῖτα ππῖπ|5 ΡΒ] Ορἣι ρ.33.επε ἴατεσ. τὸ ἱ 

ῬμΙΙοίξγατι νεῦο οριι5 4ιιοα διιπεῖ, 114 υάεπα ΙΝ. Πθτῖ5 σοητίποτὶ 581- 
425 τείξατιι5 εἴ. Ορετγὰ επίπη εἰπι5 τεσεηίξῃβ ββύες σοζδιςῶν (τ! ρΠΠς αἷς ἐν 
Θιδλίοις δ΄, πιο ἰοοο νι ἀοέειπιπηι Μειτγίτηβ Ἄτηαε [οπήτι5 (θ΄ Ἰδτηρτίάεπητε- 
(τειδεπάμηι εξ ἄοςσιμετγε ρτὸ δ΄, ντ ἀπο γος ἀε νιτῖ5 ΟΡ ἈΠ άταγα [ετὶρΠῆς τα- 
το ]Πἰσάτατν ἔγετ! ρίπ5 ΡΗΙΠοἰἶγατι τεϊιτηοηῖο, 481 Ἰπ ἀεάϊςδτίοπε Πυῖπ5 ορετῖς δά 
Απτοηίμππη (ὐοπίμ τη εἰς δύο (βίξλες ἰορἢιξάτιπα τεβ {εἰξ ἀἴοας ἀϊσείπῆε. 
δ4πε ηἴ}}] ἀεοῆς ππὶς δορβηίατιη πηξοτίδς, ἰξἀ ᾿πτεστα ΠῸ5 ἔπ ἐᾶ νεὶ οχ ἐὸ 
φατεῖ, φιιοά ρεγάιισαταν δα Α]οχαπατ! ϑειιοῦὶ τεπηροτὰ νίαιιθ, πάγῃ τη Ἀεἰϊαπὶ 
νἵτα Εχίτιις ΕἸ σα8}1 πτ πιεητίο, ντ Δα εππι]οςιπι ποτατίτη. δ80 ἐοὸ γετο [τῆρε- 
τάτοτο [8 {Ὀγ]ρΉΠΠῸ νῖταϑ 1{{25 ἰρίε ἱππιῖς ΡΠ] οἰξγατιιθ. ἸΝπηὶη Αἰρδῇι νῖτὰ εὸ 
ἴδγα ίεπε {01 ε45 εἰαϊδούδιας δἵζ, νίχις διτεπὶ Αἰραίμι5 τείξε δι ά4 {πὸ Αἰεχδη- 
ἄτοιντδάεο ἤδες Π:ξοτῖα ν]τγὰ εἰπι5 [πΠἸρεγαζου!β ται ρογα ρσοάποι μη οτιετίς, 
᾿ Ηδατρδῖιοος ἀυιτθπ ΘΠ ἀἸτοσιτη ΟΥαΟ ἴῃ ἢ 5 ν τ5 τατρδῖς, νλεηπε 114ς 
Οδίςυτίοτεβ ΝΊγο {ππτπο, {πο ἃ [τπηρογάτογοβ, σογάτη 810 115 σείξα ποηπι11| ες 
ΡαίΠπη γεξεπιητιιγ, εχ ποπηῖης γἀγΠτπις ἀεΠσηξηταγ. Ρυίγπι5 4104 [Ο]Δ1 εὰπὶ 
οδίουττατεπι Πιρεῖ ἀρ ε]]εγε σοερῖς νῚΓ οἰ Αγ ΠΠτηι5 ΙΔοοθΠ5Ρ ἐγιΖοηῖ5,1Π ργδε- 
[τίοπε εὐϊτίοηὶ ἰπσυΐεητας νατίατιιπι ΒΗ Βοσυίδγιπι ΑΕ] Δπ| ρτδοπαμα. ΜΙ 
τεξεΠτπγε οὈίεγιδιῖς πος ορετε χήρη τεσεηίετι ρῥλίοίορϑος 4μὶ ὃς ἰορμηἴδλε 
ἴπητ Βδθιτὶ, ἀεἴπ νέος (ορῥὴδας. Ἐλι5 ΠεπΊρε τεὶ ̓ ΠἀἸοιππη ἔεοεγαῖ συ πεἤιι5 ἴῃ 
νῖτα Ὀτοη!5,1πιτῖο: Φιλόςξρατος μὲν ὁ Λήμνιος ἀναγράφων τὲς βίες τῶν μέ- 
χρι ἄἀυτϑ σοζδιςῶν ἐν ἀρχῆ τὸ λόγε δύο μερίδας ποιεῖ, τῶν τε ἀὑτο τῶτο 
σοζδιςῶν, καὶ τῶν ὅσοι ζιλοσοζφήσαντες διὼ τὴν ἐυςομίαν ὑπὸ τῆς ζήμης 
εἰςτὲς σοζιςεςς ἀπηνέχϑησαν' διλὰ ἡπεπη ρτοποολῖ ϑυηείπι5, ἰρίε ΡμΙ οἰξγα- 
τιῖ5 οἰατ  Ππππε : τατη ἴῃ ργδείατίοηε δά Αητοηΐμππη (ὐοηΠη! ἐπ, (πὸ ἐπί τίτιπη, ιιῈ πη 
Ἰοσιυπη ρεξξαθατϑσυηείπιβ, 101 ἐπῖπη νὰ ροΟΙῈ Μοσε! πὶ ἐππεπ δυίπηις τὸς ἐν 
δόξη τὲ σοφιςεῦσαι ζιλοσοζδήσαντας, καὶ τὲς ὅτω κυρίως προσρηϑέντας 
σοφις ἃς ἀτιοίσιι5 [ΠΡ τ5 [6 σοτηρτεϊχεηίιγαπα ΡΟ] ΠἸσεταγ: τατη τυτίπτη [τ ργοος- 
ΤῊ! βπέπη, νδὶ αἰΐεττε ἀἰοῖς, (ρῥὴ4: αν ετετῖθιις Δρρείίατος πμΠ|ὸ ἤθη ταπτιπι.. 
τβείοτος ἰρ ἐπα! 4ο5, [εἀ ὃς τῶν φιλοσόφων τὲς ξὺν ἐυροίᾳ ἑρμηνέυοντας, ἀς 
4υῖθιις ρτοῖπάς ῥγζγθο ἰοςο [ς αἷτ ἀϊέξιτιιπη, νὲ ροίξεα [(οἰϊοοῖ ἀς τεσ Κορ η δες 
ὉΔΠῚ ἀσογοῖ, (μπηηπε δάεο ΕΠπάοχι, [βοη 5, ὨΙδητῖβ, (ὐδεπεδαϊς, Ρμι] οἰξεγατί 
Αεσνραι!, ΤΠεοπηηείῃ, ὈΙ ΟΠ 5, ἘΔ υιηὶ τεϑ ἐχροίαπῆεε, ἄτας ττὰ Δα [πηρόταῖο - 
τί Ηλάγδηϊ τοπΊρογᾷ ρεγπθπηΠετ, ρᾶτῖο ρτίπηα Παΐα5 τγαξγδτίοη!δ δίοί τα, τὰ 
νἰταπ Ἑδιιουίηὶ σοποίπαϊς, τοσαῦτα μὲν ὑπὲρ τῶν ζιλοσοζλδησάντων ἐν δό- 
ἕξη τῷ σοζϑιςεῦσαι, οἱ δὲ κυρίως προσρηϑέντες σοζϑιςαὶ ἐγένοντο οἵδε. Ατο 
4πε 1τὰ ἃ Οοπκρία Αἰτεῦ 5 ραττὶβ τγαέξατι οη δ 1ΠΙτίππη ἀποῖς., 4ιι46 νεὸς ὃς ρτο- 
Ριῖς ἢς ἀϊέξος [ΟρΒΠἴα5 οογηρ  εξδίτιιυ, 5.4 ὅς {ΠΠ1 σαγίτα ἐπ ἀτιᾶ5 εἰ ο[αῇες ἀπ 
Ρείςσπητατ; [ΟΠ] Ίςος ἴῃ ἀρεφ.6 ὃς ποη46 να] ροτίμ5 (βεχπαίαε (ΟΡ οδε ρτο- 
ἀςἤοτεβ. ὙΙ4ς ρτοίιχε ρτοοεπηῖο ἐαπὶ ἰρίπτπηα ἀπ πέξοπειι ρετίειςης- 
τεπ]. “1μέφηαϑ Ἰσίταν (θρῥίεαθ ρτοίεποσισα Βηβοτίαπα 4 Οουρία ἱπάς εχ- 
ΟΥ̓, Πηϊ τῇ γθογαε, Ψπάε Ιεπιεητοηι ΑΕεἰοΠΙη5 νίταπι ἴτὰ Δυμρίολτας 

' περὲ 
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περὶ δὲ Αἰσ'χίνε ὅν φαμεν τῆς ΔΕΎΤΕΡΑ Σ σοζϑιςικῆς ἄρξαι. Αταιε 
Βίπς εἱξ φιοά ρηπηει [ἰστιπι Πάτιιηι νἰτάσιτη. ἴῃ τγεβ [Ἐξ Έ]Οἢ 65 αἰ] [οὐἼπηι15, 
4ιάτιπη ῥ ΗΑ βῥἠογόρδὶ ΠοΟπτΠοηταΓ,. 48] [ορμηβλτιπη ὨΟΙΠΕΠΔΡΕΠΩ ψεζεγοβ 
οὐτίπμευμητ, Μξεμπάία δυτετὴ μορφι ]ς46 ἀμέϊφηε.. ὃς ἐεγέϊ4 ἄἀεπίαας κονάδ 
τοξεἤοτγεβ, χιοά θοπα [εέζοτιπη νεπΐα πο5 δυίος {}{Π{ σοπβάϊπηιι5. ᾿ 

γε εἰάεπι δυτοπι ἴΔτη ΟΒ[ογάτιιπὴ ο[ατΠπτηο ΡευΊΖοηο 5 1π νίτοάιις σο- 
πετε ἐχίειιεπαάο δοςιγᾶτε μα υτ δετατίϑ γατ πε Ρ Ὠ]]οἰξγδτιι5. ΡΗΠ]Ο ΟΡ μοσιιπι 
επίπττεῦιιδ ἴῃ Ἑδιοσίπο, 481 δα Ηλάτιδπι [πηρεγάτοσίβ ταπηροτα ἐρεέζας δϑίο]ιι- 
εἰϑ, ἱπ4ς 4 σογρία τυτίι5 [ΟΡ ΠΠάγιιπι ΒΗ Ἐοσίδτη ἐχοταϊταγ: αια ἰἰρτο ργίπηο 1τ|- 
ἄεπι δα Ηλασίδηι τεπηρούὰ ρεγάιπέϊα, (1η ἐὰ ἐπίπι τπάχίπης ἱποϊἀπης []οηΥΠί, 
ΟΠ απ, ΡοΪεπιοη!5, ΜΑγοὶ 8. ϑεσαπαάὶ τεβ σείξας, 4ι|4ε ἐχύγεηλαπα [ἰδ τὶ Ρυιπιὶ 
οοςμρδηζ,) ἀῦχιε δάεο (ορ[ιξατιιπη μιξοτίὰ δά επιπάσπη τεγηηϊπιιπι ρτοαιιέξα, 
δ αιιότη παγγατίοηετη ἐς ρΒΙΟΙΟρἨ 15, 41 οὐ εἰοαιιεπτίδτη ἰΟρ ἈΠ ξδτιπη ᾿πάε- 
Ρτὶ ἩΡΘᾺ ποηηεη, ργοιγάχεύδηζ, δτο ρτίπηο βπεῖη ἱπηροπηίτ. Αταμες ᾿ τιπα 
ἐεουπάμπι αὖ ἡ εγοαΐσ ἐχοταϊτιγ, οι] οτπη Απτοηὶπὶ5. Ρ] ατππμση ποσοτῖὶ [π|τν 
“ποτ δεῖαῖα ΡτοΙ πε, Ργίτεῦ ἃς (64 θητμπη [γα ρ ογάτοσγασγην 4ε δὰ Αἰεχδα- 
ἄγιτη 4αὶ πγαχίητε ἤουπογιης ϑορὨ ξδς, τοῖο Πἰδτο 1ἐσππάο ἀε]]πεαητατ, μα 
4υίάςπη ἀς τὸ ντ ςετείιι5 οοηίξατγος ἀζαιις αἰἘΠΠΦΎΠ5., τογηρόσγιτη οπαγαξξουθι!5 
Ῥάιΐο αἸ]Πσεητῖι5 οδίεγιιατίβ, οτάϊηε ςὨγοποίοριςο {πὰς Πιΐςε νἱτῖ5 οΟΠτΙ ΠΕ Ώ ΓΙ, 
4ιουίαις βετί ροτείτ, λά ςαἰςεπι Πιιῖπ5. ἰδ τὶ τεργδείξητγαιιίπηι5, Οἱ ορεγὰ 
ἐο [υιδεπείι5 {ππηιι5 ἀεξιηέϊνι, φιοα ρίτιγα ἀς Βηξοτία ἐππάϊοτιιπι εἰοααεπείδς 
ΟὈἰετιιλτιιτῖβ {αἰ επησπηαιε ἐὰ πηδηπαἀπξξοπεπη ναϊεας ρτγδείξαγε, 

δυθ Πα 14 4υῖθι5 ΡὨιοἰξγατιιβ ἰη ἐὰ ὨΠοτία σοποίηπδηάὰ {π νίπιϑ νὰ ἐπάϊςο- 
ται πρεγεῖξ, Οπδε Ἰρίτογ τη Δητ 4] οτίθι15 Ζυ!  ατη, ὃς ἃ [πὰ Δοτᾶτε πηδρὶς γε - 
ταοτί5, Ππς ΡὨΠΟΙ ΟΡ 5 Πα ἰορ μ Ε5 ἀε]Ἰπεδη 15 οὐ οοιίος. μάθεγε ροσμετσῖς 
ψετζογιτη ἰοοδ, ἰῃ ΠΟτΙ5, 71 ροταιπΊι5 Πα, ἰη ΔἸ σδιπΠηι15. Ἀεσεητίοτεβ 480 τ- 
τίπεῖ, μι! ἃ [ϑοπλιτίαπὶ ᾿η4ς δέ [ἐπεητίαπι ἱΠρτΙΠ115 [Πρ εγαζοσιηη δεταῖε ἤοπι- 
ἐγδηζ, ιρίς, ρεγχιιοβ ργοΐεςετις, μαι ἀΠΠππλι]τ. Μαΐτα (ε ἃ πρεσδυτέροις αὶ 
νεὶ ἰρῇ νιαπῆξηι, γε] ἃ τείιθιις ἀυτόπτοαις ἀςςίρετε ροτιυξητ, ἐς μαΐσετς αἷς ἴῃ 
νἵτα “4γἠδοοίω ἰτεπιαας δδέέαρνε δ.11: τὸς ἑαυτὸ ει κα, μὴ ιοαις αἰΐερσας 
ἴῃ νῖτα Δ άνίαμὲ δ. 1. Ἱπρυἰπη15 διιτεπῃ δ Ατηξαεο [ε πλυΐτα μαθετγε ἴῃ νῖτα ἐ)1ο- 
“ΠῚ δ. ΤΝ΄. ᾿ππιῖς, {ιεπι Οτγδεσοτιπὶ καϑ' εὐτον πρεσξύτατον ἀϊεῖς., καὶ 
πλεῖςα ὑπὲρ τῶν σοφιςῶν εἰδότα. δὶς δὲ ἃ (τεπάστηο Αἰ οηϊεπῇ ποππαὶ- 
ἰὰ (ξ δεςερις αἷς ἀε Ηεγοάε, φιᾶε ἱρίππι (τεΠἀεπημπα ἰητεν ἃς Ἡεγοάσηη δέϊα 
ἔπεγδησ, νῖτα Πεγοαίς δ. ΝΊ. [επί αις [λΑηλίδπο, οἵῖι5 ἃς ἰρίε νἱταμη ἀεἰ τρί, 
(ς ποη ρϑιοᾷ ἀεθετε [ατετιγ: Ὁ εὸ επίπη [ε μαθεγς, {ιδε (6 Αὐδις πατταῖ ἰπ 
νἶτα εἰτι5 δ. 1: ἱπ1ὸ οπηπία 4π4ε ἐς ΑὐΠθ4ε δα Αἀτίδηο ἴῃ {Ἰττογᾶβ γος. ντ 
οἵξ τη νίκα Παρ αρὶ δ, {Π. νηας ᾿Ἰαετ εἰιπη ρου Ππλιιπη εἴς, ἃ 710 δοςορὶς ιας 
1 νῖτα 4 4γἱαπὶ ἃ διδασκάλοις {5 [ς αἷς Παθετε. Ρτγδοτογεὰ πιᾶσηδιτι ράττοπ 
(ορμιατιπη, ἀε αιίθιι5 ςοπιπιεπταζιϑ εἰξ, ̓ ρίε ποιιεγας ξαπ}ΠΙτίτογ, αμο5 ναὶ 
τηδίοτοϑβ δέζατα διιαϊεῖτ, Πρ οχίτ, οο τ, νο] τη 4πᾶπῇ στη ἀε αι δ 15 [τη] 1Δτι- 
τεῦ εἰ νεγίατιιθ, [αι ηϊδπιιπὶ ἴῃ ργδεςερτουθι5. εἰτ5. {|| Ἰάτα δι Π πηι]. 
Απείρατγ ΗΙςτορο ταηὶ ἀκροάσεσι (ς ἱπτουα!Πς αἷτ, επιαας ϑεῶν διδοίσκα- 
λον ΔΡΡεΙ]αἴ]ς γπα οιιπῖ οοτοτῖβ εἰ Δρρ διά ςητίθιι5 ἐν τοῖς ὠκροώσεως ἐπαί- 
νοις. Αἰραἤιπιίαπι (εποιι βοστηδε [ε ποιε, ἀτιπὶ νἱταϑ Πμᾶ5 (οτ! θογοῖ, ἱππ τ, 
Ῥμιοἤτατιπα. ἀσςπιηιε "λοῖατε {Ππρράτεπὶ (ς ποιμῆς «ἰατι της ἱπάϊοας,, ὃς 
Πἰγηϊ οιπη εο πορεΠτιάϊης ἐχομίας, Πυο ἀ Ρ]μγὰ ἀς ἐο ἱῃ ςοπηπ)οπζασῖοβ ποίος 
πο τρια] ετῖτ, 

Οοο 2 ζεῖε- 
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(είεπιπι ΠΟ ΟἸἼΠΕ65 Εἶπ15 δοῖδτῖ5 (Ορ ΒΜ Ὲ25 ἴῃ ἰχο5 ςοτηγηεηγατίοϑβ τείας 
ΡΙμ]οΙἔγατιις, [ε 4, νε θεης Ἐμπαρίμβ πποηεῖ, τὸς τῶν ὠρίςων. δις1ρίε ἐπίπη ἀς᾿ 
ΠΟΠΠ1Π]115 (ογιίθεγε νεγεγατ, Ὡς ἀπ, οἴτίαε 1η ἐο5 ἀεάηῆε ν]άφδτιν ἰδιιάες 4.10 115. 
εχ πποτῖτο ππτ ργοίειιεπαι, Τ{ε5 ΡΠ οἰἔγατιβ αἰτεῖ, ἸΝΊσασογδβ ὃς Αρίμεβ: νάς 
νιτατῇ “ῥα δ. ΓΝ. ΑἸτος τατίιπι ταπιδπι Ἰπάϊρποβ μος σοπῖι δὰ ἀτὰ το 
τεγοϑβ, 5οίοϑ5, Νιςαπέάγος, Ρῃδεάγοβ, Ογτος ὃς ΡΗγίδοδβ, {π νῖταε Παυαίαηὶ Ἰηϊ-- 
αὐπτη ΟΠ ΔΠΊμ15 ταηεη Πεσδηάτιπι ΠΟῊ {ΠῸ “ον μεῖς ΠΊΠΪτΟΒ εἰμπὶ σοπητποτηογδίϊε, 
41, ρτοῦτεχ 1ρίο οοΠ ]Πρετγε ἰἰςετ, ποη πημῖτο οἰδτῖες ἀε ε]οηπεπεῖδς {π1 6115 πλετιτὶ 
βιεῖδητ, ἘΧαπΊρΙι ἰοςο εἴς ροπης ἡ Ἄγ, Ῥμοεηῖχ ὃς Ηεἰ]οάοιιβ. Ῥτδετεττ 
ε “ποτχιηλπι Οὔ τοῦ ταητητη δέ ν οἰπς ρεῦ τγδηίοηπᾶγη τηθτηϊηϊς, οςςαοπε οὉ- 
ἰατὰ εχ ποροτιβ {1186 στη 115, ΦΙΟταπι νἰταβ ἀε(οτιρίτ, εἰδ ἱπτεγοείζεγε., 4105 ἱπὶ 
ςὨγοποϊορία Βαγίτη νἱτάπιπι πο ἰοςο εχ θυήηιιβ, Γλιοϊδημπη ϑαγηοίδτεη- 
(ξπὶ ργϑετεγειπάμππι ἢδις ΠπΠς, γε 4αὶ Ππτι5 φορᾶς ἱμετῖτ, Δετατῖθ Απτοηϊπο-: 
γπιπ (οτΊρτοτ, ᾿πά τοῦ νἹγ οἱ, Ν᾽ οἴδι!5, ράτεσ, ἀε ἈΒεζοσῖς, Ἰδζιγ. ς. 12.0.82. Μδ- 
χίπις σπα ἰρίε {πῷ ἥπεπὶ ΑΡοΐ, ργο πιεύσεάς οοηά. Ρ. σι6. μεγαλομίσιϑοις 
σοφιςαῖς (εἰς ἀοςεηίεαι: Δ44ε ρ΄ πιγα ἴΠ εὰπητεπη ρ. 512. ΝΟ] ὃζ πολυτάλαντον 
μισϑον ντ(ορΒμηξλτη δῷ [τηρεγᾶτοτε [ε ππευιμε δἷτ. ΜΝ γασα ἔοττε [ποίδπαϑ 1}- 
ἰς ργοξεπιοης ἰορῇηξα ποη ἤπτ, (δα νατίαϑ νδυὶῖβ 4Ἰ Δ] ορβ ργο τε ἢδίδ ρεγίοπδβ 
ἰηάτητ, δ4ηε ἈΠ ξουίαγιπα (ςτιρτογεπη (Ε ἀἰοῖς ἰπ Αἴπο ρ.17ο. {πιὸ [ρἱεῖο" 
ταὶ! ρυίάεπι δπϊτ, ΡΙειιἀοπγπημπα εΠε 1 πιοϊδηιπι, ιοα ὃς νετοίτηι!ς ἔδοῖς σε- 
ππ15 (ογϊ εη 1. ἸΝΙΠΗ] επὶπὶ (Δογαΐη ργοξαπιππμε Ἰηταέξιιπη τε Ππαπεητεπη, πο- 
ταεη οπηηῖθει ἰοέξοτίθιι5 ργοἤίκιεγε νομῆς ἤδις ριτο : ρτοθδῦι]ε τεάιιηῦ 
δῖ αἰϊὰ 4ιιδεάλπι, ἴῃ 4υθιι5 ὃς Πος: 4ιοά πιοάο ϑὅυγμη {δ ἔβοῖας ἃς ϑαιποία- 
τεπιιπη, πιο 0 Αςἤηιπιπ,, Ρατγῖς οττιιπη, νἀε “ἤρα ρ. 171, Ν᾽ ἐταπὶ εα πάει 
ἐς τερυπάεπείοσιπη εἰξο ᾿παϊοίαπη: ργδείδηαϊ επῖπη ΠΟ 5 πχοάτι5 μαρεμ 118. 

ΡΑΖΣ. 
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ΡΚΖΕΕΔΆΤΙΟ ΝΙΟΟΙ. ΟΘΕΚΒΕΣ.ΙΙΙ, 

Ῥγαρηφ 2 Ῥεγήομὲ ὀάγηρε νΐδαγεν Βορηλάλαε, ἐς φεαάλύτις δοδηγογλάμές 
. ; “2.τγι6΄. 222 2: 

ἐς ρα Βογθαπι οἵδε ἀϊςιης γαρλι]5 τεπιθιι5., ἙΠ ΡΒ τα] δι, Δηριυϊοῇς. ἘΟΪ115 ραιι- 
Ἃ 1 Ἰο αιιαπη ἀπιογοιις πη! πουίδιι5., πιαϊογῖθιι5 αἰ μα Πιγῖ5. ΕἸογο ρἤδιιςο, γαάϊοε ἰοπρα ὅς ρετ- 
τεηιι. Δί! αιις ρεπιηραίαγ,, ΠΗ] εἰιπὶ ἱπιρεῖγαγε ποη ροῇξβ. Ἐἰι5 ἰτεπὶ δημα Π΄ ιᾶπαο ετῖ- 
εἰϊηΐα ςοπίρεγραπταγ, σοπαϊέξιις βογὶ ΠΠ]αγίογας ἰδετογείαιθ. Ἐξ φυϊάειμ ἴῃ ῥγίμηΐβ δάπηΐγα- 
τίοπε ἀϊρηιπι οχ! ΠἸΠγ65.., σοποογάϊδιπι ράγαζ,, ςοπο Πὰς ἀπ οἰ 85. Μαρηδπη ἔπε νἱπὶ Πεγδὶς 
δἴαιιε ροτρητίαπῃ ἱποῖῖϊς., ργδοίογ το! ιιος Ἡοιπετιιβ, ἀοϑγί παγιπὶ ὃς ἀπε ιϊτατίς ράγδης, ρογίβο- 
ΡῈ ζοιηπιεπηηῖς, ΤῸ νεγο, (παι ΠΠἸΠπ|ς ταὶ Ἀπ! ρῃϊηρὶε,, πμ]1ὰ ορίτυϊαιτς πογθα., πυ]Πἰς δά- 
ταπιδπῖ αι {ποςἰ55 (δ πηοηη ΓΔ Ό 1} πηι] δὲ ἱππρηὶ θεπεισίεητία δὲ Πυιπηδηίζατε τᾶ, Γαηζατη 
Εἶδὶ διπϊςογιπι ταγρατη σοπιράαγαίϊὶ., ντ ΠᾺ]]1ὰ5 ἔεγε {τ νίρίαπι ἀπριίας, αϊ ποη νπιτη, νεὶ δτίδπι 
αἰτόγατη Πα θεδῖ πιδηςαδτια!πὶς τας ργαθοοπεπη. Ἐβτ αἰ ἀεπὶ (νενεγα ἀϊςαΠ1) δηλ ςῖ5 ταῖς [8- 
εἴα {Πὰν εγθέπαςα να] ΗΙογαδοΐδης, ἐς πιὰ ρδι]ο {πρετγίμι5 ἀἰχίπηιις. 581 ας ετεπίπῃ ἔδιοσε τ 
Ῥεγιπέξιις ξιογίς., Π181] ποη ἱπηρεῖγᾶς,, η1}}}} οἱ ἴογε χιοά πο ἔα] ϊοῖδεις δυίθιις αἰδαιιδτις, 
Οαϊ τα ςοπυίαΐο νηηπδπη δἤξα 1, αιοα ποη ἔδςεγὶς ΠΠαγίμς ὃ Οἰιθπι τι γι ἀϊτογιιπι πο ομΐ- 
αἰΠἰ θαποιοίθηκία, γοειπατ| Ππηαπίταῖς., διηϊο τα ἔοιμε5 ὃ Ε ιιογπι παιεγο τατηοτῇ πηϊηϊ- 
ται {1π| ἐσο., Ε0 τἀ ΠΊΘ ἃ τὸ {Ππ| ὈΘΠΟΠΟΙΟΥΙΙΠῚ σι] πΊα]ο ἐχογηβίαϑ, νί ππαχίπης ΟἸἸπ τη τίς πο- 
πηϊπίδιι. πηι !π6 πιοαϊς στατίαπι τἰδὶ γεΐεγγε ἀςθαπη. Ομοα εἰϊαπη ργο τπιπεσιπι εογαπαὶ 

᾿πιδσηιβοεητία ργαρίϊαγε ΠΕ θαπη., ΠΙΠα ΠΑ ΓΠ11 τα πΊθη Δηΐπηι5 ἀςονῖς, πηαχίπηα απάεηις» 
ςοΙηΠΊΟΙ Ια παϊ., 480 τιιᾶς (Ατιδἐαςίαπη ἐγρα πΊῈ δεποιο]θητίας, ὅς ογίπλεπ ἃ πῆς ΔὈ]Ἰςϊαπι., 
πο ΡΑΓΕΠῚ ΠΊΕΪτΠῚ δ Οπλπίθιι5 τοργε πε πίδε ἱπργαυήϊηϊ5. (Οιπι5 ταὶ Ρτδερυαιοποηι, 

ἔλοογε ςοΠ Παῖς, ὅς νοἶμτ παρωσκευήν Ηϊΐςε (ὈρἢΠάγτπι νἱτῖ5, πμᾶ5 τὰο ἀξάϊςαπηῃς Ποπο- 
τί. Νοη νὲ πηῖμὶ τοῖιπὶ πος δοςζερίιπι τοίεγαβ., (δὰ ποῦ ΠΊΪΠῚς πλυΐτο ργάθοίαγο νἷγο 
Ἰοφηηὶ αγεπιρεηο,, 4.1 πημ]εῖς (Δης ΙΔ ΘΟΓΙ 15. Πλμ]τῖ5. ργεςιδιι5, πατεῖς ἀσηίηις Ἰαςγγπλὶ5 11- 
Ὀγαα ππης ε Βιιάεηί ΒΙΒΠΙΟτεςα ἐχεοσῇς., εππησιια πῊΠὶ ταπααδηι δπλῖςο {ππηῆπιο εχίογι- 
Ὀεπάμπι ςοπογεαιάϊε. ἀεάϊεαις Ροτείζοτεπι ποῦὶβ ἢἃ ἡπαπάο στα βοαγὶ νϑ!!θπιις ἤιάϊο.- 
5, Ῥοίεγηιις νταιθ. Ὀιρημ5 ργοίςξζο Ἰἰδυάς πχυΐτα Ογεπηρεγίι5., 41 [4 Π| Ργεοϊοίππη ἐΠείϑι- 

τισι {Ὁ πηοάϊο ποη οσσυαῖς, (εἀ ργοα]τ τπ ππεάϊππι, σοππηπεπΊχας βεγὶ νοἱαἱζ 15 οπιπῖ- 
Ὀι5.,, 4 εχ 4]1ογιιπὶ νῖτα Ὀοπα, τἀ Παηϊα ἔογπη]α ιαάδπη. {ἀτη ἕαςοτε σαρίπηξ ΠΊΕ] ογο πη. 

Αἀ πῆς ψιοά εκτίπεῖ, ογπααηπηε ταὶ Ἀπ ΑΙ ρῃϊηρὶς., απο τἰδὶ., Π ΔΙ οὔτις γα]! 15 γεπη ργαΐδιπι 
ξλςεγεπι, Ογαξοιτη Ἔχοπηρίγ σατη ἤος σοητ]}1. Μίγιμτι φιδηζαπι νπάεαμαηιε οβε πάθημα ἀϊ- 
πιογταῖοη, αγτιπι 'π ῬΓΟΡρΓΙΪ5 ΠΟπηΠΙΡιι5.., ἀπογιιπι ἴῃ Πος ΠἰΌγο ἔγθαιιοηβ σορία, Ρατγιίηῃ 
ἴῃ (ξητοπεῖς., φιδε νας δάθο ΠΟ Δογοθδηζ ἱπΊρο το, γε Ὠἰ ΠῚ] ἐπηρο εις. ἀφο Ὀταιιες, νὲ σαι 
οὈίτυπίατε πλμϊτα, νἱχ ροῆξης ᾿πι}]Πσ]. Ὁτα {Π|ἀ ιτα θαι. 4Π ἰά τγαπϑίογ βεπείαπι ἐῖθα- 
ἐπάμπι οἴει ᾿ρπαιαθ, νε] 1ρήϊ ροτίιι5 ἱπτεγργθε. ΝΠ] εγας αἰ ρεπαϊϊ ἴῃ αἰ οτίπιθη νοςαγὲ ἰὰ- 
ΒεΠἸατῖοβ.. 4 νηὶ παῖς σαρας ΟὈπΟΧΙΪ (πητ (Δερεπιιπιεγο, Ἱπἢμπηδηιτη γεγο, εγζοσὶς ἱπῇτηιι- 
ἴαγε νἱγασι (νεπηθᾶ φυϊάεπι [εχ ορίηϊο ) ποη ἱπάοέξιιπη οπηπίπο., πὲς ροηϊτ5 ἃ σοσπϊίοης δο- 
Ὠάγατη Ἰἰτεγάτγιιπι αἰϊεηιιπι. - ΟΠ σαμα 1ὰ εἴς, ἀΠ!ρεηίεγ δάπιοάιϊπι τα ρασίτεγ ἃς ΠπάοΠΠ- 
τσ ΠΟ 4 ΠΠΟΠΘΠΊ15., ντ [μΑτῖπα Οταθςὶς σοπἔογαηζῃγ. Νίος, ταπηο τ] ποπ ΡάΓΕΠῚ πγ τὰ 

Ππρι]15 ἔδγε ἀπρι 5 ργοπιπθαηξ, ἸΙοςα αἰαποῦ {Ρἱ ηἀἸσα δἰ πηι, ιιθιι5 ἃ 1 διίηῖς Οτᾶοςα δὲς 
δὰ πασῶν αἰϊίοτεραηι, νὰ νεὶ ἢϊς (ἈἸτοῖαι ᾿πα!ςιἰ5 αἰ πηδάιϊιογιὶ ισαῖ, αι αἰαδι Πυαϊοίο 1ε- 
ὅϊογὶ Πε ἀρεπάμπι. ϑι:δεπΊ [Π ἸΠΙΓ10 ΟρΟΓΙ5 πη ΘΟ ΠΉΪΠἶς ΟΥΔΟΙΪΙ σερίαπι, συΐας πος εἰ 1π|τἴ- 
ἀπῇ δίδω δ᾽ ἐγὼ ψώμμε » δὲ ιᾶ6 Γξαππιηζιγ, Ομοα ογαουΐιπι αι θἀς τεάδάϊειπι ἤει, ἀρεῖς ἀϊ-- 
τιάσαπάιιπι γε! πααΐπηι5. [πνῖτὰ [εοηῖς ΒΥΖαΠΙΙ οἶγοα ἤπεπὶ πάθος νεῦρα ροπαπζαγ, ἔςι μοι 
καὶ γυνὴ πολλῷ πωχυτέρο;, ατιᾶ6 ἴτὰ ἔπεγδης {γα βαΐα : Μάαρηα φμλείερ γε ξδ᾽ εογΖηρὲ ρά7:- 

φπράο οἷ. ητιοά ἀῃ γεέϊε ἔλέξαιπι τ. πεπηο ποῆ πη! οοΓογ ογααίγιις ἱπ Πτοτγῖς Οὐγαεεῖς ἰητεῖ- 
ἴίσει. [Ιη νῖτα Εδιιογίηὶ χοἰ τξει ξιθγαηζ ἱπτερτὶ αἰίχιιοῦ νει, {ιιο5 ντσι παι Ῥοταΐπηις, οπγαμῖς- 
πτις αἀίογῖ δι. [πὶ ργπηῖ5 {Ππ4 ὠυτοληκύϑ'ς ἃς (ἐαιιξητία. Ρτορτεγ ἢδες δζ αἰῖα ποππα]α (ργδε- 
Ἰοηριιπι ἐπὶ πὶ ἔογες σοπηπλ πΊογαγα οππηῖ4) αἴ ἀπσθρβ βαϊς σοπΠ] πὶ. πὶ δπηϊττεη41 εἴδης ἢΣ 
(ορῃϊας ἴῃ ρα δ]ίσατη πες Πα. ψίςις Πᾳες ταηάδιπι γατῖο,, ξιταγιπὶ ξογἤγαη δἰϊχιθπι ἐὐπα!- 
ταπὶ νἰγαπι, 40] ται εἰερδητοπι ΠΙΡγαπη. τοῦ (8]1Ρ 115, τοῦ ΓἘπτοπε 5. τοῦ τεθιις ἀἰρηὶς ντ δὺ οπηηῖ- 
διι5 ορποίςδηκιιγ, γεξεγίαπι,, ἤιο γο[ίτιαῦ απ άογὶ. Τι νεγο, ΠυιπηαηἸ ΠΠπης ταὶ Ἀπ αΙρΗϊπσίς, 
ταπηὰ5 πος, αδίεσιπαιε εξ, ραοιάᾳ ἔτοητε {πἰςρίτο. Οὐ ϊ τὰ πιᾶρπόρεγε συ πὶ σορπο- 
ΠοΓΙΠΊι5., δηίατι ργαε 15 ΠΟῚ5 ἢϊς ἔογίζαῃ Ιοηρε πθ]ογα ραγᾶηαϊ., δὰ σοτητημποπὶ μα ϊο- 
(οσυπι γπ]ϊταῖεια. Ψιας ΓΟ ΙΧ. 
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Ὁ. ῳ,ῃ0ΨΨΆᾳΨΡΨΊΊΨΌΩΡ 

ΦΛΑΥΙΟΥ 
ΒΙΟΙ 

ΨὌΆΕ 

“4 ἡἠ ων" γε, Οογ μίοηα “4μ ορρλμ. 

Ο9 αἱ (ορ πᾶς να]ρὸ διάϊεηςεβ, Ρἢ110- 
(ορῃίαε ἱποιιδιιεγιητ: ἐοίηας ἴτοπὶ ηαὶ 
ῬΓοργῖς (ρας, ἀρρε  ατὶ ἔπογς, ἀπο- 

Ὀὰ5 ΠΠὈτῖς εἰσι ἀοἰςγρῇ : σήάτιις ποπιρε το- 
ΘΠδ[οΠΕΠῚ οιιπὶ [πὰς ἄττα ἰδ] εἴτε ; 411 ρεπι5 
δὰ Ηετοάεπι [Ὀρῃϊῇαπη τεέεναβ: ἱπαὰς τπεη- 
τεπ| ΠΊϊ ργϑεζογθα γειοςδηβ εᾶ. ἥπαθ Απιὶ- 
οΟςΠΐδα οἰ πηῚπ ΡΟ πἰ5 Παρ παεὶ τετηρίο 46 
(ορῃι|5. νπὰ πη Πηαῖὶ Ππηι5. Ῥαγεηγοϑ Πε- 
εἶξε οπτηΐιπι πο γοσθηίιϊ, [ξἀ ξογιιπὴ τα ΠΓΠΊ, 
41 6 οἷαγο οὔἵϊ ρεπεγο εἴπ (ειῖβ ἐπὶ πΠὶ 

ΦΙΛῸΣ 
ΣΟ Φ 1 -Σ 

ΕΠΙΑΥΤΙΙ ΡΗΙΙ, 

Ὰ ͵ Ὰ 
χ Ἀ κ 479 

Ἂ ΑΤΟΥ' 

ΤΈΆΑΤΙ 
ἰφ Ἶ 

Ο 8 
5᾽Ὸ ΡΉΓΑ ΕΎΥΝΙ 

Τῷ λαμπροτάτῳ ὑπάώτῳ Αντωνίῳ Τορδιανῶ 

Φλάυϊος Φιλόςρωτος. 

ΤᾺ ἐν δόξῃ τῷ σοφις εῦσαι φιλοσοφήσαν- 

τῶς ἷ, καὶ τὲς ὅτω κυρίως προσρηϑέντας 

σοφιςεὡς, εἰς δυο βίδλες ἀνέγρωψψά σοι γινώ- 

σκῶν μὲν, ὅτι καὶ γένος ἐσί σοι πρὸς τὴν τέ- 
χνην» ἐς Ἡρώδην τὸν σοφιςὴν ἀνωφέροντι"" με- 

μνημένος δὲ καὶ τῶν κατὰ τὴν Αντιοχείαν σπεδα.- 
σϑέντων ποτὲ ἡμῖν ὑπὲρ σοζιςῶν ἐν τῷ τῇδα.- 

φναίςῳ ἱερῷ“. πτατέρας δὲ ποροσέγρωψα μὰ Δ 
»" Ν -“ 

5 σῶσιν, ἀλλὰ τοῖς ὠπ᾽ ἐυδοκίμων. οἶδα γὰρ 

1 Φλ. Φιλοςρώτε ] οἰππὶ τες ΡΒ οἴ γατί εχείτογῖπε ςεἰ ἐδ τὶς 
Ὁγο5, ἱπ1|0 φιάτιοῦ ἐδουπάϊπι Ποπηυ 05, 4015 εχ 1195 Βα γιιπὶ 

Υἱἰτᾶτιιπι Πτ ἀυτογ 7 ἵπ Ῥγοϊεοπιςηῖς τοτί Παῖς γΟἸΠηηΐ ργᾶε- 
πὰς εἰξ ἀϊρυτατιπι. 
2 βίοι σοφιςῶν } ηυϊά σοφιφαὶ 1{π4 λετεῖς ξιετίπι, τρῖε διι- 

τοῦ ρϑιΐο ροίξ ἴῃ ργδεξαδτ, μας ορεγίς Ἔἐχριῖσατ. Πε πιε- 
τιοάο διιῖεπι ὃς ογάϊηε ᾿ιιΐμ5 Ορεσὶβ ξιιπι5. ἐρὶ ἴῃ ργοίξρογμιεο 
πῖς δὰ ἢδρ γῖτ45,) 41186 νἱἀ6, 
ἩμεῚ ὑπάτῳ Αντωνίῳ Γορδιανῷ Φλάνιος Φιλόςρωτος ] ορτῖπιδα 

φοῖας ςοάεσχ, οὐϊ15. ν πὶ ἀερ Ἔπι5. νἶγο ΠΟΘΙ ΠΠπιο Οάγοο 
ϑοβεποκίο, Ηδπιθιγρεπῇ, ὅς εχ 4110 Οπιπεϑ5 μλγιπὶ ΥἹτΑτιΙΠΊ 
Ἰδοιιπα5.) νηῖσα Ἄχοερτᾶ 2 ̓ ἰσυῖς ππΠρ] εγε , {πρρεαϊτδιῖς ποῦς 
οςες Γορδιανῷ Φλάνιοςγ 41:46 ἴπ Θὐἰτι5 ἀξεγαπτ,. Οοάεχ 
ΟΠ ερῖ! ΝΟΌΣ ἀρὰ Οχοπίεπίεβ ἰερῖτ : Αντωνίῳ Φιλόξρωτος 
πῷ μετὰ Σεβῆρον ἄρξοντι ν ηᾶς Ροίεπια (ς ΠΟ] μπὶ [ἀρίμπε, 
Αἰάϊηα αιοαᾳις εὐἀϊτο βαθεῖ Αὐτωνίνω Φιλός φωτὸς» ἀζοτῖρτα- 
ὅς ἱπιεπῖο πιδο ἐχεπιρίἀτὶ ἐξα : Φλώνιος τῷ μετὸ Σεβῆρον 
ἄρξαντι ἐυτυχ εἶν. Μαπίξείειιπι ριιτο εἴτε δ] επὶ εχ Οογ- 
εἰκαγιῖς, ηαἱ Ροῖ Αἰεχανάνερε δεμογηρε ΑῸΡΟΠΙ ἕαδε (αητ, 'πα 
τε! οχιε, ααϊσυπηις ἔμπης 1ΠΠΑγιιπὶ ἱπίςτιρείο πα πὶ δυτοτεβ, 
Ἑτίαπε τεπιριις ἐρτεσίς ςοπυεηΐς. Ν4πι, {ὰΡ Αἰεχαπάγο 86- 
τετο [ςτῖρτας εἴϊε Πᾶς νἱτᾶ5) οἰ τι ΠΠπηυπι : ἴῃ νἰτα “εἰρη Βτ 
αραθαἰξ ταεητῖο τὰπαιιδπὶ πιοτίυΐ,, ὅς ἱπ ξραίο, εο Ἀο- 
ἀτιδς ἤοτοπιε, ςοηοσίηπαια δδες ϑορβίατιπι ΠϊΠοτία ἀϊοῖ- 
τας, ϑι144 δυζεπὶ τεῆς 116 δ “εχ γαγο δέκεγο βοταῖζ, 
Ὧ ες συ υάπι Ροίς “εχ 4, ἄγ η7)2) δεν ἴτι ̓ ς ν τς ΠΟΓηἢ1ἃ- 
πὰ [πιρεγάτοσ, Ν είοίο τά 4ὰς σα νῖτ οἱ]. 1ο. Μευτγῆως άταατ, 
ἀτηίθετε Πᾶς νἱϊὰ5 σοθρηε Ρμἰ οἴἶτγατυπι (ιν ΔΖ σονέπο, οὐ 
φοηζιϊαευ βιπσογδίατ “ἡπεογιέρσ Πἰφάπρεσητσ, δὰ ηλιεπὶ εἴῖαπι 
ιἀεαϊςατίοπεπι ἔρεξίαγε ρυταῖ: ιᾶπιῖ5 Δα Οεγα (αγαραί- 
ἐαρ". νεὶ Εἰαραδαίμρε ἐαπάεπι ἤοπ ἱπυΐτιις γεβεγγὶ ρατίβτυτ: 
{εὰ 1{π οπιηὶα γατὶοηίθιι5 ἴα πὶ 41} ρατῖς [οἱ 146 σοπβαταηκιτ, 
ἽΜεῖϊμ5 οπιπίπο δὰ Οονααρογεηι αἰϊχιςπὶ παος ἀεάϊςατῖο 
σεξεγεῖιγσ, Οὐμπὶ ἴγεβ μιτε πὶ ἔπετίης ἢ ς Ποπλῖπα., νεῖν» νί 
ΠΟΠΠΙΪ νοΪαπτ, ιδίιοτ; πεςοῖϊ εἰς, γε εχ ἀπιοθιι5 ρτίοσῖ- 
Ὀμ5) ραῖγς ὅς Ε]10, Αἰ ̓αιυιῖς ᾿Ππτο Π]Π ράτιγ, 4005 (Ὁ]05 σοπῇι!- 
ὕταπὶ ρϑιΐο πίε Αἰεχληάγιπι ϑειογιπι, να] (δ εο, βοπῆς.» 
πξοηῇαι. Ἐχ ηυΐδθιι5 τἀπιεη Ρρδῖγοπὶ εξ Ῥιτο, 4 αιεῖπ ἢϊς 
(οείδίσατς ΠΙὰΠῚ ἐπὶ πὶ {ῸΡ ΒΗ ἰςῖ5 Πιια 5 ἀεάϊτιπι ΕΠ, ὃὲ 
«μὴ ἐγ Αἐδέπαεο σογγοιεν [ἐς ἀἰεοίαγηακεγῖς, ἀϊ(οϊπις. εχ ΟΔ- 
Ῥίτο πο ἐπ Θογαϊ ανγὴς ς. 12. Ιπάεηϊς εἴ, φιοά “ον ὃς 
᾿πιογέρὲ Ὁ οτηθπ Ῥγο πη σις ἤτὶπ τηζογίρτίοης Βυΐμ5 οερίο- 
ἦλε τ᾿ παπὶ αοτάϊαπιπι ρίγεπι πιυ]εἰ ἀϊοιης “4ηογείρῆ, νε ρ]ε- 
τίηιια Διιζεπὶ ϑάζεγιης, “ον ποπηεη Πδὲ δά(ογιρῇῇε, (ά- 
Ῥ το ΤΠ. Ἰος. εἶτ. σᾶ. 4. βέλειγρα σητοῦρ ΓΑ γητη7γι ΚΑ ογιλρμμρ ας 
ἑΐμι {τἰς εοηβαγε 7 ἰάεπι ςαρ. 4. ὅζ 17. τείξατυγ, Εὐΐτ νετο 
Θονάίαηεσ, ράτετ, σοη [μι δὶς, ἔεπιεὶ οὐπὶ Οαγαςαήν:, αἰτοτα 

νος εὐπὶ «ἡ οχαηάγο δομοτο » νλά, Οαριτο]ίη, ον 4. Οὐπίωὶ 

πέπιρε Πιξεξει5, πᾶπὶ ἴῃ ἔΑ{Π|5 εἴτις ΠοπΊεπ ΠΟ ςοπιρατεῖ α 
νηάε ἀϊβῖς!]ς. τεπηριις ΠΠΟγαπὶ ςοη[] ἀτινιπὶ αἴρηατε. Ν,, 
ὙΠΙεπιοπεῖο δὰ Α. Ὁ, 213 δζ 229. 1105 γθέεγγε νἱπιπὶ, πι]| 4 
τατίοης δἀάιιέῖ4ά, Ηος σεγε ΠῚ ριτο.. ἴΠτεγ ΡΥ ΠῚ. ΠῚ ἃς {ε- 
ουπάμη ΠΠ]Οτιιπὶ ΘΟ αι] ἀτυπὶ [οτίρταπι απ ς ερο] πὶ εἴϊε 
μᾶτῃ ἢ ροΙ ἐξευηάμπι ἐχάγατα εἤτι, Δισύπατον νοταῇτει Θοτς 
ἄἀϊαπυπι ΒΕ οἴἶτατι5, αι ἃ αἰΐᾳ8 ἱρῇ ποπιεῃ Πᾶς ἰητε νίμϊ- 
ΡῬαταπι, 

4. τὰς ἐν δόξη τῇ σοφις εὕσωει φιλοεοφήσαντως } ἐἀ πὶ παρ δῆς.» 
τὰς ἐν δόξῃ τῷ φιλοσοφῆσωε σοφιςέυσαντας. Νοβτάηι ἐπιεην 
ἀλεϊοπεηι, 418ε ὅς Μοτς ο ἰαπιρτγίάεπι ρους, Εγπιαὶ σοη- 
εἰμῆο ἤυΐις ργοοςπιΐ , νοΐ σοφιςς ΠΟ ΓΑΏΓΙΠῚ ῥήτορας 
λαμπρὲς ΟἸπὶ νοςατοϑ ἰέ, [εα ετίδιτι ρ ἡο (ρόδο, ηνιῖ ἐκ ὀντές 
σοφιξαὶ, δοκξντες δὲν παρῆλϑον ἐς τὴν ἐπωνυμίαν τάντεν  ἀάεον 
ας ἐν δόξη τῷ σοφιςεὔσαι ἐφιλοσόφησων. ἸΌΪΔεπὶ ἀϊεῖς Πο.. 
τιιπι Υἶτα5 [6 ργαδπιίτιοις νε ]ε νἱτὶς [Ὁ ρ ἰΠᾶτιπὶ ργορτὶς τὰς 
Ἰταπὶ ἐς ἥαΐδιυς ετίαπι ἰπ νίτα Εαμογέηὲ σοσοπὶ ἀοπὶ ἰπηρος 
πεη5, χὰ τοσωῦτα, ἰπαμΐτ, μὲν ὑπὲρ τῶν φιλοσοφησάντων ἐν δέ- 
ξη τὰ σοφιςεῦσαεγ ἅτανις ΤᾺ] 1Ρ015 ταγίπις νε ἢ, 1, ορροηίς τὲς 
κυρίως προσρηϑέντας σοφιςς, ΄υαῖε5 ΘοτρίΑς, Ργοϊαρογας, ὃς 
4ιοτγαπὶ ἱπάς (ςφαιητιν υἷτᾶς Οηπε5. Εἰγπιας ἤδης ἐπιεῆν 
ἀλτίοπεπὶ ἃς ἢος, το ἃ ϑγπεῖ νῖτα ΠὨΙοηΐ5. ἐξατίπι ἱπιτῖο, ἀϊοδς 
ῬΒΙοΙβγατιπι ἐν ἀρχῇ δυΐις {τὶ δύο μερίδας ποιεῖν γ τῶν τὰ 
ἀντὸ τῶτο σοφιφῶν κρὶ τῶν ὅσοι Φιλοσοφήσαντες διὰ τὴν ἐυςομίων 
ὑπὸ τῆς φήμης ἐς τες σοφιςὰς ἀπηνέχϑησαν. Αἀδυης Ἰρίωπι 
ἐρίτατ Ἰοσιπὶ γείρ᾽οἶτ, πᾶπὶ δες εἰ ὠρχὴ τῷ λόγαγ ἀἴαυις Δάεο 
ποῆταπι ἢἰϊς Ἰεξεοηεπι εουτις εἢ,, 

; ἐς Ἡρώδ. τὸν σοῴ!:ς. ἀναφέροντι } ποῃ οδῆλτε δος ἀεδει, 

4110 πιῖπιις Θογαάϊδηιις εἴα ογεάδτιιγ, δα 41επὶ {στίρτα δες 
ερ! πο] ἔπι, Νηιὶ οὐαὶ Ἡεγοάς Ατεῖςο ἱρΩ͂ ἱπιεγέεάεσγο» 
ςοβπδῖῖο ροτυῖε, αιϑπάοαυ! ἐπὶ ἱρ[απὶ ἡ ὰς 4ΠΊρ  {{Ππ|ΐ5 
Ἀοπιδηοσιιπι ἐλ πη} 15 ἱπποχιιπὶ βα}Ὲ ἱπξ, εχ νιτα εἶτ ρᾶτεζ, 
ϑα τεπι πιᾶτεῖπο βεπεγε ἱρίμπι ροτυῖς φιτίησεγε, συ ποπ 
πεςεῆειεγας Οδρίτο  ἐπιιπὶ οοπιπιεπΊογάγα, 4υ} ΠΠυτίοτες ἔς 
ΠΗ] Ἰὰ5 Κοπιαπὰς μαδεῦδατ, δή 4145 οτίσὶπες γοξεγγο, Θοζάϊ- 
8Π0 δριιὰ Βοπιᾶπος πιδρί5 ἐγᾶσ Ποπογιῆςιιπ, Νοῆεν νε 
τὸ ἀς δορβ τὶς [ςγίδεπς σορπατίοηΐς συπῚ {Π πηι (ΟΡ ΙΔ, 
εοαις ςοη[ιίατὶ νῖγο, ὅς Π|Ὀ εγάγαπι 'π Αἤα οἰυϊτατιπι “175 
οὐονίε πιεπτίοη ἐπὶ ἕδοϊεπάαπι εἴς οχιἰπιαιῖε, 

6 ἐν τῷ Δαφναΐε ἱερῷ Ἰνετθα ες δαϊεοίπιις εχ σοάϊοε 5. 
Δαφναῖος ἀυιτεπὶ ΑΡΟ]]Ο ἱπεςὶ Πρ τατ, συἴπ5 σεἰς δ ογγί πη ΠΊ ἴπ.» 
Ῥαρθηε Αὐτὶοςβίας [υδιγθῖο τεπιρ πὶ» ουΐι8 ραίπηι ἀρὰ 
Οεορίαρδοβ, Ραῖγεβ., ΙΟτο5,, ἱπιο ὅζ ἴῃ ψοζογίδ.5 ΠιΙΠΊΠΙϊς 
πιεπτῖο. [π τε πιρ 5 4υτεπὶ δηατριξοὶς Βατις τάγο ρῃοἴορμος 
ὅς (Ὀρμ! 5 ξεςιε, ἰδίαιια ἀσους ράτες εχ νέα Αροῖ!ο- 
τ: 1.1, ς, 8, ὅς ραὔπι. ϑὶς ὅς Μερίἢϊας δριιά ϑπιγγηδεος 
ἴῃ τοπιρίο ἀϊξοίμμϊος ἱπ(ειτμ μῆς ἀἰςίτων 1πῈ, 10, 11, νἱτά 
Ἡ!ρροίάγονὲς 

δὴ 



430 ῬΉ ὁ Ἐν - 
: ΒΥ τ 36...» ,ὔ ᾿ 

δὴ" καὶ Κριτίαν ἡ τὸν σοφιτὴν" ἐκ ἐκ ττατέρων, 
9 Ὁ ΄ ,ὔ ;» οὐ οἰ » 

οὐλλ᾽ Ομηρὲ δὴ μόνον ὅ; ἐπιμνησιθεντω». ἐπειδὴ 
“- » μ Τν ΟΥ̓ νἐρυὰ 

ϑαῦμωα δηλώσειν ἔμελλε σσατερῶ Ὁ μήρε! τσοτῶ- 

μὸν εἴνωι “. καὶ ὄλλως, ἐκ ἐυτυχὲς τῷ βελο- 
-ν Α' ῳ ΔΝ - “ 

μένῳ" “πολλεὶ εἰδέναι πωτέρω μὲν τῇ δεῖνος 
- ΕΣ 

λ Ν 
ἐζεπίςωσϑοι καὶ μητέρω;, τως δὲ “περὶ ἐυτὸν 

Ἴ ἱ "» «“ 

εὐρετώς τε καὶ κακίας καὶ γινώσκειν, μήδ᾽ ὃ, τι 
͵ ΡΝ ς΄ ΝΣ» ͵΄ Ν ͵7 Ν ,ὔ 

κωτώρϑωσέτε ὅτος» καὶ ἐσζφοίλη ἢ τύχῃ, ἡ γνω- 
ἕ , “νι ν ἐνῷ "γ΄ ε 7 ᾿ς 
μή!- τὸ δὲ φροντισμα τῶτο, ὠρισε ὑπώτων, καὶ 
ΝΎ ᾿ . “ὦ ῃ 4... ε 
τὼ ἀχϑη σοι κεζβδιεί τῆς γγώμης . ὥσπερ ὁ κρα-- 
λ ἂν ἴ - , 
τὴρ τῆς Ἑλένης “ τοῖς Αἰγυπηοις φαρμάκοις. 
“ ἤ ᾿ 
Ἐρρωῶσὰ Μεσηγετῶ. 

ΤΠ ΟἿΟΣ ΜΓ ΟΣ ΝΣ 

ε εν 5. ΄ Ν - ᾿ ει 
] ἣν ἀρχαίων σοφιςικὴν» ῥητορικῆν ἡγείσθω 

- Ἵ ᾿ ΝΥ «ς 

χρὴ φΦιλοσφῷξσαν ". διαλέγεται μὲν γοὶρ ὑπὲρ 
τ « κ“ ἃ δληονάδι Ν Ἶ 
ὧν οἱ Φιλοσοῷφξντες. ὦ δὲ ἐκεῖνοι τοὺς ἐρωτήσεις 
μᾺ 2. Ἵ 3 ΝΥ ἐν εὐ ὀνεγὸ ͵ 
ὑποκωϑήμενοι" . καὶ το σμικρῶ τῷ ζητεμένῳ 

γ Ἂν ’ “ 

προσζιξάζοντες. ἕπω Φασὶ γινωσκειν᾽, ταῦτω 
. Ἁ ε ΝΝ 7 . 

αὶ σλαιὸς σοφιτῆς ὡς εἰδὼς λέγει ἧ. πσροοίμιιω 
- -“ -“ “ Ν τ . ᾿ 

Ὑδν ποιείτοία Τῶν λογῶν το οἰδὼ» καὶ τοῦγι- 

᾿ 7 ἢ ἊΝ Π, 

γνώσκω, καὶ σώλωι διέσκεμμαι,, καὶ βέξαιον 

Σ ᾽ ε Ν ,ἷ ΠΥ ἔς 

ἀνϑρώπῳ εἐδέν. αὶ δὲ τοιαύτη ἰδέω τῶν προοι- 
φ ) - -“ ᾽ν Ν 

μίων ἐυγένειών τε προηχεῖ τῶν λόγων, καὶ 
-“ “Ὑ 4 

φρόνημο;» καὶ κατώληψιν σοφῷ τῷ οντος. ἡρ- 

« “ι΄ ν»ἦ -“ ἃ 

μοξαι δὲ ἡ μὲν τῇ ἐνϑθρωπίνῃ μαντικῇ". ἣν Αἱ- 
! ζ ᾿ πῇ 
“γύπιοί τε καὶ Χαλδαῖοι, κοὴὶ σσρὸ τότων Ἰνδοὶ 
᾿ ͵ ΄ δ᾽ ΎΞῊΝ »" “» 
ξυνέϑεσαν. μορίοις " ἀφέρων φοχοιζοιμενοι. τ ον-- 

Ῥγοσοῦξ, 

Οἤπδηι σαοαις (Ὁρἢἰ 41 πΘληὶ πεπη-- 
ΠΕΠΊ. ΡΑγεητΠ1 ἔλεξα πηεπείοης, πῃ ΗἩοτηξ- 
ΤΠ (ΟΠ ΠΊΘΙΠΟΓαΓΟ (Ο]ΠΠ| : 60 404 ΓΕΠῚ» 
Τα ΙΓαΙ ΠΠΒΠΊΟΥΙΔ 6 πηαπάαπάαπι ἄπσεγεῦ, Ρᾶ- 
τγεη ΠοπΊρε Ηοπίετο Βιυμίμπι εἴθ. Ργδείοτ- 
εα αἰςοηα!ϊ οσρΡΙ4ο ράγιιπι ἱπιογείξ, Πυίτς νεὶ 
11ΠΠπ|5 ραῖγεπι ποίϊε ὃς πγαίγεπη ἀσοιγαῖε., πὲς 
ὙἸΓ[αζΕ5 ΨΕΓΟ ΕἸῈ15 δ νΙΠὰ {(τῖγε : πεαις η8|4 
τεΐε 15 δα ίδοις ἔςοογῖς, Ππς σαἤι ἤπιε σοπ- 
Π||ο. Ηος νεζο Πιιάϊῃπι, (ὐοη} Εχςος δ π- 
τἰΠηπις, ἀπίπιὶ Ια θοτῖθιις τ φαοαας ἰξιδ τ, νὲ 
Αδρυρτιῖ5 πη θα! σαπηεητῖ5 οἷπα Ηείεηας οτα- 
τεῦ, Ψα]ε Μιιδτιπι ργίπερς. Ὁ 

Ξ ᾿ ΡΝ "ὙΠ ΚΟΝ 

; ὕᾳ ἘΠ Ἢ 

. ἸΝῊΝ 

ΡΟ ΕΜ να 
δΝπ Π 

Ρ τιίζατη (Ορμ!!ατιπη ἀτίοτι τῃοίογίςαπι [4- 
τ ΓΟ Ραγ Εἰζ ΡΠ] ρμαηίθπη. Ναιη ἦς π{ 
ἄεπι τορι, ἄς αυΐθιις ΡΗ]ΠΟΙΌΡΗΙ, ἀϊίρυτατα 
(Ο]ετ. μᾶς ταπιβη 1ΠΠ1 ᾿ητογγοραγίπποι]ας Πδὲ 
ΟΥΠΔΉΓΟ5, ὅς Ἰἠεηπἀςηι εἰ σιοά ἱπτεγγοσαηάο 
ΕἸΙσπεγαης Αἰ ιιαητυλατι δ ἰςίεπεες., (8 ας 
ἄξπη Ἰρπογαγε ἀΐσιιπς, μαες ἀπείηιι5 (ΟΡ μΪ: 
ἢ ταπαμάπη σεῖο σοσποίςεπβ ργοΐογει, Οτὰ- 
ἜΘΠΟΠῚ ἸτάΉ116 [τὰ ἘΧΟΓΑΪΓΙ (Ο]ετ : δοζο 5) εὐ-: 
Ξποιῦο: ἃς ταγ[ι5.) εἰμόλέο, ἰτετηηιιε, φέῤίῥο-- 
2212 ἐχρῥγαΐμη. Ἴα]Ὲ διζθηι Ἐχογα!! σέ- 
5 ἹπροπιιαπΊ ΟγδιΙΟΠ5 ἱπάο] απ 'ργοάϊε, ὅς 
ΔΠ1ΠῚ1 ΠάποϊαπΊ, οἰατάτη 16. γεὶ ἀρργεμεπῇο- 
πεπΊ. 5]πηΠΠ|αὰς εἰς ΡΠ] Ορμογιπι αἱὶ- 
ἀξπη πιοβ Πυπηαπας νδιὶοἸ Πα ΟΩΙ , 44π| Α6- 
δύρτι ὧζ ΟΠ] άδεὶ. αἴης δῆτα μος 1πάϊ σοη- 
Πιπιογαης, εχ ἀοπηΐδιις ΠεΙΙαγιιπι, αιοὰ τοβ 

7 οἶδα γὰρ δὲ} δὴ αὐάϊάϊ εχ «οὐ. 8. 
8 Κριτίαν ) ἡπεπὶ νἱγογιπιὶ ἀοέξοτηπι νἱϊὰ5 {οτῖρῇε εχ 

Βος ᾿ρίο Ἰοοο ςοἰ]ρεγε ΡᾺΓ εγᾶτγ ποίρίδηι τἀπιςη) αυοὰ 
ὩΤΩΘΠΊΠΟΣΙΗΙ; ΦΟΠΙΠΊΠΊΟΥΑΙΑς5 4|161. 

9 ὠλλ᾽ Ομήξ. δὴ μόνον  1επὶ εἰ ἃς ἐἐ μη Ομ. ὅζο, Οεῖετιπι 

ψεῖθα δε ἐξ με άπτογ σὺν τῷ πατρὶ ταπαμᾶπὶ {ἀρ ετῆϊι [1- 
ταγάτα πη ὶ ν᾽ ἀρ ἀηταΓ ΠΊΕΓΕΓΙ, 

το χοταμὸν 1 δήείες 1116 δεῖς, ἃ η1ο Δήεϊοισογεες ρτῖτς ἀϊ δες 
Ἤοπιετιιβ,, νἱἀεπάϊ ηυϊ ἀδ νἴτα, ραιτῖα, ἀροιβεοῦ Ἠοπιοσὶ 
Τοτὶ ρίετιπε, 

1ι τῷ βαλομ. 1 ἀτϊσα πὶ Δ᾽ εοίπτις εχ σοά. 8. 
12 ὀκραωτὴρ τῆς Ἑλένης νἱ46 ποῖᾶτὰ δὰ νῖτ. Αρο]Ο πὶ 110. 

ὝΙΠ Ὁ, 22. 
ῬΆΒΟΟΕΜ. τ ῥητορικὴν ἡγεῖσθαι χρὴ φιλοσοῴξσων ] 

Ὃποπ ςοηβιπάεπαϊ ἐρχαίως σοφιφικῆς ΟὈ]τΟτΕ5. ΟἸΙΠῚ 115 4105 
Ῥαυϊο 4πτε ἴῃ ἐριοἷα δὰ Απτοπίαπι ποίξεγ ἐν δόξη τῷ σοφι- 
φεῦσα, φιλοσοφήσαντας αἰχίτ. Νεπιρε δὶ νετὶ ΡΒ ΟΙΌΡΒΙ 
ετδητ, 4105 ταπιοπ νυ]ρὸ ογαΐ Ορίπί0 σοφισοὶς εἴϊε ὅς εἶο- 
ἡπεπεῖα ΡΟ ΐετε, ηιιοὰ ἀςυτς ἀ 15 ναϊετεπς, ἀεαὰς ἔλοαπάα 
ἂε τεδυς ἀἰΠεγεγθης. Ηἰ νεγο ἐς συΐδιι5 πος ἰο00 ) σο- 
φιταὶ ἐτληῖ ργοξεηοπε ἄζ τῃείογεβ, αυΐ ρ δι! οἰ Ὠϊςᾶ5 τὰ- 
τῦεη τες οἱοηιθητία ἤπια οὐπαηάδς ΠῚ Πιπιεγεητ, εδίαμε 
ἐπιδείξεων [ἀατιπὶ ἔλοεγεπσ ἀγρυπιθητα, ἐς υΐδι15 ῬΒΠοΙοΡΕΙ 

ζωτᾶντες ταυταπι», ἢ. 6. ἐγαεγγοράσες ρέτεης δἴαις σοπςοί- 
Ἧὰς ἀἠρη!αηέε:γ 88 ηὐϊάεπι Γεηποητῖα ΡΗΠοβγατὶ νοῦθΆ δξ- 
ξατῖπι Βτπιᾶτς υἹάφητητ, ᾿ 

2 ἐρωτήσεις ὑποκαϑήμενοι ὅζα. Ἴ πιεπιρο εγᾶς 1116 αητί αι. 
Ππιοτγαπη ΡΒΙ Οορ Πογα πι»ϑοςγατὶ5, Ζεηοηΐς Εἰ] δαῖτας ὅζς. πιο 5, 
νι αιδείοπεπι ργοροπεγεηζ, 4114 ΔβΠγπιλῖβ νῈ] περβτᾷ » ν]- 
τοΓΙι5 ργορ γε ἀἸερςπτιν ρεἀετεπτίπη, ἃς ἱπτεγγοραπάο πουᾶπι 
ψεγίτατοπι εἰ οἰ εθαηῖ, ηπιλε Ροτεπερας δὰ ςοποϊυοπεπι δά 
4τιλπι τεπάεθαπτ: ὅς ἱπάε ποιᾶπὶ, ὅς ἱπάε : ηυοὰ εἴ τῷ 
σμικροὶ τῷ ζητεμίνῳ προσζιξάξειν. 

τ 3 ὅπω Φασὶ γινώσκειν } [(ΟἸ]Πσες Θοςογαῖδα ἱΠρτὶπ|15 ὅς 4ιυΐ 
εἰππὶ ἐπι τὰ θΆπτατγ ποπ ἢος ρτδα {ε ἔεγεθδησ, δῇ ἱρῇ νε- 
τιτατοηι ποῆϊξητ, αἰ105 64π| δἀοέξυτι. 8866 {8 γέῤἠἠ [τε ἀϊςεη.-. 
τε5. πἰ 81} δβηγπιαθαης, φηεαεγεόανι ταπῖαπι, ντ εχ ᾿ρῇς ποπιῖ- 
πῖθδιι5, 4105 48 γεη40 ἐχογοεῦδηῖ, νογίτατεπι εἰ ςεγεητ, ρὲς 
πιδείίοπες 115 δὰ σοπο]ιοπεπὶ δ] ηυᾶπι ἀεήτιξε15, φιιᾶπε 
Δίβγπιδγα ν εἰ Πα ρᾶγε σΟρΡΈσ ΠΙΙΓ, 

4 ὡς ἰιδὼς λίγει 1 116 πεπιρε 1ρίαπι τον είσεζογεεντε {πλτίπε 
Ρτοροηῖτ, δβπγπηατ, ᾿πάεαιιε ςοηῆτγηηας ὃς ογπᾶῖ : ἰὰ ετίδιπ ἀε 
απὸ ἀυδίται, ἀἰίεττς ἀπ θέμπι ἱποοττυπιαμς εὔε ργοπιποίδι, 
πες 4ιδε[πτοπεβ τάπειιπὶ ΡΓΟΡΌΠΕΠ5 Ε85 1Π ΠΊΕ τε] παῖς, 
Οετεγιιπι β ἐπηῖπιι5 ρ᾽άπα 181]Οοιι5 εἰξ αι 0 ΑΡο]]οπὶ ἱπ ἀ}- 
ςεπάο χαρακτὴρ ἀείςτ δίτως νῖτα ΑΡΟΙ]]οπιὶ 116.1. ς, 17. δὲ 
διῆγε τὲς λόγαφγ ἐδὲ ἐιρωγευομένῳ τις ἤκεσεν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐκ τρί- 

ποδὸς ὅτε διωλέγοιτον οἶδα ἔλεγε, Κρ δοχεϊ μοι ὅζς. 
ς τῇ ἀνϑρ. μαντικῇ } 4588 ἀμδ᾽α εἰξ πες ςετῖο ρ᾽δπο ρσο- 

πιυποίαγε δι άεῖ. 
6 μορίοις } μόρια ἴαης ρατῖςς ςοε]1, εἰοηηφς γοςᾶτι δῆτο- 

ἰορὶν αιιλ5͵ ἔε ΔῈ οςομρᾶπι, 

εἢ 



Ῥροοεζ- 

εἴ, (ἰρίςαμες. δορἢιῖςα αὐζεπι ἀϊ αἰ πατίοπὶ 
Ῥεῖ αβήδειιτι ὃς ογαςι]Δ. Εἰδ ἐπίπι δάϊγε ἐχ 
Ργιῃὶο 4, 

Μεκόγανε ἑορηεῦ γηαγί;). ξ8᾽ ΠΗ,ΙΕΥΊ 72 Λιο 

476746. 

ἰζαπη: ' 
Μοερλα ἤφμοα ἀφε, Ῥαίίας, εἰδὲ ΙΙΡΡδον 

αὐἰρεμ. , 

ὧὰ {Πυά: 

Ἢ Μαΐγε:, Ογοθῖοε, “4 ορμπεοη, Νέῦο ἐπεολέ, 

Γιυΐταχιις 414 χιας (Ὀρ[ἤαγιπι ποτε ἰοςι!- 
τὰς εἴ. Αππσαα ᾿ρίταγ (ορ τα. ἀγραπιθη- 
τὰ ετίατι τταζέδης ρῃ]οίορίςα, ᾿ρία χυϊάεπι 
οὐπὶ πιαίογε νθεγγαῖε εὰ ργοίξαιι! (ΟἹ εαῖ, 
Ὀιρυκαδας επὶπιἀε ξογετιάϊης, ἀϊριιαθατ εἰ- 
ἴλτπι ἀς ἰα{πίτια Πεγοιιπη ὅς θδοόσγιιηι, ὅς φιοιηο- 
ἀο πιιπάϊ ἔογπηα ἔπιογις εἰαθόογαα. Ηδες νε- 
τὸ υδεροίε ΠΠ|4τπὶ {πςςείπε (Ορ ἢ τα, αιιαππὶ 

. ΔΟη ποιιάπη, 44 απτίαιια δε τρία εἴς, (ξ4 {δ- 
«πάσῃσι ἀρρε!ϊαγο ρα εἰϊ., ραιρεγες ἀδρίηρε- 
τς (οἱει ὅς ἀϊαΐτος., ᾿τοπηχιε ορτίπγαεβ δὲ τγ- 
τάηπος,, δέ ςδιία5 Πηϊτᾶς., 45 Π1Πογῖὰ Πιρρο- 
ἀϊτας. Ρυγίηςϊράτιιπι ἀπτεπῚ δητίσιας (ΟΡ - 
ἢίςας οὈτίπιίς ογρίας Πεοπτίπιις. ἰη Ὁ ΠεΠἃ- 
114: (ξρυπάδς νογο Αείςῃϊπεϑ Ατγοιπετὶ Β]115, 
φοίαιδηι γεῖρυ] σας δάπηϊηι γατίοης ἐχοὶ- 
αἷς δίας ἱπ Οαγία Ἀμοάσαιις νίταπὶ ερίϊ. 
Οαυίαίαιις (εοιπάιιπι τις ργαθςερία τγδέϊα- 
Ὀδης αἰϊείρια!! Αεἰςῃϊηιϊς, Οοτγρίαε (ξὥδτογες 
φοηίγὰ ῬΓῸ τὸ πᾶῖὰάΔ. ἘΧιΟΠΊΡΟΓΑΙΙ5. Δ1- 
τεπὶ ογατίοηῖς ἔοπιεβ 4 Βοτγίοϊς. ῥγιπγιπιν 

ΠΕ ΥΙΤΊΒ ΒΟΒΗ ΘΓ ΆΚΝΝΜ. 1,1, 48: 
“Ὁ ε δὲ “ 9. δὸ ἣν; "δ 7 

ς. ἡ δὲ. τῇ ϑεσσσιῳδῷ τε καὶ χρηςηριώδει 1. 

καὶ γοὶρ δὴ ἐκ τῷ πυϑίς ὠκέειν ἐσὶν, 

οἶδα δ᾽ ἐγὼ" ψάμμε τ᾽ ἀριϑμὸν, καὶ μέ- 

τρω ϑαλάσσης. 

καὶ. 

τεῖχος Τρατογενεῖ ᾽ ξύλινον διδοῖ Ευρύοπα 

Ζεύς. 

καὶ» 

Νέρων “» Οῥέφης. Αλκμαίων, μητροκτόνοι. 

καὶ πολλὰ τοιαῦτα» ὥσπερ σοφις ξ " λέγοντος. 

ἡ μὲν δὴ ὠρχωία σοφιςικὴ, καὶ τα Φιλοσοφά- 
ε , 1: δ ͵ γ ΝΑ, ἢ (δ ᾿. 

μενω ὑποτιϑεμένη “ δίηει ἀυτὴ ὠποτάδην, καὶ 
᾽ν -“ δ , Ἁ ΝΥ τὰς δ ͵7 δι 
ἐς μῆκος. διελέγετο μὲν γορ ἴσερι ἀνϑρίους" ὁιε- 

λέγετο δὲ περὶ δικαιότητος, ἡρώων τε πτερὶ καὶ 

ϑεῶν, καὶ ὅπη ἀὠπεσχημάτιςαι ἡ ἰδέα τῷ κό-. 
ε δὲ τ ἡ ἃ ἃ ᾿Π μδὰ Ν ΄ 

σμδ. ἡ δὲ ῥετ ἐκείνην». ἣν ἔχὲὶ γεαν, ὠρχαίω 

γὼρ- δευτέραν δὲ μᾶλλον" προσρητέον, τὲς πένη- 

τας ὑπετυπώσατο, καὶ τὲς πλεσίῳς, καὶ τὲς 

ὠριςέας» καὶ τὲς τυράνγεις » καὶ τὰς ἐς ὄνομα 
ς ᾿ ΕῚ ΟῚ « Ε ὑποθέσεις "., ἐφ᾽ ἃς ἡ ἱσορία ἄγει ". ἥρξε δὲ 
- , ς - 

τῆς μὲν ἀρχακοτέρας Τοργίας ὁ Λεοντῖνος ἐν 

Θετταλοῖς" τῆς δὲ δευτέρας Αἰσχίνης "΄ ὁ ΑΤρο-. 
͵ “ ΑΥ̓ , “ ᾽ δ.) 

μήτε» τῶν μὲν Αϑήνῃσι πολιτικῶν ἐκπεσων", 

Καρίᾳ δὲ ἐνομιλήσως καὶ Ῥόδῳ. καὶ μετεχειρί- 

ζοντο τὰς ὑποθέσεις κατὰ τὴν τέχνην οἱ μὲν ἀ- 

πὸ Αἰσιχίνε » οἱ δὲ ὠπὸ Τοργίε κατὰ τὸ δό- 

ξαν. σιχεδίων " δὲ πηγὰς λόγων οἱ μὲν ἐκ Περι- 

7 τῇ ϑεσπιωδῷ τε κρὶὴ χρηφηρ. ] ἔς ὃς ἀς Αρο]!]οπΐο αἱ εθ ας, 
βπι!ς σεπι5 ἀϊςεπάϊ ἐξέξαητε [1.1. ς, :3. αὶ διῆγε τὲς λόγως» 
αἰδὲ ὠρωνευομίένε τις ἤκεσεν, εἰλλ᾽ ὥσπερ ἐκ τρίποδος; ὅτε διελέ- 

ἡγοῖτο» οἰδα ἐλεγεν χρὴ δοκεῖ μοι) κϑὴ ποῖ φέρεσϑαι; κρὴ χρὴ ἔι- 

ϑίναι. ᾿ 
᾿ κὶ οἶδα δ᾽ ἐγὼ 7 οταςυΐυπι ἱπιερταπι συΐις ρᾶτο εἰξ Ηἰς νετ- 
{Ὡς εχιας δριιά Ἡεγοάοτσυπι [1δ.1. Ρ. 11. {σπιεῖ ἱτεγιπισιις ἴῃ 
σἱτα ΑΡΟ ΠΟ ηΣὶ ετίαπη 41 ραειπι. 
ΤΠ 9 τεϊχος Τριτογενεῖ δς.  νετῇις εχ οτγᾶςυΐο Αιβεηϊεπῆ- 
διι5 τεἀάϊτο, Χεῖχο ἱπιπιποηΐε, νε ο]4{Π| ἔοτίαπας ἤπλ5 σοπι- 
'ταϊτῖετεπι Ππιαάεῆες. Τοτυαπὶ ἢαθ ες ἀριιὰ εγο ἀοτιπὶ 0.1, 
Ῥ. 171. ὃς διά πὶ ν. ἐνεῖλεν. Μεπιίηὶς οτίαπι Οοτπεί τις Νε- 
Ῥος ἰῃ Ὑπειπίίοοϊε ς. 2. ὃς Μαχίπιιυ Ὑγτίις ὈΠετι. ΠῚ. 
τ ἴθ Νίφων ὅζο, 7 νεγίαπι εὐπάεπι ἵπτες ὅταεος 1, ἀτποηις 
φιοίογιρτια ὃς νυΐραῖ2, 418ς Δεη 10 ταπποπ ἀπίπιο τυ] εὶς Νε- 
το,γοξετι ϑυετοηῖις Μετοη. ς.39. ΑΡΟΪ ἰπι5 λυτεπὶ εἴτε Αὐ- 
ἴον Ὠιαἰομὶ ἀε Νεγοης, 4] ἱπτοτ Τλιςίληὶ ορεγα εχίαῖ Τὶ 1, 
ὉΡΡ. Ρ-1οᾳ}. θη τείξατιγ. καΐτοι τὰ Πυϑίς καταλέξαν- 
'φος ἀυτὸν ἐς τες Ορίςας τε κὰν Αλκμαίωνας, οἷς τὸ μητροκτονήσω 
'χϑι λόγον τινοὺ ἐυκλείας ἔδωκεν» ἐπειδὴ πατρὶ ἐτιμώρησαν. 

ἂν ὥσπερ σοφιςῷ ] αἰΐετιε πεπιρε ὅζ ργοὸ ςετῖο αὔέγηρανιαίο, 
νείορεἴῆλε, ποη φααενεπάο γὶ Ρ ΗΠ ΟἰΟρΪ (ΟἹ εδαηι. 

12 ὑποτιϑεμίνη ] ὑποθέσεις ἀγριριορη! 4 ἀϊσαπτογ τβετοσιιπι 
πᾶς τγδέϊαηι, Ψοχ ποῆτο ἐγεφιιεπειππιᾶ, 

12 ἐχὶ νίαν --τ-- δευτ. δὲ μᾶλλον 1 ἀἴ σετο5 οπὶ Ευπαρῖο ργο- 
Τεπιῖο Ρ.5- τὴν ἐν τῷ μέσῳ φοραν. Εἶτι5 ρτίποερς Αεἰςῃϊπες, 
νίἀδ ἱπξ. νίτας εἶιι5 ἱπίτῖο. 

14. ταὶς ἐς ὄνομα ὑποϑέσεις ] εαυϊάεπὶ ὑποϑίσεως νοχ ἰΔτῖτς 

Ῥαῖες ποῆτο φυᾶπι Ουϊπε!ίαπο. Νεπιρε Πυῖς [πΗϊ-.]. 1Π| 
ς, 6. ὑπόθεσις εἰὰξ ἐφηα βηῖταν ἸΤοῆτο δμτεῖα ὑπόϑεσις ἡ ἀ-. 

οὐυπαὰς ΟΥΑτΙ ΟΠ 5 ὩΓΡΊΙΠΊΕΠΙΙΠη, σε αφηε ετίλτη ἐρβηίξ. 8ὶς 
ὃς ιοπγἤο νίατρατιτ ραΠῆπι ὅς δἰ τῖ5., νπάς ςαυΐλπι Πηϊταπι 
ὑπόϑεσιν ἐς ὄνομα αἀϊχῖτ, δὶς πεπιρε ὑπόθεσις ετῖτ 43 ΘΧῸΤ 
εἰμεενα ̓  ὑπόϑεσις ἐς ὄνομα 45" Οαἰογιὶ θχον αἰμεενάα ὃ 

ις ἐφ᾽ ὡς καὶ ἱπορία ὥγει 1 ἴπ ρετίτὶς. ε νεῖοσὶ Εἰ οτία ἀγριι- 
πιεπτὶς δευτέραν σοφιςικὴν ΟςςιράτΑπι διε ἀϊςῖς , αυΐδὰς 
Ρτδεὶυἀϊ15 τιπὶ λὰ τγαέξξαηἀδς [εγίδς σδυίας ργϑερδγαρδητγιις 
ἴγτοπεϑ, τιιπὶ διιάἀ! εητίμπὶ Δυγες ἀεπηυϊςεθαπίυγσ. Ηδλε ἔμπης 
ας μελέτας δ ἀεείαηπαξίογες γειετίθιις ἀϊοιπτυτ, ιοά τὰ- 
πιεξη ποιοῦ 4] δμ[ι]5 ἀϊς εη ἀϊ ἐχεγοϊτατὶ οπίθιις5, ετίαπη [τ 
ἃ νειεγίθιις ττῖθυϊἱ νἱάςαϑ. 

τό τῆς δὲ δευτέρας, Αἰσχ. ] ἢς Δριιά ΡῬΗοτίαπι οοά. ΣΙ ΧΙ. 
πρῶτος τὰ πλάσματα κ τὰς μελέτας συνϑεῖνεε ἀϊοίτιιτ. Εχ 
Τοοτγαεῖς ταπιεη ΡΑπδιμβεπδίοὶ Ῥγοοαπιὶο ςο ]ρ85., ἰᾶπὶ εἰμ5 
Δεῖαῖε μελέτας 1145, ἢ. ε. ὑποϑέσεες ἐς ὄνομα ἐφ᾽ εἷς ἱορία ἄγειν 
ἴῃ νῇι βαΠ7ε ; ἱπτὸ δά ε45 γεξεγεη ἀδ ἱρίμπις Πςογλτις επςο- 
πιὰ εϊεηδς ὅς Βυῇτειἀϊ5. Υε ποη αυίΐάεπι αὐτοῖς 1ά βεηὰς 
ἀεςϊαπιατίοπιπι Αεἰο πες νἱάεξαταγ, [ξά φὰς πιάχίπις εχ- 
ςοἰυ7ε, πεπιρε νὰ ἰπ [εηπεητίρως ποίξεγ ἀϊςοῖς κατὰ τέχνην 
ταὶϊα ἀτρυπιεητα Αεἰςἢϊηἰς ἀϊ(ς ρα} τγαξξαθαης. Θοτγρίαπι 
γεγο 401 [εις θαπτισ πὶ οσωμῆς νετίαθαπτως καταὶ δόξαν, πα]- 
18 ςετῖᾶ γερυΐα οδίεγιιατα. 

17 ἐκπεσὼν } πῃ εἰεέδως, γὰ γεγιεδας Βοπῆπίις γ πᾶπι. 
ἴροπις ἀϊεῖπε, ἀαὺς δάςο ἱρίς ἐρίργκκίε, υἱά, ἱπξ, νῖτ, 
εἴι5. 

18 σχεδίων Ἴ σχέδηοι δὲ ἰντοσχίδιοι λέγοι εχ εηρογ πες 
ογ ίτονες , ἔγεαιεητος ἰπ ἢσς Ὀρογε: 1ΠΠ|5 ορροῆτα ογατῖο 
βιαϊο εἰαύογαια ἀπτε, μελέτη ἀϊςϊτις φυδπάσαιιε: παπάς 
41125 μελίτη εἰξ αἰεοίανεαείο, ςαΐαφ ἀτραπιεπτιπὶ εχ νετεγε ρε- 
ὕταης δἰβοτγία εἰ. 

ΡΡΡ 
͵ 

κλέ- 



48: : 
ἀλέες ἢ πρώτῳ ῥυῆνωϊ φώσιν, ὅ8:εν καὶ μέγας 

ὁ Περικλῆς ἐνομίσθη τὴν γλῶτ]ων: οἱ δὲ ἐπὸ τῇ 

Βυζαντίε πύϑωνος "". ὃν Δημοσθένης μόνος Αἰϑη- 

ναίων ἀνασχεῖν φήσι " ϑρασυνόμενον, καὶ πσο- 

λὺν ῥέοντώ ἼὮς οἱ δὲ Αἰσιχίνε ᾧασιπὸ σχεδιάζειν 

ζυρημώ Ζ᾽, τῶτον γεῖρ, «λεύσαντω ἐς Ῥόδον πα- 

ροὺ τὸν Κάρα " Μαύσωλον, σχεδίῳ ὠυτὸν λό- 

γῳ ὦσαι. ἐμοὶ δὲ «τ λεῖφξα μὲν ὠνθρώπων Αι- 

σχίνης δοκεῖ σιχεδ᾽ σαι» πσρεσϊξεύων τὲ καὶ ἐπο- 

πρεσδεύων; συνηγορῶν τε κωὶ δημηγορῶν. κατω- 

«λιπεῖν δὲ μένες τὲς (υγγεγρωμμένες τῶν λό- 

γῶν, ἵνώ τῶν Δημοσιϑένες φροντι( μάτων ἡμὴ 

“πολλῷ λίποιτο' σχεδίε δὲ λόγε Γοργίας ἄρ- 

ζω τ. σσωρελϑῶν γοεὶρ ὅτος ἐς τὸ Αϑηνωίων ϑέ- 

"Οτρον » ἐθάῤῥησεν ἐἰπεῖν» προξάλλετε ᾿ς καὶ τὸ 

κινδυγευμὼ τῷτο πρῶτος ἢ ἀνεφϑέγξατο: ἐν- 

«δερινύμενος δή πε πάντα μὲν εἰδέναι» περὶ παν-- 

“πὲς δ᾽ ἂν εἰπεῖν ἐφιεὶς τῷ καιρῷ 1. τῷτο δὲ ἐπελ- 

δεῖν τῷ Τοργίω διο τόδε. Προδίκῳ τῷ Κείῳ συν- 

εγέγροωπηό τις ἐκ ἀηδὴς λόγος ἐν αὶ ὠρετὴ καὶ ἡ 

'κακίω φοιτῶσαι παρὼ " τὸν Ἡρακλέα ἐν εἴδει 

-γυνωικῶν ἐσωλμέναι!» ἡ μὲν ἀπατηλῷ τε καὶ ποι- 

«κίλω", ἥδ᾽ ὡς ἔτυχε" καὶ παροτείνεσαι τῷ Ἡρα-- 
ό ν ͵ ὕἷ{ ᾿ ΟἿΣ 3 ς Ν ΝΗ ς δὲ 

κλεῖ νεὼ ετι, ἡ μὲν δργιῶν κωὶ τρυφήν; ἢ 

ἀὐχμὸν καὶ πόνες. καὶ τὸ ἐπὶ πᾶσι, τῇ λόγε 

διὸ τα λοιόνων συντιϑέντος» ἐμμισιϑοον ἐπίδειξιν" 

το 9. ἐκ Περικλίως  αυῖθι5 σοητγαά! οἷς ΡΊΠτάτο Π 157 ἘΧ οα]Ὲ5 

δτο ἀς Πἰθετῖβ εἀμποαηά, Ρ. πὶ. 6. ςοἰ]ρετε εἰ πη μᾶτη., 

“Ῥετϊοϊεπι ἀυτοσχεδιώσαι. δὶς επὶπιὶ 11|6 ἀε εο: ὃ Περικλῆς 

«καλόμενος ὑπὸ τῷ δήνιε» πολλάκις ἐχ ὑπήκεσε λέγων ἀσύν- 

πάκτος εἴν. Αἀάε ἃς ἸΙοσυπὶ εἰυάεπι ἱπ νῖτα Π ἐπιοΠεπίϑ8, 

δὶ Πεπιοῆβοπεπι ἱπ Ρεγῖοὶς ργοθαῇςε ὅς ἱπιίταειιπι εἴα αἷς 

τὸ μὴ ταχέως», μηδὲ περὶ παντὸς ἐκ τῇ παριςωμένε λέγειν. 

20 ὠπὸ τῷ Βυζ. Πύϑωνος 1 νἱά, νϊταπὶ ΑΡΟΙ] ΟΠ; 116. 1]. 

ς,3. ὅζς, ὃς δ᾽ ποταῖα : Ὧθς ποῃ ἱπῇ, ἵτ. {{πεΐ. 

ζ1: ὃν Δημοσϑ. μόνος Αϑηναίων ἀνασχεῖν φησι 1 φησι {ςτῖρῇ 

Ῥίὸ φασι αὐτοτίτατε ζοάϊς!ς ᾿ΑπρΊῖο. ἀϊοῖξ δυτοπὶ μος Ὠε- 
πιο ῆἤεπεϑ ἴῃ ερ. 1. δὰ Αἰβεηίεηίες Ρ. 10, εἴδειεν δ᾽ ὧν οἱ 

πρεσξύτεροι καὶ λέγειν τοῖς νεωτέροις ἔσε δίκαιοι τὴν πρὸς Ππύ- 

ϑωνα τὸν Βυζάντιον ἰκκλησίαν ᾽ ὅτε τὲς ἐπ᾽ Ἑλλήνων ἦλϑε πρί- 

δξεις ἔχων» ας ἀδικᾷσων δείξων τὴν πόλιν. ἐπῆλϑε δὲ τἀναντία 

σότων παϑῶν; μόνε τῶν τότε ῥητόρων ἐξετώσαντος ἐμᾷ τὼ ὑπὲρ 

ὑμῶν δίκατα. ςοηξ, ετδηι οταῖ. ἀε Ἠλὶοπείο Ρ. 31. 

22 κὶ πολὺν ῥέοντω 1 π|8{π| πολὺ ῥέοντα. Ἡϊης εξ συοὰ 

ΤῬεπιοθῆεπες ἀε Ηαϊοπείο |. ς, Ῥγεβοπεπι ἐνδοκιμῆσοιε ἀἰςῖτ 
δριιὰ Αἰμεπίεηίεβ ἐν τῇ δημηγορίᾳ, ἶ 

22 Αἰσχίνῳ Φασὶ τὸ σχεδιούφ. ἑυρημω 1 40 ἃ πυρί πὶ ςοπι- 

πιειηογδίηπι ἰθπςπῖο. ἱπυδηῖου πλασμώτων ἃζ μελετῶν νῖ 

ξαετῖς νἱ ἀΐπιι5 ΡΑι10 δητε η. 16. Νοίεττη γίτ. Δείςῃ. εἰπὶ 

τὸν ἀυτοσχίδιον λόγον ξὺν ἰυροίᾳ χρὰ ϑείως διατιϑέμενον τὸν ἔ- 
παῖνον τῶτον πρῶτον ἐνέγκαι αἀἰς!ῖ, ΨΌΙΪ νἱάς ποῖ, 23. ᾿ ᾽ 

2λ4 παρὼ τὸν Κάρα ] {οτὶρῇ παρὰ ρτο περὶ υοὰ ἴῃ εἀϊ- 
εἰ5 Ἔγὰτ. εχ ςοηϊεόξιγα : ἰάεπι νίτιιπι 44 π|}{Ππ|π| Ράτὶο ΡΟΣ 
ἽΜ55. δάς επιεηδιπηι5. 

25 σχεδίᾳ δὲ λόγε Γοργίας ἄρξαι ρτδετεγῖς ἢϊς Ῥῃοῆτα- 
τι5. “πη: χήρμεγεῦη ΤιατηρίΑ σα πα πὶ , ἀε 40 ΡΔιυ δ πῖ85 : αὶ μὴν 

ἐδὲ εἰσεῖν τις ἀντοσχεδίως Ανωξιμίνες πρώτερόν ἴξιν ἑνυρηκοὺφγ Υἱπ 

νι λο δια ξεν τα - Ῥργορεῦςέ 

ΠΟΠΏΜΠΙ ργοπιδηδῖῖς ἀϊσιιηε, (απάργορίεγ π- 
58 πιάρηι5 Ρετίο]ος Πα (5 ξαϊτ, ) ΑἸ γεγο ἃ 
Ργίμοπς Βγζαητῖο, πιδηῃ {Ο]ππὶ πτογ Αἴπα- 
ηἰςηίες Πειποῆμοποιῃ ΠιΠιπυιδ ἔεγιηῖ, πιὰ- 
δηα Πάμςϊα δὲ Ἔχ θδεγαπεα ογδιοηὶς Πππηὶπα 
αἀϊσδηζεπι. ΑΝ ταπχθῃ Ἐχιοπηρογαπθδτη ογᾶ- 
τοποῖη ἱπυιεπίαπι ΑοἰςΗἰπὶς ἔα ἀεβεπάμητ: 
Ἐππὶ οηϊπι, επ ἈΠοάπτη δα Μαιοίμπη Οατὶ- 
ἘΠῚ παι] σαῇδε. Ἔχ ΠΊΡΟΥΑΙ ἢπιπςςε ογατίοηα 
Ιαυιάαο. ΜΙΠῚ νέγο πιαχίπις ψυΐάεπι πιοῦ- 
τ]! πὶ ΑοἰςΠΙπ65 νἹά σεν Θχιοπιρογαποιπὶ ἀϊ- 
ςΕΠα δεῖς Ἐχεγου δ, Πὰς Ἰορϑτιις ἴγεῖ, ἤπς 
τοάϊοηβ. Ἰδρδιοηίβ γαϊοπεπὶ τεάάεγεῖ, [16 
ςαίαϑ ἀροη5 7) Ππὸ νεγα δα ροριιαίη [δείεηϑ, 
645 ΨΕΓῸ ταπτιπη (Προ γ τε5 εἴα νου! οτὰ- 
τίοπες, 4145 ἔττίρίο σοποερεῖαϊ, Ὡς ςοάεγα 
ἃ Πεπποίμεπε Ἐχςορίτατς πἰπηΐτιτη νἱἀεγεειγ: 
ἐχιοπιρογᾶηθᾶδ Ὀγατ οἶδ ἀπτοτη Θογρίδτη εἴα 
ΔιυζογεπΊ. ΝαΠῚ σι ἴῃ ΑἸΠεπίθη τη ργὸ- 
ἀϊῆεε ἐπεοαίτγιπι, Ργοροχάξε! ἀἴςεγς δίας εἰς 
Αἴααε ῥγίπιιβ {Ππ|4 Ρεγ σα] πη (6 {Πδ ταγαπη 
εἴ ργοίεῆαβ : οἤεπάεξηϑ (ξ οπιηΐα (εἶτα, ὅς ἀξ 
4μπδηὰς τα ἀΐςεγε ροῖϊε τεπιροσὶ (Ε ρεγπαϊτίθης. 
τεπΊ. αι νογο ΓΕ] ογρίας, 1η πτεηζείη νὸ- 

ηΙΠς 114 οσεαοπε. Α Ργοάϊεο εο δυ]α" 
αιαοάδπι Πα ἰπἰπσιη4α ςοηίοτίρια ἔπεγαῖ: 
ψΙγῖ5. ὅς νο]ρζαβ τη] }ςτι ἔρεςεῖε ςαϊτας Ηετ- 
συΐεπι αἀειιητεβ. ἤᾶςς (Α]1αςὶ δὲ νεγίαζα, 114 
'“ψΕῖῸ ἱπουϊα; οἢεγεπίείηας Ἠδξγοι!!, φάπας 
Δἀοϊείςεπε!, παες φαϊάεπι οοἴαπι ὧς ἀο]Ἰοἰαδ., 
114 (χυαίογεπι δείασογεβ. Ψίχας. {ππηπγατῖπη 
αἰςαηι. [αδαΐαπι παποςς ξαΠ5 ἀεἀμζαγα Ργο- 

᾿ ; ἐν τι ΣΟΥ 9 ἐν ΟΣ ἸΝΝ  ἐνντ 

ἂς Εἰίας. ροβετίοτ. Ρ. 196. ΚΡΊ ρίηγα 46 Ἐ6, δε εχ Ῥαμίᾶς 
πᾶ ετἰλπὶ τερετῖε 8814. ἴῃ Αναξ Ὁ τ - 

26 προδάλλετε ] ἢς ΡΙατο ἀξ εο ἴπ Οογρία : ἐκέλευεν ἐρώς. 
τῶν ὅδ), τετίς βέλοιτο τῶν ἔνδον ὄντων» κρὸ πρὸς ἅπαντα ἔφη ἀπο- 

κρινεῖσϑοι. ΙΡ(Δ νεγὸ νόος προβάλλειν ἴῃ Βος πόρσοτίο νῇις 
ῬΙυάγοῃ,, ἀε δυνά τεπ ἀ. ροετ, ὅταν δὲ τὰς ἀκέοντας ὁ λέγων ἐρω- 
πᾷν καὶ προφάώλλοιν κελίυση, Οἴςετο ρόπέγε ἀϊοῖτ, Τ πίοι. 1, 
1ηῖτ. μομεγε ἐπεδεύ αν, 46 7εο “πεῖς “κατε θείη, δ βοίζεγε γνάξα 
βίον 110. 11. ἀς βη18. ἐρευεβμ εν ψο ΛΝ τῆλε 

27 “πρῶτος ἔς ςοὐ. 5; οὐϊτ| πρῶτον. δὶς. Οἷς, 118.11, ἄς: 
Βη1. ργήρρεα εΠῇ “μεσ Σιεογετίριεισ σογρίάε ῥοίζετε ἡναοβἑονεηῖ,ς 

18 ἐφιεὶς τῷ κομξῷ ] πιλ!εθψπι ΟἹ πὶ ἐφιεὺς ἑαυτὸν πῷ και- 
ξῷ. ϑὶς ρδιῖο ροιὲ ἐπαφῆκεν ἑωυτὸν τῷ. κομρῷ : δὰ γεγθιπα 
χερηρογὲ [ἢ ρεγγαίδέεης - 1ὰ οἰ Θὰ ρτοβογοῃϑ απο τεπιρὴ5 ἱρίῃ 
Δαρρείπῆει, νἱἀε ἃς ραυΐο ροί[. [πῆγα τάπιδῃ ετῖϑπι πη 2447- 
ἐ0 Ῥτορε ἢπ, Ππλῖτος ὁπι ο ργομοπιίης Ἰεβίπηι5 ἐφιεὶς τῷ, 
κεμρῷ. κυ ΠΝ 

19. ἐκ ἀηδὴς λόγος ] ΟἸ1π5 ΠΊΒΠΕΙΟ εἰαπὶ ἀριιά ποίτιιπι γἱτβ 
ἈΡΟο]]οπΙ 10. ς.5. δὲ π᾿ ἐΡΗΕΧΤΙ. 84 Τυ]ταπι, ἵτεπι ἀρ. Ο] ἐπι, 
Αἴεχ. ϑίγοπι. . Ρ.561. Εμππὶ ἵπτθργαπι ΠΡ το συ ἀαπὶ ἢιο αι οι 
Ὥρας Δρρε]]ατ, Ῥγο ἀϊοιιπὶ ἱπίεγι! πε τεδταγ δι ἀας. Χοπος- 
ῬΒοητεπι εἰιι5. πιοπη ημς ἰρίε ᾿παΐῖςας Ῥ οὔτ. ἱπῈ ἴῃ νῖτα 
Ῥγοαϊοὶ. ἰοὺς εἴξ ἴπ πιεπιοτα, ϑοοτ. Π1|6. 11,Ρ.. 237. νθὶ συν 
γεώμματος Ῥτοάϊοἱ περὶ Ἡρακλέως πιοπλίπῖτ, Ργοιἠοῖτες “1εγ-- 
“είες Οἰσετοηι πιεπιογάτιδ αυοσιο ΟΗῖς, 1, 12,. Ῥμιοβτατιβ, 
ἰπ εριοϊα ΧΠΙ. δ 1μ]14π|» εἰιι5 Δοπιυ!δτοπε Χεπορβοηζθπι 
Ἐς ΧοϊταταΠ1, 411. εἰς 

30 παρὼ τὸν Ηρακλ.} ἤς (ο΄. 5: εὐπὶ περ. τ ᾿ 
31. ποικίλῳ ] θέγ(χ 44. νοττίπιας, μοι: (ἐπι Ργοπιειβειι5 ποίς 

κιλος ἀἰοίτινς ἀρὰ Αεἰοἢγ]. Ῥγοπιοῖῃεο νἱπέϊο ν, 308. πεπιρα 
ποίκιλον ἱαπρίτιγ οΠ| ἀπατηλῶ- ; Ὠ 

ΡΥ 

Ι ᾿ ὁπ χε ψίνδῷ κ᾽ 
31 ἔμμισϑον ἐπίδειξιν ] ἐμμίσϑες ἀκδδάσας γοςᾶς Ὀΐορεη. 

ἄϊοι5 



Ῥγοροϑῦ;. 

ἄϊςι5 πηεγοεάς ἀσσερί ἀεοϊδπηααῖ, οἰ αἱταίας 
οὈϊεης. ποπηπείχιε Ογρεὶ ὃς Ὑ Παπηυτί αἷς 
τηογο οδἰεξξαπθ. (δ ΠΟΌΓΕ ΠῚ ἰῃ τηᾶρηΟ 
Βοποτγα ἔμ ρα ΤΠ εραπος, ἴῃ πιαίογε εἰ- 
ἰδ ἀρι 4] σε δοιποηῖοβ, νὰ 401 [πὶ ᾿ππσηταΓ5 
Ἐπ πη θητπη τα] α ἀοσεγεῖ. (Οογρίαβ δι- 
τη, Ργοάϊ οι ρεγ τ πσεηβ, τα π΄ πΔπ|ὶ ρτ ἀ1- 
τὰ (Δερι ταις τερεεῖγα ᾿τογαητεπι., ρεγηηίῇς (ἃ 
ἰρίππι τοπηροῦ. Νίήεηις ἰρίς ἱπυιάϊα ςαγοΐε 
αυϊάςην. Εγαὶ επί πὶ Αἰ Πθηϊς χηϊάλτη ΟΠδετε- 
Ρ[οΠ 7) ποη “πεπὶ Οοπιοεαία βηχοηη: ἀρρεὶ- 
ἰαθαξ, 116 επὶπὶ οὐ Ἰπςῃθγατίοπὶς ἐχοθῆτιπι 
(λπριιπε ἰαογαθαῖ: (δ, χιιοπὶ πῆς ἀΐςο, 1]- 
Ἰεῖπ θο (ξ ἐχεγοεθαδῖ, νὰ ρεζυίδητζεγ δ] 15 1π{{]- 
ἴα... ᾿πηρυἀθηΠΠΠτηεάια α]]ος. πιογάςθαι. 
1ῆς ΟΠδεγερηοη, (ογρσίας Ἔχεγοϊτατίοποπη 
ἀιγοάςης, ἐδ, οσογρσλα, αἰεῦθας, ξαόνο την 
ΦΕΜ͵672 ἐγ 4721, ἐργοηι Ῥ670 ἐμ 42,1 γεἼγρεῦμε ἢ 
ΑΥ ΠΠς, ἱπτογγορδίίοπς Π1}}}} σοπηπιοίιβ. ες, 
γείροπαϊε, ε)δῥ εογ εν ἄγνα4 γελίφαο : ἐρὸ γεγο 
1Ππ|ὰ απ ϊπ ποι; τεγγαπη ἴῃ Πα αΠτιοά! Ποπλ!- 
ὯΠΠῚ στδί!αγη ἔογιιας εάεγα. πη δυζετη Ατ]ι6- 
Ὠϊοη(ες (Ορἢ Ἴλτιπὶ νεγίιτίαπη δηἰπιδάιιεγ- 
τεγεης, ἔοτο 605 ἐχυίαγα ἰαΠόγαπε. νῇ 4ἱ ἴη1- 

414 «δια νἱποθγεης ἰἴάτη., ἅς σοηῖτα 86- 
ἀυϊζαῖεπη ἱπιιαϊείςεγεηε. πᾶτε ὃ Αείςηῖ- 
πῈ5 ἀἴχις Ποιποἤῃεπες 14 {δ᾽ πλπτο οὔ- 
Ἰεσογαης, Ποη απ04 ἱπέλτης 14 εἤξι, [ε αιοά 
{υἰρεέῖος (8 ἱπυΐσεπὶ τεάάογς νε]]θης ᾿πάϊοι- 
δας : ῥγίπαι πη ἐπὶπι εο ποιηίης 4]115 δάτηῖγα- 
εἰοπὶ εξ σεπιίεσαης. Ας Πειπιοἢ]επες ηαϊ- 
ἄεπι σοηῖγα Αείςμίπειπ δριιά ξαπη]]ἰαγες ρἱο- 
τίαταϑ οἴ, φιδα ̓ παϊςιπι (αταρία,, αἀ (ξπτοη- 
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᾽ -“ ὕ “-“- ψ ψ' 
ἐποιεῖτο Τιρόδικος, περιφοιτῶν τὰ ἀξη» καὶ ϑέλ.. 

᾽ ᾿ ᾿ ΄ Ν ͵ δ ͵ 
γῶν ὠυτῶ τὸν Ορῷεως τε κ͵ὶ Θωμυραδος τρο- 

4. Ὁ δ ΠΣ -“ Ν 
πον. ἐφ᾽ οἷς μεγώλων μὲν ἠξιῶτο παρε Θηξαΐ- 

͵ ) 5 « ᾽ 

οις » «γλειόνων δ᾽ ἐν Λωκεδαίμονι, ὡς ἐς τὸ συμ- 
͵ -“ ὔ ᾽ διδὲ , -“Ἢ «ἂν 

Φεέρον τῶν νέων ἀνωδιδώσκων ταῦτω. ὁ δὲ Τορ- 
,͵ « ἢ 

γίας, ἐπικοπήων 5 τὸν Πρόδικον, ὡς ἑωλώ τε " πολ- 
,ὔ ᾽ ͵ Ω - ς 

λώκις εἰρημενώ ὠγορεύοντω , ἐπαφῆκεν ἑαυτὸν 
΄“- “34 ᾿ λ ͵ “ νι, ͵ὕ 

τῷ κωιρῷ ᾿᾿. καὶ μήν φϑόνξ γε ἥμαρτεν. ἦν γάρ 
-“ ) ᾽ ὰ ΄ 

τις Χωιρεφῶν Αϑήνῃσιν, ἐχ ὃν ἡ κωμωῳδίῳ πύ-.. 
ἢς » ΄ ΒΕ Ν . , « Ν ΄΄ 

ξινον ἢ ἐκώλει , ἐκέϊνος μὲν γὰρ ὑπὸ ζροντισμά- 
ὯΝ ΣΟ ΔΝν Θὰ δ᾿ ΟΣ “- " τῶν ἐγόσει πὸ αἷμα" ὃν δὲ γυνὶ λέγω, ὕξριν 

γ ν᾿ ᾽ -" ἊΠ. Ὁ Φ ε 
ἤσκει » καὶ ἀνωιδῶς ἐτωθαζεν. ὅτος ὁ Χαρρε- 

-" Ἁ - 

φῶν τὴν σπεδὴν τῷ Γοργίε διωμιωσσώμενος, διαὶ 
κἂν β ΄ « ͵ὔ δ" Ἁ ͵ 

τ᾿, ἐεφη ὦ Τοργία » οἱ κύώμοι τὴν μὲν γώφερω φυ- 
“ Ά, “ » “ ς- Ε σῶσι,, τὸ δὲ σσῦρ καὶ φυσῶσιν; ὁ δὲ, ἐδὲν ταρώ- 

ἀν Γ Ήν δ 9 ͵ να Ἧς ἐξ 
χϑεὶς ὑπὸ τῷ ἐρωτήματος,, τετὶ μὲν, ἔφη, σοὶ 

΄ -» Ω Ν δ ὦ ὔ 5 

κατωλείπω σκοπεῖν. ἐγὼ δὲ ἐκεῖνο πάλαι οἶδα. 
“ἷ « -“ ᾿ ͵ ἀν, Ἂ 7 ͵7ὔ οτι ἡ γῆ τὰς γωρϑηκας ἐπὶ τὲς τοιώτεις Φύει. δει-- 

͵“ τ ἥος -»" : ». 
γότητα δὲ οἱ Αϑηναϊοιπερὶ τὸς σοφις ὡς ὁρῶντες 
»  - Ε] Ν -“ ΄ γ ε δ ᾿ 

ἐξέργον ὠυτες τῶν δικαςηρίων δ ὡς ὠδίκῳ λό- 

γῳ τῷ δικαίᾳ κρατξντας ;, καὶ ἰσχύοντας σα- 
Ἀν 4 ͵ ἕξ 

ρὼ τὸ ἐυθύ. ὅϑεν Αἰσχίνης, καὶ Δημοσιϑέγης, 
γ Ἃ ΨΥ Σς ἢ ε“ἮΨ 

πρδφερον μεν υτὸ ἀλλήλοις “5, ἐχ ὡς ὀνειδὸς δὲ, 

ἀλλ᾽ ὡς διαξεξλημένοι τοῖς δικώζεσιν: ἰδία γὰρ 
ἠξίεν ἐπ᾽ ἀυτῇ ϑαυμάζεσϑαι καὶ Δημοσϑέ- 

διυν γι “ ΄ ᾿ Ν ΄ νὰ! 
γῆς μὲν ἐπι τῷ Αἰσχίνῃ σρος τὰς γγωρίμες ἐκόμ.-- 

τ παν ποτ ἦα ὡς ΣΝ τ ΤΕ ΡῚ Υ ΤΗΝ, 
Τνδεστίις ἴῃ νἱτα “Τεζεῥίνας 80 στατὶςῖ, ἐρανικάς ὠκροώσεις Αἰῃε- 
πδειιβ }.Υ. (εζετγιιπι Ργοάϊςυπι ἐπίδειξιν πεντηκοντόδρωαχμον 
ξεςι πε Ατιῆοτε!. ἈΒοτοτσ. ΠΠ|,14.. ὅζ εχ εο δι ϊ445 τείεγι. της 
ἄχ δραχμαία ἐπίδειξις ἀρυιὰ ΡΙάτοπεπι ἱπ Οταίν]ο, 

33 ἐπικόπτων  τεξξοδ, αιιαπηιὶς ςοα. 8, ὅς Α, Βαδεαπι ἐπι- 
σκάπτων. ἐπικόπτων εἰξ 4}] νογδὶς 4ουτί5 αἰϊ αι: πὶ τορτα- 
Βεπάϊε ἤπς οδ]οφυίτατ. δὶς ὅς νετθο, δζ ποπιίπε ἐπικό- 
ατης ντίτυγ 1 δεττῖις π΄ Χεπορδοηῖςε, 404 ΡτοῸ ἐπισκάπτης 
τεροίτιπι οἰρίερας ἀρυα εππάεπι η΄ νῖτα Μεποάεπι εἰ. 
Κυβηΐαβ : σὐτι5 σοηἰ εὐζιγαπιὶ γπηαγε Η είν εμΐο ΜΊοῆο ἴῃ 
“Μερεάενιο ἰἴἰςεῖ, Ἑδπάεπι νοςεπὶ δριιὰ εἴπ επὶ 1 να οτζιιπι 
ἴῃ “γε 40 Ῥτο ἐπισκώπτης Ἔχμίθεῦαι οοά. Ἀερίι5., οδίετγ- 
ὑδηῖε Μεπδρῖο δὰ [,4εττ. {δ 11, [εέξ. 128. νο εἷς νῇις ἰάεπὶ 
ἴηξ, ἴῃ νἱτ, Ἠεγοάῖς. ἴτ, 1π νῖτα “εβεμοάοτὶ. 

34 ἐπαφ. ἑαυτ. τ΄ καιρῷ 1 Ππι}}15 ρΡῃγαῆς ρᾷυ]ο ἀπίε οὔῦ- 
τἷ4 νά. ποῖ, 25. ᾿ 

3, ὃν ἡ κωω. πύξινον δζς.  ἱπτε! Πρὶς Οὐ σεγερβορεεν, 80.- 
γατῖβ ἈΠ Πάτα πὶ, 4ι6πὶ (4Π{6 ρεττγίηρις ἵπ ΝΌΡΙΡι5 Ατί- 
᾿ἌορΒ. ὅς ἀε 40 5.80]. δά εἰιπὶ ρ. 175. ἐσχνὲς χφι οἰχρὸς τὴν 
Ἰδέαν, ὥτε φιλοσοφίᾳ συνετηκὼςγ παρὸ ἐκαλῶτο νυκτερὶς χρὴ πύ- 
ξινος. Εἰ νυκτερὶς 4υΐάεπι νὲ ἐχρὶῖςας ἰάεπι 5. Πο]. 8 διε 

Ῥ. 6:3. ἐπεὶ ὅτε νυκτερὶς ἡμέρας» ὅτε οἱ φιλόσοφοι φαΐνονταέγ 

καταδεδυκότες γὰρ φιλοσοφεσι πύξινος ἀὐτεπι ντ Επίξατῃϊιι5 
«ἀ Ἠοπιετίςδε ΠΠἸ8 6, Ω΄ ν. 1281, ὀηχεὶ φυοα εἴτει ςο]οτὶ, 51ς 
εὐϊπι 1116 δά δυιπο ἱρίιπι Ομδογερῃοητεπη τγείριοἰεης ὡς δὲ 
τις τῶν παλωεῶν ὠχρὸς τὴν ὅψιν πύξινος ἰσκώπτετο ) διε τὸ τῆς 
χρόας ὁμοειδές. 

36 ἐνόσει τὸ αἴμα 1 ἢιιάϊ!5. [ς, πἰπιῖβ Ἰητεπίαβ γ νηάε τιγ- 
Ῥατυγ πιοῖι5 ἐαπριυΐπις, νεπίταιις ὠχρότης δί πύξινος ζΟΙοΥ: 
νἱάς ποῖ, ργᾶες. 

37 δεινότητα ] δεινότης ἴπ θοπο {εη{α ἤαιῖ τατον ἃς σοφὸς 
χρὶ δεινὸς ἀγὴρ ΟὟ εἰοαμιεπτίαπι Ρ]Ατομὶ δι άϊς βγολάζογα:γ ἴῃ 

ἀϊαϊορο εἰι5 ποπιϊπὶ5, Ηἰΐς ταπιεῃ ἱπ ῬΆΓΓΕΠῚ πιαΐδπὶ ἢι- 
πηϊταγ ,) αυεπιδάπι, ὅς ἱπέ, ἰπ νἱτα ““περδονεῖς ποίξεσ αἷς. 
γυΐριις. δεινές ῥήτορας ἀρρε!ίατε ἐκ ἐύφημον ἐπωνυμίαν τιϑε- 
μένες. δὶς ΑἸἰοχαπάεγ Μ. Πεπιοβεπεση δρινὸν ῥήτορα κορ 
γόητα νοςάθας 8ρ. Ὠίοη, ΟΒτγ οτ. 2, πιϊπίπιε ςετῖε ἰλμάεπ 
εἴμ ἱπεεπάεης, Ἡΐης Ἡεοίγ οι δεινὸν ἐσραμμένον χρ παν- 
ὥργον ἰπτεγρτεζάίιγ, ΨΊ4ς εἰἰαπὶ ποιδία δὰ ᾿πιαμογέρωνε ἢ, 8. 
Τυτίαπιηις νΟχ ἴτὰ νἤιγραίατ ἴπ ἤπερ ῥογιε οἶτςα ποεαϊν 
μιν, ΥΟΪ ὅς ρφυϊο ροῇ ἐκ ἔνφημον ἐπωνημίκν δεριγῶν ἑατόρων 
ἀϊςοῖτ, 

38 ἐξῆργ. ἀντ, τ΄ δικως. Ἷ τἀἀς Οτείο]]. τῇ εδετ. ἈΠες, ΠΡ.1, 
ΓΆΡ. 1Φ. εδαςπὶ “αι ἤδυς ἄτδὶε δὶς σὰγ ὃς Ἀοπιαηὶ Ο. 
Ἑδηηΐο ϑίγαθοπε ὅς Μ. Ψψαϊεγίο Μεῖδ!α Ο 55, βεηδιυς 
ςοπίμϊτο ἀγίεπὶ ἈΠ ετοτιςαπὶ ἀΑπιπδιδγίησς, τ ΠῚ ἃς εὐϊῖο 
(τη. Βοπηῖεῖϊ ΑἌποθαγθι, ὅς Γἰμ 1νἰοῖπῖ Οὐδ ΘΟ 58, νἱά, 
ϑιιεζοη. 1. «6 Οἷαγ, ἈΒθιοσ, ' 

39 ἀδίκω λ. τῇ δικαία κρατῶντας ἢ ιοά ἱπτες ςαρίτα ἀΐ-- 
«86 ϑοογατὶ {τγίρτας 7 4ιΐ ἔς, ἐγᾶς νῃιι5 τῶν ἐν δόξη τῷ σοῷι- 
φεῦσαε φιλοσοφησάντων. Ηΐπο Ατορθαπες ἱπ ΝΌΡΙΡ. χἕξ. 
Τ1|. (ς. 2. λόγον ἥτγονεε δῖ κεείτῆω ἱπάτιοῖτ ᾿πυΐςεπὶ Ιερίάς ςοη- 
τεπάεητοθ, (Οετεσγιπι ἀγριπίεπῖο ἈΒειογίςες εχ οἰ αἰζατίδιι5 
τεϊερατᾶς, ἰπ οἀϊιιπὶ Βιιΐι15 ἀττὶ5. ντίτογ ροίς Οτίτο  δυπι, ΟἹ ]-- 
τοπιάςθιιπι ὅς Ομ αγπι ἀδπι, ϑεχίυ5 ἘπΊρ. Δάυ. ἈΒεῖοτ, Ὁ. 68. 
Ἐος ἀϊχιῆε ἱπαυΐεης ὅτε τς μὲν τέχνας ἐκ ἐκξάλλωσιν αἱ πό- 

λειφγπάν τι βιωφιλεῖς ἔσας ἐπιςάμενοι. εἰς ἐδὲ τὰς μὲν οἰκδγο- 
μικὲς τῶν οἴκων ἐκδάλλομενγ τὰς δὲ βακόλες ἰἱκ τὴς ἀγελης 
τὴν μέντοι ῥητορικὴν πάντες πανταχόϑεν ὡς πολεμιωτάτην 
ἐδίωξαν. 

" ν᾽ ι δα ᾿ . ΄ 40 πρόφερον μὲν ἀυτὸ ἀλλήλοις } ἱπῆρηὶς Ἰοςιις ἴπ Πε- 
πιοῆμεη. ογᾶς. π. παραπρ. Ρ. 132. νϑὶ ἀἰςὶς Αοἰβίπεπα 
λογογράφως τὸ σοφιςεἰς ὠποκωλῶντα τὲς ἄλλες, χρὴ ὑξρίζειν 
πειρώμενον γ ἰντὸν ἐξελεγχϑήσεσϑι τάτοις ὄγτα ἔγοχον. 

ΡΡΡΖ2 “ῶώ- 
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“ -“ -“ δ Ν 

παΐζεν- ὡς τὴν τῶν δικωςῶν ψῆφον πρὸς τὸ δὸο-: 

-“ ε -» ! ͵ ΟΝ μ 
κὲν εωυτὼ μετοι γῶν. Αἰσχίνης δὲ ἐκ ἂν μ9ι: δὸ. 

-“ “-“ ἃ ͵7 4... ἃ 

κεῖ πρεσδεῦσαι "' τσωρὼ Ῥοδίοις, ἃ μή πω ἐγί- 
“" 3 Ν ἂν , ᾿ 2 διΑῚΣ ὃ , 

ψνωσκεν» εἰ μὴ καὶ Αϑήνῃσιν υτια ἐσπεθώκει- 
δ νυ ᾿ ΝΣ , ᾽ ἷ [ο 

ζφιςας δὲ οἱ πσωλωμοὶ ἐπωνόμοιζον εὶ μόνον τῶν 

-« ͵ἷ Χ ς “» , Δ Ν 

ῥητόρων τὰς ὑπερζϑωνδντῶς τε καὶ λώμπρδε» 
᾽ -“ , Ν ᾽ν 5» ς 

ἀλλὰ καὶ τῶν φιλοσόφων" τὲς ξὺν ἐυροία ἐρμη- 
( ε “ ϑᾳ ἃν ͵΄ , 

γέυοντας» ὑπὲρ ὧν ἀνώγκη πσροτέρων λέγειν “- 
δ ᾽ » “- Ν Φ 

ϑπειδὴ ἐκ ὄντες (υφισαὶ “, δοκξντες δὲ. πσαρ- 
“-- ᾽᾿ Δ ͵ 
ἦλϑον ἐς τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. 

ἘΥΥΤΑ ΟΞ ΘΣ» 

τι Ευὐδοξος μὲν γὰρ ὁ Κνίδιος", τὲς ἐν Ἀκαδημία 
« “ Ω τΆ » Ἵ 

λόγες ᾿ ἱκανῶς ἐκφροντίσας, ὅμως ἐνεγρώζδη 
γω. Φ. »“"ὟΝ »" Ε ᾽΄ 

τοῖς σοφισαῖς᾽. ἐπὶ τῶ κόσμῳ τῆς ὠπαγγελί- 

ὡς “. καὶ τῷ σχεδιώζειν ἐυ. καὶ ἠξιῶτο τῆς τῶν 

σοφιςῶν ἐπωνυμίας κωϑ᾽ Ἑλλήσποντον, καὶ Προ- 
ᾳ ΄ ς ,ὔ ὕ ΠῚ Ν Ν ΔΙ 

“ποντίδω ". κατώ τε Μεμῷιν -. κ͵ὶ τὴν ὑπερ 

Μέμφιν Αἰγυπῆον.» ἣν Αιϑιοπία τε ὁρίζει, καὶ τῶν 
“, ε -Ξ 

ἐκείνῃ σοφῶν οἱ Τυμνοί. 

ΛΕΏ  Ν. 

͵ ὍΣ ! , ἀπ λιν λ , 

Λέων δὲ ὁ Βυζάντιος, νέος μεν ὧν; ἐφοιτω Πλα- 

5 ν μὰ Ν γεν 

τῶν: ἐς δὲ ἄνδρας κῶν: σοζιςής ταροσερρή- 

ΡΉΡΙΠἿ, ΟἹ ΠΤ ΚΑΙ ΤΌΝ 95 1. Εμάοχ. 1. 1:ο. 

εἰδιι ἤππὶ ἐγαδιχιει. Αεἰσῃίπος γεγο ἀρὰ 
ΚΠοάϊος [4115 46 ἀρεγα ροιαῆοι } ργδοίατιι- 
ΤᾺΝ δᾶ ΠΉΠΙ τηϊπίπγα [ας νιἀδταγ, η χαϊθιι 
ἐχεγοίζατιις μαυς εἴκει. πῇ δὲ δῆτε Ατἤεηῖς 
ἀπ ροητον Ηἰς 4115 ορεγαπὶ ἀδαιῆεε. ϑορῃῖ- 
ἢϊλδ5 ἴτάχιια νεΐεγεβ ἀρρειϊάγιπὶ ποη ἐο5 τᾶΠ- 

. πηι 411 Γμοτογίθιι5 Ἔχε]! αγεησ γόςς, ο]ατί- 
ας εἴἴξης, [εἀ εχ ρῃ!Ποίορ 5 ετίαπη ἐο5. ηαϊ 
βαυπιῖης σιοάδπι ογαιοηὶς ἰη ἀϊσεηάο νεεγοη: 
τὰγ. ς ααίδιι ρτίμϑ ἀϊςογεπεςεῖς εἴς, φιαπ5 
ἀοφυϊάειη, (Ὀρμϊῆδε ςαπιγεαρίξ μαι εἴἴεπε, 
εἴϊε ταπγεη νι ἀθγθηαν, {πάρι απο πο- 
ππεῃ (Οστῖεὶ {πητ, ἐπΉν ἘΣ, 

, 

ΤΕ 

1 ἘΠ ΚΝ 

Εμάοχιις τάσις ́ αϊάεπι Οηἰ ἀϊμι5, απ Αςά- 5ΕΟΤ. 1. 
ἀεπηῖςας. ΡΟ Ορ ας δβἕαειπλ ορεγαπι ἀε: 
ἄετιγ, ταπηεη ἴῃ [Ὀρἢῃϊἴαγιπὶ ςεη(πὶ τείδτιις 
εἴ, οὉ εἰοςιοηίς ογπαῖαῖα,, ογπάζοαας ἀϊ- 
ςΕΠάϊ εχ τειηρογα ἔδοιτατεη. Ὀϊρπαίηας 
Βαθίπις (ορἢΠἴδς σορποπΊεῃζο ἔπε τη ΗΕ]16- 
ἔροηῖο, Ῥγορομτάς, Μεπιριιὶ ὃς Αερυρίο, 
αᾶ6 ν]ιγα Μειαρῃϊπ ρογγισίταγ, σαὶ Αδιπορίᾷ 
ςοπτογπηῖπα ε[ἢ., ὅς αὶ 101 μαδίταπι (ἀρίεηζαβ, 
ΟΥπιμοίορῃιαο. 

Το, ιν. 

1,ξο ΒΥΖδητίι5 ἀμιΓ6 1. ἱππιδηῖς ααϊοπα ΡΙα- 
ἴοη!β ἀπο ρα τς ἐχεῖτς : σαπὶ δά νιγ] πὶ νετὸ 

-ττΦοΠὲῤΠΤΙΤΤἝὋἝὋἝὋἝὋἝὋἝῚ΄ Ὁ στ ------ὃὃῸὃὃῸῸ .ὕ..--.--- 

4“ι πρεσδεῦσωι] εο Πρπιβοαία μῖς ςοπηπιο ἀἰ[ πιε νεγῖᾶ5, 

ἡ εἴ νογΌὶ προτιμᾷν) 416Π| γεγδυπὶ πρεσξεύεν μάθετε ΠΕε- 

{γεβίας ἧς τε! αἱ Οτατηπιδεῖοὶ ραΠηπι πιοπεπτ. ὅτ [επῇις 

ὅτ Αοἰζμίπεπι ἀριιᾷ ἈΠΟ ϊο5,, ἀριιά 405». ν ποι ΠΠπιιπι; 

Ἔχυὶ σοφιςικὴν ἀὁ ουΐε, μὴ πρεσδεῦσωε ὦ μήπω ἐγίνωσκεν ἢ. ὃ, 

ποη ῥγαείαιμγηπε {{{{8 4γ εῦτι, ἡτιάρη βγοβεεγ εἴπ, ἐγ χα θέγ- 

ἄμε πο [8:7 μὴ ἀριῖε εατα ΑἸ ἐῥεμὴς ἐχεγομίες. ϑὶς ἔετε 

Βαπιις νος νίι5» ααἱ Ερίζορ. οτοίάερ!. οὈετιιδητε τᾷ Βα- 

'ἄαεο, νοὶ Ἐπ[εδίυπι αἱ εἰς τὸ δυσσεδὲς δόγμα τῷ Ακείε πρεσ- 

Φεύειν τ ρυαοίαλτεα αἰδές ἐριρίμερα Αγ ἀορρα ῥγοβέεγί. 1άεπι 

νοεῖς νῇιθ ἀριιὰ ϑυπεῆμπι ᾿π Ποπε Ρ. 35. νὉ] ἐς Επάοχο 

᾿Οηϊάϊο αἷς, ουιπὶ αἰξγοποπηία εχ οε!! 1, ὁπόσην ὁ τότε χρόνος 

ἐπρέσδευεν : ἵν 6. 4Η47,114722 μίαερα εἶπα δὶς ἐορηρογ Ἴδα (ο- 

ἐοθιαρε δδ᾽ ργοβιεῤαρνι, 

41 ὑπ, ὧν ἀνάγκη προτ. λέγειν 1 δῖς οτάϊπί5 1Π0 ορετγὲ 

οδίεγιδπάϊ τεἀάϊτην γατῖο) ἀε 10 ρὶμγα νιάς τη ργδείαι. 

τιοῆτα, 
43. ἐπειδὴ ἐκ ὄντες σοφιταὶ ὅτε. νἱἀς ποῖ, ργδεςεᾷ, ὅς δὰ 

ἐριΠο]απὶ ἀεάϊοαι. τὰ “Ἵπεορμρ τ. 4. ἨΙ πεπιρε ἔμπης οἱ ἐν 

δέξη τῷ σοφιςεὔσοι φιλοσοφήσαντες. 

1. ΕΥ̓ΔΟΞΟΣΞ. 1 Ευθδοξος μὲν ὃ Κνίδιος} ἄϊτο Ευάοχὶ 

Οπϊάϊι ἄιογα, πιβάϊοις Αἰτετ ) αἰτοῦ ΡΒ] ΟἰΌρΠα5 ὅς πιβάϊοιι8, 

Ῥυίοτίς πιοπιπῖς ροβετίον ἱπ Π|δτί9. περιόδων τεῆ!ε Τα ετῖο 

ΨΠΙ, 9. [πτε]!ἰρίτογ Ηἰς ροβοτίοτ, 4υὶ ΡΙΔτοπΙ5 ἅειιο ἢο- 

ταῖτν οαΐας ὅς τ πάίτοσ Ρίυτα ἀε οοὸ  ίορβεη. ἵνϑόττ, 

5. ὙΠΙ|. 96, ὅς ϑι:1445. ϑοτίρτα εἰιι5 ἀπ] ρέπτεῦ ἀϊρεῆιευ 

Μευτῆιις Οοπιπιεητ. δὰ Αρο]οηίμπι Ὀγ (το τπι Ρ. 121. 44. 

1 ὃς ἀξ 4115 Επάοχὶβ. 
2 τὲς ἐν Ακαδημ. λόγες ] ΡΙατοπΙ5. ἀἰΓοῖρυΐπι ἔα οἴπιπτ Οἱς, 

Ὧ0. Π|. ἀε  ἰμίηατ. Ὀϊορθη. [νάοττ. ἰ, ον, ϑέγάθο ΠΡ. ΧΥΠΙ. 
ῬΙστάγομυς αάπι, ΟοΙοτ, Ρ. πι26, νδὶ ἴπτεγ Ρ]Ατοηῖ5. ἑταίρως 
τδαπὶ σεηΐετ: αἰϊαπι ἰοςππὶ ΡΒ] υτΑτοϊ, 4 ἀἰείταγ συνήϑης 

Πλάτωνος 9 ὃς ῬτΟΟΪΙ 410 ἑταῖρος τῶν περὶ Πλάτωνα νΟΘΔΙΙΓ, 

ΦὈ(ογιδυῖς Μεπδρῖν δα [46ττ- ΜΗ, 86. ϑυ!ἀάπιταςεο, Κε 
ποι διιάίεπάιι ἢτ νεὶ ϑγπεῆας ἴῃ Ὀίοπε, 411 ἀἰοιραιογηπι 

Ατιβοτοῖς ργϊποίρεπι ππης Ἐπάοχιπι βάεῖτ, νοὶ ἈἸττεσθῃ- 
ἔπι ἱπ᾿ ΠΌτΙ5 4 ῬοτρΗγΓίμπι, αὐ ϑοογατὴς εἰιπὶ αἰ τ ρο υπν 
Ῥυτας ἐχτηε, εἰμ με ἄθππεπ ἀρμα νβετγείαπι ΠΟ ΠΊΪΗΙ Πλεώ- 
τῶνος (ΡΠ Ἰτατιπι σαρὶς. 

3. ἐεγράφη τοῖς σοφιςαῖς ] 405 ἀπ] !ρεητοσ διάτμῖς Ατἤ ΩΡ 
τεῖῆϊε 1,4 οττῖο γ],. ο. 

4 ἱπὶ τῷ κόσμῳ τῆς ἀπαγγελίας} ἄς νοςε ὠπαγγελίας νῖ- 
ἄς ποταῖᾶ δὰ νἱταπὶ Αρο!]οπῖὶ Π1..1, ς, κ. ἢ. 4. εἰοουτίοπὶς 
γεγο εἰεραητίαπι ἰη Ἐμάοχίὶ [ογρεῖς δαποίοίτ Ρ᾽ μταγοδις νἱΐν, 
ΜΜδγςο}} ρ, 10ς, νδὶ Ἐμάοχιντι ἃς Ατομιπιεάεπι ποικέλλου- 
τὰς τῷ γλαφυρῷ τὴν γεωμετρίαν ἀἰοῖτ, Ιἄεπὶ ἱπ 116, φμοαί 
πορ βοΏΠ {εαπῖτεν θέμὶ (66. Ερέσεγίεπι ρ. το 3. Ρεγοάος Ἑνάοχὲ 
τοίου ποτ 6 (οτίρτα, 4136 ἐπὶ πράξεσι κωλωῖς χρὴ μεγώλαυς 
προσλαμθάνέσι λόγον ἔχοντώ δύναμιν κρὰ χώριν γ ὃς ἴῃ, φυϊδυς 

Πεῤ μόνον μέγα κῷ πολυ τὸ ἐσφραῖνον» ὠλλὰ κῶν καϑαρὸν καὶ 
ἀμεταμέλητον. ὲ δὰ 

ς καϑ' Βλλήσπ. κοὶ Προποντίδα ] Ὀιορεη. 18 εττ, ὙΠ, 37. 
ἐντεῦϑεν δὲ γενίσϑαε ἐν Κυζίκῳ κῷϊ τῇ Προποντίδι σοφιςεύοντα- 

ό κατ τε Μέμφιν ] νἱά. 1ν»ἀεττ,], ς. ἃς εἰαζα, Πδ τὶ ἐς ἐξ, φο. 
γ] ὅς εἰυάοπι σοπαοτίδτι οπὶβ5 οιπὶ Τοδοπηρν Ἠε!ορο απὸ 
ϑαςεγάοτε πηεπτῖο, ὅς οἴξεητί εχ 4110 ἔνδοξον {ΠΠπ|π| {εὰ ὀλεγο- 
χρόνιον ἕοτα ῥτδεάϊξξηπι,, “4ρὶ θουε ΡΑ4]]Πιπι: εἴμ Ππροητε, 
ΟὐΟπιϊτοΠΊ εἰιπὶ ἱτπετῖ5 ἴῃ Αοργρίιπι Ρίλτοηι δε ϑέγαθο 
ἀϊοῖς μΡ. ΧΥΙ., Ηἰς νεγοὸ σεοϊηειγίατι ἀϊάϊο {6 ν᾽ άδειγ, 
4.8, 1π Οτγαθςῖα τππὶ πιΐπι5, ἐχομϊσα, Ἔχε! ας : νηάς ἃ Ρ᾽4- 

τοπε Βεἰτὶς ςόπιπιεη ἄδτιι5. εἰἢ) ντ εἰι5 ἵπ Ομδο «ἰπρἰϊοα»εδν 
απο δ ογδου]ο ἐμ{πιπὶ ξιιεγατ., ορογὰ ντεγρητασ, γἱά, Ρ]- 
τάτοῃ, ἐε ϑοογδιῖς Θεη10 Ρ. 179. 

11. ΔΕΩΝ. 1 Πλώτων,] Ζυϊάφπι Ατιοιε! 5 δίαπι ἔς 
{{{Ὸ αἰ εἰρυ!ιπι., ντ ἀυτογ οἱὲ δι ἀλς ν. Λέων. Τ)ε εἰ:5 36- 
τῶτα ἱ!ἀοπὶ ἀν δίταπαάϊ οοςβποηεπὶ νἱτὶ ἀοϑν! εχ ϑυι δ 2-- 
τίρπεσς, Ναὶ τῷ κατ᾽ ̓ Αλέξανδρον εἰπὶ (οτίρ Πηε ἴητεν ]1Ὰ 
ἀϊοῖτ, ὅς ταπιεη πὶ (ἰριοίοπεῖπι ἀριὰ ΒγΖαπεῖοβ ργοφϊτιοηὶβ 
Δάάυθεπι, Α ΡΕΠΡΡΟ, ΑἸεχαηάτγι Μ. ρᾷτγα πιετι, πα ἰδρίαϊ- 
εις οδτιογείως ἃ ρορῃ!άηθυ9 ἐκντὸν ἀπήγξαι {ξἱρδρ: {{:- 

ἀςῖα- 

 ΡῃΠοίορμί 
ἴῃ [ορμιῆϊς. 

ψυ]ρο οεπ-᾿ 
δεί. 
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δείδτειη Ῥεγαθαῇες, (ΟΡ {πὰ ΕΠ ἀρρεο δίς οὉ 
Ογατοηΐ5 ναγιοταίοι.., ὧὲ ρεγιδξηάϊ νἱπ|, 
απᾶε εγᾶς ἴπ γείροηΠποηϊθιις εἰι5., Ρ]Μ]ρ- 
ΡΟ επὶπὶ [π΄ ΒυΖδητίος ἐχρεαϊτοπρίη. ρᾶ- 
τᾶητὶ ΟὈΙΪ115.. αἷς πΉϊἢϊ., ἱπαιῖς,, ο ΡΙΝΠρρς, 
4πᾶ τὰ Ρεγπιοίας ἤος Ὀδὶππι ᾿πἰμ1Π|} Αε 
1110 γείροπάδησε., πειηρα ραῖγία τὰ νγθίμιτ 
ῬΕ]ςογγίπηα δὰ Τα] Δπιογεπη πηε ρεγιγαχίς, ργο- 
Ριεγεαηας δά ]Ιπλπα δπιλαῇας τηεας δοςθάο. 
Οὐοπέεπιπ Πεοτγείροπάεης, ποη νεηϊαπὲ, ἰπ- 
ας, δα δγπαίιας ΠἸπλ]πα σ ἰδ 5 ἀγπηατὶ ἡμοτ- 
αιοῦ ἀϊρηι Πππθγίης, 41] ἀπηφηταγ. Νοη ἐπίῃ 
Ὀε]]Ἰοῖ5 ᾿πΠγαπιεητῖς, (δ ταυςοἰ5 οριι5 εἰ - 
πηδητθιι8 : ἴημα τὰ ΒυΖαητίππι ΠΙθεγδαῖσ, 
Τεπιοῃθπε πλμΐτα νεγθα ἀριιά ΑἰΠοπίςη(δς 
(δείεπίθ, ρᾶϊιςα νεγο μέοης ἀριά ἱρίιπι ΡΗὶ- 
Ἰίρριιπι. [4οπὶ 1,60 σιπι δά Ατμεπίςη([ὃς ογᾶ- 
ΤῸΓ τΠΙΓΓΟΓΟτΙΓ, οἰμῖταα ἡ! 46πῈ πηαϊτο ἰδ» 
τΕπηρογα οἰ}}1 (Θἀϊτίοπε ἰαθογαθαῖ, ἃ ργας- 
τεῦ ἰεροβ γείριι] σα σεγεθαζιγ. [πὸ ςοπεῖο- 
ὨΘΠῚ νΈγῸ ῥγοάϊεης (ρΠᾺπ| τ ἀεπ αὶ ππατοτὶ- 
8ΠῚ ζογρογίβ ἕογπηα εἰς οὐϊεεῖς, ρίπσαϊς ΘηΪΠὶ 
εγαῖ, δὲ ργοπηϊηεηπτε νθηΐγε. ΝΙΠῚ τάπιθη 
ΤΙ ρεγειγθβίιβ, αυϊ4. ᾿ηχυΐτ, τί ἀοτὶς Ατης- 
τἰςη(Ε8} Δῃ αι ΡίΠρα15 Ἔρο, τιτθή .16 πη [5 
ἃ νΧΟΓ Εἰζ πῃ Ιοπρς ΡΙ ΠσΊΠΟΥ, δὲ ταπιε ΠΟ 5 
ςοῃίξηκίςηξεϑ ἰθέλυ]ιις ςαρίτ, αἰ Π δ πείεητος νε- 
ΓῸ ΠΕ Ἰρία ἀοιπι5 ηιϊάεπη. δίςαιις ςοαϊιῖς 
Αἰμεηϊθη[15 ροριμ5, σοποογάϊα γείτατα 4 1,6- 
οπδ; 41] ἐχιοπηρογδηεο (δγπιοπα ῥγιάθηϊογ, 
νε τεγριι5 ροϊπα]διιεγας, ξιιογαῖ ν(ὰ5, 

γα ΟΥσσ ἦν ΕὟ Κὰ 

Τὰς Ῥουγο Ἐρῃεδίτις ρμΠ]Ο Ορ ἶας αιϊάθπι 
Πγιπαπηβηΐα εχ Αςδάεπηα ἀμχογαζ, (ΟΡ 1118 ἂιι- 
ἐσ 1Π4π| Οὗ σδιιίαπη Παθίτις εἢ. (πὶ ΡΠ]- 
Ἰρραπι νἱάογος Ογάξοῖὶς φγαιιαπι ἰποιιπι- 
θέτο, ἴῃ Αἰδτίςαπὶ οἰπὶ ἐχρθαϊτίοπεπι"» 
ἐ 

[ῥε"αϊε. νὶά. ν οἴδιυιπι ἀε ΗΠ στ. Νοη νίάεο τπιεη οὐ 
ποη ΑἹ εχ ηάεν, ρτοϑιι5 ΡΕΠΙρΡΡΙ, Χευχῖβ θαυ 8115 εἴτε ροίῆς, 
Οὐἶι5 Δείδῖε γε5 ρεῖδᾶς 1,60 ἀε(οτί ρίετγιε, ᾿ἰσεῖ τεπιρογα 40 
εο ἤτ τεπιοῖῖοσ. (τη ἐπὶ πὶ ἱπ εἂπὶ Χεγχὶβ ἰη Οτγᾶεςϊδπὶ 
εχρεάϊτιο ἱποιϊάἀογίς, ἀἴρηα δὰ ρατγς ΒιΠοτίδε 1 εοηὶ ν᾽ ἀετὶ 
Ῥοτιυῖς ἰπ 44 Πγ]}υπὶ ἐχεγοεγες. Νεπρε ὑποθέσεις τῶν ἰςο- 
ξιῶν καλὰς καὶ μεγαλοπρεπεῖς χρν οἰνδρὶ φιλοσόφῳ προσηκέσας 
οἰγοαπηριοἴεδαπε, ἰάηπε ἴῃ Χεπορμοηῖς ὅς ΤΒιιογά, ςοπ|- 
ταςπ δε ὨΙοηγπιις ΗΑ] 1ς, ἴῃ ἐρι{π| )ὰ στη. Ροπιρ. ἀε ργδεςῖ- 
Ρυῖς ΗΠ ον. Ρ. Σιο. Ατταίεπὶ εἴτ ὑπόϑεσιν ΗΠ οτία 6) Δα απ 
Χεγχὶρ 1ΠΔ ἐχρεάϊτιο ἐρεόϊαι, πεῖῆο περϑιογίτ. 
ΙΣ μισικῶν οἱ ἐρῶντες δέονται 1 πεπΊρε κωμώζοντες ΠυΠῚ Πὰ- 

Πεῖς ἱπῆτιιπισητῖβ δὰ ἰδηιᾶς τῶν παιδικῶν Δοσεάερδητ. νὲ 
ποῖυπι. 

3. Δημοσϑ. μ. πολλαὶ πρ. Αϑ. ἐπ. Αίοντος δ᾽ ὀλίγα πρ. ὡ. 
Φίλ 1 ἴξπῆις πὶ Ε]]οτ ἢ : ρϑυςογαπὶ νεγθο τι ἱνμεοηῖς 
4ἀ ῬΠΙΠΙρρυπι ἐπὶ νἱπι ΒιΠΠῈ., ντ Βγζαητίιπι ἢ δεγίατεπὶ τα - 
ὄπετγεῖ, 4018π| γε Αἰ εηϊεη [ὃς τιογεητιγ, ογατ οπίθιιβ δα δὸς 
Βαδιτς οδτίποτε σοπᾶτυς βιεγῖς Π οπιοῆθεπες : ΠεπΊρε [υᾶ- 
᾿ἀετΠε νὲ Γαδιιειΐδτατγ σοητγα ΡΒΙΠρριιπὶ Βυ σαυτῖῖς Οτας, ἀς 
ΟΒετίοπείο Ρ. 37. ἔμδαιιο δυτογίτατα 14 οβδξυπι φαοηὰς 
διἰοτίδτας ἵπ Οὐγᾶς, ἀς ςογοπᾶ Ρ. 3:5. 

3, τολυειδῶς ἔχων τῷ λόγε» καὶ ποιϑανῶς 
τῶν ὠποκρίσεων. Φιλίππῳ μὲν γὰρ ςρωτεύοντι 
ἐπὶ Βυζαντίες πσροαπαντήσας, εἰπέ μοι, ὦ φί. 
λιππεν ἔφη. τί πσεϑῶὼν πολέμε ἄρχεις ; τῷ δὲ 
εἰπόντος" ὡς ἡ πατρὶς ἡ σὴ» κωλλίςη πόλεων 

ὅσα, ὑπηγώγετό με ἐρῶν ἀυτῆς. καὶ δια τῷτο 

ἐπὶ ϑύρας ἐμαυτῷ παι μιδμοῶν ἥκω. ὑπολαζὼν ὁ 

Λέων, καὶ φοιτῶσιν, ἔφη, μετα ξιφῶν ἐπὶ τὰς 

τῶν παιδικῶν ϑύρας οἱ ἄξιοι τῷ ἀντερᾶσιϑιωε. 

εἰ γοὶρ πσολεμικῶν ὀργώνων, ἀλλα μεσωκῶν οἱ 

ἐρῶντες δέονται ᾽- καὶ ἡλευθέρᾳ τὸ Βυζάντιον, Δη- 
μοσϑένες μὲν πτολλὰ τορὸς Αϑηναίες εἰπόντος, 

Λέοντος δ᾽ ὀλίγω φορὸς ἀυτὸν φίλιππον᾽. καὶ 
πρεσβεύων δὲ παρ᾿ Αϑηνωίοις ὃ Λέων ἕὅτος, 
ἐφασίαζε μὲν “πολὺν ἤδη χρόνον ἡ πόλις, καὶ 

σπαρὰ τοὶ ἤϑη ἐπολιτεύετο. παρελθὼν δ᾽ ἐς τὴν 

ἐκκλησίαν, ποροσέξωλεν εἰυτοῖς οὐϑιρόον γέλωτα 
ἐπὶ τῷ εἴδει, ἐπειδὴ “πίων ἐφαΐνετο, καὶ σεριτ- 

τὸς τὴν γασέρω' ταραχϑεὶς δὲ ἐδὲν ὑπὸ τῷ γέ- 
λωτός. τί, ἔφη, ὦ Αϑηναῖοι, γελᾶτε; καὶ ὅτιπα.. 

χὺς ἐγὼ, καὶ τοσξτος ; ἔς! μοι καὶ γυνὴ πολ.-. 
λῷ παχυτέρω, καὶ ὁμογοῦντας μὲν ἡμᾶς χω-.. 

ρεῖ ἡ κλίνη, διαφερομένες δὲ δὲ ἡὶ οἰκία. κοὼ 

ἐς ἐν ἦλθεν ὁ τῶν Αϑηναίων δῆμος, ἁρμοσιϑ εὶς 

ὑπὸ τῷ Λέοντος, σοφῶς ἐπισχεδιάσαντος τῷ 
ὼ Α 

καιρῷ. ὶ 

ἸΌν ἂψ ὟΝ 9 ΒΕ 

Δίας' δὲ ὁ Ἐφέσιος, τὸ μὲν πεῖσμα τῆς ἕἑαυ- 

τῷ φιλοσοφίας, ἐξ Ἀκαδημίας ἐξέξλητο, σοζι: 

σὴς δ᾽ ἐνομίσϑη. διὰ τόδε. τὸν φίλιππον ὁρῶν 
ΕἾ - ν᾿ 

χωλεπὸν ὀντῶ τοῖς Ελλήσιν, ἐπὶ τὴν Ασίαν φρα- 

4 πρεσδεύων δὲ παρ᾿ Αϑην. δζς.] τεπὶ {{{ἀππὶ νετδίς εχ ΡΗΐ- 
Ἰοίτατο γερετῖς ϑιιϊάλθ. Ρ0]ο αἰϊτετ ἤᾶγγας Ρ]υτάγςῆις ἱπ 
Ρτγδεςερτ ΡοΪϊτ. ρ. 804. ὁ Βυζάντιος Λέων ἧκε δὴ ποτε τοῖς 
Αϑηναίοις ςασιάξῳωσι διαλεξόμενος. ὀφϑεὶς δὲ μικρὸς χρὴ γελώω- 
σϑεὶς γ τί δὲ εἶπε εἰ τὴν γυναῖκά μα ἐθεώσωσϑε, μόλις ἐξικνν- 

μένην πρὸς τὸ γόνυ; πλείων ἕν ἐγένετο γέλως. Αλλ᾽ ἡμῶς ἔφη 
, [ΠῚ " .“ ΄ " ᾿ ΄ . 

μέκξδς ὅτως ὄντας, δτιίν διαφερώμεϑα πρὸς ἀλλήλας, καὶ Βυζαν- 

τίων πόλις καὶ χωρεῖ. ΑΙῈ πΌη Ζεογῆ, [τἀ βγεβονιὲ Βγζαπτίο 
μος ἐλέξυπι τγιδυΐτυγ ἂΑΡ Ατῆεπαςθο 118. ΧΗ, ρος το Ἱεοῆς 
ΑἸΙεσατο εἶτι5 γεὶ δυζοτα : Ἐπ νεῖθᾷ εἶμ: κρὶ Πύϑων δ᾽ ὁ 

Βυξώντιος ῥήτωρ, ἐἷς Λίων φορεῖ ὃ πολίτης ἀυτῶν πώνν ἦν παχὺς 

τὸ σῶμα. και Βυζαντίοις ποτε ςασιοίζεσι πρὸς ἀλλήλες » τοῖς 
πολίταις παραχωλῶν ἐὶς φιλίαν ἔλεγεν " δρῶτε μὲν, ἄνϑρες χκο- 

λίταεγ οἷος εἰμὶ τὸ σῆμα. ἀλλα κρὴ γυναῖκα ἔχω πολλῷ ἐμξ 

παχυτέραν. ὅταν ἕν ὁμενοῶμεν κοι τὸ τυχὸν ἡμᾶς σκιωπόβιον 
δέχεται, ὅταν δὲ ςασιώσωμεν δὶ ἡ σύμπασα οἰκία. Ρἰυγιδας 
ται Ἐχροηῖς Ηείν οδίιι5 ἀε Οτἱρὶπίδιι9 Οοιίξαπείπορ. ρι 
49. ἴεη. 

111. ΔΙΑΣ. 1 Δίας] Μϑ5, ποίεϊ Βίας βαθεῖς τσι ἰῷ 
Ἰηἴοτρτίοηε τὰπι ἴῃ ἰρία νἱτα, 

ΡΡΡ3 
͵ 

τεύειν 



486 
τεύειν ἐποίησε. καὶ πρὸς τες Ἑλλήνας διεξῆλθε 

λόγον, ὡς δέον ὠκολεϑ εῖν σρωτεύοντι ΄- καλὸν 

γῶρ ἔνα! καὶ τὸ ἔξω δελεύειν, ἐπὶ τῷ οἴκοι ἐ- 
λ λευϑερξσίιαι. ᾿ φὰ 

ΚΑΡΝΕᾺΑΔΗ Σ. 

Καὶ Καρνεύδης δὲ, Αϑηναῖος, ἐν σοφισαῖς ἐ- 

γρώφετο΄ς. φιλοσόφως μὲν γωὼρ κατεσκέυαςο 

τὴν γνώμην᾽, τὴν δὲ ἰσιχὺν τῶν λόγων, ἐς τὴν 

ἄγαν ἤλαυνε δεινότητα. 

ΙΣΤ Α 1 ΟΣ 

Οἰδω καὶ Φιλόςρωτον τὸν Αἰγύπτιον, Κλεοπο- 

τρῶ μὲν συμφιλοσοφήσαντα. τῇ βασιλίδι» σο- 

φιςὴν δὲ προσρηϑέντα;᾽ ἐπειδὴ λόγε ἰδέαν πᾶ- 

νηγυρικὴν ᾿ ἥρμοςο καὶ ποικίλην » γυναικὶ ἦ ξυν- 

ὡν. ἣ καὶ ὠυτὸ" τὸ Φιλολογεῖν τρυφὴν εἶχεν. ὅ- 

39ἐν καὶ πσάρῴδεν τινὲς ἐπ΄ ὠυτῷ τόδε τὸ ἐλε- 

Ὑγεῖον 

Πανσόφε ὀργὴν ἴσχε φιλοςρώτε!» ὃς Κλεο- 

“πάτραν 

τ νὺν προσομιλήσας, τοῖος ἰδεὶν ἐφάνη. 

ΘΕΟΜΝΗΣΤΟ Σ. 

Καὶ Θεόμνηςον᾽ δὲ, τὸν Ναυκρατίτην, ἐπιδη.. 

λως Φιλοσοφήσωντω ἡ περιξολὴ τῶν λόγων ἐς 
Χ ἣΝ 3 Ἵ 

τὸς σοφισως ὠπήνενγ κε. 

ΡΉΓΤΊΙ, ΘΟ ΘΥΓ ΚΑ ΤΌΝ 5 ΠΝ. Ογ. ΟΡ  ΨΙΖρι. 

ςοηΠΕΓΕΣ, ἃς ἀριά Ούδεςος ογαιίοης ἤπαῇι, {8-- 
αι εππη ἰή [14 ἐχρεάιτίοπα ραγ εἴα : ρυΐογαπι 
εἴϊε επὶπιτϑγυῖγε ἔογαϑβ, ταιοπάδε ἄοχηὶ ΠΠθετία- 
τί5 ςαυί. ἱ 

ΙΖ. ΟΑΔΚΑΝΕῈΦΑΡ Ε 5. 

Οὐγηθαήςβ αιοαις, ΑΙ ΠεπΙ η[ς,[πτεγὁρἢϊ- 
[145 ςεπίδιιγ. ΡΠΠοίΌρἢα εηϊπι αιἀεπὶ εγαζ 
(ξητεπτῖα,, ογδιοη 5. τἀππθη νἱπὶ δα {ππηπηαπη 
φγδιϊτατο πὶ ΡΓΟΟΧΙΓ, 

νι ρα αὐδὰν απβοοψ κα 
ΝΙοιι5 παῃὶ εἰίαπι ΡἢΠ]οἤταεις εἴ Αεργ- 

Ρ[μ5., αὶ στη ΟἸεοραῖγα γερίηα ρῃ]]ο ΟΡ Πὰ- 
Ὀάταν, δέρῃ ἀρρε! τις. ἔτ. Οποπίαπι 
Δ ῬΑΠΕΘΎΓΙςΙΙΠῚ , ἃς νΑΓΙ ΠῚ ἀἸ σε Πα] σθηι5 (8 
ζΟΠΊΡΟΙΙς,, οἰιπη πηι ]!ογα νεγίατιιβ, αυας Ἰρία 
αποαμς {ππτογάγηττ Παυάία τη Ἰαχυγίετη σοηπεγ- 
τ. Οπαγα ποηΠ}}}} μος εἰ Εἰθρίασιπι δή- 
ζΟΠηπηοάδτγμηῖ: ; ΤΙΝ 

Εἤο Ρῥλμο νγα:η5 2μρο]ο., μεῦῶρε ῥκοίεγαξ 

26 

Οἰέϊοβαγαε : {ἐμ γποχ {ρεζοηεηε 

2γ.402:. 

ΨῪῚ ΤΠ ΗΝΕ ὉΣΜΊΝΊΕΙ ΧΡ ἡ. 

Ὑεοιηποίππι χιοσια, ΝΑμογδετο ΠῚ, ρ- 
ὈΠΙσε ΡῃΠοίΟρμδητθπὶ μος ἰρίαπι, πο ( ογαζίο- 
ΠΟ ντογεγαγ οσἰγοατη πε, τη ΓΟρμΠἜάγιιπη ογά!-- 
ΠΕ Ργομοχίζ. : 

2 εἷς δίον ὠκολ. φρωτεύοντι 1 πεπιρε Ῥηχ Ὀ6}1 Ῥετῇοϊ ἃ 
τοῖα ἀτγᾷθοῖα ἔλένις ΡΠ Ίρριι : νι. Ὠιοάοτ, 81ς, ΠΡ, ΧΥῚ. 

Ῥ' 479" 

ΠΊΨ, ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ. δ ἐν σοφιςαῖς ἐγράφετο  εἶο- 
αιεητίαπι εἶι15 σεἰεργαης ΡΠΙπιμς Η. Ν. ΥΠ],30. ΑεἰϊΆπιις5 
Ψ.Η.ΠΙ,17. Ῥορθηεβ [Δετε ΤΥ, 62. 41145 γεγῸ πιυΐτα εἰι5 
Δριιὰ Οἱσεγοπεπι ΡΑἤΠπι πιεπτῖο. 

2 Φιλοσιμ' γ' χωτεσκ. τὴν γνώμην ] ἢ. 6. ΔΠ1ΠΠ1ΠῚ Ῥῃιοίο- 

Ῥδῖα ἱπιδαεγαί, ἐα πη 4118 Ρτοβτεθδτιγ φυΐάεπι. Νόοη ἀϊῆ- 
πηι] πιοάο ρῥῥέϊοίορῥανε [ϑραδεγειλαη ἀὐχὶς Ρουθ δριιὰ 6 εἰ- 
γταπὶ ΧΠῚ, 8. οὐδὲ ῥονλῖγιες Ἰρ»4,4. Ορεγά Ε᾽ ρῥἠοιορῥα {6}- 
ἐφΉ 114, 

3 ἐς τὴν ἄγαν ἢλ. δεινότητο 7 μίης ὥσίο Οεηογμα ἐμ 14 

οὐ δὲ ἐγέρερη {Ὡρίερεὶας ρτοσεγηε (ἴῃ 4αΐθιι5 σαγηεαάε5) “ὁ 
“εῤεπὶς ἱεραείομο, ἀπάμο Οάγπεαθε, “τ ηρ τ Ίηρεεέηρ ἰεραῖος ἐος 
εερ(βεὶς αἰἰνγεϊἑεονηαίος,, πιεογείαηα ἀἠο θέγο ἀγρινμορμδάρεε, φηϊαὶ 
Ῥεγὶ εῇδε ῥαηὶ {αοῖϊε αἰ ξογρὶ ροῃδε, Ῥ]Ἰπῖι5 1ος. οἶς. Αταια 
δεινότης 1114 εἴἘ σοφιςικὴ, 4υιᾶπι [ἐπτίοητε5 δτῖαπι [εηδίοτεβ Ἀο- 

πιδηῖ, ἰοαῖος ταῖς δἰορϑας ΑἸπεπιοπίεβ αὶ πείσοντως ὠλλὰ 
και βιασαμένες ποιῆσων ὅσω ϑέλεσι ΑεἰϊΔη. ἰος, ς. Ηδες β4- 
οὐ άϊᾳ Οαγποαάϊς θέοίερτα 67 γαρίάᾳ 5 ηυᾶπὶ εἰ Οεἰϊιις 11) 
14. τείδυῖτ, ιεπὶ ἐχίογι δῖ Μδογοθίμϑ ϑάτιτη. 1. ς. 3. 

Ν. ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ. 1 συμφιλοσοφήσαντω ] Ῥία- 
τοηὶσαπ {16 ΡὨΠ] Οὐ ΟΡ ΐᾶπι ἀπΊρΡ] οχιι5 εἰξ 7 ἀι4πι τάπιθπ πΊ1- 
πὰς ξο  ςΐτεῦ ἐχοο]αῖτ, Ὑεβὶς ΡΙυτάγοῃυ5 νίτα Μ. Απιοπὶὶ 
Ρ.913. νὶ εππὶ ἐϊσποιῆσωι 411 μὴ προσηκόντως ἑαυτὸν τῇ Α- 
καδημίᾳ : [πᾶς ὃς Οδείατεηι, Διιετίατιιπι πιογα5. Εἶν157) γ ΕΠ ΠῚ 
ἸΡΙ͂ περαίῖε δἷτ, νδὶ Απτοπίο νίδῖο Αερυρτο εἰἴϊες ροτίτιι5.) 
ἄοπες Αττῖ! σδαία ἐχογατί [εξ ραΐεγεῖιγ Μεπεέῖο ἡποαμα 
ῬΒιοῆτγαιι ΡΒ οἰορΗΙ δριά εαπάεπι ἴῃ νἱτα Οδτοηΐβ ΜΊποτῖς 
Ῥ- 787. 41 δὴ ἴάεπι ἤτ οἰπὶ μος Αγ6)ρηο νἱάετίης ἀο- 
διίοταβ. ; 

2 σοφιςὴν δὲ προσρηϑ. 1 ΡΙπτατοθης 1η Απιοηῖο ἰος, σι 46 

εο: Φιλόσρατος ἀνὴρ εἰπεῖν μὲν ἐξ ἐπιδρομῆς τῶν τότε σοφι- 
σὼν ἱκοιγωτατος. 

3. ἰδέαν πανηγυρικὴν 1 ἢς ΤὨοηγΓ; π. συνϑεσ.. ὄνομ. Ρ. 41. 
πανηγυρικὴν Γ ϑεατρικὴν χάριτα τγίδαιῖε λόγοις ᾿πεποικιλμέ-- 

γοις γ ἨΠΕΠΊΡΕ τα] 5 ῬΑπεργγισογιπι ἰδέα νὰ [4 6πὶ ἱπ ἈΒετοσῖς, 
ἀοειῖ, ῃ 

4. γυναικὶ 1 ἢς ρταείβαπειΠπτις σά, 5. πιαὶε εὐ γυ- 
γοαξί. ΐ 

ς ἢ κρὶ ἀντὸ 1 ἔς τε[Ἐἰταϊπιις5 φυτοτίτατε εἰ, ςοά, 5. πιυΐ- 
1ὰ5 (πίω ἴῃ εὐϊτῖς, η4ε μα επτ ἢ κοὶ ὠντός. ἣ 

6 πανσόφε ὀργὴν ἴσχε ὅζς Ἴ ἴιπτ πᾶες παρωδεμένα εχ {{ΠΠ15 
ὙΠεορηίάϊϑβ ν. 215. ' 

Πελύπε ὀργὴν ἴσχε; πολυπλόκῳ, ὃς ποτὶ πίτη δός 
ἮΝ Ὁ) προσομιλήσοι τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη. ἷ 

ὀργὴ ἀὐτεπι Β. 1. ἐγηφεγρέμρ εἰξ γπάς {πὰ ῬΏΟ ον 15 ἴτ ᾿οραπ- 
τὰς δριιὰ ΡΙαϊαγοῇ. ἢ» 

πολύποδος νοὸν ἴσχε πολύφρονος δε. ἡ Ὁ 
Βοάϊε Ἰρίταγ πᾶς Ῥαγοάϊα ΡῃιΠοβτγατιπὶ,, αυοά Οἰεοραίγαε 
ΔάΒαεγθιϑ »ηογίδης Ππη1]}15 οἱ λέξεις ἄπ, ντ οϑίογε ρεῖγαθ, ουϊ 
δάμδεγεῖ, βοίγρησ οἰ [οἱ5. 

ΥΙ. ΘΕΟΜΝΗΣΤΟΣ. 1 Θεόμνηφον 1 ἐς μος ὙΠε- 
οπιηεῆο ποη πιεπηΐηϊ Αἰ 101 πὶε Ιερεγε : πιῇ φυοά [ιρίςες 
Βαης εἴα, φιεπι Α ολἀεπη συ ἀϊοῖς ὃς οἵπὶ ἐὸ ἃς Οτατῖρρο 
{ἰττετὶθ ορεγαπὶ Ατπμεηΐς ἀςά!{ε Μ. Βτυτιπ), γεῖριδ] τας Αἱ- 
τετοπὶ ΠἰΒεγάτογεπι, δἱς Ρ] υτατοῇ. νἱτὰ εἰιι5 Ρ.. 994. Οοιις 
εὨϊπὶ ΤὨεοπιπεῖδι5, ἀς 4 ϑέγαῦο |ἴδ, ΧΙΥ͂, Ρ, ὅ:8. πιδι] 
μὰς βαοῖτ. 

2 περιξολὴ τῶν λόγων 1 ἔς Ἡΐοπὶ περιξολὴν τῆς γλωτης 85γ-" 
πεῆιις τεῖδυῖτ, εἶδος λόγε δεινότητος ϑυ1 445 ἸπτοΓργετάτατν 
ἀείοτιρῆς ργοίχε πᾶπς οτγατοηῖς ἰάἀθ8πὶ Ἠετπιορεπες ἀξ 
1Ἰάεἰ5 11}6.1. ς, τι. ἔεαιεδε περιξολῆς πιοπιίο Δριιά ποίξγιιπε 
Βος {δηῇι: τεσυγγῖς δπῖ πὶ 1 νῖς, Οογρίαε, {{0εγ τές, Ατῤῥεποάο-. 
τὶ) Ριοίοιαοῖγ “(αι ὅς. Ααάς τάπιφῃ ποδία ἴω Νίοε- 
τῷ π. 4. 

ἘΠ. 61. 



ϑαϊουλδι ΠΧ Ἐν τὰ δ ἸίοῦΡ ἨΔ ἈΙΒΝ ΝΜ 1.1 437) 

ΤᾺ Ρ1ο Ν. 
Ι. Ῥίοπεπι γεγο Ργυίβειιπι πείςίο απὸ 

᾿ποπηΐπο. ἀρροϊΐαγε [ας τ. ημποά {ππητπᾶ Εἰκ5 
ἰπ οπηηῖθιι5 ἔπεγιῦ ἕδσοϊταβ. ΑΠΊΔ] 686 ΕΠ]ΠῚ 
ἕογπι Ἔχει, πιυοά αὐ ἀϊςεπά! αἰτίηοι [αςα]- 
ταίεπι ἐχ (ξηίεηει 5 Εἰ εραπε!οτῖθι15 τοῖις ἡ] 
ζοπηροίτις : ΡΙατοηιίαιις ἃς) οΠΠΠεπὶ 5 (Όπο- 
ἔλπι ἱπηϊτατιις ογδιίοπεπη, φαΐδιις, νὰ ἰγτῖς οα]α- 
τηιῖ5, συππῚ ΠπΊρ  οἴεατο οχαξε [Ὀπιιπιτοάάεηῖς, 
γος [πςοϊηϊείπα. Ορείπια νεγο ετίατη ἱπ ὈΪ- 
Οἠΐ5 Ογατοης ΠΊΟγΙΠ εἴδ τεπτρεγῖεβ. (ΟἸ]τατεβ 
ξπΐπι ρει αητεγ ἔγοςίθητεβ (Δορίτ5 ἱπογὸ- 
ῥδΠ5.. Παίς σοπιαπΊ οἴπι5. ταπιεη, ποις» 
τειγιςι5 νἹ]ἀείαγ, (δ ρεγιηας δαγιπι, ς ἐαπο- 
ΤαΠῚ ἐεγοςίατη ἔγαςπο ροσι!5., απαῖτ ἤάρο]]ο 
ςὐπηρείοίς. ΟἸαίτατες ἀιιζεπὶ 80 ορεπης ἰε- 
σἴθιις ἱπῆΠίειζας Ἰαιάαη5, ποη ντ[πρεγθίδης οἴς- 
Βεῖς, (δ νὲ ςοηπἤάεγεης ροῦΐμβ, δέξαηι ἐς (8 
εἴς, ἱπροηίμπι {ϊ ιαπάο ππαϊδπιετίης. 584 
ὧκ ἴῃ τεϊϊχια ρἢ]]ο Ορνα ᾿ἱπάο ας εἰπ5 ποαπς 
ν]ρατὶς ἰἀρουὶς. ποάπε Ππτυΐατα ἐγαῖ, δὲ σα ΠῚ 
Ῥομπάογς χυϊάσεπι ἱπουπηδεῦαῖ , ςοπάϊπιθητο 
τἀπιϑη ιαί! φιοάδπι ἰεπίτατο ογὰῦ τοπηρεγαῖα. 
Οὐιᾶπὶ Ροττο μἰογίας (τ εηάδε ἄρτι ἔμπο- 
Εν, ἀγραπηεηίο ἤπηι Οετῖςα. Αα εἴ οηἰπι εἴ- 
ἰατα ἀοἰατιις εἰξ, ἀιπ| ρδιγία Ἔχγουτὶβ Οὐ ΕγγΆΓΕῦ. 
Νες δηαδοδεμηε (ἐττηοηειη, ὃς Ρή έκεῖ σμςομα!- 
ὉΠῚ. ςεζογαηις 4186 ἀξ πλΐηιι5 {Ὁ Γ115. ΓΕΌΤΙ5 
ἅιπι ἃ Πίοης ςοηίοτίρτα, ραγι ρεπάεηάα, (4 
Ρίδης (ορι δε ἱηρεπίο ἀϊρηα : (Ὀρἢμ186 επὶπι 
εἰ ἴῃ παϊαϊποάϊ ααοχας γεδι5 ορέγαπι Ρο- 
Πέτα, Ἷ ͵ 

11. ἔδοδειιις αὐοπὶ Αρο]οηῖο Ὑγαποηί, 

ΔΙΩ Ν. 

Δίωγω" δὲ,τὸν πρεσαῖον, ἐκ οἶδ᾽ ὅ, τι χρὴ 

προσειπεῖν» διοὶ τὴν ἐς στάντα ἀρετήν. Αμαλ- 

ϑείας γὼρ κέρας ἥν, τὸ τῇ λόγε ξυγκείμενος 

μὲν τῶν ἄρισα εἰρημένων τοῖς ἐρίφοις: βλέπων 

δὲ πρὸς τὴν Δημοσϑένες ἠχῶ ᾽, καὶ Πλοίτωνος; 

καϑάπερ αἱ μαγάώδες τοῖς ὀργάνοις κ᾽ προσηχεῖ 

ὁ Δίων τὸ ἑαυτῷ ἴδιον, ξὺν ὠφελείῳ ἐπεσρωμμένῃ". 

ὠρίςη δὲ ἐν τοῖς Δίωνος λόγοις καὶ ἡ τῇ ἤϑες 

κρῶσις. ὑξριζύσωις τε γὼρ πόλεσι τολεῖςα ἐπι- 

πλήξας νῷ φιλολοίδορος » δε ἀηδὴς ἔδοξεν, 

ἐλλ᾽ οἷον ἵπταων ὕξριν χαλινῷ καταρτύνων 

μᾶλλον, ἢ μάξιγι. τοόλεῶν τε ἐυνομε μένων ἐς 

ἐπαΐίνες καταςὰς, ἐκ ἐπαίρειν ὠυτὰς ἔδοξεν» 

ὠλλ᾽ ἐπιςρέφειν μῶλλον, ὡς ἀπολεμένας, εἰ με- 

ταβάλοιντο. ἥν δὲ ὠυτῷ καὶ τὸ τῆς ἄλλης Φιλο- 

σοφίας ἤῆϑος, εἰ κοινὸν, ἐδ εἰρωνίζον δ καὶ ἐμᾷρι- 
Δῷ δ αι Ρ )ὕ δὲ “ .Ν 
ὡς μεν ἐγκείμενον ᾽ κεχρῶσ μενον ξ γ ΟΙΟΥ ἐδύ- 

᾿ ἮΣ 7 ε ᾿Ὶ ε « σμώτιν τῇ τσραότητι. ὡς δὲ καὶ ἱφορίαν ἱκανὸς 
3 , “» ᾿ " 
ἦν συγγράφειν, δηλοῖ τὸ Τετικαά. καὶ γὰρ δὴ 

,ὔ : ε ,ὔ »“Ἢ 

καὶ ἐς Τέτως ἡλϑεν ὁπότε ἡλῶτο ὅ, τὸν δὲ Ευ- 
͵ Ν δ “» ““ν ες ΝΥ 

(οέω; καὶ τὸν τῇ Ψιττῶκξ ἐπιαίνον, καὶ ὁπόσα 
᾿ εὖννν 7 ᾽ “δ » ͵᾿ ἣ 
ἐχ ὑπὲρ μεγάλων ἐσπεόάςαι τῷ Δίωνι», μη μιι- 

᾿ Ἴ "ἢ ὕ “ 

κρεὶ ἡγώμεθα. ἐλλὼ σοζιςικά "- σοφιςξ γαρ 
δ᾽ δ Ὁ ,ὔ ,ὔ , 

τὸ καὶ ὑπὲρ τοιότων σποδοίζειν δ [ 

“ δ Χ ,ὔ ἃ 
Τενέμενος δὲ κατὰ χρόνος, ὃς Απολλῶνιος τε 

ΣΟΥ]. ΔΙΩΝ. ὁ. ἵν. τ Δίωνα 1 ΡῬῃιοβτγατιπι ἵπ μᾶς 
υἷϊα πηπιις ἀεχίγθ. νεγίατιπι οδίδτιας δγκοίησ ἴῃ Πίοηο. 

Ουἱ 14 ἱπρτίπιῖς ἀρ] σοι, φιοά νίτᾶς Τ᾽ οπἰ5 πιαϊατίοπεπι. 
τοῦ ΟὈΓΕτιιδυιεγῖς , 401 εχ (ΟρὨ τὰ ἔαόδξι5 ΡΒΙΠΟΙὍΡιις Πε, 
Ἐ4ιαπὶ τὴν περὶ τὸν ἄγδρα διπλόην νοσαῖ:}) ὅταιια ἱπάς ἀϊ- 
μέτἤτατίο ἐπ εἰτ:5 Γογὶρτίς γατίομεπι γεἀά! ἀογῖτ, (ειογιπι νϊάς 

1Δπὶ ἀς Ὀῖοπε Ῥμοείιπι οοά, ΟΟΙΧ: ἄς θυ 4ἀπὶ ν. Δίων. Ιτεπὶ 
τἴκΑρο Ἰοηΐὶ 1. Υ. πιαχίπις ς. 37. νδὶ ἀε νἱτίμτθυ5 εἴιι5, 

ἘδιΟδπὶ ρεδεςερίον διε ἀἰςοίεις θέμα Βαποτίης, 
᾿ς 7 Αμωλϑείας κέρας ἥν τὸ τῷ λόγε] Αγιαίιρεσε, φιοά αἰεὶ 

Πίει, εογη εγ 41. γετι νοὶ εδαε ΤΠοπιᾶς διιαίκετιι5 χάπετγί, ς. 

16. Ρ. τό4. 4ιἱ Βοηξηϊ! νεγβοπεπι γεργεμεπαϊε νεττοπτῖς 
Αρλαϊενεκε οονμ ἐγάΐ ἱη ἀϊοομάο : πιφὶϊπὶ ερὸ τὸ τῷ λόγῳ 

φὰ Γεηπεητία τοβεττί, Υε {ξηῇις πε : υᾶπειπὶ δὰ ἀϊςοπαϊ 

ξαςαίτατεπι, εἰπὶ ςο]]6ρ 1 ΠῈ δίας ἀπΠίρεπεες εὐτάϊς Πε ορεῖ- 

ταοταπι [οτ ρίοτιπι [επεεπεῖδς., ν᾿ Πᾶς ἀποάιο ρᾶττε Απ|8]- 

τἶεδε σογηὰ τεξεγαῦ, 6Χ γΆγι15 νεΐεγιπι (εητςητ 15 τοῖι18 α8- 

ἢ ςοπιροῆτεϑ. 
7 Δυημοσϑένες ἠχὼ 1 ρου Πππιιπι ἡχοὺ 4ἃ μέτρον δὲ ῥυϑμὸν 

᾿ὁιδιϊοηῖο τεξετγί. νἱάετητ, ἤπε 410 ἄμοιρος φωνῆς» καὶ ἄφωνος 

᾿οἵατῖο ροΐεγας υἱάετί. Ρᾶτες μος εχ Ππι}}}, 4ιιοα Πιδίμη- 
δἰς Ῥμιοίξγαδτιϑ : βηίμεηε Οἴςεγο νοςᾶῖ ἀς οτᾶς. ἱ. Π|, ς, 7. 

Ῥίατα ἀς νόος ἠχεῖ,» ἡχῆσομ ὅς πηι] διις πος [επίι Οτε(ο]!. 
τιεδιγ, τίνες, ἢ. Π]. ῥ. 359. 4. ἀε αἷϊο εἴιι5 Γοπῇι νἱά, δὰ υἱξ, 

«Ἐαμονἱὲ τιοτ. 21... εἴν 
4 αἱμαγ. τοῖς ἐργ. μαγεὶς ἃς μαγάδιον εξ Ἰΐρποιις αἴϊεγοι- 

105.» 4υὶ ἰπῚγ τὶς Πιδ οἰ οθαταν ΒΡ, ἤπο 4010 πα]ΐμπι 1146 
ἴοπαπι εἀερδης, νπὰς ὃ κάλαμος ργορτῖοι αἰ οἰτον ποητῖπε : 
ΟἸ πὶ εγαῖ σ᾽ ἀτηιϑεροίζεα ᾿ραμπιὶ ιν ἀγατιπι: αι ἃ πο ἀϊε ἃ - 
δ᾽ υτἵπατις πιυβοῖς ἱπβτιιπιεητῖς, οἰ πὶ Παρ ρ ποθ τι τάπτιπὶ 
Βάϊδιις, ργὸ τεπιροσς ὅς νῇι, γπάς ποῦ γᾶγο ὀχοϊ ες, νἱά, 
ϑυιϊάλπὶ ὃς Ηοίγ οἢν ϑοα!ροτμπι ἰτοπι λὰ ΜΜΔΑΠΙΠἰμτι Ρ. 381. ὃς 

Οτβει πὶ 8. [κιιςίαπιιπι Τὶ 1, Ρ. 95. μαγιδυ ἴλερε αἴ ρεθαη.-. 
τοῦ ἡχεέῖα, γ᾽ ς Ὑ ΟἹ, ἐς νἱτίδιις γγτῇπι Ρ. 97. νϊάεπάως ὅς 
ϑρᾶῃβεηι. Δ ΟἈΠπιαςἢ, Ρ..197. Οεγογαπι ἰδ πὶ ἤπης ἱπξ, 
ἰῇ διορείδαμο, τερείτυγ : υἱὰε ἰγγὰς ἰσοπὲς ᾿ηξτα ἃ ποδὶς 
τεργδείεπταταϑ δὰ ΡΕΙ] οὔἶτατί ἱππαριπος; νιρῥίονπε. 

5 ξὺν ἀφελείᾳ ἐπεςρ. Ἴ νεττὶ ἕρμα βγωρ ἰείίατο ἐκ αο τες 
Ἅἰεηε Δα γετθυτη εἴῖετ, σοὔοχα. ϑεηξις οἵ : εἰιπὶ τὰπὶ ξεί:- 
Οἴτεγ ᾿πηΐσατὶ Π ἐπιοίεπεπὶ ὅς Ρ]τοπεηι, νὰ αἰγὶ ἱαῇατ, 
Ἰγγαθ {πςοϊποητῖ5) ἠχαὶ εογαπι το άδτ, σα Ππιρ ἑεΐτατα, «ἰὐμια 
Δάεο πι]]4 4114 λόγε ἰδέα ἀπε, γε ἠχὼ ϊοηὶς νι ἀδαταρ 
ἴσπιις γεβέχωδ, φαεπι ἐεξο συΐσο ἀϊζιης, Ὁ ἐπιο με πὶς 4τατδ 
ΡΙΔτοηῖθ.. ᾿ 

6 ἐδ ἐιρωνίξον 1 ποίμπι 4ιιο (ξη{π ϑοογατες εἴρων ἀϊέϊας 
βιεγῖε : αιοά Παιιΐαγες (οἰστοῖς [δ υϊάεπι πείοϊτε οπιηΐα 
Ἱπτετγορατίμπου} 5 δαἀιιετίατίος ςαρίεῃς5 ὃς λά ςἤεηπἤιπι ὅν 
ἴδεηθ, " 

7 τὰ Γετικὰ 1 ητι8ε πιᾶῖς ργοϊηάψε δ ον Οαίο ετϊδυΐτω 
ϑιιϊάας. . 

8 ὁπότε ἡἠλῶτο ] 4114 ἄς τα ραυΐο ρο( ρίυτα. - 
9. ἀλλὼ σοφιφικοὶ 1 ἵπιο εο ρηιαοὶ επςοπηιπι ἐχουΐλης 

ἄυιπι ρυταιῖς ϑγπεῆι5, ασυοά ἃ Πίοπε ζορηϊξα δάδως [οτῖς, 
Ρζμιπι ἢτ, ὃς ἀητεαιιπὶ σοφηικὴν συπι ρῥδίοιθρ ἐς ρεγπίατα 
τει. Ἐπδοίζηρα γετο Ἰάςηι Ρ. 38. Δερύς ἔετγι ἱπτογ ᾿τάϊογα 
ὃς [ΟρΒιῖςα τεροηΐ, αὶ 46 Ἰρίο ϑίοπε φιλόσοφος ιετίτ ἐπ. 
{οτίρτιις, ὅς ὑποτύπωσες ἤτ ἐνδαίμονος βίᾳ » 4αεπὶ ἴῃ ἐχεῃρὶο 
Ἑκδοϊοὶ νεπλτοτῖθ,, ἴῃ Ευθδοεᾶς πιοηταπὶς πιο γείς οηεῖς 
ἃς Χεγχε ἔε]τοϊοτὶς οεπήαι. , Ἷ 

10 σοφισᾷ γὰρ χὰ ὑπὲρ τοιώτων σπωδάζην 1 ἰδέξως ὑπο- 
ϑέσεις Νοςατι Ο εἰ λπ5 δις 1. ΧΥΤΙ, ς. 12. ἴῃ 4υΐδθιις οἴϊεητα- 
τἰοπὶς. σαι νείοτες ΤὈρ δἰ ἶας ᾿ἰπριιαπὶ ὃς ςα 2 πηιπὶ ἐχοτ- 
ξεθαπι. ἘΕχεπιρία ρ᾽μτγπιᾳ ςοηρείας τείας ταςφαῖγα 
τὰςτοτ, 1, ΠΙ, ς, 9. 

ξ 

οἸυ- 



488 
ἐ 7 ᾿ 3 ὁ τυανεὺς, κα Ἑυφρώτης ὁ Τύριος ἐφιλοσόζβεν, ἐμ- 

,ὕ Αι Ὁ ᾿ Ψ με 1 “ὕἴ δ ᾿ς 
Φοτεροις μεν ἐπίη είως εἰχιε Καί τοι Ἰουφερομένοις 

᾽ ὕ “ Ζ, γ Ν δ 5 
“πρὸς ὠλλήλος» ἔξω τῷ φιλοσοφίας ἅθες. τὴν δὲ ἐς 

"΄ ) “2 ἐπ ἢ ᾽ἅ ν» “,,2 
Γέλυκοὶ ἔβνή περοδον τῷ ἀγὸδ ρὸς φυὴν μὲν ἐκ ὠζιῶ 

3 ᾽ ͵ὔ " “-“ » 3 

ὀνομυοίζειν . ἐπεὶ μὴ πσροσετώχθη ἐυτῷ φυγεῖν" ἐ:- 
3 μ Α “ “ ,ὔ Ζ 

δὲ ὠποδημίαν. ἐπειδὴ τῇ φανερϑέξέφη: κλέπηων 
ε 3 - ΝΕ " Ϊ᾽ 

ἑωυτὸν ὀφ,ιϑιωλμῶν τε καὶ ὦτων, καὶ ἀλλώ ἐν 
" » ΄ ὃν “ Ν ᾿ ΄ 
ἄλλῃ γῇ πσράτ]ων, δέει τῶν κωταὰὶ τὴν Ῥωμωίΐων 

τυραννίδα, ὑφ᾽ ὧν ἠλαύνετο φιλοσοφία τοᾶσα. 
β.» ᾿ “ 

φυτεύων δὲ καὶ σκάπίων, καὶ ἐπωντλῶν βωλα- 
“ εὐτὰ 

γείοις , καὶ κήποις, καὶ σσολλὰ τοιᾶυτα ὑπέρτρο- 
»-“ ᾽ “ ͵ὕ δ 

Φῆς ἐργαζόμενος, ἐδὲ τῷ οτεδάζον ἡμέλει, 
8.4..5 -» δ δ... " Ν 

εἰλλ᾽ ὠπὸ δυοῖν βιδλίοιν ἑαυτὸν ξυνεῖχε. ταυτὶ 
3, νᾺ , ε -“ 4 Ν 

δὲ ἥν ὅ τε Φωίδων ὃ τῇ Πλάτωνος, καὶ Δημο- 
΄ ς ΩΝ ϑν, Δ οὺν 

σϑένης ὁ κωτοὶ τῆς πρεσδείας. ϑαμίζων δὲ ἐς 
5» Χο , Τ᾽ ͵ Ἂς 

φρατόπεδα ἡ, ἐν οἷσπερ εἰωϑει τρύχεσιϑιαι» καὶ 
“ 7 « “ ΓΑ ΝΟ 

τὲς σρατιώτωξ δρῶν ἐς νεωτερῶ ὁρμῶντως ἐπὶ 

Δομετιανῷ ὠπεσζιαγμένω, ἐκ ἐφείσατο, ὠτα-- 
΄ τ Η - “ 3 λ Ν ᾽ ͵ ξίαν ἰδὼν ἐκρωγεῖσαν, ἀλλὰ γυμνὸς ἐναπηδή- 

Ω δὰ " “-“ ͵ δ᾿ 
σας ἐπὶ βωμον ὑψηλὸν. ἡρξωτο τῷ λὸγξ ὧδε: 

Ὰ ἃ 4 ͵ ε ,ὔ ς 
Αὐτοῶρ ὃ γυμνώθϑη ῥακέων πολύμητις 

, οδυσσεύς- 

- 7 ΔῈ: 

καὶ εἰπων ταῦτω, καὶ δηλώσας ἑαυτὸν ὅτι μὴ 
γν Ἄ, ᾿ ε ᾿ ᾽ 

π]ωχὸς, μηδ᾽ ὃν ᾧοντο, Δίων δὲ εἴη, ὁ σοφὸς, ἐ- 
Ν »“ δ 

πὶ μὲν τὴν κωτηγορίαν τῇ τυράΐννξ πολὺς ἐπνευ- 
γ᾽ ΓΝ μ, - 

σε; τὲς δὲ ςρωτιώτας ἐδίδαξεν ἄμεινον φρονεῖν, 
Ν - ϑέανι ΄ γ ᾿- ΔΙᾺ ᾿Ὶ ρανὴν, 

τοὶ δοκβντω Ῥωμαίοις ταρώτ]οντας. καὶ γὼρ καὶ 
τως, “Ὁ » Ν Ἃ 

ἡ πειθὼ τῷ ἀνδρὸς οἵω καταϑέλξαι καὶ τες μὴ 

το Ἑλλήνων ἀκριδξντως ὅ. Ὑρωϊανὸς γξν ἀυτο- 
,ὔ Ὁ , ᾽ ΝΟ ΕΝ ὦ ͵ ᾽ ᾿ 

κρωτῶρ ἀνα ϑέμενος ὥὐυτον ἐπὶ τῆς Ῥωμῆς ες τὴν 

“. κἱΔ ἄν ἐδ ε “-»Ὕ 3 “ 
χρυσὴν ἅμαξαν, ἐφ᾽ ἧς οἱ βασιλεῖς τὰς ἐκ τῶν 

᾿ , Ἁ ζ " Ν 
“πολέμων ποβμπᾶς «τομπέυεσιν» ἔλεγε». ϑωμὼ 
5 ᾿ τὰ Ν ͵ Ὰ “: ὔ 

ἐπιςρεῴομενος τυρὸς τὸν Δίωνω, τί μὲν λέγεις 
Ε ᾿ -“ Ἐς 9 ,ὔ ͵ 
ἐκ οἶδω. φΦιλῷ δέ σε ὡς ἐμωυτόν. σοφιςικῶτα-- 

“ « » πὸν ἢ. ᾽» Ὧν ᾿ 
τοι δὲ τῷ Δίωνος οἱ τῶν λόγων εἰκόνες" ἐν αἷς εἰ 
ἤ 5» » λ ἧς ἘΌΝ 

καὶ ππολὺς, ἀλλα καὶ ἐγωργής". καὶ τοὺς ὑπο- 
οὖ “ 

κειμένοις ομοίος. 

ΡΙΙΙΤΟΒΙΒΑΥΓΝ "59 ΡΠ]. Τέορς 

ἃ Εὐρῃγαίας Τ γγ10.,, ῬΗΙΠΟΙΟΡΗ 5. οπτη οἴει: 
ψιΓΟΠΙΙ6 ΓΑ ΠΊΠΙΑΓΙΓΕΥ νίις εἰ, ιαπημ!5 1πἰπηϊ- 
οἰτ45 1ΠΠ| ᾿Ἰπυςοπα ἐχεγοεγθης, πιοάο ρῃιϊοίο- 
Ρἢα ρίδης ᾿πάϊρηο. 1Π|{ νεῦὸ 44 (εζαᾶϑ 
Ργοίβέξιοπεπι εχ ππὶ ἀρρε!αγε ποῖ πὶ αι- 
ἄσπη, οιπη π0}}1}0 ἀξοζεῖο δάδέξι, νὰ ξιρετγεῖ, 
ἔασογῖε: ἤρηπε ρεγερτιπαιοπεπη ταηθη, 410- 
Πϊατη οἰαποιήιπη ἀϊραγαῖς, (είξαιιε Ποπηΐπιιπι 
ΟΟΕ] 15 δίαιιε διγθιις ΠΙσΔμχίς, 4114 1π| 4}115 τα- 
εἰοηΐδιι5 ἀροηϑβ, Ε0 απο 605, 41 Κοπηάπογιπε 
ἱπηρεγ πη τοποῦδηΐ, τἰπγογεῖ, ἃ 4 θι15 ΟΠΊΠΪ5 
ΡΒΙΠΟΙΟρ ἴα ἴπ εχίϊϊαπη πα ἔπεγατ. Ατῦο- 
τὰ5 διιῖοπι (εγοη5 Γοἀϊεπίχῃς, 4 Παυγεπάδε 
δ ῬαΪπεα Ποτίοίις δήσας Ορογαπὶ ἰοςδηβ, 
]Ιααιια εἰπίτπποαϊ νἱδξιι5. σγατῖα ρ υτίππὰ ἔαςὶ- 
6ῃ58.), {Ππτογάγιπι ταπιοη ἤδπς πορίοχίς Πυάϊα: 
(4 ἀπιοῦιι8 [10 6]115 Ρεγ τογιπι 1]πιὦ τοπριι (6 - 
{εἰυΠιπαῖτ. Ετγδησ 1 Ρ]ατοηΙ5 Ρῃαβάοῃ, ὃς Πς- 
το Το ηἰ5 ογαῖῖο ἐς []{8 ]εραηίοηθ. (ππιὶπ 
οἤγα διτεπι νοητζαγοῖ, ἴῃ Πα] 115 φαγιτηπο- 
[τς ἰαδογιθι5 νᾷοαγε (Ὁ]εθαΐ. ἂς ΠΉΠΠ|το5 δηϊπι- 
αὐπετίεγεῖ οὐ ΠοΠΊ Δη1 φάθ άεπι Δ ΠΟΙΙ45 ΓῸ5 
Ἰπο]Ππαηταβ., ΠΟη περ] ρεηάμπμ 14 ΠὈΪ ἀιιχίς., 
Ἑ(απὶ {απ ἰτιιπι ἰᾶπὶ ΡγΓΟΓαΠΊρεγα νἹάογεῖ2 
{εἀ πιάμ5 Ἰῃ {Ὀ]Ίτπηειπ ἀγα ἱΠ(]Π1εης, Ογατο- 
Πδπὶ ππης ἴῃ πηοάπιπι ἐχογίμις εἴ, 

Φεροίμῖε ἐφεεγας σεθες νεγίίξης Ῥς. 

Οἱιδε εμπὶ ἀἰχιῆδε, ραίαπησας [οοϊῆει, σιο 
τηεηάϊςιι5 ποη ΠῸ7 ΠΕΠῈ6 15, 4π6πῇ ἸΡΙ͂ ρεῖ4- 
τεῦ, (εἀ Τίοη ρΡμ]θίορμμβ.,, τππᾶρπο (ρίγίτα 
{γγάπηὶ ἀοςυίατοπεπὶ ἱπάίταῖς.., τ] τείηιε.» 
τοξαβ ίαρεγε εὐοςατ, [λεηίες αιοᾶ Ἀοπια- 
τῖβ ρἰασαιῆει. ϑιδάα εηϊπα νἱγὶ ἀεἸἸπῖγε ες 
πόας ναἱεῦαζ, αι αγαεςαβ ᾿τογὰς ἀσσηγαῖα 
ποη (ΔἸ ]εγεηῖ. Ὑγαίδηις ἰρίταγ ἹΠΊρΡεγαῖοσ 
Κοπηας ΠΠΠπππὶ ἴῃ διγειτη σατγτμπι αἤιπηξης. 
410 νεδὲὶ πηρεγαίογες 4 ςοηξεξείς Ὀ6]]1ς ττῖ- 
Ὀπηρῃδθδης, (ΔεριΠΊπιε δὰ ϊοηεπη σοππεῦ: 
{π5: αυϊάπαπι, αἰοθας, ἀϊςας ποίςίο, τ νεγὸ 
ἐρῸ ΠΟ ΠΉΪΠῚ15 Πα πὶ πιο ρίαγη ἀΠρο. ἴδιμας 
ΔΕΓΕΠῚ ἱΠΊΑΡΊῚ ΠΕ 5 1Π []ΟΠ15. ΟΥΔΤΟΠΙΌΕΙ5 ἱπάο 15 
Ρίαπε (ρμιιςας : ααϊθιι5 4πάπημ5 ἔγεχιοη- 
ΤΕΥ ντάταγ, ᾿πσυ]οητα ταπηεη ογάῖῖο εἰ. ὅς τῶ- 
θὲ5 ἀξ αυΐθιι5 ἀρτς ζοπιςηΐςῃϑ8. τὰν δὲ 

2.7 

ΟΣ 

᾿ ᾿ , ᾿ 

Φ ὶ ἐμφοτέροις μὲν ἐπιτηδ. εἶχε Ἵ ἀξ 115, ι8ε ἴπτοσ 
ἈΡο]]οπῖιπι, ἘΠρΒτάτεπὶ ὅς Οἱ οὴεπὶ ρεῖα ἔμετε ν, γίτ, Αρο]- 
Ἰοπ.]. Ψ. ς. 31. (646. ' 

2 φυγὴν μὲν ἐκ ἀξ. ὄνομ. φυγάδα γοςαι ΡῇοτίιΞ ]. ο, 
3 δέε τῶν κατοὶ τὴν Ρωμ. τυραννίδα ἢ τυραννίδων Ιεθιηῖ ςοἂ, 

8. ὅζ Α. ΙπιῸ|]ἰρὶ υτεπι τυραννίδα Γ)ΟΠιταπὶ, αυᾷα Ραῖο- 
(ὈΡΗΪς ργαυιΐς βαῖε, εχ (44. ρᾶζες, αι ἀε τε νἱάς νῖς. Αροίοπ. 
116, ΝΠ]. ς, 4. ὃ. ἰδὲ ποῖδῖα. 
4. τρατόπεδα } ΑΠρ]. ςοἄ. ἵπ Ππριυατῖ στρατόπεδον ΒΑΡ εῖ, 

Ἐπεε!!Πραπεατ ΔΌΤΕΠῚ ἜΧΈγοῖτ5 ρα ΟεῖΖε. 
' 5. ὠυτὰρ ὃ δζς. 1 νοτίας 400 ἱπεβοας Ἡσπιετις Οαν 

ὙἿ- 

6 τὲς μὴ τὰ Ἑλλήνων ὠἀκριδέντας ΠηΜΠ14 Βαδεε ἐς Ἑλιῖόὶ. 
τπο νῖϊδε εἰιις ἢπ. δζ φεπιῖὶπα ρίϑπε ἐς “άγέαρο εἴτις ν]τᾶ 
εἶτγοα ἤπ, νδϊ μος ἰρίππι τῇ ἐνγλωτῆίᾳ ττῖθυῖτ χὼ χρήμωτῳ, 
χρὴ τῷ ἐυςρόφῳ τῷ φϑέγματος, κρὰ τοῖς πεζῇ τε χρὴ ξυν ὡδὴ ἐν3 
μοῖὶς. } ᾿ 

7 Ὑραϊανὸς γῶν ὠντοκρ. ὅς. 1 πιοηηίπεγα εἰυίάεπι γεῖ ὅς 
ῬΠοτίιβ δζ ϑι1ῖἀα5. “ὃ 

8 ἐικόνες ἢ αυϊὰ παραβολαὶ, φιϊὰ ἐικόγεςγ ἀοςεῖ Ατἰβοτεῖ. 

Ἀπετοσ. Π6.1Π|. ς. 4. 4] διαφέρειν αυτά επ, Γεὰ μικρὸν αἰ ἴτ, 
γπάς ὃς ςοπίπηχὶς ΓΟ ΠΡΙΟι5 σ-. ὕψας ς. 37. Ὃ 

9 ἐναργὴς 1 ρταετα!! ἰδξξίοπεπι οςοα. 9, «αἰεὶ ἐνεργὴς Βα εηὲ 
ΑὨβ!. ἐγεργϑξ. 

ἘΠῚ. ΕΑΞ 



ΚΠΙΙ, Εαμον. 

ΣΟ ΚΊ ΝΥ. 5. 

1. Ἑδιιογίπιιπι εἴδππὶ ΡΗΠ]ΟἰΟρ απ εἰοημεη- 
τι τητος (ΟΡ 145 ςοἰςΌγοηι γο ἀ! ἀϊτ. γα ἐπῖπι 
εχ ΗἩείρει5 Οαἰαεῖς 116. Αγοίατς νγθε, ἡμᾶς 
δα ἈΠοάδπιηπι ἢϊπαπσι σοπάϊτα εἢ. Μη 
416 (Ἔχις ραγιίσερβ παίτιβ εἰ", ὅζ εχ υἱγο δἴψις 
ΤΠ ΠΟ σοπηροίτι : ἰάηια ἰρίᾳ ἔρεοῖς ῥτγο- 
ἄερας, ἔδοϊς ἐπὶπὶ ἱπηθεγΌ!5 (παχ εἰ πὶ ἐχ- 
απ. Ργοάεδθας ἰἄδπὶ ἅς νοςὲ 5 δουζαπι 
ΘΠ ΠῚ ἱπίοπδηοπι δυιάϊγο ογαῖ., δ] τεπιιδ 7 σα Πὶ 
ἱπιθηίοπα. ντ οαπιςῃ! ἃ παίιγα (οἰεης εἢξ» 
ςοπηραγαῖ. Αἀξο δυζεπὶ ΨΈΠογΙ5 ἱποαἰπεγαῖ 
ἴρῃε, νὰ δάμϊτοῦῖ ἀϊςαῖπι νι σοη Αγ 5 οἱ (ττὶ- 
Ῥίεπι. 

ΤΠ. Οὐτὰ ΠΌῚ σππὶ Αἀτίδπο ᾿πηρογαίογς ςοη- 
ττοιόγῇα, ΠΙΠῚ] ἱποοπηπποαϊ ραίιι5 εῆ. (πατο 
ἀἀτπίγαηάα ἴῃ νῖτα Πα τα εἴα ργοπιιποίαθαι: 
404 (ΑἸ 5 τάφος Ἰοαιαίιγ : αμποά εἰπα- 
ςἤπις άπ τοῦ!! σαιιίδιηι ἀϊχουῖε : πο τιμὴ [π|- 
Ρετγάῖογα σοηίοπάθγιε (απ5.. [Π4 αὐτοπη» 
᾿Αἀτίαπο ροτῖτς ἰδ] σοἰΤοτίησ, αιιοά, Ἱπιρεγα- 
ἴΟΓ οπὶ οἴει, τδηηιιαηλ ἀ6Ή114115. αἰ ςορτατις 
ἔϊάπεο, 46 ΠῚ ̓ ητεγῆσογε ᾿ἰσεῦατ. Νίαπιν 
Ῥτποορϑ πὶ ἀδπταπη νίηςῖς σδυία, 

δηοοοηδπς ἐμζεγίογὲ 

{ι τοπιρογατιοτίς ἰγαπι. ΕτεΠΙΠΊ; 

[γα μὴ ργακέμε Κορ ἀἐμΖεμΣ ΑΠΕῖ, 

αἱ ταῖο εἀπὶ ςοἰδιιεγς. Νειαρο ργδεῖϊας 
Ῥοξεαγιπὶ {4 (επτοητῖῖς δάϊογίθεγε αὶ Ῥα-, 
εἴρατη τλογο5 ἐπτεπάαγο Πυάοηί. ΟὐπιΡοη- 
Εἰ[εχ ροῖτγο τγοϊ!ριοπίθιις ραίγιῖ5 γοπαποίδζης οἰ. 

ὙΠΙ. ΦΑΒΏΡΙΝΟΣ. 5.1. τΦαξ.τιφιλ. Ἴ] ατῖπε [ογίδεη- 

ἄπι Εακογίρι, νὰ Ἰατηρτ6πὶ πιοηιῖς Το πίτις ) εἰξ ἐπὶ πὶ Ἀο- 

πηᾶπαπι ΠΟΙπῈη ἃ {πον νὰ Οορ ογ τεσ ἃ Οοπίοτ, ΗΠ οὐορδιπι 

εἰπὶ Αςδαάεπιίοιπι ἔα οῖς [κς. τπ Εκρημερ. Ρ. 343. Μέεπτῖο εἰπ5 

4ιοαιε ὅς ργδεςερίοσῖθ, Π επιςτγι! Ογπίςῖ, ἴπ στα “ροήϊονι. 

Ἴγ4π.}. ΥΥ. ς..25. ὅς νἶτα βοίέγμομ. ᾧ. ΤΧ. Ἡεγοάϊς ς. ΧΙΝ. 

Ῥτγδεσερίου διε αἰ εἴτις Αἰελανάγὶ Ρείορίατογοῖς νἱτ, οἴμ5 9. 

ΤΥ. ἵτεπὶ 7αγὶ νῖτ. εἶτ. 5.1. ΡΙατγα νἱἀς ἀε ἐὸ οδίοηϊιαια.» 

ϑιϊάλε ν, Φαδωριν. Μεπιίηϊς ὃς ΘΕ] Ππ|5 ΧΎ ΤΠ, 12. ὅς 1μαοϊᾶ- 

πὰς ἴπ Ποροραίΐε, αἀὰε Ὗ οἵπιπιθε Ηϊοτ, Ογαες. 11. 11. 

ς, το. Ιοπἤιπι ἀε δοτίρτοσ, ἨΠῈ, ΡΗΙΙοΥ 1.11, ς. 7. Ν.ΤΊ!- 
Ἰεπιοπείαπι νῖς, Α ἀγίαπ, τί. 19. 

2. ἐπὶ Ροδιανῷ 1 ἴτὰ δαἀζοτίρίεται πιδγρίπὶ Οτιγοτι5 ἃς 54]- 

ἐπα εαϊτῖ Βαδεθδης ἐπ᾿ Ηριδανῳ : (οἱ]Πἰς ες Εγίδαημα απο κε 
Ἀῤοάανηιεστα ἀϊςὶ γοῖαπε ποηπι}}, 

“2 δεφ. δὲ ἔτεχϑ. κοι ὠνδροϑ. Ἴ 4111 δυπιςδαπι ἔβοίιη, ἀτ- 

4ις ἰρίε ρβυῖο ροὲ εὰ νόος ἱπ μάς ςαιι(α ντίτιιτ ᾿Βηοα- 

τις. Εο Πεπιοπαέϊίς Ροττίπει [σοπιπια, αι ἘΑιοτῖπο ἱπ- 

τεγγοϑατιι τίνα ἐφόδια ἔχων ἢ. «. φμίδεσ {μό [ἀϊὲς ἐν γμέϊησ ἃ 

2 κεγὶς ἀρ ὴοίορῥέανε αογείεγ!! ὃ ὄχεις Γε[λέῤτ τείροπαϊτ, - 

Ριιὰ Ιλιςίαη, 1. ς. ϑοοπίπιᾶ ἴτεπὶ ῬοΪοπιοηΐς5 ἱπξ. νἱτ4 εἴα 
“. [Χ. Ἑδοῖ!ε δυΐοπι σοης Πἀπταγ 1114. εχ οἰυίάοπι 1νποϊδπὶ 
Ἑωπποο. Ῥ. 843. νΌΙϊ ἀἰςῖτ ἐννέχον ὧτε ἄνδρα.» ὅτε γυναῖκα 

εἴνωιγ ὠλλώ τι σύνϑετον κϑὶ μικτὸν χρὴ τερατῶδες ἔξω τῆς ἀνϑρω- 

πείας φύσεως. Οοἴεταπι [δ]. Τλιοίαη, Ρ. 844. Ογηῖσοβ 4ιο- 

411 πταΐτα Ἰο τος ἱπ Ἑδιοτίπιιπὶ αἷτ ἐπὶ τῷ ὠτελεῖ τῷ σώμωτος. 

4 ἀγενείως γὰρ τῷ προσ. καὶ! γηρ- εἶχε } νας τυγῇις Γλιοϊδηὶ 

{οοπιπιᾷ Ρετίπεῖ, ηιο Πεπιοηδέϊεπι δάπ, Ἐφ οτπιπι ἀἰοῖς 

νίιπι. Ηος επὶπι ἰητετγοσαηῖς, 4,4ηι Πενιογιαςς ρῥίίοο-- 
Ῥβονμρε {ξδ4»» οσείεγίς Ῥγδείεγτοι : φιῖς θέτο ἀἰχὶς εἰδὲγ αἰς 

σείροπάϊο γος ρῥἠϊοιορῥηερς εἴ ἢ Ἑφμοτίποαυς ἴαπὶ ἀθεμηῖς 
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“ δ ΔΒ ΡῈ Ν ΟἿΣ: 

Καὶ φαξωρῖγον τὸν φιλόσοφον' ἡ ἐυγλωττία 

ἐν σοφιςοῖς ἐκήρυττεν. ἥν μὲν γεοὶρ τῶν Ἐσπε- 

"ρίων Ταλωτῶν ὅτος, Αρελώτε “πόλεως, ἣ ἐπῚΡο-.Ἅ 

δανῷ «ποταμῷ ὦκιφαι. διφυὴς δὲ ἐτέχϑη, καὶ 

ὠνδροϑηλυς καὶ τῶτο ἐδηλῶτο μὲν καὶ παρὰ ; 

τϑ εἰδες, ὠγενείως γὰρ τῷ τοροσώπε καὶ γηρά- 

σκῶν εἶχεν ΄. ἐδηλῶτο δὲ καὶ τῷ φϑέγματι ὁ. 
Ν οἡρ ἐμ ον» ̓ς Χ ν Ὁ ΘΟΛΩΝ 

ζυηχες γῶρ ἤκξετο; κωὶ λεπτὸν, καὶ ἐπίτονον, 
“ ε 

ὥσπερ ἡ φύσις τὲς ἐυνέχεο ἥρμοκε. ϑερμὸς δὲ 

ὕτω τι" ἡντὰ ἐρωτικεὶ » ὡς καὶ μοιχδ λαξεῖν αἰ- 

τίαν “ἐξ ἀνδρὸς ὑπάτε. 

Διαφορᾶς δὲ ἀυτῷ «πρὸς Αδριανὸν βασιλέα 

γενομένης» ἐδὲν ἔπαϑεν᾽. ὅϑεν ὡς πτωράδοξα 

ἐπεχρησμῴδει τῷ ἑαυτῷ βίῳ τρία ταῦτα Γα- 

λάτης ὧν Ἑλληνίζειν: ἐυνέχος ὼν μοιχείας κρί-. 

γεσϑια βασιλεῖ διωφέρεσϑαι καὶ ζῆν. τῇ δὲ 

Αδριανᾷ ἔπαινος ὧν εἰη μῶλλον;, εἰ, βασιλεὺς ὧν, 

διεφέρετο ὠπὸ τῷ ἴσα πορρὸς ὃν ἐξῆν ἐποκτεῖναι. 

βασιλεὺς δὲ κρείτ]ων 

ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ", 

ἢν ὀργῆς κρωτῇ. καὶ» 

ϑυμὸς δὲ ̓  μέγας ἐςὶ διοτρεφέος βασιλῆος, 

ἣν μὴ λογισμῷ κολάζηται. βέλτιον γοὶρ ταῦτα 

ταῖς τῶν “ποιητῶν δόξαις ποροσγράφειν, τῶν ἕυ 

τιθεμένων τῶ τῶν βωσιλέων ἤϑη. ἀρχιερεὺς δὲ 

ἀναῤῥηθ εὶς ἐς τὼ οἴκοι σσώτριω, ἐφῆκε " μὲν κα- 

(υδυΐτεγ Πιδτίἀεπο, 86 στα Εἴδς ἱπτεγγοράτιις, τείροηέϊε 

γελοῖον μοι εἶναι ἔδοξεν ἐὶ σὺ ἀπὸ τὰ ΠΏΓΩΝΟΣ ἀξιοὶς 

κρίνεσθαι τὰς Φιλοσοφῶντας γ ὠντὸς ΠΏΓΩΝΑ ἐκ ἔχων. 
ϑοοπιπια ἢ οἰεγγχονεἷς ἡ! 0 4016 ἴῃ εἶτις5 βόδια, ῥδιΐο 24ητὸ ἤπεπιν, 
τεξετι ποῆεγ, 41 γραῦν βϑεῤμ  αρ Ἑλιιογίπιυπι γοςαθας τὸ 
ἐννεχῶδες ὠυτᾷ διασκόστων. 

ς ὅτω τι] -ς (οτδεπάμπι ρυτϑαΐ ρτο ὅτω τίς φυοά εἰ ἴῃ 
εὐϊτῖ5. 

6 ὡς καὶ μοιχῇ λ. αἰτίαν 1 παυς ἀμδῖς Βᾶπο γεπὶ εεῖδπη ταη.. 
οἰτίη Εμηκεῦο νι οἴδπιϑ Ρ. 845. 4104 ἀο ΠΥ οἵδο ἰδπὶ οὉ - 
{εγαδῖιπι, 

5. 11. τ δὲν ἔπαϑεν 1 φιοά τλπαιαπὶ πηρυΐαγε οδίετ- 
τ141) ΠΑΠῚ (ΟἹ ες Ἡβάεῖαπιι ε05.) ἃ 4υΐθιι5 ἴπ 4|14τ|ἃ ἀτίς [δ 
{πρεγαγὶ Ἵγεάεγεῖ, 6 πηεά το τ0]]εγα, σρίθης ἴπ Ὁπιηΐδεις ἱρίς 
Ρτίπιας ἔετγε, ρας ὅς ἱρῇ Ἑδιιογίπο ἰπχίᾷ οπὶ ΜΙ εῆο 
Τιοηγῆο ῥεῖα πὶ αὉ εὸ ἱπιπη πε οδίδσγιιας Π)1ο Ὁ, 
1 ΧΙΧ, Ρ. 789. 4ιοι! ὃς {ξητίεης Ἑδιιοτγίπις, ἐς νεῖδοὸ 
πλϊπις ἑάοποο, αὐ Ἱπιρεγάίογε νίμιγρατο, πο αἷς οῸ ΠῚ 60 δοτῖ- 
8 σοπίεπάεγε, ἰάηιις ἐχργοδγαδηείδιις διηϊοῖς τγοίροηεί: 
πον γείϊο {4 ἀφεὴν, ζραϊατες, οὶ ποσὶ ρα ἠηριλροὶ γρφ ἐϊζωηρ εἶο-- 
ἑξίογεηνε ογργιίδης οὐ εάεγεν φιὶ ῥαδες ΧΧΧ {ριον ϑραττίδῃις 

Ἡδάτσί απ. ς.15. 
2 χώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ } ̓ς πη εὶς ἢ Ἡοπιεγίςιπι Π144, Α΄. 

ν.8ο. {εὰ ὅς ἀητεςεά, δί σοηΐεηι, ἔππτ εχ σοάςπὶ ἰοςο χε- 
ζῷ λόγῳ Δεςοπιπιοάδτα. δίς π. ςαπὶς ΗοπΊεγιις 

Κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσετως ἀνδρὶ χέρηϊ 

Εἰπερ γάρτε χέλον γε κρῃ ἀυτῆαρ κατακπίψη. 
3. ϑυμὸς δὲ νετίωῃς Ἡοππετίςιβ Π|146. Β΄, ν. τος. 

4 ἐφῆκε αἰϊαιιοτῖες. μος ἔξηῇι νοχ οςουγτγίταρ. ποίγαση, 
ἢς ἴπᾷ, οἵ νἱτ, δοίεγπογιές, νοἱ δῚ5 Βαθοζως ἐφ, 161 9.111, ποι. σἕι. 

ῷ44 τὰ 
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τὸ τὲς ὑπὲρ τῶν τοιότων γόμιξςξ . ὡς οἰφει μένος 

τβ λειτεργεῖν", ἐπειδὴ ἐφιλοσόφει. τὸν δὲ ἀυ- 

τοκρώτορα ὁρῶν ἐναντίαν ἀυτῷ ϑέσιϑεαι διωνοεί- 

μένον, ὡς μὴ φιλοσοφᾶντι , ὑπετέμετο εἰυτὸν 

ὧδε: «ἐνύπνιόν μοι» ἔφη; ὦ βασιλεῦ, γέγονεν; ὃ 

“κοὶ τσρός σὲ χρὴ εἰρῆσϑιαι. ἐπισεὶς γώρ μοι Δίς 

«ων ὁ διδώσκωλος, ἐνειϑέτει με ὑπὲρ τῆς δίκης. 

« λίγων, ὅτι μὴ ἑαυτοῖς μόνον, ἀλλ καὶ ταῖς 

«ἐαα ατρίσι γεγόναμεν. ὑποδέχομιωι δὲν ὦ βασι- 

“λεῦ» τὴν λειτεργίαν καὶ τῷ διδασκώλῳ πεί- 

«ϑομα!." τοῦτω ὁ μὲν οἰυτοκρώτωρ διωτριδὴν ἐ- 

πεποίητο, καὶ διῆγε τῶς βασιλείες φριντίδας, 

ὠπονέυων ἐς σοζφισάς τε καὶ Φιλοσόφες. 

Αϑηναίοις δὲ δεινὸς " ἐφαίνετο. καὶ συνδρα-- 

μόντες ἀυτοὶ »" μώλισω οἱ ἐν τέλει Αϑηναῖοι» 

χωλκὴν εἰκόνω κωτέδωλον τῷ ἰνδρὸς, ὡς πολε- 

μιωτώτε: τῷ ὠυτοκράζτορι. ἃ δὲ, ὡς ἤκεσεν, ἐδὲν 

σχετλιάσας, εδὲ ἀγριώνας ὑπὲρ ὧν ὕξριςο; «ὡ- 

“γητ᾽ ὧν: ἔφη; καὶ Σωκράτης » εἰκόνωῳ χωλκῆν 

«ὑπ᾿ Αϑηναίων ἀφαιρεϑ εἰς, μόλλον . ἢ πιὼν κώ- 

«γειογ.᾽" ἐπιτηδειότατος μὲν ὧν Ἡρώδῃ" τῷ σοφι- 

σῇ ἐγένετο: διδασκωλόν τε ἡγεμένω- καὶ πώ- 

«τέρα, καὶ πρὸς ὠυτὸν γράφοντι, “πϑ σε ἴδω, 

«καὶ πότε σε τσεριλείξω τὸ «όμα "; ὅθεν καὶ, τε- 

λευτῶν , κληρονόμον Ἡρώδην ὠπέφηνε τῶν τε 

βιδλίων, καὶ τῆς ἐπὶ Ῥώμῃ οἰκίας » καὶ τῇ 

Αὐτοληκύϑι: 1: ἦν δὲ ὅτος ἵνδὸς μὲν » καὶ ἕκου-. 

γῶς μέλας, ἄϑυρμω δὲ Ἡρώδε τε καὶ Φαξωρί- 

νξ. ζυμπίνοντας γὼρ ἀυτὲς διῆγεν . ἐγκατώ- 

μιγνὺς ἱνδικοῖς Ατ]υκα,, καὶ πεπλωνημένῃ τῇ 

γλωτ]ῃ βαρθδαρίζων. ἡ δὲ γενομένη πρὸς τὸν 

᾿πολέμωνω ἣ τῷ Φαξωρίνῳ διαφοροὶ ἤρξατο μὲν 

ἐν Ἰωνία, πρροσιϑεμένων ἀυτῷ τῶν Ἐφεσίων. ἐπεὶ 

τὸν πολέμωνω ὅ ἡ Σμύρνω ἐθαύμωζεν. ἐπέδωκε 
ΡΝ Δ ἐδ, «“ Ν Ν ἮΝ ΕΣ Πα, 

δ᾽ ἐν τῇ Ῥωμῃ. ὑπῶτοι γῶρ. κ͵ὶ πώιθες ὑπτώς- 

ῬΈΑ τὴν 5 ΚΊ11. Ραμογῆ, 

(εξ, ἰαχία ἰεσας ἢ18 ἀθ γεριι5 ἰδία5 ργοποςδαῖ, 
νΕ 48ὶ ̓ πππυυηγαῖο σαδάογεῦ. σιοηίδηι ρῃ1ο-- 
Τορ[ἴαπι ργοβίεγειασ. ΨΊάθης Ἰρίτησ ἱπηροτγα- 
τουύθ 1 δηΐπηο ἀσεύα, νὰ {ξηἰεπείαπι σοηῖτγα (δ 
ἔογγεῖ, ρεηπάδθ Ἂς ἢ ρῥμ]]οίορίλι5 ἤδυ εἴτε, 
Πος πιοάο εὐ ργδδιιεγας : δογρλλη772 2212. 
Ἰπαπῖτ, 9 ΓΏΡΟΥ 4107, οὗποηεξ γ φηραὶ 1202 φμθ 6 
αν εἰ ἐχροεγο. 1072 ῥγαροΡ ον γρὴῤὲ ,ά- 
Μαμε, ἀε 7342 οὐια γηε αρρογηξ, εἰϊοδΉ. 5) “ος 
μο21 (047): γιούτε ἐν, ,ε4 ῥαέγάαο φμοψηθ ε{8 
ΜΑΐος. δμορίο ἐρΊ ΣΉ 22ΉΠ ., Ο ΠΡΉΡΟΥ 207» 
ἡμέρη ῥγεσερέογὲ οὐόῳμογ. ΑΙϊθιις παπι- 
Ρὲ [πηρογαίογ τορι [α]]εγὸ (οἱοσαι, ρα Ὁ]1- 
αἴας συγῖ5. ᾿πγΓουι8}14 ἀαθας, δά (ορ {15 ὅς 
ῬΗΠοίορο5 δηῖπηο ἀϊπογεηϑ. 

111. ΑΥΠΘηΙ ηΠΡι5 δυίοιτι ἀεις Πα Ὁ1115 γὶ- 
ἀεθδειγ. ΤΡ] τρίταῦ σοποιυγγεπίεβ, ππαχὶ πα 
(ὩΪ πηλρὶ γαῖα ππππεγο Γππροραπίηγ ΑἸ 6- 
15.) ἀδηδδηι Υἱτ] Πα πᾶτη ἀἰγιογιηζ, πο πιΐ- 
πὶ ἃς ἢ Ἰηΐε ΠΙΠΊΠλιις “πηρεγαζοτγὶς οἴΐεε πο 5. 
Οὐοά νΌ] {Ππ σςορποιῖε. τηοϊοίϊε 14 πηπῖπιθ 
ἔεγεηβ. πεῆτι ἰγγίζαι5 ΟὉ 11 γα ΠῚ αππᾶτη ραί- 
{05 ἔπεγαῖ: Βεδν αἰεῖδαί, φέξη, οηι)2. δοιγ2 2 
{εήζόε αὐ εδεμίοη μας, πον α 24 ἐη4 βγέμαίο βο- 
ἐὝπ5, φΗΑ72. οἠσμξ4η2. ὀύογε τοφῦΐϊο. Ἐϊοτοάϊ 
(ορ!ἴς ναϊάς [απ Π]Ἰαγὶς5 ἔα. 4] πηλρ! τ ἂς 
Ρδιίγί5 Ιοςο οπι Παδιῖε [ςεἸρἤζήϊις δά Ἰρίαμη 5 
Κλ ἐρο ἐε γήλοίούο ̓  ὅδ᾽ χάμείο ον ἐμηηα ογομάΖ- 
δο} 5 πάτο πιογίεης Ηδγοάοπι ἴεςϊς παεγε- 
ἄσπα,, δὲ ΠὈτογιπη. δ ἀοίπιβ, απαπὶ οπηαθ 
μαθυῖτ, νὰ ἃ Αὐτοϊεογεῃι: Ιπάπι5 αὐΐοτη Πὶς 
εγᾶϊ. ορρίάο πίρεγ, Ηεγοάϊ δίψις Ἑδιιογίπο 
ἴῃ ἀο]ςιῖ5, (ΟΙηροίδηζεβ οηΐπη 605 γεογεάσδξ 
Τη41ςΐ5. Ατεῖςα πλϊίςομ5, δὲ Ἔγγδηΐα Πρ αγ- 
Ἀγ πος ςΟΠΊΠΊΙΓοΠ5. [.15 ἀπςΘ Π.,, 4186 ΟΠ 
Ῥοϊεπηοπε ἰητεγοοηι Εδιιογῖηο, ἴῃ Ιοηΐα παίᾶ 
εἴτ, Ἐρίμο 5 ̓ρΠ ππθηεῖθιις : ΡοΟΪοΠΊΟΠΕΠῚ π- 
τεγοα ϑηιγγπα δἀμηίγδητζε : ἰλοίηδθ ρΟυΤῸ ἱπογο- 
πηρηία ςορίτ. δίῃ νἱτὶ σοη[ηαγος Π]ΠΙ]ας Θο- 
ταμπλ Ῥαστ πη ππης.,. ΡάΓΠΠῚ 1ΠπΠῈ Δι 1115 6Ε- 
ξεγεηζεβ., οι] θο 15 ντγι 6 Ππογιηῦ φπτο- 
τΕ5. 416 1ΠΓῸΓ [ἀρίοητοβ ἡποηιθ νἱγὸβ ἢτῸ- 

᾽ » ς ἐο ᾽ Ἐ’ 7 ἃ Ν ΄ Ν 
τῶν , οἱ μὲν τὸν ἐπαινᾶντες » οἱ δὲ τὸν, ἥοξαν οἰυτοῖς φιλοτιμίας, ἢ πολυν ἐκκαΐρε κωὶ σοφοῖς 

ς ἀφειμένος τῷ λειτεργεῖν ] ὠλετεργησίαν τη Ιεθ, νῖνο- 

κἌτεν ἱπξ, ἴπ νῖτα ᾿ργαοίάαθ.,), νυ]ροὸ ὠτέλεαν ἀΐσαπε», να- 

οτἴίοπεπι ἃ ΡΒ] 1ςῖ5 πιαπετῖθι5 ποὸπ ἥπε οπεῖς ὃς ἱπιρεη- 

ἄϊο {ιζοίρι πάϊς, (εἴογαπι εἰαίαεπι σεῖ, ηπιᾶπι Ὠἰς ΡΕΙοτα- 

τιις παττγᾶῖ, πιεπηῖπῖς σαόσις Π1ο ΟΠ, ΤΧΙΧ, Ρ. 789. 

6 Δίων ] Ῥτυΐδεεπῇβ, ἀς 410 βϑιῖο δητε ποίξεγ.. Ἐὼππὶ 
χυτίας Ἑαιιοτὶπὶ ργαθοερίούεπι ΠμΠΠε ἀἰοῖς τὰ ἤπεπι Βυίιις 
νιῖδΕ, 

δ. 111. ἋκἜδενὸς  ἤς ρτὸ δεινοὶ) χιοά τα νυϊραείς, το- 
(οτίδετε δυίις βι. Νεπιρα δεινὸς 115 νί πις εἴ, ὅς αι εξ- 
βεετο ροῦδει νεκρείτηονω λόγον νἱησετεῖ ἥτων γ (6 4 ἐςηία 
γοοῖβ νἱἀθ ἤιρτα δὰ ρταϑίδιίοη, 

1 Ἡρωδὰ } ἀε απὸ Ειΐς ποῖῆεν ἰηϊτῖο ΠΡ 1] 1. 

3. και πατέρα 1 ἴς. τῶν λόγων γε ΤΙπαγοΐτεη Ῥοίοημον νἱ ἂς 
Ἰῃξ, νίτα Ροίορε, 5, Ὑ. [τὰ ὅς πποχ νίγδθ Θογρίαε ἱπίτῖο,, δά 
εὐπὶ ΤΡ: ΠΙ᾿άπι ἄγτεπὶ το βοσγὶ ὥσστερ ἐὶς πατέρα. ᾿ 

4. Αὐτοληκύϑῳ } ποπιεπ ΡτΓορτίμπὶ Εἰς [ιΙςάτι5 πιετῖτο 
εἰλ διιζοῦ Ἔριτοπιες5 νἱτάτιπι Πάτιιπι, 4111 Ἔχτᾶὶ ἴῃ 16]. γ δεῖς 
σλῃ, εἶχε δὲ δῆλον ἰπηυῖς λεγόμενον Αὐτολήκυϑον. Απ νεζο, 
ποπίθῃ Βος σεέϊς ἐχργοῆϊπιπι ἧς ἀυδίτο, Οεσις ἱπέτα ἴα 
«Ἵ]εκαράῖγο Ηὶς Ἰρῖς ἔδγυν5 Κολύτις Ποπιῖπα ἀρρο ]ϑειιγ, οαΐας 
παιδία δύο ψελλιζέμενα γ ὃς Ραιτῖ5 ἜΧΕΠΊΡΙ]Ο νεωῖς φωνεῖς ν΄, 
Ἠεγοάες Αἰεχαπάγο ἀοπαις ἀϊοιτατ. Οογθ ΘΠΙΠῚ 4υξ 
1δ1 Κόλυτος ἀϊοίτας μὶς ἱρίες οὔϊε νἱάδτιτ, ἀε απο Β. 1]. 
ἔεγπιο, ; 

ς Πολίμωνω 1 ἀς «4 φοπιγοιιοτῆα ρίμγα ΡΆΜ]Ο ΡΟ ἰπ νἱτα 
Ῥοίρρογ. 5. Ὗ. 

ταϑ, 

ΞΞ 



' 

ἘΠ11. ΕάΜμον. 

απεητία θ6114 δοσοπάϊς, ἤμιπγαθο ἰησεπῖο δ6- 
ται]ατοηεη σεπίξηϊζε ἔδηϊο ποῦ εἤξ οσποχὶ- 
ἀπ. Οὐαγῷ δεπημϊατοηΐς ααϊάθηι νεῃίαιτι 
τ οΓθηταΓ). ΟὟ ΟγδΙΙ ΟΠ 65 τἀπηςη γοργοποπάςη- 
ἀϊ [πητῸ {1145 Δ πεΓ[5 [8 πλιὸ σοποϊ ΠΥ ΠΏΓ. 
(οπαίτία επὶπι ἱπτεπηρογδητογ οι, πιαπι- 
υἱβ νόγὰ ἤπε, δ ἱρποπηίηϊα ἱπιιπιποπη ες ης 
ἐππὶ αιίάοπι ρατιπηταγ, ἃ {πο ἰαέζαπταγ, Εἰς 
ἰρίταγ σα! οπη, 4] [ΟΡ ΗΠἴατη ἀρρο!απι Ἑαιο- 
ἔϊπυπι, (Δτ|5 οἰ δα τὰ ργοδαπάιιπη μος ἱρίππ), 
αποά οαπὶ (ὈρΡΠ]Πὰ σοπιγοπεγία εἰ ἱπεεγοεῆσ- 
τίς, Αδπιαϊατίο επΐπι, ουΐμς πηδτηϊπὶ,, ἰπίοῦ 
εἰμ ἀθ πὶ αὐεὶς ργοξεογοβ ἱπτογοςάετγε (ο] ει, 

ἿΝ. Τηπριιᾶπὶ ἀοςοιπηπιοάδιιοτας δά ἰαςϊ- 
Πιτατεῖπ ἴῃ ἀϊσοπάο, ἰπ 40α Ἔγαάϊτίο ἑαπιεῃ ἄς 
Μ]ΠαςΙῖΓα5 Γαίισεγος. Ἐφγτιι ετίαπη εχ τοπηρο- 
το ἀϊςοηάϊ σὰπὶ ἢιητιῖπα σιοάδπι ογαιοηἰς 
ῬΟΙΙΑΗΠΕ ξαοαϊτατε. Ογαιίοπες δάιιογίις Ργο- 
Χοπαπη συ! ἀειη πες Δ πη ςογίδ . πος οἰπαγία., 
ςοηςορις ἘδιοσίπιΠ1, ριγάπηις : (54 εἴα ἐὰς 
ταηλιϊοπεῖ, ᾿π1ο ΡΟεΙΠ5 νοπΊθηςῖ5. ᾿ππΘηϊ5 ἔοο- 
τ5. Ογδεοποπι γεγο, αΠᾶπη αἷς δὺο φηὲ 7207 δ 
ἐμεοηρρε λα οὐδεν! 2, δα5 ἴτοπι., “μ1ᾶ5 27. ρία- 
αἰἱαλογλόκς ας ὀαύμοῖς Πααἶτ ρογπχδηδϑ εἴτε ἴι- 
αἰοαπλιις ὃς θαης ςοπηροίταβ: ταυτοήηας πια- 
δἰ5 οείατη ρῥείοιδρῥίοας οἰμ ον αἰ όγεαείοηος, 
4ιάγιπι Ργδο Ταπε ἢ πὰς ἤππς Ργγγδοημέκε. 
Ῥγτιγηοπί 5 δπΐηι, ἀοη[ιπι ςο ἰ δεπείδιι5, ποι 
Πορατ ταπιθη ἷἰπ ἔοτο νεγίαμι ἔαουϊταζοπι. 
Ἰλοπῖας διιζεπὶ οο ἀοςσεηζο, οΠΊηΙΑ ΠἰτΓεγαγιι τη 
Πα ἴς ἐγαπὸ ρίεπα. ϑ88ης ἐπίπι πὸ ἀριιά ᾿Πος 
αυϊᾷεπι οεἰδη1, 411 Οτγαθςαπίςας ΠἸπστδο Ἰσπατὶ 
εἴδηῖ, δοίσιια νο]ρίατα ογαῦ δαί ]τατῖο εἰμι. 
ὙΈΓαΩΠΊ δζ 605 Ργοππηε τ Οἢ]ς5 (ΟΠ ἀε]πίαϊς, 
ὧς νυΐτι5 σείτι, ἀςο]Πηριας πηοάιυ]αιίοπο. ε- 
Ππηῖπῖο ἱταπ ΓΟΠῸ ΟγΔΓΙΟηΪ5., ἥτιο πὶ σαητιηι 1] 
ψοςα θη, ΕΡῸ ΨΕΓῸ ΠΙΠΊΪ1Π| ρΙασοπαὶ! {πππ 4 π|π|, 
᾿συδηοσιηαοπι ἀςοαππατίοη θιις αοςϊπἰταν. Ὁ)1- 
ὉΠΕΠῚ αι ἄς π} Δι {Π{8 ἀἰοἴτι; (δι ταπευττὶ αὉ 
Ἐο απ δὲ αι πειπη 15. 411] Παπαυαῖη δι  ἰ{΄. 
ἐξτιάταας πᾶες φυίάοιῃ ἀς Ρμ]οἰορἢίας ργοίξείς 

ΒΧΕ  ΥΙΥΘ  ΟΡ  ν Μ᾿ 1.1 491 
᾽ ᾿ -“ ᾽ ᾿ ἀνδρώσι τὸν πόλεμον, τῆς ἀνθρωπείας φύσεως 
Ν ͵ 5 ε ὶ τὸ Φιλότιμον εὐγήρων “ ἡγεμένης. συγγνως οἱ 
ἜΚ: -“ -“ ["εν εἰν τῆς φιλοτιμίας, μεμπτοὶ δὲ τῶν λόγων, 

ἃ. 2.2 2 
ὃς ἐπ᾿ ἀλλήλοις ξυνέϑεσαν. ἐσελγὴς γαὶρ λοι- 

΄, Χ 5 ᾿ ͵ὕ Σ᾽ ἌΣ Ἃ ᾽ ΄ 
δορίω, κῶν ἀληθής τύχῃ . δκ εἰφίησιν αἰσχύ- 

ΓΝ. ᾿ Ἐν ᾽ » 

γής» εδὲ τὸν ὑπερ τοιότων εἰπόντα. τοις μὲν 
- ἶ Ὶ » ΄“ 2 . 5 σοζδιςην τὸν Φαϊξωρῖνον καλξσιν ἀπόχρη ἐς 

ὠπόδειξιν καὶ ἀὐϊ]ὲ τὸ" σοφιςῇ διενεχθῆναι ἀυτόν. 
Ν Ν φὰΣ ͵ ἼΝ Ι! ὅ 

τὸ γωρ φιλότιμον, ὃ ἐπεμνήσθην.» ἐπὶ τς οἰγ- 

τιτέχνες φοιτῶδ. 

Δ ΤΑΙ͂Ν » ᾽ , ΠΝ ὦ Ἡρμοςο δὲ τὴν γλῶτ!αν ἀνειμένως μὲν, 
-“ ᾿ ,ὔ ᾿ σοφῶς δὲ καὶ πρροϑύμως. ἐλέγετο δὲ καὶ 

λ 3 »μ δὶ , Ὰ ᾿ ΩΝ ᾽ 7, σὺν εὑυροιῇ σιχεδιώσομ. τῷ μὲν δή ες Προ- 

“Ξ-- Ὰ 3᾽ -“ “᾿ 
ζενον. μήτ᾽ ὧν ἐνθυμηϑῆνας τὸν Φαζωρῖς-. 

ΓΩΥ, »λ ν 3 Ἄι ἢ γον ἡγδμεθα. μήτ᾽ ἂν ξυνθεῖνα. ἀλλ᾽ εἷ- 

γώς οἰυτὰ μειρᾳκίᾳ. ζρροντίσμωτω μεϑύον-. 

τὸς, μᾶλλον δὲ ἐμᾶντος. τὸν δὲ ἐπὶ τῷ ἀώ- 
«ἡ “ ΄ βῳ'-καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν μονομάχων, καὶ τὸν 

ὑπὲρ τῶν βαλανείων, γνησίως τε ἀποφαι- 
Ν Ἅ β 

γόμεϑω , καὶ ΚΣ ξυγκειμένες, καὶ πολ- 
ΕΣ -Ὡ Ν , “,ι͵ν-" λῷ μῶλλον τὲς Φιλοσοφεμένες ἀυτῶ τῶν λό- 

Μ΄ μι, ς »ε γῶν » ὧν ὥριςοι οἱ Τυῤῥωνειοι. τες γαρ Πυῤ- 
« ΄ » τοῦδέ ᾽ 5 ““ " ῥωνείως, ἐφεκτικες ὀντῶς, ἐκ ἀφαιρεῖται καὶ 

͵ 
Ξο. “ἢ τὸ δρκώξζειν δύγασϑαι. διωλεγομένε δὲ ἀυτῷ 

ἈΠ υ ΄ ΝΥ Ὁ , Ἢ κατῶ τὴν Ῥώμην, μεςὼὰ ἥν σπεδῆς πάντα. καὶ 
Ν » -“ ᾽ γορ δὴ καὶ ὅσοι τῆς Ἑλλήνων φωνῆς οἰξύνετοι ἥ- 

ΠΥ ἢν "κα δ ἀρ ο ΕΛΑΝ Ἕ Τὰ 1 σῶν. ὅθε τϑτοις αὐ ἡδονῆς ἡ ὠκρόασις ἡγ' ἀλ- 
᾽ » . "“ -“ , Ἃ 

λὰ κὠκείνες ἔϑελγε τῇ τε ἠχοῖ τῷ φϑέγμα.. 
3 Ν “ μη »“ ΄ ν 

τος, καὶ τῷ σημωίνοντι τῷ βλέμματος, καὶ 
“- “χΔχι»ν μ, ᾽ 

τῷ ῥυθμῷ τῆς γλώτιης. εϑελγε δὲ εἰυτεὶς καὶ 
των -» ] ἃ - ᾽ ᾽ τῇ ἐπιτάσει τῷ λόγε, ὃ ἐκεῖνοι μὲν ὠδὴν ἢ ἐκεί. 

λὲν. ἐγὼ δὲ φιλοτιμίαν", ἐπειδὴ τοῖς ὠποδεδει.. 

ἕνοις “ ἐφυμνεῖτοη. Δίωνος μὲν ἐν ὠκῶσαι λέ. γμ μνεῖται μ αι 
ΣΝ Ὡς νὶ ον " ΩΝ ὕτω μὲν ὑπὲρ τῶν Φιλ ὙΞΤΑΙ » τοσϑτον δὲ ὠζφεφηκεν , ὅσον οἱ μὴ ἀκέσαντες. καὶ τοσωῦτω μὲν ὑπὲρ ὐὐβροῳ 

6 τὸ φιλότιμον ἐγήφων 1 ΤΠιιοΥ 41 415 οἵ (ἐπτεητῖα εχ ἢ: ΤΠ, 
“πὸ φιλότιμον ἀγήρων μόνον : (04 φορεμέατίο πο τθη δνι [οἰ 

ΒΒ, ε. ποὴ οδίο]οε(οϊς » [εὰ τετίπθης βα ΠῚ πΠλοτε5 ΠΟΠΉΙΠΙΙΠΙ. 
! κῇ ὠντὸ τὸ 1 «αϊτί παδεθᾶης (Ὁ] πὶ ἐυτῷ. Οοά. 8. επππὶ 
3 ἴτο ὠυτῶ τὸν γπάε γόγαπὶ ἰϑξείοποπι οὔε ὠυτὸ τὸ ποπο 
ἀνιθιταυί, 
. 8. ἐπὶ τὲς ἀντιτέχν. φοιτεῦ } ἰυχτα Ἠοῇοδευπι {πὰ χὰ κε- 
ῥαμεὺς κεραμεῖ ὅζς. Μαχίπιο ἀυτοπὶ 14 να]οῖ ἰπ (ρῥήβάς, γὶ- 
εἰς ςοἰϊεέξ. Οτείο!ο ΤἬεατγὶ ἈΒετοτ. ΠΝ. ς, τ4- 

δ ΟΥ̓. Ἢ ἐπὶ τῷ ὠώρῳ 1 «οὐ, 5. δαδες ἐπὶ τίν κλήρων» 
2 ὅφοι τῆς Ἐλλ. Φ. ἀξύν. ἦταν } νἱάς οδίεειατα δὰ νίταμπι 

Δ ογμς ποτ. γς. «Τ1ἀγέαρ! δ. ς. Ὡς οι 
3. ἠκοῖ τῷ φϑέγμ. 1 Βῖς ἠχώ 4110 4 αυυϊᾷ υαπὶ (δ νῖτας 

«Ῥὶομῖς ἱπϊτῖο : 1δι ἐπιπὶ ογατιοπὶς Πυθα πὶ, 8 [Οποτα 
εἴτε, ποῖαδας, Βὶς ργοπιποίδτοηοπὶ (Οπογᾶπι : ψιγίυΐαιιο 
πρηϊθολτυβ Ἔχοπιρία Ἀθη τατᾶ 7 ἴῃ Ηἰδ Υἱτίβ ρατίτογ ἃς 4Ι1δ], 

αμᾶς ἀΠΠρεπτετ σοηρεῖπε Ογείο! 5 ἰπ ΤΉ ράῖγο ἈΒετοσ, 1, 
1. Ρ. 1:63. ὃς 1. ΠΠ. Ρ. 539. ἴᾳ. 

4. ἀϑὴν {ξονίξαης πιο αελοννερῆ ἄϊ εἰς Ὁ οἱ πτὶ]. Τπῆῖς. ΣΤᾺ, 
3. ξπὶ ἴῃ ᾽οηγἧο. ἀϊοίραϊο πο γερτεμεπάεδας ἤει νὶὰ, 
ἴ0Ὲ, Υἱτά πὶ εἶν, μειρεέκιον ἱπααΐεδας ἐγὼ δέ σε ἄδειν ἐκ παΐ- 
δὲευσα. κακωπάς ἀσμώτων ἴῃ νἷτᾳ Κ᾽ αγὶ 1 αοάϊςεπίς ἀϊοῖς πος 
ἢεγ. νιάς ποίατα εἰάσπι Οτείοι το ἱ, ς, Ρ, ζός. ἴῃ. 

ς φιλοτεμίκε 1 νἱά. ποῖ. (ξαιιεπίοπι. 
6 ὠποῦελειγια.} πιαϊ πὶ ἐκ δεδειγρι, ἐπιδείξεις ἀφο αηραίέογιδς, 

αυϊδις ἱπ τποφεγῖα ρορυὶ ρἰδυξας ξαρταδδης Τορῃϊῆᾳε, γη- 
ἀε φιλοτιμίας, Πηραίανὶς απεϑτείονιῖς, νοὶ Π᾿ πιὰ }15 ρἱφοε»»ἀὲ [πα ὲ 
δὐυῖ αὐοδίατονεῖς ἱπτετρτγθίδτις εἴς ΡΕΙοἰξτατι5, ἢ ςαρταπά δα 
αὐγθ ρορυ!αγὶς σαιία ἐἔρρεέσαρα οτίδπι ὃς ἱπάεςογαπι πιοάϊιι- 
Ἰατίοπεπι φυὶς αἀδίδεας. ῬΊδπε εοάεπὶ πιοάο νοχ φιλοτι- 
μίας ἱπέτᾳ 4 ποῆτο νίαγραιος ἴῃ Υἶτα βοέϊν ὃς [ΩὉ Επ. νἱταῖ 
ΧΗ ᾽ 

94 4 2 ; σαν- 



ΡΗΙΓΟΒΤΚΑΤΟΥ 5 ΙΧ. Θονᾳ. 
(οτθιις 4υὶ (Ορἢϊ σας ἰδιιάθ ᾿ποϊατγιθγαηε. 
ΟἿ νεγοὸ ργοργίβ (ορϊῆας ποπηῖπαιὶ (μητ, ε- 
ααξηζεϑ ἔπεγε. 

ΙΧ. σΘΟΟΚΕΙ 4 δ. 

1. 51.111 (ἀογρίαπι ἴῃ Γςοητπὶ5 Ῥγοῖας, ΞΕ ΟΥ. Ἴ 

δα 4|16Π|, τἀ Πα μᾶπη Δ ραΐγεπι 9 (ρ ἱΠατιιπι» μεμα. ἢ β 

ἀγίεπι γείεγεπάδπι ες σεηίεπλι5,. 81 δηϊτη ἀὐμενας, 
Δείςἢγ πὶ ςοπίἀογειημς, γὲ γάρ θαῖδε πλι]--ὀ ται. 

49Σ 
σώντων ἐν δόξῃ τῷ σοφιςεῦσοαι . οἱ δὲ κυρίως 

“προσρηϑέντες σοφις αὶ, ἐγένοντο οἵδε. 

ς 

1 ΘΡ  ΧλΣ 

΄ μΝ ζ μὴ ς ἃ Σικελίω Γοργίαν" ἐν Λεοντίνοις ἤνεγκεν» ἐς ὃν 

εἰνωφέρειν ἡγέμεϑα, ὥσπερ ἐς πτώτέρφι» τὴν τῶν 
Ἂν ᾽ Ν Ὗ ᾽ ,ὔ ΩΣ σοφιςῶν τέχνην". εἰ γοὺρ τὸν Αἰσιχυλον ἐνθυμη- 

ϑείημεν, ὡς πολλὰ τῇ τρωγῳδίοω ξυνεδάλετο", 

᾿σϑῆτί τε ἐυτὴν κωτασκευάσως, καὶ ὀκρίξαντι 

ὑψηλῷ . καὶ ἡρώων εἴδεσιν » ὠγγέλοις τε καὶ ἐξ- 

ἀγγέλοις “, καὶ οἷς ἐπὶ σκηνῆς τε καὶ ὑπὸ σκή- 
" ᾿ ῃ “ Δ ἢ»; Ν», ΑΝ 
νῆς χρή πράτήειν' τϑἕτο ὧν εἴη κωὶ ἐν τοῖς ὁμο- 

τέχνοις ὁτοργίως. ὁρμῆς τε γὰρ τοῖς σοφιςαἰς 

ἥρζε , καὶ στωραδοζολογίως ὅ. καὶ πνέυμωτος, 

καὶ τϑ τὰ μεγώλω μεγώλως ἑρμηνέυειν. ὠπο-- 

σάσεων 7 τε καὶ προσξολῶν᾽, ὑφ᾽ ὧν ὁ λόγος 

ἡδίων ἑαυτῷ καὶ σοξαρώτερος. «περιεξώλετο δὲ 

καὶ ποιητικοὺ ὀνόμωτω ὑπὲρ κόσμε καὶ σεμνό- 

πήτος. ὅπως μὲν ὃν καὶ ῥῶσω ἀπεσχεδίαζεν, 

εἴρητωΐ μοι“ κοταρχώς τῷ λόγε. διαλεχϑεὶς 

δὲ Αϑήνῃσιν" ἤδη γηράσκων π᾿ εἰ μὲν ὑπὸ τῶν 

πολλῶν ἐθωυμώσϑη, ὅπω ϑαῦμα. ὁ δὲ, οἷ- 

μα!» καὶ τὲς ἐλλογιμωτώτες ἀνηρτήσωτο; Κρι- 
Ἶ ΄ ", 

τίαν" μὲν καὶ Αλκιξιαίδην, γέω ὄντε, Θεκυδὶ- 

ἡ ἐν δόξη τὸ σοφιτεῦσαι Υἱθε ποτατὰ δὰ Ἂριο]. δὰ Αη- 
τοηῖαπι 15. ν᾽Γ15 ΡγΔΟΠΊ ΠἍπι, ποῖ. 4. ὃς δὰ ργαβαγ, πος. 42. 

1Χ. ΓΟΡΓΙΑ͂Σ. δ. 1. 1 Γοργίαν  4844ε ἀε εο {. ἴπ 
φίοοεπι. ἀϊξῖα. [τ΄ ῬΙατοπεπὶ 'π Οοτγρία : ΤΙ οάοσιπι ϑΐςιι- 
ἤσπι}. ΧΠ. Ρ.196. ὅτε. Δἀάς Ραυΐλη. ΕἸΐΑς. ροίξετ. ς, 17. 5815 
πὶ ἵτειτι» ὅς εχ γεςεπιίοσῖθιι5 Ὗ οΠιιπὶ ράτγεπὶ ἀς Οοηπβέτυτ, 
ἊἈπειοεῖς, ς. 16. Ρ.70. ΓΙ. Εαδτϊςίαπι ΒΙΡΙ, Οτ.]. 1, ρ. 857. 
2 ὥσπ. ἐςπατέρα τ. τ' σοῷ, τέχνην 1 Πεπῖρε πρῶτος, νῇ 5ι11- 
ἀλ5 βαθεῖ, τῷ ῥητορικῶ εἴδει τῆς ποαδείας δυναμίν τε φραςικὴν 

κρὶ ΤῈ ΧΝΗΝ ἔδωκε. ὃς Ττοάοτιϑ ϑῖς. 1. Χ11. ρ. τοό, ὅτου 
καὶ τέχνας ἑιτορικες πρῶτος ἐξεῦρε. Ἡϊης πατὴρ Εἶϊι5 4ττῖ5 

«ἀϊςίτυτ, σοηξ, δὰ νιτᾶπι  απογίρε ὩΟτ, ᾿ς. 
3 πολλαὶ τῇ τραγ. ξυνεδάλ. } ςοηξ, νἷς, Αροϊ]οπ, 118. ΥἹ. 

Ρ.27)6. 
4 ἀγγέλοις τε κϑῃ ἰξωγγέλοις ] ἄγγελοι ἔπε γε, 4 

Ἰοεῖς ἀϊπει5 ρεἴξα 1π τταροςα 5 ἐεχροπαητν ντ ἰδγιιεῖῃγ θηὶ- 
244 ἴοςΐ» ἀἴαυε πε ἴῃ τἤξατγο οχμιθεδητιν δὰ δόδοπὶβ ἱπίε- 

δυιτατεπὶ Ρετπεητεβ τεβ., ἰοςΐβ ΠΙΠῚ15 4 {ε ᾿πιῖςεπὶ αΠΠεῖς 
φεῆλδε. ἐξάγγελοι {πητ,) ΩῸΐ οαεάξτ᾽, αἰτοίαπε δεάος εἄασ, 
αιος εχ Ατιοτε!ς ργαεςερίο ορτἰπιοτιιπιι16 τγᾶβί ςοσγιπη 
ἴηάε 40 Αεΐογο ἐχεπηρίο , ἴῃ Ἰρίο τμεαίγο Γεργδοίεηγασι 
μαι ἔλ5 ἐγαᾶῖ, ταπᾶπι ἴῃ (εογετίοτγε ἰοοΟ ἅ0τ (Δἰτεπὶ 4 ρε- 
Ἑγατοταπι δἰρείξι τεπῖοῖο ραϊγαίο5 ἐχροπεραηῖ; Ἠείγομι- 
ἀθ: ἐξώγγελος ὥγγελος ὁ τὰ ἔσω γεγονότα τοὺς ἔξω ἐγγέλλων- 

ς ὁρμῆς] σἱπὶ ΟγλτΙ Οἢ15 πιο] Πρὶς : ΠΆΠῚ ἵπ βεῖδι Αἰϊὰ5 εἰ- 
ἴαπι ὁρμὴ» 4188 ὠναπηδὰν ετίαπι ξαςὶτ ῥ οί ερρῃ0»5 εν νι, 1π. 
εἰι5. νἱτατῃ. ὁρμήν ιδς εἴ ἴῃ Ἰρί8 ογδῖίοπε, πνεῦμα Ρϑ.10 
Ροί ἀϊείτατ ποῆτο, ἢς ὅς Οτίτίας σῷ λόγε πνεῦμα ἐλλιπέςε- 
ον γἡδὺ δὲ ττϊδιῖτ. ἰσχὺς αἴϊα5 ἀϊςίτυτ ἴτεπὶ ὠκμη ἃς ϑυμὸς 
ὃζ χολὴ ποῆτο ραῇπϊπι. (ετζεγιιπὶ ςοηξογεπάμβ οαπὶ πος 
Ἰοςο Ὀιοάοτις ϑῖς. 1. ς. νδὶ π|άεπὶ, 4π8ε Οοτρίδε ἰηάμι- 
ἤτι4 τυ] ἈΠεγοτίσδα Δο σε Ἔτη, γος δηζες. 

6 παραδοξολογίας } ἴπ αυΐπαιε ἀϊσεπάϊ ρεπεσθιι πά- 
ἄδοξον ()ΪΠΕ]Π’ά πὰς 118. 107. ς. ι. ςοπἤίταῖς, αιοά φάηηέγαδὲ- 
ξ γετγιῖτ, [ἃ πιγίῇις εΠ νοὶ ἴῃ ᾿παεπιῖοπε νεῖ ἰπη εἰοςιτῖο- 
Ὡς. ὃ ε νίσοχιιε ραηπι ποίξες Τεοτῆπι , ςοπίπηδεῖπι ἰΐ. 

τὰ ζοπτι]ογῖτ, νο τς οαπὶ ογηδης ἐχοο!Οημς τος 
τΠππγπο., δὲ Πέγοαπι ρεγίοπίς5 ππποι (ας ὅς 115, 
48] ρο[ϊ (ζοπαπὶ σεῖϊα γεξεγγεοης, ΠΠᾺ! τς, πᾶς 
1πτΠοδῖγο, δ ροίτ ςεπᾶπὶ ἀρὶ ἔΔ5 οἤξι: εοοπὶ 
ἸΙοςο (ογρίαβ ποα 8 πίε ργοζείογες αγεὶϑ 
ἴπας μαδεπάϊι5,, παρρα 41 ςοητγεητοης ἴῃ 
ογαίίοπα (ΟΡ Π]5 αμτοῦ ἐχετῖς. δ αἀπίγαδὶ- 
Ιὶς ἀϊςεπάϊ ρεπεγίβ, δὲ (ρίτῖτιβ δὲ τπαρηίῆςας 
ἴῃ τε θι15 Παρ 5 Ε]ΟΟΙΓΙΟΠΪ5 : [Ἐραγαιοηιπι» 
ἱτὲπὶ δὲ φοπιπ Πγάτιιπι 5 ααϊδι5 ἔαπε τε θῈ5 
ἘΠ οίταγ νὰ [ἀδυίτατς δὲ {ΠΡ]Ιπηΐτᾶτς {εἰρίαπι ἢι- 
Ρέγεῖ ογαῖίο. Ροξεςῖ!ς φιόαιε νειθὶς [8 γε - 
ΠΙεθαῖ νοπιϊατίβ δὲ ργαιυϊτατῖς κα. Οιεπι- 
δατηοάιϊιπι διέπι οἰπὶ {ππηπ|ὰ ἔας ]ΠἸταῖε εχ 
τοπῆροτγε ἀϊχογίς, {ἰῦ ἱπιταπι Πυιΐς τγαζξατιις 
τη! Πα ΟὈΓΟγιιαῖιη, οςζεηΐειη ἰρὶ- 
τὰ οὐ ἀρὰ ΑἰΠπεηᾶς ἰάπ (Ὁ πεπι., Ρ]ετι- 
ας φἀπγίγατοπὶ ἔξ ἤθη ταϊγαπη. Νεπι- 
ΡῈ ΠΠῸ, ἀοξιιπίπηος, νὲ ρεῖο, φιυοίημα 
{πἰρεηίος δὉ ογα ἴμο τεπεραὲ, Ουίτίαπι, 
ὅδ Αἰαδιαάεπι δάοϊείςοητες, ὙΠαςγαϊ- 

ΟΥμᾳ ςυὶ τὸ παραδόξως μὲν ἐνθυμηϑῆνοι παραδόξως δ᾽ ἐπ- 
αγγέϊλων τεϊθαῖτ. ςοηξ, Οτςο}}, τῇ δαιγ, τἤστοσ, Ρ, 314. ϑέπε 
[Ἂμ μάαεες δ᾽ βάερν εργεϊδε ἀϊσετες ϑαπεςα. νἱά, εἰιπὶ 6ρ.114. 
σεγαπη]ις Εἰς 4ιο 6 1ῃ{6]]ΠρῚ ρατεπι. 

7 ἀποφάσεων } ἢς ὅζ ἴῃ ερ. 11. δὰ Τυϊΐαπι ΡΕΙοῆτατας : αἱ 
δὲ ἀποςώσεις εἴτε πεοξολαὶ τῶν λόγων Γεργίς ἐπεχωρίαζον πολ- 

λαχᾷ. ΜΜΔἰεθᾶπι ο]1πὶ ἀποφάσεων ὃς ὠποφώσεις. Ιητο] Προ 
Δυΐεπι ΡΕΓ ὠποφάσεις ΕΔ5» πε ΟΥΑΙ ΟΠΕΠῚ Ὀγηδῆς ἄς 111 - 
ἤτδης (θμεερέϊας Ὀτειεβ, δὶς Ἠογπιορεπεβ 4ε Οτίτια ϑγαῖος 
τε : ἔσι σεμγὸς μὲν παραπλησίως τῷ Αντιφῶντι» χρὸ δυηρμένος 
πρὸς ὄγκον γ χρὴ τοὶ πολλοὶ λέγων ἀποφαντικῶς 1. ε, [εγιεογιείονι 
. δι Αρβιβοπίι π. τῆς γνώμης. ἔς, δὲ τὴς γνώμης τὸ ὠπὸο- 
φαντικόν. ὙοτιΠταπΊδη πος ἄσεις ΟΠΊΏΪΠΟ τειίπεη ἀϊι πὶ.» 
446 44 ἴῃς οἤξεηπιπι πιὶῃϊ εχ Ηδγπιοϑεπε δὰ ερ οὶ. 
ῬΒΙΠοῆτ. 13. π. 9. ὅζ 9, ΝὈ1 ξοάεπι πιοίο εἰποσοίσεις ὃς προσ΄- 
ξολωὶ ἵπΠΡΊΙΠΓΙΓ. 

8 'προσξολῶν) Μοτεὶ], εὐϊάεγαι τριξόλων. ΑἸΔὺς5 προξό- 
λων. (οά. 8. προδολῶν. Ἐχ ερίΠπ0]8 11. ΡΕΙ] οὔ, γερο [ισπηι5 
προσξολῶν: αυἱὰ νετο ἤπε προσξολαὶ νἱἐε 1014. η.1Θ. - 

9. ποιητικοὶ ὀνόμωτα 1 εἃ Γοργίᾳ ἄρξαντος [ορ ϊ[δ45 νἤιγ- 
ΡΑΠῈ τείδτις φιοηῖε Ὀϊοπγί, ἨΔ] σαγπ δ, ἰπ ἐμά! εῖο ἀς ̓ γ- 
ἢ, 8. Αὐὐῇος. "10. 11. ἈΠοτ, ς. 1, ποιητικὴ ἱπηυΐτ πρώτη ἐγένε: 
το λέξις» οἷον ἡ Γοργίε. ΟΥὐἱ ετίδπι εἴα πὶ 11 δ τὶ ς. 3, ἐχεπι- 
Ρἷ4 δἤετε ποιητικῶν ὀνομώτων εχ Θοτρία, 414}14 πιτῳχόμεσος 
κόλαξ; ᾿το πὶ χλωρὰ καὶ ἄναιμα τὼ πράγματα δῖς. ταῖϊα ετῖαπι 
ϑοογαῖεβ ριιὰ Χεπορῃοπζεπὶ ἱπ ςοπυλῖο, ΑἸ] εσατ, δὲ βέξ 
τὸ πος ῥηεγὲ σαίἠεϊδες πυκνὰ ἐπιεψεκάξωσιν, ἵνα κρρ ἐγαὶ Τορ- 
γείοιτι ῥήμασιν εἴπω. Οετεγαπι ἀε Πιυάϊο νοςδδυ]οτιπι 
Ροοιςοτιπι ἴῃ ογαῖοπε ρἷτπιγα ςοἱ]ερὶς Οὐ οί}, ἐμ οαιτ με - 
τοτ. 11. 11, 0.321. 

1 ἔρηταί μοι ὅζε. 1 νἱἀε ἢ, 1π ῬτοοΈπι, 
1: διαλεχϑεὶς δὲ Αϑήνησιν 1 σαπὶ ἔοεάτις πέπηρα ομπὶ 1.Ὲ- 

ὈπΙΪΠῖ5 ἐοσιιτι Ογαῖοῦ ΠΟΠΙΓΑ ΒΥΓδοιΆπο5 ἤιϑάοτγεῖ, ηια ἐς 
τε Πῖοάον. ϑῖς, [ἰδ, ΥἹ. ρᾶ. τού. Ῥαυίληϊ5 ΕἸΐας, ροίξετ, 
ΥἹ, 17. 

12 Κριτίαν 1 ἴῃ ἐρ!ξοἱῖς φυοαιις ΡΒ οῆγατμς Οὐἰεῖαπι ὅς 

ἄξπι 



Υ̓Χ, Οον- 

ἄεπιας Ῥετίο θη νεῦὸ δά (επϊπιἴαππι νεγρεη- 
ῖε5. [τὸ ἃ Ασαΐποη, ροδια τγασίςιιβ, Ἐπὶ 
(οπιοεάϊα (Δρίεητεπι ὧς εἰερδητεπι εἴς ἀρπο- 
(εἰς, ραῆηπι ἰπ Ἰδπιθὶϑ [5 Οὐοτρίδμη ἱπηίταζιιγ, 

11. [π Οταδσογιπὶ γεγο δείδισι {οἱεπηίδιις. 
ςοπεηχθιις σοπίρίςιμ5. Ργτῃίςαπι ογαῖῖο- 
ὨΕΠῚ ΟΧ ΔΓᾺ ῬΓΟΠΠΠοίδυ: αιαῖη Οὗ σαιπδπι 
δ,γοα αιοαιιε ἴῃ ΡΥΓΠΙΪ το ΠΊΡ]ο [τἀτια 'εἰι5 ΡῸ- 

᾿ τὰ εἴ, ΟἸγπιρίςα νεγο ογατίο, ἐδ γε πιᾶ- 
Χίπια πηυϊζα οἰ} ργάδητία ἰρῇ εἰαδογαίᾳ 
ζαϊτ, ΠὈΙΠΠΔεητεβ χυῖρρο Ογᾶθςος ςοπίρίςα- 
τὰ5. ζοποογαίδιῃ ἱρῆς {πῶ|τ| Δάτιεγίις Βαγθαγος 
(05 ἱπἤπίρδῃς, νΓ] 116 ἀΥΠΊΟΓΙ ΠῚ ργαοπηία ΠΟη 
{085 {δὲ ᾿πυΐσεπι οἰπἴτατες σοπίξίτιεγεης, (4 
Αγ θάγογιιπι ρδιτίατη, ρογίαδθης. Ἐμπηςῦτβ 
γεγο ογατῖο, αὶ ΑΙ ΠΘηΙ5 Γεοίταις., ἀς Πἰϊς, 
41 θ61|1ο ςεοϊάογαης ργοπιιποίαία ἔμπϊς, 4105 
Ατῇῃεπίοπίδς ρα σα οἰπι Ιαάϊθιι5 ἐερα]ειγὰ.. 
Βοηῃογαιιθγης: ἐργερία νΈΓΟ ἃγίε σοποϊηπαίᾷ 
εἴ. Ιῃ Μεάος επίπι ὅς Ρεγία5 ἱποϊζάζιγιις 
Αἰπεηϊεπίεο, δὲ Δα διηάεπη, αιεπὶ πῃ ΟΥΠ1- 
Ῥίςα Παδιεγαῖ, ἰσοραπι σοπτεηάςξηςβ, ἀξ ςοη- 
φογαϊα οἰπὶ Ογαςςῖς ἢΪ811 υίάεπη ἀϊεγαίε. 
4ιῖ4 οπγ ΑΙ ηϊεπῇδιι5 ἱρή τὲς εγαῦ, ργϊπεῖ- 
Ῥδζι5 ἀρρείεηίαβ., 4ιιεῖη σοιηράγαγε ΠὈὶ ποη.» 
Ῥοζογδηζ, ὨΠ| α]ἀι15 αιιἀξηαϊ ςοηΠ] πὶ σαρε- 

"Ε νυ ΟΡ ἢ ἂν τ 493 
δὴν" δὲ κα Περικλέω ", ἤδη γηράσκοντε. καὶ Αγά- 

ϑων δὲ, ὃ τῆς τραγῳδίας ποιητὴς "3, ὃν ἡ κομωδίω ραγᾷ «- 
σοφόν τε καὶ καλλιεπῇ οἷδε", πολλωχβ τῶν 

ἰαμξείων Τοργιαίζει ". 

Ἐμπρέπων δὲ καὶ ταῖς τῶν Ἑλλήνων σσανηγύ- 

ῥεσι", τὸν μὲν λέγον τὸν Ππυϑικὸν ἀπὸ τῷ βω- 

μϑ᾽ ἤχησεν, ἐφ᾽ ὃ καὶ χρυσξς ἀνετέϑει ἐν τῷ 

τῷ πυϑίς ἱερῷ". ὁ δὲ Ολυμπικὸς λόγος ὑπὲρ 
» ΄,΄ 3 -»»ν» ͵ Π ᾿Ὶ τῷ μεγίξε ἀυτῷ ἐπολιτεύϑη. ξασιάζεσων γαρ 

τὴν Ἑλλάδα ὁρῶν, ὁμονοίας ξύμδελος ἀυτοῖς ἐ- 
΄ 4 , “κὰκ ψ Ν. ΄ 

γένετο", τρέπων ἐπὶ τὸς βαρθαρες: καὶ πείθων 

ὥϑλα 'ποιεῖσιαι τῶν ὅπλων μὴ τὰς ἀλλήλων 

“πόλεις, ἀλλοὶ τὴν τῶν βαρβάρων χώραν. ὁ δὲ 
ἃ “- , 

ἐπιτάφιος 5, ὃν διῆλθεν Αϑήνῃσιν, εἴρηται μὲν 
4. οΝἡ “ιἊὍ "“ , “ ΟῚ « 
ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν σσολεμὼν πσεσϑσιν, ἃς οἱ Αη- 

γῶϊοι δημοσίᾳ ξὺν ἐπαίνοις ἔθαψαν; σοφίᾳ δὲ 

ὑπερδαλλέσῃ ξύγκειται. παροξύνων τε γοὶρ τὲς 

Αϑηνωΐες ἐπὶ Μήδως τε καὶ Πέρσας, καὶ τὸν ἐὺς 
.Ν -» ἢ “Ἢ “ 3 ΄ , - 
τὸν νδν τῷ Ολυμπικῷ ὠγωνιζόμενος, ὑπὲρ δα 

’ὔ Ν “ Ἁ ᾿ 
μονοίας μὲν τῆς πρὸς τὲς Ελληνας ἐδὲν διῆλϑεν, 
᾿ Ν ᾿ ΄, “4 - ,κ“- ὸ ἐπειδὴ πρὸς Αϑηναίος ἥν, ἀρχῆς ἐρῶντας ν ἣν 
᾽ 4. ͵ὔ 9 "ἡ ΜῈ ἣ ͵7ὔ ε ͵ ἐκ ἦν κτήσασθαι μη τὸ δραφήρκον αἱρεμένες.. 

ϑ.«-«ὐὐὐπμονυ κοντα σοὐΠΦΠᾷΦΠΠΦρΕρΕΟππ ΤΑ οροομπμπε ων ρον θππκα σίου» συ θ ασοιπασα απ πῶ 

Ὑπυςγάϊάεπι Οτίτίας ἀερετς αἷς τὸ μεγαλόγνωμον κρὰ τὴν 
ο » 

ὯΝ Θυκυδίδην  ἤτπιαι Μάτγςε πος ἱπ ὙΒυογ ἀϊάϊς νἶτα, 
4επὶ εἴτε πολυειδῇ ἐν τοῖς σχήμασι» κρὼὴ πολλα τῶν Γοεγίε 
σὰ Λεωντίνᾳ μιμῴμενον αἴτ. 3 

14. Περικλέα ) ςοηίεητίς ϑυ1445, 5.4 ἀιοπιοάο ἰὰ νε- 
σαπι εἴτε ροτεῖ, ἢ, φαοὰ ιοάοσιας δὶς. 1. ς. αἷτγ ΟἹγπιρίαάϊς 
ΨΧΧΧΙΧΣ δῆπο ΠΠ Αἰμεπᾶς ρτὶπιιπὶ Θοτρίδς νεηῖτ ἔ σαπὶ. 
Ῥίεππίο ἀπῖς ἰυκτα εππ46πὶ Ρετγῖοες ρείξς ρετίετίτ, 

ΠῚ ᾿Αγάϑων δὲ ὁ τῆς τρκγῳδ. ποιητὴς 1 τραγωδοποιὸς ἀϊ- 
ἔετῖς ετίαπὶ ἀϊείτις Ατιπορῆβηι Θεσμοφοριαζοσ. Ρ46. 766. 
νπάε δρυά διιϊάαπι, 4πεπὶ νας ἀε ἢος ροεῖα, Ργὸ κωμωδὸ- 
ποιὸς (αδΠἰτπεπάιπὶ τραγῳδωποιὸς εἴς ποπ ἱπηπιεγῖτο εχὶ- 
(ἰπταιῖς ἀο δε {Π. Κιιογιις, Μαΐτα ἀε εο ἤάθ ες Ατορῇδπες 
ἴῃ ἐδάεπι ςοπιοεάϊᾳ Ρ.γ66. ὃς γ67. ὃς ϑοἢ οἰ Ἰα(ἔε5 δὰ 1]}|π| 10 - 
οὐπ|, Ἐθύτρι ἀἱ ἀππιᾶτι5 ἀἰςίτιγ βαΠ{πῈ ἀρ. Ατἢ επδειπι]. Χ1Π.ς,4: 
νὰ, ὃς ἀδ εο εἰπάεπ ὶ. 11. ς.21, γα εἰὰς νῖτία ταχαῖ Ατ Πς ἀς 
Ροετῖς.ς.16, φυοτιιπὶ ΠΟ ππα}}8 δτῖδπι ϑο ἢ ο] ΤΑ[δ. 4 Ατὶ ορἢα- 
ὉΪ51]. ες. οδίεγιαι, νἱά. ὃς ἀς εο ΨοΠυπι ἀε ροειῖς Οτ. 

τό ὃν κα κομ. σοῷ. τε χρὴ καλλιεπὴ οἷδε ] καλλιεπὴς Αγζϑων 
ἀϊίετιο ἀἰϊςίτυγ ἴπ ΑὐἸβορἤδη. Θεσμόφορ. Ρ. 767. 
17 πολλαχῇ τ. ἰαμῷ. Γοργιάζει πιᾶὶς ἰπτεγργος ἐαρδι εἰς 
ῥἰενεψηε Οογρίαεις θείην, Οὐἱ εηϊπὶ 11 Οοτγρίαςε 14π|- 
1 Οεξογαπι ἀε νοςίδιις; Γοργινζειν ὃς Γόργειω ν᾽ ἀε Δππο- 
ταῖα Οτείο!ὶ. τμεδιγ, γμετοτυ. 1.1. Ρ. 40. {{.. ντ ὅς ἀε νοῦς Ποργι- 
«ἴα 1.11. Ρ.332. ν[αϑ γιιγῇι5 εἰ ποίξεγ ἴηξ ἴῃ Οσλδαε νἶτα, εἴ ο- 
ἀπίαιιε ἸΙοςιι5 εἴξ ἐπ ῬῃΙοίγατί ερὴβοί. 12. δὰ 1αίϊαηα 

νδὶ ἀς Ρίδτοης αἷς, ἔτι ὅτε τῷ Γοργίᾳ παρίησι τὸ ἑαυτῷ ἄμει- 
γον Γοργιώξειν. Ἰδ᾽άεπι ΤΠ ΕΗ ]15 Γοργιάώζειν ρΡτορτία ἀϊςίταῦ 
εἴϊε νοχ ἄζ ῥητορέυειν πΠοτατε : γῇ ποῇ ἢτ σιγ εἰπὶ νοςἰς ἢ- 
ΘηιΠοατιιπι ἱπιριιρπεῖ, ἃ Ρεζαιὶο δὰ ϑγηεῖ, Ρ. 81. δα γιέ, 
εἰ. Κυπηΐος δὰ Α εἰϊαη. Υ. Η. 11, 21. 

5.11. κ᾽ παϑηγύρεσι  ἱπτε Π ρὶς [Ὁ] ἐπε σοπυεπτι5) ἴπ ἴὰ- 
᾿ἀἸςΟἹγπιριῖς, Ῥγτηῖ!5, ΠΕ ππτῖ5, ααΐδ5 Βα τας ογατίοπες Ρώ- 
»εργγίοαε οἴϊπι ἀϊξξας, ποπ (ο] πὶ διά ε5 Γεοτιπι ΠΟ Πα Πα 
αυε νεὶ Πετγοιιπὶ ςοπιρίεχας : νογιπὶ ὅς Πιδίοτίλε αἰΐδεσις 
στ βεπετῖβ : Υἱά, Ἠδγπιορ. 1. 11. δε ἐάείς Σ ηια!ῖς Θοτγρίδς 
Β,], ςοπιπιςπιογατα κἷρ φογηζογάδα,, ςυΐμς ἀγραπιοπτὶ Ολυμσι- 

κὶς Απερῃοπ ιοάιις ὅς Ατἰ ἢ ἀε5 Βαδυιεγιητ, [Γγῆδε εχ 
ται Ῥαπεργτίςι5 'π ΠΙοηγἤιπι 81 οἰ ΠἸὰς τγγάππυτι,, αϊιειπι 
(πλάετ ἱπτεγῇςῖί : “Ὁ ογατῖς Ραπεργτῖςι5, 480 Οτάςςος ςοηϊτα 
Βαγθατος Ἔχοῖτατ, νι 8]105 τἀ εδπη. 

1 ὠπὸ τῷ βωμδ ] ἢς ἴῃ ΟἹγπιρία ετίαπι ἵπ 4γα εὐ ιοἶπος 
ὅζ ργλεςοπες ςοηϊἤεβδαηι ἀξ ρβίιπια ςεσίαπίες : πεπιρε γὲ 
ς (δ]:παὶ ἔοπιις ἔς ἀἰβιιπάετγες πΊε 5. 8.6 Ρ᾽ αΥῖι!πὶ ἀμτοσ. 
Ῥαιυίδη. ΕἸϊΑς,[. ς. 11: ἔξι δὲ βωμὸς ἐν τῇ ἄλτει» τῆς ἐνσόδᾳ 
πλησίον, τῆς ὠἀγώσης ἐὶς τὸ φαδιόν, ἰπὶ τέτω μὲν ϑεῶν εδενὶ 
ϑύξσιν οἱ ΗἩλεῖοι ,) σαλπιγκταῖς δὲ ἐφεφηκόσικ ἀντῷ καὶ τοῖς 
κήρυξιν ἀγωνίζεσϑωμι καϑέφηκε. 

3. ἐφ᾽ ὃ χρὶ χρυσ. ἀνετέϑη ἐν τ. τ' Πυϑ. ἱερῷ 1 Ἀεὶ Βυῖαβ 
πιεπιίηεγε ΡΊατο ἴῃ Θογρῖα, Οἷς, ἀε Ογδτοσς 1]. 1, ς, 32. δὲ 

Μαἰεγ, Μᾶχ. Ρ. ΝἼΠΙ. ς, νἷτ, ηἱ οπππες ἴῃ ε0 ςοπίξητίμπε» 
Ὁ νηϊμεγί Οτδεζία διιγθαπι παης Θογρίδε ἱπιδρίπεπι ρος 
Βιδπι εἴἶε, ντ ετεαίΐε πεςοῖε ἢι ΡΙΙπἰμπι, φαΐ 1, ΣΧ ΧΠΙ, [εός, 

24. Πδὶ ᾿ρῇ Θοτγρίαπι εαπὶ ρο ΗΠ ε ἀϊςοῖς, Ργτῃῖςδε ογαῖῖος 
Ὠΐ5) ΟὉ 4ιιᾶπτι ροῆτα ἢδες ἔξατιια ἢτ, δοσπὶ πιεπηΐπὶς Ποπο, 
πες ἈΓΡΙΙΠΊΘΠτΙΙ ΠῚ οἴ 15. 2116 ἰη ἀϊ ςατοπὶ ἱπιιςηϊο. 

4 ᾿ δὲ Ολυμσ. λόγος ] 11 Ὸ ἴῃ ΟἸγπιρία ὠπὸ τῆς τῷ νἐὼ 

βαλθίδος ΒΑθῖτι5 ἀϊσίταγ δυτοτὶ ποίγο ἱπὶ ορ ἢ, ΧΙΠ, βαλ- 
δὶς Δυτεπὶ ν᾽ ἀθτυτ εἴτε 4ιλ8 ἴῃ ΑΡΟ]] ΟΠ νἱτα κρηπὶς ἀἰςἰ- 
τὰγ 1. 1Ν, σαρ. 2. νΌ] νἱἀ, ποῖασα, Υοχ βαλδίδος εο ἴξηα 
ετίαπι εἰ ἴῃ νῖτα Αρο οὶ 1. ς.5. Οτγαιὶ οηΐβ ναγὸ Πυΐις ῬΑ 
(δυϊας ετί απὶ πιεπηίπῖς ἰη ΕΠ ας. 2, ὅς Ρ] τάτους ἀκ 4υ0 πιοχο 

ς ὅμον. ξύμξ. ἀντ. ἐγέν, 1 ῬΙατάτοΒυ5 ἴπ Ῥγᾶες, σοπῖιραὶ, 
Ῥ.144. {ςοπιπιατῖς πιεπιϊπῖς ΜεΙφητῆ συλ πὶ ἱπ Θοτα 
Ρἷλπι, ΟἿ γπιρῖςα ςοποοτάίαπι {υϑ ἀεητεπὶ, ὅτος ᾿πημίεδας.» 
ἡωῖν συμξελεύε, περὶ ὁμονοίας ἃς ἀντὸν κρρ ξὴν γυναϊκω χρῷ 

τὴν ϑεράπαιναν ἰδίᾳ τρεῖς ὄντας ὁμογοεῖν καὶ πίπεικεν. Ουΐδις 
ζιδιμηρῖς Πα ΡΙμιάγοδις : ἦν γαρ ἧς ἔοικέ τις ἔρως τῷ Τορ- 
γία» κῷι ζηλοτυπίῳ τῆς γυναικὸς πρὸς τὸ ϑεραπαενίδιον. 

6 ὁ δὲ ἱπιτάφιὸς δῖς, 1 ἔτεφιιεης. ἀγριπιοηταπι (ΟΡ 18 
41 ἴῃ ΡῬαρπ Μαγαιβοπία οσοιθιογε ργαθμεγιης, νὰ ὅς 
ἴι χυὲ ἴῃ ϑαἰαπιίηϊα : νἱά, αο]] εἴ Ογείο ΠΠἶο τῆ οαιγ, σῃοτοτ. 
18. ΠΙ. ς, 8. 

7 τὸν ἀντὸν νῦν 1 ἢς τοῖς Πρῇ εχ ςοάϊςς 8: ρσίοσος εἀϊτίου 
πες δαδεῦλης ἀντ νῶν, 

Ω 44 3 ες ἐνδι 
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᾽ , ᾿ Ν “- .ω, Ὦϑ.» ι :.9 
ἐνδιέτρανψε δὲ ὃ τοῖς Τὶ Μηδιμοῶν τροπαίων ἐπαίνοις, 
"δ ͵ δι ον δε ϑ οελων συ. λύμ Ἰνὼ αν , 
ἐνδεικνύμενος ἐυτοίς» ὁτ' τῷ μὲν χῇ Τ' βαρδάρων 

τροπαϊω ὕμνες. ὐπωιτεῖ, τὰ ἢ κ᾿ Ἑλλήνων Θρήνες. 

͵ὔ δὲ ε ͵ " 5» Ἂν": ὌΝ ε ΦΚΑΙ 
Λέγεται δὲ ὃ Τοργίως ἐς ὀκτῶ καὶ ἑκωτὸν ἐ- 

, τ Α; ΔΙ ιν μα “- ΔΝ 
λάσως ἐτη .» μή κατωλυϑῆναι τὸ σῶμα ὑπὸ γή- 
“αὐτὰ ΠῚ κω, ὶ ΄- ᾿ ’᾽ 
ρῶς, ὠλλ᾽ ἄρτιος κωταξιῶγαι, καὶ τὰς αἰσϑή- 

σεις ἡξῶν. 

πο Οὐ Α Ο ῬΌΑΙΣ. 

πρωτωγόρας" δὲ ὁ Αὐδηρίτης ΄. σοφιςὴς μὲν» 
Ν Δ ΄ 5 δὴ “, δι ὡ λ 

καὶ Δημοκρίτα ὠκροατῆς οἴκοι ἐγένετο. ὡμίλησε 

δὲ καὶ τοῖς ἐκ Περσῶν μόγοις κατοὶ τὴν τῷ Ξέρ- 
» »“" Ἷ "» Ὦ Ν Δ 9 

ξε ἐπὶ τῆς Ἑλλάδω ἔλασιν. σσατὴρ μὲν γάρ' ἦν 
4 »-» ,ὔ 

ὑτῷ Μαίανδρος ᾽, τολέτῳ κατεσκευασμένος 

παροὶ πολλὲς τῶν ἐν τῇ Θράκῃ. δεξάμενος 
δὲ ΝΡ . 7 Ν δὼ Ν 7 

τὸν Ξερζην οἰκίᾳ τε καὶ ὥροις, τὴν ξζυνεσίαν 

τῶν μάγων τῷ στωιδὶ σσωρ᾽ ὠὐτξῇ ἕυρετο. καὶ γαὰρ 
δ Ψ Χ ᾿ , ΄ , Ὰ Α 

τσωιόευξσι τὸς μη Περσῶς Περδῶι μώγοι» ἣν μή 

ἃ βασιλεὺς ἔφη. τὸ δὲ ὠπορεῖν φάσκειν εἴτε εἰ- 

σὶ ϑεοὶ» εἶτε ἐν εἰσὶ“, δοκεῖ μοι Ππρωτανγόρως 

ἐκ τῆς Περσικῆς σταιδεύσεως πωράνομῆσαι. μέ-- 

γοι γὰρ ἐπιϑειάζεσι μὲν οἷς ὠφανῶς δρῶσι, 

τὴν δὲ ἐκ φανερᾷ δόξαν τῇ ϑείῳ καταλύεσιν, καὶ 
᾿ , τὴς ὦ ὝῚ “7 
βελόμενοι δοκεῖν παρ᾽ ἐυτξ δύγωσϑεαι δ, διοὶ μυὲν 

ἐραφι σα υβι γον υνθ μος μήγε μη ρη ύναρον ΜΉΛΝ τς ΘΗ, δἤδντης 
δὴ τῶτο πάσης γῆς ὑπὸ Αϑηναίων ἠλώθη, ὡς 
γι ᾿ ε - ᾿ 
μέν τινες κριϑ είς" ὡς δὲ ἐνίοις δοκεῖ. ψήφςε 

Ὶ 3 7 ᾽ 

ἐνεχϑείσης μὴ κριϑέντι. νήσες δὲ ἐξ ἠπείρων 
͵ὕ 

εἰμείδων . καὶ τὰς Αϑηνοαίων τριήρεις ζυλωτήό- 
᾿ , ͵ , 
μένος, τράσωις ϑιωλώτ)οωις ἐνεσποωρμένως, κα- 

γέδυ πλέων ἐν ὠκατίῳ μικρῷ. τὸ δὲ μισϑ8δι- 
“ Ψν - ῚῚ 

ὠλέγεσζεαι τορῶτος μὲν ἕυρε΄. “«ὡρῶτος δὲ παρ- 
Μ ἊΝ ᾽ ἐκ ΡΛ ΎΨΜΑ, ὁ. 
ἔδωκεν Ἑλλήσι τυραγμῶ δ μεμπΊον. ὦ γῶρ συν 

᾿ »"» ᾽ ,ὔ 

δαπάνη σπεδάζομεν » μᾶλλον ὠσποωζόμεϑω 
"ε σν " Ν δὲ Ν ΄ ε 7 
τῶν τοροικῶ. γνδς ὅὁε τὸν Πρωταγόραν ὁ Πλά- 

ΓΡΥΒ ΓΩ͂, τΟὶ ΘΙ ΤῚ ΚΑ Τὸν ς δ χ. Ἀγαβόγασ, 

τεηῖ. Ταϊιιάδηά!ς ἀπζεπι Μεάοιιτι τγορἢαεῖς 
ΤΠΑΧΙΠΊΟ ἱπηπηογαῖι5 εἰς, οἤεπάςης {ΠΠ|5 οί, 
ἃ ὈδΙΡαΓ 5 ροηεθι5 Γεροτγιαία ἰγορῆαοα ἢγ- 
ΤΔΠΟ5.) ἃ Ογδεοίβ νοΓῸ τείαϊα ἰεῆος ροἤιϊςητ, 

111. Ῥιοῖταγ ἀπζοπὶ ΟΌτρίας δα ςεητζοί!- 
ΠΊΙΗΥΙ δὲ ΟἔζαιμιΠ| ΔΏΠΠΙ1ΠῚ ῬγΟρτο15.. οοτ- 
Ρα5 [ἐπεᾶδπτα πηϊπίπης ἐγαδδαπη παδιῆε: (δὰ 
ἵπτερτα ναϊετπάίης ἀςςοηης, (ξηΠρυίαιις ἴμ- 
ὈΘΏΠΙΓΟΥ νΊροητίθιι5,.. ; 

Χο ΡΟ ΘΟ 5, 
Ργοζαρογαβ δῃῖοπὶ Αἰράογίτες (Ὁ ρ}}11 ας 

ἄεπι ὅς Τεπποογιεῖ διιάϊτοῦ ἴῃ ραιγία εχείτίτ, 
Οἰμπι Ρεγίαγιμτι Δυγο πη εἰϊατι τπασὶς ψεγίαειιβ, 
εἰ εοτειηροτο, 410 Οτγαβοΐδπη Χεγχες ἱππαί. 
Νάπιημε ρᾶτεγ υΐάοπη εἰ Μαρδηάογ πῆτ, ἀϊ- 
ἈΠΠ5 ΔΗ ἢ 5 Πη4Ρ15» 414Π| (Ο]εγεης Τ Ἡγαςιπι 
Ρίέγίψας, ΠΙς Χογχετ ἄοσηο ἃς πηππογίδιις 
ΕΧΟΙΡΊΘΠ5.,), 40 60 ἱπῃροῖγφατ, νε οὐΠπὶ Πιαρὶς 
Π|1ο νεγίαγι ᾿σεγες. Νόοη εηΐπι (Οἱεπε Ροτγί 
ΓᾺΠῚ τπᾶρὶ 1 ΠΙτιογς 605 48] Ρεγίας πο {πητν᾿ 
ηἷΠ Ἀοχ αΠογις. ΟἸοά δυζοπιὶίς ἀπθίταγε ἀϊ-᾿ 
ἀπίτααῖ Ργοζαρουύαβ, δὴ εἰ εἴξης, ἀπ τηΐπιις» 
ΠΉΙ νἱάδτιγ ἐχ Ρεγῆςα ἀρ] πα ἱπιρίς ἀς- 
τι ηαῇς, αρὶ εηΐπιὶ δὰ [λδο5 γεξογιητ, ἡπᾶο 
Οὐσατο ορεγαηίαγ: ΡῈ] σα ΠῚ διζουη ΠΕ ΠῚΪΠ15 
ῬγοίοΠποπεῖη το πεν οὰπα νἱ ἀοτὶ πο ης ἃ )6Ὸ 
μαρεῖς σαϊοηια 1ρί!5 εἴα νἱττατ5. Ἐδπῃ αἷι- 
το ΠῚ ςεγίς οὐ ςδιίδτη τοί Ατςα αὖ Ατμοπι- 

επίδιια οἵ ἐχρι! ας: ἀἰέτα, νε αυϊάαπι νοϊαπε, 
ςαμα ςοπάοπιηπαίιιβα : νὰ ψΟΓΟ 815 νι οι, 
σαί πο διάϊτα,, (ΟΠ εἰς (ςηεθης!5, ἘΧΈρι- 
ΤῸ ἴῃ 1π{]145 τγαπί[πλ]ΠΠττπι5.. δὲ Ατμοπιςαἤατα 
{ΓΙΓΕΠΊΘ5.,, [ΟΓῸ τΤ]ΑΓῚ αἰ ρεγία5, πγεγιθηβ., {τς 
τηογία5. εἰξ ραγια πδυίραπβ οὐπιρα. Ποςοίὃ 
ΔϊαΠΊ πηεγοεής ργίπτιδ [Π{ΠΠταϊτ : ῥγιπιαίχῃο 
δάθο γεὶ πεσυδαπαπι γεριεπμεπάεπήδε Ογδθ- 
εἷβ ιιῖου Πιϊτ. Νίαπι δα [πιάϊα,, ἅτις {ππηρεα. 
(ΟΠΊΡΑΓΑΠΊΙ5) ἰΙοηΡῈ σπριάπι5 ςοπιρ δ Ἰ Πγμγ, 
4ιᾶππι ἐᾶ 446 ΠΙΠΙΪΟ ςοπίϊαπτ. (εογαπη: 
σαὶ Ργοϊαρογδῃλ οἰοςμτΟη15 ΔΘ ηλ ναϊογὸ 

8 ἐνδιέτριψε δὲ ὅζο, Ἴ πο ἀρεττε τάαμς, πο ἃ νο] εδδε., 
{ιδάεγε δυζις, πλοιγίως ἕτερα μὲν λέγων γ ἕτερω δὲ ἐιργάζετο 
ἐν λόγοις : εκ οὐ έφηο αἰΐα αἴἰσοηον Αἰδα Ἱρεεγμεῖϊε δ᾽ εἰξοὶε ογα- 

“ομε, ηοὰ εἰ (δ οτπάμπι Βοπι9 οἐγώνων ἐσχημιατισμέναν ἃ- 
Ρυὰ Ὁτοηγ Πιπὶ ἨΑ]ίσατη. τε τβθτοσ. ς, ἃ. Αἴημε ἰὰ ρεπι5 
σχήμωτος ἴπ τοῖδ 8][ηιι8 οσατίοπε νάϊεγε ροίϊε περβητες 
μος 4ιοαμε ἐπιτωφής Οογβίαθ ἐχοηρὶο ἃ ΠΙΟΠΥβο ροιεγαπὲ 
ςομ ιτατί. 

5.177, τ ἐς ὀκτῶ γὴἢ κατ, ἐλάσ. ἔτη ] 4ἴαϊμια τοῦ Δ ποϑ ν]τ46 
εἴτις τὶ συ ητ ας αημ5 1π Μδοτγοῦ. ὧς ᾿επίοτίηνις ἀς ἀϊε 
πϑια!!. ΟΙΧ δηῆποϑ εππὶ νἰχῖ Πς δἴαης Οὐ ηδη. [πη ΠΕ, 
οταῖ. 116. 1Π1.-ςαν. ὅς ϑυϊ 4.95, ΟΥ ἅπποϑ εἰ {δῖε Ραμίαπ. 

Ἑ. ροίξεσ, Ὁ. 17. 
Χ. ΠΡΩΤΆΑΓΟΡΑΣ. ἋΣ Πεωτωγόρας Υἱτα εἴτις [ογϊ- 

Ῥίᾳ οχίαὶ ἃ ἸὉΐορεηο Ἰναοττίο ]. ΙΧ, ς, σι. δα απᾶπὶ νὶ με πο- 
ταια ἃ 115 ἀο ξτῖ5, δἤάς δυϊάδπι ν. Πρωταγ. 41 αυϊσαυϊὰ ἂς 
Ῥτοίδροτα ἰδεῖ ἐσ ᾿Ιοσέπε πιαπίξοίξε ἀεςεγρήε. 
᾿ς 2 Αἰδηρίτης 1 Τείρκη! τάπιδπ ἕεςῖς Ἐμρο] 5 τεία Πίοροπε ἷ, 
ΤΣ. ἢ το. 

3 Μαίανδρος] Μαωνάνδριος ἀϊοίταῦ Βιορθηὶ Ἰ.ς ὧς δυϊάδο, αι 

πιο Δ Αἰτἴ9 «ἀγγογγορλεῦ ράττεπι οἰπ5 τγαάμπί δάρθι τὶ, 

4. εἴτε εἰσι ϑεοὶ εἴτε ἐκ εἰσὶ 7 ἰηϊτίυπι μος ἔεςις ᾿ἰδτὶ ςυῖς 
υἴάαπι [αἱ τεῆς Πίορεπε 1,8 εττ. Ἰ. ς, ἔν χ2, 84 ησεπι Ρ]ιΓΆ εᾶ 
ἄετο δυΐογαπι ἰοσα οδίεγιδυ Μίεπαϑίιβ. ς 

ς εἰ βαλόμενοι δοχεῖν παρ ἀντᾷ δύνασθαι 1 πιις Ρετῖπες.» 
Ἰηῃρηῖς ἰοσι5 ΑΡο]οηῖ Τγαπεηί, 401 ρτορτίμπι πος γού- 
τῶν αἰεῖς, ἔργα Αροϊορίᾳ δὰ Τοὐπηίείλπιπι 116. Ψ1Π. ς, 7- 
{εξξ, 9. νδὶ νὰε πος. τό. , Χο Λ ηϑᾺ 

6 κατέδυ πλέων ὃς. ἔς Ἰϑιόσεηες Ἰ. ς, Γι 57. εἴ115 ΤΕὶ τες 
ἄεπι Ευτριάεπι υοημε δἀάιιςοπο : ὅς δέχτι!5 ἘΠΊΡῚΓ, 41]. 
Μαιβεπιατ. Ρ. 319. Ἑδξζιιπι πος 60 [Ἐριπᾶροηάτγιο ἕετο, ροῇ- 
απ4πι| ρὲγ ΧΙ, δηποϑβ νἱ ῬΙστο Ἰοφυΐσιι, πὶ Μέποπε; Ρ- 21 
ἐλάνϑανε διαφϑείρων τὰς συγγιγνομίνμ.. Ὁ 

7 μισϑᾷ διαλέγεσϑαι πρῶτος μὲν ἔνρε] ἢὲ ἃ Ῥιοροπδς ]. 
ἐ. {.42.. 4υἱ δὲ πιεγοεάεπὶ ἀεβηϊαῖῖ μναῖς ἑκατὸν. υπη}1- 
ἈΠῸ5. ΠΠ 0. 111, χα. εἰορόης δἰθρνγίογ τη »ρὴ δεσ. ΑΔΕ ποῖαι.» 
Μεπαρῖο δά]. ς, 1,δετεΐ, Νες ααεηαμαπι, τα ΣΡ 8 ῖ:, ἡυοα 
Οοτρίας ηιιοαμε ἃ Τίοίοτο δίσιϊο ἀϊοίταγ εάη ἀεπὶ ἤιπι- 
πιᾶπὶ 8 ἀἰ(οἰρυὶῖ5 Ἔχ ρις 1. ΧΠΙ. ὅς ϑυϊάα5, ΝΆηι ἀπιϊαυΐος 
Ῥγοίδρογας Οογρία, ἡιοα εχ ΡΊΆτοπε ἰᾷπὶ ΟὈίετιϑιῖς Ὑ οἵ. 
15 ἀς παῖ. γβείοσ, ς. Χ. Ρ. 69: Ιοςι5 εἰξ ἴῃ ΗΙρρὶᾷ πιδίοτε ρῳ 
τὰ. 96: Ἰίςες ἃ ποῆτο 11] {μι θἱμηράτηγοῦ πω Ἢ 

βύδαι- 



ΧΙ. Ηρέα. 

γαυίτατο που δε ΡΙΑίΟ , ἐπι σγαμϊταίο ταπηθπ 
εἵϊε (ιρίπιιπι, ὃς “πα άἀοαιιδ ΡΓ15 ἀθαπο ῥτο- 
Ἰίχαπα ὧς νογθοίαπι, ἱρίππι5 ἀἰσθπα! ρόπι5 ἰοι- 
σας [αδυΐαε οπαγαΐξογοπι παρείς αἰχίς, 

ΕΙΣ ΡΈΡ.Ὶ] 4 5. 

ΗἸΡρΡΙα5 δυζοίη, Εἰει5 ΟΡ ϊῆα.. πιεππογίδς 
Υἱ οἰἴίαπι ΙΕποχ δάςο νδ]θῖς.. νὰ διιάϊτα {Ἔπτεὶ 
απϊπαμαρίπία ποηλῖπα.. ΕΟ ογη 4110 δ παγδξ 

- ογαϊπεσοροίογοι. ΤΙ ρυτα Ομ θιι5 διισοπι [115 
(εοπηςπίαπι, ΑΠγοποπηαπη, Μαἤοθη δ πιο- 
ἄἀμῖος ἱπιπηίζαϊς,. ς ρἰέξαγα οεἴαπ δὲ Πατπα- 
τί αὐτὸ ἀἰΠογοῖτ, Αἴαηπς ἐς ἢἷς υϊάσιῃ [ἀϊ- 
ΧΙτ] αἰ ῖ: Γαςεάδεμηοπε δυζοτη ἀξ γογατη ΡῈ ]}-- 
ὥδγιιπη ροπεγί 5, οοἰοηἰἰ5, ορεγι δαίαις ρι1- 
οἶδ: υοηίαπλ 1 ἀοράαοπηοῃ!ῖ, Ργποραίμη ἃΡ- 
ἴδηζος, [411 σόπογα ογαποηΐς σαιάεθαητ. ΕΠ 
αὐυοηὰς εἷμς Τγοζείς, ἀἰαϊοριιθ Ροτ5. α πη 
ογάῦο. [Νεπηρο] Λιοήον τι οὈΠάϊοπμς Ὑτοια- 
πὰ Νεορτοΐοπιο, Αςἢ11115. Εἰϊο, ἐα ργδεοῖρίε, 
ἀπᾶς ἴαζοτγο αἰοῖη ορογίθατ, γε νῚΓ ΒΟ ὅς 
ξογεῖς νἱάεαῖιγ. (αγη νετο ἱεραίίοποβ, ἴδ 6- 
Ρἷτι5 δι αιβίαμαπη Οταδοογαπι ΘΒ είς, ἢμ]- 
1101 ταπιθῆ [ἱ οἹογίαπι, πθαπε σοποϊοπάηο 
πραὰς αἰ ρυζαπάο. αἀἰπνηυτ, ΑἹΈ πηαχίπηᾶπη 
Ῥεςαπίας νίπι οοἰἱοοῖς, ὧς ἴῃ ῬαγααγαπΊ πηὰ- 
βῃσγιπησηας οἰ θἠτατιπι τ] 15 ἱπίςγίρτιβ εἰ. 
[Ρεσιπίαραιε ἡπαογοηάας (αι(1] ΤΠ σαπ εἴ- 
Ἰδῦν ΑΌΪ 2 ἱποοίδα διζειην ορρίάμ1]} {ΠΠ||5 δίςα- 
11. Οὐ αιο5 ΗΙρρίατα. Ρίατο εείδπι ρεγἤτίη- 
δῖε. Οὐμπὶ πηάχίτπα νογῸ εἰιι5 ἔατηα εἰἴεε αἱϊο 
4ποσιις τοπιρογα, ναγία, Ὀαπθαις οἰπουθγαῖα 

ΘΙ ΒΕ ΟΡ ΘΓ ΑΝ Μ. 1.1. 495 

τῶν σεμνῶς μὲν ἑρμηνεύοντω, ὑπτιώζοντα δὲ τῇ 

σεμνότητι, κωί ἀπε καὶ μωκρολογώτερον τϑ συμ.- 

μέτρα» τὴν ἰδέων ὠυτῷ μύϑῳ μωκρῷ ἐχαρω- 
κτήρλσεν δι , ' 

1Π Π ΕΑ Σ, 

Ἱππίας δὲ, ὁ σοζδιςὴς ὁ Ἠλεῖος, τὸ μὲν μνη-. 

μονικὸν ὕτω τὶ καὶ γηρώσκων ἔῤῥωτὸ, ὡς καὶ 

“πεντήκοντα, ὀνομώτων ὠκύσας ἅπαξ ᾿, ὦπο.-. 

μνημονέυειν ἀυτὼ, καϑ' ἣν ἤἥκεσε τάξι: εἰσή- 

γέτο δὲ ἐς τὰς διωλέξεις γεωμετρίων , αἰσρονομιί-. 

ἂν, μεσικῆν» ῥυϑιμές". διελέγετο δὲ καὶ περὶ 

ζωγραφίας καὶ ὠγωλμωτοποιΐως. ταῦτω ἑτέ- 

ρωϑι". ἐν Λωκεδαΐμονι δὲ γένη τε διήει πόλεων ", 

καὶ ὠποικίας, καὶ ἔργω:» ἐπεὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι, 

διῶ τὸ βέλεσϑαι ἄρχειν, τῇ ἰδέα ταύτῃ ἔχαις- 

ρον. ἔςι δὲ ἀυτῷ καὶ Τρωϊκὸς διάλογος, κὶὶ λόγος, 

ὃ Νέφσωρ ἐν Τροίῳ ἐλέσῃ ὑποτίθεται Νεοπτολέ.- 

μῷ τὸ Αχιλλέως ἃ χρὴ ὁ ἐπιτηδέυοντ᾽ ἄνδρ᾽ εἰ- 

γωϑοὸν φαΐνεσϑαι. «τλεῖξωα δὲ Ἑλλήνων σρε- 

σξεύσας, ἐδωμᾷ κατέλυσε τὴν ἑαυτῷ δόξαν, δη- 

μηγορῶν τε καὶ διωλεγόμενος. ὠλλὲ χρήματα 

σπλεῖςω ἐξέλεξεῖ, καὶ φυλαῖς ἐνεγραίφη πόλε- 
ν᾿ μικρῶν τε καὶ μειζόνων. πτωρῆλϑε καὶ εἰς 

τὴν Ινυκον ὑπὲρ χρημώτων, τὸ δὲ σσολίχνιον τῷ- 
Ν Ν ὰ. , - 

τὸ Σικελίκον εἰσιν, ὃς ὁΠλώτων τῷ Ἱππία “ ἐ. 
Π Γ 

᾿ς -“ ᾿ 

σισκῶωπ ει. ἐυδοκιμιῶν δὲ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον, 

8 τι ἰδίαν ἀυτᾷ μύϑῳ με. ἐχωρακτήρ.  πείςϊο 4π τείρὶ εἴας 
ἴοσυπι ἰη Τμεᾶεῖεῖο, νὈὶ μῦϑος ἀϊοσυπτατ, ας ἀὰπι ἃ Ῥγοῖα- 
φοτὰ ρτοίαζα : σεζογιαπὶ ἰπ Ρῃλοάγο Ρ. 353. ὀρϑοέίποιω γέτις 
καὶ ἄλλω πολλὰ κρὼ καλοὶ ἴῃ 60 εἴϊε ἀρποίουπτιτ. 

ΧΙ. ἹΠΠΙΑΣ: 1 Ἱππίας] ἀς ἐο ππίτα Ρ]ατο ἴῃ Ηἱρ- 
Ῥ᾽Ὰ πιδίοτς, εχ 410 ρίεγαηιῖς μἰς σοπιπιοπιογϑία ΡΠΙ]ο ἔγα- 
τὰς ἀεοετρηης νἱάσετυγ, ὅς Γκιοίδηιϑ (ἢ Ητρρία [ ΒαΪπθο. 

εἷς καὶ πεντήκ. ὄνομ. ἀκ. ἄπ. ὅζς. 1 ἢς 44 νετδαπὶ ΗΙρ- 
Ρἷας ἀραιὰ Ῥίλιοπεπι ἰ. ς, Ρ. 97. ἅπαξ ὠκέσας πεντήκοντα 
ὀνόμωτα ἀπομνημονέυσω. Ατῖς σοπιράγατα {Π|Π4 πτεπιοτίἃ νἱ- 
ἄετυς γ)Ὧδπι μνημονικὸν τέχνημα εἰ τγῖδυε Ἰάεπι ΡΙλτο ἴῃ ΗίΡ- 
ῬίΆ πιϊποῖς ρΡ. 132. Εἤαυς ἱπῇρπίϑ πιεπιοτίας ἀγριιπηςητιιπιν 
ἡυοά οπιπεβ ἔεγε 2γἴε5 ρεγοδ οτῖε, οἰξεπἀ οτίταας ἴῃ Ο γπι- 
Ῥ᾽ϊ5 αηπυΐμπη, ΠρΊ ] τι, τι ρ [οι ). να ἤσυ!απι νπραφηταγίιπι, 
ἔοςοος,, Ρἰ ΐμπι, ἱπεςτυί απ) οἰαρυ απ», ρτορτίῖα πηληῖδι5 
ςοηξεόξα, νὰ Ρίατο ἰδ ι4, [ιιςίαπιι5 ἴῃ ΗΙρρία ὅς Οἱς, [10.. 11, 
ἀο οτᾶς. ὁ. 32. τεπἀιταγ, 

3. γεωμετρ. ἄφρον. μεσίκ. ῥυϑμὲς 1 πεπτρς ᾿βόοτιιπι οπιηίιπι 
Ἔρτερίς δἰιπὶ Ρογίτιπι θα}: ΡΙΑτο ἄς Γκιοΐαη. 1]. ες. τοιξδηταΓ, 
Τητογγοραῖαις εἰπὶ ϑοςγαῖοβ ἴῃ Ηἰρρίά πιαίοτε γ αιὰ πιᾶ- 

ΧΙπιᾶπὶ ἰδιιάςπι ἀριὰ ΓΑσοπας ἰρῇ ρερεγοτῖς, ἢ δῆλον δὴ 
ὅτι ἐκένα ἃ σὺ κάλλιςα ἱπίσασαι ν τὼ περὶ τὼ ἀφρα τε κρη τὼ 

ὠράνιω πάθη; Οὐπιχας ἴΠ|ς τείροπάϊ ει ταῦτα γε δδ᾽ ἀν- 
ἐχεσϑωι ἸιΑςεἀλεπιοηΐος ; ρεγρὶς ἱπτογγορᾷπαο ϑοογᾶτες 
ἀλλὰ περὶ γεωμετρίας τι χαίρεσιν ἀκξοντες } σιπηαιις 1115 
4ιυοαιε φος δζ αἰδίς φυϊ δι ἀᾶπὶ εἶτι5 ρεποτίς ςαρὶ ΓΔοεάδε- 
ταοηῖος Ηἱρρίαβ περαῖϊες,, τιῖπὶ βόγγο ϑοσγᾶτος Πιδιππρὶς: 
ὠλλὰ δῆτα ἐκεῖνα ἃ σὺ ἀκριξιφατα ἐπίξασαε τῶν ἀνθρώπων 

διωερεῖνγ περί τὸ γραωμώτων δυνάμεως κρὴ συλλαβῶν πρὸ ἐἰρ- 
(μονιῶν χρὴ ῥυϑμῶν; ϑεᾷ ὃς 1{|41,2ςοἀδεπιοπίος ἀπιᾶτε Ηἰρ- 
Ρία5 περᾶτ, τ ραῖςας Ρμι] οβγαταπι τοῦιπὶ μπς ῬΙΔεοῃ 5 
Ἰοοιπι ἐχριοίπιϊς, 

4 ταῦτα ἑτέρωϑι 1 πᾶπι, νῖ ἵπ ποῖ, ῥγᾶθς. νἱ ἀϊπηις., Γᾶςε- 
ἀδεπιοηϊ ράτγιπι {{π|5 δἰ οἰ εδαπίωτ, 

1 Λακεδ. δὲ γένη διηει πόλεων } ἢς 1ρ[ς Ηϊρρίας δραά ὈΪ-- 
τοπεπὶ ]. ς. Ρότγο Ἰηίξαπίε ϑοσγᾶία, ἀλλὰ τύα μέν ἐξιν ἃ 
ἡδίως σε ὠκροῶντωι ( Λακεδορμιόνιοι ) χρὰ ἐπτρινξσι ---- ; τείροι- 
ἀεε: περὶ τῶν γενῶν » τῶν τε ἡρώων) κρρ τῶν ἀνϑρώπων» κρρ 
τῶν κατοικήσεων ), ὡς τὸ ἀρχοίϊον ἐκτίσϑησων αἱ πόλεις ὅζο. 

ὅ Νεοπτολ. τῷ Αχιλλέως ἃ χρὴ ὅζε, 1 ἢς τεἰεί τ πιὰ εχ σοά, 
5, δὲ 52[π|δῖ Ἑ αἴτι ἐπἰ Πὶ Νεοπτολέμῳ» τὸν Αχελλία χρὴ ἢθε- 
Ῥᾶπι. Ψεγαπι Ἰοειοπεαὶ ἔφοιζις ἔπεσα Βοπβοῖιις ἐπ γϑε 
ἤοηε : εβηάεπὶ πιᾶγοίηΐ δτίδπὶ 4] }διιογᾶς Οτωξογιιβ, 

7 χρήματα πλεῖρα ἐξελ. ιὰ ἀς τα ἱρῆιπι εἰιπὶ ρίοσίδη- 
τεπὶ ἰηαιιοίς Ρίλτο, Ηἱρρία πιαϊ. ρ,96, νδὶ ἱρῇιπι Ῥεοταρογαπι 
Ἰμογο, ἐορβ!ῖοα βαοίεπάο, (εἴς Πιροταῦε ΗΙρρία5 ρ! οτίδευιγ,. 
4] ἴῃ 5.111. 101 Ργοίάροτγα [επε ςοπιπιογᾶηζε, ἰμπεπῖς δτες 
αἱ Ρ]υΐχυαπι Ὁ], πιῖπ45. ςΟἸ!ἐρογίτ, 

8 φυλαῖς ἐνεγρώφ. πόλεων 1 εἰξ εηἰπι {6 πδυξ τάτὸ ἄδίιβ 
Ποηοτ (ὈρΒι]ς, νὲ οἴπιε5 Δ τὶ δογοητιγ πὶ οἰπϊτατίδιις, δὶς 
ρα Ταιςίαηιιπι, ἰπ ὈῚ5 ἀσουίατο, τποτοτῖςα ϑγγο οι ΔΊ.» 
ἰτπηπὸ ἴμο, δεπεῆςία 1ΡΗ͂ ςοἸ ΑἿ, ἐχρτοθγδης ; εἶτα ᾿παι8 
ἀνωγωγᾷσα ὠυτὸν ἐς τὲς φυλέτας τὸς ἐμὸς παρενέγραψα πὶ 
ἀφὸν ὠπέφηνα Ρ. 232. «(, Οτάειι ὅς ἱρίε ϑγγιις ρ,. 224. νεγηῆι 
1Δ εἴτε ἈΠῈ εἰς τεὶς Ελληνώς ἰπαιῖε ἐνέγραψε. τἀἀ6 ὃς πο- 
τδῖα ἱπῇ 1.11. δὰ νίταπὶ “ἐγ αν δ. 1Π, ποτ. 4, 

9. παρῆλϑε κρὶ ἐὶς τὴν ἵνυκον } δες ὅς Ἱεαυεητία γεῦθα.» 
νίψυε τα 18 ὃς ὁ Πλεέτων τῷ Γοργίῳ ἐπισκώπτει ἀξόταπε ἴα 
εἀϊεῖς, αὐάϊάϊπιι5 εχ σοἀ, 8, 

’ὸ τῷ Ἱππίᾳ 1 πιΆ1. Γοργίᾳ {οτίρτιπι δτατ ἴη οοάτος 5, 4ς 
Ηἰρρὲα εηὶπι ἔϊς δρίτωγ, Ῥγαστοτεα ἴῃ ΗΠ ρρὴα τπαῖογε δος 
Ἔχσγάᾶης Ρ. 96. νδϊ Ηἱρρίδ5 ἴπ ὀρρίάο ρ᾽υξηυςπι πιπας ΧΧ [δ 
Ἰασγάταπι ἀϊεῖτ, Ὗ [ἀεθατοτ νἌγτοηάτπι: ψίρος Ρίαμο ἱ Η ρρὲᾳ 
δέηβγίρρα, 8ςἀ ρταεξογςηι αιιο ἃ πο5 [δου Πιπιις ἀοξξίοτες, 

4 

69: ελ- 



49ό 
ἔϑελγε τὴν Ἑλλάδα ἐν Ολυμπία, λόγοις σποικί- 

λοις", καὶ στεζροντισιμέγοις ἐυ. ἤ μήνευε δὲ ἐκ 

ἐλλιπῶς, ἀλλὰ περιττῶς» καὶ κωτὰ Φύσιν, ἐς 

ἐλίγω καταφεύγων " τῶν ἐκ πποιητμοῖς ὀνό- 

ματω 

ΠΡΌΘΥΔΊΙΚῸ Σ. 

; Ἁ “ " -“ ἃς 
Ππροδίκε" δὲ, τῷ Κείῃ᾽, ονομο τοσξτον ἐπὶ σϑῦ- 

ς γεν. ε Ν Ν Υ εξ} “ 5. μὰς 
Φίῳ ἐγένετο", ὡς καὶ τὸν Τρύλλε Ξενοφῶντω ἐν 

Βοιωτοῖς δεϑέντω“, ὠκροῶσιϑαι διωλεγομένε» 

κοϑισάντω ἐγγυητὴν τῇ σώμωτος. ταρεσίβέυων 

δὲ σωροὶ Αϑηνωΐοις, πορελϑῶν ἐς τὸ βελευ- 

τήριον, ἱκανώτουτος ἔδοξεν οὐἰνϑυρώπων, καΐ τοιδυσ-- 

ἤκοον καὶ βαρὺ φϑεγγόμενος. ὠνίχνευε δὲ ὅ- 

τος τὲς ἐυπατρίδας τῶν νέων, --οἱ τὲς ἐκ 

τῶν βωϑέων οἴκων ᾽. ὡς καὶ προξένες κεκτῆ- 

σϑω: τωύτης τῆς ϑήρως δι χρημώτων τε γῶρ 

ἥττων ἐτύγχανε. καὶ ἡδοναῖς ἐδεδώκει". τὴν δὲ 

Ἡρωκλέες αἵρεσιν, τῶν τῶ Προδίρος λόγον, ἃ κωτ᾽ 

ὠρχοὶς ἐπεμνήσϑην ὃ, εδξ Ξενοφῶν ὠπηξίωσςε ὅ 

μὴ ἐχὶ ἑρμηνεῦσαι. καὶ τί ὧν χωρωκτηρίζοι-- 

μὲν τὴν τῇ Προδίρεξ γλῶττων ", Ξενοζδῶντος ὠυ- 
ε “ ε ,ὔ 

τὴν ἱκωνῶς ὑπογράφοντος; 

ΤΟΥΣ 

πῶλον", τὸν Ακρωγώντίιγον » Γοργίως σοφισὴν 

ΒΘΕΝΤ ΟΣ ΓΑ ΤΟΝ 5 ΧΙ]. Ργοκίε, ΧΙΙ, Γοί. 

ΟΥΑΓΙΟΠ6.7 (γαροΙαη ἴῃ Οὐνηηρ24 ἀογαθ! ει. [π 
εἰοσυτίοηα., ποη ἰοῖπητ5.. [δ σςορίοί5 ἔπϊτ. 
πάίιγα!α ἀἸσεπαϊ σθπιι5 Γσσπεις, αα ροξεσαπα, 
ἀϊδιοπεήη γαγίι5 σοη ρίξη. 

Χ]]Ὶ. ΡΚΑΟΒΔΊΙΟΙΥ͂ δ. 

Οἱ δὐζοπὶ Ργοά οὶ ταπίμπη ἔπ οὐ ογάϊ- 
τἰοποτι ποίπεη, νΕ Χεπόρβοη “ποάμπε, Οτγ]- 
1| ΠΙΙμ5.. ἴῃ Βοεοίία σαύςεγο ἀφίοητιβ, ἐϊΠε- 
ΓΘΏΓ Δασμϊταγῖς.. σογροτὶς νδάς ςοπἤίτατο. 
Οὐχ Ἰοραζιις οἴου ἀριϊά Αἰπεπίςπίος, ςογᾶπι 
(ἐπαζι ῥγοάίςη5., ΥἹΓ Οπιηϊαπ ἀρεΠΠτηι5 ταὰ- 
Ὀι15 ἀρομπάϊς οἵἱ Παδίτας, Ιἰσεῖ ργαιῖ5 διτίθι18, 
ἀχτπιποιηάα, οἴμι5 εἴεε ργοππηςίατο. [{πε- 
ΠΠΠῚ φιΐοηι ΠΟΙ ΠΠΠπλο5 116 νομαῖς εἢ, ὥς 
411 εχ ἔἈΠ111115 εἴξης ορίθιι5 απο ναϊογεης, ἴτὰ 
νε Πυπς νοπατΟΠ15. ΡΑΙΆΓΙΟ5. 4ΠΌΠΠΘ Αἰεγοῦ. 
Νέόιηρο ᾧ ρεοιη115 ὀγὰῦ ΟΌΠΟΧΙη5, ὅς νοϊυρία- 
τίδι5 ἀφ άϊτι5, ΠΟ Σ αὐτο πη οῥ 20226222.,. ΟΧ 
Ῥγοάϊο! ογατ οηῖθιι5 νΠάτη 5 ΟἰΠπ|5. ἃ ΡΓΙΠΟΙρΙο 
ἔεςϊ πιοπεοποηη , ΠΕ Χοπορἤοπ αι] ἤεπὶ [Π- 
ἀϊρπαπῃ σθηζι: Πα Π} [πσι]οητα Ογδοπε ἐχρὶ!- 
(ἄγ. (ΟἿ Ἑβμαγαΐξογοιη νετὸ ἀϊ Ἰοπΐ5 Ργο- 
ἄϊεῖ ἀο]!πράγοιη, οἰπὶ Θαπὶ αἴατίπι Χεπορῆοη 
ἀείςπρίετεῦ 

ΧΤΡ ΒΟ Δὲ : 
Ροϊιπι Αςγαρσαπείπιιπι (Ορ αι (οΥρίας 

- 

τι ἐν Ολυμπίᾳῳ λόγοις ποικίλοις 1 πιεπτῖο εἶτι5 τεῖ ἀρυὰ ΡΙ4- 

ἕοπεπὶ ΗΙρΡΡίἃ πιῖποσ. Ρ. 231. νδϊ ΟἹγπιρίαπι δος οΠ|ε ἀϊ- 
εἴταν, ἱπῆτγιδεις τεθιις πα πιᾶπιι ἔλέϊι5,) ἀθ αυΐθιι5 1081 ἀπ- 
ετοτγεῖ, ἰτεπὶ ζαγπηῖθιι5 ἐρὶςῖδ ν τγὰρ Οαα 15..) ἀστηγγαπι 15, 
λόγοις ἀεπίηιις πολλοῖς κρν παντοδαποῖς, Δ1ἀε ΟἸςεγοη, ἂς 

ν ταί. ΠῚ, 32. Εἰδης ΗἸρρὴσε οερὲ Οἰγρρερίαρε θεμέβίοι, γεααέρας 
ἡ“4 φείηφηογαἰ οεἰεύττία!ε ἱμαογμηα 7), ρἰογίαξης ἐΠῇ ομριξξα 
)άερμε σμαίβερέε Ογάεοῖα, τὐδὴ ε[ὲ θα ἦα ἀτὲε τ νη ογαγαέπεναν 
“ποαὶ ἐρξ πε[ξίγει,, πέρ (οἱ ῥα: αγὲξϑ φεῖδι ἐδεγαίος ἐἰο. 
ξἰγίναε σίψηθ ἐρερεαθ εογηἐἠμεγεμέηγ, Οοορλε γί αηη, ΔΙ οΑη:, 
ἄβδίεν για φορρμἐ δἰ ο»Ἐ67717 ὅδ᾽ ῬοΕΙ Αγ 7 41 4π|6 ἐδ γη46 ἐδ 54- 
Ζηγς γοΥ 772.) 4446 αἶε ἐρθγγεέγατεγε γον δησ χε εἶς γεῤμ. ἀϊ- 
φἐγερλ Ή7 γ) [6 ππρμέηνρε ἥπέηι ῥαθεγεῖ, ρα ἡ πο ἀροϊδξεση 
[βεκος γιίδισ ἐγησλιεέτ εἴθε (Σ (μά γρανφε κογξεϊε. 

15 καταφένγων  Μοτο]]. παδεδας χρν καταῷ. σοριυιϊαπι.» 
χείριιεθης ςοάϊςοο5 ποίει! ὃς ΑἸάπ5. Οοά. 5. φέυγων Παθε- 
Ὅαι. Ῥδγαίι5 εδέϊεπὶ γεουγγίς ἴῃ νῖτὰ Ογ 48 οεἴτοα ἤπ. οὐ 
σεμνολογία τιϊδυιίτυς καὶ καταφέυγεσω ἐὶς τοὶ ἐκ ποιητικῆς ἀ- 
γόμωτα. ἐν 

15 ὀνόματα ἔς ςοἄ. 8. αιοά ρτγαεξετγς νηΐιπι ἰφέϊϊοπὶ 
Ῥτίοταπι εἀϊοπιπη, αι παρ επτ ὀνομάτων. : 

ΧΙ]. ΠΡΟΔΙΚΟΣ. ι Προδίκε ] νί4ε ἀε εο Ατιῆορῃ. 
5.80], 1ἀ Νιδες Ρ. 147. 41 ΟΔ]Πππδοδιπὶ τάχαῦ ἱπτογ [ο- 
ΡῬδιῆας Ργοάϊοιιπι τεξεγεηῖεπι, ΡΒΙ]ΟΙΌρΡΒιι5 4μϊ ἤτ, ΕἸ ἀϊέϊα 
τερετῖς 81.445, αταςάαπὶ ὃς Αἰτππάς Δἀά!τ. 

5. Κείς πο Κίς νὲ Ἵγᾶς ἴπ εἀϊτίϑ, ἡ 1ῈΠῚ ΦΥΓΟΓΕΠῚ ἤιρτα 
εἴῖδπι, ἴῃ Ῥγοοεπίιο, {{π}1, [πάε Χῖον ποππι}}1 ἔεςεγε Ῥγο- 
ἀϊςοιιπι, νε εἴ ἀριιὰ Αὐἰβπορῃδηὶς 5. [0]. ὃς ἴῃ νεγῆοπε Βοη- 
ὅπ|1. Οἴσογο (εέηρῃ [τι δίς ἴῃ Βτγαΐο ς, 8, Ὗτθεπι δά άϊ- 
αἷς δυάς, 1ρἰλάεγκ, νι πάταῖθς Πδθυῖτ, 

3 ὄνομω τοσῶτον ἐπὶ σοῷ. ἔγέν. 1 Τ2 ΠΠΠΠῚ ΟΠΊΠΙΠΟ. ΥῈ 1Π-» 
ῬτουεΓθ 1ΠΊ εἰ δπὶ Δ τ οτῖτ, Προδύέκε σοφώτερος. ν] ἃ. δ] 4, ἀρὰ 
Πϊιεπὶ ετἰ8πὶ ΑὐἸ πο ρμβαπὶς ἤαρος νοῦ οο ἐρφόϊδηϊοθ εχ 
ΝΡ θιι 1, ον, Ἶ 

4. ἐν Βοιωτοῖς δεϑέντα 1 ἀε Χεπορβοπεῖβ -δριιά Βοεοῖος. 
ςἀρτίμἴτατς ΠΟπ πιεπιίπὶ 4|181 βοτγὶ πιεπτίοπεπι » πες’ μπᾶ 
οοοᾶβοπε ελπὶ {δι εγίτ. ΝΠ ἔοτεβ εχ ἴζςο ΡΙμτατοί ἱπ., 
Αρε[Ιδο Αἰϊ αι ᾿ἰσοᾶς μαγίοἰ τί , ἱπ δ δηῖπὶ Ρ. 692. Αρβε- 
ἢ]ὰο ἱπ ργϑεῖῖο δάιεγῇι5 Ὑμερδηοβ ργδεῖο διε Χεπο- 
Ῥβοητεπι εχ ΑΠδ τεάιιςεπι παγγαῖ. 

Σ βαϑέων οἴκων Ἴ εἐχοϊάεγας εἀϊτῖς οἴκων» τοι συ εχ ςοά. 
8. δζ ἐρίτοπιε Ν᾽ αίσαπα, Οστυζεγις ργὸ βαϑέων παχέων Βα- 
Ῥεῖ, 41ι8π| ετίδπι 84! πιαῆιι5 εχ ἱπρεπίο ἰεόξίοπεπὶ ρτοὸ- 
ἔετε, Ηεγοάοιο ἴσα γοςεπι ἴῃ νίι εἴτε ἀϊδιίταπο. 594 βαϑέων 
τοι 6 άπΠὶ οΠ{8 ΡυτεπΊ, γΟοἴ5. ΘΠ1ΠῚ 1115 ἢος {δηῇιν Πιτ.. 
ἱμου]εηῖες ργοθᾶπε οδίογιατα δὰ νίταπι ΔΡοΙ]οηἱ Τγᾶπ. 
1, 4. ' ὶ 

6 ταύτης τῆς ϑήρας 1 ἔς Αἰπεη. ΚΡ, Ψ. (ορθιῆας 
μοιράκιω σχολαφικὼ ϑηρένειν ἀἰςῖτ. Μαΐτα νετο ἀς Βυϊυΐν 
τλοαὶ ϑήρας προξένοις 1,1 Δπις ἸΏ νῖτα ργορτία, δάάς οδ- 
{εγιδτὰ Οὐ (0 }}. ἐατγ, σμεῖοσ, 1, ΤΥ, ς, το. ; , 

7 ἡϑονωῖς ἐδεδώκει) νάς ἄς πᾶς ρῬῇγαδῆ ποίδια δά νῖξ. Α.-- 
ΡΟΙΙοπΙ110..1. ς. 7. ποτ. φ. 

8 ὃ καταρχεὶς ἰπεμν. Ἰπεῖηρε ἢ ἴῃ ΡτοΟεπΙ. πιε πη ποΓΑς » 
λόγε Ῥτοῦϊοι ἀς Ἡετγοι 5 αἱρέσει) δὰ 4π6πὶ ἰΟοιπὶ πιης 
Ῥτοιοςαῖῦ: (ΑΠΠἸταγατις 54] Πγαήτι5... 401 αΠΠΙπόμίοπα ΟΠ 
Ἰερὶ νοϊεθας ὅ κατ᾽ ἀρχὰς ἐπεμνήσϑην ὅδὲ Ἐενεφῶνν νεγίοθαῖ- 
46 42 θέγο μεήμθ Χεμορῥοῦα 7). ομέμς αὖ ἐμίδίο Ὡ2Ε)1:ογμο σι. 
Μεὶ. ᾿ 

9. ἐδὲ Ξενοῷ. ἀπήξ. 7 ἰοςιι5 ἐχτατ ΠΡ, 1, 
ογᾶῖ. Ὁ. 737. Ὰ 

τὸ τί ἄν χωρακτηρίζ. τ΄ τ΄ Προδ. γλῶτῆαν Ἴ καλλιλογίαν 
Μαχ. Ὑγγίιβ. εἰ τγίδῖς ΠΗ 1. 

Χ111. ΠΩΛΟΣ. 1 Πῶλον] ἀε 60 ποππυ]] νἱ 4. δρ., 
δ: 44πι|, Δἀἀε ὃς οδίετγιατα ΜΜειτῆὸ ποτὶβ δά Αρο]]οπίιπα 
Θγίζοϊμπι, 4ιΐ νετεγαπι ἄς ῬΟΪο ἰοος ἀ"] σι Ἔητετ σο]]εσίς : δά-- 
ἄετε νἱγ ἀο "1: ροτυῖζες ἸΙοσιπι ὈΙοηγΠὶ ἴῃ ἐμαϊςῖο, ἀε 
γῆ Ρ..131. Ὑ8ι1 δοίην ὃς 1λεγπεημι Θοτρίας συνασιαεικὲς 

Πλᾶ- 

Μεπιοταῇ. 80- 
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Ὁ} πιεγόθάς ἔουπλδα : παᾶπι- 
Ἢ εχ ἀϊπογιπι ςεηί. δηΐ 

Ραγῖα ραγίδιιβ δαἀϊαπέδα, δὲ 
ςΟὨΓΓΑΓ 5 γοίαγα σοητγαγία . ὅς {Ππ}}]ΠΠτογ ἀΕΠ πα 
᾿ππιοη!Πἔς ργϊπίμπι,, πο το έϊς ΠἸατιθηζος : ἐ0 ἐς 
ηἰπη ογδεϊοηἰβ ογπᾶῖιι ἴᾶτη ἱπιιξηγο ΡΟΪι5 ν {5 
Εμΐτ. Οὐατο Ρίατο εαπι Οὐ Παης αἰεΐαιιο- 
ὩΟΠῚ ΓΟΠΙριιθη5, 0 ορδέγηε,, ἰπαμῖς. ΡΟΪς, νε(δ- 
αἰπάππὶ [67 αἰ οαμαγ ἔα. 

Ἄ ὯΝ νι} , 

ἽΧΙΡ. ΤΗ ΚΑ ΣΥΜΑ͂ΟῊΡ 5. 
“Οἱ Τ γα πιο πὶ αυτοπι ΟΠαἰςοἀοηί- 
ὑπ, ἸΠςοΓ ΟΡ Πὰς Πποαμς γοςεηίδης 5 Ρ 4ῖο- 
Πεπὶ ΠΉῚ ποη ἀπάτα νἱάσηταγ, αὶ ἰ4επὶ 
εἴς ἀἰθῖτας Ἰοοηοπι ταάοτς, ἃς ΤὨτγαίνπια- 
αἰπιιπὶ τα] τη Πίατ. ὅδπης οπΐπιὶ {{π Ἔχργο- 
᾿Ῥγαπεῖς εἰ βογθηίεπὶ εἰοαιιθητίαπη, ὃς ἀρὰ ἴῃ 
τα ςιῖ φυιλάταρίατοτοπι ἐρεῖ. νας Νὴ 

ἬΝ ον ν ἡ μὰ 

ΡΝ ἂν 
ἀΐας, κὴ ὁ νά νῦν ἀϑυλύμδιν ἔνω φδέγγώθαι, με, 
πιϊηΐτ εἴμ ετίαπι ΡΙΆτο ἴῃ ὙΠΕΑρῈ Ρ.10. , 

Ἶ 2 Γοργ. σοφις-- ἐξεμελέτησε Ἴ νπάᾶς π᾿ σαί! ορο ἀϊοίριυο.- 
{πὶ Θὐτρίδε 8ρ. 511 44Πὶ εἰ πὶ σοΠηρᾶγετ, ἴῃ Γοργ. 

“ικόκανεης μᾶες ὃς (δαπεπτία νει πηι5 ἴαχγ 
[9 ε ὌΠ, Οτγᾶτογε ἢ Ὁ. 52. [πε δυτεπι πσαρισα τι1Π| κώλων ἴπΠ| 

ὀνόμωτα : Ρατεῖ 4 εχ Ὀίοπγῇο Ταῖς. ἀς Ἰίοοτ. 5.14. πάρι- 
σὰ κῶλα 8185 οτίαπι ἀϊοιιπτιγ ἰσόκώλα, Ὑιτοα6 πο 40 86- 
φορτοτιπι παρίσων ΕΧΕΠΊΡ]μπὶ ἴῃ 1π|5 ΠῸ ογατῖϑ δρ. δἰιπ ἃ, πλείς 
φῶν μὲν ἕν ἀγαϑῶν αἰτίες κρὴ μεγίτων ἐπαίνων ἀξίες ἡγέμαι.- 
“ἊἌ Πώλος ἑυρημένῃ κατεχρήσ. 1 ἀϊΐεττε ίδπε ἀε σοτγρία αἷζ 

ὉΙοἀοτιιδ δῖοι, 1. ΧΙ, Ρ. τού. πρῶτος ἐχξήσατο τῆς λίξεως 

φχηματισμοῖς περιτ]οτέροις, κρὴ τῇ φιλοτεχνίᾳ δι αφέρεσι γ ἀν- 
τιϑέτοις; κρὰ ἰσοκώλοις, χρὴ παρίσοις» κρὰ ὁμοτελέυτοις. (επιῖ- 
πᾶηιο Οἴςετο Παδεῖ ἱπ Οτάτογο ς. 12, ὅζ 52. 1τεπὶ δι ἀλ5 ν. 
Γοργ. Ῥτϑείεγθα ΤῬίοηγῖ, ἱπ ἐρ. δὰ Απιπίδευπὶ ἀς Ταιογ ἀ. 
ϑεατρικαὰ σχήματα ΠιΘΠΊΟΓΔΠΒ», τοὺς παρισώσεις » κρὴ πᾶρο- 
μοιώσειςγ κῷ παρονομασίως » Κρ! ὠἀντιϑέσεις» Δα ἀϊτ πλεονώσαι 
ἰν οἰυταῖς» Γοργίαν τὸν Λεωνεῖνον καὶ τὸς περὶ Πῶλον κῷν Λε- 
κύμνιον ὅζς, Ρ. Σ15. οϑάσπιαιε 84 νεγθιιπὶ ἔεγέ γορεείς πὶ ἴπ- 
ἀϊοῖο ἀὲ ομαγαέξεγε ΤΟΥ ἃ. Ρ, 229. (Οετεγηπι ϑοογαγεβ Ρ. 
ῬΙατοπεπὶ ἴῃ ῬΗαεάγο μεσεῖα λόγων ῬΟΪοῸ τγιθυῖτ,) ὅς διπλω- 
σιολογίαν χρὴ γνωμολογίαν » χρὴ εἰκονολογίαν γ ὀγεμώτων δὲ Λι- 

χυμνίων (χρῆσιν) ἃ ἐκείνω ἰδωρήσατο πρὸς ποίησιν ἐνεπείας. 

ΨΡὶ τείξξε τιάσαγᾶπε Ἔτι άϊτι ἱπτεγργεῖες νοςςπὶ χρῆσιν νεὶ 

ἢπηίϊοπι ἀςεῦτε, πιαὶς αὐτοπὶ νετθὰ τγλπίροπὶ ν αἱ ΕἸ οίπιις 

Βος πιοάο: ὀνομώτων δὲ χρῆσιν ἃ Δικυμνίων ὅζε. εχἰ πίπιᾶπς 

Δλικυμνίων εἴα ποπιεη ἤπρυϊαγο 1π οαἤι γεόζο , νηάε νετίῖς 

2 τομ 4 1τογνρρἼον εἰϊάϊε. Ατ Λίκυμνος εἰ» νε εχ Ὀῖο- 

πγῆο νἸἀ π|ι5, 8 410 Ρίατοηΐ Λικύμνιω ὀνόματα αἰϊσιητατ. 

ς φιλοτιμίᾳ ] ἰάεπι νοςῖ5 νἤϊ5 {, οσουγγεθας ἴῃ νῖτα Ε4- 

μογίρι νὈΪ νἱ ἀ. ΠΟΥ. 17. 
6 ἵνα προσείπω σε κατώ σε πεπῖρε γος λῷςος ἔτεηπεη- 

τἶυιβ. ντεθαπτογ αι] “Πἐεἰολμγεεερα αἰξεξξαδαπε. Ψπας Γλιοῖα- 

πὰς πὶ ῥητ, διδώσκ. Ἀδπεῖοτγαβ ρεγγιπροπθ, ἔιταγο ἈΠοτοτί 

Αἰάςας φιδίάαπι νοςε5 ἀΠ]Ίσεηεετ ἴῃ {ἀπιπιᾶ Ἰίηρια ρτοπι- 

τᾶς εἴτε ἀφθετε αἷτ, η114165 τὸ υ7ωγ κοὴ μῶν » κρὴ ἀμηγέπη 

κα! λῷφεγηθει τὰ τοιαῦτα. Οὐεπὶ γοομπὶ Αττὶσάτιιπὶ νἤαπὶ δἕς- 

ξρέχαταπι ετἴαπι ρετ τ πρὶτ Ὑμεπιβία5 Οτ. 1. νίάε ρ]ιτᾶ.» 

εαπὶ ἴθ τεπὶ σοἸεὔξα Οτείο!Πο τῇ θαῖγο τῃετοτ, 1, ΠΠ. Ρ. 337. 

Ῥίαπε αὐτοπ νι ἰη Ῥοίο ῬΊατο, ἵτὰ ἴῃ Πείλαρο ἰὰ τί ει Ναζίδη- 

ζοπιις Οτορότιας Οτατ, δα, εἰπὶ ὦ λῶφε ἰπαιῖς χρὼς συνέ- 

τώτατ. » ἵνα σε προσείπω τοῖς σοῖς. : 

ΧΙΝ. ΘΡΑΣΥΜΑΧΟΣ: Θρασύμ. 1 δάάε ἀε εοὸ 

διμίάανα ν. Θράσυμ. εὰπὶ ΡΊατο ἴπ 110. ἀς ἈΘρ. Ρ.336. εἀ, ϑόττ, 

ἂς ἰυξείεία ἀπ ρυταητεπὶ ἰηδαςίτ, Μεπηίηὶς ὅς Ατίβοι, Ἀδε- 
τοτῖς. ΠῚ, τι. ἀἰδεῖ εἴωθ, σα ΝΙσογάτιιπι ἃ Ῥγᾶτγε νἹδδιΠῚ , 
Ῥρ ϊοξοίονΣ ἀρρει!αας γπογίθη 4 Ργαίγε. Οτατιοπεπὶ εἶπ 
ὑπὶρ Λαρισσαίων ΟἸεπιοηϑ ΑἸεχ. διγοηι. ΥἹ. ρ. 614. ΑἸ]ερας. 

φὰς διΐοτος βοιῖῖθ [44 οἰϊάτοσ, Οείοτιπὶ ΤἈτγαίγ πιά οι 

Ε᾿ 

- 
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᾽ , 2 “» ΤᾺ , ἂν 

ἐξεμελέτησε πολλῶν, ὡς ᾧασι, χρημώτων' κωυὶ 
Ν Ν" “ ͵ Ὁ ἐν ΑΝ νι τ ὦ 

γῶρ δὴ καὶ τῶν πιλετέόντων ὃ Πῶλος. εἰσὶ δὲ, οἱ 

ν ᾿ ἥ 3 Ν Ν ᾽ 7 Ν 
φασι καὶ τῶ πσωρισω  Κκ͵ὶ τὰ ἀντίϑετω, καὶ 

Μος ὔ ᾿ ἐν, ἕ ,ὔ “- " 3 
τῷ ὁμοιοτελευτὼώ Πῶλον εἐυρήκεναι το ρῶτον; ες ὁρ- 

-“ ͵ “ Υ “ " “1 “- ᾿ 

ϑῶς λέγοντες" τῇ γῶρ τοιῶδε ἀγλαίω τῷ λογδ 
» ς Ἃ ͵ - ς ΄ 

πῶλος ἐυρημέενῃ κωτεχρήσωτο ἡ. ὅθεν ὁ πλώτων, δὲ- 
ΕΣ Ν “ ΄ 

ὡπήύων ἀυτὸν ἐπὶ τῇ φιλοτιμίῳ " ταύτῃ, φησὶν» 

ὦ λῷτε Πῶλε; ἵνα προσείπω σε κατέ σε. 

ΘΡΆ ΣΣΥ ΜΑἋἝΝΌῸΌΣ 

ε Αὴ Ν ,ὔ ,ὕ 
οἱ δὲ καὶ Θρωσύμωχον᾽, τὸν Χωλκηδόγιον΄, ἐν 

- 7 ε ὃ ΄ς ἊΣ ν 

σοζιςαὶς γρωζφοντες᾽. δοκξσί μοι “σωρωκξειν 
ΜΝ 7 

Πλώτωνος, ταυτὸν εἶναι φώσκοντος λέοντω ξυ- 

ρεῖν ̓. καὶ συκαφαντεῖν. Θρασύμαχον. δικογρώ- 
΄ Ἃ ᾿ -“" ͵ ͵ ἃ. ͵ "»" 

φΦίων γὰρ ὠυτῷ παροζξεροντος " ἐς: δὴ πε ταῦ- 
Ν Ἔ 9 , ω 

τῶγ κῶς, τὸ ἐν δικαςηρίοις συκοφαντεντω τρίξε- 

ῬΙΔιοπὶς ὃς Ι(Οστατίς αἰ οἰρα 5 δχείτίτ, ἢ Πἀδς ϑυάας, να- 
τοογ ἴτάηπε νὰ [πο ἰοσο ρα ΡὨΠοἤγαταπι. Ηἰς ροπαῖὰς 
ὙΠ γα πιά ἤιι5., τεπΊροτῖ5 ἐπίπι ἰς ἃ]145 γατίοπες [64 υἴτιτ, 

2 Χαλκηδόνιον ] ἴτὰ ργὸ Καρχηϑόνιον γ Πα οἰξ ἴῃ εὐϊεῖς ἃς 
Μϑ85,, Ηἰς τείογεπάμπι εἴϊε, ταπιργιάθηι πποπιΐς Οτε]]. 
τβέλς, τβοτοτγ. 1.1. Ρ. 48. 401 νδγαπι"]ς δ οπεπὶ εχ Ρ]ατοηΐς 
Ἰοςο ἴπ Ῥῃαβάγο ὅς ϑιιῖ44 ἀεργομεπαῖς ; αἱ ροτόγαι ἰο οι 
εχ Ρίδιοπε ἀς Ἀερ. 1.1. Ρ. 328, εὐϊτ, ϑδγγ. ἰτεπὶ εχ Νεος- 
ΡῬιο ἐπι Ρατίδηΐ Πργὸ ἀς Ἐρ᾽ργαππηπιαῖε » ( ἄρα ΑἸῃ δ πλειιπὶ 
1. Χ. ρ..454.} νδι {δραϊοτγαπι Τγαίν ππδομὶ [ορμ ας Οῤαίςε- 
ομε εἴϊε ἀἰοῖτν εἴσιις ἱπίστγιρτιπι πος ἐρ᾿ρταπιτηα σοπηπιθ- 
πιογαῖ: 

Τὄνομω Θῆτα Ῥω Αλῷω Σὰν Υμ Αλῷα Χι Ου Σαν 
Πατρὶς Χαλκηδὼν αὶ δὲ τέχνῃ σοφίη. 

ϑις δι Ὑπεορῃτγαίδιις δριιά Ὀὶοηγί, ἐἰε φαπηίτ, νὶ ἀϊςεπήϊ ἱπ 
Τεπιοῆμεπ. δ. 3. ὃς τρίς Πιοηγῆας ραΠῆηι, ὃς Οἴσετο ἀδ» 
Οτάϊοτε 1Π|,31, Βγαζο σλρ. 8. δὲ ΟτἴάτοΓΕ ς, 12. 

3. ἐν σοφιςαῖς γράφοντες 1 ἔμ εἶτ ταπγεη Βος ἰρίε Οἴςετο, ηιῖ 
Ἰοςῖβ ῥϑιΐϊο ἀπε οἰτατῖ5. οἰπὶ Οογρία ἃς σογεγὶ5» ΘΙ ΟΓΏ ΠῚ» 
πιᾶρπιπι ἰπ [ΟΡ ἢ {15 ποπιξη, εἰιπὶ σεηίεῖ. ἘΕπηεοπὶ 4ι0- 

416 ργίπεῖρεῦρη ἐγρεεογιζεγιαβ ἕα οἶς ἴῃ Οτάτοτε Ὁ. 55. ὅς Θογρίας 
ΕἐΧΕΠΊρίο ραγίδησ ρ4γ14 αὐλερέβα, δὲ εοριγαγίὲς γείσεας εομῖγα.- 
χίά, ὃ [γηλ πεν ἀοβνμα ἀρ οπτεν νίπτραῖε αἷς. [πιὸ ἄς τέ: 
χνὴν ῥητορικὴν [ςτιρῆτ, Δ ηπᾶπι τείρίςοτγε νἱάεειν ΠΙοαν ΓΗ - 
Ἰῖς. Ἐριῆ. δὰ Απιπιάευια ἐς Π επη ἢ, ὃς Ατίῆοι. ς. 2. νδὲ 
1ηῖογ ςεἰεδθεγγίπηος (Ὁρδίας ἧζ παραγγελμώτων τεχνικῶν 

συγγραφέας εὐπὶ σεηίεῖ, Εἰπὶ ἀϊςοπαϊ ρεπεγὶς οχ ΠΙδ]τπιΐ 
ὃς δι ΠΉ}} παῖχτὶ δυτογεπὶ ἔεςεγαῖ Τ Βεορἢγαίδιις, ἀρὰ πη, 
Ῥϊοηγῖ, ἀε δάπιϊτ. νὶ ἀϊσεπάϊ ἴῃ Π ἐπιοίῃ, (3. δς ᾿μἀ! οἷο ἀα 
ΤΠ 5. 6: ἡπαπηιῖς ΤΡΙ͂ 1 [86 {]4πὶ ρ] ογίδπι ον ἥτις νὶπ- 
ἀΐσει, ΟἿ] τἀπιεη ποῃ περᾶς Ἔχςο]]επίεπὶ ἱπ 60 ρεηθτγς» 
ὙΤΗγαίγ πιά μυιπι διε ᾿άαιε ἱπθρηϊ ἔγαρπιεπτο εχ ηιοάἀαπι 
εἰιι5 δημηγορικῷ λόγῳ ῬτΟθᾶτ ἴῃ ττ, ἀε δἀπιίγαπάα ἀϊςεπαϊ 
νἱ ἴῃ Βεπιοῆμεη. δ. 3. 

4 λέοντα ξυρεῖν ὅζε. 1 ῥτοιεΓ ΕΠ ϑυΐάς ὃς Αροβοϊ!ο 
ἐχρ  ᾿σδτιπι, σοπῇ, ὃς Ἐταίπι, ΟἸΠ 4: ἐς ἔλόϊο διιάαοὶ ἃς 

ἔγγίτο οοπᾶτι [ιοιρίεπάο, (εεζογιπι ἰοςιις εἰδ Ρ] ατοηϊς ἱπ 
110.1. ἀε Ἀεριδ. Ρ.341. εἀ. ϑεγγᾶπ, νδὶ ροίηιιαπι συκο- 
φαντείαν ΤἈτγΑίγ πιά οἢο Οὔ ες {τ οἴε, γὰρ ὧν με ϑοσγαζεϑβ δἷτ, 
ὅτω μανῆναι, ἄφε ξυρεῖν ἐπιχοιρεῖν λέοντα. Οεἴετιπι ΤΉτγα- 

Ὑγπιᾶςμὶ ἰαχτα ἃς δ᾽ίογπι ἀα 4υΐθδιις ρᾶτιιπὶ δε μΑΠὶ {ἐπ- 
τοητίδπὶ το! εγαῦ ΡΊδτο, σδιαπὶ αρὶς Πϊοηγἤμς ερ. 84 Ροιπ- 
Ρεΐιιπι ἀς ΡΙατοπο Ρ. 293. νδϊ εἰΠὶ ἐς 1115 ἐκ ἀπὸ τῷ βελ- 
τίςε πάντα γράψω ) ἀλλα Κρὰ ἀπὸ Φιλοτιμίας αἷτ, 

: προφίροντός ] προσφέροντος Ἰερὶς δα! πιαί, 

6 καὶ τὸ ἐν δικαςηρ. συκοῷ. τρίξεσϑωι 1 δαυϊάοπὶ 'π πυπιε- 
τὸ ἐναγώνιον ὠσκέντων ῥητορικὴν ειΠῈῚ ὈΙΟΠγι9 4 ήτο σοη- 
{εἰ ἴπ ἱπάϊοῖο ἀς Ταθο Ρ, 178. Νέὲες [Ὁ]4 ταπιεη δες εἶτις 
νἰτταβ. διΐτ, πες 4}115 14 Ἰητεγ πη ΠΠ|π|, 4υΐδυς (ΟΡ Εἰ ἤτυπι 
ΠΟΒΙΘη ΠΟΠῚΟ τ ΠΊεη Ρτορίεγοα ἀειτγαάχοιίζ, 

Ἀτγ ΑΝΤΙ- 
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ΑΝ ΤΙΦῸΝ. 

- φ - ). “ὸ » 
Αντιφῶντα᾽ δὲ, τὸν ΡῬωμνξσιον᾽. δ οἵδ᾽ εἴτε 

ἣ π᾿ Ὁ ΄ », ᾿ ᾿ 
χρησον δεῖ προσειπεῖν; εἴτε φαῦλον. χρηςτος μὲν 

᾿ Ἴ διὼ ΙΝ ς , “ 
γωῶρ τοροσειρήσιϑω διώ τάδε. ἐσρατήγήησε πλεί- 

᾽ -" ς ͵] ͵ὕ 

σώ» ἐνίκησε πλεῖσωἷ, ἑξζήκοντω τριήρεσι τσε- 
,ὔ ᾿, Ν ͵ 

πληρωμένοως ἤυξήσεν Αϑηναίοις τὸ γωυτικὸν ὅ. 
, ἢ , Ψ Τν ΚΟᾺ Ν » 

ἱκανώτωτος εἰνϑιρώπων ἔδοξεν εἰπεῖν τε καὶ γγῶ- 
ς᾿ ΑἸ. Ν ἊΣ “ 5, ΔΎ 6. ΣΝ Ἵ Ν 

γ΄. ὁιὼ μὲν θη τὠωυτῶ ἐμοί τε εστονετεος Κου 

γῷ ᾧ Ά ΟΝ δια 

ἑτέρῳ. κωπὸς δ᾽ ὧν εἰκότως διὸ τάδε φαίνοιτο". 
΄ Ἴ , , 

κατέλυσε τὴν δημοκρατίαν, ἐδέλωσε τὸν Αθη- 
΄ ΝΩ » Ἷ 9 2...Ὁ Ν ᾿" Υ 

γωΐων ὁήμον. εἐλωκώγισε΄ κατ ὠρχοὺς μὲν ἀῷφω- 
“ “ 5.35 ’ Ι Ξ 

νῶς, ὕσερον δ᾽ ἐπιδήλως. τυροώννων δὲν δῆμον " 

ἐπαφῆκε τοῖς Αϑηναίων πράγμασι. 
Ἵ ᾿ δὼ - ε κι 

Ῥητορυκὴν δὲ τὸν Αντιζφῶντω; οἱ μὲν, ἐκ ἔσων 
ε -“ δ ε ͵ὕ 9 - 1 , 
ἑυρεῖν, οἵδ᾽ ἑυρημεένην ὠυξῆσαι ᾽. γενέσιϑώι τε 

Π Ν « Ν » -“" ὔ « Δ ς 5 
εἰυτὸν, οἱ μὲν, ὠυτομμα,ϑεῶς σοζβόν" οἱ δὲ, ἐκ πώ- 

͵ " ,ὔ -“ -“ ᾿ᾷ 

τρὸς. σσώτερῶ δέ ᾧασιν ἀυτῷ Σοφῖλον; διδά- 
ε »“ ὔ ἃ γ΄ »" ᾽ 

σκώλον᾽ ῥητορρεῶν λόγων, ὃς ἄλλες τε τῶν ἐν 
ὃ ! Ν Ν ων δὰ ἧς 9 7 ᾿ 

ὑνώμεῖ: κῶὶ τὸν τῷ Κλεινιϑ  εἐσσαίθευσε. σις 

Ἵ δ να “ 

Θανώτωτος δὲ ὃ Αντιφρῶν γενόμενος » καὶ τ ροσ΄- 
Ε 

Ν , ΣΝ -“ Ἂς ἌΝ ᾿ 
ηϑεὶς Νέσωρ΄, ἐπὶ τῷ τσερὶ σαντος ὧν εἰπῶν 

ΧΥ. ΑΝΤΙΦΩΝ. 5. 1. 1 Αντιφώντα 1 ςοπᾷ ΡΙα- 

τατος Β. νῖτ. Χ. ἈΒετοτ, Ρ. 811. ὃς εχ ἐο ῬΒοτίας Βιδ]οῖπες. Ρ. 

141:. Ἠδτπιοσθηθ5 ἐς 1ἀεἰδ 1. 11. Ρ. 495. ϑυϊ!ἀᾶ5 ν. Αγτιῷ. 

Μευτῆις ἴῃ ΒΙΡΙ, Ατεῖσα. Μ᾽ οὔπις ἀς Ται. ἈΠειοσῖς. Ρ. 72. 
ὃς ἀε Ηϊῆοτ, Οὐ ΓΝ. Ρ. 458. Ιοπῇιις ἐς ϑετγίρτοτιθ. ἨΙΠΠ, 
ῬΒΙΟΙ͂ 1. ΓΝ. Ρ. 4:3. ΟἹ. Ἑλουιοῖι5 Β16]. Οταες. 1.11 ρ, 833. 
[. Οεταῆπιε εχ πο Απτίρῆοητε δυῖεπὶ, ἈΠ πιηι 0, χες 

ποῦὶς βηριτ Ιομῇι5, ΝΑπι 41 ἀρὰ ΧΕΠΟΡ Ποπτοπὶ ΤΠ» 
ϑοοτγαῖε σοπέλθυ!ατας ΠΡ. 1, ὠσσομνηει. πείοϊο οπγ, ῬΊατασοῃο 
πιαχίπις ὅς Ῥῃοῖῖο 14 δβἸγπιπτῖθι5.) ᾿ρίο 1116, ἀς 0 ππης 

{ετπιο, εξ ποη ροίπι. Νεο σδυΐα ἀρρατεῖ οὔτ Απήρμοη- 

τεπὶ ἈΠαπιπυ απ, 4118ΠῚ Θοογαῖος δριιἃ Ρ]Ατοπεηι ἰη Μεπε- 
χεπο ρεγῇτιηϑίς , ἃ ποίἑγο ἀϊπεγίιπι ἱπάϊ ες. ὅ884πε ἐπὶπὶ 
νἤταταπι ΡΙατοπὶ οἰ τ ΠΠΠ1ο5. ΓΟ ρἢΠο5 (Ὁ Θοογατὶβ ρεγίοπα 
ἐπιαυῖτ5 τεφόζατθ . πες [ογιρυΐαπι Ῥτοῖπάς Ιοηῇο πιοιεγαν 

ἀεδυῖΐς ποῆτὶ Απερμοπεῖβ ἵπ ἀϊσεπάο β]οτία. [ἴἀ χποσῖε 
αιοὰ Τὶοπγῆιιβ ἱπ ερ. μά Απιπιδοιπὶ ΕἰιπΠῚ ἐδὲν σπμδῆς ἀ- 

Ζιον ἑυρεῖν αἰῖγ ἴπ' Τίδεο [τεπὶ ΠΟΠΠ]]4 π᾿ ε0 γοργεμεηά!τ) ἠϊ- 

ποτίμπι ἃ ποῖγο πὸπὶ ἀγριῖτ, οπὶ ἀε Πεπιοῆμεπε “πο ηπε, 

1.γῆ4, Ὑμυογ άϊάς 1Ιθοτῖι9 [δπτεπιῖαπὶ ἀϊχοτῖς ῬΟτΓΟ εἰ- 
τᾶτι ΑπτΡΠΟΠτΕΠῚ τερατοσκέπον ἀἰ[ἰπ ρος Ιομἤιι5 4Ρ ὀνει- 
δοκριτῇ» ϑυϊάδπη [εουτιιδ5 {ξὰ εο5 4τοαητιε νπαπὶ εἰπέ επι- 

416 εἴτε ποπιίπεπι ὅς γἄγῖο (ἀδάει, δς Ἠετπιορεπες τείδτις 

ἀϊίοττα 1. ς. φιοὰ ὃς Ιοᾶπη, ἽΜειυτγῆιιπι ν᾽ ἄεο οὈ(εγιαῆε, 

Ἵπιο ὅς ἀυδίται Ἡεγπιοροποβ, ἅπ ΠΟ Πὶς ἱρίς τερατοσκόπος 
411 ὅς ὀνειροκριτὴς» ΟΠ} 5 ναῖε αοατ6 Ἔχίεηῖ ογατίοπε8., 

ἐὰπὶ ἈΠαπιπιῖο ποῖτο ἢτ νπιις ἰἀεπιημπε : ἃς εχ ἢ]: τδη- 

τὰπι ἀϊποτῆταις ἱπάϊοατ, νεγ ἢ ΠῚ 5. ἐὺ 5 80 ᾿πυῖςεπὶ ἀϊίπ.- 

δαὶ. ες ἃ11Π|5 νέγὸ οἷτι5 ΠΟΙ Π5.) ΟΠΊΠΙΠΟ ἃ πΠοῆτο ἀϊιεγ- 

ᾷς, νἱὰς ροΙ᾽ Τοπῆμπι οἰ. ἘΔ τι οἴτπι» 411 οτίαπὶ ρο Μέειτγ- 

{μπὶ [οτὶρτοσιπι ποτὶ [ρα τγίογιπι ὅς βεπαϊποτιπιὶ ἐχῃ δυῖς 

ςῖδ] οσμΠΊ. [ 
3 τὸν ΡῬαμνέσιον } ῖπς λξξιπι νἀθταγ, ντ οπιπε5 ἀοεν 

ἈΠείοτεβ Ραμνόσιοι ΔΙ ΕΓΘΠΙΗΓ) ΤΑ πῖα Εἴπ5 ΕΧ᾿ (ἰπιατῖο υἱά, 

8014, ν. Ῥαμνέσιος. " 

3. ἐνίκησε πλεῖφα.} δπᾶες ἄκσεταης ἱπ ςοἄ, 8, δεπιυιϊΐπα τ8- 

πιοσ οἤτε ΡΙυτατοδιι Πιδάοῖ, ΄αοπὶ Βΐς ποίξεγ (δ υΐτιγ, ὅτε 

μὲν δυσὶ τριηραρχῶν ναυσὶ. ὅτε δὲ σρωτηγῶν ᾽ ΘΙ πολλαῖς μά- 

χροις γικῶν ὅζς. νῖτ. Χ. ἈΠεῖοτ, Ρ.822. 660, φιοὰ τριήρεις 

ἄτι25 [5 {ππυρτίδυς παρείχετο, εἴἴᾶπιὶ ὙΠογάτπεπεβ ΑἰΒοπί- 
ἐηΠθιι5 ἐχρσοῦτγας ἀρ. Χθπορίιοητ. 1. 11, Ελλην. Ρ-. 467. 

Ραο  λ ἸΝ 5 ΧΙΣ “πε ό. 

νὰ. αν. .4.Ν Τυὰρρ δμδν, 
1. ἈπΠαπηπαπιπι αὐζοῖπ: Απερμοηζεπι. 

μαι (τ]0.. 4π Ὀοημπὶ 4 τπαΐππι ἀρεῖ αὶ 
Ορογῖθαί, Βοπιι ΕὨΪπῚ ΠΊΟΓΙΓΟ ΔῈ] 
Ρτορτοτ 14: ἐχεγοῖται 
ΡΙΠππηε νἱςοῖτϑοχαρὶ 

σα ΟΠΕ ΡαγΓαΓ ἃς ἸΠΠΕΠΕΙΟΠς ΠπηΑΧΙΠΠ6 ΠΠοσῖᾶ--" 
Ἰιππα να]αῖτ, Ρτγορτοῖ ἤδες Ἰρίταγ πΆϊῃὶ ὅς σα- 
νἱ5 Ἰαιά!θιι5 αθης!οηπς εἴ. Μαΐιι5 γεγο αγα 

νἱἀφατιῖγ ΟΡ (δαμιητία : Ἀεπηρα ]ςαπι ἐμετ- 
Ϊ ἱμππὶ Αἰμεπίεηίεπι ἴῃ {εγυίταζοπι γο- 

ἀλοπιοηΐίς οδίξιιο, 
ΠΑ 

ΝῊ" 
ΠΙ. Αἰτοπιδυκοπὶ ογατο απ ποπάμπτι χης 

τοῦ, 4υϊάαπι ΑΠΠριποπία ἱπιιοηί ῆς Δ] νοτο ἴη- 
ὉρηζΑΠῚ ΔΕΧΙΠῸ δἰμηῖ. Νοπημ Πἴχας, ποπηῖπε ἴα - 

{ππδητα, ἀοίξιπ ομαῇς »Ρᾶτϑ, ἃ ραΐγο ἐγπαῖ- 
ταπῇ οΠΤἘ[γοξογιης. ΡΑῖγεπη δαγοπιϑορ Π]ππὰ ΠῚ 
δυΝΠῈ [αἴπης,] ἈΠετοσῖςες ργοβοογεπι, αὶ ταπα 
1105 ορίθιι5 ναϊσπτοβ, πη ΟἸ!πίδε ΠΠαπὶ ἰηΠίτα- 
1. Ροϊαπαιη αὐζοπη [ππαπιαπὶ ρεγί πάθια 

ἩΘΆΝῚ ως ᾿ , ᾿ ΓΝ αἰδοιτις Απτίρμοη εἤσι, δι Νοῆῖογ αἠβες ςο- 
ΝῚ ΩΣ ἴ ΡΝ ῃ - ἔνι αν Ὁ ὅν νσᾳ 

ἀὐεζωννυ  ψν ἐμήδηνο" ΝΟΣ ΜΣ νν ΤΩ, 

4 ἑξήκ. τριήδ᾽ .--- ἤνξησεν Αϑην. τὸ ναυτικὸν ᾿ἢς ΡΙυταγοι. 
1. ς. τὸς ἀκμάζοντας ὁ πλίζων γ κρὶ- τριήρεις πληρῶν α ἥκοντα 
4 ᾧ Βγπιᾶῖ νεγποπεπὶ ποῆγαπι. ΝΕΠΙρα Πᾶι1Ὲ5 πεῖ 
μένω ἴαητ θέγὴς αγγηαιῖς οἰ έριάε. ΠΝ ΤῊΝ ἴφων ᾿ 

ς εἰπεῖν τε χρὴ γνῶνωι ] γνώμη ἐμηε 10. λόγος ὃς εἶ ἣν 
εἰοειῖο. ὙεΥΠοπεπὶ ποίἐγαπὶ ἀεξεπήας ΡΙυτΑτο ἢ '51 σι 
Ω .“ , ΨΥ . ὙΜΑΥ ΟΥΥ 
ἐν τοῖς λόγοις ὠκριδὴς κοὸ πιϑανὸς, κθὴ δεινὸς περὶ τὴν ἕ ν- 

Υ ὲ ἽἼ αν γα “ὃ δὲν δ το», ὁδὶ δ ὸν ἰ 

ὅ ἐμοί τε] [οτῖρῇ τε ρτὸ τι, αμοὰ εγᾶζ ἴῃ βαϊτί5, ᾶπὶ [ε- 
Ῥ ὑπ αυϊίαγ καί, ἷ 

7. φαίνοιτο ] δἀά!ἀϊ εχ ςοἄ. 8, παπὶ 1π εὐϊείς 
“8 κατέλυσε τὴν δημοκρατίαν ] 444 ς ἧς ΡΒ] 

ΡεΡοτειξατῖς ΟΟΟΟ. τγγαπποτιιπὶ να] Δυτοσ ἔμῖτὺ 
τοῦ, σοπ ὙΒιιογ ἀϊάεπι]. 11. Ρ. ὅθ. 

9 ἐλακώνισε) γιά πῇ, 5.111. π, 1. Γ Δ: 
10. τυράνν. ὧν δῆμον 1 ςοά. 8, Βαθεδαῖ τυρανν. τετρακοσίων δ. 
5. 11. ΟΣ ῥητορικὴν δὲ τὸν Αντιῷ. --« οἵδ᾽ ἑυρημένην ὧν-᾿ 

ξῆσαι]} ἤς ΡΙμτάγς. 1. ς. πρῶτος ἑῥητορικὸς τέχνας ἐξήνεγκε. 
γινόμενος ὠγχίνες. Ιάξηι: τῶν γᾶν πρὸ ἀυτᾷ γενοωένων ἐδενὸς 
φίρετεω δικανικὸς λόγος: α186 εχ Ρ]τάτοΠ γόροτίῖγ Ὁ υἱπτῖ- 
1ἴδπ. 1πῆϊπ| 1. 111. ς.1.. 4] ταππεῃ ραυΐο 4 4ηιροτ εἰξ πλατυ- 
τέξως ἀϊεῖτ : Ογαιίογεεη»1 βΥΊ»ῬΜ5 ογρηηἱτεῦῃ Τρ εν εχ Ῥίατατ- 
“Ποὺ εχρ]σαπάμβ ; μεπὶ πη πἰπις Πγίπριπης σοηῖγα Ἀ]1Δῖ8..» 
Οὐ [Ὁ] ἀγραπιεπία Ὑπεαῖγ. ἈΠετοτ. 1. 1. Ρ. 45. Νοπ πε- 
τ εηϊ πὶ ΡΙ ατάτομιι5 ἈΠοίοτίςα ργϑβθσερῖα ἃπῖδ Εἰ1ΠῈ Ῥεπίτις 
Π0]14 ΠΠῈ, [84 ταπίιπὶ ἱπ βογηιαπι ἀγα τεάαδξα,, [οτίρτο 
εἀϊΐτα », πιι]14 ἐχττε : ηπεπιδάπιοάμπι πες δηκανικῶν “λόγων 
ΡΤΙπιᾶΠΊ ἱπιιεπεοπέπι εἰ τδυῖτ, {εὰ μος ταπτιιπὶ ὅτι συνέ- 
γράψε. δὲ απαπτιῖς Ρετγίο ἐπὶ ρτίπηιπὶ λόγως συγγράψαι ἀϊ- 
οατ Οἴςετο 4ε Οταῖ. 1.1. ὃς ἴῃ Περικλ {Π| ταπτεη δὶκανικοὶ ἔοτ- 
τε ποη ἔπετε, [εἀ πολιτικοί. ; 

2 πατέρα δή φασιν ἀντῷ Σοφῖλον διδι 1 Ῥαυ]ο ΑἸΠτογ σοά, 
8, κατέρα δὴ ὠυτῷ Σοφῖλον εἶναί φασι διδ. τεπι ἱρίαπι Πα θε5 
ΔΡια ΡΙμΆτοῃ 1.ς. γ.". 

3. ΚΘῊ τὸν τῷ Κλεινίς ] αἀάεθαι ςοὰ δ. υἱὸν Αλκιξιάδην" {εὰ 

1ά λδάϊ π|}}} οριιβ εγᾶῖ 7) ἢς ἐπίπι Ὁγαθσογυιη πΊοὸς Ἔγᾶΐ ἃ 
Ρᾶτγεπτο τπτὰπι μοπηῖπες ἀεῖρπατγε, ΑἸςΙ δι δάεπι νεγο ἀπ{δτ- 
τε ποπιίπασ ΒΡ] ιτατο. Ὁ Ἧ" 

4 προσρ. Νές. 1 πη 14 ργαθιογίταπι ΡΙ ατάγοῃο, πα ]Π]4π|- 
416 σδυίαπι ν᾽ άεο, σαν γ ἀοέξιις «Δι δίτες, 4π εἰ γεϊϑτα ἀε 
Απιϊρμοπιῖβ αθεγηᾶ, ργορα ἔοτιιπι ἰοςδῖα , η11ἃ τέχνην λυ- 
σίας ΡΥ τοτγοτιγ, δὰ Αἰϊμπι βοὴ ρεσπεδης Απεὶρβοπίεπι. 

δύο- 

᾿ ὩΝ 



ΧΡ, 222. 

ΘηογηΙΠα5,Ππἴ4 “ΔΓ ΓΙ ΠΕ γπι ἄς αι ἀϊ- 
ςεγοῖ, ρεγίπδαογεῦς δυς]τατοηος. Ππέξε! ππε- 
ἄἀεπεες ρο!]ἰείτις οἵα, «ιαί! ΠΌ Πππὶ δάσο ρτὰ- 
τὸπῇ ἀοίογεπι ἀείςγίδεγε ροῇδης, ηπεπι οχὶ- 
τλεγο τπεπεὶ πο να ογοῦ, Απερῃοητζεπι δι.- 
τεῖι Ποπιο ϊα “ΠΟ 6 116 ἀγγοαϊε, ψο ἀ ἴῃ ἔογθη- 
ΠΡ τεδιις νεγυτα εἴεε τευγιθιΠς.. οταιίο-. 
πείαιιε, δά πεγί5 Δα αιπιπ ἰπΠπ πηι ςοπιρο- 
ἢτα5, τη ἶτο 4ογα νεπάογεε 115, ημἱ ἴῃ αἰ τγίπηῖπς 
ςὐπιηαχίπηθ νεγίαγοηταγ, Ηος δἰζεηη νὲ (8 
Βαίσεᾶῦ ἀρεγίαπη. [Ιῃ 4] 5 φυ!άςπι αἰ ρ! πὶς 
ὃζ ατιϊδιι5 οὈτίπεῖ, να] “ιιαιῖ5 ξαγιτη ππαχίτης. 
Ῥτδοίϊδητες Ποπογε δῇῆείαης Ποπηπας : τηϊγαπ- 
ΤῸ ΕΠ1ΠῚ ΠΡ 5 605 411 ρ]115 ναΐεητ πηεάϊςα ἀτίε 

ΠῚ 411 ΠΊΪΠῚ15 1, πιοοδε τῇ Μαῇςα ἂς ἀϊι:- 
τπιληαϊ τίς : ξαπάοπηηια ἀξ πιαχίπης Ἔχος!]εη- 
τεῖπ (Δ Πθις, (Ογάϊαϊίχιιε ἀγεῖδιις (ξητεη- 
τίαπι ἔεγιπε. Ατταπῃ γεγο ογατογίαπη ἰαιάδης 
φυΐάσπη, (εά {π|ρεΐζατη μπαθεπε τάππεη νεςα}}1- 
ἄστα, οριδαίαψιε ἢιάεσπιίοπι. ὅς σοηίγα ἴπς 
ςοπηραγαΐαπη. ΝΕ ΖῈ6 ναΐρις (Ο]τπ| 1τὰ ἐς ἀτῖα 
ἤϊατιῖς, (δ 4 εείαπη εογιπ αὶ Πτγογαγιαπι Ππάϊα 
φοἸπης ἰδ 4αΓΠΠΠπιϊ. Ψεγίατία ἰταπις τεγγδὶ- 
1ε5 ογαίογοβ νοςδηζ, ἱππεπιίοπς ργας δητο5 ὧς 
εἰοςατίοπο αὶ ἔπογίης, ράγιπὶ ποποαπι πο- 
πῖθη Παίπεηζεβ νίγτιτ. Ηος γεγο οἰῖπη ἴτὰ [ἃ 
Παθοαῖ, ΠΟ πηϊταπ εγαῦ. ντ ριζο, Απερμοη- 
τεπ| σοχηϊςῖς αποαιις [αθιαπι ργαεθυϊῆς, αὶ 
ἐᾶ ξοπηΐοθ σππηπηαχίπης τγαάπσιης, απο ἀἰ- 
φηδίαηϊς σοτηπηεπάδιοης. 

111. ΜΜογέιιις φυϊάσιη τη ϑις Πα εἴ Ὁ Ὁ1- 
ΟΠΥ ΓΟ τγγᾶηηο : οδιπ5 νΕΓῸ Πιοιτὶς εἰπς Απτ- 
ῬΠΟΙΙΙ τηᾶρὶβ ἡπιαπὶ Του ΠΟ φἀ(γ δίπηις. 
᾿ϊοηγΙΠ παπηημς ἰγαροεαίαβ Ποςοϊξεςογαι, αιῖ- 
Ὅι15 παρ! {Π|6 {πρεγιεθας., 4αατπ τγγαπηϊάε: 
Οἰιπιαια ἀε δεγίς ργδοτδητία Ὀϊοηγἧιις ευτῖο- 

!" ἢ 

ΒΕ ΕΙΒΎ ΦΟΥΙΡΤΉΣΙΕΒΟ ΑΓ ΠΥ ΜῈ 11 499 
-“ -“ ᾽ Ἶ, .. ΚΓ ε τοεῖσωι» γηπενϑεῖς ὠκροώσεις ᾽ ἐπήγγειλεν, ὡς 

ΝΑ { Ν᾿ κα “ἃ " ΟῚ ᾽ » ἐδὲν ὅτω δεινὸν ἐρώντων ἄχος, ὃ μὴ ἐξέλοι τῆς 
͵ ,ὔ ε -“ »“»Ἢ γνώμης. κωθώπήεται δ᾽ ἡ κωμωῳδίω τῷ Αητιφῶν.-- 

- “ Ἁ ῃ ΄- τος ὅ, ὡς δεινῷ τὰ δικωνικαῖ, λόγες κατοὸ τῷ δὲ- 
Ψ, , -“ 

καίῳ ξυγκειμένες ἐποδιδομιένε, πσολλῶν χρημώ- 
8 ΐ᾽. - Α - δὶ ΙΖ Ν δὰ 

ΤΩΥ ., αὔὕτοις μαλιςῶ τοις κινουνευῶσι. ττι δε» 

« κά Ν - » 
ὁποίων ἔχει φύσιν, ἐγὼ δηλώσω. ἄνθρωποι κα- 

δ ᾿ Ἢ "4 ᾿ ΄ Ἂ, ͵ὕ 
τῷ μὲν τὰς ὠλλὰς εἐπιξήμας καὶ τεχνάς τι- 

“ ᾿ ε ͵ 2 -“ » 

μῶσι τὰς ἐν ἑκώφξῃ ὠυτῶν πσρϑχοντας" καὶ 
Ἵ Ἃ σὰ φτὰ »" Ν "“᾿ ϑαυμάζεσι μὲν τῶν ἰωτρῶν τὲς μῶλλον πα- 
“ ὔ ᾽ »" “ βεὶ τεὶς ἥτηον: ϑαυμώξεσι δ᾽ ἐν τῇ μαντικῇ, καὶ 

“. Ξ ᾿ φιΐ μεσικῇ, τὸν σοζφώτερον" τὴν ἀυτὴν καὶ περὶ 

τεκτονικῆς » καὶ περὶ. βανωύσων " τιθέμενοι ψῆ- 
« ᾿ δ Γᾶ - ε 

ᾧον. «ρητορικὴν δὲ ἐπαινῶσι μὲν, ὑποπτεύωσι 
Νὴ »“ 

δὲ" ὡς πτανξργον, καὶ φιλοχρήματον, καὶ κα.- 
Ν»" δι ᾿, , ΄ » ὦ τῶ τϑ δικαΐς ξυγκειμένην. γιγνώσκεσι δ᾽ ἕτω 

σερὶ τῆς τέχνης εχ, οἱ σολλοὶ μόνον, ἀλλε κοὶ 

τῶν σπεδαίων οἱ ἐλλογιμώτωτοι. κωλξσι δ᾽ ὧν 
δ 6 ἃ οἴ ς “- ἣν ͵ὔ ε δεινεὶς ῥήτορας, τεὺς ἱκωνῶς μὲν συνιένφιως, ἱκα.. 

»" » ἐ ΄ 3 »"ὔ 

γῶς ὃ ἐρμηνεύοντας» εἰς εὐφήμον ἐπωνυμίαν τι- 

ϑέμενοι τῷ π-λεονεκτήμωτι. τέτῷ δὲ φύσιν τοι-: 
Υ Ω ἈΝ ἷΞ" 

αὐτὴν ἔχοντος» εἰκ ὠπεικὸς ἦν, οἴμιοωι, γενέσθαι 

καὶ τὸν Αντιφῶντω κωμωδίως λόγον, ἀυτὰ μά- 
Ἁ " 

λιξα κωμωδέσης τὰ λόγε ἀξια. 

, ἄχ, Ν᾿, ὦ 
Απέϑανε μὲν ὃν περὶ Σικελίαν ᾿ ὑπὸ Διονυ- 

“ ͵ὔ Ν ᾽ ᾽ ᾽ “ σίς τῷ τυροίννε" τως δ᾽ αἰτίας, ἐφ᾽ οἷς ὠπέϑα.. 
᾿ “ “ Ἀ ἐκ 

γεν» Ἀντιῷώντι μώλλον ἢ Διονυσίῳ Ὡυροσγρά-. 

᾿ Ν Χ “- Φομεν. διεφωύλιζε ),αρ τᾶς τῇ Διονυσίῳ τρώγῷ- 
αν ὅσον δὰ δ - τὸς ἐδ : 

δίας. ἐφ᾽ αἷς ἐκεῖνος ἐφρόνει μεῖζον", καὶ ἐπὶ τῷ 

τυραννεῖν. σπεδαζοντος δὲ τῷ τυρεννε πσερὶ ἐυγε. 

ς νηπενϑ. ἐκροάσ., } τέχνην ὠλυπίας νοςαῖ Ρ]ἴάτο ἢ. ὅς εχ 
ξο Ῥῃοεῖι5. Ἠδποαις Δγί6πΠ|» ἰἰχία σα Ροετῖσα, (τί πτβὶ 
πιαχὶπιε εὐ πὶ ἘΧχογοιῖε αἷς ἀϊίετιθ..) δητεηιαπὶ ἈΒετοτῖςεϑ 
(υάτυπι Απιρ! εξξεγετατ. 

6 καϑ. δ᾽ ἡ κωμαδία τῷ Αντιφ. 1 πιεπιιπῖς Απεὶρμοητῖς Α- 
στ ορἤδηεϑ ἴῃ Υ εἰρίς Ρ. πὶ. 521. (δὰ νὲ πενῶντοςγ Ποῖ νυ 
Ἀπειοτῖς δεινῷ, πες ἔοτες ποίγιπι ἱπτε!!ρῖτ, Ρ]άτοπεπι» 
(οὔ οιπι πιαχίπιε Πἰς τείρι οἱ ρυζεπι, νἱ 4. π. 17. 

γ ἧς δεινᾷ τὸ δικαν. τὰ εχ ΜΞ. 5, «ἀἀἴάἀϊ, δεινὸς γεγο ἀϊ- 
αἰτωτ εο, 41 ἤιρτᾳ δἀ ργοοεπῖ. νοςῖϑ5 εἴς Ποπηυπημᾶπι, 
οἴϊεπῇις εἴ, εηἢι, φιοὰ (εαμεητίᾳ πτπιητ, ( είεγα Απ- 
ὥρμοητεπι (ρεέξιπι ρορυΐο οὗ εἰοσιδπτίας νἱπὶ ἔμ} Ὲ ». 
ὙΔιιςΥ ἀϊ4ε5 ετἰαπι 1.111. ρ. ὅοο, οδίεγιατ, ὅς ΡΙ υταγςἢ, ἐπ. 

Νέα 
8 πολλῶν χρημάτων ] νπάε Ρ]πτάτο ἢ. ], ς, ΟΡ εγματ ΡΙΑίο-. 
πιεπὶ Οοπηΐσαπι εμπὶ ἱιιχία οἰπὶ Πεσοίνδοω κωμῳδεῖν ἐὶς τὴν 
φιλαργυρίαν. ΡτῸ 4110 ἐν Πεισανδριν 4 ἰ5 σοπιοςαϊδε τἰτιι- 
105 εἴζεῖ, πιαὶς Βαδες Ῥῃοτίι. 

τ 9 περὶ βανάυσων πασῶν βανάυσων ςοἀ. 8, 
1ὸ υἱποπτέυεει δὲ ὅζς, 1 ἢς ἱπ, ἰπ ΠΌοτατε ἀϊοῖς τὸν ΑΘϑή- 

νῃσι Φϑόνον ὠντιπολιτευόμενον ἀντοῖς μάλιςα τοῖς σοφώτερον τι 
ἑτέρε ἀγορένεει. ᾿ 

δ. 111.  ὠπέθανε μὲν ἦν π. Σικελίας δύης εχίξιπι.» 
Απεϊρβοπεῖς ΒἸμταγομας ετίαπι ὡς Χ, ἈΒεῖοσ, ἴς ἴῃ 110, ἀς 

ἀϊοτίπι, ἀπιὶ οἱ ὃς αἰἰα]. πες ποτ 4ε σοπιγδάϊ εξ, διοῖς, ὃς ΡΗο« 
υβ ρεγμίδεπτ, αι τάγπθπ Δ] τη λόγον ἀ6 εἰμ πτοτῖο οτίἀπὶ 
οδτίπεγε δίμπῖ, Νεπιρε σαρίτῖα εἰπὶ {ὰρρ] οἷο αὐ ἀϊέξαπι» 
εἴτε, αιοὔ οἰπὶ 1,ας εὐδεπιοπίϊς σοηΠ]Π Ια αρίταῖει ἀς ρεγοῖν 
εἷς Αιβεπίεπῆθιις ᾿ηξεγεπήα, δ 4 αιιος ετίαπι παι ΠΟΙ] τα 
15 ταὶ γαῖα δϑίθγτ. ΠΘογεῖα ΠῚ ἱΠίεστι] ὁοπῖγα δα ΠῚ» 
ὅζ ςοπιρ πες ΒΆθ ει ΡΙτάτοθι5. [6405 ἀοβτιξγα ἴαπὶ {πᾶς 
ἀτίπρεπτοτιπὶ τγταππῖάς, Ρ᾽ μταγοῆιθ., νίρεπια δάμις ἱρίο- 
τιιπι Δυιζοσίτατε ἔα δξιιπὶ 6, 1.} [145 δριιά ῬΒοείιαι τεατοτν 
ΡΙατασς ῃο ΤΉυογ ἀϊάε5 Πιβταράτισ 1. ΝΠ. Ρ, όοο. νὍ] πας- 
ταῦ, νὰ Απιίρμοη ηιιδάτγίπρεητῖς επεγῆς εχουίαπεγίις, ηπσὰ 
εοτιπι, ρᾶτγεῖθιις Αες δαάϊόξις. Ιοπῆπιο ᾶες [τὰ ἐχρε. 
ἀϊεπάα ρυτας, γε δά 4]1ππὶ Απιρμοπεεπὶ, Ὑγαρίσιιπι, Ρεττῖα 
πεγε ἀϊςας, 486 Βῖς ποίτεν ὅς ἀπτε εἰπ| 3111 ἐς Απερῃση. 
τε ἈΒείογε ἀΐχετιητ, Αἱ ρίε ἈΠεοῖον τταροβαϊς σοηῇεοία 
επάϊς ορεγαπι ἀεάϊτ, νὰ εἰ δριιὰ Ρ]αταγοῃπι ὃς ῬΒΟτίατη.» ὁ 
ἀιυδίαπιψις εἢν, ἀπ γεξὲς Ισηῇιις ἀϊβίπσυας α ἈΒετοτὸ Ττδ. 
δίουπι. Ηος ςετίιπι εἴν Ατιβοιεῖεπι ἈΒοτοτγ, 11) 6. ποιηΐ 
τήν νοτᾶτε Απιίρμοπτεπι, 4αἱ δρυὰ ΠΙοηγῆιιήι ὠποτυμπα- 
νισμὲν (δ 11τ͵, Ἑοτῖς εξιρίεης Αἰ οπίεηΐιπι ᾿αἀϊἰςίαπι ἴπ 
ϑιο  Π!4πὶ δ ίς, 4 

2 ἐφ᾽ αἷς ἐκ ἰφρ. μεῖζον ὅζε, ἢ ἐετῖς τοπιπιεηάας Ὀϊοηγῆϊ 
τϑροςάϊας Ρ᾽υτατοῆ, ἴπ Τἰπιοϊεοιῖς, 

Ἀτγ 2 νείας 



ζ0ο0 
΄ .- δ... , ἃ, , ιν δ᾽ 

γείως χωλκδν Κῶὶ ἐρομενξ τὰς σσωρόντος τὶς ἡ- 
ἈΝ, δ τὐνυ ἐαῦ 3 Ν , 

Ζεῖρος, ἤ γήσος; ἥ τὸν ὠρισον χώλκον ῷυει» πε- 
. ε “- “᾿ ͵ὔ ᾽ ν» ἡ » 

ριτύχῶν ὁ Αντιφων τῷ λόγῳ, ἐγώ ἀρισον.». εφη» 
᾿ .» ἣν « 

τὸν Αϑήνῃσιν. δ γεγόνασιν οἱ Αρμιοδίε;, καὶ Αριπ 
΄ ὝΙ ΠΡ ἽΝ δὴ ͵ ἽΝ: 

ςογείτονος εἰκόνες. ἐπὶ μὲν δὴ τότοις ὠπέϑ'ανεν» 
ῃ δὰ δὴ ΤΡΆ ,. 5 

ὡς ὑφερπὼν τὸν Διονύσιον, καὶ πρέπων “ ἐπ᾿ ἀυ-- 
Ν Ν κ᾽ “Ν᾽ ἷ ", » “ 

τὸν τὲς Σικελιώτας. ἥμωρτε δ᾽ ὁ Αντιζῶν; πρῶ- 
͵ " Θεέ  ϑῳ ΄ 

τὸν μὲν τυρόννῳ πτροσκρέων, ὑφ᾽ ᾧ ζῆν ἤρητο 
-“ Χ ιν - ΕΣ 

μάλλον: ἡ οἰκοι δημοκρατεῖσιϑοαι. ἐπειτώ Σικε- 

, Αι ἐο. ὶ »“Ἢ Ὰ ἕ 
λιωτας μὲν ἐλευθερῶν, Αϑηνωίες δὲ δολέμενος" 

Ν » “ ἢ -“ " ,ὔ 

καὶ μὴν καὶ" τῇ τραγῳδίαν ποιεῖν ἀπώγων τὸν 
, .οῳ ᾽ " »ν ε - ε 

Διονύσιον, ὠπήγεν ὠυτον τῇ ῥοϑυμεῖν: αἱ γὼρ 

τοιωΐδε σπαδαὶ ῥάϑυμοι. καὶ οἱ τύραννοι οἱ  αἷ- 
, -“ 3 ἢ 3 ῃ “-“ ἈΝ 

θετώτεροι τοῖς ὠρχομένοις; ὠνέίμνενοι μᾶλλον » ἢ 
΄ ᾿ γ 7 Ν ᾽ν. 7 ΟΣ Σ 

ξυντείνοντες" εἰ γὼρ ἀνήσεσιν» ἤτ]ον μὲν ὠπορτε- 

νῶσιν, ἡτ]ον δὲ δράσονταί τε "ἢ εἱρπάσον]αι. 'τύραν- 
δὲ δ ᾽ ,ὔ ᾽ π᾿  ἀ 

γος δὲ τρωγῳδίρις ἐπιτιϑέμενος, ἰατρῷ εἰκώσκ᾽ω;, 
-“ Ν ε Ν ἊΣ ς ᾿" 

γοσξδντι μεν. εὠὐτον ὃς ϑερωπεύοντι. οὐ γῶρ μυθο- 

δ, Ν « δὲ Ν Αὴν ἐδ Ν “ 
ποίας, καὶ αἱ μονωδία!» καὶ οἱ ῥυϑθμοὶ τῶν 

- ς “ ΤΑ “5 - 3... 
χορῶν, καὶ ἡ τῶν ἡϑῶν μίμησις ,» ὧν ἐνώγκη 

Ἁ Ν Ν 

τὸ σσλείω χρηςοὺ ᾧφαΐνεσιϑαι, μεταξάλλει τὲς 
᾿ “᾿νἦ Π “ 

τυράννες τῇ ἀπωρωιτήτε» καὶ σφοδρξ, καϑά- 

περ αἱ φαρμακοποσίαι! τὸς νόσες ἡ. ταῦτου μὴ 

κατηγορίαν Αντιφῶντος , ἀλλα ξυμδελίαν ἐς 
, ε , “-“ ἘΚ - 

“πόντος ἡγώμεϑα, τῇ μὴ ἐκκωλεῖσϑιαι τὰς τυ- 
ὮΝ δ, 5» νΝ Ψ ᾽ ͵ 

ραννίδως . μηδὲ ἐς ὀργὴν ἄγειν ἤϑη ὠμώ. 
“ ον “ ν “" 

Λονοι δ᾽ ἀντῷ δικωνικοὶ μὲν πλείες"» ἐν οἷς 
,ὔ Ν “ ΝᾺ] » 

αὶ δεινότης. καὶ πᾶν τὸ ἐκ τῆς τέχνης» σύγκει- 
Ν Ν δ 

ΠΡ Τ, σοφιςικοι δὲ καὶ ετέροι μὲν» σοζφιςικώ- 
δ πὴ κ : “- 

τερος δὲ ὁ ὑπὲρ τῆς ὁμονοίας, ἐν ᾧ γνωμολογίαι 
Ν Ἂς ἤ ᾽ 

τε λωμπραᾶὶ καὶ φιλόσοφοι: σεμνή τε ὠπάᾶγ- 
» ΝΕ ο. ͵ὕ Ὁ 7) ς 

γελίω ἧ, καὶ ἐπηνϑισμενη ποιητικοὶς ὀνόμωσι" 
Ν τ ν ἣν 7 ε ὔ 

σοῦ τοὺ ὠποτάδην ερμηγευομενὼ ν πὡρωπλήσιω 

τῶν πεδίων τοῖς λείοις. 

ΡΗΣΊ Οὐδ ΚΑ Τ νι 5 ἵ ΧΡ. 4περὅ. 

(ς ἀϊυίγεγες., ργδείεηζοίαιιε. ἱπεεγγοράγεῖ, 
4πᾶς ςοπεπεηβ Γογγᾶ, ΨΕ] ̓ η(ἴ4, ΟρΕΪΠΊμπι 865 
σίρπογεῖ: ΑηΠρΠοη 4] ἔοτία (8]16 οτγαιίοπα 
Ρεγίξααξηι ργαθῆο ογαῖ. Ἔσο. ἱπαις.,) ορτσ 
παιτ ἀρὰ Ατμεηίεπίοβ εῇςξ [ρυῖο .7 εχ 4ὺ 
Ἡδγπιοα!! ἃς Αὐποριτομῖς ἤδειαα σοηβαζας 
(χαπε. ας ἰρίταγ ἀς «μία οςςϊ[ι5 εξ, νεῖ 
ῬΙοπυΠαπι ἱπ[πἀϊἰς ρετέγεῖ, δὲ δίς !οβ ἴῃ οαπ 
ςοποϊίαγο. ᾿Ρεσςδαϊε διτεπὶ Απερῃοη,, ρτῖσ 
τασπ ιοά ἐγγαήπαπιὶ οἴεπάοτγες, (ρ αὰ0 
νίπεγε (ἀπηεη Πηάἰπογαζ, ΠΠ18Π|1Π ραῖγα ρΟρ αὶ 
Ἰατὶ {δ εἴε ̓πηρεγο. εἰϊπάς, χαρά 51ςμ]ο- 
ται υ!άοπι Πἰδογιατὶ ορεγᾶπη πδιιδυῖτ, Ατμ6- 
ηἰεηίες δυο τρ δἀάϊχίε. Οὐΐη ετἴδπι 
ἃ {ΓἀρΌ θα 115 ςοπο 6 Π415 Ὁ] ΟΠΥ πη γειιοςαη 
ΔῸ ΟΥΟ ΘαΠῚ οι οςδ5 οτοία εηϊπὶ εἰαίπιοάξ 
(μπι Ππήϊα. Τ γγδηηὶ γεγο (115 ργαθοριαπάϊ 
ἱσπαιιὶ ἤπητ ργᾶς Ἰδογῖθιις δὲ ἱπέεπτῖβ : παπὶ {ἢ 
ταπηίεγίης (8, πηημ5 σααάϊθιι5 νασαθιηζ, Πγ15 
πιι5 “ποις διάἀειης τὰρίθπῖαιθ. [ππο 
τΥγδηπιπι., ΓΓαρ ΕΟ 5 ἱπουγηθεητεπι., ΠΊ641- 
ςοΟ ἤπηϊετι ἀϊχογιπὶ δερτγοΐδητμ , [Ὀ] 4118 
Ἰρῇ! ππξάφμτι. Ἑαθαΐδε εηϊπιὶ ςοπβγιοπήας, 
ἃς ςἀητι5 ἱπρτῦγεβ. πηοάι]αας σΠογογιμπι, αἴ5 
616 ΠΊΟΓΕΠῚ {π]τατ]Ο., ΠΠΟΓῚ ΠΑ ΧΙ ΠΑ ΠῚ ΡΑΓ- 
τεῦ Ργοιτατῖ5 (ρεςίεπη παθοτγς οροτίεῖ, ὑγγάῖισ 
πούαπι ᾿ηἀοπηταισι ᾿πάοϊθιτι ἃς νι οἰθητίαΠΊ.» 
τππτδηξ, νῈ ΠΊΟΥΟ5 ροτίοηο5 πχεαϊοαίαε. Ηδεσ 
διζεπι ΠΟΙΙπη (4 ἀοςῖρὶ., 4μαί! δά ἀεςυίδηάιιπα 
Απιρμοηΐοπι ρεγήπεδης, [εἀ ταηαμᾶπι σοη[- 
Ἰαπὶ 44 οπληε5 ἰρείζδης. ΠῈ {γγαῆποβς ῥγο- 
ποςςηζ, ποις ίδειια ἱπρεηία δα γάτα ςοπεῖ- 
τεηζ. ΠΟΛ ΤΩΝ 

ἢ 

1. Οτδεοπες εἷμς ἴῃ ἰατΙ ἀἸο ΑἸ  ρεπογε ἔπ: 
ἐγε Ρίαγεβ, ἰπ φιΐδιβ νὶβ ὃς αὐϊςαμ! 4 εχ ἅγίε 
Ῥτοιεηῖς, ςοπιπηξία (απτ, ϑοριπισας διι- 
τε Π| Εἰτς ἐχίαηζ δὲ αἴΔ6 48] 46Π|͵ (εἀ 60 ταπηεπ 
σεπεγα Ἔχςο]} πᾶς αἰ σομεογ 14 ἀρὶς 7, 1η απ 
(ξητεπείαε {ππὶ ἱπίρηεβ, ἃς ΡΠ] οἰορηϊςας Ρἰά- 
ΠΟ: ργδιι5 ἰταπη εἰοσαεῖο, ὃς ροξεῖςα ἀἰέϊοπε 
εἰποτγείςεης: δὲ 46 ἔπ{π5 ἐχρίϊσαῦ,, ργαῖο- 
τιτη Πα εητΙη ἴα, ἐχαζθιΠητηα Ρἰδηιτα ραίθη- 
τίμπ|. 

- 
4, " 

3 ἢ τὸν ἄὥριφον Ἴ ἢ δἀάϊάϊ εχ Μϑ. 8. 
4 καὶ τρίπων ] κατωτρίπων [ερεθαπὶ ἰπ σοἄ. εοά. 

: ἐψ μὴν καὶ } νυ]βατὶ καὶ μὴν ἐκε Ρταξτα!ἱπτις ᾿ς Ἐ ΟΠ ἐπὶ 
ςζοῦᾶ. ὃ. 

6 καὶ οἱ τύραννοι οἱ ὅζο.  ἢς ςοἄ, 58. Ἐάϊε καὶ οἱ τύ- 
ξάννοι δὲ. 

7 τὰ πλείω] τὰ αὐά!άϊ εχ Μϑ. 8. 
8 τὰς νόσες νετίοτ ἰεέξίο 4ι4πὶ τοίίτι! εχ Μϑ, 5. εἀϊεῖ 

θοθδπε τῆς νόσῳ. ' 
5. 1. κι λόγοι δ᾽ ἀυτ, δικ. μὲν πλείως] ΤΧ ξεγτῖν φαάταπι 

ΧΧΝ (ρυτίας ἤπε, Οδεοίϊιιις ἤια αδατα αἰχίς. νἱάς Ρ]υ- 
τλτοῇ, ἀε Χ ἈΒείογ, δά άθ Μουγῖ, ὃς Εδδγίοϊμπι [1, ες. 
εξ καὶ πᾶν τὸ ἐκ τ΄. τέχνης σύγκειται ] ἤς ἰερεῦθας σοά. 8. 
εὐϊτῖ τέχνης ἔγκειται μάλλον ἢ σύγκειται τ 4ιᾶπι πᾶιάπι εἴ 

Ῥυῖο Ιεϑείοπεπι εχ εο, απο ἃ ΠΟΠηΕΠΊΟ, νεγθυπὶ ἔγκωτωι ἰδ, 

τεχτι ροἤειπὶ ἐπτεπ ἀδτί οὐ ὅρια πάθετε ἐχι ί πιδηϑ) ἴῃ πιᾶγα 

βἶπε [οτρει ἢ μῶλλον σύγκειτιι» 4ιᾶς γοςες ἱπάς Ἰμχιᾶ.--, 

οὐπὶ ἔγκετωε ἴπ τεχτιπὶ τεςερτδε ἔμπεσε. ϑ8ιὶς Θ᾽οηγί. Ηλ]ις. 

ἀε μας Ἰρίαᾳ Απερμοπτὶβ ἀἰδδίογε καλῶς μὲν ξύγκειτοε ὦ μὲν 

ἡδέως γε πώνν» ἀε Οοπιροῦ, νεγθοσ Ρ. 16. " 

3. ὃ ὑπὲρ τῆς ὁμονοίας} ἡπεπὶ εἴἴᾶπι 8|1ερ δῖ Εσγπιοὶ Με 

ν. Θεοδεδύςατος. ΑἸϊοτάπι φιοτγιπάαπι εχ ἱπῆρηϊοτσῖδις 

πιοπιϊπὶς ΡΙαταγοἢ. 46 Χ ἈΒειοτῖρ, δά άς δζ Τοπἤιππι Ρ. 35. 

4 ὠπαγγελίῳ 1 νἱάα ποτάτα ἀε πᾶς νοςς δὰ γἱζ, ΑΡροἱο.- 

Ἐ1|16.1. ς. 3. ἡ. 4. ἷ 
ς ἐπηνϑισμ. ποιητ. ἐνόμ. ΠπιΠ1 πιοάο νεγθο ἐπανϑεῖν ντῖς 

τοῦ ᾿οηρίπας πα. ὕψι εξϊ,39. οοπ, ποτα δὰ υἱι, Αροϊϊοπν 

110,1. ον α7οήπια, 

ΧΡΙΟΟΚΕ 



ΧΓΊ. Οὐ. 

ΣΟ ΚΟ5ΙΤΙΩ δ. 

Οὐας ροστο (ρΠ1τὰ. Ροραατη σε ἐπεγ- 
τηεηϊςπίδπι, εαπὶ τατηθη ΟὉ ΓΕΠῚ ΓΟ 

τιαῖο μαδεπάιῃ5 ποη εἰ : ῬΟΡυΪ5 Θπ1π|}}}6 ντὶ- 

ἥτις ( ἰρίαπι ἐγαΐ θαεγίαγιβ, νί]ας δάθο ἢι- 
Ῥεγδία εἴδζις, γε πς 115. αυϊάεισι, ρεπὲβ. 4ΠῸς 

ἀὐχεα ἰοροθ ἹπηρογΠΠΊ εἴας. ΟὈΓΟΓΊροΓαγοί. 
5.4 ἐο 4ποἀ (ρ]επαϊάς 1,Δοεἀαεπιοη 5 ἴαμϊε, 
ἄλογα ργοαϊάϊε, ρεγ Εγίαπάγιπι πιοεηΐα ἀε- 
Ὥγαχίο; ὃς αο5 Ἔχ ΠΟ πιαϊέξαυίε Ατῃοηἰοη(Ἐ5 
Ἀο πιίπτις. ν]1α Ογαεςίας ραττς ςοη[ίζογε ρος 
{επεργομίδυῖς, Ταςοπίςππι δάπογίιβ οτηπεβ.. 
εἄϊσεης δε πὶ. αὶ ἐχαϊεπι Αἰ πεπιηίδπι ἤι- 
{τεριΠδης: ττυςσα]εητία ἴτει δὲ σαράϊδιι5 {τις 
Φίητα τγγάπηοϑ ἡποά [πρεγαυΐς, ἀετεαὈ ΠΠατιε 
Ἰμαςεἀδεπιοπίοσγιμπι ςοΆΠΙ νε Ατεῖσα ρεσοσγίθτι5 

Ῥτοςυϊςαπάα τε] παιιθγότιγ., ΠΟΠΊΙΠΗΠῚ ρύορα 
Ἐπδοπαΐα, ἐαέξι5 Εἰ ραττίσερβ : [ε0 ἱπηπιᾶπ] 
τΪΕὶ οπηηίαπι Βοπιπαπι ροΠΠπηι5 ἔα|Π νἱάο- 

ταῦ, 4] Οὗ (τοΐεγὰ ἔιεγαητ [απιοί!. 

ΤΙ, Αταια ἢ΄ ραγαπὶ 4υἀεπί ουτι5,. ὅς Ἰη[- 
ταῖας, δά πᾶες ἱπάμιέδις βιῆεε,, ναϊογέζ βὲγ 
ἴῃς “πα ἐογιτη (οτιπΟ, 4υὶ ἀϊδπιταδαπε ἃ 

ὙΠΟ, ὅς ςοπιιετίατίοπο,, ἡτᾶπη ἰπ εὰ γορὶ- 
ὁπε παδυΐς, ςογγαρταπι οἰπὶ {Π6. Νεπιρα 
ἱηρεηία Ράγιιπὶ οχοιτα [λοι]. οπιπῖπο δά 

φιάπη δες νἴταπι (ςαιεπάδπα ἱπάμις! [ς ραππη- 
τὰς. Ψεγιπι ςαπὶ ορτίπις ᾿πΠπ ταις Γπογῖς, 
(ἐπέεπεϊαίαιιε ῥ᾽ υγίπιαϑ ᾿ρίδ ΤἜγπλοης ργοιιῖε-᾿ 
τίς, δὲ δά Ὀτορίάσπι ρϑηιι τεξεγας, συ] ροία 
δοίοποπι ρύδθξις ΑἰΠεπἰοπίδιι55 ἤδυζαμα- 
4πᾶπ| ἀριιὰ ρεγοίαιις ογίπηῖπο ςαγιογίτ, φαοά 
ἴπροηι! {αἰ ργαυίτατε (τοίεγα {14 πο ζοπιπῖ- 
{γῖτ, Πα ποσιδ πυγαπι., εἰπὶ ϑοογαῖι, 
Βορῃγοηῖίεί Π]ο, ἔλέλιιπι Ππ!]Ἔπὶ πο εἴ, ηιιο 
απ νπᾶ ΡΠ] ΟΡ Παΐιι5 αἴ ἔπεγαῦ, (ἀριοπεῖ- 
Ππηϊ, δ. ἰ{ἘΠΠΊτΗὶ [86 4ειαιῖ5 Ποπιίπαπι Δ! ἄς πὶ 
ἱπάερτο, Τ ΠΕΙΔ]15 γεγο εἴτε ἢ] πη] τι, ἀρυά 
41105 ἔαἤπι5, ἱπτεπηρεγδητία ὅς τγγαπηΐςα (δε- 
ὉΪῸΙῈς ἱπῖοῦ ροσια ἐχογοθήτιγ. Ὑογαπιζα- 
τηεπ πὸ ΤΠΕΠ411 απ! ἄξει (ἀριεηεῖας ἤπάϊα πο- 
φἰσοθαης, ἐξ ράγιὰς τπάρπᾶεαις ΤΠοΙΑ]ἸΔς 

ΒῈ νι ῖΛΥ85 δον ἈκνΜ. 1.1. φοι 
ΚΡ Ὶ ΑΝΩΝ 

͵ Ἃ ε ᾽ 

Κρατίας' δὲ, δ᾽ σοφιςὴς ἘΠ} μὲν κατέλυσε 

τῶν Αϑηναίων' τὲν δημον᾽. ὅπω κακός: κατά- 

λυθείη γοὶρ ἂν καὶ ὑφ᾽ ἑαυτϑ δῆμος » ἕτω τὲ 

ἐπηρμένος» ὡς μηδὲ τῶν κατὸὶ γόμες ρχόντων 

ὠκροῦσιϑιαι. ἐλλ᾽ ἐπεὶ λωμπρῶς μὲν ἐλωκώνι- 

σε, πρεδίδῳ τὸ ἱεροὶ, καϑύρει δὲ διαὶ Λυσάνδρᾳ 

τὸ τείχη ἵ, ἃς δ᾽ ἤλαυνε τῶν Αϑηνωΐων τὸ ςῆναί 

ὅσοι τῆς Ἑλλάδος ἀφῃρεῖτο, πόλεμον Λακωνικὸν 

εἰπων ἐς τσάντας- εἴ τις τὸν Αϑηναῖον Φέυγον- 

τώ δέξωιτο, ὠμότητί τε καὶ μιωιφονίῳ τὲς τρι- 

ἀκοντω ὑπερεξώλλετο᾽. βελέυμωτός τε ἀτόπε 

τοῖς Λακεδαιμονίοις ξυγελώμξανεν, ὡς μηλόβε- 

τος ἡ Ατ]κὴ ἀποζφανϑείη, τῆς τῶν ἀνθρώπων 

ἀγέλης ἐκκενωθεῖσω" κώκιςος ἀνθρώπων ἐμοί 

γε Φαίνεται ξυμπάντων, ὧν ἐπὶ κακίᾳ ὄνομα... 

Καὶ εἰ μὲν ὠπαΐδευτος ὧν ἐς τάδε ὑπήχ,ϑη», 

ἔῤῥωτ᾽ ἂν καὶ λόγος τοῖς φάσκεσιν', ὑπὸ Θετῆα- 

λίας καὶ τῆς ἐκείνῃ ὁμιλίας παρεφϑορέναι εἰυ-. 

τόν. τὰ μὲν γὰρ ἀπαίδευτα ἤϑη ἐυπαράγωγα 

πάντως ἐς βία αἵρεσιν. ἐπεὶ δὲ ἄρας μὲν ἥν 

πεπαιδευμένος, γνώμας δὲ πλείςας ἑρμηνένων, 

ἐς Δρωπίδην δ᾽ ἐνωφέρων᾽, ὃς μετὰ Σόλωνα γᾷ 

ϑϑηναίων ἥρξεν. ἐκ ἂν διωφύγοι πωρὼ τοῖς πολ- 

λοῖς εἰτίαν, τὸ μὴ καὶ κακίᾳ φύσεως εἱμαρτεῖν 

ταῆχω. καὶ γοὶρ ἂν κῴκεῖγο ἄτοπον, Σωκράτει μὲν 

τῷ Σωφρονίσκε μῆ ὁμοιωθῆναι ἐἰὐυτὸν, ᾧ πλεῖςαω δὴ 

συνεφιλοσόφησε; σοφωτώτῳ τε καὶ δικαιοτάτῳ 

τῶν ἐφ᾽ ἑαυτῇ δ ὀξαντι Θετ]αλοῖς δ᾽ ὁμοιωθῆναι, 

παρ᾿ οἷς ὠγερωχίαι, καὶ ἄκρατος, καὶ τὼ τυρώώγγι-. 

κα ἐν οἴνω σπεδώζεται. ἀλλ᾽ ὅμως, ἐδὲ Θετ]ωλοὶ 

σοφίας ἡμέλεν » εἰλλ᾽ ἐγοργίαζον ἐν Θεϊ]ωλίᾳ ὅ, 

ΧΥΙ. ΚΡΙΤΊΑΣ. 1 Κριτίας] ἀθ δὸ Μειγῇιις ἴπ ΒΙδ]. 
Ατεῖς ὃς ἀπ Προπτες οἱ. Βαε τις 1η Ἱνεχῖςο Οτίτῖςο, ἀς εἶτις 
ς«βαγάόξετε ἀϊςεπάϊ Ηετπιορεη. ]. 1. 

2 ὁ σοφις ἧς] ἱπτὸ ὃς φιλόσοφος, πιᾶπὶ νε ῬτοςΪμ5 παθεῖν 
Δα ΡΙατοπὶς Τἰπιδειπὶ ἐκαλεῖτο ἰδιώτης μὲν ἐν τοῖς φιλοσόφοις» 

φιλόφοφος δὲ ἐν τοῖς ἰδιώτωες. 
3 κατέλυσε τ. Αϑ' τ᾿ δῆμον} ΧΧΧ ἐγγαπποτιπι ΠΑ ΙΠτο 

ἀπιρετῖο », φιιοτιιπι ἱρίς δὶς νηιβ ; υἱά, Χεπορβοη. ]. 1, ἐλ- 
λην. Ρ. 46ι. 

4. καϑήρει δὲ διὰ Λυς. τὰ τείχη Ἰ τγίδυιῖς Τρίπιγ Οτίτίας πο- 
ἢεγ σοπῆ!α ἀς ἀεάϊτίοπε Ατμθπαγιπι, ΡοΙαιιαπι πλιτὶ ’οπ - 
Θὶ δι Ῥίγαεςι πιοεπία ἀϊΐγιζα ἔμπεγς, ἴτὰ ρβοϊίσεπτε Γγίαπάτγο, 
Ἰερατίοπεηι οδειπτς ΤἨεγᾶπιεπε, νὰ. Χεπορμοπ, ἴος, εἶτ, 
Ῥ. 46ο. 
τ Σ τὰς τριωκ. ὑπερεδαάλλετο ]} ἢς ὅς Χεπορῇοπ ἀς 60 πιε- 
πιογδθι!. ϑοοτγ. 1.1, Ῥ.7:3. Κριτίας μὲν τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ 

(ἰ. 6. τῶν τριάκοντα.) ποντων πλεονεκτίξατος τε Κρὴ βιομότατος 
ἐγένετε. Ἶ 

5. 11, α ἔβῥωτ᾽ ἄν ὁ λόγος τοῖς φάσκωσι δίς. 1 ἀϊςῖς Βος 

Χεπορβοη Μεπιογαθ!!. 5οςτ. 1.1. ρ. 715. Κριτίας μὲν φυγὼν 
ἐς Θεταλίαν ἐκεῖ συνῆν ἀνθρώποις ἀνομίᾳ μᾶλλον ἢ δικωιοσύν 
χρωμένοις. Ὶ 

2 ἐς Δρωπίδην δ᾽ ἀναφέφων ] ἐνγένοιαν κρὰ ἐυπαεδύαν ττῖ δΐξ.» 
Οτεῖδε., υοτγιπι πειτέιπι ΟΠ ΠῚ γίποογε εἰτι5 ἱπάο᾽επι ρο- 
ταετῖς, ρεΠππιαπιὶ εαπὶ ἔα Π{ε σοποϊιἀϊς, ( ετεγιπιὶ ἐς τος 
Ῥίἀατιπι ρεπεγεν αιοὰ 40 Ἰρίο Νείεο ὃς Νερίψπο υἱτῖπιο 
ἀετίυκτατγ, ν᾽ ἀε Ὠίορεη. 1,4 ετγτ, ἰπ Ρίσίοπε ( τ, Ῥ]ατοπεπι 
1π δραννείάα, ὃς Ιοἢ. Δίεμγζιη ϑοῖοπε ς, 1, 

3 ὁ πλεῖρα δὴ σννεφιλοσ. σοφοτώτῳ τε οτἄϊης ἃς ἀϊ{ξϊη-. 
δοπε μαες ποπηῖὶδιϊ ρεγίαγθατα ᾿ερεθαππις ἴῃ τάϊεῖς ἢ, πὶ, 
ὦ συνεφιλοσόφησεν πλεϊςα δὲ σοφατάτω τε. ϑεουτὶ πο5 ἢ 

πιὶς ἰεδξίοπεπι ςοά. 8, Οετεγα μδυῖ ρατιτη πα; 4186 ϑοογα- 
τ μος ἰρίμπι σοπῆδιυῖτ, 4ιιο ἃ Ογίεῖας εχ 6δι5 (το! ρτοάΐ- 
{{ε|, φιεπι ἱπεογεπιτιπι ετίαπι ΟΡ ἢδπς ἰρίαπι ρτδεοίρις» 
σαυΐαπι τείξατον Αεἰοῖπ, ς, Τί πιάτο, ρ. 194. ἱπυϊάἀίαπιαις.» 
1Π|4πὶ ἀμ σεητον ἀϊ ρει !εγε σοπάτας Κεπορβοπ, Μεπιοταδ1}. 
ϑοοτ Ϊ, 1. Ρ.713. ἴα. 

4 ἐγοργίαζξον ἐν Θετ]αλίᾳ ἢ γἱά, ἀς Βας γοςς Ἢ 1η Θοτγρίᾳ 

ἈῚ2 μικραὶ 



0Σ 

μικραὶ κοὶ μείζες πόλεις» ἐς Τοργίων ὁρῶσαι τὸν 

Λεοντῖνον. μετέδωλον ᾿ δὲ καὶ ἐς τὸ Κρατιοίζειν» 

εἴ τινω τῆς ἑαυτῷ σοφίας ἐπίδειξιν ὁ Κριτίας 

παρ᾽ ἀυτοῖς ἐποιεῖτο. ὃ δὲ ἠμέλει μὲν τότῳ βα- 

ουτέρας δ᾽ ἀυτοῖς ἐποιεῖτο τας ὀλιγωρχίως, διω-. 

λεγόμενος τοῖς ἐκεῖ δυνατοῖς". καὶ κωθαπτό- 

μενος μὲν δημοκρατίως ἑὡπάσης» διαδώλλων δ᾽ 

᾿ς Αϑηναίως. ὡς πλεῖσω εἰνθρώπων εἱμωρτάνον- 
“ ᾽ " “ ΄ ὰ "»ὕ 

τῶς. ὡς τέ; ἐνθυμεμένῳ ταῦτω, Κρμτίως ὧν εἰή 

Θετ]αλὲς διεφϑορὼς μᾶλλον, ἢ Κριτίαν Θετ-. 

τώλοι. 
“3 εἰ » Ν Απέϑανέ μὲν ἕν ὑπὸ τῶν ὠμφὶ Θρασύξε- 

λον᾽, οἱ κατῆγον ὠπὸ φυγῆς τὸν δῆμον. δοκεῖ 

δ᾽ ἐνίοις ἀνὴρ ἐγωϑθοὸς γενέσθαι! «τ αροὶ τὴν τε- 
᾿ ᾽ ἌΡΑ, ω.᾿΄- ᾽ Ἵ 

λευτὴν. ἐπειδὴ ἐντωφίῳ τῇ τυραννίδι ἐχρήσατο. 
Ν ,ὕ 

ἐμοὶ δὲ ὠποπεφάνθω, μηδένα ἀνθρώπων κα- 

λῶς ἀποθανεῖν ὑπὲρ ὧν εκ ὀρθῶς “ εἵλετο. δὲ 

“ ἐπ Ὲ, Ν ΝῈ “ Ὁ 5») Ὁ. ὁ ἘΣ ᾿ 

᾿οὺ μοι δοκεῖ , Ἀι ἢ σοφίω τὸ ὠνόρος». κῶὶ τῶ 

φοιντίσματα 5. ἥτιον σπεδωσϑῆναι τοῖς Ἐλλη- 
ςε ες »»΄᾿ 

σιν. εἰ γοὶρ μὴ ὁμολογήσει ὃ λόγος τω ἤθει, ἐλ- 

“ « 

λοτρίο; γλώτηῃ δόξομεν ᾧφϑέγγεσιϑαι!» ὠσπερ οἱ 

δ 
εἰυλοί ". 

τὴν δὲ ἰδέαν τῷ λόγε δογματίας' ὁ Κρατίας, 
ν᾽ ων μ κ τ δ, 

κοὴ πολυγνώριων. σεμνολογῆσαι᾽ τῇ ἱκανώτα-. 
ν ᾿ ΝΝ Δ 

τὸς, ὃ τὴν διϑυρωμβδώδη 1 σεμνολογίαν, ἐδὲ 
,ὔ "»ὕ δ κ΄, ΒΤ Ἄ᾿ ᾿ 

κωτωφευγξσων ες τῶ ποιητικῆς ογομώτῶ,; λ 

- ͵ Υ 

ἐκ τῶν κυρμλωτώτων “ συγκειμένην. καὶ κατὰ 

φύσιν ἔχεσαν. ὁρῶ τὸν ἀνδρα καὶ βεοοχυλο- 

ΡΉῊ ΙΟΕ ΒΑ 8 ΧΨΙ. Οὐ, 

εἰυϊταῖος Οογριαϑης, (Οογρίαπα {ὑἰρὶςοῖ-, 
εητος ᾿εοητπαπι: Εἴ δά ΟΥ̓ ΑΠῚ Θείατη 111|1- 
ταπάπιπι απίπιαιτι σοπαετε σης, ἢ ἡμποά (αρὶ- 
επτῖδθ ἐρεσίπιεῃ ἀριιά εο5 Οὐιτα5 εἀΠεε. 15 
δυῖοτη Ἰά4 αυϊάεπι ταὶ πίπιε συγαῖσαῖ,, ὅς σγαιο- 
το ΠῚ 1115 ραιῃοογαπη ἀομηϊπαίηπι οΗΠςΙοἰσατ,άμπι 
ἀϊεγεπάο δριιὰ οἰπ5 ργοιηςϊας ορεπηαῖο8, 
οἴηποπι Ρορυΐαγαπι γειρα ] σας ἔογπηαιτι γος 
Ργεμεπάεγει, ΑΠπεπίθηίεβ νογο ρεγγιηρογοῦ, 
ἡποά ργδα τποσία θιις οπηπίθιιβ ἴῃ εὐγογα γοῦσ 
(γεητιγ πηαχίπηο. Αάδοσις., μᾶς [ἔσππὶς 
ςοηΠάογαητι, Οὐτας 1 πεαϊος ροιίι5 ἀεργα- 
υῇς,, αμιᾶπι Τ ΠεΠΠαἹ1 Οὐϊαπι νἱἀοθιιητιγ, 

ἢ ἡὐμϑβι,, 
111. [πτετξδδιιΒ. ιίάοπι οἰξ τλπάεπι ἃ 

ΤΗγαίνυΐο, αι ρορυαπι δ Ἐχῖ!ο γεποςᾶ- 
ταῖ. Νοπηυ σις ἤτεπιιε πιογίε πὶ ὀρρεαι(ς 
(8 νἱάεταγ, αυΐα τγγαηηϊάοτα νίαιια δά ἰδρι]- 
στη τευ η. Ατ ΠῊΠῚ [α5 εἴο φγοπαηςῖα- 
τα, Πεπηίηο πη πιογίαίππη Ποηςδπι Οὔἰγο ΠηΟι 
τε, τπδπο δὰ 4146 1π7ο τἰταΐο παι σοπηρα- 
ταῦῖτ, Οὐ ΠΟ ΓΟΠῚ εἰίαπη πηϊηὶ ἃς Θγιαϊτῖο 
ΙΓ. ὧς (τρια εἰαθογαῖα ἐχίριιο 1ῃ ργεῖο 
δρυιά Ογδεςοβ εἴ νι ἀεπίαγ. Νεπιρε ἢ] πιο- 
γἱδιις ογατίο ςοηίξητίας ΠηΪπι15.,. ᾿ἰἰπρια αἰϊοπα 
Ἰοχαϊ, ρεγπάς ἂς τθῖας νι ςὈΙΠΊμΓ. 

ΙΝ. σεπεζε νετο ἀϊςεπάϊ (γίγας τερον ίο- 
ΓΕ ΠΕ115 [τ ὅς {Ὀ] πιϊ5,αταμε αα σγδιίταζοπη ππα- 
χίπιο ςοΠΊρΟΙ τς, ΠΟη ργδι!ταῖε πη αἰ γγατηδῖς. 
(ἄτη τἀπΊεη, ΠΕΩμΕ δα ροξτεῖςα νευρα ἀεοϊηαπ- 
τε ΠῚ. {ξ4 νος. 115. πηλχίπηθ ῬΓΟΡΓΙ5 446 Πτ 
ςοποϊηπαῖα,, ὧς ρίαπα παίμγα 56, Ψψιάεο (4- 
τἰς ναΐεγα δτίαπι Ποηηϊπεπὶ ἀϊςεπαϊ σοπογας 

ἡ Ὁ] 

ποῖ. 17. Ὀεἴεγιπι ἐς ΤῊ ΘΠ}15 τἀεπὶ τερετῖς ποῖον ἴπ νἱτᾶ 
δορί Αγι1) Π116ΠΊ αἷς Αττίσαπι Ηετγο ἀϊ5 ρδῖγεπὶ πιαρὶ5 δ ἀπι)ῖ- 

τδῖαπι οἴἴε καὶ τὸν Γοργίαν οἱ Θετ]αλοὶ: ἘτῚπ ερ! 014 δ ἀ 1] Ἰπ|: 
Τοργίς δὲ ϑανμακσαὶ -ττιι πρῶτον μὲν οἱ κατα Θετταλίαν Ἑλλη- 

γεῤ, πσταρ᾽ οἷς τὸ ἑητοόρίνειν Γοργιοίζεῖν ἐπωνυμίαν ἔχει. 

ς μετέβαλον ] [ξουτι5 ἔμπι Ἰεδιοπεπὶ ςοὐ. 8, νυΐρβτὶ μὰ- 
Ῥεηε μετέξαλεν. ᾿ . 

6 τοῖς ἐκδὶ δυνωτοῖς  Υἱάε Ῥάι}]0 ἅπτε ποῖ, 6. 

ς. 111. τ ὠπέϑανε μ. ἐν ὑ. τ᾿ οἱ, Θρασύξ. 1 ἜχίτιΠι εἶτα 
δείςτίδιιπς Χεπόρμοπ. Βλλην. . 1. Ρ.. 474: ΤῬίοαον. 5ῖς, 1. 
ΧΙΝ. Ρ.:62. Οοτηεῖ. Νερ. ἴῃ ΤὨγδίν Ῥι]ο ς. 2. 

2 ἐγαϑὸς] ςοἀ. 5. παδεθας δυνατὸς. 

 ἱπειδὴ ἐνταῷ. τῇ τύυρωνν. ἐχρήσ.] Ρτορσίς : ΦΜΟΡ1473 1γ- 

γδηῃΐάο θεβένμεμιο ῥμρεδτὶ θίωσ {εῖ! Ἀ. ε. δὰ πιοόσγεπι νίαιιε 
ἐὰπὶ τοιϊπαϊ, πες Ἔχυΐ ἰς δὰ νίμς ρδἤις εἢ, ΨΊάετιτ 
ϑυτοπι 1141 δὰ ΠΠ ἃ ἀρ ΠΟ ογατεπὶ ρα πὶ οδυΐιπι, ὃς 
ῬΙμτατο Πα ΠΊ, καλὸν ἐντάφιον ἡ τυραννὶςγ 4104 ΠΙοηγ[Ο τγτγᾶη-- 
πὸ ἃ Ποῃπεπιπ8 15 ᾿που σᾶτιπὶ τα χαῦ Π τὶ, ἀπ ἴδῃ σετεηά, 
Κείρ. τηἰτῖο ρ, πὶ 783. Οεζοτιιπι ρἰιγαῇς εἰς ἢπλ}}15 νίτα Α- 
Ρο οὶ: ΨἹΠ, 19. νδ᾽ ἀθ πιΓειϊςογάϊα ἀϊοίταγ. εαπὶ ὡὥσπεῦ 
ἐντάφιον δεῖν ἐπιφέρειν τοῖς ἀδίκως ἀπελϑῶσι, ᾿ΐεπι ἱπῈ. 1.11, ἴῃ 
νἶτα “ἀγἱαριὶ δ. 6. ,ἐντωαφίῳ τῇ τιμὴ χρησώμενος : 1ΠτΕ]ΠΠρ1: 4α-- 
τεπι Ποποτγεπι {Ὀτρίαγαπι δά Αἀτίαπιπι [αὖ νέας οχίτιπι.» 
4ΔῸ Ἱπιρεγαίοτε θριξοΐαγιπι. Ἐπ ἴπ “μροἠορμιίο Ναμογ 4 

ἔχων ἐντάφιον τὴν ἐξ ὡπάντων Αϑηγαίων ἔυνοιαν. 
4 ὑπὶρ ὧν ἐκ ὀρϑῶς εἵλετο] ἱπτερεῖ (Ἔγπιο εἴζεῖ ὑπὲρ τό- 

τῶν ὧν ἐκ ὀρϑῶς εἵλετο ατοὰ ξμπέήϊς [επίμπι γοτίοης εχ- 

Ρτεπιπι. Νεπιρε Ογᾶεοῖβ ξαπι τι ΠΠπημπι ἴτᾷ οπιίτίεγε ρσος-: 
ΠοπΊεη ἀεπιοη ται πὶ 4ητ6 ΤΟΙ ΑΓΙΠ1. 

5 κρὴ τὰ φροντίσμ. ἢς ςοἄ. 8. Ἐαϊεὶ ἐς τῷ ᾧροντ. Οεἴε- 
τὰπι ἂς Οτἰτῖαε λειψώνοις ) περ  εξγι5 ̓ πτογ Οὔάεςοβ, ἀοπδσ 
Ἠετγοάϊς ορεία 84 νίμπι γεποςαγεπίαΐ, νἱ 4, 10Ὲ. νῖς, Μογοί, 
5. ΧΙΝ. 

6 ὥσπερ οἱ ἀυλοὶ 1 ποπ ἀπΠΠπ|1}15 ἸΙοοιι5 ΑΡΟΙθΟ]]. τ, σὸς. 
ΧΠΙ. ᾿ ν 

5. 1. 1 δογματίας] τεΐετο μος δ( ὄγετεες (Ὀ»μδογιεὶκε, 
4086 ταπηϊιᾶπι δοραῖς ὃς αχίρηαία Ῥτοξεγιπιιγ, {Π|8-ν 
εὐἰπὶ Οτίτῖας 1άθ4 ἀρ, Ηδγπιοροη, 1. 11. τοὶ πολλὰ λέγων ἀπ᾿ 
ποφαντικῶς. ϑὶς ὅς ἐγεύγμηη [ἐμεερείές Οἴσετο ἀϊοἷς πη ΒΓατὶ 
το ς. 3. ὃς {Ἐπιερτιῖ5 Ὀγειεπι ᾿ιδ, 11. ἀς Οτάτοσ, ς. 22. 

2 πολυγνώμων ] ἢς ποίξετ ἴπ ερ. Δα [κέλαρς 8 Θοτρία ἀἰοΐτ᾽ 
ὃς Οτιτίαπι ὅς ΤΒυογ ἀϊάςπι τὸ μεγαλόγνωμον χρϊ τὴν ὀφρῦν 

κεκτήσθϑια, 
3. σεμνολογῆσεοιε ] λέξιν σεμνὴν ἸΌτε  Π1ρῖς, ΠΑΠὶ ἃς ἐν τῇ νοή- 

σε: τὸ σεμνὸν» ἀξ νίτοαις νιάς Ηετπιορεη. ἀξ Ἰάεὶϑ ].1. δ. 
6. ηιοά σαριυς {Πιηπἴγᾶς Ρ. Βοκῥοις ἰπ ἅτε δεπε ςορίταπάϊ 
414]. 11. Ρ. 82. 

4. αὶ διϑυραυιξωδὴ 1 πεπιρε ἐπ βαπὶ ξΆς1} 18, Ρ το] ρίας τὸ 
σεμνὸν ἴῃ ἀνόεοηε {δόξαπείθι5, Π4Πὶ ΠΠΔΡΠΑΠῚ ρᾶττεπὶ || 
γος Δ τ πὶ ἃς πιιπτοτὶ δ ἰεγιδτίοπε ἀΡ(Ο]ιΐτατ, 

5. δὲ κωταφίυγ. δίς.  ελάεπι ΡΗγαῖς {, νἱτ, ῥγολαρογ 
Βηε, 

ὁ ἐκ τ. Κυριωτ. 1 καϑαρώτερος τὴν λέξιν Πετπιορεπὶ 405 
4ις ἀἰείταγ : ὅς σρφης ἀἴηπε ἐυκρινὴςγ) αἰιο ἀ εἰξ εχ γεγθοσιπι, 
Ῥτορτίειαίο, : 

ἀυοά 



᾿᾽ 

δα γ΄. ΝΕ, να ἘΠῚ 5. 9 ΟΡΉΗ ἐπ ΤΑΙ ν Μ. 11 ζο; 
πυρά ςοπιργεπῆ ὉΠΟΥΟΓΙΠῚ {τ Ὀγεις, ὧς 1π ἀε- 
ξεηπΠοπίδιις ναΐτἊς νεγίβειπι εδ,, Ατε οἰ πππι 

αγί . ποη ἰπτο Πρ ΓΑ ΠΕ Τα ΠΊΕ.) πὲς 
: ἀδςογιπη οπὶπὶ πη ΟὈΙστιαγα ἴῃ 
οομτίοπε, θαγθάγιπι εἴ. Ψόγαπι ἤο- 
πὶ ξα]σογος Ατεῖςας νοςεβ᾽π ογαϊτίοπς 

ΕΠ αιοηὰς Οείας ἀδοοτγπε 
ἃ Ἰοσιπι ΔἸ] πε πὶ σουηπηποπι Φ «οπἰπηϑίοης 

»» ἵν Δ ΛΑ, ὯΣ ΨΝ γὺ ΤΠ ΡΣ - 

Δεςεάεγε, [Ιἢ δάμη γαὈ 1} ἴτε πῚ, απ ἰη (οπτεη- 
τἰϊ5, 4π4Πη ἴπ Εἱοσυτίοη ἐχογοϊ ταυ ΠΊπη115. Οτῖ- 

εἴ. Ογατοπὶβ γογο ἐρίτίτιις ίερο ἱπῆτ- 
ὩΠΜΪΟΓ. {πδι15 ταπηθη δῶντ ΖΟρΡ γτὶ φαγὰ Ἰςηί5. 

᾿ : τὰς ᾿ ν᾿ ΝΝ 

Ἀδν δ δ νη ὙΜΜΚΑ 
ΝΎ ΤΎΠΟΥ δ ΟΊ. Ο ΝΑ ΘΕ δελαν 
ΠῚ, 5ίγεῃ, πᾶς ΠΟογατῖς τμοιογὶς ςαάαιιοιῖ 
Ἰπῃοθας, σαηίδητὶς ἐροοίοπη ργὰς [Ὁ ἔεγθηϑ, [πᾶ- 
ἄλληι ἱπάϊσαῦ νἱτὶ 5 418} ογδτογίδο ἀγτῖβ ἰασ Οις 
δχτητας Π] οΠηχίτ: ρατγία ραγίθιι δάϊπη- 
εἴα, δὲ ζοπιγαγία γοϊατα σοηιγΑΓ 5, δὲ {π᾿ Π|τοῦ 

τπΠπη ΠΟΠ ἱπεηΐεης απ ἄεπη, (ξ 4 1η- 
πτ5 δῆς νίμι5, Εχεγοιῖς γεγο (ς ετίδπι» 

οτδιίοπίς οἰγοιπηάιιέϊας ϑδηεγο. ὃς πιππεγΐϑ. 
8ἴαιιε σοπηροίοης,, δι ίοὨΙ Παγπιοηΐα: “πᾶς 
τὸβ. Πεπι ΠΗ ηΐς. εἰίαπι ΠΠπριιᾶπι ἐχρο]ίπο- 
ταπε, Ναπὶ ΠεπιοἤΠςης85 Π4οἱ αυίάοτῃ ἀἰ- 

γξντω" ἱκανῶς, καὶ δεινῶς καϑιωπτόμενον ὠπο- 

λογίας εἴδει, ἀτ]κίζοντώ τε ἐκ ὠκρᾳατῶς", 

ἐδὲ ἐκφαύλως: τὸ γορ ὠπειρόκωλον ἐν τῷ Ατ- 

τικίζειν, βώρξωρον “. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀκτίνων" ἀυ:- 

γαὶ ταὶ Ατ]ικοὶ ὀνόμωτα διωφλαίνεται " τῷ λό- 

γ8. καὶ τὸ ἀσυνδέτως " δὲ χωρίῳ προσξαλεῖν 

Κριτίᾳ ὥρα. καὶ τὸ πσαραδόζως μὲν ἐγθυμη- 

ϑῆναι ". παραδόξως δ᾽ ἀπαγγεῖλαι, Κρι- 

τίς ὠγῶν. τὸ δὲ τῇ λόγι πνεῦμα “ ἐλλιπέ- 

σΈρον μὲν, ἡδὺ δὲ, καὶ λεῖον, ὥσπερ ἤ τῷ Ζεφύρε 

αὖρα. 

ΣΟ ΡΙΑ Τ Η ἘΝ 
Η δὲ Σειρῆν;, ἡ ἐφεξηκυῖα ' τῷ Ἰσοκρώτες τῷ 

σοφις σώματι", ἐφέφξηκε δὲ οἷον ἄδεσα, πει- 

ϑὼ κατηγορεῖ τὸ ἄνδρος, ἣν συνεξέλετο ῥήτορι- 

κοῖς νόμοις καὶ ἤθεσι» ποοίρισω καὶ ἀγτίθετα, 

καὶ ὁμοιοτέλευτω εἶχ ἐυρων “πρῶτος, ὠλλ᾽ ἐυ-. 

ρημένοις ἐυ χρησώμενος. ἐπεμελήθη δὲ καὶ πε- 

ριξολῆς “, καὶ ῥυϑι μῶν, καὶ συγϑήκης, καὶ κρό- 

το". ταυτὶ δὲ ἡτοίμασέ πὲ καὶ τὴν Δημοσϑέ- 

νὸς γλῶτηων “. Δημοσ'ϑένης γοὼρ μωϑητὴς μὲν 

Ξ ὑπ μή Ἴ Οἷς. ἴπ Βγιτο ς. 7. φογὨΡΥ [0726 γ ΤΉ» 
δ θη αἰοῖτ. βραχέως ἑρμηνίυεινγ ἴτεπι τὴν ὑπόϑεσιν συνελεῖν 

«ἐὶς βραχιὺ ἀἰοῖς ποίϊεγ ἱπ, ἱπ γάεο, ςοπέ, ὅς 110. 11, «“πεῖο- 

ἀρολομ, γ02» λον ἫΝ 
᾿ς ὶ ἀπολογίας εἴδει 1 πιᾶ]ς εἀ τὶ 79.,) Υἱγραΐαπι ΡΟΣ ὠπολο- 
᾿ πίας εὐαπὶ ροπεητες, Οοά. 8, μαδες. ἐν ὠπολογ. ἤϑει. 
τ 9. Αὐῇικίζ. τε ἐκ ἀκρατ.ἄζς. } ἀε πἰπιῖα Ατεϊοῖ πὶ αβεξιατίο- 
τὲ) ἴῃ (ορἢἰ [τὶς ἱπιρτοθᾶτα, νἱά, ςοἰ εξ Οτείο!]ο τ᾿ θαῖτ. 

ὁ ἀβέτοτ, ], ΠῚ. ς, ὅ. ν᾽ 
ὙΠ 10 τὸ γὰρ ἀπειρόκ. ἐν τῷ Ατῇικίζειν βώρξαρον ᾿ ὀξυμώρως 
ἀἰόξαπι. Νίαπι δατγθατί εἰ ἡ] πιαρὶς ΟΡ οὐϊιμπι αιι8πὶ Αἴ- 
οί ππιις 2 Αἰταπιο ἰδ δϊατίο εἶμ5.», ἀδοοτί ποη οδίδσιιδῃβ, 

“ἢ ' Ῥατθατίς βγϑι]οΥ. 
Υ ῳ 201 Ἐν ᾽ ᾿ ἘΠῚ » . τ 

ἢ ὥσπ. ἀκτίνων ἀνγαὶ τὸν Ατ. ὃν. διαῷ. 1 Πα}11ε5 Ἰοςιτίο- 
Ἀο ἀρροτθμας Βαθε5 ἱπῇ, δὰ νίταπι ζιοἠϊαγὲ 5. 11. π. 3. 

1 κδι τὸ ὠσυνδίτως  [ἰ]ῖσες τὰ βογ (Ὁ]ες π΄ ἀϊέϊιο- 
Ἂς βακεηκν ἀπ αοιάα., νὰ ΠΠ|4ς6 ἤης σορκίςς ἃς σοππεόϊζεπαϊ 

Ἐοτηιι]ῖς, ιιλ οχ ἱπιρτουμίο, (δ πτιτιῖο [Ἐαιδητιιγ, {1148 88- 
᾿ ὨΘΟΔΕ Δ]ἸΟτιηαι16. Εἰπ15 σοπεοτὶ5 [στ ρτοσιπιὶ ἰπ60ε5, 
ἢ παραδ. μὲν 8. 1 παραδοξολογίαν αἀἰσεδας ποῖον ἴπ. 
Τα, ν δὶ να. 5,1. π. 6. χερηϊγαδηΐς νεττὶ νε πιρτ εχ (ιΐη- 
τιδηο, 

14. τὸ δὲ τῷ λόγαᾳ πνεῦμα ] 414 ἢε πνεῦμα τῷ λόγε εχ ἴπ- 
{εατο Ἠεγπιορεη. ὀχρ]ῖςδε: ἐς ἱπιιξητίοπε 1.1] ς. 4, να, 
ἀκ τηξ, νῖς Ἡεγοαίς, ς. ΧΙΥ͂, ποι. 7. 
ἈΝΤ ἸΣΟΚΡΑΙΤΉΣ. Ισοκρώτης ] ἄς εο ας ΡΙ[ιι- 

τΆτΟἢ. τη νιτ5 Χ. Ἀδπετοτ. ὈΊοηνΓ ΗΔ σαγηδῆτ πη Τυἀἰς,ἀς ΤΠ{0- 
οτατ, Ρ. 149. ἃς 401 εχ {Π||5, πιαχίπις γεγο οχ Ρ] υτάγοθο ρ]ς- 
ταις Ἔχίοτρίετε, Ῥμοτίις ΒΙδ], οοὰ. ΟΟΙ,Χ, ϑυῖάἀδϑ ν, Ἰσοκρ. 
ὝΤει2. ΟἿ. ΧΙ.38:. Ὡς εἴτις. ἀϊςσεηα! ρεπεῦο Ἠοτπιορὲπες 
116..11. ἀε 1ἀεῖ5 Ρ. 492. εχ γεςεπιίογίθις λάάς Ἑαθτις, Β16], 
Οἴδες. Π1δ. 1. Ρ. 848. 

ἐν ΤΥ ἐφεσηκυῖω } ἢ τείοτίδ ετε ποτ ἀυΡ ται εχ Ἐρὶ- 
τοπιὲ Ψατίςαπα ἧς εἰπεπἀδτιοπίδιι5 Οτγωζογὶ ἀζαιις 541 πῇ, 
ἘΔιὶ ὠφεςηκυῖω ΒΑΒεθδης. 

1 σώματι 1 νυΐμο εὐϊτιιπι ςόμωτι. Ἐρίτ. ψατῖς, χιᾶπι ἧς 
ϑαϊαιαῆιπι νἱαῖτ, ἃς ςοὐ, 5, σώματι Βαοητ, ἡπι86 νεγα ἤδιυις 
ἀμδ1ς Ἰεξεῖο. ϑιπ|1}15 εἰξ ἐπ Βος περοτῖο Ἰοςικῖο ΡΙαταγ- 
«δὶ ἀντῷ δὲ τῷ Ἰσοκράτει ἐπὴν κριὸς ὅζς. ϑεΙΠσες ᾿π νπὸ {6- 
ῬαΪοτο νϑτῖ Ἰοοαΐὶ » εἰ τας ἴπ αι Το ογαῖο5.) Δἄεοαις» 

σώμωτι εἶϊι5). γε] νε ΡΙυμτΑτοις αὐτῷ τα Ισοκρ. ἐπῆν ὅζο. Μο- 
το !ς5 Πιίρισδίι5 ἔπεγας σήματι ἰερεηάμπὶ εΠϊ6. ϑεριογιιπι 
1Πππ4 1 ογατὶϑ ἀ1]1ρ Ἔπείτιβ Ρ] τατος. ἀεἰοτ δίς, ὙῚ ἐπίπαν 
Ρήορε Ογποῶτρες δὰ ᾿δειᾶπι ἴῃ τα πημ]ο 1 Ροίτιπι εἴτε 
αἀἰχιζετ, τοτάπιαιιε ΠῸ ογατίβ [4 ΠῚ} Π 4 πη [δὲ ἱπΗιιπιᾶταπὶ γοσεη- 
(τι, ὠυτῷ δὲ ἱπαμ!τ Ἰσοκρώτει ἐπὶ τῷ μνήματος ἐπὴν Κριὸς 
τριώκοντω πηχῶν» ἐφ᾿ ᾧ σειρὴν πηχῶν ἑπτώ συμξολικῶς. Νοπ 
Ἰοπρε ἱπάς ταδυ!απὶ εἰἴϊε ἀϊοῖς, ργδθσερίογες εἰς γδ- 
Ῥτβοίξηταπτεπη, ἰητογαις δος. Οογρίαρῃ, (ΟοἔοΓΙΠῚ δίγεγτεῦγα 
ϑορβοοὶίς αιοαις ἔθρείογο δά {πδιυιίτατεπι εἶι5 ἀεῇρπαπ.. 
ἄλπι ἱπιρο ΠιΆπι ΕἸΠΕ, ν δτιι5 ντᾶ δ οἷμ5 δπτοΥ ργοαία!τ, νε ο 
{γπιθοὶο ἰηάἀϊςαγεῖατ, ϑίγεσας αἰ σοπαάϊ Πιδυίίατε [ῇος ϑεπιος 
Ἠ65 δι, Ιτὰ σειρὴν εαπάοπὶ ΟὉ οδυίαπι Ατίοπ ΟΠ ις ςο- 
ΒηοπΊΙΠᾶτις5 εἰξ, ἀρι Πιορσεη, [4 6γῖ, Π0. ΨΠ. Γι τόο. 

3 πάρισα ὅς. } νιὰς Γ᾿ ποῖατα δὰ βοίμρε, Οδιδιμπι ἴῃ ἢΪ5 
ἐτεφιθήτεπι εἰ{Ὲ [Ὁ σγάτοπὶ Π᾿οπγἤιις ΗΑ]1ς, ἥιοηις οδίετ- 
πα ἱμαίς, ἀ6 60 Ρ.171- ὃς ἐχοπιρ]1ς ἀςπιοηῆτγαι Ρ. ισό. αἠάς 
ὄξττ, εἰμίμεπι ἀς δάπιῖγ. νἱ ἀϊςεπάϊ ἱπ Πεπι ἢ. Ρ. 270. 

4. περιβολῆς ) πιαῖς ο΄, Αηρὶ παραφολῇς. ᾿ς περιξολῇ 
νἱά. {κι )ιὶ νίταπὶ ΤϑεοηηρεΠ ποῖ. 1. Πρ τί πηΐ5 φυζεπι πεειξολῇ 
νίαπι ΠΟ σγάῖοπὶ ἐν τοῖς κατ᾽ ἔννοιαν) ΠΟΙ ἅ66η16 ἐν τοῖς κα- 
τὰ λέξιν οὈίοτιας Ἠογπιορεπ. ἐς ἰ(εῖ5 ]. 11. Ρ. 492, 4υϊ ν- 
ΤΙ ΠΊΑΙΙΦ ΘῈ ΠῚ15 περιθολὴς Πρ οητεγ ἀείςιλρῇι 16,1. ἀε 1ά46.- 
15. Ὁ2}Ὁ. 11. 

5 καὶ ῥυϑμῶν κρὺ συνϑήκης κοὴ κρότε } ἐνθμῶν ὅς νοσιπι» 
συνϑήκηςγ ΕΧ 40 κρότοφγ ΠΙΠΊΜΙΠΙ ἴῃ Π[Ὁ ογᾶτε Πιά ιπὶ ταχας 
Ῥϊοπγἤιβ ἱπ ἱπάϊοῖο ἀε ε0. ϑίς φηΐπῃ 116 6. 3, ὡρμόφῆει 
(τῷ ὀνομάτα ) περιέργως γ τὴν ἐυφωνίαν ἐντείνων μεσικήν. Ετ 

Ραμ] ΡΟ εἷς ἐπὶ τὸ πολὺ τῷ ῥυθμῷ δελένειν εἰιπὶ ἀἰςοῖτ κρὶγ 
τῷ κύκλῳ τῆς περιόδε. Ἐτ' ΓΙΓ[ῚΒ δ, 12, ἀἰοῖς δελέυει καὶ διοί- 
νοιω πολλάκις τῷ ῥυϑμὼ τῆς λέξεως ---- βέλεται δὲ ἡ φύσις 
τοῖς νοήμασι ἕπειν τὴν λέξινγ τῇ λέξει! τὰ νοήματα. Νεπιρε 

μος ἢδὶ νυῖτ : ντ συνθήκη δζ ῥυθμὸς 1ΠΠ6 (τιισεας νδίαας 
486 404}15» ΡΑἤππι Τίοοτγατεπι νοςε5 νῖ που! ςος ζΟρ᾽» 4114-- 

ταπι Πα ]}}05 ἢε νία5) ἐχρ]οηἀὶ ρτατία, ὃς Ἰοηρίι5 αι8π| εχ- 
Ρεάϊε οτγατίοπεπὶ ἐχίθηάεγε. σοπῇ, ἱρἤιτη ς. 7. νί 48 δὲ ἀε ῃος 

ΤΟ ογατῖς νἱτῖο εἰπὰ, ἀς ἀαάπηΐγ, ἀϊςεηάϊ νἱ ἴῃ Πεπιοῇῃ. 6. 4. 
ὁ ταυτὶ δὲ ἡτοίμ. πα καὶ τὴν Δημοσϑ γλ. 1 ( {Πππὶ ἰπ 

περιξολαῖς ἔε]Ἰ οί οτεπι δι} ἐπ άϊσας Πεγπιορεπ, ἀς ΙΔ εἰς 1.1. 
ς, αι. ὅς ποίοτγ ραιῖο ρο, [ῃ ςειοχὶς γεγο εἰἰ4π| ἀΠΠπη:]- 

᾿. 

Ισο δ. 
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Ἰσαΐς, ζηλωτὴς δὲ Ισοκράτες γενόμενος, ὑπερ- 

εξάλλετο,ρῥυτὸν ϑυμῷ ὃ, καὶ ἐπιφορέξ", κοὴ πε-- 

ριξολῇ ": καὶ τοχύτητι λόγξ τε καὶ ἐννοίας. 

σεμνότης " δὲ ἡ μὲν Δημοσϑένες ἐπεσρωμ- 

μένη " μᾶλλον , ἡ δὲ Ισοκράτες εἱξρέτε- 

ρὼ τε καὶ ἡδίων. «ταρώδειγμα δὲ ποιώμε- 

8α τῆς μὲν Δνμοσϑένες σεμνότητος  «ἀέ- 

«ρας μὲν γορ ἅπασιν ἀνϑρώποις ἐδὶ τῷ βίᾳ 

«ς Θοίνωτος κἀν ἐν οἰκίσκῳ τις εἷυτὸν καζείρξως 

«τηρῇ. δεῖ δὲ τὰς ὠγωϑες ἀνδρως ἐγχειρεῖν 
ι “ Ν - - Ν ᾽ ᾿ 

«μὲν ἁπασιν οἰεὶ τοῖς κωλοῖς, τὴν ὠγωζδὴν 
͵ ᾽ “ Δ Ν Ἀ «. 

«φοροσξαλλομένες ἐλπίδων φέρειν δὲ ὅ, τι ὧν ὁ 
- 3 , «θεὸς διδῶ, γενναίως." ἡ δὲ» Ισοκρώτες σεμνό- 

- Ἵ »" » ε , 

«τῆς ὧδε κεκοσμήται “. “τῆς γὰρ γῆς ἐπά- 
“ ε - ,ὔ 

“σῆς τῆς ὑπὸ τῷ κόσμῳ " δίχα τετμημένης» 

«κοὶ τῆς μὲν, Ασίας, τῆς δὲ Ευρώπης κωλδμένης; 
ὦ ἀρ δ Ψ ΤᾺ Κα τ Ὺ Ἐς ΜΕΝ Ν ἧ 

δε τὴν ἡμίσειων ἐκ τῶν συνθηκῶν εἴληφεν ὥσπερ προς τον Δίω τὴν χώραν νεμομενος.᾽ 

ἈΝ Μη δ νὰ 4 
τὰ μὲν ἕν πολιτικοὶ ὥκγει » καὶ ὠπεφοίτω 

“«Ψὺ “» ὕ Ἂν τ “ δέ 

τῶν ἐκκλησιῶν, διώ τε τὸ ἐλλιπὲς τῇ φϑεγμα- 
φ' Π 

τος", διώ τε τὸν Αϑήνῃσι φιϑόνον᾽. ἐντιπολι- 
- ,ὕ -“ , ͵ αἴ, 

τευόμενον εἰυτοὶς μαλιφξῶ τοῖς σο(ζιωτερον τι ετε-- 

Τππαπὶ ΤΠ ογατὶ Πεπιομεπεπὶ εἴτε, ἔλοι]ς Ρβτεῖ εχ ΡΓΟΙΓχα 

ςοπιρατγτίοπε, αμᾶπιὶ ἴητοῦ ντγαπίηις ᾿πήίταϊς Π᾿οηγί. Ηὰ- 
Ἰίσαγη. ἐδ δάπηγ, νἱ ἀϊσεπάϊ ἴῃ Ὁ ἐπιοῇ επ, δ. 7: ἴα. Ἷ" 

7 ξηλωτὴς δὲ Ἰσοχφ. γενόμενος  ΠΕΓΊΡΕ Θαπὶ ἴῃ αἰ [οἰρ]1- 
πᾶπὶ δάπιητετε ποίερας ΠΓοογᾶτεβ 7) απο Μ. ῬΓΆΘΒπιᾶ5 Ῥτο 
ἀιάλᾶτο (οἸμετα ποη ροῆτει, νπάς ζηλωτὴς ταπτιπὶ αἰ ξξιις 
Βοςΐοςο πο μαϑητὴῆς ΠΓοοτγατῖ5, Ἐπ ἢδες Παγγᾶπίετη ΡΙα- 
τατο ΠΊΡ 817. κο Δημοσιϑένη τε ἔτι ἑητορένοντι ( τῷ ἰσοκρος- 

τει) φασι μετὼ σπεδὴῆς προσελϑεῖν ἀυτῷγ χρὴ χιλίας μὲν ἧς 

μονάς εἰσεπρώτηετο ) ἐκ ἔχειν φάνωε παρασχεῖν ̓  διακοσίας 

δὲ δώσειν, ἐφ᾽ ὅτε τὸ πίμπτον μέρος ἐκμώϑη. τὸν δὲ ἀποκρί- 

γασϑαι ὡς ἃ τεμαχίξομενγ ὦ Δημόσϑενες» τὴν πραγματείαν; 
ὥσπερ δὲ τὲς καλὲς ἰχϑῦς ὅλες πωλῶμεν ̓  ὅτω κῴγω σοι εἰ 
βάλοιο μαϑητέυειν ,) ὁλόκληρον ἀποδώσομειε τὴν τέχνην. Ιπιὶ- 
ταῖαπιὶ δυζεπὶ Πεπιοεπεπι ἴπ ΠΡΌ ογαῖε πιεάίμπι, ἀϊςεπάϊ 

Θεπι5 ρου ηπππι εξ, ὅς Ρεγέςοε, ιοηγἤιβ ττάϊςας. 

Ἰ. ς. 5. 14. Ἷ ᾿ : ΝΣ 

8 ϑυμῷ 1 ϑυμὸς εξ τὸ πωϑητικον » «πο οτατῖο ἔρίγας, Ὁ- 
Ῥιϊπις ϑυμὸν ΠεπποἢΠεπὶ5 1. ς. 5.22. ἀε(οτγιδιτ Ῥτοηγῇλιο, ᾿ς 
Βὶ, ροβᾳυαπι ἀϊχίες [8 Το τατοπι Ἰερεπῖεπι πολὺ ἔχειν τὸ 
ἐυςαϑὲς τῆς γνώμης, Τυδίππρίτ : ὅταν δὲ Δηωοσϑένες τίνα λώ- 

ἔξω λόγων» ἐνθεσιῶ τε χρὴ δεῦρο κακεῖσε ἄγομά »πάϑος ἕτερον 

ἐξ ἱτέρε μεταλαμβάνων» ὠπισῶν γ ὠγωνιῶν » δεδιὼς ὃς τεϊϊαιια, 

τᾶς νἱά46. 
᾿ 9 ἱπιφορᾷ 1 ἀριιὰ ΠΟ ΟΓΑΓΕΠῚ ἀεχὲς κρὶ ἐπιφορος εἴς εΑ"- 
ἄεπι (ἐπιρετ 1. ς. δ. 20. ἔη. ἴᾶχᾶγ Ῥίοηγῇϊις » Πεπιρς τα ῖε8 

ἐκεῖνοι μὲν γοὶρ ὅζς, ἡμεῖς δὲ ὅζο. ἴτεπὶ τῶτο μὲν ὅζξ, τῶτο δὲ. 

Αἰϊτου νετὸ Πεπιοῆμεηεβ Εἰ ἴασις ἐπιφορα ἰάετ αιοά 
ὠπόδοσις.. ἸΝοππιηηπᾶπι τάπιεη Αἰ ἰπ ἃ νοχ νἹάετιγ ποῖά- 
τε. δερεορέϊαρς πεπιρε αυᾶ σοποϊἀϊτιγ ἀρτα ογατ οηΐϑ ρᾶγβ, 
δὶς νοχ {ἀπιίτυνγ ραππιὶ Ἡογπιοβεηὶ, ϑεα τάπιεη ἢἰϊς ἐπε- 

φορὼ νϊἀετοτ ἡ γεἢ επιεπιΠι Ογατι ἢ 5 δτουίθες ἔοτις [ξη- 
τοητιῖς Δηἰ ΠΙα ΠῚ γγρθητίς., ρεγίπεγε. ϑὶς ὅς ἱπῇ, 1π ““πεῖο- 
εὖο κατηγορίοε τὸ ἐπιφοραὶ Τὰ σα ΠτεΓ, 

1ο περιβολῇ] νἱάς ρᾷιῖο ἀπέξ ποῖ. ζ. 
11 σεμνότης} Υἱάς δὰ Ογἠελαγμ ποῖ, 20. 
12 ἐπεσραμιιένη } ἢ. 6. σκληροτέρα χρὴ τραχυτέρα ῬΑυΐο 

αἰϑεγίον ὅδ᾽ θεῤρερρεριεῖον, Ἰὰ απο ά ράᾶῖεῖ ἐχ εο ηυοὰ «ξδροτέ- 
φὰ καὶ ἡδίων Ορροπίτιτ τῇ ἐπεσρωμμένη. Ταϊεπὶ σεμνολογίς- 
ἂν Ἁβποίςίς Ηεγπιοββηςβ ], 11. ς, 6, Ρ. 286, εχιἶεγς ὃχ γετ- 

ΡΗΙΠΟΞΤΒΑΤΥ 5 ΧΡ. γθεγαι. 
(Ὀἰρ!ας, δἀπλίγαζου γεγο ΠΟ ογατῖς οιπὶ εἴδε, 
εὐπὶ (ρίτίτιι. ὅς νεμεπηεητία, δὲ εἰγοπιάιέϊα 
ογδείοης, νοοϊίχιε ἃς ςορίτατίοηΐ5. ςοἸοτγίγαιε 
(ἀρεγϑαῖε, Οαδητιιπη δ ργδυτάτοπη υτοπι, ἰπ 
Πεπιοἤμεης δὰ δίρεγα πηαρὶβ δζ ςοποίταϊα, ἴῃ 
Τοογᾶῖα νογο ἀε]ϊσατίογ οἰδ πιαοτίαας ππσυη- 
ἄΔ. Ἐχοεπιρίαπι ποδῖς εἴο Πεμιοῆηρηίςας 
διυίτατῖς Πππ4: Εὐχεηα ψηλαίρῦη; Ῥάμθγι αὶ ογεγοῖ- 
δμ τῃογ δα ότα γος αῇ γε: Φείανη φηῖς ἐπ 
ΥΖ ΧΧΥΟΩΩΣ φαρῃ ἐπεγὶ βιμάίραι. Ορογίοξ 
ἀρήδηγ ὄομον Οἱγον γεν ῥγαφοίαγας 4 ργ α (Εη:- 
)έ; (6 ὀομα ἔγεῖον: ξἄγγο φιλο, φιμεημοιεηες 
746 ἐμ ΆἐΠ|772 αἰσαεγι! θεῖα, ἔογ εἶξογ. Ι(Οςτατὶς 
ΨΕΓΟ βγδΕΠτᾶ5 [τὰ ΟΥΠαῖα ἱηςΘαϊ. Φηηη ἐεγ- 
γά οημέγε ῬΆΖΗΕΥ (Ζ..) 2446 ιδεφοίο. [,. ἡ ἄμας 
αἰμεήα βέραγεεν: ἐαγμηεφηο Α{4 αἤξογα, αἰέέγα 
ἘΜΥΟΡΑ ἀρρείρέμγ: αἰῤμλάλμνε οὐκ (θεάεγε 
Ακρορ2 7. ρέγληας αὐ ᾽ ερ Ἴομε, ΓΧΥΣΣ 
2926 7 2722. ' 

ἡ Ὁ 

ς 
11. Ἐξ γειριδ]ῖςαα αυίάειι δάτηἰπι ἔγαιῖο- 

ὯῈΠ| περ! οχίς, ςοποϊοπαίαιις σπίταιίς., ταπὶ 
4814 νοςε ἀεῇίτηςδειγ, ταπὶ ΟὉ ἱπιιάϊαπι 
Αἰμεπίςηἤηπι, αυας πιαχίπις {Π|- φἀπογία- 
Ὀατατ,, ααϊ Α]“πΔητο αιαπὶ γε οὶ ἀοέϊε πηα- 

. δῇ 
Βοτι!πΊ) ΡΆτΕ οἰ ρί ΟΣΙΙΠΊ, ΡΓΟΠΟ ΠΙΪ ΠιΙΠΊ, δα 6 δ Ἡ ΠΟ σιῖπι ὅζς, 
ποπιΐπα {ἢ δητίηα Ῥεγπιιτατίοπε: αμοα ΤΑιογαΐάι, 
μεη8 ΕΠ ΟΡ [ἐτίιδε, πες γασιπὶ Γ πη οἢΒεηί. ὙᾺΙὁ εῇὲ αεἷν 
τῆ ὙΒαογ 1415 τόλμα μὲν γὰρ λόγιος ἀνδρία Φιλέτωιρος ἐνομίσϑη. Αταιε ἢς ρῥτγοξεῶο [πῃ (ξαυεπείθις ἀπόδος οα- 
ἐπιρ} 5. Ρ᾽ ΓΑ ποπηῖπα ἱπιιεπῖες {δ Πδπείμα ἰπ ἴοοο Ὁὲ- 
πιο θη 5; ρΑγαοΙρ118 ὅς νεγθῖ5 ςΟ ὨΠΟΧΑΠῚ ΜΕΘ δεν 
εητεπι ογατίοη ἐπι ἰη ἰοςο ΠὈοΓατί5, Αἱ ἐπιςροφην ἡΠαπὶ ἴα ἀ-᾿ « Ἶ 
ξλίοης ετῖδπι τῷ σἰδρε Ορροπί νἱἤεδας ἴπῈ νῖτὰ ϑεορεί!αγε 6. Ὁ Σ 
π.14.. 40] {εἀεπϑ ξύν σδρότητι; 405 ξὺν ἐπισροφῆ ρετογαδαῖ, 

13. σεωνότητος } [τὰ ΟἸΠΠΙΠΟ Ἰερδηάιιπ1, πάπι ἀς 1114 ἡάζεὶς, 
ἴπ ῥγαδεθάςπιίθι5 [Ἔγπιο. ἤσηιε εἰ πῃ Ρϑι]ο Ροβ ποῆετγ' 
αὶ δὲ Ἱτοκρώτες σεμνότης. Εἰτηηληῖσις ᾿ε δ ΟΠ δ ΠῚ ςοά. 8. 
ἴτεπι ΔΠΡ], ὃς Μοτεῖ!! αυΐάαπι. Μαϊς εἀϊτὶ Βαδεθαηι δὲις- 
νότητος. (Οεἴοτγιιπι 41] ξεαυΐτησ σους ἀοΠιπηίας ε εχ ογᾶ- 
τίοπε δἰ σογ0534 Ρ. πι: 326. ᾿ 

14. ἡ δὲ Ἰσόκρ. ----- ὧδε κεκόσμ. Ἴ Ἰοσιις ἡπΐ {Ἐφυϊτατ 4 
ἔππιτι5 εἰς εχ βάρορ γγσο Ὁ. πὶ. 153. 

᾿ς τὰς ὑπὸ τῷ κόσμῳ ] εαϊτὶ ῃἰς φἀάϊειπι ΒΑ εθαπε κει- 
μένης γ 404 εἰπὶ κακοφωνίων ἔΔεϊατ, ὅς ἴῃ ΤΓοοτγατὶς εαϊτι- 
οπΐδθιι5 ΟΠ ττάτεγ γ Εἰ Πρῆπαχε 1Π|8πὶ ἕξσας Πηριᾶα βεπῖμ5, 
Βϊς ιοαις τεϊεράγε πο αἰδίζαι!, 

Φ. ΠΡΟ διά τε τὸ ἐλλιπὶς τῷ φϑίγμ. 7 Ὀ᾽οηγ ᾿μάϊς. ἀς 
Το ον. Ρ, 150. σπεδήν μὲν ἐποιεῖτο πρατῆειν τε χρὴ λέγειν τὼ πο- 
λιτικώ. ὡἰς δὲ καὶ φύσις ἠναντιῶτο ) τὰ πρῶτα χρὴ κυριωτατῷ 
τῷ ῥήτορος ἰφελομένη τόλιιαν τε χφὶ φωνὴς μέγεϑος -ττ ταύ- 
τῆς μὲν ὠπέφη τῆς προωερίσεως. ϑῖς ἔετε ΡΙυτάγο ἢ, νῖτα Χ 
ἈΠεῖοτῦ. Ρ. 837. πολιτικῶν πραγμάτων ἀπίσχετο ἰσχνόφωνός 
πε ὧν κρὶ! ἐυλαξὴς τὸν τρόπον. Ἡΐης, νῖ Ἰτίοπι Ρ. 828 πᾶτ- 
τᾶτ 7 (Ὁ] θὲ αἰ (ἰρι}}ς [5 ἀΐσετε ΠΟογαγος : ἐς ἀὐτὸς μὲν 
δίκα μνῶν διδάσκοι, τῷ δὲ αὐτὸν διδώξαντι τολμῶν χρὶ ἰυφω- 
νίαν δώσειν δεκακισχιλίας. (Οεἴογιπι δὰ εἰτῆς χἰρρμδάϊ  αλερρε 
αμοφις ἐρεέϊατ, χιοά ἰἀεπὶ πᾶγγας ΡΙ μταγοῆ, δἰπὶ ἐπ ἔς 
δειξιν σοτΆπι εγῖθιις εἄθγα πο ΠῈ,, εγτίο ΔΡΙερατο., ϑἴηηδ 
ἀκρωτήριον ἴπ 40 ἀϊοϊρυϊος ἱπῆίτιατ, Π δ᾽ πιπς ἰοςο ϑεώ- 
τρε εἴϊε ἴῃ 4ιὸ ἀεοίαπιοῦ ἀϊχίε, σοηξ, ἱπῇ, 5. ΠΥ. ἢ. 1.2. 

2 διὰ δὲ τὸν Αϑ. Φ3. } «οὐ. 8. ποη πιαὶς διὰ δὲ τῶν Αϑην. 
ὅζς. ῥγορίεγ δογῦρ 4} δ ῥέα ῥα τ αὐαρῖ ἐρημίάλαα. Οε- 
τογιπὶ ἀς 84 γἱάς ποῆτο ἀϊέϊα Πιρτᾷ ἴῃ υἱτα ““αεήρῥονις. 

βἷς 



ὲ 

Ὄπ. 

ΧΡΊΙ. 0ε. 
σἱβ ἀϊσεγεπῖ, Νξαιιε. ταπιει ΠΕ ]Π]4π| ρ]αης 
Παθυῖε τοῖα δ σας σιγαπι. Ναπι ἃ Ρδηΐρ- 
Ρήγα 1.5) ιῖε αὐ Εἰππὶ ((τὶρίογας, γεςοπο ]ϊαυῖς 
Αἰπεηϊεπῆδι, ἃς εἰ5, {πᾶς ἐἰρ ράεε ςοπηπιεη- 
ταις οἷς . ΑΙΠεπιςπίε5. ἃ ΠΊΟΥ ΓΙ ΠΊΑΓ ΠῚ τα- 
τατη {πο γεποσδαΐξ, νῈ Οὗ “πᾶς πηα]ε διιάϊ- 
τεης {Π|, Ογαῖίο δτίαιπι οἱ Παῦῖτα ράπερ γγίο, 
ἥπαπι Οὐγγηρέαε τεςϊταυε, ΟἸαεςίαε Πιαάςης, νὲ 
ἀοπηε[Πςῖ5 σοπιομιοπΙι15 Οὐη ΠΠ5, ἐχρεάπτο- 
Π6πὶ Δάπεύ 5 Αἰτατη [ὰ{ςὶρετεῖ. 

. 

111. Αἴαιε παὲς συ!άεπ,, {πα αιια πῃ εἶς- 
᾿φϑητια σεῖεγαβ οὔηπε5 δηζοςο τ, οΓΙ ΠῚ παι Οπὶ 
ταύηεη ἰοςιιπη ἕδος, πααί! εχ 115. πε Θοτρίδα 
ἄς ἐοάεπι ἀγριιπιεητο ἀϊέϊα ξιογαητ, οἴει σοη- 
(γοῖπαία. Ορείπγς διζοπ, ᾿πτογ ΠΟογαγὶς ογᾶ- 
τίοπο5, σοπιροίϊτας ἔππε “γοῤλώαγης ὃς “γ447- 
Ζγγος. ΝΝάπι ἴῃ ργίογεπι ἱπ4ο] ἐπὶ ἐγαπϑία τς 
Ἰ,Αςςάδεπηοηίαπι. ΓιΘμέγίσαπι οἰαάεπι ἴογι- 
τεῦ ἔεγεπίεπη. Νίες νεγθᾶ γαπίιπ τη ο4 οχ- 
αυϊῇτα (μπι, [δ ὧς Πγαξξαγα [ρ]οπά!44., δε τοῖα 
ογάτῖο δογὶβ.), αάξο, νὲ δείαιπὶ ἴῃ Μ]ΠΠπ|5 ἐαυ]οίἃ 
Ρατίε, ἀς δος ὅς ΒΟθιι5, εἰοσατίο οὈτποαῖ 
ΠΟΠΊΡΓΟΠΊΟΠΕ γεγιπὶ Ὀγοι5. 44᾽2 Αγ γγος ἀ- 
τΕπὶ Υἱπὶ ργαοίογε., Πα ΠΊ γουιπη δ Πγιέζαιι ἰ6- 
σίθιι5. Νίαπι[ξητοπτία, σοπίοττα (Θηγοηζιδο, 
1π τπειηδγογιπὶ Δραιαϊτπι Ρεγιοάος ἀε- 
Πηϊτ. 

1Ψ. Διυάϊεοτγος αἰζοτι ππ1185 ὙἹΓΙ τὶ ἴτ6- 

ΠΡ 7 Ὲ 15 ΚΟΡΗ ΜΒΓΑΚΥΝ: ΕΊ τος 
᾽ ᾿ “ἷἤὔ δ᾽ " ᾽ εΥ »" 

ΡΒ ὠγορεύξσιν. ὅμως δ᾽ ἐκ ὠπεσπέδαζε τῶν κοι-. 
“ ] Ἁ γὼΝ ᾽ ᾿ Ν ΠῚ ᾿ 

γῶν. τὸν τε γωῶρ Φίλιπσσον» εν οἷς τῦρος ὠυτὸν 

» 7] “ ὃ 

ἐγραφεν᾽, Αϑηναίοις δήπε διωρϑῦτο" καὶ οἷς 
Ν -“" Γ,, 4 ͵ Γ “2 Χ 

“σερὶ τῆς εἰρήνης ἡ δυνεγρώζξεν., εἰνεσικεύοζε τὲς 
ΔΆ 7 “ ͵ ς κ“ ᾿ ᾽ 

Αϑηναίες ἐκ τῆς ϑαλωττής, ὡς κακῶς ἐν ὠυ- 
ὑϑό . γ ͵ “-- 

τῇ ὠκδέοντως. ὁ φιανηγυρικός ἦτε ὠυτῷ λόγος, 
ὰ ὃ» , ͵ 3 

ὃν διῆλϑεν Ολυμπιόσιν, τὴν Ἑλλέδα στείϑων, 
ΜΕΝ Χ ,ὔ ͵ ͵ δ “ Ἅ, 
π᾿: ΤΊ Ασίων σρώτευειίν» φαυσώμενδς τῶν οἱ- 

κο; ἐγκλημάτων. 

ν᾿ ἘΔ ᾽ ἣν ͵ ᾽ 
Ουτος μὲν δν, εἰ καὶ κωλλιςος λόγων, αἰτίαν 

“ ͵ ς , “- 

ὅμως “«-ωρέδωκεν᾽, ὡς ἐκ τῶν Γοργία, σπεδα- 
᾽ ᾿ ᾽ Ν ϑ.ν 

σθέντων᾽ ἐς τὴν ἀυτὴν ὑπόθεσιν συντεθείς. ἄ- 
ΠΣ -“ , , “ 

ρισα ὃε τῶν Ἰσοκράτες Φροντισμώτων ὅ᾽ τε Αρ- 
“ ͵ πιο ἃ ς 

χίδαμος" ξύγκειται» καὶ ὁ Αμάρτυρος. τῷ μὲν 
Ἁ δ ́ Ἵ δ “ 4 -“ 

γὰρ θιήκει Φρονήμωώ Λωκεθοοίμιόνιον ἢ, τῶν Λευ- 
5 “ ᾽ ὕ ς᾽ Ἴ -" πντ 
κτρικῶν ὠναφέρον ᾿. καὶ ἐκ ὠἀκριξἢ μόνον τοὶ ὀνό- 

ματω“, ὠλλὰ καὶ ἡ ξυνϑήκη λαμπρὰ τς ἐγα;. 
ε ᾿ «- -“ Π »" 

γώνιος δὲ ὁ λόγος ὃ, ὡς καὶ τὸ μυϑῶδες ἀυτξ 
, ᾿ , »: 

μέρος - τὸ σερὶ τὸν Ηρᾳκλέω καὶ τὼς βξς, συν- 
Ἔ -“ « ὔ ᾿ 

επίςρεφον ἡρμηνεῦσιϑια!. ὁ δὲ Αμώῤίυρος ἰσχὺν 

ἐνδείκνυται» κεκολασι μένην " ἐς ῥυϑ' μές. γόημα 
Ι , ͵7 ᾿ , ᾽ 

γωρ ἐκ νοήματος ἐς ταεριόδες ἰσοκώλες " τε- 

λευτῷ. 
ΤῊΝ " Ὡς ὦ 

Ακροωταὶ᾽" δὲτξ ἐνδρὸς τότε “πολλοὶ μὲν, 

3. ἐν οἷς πρὸς ἀντὸν ἔγρ. Ἵ 4ιιοά ραυ!ο ἀπιε πιοσίεπι εἴτις 
Ἑλθζυπι ἀοςς Ρ  υτάτοῃ. ᾿ος, ο. ΠῚ ν:5 ογατί πα ἱπτεγ ργαεοῖ- 
Ῥιιλ5 ΠΟ ογαεῖϑ εἰἰαπι πιο πι ΠΙΓ Ἰοπγ ἤει ἱπ ἰιάϊ οἷο ἀξ εο δ. 6. 

4. π. τῆς εἰρήνης 1 46 μᾶς 4ιοάις ἱπίο ἐχίπιίας Ὀ]οηγί, 
],ς, 5. 7. 

. ἐποινω) Χ νεῖ νὲ τὶ νοϊππης ΧΥ͂ Δηποσγιτη Ορὰ5 : 
νἱάς ΡΒ] πάτο, Ρ. 337, Ψι ΡαπδιΠεπαῖςιι5 ἀπποτιπὶ Χ, τεῆς 
τῆ 4ρ. ὙΖεῖζεπι, Νεπιρε χρονίως συνετάτγετο, νῖ ΤΖεῖΖα δ 
Ῥἄγαῇ ντατ, αάεο, νεὲ νεὶ ἐρήγοίαγ εἶε ράτε δὰ ῬἈΠΠρριπι ποπ 
ἀδίοίμετγς ροτιετῖς, ἀπτεαιᾶπι δ Θ᾽ πὶ ὶρῇ Ατἢεπϊεηίες σοπ- 
ξεοϊεης,, εαπιαις ταταϊτάτοπι δἰ ΓΟτιπὶ 4 λε ἔ1ΠΠῸ δητὶ- 
ἀαοτιπι οταίοτγιπι [ἄεπὶ ΤΖεῖζες οδίδγιατσ. Οείογα ἢδες 
Ῥαπεργτῖςα ογάτίο ἡιοαμε ἵπτοτ ρυ!ςοτγίπιος ΠΟ ογδείς ἔο τι 
σεπίστογ 4 ΠιοηΥ ΠΟ. ς. 5. 5. 

ὁ παυσαμίνες ] ἰεφξϊοπ πὶ Βαδες ςοά. 5, ὅς Απρ]: οδίετ- 
τλίᾶπι 54! πιαῆο ἡποαϊε; τεΐεγο δά Ἑλλάδα ΠοἸ!εόξίιις 4ς- 
κερτυσπι, Ἐά τὶ παυσάμενος, γῇ 44 ΠῸ ογδῖεπι τεξεγατιγ, ατ ἢς 
τεΐδξίυς εἴδει πάυσας- 

5. ΠΙ. τ παρίδωκεν τς ςοἄ. 5, ὃς Αηρὶ. Ἑάϊεῖ παρωδὲ- 
δωκε. 

5. ἐἧςς ἐκ τ᾿ Γοργ. σποδασϑέντων 1 ΡΙμτΑτοῃ. Ρ. 837. μετένη- 

γοχένωε ( λέγαει ) ἐκ τῷ Γοργίαν, τῷ Λεοντίναγ κρρ Λυσίᾳ 4136 τόσ 

Ῥεῖῖτ, νε σεῖογᾶ ρίογασιε, δὰ γεγθαπι ΡΗοτῖι5. [ΙἀεπΠὶταηςπ 

Ρ. 1448. εχ Ατϑδῃϊπὶ ετἰαπὶ ὃς ὙΠιογ ἀϊ ἀϊς ἐπιταφίοις λόγοις 
πιιΐτὰ νἱάετὶ ροῆε, αδἷτ, [(Ὀσγάτεπι ἀεςεγρῆῆε: σιυοά 
ἀτγραπιςπτὶ πη Πἰτιά τη γί δυῖτν ρέαρὶῤ εὰπὶ Ρτορίεγεα Ροῖξι- 
ἰατε ποῦ δυῆις. 

3. Ἀρχίδαμος  ἱπτεγ ργδθ πε Πηπτᾶς ΠΟ ογατὶς γεξετε εεϊαπὶ 
Ῥιοηγί. ], ς. 9,9. 

4. Λακεδιρεμόγιον 1 ἢατς ἀπδίενογα ἰεξεῖο, α4Π| ἐχ ἴηρε- 
φῖο τε ευίπιις, να! ρατὶ δηὶπὶ μα θεθαπὶ Λακεδοεμονίοιςγ απο ά 
Ράτιπι [που] επταπι [ςη[ιπὶ ξυμ άεθ ας, 
τς τῶν Λευκτρ. ἀναφίρον  Πεπὶρε ἴπ “γεῤίάαγπογ Ρτίποορς 
{1π1,αςε ἀφ επηοὩ 5 ἐπτεηἀ4π|, Με πα γε τιτα, ρα ο ἐπι Οὐ ΠῚ 
Τμοθδηῖς ἀϊμφάες,, ἔοτοὶ φαϊπιο ὅς ἱνοιφιτίς 4 οἸαὰς ΠΊΕ} 

τοττίο, Ἡίης ΠΟ ογάτεπὶ δυεικέναε αἷς ποίξετ ἴα] φρέγημα τῷ 
λογᾷῷ ττϑ. 

6 ἐκ ἀκρ. μόνον τὰ ὀνόματα 1 4υὲ Ππριατῖς ΠῸ οΓᾶτίς ἰατὶς 
εἴ! : ρατεῖπι ἰπ ἐο σοπἤιξοης ὅτι ἐδὲν εἰκῇ τίθησι ὄνομα, νϊάςα 
Ῥίοηγί. τπτάϊς, ἀς οὉ .).2. τιπὶ 'π ἀκριδείᾳ διαλέκτῳ, ηαοά 
νοῦσος Οδίο εις ὃς Οὔ ίοιιγας Ειρίατς. νἱ ἃ. 16. δὲ Κ. τι: ἰπ εὸ 
Ῥοττο αιοὰ κράτιςα ὀνόματα τίϑησι, ἢ. 6. το πὶ οραπηε ἤρηϊ- 
βοαπτῖα; τηλχιπιοηις ἐμφατικα ἀξπίαιις πιά νοοῖδιυς 
πεποιημένοις ΠΟη ντατιγ, νἱα, τἀ ἐπὶ ἀς βαπιγ, Γπιο ΠΗ θηὶς 
Υἱ ἴῃ ἀϊςεπόο (, 4. 

7 ἡ ξυνϑήκη λαμπρὰ } αὐἱά βγμέξεγαηε οτατίοπὶς λαμ- 
πρϑὰν ἕαοϊαι ,) ἐχρίἰσαῖ ΗἩετπιορεπες ἀς Ιἀεἰς 116.1. (40, 9. 
Βη. Ρ. 211. 

8 ἐνωγώνιος δὲ ὁ λόγος Ἷ ηξ πιϊπίπιε ΑἸϊὰ5 ΠΓΟογαεὶς νῖτο 
τὰ5. ᾿άϊος ὈΙΟηΥΠῸ δ. 2. δζ 11. 

9 »συνεπίσροφα ἡφμηνεῦσ.] [ἰς δεπς Οτυΐετι8. ἘΔ σὺν 
ἐπιςροφῆ. συνεπίφροφα νετο ἰάοπι ἤιης ηιοά σύξροφα » 
Β. δ. τοῖαπάς ὃς σοπηρτεῖε ἀϊέξα, Ὑ γα ἑρμηνένεσθας ἀριὰ 
ποίγυτη εἰσι οντεγα τ οτατὶ οδίδγαεϑβ ν δίας, πες σὰ 4ε τε νῖ 
πο ΠΕ ΠῚ Ορι5. Κογιφρηαίμάς ἐδΐ4 οτατιοπὶς Δογεπι εαπὶ ἕλςοῖξ 
δὲ ἐναγώνιον. Ὠϊοηγῆο ἠΐείτιις τὸ συςρίφειν τοὶ νοήματα 

χα! τ-ρογγύλως ἐκφέρειν» ἰ4 αοά πρὸς ἐληϑινὼς ἀγῶνας ἐπιτή- 
δειον αι, 4ι11πι|, ΠῸ ογατὶ δὶ! ςἀταπὶ, νἱγταϊςπι 1 γῆδς ττῖδιι- 
1τ) Ἰυάϊςῖο ἀε Τοοτ. 5.11, δες νίττυς εἰ ,. “ιιαπὶ Οτϊτῖας 

Τυλίως τιιδιιεης οογεργο ίονεενε γέγε ὅγεμενε αἰςῖς ἴῃ Βτα- 
τὸ ς, 7. 

1ο κεκολ. ἐς ῥυ9. 7 ἀς ῥυθμοῖς νἱἀς Πιρτὰ 5.1. π,6, Οτυξε- 

τις ὃς 5Ἰπιαί. κεχωλασιμένην τε[οτΙ δεθλπς ΡΟ κεκολασμέύνην» 
οὐΐας ἤὰς εξ οπὶς ἤιε ἐπτοπάδει μα πιὰ γατίο ἀρράτει, 
οἰπὶ κεκελασμένον ἴῃ οτατίοπο ἔγεηιιθπ5 ἢτ ποῇτο, ὅς οαἤρα- 
Ζιρμ Τιλτίηὶ ααοαις ἀΐσαπε ἀς [ὄγγμομε, ἯΐΪς Ἰρίτωγ ὀτσδτῖο 
κεκολασμένη ἐς ῥυϑμὲὶς εἰξ ατλς γηγρεγο ὁγαίονέο φαῇὶραεὶῇι- 
γα 4]. 

τι περιόδες ἰσοκώλ.  νἱάς Πιρτα δ. 1, ποτ 3. 
5. ΟΥ̓́. τ ἀκροαταὶ } (ςΠοΑπὶ η΄ ΟἿἾϊο ἀρεγυῖς τείξε 

558 ἐλλο- 



τού 

ἐλλογιμώτατος δὲ Ὑπερίδης, ὁ ῥήτωρ. Θεόπομ-- 

πον γαῖ; τὸν ἐκ Χίφ ᾽, καὶ τὸν Κυμαῖον ἘΦο- 

ρον᾽. ἔτ᾽ ἂν διαξάλοιμι, ἔτ᾽ ὧν ϑαυμώσαιμι ἡ 

οἱ δὲ ἡγέμενοι τὴν κωμωδίοανῥ κοϑώπηεσιϑαι τῷ 

Ἰσοκρείτεις: ὡς ἀυλοποιξ;, ὡμοωρτάνεσι. σπατήρ 

μὲν γὰρ ἀυτῷ Θεόδωρος ἦν, ὃν ἐκάλεν ἐἰυλο- 

“ποιὸν ὅ Αϑήνῃσιν. οἰυτὸς δὲ ὅτε ἀυλὲς ἐγίγνω- 

σκεν, ὅτε ἄλλο τι τῶν ἐν βανωύσοις. καὶ γεὶρ ἂν 

εδὲ τῆς ἐν Ολυμπίῳ εἰκόνος ἔτυχεν 7, εἴ τι τῶν 

ἐυτελῶν εἰργάζετο. ὠπέϑανε μὲν ἕν Αϑήνῃσιν 

ἀμφὶ τὰ ἑκωτὸν ἔτη ἡ. ἕγα δὲ ἀυτὸν ἡγώμεθα 

τῶν ἐν ππολέμῳ ὠποϑ'ἀνόντων' ἐπειδὴ μετοὶ τὰ 

κωτὼ Χαιρώνειαν ἐτελεύτα, μὴ καρτερήσας τὴν 

ὠκρό σιν" τῇ Αϑηναίων πή]αΐσμωτος. 

ΔΚ ΤΟΝ ΉΣ, 

Περὶ δὲ Αἰσιχίνε΄. τῷ Ατρομήτε ᾽ν» ὃν Φώμεν 

ΡΛ ΙΙ ΘΕ ΙΧ Ὁ ΤᾺΝ 5 ΧΡΙ͂Ι. ἀρ. 

ΤῈ 5, (ἰαγΠΊπγι5 ταθη ἘΠ γρεγάες, ἈΠοῖον. 
Ναιῃ ἹΠοοροπίριηῃ Οἰαπη., ὅς (ππηδητιπα 
Ἑρμογι, πόας στεργοποἤαογι πη φαϊάοηι, 
πεαιε ἰφιιάαγε νε]ϊπη. ΟἿ νεγοὸ ραΐδης Πο-- 
σγάῖεπὶ ρεγἤγιποι ἴῃ σομποε115,, νὰ Σύ) ΜΉ 
 όγμη, [ΑΙ] ππταγ.ς ΝΑῚ Ῥατο Εἱ ΤὙπεοάο- 

ΤᾺΝ [Ὁ ΠΠΘ ΠῚ ἰβαόγηυις δὐδάγεε Ατπρηὶς ἂρ- 
ῬΕ θαι. Τρίς γεγο πεάιρ τἰθ᾽ας ποταῖ, πε - 
46 Α]΄αιη ψιιαπχμῖ5. ἀγτεπὶ Τογα! απ. Νεαις 
οπίπι ΟἸγυηρίας Πδευαπι ςοπίξουτιις οὔτε, ἢ 
ΨΠ πὶ Ορογάγιπη Αἰ σα που θαῇςε. ΟὈΠς Ῥο: ; 
ἤτοιηο ΑΥΠΘΠ15.), σοητοπαγίῃβ ἔεγε 7 ἴῃ ΘΟΥΙΠῚ, 
ΠΙΙΠΊΕΓΟ μα ϑεδιδης .401 1η Ὀεῖ]ο. “Ορροιίογιπε, 
ΝαπῚ ἵπιεγ 68, πᾶς Δ ΟΠ δογοπθαπὶ δέλὰ [ππῦ; 
νίταηι Πηῖπιτ, ο]α ας Αἰμοηϊθηπηπι παητῖο [ὸ- 
το ΠαΟ] ἱπῖραῖν 

ΧΡΤΙΙΙΣ  ἍΑ Ἐ, ΟΠ ΝΝΕΝ. 

Ὡς Δεἰοῃίπς απζεπι Αὐγοιηςεῖ Η]10. ὅθε 

ῬΙυτατέῃο Ρ. 837. ΟἸΠῚ ΠΡῚ πολιτείας συταπὶ ποη Ππςςεάς 

τε νἱάογεῖ, 1Χ αἰ ΟΊ ρυ] 15. ρεϊπιυπι,, ΡΆἷο ΡΟΙ ῥ᾽ αιιαπι» 
Ω. Ὀιάαθγηπι ἔΐαταις Μ ἀγαςαιαβ, τΑπταπιαιις Ρεςαηὶ- 
8ε σοηξεοῖῖ, 4:3 ΠΕΠΠΊ ΠΘΠΊΟ 8[1ι:5 (Ὁ ΡΒ ΗΠ λτιιπι, ὡς ε χρὶ τρι- 
«ρχῆσαε., Πιάεαϑτιπι Ῥεΐπιο Δςςίρίεηϑ ἸΔοτγπιᾶς ξμάϊτ, τη - 
δῖε π5, εἰς ἐπέγνων ἱμαυτὸν γῦν τὅτοις πεπρωμένον. Α ΟἸΠΠῚΠΊ 

ταπιοη ἤπογιη πεπηῖπε τὰ Δσςερίτ, νι. ΒΡ] ταΎο ἢ. Ρ. 538. 564 

ταπιεη, φιοάταεπι τεξετγι,  Βεπιοῆθεης ροἰἐμ! δαῖτ. νῖάς ἢ, 
4.1 π.1. (ΕΙοΓΙΠῚ ἸΠΤΟΣ Δι ἀἴτογεα εἶπ5 ἐφεμα ἡμο αι ἃ 

ποπη}}15 γεξεγτγι, τάθπι Ρ᾿υταγοθις πᾶτγατ. 411 ἃς ργϑοζογῖτος 
Εἷς Τπιοιῥοισ ΟΟποπὶ5, ὃς “Τ (οἰορίφάεν Τραγωδεμένων 4α-- 

τογεπιὶ, Τρεοαεέξεγῃ ὙτΑριςιπΙ 7. Δεοαί ἐγρτεηα ἴτετῃ ἃς 1. τογὴς 

τη ἵπ ἢμης σθηζιπὶ χει τ, Οποὰ ὙΖεῖΖες αἷσ, ᾿ρίμπι» 
ϑάεο ΕΠ τἰπη! ἀπ, ντ πὸ ἀϊι05 41 ἀοπὶ {πι0} διτάϊτοτιιπι.» 
ἀπθίτηςοτοτ, [εὰ ἴπ ογαίξίπιιπὶ αἰ τε σιπὶ ἀἰξοτγοι, νεγθι5 {Π|5 : 

Δειλότωτος ἀνθρώπων δὲῆ ἣν Ἰσοκράτης πάντων» 

Ὡς μηδὲ δύο μαιϑητοὶς ὁ ὁμῇ ἐφεριιηνευ σοί 
Δέγειν ἑνὶ δὲ ἀπ᾿ ἀυτῶν σήμερον τότῳ λέξων 

Σοὶ δὲ πάλιν τὴν ἄνριον παραθαλών τι λέξων 

1ὰ πιδῖιπὶ εχ πιαῖε ἱπτε! [ςδξὶς ΡΙ το ΠΙ νεγδῖς Ὁ 838: εἶχε 
δὲ ἀλλοτρίως πεὸς ἐπὶ ἴδειξιν, ὦ ΓΗ ἀφικομένων σοτε πρὸς ἀντὸν 

σεἰῶν ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν ) τὲς ἐν δύο κωτασχεῖν» τὸν δὲ τείτον 

εἰπολῦσαι φώμενος εἰς τὴν ἐπιώσαν ἥξειν γ νῦν γὼρ ἀντῷ τὸ 

ϑέατρον εἶναε ἐν τῷ ὠκροατηρίῳ. Μεπιρε ἀξ ἀεείανιαεἰο»ν-: 
ὀωσ Ἰοαυτιγ ΡΙυτΆγο ιι5, ποη ἐε ἐμ λέκείονια. σοτιξ, ζ 5.11. πὶ αν 

2 Θεόπομπον γὰρ τ΄ ἐκ Χίκ } ἀξ 411ὸ νϊἀεπέάμς ΠὨοηγί, 
ἘΠ. Ἰσαγη δῆ" ερι{ξ, αἀ Ροπιρείιπι ἀς ῥγδεςῖρ. διβοτῖς. ς, 6, 
Ῥμοτίυς τη Βιδ]ιοιδ ες, ςοά. ΟἸΧΧΥῚ. διάδος ἢ Θεός. ΝΜ θυτῇ, 
δὰ Αρο]οπ. Ὀγίς, ς.το, Ψοῆηις ἀε Ηϊῆοτ. Οταες. Ιοπῇιις 
ἂς ϑετῖρε. ΗΠ, ΡΗΠ]ΟΓ 1,1. ς, 9. 

3 Ἐφορον] νά, ἀς ςοὁ δυϊάας Ἰοηβιιαιε δὲ Υ οἵδιις ἹΙΡες. 
4 ἄτ᾽ ἂν διωξάλοιμι, ἔτ᾽ ὧν ϑωυμάσωιμι 1 πεπὶρε ἔππε» 

ταῦΐϊτα π΄ νττοσις ἰλιάαπάα , οοπιπιεπάδιϊτηιις ερτγερίς 
ΤΡεορονηρὶ νἱγτατες 1. ς, ΠΙοπυἤιις,, ἐπιφανίςατον πάντων 
Ἱσοκράτες μαϑητῶν εἰιπὶ γοςᾶπθ, Βεπίρπε εἰ 4Πὶ (ατις ἐἰε 
Ἐρόογο ἰινάϊςαι ὨΙοάοτις 8ϊς. 1 Ψ, ΜαΐτΆ ταπτότὶ ετῖᾶπι ἤππτ 
ἴῃ ντγοῆια τεργεδοπία ἃ νετετῖθιι5.) 26 ἀπ!ρεπεεγ οὗίετ- 
αδα Ὑ οἤΠιι51.ς, 

5. τὴν κωμῳδίαν 1 ΑΥἸΠΟΡΑπῖ5 ἃς διγατῖ ἀϊς ςοπιοε ας τε- 
Φίοῖε, δὶς Ἐπ: ΠῚ ῬΙαταγοῃ. νῖτας Τ[οοτας, Ἰπῖτῖο ἑἰς τές ἀν- 
λὲς κεκωμῴδηται ὑπὸ Ἀριροφανες πὰ Στρώτιδος.. 

6 ὃν ἐκαλ. οἰυλοποιόν} εγᾶτ βηἱπὶ νὲ Ὀιοηγ. Βαβεεῖ 1ῃ. ἴπ- 
ἀϊς. ἀς᾽ Τίοςτ. ϑεράπονταις ἀυλοποιὲς κεκτημένος ΚΘ. τὸν βίον 
πὸ ταύτης ἔχων τῆς ἐργασίας» ηποα νοτδῖ5 ἔξτο 18 επὶ τον 
Ῥεῦς ῬΙΆΈΆΤΟΝ Ἱδας- 

7 ἐγὰς ἂν ἐδὲ τ. ἐν Ολ. ἐκ. ἐτ.] νυ ]οο ἸεσιΟλυμπίᾳ. Εχ 4υϊ- 
Ῥιι5 ἤδτυαιπι ἴῃ Οἰγρηρίᾳ νεθε ἔοττε Τδογατοπι ἱπιρειγαῆϊε, οὉ 
πανηγυρικὸν λόγον, ατιεπὶ ΟἹγ πιρί εἰς Πα ιιδγῖς [μι 155 γε ρᾶμ]ο 
ϑητε ΠΑγγΆτιπὶ πο[ἵγο., αἰαῖ ΠῚ ρεγἤιβίοσι. Οὐὐεπι- 

δάπιο μη Θοτρίδς ἀμ γεαπι (Ἰλτιιαπι ἴπ Ργερὶῤ “ἡμοἠἑγεὴς ταπι- 
Ῥίο, οὐ ργέῥήεατη οτατὶ ΟΠ ο πὶ; Ρ οὔτι πὶ Γι ν! ἀϊπηι5,1π σοηρλα δ,11Ὸ ᾿ 
ΜΜίγηπι τάππεπ Ρ] τα γο πὶ ὅς σεῖεγοβ ἈΠτΠ 105 τεπὶ δάεο 
Το στα Βοπουίβοαπι ργϑοτευ {8 πιαχίπηε οὐπὶ Ροἤτεάγιπι 
4115 1π ἸοςΙ5 1 ὙΜΗΣ ἈΝ 116 ἀπΠὶρεητες πιεπηϊπετῖτ, . Οπιηῖ- 
ΠΟ ἰρῖτις ργὸ Ολυμαίᾳ ἱερεησῃπι Ολυμπίωῳ; νι ἐπε! άτιξ 
Οἰγνηρίπρε Αἰθεπίεηε, ἀθ απὸ ἱπέι ἴῃ σῖτα Ῥοίερριογιές. νὈΣ 

υἱά, 5.11. π.8. 161 πεπιρε {δτιιατη {ον ατς Ῥοίωεγαι “ρῥαγε- 
κό) νχοτῖς εἴμι5) βίαιραπας, εχ ρτίοτε σοπῖμπρίο ομπὶ ΗΠ ΡΡΙΖ 
Β]15.). 4πεπὶ δαοριδιιεγας ΠΟογα ες. , οὐπὶ μᾶς {ιδίςτι- 
ΡῬιίοπε: 

Ἱσοκράτως Αφαρεὺς πατρὸς ἐικόγα τὴν δ᾽ ἀνέϑηκε 
Ζηνὶ) ϑεύς ῃ» σέξων κρὴ γονέων ἀρετήν. 

8 ἐμφὶ τὰ ἑκατὸν ἔτη} νεὶ νε δϊϊ.,, τεῆς ΡΙυίάτο ΒΟ, 

ΧΟΨΠΙ δεῖατίς ἀππὸν νοὶ ΟΥ̓, νε παθεῖ ϑι1 445. 
9. μὴ καρτερήσ. τὴν ΠΡ ΣΝ ποπρε (οἰ ρῆιπι νῖτα δάι- 

χὶς ἡπατειά πάη, γε] νὰ 411Π| νοϊυπτι, ποιοηιάϊα!! ἈΠ πεπτία 

ἃ εἷδο: νίας ἀς πιοτῖε οἴῃ ἱπρυιπηῖ5 ΡΙ στα πιπιὶ ὃς Ὁ]ο- 
τυ ἤππι. ᾿ 

ΧΨΝΙΠ): ΑἸΣΧΙΝΗ͂Σ. 9, 1.1 Αἰσχίνε ] 4ς απο νῖ- 
ἀε εχ ἱπβίτωτο ᾿ρίππν Α εἰς πὶ γα. ἀε ψαίίᾳ ἱεραί, ὃς εἰς 
(ΟΤΟΡΙΑ͂, σὰπὶ δι οοηξετεπ δε ορροῦταθ 1}}|ς Πεπιο- 
ἢμεη15 τοῖδε Οταῖ. ἐδ σον Ό54 δὲ εἰε (ας Ἰεραείορε. αἀάςε ῬΙα- 
τάτοῃ. Νιτ. Χ ἈΠείοτ, ρᾶρ, 8409. ῬΒοτῖππι οοά, 1,ΧῚ, ὅς 
ΟΟΥΧΙΨΝ. Αροϊ!οηΐιπι ἐξηγήσει ἔς Αισχιν. ὅς ἄπο5 ἱποογ- 

ἴ05 Υἱζδθ εἰι15 διιῖογεβ ιΑὟΨ οἰ πο ςυπὶ Π)επιοεπὶς δὲ Α6- 

{ςΒῖηῖς ογατίοπῖθι5 εἀϊτοσ. ΟἹ. Ἑφθεῖς. ΒΙΒΙ. Ογαες, 11. 11, 
Ρ.872. ἀς εἴυ5 ἀϊσεπάϊ ρεηογο νι ἃ Ἡογπίορεπες [.1]. ἐἶε λα είς, 

ν ᾿Ατρομήτε } ἀε᾽ 480. Ρ᾽πτα τρίς Αοἰομ πες Οτϑσ, δε ζαί- 
β ἰεραι, Ρ- 267. ὅς Π)επιοῆμεη, ΟΥδῖ, αδ ξογΟ»,4. Ρ. 33}. νὈΣ 
ὙΤρόμητος εἰ ποπίδῃ Δη16Ὲ ἘΠ δἵτ, ομὶ Δεἰ(οπῖπες ἀπᾶς ἢ).1- 

ἰαδας δάάδιάεγις, νὲ πιδρίς ἔόπογὰ νοὸχ εἴϊει: ΠΕΠΊΡΕ 811- 
αυϊὰ (υδιττπῖας {ρίγας ΙΓ Ατρομήτος ΘΈΔΓῚ Τρόμης. ψιάς 

Ἀροϊ]οπῖιις ἡποηις ἐξηγήσ. ἴῃ Αεἰςμιη. Ιἄςπὶ ΠΤ) επποῆῃρης 

Ῥ.353. Μδιίγεπὶ εἰἴμι5 Ἀγρρηβανῃ" [γἐαρη ἘΠ αἷς, ΝΙΠ Ιδὶ τες 
λέφριαν Ῥοτίι5. Ἰεβεπάτιπη,. ςυΐμ5 ἐξξπο 5. σατο πιοχ ρᾶτε- 
Ῥῖτ. Θἰαμεοιῥεαε νετο ποήπεῃ εἰ ἱπιροΐιίηπι εἴα ΔΡ Α6- 
[ςῃῖπε ἄϊοις, Ρ.33}» οαπὶ Ἐρρηίε ν]βὸ ἀϊοφγεῖυσ.., πος ποὸ- 
πῆς ποῖδῖᾷ ἐκ τῷ σσάνταω ποιεῖν χρὶ πάσχειν. Αὐτοῦ ἴπσεῖς 
τι5 ἴτας Θεπιοῆπεης ᾿ϑικι με μσβῆαν ξᾶπι αἰδλλπ), ἐκ σκο- 

τεινῶν τόπων τοῖς παισὶ κρὶ γυνωμξὶ ὁρμωμένην. ΙΔ επίπι» 

Ενρείάγηα,, επιρε Τεἰεβνδα ἐταῖς νηάς ϑιώσες τελέσην 
νοςδῖ [άεπι. [ηῇρηὶβ εα ἐς σὲ ἴοςιις Ὠεπιοῆῃεπ. Οτᾶζς 

270 εογορᾷ Ὁ. 311. ἴδ, ὃς ΤΑΡ 811} 1 πρρηρρηθνο Οτάΐξ: Ὀε- 
νποβῤεη, ἀε ζαἰ4 ἰεραῖ. ἱπαυΐθητῖ5, κϑαίρεσαν) κφρ τελετοίῳ 
τινὰς αὶ σπεδαίας τελᾶσαν ἐ8Π| ἔμ. Μαβὶς ἀπίξττε εὔίλπε 
ΔΡοΙ]οπΐας μητρὸς δὲ ἢ ἣν ἱπημῖς Γλαυκοϑέας; κα ἢ, ὡς ἔνιοι» Γλάν- 

κίδος, ἢ ἣν φασι τὴν πρώτην ἡλικίαν ""παεξηκένως , καϑεζομένην 

ἐν οἰκήματι; πρὸς τῷ τῷ κατομίτῳ ἡρώῳ. Ἐπῶτα ὕξεξεον ἄνα- 

ἰοριαι- 

ΒΕΈΘΟΤΟΙ 

ϑεομπάδε, 

ΤορΒιἢιςβ 
Ργοξεῆο-. 

τε5. 
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ΧΡ ΕΣ ΒΒ ΥΥΥΙ 9 ΟΡΉΙΤΑ ΙΝ Μ. 1.1. 

(ορῃϊἤιοας {Ἐσυπήας. Ρῥγϊποίρειη Παιαππις, 
ἘΠᾺ ςοπηπιοπιογαγε ἄεοει, ΑἰΠεπίοπίμπι.» 
ταίρι ]ςα ἕοῖὰ ἱπ ξαέθπίοπες αθίεγας., ἐγαηῖ- 
486 41Π| αι!άσπι Ρογίάγιπι Ἀεσὶ δἀάϊῶι,, 411: 

ἸΜαςεάοπιθα5. Ργιμηα5 ᾿ταηπε ἔεγεθαης ΘΟΓΠΠῚ 
ααϊάεπη, {πὶ Ρεγίαγιπη Ἀερὶ ἔαιιεθδης, Πεπιο- 
{Ππεπς8, ράσο Ραθδη!θηί8 : νἹ οἱ ΠῚ ΠῚ} Ἔογιπὶ 481 
ῬΆΠΙΡΡΙπι {πρὶ σ!εαπι, Αείς πες ρᾶρὸ Οο- 
τῃοοῖάθ5. Αἴχις 5 χυϊάεπη ρεσπηΐδε ἋὉ 
νίγοαις [Ἀδραπη ] τηιττε απ: Ρογία, ΑἸΠμο- 
πΙοηίπαπι Ορεγα, ΡΏΠ]ρΡρο περσοιία [εοίδητε, 
πε ἴῃ Αἰὰπὶ γαϊίσογα ροῆεε : ῬΠΙρρο διι- 
ἴξτη ΑἰΠεπιεηΠεπὶ ορες επεεῖεγε πίτοηζε, νὰ 
4846 ᾿πηρεἀ!πιεπίο εἴξης τγαϊεῶα!. ὈΙΠεη.-- 
ΠοΠΙς δυτοπ ἱπῖογ είς ιπεπι ὅς Πειποῆδπε- 

Πόπι πο ἢος 4ιϊάςπι ἔπ ργπειρίππη, φορά 
Φἰτοτ αἰ του 5. 6 ρῚ5 ραγίαϑ ἴῃ γερο] σα τπογοζαγ, 
ἐξά ππογαπῃ, νε τη νἱάδειγ, γεραρπαηίία. 
ἘΧ ΠΟΠΙΓΑΓ 5 ΠΑΠΊΠ ΠΕ ἸΠΓΟΓ {Ἐπ ου θι15 οὐϊαπὶ 
ςοΟηβαδζαγ, οὐμπ5 Π0114 σαι Α]]εσατὶ ροτοῖι. 
(ΟΟΠΕΓΑΓΙΪ ἀιιΓε ΠῚ} πηογιδι15 γαης ἴῃ {Π|5: Αὐ- 
(τϊπε5 ψυίάεπι ροίαίοσ εἴς ν᾽ ἀεθαίιγ ἱπσππ- 
ἐπ ὅς ΤΣ μαῖα ΟΥΠΠΟΙΠΠ6. ΠΊΟΥΓΙΠῚ φΥΑΓΙΑΠῚ 
εχ ΒάςοΠο ςἀρταραῖ. ϑ84ΠῈ φηἱπὶ εἰάπὶ σγὰ- 
πο πὶ (ριγίταπη ἀπσεητίδιι ΠιΠτιοπίθιις, δά οἷς- 
{τεης, ἴπ τγαροα 5 Ορεγαπι σοπηπη Οἀδιιεγαῦ. 
(ὐοηῖγα (δ γῖϑ᾽ νι ἀεθατιγ Πεπιομεηες, ὅχ΄ 
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τῆς δευτέρας σοζιςικῆς ἄρξαι "- τώδε χρὴ ἐπε- 

σκέφϑαι. ἡ Αϑήνῃσι δημωγωγίω διειςήκει πᾶ- 

σα" καὶ οἱ μὲν βασιλεῖ “ ἐπιτήδειοι ἦσαν, οἱ δὲ 

Μακεδόσιν. ἐφέροντο δὲ ἄρω τὴν πσρώτην ἢ τῶν 

μὲν βασιλεῖ χαριζομένων ὁ Παιανιεὺς Δημο- 

σϑένης, τῶν δὲ ἐς φίλιππον ὁρώντων ὁ Κοθωκί-. 

δὴς Αἰσχίνης. καὶ χρήμωτω πσαρὲὰ ὥμφοῖν ἐφοί- 

-ὰ σφίσι" βασιλέως μὲν ἀσιχολξντος δι’ Αθη- 

γαΐων Φίλιππον, τὸ μὴ ἐπὶ τήν Ασίαν ἐλάσα 

φιλίππαε δὲ ππειρωμένε ππωραλύειν τὴν Αϑηναΐων 

ἰσχὺν, ὡς ἐμπόδισμω τῆς διαδάσεως" διωφο- 

ρῶς δὲ ἥρξεν Αἰσιχίνῃ καὶ Δημοσϑένει ἐκ ὠυτὸ 

μὲν" τὸ ἄλλον ἄλλῳ βασιλεῖ πολιτεύειν, ὡς δ᾽ 

ἐμοὶ φαίνεται» τὸ ἐναντίως ἔχειν τῶν ἠθῶν. ἐξ 

ἠϑῶν γὰρ, ὠλλήλοις ὠντιξόων, φύεται μῖσος 

αἰτίαν ἐκ ἔχον. ἐντιξόω δ᾽ ἥτην διὸ τάδε. ὃ 

μὲν Αἰσχίνης φιλοπότης " ἐδόκει, καὶ ἡδὺς, καὶ 

ὠνειμένος, καὶ πᾶν τὸ ἐπίχωρι ἐκ Διογύσᾳ ἥρη- 

κως", καὶ γὼρ δὴ καὶ τοῖς βαρυς ὄνοις ὑποκρι- 

ταῖς τὸν ἐν μειρακίῳ χρόνον ὑπετραγῴδησεν "-. 

δὸ᾽ αὖ νενηφώς τε ἐφαίνετο . καὶ βαρὺς τὴν ὀφρῦν, 

-“ἀς0}σςᾳ΄ «σον -ασοςοπὐ πο ππππππΠπ“π ΗμπμφμραΕΝπαοᾳ.»ν,..»..»""»»"Ἕ Κ Ἑ ὖΚ 4... οἰςοᾶῸᾶς““Πρϑᾷϑκ.΄“πΞ΄Π ἑἝὯ;-ἪἝἷ“ἷ΄“΄“΄ΦὍΚ“΄ρΦΠ[ἂ᾿᾿ - 

τῶσαν ὠπὸ τῆς ἐργασίας τάυτης» ἐπὶ τὸ τελεῖν κρὶ καϑαίρειν 
τὸς βαλομένως ἀποκλίνωε. 
2 τῆς δευτέρ. σοῷφις. ὥρξαι } νἱάς {πρτὰ ῥγοσεηα. 1ηϊτῖο» νδὶ 

σοφιφικὴν ἴῃ παλαιὸν ὃς δευτέρων ἀϊξπἰπρυς, 444ς Ιθ]άεπι ἃ 
σις οὈίετγυδτιδ ποῖ. 42. 

4. βασιλέ!  Ἀερὶ πεπιρε Ρεγίδγι πι , 4116πὶ βασιλέω μέγαν 
δκ βασιλέα ΔὈίοϊ τε δΔάρε! πε Ογαεςὶ,,υο ἃ ὅς εχ 1, Ατὶπὶ 5 Οὐγ- 
τυ ἱπηίταταγ.» ἵπιὸ ὃς Οουπε ἐι5 Νερος ἀταϊιε 4111, νιἀς πο- 
τῶι ΒτΙΠοπίο 118.1. ἀε τερῃ. Ρετγίαγ. 
ὋΣ χὴν πρώτην ] ϑαἰπιαί, τὰ πρῶτα, {εἀ ὅς {Ππ4 ἔεττί 
οτεῆ. 

᾿ ὁ κι χρήμ. π᾿ ὠμφ. ἐφοίτα σφίσι  «οπέ. Πιοάοτ. 5ϊς. Π, 
ἍΨΊΙ. Ρ. 489. 4ιῖ Πεπιοῆμεηι Αεἰςμίπεπι ἀοπᾶ Ρεγῆςὰ εχ- 
ῥτοθγαῆε ποῖάτ. Αἰεχαπάτγιπι Μ. ροίξεα ϑαγαΐβιι ἱπιιεηϊ- 
ἔς ἀοουπιοηζα {λιγαράταπι, 4υΐδιις σοητπε θαι ρεοιηΐδα 
4Ἐ. Ρετίδτιπι οδίδιαε εἰάςπι {ππΊπτᾶ 7 φυτοῦ εἰξ Ρ] πτάτγοῃιι5 
φὶς. Πεγραοβῥερ. Ὑ.1. ΟΡΡ. Ρ. 845. νἱά, ὃζ Ρ. 852. Αἀ4ε 411λε 
βαθεῖ ἴῃ θές ΧΟ Κῤείοσ. ἀθ οὗ]δίᾷ εἰ 40 Ερῤίαφέίε, πιοπιῖ- 
πε. Ρετγίγαπι» ρεσιπίᾶ Ρ. 847, δζ ιῖὰε ποίξετ μαδεῖ ἱπέ, 
νἱτα βοϊονριονμές, ἀς Αἰεχαπάγο, ρεγ Πεπιδάεπι Ατῃεπιεηῆ- 
δάς απο Πεπιοίμεηΐς δωροληψίαν Ραιεξαςίεητε. νἱάς [δὶ 5, 
ΨΠΠ. π.13. Αοἰομίπεπὶ ἵπτογ 4 14 ἐπιοῆμεπες Οτδτίοης δἰ ζαἰ- 

ΜΑ ἱεραίίοπε προδεδωκότα πάντα, πεπρακότα, δῶρω ἔχοντα [ἰ- 

ἢττρ. 222. Ιἀεπιαας ἱπυΐςεπι ραηπι ΠΡῚ οδιϊςίαπε 'π οτά- 
τίοηϊδιις ἀς εογορα, Ὑιτγαπιαας σατο {{Π|πὶ Μηδησμᾷ γ Α1τε- 
χυπὶ Φιλιππισμὰᾷ ἀοςυίαῇς Ατιβορίτοπεπι, ΠΟ] ρας ἰἰσεῖ εχ 

ἅπέγα ἀϊξεις ἰπ νῖτα Ρῥἠαργὶ. 
7 ἐκ ἀντὸ μὲν 1 ἴτὰ τϑἤοτίθετε ἁυζις ἤππὶ ρτὸ χὴν ὠυτὸ 

μὲν» πιληϊξεῆ!ε επίπι μος {επῇις Ηλρίτδτ. 
τὶ φιλοπότης ] ιοὰ ἱρῇ οδιϊεῖς Πεπιοῆβεη. ἀς (Δ]{8 ἰε- 
δῖ. Ρ. 215. νδὶ ταπιεπ ἐτιι οἰ Ἰτάτεπι Α εἰς πἰπὶ5 τεπηι πεῖ, ρά- 
τγδιοτιπὶ ἴπ βεπιίπαπὶ ΟἹ πτ ϊ4πὶ ἐχεπιρίο, οἰξειαΐτ. 

9. ἐκ Διονύσε ἠρηκὼς πος ποπ εο τάπταπι ἰρεέξζατε ρι- 
το πι7 4ιοα νῖπο Ἰαγδίι5 [6 ᾿πυϊτᾶγα (οἱετες Αεἰςϊπεβ., νε- 

ταπὶ εο 4 οαιιε, αιοα τγαρὶςῖβ ορεγδπὶ ἸΟ σεῖς : Θοταπ ε- 
πὶπὶ ορεγα ΒΆοςο ἴλογα, αόζϊδεηιθ, ντ ΠοίυπΊ, ὈΊΟΠΥ 15 τγᾶ-- 
ξδοεάϊδε; νῖ εχ Διονύσε τεχνίταις ρτοῖϊπάς βιετῖς Αἰ Βίη 65, 
ἐς υῖθιις νι. [ΠΕ δὰ νίταπι Εμοάἑαρὲ ὁ. 1. π, 6. 

19 τοῖς βαρυφόνοις ὑποκρ. τον ἐν μειρακ' χρ' ὑπετραγώδησε] 

πιαπιξεε μδες {οτίρῆτ ον οσυΐος μαθεπϑ ἰοσυπι ΤΠ) επιο- 
ἤβεη. Οτδῖ. ἀς ςοτοπᾶ Ρ. 359. νὉϊ ἴτὰ 116 δὰ Αεβίηςπι: 
ἀλλὰ μισϑώσας σαντὸν τοῖς ΒΑΡΥΣΤΟΝΟΙΣ ἰπικαλεμέ- 
γοις ἐκείνοις ὑποκριταῖςγ Σιμμύκκῳ κὰ! Σωκράτει» ἐτριταγωνίςεις.» 

Εἰυίάεπι τεὶ ᾿πεητῖο δριὰ ἱποοσταπι Αεἰς ϊπὶς νίταθ αὐτὸν 
τεπΊ, αἱ Σέμυλον τἈΠΊεῃ πιο ΠΊΟΓΑΙ δ Σωκρώτη» οἰπὶ απΐδας 
καχοῖς ὑποκριταῖς κατ᾽ ἀγρὲς ἀλᾷσθαεγδζ ἀρεραῖον ἰηάε ἀϊέξιπι, 
«Αεἰοβίηεπι αἰτ, το Ἰοοο Πιρρ]επάϊιπι οπιπίπο οἰνόμαον εἶρε- 
ρκῖον. υἱὰς ατ186 ποίϑι!πηι5 1η8.1.11, Ὑἱτ, Αγη ἑαίές δ. 111. π.9..Α.- 

φεγθε τισι παιιαταπι τγαρ  οἰ5, ὃς ᾿πξε! οἴτοτ 4 ἀεπῚ, ορεγαᾷπτ 
ἀετίάες Πεπιοῆμεπες Οἵ, ἀε σογοπᾶ ῥ. 331. πιαχίπιε γεῖο 
Οται. ἀς β}{8 ἱερᾶς. Ρ. 245. νδὶ τι ἀΐρπος αἱζ ἔοτε Ατῇε- 
πἰεηίεβ,, ἢ Πιαάα Αεἰομίη!5, ρεΠηπιε ἰᾷπὶ ἀε γεριδ]ῖςα πιε- 
τιτι, {6 ἀδοῖριὶ ραδητιγ), επὶ ἱπ τμεᾶτγο ἘχΠΡιεγίπε.» 
ὅς ΙΑρι ἀϊδιι5. τάπίαπὶ ποσὶ ΟὈτμετίηϊ, ἐμοί τε παῖς δοκεῖτε 
ἀτοπώτατον ἀπάντων ἄν ποιῆσοιεγ ἐὶ ὅτε μὲν τὼ Θυίςε χρὴ τῶν 

ἐπὶ Τροίᾳ κακὸ ἠγωνίζετο ἐξεξάλλετε ἀντὸν, ΧΙ ἐξεσυρίτηετε 

ἐκ τῶν ϑεώτρωνν χὰ! μόνον ΕῚ κατελέυεϑεξ ὅτως» ὥς τελευ- 

τῶντα τῷ τριταγωνιςεῖν ὠποςῆναι " ἐπειδὴ δὲ ἐκ ἐπὶ τὴς σκη- 
᾿ γῆς) ὠλλ᾽ ἐν τοῖς κοινοῖς χη τοῖς μεγίςοις τῆς πόλεως πράγ, - 

σι μυρίᾳ εἴργαφωι τὰ κακοὶ» τηνικαῦτα ὡς καλὸν φϑεγγομίνῳ 
προσίχοιτες. Ηδθες ἢϊὶς Ππιμ] ΕΑ 0185 2 ἴπ ηυΐθιι5 ρατίε5 ἢι- 
85 Ἰπξειτοἴτες Οδιῖτ “Πεοῥέγες, ὑποκριτὴς νατΟ, 4ιιοπι [Ἔςισ 
τι5 ἔτ). “4γ βού ον εἴς, ντ Ὁ ἐπιοῆςηες αἷς φογοῦ4 Ὁ, 315. 
ὅζ εχ εοὸ ΡΙμταγοβι5 νῖτᾶς Αείοἢ. ἰηϊτίο, εχ ἢος γεγο Ρῇο- 
τίιι5. πιεπηϊηίῖτ, Εἰ ἐκδεξώμενος χρὴ γρώψιας ἢ. 6. φεὲ ἐγαροεάϊ- 
ας ρ(0 ἀἰξίιαμεε οαίαηο ἐχεερίεγ) ΡΡιοογαίες οτας Αρπμίες, 
ἡπεπὶ ΑεἰςΒίπὶς ργοϊηάς κοινωνὸν γοςαᾶς ᾿επιοῆδοη. ἰος, ς- 
Νπὶ ὑπογραμματέυων ἢ. ε. ντ ρυῖο» ἀεἰεγ δεν", (μᾶς ΡΒΠο- 

ογᾶτες ρσὶπιμηπὶ σ4[4Π|0 ἐχοερεγαί,) Αοἰςῃϊπος εγὰτ, νὶ Βδ- 
Ῥεης δἰζογες οἶται. Αρυά {εῤιανείγετε ηἰιοαιιε εἰπὶ τεξι- 

ταγωνιςήσωε ἀϊοῖτ ᾿πσοτει5 δυτοῦ νίτας ΑεἰοΒηϊ5, ΥΥ οἰ ἤϊο 
«ἀἴτις.), 4] Ρείορενα Ἰηβεϊ!ἰοίτεγ ἃὉ ἐὸ γεργαθίβηγατιιπα.,, 
Ἰρίιπιφις ργορίεγεα ἃ ϑακίομε ςῃοτὶ πιᾶριγο εἰθόζαπι ἀἰ-- 
οἶς, ,) 414 ἀς σῷ δἰ φυτὰ Αρο]]οπίιις ετίδπι μαθδες ἐς! Αἰσχ- 
ἐξηγ. Οετετιπὶ τριτωγωνιφῆς εἰ Γεγεἰτσ ῥήβνῖο, πλπὶ τείας τὰ ΠΣ 
τες σεγεθατιγ,αητοα ρας οτγίθως επί» νι, Μεωγῆμπι ἀς ἐτὶ- 
Ῥως Ττγαρὶςῖϑ Ρ. 89. 
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ζοϑ ΠΑΡΕΗΜ ΣΘΙΠ  Α ΝῚ5 

καὶ ὕδωρ “πίνων, ὅ8:εν ἐν δυσκόλοις. τε καὶ δυ-. 
, ᾽ ") 1] Ν , “ ͵7ἷ . ᾿ 

σρόποις εγρώφετο . κῶὶϊ σσολλῷ σλεον : ἐπειδὴ 

᾿ Δ Εν ΝΣ ΑΝ , 
πρεσξεύοντε ξυν ἕτεροις σσωρῶ τὸν Φίλιππον: 

ΑΥΝΩΣ ἣ ΄ μ « Ν ἿΝ ἣ Ν 
καὶ ὁμοδιωίτω ὁντε, ὃ μὲν διωκεχυμένος τε καὶ 

ε 3 ε Ν 
ἡδὺς ἐφαίνετο τοῖς συμπρεσδεύεσιν" ὁ δὲ κατε- 

“ἢ ἵ δ ἸΡΉ.Α, δ , .» 7 » Π 
σκληκῶς τε καὶ ἐεὶ σπεθώζων. ἐπέτεινε θ᾽ ἀυ- 

“ Ἀ - λ.. ͵] ὡς ΒΩ 

τοῖς τὴν διαζϑορεν ὁ ὑπερ Ἀμφιπόλεως ἐπὶ Τῷ 
“ Ἀ 56 Ν “ἀ 

φιλίππε λόγος, ὅτε δὴ ἐξέπεσε μὲν τῇ λόγε ὁ 

Δημοσιϑένης ". ὃ δ᾽ Αἰσχίνης ἐδὲ τῶν ὠποῖε- 
Ν Ὶ ᾿ 5.53 ͵ λ 

δληκότων ποτὲ ἀσπίδα", ὠλλ᾽ ἐνθυμεμενος τὸ 
ΕἸ ὕἷ ᾽ κὸ Ν 

ἐν ταμύνωις ἔργον “. ἐν ᾧ Βοιωτὲς ἐγίκων Αθη- 
"ὦ 5 “ Ἵ δ ΄ ᾽ “ Ἵ 

γόνοι» ὠριςειὼ ττξ θήμοσιο ἐσεῴωνξτο, τῶτε 

Υ̓͂ 7 ἐῷ 

ἄλλω. καὶ χρησώμενος ὠμηχονῳ τοίχιει» «περὶ 
,ὔ “’ “3 

τὸ ἐυωγγελίώ τῆς νίκης. 
Ἃ. ᾽ ν᾿ ὦ, 

διωβξάλλοντος δὲ ἀυτὸν Δημοσϑενες ὡς οἰ- 
τς Ἕ ͵ ἢ -“ 

τιν τῷ Φωκικξ πόϑες ᾽. ὠπέγνωσαν Αϑηνώϊοι 
᾿ “ ᾿ὴ 

τὴν αἰτίαν᾽. ἐπὶ δὲ τῷ καταψηφισϑεντι ντι- 
Ὶ ΄ Ν Ν ᾽ ΄. 3 ε 

φῶντι ᾽ ἥλω κριϑ εὶς» καὶ ὠφείλοντο ὠυτὸν “ οἱ 
δ ͵΄ , Ν ᾿ - ΄ ἥω ᾿ 

ἐξ Αρεΐᾳ τσαγδ» τὸ μή συνειπειν σφίσιν ὑπερ 
- » 7 λ ἣν "ἢ 

τῷ ἱερᾷ τῷ ἐν Δήλῳ. καὶ μήν καὶ πυλωγόρως ̓  
" Ν » ἕν 

εἰνωκριϑεὶς, ὅπω πσαραν τοῖς πολλοῖς διοπέ- 
Ν Ας.9 Ν ΄ ᾽ -“ ᾿ ͵΄ 

Φευγε» τὸ μὴ υτος Ἐλωτείος ἐπιφήσαι τὸν Φι- 

{προγοῖο σγαιῖς5. Δαπδησις διθεθαί, απατα 
ἴητογ ἀἸθΠς 1169 ἃς ππογοίοβ σεηΠίι5 εἴδ, ΜΝ 
το΄ϊι ΠΊαρ 5, Ρο[ζαμπαπη 44 ΡΠΠΙρραπι νέογσ 
416 1πχίὰ (απ 8115 Ἰαράτις., σοητη ΓΟ ἱπην- 
δ ἔπεα, Π|ς χφαίϊάοπη ςΟἸ]εσὶ5 Δηΐπιο ἴπ 
ἰλδειείατη εβξιίο,, ὅς ἱποιπάιις εἰς εἰς νἱΠι5., 
Ηἰς ἀμτεπη αὐρεγίογ, πα! ίις ἔεπηρεῖ ἱπέθη- 
ἴι5, ΑἸΧΙΓ νΟΓΟ ΔΠΙΠΊΟΓΙΙΠῚ ἱΠΙΕΓ 605 ἀϊῆεη- 
Ποπεπῃ ογδίῖο ἀ8 ΑΠΠρΠΙρΟΙΙ σογᾶπη ΡΠ ΡροΟ,. 
480 Γεπηρογα βού, οπψῶ [δγηχοης ἜΧΟΙ α γ. . 

Νεσας Αείςῃϊηεβ εχ Θογη πῇ ΠΕΠΊΟΓΟ ἔπ, 4.1 
αἰγροιη αἰ! ψιαηάο αὈΙ ΘΟ της, (δ ργαθοϊαγαιη 
το πὰ Δ ΤΙηγΠ85 ἀυιι5 οἴ, μιὰ Ἰρία εἴϊείιιπι, 
νι Αἰμεηϊεηίεβ Βοβοῖοϑ {πρεγάγοης, ργᾶθιηΐ-. 
ὨΠΊ4Π16 Εἰπ15 ΓΕὶ ρα ]ςς σοτοπατη ηάθρεις οἴ, 
τα 4145 Οὐ ςαιπ85.. τππ| 4πΟα ἱπογο 1 Ὁ}}} ν 5 
ςοἰογίγατε ἰη νἱξτογίας παποῖο ΑἸΠοπαβ αἴογοη-ς 
ἄο [Πει. ἀν ὅν νὴ ὙΠ 

11. Ουπὶ Πεπιοῆμεπες. νέο εἰιπὶ ςαἶπ-- 
ΤΠ Αγαγ. ταπαπαπὶ ῬΗοοῖσας οἰαά5 δπῖο- 
ΤΕΠΊ, Διποηϊεηίδο ογ πη πατοπεπη Π1ἀπὴ τεῖο- 
ςεγαηῖ. δε ργορίεγ ςοπάεπηπαίιπὶ Αὐτὶ- 
Ρῃοηῖεπι τπάϊςῖο ΟὈποχίμβ παρε : νεϊαδιθ-, 
Γαῖα 6 εὐπὶ Αγιοραρίτας, νὰ ἧς ΤΠ ο]ΙΑςὶ τε πῖ-. 
ΡΙΙ «πίη σΟΓΔΠῚ 1ρ15 ἀρογεῖ. 
Ῥυϊαρογαβ ἴδέλιιΒ, δριιὰ ρἰεγοίαμε ἐἤπρετγε. 
μαι βοαῖς νῖδθ ἴῃ Εἰδίθαπι ΡΗΠΙρρο ρατοία-- 

ἦν Ἂ. 
ἴν 

11 χα ὕϑωρ πίνων» ὅϑεν ἐν δυσκ, τε χρὴ δυςρόπ. ἰγράφ.] 

εοἄ. 5. Βαδεῖ ἐπεγρώφετο. Ἑ]ΘΡᾶΠ5 ςετεγᾶ ἰοςι5 Ρ] Πτάγοῃὶ 
ἴῃ ραγαἰοίἐς, νὈϊ ςοπιρᾶγας ομ πὶ Οἴςεγοπε Πεπιοῆδμεπεπι : 

ὃ μὲν Δημοσϑενικὸς (λόγος) ἔξω παντὸς ὠραϊσμξ ΚΘ πριιδιῶς 

ἐὶς δεινότητα χοὶ σπεϑδὴν συνηγμένος γ ἐκ ἐλλυχνίων ὀϑωδὲν» 

ὥσπερ ἃ Πυϑίας ἔσκωπτενγ) οἶλλ᾽ ὑδροποσίας Γ᾽ φροντίδων, 

καὶ τῆς. ....9 πικρίας τῷ τρὸπε καὶ ςυγνότητοςς. Αταιε» 

οὗ ἢος τρῆιπι δεινὸν τῶν τρόπων καὶ οἰνελεῆμον Ῥερρηο ῥεγιες 

ϑηρίον ΔρΡεἰϊαθἌτιγ Αεἰορίμι,, τεῖϊε δὐΐοτε ἱποεσίο νἱϊδα 

εἰϊι9. 
τ ὁ ὑπ᾿ Αμφισ. ἐπὶ τ. Φιλ. λόγος ὅτε δὲ ἐξέπ.. μὲν τ. λ. ὁ 

Δημ. 7 πεπιρε οπῖῃεβ Χ Ἰερατῖ, Ῥτὸ ΑπιρΒίροὶ! τεἰξίτιιεπ δ. . 

Αἰβεπιεπῆθιβ, οτάϊπε, 41ῈΠῚ Δετ5 1115 {γι διε θατ,, ἀϊςε- 

Ὅς ἀρὰ ΡΒμΠίρριπι, ᾿πτεγαια εῸ5 πο Ιοςο εἰἴδπι “εῥὲ- 

πες, Ἧι τὰ Περοἠδεγεῖν Ρἐτιιθπτιπι εἰζετ, 41 πημ]τα πη8- 

φηϊῆςε ἀς ἀϊοοπαῖς [ΠῚ Ρτο ΑΠΙΡΒΊΡΟΙΪΙ ἰφέξαιιεγας δηΐδα.», 
ἐξαίφνης ἐσίγησε ᾿ ἀν ᾽ τελευτῶν δὲ ἐκπίπτει, ἐκ τῷ 

λόγω. Νήες ροτυίτ, ντοιπη8ς ΡΒΠΙρρυς Βιιπιλπὶβ νεγθ 9 ἱρ 

δαϊπιιπὶ αάάετγεῖ, [εἰρίμπι οἰ] ρετγε, (εὰ ἀεπιιο ἐχοτῇις ἀε- 

ξεῶῖς ἄεπυο. Ώοηες ροϊγεπο Ρὲγ ρύδεζοπεπὶ ἀϊςεάετε » 

ταδογεηταῦ Χ Αἰβεηϊεπἤιπι ᾿ερτὶ : αι οαπιὶ {011 εἤεπε., 
Τοοποββεπες [τλτῖπι ἱποζερδιῖς “Τεἰεῤήγιερ, φαο ἃ ΑἸΠὲπδϑ νε- 

μεπιοπίοτε δα ΡΒΠΠΙρραπὶ οταίοπε ρεγάϊεγίς, Ἀςπὶ ο- 

πιπεπὶ ρτοϊίχε ἐχροηῖς Ἰρίε “Τείοῥίπες Οτς, ἀς ξ8}{ἃ Ἰεραὶ, 
.394. [4. 
Ν᾿ εὐ τῶν ὠποδεθὰ. π. ὠσπ. 1 ἐο ἠποαιὲ ἀϊίρατες ἱπρε- 

οἷο Πενποβῥενιεηα ὃς “ε[εῤίνεενν ξα1Πε οἴξεπάϊς, αποά πιὰ- 

Φηο δηϊπιο ὃζ Ἰητγορι4ο Αεἰςμῖπες ἕπεγῖς : σπὶ Πεπιοῆπε- 

πὲς σοπῖτα ἀριιὰ Οῤαεγορεαῦῃ σοηῖγα ῬΒΠΡΡιπι ΡυΡπᾶπς 

εἰγρειηε δἰ εςοτῖτ, 8144 8ὲ εἰπηι ἀϊτατῖς ἀγριπιεητα εἀ! ἀοτῖξ.) 

ὥσϊας τοὶ ῬΙαγαγοῆιβ δυτοῦ εἰς πῃ νίτα εἴ5. (Οεἴεγα εγαῖ 

εἰγρειπι αδίϊςεγε πΊάχίπιε τατρε : νἱὰ, δα ἈΡΟΙΠοπίΐ νἱτᾶπι» 

ποίαῖα 118..1|. ς. 7. Ν' ατῖας αὐῖοπι ἐχρεαϊοπεσ, 49 ἢτε- 

τὰθ τοπὶ φεῆεγις «4ε(οῥίπες, τεξετι Αρο]]οπίμ5 ἴῃ ἐξηγ. 15 

““εῤίπερι, 
14. ἰνϑθυμέω. τὸ ἐν Ταμύν. ἔργον 1 τεῖ Ὀ:πε 40 εο ἴῃ 7α»ρῃγ»πὴς 

φεῆλε, δζ γεροτζαῖδε σούόηδα ΠΙρητΟ ἴῃ ΥἱτΑ Θἴ15 ΔΡΙωταῖ- 

(Βο ὃς ΑΡοἸϊοπὶο ςοπίτερτᾶ. 

5. 11, χ ὡς αἴτιον τῷ Φωκικῷ πάϑες} πο ἀτραπιοπ-" 
τππὶ εἰς Οτας. Ποπιοῆμεη. ἐς γα ἰεράε, 4 Αεἰομίπεπι.»᾿ 
ςοπυΐποεῦε σΟΠΔΙΙΙΓ», 61 Πὶ πιαΐς Οδῖτὰ ἱερ, τίοπε ἴῃ ουἰρα, 
εἴς ἀσσερταε Ῥμοςδεεπῆθι ἃ ΡΕΠΙρρο ΒΈ ἰὴ τς 

- ἐ Ἷ 

2 ἀπίγνωσ. ΑΞ. τὴν αἰτίαν 1 ἀοςιυήατιπη τεῖρία οὗ ἰερατιίο-. 
ΠΕπῚ πιὰ] Οὔ τπὶ ἃ Πἐπιοῆπεπε Αεἰοβίπεπι εἴτε, ςδυ[Ἀπ|-. 
416 ἀἰἸχηε., ἀρ οἰ μειπὶ Χ Χ ΧΟ Πιβταριῖθ, ἘπΡμ]1 ραιγοςῖ-. 
ΠΪΟ. 7, ΠΟΠΏΙΠ]]Ο5 ἄϊσοτε ΡΠ τάσις μίἀοπὶ γεξετε ἴῃ νίγᾶ-, 
46 εἴμ15 νίτα, ὅζ [40 ΠΙΕΠΕΙΙΠῚ ἱΠΡ ΓΙ ΠῚ15 : ἱρίς τάπιεπ Ρτος!ἕ-- 
υἴοτ εἴξ ἴη {επιεπείδπι εοσγιιπη, 4111) ᾿πτογιθπίεπτ Οἤδοῖο- 
πε οἶδάς, ογδιίοπεβ 40 Φιγοαιιε σοπίογιρια5 γεοίταταϑ ποπὶ 
εἴϊε διιης) εὖ ἀγραπίεπτο αὐέξυ5., 4ισα πειιτεῦ ΘΟγι πη.» 
π᾿ Οτατιοπίθιιβ δἰ σογογα Ὠυ115 πιεπιίαεσις σοτταπιϊπῖ5. νἱάς 
1ηρΓ. γίταπι “4ε(οὐέρ. ημ4ε εἰξ ἴπ ραγδ!!ε 15 Ὁ, 313. 

3. ἐσὶ δὲ τῷ καταψεῷ. Αντιφῶντε δίς. 1 τεῖι ἱρίε ἐχροπῖξ 
σππδχίπιο ἰπουϊςπτες Πεπιο μη, Οτας. ἀς σοτοπα ρ. 332. αἀ- 
ἀε ὅς Αρο!οπίμπι ἴπ ἐξηγ. πη νῖτ, ΑοὐῸἢ. ΑΠερΡΗοπτεπι πεπι- 
Ρδ; 44 ἱπςεπάεπάμπι πϑιαὶς Ατἢ θη! οπἤμιπι 4 ΡΆΠΙΡΡΟ πι- 
{ὰπὶ ἀερτεμεπάογας Ποπιοῃοπεβ. 19 νι ὄνεν ψυφίσμωτος ἀϊ- 
πιϊτίεγεῖαγ εβδοεγας Αεἰοῃϊπες, γεγγδέϊιιβ τά πηοη 1116, ὅς ἀε- 
στεῖο ΡΌΡ]ΙοΟ ἀςπιπαῖι5», Παρ τ5 {πρρ] οἰ πὶ φατε, Ὡς 1]- 
1Ιο Απήρβοπις ρίιιγα χυοαιβ Ὑ]ρίφη. δα ἈΠὰπὶ Πεπιοῆμε- 
τἰς Ἰοςαπι Ρ. 87- 

4 ἥλω κριϑεὶς γᾷ! ἀφείλ. ἀντὸν 1 Βος πόσις Πεπιοῆμε- 
πὶ ποη ργδεῖετιτιπι ἱ. ς, εχ 400 1επὶ Ρ᾿μτάτοἢι5, ῬΏ τί. 
Αρο]οηΐις παρ επτ, εχ 4μῖθι5 οεἴαπι ἀΠτας, Ηγρετιάεσι.» 
ΑὉ Ατεοραριτιβ 1π πὰ σαυΐα βι}Πε {Ὡ Ἐτυτιπι Α εἰς ἢ ηῚ : 
Ῥείδαοις γετο λόγος αἱ Αεἰοἰπὶ5 Ποπιοπ πιεητίτιις εἢ, 
ΠΟΠΙΠΊΕΠΙΟγάτιγ Ρρϑιΐο Ρμο 'π ἢς νῖτᾶά. Οϑυία 488]1ς 
ἔπογις 7 ἀἰσας ᾿ῖσες εχ Ρ]Ώγαγομο ἴπ νῖτα Ηγρετι αἷς ρ. 8ῖ0, 
Νέεπιρε σοηῖεητῖο ΑἸΒ απ επῆδι5 οὨπὶ εἰς ποτέρως δεῖ προ- 
ἴςασϑοι τῷ ἱερᾷ. ᾿ 

ς Πυλαγόρας] Πυλαγόραι εγδητ; 41 ΔΌ ντρίδιις ἴῃ Ρυΐδο- 
πὶ τα (ϑσγιπὶ ΑπιρΒἰ δἐγοπιιπὶ σοη(οΠιπι, πιοταπι ἐσᾶς 

ἤδοτα ὃς σοπῇϊα σοπηπιηῖα ργο ατγαςεςίας οδῖγε ἔα! μτο, πιῖτα 
τοθδπίμσ, νυ. ϑι144Π1, "“ 

ὥϊδε 

ΧΡΤΙ, Δείῤ. - 

(εεῖς οτιδηγ.. 

- 

“οὐ; 

"ἢ ἀν 



. τηθΐτα δαϊδςῖτ, 

᾽ ᾿ Ν 

ας {ιἰριοἰοποπι. ἰρεοίοί5 νει ὃς ςοπὶ- 
τξητῖς ΡυΪαθα σοητυγθαία. ΑΙΠοηϊβδιζεπι (δ 
(υθάιιχίς, ἔιρογα ἃ ποπηϊης {|Π|||5,. (Σἀ ἱρπο- 
Πηϊηΐα ἐχραϊίις. αι Πεμπ οἴ Πδηὶ πσοαθαε- 
γαῖ ἃς Οτορἤοπει, {Ητρ115 ἐχοίάθπθ. Απϊ- 
Πλι5. ΔΓοπη ἸρΡί! εγας δὰ Αἰεχαπάγημι ργοῇ- 
οἶα! αὶ Βαῦγίσπα ἂς δι115 ρβι]οροίι εγαΐ 
Δαποπταγιι5,, Ομπὶ ἘρΠοίππη ταγηεη ἀρριι- 
{Π||.. αποσις πηογίμππι , γὸ5 νεγοὸ Αἤ- 
86 εχ ΑΓ ΠΠΙὰ5 αὖ εο το ξϊας εἴα αςςε- 
Ριἤεε, ἈΠοάὶ (ἰσΠιηι. 
αἰϊ5 εγαῦ δρεητηα. [π (Ὀρϊἤαγιιηι ἰριταγίςμο- 
Ιδτι νεγίθης ἈΠοάτμμ , νἱζαιτι 10] είς, οςίο 
δὲ Μιις [ἰταης., Ατεςοίχιια. πιογος [οτος 
ῬοΓΠΊΙςΘΠ 5... ὶ 

᾽ 

11. Οτγδιοήεπιὶ δι6 ΠῚ Θχ( ΕΠ ΡΟΓΔΠΕΔΠῚ 
ςπη Πυιτΐπο χαοάαπι, ὧς ρίαης αἰλλχε σοποίη- 
ὨΔΠ5.. ὈΓΙΠηι5 εαππη δά οπη τα τ. δ χέψο ΕΠΪΠῚ 
εἰΐξέγε [ΟΡ Πάτιπι αἰ Πογγατιοπίθιις ἀπθὰ ἔγο- 
465 ΠΟΙ ογᾶτ, ΑΒ Αδίομπε ἰρίταγ ΠῚ τ ΠῚ 
ἀπχίς, 4 ἀΠαη0 ἱπηρεῖα ἐχιοπηρογαηθατη 
ογαιίοηθπὶ Πιπάςθαίς, ρεγπάθαζαις 11. αὶ 
ογάςαϊα {ρίγαπε. ρΡἰαϊτοηϊίαμις ἃς ΠΟοΓάε5 
οἰπὶ {ας ἀπά τογ., εχ ἱπσεηΐο ηποαπς ἤιο 

Εππ δηἱπι ρεγίρισυτατῖς ἴῃ 
(ογπιοης ᾿ππηδη ἴῃ ΑΘςἢΪπἰς ἰαιάϊριις, νεηιι- 
1 ργαιιῖτας ἱγεπὶ., ἃς πιάση ειιπὶ νἱ ςοη- 

. 

Τπ{πἰὰ αὐζοπη 1114 ἢιι-: 

 Ἰρηι δ ΒΒ νυτΤ 19. ΦΟΡΗ ΒΤ ΑΚ ν Μ. 1μ1. 09 
λιππον, τὴν Πυλωΐαν συνταράξας ἐυπροσώποις 

λόγοις, καὶ μύϑοις ὅ. Αϑηνῶν δ᾽ ὑπεξῆλϑεν, ἐχὶ 

φεύγειν τορος αχϑεὶς, ὠλλ᾽ ἀτιμίῳ ἐξιςόάμενος. 

ἡ ὑπήγετο ὑπὸ Δημοσ'ϑένει καὶ Κτησιφῶντι, ἐκ- 

πεσῶν τῶν ψήφων 1 ἡ μὲν δὴ ὁρμὴ τῆς ὠποδὴη-. 

μίας ἀυτῷ ““αρὼ τὸν ̓ Αλέξανδρον " ἦν, ὡς ἀυτί. 

κα ἥξοντω ἐς Βαδυλῶνά τε καὶ Σξσω. καϑορ- 

μισϑεὶς δ᾽ ἐς τὴν Ἐφεσον, καὶ τὸν μὲν τεϑνάναι 

ὠκέων, τὰ δὲ τῆς Ασίας ὠυτῷ ξυγκεκλυσμένω 

πράγματω.. Ῥόδε εἴχετο. ἡ δὲ νῆσος ὠγωϑηὴ ἐν- 

σπεδώσαι. καὶ σοφιστῶν ᾧροντιςήρμον ὠποφήνως 

τὴν Ρόδον. ἀυτᾷ διῃτῶτο, Θ᾽ ύων ἡσυχίῳ καὶ Μέ-᾿ 

σαι» καὶ Δωρίοις ἤθεσιν ἐγκατωμιγνὺς Αττικώ. 

Τὸν δὲ οἰυτοσχέδιον λόγον ξυν ̓ ἐυροίᾳ καὶ 

ϑείως διωτιϑέμενος τὸν ἔπωινον τῶτον πορῶ- 

Τος᾽ ἠνέγκατο. τὸ γὰρ Θϑείως λέγειν ὕπω; 

μὲν ἐπεχωρίασε σοζιςῶν σπεδαὶς, εἰπ᾽ Αιἰσχί. 

νὰ δ᾽ ἤρξατο, ϑεοφορήτῳ ὁρμῇ ἀποσιχεδιώζον- 

τος᾽. ὥσπερ οἱ τὲς χρησμὸς ἀναπνέοντες. εἰκρο- 

«τῆς δὲ Πλώτωνός τε καὶ Ἰσοκρώτες “ γενόμενος, 

πολλὼ καὶ τοαροὸ τῆς ἑαυτῷ Φύσεως ἡγάώγετο. 

σαφηνείας τε γορ φῶς" ἐν τῷ λόγῳ ἔπαινος Αι- 
: ᾿ 

σχίνε “, καὶ ὡξρα σεμνολογία ᾽, καὶ τὸ ἐπίχαρι 

6 τὸ μὴ ἐκ ἀντ. Ἐλατ. ἐπις. τ. Φίλ. τὴν Πνλαίαν συντωράξας 
ἰυσρ. λόγ- κφὴ μύϑ.. } πιοῖὰ ἴδπὶ {}14 τες ἤιεγᾶς ἃ Ὠ επιοίμεπα 
ἴη τας, ἐς ΕΠ ὰ ἱερατίοπε. Μαχίπιε ταπηεῃ μου! δητετ Ἔχ- 
Ῥοηίταγ 40 ἱρίο Αείςῃϊπε Οτᾶς, δϑ φογορᾷ Ρ. 290. ὅς θε- 
πιοίϊξμεη, Οτᾶτ, εἰυζαε πὶ ἀρ ιιπιεητὶ Ρ.372. ΜΙ πρε Αεἰομῖπεϑ 
ἀπ οτᾶτ' οη εν, 110 'π ςοπίς ΠῊ Παθῖτᾳ, 4μλε ῃὶς ἀεῇρηδιιγ ρεν 
ἐνπροσώπες λόγας κρὴ μύϑυς, αυϊδας. Εχτεγγιε ἀϊςίτιν Ργ- 
ἐκεάνν) ( 4ιιοἀ ποπιεη ὅς ἰοεὶ εξ, ὃς Ἰρῆιι5 εον ες ἴῃ εο Απι- 
Ῥ Ιξὶγοπιιπι,) ΟἸτγββειπι σαπηριπὶ ἔοι πὶ εἴτε ρεγἤιδίε- 
τας Απιρμιὀϊγοηΐδιι5., ὅς λα τεπηρίμπι ΑΡΟΙΙΪπὶς ρετιίπεγε: 
γὙπάϑ 1Π| ἐχευγθαταγὶ ΑΠΙρ ΗΠ εηΐδ5 ΠΟ ςγο8, 411] {μι1πὶ Θμ 
εξ αἰεναπι, ἀγπιΐὶβ εὺ5 ἢδὶ οςσιγγεπῖες Βαρπεγε, Ουᾶπι- 
οὔτεπι Απιρμϊέϊγοπε5, ἱπποςσδίο ΡΆΠΠρΡΡῚ δυχί!ο., ἐσμεν 
ἄυςε “τρῥ᾽ξγοριενα ἔλέϊο, οςςσαἤοπεπι εἰ οςουραηήαε 

Ἴαίεσε ἀδάσταητ. 
7 ἐκπεσὼν τ. ψήφων 1 πεπιρε 4ιϊπεᾶπι Πιβταρίογιπι ραι- 
ἴεπὶ ἱπ 114 σοηῖγα Οἰεπρμοπίεπι ἃς Πεπιο ἢ επεηι ἀε οο- 
τοῦᾶ σϑυίαπι ποπ ταῦτ. ΤεΙβ ΡΙμτάτο Βα. ῬΒΟτῖι5.), ἀὐτον 
Υἱϊας εἶι15 ᾿ποογίι5. 

8. ἡ μὲν ὄρμ. τ. ὠποδ. π΄. τ΄. Αλέξ. ὅζς. 1 τεπὶ εοάεπιὶ πιοήο 
Πᾶτγδηῖ Ρ] το ἤι5.) ῬΗΟτίιις ὅς Διιτοῦ ἰπσοττιις ἵπ νἶτα εἴμ8, 

9 ξυγκεκλυσμένα ] ἔς “οὐ. 5. φιοα ρτγεξεγεηάμπι νἀ 6- 
Ῥατος Ἰεξιϊοηὶ εἀϊτογιπι ξυγκεκλεισμένα. 

10 σοῷις. φροντις-. ὠποῷ. τὴν Ρόδον ἢ πο ΡΠΒοιῖις ςοὐ, {Χ1. 

ἐκεῖσε σχολάσαι ἀϊοῖτ. Οὐιοὰ πιαΐε ϑςἤοῖτι5 νεγτῖς ἦπ οἱἦθ 
Εἰπὶ ἐφ δ : [εη{π5 εἰς, (ροί γε οὐπὶ ἰδὲ ἀρεγαε. 

δ. 1Π1.Οι τὸν δὲ ὠντοσχ. λόγ-. ξὺν ἐυροίᾳ χὰ! 3. διατι- 
ϑέμι. Ἵ πεπιρε ποπ ρτίπιις ἔπΐς 4ι] εχτοπιρογαπθᾶπι εἶο- 
ἀπ εΠτΙΑ ΠῚ ἘΧεγοιΐς,, [δ ἐχοοίμτ) (Υἱ46 Πιρτα ποιαῖα δὰ 
Ῥτοοεῖη, ποῖ. ς. ὅς 4, νίσιιε δὰ 11: ῖ4ι8 τὸ ϑείως λέγειν» 
(4118 ἀς τε νἱ ἃ. Ρ οἴει (. ΠΠ. π. 3, ἴπ ἐυτοσχεδίοις ν[ιγραυτ : 
δι 425 ἀδ εὸ πρῶτος δὲ πάντωντὸ ΘΕΙΩΣ λέγειν ἤσκησε, 
διὰ τὸ σχεδιάζειν ὡς ΒΝ ΘΟΥΣΙΩΝ. ᾿ 

2 πρῶτος] ἔϊς Μϑ. 5. Εαπτὶ σεῶτον. Θρηΐι5 Δυτ6 ΠῚ ΠΟΠ 
εἰξ, ρτιππιπὶ εἰσὶ Εἰ ΠΠ{Ὸ συ [415 ἀἀτα δχτοπιροτάποᾶς εἷος 
αιιεητίαε : {εὰ ρτπιμπι βαϊΠς 4υὶ ϑείως ἀντοσχεδιοίζειν ἀϊςς- 
τοίηγ, ντ εχ (44. ςοηίαῖ, 

3. 9εοφορ. ὁρμῇ ἀποσχεδ. δῖς,  ἢδες νίτειις εῇ, 4ι8π| ΡΪ1.- 
ἴο ἴπ Δήεροῦε πῃ ΥἸΓΟΣΙΠΊ πολιτικῶν ἱπρτὶ τὶς ὁγατίοης γεξα]- 
Βεῖε σιρίς : 4105 νυΐτ ϑείμς τε εἶναι χρὶ ἰνϑεσιάφειν , ἰπίκνεα 
ὄντας κϑὴ κατεχομένας ἐκ ϑεῖξ,, ὅταν κατορϑῶσι λέγοντες πολ- 
λοὶ κρὶ μεγάλα πράγματα. ϑῖς ὅς ΟΑἸ  γατις ἰπ Βιαεοῤὲ “- 
ἡη4 ἀξ Ῥοείδτγιπι ὅζ λογοποιῶν ἀτῖο, πγέοντια, ᾿πααῖς, ἐπὶ τοὺς 
γλώωτῆας ἐκ ϑεῶν ϑειασμῷ πεσόντος. ὃς Ατἰἢίάες ΟΥ. ἄε Ρα- 
γαρῥιδερ. ἱερὸν κρρ ϑεῶν πῦρ τὸ ἐκ Διὸς ΔΠΊτπυπὶ ἤιλτι δοίτατα 
ἀϊοῖτ, ϑίς Ψοπρίπιις ἀε ΤΠ επιοῇθεπο, Δ] Πομαῖο 4ιο δ. 
Ἰοςο εἶπ : ὠλλὰ καϑώπερ ἐμπνευσϑεὶς ἐξαίφνης ὑπὸ ϑεᾷ » χρὴ 
οἱονεὶ Φοιδόληπτος γενόμενος. ἰϊδ. περὶ ὕψως. ς.16, 8: π|}}18 παῖδας 
ς, 13. νὈὶ ἀς δίαεονιε. δά ἀς ἱρίμιπι Ρ]λίοη. ἱπ10»ε ὅς Ρ] υζάτο ἢ. 
ἴπ Ετγοτῖοο, γ. ὃς Ἰοσαπι ϑυΐίάας αιιεπι Ἐχ ἰδ υιΐπιις ρβ.]0 π- 
τε πι τ. 

4 Ἰσοκρώτες 1 ῆς ὃς ῬΙμτΑΓΟ ΠΗ, δ 4ιιΐ εὐπὶ Γεαμπιηταν, {π|- 
Ρεγῖτε δυζεπι, ηἰΠ ΕἌ]]Οτ, δυο ἱπσεγτι5 νῖταθ Αοἰςῃϊη, μα- 

ϑητῆς ἐγένετο Σωκράώτες τῇ φιλοσόφε γ εἴ9᾽ ὕφερον Πλάτωνος» 
Δἰεραῖο εἰτι5 Γεπτοπείδς ἁθζογε Π) ἐπιεῖτὶο ΡἤρΙεγεο. Νοπι- 
Ρένεἰ Αεἰομίπεπι, 80 ογατίςιπι ρΗΪ] οὐορ νι), Οὐαγἐνεὲ Ε]Τπι, 
ἀε ιο Ὀίορεπ. ΠνΔεττ. Π, ὅο, δι διιϊ485 ν. Αὐσχ, ςιπὶ Α εἰςῆῖς 
πε; Αἰγοπιειὶ Ε|10, γβείογε σοηβιαίς, ἴπ 40 ἐγγοσο διΐαιπι» 
ΒΜ 111 νἱάδευτ, αι: τη αἰτία ΠΠπια Πϊοροπὶς Ἱναογϊ εἀϊ- 
τἴίοπε εχ πηλγπιογε Ἠειγισο ἐχρτοῖαπ) ΠυΐῈ5 ἱπτασὶποπη.» 
Αεἰοῃιηῖ5 ϑοοσγατίοὶ νῖτας ργϑοπηῇς ; νοὶ ἐπ Πεγμεγὶβ ςοάϊ- 
ςεπὶ ποίας, ἴπ αι Σωκρώτῳς ΠΑ]ς οτγί ρτιιπὶ εἴτε ργὸ 1σο- 
κράτεςγ) οὐ ῬΒοτΙΐ ετίαπι ςοηείρίε ἱπεεγρτγειῖ ϑοβοτῖο : αι 
Βαθεῖ; ποριηε ἐ δοςγαΐογῃ δ᾽ Ρ αιογιερῃ φμάε ἤσιωηι. Αω. 

ΆςΙΠ6 τάπιεπ 1116 ἐγγογροΐεγας ἀθργεμεπαϊ, (δεςϊϊτας ἃΡ. 
ΡΙμτάτοι, δεσαα»μαρέθη ῬτΑ ΠΕ ρτΟΥεΠῚ εἶμς ἀἰςἶς, 

5. σαφην. τε γὰρ φῶς ]) ἢς Ῥῃοτῖο ἐνκρινῆς κὰν τῇ τῶν ἔνϑυ- 
μεμάτων σαφηνείᾳ σεμνυνόμενος. ΝΙΑΠΙ (θγιέῥετ ΑΙεἴς πὶ εἰς 
ἴάπὶ τεῖδαῖς Οἷς. δ. 11, ἀς Ὀτατ, ς. 7. ἢ, 6. τὸ ἐν λέξει σε- 
μνόν, νἱάε ποταῖα δὰ νἱτδηὶ ΠΟΥ ἐς, 

6 ἔπαινος Δισχώᾳ} ἢλες γεγθα δάϊεςὶ βἀς Μϑ9. πδπι.» 
ἴπ εἀϊτῖς ἀεξεγδητζ, 

7 «δρὰ σεμνολογίᾳ Ἱ ἀἰξιῖο αυίάεπι ἔΌπΟΓᾺ ὅς ρταυΐο, ἴῃ 
418 τἈπιοη ἔτ τὸ ηδύ. 
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σὺν δεινότητι". καὶ καθάπαξ. καὶ ἰδέω τῷ λόγω 

κρείτων ἢ μιμήσει. ὑπα;χϑῆναι ἴς 

᾽ 7 1 δ ἣν ΝῪ ἐφ 

«Λόγοι δ᾽ Αἰσχίνξ» κωτ᾿ εγίδς μὲν κωὶ τετῶρ- 

τός τις Δηλιανὸς, καταιψευδόμενος ᾿ τῆς ἐκείνε 
͵ Ω νῚ 77 ἷ δ Ν δι " 

γλώττης. ἐ γὰρ ὧν ποτὲ τες μὲν “περὶ τήν Αμ.- 

φίσσαν λόγες ὑφ᾽ ὧν ἡ Κιῤῥωίω χώρω κωϑιε- 
ΕΣ 

οὠϑη". ἐυπροσώπως ᾽ τε καὶ ξυν ὥρα διέθετο, 
Υ̓ Ἵ ἡ “ 
κακὼ βεαλεύων Αϑηναίοις, ὡς φησι Δημοσϑέ- 

γης; ἐπὶ δὲ τὲς Δηλιωκὲς “, ἐν οἷς Θεολογία τε 
Σ ε 

καὶ “Θ᾽ εογονίω.» καὶ εἰρχοωιολογίω, φωύλως τως 
“ Ἂν -“ " ΄ 3 

ὥρμησε: καὶ ταῦτα προωγωνιζόμενος Αθηνωΐων, 4 
« 3 - “7 7 « 

μικρὸν ἡγειμένων τὸ μὴ ἐκπεσεῖν τῷ ἐν Δήλῳ ἱε- 

οϑ. τρισὶ δὲ λόγοις " τοεριορίσϑω ἡ Αἰσχίνε 
“-“ ΦἽ “ Ν , ᾿ Ν “ν᾽ 

γλῶτ!α;, τῷ τε κατῷ Τιμαρχξν κ͵ὶ τῇ ὠπολο- 

γίο τῆς πορεσδειας, καὶ τῇ τῷ Κτησιφῶντος κα-- 
Ψ “ δὲ Ν Ἵ τέο ,ὔ 

τηγορία. ἔσι δὲ καὶ τέτώρτον ὠυτῷ φρόντισιμοι, 
5» Δ δ 3 Ἂς Ν » « ᾽ δὲ 
ἐπισολῶλ . δὶ πολλῶ! μὲν, εὐπαιθευσίως δε 

᾿ τῷ Ἂ 
μεςαὶ καὶ ἤϑες. 

τῷ δὲ ἠϑικξ καὶ Ῥοδίοις κωλλίςξην ἐπίδειξιν 
: ᾽ Ἂν 
ἐποιήσωτο. ἀναγνεὶς γάρ ποτε δημοσία" τὸν κα- 

“ ε ͵] Ἶ “ 3 νι, 

τὼ Κτησιφῶντος, οἱ μὲν ἐθωύμαϊζον ὅπως ἐπὶ 

τοιότῳ λόγῳ ἡτ]ήϑη.» καὶ κωϑήπηοντο τῶν Αθη- 
ν᾽) ε ͵ ε διὸ ᾿ Ν Μ ᾽ 

νωΐων ὡς Ὡσωρανομδντῶν. ὁ δε, 8κ ὧν, εη: εἐ- 
ὕ τὴ ,ὕ ε Ν 

ϑαυμάζετε; εἰ Δημοσϑένες λέγοντος τσρος ταῦ- 
᾽ 2 ᾿ μ ἃ ᾽ “ τῶ ἠκέσατε. καὶ μόνον ἐς ἔπαινον ἐχϑρξ καϑι- 

«μενος. ὠλλὰ καὶ τὲς δικωταὶς ἀφιεὶς αἰ- 
͵ 

τίας. 

ἘΠῚ ΛΗ ΤΙ τὴν 

Ὑπερξάντες Αριδωρζάνην τὸν Κίλικα,, καὶ 

ΡΈΉΕ ΘΝ ΔΤ 5 ΧΙΧ. Νέτεξ. 

᾿πηξῖα (δγπιοη]ς ρταῖα, Ψεγθοαιαε νὰ Δί ]- 
ΔΙῚ 5. Εἴπ15 αἀἰςο Πα] σεηϊ5 ρίαπα ἱπὶ πηγαῖς 
ΘΧΕΙΓΙς, 

ΙΝ. Οὐαπειπι δά ογδίίοηθβ ες Βἰη]5, 1πχ- 
ἴὰ ποηηι}] 05 ἡμπαγία σιοαις εἰπε εἴα 6χ-- 
ταῦ. 446 τἀ ΠΊΘΠ ἱΠ|ῈΓίαπι ας! εἰ πε πΠ46 
εἶμ5. Νέεαις επίπη ογαοπεβ δά Αὐπρἢ 
ἴλππι ρΡεγήπεηῖεβ, χαΐδιι5 ΟἸγηπαθα τερίο ςοη- 
ἴξεγαῖα εἴ, νεπυῆε εἰεραπίεγαας διϊδι ςοη- 
αἰππαίηγη5., ΑἸΠεπΙεπῇθι5, γε Πεπιομεπος 
παῖς, πηα]ς σοπίη]επ5: δ ογατίοποϑ διε ΠῚ 
Τε]αςαβ., ἴῃ ααϊθις ἀοξγίπας γεέγαπι ἀϊαπα- 
ΤΌΠΊ]ΟςΙ5.,, ὅς σεπεαίορ!β Πεογαπι: αἵτε δη-᾿ 
τυτατίθιι5., Ἰρπαμίτεγ [τ δοςεΠῆες, τπαχῖπις 
ὰπὶ Ῥγο ΑἰΠοπΙεπΠΡιι ἀεςεγίαγεί, αὶ ποῖ 
Ραγαϊ ρεπάεθδης [ ε]1Αςὶ τε ΠῚ} τεῦπεγε ἴηγα. 
ὙΤΠαΚ ἰρίτιγ ογατοπίδῳ5 Αἰ ἢἰδΙ5 εἰοαμεη- 
τ4Π| οἰγοιπηςγἸ ὈΈππι5 : εα 4146 Τέγηάγοδο Ορ- 
Ροίϊτα εἴξ, ὃς ἀεξεμοηο ἑεραείογίςγ ὃ ἀερηά:-- 
δίομε Οἱεβρῥορές. Ἐχῖαῖ ἡιάγίιβ ετίαπι ἔοε- 
5 6115) ἐρ οίαε, ποτὶ πιυΐϊτας φαϊάεπι, σρτ-: 
πιὰ τάπΊεη ἀοεϊτηα ὅς πηογίδιι ΡΙεηϊΠΠππαε. 

Ν. Μογαπὶ νεῖο ἀρὰ ΒΠοάϊος φιοηιε» 
ῬΕΪςεγγίπιαπι ἐρεοίππεη εἀϊἀϊτ. ΝᾺΠῚ οππε 
ΟΥγδτΙΟΠΕΠῚ 1 σοί ῥοπεοῦ; ρα ]ῖςε Α]!ἡπαπάο 
Ἰερεγεῖ. 1} φαϊάεπη παϊγασδηταγ, φιοπιοάο τα] 
ογατίοης {ποοιιθεγε ροζιεγῖς.,), Ατἤεηίεπ- 
(εἴψυις ςαγρεδαπὶ νὲ 41 πιαῖς ἱπάϊςαίεηι, 
Τὰπι 16. ΠΏ} νος. ᾿ἰπααῖτ, δάτηϊγατῖο τοπα- 
τεῦ, {| Πεπιομεπεπὶ ςοπίγα ἤδες ογαπῖθπὶ 
διιάϊιΠ|δτῖ5. Νοπ πιοάο δα ἱπίπηεὶ ἰδιιάες 
ςοηίθγρεης, [ξἀ ᾿π4ϊςες ποαια οὐρα [ἴδ6- 
ΤΑΠ5. ) 

ΣΧ ἈΝ ΤῸ Εἴ.) 
1. Απραγζαπεπὶ ΟΠ ςεπὶ ὅς Χεπορῆτο- 

ἱπσϑ . Ὁ -πςπραασσι στπππάσασαι ας.“ που ες αν πα κι πσντς-ς 

8 τὸ ἐπίχαρι σὺν δεινότητι 1 εἰεραητεν Ττοηγί, Ηαϊίς. ἴπ.» 

Οεμἤιτα ἀε νεῖς. [οτῖρε. νι ἀς Αείςῃϊης, ἡδὺς μὲν ὠυτόϑεν 

ἐντυχόντι» σφοδρὸς δὲ ἰξετασϑείς. ὦ 

9. κ(είτ)ων ἢ μιμήσει ὑπαχϑ-} ἴαητ τΆπιεῃ 4114ι4ΠΊππι}- 
ἴλ. 4118 ἴπ εἴτι5 ἰδέα τορτεμεπάιιης ἰ. ς. Πἱοηγἤμ5 » ὅς Ηετ- 
ταορεη. [1.1]. ἀε [άεἰ5 Ρ. 495. 

5. 1Ὑ.ῦΘὕτ κᾷι τέταρτός τις Δηλ. καταψευδ. 1 Πεπιρε ἴτε5 
δελυΐηᾶς εἴτι ογατίοῃοβ ἴπης : οοηῖγὰ Τρ αγοδΉη2.γ 4ε ηά- 
ἰε οὐδία ἱεραίίογιε, ὃς ἀφ εογορα ς. Οἰερῥορέερ,, νἱἀε πο-- 
ἤγωπι ραυΐο Ροίξ ὅς Ρ]υίάτγο ἢ. ἵπ Υἱτα Αείςῃ. Αἴαιε Βιπς 
εἢ αιοά οτλτίοπεβ εἶϊι5 χάριτες ΠΟΠΠῸ]}15 ἀϊέῖαε βιετγιιησ, 
διώ τε τὸ χαρίεν τῇ λόγαγ χρὴ τὸν ἀειϑμὸν τῶν χαρίτων. Ὗτ 
πορεῦε εἶὰι5. Ἔρ! 0145 Ππηι ἐπὶ οὗ σιίαπι λήν(ας ἀρ εἰ ]άτιιπτ, 
νἱάς ῬΒοιίαπι ςοά. ΠΧ], Ποίῥαεαηε γετο εἰ αἴππρθπαϊ ος- 
ςΑἤοπεπὶ εχ 60 δγεῖριυϊε ἱπιροίοτ, φιοὰ ΤΠ εἰϊαοὶ ἐἐγηρἰΐ σανι- 
ζΑ τρῇ ργίπιυπι ἀεπηαπάατα εἴτ, οἰιπὶ τάπτοπ 114 Ατεορδρι- 
τατιπὶ τ Ἰοῖο εἴ ταγίιπι δά ἐπι, ὅς Ηγροτιαϊ ἀατα ἔποτῖς, 
νἱάς ποῖδτα ρδιῖΐο 4πτὸ 5. 11. η. 4.- 

2. καϑιερώϑη πεπιρε ἀργιπὶ Οἰγγμδειπι {ογηεε εἴτε, ἃς 
δὰ Τεἰρμϊσιπὶ τε ΠΊΡ] πὶ Ρ εγεῖπεγε, (λογίερίο 40 Απιρῃὶτ- 
{εηῆριι5 οσσυρατιπι, ΑΘ οΠπεϑ ἀδξεπάεγα,ν 4. Πρ. 5.11. π.6, 

3. ἐνπρωσώπως} ἢς ρᾷιο 4πτὲ εαπάειι ογάτίοπεπι ἐυ- 
προσώπων λόγων ποπιίπε Δρρε!!αδας ποῆετγ. 

4 Δηλιακὲς ] νοςεπὶ μύϑες φἀάϊτ εοά, 5. 
ς τρισὶ δὲ λόγοις } γλ4ς Ρᾳιιο 4πτε ποῖ, 1. 

6 ἱπιςολαὶ ἸΥἱάε ποΐ, 1. ὶ 

ΠΊΥΝΥΥΙ ἀνωγνὲς γάρ πότε δημοσίᾳ 1 ΓΕΠῚ ΟΠΊΠΕ65 ἔεγξ.» 

διιϊπριηῖ» 41} ντᾶπὶ Αεἰς μι πίς {γι ρέογε, [π δὸ ἃ ςετετγῖϑ 
ἀἰοςαϊς ᾿ποεγτι5 ἀυτοῦ 7) φαοά αἷς ἃ εἰς μπεπὶ ἀἰχις ϑαν- 
μάξετε πῶ: ἥτΊημαι» καϑὸ ἐκ ἠκέσατε ὑμεϊς τε ϑηρίς ἐκείνε. 
ΕἬτ εὐπάεπι (επίμπι γεάαϊς οτῖαπὶ Ρ]ΪΠ1115 6Ρ. 4. 1, 11, ἀϊχηῖς 
εἰΠΊ Δἰεης τί δὲ ἐξ ἀυτῷ τῷ ϑηρίς ἀνηκόωτε; αἄάε ετἴαπὶ γ4-- 
Ιεγ. Μαχ. Ψ1ΠΠ, το, 4ιᾶς ποπ πἰπιὶς ἔεὶχ τῷ ἠϑικξ ἐπίδε- 
ξις. Ἐτ ίᾷπε ραῇηπι ϑηρίον Δρρεὶ]αῖ [)ἐπιομεπεπι ἴῃ Οταῖ, 
ἀς πιαῖς οδίτα Ιεραιίοπε. 

ΧΙΧ, ΝΙΚΗΤΗΣ. Ἱπιαῖε ςοἄ, 8, Ιερῖς Ανικήτης» 4114Π| 
ςοηῇαπίεγ γετίπες Ἰοδεοπεπὶ ἴπ Ἐπ επῖρι5, Ὑ]άετιισ τηϊ- 
δ Ηἰς εἴτε Νέκεξες. ἀς απὸ Οαϊπτϊ] απο ἀε Ογατοτθ. ς, 15. 
ῬΊάεο εἰΐαρα Ογαλὲς ποία δ, ῬΣ ἰοριρίηα αὐ 1 ἀεζῥίνε δ΄ δε: 
»ποβῥενιε (ατεγάος ἐβε Νῆκοῖες ὅς, Ιάειπι αἰ[οἰρυ πὶ ΒΑΡ υΐς 
ΡΙϊνίπεγα Παραίογεη γ. εἶα ερ» ὅ. 1, ΥἹ. ὅς δεορεί,αγιτεγη, ντ ἱπξ, 
ἴῃ εἶϊι5 να ἀοςεῖ ποῆεσ. δέροσες Δι τα ΠΊ, ΠΊΕ πΊογαῖι5 86- 
Περᾶς σοπίγονυ. 4. ὅς Πιαίοτ, 3, δ᾽ ἴμ5 4 ποῆτο; νί Νίοοϊαο 
Ἑδθτο ὅς Οδίαπδεο ἰᾶπιργίάεπι οδίεγιιδτιιπι. Απ γεγο ΝΙ-- 
ςεῖᾷς, Ηδγοἰς Ἱτεπαγοῦδε Ρᾶῖογ,, 8] ϑηγγηδὲ ἔτ οἰπ|.» 
τηλτίγτίαπι 1[δ1 Πιδίγες ΡΟΪγοάγριιθ., ὅς οὐ]5 τηεπτῖο ἀρὰ 
Εὐ{ερ, Η. Ε.ΤΥ͂,1ς. ἴτεπ ἴῃ ΟΒγοηῖς, ΑἸ εχαπάτγ. ο]. 235. ἴσ 
ἄξει οἰπὶ ποῆτο ποπ Πί, νἱθεσίης ἐοόοτες, (εγῖε τε πις- 
ἘΝ ποῃ πιαὶς σοπιςηϊϊν 

ΠΟΠῚ 



ΤΑ ΒῈ Υῦὖϊ9 ΟΡ Α ἂν μ. τ΄ τα 
ποπὶ δἰ οαϊηπι, ἰζαπησιις ῬυΓΠασογαπι Ογτε- 
ὨΔΙΓΠΠῚ ΡγΔΕΓοΓΠ ΓΟ ηΓο 5, νὰ 41 ΠΟ 486 ἱππο- 
πῖγο, πεαπδ ἱπασπία εἴα} ἀρίς ροε νὴ 
(ππε. ἱπγογθα ταπηθη.. ΠΟΌΠ]ΠΠῈ ΤΟρΡἢΪ ἤάγαπι 
Ἱπορία, ἴπ ῬΓΟΓΟ ἀρ {π| ταπιροῦὶβ Οτάεςος 
Ἔγαηῖ, νὲ δρια ἀεἤίτηζος Αἷ1ο νἱέξ ογαὶ : δά 

“ΝΕ ΘΓΕΠῚ ϑΠ ΥγΓΠΔΘΠΠΠῚ ρογράπηι5. Ηΐς ΘὨΪΠῚΊ, 
σμΠῚ (Οἱ σηπίαι ἰη ἀηριππι γεἀαΐγαγη ἀοςορις 
ἵξε, οἱ δάϊζας Ιοπσε δυριίογος ἔδοῖς, παν 

᾿ ἽΠΙ ἐγᾶητ,, φαθιι5 ΡίΕ ϑπιγγπατη ογπαμογαῖ, 
νγθεπι οχίθηάοηϑ νίηπε 84 ροτίᾶς {πᾶς ΕΡΠΟ- 
στη ἀπσαπε : νεγθογαπησας ππαρηϊτπάϊπο [ένα 
᾿Εχαθάμπαηβ. Ηΐς δυζοπῃ νἱγ, Υ] [ογεπῇα τγα- 
"ἕζαγοῦ, ἐχςα]]εγα πηαχίπια ἔογοπί οἰοατιθητία 
᾿ΨἹἀοδαζαγ: νΌ] ἀγριιπιεηῖα., 44 |14 (Ορἢϊας 
ἸΟΙοπτ, 60 σεπεγε πηαχίπηδ οἰΠῚ Θπιίπογε σγο- 
"ἀετός, δήθ ἄδχίγε, δὲ {μα σογταιῖ ΠΊ, δ σα ηι15 
ΕΓ 4 1 (6 σοτηραγαπεγαῖ, {π4|ς8]6 παπηητια 

τ 6 ΠῈ5 [Ορ ἢ ΠΙσο αιοάδηι ἀγηϊέξι Ἐχογηδιυτ: 
"ΟΠ ΨΟΓῸ (ΟρΠΙΠίσιπ ἱΠ41ς 141} ἀςι]6ο σοτ- 
ΤΟΒΌΓΔΙΪΓ. Εἰτ5 ρόγγο ἀϊσοπάϊ σεπι5 αὉ 4η- 
το σα] ιῖς γοςοῆηε, ΒασςΠ οπἰπὶ 4 4{1 ηπι- 
τηΐης ἀρίτιγ, ὅς αἰ γγαμηθος σαηϊτ. ϑδεηίςη- 
τίαϑ τά Π6 ΡΓΟρτία5 ἃς δά ΠλΙγα 1165 ἐγ, ΠΟΠ 
δοιι5 ἀῖηας πιῈ] ΒΑςομὶ τῆγτ. ἰαϑιίαας. 
᾿ζΟρίϑΠη. 

τ 1Π. Τάςρε δαζοπ ποπογίδιις τηᾶσηΐβ ροτῖ- 
ὙΘΓΕΓ 7 ΘΠ γγπααας6 ἄς ᾿ρίο Π1Π}1] ποη φργαεαὶ- 
τοῦ, νὰ ἀδ νἱγο δ ΠΊ ΓΑ 111, γπδίογεαιε ργαα- 
“Πλητ, ρορυΐαγοβ ταπχεη ςοείε5 ποη ἔτεηπδη- 
ταατ. Ὁ οά οἰ Ρἰμγεβίπ Θο γοργεπεπάθ- 
ΤΟΏΓῚ: ΠΊΔΡῚ5 {π|6ο.. ἱπηπ|Γ, ροραΐαπι ἰδιι- 
ἀδηζοπι, ἡπᾶτη τοπιςἰαηζοπη. (ἸΠΊΖΙΙα ριι- 
ὈΠΙςαπιις Δα ἸΘΓΓῚ5. εἰπη ἴη ᾿πάϊςῖο Δ] πάη 40 
Δι ας α5 [8 σογεγεσ, ἀϊσογοίαιθ. αἀγγῈ 7216 
ἀἰοὔπε. νταμιΠῆπης τείροπαϊε ΝΙςοτοβ: ἐχεὶ- 
4772, οὐδὲ ἐπ γμογαίεγε αἰρογις. Ιτογ νἱγὶ, 40 
Ια ΑΙρεϑ δὲ Ἀποημη ρειγοχις, [πιρεγαζογίβ 

5. 1. Ἢ Ἔ Πυϑαγόραν ] ἐρϊίοπιε ψατίςαπα δὲ ςοά, 8, Πα- 
ει Πειϑαγά, ραν» 

2 διὰ μέγεϑος δζς, ἢ μέγεϑος ἀξ. ογαἰΐογε ρΑΥΐτοτ ν πγράτος 
8ς ἔργοις. ϑεπῇις εγροὸ ἢϊς εἰξ : ογαείογιε, φυᾶε σγαηάϊοπα 
ἀρῇ εγᾶς, σρεγα εὐπὶ ἤιᾶ, πιᾶρηϊοα {οἰ]σος ϑηργγρε οτπα- 
Ἰδεπία., Ἐχδεαιδίϊ. 

3. περιδολῇ  νοχ ἕος Ιοσο ποπ ἰδέων Πεγίδῖη Οτγτίοηΐ5, 
νὰ {, ἴῃ νίτα ΤΠ οπηπεΙϊ, νδὶ νἱ 4. ποῖ. 2, [δε 1π βεποτε ογ- 
φαληης Πρηϊῆςσατε ψάσταγ. ΝΠ ἱπέγεηυεης Πίοηγῆο ρἢγα- 
Ὡς περιβάλλειν χόσμον τῷ λόγῳ. Ἐϊ πομπείαν λόγων κρὴ πε- 
᾿ξιξολὴν ἰπποῖς ἀπε ]υ115 αὐτοῦ ἀρὰ 5014. ν. περι. ϑὶς 158, 
ἀπσπας νοχ ἐπ Ῥοἠφνγιον) ας οἰρίταγ, ν, 5. Χ. ποτ. ό, 

4 τὸ μὲν ὦρχ. Γ πολιτικ. ἀποξεῖ.] Βις Ρειτίποῖ Ἰοςιις 

Οὐ πα πὶ Πὰρτ, δὰ νος, Νικήτης τ. ΑἸ] φάτις. 
4 ὑπόδακχος βακχένειν ἴπ ὈΟΠΑΠῚ ράγτεπὶ ΠΟΠΠΙΙΠΠ113ΠῚ 

φοοιρίταγ,, νὺ {ὉΠ ἰσεε ποῖος ἐψῚθεσιασμὸν γ χα ϑείαν διάϑεσιν 
Ὁταιοπἰβ, ἀς 4 δὰ νὶτ Α οἴῃ, 5.111. π.25. ὅς 1. 3. δὶς ᾿οηρίη, 
π. ὕψ. {εξ, 3.. πολλαχῇᾷ γαρ ἐνθεσιῶν ἱαντοῖς δοκᾶντες, καὶ 

βακχέυνεσιν ἀλλὰ παίξεσι. Μεὶ εχοεῆιιπι ποῖᾶῦ ἐνῚθεσιαδμϑν, 
γε κορυθαντιᾷν ἀρια ΤΠεπιϊῇ, Οτ, 1, φιοα οαπὶ ἐξισνόνοφ οοη- 

» , ᾿ ͵ 

Ξενόζβρονα;, τὸν Σικελιώτην, καὶ Πυϑιαγόραν ᾿ 
Ν ΕΠ 3 ,ὔ Ν , -“ « Ὕ , νὰ" τὸν ἐκ Κυρήνης, οἱ μήτε γνῶναι ἱκανοὶ ἔδοξαν, 
.9: - ὝΨ- Χ , ᾽ ἕν ἐπ ΄ μη) ερμηνεῦσαι τὰ γνωσϑέντα, λλ᾽, ὠπορίᾳ 

΄ “ ᾽ ἃ ,ὔ ἘΝ ἢ κα γεννωίων σοφιςῶν, ἐσπεθώσθησαν τοῖς ἐφ᾽ ἑαυ- 
-“ μ᾿: ΙΑ “ , ᾽ -“ τῶν Ἑλλήσιν» ὃν πὸ τρόπον τοῖς σίτῳ Φπορδσιν 

Γὰν ξ Ἅ ἊΝ ͵ ,΄ δὴ -» - οἱ ὁρόςοι» ἐπὶ Νικήτην ἰῶμεν σὸν Σμυργαῖον. ὅ:- 
ν (ρα Χ ν 7 » ᾽ Ἶ τος γῶρ. ωρᾳ λαθὼν τὴν ἐπιςή μήν, ες φΈΟΝ 

᾽ Α ᾿γ ᾿ - ΄- ἀπειλημμένην, ἔδωκεν ὠυτῇ σπαρόδως, -σολλῷ ; "ἊΣ 
,ὔ 2 τὶ ᾽ν - δ᾽ ͵ λωμπροτερῶς ὧν ἀυτος τῇ Σμύρνῃ ἐδείματο, 

Ἷ Υ Ἶ δες 5: (ὃς Ν ͵ συνάψας τὴν τσολιν τις ἐπὶ τήν Ἐῷεσον τού- 
δι Ὰς Νὴ , ΕἸ ᾽ ἢ ,͵ὔ " Λλαις» καὶ διὰ μέγεϑος ὠντεξώρως λόγοις ερ- 

ς δὲ ᾽ δ κυ -“ ἈΝ δ “ ᾽ »» γώ. ὁ δὲ ἀγήρ ἅτος τοῖς μὲν δικανικοῖς ὠμεί- 
Δ] ΑῚ - -" γων ἐδόκει τῶ διμκανικοί: τοῖσδε σοφιςικοῖς,, τεὶ 

᾿ ἘΝ ὕρς ε σοφιςφικώ., ὑπὸ τῷ σπεριδεξίως τε καὶ ταρὸς ἐξι 
᾿ »" ε Ἵ Ν Ν Ν μιῆλαν ἐς ἀρῷω ἡρμόσθαι. τὸ μὲν γαὶρ δικκανυκὸν 

σοφιςικῇ τινι περιξολῇ᾽ ἐκόσμησε. τὸ δὲ σοφις:- 
Ἃ ,ὔ δ “᾽ν 75:5 ε ἦι “- ΄ κὸν κέντρῳ δικανικῷ ἐπέῤῥωσεν. ἡ δὲ ἰδέω τῶν λό.- 

-“ Ἁ » ΄ πω λὰ ͵ γῶν τῷ μὲν ἀρχωΐᾳ καὶ πολιτικῷ ἀποδέξηκεν “- 
ε , Ὗ Ν Ἵ 
ὑποξακχος" γώρ, καὶ διϑυραμίξώδης δ τὲς δ 
ΕΣ ΄ ΝΣ Ν ͵ ᾽ ΄ “ 
ἐννοίας ἰδίως τε καὶ στωραδόξες ἐκδίδωσιν, ὥ- 

σπερ οἱ βωκχεῖοι ϑύρσοι τὸ μέλι, καὶ τες ἐσμὲς 
“ ἐ 

τῷ γωώλώκτος. 
Γ 9. 5" ͵ Ν “ ͵ὔ 

Μεγώλων δ᾽ ἀξιέμενος, καὶ τῆς Σμύρνης τί 
3 Ε ἕ “ , ε 9" 5 

ἐκ ἐπ᾿ ἀυτῶ βοωώσης", ὡς ἐπ᾿ ἀνδρὶ ϑΘαυμασίῳ., 
,᾿ 

,’ 

ε" , 5» “ἢ ᾽ ΟῚ 

καὶ ῥήτορι, ἐκ ἐθάμιζεν ἐς τὸν δῆμον. ἀλλ᾽ 
τ ΔΝ... ΥΩ πῇ 

αἰτίαν σσωρῶ τοῖς “πολλοῖς ἔχων, ᾧοῦξμαι, 
Υγ ᾽ ΄ “ Ἀ , ἐφη: δῆμον ἐπαΐροντω μᾶλλον, ἢ λοιδορεέμενον. 

͵ ᾽ Ν ᾽ ἣ Π τελῶγῳ δέ ποτε ρωσυνομένῃ ταρὺς ὥὐτον ἐν δι- 
Ν ᾽ 7 -“ ς -“ 

καωφηρίῳ, καὶ εἰπόντος, “σωῦσαι ὑλωκτῶν με- 
τὰ δι ε 7 ᾿ ΄, " Ν 

μάώλω ἐςείως ὁ Νικήτης, νή Δίω ἢ. ἔφη. ἣν καὶ 
,ὔ Εν Ἢ 

σὺ παύσῃ δάκνων. ἡ δὲ ὑπὲρ Αλπεις τε καὶ νῆ- 
ἅ",.5 Ἃ “ ἐγὸ Ἄγν. ἂν ἡ Ν ᾽ 

γον ὠποδημίω τῷ ἐν ρὸς ἐὙΕνΕΤΌ μὲν ἐκ βασι- 

ἱπηρίς ; ἃς ἴτα {ππιίταν ἃ. 1. σοπξ, ΟὙείΟ }}. ἐἢ εάτγ. τβειοτ, 1, 
1ΠΠ.. 257. Τγρηραηα εἰοημερεῖαο {ἰδλαι βακχ είαν νοςαῖ Οὐΐα- 
υἱἱίφπυς, πσαρίνϑυρσον εἰἜβᾶητογ ῬΒςοάοτιβ ἀρι ἃ Γ,οπριηπαΣ 
ς.3: αιιοά [οτος πὸπ ασυΐο δι! 5 ἢν τη γτγίιπι δοςίρετγε , {εὰ 
ΒΑςςδὶ πυπιίης νεσζε δόϊι ταητιηι) νὰ δ᾽ ςοπιπιοπτζατι5 εἰς 

Ὑ. Ἑαθεσ, ϑρεείπιεπ διϊυζαιοῦ! Νίςειας βακχείας νἴδοτε 
εἢ ραυΐο Ροίξ ἱπ δὴ {εϊ. 

6 διϑυραμδώδης ] ημπιαίεπι εἴ0 αι ἐπείλπι ΑΡΟ] οπίιπι Ὑγ- 
αηςπίεπι αποτγίαειπι ἀἸοῖς ποῖον, πὶ νἴτα εἴτις 11. 1. ον 13. ἃς 
Ογίιίαν τα Υἶτα εἶτι5, ἀπα πάις δεορείδαριο ἐχρτογαταπι τ.» 
εἴμ βέμ αἷτ, Πὲε δᾶς ἡοαιε οζαιοηὶς ἰδέᾳ νἱ4. Οτο(ο]}, 
τοδιγ, τμεῖοτ, Ρ. 324. ν᾽ 

Φι 11. « τί ἐκ ἐπ᾿ ἀντῷ βοώσ.  Πηιίοαι τοπίγ, μαθὲς 
ἴῃ νίτα Αροϊϊοπ, 1,1, ς. 12. κρὴ τί γὰρ καὶ λέγων ὅζς. νἱὰς 1δὲ 

ποτδῖα. δὶς ὃς ἱπ νἶτ, “4ἀγία) τίνας ὄχὶ ἀφιέντες ὑπὲρ ἐντῷ 
φωνάς. 

2 νὴ Δία ] ἱπυβῆθγας μδ5 γοῦοϑβ ἰη ςοὐά, [ιἰς ϑαἰπιαῖ, ἴῃ 
ξαϊτῖς ἐηϊπὶ ποῖ Ἔγδητ, 

3. κρὶ Ῥῆνον 7 πιβὶς ςοἷ, 5, Κυρήνην ντ εχ [68. ρφτεῖ, 
λείᾳ 



(12 ΡΗΓΚΟΒΘΤΑΆΑΛΈΝΥ 8 
7 , ΜΕ δὲ ἡ σα ἊΝ ᾿ 35. 

λεῖς περοςαγμώτος . ωἰτίω ὃς ὠυτῆς, ἠδε' ὠνήρ 
᾿ δε, 9. - Ν ᾽ 

ὑπάτος, ᾧ ὀγομῶ Ῥξζος “, τὲς Σμυρναίες ἐλο- 
΄ ς “ Ν ,ὔ ἡ ν 7 

γίσευε σικρβῶς κῶι δυςρόπως. τδὅτω τι τοροσκρδ- 

- ὔ{ γ,υε τ " Ἷ 
σας ὁ Νικήτης » Εῤῥωσο εἶπε: καὶ ἐκέτι σπροσῇει 
ἊΣ " Ν " ὃν ,ὔ δ - “ ὑκοίζοντι. ΤῸν μὲν δὴ χρόνον, ὃν μιῶς “πόλεως 
5 ᾽" Ν Ν ͵ ᾿ ᾽ Ν 

ἥρξεν, ὅπω δεινὼ σσεπονϑέναι ᾧετοι ἐπιτρωπεὶς 
Ν ᾿Ν ᾿ Ν ᾽ -“ Π Ἵ 

δὲ τὼ κελτικαὶ σρωτόπεδα, ὀργῆς οἰνεμνήσ'9η. 
ε Δ" Ὁ ΄ )ὔ Ἵὔ Ν ᾽ , 

ὧι γαρ ευπρωγία! τῶτε ἄλλω τὸς ἰνϑρωπὲς 
᾽ ͵΄ Ν ᾿ ῃ »ν ὅδ ΩΥ {εὐ νος 2 
ἐπαίρεσι» καὶ τὸ μηκέτι κωρτερεῖν ., ὦ πρὶν ἐυ 

ξ, ΄ ὅλ "13. ͵ Ἂς 

πορόττειν ἀνϑρωπίνῳ λογ 'ἰσβωῳ ἐκορτερδν. κοι 

, Δ ΑΠΩΣ , ἢ Ν ΝΥ ΡΝ 
γρώζβει πρὸς ὠυτοκράτορω Νερδών πολλά ἐπὶ 

Ν ς ΕῚ ͵ 

τὸν Νικήτην, καὶ σχέτλια. καὶ ὃ ἀυτοκρώτωβ: 
, ᾿ ᾽ ͵ ἈΝ ᾽ 

υτὸς , εἶπεν, εἰκρούίσῃ ὠπολογεμενε» κῶν εἶδὲ- 
"Ἢ ε Ν », 

κϑντω ξυρῃς » ἐπίθες δίκην. ταυτὶ δ᾽ ἐγραφεν. 
Ν ,ὔ τ Ν ΧΝ -“ 

εἰ τὸν Νικήτην ἐκδιδεὲς, ὠλλῶὼ τὸν Ῥξφον ἐς συγ- 
ε ᾽ Υ̓́ Ψ “- 

γνώμην ἑτοιμοίζων, καὶ γοὴρ ἄν ποτε ἄνδρω τοιξ- 
φ᾿ ἃ ΄- Δ, 5. ᾽ “ ει τῶ 

τῷ» ἐφ᾽ ἑωυτῷ γεγονότα, ξτ᾽ ὧν ὠποκτεῖναι ὁ Ῥξ- 
᾿ ἈΝ “-“ « λ 
Φος, ὅτ᾽ ἂν ἕτερον ζημιῶσαι ἐδὲν, ὡς μὴ φα- 

“ ͵] Ω ᾿ Ἂ Ὁ “ 
νείη βαρὺς τῷ καϑισάντι ἀυτὸν δικαςὴν ἐχϑοϑ. 

-“ ᾽ ͵ δ 
διὰ μὲν δὴ ταῦτω ἐπὶ Ῥῆνόν τε καὶ Κελτὲς ἡλ- 

ἱ τσ, μέ 

9::. “ταρελϑὼν ὃ ἐπὶ τὴν ὠπολογίαν, ὅτω τὶ 
“Μ « » τν , “ 2 

κωτέπληξε τὸν Ῥξφον, ὡς τὰ λείω μὲν φῆναι ε- 

“ ἢ ἤ 3 “Ἢ “ 

πὶ τῷ Νικήτῃ δώκρυα ὅ διεμέτρησεϊ ἀυτῷ ὕδα- 
᾽ “, ͵ ᾽ Ν 

τος ἴ, ἀποπέμιψαι δὲ ἐκ ὠτρῶτον μόνον, ὥλλον 
“ δ -“ ͵΄Ζ 

καὶ σπερίολεπἼον ἐν τοῖς ζηλωτοῖς Σμυρναίων. 
“- νος, -, ων ε 

τὸν δὲ ἀνδρω τᾶτον χρόνοις ὕσερον Ηρωκλείδης, ὁ 
͵ ᾽ ᾽ὔ 

Αύκιος ὃ σοφιςῆς;, διορϑ' μενος ἫΝ ἐπέγρώψε Νική- 

ΧΧηῆεις. 
15. {π|ππι Πηςορεγαῦ: σαι εἴπι5 [δος ἔπϊτ. ΝἹΓ 
(ΟΟπίαΑγίβ)οι! που ΘΠ Ἀ ΪΟ, ϑηΊντπαθοϑαίρευα 
τπογοίθ 4; δά γδτοηθἐ γε ἀάεη 445 σοπηρι]εγαῖ. 
Οἴμη μος ΝΙςεταβ ςο] Π{π|5 Ποπη ἢ}. γε ἐμ, 
ἰπαμῖς, 2262 ῥαύφεο, πράπ6 ΔΠΊρΙἰΠ5 15 ἀϊσεη- 
ται δάϊι:. Ετιδπηάμ αυϊάδιη νηὶ 116 οἱ- 
υἱτατὶ ργαθίαιε,, πθῃ πημϊταπι δα τὰ οἰεηἝ5 
εἴ: (ςἀ (εϊειςῖς ἐχθγοι τρις ργδοίεξεις., ἵγὰ 
[ἸΏ ΔΏΪΠΎΠῚ Εἰ γα τ. Ἀε5 οπὶπὶ (ξουηάαε ἃς 
ςεζογι5. τερι5. Πομηϊη65. οἰδίος γεάάπης, ὅζ 
60. νῇ ΠΟ ΔΠΊΡΙ]Ι5 ἔεγαηξ, ἥτις, ἀπτ απ 
(ξουη 15 τεθιι5 ντεγεηζαγ. Πιιπιαῃο ΔηΪ πιο τὰ- 
ἰεγιπτ. Αἀ ἩΝεγιαπὶ Ἰρίταν Ἱπηρεγαζογεπι» 
γλμϊτα ἐς Νίςεις, εαηις ποχία ναϊάς. ρογίςγι- 
Ρίτ. (Οἱ [πηρεγάῖου τείροπάϊε: τοιπὶ ςαιι- 
ίλτα ἀϊςεηζεπι ᾿ρίς αὐάϊεβ : αποά  ποςεη- 
ΤΕ ΠῚ ΠΗ ΘΠΟΓΙ5, {Πρ Ρ οὶ δἥῆςιο. δες Νεῦ- 
τὰ [γί ρίπ ῳ ἤθη νὰ ΝΝΙσθίει ΠΟΙ τγαάογεῦ, 
(ξἀ νὲ Κυβίιπι αὐ ἀαπάδπι νεπίατη βοξξογει, 
ἈΠΗῸ επὶπὶ ταίοπη νίτιιπ, ροτοίϊτατί (μας τγααῖ- 
{{|Π|..) ΠῈ 416 Ἰητογῆςογε. ΠΕη16 ν]]4Π| Εἰ Π1}}}- 
ἴδ ἱπηροπετγα ἰἰςείρατ, αἱ] ᾿πηρεγατοεῖ, ἃ 410 
1ῃϊπιῖςὶ ᾿άφχ σοπίτιτιις ξπογαῖ,, Ἱπηρογίμημβ 
ΜΙ Δογ νο ]ετ. Ργορίεγ μᾶθς Ἰρίτιγ δά ἈΠε- 
πμππ ἧς (εἴτα ργοϊεέϊῃς εἢ. Αἀ ςαυίαπγ νε- 
τὸ ἀϊςεπάδιη οἰππὶ ρέο δε, ἴτὰ Ἀὺιιπι ρογ- 
Ἑα] τς, νῈ Ρ]τ5 ἸΔογυ πιάγιιπὶ Πιρεγ ΝΙςοτα οἤτι- 
ἄεγιῖ, ατιδπὶ απ 111 Δάτπιεεῖτι5 εἴεῖ, οαπηηας 
ΠΟΩ πποάο Π]|Δοἤπππ|. (εἀ ἅς ἴπτογ Π]ΠΠτὸ5 
ϑΏΎΓΠΑΘΟΚ ςζΟΠρίσιμαπη ἀπ! γῖτ. ΨΊΓαΙ αἰι- 
ταῦ ππης Ηδγδο] 1465, 1 γοῖμ5 (ΟΡ ἱἴ4, 4]! ιιαπ.- 
το ΡΟΙ ἐπχεπήδηϑ. τἰταϊτπὶ ορεγὶ δήζεθίαο ρεγ- 
ῥμηραεξ ἔεοῖε., Ργρηηαθα [δ ἔρο]α Οοἱοῖο ἴπη- 
ΡοίαΙΠς ῃείςιιι, 

τὴν τὸν κεκωϑεωρμένον Ἢ. ἠγνόησε δὲ ἐκροθίγιω Πυγμαϊω Κολοσσῶ" ἐφαρμόζων. 

ΤΑ ΟΣ 

τσαῖος δὲ, ὁ σοφιςῆς ὃ Ασσύριος, τὸγ᾿ μὲν ἐν 

͵ ὄνον ἡδοναῖς ἐδεδώκει᾽. γαςρὸς μειξφοιῳ ΧΡ { θ 
τε γορ καὶ φιλοποσίως ἡτ]ητο, καὶ λεπτὰ ἡμ- 

δ ν ἡ ΝΥ ἐΣ Ψ 
πίσχετο᾽. καὶ ϑώμα ρον» καὶ ἀπαρακωλύ- 

Ἁ Ῥᾶῆφος ) ποπ πιλΐε σοπιῖςῖς Ν', ΤΊΠ]επιο πεῖν, εἴϊε πῆς 

Ἀυβῖιπι; 4 οὐπὶ Νογια δὲ Οτῆτο ἃ ΒΘ Ὀπλϊτίαπο διεταῖ τε ε- 

φλτιι55). Οὐ σγεῦταᾳ πιεπτῖο ἴῃ νἱτ, ΑΡΟ]] Ομ11, πιάχίπις {1. 
ΨΙ1. ὅς. 11. Νοπ οὐπὶ ε0 δυτεπὶ εἰξ ςοηβιπάεηάιις, ἀς το 

᾿1ηῈ. εχ ἱηπίτατο ποῖῖτγο ᾿ἰδτοὸ 11, 
ς ἐλογίφευε ) λογισαὶ ἀριιὰ Αἰ επίεη[ες ἐγαπῖ, ἀριιὰ το 5 

οπιπίδις πιαριγαεῖθιι5 γογιιπὶ ροίξαειιπι γατίοπεϑ γεάδεπήλε 

εἴδη. Νοῆτγο δειιο γεμήίογες Ὀάγθαγε ἀϊςεγεθ, πίῃς λο- 

γιξένειν γΑἰίογος ρεβὲ πμαρἠβγα!ης εχίρεγε. Νὴ: 

6 τὸ μηκέτι καρτερεῖν τι ἢ ἴτὰ ϑιγας!ά. (ΆΡ. 27.0.1}. κατοῖ τὴν 

ἰσχύν τῷ ἀνθεώπε ὁ ϑυμὸς ὠυτῷ ἔξω ὅτε. 

γ ὃ διεμέτρησεν ἐντῷ ὕδατος} πεπιρδ δὰ οἱερίγ ἀγᾶπι.» 

ἀϊςεῦας, ὃ 
8 Ἡρακλείϑι ὁ Λύκιος  ἀε 4 εχ ἱπ{πίτιτο ποίξεγ 118.1]. 

Πάτγιπὶ νἱταγιιπι. πιιπι. ΧΧΥῚ, 
9 διορϑέμενος] οτατίοπες οἴτι5 Ἔπτεπέιυτ, ὅς οΓΙΕΙΠΟ Ρι- 

πῆς Ἔχρο]τεῖβ εἰταΐπι ἔεοὶς Νικήτω κεκαϑαρμένα. 
1ο τὸν δὲ ἄνδρα τῶτον - Νικήτην τὸν κεκαϑ. 7 δες, {εὰ 

περ] ρεπτίης εχ ΡΗΙ]οἰἴγαιο Ἔχοογρτα) ϑιῖθας τορταφίρητατω 
Υ. Ακροϑίνιο, ζ, Ηρακλείδι ὃς Νικήτης- 

ΧΑ. 21. δ᾽Ά.. ΕῪ δ: 

1. [λει αυζεπι, (ρ πα ΑΠγγίις, 44016- 
(τεητίαε τεπιροτο νοἰπρτατίθεις νασαπτ. Ψεη- 
τὶ Θηΐπι ὧς εὈγίβεατι εγὰς οὐποχίας : ἃὲ τε- 
ὯῺ1 Ρα]ςΙἄδιις νεῆς ᾿πάταζις ᾿ποςάεθας., 
ἐγάζαιιθ. ἴπΠ ΔΊΟΥ 15 αΠΠ115.,. ἃς Ῥαΐαπι» 

"1 ὠκροϑ. Πυγμ. Κολοσσῷ 1]. νἱδε΄ ἄς πος ῥγοπεγδίο Ἐγᾶ-- 
{πιππὶ ἴπ ΟΒΙΠ 44, Ρ. 421. δὲ σεῦ. Νεγαπι Πυΐμς5 ἰοςὶ ἀἠβιηφε- 
οπεπὶ ἃς [εηἤππι ἰαπι αἰϊδοιτι5 ἔα Οατεαίκογ, Αἀιοτῖ, ς, 16. 
Ρ. 464. 

ΧΧΟΊΣΑΙΟΣ, 1 Ισαῖος} ἀς Αὔἤγτίο μος {|εο, ΝΊ- 
κεΐπε ςοβειο, νύ ρᾷι}0 ΡροΙ ποῆεγ ᾿πάϊοας, πιῖτα ΡΠ πως 
Ιχηΐογ ερι, 3. ΠΡΥῚ 11. ἙΕὺὶς ργδεςερίογ Ὀιοηγνῇϊ,, νὲ 
ΠΕ εἰξ ἴπ γίτα δἰι5 5, 2. ἰτεπὶ Μαγςοὶ νἱ 4. γἱίτ, δἴιϑ, 
Αἀ εἰπὶ πόσις Ρεγείπεγε στεάιπτωγ {88 Βαθες Πι- 
πεπα]. 8541. 3, ν. 74. ΤὨ]επιοητίι5 Ἡϊοτ. Ὑγαίαηὶ ατι, 1:9. 
{οὶ ποπλεῃ, ϑὅγτῖα απίρρε οτ απ , νδὶ ἔγεαιβητία Πιάδε- 
ΟΥΤΙΙΠΊ) Ρυτας Ἰά ἐπὶ εἴτε αιιοά Εἰ αέαε : ἂς Ατῃδηϊοπίεπι ηποηϊε 
ΠΑ απ Πεμα. Ἐφ ξϊπαμῖς διτεπὶ ἀο ΦἘ ΠΊπηιις ϑυιίήας το- 
(ἔλιιγάτοτ,, φιλπάο δὰ ἠζειρθε Αἰμεπιεηίσηι,, επιοῆμεπὶς 
Ρτδεςερτογεπι 7, Δ]]ραυΐς ἤδης νἱταπι Πεὶ, ἃ ῬμΙΠοἴγαιο 
{ογῖρταπι, 4αΐ 40 1110 εἰς ἀἰπιογΠΠΊπιιις, 

2. ἡδονῆς ἐδεδώκει  ἔγεηϊοη5 ποιῖγο ρῃγαῖδθ, υἱάς ποιδῖα 
δὰ νἱταπι Αρο]]οπὶϊ Ι.1. ς. 7. π.9. 

3. λιπτὸ ἡμαίσχ-  Υἱᾶς ποιᾶτα οὰ νἱτ, Αροϊ!οηῖ ], ς. 

ςοπης 



ΧΧΊΙΣΩΝ ΒῈ ΝΙΤΙ Θ᾽ ΟΡΗΘΘΤΑΚΝΥΜ. 1.1, ΣΙΣ 

ςοπηδεογεσι ἀρεραῖ. ϑεά συπὶ νἱ ]] Ἔτη 86- 
ταῖεπι αὐτί δε, ταπεατι πτιζαίας εἰς, νεῖατα 
αἴτοῦ αὖ {10 σεπίεγετιγ, Αἀτιπιπι ἐπίπη σοτπ- 
Ροῇτος πίογθβ., 45 ἱρίο νυΐειι ̓ ργὰς {8 ἔεγε- 
Ὅαῖ, ναΐτα ῬαΓΙΓΟΓ δηϊπιοάας οχυῖτ: ἰγγᾶς νε- 
τὸ διετίδίαγιι Πγεριτίθιις ΠΕ ἴῃ ἴσεπα αι! άεπὶ 
ἐπτεγς τη ρ! 5. ΤΓΕΠαΪΑ σαι ἐχυε ᾿Παιι- 
τηεηία.) νατίίατις νεἴτες : δὲ πηεηίδτῃ ΠαΠΊρα- 
αἷς, ἃς ἀπιογὶ ναἰβάϊχιξ , ταπαπάπη ἢ ρτῖο- 
γ65 Οσιΐος ἀτηϊπῆει. Αγάγε Ἰρίτωγ ἈΠείοσε 
ἱηζοιτορδηῖα, 422 “67 4 φηφφάη, γρδεγ τρί 
“γα Ῥάεγεέην ὃ Ἰίλθυ δαπιοάμπι πιοάεῆε 

τείροπαϊε, οογέογ τε (6 γπογόο ἰαδο» 4716 ἀρ 172. 
Ἰητεγοραηῖε ἰρίππι δἰτογο, φηζς ορλίγατς χα 
ὐνρ ρήδέμης αἰέηχεσης ἐἤέλ᾽ ὈοΣ.) τε- 
(ροπάϊε [8 εὰς, ἡ “7 βαλε ρομεγσ. 15: 
βείοχέ ὁη172. γηὸ Τάμέαδὲ δογέος Ῥήροίοηα7γ: 
ὁτηπες νοΪριαίες νγιθγαϑ εἰΐβ ὅς (οππιηΐα ρεῖ- 
εοπίδηίεπι ἀοςοῃρ. ' 

Ἡ]. Ὁϊοηγἤμπι ΜΙεππι, δυάϊτογετι ἔι- 
πη, (ἀπτ] αηο ἀεο!απιδητεπι., ἱπογερδης 
Πίβειις, “4οζείίεσε, ᾿παθῖτ, 1072.) ὅσο ἐξ σα76- 
γε μΖαίοη)2 τλἠφρέηαθ ἀοομέ. Οὐμλαια ΙΟΠίςιΙς 
φαἀοϊεἰςοπειῖις, ργδείξητε ἱρίο, ΝΊςετας 4ε Χετ- 
ΧΕ πηαρηΐῇος αἰέξιπη ἰδπάαγες {ππ4: .Χ,1 γερά 
ψαμ “ερέμάης αὐήρερεης; εἴξαίε τι άξης 1{46- 
15. δέμξ. Λα υτ.) φηογ 7,4. ἡμοσο γεμαμῖρ4- 
ὀΐε ὃ Οταϊίοπες διιζεπὶ δἰαογαῖαβ, ταπαματα 
10 πιαπὰ ὃς ἐχιεπιροτα παῖδε εἴης γεοίταθατῦ, 

, ᾿ ὕ] ᾿ “ 

πτῶς ἐκώμωζεν. ἐς δὲ ἄνδρας ἥκων, ὅτω τι 
ε “ ᾿ -»"ἪἮ᾿- Ἁ 

μετέξωλεν, ὡς ἕτερος ἐξ ἑτέρε νορμισιϑῆναι. τὸ 
Ἁ Ἶ ,ὔ ͵ ᾽ » ΄ μὲν γὰρ Φιλογέλων, ἐπιπολάζειν ἀυτῷ δοκὲν “, 

»,κ “ Ν ͵ὔ Ν ͵ -“ ν 
ἕφειίλε καὶ προσῶπξ καὶ γνωμηής" λυρῶν τε καὶ 

οὐ ὉΠ ἀδὲ ͵ ς ϑῪ ἈΠΕ Ν, “-Υ , 
ὠυλῶν κτυποις᾽ κὸ ἐπὶ σκήηνης ετι παρετυγχω- 

7 Ν “-“ 

γεν. ὠπέδυ δὲ καὶ τὰ λήδιω “, καὶ τὰς τῶν ἐφε- 
Ν ͵ 

τρίδων βαφαὶς: καὶ τρώπεζαν ἐκόλασε, καὶ 
Ν.» “ὦ -“ τ ᾿ 

τὸ ἐρῶν μεϑῆκεν᾽, ὥσπερ τεὶς προτέρες ὀφθαλ. 
Ν ᾽ . ,ὔ » « ᾽ 

μὲς ἀποδωλών᾽. Αρδυος γεν ῥήτορος ἐρομένῳ 
. ᾽ -“ ἐπ ὡς ᾿ 

ἀυτὸν., εἰ ἡ δεῖνα εἰυτῷ καλὴ φαίνοιτο; μώλω 
)ὔ ε “"Ἤ ͵ Μ 

σωφῥρόνως ὁ Ἰσαῖος» πέπαυμαι. εἶπεν, ὀζϑαλ.- 
“9 ᾽ ͵ δὲ ᾽ ΕΝ 2 ΄ Ψ" “- μιῶν ". ἐρομένε δὲ υτὸν ἑτέρᾳ » τίς ἄριφος τῶν 

ἰχϑύων καὶ τῶν ὀρνίϑων" ἐς βρῶσιν; πέπαυ- 
γ ς -“ »“Ἢ “ ᾿ μώΐ» ἐφη ὃ Ἰσαΐος » ταῦτα σπεδώξων. ξυνῆκα 

᾿ ᾿ )7 ͵ ΠῚ ΠΝ ἐ, ͵ 
γαὶρ τὲς Ταντάλε κήπες τρυγῶν" " ἐνδεικνύμε- 

γος δή πε τῷ ἐρομένῳ ταῦτα, ὅτι σκιοὶ καὶ ὀνεΐ. 

ρώτώ αἱ ἡδοναὶ πᾶσαι. 
“ ᾿Ὶ “ 

τῷ δὲ Μιλησίῳ Διονυσίῳ, εἰκροωτῇ ὄντι, τὲς 
) ᾿ δος ᾽ ε 

μελέτας ζὺν ὠδὴ ποιξ μένῳ, ἐπιπιλήτ]ων ὁ Ἰσαϊ- 
ἣ , νΨ Α 

06.» μειροίκιον » Εῷη . Ἰωνικὸν, ἐγὼ δέ σε ἄδοιν 

ἐχ ἐπαίδευσα. γεανίσκε δὲ Ἰωγικᾷ ϑαυμάζοντος 
᾿ λ “- ὔ Ω -“ πρὸς ἀυτον τῷ Νικήτῃ ᾿ μεγαλοφώνως " ἐπὶ τῷ 

ἢ ᾽ ᾿ “ “ 
Ξερζε εἰρημιένον, “ες κτῆς βασιλείᾳ γηὸς Αἰγιναν γ» 

9 ͵ ᾽ ͵ὔ « -“" 
εἰνωδησωμεθω᾽." καϊωγελάσας πλατὺ ἑισαῖ.,, 

. ) τιν » Π “δῃ 
ος. “ἀνόητε; εἶπε, καὶ πῶς ἀναχϑήσῃ“." τὰς 

! «- ᾽ , -» 

δὲ μελετὰς ὡς οἰυτοσ'χεδιες ἐποιεῖτο", ἀλλ᾽ ἐπ. 

4. ἱπιπολάξων ἀντῷ δοκῶν 1 σετίετε Ροίεγαπι 4] 5 ἐχίέρ-" 
46: ἀρηά δηπ ἐγάηέ ) 40 {εηῇι ργίογες οτίαπι γε ἀεγαπε 
ἔπεεγργετεβ, ὙΈπαπι ουπ πιοχ [εαιδτις ἄε βάλ, αιιδῖπ.» 
ξχιιεσῖς σῷ φελογέλῳγ ταλίαϊ ἐπιπολάζον τὸ φιλογίλων ἱπτεῖσ 
Ρπδτατί τι ἀϊσαΐος πιογαϑ, ἰπ ἱρία ξαςῖε φρρᾶγεηξεβ, δίφῃς ἴα 
8ὰ ἡημοῇ Μμίξαηδει. 
4 κὰν ἀυλῶν κτύποις  σοοη Βΐς πιᾶὶς Ροίτιπι ρτίιις, 541- 

Ἀιδῆο αἰϊαιίά ἀδεεῖς ρετίμαίιε. 
ὁ χῴδια ἂς τείςεϊρῇ ρῖὸ Λύδια ηιοά ἰεγᾶς ἴπ εἀϊεῖς. 

45. 5. παδεῦαι λίδια. ϑιιπτδυῖεπιὶ Λήδια ἰάεπι 40 λεντεὶ 
νἱάς ποιδία ἐς νἱτ. Αροϊϊοη, ἰος. ς. ὅς 1. 1Υ. ς,19. 

“ μεϑῆκεν } σοἀ. 5. Βαθεθαῖ μετέϑηκε. 
8 τὸς προτ. ὀφϑαλμὲς ἀποβαλὼν 1 ἱρα πιὰ ΟὨΓΙΠΙ ρῆτα- 

(9 Μοτ, Ὑ, 19. εἰ δὲ ὁ ἐφϑαλμός σι ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει 
δι, ἔξελε ἀυτὸν κὼ ΒΑ ΔῈ οπὸ σῃ. 

9. ὀφθαλμιῶν  πεπιρε Οτγδεοῖβ ἀοίεγε οενῖὶ ἀϊουιπίηγ, εχ 
Ῥυδείξα πεῖς. Αἰ τσυῖι5. ἔογπιαα αὐρεέει ἱρπεπὶ ςοποϊρίεητες. 
φις Μαςξάοηϊοδε ριιεῖ [45 Ρεγίδς δὰ Απιγπίαπι Ἰερϑτὶ ἐλγῃ- 
δόνας τῶν ὀφϑαλμῶν νοζᾶπί δρυά Ηετοάοι, Τεγρῆςῃ, Ρ. 183. 

ἃς Μαςεάὸ Αἰεχαπάες ςαριϊα9 Ῥεγπάας δριιά ΡΙυτζαγοι. 
ἴῃ νἱτα εἴαν. Ρίωτα νἱἀδ ἀριιὰ Ῥειγιπὶ ψιδεοτ. [16,11], Ὑάτ, 
ψεᾶ. ς.ς. υς 8. τεξεγα5 Αὐοβιος ὶ 114: 

τοῖος γὰρ φιλότῳτος ἴρως ὑπὸ καρδίαν ἰλυσϑεὶς 

Πολλὴν κατ᾽ ἀχλὺν ὀμμώτων ἔχενε. 
Ξὲπ ϑάρρῆις θυ: 

Ομμιίτεσσι δ᾽ ἐδὴν δρηστι. 
10 ὀρνίθων 1 ὀρνίων Βαδες ϑιιϊ448., ἢππο Ἰσσετα αἰϊερβεης 

18 ν, Ἰσαῖος. 
νι Τογτάλε κήπες τρυγῶν 1. ε. νοἸιρτάτεπι πὶς ἔεσυζυσα.» 

448 ποῖα δι, ϑις ἃς 1π νἱτα Αροϊϊοηῖί 1.1. ς, 25. 
9. 11, κ Μάλησε Διονυσίῳ 7 εὐΐμς. θήμθηθ Βδδ 8. Ῥβαὶο 

ροῆ. ἽΜεπτῖο εἴς ετίαπι ἴῃ νἱτὰ “ήμεοεξἐγ ςειῖις5 Ρτδεςερίος 
εχείτίς, 

2 ξυν ὠδὴ] οοπέ, ἔργα νἱς, Ἑδιιοτίηὶ γ, 1Ν, ποι. 4. 
2. τῷ Νικήτῃ ] ἔογτὶ ροῦϊε ρατεπι, δάοείρῆς ταπιεῃ πιαγρὶ- 

πὶ ϑ4ἰπιϑῆιις παρὼώ τῷ Νικήτῃ. 
4. μεγαλοφώνως } ἵπ ςοἀ, 8, εἴ μεγαλοφρόνωφ. δεὰ τὸ, 

ππεπάιϊιπι Ρυῖο μεγαλοφώνως : ΠΕπΠΊρΕ μαεγαλοφωνία πΠΟη ἀ6 
βοζε τ τΙΠῚ, [εἰ ἀς ἐς εἰσομ ΐονηε, ἵπαο ἃς ἰδ ἐννοίᾳ ἀϊςίττ, 
ἢς ἱπῇ δεορείίαπης πιλρι γι [υἱ Νέσθαο μεγαλοφωνίαν ΠΡ, 
εχ ςετεγοτιιπι ῬΔΓΙΓΕΙ ρΟεζάτιΠΊ δία τγαρίςοσιιπι ἰδδξίοσιρ 
ςοπιράγῇςε αἰ οἴτγ, νἱά, δ εἴτις νῖγα ΠῚ δὰ, ποῖ, 8, 

4 ἐκ τ' βασ. νηὸς Αἰγιναν ἀγαδησώμεϑα } νἱάετυς ΝΜςεῖαα 

ἀεοϊαπιαιίοπε 4ιλάαπι Χεγχίς ἴῃ δ᾽ απηϊηΐαςο ἤπῃ ἀεἰοτίο. 
Ρήῆε βδιίοπεπι,, ργϑειογίαθαιιε πδιι5 δά Αερίπαπι ᾿η(] απ, 
ποη 8άξο πιδρηδπι; ςοηΠπίεπεϊς5, νΔ ἢ! ΠΠπηδπὶ ΠΊΟ] ἐπὶ μεγώς 

λοφρόνως ἀεἴοτίρτυτιι5, ἀἰχί ΠΣ, ἐγ α!αα πσεὶ εΠ8 αἰ ρακάανρε 
οαπὶ 8|145 αὐ ήροίμν παμίς ἐπ ρέαε τυὰεητίδιις {15 Διο δπ- 
εοτῖς. 3. 

ὁ κὲλ πᾶς ἀναχϑήσῃ Ἵ Π᾿ ςοπίρέδιγας Ἰοςιις,, ΠΊΔ  ΠςΠὶ χρὸ 
πῶς ἀναδήσῃ νι [ξπίις ἔτ, φηονποίάο ἐπίμίαπε πανὶ αἰ έραῤὰ ̓  
ϑὶς επὶπὶ πιεϊυ5 παραδοξολογίας Νίεεἴδς τευΐποοτιτ οἰ άϊ., 
125,» ουπὶ ποη ἔλοϊϊς τ ἐχρί Ἰσαγβ . πποπιοάο ἱπἤιϊᾳ ΑἸΠρε- 
τιν πϑυῖ: ςοηῖτα ἐς ἤδιις, 486 ἰΔπὶ πταῖς {]ς4Π{Ὲ εχ Ῥεῖ. 
ἢ τἀυεηΐϊέπς {πρροπαῖογ» πιΐηιις5 ςοπρτιασι ἀμ δεγογα» 
φμοταοαο ἴῃ αἰταπι πιᾶτῖς ἢς ἀεάυςεπά) 

7 τὰς δὲ μελίτας ὡς ἀντοσχ,. ἐποιεῖτο ὄζος, Ἴ ἴπ νυ ]ρδεῖς 

Ἔταὶ ἐκ ἄντοσχ. ἱποιῆτο, Αἱ {εἰρίαπι 118 ἀεβτυίε Ιδέξίο : 
φυϊὰ επίπι οριις ἀΐςεγε 48 μελέτῃ, 418ε εἰς ογαεῖο εἰαόογ 4. 
24, Ὀρροῦια ἐχερμρογαμέάε, Ἔλα ΠῸΠ ὠντοσχέδιον ποι εϊ- 
σϑαι Ἦν 8. ἔα ἐερέρογε ῥγοζέγγὶ, ῬτΟ ἐς οτρὸ {δ ῇιϊτιοπάμπε 
Ῥυτδοΐ ἐν. Ετ ἤς ερτερίε ποξειιπι οὐπιὶ ῬΙίηϊο ςοπιροης- 

τ ἐσκεβμο- 



514. 
, ν ν. κ᾿ ἘΡΩ͂ ἢ ΝΣ 

εσκεμμένας τὸν ἐξ ἐὼ ἐς μεσημβρίαν καιρὸν. ἰδέ-- 
5 ,ὔ Ἵ .γ,.}. ὲ " ν 

ὧν δ᾽ ἐπήσκησε λόγων, ὅτ᾽ ἐπιξεδλημένην» δτ' 
ἐεὶ ᾽ » ον ἡ Ν ᾿, ἈΝ 

ὄνον, ἀλλ᾽ ὠπέριτῆον., καὶ κατὰ φύσιν, καὶ 
Ἴ “- - ,7ὔ ͵ 

ὠποχρῶσαν τοῖς πρώγμωσι" καὶ τὸ΄ βραχέως 
ς- "-»- - ὯΝ ε ͵ “ 

ἐρμήνευειν ἡ, καὶ πᾶσαν τὴν ὑπόϑεσιν συγνελεὶν 
᾽ δ ε ς-"Ὗ ε 
ἐς βρωχῦ. Ἰσωΐς εὑρημώ., ὡς ἐν πλείοσι μὲν ἐ- 

Ν ΠΩ - Γ ͵ ε Ἁ 

τέροις, μάλιςω δὲ ἐν τοῖσδε ἐδηλώθη. τὲς μὲν 
ἐν, Νὴ ᾽ ἢ ΤΟΝ ΝᾺ 

γοὶρ Λακεδοδ μονίας ὠγωνιζόμενος ", τὲς βελευ- 
,ὔ 1ο .Ν “ ΄ 50 ΝΥ »“ 7 ᾽ 

ομένεις “" περὶ τῷ τείχες, ὠπὸ τῶν Ομήρξ ἐδρώ- 

“χυλογησε τοσϑτον" ' 
τ 5.9 78 γ δεῖ ͵ὔ ͵ ᾽ 

“«Ασπίςαρ ὠσπί ερεῖθε 9 κόρυς κόρυν, εἰγε- 
ΝΥ 9} 

ΞΕ ρα ὃ ὠγήρ. 

ἫΝ ες ἃ ! Ν ͵ θ "» 
« “τῶ ςητε μοι Λῶκε οαμονιο! » Κι! τετειχιίσμεῦω. 

»Ἢ ν- ε 

κατηγορῶν “δὲ τῷ Βυζαντίς Ππύϑωνος, ὡς δὲϑεν- 
δ 9 “μ΄ Δ. Ν Ἧ' 

τος" μὲν ἐκ χρησμῶν ἐπὶ τροδοσίῳ, κεκριμμές- 
“Ἢ ] ε “9. ἡ » ε 

νης δὲ τῆς προδοσίας. ὡς ὠνεζευζεν ὁ φΦίλισ- 
7 ͵] οἷ ΔΝ -“ 3 “Δ ͵΄ 

πος. ξυνέλωξε τὸν ὠγῶνω τξτον ἐς τρεῖς ἐνγοίως. 
» Ν ΔΊΩΝ Ἶ 5» ἊΝ ͵ 3. ἢ 

«ἔσι γῶρ τὰ εἰρημένω ἐν τρισὶ τϑτοις, “ ἐλέγξω 
ἌὐΜΩΣ ἐν "ἢ 

« πύϑωνω τροδεδωκότῳ, τῷ χρήσαντι ϑεῶ, τῷ 
͵ 5 ο 

«δήσαντι δήμω »΄τῷ εἰνωζέυξαντι φιλίππῳ.. Ὃ 

ὁ δὲ 
ἔτ [4 ᾽ Ν “ δ, εν Ν «εἰς ἂν ἔδησεν . εἰ μὴ τοιϑτος " ἥν. ὁ δ᾽ ἐκ ὧν εἰγέ- 

ν ἣν Ἴ Ἄν. ᾿»" Ἄ "Ξ 2 ΄4 

“μὲν γὰρ δκ ὧν ἐχρῆσεν» εἰ μῆ τις ἤν ΄.. 

“ζευξεν , εἰ μῇ» δι᾽ ὃν ἤλϑεν, ἐχ ἕυρεν.᾿" 

ΚΟ Ν ἘΞ ΛΕ ΑΔ ΝΜ ΟἿΣ 

᾿ Ὑπὲρ Σκοπελιανβ΄, τῇ σοζφιςξ. διωλέζομαι» 

καϑαψώμενος, πρότερον τῶν κακίζειν ἀυτὸν 

᾿σεειρωμένων" ὠπαξιξσι γοὶρ δὴ τὸν ἄνδρα, τῷ 

᾿τῶν σοφισῶν κύκλε" διούεαμθο νει ̓ καλξν- 

“ες. καὶ ὠκόλαςον, καὶ πεπωχυσμένον. καὶ 

ΡῈ ΘΙ ΤΩΝ 8." ΠΘ τ ὁ δροῥε ά,. 

«μΠ| τἀ πΊ θη ἃ Διιγοτα ἴῃ πιοτϊάϊοπι νίαις 11- 
115. φοπβςι εὐ 415 ἱπουδηιῆςι. (Θπμ5. ογᾶιῖο- 
Πἰ5 Ἔχεγοιῖς ἤΘηπς Ἰπχυ 48. ΠΘΊῈ6 Ἰεϊμπυπη: 
(ξ( ςαΠίρατιπη, δὲ πάζαγαε ςοππεηιθπ5, γορας. 
4ιε ἀςοοτηπιοήατιση, Ἐπίαιις εἱοοιτίο ςοη- 
αἴ. δὲ ἀΓΘΠΊΟ ΠΕ ςοπηροπάϊο [λᾶϊα τταέϊα- 
το, ἸΙβοὶ ἱπιοπαιπην, ᾿ἀιεπιαάηιοάμπη τα ρία- 
τἴδιις αἱτίς 7 8[616 1 ΠΪ5 πιαχίμηε ἀρραγεῖ. [- 
ςοἀὐδοπιοηῖος ποπρε ἀξοϊαιπιατίοπς. γεργδο- 
(ξπίδης ἐς τμγο ̓ ςοπίπ]ταητες, ΕΧ Ηοπιογίςῖ5 
ἔς Ὀτγοαΐτεῦ τοὶ ἀςβηιε: 
᾿δΟΙ ΗΜ, ὀκεγεξ (ὃ Μιίο, ΓΖ] φ4]4: 4:46 

τ αν λάμο γον πα σοΝ, 

124 τὐς ν φισίμο 4:6 ταδὶ, Γιαρράαε γογηϊέ, εε-: 
ιὴρρα γΉ70 ΕΥ̓ ἐρΉτες γαμεῖ, ΟἿ π Ργέῤομανε- 
γ9 βγξαμέληηε φοςιίαγει.. τὰπασαῖτ. ΟΥ̓ΔΟΙΪ 
1ταΠπι ΟὉ ργοάιτίοπεπι ἴη νἱποαΐα ςοπἰθέλιπα, 
ΠΡΌ Ρτγοάϊπο ἱμάϊςίαπι, {ρίγες ῬμΠρρο 
οαπὶ Ἐχεγοίτι ἀϊςεάεηζε : τοῖαπὶ ςοπίγοιιογ- 
[πὶ τγίθεις (ξητοπΠ!5 σοπαρίεχις ἢ. [Ιη Πὶ5 
επΐπι (ἰριι5 ΑὉ ἐ0 ἀϊῶζα ςοη[ῆπηϊ : Ργέῤο- 
7,2 ῥγοαίεογεῦ2 ἀγρηαη, Πε0 Ρ7 46 ΓἸρ1 62:6 ὁ- 
γαομέο., βορμέο 122 ΟΑΥΟΘΥ ΕΖ 61,722 ἰδέ 6. 
ἐδ Ῥῥηζρῥο οαγ γμομορέε: Πδης Φ,272. 07.4-- 
μάν 07: ῥγ φρο ρ 7827 γὴ [ρτοάίτοΓ ] αὐψηῖ ἐξ 
Μη. Ρορμδής 13 σἀγοογεῦ ἀἰεέγ μα  αἰμ722. ὩΘΊ, 
ἰρογθμλε:.). μὴ ρὲ εἴδέ. Ρὀλῶρρεε εαβγα 
χοῦ γῃοη 72,1 2072 ΕἩ4772, ΟΖ 945 ῥηβληέί ὑέπε- 
γ4:, ἡμηομ 6. ἮΝ Ἢ 

ΧΙ. ΣΟΟΡῈΕ τὰν γα 
1. θεὲ ϑορεϊίδυιο, (ορβῖῆα αἰΠΈτγαπα, ἱ ἰπϊτο 

[λῆο 4 115. φαΐ νἱγὶ μοπογὶ ἐππῦ ἀειίγα- 
ἔζαπι. ϑορβμιῆαγιμη παίησας οἴγομ]ο εἰιπλ1π- 
ἀΐρπαπι εἴξ ραίδας : ἀἰτῃγτγαπιδίςιπι, ράτιπα 
«αἰξίβατιιπι ον ας ΠΟ ἀϊσεηίες. Ηᾳες 

πτι]. Π. 6Ρ.3. ὙὉ1 ἀς Τίλεο : αἰϊοίξ {ἔνρρεν ἐλ ἐεγέρονε ) {84 
“αηφηάτ; ἄἶρε γί δνϊέ, εῖπρε ποῆεγ οχ μος ἱρίο, αιοά 
ΤΙΠπ}15 εἰαδογαῖᾳ νι ἀετείιγ Π{Δεἰ {οτὶρτίο, Εχίεπιρογάπεᾶπι.» 

ἑδλπι εἴτε ποπ Ῥοτῖεῖς οτεάεγα, Ἰίςεῖ 14 ρετίπδάεγε Τ(3οιι5 
δυάιτοτίδιιβ εἰ!ραεγεῖ, ὅτε εηϊπὶ γὲ :άεπι ἐδ εο Ρ] πίῃς : 
[λοιήρα ονρινιῖά “ο ρενχε βγίεογ σα Ῥραρεῦα {Ἐγι{Ὡς γετογιάεξ οε-- 
᾿ἐπγίαρ! θεγύα. δε φεαίϊα ̓  φηαοίια ὅδ᾽ ἐχομκίξα, μία [ες 
ἐἰϊο ἐπ {μῤλεῖς, γαῖ! {ἐγηρεῖο εἰμοεῖ, (πᾶς ἴλπε [δτπιοηὶς 
ΕΧχίςπιροῦαπεὶ πη πηθ εὔε ν᾽ ἀθηίαγν 

8 βραχέως ἐρμην.  βραχυλογεῖν ἀϊχῖς , ἴῃ ΟΥὴδα νι] νἱά, 
4... ποῖ. 7. 

9 ὠγωνιζόμενος ὠγωνίζεσϑαι ἘΝ: ζιοά ἐπιδεικνύων. 4ἴε-. 
εἴαγηαγε: ὃς ὠγων, ἐπίδείξις. 81. ΠΟΙΟΥ͂ τιγῇι5 πὶ Ρῥέϊαργο ἀ ἄς 
γωνίζεσϑωι ὑπόϑεσιν. Αἰ1ᾶ5 δεξεέναν, ἀϊείτατ, δὶς ἱπξ. ἴπ- 
«“ἱεχαηπάγο τιοίξετ διεξιὼν τὸν Περικλέα : ἴτεπι διεξιών τὸν ξυμ- 
(ελίνοντα δῖς, ν᾽ ἀθ Ρ] γα ΘΑΠῚ 1Π Γεπὶ ἀρᾷ Οτείο!}, ἐμοαῖγ, 
σβείοτ, ἱ, ΠῚ, ς. 17. Ρ. 256. 

τὸ βελευομένες 1 ΜοτεΕΪ]ΙΔΠ8. πιαῖς βελομένως » ἰεξδοπεπι 
γεγΑΠῚ οχ ΑἸ άϊπα ὅς Μϑ85. νὲ ὃς Οτυξοσίϑηι5 ΓΘΙΙΟ Δ.1ΠΠ115» 

᾿ φάηις ἰεξῖ!ο 54! πιᾶΠο ετἰαπὶ εἰς οδίξγαδία. (είδγιπι {8 
ςοπίιϊτατίο ἀε εἰτουπιάδηάα πιιγί5 1 λοεἀδεπιοπε 4ι4ς 
1}}15 εχ ἱπἤίτυτο Τγουγρὶ, οἰαΐμπι ξατετιϊπεπὶ πηαγὶ ἴσος 
εἰ Ἰη[εγιῖγε σαρ θητὶς, δΒιουαις φΑτιοΓΑ, 1πῇίτατα ἔπε πα 
Φηίεητα Ῥετῇςο Βε]]ο. δὶς Ἀρμβεοηΐῃϑ ςΑρῖτα ἀἰε Ῥγοροίε 46- 
2,1Πἴργιε : ἐπιόντων Λακεδαημόνρι Περσῶν βαλένοντοι τειχίσρ τὴν , 

Σπάρτην : : 4ποά ρτοϊπάε Τβεα πιοτα Τοραμιόσιπι ἀες4- 
πιεῖ οηῖς ἈΓΡαπιξητυπι τεῖραΐς., 

1 ὠσπὶς ἄρι ἀσπίδ᾽ δζε. 1 νεγι5. δ15 τΈρεΠαΙΣ, Ἠοπῖετο Τῃ 
Ν΄. ν.ι31,. ὅς Π΄, ν. 215. 

12 κατηγορῶν] Β. 6. Δες[«πιδιϊοηῖς “τῆς. - ἢ ἐν ἔιοϊεπα 
κατηγορίαν 11|]14τ|. ΝΙΑπι 1π ἔοτο νεγίίαις {{π|δ 15 πυπαϊαπε 
νετίατιιβ ΠἈειι5 θιτ, ἀηρο (βχάρείημο σαίῤπο (εβοίαβίομα, Ἐς 
ε. ἀξβοϊαπιαῖοτ 1π βέϊ(ς πη), 0115 πες βγεφομίς,, τεῖξε 
ΡΙπιΘ. ερ.3.11Κ, 

12 Πύϑωνος ὡς δεϑέντος ] ἀε Ργέῤονιε νἱάϊπιις ἢ, τἀ Αροϊ- 
Ἰοηῖῖ 1. ΨΊ. ς.37. ὅς δά νῖτ, ϑορβιλτ. ργοοερε, Τ)Ὲ ργοἀϊτῖο.: 
ΠΕ ΤΑΠΊΕΠ Εἴτι5., ὅς φάγετε ργορτεγε τοἰθεύϑίο, χυοά ἂς 
Θαπιεπτιπι ἔπ ΜΠ |π|5 1{Δεἰ ἐπιδείξεως γ ἔτυτα 4Ἰῖο5. ςοηῇι- 
Ἰμεγῖ5. : 

14 ἐὶ μή τις ἦν (επί εἴ : ἢ ποη εἴτε φικάς ρσοάϊζοτ, 
ιιεπὶ Ογϑοι Π| σειεγατίπι τάπτιπὶ ἱπάϊσαιιεγαῖ, ἀεῇρπα-- 
Ὁεγᾶῖ νεγῸ γῈ] ἀεργεμεηάεγας ΡΟρυ]:5., Ῥγιποπεπὶ εἶδε» 
εχ! βίπιδη5, 4116 πὶ ΟΥ̓ ΟἸ πὶ ΡτῸ ἀϊ το τ πὶ ἘΜ πρὶ )γ) γπάς 
τι} 1Π| ΡΆ110 ρος ὅτος ΡΓῸ τοιῶτος. 

1Σ τοιξτος ]} νἱά. ποῖ. Ρῥγᾷες. ᾿ 
ΧΧΙ. ΣΚΟΠΕΛΙΑΝΟΣ. δ. 1. 1 Σκοπελιανᾷ 7 εἷτις 

πιεητῖο εεἰαπι ἴπ νίτα «ἠροἠορὲ ἱ. 11. ΓΆΡ. 23,24. δζ ἀρ. ϑϊ4., 
ν. Σχκοτελ. ἴ) 6 εἶμι οἵιπὶ ΤΊ»20(7.416 ςοπτεητίοπο νἱά, ἱπε, νῖτα 

᾿ Ῥοϊεγμογές δ. . ἰητοῦ εγοάῃε ρτβθσορτογεβ γεξογίις νἱτα... 
οἷμ5 5.14. 

8 δὲιϑυρ.} γίῆς [44 γίταπῃ τὰ, 5. ΤΥ ἢ,4.8ς ΝΈτείας, 5.1.π.6. 

δύτοπα 



κα 

ΧΧΙ. διυρεί, 

δαῖτα ἄς ἐο ἀϊσιης, 481 ἴῃ ἀϊσεηἀο οταςῖϊες 
(της ὅς ἰαπσιίάϊ, δίχιε Ἐχγειηρουαὶ! εἰοημεη- 
εἴα ΙΗ] ργοξογαμε Ἱπυϊἀϊ ἐπὶ ἃ παζηγα 
{ππτ ποηγηηθ5. Ἰἀδοαμ6 τπᾶρηος Ῥᾶγαΐ ταγ- 
Ῥπητ, ἐογπιοίοίημς ἀςἔογπιες, ταγάϊημε ὅς ἰο- 
τίρεάες Ιεπε5 νεϊοςείημς, αἰάαςες τἰπη 1. ὅς 
Ἰγτγίςος 4 Μιῖς αἰΐθηι, ραϊδεῆγιίαβ [ ἀξηΐααδ ] 
ἱπεχογοίτα!. Ναας πηίγατη δάθο εἰ, {1 [η- 
σὰ ἱτηρεαι, ἃς ἀπγὰ ΠΙεητ Ἰεσε εαῖπὶ σοη- 
Πγίξαπι Παθητεβ., δί]σιε πες 1ρΗ ργδεοϊαγὶ 
αμπρρίαπι ςΟποὶρίθηγεβ ἀΠὶπΊοΟ., ΠΘαΠ6. 8115 
εοποίριεπεθιι5 δοαμὶ.. [Πουηίπαπι} Ὅτγδεςο- 
Ταχη [46 ἀοζαζὶ5 ΟΠΊΠΙ ΠῚ ΡΓΟΠΊΡΟΠ πιὰ εἷο- 
6ιαητία., διιάας! ΠΠ Δ 4116 ὃς ππαρ πη! Ποεπεηπηα 
ναἰεπίοι ἀείριυαης,, δίησπε τεργεπεπάδηζ. 
(Οὐαπάοσιίάεπη νετο νἱγίθπτεπι νἱγὶ ᾿σπούδας- 
της. ἐρὸ 4114}15 {τ οἰϊεμάαπι, ὧς 1186 1ρί115; 
ἐπαπι ΕΧ ράττο [ἀΠ.]Π14 6. {Ππτ ΟΥὙΠατηΘηζΑ. 

- 

ΝΕ νὰ ϑι δι ΡΟ Ἔτν"Μ. 111. σις 
ταυτὶ δὲ περὶ ἐυτῇ λέγεσιν οἱ λεπτολόγοι, καὶ 

νωϑροὶ, καὶ μηδὲν ὠπ᾽ ἀυτοσιχεδίᾳ  γλωτῇης 
» Α ᾿ ᾽ [9 

ὠνώπνέοντες, Φύσει μὲν γεὶρ ἐπίφιϑονον χρῆ- 
Υ ΔῈ “ ἢ 

μώ ἄνθρωποι". διωδάλλεσι γϑν τὸς μὲν ἐυμή- 
᾿ ε κ Ν δ ᾽ δ -“ ς Ἁ ᾿ τδ 

Κεῖς οι μβ!κροιγ τὸς ὃς εὐείόεις οἱ σπονήροι τὸ 0ς) 

δ « -"» ς 

τὲς κέζες τε καὶ δρομιυκὲς οἱ βοφδεῖς, καὶ ἐτε- 
ϑ ͵ὕ « ἮΝ 

ρόποδες. τὲς ϑαρσωλέες οἱ δοιλοὶ, καὶ οἱ ἄ- 
Ὰ ᾿ ᾽ 

μᾶσοι τὲς λυρικξς » καὶ τὰς ἀμφὶ παλαΐί. 
ε 3 ἰὴ ἣν ᾿Ὶ ,͵ὔ 2 

σραν οἱ ὠγύμνάςοι. καὶ αὶ χρή ϑαυμαζειν, εἰ 
,ὔ Ν »“ " -" 

πεπεδημένοι τὴν γλῶτ])αν τινες, καὶ βϑδν ἄφω- 
᾿ ,ὔ ΄ Ν 32 

νίως ἐπ᾽ ἀυτὴν βεξλημένοι᾽, καὶ μήτ᾽ ὧν ἀυτοῖί 
᾽ , ͵ λιν  (Ν » ῃ 

τι ἐνῚθυμηϑέντες μέγω . μήτ᾽ ὧν ἐγθυμηϑέντως 
, Ἵ ν ΄ 

ἑτέρα ξυμφήσαντες, διωπτύωέν τε καὶ κακίζοι- 
Ν ε ͵ ͵ὕ Ἂς "- , ἈΝ 

ἐν τὸν ἑτοιμότωτῷ τὲ κοὶ ϑιωῤῥωλεώτατώ, καὶ 

μεγωλειότωτώ τῶν ἐφ᾽ ἑαυτϑ Ἑλλήνων ἐρμηνέυ- 
ἘΔ Ὴ ὙΠῸ λῶν ὄν δῆλαι ἡ τ νᾶ, ὑκᾶνι. Τα  ΚΟΣΝΝ τκε ΛΆΥΝ ᾿᾿ 

θαντῶ. ὡς ὁε ἡγγνοηκῶσε Τον ὧν. ρῶν εγω ηλωσῶω»ν Κῶ: οἼΤοιίοΟν ὠυτῷ κῶν Τὸ τὸ οΙΚἙ σχημα. 

11. Ροπείξεχ πεῖρα ΑΠδς ἔμ ἰρίξ,, πιὰ- 
Ἰογείηιιβ εἰμ5.,, Π]1ο ραῖγὶ 'ῃ ἐο οβῆςϊο ἤιεςε- 
ἄξητο. Μαχίπια διιγεπὶ ἤαες ἀϊρηϊτα5. π|ά- 

Θηαας ἱπηρεπί!5 ςοη ας. Εοάςιη γεγο ομπὶ 
{γαῖγε ράττιι σὰ πη βαΐτις εδι. αἰηδο ηη!άθπὶ 
1Π σαΠ15 ΙΔ ΈθΔηΓ τεροίτι: οππΊηιθ παῖὶ εἰ- 
ἕξης ἀϊδβ φιΐϊηαιιθ,, αἰγοῦ φογιιπὶ Τα] πη π6 τὰ- 
ἐἴυς εἴτ : ἢἰς ταπηθη, δα] πηῖπ ταζξο ΡΓΟΧΙΠΊΙ5 
Ἰιςοεασοτγεῖ, πυ]]απι (δ π(πιιπη ποχαπι οἱ ρα: 
ἡυδιπ 15 ἴγὰ ἔπ]! Π 6115 ἸσῊ 5 ἀοογ ἃς (Ὡ] ἔπγοιι5 
εἴϊε (οἱςας, ντ φογιιτι., 41105 ργοχίπμμβ᾽ οἴξη- 
ἀϊε., 41105 ι!ἀεπιπηρογε ᾿πτογι παῖ. δἰ! ογατη 
ΨΕΓΟ ἅιγος ὅς Οσι]ος ἰαθάατ., ποηπι]] σι 
Ππηρητο5. οἶα ῥογοο] τ. 8.4 π|}10 δογιπιἢ 
σΑρτιι5 εἰ ϑοορεϊἰάπῃ5, Δα ργοξιπάδπι ἐηπα (8- 
πεόζαζεπη ἱΠΟΟ] πη 15 ρογιθηῖγ, δ ἱπτερογ. Ηος 
ΔΓΕ ΠῚ (ΕΓ ΓΪΓΟΓ., τί] ἀξοίαγαγε σεις ἀπὶ- 
Πη115. ἴῃ] εἴηπο Ποπιρα. {πῸ πηαχίπγα ἡ 10 Γ- 
(.), πιεογες οὗζο αἰϊψυδπάο σοςπαρδηῖ, 
εοΐοςο, αὶ ἱππ]46 σογηῖι ἀρρε]αταγ: εἰ δη- 
(ει Ιοςι5 1116 Ροστιιβ.. ἴῃ τοημϊα σογημα Ἰηςαγ- 

Αρχιερεὺς μὲν γαρ ἐγένετο τῆς Ασίας ' εἰυτός 

τε χαὶ οἱ πρόγονοι ὠντξ, παῖς ἐκ πατρὸς παν- 

τες. ὃ δὲ σέφανος ὅτος πολὺς, καὶ ὑπὲρ πολ- 

λῶν χρημούτων τὰ δίδυμος τε ἀποτεχϑεὶς, ἄμφω 

μὲν ἤτην ἐν σπαργάνοις. πεμπταίων δὲ ὄντων, 

κεραυνῷ μὲν ἐδλήϑη ὁ ἕτερος» ὁδ᾽ ἐδεμίαν ἐπη- 

ρώϑη τῶν αἰσϑήσεων, ξνγκωταωκείμενος τῷ 

βληϑέντι. καί τοι τὸ τῶν σκηπτῶν πῦρ ὅτω 

δριμὺ καὶ ϑειῶδες, ὡς τῶν ἐγχβ τὲς μὲν ἀπο: 

κτείνειν κατ᾽ ἔκπληξιν, τὲς δὲ᾽ ὠκοοίς τε καὶ 

ὀφϑαλμεὲς σίνεσϑιας, τῶν δὲ ἐς τεὶς γῶς ἐπο- 

σκήπτειν. οἰλλ᾽ ἐδενὶ τότων ὁ Σκοπελιαγὸς ἥλω, 

διετέλεσε γοὶρ δὴ καὶ ἐς γῆρας βαϑὺ οὐκέροιεος 

καὶ ἄρτιος. τετὶ δὲ ὁπόϑεεν ϑαυμαζω. δηλῶσαωΐ 

σοι βέλομωι. ἐδείπνεν μὲν κωταὶ τὴν Λῆμνον, 

ὑπὸ δρυὶ μεγώλῃ, ϑεριξιαὶ ὀκτῶ, περὶ τὸ καλέ- 

μενον κέρως ἢ τῆς νήσε" τὸ δὲ χωρίον τἕτο λι- 
ΔᾺΝ Ω 7 3 “ Ἵ ζ 

μὴν ἐξιν» ες κερωίως ἐπισρεῷων λεπτάς. νεῷες 

3 ἀπ᾽ ἐντοσχ, ] ἢς «οὐ, 5, Ἑαάίτί ὑπ᾽ ἀυτοσχ- 
4 ἐπίφ3. χρῆμα ἄνϑρ.  Ππι} 15 ρῃγαῆς Αεἰϊαπὶ Υ. Ἡ.1], 3. 

σοῷον τι ἄρα χρῆμα ἦν γένος βατράχων Αἰγυπτίων. 
᾿ Σ βδν ἀφωνίας ἐπ᾿ ἀντήν βεξλ.} νἱάς ἀς μᾶς ρῤγαβ ποῖά- 
12 δὰ νιταπι Αρο!]οηι ἰ. ΥἹ. ς. τι, π. 8. 

5. Πα Αρχίερ. μ. γοὶρ ἐγέν. τ. Ασίας Ἷ ἴπ σοπιπηιηΐδιυ 
Πεῖπρε κεγέαηρλἐγεϊδτς,, ηᾶς 1Π Ρυϊπιδν! 984. Πας ντδίδις, νευ 
δριγγηάε, Ἐρῥειῖ, Ρεγραρρεὶν Ταοάίσεαε, Τγίροῖα σεἰε τα θάπίωγ, 
ας κοινοὶ τῆς Ασίας», ἀεὶ αυ|διι5. πτυΐτα 1}. ϑραπῆεπι, ερ [60]. 
44 Μοτεὶ!. ρ. φν. 216, 332. Ηἰβ5 πεπῖρε αἱ ργᾶδβεγδης, δᾶ- 
ἀεπιαιις ργοσιγαθαπε, 1 Ασιώρχαι ἀἰξεὶ ὅς Αρχιερεῖς Ασίας, 
νι ραῇπηι πιυιπιπὶὶ ὃς πιοπί πιθπτα αἰτία νεῖογα τεἰξαπίατ. Νοπι- 
ῬεΑσιώρχαιγ νῖ [)»ῖο μαθεῖ, ἑπώντων ἄρχοντες τῶν ἱερῶν δἀ- 
ἐοαλε ᾿ρχμερεῖς, νἱὰς ρίμγ ἀθ δογυπὶ οἴ οῖο δρυά Οιυΐά- 
εἰμὶ Ομ Γ. 116,11, ο4Ρ. 13. ὃς δά [6ρ. 8. ςοάν ἐς πιμηοῖα ρβιτῖ- 

πιοηίϊοσιιπι, ἰτε πὶ ἵπ]ερ, νηϊς. Ο. ἐς ρετίς, ἔπος ΕΠ μάγοι. ὃς 
ἘΡ. ΑἸδαίριη. οδῦ. 5.1. ρ. 22. Ὑ{γ. ποῖ, δὰ ερ, ϑηγγγη. ἀς 
Ῥοίγοατρὶ πιᾶτίγτ. Ν᾽] εἴ, )ὰ Εὐήεδ. Ρ. 7ι, ϑραπῇεπι. ἀε Ρ. ὅς 
Υ. ἤὐπι. Ρ. ὅρΣ. [τ6π| δε] ἀεπιιπὶ δὰ Μάγπηι, Οχοη. 1Π. ρΡ. 75. 
δι ΧΧΙΓΧ. Ρ. 96. 1 επτοπίμπὶ Ρεο ερβοπι, Δ Ὗ 5, Ρ. 2. δζ όι. 
ἀεπίαιε Μοτε!!τππὶ ϑρεςίπι. γεὶ Πα πη ΠΊΑΓ, Ρ. 28. νῖ Ἐἐταάΐτος 

ςΑρ τίς 19. δέξιιιιπι ΑροοΙ σοτιιπῖ ργϑοτεγεαπὶ ἰητοτς 
Ρτεῖεβ. 

1 ὑπὲρ πολλῶν χρημοίτων } ΠοΠΊρε {5 {υπιτίδις ρΙ οτυσι- 
416 Αρχιερεῖς {{πἰ Ἰ!άο5. 1Ἰηξίταεθαπς, νἱά. διζογες 4|16- 

δἴοϑβ. 
: 3 τὰς δὲ} οοὐ, 5. ὅς Απρὶ. Βαδεπσ τῶν δὲ, 4ιλς ἰεδείο ὅς 
ϑαϊπιαῆο οὐδίδγιιδία. ϑεὰ βεγγὶ βροτοῖς τὲς δὲ; πεπιρε νι εἰ- 
Πρῇς δάπιηιτίατιγ τες δὲ κατ᾽ ἀκοάς. 

4 τὸ καλέμενον κέρας } Υἱάς οὈἴετιιαῖα δὰ γίτάπι Αροΐ- 
ἰοπῖιὶ, ΥἹ. ς. α, ὅς 10,110 ς, 28. 

Ὑ1Ὸ2 δὲ 



κιό ΡἬ Ὁ ΟΦ ΚΔ ΤΕΝ, 5 
“ Ὁ 8). 5 ᾿ 

δὲ τὴν δρῦν περισχόντος . καὶ σκηπτᾷ ἐς ὠυτὴν 
͵ « Ν »»5! ς ν Ν 

ἐκδοθέντος . ἡ μὲν ἐξέξλητο: οἱ ϑερις αἱ δὲν 
᾿ ᾽ - ἯΓ ΨΥ 

ἐκπλήξεως ἐυτοῖς ἐμπεσέσης . ἐφ᾽ ὃ περ ἕκώ- 
" 7.5 “ἤ εὐ δ ς λ ᾿ 

φξος ἔτυχε πρώτων, ὅτως ἀπέθανεν. ὃ μὲν γῶρ 
» - ᾿ ΝΝ Ἵ 

κύλικω ἀναιρόμενος, ὁ δὲ πίνων, ὁδὲ βώπηων ̓, 
ΝᾺ» » ,ὔ “ “ ΝΙΝ Ν "Ὁ 

δ᾽ ἐσϑϑίων, ὃ δέ τι ποιῶν“, τὰς ψψυχοὺς ἀφῆκαν, 
3 , . ε Ν 
ἐπιτεθυμένοι 7 καὶ μέλανες, ὥσπερ οἱ χωλκοὶ 

ἐστ , Ν Ἀν γκά. δι ν, » 
τῶν ἀνδριάντων περὶ τοὺς ἐμπύρες τῶν πηγῶν ὃ. 

: Ν ἢ ε -“ 

ὁ δὲ ὅτω τὶ ἐκ ὠϑεεὶ ἐτρέφετο, ὡς διωφυχεῖν 
Ν Ν ᾽ - “ ͵ ὰ ΝΑ) ε 

μὲν τὸν ἐκ τῷ σκηπτξ ϑάνωτον, ὃν μηδὲ οἱ 
,ὕ -“ 2 ΄ ᾿ὴ , Ἅ } 

σκληρότατοι τῶν οἰγροίκων διεζυγον, ὠτρωτος 
-“ ΝΥ ᾽ Ἵ λ »"ἭἬ ὦ 4 

δὲ, μεῖναι τὼς ωἰσιϑήσεις, καὶ τὸν νϑν ἐτοιμος:» 
υ Ν δ »" Ν Ἰ 

καὶ ὕτνε κρείτ]ων". καὶ γερ δὴ καὶ τὸ γωϑιρον 

εἰυτξ ὠπῆν. ᾿ 
Ν Ν « λ “ 

εφόδίτησε δὲ τὸς ῥητορλκὲς τῶν λόγων, πτα- 
ΝᾺ ὑν ΄ : ΄. Ν7.9 

βὼ τὸν Σμυρνώξον Νικητην . μελετησαντῶ μεν ἐ-- 
ἦν ΝΑ »ν ᾽ ͵ 

πιζφανῶς 3 “πολλῷ δὲ μεῖζον Εν δυκωσηρίοις σνευ-- 
, δον ΤῊΣ ΧΡ ΘΖ ΝΟΝ 

σαντα. δεομένων δὲ τῶν κλωζομενίων " τὼς με- 

λέτας ἀυτὸν οἴκοι πσοιεῖσιϑοα!» καὶ τοροδήσεσιϑ αἱ 
Ἢ ᾿ “9.0 Ὅς Ἵ ἀχ! )] Β ͵ ἣ 

τὲς κλωζομένας ἐπὶ μέγω ἡγειμένων, εἰ τοιόσδε 
ἡ ΑΝ ῃ , Ν ᾿ ᾽ ἌΡ ΤΑ 

οὐνηρ ἐμπαιδεύσοι σφίσι, τότί μὲν». δι ὡμᾶσως 
Ἀ ᾿ ) Ἷ γ ᾽ 

παρῃτήσατο, τὴν ὠηδόνω φήσας ἐν οἰκίσκῳ μὴ 
" Υς ν ἡ Ἄτον Ὁ ΕΝ ; 
ἄδειν ὥσπερ δὲ ὥλσος τι τῆς ἑωυτῷ ἐυζφωνιώς, 
ἡ Η νυ ΒΝ ΜΝ ὅν, 
Σμύρναν ἐσκέψωτο; καὶ τήν ἤχω τὴν ἐκεῖ πλεί- 

γ““ ἉΥ̓͂ “ Ν -“ ͵΄ - 

δ» ἀξίων ὠήϑη. ππάσῆς γεῖρ τῆς Ἰωνίως οἷον με- 
ον, γ δὶ ῃ ΠΝ ͵ἷ 

σείς ἡ πτεπολισμένης εἰρτιωτώτην ἐπέχει τώξιν 
“ Ε “ 5 ] ς 

ἡ Σμύρνω κωϑώπερ ἐν τοῖς ὀργώνοις ἡ μα- 

"Ἔ 
γῶε. 

« γν »ὰ ς Ἁ ᾽ “ἢ . 

αἱ δ᾽ αἰτίαι» δὲ ὡς ὁ πατὴρ ἐξ ἡμέρε τε καὶ 
ἢ Δ ΣΙ. ΚΑ, 25: ͵ νι 

προδ χώλεπος ἀυτῳ ἐγένετο, Λέγονται μὲν ἐπὶ 
Ν ς - -“ 

πολλά. καὶ γὰρ ἡ δεῖνω, καὶ ἡἡὶ δεῖγω,, καὶ 
" Ν ᾿ ͵ὕ ͵ 

πλείες" ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἐληϑες ώτην δηλώσω. 
᾿ Ἁ ἶω ΄ν “Ἢ “ -“ 

μετω γῶρ τήν τὲ Σκοπελιῶνξ μήτερο.» γυνοίκω 
͵ ᾽ “ ἘΠ ἂν Ἷ Ἀν 

ὁ πρεσθύτης ἠγώγετο; ἡμίγωμον τε καὶ αὶ κατὰ 
" 3 ΠΝ εν » ᾽ “ οὐφ. γ᾽... 

γομδς . διε ορῶν τὠυτῷῶῷ γ ἐν ϑέτει, κωὼΐ ὠπή--: 

ΧΧΙ. δοοεῖ. 

τιδΐτι5. (πὶ (επιρε [85 Ἰρίταν αἴγοα “ΠΕ γσαη, 
εχίεγοῖ, ᾿ηηπο ἐπὶ ξαΪ πα θη ἱπιππιτεογοιι ἢ} 
αυϊάεπηταίδα εο ξαῖτ: πιο ογοβ δατεππ ἤπρογο: 
αἰτοπίτι. 40 πυϊίαμα εγδὲ σεῖα πιοσταὶ [Ππητς 
ΑἸΐὰ5. εηΐπι ροςυίμπι (αΠίπεπς, Ὀθεπ5 αἰϊτ5.. 
Δ]1ι15. ἸΏ Ῥατηᾶπν ΠΕ ΠΡ 8.) αἰ ΠΠ5. ΠΟΘΠπιε θη. 
4115 αἰλιά 4014 ἔδοίο 8 απίπημπι αἰλιϊίογε, {π- 
ξαγηῖρσαί! ὅζ Ὠἰρτὶ, Θογθαγηπι δ 1π|τὰγ ἤαῖμα- 
ταμη.. {ΠογΠ 15 ἐπππιϊ πθητίαιτι, ΕΓ αὐεην ἃ- 
ἄεο ποη ἤπο παπηπο εἀμοδειι5 ἔμϊτ7. νὰ ποτ 
τεπὶ αυίάειπι ἃ ξαϊπηίης ἱπχπαϊμθηγοπι. δμϊξᾶ-- 
ποτῖξ », απ πε ἀμγΙ ΠΊπαΙ ααϊάφπι εἴξαρογε ρο-- 
ταογα τυγίοοίδα : ἃς (ςηῇθιι8. νἱμθυς ρογρεγες 
1Π|46{|5., ὅς διΐπιο αἰδογίδ, ὃς [οπηποίςμτίας τη] -- 
πίπης οὐποχίμβ: ΠΘ τΟΥΡΟΥΓ Θπΐπὶ απ άοπι., 
Ἰρίππι ν]ϊα8 οσςιρδμε. ΠΡ 

ὺ Ὁπλν 

. 

ΙΝ. Ἐγεσαδηίαθε δπζοῖη ἈΠοίογΠι Θχεῦ- 
αἰτατίομα5,) ἀρ ΝΝΙςογθῃ) διυΥπάθηπη. ἀεο]4- 
πηδητεπὶ εσταρίο, Αἰτ15 νΟΓΟ Ετίατη ἴῃ ἔοτο (ρ1- 
ταητειη. ΟἸπιαας (Ἰαζούηεπι επππὶ τορα- 
τεηΐ, γε ἀφο Δ πηδτοη 65 πὶ ραΐγία Πμαδεγεῖ, δ 
νΓΌΙ ἔππα τημ]τιπι ἱπογεπιθηγὶ ΡΟ] ΠΙσΟΓΘΉΓΙΓ., 
(Π Υἱῦ [4115 ἀριι εος (ὉΠ οἷα5 Παεγεῖ 9 ποσ 
1τρίαπι πο Π]οριάς γεσυίδυε: 172 ΘΑΜ6Α 7221722:-- 
726 σαμε7γ6 εἴγε Ρῥηέογεοίαηα. ἸΝαπΊμ Ἰσίτοῦ 
αι Αἰϊψιιοά νοςὶ {πᾶς ϑπιγγπαπι ἀεἰερίς, ὃς 
ἴδ᾽ τεάάίτιιπι ἰσπιπι ορείπγιπι οχι Πἰπιδαῖτ. 
Νίαηι οπιηὶ Ἰοηίαᾳ ταπηπαπι τηπίξιτι αἰϊ απο. 
ςοπάϊτα ὧκ ̓ ΠΠΙταζα, ΡΥ ΠΟΙ ρα Ιοσαμη ἴῃ ἐᾳ οὔ τὶ 
τίηες 5πηγγπᾶ, γε ἴῃ, ἱπΠΠγιπηθητίβ παμῇςῖ5 Π6- 
ΤΩΡ Βδογίππι. τεῷ 

ΠΝ ΟΝ 
τὰ 

1Ψ. Οαυίδε ροῖτο,; ΟΡ ας ραίεγ ὃχ ἰεηΐ 
διτηδηίμπετγο αἰ ΗΊςΠἰς 1ρί] (λέξας Εἰ“, νασὶθ 4815 
ἄεπι τείεγπηίαγ, Ναί πλοάο μβης, τσ 
Αἰϊαπα, πλοάο ρίμγεβ αἴογιης: νεγιΠΠπηδπη αἰ- 
τεπὶ ἐρὸ Ἔἐχροπαᾶῖη. οί δεορεϊίδηι πεπιρα 
πλδίγε ΠῚ. ΠΊΠ]Ιογθπα (] ππηχίς (ρήοχ, ΠΟΠΙΠΡΊΟ 

ΠΎΠπ5 ρεγέεξζο, τηϊπιήαιις ἰερίτπηο. [ἃ σποά 
νιάφης 1{ς|͵ ἐπὶ πιοημῖς, ὃς ἀθῃοτγίατιβ εἴ, 

᾿ ἩΡΟΥΣ ΡΟΝ "τ 

ς ὁ δὲ βώπτων ]} ἴῃ ορίτοπις ἰερίτιγ μάτων» γε ϑαἰπιαῆο 
ΟὈἰετι δία). , 

6 ὃ δὲ τι ποιῶν } πᾶες γεῖρα εἀϊτῖ5 Ἔχοι ἀθγδητ, γθιοσδοῖ 
εἃ εχ ςοὐ. 8. 

, ἐπιτεϑυμένοι Ἴ Ῥτίοτες. ἱητοῦργεγεβ νου απὶ γαἑλατὶ, 
ἐπιϑύεσϑαι νεῖ ἐπιϑύνεσϑαι εἴτα Πρηπιῆςαι ἐρηροίν {Ὡγνὶ, 
ῬΜουτγαπὶ μαϊο Ιοςο [Δτῖ5 Θοσοπιπιο ήδη. ϑύος ποη (2- 
εγίξείμηα ταθτα πὶ, [οἀ δὲ {Π ρηορείπεηᾳ ποτᾶς ὃς ϑυοδόκος εἢ 
νδ5 {{{ρπερεἰς ἀο(πἰπάταπι, ἐπιϑύεσθαι ἰίλατς μὲς ρατδα! εἴς 
ἴε (ερρῖραγὶ ) Βυτιὰς ἱπιογργείατίοπεπι δα αΐτα νοχ χὰ μέ- 
λᾶνεςγ δ ἐοτηραγατιο 4086 Πιδἰππρίγαγ, ἷ 

8 πηγῶν) οσοὐ. 8, Δἀάεβαι κεκαπνισμένοι γ ΑΔ ΓΑΠΊΘΠ» 
νοςε σᾶγεγα ΟΠ ΠΙΠΊ115, 

9. ὕπνε κρείτ)ων ἡ ΠεπΊρε νωϑρότητα βαρογερρ το πχιετε,» 
ζο!ες δα] πιθη, ἴῃ 115 4ιος τετὶρίς, ἱπάε γεγο ν"ποίερτᾳ, 

5. {Π0| 1 Νικήτην } ἐς αὸ ἢ εχ ἰηβίτητο ποῆφε, 

2 δεομένων δὲ τῶν Κλαῴζομ. ἥ ΠΟΠ Νκε 47», [ὰ οορεἰ!αγγείρρεν 

ἀε το ᾿ἴᾶπι γυγῇις [ουίτατ. 
3 ἐν οἰκίσκῳ μὴ ἄδειν 1 μὴ ἄδειν ἐν οἴκῳ εχ ερίτοπιε ϑαἰ παῖ, 
4. οἷον μεσείᾳ 4110 {(Π]Π᾿φοῖ νίγὶ ἀο δε 4] απτιτ, νὸ ΑΙ οχαπ- 

ἀτίδε, ἀε Αερυρεῖο εηΐπη 110 Δήμίξο νἱ ἃ. ἱπξ, ποταῖα ἃ νίταπὶ 
Ῥιομ Πὶ 5. 1. π.3. Νοη δ [ἔπιε 5πιγγηδ 8 ἘΠ οΟΠΊ ΠῚ δριά 
Απβίάεηι ἜΣ το ντΡ. Ρ΄ 307. οἱ μωσῶν χρὰ χαρί-- 
τῶν χόρηι» οἱ δὲ αδθνος τὴν πόλιν ἐμξατένοντες. 5 2 
ΟΣ, καϑάπ. ἐν τ᾿ ὀργ. ἡ μαγάς. 1 νἱάε {, ποῖαι δά γίτ, θ1ο- 

Ὠ15 5.1. π᾿ 4. : 

δ. 1. τ χαλεπὸς ] ἢς ςοά, 8, ὅς Οτγυτετ, ἀἴχις ϑαϊπιδίς 
Ἑάϊεῖ χαλεπῶς. « 

2. χρὴ ὁ κατὰ νόμως ] περαίΐι αὶ εχοίάετγαι δἀϊεῖς, τεβίτηϊ- 
πιὰ εχ ςοα, 8, ὃς ἐρίτοπιε Ὑατίςᾷπα : ἐχ 4ιΔ ὅς ϑαἰπιαῇο 
οδίρχιαῖαι 

ἰάᾷ 



ΙΝ. 

" 

ΧΧΙ. δοορεί, 

Ἰὰά φιοά εχίτδο δεζαιῖς νἱγὶς πιο εππι εἴς (ὁ- 
[εξ. Ἐεηηίπα ἀπξοπΊ νἹ ΟἹ ΠΠτη Δα ππογΈ[15 ομπη δ ο- 
ουαείοπεπι σοπβηχίτ, 401 ἀπηαη8, ἰατα τὸς 
Ρυ Πα, ἀερτε γεριυ απ τα !ογῖς. ΑαΧΙΠ στη τ8 
ἸΡΙ͂ ἰπ πος σοπηπιθητο [6 15. φτίαπι (δγιμ 5 
Ῥγδοβ τε, σοσαι5., σα! ΟὙτΠογ! ποπηθη; ραἱ- 
Ρίμι οδεγιάςῃϑ, νε 'π (οτος 115, πεγο, αῦ- 
4πὸ ταῖϊα ἐϊςέπϑ: Ἔχροῦ δυάς πιογίθπη τὰι- 
4π|. Ηστγε. ΠΙἴπ5 ται5.. ὅς ἰ5 φυϊάετη ποη νἱ- 
(τ νεηϊδητία, ὅς ραᾶιΐο ροΐδ ἔπταγα ἔατα., 
(ξησέλιιτ ταᾶα ςοηςβάεης, [δὰ ἰρίς. ορετὶ 

᾿ ΠΟΠΊΠΊΟάΔΠ5 τηδηθτη : τη ΠΏ 16 ΠιΘᾶ5 ππεγπ 
«θές ςοπάπιοεη5. διπε εηἰπι νεπεηα 1ρίϊ δᾶ- 
πεγ(ι5 τα ραγάᾶτα πηοττιίεγα., ἡπογιπη ργαοίξη- 
ἘΠΊ πτ πὶ πιε ἴπ δἰ αιιοά ορίοπίοτιμι οομίῖςε- 
τὰ ταΠ|ε,͵ 1 θεγγαΐειη, ἀργοϑβ», ἀοιππηΊ, Ρθσα- 
ηἰαβ, δὲ συ! αι [δουτατιπη τᾶγιπλ Παθεγα 
ψε] τη, ΡΟ ἰείτιις. Αταμε 1 οὈτεπιρεγδηη πϊ- 
ΠῚ: ΠΙΟΓΟΠῚ γΕΓΟ σΈΓΘΠΓΙ ΓΠΪΠ115, σευ Έγα, τοῦ - 
τηθπῖᾶ, ςοιηροάες τπο]εος, δὲ ργάια ρ {{τὶ- 
τπτη. Ημυϊίπιοαϊ ραΐρο ἀοιηίπαπι οἰγοιπι- 
ἄπςεης, 46 εο, Ῥαιιο ροίὶ πιοτίεπις, ὅς τοα- 
τηεπτηπὶ [βοίςπτς, [Ὀγ Βίτιμ" Παογαβ: ὅς Π] 15, ὅς 
οι, ἃς ᾿ρία αηΐππα ἀρρειϊατι8. Ναας ἰά 
«ταϊγαπάππι ναϊάς εἴ, σαυαπάοσμάοπη (ξηὶ 
ἃππαπτὶ ο5 ΟὈΙςαῖτ: ἀοαπα.. νὰ νεγοίπλι]ς εἰ, 
δίαιτα, “απ ἀπιογο ἀοῖϊγο : πθαπα 1η ἴὰ- 
πεηϊθιι5 οπὶπὶ απ! ἀεπ ἀππδησιι5 εὉ, ααὶ 

᾿{0ὰς πιεπεὶς (ἀτῖ5 ἢ ςοπιρος. Αγ [πὸ- 
“6 τηϊγαπι εἴ 1 απο ϑςορο!απαπι ἰπ- 

Ο ΠοΠΕΠῚ δὲ ἱπ ἴοτο ναϊεηΐετη νἱπσογε Ρο- 
᾿ἀπογῖς {{Ἐγπα5}.. σππὶ ἀφ τοαπηθπεὶ ταθι}15 
᾿οἤπὶ 60 ἴῃ ἔοτο ἀρογεῖ, {Πππίαιις ἀϊσεπα! ἴα- 
αὐἶταῖι {π|ῶ5 ἀἸπϊτίας ορροπογοῖ, ΝΑ 116 ΕΧχ 
“Βαογοαϊέατα ἰαγρίτεν Παυγίθηβ, ἀἴαμις Ἰηροητὶ 
τρεσιηῖδς νἱ οὐππε5 {Ππ|ι] ΠΠριιᾶ5., ἱπαϊςιτη- 
4116 οαἰςι]ο5 πηογοδίι5., σαι ΠἸρΡΟΓΙΟΥ Οπηηΐ- 
α͵ὸ επαίπτ, Οὐ ΠΟΌγεπὶ ϑδοορο!δηϊ5, Απα- 
“χάσογδο Ὀοπα ρεομαϊιι5, {{ππδιιζεπη (Ὀγιι]5, νῦ 
«ἀδραίςογεηι, ςοηςε εἴς, αἰερατ. ΜΙ δι- 
ἴεπι Ογεποιιις ΠΠπΠτῖ5 οτία πη τερο ] σα σεγεη- 

“κἠὰ λέξις εἴτε, ροίγεπιο σποχ, ἄς γεπὶ ἔδπιὶ- 
Ἰάγεαι ἀετεγὶ νιάςπ5, ναίάεαηπε ἀείρείξις, δὲ 
νει θεγίθυ5 φιοχαθ ἃ ποππειηίης τπυ! ἔζαζιβ, 
ἃ ἡ110 Ροσμπία5 γοροῖεραῖ 5 (ἀρρίεχ ϑεορο- 
Ἰίαπιιπὶ οὈ(δογαιῖς.. νε πιεπιογίαπι ἰπίαγια- 
ταπι ἰγαπηαις ἀϊπιίείογεῖ, γεσερίδαμα ἀοπΊο 

ὁ 

ὯΝ ὙΦ: 9. ΟΡΓ ΕΣ ἘΞ. ΠῚ ΑἸΆΓΝ Μ. 121, ζι7 
ἊΝ Ν » ὔ , Ψ . 

γε᾽" τετὶ δὲ, τοῖς ἐξωροις εἰηδές. ἥδ᾽ ἂν ξυνε- 
γ᾿ γ᾿} -ν , ς ,γ.»ϑ. Ὁ Ἄν 4 

τίϑει κατ᾽ ὠυτξ λόγον, ὡς ἐρῶντος, καὶ οἰποτυγ-- 
, 4 ᾿ ,»» ᾽ν δὶ ΄ δὲ Ὰ 

χώνοντος ἡ μὲν ἀυτῆς, τὴν διωμωρτίαν ὃὲ μὴ 
κ“ ͵ὕ δ ὐχίο »-» -- 

κωρτερῶντος. ζυνελώμωνε δὲ ἐυτὴ τῶν διαξος- 

λῶν" καὶ οἰκέτης. τῷ δύ , ὃ ἐ ἧς; τῷ πρεσθύτε μαγείρος, ᾧ ἐπὼ- 
͵ ρον Π ͵ 

γυμίω Κύϑηρος . ὑποϑωπένων, ὥσπερ ἐν δρώματι», 
Ν ἣν ὔ Ν Ν ΄ τ ͵ 

τὸν δεσπότην. καὶ τοιωυτὶ λέγων’ ὦ δεσπότω, 
ἘΝΚΔΡ Δ Ε ͵ὔ 

βέλετωΐ σε ὁ Διὸς ἤδη τεθνώνω ἐδὲ τὸν ὀἰυτό-. 
- 

ν᾿ 3 Ν -“ “ 

μαάτον, καὶ μετ᾽ καὶ πολὺ ϑάγατον ἐνδιδὲς τῷ σῷ 
͵ Π “ Ν ΝῊ Ὰ 

γήρα» ὠλλ᾽ ὠυτεργῶν μὲν τὴν ἐπιδολήν, μι- 
, δὲ Ν Ν Ω Ν “ γ Ν Π 

σϑέμενος δὲ καὶ τὼς ἐμώς χείρας. ἔσι γῶρ ὠυ- 
“ ͵ ᾽ δ , ἀν δ ῷ ᾿ν Ν᾿ 

τῷ φώρμοκω οἰνδροζδόνω ἐπί σε. ὧν τὸ κοιιριὼ- 
᾽ -“ “ »Ἥ ἡ 

τῶτῷν κελέυει με ἐμξωλεῖν ἐς ἐν τι τῶν διψων;, ἐ- 
“ Ν ᾽ 

λευϑερίων τε ὁμολογῶν, καὶ ὠγρξς - καὶ οἰκίαφ 
Ν ἵ Ν -“Ὕ᾿ῬΨ ΄ " -“ 

καὶ χρήματο;» καὶ πῶν ὃ, τι βελοίμην εζειν τῷ 
-ῃ" “"᾽ ᾷ ᾿ “ δ᾿ ᾿ 

σϑ οἰκε. καὶ ταυτὶ μὲν πειθομένῳ εἰναι. ἀπει- 
»-“Ἢ Ν ΄ , Ν , Ἢ 

ϑϑντι δὲ μαςίγωσίν τε καὶ ςρεδλωσιν, καὶ πὰ- 
ἣν ͵ δ Ἷ ἣ “ 

χείως πέδας. καὶ κυφωνω βαρύν. τοιοῖσδε" 
͵ὕ , Ν ΄“ 

ϑωπευμάσι περιελθὼν τον δεσπότην, τελευτῶγ- 
ΓΑ: Ν ἘΝ ᾿ δ ͵ ", ῃ 

τος μετ᾽ πολὺ, καὶ προς διαιϑήκοις Ὄντος, γρα-- 
,ὔ «ἡ 2 

Φεται κληρονομος, ὑϊος τε προσρηϑεὶς» καὶ ὀφ-- 

ϑαλμοὶ, καὶ ψυχὴ πᾶσω. καὶ ἐχὶ τοτὶ χρὴ 
᾿ Ν Ἷ »» Υ̓ - 

ϑαυμόζειν, ἐπεὶ πρεσξυτηνγἐρῶντω εϑελξεν: Ἄ 
ε Ν ᾽ 

σως πὲ καὶ πωραπαΐοντω ὑπὸ ἡλικίας, καὶ ὦυ- 
Ὁ ἀμ δὴ Χο λεδ υ δον γέό, ΔΝ, ω 

τ τῷ ἐρῶν" κῶὶ γῶρ θη κῶὶ γεδι ἐρῶντες 5 “ΨΚ 

ΠῚ “ Ϊ᾽ ἔτ. ς “ΑαᾷἹ͵Ἷων ΚΜ 5 5. ἵν 

εςὶν ὁςτις ὠυτῶν εὠυτῷ νὸν εχϑί" Ὡλὰ οτι΄ καὶ 

“ - »-“ 7 ἣ Ν “-“ ᾽ 

τῆς τξ Σκοπελιανβ νεότητος τε καὶ τῆς ἐν διρκο- 
, -“ ΄ δ » , 

φηρίοις ἰκμῆς κρείτηων ἔδοξεν» ἐγωνισάμενος μὲν 
ὅς ἐδ ἊΥ 9. “ Ἀ ᾽ Ν ᾽ Ρὶ Ὰ 

περὶ τῶν διαϑηκῶν πρὸς ὦυτον, ὠντεκτείγας δὲ 
“ΣΧ δι , ΣΤ ΤΥ ρα »“ » “ 

τῇ ἐκείνᾳβ θεινοτητι τὸν ἐκείν σσλᾶτον. ἀποντλῶν 
᾿ »" δι, Ν ͵ ε - 

γὼρ τῆς δσίας» καὶ μισιϑέμενος ὑπερξολαῖς 
᾿ ᾿“ “ ͵ “ 

χρημάτων. γλωτίως ἐμᾷ πάςσως, καὶ δικως ὧν 
͵] “ Ν “ Ὺ ͵ υ 

ψήφες» πωντῶχξ τὴν νικῶσαν ὠὐτενεγ κώτο. ὅ. 
Ν δυΝ ͵ ͵ 

ϑεν ὃ Σκοπελιανὸς, τῶ μὲν Αγωξογόρε μηλέζα- 
᾿ νυ δ ἃ, “ γ 5 

τῶ εἰναι. τῶ δὲ ὠυτξ δωλόξοτω, ἐλέγεν. ἐπεα-- 
Ν κὰ , Ι] 

γῆς δὲ καὶ τὰ πολιτικῶ ὁ Κύϑηρος γενάμνενος; νή-- 

ράσκων ἤδη, καὶ τὴν ἐσίαν ὁρῶν ὑποδιόῷσαν, κα- 

« ὧν ᾿ Ν Π Ν ὰ ͵ ᾿ ΠΑΝ Ἐ 

ταφρονέμενός τε ἱκανῶς, καί πὸ καὶ πληγς λαίξων πρὸς ἀνδρὸς, ον χρήημώτω ἀπείτων ετυγ- 
{3ιῳ.ὺῷ τ᾽ “ἃ “ ἐς Δ) ᾿ ᾽ - -“ 

“χάνεν, ἱκέτης τῷ Σκοπελιανῇ γίγνεται μνησικακίαν 5. τε ἀυτῷ παρεῖναι» κουὶ ὀργὴν, ἀπολωξεῖν 

7. κϑὶ ὠπῆγε 1 σορυΐαπι τευοςϑυΐπιι5 εχ οΟα, 8. ὃζ ερίξ, 

ατῖς. ἴπ' οἀϊτι5 επίπι ἀεῇ ἀογαθαῖυγ. ἱ 

τ κἂϊ ἀποτυγχάνοντος 25 νΟ (65) 4136 ἱπ «ἀἰεῖ ἀεεγαηῖ, 

ἐχ δρίτοπις Ψάτιο. πεςείϊατίο τείξϊειιοπ ἀα5 εἴτε ἴυάῖσατ 

Φαϊ πιϑίιιϑν 
ς ξυνελώμξανε δὲ ἀντ. τ. διαδ.] ερίε, γλτῖς, ὃς «οὐ, 8. δ4- 

Βεηῖ ξυνελαμῥώνετο δὲ τῶν δὲριδολῶν. 

ὁ τοιοῖσδε } σο( 8. βαθεῖ κρὶ τοιοῖσδε. 

7 ἀλλ᾽ ὅτι πιΑ]ϊπη ἐδ΄, ὅτι. ἰάημε (ἐουξὰς [πὶ τ ' οτῇ, 

4 ταὶ ευὲν Ἀναξαν μηλόδοτα ὅζςο. 1 νἀ ποῖάτα δά ντλροῖ- 

1οπ. 1.1. ς. 8. ἢς δ]. Ψ΄. ς. 27. ἄς ΟἸαιιἀἴο δἰτ, εἰιπὶ γυναίοηε 

μαλόξοτον ἀνηκένεο τὴν ἀρχὴν», ὁ 

9. μνητικαπίαν ] τι] ἐάτα ἀμνησεκρικέρην 

Ἅ 02 τε 
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“ “ ᾽. " Ν 3 “ 

τετὸν τ πατρὸς οἶκον» εἰνεντώ μὲν ὠυτῷ μέρος 
-“ ᾽ -“ γ « ΝΟ δὲ τς 7 

τῆς οἰκίας, πολλῆς ὅσης», ὡς μὴ ἀνελευθέρως 
2 ἮΝ ἷὰ ᾿ δὲ 5 Ν δὰ “ 

ἐνδιωιτήσηται .συγχωρησωντο θὲ ὠγρδς ὄυο τῶν 
᾿ ͵ὕ ͵ Φ Ε ἷ » 

ἐπὶ ϑωλάτη. καὶ Κυϑήρε: οἶκος ἐπωνόμαςαι νῦν 
" -»“» ᾽ τν τ ἣν 
ἔτι τὸ μέρος τῆς οἰκίας", ἐν ᾧ κατεδίω. ταυτὶ 

Ν ε δ 19 - ᾿ Χ , δὲ μή 

μὲν. ὡς μὴ ἀγνοεῖν ὠυτοὶ, συνίένωι ὃὲ κοῦ τὰς 
ν ἐν Ν »Ἥ ,ὔ ᾽ ᾿ Ν 

τῶν: ὅτι οἱ ὠνθρωποι μή 3εξ μόνον, ὠλλα καὶ 

ὠλλήλων πωίγνιω". 
“ Ν 7 5 3 » ᾿ 

Σκοπελιανξ δὲ σπδδώζοντος ἐν τῇ Σμύρνῃ» 
“ἢ Ν 3 Ν ὕ 

ξυμφοιτῶν μεν ἐς εἰυτὴν Ιωγάς τε καὶ Λυδες, 
Ἀ »-“ , Ν Ὰ 

καὶ Κᾶρως, καὶ Μαΐοναφ᾽. Αἰολέως τε κοι τὲς 
Γ᾽ » “ Υ ͵ 

ἐκ Μυσῶν, καὶ Φρυγῶν Ἑλληνὰς. ὅπω μεγωΐ, 
ῇ ν τῷ δ ἐν οὟΝ ͵ὕ ς ͵] 

ὠγχίϑυρος γόρ τοῖς ἐϑνεσι τέτοις ἡ Σμυρνώ» 
“ » ΝΥΝ ΚΔ ἥ 

καὶ καμρίως᾽ ἔχεσω τῶν καὶ γῆς ᾿ καὶ ϑωλώτ)ης 
“- ε ὟΑ͂ τ 

πυλῶν" ὁ δὲ ἦγε μὲν Καππαδόκας τε καὶ Ασ-- 

συρίες » ἥγε δὲ Αἰγυπτίες καὶ Φοίγυκως» Αχοιιῶν 
" Ὁ. ἦ ,ὕ » 

τε τὲς ἐυδοκιμωτέρες , καὶ γεότητα τὴν ἐξ Αϑη- 
δ Ε; ἢ ΝΥ.» ᾿ ᾿ 

νῶν πασῶν. δόξαν μὲν ὃν ες τς πολλὲς παρε- 
ἣ ͵ ε ’ ΝΘ ΄ » δὰ Ν Ν 

δεδώκει βώςωνής τε κώὶ ὠμελείους » ἐπείθή τὸν πρὸ 

τῆς μελέτης κούιρὸν ζυνῆν, ὡς ἐπὶ πολὺ, τοῖς τῶν 

Σμυρνωΐων τέλεσιν ᾽. ὑπὲρ τῶν πολιτικῶν. ὃ δὲ 
Η ᾽ν ἢ ἐπ ἐνις ῃ γϑ ", 
ὠπεχρῆτο μὲν κὠὶ τῇ Φύσει, λωμπροὶ τε δσῇ 

͵ ν ΨΥ, 

καὶ μεγωλογνώμιονε" καὶ τὸν μεϑ᾽ ἡμέρων κόκι- 
“ ͵ δ, ὦ ͵ὔ ᾽ 

ρὸν ἤτ]ον ἐσπέδαζεν. ἀυπνότωτος δ᾽ ὠνϑρώπων 
“3 “» Ν Ν Υ ,-ν 

«γενόμενος, “ὠγυύξ, ἔλεγε; σὺ γῶρ δὴ πλεῖςξον σο- 
͵ “32 7 Ν Ν Ν 

«« Φίας μετέχεις μέρος ϑεῶν". ξυνεργον δὲ ὠυτὴν 
-“ -“ -“ ͵ὕ “ 

ἐποιεῖτο τῶν ἑωυτῷ φροντισμώτων. λέγεται γϑν 
κκῳ, 8) ᾽ -“ Ἵ ιν ἂν Ἧς 7 

καὶ ἐς Ὀρῦρον ὠποτεῖνα!» σπεδώζων ὠπὸ ἑσπέρως. 
δι ὦ... 

προσέκειτο μὲν ὃν ἅπασι ποιήμασι» τρωγῳδίως 
δὲ .-" ΔΝ “ ᾽ , Ν ᾿ » δ 

ε καὶ ενεφορειτο- ὠγωνιζόμενος σρὸς τήν τϑ ὁι- 
5 Ἵ ,ὔ 

δασκάλε μεγωλοφωνίαν “. ὠπὸ γορ τέτε σφό- 
πὸ , β ͵ 

δρω τϑ μέρες ὁ Νικήτης ἐθαυμάζετο. ὁ δὲ ὕτω 
-“᾿ 4 

πὶ μεγωλοφωνίας ἐπὶ μεῖζον ἤλασεν.» ὡς καὶ γι- 

γαντίαν ξυνϑεῖναι » παραδβνωΐ τε Ομηρίδαις 7 
Ἢ Ν ᾽ ᾿ , ὌΨΙ δ “ ΗΠ 

ὐφορμώς ἐς τὸν λόγον. ὡμιΐλει δὲ σοζφϑιςῶν μὲν 

ΗΝ ΟΣ ΒΤ ΚΡ Α Τὸν ΧΧΙ. δεοβεί. 

Ῥᾶζεγπα., ραγεΠι εἰῃ8 ΠῚ γα ππογεῦ, μὰ Ἢ 
4886 ἀρ ΠΠΊππα εἴΐεε., νὰ Πρ εγα 5 ἄδρεγε πῃ 
εἃ ναΐδγεῖ: ἀργοίηῃε ἱπῆιρεγ ρεγπηϊτίεγες ἀπ- 
ος δά πιᾶγε νεγρβηῖεθ: νπάς ΟΥΓΠΟΓ ἀοιηις 
ἀρρε ἰαταγ δα ππης νίαιια ἀϊεπι ραγβ δεαϊς, Ὁ 
νΌΙ ντταπὶ Πηϊαῖτ, Ηδες ἀἰχί δυτοπι, πὸ ἰρηο- 
ΓΘΏΓΙΓ : νίη]π8 εχ {15 ΄θοαῖε ςοπίϊαγεῖ, 
Ποπηῖηθ5 ποη (ΟἸαπι εὶ.., (εἀ ὃς {01 ἱπαΐςοπα 
εἤξ [υἀἸ Ὀτίμη. υὐὰ 

ΙΝ. ϑεορείίαπο διζαῖη ϑιῆγγπαε ἀοςεη- 
τε 7 ςοπουτγηῆε ηπϊάεπη Ιοπα5; υγἀ05 ὅς αγα5, 
Μδεοηδς ἰΐειτι ὅς ἄβοϊεβ, πες ποη εχ Μγίϊα 
ἃς Ρῃγυρία αγδεςοϑ, πητπὶ ποη εἰ: χιαηάο- 
αυϊάετη 1Π15 σεπεραβ νἱοῖπα ἔμ διγγπα, ὅζ 
ΟΡΡογίμπαπι ργϑε ρθη. {6 πη {πΠ|6 τοῦτα» 
δαϊταπη. Αἱ νεῦοὸ (αρραάοςδθ 1116 εἰἰαπ: 
ΑΠγτιοίαιε δὃὲ Αεργρίοβ, Ῥῃοςπίςθβ ᾿τεπὴ ἃς 
Αοἰπογιπιὶ ΠΟΙ ἤπιος. ἃς νηϊπογίαπη ΑιΠε- 
πἰεπίπιπι ᾿απεηζαζεηι δάπεχίτ. Ἐξ ρ]εγίαπα 

- . ᾽ - - χὰ 
«υίάοπι περ ροπείας δε πουτγίας ργαθδυϊείρες- 
εἰδῃι, 4πο0Ἃ ρΙεγαπίαμα, ρϑμ]ο δητεσιϑηι ἀδ- 
εἰατπαγεῖ., ομπῚ ππδοὶ γι θι15 ΘΠ ΓΠΑΘΟΓΙΠ 
ἀξ ριθ]ῖοῖ5 περοεῖῖ5 ἀρεγεῖ.. Αἵ τρίς 1Π|5 
ΠαᾶΙΠΓΑΪ ἡποάις αοαϊζαίε ρὰγ εγαΐ. ἐρτερία 
Ρίαπα δο {0Ὀ]1π|ῖ: ὧζ ράγιπιὶ αυϊάεπη ἰητοῦ- 
ἀϊα Πυάερας., πιϊπίπιο νεγὸ τπογιαϊ πη (0- 
πλῆο νεθ δία: Οοχ. ἸΠηυΕΠς 7) Ζὴ Φ, 7,2 Γεγ ξ 
ρέιγήρειε ἑμέεν Ποοὶ δράμε ἀρλομελα ῬΑ ες: 
αἴπιι8 Θ41π| {πογιπὶ Δ ογιπι δας ςεδαῖ δάϊι- 
ττῖςειη. Ἐογίαγ ἴτας δα ᾿ρίιπη αἰ] που] 1π|-» 
νίαιε ἱπάς ἃ νείρεγα Πππιήϊα ργοιγαχιῆξ, ΟπΊηΐ 
διῖεπη ροθπιαίαπι ἰεξίομὶ ἱποιδυῖς μα! 4 Ἐπ, 
Ὑταροεάϊα νεγο ρίδης {8 ̓ πηρίθαῖῖ, νὰ ργάεςα- 
Ῥιογὶβ ἢ αἰεααεγείαγ (Οπίταπι σοηζεπάςηβ: 
64 δηϊπ ράγίε {ππιπηὰς δάπηγαίομὶ ΝΙΊςεία5 
ἐχαττ, Ηἰς νεῦὸ δάξεο νοςε όποτα ρῥγὸ- 
ςοΠῆε ἰοπρίιβ., νῖ ΟἼ 4, Ή7,2 οτίατι 9. Δ ἰϊᾷ 
ςοπιροπογοῖ 3 δἴστρ 1ρί15 ΗΠΟΠΊΟΓΙ τορι ταζογι-- 
115 Ἐχοιηρίο οἴσει ἴῃ ργοπιποίαπάο. Ἐ 80- 
ΡΒΝΠΙς. πιαχίπης (ογρίαπι 1 εοπείπιιτη. {τὶς 
εἱς, Ἐχ τῃοιουρι!5 νογΟ δ05. ΠΠΟΓΙΠῚ ΟΓᾶ- 
τίο ἰοπίτι ἰρ!εμάσγει, Ογαζίαπι παίιγα ροῖ- 

μώλιφω Τοργίρ; τῷ Λεοντίνῳ, ῥητόρων δὲ τοῖς λαμπρὸν ἠχᾶσιδ. τὸ δὲ ἐπίχωρα φύσει μᾶλλον 

1ο τῆς οἰκίας 1 με νοςεϑ ἀξεγδηὶ ἴῃ εἀϊτῖ5., τοιῖτα! εχ 
Μ5. 8. 

πι μὴ ϑεῖ μένον ὠλλὼ κῃ ὠλλ. παΐγνια 1 πεπιρε [145 ἵπ 
Ῥτοπεγθῖο εἢ 3εξ παίγνιον ἄνθρωπος», αυοά Βαθει ΡΙατο ἱπ 

ΟτΆι}}0 ὅς ἀε Ἀερ. ΝΊ1. φιιοὰ ἴτα Ῥίαμειις ἵπ Οδριϊι5 οβξετε: 
Ῥὶϊ πος {4} ρέϊαε ῥοναίρες βαδεμε, νᾶ ρ]ατα ἀρὰ Ἐταίπι. 
ΟΒΙΙ 44, ρ. 264. τἄάς θὲ: ““ροϊον. ΤΥ, 16. ᾿ 

δ. Ν. α Λυδὲς κὸν Καρ. χρὴ Μαίονως ] νἱάς ποιᾶῖα 4 νἱς, 
ἈΡο]Ποπιὶ 116. 11]. ς. 5. ἢ, 3» 

2 ἔπω μέγα ] Βεπιίπιι5 ρίαπε {Π1 Ἰοςῃ5 σσοαγγιῦ ἱπξ, 'π.» 
νἱϊα Ηεναοίλαε δ. 11. νἀ. π, 4. 

3. καωερίως 1 ἢς ςοα. 8. δ( Απρ]σαηὶ παρ επῖ, ἘΔ πὶ κρερί- 
ὡςν) ἃἴ Ρτίμ5 πιαρὶβ ΑἸτΙ Ομ ΠῚ εἴ, 

4 19. γὴς ] “ορυίαπι δάϊοςϊ οχ ςοά, 8, 

5. τέλεσιν 1 οἱ ἐν τῷ τέλει ὃζ τέλη Ππιρ]!οἴτες πιαριγατις 
{μην νῖάς ποτ, δ νῖτ. Αροϊϊοπι!}, ΨΤ1Π, ς, νἱς, 

6 ἀγωνίς. τρ. τ᾿ τ. διδ. μεγαλοφων.  μεγαλοφωνίαᾳ δὶς ἰΔοπὰ 
εἢ, χυοά ἠχώ» πες 44 νορεπὶ ταητιπὶ [δὰ δὰ ἀϊδιοπεπα» 
ποσιε ἄς ἔννοιαν Ρετιπεῖ : ςοπέ, ἄς ᾧ, δά νίταπι δΝοοδδ 
οδίδτιαια, Ἐδπὶ εχ ὡγαροεαίαγηρ τγαδτατίοπο Αδίο έπεπα 
αποαιε παΐξιπι Πεπιοῆμεπες δρηοίοιτ, ςοπᾷ, ποταῖα δὰ 
νῖτ, Ηεγούίς Αἰεὶ 5. ΧΕ. τ. 16, δορήϊηρ, ντ Ριῖο, νοςᾶς 
Οἱς.], 11. ἀε Οτδῖ, ς, 4. ατεπὶ ἴῃ νεγἤοης ζδοιτὶ ἤιπι5, ᾿ 

7 Ομηρίδαες ] 1, ε, τοῖς τὰ Ομύρε ὑποκρινομένοις, γὲ Βαθεῦ 
ϑυϊἀς ν, Ομηριδ. ᾿ 

(δ λαμπρ, ἠχῶσι ] ἵν Εν μεγοιλοφώνοις ςοῃᾷξ, δὰ νἱτ, Τί ορμᾷ 
5: ᾿ ῃ, ΓΌ 

1115, 



ΧΧῚ. δοορεί. 

ἴπι5 αιιαῖτι ἐχογοϊτατίοης ἁἰεσιεις οἴ. Ιοηῖ- 
θιι5 επίπι ἃ παίαγα Ἰη(τιπι εἴδ., νὰ ρο 15. Πηΐ 
τπουῖθα5. Ηαΐς δυΐοτηι ἴπ οτος οἰ η1. 

{ιο τἰϊαπι πιοιιογοηε {πρρετοθαηῖ, ϑδεποτγι- 
. ταζόπι Εηΐπη Ῥαγπὶ 4 σοης Πα Π405 ΔΙ ΠΊΟ5 
ἸάοποαπΊ, δε πιπςιπάαηη σεηίεραι. [ποοποὶ- 
ΟΠΕΠῚ Διο. Ρτοάϊγε (οἱεθαὶ Π:]ατὶ ἕαςϊς, πηὰ- 

χίπηο ἢ γαῖα εὰ σοιες ἢ να]τι5. Ὑγο πα Ππταῖα 
διιάϊτογες πηϊτραῦθ. Οὐιαπίσιη δά πηογαβ 
εἰμι5 'ἴπ ἔογο, ΠΕά116 διιατιι5. εγαῖ, ποις πιὰ- 
Ἰεάϊειι5. Ογατῖς επί τ [Ὁ 1115 δα ̓ ππρσεῦαῖ, ααϊθιι5 
«ἀρ τί5 «αι ἀϊςοπά4. (Οοπειςῖα διιτόπι ογᾶ- 
τοπὶ δαπηίςξηζος, ἰγαπιηιθ ργοάσγο ἀπίπηπι 
Ἰηάαςεηζες, (επη]εητᾶς νοςαῦαζ νοτίαβ, αἴτια 
ξιγεητοβ, Πεοἰαπιατοηϊ δι φιαοίταπι αυϊάοπὶ 
ἔλεϊθθας: ππεγοβάδηη διε πγ Ἀ]τὰπ 411] {πατπεθαῖ, 
Ρτοιις σαϊαπηἰ5 τὸς ἔα πα Παίς ἔσγγος, Ῥγοαίθας- 
αἰἰς δά δααΐτογες ποία οιπι [αι ἀζαις Ππρεγ- 
διά. πεαις νὰ 116 χα εἰπιογεε, [δ νε ρὰγ ογὰξ 
Ρτοάϊγε ρτὸ ἔπ ρίογϊα ςεσταζυγιπι, δὲ Πάαςῖ- 
πὶ μαδεπίεπι, πιο ἔΑΠΠι5 Πισςοῆτι ποη Πε -- 
ταγι5, Εςαϊπεάτα δυζοπη οἰππὶ {ππηππηα {π4111- 

τᾶτε ογαρατ. ϑ8εά σιιαπαο γεέϊο ςογρογί ἴσα 
ογαῦθαγ, αἱρεγίτατεπ μαεδαι, δεγοθιιῆα πιαρὶϑ5 
εἴϊε νιἀοὕδτιν ογατίο: πραιια οςα]ο5 ΘηΪπιὶ 1π 

{εἰρίαπι, πεηϊις ἴῃ ταγθαπη ἤρεθας., (ξἀ Ὀγειιῖ 
᾿φεπΊροτο {|46πὶ ἀπ σγγθηβ., σαπόξα ρεγ]αἱγα- 
Ῥαι. Ἐχίπιϊα ροστγο ἰῃ οο γοςαἰϊίαβ Ἔχε, δὲ 

Ο Ῥτοπαποίατίο σππὶ {παματα ςοηϊπηξῖα. Εδ- 
πππγάις Ἰἀοπείάεπι ογιεσαί, (εἰρίτιπι ραγίτεγ ἃς 
διιαϊτογος Ἔχοίταης, [π οοϊογαῖα ΠΠΟη16 ἐχ- 

᾿φοΠοθας ογατίοπε, ὅς ἀἰξείοης ἀιηδίσιια. Μα- 
Ἰογοπι ἴτοπι ἔπ] Δἀπιϊγαιοποιτι ἐχοϊτααῖ ἀγρι- 

ες χηῤηία τταζἤδης, ἴῃ δι αἰχμα νὶ ἀϊζοηΙς 
"Φρις εἴον, αυαίῖα Μεάΐεα, μ΄ αϊδις ΤΠ ατΙ ὅς 
Χογχας; ΟἼΤΑἸΑ επἰπὶ 1ρίδ΄ οπηηίμπι (ὉΡἢ1- 

αχδν; 
“"ἰ 

ΡΝ 

Φ προσφυὶς ] «οἀ. 8, πρὸς φύσεως. 
1ο τὸ ἀςξίξεσϑωι 1 πιοτίθιι5 εγδης ΡΟ] τ οτίδιιβ, ἃ [αχιπὶ 

νἴφιε,νπάς δύ τρυφεραμπεχίόνες. ἀϊσιθτιτ ἀριιὰ Ατμέπαρμπι, 
1. ΧΙ. ρ. 524. ἀάς ρ. 528. 1πξι1{0 Ῥοίογπονιε 6. 1Χ, π. 1. δ. τὰ 
Ἡεγοίοα Ῥτοοεπι. ᾿ ᾿ 

πὶ ϑυμξ] «ςοά. 5, Δἀἀϊε τινώ. 5 

ΟΣ μισϑᾷ ἐποιεῖτᾳ.} 4Ε πιέτοεάς εεΐδπι., ΡγῸ ἀφο! απιδεῖο- 
᾿αἶθυ9 αὐάϊεῃ 4195, (οἶμτα, νιάς Εις Οτείο!!. τῃ εδεγ, πῃ οτοτ. ], 
Μ. -. 4. ςοπῇ, λὰ ϑεορεϊίαπ. Κ. Ὗ' π,12. ᾿οίίαη, 5.1. τ. 7. Ῥοίε- 
φοῦ;, 5.11... 4.. δίς. ἬΝ 

13 ὅτε δὲ ὀρϑὸς δηελέγ. 1 ἀτρίεχ ὅς ἀϊιεγίαπι ρίας ἀεο4- 
παλιϊοπῖς ρόπιβ Ηἰς ἱπτε]]Πρὶ ρατᾶς Ἠεπιβεγμυξιι5, ργϑςξ, δά 

. Ροίδαοενγι, εοηιε ἱρῆπ5 Ροήϊείς Ιοςαπι ρεαςξ. 1. ὙΠ]. οποπιᾶ-" ἡ 
Ποῖ χαοααε τγαμῖτ, Οτοίο ΠΠππιηὰε οαἰῖραῖ, φαΐ ἰ, ΠῚ. ο..13, 
τἰπόδετὶ τμετ, νπᾶπὶ εἀπάεπιηιϊιε ἀεο]απιδίϊοπεπι, ρᾶτγιῖπι εχ 
εἴγοπο; ραγιῖπι ὀρϑος ἄδην Βα ίτΑπι σεπίες, ϑεὰ ξα] το νἷς 
ἀοέγιις.), ἔλυεταιις Οτθίο!]ο πιαπι βεῆς ΡΗΙοἰξγδίας. ρϑι]ο 
ῬΟΙῈ ἴπ νἱτα Ροἠεγγιογτές, δ. ὙΠ. νι αἷς ΡΟ ἐπιοπεπι ἄναπη- 

δῶν τῷ ϑεόνε περὶ τὸς ἐχμὲς τῶν ὑποθέσεων, τοεῶτον ἀντῷ 
χτεριεῖνωε ὁρμῆς. ᾿ ; 

χὰ, ἱπιφροφὴν 1 νἱάς ἢ, Δὰ νἵταπι Πδογαί. τι, 4. ᾿ 
15 ἰσκοπεῖτο 1 ερῖτ, ατῖς, Βαδεῖ ἐσκόπε δὲ. 
τό τὸν δὲ μηρ. ϑαμὰ ἔπληττεν 14 οιιπὶ ρτίπιι5 ἔλεγες, 

ἴῃ Ροριιϊατίθις ογδιϊοπίθης δ ρίφεν τὸν ἐπὶ τῷ βήματος κό-: 

ὁ 
τκ 

ΠΕ ΟΡ ΤΊ ΑΈΚΝ Με Σ1. Σ19 
ὴ Ν ΄ - ΠῚ ον, ἢ Ὅς ωὦν ΜΝ 
εὔχεν ἥ μελετῃ. προσῷυες΄ μεν γῶρ Τὸις Ἰωνικδις 

Ν᾽ 2.1 ταν ν »Ἣ δ. 2 ᾽ -“ 
τὸ ἀςείζεσιϑαι"“, τῷ δ᾽ ἄν καὶ ἐπὶ τῶν λόγων 

Ά " Ἵ » ν᾿ Ν 
τοφιλογέλων περιῆν: τὸ γοὶρ κατηφὲς: δυσξύμ.- 

5» ε -ρ΄ 

δολόν τε’ καὶ ἀηδὲς ἡγεῖτο. πᾶρήει δὲ ἐς τές δή- 
εὖὐ.5 , » 7 

μδξ ὠνειμένῳ τῷ προσώπῳ; καὶ πολλῷ πλέον, 
4 λ ᾿ -»Ὕ»" ͵ 5. ἐτν ἢ 5 ᾿ ν᾿ 
ὅτε ξὺν ὀργῇ ἐκκλησιοίζοιεν , ἀνιεὶς ὠυτὲς καὶ 
ἵ “ »“ “ "5 ᾽ ; . 3 -" διωπραὔνων τῇ τῷ εἴδες ἐυθυμίᾳ. τὸ δὲ ἐν τοῖς 
δ, ; 2 30 » ᾿ ,ὔ γ΄ Ἡ 

"κδσηρίοις. ἡντὸς - ὅτε" Φιλοχρήημώτος ὅτε φιλο- 

΄ -ρ ᾿ ΄ ε -“ 
λοίδορος. προῖκα μὲν γὰρ συνέτατ]εν ἑαυτὸν τοῖς 

᾿ν ,ν Α͂ ᾽ 

ὑπὲρ ψ "χῆς κινδυνένεσι. τὲς δὲ λοιδορεμένες ἐν 
- Γ “ὦ ΕΣ " ε 

τοῖς λόγοις, καὶ ϑυμξ" ἐπίδειξιν ἡγεμένεο ποι- 
-“ "ἡ 3 

εἰσιϑιαι» γραΐδιω ἐκώλεε μεϑιύοντο τε καὶ λυτε 

τῶντω- τὲς δὲ μελέτας. μισϑ 3. μὲν ἐποιεῖτο"", 
«ἡ Ὁ μι ᾿ Υ Γ 
ὁ δέ μισιϑιὸς ἤν ἄλλος ἄλλ, καὶ ὡς ἕκαςος οἵ--. 

τ ͵ 3 ᾽ Ν “ἶΔ3 ε κε 
κΣ εἶχε. πάρηει τε ἐς ἐυτες 5,9᾽ ὑπερζβρονῶν 

νΝ ͵ὔ νῶν ε 

καὶ σεσοξημένος, 3,9᾽ ὥσπερ οἱ δεδιότες, ἀλλ᾽ 
Ἐ 

-ἾΝ Ὁ ᾿ Ω - Ν ε -“ ε ἘΞ 
ὡς εἰκὸς ἦν τον. ὠγωνιῶντω μὲν ὑπὲρ τῆς ἑαυτῷ 

νὴ 5. δ τ κα ἈΝ “ 
δόξης. ϑαῤῥξδντα δὲ τῷ μὴ ἂν σφαλῆναι. δὶιε- 

͵ 7 ᾿ς. »-“Ἢ ͵ ε ΄, 

λέγετο δὲ ἀπὰ μὲν. τῷ ϑρόνε ξὺν “ἱξρότητι, ὅτε 
Δ 9 Ν ͵ ν ᾽ ᾿ “ ς 

δὲ ὀρθὸς διελέγετο", ἐπισροφὴν “τε εἶχεν. ὁ λό- 
ο ν Ἶνε Σ μν -“ ΤῚΣ ΣΟ, Ἴ ᾿ 

γος; καὶ ἔῤῥωτο" καὶ ἐπεσκοπεῖτο " ἐκ ἔνδον, ἐδ᾽ ἐν 
χὰ ἘΠ 12 ᾽ ΨῚ ὁ ᾿ ᾽ γ οὦ Σὼ τω 

τῷ ὁμίλῳ, ὠλλ᾽ ὑπεζξιῶν ἐν βρφχεῖ τῷ καιρᾷ 
ἀνογί , ἈΝ ΑΛ ΔΙ ΣΝ οΣ ΄Ζ 
ιεῶρῳ πάντω. περιήῆν ὁεὲ φυτῷ 'κῶξ. εὐφωνίας, 

- καὶ τὸ φϑέγμω ἡδονὴν εἶχε, τόν τε μηρὸν 9α- 

μὰ ἔπλητῆεν ᾿΄. ἑαυτόν τε. ὑπεγείρων . καὶ τὲς 

ὠκροωμένες.. ἄριςος μὲν ἕν καὶ σχηματίσαι λό.. 

γον", καὶ ἐπωμφοτέρως “ εἰπεῖν. ϑαυμασιώς-. 

τερὸς δὲ περὶ τὰς ἀκμαιοτέρως τῶν ὑποϑέσεων.". 
ΝΥ “- ΄ ᾽ “ 

καὶ πολλῷ πλέον. περὶ τος Μηδικοὶς 5, ἐν αἷς οἱ 
᾿ ὦ 9 ᾽ πῆ ἐπ Ἂ ,ὔ Ν, ᾽ ᾿ 

Δωρεῖοί τε εἰστε καὶ οἱ Ξέρξαι. ταύτως γωρ ὠυτός 
Ἂ 

σμον ἀνελεῖν ἀϊέξιις εἴξ, νἱ ἃ, ΡΙυτΆτγς ἢ, νἱτ, οἷα Ρ. 5:8. σοπξν 
Υἷε, βοίεγμογ. 5. 11. π. 5. ἶ 

. 7 σχηματἴξαε λόγον} Οτατῖο ἐσχηματισμένη ζοἴογ: 41,41. 
Ὡϊβ εξ, ἴπ 44 ρεῖ ηυιδηάαπι [πρὶ οἱοποπιν 4ι3πὶ πο π ἀϊ- 

᾿ οἴπίις γ ἀςοῖρὶ νΟἸ απ 8. 3]Π114 ΙΔτοπ5.. ὅς ἀιτάτξοτί αιιαῇ ἴπ-- 
πιεηϊςπάαπι. νἱάε ὨΙοηγί, Ηαίςαγη. ἀς σοπιροῦ νος. Ρ. 14. 
Οὐϊπη απ, [10. ΓΧ, ς.1.2. συΐδι5 ςοηίεητίπης, “υᾶς Βεθεπα. 

. ΔῸΣ Ἱπ, νίτα Ροίδηιονὲς ὃς Κη, νὈϊ κατοὶ σχῆμα συγκειμένας 
τῶν ὑποϑέσεων ἀρρεΙΙ2τ, δἴφιις ἱπρτείπιῖς εἰερβπίεγ νίττιςεπε 
εἴτις σεπεῖῖς. λόγων ἐχρ!ϊςᾶς,, ἱπ᾿ αι ΐδιις «εῖς μὲν λεγομένοις 
ἡνίας τοῖς δὲ σιωπωμένοις κέντρε οραβ εἴϊε αἷτ; δάάς υἷι, Σέεγιν 
γποογαί, ἰηϊς, Οτείο!!. ταδαττ, τμείοτ, ἢ, ΤΥ τς, 7. Ρ. 41ο. Ἠΐπς 
Ῥοίενιο ἴθι 1110 φεπεγο ἐεζυπάιπι ποππυϊίος πηΐπιις ἐχεγςῖς- 
τάταβ » 14 ἐχουίαδας Ηοπιοτὶ οἷς ἐ}}{5 δά ἐγῖ5, ἐχϑρὸς γάρ 'μοε 
κεῖνος ὅζο, νἱά, ἰηξ, νίς, εἴῃ5 5. Χ, ͵ Σὰ 

18 ἐπκμφοτέρως ] 1. ε. ἀμφιβόλωςγὰ ἡποά εἷξ λόγε ἐσχῃ 
ματισμύδ, ἴ ξ 

19 ἀἰκμαεέοτ, τ. ὑποϑ. ἢ ἢ: ς, ἀτριπιςηζα, γι 88 ἀἀπηϊείεγοηο 
σπυυΐϊτυπι παϑὴτικα »γ Γετεγάπιαις ἴῃ ἀϊςεηάο νἵπι, χάάε ποῖ. 
1ηξ, δὰ νῖς, Ῥοϊεγγιογς 5. 11. ἢ. 4. 

20 σ΄. τὰς Μηδικὰς] ἱπτέττορας 54ἰ πιῇ. φυὰ Μηδικαὶ ὑπο-- 

ϑίσειςγ 4 ἰά [44. ἀξοίτγδειιγ, ὅς ἵηῈ. νἱς, βοίργερα, 5. ΓΧ, τ. 
ται, ϑὶς Αὐήρὴ ὑποϑέσοιε Υξο ν “οἰ ειρεὶς 

Τε 



ξ: 

τε βοι δοκεῖ ἄριςτω σοῷφισῶν ἑρμηνεῦσαι, παρώ- 

δῶναί τε τοῖς ἐπιγιγνομένοις ἑρμηνέυειν. καὶ γὰρ 

φρόνημα ἐν ἀυταῖς ὑπεκρίνατο, καὶ κεφότητω» 

τὴν ἐν τοῖς βωρξάροις ἤθεσιν. ἐλέγετο καὶ σέι.- 

σϑαι μῶλλον ἐν ταύταις » ὥσπερ βακχένων. 

καΐ τινος τῶν ἀμφὶ τὸν πολέμωνω τυμπανίζειν ἣ' 

αἰυτὸν φήσαντος , λαβόμενος ὁ Σκοπελιανὸς τῷ 

σκώμματος . τυμπανίζειν! μὲν ἧ. εἶπεν, ἀλλὰ 

τῇ τῷ Αἰῶντος ἐσπίδι"", 

βασίλειοι δὲ ὠυτῷ πρεσθείαι πολλαὶ μὲν» αὶ 

γερ τις καὶ ὠγαϑὴ τύχη ξυνηκολέϑει πρεσ- 

ξένοντι, εἰρίτη δὲ ἡ ὑπὲρ τῶν ἐμπέλων. καὶ γὰρ 

ὑπὲρ Σμυρναίων μόνον, ὥσπερ αἱ πλείας᾽, οἰλλ᾽ 

ὑπὲρ τῆς Ασίας ὁμᾷ πώσης ἐπρεσξευϑη. τὸν δὲ 

νῶν τῆς πρεσδξείας ἐγὼ δηλώσω. ἐδόκει τῷ βα- 

σιλεῖ " μὴ εἶναι τῇ Ασίᾳ ὠμπέλες, ἐπειδὴ ἐν οἴ 

ψῳ φασιάζειν ἔδοξαν. ἀλλ᾽ ἐξαιρεῖσθαι μὲν ταὶ 

ἤδη πεφυτευμένας ἄλλας δὲ μὴ φυτέυειν ἔτι. 

ἔδει δὴ πρεσθείας ὠπὸ τῇ κοινβ, καὶ ἐνδρὸς, ὃς 

ἔμελλεν, ὥσπερ ορφέυς τις ἢ Θώμυρας, ὑπὲρ ἐυ- 

τῶν ϑέλξειν. αἱρᾶνται τοίνυν Σκοπελιαγὸν σάν- 

τες. ὅδ᾽ ὕὅτω τὶ ἐκ περιωσίας ἐκροίτει τὴν πρεσ΄- 

ξείαν, ὡς μὴ μόνων τὸ ἐξεῖναι φυτέυειν ἐπάνελ- 

ϑεν ἔχων, ὠλλὰ καὶ ἐπιτίμια κατὰ τῶν μὴ 

φυτευόντων. ὡς δὲ ἠυδοκίμησε τὸν ὠγῶνω τὸν 

ὑπὲρ τῶν ἀμπέλων , δηλοῖ μὲν καὶ τὸ εἰρημένα; 

ἑ δὲ λόγος ἐν τοῖς ϑαυμωσιωτάτοις ᾿ δηλοῖ δὲ 

καὶ τοὶ ἐπὶ τῷ λόγῳ, δώρων τε γὰρ ἐπ᾿ ἀυτῷ ἔ- 

τυχενο ἃ γομίζεται παρὼ βασιλεὶ ", πολλῶν τὸ 

προσρήσεων» καὶ ἐπωΐνων' νεότης τε ὠυτῷ λαμ- 

“τρῶ ξυνηκολόϑησεν ἐς Ἰωνίαν, σοφίας ἐρῶν- 

έξο 

Ἐπειδὴ δὲ Αϑήνῃυσιν ἐγένετο, ποιεῖται εἰυτὸν 

ξένον ὁ Ἡρώδα τῇ σοφις πατὴρ, Ατ]ικὸς᾽ . ϑαυ- 

μάζαν ἐπὶ ῥητορικῇ μᾶλλον» ἢ τὸν Τοργίαν 

«τῶ ῖς σὸς τ 

31 τυμπανίβειν Ἷ πεπιρε νὲ ἴῃ ἱπιιεπιίοπε ὅς εἱσοιτίοπε 
φοτεῖξ εἴτε βακχεία» ὅς τὸ τυμπανίζοιν» ἦι ἂε χε νῖάἀε Ρὲ- 
ἐαης ΝΊορία 5.1. ἡ. δ. ἴτὰ ἴῃ φέδίοπε αποααειντ ἢ.]. ΠΙΗ͂ ταπιεπ 
δὰ 112 ηυσαις ἤπτιιὶ γείρι εἰ πιαϊπετῖὶβ. ΟἹ τεπιρεγάζδισι.» 
ψεῖο δᾶ εχ Ῥράτίθ πιδρὶς ἱπάο᾽επὶ Αἰοχδηάτιπι Ῥεἰορ᾽ τοπεπι 
Σκοπελιανὸν νήφοντα ἀϊςεδαι Ἠετοάε5. νἱὰ, νἱτᾶσι Αἰεχ απ. 
ἐνὶ 5. 11. “ 

81 τυμπανίζειν μὲν ] ςοά, 5, Βαδεῖ τυμπανίφωμεν. 
21 τῇ τῷ Αἰαντος ἀσπίδι } 4υ8ε ρίαπε Πηριυι]ατῖα ἔς ἀτα 6 

δρεθρίδε τὰ ἔουπιδο 5 ταπιὶ πιλρπιυἀἰηῖ8, ργους ἀοίς τ δίζαῦ 
Ῥοπιετο Π1π4. Θ΄. ν. τι. [. 

Αἰας δ᾽ ἐγγύϑεν ἦλϑε φίρων σώκος ἐυτο πύργον 
Χάλκοον ἑπταῦδειον ὅζο, 

ἔς ἰκληιε τυμπανίξοιν ἴα βατοτιν ξςορεϊίαπαϑ, ἔεὰ ἐγπρᾶθθ 
Ῥίσπο ερτοσίο; τασάραις ρτοσγίμρ Θορυϊασῖ, 

ΡῬΗΙΣΟΘΤΒΑΤΝΥ 9 ΟΥΧΙ. διορεί, 

δαγυτη ορείπιε ττααίς, ὃ τηοάυπι τγαφπαθϊ 
Ῥοίζεγίϑ τγα ἀπ ταϊἱ νἱάθίιγ. [πὶ εἷ5 ἐπὶπὶ 
δι ριπτας γεργδείξηζαις ππᾶσηοβ,, δὲ θατθαγὶς 
τ οΥῖθας ἱπῇτγατη ἰδυύτατεπι, φυϊηετίαπι 1Π ταῖϊ- 
15 τποσι γε πεπχεητίογε ἃς σείτ νίις ἀἰοίτον 
εξ, Ῥαςς μδητῖβ ταογθ. Ὀσθηῖς δαΐοπη ποῦ - 
πεέπλπε ἃ Ροϊεπιοηΐβ εἰς ρι1115, 27,20 4222) 
ἐμ ῥέαγε, αττερίο [ζοπηπιᾶῖα ϑοορε ίδηιι5, 
2γγηργρμη (Ὁ αὐχὴν βρη άγε, ΨΈΡΗΤ ἐγηηρ μὲ ἐγ 
ἐο λαοῖς [22 (ἔμεν εἴ. ὃ 

ΝΙ. Εἰὰς δά Ἱπηρεγαίογες ἱεραίίοπες τη}- 
τας συϊάεπι. ΠΟπιι5 ΕΠ ΠῚ Αἰ 15 σοηΐι5 ἱερα» 
ἄοπες οδειηζοιη (δε δτυς Θπλϊηοῦ τα 1.» 
Πμαπὶ ῥγὸ γιὰ {αΐςεριτ, Νίεαας επῖττ ρτο 
ϑιηγπαεὶς τπτα τ, ν᾿ Ρἰεγαεαις οἷα, (εά 
Ῥγο νηϊπετία (πηι Αἴ οὰ οὔἰτα ἔϊς, Ἑδρα- 
τίοπὶς ἀπίθπη (ςοραπὶ ἐχρ  ςαθο, Ψίπεᾶς ἵπὶ 
ΑΠᾶ πι]]Ας5 ες Ἱπιρεγαῖοῦ ἄφογοῖο νοϊπογαῖ 5 
αοηίαπι νἱπιιπι δα τε ο Δπάϊτιπι απίπιος Αἰ1- 
δηΐβ ἔεοιε νι εθαίαγ : εχίοιπαϊ ἰρίτυγ ἰαπιν 
τὰπι Ρ]δηζαίας, ΠΟιΙΔ8 γΈΓῸ ΠῸΠ Ρ]απῖαγὶ νἱ- 
ας [ ργδδοθρὶς 1. 1ιερδιίοηθ Ἰριεαγ Ορι5 ἐγαθ 
ῬΟΌΙΪΙςο ποπιῖπε, ὅς νῖγο 9 αι, ταπηϊιᾶπι Οὐ 
Ῥἤεας ὙΠαπιγτιίαιςε, δαγιθτι τη άδγιπι ογαῖία. 
ἀεἰΠπἰπηεητῖ5. ντεγεῖιγν ϑοορεϊδηΐιπι Ἰρίτα 
Ὀτηη65 αἰΐραηι. Ηἰς διτεπὶ σαπη ταπίο ἔα 1- 
αεἰτατίς ἐχοοίϊα Ἰερατίοης διπέδις εἴς, νε ποῦν 
(0] πὴ ἱπγρειγαία νἱτε5 ρ᾽απιαπαϊ" Ἰσεπτία τὸς 
ἀϊεγίς, [δ δε πημ!ϑῖα ποη ρΙαπιδηιίδιις ςοπ- 
{πτευτα,. ΟΟὐὐαπία νεγο ἰδάς 1Ππ4 ργο νἱαδας. 
ςετίδπεῃ Οὐίογῖς, ἰρία, χιδᾶε δῷ θο Ῥγοίαζα πὰ. 
εγαηῖ, ἀοοοης, Ογδῖῖο δηῖπη 1118 ἵπίοσ πιαχίπηθ' ὯΝ 

δἀπηγαπάας εἴ: ἀοςεπε χιδε (δίξουϊα ἔπ ὁ 
ογϑιοησπη., ἄοπα ἐηἰπιὶ οὐ οατὶ ςορίδουξας. 
εἰζ, πε αὖ ᾿πηρεγαίογε ἄαγὶ (οεπε, πιυΐσ 
ταίσιιε οςαπιαιίοηες, δὲ ἰδιιάες : [ππρηστπιν 
4πε ἤΐεπη σοποῦς ὩΟὈΙΠΠπιούισι ἐαριοηδδ 
ϊιιάϊο δυσὶ ὶμι Τορλδν ἰδουΐα οἔ. τον ὅτ 

[ΠῚ 

ΨΙΙ. Αὐἰἤεπαἐ γεγο νι ρεγιεηῖς, Ατεῖσας 
Ηετγοάϊς [ορ ἴδε ραῖογ, ἰρίαται μοίριο ὃν 
ςερίτ, πιᾶρὶς οὐπὶ Οὐ τῇθγογίοαπι ἔβουϊᾶ- 
τεπῚ δάπηϊγατι5, αᾶπὶ Οοτρίαπι ΤἈΘΗ͂ΔΙ 

4. 1. 1 ὥσπ. αἱ πλεΐῳς 1 Πιρί οἷο αὐϊαὶ βαῖς Ἰεροπάσσε. 
ὅς, : ὥσα. οἱ πλείας. ΡῈ α ρίεγήηκε εβ ἐγαάήμνε. Ν  τασα, 
δεντίραις φροντίσι ΟὈἰεταδιϊ ΓΕη[ιπι εἰς ἢ ϑεσρείίάπο δῖα 
Ιερατίοπες ργῸ ϑπιγγπδεῖθ οὐδ ἐᾶ5 εἰἴε (Ο]ς, απο ποτ Ρεῖσ 
ἀπάς, 4μπὶ ρτὸ νπίμεγία Πησαροτίς ΑΠΔ, 

2. τῷ βασιλῆ 1 Ὁ οπιϊαπαπὶ ἱπτο! !ρε. Ἐς νῖἀε ηυδε ἀθ᾽ 
πος εἴπ ἀδογεῖο ποιατᾶ ἥτεγα Ἀεὶ νίταπυ Αρο!!οπ111Υ ]. ς. 42. 

3 ϑαυμασιωτάτοις ] ἢς ςοἀ, 8. Π|4}6 εὐτὶ ϑαυμασιύτατων 
4 δώρων ἃ νομίξετωε παρὸ βασιλεῖ Ἴ 4ι1118 πὶ νετο 4188 

Ὁ πιρετατοείδις ΓορΗἰ εἰς ἀεφεγπεδάπιις ἄοπα, νἱάε ἐπε: 
ϑέια ΔΔγἰαπὶ φ. 1Ὑ. νοϊ δῶρω ὅς δωρεὼς ἀϊβίπρυϊι. Ῥ 

δ. ὙΤΙ, « Αὐῇποε] ἀδ 40 ρίαγα ἱπξ 10. ΠΙνίτα Ἡγοάώς 
2 ἢ τὸν Γοργίαν  ἢς ςοἀ. 5. Ἑαϊεὶ δε χῷι τὸν Γοργίων. ες 

τετηπὶ Τ ΒΕ] ο5 Γοργιάσεις ἴπῃρεα φασαημε ἴῃ υἱτα Ογλμέδε εἷς. 
ἔθυσα, υἱρὲ νχάβ. 1, ποῖ. 4. 

ΟἸΙπΊ, 

. 
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ΧΙ]. δοοβοί,, 

ΟἸτ πη. Ουοίαειος εἴροὸ τῆξίογαπι ἀπ ΠΟΓΙΙΠῈ 
Ηέγτηδε 1 ἴῃ, ΕΝ πδιαςτῖς ἀοπλιϑ ἐγδηζ, θα ἰαρὶ ἀὶ- 

Ἢ Ἴγνε αιιὶ δ ιαπα ΠΌ] ςοτταρί ςπι, 
ἱ υτοπιὶ ἔπι φυϊάοπι ογας Ἡθγοάος, 
 Ῥὰ Ραϊτῖς Ροτοίζατς, νἱαοθαζ , ἀίαις 

Ἐχτοπηρογαπθας. εἰοφιιεπεῖαε ς ἅτπογὸ Ὑπίςοτο- 
τ τα ἢ Ψέγαπι δυιάαςίας (τς δά Πδης 
τρίαπι οἱ πὶ οἷ ποι εγαῦ. Νεαιις εηἰπὶ αἴ 14 νίηις 
τοπηρας αἰΠ| ϑοορεϊίαπο νεγίδειις ἔιθγαῦ5. τδς, 
πμοπιοάο. ἀρβτθαϊεπάα, ταβ. οἴει. ἐχιοπηρογο 
ἀἴδατο,, ποιιεγαῖ. Οὐάγα Ἰρῇ εχ νοίο νἱγὶ δά- 
ἵπ τ ἐμοπίεθαῖ. Ροιαμιαπη Θηϊπη ἀϊςεπίοπι 
ΕΝ ἀϊυΐε, δὲ οχ τεπιρογα ογατίοποπαι ἱ ποις 
τοπὴ ̓φοπβετπιαταις. δ εο δι αἴαις ἱπῆ ὉδΊα5. 
Ῥ τὶς ἴτο 31 ες. Ρεγίδαιιϊ φαπι, (ξσαιπὶ ςοη-, 
1 ἃ τλφδν: οαπλ ἰηι το 14. 
". [Ρ[τ5 ἐν το ἀϊσοπαὶ ἀχρτίπις ν Ἢ 

τ ΔΠΓΟΠῚ ἱπιϊταῃαὶ (Ο]ογτίαμη δἀπιίγα 5 ἱπΠ]1ο 
ει, ὅς φαϊπρεπτα ἰρί, ταῖςῃ τὰ ἀεάϊε, Τεάϊε, 
αιήπαεείπι 5.0 Ι οἰίαπο.ς Ἔα γετο αὶ Ἢ 

ρΆτογ εἶ. ἀεάογας, τούάσπι. - εο, Ἱποά. 'ἄοπμο 
Τρίδ ἀζςο ρογας, ἶ εγδαι ἰάϊτ, ργαθ-. ΤΠ Το ἴιρε 
ζΕρ ΟΝ τ ᾿ ηὶ 5. Ἑδααζειη Ης- 

᾿τοάοπὶ οἤδὶ Ἰίρετς, ἱρῇς Ραδοῖ! ἴοη- 1016 ἱπεε] 
ΠῸ οι. ἀδιοιιν { ΠΝ ; 
ἦν Ν ὉΣ . Ἶ δῇ 

ΣΝ,  τὐϑινυϑα ἀρηίψις, «ιαίπ ἀξδωνιο 
“Η νἤμ5 ἔαϊς, εχ {5 φιοαιις ΠΟΙ] ρ 48 Ἰϊςεῖ. 

ΓΑγΓΠΔΘΙ νἶγο Ὀριὶς πασεραης, Ἰερδιίοπε ρτῸ 
,τΟ... Ἰερφῖίο ἀμζαπι πιαχί πὶ πποπηθητὶ 
ἡτῷ οἰσαῖ. . 16 νογο ἰαπὶ (Ἔποχ ογαῦ, 

ας. γᾶς ᾿πηοτὶ Πιξιρίεπάο οἴει 
ἱ Εἰεδϊυ ἰρίταν Ῥοϊεγιοη βαεγαῦ, αιΐ, 

γοια, 
ἜΣ 
Δηῖοα Ἰερατίοπεπι οδίεγᾶς ΠιΠαιιΆπη. 
ττααιις ργὸ θόοπα ξογίιπα ἔλοϊβη5, ργεςαίιι ες, 
ϑεοροβαμι! ΠΡ μα νε ορίηρατ. Ἔν χὰ ἴπ 
ζοηκίοῃς: ἈτΊΡΙεχατιις. , 

τ νγ “: 

᾿Ομδάο ἀγηρά ἐλὲ ῥεμονὶς ἐμᾷ, 2:76 εὐγειλμς 

ΤΟ, ἄἶαγε ροζίη, 
“ δὶ ξυηγάρι ρίίενα εἰδὴ εγοάλαγέ δζο, 

ὐδαπε αἰχῖς, Ῥαζίοο! νειὰ Υἱγὸ ἃο- 
ἐοπηπιοάδης, ΑΡΟΪ]ομ ας γοτο ἐπῖαπι Τγά- 
τρηῇς, Βυπηαπιπι ἱ ἱπρεπίαπι Ἰοηρο (ἀρίοητία 
δι εερεῇῃς, ϑ.ορε Ἰαπυπὶ ἱπίεῦ νἶζος δάπιϊ- 
ἐ ἰδ κοί, 

ΟΥ̓ τΡ αὶ δὲν 0ΌΆΊΆΚΟΝΥ ΙΑ δ. 

ἀ ὈΜΗΜΝΣ αὔτοπι, ΜΙ ΕΠαπι, ἤμε, νῈ ρ] ἐγ 
φυξαῖρηπε, εχ {Π|Π1|ΠΠΠπ||5 Ῥαγοηείριις δες 

8 γε τὰ ) «σά. 8. μαδεὶ γὰ πω τῇ. ᾿ ἔ 

4. ἄσαε] πιλὶτπὶ ἧσω!,) ντσὐἰούδαγε ῥαὶγ ἐγ νοί απ Πείεπῆιξι. 

ς ἀπαγγίλλα ἢ ῇἢς ςοἀ, 8. Ἑαϊεῖ πι]ε ἀπαγγίλλει, 

ὁ ἔτι χὰ] ἢς ςοἄ, 5, [π᾿ ἐἀϊεϊ5 ἐγαπίροιεα ἐγδητ χῴ ἔτι, 

δ τ τιτὶ δὲ συνιίντι Ηρώδε 1 πιαῖς Βοπβηίις : Ηοὲ “πεν, 

ἐρεεϊροαιὴ Ἡεγοάϊῥ ραιγὲ ὅς. τεξογεθάα δες δὰ ϑεορείΐα- 

ἡπῦαγ αἰ τετὶ ̓ πρώδ ῥὸς ἐπιβεγάμέγ βάηε ἐπάζο]ογι Ἡρϊοάίς 

ἀπε! ρ δὲ" πιλρὶς ἐσ 4παπὶ ἀσῶίς ἀΠΙρΕΠ{Ππ|5.) ἱπτο πιὰ δὶς 
. αμᾶπι ἀμί ξετὰς ΡῬΑΘΟΗ γπᾶὶς ἧς ἀφ! οδτλῖηδι 

ἘΠΕ ΨΌΓΤᾺ ΘΟΡΗΙΒΤΆΑΛΥΜ. 1ω1, φ:1 

σοτε ὶ Φεήαλοί. ὁπόφοι γδν τῶν πτάλωι ῥητόρων 

ἐρμαὶ ἦσαν ἐν τοῖς τῆς οἰκίως δρόμοις, ἐκέλευσε 

τέτες βάλλεσθαι λίϑοις, ες διεφϑορότας ἀν-: 

τῷ τὸν ὑόν. μειρῴκιρν μὲν δὴ ἐτύγχανεν ὧν ὁ Η-- 

ρώδης τότε, καὶ ὑπὸ τῷ λων ἔτι, τῷ δ᾽ ἀυ- 

τοῦ χελιάζευ ἢ ρα. μόνε' δ μὴν ἐϑόῤῥει γε ἀυτῷ. 

ἐδὲ γῶρ Σκοπελιανῷ ξυγγεγονὼς ἢ ἥν ἐς ἐκεῖνό 

γε τῷ ᾿ χρόνω, ἐδ ἡ ἥ τις ἡ τῶν αὐτοσχεδίων ὁ ὁρμὴ 

γιγνώσκων. ὅϑεν ὠσμένῳ οἱ ἐγένετο ἡ ἢ ἐπιδημία 

τϑ ἀνδρός. ἩΜΙ͂Ν γὰρ λέγοντος ἤκεσε; οὶ ἡ δια- 

τιϑεμένε τὸν ἀἰυτοσιχέδιον, ἐπεῤῥώσϑην ὑπ᾽ ἀυτᾷ, 

καὶ ἡτωιμάσϑη. καὶ τὸν πατέρω δὲ ᾧ ὲ ὅσαι Ἵδια- 

γοηϑ εἰς » ἀπαγγέλλει ᾿ οἱ μελέτην ἐς τὴν ἰδέαν 

τϑ ξένε. ὃ Πῶς Ν π)ἐς 8ὴ τε ἀυτὸν τῆς μι- 

μήσεως, καὶ πιντακόσια ἔδωκεν. ἐἰυτῷ τάλαν- 

τὰ. ἔδωκε δὲ καὶ ἀυτῷ Σκοπελιανῷ. δεκαπέντε: 

ὃ δὲ, ὅσω ὃ σππατὴρ; τοσαῦτω ὠπὸ τῆς ἑαυτῷ 

δωρεῶς τοροσεπέδωκεν ἀυτῷ,, ἔτι καὶ " διδάσκω- 

λον ἑωυτῇ τορασειπῶν" τατὶ δὲ συγιέντι Ἡρωδς, 

καὶ τῷ Ππωκτωλὲ τῶι ἥδιον. 

τὴν. δὲ ἐὐτυχίαι, ϑ ὑ περ τὲς πρσθείαρὲ ἐχρῆ- 

το; ξυμξάλλεν ἐ ἐσὶ καὶ τοῖσδε", ἔδει μὲν γεὶρ 

τοὶς Σμυρνωίοις ΤῈ πρεσξέυσοντος ὑπὲρ ὠυτῶν 

εἰς δ ἡ πρεσξείαω δὲ ἦν ΕΝ τῶν μεγίξων. ὃ 

μὲν δὴ ἐ ἐγήρασεν. ἤδη, καὶ τῷ ἐπάᾳ Ἐ ἐζώ.. 

ρῶς εἰ ἴχεν. ἐχειροτονεῖτο δὲ τὴς μα ὅπω σε- ̓ 

πρεσδευκῶς᾽ «πρότερον. ἐυξάμενος ἐν ὑπὲρ τῆς 

ἀγαθῆς τύχης. ἐδεῖτο ψενέσιϑαι οἱ τὴν τῷ Σκο-- 

πελιαγῷ πειθώ. καὶ περιδαλῶν ἀυτὸν ἐπὶ τῆς 

ἌΝΝΝΝ 
Δὸς δέ μοι" ὥμομιν τὸ σὼ τέυχεω ϑωρηχϑῆναρ 

Αἰη’ ἐμέ σοι ἴσικονπτες ", 

μώλιςω ἀφείως ὃ Πολέμων τὸ τῷ Πατρόκλῳ 

ἐπερτῶν τῶ ̓ ἀνδρί, καὶ Ἀπολλώνιος δὲ, ὃ τυα-. 

γεὺς, ὑπερενεγκῶν σοφία τὴν ἀνθρωπίνην φύ- 

σιν; «ὃν Σκοπελίανὸν ἐν ϑιωυρνασίοις τάττοι “, 

ΑΔ ΤΌΝ Υ Σ Σ ΟΣ; 

Διόνύσιος δὲ» ὃ Μιλήσιος, εἶθ’, ἐς ἔνοίφασε, 

πατέρων ἐτιφανεῦθταν ἐγίθνν Εἰ0...7. ὡς τινες 

ἢ, {ἴα χὰ τῶδὸν 1 ἸΘΑΠΕῚ ἴκοταπι πιδητίο Ἰηξς 
ἴῃ νῖϊα Ροϊωρορές δι ], ἢ. 4. 

2 δὸς δέ μὸι ὅτε. } ἝΝ Ἠοπιειήσιις ἢ. π΄. ν. 20. 

3. αἴκ ἐμέ σοι ἴσκοντὲς ] εὐϊτί πταῖς αἴκον ὑσως ἔσκωδε, δ8 

γβεῖγο ἱπιπτο ὃς Γεπῇι. 
4 ὦν δαυμαοίοις τάτῆε; 1 νἱὰ, νἱταδὶ ἈροἸ]οπ 1], Ὧν δι}. χὰ. 
ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ. ὅῥ. ἵ, Διονύσιος 1 ἀὲ εο υἱά: Ὠΐο.: 

μετα [Π. 1 ΧΙΧ. Ρ. 789. αἰϊοίρυϊα5 οἷα ἀπίοςμας, ῷο 
ἱπξ, 1.18. 11. εχ ᾿παίτυτο, 

νυν ᾽ ᾿Ὶ 
οὐυτὸ 
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ὅτ τῶτο; ἐλωϑέρων : ἀφείς ϑω ἢ τῷ μέ- 

ἧπ: ΕΝ οἰκείφ. ΔΙΟ ̓ἐλωμπρύνετο. τὸ ἯΙ 

Ῥαξἀφευγεν ἐς τὲς ἄνω, ᾿ὠποδεδληκότων ἐ ἐςὶ 

ἣ τὸν ἐφ᾽ ἑωυτῶν “ἔπάινον. Ἰσωΐπ τὰ εἰκροωτῆς 

᾿γενόμενὸς, ὠδιὲ, ὡς ἔφην». κατὸ φύσιν ὑται 

γέυνοντοξ» τὸ τὶ μὲν! ἱκανῶς ἀπέ μαίστα, , καὶ πρὸς 

πότῳ, τὴν ἀταξίαν τ τῶν νοημάτων. καὶ γὰρ δὴ 

καὶ Ἶ3: ἰσαίΐς." διὰ δόντος, δὲ ὅπροὶ ἢ τὸς ἐγ- 
ὀλῷ φοῦα ἀν ὃ 

νοίας γοϑδμένορ, 8ὲ ἐμέϑυι περὶ το 

. 5ΙΔ 

δεν 9 δον 

ἐν “ἐγιοί τῶν σοφισῶν, ἀλλ᾽ ἐταμιέετοῖ, ᾿ ,λέγων 

ταρὸς τὲς γνῶρίμες » ὅτι χρὴ τῷ μέλιτος ἡμίῳ 

δακτύλῳ, »ἀλλαὶ "μὴ κοίλῃ, χειρὶ ̓ γένεσϑαι", ὡς 

ἐνἅπασι μὲν τοῖς εἰρημένοις διδήλωται: τῷΔιονυ- ὅς 

σίῳ, λογικοῖς ὁ τε αὶ νομικοῖς ᾽ ἢ ῥἸθυκῖρ" ἀγῶσι, Ν 

Ῥλλτς δ᾽ ἐν τῷ περὶ χαρδνμῶν δέ χο διεξι- 

ων γεὶρ τὸν Δημοσιϑένην » τὸν μεταὶ τὸν περὶ ᾿ 

Χαιρώνεϊαν ϑιρῆνον προσωγωγόντα τῇ βελῇ ἑαυ- 
5 -" « : Ὁ χη Ὁ Ὁ}, ὃ ᾧΦὦ ! τὸν, ἐς τῆνδε τὴν μονῳδίαν τῷ λόγε ἐτελευτη-᾿ 

σεν" “ὦ Χαιρώνεια πονηρὸν χωρίον Ὁ χκἀὶ πά- 

λιν" “«ἀυτομολήσωσω ἴυ βυξθάρεᾳ, Βοίω- 

«τία". φενώξατε οἱ κατο γῆς ἥρωες, ἐγγὺς 

««πλαωταΐων γεγικήμεθω "." καὶ πάλιν" «τοῖς κρι-- 

«ἐγομένοις ἐπὶ τῷ μισϑεοφορεῖν Ἀρκάσιν ὠγορὼ 
, ᾿ ΝΣ δὰ 7 ᾿ » 

« σσολέμε πσροκείτοι!» κωὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων κα- 

- κὼὶ τὴν Αρκάώδων τρέφει". καὶ ἔχον δε 
ν 218 7 5 ἸΔῈ ὁ ἢ δὲ 
(ς- σσόλεμος αἰτίων ὅκ ἐχῶν . τριοθε μὴ ἡ 

ἐπίπαν ̓ ἰδέω τὲ Δηογυςία, κωθ᾽ ἣν τοὶ τῆς με- 

λέτης ἀυτῷ πεύξαινεν», ἐπισκοπεμένῳ καιρὸν, ὀσόνπερ, ὁῖσωϊος "1 
“ν 

ν ὺ Ὁ οδὲ λόγος, ὃ περὶ τῷ Διονυσίᾳ λεγόμενος, ε 

Χαλδαίων τέχναις τὲς ὁμιλητεὶς τὸ μνημονικὸν 

᾿ 2 ἐταμιίνετο} ερίε, ψαιῖς. ἐταμΐευε. 

3. μὴ κοίλῃ χειρὶ ] κοίληγ Οπιϊἤιιπι ἴῃ οἀ εἴ5,) Μ|55. ΤΑΝ 
Ὁπιπεθ. (ᾶπτυπὶ δὰ [εητεπεῖαπι ςοποίπίς Ὑατγο γἰπχία.. 

4επὶ δείαγ!α ἐα τιακίρδ {μι γρεθϊδε, φηαεημεἠηεα πον [μην 
ὡρυά Μδοσγοθιιπι ϑατυγηαὶ, 118.11, ς. 8. Νοη αἰηπηε εῇ 
«ἰδὲ Ρίπάατο;, Ρίας, ἰαβο ἴῃ {τ Ροεῇ. Ἰαχυτίαυί, αἴεραι Οο- 
τῖππϑ : τῇ χειρὶ σπείρειν δὴν ἀλλὰ μὴ ὅλω τῷ ϑυλώκφ. νἱάς 

ῬΙυτΆσο , τγαξ, ΒΕ ΠΟὴ Δη Ρᾶοε οἷατίογεβ βιδτίης Ατβθπ. 
4. λογικοῖς τε} λογικοὶ ἀγῶνες {πηξ ἐπιδείξεις ἀεοίαγηῖο.. 

7165. φυΐδιις εἰοαμενιεῖαε νηῖοα 4ἴαιιε τῶν λόγων ἴᾶτι5 σαρίδίωγ. 

4 νομεκοῖς] γομικοὶ ὠγῶνες {ηῖ δὶκώνικοὶ (γεν [ξς. Ἡϊης νο- 
μικὸς ῥήτωρ ΡΙΑῖο Θετγαίεπυϑ ἀἰαωγ ϑέορβαπο, 110. ἀε νεδιδ. 
Υ: ἘΝ 

ὁ ηϑικοὶ 1 {ππὶ ἩΜΑ͂Σ ἀγῶνες, 4υῖβιι τες φἀ πιοτεβ (ρς- 
διαπτεες᾽ ἐταδεαπίωσ, {ι8}65 πιὰ 1 Ὀτ τς ὅς ἰδ Δηι. 

7 τὸν περὶ } ἐχοϊἀεγδητὶ μᾶς νόζες Ἐαϊεῖδ, “4 (επἤιπι ρ]4- 
Ἐς πεοείϊατιδα, 4 ποθὶβ εχ ςοπίφδνμγα. τεβίτωτας. Υ̓ 

8 προσαγαγ- τῇ βελῇ ἑαυτὸν 1 πεπιρα Ῥοῆ ΟΗεγοπεᾶπι. 
ῬηΒη καὶ ἢτεηιις ᾿Π)ἐπιομεπες ρα δ᾽ ἴσαπις τοπὶ ἰυίιατε ρετ- 
τοχίτ: ψηφίσμαςε τἀπιεη πη {{|1Π| ἀπΊΡ ἴιι9.) ψιδὰ ἵπατρι- 
φᾶταην {Ππῶ αγεάετει, {εὰ ἀπιϊσογιπι ποπιΣπᾶ, Ῥτβὀπιίείεδαι, 
Υὲ ΔΙΓΟΣ Εἰ ῬΙατάτολιις ἰπ γῖτα, εἶμι. ἐρο ἐδίδθαν 

9 πονηρὸν χωρίον 1 Μδ. 8. πονηρῶν χώραν. ΤᾺΥ 
10 ἀντομολ. πρ. βωρῷ, Βοιωτίᾳ ] πεπιρα οἵτπι Ῥετῆςο δεἷ- 

γὴ ΝΣ 2. Τα] ηπε οζὰϊ ογδτϊοτῖς, 

ΧΙ. Ὀίοηγ. 

βιεῆε, Πὰς... γε Ποπη}11, εχ. ἐπαρομῖθς ̓ 
«μΐάοπι Ράγις. ἀϊπιϊετοηλας, φυδπά ἐν Ἢ 
νίγίαζε ργορτγία οἰαγαῖε. ΝΆπι ς τε Ὶ 
ἐοῃίαρεγς ἐογεπὶ εἰξ, υὶ ἀς Ἐ ὋΡ 
ἀείρεγαπι. ΠΕ 
ἴξι, νἱτῖ, αὶ εἷος 
πᾶτι 5 ΠΊΔΧΙΙ 

4, “ γηξῶνον εβώ ἢ 
45 νλέξὴ βηφί. ς ἀγοδαδιες, 

ψμϊφιη ἐχργούνγανηιν,., φηοα δ εομείμεϊ 
είναι (4 Ή7' γ ἐ4τη: ἐγοε ὀεήϊ μέγ Α Ως ̓ὧμ 
 οκέξην. Θγαρεογηηημε μα γρβαἑαηρ φμγὲς 

, ἐδ᾽ δείμε οἰγειγξ γ ψμοα! ἡ. »Χ; 

Ἰάξα. Χχία αιᾶ πὶ. ἀρεϊαππαηοίεν, ἀρ ΕΣ ς 
ἀέθαηι, αυϊθιις το πῃροτβ᾽ εἀδεαὶ 
τιπὶ Πδοι5, »[Ο]οϊας ἱπιρεπάετς ὴ 
κοῦ ΡΜ 02 

11. Καπιοί νεγο, ΠΑ ἸομΥῇο ἔραν 
Οἰμαϊδαφοταπι ἀτέϊδυς πρνῆορ ἸανΝ 

γνλνι μοι 

ΩΣ κ 

10, εππὶ Χεγχες ῥοῦ ἀμνοὶ κὸν Ραρπαπι στ 
τοῖος, Μαγάοπίις τἀπὶ χε δες ἔπ συσι ἐς τ 
οτἴδπι τεπεῃ8, νῦ εχ Ἡφγοάοιο ποῖιπι Υ͂ γμάε χγαηβαβας 
ὁ, γῤατος τοημίεῖο, εχ τθετοσῖςα, υαπεβονθορο 'βοεῦα͵ μὶς 
περ βοθ αὲ , 
ἢ ἐγγὺς Πλαταίων γενικήμ, 1 πεπιρε ὉΒδδγοηεα, νδὶ ἱπῆξ 

ξπεπη: 11Π|4πὶ ἃ ῬΗΠ ΡΒ0 εἰμ «ἰρά ςπι ροερεγάῃτ Αἰβεπί επίσεντοιν 
ἴσηρε᾿ ῬΙδταδεῖς ἀΐβαδαι, νι] Οταξοῖ ἐρτορίαπι ν᾽ τ ογίᾶπι, 
τοητγα ΜΜαγάοπίμπι Ρεγίααι γοι]εγδηζ ἐπὶ ἃ Ῥᾶτῖε Αἰπεπῖν 

εηἤιπιὶ ῬΥΆΘΙΟΥ Δηπίθες ἰητεγξαῖς, ἀς 4ιο Ηεγοάοτιι ΓΧ, 
27. ῬΙΠΙΑΓ Ομ, ἴῃ Αρηβία, ε, ὙΝερος ἴῃ Τρηβιάς ὃς Ραμίβπὶα: 
Ῥίσάοτιι5, ϑέγᾶθο, Ῥαιδῃϊ5 δες. Ηΐης γφΙΈγο5 1105 Ἡρτο- 
65) γιδιοτες, ἱπβεῃηίςογα σας οἰδάϊ Τεςοπίὶ, 

12 καὶ τοῦ τ. Ἐλλ. κακοὶ τ. Ἄρκ. τρίφει ἄππι {ΟἸΠς ες πιο 

ςεπατίτιπι πη] τεπι ἐπ Ατοααάία ςοπάμροτο τπᾶρπο ἅετε ςο- 
Βαπεατι, ἫΝ τὴ 

13 αἰτίαν ἐκ ἔχον 1. γὲ υἱείο νεγίεγε Αγοδάϊδιις ποθ. 
ΡοΙππιας, αιίοτιπι Πιεγοθπαγία ΠΙΠΠτΐα 4115 ἐπυι!, Νεπι- 
Ρε ἰρῇ ἰδπιὶ ἐᾷ οριιβ μαθεβαπε, Μαῖες Ἰῃιογργεῖεϑ ργίοσοβ, ΡΆ- 
τυ ΙΖ 18 ρεΓΌπδε Ὁεπι  οπίος ςοπίξηταηεε: ὀεήίωνρ τομήν 
ἐφηίαο ῥαδεπε: 14 επῖπι τὰ παιιᾶπὶ ἰπευῖταδ11ε ἰς [παίοται.. τὰ 

14 ὅσονπερ δισαῖο,] 4μιεπ Πα τι το Πρ ΟΥΙ5 ἴῃ μελέτω, 
Ροπεῖς ἔπργα θέμε εἴμ 4. 11, ἀἰξίυπι, ἰἔρεῖ ἀυτοσχεδιάξειν. 
νι άοτι ΕΝ ᾿ 

(ουΐ- 



ἰ 

Ὑ Ὲ ΨῪΎ ΒΙ ΟΡΉΒ ΤΑ ΥΜ. 1ὲ1, 

ἐδουϊτατοιη εάοςεγεε, νης ρεγογεδιογιτ, ο- 
Πεπάδιι. ἹΜεπηογίδα ατίεβ πξαϊς {ππ|. πε- 

523 
ῴ , ͵ “ ᾽ ͵ ἐἀνωπαιδεύοντος, τοόϑ:εν εἴρηται, ἐγὼ δηλώσω", 
Ἵ ͵ γ "ΣΝ .Ν τέχναι μνήμης ὅτε εἰσὶν ἷ, ὅτ᾽ ὧν γένοιντο. μνή- τ΄ φαενηαδπι ιεγιη. Ατίαβ ἘΠἰΠῚ πποπιουία ὌΝΩΝ ; Α α δὴ ᾿ 

ΟΥ ᾳᾳάειῃ ἀδί: ἱρία νεγο ἀσςεγὶ ἤθαιῖτ, ποας εν γῶς δίδωσι τέχνας, ἀυτὴ δὲ ἀδίδωκτος, καὶ 
ΒΕ . . ᾿ »“ ς ᾿ Ἶ ΠΕ λεῖα ςομηραΓατΊ. ἘΠῚ επίπι παιγαθ ἄο- δὲ μιᾷ᾽ τέχνῃ ἁλωτός. ἔςι γερ ταλεονέκτημιο 

ἣ “ ὩὉ ΜῸ " ὩΪ Ϊ - Ὀ “ ᾽ “ ΄ Η , ὯμΠῚ ὙΟΪ ἱπημπουτδ 5 δηϊπιας ροιτίο. Νο φύσεως, ἢ τῆς ἀϑανώτω " ψυχῆς μοίρα. ἐ γαὶρ 
ἦς 68|6 τηογία!οβ ΘΠΙΠῚ γῸ5 ΠΕ ΠΔηα5 “ΕΠ ΠΙΔ ΠῚ. "» Σ 7 ὅ ͵ 

Ἐχιπίπηει, ποις ἀοςοτὶ ρος, χιὰς ἀϊπῖ- “Ὁ ὅτε ϑνητώ γομισϑείη τὰ ἀνθρώπειω, 
τηπ5., ΠΙΠ ΠουλΙΠΙθῈ15 ΔΕΧΙ]ΠΟ πο πιογία βπεγῖε. 
Οὐμαπι {τπ|6 τπιαίγοπη το ΠΡΟΥῚ5., Πιιο Π]ΠΙα πη 8ρ- 
Ῥοίατο ροδίαϑ., ποῖῖπὶ ργομίθογε : (δ εἴἶο 
᾿αυϊςαι! Πθιτασα ἔπος, Ργαθίογθα γεγο, 4115 
ἴτὰ ΠΟ]Ι4ς ρ]ογῖας {τας {1 δαπογίιις, ἰπζογ ἀο- 
᾿ιο5 ςοηἤτιϑ.,, ργας ρίας. γε Ἔχεγσοηάο {|| 

τς 4σηὰς ἰητεν δάοϊοίςοητος {ιρεξϊα τεάάαε, 
τς 1 απριι5 τεΐϊε ἢ ἸπΠιταπις ὁ ΑΙ νηής 
τον Δαϊτογῖθιι5 εἴμς 114 ἡπεπιογίδς νἱὶβ ὃ Νεπὶρς 

τυ ΨΟΪαρταΐοπι πα οθαηῖ, οιῖι5 (Δεἰδία5 τι} 1 ἐ4- 

“ἊΝ ὯΝ ΟΝ ΣΙ. ᾽ Χ ͵ τ᾽ ὧν ὁιδώκτω ἃ ἐμαίϑομεν, εἰ μὴ μνήμη συν-: 
7 Ϊ᾽ , ς ὰ ἡ} Ἵ Ι! 

ἐπολιτεύετο οἰγθιρώποις ᾿. ἣν εἶτε μητέρω χρόνε 

κωλεῖν ὅ, εἴτε τσαἴδα, μὴ διωζφερώμεϑα ᾿ πρὸς 
ΜΠ »Κγ " ͵ 

τὲς ποιητάς, ἀλλ᾽ ἔξω ὅ, τι βέληται. «πρὸς δὲ 
,ὔ “ -“ »-» ῃ 

τἕτοις. τίς ὅτως ἐυήϑης κατὰ τῆς ἑαυτῇ δόξης ̓  
5 -" ἾΓ ς ͵ ο 3 

ἐν σοζροὶς γρωφόμενος, ἐς, γοητεύων", ἐν μει- 
͵ ἃ 9, "Ὁ ρωκίοις διαξάλλειν " καὶ ἃ ὀρθῶς ἐπαιδεύθη"; 

͵ ν ᾿ ᾿ -“" , " 
στόθεν ὃν τὸ μνημιονικὸν τοῖς ὠκροωμένοις ; ἄ- 

βθασυννιθοσ τ σος 

Ἧι 

“τς 

τοῖα) ὈΙΟΠΥ ΠΟ ρῥγοίαζα, θααια (Δερίῃ5 σορε- 
Ὀαζαγ γερέζογα , ποα εος δαίςι]ταγα 1 θεητεῦ 
ἱπιε Πρ ογοσ, 1ΠΠ|1ρίταγ, Ζπὶ ὃχ Ἰππεηῖθιι ἀο- 
ΕἾ] ππαρὶς Ἔγᾶης ἱπ40]6., ηϊπτο εὰ ἱπηργῖπη6- 
Ὀαη, αἴαπς Ππάϊο ροτῖμ5 εὰ 4 Π1411| ΠΠ ΘΠ ΟΣ ἃ 
ἀρργεθηάεητζεβ, ΑἸ115 γεςιγαθαηί, ν πάδ τποπιο- 
τῖα ργδοἴδηζος ἔλπηα ἀςο]αγαιτγδε ἀττο 14 ̓ ρίππὶ 

εἰ; ὧν ̓ 

ΑΝ 
αἱ 
ἘΠ τ ρθὸ εἴρητων ἐγὼ δηλώσω 1 ἀρτῖον Βῖς οτάο 

᾿ς πὶ νας, 4ὰο 1ξ ςοα. 8. τεργαείξητας, φιδπὶ 40 εἰ ἴπ. 
αὐϊεῖς ἐγὼ δηλώσω πόϑεν εἴρηται. 

ο΄ χ χέχνωι μνήμης ὅτε εἰσίν ὅζς. 1 4|14 ταπτεπ ἔεπτεπεῖα ϑίπιο- 
᾿ς χφἱάϊς ΠΠπι5 Οεἱ,, 46 αο ἀ νἱς Αρο]]οπίι],1, ς. 14. 4α] ρτί-- 
παι ἀτίεπι πιοιποτίας ἱπαςηιε ἀἰ οἰτοτ, ὃς ΡοΙδ εἰππι ] οτιιπι. 

᾿ ηἰά, Οἷς. ἀς Οτατου. '. Π, ς 86. ὅς ἀε Εἰπ, 1.1]. ς. 32, 
2. ἀδέδι ἡ ἐδὲ μιᾷ 1 ἢς ςοἀ. 8, πιαῖε εἀϊτὶ ὠδύνατοςἐδὲ μι, 

ἃ. ἢ τῆς ἀϑ. οσα, 8, Βαδεθας ἢ τ. ἀϑ. [εἀ4 ρταείξαι ἢ. 
5 αὶ γὰρ ἄν ποτε ϑνητὰ τὸ ἀνθρώπεια» ὅτ᾽ ἄν διδαχτὰ ἃ 

ἐμώϑομεν ἐι μὴ μνήμ. συνεπολ- ἀνϑρ.} Βοτιιπὶ ΠΏ] μ5 ἱπ εἀϊτῖ5 

{δηίας οἴαῖ, ε0 πιο ρο διδακτοὶ τεϊ τίη! πι ον 4.0 τπιεπὶ 

ξοτῖς σᾶγεῖς ροΠῆπι5.), ΡΟΣ ἐμώϑομεν ἐὰ νΘτῸ πορβτῖο μὴ 
εἴτε οὐ, ηπᾶ6 ρίαπε εἰξ περεατίᾳ, 68ΠῚ 1βίτΙΓ ΠῸ5 ΕΧ 
εοά, 8. τε[είτιιπηι5. ΝΕπΠΙρα ἰτα ἱπ εαϊεῖς αὶ γὰρ ἄν ποτε 

ϑνητὼ νομισϑείη τὰ ἀνθρώπινα» ἔτ᾽ ἀν ϑιδακτὰ ἐμάϑομεν» εἰ 

μὴ μνήμη συνεπολ. ἄνϑρ. ἡιὰς νῇ ποη Ροτεγᾶπι Ππσιΐεητο 

{ρηῆι ἐχρ!ἰςατῖ, ἴτ. Ἰᾶπι ρίαπα οπιηῖα, Νεπιρα ἀἴχογας» 
ΠΟ ΆΘΡΆΟΥ 4702 ΑΥ[6 (ΟΥ̓ΩΡΑΥΑΤΊ 20} )ο78,) χιάε [2 ργεελορίηε τια- 

ζπιγάε ἐἠϊία4γ) "4792 ἐγαημογεαίίς ἀηΐγια {ργεϊτα [Ὶ, ἸΆπι ἀδάϊτ: 

᾿ ελίίοοι ῥοναίγιεηε γπογ αἰεῖρ εγεάογε γιεαεγ ( ἰάφιις Δάεο ρτὶ- 

πιμΠὶ ΔΓ ΡΕΠΊΘΏΓΙΠΙ ) 4110 Ραεαῖ, πιεπιοτίδπι εἰ 8 πΆταγα γε- 

τῖτο, πο δ 4τῖε}) πές βαέμεράη, εα φηαε αἰ ἀἰείνεις, εἀοέεγὶ 

πὸς ῥοϊμῖ δ, πἰῃ γρενπουὶδε απαχιϊο: ντ 44εο πιεπιοτίαπι» 

᾿ἤαπι δἀεῆε οροτίεαξ, ἅτῖεπι εὐἀϊίσεγε οιρίεπιῖ , πες Ρτῖοσ 

Ῥτοῖπάς ἀοτατ, ιιΔπὶ 1ρ[ἃ πιεπιοτῖα, γ5 εἴϊ5., φιοά Αἰτογαπι 

ΕΠ ἀτριιπιθπτιπΊ, 4110 ΘαΠ Πάτα ΠΙΘΠΊΟΤΙΔΠῚ ἀτῖς ΠΟῊ (ΟΠ|- 

Ῥαγαγί. ϑῖς, πἰῇ ον, ροίξεγιογα ἄϊιο πιεπιθτα, ἵπ 4υῖθιις 

Ἀηῖεα πιεγα ςοπξιπο;, αρῖς τείροπάεδιης ρτίοσίθιιβ, οπιηία- 

46 ςοπεΐπης [ατίς ςοΠάεγεγα ντἀεδυπτατ, 

ὁ μητ. χρ: καλεῖν 1 μα 65 τιιγίις ἰεδείοπεπι ςοἀ. 5, Εά. μη- 

σέρα δεῖ καλεῖν. ῬΊαπε πες οΙζτιπι ἐγᾶς χορόν, [υρεγῆσμπι δε. 

7 διαφερώμ." ρτδετο] πηι ἰεϑεῖοπεπὶ οο ἀἰοἷς 5, εἀϊτῖ5) ιῖὶ 

Βαῦοης διαφερόμεϑα. 

8 κατὰ τῆς ἑαυτῷ δόξης  Οτθζοτ. κατοὶ τὴν ἑαυτῷ δόξαν. 

Θαϊπιαῆιιβ αιιοηιις νδὶ ἐυήϑης) 4 ἃ ργδεςείπι, ἤο!᾿ἄμπι νοῦ- 
τοπάνιπι οἴϊε τεόζε πιοπυ ει, πιοχ αἷζν [τὰ Ιεβς ἃς ἀ{Ππ|π-- 

φυε: κατὼ τὴν ἑαυτῷ δόξαν ἐν σοφοῖς γραφόμενος, ες γοητένοντω 
ἐν μειρακίοις διαβάλλειν. Ῥτοθας υοσιις γοητέυοντα Θύτε- 

τὰδ: αμοτηπὶ ἢ ἀπιϊττάτιτ ἐπιεηἀδτῖο ; γραφόμενον 4 ας 

πλήξω τὴν ἡδονὴν ἐδόκει τὸ τῷ Διονυσίᾳ, καὶ 

“πολλώκις ἐπαναλαμβάνειν ἀυτὰ ἠναγκάζετο, 

ἐπεὶ ξυνίεε σφῶν χαιρόντων τῇ ὠκροάσει. οἱ δὲ 

ἐυμωϑέφεροι τῶν νέων ἐγετυπϑῆντο ἀυτὰ ταῖς 

γνώμωις, καὶ ὠπήγγειλον ἑτέροις, μελέτῃ μᾶλ- 

λον ) μνήμῃ ξυνειληφότες ", ὅ:εν μνημονικοί τε 
Ε , ΔΩΚΑ, ἦν ᾿ Ν Ἵ ὠνομοίζοντο 2 ἴωι τέχνῃ ὥυτο «πεπειδευμένοι. 

Ἰερεπάιπι εὶς ρΓΟ γραφόμενος. Νες ἀμιθίτο ἴτα 84Ἰ πιαίυπι [οτί τ 
Ῥετο νου ε. δ8ις [δηἴι5 ετῖζ: Ργδείογες, 4ηις Ποἰαίηα {4,02 

ἘΝ)91) 41 ἐπελτ! 4 ΟΡ ἱγιξογιεῦγε {{μά792 ἐγ {Ὡρἐογεϊδως θὲν ἐς σεη(θέπετν 
Τ4η 147,2 Ῥεῦ16 [1472 ἐγ) 167 ρπέγος ἰγαάμεαι  Βεἶλια δὰ δο5 ὁ- 
ταῖοπε, 41 1{ ἀς ὈΙΟΠΥ ΠΟ {ετπιοηίθιι9 ἔετγα χηθᾶτξ, 
Ψογαπι ἱποοπιπιοάα εἰξ ἐπιεπάδτῖο δες, γε] ργορζεγεᾷ, 
4ιοά [ξατίπι [δ4ιιθητῖα νογθὰ ὦ χὰ ὀρϑῶς ἐπεωδίυϑη ἀἰβθηςῖ- 
Ἰε ἤτ οἰπὶ ἐα ςοπιροπετο, Νέεαιε οἵ, αιιοὰ ἀἰςα5», ἱπὶο 
ΡοΙϊε, ἢ γοητένοντα ποη 4 ρετίοπδπι γεξεγαίιγ οαἤι ἔδχίο 
ΠμΠΊετΙ Ππρι]ατία πιϑίσι!ο Ῥεπογε, {δὰ δὰ ἢδες ἱρία καὶ ὁρ- 
ϑῶς ἐπαιδίυϑηγ σαίαι ἔεχτο ρ᾽μΓΔ}15 ΠΕΘΌΓΓΙ5 : [ᾺΠῚ ΘΠΙΤπ» 
γοητικοὼ ῬΟΙΙΠ5.» 413Πὶ γορτέυοντα ἀϊςεπάιϊπι. Νίδηϊιε δᾶ.» 
ΟΡ 5 δΠΠἘ Ῥυτεπὶ πιυτάτί ΟΠ) πιοάο 44 ἰρίμππι [Ὁ Ρ ἢ ΠἜ4πι τε-- 
ξεγάῖαγ μος ἀϊέξιιπι, οὐΐιι5 ἀρο]ορίδπι ἢϊς (τῖδιτ ΡΕΙΠοῆτας- 
τι5.. Νεπιρε ἀἸοῖς ΟΠ] Δα οοτσιιπι ἀγτίθιι5 ποπ νίμπι (ορἢϊ- 
ἢλπι : ψηΐς ἐρεΐηη 1472 Ποίας ργοργίαθ [ἴα ρίολίαε οὐ, θὲ, 
ἦη {αρϊεραηίῤες ἀἰοόβἠτιο ἐνῆγε τορι θα αν, ἐΡ᾽ 2 1,47) Ῥηάρησ ἐγιέεν' 
αοϊοίδομεες ἐγααμοθραϊ [λὶ οτοα ο»γε»»} «ἰδὲ, θεὶ ἐα “ποδί, 
Με τεξίο ΕἾ ῥομα [4ε ρε[εν!! ̓  ϑοἸ]Πσος ἐαπὶ πὸ [ἰρὶςῖος 
ΠΕΠῚ 40146π| ἱπ Υἱγιιπὶ ἀοὐδιιπι σαάστγε ροίϊε ἀϊςῖς, νὰ π|4-- 
δ᾽ οἷ5 Ππ 115. γεγὰ5 ετίαπι νίγτυτεβ {5 [ρεέϊαᾶς, ἱρῆ[αηιις.» 
ΔἀοΓεἴςεπεθιις., ΠιΟτιπὶ Ρἰδυι|5 πιαχίπη6 σαρίαθαπτ [ὁ- 
Ρμἰ4ο, ἱπυϊάϊοίας τοἀήατ, ΟΟιδηΐιπὶ δὰ ρῇγαπη,, πιμι} 
τίσι 15) 48 Π| ργϑθροἤιίοποπι κωτοῷὼ Πρηϊῆςατε εορίγ οὐ ΠῚ 
οβ[α {σηάο. Ἐχεπηρία νεὶ ογαιοηιιπὶ νεῖετι πὶ Πιρρθαϊ- 
ἴπτ πτ}}} ν. Ρ. Δυωοσθϑένως κατὰ Μειδύς ὅζς. 1π {εηυεητίδιις 
ςοπῆτγιδεο 1Π4 εἴ, εἰς διαδάλλειν, Θὲ εἤῆεϊα! 4 ρπεγὶς ἐσαάμ- 
εἰ γοητίυωνγ 0.) 4ηοαἱ »γαρὶαγη ἐχεγεαι,, ῥάεο ἥμόψηε ὅζο. ἐν 

μειρακίοις διαθάλλειν νετο οἵ εἤεετε θέ ᾿γαάποσεμν, ἔτεηυεη- 
τἰῆπιο Οταεσοσιιη ἰἀϊοτίῆτιο, ηυΐθιι5 νεγθα δόξίυα τγαπῇς- 
τις Πρηπίβολης. ΜῈ] ἢ ἴτὰ Ἔχρ!ςατγα πιρὶς ρίδοεατ, οδυΐλα 
τεπιοτίοτὶ ΡῈΓ ΠΊΕΤΟΠΥ ΠΑ ΠῚ 8|1411ᾶπ| τγί διιετιν ἐπε ὅλτις, ημΐ 
ποη πὶ πιεαΐατε 64Π| σοπίεαιίτιτ, Οειετιαι δὶς ἀϊίρι- 
ταῖα 4|]Περάπτιγ]. Π, Κα. 

9. ὡς γοητίνων } νά. ποῖ, ρταδςοά, 
10 διαβάλλειν 1 νἀ. ποτ, 8. Πιὃ θη. 
τι ἃ ὀρϑῶς ἐπαιδέυϑη ) Ορροπυητιιτ πιαρίςῖδ, βιᾳῖα ἐπί πι 

τίχνη νηαρία 7 ντ ἀϊοίτιτ ποῆτο νῖτα Αροίϊοπιὶ Π16..1. ς, 2. πες 
4.ε ὀρθῶς δὲ πατιιγᾶς ογάϊπε ἱποδάϊε, 

12 ξυνειληφότας ] ἕς ςοὐ, 8. ορτίπις, Ἑάἀϊτὶ ξυνειληχότας. 

γνν 2 ἐνϑεν 



Ἃ 
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χὰ ε ͵ ᾽ λ -» , , 
ἐγ εν ὁρμώμενοί τινες » τῶς τϑ Διονυσίῳ μελετῶς 
" - 7, ε Δ Ὸ ὕ 

ἐσπερμωτολογεῖσίτα! φώσιν, ὡς δὴ ἄλλο ἀλ- 

λϑ ξυνενεγκόντων ἐς ἀυτώς. ἐν ὦ ἐδρωχυλόγησε. 

τ -“ ᾿ -“᾽ ͵) 
Μεγώλων μὲν ἕν ἠξζιᾶτο κοὺκ τῶν πσόλεων , ὅ- 

᾽ μ ᾽ ὔ πόσαι ἀυτὸν ἐπὶ σοφίῳ ἐθαύμαζον, μεγίξων δ᾽ 
3 Ν ͵΄ ᾿ ᾿ 

ἐκ βασιλέως. Αδριωνὸς γεὶρ σωτρώπην μὲν ὀυ- 
Α ἣ ὌΡΑ κα ᾿ ᾿ 

τὸν ἀπέφηνεν ἐκ ἀφανῶν ἐθνῶν. κατέλεξε δὲ 
-“ ὃ; τ ο “ 1 οἴ Δ, 9 φῥὰ 7 

τοῖς δημοσίων ἱππεύεισι᾽ . κοὶ τοῖς ἐν τῷ Μεσείῳ 
͵ὕ ᾽ν ᾿ -“ 

σιτεμένοις᾽. τὸ δὲ Μεσεῖον ᾿ τρώπεζω “ Αἰγυ- 
ἢ -“ ,ὕ » »ν» 7 

“Πα. ξυγκαλξσω τὲς ἐν σσάσῃ τῇ γῇ ἐλλογί- 
λ 

μες. πλείφως δ᾽ ἐπελθὼν πέλεις, καὶ «πλεί- 
μι γ ͵ὔ 

φοις ἐνομιλήσας ἤθεσιν, ὅτε ἐρωτικήν πότε αἰ- 
μ , ῃ 

τίαν ἔλωξεν, ὅτε ὠλάζονω, ὑπὸ τῷ σωφρονέ- 
͵ « δὰ 

ςατός τε φαίνεσιϑαι- καὶ ἐφεσήκως. οἱ δὲ ἀνώ- 

τιϑέντες Διονυσίῳ τὸν Αρώσπαν » τὸν τῆς Παν- 
οι 3. “ ς ΒΥ λ “ -“ τα θ 
ὡς ερῶντοι ») νήκοοι μεν τῶν τῷ Διονυσιὶδ ρυ - 

» ΓΝ δ » ᾽, «ς ΄ Ψ δὲ 

μῶν, ὠνήκοοι δὲ τῆς ἀλλής ἑρμηνείας, ἄπειροι δὲ 
“ ΄" ᾽ ὕ ͵ Ἁ 

τῆς τῶν ἐγθυμημώτων τέχνης. ἃ γεὶρ Διονυσίᾳ 
᾿ 7 -»“ ᾿ “ 

τὸ Φρόντισμώ τἕτο, ἀλλὰ Κέλερος δ τ τεχνο- 
͵ ε Ν “ Ω Σ »“» 

γρωφεῖ. ὁ δὲ κέλερ ᾽ βασιλικῶν μὲν ἐπιςολῶν 
͵ὔ ὕ ᾿ Ω “- 

γωϑεὸς προς ώτης» μελέτῃ δὲ ἐκ ὠποχρῶν, Διο- 
ΠΣ Δλϑυοδν Ὲ ΄ δ 

γυσίῳ δὲ " τὸν ἐκ μειροικίᾳ χρόνον διάφορος. 

Μμήδ᾽ ἐκεῖνα παρείσιϑω μοι, Αρισαΐς γε ὠκρο- 
,ὕ χ,ἐϑ ᾿ ,ὔ -“ 5" δν 

ἀἰσωμένῳ᾽ εἰυτοὶ, σσρεσξυτώτε τῶν κατ᾽ ἐμεξλ- 
᾿ “ ᾿ ἦν αλλ, 

λήνων, καὶ σπλεῖςα ὑπὲρ τῶν σοζιςῶν εἰδότος. 
νὰν ΕΥΚῚ ἣν ἐνῇ ᾽ Ὁ ; Ἶ »Ἥ 
ἐγήρασκε μὲν ὃ Διονύσιος ἐν δόξῃ λαμπρῷ, παρ- 
͵ δ᾽ 3 2 ὙΒΜΕῚ ΄ " ͵ 
πεῖ ὃ ἐς ἀκμήν ὁ Πολεμῶν, ϑπὼ γιγνωσκοόμενος 

-“ τὴ Ν τ δ ,ὔ -“ ; Ϊ΄ 
τῷ Διονυσίῳ: καὶ ἐπεθήμει ταῖς Σάρδεσι, ἀγο- 

θέυων δίκην ἐν τοῖς ἑκωτὸν ἐνδράσιν᾽. ὑφ᾽ ὧν 

Ἷ ΡΉΥΨ ΘΓ ΕΑΓ ΟΥΧΗ͂. ίοη: 

αἤεςυῖοβ. Ηἰπς οσζαποης ἀγγερία., ΠΟΏΠΕΠ] 
ῬϊοπΥ ΠῚ ἀςφεϊαπηαιίοηες πιϊππεῖπι σοπροίίας. 
εἴδξ ἀϊςιπε. πμαί 4115 αἰϊυὰ δά 645. σοητι]ο-. 
τῖτ9. εο 4ποἀ δὲ ἤγϊο (ἐπεεπεὶβ ςοποῖίο νεογο-. 
11. " ᾿ ἸΣΟΣ, 

ΠῚ. Μαρηὶς Ἰρίτπιγ Ποποσῖδιι5 εἴδη ἃ 
εἰυϊταηίθιις αἰοξτι5 οἴδ, αιοίχαπος ον οτιι- 
ἀϊοπεπι εἰιπὶ σο ερδης : πη ΧΙ 115 ΔΙΠΓΕΠῚ.. 
40 Ἱπιρεγαΐογς. Αὐγίβπιις εηἰπη ργαθπάεπι, 
ἔεςῖς οδίζιιγας πιπίπηε ργοιίηοῖαθ. Ἱπίεῦ. 
νἶγοβ πόσας εηποἢτὶ5 ογάϊηἰς οοπίετι ν οἱ αἶτ)ς 
εοίσχῃα ἰΐεπι 411 ἴπ ἹΜαΐδο αἰθεραπῖαγ. Μα- 
(ξιιπὶ δἰτοπὶ Δερσγριία εἰ τππεπίᾷ, ας ἐχ ο- 
τηπἰ ΓογτάΓα ΠῚ Οὐδα ῬΓΟΔΕΙΠΊΠηΟ5. νγοβ ἱππ1--᾿ 
ταῦτ. ΟΟμπη Ρ] ΓΙ πιᾶβ δυζειη αἰπίταζες Δα Π{{π 
(ξε, ὅς ἱπ τεριοηϊδες πημϊτῖς εἴεε νογίβειβ5 
παηηιαπη τάπης νΕ] ἔοΘαϊ ἀπποτῖβ γε] {πρεῦτ 
Βίας τεργεμεπίοπεπα ἱποιγγς, ἐο απο τοῦ]- ὦ 
ΡεΓδηΕΙΠΊΠηιι5 εἴα ν! ἀογειιτ, ὃς ργδείοητίβ ν οἱ -᾿ 
41 Δπίπηῖ. Οἱ δηίοπι Τοηγῆο ““γαίῥαηα, 
τῆϊδαμηι, Ραμεδλκε φηραογέη, ὈΙΟΩΥ ΠῚ ργοξα- 
το ογαιοηΐβ Πιιπηογιαι πηΐπιι5. 1Π ΕΠ στπε, 
ΠΆΪΠιΙ5 ἸΠΊ ἢ σιηῦ το] παπη ΟἹ ΓΙ ΟΠΟΙῚ, αὐτὶ 
αἴχιας οπτην πιοππιδίαπι ρίας {πῆς ἹΠηρεγιεῖ..ς 
Νοη εηἰπὶ ὈιοηΥΠὶ {4 εἰς Ἰασιθγατῖο,, (π ἃ 
ΟεἸετῖ5, 41 ἀς ἀγῖς ἈΠετογίςα [τγιρίς. Ἐταὶ αὰ- 
τεπι (ΕἸεγ ἱπιρεγαζογίαγιπι σα! άςπι ἐριοΐα- 
ΤΙΠῚ Ἔρτερίις πηι Ποῦ, ἀςςαγηδιοπ 115 διι- 
[ἘΠΊ ΡᾶΓ εγαΐ ᾿διςαμπδημαπι, (ππιρεῦαας ΠὈῖο- 
ὨΥΠΟ ἃ Ργπιᾶ ἱππθηταςς δαῖτ φάπιοτίι. 

ΙΝ. Νεαῖς 18 Ργδοτεγιηϊείοπάα πη 2. 
4 αὉ Αὐδεο., Ογδεζογιπὶ πιεᾶα δειατῖβο 
μᾶζα πιάχίπιο., γεγιπησις δά (Ὀρμἱας ρειτὶ- 
πεητί απ Ρ] ΕΓ Πα γιΠῚ σηᾶγο, ἐᾶ διά. τς 
ΟΠΥ̓Πτ5 φαϊάεπι ἱπ (ρα πἀ!ἀἸΠῆτπα ἕαπια σοπ-ὺ 
(ξππιεγαῖ. Ῥοϊΐεπποη νεσο ἤογεγε πιαχίπις. 
ται οςοϊρίεθας, Πιοηγῆο ποπάϊπιπι 'Ποῖι5... 
ϑαγάϊθη5 αὐΐεη ἀρεῦραΐ ἔοτία., ςαιιίαπι.. 
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4. 1Π1, Ἃἰσαέυεσι ςοὐ, 8, ἱππεῦσι. 
τοῖς ἐν τ. Μεσ. σιτεμένοις ] Ιάεπι ΠοποΥΙ ΠΑδίτι5 40 Α- 

ἄτίδπο Ροϊονγιογεὶ, ντ ποίδες Βα ουῖη νἱτᾷ εἰϊι5. 
3 τὸ δὲ Μυσεῖον  ἀε εο νῖάε ρ᾽μιγα δριια Τοπἤιπι ({ε 5 οτῖ- 

Ῥιίοτιθ. Ηιϊ. ῬῃΠοΙΌρὮ. 11, 1Π|, ς. 2. ὅς 1ο. ἘτΙ4. ατοηοι 
«τεπιαις ΤαάοΙρμὶ Κυϊεσῖ, ο]]. νἱγοτιιπι, ἀἠΠεγτατίοπεβ ρε- 
εὐϊίατα5, ᾿πίετταβ ΤῸ ΤΙ. Απεφυίςιαγαες, ὙΠείλυγι,α ἀο δ, 
νίγο; Ιδσοῦοὸ Οτοπουῖο; σοηρεῆϊ. 

4 τράπεζα 1 πεπιρϑ ρ΄ εγιιπιαιιε ἔσγιρτοτεϑ γείεγεβ οπηπία 
Μυΐεὶ επιοϊιππιεητα μοῦ (γ πεςάοομεπ αμλπήδπιὶ τραπέζας 
ἄζ σιτήσεως ποπιῖπε ςοπιρεὐλιιηταῦ, νἱάς ΤἸΔπὶ ΟὈ ΓἘγιιδίδ..» 
ΑἸ πιαῇο δὰ δραγιίδηὶ Α ἀγίδη, οβρ. 20. ὃς Κυΐξεγο Ἰος. ς, Ρ. 
2744. δὶς Ροίεγηονι ἱπέγ. κωταλεχϑ εὶς ἀϊοίτι ἐξς Αἰγυπτίαν 
συσσίτησιν. 

; Ἀρώσπ: τ᾿ τ. Πανϑείας ἐρῶντα ] Ῥαπίπεαε, νχοτῖ5 ΑΡτγα- 
ἄδτας. ϑυίοταπι Ἀοαί5, ἔοπιδπὶ ὅς νἱγειζεπι σα] ς Ὁ ΕΓ ΠῚ πη.» 
τεάάιιηι, ηι8ε Βαδοῖ ἀξ ε Χεπορδοπ, Κυροσ. ΠΡ. δὲ ΨΊΙ, 
Ἐδπὶ ςαρεαπι οἰ ἀϊεπάδπι Αταΐραε, Μεαο,, τγαάϊάεγας,, 
Ονγτῖῖς : {1Ὸ νετο σΑρτ 81 4πιᾶγα σοερῖτ, νὲ παῦγᾶς Χεπορἢ. 
ΖΡ ᾿πιτίυπι 5. Ν. Ἐδπὶ ἀγρυπιεηταπι ΕΡΙΟΙ σΑΓΠΙΪΠ15. ἔεςε- 
ται δοιεγίοῃιβ Αἴτα, ἐποποιὸςγ) νῖ Ππαᾶτγᾷζ δι, ν. Σωτήριχ- 
4((ἀε ΡΗΙοἴγατιπι Ἱπιαρίῃ. [:. 11. 1π βαμεῤῥὶα, ἃς ἰδ1 ποταῖβ. 

6 κέλερος] Μ5.8, Παδεῖ Κέλορος. Εξἀριὰ δι14, Κέλωρ, Κέ- 
ορος ὄγομο κύριον. (γήρεσ (εἰεγ' ςΟπιπιεπιογάτα Οβρῖτος 

Ἰπο νῖτὰ Μ. Ααγεὶη ὅς Ν ετῖ ς. 2. ἵπτον ΓΟρ ιῆας, 405 12 
δυάϊεγε», ἀγα ἀιτὶ (Ὁ]Ίσοτ εἰμ5 αἰ Ἰρ!πας δ Ηβάτιαπο, εξ 
Ὁ ερι {0115 δι{ς ν]ἀεταγ. Μεπιαῖς εἰ, Μ. Αἰγεῖ. Απ- 
τοπίπ. ἐὶς ἑαυτὸν ΠΡ. ΨΠΠΙ. 5.25. Ῥυτο, μππο οὔσαις εἴϊο, π 
4πεπὶ δ ἀγἑαπὶ (ΟΡ ἢ Δε παραμυϑητικὸν σοπηπιοπιοζαῖ ϑιυιϊής 
ἴῃ Αδριαν. 

7 τεχνογρώφος ] 41 ἴς, τέχνας ῥατορικεὶς [τί ρίετῖτ, ςσοηξ, 
ἀε ταῖτδιις Ογείο]]. τ εαττ, γμετοτ. 1.1. ς. 6. Ρ. 45. (4, Νεπιρε 
τπεῖοτ, ντ εχ {εαυεπίδιι5 ρατεῖ; 116 σ εἴθ ξυῖτ, νεὲ πιίγαπε» 
δι, πιᾶρῃιιπι 8ΑΪ πιᾶῆιιπη Ο ΓΑΙ ΠΊ τί οἰιπὶ υάγρεήργ ρῤη, ημαὶες 
ϑουθη5. ΠΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓΆΓ Δι ϊιητ. ῃἰς ἡμδΈγεγε. 

8 Κέλες] ἢς Μϑ8, 5. Ἑαϊτὶ Κέλερος. 81 νεσγᾶ, 4126 εχ δ8:11-- 
ἀδ ρδυΐο πίε δα ἀιιχίπηις , ὅς σεῖθγα ποῖα 6. οδίδγιδια, 6 - 
δεπάμιπι εἰς Κέλωρ. Ι 

9 Διονυσ. δὲ 1 Δὐἀμετγίαιϊαπι δα! ἀΐπηις5 εχ ςοά, 8, ρτὸ 
τὸν ἰηθρῖᾳ ἴῃ εἀϊ5 νοςε. ᾿ 

5. 1, 1 ἀεροασαμένῳ 1ῆς Ἰεβεπάμπιπι Ρυΐδιϊ ΡτῸ ἀκρο- 
ασωμένε» 04 εἴ ἴπη εὐἀϊτί5, 

2. ἀγορίυων δίκην ἐν τ᾿ ἑκωτὸν ἀνδρόσι Ἴ πεπιρα ἴπ ρίμτες 
ἡμγὴ βἰδμέονες ΑΒΔ Ῥτοςοπίμ!ατι5 ἐϊυ!2., ΟΡ] ατίδιι5 νεδίδις 
Δ νπδπΊ, ἰπτὶς5 οδιια, φογετεθρ ορ Ἰόφσ, νὰ νἱάθγε εἰ εχ ΡΙ᾿πῖο 
ἩΙΠΟΝ τ. ΠΝ, (εξ. ζ νι ἀε πᾶς ἱρία ϑαγάϊαπα ἰατιἀϊξεοπε: 
δαγαίαμα ρῶς ἀρρείϊεεγ ἐᾷ ἐμγλ ! δ]ῖο., φογειεεγαἠερηξῆ τα ἐπε 
ἐρπλ ἐχέγς ργαεήξοΣ (Μᾶς οπῖοϑ [ς]ῖςοτ) λαποράονε:., (4- 
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ΧΧΠΟΡίοΣ ὉῈ ΨΙΤΙῚ5 ΒΟΡΗΙΒΘΤΆΑΆΚΥΜ. Μ.}. 
ἀρετς ἴπ Ποπέμπηα γα! ἰμΔἰςῖο., 4ποά [γάϊαα 
ἴι5 ἀϊςοραῖ. δ. νείρογαπι ἰρίτιγ δαγά!5 δά- 
πεηΐεης ΠὨΙοηΥἤιι5. Πλογίοποιι Ογιτστη, Πο- 
(ρίτεχη {ππππ|, γοραιαῖτ : ἀἰς ΠΆΗΙ, παῖς, ὁ Πο- 
τίοπ, εἶπε ἢἰς Ροϊεπιοα ὃ Αἱ Προγίοῃ,,, ΥἹΓ, 
παῖς, 1γάογιπη αἰ ΠΠΊπηι5, 46 ἔοι ]τατίδιις 
(υἷ5 ρεγίο Πταης5., ραγοπιιπη ἀἀπιοςαυτ αὶ 5πηγτ- 
τὰ ΠΟΙ Ροϊειποηδιπι, ἄτι τα επτογιιπη Πλεγ- 
«ἐἀς οοπάιιδιπι,, ἰΐπιις γᾶς ςδιυίδπι ἀρεῖ. 
ΑαπΠαες Ὀἰοηγήιι5, αιαπὶ ορίαπάδπη ὅς ἱποχ- 
Ῥεέϊαιαπι,, ᾿παυϊτ, γαπλ πιηςῖα5, ἡποά ΡοΪο- 
ΤΠΟΠΕΠῚ ΔΙΙαΪγα ᾿σθαῖ, οὐἶτ5 ΠΟΠάπΠΠΊ Περὶ οχ- 
Ῥεγιπιεπίά. Ψιάσταγ., ἱπαιυίεῦας Τοτίοῃ. 
φεστα τα πάθετε δάο]οίςοης, τπᾶσηιπὶ ἰᾶΠλ» 
ποίηθη δάδθριι!5. [π|οὸ. ῥεῖ Μιηεγιδιη, 6 
ἀοτγηλῖγε χυίάθιη Πηΐτ, [αἰεθας Του ἤιι5, 1 
{ξὰ ραϊριτατίοπεπι ἰη ςογάς απἰπιοηις οχοῖτας, 
πὔδηάο ςορίτο , ΠμΔι ΤΠ] εὶ (πξ εἰμ15 δάτηϊγα- 
ἴογοθ. ΑἸ15 Ἔπὶπὶ ο5 αι 46πὶ ᾿ρήπις ἀποάε- 
οἰπὶ σάπα !θι15 (ζαταγίγα νυ] θίμγ, 411] ν]Π]5 εἴ- 
Ἰδτα ᾿ϊηριαπι,, νΟἸ με ΝῊ] ἱπογεπχεηΐα. ἀϊπγο- 
τἰπηταγ. ΤᾺ δηζεπη πη Παης ἀεπιε (0Π|ςἰ- 
τιάίηοπὶ.) ἀοσεπ5 414 Ρ]μ15 παϊπιις ἴῃ τις 
ὧς ἴὰ 1|ο Ρεγίρεχεγι5, Τιπὶ Πογίοη πιοάε- 
ἢεαπιοάμπι, ἱρίδ, ἰπηαῖς, Ποηγῇ, ἀς τε 
δίχις 1110 τοΐξιιι5 (ξητοπείδπι ἔσγοθ. ΤΙΡΙ 
Εηἰπη ἃ ἰϑρίοητία ἄατα ἔαοιταθ, ατιὰ ἧς τεῖ- 
Ῥίαπι ςοσποίζοτγε, δὲ ἰϊππι ποπ Ἰσηογαγα νὰ- 
ἶεα5. Απάϊιϊε Ἰριταγ ὈΙΟηΥ ἤμ5 ΕιΠπΊ, σδυδ τι 
᾿ϑροηζοιη) ἕογοημε ἀπ ςεάδης, γοδυγ[ παι} 
μιαῦεῖ ἢ ]εταὰ τς, (ξ ποη ἃ ραϊαετα. Ηδες 
νὰ Ροϊοπιοη δοσορίῖτ, δὰ Ὀ]οπυΠὶ ᾿πλῖηα ργο- 
Ῥέγαιιῖς., δὰ ἀξφοϊαπιαηάιπὶ εἰπὶ ῥγοιο- 
ζλη8, (ΟἸπὶ Διο πὶ 116 τὸ ργαθοίαγε σε- 
ἢα ἀεοσεάςγες,, δἼςείηι Ὠϊοηγήμς αιαί δά 

εἰμερὲγ ΡΡὴ παεἰρ ἐρεῖ γ δ τε]ίαυ , 405 ν46ε, Ηΐης μητρό- 
πόλις Ασίας» Λυδίας κὸν Ελλαϑδος ἴπι πυπηπιῖ5, Θοτάϊδηϊ Δειο 
φετοιήῃο, ϑατάες δυιάτπι, ΓΟ] ἐπηὶ μι τυ π|ὸ ἀἹ ντθίδιις τι τὶ- 
ὁπε, ςοπῇ, 1]. ϑραπβεπηίιπι γοξδυγατὶ ΟΡ ετῖβ ἀε ργαείξ. ὅς νἤι 
πυπιίπι. ἀπ ΓΧ. ρ. 618. [ᾳ. 

3 ἐς τὰς Σάρδ. 1 ἐς αὐάϊάϊπιι5 εχ Μϑ. 8. 
4 κριτικὸν 1 Αἰάϊπα δὲ Μ8. Απρὶ. κρητικὸν Βάθεπί. 8ε- 

αὐτὶ πος διΐπιις ἰεδείοπειπι το ἀ, 85, 4ιι1π| ὃς ϑ4[ παῖ. οδίες- 
αδυΐτ, ϑῖς ἵπξ, φιοαις ἴπ Ροίενμοηθ γι] νἱά. σ. 1; Π. 18; 
εἀϊὶ μαθεπε ρτὸ χριτικὸς Κρητικὸς) ΥΌΙ ρατγίδε ποηπεπ ἰὰ 
εἴϊε ποῦ Ροϊείβ, πᾶπὶ δίμραζίμ, ἀθ 0 161 ἔδγπιο, Τι8]- 
Ἰεῖιις δυϊτ, αἀἀ4ε6 νίταπι Ἡεγοάίς 5. ΧΙΝ. Οὐυἱά νετο ἤηι κρι- 
τικοὶ πουιΠΠιπιιπὶ, εοαιις ποπιὶπς “γήβαγορης ηυοηυς ρα[- 
ἔπι ςορποπιϊπδίιτ, [Ιάεπὶ ΕΥΓΟΥ ΨΟΓΟΟΥΓ πα ΠΟΠΊΠΊΪ ΠῚς ἢς 
δριιά Αρο]]οπίαπι Πγ (το απι ἴπ ΗΠ. ΜΊγΑΌῚ]. ς.19, νθὶ βοττς 
Ρῖο Ἡρακλείδῃ Κρητικῷ (0 Πἰτιιεπάιι5 κριτικός" πᾶπι (γελίσιηα 
1181 νῖχ ἱπιιεηίαθ, θῈπο τἀΠΊΕΠ κριτικὸν ἔτι γραμματικὸν» 
αιιεπὶ ἀϊοῖς ϑυϊ ἀας Ατιαγο δὶ ἀϊ(οίρα!μπι, εγαοῖεα ἰπ Ροη- 
τὸ οτῖαπι. Οδτογαπι 410 ἃ Κλητεκὸν ἢ.]. Βαθ ες ΜΜοτε ! εἀϊτῖο, 
εἴτε ν᾽ ἀδίατ ἐσ τροργαρθϊ ετγοτα. 

5 ἕρμαιον ] νἱά. τἀ νίταπι Αρο!οπ. [16. ΥἹΙ. ς. 12, 
6 ἐν κῷὶ 1 κοὶ βἀάϊάϊπιις εχ ςοὐ. 85. 
7 νὴ τὴν Αϑηνᾶν} πεπῖρε ρὲγ [65 νἱτί ἡισαια ἴυγα- 

᾿ Βλητ σιαπάσαημε, νἱάς ποῖατα δά Αρο!]οπῖϊ Τγαπεηῇϑ υἱ- 
τλπὶ 1. ΥἹΙ. ς. 13. Π. 3. 

3 δωδεκώκρενον δοκεῖ τὸ ςόμα 1 Οαἠίνῥοε , ἔοπ5 ἀρ Ατϑ6- 
πἰφηΐες.) 8 ποηεῦς ἴς ας τίς ὠνεύκρννος ἀϊέξξι5.) 410 ποιηΐης 

525 
ΞᾺ ̓ “-“ ε δ ς ͵ 3 ᾽ ν΄ , δ 3 
εοιζοιτο ἡ Λυοίώ. εσπερῶς ὃν ες τᾶς Σῶρ εἰς 

“ Γ ᾿ 

ἥκων ὁ Διονύσιος, ἤρετο Δωρίωνω τὸν Κριτικὸν τ 
͵ -“ ,ἰ ΝΣ ΠΣ Ρ 

ξένον ἑωυτϑ. εἰπέ μοι, ἔφη, ὁ Δωρίων, ἔςι Πο- 
, ᾿ -“ Νν ε ΄ δι Ν᾿ ἸὉΡ 

λέμων ἐντωῦϑο; καὶ ὃ Δωρίων,, εἰνὴρ ἔφη: πλε- 
͵ ἄ ὦ δί δὶ 7 . Ν “ Ϊ᾽ 

σιώτατος τῶν ἐν Λυδίᾳ, κινδυνέυων. περὶ τῆς ἐ- 
͵΄ ᾿ ΐ, Ν Ἵ “τ νν ͵7ὔ 

σίως, ὠγει συνήγορον τὸν Πολεμώνω πο Σμυρ-. 
΄ δ ὡλ ΄ 9 - τ ν -“ 

νης» πείσως διτωλάντῳ μισϑῷ . καὶ ὠγωνιεῖται 
ν " ἢ ) - ᾿ 5 

τὴν δίκην ἄυριον. καὶ ὁ Διονυσίος, οἷον » ἔφη, ἕρ- 
᾿ς» ᾽ ν᾿. δι υ ΄ μ, ,ὕ 

μάιον ᾽ εἰρηκώς » εἰ καὶ " ὠκδσωΐ μοι ἔφα! Ππολέ-. 
γ »" ΄-“ ᾿ν 

μώνος, ὅπω ἐς τοεῖραν ὠυτξ ἀφιγμένῳ. ἔοικεν, 
ι ς ΄ ἐν ς ΄ 3.1| 3ῆ 
εἰπὲν ὁ Δωρίων, φσρέῷειν σε ὁ νεανίας, ἐς ὄνομώ 
" , , Ἢ 
ἤδη προδαΐνων μέγω. καὶ καιϑέυδειν γε ἐκ ἐῶ, 

Ἁ Ἁ “ -: ͵ ᾽ 

γή τὴν Αϑηνῶν, ἡ δ᾽ ὁ Διονύσιος, ἀλλ ἐς πήδη- 
γ΄ Ἁ δί ὲ Ἁ ε 

σιν ὥγει τὴν κωρδίων κωὶ τὴν γνώμην, ἐγθυμε:-. 
͵ ς Ν»᾽ , ᾽ -“- Ψψ -" Ἢ 

μένῳ ὡς πολλοὶ ἐποίνέτοι ὠὐτϑ. καὶ τοῖς μὲν δω-. 
ὃὲ , ἃ, «ΑΙ ͵ 8 « δὲ ᾿: 7, 
ἐκακρενον δοκεῖ τὸ φόμου ἡ οἱ δὲ καὶ πήχεσι δια.- 

“ ᾿ ἣς “ Ξ Ε 
μετρξᾶσι τὴν γλῶτίαν, ὥσπερ τὰς τῷ Νείλς ἐνα..- 

ἂ νι ᾽ 

Δάσεις. σὺ δὲ τώυτην ἰάσαιό ῥέοι τὴν φροντίς. 
ὃ ᾽ ᾿ ἣν ᾿ “ ὌΝ Ξ ΓΤ ΄ ὦ» εἰπων. τί μὲν ὥσλέον., τί δε ἡτῇον ἐν ἐμοί τε 

᾽ ᾿ ς κεἰκείνῳ καϑεώρᾳκας. καὶ ὁ Δωρίων μάλα σω- 
, Ν ᾿ Ἵ ͵  Α 

Φρόνως, εἰυτος; εἶπεν, ὦ Διονύσιε, σαυτῷ τε κἀς. 
. ͵ 

, γ΄ ᾿ ε -» κείνῳ δικώσωις ἄμεινον. σὺ γαορ ὑπὸ σοφίας οἷος 
ὕ ὥ Ψ ᾿ -“ σώυτὸν τὲ γιγνώσκειν "", ἕτερόν τε μὴ ἐγνοῆσαι. 

ΕΣ ,ὔ 

ἤκασεν ὃ Διονύσιος γωνιζομένε; τὴν δίκην, καὶ 
᾿ Αι -“ β 7 » μ ᾽ Ρ 

ὠπιῶὼν τῷ δικωςηρίς, ἰσχύν, ἐφη, ὠϑιλητῆς ἔχει, 

ὠλλ᾽ ἐκ ἐκ παλαίςρως ", ταῦτα ὡς ἤκεσεν ὃ 
͵ τ ἊΝ δ πη ,ὔ -“" 

πολέμων, ήλϑε μὲν ἐπὶ ϑύρας τῷ Διονυσίᾳ, με- 
͵ » “Ἂν ͵ 132 ᾽ , λέτην ὠυτῷ ἐπαγγέλλων ἢ. ἐφικομένς δὲ δια.- 

“ Ε) “ ε ͵ 
πρεπῶς,, ὠγωνιζόμενος προσῆλϑε ὁ Διονύσιος", 

εἰπὶ ΤΉιογ α. 1.11. ς Ἰς, ὅς Ῥαυβπίαϑ 'π Ατςϊς ἀρρε!]απε, δὼ- 
δεκώκρενον τάππεῃ ετὶ8πὶ αἰ δξιπη, οτίς αςσςεἀεπείδιις Γτατεδτὶς 
ποιῖβ τί διι5.), διτογεβ ἤἥιπε Ηείγ τις δι ϑυίάας ν. δωδεκακ. 
δὲς. Οετογυπι ἔννοια 1 ον} [ἰ ἃ Οτατῖπο Οοπιῖςο πτιτιο ἃς- 
ςερίᾶ, 40] {εἰρἔμπι ἰΔιάδη5, δωδὲκ ἄκρενον σόμα ΠΡὶ τγίδαις: 
Ἐπ ἴᾳπιθος εἰμ5.) ῥγουζ 605 Θπιεπάδιιίς ἀος ΠΠπτις ϑυΐάλα 
τοβαυγάτου: 

Αγαξ Απολλον, τῶν ἐπῶν τῶν ῥευμάτων 
Καναχξσι πηγαὶ; ΔΏΔΕΚΑΚΡΟΥ͂ΝΟΝ ΣΤΟΜΑ, 
Ιλισσὸς ἐν φώρυγγιν. τί ἂν εἴποιιεί σοι} 
Ἀσπαντὰ ταῦτα κατακλύσει ποιήμωσε. 

9 σὺ δὲ ςοἀ. 8. Βαδει σὺ δ᾽ ἄν. 
10 σαυτὸν τε γιγνώσκ. 1 πᾶπι εἰξ (αρλεγεήαε Ἰπρτίπιίς τὶς 

τεἰΠΠπιιπι {Ππὰ γνῶϑι σαυτόν. 
" ὅκχ ἐκ παλαίΐςρας  ἐΧεΓοϊτατίοπε ποηάυπὶ ΟΡ Ητγπιδίιπα 

εἶτ τοθιιγ εξ ἱπηιῖτ, [εἀ φύσει πιαρὶς 1Ππ|4 ἀεδεσῖ. 
ΙΣ μελέτην ἀυτῷ ἐπαγγέλλων } ἢ. 6. δή ὠγῶνα σοφιςικὸν, ὃς 

πρὸς ἅμιλλαν ἐπιδεικτικὴν Εὰ πὶ Ρτοιοσδιίς, γε Ἰοχαίτογ ΡΙα- 
τς ἢ, νἱάε Οτε(ο !Πἴαπὶ τῆ εαιγ γβετοτ. ἱ. 1Π|. ς. 4. Ρ.17ο, 44. 

ἀε ἢ νῖτ. αγοὶ Βγεαρείς, ἴτ, γῖτ, Ῥοϊεγριογνὲς ὃς 1ηξ. νῖτ, “ἰδ: 
χαπάγὶ. 

13 ὠφικομένῳ δὲ διαπρεπῶς) ὠγωνιξόμ. προσῆλϑε ὁ Δι» 
ογύσιος ] ἁιιἀθέϊετ ὁ Διονύσιος τείοτίο ργὸ τῷ Διονυσίῳ», ἰὰ 
επἰπὶ Ἔπῇις πιά δῖ, ἱπιο ςορίτ, Ῥοϊεπιοπς, οἰπὶ ἰδιιὰς Βα- 
Βῖτα ἀες!απιατῖίοπε, ἀεσεήεητε, Τϊοπγῆιις, ψηῤίοίσε ἔΔ- 
εἰς ὅς Βαθίτι, ἱρῇ οσςυττίς, νοτεγὶς ρόεῖαο ἰατηθηπι, φυΐ 
{δ᾽ πηρίτατ) {1 ας ςἰπεη5) δΖλίειίμς φηὶπι Ἔτᾶς ἰρίς, Ουοά 

γνν 3 καὶ 



σύ 
π ν , σι ὺ, “ ““» δ ᾿ 

καὶ εἰντερείσοις τὸν ὦμον» ὥσπερ οἱ τῆς σαδιωίως 
᾿ ͵ 5 » ἢ 

πάλης ἐμδιξώζοντες. μάλω ὠφείως ὠπετώθωσεν, 
Ἴ Ν 

εἰν ῳ " 7. 
͵ ΕἸ 2 ᾿ 

Ησῶν ποτ; ἡσῶν, ὠλκιμοι Μιλήσιοι. 

-“ Ξ 3 -“ - »-» ΄ 

. Ανδοῶν μὲν ἕν ἐπιφανῶν πιάσω γῆ τάφος. 
-“ ᾽ “Ἂν ᾿ ͵ὔ ͵ 

Διονυσίῳ δὲ σῆμω ἐν τῇ ἐπιφανες ἄτῃ Ἐφέσῳ. τέ- 
ΡΣ ἜΝ » Ἀν ͵ 

ϑαπται γῶρ ἐν τῇ ὠγορῷ κωτῶ τὸ κυρλώτῶτον 
-Ὁ ῊΜ’ δεὶ Ψ ἡ “ 

τῆς Ἐφέσε ἐν ἡ κατεξίω, παιδέυσως τὸν πρῶ- 
3 ,ὔ 

τον βίον ἐν Λέσξῳ. .᾿ 

- ΛΟΛΛΊΤΑΝΟ Σ.- 

λολλιανὸς' δὲ, ὁ Ἐφέσιος, πτρῴφη μὲν τῇ Αθή-. 

γῃσι ϑιρόνᾳ πορῶτος᾽. πρἄφη δὲ καὶ τῷ Αϑηναί- 

ων δήμε . σρατηγήσας ἀυτοῖς τὴν ἐπὶ τῶν δι 

πλων᾽. αὶ δὲ ὠρχῆὴ ἅἄντη πάλαι μὲν κατέλεγέ 

τὲ καὶ ἐξῆγεν ἐς τὰ πολέμιω 1- γυνὶ δὲ τροζρῶν 

ἐπιμελεῖται καὶ σίτ ὠγορῶς". ϑορύδς δὲ κα- 

Θεξηκότος ἐπὶ “ τὰ ὠρτοπώλιω . καὶ τῶν Α9η- 

νωΐων βάλλειν εἰυτὸν ὡρμηκότων; παγκρότιος ( 

ὃ κύων, ὁ μετὸὶ ταῦτα ἐν Ἰσϑιμῷ φιλοσοφήσας», 

παρελθὼν ἐς τὲς Αϑηνωΐες, καὶ εἰπῶν, Λολλιώ-- 

νὸς ἐκ ἔςιν ὠρτοπώλης» ὠλλὰ λογοπωλῆς ᾿ διέ-: 

“χεεν ἕτω τὲς Αϑηναΐες, ὡς μεϑεῖναι τὲς λί- 

9:ς. διο χειρῶν ἀὠυτοὶς ὄντως. σίτε δὲ ἐκ Θετ- 

ταλίας ἐσπεπλευκότος καὶ χρημότων δημοσία 

ἐκ ὄντων ; ἐπέτρεψεν ὃ Λολλιανὸς ἔρανον τοῖς 

εἰυτῷ γνωρίμοις. καὶ χρήμωτω συχνὸ ἠ9οί- 

“9η. καὶ τῶτο μὲν ὠνδρὸς ἐυμηχάνς δόξει καὶ 

ΡΗΙΓΟΒΤΆΑΤΝ5 ΧΧΠΙ, Γοδέχῃ. 

ςεγίδπηεη, Παπιθγοαμε εἰ ορηΐξεης, ΠΟῊ ἴδοις 
ἴσας 1], αϊ ᾿πῶδπι τη Παάϊο ΩΝ 
ρογαμδαπο Ἰοςαζιι5, αἰξ: ἰμ 

Οὐέρῃ ἔμογε βγεμημλ ΜΈ ΗΝ ΤΉ κεν, 

ν. ψιπίψας Πα βηίθαις αυϊάεσι πμ}14 ποι 
τεγγὰ [δρυ]ς χυτὴ Ργδεθεῖ. ᾿ΙοηγΠὶ νετο πιο- 
ΠΙΠΊΕΠΓΙΠΠῚ ἴῃ οἰαΓ ΠΠτηα νγθ μπι; Ἐρμείο, εἰ. 
ϑΕρΪαι5 ἐπί οἴ τῇ ἴοσο Ὁ Ἰοζο Ἐρμεῆ. Ἶμω- 
ΠηΠῆπιο . 'π αιᾶ. σῦς ὙΠ δηϊαῖτ, 
πιᾶπὶ δοτατοπὶ ἴῃ Πιοθθο ἰμμιςηΐ δεῖς ΑΥ τοΝ 
ἀἰ5 ροαμιαπι ἐχερ! ει. , 

ΧΧΙΙΙ, ΚΟΊΨΙ4Α͂ ΝΡ 5. 

Ἢ ΤιοἰΠἰαπύο, Ἐρπείιις, Ῥήπιας Αἰδοηὶς ςἂ- 
ἐπεάγας [ορμϊἴαγιτα ργαεῖμε: ργδαίις δέ 
Αἰῇοπιθηίππι ροραΐο Ριβειοσίς αρυά 605 8.111- 
Ὠδγα ἕππρσοης, Ηπΐπς νέγο τηαρηἔγατιις ο- 
᾿ἴπὰ πιάση. γᾶς ἀεϊεθιπι ἔβοεγε τα] ἰτατη 9 
ὃς αα Ὀεϊϊατα εο5 εἄποεγε: ποά!α νεγο ηπΠ0- 
Ὠ8Π|, ἅζ) 1 [ῃ ἔογο νεπαιτι Ἐχροπαπταγ, οἴ 5 
σαγας. (τη ψΕΓῸ {πηι Ϊτι5. αἰ πα πο... 1ο- 
(Ὁ ἅ1ὸ ρᾷηε5 νεηάεσδηζν, οὔτις εῇδε, ὅς 
Αἰμοηϊεηίες δά εἰπὶ ἰαρι ἀϊδιι5 ὁμρκρηΝ 
πτυϊπδης; Ῥαπογατίις, Ογπίςιι5, 4] ρος Παος τα 
1ΠΠ πιο Ρῃ]οίορ μαῖα εἰς, ργοάϊοηβ ἴῃ Ατης- 
πἰδηΐιπι οοηίρεξζαπι,, ποη Ῥαη65, ᾿Π6 ῈΠ9 
1 ο]ΠΙαππ5 νεμάϊε, (ξἀ νεγθα : ἤϑραῖς ἀϊέϊο 
[ἃ Αἰμεπιεηίος ἀδγηαϊπι., νεϊαρίάες, α05 
Ἰᾶτὰ πιαηϊδιι5 τεπεραηξ, ἀϊτηϊττογεηῖ, Απηο- 
πὰ νεῖ εχ Ὑ Πα] αὐμοῦα, οαπη Ρεςιηΐδ6 
ΡΕΘΙισαα ποη {πρρετεγεηζ, Ὠις [απ Ἰαγῖθιι5, 
νι ςοἸεξαπι ςοηξεγγεηΐ , σοπηπηῖπε: τηασπᾶς 
4πε Ρεςιπηίδε νἱ5 εἢ οοἸούμα. ΠΑἴσις μος. 
αιάδηη νἱγὶ ρεγαματη πον εἴς ὍΠΗ 

"1 

" 

Θηἰ ΠῚ ὁ πανν θα πιδῇι9,) ἀἸΠΙπϑτιοης πηυΐαῖα σοηίεπιι5, σεῖς 
τ, ἀφικομένε δὲ, διαπρεπῶς ὠγωνιζόμενος» ἰἸὰ τεπὶ πε 4118- 
Ἰισυπηῦε ἱπάϊοϊο ποη ἐχρεβαϊτ, 

ΧΧΙΙΙ. ΛΟΛΛΙΑΝΟΣ. δ. 1. τ Λολλιανὸς 1 Ρδι1:- 
οὐϊα ἀξ εὸ Βαθεὶϑιυιϊ 445, 4] Εἰ1Π| πολύγρωῴον ΘΧΙεΠΠε ἀι- 
εἴς. Νοπῖεπ ἰρί βμ 1. Ἐρηαε ΓΚ ονίς 1οἰἑαγεῖς τείξοπι.» 
Ἦλθεο νεΐεγεπὶ ἱπίογιρτοπεπὶ ΑἸΠΘηἰ5 τερεγῖαπι. ΘᾶπΠὶ ἐπ.» 
τιδι εχ ϑροπίο [ἅπετ, Τ. Π. Ρ. 316. 

ΑΓΑΘΗ͂Ι ΤΥΧΗῚ 

Ἡ ἘΞ ΑΡΕΙΟΠΑΓΟΥ ΒΟΥΛΗ ΔΛ: ἘΓΝΑΤ. ΟΥἹ- 

ΚΤΟΡΑ ΛΟΛΛΙΑΝΟΝ ΑΝΤῚ ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΕΑΥ- 

ΤΟΥΣ ΕΥ̓ΝΟΙΑΣ ΤΗ͂ΣΔΕ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ ΤΩ͂Ν 

ἈΘΗΝΩ͂Ν ΤΟΝ ΡΗΤΟΡΆΑ. 

Ῥγδθςεριον Τ εσάοι: ἀϊοίτυσ 1.11. νἱτα εἴας, Ἐτρἠαρὶ νἱτᾺ εἴτ15. 
2 πρὔφη τῷ Αϑήνησι ϑρόνε πρῶτος ] ϑρόνος Εἴς ρυϊ]ρίτατη.» 

δὰ αιοὰ ἀἰοεῦδης (ορμιῆδε, νεὶ] (ἀρρεῇιιπι, νιἄς Οτείο]!. 
τ εδιν, γβετοσ, !, ΠΠ|, ̓ς. 3, ἱπά4ε γεγο προεφῶτες τῇ ϑρόνῳ ῥγο- 

ἴτε, υὶ Ρυδ]ῖος ἀοοεῦαητ. Ἑγαῖαμς τρί εχ Αἰπεπίς 
1} δεῖᾶῖε θρόνος : ΠΕΠΊρΕ πολιτικὸς Φιλοσοφικὸς, σοφιφικὸς 
νἱά. Μευτγί, Ἑοσίμπ, Ατεῖς, σαρ. 8, ὙΙπιο ργδθξιῖς ᾿οἠίανιμσ, 
ἃς ρτίπιιθ ΄υϊάς πὶ. ποπάπιπι τ4πιεπ Πρεηά!ο οτπατὶς ρτο- 
ἘεΠΌτΙΡιι5 1115, φιιοὰ αἰΐσιφητο ΡΟ βαξξαπι αὉ Ππηρετᾶίο- 
τε Μ, Αὐτεῖϊο »γ Ἰάηυς ῥτίπιιβ πιεγι! 8 ἀἰςίτις Τεοάοίε, 
ἀποιρυϊις 1. Ο]} 181. νὰ. ἱπξ, νἱταπὶ εἶτπι5, 6 60 ΧιρἢΙ] πη, 
ἔδωκε δὲ κοὴ πῶσιν ἀνθρώποις διδασκόάλως ἐν τοῖς Αϑήνοις» ἐπὶ 
πάσης λόγων παιδείας, μισϑὸν ἐτήσιον φέροντας. ὐάς Μοιτγί. 

1. ς. Ατνῖάε ἃ ποτᾶτα 1ηῈ δά Τύεοάοι. 5.1. τὸ 4.144. 
3 φρατηγήσας ἀυτοῖς τὴν ἰπὶ τῶν ὅπλων] (ιθίπε, λειτεργί- 

«ν γεὶ τὰ]8 ηυἱά. Μ4]6 διιζοπὶ ρυὰ Οτμζοῦ. καὶ τὴν ἐπὶ τῶν 
ὅπλων. (υλπι Ἰεξφεοπεπι πιίτος ϑ6ἰπιαῆιπι ἀρρτοθᾶτγε) 

ΓςὨΠῚ ΡΙᾶπε πε δάιετία ῬΗΙΠοὔγδεῖ τεχεμ!) ὅς ἀπειιιοτιπε 
ἂς πος πιαρηγατι ται ΠΟ πιῖ5., 4ιιᾶς ἐτιιάϊτε, ργὸ πιογθν 

ἐΧχρ σαῖς νἱγ {ππΊππι5 Ἐσεςῆ ϑραημεπηις δα [ΠῚ 4πξ 
Οτάς. 1. Ρ. γό-γὰ. Οὐα15 5 διεσὶ τρίς ΡΒιοἴγαεις [δε15᾽ ΩΝ 
οἴηπε ἰπ {ε44. ἐχρ!τοαυῖτ, Ηλθεραπὶ α]1ο5. ςρατηγὲς ἐπὶ 
τῆς ξιρήνηςγ γἵ νἱάετο εἰς ἀρὰ εἰπάεπὶ ϑραημεπιίμτη, Οα- 
τοτιπι ΕΟ 6ΠῚ πιιπογα ἔμ ΠΕ Ἐ] τηδίοτες Επχοάϊαη, ὅς “ροϊοριξο 
25 Αἰβεπίεηῇϑ » νὰ [Ὁ. 11. ΡΗΠΟβτατο ἴῃ νἱτῖ5. ΘΟΤΗΠῚ τεῖα- 
τι1ΠῈ») 4πογμηπι ἸΟσοτιπ νίγοαμε ἀϊετις λειτεργίω τῶν ὁ- 
σλωὼν ἀἸοίταν; νὲ ἀμθίμπι δὶς πα] ΐαπι εχίίεγε ροίπε. 

4 κατέλ. τε ΧΦῊ ἐξῆγεν ἐὰς τὸ πολέμια ] δὐάθ Ρο] σα πι.» 

1, ΨΠΙ, ς. 9. Ηΐπο φρατηγοὶ ὠυτοχράώτορες ἀἰσπητιτ, ὙὍαὶεβ 
Αἰοϊδίφάες,, τοῖς, Πα πιδοῆις ἀρ. ΤΒιογἀϊάεπι, ὃς Ατιῇῖν 
ἀες δρυὰ ΡΙυταγοῇ, ἴῃ νᾶ εἴι5, Ἐοχιπὶ δἰ ιιοτῖες ἀρ 
Βεπιοῆδεη. ἵπ Οτάτ, ἀδ σόγοπξ πιεπῖῖο., π᾿ ψηφίσμασιν 
Αἰβεπίθπῆμπι, ὃς ἀϊξετῖε ηυΐδεπι 101 φρωτηγοὶ ἐπὶ τῶν ὅ- 
σλων αἰσιπίιγ, Ρ. 318. δὲ 320, 

5 νυνὶ δὲ τροφῶν ἐπιμελεῖται χὰ! σιτ. ἐγορ. 1 Ραυ]ο ΡοΙ τ4-- 
τεη, γῇ εχ [Ὁ]Π18Π0 ςΟἸΠρτ {πμῆτ, ϑρηθοπιμδ, ογου τ δες 
ἀ!ρβηῖτα5,. ἅτνιΕ ΨΕΓΟΓΙΠῚ ἐρχόντων οξβθεῖο, Ἀμτοσῖσαις τάππςπι 
σπϑυΐταπι {πιπιίπυτα,, δι ξι!5 «ἢ ὁ ὃ φρωτηγὸς ἐπὶ τῶν ὕσλῶων. 

6 ἐπὶ] οοἀ. 5, μάθει παρά. 

7 Παγκράτιος] ςοἀ, 5. βαθεῖ Πιαγκράτης. Νοῖις εῇ ας 

Δεῖαῖε βαπεγαιίσ ΑΕργρεῖι57). 411 1π Λάμ δε τεσορτι9 βιὸ 
40 Αὐἀτίδπο ᾿πιρεγάζοτε, [εἀ 116 ροεῖα ἔπι, νἱ4, ἀε εο τῆ ἐπ. 
10. ΧΥ. Ρ. όγγ. Οὐ ὅς ΝῊ, Ρ. 238. ῬΑπογδτ! 7 Ατοδάϊς ροε- 
ἴλθ, Πιβ πη πίς. ϑι1 445 ροθῖδε Ῥαπογαδῖῖ! ὅς (ΟΡ 29 πιεπιῖ-- 
πῖτ, Ογηίσιπι ἈρΡΡο ἰΑτιπὶ πιιρ ἀπ ἱπιιβηΐο, 

8. γνωρίμοις] 5αἸπιαΐν ἀἰΓορυ]ος ἱπτεγργθδευγ αι (Ὁ Βοΐδσι 
εἰμς Πεφαεηζάθητν, 

τα, 



ΧΧΊΡ. Μάγε. 

ταῦ, δείη οἰα}} φἀπαϊηππγδίίοπε (οἱ εγεῖ5. 1]1- 
μά ΌΗΙ 1α{ι,, ργοδὶ., δὲ πιαρῃϊβεὶ : Ρέςι- 

Ἔπρα 11145.,,. πγεγοθάς δι! τατοΠ15. τον 
πλῷ, το ϊαοηδις το α!αϊε. 

γὼ» 

"ς ΒΗ͂Ν ἃτῖα δεϊηροηΐο (ορηἱῆα [Πὲ 
᾿μιδχίπιος ναϊεγα., ἴπ ορίοΠίτοπηατς, πιο 

4υδάαπι Δγριπιοηταϊ τατοπε 
ἀδίο!υΐτατ, δοσιιγαία. οἰαθογαμάο ορεπηιο: 
γε αὶ δὲ ΕἸοομεοηΐς Παρεγος αβδτπι, ὅς 
ἱπαςηῖγα αληομοῦσ ἀϊξροπετγε «αἐπῖρα- 

“αἰππης. ποῆξι. Ο]Ὲ εἶπα. δυζοπὶ ογαϊοίε 
φιοπάϊάς φιοχας᾽ ἀἸδι» εἰμσοης , δησοί 
᾿φογυίτδητῖ5 δὰ ἰηῆατ πιϊςαητῖα. Ιάφιεν 
᾿πλπες 4υϊάεπι ργοῦδηι, {Πα ταπιοπ νο] ππὰ- 
μοὶ Νεπιρε ΖορεἝρρϑρ; ῬγΌρῖοῦγ Ἰερεπὶ αὉ 
40 ἰδζᾶπι δςοιιδη5., ἥιιϊ εχ ΡΟΠζΟ ἔπιΠλεητπΊ 
ἀνμηρόμος Ὅι15 ποη δάποῃε δέ, [τὰ ποοὶβ 
Ῥαζογαζίοπο: Οἱ; βοχδὲ ἑέρο εἰαηάρς εἶ. δ᾽ 
«ἀεῥεηέοη μη, 4,2; ρῥαμσάφ ργοῤέδεηε 0} 
ἀαύχε. [Ιαἰρηηηαο γάπαάεν εὔξεγε ροίοιδ π4- 
γαμὲ δε, “Δερελμοίμε ἰφε ἰαε5. (απιηις 
Αἰπεηϊεηῇθε5, ρεσμπηίϊαγιιπι ἱπορία ἀκ νεη- 
ἄεηά ἰδ ἱπ|π|15 ἀδοογποηείθι, ᾿ητεγοβάεγος, ἢῸ 

ἀρίπεα ρεγογαιῖε: δε, ο Νρρέμηε, ργάϊὲς 
“ῃρ Ῥείο ἤποεγε, ἐδίφμο εἰδράδεαν βιρήνα εομ- 
«εάε. Ἐχ τεπηρογο ἀἰςοθαι ἰαχία ΠΔεὶ ἱπάο- 

Ἴειπ, ς ουΐμ5 σεγῖς δά ἸτοΥ οείδπῃ χει. Οιαε- 
᾿ ἢυχη διοηι ἔλοίεθας ἱπίρπεπι: ποι (ςΠοἷας 

ταπῚ, ἴπ. φαΐθης ἀξοϊαππαάγες, (84 δε ἱπ φαὶς- 
ἘΞ ΔειΝ Αττὶς τγλάογεῖ, Ἰηίταιοης, 514- 

- 

τ αρυϑὰν ψμιοά ἱρίξ εἰρη φὴΣ δ 

 ΧΧΙΡ. μάκενκϑ 
δ: ἦν Νες ΒυΖαηξίιπι (ορἢ ἢ Παπὶ ργαθίευ 1- 
4 εἰὐλαερα βτάτία νΕ] ἱπογορατε αΥδ6- 

"9, μισϑὸν τ᾿ ΤΉ ΒΠΩΝ νἱά, δά δεορεί!4):. ς, Ὗ'. ἡ. 12. 
τ 5. 11. α ἐπιχειρηματικὸν ] ἀς ΠΟ βόπογα ἀγριπιεητί ξι- 
Ἷ ἐστον 10. ς.14. Ρε 3:5. 

Ζ ἱκαγὸς } ἢς᾿ ΠΝ ἱκαγῶς [οτῖθο οὰπὶ ΟΥμτεγο ὃς ϑαϊπια: 
ὥδι, διν ; 

τ 3, ὥσπ, τὸ τι φρο ἜΗΝ 1Πυῆται {Π4 Ἰσσις Οὐ πε! δὶ 
ὙΠΙ, 5. Ταπιερ ἐπηριίν ἰδία ( οτατιοηΐβ.) πορ ΕἾ, ΑΜ ΜΕ, 
4 5ΟΙΝΊΎΙ1,1,15 ἱπίον βισηιρρη ἐὐγεϊοαρεείδες [γρεἰίϊα "ἶς 
Ἀογῖσι φής πὲ Ἀρβάγ ΟΡ 4ηϊάερ, Ρόῤ τοῖα ρίέϊεγα ἱμτεῖ, θὲ 
ὅπ (6 Ῥ ἤάεγα. »αἰδ[α ἤπιε ρεγπῖ, ϑιπη τον δὶ ἰπ Ογέμίᾳ ον, 
«Δοίετο ὦ ὥσπερ, ὠκτώων ἀυγαὶ τοὶ Ατϑκαὶ ὀνόματα διαφαύνεσϑας 
ἴπ εἴας ογδίίοπε ἀἰςαπίαγ ὅς ἴῃ νῖτα Μεγοάές ς. ΧΙΝ, τδ 

βη. ἡ ἐπὶ πᾶν ἰδέα τῷ λόγῳ (Ἡρώδεως ) χρυσᾶ ψῆγμα) ποταμῷ 
ἐξγυροδίνη ὑπαυγάζον. 

4 κατηγ. μὲν γὼρ Λεπτ.] 4π ἀεοϊαπιατῖο ἤδες ἤτ, δῃ γε: 
71 κατηγορία γ ἀυδίτο, Οοτῖε Ζερηίρενα, ςοπῖγα ατοπὶ 6. 
σαοῆμεπεβ ογαῦίς, νὲ πιο! ]Πράπιι5) πἰ 81} πεςοῖϊε εἢ. θε 
-Περεῖμε νετο ὃς Ἰερε δ σὺ τοβαῖαν 408 ἔππιοπιάτγία τὸ5 ἀε- 
ταπιεητιπι ρϑῆα Πι, ποπ πιεπιηὶ Αἰ Ϊδὶ Περι 76, 

7 συλλαξαὶ  γετι [πιὰ Ἰεξεο.», ραιιοας πεπῖρε ᾿ϑίψαύᾳε, 
εχ ἡλένα ςοηβαθαι εχ Ζορεύπίς, Αἰπεηϊεπῇθις νἱξειπι.» 
ΦΡιγΆμςθλης, Ἑαϊτὶ παθοῦλπε σνμῥελωί, 

τας Εἰτ15 ΑἸΠοηἰς ἔπε, ἴῃ ξογο Ἀ[εετα . Δἰτεγα . 

5Ὲ ΠΙΤΙ 9 ΒΟΡΗΦΟΤΆΚνΝ. 1. 5:7 
ἐκεῖνο δὲ δικωΐᾳ τε καὶ ἐυ- 

, ,ὔ “ -“ 

γνώμονος. τοὺ γαρ χρήμωτω τἀῦτω, τοῖς ξυμ- 
, 4.0Δλ ᾽ “ 

Δωλλομένοις ὠπέδωκεν, ἐπανεὲὶς τὸν μισιϑὸν τῆς 

“ ᾿Ὶ 3 

σοφξ τῶ πολιτικα. 

ἐκροώσεως ὅ. 
δ δὲ Ξ Ἁ 48 , , 

Ἐδοζε δὲ ὃ σοζφιςὴς ἔτος τεχνικώτωτός τε 
, ᾽ 8115 , 

καὶ φρονιμώτατος, τὸ ἐπιχειρημωτικὸν᾽', ἐν ἐπινοίᾳ 

τεχινικῇ κείμενον, ἱκωνὸς ᾿ ἐκπονῆσα καὶ ἑρμη- 

γεῦσαι μὲν ὠποχρῶν - γοησωΐ τε, καὶ τα νοηϑέντα 

τάξαι πέρατος. διωφαίΐνονται δὲ τῷ λόγε καὶ 

λαμπρότητες. λήγεσαι ταχέως, ὥσπερ τὸ τῆς 
᾽ -“ γ} 3 δ “ δὲ “Ἢ ν᾽ »-“Ὗἦ᾽ Η 
ἀφρωπῆς σελῶς΄. δήλξται θεὲ τΕτο ἐν. πσ᾿ὥσι μεν; 

μάλιςα δὲ ἐν τοῖσδε. κατηγορῶν μὲν γοὶρ τῇ 

Λεπῆίνε " διῶ τὸν νόμον, ἐπεὶ μὴ ἐφοίτα τοῖς Α- 

ϑηναίοις ἐκ τῷ Ππόντε σῖτος, ὡδεΐκμωσε" «κέ-,, 

κλείξαι τὸ ςόμω τῷ Πόντε νόμῳ: καὶ τὰς Α-»» 

᾿ϑηναίων τροφεὺς ὀλίγαι κωλύξσι ὁμλλαδαξι,. 

καὶ ταυτὸν δύνωται Λύσανδρος γῳυμωχῶν ὅ,,,, 

καὶ Λεπηΐης νομοϑετῶν ". ἐὠντιλέγων δὲ τοῖς,, 

᾿Αϑηναίοις, ὠπορίᾳ, χρημάτων βελομένοις πτω- 
-“ ͵ ΝΥ -“ ͵ 

δεῖν τὸς γησεςῇ, ὧδε ἔπγευσε; “λῦσον, ὦ Πό- "» 
δ γα δον ͵ ἼΦΞῚ ͵ ᾳ 

σεῖόον. τὴν ἐπὶ Δήλῳ χωριν" » συγχωρήσον ἀύυ-᾽» 

τῇ ττωλεμένῃ φυγεῖν." ἐσχεδίαζε μὲν ἕν κα- 

τοὶ τὸν τσαῖον, ὃ δὴ καὶ ἠκροώσατο. μισϑ ἐς δὲ 
Ἄ ͵ὔ ᾿ ᾽ 

γενγωίες " ἐπρώττετο, τς συνεσίας καὶ μελετα- 

ρος μόνον, ὠλλὼ καὶ διδωασκαλικες παρέχων. 
- Δ ͵ ἡ 

εἰκόνες δὲ ἀυτῷᾷ Αϑήνῃσι, μία μὲν ἐπ᾽ εἰγορῶς, 
δ΄.) ἣ»δν9. “Κ΄ -“Ἢ “ΩΝ ΟῚ ͵7 

Ἔτεέρον δὲ ἐν τῷ ὥλσει τῷ μικρῷ, ὃ οἶυτὸς λέγε- 

ται ἐκφυτεῦσαι. 

ἍΜ ΑΚ ΟΣ 

Οὐδὲ τὸν Βυζάντιον σοζϑιςὴν παραλείψω, 

Μάρκον'" ὑπὲρ ἃ κἂν ἐπιπλήξωιμι τοῖς Ελλη-. 

6 Λύσανδρος ναυμ. 1. 1γ:Ἀπάεγ, ΤΑ σφ ἀδεπιοπίογιπι 1π|- 
Ῥετάῖοσ, Αἰμεηϊεπῆδιις ςἰαίε ςοπιπιοάίηπι ἀἰΠΠ οἰ ἐπὶ τοά.- 
ἀϊάϊι, Ὡδ βπεπὶ δε} 1 Ρεϊοροπποῆαοί, νἱά, ἢ )ὰᾷ Ογέρέα»»; 1. 

᾿ 50. 4. ἅΠερᾶτος Διζογεβ. 
7 πωλεῖν τὰς νήσας 1 πεπηρα ἴτις [πο ἄδιις ἐεπηροτς Α- 

τῇ πίεηΐες ἴπ Βεῖμπι, Αἰϊαίαιις ἱπία 5, γδείπυ τε, ἀπ ρεπ- 

ἔες πιοηβτγδιυίς νἱγ 1], Ἐζεςΐ, ϑραηβεπιίυς δά ΟΑΝΙπιαςῆὶ 
Ἤγιπη. ἱπ Ῥεὶ. ν.314. Βαβὶ Ἰρίδης νεπάεγε νοΐεθαπε, 

8. λῦσον, ὦ Ποῦ. τ᾿ ἐπὶ Δῆλ. χώριν }[Θπ[ις πῃ οαδ νίφδτον : 
Νοί ραγεεγε Πεἰο αηρρέϊθν ΝΈΡ ΗΟ. τηρε γεεήγαομίς 2γ-- 

τἶφε ἐπάε, ἡμίδμα ἠρία {μ6{}11}, σοπιοεαάίε, Ρὲ ἀὴρ! ει εορ-. 
᾿Πρείδε ῥονροέρνε », τιαγὶ [εδγμεν ις ροτήμα, πάρα γαροίρὶξ ἦα 
αν τιϊξενα θὲ ϑεμάαέηγ. 

9 γενναίως } Οτυζοτ. ὅς ϑαϊ πιαί, γενναίως, 
ΧΧΙΝ. ΜΑΡΚΌΣ. 5. 1. 1 Μάρκος } ἕππς ϑαἴπιᾳ- 

ἤιι5 εἴϊε ριυιταῖν 4ιιεπι “Ἴγγεέμ Μήτ οί νοσᾶτ, ὃζ πο Γ οτᾶ- 
ἴογεβ, φιογαπι ἸπΠἰτυτίοης ν 5 δυῖς Μ, Αὐγεϊτι5 Απίοηΐ- 
πὰς, τοίεγε Οδρίτο  ἴπιι5, ἴπ νῖτα λέ, Αἰ πεγ δὲ τ. 5, ΑἸΐτον τας 
πιεη νἱαπι Οδίδυθοπο 4ἀ εἰιπὶ ἰοςιπι. [ἀεπὶ ϑαϊπιαῆις 
Βυης εἴϊε ρυιτάτ, 4] Μάρκος ῥήτωρ ἴπ ερίϑε. Οταεοῖὶς νοσδζυγ: 
νίχηυς ἀιιδίτεπι ἱρἤιπι ετἰαπὶ εἴς, 4υἱ ἄρχων ΒγΖαπιὶὶ ΤᾺ 

ἐς (κι 1) παπιπιο ΝΜ, ΑἸ ὶ ἀριιὰ Ὑ Δ] Δηεῖμπι, 4ιιοπι νἱἀς 

Ι σι», 



τῷ ΡΗΙΟΒΈΒΑΙνξ 

σῚΝ 5. εἰ; οιόσιδεγενόμενός, ὁποῖον δηλώσω, μή- 

σω τυγχώνῃ τῆς ἑαυτῷ δάξης. Μώρκῳ τοίνυν ἢ 

οἰνωφοραὶ" τῷ γένες ἐς τὸν ὠρχωῖον Βύζαντα. 

πρατὴρ δὲ ὁμώνυμος, ἔχων ϑαλατ)εργεὲς οἰκέ- 

τῶς ἐφ᾽ ἱερῷ: τὸ δὲ ἱερὸν σπαρὼ τὲς ἐκξολὲς τῷ 

Πόντε. ὦ διδώσκωλος δὲ ἀυτῷ Ἰσαῖὸς ἐγένετο, 

πσαρ᾿ ὃ καὶ τὸ κατὰ φύσιν" ἑρμηνεύειν μαθὼν, 

ἐπεκόσιμησεν ἀυτῷ ὡραὶσμένῃ παραότητι. καὶ 

σπαράδειγμω ἱκανώτωτον τῆς Μώρκε ἰδέας, ὁ 

Σπαρτιάτης, ὁ ξυμξελεύων τοῖς Λακεδαιμονίοις 

“μὰ δέχεσϑαι τὲς ἀπὸ Σᾧακτηρίως, γυμνεὶς" ΄- 

ΠΣ τῆς δὲ γῶὼρ τῆς ὑποθέσεως ἤρξατο 

᾿ὧδε: « ἐνὴρ Λακεδροιμόγιος, μέχεα γήρως ᾧυ- 

«λάώξζας τὴν ὠσπίδω, ἡδέως μὲν ἂν τὲς 'γυ- 

“ἐμνεὶς τότες ὠπέκτεινεν ". ὅς τις δὲ καὶ τὸς δια-. 

λέξεις ὅδε ὁ ἀνὴρ ἐγένετο, ξυμβαλεῖν ἐφιν ἐκ τῶν-- 

δὲ. διδωσκων γὰρ περὶ τῆς τῶν σοζδιςῶν τέχνης» 

ὡς «πολλὴ καὶ ποικίλη, παράδειγμα τῷ 

λόγξ τῆν Τριν ἐποιήσωτο, καὶ ἤρξατο τῆς δια-. 

λέξεως ὧδε; “ὁ τὴν τρᾶν ἰδὼν ὡς ἕν χρῶμα » ἐκ 

ἰεεῖδεν ὡς χρὴ ϑαυμόώσαι "" ὃ δὲ σα χρώματώ» 
᾽ 77 «ΝᾺ ᾿ ͵ ΄ 

“ μῶλλον ἐθαύμασεν" οἱ δὲ τὴν διώλεξιν ταύ-. 

ΧΧΙΡΟΜάγε, 
(ο5 εξ ἀηΐπγις, ιοα τάπεις αὶ Επογίς, χυαπ- 
ταγα ἔα ἀοσεδο, [χὰ τάπιεη βοετὶ ᾿σπά48 
Βιαὰε ροϊμοσῖε. Μάγοο Ἰρίειις σεπβ τείας 
τον αἀ ργιίσιπη Βγζαπεεπι. Ῥαΐδγ ἔπὶξ εοάεπὶ 
ὨΟΙΉΪΠΘ.). ΠΊΠΪΓΟΘ ΡῈ πᾶς πδροςίδηζος, δρυᾷ 
(Ἀςο!Π]ππ| ζάπηη]ος αἰεης, σε επι αὐζειῃ ἐπι 
οἰτταχῖα Ρομτὶ οὔ. Ργαθοθρτου εἰμ ΠΆ θη ξαϊτ, 
6110 Εἰίατη παυγαίεπι εὐοίδς εἰοςιοπο πη, 
ηἰτἤα Ιεηΐτατς ἐαπάθηη ἐχογπμαι. ἘΕχεπι- 
Ρἰτπι δυζοπὶ τπαχίπης ἰφοπειηι σομενὶς ἐϊ- 
ςεηά],, φιοα Μαγοιβἐξαιεδαζιγ, δ, άϑδ 
εἴ, {παάφης 1 ἀςεἀαεγηοηίίς, πε πιιάος, α 5ΡΠᾶ- 
ἅεπια νεηίξηταβ, γοτίρεγεης. Ηος επὶπὶ ἀγ- 
Βαμηθηζαπη ἴτὰ {αὶξ Ἔχογίις : Ζὴγ Σιφοσάκερμο-. 
μήμδ, ψηξα (ἐπεΐζμέονε οὐἰζμε 
“δ, ἐμόέηεον σογέθ ῥοίξε Ὡηάον 1 
Οὐ4}15 δίτοπη ἰπ' αἰ ραταΠοηίδιις νἱγ 1 ἔις- 
τς, εχ [15 ςο ]σεγα Ἰίσοι. Νεπιρε σππὶ ἀε 
(ορβ!ἤαγιιγα ἁγία ἀριιά ἀἰ(είρι!ος ἀρόοτοε. νε. 
τημΐγα {1 ἀίαι6 ναγία 5 ἱπγασίηθπι [Ὀρἢ1ΠῚ- 
(46 ΟΥΑΓΙΟΠΙ5. [ΓΙ 46 ΠῚ Ῥγοροίτ 9 δες 
απ ριιτατίομ απ Ἔχογίτι εἰ: Φ τὶ γδάερρε Ῥεαίργέ, 
)ὲ ΟΠ γ 6792. 07,2. Ὧ07: ῥοέεγ 1, ΟΣ ΡΑ͂Ρ ΕΠ}. γε 
γΑ71: 412 ΦΜΣΟΗ2 “ΜΟΣΩΜΟΣ ῥ6ε: εοώῦγος εθ- 
4 "0717 γραφὲς 216 γοὶγαὐλέηγ. Οἱ ΑἸεῖποο 
διιγοπι ϑιοῖςο αἰ ριιτατοπεπι {πὰ τε! δαμηῦ, 
δέηεγο ογδιοης ξαΠ]Ππηγιγ, ἔΠππειγ ᾿ρία τε τος 
2: πηουτα π᾿ ιιζεπη ᾿πἰ{ΠΠΠΠ Πα (μηι, (ὈΡ ιϊ- 
ἴτας εείδηι ἔπ Ὀἰιάϊςαηζεϑ. ΠῚ ΤῊ 

»" ΝΣ ͵ ἀρ σμλψ᾿ Ἐφ ἘΠ λῶν 

τήν Αλκινόῳ τῷ Στωϊκῷ ἐγωτιϑέντος » διωμαρτάνγεσι μὲν ἰδέας λόγξ, διωμαρτάνεσι δὲ ἀλη, 
᾿ : τς ᾿ ΒΝ "ἢ ᾽ ͵ ἈΝ Σ Υ 2. ἣν ϑείας, ἀδικώτατοι δ᾽ ἀνθρώπων εἰσὶ, πσροσοιφαιρώμενοι τὸν σοφιςὴν ὃ καὶ τὰ οἰκεῖα. 

: ὴν , 

τὸ δὲ τῶν ὀφρύων ἦς, καὶ ἡ τῇ ποροσώπῃ 

σύννοια» σοφιςὴν ἐδήλε τὸν Μάρκον. καὶ γαρ 

ἐτύγχανεν οἰεί τι ἐπισκοπῶν τῇ γνώμῃ» καὶ αἰν- 

παιδεύων ἑαυτὸν τοῖς ἐς τὸ σχεδιώζειν ἀγεσι. 

καὶ τῶτο ἐδηλϑτο μὲν τῇ τῶν ὀφϑωλμῶν ςάσει, 

σεπηγότων τὼ πολλοὸ ἐς ὠποῤῥήτες ἐννοίας. 

ὡμολογήθη δὲ καὶ ὑπὸ τῷ ἀνδρὸς. ἐρομένε γαρ 

τινος ἀυτὸν τῶν ἐπιτηδείων, ὅπως χθὲς ἐμελέτα, 
““ ΠΥ Ἰ Ὑ““΄ ΝΩ͂Ν ΔΊΩΝ ἐπ᾽ ἐμαυτῷ μὲν, εᾧη; λονδ ἀξίως, ἐπὶ δὲ τῶν 

ἂς πυπιπιὶς Οτδες. [Π1Ρ. Ὁ. 50. ἴῃ εἶτι5 ὨλΠΊΠῚ διιεγία 64- 

εα εἰς οὐπὶ ἱπίοτίρι. ἘΠῚ: ἈΡ. ΜΑΡΚΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙ- 

ὩΝ. Βνεε. 5νὁ “γεῤομεε Μάγεο ΒγΖα» ΜΟΥ ΡῈ, Οοπίεξξιταπι 

ποταπι βτγπιᾶητ, 4ιι86 ἀξ ρέπεγα εἰϊπς5 80. ΒγΖΑπεῖο5 ΠΠ]υ {Ἐπὶ 

ἴπ (44. ἀϊσιπτας. Νές τεπιρι5 Δδιμάϊτ : πεῆυς 41125 τὰ- 

σαι, νὰ (ορῃίβας μος πιαρ! γάτα ξαπρογεπίαγ, νἱἀς ποιά 

ἰς λὰ Καγη ΡῬεγράθηηα. Ν 

ΠΝ αὶ ἀναφορὼ ]} μι 5. μαθεῖ ἦν ἀναφ. δεὰ ἰεξϊο νυἱρα- 

τὰ τειϊϊπεπάδ νϊάετυτ. Γ : 

3. ἐς τὸν ἀρχ. Βύξαντα 1 Βγξπς Ἠετος , ΒΥΖΑμεῖ! ςοπάϊιο , 

Νορτιηο εχ Οετοεῖῆᾳ., 15 δ114. Βευῖτιδ. εχ Ἐπβαίῆϊο δά 

ῬετίερεῖαΠΙν. 803. ϑίερῃαπο ἀς νγδίδι5, Ευπιοίορο Μ4- 

ξπο, ἨείγοΒῖο ἴπ Οουῃῇλητίποροίεος ἀε(οτίρτιοπε 7) ὅς Οε- 

οτρῖο Οοάϊπο 'ῃ παρεκξολαὶς ποιππιι5. Ῥίωγα ἂς εο Ρε- 

ττες ΟὙ]]1ιι5).Α] δ᾽ ςοπίι5, ἀς Βοίρμοτο ΤΉγαοῖο 11. ς.3, ο0116- 

εἰ. Ορυτ εἴας (εη1}6 ΑἸ οάτιιπι οιπὶ τἰτι]Ο ΒΥΖΑ͂ΣΙ 1Π ΠΙΙΠΊΠΊΙΚ 

δετεῖς ςοπιρᾶγεῖ) 14} 15 ν᾽ [ι5 5 δ] ϑεγο, νἀ. ςαΠὶ Δηϊπηδ άπ. ἃ 

ἘύΓρ.8ι. Ταῖεπι γεργϑοίςηταν Οοεσίυς ΤἈδ. ΧΧΥ͂ΙΙ, επιεπάᾷ 

ταπὶ αὺ Ηδγάμίηο πμπιπ)}5 ντθ, ὅς ΡΟΡι}. 1] τατῖς Ρ. τος. 

Ἷ 

ΜᾺ 

ΤΠ. Οεζεγαπὴ ἰρίε {πρεγο !ογαπι Παδίξιις., 
δὲ τεϊιιςεης. ἕαοῖς ἱπρεπίμπι, Μάγοιπὶ ΤΌΡΗΪ- 
ἤαπιοεπάεθαι, ϑεπηρεγ βηὶπὶ πιεπίς α]1- 
συ! ςορίταθαῖ, δὲ (δ ἴῃ 115, σι 44 ργοπιρία 
αἰςεπάιιπι ᾿ππάγρης, ᾿πΠΙειεθαε ἱρίιπι. Ηος- 
4116 οσυϊογιπη ἤδξι ᾿πἀἸζαθαν, ἀεἤχογιπι ρὶε- 
ΤΌΠΊΠΙ6 1η οςομ]τ5 ππεἀϊτατίομοβ. ἾΝες Τρία 
14 ἀϊΠππνυϊασας ποθ. [πίογγορᾶηξε ἐπί τη9 
ΕἰπΊ ἔαγπΠἸαγίπιλ ποππεπλης 7. Πποιποάο, 
ΡΓΔειογίτα ἀἰς ἀφοίαπηαιιοεῖς ἢ ̓Αριά ππα. αηῖς 
ἄσπι, ̓ πααῖτ, (ατῖ5 ρυὸ ἀἸρηίτατε : ἀριια ΓΑ ηλ14- 

4 τὸ κατὼ φύσιν ἑρμην. } ποῖηρε {1 ἰδία {{πεὶ, νὶά, ἢ νῖ- 
ἴΑΠι εἶτι9. 6. 11. ποτ. 8. Θλοτν ἴω μο αι1ς ἐπηϊζατιπι 14 εἴα 
{, νῖας εἰμ5 ἐπ έῖο 5.1, πιαγγαῖηγ, 

ἕ τὲς ὠπὸ Σφακτηρ. “γυμνᾶς ΒΙΠογ πὶ; 446 ἀγβιπιεη- 

ταπι Πιρρεάϊταις Πυὶς ἀξοἰαπιδτῖοπὶ; ΒΡ ες δριιά Ὑιιςγ ἀϊ 4. 
1... ρ. 268. γυμνὸς νοςδῖ, 4], αὸ ΑἸεπιεπῆβιις ἴῃ 1112.» 
ἰηΐμ]4 ον ὉΠ], ἀγπιὰ 115 σγδαϊ ἀθγιιηιν ἀπο ταγρε γεὶ 1ρῆς 1}. 
15 νιἀεθδειτ, Ἢ “ 

6 φυλάξ. τ. ἐσπ. 1 ηὐάπι 1}: μας τδιΐοπε δοϊεοεγαπὲ, 
ἰημῖπ ργοϊπάς ἤπτ πιεγῖτο νἱγὶς βοτε θεῖς, ὠσπέδα τυεπιιθῃ5, 
σοηξ, ποταῖδ' λῇ νῖς, Αρο  ο πὶῖ 1. 11, ς, 7. ἢ. ὅ. 

7. ὡς χρή ϑανμάσωι } χξὴ οπιϊτῖεθδτ ςοἀ, 8, 
8. τὸν σοφιςήν ] διαλέξεως τιοπιεπ ρυτας εἴς δα ππαῆπς, ΚῸ 

[δηῇις πε ἱπίηιος εἴτε, 4ἱ διώλεξιν (βρῥήξπε τἰτυΐο ἱπίετίν 
Ρῖλπι, ἥατοο δυξεγάπε, Αὐ σεγθιπι προσαφομρόμενοι οπιπΐς. 
πὸ ρΡετγίοπαπι , δά 4ι8πὶ τεξεγατὰγ, ροΐοιτ , τὲς νετὸ αδ]ατα 

ἴμης τὰ οἰκεῖα» γε πιοχ ἴξαυίτιγ, ρὲγ 488 ἰπτε! ρὶ διάώλε- 
ξιν αυλπ| αὖ {τ|415 Ῥαγδαϊσπιαῖς Ἔχοτίις ἔϊεταῖ, εἰ πιαηίξες 
ἤἢμπι, 

[1 

ἢ ᾿ 
ἵ ᾿ 



ἈΧΙΡΟΝΕ ΜΙ ΤΥ ΒΟ ΔΠΑΚΥΜ. 1μὲ. 

τες δυςο πὶ ΠΉΪΠιι5. (Ομ 1116 γείρομίτππη π11- 
ΤάΥΘΓ, Ε5Ὸ) ἱπΠ6}}1Ὲ Μαγοιβ., {ΠΘπεῖο ηπο- 
4 νίογ τηϊπίπις οὐἱοίο: ἀϊπαοημς δι {ΓῸ5 
ςιίδς πὶς ἐχεγοεγε (Ὁ]εης ργδεῖοσ νῃδιτ 1]- 
ἴλπι, 4υδπὶ ῬΌΌ]Ιςα ἀσοὺ. Βαγραπη ὅς σοπιδῖῃ 
ἰογάϊάατη παριῖς, ἡπαγα ἀστεῆίογ,, ἡπᾶπι 
νίγιπλ (ἀρίεηζία Ἐχοιιίειτι ἀδοογοῖ., νἱΐις εἴ 
νιρο. [ἀσπηαας εἰίδηι ΡοΪοπποηΐβ ορ ας 
ἀξ εο ἱπάϊοίαπι ξαϊτ. [πη ΡοΪςπιοηὶς δπΐπι» 
ΦΠοίδτα ἰαἰς. οὶ ἴάτπιὶ σεἰετίτατα ΠΟΠΊΠΙ5 
βαιάεγει 9 σοηΠἀθπεθι με 115, 4αἱ δά ἀμαἰ- 
ἐπάμιπι ςομιοπεγᾶης, οἰπὶ ἃσποιςε εἴπ 
ἘΟΥΙΠῚ ΠΟΠΠΘΠΊΟ, 4 ΒΥΖΑΠΓΙΠῚ παιιίραγε» 
ἸάἀσηπἀφπλίοΙεθδης, ργοχίπις αΠ]άθητὶ ἰ5 ο- 
Πἴςπαάϊε: ὅω {16 νἱοίηο, ᾿πΠ411Ὲ οὐππ 65 σπιαπδις 
Τορ!ἴαπι Βγζαηείμπι εατη εἢθ. Ουαγε, Ρο- 
ἴδίθπα δγριπιεηίιη ἀϊσεπάϊ ροίςοηϊο ς 
οἴηπας ἰῃ Μαγςιπι, νὰ ργοροπεζεῖ ἱρίθ, σοπ- 
πετίι (ὰητ. Ροϊεδίποης τἀ] ὰς αἰεητα, 4814 1Π 
τα ΠῚ ἱπιπι  ΠΉΪΠὶ ὃ ἀγριιπηδηζιπῃ εηΐπη ἀἰ- 
ςεπαϊ 1|ς παυς ἀαθὶτ : Μάγοιις {]αῖα νοςς. 
νὰ (οἱεδας, τογιιατη νἱάθηβ., ὅς ἀγραυηθητα; 
ἱπαυῖτ, ἄαδο, ὧς ἀεείαπιαδο. Οἱιο ἱ'ρίο Ροϊε- 
πιοη εἰπῃ εἴς ἀσργομεπάεξης, νὰ δὲ ἐο, αιοά 
Τοτῖσα ογατίοης ΘΠ ντὶ διάϊγες, τητἶτα δὲ πιᾶ- 
δαδίῃ νίγιπι ἀἰδγαϊε, ὅς τα τ Πα, ογατίοης 
Εχιοπηρογαηθα. (Οαπὶ ἰσίτις ἀφοϊαπιαίϊοι, ἀς- 
«εἰαπιαηζοτησαε διάιιηῆεε, ὃς αὐπιϊγατίοηϊ οἱ 
ξαΐϊε, δὲ φαἀπηίγάτιι5 ΕΠ Ομ]. 

111. Ροῖ Παος βοσΐο, εἰπτὶ ὦ Μεραγθηίες 
ἩΜατγςιι νεηϊῆςε, (ΒυΖαπείογιιπι υζειη 11 ςοη- 
αἴτογοβ 7) ἱπιιθηῖς Μεραγεπίες δάπογίις Ατπα- 
Ὠἰοηίες τυπηϊτιαηῖο5, τηδρηᾶ ΔΠΪΠΊΟΓΙΠΙ» 
ςοηίεητοπε: απηἀοσαίάσπη τηοάο ἰερεπι ἱπ 
1ρίὸος (εϊρίεγαηι, εοίαιιε, αἀ ραάγιά Ργιηΐα νε- 
πίεηζαβ,, δαπηϊτογε πος θαηῖ. ῬΡγοά!ε5 ἰτὰ- 
4116 πῃ ςοπολοπειη δου ΠῚ, ̓τα Μεραγεπίοϑ ἵτη- 
ταμτδιῖτ., γε Ρεγίμάογ! ΠὈϊ Ππετγίης ἀρεγίγε 
ἄοπιος, ὧς Δι πεηϊεπίες οἰῖπι [θεὶς ἃς νχοτί- 
Ὀι15 γεςσίρογθ. [π᾿ ργεεῖο Ἐγίδπι ἕπτ Αἀτίαπο 
Τηρεγαίοσι, ροϊημδιτι ργο ΒυΖϑῃτῖς5 ἰςρατῖο- 
Ποπὰ ΟὟἾΪΕ,, 411.. [ΠΓῸΓ νοίεγεβ Πηρεγαίογες, 
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΄ {τ ΄ δὲ ᾿ “ἢ γνωρίμων, ἥτ]ον. ϑαυμώζοντος δὲ τὴν ὠπύκρι- 
Ε) ΑΨ’ ε 7 Ἀ “ “,»ν “ 

σιν» ἐγῶ, ἔφη ὁ Μάρκος, καὶ τῇ σιωπῇ ἐνεργῷ 
-“ Π Ν ͵ ΄ ͵ὔ Ν - ες 

χρῶμαι". καὶ γυμνάζεσί με δύο, καὶ τρεῖς ὑ- 
͵ “ἊΝ " ΄ δου Ὁ Ν Ν ΕΣ 

ποϑέσεις, ἐπὶ τὴν μίαν, ἣν ἐς τὸ κοινὸν γωνί- 

ζομαι. γενειάδος δὲ καὶ κόμης ὠυχμηρῶς εἶχεν", 
, ᾿᾽' "δ 

ὅεν ὠγροικότερος ἐνδρὸς πτεπνυμένε ἐδόκει τοῖς 
- ͵ ε 

“πολλοῖς. τοτὶ δὲ καὶ πολέμων ὃ σοφιςὴς ττρὸς 
Υγ -“ Ν Ἁ Ν -“ 

ἀυτὸν ἔπαϑε. πταρῆλϑε μὲν γαρ ἐς τήν τϑ Πο- 
ς ᾽ Ἅ Ε΄  Ά γ 

λέμωνος διωτριδηὴν, ὀνομαςὸς ἤδὴ ὧν. ξυγκα- 
“͵᾿» ᾽ ͵ ᾽ 

ϑημένων δὲ τῶν ἐς τὴν ὠκρόωσιν οἰπηντηκότων., 

ἀναγνεὲς τὶς ἰυτὸν τῶν εἰς Βυζάντιον πεπλευκό- 

των᾽, διεμήνυσετῷ πέλας, ὁ δὲ τῷ ττλησίον, καὶ 
3 4 ς » » 

διεδόθη ἐς π :ἀντάς, ὅτι ὃ Βυζάντιος. εἴη σοφιςής. 
ε τὶ ,»Ὁ 7 

ὅϑεν, τῷ Πολέμωνος αἰτῶντος τος ὑποθέσεις “. 
᾽ , ͵ Η ἈΝ ͵ “ Ν 
ἐπεσρέφοντο πάντες ἐς τὸν Μάρκον, ἵνω σαρὸ- 

βάλῃ. τῇ δὲ πολέμωνος εἰπόντος , τί ἐς τὸν ἄ- 

γροικον ὁρᾶτε; ὃ γὰρ δώσει γε ὅτος ὑπόθεσιν. 

ὁ Μάρκος, ἐπώρως τὴν φωνήν. ὥσπερ εἰωθει, καὶ 

τρωχὺ βλέψας » καὶ τοροδωλξμα!» ἔφη: καὶ με- 
" ε ε 

λετήσομαι. ἔνϑεν ἑλων ὃ Πολέμων, καὶ ξυγεὶς 
͵ ᾽ 4 

δωρλώζοντος., διελέχϑη ἐς τόν ἄνδρω ππολλώ τε 
7 3 “ 

καὶ μεγάλα", καὶ ϑαυμάσιω, ἐφιεὶς τῷ και- 

φῷ ἤ, μελετήσας δὲ, καὶ μελετῶντος εἰκρουσά- 

μενος» καὶ ἐθαυμέσιϑη καὶ ἐθαύμασε. 

᾿Ψ ᾿Ὶ “ 1 Δ ε ' ᾿᾽ ᾿ 

Καὶ μετῶὼ ταυτῶ γῶρ ἡκῶν ὁ Μωρκος ες τῷ 

Μέγαρα; οἰκις αἱ δὲ Βυζαντίων ᾽, ἐξωσίαζον μὲν οἱ 
-“ ᾿ Ν 2 ᾽ ͵ »“ 

Μεγαρεῖς πρὸς τὲς Αϑηναίας, ἐκμαζέσαις ταῖς 

γνώμαις: ὥσπερ ἄρτι τῷ τοινωκίε ἐπ᾿ εἰὐυτὲς γε- 

γοωμμένε: καὶ ἐκ ἐδέχοντο σφᾶς», ἐς τὰ πύϑια 
᾿ δ." ᾿ ᾿ ᾽ ͵ὔ ε 

τα μικρῶ᾽ ἥκοντως. πσωρελϑῶν δὲ ἐς μέσες ὁ 
ἦ 

ἐ . ἊΨ ͵ὔ Ἷ λ ͵ Π 

Μάρκος. ἅτῶ τοι μεθήρμοσε τὰς Μεγαρέως, ὡς 

ἀνοῖξαι “πεῖσαι τὰς οἰκίας, καὶ δέξασϑαι τὲς 
ἶ “ι“ἢἤ Ἷ “πον Ἀν 

Αϑηναίξς ἐπὶ γυναϊκώς τε καὶ σπαΐδως. ἠγά- 

μά ον Νυ Σ ν ὯΝ. ἰώ Κ΄ 

σϑη. ἀὐτὸν καὶ Αδριανὸς διβυτοκρώτωρ, τῦρε- 

ΓΟ ἕρι ς-..-λ.»» ΄ » νς δ ͵ τ 

σξέυοντα ὑπὲρ Βυζαντίων, ἐπιτηδειστατος τῶν 

ρρυι τυ ὐ ϑὃᾶιυ νυ τσ δ, ..}...ν.0.νϑνϑ... ον, ττυρυου ττσυοννυυ,,.........0..................--“ῷ ὺὐὔὔὔὐὔΡρπποππππππππ οππ 

5. ΠῚ τ κῷι τῇ σιωπῇ ἐνεργ. χρώμει41 ἔπι!ς εἴ, υοά 
Ἰερίτατ νῖτα Αρο]!οπῖὶ 1.1. 6.1. ὅτι κθὶ τὸ σιωπῶν λόγος» 

2 ἀνχμηρ. εἶχε } ἀε Ματοῖ ὠυχωὼῷ νἱής ἀζ].11. Βαάτγαπι νἷ-: 
τλταπΊ» ἴῃ Οεπονπάγορο, [ὰ Ὁ Βπ. 
ΠΠ 3 σῶν ἐς Βυξάντ. πεπλευκότων  νετθα λὲς ἀξεγδηῖ ἴπ ἐ- 
ἀϊάς, δάϊεςὶ εὰ εχ σοί, 8. 

4 αἰτῶντος τὰς ὑποῦ. 1 πεπιρε [14 (ε πιῖμο ἐὈρμιλα 
δὰ ςετίδπιεπ ργοιοσαθαπῖ, Αγ ΗΘΜ ἀϊςεπάϊ 4 ἔς ᾿πιῖ- 

ςεπὶ Ροίζεητες,, ἱπιο ὅς αἷν 2111|5, υἱ4, Οτείο}}. τῇ σδῖγ, τῆ - 
τοτ. 1. ΠῚ. ς, 4, αἀάς πᾷ, ποτατα 1. Π, δὰ νῖτ, Αἰεχαμάγὶ ποτ, 
14. 1ὰ Δ Ῥγοίάρογα ἀδγιιιατιπι, 401 80 ἀΠτγο 5 προδώλλεν ἴμ- 
θεθαι, ἢ. ε. ῃγροίπεῆη ἤτει νἱά. τ, ῥγοσεηι. 

ς και μεγάλα  οπηα ἢδες ἱπ ςοἀ. 5. 
6 ἐφιεὶς τ᾿ κεμρᾷ 1 υἱάς ἀς μας ρῆγαῇ (, αὐ ῥχορέημ, Ὦ, 34. 

5. 111, α κι μετὰ ταῦτα 1 ζορυΐαπι αἀΐεςϊ εχ ςοἀΐ- 
ςς 5. μ 

2 οἰκιςαὶ δὲ Βυξ. ῆς νεξεταπι ρ᾽ετίιις, νἱάε ϑιθρῃδημτι 
σοος Βυζαντ. ὃς δὰ φιπὶ Βεγκοο δηποίατα, 

3. Πύϑια τὰ μικρὰ ΑΡρΟἸ πᾶτες ἐγρὸ ἰπάϊ Μερατῖς. ςθ- 
Ἰεδταιῖ, Ργεῤίᾳ ραν αἰξιῖ, 4υΐα πιαχίπις (ο!ἐππες Αροΐ- 
1ἰηῖς [υἀϊ Ἔγᾶπς {1} 4 νυΐρο βγεῤῥᾳ αἀἰςαπτυτς,, ΠΣ] ρα 
ςεἰεδτγαῖά. Νέεπρε Μερατὶβ αιοαὰς ἴῃ Ῥφου τὶ ποηοτε» 

Αφγάει Αροίϊο, τεῆς Ῥαιΐλη. Ατιὶς. Ρ..39. ΡΙ πο Ἡ. Ν. "Ὁ. 

1γ.{|ι. ἔς Ῥγεῤέογεια ἴπ Ὑ τᾶς πιοπεῖο ἴπ πυπιπιο Ολ- 
τς }12ς 2ρ. 5ςδι ίβεγιπε 1. Ὑ,, ἀς ἐπιεπά, τοπρ. Ὑτα δας 
αυοαις ργεῤία νι οἱςε ἀϊοίτους Ο. ΑἸς, ϑερτπιίμϑ ΩΡ] ι:5),Ο :- 

τατος, ἰῃ δγηι, Οχοη, 1Π. Ρ. 7ι, 

ΧΧΧχ “ἐς 
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““λαι βασιλέων 4 γενόμενος ρετοὶς. εἰυζῆ- 

σα!- 

ΠΟΛΛῈΕῈ ΜῺΩ Ν. 

πολέμων δὲ, ὁ σοφιςὴς.. 49᾽, ὡς οἱ πολλοὶ 

δοκξσι, Σιμυρνώϊος, 50᾽, ὥς τινες, ἐκ φρυγῶν. ἀλλ᾽ 

ἤνεγκεν ἀυτὸν Λαοδίκειω » ἡ ἐν Καρίᾳ ̓. ποτωμῷ 

πηρόσοικος Λύκῳ" μεσογεία μὲν, δυνωτωτέρᾳ 

δὲ τῶν ἐπὶ ϑωλώτηῃ. ἡ μὲν δὴ τῷ πολέμωνος οἰ- 

κίω πολλοὶ ὕπατοι, καὶ ἔτι. ἐρφις αἱ ̓ δὲ ἀυτῷ 

πολλαὶ μὲν πόλεις, διωφερόντως δὲ ἡ Σμύρνα. 

ὅτοι μὲν " γὰρ ἐκ μειρφικίᾳ κατιδόντες τι ἐν εἰυ- 

τῷ μέγω;: πάντας τὲς οἴκοι φεφάνες ἐπὶ τὴν τῷ 

Πολέμωνος κεφαλὴν συνήνεγκαν . ἀυτῷ τε ψη- 

φισώμενοι, καὶ γένει, τῷ οἴκοι ζηλωτά. περοκα- 

ϑῆσϑαι γοὶρ τῶν Αδριωνὲ Ολυμπίων “ ἔδωσαν 

τῷ ἀνδρὶ καὶ ἐγγόνοις, καὶ τῆς ἱερῶς τρκήρες 

4 ἐπιτηδ. τ᾿ πάλαι βασ. ὅς. πεπιρε, ἀοόλις Ιῥρΐς, πιμ τᾶς 
δὰ {ππτεγὰς Ῥγοπιοιεη δε ρδήππι ἱπιρεπίλς ἔξοῖς, γε ποῖιιπι 
εχ Πίοης, Υιέζοτε ὅς ϑρατγιίδπο, 

ΧΧΥ. ΠΟΛΕΜΩΝ. 6. 1, 1 Πολέμων 1 νἱἀ,᾿ ἀε ἐο 
ϑυϊά, ἴτε ποίγιιπι ἔργα Εαπογίρο δ. 111. ἴτεπὶ νἴτα Π οηγβὲ 
δι ἡΜαγνεὶῖ νὰ δὲ δεορείλαγιο 5 ὙΠ1. Ηεγοάεφ. ΧῚΝ. ΗἸρῥοάτγοσπο 
5.111. ΝΊ. Ργδεποπιεη “Ἵπεονὲ Ἰρῇ ΑιΠε οὐ [εγιιδίπιιιβ ραυΐο 
Ροῖ 5. ΗΠ. ποις. 4. ὃς (. ΠῚ, πος. 6, νδϊ νείεγὰ ηιιδεάαπι πῖο- 
πἰπιεπία βαρ ε5, 'π 4015 ΠΊΘΠΤΙΟ εἰμ5 : ηυΐδιις ἀἠ4ε Δδη- 
εἴφυας ““πείτοὶ (ζλτιδε ἐπιγραφὴν» 4ιιᾶπι εχ Θαζὰ Ἀςρ. ΟΑ]- 
114εὲ ργοπιίετε Ρατίηυϑ ὃς Ἠδγάιίηι5 ἐς πμπΊπι, ὙτΡ, Ρ. 464., 

ΔΝΤΙΝΟΟΣ. ἩΡΩΣ. ΠΟΛΕΜΩΝ ΑΝΕΘΗΚΕ 
ΣΜΥΡΝΑΙΟΙΣ. Οἱ ἤπι}ς ᾿ηίογίρεῖο εἰ ἵπ Ὠμπιπιο ν 
οὐΐις ρᾶτῖε δἰτογ Ησγοῖς Απεποὶ ἔδοϊες, αἰτέγα ὑᾶιιγιι5 
Βιαδείως, (Οἰπταπι ἴῃ Απεποὶ Ὡμπιπι5 (γ πιθο απι. [ηΐςτὶ- 
φρο: ΠΟΛΕΜΩΝ ΑΝΕΘΗΚΕ ΣΜΥΡΝΑΙΟΙΣ εῇ 

Ἰρίαπι πυπιπιμπιεχ Οτδεςὶς Πηρεγδίοσηπι, ὙΠ] Α πε : 

Ῥθυγαϊεδυς απο αιε Ῥοδομομ ἐν πιδ τ ηἸ εν, κεφαλαιο δὲς. δὶ ἀϊ- 
εἷς δεεηράδων [στῖρία εἶιι5 σοστοχι εν! 4. 10 Ὲ δὰ δερραίησ τι. 
Οτδιίοπεϑ εἶτι5 φιφίἀαπι οπὶ ΗἸπιετὶ! ογαιοπίδιις ὅζς. εάϊ- 
ἀϊε Η. ϑιερβαπιβ ἱπ 410 Α. 1467. ομπὶ νεγίοπς {8 ὅζ πο-- 
εἶς Ῥείτιι5 Ῥοϊῆπιις Τοϊοίλε 1636. ᾶὅνο. Ροίεγγιογιές ετίδ τη, 
41 ἀε ὠκροπόλε ΑἸμεπίεηπιιπι [ογῖρπε,, Ρραῇηπι Διΐοτες 
τηεπιίπενα: Απ νεγο 1116 ᾿ετίαττι ἴάεπι οἰπὶ ποίτο 9 νἱά, 
ἂε εο Μεπυῖ σεοσορίλε ς8ρ. 1. 

2 Καρίᾳ 1 ἢς οσοἁ, 5. ὅς στυτεγ, πιαῖε εἀϊτῖ Καρτία, αιιοὰ 
Ὑἱτυπι ᾿4πὶ ΟἸἐπὶ πιοπιοταῖ εἴτε το] πη άτπὶ ἴ,.. ΗΟ] επί δὰ 
διερΠπδηιπὶ π-. πολ. Ιἀσπιαις ἀεργεδεπάεγαι αιοάιε 54]- 
πιλῆιι5. Οὐλγίας διιζεπι 1,Δοάΐσεαπι διε δυῖς ποίδεῦ, 48 πὶ 
«11 γοίδς εἴς ἀΐοιιπε, Οὗ νἱ εἰπἰ άπ), [46πὶ ξεςῖς αὐτοῦ ΟΥδον 
δι δ.111π, Ρ. 255. νὲ εἰάεπι ἨοΙβεπίο οδίδγμδζιπι. 

ΡΙῊ 11.995 5. ΕΑ Ἐν 5 ΧΧΡ. Ροἠργοχ, 

τηΔχΙΠΊα δὰ ΡγΟ ΠΟ ΘΠ ΠῚ ΟΠΊΠΟ ΡΘηι15 ἀττῖ- 
{ΠῚ ἃς ((ἰδητλγιπ ργορεηίι8 Ἐχε ετ, 

ΧΥΡ. ΡΟΙΕΜΟΝ. 
1. Ῥοϊεπιοη ροῖτο, ἰορῃϊῆα.. πθαιδ ϑιηγύ- 

Πᾶδιι5. ντνιΐρο ορίπαητιγ, πεαιδ, ντ νιΐιπι 
ποΟπΠα 15. εχ ΡΠ γΥρίδιι5 ἕαϊς, (ε4 [Δοάϊοεα 
εἴπη σεπηῖς, Οαγίας οἰαϊτα5, γοο Βιαΐο νἱ- 
εἴηα., πιεάίτετγαπεα χυϊάεπι, (εἀ πηδρ!5 αν 
πηαγ τπγὰς ΟρΡΙΌιι5 ναϊοηθ. Ἐξ ἔαπλ 1 ηυ!άοπι 
Ῥοϊεπιοηῖς τητος σοηίε5 παδαϊς, δὲ ππης 
αυοαιις Πασει[ςοη[αϊαγες νῖγος,} Οοίπεγε οὰπε 
εἰυϊταίες ρΙαγπηαθ., ργαθίεγειπι δυιζοπὶ ϑΠΊγυ- 
πᾶοὶ. ΗἸἰ επὶπι. δ δάοϊεἰςοητα αἰ! 1π 
ἐ0 πιαρπιιι ἀρηοίςεητοβ, ΟΠΊΠ65) 4185 ραίτῖα, 
μαθεραῖ, σογοηδς 'ῃ ΡοΪεπηοηΐς σάρας ςοηρθ- 
τεθδης, διὶρῇ ὅς τοὶ ξαυη! 86 εἰτιβ., αυϊςαμᾷ 
οχιπηϊογαπι Πποπογιπι ἀοπαὶ πασεγεης, ἀξςοΥ- 
πεπῖοβ. ΜῈ επἰπὶ Αὐἀτίδηὶ ΟἸΥΠΊριῖ5 ῥγδεί!- 
ἄογεης νίγο μαὶς ὃς ροίετς εἰμ ςοηςοῖῇε- 
τε, ἴδεγαπι ἵζει νὲ τείγεπηεπα σοηίζοηάο- 

ἘΠῚ 

3 Ἱραφαὶ δὲ 1 δὲ εχ «οὐ, 5, δάϊεςΐ. 
4 ὅτοι μὲν γάρ ] μὲν εχ εοἄ. ςοὐϊος τειοςϑιιῖ. 
5 τεφάνες  ΥΟΧ ΠΟΠ ΓΑΓᾺ 1π αἰἱρνιξιαιίδμς ΠρπίΒ  λη ἀ 8 

δις 1. ἢ, ἀς Εμοάϊαρο ποίξετ, εἰιπὶ φεφανῆσϑαι τὴν ἐπὶ τῶν 
ὅπλων. Ἐπ ἀε Ηεγοάε “μῖοο φεφεηνωθεὶς δὲ τὴν τῶν Πα- 
γαϑηναΐων. ἴπ 1}Π15 ἀἰ βπιταεῖθιις δατεπὶ ἢ ργαθρηγ σρα- 
τηγία ἐπὶ τῶν ἕπλων» ἀς ηιο πιαρίτατι νίάε δὰ Σοἠίαρμμτε 
8.1..3. Μεητῖο εἴιι5 ΡΟΪεπιοπίϑ5 ἀἰρπιιατὶβ ἱπ παπίπιο, φαΐ «ἐξ 
ἴΏτεσ οἰ πιο]ῖ4 111. Εδιισδι τ! , ουΐυ5 πιδπιηῖς Ὑ 41: }Πητῖυς ἄς 
πυπΊπιῖς στᾶες, Τπηροτᾶζ, Ρ. 56. [πῃ εο (οἸτα, ραγις νπ8, Ηδάσὶ- 
401, ρᾶτίε ΑἸ εγΆ [Οὐιῖ5 (δ ἀεητὶς εἤρίε5 ἃς ἱπίοτίρτίο ΠΟΛΔῈ 
ΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΑΝΕΘΗΚΕ ΣΜΥῪΡ. ροΐεπο 
}γείοτεηε ἀρεης ἀεάίςαμὶς δῆώγγηαε. Τρίμπι παπιπιῖπι δ 
111, Θραηβεπιηο πιρὲς γθργαφίςηςατιπι .) Εἰς 4αοημε ςοπι- 
Ῥάγοις ρὰγ δι; ; 

6 Αδριανᾷ Ολυμπίων 7 ἐσ. 5. δαδεῖ Αδριωανῶν Ολ. Ἑδτπε: 
ἄ4πᾶ ἱπίογιριῖο Δρ. Οτιζέσιπι Ρ, 314. Αδριώνια Ολύμπια ἀν 
εἶτ, ᾿ς δἰ5 διιῖεπὶ ἰιἀϊ9., ρᾶσῖτεῦ Ἂς Αἰ115) δ Αὐἀγίαπο 1π.» 
ατδεεία ὃς Αἤᾳ ρδήππι :η[ετυτῖς , νἀς ϑαἸ πιλῆυπι δὰ ϑραγ- 
τίφη. Αἀτίδη. ς. 19, Ρ.176. Οἰγνηρὶς δυτεπὶ ὃς “ἀνλάπία Ο. 
ἰγνηρῖς ἀϊιετίοϑ [4059 εἴϊε, ϑπίγτπας ἱηξίτυτος , τά εηι εχ ἴΠ- 
(ττιρίοπε ]1Ἔσᾶτὰ γεέζε ςοπομάϊε : ςοπε ὅς ΠΠιγ, 5ραπ- 
Βεπι. ερ. 5. Δἀ Μοτεῖ!, Ρ. 309 -- 311. ὅζ Ρ.322: 4111}}4 ἐογ7-- 
πὶ Α{4ε7 νεἰ ροτῖις Ιοπῖάς, [οὐ δοτς, ραι]ο μροΙ ἃ πο- 
ἢτο τὸ κατὸὼ τὴν Ασίαν Ολύμπια ἀϊέϊα ἀοςοτῖ, ῬοΙ πιδρπυπὶ 
δεϊδεπιπι δὰ Ματγπι. Οχση. Ρ, 71. δἀὰς Ἀυθεη. ἀς ντῦ. 
Νέος ΤΠΕΓΑπι.Τ. ΧΙ, Ρ. 1348. ν. ὅς ΠΕ πούλια 5.11. η. ζο. δὶ δ. 
ΙΧ, ποις. Οεζεγιπῃνς Οἰγρηρὲα Αἀτίδηο σεἰ εδγατα, τα ἱρίε 
ἀποαας ἴῃ νείογίθι15 ΠΊΟΠΙ πιο πτῖ5 ἀἰξξιις Οἰγρηρίω εἴξ, Τουῖς 
ἘΧΕΠΊΡΙΟ : Ρ]τιγᾶ οἴτ5 ρεπεγῖ5 πιοηϊπιεηίΆ, ἴῃ αϊδιι5 Εἰς εἶ- 
ται Αἀτίδπι εἴ, ἐχμῖδ ες Θροηῖας Τὶ Π, [εἰπεῖν Ρ. 351. ΟἸγηιο 
Ρ᾽Ι5 τρίτυτ Αἀτίδηϊ ργδείεἀϊς ποίξεσ, ἢ. δ. ὠγωνοθέτης ξαΐτον 
ταπὶ :ρίδ τοπι ΡΟΙ ΟΣ αἰρύγεῖο οἰπλλαλζζο 

τοηΐς. 



χα Εν ι τας Ἰδιο ἨΔ ΤΑ κνΝ τα “ 
τοηῖ, ΝεπΊρε Απέπο ἤδυοης ΠΊΘΠΙδ ἐὙἸΓΟΓηΪ5, 
πηξαϊο δῖα πηαγὶ, 1η ἔογιαη πηϊττὶ (Ο]οτ, αιαπα 
ῬιοηγΠ γορίς ἀσογάος, τη ιιᾺ ΠῚ ριιθογπατογ, 
ΔηςΟΓΙ5 6 ΤΠΔΓῚ ἰθιατίϑ, 

, 1. δαλγγηδα δθζοίη (ὉΠ ο]45 Ππαρθης, ΠΠτς 
1111 ργοξαϊς. Ρυίπγπι φυϊάεπι, νὰ Ποπιϊπιπὶ 
Ἐτοσιεπεία (Ὲ ἰρίαπι νγὸς νίποογα νἱάθγοιιγ, 
τ ποπεαίς αβήμποπίς ἱρῇ! εχ ςοπτίπεπες ραγίτει 
ἃς ἱΠ|]15.. Ποη Ργοίογια, ὅς πχογὰ 486 εἴτε 
ςΟἸαμΐς 5, νεγιπη (δἰεξα δίας ρυτα. είπ- 
ἄς, νε ςοηοοῦβ δε δίψης (αἰ οπίριις ΡΌΘ]Ιτα 
ὁβίγες περοῖία. ΝΙαπγδηΐε ας {δα ΟΠ ι15 

διηγγπα ἰδ ογδιογας,, ὅς ράγίοπη νγδὶ5 {πΠροτὶ- 
ογεῖῃ Πα ίταηζας ἃ πηαγι τὶς αἰΠεάεγαμι. Μα- 
ΧΙΠΊΟ Θεἴδιτι 'π ργθεῖο οἰμίτατ ἔς οὐ Ἰορατί- 
ὉηΠ65 ΟὈΙζα5, 84 ᾿πηρεγάτογεβ ίᾳερο ργοξοέϊιβ, 

“δά Ργουϊποίαγιτι Τδι8ς ἀσεη5. Ααγίδπιπι 
Πεπηρο, ΕΡΠΘ[1Π1|5 παρ! [διιθπίεπι. [τὰ ϑΠηγτγ- 
ὯΔ015, ᾿πηπγπζαζιη, δά ηχῖς., νὰ νΠῸ ἀϊε πα}}- 
'ς πυγτίαάαβ 'π Π]Ογιιπι οἰπίτατοπι οἰδιάοτίς, 
ἘΧ φαίθιις δαπηοπαα επηρογία,, ἧς συπιηαί- 
ἘΠῚ) ΟΠΊΠΙΠΠ1, 446 ἴῃ Αἴτα (πη τηδρηίβςεη- 
ἴα ρυϊπημι.) οοηΠτιιέξα {πητ: ταιηρὶμπι ἰτοπι 
Πα Πγο ἴῃ ργοηηοητογίο, χαοά Μίππαμπεὶ ορ- 
Ῥοίϊταπι εἴε νἱάεειγ. Ργαθίεγεα ρυθ]ῖςα πο- 
Βοεῖα ρεγρεγαπὶ τγαζγδηζος γεαγριθης, πηι]τα- 
4116 ργιυάφηζοῦ δἀτηοπεβης, Ρ]αγίπταπι [ντθ]] 
Ῥτοίαϊε, Ρατγίγεγαια ργοζοεγιίαπη (Πα τ, ο- 
ΤΩΠΟΠΊΠΕΕ {ΠρεγΌ αιπ, 60 αΠΠΠρ Θηεία5.,, 40 πιὶ- 
ς 

ἐπιξατέυειν. πέμπεται γάρ τις 7 μῆνὶ Ανϑεςη-. 
ἐλῶνι μεταρσίᾳ τριήρης ἐς ὠγορών: ἣν ὁ τῷ Διο- 
γύσιε ἱερεὺς, οἷον κυδερνήτης, ἰϑὑγειἧ, πείσματα 
ἐκ ϑωλάτιης λύςσαν. 

Ἐνσπεδαξζων δὲ τῇ Σμύρνῃ, τάδε εἰυτὴν ὥνησε: 
πρῶτον μὲν, τὴν πόλιν πολυανϑρωποτάτην 
ἀυτῆς φαίνεσθαι, νεότητος ἰυτῇ " ἐπιῤῥεέσης ἐξ 
ἠπείρων τε καὶ νήσων, ἐκ ὠκολώς:» κοὶ ξύγκλυ- 

δος, ὠλλ᾽ ἐξειλεγμένης τε καὶ καϊϑεαρᾶς. ἔπει- 
τώ», ὁμονοῦσαν καὶ ἐςασίαςον πολιτέυειν. τὸν 
γῶὼρ πρὸ τῇ χρόνον ἐςασίαζεν ἡ Σμύρνω, καὶ 
διεςσήκεισαν οἱ ἄγω φρὸςτὲς ἐπὶ ϑαλάτηῃ". πλεί- 
σε δὲ ἄξιος τῇ πόλει καὶ τὰ πορεσξευτικὼ ἐγέ- 
γετο, φοιτῶν τε τσαροὶ τες οἰυτοκρώτορως , καὶ 
προωιγωνιζόμενος τῶν ἡϑῶν. Αδριωνὸν γῶν, προσ᾽- 
κείμενον τοῖς Ἐφεσίοις, ὅτω τι μετεποίησε τοῖς 

Σμυρναίοις, ὡς ἐν ἡμέρα μιᾷ χιλίας μυριάδας “ 

ἐπαντλῆσαι οἰυτὸν ᾿ τῇ πόλει, εἶφ᾽ ὧν τάτε τῷ 

σίτε ἐμπόριο ἐξεποιήϑη., καὶ γυμνώσιον ὅ, τῶν 

κατὰ τὴν Ασίαν μεγωλοπρεπέξωτον, καὶ γεως 
τηλεφανής, ὃ ἐπὶ τῆς ἄκρας, εἰντικεῖσιϑιαι! δο- 

κῶν τῷ Μίμαντι. καὶ μὴν καὶ τοῖς εμωρτανο-. 
μένοις " δημοσίᾳ ἐπιπλήτηων, καὶ κατα σοφίαν 
πλεῖφα νεϑετῶν, ὠφέλει, ὕξριν τε ὁμοίως ἐξή- 

ἣν ᾿ “4 "»"ὉΆ “ δεῖ. καὶ ἀγερωχίων “ᾶσαν, τοσότῳ σσλέον, ὅ-. 
νι 

ἢ πέμπ. γάρ τις δζς.] ὅς ἱρίαπι τεπὶ ἄς εἶτι5 σδινΐατη ἐχροπῖς 
Απβιάες Ὑ.1. Οταᾶῖ, Ῥ. 402, οὐυΐα5 ἐΠΘ ΤΙΠῚ ἰΟ ΟΠ ΠῚ Ῥτο- 
,δυχίπιις δά νἱτάπι ΑΡΟΙ οι [1. 1Ψ΄. σαρ. 4. Ἐπ ἄς αἴτεγιπι» 
εχ ργατυ δείοπε 5πιγγπαεᾶ Ρ. 473. χρὴ τριήρης τις ἣν δεικνυμέ- 
νη μὲν Διονυσίοις ----- σύμξῥολον νίκης παλατῶς» ἣν ἐνίκων Σμυρ- 
᾿γαῖοι βακχένοντες Χίως) ὅπλοις χὠ! ναυσὶ πεφρώγμένες. Ἐο φε- 
ἕϊατο ῥγόγαηα γιαρίς ἴῃ αι δα, 5Π|γ τη ΔΕ ΟΥΙΙΠῚ Πιιππηῖ5 ἴα- 
ἀζυϊρταπι, απιρτιάεπι πιοπίταπι [ο. Ηαγάιιπο, ἴπ τγ, ἀε ΝΜ πι- 
ταὶβ ντθ. ὅζ ρϑριυι!!. ὅς ποδὶβ δὰ νἱταπιὶ Αρο]]οπῖὶ 1. ς, (ε- 
τετιπι Ποποσὶ8, ἢᾶς ττίγεπις ΡοΪεπιοπὶ Ἐχἢϊδῖτί πιεπιοτῖα 
ἴπ πιοηϊπιςητο εἰι5 Ἐρι]ογαἶ! οχιῖτίς, νας βέέφε Βυΐις θη. 
5.Χ1. ἡ. 2. 

8 ἰϑύνοι 1 Βάες Ἰεδεῖο εἰ ςοὐ, 5, 4ιιάπι ργϑεξεγγε υἱἤιπι 
εὐἴτας ἐυϑθύνει. 

5. 11. Ἢ σπυδάζ. δὲ 1 τἀυετίατίυαπι «ἀάτάϊ εχ ςοά, 5, 
2 ἀὐντῇ} ἔς τεξξε ςοἀ.8, ὅς Οτιεος, Ἄταιε 84! πηαί, πιαὶς 

εὐϊτὶ ἀυτῆς. 
3. οἱ ἀνωΐπρ. τ΄ ἐπὶ τῇ ϑαλ.  ἀε δας ϑηηγτπδε ἀϊυϊποπε 

νἷάε νἵγαπι {ιπηπιιπιὶ ΕΖ. ϑραηἢεπι. ἀς Ρ, ὅς Υ, ἸΝαΠι τι, ὃς 
4 (4)}1πιοἱ Ἡγπιπ. ἴῃ Πΐαπ. ν. 238. 

4 ἕτω τι μετεποίησε τ. Σμυρν. ὡς ἐν ἑμ. μ. χιλίας μυριά- 

δας ἄζς, 1 εἰτι5 τεῖ νοἤίρίαπι ἴπ Μάτπι. Οχοπ, ΧΧΗΧ, ρ. 95. 
νὶ ϑπιγγπδεὶ ἀϊοιπτις ἐπιτυχεῖν παρά τῷ κυρίς Καΐσαρος 
Αδριανᾷ δ Αντωνίς Πολέμωνος -- μυριάδας ἑκατὸν πεντήκον- 

φα) ὅζ ςΟἰτΠΊπ ας νΑτΊ Βεπειὶς 84 ρ γηριαίη, Ἦδες πεηι- 
ῬῈ Ρδ15 χιλίων μυριάϑων αιιοτιπι ἢϊς πιεπεῖο, ςείεγα ςπίπι» 
ἴῃ ΟΡ ΟΥΤΜΤΣ ὃς ἐεγρηρἐμερα ἱπιρ επί, ἀε χαΐδιις πιοχ ποίξογ, 
Τυχτᾶ ΟἸΠῚ Κ γρναο. νἱάς χὰ 14 πιατπιοῦ ΟὈίεγιδτα 5ε]- 
ἄεπο, ὅς Ἀυδεηῖο ἐφ θγόὶϑ, Νίεοτογές ᾿ὶαίτίδε, Ἰηίετια ΤῊε- 
ἄλαιτ. ἀητι είς, Ἀοπιπᾶγ. Ρ. 1158, Οετοταπι Ἀὰ ἐλπὶ Αἀτίϑηὶ [1- 
ΒογΑ  τάτοπι ρογεῖποι ἰποτίρτῖο ϑπιγγπάφοσηπι; ἃ ϑροπίο ςἀϊ- 
τ Τὶ 11. τίποτ, Ρ. 377. ᾿ 

ΑὙΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ 

ΑΔΡΙΑΝΩ 

ΟΛΥΜΠΙΩΣΏΤΗΡΙ 

ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΗΉΙ:- 

ξ᾽ ἑἐπαντλῆσικε ὠυτὸν ςοα, 8. βαθεῖς ὠυτῶν, ἄς ν, ἐπαν- 
᾿πλῆσαν) Υ. νίταπι Πεγοαίές 5.1. τ. 7. 

᾿ ὁ καὶ γυμνσιον δες. 1 εἴα πιεπιίηῖς Ατἰπίἀες δισογογινῆα 
ἴετπι, 1. Τ.1, ρ. 491, ἐδόκων ἐν τῷ Αδριανείῳ ἐχρίσϑαι μὲν »γλε- 
λέσϑωιν δὲ ἀ. νηᾶᾷε ἤπιιὶ! «ἀἀγλαγειρη 1ὰ δαἀρε!πιυπι ἀϊρι- 
της, 6 εοὁ ψψράραβο {τυαιιε ἀοπατὶϊς νἱ 4, Μάγπιος Ὄχοη. 
ἌΧΠΧ. ρ,93. ἀε 4:10 ποτ, ργδες. ᾿ 

7. κρὶ νεώς τηλεῷ. Ἴ ἴος τοπιρίαπι εἰξ, ςυΐπς ἃς πιεπεῖο 
ϑρυὰ Ατὶβί ἀεπὶ Οτγαι. ἐς ϑιηγεπα {δ ἔπ. Ὑ. 1, ρ, 296; τῷ 
γὰρ νέῳ» τῷ νῦν κατα δύντος, ἕτω λαιπεῶς (καὶ Σμύρνα ) λέγεται 
τυχεῖν) ὥφε ὠγῶνος γενομένᾳ τὴν μὲν Ασίαν τῶν ἄλλων ἐθγῶν 
προκριϑῆναι. πὰς ἔπι] πιϑηϊξείξπι οὉ Βος ἱρἔμιπι τεπι- 
Ρίτπ| πρωτεῖα ϑπιγγπάίῃ ἱπ Αἴλε ντϑίμπι ἀε ῥγίπιαει ςοη.- 
τεπτίοης οδιίημ δε, υοά ποη πιο ἶσο ργοϊπάθ 5 σας πε- 
ξλπάϊιπι σοηῖγὰ Ἀὰδ ἐπίμπι ρωταιετὶς 1]. Θραπἢ επηΐιις ερ.Υ͂. 
«ἀ Μοτεῖ!. Ρ. 31:8. ΡΊωγαᾳ πὰς ἔρεδιφηεία ἤᾳθες Κιδεη, ]. ς, 
Ρ. 1319. υΐδιι5 ποη νἱάθο υἱὰ ορροηὶ ροΐῆι : ἰάεπι δμζεπὶ 
τεπιρίυπι ἐπι δπάγέαρο λσττισι εἰῖο Πρίσαευτ, 

8 ὃ ἐπὶ τῆς ἄκρας ] Βίπςο ςοἰ ΠΠρῖς πγαχίπις ἀοϑεΠἬπιις Ἀὰα- 
δεπίιι5 ἱπ Θἱδιτιδς ἀς γι δ. Νέεοεου, Ἡβάτιαπο ἢος τεπι- 
Ρίτπι δι Πε {Ὡογατιπι : ΠΑΠῚ τα] Ιοςο Ὁβεΐαγοα τεπηρία ξὰς 
εταῖ ἤλτυεσγε, ἱπ νγθίδιις ππδτὶτἰπιῖς, Α ἀϊγς ἰυδ ες ῬΗΠ]Ποηοπα 
ἐπ ᾿εραέίονε ἃς Σεξαςίω ΑἸεχδηάτίας, Ατιίάθηι ἱπ Οξκεηα 
ἄς τεάς Ἠφάτϊδηί, ὅς Τοΐερδυπι 8.1, 1, 16. νδὶ ἀς τοπιρίο Αμ- 
ξυῆιϊ Οδεζγεεπῇ. 

9 χὰ τοῖς ἁμαξταν. κθὰ δάάιαϊ εχ Μϑ, 5, 

ΧχΧΧχ 2 



5)2 ῬΉΝΟΥ Β 
ἣ » »Ὕ",» » 7 ΠΩ 

σῳ μηδὲ τῷ Ἰωνικξ ὠπεθίζειν 5. ὠφέλει δὲ γκούς- 
-“ ͵ Ν ᾿ Ἀ Ε 5 

κεῖνα δὴ τος, τὸς δίκως τοὺς πρὸς ὠλλήλες ἐκ. 
γ » “ ,, 5 “ἶἷ 

ὥλλοσέ πῃ ἐκζοιτῶν". ἀλλ᾽ οἴκοι ἔπαύε: λέγω 
Ν εν δῆν ὕ δ Δ ναιβι κι 

δὲ τὰς ὑπὲρ χρημώτων. τὸς γερ ἐπὶ μοίχες» 
δὰ (ὁ ͵ Ν ὕ τα ᾽ Ω 

κῶὶ ἱεροσυλξς » καὶ σφωγεας . ὧν ὠμελεμνενων 
", ͵ ᾽ Σ , , γ 
ἀγήη Φύεται» ἐκ ἐξώγειν στωρεκελέυετο μόνον; 

Ν ᾿ -» -“ , -“ - 

ἐλλα κοὴ ἐξωθεῖν τῆς Σμύρνης. δικωσξ γερ δεῖσθαι 
5 κατ Δ ΄σ,,ἅ ᾿ 12 ΜΔ γ7Κ7 δ 9 Δ» -“ 

ἄυτας ξίφος ἔχοντος “. καὶ ἡ αἰτίω ὁὲ ",ἣν ἐκ τῶν 
ω ἀν ἐκ -“ “ Ἁ 

πολλῶν εἶχεν, ὡς ἐδοιπορῶντι ἀυτῷ πολλε μὲν 
7ὔ “ υ Ἃ 

σκευοφόρω ἐπόιτο, πολλοὶ δὲ ἵπποι, πολλοὶ δὲ 
» γν »“ " " 

οἰκέται. πολλὰ δὲ ἔϑινη κυνῶν ",, ἄλλα ἐς ἄλλην 
γ δ Ν δὲ 5.ννΝ ͵ ᾽ ΄ ις 

ϑήρων" ἰυτὸς δὲ ἐπὶ ζεύγες ἰργυροχωλίνε ", 
δ “ ὕ »ἶ 

Φρυγίς τινὸς "΄ ἢ Κελτικξβ, πορεύοιτο, ευκλείαν 
-» ,ὔ ὕἷὔὴ ,ὔ Ἂ 

τῇ Σμύρνῃ ἐπρωτ]ε. πτόλιν γὼρ δὴ λαμπρύνει 
Ἢ ᾿ ν ν ᾽ μὲν ὠγοροὶ, καὶ κατωσκευὴ μεγωλοπρεπῆς οἰκο- 

δ , ᾿ ΔΊΑ Ὁ ῃ 
ομημώτων". λώμπρυγει ὁε οἰκίῳ εὖ πρῶάττε- 

Ν ΄ ͵ὔ ᾿ Ἵὕ 
σω. καὶ γαρ μόνον δίδωσι πόλις ἐνδρὶ νομῶν » 

᾽ Ν ἈἸ. 9 ΔΨ, " ΠΣ “ 
ὠλλαὰ κωὶ ὠυτή ἀρνυται ἐξ ἐἰνδρός. ἐπεσκοήείτο 

δ ν , ε ῃ κ ᾽ 
δὲ καὶ τὴν Λωοδίκειων ὃ Πολέμων, ϑωμίζων ἐς 

᾿ . Ὁ κ Ν ὃ Ψ ᾽ Ὁ ὦ ᾿ 
τὸν ὠυτῷ οἶκον, καὶ δημοσία ὠφελῶν ὁ, τι ἤ- 

δύγατο. 

τὰ δὲ ἐκ βασιλέων ἀυτῷ, τοιαῦτα. Ὑρῶ- 
- λ Ν ᾿ ΄ Η “ ͵ Ν “ἢ 

Ἰανὸς μὲν ὠυτοκρώτωρ ὠτελῇ ππορεύεσιϑ αἱ διὰ γῆς 
᾿ Ἁ -“ ᾿ »“Ἢ 

καὶ ϑαλάτηης. Αδριανὸς δὲ καὶ τοῖς οὐπ᾿ ἀυτξ 
»"Ἢ ΔΕΡΙ, ᾿ Ν “ι΄ -» πᾶσι. κατέλεξε δὲ ἀυτὸν καὶ τῷ τῷ Μεσείς κύ- 

κλῳ᾿, ἐς τὴν Αἰγυπ]ίων σίτησιν. ἐπί τετῆς Ῥώμης, 

ΧΧΙ͂. Ρυέρχο 

ΠΛ ημ5 οὰ εὔδῆξ 40 ΤΟΠΕΠῚ ἸΠρΡΈΠ 5. Αἰ ΙΈ πᾶ». 
Οὐ οείαπι εὰ ρατίο ργούε, αηοά ςοπίγος- 
νοτίας, 4145 ἱπΐσεπι παρε ρϑηΐ, δα ἔογετα οχ-- 
τεγημπὶ ἀεἴξιγι ποη ραίογεειγ., εξ ἀοιηξ 
ζςοΙ Προ ποτῖς : ἸΟΘΊΟΥ ἀυζεπ ἀδ ςοπιγομογί!ς 
χει ΡΟ Αγ) πὶ σΟΠΟΟΥΠΘΠΓ 18. Ἐδ5 Θηἰην 
4886 τηοεςἢῖ5 ἱπεδηταηάδε εἴξης, ὅς ἐπ υ] ρ 5. 
ἴσας ποπηῖς 415. φυῖδιις Ρἱαοα σοπίγαπιιη.-: 
τὰ. πο δπτημη αὐ αἰϊεια ἔογα ἀοἔοντγι , νε-τ' 
ΤᾺΠῚ ὅς ΕΧΡΕΙ] ϑιηγεμα' απ: Πιάϊος επίπιν 
[δες οριβ πάθεγς [διεδαΓ}, «αἰ σἰαάι τ ροῖε- 
1.5. Ἡος!ρίαπη Ἰεδπι, ηποα νἱ ΠΟἸΡΙ νεγεεραης 
Πα Ρᾶιιοῖ, 4ποά ἴῃ ποτε πθπιρα πιεστὰ 
(τείπας ἱρίιπι (ξαπεγθηζε", δὲ ἐπὶ ταυτὶ. 
(ἀγα 716 ΡΙαγ Πγΐ., ναΓ 16 ρΈΠΕΙΙς σαπ8 5. 4}}} 
4]115 Ἰἀοπεὶ νεπατίδιι5: σιοάαπε τρίε Ὀϊρῖβ νο- 
Βεγείαγ, γρεηζεί5 ἔθη! ΒΗ γυρ τατιο ἀπε εἶτ: 
οἷ5 οὐπδίῖ5 : 14 Ἰρήππι σποαιε ϑεηγεπας ςεἰα- 
Ὀγίζαζειπι σοης Πα αῖ. ὙΤΌΙ ἐπὶπὶ ἔογαση. αιπ- 
ἄεπι ἄξεις αἀάϊε, ὧς δεάϊιπι πιαρηὶπορητίας 
αἀάιιηι ὃς ἔλπΉ]14ς ορίδιις σοπίρίςιαε. Νε- 
41 δηῖηι οἰμῖτας (ΟἸπὶ νῖγο ργδεῖας σε] εὈτῖ- 
ταῖεη1. ΨΘΙῈΠῚ ὅς ̓ρία ἃ ὙΓΟ αοςῖρι. Ατ 
1,δοάϊςεαα ςαγὰπ) ΡΟΪ]ειπο βοῆς, [ΓἘαπςηεσ 
δὰ [Ἀπ] απ ἤπαπι ἰηυ]{6π5., ὅς αιοπιοάοςιη- 
αὰς ροῖϊοι, ρα δ]οαο τοὶ Ἰη(εγαίοηϑ. 

- ᾿ , 

111. Οἷιδε αὉ 1πηρεγδίουθιι δυζείη ἱπιρε- 
τις, (δαμοητία ἔμπης, Ὑταίδηιις Ἱπηρεγᾶςπ, 
τοῦ εἰ, νὰ τεῦγὰ τηδγ 8 ἂὉ οὐηηὶ Οἤογα 1π|-᾿ 
γαπηἰ5 ἴτεγ ἕασεγε ροίϊες, ἱπάν!πι. Δ άτιδηι 
διιεπι ἄστη ογηπῖθιι5 εἰιι5 ἀοπηεῆις!5 σοηςοί- 
{ε: φῃΐη εὐίαπι Ἰη Μιήβεὶ οἰγοι πα ἐπὶ δα]ερ τ, 
νὲ Αερυρείιβ ἱρῇ ργδεεγοιι νἱζζα5, Οππιηις 

τὸ ὅσῳ μηδὲ τῷ Ἰωνικᾷ ἀπεϑίζειν 1 πεπῖρε ὄλξος; νὲ ἴπ νυῇ- 
φϑῖο εἴ, τρυφὴν Ρατῖτ ὃς ὕξριν. ᾿ς 'αχι Ἰοπυπὶ γεγο υἱάς» 
τοπηλ]ΐα ποίατα ἔμρτα δὰ νίταπι δοορεϊ!α»ὶ 5. Ὑ. τι. τὸ. 

1 ἐκ ἄλλοσε πῇ ἐκῷ. ] ςοἀ. 8. ποι ἐκῷ, 1πηρεάϊις πεπιρε, 
πε τάῖε5 ςαυίας δὰ πηλριἤτγατιι5 Ἀοσηάπος ἀξξεγγεπειγ. 85141- 
πιδί, αἀάεπάιπι ἔα {κῖ: [αρίςαταγ, ὙΨΈτιπι π1Ε8}] εἴ ὀρ. 
ΝΝεπιρο τεξεσειγ ΠΕ πιτίθι5 δα ὠφέλησε» Ρετ πιοάμπι Πιδῆδη- 
εἶ. Τάσις Δάεο ἱρῆιπι ηιοα ὠφέλησε; εἴς τὸς δίκας ἐκ ἄλλοσε 
ἐκφοιτῶν . θὲ πε ἐχιγαᾷ ϑγόερε βαε σορίγοιεν 46 θερ τ γερηγ. 

12 ξίφος ἔχοντος 1 ταῖε8 τηᾶρ! β Άτι5 ἈΟπηδηΐ, δριϊὰ αιι05 
ἴωγε ἄσετε ἰἰσεδας, Ἀεέϊογεβ ργοιϊποίδτιπι , ῬγΟσοη[α 65, 
Ῥγδετογείσιε. 

13 καὶ ἡ αἰτία δὲ 1 Βοτωπιὶ νειθότυπσι νίσιε δὰ ὃ, τι ἠδῳ- 
νῶτο νει οπεπὶ Ρεγαδίαγ απ), πὶ ἀεάογας Μότγε 5.) Δηῖο 
πὸ5 οδἤίραις οἱ. Οφτίαϊκογ, δάπεγί. ς. 16. Ρ. σ64. 

14. ἔϑνη κυνῶν } νοςῖ5 ἔϑγη (ἐς Ὀτιτῖ9 ΔΠἰ ππδπεθιι5 νἤιγ- 
Ρϑῖδε. Ἔχεπιρίδ αὐήιιχίπιις ποιὶβ' δὰ νἱς. ΑρΡΟ]]οη11110. 11]. 
ς. 4.1.4. δήάς ὃζ ΡῃΠοβτγδίιπι Τπιάρίῃ. 1. 1, 1π ἀργογηη θέ- 
γιαίογίδησ, 

15 ζέυγ. ὠργυροχάλ. 7 ἢς χρυσηνίῳς σαττι5 ἰερίπιμι5. Ηδ- 

(γςἢ. χρυσήνιοςγ χρυσῶς ἡνίας ἔχων. 6. φαγεάς ῥαδεῃς βαόέηαε, 
θεὲ βαεπίς νετὸ (αίπληιβ, ἀς Ἀορ, Οόοεποῦ, ἌΕΡΥ. ῥέδιον 
ὁλόχαλκον χρὴ χευσοχαλίνες ἵππες πιεπιοτάπ5, Αρμὰ Εἰταπι 
1.111. ς..3. χρυσοχώλινον ὥρμα εἴ, ϑῖς δι ΨΊΓγαΙ Ιι5 

--- --ς »ιαράμρε {ὦ ἀερείδες ἀμγη. 
«ἀἀςε 5εμεβέετ. ἐς γε νϑῆϊς. [1δ..1. σαρ. τό, Οδίθγαπι Ππη}}1ς 
τλαρηιῃςεητία “4 ἀγἑαγὶ νἱὰ, 1π, νἱτ. εἴτα. 5, 11, π. 9. 

τό Φρυγίᾳ τινὸς  ῬὨτγρΙ ΠῚ ΟΡΙ5 εἰξ ποῖ ρέξδνηι γ τᾺ}18..» 

ἴδηις ογπᾶπιεηῖα ουγγης ΡΟΪοπιοηῖθ, Ρ] ηλι5 Η, Ν, 1, ὙΠ, 

ἔ, 7γ4. 4ομ ῥίπρεγε Ῥζγγρές ἐμ ΈΥΉ 7 ἑάξοχμε ῬῥγγρίοΩΙ Τα 
αρρεϊαιαε [πες 

17 ἢ Κελτικᾷ 1 Ορτπτι5 Πὶς ἱπίογρτες ΡΙηἴὰ5 Η, Ν,, δὲ 
ΧΧΧΙΝ. {.48. Αἰδηρε (Ρ᾽απιθηΠ1) ἡροο μη “ἐγ εὶς. ορές- 
γίδμα, Οαἰδίατερρ ἐρεέρῖο γ ἐμ, θὲ θέλ εἰἠϊεεγρὶ ρο ΠΠ} αὖ ἀγρονρῖ-: 
10, εφηε ἱμοοξις θοοχηῖ, εῖράε δ᾽ “γρερείμηη ἐμισο ηεγα 
Πιηὴὰ γηοείο οοερεγεγ Ὁ Κ' Ο ΚΜ παχύρε ΟΚΝΑ͂ΜΕΝ- 
115. ἐμ γι ογΗ 7} ἱμρής ἴῃ Αἰ |4 ορρίάο,, τείχεα φίογία Βί- 
ταγ μην [ε. Οοέρετε ἀἰείγείς δ᾽ εὔξαία ὅδ᾽ ϑεῤίομία ΕΥ̓ ρεῖο. 
γ24 ἐχογμαγε ὅζο. Ἐοάεηι Ῥεχεπεῖ ἰοςι5 ΡΒ οἴἶτατὶ ἴῃ [π|ὰ- 
φἰπιδ. 1.1, «ἡργογεῖη θεῖ α!ογ 1 28. (ἵπποι) ἀργυξοχώλινοιγ κῃ 
φικτοῖ, Γ᾽ χρυσοῖ τὰ φάλερα. ταὐτεί φασι τὰ χεώματα τὲφ 

ἐν Ὠκεανῷ Βαρδάρες ἐγχεῖν τῷ χαλκῷ διαπύρῳ τὰ δὲ συνίςε- 
σϑαιγ κθὴ λιϑξσϑαι» χρὴ σώζειν ἃ ἐγράφη. 

18. λαμπρύνει δὲ οἰκία ἐν πρ- ὅζς. 7 {επτεπεῖλπι ἤδης ἰδτίτς 
Ρεγίεαιϊτας Οαἴεπι ἦῃ ΗΘ» ΓΑΤΟΤΙα αδὶ ἀγες, 

5. 111. ἱ τῷ τῷ Μευσείᾳ κύκλῳ) ἀϊίρ! τε νἶγο ἀο δ. 
Ιλιάορα. Καβετο ἴῃ ἀπ, ἀς Μαυΐεο ΑἸοχαπάτίπο, ιοα [.1- 
Ρἤπς τη 10. ἀς ΒιδΙίοιμες, κύκλον ἢ, 1. εἰγομίντε ψεὶ τονι-- 
μιεγιδῦ γοττῖς, ήερη αν τολργμαί47» ἸΝΙΟΤεὶ τπτῈ ΠῚ το [ς εχ τῆ]. 
πιᾶῖ, δὰ αυᾶπα νἱτὶ ἀο Ὡ} νείςεδαπειιγ. ΑἸ]ερας ΡΟ ]ιςεσπ.» 
Οποηι. Χ, 13. νΌ] τὸ ἐπίθεμα τῷ τρίποδος κύκλον κᾷ ὅλιιὸν 
ΔΡΡε]Ἰατὶ αἷι. [Ιάεπὶ Ἰρίταν εἴὲ τράπεζαν ὃς κύκλον ςεπίεῖ, 
νὲ δρυιὰ 1,δτῖπος ἡ 04}6 ΡΓῸ γπϑμία ΡΠΠπ| οσσησγας ογόζε. 
Οὐλε οπιηΐὰ ἰαπιρτἀθπὶ πιοπιιέγας Ἡ. δεερῃδπιβ ἴπ ὙΠε- 
ἔλυγο, ὃς ϑαἰπιαῆιι5 δα ϑραγιίδτι Αἀτίδη, ς, ζο. Ἐς πε Αἱ - 
γυπτίαν τρώπεζαν νοζατὶ Δήκιξμ»,, υἱ ἀεπνι5 ἤιργα νἱτα 6. 
π)Πὲ, νὈϊ νῖα. ς, ΠῚ. π. 4. Ν'“ ογτιπὶ συ πη νῸ οἱ καταλέγειν ΠΊΕ Ι ἢ 
τείροηάεδι οορέσγ ΠΟΠΙϊπῃπίαας (θοήξηθ4γ οὨΪ 4] 14 υἷ5 φα[οτί- 

Ἐοπλας 



πω. δες. "ἢ 

ΧΧΡ. Ροΐργ. 

ἘἈοπηδα ργαθίδηβ αὐ η 4116 δ ψΙρίητι τηγτγῖδάας 
Ροίξεγεε, ἰγογαπι τάπειπὶ Ππΐς {ππηπηας ἀο- 
ἀτρΙπηρεγαζοσ : ΠΘαῈ6 γατίοηοπ γοάάςφηϊς Ρο- 
Ιεπιοης δα αυϊάοριι παθεγεῖ. πεαπς νί οχ- 
Ῥεπίαγις Περοίϊοα ἱπάϊσαπτς. (μγηαιιε εἴπη 
δοςιίαγοης ϑιηγγπαοῖ, “πο ππαρηδιῃ ρεςιηΐας, 
4Ὁ [πηρεγαΐογε {10Ὁ] ἀοπαίας., ράγτθπ, νὰ ν{ππ| 
(δι εἴπει, ἱπηρεπάϊηει, ἐριτοϊαπι (τεῖρῇίεπι- 
Ῥεγδίου ΠΗΪΕ5 τα ΠΟΥῖ5 : Ἄμομλης Ροίργο2 ρέ- 
οὐ 9 4» 722. 4. 226 ἀρ, 4: 4714722. 221 2 γ,2::ογο, γεαί- 
δα ᾽. Ηρθο νετο Ιἴςεῖ Ἱρποίςεησβ αιῖς5 οἤα 
ἀἰϊςαῖ5 νϑηΐϊδπι σογία ταηθη ΟὟ 64ΠῚ ρεσμηΐδα 
νἱπι ἱππφηῖγο 1ρ6 παι ᾿ς θε., οπα πε πειΠ1- 
τᾶ ἴῃ γα Ι41ς νἱγέιτς παι πῖχο. Ατμεηϊεπίς 

Ῥοῦο ΟἸγπιρίιπ, ἀπηἷς αυϊηρεηες ὅς (6- 
χαρίητα ἀσγπιπὶ ρεγίξέξιπι., ἀδάϊςαγε σππῃ 
ψε ει τρία Ἱπηρεγαίογ, τηαιιααὶ ΠΑΡ ΠΙΙΠ1» 
τπα]εἰ το ρου ἐρεξξαςσαϊαπη, ΡΟΪεπιοπετα εἴ- 
ἴδλιτι ἱπίοῦ ἴβογα ογαίοπμθπη ἔθογάση ταοίταγα 
ταπι, ΠΙ6 διζεηι, ΡΓῸ πιογα (πο. οςαΐος ἴπ 
τογατη ἱπταρίποθ πιεῖ Ἰαπὶ ργδοίξηζες ἱπίςη- 
ἄξης ) οτγατἰοηἱ8 Παπηίηϊ (8 ρεγπηι, ὃς εχ τεπι- 
ΡΙὶ ογερίἀϊπα πλμϊτα ργάθοίαγα ἀϊβεγαίε, αὉ ἐο 
Ἐχουίις ογαι ποι, 4ιοα χοχ (726 γιμηπέ ῥλι, 
φμο 24): {ϑγάλαγ, ἐγηροέης ΠῸΪ οὈτρογιτ, Ἀ6- 
ΓΟΠΟΙ Δ ΪΕ εείατη ΤΡΙῚ Πἰτπα (ππτ Απτοηϊπιπὶ 

-- 

ΡΥ Ἐν 5, ΟΡ ΜΕ 533 

ὠπαντεμένε πέντε καὶ εἴκοσι μυρλώδας» ὑπερ- 
.Ν »ν ͵ὕ ", ᾽ ς 

ὠπέδωκε τοῦτωῳ ἡ χρήμωτω, ὅτε εἰπόντος ὡς 
δι ὕ] ΕΝ τς δ) ͵ ᾽ , Ν 
ἕοιτο, ὅτε συροσοιπῶν ᾿ ὡς δώσοι. αἰτιωμιένης δὲ 
᾿ δ᾽ -“ , ΄“ ΠῚ 

ὠυτὸν τῆς Σμύρνης. ὡς σσολλὰ τῶν ἐπιδοϑέντων 
,ὔ ᾽ -“ 4 σφίσιν ἐκ βασιλέως χρήμωτω “ ἐς τὸ εἰυτῷ" ἡ- 

δ Ἵ " ΠῚ] , ψ 
ὃ καταϑέμενον, ἔπεμψεν ὁ ἀυτοκρώτωρ ἐπιςο- 
δὶ κι , - 

λὴν, ὧδε ξυγκειμένην; «Αντώνιος Πολέμων “ τῶν"» 
Ω ὃ ͵ Εἰ 2, Ῥ ἐς ͵ὕ δι Ν Ν 
ἐπιδοθϑέντων ὑπ᾽ ἐμξ χρημάτων ἐμοὶ τὰς λο-ν» 

Ν τὰ 77 -“Ὕλ δὲ ᾽ Ν ͵ 
γισμὲς ἐόωκε. τῶυτον θεὲ εἰ κί συγγνωμὴν 25 

5. νὸν [δες , 

ἐρεῖ τις΄, ἐκ ἦν δή στα συγγνώμην ἐἰυτὸν, τὴν ἐ- 
Ν » ͵ ν ψῃ ᾿ 2 “ " πὶ τοῖς χρήμωσι», μὴ ἐκ ἐς τὸ σσρέχον τῆς ὥλ, 

-» “ ᾿Ὶ λης ἐρετῆς, ευρώσίϑα!. τὸ δὲ Αϑήνησιν ολύμ- 

πιον ὃ, δὲ ἑξήκοντα καὶ πεντακοσίων ἐτῶν" ἐ- 
, Ἵ " « 

ποτελεσιϑὲν» κωϑιερώσας ὁ οἰυτοκρώτωρ, ὡἧς 
, ͵ ἢ ᾿ ἕ 

χρονῷ μέγω ἐγωνισμιω, ἐκέλευσε καὶ τὸν Πος-. 
͵ , - - ε ᾿ ! 

λεμωώνω ἐφυμνῆσαι τὴ ϑυσία. ὁ δὲ, ὥσπερ εἰωθ εἰς 
Ἵ ὍΝ 6 ᾿ 4 ᾿Ὶ δὴ 

σήσας τὲς ὀφθωλμες ἐπὶ τὰς ἠδὴ παριςαμενως 
Ϊ ᾿ ᾽ » ε ᾿ “ , Ν εὐῦν(ς 

ἐννοίως. ἐπαζϑήκεν ἑαυτὸν τῷ λόγω, καὶ ἀπὸ 
»"» “" Ν 

τῆς κρηπίδος τῷ νεῶὼ" διελέχθη πολλὰ, καὶ ϑαυ-ὄ. 
͵ὔ -“ ,ὕὔ 

μάσιω προοίμιον σσοιξ μενος τῷ λόγε, τὸ «« μὴ", 
4 ᾿ Π ““ε ν 7 εν 

ἀϑεεὶ τὴν “περὶ ουτῷ ὁρμὴν γενέσιϑεαι οἱ." διήλ-- 
Π -“ Ν ᾿ ε - -“» “ ε 

λωξεν αὐτῷ κ͵ὶ τὸν εὔυτῷ σσωϊδα Αντωνῖνον ἃ 

δίταγ : ργδείεγεδαυε κύκλος Ροίβεγίοσί δος ἢρηϊβοδία 
ῬμΠοίγαιο ἧς τερερυππιὰ : ντ νῖτας Αρο]ϊοηῖ! Π. Σ, 
80. 2. ὅς ἔπ δεδρείίασο, τες ποη ἱπξ, Υἱσᾶς Ηεγηποογ ΤῈΣ 
ηϊτίο ὅς νῖτ, Ηεἰϊοάογὶ, γε ὃς Ἡετγοίσογπηε ῥγοοορηο.) οεῖε- 
αἰίαιις Ἰοςῖς ἤλιις ραιιοῖς : 4105 ἴπτεῦ Ραἰπιδγίις οἱ νἱῖ. 
Ἀροϊοη. Π, 28. νδϊ ἀς »πεμίᾷ Ῥθγδοιδε, σιοά ἤς κύκλος 
ἐπίχεσα χορᾷ ξυμξεδλημένε ἀνδρῶν τριώκοντα, ντ πιαη!βεαπι 
Ὧι, Βΐς κύκλον ἀϊςΐ τπεηΐας αὔπβεπείιιπι ςΒοσιπι; νΟΧ κύ- 
κλε γεγο, οτγάϊπαγίο Πρπίβοβτυ ράγεέρε τΑητιπὶ γηδείδε πο - 
τ2η5, 0181 ἤραγατο {ἐπι ρτὸ αἰλρηεεῖο ργαεῤὴίο Οσουττγαῖ: 
εὐτίοτ πιῖδὶ νι 1τυἱράϊ δὶς ἱπιγερτείδτίο, Ὑιάεοαιιε 1π τα 
ἀπιεγρτεϊξιίοπε Οἰδιιά, ϑ4[πιδῆπιπι ἡιοηις ἀσαυϊει τε, 11- 
«εἰ αἰτεγὰ ἃπίπιο εἰ: Οδμετίαγειιτ, [τὰ επίπι δὰ δυης 
Ἰοοιπὶ δηποιαιῖο: κύκλος ποτε ε[ῇ ἐε{δγ.4, [{4] ογὀές ἐ᾽ τρά- 
πεζὰ θὲ [ὥῤγα : [24 »ιαρίς εβ θὲ κύκλος [{ εἰγοιεῖμια δ᾽ τογο- 
Ὅ4.,. ΦΟΥΗΣ ὙΏΦΊΉΡῈ γε είηάο , χπὶ πορίαηα ἐδαρε ργε εἰν 
Ῥαθαηι, 

ΠΟ κ ταῦτα ] ἤς «οὐ. 8, 4ιιοά ρτδείι]ἑπιι5 σοοὶ δηῖεα εἀϊ- 
ἕλε πάντα. 

3. προσειπαν} “οὐ, 8. Βα ἐδ προεπών. 84 πε 15 εαϊεῖ, 
ϑεηῇι5 εἰς : πεηὰς τοββηῖοπι ΡΟΪοπιοπεπὶ αἰ χιἘ., οὐ τεὶ 
πεςεῖϊς εἴζει Πιπιπιααι {{{4π| ἱπιρεπάϊ : πεαις, Υδὶ ἱπιρε- 
τιαῖϊει, ἱπάϊςδίϊε, ουϊ τεὶ ἴὺ ἱπιρεηἤιτι5. 

4 εἷς πολλὼ ---- χρήματα } ἢάες οπιηΐά ἀξεγδης ἴῃ εἀϊ- 
εἶθ, 1ΑσαπΑπΠῚ ἱπιρ] εὐιῖπιι5 οχ ςοά, 85. 

ς ἀυτῷ 1 ἢς τείοτίρίεταπιιβ ἐχ ςοπί εδξιγ ρτὸ ἀντὸ, φιιοά 
ἽΜοτεϊ!ίαπας φἀϊτῖοηῖς ὃς τεχίις ἃς νετῇο {εαϊεθαταγ. Οοπ- 
1εξευγαπι σοηβγπιαιῖς εἀϊτῖο ΑἸ ἀΐηα, 

6 Αντώνιος } ἰπ συἱ]ραιί5 εγαὶ Αντωνῖνος», ηᾶς ἰεξεῖο ἀε- 
Ῥγδύιδια ρυϊοσίδ. ἱπτογργείθιις δισιπὶ ἔεοῖτ, να Ἱπηρεγάτογῖς 
ποπιῖεπ ἢΠυ ἃ ογεάογοης, νοττεγεηῖηας, ἃς ἢ] ερίἤεηι ἔπεμ- 
Ψν ὁ ἀντοκράτωρ Αντωνῖνος ὄζος. «““πεορέγείσ ΠΡΊΡΕΥ ΤΟΥ ἐρὶ- 

βοίανρι ἡ:4 εογηροίίανε τηὴ!, Ατ νοχ Ἀντωνῖνος ἰσςῸ Ροδίᾳ 
εἰς ρίαηε δἰΐεπο, σοηίγα ἱπάο] επι ̓ ΐπριας, ἢ πτς {επῇι5 οὔτε 
ἀεῦεαι, Πεϊπάς πὶ} Εἷς ἀδ Ἱπιρεγᾶτογο ““πέορῖπο; (Ὁ 
Ἡράγίααο εὐἰπι ἀἰοτις ἤδες ρεῆα ἴπ ργδεςεάεηεῖδι5 ἀΐ- 
οὐηταγ, 15 ρεςιπίαπι ἀεάϊτ, ἀριιά εἰπὶ Ροἱ επτοη εἰξ ἀοουα- 
τιι5) 15. ἐρ᾿ποἴδπι [οτὶ ρίεσις ορογτετ, Οὐιᾶς γάτῖο ϑαἰ πιαποεῖ- 
18π| Ορροῃέηθᾷ δα ςμπαπὶ μἰς βατμοητ ΡΟΓΡΟΓΑΠῚ) ιιΆΠ| [τ 

{ιρρ]επάαπι ρατᾶς : Αντωνῖνος τῷ Σμυρναίων κοινῷ χαίρειν Ουϊά 
Ἰρίτατ ἢ Αντώνιος ργΔεποπῖεη εἴξ Ροίεγροντίς, χιιο ἃ βγπιᾶς Μαγ- 
πιοῦ ΟΧΟΠ.ΡΆ,10 δηίε δ Κ. 1. π.4. 2]]ερδίμπι: 1448 Ομ ίεγο 
τιδίππὶ αοαις γί άεο ἀο (ἘΠ θεῖο ἀϊαιτίθ, ἐς νυθὶ δ. Ν εο. 
ςοτίβ ΤΒείδυτ Αητ. Κοπι. Τὶ ΧΙ, Ρ. 1358. Ηϊποηιις ἕλος]! ἐπι εα- 
Ρ᾽ἰσδηάϊ νίδπι Εἰς ἱππεηΐ, 

7. ἐὲ συγγνώμην ἐρεϊ τις} πεπιρα δὰ ἰδιιάες., πᾶ5 πυπα 
Ῥετίοιαταγ, Ροϊεπιοηίς, πος πιϊπίπιε ῬοΓΠΠ ΘΓ ΡΒ οῇτγαῖο 
ΟὔὈίισετα Αἰ14ι}5 ροτεγαῖ, βεγλαηη δ ἷπι ςοπίδαμυ!, ἴῃ ἰδιιὰς 
ποη εἴδε, [εὰ σοπεζὰ ροιίτις, ςὰπὶ ἀεἰἐθυπι ἰά ργαείαρροπαι. 
Ἀείροπάες Ἰρίτιγ : ἱπιο Ὡἱ Ἔχοε  !οπυ ΠΠππα ΡΟ] ἐπιοπίς εχ-- 
το τεν νίσταθ, ἤδης νεπίαπι ἱπἀερισγαπι εαπὶ ἤδας ἔμ. 

8 Ολύμπιον 1 ΙΟ1}15 τεπιρί πὶ) ἃ Γλειιοαίοπα Ρτῖπιο ἢστα- 
ὅμπι, ἃ Ριπβτατο γεδαγατὶ σοορτιπι, ἰπάε ἃ Ῥετίδο ὅς Απ- 
οςμο Ἐρίρμαπε ςοηππυιβίηπη,  50114 εχ ρατίς ἀεβτιιόξαπε 
ἔμεγας , Διιοδεῖ5 ἱπάε ἴῃ αθάες σδρίτο]πας σο]μσππίθ. ἵπάς 
ἃ τερίθδιις Απρινῆο ἀπηϊοῖς γειίτοϊ σοερτιπι. Α ἀτίδπιις ἀξηΐ- 
4.6, νὲ Πίς πᾶγγατ ποῆετ, ρετέςοϊς ἃς ἀεάίολαῖς, 4π8 ἀς τε 
Εις, ὅζ) νε (Ὁ]ετ, ασσιγαῖο Το. Μειγῆη5 Ατῇθα, Ατς, π6. ἔς 
ς, 10, δριὰ 4ιοπὶ ὅς Ραιμπίας ἀτατς ΧΊΡΗΣΗπί ἐς Οἱνρρηρὶσ. 
Ὁ Αἀτίδηιο ιημ, ἰοιᾷ μόνον : ἢ 

9. δὲ ἐξηκ. κρὶ πέντακ. ἐπῶν } ἵπ Ὠϊππιστο ἀπηοτιπι πὸ 
πιεπάτιπι εἰξ., Πδπὶ 8 ρτὶπιῖς ἔπη ἀαπιοητίς,, απλς ΡΙΠἤτατιις 
οἸ πὶ ἰεςεγδῖ, νίσιις δὰ ςοϊορβοηπεπι οροτί ταπάθπὶ α Ἡφατί- 
Ἅπο ἱπιροίτιιπη,απηὶ ἔατις ρίατες 4ιιᾶπὶ (ερείπροητί φαΐάειπ, 
ΠΟΙ͂ ἰαπιεη ἔεχαρίπια, ἴζλημε ἔς τεξίτιιεπάμτι οτππίπο 
ςεπίεο, δι’ ἕξ, ἢ πέντε κἂ ἑπτακοσίων ἐτῶν. ἢ. «5, «ἀγηγρὲς πα 
Ῥεῖ φκίμψμε θγα {ρεἱπρεπίος. Ὠϊςοῖς δυτεαιὶ ὧξ ἢ πώντεν 
414 ἴπ ἅπηο ἀοφάϊςατίοηίς ἔμέξας αἰτογοβ νατίδητ. ἰπν 
πε το επὶπι ΟἹγπιρί,αἷϊς ΟΟΧ ΧΨΤΙ ἅπηο, «Ἵ»χορεγηρτις πιν 
ἀε(ςτίρεῖοπε ΟἸγπιρίαάαπι : ἐπ φιάγίο, Ἐυζεδίιις Ηϊετοηγιπῖ 
εᾶπ| ξιδξδπι αἰπητ, Α 400 τεπιροτε ἢ ἀππος εχ δεήορτίη." 
βεπίοϑ γεῖγο ριιῖς5) ἰηςίἀς5 ἴπ ῥγόριηετι [ϑομγιάηρρρεις ἀπ ΠῸ Πα 
ΟΙγπιριἀϊς φιϊπαμδρ εἴπιᾶς, 4 τγγαππὶάὶς ἃ ΡΙπῆτγατο ν- 
Φυγρᾶζαε ργέγοτ ε(ὲ ἃς (ξοιιπάτι5, ντ οδοηζιπι ᾿δτο ἐς ξοιζαπα 
Αἰβοπδγηπὶ ς. το, δήέπγηο ἱπι Ατῇ δ] Αττὶς, 1.1, ς, τὸν 

10. ἀπὸ τῆς κρηπ. τῇ γεὼ } νἱάς ποῖδιᾷ δὰ γίς, ΑρΟ] οἰ α 
Ύγλη. 1 ἸΥ͂. ς, ΄- 

11 τὸ μὴ] τὸ δἀάϊάϊ εχ ςοὐ, 8, 
͵ 

ΧΧΧ3 ᾽ 
αὐτο- 



4)4. 
Ω ͵ 5... δ, δὦ " δά 9, ̓ 

ἀυτοκράώτωρ» ἐν τῇτβ σκήπτρε παραδόσει, “)εὸς 
-“Ἢ Ἵ ΌΣ ς -“ .. ΟΥ̓ 

ἐκ ϑνητῇ γενόμενος “. τατὶ δὲ ὁποῖον, ὠνογκη 

ω- Ν ͵ ες: » ΄ὕ 

δηλῶσαι. ἤρξε μὲν γάρ ππώσης ὁμξ Ασίας ' 
ἂν -“ 3 " »-. ͵ δ τσ 

Αντῶνινος: Χ', κωώτελυσεν ἐν τῇ τὰἢ Πολεμῶώγος ομκίοῦ» 

᾿ δ 

ε ᾽ “ , ὦ σ᾽ ᾽ 
ὡς ἀρίσῃ τῶν κωτὰὶ τὴν Σμύρνων ; καὶ οἰρίς εἰν- 

δρός. νύκτωρ δὲ, ἐξ ὠποδημίως ἥκων ὁ πολέμων» 

ἐξόω ἐπὶ ϑύρωις , ὡς δεινοὶ πώσιχων, τῶν ἑαυτῇ 
5 7] -“ 

εἰργόμενος" εἶτω συνηνάγκασε ᾿“ τὸν Αντωνῖνον 
Ω ᾽ , “ ᾿᾽ 
ἐς ἑτέραν " οἰκίαν μετασκευάσωσιϑαι!. τοῦτα ἐ- 

: ὙἯΜΑ ἀλι ΦΟΝ 5» 

γίγνωσκε μὲν ὁ ἀυτοκρώτωρ, ἠρώτω δ᾽ ὑπὲρ ἀυ- 
“ιν ς ᾽ ] 6 » 4 Ν 

τῶν ἐδὲν, ὡς μὴ νωδέροιτο . οἐλλ᾽ ἐνθυμηϑεὶς 

Ν δ᾽ Ἃ δ ον Ἵ ᾿ ᾿Ν «- 

το μετ᾽ ἐυτὸν, καὶ ὅτι σππολλώκις καὶ τῶς ἡς- 
3 “ ς Ν 

μέρες ἐκκωλξνται φύσεις οἱ σσροσκείμενοΐ τε καὶ 
"» »“Ἢ ,᾿ 

παροξύνοντες ἔδεισε περὶ τῷ Πολέμωνι. ὁϑεν 
-ε -“ ͵ὕ Ν 

«ἐν ταῖς ὑπὲρ τῆς βασιλείας διωϑήκαις, “καὶ 
ε δ μ, , - 

«πολέμων ὁ σοζιςὴς. ἔφη» ξύμδελος τῆς δὲ- 
Υ΄' 4 υ ον , τῶν ἢ ᾽» - Νὰ; ͵ 

«“αγοίως ἐμοὶ τωυτήῆς ἐγένετο; τῷ Χχῶώϊ χώ- 

ΨΆΝ. , ΒΕ " ῇ ᾽ 

ελν " ὡς ἐυεργετῃ φρώτ]ειν τὴν συγγνώμην ἐκ 
͵ ε ὕ Ἀ ἢ - 3. τ 

περλεσίος ἑτοιμώζων. καὶ ὁ Αντωνίνος ἡφξείζε- 
Ἵ - Ν Ὰ 

το μὲν τυρὸς τὸν Πολέμωνω περὶ τῶν κατῶ τὴν 
» ὺ ἢ ΑἸ τν ᾧ ὑἶῳ -“ 

Σμύρναν ἐνδεικνύμενος τσξ τὸ μὴ ἐκλελῆσιϑ α" 
- ἘΣ ΤΣ δ ἃ ͵ 3 ᾽ 

ταὶς δὲ ἑκώςοτε τιμωῖς ἐπὶ μέγω ἤρεν » ἔγγυ- 
᾿ ἣν “ ἐμ ιν Ν 

ὠμενός πϑ τὸ μὴ μεμνῆσιγαι ". ἠσεὶ ζετο δὲ τὰ 
Ω ἊΨ “ ͵ 

μὲν. ἐξ τὴν Ῥώμην ἥκοντος τῷ Πολέμωνος » τσερι- 
» ς - 3, ͵ 

άλλων ἀυτὸν ὁ Αντωνῖνος, δότε, εἐφη -. Πολε- 
᾿ ᾿ , 

μῶν: καταγωγὴν » καὶ μηδεὶς ἀυτὸν ἐκξάλλῃ. 
ς “ὴ] Ὁ δέ “πο τας Ἀύ ωΝ ἭΑ 

ὑποκρατϑ δὲ τρωγῳδίας, ἐπὸ τῶν κατῶ τὴν Ασί- 
ἵπῦς το δ ς , ᾿ ! 

ὧν Ολυμπίων "". οἷς ἐπεςτει ὁ Πολέμων, ἐφιέ-- 

γα! “ φήσαντος. ἐξελαϑῆναι γορ παρ᾿ ἐυτῇ 

Ῥ.1. Θ Τ ΤῊΝ κδ ΧΧΥ͂, Ροΐνῃ . 

Ἱπιρεγαΐογ : ἄτῃ (ςερίγιη εἰ ἐγλάογεε, {πὸ 
1τρίε Τϑειις ε πιουῖαὶ! ξαέξῃς εΠἢ τετηρογε Ἰά 
γεγο νε(ς παδεαῖ, ἐχρίίςατε πεςεῖε εἢ. Ρτο- 
ςοπίθϊαγε ἱπηρευῖμπ) π᾿ ΑΠαπὶ ἢππ}}} οτπηειη 
Απτοηίηι5 τε περαῦ, ἴπη]π6 ἄοηπο ΡΟ] ΟἢΪ5 
ἀϊπεγίαθατιγ , νὲ απ88 ϑιηγγηςηῇιιπη ορεϊπγα 
εἤξιε, ὧκ εἰυτππὶ ροιεπεητη!. ΝΝοΐδα διξεπ εχ 
ἸὩπογετεάιιχ ΡοΪετηο, 44 Ππηῖπα ἐχοϊαπηαθαῖ, ντ 
41 νὶπη ρατογείηγ, ΓΕ 15. {π|5 ΡγΟ Ιδίειι5., ἀῖ- 
αῃς ἱπάς Απεομίπηπη ἴῃ Δἰίατη ἀοαγαιτε ΠῚ1- 
φίατα ςοὔρίτ. Ιάππε Ἱπηρογαίογ Αἀτίδημϑ γα 
αυ αυ!άοπη, Πα πατιᾶττ ταπηθη δὰ ἀξ τὲ ηπ86- 
Πιοπεπι ἱπίπεαῖς, τς αἰςαιτςοπ τγϑεγιςαγεῖ. 
564 τεγιπὶ ΡΟ ἐχοοῆιμτι {πὰ (οἰ εϊτιι8, 
«ιοάσιςε πηδηἤιεῖα ίδερε ετίατη ἐπσεηΐα αὐ ἰϊ5.. 
48] νγρέπε ὃς ἱπῇίραπι, ργοποσξηζαγ,, Ῥοὶε- 
ΠΊΟΙΙ τἰπιεγα σοερῖ. Πΐης [αξξη, ντ π ἐξ -' 
βδιηεηζο, 410 ἱπιρευῖ! γὸ5 ογάἡπατιῖξ, Ρολοηγεοῦη, 
ἄϊςεγει, μρῥήϊα., αμέον εοηβμλ 22 θὲ ῥηλμς 
ὁχ :. Ἡοο!ρίο, 4ποά ργατδην ΗΠ ἐαπαιδιν 
Βεπείαδοσὶ σοπύ]αγοι, αριηδαπει πιο νὰ- 
πίατπη εἰάθπη ραγαῆβ. Εἰἴΐχιις Αἰτοηΐμι5 ἔα τ 
Πίμε χυϊάσιη ἐς 115, 4846 ϑτάγγπας οπεπογαήῦ, 
οἰπὶ ΡοΪεπιομς ἰοςαῖι5: ΟὈ] πη (Ε τ ηἱ πὶ 
εἴε οϊεπάςηςβ : Ποπουῖδιι5 ταπηξη., 4αϊ 115 ὁ- 
τοὶ οςοαίομε ἐππὶ ἐπθοδαῖ. ταπηπαΠὶ Ῥὶ- 
δῆογο αοάδπι, ἱροπάθης, (8 νἱπάϊοετη πιε- 
ΤΟΥΔῚ ΟἸΠ15 γα ποὴ Ππαῦθγο. ΙΟοὶ ΔπΓΈ ΤΏ.) 
4πδει5 δή πιογίιβ εἰππὶ νίτς ες, ξπεγε τῆι. Ρὸ- 
Ιεπιοπς Ἀοπηδιτι νεπίεητε., ΠΟΠρΙΕχας. ΕΕΠῚ 
Απίοηϊπιι5. ἀαῖς, τηαυτ. ΡοΟΪςπηοπὶ ἀϊιοτίο- 
τίμτη, πεαας 4815 ᾿Ἰη46. δα Εἰςῖαῖ. (μτη- 
41ε τγαροδάϊαγιῖτ δέϊοσ, 48 τῇ ΟἸΥ Πρ 15 ἔα- 
εἴαῖ. {ιᾶθ πη Αἴτα ες γαρασίας, αϊθυίαις 
Ῥγδεπιογαῦ ΡΟΪοηοη., ργομοζαγες δά πηρεγαν 
τοΥΈΠ1. νὰ 4] ἂρ {Π| 0 (0 1ἱρ(ιπὶ ἰπίτίαπη [4- 

- ΞΟ άτι-ς προ πστή ποιψ«ιὦ«ὦ«ὦι αι σοι ΡΠ 7 ΤΥ ΣΤ 0. 

12 ϑεὸς ἐκ ὃν. γενόμενος 1 ἢ, δ, οὶ ὙΏΟΤΕΤΘΙΗΤ : ΕΧ νυϊρατὶ 
{Πιρεγβιίοπε, νοὶ αἀυϊδείοπς Ροίῖιι5, απ ἴπ παπιεγαπὶ  εο- 
τὰπὶ δα(οιδι ἀϊςεθάπεις Ἱπιρεγαίογεβ. , δὰ ρίυγες 406- 
τηῖεϑ. 

13 ἦρξε μὲν γάρ π. ὁμ. Ασίας] ἀς ρτοςοπίμϊαιι ΑΠδδ, 40 
Αὐτοπῖπο ρῥίο ρεῆο, νἱάς Οδρίτο]π. ἴπ νττα εἰ}}5. ςΆρ. 3. δζ, 
αοπὶ 34 εὐπὶ Οδίδιιδοηιι Αἰ] ρας, ΜΜαγοίδπισι ΠὍ το ΤΙ, 
ΙΝ τπάτοῖς. ΡΟ] 1οῖ5. Εἰιάεπι ρτοςοπίαίλειι5 πιεπεῖο αιο- 
41ε ἵπέ. 110. 110 νττὰ Ἡεγοάῆς 5. 11, 

14. εἶτα συνηνώγκασε ] ερίτοπις εἰς μάθε: χβὶ ἐκ ἐπάνε- 
τὸ ϑόρυξος ἕως κατηνώγκασε ὅζς. ἰ 

ις ἐς ἑτέρ. 1 ἢς ΑἸάϊπα ὅς Μ88, Ἑάϊη ἐς ἑτέρ. 
τό ἀναδέροιτο 1 Ῥοπᾶ ἰεξξιο : εἰξ εηϊπὶ ἀναδέρεσϑαε οὐτα 

ἀειταόξα νυΐπιις γεποιασε Νες νἱάβο, νὲ Ἰοσυπι Βάθετδ» 

Ροῖηι ϑαἰπιαῆι ἐπιεπάαιίο, αμΐ ἱερὶς ὠναφέροιτο ὅς νεττίε : 
πὸ αἰἰένγείπγ δὲ ροοπα εἶμι ἱπ᾿ Δ) 1π4 τοπηρι5 τΕΙ!σογετιιγ, 
ιοά ρίδης ργοξεξϊζο Βυῖς Ιοςο ποπ σοππεηῖζ, 

17) ξύμδ. τ. διαν. ἐμοὶ ταύτης 1 γῖ Ποπιρε Αὐτοπίπιυπὶ μ8ε- 
τεάεπι [οτογεῖ, 

18 τῷ κϑὶὴ χάριν] ἔς Οτιΐοτιβ ὃς ϑαἰπιαῖ, Ἐαϊτὶ τῷ κατα 
χάριν. ᾿ 

19 τὸ μὴ μεμνῆσϑωι 1 Ορροηῖς τῷ μὴ λελῆσϑων δος εἴ 
[ρηριἰοὶ νπορμογῖσε τὸ μὴ μεμνῆσϑαιν ἢ. Ε. τὸ μὴ μνησικοκ εἶν. 
Νοη γαγιπὶ εἰ [145 ηποημς νοςδθυΐα μέσα αἰτογαςγιπι ἴπ- 
ἄμετε Πρπίβοδιιπι. ϑὶς καιρὸς σῤῥῥογίμπίεαίεης ποῖᾶτ, Θεῖ- 
πιληὶβ 4 06116 1τὰ νἤιγρϑίιγ Πιμπὶ φεαίογροκεῦ, 

20 κατὰ τὴν Ασίαν Ολυμπῆνονγίναος πιπτ Οὐρία ϑπιγτ- 

ΠΔΕΟΤΙΙΠΙ» τοὶ κατὰ τὴν Σμύρναν Ολύωπιά» τ νοσδητον ἱπξ, 
ΦΟΙΣ. π,14. 4186 8 τοῖᾳ [ΟΠ13 ϑιίπγγηδε, 8 τεπιρίυπὶ Του ΐς» 
ςεἰεθγαρδηταγ, τχτα Ἀλδεπιιπη ας ϑγῤὶό. Νεοον. ρ. 351. ὅζον 
Νες σοπβιπάεηάα Πιπὶ οτπὶ Οἰγνηρῖῖς Δ ἀγίαπὲς αρυ ἃ εοἴάεπι, 
ἂς φυΐδιι5 ἔπρτα ποῖ. 8. Ῥόσγγο φιιαπιηῖ5 ἀοΟΉΗ7. 561 ερ}5 
δά Μδγπι. Οχοη. Ρ. πὶ, 73. εχιβϊπιεῖ, τὼ κατα τὴν Ἀσίαν Ος 
λύμπιω ἀς 4φυΐθιις ἢ. 1. εἴα δεν δηρῖν τῷ κοινῷ τῆς Ασίας, 
Ρτοδδδιίϊίοσ τάπιεπ πιῖδὶ νἱάετας ἀοξὶ , Βυθ επιὶ {επισητία 
1, ̓ς. Ρ.1318. εα αιοαιε αἰιπένα ἴδογα ες ἀϊςοητῖς, Οεγ- 
ἴε ιϊπααεπηδίϊα 1114 ἔβοτα τῷ κοινξ τῆς Ασίας γ Ὠυΐρίαην 0. 
ἐγρηρίᾳ ἰμυιεπῖο ἀϊοΐ, δὲ Ἑατπεῇδηδ ἰη[οτίρτῖο, δά αιαπὶ ἤι- 
ΡΓᾶ ἴᾶπι Ῥγοιιο σάτιπ| δ. 1. ποῖ, 6. αἰξεγιε ἀπβίπρυε δεν ξαγργρῷ 
κοινξ Ασίας γ ἵπ νπᾶ ζςετία ντδε ποη (ἐπιρογ Οὔἰτὶ [ΟΠ τᾶ.»» 

[εἀ νατῖϊβ τῷ κοινῷ νγθιθι5, Ερῥεῇ, Ρεγρανιὴ, διρ")γρ.48 ὅζες 
ςΕἰεθγαῖα., ἃ ςεϊεγὶς 4188 ϑιηγγηδε σοηπἤαητεν φρο δπιιῦ, 
Οἰγνηρίἐς ἰπηιδπὶ «Α{ἴαε, ἴπε δηεγγρεαεογμρη, δὲ Οἰγγρ ἐς. 4.4γ4. 
"ἷς, νπάξς ετδπὶ πυπιθγαπὶ δ αἷς ςΕΓΓΑΠ ΠῺΠῚ τῷ κοινῷ τῆς᾿ 
Ασίας υἱπαιῖε5 ϑῦγτπας οοἸ Ε γάτογιπι, ἤθη ΠΟτΙΙΠῚ το παν 
χιοά 14 4}1:δ1 φιοᾳιιε, πες ϑπιγτηδε [Ἐπηρεγι ν πιά πιιπιεγο 
ποη εγᾶζ οριιβ. 1. πεῆιρε νεῦθα ἱη(ςγιριίοηις : Σωύρναν 
Ε'ΚΟΙΝΑ ΑΣΙΑΣ δὲς τὸ δευτερον φησας τὰς ἀντάγανι- 

φὰς ομοιως ἐν Σμυριη ΟΛΥΜΠΙΑ χὰ ΑΔΡΙΑΝΙΔ Ο« 
ΛΥΜΠΙΑ. 

21 ἐφιένκε 1 Ππι}19 γοςῖς νίις ἔ, 1η Εαπογίπο 8.11. νἱ 4, π, 
4. τεάϊε εδάεπι ρδιῖο Ροί. 

22 ἐξίλαϑ. γὰρ παρ᾿ ἀντ. } οαυία σους ἜΧΡΩΪΠΩς5 Βιετίς, ᾿π- 
ἄϊσατιτ πὲ ΙΧ νΌΙ νιάς η,6, 

Ῥηΐας 



τς, ΞῚ 

ΧΧΥ͂. Ροΐεγ. 

δυήΐαε ἐχρυ!πις δα εε ; Εἰ Πγιοπειη ἱπηρογαίοσν 
εἴ ρεγοοηΐδίις, σποηδηι το ροΥα ε ἔσεπα 
τ Πει εἰεέδυις  Π]οαϊε τγείροπάεητϊς, εἶγοα 
τηεγἀΐθπι: νγθαη πα ἹΠηρεγαῖου, 216 σεγο, 
ἴπαημτ, σγοα γηθη2472 μοί 67,2, ξ5᾽ ἑάγμοα πο 
2,γομουαη. , 

ΙΝ. δεά 1Π4 ἀγριιπηδηΐα τ ῃϊ Πιπίο νὰ 
“Ἱπιρεγαζογίς πηδηζιοτι., ἴτὰ δὲ ν]γὶ δἰταπι ἰρὶ- 
ΓΑητ58, Νεῖηρε δάξδο εἰἶαίο ογὰζ δηΐπιο 
ῬοΪεπΊΟΙ , νὰ οἰμπὶ οἰυτατ τι, τα πη πάπη ἤι- 
ῬΕΠΟΓ 7) σΠῚ ΡγίηςΙρΙιι5.,) νὰ πεαμαηιᾶπι» 
ἹΠ[οΓΙΟΥ : οπι Π115,, ντ δε πα}15 ςοπιιεγίαγο- 
ἔπ. Αρῃά ΑἰΠεηϊβη(85 Ἔη]ΠΊ Ἔχις ηρογαπεᾶς 
ἀεοίαπηαῃ5 Ογδιοπεβ., 4110 ΡΓΙΠΊμΠῚ τοΠρογο 
γε ΑἸΠοπας, νγδὶς φυίάσπη ἰαιάϊδθιι5 ρίαης 
ΠΟῊ ἔπ ἱπηπηογατι5. σπὶ τοῦ ἃς ταπῖα ἤηξ, 
4υ8ε δα ΑΠεπάγιπὶ ςοπηπιοπάαδτίοποπι ἀΐςεγε 
Ῥοτυςι. Νεαιιε ἐς εὰ, χιαπη ἰρίξ ἱπάεριι5 
ἐγαῖ, ] γί ττλι]τα Ἰοςιπτ5 ΕΠ ταππ ει 14 φιοηις 
ΟΥ̓ΔΓΙΟ 5 σοηι5 ργοάεῇς (Ὁρ[}{π|5 ἴῃ ἀεςϊαπια- 
Ποηΐθιι5 (οἸθαι. ΨΈγιπι ορεῖπις ῥπάγιι5, ΑἸΠο- 
πϊεηίϊαπη ἱπσεπία ἔγαε πο ΠΊαοὶ5 4114Π| ΤΑ] σαΓς 
ΟρΡιι5 μαθετο, [τ ἀϊδογιθτ : γος (αγα οΠ} “εῤε- 
χίρηος, «ἰρέζος 78 ογ,412ογηηη: χραίλέογεν: 14 
2670 ἐχρεγίάγ. Αὐτὰ ροῖτο Βοίρογὶ ρχίπ- 
ςΕρ8, Ὁπηηἱ ΟΥΔθσουαπ αἰ] Ρ] πα Ἔχοιτι5, [ο- 
Ὠἷδθ ΡεΓΠγαπάδα σαι ϑπηγγπαπι νεπίῇει, 
το [Ὁ] πππὶ ἰΠΓῸΓ οἰϊσητας ἰός Παθεγα πο- 
Ταῖς: νεγαπι οτίαπι Ε0 1ΓΟγαΠὶ ἱτογαπηηιι6.. ν 
{αϊ ςορίάπι ἔαςετει, ἢαρίταητς, εουίχας ἀἰΠιι- 
πε, ἄοπος ῥγίπείρεπι δάερίς δά [Ἰπιεη ἔι- 
πὶ νοηΐγε., φἰεγεπίεπι ἀδςοπὶ ταἰδηζογεπα 
τηεγοράοςπημ. εγραπηαπὶ ΡΟΙΓῸ ρῥγοξεδιι, 
εὐππὶ ἀγςιαγι πιογθο δερτοίαγεϊ , ἰπ τοπι- 
Ῥίο τοσαίθυϊ 5 οαπιαια ἰρίϊ ἀρραγιμ ει 
Αοἰζυϊαρίις, αἴχιθ, νὲ {ἰρίάο ροει δοῆι- 
πέγεῖ, τηοηιεε, αι νεγο ο ορεῖπις, Ρο- 
τὴν ἱπαυϊεῦας, ἔαςογεβ, ἢ 05 δ] ουγαπάιι5 
εἤειὺ 

ΜΝ. ΑἸκοϑ δυιεπη (ρί γίειιβ, ὅς Πἰ Πάιις απ, ἃ 
ῬΠΙΟΙΌρμο Τί πποογᾶῖς ἐταχίς., οἰπὶ 40, ἰΠ.» 

ΕΝ ΙΥ  ΟΡΗΡΘΙΤΆΒΥΜ. 11 φ:ς 
᾽ “ » ε ͵ὕ 

κατ᾽ ὠρχοὶς τῇ δρώμωατος. ἤρετο ὁ ὠυτοκράτωρ. 

τὸν ὑποκριτὴν, πτηνίκω εἴη ὅτε σκηνῆς ἠλάϑη; 
-“Ὕ ᾿ ε Ὡ δ 

τῇ δ᾽ εἰπόντος, ὡς μεσημδρίω τυγχάνει ἔσα" 
πν ,ὔ ᾽ 9. .3Ὁ ᾿ 

μώλα ἐφείως ὃ ὠυτοκρώτωρ. ἐμὲ δ᾽ εἶπεν, ὠμ- 
Ν ! ͵ 3) Ἄλ τὰν ταὶ ΝΗ ἀν 

Φὶ μεσὼς γυκτὰς “. καὶ δκ εφηκώ. 

7ὔ ἈΝ “᾿ δ Ἶ ε , 
Ἐχέτω μοι καὶ ταῦτω δήλωσιν, ὡς βασιλέ-. 

΄ς Οὐ ΟῚ δ ̓  εὐνῇ ΠΡΟ, 

ὡς ΤῈ τῦροδ. καὶ ἀνόρος υπερῷρονος. υὑπερῷρων 

“ ε ς ͵ὔ ᾿ 
γῶρ δὴ τι' ὅτως ὃ Πολέμων, ὡς πόλεσι μὲν ἀπὸ 

»ὝἪ "ὕῇ δ -“ δὲ δ. δισέαν δα , 
τὸ τρδχοντος, ὀυνάσωις θὲ ἀπὸ τὸ μή υφειμε-: 

νει» ϑεοῖς δὲ ἀπὸ τῷ ἴσε διωλέγεσιϑαι. Α9η- 
͵ Ν νι» ὦ δὶ Τ' Ἴ δή , 

νωΐοις μὲν γῶρ ἐπιδεικγύμενος ἀυτοσ'χεδίες λό. 
ε “ , Π ᾽ ᾽ γεξς, ὅτε καὶ πσρῶτον Αϑήνωζε ἀφίκετο", ἐκ ἐς 

᾿ , ὕ ε "ΝΥ 

ἐγκώμιον᾽ κατεφήσεν ἑωυτὸν τῷ ἄςεως, τοσἕτων 
μὰ κ, δ, Ὰ ΄ " νον -»“Ἢ 
ὄντων; ὦ τις ὑπὲρ Αϑηναίων εἴποι. ἐδ ὑπὲρ τῆς 
ε »"Ἢ ,ὔ ΠῚ ὔ »" 

ἑφυτῷ δόξης ἐμακρηγόρησε; καΐ τοι καὶ τῆς τοι-: 
“ Ϊ᾿ ᾽ 7 ᾽ Φ ν ’α 
ὥσδε ἰδέως ὠφελέσης τὲς σοφις:ὡς ἐν τῶις ἐπι- 

᾿ ᾽ “' “ἤ 
δείξεσιν. ἀλλ᾽ ἐυ γιγνώσκων, ὅτι τοὺς Αϑηναίων 

͵ ᾽ ͵ ᾿ »“Ἢ Ν. 

Φύσεις ἐπικόπηειν χρὴ μῶλλον, ἢ ἐπαίρειν, διε- 
͵7 Δ ἣΝ εν» " - λέχϑη ὦδε. «φασὶν ὑμᾶς, ὦ Αϑηναῖοι, σο-,, 

λ μ ᾽ , ΄ »» ΠῚ ΜΗ Α Φες εἶναι ὠκροωτοὺὶς λόγων" εἴσομαι. ἀνδρὸς τ 
δὲ ἊΝ 5.9 Ν , 4 .“- δὲ Ἂν 
τ» ὃς ἥρχε μεν Βοσπορξ". σσάσων δὲ Ελληνικὴν 

Α Ω Ψ δ. ᾿ς ΄ » ΄ γ᾽ παίδευσιν ἥρμοςο, κωϑ' ἱσορίαν τῆς Ἰωνίας" ἐς 
Ἢ ͵ “ ᾿ ,ὔ » Υ ε Ὰ τῆν Σμύρναν ἥκοντος, εἰ μόνον εἰκ ἔτωζεν ἑαυτὸν 

ἐν τοῖς ϑερωπεύεσιν', ἐλλὰ καὶ δεομένε ξυν. 
“ν « “ΩΝ ᾽ « ΝΜ 

ἐϊγωΐ οἱ ϑαμᾶ, ὠνεξώλλετο, ἕως ἠνάγκασε 
͵ ᾽ ΄ Ν 

τὸν βασιλέω ἐπὶ ϑύραις ὠφικέσϑαι, ἰπάγοντα; 
» "ὕ Ψ » ᾽ μισϑᾷ δέκα τάλαντα ἡ. ἥκων δὲ ἐς τὸ Πέργα-: 
“ λ. ΝΕ Δ 8. 

μὸν, ὅτε δὴ τὰ ἀρϑῥω ἐνόσει, κωτέδαρϑε μὲν 
Ἴ “,Ζ. »"νὅ ᾽ 4 Ν᾿ “ “ ἢ ᾿ ἐν τῷ ἱερῷ“. ἐπισάντος δὲ αὐτῷ τῷ Ασκληπιξ, 

ν᾿ , δε κως “. » καὶ παροσειπέντοςἾ ἀπέχεσθαι ψυχρᾷ “σοτῷ, ὃ 
Δ ᾿ ᾽ “. 

πολέμων, βέλτιςε, εἶπεν, εἰ δὲ βῶν ἐθερώπευες ὃ. 

τὸ δὲ μεγωλόγνωμον', καὶ Φρονημωτῶδες, ἐκ 

Τιμοκρώτες ἔσπασετῷ φιλοσόφ ς᾽, συγγενόμε.. 
.------ς-.-  - τ - !“Ἕ-ἝἷἝ---ς-ς ΠΠπτΠΠΠΠΠτΤΠΤἕΤτΤ ὺῬ ῪῊσ-ῷῸ-ΣΗττο---.-::----'-------ς-ς-ςς-ς---- ὁ ὃῈΝΌοΝΉῬϑΌῬοἅἝιιΣ:. 

13 ἀ. μίσ. νύκτας 1 8ι:14, ν, ἐφιέναν Ιερὶς ἐξήλασε τῆς οἱ- 
πίας. Ἰάεπιρδυϊο ροίὲ οπηϊτεῖς ἐἷρ. 

Φ ΤΥ, τ δ τι] τι δάϊεςΐ εχ Μϑ. 5. 
2 ὅτε κι πρ. Αϑήν. ἀφίκ.  [ορμίας ρείτπιιπι αἀιεπέδη- 

ἔες ἴῃ νεθεπὶ ἐπίδειξιν ἀαδαπε, νἱά. Οτείο!]]}. τῆ εαιγ, τμεῖοτ. 
1.4. δάάε νῖε, “]εχαράγὲ δ. ΠΠ. π. ς. 

3 ἐγκώμιον ἢς Μϑ. 8, εὐἀϊτῖ ἐγκώμια. ( εἴετιπὶ ογάϊηλ- 
σίμπι ἔεγε (ΟΡ ΑΙ ατιιπὶ ἀγριπιεητιπι., 40 ἃ ρτίπια ἐπιδείξω 
τιδδϊατεης, ἐπι ϑγόϊε, νά. Οτείο !!. ], ς, ὅς 1ΠῈ, νῖτ, ἰεχαπάγὲ 
5. 1Π],π.11. 

4 ὃς ἦρχε μὲν Βοσπόρυ  Ρβυ]ο ροίἘ βασιλέα ἐπηι νοςδξυ» 
Οεἴδα αὐτεπι Βαες Αι οἶτοα Απτοπίπὶ ΡΙΪ τεπιροτα, ᾿ίχιες 
εχ σᾶρ. βγδεςεά, Ἐ4 δεϊλίε γεζο Βοίροτο ργδεβις ἈΠ οε- 
πιεῖ! 565.) 4016 Πὶ ΠἸεἰ5 οαπὶ ταῖοτς ἤιο Απτοπίπιπι [πιρ, [6- 
ὗε τ ττιιπὶ 7). ἀιέοτ εἰς ΟΑρί το  πιια ἐπ νῖτα Απτοπίπὶ Ῥί. 
480. 9. Αηΐδ εὐπὶ πὶ εοάεπι Απτοπίπο ἈΠείςμροτγίη, εὰπὶ- 
{το 110 ποπιίης Π| πη Βοΐβοτο τορηδῆε, εχ ΠυΠΙπηΐ5 Πρ ΕΣ 
ἄοςεῖς ἱπβίταϊς ἀφ. Ὑ Αἰ Π]δητῖμ5) χυΐ ἀπιρ!ίογοπι Ἀεραπὶ 

Βοίροτί (εγίθπι ἀᾶγο ςοερίε) ἐπι Πρ γᾶγε ἰπ απ ἐμ], 4ιος 
ὙΒτγαοίας δηΐεα ἱρίε οιτι 8115. ἐγ αἰτεῖς ἀητι χυιᾶτίῖς νίπάϊο 
ἐάαοτᾶς. νἱά. ΟἹ. Βεσπασά, Νοιι. Ἀείρ, [ττοτ, Α. 17ο7. πιεηῖς 
Ιμπὶΐ Ρ. δο8. 4. 1ῆε ἴταψις νεὶ ἈΠΒοεπιεδίςες νεῖ Ἀπείςυ- 
Ροτῖϑ οὔτε ροίηι, δά αιιεπι ἀἰρίτιπι ἢὶς ἐπεδηάϊτ ΡΗΠοἤγατις. 

ς μισϑὲ δὲκ. ταλι 1 νἱά. τὰ δοορείίαγε, σ. Ὑ. τι. τ. 
6 ἐν τῶ ἱερῷ 1 ἴπ τεπιρίο Αείσυϊαρὶϊ ἀριιά Ῥεγραπιεπος, 

ἀς αιο νία, δὰ νῖτ, ΑΡοΙ] οηΐὶ 116. 1, ς- τ. 
7 προσειπόντος } πηᾶ πὶ οὐπὶ 5ΑΪ ΠΑ εἰπόντος, 
8 ὦ δὲ βᾶν ἐϑεράπ. 1 {επ[Ὡς εἴξ : 4π ΑἸ ἴαπιὶ νίαπι ποῇϊ πυ.-. 

ΙΔπὶ πιεάϊοϊπας, μυῖς πιοτὸ ἕλοϊεπάας Ουἱὰ ἢ Ἰρίτυς δος 

τἰδι ἤτ συγαπάμ5, 401 4 ἔτ βίας βόσιι ἀγοοσὶ ποη ροτείξ ὃ 
ἅπι πἰ 81] 11 ἀρυιὰ τε Ῥαγάζιπι ΔυΧηΠ: ὃ Οὐ Ρ] υἴυαπι ξὰ- 
τ] ατὶ δὰ Πειπὶ ἔεγπιοπς τὸ μεγκλόγνωμον ΝἸΓΙ Ῥτοδδτυπι, 
ἐαπὶ 15.) σὲ Ρδυ]ο ἄπτς αἰ δειιπὶ, ταπαιαπι ἀφο ια!ίδιις ἃ- 
Ἐεητίβ. 

4. Υ. 1 μεγαλόγνωμον 1 ϑαϊπιαῇ, ρυτᾶτ ἀςεΠῈ τῦτο. 
2 Τημοκρείτι τῇ φιλορ, ] ἅϊς ἱρίς οἱξ » “μίας πιςπξο ορυά 

γος 



οἰ αὶ ΡΟ ΤΑ ὃ 
, “« " ᾽ ». κ“᾿ ᾿ ͵ ᾽ “ 

γος εἰυτῷ, ἥκοντι ἐς Ἰωνίαν, ἐτῶν τετ]ώρων. αὶ χεῖ- 
,ὔ “ 3 Ἁ Ἁ 

ρὸν δὲ καὶ τὸν Τιμοκρώτην δηλῶσαι. ἤν μεν γάρ 

» “- εἰ Ὺὶ9 - 3 “Ἢ κι 

ἐκ τῷ Πόντε ὁ εἰνὴρ ὅτος" καὶ ἤν ἀυτῷ «πατρὶς 
, ΄ “ 3 ᾿ ͵ὔ 

Ἡρώκλειω » τῷ Ἑλλήνων ἐπωινξντες΄. ἐφιλοσο- 
δ ᾿ Ν -" ͵ 

φει δὲ καταρχεὶς μὲν τεὺς ἰωτριυκεὶς τῶν λόγων», 
" ΄ ͵ὔ 

εἰδὼς ἐυ τὰς Ἱπποκράτες τε καὶ Δημοκρίτε δό- 
᾽ γ " »“ ͵ 

ξας. ἐπεὶ δὲ ἤκεσεν Ευφρώτα τῷ τυρίᾳ ᾿, πλή- 

« τ ᾽ 7 3 -“" ς 

ρεσιν ἱσίοις ἐς τὴν ἐκείν φιλοσοφίαν ἀφζφῆκεν᾽. 
᾽ φ “5 “ “ ε ε 

ἐπιχολώτερος δὲ ὅτω τὶ ἦν τῇ ξυμμέτρε; ὡς ὑ- 
΄ " “ δ ᾿ ΄ 

σανίςασϑαι ευτῷ διωλεγομένῳ τὴν τε γενειώ- 
5 ᾿ “ “ γν »“" 

δα, καὶ τὼς ἐν τῇ κεφαλῇ χαίτας. ὠσπερ τῶν 
᾽ δ τς -“ -“ ᾿ , ᾿ ὕ 

λεόντων ἐν ταῖς ὁρμαῖς. τῆς δὲ γλώτηης ἐυφο- 
᾿ “ ἈΓΛΕ Ν Ν 

μως" εἶχε» καὶ σφοδρῶς, καὶ ἑτοίμως. διὸ κοὶ 
“ ὍΔ ΔΉΡ ᾽ ͵΄ χ 

τῷ Πολέμωνι «π“λείς: ἥν ἀξιος, ἀσπωζομένῳ τήν 
᾽ Ν “ » “ » 

τοιοίνδε ἐπιφορῶν τῷ λόγε. διωφορῶς γᾶν τῷ 
᾿ Α' , ε 

τιμοκράτει πρὸς τὸν Σκοπελιανὸν γενόμενης» ὡς 
ε ν ’ 

ἐκδεδωκότα ἑαυτὸν πίτ], καὶ «ταρωτιλτρίωις, 
᾽ -“ 5» ᾿ “ »“᾿ 

Ο δὲ πολέμων, ὠμφοῖν οὐκροώμιενος » Τῶν τὰ 
»“" ΝΟ 4 

Τιμοκρώτες ςωσιωτῶν ᾿ ἐγένετο. σσατερᾳ κω- 
3 “Ἢ “-“ Ἷ Ω , 

λῶν " ἀυτὸν τῆς ἑαυτῇ γλώτ]ης" ἀπολογέμενος 

δὲ ἀυτῶ καὶ ὑπὲρ τῶν σσρὸς Φαξωρῖνον λόγων", 
ε ε “ “ 

ἐυλαξῶς. ὑπέςειλε » καὶ ὑφειμένως, ὥσπερ τῶν 
Ω ᾽ "“ Ν »᾿ 

“παίδων οἱ τὲς ἐκ τῶν διδασκάλων πληγὰς; εἴτι 

» -“" ἌΡΎ ΖΕ ᾿ Ἵ 

ἀτακτήσειων, δεδιότες. τῷ δὲ ὑφειμένῳ τάτῳ 
Ν ᾿ Ν Ν ᾽ ' 4 ἤ “ἤ 

καὶ τορὸς τὸν Σκοπελιαγὸν ἐχρήσωτο" χρόνῳ υ- 
, ἘΠ Ὰ - 

φερον. χειροτονηϑ εἰς μὲν πορεσξέυειν ὑπὲρ τῶν 
φΓ ἈῊΡ 

Σμυρναίων . ὡς ὁπλὼ δὲ Αχίλλεια τὴν ἐκείν πει- 
᾿ ἐξ Ν “ ΄ὔ » : 

ϑὼ αἰτήσας. Ἡρώδῃ δὲ τῷ Αϑηναίῳ . σῇ μεν 
ΠΝ “Σ΄ι. ὔ -» δὲ δι Ὁ ὁ ͵7 
ἐπὲ τῷ ὑζειμενε - στῇ ὃε πο τῇ ὑπεραίροντος 

. »"Ἢ μ “Ἢ 

ξυνεγένετο. ὅπως δὲ καὶ ταῦτω ἔσχε: δηλῶσαι 
᾿ ᾿- »“ γ » 

βέλομαι» κωλὼ γεὶρ. καὶ μεμνῆσθαι ἀξιω. η- 

εα μὲν γωρ τῇ ὠυτοσχεδιάζειν μᾶλλον ὁ Ἡρώ- 
ν» “ἡ Ἵ οὐ ΒΟῚ ε ,ὔ δ -“ ᾿ 

δης, ἢ τῷ ὕπατός τε καὶ ἐξ ὑπώτων " δοκεῖν. τὸν 
,ὔ Ἄ Ὁ λα Ἵ ΠΡ ἣν ἐς 

Ππολεμώνω δὲ ὅπω γιγνώσκων, ἀφῖκτο μὲν ἐς 
᾿ ἢ ᾽ δι ϑϑιὰν το. δτ δα τον δ Ν 

τὴν Σμύρναν, ἐς τὴν ξυνεσίων “ τῇ ἀνδρὸς, κα- 

ΧΧΥ΄ Ρολε;». 

Ἰοηΐαπι δἀπεηΐεπεθ, νεσίδιας εἰς ρεῦ απαῖποῦ 
δῇποθ. Νέαιβ δος τὰ διοῆς Τἰπηοογαίοπι 
ἀυοαιο ἀοἰπθαγα. Ἐύὶτ ἰρίταγ εχ Ῥοηῖο νἱῦ 
1ππ΄, ραῖτα εἰ Ηδεγαοῖεα, Ογαεςσογιπί πηοσῖθιις 
τηΠίταζα οἰυῖταβ, Ιηἰτῖο φυϊάεπι πηεάϊοας ἀο- 
ἅϊιπδε ορογδπῃ ἱπηρεηάϊτ, θεης ΗΙΡΡΟΟγατῖ5 ἃς 
Τεπιοςγαῖὶ ορὶπίοηϊθεβ ἱπΠγαζειβ: (ξὰ ροίῖ- 
ἀυάία ΕΠρἤγαίεπι Ὑ γγίατη δάϊιητ, ρ]εηἰδ5 ψε]15 
(ε (1115 ΡῃΠοίορίγαππι σοητ τ. [τὰ ἀμτεπι 
ΡΙαβ ἀθαιιο Ἰγασιπάτ5 εγαῖ., νὰ 1ητοσ ἀϊραταῃ- 
ἄτπι θαγθα εἰ, ὃ ἱπ σαρῖτε συ ΠῈ5 απ σεγθηταγ, 
νε]ςοπίρα5 σομοἰΓατῖβ. ἔἰηρια ἀυΐεππι νεεθδτεν 
νΟΙΠΌΠΙ,, νεΠαπηοπῖς ὃς ργοπηρία. Οὐδρτο- 
Ρίεγ ὧζ δριιὰ Ροϊεπιοπει πηαχίπηο ΠηΓ 1 ρτ6- 
το 7. 41 αἰμίπιοα! ογατιδηῖς γε πιεητῖα:11.» 
αὐηαραῖ. (τ ΤΙΠΊοογατὶ Ἰρίει ςοπίγομεῦ- 
[1 εὐπ| ϑοορεαπο οτία εἶξε. ααΐ ρἰςὶ δὲ νοὶ" 
{8115 ἀφάϊτας εἤδε: ᾿ππεητιβ ϑιηγγηας τὰπὶ 
ΔΡΈΠ5 ἴῃ ῬΑΓΓΘ5 1], Ἅ 

διέξη μὲν καὶ ἐνομιλῶσα γεότης τῇ Σμύρνῃ. 

ὟΙ. Ῥοϊδεπιοη δμζεπῃ, νεγ αἵχιια ἀ {τ ρῸ 718. 
ΤΙΠΊοςΓατ5 ρᾶττες (εξζαίης εἰς, Πιαδ εἴπ [ἴπι- 
βιΔε ΡΑγεΠΊ Δρρε ϊα5. ΟππΊημε ἔξ ἀε ςοῦ- 
{ΓΟ Ιου 14 οαπι Ἐδποτγῖπο δριὰ οἰππι Ἔχουΐατοῖ, 
νεγθσπηάς ἀγαιθ Πιδηηῆς ςςάεθας, ρυιογο- 
ΤΙΠῚ ΠΊΟΥΕ., 4] ργαθοθριοτγιπι ἤαρτγα το- 
ἔοττηϊἄδησ, {1 πὰ τὰ ρεγρεγατη [8 ἔοτις ροῖς 
ἰεγίητ. Ηὰς οδάεπι [ιδιπϊΠίοιιε δάιιοτίι 
δΟΟρΕ ΙαΠῈΠῚ ν [5 εἰς ετίαττι αἰ φιιδηζο ροίϊ. 
ἀερπαῖι ργῸ ϑυπγγπαοῖς Ἰερᾶίιβ.: νείας Α- 
ἐΠΠΠΕ5 ἀγπηὰ εἴτις Πιδάδιτι Πδ᾽ ἐχορίάη5. Αἀά- 
νοτίας Ἡογοήεπι ΑἰΠοπιεηΐδηη νοτο πιοάο 
(δι, πποάο εἰδτίις [ς ρει, Ψεα (δ ὰ- 
Ὀεαηξαιζοπι, ἐχροποῖὸ ἰάπ| ἀπίπηις εἴς. ΡιΪ- 
ογὰ Εηϊπη ἤπης,, ὅς ππεπιογία αἴσπα. Αὐδπηα- 
θαῖ πεπΊρε ἐχεπηρογαπειπη αἰςοπάϊ σόπις, 
Πγὰρ 5 Ἡογοάοβ, ἡπᾶγη ναὶ ςοπ[ θην οῆςξ, νεῖ 
ἃ ζο[Π] 1115 ἀπσεγα σεππς. ΡοΪεπιοποτη ας 
τεπὶ Ποπάππιὶ ποίζβηβ, δΠπιγγπαπὶ δά ςοηπεῖ-- 
(λοπεπι οἰμπ1 1110 γῖγο φοςεης., 115 ΓεπΊροτῖ- 

ἜΜ. Ὶ 

..-- τ ΄Γ΄᾽΄΄΄΄΄΄΄ἷ’ἧ΄΄““ἕ““ΠΠΤΠΤἕΤἕ --..---«-.--ὄ-Ὸ--ς--- -  ὺὑυοηιτιτ[Ὠυ...----τ--- ----.-----ςςς ς--- -- -  -ς. 

Σαιοΐαπ. 'ῃ Πεπιοηδέξ. Ρ. ο9,. αὐεπὶ οἰπὶ Πεηηοςγα! 6 Ηεγά- 
εἰδοιᾷ σοφῷ ἀνδρὶ» φωνήν τε καὶ γνώμην μώλιςω κακοσμημένων 
νετίαταπι εἴτε ἀϊοῖς. Εἰπιάεπι Γιοςοπαίέτί5 ῬΡγαβοθρίοτοπη» 
ξλεῖτ, ἃς ἀϊξευσι ατιο 4 ἀπὶ εἶτι5 411ςσαὶ ἀς (αἰτατίοπε Ρ. 943, 
Μεηεῖο εἰὰβ τυγίας ἱπξ ποπ ππιΐτιπι δῆτα Πυῖι5 θέζ 46 ΒΠΕΠΊ, 
ψοϊ μαῦες εἰτι5 ἀθ Εαμογάγιο τι ἀϊςἴμπ|. ᾽ 

2. ἐπαινξντες  Πς ςοἄ. 5. ὃς Απρὶ. ἴτεπι Αἰάϊπα, ΜΜιζδυῖς 
14 εχ ἱπρεπίο , ξἀ πιαὶς, Μογε} 5 ἴῃ ἐπαινῶν: ΠΟΩ ατίςη- 
ἄεης, ἔγεηαεπεππιμπι 14 εἴϊε, ἀρ ποβτιπι ἱπρεϊπιῖς νς» 
ποπιίηα υτθῖπ]» αῖρρς εοὐεδῥέμα γ οὐπὶ γεσδὶς οἰ ατδίτθιι5 
ςοηβτυάπῖατ,. Μαῖε εἰἴδπι Ογυτοτ, ὅς βαἰπιδί, ἐπαινδντι, οὰ 
Τιρμογαζεν» σοσεπὶ τεξεγεηῖεβ. 

4 Ἑνῴράτῳῃ τῷ Τυρίᾳ 1 ἀ6 410 πιιΐτα γἱς, ΑΡΟΣΙΟΩΣ Πδτο 
᾿ Ζρρτίπης 1. ςαρ.20. ὅς 118. Ν, ς4ρ. 32. 

5 ἀφῆκεν Ἴ ἀτιυζοτ, ἐπαφῆκεν. 

6 ἰνφόρως} Θρίίπιο » εἰ εῃϊπιϊίπραας ὅς γοοῖ5 φορὼ ὃς 

ἔνροιαγ νῖ αἴϊεπεῖτε ποη Ροΐππι ἰεξιίοπι ϑαϊπιδῆδηλς,, ἠδ 6 
Βαθεθαῖ ἰυφρόνως. δ; 

7 ἐκδεδωκ. ἕαυτ. πί τη καὶ παρατίλτρ. 1 Υἱάς ποιᾶτᾷ δᾷ, 
τίς. ΑΡΟΙοπτὶ 116. ΤΨ. ς. 27. π. 7- 

δ. ΝΊ, τ φασιωτῶν 1 ς πιεῖ τ5 Μ5. 8, ημ4πι εὐϊεῖ, φιῖ ἢ. 
Βεπν σασιωςξῶν. 

2 πατέρα καλῶν] ἢς ὃς Ἠετοίες Ετκογίρητ νἱά. ᾧ ἴῃς. 
δυΐαϑ νῖτα γΡδυ]ο Ροί της. Α 

3. ὑπὲρ τι πρ' Φαξ. λόγων } ἀε Βδς ςοπιτομετῆα υἱές ὅς ἢ, 
σίταπὶ Εσηοτίῃὲ ς. 11. 

4 κι πρ. τὸν Σκοπ. ἐχρήσ. 1 Υἱάς τεπὶ τπιδρὶς ἰμουίςπίος 
εχροῆιαπι ἤρτα ἰπ νῖτα δεορεϊίαηὶ 5. 11]. ' 

ς ὕπατός τε κα! ἐξ ὑα. 1 νἱά. παταῖα δά νἱίδπι Ἡεγοά. 
δ.1. ποῖ. 1. 

6 ξυνωσίαν 1 νετΆπι ἰεδδοπεπ) ἀεθεπιυς ςοά, ὃ, Ἐάϊιῖ. 
ἐξεσίαν. 

Ὁιι5, 
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δι15. αυΐδις Πθογας οἰπϊταζθς 116 πηοάεγαθα- 
τιγ. ΑΠΊΡΙΕχιιβ νΈΓῸ δμπ|,δς Ιἀφητίάςπη οσιι- 
ἴατιις. Ππγαΐας ο5 ογε (διππηχίτ : εςηιαπάο, ἀϊ- 
Χίτ, [Ε 7) ραΐεγ, δι !θπηις ὃ [Ρίς ἐπίπι οὐπηϊ- 
πο δυιίοιυ τα οπδιη (Π]ατιγιη ἀγ γα θαι. 
τατάϊογειη (8 εἴϊε ἀϊσοητοπ δά ἀδοϊαιιαηάιιπι 
(ΟΥΑΙ [άπ νἱγο. Π|6 νεγοὸ Π1}}] {πγυΐαπς: 
Βοάϊς, ἱπααίε, διά!, Ππἀεῖ πηηιιε εαπιι5. Οὐοά 
διιάίςης Ηογοάες, (6 οσἤαρυςε ἐαἤις εἴ νἱ- 
ταπΊ.. 4] ὅς εἰοςσυτίοπα ὅς ἱππδπείοης ναΐεγεῖ 
ἐχίεπηρογάηθα. [Π|4 'ρίτιιγ τηᾶσηοβ Ποπηϊηἰς 
ἐριγίτις,, ἵπλο ὅς ἐγιιάϊείοπειπτι ρεγ Ιοπεππ, αι 
44 ἤιροτεηι νίημςε εἴ ν[ις,, (δαιεητία νετο 
τος ΠἸὰπὶ 4ποηια ὧς ςοπιροίτοβ ππογοβ ἀς- 
τηοηῆτγδης. Ἡέγοάεηι ἰρίτιγ, δα ἀες]απηατί- 
οποῖη δἀϊε πα 4Π| νοπἰθπίθ 1. ῬΓΟΙ͂χα ἰδιι- 
ἀδείοπε,, δὲ ἀΐρπα εἰἰξεῖς εἰιις ἔλξεας εχ- 
ςεριζ. ' 

ΨΊΙ. ΨΝΙΠ δυο Ἔχίογηδηη ἕδος! ἐπ, 4118 1η 
ἀες]απηαι!οπίθας ντεθατιγ, εχ Ηεγοαϊ ἀϊξπς ᾿π 
εριΠοϊδτιπι Αἰ πα δά Βαγθαγιτη.. ἀϊίζογα 11- 
ςετ. ἘΕχεᾶ νεῖοὸ ἴὰ ἐρὸ σιοσις ἄοςςδο. Αἀ 
ἀεεϊαππατίοπες πείηρε ργοάϊ δας γεπηια ἴδςϊς, 
ἃζ Πάποίαε ρίεηα. (είζαειις διζεπὶ δοςθήε- 
θαΐ, νε 4111 ἀγεΙο]ογα πη τΠοῦθο ἰδ ἰαογαγεί, 

᾿Ατριαπιεηῖα ἀἸςο Πα ϊ νογῸ σογᾶπι Ρἰ γί 15 ΠΟη 
τηραϊταδατιιγ, (84 ε σοεία ραυϊϊιπι ἐρτοίϊι. 
ΝΟΧ εἰ εγαὺ ἐρ!εμάϊα ὧς σοηζεηΐα,, (οηϊτι- 
416 πηῖγα}}|5 ρίας εχ Πἱπριιὰ εἰτι5 γείομαραί. 
Ὅιαῖς ἀτοπὶ Ηςγοάες ὁ ςἀτῃςάγα ᾿ρίμπι » νὈΪ 
τπαχίπγα ξογαεθαί ογαῖο 2 εχ! !}Π{ι δάεο εἰιπὶ 
Πς απίπιο ςοπείτατο. Ροτγο νδὶ ρεγίοάϊ 
οὐοπι Δ Ο]ΠΠδε, ν]τίπγιπι πηεπηθγιιπι (αὈτῖ- 
ἄδηζθαη ργοιυ ΠΟ: παιη ρίαπε πε πιο] ςϊα ἀἱ- 
οατ ΙΔεπιάοπη οϊοπάεηίεπη. ΝΝΌΠ ΠΊΪΠι15 ἰτὸ πὶ 
ἴῃ σαπηρὶ5 γποίουιςῖ5 (ΟἿ ππῈ ρεάϊθιι5 ριΠ!υς 
αυλπὶ οαπιι5 σοπογοίι5. 86 4! 46 ργὶ πᾶ ΠῚ 

Ν ΄ ει ΡΝ “ , ᾿ 
τῶ χρόνες» ὃς τὰς ἐλευϑέρως τῶν πόλεων ἢ ἐἰὐυ-. 

Ν » ε 

τὸς διωρϑὅτο. σπεριξαλὼν δὲ, καὶ ὑπερασπωσά- 
ς: ν᾽ α“« Ἃ ͵ » "» “ ͵ὔ 

μένος. ὁμξ τῷ τὸ ςόμω ὠφελεῖν τῇ ςόματος. πό-. 

τε; εἶπεν, ὦ τπσώτερ, ὠκροασόμεϑώ σε; καὶ ὁ 
Ν νΥ ᾽ “ Η ᾽ 

μὲν δὴ ὥετο ἀναξωλεῖσιϑιιε ἀυτὸν τὴν ἐἰκρόώ- 
᾽ -» ͵ὔ δ γος, δ Ν ,ὕ ᾽ 

σιν» ὀκγεῖν φησαντῶ ἐπ᾽ εἰνδρὸς τοιέτε ὠποκιν-. 
,, ΟΝ , ᾿ 

δυνέυειν. ὁ δὲ ἐδὲν σσλασώμενος - τήμερον, ἔφη» 
Ἵ »“ Ψ “Ἢ ᾿ χ ε , ᾽ 

ὠκροῶ, καὶ ἴωμεν. τὅτο ὠκόσως ὁ Ἡρωδὴς, ἐκ- 
- γ ὰν; ε » 

πλαγῆναι ἔφησε τὸν ἄνδρα. ὡς καὶ" τὴν γλῶτ- 

τὰν αἰυτοσ᾽χέδιον, καὶ τὴν γνώμην. ταῦτα μὲν ἂν 
,ὔ ᾽ δ ́ “᾿ Σἦ ὃ ̓  ΧΑ ΣᾺΣ 

Φρόνημώ ἐνόεμενυται τὸ ὠνόῤος, κωὶ γή Δίω σο- 
΄ Φ ν νι ἮΝ ᾽ ,ὕ ,»ν Ἁ 

Φίαν; ἡ ἐς τήν ἐκπληζιν ἐχρήσατο" ἐκεῖνω δὲ 
Ἵ ΄ Η ͵ κ΄, σωφῷροσύγην τε καὶ κόσμον. ὠφφθικόμενον γοῖρ ἐς 

δεν Δ ξ "δέ ᾽ “4 “» Ἐν τήν ἐπίδειξιν ἐδέξατο ἐπαίνῳ μακρῷ, καὶ ἐπα- 

ξίῳ τῶν Ἡρώδε λό τε ᾿ ρωδε λόχων τε καὶ ἔργων. 

᾿ ἊΝ, “,» Ἁ Φ υ 

τῆν δὲ σκηνὴν τῷ ἐνδρὸς, ἡ ἐς τῶς μελέτας 
7ὔ ΓΑ «ὁ ἊἜ -“ 

ἐχρήσωτο; ἐςί μὲν καὶ Ηρώδε μαϑεῖν, ἐν μιᾷ 
"» Ὶ Ν 2 “Ἢ ᾽ 

τῶν πρὸς τὸν Βώρξαρον ᾿ ἐπισολῶν εἰρημένων" 
, Ἁ ᾽ ΠΗ: ἰζ , ᾽ ὌΝ 

δηλώσω δὲ κὠγω ἐκεῖϑεν. σταρύοι μὲν ἐς τὲς ἐ- 
“ , -» 

πιδείξεις διωκεχυμένῳ τῷ προσώπῳ , καὶ τε- 

9 αῤῥηκότι. φοραδην᾽ δὲ ἐσεφοίτα διεφϑορότων. 

"εἰυτῷ ἤδη τῶν ἄρϑερων. καὶ τὼς ὑποθέσεις ἐκ 
Ἁ Ν “ “ 

ἐς τὸ κοινὸν ἐσκοπεῖτο; ολλ᾽ ἐξιὼν τῷ ὁμί. 
Ἀ ,ὔ ͵ ᾿ - 

δε βρωχυν καιρόν. φϑέγμα δὲ ἦν ἀυ. 
“ Ν ἂν ,ὕ 

τῷ λαμπρὸν, καὶ ἐπίχιονον᾽, καὶ κρότος ϑαυ-. 
, [ν 3 Ψ “ , ι ἢ ᾿ 

μώσιος οἷος ὠπεκτύπει τῆς γλώτίης. φησὶ δὲ 
Ν »-“Ἤ ͵7 

ἀυτὸν ὃ Ηρώδης ἀνωπηδῶν τὸ ϑρόνε περὶ τὲς 4 
ἊΝ »“" « ὔ τ » “Ἢ - 

ὠκμὼς τῶν ὑποθέσεων, τοσῶτον ὠυτῷ τοεριεῖναι 
ε »ὟΝς Α Ὁ ᾽ ; ᾽͵ δὶ ὃ 
ὁρμῆς". καὶ ὅτε ἀποτορνέυοιτο στερίοδον, τὸ ἐπὶ 

-“ , » ν᾽ ἃ: ΝΥ Ἑ ΄ Ϊ΄ 
σσώσιν ὠυτῇ κῶλον σὺν μειθιοματι φέρειν, ἐνγ-- 

͵ ᾿ Ἀ , "5 

δεικνύμενον πσολὺυ τὸ ὠλύπως φρώζειν᾽" καὶ κρο-. 
᾿,ὕ ᾿ ἊὉ ἴ ΓΥΩΝ ΤῈ 96 ΠΑ Ἵ δὲ » “ει. οὦν 9 7 -“ δὲ δι. νὴ Η 

οὐἰνεῖν ἐν τοῖς τῶν υπονεσεῶν χωρίοις» δόεν μειὸν τῷ ἡρῶωιϊικῷ ἱπσξδ΄. εἰκροῦσ'ϑ᾽α] ε αὐτῷ, τὴν 

-------. ------΄-ῇ-ς---ς-ς͵-ς- -  π΄’Π-[Π-Ὃο'Πτ-ὉΨβΠς ΤΠ 8’ π᾿  φϑ:͵λ᾽ 

" ἐλευϑέρας τ. πόλεων 4τι[ε5 δ᾽γιγγγ14, ὃζ αἰἴαε ἴῃ Αἤδ, 
αυδείπ πυπιπις ΑΥ̓ΤΟΝῸ ΜΟΙ ραίππι ἀϊειιπτιγ. Οειε- 
τασπι ἀς ἵῆο Ηετο ἠϊ5 πραχήβγαιε ν᾿ ἴηΕ. 110. Π|, δὰ θέδαγε εἶμι5 
“5.11. ΣΙ ΎΠΙ. 

8. ὡς χρὴ] κρὶ αὐ άϊἀϊ εχ ςοά. 5, 
. 5. 11. ι Βώρξαρον ] εἰυΐάεπι ρ4ι7ο Ρο τατῆις πιεπ- 
ἄο, νἱάς δά μιῆς Ἰρίιπι δ π.:ς. Ὑδ] ὕπατος «ἰ οἴτιιτ. 

2 φοράδην  Οτιτετ, ὅς 54] πιαί. σποράδην Ἰεξεθαπε, φυοὰ 
φάγο σϑύτυπε : φοράδην 605 4110 ψοΓιπιι5 {ξη[ι), πιο] ἢπ5. ςοπ- 
πρηΐς ἔεαυςητίθιβ. 

3. λαμπρὸν κι ἐπίτονον 1 τεϊοραιιίπιι5 νΟςε5 ηδιιοὶ λεπτὸν 
χὰ ἐπίπονον» 4ι18ς τηλ]ς τείροηάεηϊ κρότῳ τῆς γλωτῆης, 41 
πιοχ Ῥοϊεγμογιὶ ττιυίτατ, Μεϊίογος εχ οοά, 8. τευοςϑυΐ- 
πιὰς, 4185 ετίαπι ϑ4Ἰ πιαί, 16 ρῖτ, ὃς ργοθδιυιῖς. ϑὶς ραυΐο ροῇξ 
τὸ ἱπίκροτον καὶ τὸ ὑψηχὲς τῷ λόγε εἰ τ δυΐτυτ, νί4ε δὰ Βυης 
5. ποτ. 34. ηιοά τἀπηεῃ ἂὰ λογώ ἰδέαν ἔοτιε τεξογᾶς. 

. 4 περὶ τὰς ὠἀχμὰς τ. ὑποϑ.] ἔς πιεϊίις ςοὐ. 5. δὲ δα! πιαῦ, 
ητᾶπι εὰ τὶ, 401 Ππαῦεης παρὰ τ᾿ ἀκωὲς ὑποϑέσεων. ϑύπιυ 
δυτεπι ὠκμαὶ ὑποϑεέσεων 1136 Δτριιπιοητί Αἰ Του 8, ἐς αι ἀϊ- 
οἴτυτ, ράτιοθ) 4186 ἱπρτὶπιὶς ἰοςιιπι βλοίης τῷ παϑητικῷ γ ὅζ 
ἀϊοοπαΐ ρεποσὶ ργαρξογαϊο, ϑίς ἔ, ἐπ νἱτὰ δεοροί αν ρᾶν- 

Ιο δῆτε ἔπ. ἀκμωμοτέρας τῶν ὑποϑέσεων ἀϊχὶς Μηδὺκεῖς, νὶὰ., 
1δ᾽ σ᾿ Ν. πι19. ζο. 

ς τοσ. ἐντῷ περιεῖνωε ὅρια. ῥοῖζος Πολέμωνος ἀϊ εἴτις ἱπῈ- 
ΠῚ νἱε, “ἀγίαηὶ δ Ν. νἱάς ἴδ1 ποτ. 8. ϑὶς ὅς δεορεί! ανεειρ ἴς, 
νίτα εἰτι5 σεΐεσϑοι μῶλλον δ( βακχέυειν ἀϊςῖς ἐπηρ τ {10 ἃ- 
ἔτυπι. ἰτοπὶ τὸν μηρὸν ϑάμα πλήττειν. Οοηξεγ. Οτείο!! τῆ 6- 
Αῖτ, τῃετοτ, Ρ. 255. 1δτὶ Π1. δά άς ποιαῖὰ δά νἷτ. διορεί. ᾿ς Ψ, 
Ὁ. 16. Θ᾽ Π|}}15 δυτεπὶ ρ᾽λπα βοἑεργμογιὲς ὁρμῇ ὁρμὴ ἀϊεχαράγὲ 
ν, ἱπξ, δὰ νἱτᾶπὶ εἴμι5 δ. 11. π. 14: 1τεπὶ “Τ1αἰγλαρὲγ σαΐας νας 
νἱταπὶ 8. 1Ν, πὶ 8 δὲ ῥιοίεραεὶ νῖτ. εἶχ 5,1. πη. 3. 

6 ἀυτὴ κῶλον } ϑ6]πιαῖ, ἀυτῆς κῶλον») φιοὰ ὅς ἱρίε ΡΓᾶφω 
ξεττεπη, ψιλπηηιῖς ὅς ἀυτῇ ἔετγὶ ροὔϊε, 

7 ἀλύπως φράζειν  ἵπερῖε ἱπτογργεῖες : {πε ἐγήβιξίᾳ, Ἀε- 
δίας 541 πιδί, γαείέε, {:ε ἰαδοτε νετίεθᾶς.. 

8 τ. ὑποθέσεων χωρίοις 1 γδείογίοος ταῦρος γοττῖν ὑποϑέ- 
σεις ΕὨϊΠπὶ ἰητ ἀγρυπιεπῖα, ας τΠεῖογεσ τγϑδξαδδην, ἐἰ- 
εἴταιε χωρία ὑποϑθίσεων Δ]Ππάδης δὰ χωρία, ἴῃ 4υΐθιι» σε. 
τλῖυγὶ δι γηρυΐα (οἱυπὶ αι ϑεῖμπε, 

9 τῷ ἠρωϊκῳ ἵππι} ἀς {πὰ ςοπιρδταιίοης τἤείοτίς ὃζ εὺ.. 
ταπι, 4ιι8ε δὰ Ἰρίιπι (ρεξίδης δάἀής ἱπξ 5. 1Χ. π᾿ ς, οδίδγιιι- 
(2. ϑαἰπιδῆτιι5 διιτεπὶ ᾿ἰς ἰορὶς τῷ Ομηρικῷ ἥππι ) νι Γεπῇι5 

Υγγ μὲν 



ζ)8 ΡΝ ΕΟ... ΤΟ ΒΟΛΑ.Τ 5 
, ε « 7) 57 “. Γ ε 

μὲν πρωτην; ὡς οἱ δικάζοντες, τὴν δ᾽ ἐφεξῆς» ὡς οἱ 
Ρ ᾽ν νδὲ ες Ξ: ͵ το, κ᾿ 
ἐρῶντες,» τήν δὲ τρίτην» ὡς Θιαυμώζοντες " καὶ 

Ν ἣ Ν -“ ε “ ͵ἷ ε Ω 
γοὶρ δὴ καὶ τριῶν ἡμερῶν ξυγγενέσϑαι οἱ, ἀνα- 

« " ῬΑ, "Ὡ 

γράφει καὶ τος ὑποθέσεις Ἡρώδης », ἐφ᾽ αἷς 
΄ Φ Ψ ς ἢ ΄ 

ξυνεγένετο. ἤν τοίγυν ἡ μὲν" τσρώτη. Δημο- 
Ι 37 Υ͂ 1: ,ὔ , 

σιϑένης ἐξομνύμενος " τὠλώντων “σεντήκοντω 
ὰ ᾿Ξ 393. 5 ᾽ , 

δωροδοκίαν , ἥν ἦγεν ἐπ᾽ ὠὐυτὸν Δημώδης » 

ὡς Αλεξάνδρε τῶτο Αϑηναίοις ἐκ τῶν Δα- 

ρείς: λογισμῶν ἐπεξωλκότος. ἡ δὲ ἐφεξῆς» ἐς 

τὼ τρόπωιω καταλύειν τὰ Ἑλληνικοὸ, τῇ Πε- 
, “ 

λοποννησίς πολέμε ἐς διωλλωγὰς ἥκον- 

τος". ἡ δὲ τρίτη τῶν ὑποθέσεων, τὰς Α9η- 
΄ Ν γι ᾿ Ὁ» 5 ν᾿ δὴ 

νωΐες μετα τῶ εν Αἰγὸς τσοτώμοις ες τὲς θημδς 
᾽ εν “ ε ᾿ 

ἐἰνεσκέυαζεν""" ὑπὲρ ὃ φησιν ὁ Ἡρώδης πέμψαι 
ε Ἂ ͵ ἐδ ιό ᾿ 2 Ν 

οἱ δεκωπέντε μυριώδως "", σσροσειπῶν εἰυτοὺ μιι- 
Ἀν Τ.Β , 17... ν᾽ , Δ τὰ 

σϑὸν τῆς ὠκρούσεως "- μή πσροσιεμένε δὲ. ἀυτος 

μὲν ὑπερῶφϑαι οἴεσιϑαι!. ξυμπίνοντα δὲ ἀυτῷ 
᾿ ε ᾽ “᾿ ᾿ 

Μενάτιον, τὸν κριτικὸν ", ὁ δὲ ἀνὴρ ἔτος ἐκ Τρωλ- 
Ξ ᾿ - ᾽ 

λέων, ὦ Ηρώδης, ζάνωι; δοκεῖ μοι Πολέμων, ὀνειρο- 
, Ἅ7 ᾿ 

πολήσως “πέντε καὶ εἴκοσι μυριοώδας", «π“ἀρὼ 
οἷ Υὖ Ἵ Υ̓ ε - » ἃ Ν ΄ 

τὲτ ἔλατΊον εχεῖν ἡγεῖσθαι, πσῶρ ὃ μή τοσαυ- 

4 Ἂ : . 
τῶς ἔπεμψας" φεροσιϑ εἰνωΐ φησιν ὁ Ἡρώδης τῶς 

͵ »“" “ 

δέκω., καὶ τὸν Πολέμωνα «προθύμως λωᾷξεῖν, ὡσ- 
5, ͵7 " ΝῈΣ -“ . 

περ ὠπολουμθαινοντώ. ἔδωκε δὲ “ τῷ Πολέμων! 

δ Ηρώδης, καὶ τὸ μὴ παρελϑ εἶν ἐπ᾽ ἀυτῶ ἐς λό- 
᾽ ἷν Ὁ » ε 

γῶν ἐπίδειξιν. μηδ᾽ ἐπαγωνίσασϑαΐ οἷ. γύκτωρ 

ΧΧΥ,. ΡοίονΖ. 
ὸς 

εἰμι ἀεςοϊαιπιατίοπιο διιδ!Π,. νε (ΟἹ πη αμΐ 
ςαιιίαπι τπἀϊςαπτ5 (δοιηἀ4π|, νῈ 401 ἀπιδητ, τεγ- 
τἰᾶπι νὰ 4 πηϊγάπίυγ: ττῖρι5 Ἐη]πὶ ἀϊθθυ5 (δ 
εἰπὶ ἀπ {{, Ατριπιθητα σποσιρ πιέπιο- 
τίδα ργοάιάϊε Ἡθγοάεβ, ἀς θη ἀϊσςηγοπι 
δυάϊαῖτ. ΕἰπεΙρ έτη ρει πηι θεγμο  φο,66. 11: 
γαηιθηο ποράῃς ἐφίομ ΟΥ 22 ψαληφηαρέμε [δὲ 
[μξξαρῃ ἀρμαείομερε αποὐ 1Ρ{1 οεῖπηθη [λεπηδ 
ἀες ᾿πτοπταῦδαῖ, ΠΙχμβ 60, φιοα Αἰεχαηάον μος 
Αἰποπιεηῇθας εχ Παγ γατοηϊ θὲ ρὲγ {το γαϑ 
Πρηιβοαίϊες. Οας 1Πλπ| (Εςιπτα [τ ογαῖῖο, 
ἐφ ἀεἠνπκεμαλς Ογεοαμέοὶς εσὶτ ἐγοράεῖ:, ροΙ-- 
αμάτη Ρεοροηπείιαςιπι θ6Π]πνπ ρασοπν ἐδ- 
(μΠπι. ΤΕετεμπι ἀγριπιθηγαμη δὰ “ἐῤεμίο- 
δεφεῶλθαι, ρο τοϑ αριιά Αδρος ροίαπιοῖ ρος 
(145 ρορμέαγί γερεύοσε. ἔογηράο γομέμοηαίον. 
Ρτγο χυίδι5 Ηογοάεϑ αἷζ (α παι Πξ εἰ αιἱηιάοςιπα, 
τηγγίδάας., δάρο!ϊαητοπι 65 ππογος ἄεπγ: αἷι- 
(τυ]τατίοηῖβ : 4185 σα πα 1|]ς ποῖϊες δοςίρεγς. (Ε 
αυϊάσπη ργᾷς σοπγεπηίι ἢιϊ ἰὰ Ποτὶ ριιταυιῆς. 
Οπηροζαητεπι διτεπ (ἐοππι Μεπαζίαση, οὐἹ1-- 
εἰπ|. 4π| ς Ὑ γα ΠΠθιι5 ἐγαξ : ο Ἡογοάςβ, 45 
ΧΙ. ν]άδίογ πΉΠὶ Ῥοϊοπῖοπ ηαίπηιϊιε δὲ νἱ- 
σἰπεὶ πιγτγιαήλς [Ουππι δ Π{8, ἰάεοσμα εχ αἱ- 
σηϊταία ἔπα (δ πο τγοπιιπετγαγὶ ραταῖδ., αποά 
τοῦοπη Πιϑυτ πλπετὶβ : ἀσςεπισας φαάϊ 6. 
(6. αἷς Ηεγοάες, χιδς Ροΐεσποη Πθητεν 4ο- 
ςερεγῖς, ὅζ, νὲ αὶ απ απηϊἴδπι τεοιρογοῖ. 
Ηος σποαὰς Ροϊεπιοηὶ Ἡογοάο5 ἀδάϊτ, γε ὦ 
ἀδο]αιπιαη άπ ἱρήπις ςαπία πο ργοαϊγος, πο- 
4 οἰΠὶ ἸΡίοΟ ἰπῖγος ςεγτάπηεη. Ψογαπι πο- 

» 

δε, πο» {ξρηδ, ἡ μάγι θη) φμάϊερι Ηογμέγης «ἰε(γ] ὲ!. Οὐδα 

πῆμὶ ἰεεῖο πιαχίπις νι άετυγ σοπιπιοάδ, ἤς επὶπὶ 4110] ραῖς- 
ἢπιτεγαπι ἀεἰἐπεαίίοπες εχ Ἡοπεγο νετεγίδιι5 ροταπταγ. [τὰ 

ποῆτο ΑΡΟΙΙοπίι5 ἀἰοῖτιγ ἀρ [πάο5 νἹ 1 ετῖροΔ5 ἐν- 

τομάτες καϑώπερ οἱ Ομήριοι προϊόντας. νἴτα ΑΡΟΪ]. ΠΙ, 27. 

«οπῇ, ἱπέ δὰ δππς δ. Ὁ. 23. ἴάσεο 818 : γείρι ς διγεπῃ]ο οιιπὶ 

Ἡοπιετ 11. Κ΄, ν.535.4.1 ρά0]0 Ρ οἵ τεξεγειγ, δ πη |114 ἔππε 146. 
Ζ΄.ν. 596. δ Ο΄.ν. 264. 4ιιοτιπι ἰο ςοτιπὶ γεγο 6 {Π{ 6π|ν ετ- 

15 τερετίτα μαθετιγ 14: 
ὡς δ' ὅτε τὶς ςατὸς ἵππος ὠκοςήσας ἰπιφάτνῃ 
Δεσμὸν ὠποῤῥήξας γ ϑείει πεδίοιο κροαίγων 

ΦἰπΉ τοῦ αμτοπὶ δορῥοείδο ἐ4πο ςΟπιράτγατι 1) αγρίακεσ ν. ἱ, 11. 
ἄεεο ς ν΄. Οοπιγα ἡψωϊκὸν ἵππον αἰ οἱ τη] ν! ἀετιι ἰη Ὁ] Ίτιῖπ|. 

το τὸν δὲ τρίτ. ὡς ϑαυμάζοντες ] Πᾶες νεγθ4; οπῃα ἴῃ» 

εὐϊεῖς., Οταζεγιβ ἔπρρί ευῖς εχ [ι]5., νῖ ὅς Θ4Ἰ πιδι!5. 
" ἡ μὲν  ἀρίοης «ἀττι ἡεῖν. Ρτγδοίαλ Ιεδξίοπεπι ςοά. 5. 
12 Δημοσϑ. ἐξομνύμενος δζς, 1 ἀς Βιἤοτῖα, ηι8ε δυῖς ἀε- 

οἰαπιδείοπι ἀγριιπιεπτιιπι Πιρρεαίταιίτ, νἱάς {, ποτάτα υἱῖ, 

Αεἴδιπ. φ.1. ποῖ, 5. Ὁ ες!απιατίοπὶϑ εἰμίάεπι πιεπτῖο ἱπῇ. δ. Χ, 

13 ἥν ἦγεν ἐπ᾿ ἀντ. Δημάδι ὡς Αλεξάνδρε ὅζς, 1 Πεγραάε;, Ὁ - 

ἕδῖοτ, ἀε ςοπιροπεπθα ρᾷος ἃ Αἰβεηιεηῇδι5 πηπι5 δά Α- 

Ἰεχαπάγιπι, Ὠ Ἔπιοθθεπὶ ΡᾶγιΠΊ ἔδυ! επτ6Π1, ΔὉ ἐο δεςερίς.» 

᾿πιεηῖας ϑαγαϊδιις γατίοπεβ {λιγαρδγιπι, 481δι15 ἄοπα Π)ὲ 

στιοῆβεηί, ατερε Ρεγίλγιπι πα, ςοπείηεδαπτιγ, νὰ σ0}}1- 

δεῖς εἢ εχ ΡΙυταγοῖ. νἴτα εἶτι5 Ρ. 856. ἤη. ς0]], Ρ. 85. 
14 ἡ δὲ ἰφεξῆς -ττ ἐς διωλλ. ἥκοντος τοῖα Πδες ῥῆσι4) δἀ- 

ἐοηυε τουμπὶ [δου 448 ογατοηΐ5, ἃ ΡΟ] επιοηε ΘΟΥΔΠῚ ετο- 
ἀε τϑοίτατδα, ἀγριπιοπτιπὶ ἀεογαῖ 'η εατ5. [νᾶ σι Π Δ ΠῚ ἱπιρ]ε- 

αἰπτι9 ἐχ ςοα 9.1, ἐρὶτ ἐδ άεπι νεγθα δς νοτγιῖς Βοπῆπιι5, σε- 
τεγιπι ἰάεπι ἀγριπιεητιπι ἀςοἰαπιδιίοπε Πεγοάο7,2 τι αι ς, 

τεαϑιφῖϊε ρᾷιΐο ΡοΙὲ ᾿ερἰπιμδ ; ν, 5. Ὑ 11. ἢ, 21. 

1ς μετὰ τ΄ ἐν Αἰγ. ποτ. ἐς τὰς δήμ. ἀνεσκέναζεν 1 ΡοΙ͂ ριι- 
5πδῖῃ δὰ Αερας ροΐβπιοβ, ἄϊτπιςε; ἃ Ῥᾶγιε 1, εἀδεπιοπίογηπιν 
Τγίλπ το, Οοποπς, ἃ ράγτε Ατβεηϊεπἤιμ), σοποϊ {8 ΑἸμε- 
πιδηῆηπι ἀοπιϊπατιπι», νγθεπι 4 Τ,γίαπάγο σαρτὰπι», ἐἀοηιΐ- 
πατιπὶ ΧΧΧ τυγαππογιπὶ σοπίίτιτιπι εἴα , ποταπι εχ Χο- 
πόρδαπτε 1. 11, Ηε]]η. Ρ. 456.{6η. ῬΙΏτΆγΟΒΟ ἴπ γίδπαεο, 
Ῥλοάοτο 1. ΧΠῚ. ρ. τοδ. [υβῖπο 116.0. ς, 6. Οτδείοπεπι νε- 
τὸ ΡοΪεπιοπὶς πεῖς πηεπιουϑα ΠῚ» ΡΙΠΪῸ ρεγιπεγε Δα τοΠΊρισ 
εἰεοσιιπὶ ΧΧᾺ τγγδηποταπι, ὅς Χ νίγογυπ, 411 τη Ρίγαεςο. 
ἱπηρεγδγιηῖ, “ύμο, Ρ6Υ γέ 4 ῬἈΕΟΥ οἰελέας ἀδΠρ414, ἦρι θη 
ταράερ εογρής τεάαξια εἰ, γε Ἰοημτταν Τα πα 18... ς, το. 
1|δογίαίαις δαῖτ τοίτιτα, ϑευ 

ιό δεκαπέντε μυριάδας 1 ἴς. δραχμῶν. (εμέπρα ἰγαεῦνη δ 
γίνιαν ἕλοϊιας Αἰ σαπι, ἔο γέμισε ἐαἰεγρέμρη ἀτσθητὶ Ατεῖ- 
οὐπὶ. βιετῖς ἰρίτυγ μος ἀοπαπὶ ΧΧΥ͂. τὰ] ἐπτοσιιπι. 

17 μισϑ. τῆς ἀκροάσ. Ἵ νἱά. ᾧ, ν. δεορείίανε. δ, Ὑ. τι. 12. Ἐτδὲ 
Δυῖοπὶ ογάϊπατίις μισϑὸς ὠκροώσεωςγ ντ 181 ΠοΙΔΙΙΠῚ), νὲ ὅζ 
44 σογρίαγρι, χιλίαε; (αδῖπε. δραχωαὶ, 

τ κριτικὸν  ἢς Ἰερεπάμπι, ποη Κρητικὸν) νῇ εὐἀϊτὶ Π4- 
θεπτ. παπὶ ραττῖα πο ὕγεία, [εὰ Τγαίϊες, ααοα πιοχ ἴῃ ἀ16Α-- 
τας, Μυπαῖῖο. Ργδοίεγθα αἀϊξεγιε Μιυπδιιιβ κριτικὸς νσῦδ- 

τοῦ ὃς Ὑπεαρεπί πιπρίταγ ἱπξ νῖτα Εἰογοάε δ. ΧΙ. 81π||}15 οτος 
τοῦ ἤμργα ςοπηπη ϊι5 ᾿π νίτᾶ 1) Ἰορηγ Σ δὶ ΤΨ. ποτ, 3, δἰ πγαίς, 
4ιοηις πιατρὶπὶ αἰϊειογαε ἰερὸ κριτικόν. 

το σπ-: καὶ εἴκοσι μυριώδι. 1 ντ [ἀπιπτα τοῖα εἴζες ταἰ επίοσιιπε 
ΧΙΔ ὅς ΧΙ, πιίπατιπι. δλήϊγάη ἘΔ, Βεσπαγάμβ νδίθγε δἷτϑ0- 

1405 Αηρ]ΐς, 683- βιετῖς ἐγρὸ {ιπηπια τοῦδ ΟὐΥΟΜΑλογΉνα 

Απρὶϊς, 38375 : 4αϊ πο ΠΙΏΪ τ ΠΊ Ργθο ἃ ποῆτίς Ιοας Πίπιΐ- 
ςἰ5 ἀϊῆδηι. 

20 ἔδωκε δὲ  αἀάίπτη5 δὲ οχ «οὐ, 5, 

ὅϊι 

ϑῶκις ον. ὁ 



καῖς ᾿Ξ φῶτε: - 

γῆ: -:. ἔξω ο. 

ΧΧΡΙΡοίο. ὉῈ ΨΙΤΙ9 ΞΟΡΗΙΞΤΑΆΒΥΝΜ. 1 
ἅλα ρου ϑιηγγμα ἀπ ςεάοτγει, πε νἱ δά 14 ἔαςί- 
ἐπ άππὶ αϊρεγοίιγ : διάαχ οΠ1ΠῈ ραταυίτ α- 
εἶπας ετίαιτι ςοδέξιπη [4 ἀρογεά!. ΑἸΐὰ5 γογο 
ετίατι ΡοΪεπιοπεπι ἰδυάϊδις ργοίεσιι, ὅς [ι- 
ΡΕΓ οπτπεπι φαπηἰγαϊίοπεπῚ ροίτιιπη ἱππάϊσαγα 
ΡΟγΓΟΧ ἢ ΝΝΑπη οιπὶ ἀριά ΑἰΠοπἰςηες ερτε- 
βία ἀδ ἰγορβεῖς ἀξοϊδηταίϊεε, ἃς δάἀπηϊγατὶοηὶ 
εἴεε οὐ νἱπη ογαιίοπίβ5 Ροϊεπιοηίς, ἀϊχίς, ἀε- 
οἰαπιατίοποιη ἱερίτα,, δὲ σορποίζεεϊς νἱτιπι. 
Οἰπιηπο ἴῃ ΟἸγπηρίΐ5 Θταεςία ἱποαπιαίίδε εἰ- 
ἀδπι: {67 ες εηηοήῥεμεν. 147,2 φμὴηι., ἴῃ- 
ιῖς, Ρόγγχ μῶρε ἁἱογ, ῬΟΪοπιοπεπι τα οο- 

᾿ Βποπηπαησ,, αιοηΐαηι της Ρηγγυρίας 1,Δοαϊ- 
(ἐὰ δαϊιιπέϊα εγατ. Ροττο, [πτρεγάζοῦς Μαγ- 
(0 (ἃ 1ἰρίτιπι ἀϊσεπεε : σαί τἰδὶ νἱάφταγ Ρο- 
Ἰεπιοη ὃ Ηεγοάες, οςι]ῖς ἀεῆχίς, ἰηχυίε: 

κγεν (μήρεάμ Πγορβέέης γρδλ ἐμπαὶέ 6- 

ΦΠΟΥΤ722, ᾿ 

Ῥτοπιηοϊατοηἷς ργδυίτάτεπη (ΟΠἰτΠΊ 46 ογὰ- 
᾿εἰοηΐϑ ᾿ηςαη8. Βαγθαζο διζεπη, σοηῇιϊε, 6- 
πὶ τορϑηζα, ἡ! δυηατι ργαθσεριογιιις ν 5 
εἤει (αΐο ἀἴαλ8 ϑεμηργΟ,120..) ἱπααῖτ., σαι» 
δἄθιις ἱΠΓῸΓ τγγοπας εἰξηι: Ροϊοπιοης νεΈΓῸ 
(απὶ ἰάτη ἀοέξιις εἤςηι Ιρίς, 

ΟΨΠΙ. 8ὲ νεζο Ροϊειπιοη Ὠίοηεηι 4 τς 
Διά {6 αἷς, ὅς ργορίογοα ἱπ Βι τ γηίαπι ρε- 
τορτο ἔς ργοίεέξιπι. Ὀἰχίγαια Ροϊεπιοῦ 
ῬγοιαϊεογΉ72 ἔθοξμς ὀμμεγης : Ροοέαγηη βέαιες 
Μγιν εὔέννὰ ορογέογο. ϑης ὃς {{π εχ ξογαπὶ 
Παπιογο,, αιι46 δἡ Ροϊεπλοηπὶς Ποπογεπὶ ίρε- 
ἕϊαπι. ϑπΊγγηαε ἀθ τἘΠΊρ|}15 ἘογΠΊ 416 ἰὰ- 
Τίθιι5 σοπιγοπεγία εγὰσ, δάηις ΡΟΪοπιοποπι 
ΠΡῚ πιηχὶς ραϊγοπαπι, δα νἱζᾶθ ἤπειη ἰαπὴ ἰη- 
οἰἰπαπίεπη. Ἐο τάπηεπ, ἀτιπι ἰη ργοςϊπέϊα 
εἴδει ἰτἱπογῖβ. ΡΓῸ ἴπγε ἕαπογιπι, νῖτα διηέϊο, 
αἰμῖτας 4|115 (είε Ραιγοηῖβ ρεγπλῖτ. (ΟμΠῚ ππά- 
Ἰς διζοπ 11} ἴῃ Ῥγδθζογῖο {πιρεγαζουὶβ απ πὶ 

21 τὸν π. τ΄ τροπαίων ὠγ. ] Ἅἰε Ἰγοραείς, 6110 Ρεϊοροππε- 
ἤλεο πεπιρε ἐγεξεῖβ., ρᾶςε ἱπίτα ἀξβτιιεπαῖς : αιιᾶς ἀτριι- 
ΠΊΘΠτΙΠῚ εἰ πὶ ῥοίεγρογίς ἀεοἸαπιδτίοπὶ Γυρρεἀϊτασεγδης» 
Ἠετοάϊ οἱτπι διιάϊτας, νὲ ρᾶυ!ο δῆτε οἴξεπἤιπι ποίῖτο, αιιᾶπὶ 
εὔδπὶ πος ἰοςο Ἰρίιπι Ἡεγοάεπι Δ]]ερ{{ς ΡΗΠ οἰἕγατιις οῦ- 
{ετυατ, 

15 τῆς Ἑλλαδος, εἷς ἢς ςοἄ. 5, Ἑάϊεὶ τῆς Ἐλλαϑικῆς εἷς. 

ϑ[π|1}6 νογο εἱορίῃπι εἰξ, φιο δγο ἀεπὶ Ππη]1, ντ ρὰτ εξ στε - 
ἄετε, οςςαῆοης Οταεοίαπι ργοίβοιζαπι ἤδῆγας ποῆσγ ἱηξ, 
1:0. 11. νῖτα εἴτις σι ΧΙΝ, βοώσης δ᾽ ἐπ᾿ ὠυτὸν τῆς Ἑλλάδος 

χὰ καλέσης ἀυτὸν ἕνω τῶν δέκα. [τὰ δζ τῷ Πολέμωνι ἐμοίων 
Οτδεςὶ ρδιιάεητες ΗἸρροσίγογρερη, γ᾿ Ἰηξ, νίταπι δἰτιβ. 

23 ἵππων μ΄. ] νετίαις5 Ηοπιετίςιυ5 1144, Κ΄. ν. φ)5. Ντ γεγο 
Ῥοϊεπιοη Ηοπιετῖοο ἐηὰο ἢ, 1. ἴτὰ Γλαππίαπιι5 Βορμοςῖεο 
Τοπιράγατιγ ἱπξ, νῖτα εἰτις 5. 1, δ᾽. ρϑυο 8ηῖς) δ. ργδεςεά. 
Ὁτης ἵππῳ κροαίνοντε ῬΟΪΕπΊΟπ ΠΟΠΊρΑγΑθδτγ. ΟΕΓΕΠΙΠῚ 
νἱάς ῥρβυΐο ροί ς, 4. ποτ. ς. 

14 τὸ ἐπίκρ. χρὰ τὸ ὑψηχ. τῷ λόγε] νἱάς ρϑυΐο 4ητε ἢ, 
3. Βιήὰς 5. Οετεγαπι οοε, 5. τῶν λόγων Βαθεῖ, 

2: Βαρβώξε τῷ ὑπάτα ) ἀς 60 ρᾷιο δηῖς υἱά, ποτ, χ, δά 
μῆς 5. 
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δι ͵ -“ ,ὔ ε Ἁ 

δὲ ἐξελάσαι τῆς Σμύρνης, ὡς μὴ βιασϑείη, ϑρα- 
᾿ ᾿ “-“ " " 

συ γὰρ καὶ τὸ βιασιϑῆναι ὠετο. διετέλες δὲ καὶ 
ἐ δ , “ 

τὸν ὥλλον χρόνον ἐπαινῶν τὸν Πολέμωνα, καὶ. 
λον -“ ψ 

ὑπὲρ ϑαῦμω ἄγων. Αϑήνῃσι μὲν γορ διαπρε- 

πῶς ἀγωνισάμενος τὸν “περὶ τῶν τροπαίων ἀγῶ.- 

νω “", καὶ ϑαυμαζόμενος ἐπὶ τῇ φορῷ τῷ λόγϑ» 
͵] Υγ 3 

τὴν Πολέμωνος, ἔφη» μελέτην ἀνώγνωτε, καὶ εἴ- 
ῦ “, ΚΟ “» 

σεσϑε ἄνδρω. Ολυμπιάσιδὲ οἡσώσης επ ἄυτω ᾿ ( 
τῆς Ελλάδος, «εἰς ὡς" Δη οσιϑεένης" «ἤδη γαὶρ, ῆ μ γγαὶρ 
Υ ε »»» κν ᾽ ,ὕ 
εἐφη-. ὡς ὁ φρυξ᾽, τὸν Πολέμωνα ὧδε ἐπονομ- 

᾽ Ὰ ε ΄ - 
ζων, ἐπειδὴ τότε ἡ Λαοδίκειω τῇ Φρυγίᾳ συνε- 

΄ ͵ Ἃ “ ΕῚ Α ᾿ ᾽ 

τώτ]ετο. Μάρκε δὲ, τῇ ὠυτοκράτορος, τσρὸς ἀυ- 
αλλ -ε , 

τὸν εἰπόντος, τί σοι δοκεῖ ὁ Πολέμων ; τήσας τες 
᾽ ς , 

ὀφϑαλμεὶς ὸ Ἡρώδης, 
2), ᾽ ᾽ ͵ ᾿ 

Ιππῶν μ᾽ ̓ (εφη) ὠκυπόδων ἐμφὶ κτύπος ξα- 

τῶ δάλλει 
ννδι ᾿ δ δυνόδοχυν Ν Ν ἀφ Ὰ »“» 

᾽ .: ἐνδειενύμενος δὴ τὸ ἐπίκροτον, καὶ τὸ ὑψηχὲς τ 

λόγε “. ἐρομένε δὲ ἀυτὸν καὶ Βωρξώρε, τῷ ὑπά.- Ῥᾳ ἰράίνυ θοΟΡ 
, ᾽ -“ - 

τὸ , τίσι διδωσκοίλοις ἐχρήσατο; τῶ δεῖνι μὲν, 3 χρ δ Τά ῥῥεν, 
“Ὁ » γ Ὶ , , 

καὶ τῷ δεῖνι, ἔφη: παιδευόμενος" πολέμωνι 
ΝΠ Ω , 

δὲ ἤδὴ «ταιδεύων. 

Φησὶν ὁ Πολέμων ἠκροᾶσϑαι καὶ Δίωνος, καὶ 

ὠποδημίαν ὑπὲρ τέτε φείλας ἐς τὸ Βιθυνῶν ἔ-. 
“ ν ᾿ ᾿ ὡς 

ϑιος. ἔλεγε δὲ ὁ Πολέμων, τοὶ μὲν τῶν κατα.. 
͵ - 52 ,ὕ » » 

λογάδην ὠμοῖς δεῖν ἐκῴερειν » ταὶ δὲ τῶν τσοιητῶν, 
ς ͵ὕ ,), ὦ - , 

ὡμάξωις". κοκεῖνω τῶν Πολέμωνι τιμὴν νεμόγ- 
ἷ[ ε ΄ ς ᾿ »-“" »-ὉὋ Ξ, Ν “.-.» Ψ τῶν. ἥριζεν ἡ Σμύρνα ὑπὲρ τῶν ναῶν ᾿, καὶ τῶν ἐπ' 

αὐτοῖς δικωίΐων, ξύνδικον “πεποιημένη τὸν Πολέ- 
᾿ ͵ Ἂν “ γι ἣν δὲ γ 

μώνω» ἐς τέρμω ἠδὴ τῷ βίᾳ ἡκοντώ. ἐπεὶ δὲ ἐν 
ἀὐνυλον πὸ ὁ οὐὰν -“ δ ΄ ᾽ δ ΄ 4; , 
ὁρμῇ τῆς ὑπὲρ τῶν δικωίων ἀποδημίας “ ἐτελευτη- 

᾽ ᾽ν Κ ΄ ΄ 

σεν, ἐγένετο μὲν ἐπ᾿ ἄλλοις ξυνδίκοις καὶ πόλις. γ ς 

«υονηρῶς δὲ ὠυτῶν ἐν τῷ βασιλείῳ δικαςηρίῳ δὲ. 

26 Πρυλέμωνι 1 Ορτΐπιο) ἱπτεγγορατις Ἐπὶ ΠῚ τίς, ϑὴ)δασκαί- 
λοις ἐχρήσωταγ τείροηάει Πολέμων, ἔς, ἐχρησάμην. νῖ τερι- 
ἀΐδια οπιηΐπο τ ςοπίεόξιγα Μοτγα !, χυΐ [ρα άτις 
Ἱερεηάιιπ) Πολέμωνα», ηιιο ἃ δὲ ϑαἰπιαί!ο πιοτῖτο αἰ (ρΙ σοῖς, 

5. 111. 1 τὰ μὲν τ. καταλ, ὥμι δ. ἐκφίρ. τὰ δὲ τ᾿ "τοιητι 

ἀμάξεας 1 Βος ΠΡῚ νεῖ! ρυτο : οχίθυμπι ἀάδο εἴϊε πιιπιο- 
ΓᾺΠῚ ΘΟΓΙΠῚ ) 4 θοπὶ ογάτοτες ἤης, νς δι ΠΊοΓΙ5 ΘΟγι πα.» 
{οτίρία αἰροτίατι ροίηηι, τἀ πτᾶπιὶ σοητγᾷ ΡΟετάγα ΠῚ σΟρ ΔΠ1ν 
νε ςυγγίδιις. εοτιπὶ ἔοετυ5 ἤης ἀδροτταπαὶ, ὃ 

1 ὑπὶρ τ΄ νκῶν ὅζς, 1ἀ6 Πυΐτς ροπεγὶβ ςΟπέγουο 5 ἵπίος 
Αἤδε εἰυΐίτατεσ, ΝΕΏ ΚΟΡΏΝ Βοποχεβ δθεόϊαπτες, δξεὶς, 
τπιυἶτα ἀρυὰ (ὉρὈ 1 Δ5 Πυλι5 δετατι5) Ὀ Το πεῖπ πιαχίπις, Ατιῇὶ- 
ἀεπι ὅζε.ςοηξ. ἀε ϑ5πιγτηᾶ ταὰ πρῶτα οὈτίποπες ϑραπθεηι Ερί- 
Ποῖα φκὰ Μοτεὶ!. ρ.317. ἱτεπιαιε ἐς Εἷς ςοπιτοιιετγῇιϑ ρέμα αἷς 
ξετεηῖεηι νἱάε εὐηάεπι. ἐς Ρ, δὲ Ν, ΝΜαπηΐαι, ρ. ὅ4ο. εἰ, που. 

3. κί! τῶν ἐπ᾿ ἀυτοῖς δηκαίων, ξυνδι 1 πὸ «ἀϊτί, υὰ ἢ ο- 

πηϊττα5 κρὶ!γ ντ ὅζ αἰ πξϊοη ἐπὶ ρος δικαίων ὃ πος ἔφη ίιι ; δηγγ- 
46 «ἱε ἐερηρ ες σογιγομεη 4 ἐγ αδ, ἤμαε ρνο ἐμγί φησ ἐογμῖα ἀἰο ἔρια 
δἰεριαὲς ραἰγογμησ {δὶ Ροἑεναοσιενα φα οιμ, 

4 ὠποδηωίας } πεπῖρε Ἀοπιας ἀριὰ ἱπιρογαϊοσεπὶ σαι 
εἴς ἀρεηάδ, 

ΥΥΥ 2 οτι- 
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) δες 4 , 

τιθεμένων τὸν λόγον» βλέψας ὁ ὠυτοκρώτωρ 
-» ,ὕ ΄ 

ἐς τὲς τῶν Σμυρνωίΐων ζυνηγόρες » εξ Πολέμων, 
»“ »“.Ἔ"“ -»" ͵ 

εἶπε, τατεὶ τῷ ἀγῶνος ξύνδικος ὑμῖν ὠποδέδει-- 
3 Ε Ν ΄ ;ς 

ΦΤΟ, γαὶ» ἔφασαν, εἴγε τὸν σοί(ιςήν λεγεῖς καὶ 

2 “δ. ἜΝΙ Ν ͵ ᾿ 

ὁ ἀυτοκράώτωρ, ἴσως ἕν; ἔφη: καὶ λόγον τιγώ συν- 
ε » ΄ “ Ν᾽ 8 “σῷ ᾽ 

ἔγραψεν ὑπὲρ τῶν δικαίων, οἵα δὴ ἐπ᾽ ἐμξ τε ὡ- 
͵ ν Ἡγ ον “ »΄ Ψ νὴ 

“ωνιδμενος.» Κῶ! ὑπὲρ τηήλικϑτων. ἰσῶως- εφσων» 
- »" ε»-» “δ "ἷ 

ὦ βασιλεῦ, ὶ μὴν ἡμῶν γε εἰδέναι. καὶ ἔδωκεν 
᾽ ἈΛΈΑΝ , »“ ΝΥ ΥΝ ὃ 

εἰνγαξολὰς ὃ ὠυτοκρώτωρ τῇ δίκῃ.» ε΄ ὧν διῶκο- 
“- ᾿ Ν -“" 

μισϑῇ ὁ λόγος. ἀναγνωσϑέντος δὲ ἐν τῷ δικω- 
5» Ἀν ᾿ λ Ν 

σηρίῳ, κατ ὠυτὸν ἐψηφίσατο βασιλευς, καὶ 
͵ 

ε ΄ ᾿ - “ Ν 

ὠπῆλϑεν ἡ Σμύρνω, τῶ πρωτεῖω νικῶσω᾽, καὶ 
Ἰ 3, "ἢ ,ὔ Γ “ 

τὸν τπιολέμωγω ὠυτοῖς ἀναξεξιωκένος ᾿ Φάσκον- 

τες. 
δον κχϑ , 9 

Ἐπεὶ δὲ ἐνδρῶν ἐλλογίμων ἀξιομνημόνευτα εἰ 
: κ᾿, 3 Ν Ν ᾿ 

μόνον τοὶ μετὸ σπεδῆς λεχϑέντα, ἀλλὲ καὶ τὼ 
τ - ἢ ἊΜ ΨΥ 

ἐν ταὶς παιδιαῖς, ἀνωγρώνψω ἡ τὲς ὠςείσμεὲς τῷ 
ἌΣ Ω ͵7 

πολέμωνος.» ὡς μηδὲ ὅτοι παρωλελειμμένοι φαΐ- 
Μ δ ᾽ ͵ὕ Ἀ Ν ͵ 

γοιντο. μειράκιον Ἰωνικὸν ἐτρύφω κατα τὴν Σμύρ- 
« ", Ϊ΄᾽ ᾿ χὰ 

γαν, ὑπὲρ τὰ Ιώγων ἤϑη΄. καὶ ὠπώλλυ ἀυτὸ πλξ- 
ᾧ {ὦ ᾽ , Ν “ 

τος βαϑυς΄. ὅσπερ ἐςι διδάσκαλος πονηρὸς τῶν 
. ῃ ͵ Μ Ν Δ δ κε ͵ 

εἰκολώφων Φυσεῶν. νομῶν μεν δὴ τῷ μειρωκίῳ 
3 δι ΄ ᾽ 

ονὰρος΄. διε, ϑορὸς δὲ ὑπὸ κολώκων, ἐπεπεί- 
. δ. » ε “ ἀγκύ ὡς ͵ 

'κει ὠυτο εὠυτῷ . ὡς κωλῶν τε εἴη ὁ καάλλισος, 

Ν ΄ ἘΜΟνΝ Ω ,ὔ ἵν “- 9 Ὗ 

κωὶ μεγῶς ὑπερ τὲς ευμηήκεὶς. κῶὶ τῶν ὠμῷι 
, ,ὔ Ν 

“«αλαΐςραν γεννωιέτωτος τε καὶ τεχνικώτωτος, 
ἈΝ Ν ΣΪ᾽ , μ Ἢ 

καὶ μήδ᾽ ἂν τὰς Μέσας ἀναξάλλεσιϑαι ὠυτῷᾷ ἡ- 
ἰευλ γὰ Ν ΠῚ δ ͵ 

'διον. ὁπότε τυρὸς τὸ “ ἄδειν τρώποιτο. πσαρώ- 
Ν Ν “- αὐ ο 

πλήσιω δὲ τότοις καὶ “περὶ τῶν σοζδις:ὧν ᾧετο' 
“ ς Ἃ Ν ἃ νι Ψ ᾿ 

᾿σαριππεῦσαι " γώρ καὶ τὰς ἐκείνων γλωώτίας, 
΄ Ἂ λ Ν ᾽ 

ὁπότε μελετωη » καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐμελέτα. καὶ 

ε Ν , »" ͵ Ἁ 
οἱ δωνειζόμενοι τσωρ᾿ ὦυτῷ χρήματα, τὸ καὶ 

-“ ἤη}}}0 ,ὔ ἡ ᾽ Ἂ, , 

“μελετῶντος ὠκροασάσθιοιι φιροσεγρωῷον τῷ τό- 
ΠΣ ἮΙ; δι γε “ ῷ δὶ -“» ͵ ,ὔ 

κω. ὑπήγετο κωὶ ὁοΠολεμὼν τῷ ὁουσμυῶ τέτω: γε-- 
, , , ͵ 

ἌΝ. κ “δ ἊΝ Ν Ξ 
ος ὧν ετί» Κῶ! 57 ὦ νοσῶν. θεύώνεις 9 γὰρ σσῶρ 

ς τὰ πρωτεῖα νικῶσα ] εἶαιϑ τεῖ πηεπτῖο 'π ὨΙΠΊΠΊΟ 5ΠῚγΓ- 
τδεοταπη; ΡΜ. Αὐγεῖτο Ἱπηρεγάτοτε οι ν 411ῈΠῚ 6 εἰπιε- 

1|ὸ Ἀερίπας Οδγιῖπαε ἐχβιθες 1}, ϑραπμεπηῖι5 ἀς Ρ. ἅς Ψ, 
. Ναπιίπι, Ρ. 639. ἸῺ συϊι5 ρᾶγτε δἴτογα Ἔρίργαρῃε Ε Σ ΜΥΡ- 
ΝΑΙΩΝ. ΠΡΩΤΩΝ. ΑΣΊΙΑΣ. ἃ Ρᾶτις αἰτετα ΕΠ. Μ. 
ΔΑΥΡ. ΤΕΡΤΙΟΥ. ΑΣΙΑΡΧΟΥ. ἢ. ς, {μὖ Μ. “πγείϊο, 
Τενεο “{Ἂἀγεῤα. 

ὁ ἀναξιζιωκένωε  ἢς ςοἀ, 8. Ἑάϊτὶ ὠναξεξιωκότα. 
5. 1Χ. Πα ὑπὲρ τὼ Ἰώνων ἤϑη ] πεπιρε Ιοπδς τρυφεροὶ ν]ά. 

δὰ διορείλαν, 5. Ὑ, ἢ, το. 
2 ἀυτὸ πλῶτος βαϑὺς] ν. ἀε μᾶς φράσει δἰ νῖς. ἈΑρο]ΐοη. 

116.1. ς.3.. Οἴεγιπι ρτὸ ἀυτῷγ 404 ἴπ εἀϊεῖς εγᾶζ, οἱϊπιὶ.» 
ϑαϊπιαί ὅς Οτιίεγο ἀυτὸὰ τοίοτρῇ, 

3. Οὐαρος 1 8π νπαὰϑ οχ ΠΠΠἰς ἀμοθ 9, ηιιοτιπὶ ἱπξ. υίτας μὰ- 
ΒΕ], 1 δ φοτῖς ἀἰρείαηεαξ μμπς ἰμμεπεπι; ραιο ΡοΙ ΡΒΪ]ο- 
Ἀγδῖμ5 Δ}. 

ΡΗΙΙΟΘΤΆΚΑΙ͂Ν 5 ΧΧΡ. Ροΐργ. 

ταἢγαχιῇδης, ἴῃ δἀποςαίος ΠῚ γΠαξου ΠῚ ἴπ- 
τυϊτις “πιρεγάῖοῦ : ποηπα. Ροϊεπιοη., παῖς, ἡ 
Βυιΐμ5 σαμίαςα ῥαΐγοηι5 ἃ ν Οὐ 5 σΟη[ΙΓαζα5. 6- 
ταῖῦ [τὰ εξ. 11 ἱπαυίεδαης, ἢ ἀς (ρῃϊα 
αι] 4επὶ Ἰοαμεγ8. Αὐ Παος Πηρεγάῖογ, ἔογ- 
ταίϊα τρίταγ, ᾿πααῖς, ογάτοπείη αιοᾶιις 4]1- 
αιᾶπῃ ἐς ἰπγιθι15 1{|5 σοπίοερῃξγ, νὰ 4 οο- 
ΓΑΙ ΠῚ ΠΟΠΙΓΟΠΘΓΙΔΠῚ ογαῖ ΓΑ  ΔΓΠΓΕΙ5,8ζ Δ ΠῚ 
αυίάσπη ταητὶ πιουηεητ. Ἐοτιαῇς., τείροη-. 
ἀδγαητ, ἰτὰ ες. Ἱπηρεγαῖογ,, ΠΟ 5 τάπηεη εὰ ἐς 
τ ποη ςοηῖατ. Τιπὶ ἀϊϊατίοπομι. ἱπηρεγα- 
τοῦ πάἸο]ο ςοποοῆηε, ἄοπες δαἀξεγγοῖογ οἵα- 
το. Εᾶ νεῖο ρειηεῶδ ἴῃ ρυδείοσῖο, [πιρὲ- 
ΓΑΙΟΥ (ξΠτοπείδιτ το τ... δαγτ. ςαιίϑιαι. νἱοι6. 
ΑΒἰεγαπίηι8 ϑιλΎΓΠ461 ργη85 γοεγεηζαβ, {1- 
δία Ροϊεπιοπείη γευϊχιδ ρ]ογίηζεϑ. 

ΙΧ, Ουφπάοασιυϊάει ἀὐζεπη {|| Ὶπππὶ νἱσ 
τογιπι ΠΟη (ΟΠ (εγῖο ἀϊδα πηεπιογία ἀϊ τ 
δῃὰ ἤπηιν {δὰ εἰαπι ρεῖ Ἰοςιπὶ ργοίατα: ἴστ' 
(05 ποαιις ΡΟΪεπΊΟη 5 Γεξεγατη, πὸ νεῖ {ΠῚ 
νἱἀεαπίιγ ἃ ΠΟ 5 εἴς περίεῶι. Αἀοϊείζεης 
Ιοηῖςτι5 ϑήιγγηάς 46]1ς1|5 ᾿ηΔιΠρεθαῖ, Π]4ρ15 οἴ- 
Ἰάτη ηπ4π| (ΟἸεγοηῖ Ιοπ 65. ρεγάθδδγαιιε εἰμὶ 
Οριαπη ἁβ]εητα., μας ροΠηπια εἴς (οἱει ργο- 
ΓΟ ΠῚ ἱΠΡΘΠΙΟΓΙΠῚ πηαρ! γα. Νοιπθη α|- 
ἀεπὶ δἀο]είζεητ! ἐγαὶ ναγσο. ΑὖὉ αἰὝηταϊοτί- 
ὈῈ15 Δι ΓεΙη σογγαρίι5, πος ΠΌῚ ρεγ[ιαίαπη ἸΡΙΙ 
Παῦδέδας.. αιοα ρυςγογιπι εχ ας ρα ςευτί- 
ΤΉΙ15., δζ ΠηΑΧΙ ΠΊ115 ῬΓΟσΟΓΟΥΙΠῚ : ραϊαεῇτγα {Ε 
ΘΧχογοθητπ [ογετάϊης ὅς ατῖε ἐχςο οι τ1- 
ΠΉ5 : ασποάσπε ης Μιίδα υίάσπη τισι π5 
ςκαηζαιτι ογά γι ροίΠης χαατη ᾿ρίς. νΌὶ δά τὰ- 
ποηάατη [δ σοπιροἤι δι. ϑιπΉ] τον ὃς ἀς (0- 
ῬΠΙΠΙ5 Παιιεαῦ: (8 αἰπαίγαπη εογαπι Ππρπᾶς 
ἸοηρῸ ᾿πτογθα} 0 ροί [δ γε! πήπιογο, ἢ αυδηάο 
ἀεοίαπιεῖ: απ ἐπίπι ἱπεεγάμπι ἀςοϊαπια- 
Ὀαῖ, ΟἿ ἴῃ 46 ΓῈ νΟΓΟ δὰ ογαηζ, ̓ῃ ἔοοποτς ρ[ 
Ρεπάςσπαο ἰὸς αποηΐπε ςοπιριταθαης, αμοά 
ἀεοϊαπιαηῖεπι Δ Πππι. ΟΠποχίις ἔδέξιι 
δεῖς ττσατο ΡοΪεπιοη ασποαας δάϊιπς ᾿ππςπῖς 
ἔπ, ἃ ἱπβγπια ποπάϊιπη ναϊοτιάϊης δἵς-. 
ΠΙξῖα5. Ρεσμηϊᾶς επἰπὶ δ ἰρίο ἔοεποτε» 

4 πρὸς τὸ ] νοσιία5 Βιαίςς, λἀ4 {ἐπῇι5 ᾿πιθοτίττε πὶ πᾶσ 
χίπια περείϊατιά5) εχ Νί5, 8, τειος δι πιμ5.) ἀξεγᾶπι πὶ πὶ ἰᾺ 
εὐϊεῖϑ5. ; 

4 παριππεῦσαι} Ἰῖδ ἔιρτὰ ποίξεγ Ροϊεπιοηΐς τὸ ἐπίκροτον 
κρὴ ὑψηχὲς ἐαποτιτι κτύπῳ ΠΟΠΊρΆγβθδτ 5. 11. 3]]εραῖο Ηο- 
τιθεῖς νεγίι. Ἧ 

Ἱππῶὼν μ᾽ ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος ἕωτω βάλλε. 

Ηΐηπς εἸεραπεπηις νοςε ἐπιοῆτι, φιὰς Πρηιῆρος δγμέμαραο 
Ῥ᾽ εμεγίετε ) εχρτϊπης {011} ἐπι ε Π 19 οἴησινγ ητἃ [5 Οπὶπεβ 
Τρ 5 ῥγάεκέγεεσε ὃς ἀρεγατε ριαραι. Νεπῖρε ἀξϊε- 
ὅζατασς εὸ ΠπΉΠ1 ππϊτυπὶ πῃ μᾶς νῖτα : σοηξεγ εηΐπὶ ἱπε, 5, Χο 
ποῖ. 9. 
,6 ὅπω νοσῶν } Ἠεπηρε αγηομίατὶ γμογόο, οὗ ημεπὶ ἰοϑῖοα 

{επιρετ, θδυο ργομποόιογ δεῖᾶτε, δὰ ἀεοϊ απιαιίοπες βεῖ1δ- 

ταῦ, νγ ράιΐο 4πτὸ οἤοῃάϊι ποῆες : ςοηξ, ὃς ἱπξ, ἀε ἔος 
ξποσθο ραηΐο ἀπὸ ἤπ, 

οςῷ«- 



ΧΧΑΥ͂, Ροΐργ. 

δςςορεγαῖ, ἄς ατιῖ4 Εἰ πλῖπμ5 ΠΟΙεαῖ, πε- 
40 ἀςεϊαπηατίοποϑ οἰτ5 ἐγεχιεηταῦαῦ, ἀπταπη 
(εἰρῇ φγβεδεθασ αἀοϊοίςζεης., δηροίψηε ταϊηϊτα- 
Ὀατιγ: {ἀπὲ ἀυζοπη Ζ}Ρὲ (᾿γίρτυτη, ναάιπηοηί- 
απ ἀοἰδταπι αὉ εο, αὶ ἀςΒίτιιπι ποη (Οἱ αἱ οι, 
ἀεφοϊαγαῆβ. (πιηις δάθο Ροϊοπιοποπι [8- 
{Π]]Πἰαγαβ, τα λτη τηογοίμπι ὧν ἀ Ἐς] οππ, 1η- 
ςγεραγοηζ, αἰοά, σιπὶ εἢσετε ἸρΡΠ]Ίσογεῖ, νε 
ὨΪΒΙΠγεροίςεγει δοϊείςεης, νέαις ἔγιιϑιπι εχ 
δο Ρεγείρεγεῖ, πιοῦο ἡππι (ἃ ἸρΗ͂ ργδεθεγεῖ 
Ὀεπαι ἢ Π05Ππ4 τἀππιθη ἔδοογε οπηϊτίας, πιο ὅς 
Ῥτοποςξί ΕἸ1ΠῚ, ὅς ἰγτίτοῖ 9 14 διιάϊθης ῬοΪεπηοης 
δ αἰάϊεπάιϊπτι αἰ!ἀεπι ΘαΠῚ δάπιοηταιῖς, ΨΌΙ 
ψοΙῸ δα (Έγατη νίαμς νείρεγατη ἀθοαπηαῖίο ργο- 
ζοΠΠΠει, πθαιιε ογατὶοηΐβ ταπηοπ ρογίι5 ει ἴπ 
ςζοηίρεέξι, (ΟἹ οεοἸπλογιιπι διιῖεπι ἃς δαγθαΓΙ 
ΤΑΟΥαΠΊ, ςοπιγαάι πὶ οπαπΊαις ρίεηα εἴης ο- 
τηΠ145 τ ΘΧΙ ΙΘἢ5 ΡΟΪειποη, {Π1}Π1|5 πιδηϊ- 
Ὀι15, 466, ἱπαιῖς, Κάγε, {εν ἔγρον. Ῥταθάοπεπι 
ῬουτΟ,, ΠΊΠΪτΟΓῸΠῚ ΟΓΙ ΠΊΠιΠ ΓΕ ΠΔ, ΤΟΥ ητα 
Ῥγοςοπίαϊς, (8 ἀυίοίταγε ἔαγεηίε απαθ ἔαγιγα 
{τ αἴρμα ξλείπογιιπι εἰμς ροεπα: ἔογις δάμιο- 
τΐθης ΡοΪθπηοι, ἠόθ. ᾿παυΐτ, 2) 72. ἡπερεῖ- 
4 οαἰγόογθ. Ἐτεπῖη., νὰ (Ορ πὰ χαὶ εἰἴδε, 
αιδπῃ Ρἰατίπηα εὐ ς ΠΘῚ]σοῖ,, ταπιθη ομηη!- 
ὈΠῚ ΘΧΕΓΟΙΠΙΟγατι ΠΟ] ΠΙΠΊ πηι ε ἀϊπςεπαϊ 
Ῥιυζταῦας ἐχογοίτιπι. (ἸδαἸατογεπη ἴζειη ν! ἀθῃ5 
{πάοτγο αἰ βΠ]μποιμίεπι, ὧς ςογγαπηοη ἐς νῖτα ἔοτ- 
τηϊἀδητοπλ: 122, ἱη4πς, “ρχὶο 4657). Οἱ ἐμὲ 
«εείαηταμαίε (2. Οὐτη ἴπΠ (Ορῃϊ αι [πςά- 
πΐζᾶς ὧς πιαθηϊ ας, νΠ]άηϊις οὈίομία σοδπιεη- 
τοπη, ἱποίἀϊῆοτ : κρρέσε, ἱπαυῖτ. ἦα ἤοοδϊὲ 
14712 4“: ΧΟΥΧΙΣ ἡμαάοίδηε βαίογο ἐΧρΥ 2,ΕΓΕ, 
δα εἰὖο ραᾳΠο. Τἰπιοοσγατε ΡΗΠΟίορμο δά 
εὐππὶ ἀΐσοητε : φμαολρεηηα εἴα ἙΑΜ0᾽ ἡαιεϑη, 
νγδηϊΠΊπις ΡοΪεπιοη, εὐ ψαοχαο, τείροπαϊε, 
ΟἹ, τελμέα,, εαπιςῇτς ημποά εἴας εἰιπὶ 
Ρεγγιηρεπς. Οὐπὶ ἱγαροεάϊας [ἀδεηϊπιε] 
αζζογ, ἴπ ΟἸγιηριῖ5, ιας ἀρ ϑΠΊγγΠπαΠῚ ἀρσε- 
Ὀδητιγ, 9 Πρ2ἐογ ἜΧοΪατηδΠ5., ΠΊΔΠΙΙ ΓΕΓΓΑΠῚ 
οἰϊεπάϊηει: ὅδ. ὁ΄ Ζεγγ.7. ναΪτι ἴπ σοο πὶ ἐτο- 
"“ἐἴο [ἀϊσεγεῖ} ργδεάξης ἰη ΟἸγιηριῖ5 Ροΐε- 

ΒΕ ΥΙΤΟΘ  ΦΟΡΉ ΦΈΝ Μ0 ΕΔ 441 
᾽ “Ἢ ΄ Ν λῚ εἰυτῷ χρήματω, καὶ ἐπεὶ μὴ ἐθεράπευε, μηδὲ 

᾽ ᾿ ᾽ ΠῚ Ϊ΄ ΄ ψιι-Ο , 77 ἐς τας οἰκροώσεις ἐφοίτα, χολεπὸν ἣν τὸ μειρά- 
δ « ΄ .] ͵ ε δὲ Ἵ “ κιον » καὶ ἠπείλει ᾿ τύπες' οἱ δὲ τύποι γράμ- 

εὐ ᾽ -“ ΓΥΨΥ͂, ᾽ -΄» 

μω “ὃ εἰσὶν, ἀγορᾶς ἐρήμην ἐπαγγέλλον τῷ ἐκ 
᾿ , ᾿ 3 , ΒΗ 

ἀποδιδόντι. αἰτιωμένων ἕν τὸν Πολέμωνα, τῶν οἰ- 
΄ σι. 18 Ἴ δὰ Ιο Νὴ δά ᾽ Ὰ Π “ 

κειων΄ ὡς αήθῆ γκῶι ὑφροσπον: 8, σώρον ἀυτῷ 

ἄν, ἃ -“ Ν ᾿ ΄ 2 »"Ὃ 

μὴ ἀπωιτεῖσϑαρ καὶ τὸ μειροίκιον ἐκκώρπβσιϑαι, 
έ 3 “ “ μ ᾿ - μ᾿ 

«“ἀρέχοντω ἀυτῷ νεῦμω ξυνεν, μή ποιεῖ τῶτο, 
᾽ ᾽ “ ᾽ Ν -“ 

ὠλλ᾽ ἐκκωλεῖται ἀυτὸν καὶ παροξύνει: ποιαῦτα 
γ ͵ » 

ὠκέων, ὠπήντησε μὲν ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν, ἐπεὶ 
Ἀ ΄ ὕ Ν »-»"Ἢ " - 

δὲ ἐς δείλην ἤδη ὀψίων τὰ τῆς μελέτης, εἰυτῷ 
. 

», Ν Ε ᾿ “ »" 

πρϑδωνε;, καὶ ἐδεὶς ὅρμος ἐφωΐνετο τῇ λόγε, 

σολοικισι μῶν τε καὶ βαρδωρισμῶν, καὶ ἐναντιώ- 
΄ 3 ΄ 2 , ς ,ὔ 

σεων λεὼ ἥν σ“σωντῶ»ν ἀναπηδήσας ο Πολε-ἅἍ 
δι ᾿ Ν ὧὲ » 

μῶν, καὶ ὑποσχων τῶ χεῖρε, Οὐυώρε, εἶπε, φέ- 
Ν ΑῚ -“ ν. ε 

με τὲς τύπες. λῃσὴν δὲ, ππολλαῖς ἰτίκας ἑω- 
᾽ὔ » )ὔ ᾽ -“ 

λωκότω» φρεθλᾶντος ἀγθυπάτε» καὶ ἀπορεῖν 
,ὔ ,’ Ν 4.5 -" 

φάσκοντος, τίς γένοιτ᾽ ὧν ἐπ᾿ ἀυτῷ τιμωρία, τῶν 
᾽ , 3 ,Ὶ ςε 
εἰργασμένων ὠζίω; παρωτυχῶὼν ὁ Πολέμων, 

͵ γ ᾿ δ - 
κέλευσον » ἐφη. ὦὐτον ὠρχαϊω ἐκμαγϑάγειν. καί 

Ν οἱ λ ε - ᾿ 

τοι γώρ σλεῖσω ἐκμωϑῶὼν ὃ σοζιςὴς ὅτος, ὅ- 
͵ὕ - “ ᾽ 

μῶὼς ἐπιπονώτωτον ἡγεῖτο τῶν ἐν ὠσκήσει τὸ ἐκ.. 
᾿ ὮΝ Ν »“ « μανϑάνειν. ἰδων δὲ μονόμαχον, ἱδρῶτι ῥεόμενον, 

Ν δ Ν ͵́  Ν δίῶν -“ 9 «ὦ “ - 
καὶ δεδιότω τὸν ὑπὲρ ψυχῆς ὠγῶνα, ὕτως, εἷ- 

πεν» ὠγωνιῶς , ὡς μελετῶν μέλλων. σοφιςῇ δὲ 
᾽ Ν ᾿ ,ὔ ᾽ ͵ ιν ΄, - 

ἐντυχωῶν, ὠλλάντας ὠνεμένω, καὶ μωινίδας, καὶ 
“ὦἷὦΨ κ΄. » 

το ἐυτελῇ ὄψα" ὦ λῶςε; εἶπεν, εκ ἔς: τὸ Δα-. 
͵7ὔ “-« ͵  ε 2 ρεΐε "» καὶ Ξέρξ, ζρόνημω καλῶς ὑποκρίνω-. 

- ΄, 

σϑαι. ταῦτω σιτεμένῳ. Τημοκρώτες " δὲ, τῷ 
; ᾿ Ἣν ἔ μ 

φιλοσοῷ δ; τῦρος ἐυτὸὺν εἰπόντος, ὡς λώλον «χρής 

ς - , 

μα " ὁ φαδωρΐῖνος γένοιτο, ὠσειότατα ὁ Πολέμων, 
ς -“ " -“ ᾿ 2 δ᾽ Ϊ᾿ “᾿ καὶ τοῶσω.» ἐφη: γραῦς" “τὸ ἐυνεχῶδες ἐυτϑ δὲ-. 

͵ 14 2 “ δ δ " "Ὁ 

ἀσκώπ]ων . ἄγῶώνις δ θεὲ τράγῳ, "ὡς γεν Τοῖς κω-. 
͵7 ἰ᾿ Ε ν᾿ 

τὼ τὴν Σμύρναν Ολυμπίοις"", τὸ ὦ Ζεῦ εἰς τὴν 

γῆν δείξαντος" τὸ δὲ, ὦ γᾶ ἐς τὸν ϑρανὸν εἰνασιχόντος , τρροκωϑήμενος τῶν Ολυμπίων ὁ πολέ. 

-ττ!͵ῸΌῸὖῸὖῤ͵᾽''........-.Ἑ-ὁ--ς-ς-Ἐα-ς--3---. ---- -- οὺς !ἃ-!Ἕς-ἷἰἷἰ ΄ -ὋἝ- ὁ 

᾿ς 1 ἠπείλε!] ὑπείλε πιεπάοίς εἀϊεῖ. Ἰεξλίοπεπι νεγᾶπὶ ἐχ- 

Βιθεῦαι Μϑ. 5. ἃς βαϊπιαί, 
8 οἱ δὲ τύποι γράμμα ἄς, ῬοΙχ : δίκης μὲν λήξις εἴη 

ἂν ὁ νῦν καλέμενος τύπος. Ἐτ λῆξις Ἠλτροογδτιοηὶ ἔγκλημα 
καϑ' ὃν λόγον φαμὲν λαχεῖν δίκην. ᾿ 

9. τῶν οἰκείων Ἰνοςε5 Πᾶ8 εχ οοά, 8. γε[ἰτυϊπιις γ π εἀϊ- 

τἰς ἀεεγαης. 
το ἀηδὴ  ἰεξξῖο εἰυΐα, οοἀϊςοῖς., 4υ8π| εχ ςοηἰϑέξιγα.» 

υοαις τειξίτιεγαης Ογιζογιβ ἃς ΑἸ πιαῖ, πιοϊῖοῦ φιᾶπι φάϊ- 
τογμπι οὐωεδὴ. 

" ἐκ ςι τὸ Δαρ. δζς.] ταῖςς ὑποθίσεις Μηδκὼς Δρρε ]αδαι ι- 

Ρτὰ νῖτα ϑοορεί ἡ ἀρρέγῃοτ πηι τι πὶ ἀπτε βπεπι, Οἰπιυῖεπι 34 ε45 
τγλδϊαπάας, ὅς ἡνάοίερς ἐκ ρτιπιοπ ἀαπὶ Πογιπιὶ γεριπὶ εἰαζανρ, 

(φιοὰ φρόνημα ὑποκρίνασϑας γι ἢ, 1, ἴτὰ ἔπρτα ἡμοαὺς νἱῖν 

διορεί αν ποθεν νοςλτ) ἐγθξξα ἤξ ορὺς ἱπάο!ς, ὃς απάπιο 
1ἰδετίογε, πιαριίαυε ἔοίυτο δὲ εἰδτο; ἀϊθῖς!!ε ἰὰ ἔοτς Ροὶε- 
πιο δῖτ, ἰϊὰ ραυρεγῖς ργοίξγατο, [τὰ ἕαπις δὺς Ραίξι νἱξ 

(ρίτίτυς ΠΡ  πιος σοηοίρεγε ποπ ἤπεητε. 
12 Τιμοκράτ. δὲ ἀς 60 ρλιῖο δηἴε ποῖδεγ ἴῃ βὰς νἱτα.» 

εχ ἱπῆπυτο σ᾿. 
12 λώλον χρῆμα ] ἔς Χεπορῇοπ Ογγοραεά, ἀδ σετιο κα- 

λὸν τι χρῆμα κὠὶ μέγα. Ῥίιτα ἀθ πος ἰἸάϊοτίππο νἱὰ. ἀρ, 
Ψ ροτίαπι, [δε ἐξ, 13. Ρ. 105. ςΟπῇ. ἱπξ. Ἠεγοάς δ. π. 2. 

14 τὸ ἐυνωχ' ἀντ. δγασκ. 1 νἱάς Γι, νῖε Ἑαυοτίηὶ ἰηϊς, 
᾿ς ἐν τικατὰ τ᾿ Σωνρν. Ολυμπ. ] ἔπρτα ἀἰςεθαπτον τὰ καα 

τὰ τὴν ᾿Ασίαν Ολύμπιαν ηυ86 ἀϊιιοτία εἴΤε ἃ ςεγιαπιιπίδιις τῷ 
κοινῷ τῆς Λσίας», οἰξεη [πὶ 8 δ, ΠῚ, π. 10, ἴτεπὶ αὖ Οἰγγε- 
δὲς Αἀγτανεῖς γ ἀς αυΐδιι5 ἔΏΡτα Κ,1, π, ό, 

Ὑγ βῶω » 



ζ42 ΡΊΉὉ Ο.5. ΤΟΙ ΡΤ δ'15 
᾿ ͵ . “» ῆ Ἢ “᾿ 

μων; ἐξέωσεν ἀυτὸν τῶν ἀϑλων"“, εἰπῶν., ὅτος 
3 ο ἄλνΝ , 

τῇ χειρὶ ἐσολοίκισε". μὴ πλείω ὑπὲρτδτων, ἐ- 
, “ ν “ἌἍΠἼἌἜνΝν 

πόχρη γὰρ καὶ τωῦτο τὸ ἐπίχαρι τὰ ἐνθρὸς δη- 

λῶσαι. “λεὼ ἴ “ 

“ - ͵ ; , Ν Ν 

Ἡ δὲ δέω τῶν πολέμωνος λόγων Θερμή καὶ 
- “ ν Ν 

ἐγωγώνιος » καὶ τορὸν ἤἡχϑσω., ὥσπερ ἡ Ολυμπι- 

΄ Ν κ“- “ Ν 

κὴ σώλπιγξ᾽. ἐπιπρέπει δὲ ἀυτῇ καὶ τὸ Δη- 
᾿ν »“ Τ᾿ “ε ΡΝ ἮἬΡΜΕῚ 

μοσϑενικοὸν τῆς γνώμης » καὶ ἡ σεμνολογίω ".ἐχ, 
Ὰ . “ Υ ΄ 

ὑπτία, λαμπροὶ δὲ καὶ ἔμπνες,» ὥσπερ ἐκ τρί- 
. ἵ Ν » ἦν ᾿Ν ͵ 

ποδὸς. διωμωρτάνεσι μὲν τῷ ἀνδρὸς, φώσκοντες 

πὰ . ὙΔῊ ΩΝ -" 
ὠυτὸν τς μὲν ἐπιῴορας ἀριφω σοφῶν μετώχει- 

" λυ. “ ἥ δ 

ρίσασϑαι; τὲς δὲ ὠπολογίας ἥτ]ον. ἐλέγχει γὰρ 

᾿ ᾽ »" ε ᾽ 3 “ ΣΡ] δ - Ν 

τὸν λόγον τῶτον ὡς ἐπ οληθῆ: καὶ ἡ δεῖνον μεν» 
ε Ὁ Δ τς ὔ “ -“ 

καὶ ἡ δείνω τῶν ὑποθέσεων, ἐν ωἷς ὠπολογεῖται. 
Δ 

μώλιςω δὲ ὁ Δημοσθένης "ὁ τοὶ ππεντήκοντω τά- 
Ω» ᾳ ᾽ 7 ἈΙΥ ς 

λαντῶ ἐξομνύμενος. ἰπολογίων γῶρ ὅτω ᾿ χα- 
Ἵ "» Γ . 

λεπὴν διωϑέμενος, ἤρκεσε τῷ λόγῳ ξυν σεεριξο- 

-6 Ν , Ν ᾽ ᾿ εν» δ ͵΄ - 

λῇ " καὶ τέχνῃ. τὴν ἐυτὴν ὁρῶ διωμεωρτίων καὶ 
τ ,ὕ » 5 ! συν Ὁ 

«ερὶ τὲς ἡγεμένες ἀυτὸν ἐκφέρεσθαι ᾽ τῶν ἐ- 
ε ͵ὕ ᾽ ᾿ “ , 

σχηματισμένων ὑποθέσεων" εἰργόμενον τῷ δρό. 
͵ » ὃ  ΕΎΠῚ ῳ ΄ 

με: κωϑάπερ ἐν δυσιχωρίῳ ἵππον", σσωροάτεϊ- 

δ ᾿ ͵΄ ͵ ΠΣ δι 

μενόν τε ὠυτὸς, τὰς Ομηρείες γνώμαις " εἰπεὶν' 
ἥ »“» ς« κ᾿“ ΓΔ ͵ 

Ἐχϑοὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Αἴδαο πύλῃσιν, 
ὦ , “ Ν 

Ὡς χ' ἕτερον μὲν κέυϑει ἐνὶ φρεσὶν » ἄλλο δὲ 
4 

ὠζῃ. ἀκ ληλήννῳ ᾿ 
ταῦτω γοὶρ ἴσως Ἐλεγέν» αἰνιτ]όμενος » καὶ ππώ- 

“ ΝᾺ] “- ͵ « ͵ Υ 

ραδηλῶν τὸ δύςροπον τῶν τοιέτων ὑποθέσεων, ἀ-- 
- 3 ε -“ “ 

ριςὼ δὲ κὠκεϊνω ἠγωνίσατο, ὡς δηλξσιν ὅ,τε μοι- 
ε ,ὔ τς λι » 

χὸς ὁ ἐγκεκωλυμμένος» καὶ ὁ Ξενοφων" ὃ εἰξιῶν 

ἀποθνήσκειν ἐπὶ Σωκρώτει» καὶ ὁ Ξόλων ὁ αἰτῶν 

᾿ ᾿ ΠΣ ὦ 

εἰπωλείφειν τές νόμες, λαβόντος τὴν φρεροὶν " τὸ 

ΧΧΑ͂. Ροΐεγ. 

τ θη, ΕἸ1ΠῚ ΘΧΡΕΪ τ, ἀϊσεη5: 2242: δὲς (θἠρεος 
γφῃ2γ2. σονφΆ 2, Ῥίαγα ποη ἀἀάαπι ἐχ πος σα- 
ΠΕΓΘ.) Ππαηι8 {4 14π| (Ποιης δά οἤςη- 
ἀεηάπιπι νῖγὶ ἰερούε.. Τὸν 

- ν ν 4 

Χ, Οεπι5 ἀϊςεπά! Ῥοίεπιοηὶ ςαἰ!άτιπα εἰ 
δ ἀεγξ, ἀταιῖς ΟἸγιηρίςᾶα τυρᾶς πιοάο ἃςιι- 
τὰ πὶ ΙΟηΔη5. [δςη5. γεγο ΤεμηοΠοηΐςα6 
111 φάάιπι (ἐπιθητίας, δε ρτδιιῖτας ΟΠ (Ὠρῖηα, 
(ςἃ (ρ]επάϊάα ὅς ἀϊυϊπα,, αμαί! εχ ΑρΟΙΠἸη]5 ττῖ- 
Ῥοάς ργοϊδίαβΊ Μαϊε αυζοπὶ νἱγιπι πογιπῖ, 
411 εἴτι δοςιίατοπο5 146 ΠῚ αἰτπτ ΠΊΕ τι 
41ι4πὶ (ΟρΠΠ αάτιπὶ ν]Πππὶ. ἀείςηποης5 γεγο 
Πλΐπμι5 ρεπο τγαζϊαε, Ασγρασης οηΐπὶ μος 1μ4}- 
οἰππῚ πηΐπιις γογμπη εξ ναγῖας δἰπ5. ογαῦοπεβ 
σοηογ!ϑ Πηϊτῖ. ἴῃ αιῖδιι9 ἀοςηοηεπι ᾿η[Π τι}. 
Μαχίπηε δυιϊεηη δ ερο ῥεηος, ααϊ Πα πρίῃτα τὰ- 
ἰεηία (8 ποῃ δεςερης ἴηγαπθ, Ναιῃ ἀεΐει- 
Ποηειπ. δάθο ἀΠ ἘΠ οΠ]οπὰ Πἰςοῖ. ἸηΠπτιεη5, ρας 
ΓΟΠῚ ΓΔΠΊΕΠ ΟΥΑΓΟΠΙ Ογπαί δίας αἵτο (Ε» 
ῥγαθιπι, Ἑππάήοπι εγγοόγείη ἀθργεῆεπαο 'π 
1115. 4] ἀγρασηθητ5., ἴῃ απ]θμ5 ςοΐογθ ΟΡΕβ 
εἴδει, επππὶ Πηϊπιι5 ἐχογοϊταταπη Ραζαηῖ, ἐχο]ι- 
(χπι μος ἱείπεγε, νὲ ἐαπππι Ἰοςογιπι ἀἰβῆςα- 
ταῖς, σεπυίαμε ἀἰςο Πα] ἀειγεξιαηίεια, Ποππεγ- 
οἷβ (δητοητ15 ἀΠ]ερατθ: 

ΝΟ γη1Ἴζετ(5 “Π6 »φὴδὲ εξ ῥοιία,, χρη 14,24 

ΜΕΥ , 

Ογε αὐδμα αἰἦσομς, αὐμα φημὶ γέ γές 

ΤΩΣ 

Ηδες εηϊπὶ ἔογίαῇε ἀϊςεῦας, Πιδιπηπεης, αἱ- 
αις οἰϊοπάξης, Βαϊ ΠΟ  ἀγριπηξητα θοηῖς 
πιοτίθιι5 ποη δάήςο σοηπεηῖγο. Ορείπης τὰ- 
τη ΘΠ 1ρίς ἸΏ 115 ογὰς Ἐχεγοιαζι5 5 ΘΠηΓη 16 αΥ- 
βαπηςηῖο ἀοοϊατηδτῖο ημᾶς ᾿Π ΟΥἸ δίταγ: “14: 
26 αὐάλεμε: ἱτετηηις Χεχοβῥοῃ. ῥγὺ δοιγαΐο 
7071 σρίοης ᾿ ξδ᾽ δοίον ροξξηίαῃε ἰρρεν αδοίεγί, 
επ22,. ἐαγη ΡΠ γ4δπ6 οἰ οαΐανε μα ερ 82. 

ΟΕΨΕ ΤΡ ΠΝ, κα ΣΡ ἢ ΥῸ ΒΕ ΘΈΒΕΝΝ τε ἐπ πε σ΄ τσ ποσόν πυυασησον σεν στναυσιεν ἀν την ολνυσ δα πι ἰπα τ λα το απ τ ἢ 

16 ἐξέωσεν ἀντ. τ. ἄϑλων 1 Βῖς 1116 τρίε εἴν ἀε 4υο ἔ, 5. 
ΤΙ1. 401 ἀριιὰ [π|ρ. Απτοπίηυπι ἤδπο 1ρ[Απι γεπὶ ἀετι]ητ, 

17 τῇ χειρὶ ἐσόλοίκισε Ἴ Ῥετγεϊεράπτον δ ρείδερη τεξεγε., 
αιοά Πἰπριιᾶς ῥτορτῖς οἱ ὅς ἀϊδιιοηῖ5. Νοη ἈὈΠΠΉ]: πιο-- 
ἀο ριιὰ ζλιςΐδηυπι ᾿η Νιργῖσο Ρ. π|. 42. σολοικισμὸς νοςᾶ- 

τὰ τὸ τοιῶτο τῶν ἡδονῶν, οᾶτᾶ ΟὈΓΟΠΪΔ ἐπιετε 7 πιεάϊα ἢγε- 

“πε τοῖς Ὀρρ]ετί, ηδε [10 τοπΊροτα γεπίμητς υ1]14 εχι βιπιᾶ- 
τε, νπριιεηία δίδεγς, ὅς οεἴοξα εἶτι5 Θεπεγῖβ. 

5. Χ. ι΄ Ολυμσικὴ σώλπιγξ ] 41:8 ῬτΑεΠΊ ΠΠῚ ἵπ ΟἾγπι- 
Ῥίοῖ5 τεροτίατε σοττάγος τυδίςοπ. Ναπι ἀυλῶν ἡοηις.» 
ὠγῶνες ἴνν ΟἸγπηρῖςῖς, νΙἀς ποῖα Ῥοῖγο Ἑφῦτο Αροπιῇϊς. 1» 

4. ϑαϊπιαί, Ἰορὶς Ολυμπιακή. ἴτὰ ἴῃ Ηετγοῖςῖς Ῥγοζεξϊαο δ, 
11. 116 εγος φϑέγγεσθαι γεγονώτερον ἀἸοΙταΓ 5) αἱ σώλπιγ- 
γε: ϑίπη1 νογὸ ἐς Ῥοϊεπιοπὶβ θὲ ἴῃ ἀϊςεπάο ὅζ ἱπιρετιι 
Ῥα[ῆπι 1π Ηἰ5 νἱτί5 ἰοραᾶϑ : ῥοῖζον ἀρρεῖϊαε ποῆεν 1Δεπείάεπι, 
ὅς εἰῥωμένα νῖτα Ηἰρροάνονιὶ 5. ΥἹ. 

2 σεμνολογ.  νἱάε ἔ, ποῖαῖα Δα Ογηαρη δ. ΤΥ. ἢ, 3. 

3 ὥσπερ ἐκ τρίποδος 1 ϑαϊπηαί, ὡς ἐκ τρίποδος. ΘΙ ΠΊΠ τας 

ἱτ4 «ἡροἠορὴὶ γα». 15.7.15. ὥσπερ ἐκ τρίποδος διωλίξασϑαε 
1116 ἀϊοίτατ, 

4. ὁ Δημοσϑένης  εἰξ 114 ἀςοϊΑαπιαῖίο δροϊοξειῖςα, Ῥτὸ 

Πεπιοῆμεπε, ΟΡ ἄοπᾶ 4 Ῥετίϊ5 δεςερίᾷ δοουίαο, υαππιω 
Ρτδοίεητο Ηεγοΐβ ἀδο[ ἀπιδεῖν νἱά. Γ΄ ς. ΝΠ], ἢ,..2, 

ς ὅτῳ] ἢς ΠΙΆΪΙΠῚ, 4ι2Π| σππὶ ςοὐ. 8. ἀυτῶ. 
ό περιξολῇ ] νἱά, [. αὐ Λἥεει. 6.1. π. 4. ἡ 

7. ἐκφίρεσϑαι ) γοχ εχ ἢαάϊο μιις δεςοπιπιοάαία, ἔχφέ- 
ξεέτας Ἐηϊπὶ οἰ ἴῃ ἢδάϊο ἀξουγγεγε ποη Πιςεῖ, 

8 ἐσχηματισμ. ὑπο. } 41λὲ 414165 ἤητ, εχροῆτιυπι [- 
ΡΙα τἀ δεορείξαγηη 5. Ὗ. ποτ. 17, 

9 ἵππον] [4 εχ ςοηἰεέξιγα γείογρῇ,, 4ιδπὶ ρος δι 54]- 
πιαί, ἄγπιαθατ. Ἑάϊτὶ ἵσπε, Ἰδρία πιαχίπις ργος]μῖ: ΑἸ]: - 
βοτῖα δυΐεπι 14 ἔγεημεηβ 1π ἢδς νἷϊα ποῆτο νἱά, δὰ δ. 
ΤΧ. π᾿ ς. 

19 Ομηρ. γνώμας] νετῇις Ἡοπιετῖοὶ εχ 1]. Χ΄ ν.311, Ατίᾶ- 
πίε ποπ ἱπιρεαϊερας Απήβιρε πτοτιπι Ἱπτερτῖταβ, 410 πιῖς 
πιι8 ἴῃ ἐσχημαωτισμένωις ὑποϑέσεσιν ΧΕΙ] οτος, νἱ ἀ, Ἰη, θέματα 
εἶτι5. 

τι και ὁ Ξενοφῶν ϑοςΕ5 [{π5., 41Ὧς 665 ἐχοϊφοσαπτ» 
τευοσδυῖ εχ Μ8. 8. Οεγεγαπὶ πιυρίαπι ᾿ερὶ Χεπορβοπτεπι 
Ῥτο ϑοογᾶιῖς πιοτὶ νο] με. 

12 λαῦ. τὴν φρερεν 1 ἸεριΠΊ επΐπι ομβοάίαηι δ᾽ ἀτγορα- 
Ῥδι ΡΙΠἤγατιις, νἱ 46 ἐρΠ. εἴμι5 ἀρ. Τά οττ, 116,1, ζ, 52. φρερὰν 
ἀτοξ» ᾿πιο Πεχεγατπξ Ργοσας ἱπτεσρτςίεςι 

1τοπὶ 
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Τεπι Ῥοημοθῥεχεν, φηὶ ῥοίῦ Οὐογο,φάν {6-- 
“γῶν ο7Έγ1; μέφμο ἦρε (ῤδολθηη; 220 716 αἰἼσ ΜΡ 
Ῥμεαὶ, οὗ 64 φΗ46 στ Ηάγρ410 σε! ἔμεν 42: 
τη (φάθ) Οὐ ἐγήγοηείόμς {6472 ἀγγέρέ- 
γε, δά μομί πη, ς Ρῤηρῥο. ροῦτο Δεῤληής ἰθ- 
ξέν ἤγηφαρς., 2444. 10 γ26 αἴσμης σΘΆΓ ΟΙΉ', 
φής αὐψμάηα δ δεήο ἔχσογο τμδηλομεης 
1η μια επίπη πηάχί πΊδ, δαγ πὶ 45 ἰρίς ῥγο- 
Ῥοίυϊε οὐὐογ Αγ Ή792 Οτατοητπι.) Παεπα «πα 
Δα δεῖαγ Γεγπιοηΐὶ , [πεβητίαθαια δηλ ιρα- 
τάΐετα ταξηζαΓ. 

ΧΙ, Μεάϊεϊς διίειη [γε ιθηζεῦ ΟὈΠΟΧΙΙ5, 
εαἰσυΐο οοάξητςς ἀγσος οἰ π15. ΡΟΪΕΠΊΟΠ 5 605 
1υΠΠεξοάεγε ςαεάεγεαιε δριἀἰςῖηα5. ΑΔ Ηε- 
Τοάδηι γεγο ἰἴο ἀξ πλοῦῦο {πο 5 Ἐχαγα 5. [τα 
{ττῖρῆε: Εάεγϑ ρον θέ ; »μΑ71:5 πογ ῥαόεο, Ο- 
2ογέθ42 ἱποράογθ; μορ {ῆγε γηὴδὲ ῥοάς. 9ο- 

ἔξγε ορογἐθ42; ἐμὲ 85) ρεαίον τρὴδὲ μπέ, ἐδ »,4-- 

μές. Μιιαπὶ Βηϊαῖς δχέο ἃς φαϊπηπαροίμπηο 
δοταῖιβ αῃπο.. 1 γεγο είατὶβ πιεηξηγα 4115 

αυΐάεπι (εἰς πε 5 ἱπίείιιπι (ςποξξατς εἴ, (ΟρἢΪ- 
λα γεγο ἱπαθηζαβ  πᾶπὶ ςοπίεπείςοης ἤαος 

{εἰεπεῖα [ἀρ οητίαπι ρεγῆοις. ϑοραογαπη εἴπ 
ϑΠΊγγπαα πα πὶ εἰξ,, εἰ] ρίαγα οὔα ἀϊςδητιγ. 
ΑἸΐχαὶ «πίη ἱπ πόγίο, 48] ἰπχίὰ τειιρίππη ὙΊγ- 
τυτῖς εἰ. εὐπὶ Τδρυΐταπιὶ ες τείογιης : 41] 

ποη φγοοι ἱπάς δά πιᾶγθ. ἘΕἰσιις 10] 
τεπηρίαπι οχίριιιπι,, ὅς 'π ἐ0 Πρπιπι ΡΟΪο- 

πιοηΐβ., 60 Παθίτιι 40. ἴῃ τγεμηὶ 116 ογρία 

οδίαῖε: Πιδ πο Ππιιΐδογο ἔτιπὶ εἴς νίγιπι 
αἰιπί. ΑἸ ταπιεπίῃ αἰτίο ἀόπιις ἔπας, (Ὁ 

δοπεῖϑ [ξαζυῖς [ςοπαϊταπ ρεγ ϊδεητ]. 56 Π1}}] 

δογιπινεγιτι εἴ. ΝΑΠΊ, {1 ἀρὰ δηλγγηαςθος 

νίταπη δηϊμδε, πι]]ο εχ ργαοιϊαπεΠΠΠ115 
τοΠΊρ 5.) 4ιᾶς ἀριιά ἐος ἤππτ,, ἱπάϊρηις οἴει 
μια ιτι5,, φιοπηίπιις ἰη 60 σοπηροπογείαγ, Δὲ 

Πα λης νετίογα : εἰπὶ Ἰλοάϊοοας δά ϑυτγίαθ 
Ροτίᾶ5 εξ. (δρυΐτιιπι, ν] πηαίογιιπι ΙΟαΙΘ 
Εἰμις, πιπὶ Ιοσα] : (δρυϊταπγαιε εξ δάϊιις νἱ- 

πεηίεη. Ηος εηἰπι ΔΊ} ΟἹ ΠῚ Π115 ἐπῖχο ἃ 60 

ταδηάαζιπι εἴ [αἰμηι 1). ἰάπιαις ἱπ ταπημ]ο 

ἌΝ ὁ δι » ὕ] Ἁ ᾿ “" ͵ ὕ » Σ ͵΄ ,ὕ ᾽ » υ ὁ 

ΨΩ δὲ αὐτὸν ζῶντα ετί. τδτι γωρ τοῖς φιλτάτοις ἐπισκῆψαι κείμενον τε εν τῶ σημῶτι, πσα.- 

Πεισισρώτε" καὶ ὃ Δημοσθένης» ὃ μετὰ Χαερώ- 

γειάν τε ποροσώγων ἑαυτὸν, καὶ δοκῶν ϑανάτε 

ἑαυτὸν τιμῶσϑαι ἐπὶ τοῖς Αρπωλείοις 5: καὶ ἃ 

ξυμξελέυων ἐπὶ τῶν τριηρῶν Φέυγειν » ἐπιόντος 

μὲν Φιλίππε, νόμον δὲ Αἰσιχίνε κεκυρωκῶς "“, 

ὠποϑνήσκειν τὸν “πολέμε μνημονεύσαντω. ἐν 

γαρταύτωις μώλιςα, τῶν ὑπ᾽ ὠυτῇᾷ κατὼ σχῆ- 

μώ τοροηγμένων ἡνία." τε ἐμξέφληται τῷ λό-. 
16 Ν Ἅγ..,3 ,ὔ « δ , ὔ 

γῷ:- καὶ τὸ ἐπαμῴοτερον ὧν θιανοιο σῶ- 

ζεσιν. 

τατροῖς δὲ ϑαμοὸ ὑποκείμενος, λιϑιώντων. 

ἐυτῷ τῶν ἄρϑρων » παρεκελέυετο ἀυτοῖς ὀρύτ- 

τοῖν, καὶ τέμνειν τὰς Πολέμωνος λιθοτομίας. Η- 

ρώδῃ δὲ ἐπιςέλλων᾽ ὑπὲρ τῆς νόσς: τωύτης, ὧδε 

ἐπέςειλε: «δεῖ ἐσϑίοιν, χεῖρως ὡκ ἔχω. δεῖ,,,. 

βαδίζειν »πσόδε ἐκ εἰσί μοι. δεῖ ὠλγεῖν, τότε,, 

καὶ πόδες εἰσί μοι, καὶ χεῖρες. ἐτελέυτω μὲν 

στερὶ τοὶ ἐξ καὶ σσεντήκοντω ἔτη. τὸ δὲ μέτρον 

τῆς ἡλικίας τῷτο ταῖς μὲν ἄλλαις ἐπιξήμωις 

γήρως εἰρχή » σοφιςῇ δὲ νεότης ἔτι - γηρώσκεσω 

γαρ ἥδε ἡ ἐπιςήμη, σοφίαν εἰρτύνοι. τάφος δὲ 

ἀυτῷᾷ κατε τὴν Σμύρναν εδεὶς, εἰ καὶ πελείες λέ. 

ψονται. οἱ μὲν γοὼρ ἐν τῷ κήπῳ τῇ τῆς ὠρετῆς 

ἱερῷ ταφῆναι ὠυτόν, οἱ δὲ ἐὶ πόῤῥω τέτε ἐπὶ 9. 

λώτημ" νεὼς δὲ τίς ἐςι βρωχὺς, καὶ ἄγαλμα ἐν 

ὀυτῷ Πολέμωνος ἐξωλμένον εἰς ἐπὶ τῆς τρλήρες 

ὠργίαζεν ̓ , ὑφ᾽ ᾧ κεῖσϑαι τὸν ἄνδρα. οἱ δὲ ἐν 

τὴ τῆς οἰκίας ἀυλὴ, ὑπὸ τοὺς χωλκοὶς ἀνδριάσιν. 

ἔς δὲ ἐδὲν τέτων ἀληϑές. εἰ μὲν γὰρ ἐτελέυτω 

κατα τὴν Σμύρναν, ξδενὸς ὧν τῶν ϑαυμασίων 

ἱερῶν πωρ᾽ ἀυτοῖς ὠπηξιώθη, τὸ μὴ ἐκ ἐν ἐύυ- 

τῷ κεῖσϑαι. ἀλλ᾽ ἐκεῖνώ γε ὠληϑέςεραι, κεῖσθαι 

μὲν ἀυτὸν ἐν τῇ Λαοδικείᾳ, τταροὶ τὰς Συρίας 

πύλας, ὃ δὴ καὶ τῶν προγόνων ϑῆκαρ ταφῆς. 

“ Κ᾿ τἢ 

.ἶΣ δοκῶν 3αν. ἑαυτ- τιμἄσϑωε ἐπὶ τ. Ἀρπαλείοις } δοκῶν: 

Ὠεπιρε λόγος εγᾶξ ἐσχηματισμίνος. λυ πΊηιιε [εἰρίππι πι-- 

αἰπιε οοπάεπιπατε ϑίάεγείαγ ἐπι πεπε5, τά πιαχίπιε 8βὲ- 

Ῥατ, νὲ δδίοἰεἰδγοῖυγ Τὰ Δρπάλειαω τε ΠῚ Πιι86 ξμετῖπο 

Ῥᾶῖεῖ εχ ῬΙατατοδο νίτᾷ Πεπιοίδεη. ρ. 817. Νέπιρε Ηδι- 

Ῥαίυς, ΑἸεχαπάτιηι Μ. βιρίοη8, Αἰεηῖς φυδογεθδς αίν} πὶ» 

τεςῖρὶ ταπιεπ εἰπὶ ἀϊΠιαά εδας Ὀ επιοίπεπεϑ » ἄοπες ἀυγο 

8Ὁ 60 φογγιρτιϑ (ἐπεεητίαπι ππυταγος. Ου8ς δὰ {{π4 Ἰρίτις 

περούυπι [ρεόξαητ, Αφπώλεια ποίεγο ἀϊσιητιτ, (δ πε]! ροπ- 

ἀυπὶ πράγματα. 

14 κεκυρωκὼς ] ἔς [γί ρῇ εχ εοηϊεῦδυγαν νὰ πουιπι ΠΠππὰ 

1ητε]ΠΠράτον εἴς ὑποθέσεως ἐσχηματισμίνης ἜΧεπΊΡ πὶ ΝΑπι 

πιλῖς δαϊτὶ κεκυρωκότος, πα ἀ( ΡΗΠΙρριπὶ γεταϊεγε ἰητεγ- 

Ῥύοῖες σαὶ ΙΒ] Ιἰσμῖς ἰπ ςοηβτπιάπάα ἀρᾷ Αἰβεπίςηίες 

Ἰεβε. 

1: ἡνία ] τυγίαβ ἰΠἀϊς δά τεπὶ διεῆγεπι : νἱφξ ποι, φ 
Φ.1Χ. Οεετογαπι ὅς ΔΙ 1δὲ ρΗῆπι τὸ ἐσήνεον ἴπ ογδείοηῖς ἐδύωερ, 
δρυὰ ποῇτιπι οἴ, δὶς [π᾿ ςο]ογδεῖς ἱπρείπυῖς σοῖς λεγομέ-᾿ 
ἐν ἡγίμς τοϊς δὲ σιωπωμένοις κέντρῳ δεῖν αἷς ἴπ νζα Αμῇ. Ἐώ 

“Αἰεχαπάγο ἴῃ νἴτα εἰιι8. ἀἰρία τε δαπιογ τῇ τῷ λώ Οὰ τῷ Δ 
ἐπιπρίχοντες. 3 ἰνγὶ εξ 

16 ἐπαμφότερον ] ἐλἀεπὶ νοχ ἵπ εαάδομ οδυΐα οςουγεῖα 
Γι ἰπ θέτα δεορεἰλαγιῖ, αὰ υιαπὶ νἱ ἃ, σὶ Ψ' τὶ τὰ. ᾿ 
9. ΧΙ. τ Ἡρώδῃ δὲ ἐπιςέλλων ἡ ἢς οπιηῖπο {οτ᾿ δεηάυπε 

Ρυτο, ιῖο ἃ ὅς 84] πιο Ρ[αςιιῖς ἘΘΙτι Τρώδης δὲ ἐπις. Οτυΐοτας 
Ἡρώδῃ δὲ ἀποςίλλων. , ζ 

ἮΝ 1 ὡς Εν ἐδν ἜΣ “ενίκζ»] ὉΡ Βοποτειῃ ηυὶ ἱρῇ Πα- 
ἴτις οἴ, ἴωσγας ΒΑςςΗΙ τγίγογς ἀμςεπάας, γιά, ἐπϊτὶ 

Βιΐιι5 γίταφ ὅς «ἀ ὅ.1, π, 8» “ ᾿ τσ 

ϑακε- 



“4 , Δ στ Ἐλτν 5 
οφικελέυεσ'ϑαι τοῖς συγκλείεσι τὸν τάφον, ἔπω- 

8: ἔπαγε» μὴ γοὸρ ἴδοι με σιωπῶντα ἥλιος. 

στρὸς δὲτες οἰκείως.» ὀλοφυρομένεις ὠυτὸν, ὠνεξό.. 

σε: δότε μοι σῶμα “, καὶ μετεμβήσομαι. μέχρι 

δὲ Πολέμωνος τοὶ Πολέμωνος - οἱ γοὶρ ἐπ᾿ ὠυτῷ 

γενόμενοι, ξυγγενεῖς μὲν.» εἰ μὴν οἷοι πρὸς τὴν 
4 ε » Υ 

ἐκείνε εἰρετὴν ἐξετάζεσϑαι. «τλὴν ἑνὸς ἀνδρὸς", 

σερὶ ὅ ὕςερον λέξω μικρόν. 

Σ ΕΡΚ ΟὟΥΥΝ ἈΠΟ Σ": 

Μὴ δὲ Σεκένδε τῷ Αϑηναίς ὠμνημονῶμεν᾽; ὃν 

ἐλάλεν ἐπίᾳρον᾽ τινες» ὡς τέκτονος “παἴδω. Σε- 

κξνδος τοίνυν ὁ σοζφιςὴς, γνῶναι μὲν περιττός» 

ἑρμηνεῦσαι δὲ ὠπέρμτῆος. Ἡρώδην δὲ ἐκπωιδεύ- 

σώως᾽» ἐς διαφορεν ἀυτῶ εἰφίκετο “«παιδεύοντι ἤ- 

δὴ. εν Ἡρώδης διετώθαζεν ὠυτὸν , ἐκεῖνο 

λέγων ὅ. 

Κοὼ κερωμεὺς κερωμεῖ κοτέει» καὶ ῥήτορι ᾽ τέ- 

᾿ς τῶν. 

ελλ᾽ ὠποθϑανόντι, καὶ λόγον ἐπεφϑέγξωατο, 

καὶ δάκρυω ἐπέδωκε". καί τοι γηρωιῷ τελευτή- 

2. μὴ γὼρ ἴδοι με σιωπῶντω ἥλιος } πεπῖρε (ΟΡ ΒΙΠΈΔπὶ νἧιε- 

ες ὅς ποπ ἐχόγοεγο εἰ αι εητλ πὶ ἱπά! ρου πὶ ρυῖατ, 

4. δότε μοι σῶμα ] εἴτι Πυρρα σΟΥρι5 γι συ] ΟΥ̓ ΠῚ ΠΙΟΓ- 

Ῥὸ ἐτδόξυπι εγᾶς, ἀγηιε ςοηξεέξιπι, ὅς ἱππεῖ] τε ἀἀτιπι» πο 

φοτριις ἤδὶ ἀατὶ ροίη]αῖ, ὴ 

ς μέχρι δὲ Πολέμ. τοὶ Πολέμ. ] πιδηϊξεῇαπι οἵ. δος Πδϊ 

ψεὶ]ς ποιέτιπι, ψιιοᾷ Ροἰεπιοπίβ νἱτιι5 ὅς βἰοτῖα δὰ ροῖε- 

ξος εἰτ15 ργορβϑρϑῖα ποτ βτεγίξ, 
6 οἱ γὰρ ἐπ᾿ ἀυτῷ 1 ϑαϊπιαί. ὠπ᾽ ἀυτξ, [εἄ τετίπετί Ροῖ- 

εἴς ἐπ᾿ ἀντῷ. ἘΔ επίπι ρῃγαῇ Πιςςςοτοβ ὃς ροιἴετί ποιδτῖ 
Ῥοίϊπιηι. 

"7 πλὴν ἑνὸς ἀνδρὸς} Πεγηιουγαίος 1116 εἴξ., ἀε 4μο 11}. 11, 
ἔμο Ιοςο. 
ΧΧΥΙ. ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ.: 1: Σεκῶνδος } 15 ἴῃ Ηεγοάς 

Ῥταεςερτογιδιι5. σεηγετιτ νττὰ εἰυ5 5. ΧῚΥ. νἱάε δὲ ἀε εὸ 
ϑιἴά4λπη, 401 ἵπερτε εἰιπὶ Ρδγῖο ϑεομπάο ςοπβιάϊε, 4μ0 ἃ "ν, 

Ἠοϊῆεηίο Ἰαπιρτί 4επι» ΑἸ Πίστις νἱ τὶς ἀοέε!5 ΟὈ Ἐγιιδειπι : εἰπε 

τπιεπ ἐγγοσεπι [οἴ0}} ροτίαβ. ουτυζάαπι δι! 4ἀπὶ ἱητεγροΐδπ- 

115) 12Π| Ἰρδιις΄ εἴς νυε οἱατ᾽ ἤπιος Κυβετιιθ, Ἑμπηάοηι 

εἴτοτεπὶ οοπιπηίῆς Βεγηδγάι ΥΥ͂ εἢρ ΠΑ 1115) 4: Ρ νέο δέζμη- 

ἀο ταίοτὶρῆς δἰτογοδτίοπεπι οιΠ| Ἡδάτιδπο, (ϑεουπάμπι πο- 

ἤζηπι, νι νεγο πη} 6) ἐπτο Πρ 6π5)}) εἀίταπι δὰ σαί σεπι ἵγαροε- 
ἀδιλε ραταθο σας, {ιδε Ῥοεπιᾶηαογ δὲ ϑάταπᾶς ριιρηᾶ ἰηΐοτῖς 
διτυ τ ἹΜοπαίζοτῖϊ 1: 97» ὃς γεςυίαπι πιρ Ἐριδξετί ποπηῖπε; οιι- 

τληῖςς ῬΗΠΙΡΡΟ μ6 060 5 8 ολἱσεπὶ ποιϊτίας ἀϊρπίζάταπι ἱπι- 
ῬΕΓΙ γῇ οπιδηΐ ῬΑτῖβ. Α. τόσι, “ιι4π| πιῖγον Ῥγϑετογπι Ἄπὶ εἴς- 
ε ἴῃ ξιογὶς διεοργαβ ἃ ον Ππηΐς εοτιπι εἀϊτοτίδιι5, ραυϊο 

Ῥοἢ; πωπιπαπάϊ5. ΨΙποσπειι ΒΟ] οὐαςεπῇ ἰπ ϑρες, ΗΙΗ͂, 
1. ΧΙ, ς. χο, ἄμπο ϑεομγάνο ΡἈΙ ΠΟ ΟΡ τιπὶ ΟΠΊπὶ τεπροτς» 
ΠΙεπάμπι ἔξ ει Αὔε, ὅς Ργιμαροτίοδπι νἱταπὶ ἀιχ ες αἴτ, Ὁ εὸ 
πᾶς τοπιροτξ, 10 πηᾶτεγ εἴς ρυια  οἰτίαπι ἐρῆτιβ ἐφητδιιεγαῖ, 
τερυ! λπισις [Ὡ([ἃ ριιάοτε ὅς ἐγ ἢ εἴ2. Ἰητοτίογαῖ, (Ὁ υιᾶπὶ ἦπς 
νε ρνιανρ ἐ{Π8 4 νγαείογνονο, νεεραοίίαπιε δ᾽ ἐπ βεοειὶ (ξομε ἢ ρενείπερχα 

γεάοίογ ον ταθυῖῖο, την ἴσας Ἠο ἢ πίιρ, ἐπὶ τἀπΊεη οχ ὅσο Μ8. 

{ερτεπτία ΠῚ» ΥΠ8 ςμΠΊ γΑγ115 ϑθοιηαϊ [ξητεπεῖῖ5 Αἀτίληο 
{πιρ. ἀϊδες 110, Χν. δάμπετίαγιογιπι οἂρ 17. ἱπίεγυϊς Οαίρ, 
Βαγίμς. Ἑἰυζάεπν τηθητῖο δριιὰ ῬΗγγπίοδιπι ἀϊδξ, Ατεῖς. 
Ῥ. 44. νὉ: Ογαρηγραίϊοίνη, νοσεῖ δεειρράηης πο Γαπι συγγε- 
νόμενον τῷ Πολέιιωνι τῷ Τωνικῷ Σοφιςῇ » ὄντα τῷ ἄλλα δεξιὸν 
ἐαὶ λέξιν» πὴ ἐιορλδντα τὰ γράμματα τῷ σοφιςῷ. ϑεπιοητίαδ 
εἶτα ργδεςε εχ Μϑ. Ἀερίδε " αι πεπῇς εἀϊτας ἃς ἰατπε γογ- 
[λε 5) νῃᾶ ἙμΠῚ [115 4υΠ δε [ἀ4Π|; Ἰατίτις εχ ΒΕ] πα σεπῇ ὅζ Βατ- 
τμῖο ἀείοτιρτθ )γ, Ῥγδεπιμης αιλοαις ποηπα]]ς αὉ Απτοπο 

ΧΧΨΊΙ. δερρηαὶ, 

ἤμασι, 1157 4] οἷα απε πηοπί πηοηζιπῃ, ἀϊ- 
χίῆε: φαὐάμολέε (γος, πάάμείε, χόχμο φράφαμ. 
ἐμρμβοηᾳ 726 (04 φρλείενε σά ῥεχεγῃ!. Ρίδησεπ- 
τθιιβ. δυΐεηλ ἰρίαπι ἔπη Π]αγιιι5. ἀοοαπηδιῖε. 
θα: δι. ρρῥὲ εονβμ ξδ΄ οογερεέργαδο ἐῃ ἐμά. 
Οὐ Ροϊεπιοης Δζεπι ΡΟΪεπηοηῖς ἐχεπξῖα. 
νἱστας ἔτ. ῬοίἝογ Θηἰπῃ εἰμ5., σέπεγε 481-᾿ 
ἄεπι εἰ σοπιμπη ει ἔμεγθ. ἤθη ταπγδη 11 εχεῖζο- 
ταηζ, αι σαμὴ 11Π1π|5 νγταζα σου Ραγαῦ! ροῆτηϊ, 
νηΟ ἐχζορῖο, ἐς 480 ἀείποερς ραιιςα ἔππὶ ἀϊ- 
ἔζυτιι. 

ΧΧΥΡΥ͂Ι. ΒΕΟΥ͂Ν ὃ ΓΥὶ' δ. 

ΝΝες ϑεσυπάϊ Αἰπεηϊθηῇς ποδὶς τηθηεσ 
Ῥγδεγεστηϊτεηάα ο[τ,, 4μεπὶ οὐτωμλη ἐλρ ΦΉΣ 
νοςαθδης ΠΟΆΠΕ1, γε αἱ Ἰιρματι [τὶ Π]Ιη8. 
εἴτει. δεςιπάμο ἴτάσιε, (ΟΡ ἴα, ἴῃ ἱπιοπίοης. 
4υϊάεπι αχαγιδδίιγ, ἰῃ εἰοσμείοης νοσῸ οἂ- 
ΠΙραυΠΊτηι5 ἐχεῖς. Ἡογοάήϊς δαζεπὶ σαΠῚ ἐχ- 
ἀπῆεε ργδεςεριογ. ουπη 60, ἴαπη αἰϊος. ἹπΈτ1-- 
επῖο. αἰτογοαῖι ἢ, Ὑηάς Ηεγοάε8 ἴῃ ἰρίαπι᾽ 
Ἰυάοῦρας, γερείειβ ἱΠιά : 

ΔΝερρῈ οὐδέ βρμίς βρμίον, δ᾽ γόρεογα 
' ᾿ὐν!. ΑΡΣ ᾿ 

ἽΜοιίαο ταιεη ὅς {πηε θύει ογατοπεπι Πὰ- 
Ὀυΐτ, ὅς 1ΠΔογγπηαῖι5 εἰς, υάτητ5 πιαῖαγα, 

) 

Με, ὃς Αποπγπιο Δηιμοϊορίας ἱπεάϊτας δυτοτε αἰΐερ4-: 
τῖ5, ραίπαι εἀϊταε ῥτοίδηϊ, ργίπιιπὶ 4 ἵν. ΗοΙ ἤεηϊο, 4: ουπὶ 
ΤΠ επιορ 1 ὅς ΠΤ επιοογδτὶβ ρποπιὶβ εἂ5 εὐ Ἀοπιδο 1638, 
΄πδε Οδηταδτιρίας Α. 1670. τερετῖτα ἔμ «ἀϊτῖο: ᾿ηἀε 21 
Οαϊς εππὶ {ογιρτοσγίθις πιγτηῖςῖ5 Απιβεϊ, ᾿688. 41 δυδεο- 
τε 638 ΡΓΌΠΗΠΙ ) Ομ πὶ 14ΠΊ 0] 1 ςἢο ἐδ νῖτα δὲ {εξϊ Ῥγιῃδρο- 

τε εἀεπάλθ. ϑεοιπάο ρῃ]οίορμο 4ιοημε ἱπίοτι δι Πτι 
Αροϊορὶ Ιπάϊοϊ Κείηδο Κ᾽ φάϊγηντα ἴδει διέερῥαμίτος ὃς [οὐπιοίαίες 
ἀϊδεῖ, ὅς ποπ ἴτ4 ρυιάςῃι ροίξ δῖος 40 2πι:οἰ Πῆπιο ΠΟ ΡῚ9 
860. Οοτιξγ. δταγίκίο ᾿τεγι πὶ εἀϊτὶ, ΙΠ[οτι απ δμτεπὶ 'π. 
εοάϊος ΒΙδΙιοίμ. Ὑιπάορ. πος πιοᾶο : Σεχένδε φιλο-- 
σόφε ἱφορία ἐγεχϑεῖσα ἀπὸ τῆς ἱνδῶν ἐυδωεμονεςώτης χώρας 

εξεογὰ νἱ ἐς Δριια 1απιδεοίιη) ΤῸ ΥἹ. ΒΙΡῚ. ὙΊπάο. ρ. 119. φυῇ 
δεονγαίμης πογαπι ᾿ᾳ ἢος τἴτα]ο ΟΥπιποίορῃ!ῆἶδσπι [πάϊιπὰ 
Βηρὶ ρυτας, οὐ μηρείανερ ἦρι γεϊβομάεναο χά ργοροία γπάε- 

{ἔα ἱπροαίοβιαίενε, αι8ε 7 γε ἴῃ δεσμοὶ βρι!θραεΐὲς γ ἴτὰ ἴῃ ᾿ξ 0 
Ιπάϊοας [ἀρ επτίαβ πιθηϊπιθητο εὐ ΠῚ Ὡρρατγοαῖ, ϑεὰ π|α}1Πὶ 
εχί Πίπιαγς, δὰ ποίειπι δεσμραίμε πιῸ]}ο Βα ῖτο γείρ εξ, ες 
Αιδιτίο {πὰ βέϊα ἔπ. : 

5. ἐπίερον  Ἰεξμ!οπεπὶ γϑγαπὶ ἐχ ϑιι 44 ρτίπιις γεβίτοϊα 
Μευγῆις ἴῃ ᾿εδεοη, Απῖς, Ἱ. 9. 4μεπ] {εςμτὶ 54[π|αΐ, δά 
8011π. ΡᾶΡ.775. Ηο!επίι5 ἴπ ργϑεῖ, δὲ Θέσμπαϊ (επτεητίᾶς, 
Βοεδᾶτίις Οδάπδδη. 11. 1, σ2ρ.38. ἔπ, ὅζ πῃρεγγίηις οἷν 
Κυϊοτιις δά ϑιυίάλπι. Ὑυϊΐραὶ εηῖπὶ παρεθϑηι ἐπίθυρονς 
ἘΠ᾿ δυτεπὶ ἐπίερος εἰφιμησ ἰήρπεσ » ντ ἔπε πὶ εχ Ογαπηπιδιϊςῖς. 
νείετῖδιι5 ποίδτιπι; δἀἀς ἃς Μαιηϊδοιυπὶ ὈἾΠετε, Οτῖτ, ρ. 3894 
σὰν νέο μος σοβποπιεηίο Δρρεϊ]λτις ἢ {αὐτὶ ἐἠρμανὶὲ ἢ 
ἐΐμς ἔλοϊι8 ρατεί. ὼ 

3. Ἡρώδην δ᾽ ἐκπομδ. Ἵ Ηἴης βυι ϊ4Απι ἐπιεπἀδηάιιπι ν᾽ ἀεγαπε 
γἱτὶ ἀοίϊ!, Μειγῆι5, ΗἨοΙβεπίι5 δὲ Κυβέτειι 1], ος, δρυὰᾷ 
αεπὶ Ἡεγοήοιὶ ρτβεςσερῖον δεοωμαίμα ἀἰςίτατ, 

4. ἐκεῖνο λέγων 1 ϑ4Ἰ πιαί. ἐπιλέγων. 
5 ῥήτορι] ἢς ςοἀ. 8, Ψυϊϑατί τέκτον,ν πιιίδητς ἔς, (ςΐος 

1Ἰο φιοάδπι νεγδπὶ εξ! οη επ|) ηιιοἀ ἀριιὰ Ηείο άμπι, οἰΐπ5 
εἴ 1116 νετίις, τέκτονι, εἴτε {οἰγεῖ, ϑεά ἐχρεηάεγε ἠεθεθαῦ 
γὶγ θοηυς σαραδεῖν ΗἩεήοάεα Ἠεγοάεπι; ντ ραήπηι ἕλοι εθαπα 
νεΐεγεθ : Νῖες σετῖε (ποπηπιδτῖ5 ν}14 νἱ5 εἴτε, ἢ {εἰ ρἤιπὶ αι 
ἦτ τέκτονα Ἡετοίος ἢϊς νοςδίϊεϊ : ἴλπὶνεγο γσδείογὶ γαόγαηα 
ἀϊςοῖε ἱπυΐάοτε : Πιεομδηϊσαπι ὅς ῬΟρα]άγεπὶ ν]Π!Πτατεπὶ ἴαρεγε 
ϑεοιηάι εἰοαιεπιίαπι ἱηἀς4Π5) 4ιιΔ πη τεπὶ σεπυΐπας οἷο 5 
αιεητίας Ηςγο ἀἰ5,)4μ] νϑτιις Πτ τ οτοτ, ὃς δοπιις, Ἰηπ!ἀεατ, 

6 ἐπέδωκε] εἰερητῖος ἰφλῖο Βαἰπιαῖο ἴῃ 3, τερεσία ἔσ'σ 
πεσε ᾿ἰθδυΐῃν 

ἴππφ- 

“ΩΣ 

ἥν ων... 

τς 



1. Ηογοίος. 

{πεΐλα νιταπὶ Βηῖγει. Ἐχίδηζ γεγο Π 5 υἱτὶ 
ἐὰπι αἷΐα πιεπηογία ἄϊσηα., {ππ|1Πργῖπ}5. ΠᾶδῸ 
ςοπίγοιογία 5. «“ψ:07' ( ΟΣ ἼΟ,1 ογἼα η7 " χοΖ 
»έγο {ἐἸδήομοη: το ρε Ομ .,. γρηής ῥαδοίο. 
Ἰάῃ φημ (θαἼἸΟ,Ο,2 γΠΟΜΟΥΑΣ. ΤΟΡΡ ΓΜ», 
δέλάρ, ἐγρηθ Ἀάθο ρὲ γρηγίις. Ἡδῶς ςαἰ- 
(ϑπὶ ἧς Ὀγεαίεογ ρεγογαυι. φυ:ά ἐσήλην, ἴῃ- 
ἀαῖτ, ργήγμηηε ὃ (δα ἠδίογῖς τογτθ (ΕΓ ἴ9. 
«μά {θομμάμης 5 σεγῖρ εἰμ άίεης χε μ10. 
ΓΚ ὲ ροόηας ἐέάφηε ἀἰεάογίς οὗ ἐ4 7 η46 βεγβογαμα 
{εελδά, ργαρραέμνα, (Γ᾽ ροίες, οὐ οα ψηας γοξξξ 
{ε). αερρῖρο. ὙαἸϊδίταχας νιγ ἴς ἔαϊτ. 56- 
Ῥαΐτις διτεπὶ εἰ ργορε Εἰσαππεπι; ἴῃ ἀεχεγα 
νας, ιιας Μέραγαγη ἀμί. 

ὯΕῈΥΝΥΙΤΙς ΟΡ Βα ν Μ. [,Π]. 445 
ἐς ͵ δὲ ᾿ τς 85 δ ἢ ἢ Φ 

σῶντι. μνήμης δὲ ἀξιω τῷ ὠνὸρος τατα καὶ 
. ᾿ ὩΝ ες «ἢ 

ἀτλείω μὲν, μώλιςω δὲ δε ὑπόθεσις" «ὁ ἀρ-.» 

ξας φώσεως ὠποθγησκέτω, καὶ ὁ παύσας ... 
᾿ ᾽ ͵ δ , οἱ .5 Ἁ ν Υ ν 

σείσιν ἐχέτω δωρεάν. ὃ ἄυτος, καὶ ἄρξας καὶ »» 
,ὔ ,,2:.2» ᾿ ὃ 8.» ᾿ δὲ ΞΕ 

παύσας, αἰτεῖ τήν δωρεῶν. ΄. τήν δὲ ὑποϑεσιν 
,“ κο. Υ̓ , 

ὧδε ἐδραχυλόγησεν. “ες κξν»᾿ ἔφη, “τίσερο-.» 
-“ ,ὔ 3 ͵ πὰ 

τερον) τὸ κινῆσαι ςάσιν. τί δεύτερον; τὸ τ αῦ-»» 

σαι. δες ἐν ἐφ᾽ οἷς ἠδίκεις τιμωρίαν, τὴν ἐφ᾽ .» 
“ ψπ, ᾽ 

οἷς ἐυ πσεποίηκως δωρεὰν", εἰ δύνασαι, λάζε. .» 
͵ ἣν κν (Ωῇ “ 

τοιόσδε μὲν ὁ ἀνὴρ ὅτος. τέϑαπῆαι δὲ πρὸς τῇ 
τὰ -" “ "»“ ὔἷ «δ. 

Ἐλευσῖνι ἐν δεξιῷ" τῆς Μεγάροιδε ὁδᾷ. 

ἐερεθον. Ἔρ8009. ἀρηϑο9. -ερϑθθ8 τΕὐϑόθθε: 9805: 8869 :08. ἀ94809.: ΦΟΕ 809. Ἐφέδφθ. ἐφ 608. θλδον 

ΦΛΑΥΙΟΥ ΦΙΛΟΣΊΤΡΑΤΟΥ 
δ.1..0.1 ΞΟ ΦΊΣΌΤΟΟΙΝ. 

νὼ ἘΠ ΒΑ ΤΟ ΝΜ ΔΈΕΥΤΕΡΟ Ν: 

ἜΤΙΑΥΙΙ ΡΗΙΠΟΘΤΒΑΤΙ 
ἌΡ ΡᾺ Ρ' ςΦΟΡΗ δ ΑΚ Μ 

5 ΒΕ ἘΠ ΘῈ ΟΝ υθων, 5. 

. ΠΕΚῸΟΡῈ 5. 

Ἰ, Ἑ Ηετγοάς Ατποηϊεπῇ (δαιιεητα τε- 
᾿ πόπάαᾷ. Ητγοάθ5. (ορ 4 ραῖεγ- 

ὯΟ ρεποῖο δά νίγοβ αἱρηϊίαῖο ςοη- 

ἩΡΏΔῊΗ Σ.: 

Ἐβὶ δὲ Ἡρωδε', τῇ Αϑηναίᾳ» τά δὲ χρὴ εἰ- 

δένα!. ὁ σοφιςῆς Ἡρώδης ἐτέλει μὲν ἐκ 

γ ἴδε ἡ ὑπόϑ. Ἵ ταῖες ὑποθέσεις «οπίγοπεηαε ἀἰςιυπτατ, 
αὐυάτμπι ἱπηῇρηΐα ἐχεπιρὶα Δ. “ππάέμα, δέμεοα ΠΟΡὶ5 ἀςαϊτ, 
Ἐχεογρτυπι νεσο δὶς ΒΑΡ ΠΊι5 οσγιέγομεγ [46 1115 δεοιγμαίὶ, 

μια! ϑοηεςλς ΒΑΡ εῖπιι5 ςΟΠΙρ γᾶ. ν 

8. δωρεῶν }τεξξο μῆς νοςεπι; ηιᾶςε εἀϊτίς ἐχοίἀεταῖ, τεῇι!- 
ταδπάδαι τ, ἔμεγὰς σοηἰεόξατι5 ΗοΙΠξηϊμ5, Βαθεῖ ἐλπὶ ἀἱ- 

{ετῖε ςοά, 8, Ψοςεπὶ ἐχοι ἀπε ΘαἸπιαί, ετίαπι ν᾽ ἀθγατ, τιμήν 
τηεγεπάμπι οἵα εχιπιᾶηβ. Ο ετεγιπὶ ᾿άεπὶ αοαιις Ηοἰχε- 

τῖυβ ἴπ ποβιὰ ἀθ ἀϊπίηρυεπάο μος ἰοςο (ξητεητία πὸ5 
σοπῆτπιδυΐι, ἴῃ 4ιιᾶπὶ σοηίεητίς ὃς δαἰπιᾶπιις. ΓΔ ογαῦϑης 
επίπι μᾶς 4ιιοαιι8 οχ ρᾶτγίς βαϊτίοπος ρτίογοβ, ρόγταγθ τὶς 
ἄπιααις ἱπάς πᾶτᾷ Βοηβηιὶ ἱητεγρτγετατῖο, Μόγε!]ο πιϊηἰπις 
επιεηάαῖα. 

9 ἐν δεξιῷ 7 ιᾶ5 αιοαιε νοςε5, 486 ἴπ εἀϊκῖς ἀεῇάεγα- 
θδητυτ, ἐχ οοά, 5. τε συ! ΠΊι5, 

ΨΙΒΕΒΊΊΙ. 

1. ΠΡΩΔΗΣ: 1 περὶ δὲ Ἡρώδε ] ςοἄ. 5, Βαδεῖ περὶ τῷ 
- φοφιφῷ Ἡρώδε. Νεαας ἀυδίτεπι ἴῃ ἱπάϊσιϊο νοὶ ΠΊϊπὶ5 να- 

σχίοτιπι τγατατιαπι), ΑΔὉ Απιοηῖο Ερᾶτοβο τερὶ Ο αἰ ϊαγαπιν 
ἀοπαιῖ, ιιεπὶ ΡΟ] σάιῖς διθρἤδηι5 ΤΟΊ ΟΠ 115 ἰητοτ Ὑ ἀγῖᾶ 

ἕβοεγα ρ.. 417. γδὶ πυπὶ. ΧΝ 1. Ἰερίτας Φιλοσρώτα ἐκ τῇ κατα 

Ἡρωδοτοὸν σοφιφὴνγ πιὰὶϊς ἴτὰ ἃ αοάδηι Ββγῦδγο (ςγίρτυπι» 

εἴϊε, ρίο Φιλοςρώτε ἐκ τῷ περὶ Ἡρώδε τῷ σοφιςϑ, εἴϊεαιε ἔτα- 
Ἐπιδηταπὶ ἐχ ἤᾶο ἰρίᾳ νῖτὰ , αιιοά ἴῃ ε0 γοϊμπιίπς ἰερίτυτ, 
Οδἴευιτι ἀε Ηεγοάε ἰῇ ο ορὶτ εἰἰᾶπὶ ϑυιϊἀας5, 4] 6Πὶ τα πλέῃ ΟὉ- 
{ετυδπάνπι ςοπβηπάεγε ραγοπεῖς οἰτι5 χεβίοὶ το8. οιιηι τεριι5 
Ἡεγοάϊ. Νίαπι δά {Π|π|πὶ ρετιίποπς υᾶς 46 τβείλυτο το- 
Ρετῖο παῦεῖ, Ὑατῖα ἀε εὸ ετίαπι γεξογιιηταγ ἃ ΘΕ ]]1ο 1.1, 
ς.2. 0}0.1ΧᾺ, ς. 2. ὅς 10. ΧΊΧ. ς. 12. 4111 νΊ ΤΠ ΠῚ κου [{εὔαγεῦγ» 
ἰτ, Θγαθοα ξλοαπαία ςεϊεῦτοπι, εαπιηις Αἰῃεηΐβ ρυδίϊος.» 

ἀεο! απιϑητεπι, 40 ετὰς (Ὀρμιᾶς, (εξ διιάϊις ἀϊίετις.» 
ἀιοῖτ, Ρίμγα ἀς 60, ἄζ εἷως ξαπλα τα πιάγπιοτε μαδεῶς- 
ταῦ, ἴῃ νη ΒΟτρμεἤαπα ἱπιιθῆτο, 10 σοπείπεδατωγ ἀράϊν 
φρατῖο ρῶς Ἀερηϊας, νχογὶς Ἠθγοαῖβ, (ἐς 408 ρ΄ μιτα Ῥῃιο- 

ἤγατιβ τη. Βᾶς νἱτᾺ)) πᾶπι ΡΟ Ατομάϊωπι ογμάϊις δμῆταμὶς 

“᾿ἢ ἦν 

ϑαἰπιαῆιι5, πιυΐταπι [ποῖα γεδιις Ηδγο 5 ςοτηπιεηιατῖο ἤο 
2Βυπάςηβ, [Ιάεπὶ αἰτεγᾶπι αιθαϊε Ηετο αἷς ἰη[ςτὶριϊοπεπι, 
ἦα Τγλορήπν ἀςαϊςαυῖς,, δὲ αιι4πὶ Δ στο ἀ6π|; Τάλεδε τε- 
8επ1» πηαῖε γεῖαΐογας Οδίδιι ΒΟ Πα5 » ̓μου]δητο ςΟΠιπηεπίαγιο 
ἐχρ!τσδυῖτ. [πὸ ἱογιπὶ ᾿Πᾶγπιοτι ΠῚ Ῥτίογς ἀϊΐειτε Ηδγο- 
ἄες, Ἀερι! δε πιατγίτιιβ., (αἱ ποίτεγ εἰξ, ἴῃ {δειδτιπὶ Βοπιά- 
ὨλΠ) δαϊεέϊις εξ ἀϊοίτατ, 

Ὑδνεκα τιμήειᾳ ΚΘῊ ἐπώνυμος, ἢ μὲν ἄνασσαν 

Εἰς βαλὴν ἀγίφεσιϑοιε, ἵνῶ πρωτόϑρονες ἕδρας. 

Ῥετγιίπεπε δὰ εἰιπὶ οἰἰΔΠὶ πιοτι πθητ ἀπο νεῖογα. Ργίις Α- 
τῇ φη15 τερδγγιπ, ἃς 4 ϑροπίο ἴῃ ΜΙ]. εὐ α, απτίαυῖτ, «ας 
τα πῖ Ρ. 321, Ετ {πἰπεγ. Βασι. 1. Ρ. 48:2. 

ΤΟΝ. ΑΡΧΙΕΡΕΑ. ΤΩΝ. ΣΕΒΑΣΤΏΩΝ. 

ΤΠΙ|ΙΒ. ΚΛΑΥΔΙΟΝ, ΑΤΤΙΚΟΝ. ΗΡΩΔΗΝ.: 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΝ. Η: ΑΝΤΙΟΧΙΣ:. ΦΥΛΗ. 

ἈΝΕΘΗΚΕΝ. ΕΥ̓ΝΟΊΑΣ. ΕΝΕΚΕΝ. ΚΑΙ, 

ΕΥ̓ΕΡΓΕΒΟΙΑΣ. ΤΗΣ: ΕἸΣ: ΤΗΝ. ΠΑΤΙΙΔΑ͂. 
Δἰτεσιιπι ΜΜερατὶς τερεγιαπὶ εἰ ἐπι. 

ΒΗ. ΒΟΥΛΗ. ΚΑΙ. Ο. ΔΗΜΟΣ. 

ΤΙΒ. ΚΛΑΥΔΙΟΝ,ΑΊΎΤΤΙΚΟΝ. 

ὙΠΆΑΤΟΝ. ΕΠῚ. ΕΥ̓ΕΡΓΕΣΙΑΙ͂Σ, 

ΚΑΙ. ΕΥ̓́ΝΟΙΑ, ΤΗ: ΠΡΟΣ. ΤΗΝ. ΠΟΛΙ͂Ν: 
Νοπιεπ Ἰρῇ π᾿ δῖ5 ἰηζοτρτοηῖδυϑ τγιδαίτος, Τιδεγ σας 
Δ μοὶ Ηεγοάές φαοά ετίαιῃ εχ ἱπίοτρτίοης Οπιιρῃτίαπα 
δταΐταγ », ἰη πὰ οὐπὶ ὦ, Βεῤίεῖο Τοτημάτο ΓΤ οπίι! ΕΜ ἀϊ- 
εἶτα 7 ἱποι ἀΐεις 116 σοπίαίατιβ ἱπ Δ. Ὁ. 143. Αρχεερεὺς τῶν 
σεδαςῶν ἀϊείτατ : ιοά [λοτί5 ἀροπίδις Μ, Αὐτεὶιὶ ἀκ 1 ες 
τὶ Βοποειριις ργβοξιοτγῖς : νι ἃ, [τ ν. δοοροί αι 5.1. τ. 6, Μα- 
ξαϑώνιος ΨΟςΔΙΙΓ ἃ ποτιΠΠπιο ἱπ Ατιςοῖς ράσο, οἰι5 εγαῦ : 
ςοπῇ, ποῆτγαπι ἔμ δ ἤη. διυΐι5 θέδαε, Ὑπάτος ἴῃ αἰτετα ἰπίοσ, 
νορᾶτυγ ἢ α, εορξίαγίς, Μίτιπὶ διιζεπ οἱ]. νίγηπι Ν. ΤῊΠ]ε- 
πιοητίιπι,, αἱ ἀς Ηεγοάε πιιῖτα αἰ ροπτογ σοπρεῖης ἴῃ νῖ- 
τὰ ΤΙΣ «πίονι Ρΐ, 5. 1Χ, δὲ ποῖα δά εδηάετῃ ἵΝ΄ ἀυδίτατς 
ἴπ ταπτὰ ἰτπςς Ροτς, δὴ Ἠεγοάες., αἱ σοηΐω! οπιας ξμϊτ, 
ἰάοπι οὐπὶ (ΟΡμϊα ἐχίτοτιτ, Οαμίας ςοττο) 4085 Δἀαιχὶς 

221 “σατέ- 
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͵ Ἑρ ων , ".» :ᾶ " ᾿ δὲ ἐ Ν 

“τωατεῤὼν ες τῆς δισυπατδε ᾽ ὠγεζερε εἐς τὰ 

- »“ ἃ ε 
τῶν Αιοκιδῶν᾽, ὃς ξυμμάχες τσοτὲ ἡ Ἑλλεὶς 

ἐπὶ τὸν Πέρσην ἐποιεῖτο. ἀπηξίῳ δὲ ἐδὲ τὸν 

Μιλτιώδην ο«ἐδὲ τὸν Κίμωνω ᾽., ὡς ἄνδρε εἰρίξω, 

ποὶ τοολλᾷ εἰξίω Αϑηνωίοις τε καὶ τοῖς ἄλλοις 

Ἑλλᾷσι στερὶ ταὶ Μηδικοί. ὃ μυὲν γερ ἤρξε τροπαίων 

ἀυθιταπαι πη} ]6 μπε. Νίαπι πο ἃ ρτῖπιο ἀϊςῖς, πα [ρίιπι.» 
Πορδίβαε αἱτυὰ ποπιεη ῬΕΙογατιπι ἐάτε ἡπᾶπι ξἰεγοαί 5 
“μϊεὶ Εἰϊατη; πυΐριδπι “μέσηι ἀρρεῖ!ατε : δὰ 1ἀ γείροπάεπ- 
ἄχιπι, ἴτὰ (οοτὲ ῬΏΙΠογατιπι γογγεήγδ ταπτμτπ, ἡμ] α᾽ Βα ῖτα.» 
2), Δεπογραατετ}. τορι ΟὑγιἸ)νηγεύγε6 τἈτὶο πε, {ΟΡ 45 ἴπο5 8ρ- 

» Ῥε Ιατο. δὶς Γοήίαηιο, ἢς βοίενμογὶ ἔεεῖτ., ἢς Οεἰεγὲ δὲ ΑἸ115) 
οἀαοτιπι αἰϊπηδς ΡΓβεποπιπα ἔπργα ἴῃ ποτὶ δὰ νίταβ εο- 

τὰπὶ ποδὶβ ογιτᾷ ἔπδτγε. 
{ο]ο (ορμιἢλπι Ἠεγοάσηα σα} ἐπὶ ΕΠ 6 ργοδε5, πυπημᾶπι 
ΑΠΠτεῦ ηυδληὶ Πογοαϊεῖα Δ: ΣἼσμῦηα ν Οὐ ΑΙΥ [Ἐπιρετ τἄππεη 4 ἀατ0 
ξδρ(μἰατς ὕτυ]ο. Αὐτῷ ᾿παυ165, εζίσμηα τάτηθη 116 νο τᾶν, “4222. 
εἰς βίο, ταπτυτ ῬΕΙ  οἰἔγατιιθ. Αἀ μος νογο σείροπάεας 
ϑαἰπιαί, σοπιπιεης, δὰ ἐγ ογίρί, Κορε Ρ. 89. νΌΪ ἀε ερῖτ- 
Ρβῖο Ηετὸ ἀϊϑ., φιοά ἱπ, ΡΕΙοἴἔγατιιθ ἐχμίθες, ὃς συι5 ἱπὶ- 
τίμπι Ατῇκῷ Ἡρωδὴς Μαραϑώνιος ὅζς, ημᾶ 116 οσράῆοηςε τᾶ 
ἱπῖοτ αἰϊα : Οτγαεεῖ, μέρες γανημίῥαγε ῥος ἰοφμομάἑ φερε, 7102 
αἰμον ὀμης Ἠετοάεπι ἀρρείαγε εορι μ ἜΓ 92: ἡ παγε Ἡρώδην 
Ατῇικξ » Ξηηφηαηε γετο Ηρώδην ΑτἮικόν. Κορταρὶ θέτο, ηηἰ- 
δμς αἰδα εοπρμοίμάο, ΤἩετοάεπι Ατίςεπι » πον Ατίςῖ, ῥκης 
[ραρεν αρρεϊαγεοιέ, ρα τς {κε γιογρεῖμ6 (οἰ σε, ----- ἀρμά σγάσα 
εος ἐγηῖγε γάγο “αἰριοαίενι {μα ράίτίς πορεῖρθ αρρεἠαῤαίην, 
ῥίνις γιογὴς Ἔγαξ ρο το αἰδοίη πιογρεΐγθ) θὲ [οἰγοίττ' 40 ρφέγε 

γιάϊης ει) ρᾳιγὲς ε1]4722 7107,1672 αὐρορεγεγ Ῥὲ Ἡρώδης Ατῇικᾷ 

---- Ααπίων Πλειςονίκα. Κορπαριὲ ϑέεγο, δριιά ἡϊοὸς ἔεγε Ά11| 
Ῥϑίγιπι πο απε ΠΘΠΉΠ4 ὃς ςΟρποπηπ8 νίγραῦθδης .---- {μο 
γηογεγηοάοαηε ἰοηπφητες, αἰλχεγιειε βοεῖμσ Ἡετοάςπι Ατάσυπι, 
Αρρίοπεπι ΡΙβοπίςεπ δ {ρεΐϊα. Ἡΐσις διδιοπέμς ΑΡο]- 
Ιοπίμπι, φηὶ ΜΟ]οπὶ5. ἐγα1 Π ἑκα, 2 αὖ αἰλὲς εἰμ βιοῦν γ1ονρηϊγιᾶς 

εἰἠβιρηρκεγεί, θοοαι ΑΡΟἹ] Ομ πὶ ΜΟ] ΟΠ οίη ----- (Ἰοηίεο ἦη.}455, 
»μεγηόγανῖς ΑΡρίοηεπι ΡΙΝΕοὨϊςεπὶ θοσαξ, Ῥόὲ θπίρο ἐχομίηα 

οΠ. Αρρίοπ Ῥοϊγμίβου, σεφκὶ Ἀρρίοῃ ἡδε ΒΡ] Ποῖος μος 
5ε4 ρετρῖτ ΤΊΠεπτοητῖιδ : ΠΟ πε πιϊ ΠΕ ΠῸ φοραί σίηα 

Ἡετο ἀϊς ΡΠ οἤτατιπι. Αταμὶ ππεπηῖηῖτ σατο, τὰση ἴῃ νίτα Ρο- 
1ορῃογιὲς, νΌ1 ὕπατον ἐξ ὑπάτων ἀϊςἴτν τιιπὶ τρῆιι5 Ἡεγοαίς, ατιε πὶ 
τε πἰπηῖον ηιῸ ἔατὰ νχοτγί ἈΘρῚ] 6 ρτούεαιιεδατωγ 7 Πππέξιι, 
δευτίραν κλήρωσιν τῆς ὑπώταᾳ ἀρχῆς ἀναδαλέσϑωε αἰοῖτ : ἔμετις 
τιΆητι6 14Π| ἀητα Εἴιι5 ἐχοοἤιπι ςΟηΠ}] ποςεῖϊε εῇ, Ἀεροτ- 
ἄλτιγ Ἰοσοτγαπι ἡοτιπ ῥσιοτῖθ Ρ4]ο ΡΟ ὙἹ]επηοπτίι : 
4ῖ. ᾿πφαῖτ, ποι εοχ(μἑ εν Βοπιδηνπὶ πες ελγιο ὕπωτος ποῖαῖ, 
{εἀ (ἀπιπιᾶΠΊ ἴπ 4115 ντδίθιι5 ἀϊριταέεπι. Αταας μος 4ι1- 
ἀεπι ἱρῇ ψιοσιε ἀρποίοίτιι5, Ηἰς νετὸ αἰΐτεγ {ε γεπὶ μα- 
Ὅτε, τος γριπιεηζα ΠΟδὶ95 ἰαπὶ δἰϊερατα ργοῦαπι, Αἴ πε 
Ἧος ηυϊάεπι νἱγ εἶ. αἴΞ ΡΆΙΠ]οἤτατιπι ἀἴςεγε, πο ἃ Κοησε γα- 
ιλπὶ διετῖς Ἡογοάςες, Ἵπιο ἀυτοπι αἰςοῖς ἀἰίετις ἴῃ νῖτα “ἥγὲ- 
βοοιίε, αεπι Κοραε εἶιι5 σχεδύες λόγες αἴ: ἔγεηπεπταῖτε, Τ)ε- 
πίηυετάντρες, απο) ἢ Ογεσι5 ξυ ει εγοάες Ατεῖςιις, νὶσ 
«οπῇιίατῖς, ὃ. Ἰάεπὶ ουπὶ ποῆτο, σαι ἤθη Ῥδἴεατ, συγ Θεἰ- 
1ϊπις τα Πα Π4ΠῈ τοπὶ Πηρυίατεπι Οδίεγιδμεγὶς ΓΑ σαπϊα σταε- 
«ἃ εἴιηι νἈ]ΠυΠ7ς, Αὐ ποῆυ8 τα πη 4ΠῚ τεπὶ Πηρυΐατεπι 1ά 
Αεἰλίεις οὈἰεγιδαῖς, (οἀ Παιρ᾿ οἰ ΠΠΠΊῈ τεπὶ τρίαπι ἐσροπῖῦ, 
ᾷς επίπι 118..1. ς. 2. 41 εΠ Ἰρίε, δά αιεπὶ ΤΊ] ἐπτοητῖι5 ρτο- 
ποςᾶῖ, ἰοοιβ : Πεγοάες ΑἸ ἴτας ὶν 65 Ογάεοα γοργά δ᾽ 
ϑορογε τον ματὲ »γαραϊις) ἄσας ἴατις νοτθα δἰγ Ογάδοιπι. 
ἤοπ εἴτε ρατίαπεωγ σον είαγενσε 1ΠΠυππὶ Τεγσαὶο}92, τὰ πὶ ἐδ Ὸ ποπ 
{ππὶ οουϊατα5 » νὲ ροΠΠπι νάεγε, Οὐ]ὰ 5 "ιιοά 5 νὴ ρ81}10 
ΡΟΙ ἰρίε ἀρποίοις νἱγ ἀοέξι5, ΘεἸ]1π5 1. 1Χ. ς. 2. ἀἴεττο ἀϊ- 
δῖ, Ατμεπῖς οτίμπι ες στο ἐπι, νἱτιπὶ σΟηΓΠ]ατεπὶ : ὅς]. 
ΧΥΠΙ. ς. το. ἴτεπι 18. ΧΙΧ. ς. 15. ΑἸ οπῖσ εὐ πὶ ΠΟΠΊΠΊΟΓΑ- 
τὰπὶ αἷτ, ΘΟ ρμϊἤλεχας ρα] ςοτγίπιᾶπι ἀοπηιπὶ ΠΑ διε : 14 
4ιοά ΡΗΪοἰἔγατις ἀς ἢος ποίεγο ετίδπι τείξαταιγ (ετεγιιπι, 
νι ἤπεπι ἔαοϊαπι, Παδε5 4ε ἢος πους Ηεγοάδ ἄρτα ποη- 
ἨᾺΠ14 ἴα νἱτῖς Εαμογέμὶ 5. 1Π1|. δεοροἰϊανὶ 5. Ν ΤΠ], Ροίογγογιῖς 5.1. 

ΥΙΙ. ὧς δεοιριαὶ, αἱ ῥγαθςορίογεβ, νὰ ὅς ἱπΠξ. ἴῃ νἱτ5 Ὑ)εοαϊοΙϊ, 
1πῖτῖο, γἠβοοί!ς, Α]εχαμά. 5.111 (εἰ Πεπιρε ςετίαπιεῇ εἰοηπεη- 
εἴϑ6 ΟὐΠῚ εο ἱπτογοεῆηι,) νῖτα ἰγεπὶ Ρῥλαρτὶ δ. 1. Μἀγλαγῖ 5.1. 
Ορνεβὲ 5.1. δι 11. Ραμίαπῖσε [ὰΡ ἱπίτιιπι, Ρεοίερραεῖ 5.1. Καῇῇ 

εἶτοα βη, Ορπορραγερὲ ραυϊο ΡΟ ἱπιτμπι, Ηργαοίάαε 5. ΥἹ. 

ΡΗΙΓΟΦΎΥΎΒΑΤΝν 9 

8ις εἰ ἴπ5 φιιοηυε 7) ἐχ 400 νεῖ 

᾿ 1. Ηεγοάίοσα 

(υἱατὶ ἰτοζατα νὶςε ἀεβιηξῖοβ ρεγεησεθαξ : αἴ-. 
416 αὖ Αραςιάϊς ἀείςεπάεθας., ἡπογιπὶ ρα 
Οἰϊπι αγάεςῖα αἀιιογίιις Ρογίαα ταὶς νῷ. Νε- 
ας Μιπδάεμα. δηΐπη., πεαῖς ΟἸπιοπεπι. 
ἀεάιρπαία εἰς. ορζίπηος απρρα νἱγοβ., ἧς 
ΠθογΙΠΊ τπᾶρπα. ἀρὰ Αἰμεηϊεηίες. ςεγίοίς 
46 Οτγάεοος ἴῃ θεὸ δάπεγίιβ. ί6ε4ος εἴεε 
Διιτοῦῖταθ. Π|ς πεῖρα τορᾶθα οὐ Μεάος 

“εἰδατὶ δ. 111. Νοη ἐγᾶτ δυτεπὶ ῃἰς Ἠεγοάες Εςοϊοῖ, Αηπα- 
Ἰΐαπι σοπάϊτοτί ςοπβιπάεπαι5 οὐππι εο, 40] [γεπάγοδ ἔα 
ΒΠΊΎΓΩΔΕ τέπίροτε Μλγιγτιὶ ΡΟΪ χοτρί, ὅς ἀξ 410 ἴῃ ερ!ῆο- 
14 επογοίιοα ΒΠΙ ΓαΔΘογιπὶ ἀε 1110 πηάγιγσίο ὅ. ΥἹ. δι Υ1Π1.- 

ἄχος. Νοη ςοπρτιῖς επὶπὶ ρεηιις, {1 ποπὴρς ΝίσοιαΣ, ποῆτο 
Αμῆσεσ ράτεηϑ ξαϊεῦν! ἃ, Τὰς. Ν ΠἘτίτπι ἴῃ ποτ. 88 1|4π| ερί. 

2 ἐς τὲς ὑπώτος 1 ἴωρτα ἴῃ νῖτα Ροίενγιογιεές ἀε ποίτο ὕ- 
πατος ἐξ ὑπώτων. Ἐτ ϑιιϊ4ι5. ν. Ηρώδ. ἀξ ράγβθηῆζε ποίεῖν 
“Ἵμῖοο: ἦρξε φῆς Ἀσίας ὁ πατήρ ἀυτῷ, χὰ τοῖς δισυπάτοις συγκώ- 

τελέχϑη. ΟὗΤα νετο δισύπωτοι; ϑυῖ485 ἴπ γοςο Δικτατ. Πέέῖσα 
τοτεῦρ δ)σύπώτον ϑριιὰ οπιᾶπος εἴτε ἀϊςῖτ : 4104 ποπιεπ αἰ-- 
ἕϊατογῖ5 νηάε εχίςμ)ρίεσιτ, πείςιο : τεπὶ ᾿ρίαπι, ἀμ ρ᾽ο ἔς, ἀπὲ 
ῬΙΊοτγεπι ἀϊέξαι οτῖθ, ιδπὶ σοη[α 15 αὐτοτιτάτοηι, ἄοςες Ρ464- 
πίμ5 Μειαρῆτ. δα Ἐπιγορ.1.1, ς.13, Νοπιεπ τάπιεη εἰἰαπι εχ 1,6 - 
χσοῦΌτϑεςο Μϑ ἱπΟ] οἤεϊο 1,ατίπο,ν οςς  λΡ4 μα, ὅς Ἔχ ΜΊ- 
ςΒδε]ε Ρίε!ο ἴῃ Ογαπιπιατῖςα Μϑ, δ θσιδιδηρ, ΟἸοῆ! Οτας- 
0. 81ς ἐπὶ πὶ 116 : Δικτοίτωρ ὁ δισύπατος) Διπλὸ διπλὴ χλαΐνωι 
Οὐὰ εἴῷο 2. δη εχ πιδιοσίθιις Ἡεγοάϊς δ δῤφέογες Ἀος 
πιᾶπο5 Βα υΪ{ε ἀϊ ςεπηις ὃ 8η ξοτίς πιαρῖς ρίαςες δυσυπάτων 
ποπῆεῃ ὀν εογείες Ὦϊς ποτατε ὃ Ἐο ςετίε {επί ργίοτεβ Ἂς- 
ζέρεγε ἱπίεγργεῖεβ ϑεαιεητὶ Δε0. Ποα ἱπέγεημεηβ 1118.» 
ΥΟΧ ΡῥΓῸ δἰ ̓ ϊ 4αΐθυι 15. πιᾶρ Πγατίδιις 1ΠΟβτίοτίδας., ντϑὶ- 
Βὰ5 τεβεπάϊς ργαθξεςς, πιεπηϊπίταις Τδεορῥαρες ραρ. 4.40. 
Ἱδοναε Ραιγ21} ἀπὸ δισυπάώτων γενομένα. Ῥίυτα ἀε διυῖιϑ 

γοοῖϑ νῇι; (Ἔιυΐοτὶ ἀειιο, ΒΑΡ ες Οδηρίως ἰη ΟἹ οΥ᾽ 1 ἀτίπ.}. ς. 
Ηἰς ηποῆϊε νῸΧ βάγηηα ργρεαε αἱ ριιτάτῖ5 ΠΗ ποτᾶτε νἱάς- 
τωτ, νὰ Ππτ δισύπατοι, αν πιὸχ ποπιϊπδητιιγ «εκοίααε, ΜΩῊΣ 
τἰααίφε, Οἴμογες. γ) ὅς ἱρίε ρατεγ Ἠεγοάϊ5, "μείσμσ, αμὶ αυοά, 
Αἤδς οἰμταιῖδιι5 ργαθίι ει, δισύπατος ἀϊοίτατ, ὦ 

2 ἐς τὰ τ᾿ Αἰακιδῶν ) πηϊγατωῦ ὁ πάνυ ϑαἰπιᾶῆιι5, δὰ ἀϊι28 
ἰηίος, Ηετγοα, Ρ. τι2. ὅς 98, φαοπιοάο δὰ “ἤλαεεηε τεέεσγε ρο- 
ταετῖς ΡΒΙΓογδτιιβ ραπς Η: γοάέο, 481 ἴῃ ἐγιίογέρείοηε Κερίἠαε 

αἰζετιε ἀϊςάταγ ογτισὶ ΒΑ θα ΠΠῈ εχ Δηέγεμγίο ὃς εν: 7 πα ας 
εχ Ἐγεοῤεδεὶ ΆτΑ]]14 εἴς, Οεογορις ΒΠ18, οὐΐυς πάτο (εγγεῖ 
οτίρίπεπι Ἡδγοάες ἴῃ οδάεπι ἰηζοτιρτίοης ἀξθεγε ἀϊοίτιτ, 
Ιάεαι ΤΡείεῖάε: αιοαιιε ᾿δ᾽ ἀεπὶ νοσᾶτιτ, 4 οηϊᾶπι, νὲ ντῆιπε 
ΒΔΙπιαῖο, ΤΒείδης απο με ἃ σεογορε βεπις ἀετίιδι, ΝΙΩ 
Ῥοτίι5»)4μ0 ἡ πΉΗὶ ν! ἀεταν, ΤΒεἴει 465 γὸ σετιγ 0 ποηηηε)αι0 

Οπιηε5 Ατβεηϊεπίεβ, ντ ἀρια ΨΙγρι!, σθογρ. Π. Ρ.382. 
Ῥγαερείαψιε ηρέμτες ράρος Ε΄ φορΊρί 4 οἰτοι 
Τρε(εϊάαε, ροίμεγε. ᾿ 

Οετῖε επὶπι πο εχ ΤΡείξο, [εἀ εχ εἴτις ἀπηῖτα πιᾶρπα, δ Ὸ; 
δέπι5 ἀπςερας, πείςίοηιϊς 4460. δὴ Τβε[δἰάες εο», 4110 84]- 
πιδίπιι5 νυ]τν [επί ροὔπι Δρρεϊ]δγὶ. 8 εἀ ντυς άτι145 ἀε 1Π15, 
Οειγορίάες Ὠᾶς τλιίοπε νεὶ Ἐγεοβμεξάες Ἠετο ἀε5 ετῖτ, ποπο 
“Πεαοϊάες. Νοπ νἱάεο, αι Ηἰτε νἱτγί πιᾶρηί. τεροπὶ ροίς- 
τ, πιῇ μος ἔοτιε, σιοὰ εχ ““εαοίαές ρατίτεν ἂς Εγεοῤεβοἰαίας 
ΒΞπιι [16 ἀμπχετῖτ, ρατο τ ΠῚ ἔοτγίε οχ αἰτογῖβ γ εχ αἰτογὶς πΠΊ8- 
ΤΕΓΠΕΠῚ ) Ποἀ εχ πο  Π ΠΊπτα ορί Βυη α Ποτοηα ΠΠ πὰ 8 πι!-- 
114 εἰ οδεῖβίτ., νὰ ρβϑυΐο μοί ἱπηὰϊς ποῆεγ. Εἰγπιάγε πος 
νἱάοτυγ ρεου]]ατγῖς εἰπι5. αβξοέγης ἴπ ἀπο5 ράρος, ἡποτγαπι 4[- 
τες δὰ γέφηξ ρεττίποθατ, αιᾶς ΑὉ “ατεν αἰτετ δὰ δαπὶ, 488 
Ὁ Εγεσῤέρεο πιοπιθπὶ οδτίπαῖτ, ΔΖ φγαιβοηέν, ἵπη118Π|») ἃς (ε- 
ρῥήγανε: σας θέλης ἴπ δας ἐρ (2 Ῥέ"4 τείξεπι ΡΒΙ]Πογατιιπι 
Β4θ πηι. διητῶτο μὲν ὁ Ηρώδης ὦ τῇ Ατῇ]κῆ παραὶ τὰς φιλ- 

τώτες ἑαυτῷ δήμες Μαραϑῶνω καὶ Κηφησίαν. Απιᾶθατίταηια 
Βος ράρος Ἠετοάες, 4ιιοα ΡΑΙΕΓΠΙΠῚ ΠΊΔΓΕΓΠΙΠΊΘΙΙΕ 6118 ΡῈ- 
Πιι9 οτρίπεπι ᾿πάς ἀμςεγεῖ: φυοάηιε δὴ τγῖθιι5 ρεγιίπεγεπὲ 
αὖ Ηετοίθιυς ἀδποπηηδῖι9, 4 ΐδιις5 οἴ 4 ΠῈ βαπις γα] γειες 
τῷ ἀετίπατες, ναὶ ἀεγίιαγς συρέγεῖ σγεϊ, ἄγγερτα εχ ἱρῇς 
Πα τυ ἐγέδηεπετρ, «ἀφαγεέϊαὴς ὃς Εγεοδιβεἰαρ,) εχ φαΐδυις ράτετα 
ΠῸΠῚ ΠῚ ΔΓΟΓΠΕΠΙΘΙΙΕ ΡῈ ΠΙΙ5 γερεῖεθᾶς, ποπιϊπίδιις οσσαῇοπό. 

4 ἐδὲ τὸν Μιλτ. ἐδὲ τὸν Κίμωνα 1 δὶ εηὶπὶ εχ ““ἰκείξ ρο- 
ἢετῖς ἐγαητ: ἔα[ε ἀς σέπεγε δογιπὶ ἀἸρυταταση Π δυϊάι Οἢγ- 
ἔγαθο ἴπ Οἤγοηοὶ. Αη. 3472. Ἀπιρεγῆο Ψ, ἵν, 118..1. ςᾶρ. 9. 
Μαρῖο δπποῖ, 'π νἴταπι ΤΠ ἐπηος] 15 ἀρὰ Οογηςεὶ. Νερ. Ρε- 
ταιιῖο βατίοπαγ, ΤΈπιΡ. ἰδ, 111, ραγεὶς 1. ζ 2. 

ἄειϊ- 



:ἀευϊϑος ρείπηαβ ἐγοχίῦ9. ᾿ς γεγο ἃ Βαγθαγὶς 
ὀἘχοσίτ, ΟΌ 64, ἡτιΔε ροίϊπαες ργοίεγια 
ταητ. Ηετγοάες διζοπη] ορείπγε ογπηὶ- 

“πι Ποπηΐπιιπη αἰ 15 νι εἴ. 14 αιιοά πηϊ- 
τπἰπηε ἔλεῖ]ς., [δὰ ἴῃ ἀγάϊι!5 τπαχίπιε εἰ αἴης 
«ἀἰβης Πι5.. ΝΑπη αὶ ἀἰα τς δά (Δτοτατοπι 
τνίαις ἱπιρίετὶ ἔαπε. Ῥοτυ]δηεῖα 1π αἰϊος ἐχιη- 
«ἄδης. τ ϑοίςηϊ διιζεπὶ ἀἰμϊτίαγηπι ΤΠ ειιπὶ τ4η- 
αιιᾶπν ςοεσιπι ρεγ ΓΙ προγα 7. 481 σογῖθ, Ἰἰσὲσ 
.4}145 σοεςιις ςαπηπιαχίπης νἱΠι5 ἔπογίς. ἀρὰ 
«Ἡογοάεπι οπιπίπο εχείτς οςι]αῖι5. ΑἸΠΙςΟ5 
«απἰπιτείρεχίε, τείρεχίσ οἰαίτατες, γοίρεχίς τοὸ- 
[25 βοηῖα5; ΥἱγΟ {0 ΟἸΠΠΙΠΠῚ οπΓᾶΠη ΡΈΓΘΏΣΕ, 
οἀἰυϊειαίαιις. (Οἱ δοςσυπηιίδητς ἴῃ Δηϊπ}8 οο- 
ταπι, αὶ 1 ογα!ίταῖς εἶς Ππιεγεηγαγ, 84η6 
εηἰπὶ ἀσςογο αἰερας γθξξα ορίδιι5 ντοπίεπ ; 
νι ἐρεπείθιις συϊάεπι δε, πςερεδηζ: ΠΟῊ ἴη- 
᾿ἀἰρεητείθιις διζοπι, πα ἔοστε ἴῃ ἐροίματεπη ἰης!- 
ἄλης. ϊυϊτίας νετο, 84 ςοπιπλιπεπι νἱϊιπι» 
Ὠοη «ΟἸϊαία5, ὅς ραγίιπιοηΐα ἀετεηταβ , πιογ- 
ἴ45 ἀρρε!ασας αἰπίτίας : τῇοίδιιγος δυιγοπι 
νὉἱ ρεςιιηίδα ιϊάαπι γεςοπάπιης 7 ἀϊιτίατιιπ 
“ξάγοεγαθ, Ἐοϑβροιτο, 4] γεζοηα εἰς ραΖι5ἴλη- 

ἐναι « ν ὦ τὅς, ἐΑ ΤΟΝ ας . ἶα 

τὰπι ποη νι ὈΙἰς ἔλεγα ξαςίεπάα ριζαπτ, ΑἸοα- 
ἄλς ςορποπηϊηαῦας, Ματιὶ (Δογἢςαητος, ροίϊ- 

τ ἀμᾶπι ἴῃ νἱηςα]α εἰπὶ φοηϊες Πφηι. 

τ ΤΠ, ῬΙυϊατιπη ἔοηζεϑ δυζεπι παμϊτὶ εἰ ἔι6- 
. ΑΝ - “1 - .- - 
τα, δζ α πηυ]εῖς [ΠῚ111|5 ἀετίματι : πιᾶχῖπιὶ τὰ- 
τη ραιγί5 ἀίηϊια πιάίογηι!8, ΝΙΑΠῚ διλ5 4π1- 
ἀδπι ἱρίϊπις Ηἰρράγοῇιβ,, δοηθγιπι ραῇας εξ 
ῬυθΙἸςατίοπεπι Οὐ πιαϊεἴτατίς. οτίπιεη 7) αιοά 
ποη ΑἰΠεηϊςπίες φαϊάοπι ἀετυΐεγιης, πο ἰ4- 
ταῖς ταπεη ἱπηρεγάζογεπι. Αττσιπι νεγο 11- 
Ἰὰς ΠΙταπι,, ὅς Ηεγϑα!5 ραίγεπι., ποη πορίεχιὲ 

᾿ ἔοτταπα, 6 αἀϊπίεθ. ραιρεγεπὶ ἔδέδιιπι., νογαπι 
τηείδυγιπι εἰ οἴτεπάϊε ἱπηπηδηίιπι ἴῃ ἀοπιο- 
ταχη ἰἴ τα Γεσοη ἀἸτΠ1, α1185 ρΓΟρΟ {πο ΙΓΠῚ 
ῬοΠΊἀεθαι, (συ φυΐάσπι πηαρπἰτάϊης πηο- 
τι] ΠΡ 15 414Π| σδιι10 ΡΙθηιι5 δα ̓ πηρογαίογοπη 

4 ἰυμεταχειρίςων  ςοἀ. 5. Δἀάϊε ἡγώμεϑα. 
ὁ πώνυ χαλεπῶν ] ςοἀ. 5. παγχαλεπῶν- 
7 ὕδριν τοῖς ἀνθ. ἐπαντλᾶσι  ἔτεηιιεη5. ῬμΙοἤτατο νῇι8 

νοοῖς ἐπαντλεῖν ἐς νΔτῖ]5 τεδιι5, δὶς (επιεὶ ἱτογαπΊσι ἱπιν 
Βί5 νἱεὶς ἐπαντλεῖν χρήματα ἀἰςοῖτ, να, νἱταπιὶ βοίεγονεῖς ᾿πῖτ, 
δζ 'π νίτ. ΑροΙ]οηΐὶ 1.1. ς. 9. ἐπαντλεῖν πηλόν. Οετετιιπι ἢ, 1, 
᾿φὰ 8ο]οηὶς ἀϊξξυπι 4]Ππάετα νἱάετυγ : αριὰ Πίορεη, 1ν8ετί, 
1,79 Ξ τὸν μὲν κόρον ὑπὸ τῷ πλότε γεννῶσϑωε »γ τὴν δὲ ὕξριν 

ὑπὸ τῷ κόρε. 
8 ϑησαυρίζοντος τὸν πλῶτον ἐν ταῖς τῶν μετεχόντων ἀντῇᾷ 
γηθμ κῶς ] ΒΕΠΙΪ Πα ΠΊ ρίᾶπε Ἰοαμεπάϊ βεπιι5 7 4110 νῇμ5 (αἰμι4- 
τον εἢ; ϑησωνρίζετε ὑμῖν ϑησαυρὲς ἐν ραν Μαῖῃ. ΥΙ, 10, 

9 ἀσυμξολον 1 ἴτᾳ ορείπις Μ8. 5, ἙΕαϊεὶ ἀσύμβολον- 
, το ϑύειν ἀξιᾶντας ἀποϑέτοις χρήμ.] ἃ ε. 401 Βεμπὶ ἕλ. 

εἰθπε Δηαηγιονα, εἴαιις τπτιπὶ ποπ (λογιοἰα οὔξετιπε, 
ἥν δ Αλφοαδας]} νἱά. ρίμγα ἀς ας ἔλδιιίία ἀριιὰ Ετγαίπιιπι. 
τη ΟΠ ΔἸ. Ρ. πι. 86, γδ᾽1 πππς ἰρίιπι ΡΑΙΠοἰγαεὶ ἰοςαπι 
ΓΤ 
ᾧΦ. 1. Ἵππαρχος ἀς ἰεξϑιοηῖς μυΐιις νογίτατς ἀυδὶ- 

τΑθαι Ἰοηῇιις ἀς ϑοτίρι, ΗΙΠ, ΡμΙΙοΥ, δ. 111, οᾶρ.7. Νεπιρς 

“ΑΙ Μρνοάα, ὍὉῈ ΨΙΤΙ5 ΒΟΡΗΙΒΤΆΑᾺΝ Μ. 1μ1]. 547 
"Μηδικῶν" ὁ δὲ ἐπητησε!δικας τὲς Βαρδάρες, 
“ ν “ “ “ Δ. .5 , ὧν μετα ταῦτω ὕξδρλσαν. ἄραςα δὲ ἀνθρώπων 
΄-λ τ ᾽ ͵ Ν δὲ ᾿ » 5» 

ὅτῳ ἐχρήσωτο. τατὶ δὲ μη τῶν ἐυμετώχει- 
, Ἁ - ! Ἢ -“ Ν 

οίσων᾽. ὠλλὼ τῶν πάνυ χωλεπῶν ὅτε καὶ δυσ- 

“κόλων. "οἱ γὼρ πσλέτῳ μεϑύοντες, ὕδραν τοῖς 

ἐἰνϑρώποις ἐπαντλδσι 7. προσδιαξάλλεσι δὲ 

ὡς καὶ τυφλὸν τὸν τλῶτον, ὃς, εἰ καὶ τὸν ἄλ- 

λον χρόνον ἐδόκει τυφλὸς, ἀλλ᾽ ἐπὶ Ηρώδα γε ὧν- 

ἐδλεψεν. ἔδλεψε μὲν γὼρ ἐς φίλες, ἔδλεψε 

δ᾽ ἐς πόλεις, ἔδλεψε δ᾽ ἐς ἔϑνη, στ άντων σρι-. 
᾿ «ΙἿνΠ »“ νὸ Γ Ν ΄, Ν 

οπήν ἔχοντος τῷ ἀνδρὸς, καὶ ϑησαυρίζοντος τὸν 
» -" " ! --ἄ , 

σαλῷτον ἐν ταῖς τῶν μετεχόντων ὠυτξ γνώμαις ὅ. 

ἔλεγε γάρ δὴ. ὡς ππροσήκοι τῷ ὀρϑγῶς πλεέτῳ 
͵ -» ᾽ Ὁ . 

χρωμένῳ; τοῖς μὲν δεομένοις ἐπαρκεῖν, ἵνα μὴ 

δέωνται, τοῖς δὲ μὴ δεομένοις, ἵνω μὴ δεηθῶσιν. 

ἐκοίλει δὲ τὸν μὲν ἀσύμξολον " πλῶτον, καὶ 

φειδοῖ κεκολασιμένον, νεκρὸν πλὅτον. τὲς δὲ 9η- 
Ν ,, ἡ ἦ᾽ ͵΄) Ἁ ͵ " 

σώυρξς: ἐς ἕς ἀποτίθενται τὰ χρήμωτω ἔνιοι» 

πλέτε δεσμωτήρλω' τὲς δὲ καὶ ϑύειν ἀξιῶν- 
, μα 

τὰς ὠποϑέτοις χρήμωσιν "᾿ Αλωάδας " ἐπωνό- 
Ν ᾽ 

μαζε, ϑύοντας Αρει μετὰ τὸ δῆσαι ἀυτόν. 
᾽ “αχ᾿»- ,ὔ 

πηγαὶ δὲ ὠυτῷ τῇ τσολέτε πολλαὶ μὲν, κοὺς 
-“" " ͵ δὲ “ “ΖΦ ΐ τ 

“πολλῶν οἰκῶν" μεγισα! ὃε ἥτε -σωτρώω, καὶ 
,ὔ « ᾿ , -“Ἡ 

ἡ μητρόϑεν: ὃ μὲν γαὶρ τσώππος ἀυτξ, Ιππαρχος', 
ἐδ ͵ ἢ σσυσν ΨΥἷς - ἃν “4 ΟῚ 
ἐδημεύϑη τὴν ἐσίων ἐπὶ τυραννικωῖς αἰτίαις, ὡς 

» Ἁ ᾽ » ε ᾽ 

᾿Αϑηναῖοι μὲν ἐκ ἐπῆγον», ὃ δὲ αἰυτοκράώτωρ ἕκ 

ἠγνόησεν. Ατ]ικὸν᾿ δὲ, τῷ ἐκείνει πταῖδα,, Ἡρώδῳ 
ὃ ἢ - ͵ ᾿ 

δὲ σσατέφφι , εἰ περμεῖδεν ἡ τύχη, πένητω ἐκ 
7] ᾽ »“" 

«-λεσίᾳ γενόμενον» ἐλλ᾽ ἀνέδειξεν ἀυτῷ ϑησαυ-. 
-“ » πὦὼ ᾿ “,““ » Βιὲ οἷα δ 

ρ8 χρῆμα ἀμυύϑητον᾽, ἐν μιῷ τῶν οἰκιῶν, ὡς πρὸς 
-“ ͵ Ἂν κα ᾿ ] ᾽ 

τῷ ϑεώτρῳ ἐκέκτητο. ὃ διο μέγεθος ἐυλαξὴς 
» Ἂ Α , μι Ἢ 

“μᾶλλον ἢ περιχαρής γενόμενος, ἔγραψε τσρὸς 

Πλόταρχον 11] εἰς φιαογεδας, Ατὶοὶ Ρίατοηϊ οὶ ρδίγεπι, οὐπὶ 
400 Αττίσιπι εγοαϊβ ρβίγοπὶ σοπβυπάεβατ, νἱ ἃ. πος. [. 
2 ατῇικὸς 1 ΡΒΠοίορμιιπι ΡΙατοηΐςαπι ἱπιε!]ρὶς Τοηῇιι9 

1, ς. ῬΙυτΆγο δι δ] πὶ» οὐ] ΡΙΟτίπη5. πιοπηηῖς Ἐπποδά. 1. 1, 
10.0.9. δ Ρ]υτάτο, περὶ μονάρχιν ἰτεπηαιιε Ευΐεδιι5 ἴῃ Οἤτος- 
πῖςο Ὁ Μ.οΑυτεϊίο, φυΐ ὅς ἔγαξπιθητα Ρ]τοηὶςί Ατιὶςὶ ἐχῆϊ- 
ΒυΐοΡγδερ. 1. ΧΙ. ς,. 1.2, ὃς ΧΝ. ς,4. φιιοά δι τ ἢεοάοτειας ἔεοίς 
ὙΠεγλρ. ΥΙ. ρ. 573. ὅς ΧΙ, ρ. ὅ7ι. Μεγιπι, ἢ τεδὲς Επήεδιιις 
Αἰτςὶ {Πππς ΡΙΑτοηΐ οὶ 4θίατεπὶ ἀπηοίδιιίς, οἰπὶ ποίἶτο 195 ν- 
δὺ5 εἴϊε πλεῖ ροτείξ , 4ιιΐῖ δὰ Μ, Αὐγεὶι ἀδιατεπι Ρεγίηρο- 

τε πο ροζιιτ, 4118 ΕΠ ιιΠ εἰτι5, ΗογοάεπΊ, ἰάπιὶ (σπεπι (ΠΠ 
εχ μᾶς ᾿ρίᾳ ΡμιΠοίγατι νῖτὰ σοπῆαι : ἱρίμπιαια. Αἰίσαπι» 
Νογι ἱπιρεγάηγε ἀμ] ἰαΠΊ ἔμ 6 δεῖατε ἥος ἱρίο ἰοςο 
᾿πάϊςαῖιτ, Ργαδίθγθα ΠΊΓΙΙΠῚ) ἀ6 εἰι9 ἐπ Ρ]ιοπιίππιωπι πιε.- 

τἰτὶς πὶ! δά άεγε ΡΒΙΠοἰξγατιπι γ ἢ εἶθ. οεἰ εθτίτατοπι ποπιηῖς 
Αἰϊηιαπὶ φιδείμίε, 

3. ϑησαυρᾷ χρήμω ἀβύθητον } ἢς΄Αεἰΐδη. Ν τ, ἴ, Σ. σοφέν 
τι ἄρα χεῆμα γένος βατράχων. Ετρδιιίο 4ηἴε ἰη ΡοΪεπιοηα 

λάλον χρῆμα Φαθωρῖνος. νἱάς ἴδ] σ. ΓΧ, ἢν 12. 

4.22}2 ᾿ τὸν 



548 ' δὴ ὡς 
,ὔ - Ψ “ ͵ 

τὸν εἰντοκράτορω ἐπιφολῆν, ὧδε ξυγκειμένην' 
᾿ Ϊ- - Ν » “ Ϊ᾿ 

« ϑησωυρὸν υὦ βασιλεῦ, ἐπὶ τῆς ἐμαυτξ οἰ- 
͵΄ “ .“.53 ᾿ ΝῊ χῳ , » Ν « 

« κίας ευρηκᾶ. τί δν σσερὶ ἄυτξ κελεύεις; κοΐ 
͵΄ ᾽ ΩΝ ,ὔ ““΄ 

- εἰυτοκρατωρ » Νερδῶς δὲ ἤρχετοτε; “χρῶ, εφη: 

- τ ᾽» “» ΔΎ “ Νὴ 5 “- 
οἷς ἕυρες - τῷ δὲ Ατῇ]κᾷ ἐπὶ τῆς υτῆς ἐυλα--: 

΄ Ἃ ἣν ͵ «. Ν ς ᾿Ὶ 

ξείως μείναντος. καὶ γράψαντος “ὑπερ ἐαντον 
Ω -“ »" Ν -“"ἢ᾿ 

«εἶναι τῶτῷ ϑησαυρξ μέτρα" “καὶ σσαροωυχρῶ, 
" ᾿ ε ΄ Ὰ ἀν Ὁ. ἂδ᾽. ῦϑε ,ὔ : 
εᾧη: τῶωερμαίω" σὸν γῶρ ἐσιν . ἐντευσεν μέγως 

ε δ ΄ Ν ͵ ᾿ -“ 
μὲν ὁ Ατήικος. μείζων δὲ Ἡρώδης. πρὸς γοὺρ τῷ 

,ὔ ε » ᾿ -“ ὙΣν 

πατρῴῳ τσλδτῳω καὶ ὃ μήτρῷος ὠντῷ τσλξτος», 
ΩΣ - 

᾽ ᾿ ΓΉΩ, ὁ 
ξ παραπολὺ τότε: ἐπεῤῥυη. 

᾿) Ἁ μεγαλοψυχία δὲ λαμπρὰ νὰ περὶ᾽ τὸν ΑτΊ:- 
ἡ “ κ δὴ Ν “ Ἁ ᾿ ΄ 

κὸν τξτον. ἤρχε μὲν γώρ τῶν κωτὼ τὴν Ασίαν 

ἠδ ᾽ ἣν Ν Ν 

ἐλευϑέρων “ολεωνἦ ὁ Ἡρώδης. ἰδὼν δὲ τὴν Τρῳ- 
΄ : , ΄ »“Ὕ ΡΥ) ξ Ν “ 

δα ᾿ βωλανεΐων τε πονηρῶς ἐχέσαν» καὶ γεῶ- 
ζ “ ᾽ , ᾽ ΄“ ᾽ (δ ́ ε 

δὲς ὕδωρ ἐκ φρεώτων ἀνιμῶντας , ὀμιξρίων τε ὑ- 

δάτων ϑήκας ὀρύτ]οντας, ἐπέφειλεν Αδριανῷ » τῷ 
Γ᾽ ᾽ Ν “δ “4 ͵ Ἴ ΄ Ν 

υτοκρώτορι» μή «σερλιθειν -σολιν ὠρχωΐαν καὶ 
4 ᾽ »" ς "“" ΕῚ ᾿ 3 

ἐυθάλωττον, ἐυχμῷ ᾧϑαωρεῖσαν, ὠλλ᾽ ἐπι- 
7 “ τα 

δῶναι σφίσι τρκωκοσίας μυριάδας " ἐς ὕδωρ, ὧν 
Ἢ ὔΝ Ων , ᾿ δ) ὃ , ἦ᾽ 

“ολλαπλασίας ηδὴ καὶ κώμοις ἐπιθεθώκει. ε- 
ε» ᾽ ᾿) ] ε Ὰ 

πήνεσεν ὁ ἀυτοκροτωρ τῶ ἐσσεσαλμένοι; ὡς τσρὸς 
« “Υ ἷν Ἵ Σ ΄ 

τρόπε ἑαυτῷ ὀντώ;, καὶ τὸν Ἡρώδην ἄὐυτον ἐπε- 
Ἂν Π (ἢ ἐν. ΄ 7 ε 

ταζετῷ ὕδατι. ἐπεὶ δὲ ἐς ἐπ]ωκοσίως μυριάδας ῃ 
΄ “ ΓῪ ε 

δαπάνη πράδωινεν, ἐπέςελόν τετῷ εἰυτοκράτορι οἱ 
-“ “ δ ᾿ 

τῆς Ασίας ἐπιτροπεύοντες ᾽, ὡς δεινὸν, πτεντεικο- 
Ω “,᾿᾿ ! “Ὡ 

σίων πτόλεων 7 Φόρον ἐς μνᾶς ππολεως δαπανᾶ- 
ὔ ΞΕ. Ν 

σϑαὶ κρήνην" ἐμέμιψωτο «πρὸς τὸν Αττικὸν ὃ ἐυ- 
»" λ 

τοκρώτωρ ταῦτω. καὶ ὃ Ατ])ικὲς μεγωλοζξρονέ- 
, κ “5 ι 

«φάτω ἀνθρώπων. “ὦ βασιλεῦ, εἶπεν . ὑπὲρ 
᾿ . , Ἀν 

“μικρῶν μή τσαροξύνε. τὸ γορ ὑπὲρ τὼς τρλο- 
μ ΄ (δὲ ᾿ Ἀ δὲ ΑΥς ΝΑῚ ὧν “' .- ν 
«κοσίως μυριαθως ὠνώλωεν ἐγὼ μεν τῷ υἱῷ ἐ- 

5. 111. α σερὶ ] ἔς ορῆπιε ςοὐ.8, Ἑάϊεῖ παραὶ 4ιοά 
δζ ἱπτεύρτετας (δου βιεγδηῖ, ηυδῇ (πῆι ἢτ, δΌ Ηεγοάε [ὰ- 
Ῥετάτιπὶ μεγαλοψυχίᾳ ραΐγενη ἔα Πε. Ὑ ἐγαπι, αιοά {εημ1- 
τὰς μεγαλοψυχίας ἀτριπιεπτιπι δὰ “Τ 1 Ἴοεη ρετίῖπεῖ, Η γονῆς 
Ρδΐγεπι, που ἱρίμπι ἤεγο ἀεπιὶ, δε εχ (οι επεῖδιι5 ρᾶτει. 1π|Ὸ 
ὅς ςοηπείεπάϊ ταῖῖο οἰπὶ ργαςςεάςπεθις [εξ οη5 ποίεγας 
ψοτιτατο πὶ ΘΠ Ποῖ, Νεπηρε δἷς : τπϑρπιΠῚ Ατιΐς ΠῚ, πη 10.- 
τεπὶ Ἡεγοάεπι ορίδιι5 ἐχυ {|| ϑ8εὰ ταπιεη μεγαλοψνχίαν 
λαμπρὰν καὶ περὶ τὸν Ατῇ. ὅζο. ἢ, ε, εἰἰάγρε «ΔΠΠἼοιερα τρραρριῖ - 
σερεῖφ {εῖε ἐγι ρνηὴς : 

2 ἦρχε μὲν γὼρ τῶν κατὰ Ασίαν ἐλευϑ. πόλεων ] (᾿πε ντθ ε5 
ἐλευϑέραιγ 186 ὠυτονότοι ἴῃ ἈΠΙΙΑ 5 ΠΙΟΠΙΠΊΘητΙ5 ρΑΠΠπ|. 
νοςᾶηταγ, ἢ. ς. μᾶς [εἷς ὅς Ἰορίδιι5 νγεθάπτιγ ὃς πιαριἢτΔ- 
εἰδιι5, ἄς ιΐδυβ ποππυ!α δὰ νιταπὶ Αρο]]οηῖΐ Π10. Ὑ ΠΙ, ς, 
σἷι, Οἱ3ε νετὸ 118 Ἠεγοάϊϑ ἴῃ 1 |5 ὠρχὴ» ουΐα5 πιξητῖο- 
Πεπὶ Πετὶ απο 416 ἔμρτα ν᾿ ἀεπτιι5 ἵπ νῖτα βοἑεγποπίς 5, 1. τ. 

7. δὲ πῇ, μᾶς Ἰρία νῖτὰ δ. Ψ1ΠῈ Ελπάεπι εἴα ριιτο οἸΠΠῚ δ, 
ηπᾶπὶ Μαχίπιι5 Οδίϊε ἀρ, Ρ] π, ερ. 24. }. 111, ψιεὲ γρέγωδ σά 
ογαλἰνηἀγιαΐρνρ ἤξατηνη ἐἰῤεν Αγ τη οἐκίμαίκης ἐπι «Δεῤαία βεόγας, 
81. πεπῖρε ( τη βοίειοῃ ἀε Ἠετοάς Ἔμοηιε : τοὺς ἐλευϑέρας 
πόλεις διωρθῶτο. Γηρεγίμηὶ νετὸ ἧς ζα{δε5 ἴπ ἐο τπαρ{ἔγατιι 
Μαχίπιο ΡΒ] πίμς τγίδαῖς: τρίμπι φιτεπὶ ἑεραείογεῖς ποταῖπς 
νοςαγ, ἡμαϊεῖο ἀςπιαπάατας λέφαίηηο, ἐμήοῖο πςπιρς Ἱπιρετᾷ- 

ΡΟ ΙΑ ν 5} Ὁ 
-ερ᾿ποίδτι ἰοτρῆς,, 8. νοιδὶ σοπίθχιαττηυς 
Ἵδε μγΉΜ.), ΤΡΡΕΥ 4207). (Ἰ07)2 722646 ἐμημεμὲ; 

1.Ηεγδαδς. 

φηδα ἐε ἐο {εν  εόες ἢ Ἰτηρεγατογ τάσις, Νογαα 
δυγδιτ γεσῃαῦαῖ : ΚΖ εν 6, το[ροπαϊτ, “ἦς φη46 ἦγ 

μρμὴ). Οὐτηηις Ατείςιις ἴθ εοάθηι πεῖ 
Ρεγηἤογει, {τυ δεγέζαμις γραῦς ἐῤείαηγ (07 
'Ζ6γ2 {2.422 {βέγ7γε . ῥγΆΦΣΟΥ γμοοίμ792 φρο 66 
γέογε., 1]ς τείροηπάϊε, φχρα {Ὀγεη,Ά. εἰῤλούειν: 
“ΡΣ ἐμηη ομέν εἶ... Αἴαας ἱπάε ππᾶρηι α11- 
ἄδπι Ατίους,, πηαῖοῦ γεγο Ηεγοάςθβ χε. 
Ργδεῖογ ρδζογίιαϑ σηἸπῚ ορες πιαίεγπας πο η 
ἀϊυϊεῖας, πο ταμϊταπι 1115 Ἰπξογίογεϑ . εἰ Π]:1- 
χεγιηῖ, ἢ ' ὙΤᾺ 

111. Ἐγδ διε πΠΊ πιαρη! βοοητία Ατεῖςὶ Πι1 
ἴιι5 Ρίδης ἱπῇρηΐ5., Ργάβεγας πεπιρε ᾿ἰθογῖ5 
Αἰἴἴαε αἰυμταῖθις Ηδγοάες. Ψιάεης απζοπι» 
Ὑτοδάςηίες Ῥαἰπεὶς ἰαθογάγε., αἴχιις δαμδηι 
Ἰατα]εηταπα εχ ριιζεὶς μαυγῖγε., ἀπε ἰζαση ρ]ι1- 
υἱὰς τεςοπάϊτοτία εἤοάέγε:; δα [πιρεγαζογοπι 
Αὐτγίδηππι (ςτρίε, πα δητ πδττ οἰ ταζοίη,, ἃς 
δά πᾶτε ςοπηπιοάς ἤταπη (χπα]ογε ρεγῖγε ἢπὸ- 
ΓΕῖ. ἀλγείαμε {1 τγεζεπίας [ ἀγαςπΊάγι } 
ταγτ Δ 445, Δ4 Δ΄τιαπὶ ςοπηραγδπάδπη, 411 Πιπι- 
ΠΑ ΤηΔΙΟΓΟΠῚ νἱςῖς σποήις ἀοπαιεγῖτ. Ρτο- 
δαιῖς, ιὰς {ςτΙ ρίεγας, ἱπηρεγάζογ, αιδε ἰῃρα- 
ηἷο εἴας εἴξης ἀοξοπιπιοάατα ; ἰρίμππιηιε ΗσΣ 
τοάσπη σγαηἀϊς 1115 ργαθξοςϊς. (ιιπὶνότο δά 
τηγτίδἀα5 ἀγαοἢππαγιπη {δρεπρεηϊας {{π|- 
τὰς ἐχογεισης, [τὶ δεγεηταμς δα Ἱπιρεγαῖο-ς 
το πη Αἰδε ργοςηγάζογες, ἔογγὶ πο ροῆς, υοά 
αἰπρεηίαγιπι οἰπζάτα πὶ νοΐ ρα! α ἴῃ ἔοη- 
τεπὶ νηΐι5 νγῖ5 ἱπηρεπάδγεητγ 5 εὰ ἀἠε τὲ» 
ἂριιά Ατεσατη [πηρεγαῖου 1ρί8 σοπαιοίξ εἢ, 
Δεείςιιβ γεγο, πιδρη!ῃςεπε ΠΠπηε ποία! πὶ : 
ΤΉΡΕΥ 207.) ἱπημῖτ,), γεύμα, οχήσηῖς ἐπα 6247 
μοί. Ναρὲ φιρα ΚὰΡγ2 ἐγέσομέας γμγγήλαΖς 
ἐφηρεμίηηα εἶ). ἐρο φηλαίογε [1ο ἀομοι, βήμε 

τοτῖς, Ψιάξειγ Ἰρίτιν Ηῖς πηλρίγατις εἐχιγαογάϊπαγίας δι- 
1Ππ : πδπὶ ἰΐᾶς 1: εγαγιιπὶ οἰμίτατπι σαγὰ δὰ οτάϊπατῖος 
Ῥεττίπερας ῥγουπεΐαγιιπι γεάϊογοβ, δὰ 4105 Ῥγοιιοσᾶτειπι.» 
ετἴαππι ποπημΠΘ Άπ| Ὁ ἰρίγιπι παρ γδείδιις, Π οσῖς ημο.- 
41 ἐχειηρίτπι Παῖς τγϑ ἢ ΤῊ] επποητί 5, 4111) ἱπιρεγδηῖς Μά4- 
οτῖηο, ϑπιγγηας ἄς ΡεγρΑπΊο 9 118 ετῖ5 ἈΠ88 οἰ υτατιθι5, Ρτᾷεσ- 
Βαϊ νε νϊάεγε εἰξ δριια τρίμπι]. ΓΚ ΧΊΧ, ρ, ορ, , 

3. Τρῳάδα 1 Αλεξανδρείαν Τρωάδα 41125 νοσδης [{δτὶ ὃς πος 
πἰπιεητὰ νείεγᾶ, εὰ τά πηεπ ὃς ΔΒ ΓΟ] τε Τρῳοὶς αἰ οἴτιτ, ν. πο- 
ταῖα ϑρᾷημεπηίο δὰ (Δ]]Π1ππᾶ ἢ] Ηγπιπ. ἴῃ Ὁ ες, νυ. 135, Εν Ηλγ- 
ἀυίπο ἀε Νιυπιπις Ὑτῦ, ; 

4. περιϊδεῖν  ἢς «οὐ, 5.. νυ ]ρατῖ ὑπεριδεῖν. 
5 τριακοσίας μυριάδας } ἴτ ἀτγαςἢπιᾶδ, Ποη ἐχρτεο πο- 

πίῖπς, ἀεῇρπατὶ νίπι τεςερζιπι Ογδεςὶβ, σοηξ, ποταῖὰ δὰ νί- 
τἀπὶ ΡοΪεπιοηΐς δ. Ἴ]. " 

ὅ ἐπιτροπίνοντες ] πὸπ' Ρτδεπάες ἡγεμόνες νε] φρατηγοὶν 

{εὰ ἐπίτροποι, φμοτιιπι οἰιΓ Β[οΙ [πιρεγατοσία ργουποίϊς, να 
ΠΟΙΙΙΠΊ. : 

7 πεντακοσίων πόλεων } ἩςΠΙΡῈ ἴοῖ Πυχηεγαδάπίις Απαξ 
οἰμίτατος, νἱά, 4 ἐρ δ. ΑΡΟΙ]Οτΐΐ ΕἸΙΧ. ποτ. 2: : εχ δι 
ηυϊςηιία 4ἀ Πίςμπι Ἱπιρονάτοτῖς σεάϊγες ἰῃ ]μὰ οριῖς ἱπι- 
Ρεπάς ςοπαμεγμηζιγο : 

“ 

εὐμ1- 



ἋΣ Ηεγδαΐρ9. 

εἰμέεαεῖ, Ατ δετεατπεηξιπι,, 40 Ατμεηὶ- 
ἐμῇ ρορεῖο ψιοζαηηῖ5 πη παπὶ νἱγίεπὶ αἰ τὶ- 
Ὀιιεπάαπι γα χαῖς. ἀπί πη ππαρ τἀ πὲπὶ [πῃ 
ινῖγο ἀγραΐς, 4118 ἰη 4}1}5 ετίάτη νῇι5 εἰ γοδι8. 
“νᾶ δερε ἀϊα ςεπζαπι Μίπεγιδα θοιε5. πιὰ- 
“ἐἴαηϑ. ὅς (βογο᾽ ἐρεο ΑὐΠεπιεηίεπι ρορυΐιπὶ 
ῬΕεΓ ττίδιι5 ὅς ρεπογα ἐχοιρίεπβ: ὈΙοηυ 16 
᾿φἀπιεηταητίδιι5. ὃς π᾿ Ἀςαἀοπηϊαπν ὈΙοΠΥΠΙ ἢ- 
ἐραίοεημθσι τεπάςξηξε, νἱπιπι ργαθθεῆς πὶ Ὁ - 
«τατηΐςο,, οἰαϊδιις Ππη}} ὃς Ποίριἰθιῖ5 ἰπ Πεάε- 
τάςεὶϑ [ΠΟΓῚ5 ἀσσα θα ΠΓΌ118. ΜῈ 
͵ἰὐ πτυε ΘΗΠ ΠΗ τσ τὺ Ὁ 

ὯΝ “- 

ΠΝ, Αἴ, ααοπίατη ἄς Αἰὶςὶ τοβαηηεηο 
᾿πιεητο [αέϊξὰ οἵδ, τες μοί, νι δας αιο- 
1 ἐχροπᾶῖη, ΟὉ 445 Ἡδγοάες ΑἰΠεηϊ πες 
οἰοπάις. Νέπιρε τεαιηθητὶ ταδυϊας (6 Πᾶ- 
θέραπε, νι ἀϊχί πηι. ε45 αυτό πῃ ἐχ ΠΠογτογαπι 
{πογαπιὶ σΟη ΠΟ (ςτιρίεγαί, αἰαὶ οταιιαπὶ δς 
1ιθοτεῖς ὅς [ἔγαῖς, Ηεγοάϊ ἰπάοἱεπὶ ες. ἰητο}}1- 
'δοπτοθ, γεβιρίππι δὲ ραγαθδηζ ἀρι Ατῃξη!- 
ἐπίτιπι ροριΐπηι, νὰ χαὶ 1 ογα ταῖς {{{|π|5 ἐχ- 
τἰεἰΠδητ διζογεβ. Ετ χιδα οὐτη 1 εγεὶς 4α1- 
ἄεπι Ηεγοαὶ περοιία Βιογίης, ἀὐριπιξητο εἰἴο 
᾿ἰπαδέξίια » 4πᾶπΠι ςΟηίγὰ εο5 ἔσοϊς, οὔηηὶ ἐἴα- 
ὯῸ Ππρτιαξ ἤιαε αοιΐθο. Ραεθ]ίςαῖο τείτὰ- 
τηξητο ςοπιςηῖς ΑἸ ΠΟ πίπθις ςπὶ Ηεγοάς, 
εν υΐπαιια πλ1Ππ45 {ΠΠΡῚ}}15 [Ὁ] ΠΕ π5 (ἘπΊε], 40 
πηΐηιι5 Ρογρεῖμο ἄάγα τοηθγεῖαγ, γεάϊπηογεῖ, 
Ψεγαπη Ὁ] δα πγεπία5, ρεςιπίαο, ἐς ηι4 ςοη- 
δηταπι εγαῖ, σαι ἀοσεάεγεητ, ἰρίξαιιε 115 ἴγπ- 
Ῥταρίηᾶ5 ραίτιπι ΔιογαπΊαας, ντ ημΐ ἱπ αοτγε οἱς 
Ἷξης ραγεπιιπιςγοάϊς, ργοάποογος, Ὡδεπηάά- 
41 1ρ[15 ςοτηρεπίδεϊο εδε, ἀγαὰς αἰαὶ 4μ1- 
ἄεπι πυπηογαῖας ρεςιηΐαθ ῬΑΓΙΠῚ. 4111 Π1Π}1] 46- 
εἰρεγεπε, ποπημ}}1 εὐϊαπηὶη ΟὈ]σδίοης πιᾶ- 
πεγοηζ, νῇ ιογιπὶ ἀεὈῖτο ςοπιρεπίατιο ΠΟη 
{πθῆςεγεῖ 9 14 Ἰρίῃπι Αἰμεηϊεηίπιπι δηΐπιος 
ἐχαςογθδιίς., νὰ 41 Ιεραῖο ἀείτγαιιἠαγεηζαγ: 
πεσις οὐϊΐο εππὶ Ππαθεγε ταιπὶ εἰίατη ἀε[το- 
ΤᾺΠΙ, οΠΠὶ Πιαχί Πι15 ὈΕ ΠΟΘ Ης 15. 605 ἢ] αβῆςο- 
τεῖ. ὁ «άϊαπὶ ἰρίταγ βαχαλῥεχαλομης σορῃο- 
τηϊπαγὶ δἰοθαηζ, εο 4ιοά οχιγιέξαπι [αὖ ε0] 
(τ εχ Ρ ουπη]ῖ5, ααῖθιι5 ἀοἐταιάδε ππτ “εδομὲ- 
ἐς ογ 76. 

. ΨΟΝΕπιρε (βογίς ἀρ Ατἢ θη οηίεδ5, τα το - 
φηογηϊπίδιι, τππιρηεήομλές, ρραθίαϊτ, (σα πηα) 

8 κατὰ φυλὰς  ἀυάτιπι ΓΝ Ἰηϊτῖο» ΡΟ Χ, ροτεπιο ΧΙ 
Αἰβεπὶς. νἱάς ποίατα Ροίε!]ο ἀς Ἀεριδ]. Αἰμεπίξηζ, ς. 2. 
Μευτῆο ἀε Ἀερίδιις ΑτἢεπίεηΓ 1.1. ς- 7. , 
τὴ ἐς Ακαδημίων τὸ Διονύσ. ἕδος  Ακαδημία ἱρ(ΙΜΠιας ο(ξ 
Οεναρηίσμα οχῖτα ντθαπι. νἱἀς Λήδαν ων ἂς Οεγαπηῖςο βεπηΐ-᾽ 
20 ςᾶρ. το. ἰδὲ τεπηρίτπι, ἱπ φαοά Πϊοην Πὶς ΒᾶςςἈΙ Εἰτα- 
τβοτγεης Ππιι!αοτυτι ἀςροτίατυπι, ἄς ἀμ εχ ποῆέο ἄζ Ράϊ- 
ζλπία δρῖς ἰάεπι Μευτῆιις ἰ. ς. σαρ. 20. 
δι {0 Ἢ πᾶν κίντρι ἠριείνος ) ἢς πιλὶ ἐπι ςΠἹ ςοά, 8, 

Οτμζοτ, δ. 84 [π|λίτι αἰιᾺΠ| πρμένον εἰιπ Εἀἰεῖδ. 
εἰν. 

ΡΕΥΙΤΙ9 ΞΌΡΗΙΒΤΆΑΒΥΜ. 111, 449 
πιδίδωμι, ὁ δὲ υἱὸς τῇ πόλει." καὶ αἱ δι-,. Ὁ 

ὠϑῆκαι δὲ, ἐν αἷς τῷ τῶν Αϑηναΐων δήμῳ κατές-. 

λιπὲ καθ᾽ ἕκαςον ἔτος μνᾶν κωϑ᾽ ἕνα, μεγω- 

λοφροσυνην κατηγορᾶσι τῷ εἰνδρὸς, ἧ καὶ ἐς τὰ 

ἄλλω ἐχρῆτο ἑκωτὸν μὲν βῶς τῇ ϑεῷ ϑύων ἐν 

ἡμέρᾳ μιῶ ππολλώκις, ἑςιῶν δὲ τῇ ϑυσίᾳ τὸν 

᾿Αϑηναίων δῆμον κατὰ φυλὰς ὃ καὶ γένη" ὁπότε 

δὲ ἥκοι Διονύσια, καὶ κατίοι ἐς Ακαδημίαν τὰ 

τῷ Διονύσε ἕδος": ἐν Κερωμεικῷ ἀοτίζων ἀςὲς 

ὁμοίως καὶ ξένες, κατακειμένως ἐπὶ φιδώδων 

κιττϑ. 

Ἐπεὶ δὲ τῶν τῷ Ατῇκξ διαθηκῶν ἐπεμνή- 

σϑην, ἀνάγκη καὶ τεὶς αἰτίας ἀνωγρώνψαι . δὲ 

ἃς ὦ ρυσέκρεσεν Ηρὼδ' ἧς Αϑηγωίοις. εἶχον μὲν γαὶρ 

αἱ διαθῆκαι ὡς εἶπον, ἔγραψε δὲ ἀντὰς ξυμδε-. 

λίᾳ τῶν ἀμφ᾽ ἑαυτὸν ὠπελευϑέρων, οἱ χαλέ- 

πὴν ὁρῶντες τὴν Ἡρώδῃ φύσιν ἐπελευϑέροις τε 

καὶ δώλοις. ὠποςσροζὴν ἐποιξντο τῷ Αϑηναίων 

δημε, ὡς τῆς δωρεῶς αἰυτοὶ αἰτιοι. καὶ, ὁποῖα, 

μὲν τῶν ὠπελευϑέρων ταὶ ττρὸς τὸν Ἡρώδην, δὴ. 

λέτω ἡ κατηγορία» ἣν πεποίηται σφῶν, «ὧν 

κέντρον ἠρμένος᾽ τῆς ἑαυτῇ γλώττης. ἀναγνω- 

σϑεισῶν δὲ τῶν διαθηκῶν, ξυνέξησαν οἱ Αϑη- 

γαῖοι πρὸς τὸν Ἡρώδην, ποέντε μνῶς ἀυτῶν ἑκά.. 

φω καωταδαλόντα τορίασϑεαι πταρ᾿ οἰυτῶν, τὸ μὴ 

ὠεὶ διδόγωι᾽, ἐλλ᾽ ἐπεὶ ππροσήεσαν μὲν ταῖς 

τραπέζαις ᾿ ὑπὲρ τῶν ὡμολογημένων, ἔπανεγι- 

νώσκετο δὲ ἀυτοῖς ξυμξόλαια “πατέρων τε καὶ 

πάππων, ὡς. ὀφειλόντων τοῖς Ἡρώδε γονεῦσιν, 

εἰντιλογισμοῖς τε ὑπήγοντο' καὶ οἱ μὲν μικρεὶ 

ἠριϑιμᾶντο, οἱ δὲ ἐδὲν, οἱ δὲ συνείχοντο ἐπ᾿ γο- 

ρᾶς, ὡς καὶ ἀποδώσοντες" ταῦτω παρώξυνε τὰς 

Αϑηναίως, ὡς ἡρστωσμένες τὴν δωρεάν, καὶ ὠα 

ἐπαύσαντο μισξντες, δδ᾽ ὁπότε τὰ μέγιτα ἐυερ- 

γετεῖν ῴετο. τὸ ἦν φάδιον ἔφασαν ἐπωγομα: 
σϑαι παναϑηνωϊμὸν, κωτεσικευσσ'ϑ'αἹ γῶρ οἰυτὸ 

ἐξ ὧν ἀπεςερῶντο Αϑηναῖοι πάντες. ᾿ 
Καὶ μὴν καὶ ἐλειτόργησεν Αϑηγαίοις, Τὴν τε 

ἐπώνυμον᾽., καὶ τὴν τῶν πανελληνίων. φεφανω- 

5 τὲ μὲ ἀεὶ διδόνας 1 πεῖηρε ἡμοταπηὶς λέν ηλ ἀάτε νὰ 
τεβαπιεητί τοπεδδίως ἤπρι 5, α2ε ἣξ μγαρεν ἀὰπάα ρεςτὰ- 

ηἶα εἴϊει, [εππιεὶ [Ὁ] σεττὰ Πιπησια γ ἀς αι τὰπὶ Αἰμοηϊς 

ςηῆριι5 ρφεϊ(ςεθαιυγ, οξεςῖε, 

2. τρωπέφα!ς] λά πιεη[59 ΤΤαρ εξ ἀγα, αὶ ποιπῖπε Ηετο. 

ἀϊε [ἀπιπιαπι, ἀε ἅμ ζοπιιεηεγαῖ, ἐχίο  μεγεῆς οὐϊυΐς, 

δ. . τ κϑι μὴν χὰ 'λωτέφγησεν Αϑηναίοις τὴν τε ἐπ ώνν- 

μὸν ὅτς.] Μεὶε εὐϊ ἰλειτώργησαν Αϑηναῖδι- Ουἱάὰ οριις ξηΐ πα 

ἀΐςετε, Αἰμεπδᾶεος Ραηξιποπαθα ἃς ΡΑηε επίᾳ ςεϊεδταγευ» 

ιυοά πουππιυπι. Αϑηννίνις ἰξίτως μάθεθας ςοα, 8, Ὑπάς 
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δὴο 

ϑεὲὶς δὲ τήν τῶν παναϑηναίων ᾿ καὶ ὑμᾶς: εἷ- 

πεν, ὦ Αϑηναῖοι » καὶ τῶν Ἑλλήνων τεὶς ἥ- 

ζοντας, καὶ τῶν εἰϑλητῶν τὲς ἀγωνιεμένες 

ὑποδέξομαι φαδίῳ λευκᾷ λίϑε᾽. καὶ εἰπὼν 

ταῦτω, τὸ φαδιον, τὸ ὑπὲρ τὸν Ιλισσὸν» εἰς 

'σω τεϊώρων ἐτῶν ἐπετέλεσεν, ἔργον ξυνϑεὶς 

ὑπὲρ πάντα τὼ ϑαυμώσιο,, ἐδὲν γορ ϑέωτρον 

ἰυτῷ ἐμιλλᾶται. κοκεϊνω, περὶ τῶν παναϑη- 

γωΐων τώτων ἤκεον ἀληρ δ ηβδων μὲν ἀνῆῷϑαι τῆς 

νεώς, ἡδίω γραφῆς» συν ἐρίῳ τῷ κόλπῳ: δρα- 

μεῖν δὲ τὴν ναῦν, ἐχ ὑποζυγίων ὠγόντων, ὠλλ᾽ 

ὑπογείοις μηχαναῖς ἐπολισιϑ αἴνεσαν. ἐκ Κερα- 

μεικᾷ δὲ ἄρασαν χιλίᾳ κώπῃ, ἀφεῖναι ἐπὶ τὸ 

Ἐλευσίνιον, καὶ, πσερλδωλξσωαν ἀυτὸ; παραμεῖ-. 

αι τὸ Ππελασγικοὸν' κομιζομένην τε παρὰ το 

πύϑιον, ἐλϑεῖν οἵ νῦν ὥρμιςαι. τὸ δὲ ἐπὶ 9ά- 

τερῶ τῷ σοδίς νεως ἐπέχει τύχης: καὶ ἄγαλμα 

ἐλεφάντινον, ὡς κυξερνώσης πάντω. μετεκό- 

σμῆσε δὲ καὶ τὲς Αϑηναίες Ἐφήδες ᾽ ἐς τὸ γῦν 

σχῆμα, χλαμύδας πρῶτον ἀμφιέσως λευκές. 

τέως γὰρ ΝΣ μελωΐνως ἐνημμένοι, τὡς ἐκκλησί. 
Α ΑΆΣΣ αὶ 

ὡς περλεκώϊηντο, καὶ τῶς πομποῖς ἔπεμπον» 

ΦΗΒΘ Τ  ΔΆΑΥΝν τα 

Ῥγδοπάςπάιϊ ἴῃ Ραηδι παῖς ἀϊσηίτατεπι οὐ- 

1. Ἡεγδάεξ, 

Ἠαϊου: Θυος 7 ἀἰχίε, ἀεῤομίομεε, ἔθ᾽ Ογαε- 
εθ5,, φμοίχηοῦ γεέχίρψ , ῥοιῥἠέοες, ἐδ χεῤέεέαε οργ- 
βαλμγος 7 {[π4ἴο,εχ αὐόο ΙΑρίάε ψγεξίο, ὀχεῖρὶ- 
“4... Ηδες φρο] Ἰςΐτιι5.) Παάϊιπι., αποά ΠΙΠῸ 
Βαπηηὶ ἱπηπηίπεῖ, ἱπῖγὰ ἀπδέπου ἀΠη05 ρογίε- 
οἷτ᾽. Ορτ15 Ἔχίγιιοῃ5,; ἜΧοο 6 πε ΠΊπηα {Ἰρεγαης 
ααδδι5. ΠΕΡ] ΠῚ Θηϊπὶτ ἢ δδιγογαη σαὶ 60 
ςομ τι ροιεῖ, Αὐάϊαϊ ἠδ ΡαπαιΠεπαεὶς 11- 
115 δὲ πὰ Σ᾿ νείαπι 6 παι ξαϊΠς Πιῤρεπίαπι, Ρί-. 
ἐζαγῖβ ποι ΠΠπ|6᾿ ογπᾶγμπι , οαπι πὰ νϑπ- 
ἴο Οδπογίο,, παι πηαι8 ΠΠ}]115 ἐγαπθπεῖθες ἰὰ- 
πιθητί5 ἀθοιγγῆα., Πιρεσ, ππαςΠΐπας Πιδίεγγε- 
ἤχγες ἰαπῖτοῦ ἀεἰαθεητζθοη. Ἐχ (εγάγηῖςο διι- 
τε πὴ ἀἰ πη ΠᾺπὴ τη}}}6 τοτηὶς δα Εἰειυμπηίιιπι φεῦ- 
ποημΠς, εοαις. οἰγοιπηπδιρ τὸ φγβοιοηῖῆε 
Ῥεϊαίδίςοη,, δ Ργιβίοῃ νοῦ ῥγδοτογιδέϊδηι, 
Ε0 ΔρΡριΠ Πῶς νΌ] πιιης ςοη Π{π|τ. ΑἸτογαμη διιτεπα 
Πλά!Ι Ἰάτιις ἔληιιπι ἔογπιπᾶς οςοιραῖ, ομπ| [12- 
[14 Εἴπ5 ἐχ ἐθογς., νὲ 486 οπηηϊα σιθεγποῖ. 
Ἡδθίπιπὶ φιοαμὰδ τπαΐϑις ΑἰΠεπίεπἤμπι Ε- 
ῬΠΕΘΟΓΙΠῚ 7 ἴῃ εἰπὶ 40 Ποάϊα νειπτιιγ, οὨϊα- 
πιγ!θι15 4115 ῬΥΙΠΊΠ15 εος νεπίοηθ. Τυπὶ 
ἘΠΙΠπῚ αυϊάεπη Δεγῖς ᾿ηἀπε| σοποίοπος οἰγομπη- 
ἀεθαηὶ, δζ τγδηΠιεϑίοπος {π25 οὐίθδης. 1ι- 
Βεητθιι5 ΡΟΌ]Ιος ΑἰΠεπίοπῇθιι5 ργασςοποπὶ 
(Ορτεαπι , αἴεπι ΔὉ ἀγα Ἡεγδο ἀας διις]επ.- 

νι δ 
: ΄- Ἀ ͵ Ά.., , ἃ Ϊ΄ ὁ}4 ἣ 

“πενϑντων δημοσίῳ τῶν Αϑηναίων τὸν κήρυκα; τὸν Κοπρέω “ » ὃν ἀυτοὶ ἀπέκτειναν, τὲς Ἥρα. ; ἡϑνς 
-.-- 

ἔλεῖϊε ρατεδαι ἐλειτάργησαν εἴ{ε ετίαττι ἐπτεπἀδπάμιπ), Νο- 
ἢὺαπὶ ἐπιεπάδτίοπεπι Οτγιτετὶ ἧς δἰ πιλΠ! ᾿εϑξοπε5 ἀρεγίξ» 
Ἕτπιατε, ροῆξεβ ποῦῖ5 οὈ(δγιιδτπ). Νεῖηρε [ςη[ι5 εἴ : Ηε- 
τοάεπι Ραπαιῤεναείς, ηυᾶς ἀϊοίταγ ἐπώνυμος ἑορτὴ γ [ὑβπεπε 
τορποῦρἶη!ε) απο Ὁ “Ττῤεγὲς μαθεᾶὶ ποπιςη, (Υἱά. ὅς 1π, 
Ψῆτν “ροϊονἹὲ “ερενέερς τι. 6.) ὃς Ραπείεγαϊὴς ρτδβξαε : ὃς 
εὐπὶ ῥα» ῥεπαεὶς ργαῇ ἀετοῦ, [φατε πιὰρπιβςιπὶ ἐχῆγω- 
χε, νάγίδηαε, 4 οἀ ἴπ τα! !διι5 (ΟἹ ἐπηῖδις Βετὶ Ὁ ἄρχεις 
εεῦσι (οἹεθαι, ἐρεέξαςυ] «αἰ ἀΠΠ΄π, Ετᾶι ἰρίτυγ πος βααίμηα 
ἹῬαμαιβεναἰσενῖ, 410 4, ἃ ΤΥ οαγσο τμέτοτε Οἱ πὶ ἐχεγῃδιπι» 
τεϊαυταιίτ, Δίας εχ Αἰθο Ἰαρίάς, νὲ πιοχ (δαιυήτιγ, εχίξγυχῖς 
Ἡέϊοάες: ηιοά, σκώπτοντες ΑΙΒεηϊεπίεβ ππεγῖο βαπαιδε- 
γμαίομτ ἀϊοὶ αἰεδᾶης, εὸ αποὰ εχ ρξοιηΐα τε[βαπιξητάτία.» 
ϑρρρεϊδμας “ἀμῥενιέρηβης [αδιγαξτα εἴτες δε! βοδτυπι. Οετε- 
τοπὶ ἀε ραγαιεγιαεῖς ν. ἹΜειγἤιπι Πδτο ρεου]ϊαγὶ, 416 πὶ 1π 
ἩΟΠπυ 115. σαἰίραυτ Ῥειΐειι5. ἀε Ἰερ!δ. Αττ. ρ. 18. {ε4. 14ἐπὶ 
Μειτῆις 18, ἀς ζεβι5 στάεο, ἂς σανελληνίοις ηαοαιε 4Ἐ- 
{1ΠΊ. 

ΓΖ φεφαν. δὲ τὴν τῶν παναϑην. ] (υδῖπι. λειταργίαν. Ἑάϊα 
Βαδεθδης φεφανωϑ εὶς δὲ χρὴ τὴν. ιαπι ποῦς {Πι4 χρὴ Πι- 
Ρεγβιμπι, Οειεγαπι ἀε Ππ|}}} Ιοαπεπάϊ ραπετε νἱάε {, νἱ- 
τὰ «Ροϊο»γιογιὲς δ. 1. ποῖ. 6. ἨἩΐπο γεγο εἴἴδιη νἱἀθπιι5 Ραη8- 
ἐθεπαεα, ἤςιις ςετεγὰ ἔείτ4 ἡ πα4ιιοππδ]ῖ8, Ὁ ἱεροκοιοῖς ποτ 
ἐεϊεδ ται, ἔι17δ, αι ἀε τε ποππι}] Μειτί 1. εἴς. Ετ εἰ εδιμπὶ 
ξιηε Πλεῖπι ρος τὰ ρεγδέξα, αἱ ργοχίπιε [(εὐυτατὶβ Ρτᾶςεῖ- 
{εἴν εχ δὸ φοἹ Π᾿ αἴ πιι5») ιο ἃ Ηετο ες σεφανωθεὶς ΠΠἈἀ1υπὶ 46- 
ἀϊῆςατε σοερετῖτ , 4ιδάτ πηι 0416 'π 60 ΟΡΟΓΕ ΠΟΠ[ΏΠΊΓΟ, 
πᾶς ααΐπίο Δππὸ Ογιπηῖςος ΡΟ Π65, 1ρίὉ ἔείϊο, ἴῃ εο εἀϊ- 
ἀετῖς. Ὑσαρχον ἀϊέλιπι, ηἰῇ ῬΑπδιμεπαεῖβ ργαεεῖϊτει ςο]]1ρ5 
ἔοττε εχ Αἴπεπδεὸ Ἱ, Ι΄ Ρ. 167, 

3 φαδίῳ λευκᾷ λίϑᾳ  δυιις Π4411,) Αὸ Ἡετοὰς ςοπἤιτυτ, 
τπεητῖο ετῖαπὶ ἀρὰ Ραυΐαπ. ἴπ Ατεῖςῖ5,, αι] τἰἀοπὶ Ἰαρίάς 
αἰδο 1Πυὰ εχ πγυδίαπι δἱτ, ὅς Π}ΠΠ| παῖ, δὰ αιιεπὶ ροἤτιπι 
ἽἍ1|04, πιεπηϊηῖς. 1νοςι5 εἶιι5 Μεατῆο οὈίετγυδτιις Ραπαῖῇεῃ. ο. 
9. Οεζεγιπι ἱπ μος ἢδάϊο {ερμτι5 Ἡεγοάες δι, να, ὑπ, 
{ιδ ἅπεπι πυίμς νἱτᾶς, 

4 π᾿ τῶν Παναϑην. τότ. ἥκειν τόώτων ποη ἤρηίβοδε εὰ 
Ῥτδεοιίε βᾳκαέῤεμαεα γαϊθιις Ἡδτγοά ας Ρτδεξιῖς, {εἀ ἴῃ ρε- 
πετὲ δος ξέβηπι αναιφεπάφογηπι: πλπα λπτε Ἠεγοάεπι ηι0-- 
41, ἄς ρο(ῇ εἰιπ|, (ο] ἐπηΐϑ 1114 πδιιῖ5, σιπὶ ρερῖο Μίπεγιιδε, 
πομπὴ ἔμϊς φεἰεῦγαια : ἀς αι ξιΐε Μειιγί, ], ς, ς4ρ. 17 -19. 
ΡμμΠοδγαιι δείατε ἤδες ροῦηρ ὃς ἱρί2 ἔοτιε τοτῖιιβ. ἐθῆι {ο- 
Ἰεππῖτας σοἤδμεγας : παιῖβ ἸΑπΊοη {ὩἸρεγεγᾶσ, νῖ οχ {ε4πεπ- 
εἰδυῖα εἰτι5 νεγθῖς ΠΟ] Πρ τω, ὦ 

ς μετεκόσμ. δὲ κι τ΄. Αϑην, ἐφ. δες ἀο( εἰ ΠΊΠγις ΜειΣν 
ἤμ5 Ῥαπδῖμεη. ς. 22. γαίῃ ]ογαῖ δὰ Ερδεόος ἴθ Ραπαιμεπαῖςᾶ 
Ροπιρᾶ ργοςεάεητεβ. Αἱ πιι]τῖς ἀγριιπιεπτῖβ οἤεηἤηπι 845 
τπμεὶ! Ρετῖτο ἀε Ἱρερίθιι5 Ατεῖςῖς ρ. 16. [4.. ποπ ροτιμῆε 4π. 
τε Ἠεγοάεπι Ερῇςθος ἴῃ {ΠΠ15 (Ὁ]ηπίδιῖ5 ρμ] τος ἱποσάογε.. 
Νοπ ἴτᾶηιε ἐς Ῥαπδιβεηδεῖς ἈΠΊρ]ἰι5 ἰοααίτις ΡΒ] οἴἶγα.- 
τι8), (εὰ ποιυιᾶπι γεπὶ ἐχογαϊτις ; Ιοαυΐτιγ]ις ἐς Το Δπηγ- 
ἀἰδιι5 ἐοτιπι, 4105 περιπόλυς γΟΟΆΡ ΔΓ, Πηιτατί5. Π)ε περι- 
πόλοις {ἴτε πιϊτα Μαιδοιις δὰ Ηαγροςγατίοπεπὶ Ρ, 240, 
ὅς Ῥοτίτιις δά 1νερὲς Ατις. Ρ. 547. Εγδηε πεπιρα 1}}1 ἔφηδοι 
41: ἀεοίπημπι οὐξδιμιπι ἀππιιπὶ δε ρ ἤξης, 4 400, νίηια δὰ 
ν᾽ρεῆπηιπι, ἀοσερῖα ἃ ρΟρι]ο ῥγοὸ ςοπεοίοης ἔσιτο ὅς Βαῆα 
περιπολεῖνγ ἅτις ἐκτομίας ἄρέγε ἴῃ Ατιῖςα ἀεθεβραηι, 34 4ι129 
ἴπ ντθε ιοηῖε τεπερδπτιγ ρορι]ο ςοδέϊο, 14 φιοά ΡΕϊ- 
Ἰοβτατιβ ρϑυΐο ρμοίξ ἱππεῖς τοὺς ἐκκλησίας ἐοὲ περικαϑῆσϑ με 
ἀΐϊςεπβ. 115 νόμῳ χλαμυς περιτίϑετομ : νὶ εἴ ἀρὰ Ατιε- 
πηάοτ, οπίγοοτῖς, ς, 56. [16,1: Βι ΠΈΈ]ιε εο5. Βιῖσε οὐέαηηγάϊ- 
δια [5 εἰίσιις γέργές γ» 4149 Ἠδγοάεβ ἴῃ [045 πιυταμετῖτ, 
ἴπ τγδηζϑ μοι διι5 [15 ἱπάμτοϑ, ἤμπε [πβγδτοπίθιι5., (,μιάς 
ἔμπτ πομπαὶ; 4ΙΆΓΌΓΗ ΠΊΟΧ πιεπηίπῖς ΡΒ] οἤγαειι5,)νς ὅς 'π οὉ- 
εὐπάο Ἐοχοιβίτογαπι, σοδόϊο ρορι]ο, πιπογο,) Ρετκ5 ποῃ. 
ἤης ργοδαθίϊταῖς εχ ίπιαῖ, 

ὅ τὸν κήρυκα τὸν Κοπρία ] 4ιὶ Ηετας] 445, ΡεΪοροππείο 
Ἔχρι τος 40 Εγεοβίμεο, ποπηΐης εἰὰ5 ΔῸ Αἰβεπίεηῇδιι5 τες 
Ρεῖεδαῖ, 4ὰ ἡμπ05 {1 σοπβιρεγαπι, νἱὰ, Ευγίρίάςπι ἴῃ ες 
τας 3. 

τοπὶ 



ΤΗργοώρς, 

τεπὶ ἱρῇ οἰ πη ̓πτογέεσθγαης. Ρόστο {Ποδίγιιπ 
Ἡεγοάες Αὐπεπιοπῇδι5 ἤτιχίς ἴῃ πιεπηοτίατη 
ΒαρΊ δα.) σαπ Δ πδαγίθιις εχ ςεάτο ἐοηξεξ!5: 
σδαϊιο πηάᾶζοσία ΠΟ αι {ἀτιιαγῖο ορεγα εἰερδη- 
τοῦ οἱϊ οἰαδογαῖα. Αταιις 14 αιίάοπι ἄτι ἀριά 
Αἰπεπίεπίες [ες 4] {{π|}16 α110] ἰη οτος κο- 
τπδηο [παθεης π| 1]. Ορεγδε ργοζίαπη εἢ νε ἀς 
τἰπεδίγο ετίδπι [Ἰδἰδαιιδαῖο,, φιοά (οΥίπτ 15 
Δεάιῇοδιῖς, νεγα ἔβοίαπιιις, ΑἸΠεηϊθηῇ αα- 
ἀεπλτποϊτο ἱπξεγίογε, χιο ὅς ἰρίπιπι ταπιε 
ἴῃ. Ῥᾶιις!5 {4]10] ςεἸ εἰ γατ! ΠΊγτῖ5., ἰτοπὴ ἐς ἢ- 
τιῖϑ {πητηϊ,, {ΠΗ πιίχιις Νοριαηὶ ὃς Απιρ[χἱετῖ- 
τε5 (ΟἹ όΠδα ἤδευα,, ςετογιίις, φιυΐδιις τοπη- 
Ρίιαπη γορίςαϊς,, ντ ααΐ πὸ ΠοΙρΠΙηὶ αυϊάεπι 
ἹΜεϊιςογῖας. σιγαπ Ομ ογτ, Ρυγτῃΐο. εἰίατη 
ἌΡρο]]ηὶ Πφάϊιπι, αιιοά ΠεἸρἢ 5 εἴν, ἀϊοαιιῖς, ἃς 
Δαμαπι αἀ ΟἸγπιρίᾳ Ιουἱ : ὙΠεΙΑ] 5 ΔατεΠΊ, 
ὧζ Οτγαοςῖὶς Μειῖδοὶ ἔπι ἀςςο 5 ἰδιιασγα ἴῃ 
ἼΠΟΓΠΊΟΡΥ 5, ἀερτοζαηείδιις (]πταγία, Ὲ 
(ὐδημο ΟΠ 16, [τα]]46 ορρίάο, ορτίπιε πιε- 
τίτας Ε[Ἐ, 4415 {Ππ4 σα]εῖας γεάάξης, 4 Ίθις 

᾿ΤΩΑΧΙΠῚΘ Οριι5 μαρεθαί. Βεηδ εείαπι ππιετί- 
τι ΕΠ ἀς Ἑπῦδοεας ὧς Ρεϊορομηεί!, ὅς Βοθο- 
αἴας οἰ! τατθιι5, αἰϊὰ γα 46 4|1Δ. Βεηπειποιῖ- 
τι ἀς ΟΥῖςο χιοσαε ἴῃ Ερῖγο ἔς. ἴα 84 εχ- 
ττεπηὰ τοάδέϊο, αἰ Π(ατιε Ρ γί Πη15. 

- 

οὐ Ψ]. Ιλςοῖ αὐζεπη ταπτῖς οροτίδιις {ΠπΠ } 
ἔπτπας εἴϊει, πηᾶρηιιπι ταπιθη ΠΕ] ἐεοις ΠΟΙ 
ν᾽ ἀοῦαταγ, αιιοά {ΠΠππππὶ ρεγίοάογο ἰρῇ ἀα- 
τιπὶ ποη οἴδος : πηασπίῇςιιπι οἰ ριιτάης, σοπ- 
τἰποητοπη δίς ηἀογε,, σοπλϊπιιπΊαις σουηπηίτ- 
τογο ρεϊαριιβ, ζ οἰγοιπηηδιι σατοη!ς Πα άϊογιπι 
εχ παι] πιτπι ὅς νἱσὶπεί,, πηᾶγὶ επποτἜπάογιιπι, 
Ἰοπριταάποπι ςοπίγαῆεγα, Αἴας Πυΐμς ημῖ- 
ἄεπὶ γεῖ ἀςΠάςγῖο τοποθαίαγ, {δ Ὁ Τπηρογὰ- 
ἴογα 1ά ροζοεγε ποη διάρας, πς γεργεῃθηῇο- 

ΒΕ ΥΙΤΙ9. ΟΡ ΤΑκν Μὶ 11 “π 
κλείδως τῷ βωμξ᾽ ὠποσπῶντα. ἐνέθηκε δὲ Ηρώ- 

δὴς Αϑηναίοις καὶ τὸ ἐπὶ Ῥηγίλλῃ" ϑέωτρον, κέ- 

δρε ξυνϑὰς τὸν ὄροζθον" ἢ δὲ ὕλη καὶ ἐν ὠγαλ- 

ματοποιίωις σπεδωία. δύο μὲν δὴ ταῦτω Α9ή-. 

νῃσιν» οἵω ἐχ ἑτέρωθι τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις. ἀξιέ- 

σϑω δὲ λόγε καὶ τὸ ὑπωρόφιον θέατρον, ὃ ἐδεί-. 

μωτο Κορινϑίοις» «παραπολὺ μὲν τϑ Αϑηχῃσιν» 

ἐν ὀλίγοις δὲ τῶν παρ᾽ ἄλλοις ἐπωινεμένων, 

καὶ τὰ ᾿ἰσϑιμοῖ ἀγάλματα, ὅ, τε τῇ ισϑιμίᾳ " 

Κολοσσὸς, καὶ ὃ τῆς Ἀμφιτρίτης » καὶ τὰ ἄλλα 

ὧν " τὸ ἱερὸν ἐνέπλησεν, εδὲ τὸν τῷ Μελικέρτᾷᾳ 

σσωρελϑῶν δελφῖνα", ἐνέϑηκε δὲ καὶ τῷ πυ- 

ϑίῳ τὸ πυϑοῖ ςάδιον, καὶ τῷ Διὶ τὸ ἐν Ολυμ-. 

πίᾳ ὕδωρ. Θετ]αλοῖς τε, καὶ τοῖς περὶ Μηλίδα 

κόλπον" Ἑλλήσι, τὼς ἐν Θερμοπύλαις κολυμ- 

ξήϑρως, τοῖς γοσ ὅσι πσακωνείες. ὦγησε " δὲ καὶ 

τὸἐντῇ “ττωλίᾳ. Κανύσιον, ἡμερώσας ὕδατι, 

μάλω τάτα δεόμενον. ὦνησε" δὲ καὶ τὰς ἐν Ευ- 

Θοίῳ, καὶ Πελοποννήσῳ, καὶ Βοιωτίῳ “πόλεις, 

ἄλλοθι" " ἄλλην, ὥνησε" δὲ καὶ τὸ ἐν τὴ ἠπεί- 

βῳ Ὡρακὸν 5, ὑποδεδωκὸς ἤδη. καὶ ἐτερώ πολλά. 

Καὶ τοσϑτος ὧν μεγωλεργίᾳ, μέγα δὲν εἰρ- 

γώσϑαι ὠετο, ἐπεὶ μὴ τὸν σϑ'ιμὸν ἔτεμε: λάμ- 

πρὸν ήγέμενος, ἤπειρον ὠποτεμεῖν, καὶ πελά- 

γἡ συνάψαι διτ]ὰ, καὶ περίπλες φαδίων ἐξακι-. 

σ χιλίων καὶ εἴκοσι ϑ'ωλάττης ξυνελεῖν μήκηϊ. 

καὶ τέτε ἤρα μὲν, ἐκ ἐϑαΐῤῥει δὲ αἰτεῖν ἀυτὸ 

ἐκ βασιλέως, ὡς μὴ διαβληϑθείη,, διαγοίας δ. 

σ------- -- -------  ο--ς-ς-.Ἐ-- ς-ς-ς-ς-ς-ςς---.-  ΄ ἶἕἷἝἷἧἶἷἧἷἝἾἷἝἾἝἼἠ ΄ἷὐἧὮἷἪἵἷςῚἷ΄ἷἧἷἝἷἧ“Ἕἷ.΄ ὃ. Ἦ᾽Σ 

7. τὰ βωμξ] ετας 1114 ᾶτὰ πηι [εγιςοτάϊδο, 4186 ἄσυλος Ἔγᾶζ, 
νἱά, οδίεγυδια Μειυγῖο Οετγαπιὶς. Θεπηίη. ς, ᾿6, Μεπιίηίτ ἃς 
ποῖϊεν ἀϊίεττε τηξ, ἴθ Ροῤκες (ὰ δ ἥπ. ἴζεπι ερ. ς9. ὅζ γο, 

8 Ρηγίλλης ϑέατρον ἈΘρΙΠ4., νχογ εγοαἱ5, ἐς οἰι5 τα - 
Ῥιις ρδιΐο ροίξ ρίιγὰ. Τ Βεβεγὶ αιιοαιια εἴτις ΠΙεπτοτίε Πγι- 
ἐπὶ, Ἰπξεγίυ5. ππεπτῖο ἔτεγιπη δ. ΝΠ. 14 πεπιρε εο ἰοςο οχ- 

Πευιέζιιπι, 40 ἔδριυτα δα ἔπῖτ, εἴφμε ἀςφαϊςάτιπι εἰς, να ἤι ἡ- 
φώς ἴοςο, νηάς ὅς ἱπξ.], ς, 14 εἰ ἀναϑεῖνως ἤετοάες ἀἱείτιτ : 
αιιοπιαάπιο ἄτι πὶ ὅς ἱρἤππὶ ἱπξ. ἤεγο ἐπὶ ἱπ ῬΡηδεβεπαίςο τἢς- 
Δτγο, ιιοὰ εχῇτγυχετδι,ίεριυ!τιπι μα ἐπιι5, Ηΐπς ϑΑπιαῖ, δὰ 
ἀεάϊς, ἔτι, Ἀερ1}}. Ρ. 11, σῆμα νεῷ ἵκελονγηιοά εῇ ἰπ φἃ ἀε- 
ἀϊοδιίίοηε,, μὸς ἱρίππι ἐῤεαλγες ποῖατε πὸπ ἀπδῖται. Ψὶ 
δ.τῃεδιγα ἀφάϊςατᾷ ἱπ τπιυ]ὶς εἴϊο, Ιοοο 5τατιῖ εχ Ερὶςεάϊο 
ἴῃ Ρατθητεπὶ βγπηδτιπὶ ἀεάϊτ, 

9. Ισϑμίς  Νερεμηὶ ΠΠῤνηοὲ βωμὸς ςοπιπιεπτογαταγ Ραυί- 
τῖδα ἴῃ Οοτιπιβίδοϊς Ρ. 52. ναὸς ϑιγαδουὶ ἰ, ΨΠΠ. 

τὸ κὰι τὰ ἄλλα ὧν 1 ἤς πιεῖϊιις ςοα, 8. 4ιπ| εἀϊεῖ, αὶ 
Βαθεηι χὰ τὼ τῶν ἄλλων. Νεπιρε Πιρεπάϊτιγ ογᾶτίο τοτᾶ 
8 γεδὶς ἤιργα ροΠιὶς ὠἀξιέσϑωῳ δὲ λόγε. 

1 Μελικ. Δελῷ. } ἱπ 114 οπὶπι ογᾷ ἀρρυΐίεγας σαπὶ Ὁ εἰ- 
ῬΒῖπο ἴμο Μεϊϊςεγια, δαὶ βιδὶ ἀσισιντά. Ραυίᾶπ. Οοτίπεβ, ἰπῖτ, 

ΙΣ τοῖς π΄. Μηλίδα κόλπον } (δ ηὸ νίάἀε ἀοξῖος ϑογ]αςῖς 
ἐπτεγργεῖαθ ρ.3ς. Νέεπιρε ἰάςπι λήείδαεις ὃς Μαϊδαεως ἤπυς : 
41επὶ ιανηλασηηα οτίαπι ἀϊ ξξιπὶ», Ὁ ντθς Ζαρε, ρεττοπάϊε 
1 οὔλυς. “ Οτάτοτις ΒΕ. 1. Ἰερὶς Μηλιέα. δ5ῖς ὃς ϑαϊπιάῇας : 
Μηλινς κόλπος αἰεί 205, ΜΜηλίςφν Ατιάπηφη Μηλὶς {114 τς 

δῖο ἀϊείτυς Ηεγοά, 1, ΝΠ, ἤϊε ἐς τὴν Μηλίδα παρὰ κόλπον 
ϑαλείσσης. Ηίης ὅς ϑιξρῆδηπιι5 Μηλὲς κἡὶ Χώρα. 81 4ι!α πγυτάπ.- 
ἄμαι ἤπτν πια πηι τοῖς περί Μηλίδος κόλπον. 

13 ὥνησε] ἢς {τγῖδο ργὸ ὥκῆσε 4ιιοά εξ ἴῃ εἀϊτῖς,, φυάπὶ 
Ἰεφιίοποπι ἴῃ (εαιιεπεῖθιιθ σοι. 8. ἀϊξεττε ργαςίογε (Ἐπῆρε. 
Ἑάϊα νδίᾳιις ὠκισε, ἀμ θη 5 ὃς 14 ξοττὶ ροῖπι, πιοάο νετταβ 
ἡ βαμσαμῖξ» τιαπὶ Βοπβπίι5 ἱπερῖε ἱπεογργρίδτως εἰξ, 

14. κἡ τὸ ἐν τῇ ] δος ἴοςο ἱπίεσίς ςοα. 8. ψιιὰς ρδυο ροίὲ 
ςοπηράᾶγεησ ἴῃ εὐϊεἰς ἢ. πὶ, ἠπείρῳ Ὡρικὸν ὑποδεδωκὸς, ἤδὴ κοῷ τὸ 

ἐν τῇ. ϑεἀ ποίου] {ΠΠ4]1οςο. 4ιιθηι οὈτίπαετε ἱπ φάϊτῖ5, πηοιοτδ. 
Ις ὄνητε ] ἢς ςοὐ. Μϑ. ργὸ ὥκεσε φιοά εἰξ ἴῃ εἀϊτίς. 
16 ἀλλοϑι ἢ ςοἁ. 8. ἄλλο. 

17 ὦνησε] ἔς ἢ, 1. φιοᾳε πι} πὶ, γτ ἀπτδα, ΥἹα. ποτ, ργᾶες, 
15. ὅζ 12. ΠΠὶ1η «αἰτεῖς πὶς συοᾷαε ὥκισε. Οεζοταῖῃ αιας ἢϊσ 
[εαυιητιγ, 4] 19 Ἰοςο εχβίδεδαὶ ςοά. 8, νἱ 4, ποτ, 14. 

18. Ὡρικὸν 1νδὶ ΑἰἸμαπτάϊε νἱτα πὶ ἐς Πε Ἠεγοά πη ἱπ. ἀϊ- 
εἰς ποίϊετ 5. Χ11, (σετεγιπὶ νυ]ρατὶ Βαδεδαηι τὸν ἐν τῇ ἡἠπ Ὡ- 

εικὸν. Αὐ ὅς ΓΞ με Π5 πρηέγαεηα ὑπτοδεδωκὸςγ δ 4τιᾶς ἵΠῈ, ᾿εραστξ 
5. ΧΙ. (πδάεδηι πεμέγο ῥέπεγε Ὡρικὸν πο γαηι ροία Το. Ψεὰς 
αἴζετις τείξοταγ ϑιερ μη γραιζέ ο ρ πεῖε ἰὰ Ποπίδη εἰζεγγὶ. 

5. ΝΙ. κ᾿ ξυνελεῖν μήκη } σοπίξτιιϑείο, εἰς ξυνελεῖν μήκη 
περίπλες ταδίων ἑξακισχ, κρὶ εἶκ. ϑαλάτίης. Νεπιρε εχ πιατὲ 
Ιοηῖο Ατγοβίρείαριπι ρετεπεῖδιις Ῥεϊοροπηδῖμς οἰγοιπιπδιιῖ- 
Ἀηἀ4, ᾿ἰξοτιπι νεγὸ περίπλες μήκεων ςΟΙπρεπάϊιπι ἤστεῖ, 
᾿, {Πῆπ|ὸ ρεγξοῖτϊο, εᾷ ρᾶιτς ἰδὲς εἶξε νεγίμαως τγληῇτιιθς 
ἴῃ «ἀἰτς πιαὶς εξ μήκων 

κῶν 



752 Ἷ ΡΈΕΙ ΚΑΤ Κ 
αὐ “ » Ν 

κῶν ἀπήεσϑιώε; ἡ μηδὲ Νέρων ἡρκεσεν΄. ἐξζελάλη- 

σε δὲ ὠυτὸ ὧδε, ὥσπερ ἐγὼ κτησιδήμε Αϑη- 
4 ᾿ ν ΕἸ ε ᾿ 

γωΐῳ “ἥκδον. ἤλαυνε μὲν τὴν ἐπὶ Κόρινϑον δ Ἡρώ. 
, »Ἤ Ν ͵ δ 

δὴς» ζυγκαϑημένε τῇ Κτησιδήμιϑ. γενόμενος δὲ 
[ ,ὕ 

κατοὶ τὸν ̓ σϑιμὸν, Πόσειδον, εἶπεν βθλομιοι μὲν» 

ξυγχωρήσει δὲ ὠδείς. ϑαυμώσας ἕν ὁ Κτησίδη- 
Δ Ἢ ,ὔ γ " ν 7 -“» , Ν 

βοὸς τὸ εἰἸρήμενόν» ἤρετο τὴν ὠιτίων τὸ λογϑ8. κωὶ 

ὃ Ηρώδης. ἐγὼ; ἔφη. πολὺν ἤδη χρόνον ὠγωνίζο- 
- ε -“ 7.5 ᾽ , 

μῶι. σήμειον ὑπολιπέσϑαι τοίς μετ᾽ ἐμὲ ἀνϑρω- 

ποις διωνοίως, δηλέσης ἄνδρω" καὶ πω δοκῶ 
-“ δὰ ,7ὔ Ι, ς Ν δ Νὴ 

μοι τῆς ϑόζης ταύτης τυγχάνειν. ὁ μὲν δὴ Κτη- 
Ἴ “ ν ᾽ “ δὸς 

σίδημος ἐπαΐνες “ διήει τῶν τε λόγων ἀὠυτῷ καὶ 

τῶν ἔργων. ὡς ἐκ ἐχόντων ὑπερξολὴν ἑτέρῳ. ὁ 
" “ "Ὗ ,ὔ 

δὲ Ἡρώδης, φϑαρτὰ, ἔφη, λέγεις τοῦτα; καὶ γὰρ 

ἐσὶ χρόνῳ ὡλωτεὶ, καὶ τὲς λόγες ἡμῶν τοιχωρυ- 
“ ᾿ ς ἬΝ ΕΓΘᾺ 3 ε 

χξἕσιν ἕτεροι» ὃ μὲν τὸ μεμφόμενος, ὁ δὲ τό. ἡὶ 
ν“- “ νΥ 3 ,ὕ κοι ν 

δὲτξ ισϑμξ τομὴ εἐργον ὠϑανώτον, καὶ ὠπι- 
, » , ὃ ῳὉ Ἵ δ «ν " 

σϑμενον τῇ φύσει. δόκει γῶρ μοὶ τὸ ῥῆξαι τὸν 
» -“ Ἂν». ΟῚ Η 

τσϑιμὸν Ποσειδῶνος δεῖσθαι, ἢ αὐδρὸς, ὃν ἐκά- 

λὲν οἱ «πολλοὶ Ηρώδε Ηρωκλέω. ἊΝ 

- ε ,ὔ ,ὔ 

Μεανίως ὅτος ᾿ ἥν ἐν ὑπήνῃ πορώτῃ , Κελτῷ 
,ὕ 5 Ν Ω Ν ᾽δ' Ν ΄ : 

μεγώλῳ ἴσος: καὶ ἐς ὀκτῶ «πόδῶς τὸ μέγεϑος . 
ΝῪν ἣ , » “ μ᾽ 

διωγρώφει δὲ ὠυτὸν ὁ Ἡρωδὴς ἐν μιῶ τῶν πρὸς 

τὸν Ἰελιανὸν ἐπισολῶν, κομῶν τε συμμέτρως, καὶ 
ἢ ᾿ μ, - εν 

τῶν ὀφρύων λασίως ἔχειν , ὡς καὶ ξυμδώλλειν 
Ἶ Ἷ3 , -“ 

ἀλλήλαις ̓» οἷον μίων: χαροπήν τε ἐἀκτίνω ἐκ 
-“ Ω , Ω δι δ , δι ΝῈ τῶν ὀμμάτων ἐκδίδοσϑο!. πτἀρεχομένην τὶ ὃρ- 

ΝΞ υ7 Ν Ν ς 4 Ν Ὁ ἥῳ, 
μῆς ἡ ος" καὶ Ὑρυπον εἰναι “» καὶ ευτρωφῶς ε-- 

“ ͵ ν ἊΝ ψ 
χοντώ τῷ οἰυχένος" τατὶ δὲ ἐκ “πόνων ἥκειν ἐἶυ- 

δ ᾿ ...9 » ͵ ᾿ "»" 

τῶ, ἢ σίτεδ. εἶναι δὲ ἀυτῷ καὶ φέρνω ἐυπωγῆ» 
ἔ « , Ν ,ὔ 

καὶ ξὺν ὥρω κατεσκληκότα" καὶ κνή μήν» μι- 
᾽ μ , Ν , » 

κρὸν “ἐς τοὺ ἔξω κυρτεμενην; καὶ το ἐρέχεσαν τῇ 

βάσει τὸ ἐυ βεξηκέναι. ἐνηῷϑαι δὲ ἐυτὸν καὶ 

1. Ἡεγοάες. 

παι ἱποιπγεγεῖ,, ἢ σοηΠΙ τὴ 1Π1{6 νἱ ἄσατιιγ, 
(αἱ να] ρίς Νεγο ἱτπηραγ ει. Ργοαϊαῖς νε- 
τὸ Βος Ἰρππι. ργουζ ἃ (τεπάεπιο Ατποπίεπῇ 
Δοςορὶ, πος πιοάο : [πἰπετε Οογίπίπαπη ςοη- 
τοηάοθαῖ, ςοπλῖτε ΟεεΠάςπιο, Ηεγοά 65: οὐτη-: 
απ 44 ΠΠΠπγιπὶ νεημῇει, ὁ ΔΝνερέμπε ἀἰϊχίτ, 
γοήϊογ» ρμίάεῦε, 22 χοφο εομεοάρί. (ππιηΐια 
ἴος ἀϊέξιμτι (το άβπχις δάἀπιγαγεῖαγ, απ 
{101 νε] οι, Ἡεγοάσπι γοσαιῖτ, Τιι ΗΠογοάε8: 
ἐρο αιϊάδηη, Ἰη 4. Ἰαπχάϊα ἰαθοτο, νὰ πιο- 
ΠΙΠΊΕΠΓΠΠῚ τπογτδ  σι15 ΡΟ τς ἔπτυγὶς το 
Πυι6 1 ΔΗ] ΠῚ] ) 4.1 ΨΊγαπι ἀξοοατ: ποαμοάϊπι 
Βαῆς ρ]ογίαπι αὔδα! τὶ ροίε νἱάςογ. 
Οἰεἀθηγι5 Ἰρίτηγ ἰαθάες ρεγίθπασις εἢ ἀ - 
ὅζογιπι οἴι5 [δέϊογαπΊαιε 5 νὰ πᾶς ΠῈΠ|Α τὸ Πι- 
ΡέΓαΓ ροῆϊης. Ἠδεγοάεϑ διτεπΊ) σδάμοα, αἴας 
θαζ, παγγὰβ {42 ἢδ6ς εηὶ πη τα προ ἔπη οὐπο- 
χίδ., ἀϊἕδημο ποῦ!ς5 [οἀϊςαης πογηϊης5.. 41:15 
μος, αἰϊπ4 Αἰ15 τεργεπεπάθητεθ, Ψεγαπι 
1ΠΠππὶ ρεγίοῆ!ο οριι εἰ πηπτοτγίαϊς, εἰπίαε 
1Π60]15, νε Πάετα (ὰρεγεῖ. ]άδειγ ἐπί τηϊ- 
Η1 ΙΠησηὶ εἢοΠῆο Νερεαηο ορὰβ μαδεγς, δὰ 
νῖγο, αιόπιὶ ΗἩογοάϊς Ἡογομ!επινιίρο ποπηϊπᾶ- 
ταηῖ. 

Ν ΤΙ]. 15 δυΐειη δἀο]είςεης ἐγαῦ 1η ΡΥ ΠΊ4 4- 
ΠΕΡΊΩΕ ») ΠΊΑΧΙΠΊΟ (ΕἸταε [ΠΠ1}}15. οἕζοσις ρε- 
ἄτπη πιαρηϊτάϊπε. εἰοτ δε νετο εὐπῃ Ηδ- 
τοάεβίη αιδάδηη δα Π]ἸΔπιπὶ ερί τοῖα, φιοά 
πηοάϊος ςοιπᾶιη αἰατ, ἄξηξς [τ {Ὡρεγς Εϊ5. 
δάφο, νεϊπυίςεπὶ πε σοπ!ηζξα, πα: νπιπι: 
πο φγϑεϊοίιπι εχ Ὁου]ς ταάϊατη ἐπηϊτταῖ., 
41 ἱπάοϊςιι ργοάδτ, στα πρεῖ αιοάαπι 
ἀροηζεπη: 44 Ὲ}}1πὸ ττεπΠ| {τ παίο, ὃς οὐςίᾳ τεγ- 
νίςο. Ἰά πιο 4 Ἰαδογίδιις Παρ δαί ὅς εἰρο. Ῥὲ-: 
ὅζογε χιοά {τ ἥγπιο, δὲ ποη πὸ ρῃ]ογιτιάϊπε 
ΤΙΡΙ 405. τιθ 115 Ἐχίγογί!πη ΠΟΏΠΙ 1] ἱποιΓηατῖθς 
ἧς αμαε ἱποοῆαὶ, να ΒὲπῈ ργοσεήασ, ργαοεητ. 
Οιιοά νε[ϊε ἴτεπὶ (τς ἱπάμτιβ. ἐχ ΡΟ σις Ἰὰς: 

2 μηδὲ Νέρων ἤρκεσεν] νἱά. ποῖ, δὰ νἱτ, ΑΡΟΙ]ΟΠΙ: 11, ς, 24. 
3 ὥσπερ ] {ϊς πιΆ}1π| οἰπὶ σοί, 8. 4ι8π| ὥπερ οἰπὶ εἀϊι. 
4 τῷ Α9ην. ατιισυλιπι δά ἀϊάϊ εχ ςοά. εοάεπι. 
4 δοκῶ } ἔς Μβ, 8. φιοὰ ρῥταδῖι!! εἀΐτο δοκεῖ, 
6 ἐπαύΐες ἢς ἰάεπι ςοάεχ : εὐϊῃ ἐν ἐπαίνῳ. 
5. Ψ|6ΠΙ. «ἔτος δά ἀ!αὶ εχ ςοά, εοάεπι: ἴη εἀϊτῖ5 δηϊπὶ 

ἄεετατ, 
2 ἐς ὀκτὼ πόδας τὸ μέγ.  παες 1ῥρίΑ ῥτγοσετίτ85 τι1Π| ἴπππῈ- 

Ὧ11]111, τὰ πὶ 4115, οριπίοπεπὶ ἕξοι ε νἱ ἄτι, ΤΠ ΈγοΆ] ἐπὶ 1Πππὶ 
εἴς, Νέεπιρο 1} φιοαιε (ρον ρεάμπι τηεηίαγαπι, ἄτα ιιῈ.» 
δάςο ἐς ὀκτὼ πόδας ττϊδυιυπε νοῖογοθ, νἱάς ποταῖα ϑαἰ πιαο 
ἃ 80] 1π. Ρ. πν.31. Ὁ οὐ ἘΠ ππιπὶ Μεμτγῆιιπι ππῖγοῦ, ἀε ρο ρα] 5 
Ατῶς. ἴῃ Μαραϑιὸν, πιης Πογοάές Ἠεγομίορς ςουξιπάετε οαπὶ 

Ηετοε, αἱ τὴ Μλγαιῃοπῖα ρυιρπᾶ ΔΓᾶΓΓΟ ΠιΑσηΔΠῚ ἴΠτΟΓ ΡΕΓ- 
{258 ἤταρ ἐπὶ εὐϊάϊτ, Ἡογοι 65, ἄς ημ0 Εἰς ἔσγπιο, Ηδτο ἀϊ5 86 - 
[10 ἸΏΪΟΓ ΠΟΠΊΪΠ 65 νἸχῖτ, εὐ πίηιε στη ϑοίῖγατο, ἀε 400 [κι- 
οἴδηιι5 ΔΒ 11, διη άεπι εἴτε, ράῖεγς εχ ΡΗ]] οὐἶγαιὶ ὅς Ιλιοϊδηὶ 
ςοἸ φείοπε ριταῖ ο]. Ἡς που μιῆμ5 δα ΡοΙΪποοπι ρταεῖ, Ρ. 29. 

3. ἐς χρὴ ξυμᾷ. ἀλλήλαις] ὀφρὺς ξυμβαλλώσας πρὸς τὴν ῥα 
ἴπ Ἡεγοῖςῖβ Ῥαϊαπιβάϊ εθυΐς ποίπετ, ὃς σύνοφρυς κόρα ΤΒε- 
οὐτῖτο [αγ}}. ΥΊΠ, νεπαῆα τάπγεη διιάϊτ. Ψὶ Οταεςῖβ ρακίεγηρε 
4ιοφας μος νἱἤιπι εχ πίπιεπι. δάἀἀς Ιπηϊππὶ ἀε ρἱόξως, Ὁ. 
1Π. ς. 9. 

4 γρυπὸν εἶναι ] ῬοΪ ΠΧ 116.11. ς. 4. 14. ἑοὸς σχήματα 

γρυπὸς ἐπίγρυποι» ὃν κοὴ βασιλικὸν οἴοντωμ. Ἐτ 1τρίε Ρίατο Ρο- 
Ἀπ Ν, τῷ δὲ τὸ γρυπὸν βασιλικόν φατε εἴνωι. 

ς ἢ σίτε ] ςοἀ. Αηρ]. μαδεῖ χρὶ σίτε. Μοτεὶ!, πιαίεθας 
μῶλλον ἢ σίτε. ϑεὰ εἰ ποη 4{Πππεῖο » Πεπρε εἰἠφείαρῃ ςοτὶ 
Ροτὶ εἶπ τοθυγ δάάογε ροτε ποίξεγ αἷς, τὰ] }ς νεγο 1114 
Ῥϑυΐο ροῇ ἀοίοει δίταγ, ντ ροίμαγῖς οπιπίπο ἱπάς γοβαξειιπ 
ςΟἸ απ εὐδάεγε. 

6 μικρὸν] ἢς ςοἄ, 8, Μαϊε εὐϊεῖ μικρῶν : 4ιϊ επίπι μι- 
κρῶν κνήμην τγῖδιι45 νἶγο Ηδγοι εἰ γτοδοτὶς ὃς ἥρτατας 2 ἰδ- 
Θεπάμιπι τά μικρὸν ὃς τεξεγεπάϊπι δὰ ἀυρτωμένην. Ἴαϊες, 
Βλεσσὲς Οτλες!,) Κ,αίρο; Ινατῖπὶ γοςφης, 

ΡἰΠίς 



1. Πογοάος. 

Ῥίπἰς ςοηίαξα: σεται Π6116 Πίος συτι ἀρτ5 
δ αρὶϑ5 φογιλεϊ 5, νυ] σαγὶ δυιχια ἰπρὶ5., ταις 
ἅξοπι ἔαγοςι πείθει ἢ ΕΟγΠΠ 4110 ΠοΥΓΑ ΠΆΪΠιΠῚ 
εἰςαιτίςες εξ ἀγσιιπιθηῖα. Ἡετγοι]επη διιζοπὶ 
{παπὶ ἱπάϊροπαπη ἴπ Βοεοιία σεπῖς (ας. 
ποπημΠ! αἰππί. Ηδετγοίδϑ αὐζοπὶ {8 απ {8 
αἷς [αιεπίοπι, πηδίγοπι ΠῚ ἔμ Ὀιυϊαΐςαπι, 
ἐςπηϊπαπῈ Ε0 σογροτῖβ γοθογα,ντ Ὀουίθι5 Ρα- 
{ζεμαϊ5 ραγ εἴει : ραΐγεπι γεγο ΜαγαγῃοποΠ1. 
ὉΠΪῚ5 ἴῃ Μαγαίποης ἔζατια : οἱδ ἀμιζθιη 15 ττ- 
Πίσας Πεγοβ. Ηοτγουίεπι ᾿πππὶ Ρογοοηζαῖῃϑ 
Ἠετοάθς εἴ. Πίπε εἰἰᾶπὶ ἱπιπιοτία!!α ὁ τας 
{ροπάϊε νεζοὸ 111: πιογιαὶὶ αυϊάεπι Ἰοησαθα- 
ὉΓ [ππ|.. Αἄπαες ἱπτοιγοραιτ ) ΠΙΟΠΑΠῚ 
εἶθο νο(ζεγειαγ 16 νέο, ἰδόϊε νοῦ ρα - 
ται, ἀϊχίτ, τοις σάργὰδ ραίσαιπε ὅς ραϊϊο- 
Τάβ. ἰζοτη Ὀοιο5 ἃς ἐ4| 41 Ρυ]]ος αἰμπηῦ: 
Οὐϊπειίαπι εχ αἴπαθ νδεγα τηῃΐ ας Εαϊειτ, 
ῬοταΌΙ]ς ἃς Ισας. [π᾿ πογάξασθαπι νογο νὈΪ 
τποίάθτο ξαγίπαπι, ἄθςοπι τποάΐος σοπιθάο. 
Ηδηςααε πῊῃὶ Προ ςοπέεγαπε Μαγαῖῃοηι! 
Βοεοιἤσιιο δστίςοίδα., απ Αὐραιῃίομα 41ο- 
{πιὸ πα φοσποπηϊπαγιηξ, {υδηδοσιίάειι θο- 
τὰ9 εἰς νἱάξοῦ εἢξ ςοπί]τοσ. Ηεγοάςς διι- 
ἴεπι, πὐοπποάο, ἱπαιῖς, ἴῃ Ππραα ἱη{Ἐτιις- 
{5 65.) ὅζ ἃ ἡτἰδιι5 δ πεαπα εηϊτη τ] Π} ἰποα]- 
τι5 μας Ράγί υἱάογί5. Ταὴπι Ασαιίοπ, πι- 
αἴα. ἱπημῖς, ρᾷῦβ Ατιίςας ορεπια (ςΠοἷα εἰ 
σῖτο ἀϊπδγεγο ἀρῖς συρίεπε. Νίαιι Ατπθηϊ- 
ἐπίδς νγθὶβ ἱπεοίδο, ἀππὶπιεγοεάς αἀοϊείςοη- 
τε5 ς ΤἬτγαοϊα, Ῥοηῖο., ἃζ 4115 Βαγθαγογιπη 
φοπεθιι5 τη νγθεπὶ ςοηιιξηζες δάτηϊττιης, ΔὉ 
118 Ἰἰηστπιας ρατίπητιγ σογγαρίεϊλπι ΡΟΙΙΙ5.. 

. ἥπατη νὰ αἰϊαιϊά ᾿ρῇς δὰ ἔαοιπάϊαιι ςοηΐο- 
ταηῖ. Μεάϊτεγγάπεας γΈγῸ ΧΘρΊΟηΪ5. [ΠΟ] 5, 
4 Βαιθατος δάπηος ποπ Παῦθεηὶ, άπα οἱ 
νοχ, δ Ππστα ραγιΠηπλαπα Ατεὶς ππιπὶ (Οπαΐ. 
Απποη νογο, ἰππυϊοῦας Ἡδγοάεβ, (ΟἹ πηὶ [1- 
(αἱ σοπιβηταΐ ἱητεγβ {1}. ΤῸΠπι Αραιπίοη, 
Ῥγίῆῖςο, ἱπααῖί, ἱπέογία! 5. ποη σοςεα δά πηχ- 
τι5. {ξ4 ε Ῥαγηδίῃ ἔρεοια διάϊθης θ05, 40] 
ταυίιοῖϊς σεγτα θάμ.) ἐο τοπΊρογς, 40 Ράτι- 

« ὰ Ὶ 
οι με 

Ὲ ν Ύ 1 9 ΟΡ ΚΕ ἀκν. Μ. "1. π. ᾿ξ, 
δορὰς λύκων", ἑαπτὸν ἐσϑημω" ἄθλες τετσοι- 

εἶσϑαι τὲς ὠγρίες τῶν συῶν, καὶ τὲς ϑῶας, καὶ 

τὲς λύκως, καὶ τῶν τωύρων τὲς ὑδρίζοντας καὶ 

ὠτειλοὶς δὲ δεικνύναι τότων τῶν ὠγώνων. γενέ- 

σϑαι δὲ τὸν πρακλέα τῶτον οἱ μὲν γηγενῆ ᾧασιν, 

ἐν τῷ Βοιωτίῳ δήμῳ" Ἡρώδης δὲ ἀκῷσαι λέγον-. 

τά φησιν, ὡς μήτηρ μὲν ὠυτῷ γένοιτο γυνὴ ὃ:- 

κόλος, ὕτω τι ἐπεῤῥωμένη“. ὡς βεκολεῖν. πα- 

τὴρ δὲ Μαρωϑών, ὃ τὸ ἐν Μαραϑῶνι ἄγαλμα, 

ἔς: δὲ ἥρως γεωργός "-. ἤρετο τὸν Ηρακλέω τῶᾶτον 

Ἡρώδης, εἰ καὶ ἐἰϑάνωτος εἴη“; ὁ δὲ, ϑγητξ, ἐ- 

Φη- μωκροξιώτερος. ἤρετο ἀὐτὸν καὶ ὅδ, τι σι- 

τοῖτο; ὁ δὲ, γαλακτοφαγῶ, ἔφη, τὸ πλέον τῷ 

χρόνε"" καί με βόσκεσιν αἶγές τε καὶ ποιμέ- 

γες, τῶν τε βοῶν καὶ τῶν ἵππων αἱ τοκώδες, ἐφ, 

δίδοται δέ" τι καὶ ϑηλῆς ὄνε γάλα, ξυποτόν τε 

καὶ κξῷον" ἐπειδὴ δὲ ἀλφίτοις πσροσξάλω, δέ- 

κώ σιτϑμοι χοίνικας. καὶ ξυμφέρεσί μοι τὸν 

ἔρανον τῶτον γεωργοὶ Μωρανϑ᾽ ὠγιοΐ τε καὶ Βοιώτιρι, 

καὶ Αγωαϑίωνω ἐπονομώζξεσιν,, ἐπειδὴ 

καὶ ἐυξύμίξολος εἰυτοῖς φωΐνομιαι. τὴν δὲ δὴ 

γλῶταν, ἔφη ὃ Ἡρώδης, πῶς ἐπαιδέρμϑης, καὶ εἰ- 

πὸ τίνων"; εἰ γάρ μοι τῶν ὠπαιδέυτων φαΐνῃ. 

καὶ ὁ Αγαϑίων, ἡ μεσόγειω, ἔφη, τῆς Ατ]ικῆς 

ὠγωϑὸν διδασκαλεῖον "΄ ἐνδρὶ βελομένῳ διωλέ- 

γεσϑαι. αἱ μὲν γαρ" ἐν τῷ ἄφει Αϑηναῖοι, μι- 

σϑ δεχόμενοι Θρφίκιω καὶ Ποντικὼ μειρώκιω- 

κἀξ ἄλλων ἐθνῶν Βωρξοίρων ξυνεῤῥυηκότα δ σσα- 

ραφϑείροντωι παρ᾿ ὠυτῶν τὴν φωνὴν μῶλλον, 

ἢ ξυμξάλλονταί τι οἰυτοῖς, ἐς ἐυγλωτήϊαν. καὶ ἄλω- 

σόγειος δὲ, ἄμικτος Βαρξάροις ὅσα, ὑγιοιί. 

νει ἢ οἰυτοῖς ἡ φωνή. καὶ ἡ Ὑλῶττα τὴν ἄκραν 

Ατϑίδα ὑποιψώλλει ἊΝ παγήγύρει δὲ, ἥδ᾽ ὁ 

Ἡρωδὴς Ἶ σ«πωρέτυχες: καὶ ὁ Αγαϑίων, τῆγε πυ- 
ΓΘ Ω Φι ὦν ᾿ “3ἷ ε΄ ᾽ ,» -“ “ ὔ τυ τα Π, με δι 

3: ̓ εΦη- δ Κ ἐπιμιγνυς Τῶ ομίλῳ» ὡλλ ἐκ περλωπήῆς τ Πωρνώσσξ ακδων τῶν τῆς μεσικῆς εὐγωνι- 

7 κῷ δορὼς λύκων 1 ἐκ δορᾶς λυκ. ἰεᾷμιπε Οτιζοτ, ὅς 854]- 
τπαῖ. ποι πιαΐς. ᾿ , 

8 ἐπερῥωμένη 1 ἵπ πιατρὶπε Μοτγε]ο ἀπποῖαία ἰεξεῖο ἐπ- 

«ρημένῃ τ Ἰρίεαιις 4υΐάεπὶ νετίογατ: Δήπίγένα εἰ βαϊε κει. 

{στρα ἡ: σορ»ογγεήγι αι ασα, φικῖα δὲ γοῤμ ῥομες ραμίζει.. 

9 πατὴρ δὲ Μαραϑῶν ] πεπτρο τς {{π4 αυιΐάεπι Δεῖατε Οτδε- 
«ὐἷὶ ᾿διιο5 Ποπιῖπες βἄοπὶ περάθᾶπε {Π01115 πα! Τεγου γι 
αιατιπάλπι [οπιπίϊ5 νεῖ βρπιεητὶς, 88 Ριάϊοἰτίαπι Ρτοῖς - 
ξιλῆι Π)εὶ νεῖ εγοῖς ἀπιογίδυς ἐχουΐζαγεπῖ, Οοἴογιπι ἀς 
ἡΜαταίῤοπε Ἰϊο ἤδστος νιάε ςοἸ] ἐξα Μευγῆο ἀς ρορυ]ς Ατ- 
τίς!ῖ5 Μαρωαϑ 

το ἔςι δὲ ἡρ. γεωργὸς Β4ες νετθᾶ πιαὶε δά Ηξτουϊεπι 11- 

1ππὶ Ηδτοἀῖς τοΐετε Μευτί 1, ς, ρεττίπεπε ἐα δὰ δήφγαιῥο- 
ιεῦγα 5 λι6 πὶ τυ είς πὶ Ἡετγο πὶ τι! ςᾶπὶ ξεπιῖπᾶπι σοπηρτϑίς- 
δῆς, ὅζ εχ 1|4 ἐμθμεσε {ΠῚ πὶ σοπι Π- αἰ ς τ, 

11 ἐΐ χρὴ ἀϑάνατος εἴ, τρίς, γατῖς, ἐν Δγητὸς εἴη. 

Ἃ ͵ “- ΄ . - ᾿ 

12 το πλέοντῇ χρόνε} τὸν πλεῖςον Ἰχρόνον ϑαϊπιᾶῖ, εχ ερῖζ, 
13 ἐκθίϑοτωι 1 πᾶες ᾿φόξιο ςοὐ. 8, Οτιτεγὶ ὅς θα! ἦα, Ἑαϊ- 

τί ἰκϑίδοτο, Μογεῖ 5 ἐπιεπἀανεγαῖ ἐξεδίδοτο. 
14 οἵ με] νετα Βδυτζἀυδῖς ᾿εξεῖο, ΠιΆπι ςο άϊςὶ 5, ὃς Οτι- 

τετο ἀεθοχηις : Εάϊτὶ ΒΡ πτ οἴμαε. δὶς ἄς ϑαἸ πιαῦ, οἶμας ἱπ- 
ἐρταπι ὑπ σης, οἵ με ΤΩ Πίταῖς, Ἑἰγπτᾶτ δὲ ερίτοπις, 4ιλς 
μλθεῖ ἐς αγαϑίων παρὰ τῶν ποιμίνων ὠγοιισ ϑη. 

ὶς κὶ ὑπὸ τίνων ) φαἀάϊαϊ χὰ ἐχ Μϑ, 8. 

16 καὶ κεσογ. τι Ατῆικ. ἀγαϑ. διδασκαλ. ἄς. 7 ἢς 1πξ, νῖτα6 

“Ἀεἰλανεὶ ἰλϊτῖο Ατῆικίσαν εὰπὶ ἀἰςῖς, ὥσπερ οἱ ἐν τῇ μεσογαίᾳ 
Αϑηναῖοι- 

17 γὰρ] νοουΐϊάπι Βᾶπς δάϊες! εχ ςοἄ, εοὰ, 
τ ξυνεξῥοηκότα } ςοὐ, 5. Βαδεῖ ἐξεῤῥνηκότα. 

19 ὑγιαίνει 1 Δααϊε γὼρ 841π|8Γ, 410 ἃ τ εἰ πο Ρ] ςεῖ, 
20 ὑποψάλλει ςοά. 85, μαδεῖ ὠποψόλλοι, 

Α4Α. 4 ςῶν 
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σῶν" ὅτε Πωμμένης ἐπὶ τρωγωδίῳ ἐθωυμά.- 

σϑη. κοΐ μοι ἐδοξαν οἱ σοζοὶ Ἑλλήνες κε χρηςὸν 

πορὥγμιω ἐργείζεσιϑ᾽α!» τοῦ τῶν Πελοπιδῶν κοὶ τῶν 

Λαξδωκιδῶν κακοὶ" ζυν ἡδονῇ ἀκέοντες. ξύμ.- 

ὥξλοι 

“ 
σισϑρμενοι. 

Ν ΄ “ὕ “ ΙΝ 
γῶρ σχετλίων ἔργων μῦϑι, μὴ ὠ- 

» ᾽ μὴ ἜΥΩΝ 
φιλόσοφξντα. δὲ “ὁ ὠυτὸν ἰδὼν 

ε “ »ἷ Ν -“ - 5 
ὃ Ἡρώδης, ἤρετο κωὶ «περὶ τῆς γυμνικῆς ὡ- 

! 

“ ΝΙΝ ᾽ ΄ 

γωνίως. ὁπῶς γιγνώσκοι; κοὶ ὃς. ἐκείνων. 
"ἢ ᾿ “ “ εν Ν 5 
ἐφή . κωτωγελῶ μᾶλλον ΔΗ ὁρῶν τὸς ἐἰν- 

Ἧ γ, ᾽ , 

ϑιρωπὲς διωγωνιζωμένες ἀλλήλοις σσγκράτιον; 
Ν Ν Ν Ν ͵  Ν ,ὔ Ν 

κῶὶ πσυγμὴν» καὶ ὀρόμον ., δουὶ ππώλην; καὶ φε- 

7 ε , ν ε νὴ 

φανεμενεῖς ὑπὲρ τότε. σεφανέσϑω δὲ ὁ μὲν δρα- 
Υ Η " Ν Ν ων 

μικὸς ἐϑ'λητῆς ἐλουζθον τσαρελιϑὼν» ἢ πον" 

- 5 3 “2 Ἵ Ν 
ὃἣἢ δὲ τὰ βαρύτερω ἀσκῶν "“, ταύρῳ συμπλωκεὶς 
δ» ΠΩ͂ Ἂ )ὕὔ Ἵ] , ὍΝ 

ἢ ὠρκτῳ,ὃ ἐγὼ ὁσημέραι σσράτ]ω, μέγων ὠὐϑλον 
εὃ ἣν ΜΡ ͵ ͵ 
εἰφηρημένης μοι τῆς τύχης - ἐπεὶ μήκετι βόσκει 

7 , ᾿ Ν 2. κ᾽ Ὁ "δ ᾿ ᾽ 
λεοντὰς Δκωρνωνίο. ἀγωσϑ εἰς ν ο Ηρω, ἥς᾽ ε- 

᾿ ΣΦΩ͂Ν ἣν ΕΝ Υ ΄ 
δεῖτο ὠυτῷ ξζυσσιτῆσαί οἱ. ἄυρμον, ἔφη, Αγωϑί- 

3 ΄ ᾿ , ᾽ ᾿Ν -“ 
ὧν Δ. ὠφιξομωί σοι κῶτον μεσημθρίων ΠΡ Σ 

͵ ΝΣ δὴ “ , ΔΕ τὰ Ἃ -“ 
κονώξ 5 Ιερον. ἐσῶ δέ σοι Κροτήρ ὁ μεγισὸς ΤΩν 

»ς δὴ ς ἰὼν ῃ “ ἃ Ν᾿ ν 
ἐν τῷ ἱερῶ, γώλωκτος -σλεῶς» ὁ μή γυνή ἡμελ- 
5 Η Ἁ ᾽ ᾿ ΣΤ, , ἊΝ 

ζε. καὶ ἀφίκετο μεν ἐς τήν ὑσερωίαν., καιϑ᾽ ὃν 
ε ,ή 7ὔ γ τὖν 5, δῷ - Ἀ 

ὡμολόγησε κοωρὸν. τὴν δὲ βίνω ἐρείσας ἐς τὸν 
κ“ ᾽ Ν ν᾽ ᾿ ὔῇ : 7 

κρωτῆφφι» ὃ κακγῶρον, εῷη.τὸ γώλα' ποροσδάλ- 
ψ ᾽ Ν - 

λει γορ με χεὶρ γυνοώικος ὅ. καὶ εἰπὼν ταῦτα, 
5.» κν Ν᾿ ψ, “ ,ὔ ᾿ 9 

ἐπῆλθε μὴ ἐπισπωσόμενος τὸ γωλώκτος. ἐπι- 
η ΠῚ - ε , “ “ὝἮ Ν ᾽, 

ςήσως ἣ ὃν ὁ Ἡρώδης τῷ περὶ τῆς γυνωίκος λό- 

ΟΥ̓ ἊΣ ΤΟΥ͂Θ 1. Περοάίος; 

ΠΘΠ65. {γαροθια (ο]ογ5. θεῖε, Ψιημς ᾿ 
ΤΉ: (ἀριεητοβ Οὕαθοὶ οριῖβ τηϊ της. ργοδάᾶπ- 
ἄἀμπὶ ἀρόγο. ἄππὶ Ρεϊορίἀατιιπὶ ἧς μα θάδοϊἠα- 
ΤαΠῚ Πγα]α σι γΟΙρίατε δπάϊπηῖ, Ἐξοηΐπι 
τη ]ογιμτι Ορεγαπι ςοπίτογος ἔππ ξασιας.. 

ααϊθιςῖ ες δάἀμιθογαγ, (πὶ νΈΓῸ [τὰ ρἢϊ- 
Ἰοίοραγὶ ἐπὶ νἱάογος Ἡογοάες, ρεγοοπίαθα- 
τα Εε4Π| ἀς ςοττπηη6 οΥπΊηϊςΟ », απ ἀξ οο 
[πατυιαε ὃ Τρίς αὐζοπη, 11 συπηππαχίπλς, ἱπημίε, 
ΤΙαπὰ ΠΎ1Πϊ τπόοιοπς, νἱάεητὶ ΠοπΊπ65 ςεγίδη- 
τΕ5 Ἰητεγ [8 φαϊπαμεγιο. δὲ ραρί]ατιι, ὅς εἰτ- 
(α.. διῶ, ἀἴηπο οα5 οὔ τες ςογοπαῖος. (ο- 
ΤΟΠΟΙΠΓ ΨΕΙῸ ῬΟτίτ15 Δι Ϊογα σΠΓΙΟΓ. .. σΟΥΠΠΠῚ 
Δι ΕΠ ΠῚ Ό] (πρεγαπεγὶς σιγῇ, 4.1 ἀπιτοῖη 
ΘΙΓΑΥΪΟΥΙ 115 σεται! ι15. [8 δχοοθε, οἰμΠπὶ 

ΤΆΠΓΟ ὨΊΔΏΙΙΠῚ σΟΠίδγθη5 δα νείο: αιιοά ἐσ9 
[Δεῖο σιοείϊα., ππαρηιπη ΠΔ]Π1 σογίδυπεη πὸ- 
Βδῃῖς [ογπηα, ε0 αιοὰ ἰθοπθβ. ποη ΔΙΠρΡί ας 
«ἰδὲ Αςαγηδηϊα. Μίγατηξ Ἰρίτυγ Ηογοάε8, σο- 
ῬΑθαῖ ̓ ρί[ππι. γε (δοιπη οἰ διπη σαρεγεῖ, (γαβ, 
πα ι!οθας, Αρατηϊο, δά τα νεπίαπη,, εἰγοα Πγ6- 
τι ἴδ πὶ) 44 ΟἝΠΟΌΙ ἔλπιπι: εἤο γεγο τἰδὲ 
ΟΓΑΙΟΓ ΠΊΔΧΙΠηΠ5. ΘΟΓΏΠῚ ἀπὰς ἰη τΕΠΊρΙΟ. 
(ππε, Ιαξ!!5 ρίεπιιβ. πιο πιμ]οῦ, ποπ ὁπιμ]- 
(ογῖτ, Μεπίτηιε ροιιεϊϊς εο 4ιιο ργογηϊδγας 
τΕΠΊροΟΓΕ : παίο διζοιη ογάζεγ! ἱΠΏΪΧΙΙΒ., ΠΟΙᾺ 
Ραμπι οἱἢ Ιας,, ᾿πηνὉ5. ππμ]Π]ογὶς οηΐπη (δητῖο 
τηιΠῚ : ἀη16 ἢ15. αἸς}15 401, Ιαέῖο ἤοη.. 
Παιῆο. Ἡεγοάςς διἴοπὶ Πάδπι πο Ππαδθης 

εἰ, αιοά ἀξ τημ]εγς ἀϊχεγαῖ, δὰ σαργαγῖος πλΐτὸ 
πε, 4.1 νεγίγαγειη ((Ποἰταγοηταγ: αγάπς ἴτὰ δ 
τε ἤαογο εὐἀοέδις., ἀϊπίπαπη νἱΓ] ᾿π4ο] 6 πὶ 
εἴτ 1πιο]οχίτ, 

" ᾽ ᾽ 7 ΕΣ 1 Ὁ Π ΓΕ, Ν ὧν κι ἰῷ 2 

ὡ ἔπεμψεν εἰς τὸ αἰπόλιο, 5 τὲς ἐπισκειψομένες τ᾽ ὠληϑές. καὶ, μαϊϑὼν ὠυτὸ ὅτως ἔχον, ξυγ- “χῷ χέτεμ, ἱ : ; 

ἥκεν ὡς δρυιμιονίο Φύσις εἴη περὶ τὸν ἀνδρά." ΚΤ νι Ἡρο τ ἡ δνής ἡ ερ θῶ. 

ΟἹ δὲ στοιδέμενοι κωτηγορίαν τῶν Ἡρωδε γει- ἶ 6 χε 

ρῶν, ὡς ἐπενεχιοεισῶν Αντωνίνῳ., ἐν τῇ τδὴ τῷ ὅ- 
εἶ 7 ΑΜΑΝ ᾿ πὰ ἥν ,ὔ , 

ρει; κωτῶ χρόνες ὃς ὁ μὲν τῶν ἐλευϑέρων ππόλε- 
“Ο ᾿ - “ ΝῚ ὴ ΄ "5.8 τι 

ων. ὁ δὲ σασῶν τῶν κῶτα τῆν Ασιίωὼν ρον. 

ἰγνογκέναι μοι δυκῆσι τὸν Δημοςράτε ᾿ πτρὲς Η γνοήκέναι μοι θοκδσι τὸν Δημοςρουτ'ξ ᾿ τσρος Η- 

21 τῶν τὴξ μεσικὴς ἀγωνιςῶν ) ΠΛυΠΓΟ5 ἀρΟΠ 45 ροπατγα- 
15 ἀϊοῖτ, ντ Ροεῖας ἥοηιδ εἰς ςοπιρ᾿εφζλίιγ, πᾶπὶ ἴγαροῦ- 
ἄϊδε πιοχ πιεητῖο ε[ξ. ᾿ - 

21 τὰ τῶν Πελοπιδ' χρὴ Λαδδακιδ. κακαὶ 1 δᾶες πεπρε ἔτε- 
μποηε: ΠΠῖς ἀτραπιςηῖα Ὑταρὶςῖς τεγε ἀπταγ. ἌΣ 

13. ξύμξελοι δες, 1 ΜΙ8. 8, ξύμδχλος Βαθεῖ ὃς πιοχ μῦϑος 
μὴ ὠπιςόμενος. νι » 

24. φιλοσ. δὲ  αὐάὶάϊ δὲ εχ ςοά, 5, : 
ζι καταγελῶ μᾶλλον δῖης ὃς Ηδτγοϊοῖς Ῥγοζοβαο 9... τὸ 

παλαίειν ἀργῶν εἴα ἀϊοίτατγ σοηξετ 161 ποῖαῖδ, ὕδε. 
20 τὼ βαρύτ. ἀσκῶν ] 4ι18]14 {(Π]Π|σετ πωγκρώτιον δ( πυγμή. 
27 ᾿ἄνριον» ἔφη Αγωϑίων ] ςοἀ. 8. κρὰ ὁ Α,γοϑίων, ἄνριονγ ἔφη, 

28 προσξάλλει γάρ με χεὶρ γυναικὸς  νΟςΕΠῚ χεὶρ ἃ πιαῖα 
πῖδηι ἢϊς 6ΠῈ, ὅς σοτγεύζογεπι οἷθγε ριπαθαῖ ὁ ἡτανν ἴπ ἐχ- 
«τοϊτατιοηῖδ 5 δὰ 50 ἴπιπὶ Ρ. 749. Νοπιρα προσξώλλειν ἰχ- 
ϑυῶν ὃς μύρε προσξάώλλειν» ῥήζεε: οἷεγε ὃς οἰεγε θηρηερι ἐμ, 

ϑιγᾷθ οη! ἀϊοίτιν» ὃς Ατῃοπαοο, Πιδιπις!]εὔξα νοςς ὀσμήν. Αε 
ΠῸΠ 4[}Ὀπτ|ο ἼγΟ Πιπηπιο. ΝΈπιρε νὰ Αἰτα5 ἀἰςογείις ρίθπς 

ΥΠ1|. Οἱ δυζεηι τπαππσιη Ηεγοάϊς ἱπῆ1- 
{ππ|Ππ| δος το πο]. ἡΠ4|Π ΑΠΓΟΠΪΠΟ εα5 1π- 
τα]έτιτ, π᾿ [ἄα πιοηξς, εῸ τετηροῦε, ἄπο Τρία 
αυϊάεπι ΠΠρεγῖ5. ΑΠαῈ οἰπιτα 15 ργάθογαζ, 11- 
ἴα νογο ργοσοηζηϊαι Ἰη τόταιπι {1810} Ἰτη ρου ΠῚ 
τοποῦαζ, Ἰρῃογδις γη]8] νἱ ἀδησιν 1) εηρο ἦγ αεὲ 

5. ὁ ἾᾺ 3. Δ ͵ ε τ 

προσθώλλει μὲ ὀσμὴ γυναικὸς» ἢς Αρϑίῃϊθη ἀϊξετα βροτοῖς 
προσξάλλει με χεὶρ γυναικὸς [ἀῤοίοι γαῖῥὲ γμαγείω ηριείξογέε, αὔδα 
ΤΟ] σε Ἰὰς μα οπια]εγίτ,ς ᾿ 

20. εἰπιςήσας  Ὀεπα ἴδ μᾶδεῖς, ἐπιξηδας ζαϊδη τπυδηϊξ.» 
δδπιδί. πὰς ὅς Μογεῖΐο δά πιαγοίπεπι ἰβϊίο ποιαΐα. 
..30. αἰπόλιω } ξοά, 5. Παδ εξ ἐπαυλια. δ᾿ 

δ. Ψ1Π 1 χρόνες ὃς ὁ μὲν --- πασῶν τῆν κατὰ 1} ὁπιπί 
1ῆ4 ἀεέταηε ἴῃ εὐϊεῖβ.,, 4846 ἴδσιηᾶ {ςὨ ιπὶ Οὗ Γου τ ΠῚ πὲ 
τεάἀεθ8τ: ἱπιρ] θυ! ππι5 δα πὶ εχ οοά. 8, Οεἴδιιπι Ρτοοοηῇι- 
Ἰδῖας {πς ἴπ Α Πα Απτοπίηι ΡῚῚ εἰ, συῖα5 ἤπιρτᾷ σομς πηοητ ὦ 
ἴῃ Ροίδγμογθ 8.111. ν 1 νἱἀ, ποτ. 13, Τς Ἡεγοιϊς γεγο ἴῃ {1- 
Βετῖβ Αἤδε οἰυϊτατίδιι5 πιαρι γάτα νἱἀ, ἴαρτα ὅς. ΠΠ. ὅς ἴῃ βα- 
ἰερο»}6 8. 1. π. 7. " 

2 ἦἤρχονἢ «οὐ. Μ8. μαδεῖ. ἦρχεν. ἔδττι ροτο(ξ νεγιπηιιε, 
Μοτεὶ!. Πιρι σα τις Ἰοσοηάιιπι εἴς Ασίαν ὠἐρχῆν ἦγν. ΙΝ ἐπι- 
Ρε ἰδοιιπαπὶ ἢϊς εἴς 116 ποπ δηἰ πιαἀμοτίεσγαι. 

3. Δημοσράτε ] (06. 8, Δημοκρώτῳ [6 Ρ Ὁ αι 6] τ ΠΊοη πιᾶ-' 
τι 4112 Ρ4μ]0 μοι Υδὶ γοομγγῖς μος ᾿Ποπξ ἢ) ΠΙΠΓΆΓΙΙΠῚ 411: 

1: 



1. Ηογοαΐδ:. 

1ῃ Ἡογοάςπι 2,ηδ 2 4721, ἴῃ 116 ΡΙ αΓΙηγὰ εἰ ἐχ- 
ΡΓΟΌγαμ ᾿ἰσδῖ 7 παίαιιατηι ταιπιοηι Πι1115 {πγοτὶς 
πιοπιοηοπῇ βεείε,, αιοηίαπη ((Π]Πςες ἔδ]ε αι 
ἔλέξαπι μαι εἴει. Ετεπίτη ππθτιο ἡ! 4δπη οο- 
εσυτγίαητος (ο(6 ἐγαάογαπε, νι [ ἤει (Ο]ςξ }1η10- 
εἰς ἀπ ΠΟ ΠΠΠσι19 δὲ ἀπρΠΠ]5, πηάητι5. νεγοὸ 21}1] 
οἴξεπάογαπε. [τὰ νι επποιγαίις πος ἡ] 46 ΠῚ 
ποι οπλίογιε πα σοπιγοιογῇα αὐπιογίις ΗΠ ετο- 
ἄεπι, 401 δήθο ἀςεγθε νΊγαπ ἀροτεῆας ες. ντ 
41|8ε ἰαιάατί Πα ημς ἴπ ἐῸ ππογε αι, ἴῃ νὶ- 
ταρογίαπι νογίεσις. ΕΠ ΟΠΊΙς 141] σποαας ἀϊςα ΕΗ - 
τοι (ςγίρτα ξαΐε. τὰ ἔεγε τη γιέζα : σγαυϊήαιτι 
Ὁ 1ρίο ἔπ νγχογεπι, ἈςρΊ]2πη, οὗγαιππ Ἰαττ 
πηεπίεπι: Πεγοάειη δπεπ], ΠΟΠ Δά60 πιάσῃᾶ 
δ σαυία, ᾿Ιθεττο ΑἸοϊπιεάοπεὶ ργδεςερηῆε, να 
ψεγθοΥ 15 Θ4Πι δῇ ςοεγεῖ: ρεγσυατησας ἴη ντα- 
ΤΠ ΠΊ]ΠΟγαπ, ἀθογγιπη ραδπι ᾿πτουῆς. ΟὉ 
δες, αιιαί! νετὰ ςἤξης, ςαςξαϊς ἰρ{! ἀἴσατη ἐστί- 
Ῥίις Βγαάπαβ, ερι!]ας ἔγαγεγ, οἰαυΠΊπλιι5 ἴη- 
τοῦ σοη[]αγες, Πρημπηη 8 ΠΟὈΙΠΙτΑεῖς τα]σθο αἵ- 
ἤχαπι Παθεηβ. Ηος ψεγο ταῖαγα φὈπγηοιιπη 
εἰἰ, ἱππιῖαα ἄσαγα. [πῃ σγίὰ τταχις Ἀοηια- 
ποτιπι νδὶ ργοάιδε, π|}}}} ργοῦδθης ἀς» 
ςοπιγοιογῇα συΐάεπι ἀἰχίε,, 44Π| ἱπτεπιαθαῦ: 
(ξἀ ἰαιιάε5 {π||5 ῬΓΟΙΙΧΕ σοι Πλεογδαῖτ, ἃ σο- 
ΠΟΓΙ5. ἸΠΡΓΙΠΠς οἰαγίταῖς ἀπέϊο δγριιτιθηῖο. 
Μνηάς Ηεγοίεϑ5, οι πιογάθης, ἔπ, ᾿πηη1τ, 20- 
ῥλ εαέεοη ἡ ῥεαμρργμφίροδε ῥαύεε 5. αἵ Ἰαξτδῃ- 
τς [δ ετἰαπη ἀσσπίατογε, οὐ Ὀεπεἤσίμπι, ααοά 

᾿ τῇ αἰτήταίοπι ιδηάδιη [Γἀ]146 σοπιαεγαῦ : δά- 
πηοάμπι σοποτοίς Πογοάες, ἐρο χηλάξηξ 9 

͵ 

)Ε. ΥῸῚ Του ΟΡ ΘΕ Δ Με 11. "» 
» ΟΣ - ) ; 

ρώδην εὐγῶνω . ἐν ὦ. τὰ λείφον διαδώλλων εἰυτὸν, 
Η ΤΣ ͵΄ , Ρ ἢ “ 
ἐδωμῶς τῆς σσαροιγίως ταύτης ἐπεμνήσθη. ὁτι 

ΕΚ Ε Ν ᾿ 4 Ἴ -" 

μῆδε ἐγένετο. ὠϑισμος μὲν γορ τις ἀυτοῖς ξυν-. 
᾽ ΄ ων «ἰλ, -“ 

ἐπεσεν- ὡς ἐν δυσιχωρία» καὶ φενοὶς" οἱ δὲ χεῖ- 
- , ψ ΗΝ, Ἄ Ἂ 

ρες ἐδὲν τταρενόμησαν. ὡς τε εἰκ ὧν σταρῆκεν ὃ 

Δημόςφρωτος διελϑ εἴν ἐὐτεὶ, ἐν τῇ τορὸς ον Ηρώ- 
, -“ 4 , »ῃἡ, .,Ἃ 

δὴν δίκη» πομορῶς ὅτω καϑαιψώμενος τῷ ὠνδρὸς. 
᾿ - ᾽ “-“ Ν ὙΠ - ΄ τ 

ὡς διωιξαλεῖν ουτῷ καὶ τοὶ ἐπωινέμενω. ἤλϑεν 

ἐπὶ τὸν Ἡρώδην καὶ Φόνε δίκη, ὧδε ξυντεϑεῖσα. 
᾿ -“» ΝῚ “-. » 

κυεῖν μὲν ὠυτῷ τήν γυνωΐκω Ῥήγιλλαν ὀγδοόν 
-“ ᾿" 2 “ ᾽ δ ν 

“8 μήνω" τὸν ὃ Ἡρώδην, ὅχυπερ μεγώλων, Αλ- 

᾽ ἽῪ Ἂ -“ 

κιμέδοντι, ὠπελευϑέρῳ ᾽, τορος ξαι τυπτῆσαι ὃ 
7, “ ΤῸΝ Ν ͵ ; - 

ἀυτήν, σοληγείσων δὲ ἐς τὴν γαςέρω τήν γυναῖς- 

κω, ὠποϑανεῖν ἐν ὡμῷ τῶ τόκω. ἐπὶ τέτοις, ὡς 
᾽ ὔ Ἷ ᾿ Ά ) ν, 7 ἥν " 

ὠληϑεσι, σιβαίρεττοι ἄυτον ᾧῷονα Βρωδῥας ᾽,ὃ τῆς 
΄ ᾽ Ν ᾿ ἈΝ ε 

ΡῬηγίλλης ὠδελφὸς, ἐυδοκιμώτατος ὧν ἐγ ὑπώ- 
“πο ἢ -“ ᾽ ΄ 

τοις, καὶ τὸ ξύμθολον τῆς ἐυγενείας φσεριηρτή-: 
͵ ϑυν". 7 “ ΠΑΡῸ ᾽ 

μενος τω ὑποδήματι. τδτο τε ἐςσιν ἐπισφύριον 

᾽ ,ὔ γ' “ἢ Ν ᾿ 

ἐλεφάντινον » μήνοειδές ἧ. καὶ παρελϑῶν ἐς τὸ 
ἃ Δ ͵ ν ᾿ 

Ῥωμαίων βελευτήριον , πσιϑανον μὲν εἰδὲν διήες 
Ὁ ἥν ΔΖ, ἘΝ ΤΥ τ νος ἐ “ΨΝΑΥ : 

τσερὶ τῆς αἰτίας; ἣν ἐπῆγεν, ἑωυτῷ δὲ ἔπαινον ἐ- 
Ν »“" ,ὔ “ἤ ᾽ Ξ 

μωκρηγόρει περὶ τῇ γένες. ὅ9εν ἐπικόπηων ἐυ-. 
Ἧ ͵ ν᾿ Ὁ ΝΑΡΟ ΟΣ ῳ) 3 δὰ 

τὸν ὁ Ἡρώδης, “σιν Ἐφη. τὴν ἐυγένειων ἐν τοῖς, 
᾽ ! 70 ᾿ , Υ̓́ Ξὸ 

ἀςραγώλοις εἐχείς ΄. μεγωλαυχδμενς δὲ τῷ 
ὔ τ  φὶ ἢ 7 »“ "» ᾽ 

κωτηγόρε χαὶ ἐπ᾽ ἐυεργεσίᾳ μιῶς τῶν ἐν ττωλίᾳ 

«πόλεων: μάλω γενναίως ὁ Ἡρώδης, “κάγω,,» 

.-.-.--.» ὀ ὄοἨτ᾽΄--.ὕὄ-ςςς-π:.ὄ--΄΄ᾺτΡἜχχΡἠ τ --...------ ς--΄ῇ᾿ῇ΄ Ἧ .ὨΔ;ΩαἰΛ οχητιΦιοόύσὍ«ιορὍο͵οοοο - --.---ῖἑ ΤΤ΄  ὉῸὖϑΘ6ΞἷζῪᾷῃροι.,.. 

πιδάϊογιο ἴπ Δημορράτε. Κυτῆις ᾿{πίυς σοπιγουοτῆας Ὠ6- 

πιοίγατὶ οιιπὶ Ἠογοὰς πηεητῖο δϊ5, ραιΐο ροί 5. ΧΙ. (4. διι- 
ἴὰ5 θέζφεγ δέ ρᾷι]ο ἀρηέε γι. ἴτεπὶ νῖτὰς Τεοάοιὶ ἰῃῖτῖο.. Ἐχ 
4υῖδιιβ ἰος 5 Ράτετ, δίκην ἢ. ας. οομέγοπεν [Αγ 1ΠΠ1Ὰπὶ ςοτάπι. 
Ἱπιρεγάίοσς, δ γηαλὶ ἴῃ Ῥαπποηίᾷ Πλτοπεπὶ Βαδεητε, τγαξὶά- 
ταπὶ εἴτε, ρυδὶςο Αἰμεπιεπἤιπι ποπιῖης, ηι| Ηετοάεπιὶ τγ- 
ταπηϊαϊς αἰξοξξατας ἀσσυίαθαητ, νἀ 1πῈ 5. ΧΈ η.1. δ 9. ΧἼΠΙ,π.2, 

4 φδαμῶς) ῇς εἀϊεὶς Μϑ3.58. ἐδαμξ. 

5 ἐλευϑέρῳ  ϑαΙπιδῆτιι5, ἰπ αρίτοπις ἱπεάίτα τῷ οἰκέτῃ Πδὶ 
Ἰεέλιπι εξ, τε δτιιγ, δά ἱπίογιρε, Κορ Πδς Ρ.97. ἴτοπὶ τη ᾿δον!- 
οπίθιιβ 4185 πιαγρίπὶ ςοά. (μἱ 4|1εὐτ| ϑόγαις δάδις οἤε 
Ῥοταῖς, σαπὶ οδίγος Ἀςρ Π8, ροίξεα ΠΡ ετίαις ἀοπατὶ : Παπὶ ἃς 
ἴπξ, νδι ἀς εἶτι5 δρι ι Ἠδγοάεπι δυτοτίταιε δὲ ΕΠ ΓὯδι15 Δ σἴειιγ, 
6. ΧΙ, ἐδεγέως ἀϊσίτις Ἡεγοάζ: νπὰς Οτίτιςο ππης Ἰοςιπὶ Πλι:- 
τδηαὶ παίοὶ οσοβῇο οι, 

6 τυπῆσωι ] ϑαἰπιδί. ἱπιιεπὶς τυπῦσαε. 
7 Βραδίας]} τεέϊε ἴτὰ Ἰεσοπάππι ργο Βρωδείας πιοπιιοταῖ 
ΜευνγΓ εξ. Ατεῖς ΕΥῚ. ς.8. ὅς δαϊπιαί,«ἀ ἀτ:15 Ηετο ἀϊς ἰηζογί- 
Ῥάοπες Ρ.11.δς 38, συΐτι5 ἐπτεπἀδτίοποπι ἤτπηατ σΟα. 8. (γε 
ἐδηγε 1ΠΠυπὶ θυ, ραι]ο ρος ἀϊοίτιτ., φιοά ὙΠ] σπιοσητῖι5 ἀε 
ςου[υίδτιι Ἀοιπᾶπο ςὰγ δοςίρετγο ποτ, πα] σαυΐαᾳ εἰξ, Εύε ε- 
πῖπι Κορίᾳ ποτ Ογδεςδε οτὶ βιη15), (εὰ εχ ΠΠ τὶ ροπετς Ἀο- 
πιᾶπον ντ ρᾶτεῖ εχ ἱπίογιριίοπο Ἀςρι] 16, 0 ἀυτεπὶ σοῃ- 
{]ες Βταάυας, αἴτεν ἀρρέις Απτιῖης Βγαάπα εξ, αἱ οἰπι.» 
Τ. νιδῖο γατοὸ σοηΐιϊ ἔτ, ποι Ἡλδάγϊδηι, νε νυἱὲ 54}- 
πιαῆιβ.5 {εὰ Ὑ. Αητοπῖπὶ ρμ]]οίοραὶ τοπιρογίρυς Α. Ὁ. 
16ο : αἴτεῦ γεγο 7. “εἰ ίας Μειέμες Βναάπα,, αὶ Τὰ Οοπι- 
πιοάο οἰπὶ Μάτεγηο ςοπίμϊδτιπι Θεἤπτ. Ἡ ῖι5 πιοπιοτία..» 
π᾿ ἰαρίἀβ ϑπιγπαξο, ἃ ϑροπῖο οἄϊτο, [{|πὸγὶ Ὑ, 1. Ὁ. 405. 
ΝΕΏΚΟΡΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ἘΤΕΙΜΗ- 

ΣῈΝ ΜΑΡΚΟΝ ΑΤΤΙΛΙΟΝ ΒΡΑΔΟΥᾺΑ ΤΟΝ ΔΝΘ- 

ὙΠΝΙΟΝ ἘΠΙΜΕΛΗΘΈΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΥ- 

ΡΗΛΙΟΥ ΠΕΡΠΕΡΟΥ ΤΟΥ ἘΠῚ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ͂. Αἰτᾷ πιοπίπιθηῖα,, ἴῃ φυϊδας πιεπιοτῖα 
Βτιδάυδτιπη, μα 065 ἀρὰ Μεγ]. ς, Κερίἠαε ποπιθη Ρετ- 
{υλάει ϑ84πιλῆο 1, ς, ΡοΙεγίοείβ ΓὈγοσοπὶ οαπὶ Αι]Πδ. ,71).- 
[ϊ46 πεπιρα ἔλπι ας σορηοπιεπ Εἰς Κορωίμς, πδην 1Π1ς Κα- 
βυΐα5, 1 4 ΟΑγ Παρ πεηῆθι5 σαριοδτωγ, Μ. Ατίϊτς Κεριι-- 
Ἰμ5. ἀϊσερδατας, Ἑοπιίπας δυτεπὶ 1}}15. τοιπροσίβιις εχ ρᾳ- 
τεηταπὶ ΠΟΡΠΟπΙΪπίθιι5 ρροἸ]δτίοπεβ5 {ππιςεθλης, νῖ ἈςρΊ Πα 
ἃ Ἀσρυϊο, τυ} 4 γα ὅςς, 

8 ἐπισφύριον ἐλεῷαντ, μηνοειδὲς 1 ἴπ Ἰη(οτί ρείοπς ἈΘρΙ Δα 
Βος ἱπῇρῃε ραϊγίοϊας αριιὰ Ἀοπιδῃο5 ἀἰρηϊτατίς, Ηδτο αἰς ἃς, 
Κορ 4ς Ά]10., Αἰεῖσο,, Ἱπιρογατογὶθ Μ, Αὐγο τ ςοποεῆμπ,υ 
Ἡθογαι τατε,, ττὰ ἀείουδιτον: 

Αντὸὰν ὁ ἀξερόεντω περὶ σφυρὰ παιδὶ πίδιλα 
Δῶκεν ἔχειν. -το 

Ὑούσλης Δ1145 σεληνίδας Οταεοῖ, πεπὶρο (αίςερς 1105, ἢ Πάος 
1Πάοτο, Κορμίως γορεγ}:γ φιμαί0 7. ΤΟΥΤ ἰρίαγτίη, αἤίαμε ἰμα 
πᾶ. ἵπμα πηίερι 12. εἰς γπορ {{ἀετας ἔογηλαῦρ, {841 γγοι 27,1. τεγι-- 
{ον Τὶ γιπγογὶ {{ρρεἰβοαύι, φηο κά ἐρίδο ΡαινἸοὶδ (Ἔγαίογες ςεγες. 

μη [μογίσι, Μάτςε ]μ5, αὐτοτ [ποτὶ ρυοπὶς ἈΘρΊΠλς » ἰπάε 
ἀεάυςοϊς, φῃοά Αεπεὰς ἄμπος Μετγοιγίο,, αι {πο} 15π| ἴῃ τπο-- 

ἄμπι ἴαπ4ε τἈ] γίδες ἱηἤχαπι Παδοθατ, Τἀπὶ ρετιοτῖτ, Ττο--: 
18 Πιιπὶ ξιρίοης ἐχοί ἀϊιπὶ, ὅς [δ ἴῃ τυτμπὶ τος ρίεης, Αὐάδ 
ἃς ῬΙΘΚΆγο ἢ, νἱτ, Κοπι. Κωππώγιω οἱ υά4πὶ ἀϊέϊαο Βδς σε- 
ληνίδες , ἀατὴ νοςεπὶ Ποπ ἃ Κώππα ἀοτγίΠάαπ) οἵδε, γε. 
Κιρρα οπιδπιπὶ ἢ. ες, Ὁ. ἰπτε!]ρ ἀταγ, [δα :46πὶ εἴΐξ συοά 
χαμπώγιαν σοηῖγα Ιοᾶπηοπὶ ΟΑζεοηίοπι ἀϊίρυτας ϑαϊπιαΐ, δά 
Ιηίογίρτ, Κερ}}}, Ρ. 162. 

οἷν ἐξραγάλοις ἔχεις ] [ςΟπιπλὰ πᾶς πᾶτιΠ|, “ιιο τη.» 
1ιαπηείανγε, ΠΟ ΠΠ ταις ἤρηυπι, ἴπ σα  σεο ροίατες, ,πισφύ- 

ριον ἐλεφάντινον» νῖ Δητεὰ νοςαθδῖ, ςοηξ, Εγδίπι, πα ΟΠ114. 
Ρ.34' ᾿ 

ΑΔ 4 2 ἐφην 



“0 
γα. Ν - ΨΩ - ΝΗ δ «ἐφή, “πολλαὶ τοιοῦτω “περὶ ἐμώυτξ ὁιῆειν ἀν; 

Ν᾿ 5» ῃ , »- ΡΟ , 7 10 ὕὔ δὲ 

«εἰ ἐν ἀπώσῃ τῇ γῇ ἐκρλνόμην“, ξυνήρφιτο, δὲ 
“ΦΤἯφὋ"» ᾽ “ Ν λ 

ἀυτῷτῆς ὠπολογίως σερῶτον μεν; τὸ μηδὲν πρόσ-- 
,Ξ “ Ω ὕ ΔΕ 

τώξωι τοιὅτον ἐπὶ τὴν Ῥηγίλλαν: ἐποιτώ. τὸ ὑ- 
» Ἴ -“ , Ν 

περπενθῆσαι " ὠποϑανξσαν. διεδώλλετο μὲν 
“ - ͵ ᾿ “ ᾽ 

γῶρ καὶ ταῦτω ὡς “΄τΙ,ῤίώσμω, ὠλλ᾽ ὅμως τώ- 
», Π ͵ὕ Δ 3 δ 7ἷ πον 

ληϑὲς ἴσχυεν. ἐ γαρ ποτε ᾿τ᾽ ὧν “ϑγέωτρον ΓΙ 
-" ᾽ -“  “᾿ ΥΝ Ν , , 

νωζδ εῖναι ἐντῇ τοιξτον, δτ᾽ ὧν δευτεραν κλήρω- 

σιν τῆς ὑπάτε ὠρχῆς ἐπ᾿ ἀυτὴ " ἀναδάλλε- 
᾿ ΠΡ 14...» ΚΖ Ἴ.Ν 

σϑα!» μὴ καϑαρῶς εχοντω " τῆς αἰτίας, Στ᾿ ὧν 
“ “ ς γ ΝΩ͂Ν - εὐὰὼν ᾽ 

τὸν κόσμον εἰυτῆς εἰς τὸ ἐν Ἐλευσῖνι ἱερὸν ἀνά- 
-“ Ὶς ͵ , , Ν Ν 

Δ᾽ είνοι " Φέρονται, φόνῳ μεμιωσμενον. τετὶ γῶρ 
᾿ “ » Ν λ “ Ν 

τιμῶρξς τὲ Φόνε “ποιᾶντος τῶς ϑέεως μῶώλλον.ἤ 

, ὯΝ Ὁ - ἀρρύδο, μωδ 
συγγνώμνας. ὃ δὲ καὶ τὸ σχῆμω τῆς οἰκίας ἐπ᾿ 

δ κι σας ε Ν “» “2 "γ΄ ΠῚ 

εἰυτὴ ὑπήλλωξε, μελαίΐνων τὰ τῶν οἰκῶν ἀνϑη᾽ 
͵ Ν Ψ 

σσαραπετάσμασι, καὶ χρώμασι, καὶ λίϑῳ Λεσ- 
᾿ 3 ͵ ΠΛ ε ΝῚ 

ζίω "- κωτηφὴῆς δὲ ὁ λίϑος, καὶ μέλας. ὑπερ 
- ν “ δ 5)Ν δ' ᾽ Ἀ 

ὧν λέγεται καὶ Λέκιος ὅ, ἀνὴρ σοφὸς, ἐς ζυμδε- 
- ͵ Λ « » 

λίαν τῷ Ηρώδῃ κοωϑθισαίμενος. ὡς ἐκ ἔπειθε με- 

ταξαλεῖν ουτὸν, διασκῶψαι. 
Δαν ἡ 7 ΑἿ 

Αξιον δὲ μηδὲ τῶτο πτἀρελϑεῖν, λόγῳ παρὸ 
-" δ ͵ 3 , 2 Ν δ -“- 

τοῖς σπεδαίοις οἰζιέμενον. ἥν μὲν γοὶρ σπεδαϊ- 
5 ἣν - ἐν δ Ν μὰ 

ὃς ἐν τοῖς φανεροῖς ᾿ ὃ ὠνηρδὅτος. Μεσωνίῳ δὲ, 
-“ 52 ͵ ᾿" , νιν ψ: 

τῷ Τυρίῳ »ππροσφοιτήσας᾽: ἐυσκόπως εἰχε τῶν 
3 ΄ ἊΣ ἃν αν ον ν 2 Ἶ 

ὠποκρίσεων, καὶ τὸ ἐπίχαρι σὺν κομρῷ ἐπετή- 
᾽ ὃ , ΝΕ Ν -“ Ἷ ἕο 

δευεν. ἐπιτηδειοτωτος ὃὲ ὧν τῷ Ἡρῤρωόῃ.. τσώρήν 
" -“ ἣ , ΝΥ , Ἀν 9 

εἰυτῷ «πονήρως διατιξεμένῳ τὸ σσένϑος, καὶ ἐνε- 
- , Φ 7 -“ ΪἼ 

Θέτει, τοιουῦτοω λέγων" “ὦ Ἡρώδῃ, “ἂν τὸ ἀπο- 

1ο ἐρ ἐν ἑπασ. τῇ γῇ ἐκριν.  Πεπιρε νδίαιις ἤιας πιαρηῖ- 
Βςεπτίδε εχίᾶτε ΠῚ Οπι ΠΊδΏτα ἑηπαῖϊτ, νἱά, 6, ργαθςβά, ΥἹ, 

1 ὑπερπενϑήσαι ] {ἰς ᾿π(οτρτίο ἈεριΠ]ας Ηογοάοεπι ποῦὶς 
ἀῆιε: 

--- ὀδυρόμενον παροκοίτην 

Γήρᾳ ἐν ἀξαλέῳ χήρη περικείμενον ξυνῇ. 
Ἐξ ρυΐο μοι ὀδυρόμενος ἀκόρητον ἀἰοῖτατ, [πππΊΟ ἀφ γάτι ΠῚ 
Βυης ᾿υέϊαπι, 40 ἈΕρΊ]ΠΑπὶ {πᾶπὶ Ργοίεοιτις Ἠδγοάος βμΐτ, 
ἀγεῖπε Περηο,4χ.. ντ ὅζ Εἰ1Π|ν 41ὸ Δπησυπὶ ἔμ: Ῥοϊμεεηα 
ἀερίογασίι. Νειηρε Περπορίαι, τεξεγεηῖε Γιοίϑπο,, ἢ τὰ- 
τῆθη εἰτι5 ΕΠ, 4186 ΣΏτΕΓ Τποίαπὶ Ορογα ἐχίασ ἐς Πεγμογἐξς 
θυ ϊα, ὠληϑένειν αἰχίς τὸν Πλάτωνα, Φάμενον ᾧ μίαν ἡμᾶς 
ψυχήν ἔχειν. αὶ γιὰρ εἶνε τῆς ἀυτῆς ψυχῆς Ρηγίλλαν (ἢς εηϊπι 
ΡῬΓῸ ῥηγέλαον 1δὶ ἰεροπάϊιπι,, Ἰαπιργίεπὶ νἱγὶ ἀοξξὶ νίάε- 
σΣυπι) καὶ Πολυϑδέυκη ὡς ζῶντας ἐσιᾷν- Κα τοὶ τοιφῦτα μελε- 

τῶν. Ηος ΠΡῚ νυῖτ, ποπ σαάετε ροΙϊε ταί ἐπὶ ἰυιδξιπι ἴῃ πιδα- 
ἵεπι, 4ιιὰς γϑέϊε [Δρ αἵ, 4υά]επὶ τα πΊοπ ἴῃ εγοάε εἴα ἢτ νε- 
τοῦπη}}6. Οροτίεγς Ἰρίτηγ δἰίαπιὶ ργδδίεγεα ἱρῇ δηϊπιᾶπι.» 
εἴτε, 4ι8ε 14}15 Πυ]τίεῖαα σαραχ ἤτ. 

ΙΣ ϑέατρον] γε ὅς ἀε εο ᾧ, 5. Ν. ποι. 8. 
13 ἐπ᾿ ἀντῇ ] ἔς Ἰεσεπάιμιπι Μοτε 5 σοπίεςεγαῖ, ΡΓῸ ἐν 

ἀὐυτῇ γ 40 (1, ἰπ εὐϊτίοης ΑἸάΐπα τορετγίμπι, ἱρίε σιοηὰς ἱπ 
τέχτι τειῖπεϊτ. (ΟΟπΙεξλιγαπι ἐΐι5 ἤγηιας σοά, 85. Ἐταῆτα 
τάπιεη εἴς, 411 [τὰ ἐπιεπἀλπῖ, ρυζαρας ὁ πών ϑαἰπιαί, αὰ ἀε- 
ἀϊςασ, ἤσλτυας Ἀερ]]Δε Ρ. 99. Νοιηρε, νὰ ἱρίε εἶτ, ἐν σοί ἐφι 
Οτβεοὶ ἀϊσαπι, ΡΓΟ 2μ 1ὲ ε[, ρὸν 1ε [εε, ἐκ 16 ρεράει. Ὁ ι- 

ΟΥΜΡΊΙΣ Ἡεγοάερ2 ἐν Ῥηγίλλῃ ἀναβάλλεσθαι τὴν ὕπατον ἀρ- 
Χ"»» 41 εἴμ ἐαμ4 κοη μἠα να τρίσοργίε. Ὑ Θεμπι» αι ἃ Ρᾶ- 

ΟΡ αν Θυϑ ΒΑ; ΤΟ 51 τ΄ 1. Ἡεγοάΐες. 

1η401:, 7φη 4 εἰμ μοοίλ ἐδ 726 ἠρ 0 σογφηρεημο. 
γ47γε ροιέγ4., φηομζφης οἔ 1422 22. ἐΈ77.4 σἀμ 2 
γρῥὲ αἰἰδομάς 4. ΔΔάϊαππις νοῦο θαπὶ ἴπ ἀε- 
“ξεηπομε. ρείταππι αυίάθπη φποά ἰρίς ταῖς 
4ιυϊα 1π' ἈΘρΊ αι ποη {Παεμἴςε: ἀείηάς ηποά 
φτδιΠΊπο ἰππέλι! ργοίξομεις τπουίματη {ποτιῖν 
Ἐφιάσπι ἐμπῇ 14. φαοαμς ταπαμαπη ἢ πημα- 
ΠοΙΟΠῚ σΑἰπη1ατἸ {{π|ὸ : νογιῖαβ τα ῃ νὰ- 
1χτ.. Νεαας επίμη [Πδαΐγασι εἰ α] πιοΥ- 
τις ςοπίδογαίηγι [νἸἀθθαῖιγ]: πεαῖιε !εσιπ- 
ἄλληι ςοπίμαν!5 ἀϊσηϊγατίς (Ογε Ομ 6 ΠῚ ῬγΟρίευ 
εαηάςαι 41] ἀτυγιις, Ὠ]Π ραγας Ἔχε οτα ογπηπεςς 
ποαις πλππάμπη Θἰπ5. Ἰ]Δίμγι5 ὃς τπ ΕἰςηΠηΐο 
ἔδῃο (μἰρεπίματιιβ, τες ΡΟ πταϑ Γα 16 τ απ 
4.6 δος (ἡ ςαοα15 νἱπαιϊέζατη [)εᾶ5 ργομοςαη- 
τί. ἔμ δε ροιίμϑ. ἡμαῖπι νΘΏΙϑπι Ε88. ΟΥΑΙ 5. 
Τοτίε ργάδτεγθα, ἀοηλως ἕδοίοι. ΟὉ ἐδηλ 1|- 
ΠΊΒΓΑΙΙΓ : ΟΕΓΟΓΏΠῚ ρ έξιγαθ ρυ ϊατα νεῆε» 
᾿ῃξαίςαι5, ἄς αἰγο οοΐοτε, ὧς Π οβΌῖο ἰαρίάε : πιὉ- 
{Π||5 πῖπὶ 116 οἵδ ἀγαια πίρετ, Οαπιοῦ- 
τοπι [πἰςῖ5 ημοαιις ἀἰοιταΓ.) νἱγ (βρίςης, οἧ 
ςοη[]ατη Ηογοαὶ φα(οῖτι5, σατη εἰ ποι ρεγίμα- 
{πῆξε παυζατο (ςηεεπείδην, (4|{6 οὰπὶ ρεγτιη- 
χις, Ἧς Ἑ 

1Χ. Αια πε ἱπυᾷ αι άετη ογηϊτίογε μὰ 
εἴ, ᾿Ἰρίαπι ποαιις ἀρ (ἀριεπείας Πιάϊο- 
[05 ργείίαηι {ππ|πὶ Πα ίταγατη. Ἐγαξ Πεπι- 
ΡῈ ἰπίοῦ πιαχίτηθ ΠΠπῆτε5 (ρίξη Ππάϊς 

νιν ἢς. Οὐηχας Μιήοηῖ! Ὑυτῖϊ εχ τει 
διάϊτοῦ., ἴῃ γείροηί 5 {1115 ἐγαῖ, ας ξδςοτία- 
ΓΙΠῚ ργατίαηι Ορρογίμης Ἐχργοπιοῦαι. Ηδ- 
τοῦ! Ἰρίτιγ [αγΠ]αΥΠΠΠπτι5. σαὶ εἤδε,, δάξαις 
1ρῇ, ᾿αᾶπι Ἰαθογαμει, εἰπε. ἢ15. νεγθι5 δά- 
πιοημῖτ: ὁ Ηεγοάφ. ον φηθαὶ (ΑΙ ε{, 216-- 

ςς ταητί νἱγὶ αἰ ΧΟΓΠ1.,. οἰ πα τι μὶ ἀἸ ΠἼπ}1}6 ἢος Ἰοαιεηάϊ 
Β6πι15 2 ΡΓΙΟΓΕ; ΕΧ 4110 8 β ΠΊΘΠτιπι ἀπο, ντἀφίμγ. Ρτίμϑ 
εηἰ πὶ ΑἸ 114 Π| ροεβαίονι ἀρεμαβ ποῖαῖ, αυ]α πἰ8}} ᾿π Ρο- 
βετιοῦῖ, Νέες νπαηϊᾶπὶ θοπιβ ἔογίρτοῦ τὰ Ἰοςυτι5 οἱ). νὲ 
Ἐῖς ᾿σουταγα ΡΒ] οἤγαιητη Ππρὶτ. 

14 ἔχοντα ] νετῖογ πδες ἰεδϊίο ςοὐϊοῖ5 85, Εαϊιί πιαὶς» 
ἔχοντι. ; 

Ις τὸν κόσμον ἀντ. ἐς τὸν ἐν Ελευσῖνε ἱερὸν εἰναϑ.  ἢς ὃς 
βδτυδηῖ εἶιι5 Οργετὶ ἀεαϊςδιῖς, νῖ4ς ἱπίογρείοπεπι ἈΘρ 1146» 
ὅς ἡ εδπὶ 94] πιαΐ. ᾿ 

16 τὸὼ τ. οἴκων ἄνϑη Ἴ 4εραλαρι Πογεγε πιᾶ]ε νοττεθδπι ρῥτίσ 
οΥεβ. οἶκοιγ ντ οδίδγμαι δἰ παῖ, δα ἀεάϊς, ΒΘρΡ1}}. Ρ. τοο. ππὸ 
γπιερρύγα φοαἰἠμγρε., οἶκος Ἔμῖπι ΡΣ 68 ἐν οἰκίᾳ», 4115 τετεπῖᾶ-» 
Οἴδεςα νοςε σεεος Ὗ ἰγιλ1}15 40 4016 ΔΡΡΕ ἰδεῖ, ε 

17 λίϑῳ Λεσξίῳ } πτάτπιοῦ νος ίμπηι ἐῤμλάλης ἀἰςιης ΡΙΙηῖι5 
Ι. ΧΧΧΥΙ. 5.Ν. διτήδοιις 1, ΧΥῚ. οτιρίπ. ς8ρ. ς- 

18 Λόκιος] 4ῃ ἔοττε 116 Ζκοΐτς Ραϊατέμῃς γ οσὐμπι5. μετας 

μορφώσεων λόγοι διάφοροι ΓΟΠΙΠΙΘΠΙΟΓΔΏΓΙΓ ῬΒοτῖο ςοά. 

ΟΧΧΙΧ. 8, εχ 4110 δἤπιπι ϑαγειπι Ἐχρτείμε 1, οἰδηλιπι. 
νἱπιπὶ ΡΙ τίμα, 4}115 σοηεγατίιπι (ξατιιθπτὶθ 5) Ὡᾶπη Ἰῃςεγς- 
τᾷ εἰτι5 δεῖδϑ, νί48 ἀβ εὸ πιμΐτα ἀριιὰ ϑαἰπιαί. Ῥγοϊεροπι, δὰ 
80] 1η. 0]. 2. 14. 

δ. ΙΧ, 1 σποζαῖος ἐν τοῖς φανεροῖς «οἷ. 85, βαθεῖ ἐν τοῖς 

φανεροῖς σπεδαῖος. 
2 Μεσωνίῳ τῷ Τυρίῳ} Τυῤῥήνν πιαί!επε νἰγὶ αυϊάλπὶ 4ο. 

δι, νῖδε 4 ποθῖ5 ποτᾶσὰ δὰ νἱτὰπ ΑΡΟΙ]οηΙι 1, ΕΥ̓, ς, 35. ἢ, 2. 
3. προσφοιτήσας ] 498. 8, προσφιλοσοφήσας» ᾿ ̓ 

20. 



1. Πογοάός. 

αἰϊοογήξαἐθ εἰγοι Εν ἐδ ἡ Η 7: ΘΑ η6 εἶδ γε ηρές 
22 εἰὐγόγεμεοης. αμαϊμλ Μη δμίηηα, τρμίδα ἐδ 
ἡρ,δ ἀλγέγεαμθ. Γ͵ο ἐξ γμοζηε 224. Οδρμρί 
ἀμαϊλκλ, δος ἡ ῶγε ΟγΖρολε οονμημεχ ΣΟΊ. 
ψηιαπαίο (μον ἐἐλαης 7ηθα ον φίμοῦ ἀξομγγογο 
2γαεολρἝούαε. “δ νεγο πο Ῥδλγαη ἡ] όδες (ἐξ 
γεαρε, εχ γ.4 Ζολρ μγῃ ῥο δε, αἰἦρφηα χηε ἰεροα- 
72:45 (0,2)222 1215.) ΟΡ 2,021. ἐαόογαχς ἐχεέ 
ΑἸίφαας ρίαγα δα! 415 (ξἀ Ποπηΐπο ποη ροτ- 
[αο αἰ το ΠῸ σμπι ἱπἀἰρηδτίοης. ὙΊάρῃϑ ᾿σὶ- 
τι (ἀππμἶο5. οἰμι5 1η ξοπτίμπη, 411 ἰπ θά θι5 
ογΆΠῦ. αΙαιιο γα ρῃατοβ Δ] πο ηϊα5,. ἱρίοβ, εἰς 
1π!πππὶ σοςπα οἴει ὃ ἱπτογγορσαιῖτ,. ΠΙῚΡΓΗΕΣ- 
ΤΟΙ [8 δδπῈ ράγαγα ἀἰχογιμι, ΤΠ [υπςὶι5. 
2μἼμγπ.), Ἰη τ, οἰ 2γ Αορ τήν Ηργοαίες, “ἐς 
ἐξ νείέεμς γαρῥαπ 22 “Ἴγά4 ἄοο. δες 
σππι ΠῸΙ γοπαηςίατα αὐ οι Πογοάοβ. ςα]Πρ1- 
ΠοΠῚ αὶ ἄοπιο {πΠπα]|τ., πὸ πα] δγῖο νἱγὶβ (8 ρι- 
Ἐπαρι5 εἴθε. Εἰαίάεπι [ςΐ! {Ππῶ4 χιοααςυ 
{Ππῆτς εἴ [ἀεῖπ5. Μάτοιι5 ἱπιρεγαῖου [Δρὶ- 
επείαα. [πιῆ |15 ̓ποπτηεδαὶ ἀριά δεχίμπι, ρΡἢΪ- 
Ἰοίορμυπι 6 Βοεοείᾳ,, ἔγεαιιεπίδης ἱρίμηι., 
δἴαιια δά δϑάδβ εἰμ5 νθηχίταη5. [0115 ἰρὶ- 
ταγ, 4 Κοπηᾶπι τπούο δάπεπεγαῦ, Ἱπιρεγα- 
ἴΟΥΕΠῚ, ἀοπγο οογοἤιτη, γοραιῖς, 40 ρογρογοῖ, 
ἃ δὰ αιοα ποροιίαπιῦ τὰπὶ Μάγοι: δέ εἰ- 
2472, ᾿πηπῖς.. αἰλόεγε ἀφεογηῆα ομβ. Ἰάεο σὰ 
δοχέπης ρῥτίοψορῥην: ναδο. Οὐ αἰἠαηη 7:46 
γολαΉ79,2 (20. Ταιοῖτια ἰρίταγ , τηδηι11Π ΠΟεἰ τη 
{Ὀ]ατα., ο Περέ ον, ἰηχαῖς, Κονραμογετῳ Τρρε- 
γ 107.) 249,2 μὀπείοελς, ἐαόεί ε ποῦ (ἀμ ῥοη{Πν 
σα ἡμαλρραρ γι ρεγρίέγ Ἠὲ ρκογὴ: “(χά- 
εἰογ' σεγο., γεχ 22 6ίω.) ἐγζεοίγμο “εημάο. Ζε:4- 
ΖΓ ἄπο ἐηέογλέ, ΨΜοταπι {ποῖππς ἀϊέϊα 
Δα πηοηταπάδιη ᾿πάο]6πὶ ΡΒ Π]οΙορίας, ἥπατα 
Τμαςι5 Θιοθάζατ. ϑιιησ οηϊπὶ 1Π4 [εἰς δά 
νἰγαπι ςοσποίςοηάιπι, σπιοπηδάπιοάιπι δά 
τορποίςεπαιηη νἱπὶ ἤογεπι [τὶς οἱ σιῆιι5, 

ΒΕ Τὴ ΘΙ ΡΕΕΡ τ ἀπ ΥΒν Μι τὐῖὰ 
» 7 “ Ἁ ψ, χρῶν μεσοτήτι ὡς (ςα]. καὶ ὑπὲρ τότε τσολ-»» 

δ ᾿ ᾽ 7 λα μὲν ἡἤκέσω Μεσωνίᾳ διοιλεγομένε, ἀσολ-;, 
᾿ δ Ω ἐν “4 -»" λὼ δὲ εἰυτος διείλεγμαι. καὶ σξ δὲ ἠκροώμην, "9 

᾿ ͵ὔ ΕἸ »“, :} 

ἐν Ολυμπίᾳ ἐπωινέντος οἰυτὸ πρὸς τὲς Ἐλλη-» 
“ ᾿ ἈΝ Ν ᾿ δε ις 

γως» ὁΤε δὴ κοί τὸς ποτ μδς ἐκέλευες μέσες 7» 
»Ὕὖἶὔἢ εκ“ Ω Ν “, “ “ τῆς ὑχϑής ῥεῖν. ὠλλοὶ γῦν σσϑ ταῦτα; σεαυ-.» 

Ω " Υ̓ Ε Ἁ γ Ψ »" [νὰ ΄ τῷ γαρ ἐκπεσῶν, ὄξιω τῷ πσενϑεῖσϑαι πορώτ-.. 
ὩΣ Ἵ ΕΣ . τεῖς, τσεριτ ἢ δόξῃ " κινδυνένων"- καὶ τσλείω ἐ-» 

« δὲ ᾿ "», 2 ἀνα Ἷ , 
τερώ. ὡς δὲ εκ ἔπειθεν, ὠπήει δυσχερενας.,; 
δ ι δὲ ἣδ ᾽ , ἦν -» δι δ ἕν ἰδὼν ὃς σσαϊδας ἐν κρήνῃ τινὶ, τῶν κωτοὶ τὴν οἰκί- 

ε ,ὕ "ὕ « " 
ὧν, ῥαφανίδας σ᾽λύγοντως, ἤρετο ὠυτεὶς, ὅτε εἴη 

Ν “ « λγ 7 

τὸ δεῖπνον ; οἱ δὲ ἐφώσαν Ηρωδῃ ἐυτρεπίζειν ἀυ- 
7 7 »- γ 

τὸ. καὶ ὁ Λϑκιος, «αδρκεῖ, εῷην Ῥηγίλλων Ἡ-:» 
ὮΝ Ν ε Ἵ ΄ 

ρώδης » λευκοῖς ῥωφανίδας σιτέμενος ἐν μώε-»» 
᾽ “ τ" δή ᾽ Ἴ 

λαΐνῃ οἰκία." ταῦτῳ ὡς ἤκεσεν ἐπαγγελϑέντω 
Ἣ - ΑΥ̓͂ ᾽ Ν “ ᾽ ε ὃ Ηρώδης » οἰφεῖλε τὴν ἀχλὺν τῆς οἰκίας, ὡς μὴ 
" -“ ν ͵ ᾿ 
ἄϑυρμα γένοιτο εἰνδρῶν σπεδαίων. Λυκίῳ τέτε 

,2 κα ͵7 Ἴ δ Ν ε ᾽ 7 

κῴκεῖνο ϑωυμάσιον. ἐσπεθοζε μὲν ὁ ἀὐτοκροί. 
᾽ ἣ ,ὔ δ 19 ΄ ͵ 

Τωβ Μάρκος “περι Σεξτον, τὸν ἐς Βοιώτιος Φιλοσο- 

Δ 3 “ Ν »-" 3 , Φον᾽, ϑαμίξζων ὠυτῷ, καὶ φοιτῶν ἐπὶ ϑύροιξ, 
"7 δὲ εἰ α ΘΜΗῚ Υ ν᾽ ε ͵ κ᾿ ᾿ ἄρτι δὲ ἠκῶν ἐς τὴν Ῥώμην ὁ Λέκιος, ἤρετο τὸν 

, γ. ἃ - ἘΣ 
εἰυτοκρατορο τσροϊόντώ» ποῖ βαδίζοι, καὶ ἐφ᾽ δ, 

,ὔ ᾿ »ἷ τι; καὶ ὁ Μάρκος, “κῶλον, ἔφη, καὶ γηρεώ-..» 
Ν ’ 6 δ᾿ ᾿Ν ᾿ ι 

σκοντι τὸ μιαιγάτάνειν “." εἶμι δὴ πρὸς Σέξτον,,, 
, ἃν δ᾿ 

τὸν Φιλόσοφον, μαϑησόμενος οι ὅπῷ οἶδα. καὶ 
7 3 ; ϑὲ Ν “- ὅλέκιος.. ἐξώρας τὴν χεῖρα ἐς πὸν ξρανὸν, « ᾧ 

Δ να ΄, ᾿ ͵ ᾿ Ζεῦ", ἔφη; ὃ Ρωμαίων βασιλεὺς, γηροίσικων ἤ-,, 
Ἃ ͵] ᾽ 7 ,ὔὕ 

δὴ, δέλτον ἐξαιψώμενος,, ἐς διδασκάλς Φοι-.» 
-" “ « -“" ς Ἀν ᾿Υ 3 

τῷ» ὥσπερ οἱ παῖδες. ὁ δὲ ἐμὸς βασιλεὺς, Α--.»» 
Ζ ,΄ “ ᾽ , Ν Ν ᾽ ὔὕ »-"ἤ 

λέξανδοος "7, δύο καὶ τριώκοντα ἐτῶν ἀπέθανεν." ἀπόχρη καὶ τὰ εἰρημένα δείξω! τὴν, 
δ ᾽ « 7 1}; “" . ", ͵ " 

ἔδεων, ἣν ἐφιλοσόφει Λέκιος. ὑκαναὶ γαρ ταὐτά τα δηλῶσαι τὸν ἄνδρα ̓ καϑώπερ τὸν ἀνϑοσμίαν 

τὸ γεῦμα. : 

Χ, Εὐ]αᾶτι αα!άεπι [Ἡογο 9] οὐ ἈΘρ Πανὶ 
ἴτα ἀογηιιπι Ἔχε! πζλι5 εἢ.. Εππὶνεγο, ιοπι Ὁ 
Ῥαπαιπόπαϊάοπη, Π]ΙΔιτ, σοποερίτ, Ατοηϊςηίο5 
Ἰεηίογαης,, Ἰρίαπι ἰη ορρίάο {δρεϊϊοηζος, ὅσ 

4. περ. δόξῃ) δόξῃ ορί»εἼογῖδ, αι 6 οπηπίμπι ρΘγτατ ατὶ ΟΠυΠῚ 
ἃ Π|ΓΕγί γι ΠῚ ποίξγατιπη ἔοηϑ οἴ. νἱ 4, Ερί τος. Ἐπ. ἢ. ς.Χ. ὅζο, 

4 Σέξτον τὸν ἐκ Βοιωτ. φιλόσοφον εἴτε ἔυπς 5εχτιπι, βο6- 
Οἰαπι, οὐπ5 Πῖο 1. ΓΧΧῚ, ρ. 3805. Ορίτο]ϊηιι5 ἴπ Μίατοο 
ς. 2. Ευτγορίι5 πη Ερίτ, ὅς ἰρίε Μάᾶγοιις εἰς ἑαυτὸν 15] Ὁ, 
ΤΧ. πες ποὴ Τῇβοπιῆ, Οτας. 11. Ρ- 145. πιεπηίπεγο, ἀπ δ τατὶ 
ποπ ΡῬοτείξ, Απ ἰάςπι τάπιεπ 1116 οἰπὶ δέχίο Ερηρίγίοο ἢτ, 
οαῖις [οτίρτα Βοαάϊεηνπὶ παυς ρϑιιςα το ποπηα") ἀδ εο ντ άι- 
Ὀικαγθησ ποππι}}1, οἢτεοἰτ ράυ]ο Ροτιυτθάποῦ ἀδ ϑόχίο Βος, 
Βοεοῖο, δυϊάαο γοἰατῖο. Ργαθιδί είς ταπιοπ [επτεπτία ΦΟΓΙΙΠῚ; 
41 περᾶης εοὔ]επι ἴΠ|Ὸς εἴ7ε., ἴη μα ἤιητ Ἀιπιαϊάιις ἰπ νἱτ. 
ΡΙμΙΑΓΟἢ ο. ς ϑ4]πιαῖ ὃς Οφίυδοῦ. αἀ Οδρίτοϊη. (στὰς )ἀ- 
πιονίαπι (Ἔπιοπιίαπι ἀπίθα, οπὶ Ὀιοσοπόπὶ 1, ποττίαπι ΠΠπῆτα- 
Τοῦ, ἀπιρίεχι5 Οαίαι δ οπιις ΒΙΠΤῸτ.} Του Π5 ἀς δοτίρτοτ, ΗΠ, 
ΒΒ οί, 10. 1, ον τσ, Οος (ξαιιαπιος Μοπαρίις α ἱορος 

τὸ μὲν δὴ ἐπὶ Ῥηγίλλῃ πένθος ὧδε ἐσξέ. 
τὴς ΄Ν -“ ᾿ 

σιϑη. τὸ δὲ ἐπὶ Πανουηναὶθιν τῇ ϑυγατρὶ, Αϑη.- 

δ Ν 75. ᾽ ». γ ᾿ κι ́ ν 

ναῖοι ἐπρόυναν, ἐν ἄφέιτε ἐυτὴν ϑάψαντες, καὶ 

τῖθ 1 Ά6γτ, 1 1Χ. ςἴτοα βη6πι, ὅς [ν4. Ἰζυβεγος δα δυϊάαπι» 
ν. Σεῖτ. Υ᾽γ εἰ εραηιΠπιις Απάτ, Τοας τας αυοηος ρί,πδυ 
ΠΟη αηὐξάτατε ἴη ϑεχίιπι Επιρί τίσι, αυᾶς ἀρυ [π|ρ. Μ, 
Αὐγο ἐαπὶ 1 τ Τδραπτιγ, π᾿ π᾿ αγλῦ, αι ς δεοέσηης [οἴ σ δ ροτίις 
εὐτῇ 4ιιλπι Ερῥεόζίσμνο ΟἹ σαης, νἱᾷ, δα νεγῖ, τῶν εἰς ἑαντον Μ, 
Αὐτεῖη Αἀάε ἀς μος ϑεχο ΤΊ Πϊεπιοπείαπι νῖτα ΜΙ, Αὐτεῖ. ἀτές 
γι. ἄς. Μαγοο [π|ρ. δεχτὶ (ὉΠ οἷ4ς5 ἐγτεφυοηζαητο νῖάε ἃς ΐο- 
πεπιν ΧΙρΒἢ ἴπυπι, σαρίτοϊπυπὶ, Ἐυτγορ τη ἢ]. ἐς. 

6 ὦ Ζεὺς 7 4ρΡ. ϑυ4λπὶν, Μώρκ. ᾿ κι Αντῶν Ἰερῖταν ὦ Ἴλιο. 

7 ϑίλτον ἐξωψάιο, 1 πιεῖτι5 φυᾶπι ἀρτὰ δι  ἐάπὶ δύλτις ἐξα- 

ψάμ. τιάίςς οἷ, Κυΐοτο,, αμΐ Κὶ οαιαποταπι αὐ] οἰ εηγινα.» 
πιοτεπὶ [υπάτιπὶ Πττεγαγία ΠῈ ἃ ἀθιιπαῖϊ, τὰ δ 6 }}15 6 Τὰ δττο Πιΐρεης 
ἢς, εχ Ἠοτατιο ετίδπι {Ππῆγας {1 (ας ΥἹ. 

8 Αλίξανδρος  Αἰεκαπάτιπι Μαςςοἀοηδπι πές τ, ουΐ 
Ρᾶτοθας Βοεοιίᾳ,, ρβιγία ἴμιςϊϊο 

δα ΐανς ψη- 



“γὃ 
Α ͵ » νᾷ » 

ψηφισάμενοι τὴν ἡμερῶν » ἐφ᾽ ἧς ἐπέθανεν, ἐ- 
΄ «7 Ὶ » ͵ δ᾽ το δὶ “ ᾿ς ἃ ζαΐρειν τϑ ἔτες΄. ὠποθανόσης δὲ υτῶ καὶ τῆς 

" Ν ἁ "., γ 
ἄλλης ϑυγατρὸς, ἣν Ἐλπινίκην ὠνόμοιζεν, ἔκει- 

" ᾿χ5 “ ὃ “δ Ν -» ,΄ ἃ. » 
τὸ μὲν ἐν τῷ θώπεϑω;, τήν γῆν «“ὠίων καὶ βοῶγ' 

΄ 2 χὰ Ρ» ΙΑ 

“τί σοι ϑύγωτερ καϑαγίσω; τί σοι ζυνϑά- 
2 ᾽ - « ,ὔ 

““Ψω:" παρατυχῶν δὲ ὠυτῷ Σέξτος, ὁ φιλοσο- 
͵7 ω 7 » " 

“Φος, “ μεγώλα;, εζη. τῇ ϑυγατρὶ δώσεις, ἐγ- 
“ Ϊ᾽ ) ΄ ᾽ - 

«κρωτῶς οἰυτὴν πσενθήσως.᾽ ἐπένϑει δὲ ταῖς 
- -“ ἐ ᾿Ὶ ἢ ᾽ 
ὑπερθδολαὶς ταύτωις τῶς ϑυγωτέρως . Ἐπει- 

᾿ «λ ᾽ ᾽ ΩΝ με 

δὴ Αττικοὸν, τὸν υἱὸν, ἐν ὀρνὴ εἶχε. διεδέ. { Ργ εἰχ' 

Ὅλητο δὲ πρὸς οἰυτὸν, ὡς ἠλιϑιώδη, καὶ δυσ- 

γρείμματον, κοὶ τσώχυν τὴν μνήμην". τὰ γξν 

«ρῶτω γράμμωτω «πἀρωλαζξεῖν μὴ δυνηθέντος, 
“ » ᾽ “- ͵ ͵ἷ Ω ψ 
ἤλϑεν εἰς ἐπίνοιων τῷ Ἡρώδῃ, ξυντρέῷειν ἀυτῷ 

ἤ, ἢ τὰ, ΣΎ ἢ χ ἐν ᾽ 
τετίωρως «τωιθὼς καὶ εἰκοσιν, ἰσηλικῶς, ὥνγο-- 

Ἂ ΑΥ “ ! -“ - “ 

μαάσμενες πὸ τῶν γραμμάτων, ἵνω ἐν τοῖς τῶν 
δ δὴ ὦ ΑΛ Ν ͵ ᾿ Ἀ1} ν΄ ᾿ 

«“οἰδὼν ονομιώσι τῶ γρώμυιμιώτον ἐξ ὠγώγκης ἀυ-- 
“ “-“ «ἢ δὴ ᾽ Ν Ν ; Ἀ 

τῷ μελετῶτο. εωρω ὃὲ ὦυτον καὶ μεϑυςικὸν, καὶ 

᾽ ͵ Ξένων τὰ “" δε ᾿ τὸ 

εἰνοήτως ἐρῶντα. ὅϑεν ζῶν μὲν ἐπεχρησμώδει τῇ 
« ω 9 δε" ἊΣ ἌΡ ω 

ἕαυτξ ἐσίῳ ἐκείνο τὸ ἐπος " 

, Ν , " λ.» 

Εις δέτιπα ἕλωρος κωτωλεΐπεται ευρει οἰχῴο. 

“-“ἷ δὲ ᾿Ν Ν “ 5 ΩΝ " ΖΑ 

τελευτῶν δὲ» τοὶ μὲν μητρῶω ὠπέδωκεν. εἰς ετε- 
3 ᾿ ᾿Ν ε -“" φ ὔ 

ρδς δὲ Ἀληρονομεὶς τὸν εὐυτξ οἰκον μετεςήσεν. 

᾿ ᾽ 3 “ ᾽ - ᾽ 

εἰλλ᾽ Αϑηναίοις εἰπανίδρωπώ ἐδόκει ταῦτα, ἐκ 
» ὔ ΑΥ ͵ ν ,ὔἷ 

ἐνθυμεμένοις ὁ τὸν Αχιλλέα καὶ τὸν Πολυδέυ-. 
ς ῷ ν ͵ ΠῚ ιῇ- οὖν ΄ 9. 7 

κην» κῶὶι ΤῸΥ Μεμνονὼ . ὃς ἰσῶ γνησίοις ἐπεν- 

, ΓΑ ᾳ 3 ΝᾺ ν ΄ 

ϑηςσε, τροφίμδς ογτῶς, ἐπειθή κὠλοὶ μώλιςω, 

κώγουϑοὶ ἡσῶν, γενναϊοί τε καὶ φιλομωϑ εἴς» 

ΡΗΤΙ, ΟἿ ὙΤΕΤΑΥ ΤΟ ς 1. Ηργοκίοσι 

ἴδηι, απαᾶ ΟὔὈΙεγαῦ., ΔηΠ0 Ἐχπιεηάιπι ἀδθοεγτι 
ΠΕηΐα5. (ΟἾπὶ Αἰτογα νογο εἰίαπι ἢΠ1ὰ πιοτῖς 
ΤΡ εγ!ρεγοταγ, αυαπι ΕἸρΡΙπἰσοπ ποτηϊπαδαΐ, 
ἴῃ ΡΠ ΠΊΘΩΓΟ ργοςι ες... τογγάῖτι ξογίθηβ, ὅς 
νοοϊξεγαησ: φηα: εἶδ, βγοία, ἐηξεγέας ἀαόον 
4ηαὶ Ὑ7, ἐδοιιη72 272 (ερμίογο φογαίαγ 2 ϑδχίι5 
ΜψΕΓΟ, ῬΠΠΠΟΙΌρΙΠι15, δ εἴπη γε πίθηβ: σομλλμη, 
ἸΠΠΠτ, β16 «ἰαδής, Ν γεοάεγαέδ εαῦ διχεγίς. 
πὶ νοΠομηθητοΓ ἀπο Π]1Δ5 Ἰάθο Ἰπροθαῖ, 
πμοά δάμογίις Ατάσιπ, Π]Ιαπη, ᾿πἰπηῖςο εἢξε Ὁ 
ΔΠΙΠΊΟ : ΟἸΠ| Ἔπίπινε ΠοΙΙάμτη Ἰη δόξα θαζιτ, 
ἀἴ4 116 Ππτογ!5 Ἰηθρτιαι., ππσπιογίαεητιις ἀ1- 
(115 Ποπηίπθτη. (πὶ οτος 1Π|Φ {πτογάγιπη 
τα άπηθητα ἀρρυοῃοπάοτε πόη ροῆξε, γεηϊτίη 
τηδπίεπι ἩογΟΑΪ, νῆα σΠΠῚΤΡίΟ αιδειοτ ἃς νῖ- 
ΒΙΠΠ ΡΠοΓΟΚ ςοαδζαηθοϑ αἴεγα, ᾿γογάγιπι πο- 
τηϊηῖθιι5 ἀρρο!]αΐος, νὰ 1η ῬΘτογαιτι πομηϊηϊ- 
Ὅς Πττογάγαπι, πεςοἤητατε αιιδάαπι, ἐχογοογοὶ 
τησπηογίαπη. Ἐπηάεπὶ νἱ πο θηζιπι 4ποη 8 
εἰς νιάεθαι, ὅζ απτοτὶ νδείαπο ἀδθαϊτιπι, νη Δὲ 
νίμπεηῃς δάμιης ἠδ {π|5 Ορίθιις ἴτὰ νδιιςϊπαίις 
[ατ: 

ΒΕ μλω μήηζιε γείχφιξην χεαζδια 

ἀγρίσ. 

Μογίβης δυο ΠῚ, ππαζεγηῖ5 αυϊάςπη ὈοηΪ5 ΡΙῚ 
το (Πς,, δά αἰ1ο5 Πεγεάθβ τοπὶ Ππαπὶ ἐΑπΉ]1α- 
τΕτη {γα τ. Ι΄ππ6 ΑἸ πιο πῇδιι5 νἱπιπὶ 
Εἰς ἸΠΠππηαπαιτι., ΟὈ] τς ΑΙ ἢ1111ς ὅς ΡΟΙ]ας5. 
δὲ Μομηποηΐ5, 1105 ΠΟΙ ἴδει ἂς ᾿πΠροημο5 ἰπ- 
ΧΙτ, σαπη θαι εἴδει. ἸΙάεο πεπιρς, ηιοά Πο- 
ΠΕΙῚ ἱπργίπηῖ5 ἂς ῬγΟῦϊ εἤδξητ, σεποτγοί ὧς ἀο- 
(1165. ἃς εὐἀμιςαίίοπο [πὰ ἄϊρηϊ!. Ἱπιαρίποβ 
Ἰρίταγ ᾿ρίογηπι σοπίξογαμς ἧς νεπαηζίμπη. ὅτ᾽ 
νεπαίίοπς {ππέζογιπι.. ὅς δὰ νεπαπάϊιπι. 

-" - ᾽ “ ζω ᾽ἅ “ “ ͵ ͵7 

καὶ τῇ τσαρ᾿ ἀυτῷ τροφῇ τρέποντες. εἰκόγως γᾶν ἀνετίθει σφῶν ϑηρώντων τε καὶ τεϑηρακό- 

5. Χ. τ ἐξαίρειν τῷ ἔτες ] ταπημᾶπι ᾿πβαυ πὶ, Ποῖα » 
δριιὰ Θγδεςος ὃς Ἀοπιᾶπος ποιππιο. 

2 ὡς ἡλιϑ. χρὴ δνσγραμμ. Γ᾽ ααχ: τὴν μν.} 1ΔΠ6118Π| 4ο- 

ΦΕΠΊππιις τἀ πιοπ ΠΟ 5 δὶς Αἰοι5 ἀε(ογιδιτατ ἴπ ΤηΓοτῖρτῖ- 
οπς Ἀς911146, ὅς 411 ΟΡ ἐαοιπάϊαπι ἀϊέλιις πτ γλῶτ]α Ηρώδε: 
40 ἰρίο ἀπζοτερατε 40 {{|Π4 ἱπίοσειρεϊοπς ΡΗΙ]οἰξγατηπ), πιῖ- 
τϑῖον δὰ ἐπὶ δἰ πιαῖ Ρ. 117. Εοτες γείροπάετι ροῖϊος 2747- 
εεἤργεγ, το ζοτ! ρτΟπῖ5 ἀπτογεπΊ; νὰ (ο  βητ ταὶ, ἰδυάῖθιις τα» 

Βυϊμπιοαϊ πιοηϊπιεηῖο πορ Ῥγοδπαιπὶ εἴ εχ! πιῆ. 
Οεἴογιπι μος, 40 ἃ {τῖμπὶ ταπταπι Πἰδεγογαπι Ηετο ϊ5 πιε- 
πιηῖς ποίεγ, φιδτιοτν Μάγοο ]ι5 1116, 14 [τὶς ἀρτε Ἄχρὶτςα- 
τα πὶ εἰάεπὶ ϑαἰπιαο ρΡ. 96. Νοπιρε αιάγειιβ ἐγατ, οπὶ 4110 
πη ὠμῷ τόκῳ ἈΘΡΊΠ4 ἱπτογῖῖς,, ηἃ ἀε τε ἢ δ. 11. 

3 ἐκεῖνο τὸ ἔπος ] πωρῳδία εξ νετίιις Ἡοπιετῖοι Ο ἀνῇ Δ΄. 
ν. 498. εἷς δ᾽ ἔτι πε ζωὸς κατερύκεται ἔυρεὶ πόντῳ 4ιιδπὶ δἰ ΐ- 

[Ε΄ παξωδημένον νῖ 4, νῖς, Ηεγαοίϊαίε 5, ῚΝ.. 
4. ἐκ ἐνϑυμεμ. τὸν Αχ, ὅζε. } [πεπὴρς ἐγρᾷ δ05 ἴς φιλαν- 

ϑρωπότατον οἰξεπάδγας Ἡογοάες, ἰάοοαιις ἀϊςὶτ ποίδεγ . ποη 
χεςοτγάαδτος εἴς Ατῃεηίθηΐος Ηοτο ἠϊ5 δάνιογίας 1105 φιλαν- 
ϑρωπίας» αἰϊλ5 ΠΟη δοςιίδίιγος τὸ ἀπάνϑραπον ΥἹΓΙ, 

Σ. καὶ τὲν Πολυδέυκην 1 Πυιξξιιπι, 40 ρτοίδοιιις ΡΟΠ] πσεπὶ 
Ἠεγοάες δῖ, πἰ πηῖηπ|ν) τ ἀεθ δὲ Πεπιοπᾶχ, νὲ εχ [λιςίδηὶ Π6- 
τιοηδέϊε 14πὶ ΟὈ[εγιιϑίιπιὶ πο δὶς ᾧ, ῥ. Ν1Π. ποι. Αἴ ἄοπι.» 
ἀρυὰ οἰπάξιη Ρ. 1607. 4110 αοαις τποάο Βιπο Ηδγοάϊ [ι- 
ἔλιπι ἐχργοθγαιῖς. Νεπιρε, συπὶ Ἠοτγοάες οασγιπι ΡΟ] ΟΣ 
Ἀιοτίη0 ἱπίτπιεγεῖ, ὅς ἐαπο5..) ιαῇ ςοπίςζοπάοτς εὐταν 

1116 Ροῖϊεε, ἃς ργδηάιιπι ηποηϊς ἀρβατάτγει ; ̓επιοπαᾶχ δὰ Πὶ 
δεςοίῃτ, εριποΐλπι [ς παθεγε ἃ Ρο]]ῖσε ἱπημΐεπο: εο γετο 
φαυάεπις , ὃς Ὠ επιοιαξζεπι ἢι: (Ο]λπάϊ σαί φοςοΠπῇς ρι- 
τληῖς, δἴσιιθ ἱπτοσγορδηῖς, αὐἱά Πδὲ ᾿ταις να] ΡΟ] τχ ὃ τε - 
{ροπάϊτ επιοπᾶχ , ὅτι μὴ ἤδη πρὸς ἀυτὸν ὥπει. Οετετιπι» 
δὶς Ῥοϊηακ πο σοηξιπάεηάις οἰπὶ 60. ομ1}5 ντῖδηι ἱπΠῈ ἀε- 
[τρὶς ποῆεγ δὰ ημαπι ν- 5. 1. πΠ,1. 

6 Μέμνονα ] 15 Ἰρίς εἴς, ἐς 410 δέϊιπι νἷς, ΑΡο]Ιοα, ΠΡ. 
1. φἂρ. τι. δὶ Μένωνα νοςαῖ, ρ]ιγααιις ἀεὶ εὸ Βαθεππις 
1πξ, ᾿ 

7 τροφίμες ] {ἔγπος {᾿σπ1 Βοαγὶ εχ ορροβείοης γνησίων πιᾶ- 
πἰξοῆαπι εἴξ, νπᾶὰς ςοΠ Πρ εγε εἰ δοάεπι ἔεηπι ἰπ νἱς. Αροὶ- 
Ἰοπῖῖ ιοαις; [16..Π|. ς, 2, Δήεγαροηεηα Ἡοτο 45 τρόφιμον ἀ1-- 
ς΄. Νεπῖρε τρόφιμον ει Ομ 5 εἴτε αἷς ὃν ἡμεῖς δεσπόσυ- 

νον με, 205, νυ ϑατὶ ΠΟΠΊΡΕ ΤΌΓΠΊοπε; δεσπόσυνον αἰϊοίγγτεδ, 
δεσποσύνες Δυῖεπὶ νΟςΔΥΙ δέλες τραφέντας ἐν οἰκίξες δὲσπο- 
τῶν, [ἔγτεος ἦρι Πογγεέγογρα ἐαγλλα εάποσίος, ἀϊίςετε εἰ εχ Ἐπ- 
βαιῆϊο «ἡ 11. λ΄. Ρ.784. νπάςε Δρυὰ ϑυ1ἀ4πὶ Δεσπόσυνος παῖς 

τῷ διοπότω ἰσύ. Μαΐε νοττεθαητ: δεσπόσυνος ε{] ἤ ει Εἶδα 
σὲ, σὰπὶ {ἔγηηορ ΗετΣ Ἰητετρτοτατὶ δ ρα ΠΈπς. ΟίἜγιιαὶ τᾶ-- 
πῖοῃ ἰάοπι Ἐπίδιβιι5. τρόφιμον νυ]ρο τἤοιοτθιις οΠὲ αἰι- 
πιπαπι, αι ἱπσαπυις ἢτ, ὅς ΡΟ]Ίχ 110. 11]. ς. 8. νεώτερον δὲ-- 
σπότην χῷ! τρόφιμον σοπίπηρῖτ, ντ πη! είξιιπι ἢὶ ποτᾶγο οτ-- 
ἰδπὶ ῥεγίοσα β]ήμγε. Ν τῖλ 1ϊεπὶ γηα!τὴς {ατρλϊῆφε ν εἰ ἀοπάπας 
ποπιΐπᾷ » ἰπ φυΐθιις δ τροφίμη. 

Ῥᾶγᾶ- 



ι 
Γ 

" 

1. Ηεγοίρ:. 

ῬαταζουιΠ1: 41165 1πὰ πευποτίθιις αυϊάδἤ. ἴῃ 
Δογὶς αἰϊαϑ. 4[145 δ ἔομεαβ., αἰϊὰβ {τῷ νπιθτγὶς 
Τί δίαπογιῖπι5. ποη ΟὈίςιγθ., {ξἀ οςιπὶ ἐχεογα- 
τοηθι15 Εἰπ15, 48] ςοποϊάογες. γε] ]οςο πιοιιο- 
τοῦ. Οἷμος τογίς πιπημπατη ἴζὰ Ἔχει] ει, 
ἡἰΠ Ιαυιάϊθιι5. ἀΐσπος. ἀρπουιῆςει. Οὐ Πε|11|5 
Ἰρίται, σπὶ Ογαθοῖας ργαθοςητ, τρίππι οτίπιῖ- 
ΠαΠείθι15 Οὐ Δ ΟἹ ςοπείμπι ΠΟΓΙΙΠῚ "Παρ 65.) 
ταηαιαη {προγῆμπα5: Φιλά δυτοπὶ τοῖν, τα- 
ἰροηάεῦας, ἐμέεγειδ, ψμρα 122 τ26Ἰς ἐρο ἐμίαη2 

ν᾿ γι γηηογηύ ἢ δ... 

ΧΙ. Ιπἰτππὶ γεγο ἸΡΙΠ αἰτογσδί!οη 15 οἰ 
Οὐ ΠΕ ΠΠς.., γε ΡΙουσας ἀϊσππε,., ΡυΓΠΙογαπη 
Ἰμάϊ [Ο]εππες ἐχείτογο, αοά ἐϊπογίο ἱπάϊεϊο 
Μαίϊοος [405 δυςηἰταῇδης: νὰ 4111 αἰπης, Ἔα 
παίδιιβ ἴῃ ᾿ρίος Ηογοάςς δρια Μαγοιῖπι οἴϊεη- 
ἄογαῖ. Ναπὶ οιπὶ νἱἄογος δὸς, Ὑτγοίαῃϊ 48] 
εἤξης, πιαρηὶς αὐ Ἱπηρεγάζογε Ποπουίθιις ἀΗ1- 
αἵ: Εγο γμίάρης, ἰπηθῖς, τοί Τομὲ Ηογμεγῆσο Ζαί 
}1110 νογέο, φμοα Τγολάπος αἡέεχεγλέ. Θεὰ ΝΟΤΊΟΥ 
ςαιία Παες εἰ[Ὁ: νγὶ5. {{|5 σγαεῦίδε ργδοΠἀθητ- 
Ὀιι5,4ἀ ςοτηϊεία εος Αι πο πί ἐπίδς αοσογἤππογε,νο- 
ςείσιμια ἐπγίεγα, φαῖδιι5 ὑγγαηηϊάδ (8 ρΓΕΠῚΙ {1- 
δηϊῃοαγεης, δα Ηογοάεπεγείριςίεητες, ογαηϊείς 
απ Ροἤτγεπιο, νὰ δά [πηρεγαοτ!5 αιιγο5 ἀϊέξα 
Ρογίογαηζαγ. Ο ΠΕΠΠΠς Ἰταχιια ρΡοριο ργατιβ- 
ςΔητῖθιι5. ἀἴηια Ῥγαθογιθ., πα αι ϊογαητ, 
ἀε(εγθητθα5. Ηογοάςς Πα 145. (1 Πταὶ ἀϊχὶς 
40 εἰς. νῦ 4811η ΑΙ ηϊ θαι πιοῖιι5 δάμπιον- 
ἴππι (δ οἴθγεης. Ροϊ εος δηϊπὶ τπαγο αυδῇ 
τοπηρεῆατε σοποζαγιηΐ Ὀαπιογαῖ!,, ὅς Ργαχα- 
Θογας, δὲ Μαπιογτηὶ, ΔΓΉ 116 4{1| ρ΄ μγα5.. 41 1 
ἈΘΙρυΌ]Ισας. δάμη πιΠταίίοης Ηδθγοάϊ δάμπει- 
αθαηγιγ, [τοπὶ νεῦο ἰρίϊς Ηεγοἀ65 ἱπίεη- 

ΒΕ Ε ΤῊ ὁ ΘΕ ΘΕ ΑΒ ν ΜῸ ΕΠ 50 
ν ἢ ᾿ 4. ΑΝ “"» ᾿ 

τῶν, καὶ “ηρασόντων᾽ τῶς μὲν ἐν ὀρυμοῖς “τὼς 
δ᾽ ὸς μὰ 5 - ᾿ δὰ ἣ -“ ᾿ δὸ ΠῚ 

᾿ἐπ᾿ ὠγροῖς, τῶς δὲ πσρὸς σσηγαῖς, τῶς δὲ ὑπὸ. 
-“ ͵ ᾽ Ὶ - ᾽ ἂν 

σκιώϊς «- λωτάνων , εκ εἰφανῶς ὃ, ὠλλὲ ξὺν "ἍΝ, 
-“ -“Ὕ ͵ δ ͵ὕ ἃ Ἀ 

ρωϊς τῷ “περικόνψοντος, ἢ κινήσοντος . ὃς ἐκ ὧν 
,Ν “ Ἂ ν ΟῚ ΄ὕ »7 ἂ, Δ 
ἐπὶ τοσϑτον ἥρεν, εἰ μη ἐπαίνων ὠξίως͵ ἐγίγνω.. 

σκε. Κυντιλίων “" δὲ, ὁπότε ἥρχον τῆς Ἑλλάδος, 
᾽ ͵ " Ν ᾿ » “- 

αἰτιωμένων ὠυτὸν ἐπὶ ταῖς τῶν μειρῳκίων τώτων, 
Ἄς ε “-« νι εἰ ὦ " 

εἰκόσιν, ὡς πσεριτ)οῖς» «τί δὲ ὑμῖν, ἐφη» διενή-»» 
Ν ᾿ γ Ν - σὲ -“ γ᾿ σε, 2 Ζ΄ 

νοχεν» εἰ ἐγω τοῖς ἐμρῖς ἐμπωΐζω λιϑαρίοις ;.» 
Ὅν. 5 “,ἂ»-Ὁν Ν ᾿ Ρ-Ὸ 

Ἡρξεὸ εαὐτῷ τής προς τὸς Κυντιλίως διαφορᾶς, 

ε ς ἃ ᾽ ὡς μὲν οἱ σσολλοί φασι, Πυϑικὴ τσανήγυρις, ἐπει.-. 
δὰ « δ ΙΖ) νν Ῥ ᾽ “" ᾿ ς ἊΣ ̓γ, 
ἢ ἑτεροθόζως τῆς μεσικῆς ἠκροῶντο" ὡς δὲ ἐγ!-- ᾿ 

Ν, 7 Ἐς μδὰ πνε : 
οι; τῶ Ὡτωκσϑεντα περὶ ἀυτῶν Ηρώδῃ πρὸς 

ς»" Υ ᾿ Ν "»" ᾿ 

Μάρκον. ὁρῶν γοὶρ ἀυτὸς Ὑρῷας μὲν, μεγάλων 
δι υ 4 ͵ Ν “" ͵7ὔ ᾿ 

δὲ ἐξιεμένες τώρω τῷ βαρίιλέως, ἐγὼ, ἔφη. 
᾿Ὶ ᾿ ͵ Ἁ ε 

καὶ τὸν Δία μεμῴῷομαι τον Ομηρακὸν, ὅτι τὲς 
-»“ νὰ ε ΕΣ , ϑλὰν δ 

Τρῴως εφίλει. ή δὲ ὠληϑεςσέρα αἰτία, ἥδε ἘΣ 

" δὰ Ὁ " -“᾿ , ᾽ 

ἄνδρε τότω, ὁπότε ὠμῷω τῆς Ἑλλάδος ἡρχέτην, 
ν 7 Ν γ ΄ - 

κωλέσωντες ἐς τῆν ἐκκλησίοων Αἰθηναῖοι, φωνὰς 
»." , Ν μ ᾽ 
ἀφῆκαν τυρωννε μένων, ταρὸς τὸν Ηρώδην ἐπο-. 

σημοιΐνοντες . καὶ δεόμενοι ἐπὶ πτῶσιν, ἐς τὰ 
3 Ν -“ ὶ , 

βασιλέως ὦτα «τὠρῳπεμῷφϑῆναι τὰ εἰρημένου. 
»"» , ““ 

τῶν δὲ Κυντιλίων σσωιϑόντων τι τυρὸς τὲν δῆμον, 
δ τ Ἐτι ΓΑΕ “᾿ Δ 3 

καὶ ζυν ὁρμῇ εἰγωπεμψάύτων ἃ ἡκᾶσαν, ἐπίῦς.-. 
,ὕ ἊΣ " ἐξ, ε 4 ᾽ὔ 4 ε 9 

λεύεσιϑιαι πσωρ᾽ ὠυτῶν ὁ Ηρώδης εφώσκεν, ὡς ἐἰνω-- 
᾽ δ Ν ;»» ϑολεντων ἐπ᾽ ἀὐυτὸν τὰς Αϑηναίες. μετ᾽ ἐκεῖ. 

γες γερ τὴν ϑάλωτταν Δημόξρωτοι ἀνεζδύση.. γωρ βοσρ 7. 
͵ Ν -»-"» « 

σἂν', καὶ Πρωξαγόραι .. καὶ Μαμερτῖνοι, καὶ ἕ- 
᾽ »" , ΄ Ν᾿ ὦν Ν ͵ ε ᾿ 

τεροι πλείως "ἐς τὸ ὠντίξοον τῷ Ἡρώδῃ σολιτεύοντες. γρουψαίμενος δὲ ἀυντὲς" Ἡρώδης ὡς ἐπι-- 

8 ἐκ ἀφανῶς} πεπιρε τοηίεογαιίο ξὺν ἀραῖς ἀϊ[εττῖσ ςοη- 
τερῖᾷ πιδίογεπι το]! ρίοπεπὶ δαθεθ ας, νὰ ἡμ4Πὶ ποπο ροῆϊες 
Ἰρῃπογᾶτε. νἱάς ποῖδῖα δἰ πιᾶῇο δὰ σοηίεογδτίοπεπὶ τοΠΊρ]] 
1πΗεγοάϊς ἀρτὸ Ττίορίο Ρ.10. 4 

9 ξὺν ὠραῖς τὲ περικόψοντος ἢ κινήσοντος 1 ΠπΊ Ἰδὲς ἐχε- 
ετατιοπίδιις ῥγοίδι εἶτ (δουγίτατί ἀστὶ ὅς τοπιρὶϊ Ὑτίοριϊ 4 ἔς 
εοπίεοτατί, ἃς ροἤτοτιιπι ἱπ 60 πιοπἰπιβητογιπι: νἱάς Δα ςὰπὶ 
Ττίορῖϊ ἀςάϊο. 84|πι|Αῇ, Ρ. 9. Νίεαιις 14 41145 1π νετεγίδιις πιο- 
τἰπιεητῖς ᾿ἱπέγοηπεης, πιᾶχίπις [ρα στ [δ ι15, ν᾽ ἀς Ογαζοτιιπὶ 
ὙΒεΓ, ᾿ηΐοτ ρ ΘΠ ΟΟΟΟΧΨΙΙ,Ν  ΒΟΟΟΟΧΧΤΙ,,. 1ἀ- 
ἀς Ἀεϊπεῖ, Ιηἴοτ, οἰ, ΧΥῚΙ. ἢ. χτόβ8. δὲ Ἑσγγετίαπι Μυΐλα 
1 ρὶ 4. ρ. 148... Ὶ ν . 

1ο Κυνπιλίων ] εάϊεῖ Πᾶρ ἐπὶ Κυντιλλίων. Νος ἰεδεοπεσι 

«οἄ. 5. (δρυτὶ ἔπιι5, Οεἰεδ ογεῖπιϊ δυτεπὶ ἤππ ἵπ ἢ Οτιπὶ 
τεπιρότιιτι ΗΙΠΠοτία Κρ μλμε ἠὲ ἔτγαυγεβ : Οαγάίαπηη ὃς Μααὶ- 
ρλητα ἀϑμλμεἸ ίος 1105. ποπηίηδς 10 1. ΓΙ ΧΙ], ρ, ξτο. (οπάϊ-. 
“πη ταπιεῃ ἀρ ά Ὀτοπ. ἰερεπάμιπι εἴε, Υ ἰγὶ ἀὁ ξῈΪ ρυτάγιιπς,, 
Οπυρῆτῖις ἴῃ βλἢὶς Ρ. 227. ἃς Οαίδυθδοπιις δὰ 1,πιρτίαϊὶ 
(οπιπιο ἀνηὶ σᾶρ. 4. 4185 Ραρίις υοαις ἴῃ Οτιτῖσᾶς Αη- 
παῖ. Βαγοηῖὶ βάθη δὶς ρᾶρ, 311, [4. σα συΐιπι αἀαῖτ, Ιάςπι.. 
Τῦῖο ἀς {ΠΠ|5 οδίεγιας, ἀοόεγι πα, ταὶ πη Πα γὶς ροτῖτα γ ορῖ- 
Ῥιις ὃς απἱπιοτιισὶ ςοηἰππξξίοης ςεἰεδετγίπιοσς βιΠς, ὅς ἢ- 
σι] πιαριἔγατιις σε ΠΠΠΠε Πιπιπια σοηίεποπθ, χὰ ἦρχον ὁμξ 
χῷὼ παρήδρευον. ἀλλήλοις. Νέπιρε ςοπἤιϊατιπὶ ἤπιυ] οδίογε 
Α. 6.151. ἥπιοΐ ργουϊηςῖας ργδεῆιετε Ραπποηΐδε, νῖ ςοπηίε- 
εοτᾶς Οαἰδλυθοπι εχ ΧΙΡὨΠ πο Ρ, 281, ΥὍὶ τοῖς Σκυϑικοῖς 

: , 
Ῥτϑεξιε ἀϊοιπίυτ, Ἐχ ΡΗΙΠ]οἤτγατο ποῆτγο, πα Αςμαΐα δὸς 
ΜΜδρὶ ἤγατιπὶ βε 6, πλδυϊ οπιπι «ἢ. Ρίηγα ἀς τἷς Οαΐλυ- 
Βοη. δὰ 1 Απιρτι α!1 |, ς. δ Ν. ΤΊ] επιοπεῖι τη νῖτα Τ΄ “πίοπῖ- 
πὲ: εοταπι πιφητῖο ᾿πέγᾳ φυο μο εἰ τὰ νῖτα “ἡγ ράίς, 

5. ΧΙ. ἋΣ μετ᾽ ἐκείνως γὰρ τὴν ϑώλατ]αν Δυμόςφρατοι αἶν-- 

ἐφύσησαν 1 μετ᾽ ἐκείνως εχ “οὐ, 5. τείοτρῇ Ῥγοὸ μετ᾽ ἐκείνην 
φιοά μαδεῦδης εἀϊτὶ, νὲ ἈΦ υἱπιῖ!ος τεξογάταγ: 08 γᾶ-- 
τίοης Ροτίρισιις οτίτ ἰεηῇι5, Ῥοβ 1105 (ΟἸΠτΠ]ο 5 πεπιρε 
Πεπιοίτατος, ὅζς, πιᾶγε ἰδῆτε, μος εἰξ πιοτυ5 ἃζ τοπιρε- 
ἤδιειη ἴπ γέρα σα ςοπιτὰ Ἠεγοάεπι ἐχοϊτας, Ἐοτίς τᾶς- 
Γηεπ μετ᾽ ἐκείνην τειποσγὶ Ροῆπε, Πιδιπτε!!εῶο ἡμέραν. γεπος- 

τεῦ οι ἐπα τερηῆρης αὶ [επίι5 εοάεπι γεάϊγες. Ρεῖμ5 τάπιεπι 
παρὶς ρίασος; ὠγεφύσησαν τείοτιρῇ εχ ςοπίεδειγᾳ ΡΓγῸ ἄνγε-- 

φύησαν «ἀϊτοτι!π1» οαΐπ|5 ῃἰς Ὠυ] 15 εἴς ροίογας [εηἴμι5, Οοη.-- 
τἰπιιαδίτασς μας τατίοης δἰ!εροτῖα γεγθο ἀναϑολενγων σο6- 

Ρἴα, φιοὰ 4ε »»αγὶς ρεγτηγθαίομε νατράτωτ ραΠ!π, Οσοὰ 
5. τἈΠΊςη ΡΙλπα 4118 [δουτιις [τὰ ἢλες τεργαοίςητας μετ᾽ ἐκείς- 
γἕς γἀρ τὴν ἐκκλησίαν Δυμόςρατοι ανέφησαν. ΨΌΪ πιλι]οπὶ 

ἀνίςησαν. Ὗι (εηἤις πτ: Ρυῦ ( κἰμεηος “4 εβεμ ερ ξένε τοριεῖ-. 
167,1 ἐχεία[ Ρωνροβνχίος ὅς. Μετιπι οἷες ςοτγγεξζοτγίς πᾶ - 

πακι ἢλες ἰεέξίο, Ιάδοσις ελπὶ εὐἀϊτῖς ργδεβογγε γδγεοσ, (ε- 

τογυπὶ ἀὁ Πεπιοῖτατι οὰπὶ Ηογοάς σοηπιγομετῆα νἱ ἐς ετίδπι 
5. ὙΠ|. π. 8. 

1 ἕτεροι πλείας } ἴπ φυΐδιις δτίαπι Τὐεοάοίησ, ἀς 410 ρᾶι- 
ἴο Ρροῇ νῖτλς εἰμι5 1ηἴτν 

δδερὶ ἀϑνγαν 1 ἐ 
2. ἀντὰς) εαἰτὶ αὐτὸς, ϑεσυτ (μπιὰ5 ςοά, 8. 

ἷ συνι- 



ςόο 
Ἵ Ϊ᾽ ὙΔν ΠῚ ᾿Ν ᾿ ε 

συνιςώντως υτῶ τον δῆμον. ἥγεν ἐπὶ τὴν ἡγε- 
« διε Ὁ 5» - Ἀ ᾿ » 

μονίαν. οἱ δὲ ὑπεζῆλϑον ὠφανῶς πρὸς τὸν ὠυ- 
͵ 5 φψῳ »"Ἢ ᾿ “ 

τοκροτοροι Μώρον ) ϑαῤῥδντες Τῇ τέ φυσει Τ8 

] ", “ -“᾿ἁ 
βασιλέως, δημοτικωτέρῳ ἔσῃ, καὶ τῷ καιρῷ. ὃς 

να ελες ; ν ἀρυλἐδμας νύξ ϑρὺ 
γὰρ ὑπώπηευσε Λέόκιον͵ , κοινωνὸν φυτῷ τῆς 
"ΕΝ ͵ ΝΑ ΔΟΚ ᾽ δρῶν 

εἰρχῆς γενόμενον » δδὲ τὸν Ἡρώδην ἤφίει " τῷ 
» 5» “- « Ν ᾽ 

"μὴ καὶ ζυμμετέχειν ἀυτῷ. ὃ μὲν δὴ ἀυτοκρά- 
5» 5 }] ἤ » ε 

τῶρ ἐκάϑητο ἐς τοὶ Πωιρόνιὼ ᾿ εϑνή,, ὁρμήτη- 
, -» ΟΣ , Γ ὍΣ ς Ν 

είω τῷ Σιρμίῳ χρώμενοι κατέλυον ἐξ δι μὲν 
5» , ὧν, 7 
εμφὶ τὸν Δημοφρώτον περὶ τὸ βωσίλειω, 

» -“ » -“ , δὶ 
“πωρέχοντος ἀυτοῖς ὠγοροὶν ᾿ τῇ Μάρκε, καὶ 

ΠῚ " - , ͵ 

ϑαμὰ ἐρωτῶντος εἴ το δέοιντο. φιλανθρώπως 
Ν ᾿ ῃ λ γ ᾽ Ω ΄ ε ὃν ν᾽ 

δὲ πρὸς ἀυτὲς ἔχειν, ἀυτός τε ἑαυτὸν ἐπε- 
7 Ν - ᾿ ΝΥ: Ἂς -“ 

πείκει, καὶ τῇ γυναικὶ ἐπέπειςο, καὶ τῷ ϑυ- 
͵ Υ “ Ἀ “ 

“ατρίω". ψελλιζομένῳ ἔτι. τᾶτο γοὶρ μάλισω, 
»"»Ἢ ͵ - 

ξὺν πολλοῖς ϑωπεύμασι περλπίπηον τοῖς γόνα- 
- “ ε Ν ε 

σι τοατρὸς. ἐδεῖτο σῶσαί οἱ τὲς Αϑηναίως. ὁ δὲ 
Ω ΄ ᾽ 12 “ ᾽ 

Ἡρώδης ἐν τοροαςείῳ ἐσκήνε, ἐν ᾧ τσῦργοι ἐξω- 
Υ δν ε , Ν δ Ν ὍΝ 

κοδόμηντο, κδὶ ἡμιπύργιω. κοὶ δὴ ζυνωπεδήμεν 
, Ν ᾽ »“ Ἵ 

εἰυτῷ καὶ δίδυμιοι κόρα!» τορὸς ἐκμῇ γάμων, ϑιαυ- 
υ Ἔ “ὦν "» ἴδ «Δ Π ΄ ε Ἵ“ 

μαζόμεναι ἐπὶ τῷ εἴδει, ὡς , ἐκνηπιώσας ὁ Ἡρω- 
᾿ ͵ ε » ΔΆ ἌΓ Δ 7 

δη: οἰνοχοϑ8ὃς εὐυτῷ κωΐ ὀψοποιεὶς ἐπεποιῆτο;» ϑυ- 

͵ ἑέ ᾽ , Ν ἐδ ᾽ , 
γάτρλω ἐπονομάζων, καὶ ὧδε ἀσπαζόμενος. 

᾽ν 

: Α ᾿ γ 514’ ᾿ Ν 

᾿Αλκιμέδοντος “ μὲν δὴ ἄνται ϑυγατέρες, ὁ δὲ 
, »“»Ἢ Ἷ ͵ 

᾿Αλκιμέδων ἀπελεύθερος τῇ Ηρώδε. καϑευδέ-. 
᾽ ΛΝ Δ Ἂν , ἀν Ἢ ᾽ Γ 

σὰς δὲ οἰὐυτεὶς ἐν ἑνὶ τῶν πύργων , ὃς ἤν ὀχυρώ- 
Ν ᾿᾽ ᾿ )ὕὔ ᾽ 

τάτος, σκηπ]ος, ἐμπεσῶν νύκτωρ’, ὠπέκτει- 

ψεν. ὑπὸ τετε δὴ. τῷ σπάϑες ἔκφρων Ἡρώδης 

ῬΉΗ Τὰ Ὁ ΕἸ ΈΑ Τὸν 9 Ἑ Ηεγδήες. 

(405, {πᾶ ροριιηγίη (ς ̓ αβΙραίειι, αὐ ρίαε- 
(1415 ετἰριπα] εος ρεγίγαχιτ: νεγατη 1] δα Μματ- 
(πη [πιρογδίογεπη οἶδ ΔὈΙογαπς, ΠΟΠΗΙ δ π- 
σεηιοὶπηρεγαζογ 5, το ροριίατο ΠΠ8Ρ15 εγαΐ, ὅς 
ὀρροχστπηϊταῖ!. Ἱπιρογάτογι ἐπίπι Γπςῖη5 Ππρο- 
τι ταπι γαῖ, απ ΠῚ ἴῃ ἱπηρεγῖο πα ρεῦαζ σο 1 6- 
βαάτη, πεάπε Ἡεγοάδπι δ (Ο] πεδαΐα {πρΙςῖοπ6, 
πιοά δετρίε σοπἤ]ογιιπι Γι! ρατεῖςερϑ οἴει. 
Ατἴηὰςε ᾿πηρεγαάζοῦ ἀρ Ραπποηΐα5 σθηζεβ ΤΠ 
σπάση ἀερεέθαῖ, δίγιϊο ορρίάο δὰ Ὁ. }11{80- 
(41 ντεη58. ΠΙπογίογδιπη γεγο Πεπποῆγατῃς 
.αἶγοα ΙρΡίΠπ| ραἰατίαπι Παῖς. σοηγσιδάταιπι εἰ 
Ργδεῦεησε Μάτςο, αἴηιε Ἰἀθητ ἀεπι, ἀπ 4141 
τα οριις παδεγαί.ητειγοραηῖς, Εἰσια Ὀεηϊ- 
σημπῃ νι (Ε ργαεθογεῖ ὅς Ἰρίξ ἴῃ δηϊπηιπτι 1Π.- 
ἀπιχεταῖ, ἃς [ππρεγαιγίςϊ ογαῖ ρεγίπαίιπι, ὃς ἢ- 
Ἰοῖας.. δάϊιις θα θτίεπε. Ηδος ἐπιπὶ Ρο- 
ἘΠπίαπι.. πιμϊτῖς σαῃὶ ὉΠ πθητῖ5 σε ηι 115 
Ραῖγι5 δάπιοίαζα, ργεςααίαγ, νῦ Ὁ: Ατῃεπίεη- 
{δς (Ιἔγπαγεῖ, Ἡεγοάοβ νεγοὸ ἴῃ (ππΓὈ 115 Πα- 
Βιταθας, ἴῃ Παϊδι15 ταγγοβ πιαίογεα πη πους 6 
ἐχαβάϊβσατας ἐγᾶπτ, (ππηητια6 60 ἴτοῦ Πιθ- 
τάτι ἱπρτοίίδο σεπηῖπας ριο]].Ὲ.. 1Δπὶ παΪ- 
ἴι δείαῖε. ἔογπια Ἔχςο!]θηζεβ., 4145), ἃ ἴό- 
ΠΟΙ. εὐἀμςαίας, Ηεγοάες Ρος ]]αιγῖςε8 ΠῸΪ 
δὲ Ρ᾽ἤτιςες ςοπηραγαιιεγαῖ . ἢ|1ο]45 ππηςα- 
ΡᾶΠ5., εαίπιε ρεγίπάς [ς ἢ Ε]ϊας εἴξηι ] ἃ- 
ΤηΔ5. ΑἸοϊπιεάοῃεϊς 146 παῖδε Ἔγαηΐ, ΔΙοῖ- 
πιεάοη αἰτεῖη ᾿ἰθαγίις ἔς Ἡεγοά!5. ΗΔ5 ἰρὶ- 
τὰ (ΟτηΠΟ (ἀρυτὰ5 ἴῃ τασγίαπι αἰΐαια., ἅπαξ 
τΛπΠἰΕΠΊΠπηα ογᾶς, Γἄϊσιγ, ποΐδι νἱργάγαπη, ἴα- 
τογέεςιτ, Ηοοααε καί πτεπτα Ηεγοάθβ ἐχ- 
ταγπαῖιι5 δ Ππηρεγάζοσγί5 Ργδογογίππι ἀςςοοίς 
ἤε, ηἰ πη Παῖς σοΠΊροΚ 5) πιογηίαμε σαρ 115. 

Ἔ -» 3 Ν ΄, ἐν Υ Π οι ΞΒ " 

ἐγένετο, καὶ στρῆλθεν ἐς τὸ βασίλειον δικωσήρλον, ὅτε ἔννες, καὶ ϑανώτε ἐρῶν. πταρελ-᾿ 

4 ὃς γὰρ Βοἰεροιάνητι οἰτγα σοπιγοιιουΠᾶπε ργῸ ὃν γεὲρ, 
υοὰ εὐϊταπι ετᾶσ. 

5 κοινωνὸν ] ἔς ςοἄ. Αηρ]. ὃς 5. ἙΔΠεῖ κοινόν. 
ὁ ἐπὶ τὸν Ἡρώδ. ἠφίει ὅζς. 1 4χἱ (ολςεῖ ἀοόξον ὅς Βοίρες 

Ζμοὶὶ ἵεγὶ βαεταῖγ γε ρδυΐϊο ροίὲ ἱπάϊ σδταγ ; απο ξιπάλπιεη- 

τὰπι {ΠΠΠπς {ριοἱοηῖ5, Οριτα ϊηι5 ἤεγο ς.2. νΌ] ἀε ργδε- 
Ἐπερτοτῖθυ5 εἰμ) 409 Ἰητεῦ Πογο ἀεπὶ εἰἸ2Π| παπΊεγας, δος, 
ὙΠΑῸΪΤν οτργιος ΤΡΏΩΝ  Ῥρῖξδ) αἰ ηπε αὐ ῥὶς ἐριίσερ αἰϊρέξμς ο. 

7 Πα όνια δίγγλλμηε) αὐοὰ ὁρμητήριον ἽΜδσεὶ ἴῃ 11 ρᾶτ- 

ὉΡα5 δε πιοχ αἷς ποίξεσ, πόλιν Παεόνων ϑῖερδπι5.ηπ0- 
ηπε ἀϊοῖ:. Απποίδιεγαῦ τάπηεῃ δὰ 1]}1|π| οομπὶ 54 πιδί, [6 - 
ξευάμπι εἴς Παννονίων. Ν᾽ ἐγα πὶ ποπ εἰξ 1116 δριιὰ ϑιερῃδ- 
ΤῊΠῚ ἰΙΡγΑγι! εὐγοῦ, 46 Π|2 ἀπ|ο ἀτπὶ πες δρια ΡΠ] οἴ γατιπη 
ποῆπιπι, "1 νὈΊ4ε Παΐονως νοςαῖ, 4105 βαππορῖος Ἀοπ|8- 
Ὧϊ: ταις δ15 ἢδλες Δρρεϊ!δτίο ἴπ ς ἰρίᾳ Ηεγοάϊδς υἱϊα., ὅζ 
ἔτεγιπι ἱπ νῖτα Δοχαηάγὶ. δ᾽ τη! ττοτ τη Μεποίοσ. Ογαεςοσιιπὶ 
ἃ, 13. Αὔὐρῃῇϊ, νθὶ ἀε ππδτιγγῖο 8, ᾿γεπδεὶ : κρατηϑεὶς ἀπὸ 
τῷ Σιρμίς» ἤχϑη εἰς Πωμονίαν δζς, Ν᾽ επιρε ἐγγοτε ἀπτίαμο ῥζε- 
ὁγιας ὃς Ρρρῃογιος ςοηξαάετγαης ρἱ εγίαιις» οδίδγιατο Ὀιοηϊ, 
4υἱ ΡῬαηποηίδε ἱρέες ρο[ ραίγεπι ργϑείμιτ, ν. ἐιΧ ΓΧ,νθὶ ροῆ- 
αὐᾶπὶ Ῥαηποηῖδε ἤτηπὶ ἢϊ5 νεγθ 15 νέμονται πρὸς τῇ Δαλβμα- 
τία, παρ ὠυτεν τὸν Ἰσρον» ἀπὸ Νωριχῷ μέχρι τῆς Μυσίας τῶν 

ἐν τῇ Ἑυρώπῃ, ἀο[οτιρπῆδει; πιοχ δδάϊε: τῶϊ δὴ Ἑλλήνων τι- 
γὲς, τ᾿ ἀληϑὲς ἀγνοήσαντας,) ΠΑΙΟΝΑΣ σφᾶς προσεῖπονγ ἐρ- 

χαΐς μέν πὸ τῇ προσρήματος ὄντος) ὅ μέντοι χρὴ ἐκεὶ γ ἀλλ᾽ 
ἔντε τῇ Ροδόπη καὶ πρὸς οἰυτῇ τὴ Μακεδονίᾳ τῇ νῦν μέχρι τῆς 

----.------Ἕ-- -Ξ-----τττ-οτοὸΒἣὸοἔὔὍἜἝ τ τττ΄’΄“- -- πτεοῊτ ---Ξ,--Σ. Ὁ -----.-Ξ- ΞΞ- ρρπτλσΣΦ᾿ῤπῇ΄ρῆπῆτστοτορτρβ πΦπΠΠτρπττπΠ ΠΡ - 

ϑαλάσεης. ὑφ᾽ ἕπερ χρὴ ἐγὼ ἐκείνας μὲν Παΐονως, » τῶώτως δὲ 
Τκννονίπς) ὥσπερπα κρὴ ἀὐυτοὶ ἑαυτὰς, κοὶ Ῥωμᾳῖοι σφᾶς καλᾶσι, 
προσαγορένσω. αὐάς ἄς (ίαιιθοη, δὰ βιγάθοῃ. ρ,142. ὅς Οατ- 
ταῖκετ. δ Απιοηῖηὶ 1.11,’ εἰς ἑωυτ. ποῖ, ν]τ. ετεγαπι πᾶς Ὦἰς 
ΠΔΓΓΔΠΓΙΓ; ΕΧ ββίοπε η ῬΔηποΟπῖα οΟΠ]Πρυπτατ σεἢλ εἴτ ἴη- 
ἴετ Α. Ὁ, 168. ὅς 175. ἢ1ὸ τοπιρογε ἱπ {{π|5 ραγεῖδιι5 Μ. Αὑ- 
γε πι5 νεγίδτι5. ἔμ) ΟΡ δ 6114 οὰπὶ φυϊθυίάλπι Θεγπιβηῖας 
Ῥοριυ]ΐ5. ᾧ 

8 παρέχοντος ἀντ, ὠγορὲὰν ] ΟΤΌ ΟΓΙ5. γογοθαί : ργσοῥοντίε 
ἐρῃ: απηοράηε ὅζο. τταϊοδιιεγίαιις ΒαἸπιαί, ηοαιις ἱποερτε- 
τοπὶ, 414 εἴτε παρέχειν ἀγοράν», πιείοιυἴε, Οὐθδις ἃς 
τρίς αϊεπίιπι ργαεδεο. Ναπι οπιπίπο δεριπιοητα Βυπιὰς- 
πἰτᾶτία ἴῃ Ἱπιρογαΐογς ἤος ἴοσο ἐπαγγάπίιτ, ἐδιείαις ὅτιι- 
ἴεγο ὃς ϑαϊπιαίο αποά 1ἀεητίάεπι 15 ἱπτογγοσδιιθγίζ, 47 αἰῤ- 

ἣ κε ὕ - ᾿ ΞΕ. 
454 γέ ὁρης βαῤφαμί, Βοπβπῖι5 νεγίεθας : ἐαῤιδεμῖε ἐρῇΣ 
εογείογοηι δήαγεο. (Αἵ ἴῃ ἀγριπιθητίθ Πυπιαπίτατῖσ τὰ ̓ οουπε 
ποη βάθει "σι Ργδίεγεδ ἴητεγ ρᾶττος Ξδτα [πῆγα ἀθπιηπὶ 
ΠΑτΓΑΤΙΓ : πες ἔςῖο, ΔΠ ἐς [πηρεγάτοσί5 161 6118 σοπιπιο ἧς ἀ-- 
ςἰ ροῆϊι παρέχεϊν ὠγορῶν, 4ιιαπιιῖς5 4185 ΡΗτγαίϊη 1ὰ ποῖδγε 
Ροής ποῃ περεκη; εἴφιις ἅπηι]ςπὶ [τ ἐΧρ]οδιιετίπι ἱρία υἱ- 
τὰ Αρο]ΐοη, 1,1. ς, 12. 

9. ϑυγατρίῳ } Ὀῖτιγεθ Ἐἐχ ἘδαβῚπα ΒΕ] [45 Πιΐοερὶτ, αιᾶς ᾿ς 
ἴηι! !ράτιγ ποὸπ ἔΑς 115 σοπίεέδιγα, 

ἴο Αλκιμέβοντος ] ἀς ὅμο [ ετίαπι νϑὶ ἐς Ἀερι δε πιογῖε 
ΦΙΎΙΠ, 

[1 ΠῚ 



νῶν... 5: 

Ἐβονο ΣΕ. νι δ 9 σα Ρ δ ἤν σν Μ. 1. ζόι 
(πὶ αὐ Ιοαιιεηάμιπη επἰ πὶ ργ {δ 1πυδέξιις 
εἴη [πιρεγατογόπη, ἢς απ! 46 πὶ σοϊογεαι ἰη- 
ἀμπιςοης ΟγαΓΟΙΪ ») νΕ ΡαΓ ογαῦ νίγιπι, ἴῃ πος {1- 
ςεηάϊ σεπεγε ΘχογοιταΓΠ1, ᾿Γάτη {{π1πΔ Ογατίοθα 
τευ ρεγαγο Ψογαιη δοιίθαζα ᾿πρια ἃς πυι ἃ 
ςοπιοπάοθαϊ: δἤμοζλλθ., Ἰπημΐθη8., δο 212 
βκέϊαην ῥαύεο πελλῦ ψμεῦε ἐπ χά γλ6 γμη): 
2εἱ ομήγε οὗ οομέος ῥαόθο ἡμαζεασ. 1 γεμεγ- 
οπμίαε, Ε5᾽ ρμοίφε ἐγ:θζῦηῖς ργ.412.2772 72:6 βογάφῃε. 
Βαίΐεο ἰρίτηγ, 41 ργαο[ςἐξιι5. ργάθγουῖο εἐγαῖ, 
ΠΊΟΥΤΟΠῚ ΤΡΙ] πηϊπίίαητε, Ηογοάςβ, ΚάγηῆΣ 4- 
γος οΠ}7 Ἰπηλς, κόχοῦ: ἐζμεγε. Ἡοςημς αἰ- 
ἐϊο Ηεγοάος ἡυϊάθηι ς ργδεζουῖο ἀϊςοπῆε, 
ταιτα ἀηπᾶς ραγτα {π|ρεηία το έϊα. Ν5 διι- 
τε ΠῚ ἱπίογ θα. ἡπᾶς ἃ Μαΐτο, νὲ ἀεςθθαῖ ρ[]- 
Ἰοίορ! πη, σεῖϊα πε, πηαπί[ε!ο οτίαπι τη Πᾶς 
«δια αεξα [5 Εἢ ςεηίδγε, Νεῆαε βηϊπὶΠπρετ- 
(ΟΠ σομεγαχίεν ΠΟ η16 Οσμ]ος ΟὈ]Ϊπγαιῖτ, ηποά 
ΥΕ] ἀγθίεγο ἴπ τα! περοπο ςοπερίξι, (δὰ δά 
ΑτΠοηϊθηο5. σοππεγίι5. σαμηε. ἰπαμῖε, δἰ)- 
οἦέφ. ΑἸἐῥομλεδς.) ἐηοίβ Ἡεγοαίες ποῦ ρέγ- 
γμἐ4:. ΟἸπιαιε ἀεξεηάθδηζος σδυλπι διι- 
ἀππει., οὉ ρ]υτγίπια ἡπίάεπιὶ (ξοππὶ ἀο- 
ἴπῖτ, (πη ψΕΓΟ Ἰρί! ργαεϊερεγείαγ εταπὶ Α- 
τοπ!οηίαπι ἀεἔεηῇο, 1η 4 Ηεγοάςσπι δάο- 
ΤΕ ὈΔΠΓΙΓ ἀροῖίο, ν πἰ Ογάσοίαθ. τηασ!ῆτγα- 
ἴπι5 πηπ]το τηε]16 (δὲ ξθοιδε οσηοχίος : οχ- 
αἰατηδητζας οτίδπῃ ΑἸ σι !, ὁ γχελ »η4γ μα ! ὃς 
1τοτιιπι : δεχέξ φημὶ ἐμέ ργαβΖμέε γμογλεύ ἐμ»! 
1τὰ ΔΠΪΠΊΟ ΠΟΠΊΠΊΟΙΙΙ5 ΕἰἘ 115. πᾶς ἁἰιάϊογαῦ. 
νι δὰ ἰδογγηηαβ [πη ἀθπ45 ραἸαπη αἠδέλι ἔιο- 
τι. Οἰπίηις. ΑἸΠΘπΙ θη πὶ ἀροϊορία τιπὶ 
Ἠετγοά!5 σοπείπεγες δοσιβεομ 6 ΠῚ. τχη Πρ εγ- 
ΤΟΓΆ ΤΊ, ἴη ᾿ἰθογίος. ἰγαπὶ Μάγοι5 σΟΠιιοΓΙ. 
εαἰήραξίονο γμάρε βογὴ ροξηῖὲ γε ρα ν[π5; 
ἔς Θη1πὶ ἰρίς ἱπα]ςπη Ππιτη ἀοῇσπαιιῖτ. 5011 
δια ΠῚ ΑἸοΙπιφάοητί {πρρ]ἰοϊαπη γεπηι, (δεῖς 
ἯΙ’ εἤςξ δῆῆγπιαης ΠΠθογογιιπι ςαΐπιπ). Αἴαηις 
ἢδες [τὰ ΡἢΠ]ΟΙΟρ ςο δηΐπιο ἔτιπς ἃ Μᾶγοὸ 
Ρεταζία. ᾿ 

Ν 

Ν ἵ " “ 

ϑὼν γὰρ καϑίξατο ἐς διαξολὰς τῷ ὠυτοκρώτο- 
δὲ ΄ ΤΠ Ν ͵ ε πος Ἢ 

βος. δε σχημοωτίσας " τὸν λόγον, ὡς εἰκὸς ἦν 
, δ ͵ “ -“ ὃ ΝΕ 

ἀνόρω. γεγυμνώσμενον τῆς τοιῶσδε ἰόεώς., με- 
; - -“ ͵ Ε ᾶἥ 

ταχειρίσωσϑθαι τήν ἑωυτϑ χολήν: ἀλλ᾽ ἀπηγ- 
, ᾿- ᾷ Ἂς 15 , 

κωνισμένῃ τῇ γλώτ]ῃ καὶ γυμνῇ " διετείνετο, λέ- 
ΝΥ, ε 7 ϑὰ ἍΝ Ὁ Υ τὰ ἦ 

γῶν" “ταῦυτοῶ μοι ἡ ΛΕκΙδ ξενία 5 Οὐ σὺ μι» 
᾿γ “ , 7 Ν 
ἐπεμψας" ὁ9εν δρκώζεις » γυνωικί με καὶ τρλε- "» 

» ΄ ͵ Ε ,ὔ Ν “Ἢ 

τεῖ παιδίῳ κατωχαριζόμενος ᾿, Βσσέξς δὲ, τῷ πε- 
Χ , 2 -- ͵ὕ 

πισευμένε τὸ ξίφος ""', Θάνατον ἀυτῷ φήσαντος; 
ε ͵, ἊΣ -“ Υ̓ ͵ ΔῈ Ζ -“ 

ὃ Ἡρώδης, «ῳ λῶςε; εῷη: γέρων ολίγω φοθεΐ-.» 

2᾽ ε δ ͵ ᾿, ω “ ᾿ 
ται. ἃ μὲν ἕν Ηρώδης ἀπῆλϑε τῷ δικωςηρίς, εἰ-: 

᾿ -“ Ν ᾿ 7, νι.» 

πῶν τϑτο, καὶ μετέωρον καταλείιψως ππολὺ τῷ 
υ Π -“ ᾿ ΄“- , - ͵ 
ὕδωτος"". ἡμεῖς δὲ τῶν ἐπιδήλως τῷ Μάρκῳ φι- 

Δ Ν ᾺἋ ᾿ , ͵ 

λοσοφηϑέντων καὶ τὰ τ ἐρὼ τὴν δίκην ταύτην 
ε , ᾽ Ν 7 λ ᾿ -“ ΝΑ 

ἡγώμεθα. καὶ γαὶρ ξζυνήγωγε τὰς ὀφρῦς, ἐδὲ ἐ- 
᾽γ ἃ ἈΝ ͵ἷ Υ 

φρειψε τὸ ομμώ- ὃ κῶν διαφτητής τις ἐπαϑεν" 
ΕἸ 2.ϑ,. 5 ς Ν Ν ᾿ 

ἀλλ᾽ ἐπισρέψας ἑώυτον ἐς τὸς Αϑηναίες, ἐπο.-. 

λογεῖσιε: ἔζη. ὦ Αϑηναῖοι, εἰ καὶ μὴ ξυγχω- 
-»“" ͵ Ἂν ΕῚ , ᾽ ,ὔ δι, 

ρει Ηρώδης. καὶ οὐκϑων ὠὐτολογδϑμενων, ἐπὶ πολ-- 

δ ν᾿ ᾽ »"Ὕ Υ " ͵ ὮΣ 
λοῖς μὲν εἰζρανῶς ἡλγησεν. ὠνωγινωσκομένης δὲ 

ἀυτῷ καὶ Αϑηναίων ὠπολογίας ", ἐν ἡ ἐφρωΐνοντο 
, -“ ͵ ε στ, “ 

καϑιωπτόμενοι τῷ Ἡρώδε:, ὡς τὲς ἄρχοντας τῆς 
ε ͵ὕ -“ 

Ἑλλάδος ὑποποιξμένε «πολλῷ μέλιτι, καί πὰ 
΄ 3 -“ )ἷ 

καὶ βεξοηκότες "ὃ, “ὦ πικρῷ μέλιτος ᾿" καὶ τσεί- 
7" ε» -» τοὺ Ὧ) ὔ 

λιν" “«μωκάρμοι οἱ ἐν τῷ λοιμῷ ὠποϑνήσκον-,, 
πν , ᾿ ͵ - “ΝΥ 

τες, ὅτως ἐσείσ,ϑη τήν καρδίων ὑφ᾽ ὧν ἥκξσεν, 
ΣΥΝ ,ὔ Ὑὺ.ἐ » -“ ᾿ “-“ 

ὡς ἐς δώκρυω φανερὼ ὑπαχϑῆναι. τῆς δὲ τῶν 
΄ ᾽ ΄ ἌΡΑ Ἔς 

Αϑηναίων ἀπολογίας ἐχεσης κατηγορίων τῷ τέ 
» 7 δ) 3 ε 

Ἡρῶδε καὶ τῶν ἀπελευϑέρων, τὴν ὀργὴν ὁ Μοΐρ- 
Ν Ἵ μ 

κος ἐς τὸς ἀπελευϑε ρὲ ς ἐτρεῖψε, κολώσει χρησά- 
“- [] ΩΤ] “ἤ ΝῚ ΕῚ Ἂ 

μένος ““ὡς οἷόν τε ἐπιεικεῖ. ,» ἕτω γαρ' ἀυτὸς χα- 

εφικτηρίζει τὴν ἑαυτῷ κρίσιν". μόνῳ δὲ Αλκιμέ- 
: ᾿ - νὰ ἡ δ΄ ο᾿ Δ ΣΝ ͵ ὋὟἝ Ὑ 
δόντα τὴν τιμωρίαν ἐπανῆκεν, εἰποχρῶσάν οἱ εἶναι φήσως τήν ἐπὶ τοῖς τέκνοις συμζφοραν “΄. ταῦτ 

μὲν δὴ ὧδε, ἕτως ἐφιλοσοζεῖτο τῷ Μάρκῳ. 

ΟΧΙΠΙ. διιῖ χα οχ]!ο Ἠεγοάοιηι ργαθίογοα Ἐπιγρώφεσι δὲ ἔνιοι' καὶ φυγὴν, φυγόντι» 

τα ἀδὲ σχηματίσ. τὸν λόγον ἴ. 6. ποη ΟΡ] ις ἄς τεδξε, 

{εὰ ἀροτῖο ἄς ρΙαπε ἀρθηβ. Οὐ] λόγος ἐσχημωτισμένος ΠτῳΡ]- 
τἰδυις πιρτὰ ἐχροήτηπι ἃ ϑεορεί  αρατ (. ΝΟ ποτ, 17. 

12 γυμνῇ 1 Ορροηπίτιγ τῷ ἐσχηματισμένῳ. 
Πα, Λακίς ξενίᾳ 1 οἷιισ ἐπὶσι Πορίπαπι ἱπ [αριςοπεπι δἀ- 
ἄιυχεοται Ἠεγο ἐπὶ ἀρ, Δίαγοιπι νἱ ἃ, ( ᾧ. ΧΤ, ἢ, ό, 

14. Βασσίε δὲ τῷ πεπ. τὸ ξίφος] Μιρκος Ῥῆφος Βασαῖος ἀϊ- 

εἴταν Ὁϊοηίΐ 1. ΕΧΧΙ. ρ. β8οφ. ὅς ΧΊρΡ ΒΗ πο Ρ. 272. εχ τυ εῖςο 
Ῥγαεξεξιμς ργαοίογῖο, ἰπιάοξλιι5, [εἀ πιᾶπιι ἔοτεῖς. Ὁ εζογαπι.» 
ἀε ἀϊρηῖζατο ργάεξξ ἐϊ} ργαείογῖο, ρΡῃταῇ πεπσιφευμένος τὸ ξίφος 
ἀεΐρπατα, νἱ ἀ. ποῖατα δά νίταπὶ Α ΡΟ ]οπι! 1, ΤΨ', ς. 41. η. 4. 

τς μετίωρον κατώλ. πολ. τῷ ὕδατος ] πεπιρο 44 εἰερίγάγανα 
ἀϊςεδατ : πγυ τυ πΊ 4118 τΕΠῚΡ Οτῖβ πιρετγογαῖ σιοα ἀΐςεπάο σοη- 
διπιοτο ροῆτετ. 

1ό ἔσρεψε] ἢς πια]ϊπὶ οἰπὶ ςοά, 8, 4ιιᾶπι οὐπνεἀϊεὶς ἔγρεψεν 

17 ἀπολογίας νοσεπὶ ἤφης { ΠἸτυπηις ργὸ ἐκκλησίκοὺ 
4ιοα εἐτγαῦ ἱπ νυ! ρατῖς : ἤς 6η]ΠῈ ραυΐο Ροῇ ἀϊςσίταν Αἰδε- 
πὶ ΠΠιιΠῚ {ἔγήρ έτη», 4ιι2}ς Γπτροτότοτὶ Εἰς ᾿εϑλιπὶ εἴε πηαηῖς 

ξείξπι εἴ, Εἰτις πάὺς ἀμρίς φυτοῦ εἰ Πλειποἔγατις, γοίρί- 
οἴταγαιις δά {06 [, ς. ἼΠ.. ὅς ἱπξ, ς. ΧΤΠ, δ. 

19 βεξομκότες] τς Ἰεροηάιιπι οπιπῖπο, αιοά ὃς ργοθϑξ» 
«οὐ. 8. ἃζ Οτυτεγ, αἴ θα πιαί, δἀττὶ ππα]ε βεξοηκότος. 

τῷ ὅτω γαρ ἀντ. χώρακτηρ. τὴν ἑαυτῷ κρίσιν 1 νετθα ἱρία 
ἐριο]Δς, π᾿ χα Ἰά ξμόταπι, Βα 65 σαρ. (η. Μ[6 ἐπίπι ῃᾶες 
ἵπτεγργες ϑοςξορεγαῖ, ᾿!άἀϊςε αιοαμε, 4ιιοα ροίξοα σοπιρετί» 
ϑ8[Π|2Π0, : 

λο τὴν ἐπὶ τοῖς τέκν. συμῷ. 1 βιυϊπιῖπε οςοἰ, γε ρᾷυ]ο 8π- 
τε παγγατγῆπη. ὁ. ΧΙ, : 

δ. ΧΙ1. κ ἔνιοι  νοχ Ππ4 γείίταςηάα οπχηΐπο απ εχ 
ςοὐ, 5. ἀεογαῖ δηϊπὶ ἴπ βαἰτίς, 

ΒΌδὈ καὶ 



τό ΒΗ τ ΤΙ ΚΊΑ τοῦ 8 
Ν Ν - Ν ΟῚ Δ. (..}.5 ΄ 

καὶ ζσιν αὐτὸν οἰκῆσαι! Τὸ εν τῇ ἡπείρῳ Ὧρι- 
ΠΡ ἃ Ν ͵ 3 ᾿ ε », δή - 

κον΄, δ καὶ πολίσωι ὠυτον, ὡς εἴη δίωιτω τῷ 
, ᾽ ὃ ́ ς δὲ )δ, " τ Ν 

σωματι ἐπιτηθειίώ. ὁ ὁὲ Ἡρφὸ ἧς ὠκισὲ μεν τὸ χῶ- 

΄ “- , ᾿ 5» » Ἶ Ν ἣν Ω " 
ρίον τϑτο, νοσήσως ἐν ὠυτῷ, καὶ ϑύσως ἐκξωτή- 

- , -“ Υ , " 
ριω τῆς γοσϑ᾽᾽" Φυχγεῖν δὲ ὅτε φοροσετώχ,ϑη» ὅτ᾽ 
7, 7 “ ,ὔ 

ἐτλή. κωὶ μάρτυρα τῷ λέγε τότε “ποιήσομαι 
Ν ,ὔ ) Ν δὴ 75 “Ἢ 

τὸν θεσπέσιον Μάρκον. μετεὺ γρο τῷ ἐν τῇ Παε- 

ὠνίῳ ἡ » διῃτῶτο μὲν ο ὁ Ἡρώδης ἐ ἐν τῇ Ατ]κῇ παρὰ 

τες. Φιλτάτες ἑαυτῷ δήμες- μαραϑῷνγα " καὶ 

Κηφησίαν., ἐξηρτημένης ἐυτϑ τῆς πσαντωχόϑεν 
, δ ν. 57 Ὁ Αγ. Ὑ “ ᾽ ΄ 

νεότητος. οἱ κῶτ ἐρώτων τῶν εκείνξ λογῶν δφοι- 
)ὕ -“ δὲ , Ν Ἁ 

τῶν Αϑήναζε. πείρων δὲ σσοιξέμενος; μή χώλεπος 
ΠΣ ΕΣ ὃ ΡΝ 5. 0 ὦ δ , δ " ᾿ 

εἐυτῷ εἴη θιὼ τῶ ἐν τῷ δικωςσηρίω", πΞἜμπει πρὸς 
Ε ᾽ Υ ᾽ ᾿ "γ΄ ᾽ ΕἸ 

ὐυτὸν ἐπισολήν » ἐκ ἀπολογίαν ἔχεσων.» ὠλλ 
» , Ν Ε Ὁ νὴ, 3 

ἐσ ηα νον" “- ϑαυμώζειν γα; ἐφῃν τὲ χάριν ἐκ 

«ἔτ᾽ ὠυτῷ ἐπιφέλλοι. καί τοι τὸν πρὸ τϑ χρόνον 

«ϑωμοὶ ὅτω γράφων, ὡς καὶ τρεῖς Ἢ ΠΉΡΗ 

«ᾧορες ὠφικέσιϑωι τπσοτε “τωρ ἀὐυτὸν ἐν ἡμέρα 
»“ Ν ] ᾽ ,ὔ ᾽ εὐϑ ͵ 

«μιᾷ, κωτοὶ τὰ ὀδῶς ἀλλήλων :᾽ καὶ ὁ ἀυτοκρώ- 
᾽ Ν ε ,ὔ 

τῶρ δὲοὶ το λειόνων μὲν, καὶ ὑπὲρ τσλειόγων, ϑαυ- 
ἵ ΑΞ 5 ͵7 -" ΄, 

μάσιον δὲ ή9ος ἐγκωταμίξας τοῖς γρώμμωσιν, 
7 ΚΦ. ᾿ Ν 

ἐπέςειλε τορὸς τὸν Ἡρώδην. ὧν ἐγώ, τῶ ξυντείνον- 
Ε Ἀ ΄ , 2 ᾿ Ν -“ ᾽ 

τώ ἐς τὸν σσρόντω μοι λόγον ἐζξελῶων τῆς ἐπι- 
-“ ὃ 7 Ν Ν ΝΝ . “ν᾽ 

φσολῆς » ὀηλῶσω. τὸ μὲν θη «προοίμιον τῶν επε-- 

διωλε- 
ΕΝ “ »“» ΄ ͵ ᾽ - 

χϑὲὰς δὲ ὑπὲρ τῶν τῷ πσολέμε χειμαδίων, ἐν οἷς 

σωὠλμένων “: χαῖρε μοι; Φίλε Ηρώδη". 

3 ,ὔ 9 Ν . -“ 3 ͵ τῇ 

ἥν τότε". καὶ τῆν γυνώϊκο, ὀλοζδυρώμενος, ρτι 

» “» “ ιο ὝΨΟΣ ͵ ᾿ τ ΤῊΣ τὰ 

ἐυτῷ τεϑνεῶσαν ", εἰπῶν τέ τι καὶ περὶ τῆς τῷ 
«πὲ ΝΕ τ 

- " ν ΤΗΝ 
« ὑγιωίΐνειν τε εὐχομα!» καὶ περὶ ἐμὲ ὡς εὑνξὶ σοι 

σώμωτος ἐσϑενείως , ἐφεξῆς γροίφει" 

Ἂ ΝΕ 3 “» 5 
«« διωνοεσιϑιαι " μηδὲ ἡγεῖσθαι ὠδιυκεῖσιθοαι» εἰ, 

. 7 ᾿Ν »"“ “12 “ 

«κωτωζφωρώσοις τινὼς τῶν σῶν " -τλημμελξν- 
7ὕ ΗΠ ΌΝ...9 οζα ἦς . ε “- 

“«τῶς ὑκολέσει ἐπ᾿ ἀυτοῖς ἐχρησο μην, ὡς οἷόν τε, 
᾿ “- δὴ ΥΉΌΝ δὴ - ͵ ἈΠ  Ὑλθ Ἴ)" ἐὴπ 

«ἐπιεῦζει. οἷος μὲν θῇ ταύυτῶ μή μι ὀργίζε ἘΣ 

«δὲ τι λελύπηκά σε» ἢ λυπῶ, ὠποωίΐτησον παρ᾽ 

1. Ηργοσες. 

πιμ]ζγατιπι δἰπης, πα αιαπι Ἔχμΐ αα| Παῖς, ἀϊ- 
σπηζαας Οἰςαπὶ ἰρίσμη ἴῃ Ἐρίσο ΠΝ 
αμοά εἴπ ςοπάϊεγις, γε ν᾿ π 6 Πα] γδιϊοπεπν 
ῬΓΔΕ ογοῖ σογΡΟΥΪ οἴπ15 σοπιοπίθηζοπη. Οοη- 
ἀἰάϊε ἀπέεπη εἰπη ππίάεπι ἰοςσιι Ηογοίε8, 
ΠΊΟΥΓΡΟ 10] σοιγθρίι5., ὅς ργὸ ἰεγατίοπα ἃ 
ΠΊΟΓΡΟ ἴδογα ἔδοιθηβ : (δα σι Ππτη εἰ πεηιδ 
ἱπάϊέξαπη εἴδ, πραὰς 14 ᾿ρίς [μΠἰπυῖτ. Ημὰ- 
ἰπα τεὶ τοβοπη Ἰρίπηι ἀϊππτη Μάγοιπα ργο- 
ἄποαπι. Νίαίη ροίϊ τεβ ἴῃ Ραπποηΐα ρείἝας, 
Ἡεγοάεβη Ατςα ἀσρεῦαῖ, αρι σἢαγΠητπος 
(1 ραροβ. Μαγαίμοπα ὃς (ερίποίϊδτη., ἱππθη- 
ταῖς, πᾶς νηά!ημπαηιις αβηχογαῖ, Ὁ ΙρίΠ15 οὐδ 
Ρεπάρφηϊς, 486 Εἰπ5 Εἰοχιοητίας ἀεΠάοτίο 
Ατμοπαβ ἐγεαπξηΐαραῖ. Ρεγς πὶ Δυ6 ΠῚ 
λέζαγις, δῇ ᾿πξεηζις ΠΟΙ [Μάγοι ] εἴπει, οὔ 
αὗζα ἴῃ ῥγδείοσιο, βριο απ δά δππὶ τηϊΠί, 
ποῃ ἀείεηί Ἰοποπι, (οἀ ἐχροιευϊδείομεπι σοπι- 
Ρίεχαι: 24227.472 6221222 (6 . 
γε “αἱ (6 μοῦ ἀγηρδίμς ἤλέογας Ἔρος γ74-- 
ΧΊ726 (Η72 {(ὩΡΕ710γ1 ἐόγηογε 214. ογεύγο (71: 
2), γὴ:, Ῥὲέγες οἐληη2 σἰφηαοίο ζαὐοδαγ}} ῬΏΖ. 

“ἴἼε “κά (δ γομεγρί, 4ἰΐμης χης ῥγοξ μέψηθα- 
Ζ6ς. ἱπιρογαῖογ διτοπΠΊ Ρ᾽αγιθη9 μη! θη, ἃς 
ἄς ρΙαΠ 5. πιίγιῆςα ᾿πΠ 4016 Πείεγας τοπιρο- 
τὰ 5..). Δ Ηογοάδπι τοίςερῇε : “ΠΟΓΠῚ ἐρῸ 
(4... {τις δα [πΠΊΓατιπι (Ἔγπιόπαιη ἔδεϊιης, εχ 
εριἴοἱα οχοογρία ἢἰς ἐχροπαπη. Αἴας ἐχ- 
ογάϊαμπη αα!άθπη Πτογάγιπὶ πος ἔπ: δαίμς 
γμ162 τ) γέρο Πργοάφσ. (ὐπηαια ἐς δ6]}}} 
μι θεγηΐ5 νεῦρα [ες δε. ᾿η ααίθι5. τὰπὶ τοπα- 
Ρογίβ ἀερεῦαῖ: ὅζ οπιπρεπὶ ἀεἢειμῇεε γοςοη- 
το πιοῖῖο [10] ἐγερίαπη, ἄς σογρουβ ᾿τοτ ἰπ- 
ἤγηα ναἰθεμάϊπε αιαεήαπι ἀἸχιει: ᾿η46 {πὉ-- 
ἱπηρῖτ: Τὸ εγο ἐπ): Ῥαίεγο εἰ 792.) ἐΜ7922 οἶδ 226, 
ὉΣ εἰδὴ ἔαηεηῖς (ΘΕ Ζγ6; εμέ ἐ6 ἐπέμγὶα 4" 

ξέζμης εκήβέρραγε, 4 ἀεργοῤεηίς χω δε! 472 
πε αγμομελόμς γ, ἀρ αμεγ ον ἡ δος Ὑ.Πς 
ἄρ, μη {36γὰ ῥοΐημὴὲ 2214. ΡγΟβέον 
714 ἐρήξην γε (μεγθη γε πο. Φποά 1 ἐ4- 
7262 Δ6076 4ἠηη4 γε ἐἰδὲ {ξε2, 4: σαῤπο Ζθργδ 
{ποῖο, ἐχροίξο 4 726 ῥοθ,45, 22 ἐο72ρ 0 ΜΊΜΕΥΜΑ͂Θ 

“" ᾽ -. ε “ » Ω "ἶ » 

ἐμϑ δίκας ἐν τῷ ἱερῷ τῆς ἐν ἄςει Αϑηνᾶς ἢ 

1. Ωρικὸν } ποά ἴάπὶ ρεπε ζοποϊάδη5 τε δεγαιῖς νι, , 
4.ὉΥ̓ 

3. ϑύσ. ἐκδατήριω τ. νόσᾳ 11. ε. σοπυια] εἴσεη5, δ ρτὸ γεςιι- 
Ρετϑίᾶ ναϊεταἀΐηε ἴλογα ἔλεϊεπθ. ὙΙάετιγ ρηγαδῇς εΠε ἔλ- 
ἐξα ἱπιϊτατίοπε Ρ] υτάτοῆ » ἴπ Τλισα 0.) ι! διαξατήριω ϑύειν 
ΡῦῸ Ἰγαρίες (πε ὕάεεγε αἰχῖι. 

4 Πωιωνίᾳ } Υἱάε ρᾷι]ο 8πῖς δ, ΧΙ. ἢ 7. 
ς Μαωραϑῶνα 1 νἀ. {, 6.1, ποτ. αν ἃς ἱπξ. φαρ, νἱς. Ἤϊς νετοὸ 

ἄιιπι αροτεῖ Εογοάες, ἴπι σοτίαπηοη οαπὶ Αἰοχαπάγο Ρεϊορ]Α- 
ἴοης ἀείςεπάϊι, νἱ4ς ἤπ1π5 νιτπὶ δ, 11. 

6 ἐν τῷ δίκας. 1 Ἀτιῖςα! πὶ Δα! ϊ εχ Μϑ. 8 . 
7 τὸν πρὸ τῷ Χρόνον 9 ϑαιιὰ ἕτω] γε μεπ ἢ πη εἄ,Μο- 

τεὶ!. Ἰεβοθάτιτ τὸ πρὸ τῷ χρόνον ϑαῦμαγ ΟΡΕΓΆΤΙΙΠῚ ἴ ρΟΡΓΑΡ ἢ. 
Παῖς ἀμδῖ1ε νἱτίο, πᾶπῈ νετᾶπι [6 δίοπεπὶ γεγο ἐχρυίπιοθαῖ, 
4126 ετίαπι ογας 1Π Θαϊτ, Αἰάϊπα, ὅς Οτγμτοτὶ ΘΑἸπιαπίαιια 19. 
ἑχιοηίθιι, 

8 τὸ μὲν δὴ} «τἀάϊάϊπιις δὴ εχ Μϑ. 8. 
9. τότε] ἢς ςοά, 8. ὃς Οτυτοτγ. Εάϊτὶ πότε, 14 [Ιαπὲ ἱπίος 

Ῥτείεπι ποπ νι ἀπε πηίγατιγ 84 πιαί. 
1ο ἄξτι ἀυτῷ τεϑνεῶσαν  πιοτῖια 114 ἴῃ ἱείπεῖς ἴπ οτῖ- 

δητοΠΊ, ΟἸΠ11|5 σΟΠη65 εγας Μ, ΑἸὐγο]ῖο, νὲ νίάοτε εἰς δριιὰ ΟΑ- 
ῬίτοΙπαπ|. Ψπάς ἤδες [οτῖρτα ρᾶτος οἰγοα Δ. Ο.175. 0 
1ῃπᾶ ττὸγ ἔπε Πηερτιπῖ. 
κατ Ρτὸ ἀντῷ ἀντῷ (δ Βίπτυταπι σιρίας ϑδἰ πιαῇ, 

" Σὲ δὲ}. ςοά. 8, Βαδεῖ σοὶ δὲ. 
12 τῶν σῶν 1 νεῖ δες εὐϊτῖ5 ἐχοίἀεγαπε : τοῆίτα εχ 

ςοά. 5. ἱπτε! }Ἰριιπταγ ἀὐτεπι ἠδογεὶ Ηδετο ἀϊ5,) ψποὸς 4 Μ, Αὑ- 
[00] Ραπίτος. νἹΔπιι5. σΔΡ. Ῥγᾶες. 

13. μή μοι ὀργίζε ] ἰϊὰ. ρτῸ μη μὲ ὀργίζᾳγ 40 4 Ἔγᾶῦ π δάϊ- 
115.) τε[οτίρίδγας ϑΠ πα. 

14 ἐν τῷ ἱερᾷ τῆς ἐν ἄφει Αϑην.} νὰ Εἴτι5 {ὉΠΠσοτ αυδῇ τς 
θικτῖο τὸ βεῆα, ἱρῆῃς [επτρητῖ ἤτοι ὃς οαήᾶς Ιπιρογάΐοτ. 

ψηοαῖ 

αἰθθαΐ. φμάγ2 οὖ 

Οεἴεγυσι σαπίαπι ποη νιίορο. 

-ὩἜἘἜἘἔἐΕΠορ  ϑα αὶ τ. 



ἢ 

---.ὁ---- 

᾿ 

μ ΧΗΡροά. ὨὩῈ νΙΈΙ]Ι9. 90" 

᾿ φηρά ἔρ γγὅ, ὙΠ ΟΡΙΟΡ ΤῸ ΖοηΉβογε.. Ἀ74722-- 
1:6 Ἰῶ γλὺ γ: » ΦηΑλμαίο ὄρη γ24 ΖΜ 475 
πῆψρη: ᾿"ὐδλαγῆ. ΕἸΣ ἀρδθῦρ Ζά γί Ζε-. 

9 ἼαΪ15 ἔπι: Ματοεὶ - 
ΘὔΙσ πα δὲ τηαίξυϊα, Ατ ας 
7216." 

αδρς δἄθο. 
οἱ παῖ ΘΠ. 4πέτπι Ἔχ ο ταμἰέγαιει, ἴΐα 

Ἰοσμης ὃ ααπ|6 ἀϊρπιπη, ἀιιοτη Ἰιλαξ. 
δ ον » ἰοίαπα. ἡ λψονήμ μὴν 
ήνᾳ Λδῳς ̓ αν π 

ΧΠῖ, Οδεῖπεε εξ ἕαπια αιιαοάαπι, 
Οὐ ἼΠΠι,) 611 ΟΥΕΩΓ ῥγαθοῦαξ , [65 ποιᾶς 
, αμπετίις. Μαγοιπλ πιοιττπὶ Κ᾿. ᾿δμΠῚ- 
μς ἐρίοῖα Ἡεγοάειι ἱπογοραῆς ἹΠίως το- 
χὰ Ἡεγούΐος Ταμίο: Τηάμα. Ἡεζαμς, 

οἷα ποι νὰ ἱπογεραίίο ταπίαπα ἰρεϑαηα 
ἕξ, {εᾷ οαπι νὲ τοϊρογίς νἱτὶ, ργὸ ἱπιρογαῖο- 
τε Ἰπροηῖι ἀγπλᾶ Ἔχρεαίθπιῖδ, ἀγριΙΠΊΘηΓΟΠΊ, 
Οὐαί ροστο, 4πᾶπ] Ταπιοίγαίις σοηίτα Ηδ- 
τοάοσπι Παθας. [πίὲγ ἜΧςο ΠοπΕἰΠΊ ας ςξηίς- 
ΤαΓ, Οἰιαγαῦϊον αυΐάεπι εἶπ, φααηίιπλ δά 
ΠΛΟΓΕ5, Ππιρίαχ..ς αγδαϊτας ΘΠΙπι4 Ὁ Ἐχογάϊο 
ἡ ΠΟΝ ογδεϊοπῖς ᾿τοπείπυατα, ΕἸοςι- 
τιομῖς πίον τας ἐπ Δέβεγς πλαϊρίοχ, Πρίαας. 
ΔΙ ΠΊμΆΠΙς., Ἢ ῬΓΘΙΟ τηθγίίο παθοηά!μ5. 

: ἘΠο ἅς ἬΝ ΟΝ οἄϊο αίοαις ἀριϊά τηυϊ- 
ἐν ἴπρῦ οὐ Αμῆς ογοποπι : Φυδπάοηαϊ- 
6 ΠῚ ἐδηξεϑ γὴν αἷδ δὰ πιαῖς ιιάϊεθαι. Αβ γε 

φἀπεγίαβ ςοπαῖςῖα 1] δηΐπηο {ποτὶς ἔοι, εα 
᾿ ἀοςέδυηξ, ἀπὰς δὰ Ργοζειπα Ογηίςιπη αἷϊ- 
«ἄπαπάο Αἰποηϊ5 αἰχιτ, Ἐγαζηξαιρο ἢϊς Ῥτο- 
ἔξτι5 ἐχ ἤπιππογο Θόγι πη 2. ἅν} αἰάφέξεν αἄδο 
ῬΒΠο(Ορμαπίαγ, νὰ (Ἔ ὙΠῸ ΟἸγιηρίδε 1Π..» 
ἴρθοτη ἱπιςςοῦῖξ. [η(οόξαθαΐα δυΐοιι Πεγο- 
αεπὶ σοπαϊςοῖῖ5, (απ θαγθάγα εἰιπὶ ἰΐηστα ἰ4- 
ςεἤξεῃβ. Οοπιιογῖις τα] Ηεγοάε5, ογο, ἰῃ-- 
αιῆν, γραήραηδῆεν γὴ6 ἐμοο εν : “ά ψηλά γεγῸ γοΐ 
2.4. (πεῖ ὅ οὐπιααε ἱπίϊαγεε βόγγο σοπι ες 

οῬχγοζείιο, εὐρη βημάγλαιε, Ἰπααῖς, ἐν φηλασῦρ ταδὶ 
οὐ γοίξαμάο, 460 γ670 ἀμαϊφμαο: οἴϊεμάθρῃβ, 
Ν 

᾿, 

ΗΑ ν Μο ΤΙ, ςὅ, 

μυφηρίοις ", ἠυξάμην γαὶρ, πότε ὃ πόλεμος,» 
βώλιςω ἐφλέγμανὲν» κοὶ μυηθῆναι εἴη δὲ καὶ, 
σϑ μυφωγωγβντος δ. τοιώδε καὶ ἀπολογίω τῇ,» 
Μάρκε!, καὶ ὅτω φιλάνθρωπος καὶ ἐῤῥωμένη ". 

τίς ὧν ὦ “ποτεὴ ὃν φυγῇ φοεριέδαλεν, ὅτω προσ-. 

εἶπεν; ἢ τὸν ἀξων ὅ ὅτω ῬΡ ΗΠ  ϑα1" » Φεέυγαιν 

ἔταξεν: 
᾽ 

Ἐσὶ δέ τις λόγος. εἰς νεώτερω μὲν ὁ τὴν ἐώαν 
7 ψι τ ν 

ἐπιτρογγεύων, Κάσσιος, ἐπὶ τὸν Μάρκον βελεύοι": 

ὃ δὲ Ἡρώδης ἐπιπλήξειεν ουτῷ δὲ ἐπιφξολῇς, ὧδε 
͵ 

τήνδε 

τὴν ἐπιφολὴν μὴ μόνον ἐπίσληξιν. ἡγώμεθα, 

ὠλλὸ καὶ ῥώμην ἀνδρὸς, ὑπὲρ τῇ βασιλέως τι. 

ξυγκειμένης. “Ἡρώδης Κασσίῳ" ἐμάνη." 

ϑεμένε τὸ τῆς γνώμης ὅπλων ὁ δὲ λόγος, ὃν 
διῆλϑε πρὸς τὸν Ἡρώδην ὁ Δημόςρωτος ἐν ϑαυ.-ὄ 

μασίοις δοκεῖ, ἰδέω δὲ ἀυτῷ, κα μὲν τῇ ἤθως, 
Ἄν Ἁ ΟΡ ζς) ΔΉ ΣῚ ΄ ᾽ ,ὔ μίω. τὸ γὰρ ἐμδριάτες ἐκ στροοιμίων εἰς τέλος δὲ. 

ἥκει τῷ λόγε. οἱ δ τῆς ἐρμηνείως ἫΝ Φολλαὶ, 

καὶ ὠνόμοδιαι μὲν δλλήλαιξ, λόγε δὲ ἄξιαι. ἔ- 

σω πὸ καὶ τὸ δ Ἡρώδην πσωρῶὼ τοῖς βαωσκάγοις 
ἐυδοκιμεῖν τὸν λόγον, ἐπειδὴ οἰνὴρ τοιῶτος ἐν ἀὐυ.. 

᾿ τῷ κακῶς ἤκεσεν. ἀλλ᾽ ὅπως γε καὶ πβὸς τοὺς 

δυληαὶε εβῥωτο,. δηλώσει καὶ σι πρὸς τὸν κύνᾳ 

τ λεχϑέντα “ποτὲ ὑπ᾽ ὠυτὰ Αϑήνῃσιν. 

ἦν μὲν γάρ. τῶν ὅτω ϑαῤῥωλέως Φιλοσοξώντων 

; Πρωτεὺς ὅτος, ὡς ἐς πῦρ ἑωυτὸν ἐν Ολυμπίᾳ 

ῥίψαι. ἐπηκολέϑει δὲ τῷ Ἡρώδῃ, κακῶς ὠγορεύ. 

ὧν αὐτὸν ἡμιξαρδώρῳ γλώττῃ. ἐπιςραφεὶς ἐν 
ἊΝ Υ ' ᾿ »" 2 ᾿ "ἡ 

Ἡρώδης : ἐφὼν Φησὶ.» Κακῶς μὲ ὠγορεύεις,, τσρὸς 
Ζ΄ ν ὕ ᾽ ᾽ δὲ "» ͵ -“ 

τί καὶ ὅτως ; ἐπ μιεμενα ὃὲ τὸ Πρωτέως ταις 
δ ͵΄,ὕ͵ ", ΝΜ ᾿ ᾿ ΄- λοιδορίωις » γεγηρώκο μεν» εφη . σὺ μὲν κακῶς 

ἣ 2. Ἵ ὖἷνν ΑἿΣ 3 δι , Ν 
με οὐ γοβευῶν ᾽ εγὼ ὁέ ὠκδϑων. ἐν εἰζνυ μενος δή- 

"- 

ἀν ὧν ̓μυξηρίοις} Εἰομέογησε { ογΟΥ ΤΉ ἐοηρογε ἤγέμ: 
οὐπιὶ τηἰεϊατί ψεῖ]εὲ ἔδοτίϑ Ἱπιρόγατουῦ, ἐτορίάατα ἀεθεῦδαιν ἢ 
ἀπποςσοηΠῆπιπι ἴα ποπ ποίϊει, δὰ στο ἀϊ5 φοοιϊτοποιπ, 
εοὐπὶ πεπιϊπὶ αἰἴαιιο οὐ πιπς ροἱ το δὰ 6 δάϊτι5 ρᾳζεγεῖ, 
σἱάὰ, Μουσί, ἄς ϑ8οσ, Εἰειιῆπ. ς, 19. Ψέγαπι ἱρίς εἰιπὶ Βοσῖά.- 
πιισ, ντ ἐΏ ΠῚ αμιάεπι ἢδι, (οκαιΠηισιο ’σςο, ἴῃ ΜΙ πεγιῖδέ ἐξπι- 
Ῥίο, οδιϊοῖας ογἴπιεη, ἢ ἀποὰ ἤς, 4110 δῷ ἘΠειβη 5 ἀγοοχὰ 
Ῥοίβι. Οείετα εχ ἢἰ5 ρᾶϊεξ, ἐεῖα δες δ{{Ὸὸ ἀητοφαδπι 
Ὑπιροταῖος Μάγοι Αὐτοὶ, ἘΠΕ πὶῖ5 Γαογίθ ἱπιεατοτυτ., φαοὰ 
ξαξιυπι ΡοΙ τείετε Ὀῖο 1. ΠΧΧΙ. ρ. 815. Βδυε ἀιιδίς συπὶ τες 
ὅς οτίεπεῖς ἀϊροιῖ5 Αὐλνεπαθ ρεγα θη δε, νἱάο ὃς πᾷ, νῖδῃ 
«Ἰἀνϊαπὶ, Ἰὰ γέτο πιΐγον Μίθυτο ργασζογί τι, 41 εχ Ἀσπιδ- 

τὶς Ατάςαπι δὲ Ααραιπι 5 ἰλοχῖ5. ἐπί δαταπι εἴςς ποιλίυι 
ἀἰραῦπι Ῥαξαίς, 

16. εἴη δὲ χὰ στ μυφῶνγ.} μυραγωγὸς 4] δ. ἱεροφάντης» Ῥτῖη- 
τερϑ ΠΠογαπι (έτοσιιπι, ν. Μέθατ 1, ς. ς, 13, 400 οβῆοῖο ξπ.- 
φὶ ορται Μάγους δγοάεπι, νὰ ἔιας ἰηἰατοπὶ ρεϑοῆϊς, ποιὸ 
Ῥοπδε σοηίοϊδηεῖδε ϑγριιπιεπῖο. ϑοϊςεῖ νοὶ ᾿ρίμπὶ ἤετο- 
ἄεπι, ἢ Ἡϊετορ δῆτα ἔεγῖς, ποῦ δυζασιπι αἰξ, τ τοπποιδας 
ζείς αὐ 15 (λοσῖθ; πάδο ἘΘΙΒΒΙΣ εἴϊο τυίξξηι ἱπαοηῖτε 
1η. αὐεὶς φἀμοσίης οὐπὶ τορτοπεμῆοηϊθ ςαυήβηι. 

17 ἐῤῥῥωμένῳ 1 Θτίῖον ἐρινμένῳ ὅς ργεφτσυνις δαπι ὅΠ0 ὅς 
ἔλοῖε ϑαϊπιδί, 

18 προσοιρῆσϑαν ἢ Αἰάϊπας πιο ἔσρορε, ἰη Μοσε 4. 
τιληὶ φυοηις ἀγγερίοτας, νίγάις οπἰπιὶ προσηρῆσθομ, 

8. ΤΠ τ Κάσσιος ἐπὶ τ᾿ Μ' βελέυοι 1 παδεπιις ΑἸΪά ἢ 
Οαίῃι μι οτίαπι 4 Ψυςατῖο ΘΑ] σαπο, δάὰς δι Ρίοπεμι, ̓  
ΧΙ. ὃς ΟΑριτοϊπυπι τπ νἷς, Μ. ΑἸγο , 

2 Δημόφρατος } 6 60 ἴδπὶ ἔιργᾳ δόξιπι τσ, ΊΠ, ὅς ΧΙ, 
Σ Κύνα Πρωτία]} Ῥαἐργίρεμιρ ἱπε ἢ ΠΠρῖτν Ογμέσιορα ΡΒιΠοίο. 

Ρδμπι. {Π|  ἐπίπι Ῥγοίξᾳ [ς ςορποπιϊπατὶ ψοϊοδατ, νενςῖαν 
πὰς ἄοσες ἱπ ΡΠ]. φἀ (γονηέμηρα,, ἡιι4 τποτζοίσι δἰι15.) ΠΣΊΠΟΣ 

ῬοΙξ ποῆξο οοπιπιθπιογαῖδμι . "ΝΣ ἀεί(οτῖρβι, Νίατας 16 
εγαῦ ἱπ ορρίάο ἨεΙεἰροπεῖ, Ῥατῖο : νι δείδπι {ατια ΠΌΤ 
αὐ Ε, οἵοις τεθάοτε σσοβοθατιγ, νὲ εἰξ ἀριϊά Αἰβεπᾶρον, 

ο ῥγοὸ Οἰιγίαπι. ἘΤυΐδεσι Ποποσίῆςε πηεπιπεγαπο 
ΠΈΠΠΙ5 1.111. ς, 1. ὅς], ΧΠ, ς, τι, Μαχίπη5 Τ γγίας ΓΙ ΠΤ, 
ἽΜεπεῖο εἴας εείαπι 8ρ. Τιιςίφπ, ἴθ Θεπιοηδόϊο. Τ ει ΠΑτι. 
ἃ πιατινγ. ς, 3, Ἐυξερίμπι 1η ΟΒτοηῖς. ΟἸγορ. ΟΟΧΧΧΥ.. 
Ὠϊδα εἴας οὐϊυίάλπι ἀς ΡΒΙ οὐ ΟΡ ὶς πιοπιληῖς Ταξίδα, ϑοτπι. 
φάθιεδεο, 

ΒΌδ ὃ 2 “ὃ 

͵ 



“64 
ΒΝ οἱ. , -“" δὲ εΝ “" 

πὸ τὸ ὠκξεῖν μὲν. κωτωγελῶν ὃε» ὑπὸ τῇ σσε- 
- » ΄ Ἂ ͵ » 

πεῖσϑα;)» τος ψευδεῖς λοιδορίως Μη το εροάτερω ὠὡ- 

κοῆς ἥκειν ὅ. ; 
Ν - “5 Ν . Ἑρμηνέυσω καὶ' τὴν γλῶτ]αν τῇ εἰνδρὸς,, ἐς 

»-“ 5. “ [--: Ν Ν ͵ 

χορακτηβου ἰὼν τῇ λόγξ. ὡς μὲν δὴ Πολεμώνο» 
-“ Ν Ν 5» “ 

καὶ Φαξωρῖνον , καὶ Σκοπελιῶγον, ἐν διδωσκώ- 

λοις ἀυτῷ ἦγε, καὶ ὡς Σεκένδῳ τῷ Αϑηναΐῳ 
3 ᾿» γ Ν ΝΥ 

ἐφοίτησεν . εἰρημένον μοι! ἤδη". τὲς δὲ κρλτι- 
Ἁ “ 7 3 ,ὔ »" δὴ ν 

κιξς τῶν λογων᾽. Θεώγενεὶ τὲ τῷ Κγιθίω γ, Χοϊὶ 

“9 ! Ν 

Μενατίῳ ἡ τῷ ἐκ Ὑραλλέων συνεγένετο , καὶ 
»"“ γ΄ ἐὰν - ,ὔ 

ταύρῳ τῷ Τυρίῳ " ἐπὶ ταῖς Πλάτωνος δό-. 
ε “ ,ὕ « "»" 

ξαις. ἡ "δὲ οἱρμμιονίώ τῇ λὸγξ ἱκανῶς κεκολώ- 
ε ,ὔ ε , -“ ἈΝ» 

σμένη" καὶ ἡ δεινότης ὑφερπεσα μῶλλον, ἢ ἐγ- 
͵ὔ 9 , 

κειμένη. κρότος τε σὺν ἀσφωλείῳ, καὶ Κριτιά- 
3 . “-“ ΝΣ ᾽ 

ζασω ἠχὼ “, καὶ ἔννοια!» οἷαι μὴ ἑτέρῳ ἐνθυμη- 

»ϑῆναι- κωμική τε ἐυγλωτω., ἐκ ἐπείσωκτος , 
5» 3.9 “ ͵ὔ δίς ὃν ε ἵ 
ὠλλ εἰ φῶν πσρωγμᾶάτων. καὶ ἠδὺυς ὁ. λόγος. 

ΕῚ ἴδ ᾿ 

καὶ σσολυσιχημώτιςος, κὠὶ ἐυσήμων , καὶ σὰ- 
. 

φῶς ἐξαλλάτηων. τὸ πνεῦμά τε καὶ σφοδρὸν, ἐλ- 
ΑΥ - Ἂν " η ΤΥ ΥΣ ἮΝ 

λὼ λεῖον καὶ καθϑεςηκὸς. καὶ καὶ ἐπίπων ἰδέώ 

τῇ λόγε, χρυσξ ψῆγμω, ττοτωμῷ ὠργυροδίνῃ υὑ- 
͵ Ω Ἁ Ν -» -» 

παυγάζον ἡ. ποροσέκειτο μὲν γῶρ τσῶσι τοῖς σσῶ- 
-»“" »"Ἥ Ν ᾿ Ἂς 

λαίοις » τῷ. δὲ Κριτίῳ κοι τοροσετετηκεῖ. "οἱ παᾶρ- 

Ἴ “οὖν ͵ ὔ ᾽ 

ἤγαγεν ὠυτὸν ἐς ἤϑη Ἑλλήνων . τέως ἀμελόμε- 
Ἀ Ὁ Ἵ 9 ͵ὔ δὲ 3... 5 Ὁ , »Ἥ 

νον» καὶ πσεριορώμενον ". βοωσης δὲ ἐπ᾿ ἀυτὸν τῆς 
5» "ὦ » ͵ 

Ἑλλώδος", καὶ κωλέσης ἀυτὸν ἕνω τῶν δέκω", 
» - ͵] “Σ; ὔ “ ἦ᾽ 

ἐχ ἡτ]ήϑη τῇ ἐπαίνε, μεγάλε δοκᾶντος, ἀλλ᾽ 
» , Ἀ Ν 3 Γ΄ δ Υ 

εἰς εἰοτουτοῶῦ ρος τὸς εποωνεσῶντῶς . Ανδοκίοφ 

ῬΙῊ ΤΠ ΟΦ Τ ΚΑ ΤΥ 5 

« 

1, Ηεγοάες, 

δυάϊτο [δ αυἱάςηι, [δ τἰάογα 5. αιοά, ρόγῆια- 
ἔσαν μαδεγοιῖ, σομιῖςία ἔα (8. νἱέγα ἀπιγοβ ποῃ.» 
Ῥυοςεάεγε ἡ ᾿ ἡ 

Ὃ ; ᾿ τ δ 

ΧΙΊΨ. Ἐχρίιοαπάπην ΓΔ] Π1 εἴα] υἱτί σοπὰς 
ἀϊςοπα!, αὐ οΠπαγαξξεγοπη ογατιοῃ!β εἴτι πιε σοτ- 
ἔεγεπε. Με Ροϊοιποηεπι ἰρίειγ, ἃς Ἐδποτῖ- 
πηΠ1., ὅζ ϑοορο απιππ ἀοέζογεβ μα διογῖτ9 86- 
ΓΠΠΑῚ ἴτοπὶ ΑἸΠΘηϊθη 5. οχεζεγῖς ἀπ ραίης. 
ἄς ἐο ἴαπιὶ ἀϊεταγα τη]. Οὐιαπτιρη δά Οτε- 
ζΑτη ψΈτΟ ἀγίεπ, ὙΠοαροποπὶ (πα μη.) ἃς 
Μαπαΐτι Ὑ γα ]δηίεην (δου εἴ : δὲ Ταὰ- 
ταπυ ΓΥΠ απ ΠΡ] ατοηῖςα ΡΠΠΟΙΟρΗΐα. διγτια- 
Υγὰ ΔΕΓΟΙῚ ΟΥΑΓΙΟΠ 5 Δα τ 1Ρίι ἐγῖ σους ηη 5 

νἱ5 νόγο Ογϑι!οηῖς Ὀ]αηἀθ΄ (ΠΡγαρεπβ Ῥοτίῖιϑ, 
ἀπάτη σγδοϊζοῦ πο πΊθθη5. ϑΟΠΪτ5 ΠΓΠΊΙ5, 
τοππίχις Οὐταθ τόπο ΠΠ|1}15. ὅς (ξπτοητίας, 
4πΑῖος ἴΠ πιεπίο ΠῚ αἰτογὶ ποπ ἔς!]ς νεηίδηῦ, 
Οὐπηΐς5 ΡΟΓΓῸ (ΘγΠΊΟΠ 5 ΟὐΠδίΠ5, ΠΟΙ Αἰτ- 
ἄς πααείπτις, {ξ4 εχ γεριι5 ρεζίσῃ ἱρῇ5. δ118- 
αἰζαβ ργαοίεγεα ογδΠ τὶ ἱπογας.. ἐγθαπεηίοίς 
ατς ἤραγας, ἃ ρεγίριςηζας, ὅς ναυῖοῖαθ [ποῖ 
Ἰξηία. ϑρίγιτις διζοπη πο νεἤδγηεης, [εἀ 16- 
Πῖ5., ἥγτηις ταπιθη, Ἐταάζαιις. νηϊπεγβπι ογᾶς- 
-τΙοη5 ἙΒμαγαζξεν, δι] γαππθπέμπΊ, Ηπι]ο ἀγρει- 
τΕἰ5 νεγοθιι5 (Π]πσεη5. Απιχῆϊς ἐπίῃ ο- 
ΠΎΠ]Ρ 615 ἱπου θυ τ9 ΟΠ τα Θ δζεπινεὶ ἱπταθΪ 5 
εὐπήσας ἰρίς αγαεςῖς γε!!! πηαρῖϑ Δ ΠΊΠΠ1ὰ- 
ΤΌΠ1, 4 δϑίαίθ περὶ εΐσι ὅζ, ΠΟΠΓΟΠΊΓΙΠῚ υ. 
Ἐχεϊαιγιδηζα δυταπλ Εἰτ5 δά πηϊγοτίοης Ογδεοῖα, 
Ἰρίπιησιις νηῦς 6 ἄέοομε ππποιραητο [ γῴθ- 
δογίδη, 1 Ἰαυάς 1114, τπηάρπα νεσξ ν!ἀογοίιγ, ηἰ- 
ΠΠ ςοπηηιοῖας εἰς : ἰδ νγραηϊηηπης δά 
ἐ085,) 41 ςοἰϊαιιάαγαης,, «“μαρολας, ἀἰχῖς. 

4 περαιτ. ἀκοὴς ἐχ ἥκειν } Υἱὲ 4186 ν Αἱ στ ἀϊπὶ εἶτι5, οεῖε- 
σιίχυς δοηΙ5 Βυισυίαις ποπ ποομεγίητ, δὰ [Ἔπίμπὶ ρτοιδ- 
ὧϊο φιρρεν νταῦ εὰ ἀμαχεὶ, 

5. ΧΙΨ. τ ἑρμηνέυσω κὰν 1 «ορυΐαπι δάϊεοὶ οχ Μ8. 8, 
2 ἑιρημένον μοι ἤδη} ἴπρτᾷ 1π νττϑ' ΦΟΤΊΙΠῚ. 
3 τὲς δὲ κριτικὸς τῶν λόγων  ἢς πεπῖρε ΤὈρμιλε Οὐἠεὶ- 

εᾶ»ι ἐχεγοερδηῖ, ϑ:ΠΊ1}15 ρ,γαίς ἴπ Ῥοδμοο, νἱά, [δὶ δ. 1, 
τι. 1. νιγοδίαιε πιαὶς Ὁ ἱπεογργετθιι5 ἀοσέρτα, ηυἱ γετῖε- 
Βδης ἐμαϊολαίος ογα ίογιος., ἴτοτι οογέγομεν 45. Κριτικοὶ λόγοι 
ψεὶ πριτικοὶ τῶν λόγων ἴμπὶ (2 ΟΥ̓ ΐοα ; νὰ Σοφιςικοὶ τῶν 
λόγων τρία δορῥίίοα. Ἐτςετῖς Μηραίληδ, 4} Ηἰς πολ μδῖατ, 
ἀϊίεεις Κριτικὸς ἀϊοἴταγ. ἢ τη Ροίειγιογιε νὈϊ νἱά, σ, ὙΠ. 

4. Μενατ.Ἶ εἶι15 πιοπεῖο ἢ, νἱτ4 Ῥοϊεγρον. δ. 11. π. 18. 
ς Τάνρῳ το Τνρ. 1 Οφἰμέϊως Ταηγης ΘΟ ΕΠ Π10. που ΠΠπηις, νἱ- 

ἄς εὐ 1,1το. Τυγγέμρε ποίξοτ, Βεγγ εἰρη Ἐπ[ε τι5 ᾿π Οἤτοπ, 
44 Α. 6.145. δ᾽ δι 445 ἔλοίιπι. Ψαγία (οτίρτα δἴι5. ςοπι- 
τηειποτγαῖ ΟεἸ 91, 26. ΨΊ, 14. ΧΙ], 7. 814 αυδεάαπι ἀς εοὸ 
Βδθεὶ 1.11. ς, 1. ὅς 1. ΧΥῚΙ. ς. 8. 

ό Κριτιάξ. ἠχὼ] κρότος δὲ ἠχὼ [ά6π|, δορί εἰξ Οἱςεῖο- 

πὶ. νὲ ἔπργᾳ οδίδγιδτιπι. δά άς ἢ ρίαοες, Οὐείο!!, τ εβετ. 
τβετοτ. 1. 1Π| ς. 27. Ατἴβπηδη ομΠ| δογέλης τα πὶ 'π σοπιροῇ- 
ἴοπε (βεξξετις, τὰ πὶ ἵπ ΡΓΟΠΌΠΟΙΔΓΙΟΠΕ γ νΟΟΙΠΊ παβμά 
ςοπιπηξξατιπι φιαηάοηιμε νπᾶ 4 11|4π| γεξεστν,, αἱ 
τῆλπι, ντ [Ιάεπι Οτείο]!, ταπὶ οδίεγιδαίς Ρ.36ο. [448 Βίς 
Ἐετὶ νἱάεειγ, Νεπιρε ομπὶ ρβιΐο ΡοΙ πνεῦμα καὶ σφοδρὸν, 
ὠλλοὶ λεῖον τῖδιδτιγ Ἠδγοάϊ, κρότον ὠσφαλῆ Εἷς 4 ςοπι- 
Ῥοπείοπεπι γεξενγῖ πιλ] πὶ, ἠχο ἔοτις δὰ ργοπιιποίδει οπεπΊ, 
αυδο η4}15 Ήεγοά! ξιοχίτ, πιοχ ἱρίς οχρίίςαε ποῖον, Ῥίδς 

πε ἐοάεπι πιοάο νοςες [δες ςοπίμπέϊας ἱπέζα 1π “άγέφρα 
ν[ιγράπειγ, ΝΡ νἱά, κ, 11. ποῖ, 3. 

7 ἀλλὰ λεῖον χα! καϑις. ἢς ἀδ Ογάδίᾳ ἴ, ἴῃ νῖτα εἴη τὸ 
δὲ τῷ λόγε πνεῦμα ἐλλιπέφερον μὲν, ἡδὺ δὲ χρ λεῖον» νἱὰς 161 
ΦΙΝ. ποῖ. 14. 

8 ποτ. ὠργυροὸ. ὑπαυγ. 1 νἱά. ἤπιιες Ἰοουτίοπες δά νίξαπι 
Τοϊμακ. 8.11. Ὡ, 3. ἀηποίαίας, δός νῖτ4π| Ογλζίσε 5. 1, ἢ, τα. 

9. τέως ἀμελέόμ. πρὶ σεριορώμ. 1 νἱὰ, {, νἷε, Ογμέάε δ. Π]Ὸν 
ποῖ. 5. μἢ 

10 βοώσης ἐπ᾿ ἶντ. Ἑλλάδος  ῬΡαπεργτῖςαπι ξοσίς ἴη ΟἹ ππς 
Ρ115. Ογδιίοπεπι 60 γεοϊΔηΐθ, 8:1Π|}}} ἐπὶπὶ οςσδῆοπς βοΐξε 
γαοριεῦρᾳ Ἑλλοὶς 4Ἰτετιπι Πεπιομεπεπι εἰς οἷατπαδαι. Νοσ 
ἢξεν ἴπ Ροίονιοπε Ολυμπαιάσι δὲ βοησάσης ἐπ᾿ ἀυτῷ Ἑλλάδος 
εἷς ὡς Δημοσϑένης ὅζε. 

1 ἕνα τῶν δέκα} ἀἰδοεπι ὁγαογες Οτγαθοΐας ςεἰεδτίογοσ, 
πιοτιπι Υἱτ85 ἱπῖεῦ ορθγὰ Ρ᾽μΠτγοΗΪ Π8Ρ Έπηι5 7) ὃς ποπηϊμιΐ 
ἱπιπιιταίας δριιὰ Ῥῃοτίιπι οὐ, ΟΟΙῚΧ. Ἐχ 15. ττασιε, 
Πυοταπι πιαχίπια οἴϊες ἴῃ Πᾶς ἅτε διιτοσίία5,, εἴτε αιοὰ ἀϊ. 
εἴτις Ηετοάες, ἰπ ἰδιάς εἰξ ρίδης Πηρυϊατί, Ἐδάεπι (ἢ ϊ- 
τι ἀϊιιπὶ ἈΒείογεπι ργοίεσαίτις Γεοπεῖις Βα ΠοΙ αβίσυς, ἴη Ἐρῖσ 
διδιηπιδῖς Απτδο!, ἷ. ΠῚ. Ρ. 412. γδὶ ΟΠ τι ἀϊῃπὶνοςδῖ 

ἙΕικόνα ἑῥητήρειν τῆς προτέρης δεκάδος. 
νι προτέραν δίκαδα γοσᾶτ. πδπὶ δευτέραν τεσεπιίοτιπι (Ὁ. 
Ῥβίδαγιπι ἀεοφάεπι ςοπβίζιεγϑησ, ἱπ 4018 ΝΙςσοἤγβίις Μ14- 
ςεάο δι, ἀε 4ιο δι 1448 : ἐτώχϑη δὲ ἐν τοῖς κριϑεῖσιν ἱπὶ δὸυ- 
πέροις δέκα ῥήτορσι. Ιηῃ δὰ ἀεςαάς Ἡεγοάε;» ποῆταπι φῆςξ 

ποῃ ἀπδίτεπι, εοηε Βτούδοις κά αἔπεῤοί, ἐρίρν, εἶβς τεξοτε 
1ἴ4πι αοοϊαπιδίοπεπι ΟἸΑΘΟΟΣΗΠΙ, ᾿ 

({7- 



ἥ 

. Ηργοΐες. 

Ψ οογέο (2 τζοογ. (Οεζογαπη , ἰἰσεῦ τπαχίμπς 

ταογιαϊππὶ ἱπρΈπῖο ναίογεῖ, ἰασογοπὶ τπιοιι» 
ποη ἀεξισίε» [δ ὅς ἱπίογ ροςυΐα Ππ|41|5 ορο- 
ταῦλ ἀβάϊτ. ὅς ποέξιι ῥοῦ Ἰπγεγμα]α ἰσπιηὶ ᾿γνπ- 
ἄς ἱρίιηι κἀσήμ 7: ΟΥ̓ ΠΟΥ ΦΗ2 τολλο5. ἀζαπ6 
ἰείπηΐ ἀρρε!ϊααης. Νειηρο αἰτη5 4110 ἐχςοὶ- 
{πεν αἰϊη5 αἷἴα ἴῃ τὸ ΠΊΟΠοΥ αἰζοσο ΕΟ ΘηΪΠῚ 
ἴπ Πιδίτα ὅς Ἔχιεπιροσαπθα αἰξεομς αὐἀπηῖγα- 
Ὀι15 εἴς, αἰέογ ἴῃ εἰαδογαπάα ἢ] σοηζοῦ οὐὰ- 
τους. Ἡεγοάθϑ γεγῸ ἴῃ ΟΠΊΠΙ ρΌΠΕΓΟ σοτοΓ 8 
{0ρ|}1Π|5 ργαείϊας,, αἰγοζξίατιε τπουεπα! νἱπὶ 
ΠΟΙ ΟΧ {ΓασΟ (14 τδητιτι, (ξ ἃ δς ἐχ γόγαπι Πππ- 
Πιαπάγατη ΟὈἰεγπατίοηα σοτηραγδιητ. Ερέ οὐ46 
δυΐεπι ΗΠ οτος Ρ] γί πιας (πης. ὅς αἡέγεαέ]ο- 
165, δὲ αἰαγὴα.,, ὅς 2, ΜΔ. ΟΡ ον Π74..). απι- 
τἰφπας ἐγ αι! ΠΟΠ͵5. ἢ σοιπρεπάϊο ἤογαβ ο- 
ἢεπάςητία. Οἷΐ βδυΐεμι ἐχργοῦγαης 1ρί!. 
4ιοά, τας πἴς5 σαπη εἴθε, ὅς τη Ραεοπία,, ἰδτ- 
πποπα αἰΐιιο δχο ἀεγῖς σογαπὶ Τπηρεγαάζους, 1Π1 
Ἰρθογαγα ταὶῃὶ νἱἀδηξιγ, αποά Ιάοπη Πεῖπο- 
ΠΠρηὶ σαόαιθ, ςογάτη ΡΠ ΙΡρο ἀϊςοπεῖ, δςςῖ- 
ἄογιτ, Αἴας Π1|6 φαίάεμι,, Ατῆοπαβ γεάΐεπβ. 
Πιοπογος ὅς ςογοηδβ ροίςεδαϊς, σππὶ ΑἸρἢϊ- 
ῬοΪΐπ ταπποπ ΑἰΠοπίεπίεβ ρεγαϊἀϊῇδης. Ηὸ- 
τοάσϑ γεγο, ΥὙΡ114 εἰ δος: ἀπἔει. δα Τἤτιπι ἀς- 
συγγις, ἰπ εὐτη ἀοἢ] το ράγατιθ. Τῆς» 
ποπῖρο ἰρί Πυάϊιπι ἔπ ἔλπιαβ.,, ὅς που! πὶ5 
(εἰ εὈγιτατῖ5 εἰσ] ποητία δα! ρζοπάας, ντ πιουῖδ 
ἀϊρπμπὶ ραζδιογῖε, αἰϊαια εχ ρᾶγες ρεςςαϊ, 

Χν, Τλῖδηι ἔππππὶ ΟὟ ἀΠη0. ἀδίαδι!ς εἰγςῖ- 
τοῦ (Ὀχίο ὅς ἱξρεπασείπιο, τα σομη ιτηρια5. 
(πιηιε τπουειπῖς. οἴει τη Μαγαῖηοηα. ὧς 11- 
Ὀετεῖς ππδηάαῆοι, νὰ εὸ [8 ἰοσο (Ἐρο!γεηῖ9 
Ατἰβοιϊςηίο5. ἐρποθόογιπι πλαπθι5. γάρ}, 
ἴῃ αν ἀδευϊθγιηῦ : [γθίγιπι ργαθσοθοπΈθιις 
ΟὨΠΐ5 δογαῖ5. ΠΟΠΊΪΠΙ 115.) 4111 ἰογγ πα ἰαιι- 
ἀείαιιε Γαπάογοηξ, νὰ Ἰθογῖ, ραῖγα θΌπο οτ- 

ΒΕ ΒΡΗ͂ Ν ΜῸ Ἴ,1]. ςό; 
ΣΡ ἢ ᾽ {.231.5 , 

μὲν» ἘΦη: βελτίων εἰμί. ἐυμαϑέςσωτος δὲ ἀν-ὄ 
9 , ͵ ᾽δὲ πάν ἀρ σοα , 5 ὌΝ 

γρῶπων γένομενος . δὲ τῷ σπονεῖν " ἠμέλησεν, 
Ν ,ὔ ᾽ , Ἵ 

ὠλλὼ καὶ περὶ σσότον ἐσπέδαζε,, καὶ νύκτωρ, 
- "8. 2) « Ω “ 

ἐν τοῖς διωλείμιμωσι τῶν ὕπνων. ὅ9εν ἐκάλεν 
Ω Ἀ Χῆχ4. το} « 3.2 ΄ τς Ὴ 

ὥυτον σίτευτον “ ρητορῶ οἱ ολέγωρο! τε καὶ λε- 
"» 

᾿γ ᾿ ῳβδὼ ἔτ ᾿ Ἃ " πτοί. ἄλλος μὲν ὃν ὠλλο" ἀγαϑος, καὶ ὥλλος 
9 », ε ς ᾿ Ἀ 

ἐν ἄλλῳ βελτίων ἑτέρε. ὁ μὲν γερ σχεδιώσαι 
͵7 ε δὲ ᾽ » , « ᾽ν Ὰ 

ϑουμώσιος " ὁ δὲ ἐκπονήσωςι λόγον. ὁ δὲ τὼ 
͵ Νν »“ “᾿" Ν ΟΥ̓ 

ξύμπαντα ἄριςος τῶν σοφιςῶν, καὶ τὸ σσωθη- 
᾿ . -»“Ὕ » Ν » 

τικὸν, εἰκ ἐκ τῆς τραγῳδίας μόνον “, ἀλλ καὶκ 
-“ Ω ἡ ᾽ ν - 

τῶν ὠνθρωπίνων συνελέξατο. ἐπιςολαὶ δὲ ππλεῖ- 
ἢ Ν ͵ Ν 2 

“φαὶ Ηρώδε καὶ διωλέξεις "καὶ ἐφημερίδες ϑ ἐγ- 
᾽ὔ Ἷ ͵ " 

χειρίδιώ τε καίριω"", τήν ἀρχαίαν ππολυμάϑειων 

ἐν βρωχεῖ ὠπηνϑισιμέγα. οἱ δὲ σεροφέροντές ὠυ- 
“ ᾿γ 5 Ν ᾽ -“ 

τῷ γέῳ, ὄντι ἐν Παιωνίῳ . τὸ λόγε τινὸς ἐκπεσεῖν 
Ν “ν᾿ “ ᾿ δ -“ ᾿ 

ἐπὶ τ αυτοκρώτορος, ἡγνοήκεναι μοι δοκῶσιν, ὅτι 
Ν ᾽ ΄ ᾿ 

καὶ Δημοσθένης, ἐπὶ φιλίππ: λέγων, ταυτὲν ἔ-- 
21 Ψος γῶν δ Ψ Ἴ ᾿ 

πώϑε". κοἰκεῖνος μὲν, ἥκων Αϑήγωζε, τιμὲς 
, ᾿ς ὔ » 7 

τοροσῆτει καὶ σεῴανες, οἰπολωλύιως Αϑηναίοις 
4 2 ἤ ΝΥ -“ 4 5» 

Αμφιπόλεως “ἢ. Ἡρώδης δὲ, ἐπεὶ τῷτο ἔπαθεν, ἐπὶ 
Ν 9 ῃ - ῃ 

τον Ἱφρον ἥλϑεν, ὡς ἐήψων εώυτον. τισῶτον γερ 
ΠῚ -“" » “Ὁ 59 ͵ 7, - -“ 

οὐυτῷ “τερλῆν τῷ ἐν λόγοις βέλεσιϑει ὀνομωφῷ 
5 , -- Ἡ 

εἰναι!» ὡς ϑιαγάτε τιμάσϑιι τὸ σφωλῆναι. 
, ἔν 5» Ν νὰν ἾὟ. ὔ Ἐτελέυτω μὲν ἐν ὠμφὶ τὸὼ ἐξ καὶ ἐξδομή- 

λὴ ͵ 

πκοντῶ;, ξυντωκής γενομενος. ὠποϑιάγογτος δὲ ἀυ-- 
ἄς ἢ -» “΄Ἃ ΓΤ , - 

τῷ ἐν τῷ Μαραϑῶνι', καὶ ἐπισκήιψαντος τοῖς 
,ὔ ᾽ -"» ) -“ -“ »“»ἢ 

ἐπελευϑέροις ἐκεῖ ϑιώπτειν, Αϑηνοωῖοι, τωῖς τῶν 
᾽ δ Ν ε ΄ ᾿ 3 " γ΄ 
εφήοων χερσὶν ὡρπάσάντες, ἐς ἀφυ ἡνεγκον» 

σροωπαντῶντες τῷ λέχει σσῶσα ἡλικία, δανκού. 
ἐ 

“ Ας χ 9 “ Ψ -“ 
οἰς ὠμοῦ» “ῶιϊ εὐφημδντεὲς, ὁσώ παῖδες χρης 

----  -.-τττὖἡὖρὸοἡὔ τ᾽ἠτ-..-Ἐ---- - -“ -ὀ--ῥθ-ς-ςςς--ς-ς-ς.-..ἑ᾽.ἠ-ὁ-ἡ-.-..-.Ἑα]...------ς-ςςς-ς--ς.--.---.-ςΞ-Ξ-ἢἡς- . ὁ ὁἑἫ ὁἜὁ ὁ ὁ ἑἕ᾽ 

12 Αὐδοκίδε μὲν ἐφ. βελτ. ἐἐμε, 1 ΡΠΠπιῖς πιοτίθως ΕΠ ἂπ- 
ἀοοίάεπι, οΘΠ]ΠΠροτγε εἰ εχ Ρ] το μο ὅς ῬΗοτίο,, 4105 τοίρί- 
οἴεης Πεγοάε:, [ς εο πιο! οτοπὶ εἴϊδ, τὰ 1 ἀΐσετε νϊάετιγ, Νες 
ξοτιε ἀἰσοπαϊ ρεπεῦς πιιίτιπι ἐχςς]]εῖς “Τρ αρείάεν, αποὰ 
ὠπλᾶν κῷὶ ἀκατάσκχευον, ἐφελές τὸ χρὴ ἐσχημώτιςον αἰςὶς ΡΙμ- 
ταγοθι5, 

13. πογεῖν ] οοἄ. 8, παδεῖ μοχϑεῖν. (Οεἴεγιιπι ἀς ἰλδοῦς "» 
4Ὁ Ηεγοάς πὸ αυΐάεπι ἰπτες ςοπιροϊαίίοηο5 ἱπεεσπη Ὁ, νἀ ς 
ὅς 1πξ νῖταε “για ἰηϊτῖο, 

14. σιτευτὸν ] αι [οἰ] Ἰσεῖ ἐς πιρ τίσ ἱπιρεηί, ὅς Πυιάϊο, ας 
Ἰεδεοπε ὄγκον Ποπιρᾶγᾶπο ογατίοηὶ, ηιιδῇ σιτευτὸς ρτοάϊτες. 
Ὁρροπίτυγ εἰ 4αεπὶ Ἀοπιδηὶ ἐείνραηε ἀἸσιιης,, ὅς δλῚ γηφηεθρηα 
ὀλιγώρῳ κϑὶ λεπτῷ γ νῇ πιοχ ποίϊεγ. ἢ 

15 ἄλλος μὲν "ἦν ὥλλο ] ἢς τεέξξς οοά, 9, ἙἀΤτὶ ρτο ἄλλο Πα- 
θοπε ἄλλῳ. ξ 

16 ἐκ ἐκ τῆς τραγῳδίας μόνον ] ἔς “1ἀνλάγεεενι ἱπῈ, νἱτα εἴπι5 
᾿ : μὲ . 5.Υ1, πολὺν περὶ τὰς ἐννοίας χρὴ λαμπρὸν, τὸς διασκευες τῶν 

ὑποϑέσεων ποικιλώτατον Αἴϊ) ἐκ τῆς τρωγωδίας τῶτο ἠρηκόται 
Μίτας εἴμ5 ἤπ. Ἐτ Νλοάρογαρρ τεξοττ σοφιςῶν μητέρα ἱγαρουάϊ- 
4» αἰ ΣΙ ἴπ νῖτα Ηρροάγονη 5. Ὑ1. ϑιιρτὰ χιιοηας ποηπυῖϊα 
ΕΔΠῚ ἵπ ΓΕΠῚ ποδί5 οὔ ίστγιιαταᾳ δὰ διορ είς, ἡ, 6. 

17 διαλέξεις 1 αἰἠῥείαείορες, ταῖος διωλέξεις ἠϑικεὶς 1184. 
πῖο Βα οπιις (ΟΡ ϊ 4, νἱ4, ὃς ἱπξ, ἀδ ᾿ς νοςς νἱς, “Πἠρανασε- 
“γὴγ Πργηνοβεηίν) ὃς πιλχίπις Ῥῤῥῥαργὶ 5.11, π, 2, 

18 ἐφημερίδες 1 σύγγραμμα πολυμαϑὲς 685 ἰπεγργεδτις 
ϑιυιϊάας, 

19. ἐγχεῖρ τε καίρια δίς. 7 ἰπ΄ φυΐδις ἔς. ὠπανϑίσματα, ο- 
ῬαΙπιοτα πηι Ογδτογιπὶ αἱ εἴδε (ξητεητίαε εἴΐξης, δὴ ππᾶ- 
πὰπὶ ἢαθεπάδοε,, νθίςιπηϊε Πιδίτο αἀἰςεπάϊ (ς οβδεγος ος- 
ςαἴϊο, νά. ἀς δυο ΐπι, ἐγχειριδίοις ποτατα ϑαἰπιδῆο δὰ Ἐρῖ- 
ἔχει, ὅς 51ΠΊρ]1ς, Ρ. 7. 

10 ἐν Παιωνίᾳ  ποη ροῆιης ἤδες ρετείπογε δὰ σδυίαπι 
ἴῃ Ραππορῆς σοτᾶπι Μ. Αὐγεὶο ἰητεῦ Ἠεγοάεπι ὃς Αἰβεηϊς- 
επίες αἰ(ςεριδίαπι, ἐς 4 ἤιργὰ 5. ΧΙ. Νοη ἱππξηὶς οί πὶ 
τι Π}.) Ομ πὶ ̓π βαηπορία ἢδες σετογεηζαγ, Ηεγοάες ἔτ, [εξ νε- 

τογδηιι5 ΟγάτΟΥ 7 ὅς ἔεπεχ,, νἶτᾶς [8Π| ρεγιδείωβ : ν εχ ἴϊς Ρᾶ- 
τετ,΄ιδε ΒΑΠΆΕΟ; πιογίεπὶ πιϊπδητῖ, τὰ πὶ γοίροηήϊε: γέρων ὀλίς- 
γα φοξετωι. Αἀ Ἠδατίαηϊ ἴτας πδες τεξογοηάα ἐχρεαϊεῖο- 
ποπὶ δάμεγ[ι5 ϑαγπιδίαβ, ἴῃ 1 γγίσο, ἀς σᾶ ϑραγείδηιβ,, Ἐπὶ- 
[οδῖι5 ὅς ΠΟ] ΨΧΊΧ. Ρ. 791. πᾶς 1ποίαϊς ἴη Α, Ὁ, ἐ9. ιο 
ΧΧΝ δηποτιπὶ οἰγοῖτογ Ἡεγοάος ροτιῖς οὔ, 

21 ὅτι χρὴ Δημ. ἐπὶ Φιλο λέγων ταυτὸν ἔπαϑε ] νὶάε [( ποῖα- 
14 αἀ ,7ε(Ὀῤίγεεγρ 5,1. Π, 12. 

25 ἀπολωλ. Αϑην. Αμῷιπολ.] νἱάς ἔργα ἴπ “1ε{.1. ς. 
5, ΧΝν. 1 ἐν τῷ Μαραϑ νι] ΠΟπΙρς ΦΟ ῬᾶΡΟ οσίιι5 πὸ- 

ἔοι, νἱάς ρϑυ]ο ροίἔ ποῖ. 4, 

Βὺνῦ Ὁ3 σἂ- 

᾿: 



66. : 

πατρὸς χηρέυσάντες. καὶ ἔϑωνψαν ἐν τὥτιανα.- 
ϑηνωϊκῷ ἐπιγράϊψαντες ὀυτῷ βρωχὺ καὶ τσῦ- 

λὺ ἐπίγραμμω τόδε᾽" ἶ 

ΑΥ)ρυβ Ἡρώδης, Μαρωϑώνιος “, ὃ τῶδε τσώντω" 

Κεῖται τῶδε τώφῳ.. τοάντοϑεν ἐυδόκιμος. 

τοσαῦτα, πατρὶ Ηρώδε:» τῷ Αϑηνάΐν. τὰ μὲν εἰρη- 

μένω, τα δὲ ἠγνοημένω ἑτέροις. 

ΘΕΟΔΟΊΤΟ Σ. 

Ἐπὶ τὸν σοφιςὴν ᾿Θεόδοτον κωλεῖ με ὃ λό- 

“γὸς. τος πρξση μὲν᾽ τῷ Αϑηναίΐων δήμε», "ζῶ 

τὰ χρόνες ὃς τοροσέκρεον Ἡρώδῃ " Αϑηναῖοι» 

κοὶ ἐς ὠπέχϑειαν φανερὰν ἐδεμίαν τῷ ἐν-" 

δρὶ ὠφίκετο, ἀλλ, ἀφανῶς ὠυτὸν ὑπεκώ- 

Ο9ητο, δεινὸς ὧν χρῆσϑιη πράγμασι καὶ 

“γεὶρ δὴ καὶ τῶν ὠγορρίων εἷς ὅτος. τοῖς γῶν 

εἰμφὶ τὸν Δημόςρατον “ ὕτω ξυνεκέκρωτο, ὡς 

ΠΥ Σ ξυνάρφισιϑαί σφισι τῶν λόγων, ἃς ἐξεπόνεν 

«ρὸς τὸν Ἡρώδην. χυροέξη δὲ καὶ τῆς Αϑηνωΐων 

γεότητος ᾽ πρῶτος 5. ἐπὶ ταῖς ἐκ βασιλέως μυρί- 

“ς΄. καὶ εἰ τῶτό στε λόγε ἄξιον, καὶ γὰρ πάντες 

οἱ ἐπιδατέυνοντες τῇ ϑρόνε τότε λέγε ἄξιοι. 

εἰλλ᾽ ὅτι τὲς μὲν Πλατωνείες, καὶ τὲς ὠπὸ τῆς 
“᾿ ΄“- ψ ις 

Στοῶς, καὶ τὸ Περλπώτε, καὶ ἀυτὸν Ἐπίκερον» 

ΡΗΙΓΟΞΦΎΒΑΤνς: ἤ. Τρεοάοξ. 

54 61.. Βερεϊεγύηι διιέογη ἱπ Ραπδηεπαῖςο: Ε-. 
Ῥίρτασηγηαίς εἰ ροίϊτο, ρᾶιιεῖς πγαϊία σοτηρίοχο, 
αιοά [Ἐαυίτης: ᾽ 

Ἡεγοάενο Μαγάέδον φορμξ: ῥ476} ΑΔ δέους 
22:5 

Ηΐς ψαρηηζα2 σοηα7 γε έφηα ὁ ἔφη νήροί, 
Αἴαμε Παες ἐς Ἡογοάς Αἰποπίεμί! . ραγεῖπι 
τασπιογαῖα 1115, ραστπ Εὔα πλὶ ρῃηοτγαία. 

ΤΙ ΗΕ ΟΣ ΚΘ ΤΈΣ. 

Αἀ᾿ Ὑπεοάοιςιπι (ορμἱαπι πὲ ἱπαῖγαῖ 
ογατῖο. [5 Αἰπεπϊεπίππν ρορυΐο ᾿ργαθία, 
40 τοπΊρογα Αππιοηϊοηίο5 οππὶ Ηογοάς ἀπ Π- 
ἀεῦθδης: δἴηιιε ἀρεῖς η!άσπι νῖγο σοπίτο- 
ὉΘΓΙ45 πους ΠῈ 1145. (ἃ Οοςμτο᾽ Τρ! ἸΏ Πα ἴ4- 
Ὀαίηγ. νΕὶ οςςαποης ἰάομξδι5.  Ἐτεμὶτὶ 60- 
ται 411 [ἢ ἔογο νεγίαπαιγ 116 νπτῖϑ αϊς. 10) 6- 
τηοῆτγαϊο ἰρίτιγ τὰ ςοηϊππέξιϑ ἔαϊς. νὰ δὲ Ἰῃ 
Οτατοϊθιις σοπβςσιεηά 5, πὰ5 Δάπιοτίαβ Ηε- 
τοάςπη εἰαδογαῖαξ., ορεζαι Ἰρί: ςοιππιοάα- 
τεῖ. [ἄξια ᾿ππεησα Αὐπεπιθπῆαμα Ἰηζτα- 
ἐπάδο ῥγαςβαῖς ργίπλις Πιρεπαάϊο Πππρεγδξοσίβ 
ἄεσειη τς ἀγασῆγηδγισα, Νίεαμς ταπιεῶ 
πος ναΐάδ πιεπιογαῦιῖε εἴτ 9. ποῦ Θηϊπὶ ΟΠ 65, 
4] ςαιῃεάγαπι ἤάης οὐείπεπε., σπεηλοσῖα αἰ σ 
βηὶ πε: νεγιπὶ μος 7) ἀποα Ρ]αεομῖοος,, ἃς 
διοίςος Ρ᾿]οίορίο5. ὅς Ρεσιραιθεςοβ, δίαμς . 
ἰρίωπι Ἐρὶσυγατα,» Μαγοὰς Εογοῦι ἱμά!οὶ Ρεῖ- 

«προσέταξεν ὁ Μάρκος τῷ Ἡρώδῃ. κρίναι ἧ, τὸν δὲ 

2 Υἱαναιϑηναϊκω 1 ἡποά ἱρίε εχ ἰαριάς 4100, ἐχσιιχοσᾶξ, 
γε ἤιρτα δ. Ν' ἢ, "ν. ὅζ 2. Ι 

7. ἐπίγραμμα τόδε] εἀϊτι Βαδοθδπὶ ἐπίγραμμα. τὸ δὲ ἐπί- 
ἡ φαμμα. Μιίπιαπι ἐπέγραμμα οπιϊίεθατ σο. 5, Ὑπάε αἰξτες 
σόαυε ἀϊίπριεπάνπι εῆξ ἀρράγεδδς. Ρατο ροϊεετίις ΠΠπώ4 
ἐπίγραμμε τἰτυ]α πα ἔαΗ7Ὲ 9 1π πιεάϊο ραρίπας (δαμεη ἀϊῇ!- 
το {πρετίογίρταπι, Οεεεγαπι 34 Βοποῦεβ, πιοσίμο Ἠεγοάϊῖ 
Ἐχδιδίτος, Ρετεῖπες ιοαιε λόγος ἐπιτάφιος, αὉ “ἀγίαπο ἴο. 
ΡαΙΠ4 οἱ ἀϊέξιι5, ἐδ 410 ἱπξ, ἴπ νἱξα εἴα, 

4 Μαραϑώνιος Μαραϑεὺν Ραβιι5 Ατείσι5, ἐς η1ο νἱάοπε 
ἀϊ Μευτᾷιι5 ὅς ϑροῃίμϑ : εχ εὸ οσίμϑ Πέγοδΐδς νἱ α, ς.1. ἤὐτ, το 
ὧχ δ. ΣΤ. ἃ. 4. Δα Βδης νἼτδη). 

ς ὁ τάδε πάντα 1 δὰ νετθμπι ὅσες εἰμς ογρηΐα ; [εη[α5 
εἴς : πος οἴηεγεβ, 4υἱ ὁπιηῆε 1ὰ ἤπε, φιοά εχ εὸ {πρετῆες 
ἀγα, (σχοσς; [ἰδ ετῖθ, ἀηξε δετῃ ἀεπιοτιυ 5, ἴο]ο Ά]1ο, πιϊηΐπιδ 

εἰ ΠπΈ}}, ὡς ηυἱ εἶτι5 Δάεο νἱχ ἀϊςῖ ροῆϊπε, «ἄπιις ντῖο, ) ἴπ 
ἔερυΐοτο ἴῆο ςοπαϊίος εἤε. 
1 ΘΕΟΔΌΤΟΣ. ὅτος πρθφη μὲν τι 9. δήμε  ςοά,5. 

Ῥαθει Θεόδοτος μὲν πρϑσηκα. Μαρίβτγάτις ψετὸ ἧϊς ἱπάϊςσα- 
ἴωτ., νῦ ρυῖο, 416ΠῚ ςρατηγίαν ἐπὶ τῶν ὅπλων. ),)᾽4εἰπσαρτο 

Αἰϊδὶ νοςδὲ ποῆδεσ, ϑᾶπε ἀε 1] απο, 4μϊ ἃ ρεΠτε πιιπε- 
σἴσ» ἔσρτ. νἱξα εἶτι5 5. 1, ΠΠΊΣ ΠΟΥ πράφση χ! τῷ Αϑηναίων δήμεν 
Ἰάαυε πιοχ Ἐχρ  Ἰσδέιτ φρατηγήσας ἀυτοῖς τὴν ἐπὶ τῶν ὅπλων. 

2 καταχρ. ὃς προσεκρ. Ηρ. } ἀε 4 σοπιγομπετῆα νἱάς νἱ- 
ἀ Ἡετγοα. ς. ΧΙ. 

3 χρήσϑαι πραγμ- ] ςοἀ. 8, ἀτσυδιπι ἱπτεγίοσις χρῆσϑαν 
Ζοῖς πξ' 

4. Δημόφρατον 1 41 ρταδοίριιις Απίαροπίαγαπι Ἡεγού. 
ν] 46 γίταπι δἴι5) ΠΧ πη 5, ΧΙ, 

ΣΙΣ προίςακε δὲ κὶὶ τ΄ Αϑην. γεότ. } ςοὐ, 8. προίςη δὲ χὰ τῶν 
ἄλλῶν ᾿Αϑηνχίων γεότ. ϑεὲἃ πιεῖῖος να ΙεϑἘ]0 να! στο  1Π|. 
Ὁ εἴεγοπι ἐοάεπι τππετε δυο ροῇ «ἠάγέαρις ἔαπειις ἀϊ- 
οἴτογ, λει Τπιρογάτου ἐπόταξε τοῖς νέοις. ἘΠΠΠῈ Εἶτι5, φῥιίο-: 
βρϑίανπ ἐἰορονο, Ῥαταθδὲ γἱσ ΟΡεἰΠ5 1Ο. Μειτγίιιθ, Βσπιάσαια 
ἡ ἃ ἐς 1ἴς, ας ργοχίπις ἀριιὰ ποῆταπι Γξηαπηταν : πὰς 
ἥτέσα, απο α ξιρροΐδης νεζοσαπι ίοςα, εχ ηυϊδῳ5 ρᾶτεδε, οΥ- 
ἀιπασὶε νϑίοτον ρ ἰοζορἶας Ῥεΐασσι ορογᾶπι ἀξ τς  ἱπᾶς 

φὰ τἰείοσιιπι ὅς ΡοΪ τἶςες ρσοίεπογισι (ςΒοἷδς ἐγαηΠι 8. 
ΝΝεπῖρε γῆς, ᾿υχία εἰιπι, ςοπίξίτατ νζαγοὶ ΑἸγο Π Ππιρ. ἀπε 
τοχταῖς δία ΠΡ οσγδ ταῖς ἀρ ἃ Αἰμεπίθηΐδ8, οἱ ἐπὶ τῶν νέων 
πεταγμένοι 1. Ε. ῥτοζε ον 45 ρῥλο Ὀρ ῥέε», ὁ σῶν σοφιςῶν ϑρόνον 
ἦν 6. γβοίοΥ 92 οαἐδειίγα γ ὃς ὁ πολιτικὸς θρόνος 1, ς, οαἰ εάνς 
εογεῖγι {πὲ μοί δείσογ ῥγοξίούφηεν, νι άς ἱρίαπι Μετ, βογειπ.- 
«Αἰύς, ο..8. Ρ. 71. 4. ἀπ ταπιεπ δα 14 χεμιετα ἐϊαοτίας, 5 
Αἴΐηιε, ποπιϊπίδιις ἀϊθίηϑιας σαιπεάτας βμεσιπε, ἀμδίυπν». 
ξαοῖς ἱρίς ἴῃ βαυεητι δι ΡΒ οἤγαῖαθ,, 4ὰ Τ βεοάοταπι ἐπὶ 
φοῖς νέοις τεταγμένον; ἃ ΝίΑτοο Ππηρ. ἀρρείϊδτιπι δἷς ὠγωνεςὴν 
σἂν πολιτικῶν λόγων ) Χρὴ ἑητορικὴξ ὀῴελος. ϑαΐτοπι ΠΩΣ 

)ῥίαε ἀοςεπάδε ὀρεγαπι πϑιβῆξ ποὸπ ὑἱάεπις Ἐπεοάοτίος, 
ἡμιεπὶτητετ (Ορ  {4424, δὲ φυϊάεπι γνησίας», ΠΟΙ τὸς ἐν δόξη τῷ 
σοφισεῦσαε φιλοσοφήσαντας τεΐετι ποίξετ. Ῥγπια ραᾶγία Βυὶς 
ΤΡ δεῖς ροπεηάιιπι) ἃ Μεμγῆϊ να δγε ἀεθεας (ἐπεεηεῖδ, Δικω- 
νεκοὶ πὶ Ετίαπι τιφφϊαῇς, ὃς ὑπερσοφιτεῦσαε ἀϊοῖε,, μοῦ ἃ 
ΡΒοίορμο δἰ τεμιπι, 

ό πρῶτος ] πᾶπὶ ρτίπηι5 Μ. Απγο]τη5 Τπιρ. ἢ ο5 Ῥτοζεῖο.- 
τε5 δριιὰ Αἰβμοηϊοηΐεθ σοηβίταϊς , γε οχ ίοπε ΧΙρΡΕΙ περ 
τεξετς. δάδε ποίαῖᾷ δά "οὐ, γι δ. 1. τ. 2. 

5. μυρίωμες 1 Πιδίπε. δραχμαῖς. Ῥατρδγάτη νῖσοβ φυσίάατπ.» 
ἀοέϊος ἤδπο νοςοπὶ ἴῃ κυρίως πιθτᾶτε οοπαῖος εἴϊε) ες, 
οὐ οτιβτοπι Μίθασπο 1], ς, Ρ, 68. ϑεῖρ Ἔπάϊυτα {ἃ εξ, αασὰ 
ταεγιῖς Τϑεοάοιμσ, εἰαξάεπιαιε πισπῦῖο ἐπέ, τη Οὐγεβο. Ἐς 
δρυὰ 1ιοίαῃ. ἱπ Ενηποδο ας συντέτακται μὲν «---- ἐκ ξασιλίως 

μισϑοφορώ τις 8, φάνλη κατοὶ ψένη τοῖς Φιλοσόῴοις» Σταϊκοῖς. 

λέγω; χὰ Πλωτωνικοῖογ χρὴ Ἐπικϑρείοις, ἔτε οὶ! ποὶς ἐκ ἹΠεριπό- 
ταν) τὰ ἴσα τἕτοις ἄπατι «το χρὰ τῷ σας δες, μυρίας κατὰ 

τὸν ἐνιαυτὸν» ἐφ᾽ ὅτῳ συνῆναε τοῖς νέοις. Οὐΐ ἰορι5 ρἴδης» 
δεινῆς ποῆτο εἴ, ΡΒ ΟΡ ΐΘ νεσο, ὅς ξοσὶς σβειοσίδιε 
τά [ΑἸατγίππι ἔπε: φυσᾷ, γε Οτοίο  ἴαβ νο]ς, γαῖες δατοος 4]- 
Ἰΐοος ΘΟΟΟΧΧΧΕ ουπὶ αὐπδι9 αἴσιος Ταγοπεπῆθασεν οτος 
μαῖος Απρίϊοος, ἱαχία Βεγηδγάισι, 1175. ῬοΪ ῖςο5. νότο 
ῬεοξοΠοσαπι (δἰ ατίτπι ταί βοτὶ εἴ, ἢ, ς. όοοο. ἄτας Βιηγάτιιτ, νὰ 
υἱάοθιπιοβ δὰ «ἤροἠῥοριέεόηγα ΑΙ βεριδερςς ' 

8 τὰ Ἡρώδι; κρίναν 1 εἰ τιεῖπρ 8 ρεγπυ πὶ ἂς ςοπίίξαρης 
ἀϊβ ἐχαχιαι Τοόϊαταπι ρεοξοίοιιθις ἀμ ἀἰοίοσμο Τιοίαπυς 

τηϊίε- 



Ἢ. Τῤοοά, 

τα οτῖς, μππης αὐζοπη νἱγ1. ΟὟ ἐαπ Ππ4πὶΠ4- 
Ὀεθας ςοἰε γί ταταπη, ᾿ρία τππεηῖδι5 ργαείεςος- 
τίς. χέῤφίριαη2 οὐ ίλητα (6), Ο,Ή7,., ἀἰφοογ 76 
ογάέογλά6 Αγ ἐἐς {{{Ὲ}15 Εἰμὶ οὔπᾶη5. (Οεογα ΠῚ 
Τ οΠ]ΠἸαπὶ ααϊάθια διιάϊτογ νἱγ 1|6 Γαϊτ 5. πος τὰ- 
πιεη Ηετγοάδηι πγϊηπ5 δηάτατ. ΨΙχΙς ααϊ- 
ἀεἐπὶ ἀπηο5 νἱῖγα αιϊπαπαρίητα., Ὀ᾽οπηϊοη ας 
τι Πρ άγαπι τοητῖτ, Οὐὐαπειπὶ δὰ ἀϊςοπα! ἔογ- 
ΠΊΔΠῚ {{π| 1πΓ 1 1 ς 141} σΘΠαγὶ. , τπὶ να] τπαχί- 
πε (ὈρμιΠςο παϊπἰπγδ τη ραγ Ἔχε, 

ΠΕ ΟΝ ΤΟΣ Ο,.Ο 1... δ. 

Νουηξη ἴπτεγ (ορἢμας Ατιοοῖες αυοσιθ 
Παῦει, Ρεγραῦπο ογππάϊπι5: ἐδ 40 Θά  ηπᾶ6 
Ὁ δοίαγε πι8 δῃζεσςθηεθιι δοςερεγίπι, ἀο- 
ςεθο. Νείηρεα( οη[Ὡ]Π10ι15 σαηι5 Πὶς νἱν ἀπ- 
ςεραῖ. ΤΕΠΊριι5 ΔιοπΊ 4 ριιογιτῖα δά ρυθογ- 
ταίοπι νίιε. ὁπηηθ Ρεγιράζείσας ἀοίεγιπαθ 
Πα τς νΌΙ ᾿πηρεπα! δι: δά (ορ 45 σοπαο- 
ἴαυῖς, Ἀοπιας Ἡεγοάεπι [γεημθητζαηβ, οχοπι- 
Ρογᾶῃοας ογαζίοπθβ πἤγιιθηγοπη. ΕΟ δυτα ΠῚ, 
41ιοὸ ΡἢΠοΙορ ἴδῃ ργοπιθθαζιιγ, τοπηρογα σπὰ 
ἔρεεῖς πογγίάιι5 [γί νἱ[5 εἤτετ, 101} 165 
πιοχί άπ νεῖξες, ἧς (χπαίογεπι ἀοτοῖι, Μο- 
Ἰπρίδίιπι ργδείογοα αι! σαμ! οἰτΠαγας ργαο- 
ἥδης, δὲ τιθῖας νοςϊίιια ςοποδηίι5., δα νὶ- 
ὅζαπι φάῃιριτ, ιαί! δὲ {45 (εξγατγιςος παθο- 

τεῖ. Αηζρα οπἰπὶ δάθο 4] νἸχιει ἔτι ρα] τογ, 
Τ011ὰ ἀδοοσὶ παδίτα γατίοης ἐπεαίγα (οη τπ1- 
416 φογιη (Ὀαοθατιγ. Οππηαις Ραγραπηὶ εἴἴεε 
ἴῃ. δατζογίταῖο, ὅς Ογαθοος οπιηθ5 {πρεη!ο5. δὉ 
ογα (ποτέπογοῖ, Ηογοάοβ., ρόγερτο ργοϊεξιι, 

ηὐὔοαὰς ἱπ Ἐσπυοῆο ψήφῳ τῶν ὠρίξων ἄλτος π΄ 1}}15 9ρό- 
νοις (σφ οἴογες ἔμ ΠῈ αἱ. Οὐοά ἄς ἴῃ 4115 ϑρόνοις ἔα- 

τ ῥζιπη νι ἀοτιγ, ἐχϑπιῖπα ργϑοπη ο. ϑιὶς Ευπαρίι5 ἴπ ῥγοαε- 

σοῖο: χειροτονόντωε δὲ δοκιμασϑίντες ἁπάσωις κρίσεσι Προαε- 
εἰσιός τε κοι Ἡφαες ἴων, κρη Ἐπιφανιος γ ΚΘΗ Διόφαντος. Οὐδη- 

ἄοσιε τὰπιεη ἱρίε [πιρθγαῖτογ, ετίαπι ἤπε ἐχαπηπε ῥτοξεί- 
οτος σοηπβιτιϊτ, Ἔχε πΊρ]α μά 65 ἱπξ. ἴῃ ψάγξαγιο ὃς Ροϊϊπεε. 

δὶς 1 ἰθΑπίι5 ἴπ θέμα μὰ πιειποτας Οαρραάοοορι ητεπἄδπι 
ἥκοντα ἐπὶ ϑιρόνον βασιλίως πέμποντος. Ετ ποῆεσ ἱπῇ ἰπ. 

Οὐνεβο, Ατμεηίεπίεα ᾿ερᾶτοϑ πηττοτε δὰ Ἱπιρεταίοσεπι νο- 
ΙῸΠῈ αἷτ, νὲ ϑρόνον Οὐγεῇο ἱπιρεῖγατθης. ᾿ 

9 ὠγωνιςὴν  ἢς εηἰπὶ ΓΟρΒΙἤδτγιιπὶ σοπιγοιετῇδε ὃς οΥᾶ- 
τἴοπες ραῇηπι ὠγῶνες ἵπ Πἰ5 νἱτί5 νοσδητιγ, ὃς Ἰρῇ ἀϊ σιπτις 
ἀγωνίζεσθαι. Νέες ἀϊΠῆπι!]ε 4ιιο ἀ ἴπ Ἡετγοῖςῖς, βγοίεμίαο δ. 
ΧΙ. δικαιότατος ἀθλητὴς τῶν κωτὼ σοφίαν πραγμάτων ἀϊςίτυτ, 

ὅς ἰπ «εῤλϊε ς ΧΝ. Ἡδετγουϊες ἀϑλητής τῶν ποιητικῶν λόγων» 

111. ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ. 1 ἀριςοκλῆς} 46 δεο ἱηῇρηΐς 
Ἰοςιις ϑγπεῆι ἵπ ίοπε. ἐχ 410 ποηπη}α ραι]ο Ροίδ, Μεπεο 
εἶτις εἰ ἅπι ἱπῈ. νἱτα “1 εηοάογὶ ὃς Εμοά αν, Καῇ!, Ηεγαοἰδάκε, 

2 τῶν πρεσδυτέρων 1 ΑΥὐἸΔΕΙΙΠῚ ἱπρτίπη15 πιο] Πρ ὶ Ρυιτε ΠῚ; 
4ὔεπὶ ΟΥδεςοτῦιπὶ πρεσξύτατον νΟΓαῖ, ὅς 40 εο δοςερῖᾶ.» 
ΔιιἈπιρ  υτίππα ἰπ ἢ 45 νίτᾶ5 γεζι! Πῆς ἀϊοῖτ, ἤιρτὰ νῖῖα Πέουγ- 
ὲὶ φἰν. 

"1 τὰς ὠπὸ τ΄ περιπ' φιλοσοφήσ. λόγας ἐς τ΄ σοῷ. μετεῤβ 7 

υἱγ ἀοξει" Το. Μευνγίιις ἵπ Ἐοτίαη, Ατεῖς. Ρ. 71.. πῆς ἰοσι πὶ 

Δ|1εραυΐο, νε οἤεπάετγες ἴππεπες Αἰ εηξθη 5 Ρτῖ 118 ΟΡ ΟΓΑΠῚ 
τϑιυια τς ΡΒ] οἰ ΟΡ Βΐαε ἡμαπὶ τμειοτίςας, εἴξας δάςο τὰς ἐπὶ 
στῶν νίων τεταγμένας ρτο εοτε5 ρμ!]οὐΟ μας νΙήε (ρ. Δ 7Ρε-- 
οἦοί, τ. 5. ΝΜ τα πι οχ πος ίοςο π|8}]} ἔαςῖ! 6 ργοθαυεγίτ: Οετο 

τε εηἰπὶ Ατἰ οοϊος ποπ δὸ δηϊπιο ἰμιεπῖ5 ΡΟ ΟρΡΗΐϊας ορε- 
ΤΑΠῚ πλιδυς, νὸ ἰπάς δά τ ετογίοδπὶ τγαθῆγετ. Ἐς ὄχρτο- 

Ῥγάίωσ εἰ μᾶςς Υἱῖδο φοποιὶς τιμία 3 ϑγπεῖῆο, ἰῃ ίοηῳ 

ΕΘ 5. ΟΥΡΡΗ ΑΘ. Τ᾿ ΑἸ Βν ΜῈ 111 567 
ὕ -»“ αὐ διύνς ᾽ εἶ ! 
ἄνδρω τἕτον, ὠπὸ τῆς σερὶ εἰυτὸν δόξης» αἰυτὸς 
ἡλω ἢ “ “ ᾿ φὰκἕ “-“ 

ἐπέκρινε τοῖς νέοις , ἰγωνιξὴν " τῶν τσολιτικῶν 
λ , δὰ “γ εν » 

τοροσειπῶν λονγῶν ; καὶ ρήητορικῆς οῷελος. ὁ δ᾽ ἐ- 

τ οι, “ Ν 2 ᾽ 
γήρ ὅτος, Λολλιῶνδ μεν ἐκροωτῆς, ΗἩρώδε δὲ ἐκ 
," Ἰ ᾿ εν δῦ ͵ οὐ 

ὦνηκοος. ἐδίω μεν ὑπὲρ τοὶ πσεντήκοντα, δυοῖν ἐ-. 

τοῖν κατασχῶν τὸν ϑρόνον. τὴν δὲ ἰδέων τῶν λό- 
3 “ Ν - -“ Ν »Ἥ ε 

γῶν ὠποχρῶν καὶ τοῖς δικανικοῖς, καὶ τοῖς ὑπερ- 
,ὔ 

σοφιςευδσιν. 

ΡΟ ἘΠΙΘΟΙΚΎΛ ΕΣ, 

᾿ ᾿ ᾽ “ “ Ε 

Ονομωςος ἐν σοφιςωὶς καὶ Αρισοκλῆς᾽, ὁ ἐκ 
“ , «, ὃ 7 ε ΄ “-“ 

τὸ Περγώμδ. ὑπὲρ 8 θηλώσω ὁπόσω τῶν σρε- 
, 2Ὺ 2., Ν δ 8...) ἃ ,ὔ ξὰ ἐπ 

σθυτέρων “ἡκξον. ἐτέλει μὲν γορ ἐς ὑπώτως ὁ ἀ- 
ΝΩ͂Ν...“ Ἁ ᾽ 3. ἢ 
γῆ ὅτος. τὸν δὲ ἐκ «παίδων ἐς ἥδξην χοΐ ἢν τὲς 
ὍΝ, ὦ ,ὔ ᾽ 
ἐπὸτξβ Περαπάτε φιλοσοφήσας λόγες, ἐς τὲς 

Ν ἀφ δ,.5 ᾽ “ -“ σοζιςος μετεῤῥύυη᾽, ϑαμίζων ἐν τῇ Ῥώμῃ τῷ η- 
͵ ᾿ ΄ « ΕΣ 

ρώδῃ, διωτιϑεμένῳ σχεδίως λόγες. ὃν δὲ εφιλο-. 
ὔ Δ ᾽ -“ 

σόφει χρόνον, ἀυχμηρὸς δοκῶν “, καὶ τραχὺς τὸ 
" Ν Ἁ Ν ᾿ » " 

εἶδος, καὶ δυσπινῆς, τὴν ἐσιϑῆτα ἥδρυνε, καὶ τὸν 
Ω Ν ᾽ , Ωγ Ν δὰ ΣΥΝ. - 
ῳὔυχβον ἐπετρίψωτο. όογοῖς 981 σοσαι λυρῶν 

τε 
Ν γ -“ ἊΝ ΄ χψτ ς Ἵ Ἴ 

κωὶ αὐλῶν, καὶ ευφωνίας εἰσι, πάσας ἐσή- 
,ὔ Ἃς ἣ ἰῷ 2 

γάγετο ἐπὶ τὴν δίκιταν, ὥσπερ ἐπὶ ϑύρας ἀυτῷ 
ἐδ ΓἹ Ν Ν Ν -“ ὕ “ 

ἠκέσας΄. τὸν γῶρ σηρὸ τῇ χρόνον ὅτω κεκο- 
ὰ ΄ ᾽ 

λασμενος» ὠτώκτως ἐς τὼ ϑέατρω ἐφοίτα", καὶ 
9ὰν ᾿ , ᾽ "8᾽ » δ “ δὰ Ἄβ..2} 
ἐπὶ τὴν τ των ἤχῶ. εὐὐϑοκιμδντι θεὲ ὠυτῶ κα-- 

͵ ᾽ 2 “ Ἁ 

τα τὸ Πέργωμον, κὠξυρτημένῳ τῶν τοΈλληνι- 

κὸν ᾽, ἐξελώυνων ὁ Ἡρώδης, ἐς Πέργαμον ἔπεμψε 

Ῥ. 31. ὁ μὲν ᾿παμῖτ ἐκ Φιλοσόφει, κρὴ μάλα ἐμξριϑὲς κρὺὶ πρόσῳ 
χαϑεικότος, τὸ ἐπισκύνιον ἐτέλεσεν εἰς σοφιςαῖς ὃζ πιοχ: ἐννεώ- 
σας δὲ τῇ προςασίᾳ τῶν ἐκ τῇ Περιπάτε δογμάτων. καὶ συγ- 

γράμματο; ἐξενηνοχοὺς εἰς τὰς Ἑλληνώς) ἄξια φιλοσόφῳ σπεδῆς, 

ὕτω τι ἥτ]ων ἐγένετο δόξης σοφιςικῆς γ ὡς μεταμέλειν μὲν ἀντῷ 

γηρῶντι τῆς ἐν ἡλικίᾳ σεμνότητος ᾽ κόψη δὲ τὰ [ταλικὼ μὲν 

χρὴ Ασιανοὶ ϑέωτραν μελίταες ἐνωγωνιζόμενον. 
4 ὃν δὲ ἐφιλοσ. χρόνον ἀυχμ. δοκῶν } ἃ ποῇτγα νετἤοῃς » 

ποι πιαΐμιπι αἰ ςοαεδι Μοτο!]υ5, πλαρ 5 ργεῆλπι ποῆγδτη.. 
εἴα ουρίεθαπηι, ΒοΟπΕηἰι5 γεγο δδίοπε ρίαπε ψεγίεσζᾶϊς 
4υεπι ἃς Οδιταϊκεσιι5 σα! ραυϊς δἀιετί. ς.16. Ρ. τός. 

ς ἡδονὰς δὲ ὁπόσωι λυρῶν τε ὅζςε.  ἢς Τῖο ὠλλοὸὶ χρὴ κοτα 
τάβοις ἐδεδώκει, χα ἀυλη τείδας ἐκόμιζε, χρῷ ἐπήγγελλεν “πὶ τός- 

τοῖς συσσίτια. ΝΙ[ Ιερὶ πιΑ᾽ ϑῳρτο κοττάξοις χολλάβξοις; 4" 

ἔχης ῬΑ ΧΙ]! ναὶ οἰδυϊςυΐδε, φυΐδιι5 Η465 ἴῃ ἰγτὶβ ἱπτεπάμπτιγ: 
Νίδπὶ κότ]αδοι ἰδ} δὰ ἀυλητρίδας» Ῥοτίι5 3ἀ συσσίτια τε- 

ἔετας 
6 ὥσπ. ἐπὶ ϑύρ. ἀντ. ἠκέσας  ρῃταῖε ἀς 115 ν[ιγρατὶ ἴο- 

{πτᾶ., αυὶ ππάϊο 41 Πςυῖι}5 [ορμηῆᾶς τεπεητιγ, ὅς δὰ οἰπὶ 8115 

ἀϊεπάϊ ἀϊςεπάϊπιε ο4υ2 ἀοσεάμπε, δὶς ρϑυΐο δητε η νῖ- 
τὰ Ηετοάίς 5. 1Χ. ἀς Μᾶγςο [πιρ. επὶ ϑαμέσωι ϑεσυπάο, κα 

φοιτῆσαι ἐπὶ ϑύραις. Ἐτ ἰπ Ροίεγμοπε ἀε εο ἃς. Βοίρβοτι το- 
8ε: ἠνώγκασε τὸν βασιλέα ἐπὶ ϑύρωις ἀφικέσϑα:. 

7 ἰς τὰ ϑέατρα ἐφοίτα 1 ἂς ϑγηεῖ, κόψα: τὰ Ἰταλικὰ μὲν 
χῷ Ἀσιάνω ϑέατρα. ἘππΠὶ Διο πὶ μετ ϑέατρα (ὉΡΒΙΠΠςΑ Δυάϊτο. 
τα» ἀς αυίΐθιις ἀΠΠΡΈπογ Οτείο]}, τῆ οδεγ. τ ετοσ, "16.117. 
ΓΆΡ. 12. ἱπτο Πρ ετε ἴῃ ἀρτῖςο ε[ξ. 

ἃ ἐπὶ τὴν τ᾿ ἠχὼ ] 1. ε- νι ϑγπεῆιις ἱπιεγργείδιιτ, μελέτης 
ἐναγωνιζόμενος. ὅτ δῖν ἠχῶ νὲ ᾧ, ἴπ νῖτὰ ἈΡο]οπῖ.118.1. 
ς.13.. 400 ἴη τεπηρῖο Αεἰςυ!αριϊ ἀοςεησς δε ἰη εο αἷς. 
πάσης τῆς φιλοσοφίας ἠχώ. 

9. πὸν τὸ Ἑλληνικθν} δῖϑι 8ὲ πᾶν τὸ ἐκείνη Ἑλληνικόν. 
᾿ 

τὸς 



(ς ἃ ἃ 
Ἶ Ἂ ε "»“.ε ΝῚ “, Ἀ Ἁ 

τὸς εὔὐτῷ ὁμιλήτας σπσάντως “ καὶ τὸν Αρλςο-- 
͵7 τὸν “ἥ΄ “ -“ ε Ἁ 

κλέω ἡρεν ". ὥσπερ τις Αϑηνᾶς ψῆφος". ἡ δὲ 
τὰ Ὁ. , 5. “ ᾿ ᾿ 
ἰδέω τῷ λόγε διωυγῆς μὲν. καὶ Αττικίζεσω» 

,ὕ Δ" 5 7 -“ ἥν τ ΄ 
διωλέγεσϑαι δὲ ἐπιτηδεία. μῶλλον, ἢ ὠχωνίζε- 

͵] Ἂ " -“ ΄ Ν  Ἐ 
σϑαι". χολή τε γῶρ ὠπεςι τῇ λόγε;» καὶ ὁρ- 

Ν ͵ὔ ᾽ ΄ ς ΄ ᾿ 
μαὶ πρὸς βραχύ. . ἐυτή τε ἡ Ατήΐκισις, εἰσσα-- 

Ν , »" 

ροὺ τὴν Ἡρώδε γλῶσσαν βασανίζοιτο, λεπηολο- 
-»Ὕ “ ῃ δ ΄ ἢ 15 -“ 

ψεῖσϑαι "" μᾶλλον δόξει, 7 κρότϑ τε καὶ ἦχξς ἐὴ 
“» ᾽ - » ,ὔ 

ξυγκεῖσιθαι. ἐτελεύτω δὲ ὁ Δριςοκλῆς μεσωιπο- 
ΜΕ ΄ “ ΄ 

Διος, ὦρτι ποροσζξαίνων τῷ γηράσκειν. 

ἌΝ ἹὙΤ ΟΣ ΟΣ.» 

Ἷ δῚ ν « 2 
Αντίοχον᾽ δὲ, τὸν σοῷιςήν, αἱ Κιλίκων Αἰγαωὶ 

» “ ΝΕ] ἢ ς Ἂν π΄ 
ἤνεγκων.» ὅτώ τὶ ἐυπωτρίθην, ὡς νῦν ετι τὸ ἐπ᾽ 

ὅ -“ , ε , κ τ νλ ΝΕ "] ὃ. 
εἰυτξ γένος ὑπατξς εἶναι. αἰτίων δὲ εχων ὃει- 

᾽ Ν ᾽ ᾽ν Ὁ ᾿ 

λίας, ἐπεὶ μηδὲ “παρήει εἰς πὸν δῆμον, μηδὲ 
Ἵ " ε » ΠΥ 5» .“ 

ἐς τὸ κοινὸν ἐπολίτευεν, ἐχ ὑμᾶς: εἶπεν, ὧλλ 
3 ἠς «τ ε » Ἀ "ἶ 

ἐμαυτὸν δέδοικα,, εἰδώς πὸ τὴν ἑαυτξ χολὴν, ἀ- 
᾿ “3 ᾽ 9 

πκρουτὸν τε καὶ καὶ κωϑεκτήν ὅσων. ὠλλ᾽ ὅμως 
Ν “ 3. Δ Ἃ -“ 3 ὦ “] ΌΝ Κ 

ὠφέλει τὲς Αἰγαΐως ὠπὸ τῆς ἐσίας᾽ δ, τι ἠδύ- 
-“ ΕἸ ε ΄, ΄ ἐ “7 

γώτο, σῖτόν τε ἐπιδιδεὸς, ὁπότετέτε δεομένες οἷς 
͵ ᾽ λ Ἂ γώ ἢ 

σιϑοιτο, καὶ χρήμωτω ἐς τοῦ πσεπονηκότω τῶν ἐρ- 
-“ ΄“ γ ᾿ -“ 

γῶν. τοὺς δὲ ττλείες τῶν νυκτῶν ἐς τὸ τῷ Α- 
“ ε δ» 4: 0: ὃ « 7 ᾽ ς-- ἊΨ 

σκληπιξ ἱερὸν “ ὑπεκοίϑευθεν, ὑπὲρ τε ὀνειρώτων, 
ε ͵ ψ. ε ͵ » ͵ Ν δ 

ὑπέρ τε ξυνεσίας, ὁπόση ἐγρηγορότων τε καὶ δὲ- 
᾽ ᾿ ͵ Ν Ω -“" δ, 

ὠλεγομένων ἀλλήλοις. διελέγετο γορ ὠυτῶ καὶ 
᾽ ͵΄ « Ν , ῃ ͵ ἕξ ΄- 

ἐγρηγορότι ὃ Θεὸς, κωλον ὠγωώνισμώ ποιξμενος τῆς 
ε κὐλξ, τὰ ὙΑῸς Ξ ͵ τ 
ἑωυτῷ τέχνης» τὸ τῶς νόσες τῷ Αντιοχξ ἐρύκειν. 

Ν ᾽, 7 Ν δ δ ' 
Ακροώτής Αντίοχος ἐν σσαίσι μὲν Δωρθανξ» 

“ ΄ 1 Ν Ν Ν , 

ΤΣ Ασσυρίξ, σσροιῶν δὲ ἐς τὰ μειρώκιώ , Διο- 
ΔΒ ΥΣ 1 ᾿ “2 “ ὮΝ ᾿ 

νυσίς ἐγένετο᾽. Μιλησίεξ᾽. κωτέχοντος ἠδὴ τήν Ἑ- 
ἐΣ Ἂ ἸΩ ᾽ » τ 

Φεσίων. διελέγετο μὲν ὃν ἐκ ἐπσιτηδείως" Φρονι-- 

μώτατος δ᾽ ἀνθρώπων γενόμενος, διέδωλλεν 

τὸ ἦρεν ] γεγᾶ ἰεδϊϊο γείξίξητα εχ οοά. 8, Ἑάαϊτὶ μαδεπε. 
εἶδεν. 

"1 Αϑηνῶς ψῆφος] Ρτοιοτθίμπι, 46 εχαΐῖο ᾿πάϊοῖο, οοπ- 
{ΓΑΙ ΠῚ 111 ὕς ἔκρινεν. νἱ. Εγαίπι. Ομ 1 ἀ, Ρ..248. 

12 ἢ ὠγωνίζεσϑιι 1 πεπιρε τὸ ἐγνωγώνιον Οροτίες ϑερμὸν 
εἴτε, ϑις ςῃ1Πὶ τὸ ϑερμὸν χρὴ ἐνωγώνιον ποίξεγ ἱπηρὶς ἢ. πη. 

τα βοίογμοτῖσ. Ατταί ει πιίηίπια Αὐος 15 τάεαπιὶ εἴ εχ 
(ταμεητιθι5 ρᾶτεῖ, 

12 χολὴ ] Ἰ4:πὶ 4ιοά τὸ ϑερμὸν : ψΟσΑταΓ εἰἴαπι ϑυμός. 
14 λεπτολογεῖσϑαε ] ἰι, 1. Ὡοπ δά ᾿πιεηείοηεπι, (εἰ εἰοςι- 

ἄοπεπὶ ρετγτίπεῖ, ηᾶς τεηϊ5 τ, Ορροπίτιιγ τῇ σεμνολο- 
γίᾳ, ηι18ε ἱπ|ά4επὶνε] ἴῃ ἱπιεπτίοπε εἴξ, νεὶ πὶ εἰοουτίοης ἃς 

ἀιέλιοπε πιαρηιῆςα ὅς ἔΌΠοτα [ρεέξατιιγ, ἄτηιις Πὶς ΡῈΓ χρό- 
τὸν κρὶ! ἠχὼ ΦΧΡΙΙσΆτω : ΔυΟΤΙΠὶ ψεγασηηας ἢ. ]. πιαπιξεῆς.» 
4ἀ ἀϊόγ!οπεπι τεξεττιιγ, ἔεοιι5. ητιᾶπι ἢ, θέμα Ἡέγοά 5. ΧΙΝ. νΐ 
ΥἹα, π. 6. ἡμιαὶ!ϑ ν. Ἡρώδε κρότος. νἱς (Ὁ νίτας οἷπβ ἥπ. 

1 χρότξ τε Κρ ἡχῶς] νας δὰ νἱτ τοί. 5, ΧΙΥ͂. ἢ 6. ἄς νιτᾶ 
Αὐτίδοι σιΝ. π᾿ :. 

1. ΑΝΤΙΟΧΟΣ. ὁ. 1. ΟΣ Αντίοχον ] ἀς ἐ0 ἰηῇρῃίς 

ΒΗ ΤΟ  ΤΟΥ ΥΓΙΒΟᾺΣ ΤΕΥ 5 1Ψ..“52]9εἰς 

ῬεγρδιιΠῚ Οπηης65 αἰ τρυΐος. ἤπιος τηϊῇς, αἱ- 
ας τὰ ΑΥΟςΪ65. δυτογίγαίοπη, ΠΟΙ τηϊ- 
Ὧϊ|5 4114Π| ΜΙΠΕΓΙΔΕ σα] οιλ}115 αειχίτ. ΠΙΠΟ ΠΑ] 
δοηῖ5. Ρετγίριςσαμιη ἰρίι εἰς ηα!αςπι. δὲ Ατεῖ- 
απ} Ρίαπο : πγαρὶς τἀπηθη αἰ ογεδι!οη Όι15. 
48Π| ΠΟΠΙΓΟΙΙΘΓΙΠ15 ἀρίιπ. ΝΝαη Ὀ1]ς ογάτιο 
ἀοἰπιταίταγ, δε ἱπηρετα [δἰίαπεο, [ρίδ εείατα 
ΑτεΙς [Π|115 Εἰπι5.) ἢ σπὶ Ηεγοά!ς εἰοσιτοπε» 
ςοπηραγαίιι5 ἘΧΔΠΊ]ΠΘΓΌΓ, ΓΘΏ1115 ΠῚ 5 νΙ 6 Ὁ1- 
τα, 4πάατηι (ΟΠ τα σοηῇαγα ἀγήμιο νος] ργαιῖταν 
ἴς. Ε νἱμ]5 δθτοπὶ ἐχοοῖης Ατιἤος!ες [ραγ- 
(ο ς4ηῖ8 σαρίτς,, ὅς Τεπαέξατί ἴα ΡΓΟΧΙ ΠΊι15. 

Ἀγ ΤΡ ΟΣ... 

1. ΑπιοςΠιιπη διιζοπι, (ορ απ, Αἐραε Οἱ- 
Ἰιςῖας τυϊεγιης, φάθο ΠΠπ|ῆτιι σεπογο νίγαπι, νὰ 
Ποάϊοημπι ργοσθηῖος οἰπ5 (Ομ (]αγ] ἀϊρπίτατε 
{π ςοηίρίςαα. [π|ΠΠ|0]|6τι15 15 εἰ πη! αἸτατίς νἱτῖο, 
60 ιοά ΠΕ64116 δ ςοΠοΙΟ ἘΠῚ Ργοάϊγεε,, πὸ- 
4 ΡΕὈ]Ισαπι γε ΠῚ Δα! Πἤγαγεῖ9 χολ τος, 
Ιπημ1τ, (δα γη6 Ζρ Πρ γηδέμο. ςοηίοῖη5 {[ς}]1- 
τεῦ ΠΌΙ ὉΠ115 [πᾶς Ἰπάἀοπηῖταθ, ἅς ἡπαπη᾿ σοπτῖ- 
Ὅογς πάρ Ροΐδι. Αεραςοϑ τάπηδη ἐλομ ταξῖ- 
θι15 (15 ῥγο ΙΓ δά ταις, ὅς ἀπποπδηη ἰαγρί- 
ἴΠ5., ΠΟΙ 65 Ορας Παῦρεγε τηζε]ρεγος, ἃς δά 
Ορεία., πᾶς νοτυῆατγε Ἰαογααπῖ, Ρεςι 45. 
ΡΙεγαίαμις δυτεπη πούξες π΄ Αδίςιηαρι! απο 
ἀογπηθης τγαπῇρεραῖ., ἴπὶ ἱπίοππηίοσιιπι, 
{ΠῚ ΠΟΠΙΙΟΓ(ΔΓΙΟΠΪ5 σαι, Π118}15 ἸΌ1 νρεῖ νἱ- 
δ. Ιαητο5 [ΠΓῸΓ ἀἴηπ8 ᾿πυςεῖη ἀἸΠΠεγοητος. Εἰ- 

. ΒΠΙΠῚ ΟΠΠῈ Ἰρίο εἰαΠὶ ν]ρ! δῆτα Γλεῖ5 αἀἸΠΠοττα- 
Ὀαῦ, ΡΓΑΘΟΪΑγιιπῚ ἀγτῖς ἤας ἘΧΡΟΓΙΠΊΘΠΓΙΠῚ ΟΧ- 
{{᾿πταη5., ἀγοεγε Απτος τπουθο5. 

11. Αὐάϊτογ Απεοςθις ἱπ ἱππεηξαίς ηαΐ- 
ἄεπι Πλαγάδηι Αἰγεῖ οχείτιε : ργοςςάθηβ νο- 
Τὸ δάοϊείςεπεια Ιου ΜΙΙΕΠΙ., 411 ἴα 
τιπὶ 'π ἙΡΠΕΠογιητι νγῦς Παδιτασαι. ὨΠ7ε- 
τεθαΓ νΈΓῸ ΠηΪπι15 απ! άο πὶ ἀρῖς. σππη (ἀπ ἢ 
πιογία! πὶ Ργαθο]αγΠΠΊππε ἐς (δ (Ὀπείγει, οατπ 

Ἰοςις εἢ Πιοπῖς ΟδΠι 1.1, ΧΧΥΤΙ. Ρ. 878. 4ιτεπὶ γεγϑοιεηι5 

οχίοτίρίτ δι1445, Ογπίομπι ΕΠῈ αἷς οἰ πὶ, νεὶ ροτίας Ογε 
πίςμπὶ [ε Ππιμ]αε,, πίμεαιια [Ὁ νο] τα πίε ΠῚ, του Ἔχεγοιτΐν 
ἔγίβοτε Ἐχδηϊπιΐ) ὃς ἔξτε ἠεἰρετγαπτὶ απ πηιπὶ δά άια 8. 14 
απο ἸΡΗ͂ ἱπιρεταζογιπὶ δεμεγὶ ὃς (αγαοαίαε βλιοτεπὶ σοπ 
οὐ φαϊς, ὙΑπάεπι τάπιεη οὐπὶ Τί γι ἄατε δὰ ΡΑτῖμος δείοιυἱτν 
φιλο ῦτεπῚ ἀντομόλος ϑιιϊάδς Δἀϊτ, Ἐοτις εἰμ εἢ ὠγορᾶς 
τι} 0 ἱπίοτιρτιι5 Πδεγ, 4ι6πῚ οἶτας ἴῃ ἀϊέξ, Αττ, Εοὶ. ΡΗτυ- 
ὨΙςΒῈ5 Ρ. 32, Απείοςῃο επίπι ἐορα δε εὰπὶ ττίρυῖ, ἈὈς 
0 εἰΔπ|ὶ ποηπι 4 ἢάθ 65 ἴπ [Ἐαιεηῖς «4 εχηάγὲ νῖτα 8. Ιν, 
1τ|, ἴῃ νῖς, Ηογγπορερμές, 

2 Αιγαὶ] νἱ ἡ, δά νἷτ, ΑΡΟΙ]οπι1]. 1. ς. κ᾿. 
3 ἀπὸ τ. ἀσίας 1 πιυϊτιπὶ επἰπὶ ἀϊταταπι ϑειοτὶ ὃς Οοπια 

τπλο ἀϊ Τππρρ. 11 Ἔγαιτταῖς 1. ς, ἱππαῖτ Π]ο. 
,. 4. ἰς τ΄ τ᾿ Ασκλ. ἱερὸν } ἴῃ 4110 τημ]ταπη οτίαπὶ νετίατιϑ 
Ἀρο]]οηίις Τγάπειι 1,1: ς, 7. (44. 

δ. 11. τ ἐγένετο] «ἀΐεςὶ δῆς νοςεπὶ εχ ςοά, 8. πᾶπὶ 
ἴπ εἀϊεῖς ἀεεγαι. 

2. Διονυρ, τῷ Μιλησ. ]. 46 410 ποίξεγ 5,1,1. εχ ἱηίτητος 
ααϊ- 



ΤΡ. “κου. 

ηυϊάεπι ἀγίεπι ταπ δ 4] 1414 ᾿πποηϊς (ο- 
Ἰοθαῖ ἐχασίγαγο νΕ σοητοΙΠΠΟΓΕ ΡΟΥΠ15.. 44 ΠῚ 
αβοσυϊ ἡοα Ροτι{6 ἐαπη νἱἀογθταγ. [ἢ ἀ6- 
εἰαπιατοηίθει5. νογο ο[Ὁ Ἔχςθ]]θηε ΠΠΠ.5 : ταιι- 
5 ομϊπη εοΔ0γ.22.4: 1 τγαζγαῖ, νὰ Ὠ1Π1] ἴῃ δο ροί- 
ἢε γοργομοηα!, [π᾿ δοςσυατιοηΐθιι5 ὃς νγρεπάο 
γε επΊθηβ., ἴῃ ἀδίεπποπίθιις ἄδθοοτὶ οἰίετ- 
ὈΔΠ 5. ὅζ 115 αι δ ΠλΟΓΕ5 ρΡογ ΠΕ ηΐ ΠΊΑΧΙΠῚΘ 
να] Θη5 : νγαιιο {Ππππ]Δτ1ΠῈ αἸσα πη, ἐρήιις αἰςεη- 
αἱ ροημ5. πηαρὶς (ΟρΠΠΠἰσιιπη εἰξ, φιιαπι σεπιις 
ἸυγΙἸςῖα]ς οἤς (Οἷδαῖ, ππαρὶς ἸπγΙ ἀϊσιιπ γεγο 
ἅπαπὶ (ΟΡ ΠἰΠἸςαε ογατίοπος. Αἰβδέϊις ροῖτο 
ΠΟΠΊΟ (ὈρΠΠ αγιιτι πιο] 5 τγαξαδας : πεῆπα 

᾿ ΘΒ ΠῚ πιοηοΐα5 ργΟΪ'χας ἔβοίε δας, ποαὰς ἰα- 
Πιοηζαίίοπες εχ ἰη πίτατο ργοίς παπάς, {ξὰ 
ζοιπργοῆο ἀϊσεπάϊ σεπογς ἱπ ἰἰς ντεθδ- 
ἴα Γ... (ΒηὉ΄ νδογίογε ιᾶπὶ ἀϊξίοπε. 14 
αποά (ΠῚ οχ αἱϊῖΒ σΟΠιγοιογΠ5. οἴπ5. Ρα- 
τεῦ. [ὩΠ} ΜΕ] πηαχίπιε Ἔχ ἢἰ5. Χγγο 2 
2,412, »2ογ δῦ» οἰμέδ, 2,11 οἶος οἱ ἡχζηίργαξ, οἶος 
ζ1ὲ; ῥοίζόα πάλι εξ ἐν ἤμργο ἡπίζμς. οΗΐπε 
41:2 εογμέεη εμέ, 4ρηαὶ φεῦ Τρ ον μη} φαίμο4- 
με ἤ. Φμὲ ῥγο πο ἡσήδην ράδέγμο εομἔε7:- 
«ΠΣ. γεαίάρ, Ἰπαῖτ, ἐμζαμεη ; γερο 479, 

Ῥγλη)ιάτὴ γμαέογληήη ἐπε φάγε, ΑἸτογα., 
φΟΠΙΓΟΠΟΙα οἰμπιοά! εἴ. 77,4 ηγμῦη), “ἐρ0- 
Μὲο ἡηρεγῖο, οὐ ῥγίμέδης οἱξάγ ἀρεγόξ, ἐ- 
ΖΕΥΕΊ1Σ 0720.) Φ1167,2 ΘΗ ΜΜ ΟΡ} ἦρ ὁ {ξεεγας, 
25 “θεῖς ραν 4:46 σαη αη ἀεὶ. ἘΠ παχί πιὰ 
ΨΚ ἀοςυ{Ὡ ΓΟ Π15 ἱπ Εο σοΠ τ, φαοά ογαιοης 
ἄς τοθιι5, Δα περοιίτη {{ππ|4 ρογεῖ πθηεῖθιις, τα- 
Ῥυάίατα, ἔπγογοπι αἰἴούδι! δἀπιίςεατ: φηλόη 
᾿ἐ7217,2 ἵπα τ, δες εομζο 2 οἴ ὃ ρπογὰς ἢ πες 
“ογοα 9 φαοίο ξομέμα 5. (ῥημδμς ἢ »λγὰ ὃ 
ἜγηΖείρη2 20791672 272 “αὐ πον ῥαύφο. Ἰάεπὶ 
ΟΡτΙΠ.Ε ΠΑ 116 ΡγῸ Οοεθηίδι15 ςαιατη Ἐρὶτ, 
η ἀσομ αδκεη οὐ Τομῖς (ὀρηίογ πη. Ἔχ πατα- 
ΤΑ! ΡΗΠΟ(ΌΡΙΪα., ὅς οὐππὶ ἀϊαϊπαγιιπη τογιπῚ 
{αἰοητίᾳ (ρ᾽εμάϊ 46 ςοητγοιιοτγίαειθ, (οτογηπὶ 
ΕΧΓΘΊΡογο ἀθοϊαιπιαθαῖ : ἤρατο ταππθῃ ἀϊςεη- 

ΕΞ ΝΊ 5 ΟΡ ΤΑ ΕΠ ΝΜ, 1.1. σύφ 
» Δ 2.26 -“Ἢ .«“ ς υτο ᾽ ὡς μειρωκιῶδες, ἵνω ὑπερεωρωκῶς ἐυτξ 
-“ ἈΝ , Σ Ἀ « μῶώλλον:. ἡ λειπόμενος φαΐνοιτο. τὸ δὲ αἰμφὲ 

, ΕἸ 7 , ΕῚ ΕῚ Ν ᾿ βελετως ελλογιμώτοτος ἐςιν. ὠσᾷῴωλης μὲν 
δυυὰ - ᾿ - , “ὦ τ γὰρ εν ταῖς κωτώ σχῆμο, σσροηγμέναις ὁ τῶν ὑ- 

7 Ν δ. 5 - ποϑέσεων, σφοδρὸς δὲ ἐν ταῖς καωτηγορίοις , καὶ 
-» ᾿ δὴ τ 

ἐπιφοροῖς ᾽, ἐυπρεπής δὲ τὰς ὠπολογίας, καὶ 
“ν᾽ “"ν Ν ἠ ᾽ »“ τῷ ἠϑικῷ ἰσχύων, καὶ κωϑωπαξ, τὴν ἰδέαν τῷ 

-“ ΔΊ ͵ -“ λόγξ δικωνικῆς μεν σοφιςικῶώτερος σοφιςικῆς 

Ν δ κ, ᾿ , " 
δὲ δικανικώτερος . καὶ τὰ πῴϑη ὄρισα σόφι- 

“-“ Ἴ ᾿ ᾽ φῶν μετεχειρίσωτο. εἰ γοὼρ μονωδίας ὠπεμήκυ- 
3 Ν ’ ͵ ᾽ 2.ϑβ.5 

γεν» καὶ δὲ θρήνες ὑποκοιμένως", ἀλλ ἐδρωχυλός 
3 δ ᾿Ν ϊ “ ΤΥ γειῦ ἀυτὰ, ξυν διανοίαις λόγξ κρείτηοσιν 9. ὡς ἐκ 

“- "ἶ « ,ὔ - ν τε τῶν ἄλλων ὑποϑέσεων δηλϑτοι, καὶ μώλις 
53. ΕΥ̓ ἢ ἢ τὰ ͵ δε 
ἐκ τῶν δὲ. « Κόρη βιασϑεῖσω Θέώνωτον ἥρηται " 5» 
ΡΨ 7 Ἃ -“ ΄ὕ τὸ βιασώμένε. μετα ταῦτω γέγονε παιδίον .2 

᾽ " ἊΝ “Ἢ ε ἐκ τῆς βίας" καὶ διωμιλλῶνται οἱ πάπποι Ὦ 
» ςε (ὰ ΤΠ ͵ "[ Π 7 -: 

πῶρ᾽ ὁποτέρῳ" τρέῷοιτο ἀν. ὠγωνιζόμενος ὅν.» 
ἜξῸ Ἃ “ Ν ᾿ ΄ ᾽ δ 5, 
ὑπερ γ ὥρος Ὡσῶώτρος πῶσπσϑν ὠπόοῦος, ἐφη; Ζ, 

Ν δὴ ᾽ δ ὯΝ νΝ ον 
τὸ «σοίθίον" ὠπόοῦος ἡθη, φσρὶν γεύσηται μή-»» 

Ἵ γ. 37 ε δὲ ΠΝ, ε [ὃ τρῶδξ γαιλωκτος. ἡ δὲ ἑτέρᾳ ὑπέϑεσις, τοι- 
͵ «Τὴ Χ , ᾽ λ πς αὐτη. “τύραννον κωταιϑέμενον τὴν ὠρχῆν . ἐπὶ; 
Εν ΖΦ ἘΝ ἢ ἐπ ἢ ἀν τῷ ἐκλελῆσιϑαι, ἀπέκτεινέ τις, ἐυνέχος ὑπ᾽.» 

γέ αν: ἣ Ν τ ὃ ἐς ὠυτῷ γεγονώς, καὶ ὠπολογεῖται ὑπὲρ τξ φό-... 
3 3 ῦ. Ν λ 25: ͵ “ 

γε." ἐνταῦϑω τὸ μώλιφςω ἐῤῥωμένον τῆς κατη- 
΄Ἱ ν᾿ ΝΑ ΣΝ δ ΄ “ Ε ," γορίως» τὸν περι τῶν σπϑθωΐων λόγον ὠπεω- 

ἊΜ ᾿ ΄ -“ ἐ Ψ σωτο, «ερίνοιων ἐγκωτωμίξως τῷ πτιάϑει. «τί;,, 
᾿ Γ᾿ -“" ε ᾿, 

σι γῶρ» ξφη ἢ, ταῦτω ὡμολογήσε ; παισί;;,, 
“Μἔ ͵ γ 

γυναίοις : μειροικείοις ; φρεσθύταις : εἰνδρείσιν ;.» 
Σ . νΚ " “Ἢ 2. ́ ᾽ 4 δν Ὁ 
ἐγὼ δὲ ὀνομώ ἐν τὠῖς συνθήκαις ἐκ ἔχω. ρι- 

ε ᾿Ὶ “ -" 5 7, "Ἔ 

σω δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν Κρητῶν ὡπολελογήται» τῶν 
͵7 ϑυ ὃὰ [ΩΣ »" Ν ͵7 Ὲ] , 

κρινομενῶν ἐπι τῷ τὸ Διος σήμωτι Φυσιολογίω τε 

δ' τὴ ͵ 5 "τὰ ὖν ἣν" καὶ ϑεολογίᾳ τοάσῃ ἐναγωνισώμενος λαμπρῶς. τεὶς δὲ μελέτας ἀυτοσιχεδιες ἐποιεῖτο" ἔμελε δὲ οἰυ- 

3. ἀυτο  ἤᾶης ἡο΄ηις νοσςπ τοἤίτι! οχ σοά. εοήεπι: 
τεξογεπάα διτεπὶ εξ δὰ διελέγετο» νὰ τὸ διαλέγεσϑωι ςοπ- 
τε πη ΠΠς Απτίο οι ἱπτο]]Π ρᾶτατ, 

4 κατα σχῆμα προηγμ. } ἱ. 6. ἐσχηματισμένωις, ἐς φυΐθιις 
νἱάς ποτατὰ δα δοορεὶϊα». 5. τι. 17. 
, 5. ἐπιφοραῖς ] ν4ε ἀε δας νοςε [1,1. “εν ας νῖτ. 5.1, ἡ, 9. 

᾿ ὁ δικανικῆς μὲν σοφιςξικώτ. σοφιξικῆς δὲ δικανικώτ. ] ᾷς ὅς 

ΤΑρηίαηηῦα ἴθ Ε. ἰπι νίτα εἰμ. σ. ΤΥ. δικανικᾷ μὲν σοφιφικώτε- 
ξον, σοφιςικᾷ δὲ δικανικώτερον εἴϊε δἷι. 

7 ὑποκειμένες ] 1. Ε. 4136 ὑπόϑεσιν ἱρῇ ργδεθόγεησ, τὸ 
ὑποκείμενον ετιῖπὶ ἰάεπὶ 4οα τὸ ὑποτιϑέμενον ΑΥ̓ρΙΙΊΉΦΡΙ 72 
ἴπ 410 εἰαδογαηάμπι. 

8 ἐξραχυλόγει  νἱάα ἀξ μας νος [ ἰπ Οτίτία Κ. 1Ψ, π. 7. 
9 ξὺν διανοίαις λόγε κρείτοσι 11. 6. ἵπ 4υΠΒῈ5 Ρ]05 ΓΖ) 

ἤε πιιλπι ϑεγῥογμηη Σ ἴτὰ νὰ δυρυία (θη ως ἀπρ Ἰτιο βεγώο- 
ΤΑΣ ἈΠΡῸ ἴ85 ἴπρογεῖ. ϑθηθοᾶ ερ. 114. Αόγηρίας {ίερελας 
δ {εῤῥλείοιας νοςᾶτ, γα χιίδησ ῥέε ἐρεοἰ ρον εββ “τα ἀπίς 
αἰϊδνιείηηγε. ὃς ᾿θ1ὰ, διετὲ σηὶ {πίω ργσεοίάαε (ἢ. ε. βρωχυ- 
λογξσι) δζ ἀΐηο ργαηλαν (βέγερε) [{ {ἐρρδογεα ρερεράργὶ!), δ΄ 

“κάϊερὶ (ἀ ῥἐολογιεγγα (μὲ ἔβεογῖέ, δὶς ἀς Ὑπιςγ 46 Οἰςε- 
το: 1.11, ἀς Οταῖ. ς. 12. ἐγ ἐγεῦεν εἰ} γεγηρ ζγεσηοησὴς ) ΡῈ 
Ῥεγώῤογ ῬῦΌΡΕ ῬΜΤΆΕΥΗ722 {ξριεορελαγ πα Κα 2) εὐ» {ἐφ απ: Ά 

ἡ ρογγο ϑεγόϊς ἀβειω ὅδ᾽ ργοης, θὲ ποίζηας, θέγηρ γὲς ογαεῖος 
γε) 45 θεγόα {ϑητερείίς ἐπε γεηέαγ. 

τὸ ἤρηται ] [οἰϊίςες Ἰορες ἱρῇ ορείοῃεπι ρογρη το δ απταπ 
᾿ξαρίτε ρ᾽εόεϊ {πρτατογαπὶ πιϑ!  ετ, ἃπ πᾶτε ποπῖο ΠδῚ ἱπηρῖ. 
Βετπιορεη. Ῥαγῖς, {εέξ, 4. καὶ βιασϑεῖσα ἢ γάμον ἢ 9 ἄνατον 
αἱρείσϑω τῷ βιασαμένε. ΑὐἀάεΜατςε! τ πιπὶ ὃς δ υτιαπαπὶ δ 

ἹΠπτὰ ἰοςαπι. Οδπε, Μειτῆιπι ἀς ὙΠοηϊ 4, Ατεῖς, 1.1. ἐ ἢ; 
᾿ ΙῚ ὁποτέρῳ ] ὅτῳ 86] γα. | 

'Σ ἔφη) νοςεπὶ γείτο εχ ςοὐ. 5. (εζογιπὶ ἀπ ες εἢ 

ἀΐςοτς 40 14 [ρεέϊεπτ, ἱρπόγαῖο ογατίοηΐβ σοπτεχτι, πιᾶ- 
'χίπις οαπὶ ρεγίιγρατα πιαρὶς ἤητ Πιιάϊο, γε φᾶς περύοιαν [8- 
Ῥετε ἀεθεᾶπζ, 

12 ἐπὶ τῷ τ: Διὸς σήματι 1 ηοά Ὡρυὰ (8 εἢϊε ἰᾳδξαπτος 
ψεῦφσαι δυάϊεῦλης,, νι εἰξ ἀριιαὰ Δ] Πἰπιφο πὶ ἢ γπιπο ἦγ 1σ- 

ποῃ. ΜΌΪ νι. ϑραπῆοπι. ρ. 6. Ηδης ἰζΆαιις Οτεζεσηῖιιπι. 
πεδι οπει ἀεβεπάις Απτίος 5, 

σοῖς ; τῷ 



Ὺν 

ς70 ΡΗΙΠΟΞΤΚΑΤΝϑ9 
τῷ" καὶ φροντιαμόώτων, ὡς ἕτορώ τε δηλοῖ" 

τῶν ἐκείν, καὶ μάλιξω ἡ ἱσορίω. ἐπίδειξιν γοὶρ 

ἐν ὠυτῇ πεποίηται λέξεώς τε κωὶ ἱφορίως, ἐσποι-- 

ὧν ἐς ὠυτὴν "" καὶ τὸ φιλοκωλεῖν. «περὶ δὲ τε- 

λευτῆς " τῷ ἀνδρὸς, οἱ μὲν. ἐδδομηκοντϑτην τε- 

ϑνώναι ἀυτόν., οἱ δὲ, ὅπω. καὶ οἱ μὲν» οἴκοι, αἱ 

δὲ, ἑτέρωθι. 

ΑΥΣΝ ΧΑ ΦΌΘΙΩΣ. 

᾿Αλεξάνδρῳ δὲ, ὃν Πηλοπλάτωνω οἱ πολλοὶ ἐ- 

ἈΒῊΝΣ τ 

͵ Ν ΥΥ̓Ξ5 ͵ ͵ 

σπωνόμουζον, σσατρὶς μὲν ἤν Σελεύκειω » “πολις 
᾿ 3 ᾿ ᾽ ᾿ Ν 7.5 ,ὔ 

ἐκ ὠφανῆς ἐν Κιλικίο,. «πωτήρ δὲ ὁμώνυμος", 

" 3 
ΚΜ1Τηρ 

᾿ ὑπ ε - ΓΑ 7 Ν 

σπεριτ]ὴ τὸ εἶδος, ὡς αἱ γραφαὶ ἑρμηνεύεσι» καὶ 

Ν ᾿ 3 Ἃ, ᾿" « ͵ . 
κωὶ τς ὠγορωίδς λογδς ρουγώτῶτος ΄. 

προσφερὴς τῇ τῇ Ευμήλε ἡ Ἑλένῃ. Ευμήλῳ γάρ 

τις Ἑλένη γέγρωπῆα!- οἵα ἀνώϑημω εἶναι τῆς Ῥω-- 

μιαΐων ἀγορές. ἐρωσϑῆναι μὲν τῆς γυναικὸς 

ταύτης καὶ ἑτέρες μὲν. ἐπιδήλως δὲ Απολλωώνιόν 

φασι; τὸν Τυωνέω. καὶ τὲς μὲν ἄλλες εἰπαξι- 

ὥσωι, τῷ δὲ Απολλωνίῳ ξυγγενέσϑαι δι᾽ ἔρωτα 

ἐυπωιδίως, ἐπειδὴ ϑειότερος εἰνϑιρώπων. τϑτο 

μὲν δὴ ὁπόσοις τρόποις ἐπίϑωνον - ἐρήται σώ- 

φῶς ἐν τοῖς εἰς Απολλωνιον΄. ϑεοειδὴς δὲ ὁ Αλέ- 

ξανδρος καὶ περίξλεπῆος σὺν ὥρώ. γενειώς τε 

γορ ἥν ἐυτῷ βοςρυχώδης. καὶ κοιϑειμένη τὸ μέ- 

τρλον, ὄμμα τε εἷδρὸν καὶ μέγω» ῥὶς ξύμμε- 
,ὔ ͵ ͵ 

τρὸς» καὶ ὀδόντες λευκότατοι: δάκτυλοί τς ἐυ-. 
Ἂ- »"» »"“ γ᾿ «ς ᾽͵᾿ ΕῚ ’ δ “ 

μήκεις: καὶ τῇ τῇ λογὲ ἡνίω ἐπιπρέποντες΄. ἡγ 
5 γι Ν - ὃ Υ ἢ ἼΣ Ν 3 

δὲ ἀυτῷ καὶ τσλξτος, ὁωπανώμενος ἐς ἡδογὼς ἃ 
͵ 

μεμπίας. 

δὲ "νδ ψ Ω ὔ 6 Ν ἣν ΜΕΥ -“ 
Ες δὲ ἀγόρως ἥκων, ἐπρεέσξευε μὲν ὑπὲρ τῆς 

Σελευκείως, στωρὰ “σὸν τορῶτον Αντωνῖγον. δικιξο.. 
ΝΣ» οὐ Ἂ᾿ ᾽ ΄ ε ͵ὕ] Ϊ᾽ 

λαὶ δὲ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐφοίτησαν- ὡς νεότητων ἐπίσοι-. 

Κ΄. “ὠχαμά. 

τ σεηιι5, απιοά πηράϊεαπάο ρου βοίτατ, πορίσας 
ῬΑῖ. χιοά ὅς αἰΐα ρίαγα (γιρια εἰμ οἰϊοπάμπης. 
δ ῥήδογΖα τααχίπιθ. [πῃ εα δηϊπὶ ἰρεοίπιεῃ.» 
ἄἀςξάϊε, ὅς ἀϊξ!οη!5 δὲ ΒΙΠουίαθ. οἱοραητίας ἢτπι- 
ἄϊππη αποσαο [0] νἱπάϊσαηθ. Οἰιοά δ( εἰμ5. 
οδίτη ἐρεέϊας, συ!άαπι (δρίμαροπαγιιπη [[Ὁ- ᾿ 
ΓᾺΏ1] πιογίμπιπι εξ, 4111 οπὶ ποπάτιπη. δετ- 
οἰἤεε μαης δοῖατοπιΣ ἴσιο 411 1π| ραίτα 7 Αἰ 
ΑἸ] [οὈΠΠδ δἰμπι.}. 

ΑΕ ΈΌΧΧΑ ΝΟ Ἃ.- 

1. Αἰεχαηάγο διιζεσα, αιεῖι Ρεϊορίδίοποπι 
[μἐομ22 Ρέαέοχορ) νυΐσο ςορποιηϊπαραη, ρα- 
τα σι! ςπι δ οἸοιιςῖα ξαϊε, οἰαίτας ποη ἱρθοῦί- 
ὉΠΙ5 τη ΟἸΠςΙ4: Ραῖογ εἰυίοτη ποηηϊηϊο, ἢ ἴῃ σο- 
ποτῷ ἀϊσοπαϊ Ἰαγ! αἸς 11} ΟΧΟγοΙτδ ΠΊ παῖς : πια- 
τοῦ ἔογπια χςο οη5. νι ρίδυτας τοῇδπειγ, 
ἴσια Εμπιεῖῖ Ηείεπας Ππη]]Ππηὰ. Νειηρε 
Ἐππιεῖο Ηεΐεπα απαοάαπι ριέϊα ἔμιτ, ἄϊσηα μα- 
δίτα πᾶς ἴπ ἔργο Ἀοιπᾶπο ἀξάϊςαγεειγ. 1- 
Παηταια τυ]! ογοπὶ τὶ 4]105 δἀδηταίϊς ; ταππὶ 
Ραίδιτι Δρο οηιαπη, ἀἰιης, Τ᾽ γαποηίεπι, [ρίθπα 
γΕΓῸ γα] τος ἀφάϊρηαζαπι ες αυ!άεπι, Αροὶ- 
Ἰοπίο νϑγο {{ νίαπι ργαςθιμς, ρΓΟΙΙς ρεποτο- 
[ες ἀοῇἀογῖο . αιυία ἀϊιίηα πιαρὶς πᾶπὶ Πο- 
πιο ἰπάοϊς οἴει. ΑΠ ἰά αμ18 1. ῬαΓΙΙΠῚ νεῖ 
τὸ {τ {πλ116.. Ἰπσα]δητοῦ ἀϊέξιιπι οἰ ἴῃ ΠὈ τὶς 
ἄς νῖτὰ Αρο]ομῖ. ιπὶηα διΐεπι Αἰοχαηάγι 
ἔρεςῖθα ἔαϊτ, εὐγάζαπα δισιῖζα 111} ἔογπτα οἰιπὶ 
νεπαίζατε σοπιιέϊα. Βαγραπη οηΐπὶ αἱοθαῖ 
οἰποιππαῖαιτι ὅς ΠΠ ΘΙ ΟΟΓΙΓΕΓ ργΟΠΊ Π4π1|. οςιι- 
1Ι τας πα] ἐγδηζ ἃς ΠιάΡΉΙ, παι τη θηἤιγα σοπ- 
ποηϊοηζο, ὧς ςαπ! ἀπΠΠΠπι: ἀξηζοβ. ἀἰσίεὶ ἰοη- 
ΘῚ, δζ Ογϑτοη 5 τγαζζαπαϊς Πα θη15 φοηρτθοη- 
τε5,, Ορεβ ]οααςε ἱρί! ἐγαητ, 45 ἴηι νο]ρτὰ- 
το5 ἱπηρεπάςθας τηϊηϊπὶς γοργε ῃόπάεηάα5. 

11. ΨΙΠ]δίη γεγο δείδίοπη σππὶ Αἰ ρ οι, ἰε- 
Θατοη ΘΠ ΟὈΙΓΡΓΟ ΘΟ] ςῖαα ἐπι  πηϑητ5, Δ 
Απιοπίπιηπι ρυῖπιθπη. ἘἈδργεθηῇαπι ταπιοπ 
ἴῃ Ιρίο ἔτ, αποά ἱππεηϊϊοπὶ οὐ [Ρεςὶ- 

, 
Ζ ------  ᾿ ---“--------------ς---- τ ΜροσττοοεοΕΠΨ,ο τΤτΤττρΠρΠρΠΓΤΠΤΠΤΠΠΠ“ΤΠἷ“ἷ΄“ἷ“““Π“ἕἕ. “Γ΄ ..-.-. ὁ ὁὃὁΖ Ἕὃϑ.ΌθΌΌ τ ̓͵Ἱσ 

14 ἀντῷ 1 τεβίτα! νοσοπὶ εχ οοἥ. 8, 
τς ὡς ἕτερά τε δηλοῖ] ἱπ ηὐΐδιις ἔοτίς ὠγορώ, 46 η8 ν4α 

αὐπαης Ῥὲ2. 5.1. π. 1. Νοη σοπβιπάεπάα νογὸ ΑπηοςοβιΑ ίςα- 
Ἰοπίτας, ϑτοῖςὶ ρμ!]οὐορῃὶ, Γοτῖρτα ΡΙαταγομο, ϑεχίο , Ρτοΐε- 
ταᾶεο ΗερΒδεῆίοπι ὅς Ατμβεποάογο Ετοιτεπῇ οἰταῖα 7 εἴπ.» 
ποῆτι Απύοῦμι ξοετίδι5. 

16 ἐς ἀντήν  Οταῖετ, ἐς ἀυτὴν» δὰ ἱςορίαν »τοξγθῃ, τα ηπ8 
εἰλπι ϑα!πιαί. ἘάΙτ ἐὶς ὠυτόν. 

17 περὶ δὲ τελευτ. δὲ εχ Μ5,5. ποτ 
ΝΥΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. δι. 1.1 ὁμώνυμος αἵ ϑιζαίοπ 

1116 νοσάταγ ἴῃ εἐρη. ἈΡΟ]]οηἱ: ΧἼΠΙ. Ουϊὰ ἐτρο ἤϊνε! ἀμο 
ΠΟΠΊΪΠΆ, ΠΑ υΠ7ε ἀϊσεητι5 οσῖτ, νοὶ ξεξε ΠΠΠπ πὶς ΡΒΠοῆτα- 
Τὰ} ΠΊ ΠΙΕΠΊΟ ΓΙΑ ΠῚ ΠΠ8Π|: Πᾶπὺ ἀδ Ἰος 1ρίο ΑἸεχεηάγο ἔεγπιο- 
Πεπὶ εἴϊε ἴῃ εὰ Αροϊϊοηι εριἴο] 8, ΠΟ ]1πὶ ἀϊιδίτατα, ΔάεὉ εσ- 
εὶς οπιπα σοπίρίγαης, ρδίγία ϑοϊειιοῖα.. ΠΟπΊθη, ρΆγθΠ5 δ 
νἰ5 ἀεςεάξης Ἀπτε ΠῚ ΑἸ οχαπάεγ οί τα Πεε; ἃ ἀξ τὸ 
ετἴαπι ΡῬΒιϊοἤγατιι5 ποῆεν δ ἤη, μυῖα νῖταε : «πρξμὰε ττεπὶ 
ἌΡΟΠ]ΠΟπΙ: ἵπ Ράτγοπι ὅς ΠΙΔτΡΕΠῚ εἶτι5) συυΐτις ΠΟ ΠΊΪΠοίοπιις πος 
τηϊηϊς: ἱπιο ὅς ἴπ ἰρίαπι Αἰεχαπάτωπι, ἡοπὶ ποῃ ϑεϊοῃοίεμῆσ 

Βυ5 τάπταπι Πυδίοίε σοπιπιεπάατετ, [ε ἃ ἃς ἢ εγα ταῖς Ῥτο- 
(εαπέτοταν, ὅς τ᾿ ΠΙτα ΓΟ ΠΕ ΠῚ εἰ Ἐπεεε 

2 τὲς ἀγορ. λόγες ἵκαν. 1 Δικώγορον νοσδῖ δυϊ 449) εἴτι5 πὲ π- 

το πῇ. 1π᾿ νῖτα ΗἸρροάν ον, ραυΐο δῆτε ἔῃ. 
3. μήτηρ ] ἃ δείεμοιΣ γοσλταγ ᾽πὶ Ἐρ 01} ΑΡΘΙ]]οηΙ 4}16- 

φϑῖα.. 
4 Ἑυμήλε Ἴ εἶτι5 πιοπιῖπις ΡΗΠοἤτατα, ἱπταρίπιιπὶ ρτῖο- 

ΤᾺ ΠῚ ΔπτΟ τ, ἴῃ ΡΓΟΟΕΠΊ, ΥΌΙ ὅς ἀε Ατοάδπιο ἐχ (σία, ἀϊ- 
{ςῖρα]ο εἰμ, 

ς᾽ ἐν τ. ἰς βπολλῶν. ] 1. 1, ς.. 12. (ετοταπι νεὶ (Ὅ]ς Ηὶς 10“ 
τας ΔΕ ατίπι ρεγιλάες, νπιῖσι ἐΠε νῖγαε Αρο] οἱ! ἃς Παγυπὶ 
νἱτατι πὶ Διογεπι : φιοά ἱπ Ῥγοίορογπμερῆς ΠΟὈ 15 1Δπὶ οδίετς 
118{111Π|. ΄ 

"6 τῇ τ. "λόγα ἡνίᾳ ἐπιπρύποντες ] ἢς τεξὶς Μ5. 5. Ἑαϊτ 
πιαῖε ἐπιτρέποντες. Νεὲ σἈυίαπι νάεο τὰς απο ἰεϑεοποπι 
ἀεξεπάαι Ὀτιτεσ. ἙΠερδητεγ δυτοπὶ μος ἀϊδληπι: πάπας 

Ἐπὶπὶ δόϊο μαρεπαγιπιὶ Ογδίίοπίβ 2γσέξαίαγμηι ἱπίτασ ἢα- 
θεῖ: λ[1ο δείαπι ἔδηῆι ἡνίαν Διὰ λόγως τταποίαταπι ἤδδο5 δοίδε 
γΆΦΙρ 5. Χ, νἱὰς ἢ,17. , 

ὉΠ 



Ἂν : ν,ῳρ μρηαβηβδθς Β6Ρν Ἔν 
-“". 

7. Δμχαπμά. 

ἐπὶ αἴοίγα οί. (Οὐιπὶ νΈγο ΤΡ! πλῖπις αἰτθη- 
ἄετε νι ἀεγεγι [πηρεγαῖοῦ 9 νος εἷαία Αἷο- 
χαηάον, ἀΖξοχαΐε, ἰπχαῖς, γρῖδὲ, ο ΟΔο ἂν: ταπὴ 
1γγίταῖα5 1ἢ ΕἸΠῚ Ππηρεγαίου, απο διϊάαςϊουῦὶ 
νοςς νίι5 οἴει, “έδεκχάο, Ἰηαχιῖς, ἐεφηθ αρπο- 
ο. Εν» ομ1η2 21 ΟῊ2 ΠΟΤΏΔΗΣ 4Π5. ξδ΄ ἀφπέος 
βήκας, δ᾽ ηρμος γααί,, ἐδ Ῥηρμ ΔΝ (ΟΡ 
οἱδξ. Μαχίτπαπι νἱτᾶθ ραγίθπη ΑππΠοςἢϊας 
{Ποῖα [ιαδυιῖς, δ οπηδθ, ὅς Τ ατί!5. οπγη θυ 
ας ἴᾷπε ΑἙρΎρεΙ ραγεῖθες : παῖ δα Νιάο- 
ΠῚ οὐδ ΡαΓΓΙΑ ΠῚ ΡΕΓΓΕΧΙΓ, 

111. Αἰπεδηῖς ἐχίσιιας. ἔπογε τπογᾶς Ἰρῇιις, 
Ὧες 1146 τατηθη ΟὈ]οπῈ ἄϊσπας. Αὐ Ραη- 
ὩΟΠΪᾶ5 ΘΠ δεηΐες ΡΕγΓΈΧΙΓ, ᾿πα]Γάτι5 α Ματ- 
(ὁ [πηρεγαΐογθ, 101 ὈεΠ πὶ σείξηζε., Ἰρίπιπ- 
416 ἐρ|0]15 Δ4 αγαεοος (τες ργδοῇςιοη- 
τα. Αἰμεπαβ Ἰρίταν ἀοἰδίις, ( Εἰς υιτεπι ᾿πτογ- 
ὉΑΠΠΠ| {{ΠΠῸγ15 ΠΟ πιβάϊοογα εἰ, 481 εχ ΟτΥὶ- 
επίς γςηῖτ,) ἢΐς, αἀἰχίς, τοπαμ εἰζαμπμ5 Ρά1]1- 
ρει, 1τάηπ6 ἤαζπδηβ, ΑἸΠεπΙ θη ι15 ἐχίθιπ- 
Ῥογδηθαβ ἱπα χιε ογαῖοηθς., ἘΠῚ Διιάϊγο σαΡ]- 
επεῖθιι5, Αἰάϊεης γεγο Ἡεγοάεπι ἴῃ Μαγα- 
{Ποπὲ σοΟΠ ΠΟΓΑΤῚ, ὧς ΠΕ ΠΓα ΓΟ  Π] ΟΠΠ6ΠΊ. 
εὐπὶ νηῖςς (Εαα], (τγιρῇτ δά ἱρίαμη Πττεγας, 4π1- 
Ὀμπ5 σγάειος Ὁ] ἐχρείερατ. (πίη ἤεγο- 
ες τες ρῇῇοι, "γερλαηη ἐ5 Τρ .6 σηρε Οὐ Ζεῦ; 
ΠοποιΓΙα5. δά {ΠδαιγπΊ ἰῃ (εγδηλῖςο εἰ [4- 
ἕϊις, ιοά Αστίρρευπι ἑορσηοιηπαταγ, ΡΓΟ- 
ςἐάδσητο ἀμζεπι ἰάπὶ 416, ὧς Ηεγοάξ πιογαηι» 
[λείϊεητε, Ατπεηιθηίες εἰ ᾿παρπαθϑηζητ, νὰ 411] 
ἀε(αιίραγεῖ [πού] απάϊτογίιπι, ἸΙάαιις ἀοἱοίδ 
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ξντὼ τῷ εἴδει". ἥτ]ον δὲ ἐυτῷ τοροσέχειν δοκῶν. 
“-“ ,ὔ ε 

τὸς τῷ βασιλέως, ἐπάρως τῆν Φωνὴν ὁ Αλέξαν- 
Ὁ οἱλλ Δ μὰ ».5 Εὔα ) 
δος» “πρόσεχε μοι; εᾧη; Κωίσαῤ. Καὶ ὁ ἀυτοκρά- 

τωρ, σσωῤοξυνϑεὶς τπορὸς ὠυτὸν , ὡς ϑιρασυτέρα 
- οὐ σὶς ,ὔ , 3, 

τῇ φωνὴ χρησάμενον , ““πορόσέχω, ἔφη: καὶ »» 
΄ ᾿ ν Ν ᾿ “-“ν 

συνίημι" σε' σὺ γοὶρ ὁ τήν κόμην ἀσκῶν, καὶ: 
Ν δ Υ , Ν τς “} 

τὸς ὀδοντῶς λωμῆρυνῶν, καὶ τὲς ονυχοὺς ξεων;»» 
Ν ᾿-" 7 ΕἸ “ 33 Ν ᾿ Ν »“Ὁ “- 

κωὶ τϑ μυρξ ὠεὶ τογεων. τὸ μὲν δὴ τλεῖφον τῷ 

βίᾳ τῇ Αντιοχείω ἐνεσπόδωζε, καὶ τῇ Ῥώμῃ, καὶ 

τοῖς Ταῤσοῖς, καὶ νή Δία Αἰγύπτῳ π“άσῃ" ὠφί-. 

κετὸ γὸρ καὶ ἐς τὰ τῶν Τυμνῶν ἡ9η). 
,» 2 ᾿ 

Αἱ δὲ Αϑήνῃσι διωτριξαὶ τδ νδρὸς ὀλίγαι 
Ν Μ 5 -" 3 

μὲν» ἐκ ἄξιαι δὲ ὠγνοεῖσϑαι. ἐδάδιζε μὲν γοὶρ 
, ν ΚΓ ες 

ἐς τὼ Παιονικο εϑνη᾽; κωτακληθεὲς ὑπὸ Μάρκῳ ᾿" 
) ΕΝ Ὁ ᾿ Ξ ἡ δεδὼ ὕ ᾽ “- 

βασιλέως, ἐκεῖ σ'ρωτευοντος, Κ͵ὶ δεθωκότος ἀυτῷ 
Ω } «ΝΑ. 

τὸ ἐπιςέλλειν Ἐλλησιν. ἀφικόμενος δὲ ἐς τὰς Αθή- 

νας, ὁδξ δὲ μῆκος τῶτο καὶ μέτριον τῷ ἐκ τῆς ἑῴως 
᾽ ᾽ ΩΣ γ , ῃ 

ἐλαύνοντι", ἐνταῦϑιι;, ἔφη» γόνυ κὠμιψωμεν᾽. καὶ» 
" Ν -“᾿ 3 ,ὔ - 

εἰπὼν τῶτο, ἐπήγγειλε τοῖς Αϑηναίοις οεἰυτόσιχε- 
δ 7 4 13. 3 " » 2 ,ὔ ψ ς ἄρ συν, 

ἴως λογὲς ἵν ἐρῶσιν ουτξ τῆς ὠροώσεως ἡ. εἰκξ- 

ΠΈΤΕΥΓΟΥ ΤΕ ἢ ν δορὰ ὧν δὲ τον Ἡρωδὴν διωιτώμενὸν ἐν Μωρωϑ ῶνι ὅ, καὶ 
) 3 -“ 3 “ " 

τὴν νεοτήτω ἐπωκολεϑξσαν ἀυτῷ σσᾶσαν, γρώ- 
Ν 7 3 »ν 

Φει σῦρος αἀυτὸν ἐπιξολὴν ,) αἰτῶν τὲς Ἑλληνὰς ἢ 

“ ὲ ͵ Ἴ ΕΞ. Ἵ Α 

ἐφ᾿ ἡ" ὁ Ἡρώδης, ἀφίξομαι, ἔφη. μετὰ τῶν Ελ.-. 
Ν ,ὔ ! ᾽ , 

λήνων καὶ ὠυτός. ζυνελεγόντο μὲν δὴ ἐς τὸ ἐν 
-»" -» , ὰ ᾿ «ἡ 

τῷ Κερωμεικῶ εωτρον ἢ, ὃ δὴ ἐπωνόμωφαι ΑὙγριπθ 
- . ΝΥ φὭι  Α) ΤΑ 

πεῖον. πε ροϊώσης δὲ ἤδὴ τῆς ἡμέρως, καὶ τβΗρώ. 
͵ 7 « - ε 

δὲ βιὰδ ὑγοντὸς; ἡσ᾿ χωλλὸν οἱ Αϑηνοΐϊοι, ὡς ἐκ.- 
ω , ἢ ᾿ 

λυόμένης τῆς ὠκροώσεως, καὶ τέχνην αὐτὸ" ᾧ-. 

5. 11. 1 νεότητω ἐπιποιξντα τῷ ἔιδεὲι} πεπῖρε οτίβ πίτοῦ 
ἴπ ε0 {ὈΠἸΠΊ115, 4116 ΠῚ ἅτε δτίαπι ᾿υταδαῖ, ϑο.]Π σεῦ ντ ἐς 
“ποιεῖν αἰ οἴτοῦ {νῖτ, “πεοορὶ τὰ π,} ἢς ὅς ἐπιποιεῖν. Ῥοτεῖ- 

πεὶ διΐεπιὶ ἤδες οδίστιατίο δά δα, 4146 δημμιητιν ἀς εχο 
Ῥτοῦγατα Αἰεχαπάγο 840 Απιοηΐπο Ρίο ππο ἰϊτῖ ας, μι] σαις 
τ Ὁ Ργίοτγιπι ἱπιογργεῖαπι το εγαγὶ νεγπο ροιείξ : φκοά 
ῤεεῖε [μα ἡμιμενειέεν» ἑριοίς αν. ΜεπΊρ 6 1Π1 ὑποποιβντω ἰεο {8 
νι ἀεπειγ, 40 ἃ ὃς 54 παῖ. ῃἰς γείτυζαπι σαρίεθατ, 

2. καὶ συνίγωι 1 ἀἀἀεπά4 οπιπῖίπο σορια εγας, 4148 εχ. 
οἸάεγαῦ 1π βαἰεῖ8, γαῖα π᾿ ςοα, 8. 

3. ἐξ τὸ τ΄ Γυμνῶν ἤϑη] ἷ. ε. ἴηι Αειβιορίαπι,) νΡῚ Γυμνοὶ, 
401 Ογν»οίορ ας νυ]ρον: υβπὶ ρατίοπιὶ Αερυριί ἢἰς ἔω- 
οἷε ρεγίπάς ἂο πη νἱτα Αρο Ποηϊ : νά ς ποίατα δά 116, ΥἹ, 
(80. 7. ἢ, 2. 

5. 111. σ ἐς τὸ Παωμονικὼ ] νἱάς ποιαὶδ (, δά νἱτ, Ἡεγοά, 
8. ΧΙ. η.7. 

2 ἐκ τῆς ἐψας ἐλαυνοντι ] πεπιρε ““πεἰοεὐί4. ), ντὶ νἱἀείητ,; 
ἐμ σδίι5 βιογας 40 1πιρεγδίοτγε. 

3. γόνυ κάμψωμεν 1 ἴ. 6. τογαϊείςσεπηις. ΡΗ ταῖς, ντὶ νι4ς- 
ταῦ, Οτγαεςῖβ σεσαρία πιαχῖπιε, Αἤδπι,, δὲ ρᾶτίεβ οὐ θη 'π- 
ΒΑ ττΑπεῖδιι8, ἃ σΆπ|6}15. Αἰ αις ἰά σεπιι5 απί πιαπεῖθιις, σ6- 
τι ἱπῆεχο δ αυΐετεπι ργοςιιπι δ επεῖδιις5,) ροΙὲ τεῦ, ἀεἰιπιτα: 
ελάεπι ἴπ γε ΑρΟΙ]οηἱ! αιοηϊε ρᾳ[Ππὶ οςοτγτῖε, 

4 ἐπήγγ. Αϑην. ἀντοσχ. λόγες ἢς πειπρε (οἱ εσάηε (ορῃϊ- 
ἤλο, ἵτος βαςΐοπίος, ἴῃ Ἰοςῖς ςοἰςδτίοτίδιι9 εἰοιεητίαπι ἴΆ- 

ἔϊατε » τῃεαῖτιπι ε πδέϊος ρυϊαηῖος ἴΠρθπι0 [πο ςοπιεξηΐς 
εηϑ. νἱάς οδίεσιδια Οσοίο!ο 1. 11. ς. 4. 

ς ἐρῶσιν ἀυτῷ τ΄ ὀκροάσ, } πεπιρε (Ὁρ 4 αἰΐσυτις ἢδ. 
ταϊηΐβ. δαμπεηΐδητε {πλτὶπὶ δὰ δπὶ ἤερας 1ΠΠΠΟΠΙ ΠῚ ποπ- 
Βιιχυ5, οἰκρόασιν ἐχρετεπιίαπι, 1ΠΠπτ|5 ἐπὶ ἴῃ τεπὶ Τ6- 
πϑθιῖ Ἰοοιι5. οὐ, 4. ΟΥο ΠΟ οὐ ίογιιδεις : Τριδωνίς παραφα- 
γίντες ἐκκρέμαντωι ἐυθὺς,, ὥσπερ τῆς λίϑε τὼ σιδηρια. 

ὁ ἐν Μαραϑῦνι διαιτώμενον } 101 εηῖπι ἃς σδρῃιῆπηας οἢ4- 
τὴ πα ἢθι ραρὶς ρεγιπιαις νεγία θαι, νἱάς ποῆτιπι νὶς 
τᾷ εἰ δ. ΧΙ. ι 

7 τὰς Ἑλληνὰς} πεπιρὲ τρίιπι στο ἀςπὶ» νἱιπὶ ππάρη! ΠῚ 
ἃς σοη[υατεπι, δ ςογζαπιεη (ΡΒ (που πὶ, ἀς αι Οτείο]], 
1. ΠΠ. ς, 4. δι ᾧὶ νῖτα λήασεὶ, 1)᾽ορν Πὶ, Ροἱοπηογτὲς ρΊατα, ἀϊζεττα 
Ρτοιοςαγε ργᾶς πιοάεῆία ποπ διιῇι5, Ἑλληνας Ροίοιτ, 1ά4 εξ 
νῖγος Ογάετα ἔλουπαάϊα Ἔχεγοίαοϑ 5) 414165 τη σοπαϊξει Ηξς 
τοάϊς εἶξε ποῖτει, διιπὶ 4ιυΐδιι5 ἱπ σεταπιθα ἀείςοηάδετγς» 
Ροίπι, Ἀείροπάει ἰρίτυς Ἠεγοάεβ σὰαπὶ Ογάεοίς [εἰ ρ ἔπτη.» 
ΨΕΠΓΟΙΓΙ ΠῚ, 

8 ἐφ᾽ ἢ ὁ Ἡρωϑ.  ἢς τείςγιρίι ϑαἰπιαί, Μα] δ. ἐπὶ πὶ ἑάϊεῖ 
ἐπεὶ. (οα. 85.ἢ. Παθεθας κά ὁ Ἡρώδης. 

9 ἐς τὸ ὦ τῷ Κερ. ϑέατρον δῖς. 1 ἀε ἐο νἱάς Μειγπιπη» 
ἀε Οεγαπιῖςο σεπιπο σἀρ, ἄζ τις, τυτίαπι χήργίρρεὶ ΠΙΘΙΆΪ ΠΊΕ.» 
ποῆετ ἰπ βῥήϊαργο. 

10 τέχνην ἀἐυτὸ δζς. 1 ΠοΠ ἀμδιτο νογαπὶ εἴς ᾿ς οποπὶ 
πὸ ςοὐ, 5. Ναπι εἀϊτὶ μΒαδεης ὠἀντῷ. ΡυϊΑθαπευταπι ῃος 

τίχνην εἴϊε Ηετο ἐΐβ, ταγαΐους Δοςεῆα ςογίαπιθη ἴς αδτετῇι- 
δεῖς Ροῆε Ρυϊαπεῖβ, 

ΌΕΣ οὑτὸ. 



971 ὌΝ νον ον 

οντο. ὅ3:εν ἐνώγκη τῷ Αλεξάνδρῳ ἐγένετο, πάρ-᾿ 
Ὁ , “ Ν , 

ελϑεῖν ἐπὶ τὴν διώλεξιν καὶ πρὶν ἥκεῖν τὸν Ἡρῶ- 
«- ᾿ ᾿ , [4 ἰ ὯὭ, »“Ὑ Π 

δὴν. ἡ μὲν δὴ διώλεξις ἐπώννοι ἡσαντξ ἄφεως 
ιν» ΄, Ν ᾿ ΄ Ἔ τ ς μὰ ἡ ἣ. 

καὶ ὠπολογίοε ρος τὰς Αϑηναίες ὑπὲρ τϑ μῆ- 
΄, ᾿ ᾽ ᾿ γ,. 5 ἈΝ 

πῶ τσρότερον ζσρὰς ὠυτες ἐφίχϑαι" εἰχε δὲ ἀ- 
» »“ τ Ν ), 

ποχρῶν μῆκος, Παναϑηναῖκξ γώρ λόγξ ἐπίτο- 
ΟΡ ͵ ᾿ " 

μῆ᾽ εἴκαςο. ἐυςωλὴς δὲ ἕτω τοῖς Αϑϑηνωίοις Ἐδὸ- 
ε Ν , -“ " »ἬἭ» “ 

ξεν, ὡς καὶ βόμξον διελιϑ εῖν ἀυτῶν, τι σιωπῶν- 
᾽ ᾽ “ Δ Υ ε Ν ᾿ 

τος; ἐπωινεσάντων ὠυτᾷ τὸ ξυσιχήμον. ἡ μὲν δὴ 
- ε )ὕ ἡχς Ν ͵ ᾽ ὕ 

γενικηκυΐω ὑπόθεσις" .ὁ τῆς Σκύθας ἐπωνώγων 
ς Ν , , 3 ὃ ΤΑ ,»-ν 

ες τὴν συ ροτερῶν “ λῶώνην ; ἐπειθη “σολιν οἰκέντες 
δ Ν δὲ ᾽ ᾿ ᾿ Π “δ 

γοσῶσι. κοωιρὸν δ᾽ ἐπισχὼν βρωχυν, ὠνεπήδησε 
γω ͵ ᾿ - “ “ ͵ὕ 

τϑ 9ρόνε “ἢ φαιδρῷ τῷ ποροσώπῷ : κου ὠπερ 
3 ,ὕ 3 - ᾽ ὕ “ ᾽ - 

ἐναγγέλιω ἐπάγων τοῖς οἰκροωμένοις , ὧν εἰπεῖν 
, μὲ Ν᾿ ἀρ νῶν Ἄνδιε Β « 
εχϑι. προϊόντος δὲ ὠὐυτὼ τὸ λόγξ ἐπέςη ὁ Η- 

͵ ψ Ν ε 

ρώδης, Αρκαίδὶ ποΐλῳ τὴν κεφαλὴν σκιοίζων, ὡς ἐν 
τ ᾿ ͵ ᾿ Πρ χὴν 
ὥρω ϑέρες εἰώθει Αϑήνῃσιν “. ἴσως δέ πε καὶ 
᾿ ͵ δ δ ον ν᾽ ΡΝ ΑΥπ Ὁ 
ἐνδεικνύμενος ἀυτῶ , τὸ ἐκ τῆς δὸξ ἥκειν. καὶ ὁ 

ν ε Ν , Ν 

Αλέξανδ ρος ἔἐγϑεν ἑλων, διελέχϑη μὲν ἐς τὴν 
»"" ἈΠῸ δ ΩΣ ῇ ὙΠ ΝΑ " 

σπωρδσίων τὸ ἀνόρος ὑποσεμνῳ τῇ λέξει, καὶ 
9... ο“ Ν 3.7 ΓΑ αὐ ἢ 

ἠχέσῃ. ἐπ᾽ ἀυτῷῶ δὲ ἔϑετο, εἴτε βέλοιτο τῆς ἤδη 
« ͵ 3 » »“᾽ Ἐδυσ᾽ 

σπεδαζομένης ὑποθέσεως ἀκροᾶσ'αμ εἴτε ἐτέ- 
᾽ δον 7 “ λ , », , 

ραν αὐτὸς δῶένας"". τῷ δὲ Ηρωδς ἄνω βλέψαν-. 
᾿ Ν ᾽ " Ν δῶν ͵ὕ 

τος ἐς τὲς ἰκροωμένες » καὶ εἰπόντος «ποιήσειν 
ε ἈΝ " Ι δ Ξ 

ὅπερ ὧν ἐκείνοις δόξῃ, πάντες ζυνεπένευσων ἐς 
δον "- Ω Ἃ Ν Ν Ν -Ὁ 

τὴν τῶν Σκυθῶν οἰκροωσιν. καὶ γοὶρ δὴ λαμπρῶς 
Ν ᾿» ς Ν “ Δ ἃ ) 

διήει τὸν ὠγῶνω ", ὡς δηλοῖ τοὶ εἰρημένω. ϑαυ-. 
3 Ν ᾿ Ν “ 

μασίαν δὲ ἰσχὺν ἐπεδείξωτο καὶ ἐν τοῖσδε. τως 
ΝΥ ΄΄ Ν Ἀν ΔΝ ὌΝ "δ “" 

γώρ διανοίως, τεὺς πρὶν ἥκειν τὸν Ἡρώδην λωμπρῶς 
ον " ͵ 3 , « 

ἀυτῷ εἰρημένος, μετεχειρίσωτο, ἐπισώντος, ὅτω 
ΟΣ ͵ ἀμεθα.) ἢ ἌΣ Ξ ἃ; 

τῇ ἑτέρω λέξει, καὶ ἑτέροις ῥυϑιμοῖς “, ὡς τοῖς 
Ε μ Ν ὯΝ , ᾿ -“ 

δέυτερον αἰκροωμένοις μή διλογεῖν δόξαι. τὸ γἕν 

᾿ξυδοκιμώτωτον τῶν «πρὶν ἐπισῆνοι τὸν Ηρώδην εἰ- 
, ΩΣ οὴ δὲ )0 δ ὑδ Δ] Ὁ» ᾿ 

«« ρημυένων;, “ ἑφὸς δὲ καὶ τὸ ὑδωργοσεῖ "." μετὼ 

αι ἔπαινοι ἦσαν τῷ ἄφεως } ηποα ῥ᾽ εγμΠΙΠ11Σ ΑΓΡΙΠΊΘΏτΙΙΠῚ 
Ῥυϊπτδειιπι δυωλέξεων [ΟΡ ΠΠΠ 15, ἴπ νήδίθυς, αὐ αιὰ5 Δάμεητα- 
Ῥδηῖ, νὰ ἔπρτγα σιοαιιε ἵπ νῖτᾷ ΡῬοΟΪσπιοηῖς ΟὈἰδγιδταπη. 

1: Παναϑην, γορ λόγε ἐπιτομῇ ) ΟτατιΟΠ15 ΡῬΑΠΔΙΒεπαῖοᾶς 
ἜχοιηρΡ υπῚ. {Ππυΐαιιε θεπς ἸΙοηρας ΠΑΡ Έπημ5 ἰΠτΕΓ οτατο.- 
πε5 Ατἱῆτ δε. , 

13 καὶ μὲν δὴ νενικ. ὑποϑ. 1 Πΐς, φυλῇ ἴπ τγαπῆτα, {πρετῖο- 
Σεπὶ Ἡετγοάε οχ {Π 0 σετιαπηπε ας εΠῚΠ ΑἸεχαπάγιπι ἴπ- 
ἄϊολε, Νοϊμῖς ἐηῖπὶ αἰ[εττε ὅς ἐχρ σαῖε πιαρίθ, ράγοσης Ηθ- 
τοάϊ» ουῖ}15 {ΠῚ ΠῚ3 δτατ ἀρι οπιπεϑ οχἰ Πἰπιαῖῖο. ΝΠ πιαὶ 15 
ἸΠΙοΥΡγέτατὶ ἢ Αγρη)» ΟΥ̓ 7Ρ.7γ αὖ Πρ 00 χιΐάΐενῃ Αἰοχαηάγο ἐγα- 
ἐἠαίογμῦ, ῥγίποέρς : ἡι0 ἃ Πισάφης ροίγεπια Ὠυῖι5 σὰρ. 

14 ἀνεπήδησε τῷ ϑρόνε ] Πιπῖ!ς δρωῆς σοφιςικὴς ΦΧοηρ᾿ πὶ 

ἤιρτὰ {ρεξγαδυίπιιϑ ἴῃ Ῥοίερρορ!ο, νὈΪ νἱά, ς, ΥΙ. π.5. δἀάς» 
νἱτ, δεορ εἰ! αν 5. Ν, ἡ. τό. 

17 Αρκ. πίλῳ ---- ὡς ἐν ὥρ. ϑέρ. εἰώϑη Α,ϑην. 1 (οἸΠ τες ρίϊξος 
ἴα] ε5, 4] ὃς σκιάώδηα ἀἰξλα τπάς, [0115 Ἄτοςπαϊς γα ῖς φ4ἢ1- 
Ῥέβαπι, Ἡλιογερὶς κυνῆ Θεσσαλὶς ἀἰοίτης ϑορμοοὶ! ΟφάϊριΟο- 

Το “μχαπμά. 

ΒΕ ἱπεεγργειαδαηίαγ, ΝΝεζεῆς ᾿γαχις Πυϊτ, 
νί Αἰεχαπάου δα ἀπΠογεπάιμι ργοάϊγοῖ, 8π- 
τεαιαπῃ νοηϊῆει Πεγοάςο. 
[λοιοθαῦ, ἰδιιάθς ἐγαηῖ νεῖβ., ὃς ἀδέεπῇο ἀρυά 
Ατπεηϊθηίες,, αποά πππήμπαπι δηΐθα δα ἱρίοϑ 
δοςοίηῇει. Εἰΐτηπς ογατίοπὶβ πιεηίαγα ἀθ- 
σρΙᾷ.. παῖη Ερίτοεα Ῥαπαιποπαῖςαα Ογᾶσ 
τἰοηῖ5 ἱπῆἀγ μαροραί. [τὰ αἰτεπὶ οἰθραῃθ 
Ατμεηϊθηῇριις νἱπις οἵδ. νὰ ἐτεπηίαι5. 1π- 
[ΕΓ Ἰρίος ἀϊίζυγγεγει., ἕάσεπῖς δάπις 60) 
Ιδιιάδητος εἰςρδηταπι εἰπ5, (ΟΘΓΈΓΠΙ ΔΓΡῈ- 
ΠΊΘΠΙΙΠῚ, 410 ομίαπι ΥἹςοῖε, Θχυεῖε: δογέῤάς “ά]. 
φλέ 72 ῥγήογερς Ῥνασαὀπμηαί της γεμος 42:5 γε0 φμοά 

τγόεν ἐποοίρηέος ἐκήγημα {πὲ να εεμασε. ἘΧΙ- 
911Ο Δι 6 ΠῚ ΓΕ ΠΊΡΟΥΙ5 [ρατίο νὉΙϊ {Ἰθηταπι τὸ - 
παῖδε, α διε άγα οχιἕϊτ, ναῖε (Ἔγεπο, νε ΠΕΣ. 
Ὀοπιιπὶ πιιπτίιηπι αυ!ς] τἀ πη 115. αἀξογγος [15 
Ἰρῇς5, ας ἀϊςοη4α παρεῦραι. (παι ογάτῖ- 
ΟἤΪϑ ραγίθπη παι οχίριιαπη ἴάπη ἀὈ οἰ μοι, αά- 
ξυϊς Ηεγοε5; σαρῖτο ρι]εο Αγοδάϊςο ορειῖο, νὲ 
Δοἤίπο τεῖαροτο Αὐῃεῃΐ5 ΠΊΟ5 εγαζ: ογίς δὲ νὰ 
μος ΊΡίο εἰ ἱπάϊσαγος, [δ εχ [τπογο δάεῆς, ΤῊΠὶ 
14 ΑἸεχδηάεν ἀγγιρίοπβ, δὰ ργαθίβηςιαμη. ΨΊΣΙ 
βεχιτογατίοηςιη, πιεάϊο ἀϊςεπαϊ σεποζο, α 480 
(οηίτις ταπηθη ἤδιζ αδεεε: 1ρίππι5 νειῸ ἀγθὶ- 
{10 τοϊχυῖτ, ἤπιος νοῖϊεῖ ἀγριπιδητιπι, 404 
ἴα τγαζασὶ σοςρεγαῖ, αὐάϊγο, ἤπις αἰ τρίε 
ΡΓοροποῖο. Ηδετγοάς Ἰρίτιγ οσμοβ δά αΠ641- 
οηζο5 αἰτο]εητς, ἔξαμα Γαέξυγιμα, φυοά {|| 
νἱίατη οὔδει, ἀϊσεπις., ἥπλὰ] οπηπα5 ςοπίρίΓα- 
γταηῦ αὐ διάϊεπάαπι ἦε δου 5 Ογατ ποτα: 
(ρίεπά!άς ἐπίπι {πιά ςετίαπιεη ΟὈἰθαῖ, νὰ ἀ1- 
ἐϊὰ ἀδξείαγαπε. Αἀμπλ γα 116 πὶ αὐπίεπι [ἀσιτα- 
[6 ΠῚ ἐἃ εχ ραγίε εἰίαιτι ἀεπιοηϊγαις. δέη- 
ΤΕ ΠΓ5 ΠΕπιρε, 415 ἀπ αὐποητηπι ἩογΟάϊς 
(ρΙεπάϊάς ργοσυίογαῦ, ἴτα, ροίαμαπη 116 δάπι6- 
πἰῆει, ἀϊξοης νατγίαζα 6]!Ί΄ατ ἱπάπις [ας απ, νὲ 
115. 41 ΠἜοιπάο διάϊεραης, γορόζογο [ ρτίουα ] 
πευείμαῃι νι ἀογείμγ. Ετ τά φυ!άοπι, 0 πιά- 
χίπιο ῥἰαυι ἐχοερειπι ἔπογαῖ, ἀπτεη απ δ- 
εἴςξε Ηεγοίάοβ. αφμάϑὲ πρίηρς οὔλαη {{4- 
σηήροη! υὐδίμαε τομέγαδεγο, Ῥοίϊοα, ργδὸ- 

Ἰοπ. Ρ. 285. νὉ] νἱ4. 5.80}. Ἐπ ἴλης ραῇηπι νεΐεγες 4 Ὑ76 1 
{πἰῤα ἀεπιοπιίπατε ταῖεα νἱἀδαϑ ρΊ]ςο5. σοπῇ, ποίδτα Ηλάτία.- 
ΠΟ Τππῖοὸ ἀπίπιδάπετί, 1,11, ς, 6. ἀγεαάίοος πυίρίαπι ἴππε- 
πῖο, ἔοτις δουύππὶ πο π ἀἰ ΠΠΓΏ1}15 ἔοτπια. 

16 ὑποσέμνῳ τὸ σεμνὸν 44 εἐραγαδεγεν {εὐ ἠῆρερ ἢ εττὶ- 
πεῖ: γηφας ἰτληῖῖς σμαγαόζοσ ὑπόσεμνος. 

17 ἀυτὸς δέναι  ς ἐπὶ πὶ αἰτεῖν ὑποϑέσεις [ΟἹ 4πι δ 15, 
αὐπὶ 4ι] 15 σετίάγεηῦ, νἱάς {ᾧ, ἰπ νῖτα ίαγα, Οεἴετυπὶ ἀντ 
τὸς ΓΙὈΠΙτα ργο ἐντόν» 404 εγας ἴπ εαἰτῖς, [ξουτιβ οὐ, 5. 

18 ποιήσειν «οὐ, 8, εἰς ποιήσει. 
19 τὸν ἀγῶνα } ἔτεαμεηϑ ποῖτο, ογδίοτῖα μωϊμίπιοάἑ οχο 

εγοῖτα ὠγῶνας νοςᾶτε, Ηΐης ἄς ᾿πιὲὺ Τρεοάοίἐ ττι] 9 Βοπο- 
τὶς ἢ θέα εἴς: ὠγωνιφῆς τῶν πολιτικῶν. ῃ 

20. μετέχ. --- ἐτ. λέξει Κρ ἔτ, ῥυϑιρι. 1 Υἱά, ἀξ ῥυϑμῶ ποίατα 
Γι δι ΠΉΠ15 ναὸ νει δτίουἶ5 ἐρεοίπιεη ΒΆθ ες ἴῃ νῖτᾳ Η!ρροάγογιὲ 
5.0. νδὲ ΗΙρρο ἀγοπιις ὠνωλαξον τὴν ὑπόϑεσιν ἑτέρᾳ δυνώμει 
μεταχειρίσασθαι τοὶς ἠδὴ εἰρημίνως ἐννοίας αἰ οἴταΓι 

21 νοσῇ ) ἢς ςοὐ, ὃ, Ἐδῶ γοσεῖν. 

[ς- 

ψεῖδα νόγο, {πάει 



Ἂ 

». “χα μά. 

{(ξπις εο, [4 ἀπ: οηῖς νἱγγαζα πηπίαίπι ργο- 
τς: “φη46 εἼλ472., ᾿π πο η5, ,μαμίογες (Πρ ,, 
φη46 πάρο 30." {ἘΥΜΏ2Π7γ. 8ῃς ὅς 1114 οχ ϑογ- 
τηϊςα ΑἸεχαπαγ ογατίοηθ: Ἐξ σέτεῖς φηλαρη] 
τογογεῖο Π7γ0, χα γμεγ2416792 ἐσραεὐ 2. μθλμέο 
ΔΜ, αὶ δερλομεγἼοζοῦ, ῥρεγσεύ,γ ἐμοολεηρεὲ 
ΤΟΥ βΟγ δ.) Με,η Ῥέ ΨΠ310 {75 αῇεεδμσ. Φηλά ἐ- 
117 σ»4:6 ῥ ΣΟ ΓΗ ὀοῦρο, φῆι “αἴ 4771] ἐξημρε- 
Μεθ Ὲ εονηροηὴλ ἢ ΤῊ Ογατίοη!5 δυέεπι ρεγο- 
ταῖοης νγθεπὶ ἐχασίταηϑ, νὰ ἀοπηο πη Π1δ6- 
Τιογθιη ἐριγίταιτ ᾿πγογο! πάθης, ΡΟ ἤγοηλο ουηηῖ- 
πη ἐχο]αϊαθαῖ: νέγηγ ἀρεγέρογέάδ, γε 27.476 
Φοί. - Τυτη αἡ ΗεγοάςπΠ1 Δοσιιγγεῃβ, ΕΠΊ 16 
ΔΙηΡΙ οχαίις,, γε  72.. Ἰη ας, ἐρπάτς φηὴῤ2 ρά- 
γα. δι Πεγοάος, φημ] γο7ι ῥα ΑΚΦΩΣ 7) ἸΛΉ ΙΓ, 
εἰ φημ νῖ Σ4η ἑφμέθ χορ ἢ Οοεῖα ἀπάϊςθη- 
Εἶπ πὶ (Οἰπτο, Ἡδεγοάθβ.. νοςαῖί5 [απ] Αγ μπῇ 
{πογαπῃ εἰς, 4 παίογος ἔσσογαηζ ργορταίϊιϑ, 
Ἱπίειγοραθαῦ, φημ ἠρής (ρῥηζα νλάογεεμν 9 
Οὐπηηιιε ϑοθρίες (ογιητῃιης ἀἰχηος, (Ε πῆλον 
αυϊάςπι (πος εἰδ. Δεέμηῃ) ἱππιοη!ς, Εζαζορεῦὲ 
ψότο ιάθγογε αἰχίδε: Ἡεγοάοβ, οαπεγοργο- 
Πεπάσηϑ, δἶοο. ἰπηιῖτ, ἀρηαί χἠμε222 ΜΕ, ΟΤ 
αἰἴεαν νεληι; γα72 δὲ Τρ ἐργιογρέ 472 Ῥ47.- 
δῶ ἱμάοξίε ἡπαϊϊεαπεθ. Φμέρ γηε {μέγ ρο- 
Ζήμα., ψὶ ἡριάρᾳ διοροίλαγαῦ ε{8 περ οο (οὐγΊ- 
τὴ9. θης πίει ΗΠ Θγοάος ςΠπαγαζξογοπὶ οἰ 
Τίαταιοθας, νἹ ἀθηϑ νΊγηπὶ ςα π]σατΙ ΠΊτΔ1π εἰοςιι- 
τιοποπ. [Ἐητο πε 5 (ΟΡ ΜΠ Ιςὶς, αὐάαςιῃ5 ἐχςο- 
ΦΙτατὶβ, ἀοσοιηπγοάαγο, ματα 1ρίδ ἀιιγοπι ἂι- 
αἰοπάμπη [8 ργαεθογες ΑἸεχαπέγο, (οπιτη ογὰ- 
ΕΟ 5 Ἰηγθη 1 : ρσηαγιις ΕΟ πηάχίπλε {ΠΠππὶ ργο- 
ΠαΠΟΙ ΔΙ Οἢἶ5 σεπεγε ἀεἰβέξαγί, δὲ πιοά]ος πιὰ- 
515 νατῖοβ., Ππ4Πὶ τὈϊΔ6 (πε ἀηιια ἰγγὰθ. ἴῃ 
Τογηπόπαπ ἱπαιχίς : χμαπαοσαϊάςπι ἧς ΑΙε- 
Χαηάογ ἴῃ σοτηπημταπαάα ογατοης ΑΠΠα 5 νἱ- 
[5 εγατ. (σεζεγιιπι δγριιπηεηζιπι, θά ττά- 
ἐἶλθας ἔμετς 1ἱ, χηὶ ἐᾳ δι δα οἰ αὔεξζὲ αὐ 

᾿ ΟΝ ε - 3 ΣΝ 3 
δὲ σπεδασϑεῖσα ὑπόδεσις, οἱ ἐν Σικελίω ἡτ]ηϑέντες ἤσαν, αἰτῶντες 

ΕΝ ΑΒ. ἡ ΟΡΕΣΙΘ. ΤᾺ ΑΌΥ ΜΝ. 1.1. 373 
“ “ 

ταῦτα, ἐπιξάντος, ἑτέρα δυνάμει μετωξαλωὼν, 
τὰ "ὃ , Φ “δ Ν φΙ. 35) ᾿ 
κωι υδωτῶν; εἰπτεν . ἡθίω τῷ τα λωνωμέενω. κοί- 
- »" »-»᾿ : Ἵ] 

κεῖγω τῶν Σκυϑῶν Αλεξοίνδρε" «καὶ σσηγνυμέ-»» 
Ν Ν " 

γε μεν ΊσρΒ πορὸς μεσημξρίων ἡλαυνον: λυο- »» 
, Ὰ ὔ " ἢ 

μένε δὲ, ἐχώρδν ταρὸς ἄρκτον , ἀκέραιος τὸ,» 
“ ἀΥ̓νψ Ὶ “ἤ Ν 

σῶμω » καὶ ἐχ, ὥσπερ νυνὶ κείμενος. τί γοὶρ ἀν .» 
7 δι ᾿ ὕἷ γ ε 7 37 

τοώϑθοι δεινὸν ὠνϑρωπος ταῖς ὥροις ἑπτόμενος ""» 
Ν -“Ὕ» “ ,ὕ , 

ἐπὶ τελευτῇ δὲ τῷ λόγε, διωξ ώλλων τὴν “πόλιν, 
Ν ΠῚ ,ὔ Δ “ ΓΕ 

ὡς πυνιγηρὸν οἰκητήρλον, τὸ ἐπὶ πτῶσιν ὧδε ἀνεῷ- 
“ 47) , 

ϑέγξωτο" «ἀλλ᾽ ἀγωπετωσον "τὰς σούλας,.» 
Υ - ) λ » 

ἀναπνεῦσαι ϑέλω "3", ποροσδρωμῶων δὲ τῷ Ηρῴ- 
ι , ͵ 

ἃ Ν ᾿Ν ᾽ ᾿ » Ἃ ᾿ μή 
ἡ» καὶ σσερλσχῶων ἀυτὸν, ὠντεζεςίωσον με: ε-- 

᾿ς 1: ͵ ., ΣΎ . 

ᾧῷη. καὶ ὁ Ἡρώδης, «τί δὲ μέλλω, εἶπε» λώμ.» 
-ῳ {ἢ ε ὔ »" πρῶς ἕτως ἑςσιάσαντω᾽᾽; διωλυϑείσης δὲ τῆς ἀ. 

" , 4 δ᾽ σῷ, - ἐξ -“ ͵ 
κροώσεως, κώλέσως ὃ Ἡρωδὴς τῶν ἑαυτϑ γνωρί-- 

Ν ᾽ ᾿ " ᾽ » μῶν τὲς ἐν ἐπιδόσει, ἠρώτων" ““πσοῖὸς τις ἀυτοὶς ὃ 
Ν ͵ Ν δὲ ον λῶν, ΄ 

σοφιςής φαίνοιτο; " Σκέπτε δὲ, ὠπὸ τῆς Κορίνϑ'ς, 
Ν ᾿) Ν ε ,ὔ ͵ 

τὸν μὲν σηλὸν ἑυρηκέναι φήσαντος, τὲν δὲ πλά.- 

τωνῶ ζητεῖν "7 » ἐπισκώπτων αυτὸν ὃ Ηρώδης, 
ΣῊ ὁ Ν δὰ “», “ 

“τατὶ» ἐφη» πρὸς μηδενώ εἰπῇς ετέρον" σεάυ-.» 
Ὶ Ν ΄ « Ε) " 

τὸν γὰρ διωξάώλλοις, ὡς ἀμαιϑῶς κρίναντω. ἐ-.» 
γ᾽ - ε ᾿ 

μοὶ δὲ ἐπε μᾶλλον, ἡγεμένῳ ὠυτὸν Σκοπελι- .» 
,ὔ Ε Ν ς ͵ὔ 

ἀνὸν νήφοντα ἡ. ταυτὶ δὲ ὁ Ηρῶδης ἐχαωρακτής-. 
κ᾿ Ν ᾿ Ν) ͵ ε θλζεν κωϑεωρφικως τὸν «ἰνδρο κεκρώμιέγην ἐρμη- 

͵ ᾽ ; ῃ “ Ν ᾿" ψΑΩΥ 
νείων ἐφαρμότηοντω τῇ τοερὶ τὰς σοφις:κεὶς ἐγ.. 

᾽ " 2 νον» , 
νοίας τόλμῃ. ἀντεπιδεικνύμενος "ὁ δὲ τῷ Αλεζξών.. 

᾽ τῆς διαλέξεως τυροσῆρεν, ἐ- 
Ν ᾽ 2, 

δρῳ, τὴν τε χω 
δ ΓΜ ΄ Ν ͵ "ἢ ᾽ 

ποειδὴ ἐγίγνωσκε τότῳ καὶ μολιςω χαίροντα ἐὑυ- 
1 »-»ἭὋῈ ͵ ε τ γ:} Ἵ ἦ᾽ “ 

τὸν τῷ τόνῳ" ῥυϑιμές τε, πποικιλωτέρες ἀυλξ 
- 

Ν ΄ ᾽ ῃ ᾽ Ν ͵ ᾽ Ὰ 
κωὶ λυρῶς, ἐσηγῶγετο ἐς Τὸν λόγον; ἐπειδὴ πσο-- 

λὺς ὠυτῷ καὶ περὶ τὸς ἐξωλλαγὸς ἔδοξεν. ἢ 

" φὰς ἐπανιςωμένες 

42 αἀναπέτασον ἔἰς τεόϊε Αἰ άϊη. ἃς Οταζοτ, Μοτεῖ!, ἐττοσο 
Ρορταρηὶ ἀνεπέτασον. Οοἀ. 8. ἀναπετώσων. 

23 ἀνᾳαν. ϑέλω] ἢς Οτυζετγιι : εἀϊεῖ ϑέλων: ἢ. 6, φρέἠγαέε γε- 
[ῥίγαγε θοίμενίε. Οοἁ. 8. ὡς ἀναπνεῦσαε ϑίλων. ηυαε ἢ νεΓᾺ ἰς- 
ἄτϊσ, ἀοα ἔμππε 114 νεῦρα ΑἸοχαπάτί, (δὰ ΡΒ οὔγατὶ, νίπι ο- 
ταῖίοπῖς ἐχρ  ἰσαπτῖς μος ἔξηπι : εαπὶ οἰαπιαίϊε ντ ἀρετγίατυς 
Ῥοτίᾳ: φηαῃ γείρίγαγε θείοί. θεὰ πιδϑὶς πιῖαὶ ργοθᾶτας ἰς- 
᾿δῖο φιάπι εὐϊάϊ, ᾿ 
᾿ς 24 τὸν μ. πηλ. ἐυῤ τὸν δὲ Πλάτωνα ζητ.  αἰϊυἀϊε Δ ςο- 
ϑηοπιεη Αἰεχαπάσὶ πᾶπὶ Πηλοπλώτων ἀἰςεθατιγ, 

11 Σκοκελιανὸν νήφοντα ] πεπιρε οὔ δριὴν ν ὅ128ε {πηπτὰ 

ΐπ ΑἸεχκαπάγο, νὰ ρᾶυϊο λπτα νἱ ἀϊπηι5. ἢ, 14. ϑεὰ τΑπιοῦ Ἔγας 
ξ8 πο ῥογλὶγιές ὁφεο ρηῖς, νὰ δοορεἰαντῖ, ἡιεπὶ τυωπανίζην 
ποπποῆο ἀϊςεδατ, νἀς ᾧ νἱταπὶ οἶτι5 ΟὟ. ἢ. Δ᾽: σεται ΠΊ νή- 
φοντος [Ὀὀνῖϊ. ςοπξ, πιοχ ἃ Ρμιοἴτατο αάάϊτα. 

τό ὠντεπιϑεικνύμενος 1 ἴτὰ ἔερὶς 5ἰπηδί, απο ἃ πλεῖτι5 εξ 

α4πὶ αισὰ ἴπ εὐϊτίς ἐπιϑεικνύμενος. 
27 ἠχὠω ἢ Ηϊς λὰ ργοπιποίατίοη ἐπὶ ροττῖποῖ αἰιο ἃ ργοαϊε 

ΙΟχ δά νῸΧ τόνε νἱα.  νἱτα Εακογίρὶ 6. ΤΥ. π. 3 

18. ῥυθωύς τε ποικιλωτέρῳς ἀνλῷ κοι λύφας} ἂς τῆγιῃπις 
αἴϊθι ἀϊχίπιις,, οσα πο ποπὶ γοτο ἱτῷ τΩπὶ ΓὨγταπιο τὐπὶ ςεῖος 

τὶς ογηαπιθητῖς δὰ ἀεἰςδξδτίοπεπὶ ςοπηροίταπι ὠυλῶ κοὶ λύα 
κα οἴϊαπι σοπηράγαθας Αρο!!οηΐις5 Τγαπεηίς ερ. 9΄, αὰ ΠΪο- 
πεπι; Αὐλοῖς χρὴ λύξᾳ κρεῖτ]ον ἐξ τέρπειν ἢ λόγω. ζΟΠῈ οἰἶαπι 
γίτδην Αρο οὐ 1.Υ]. ς, 40. 

29 αἰτῶντες } ἡ Ος πὶ, ἴῃ εἰἰἰτ15 Οπη Ἀπ, εχ οοα.5. ἃς Απρὶ, 
τειο δι πηι5. 4υᾶπὶ ὡς [ερὶς δα πιαύ, (ετεγιιπι μελέτης {ΠΠπΦ 
Αγ ρηνλετι πῦρ ΠΟΤᾺ ΠῚ εχ Τμιογ ἀϊάε 1, Ψ11, ΡΙυταγοῆο ἴῃ ΝῚ- 

ςοἶ4, ὃς Πιοάοτο 51ς, 1. ΧΠ1. Νεπιρε ἐχέγείέμς, ϑγταςουίαϑ 'π. 

ϑις Πα, οδ΄ εης, εχ Ατμεαϊςηῆθις ςξοτυπιηυε [Ὁ οἱϊς ςοπιρο- 

ἤτυς.) αἀάιυνέϊι5. ποις Δι χ "15 οχ ντδς ραῖγία,, ἀτπιος Ὠεπιο- 
θῇ εης, οἰτ5 ἐπρτίπι σοΠἢ ΠΟ ὅς ἀυζογίτατο τπξς Ποἴτοτ οὐ 
μοῖε ςοηβιχίς, φιο ξαόϊο, οαεῖς δὰ ϑγτα συ τεἰ 5, στὰς. 

γεν δτοσγὶ σοδϑξὶ ἔμεγε. ΟἿ εαπὶ ἱρίγωτ πιβᾷπι ἀϊσεάεπιε ἃ- 
«Π επί ἐπῆ εἐχεγοίτι πηθ]εἰ ᾿π ςαἰξγὶ5 το! "Ετὶ νυϊπογδιῖ, ραγεὶπὶ ἃς 
ἴπ νῖᾳ ἀεῇιτοεὶ ἴῃ βγπιὶ ,. τι γὰπι τ [ἐγα δι! πὶ Ρἰαπέξωπι ἀ εἰ: - 

πραὶ ΤῆμοΥ ἀϊάε5 ἱος.ρ. 4.47.1} ταις Πιηὶ ἡτ]ηϑέντες, ηυος οα 
ταῖίοπς τεργδείσηται Ἡετγσάες, 40] τὰς ἱπανιςαμένας ἐκ Σικελί» 

ας Αϑηναίμς ἢ.6. ἐΧετοϊτυπι ται οηβυπι ναία ΠΟ! ΠΠσϑητοπι, δὲ 

εχ 5:11 ἀἰος ἀεπίεπι οσαητιντ 80 ἐρῇς ροτῖν5 Τητεγβοίαητις. 
39. ἐπανισαμείνως ] πια!ῖπὶ ἀπαναφαμόνε 4μὰ νοςο ἴπ ἴα] 

τς γετμτ ΤΒιογ ἀνα, 5.1.},1, Ρ,., ᾧὶ χαλεπῶς ὠπανίςαντὸ. 
ως 63 ἐκεῖ 



574 ῬΡΉΤἘ Ο Θ  ΑῪ ᾿ 9 
95ἐν δὴ ὯΔ, 3 ΓΒΕ] » Ὡ Π γ 
ἐκεῖθεν Αθηναίες τὸ ὑπ᾽ ὠυτῶν ὠἐποθνήσκειν. 

,ὔ ΑΞ ,ὕ Χ π Ἂς ᾿ρὼ 

ἐπὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως, τὸ ϑουλλόμενον ἐκεῖνο 
«ὦ 3 Ἄχ Ν » ᾿ 

ἑκέτευσεν, ἐπιτεγξζὼῶς τῆς ὀφϑωλμες δακρύοις, 
, “ ῳ «γαὶ Νικία» γωὶ πσάτερ ἢ, ὅτως Αϑήγως οἷ-.» 

᾽ ΠΥΡῚ ΑΥ 5 δ. Ὦ» ͵ ᾽ ΗΝ 

δας". ἐφ᾽ ὦ τὸν Αλέξανδρόν φασιν ἀνωξοῆσαι» 
Ἕ ἿΝ ͵ὕ ,ὕ 3 ἈΝ εὲ Χ 
ὠ Ἡρῶθη 9 τεμμώχιεω σδ ἐσμεν" οι, σοζισώι πῶν-- 

Ν ᾿ δ ε , “9 2 
τες. καὶ τὸν Ηρῶ! ν ὑπερησιϑέντω τω ἐπαίνῳ: 

ΟΕΨΗ ἘΠ ε ΄“- ,ὔ 7 δὲ ἐδέ 

καὶ τῆς ἑαυτξ ζυσεως γενόμενον, ὀξνωι οἱ δέκώ 
, δ τῇ , ᾿ 

μὲν σκευοφόροι᾽". δέκω δὲ ἵππες, δέκω δὲ οἰνο- 
,ὔ ᾿Ὶ ΄ ] 3 ἕῳ ἃ 

χόες᾽". δέκω δὲ σημείων γρωφέως “, τὠώλάντω 
Ἀν “ - δεν, ᾿ 

δὲ εἴκοσι χρυσξ, τελεῖσον δὲ ὠργύρμον, δύο δὲ 
᾽ [ Γ ΄ ᾿ 3 

ἐκ κολύτε ἢ πταιδίω ψελλιζόμενα, ἐπειδὴ ἤκε- 
ν᾽ ᾿ , -“" ᾿ »" 

σεν οἰυτὸν χαίροντα νέρις ζωνωῖς. τοιωῦτω μὲν 
2 ᾿ » Ὶ , 

δν ὠὐυτῳ τὰ Αϑηνῃσιν. 
ἊΝ - ἵ 

Ἐπειδὴ δὲ καὶ ἑτέρων σοζϑιςῶν ὠπομνημονεύ- 
͵ δ ͵ὔ «ε [4 

ματὰ “σαρεϑέ μην» δηλέσϑω καὶ ὃ ᾿Αλέξανδρος 
᾽ ,ὔ ΝΣ Ἀν. 105] “Ὕ ἢ Ὁ « 
ἐκ πλειόνων. εδὲ γάρ ἐς «“λῆρες πῶ τῆς ἑαυ: 
“" “π᾿ Ἂς -“ 

τϑξ δόξης εὐφίκται τσωρα τοῖς Ἑλλήσιν. ὡς μὲν 
“ “ζ“νΝ -“ ͵ -“ 

δὴ σεμνῶς τε. καὶ ξὺν ἡδονῇ διελέγετο, δηλῶσι 
ἘΞ -“ ͵7 γ 

“τῶν δια λέξεων αἵδε “«“Μαρσυὰς ἡρφ οΟλύμπε» 
““,,“ 3 δ ῥ ᾿ 

“καὶ Ολυμπὸς τὸ ἀυλεῖν." καὶ “τὠλιν» “ Αρ- 
ε -“ Ν ,7ὔ 

τε ῥωθίω 7) δένδρα “πολλοὶ, πεδία, κωτωσκιώ, 

). ᾿ ε - Α ὙὟ ᾿Ὶ 
«γυμνὸν ἐδὲν, τῶ Φυτὼ, ἡ γῆ. τὰ ἄνϑη. ἐδὲ 

τε δῇ ἦ - Ν ἤ , ᾽ 

ω φύλλον Αῤῥάξιον ἐκξαλεῖς, ἐδὲ καῤφος ὠποῤ- 
« 3 .- ΄ “Ἢ -“ 

ε- ῥίψεις ἐδὲν» ἐκεῖ ᾧυεν - τοσξτον ἡ γῆ σσερὶ τὲς 

ε -“ 3 “1 3) κ ὕ ΓΙῚ ! 
« ἱδρῶτας ευτυχει. καὶ “σάλιν" “ἀνὴρ “σεγής 

« Ν᾿ ,ὔ ᾽ ψ ὠνῇ 

« ἐπ᾿ Ἰωνίως - [ δ εἸωνίω, Ἑλληήνες εἰσιν 2 οἰκήσωντες 
νὰ 2 Ἀ Ἅ;,κἷἋ 

«ἐν τῇ βαρξεώρων . τὴν δὲ ἰδέαν ταύτην διωτω.. 
"τ ἐ ΄ 2 ἊΝ ὃ , Π Ν ε 

ϑώζων ὁ Αντίοχος ΄, καὶ ὀιωπτύων οὐυτον ὡς τρυ- 

“ὦ ᾽ Ν καὶν 4 ΄ τ οόύδει 
φῶντω ἐς τὴν τῶν ὀνομαίτων ὥραν, ππωρελϑῶων ἐς 

μ ͵ π ͵΄ 
Αντιόχειοιν, δ ελέχιϑη "ὧδ ε΄ ““Ἰων!α]- Λυδίαι. Μαρ- 

᾿ 37 Ε “ 

«σύκα!» μωρία!» δότε ποροδλήμωτα." τὼ δὲ ἐν τῇ 

231 ναὶ πάτερ ] εὐϊτὶ καὶ πάτερ. Μεϊίοτεπι ᾿εξεοπεπὶ εχ 
«οὐ.5. ὃς Απρὶ. το( τα! Πηι5 5. 4118 Πὶ ὃς 5 ΑἸ παῖ, ἀρηοίςοϊτ, ὃς ἵπ 
νετῆοπε Βοπῆπίι5 ἐχργεῆης, 

3: ὅτως Αϑήνας οἶδας} ϑαἰπιαί, ἱερῖς ὅτως ἴδοις Αϑήνως. 
Ἧλδες πἷΠ ΕΔ]]οΥ εο (ρεξζδηι, φιοά ΝιςΐΔ5, αἱ ἱρίε δε ]πι 
δἀυετίις ϑγταοιλ5 δἀπιπιῆγαδαῦ, {πῶ ἀπ σεπεεν αἰ Ππια[α- 
ταῖς, ἱπιρετγίαπιηιε {1 πὰ ἱπίτῖο ἀεεγεξεαιιετῖτ , ράγα5 εἰ δ 6110 
σηϊπίπιε ἔοτε Ατβεπ85 ᾿πάϊοδηθ., νς δριιά ᾿οάογιπι 11 τὶ 
ΧΙ] βηε, ςειογοίχιια δυΐοτος ἰεραῖοβ νἱάεγε εἰ : Πῖπο 
εηΐπι ᾿ΠΠ : ἕτως Αϑήτας οἶδας. 

33 τεωμοίχι σα ἐσμὲν οἱ σοφιςαὶ πάντες} Δεοςδρέι ΠῚ δος 2Ὁ 

Αεἰςἢγ}]σ.», αυΐ αἰεδας τὸς ὠυτῷ τρωγωδίαφ τεμάχη εἶναι τῶν 
μεγάλων Ομήρε δείπνων. 

34. σκευοφόρω 1 πι816 ἤδης ἰεφειοποπὶ [ο]τοἶτας Μοσεῖμς, 
411 πιδιιθ]τ σκενοφόρες, ϑ4Ππ6 ἐπὶ πΊ {Ὡδ πες] σοπάιτπι νεΐ 
κτήνη νεῖ ὠνδράποδα : ντ ἴπ {0 Ρ] μεΑτοῆὶ ἱπ Οἰβοπε πολ- 
λὴν ἀταξίαν τὰ σχευοφόρα τοῖς μαχομένοις παρεῖχε. δι ἀυϊάεπὶ 
ἀνδράποδα πη πὶ ἦι. 1. (δ᾽ πιεῖ, αιιοπίαπι ἀδ κτήνεσι [ε- 
ΘΙΠΓΗΓ, 

35 οἰνοχέως ] εεραηεῖς (ΠΠτςοξ ἔογπιδα ἤἥμπ6 Ῥαετί πὰς ρὰ- 
εἶϊαε., ιαὶς5 δ μίθεθαπς παῖς ορΡεγὰς [ομἷ5 ἔεςιτὶ ἐχοπις 

γῆ χαράν: 
εράρηέεος ἡμάρφ ἀλῥομολ δε ογ αὐ 2:2 Οἱ ευνηῆ!ν 
γηαρδηδ ΟΣ Φ2 Ορμελεγεηζ, τς τταξῖαπβ 
ΔΥΓΡῸΠΊΘΠΓΙΠη, ςεἰε γα ΠΠ πηι} 1Π|4,Οςι1]0ς ὰ- 
ΟΥΥΤΠ 5 ΓΙραη5) [Πρ] 1οὶ νοσα ργοτυϊε: δε Ν2- 
εἼ4, 246 Ρ4Ζ67 5. [6 μοί. ἐ2ῤ2.4ἐῥε;ε! Ουοά 
δι αεηζεπη ΑἸεχαπάγαημτη δἰπης ἐχοϊαπηαῇςυ: 
Ο Ἡεγοόάεν, ἐγαργρεμέα ἐμ (ρρα, φηϊεφμλαὶ 
εΠ} τοεογογη (ορῥἠαγμ. Ἡεγοάσπι διι- 
[6 ΠῚ, ΠΉΙΓΙΠ 1π πηοάμπτη μας ἰδιιάς σαι! 1Π|, 
(ὰοααε ηρεπῖο οδίεουταπι, ΑἸεχαηάγο ἀθοεπα. 
ἀφάιῆε θαιι]ο5. ἀξοεπη ἐημοβ. ἀξςεπη ρίηςεγ- 
Π45. ἀξςεπη ΠΟίάγΙΟ5, νἹρΊ ΠΕ ΔῈ] ταϊεητα, ππὰ- 
ΘΠΑΠΊΠΙΙΘ ΔΓΘΘΠΓΙ νἱΠΊ5 ὈΙΠΟΚ τοὶ ΟΟΪΥ ρὰ- 
ίο5 ῬαΙυτίθητο55 “πα 1ρίππι διάϊογας ρεγο- 
στίηϊς οὈἸέξαγὶ Ππρι5, δες Ἰρίτας πηι ΑἸ6- 
χαπάγο ΑἸΠ6Π15 σεία, 

1ΨΝ. Οὐοηίαπι νΕέγΟ Δ]ΠΟΓΕΠῚ “ΠΟ Πι6 [0 - 
ΡΠ άγιπὶ πιεπιογαηάα ἀϊέϊα ἀρροίμ!. Α16- 
Χαπάεγ ἡποσαδ Ρἰαγιθις ᾿πποζοίζας Δ] σαείϑ,.. 
Νέεσιε ἐπίπι ἀρὰ Οτγᾶεςοβ ρίθπαμη ἰδιιάξπι 
αἰδοιτιις. εἰς {πᾶπι. Οαπὶ σγαιιῖ5 τα τς, 
διϊαςπάιις τη ἀϊσεηάο ξιεσιτ, 1 εἴας ᾿πάϊσαης 
ἀϊᾶα: Μανίας Οὐγρηρηηγ Οἰγγηρες γεγο ἐ2614-- 
γηη2 ΓΑ 2222 ἀ)ηάδα2. Ἐΐ τυγίμ5: 4γαδὴ ΕΚ 
ἀγύογες τη έε, “42:02 »ηόγονγ μμάίμη, μἐῥλέν 
Μῆγρεονς. ἐεγγά, ἤογεσ. Νὸ [δ λέμηη ψηλά 792 “47,25 
ὀλειηᾷ σόϊεεεγίσ, πεζηε {ἐ{{ πη 162 μάζα ργο: 
οἰ οσαεγς με χάρο [δέχ εἰ Κα, “Δ φΗ46 
ἐχγμάαγε (θέδέ. Ἐκ Ἰτεγαπη, }27γ ῬΉΡῸΥ ἐκ 10- 
“14. Ιομος Ῥεῦο ΟγΑδοὶ {2225 φημ ῥαὀϊαγημὲ 
ἦμ δαγδαγογηη} γερίοσφ, ἯΗος αἰτεπὶ ἀϊςεη- 
ΑἹ σεπες σαι Π]]ατιι5 Απεος 5) ᾿ρίππηημςε ἀε- 
ἔριιξης [ Αἰεχαπάχιπι }, νὲ 411 π᾿ νοσιτη ρὲ]- 
ογἰταάϊης [αχυγιαγδτγαγ, Απηοςπίατη νΌ] εἴεε 
ἀείατας. ἴτὰ ἀΠΠογιῖε: 1ομλχε., 1. ),41265 Μά»: 
βαε, βκέἐειαε, ργορογέξε., Ατ οἰπϑ ἴῃ ἀδς]α- 

᾿Ρίαπι, οἱ ΘΑπγπΊοάες οἰνόχοος. δὶς Ηετο ἀϊς οἰνοχόως “ΑἸείστε- 
ἀομεῖς Π]145. εργορῖδε ἔογπιδε, ἔπρτὰ σοΠππτεῖηοσαῖ ποίδεσ θὲ- 
κε τρῇι5 δ. Χ1Π. 

36 σημείων γεαφίας 1 ταχύγραφοι ἵπτε} ΠΠσυηέμγ, σημεῖώ 
Βυϊυπηο ἀΐς 4 ῖθι15 στε θάπειν 111, εἀϊτα Πα θ 65 ροἢ Ὑμείλυς 
τα πὶ [ηΐοτγίρε, Οτυτεγίδπιιπι. 

37 τάλαντα δὲ εἴς. Δἀαϊ!ἀϊήηυς δὲ εχ σοά. 5, 
38 ἐκ Κολύτῳ 1 Ρέτο 1ητε] !ρὶ 1πάμπι εγο 15 ἔδγυΠΊ, οἰ- 

ὅυ5 Β4] δεῖς ἀε! εὐξαθ αι Ἠογοάθη), νἱ46 ποιάᾶτα ᾧ, δὰ νἱταπι.. 
Ἑπμογίρὶ δ. 111, η. 4. Ὥ 

δι ΤῸ Ὁ τ τοσ, ἡ γῆ περὶ τ. ἰδρῶτας ἐυτυχέϊ] ἱδρῶτας Ὦϊς 
νοσλε αμ!σηϊ ἃ 6 τεγγα ργοάϊτ, αιιδῇ τΆ]14 οπιπια (Ἀογές 
Βαδεδηὶ :ηξαν πιαρηΐ {ΠΠΠπ|5. Δη πι4}15. 81: τες ἱδρῶτας 

γἕε ἀἴςεγε, ροειῖβ ποπ ἱπαπάϊειπι: ἁὐδλοῖογ ἀμυτεπὶ ΟΠιπὶ- 
πὸ Βϊς τγοριι5, ὅς νεγὰ πσιαραδοξολόγία. ᾿ 

2 ὁ Αντῴχος ] ουἶτι νίταπὶ ρᾶυϊο ἀπὶὲ ποίδεγ ἀεἰςτίρἤτ, 
3. διελίχϑη  διάλεξις ῃῖς ορροπίτωγ μελέτῃ 48 ἐς τε νἱάς 

1π δὰ νἱιαπι ΡΒΙΠδρτεῖ, 5. 11. π. 1. ; 

4. Ἰωνέκεν Λυδύμεν Μαῤσύαε, μωρία, δότε προῦλ, ὅζς, ] πεπὶ- 
Ρέ ἴπ 7ορίᾳ ὃς Μ4γ[)4 Ἰυίεγας ΑἸοχαπάεγ, ντ ρϑυ]ο ἀπτε ἱπ- 
ἀϊςατιπι, ἕογς εἴδη ἱπ ἤγέϊα αἰϊςιδὶ, ςπὶ μωρίμες ἰβίτων 

ἐπα" 

ΩΝ 

ἜΞΒΗΝΕ 

ἜΒΟΨΕῚ - 

ἐερὸνράκος, 



Τ᾿ “χαμά, 

Ρᾶϊοδης ταπλβη 6χ 4115 Ππ το ἀὐσαιηοητῖ5. Ρ6- 
γίρίεγα ἴτααις ογαῦοης ΠΠςης, φαΐ ὀείϊλ εἰξ- 
σέλα 4μέ07. ἐγ 4“, ῥοιὶ ογ οι ζηοφη, ΦΉ0 
βγεῤλμα (8 ξδ᾽ νοσα 7; ξδ΄ ποῦ Ῥοσαλμη., 1.5- 
εὐααορμΟ 1 ἀμ ΧΙ ΣΉΜ οἰλχογαξ : ἴτὰ οο- 
σαγγς ογᾶσαο : “4222 ᾿Π 4110.) Ργεδλησ 7), σηχήδ- 
722 ϑράγγαηῖς βοροηγ, ϑδά7ηε ΙΕ Σ Η : 142 
ἐγζῦι τρις ἔλα Τεσθαηε ργογη γέ. Ιῃ πο- 
αἴππι νεγο ργοάπςοηβ ϑάγο, γέ ΠΠγμωΣ ροκέθ 
ἐμαρας, (ἀπά ομέοηΖ, ᾿παιῖτ : διμόδογ βίας εἰδὲ 
διγέῤάγαηε 116: βχμθ ἰέμείογ ἥομς ἐχεγεῖ- 
ΦΉΣ ἐγ ΑΖ Ι ΟγῚδ Ζιὐλ, ὀομογ 4 βμμηηα, οχ 
2,0 ὀλόεχε. Ῥοῖγο “γέαόσηηηε ογατίοης γο- 
ΡΓαοίξηΐαης, Χεγχὲὶ αἰ μα, ε»2, 216 (δοιίμείθ 
σαμογίμς Ογ ροΐατς ἐχροαἑἠογόα (ἡ ρέγεξ, 
ἴτα σοπηρτεῆο ογατιομῖς σεῆθγα νίμ5 εἢ: Κας 
ψμίάεης Ρογγάγαης εἰμ ποαϊλ μεμὲ ἰδὲ, αἰογεὲ 
γραμθηἼ), Κκὲς γεγο Ογαφγογηηε ἐξ 4. ἔἜγ7η6 (6 
ῥαύεμε: γ24γ6 ἀπρηβεες Ῥέγίψηο ἔμγογο ρέγ- 
εὐδλ., ἐγειεαίήσηο 11. Ατ “εργοξαειδος 1 ἐρεῖς 
γμάσί ἀἰεργειης, πα γηομέθνγ  τογφγεσγοηέ, {{ι4-- 
ἐἰεγο εομαέις, ἢς ἀς παιγα αἰ Πογιῖς : Κ2α6- 
ΖΜγ αμ θη, 721 ὲ πλμεγβδαδις εὐλαζς ορέίεχ 
Αηρον., δ ΠΟΥῚΣ ῬΑ γ 246 γεηὲ, ἀεργε 7} 
ἐμηη; ἡ, 6: ψΕ70), νἡ ἀλρμάδαδις (γρῖρε 

Εν Ὁ ΟΡ Α ΥΜ. 1ΓῚῚ ς7ς 

᾿ χηδηάο νἱγίηζος Ἔχ πηῖδ 6 εχ ἢϊ5. Πα] 46πὶ ραίθης, μελέτῃ πσλεονεκτήματω: δεδήλωται μὲν καὶ ἐπὶ 

τἕτων, δηλέσϑω δὲ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων ὑποθέσεων. 

διεξιων μὲν γοῶρ τὸν Περυολέω Στὸν κελέυονταώ ἔ- 

ζεσθαι τῇ ππολέμε καὶ μετοὺ τὸν χρησμὸν, ἐν 

ᾧ καὶ κωλέμενος καὶ ἄκλητος ὁ πύϑιος ἔφη τοῖς 

Λακεδαιμονίοις συμμαχήσειν, ὧδε ἀπήντησε τῷ 

χρησμῷ: “ὠλλ' ὑπισχνείτωΐ", ᾧησι; τοῖς Λα-», 

κεδοεμονίοις ὁ πύϑιος βοηθήσειν. ψέυδεται ὥ-»» 

τῶς ἀυτοῖς καὶ Τέγεωαν ἐπηγγείλωτο"", διεξιὼν 

δὲ τὸν ξυμδελέυοντω τῷ Δαρείῳ ζεῦξαι Ἰσρον ὅ- 

«- ὑπορῥείτω σοι ὃ Σκυθῶν Ιςσρος, κἂν ἔυρες τήν.» 

σρατιαν διαγώγῃ, τίμησον ὠυτὸν, ἐξ ἀυτᾷ,, 

σιῶν". τὸν δὲ Αρτώξανον" ὠγωνιζόμενος, τὸν ὡ- 

παγορέυοντω τῷ Ξέρξῃ μὴ τὸ δέυτερον σρωτευ-- 

εἰν" ἐπὶ τὴν Ελλάδα, ᾧδε ἐξρω;χυλόγησε".« τοὶ,, 

μὲν δὴ Περσῶν καὶ Μήδων " τοιωῦτα σοι, βα-,, 

σιλεῦ, κατὼ χώραν μένοντι. τοὶ δὲ Ἑλλήνων, 

τῇ δέπῃ ϑάλατ]ω σενὴ, καὶ ἀνὸρες οἰπονενοη-,» 

μένοι» καὶ ϑ:εθὶ βάσκανοι""." τὲς δὲ ἐν τοῖς πε- 

δίοις νοσξγτας ἐς τὰ δρή ἀνοικίζεσς σπεύ-. 

δὼν “, ὧδε ἐφυσιολόγησε. “- δοκεῖ δέ μοι καὶ, 

ὁ τῷ ππαντὸς δημιεργὸς τὰ μὲν πεδίω, ὥσπερ;,, 
Β ͵ “ 18 .Ἐ» , : , 
ὠτιμοτερῶς υλήης “0 ῥίψαι κατῶ; ἐποίρειν δὲ τα 

Πα ςοπίππρίς Ἀπιοςμις 7) ΠΟΙ ἀϊτατῖς {{ 5 Ἰυις τεάαγρι- 

ες. Ἐδοὶς δυτεπὶ ἴα ςοπιρεϊ τι οπαπὶ ἱμῆπιι εχ απάγί, 

4υεπὶ αὐ σετταπιοπ ΡτΟιΟ Γαΐ. Νέπιρε ὑπόϑεσιν αἰτεῖ» μος ε- 

πίπι οἷ Θοτρίας προφαλλειν γεἶ πρόδλημα διδονωε νἱάε , τπ 

νἴτα Οογρίαο, δὲ ράυ]ο ἅπτὸ 5. 1Π|. ἢ. 17. 

ς Περικλέα 1 δἰβοεῖα, τε ᾿ῆᾶπι ὑπόϑεσιν (πρρεἀϊταμῖε 

«ΑἸεχαπάγο, εχταῖ αραὰ Ἐπαςγ ἀϊα. 1.1. νΒὶ ετίδηι ρ. 76. Οτὰ- 

ΦῸΪ {ΠππΞ πτεπεῖο, οὐἱ τείροπάοητεεπι Ρογίο  6πὶ ρϑι]ο ροί ἱπ- 

ἀιιεῖς ΑἸοχαπάεγ: ἀἰχιΠὲ ἐπὶπὶ τεξεγτίυγ Αρο!ο [εαυϊάεπὶ 

᾿ξυλλήψεσϑαι κι παρακαλώμενον κρὰ ἄκλητον. 

δ᾽ ἀλλ᾽ ὑπισχν.} εὐϊεῖ Βαδεῦδηε ἀλλ᾽ εἰ ὑπισχν. ἀεἸοι- 

πῶς σὶ δυτοτίτατε ςοά. 8. ἢ 

7 ὅτ. ἀντ. κρὴ Τέγεαν ἐπηγγείλ 1 Εἰποτίαπι ἐς Τερο, ΔὉ 

ἼΑΡΟΠ πε 1.αςεἀδοπιοηὶϊς Ῥγοπιῖα, [εὰ ποη γοάαϊτα, ἢδθε5 

δριιά Ἡετγοαοταπι]. ".Ρ τό. (4. νδὶ ἰρίαπι 4υοῆμθ δχίᾶσ εἰϊις 

οταςυΐμπι, 400 ἐς Αγοδάϊα δ 6110 (υδιιραπάᾳ ςοπί!επεῖθιις 

ἴτὰ τεϊροπάετ: : Ἶ ᾿ 

Αρχα  ίην μ᾽ αἰτεῖς" μέγα μ᾽ αἰτεῖς. ὅτοι δῶσω 

Πολλοὶ ἐν Ἀρκαδίῃ, βαλανηφάγοι ἀνδρες ἔασιν; 

Οἱ σ᾽ ἀποκωλύσεσιν. ἐγὼ δέ τοι ὅτι μεγαίρω. 
Δώσω τοι Τεγίην ποσσίκροτον ὀρχήσωσϑα"γ 
Καὶ καλὸν πεδίον σχοίνω διαμετρήσασϑαι. 

Οὔβου!! ἀπεῖριτὶ ἴς τεΐροπάϊτ εἰιδιζι5, ντ να σφ 44 πιοπῖὶ τε- 

88, ἡτι8πὶ ΠῚ νἱδτοτίδυς ΡοΠΠ σογὶ ογασαΐαπι ραταφης, ἱπ|- 

. Ρυρπαία, νἱξεὶ ἀτηῖε σαριῖι! ςαπιρος Τερελτας ἔπ ας πιεῖῖτί 

Βιετίητ, οροτᾶηις (Ἔγα!!! σοἸ μοτίπτ. Νπτρε ἷς ογαῖ (φῃ[ἃ8 

νἱτἰπιογαπὶ νογίπι», 4105 [τ τἀ! ἀϊς ν΄ 41] : 

.--- Τὶιδὶ ἐρο ῥαπά ἱρηίάετο πος πη, 
δαίιαπάαης Τερεα»α ρίαρία ρίαμάεπίε ἀαίμγηδ, 

Κιήκο φηεάς σΑΡΏρΗῊ φρεσὶ βσιε βέγάσερ, 

8 φιῦξαι τὸν Ἰσῥον  Ρετίπεπτ μᾶες απ Τ Αγ] ἐχρεαιεῖο- 

Ὧεπὶ δάμοτίις ϑονιθ85., 4 Βοίροτγιπι ἃς Ιἤτγαπι ροπὲξδ.» 

ταπχίτν αὐτοτε Ἡδγούοτο Ἰ. ἵΨ. ἴηίεῖο : ὅς 1 Τρ, "69. νδὶ 

εἰας τοὶ ἵπ οτατίοης δά Χεγχοπὶ Ατιαάηιις πιεπλϊπῖτ: αἀά 

Οιείϊανα ἴπ ὀχοοτρεῖς. Ταίία ϑυτοπὶ ἀγθιπιθηῖᾷ ὑποϑέσειρ 

φιηδικος νοςαθᾶς ποῖος { ἰπ Υἱϊα δρορείλαρηὶ, 

9 Αρταξανο»] ς ργὸ Αρτώβαζονγ ιιοά εἰξ ἴῃ νυ]ρατῖς, τον 
(οτὶρῇ εχ Ηεγοάοιο , Ν1]. ρ. 245. νδι {πίη μελέτης ΑΙεχαη- 
ἀγὶ 4γρηρΈε»11η4772. ὙΈᾺ 

1ο τὸ δέυτερον ςρωτέυειν  ΠΑΠῚ 4ητεᾶ ρᾶζεῦ Χεγχῖθ, Γλαγῖτς» 
Οτϑεςος ἱπυαίοτγας, νὰ ΠΟΙΙΠΊ. ὅς 'η οταῖίοης δὰ Χεγχον 
πιεπιογαῦ Ατιθᾶπι5, ἀρ Ηεγοάοι. 1. ς. 

τι ἐφρωχυλόγ. } νάς {, Ομ σΟΤΝ. τ. 7. 
12 κὶὶ Μήδων ) ἐχοϊάεγας εαϊτῖς : τε[ἰταΐπηι5 εχ ςοά. 5, 2- 

δαουίς ὃς 54] πιαί, 
132 μένοντι 1 54 πιῇ, Ἰερὶς μετιόντι. 

14 ϑεοὶ βάσκανοι 1) :ος [δὲ πηΐπι5 ρτορίτῖοϑ ἱπιιοπίαταπε 
αἷς Χογχοπι, αι {οἰΠτσοῖ Ῥεσίμαἤις εἤει Χογχὶς τοθιι5. πιο τὲ 
Αἰϊαιᾶπι οἰλάεπι Π 605. αι (οἰ εαπε τεθιι5 πη θη 15 γα Πάτα», 
Ρᾶγατε ἥιιοά βάσκανον ϑεῶν; ἐμπλάξαγε ΤΠ εον μῦς ἰπτετρτεῖᾶς: 
Ῥαητιγ {πὰ ἀδῖατε πιοτταίεβ. ϑιὶς ρίξε μγεφόιαρρς πηξησθγα., 
ἤμαπι ἐχρι σας : ἀρ. Ἠεγούος. ἰΙος.ςοιτ, Ρ.:46, φιλέες γὰρ ὁ ϑεὸς 
τὰ ὑπερέχοντα πάντω κολέειν : ΠΊΟΧαι6 Δ ἀἴτγ Πιᾶρπυπὶ απο 
ἄοαιε ἐχεγοίτιπι νίποὶ ἃ ΡΆΓΙΟ ) ἐπεαν σφιν ὁ ϑεὸς ΦΘΟ- 
ΝΗΣΑᾺΣ φόξον ἐμδάλῃ. δὶς δὰ Οτοοῇηπι Βο]οη δριὰ εἰπε: 
ἄἀεπὶ Ηεγοάοι. ᾧ Κροῖσε ἐπιςάμενον με τὸ ϑεῖον πῶν ἐὸν ὦ Θ ο-- 

ΝΕΡΟΝ τε κϑὶ ταραχῶδες, ἐπειρωτᾶς ἀνθρωπίνων πρωγμώ- 
τῶν πέρι (10. 1. ηιοά τἀπιδη ἴητεῦ σετογὰ ΗἨογοάοτὶ σεργα- 
Βεηΐιπι ΡΙΏτατομο » Πδ.ἀς πηα]ίρη. Ηετο ἀ, Ρ. 838, δὶς Γρδην 
1,1. ΡΒαγίαὶ. ν. 7. 

ΝΥ ΙΑ ξβίονερ {γὲες {πηολίχηε τοραίηνς 
δίαγε ἀμ. ' 

Πηιίδαις ἀρυὰ Ψιγρι πὶ παθὲ5 Αςπ. ΥἹ, 63. Τ,αοτγθείαπη ἢ, 
Ρ. ν-. 1211. Εἰοσγυπι 1.1. ς. 2. Αἰππιίδη. ]. ΧΙ͂Ν. ς. τ:. Ρ. ὅο, 518 
1 4πιθ φϑονερὸς Δαΐμων αἰϊςίταγ ἱπετῖο Ἐσιταφίᾳ ἴῃ 14 - 

ὩὰΠΊ, ἃς χορὸς φϑονερῶν διαιμόγων ᾿δτ1α, Ρ. 326, τὰςθο αἱΐα, Ηος 

[ἐπῇπ ποῆτο αυοαις ἴπξ, νίτας Ηεγηποογαίς δ. . θη. ἴῃ ἤο-. 
τε δοῖδιϊς 116 ἀϊοίτιγ ᾧ ) όνω λές. Ἐπ ίη Ἡετγοϊοῖς Ρτοτεῆ- 
Άι15 φαοτίτων ἄδηκεν ἔα χὰ βάσκανον δαίμονα ἐφ᾽ κα ἦν, οἰπὶ 
δὰ Ὑτοίαπὶ οσοιἀδγοίαγ, 

15 σπέυδων “οὐ. 5. Βαδεῖ πείθων, ιοά ὅς θα! πιλί, ἴηι: 

τῖς, 8εἀ Βεπε ἔς μαθεῖ σπέν των. 
τό ἀτιμοτίρας ὕλης] ϑΑϊπιδίι ὠτιμοτέρας τῆς ὕλη» 

» 
ὁρη 



βαρ. δ ΡῊ τα σ᾽ 5 1πριθ αὶ τὸῦ 5 
- ὑρή ὥσπερ ἐξιώματω. ταῦτω πορῶτω μὲν ἥλι- 

«ὃς εἰσπάζεται. τελευταῖω δὲ ὠπολείπει. τίς ἐκ 

«ἀγωπήσει φόπον, μωκροτέρος ἔχοντω τὰς ἡ- 

“μέρας: διδώσκαλοιτῷ Αλεξάνδρῳ ἐγένοντο 

". ἀλλο Διονυσίῳ 
-.Ἵ ,ὔ 

φοξωρῖνος τε καὶ Διονύσιος 
ε Ν - Ὁ Ν ε Ν “ 

μὲν ἡνιμαϑης ἐπῆλθε: μετώπεμῷϑ εἰς υποτὰ 
“ “σά ΝῚ ,ὔ 

στωτρὸς γοσξντος, ὅτε δὴ καὶ ἐτελεύτω. φαῦξω- 
, ᾽ δ᾽ ὥς ΄ 

βΐνει δὲ γνησιωτωτω ήἠκροιώσωτο, “σαρ᾽ ὃ μώλιφω 
Χ ΝΌΟΝ, “-“ ,ὔ γ » Ν 

κῶΐ τὴν ἰδέαν τῷ λὸγδξ εσπῶσε. τελευτήσω τὸν 
« οἱ ΕΣ -“ γ ᾽ 

Ἀλέξανδρον οἱ μὲν ἐν Κελτοῖς ᾧασιν, ἐτι ἐπι- 
7 το, ΓΝ Ἂ , ΩΝ ὰ ἐσ, 

ςσέλλοντοω οἱὸ ἐν ᾿Ἰτωλιίρ» πέπαυμενον τὸ επι- 

᾿ Ἐν Ρ᾿- ν « , ς δὲ ΡῈ) Ἵ 

«ἐλ λεῖν. κι οὐ μὲν. ἐξζηκοντατην» οἱ ὃς καὶ ὄκτω. 

ΣΠ ριξε, 
φημ! πε. (με: ῥος ῥγέημον 0] (άμεαε ΕΣ 
ΤἼγαοί,μο ἀφίεγ:. φημ ἰρΏ79,: 2072 ἀηφθέ, αἴΐες 
μηρίογες ῥαόομέε᾽ οἐζογεβ ΑΙθχαπμάγο ἔα- 
ετς Ἐδιογῖπες δὲ ΠΙΟηΥΠ5: ἃ Ὀοηγίο τὰ- 
πιθη [οπηἀοέξις ἀπ ςοῇε, ἃ ραῖγα δορτοίλητα 
ΤΕΙΟσΑίι5., ΓΠ1}.. ΟΠ 1116 ντταττλ οτίδιη ΒΠΗΠ. 
Ἐδιιοῦῖηὶ νογο σεπηΐπῃ5 ἀΗοΙρυι5 Ἔχίῖας, ἃ 
410 ῬοιΠΠπλτη ἐεῖαπλ σϑηῖ5 παιῆτς ἀϊσεηα!. 
Μοχγίσαπι εἤξ ΑἸεχαηάγιμη 41}: απ! άςπη ἴπ» 
(Δ "5 ἀϊσιπτ, σαπὶ [πηρογαζοῦὶ δῸ ἀρ τοῖς 
δάμις εἴδει. 4} 1 Τταϊϊα., σαπι ΟΠ ςοῖο ἐριβο- 
ἴα5 (ογδθπάϊ ἔππσὶ ἀεπιῆθε:. ἃς 411} υϊάετη. 
ἴδῃ [ὈΧΑΡΘΠΑΓΙΗΠῚ 7). 4111 Οὗξο διηρ] 115 Δηπος 
πϑῖπι, ΑἸ ΡόΥΓΟ Π]1Ο., 411} Π]ϊα το! λα, ἀς 
4Όθα5 Π1Π1] πποπιογία ἀϊρηιπῃ ᾿Ὠμςη]. 

καὶ οἱ μὲν ἐπὶ υἱῷ, οἵδ᾽ ἐπὶ ϑυγατρί, ὑπὲρ ὧν ἀδὲν ἕυρον λόγε ἄξιον. 6. 

ΟὟ ἈΠ ΡΟ, Σ. 

, ε “. Ω 

Αξιέσϑω λόγξ καὶ Ουωρος᾽. ὁ ἐκ τῆς Πέργης. 
΄“ ΓΕΑ ς πα ὙΓ {ΕἸ 

Ουόρω τ ὠτὴρ μὲν Κωλλικλής ἐγένετο, ἀνήρ ἐν 
-“ “ ,ὔ ᾽ ΝΥ 

τοῖς δυνατωτάτοις τῶν Περγώΐων'" διδασκωλός δὲ 

κοδρωτίων ὃ ὕπατος. οἰυτοσιχεδιώζων τὰς 9:ε- 

τικοὶς ὑποθέσεις. καὶ τὸν φαξζωρίνε τρόπον σο- 

φιςεύων. πελαργὸν δὲ τὸν Οὐυώρον οἱ σερολλοὶ ἐπώ- 

γόμωζον; διοὶ τὸ πυρσὸν τῆς ῥινὸς καὶ ῥωμφῶδες. 
ν᾿ » ᾿ « 3 ᾽ Υ δό ἄπ τῇ Ὰ 

καὶ τῶτο μὲν ὡς ἐκ ὠπὸ δόξης ἠσείζοντο, ἔξεςι 
- - ᾽ ὲ ἸΛῚ ὁ ΕΙ “ΛὝ»» 

συμβαλεῖν τωῖς εἰκόσιν, οἱ εἰνώκεινται ἐν τῷ τῆς 
τὰ ε -Ὡς ε δὲ Ν -“ ͵ 

περγωίως ἱερῳ΄. ὁ δὲ χωρακτηρ τὲ λογδ τόι- 

“5τος. “«ἘΦ᾽ 

ἐπ᾿ Ααϑω δὲ ἐλθὼν π-λεῦσω 9έ- 

λεις" ἐκ οἴδως, ἄνϑρωπε, τες ὁδές "; ὠλλ᾽ Ελ- 

Ω Ν “ 

Ἑλλήσποντον ἐλθων ἵπσον 

«αἰτεῖς " 

͵ »“ ν᾽ ᾽ ͵ὔ »ἤἍἉ 

«λησπόντῳ γῆν ὀλίγην ἐπιδώλων 7, ταύτην οἴει 

Κ41, ΟΖ ΚΟ ὦ, 

Ψάγιπὶ αοηπε τηοιηογία ΠΟΠ ἹΠάΠρημπῆ 
Πφεμ(Θ4Π1:15, Ρεγρα οὐ ππάμπη. Ράζοῦ ἡυϊάθπλ 
Ψψάγο Ὁ] ]1ς]ες ἔῖτ, νἹΓ ἐχ ρογεπΕ ΠΊΠ.Ι5 Ρεγσαο- 
ΟγΌΠα, Ργαθοθρῖου Οὐδάήγαταδ, ΙΓ σΟΠΓΠ]ατ 5, αἱ 
δθεον σργμγαμές ΟΧιοηρογαηθα ογαίοηθ ΡεΓ- 
(ξαιεθδταγ, δς ΕΔ παΠ 1π ΓΠοτοσῖςῖ5 ἐθαπο- 
Ὀάίαγ, (ΟΟἸςοπίαπΊ αἰζεπι ΝΑγιιπι νπροὸ ςο- 
σῃοτηϊηδθαηζ, 4014 τυῦγαπλ Παγαπ Παρεθαΐ, 
ἃς τοῆτι ᾿πῆπαγ Πα σοπίοη. Οοήαις πα πῸᾺ 
ΔῸ5 ΤῸ 1Π ΕἸ1Π| ἸΟςαῖ! ἔπογίπε, εχ Ἱπιαρὶπιθιι5 
οΟἸ ρογς εἰς, απᾶς ἴπ [Πιαπα6 1 Ρεγραθας [α- 
ΠΟ ἴππῸ ἀεάϊςαιαθα, Ογβίιοπὶβ εἰμπ5. σμαγα- 
ἐἴεγ εἰπίπηοαϊ εἰς : ἵᾳ Με οι ῥομέμη; ἀείαέια, 
ΦΩΜΜ771 ῥεῖα: 46] γμομίθηρ Αἱο φμὶ γεμέγ., 
χάμῆραγε ηρ. ΚΖασ, τα] ῥοημο, ποῃ ἔεπες ὃ ( αἰ 
Ἡείεφρομέο ἐχήσμα ἐογ 4 {Π}067 ἐγερεῖ, ῥάπο Ἰδὲ 

17 Φαΐξωρ. τε καὶ Διονύσ. 1 Τρίι 111 ἀιιοτιπι υἱτα5 ἔαργα εχ- 
διθιῖς ΡΗΠοῆταταβ. Εἰάεσι 1π|πιτυτίοπ ἐπὶ ἤπᾶπὶ “4ρο ἠογηῖτς 
ἡυοααε ΡΟ]  σθταν 7) ἴπ ἐρ. ΧΠῚ, 4πεπι, ἀπ ε07 410 ἃ ρτοπη- 
{πὶ σάτεγεῖ εἰξενιι , ἀπ Δ]14πὶ ΟὉ σαιίαπι Πΐς ῥτγβοτεγπηίτας 
ῬΗΙΠοΙγατιβ, πο [ἰητεῖ, 

τῷ ἐν Κελτοῖς ] 4118 Οςοαῆοπε εῸ ἢε ἀεϊδειι5., πο [τοῦ 
τετῖε Μ. Αὐγεϊμπην, οὐϊν σὲ ἤιργα ν᾽ ἀ!Πγ115.. ογὰῦ δῷ ερ! 0] 15 
Ζοηδεπά!ς, ἴηι ΟΑἰ 5. ΓΏΠΪς ποπ ἀρρᾶτες. 

19. ἔτι ἐπιξέλλοντα 1 Πεπῖρε [π|ρεττοτὶ Μάγοο 80 ερ᾿ 0115 
ἀουϊθεπάϊ5 οαπὶ βαλε, Γαδ ἐπί τῖιπι Βυῖτι5 στα ε ΠΑγΓάτυγ, 

ΨΙ1. ΟΥ̓́ΑΡΟΣ. 1 κα Ονυάρος } κοὴ εχ Μ5, 8. αὐϊεςῖ. 

Αὦ νλγιπι 4τοά διῖπεῖ διιτεπη, ΠΟ σΟηξμπ θη ἦπ5 15 οπὶ 
1ιϑοάἀϊοεηῇ, ουΐι5 νταπὶ ἱπέ, Βαῦες ποῖδεν. (εζεγιπι ὅς Κ:- 
σὲ οὐϊη άδπι ππεπτῖο ἔ, ̓ η Ροϊεπιοπε δ. [Χ. τ. 2, 41επὶ ἐπη- 
ἄεπι εἰιπὶ ποῆτο ρυζαδαῖ 54] ππδῆιις. Ἐπ αγης (ρ 184. Ατο 
«που Οεδεβεπἤαπι ἴπ γ οἴα, ΡΕΠΙΡΡΙ ρδτγὶβ ἀεῖδτε ἴῃ παπι- 
τὴῖϑ οδυΐαϑ εἴς νἀ. 2114 ητιπυ πη, Οτβες. [π|ρ. Ρ. 163. ηπεπὶ 
ἐχ γατὶ, 4ε απὸ δος ἰσσο, ροβετίβ εἴϊε σοπίεδας Π]μ! ἐγ 7, 
ϑΡΔηΠεπΊϊι95, ἀς Ρ. ὃς Ν. ΝΙυ πη τι. Ρ.713. εἀ. ποι. 

2 Κοδρατίων ὁ ὕπατος ςοἀ. 8. ΒαΡερας Κρατίων. ἘΠ᾿ διι- 
τεπὶ Κοδραωτίων ηαάγαίπς : ὃς ηαϊ ἀ6πι; νὰ θερε ΟΡ [εγιᾶτιπι 
α]επον ἀ Επ{εθτιπὶ Ρ. 71. ἰρίς 116 αὶ ῥγοσοπίιϊατιιπι Α - 
ἔλε ρεῆηΠε Ἱερίτις ἀριὰ Ατβιάεπι Οὐας. ϑᾷςγα ἸΥ, Ρ. 597. 
ἴα. ὅζ ανιεπὶ ἀϊοττς ῥήτορα ΑἸ  ἀε5 ἀρρε!!ατ. Ἐπ᾿ ἐβάοπι ο- 
τῶι, ετίδπη σΟἢ ΠἸρὶς Ὑ δ] οἤιις, 410 τοηροτε Αἴδθ ῬΡγοςοηῇι! ι]- 

ἴε ἔμετῖς. Μεπιρε ἀϊεῖς Αὐιῆιάες Ρ. 613. ργοκίπιο ἀπῖὸ 
Ῥοἠοπερε ἄπο ξα πε Α δε ργοσοηία!επι Ουδάτατιμπι, Βοίς- 
δΐοπεῦα ἰάοπι Ρ. όχι, μμης πιαρ γάτιιπι ον ΣΠς ἀϊοῖς φηῖς δέ- 
ἱ 

ἩΦΥΗ77, ϑεμεγης ρᾷυἶο ρος ρείξεπι ἴπ Αἤδ ργαίδιαπι, εἰιπ- 
ἄεπι οδΙΐτ, νε μαθεῖ Ἰάοπὶ Ρ. 572. Ρείζεπι 114π| Επίεδ᾽ι5 ̓π 
ὍὌΒτοη. σοηξετγῖ 'π 4ππιπὶ Μ, Ασγε 11 Ιπηρ. 8. Ἐπετῖς ἴτας 
ϑεθεγιβ ῬγΟσΟΠ[] Αἤδε 8ππὸ εἰμ 4 επὶ ᾿πηρογατοτῖβ 9. ΡοΪ- 
110 ἅπποὸ 8. ὅς Οὐδάγατι5 4η,7. Ἰάεπι Υ 4] εἤιι5 οδίεγιιαι εΠ 
μυπο ᾿ρῇππι διεφλἠτέῦγι (Ὁ ε ααἰγξηῦ2. 7 401 Αἢδε ργοσοηῇι Ρο- 
Ἰγοᾷγρι πιάγίγγῖο ῬγΆ δας, ἀΠζδττθαιδ πΟΠΊΪ ΠΑΓΙΓ 1 ἜΠΟΥ- 
οἰἵοα ἘξοΙοῆδε δπιγγηάεδε ἀς μος πιαγίγτῖο ἐρ᾿ οἷ] : εἰπη- 
ἄἀεπιαιε πιπς εἴα οὐπὶ ΓΖ. δλαεὶο Οεπείγαίο ἡ σΟΠΓΩ] διε 
ΡΙΠοΙρᾶτα Απτοηΐϊηὶ ΡῚ Ν, Ο, ἀππὸ 895. 41 εχ ρᾶτις σοῃ - 
[επτίεηγεπὶ ἢ [}Ὀγίπερα οτῖαπιὶ παρ οτ, ποτῖς δὰ 1|14π| ϑπιγτπᾶξ- 
οὐαί ερ᾿οἸ4πι, 

3 ϑετικὸς ὑποϑέσεις ] δε {ππτὶ α85 ϑέσεις νοσεῖ, Ουη- 

ΠΠ]ΠΙΔπιι5 Ἱπ|ίτας, 1.1. ὅς οοηρηηγιηκες ἰοσος.. 6 ΡΒΙΟΙ ΟΡ ϊα 
ΠαΠΊρΡε ἀξςεγρτοϑ, ἀε νἱγιμεῖδιι5.), ν1{|5.). ΕΧῖ]Π 10.) Ρδιιρογτα- 
το, ἀε τέρῃπο ὅζο. Νεπῖρε ὅος, νι άεπι (υἸπε] Ἰαπι5., αρ εὶς 
“μὲς αὐ πηρορείαρι εἰο ιΕΉ 11.477 ρερμσ ἐχέτοἸ τοις, ΜυΪ- 
ἴδια Πα επηι5 ἴῃ ἐ0 σέπετγε [)]ογς, Τιθαπῖ ο. Νοῆες 

ἰηέγα ἴπ νῖτα τ πγὶ ϑετικα τῶν χωρίων νΌ ΓΑΙ, 

4 Φαξωρώς  ἀς 4π5ὸ {( 1.1. 
ς ἐν τῷ τ- Περγαΐας ἱερῷ ἢ (δι πιοΠ ρα Ἀρτέμιδος. Τίαπαο 

επἰπὶ Νεωκόρος Ῥ6᾽642 7 ΟἸλ1015 τα ΠΊΡ [ΠῚ ἴπ|5 4{0}} απ0 46 Βα- 
Ῥεθδι, νὰ εχ πιιπιπιῖβ Ραῖεῖ. Υ- 1}}. Θρδημεπι. ἀς Ρ, ὅς Υ, 
ΝΜ απ τι. Ρ. 782. ΐ 

6 ἄνθρωπε τες ὁδὰς  ϑαἸ πιαί, ἰδΡ. ἐγϑρωπείας ὁδδεν νι ἔεῃ- 
ἢ ἢτ, γμογέαίες θὴατγ) Ἀ. 6. τεγαπι ΠμΠιβΠλτιπὶ σΟπ ἀπ ΟΠ ΕΠΔ 
δ εχίτιιθ ἱρπογα5, αιιοά Ρεγρίαςες πηὶ, Ὶ 

7 γῆν ὀλίγην ἐπιδ.} νἱάοτως Ρεγβτηροτο ΠΟΠΠΕΠιϊποπι"» 
2242" 

ΟΣ σέ σχ,, 

Εν 



ῬΊΠ Ηρ. ὍῈ ΨΠ2ΙΤΙΚ9 ΞΟΡΗΙΒΤΑΆΛΚΥ͂Μ. {1 
φ24207γ6 χη ήφεας, τρολελόης πο βεγηζαμορε- 
ὀμ 9 Αἴπηε νογῸ παες ἰρίππὶ (ρ]επά!ἀα γοςα 
δὲ Ῥγοθε δχοιΐτα ργοπιηςίαῇς, (σεεεγιπη ἴῃ 
Ῥατγία ἕαζο Γαπέλιις εἴς, [Ἐπίο ρσοχίππις, [δ6ὲ- 
τὶ5 Πιρογἤιμθιι5. Ργορξηῖοβ δυζεπὶ εἰμς ο- 
τλη 5 ἴῃ διιζογίζαςς εΠ ἀρ Ρεγσαξοϑ. 

ΥΙ ΠΜΕΚΜΟΘΕΝ Ε 5. 
Ἡδεγπλοροη85 Διιζειη, 46 πὶ ΤαΓία5 σεημίτ, 
απ ες πη ΔΠΠ05 Πᾶζιι5, 60 νίσιις ργοιιείδιι5 
Εἰς οἰοαασηκίαε. ρἱοτία, νὲ ετίαττη [πιρογᾶ- 
ΤΟΥ Μάγοο δα! θπαϊ ἀἠε[άοτγίιπη Ἔχοϊταιιουῖς, 

᾿ ῬΟΠΈΧΙΕ ογρὸ Μίδγοιι5 δά δυειταπάππ1 εἰιπὶ 
ΤΠΟ πο ἀοἸξέξαεις εἰς ἀϊπδγεηίο: ὅς εχ ταπι- 
ΡΟγα ἀοοἰατηδητεπι εἰ δαπηίγατις., ὅς ἱπσεη- 
τᾷ 1ΡΙῚ τηππογα ἰαγρίτας εἢ.. (πὶ δμζοπη 
δα νἱτίοπη δείαζεπι ρογαςηϊος, {1 ργί δίς 
Εἴ νίγταζε,, πῸ]]0 χαίάεπι ςοπηραγεπίε πιοῦ- 
Ῥο: νῃάε ἰοσδπάϊ οςςαοπεπι ἱπυϊάϊς ργαο- 
Ὀεΐτ: ἀἰξΙτασαπε οηΐπι, γέ αἰϊεοκεαίὶ ζεοιίεα- 
Ζε7,2, ὙΖ ΑΖ ἀρμα Ηρτμογηη, Ῥομογενε ὁ: Ηεν- 
ΣΧ ΩΣ 
Ἐξ Απεοομε [Ὀρἢ1{π αἰϊαιαηάο ἴπ ᾿ρῇππι [ι- 
ἄξηβ, Ηεγηορέηος,, ἀἰχῖτ., χαὶ ἐμ ρμογλεὶα 
φη]ΩΟΏΣ (έμεχ ; 2. μόμεοζί νόγο ἐδ μόν. 
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,ὔ “ΨΥ λ , ». ννς 7 Υ̓ σοι μένείν. τ'ῶν ὁρῶν μὴ μενόντων ;;" ἐλέγετο δὲ 

4 -» » - -“- ἐπαγγεέλλειν ταῦτω λωμπρῷᾷ τῇ φωνῇ , καὶ 
᾽ Ω ΕῚ , “ » 

ἡσκημένῃ. ἐτελεύτα μὲν οἴκοι", ὕπω γηράσκων, 
ἸΝΕ τς ἢ δ ΄ Ν ἣν ΓΕ γ΄. “-“ ͵ Ω 7 καὶ ἐπὶ παισί, τὸ δὲ ἐπ᾿ ἐυτῇ γένος ἐυδόκιμοι 
, Ιο » “ ἢ 

τσῶντες εν τῇ Περγῇ. 

ἘΡΎΘΩ ἘΣΝ ΈΙΣ, 

ΤΙ " 
Ἐρμογένης᾽ δὲ, ὃν Ταρσοὶ ἡνεγκᾶν» “ππεντεκαΐ. 

" , ς νν " »“Ἢ δέκα ἔτη γεγονὼς ᾿ ἐφ᾽ ὅτω μέγα πρϑῦη τῆς 
"“ » ἤ ς Ν -“ 

τῶν σοφιςῶν δόξης", ὡς καὶ Μάρκῳ βασιλεῖ πώ- 
οὖ ψ "7 Π φ. ἈΝ σασχεῖν ἐρωτῶ εἰκροώσεως. ἐξάδισε γϑν ἐπὶ τὴν 

᾽ " ς “ 

ὠκρόοσιν ἐυτξ ἡ ὃ Μάρκος, καὶ ἤσϑη μὲν διωλε.- 
, Μ δ Ν ,ὔ 

γομένε᾽, ἐθαύμωζε “ δὲ σχεδιώζοντος", δωρεὰς 
" ᾽ Ἀν» ΔΓ ω 

δὲ λαμπρὲς ἔδωκεν. ἐς δὲ ἄνδρας ἥκων ἀφᾳ- 
͵ “, Μρν}. 5᾿ -" »"ἪΆ . 

ρέϑη τὴν ἕξιν, ὑπ᾿ ἐδεμιῶς φανερᾶς νόσεὗ. ὅ.9:εν 
ν 9. » ΠΡ “ Υ, ᾿ἊΥ “ ͵΄ 

καὶ" ἐσείσμβ λόγον τσωρέδωκε τοῖς βασκαΐνοις, 
Ψ δ ᾿ Ἴ -“ ᾽ν 

εφώσων γῶρ τὸς λόγες φτεχνῶς καθ. Ομῆρον Ἢ 

΄ με 3 , ιἷ ΕἾ Ν Ν 
'πτερόεντας εἰναι» ὠποδεδληκέναι γάρ εἰυτὲς τὸν 

͵ ὔ{ ' Ν ΄ 1 ς Ἑρμογένην, κου ώπερ πστερώ. καὶ Αντίοχος ", ὃ 
Ν 3 “ ΑΙΣ.5 ᾽ Ν τὴ " 

σοφιςήης, ὠὡπτοσκώπτων σὸτεὲ ες αὐτὸν; 5Ττος» ἔ- 

Φη ᾿Ἐρμογένης, ὁ ἐν παισὶ μὲν γέρων . ἐν δὲ γέ- 

4] Ρυδ]ςο ορεγο νεὶ ρτίμδῖο, αρηρῥιδεάιτο, εἶγοο νεῖ ρα- 
ἐατῖο φαοσυπαπε» 4οτοτημπὶ ΠΡῚ πιοπί πιαπίμπὶ σο πα! ἀν 
Ῥυταθατ, αι ]6 πα ]πὶ εἴπ, σιπὶ γεὶ πιοπῖεβ [ερεπὶ πποτῖᾶ- 
1πτατῖ5 (Ὁ εφης, (Ομ 14 οἴξεπάϊε. 

8 λαμπρᾷ τῇ φωνῇ ] ῇς ἀε νοςε Νεγοηῖΐς γίτα Αρο θη, 

ὙὝγαπ.Υ. 7. ἐκ ἔϑυσας ἵνα πυϑῶδε λαμπροτέρα ἔλϑοι. νἱάε ἴδὶ 
'ποταῖᾶ. ; 

9. ἐτελ. μὲν οἴκοι Ἴ εαϊτ, ἐτελ, μὲν ὧν οἴκοι, Μϑ. 8. τά πιαπ ἐν 
Οπλ τε ξ. ; , 
Πρ ἐυδόκιμοι πάντες ] {ἰς πταὶς 4ΠῚ σἵπι σΟ ἃ. 8, 4118Π| οὐπ| 
(εὐἰτῖ5 ἐυδόκεμον. Νεπιρε ἴτὰ πες ἐπιοπάδτίοπε Μογε ]ῖ Οριβ 
εἴξῖ,» 41 Ργὸ πάντες ἰορὶ σιρίεθαι πάντωςν 

ΨΙΠΠ: ἙΡΜΟΓΕΝΗΣ. 1 Ἑρμογένης} ΠΟη πιδίαπι.» 
ἰοξζοτιιπι σγατίαπι πὶ 1Ἰτατιπὶ σοη 40, ἢ ἢἰς εχῃϊδεαπι. 
᾿Ἔχοορίᾳ ἀε νῖτα Ἡθγπιοβεπί5 εχ 5. ΠΟ 5 ἴῃ Ρτί Ππιπὶ σαρτιῖ 
ἽΠΡτὶ περὶ ςώσεωνγ δε ἐχμίθ εἴ σοα. Βατοςς. 133. ἴπ ΒΙ6]. Βοά- 
]εἴαπα. ἦν δὲ Ἐρμογίνης τῷ γένει Ταρσεὺς υἱὸς Καλλίχπεγ ὠκ- 

μάσας ἐν τῇ τρίτῃ φυῇ τῶν Ῥητόρων. τῇ καὶ Ασιανῇ καλεμένη- 
Ὑέτε νέᾳ ὄντος τῇ διατειδὴ ἐπεφοίτα πολλάκις ὁ Αὐτοχρώτωρ 

Μάρκος, ὠκροασόμενος- Πρὸς ὃν χρὴ τοιῶτον εἶπε δήποτε" ἥκω 

σοι; Βασιλεῦ» ῥήτωρ ἔτι παιδαγωγέμενος » ἥκω σοι ἕὕτωρ ἡλικίας 

“δεόμενος. ἑπτώδεκα μὲν ὅν ἔτη γεγονὼς τὸ παρὸν βιδλίον ἔγρο- 
Ψψε, εἰς τρία δὲ καὶ εἴκοσι προελϑὼν χρόνον τὸ περὶ ἰδεῶν ἐξίδω- 
κε σύνταγμω. ἐν δὲ τῷ εἰκοςῷ χρὴ πίμπτῳ ἐξελάϑετο. καί φη- 
σιν ὁ Τύραννος γ ὅτι ὑπὸ πολλῆς ϑερμότητος εἰς ἕξιν ἦλϑε τῆς 

τέχνης ὅτι τάχιςα 7) μεταθληϑείσης δὲ τῆς ἡλικίας κῷὶ τῷ πλεο- 

γεκτήματος ἐξερήϑη. κρὰ γοὶρ ἐς ἄκρον ἐνεξίωε καϑ' Ἱπποκρώτην 
σφαλεραί. πρὸς ὃν και Ἀντίοχος» ὁ σοφιςὴς, ἀντίτεχνος ὧν ἀυτῶν 
ἐπεῖπε τάδε. Ἑρμογένης ὁ ἐν παισὶ μὲν γέρων ἐν γίρεσι δὲ παῖς, 
Ἡενηηορερες, ρέπογε Αγ ξρ{:, βία αἰ ρρὲ ἐχελεῖε, τογέϊαφηα 
ῤείογερη ἀξία βογμὶ!, σαν Α [ἀγιάρρε θοσαηῖ. Εἶμσ ἐμιτθ- 
»ηὴς ἐχεγοἰ εἰς [ἐφ τεΏ τοῦ ἐμλεγ [βεἶ! Δήατεως Τρβεγάτον,., αμαϊϊομαὲ 
βιαϊο, ἥπερ ἡμα εἶλαρ αἰφπαραίο αἤαίτς ε[}: ἘΠ ΤἸδ, ὁ Τρα- 
ῥέγαιον, 726 γῤείουορι ρφεάσσορο φάῤπε οὐγποχέηηη ! ἐν εἰδὲ 
γῤείογενε ἀὐίφε «ἰεβοίονενι! ΧΡ ἐς ἀηγῖος ραίης ῥγαείθα- 
εν ἐϊόγιγι εἰαδογαμέ, Ομνῆμε κὐ ΧΧΙΠΙ πείατες ἀριρρμηγα 

εἴει ργοπείίηα, (δ ἑάεὶς οαὐὐαὴ! ορώσ. “Απηο ρογγοὸ πείαες ΧΧῊ 
ἀττὶς οὐἰῥης εβ, Εἰημε πῖον Τγγαρηηηηδν επί στγς ἐλ οε πες ἐμγηαν 
οἰδλας ατεῖς ῥκαϑ λει σοπ δον Η7)2 ἐγ). 461416 θέτο γημαίς θὶγ- 

πεεῦι ἡπο,ηε ἐἠ τ: φαρρ, δῆ οηῆπ, φμίογφ᾽ ΗΠ ΡβουγπΙε) 

τον ἡ ἱογεες ορτίρηαε εἰμγαὀηϊες γριίγισ. [ΓΖ δωηα “»,οοο .-. 
}ῥἡαε, πενρμίο εἴωσ, ἰδία εἴ; Ἡετπιοροπεϑς,, φαὶ ἐμ ρπογὶς 
τί [ἔπεχ, 121 {ξγεοέδηιε οὐ ρπεν, Μοτοπταγ ᾿ερὶ φιβε ἀθ εος 
ἄεπι μάθει δι ἀὰ5, 41 οτίϑαι [στίρτα εἶα 5 τεσοηίεῖ, αμ0- 

τιπὶ ΠΟΏΠΙ 4 Πποαάϊς Παρ ἐπι : ῥητορικὴν τέχνην {οἸ]Π σοῦ, 
45 επὶ τΓ πὶ πῆς ρογίς Πδεγ εἶμ περὶ τῶν φώσεων», 4μαπι- 

υἷ5 ἀϊβίπριετε 14 ϑυυί445 νἱἀφαῖασ, Ἀφόξίι5. πηιμὶ τέχνης 
ῥητορικῆς ἱπ(στίρτο υδάτατα νίἀθίιγ 'π ᾿ἰθ τος εἰμι5., φιιος 
περὶ ἑυρέσεως ν]ΡΟ ἱπίοτίθιιητ: σογῖς ἐπὶ πὶ Ποπ τα, γε τἰτα- 
1μ5 ργοαϊτ, προς ραΐες 1Ππ|4 οριι5, [ο4 σείογα 40 4116 ἃτ-- 
τίβ γβετογίοδε σαρίτα ἤδας ραισα σοπιρίεξξίτιτ. ΗἩδθεπΊις 
εἰ Ορι5 εἶπι5 ἀε 14εἰ, δῖ 446 1 ἀεπὶ 4|1ς στιπι. Ν ες ποῖ 

αιοά ρτγαεγογίς {|6 περὶ Μεϑέδῳ δεινότητος. (ετεγιπὶ ΠΟΠ.. 
ςοηξηπάεηάι5 ῃἰς Ηετπιορεπεϑ, ομΠὶ ἃἰϊο, Τί [θγι0 ̓ εϊ 6 πὶ, 
Ἡονῖσο, ηυὶ Γ) οτηϊτία πὶ ἀοιὸ βογαῖτ, ἐς 480 ϑπείοῃ, Πο-- 
πιίτίϑη. ς. 10. 

2 πεντεκωιδι ἔτη γεγον.  ἢς Αἰ ἀϊπα ὅς ϑιιϊάαθ. Μοσεί τς 
ὅς σοἀ. 8, Βαδεδαης ἔτι. [ἀεπὶ ϑυϊάας ΧΥΠΙ αετατῖς 3πηο 
τίχνην ῥητ. εἰιπὶ [ττὶρῇΠε δἷτ. ἶ 

3. ἐφ᾽ ὅτω μέγ. πρδ. τ᾿ τ᾿ σοφις. δόξης 1 ϑυϊάας, αι ῃδης 
νἴτα πὶ ΗΠ οΠῖ5 τοῦτ, δα νογριιπι, σοτογῖς ἄς οο οδίεγ- 
πιϑτῖς ᾿πίετγατ, μ4θ6ς ; ἐφ᾽ ἅτω μέγα δόξης πρὔξη. 

4 ἐξάδισε γᾶν ἐπὶ τ΄ ἀκρ. ἀντ. ] ϑυ 1445 : ἐδχδιζε δὲ ἐπὶ τ΄ 
ἀντᾷ ἀκρόασιν. (Οεἴετγιπι διυΐι5 γεὶ ὅς Π10 πιεπιϊηῖς [1 
1ΧΧΙ. Ρ. 802. νϑὶ αἱν Μ, Αὐγεϊίππι [πιρ. κα ἐς ἀκρόασιν 
τῶν ῥητορικῶν Ἑφμογένῳς λόγων μὴ ὀκνῆσως παραγενέσϑω. 

ς διαλεγομίνᾳ } 414 πὶ διώλεξες νἱα. ἱπξ, ἃ γίτασι βῤ ίᾳ- 
47 δ. 11.η. 1. 

6 ἐϑώνμαξζε 1 ϑυϊ4, ἰϑώυμασε. 
7 σχεδιώξζοντος 1 ϑιυιϊά, σχεδιώζοντα. 
8 ἐλέμ, φανερῶς νόσε ] ϑυϊά, αἰτίας φανερᾶς ἢ νόσῳ. ἕλξιαπα 

αἴδπὶ ἰά τγεξετγ ϑυϊάας ΧΧΙΝ δεταῖῖα ἅπη0. ϑῖς δηϊπὶ ἰ]- 
᾿ γενόμενος δὲ περὶ τὼ εἴκοσι ΧΘῊ τίεσαρα ἔτη ἐξίςη τῶν 

φρενῶνγ κρὶν ἦν ὠλλοῖος ἀυτᾷ μηδεμιῶς ἀφορμῆς γενομίνης ἢ 
αἰῥωςίας τῷ σώματος. 

9 ὅϑεν κῷὶ]} αὐάϊαϊ χρὼς εχ ϑυ 144, 
1ο καϑ᾽ Ομηρον } γνῖάς Πι4ά. Γ" Υ. τς. 

Ηκα πρὸς ἀλλήλεε ἔπεα ΠΤΕΡΟΕΝΤ εἰγόρενογο 
1 Αντίοχος } ἀξ 4ὸ νἱάε ἔργα νῖτᾳ εἶμι5. 

12 ἀποσκείπτων ποτὲ} 8014. ὠποσκ. τὲ. 

13 ὅτος ἔφη ] ἐρυιὰ ϑυϊάδῃῃ εἰξ ὕτως ἔφη Ερμογ, ἄς. 
Π4ἀ « βρεέσι 
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ρόσι ᾿ππάϊς. ἡ δὲ ἰδέα, ἣν ἐπετήδευε, τοιοίδε τις», 

ἐπὶ γα τῇ Μάώρκε διωλεγόμενος , «ἰδὲ ἥκω '΄ 

“« σοὶ; ἔφη: βασιλεῦ, ῥήτωρ «παιδωγωγξ δεόμενος" 

«ῥήτωρ ἡλικίαν περιμένων." καὶ τολείω ἕτερϑι 

διελέχϑη, καὶ ὧδε βωμολόγχα. ἐτελέυτω μὲν ἐν" 

ἐν βαϑ εἴ γήηρω; εἷς δὲ τῶν σππολλῶν νομιζόμενος. 

κατεφρονήθη γορ , ἀπολιπεσης οεἰυτὸν τῆς τέ- 

χνή9- 

ΦΙΙΛ ἌΡ ΘῚΣΞ, 

φίλωγρος δὲ, ὁ Κίλιξ: Λολλιανϑ μὲν εἰκροωτὴς 

ἐγένετο, σοζιςῶν δὲ ϑερμότωτος , καὶ ἐπιχολώ- 

τῶτος. λέγεΤῸΙ γοῖρ δὴ νυφάζοντα τσοτε οἰκροα- 

τὴν ἐπὶ κόῤῥης «“λῆζαι. καὶ ὀργῇ δὲ λαμπρῷ 

ἐκ μειρωκίᾳ χρησάμενος , ἐκ ὠπελείφϑη ἀυτῆς 

τ᾽ ὁπότ᾽ ἐγήρασκεν, ὠλλ᾽ ὅτω τι ἐπέδωκεν, ὡς 

καὶ σχῆμο τξ διδωσκάλε νομισϑῆναι΄. ππλεί- 

σοις δὲ ἐπιμίξας ἐϑνεσι, καὶ δοκῶν ἄρλσω με- 

'ταχειρίζεσιϑεωι τὸς ὑποθέσεις, ἃ μετεχειρίσωτο 

Αϑήνῃσιν ἐς τὴν ἀυτξ σχολὴν. ὠλλ᾽ εἰς ἀπέχ- 

Θεῖον Ηρώδῃ κατέσησεν ἑωυτὸν, κα περ τᾶτα 

ἀφιγμένος". ἐδάδιζε μὲν γοὶρ δείλης ἐν Κερα μει- 
᾿ “2 - ͵ ε ΝΥ Ρ ᾿ 

κῷ μετα τετ]άώρων; οἷοι Αϑϑηνῃσιν οἱ τὲς σοφίσας 

ϑηρέυοντες . ἰδὼν δὲ νεωνίαν ἐκ δεξιῶς ἀνώσρε- 

Φοντα μετὼ σελειόνων, σκώπτεσθαΐ τι ὑπ᾿ ἀυ- 

τῷ δόξας; ἀλλ᾽ ἣ σὺ, ἔφη, τις Αμφικλῆς "; ἐγὼ, 

ἔφη, εἰ δὴ τὸν Χωλκιδέω ἀκόεις. ἀπέχε τοίνυν, 

ἔφη»τῶν ἐμῶν ὠκροώσεων, αὶ γορ μοι δοκεῖς ὑγι- 

αἰνεῖν. «8 δὲ ἐρομένᾳ , τίς δὲ ὧν ταῦτα κηρύτ- 

τεῖς; δεινοὶ πάσχειν δ᾽ ὁ Φίλωγρος, εἰ ἀγνοεῖ- 

ταί ποι΄. ἐκφύλεἶ δὲ ἀυτὸν ῥήμωτος, ὡς ἐν ὁρ- 

γῇ»ὃ τωζφυγόντος, λαξόμενος ὁ Αμφικλῆς, καὶ γοὶρ 
Ν 93 ᾿ “ “ ᾿. ῇ 

δὴ καὶ ἐτύγχανε τῶν Ηρωδς: γνωρίμων τὴν στρώ- 

14 γέρεσι 1 ϑυϊά. ὅς σοἀ 5. Βαδεπε γηρώσκεσι. 
τ; τοιάδε τις ] εἴτ τοιάδε τις ἦν. ΟΠ Πτι5 γὙ ἐγ ΠῚ 411- 

τοτίῖαις ϑυίάδε ἃς σοί, 5, 
ιό ἰδὲ ἥκω] ἥκω δάϊεοὶ ἐχ ςοά. 5, ϑι18445 Παδεθαῖ ἥκω 

ΟΠλΙΠῸ ἰδέ. 
"7 ἐτελέυτα μὲν ΠῚ; ϑυ) 4δ5 : ἐτελέυτησε δὲ. 
18 εἷς δὲ 1 ϑυ1ἀλ5 οπιτε δας δὲ, νι 

1Χ. ΦΙΛΑΓΡΟΣ. δ. 1. 1 ἐργῇ ] εἶτι5 πιεπεῖο 1ῃξ, 
ἴῃ Ρῥοερῖςο. 1,ε τι οπεπὶ (ες Πἰππ5 ςοά. 5. Ναπι εἀϊτὶ Π-- 
Ὀεθδης ὁρι» 410 τετεπίο ποπὶ θεῆς 1Πτε! Πρὶ Ροτεταῖ αιοά 
Γεαυίτατ., κρ σχῆμα Φιλόγρε τ διδασκάλε νομισιϑήγοιαν 

5 ὡς Κρ σχῆμα τῷ διδασκώλανομις ϑήνωι]) ΠΕπιρε αἰ ἴτε πα 
ταί ἱπῆιτιεπάδε ργδείιης, τειγῖσ ἕλοῖς ὅς δι εγα Ρ᾽ ετιιπ-, 
με εἴτε στεάιπταγ, ἧς αηΐπιο δισαιε δὰ ἸγΆπι᾿ ΠῚ} βὴ5 Ρτο- 
οεἴταε5. Ηΐης ΡΒΙ]Αστπι, νι πὶ πηαχίπης γᾶ σῇ ἀ11ΠῚ» Ἰρί 
ξλεῖς ηυοῦιις ὅς οτὶβ πᾶδίτα ἐρεϊγρεαργσεα ρτὰς (Ὲ τὰ 1Ὲ 
ἀϊςῖτ. ςοηξ, ἀξ τεεγῖσα εἰιι5 ἕλοϊς ετίαπι ἀϊδδα ἱπξ (ἔπ, 
Βυΐυς Ῥέέχε. 

2 καϑίπ. τάτε ὠφιγμ.  Ροῆ τότε νεῖ Πιρρίξηππὶ, νεὶ 
ΔιδΙπτε Πρ επάϊνιπι (Ὡ]τε ΠῚ ἕνεκα. 

4 οἱ τὲς σοῷις. ϑηρίνογτες ] 1. ς, {Π| 41 (Ορβίβατγυαι Πιι- 

ΡΗΙΟΘΈΒΑΤν ὃ ΥΠΙ]. Ρῥάϊασ, 

ΟΥΑΤΙΟΠΙ5. σοηι5. αΟά {Ἐοιπ5 εἴς, ταῖς ἐχε- 
τἴτ, Οὐοτδιτι Μάγοο πειηρε νειὰ (Δοίεηβ, ἐε- 
εε ε1ῤὲ, ἰπημίεῦας, Τηρεγάέον. γϑοίονοη ρά- 
«άσορσο ΟΡ ῥαῤεμῥεγε: ογάξογοη φϑξφέερμεχ- 

ρεύξημέρηε., αἰϊδαϊα ρίιγα ἀϊδγιῖς, Ἰερογε. 
1Π15 Πηη]ῖα. ΤΠ θτι οὐδ τ (δ πθέξωζε πηδίμγα, νητις 
Επλα τς ἐχ! ΠἸπηδτιιδ, [π᾿ σοητεπηρτιτα επὶπὶ 
ψΕΩΪΓ,, ΟἸΠῚ 45 ἰρίαπι ἀο(εγαει, 

ΥΠ|. ΡΗΙΙ 46 Ὲ ΚΑ. 

ῬΒΙαρογατοπη ΟΠ] χ, ΤΟ ΟΠΠ4πὶ χαϊάοπι ἀϊ- 
(τρια. ἀχεῖεῖς,, (Ὀρ ΙΝ ἤάγιπὶ βογι ΔΙ ΠΊΠηιις, 
νΟΠοιηεπεΠιπηπίαμθ. Γογπητδηεὶ ςοτῖα αἱ! - 
ιαηο διάϊτογὶ ςοἰαρἤπιπα ἱπιρεριε ἀϊοίτιν. 
Αἴ4ῈΕ ᾿π{Πρπῖτεῦ ἃ ργίπηα δἰ ε(σθηεῖα 'γαε ἰη- 
ἀυροης, πο δ (ςποέξυζεπι ργορτείϊις μϊάοτη 
Δ 6 ἱπγπηπηί5 ἔτ, (ς ἃ αἄεο ἐὰ ςγοιίτ, νι ἰρίᾳ 
οτἴ4πη [άς!65 ργοάσγει [14] πηασὶ ἤγιιπι. (πὶ 
ἸΏΓΕΙ Ρ]ΓΙΠΊΔ5. ἀιΓ6 ΠῈ ρθητοβ οἷος γογίατιβ. 
ὅς ορτίπης σοπιγοιογῇαβ τγαύζαγε νἱἀθγεῖηγ 
ΑἸΠεηῖ5 ταπΊσῃ ποι πΔ ΠῚ οᾶ5 τγαόξαιῖς, ἴα 
να (πῃοίατι ΠὈὲ σοηἢίτιεγει. Ψεγατη Ηετοάϊ 
φἀπετγίαγίαμη (δ[δ οἴϊο πα τ 5. «μα εἰμ ταὶ ρτὰ- 
τίὰ αἀιιεπιαῆςι. [εαπιθιαθαῖ εηΐπι χυϊήοπῃ 
ἰαπαπάο σγερα οι] τεπηρογο ἴῃ (εγατηῖςο 
(αΠῚ ΠαἝΓΟΓ ΠΟΠΊΙΠΙΌτς5., πα 65 ΔΊΠ 6 ΠΙσ πππὶ 
6411 (ορ[ {15 (εῴζβησιγ, ΨΊάεης φητοιη αάο- 
Ἰε(ςεπει πη ἃ ἀεχειγὶβ οσππν ῥ]αγίθιις ργαθίογο- 
πτο πη 2. (4}1}}}15 ]]ΠΔητΠῚ ἰης ΠῚ 4 ἐὸ τα- 
155. “15 δ; Ζ17 ἸΛα 110, φηλαίαλε, ἐμὲ ἀρηρδέομς 
2072671.. {147,2 ἐρο.) Ἰῃα] 010 11}|6. Δ᾽ Οῤαμλαερ δ, 
2 Γε ηρς φμϊάίδησ. αδηήμε ἐσήξαν, ἰπηαὶε, αὖ 
ΚΣ ΤΣ 
υἱαεγίς. Ἧρς γεγο ἱπίεγγορδηζε, φηῆς Ῥεγὸ 
657 4μὲ ὅσος εαΐεῖς 5 Ὅταις Δ ΠΡῚ ςοπίπρο- 
το Ῥῃιάρογ αἰορας, φμοαί ἡσμογεῖηγ πἰλρπόςς 
ψοςεπι ἀυζεπι αιΔη απ ράγιπι Ῥγοαῖδπη, 
446 [ΠΟππδοΠαητὶ Τρί1 Ἔχει άεγαῦ,, ΑἸπρἢΪςε5 
ςαρίδης) Εχ Ἡεγοἀϊ8. οηἰπι ἔα] τί διι5 γαῖ, 

ἀϊο τοπεπταγ, ΠΠΠΟτιπὶ ἀπΊ ̓ πε. γε] ἱηβθιτιο πε πὶ νοὶ ἔϑπηῖ- 
1ιαγίτατεπι, ὅς 8 Θογιπὶ οτε δ π6 ρεπάήξητ, ς 

ς ἀλλ᾽ ἢ σὺ, ἔφη, τις Αμφικλῆς ;] ἴῃ οαϊτῖ5 [τα ᾿εαπι ὅζ 
ἀϊπιπέγϊαπι ὠλλ᾽ εἶ σὺ ἔφη, τίς; Αμφικλῆς ὅζς. Αὐ πῇ ΕΔΠ1οΣ 
ταϊπι5 γάθςα 114 σύνϑεσις οἵ εἶ εὐ τίς; ΡτῸ τίς εἶ. Τιεδιο- 
ΠεπῚ ἴτά πε ςοα. 5. ὅζ Απρ]. 4 ΠΆΡεησ ἢ ργὸ εἴ {ει} νἱ- 
ἤππι, Αἱ ἢς πιμίβηάα ετίαπι αἰ πέλίο Εις, ὅς ῥοῦ ἀμῴι- 
κλῆς Ῥοπεπάμην ἱπτετγοϑαπαϊ ἤρηιπι» νι 84 ἱπτειτορϑιο- 
πεπὶ Ρεγιπεας "ἃ ΠοΟπΊοπ., εὸ 410 ψεγιίπιηις ἔεπῆι : τος 
ἐροπάεατ νετο Απηρῃῖο]ες : ἐγὼ εἰ δὴ τ. Χαλκ. ἐκέεις» εἴο 
ρα, Πὶ Οῤαϊοεάεηίόηνα ψηλά ἐρετεἠϊρές, πε πηρε 4111 ροτεγαης 
εἴτε ΑἸβεπὶς εἴμ ποπιίπῖβ. (Οεἴεγιπι Βμΐμς “γαρῥ  οίής τὰτα 
[μ5 πιεητῖο ἱπξ νῖτας ἡ ἀγίαρὶ Ἰπϊτῖο, 

ὁ δεινὰ πάσχειν -- εἰ ὠχν. ποι] οαἷπι5 {ΟΠ ΠἸσ δῖ πᾷ ἢὲ οτιις- 
ἀϊοηϊς ἰϑι5., ντ ἃ πειηῖπε ἱρηογατίὶ ἀθθθας, Θτιτεσ, ἃς 581- 
πιαί. πάσχων ἰεφιιηῖ ῥτὸ σιώσχειν- 

7 ἰκφύλε ] ἢς ςοα, 8. ὅς Απ5]. Ρτὸ ἐκ φίλῃ φυοὰ ἐγαῖ ἱπ 
εὐττῖς., ορτίπις ! ἔκφυλον ῥῆμα οἷ νοχ 4118 ΠΗΠΆΠπὶ ἐρέῤτργε 
Βαθεαῖ; πες ἰοςιιπι ργοίπαάς ἴῃ εἰμέέαίο ἴπρυιας Οτάθοδε. 1.6- 
Φιίοπεπι. ὃς (βπίαπι ἀρδγις [εαιοπτῖα. βγπιαῃτ. 

ριῖ- 



ΨΠΙΡδρ. ὍἙΕῈ ΝΙΤΙ9 ΒΟΡΗΙΒΤΑΚΑΨ Μ. 1.1] :79 
Ρυϊπιαίαιιε ἰπζεῖ ε05 ἔεγεραῖ5 “ρα φηεηεβγο- 
ὀαέογμη αμόξογερ ἔος αἰἼξέμηε εΠ} 5 ἰρααῖε, 
Τιιπὶ 1ς., ἀρμα Ρῥλίάρσγαγα. Αταας Πὰς νίαας 
αιυϊάεπι {1 ργοςεῆηε ςοπιοδτῖο. Ροίεγο διι- 
ἀεί ἀϊε, εἰιπὶ ἀϊ 4 Ἰοδι Ἡεγοάειῃ τη [ραγθαπο 
νίπογε, Πεγογας δα ἐμπ| ἐσγρῇτ, νἱγπι 1115 ρει- 
ἢηίησεηβ, αποα ἀεοουὶ ἴῃ. ἀ (τ ρι}] 15 ράγτπὶ Πε 

Ορατοίας, Ταπι Ἠεγοάες: Ζ αν η τ) πα 1, 7265 
δὲ γεέμῤῥγαεοίαγε ἐΧον ΑἿΣ, ἰπσγερδηϑ ᾿ρίιΠ1, 
4ιοά Δἰὐαϊτογαπι δέπειιοϊθητίαπι ΠὈΪ ποῃ.» 
φοιηραάγεί, 4ιᾶΠπιὶ ἐχογάϊιη) ἀδοϊαπηδοημπι. 
ἄμςετς (α5 εἴ. ΠΕ νεΐο, αιαί ποῦ ᾿πεο Προς 
τεῦ ρτίρηστη, να] ̓πιε]Πσεης αὐ! ἄεπι, γι] τὰ- 
τῆεῃ Ηεγοαῖβ σοηΠ] "πη, ορεμπιπι ίαπε, Πά- 
Ὀεγει, ορίίο {προ ει ἴῃ ἀεοϊδηναπο σάγατ, 
ΝΣ ἴῃ ἀπάϊτογιπι τη πα επθιιοϊουμπη ΡγΟ- 
ἀμπῆςε ςοηίρεξζαπι, 

11. Ψὲ δ δοίαϊδ τδ διιιοςοάεηαθες δος 
Ρὶ ἐηίπι. ογαδίϊο εἷὰς ἡοη Ππε οἰδπία δαῖτ, νὲ 
4126 ᾿ππθη]ς «4 (Ὅπαγε νι ἀογεῖα., ὅς ἀϊ- 
[γαϑϊα [(ἀπιεπιῖῖς εἴθε. Οὐΐπ ὅς ρα 5. νἱ- 
(ως εἴτ ρίαπε, 1οἤπιπι επίπὶ {πρὲγ νχογὸ, 
ἀμᾶς ἰηΠ ΙΟηΐὰ ποῦ εἰ ἐγερίὰ ἤιεταῖ., Α- 
τἰιοπίεηἤιπι ἰαυάϊθιις δάἀπηίοιτ, ΟΔη- 
ταπὶ Δυΐεπι δἀ οχιοιηρογαπθατι ἀοδηπαίῖο- 
ΠὲπΊ, [τὰ 1π|1Π|4Δ 1πΠ61}5. ἔα οἰγοιπλ ΘΠΓ15. 
Τταδαίαη δ ἐο τη Αἤᾷ {ιεγαΐ ἀγριπηθη- 
τυ : Θεργέσάμέες 2072 Ῥο  ογηγ)2 (0026 2672 
δ᾽ ορον:. Ἡος ἀητε εαϊτιπι ἰὰπ ἀγριπ]ΘηταΠΊ, 
ταειηοτῖδα ςοπιηςπάδιογαϊ. εγαΐ ΘΠ 1η6- 
τηοῦίά ςοἰ γε ΠΠ πηι. Οππιαις δὰ Ηδετο- 
ἄεπι ἔλπια ρεπιςηϊῆει, φαοά ΡΗΠΪαρεῖ ἀγρι- 
ταδήτα αυϊάεπι ργῖπια νος ΠΟΙ, Ῥγοροίϊτα ἐχ- 
τεπιρογδηςὰ τγαέξαγε [Ὁ] εαΐ ογαίίοπα. δὰ νοτο 
4086 4Ἰτογὰ νίςε 'ρῇ ργοροπεγεπει., πουτῖ- 
4ιᾶπ| ΔΉ Ρ 15 " (6 ργιἀϊαπα τὶ ὅς ἸΔπὶ 8η- 
τὸ ΠΌῚ ἀϊξξα ἀφοϊατπεί: ργοροίιε ἱρήι μος ἰ- 
ΦῬίυμπι ἀγρυπηεηταπὶ οἷ χορ νοεῖ, Οπι- 
46 ἐχτειηρογε αἴςεγα 1|6 ργᾶς [6 ἔθιγε, ἢ- 
ΤῊ] Ἰερεραταν ἰητεγθα μαθς ἱρία ἀεοϊαπηατῖο, 
Τυπίυϊαι δαζεπι ἱπά δ πηπϊτοαιδ τι δυάϊτο- 
Ταπὶ οὐδ οσσαραηζα, ΡΠ αρεῦ οἰαπιαης, δὲ 
νοοϊξεγαζιις ἱπιυγίαπι δὲ ἤεγὶ,, ἀμπ| τα {πὰ ντὶ 
ῬτοΠϊ δεάτυν, πιίπίπηδ συ]ραιτι, συμ ἰάτι Πάος 

8 παροινία 1 ἴα Ἰερεπάμπι οπιπίπο ες Μούε!]ο δἱεπ- 
τῖο, παπὶ νυ]ρατί μαδεης σαροιμίω. 

9. ἐκ ἔννες  περαπτεπὶ ρατεϊςυίαπι εχ σα, 5, τεἰξι τα πη85) 
εὐΐιις πη Πο τπ εἀϊτῖς τοῖαπι ἐφηΐαπι τυτθαρας: ἀρηοίοίε 
ξαπιὶ φιοαιε ϑαἰπιαί. 

5.11, ἃ τὴν δὲ μελέτην δὅζο. 1 μελέτη ῃϊς πιδηϊξεο διωλίξω 
ςοπειδα πὶ πρυΐτγ, 4ιιο ἃ {αρτα εἰἰαπι βλόζαπι να Ππογοδὲ 6. 

ΧΙΝ. π. 17. ἰε, νῖτα “ἰοκάράνὶ ὃς Ηεγηπορεπές, ὅζ εἰατία5. εἴΑπὶ 
Ρϑυῖο μοί δι, ἱπ μὰς ἱρία θέμα: ντ δὲ ἰπ νίτα βολμοίβ 5.11. 

ἂς Ργοοίὶ ὃς Ηϊρροάνογαὶ {δ ἔπ, Εχ ἕος δμιτεπὶ ἰοςο πιᾶηΐ. 
ξείαπι πιακίπιε εἴε νἱάσζαν ἀἰ(οτίπιεπ, 4πο ἃ ἱπέεε νετιιπ. 
ὅυε ςοπβίταῖς ποίει. ϑο!Πσεὲ διώλεξις νετίατας ἴη τε δ. 
τα, ὃς ἀε 44 ἀϊπέγετε ἰαδεας οδίαια ογαίοτὶ οὐςαβο, Με. 
λίτη εἴ ογλεῖο τὰ οἰξεπιδείοπεπι γάπτιπι σοπιροῦ, εἰμίαιια 
τεὶ στατία ὑπόϑεσιν εχ Βἰβοτῖα {ΠΠπῆγοεπι ἀεϊρεη8) αοὰ εχ 

Αἰ!ερατῖν ἢ. 1, νει αΐαις Ἔχεπιρίις δὲ πιαηϊξοβμῶλ. 

«τὴν φερόμενος, πσωρῶ τίνι τῶν ἐλλογίμων τϑτο 

εἴρηται; ἔφη. καὶ ὃς, παρὰ φιλώγρῳ. ὥυτη 

δὴ ἡ φταροινίω ὃ ἐς τὸ τοιαῦτω τρἄξη, τῆς δὲ ὑ- 

“φεραίας, μωϑὼν τὸν Ἡρώδην ἐν παροαιςείῳ διωι- 

τώμενον, γράφει πρὸς εἰυτὸν ἐπισολὴν . κωϑα- 

πηόμενος τῷ ἀνδρὸς, ὡς ὠμελᾶντος τῇ τῶν ὠκροώ- 

τῶν κόσμε. καὶ δΗηρώδης, δοκεῖς μοι, ἔφη: ἐ 
καλῶς προοιμιώζεσϑαι» ἐπιπλήτίων ὠυτῷ ὡς 

μὴ κτωμένῳ ἐκροωτῶν ἔυνοιαν,, ἣν ταρϑοίμιον ἡἧ- 

γεῖσϑαι χρὴ τῶν ἐπιδείξεων. ὁ δὲ, ὥσπερ καὶ ξυν- 

εὶς τῷ αἰνίγματος» ἢ ξυνιεὶς μὲΐ, ἐν γέλωτι 

δὲ τὴν τὸ Ηρώδε γνώμην» βελτίξην ἔσαν, τι- 

ϑέμενος., ἐψεύσϑη τῆς ἐπιδείξεως, πσαρελϑῶν 

ἐς ὠκροωτας ἐκ ἔυνες ἣν 

Ὡς γοὶρ τῶν τορεσξυτέρων ἤκιον, ταροσέκρε- 

σε μὲν ἡ διάλεξις νεωροηχῆς δόξωσω, καὶ ἐσπα- 

σμένη τὲς ἐννοίας. ἔδοξε δὲ καὶ μειρωκιώδης, 

γυναικὸς γὰρ ϑιρῆνος ἐγκατεμέμικτο τοῖς Αϑη- 

γαίων ἐγκωμίοις, τεϑνεώσης ἀυτῷ ἐν Ἰωνίᾳ. τὴν 

δὲ μελέτην᾽ ἕτως ἐπεδολεύϑη. ἠγώνιςότις ἐυ- 

τῷ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ὑπόϑεσις, οἱ φτωροιετ: ἐμένοι 

τὴν τῶν ὠκλήτων συμμωχίαν". τωύτης ἐκδεδὸ.. 

μένης ἤδη τῆς ὑποϑέσεως, μνήμῃ ξυνελέξωτο, 

καὶ γωρ δὴ) καὶ ἐυδοκιμηκὼς ἐν ὠυτῇ ἐτύγχανε. 

λόγῳ δὲ ἥκοντος ἐς τὲς ὠμφὶ τὸν Ἡρώδην, ὡς ὁ 

Φίλαγρος ταὶς μὲν πρότερον ὁραζομένας ὑποϑέ- 

'σεις᾽ ἀυτοσιχεδιώζοι" τὲς δὲ δεύτερον ἐκέτι, ἀλλ᾽ 

ἕωλω μελετῴη “, καὶ ἑαυτῷ ταροειρημένα" πορῶ- 

ξαλον μὲν ἀυτῷ τὲς ὠκλήτες τότες. δοκῶντι δὲ 

ἀποσιχεδιώζειν, ἀντωγεγινώσκετο ἥ μελέτη. 3- 

ρύξε δὲ σόλλβ, καὶ γέλωτος τὴν ἀκρόασιν κα- 

γτωσχόντος, βοῶν ὃ φίλαγρος» καὶ κεκβωγῶς ὡς 

δεινὰ πώσχοι, τῶν ἑαυτῷ εἰργόμενος, ἐ διέφυγε 

ν 

2. οἱ παριμτέμ, τὴν τῶν ἀκλήτων συμμαχίαν } τυγίαβ 4116. 
βλτυτν ἔγβρ πιεπίο αμΠ0 416 εχ δὰ Ἔχῃϊδῖτο ἰπ σ. (α. 

3. τὰς μὲν πρ. ὀριζομι ὑποϑδέσεις } ἰάσηι εἴξ ἂς ἢ ἀϊχίΠες 
τὸς πρ' προξεθλημένας ὑποθέσεις. Νεπιρε νὲ [Ἰρτά ποίατιπι 
δὰ νἱταπὶ δήαγεὶ, Το, ΡΟ σηαογις ὅς, [ΟΡ αἰ ε, ρτὸ 8! οὐσία 
ςετταηίε8) Πδὶ ᾿πυΐςεπι πρόφωλον ὑποθέσεις ἀγρινηον 4 ργο 
 ομεθάρε, ἀφ αυΐδιις εχ τεπιροῦα ἀΐςεγεπε, ΡὨ Πάρε ἰρίτυν 
ἴῃ Βυϊι πιο ἀϊ φοετα πη 6) ἣ ἈγβιιπιεπίιπΊ ργσροίειπι εἴϊεε 
Δηϊ6 4 ἴς ποι τγϑέϊατυιπ, ἐχ τεπιρούς δοπᾷ ἢάε ἀϊοεῦ δέ, 
81 σαί εἰς ῃ ἴδε δυζεπι; νὲ ἀγραπιδητιπι ἱρὴ ργοροπόγείιγ, 
ἀιοά ἰαπὶ λπητς ογβίίοης οἴει ρεγίδοιιιβ, ἤθη νογεδδτι 
ἴάπι οἸϊπὶ ΠΡ1 ἀξ εο αἰξξα τεοσαμεγε, ἄζαιις ἰαπιρτί ἀδίη οχ-- 
ἐσρίεαία ρῸ πουῖ5) ὃς 1δπὶ ἀεπΊηπι (δ πιάηυ ἢδὲ πατὶβ γεη- 
ἀΐτατα, 

4. μελετῶν 1 υἱά, ποῖ, ρτᾷες, ἴ. 

Ὠάᾷ ἃ 2 τὴν 



480 
᾿ Υ , 9 -“ ἈΝ ..9 ᾽ 

τὴν ἤδὴ τοεπιςευμένην αἰτίαν. τωῦτω μὲν ἐν ἐν" 
“» ΄ 7 ,ὔ Ν ὟΝ 

. τῷ Αγριππείῳ ἐπρώχϑη. διωλιπῶν δὲ ἡμερῶς 

ὡς τέτ]αρως, σσωρῆλϑεν ἐς τὸ τῶν τεχνιτῶν βε- 
ἃ ΕἸ ,ὔ “ 

λευτήρλον ὙΠ) δὴ ὠκοδόμηται σσωρὼ τὲς τῷ Κερώ- 
- ͵ Ἑ ν5 "5: δας {Ὁ ας ΖΡ ἢ Ἴ ἣ 

μεικϑ σσυλὰς » δ πσόρρω τῶν ἱππέεῶν΄. εὐθοκι- 

μώτατω δὲ ἀγωνιζόμενος ὃ τὸν Αριςογείτονω ὃ» 
Ὑ κυ - “ Ν ἐφ 

τὸν ἀξιξντω κατηγορεῖν τῷ μὲν Δημόσθενες μή- 
“ -“ 3, τὸ ες Ν 

δισμ8, τῷ δὲ Αἰσχίνε Φιλιππισμξ", ὑπὲρ ὧν καὶ 
᾽ ͵ ΓΜ 2 ͵] 

γεγραμμένοι ὠλλήλες ἐτύγχανον ". ἐσδεσϑη 
« » -“ὉὝΜὝ Ε] “ , 

τὸ φϑέγμα ὑπὸ τῆς χολῆς, ἐπισκοτξντος φύσει 
“ν᾽ Ψ Ν “- ᾧῷ ͵ 

τοῖς ἐπιχόλοις τὴν ᾧωνην τὸ Φωνήτικδ σσνευ- 

δ ἢ, ᾽ ΄ ᾿Ξ 

μώτος. χρόνῳ μὲν ἐν ὕςερον ἐπεδώτευσε τξ κα- 
͵ ᾿Ὶ 3 , 

τὰ τὴν Ῥώμην ϑρόνε ". Αϑήνῃσι δὲ ἀπηνέχϑη 
“ᾳ ΝΣ ΩΣ ͵ ἌΤΑΝ " Ἅ 

τῆς ἑἐαυτξ δόξης 3. δ ὡς εἴρηκω αἰτίας. 
“Ἢ ΄ ε λ -» 

Χαρακτὴρ τῶν Φιλώγρε λόγων ὁ μεν ἐν ταῖς 
, ϊ - - ον ε ΑΙ 

διωλέξεσι τοιῶτος. “εἰτῶώ οἰει ἥλιον ἐσπέερω 
“ δ - ΡΨ, ᾽ ᾽ Μἷ 

««Φ Θονεῖν» ἢ μέλειν ἀυτῷ εἰ τίς ἐςὶν ὠσὴρ ὠλλος 

᾽ ᾽ » Ω “ μ, “ ͵7 

«ἐν ξραγῷ; ὃχ ὅτως εχεῖι το τῇ μεγώλξ ττα 

«πσυρός. ἐμοί μὲν γὼρ δοκεῖ καὶ «ποιητικῶς ἐ- 
Ϊὕἷ[ “͵΄ ὔ 

«κάςῳ διανέμειν" σοὶ μὲν ἄρκτον δίδωμι, λέ- 

ἡ δὲ ρίαν, σοὶ δὲ. ἑσπέρων «ἐγοντῶ » σοὶ δὲ μεσημθρίαν . ἑσπέραν. 

᾽ 3 ΄ , “ ᾽ Ν ὔ 

«παντες δὲ ἐν γυκτί, σσώντες, ὅτων ἐγὼ μὴ βλε- 

«πῶμα. 
ἥΠπ ἈΡΆΝ» 7 " 

Ἠέλιος δ᾽ ἀνόρεσε". λιπῶν περικωλλεὼ λί- 

μνην. 

2 9 “4 7} Ν εὐνὴν 2 
“καὶ ἐςέρες ἐδαμξ . τίγες δὲ οἱ τῆς μελετής 

« "3 Ν ᾿Ν Ν 7 ͵ὔ 

εἰυτῶ ῥυϑ' μοὶ ἦσαν, δηλώσει το ττρὸς τὲς ὠκλή- 
Α Ἴ νυ τ Ὁ 

τὸς εἰρημένω. καὶ γορ καὶ χαίρειν οἰυτοῖς ἐλε- 
΄ , ΄ , ΠῚ Ν ͵ δ 

γετο. “Φίλε, τήμερόν σε τεϑέωμα!", καὶ “« τήμε- 
ἦ . Ν -“ «ον ἐν ὅπλοις καὶ μετὰ ξίφες μοι" λωλεῖς." 

κοὰ «τὴν ὠπὸ τῆς ἐκκλησίας μόνην οἷδω φιλίαν. 
5, μοὶ Μ 7 “" ᾿Ὶ εν »-»“ 

«ἀπίιτε δΡ ἄνδρες Φίλοι. τδτο γὰρ υμιν τηρὅ- 

᾿ Ν “ ͵ὔ 

“μεν τἄνομω. καὶ δεῃϑῶμέν ποτε συμμάχων, 
ἈΠ ΟΝ ΄ 

Μέγεϑος μὲν ὃν Φίλαγρος μετρίᾳ μείζων. τὴν 
᾽ -“ ΝΥ “ Ϊ᾽ 9 

δὲ ὀφρῦν σεικρὸς, καὶ τὸ ὀμμῶ ἕτοιμος, καὶ ἐς ὁρ- 

γὴν ἐκκληϑῆναι πρόϑυμος" καὶ τὸ ἐν ἀυτῷ δύ- 

ΡΟ ΘΑ τ ν᾿ ΨΥ, Ρῥήασ. 

Δρι ἃ οπηπες ναΐεαῖ., ἀφοϊιπαιής. Αταιον 
μος χυϊάεπι τη Αρτίρρεο ροῖα ἔπεγιηί. ᾶ- 

τὰογ ιζεση ἀϊογαπι ἐρατῖο ργδοιεγμηῆο, ργο- 
ἀπε ἴῃ ἀγβοιπι ουτῖα, αιι46 ρορε (εγαπηϊοῖ 

Ρογίᾶβ εχιγιιέδα εἰϊ, ποη ἰοηρα δ Ἔα τ θ 115... 
Οαπησαε [δὲ οἰιπὶ Ρ]ατίτι [απηπιο γήορ οοΣ 
ογαίΐοπε τεργδοίδηίαγει, “ιν 76 Ῥο ΡΏ ΖΕ, 
Δ ημο ῥρηιοῦ; φηλαδη2, φηοά Μεαΐ, “ο{θέ- 
μοῦ; φημ θη, φηοα Ρδλρρο {άμεγει 7 1ᾷ αιιοά ὅζ 
Ἰρῇ ΠΡῚ ππστιο οὐϊεςεγαηῖ5 δ116 νοχ 1ρίϊ ἴἰῃ- 
τογο ἃ ἔμῖτ, (πὶ παῖαγα ἱτὰ σΟΠΊραγαίιπι. 
πε, νε ὈΠΙοίΙς νοσεῖ οσταπάας (ρ ΓΊτι5.. ρέπος 
4ιοπὶ εἴ νος8}15 ἕδουϊταβΒ. Ῥο μας Ἰρίτηγ Ἀο- 
πιᾶπαῖη ΟςοΙρϑ0 σατο άγαιπι. ΑΙΠΕΠΙ5 οΠΙΠΊ; 
Οὗ «ιυιί5, 4ιιᾶ5 ΑἸ]ο σαι, ἀατογίτατο πὶ ἀγηΠς, 

111. Ομαγαῶετ ογατίοημπι ΡΒΙΪαρτὶ ἴῃ ἀἰ{- 
(εγτατιοηΐδιις ἡ πϊάδπι εἸαίπηοα! εἴ, Ρογ7Ὸ 272 
ῥμέάς ἤόλεγε Κείεγο ἡφμἼάεγεγ ἀμμὲ {0 Πο1 6 ΦΗΏ2 
(Ἡγ 476.) 45, γας {ε{4 “]λα ἡ εοεί {δ 5 πο 2:4 
Ὲ ῥαύέῃέ γες ἱπρεμέις ῥμης σπῖσ. Ναγεβ γμλθξ 
υἱάρέηγ ἐεαοίδεγ ψωΐαοῦς ράγέφς (ἀαε «{{- 
4476 ομήφηδ: ἀο 10] δορέθμ εν 10,672, ἸΔα 1 
6η5. 2102 Μερίαϊερῃ: 162 Κοῥεγηῦς᾽ ο»76ς 
4π:672 μοῦξο, ΟἼ2716:, (1477 ὁσὺ 2071 ΦΡῥάγεο [τεπὶ 
νεῆτγδηι ἀρῖτς. ΑτνὈ!] 

δ! ρηίγα τωρὴξ ἀμεογε ραίμάρ γεοίξβα. 
ΖΗ7,2. φμοφη ἰομς ἀγηρἤης μμδμς οἰ Μεἰ. 
Οὐΐπαιη νογῸ ἀθο Δ ΠγτΙΟΥλΠ1Π Οἰτι5 πη Οά]} ἔι- 

τη, ἀοςθθπης δα, ααθιι5 205 - υοτέο. αἴ4- 
τὰ, ΕἰθηἰπῚ ἰρίε αποαιε πος ἔοδει τηαχὶπις 
ἔεγταγ εὔϊε ἀεἸοξαίι5: “ηρέοο ῥοαΐο ἐδ ἀρπομέ, 
ἴτεπὶ: δοάίο 12 ἄγη ξδ΄ σης ἐμ 6 ἐρῴμεγες 
γρῥῆ. ἴτοτα : (οὐ μομ1 4721: λ4792 122 οο»ο]026 
εὐμέγαΐαγς. Αὐλέθ εΥσο “ρρφέεζ νὲγὲ: ὅσο ψωῆρ-: 
96 τούτ᾽ μοῦμεῃ (γα: 4100 ψμααθ σεῖς 
Δαλογ ήδη ἐρμ ον Ώ2Η5.) 44] γον γπἼ έθη : αἰϊοὲτ 
26 γΕγο γη0 ὙΦ» "5 πάῤἐεγε εξ η. 

ἐφ᾽ ὑμῶς πρέμψομεν, εἴπωτε δὲ πε." 

[Ν. Οεζεγαπι ἤατηγα αυ!άεπι Ρ] Παρ Γ 6- 
ταῦ πηδίογα “πη ΠΊΘαἸοογ!,, (πρεγοῖ]ο {ξτι6- 
ΓᾺ155) [ΠΓΠΠΓῚ ΡΓΟΠΊΡΕΙ5., δ 1γὰπὶ γαϊάς ργος]!- 
τ15: {παϑάπὸ τπογο[ίαιῖς. ης 1ρίς χυίάθηι ΠῸΪ 

ς Αγριππείῳ ) ἀς τ νἱάε ὅζ ἔργα νἴτα “ἀϊοχαριάγὶ 5, 11, 
6 παρὼ τ. τ- Κεράμ. πύλας } νἱἀς Μευγῆμπι (εγδπιῖς. 

Οεπι. ς. 18. 
7 καὶ ποῤῥ. τ᾿ ἱππίων 1 Ὧη βαΐηάε ἐημεβγες πιο! ΠΠραπτυν 

ςεῖῖς ἀε ἱππεῦσι ἴῃ 1114 τερίοπε [101 πιμι} ᾿ππεηῖο, Απ 
Ἰερεπάιϊιπι ἵππων νῖ {θγμε ἐμάν λμης ᾿ητε  ἰρατιγ»γ ἀς απ 
ὙΠεορητγαί. οπαγαξζεγ, "σαρ. περὶ ἀλαζονείως ; προσελϑοὺν δ᾽ 
ἐς τὸς ἵππας δζς, 

8 ὠγωνιζόμενος } νια, Γι δά Τίβδειιπι 5. ΠΠ, ποῖ, 9. 

9. Αριςογείτονα } ἰυΓἀίππιὶ Ὠ Επιο ΠΕ Π15 ἰηρτγίπηῖ5 Βοἵ6Π), 
41:επὶ {εριϊξ5. 11} δοςυίαυίτ γ νε ες ἴπ ογδτῖοπε, ηϊας Π ε- 
ταοῇμεπὶ δάζουιθιτυγ σοπετγα Ατιορίτοπ. Ρ, 495. Ὶ 

10 τῷ δὲ Αἰσχ: Φιλιππισμῷ Ἰνῖάε ᾧ, τὰ νἱτ. Α οἴῃ, 6,1. π, ξ-. 
1 γεγρώμμ. ὠλλήλι ἐτύγχ» ] ἴῃ οτατοηϊδης σ, παραρρεσε 

δείας ὃς ἀς οοτοηᾶ. 

12 ϑρόνᾳ 1 νίἀε ἀς φύγοηο [ορμιίςο {ὶ ποιδίᾳ δά υἱζ. 
1οἠίαπὲ 5.1. τις τὶ δὲ Τῤεοάοιὶ 5. 1. τι. ς. 

12 τῆς ἑαυτῷ δόξης } γοςε5 [26 ἐχοϊάεγδηὶ εαϊεῖ5.) 145 
τεβίτα! εχ ςοἀ.8. 

5. 171. ἱ διαλέξεσι  νἱάς Ρ4υ]ο δηῖς δ. 11. Π, 1» 
2 ἑσπέρω  πιαὶς εἀϊτὶ ἑσπέρα. 
3 ποιητικῶς ] ϑ4{π|ῖ, Ἰερὶτ ἐπιεικῶς. 
4 ἥἤελιος δ᾽ ἀνόρ. νοτίι5 Ἠοπιοτί 4110 διρίςλίι5 ε ΟΣ 

ἀγίϊελε γ'. 
Σ ἀκλήτες] ἀξ οταιίοπε εἶμ5. ἀΓΡιπισητὶ νι 46 Ραυΐο ἀπε 

5. Ῥτδεςεά, Νεπιρε ΠΠεθάγιν δα, 4ϊ ἀορτοςάγειαιῦ ἀγπιοσιπι 
[οοἰετάτεπὶ ν]Εγο ρδιγίδα ΟΡ] δἴαπι, 

6 μοι] ἔς ςοὐ, 5, Εἀϊ μή: 

ὭΟΩ 



ΙΧ, νά. ὍῈ ΝΙΤῚ 9 ΒΟΡΗ͂ΙΞΤΑᾺΑΝ Μ. 1μ1]. 58: 
“ΟΠ ςοηίσί5, Κορδηζε ἸΔῈ ᾿ρίπ νπῸ ἃ 
(οάΔ]ΙΡιις. φαϊ4 ςαυίδε εἴει, φιιοά ᾿δοτγίβ ποπ 
φαιιάθαι εἀμοαπα 5 ὃ Φηλά. Π] τ, “9 παρ ὃ 
λάρον ραμάέο, ἙιιΠῚ 1ῃ ππᾶγὶ αιϊάδηη., 4111 
ἴῃ [κα]ϊα.. ἐγαάα (δπρέϊαξε ἀἴπης ΟὈΠΠΘ, 

ἘΔ 5 ΤΙΝΕΣ δ. 

ΑὙΠΙ ἄστη ρούτο; ἤπια ΠἸΐπτη Ἐπάδε ΠΟ 5. 
ἤπς Επάδομηοηα, “14γ:αηὶ αὐϊάσπι ργοίαϊε- 
ταηῦ, ({ππταυιζετι “14γ2422 πΟΠ πλάσμα δάθο 
ἴῃ Μυ[α νγῦ52) Αἰμεηας δυζοπι ἐχοο ππθυπηἴν 
να 110, 4 Ἡογοά 65 ντεθδτιγ, ἀϊσοπάϊ σα- 
ΠΕγα 3 Ῥεγρδμπητη ροῖτο, Αἴας ορρίαιιήι, Ατί- 
ἤοοῖεα εἰοφιθητα. Αὐἀμεγίᾷ δυγεπὶ ναϊείι- 
ἀϊης ἃ ργίπηα δἠοϊείςοητία υἴι5,, ἰαθογεπι τὰ- 
τηδηποη {πδτεγίιριτ, (φῆι πιογδὶ, ὅς φιοά 
ΠΕΓΠΟΥΠΤη {Γεπίογα ἰασογαπογις, 1ρίξιπηος 1Π.. 
ἀόγο (αογς ςοταπιθπιογαῦ: 1ΠΠ| απζεπα ΠΠδτὶ δΖ- 
4712 Ἰοσπι ἸΡή ἐθπεηῦ, (ππέαπα δ 2άηζα ορεϊπαὶ 
ἴῃ ἀτία ἄς αιαιῖς τα θφης ἀϊδγεπάϊ παρ! Π]. 
(πη νεγο δή ἀϊσθηάιιπι Ἔχ τεπηροῦε Ππαιηγαπη 
ταϊηὰς Παθεγεὶ οὈίδααξηΐειη : εἰδογαπα 5 
οἰΠῈ σμγᾶ ΟΥδΕ ΟΠ Ο115 ἀηἰππτη ΔρΡ στ. Αὐ- 
ας ἀηίαιος ααϊάειτι Οὐ οσα]ος Πάρις, α- 
ἴατίπη ταπιθη πατίπα ΡΟ] ἐοδομπαϊταίθ. 

γ 3 ᾿) ᾽ ,ὕ 3 ͵ »Σ ς 

ἰσροπον ἐδ ἀυτὸς ἠγνόει. ἐρομένε γᾶν οἰυτὸν ἑνὸς 

τῶν ἑτωίρων, τί μωϑιων «ωιδοτροφία καὶ χαίρει; 

ὅτι; ἔφη, ἐδὲ ἐμωυτῶ χαίρω. ὠποϑανεὶν δὲ εἰυ-. 

τὸν οἱ μὲν ἐν τῇ ϑαλάώτηᾳ" οἱ δὲ ἐν ττωλίᾳ» πε- 

πρῶτον γῆρας. 

ἌΓ ΡΊΤΟΣ ΤἼΡ ΕΠ ΑΡ Ἡ ΣΝ. 

Αραςείδην δὲ τὸν εἴ τε Ευδωίμονος, εἴ τε ἐυ-- 

δωίμονα", Αδριωνοὶ ᾿ μὲν ἤνεγκαν. οἱ δὲ Αδοκ- 

νοὶ σπόλις αὶ μεγάλη ἐν Μυσοῖς: Αϑῆναι δὲ ἤ-. 

σκησαν κωτὼ τήντῷ Ηρωδξ ὠκμήν: καὶ τὸ ἐν τῇ 

Ασίᾳ Πέργαμον, κατοὶ τὴν Αρλφοκλέες γλῶτ- 
4 7 ,ὔ ᾽ 

ταν. γοσώδης δὲ ἐκ μειρφκίᾳ γενόμενος ", ἐκ 
ὧν , “ “-ς λ ως. ἰδέ, -“ ,ὔ 
ἡμελησε τῷ πονεῖν ἡ. τὴν μεν δἰν ἰδεῶν τῆς νὸσ ̓ξ», 

καὶ ὅτι τοὶ γεῦξᾳ ἀυτῷ ἐπε ρίκει “, ἐν ἱεροῖς βι- 

Θλίοις ἀυτὸς (φράζει. τὸ δὲ βιδλία ταῦτα ἐ- 

φημερίδων ἐπέχει τινὰ ἀυτῷ λόγον, αἱ δὲ ἐφη- 

μερίδες ἀγαϑοὶ διδάσκωλοι τῷ περὶ π"ἀντὸς ἔυ 

διωλέγεσϑαι". ἐπὶ δὲ τὸ σχεδιοίζειν μὴ ἑπομέ. 

γης ἀυτῷ τῆς φύσεως", ὠκριξείας ἐπεμελήϑη. 

καὶ τπορὸς τὲς πσωλωιεὲς ἐδλεψεν" οἱκαγῶς τε τῷ 

4. 1Ὑ. κ ἐν τῇ ϑαλώτγη 1 ἀτεϊσαϊαπι εχ ςοά. 5, δάϊεο!. 
2 περὶ} ἴα ρτο παρὸ τοίοτί ρῇ διιζοτίτατς εἰτάεπὶ ο0 4, 
1Χ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ. 5.1. 1 Αριφείδης ] οπιηΐα 486 

ὅε Αγὴβίάε Ὠὶς μαροπτιιτ, α Πανρηίάρο ἴς Ὠαθετε βλγεταγ ἱρίε 
ῬΕΙοἴτατυς ἱπῈ, πὶ νίτ, ΤΠ ρμέαγῖνγ απεπὶ Ὀ15 ετῖαπιὶ ἴπ Πᾶς 
τρία “γηβιαίς νῖτα 411ερᾶτ, Μαΐτα ρει ρου επε δὰ Βιῆο- 
αἰαὶ μᾶπς Ππρρίεπάαπι εχ ἰρῆς “ἀγηγιά!ς οτατιοπῖδιι, (όγηλοσ 
ρόδες ἱπρτίπιιβ (Ζογ ἐς, αΐ, νὰ ᾿ρῖς ῥβδιϊο ροῆ Ρμῃϊ οὔδει» Ε- 
φημερίδες ἴατῖ ΑὙΙ 1415. ῬάιοΑ ετίλπι ἀς φαάεπὶ μαθές 8ι1- 
Ὧ45. Οὐίδιις «446 Οκπίετιιπι ἱπ Ῥγοϊερόπι, 34 εὐΐταβ ἃ [8 
οταδίίοηυπι Αὐ ΠῚ 415 το πο 5 ἵγε5, ὃς ΤΊ] πο πείιπι ἴῃ νῖτα Μ, 
Δυγοῖ Ατσι, 31. Επιπὶ ᾿πτοῦ σείεγος σμείογες ἱπ σοί μη [0]-- 
1εδαι ἰδιιάϊθιις ῬΕτγ πίςπι5 ᾿π ΠΡ τῖ5 σοφιςικῆς παρασκευῆς) Υἵ 

εἰ δριιά Ῥῃοιίηπι οοά, ΟΥ̓ ΤΙ. ρ. 326. φριιὰ αιεπὶ ργο χα 
εδεἰδπι εχ οὐδοηιθδιι5 οἷπ5 ἐχοεγρία σππὶ ᾿παἀϊοῖο ἐς ἰδίᾳ 
εἶυ9 Ββαδ68 οοἄ, ΟΟΧΙΨΤῚ, Ρ. 121, η4, Τςς οττίοπε ἱρῆιι ς. 
Ῥιαϊοπεπι ρζο αιδίιον νἰγῖ5 μ 4 65 τἀ! οἰ μι 5 πεῆὶ ἴη ΠἼορδ 
Ῥ. 40. 1οπρίπὶ ἀς εἶτι9. ἑάεᾳ τεβιπιοπίιιπι Αἰ! εραιΐε Οαπτε- 
ται 1, ς. “Τεἰϊὲ ἀν βίας Αυτεπι ποπιεπ ΠΡὶ τι δυΐτ ἱρίς ἴπ.» 
εριοἱα αὐ Μ. Αὐτεϊίαπι ὅς Οοπιπιοάμπι ἀς ϑπιγγπα γείαι- 
ταπήα τ. Π. Ορρ. Ρ.280. Οτγαϊΐοπεβ εἰμ5 Ππς νίαις ἱπεάίτας 
Ῥαϊππι αἰϊεράπτις, Ἑλγιιπι ἔερτεπι πὶ μᾶς Ἰρίἃ νῖτὰ πιεπιο- 
χαῖας οδίεγιδι σαπίεγιιβ. Αἵ {εχ τάπτυπὶ πυπΊογαγε ἄς εθαῖ, 
πᾶπὶ δίομίφε, 4185 ἰητον ἱπφα τας γθέετε Οδηίεσιβ., ΔὉ ἱρίο 
Ὁδηΐεγο δάϊταϑ μα δ 6ΠΊι5 ν, ἱπ, δ, ΠΠ1. π.13. Ατογαίο ἀς 
εν ὰ [ἐσπερράς δὲ ἐεγ λα ἴηι Α εἰσι! ρίιιπι, ὅς (Ὀγγηγηέογ μῦν ἀρ γἐ- 
,ηοηπεῖ ΔΌ ἱρίο οἰταπευγ Ατἰβιάε ἴπ [εγπιοπίδιις (Δοτῖβ, Βας- 
τΐχις ἱπεάίτας οπιπεβ. ᾿ς Ογλείας ἐσεάε ἀϊᾶς οτβτίοπες 
εἴιι5, αἴτετα Ἰοπσίου, Ὀγευΐον αἰϊογα ἐπαγγαίοτὶ Ηεγπιορεηῖθ 
ςοπιπιεπιοταπίατγ. Μεπτῖο εἰὰς ἱπέγα χιοιε νῖτα [0 4)ρ 4» 

2 εἴτε Ευδαίμ, εἴτε ἐυδαίμονω 1 Ἐπαίαενιογενε Αὐἰπιἀΐ5 Ρ4- 

ττοπ 4υϊ δυΐάαπι ἀϊοῖ, ἀριια δυϊάδηι εξ, ποῆετ α]105 ἱρῇ οο- 
Θποπιεη Εμάσερηονίς τεϊδιιεγα αἷς. ἘΕἰι5᾽ τεῖ νεβιρία δριιά 
εἰη ἀπ δι: 42π|, οὐἶπ5 ΙΟ σὰ 5. σοτγγαρίῃϑ ΠΗ ὶ οὔε νἱἀείατγ. 

3. Αδριανοὶ] πὶ ντθ ΠῚ Αδριανοϑύραν 41 0611 νοςᾶπι να - 
τεγα5, ὃς [ρίε “γἠγῥάες [επιρετ, Αε Αδριανόπολιν ἀἰςῖτ, οἰ πεἴαι8 
στδὶς Αδριανὲς νοςσᾶγὶ τείξαϊῃγ ἀμῖοῦ ἀτριπιθητὶ ἴῃ δάηα- 
“εν αίσιεν νὴ) ἦς), αυϊ ποα ἱπεγυάϊτι5., πεαθ ἱπεϊεραπϑ 
σνἱάδτυν ψεοπὶ ΑἸΪεῖο ἐς ρβιτία Ηοπιετί παρ. 13. Οεταγιπι 
αι ἃ δηνγγηφεηη ἕδοϊαπτ ποππα}}1 Ἵν κίονι γ ποτα ι! εἰΔ ἐπὶ 

Αἰατῖο , 14 ἱπάς εἴ) φιοὰ οἰμϊτατὶς ἰατς φὰπὶ ἀοπαμογίπτο 

ϑπΊγγπα δὶ» ἐς 4 ποηοσς, ΠαΡῖτο νἱγὶς 1ΠπΠεῖθιις, πος 411- 
Ὀ1, δὲ εχ ἱπβίτατο ἢ], ϑράπῆεπι. ογδ. Ἀοηι, Ρ. 18. Βίπο ΑΡ1- 
ΣΤΙΔῊΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ αμοαμε ἀϊοίτις ἱπ Βαῇ Πἄδτιδε, 
ας εξ η ΒΙΒΙΙοτῆεςα ατίσαπα, οὐ ἔκτυπον ΠΑΡ ΘΠΈας ἴπ 
Τ. ΠῚ. Τμείλυτι Απτὶφυῖτας, Ογᾶθς, 4 ςεἶεθ, Θγοποιῖο ςοπ- 
δε. τις ἐπίπι ἀεποπιίπαῦὶ νῖγος οἰλγος Ὁ νγθῖθιι5, πα 
4υϊθὰ5 ἰὰς οἰμτατῖς ἱπάδρε εἴΐξηι, πο ποιμπι, 5ῖς Αἴοε- 
Ρίαάἀες αυ!άαπι ἀριιὰ Οτιζεγιιπι Ρ. 314. Ἀρρε!]δειγ Αλεξαν- 
δρεὺς» Ἑρμοπολείτης γ Ποτιολανὸς; Νεαπολείτης, Γ" Ηλ εἴοςγ χρὴ 

Αϑηναῖος βελευτὴς » χὰ ἄλλων πόλεων πολλῶν πολίτηφγ Κρ βα- 
λευτής. Ἱπ|ὸ δὲ πατρίδος γοσΑθΆπτ νγθεΠι, ἴπ 4118 ἴτι5 οἰμῖς 
τᾶτίς εἴϊεπι ἱπάερτι, ϑὶς π᾿ Μ, Αὐγε!!! πιπιπιῖα, 705 εχ 
Οἰπιοιίο Ἀερῖο ἀεζοτίρίετς Τυδηιι5 ) ΒΘΡΑΠΉ ἐΠΊῖι5, Ἠδγάμ- 
Π05) ἰΘρΠΠΓΑΤΤΆΑΛΟΣ. ΣΟΦΙΣ. ΤΑΙ͂Σ. ΠΑΤΡΙΣΙ- 
ΣΜΥΡ. ΛΑΟ. Β. 6. «Ἵμαίμο {ρρίβα ῬΑΎΒΙΙ5. (μὲς 
δρηγγηας δ΄ 1,“οὐΐοοαε ἀράϊοαμί!, νἀ πυπίπιος ἃ ποδίς τες 
ΡΓΔοίεπτατος 44 νἱζαπι ΕΠεγημουγ τὶς 5.1, 

3 γλῶταν ] ςοἀ, 8, Βᾶδες δόξαν. 

4 νοσώδης δι. ἐκ μειρ. γενόμ. Ἴ ̓πῖτία ΠΠῚ|8 ποδὶ ἱρΐς ἀ46- 
{ογῖδίς Αἰ θῖ4, δέγα, δάογο ΤΥ. Ρ. 568. 4ιιεπὶ Ἰοοιπὶ τοίριοίο 
ποῆετ, ἱεροὶ Θιδλία πιοχ 4]]ερᾶηϑ. 

ς ἐκ ἡμίλησε τᾷ πονεῖν  ἐαυ1 46πΠ| ρτίπι0 πιοτδὲ {ΠΠπ|ς 4π- 
πὸ ἱπιογπιίίεγας ἐπα πι, {τὰ Αεἰουϊαρίϊ ἁριὰ Ρεγρδηια 
ἴα δα εὰ γεάίττ, πγεπιεαιιε ροίθα σοπτίπυδαίτ, νἱ ἃ. ̓ ρίμπε 
δεν 5407. ΤΥ. Ὁ. 573. 

ὅ τὼ νεῦρα ἀυτῷ ἐπεφρίκει 1 πεπιρε ἀρυνά “εφρεηε Παῖς 
πὶ ““ἀγίαγιος ρυϑειουιιθητεπι 5») ἅτε δῤογηηας οἱ ν᾽ οἶπαϑν 

Ρτίπιαπι Πδὶ ἀγήβίάες σοτριις αἷς ὑπολίσϑας χειμῶνος ὥρᾳ 
Ψψυχϑὲν, ἐσϑίντε λαμπρῶς, ἐπὶ λετροῖς πολλεῖς. ε 

γ διδάσκ. τῷ π᾿ παντὸς εὖ διωλέγεσϑαε ] οαυία εἴ, 414 ἅτ 
φιοτίάϊε (δὶ ΟὈ]ατα {πιεγὶβ σοπῆρηλητ, γεδιι9 ετίαπι ηιοτί- 
ἀἰδηΐς ὅς ετίαἱα! δι. σοποίπης ἐχρτιπιεηαϊς {εἴς δάἀξιεξα- 
οἴπης, 

8 ἐσὶ τὸ σχεδ. μὴ ἑπομ. ἀντ. τ. φύσ.] 4υ ἄς τε Ρδυ]ο ροῖ 

Ρίιιγα. 
9 πρὸς τὰς παλαιδε ἔδλ. 1ά φιοαυς πηοηεηῖς Αοἴουϊα- 

Ρίο ξαέϊμπι» ἀταιια ἰποίταητε : ἢς επίπι ΠΠππὸ ΠῚ ρταεςε- 

ΡΙΠῈ τεβεγε Οὐατ. 83 ογ ΓΝ, οὶ 571. Σοὶ πρίπεσὶ λόγοι σὺν Σω- 

κράτει κα Δημοσϑίένη κοὴ Θεκυδίδῃ. ΟΟὐἱη ἃς οδίατυπι Πδὲ 
ἷπ νἱῆοπε 40 εὐεπὶ τ νετεγιιπὶ Ογάτοτι ΠῚ ἡ υΘη ἀΆπ| ο4- 
τἰΠιυτι, γε ἀἀ εἶτ ἜΧΘΠΊΡ᾿ ΠῚ ̓ πηϊταπά πὶ ἱηοίταγοτας, Ετ 

μἀὰά 3 γονί- 



ῥ᾽: 
κ82 ΡΗΙΟΒΘΊΎΒΑΤΣΤν- 

γονίμῳ ἴσχυσε, κεφολογίων ἐξελων τῷ λόγε. 

ὠποδημίαι δὲ Αρισείδε, καὶ πολλαὶ, ὅτε γὰρ ἐς 
7 “" “ ἣ , Υ 3 , χώραν τῶν σολλῶν θιελέψετο, ἕτε ἐκρώτει χο- 

»" δ. ἐν ἃ, Ὰ ἣ ΥΣΆΜ ΄ ᾽ Ἴ ,ὔ ἐν δέ 
λῆς ἐπὶ τὰς μή ξυν ἐπωΐνῳ ὠκροωμένες. 

γε ἐπῆλϑεν ἔθνη, Ιτωλοΐ τέ εἰσι᾿ 5, καὶ Ἑλλάς, 
ἈΠ ΜΕ ᾿ -“ ͵ὔ 7 ": 

καὶ ἡ ρος τῷ Δελτῶ κωτωκισ μενή Αἰγυπτος ". 

Σμυρναῖοι" χωλκῶν ἔξησαν ἀυτὸν ἐπὶ τῆρκα- 

τὸ τὴν Σμύρνων ὠγορᾷς ". οἰκιςὴν δὲ καὶ τὸν Αρι- 

φείδην τῆς Σμύρνης εἶναι", ὡς ὠλαζῶν ἔπαινος, 

ἀλλα δικοαιότωτός τὲ καὶ ὠληϑέςσατος. τὴν γοὶῤ 

πόλιν ταὐτῆν, ἀφανισϑεῖσαν ὑπὸ σεισμῶν τέ 

καὶ χασμάτων, ὅτω τι ὠλοζύρᾳτο «πρὸς τὸν 

Μαίρκον, ὡς τῇ μὲν ἄλλῃ μονωδίῳ ϑαμεὶ ἐπιςε- 

“«γώξαιτον βασιλέα, ἐπὶ δὲ τῷ, “ ζέφυροι ἐρήμην 

«οἰυτὴν καταπνέωσι" 7, καὶ δώκρυῳ τῷ βιδλίῳ’ 

ἐπισώξαι. ξυνοικίαν τε τῇ πόλει ἐκ τῶν Αριςείδῳ 

ἐνδοσίμων ἐπινεῦσαι. ἐτύγχανε δὲ καὶ ξυγγεγο- 

γῶὼς ἤδη τῷ Μάρκῳ ἐν Ἰωνίῳ Αριφείδης. ὡς γοὶρ 

τῷ Ἐφεσίῳ Δαμιανβ ἤκεον, ἐπεδήμει μὲν ὁ ἀυτο- 

κροτωρ ἤδη τῇ Σωύρνῃ “ τρίτην ἡμέραν - τὸν δὴ 

᾿Αρλςείδην ἔπω γινώσκων; ἤρετο τὲς Κυντιλίες, 

μὴ ἐν τῷ τῶν ἀσπαζομένων ὁμίλῳ «“ἀρεωρα-: 

μένος ἰυτῷ ὁ ἀνὴρ εἴη; οἱ δὲ ἐδὲ εἰυτοὶ ἔφασαν 

ἑωρακέγαι ὠυτόν" καὶ γὰρ ἂν «παρεῖναι τὸ μὴ ἐ 

ξυςῆσαι. καὶ ὠφίκοντὸ τῆς ὑφερωίας τὸν Αρι- 

ςείδην ἄμφω δορυφορῶντες. προσειπὼν δὲ ὠυτὸν 

ὁ ἀυτοκράτωρ' διὰ τί σε, ἔφη. βραδέως εἶδε. 

“ἐμέν: καὶ ὁ Αριςείδης, « ϑεώρημω φ ἔφη; ὦ βασι- 

«λεῦ, ἠσχόλει, γνώμη δὲ ϑεωρῶσέ τι, μὴ ὠπο- 

ἐἐ κρεμιννύσιϑω ὃ ὥπεῖ." τὴν Προς δὲ ζλίς 

κράτωρ τῷ ἤϑει τῷ ἀνδρὸς, ὡς εἷπλοικωτώτῳ τέ 

1Χ. ἀνη διά, 
1είππαπη ἰευ τίει ἴῃ ἀϊοθηο οἰὐταίς, Ρεῖ- 
Ἔργα πιρίτιπι ΑὙΙΠΙΔ6ς ας ἐρίε, ΠΘ6Π6 ε- 
ΠΙΠῚ Δα (ἀρταήἀΔΠ1 νυσὶ ρτατίδπη ἀΐςοτα (ο]ς- 
ὍαΓ5. Πραι Δηΐπηὶ δοίιπι ςοπείηοδαζ δάμεγ- 
(τ 605.) αἰ ομπῚ ἰδιιάθ πο διμοι]αγεηῖ, 
Οεηζεβ γεγο, 41185 1, {πτηε 14}1., αταθςὶ- 
46, δὲ Αεργρεῖ χαὶ ̓ αχία ΠλεἸτα μαδιταηΐ, 

ΤΙ, ϑιλγύπαθι δεγόάι ἸρΠ ΠδιΠΊ Ἔγοχθς 
Ταηζ ἴῃ ἔογο 5πιγγποπῇ, διηγγπᾶοημε αιοὰ 
αἸοίτιν ςοπάϊτοῦ ΑΥἸΠΙ465., τηϊπίτης ἑαἤπ οί. 
Ἰαιις εἴς, (δ ἀθαιΠπιὰ νεγιΠίπιαηιε, τς 
θεπῚ εηἰ πη ΠΠἴάπη, τοῦγαθ πιουΐθιις ἃς Ηἰδείδιις 
ἀεβτιξξαπη, ἴτὰ ργαιίγεν ἀριιά Μαγοιπι Πρ. 
ἀερίογαιῖε,, νέ ὅς γε] φυλαὶ τοι ἰαπηοηιδιϊοηὶ 
[δἰ πάς ἱπροπηςεγει πἸρογάζου, ὅς δά γεῖ- 
Ὀα 4: Εαμομὴ ἡ ἄν ἀρ νέαν ρον βάρ! 1Δ- 
ΟΥΥΠΙ5 ΠΟ α6 ἸΙΌγιπι βούρίπογοσ, γοβδυγα- 
ΠοπεπΊαμ6 νγΡὶ5 ΑὙΙΠΙάδε ἱπἢιπτ ρο]Π]Ἰςογο- 
ἴαγ, (ΟΟΠιΙοΓίλτιις διιτΕ 1 181 δήθ οιπη Μαγ- 
ζ0 ἰπ]οπία ἔπογας Αὐἰ Πίάςο, ψεα Τλδίηΐίδηο 
Ἐρβεῇο ἐπίπη δςςορί, [πηρεγδίογ αἰϊάοπι τες 
αἴες ϑιηγγπᾶς πηογάᾶζιις ἰδ ἔπογαί : ΑΥἸΠΙ ΔΘ ΠΊ 
Ἰδίταγ οαπὶ ποπάππι ποῆϊεε, Ομ πε]ος. ἰπ- 
τογγοραιίς, ἃΠ ἔοτις 'π (ΔΙ αηείαπλ τυ 
νίγιπι ποη ἀτέοηαΠΠεε 2 ΗΙ νεῖο πα [ἃ Ἰρίος 
αα!4επὶ νἹ ἀΠΠς οἰιπι αἀἰχοιιπς ̓  ΔῸΠ ργδοίοίς 
ΠΥ ΠΏΓΟΣ, 4110 ππϊπιις οἰιπῃ ἱρ φοτπ πο πάαροηί, 
Ροπέτοσας ἀήεο ἠϊε νεπϑγαηῖ ἀπῆθο Ατίῇιὶ- 
ἄσεπι Πίραητος, Ταπη ΔΙ]Ο υμεις ᾿ρίιμπη 1πη- 
Ῥέγαίου, ,) φάγε 18), πάθε, μέγα υλαάελα ὃ 
τείροπαϊε ΑΥἸΠΙ 65, τηραλέαεῖο φηαραίανν, ο 1),γ-: 
)εγαον.) “01 οὐρηραόαξ, "4 φηὶ γρεῦιε, αἰ ηαῖ 
γε ἼΓ 4:4, 4 ἐο, οί φηφ } 1, αλμοί μον ἀρόεί. 
Τεἰςξέγατας ἰρίτωγ Ἱπῃρεγαῖοσ νἱπὶ ᾿ησεηΐο νὲ 
ἀμιοα {Ἱπ|ρ]|ςοἱΠΠἸπππιῃι ρατιέεγ Πυάιίσιε ἀεαάϊ. 
ἘΠΊπημπ εἴτε, φμαμάο, ἰηαιῖε, ἀράν 
ἐεΐ διΑμιάςς,), ράε, ἰπαμΐς, ῥγορομε,, ξδ᾽ 

͵ 

Ἀ ἐ ὔ με ἐὰ 

καὶ σχολικοτάτῳ ᾿, ππότε: ἔφη ε ἀκροάσομαί σϑ " Καὶ ὸ Αδλςείδης, Τη μέῤβον, εἰ 9 πρόδωλε"" 

ξοτίε τδηΐᾷ ξεϊἸοϊτατα 605 ἱπιϊτδίις εἴ, νῷ ἢ ΟΑπιετὶ ἱπάῖοισ 

ἤλπάμηπι τ» οπιπίιιπι νἱγείτες. (ΟἽ ιις ΠΟΠΊΡΙΕχτ5 ἅς. Κ᾽: 

ἀεον, ἰθάυϊε, ἡρρλὲ ἐμ ὅπο βοῦρ ὁγαίογέ δ᾽ μῤ ββεαεεῦα Τρε- 

εγά!άὶς ἐδ {εανήμαμενα Ηγοδοιὴ, ξδ᾽ θέρρῃ ἀεμίφασ κρὸ δεινότητῷ 

Ῥεσιοββενιῖς ἀοογαεἰξενιε Ἔχρτεῖας. ἀερτεβεπάεγε. Ἵπιὸ δὲ 

Ἰρῆμβ8 μος εγᾶΐ ἀε (6 Ατιβίἀ ται δἰ οι, πᾶπὶ ἴθη ἴῃ ,εηνὲν 

αἰϊεραίο αἷς ὅσω ἰξὶ κρὰ νομίζετιιε, πεξὶ λόγες ὧγαϑ' εἰς βίῳ 

δύναμιν κατακλείσαντα δεικνύναι μεϑ᾽ ὑπερβολῆς. Οὐ]ῆ 445 

εο᾽ γειεγῖθιι5 115 ετὰς πηεπ5 εἰῃ5 οσοιιραΐά; γέ ρεΐ (Ὀπππιιπὶ 

(δ᾽ «αϊφυαπάσ ἰπ Πεπιοββεπεπι ἐγαπϑβοσιπάτιι5 νἱἀεγειις 
14. ϑεγπΊ. 84ς, 1. Ρ. 485. με 

Ἢ 1ο ᾿ταλοΐ τέ ἼΩΙ ἀε ἰείπεγέ πὶ 18} 14π| Ρϑυὶσ Ροῇ τηϊ4 

διότι [πὶ (αΐτερτο 4ρῖι ἱρίε ϑετπιοπίς ϑογί ΙΝ. ἱπῖθιο. Ὁ 

"τ πρὸς τῷ Δ' κάτῳκ. Αἰγυᾶτος } Ἰρίς τἀπιεῃ ἴε μέχρι τὴς 
Αἰϑιοπικῆς χώρας προελϑόντω κὰ! ἰυτὴν διεβευνήσασϑας Αἰγυ- 
ατον τετράκις τοσύμπαν ἀϊοἷς σγαηοπὶϑ 4εβ γρῥῥάδαε ἰηῖτιο.. 

5. 11. τ Σμυρναῖοι } ἴτ τείοτίδετα, ἀμί. Πιπὶ Ῥτὸ οἱ 
ἡ 4 εταῦ ἴπ νυ !ραῖ5, Νεπιρε ργΐοτεβ δας γοςῖβ αἰ. 
Ἐαρηε τοῖῃὶ νἹάοραπίατ, τεδητς (οἱ νἱάπια. « - - . . ὁ 
νπάε οἱ ἔλέζιιπι, Ἑαπάεπι ςοπίεδειγαπι Οταιετὶ ὃς ΒΑ πιλ πὶ 
ἔμ) ροβῆετα ἀερτεμεπάϊ, 

4. ἐπὶ τ΄ κωτοὶ τ, Σμύρν. ἀγορᾶς] ποῦ Ισηρε δ Αείσμις 
Ἰδρίί ἀεάς ροἤεαπι ἕὰπὶ ἔμ οΟΠΠρα8 εχ Αὐἱἢιά, ϑοσπι, 
ϑδογ, 1. Ρ. 486. ᾽ 

3. εἶναι ] νοζεπὶ ᾿βαπὶ δάϊεςιπιις (επί ροϊυίδαϊε, ἱπ 
ψυ]ρ δεῖς ἐπΠῚ ΠῸΠ ξοπιραγεδ αὶ, 

4 Ζιφυροι ἐρήμ. ἐντ. καταπν.] ἔχίαι ἰοοις τὼ ἐρ!οἱΔ α 
Μ. Αὐγεϊτιπὶ Απεοηίΐπιπι ὃς οἴππιο ἀιπι Αὐρε. Τὶ Π, Ρ.29:. 
Δἀἀε ποιαία 44 νιὯπ| Αρο] πη], ΙΥ, ἐΔρ.7.}.3. 

4 τῷ βιθλίῳ 7 ̓πέε!!Πρῖς ἱρίαπι 1|14π|, ἀφ 4.4 ποὺ, ρέδες, ἀΐω, 
Χι ἐρήοίανα, Νοη ξογαπὶ επίπι [εἰ ρον {Πτεογαϑ δπιγγηάθ 
ολυϊίαπι ἀριιὰ Αὐριοβ ερῖς Αἢ 466, 

, 6 ἐπεδ. ὁ ἀντοκρ. Σμύρνῃ ] λέλιπι μσ 6 οἴγοα Α, Ο, 176, ἢμο 
ἐἐπΊροτε γἐβ οὐϊεηεϊς ογάϊηδιε Μ, Αἰγε ἐι8. 

7 Κυντιλίας } ἀε αυίδιις νἱἀε ποῖαὶα ᾧ, δὲ νίτ4πι Ἠδγοάϊα 
5.Χ1. Ἑαιεὶ βαδεδαπι Κυντιλλίμς. " 

8 ϑιωρήμα Ἵ ἢς ράυϊο ροβ {δ ἅπ. ῥέλφε Πυΐις πολὺς ὧν 
ϑεωρήμασι ξαΠΤε ἀἰοἴταγ Ατιβίάες, ν]α, ς. ΤΠ ἢν19, 

9 τὰ χὰ σχολικοτώτῳ) ὕει ἤδες εχ οἱ, 8, ἐς Αῃρΐ, 
4Δα14ι ᾿ 
ὁ πρόφαλε] νἱὰς δὰ υἱι8π| Δδδεοὶ ἢ, 9, 

(745. 



ΙΧ. “4γνη)ία. ΒΕ 

ΕἼ 25 μος. 2052 ΕΆ172 εχ 125 (Πμγη6.. 42 σο- 
γέ, (δ4 εχ ἠΐ, φιξ οἰ {4420 εἰαόογαγε {0 
ἐηΐ. 1Ἴοε4: 4μ{6722..0 ΤΠ ρογΆδον, εἰ: [4;»7- 
μαγιόμε ἐμῆς ἐμέογεε ααξμίβξίομλ, 1,10641 
ἱπααίς Μάγςιι5, μχμλάεηε ρορμίαγε “4 ε. Οατα 
νετο ἀϊχίει Αὐι πίάες. εογεοαάἐην 612422 ΖΡ 
ἐχοαημάγθ 5 ο Γωρεγαΐίον, ξ5᾽ ρέαμάεγο., φιαρ- 
Ζη772 νά θὅ. ἱπηρεγαζογ ἀγγιάθης, ὅθε, Ἰπα τ, 
ἐγ 6 (ξερς εἴ. Νοη δά {ςγιρί! ἀγριιπιεηταμτι 
ἀεοϊαπιατίοπὶς : “δ πἀοα μι 46πι 4111 αἰ τα εἴα 
ἄϊσαπι. ΠΙᾺ ἴδηα οπιπες ἔδτεηζιγ. Ατιὶ- 
ἄδπι ἱπρεητῖ! (ρίγιτα οογᾶπὶ Μάγοο νίμαπι {ι- 
1. (οσαπα ἰοηρα ἀπῖθα ϑυῆγγηαα νίαπῃ {{ετ- 
πρηῖς, νὰ Ρὲγ ταΐεπι νίγαπα γε ΠίγατίοηςπῚ αἴϊε- 
411 ροίίει. Νίοῃ δυζεπη ᾿δες ἀϊςο, ιαῇ! ΠΟη 
ἴροητε σποσαε ἔπ Ἱπτρογαζοῦ γοΠιταζαγι5 ντ- 
Ὀεπι ἀξἢηιέϊαιι ξΠΠςς, αιιαπι ἱποοίπηεπὶ 
οἰ, ϑεά αἱοά ρτγίπεϊριιπι ἀϊα!πογαπι- 
4116 νἱγογιπι ἱπρϑηϊα.. {{ σΟΠΠΠ πὶ ἃς ογᾶ- 
το ἰρίᾷ ασοσεπάσογισ, πηδρὶβ γεϊασοδης, δὲ δά 
Ὀεπίσης ἀρεπάϊπιπι σπὶ προ αμοάαπι ἔο- 
τΑΉΓΠΓ. 

111. δεά ἃ ας Ἐπππηζαγα ΠαπλίαηῸ ᾶο- 
ςερὶ: τεργεπεπάϊπε ποπιῖρε πιιησος (ΟρΡΠ]- 
ἴδηι φυϊάεηι 605, αι εχ τεπηροτε ἀϊσογθητ: 
ταῆτὶ ταπηθη μος Ἰρίαγη ἔθος, γτ ργι πα τ ΠῚ 1Π 
60 εἰαθογαγεῖ, σοηοίδα [δἰρίππι ἱποϊ μά 5: 
εἰαογαθαζμέοπη τα. νὲ πιο γασι εχ τπῈπ|- 
Ὀγοὸ ἄμςεγοι. δ (δπιεηγίαιπι εχ [ππιεητία. οὐδ α 
αμαί! φιιοάδτη Οπγηϊα σοπίπησεηθ. Ος αι- 
ἴεπι πιαηἀοητῖ5 ροτίπ5 απατ οἀδητίς εἴα ριι- 
τάπηι5. ΕτΕΠΪ ΠῚ Ἔχιειρογαηεα ογαίῖο ησιας 
ψΟΪΠὈΠ]ἰ5 οριβ εἢ. Αςςαίαπτ νογο ΑγιΠιάθπὶ 
ΠΟΠΠΙΠΙ. φαοά οἐχῖ]α ηἰπιῖς ἐχογάϊατη 46{}1- 
Ὀιεγίτ, [ἴῃ 2 ΟγΟΉΑγ1Ο τρί έε..) ἀργὸς ἐχβε- 
ζογιέφ. 14 ἐηἰΠΊ ἀγρηπηθητιιπν τα ᾿ρίππι ἔμ- 
1{{ππθεχογίμπη : χοῦ σοραὀηηε 7012 ῥογρίχες πο 
γεροίλα ἔχεεογε. ἘἈξργεπεπέπητ οτίαπι ποη- 
61} νομεπηθητίαπι νἱγιὶ ἴῃ δἡγμάομές γμηη- 
2λο μοῦ} 7, χοροί αογηομῖς γ, ἴα γεγο αἰξξαιην 1Ό1: 

1 9 ΟΡ ΑΓ ν Μ. 1.1. 83 

καὶ ἀυρλον ὠκροῷ" καὶ γὰρ ἐσμὲν τῶν ἐμέντων, 

ἀλλὸὼ τῶν ἐκραξέντων δὲ ἐξέφω δὲ, ὦ βασιλεῦ, 

καὶ τὲς γνωρίμες σσώρεῖναι τῇ εἰκροώσει. ἐξέσω, 

7δ᾽ ὁ Μάώρκος, δημοτικὸν γάρ". εἰπόντος δὲ τῷ 

Ἀριφείδε» δεδόσιϑω δὲ ὠυτοῖς καὶ δοδὲν καὶ κρο- 

τεῖν", ὦ βασιλεῦ, ὁπόσον δύνανται. μειδιώσας 

ὁ ὠυτοκροατωρ: τῶτο, ἔφη; ἐπὶ σοὶ κεῖται. ἐκ 

ἔγρωψω τὴν μελετηϑεῖσαν ὑπόθεσιν, ἐπειδὴ 

ἄλλοι ἄλλην φασίν. ἐκεῖνό γε μὴν πρὸς τῷ ἐἶν- 

τῶν ὁμολογεῖται» τὸν Αφας εἴδην εἰρίςῃ Φορᾷ ἐπὶ 

τῇ Μάρκε χρήσασϑαι, πσόῤῥωθεν τῇ Σμύρνῃ ἐ- 

τοιμια ζέσης τῆς τύχης τὸ δὲ ἐνδ ρὸς τοιώτε διωγ-. 

οικισϑῆνα!. καὶ ὥφημι"" ταῦτω;, ὡς ἐχὶ χαὶ τῷ 

βασιλέως ὠνομκίσοντος " ἀπολωλυΐων «πόλιν, ἣν 

ἔσων ἐθαύμωσεν: ὠλλ᾽ ὅτι αἱ βασίλειοί τεκαὶ 
Ν , Ἴ 

ϑεσπέσιοι φύσεις, ἤν πσροσεγ είρῃ εἰυτὼς ξυμξε- 

“λία καὶ λόγος, ἀναλάμπεσι μᾶλλον, καὶ πρὸς 
3 ὑεϑ ὰν ὼ »“» ! 

τὸ ἐὐ ποιεῖν ξὺν ὁρμῇ Φέρονται. 

» κ Ὁ » 
Δωμιωνᾷ κοκεϊγω ἤκεον, τὸν σοφισὴν τῶτον 

ἐν ͵ ᾿ Ν ᾿ ᾽ -“» 
διαξώλλειν μὲν τὲς ἐυτοσιχεδίως ἐν ταῖς διωλέ- 

Ζ δι ὦ ᾿ ς 
ξεσι; Θαυμάζειν δὲ ὅτω τὲ σχεδιάζειν, ὡς καὶ 
ΝΥ ᾽ Ὁ ᾽ Ν 3 ὃ ΄ ε ) 
ἰδίῳ ἐκπονεῖν εἰυτὸ, ἐν δωματίω ἀυτὸν κωϑειρ- 

͵ 5 Ν » ᾽ 

γνύντα. ἐξεπόνει δὲ κῶλον ἐκ κώλς, καὶ γόημα 

ἐκ γοήμιωτος, ἐπανωκυκλῶν. τοτὶ δὲ ἡγώμεθα 
Ἵ ; -“ Ν᾿ 

μασσωμένε μᾶλλον, ἢ ἐσϑίοντος. ἀυτοσιχέδιος. 
Ἱ ͵ ᾽ , ᾽ ΄ Ἔ -“ 

γαρ; γλωτ]ης ευροῦσης ὠγωνισμώ". κωτηγορξ- 
ἋΣ “-“ (δ Ἀ εὐ)Ά Ν ἡ λνι 

σι δὲ τῷ Αρισείδε τινὲς, ὡς ἐυτελες εἰπόντος τῦρο- 
Πκ ταὶ δὰ Ὡωες ; ΑΜ 

οἴμιον ἐπὶ τῶν μισϑιοφόρων, τῶν ἐπαιτεμένων 
ΦῸΝ Ὁ 1 ΟΝ Ν ΝΌΟΝ ψυῆὰ ἐρὸ κε 
τὴν γῆν᾽. ὥρξωσϑαι γορ δὴ ἀυτὸν τῆς ὑποϑέσε- 

“- 7 “ ε 

ὡς τάυτης ὥδε" “Οὐ πτάυσονται ὅτοι οἱ ἄνθρω-, 
“ ᾿ γ ΄ 

ποι σπτρέχοντες ἡμῖν τορωγματω." λαμβάνον-. 
Ν Δαν εν “ν᾽ δ ᾿ δ, 

ταὶ δὲ τινες καὶ ἀκμῆς τῷ ἰνόρος, ἐπὶ τῇ παρ- 
7 Ν Ν -»Ἥ ΝΥ ́  4 ΕΠ 

οὐτ μεν δ τον τειχισιμνον τῆς Λακξ οὐ ογος .-. εἰ- 

1: ὁ γὼρ ἐσμὲν τῶν ἐμᾶντων ἀλλὰ τ. ὠκριξ Ἴ ἀντοσχεθιώ- 
ξοντας νοςαῖ ἐμᾶντας, τυἱ ἀϊςεπαϊ σεποτγὶ ΠΡ ἐπί τίυτι 4ιο- 
αιΐς Βιυΐμς νἱτας ὠκρίδεια Ορροπεθαταγ, (εζεγιιπὶ πείςίο 
νηάς μαθεας Ολητογιι5, πᾶς φα ἀς τα ργοπις : Ὠ]Π ἔοτίς 
δοςερετῖς 40 διΐογα ἀγρυπιοπτ Ραπαιμεηδῖςδα, ΑἸ Άτι0 αιο- 
με πιεπιογατὶ: (μη “Τεῤερεῖς» Ἰπαμῖτ, βεγίαγείηγ' ΠρΉρεγ 10 γ, 
ὅδ᾽ “ἀνίαρης φμίαανη βεν»Ἐ ρ»Ζ ομηὲ ααλγρεῖγ 4 Ἴ0716 ἐλ ΓΕΡΉρΟΥ δ 
αἰαὶ δε, “τὴ γίάες φιεὶ βσαμ ἀραὶ  πηορέγεεηρι ἐγ4: 7. .Α1 ποῦν 
ἡμαμὶξ, 5307} θογγεένγητί, [54] πεοηγατε αἰ οί 65 ρίάσενηησ. Οὐλε 
ψέτεοσῦ ἢε νε] ἱρίς Οδητεγι5, ν οἰ Αὐτοῦ ἀγριπιθητὶ Ρπαῖῃε- 
παῖσας ςοπῆηχεγίς ἐχ εἰς γ 4|ᾶ6 δριιά ῬῃιΠο ξγαιπι [εβίτ, 
πιαῖς σοπιροῇεϊς οἰπὶ νεγδὶς δυϊάαε ἴπ Αδριαν. Αντισχολά- 
φὴς Αριτείδε τὰ ῥήτορος ἐν Αϑήναις γενόμενος. 086 ἴΔ4Π|6Π.» 

νεγθᾷ πὸπ δος Πδὶ νοϊπητ, φαοά Ατῃ ηΪ5 σετίαπαεη αυοά- 
ἄαπι εἰοαμεπεῖαα ἴητεγ Ατἰ βίάθπι ὅς Α ἀτίαπαπι βιοτίπε, [εὰ 
αιοὰ Δεπιιατίο ᾿πτεγοοζετίς ἰητοῦ ΑἸ ΠΙ ἀεπὶ δ Αἀτίαπιπι, 
ιεὶ γρείον ἐγαὶ Αἐερῖς. ϑαϊτεηι Αὐτὴ άεπὶ ποη Μρερὶς, ντ 

πιᾶὶς εχ ϑιι144 ἤηχὶς Οβητογι5., [δ δγ2) 7.46 ,) ΠΟΓΆΠῚ Ππ|ρὲ- 
τάτοῖς Μ, Αὐγε!ῖο ἀἰχηἴς, οχ Ρμϊοἴἴγατο ποῖτο ἰἰαὰεῖν 

12 δημοτικὸν γὰρ  τγϊ δυυίτυτ Δπτοπὶ [πηρ. Μ. Αἰγεϊῖο φύ- 
σις δημιοτικωτέρα ἐγηφόρήηρ ρορπίατε γπαρὶς ἔαρτα αιοαὰς ἴα 
νίτα Βεγοάὶς δ. ΧΙ. 

12. κρὸ βοῷν καὶ κροτεῖν} ῇς ςοἄ.5. Ἑἀϊτὶ ἐμξοῶν χρῷ κροτ. 

Οεἴεταπι ἀε χολῇ Ἵνα: ἐπὶ τὲς μὴ ξὺν ἐπαίνῳ ἀκροωμένῳς 

Ρϑιϊο δπῖς ποίζεγ, νῖτας δυΐας ἱπιτίο. 
14 φημι} ἢς εοἀ 8. Εαϊτὶ φησι. 

τς νοικέσοντος } εἀἰτὶ εἰγοικήσαντος. ζοά, 5, ἀνοινίσαντοξ 
γπάε ἀνοικέσοντος [ςεϊπιι5) ιοα ὅς δα! πταΐ, δρηοίςίϊς, 

16 ξυ ποιεῖν ] ἢς Ἰάοπι ςοὐ. Εαϊτὶ ποιεῖν ἔν. 

5. ΠΙ. αὶ Δαμέων 1 ουΐι5. νἰταπι ἰη Πα 65, ἴπ 408 εαήεπι 
4086 ἐς Βαθεῖ ἰ)απιίδηο [ς ἄδθεγς ἔλγετωγ. 

2. ἀγώνισμῳ ἐνρούσαης } ἢς ςοα, 8: ἱπυιοτγίο οτάϊπε εαϊτῖ. 
3. μισϑοῷ. ἀπώετ. τ᾿ γῆν ] 486 ἴητεγ φαΐτα αυ!αεπὶ ΑτἹῇὶ- 

ἐϊ5 ποη σγερετγίτωγ, 
4. ἐπὶ τ΄ παρίώτεα. τ᾿ τειχίσμ. τῆς Λακεδι ] πες δες ἵπτοτ 

ςεῖεγα Ατιβιαῖς οάϊτα εἴ, [ἀεπὶ νετῸ ἀγρυπιεητυι τγϑόϊα- 
υἱς “εις νἱὰ, ἵ, Ῥέίᾳ εἴτι, 

δητώ! 



χ34 ΒΡ ϑρθ ον Ἀ 18 
᾿ “ Ν εἶ 

ρῆται δὲ ὧδε" « μὴ γὼρ δὴ ἐν τείχει ἐπιπτήξωι- .» 
! Ε] ν , 

μεν» ὀρτύγων εἰναιψώμενοι φύσιν᾽." λωμθάνον- 

ταὶ δὲ καὶ «πωροιμίας; ὡς ταπεινῶς “προσεῤῥιμ- 
] ͵ ε 

μένης. ἐπιδιωδώλλων γεὶρ τὸν ̓ Αλέξανδρον; ως 
,ὕ ᾿ ᾽ - ὔ 

σπατρώζοντα τὴν ἐν τοῖς τοράγμωσι δεινότητώ;, 
“" Δ δὴν Ν , 5 27 ε΄ 5 Ν 

“ΤΈ σώτρος . εῷη» το σεωιδίον εἶναι". οἱ ὠυτοὶ 

“ Ἂς ἣ 3 Ἁ Ν 

κατηγορᾶσι καὶ σκώμμωτος , ἐπειδὴ “τεὶς Αρι- 
" . Εν ΣΝ 

μασπὲς, τὲς μονομμάτεςἿ. ξφη ξυγγενεῖς εἶναι 
-“ τὰ -“ ᾽ τῷ φιλίππε"" ὥσπερ τῇ Δημοσϑένες, ὠπολελο- 

7 -“ ἘΝ -» "Ὁ Γ 

γήμενε τοῖς Ἑλλήσι, ὑπὲρ τῷ τραγικξ σσιϑήκξ 
᾿ ΠῚ , Υ̓ 2 ΄ 

καὶ τῷ ἀρεροαΐς Οἰνομέάε". ὠλλὲ μὴ ἐκ τέτων 
Ὡ ἜΣ Αρισείδην Ὡς δηλδτω δὲ ὠυτὸν ὁ. τε Ισοκρά-- 

ε Ά "» ,ὕ 

της ",ὃ τὲς Αϑηνωΐως ἐξάγων τῆς ϑωλατΊης: καὶ 

ὁ ἐπιτιμῶν τῷ Καλλιζείνῳ ἐπὶ τῷ μὴ ϑάπτειν 

τὲς δέκω . καὶ οἱ βελευομένοι στερὶ τῶν ἐν Σι- 
" Ὗ “ 

κελίω " καὶ ὁ μὴ λαξῶὼν Αἰσχίνης ὑπερ τῷ Κερ- 
Ξ ͵ Ν - 14 Ν ε ἽὝ Ν 

σοϊδλέπης τὸν σιτον ἧ, κῶὶ οἱ σσωρωιτϑμιενοι τος 

ΤΧ. 4νη7,4, 

Νιπφηζα 12 2279 2226: 2ομ σε πος αὐφξοπάεγαιί, 
εοὐπγμίεμη μέγ 272 ἡ άμεέες 5 Ἰπιο ἄχ νιτῖο ’ 
νεγίπης, αποα δάδριιπ), ᾿υιπλιΐοη ΠΙΠ115 Ογᾶξ. 
τιοηειη [δοιεης, δἀζεχιος, ΑἸσχαθπάγιη επίπα 
Ῥεγ  ηροη5,[ἀΠ]Πτ ῬΑΓΓΙ5. 1η{1Ποητεπὶ νο- 
{Ιριῖς εο, απο ἴῃ γε ιι5 σεγομά!5 νογίατια ντα-᾿ 
τΓ. ῥάλγῖς βμηε εἴ6 αἰχτ. ΠΙάδμα. σδι}]- 
Ἰὰπὶ οτίαιπι ᾿ππργο τι, ιφμάἀοσιϊάθτη Ῥ26-- 
εἰμος. ἀγώμαξβος, εορηάέος ε{16 ΡῤηΠρρλγ ἀἰχιτ: 
αιεπηάπιοάππι ὃς ̓ επιομεποβ οἰ!πι, ἀαριά 
Οτάᾶεςοϑ ςδιίατῃ ἀϊσεης,, [Γεργεπεηῇοηεπὶ 1η- 
οὐχτιῖ.] αποά 7) 4ρ 2017) ΑἼΏ24772 ὃς Ο ἐγ ο,ῃ Ή722 
γα λοι αἀπιογίαγιατη ἀρρε!]αίος.} Ψάγιτη εχ 
1|5 ἀς Αὐιβιάς Γξητθηγίδπη ἔογγο πο} Ουΐπ ρο- 
τἰιι5, 4ι14}15 ἔπετις, ἀδπιοηἔγει ζύθον ξεν, «4εῤέ- 
γλογίζις ρεγ αι αείεαρ. Ῥὲ γο2 μαμαδ {μαίλη)ς 
αὐϊηολαμέ: δὲ 7,21 Οαἠχεηορα, σαγρὲ ποεῖ α6-- 

εο [ἀμπς 65] (εῥελγ2 ργοῤἼηόμεγιξ : ὃς ἀεδόεο- 
γάμος δε γεύμς δίομης: ὃς “εγεῤέμεν ροηοκε 
021 ΓΟ ΓΆΡ ΖΩΣ 12 οαλ 2 Κεγ οόδορέΖε : δὲ (αεγῆς 

Ξ 

Φ ἀρτύγων ἀναψαμ. φύσιν 1 πεπιρε τἰπυϊάτιπὶ δπί πὶ δοσ-- 
φιχ 7). εἰυίαιε π᾿ Ργομεγθίμπι 8011: τἰπηάϊταθ. Ηΐϊης Απτί- 
Ῥθδηες Οὐοπηῖοιις δριὰ Αὐμεπδειηι : : 

Σύ τί ποιεῖν δύνασσαι ὀρτυγίᾳς ψυχὴν ἔχων ; 
Ῥετγίίπες αποηις ἔπος ργουεγθιμιηι ἀριὰ ΑΡο το πὶ ὄρτυξ 
ἔσωσε τὸν Ἡρακλέα τὸν καρτερόν») ἀξ 115 ἡὶ ΔῸ 115 (δσιδπ- 

τατγ» ἃ αἴθ ι15 ΠΊΙΠΙπς ΟΠληἰμΠ1 (ΑἸ στε πὶ ἐχρεόβιιογαητ: αποά 
Ἡδτσα! πὶ νγαπὶ γεπυιπὶ Ὁ 4}1τ6 πη: πι1}5 σεπεγοία ἔθγαδ- 

τὶ ποη τ νεγοῇπης. Ηΐπο ράτετγς ρυτο Ἐτδίπηπι ἴῃ δάδ- 
φἰϊθ Ράγιπι βδἰἰοίτεγ πυῃς ΡὨΙΙοβγατὶ Ιοςυπι εἴτε Ἰητεγρτε- 
τδῖα ΠΊ. 

ὁ τῷ πατρὸς ] ἢξ ςοἄ. 5, Ἐαϊτ τὸ πατρός, νἱἀεπάμις ἀς 
Βος Ῥτοιεγθίο Ἐταίπιιβ ἱπ ΟΒΠΠ δα, Ρ. 64ι. 

7 Ἀριμασπὲς τὰς μονομμάτες 1 46 αιῖδιις Ατἶεας Ργο- 
ξοπηθῆὶ ναγίμς διδτιβ Οβδίδῃθοπο δά ϑίγα δ οη ἘΠῚ 

Οφϑαλμὸν δὲ ἕν᾿ ἕκαςος ἔχει χαρίεντι μετώπῳ. 

Ἡΐϊπς μόνωπα φτρωτὸν Λγίνηαίῥος ἀϊςῖτ ΑεἴσΒυ 5 Ργοπιεί, 
ν. 8ὃο:. Νοπιεπηΐε ἱπής τγαχιε εο5 δἷὲ Ἡεγοάοσ, ἴῃ Μεὶ- 
Ροπι, Νίαπι ὠρέμα ϑουτηϊςΟ {Ἐγπιοιις ϑφδερα σπῷ οσμίμηι πο- 
τᾶτε αἷς. Ραι]ο αἰΐτεγ Ἐπβατηλιβ δὰ ιοπγ τ, ν.31, 41 ὥρε 
λιμῶι μασπᾷς οὐΝ μῦ} ϑογτῃῖα ποῖατα αἰῖ. [ἀ6Πὶ ΟΥΙ ΡῚ ΠΕΠῚ 

ἔρθυ]α ἀς «ἀγίηπα ρὶς ὑποοσμίὶς 'πιὰς ποπηπυΐϊος ἀδάϊοσετε αἷτν 
4ιοά ἅτοι ναἰθητας., Ἀἰτεγαπι οσαδιπὶ οἰδιάογεητ, (0]]1- 
πιᾶπῖεβ., ἀμππὶ οο [6 ἐχεγσεγεητ, Αὐἠάς ἄς 115. ϑίγαδοη. 1.1. 
Ρ- 2". ΡΙΙπίμπι 1. ΝῊ. ( 2, 801 πυπὶ ς. 15. ΟΕ] ]Ππππ|]. ΓΧ. ς.4. 

8 τῷ Φιλίππε ] 4πεπὶ αἰτεγο οσϊο σάγι!ε, ἴπ Μειποη 8 
ντθῖ5 ορριρπαῖίοπο ἀπῚ0.,. ποτ ππιπη. νἱάς Τυβπηπι 11}. 
ΨΙΙ. σὰρ. 6. δὲ διιΐογεβ Βεγπέρσεγο ποίξγο δὰ εἰΠῈ [0 ΟἸ1ΠῚ 
4Ἰ]εσαῖοϑβ. 

9. ὑπὶρ τῷ Τραγικᾷ πιϑήκε κι ὠρεραίε Οἰνομάς 1 θεΠΊρε 
1 Πεπιο]θπὶ5 σοπυλτα ἐγᾶπεν 40 1:5 Αεἰσβίπειπι ρτο- 
{(οἰπάεθατ, ᾿νοςυ5 εἱς ἴῃ Π᾿ ἐπιοβῃεπὶβ Οτι ργο σογοηᾶ Ρ. 347. 
ΝΌΙ εοῶς ρἰδυῆτγα σοπιυϊοτιπι τῶτο δὲ κῶς φύσει κίναιδος εἰν- 
ϑρωώπιόν ἐσιν» φδὲν ἐξκοχῆς ὑγιὲς πεποιηκὸς γ εδ᾽ ἐλένϑερον» ἀυ- 
τοτράγικος πίϑηκοςγ ὠρεραῖος Ονόμαος. ΟΡ 486) 4ι0ἀ ρτὰ- 

αἴτατα εἶπι5 εεητ ἸηἀϊΡ π8., πιαῖς δριιά ἤλυς ρϑιοο5 δια 1. 
Ψψοςαῖ αἰὐτὸπη Αὐΐοβίπεπι Τπερίσμτ δέηται) ἡ ἀ ᾿μυ 6 Π15 
Σγαροοήϊαγμρε ἴον ἐχτιτατῖτ, σποταπι εἰς μιμεῖνγ Τὰ αι0 ἃ ὃς 
πῖαε ξλεῖαπε, Αρϑραῖον Ὀνόμαεν ΠΥ νοσΑπετίς ἀλοα Ηείγ- 
οὗμς ; Δημεσϑένης Αἰσχίνην ὅτως ἔφη, ἐπεὶ χαταὰ τὴν κώφαν 

περινος ὧν ὑπεκρίνατο Σοφοκλίες Οὐνόωαον. Νεπιρε ἴπ γήγε ἴλ- 

θμ]ὰ5. ἐμιπὶ Θρ {7 δέοι) σοάηη [Εσυταπη ὅς δον εῖ)), ΓπρτΆ 
4ποηῦο οὈἰεγμδταπι δὰ Αεἰο ίπεπι δ. ἵ. π. 8. νδὶ δὲ ἀποηγ- 
ταὶ Βαθες ἸοςαπῚ, ηυἱ ὠρεροῖον Α εἰς ΐπεπι ἀϊδεπι οὔ ίεγιια - 
Ῥατ, ἀρυὰ ηεπὶ Πιρρίεπάμπι εἴτε Οἰνόμαον ρυταθᾶπι. 

10 ὀλλὰ μὴ ἐκ τότ. τ. Δφιςείδην } (αὈΊ πιο τ σίτογ ϑεωρητίον 
νε] δἰϊηι ἃ ἤπι}}6. 

τα ὃ, τε Ἰσοκράτης} ποπιεπ μελέτης ἱπεάίτας) γῇ Οβηῖοτο 

ετἰδπὶ οδίεγιαίαπι. Οεγογιπὶ ἐχρεάϊγε ΑἸΒεπ! επῆθι5, νῦ 
πιᾶτὶθ ἱπηρετῖ πὶ πὸ ἀπ! δίαητ, ΠΟ ογατῖς ἐξηγεητίᾳ ἔα, Ὁ ἐο 
Ἰμσοϊεπτος ργοροῆτα ἵπ᾿ Οτατ. ἄς ρᾷτε ᾿. 340. 14 αιοά λ᾿- 
διπιεητιπι {ΠῚ ΑὙἸΠπ 1415 ογαῖίοπὶ ργαεδαῖτ, 

12 ὁ ἱπιτιμ, 'τῷ Καλλιξείνῳ ἰκὶ τῷ μὴ ϑάπτειν τὰς δίκα ] 
Βαες 4.04:8 μελέτη ἰηςαἶτα, σὨΙ15 τὩΠΊΕΠ πιεπιίπεσε εἰ Πὶ 
Ἡεεπιορεηεβ εἰἐ ]άεὶΣ Ρ..179. ΝῸΪ ὅς ἔγαρπιεητιπι μα ε5 εχ 
ε8 ὅς Π1θδηῖι5 ΟρΡ. Ρ. δι9. Ἠετγπιορεηςεβ π{ἀεπὶἔετα νεγθὶς 
αἰδις ποῖος 115 μελέτης ἱπήϊ 8 ΔΓΡῊΠΙΕΠΓΙΠῚ : Αριςεί- 

δὴς ἱπηυῖτ ἀντιλέγων τῷ Καλλιξένω» σομξελίυοντι μὴ ϑάπτειν 
ἷ Σ "ὦ λυν ῇ “- 4» ἃ Α 

τὲς δίκα τρατηγθιν ἐπειδὴ ἀνηρέϑησαν μέ ψήφῳ. Ἡιϊποσιᾶηι 

αιι8ε ἀγριπιεηταπι αἀἸςεπαϊ ΑὐἸπάϊ ργαεραῖς Παρὲσ᾽ δρυά 
Σεπορδοητεπι Ἠεϊ ἐπ, 116. 1. Πρ βπ. Πτοάοτ, ϑἱςι!. 1. ΧἼΠ- 
Ρ. ζει. (. ὃς ϑοΒο] τα, δὰ Ατἰ ἤόρῃ. Ἀδπ. Ρ..237. εχ 410 δᾶπὶ 
τερετῖς ετίαπὶ ϑυϊάδϑν, δεξιῷ, ΝΙπηίγαπι Πηος, ηαὶ ὦ Α τρὶς 
πυίλ5 ρυρπαιιείδητ, ὅς τεπηροἴϊαις ᾿πιρεάϊτί ςδείοτγαπι ΑἸπε- 
τἰοπίϊαπι ςφήδιιϊεγα ἱηίεραϊτα γε! Πα ογάητ) ἘΠῚ ΟὉ ΓΕΠῚ 1Π.» 
ἴι5 γοςαμῖς Οαἠχερεισ, ὃς ντ σαριτῖ5 {πρρ]!]ςῖο ΕΠ ςεγεητι 
Ἱπιρείγαυῖτ, Οποά ταπιεῃ Χ ἔλοῖς ΑἹ ε5. ἀἰμσες, ἐαπὶ οἷν 
ςσδυΐδπι (ρρ]ςιο αξεέζος, ᾿π εὸ δρὶς δῷ διοσῖθις 41|1ε54- 
τὶ5) ΠΙΠΊΘΤΩΠῚ ἔοττε τολα πα πΠΠῚ ΔΠΊΡΙΧΠ5.,) ΠΆΠῚ Οὐἶο τ4Π- 

{πὶ 1{Π1 ςοπιππεπιοταπτ, εχ απ διις ἄλο ρτλετογεα βυρα [Ρ-’ 
Ρ ̓οΐμπι οδρίτῖ5 εὐϊταιεσῖπτ. Νίες εἰτι5 τεῖ τηθητῖο ἀρὰ 1]- 
105) 4το περᾶτοβ ἀτιςε5 ἐἘρε γὶ νοτα εὶς ( ]]Πχοπιι5,) ααοά 
:ρίμπι Δάεο αἰϊππάς Ατἰθιάεπι πφυῆῆε πεςεῆε ε, 

13. οἱ βελευόμενοι περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ πιαῖε Βᾶπς ηπ0- 

4υς μελέτην ἴπτεῦ ᾿πεθιτᾶς του τ Οδητετι8 : ΒαΌεπηι5 ἐπὶ Ππ 

ὃ τρίο εἀϊταπι Ογαζίορεη διομί τε ῬΘΠΙΪ ΠΑ ΠῚ, ἵπ 4181} ΠῚ. 
αἰτεγὰ τῶν βελσυομένων ΠΟΠΠεπΊΟ Πιδήξετ, Ιη φίτετγα 8115 ἀΠΣ 
[δάοι δυχὶ!α Νεοίαε, ϑγτασυία5 πὶ 5161}14 οὐ άεηεὶ,, ἴδ - 
πὐϊτεετθ. ) 685 φηΐδπῃ δϊς τοίριοὶ ἀυθίμπηι παπιπὶ ἄτα νἱάεγξ. 
Βοιεῇ, ἨΗϊβοτῖαπι, ησας Ἀἀγραπιεηει πὶ {Ππ|5 μελέταις ὰρρε- 
αἀϊτδυῖτ, Πα ε5 δρυὰ ὙΒυογάϊάεαι [10. ὙΠ. Ρ. 49ς.[2. ὅς 10“ 
ἄἀοταπι δι ουϊιπι [. ΧΠΠ, Ρ. 139. δας ὅς Ρ]υτάγοἢ, 1η Νοΐα. 

14. κῷι ὃ μὴ λαῦ. Αἰσχίνης ὑπὲξ τῇ Κερσοξλίπτα τὸν εἶτον ἢ 
ΟεγοΡ ερεες, ΤὨγδοῖδε γεχ, ΑἸπεπιεηῆδις βοεάεζο ἱπη δες» 
ποῖιις ἐπρτπιῖ5 εχ Πεπιο επί ὃς Ας Βἰπὶ5 ογατοπῖθεβο. 
ἀς {εἰ ἰφρα!. Ὁϊοάογο διςμῖο 1. ΧΝ]. Ρ. 464. Ἠατροοτα- 
τίοπε ἵτεπὶ ἄς ϑι184. Εππὶ ΡΗΠΙρρος Μάςεάο δ ε]]ο ορρτείπε, 
εἰαΐαις τοὶ ουΐραπι ἴῃ Αεἰοξέμεπι πηογαίσι 6, 4.185 1}}6, σὰ πὶ 
41115 Ἰερβῖι5 δὰ ΡΗΠΙρραπι; ἴῃ ᾿τπεγε βπάΐο 48 εἤιογδῖ, τε - 
Ἰὰςῖτ Π ἐπιοῆθεπεβ ἀς βη ἰεράϊ. Ῥ. 110. ημλπ| ἀϊϊιετε ςο-- 
πδῖι Α εἰς ἰπεβ Ρ. 157. 4. ϑυίριοῖο ᾿ρβίταγ παῖ Αοἰςίπεπι 
ΔΡΏΙΠΡΡΟ σοτγυρτιπι, γε σατο δΙερτοπι τὰ ρτοάετεῖ, αιιᾶπε 
ἀερεϊ!επεεπι Αεἰςίπεπι {ῆ᾽ μελέτη Πίεδατς Ατιβιάες, σῦσος 
σψετο ἢϊς ποᾶτο ες Ἰάςπι αἰοά: σέτησις,), ἡπιὰ νος νατιμ πὶ 
ΠΡ τε θέμα ἀγιαρηὶ: ντ ΠΕΠΙρῈ Αρϑεεη7)} {δ εριαλἰ τέρα ποτεῖν 
40 Αςἰςβίηεπι φοεγαρὶς ΡΒΙΠΡΡιδ; Πρπίβοδίῃθ τῷ σίτε 11- 

αὐ. 



Χ. ἀγίά,ε 

ἀξἤέμεμεον ῥοθφιαῦη οοολα ἐμ: ξαηρρδλατ; ἴῃ 
ὅο πηαχίπια ἀγριπηθηῖο ἄοςος, αιοπποάο 
αυΐβτατο τταρὶςα5, ὅς πῃ ααϊθιι5 [201] 15. 4185 1Δ- 
Ρία5, (Ἐπεεηζίαβ ἀρρτεαιϊ ἀοῦςαι. ΡΙμγα απο- 
418 [14 ογδτοπτη 6115 ἀΓΡῚ ΠΊΘηζΓα ΠΗ] ποία 
{ὰπε, ἐγιάἀτἰουιθ ΠῚ νἹΓὶ, νὴτπ “τε πὶ, αἴης ἰησα- 
πίαπι ἀξποηγαηεῖα, Ἐκ ααΐθιι5 ἀς ςο πάϊς ϊ- 
ἘΠῚ ρΟτα5 ἄπςο ΕΠ ξεγεπάϊιπι. ἡιιαπι εχ 115, 
1π᾿ φυΐδιι ἔοττε οἰξεηάϊτ, ποπηι}}} ἰπ αἴεῶα- 
τἰοποπ ῥγοϊαρίι5. (ειείηπι Αὐἰίάες ο- 
πιπίμπ| Τρ ΠΠαγιιτη ἀγεῖς ἔαὶς ΟὈΓδτιητ 1- 
(1115. απ ἀππίαις πηαχίπιε ἐχοοριταηϊς (ξη- 
ΤΕ Π{1|5.) 4πᾶ εἰἰπ| ΓΕ Ὁ ἐχγεπιρογδηθα ἀϊςοπαϊΐ 
γατοπο, ἔα] Διοςαῖι5. ΝΟΠΠΙΠ δὰ δἢἰπὶ πᾶ 8 
αΠΠΠροηζοῦ πη ἐχοορίταία ργοίεγγε γε] ]α ππεη- 
τε πὶ Οὐσπραῦ, δὲ 4110 Πηΐπι15 ργοπηρῖα {1 ργο- 
Πῖθει. Ὀΐδπι γεγο οὈΠΠπ ΑΥὙἸΠΙάεπὶ ἰπ ρά- 
«τα υίάεπι ἀἰςιητ 4111). 4111 ᾿η ΙοηΐΔ. σπτδη- 
105, ΟΧ ἀΠΟγαΠἤδγη (δπίθητία, [Ἐχαρίητα, εχ 411- 
οτυπη ἀιτοπὶ (δριπᾶρίηία ἔεγο νἸχιΠςε, 

ΧΟ ΚΤ ΦΟΝΎῪ δ, 

Αἀτγίδπαπιδηίεπι, ῬΗοςηίςεπι, Τ ΎΓα5 48]- 
ἀεὶ σοπιῖξ, Ατἴμδηδα γεγο Ἔχοοϊ πεγιηῦ. 
ΝΝαπι, νῦ ἃ ργδθςθργογιθιι8 ΓΠΕ15 ἀςοορὶ, ο45 Η6- 
τοαὶϊς δδίαία δά, δὲ ἱπρεηϊ νπὶ οἤεπάςης ᾿ 
εἰοσιοητίαα πηαχίπια ἀρίαπι {{π|4}15, ὅς ποη 
οδίσιιγα ἱπάϊςια εἄοπς, ἔογε, νὰ δά Πιπιπια οηϊ- 
ζαίιΓ. Αἴσια Ηεγοαϊς υϊάεπὶ αἰ ς ρι]15 ἐχ- 
σε, δῆηο5 ΠαίΠ5 οἰ ΓΟΙΓΟΓ οὐδο δὲ ἄξςεπη. Βγο- 
αΐσιι6 εαηάεπ] Ἔχ! ΠἸπγδιοηοπὶ ἀριά εἰιπὶ εἴ 
οοπίεξοιιξιι5., απᾶπι ϑοάρίι5 ὧς ΑπρῃϊςοΪο 5 
Δἰςοιεῖ πιογαης,, δάίοίρίις εἰς ςοεταΐ διι- 
ἀϊτογιπι Οὐ βάγλ. (πὶ Οἰῤ()άγίο νετο 
το5 [τὰ (8. Παρεῦαί. Πεςεῖη εχ Ηεγοαϊς δαϊ- 
τοι θιι5, νίγίπγα Ἔχςο εηζο5, ΡΟ ]εξοηςς, δά 
41125 ΟΠη165 Δαἀπιττε αητιγ, δά ραίςοθαη-. 
ἴὰγ ΓΟ ΠΊροΓΙ5 ἔραζιο, αιοά ἐπιθεγθίιγ ο]ερίν- 
ἦγα, δαϊτιὰθ ΠηΘΠἤιγαιτι ΠΟηςΠΕη5.,. 446 σεη- 
τππὶ νογΠθι15 τοοΙΓδ 415 Πιξςογεί, αιιο5 Ηογο- 
ἦσθ γῃο (θθογα γθοῖταγο (Ο]ςθαῖ, ἰαιιάςβ θα - 
τογῖπι ἀδργεοδης, δ ἀἰσθηο νηΐςα ἰπίθηζι8, 
(πὶ ροττο 11Π| ργαεοςριζεε ἔα} ]Ἰἀτιιι5 Π115. 

ΙΕ ΓΕ ΘΛΟΠΝΡΊΗΤΙ 5 ΤΥ Δ ν ΜΕΤ τὰς 
δὰ Ἁ ν “ ᾿ ΜΔ, χρυ 

σπονθὰς μετῶ τὸ κτειγὰ τὰ γενῆ "" εν ἡ μῶλι- 
- ͵7 ᾽ , ς: "α Ἢ" 

σώ ὑποθέσεων ἀναδιδάσκει ἡμῶς , πεῶς ἄν τις 
᾽ »" δ ͵ Ν ΜᾺ 
ὠσφωλῶς κεκινδυνευμενὼς τε κοὶ τρωγικες εν- 

νοίως μετωχειρίσωιτο. καὶ σπλείες ἑτέρως ὑπο- 
" δὲ 5» ὴ ΄ Ω δ , 16 με 

ϑέσεις οἶδω., ἐυπωιδευσίων ἐνδεικνυμένως ᾿" τε 
7 ᾽ νι ΝᾺ 7.6. ΟΣ -“ 

ἀνδρὸς τέτε» καὶ ἰσχύν, καὶ ηϑος. ἐφ᾽ ὧν μᾶλ- 
᾿ Ν 7 Ἄ Ν ͵ὔ ͵ὔ 17 

λον ὠυτον ϑεωρητέον; ἢ εἰπξ κωὶ σωρεπτυσετι ". 

͵ Ν ͵ 

ἐς φιλοτιμίαν" ἐκπεσών. καὶ τεχνριώτατος δὲ 
» ,ὔ Ν Ὅν Ὁ. 

σοζιςῶν ὁ Αρμφείδης ἐγένετο, καὶ πολὺς ἐν ϑεω- 
ῳ »“Ἢ Γ 

ρήμωσι", ὅ9εν καὶ τῷ σχεδιοίζειν ὠπηνέχϑη. 
᾿ ᾿ π “ )ὕ 

τὸ γώρ κατὼ ϑεωρίων βελεσίαι τσροώγειν πάν- 
Ϊ᾽ - νΨ. ΄ κ  ΕῚ ͵ “ 

τῷ ὠσχολει τήν γνωμήν: καὶ ἀπωλλάττει τὰ 
- ν ς ν᾿ 

ἑτοίμο. ὠποϑανεῖν δὲ τὸν Αρλς εἴδην οἱ μὲν οἴκοι 
« ὕἶἷ ΄ ᾿ς ΑΛ 

γράφεσιν, οἱ δὲ ἐν Ἰωνίῳ» ἔτη βιώσαντω.. οἱ μὲν 
Ἵ ͵ ἰδ ᾿ “ Γ ͵ 

ἑξήκοντα φασιν; οἱ δὲ ἀγχβ τῶν ἐξδομήκοντα. 

Ἄν ὦ ΡΊΑ ΝΟΣ. 
᾿ Ν ψ 

Αδρλωνὸν᾽ δὲ, τὸν Φοίνικω., Τύρος μὲν ἡνεγκεύ» 

Αϑῆναι δὲ ἤσκησαν. ὡς γὼρ τῶν ἐμαυτῷ διδα- 
᾿, ᾽ 3 ᾿ ᾿ 

σκώλων᾽ ἤκξον, ἀφίκετο μὲν ἐς ὠυτεὶς κωτὼ Η- 

ρώδην. φύσεως δὲ ἰσχὺν σοφιςικωτάτην ἐνδει- 
͵ ὙΥ̓ΡΌΓῚ γὰ ΝΥ ως ἣ “ 

κνύμενος, καὶ ἐκ δῆλος ὧν ὡς ἐπὶ μέγω ἡξοι. 
»“ ᾽ ͵ὔ ΄ 

ἐφοΐτησε μὲν γεὶρ τῷ Ἡρώδῃ, ὀκτὼ καὶ δέκα ἴσως γε- 
᾿ “ἢ Ὗ 

γονῶς ἔτη. αὶ ταχέως ὠξιωϑ εὶς ὧν ΣκέπἼος τε καὶ 

Αμφικλῆς" ἠξιᾶντο, ἐνεγράφη καὶ τῇ τῇ Κκλε- 
΄ Ἶ, ἣν " 

ψυδρίῳ 1 ὠκροάσει. τὸ δὲ κλειψύδριον ὧδε εἶχε. 
»"Ἢ᾽ »"᾿ ᾿᾽ » ͵ δα ἋΣ »" ᾽ Υ 

τῶν τῷ Ηρῶδε ὠκροωτῶν δέκα, οἱ ὠρετῆς ὠξιέμε- 
3 ΄ “᾿ » " 3 7 

γοι) ἐπεσιτίζοντο τῇ εἰς παντῶς ὠκροώσοι κλε- 
͵ ͵ Ὧτιοὺὔ; Ἃ ὌΝ δ δ 

ψψύδρων ξυμμεμετρημένην εἰς ἑκώτον ἐπη, ὦ δὲ- 
᾽ ς ͵ , ᾿ -“ 

ἤει ἀποτάδην" ὁ Ἡρώδης » σσώρυτημένος τὸν ἐκ τῶν 
»ἙΞΥΚ ».} ͵ δ Ν » ͵ 

εἰκροωτῶν ἔπινον, καιὶ μυόνξ! “ γεγονὼς τῷ λέγειν. 

᾿σταραδεδωκότος δὲ ὠυτᾷ τοῖς γνωρίμοις, τὸ μηδὲ 

φαϊδιιβ ραυ πρεγ ργοίδεῖς, ΝΑΠι 4145 φρρμαρῃ ῥφη[ἐατῖο- 
μη} δὰ Δἰ᾿πιαπῖα νἱ ἀμᾶγιπιὶ ὃς ΡῸΡΙ ΠΟΥ πὶ σῖτος ΠρηΙβοαῖ, 
νε νἱάοτε οἵ δρυὰ Ηαγρδογδίίοπεπι, ἀοξτοίαις εἰϊι5 ἱπτεῖ- 
Ρτετεθ, δες φιοαιις μελέτη ἱπεάϊτα εἴ. 

Ἰξ οἱ παρωιτέμ. τ᾿ σπονδ. μετὰ τὸ κτεῖνωε τοὶ γίνη] ἦς ἢν 
Βιβοτία, νης μος αηρηνρηορεέμηε ἀ οἰ πητιΠι, ἰΔΠΊ ΠΟη {σςυτ- 
τἰτ, Γένη 4145 Πιητ πὶ ας ττῖδιις Αἰ δηΐς ἐγϑηῖ ἀἰιι!,6. ν᾽, 
νἱς, Ἡδάγίαπὶ8.11.π.10.Ηοπιϊοῖάας [Δοτῖ 9 τῆ δηδο λοις πὸ- 
τον: ν᾽ 4, Ρεείτιβ ἀς ωερ, Ατιῖς, Ρ: ζῖο, ᾿ 

16 ἐνδεικνυμίνας] ἢ!ς πιΑ!ι] 414Π| ἐνδεικνυμένῳ 40 ἃ εἴας ἱπ 
ψυ]ρατίς,. - 

17 τταρίπῆνσέ τι ] πιαϊιιΐ σαπὶ οο 4, 8, τι 4ι14Π| τε οΠΊ εἀϊ- 
εἶθ. Οὐάτον ὃς δα! πιαί. παρέπταεσε πάθει ρτῸ παρίπτυσε. 

18 φιλοτιμίαν  ἢ΄Π1}}15 νοςῖς νι ἔαργα οοςυττὶς θέῤᾳ ΕΔ- 
τοτίπὶ νοϊ νἱά. 5. ΤΥ. ποτ, ς ἄς 6, 

19 ϑεωρήμασι  ἢς ὃς ἤἔιρτα 6, 11, ϑεώρημωα [6 4υΐῖ- 
ἄεπὶ ὠσχολήσωμι αἰεθατς Ατιβίάες, ϑεώρημω νετο Ἰάεπι αυοὰ 
ῬΆυ]0 ἀπτε γοήματω οτίαπι ἀϊςεδαι, ιαπάο Ατἰβαϊ δὰ εχ- 
τοπιρογαπεᾶπι εἰοιεπιίαπι ἱπιροἀϊπιοητο ἔς αἷς τὸ ἐκ- 
πονεῖν νόημά ἐκ γοήμώτοςῳ 

Χ, ΑΔΡΙΑΝΟΣ. 1 Αδριανὸν 444ς ἀς εο ϑιιῖ4, Α“ 
δριαν.Ν οἴπιπι ἀς Ἠϊον. Οταες. 116. 1Ν.. ς, 17. Ρ. 481, ΤΊ]6- 
πιοητίαπι νῖτ, Μ. Αὐτοὶ, Αητοηϊηὶ Ατὶ, 22, ΟδεθγαπΊ ιὰς ἐδ 
μος ϑορῃϊῆε μαδες ποίξεν, 4 δ αρρίαμο [ε ἀςςορης ἔατετος 
Ἰρίε ἱπέγαᾳ ἴῃ νῖτα Πα ρίααέ, ἈΘΓΙῸΠῚ εἴτ5. οὐ πὶ πιεπτῖο ἱπ 
Οῤνεῇθο ἵτεπὶ ἴῃ Ροίϊμεε, Οεπονραγεβο, “ἠροίϊογῖο Νιαμογαιια, ὃς 
«Ἀιθεμίεμβ, Ργοείο, Παρηίάηο γ Απείραιγο, Ἡεραείϊεία, (γνῖηο. 

25, τῶν ἐμαυτῷ διδασκάλων } ῬΑρηλαγηηι πιΑχὶ πιο 1ητε] Πρ 
ν. ποῖὶ ργᾷδο, , 

3. Αμφικλῆς ] 4υΐ εχ ρτἰπιάτί!5 ἐγὰῖ δτο εἰς ἀ οἰ ρυς, 46 
400 νἱάς ἢ νῖτ, βῥὶἑαργὶ 5,1, ἢ, 5. ὅς πιοχ ἵτεγιπὶ ἰπ Πὰς ἱρίᾳ 
ΥἱτΆ. 

4. Κλεψυδοίμ 1 εἰὰς ταγίιπι πιεητῖο ᾿πξ ἴῃ ῥαμαηΐά, 
αυϊά νετὸ ἢτ ᾿ρίε πιοχ ἀείοσιδις ΡΕ]]οἴἤγατις,, δά 4ι11π| ἀς- 
{ογίρτίοπεπι ἱπτε!!!ρ ἐπ άαπι, πιϑητε γερείθηάᾶ ἤιης 446 ἀς 
οἰερίγάτα, «ἡ αιάπι ἀΐςοτο ἱπ ἔοτο (Οἱ ερᾷπε ογάτογεβ, ραΐ: 
ἢπι νετεγίδιιβ ἔπητ τγααίταν 

ς ὠποτάδην ] 0,4 {ἐγὶδ, ἴτὰ νὰ ἰπτογρ οι 2.1 [δ ρ᾽ λυ οπειιπὴ 
κρότῳ ὅς [λυ αἴ θιι5 ΠΟῸΠ ρϑτεγοτυγ. 

6 μόνε 1 ἢς πιαίεὶ ουπὶ ςΟ 4, 8, αι 8ΠῚ μόγεν (11Π| 9 κί, 

Εεες τὸν 



ξβό 
δ -“ ͵ Ἀ,. δὰ. το ον. Ἵ 5» ᾽ν 9. »ν, ) 

τὸν τῷ πότε καιρὸν ἀνιέναι". ὠλλὼ κώκεϊ τι ἐ- 
Ὁ δ ᾿3Λ ͵ ᾿ ς 

σισπεδώζειν τῷ οἴνῳ» ξζυνέπινε μὲν ὁ Αδριανὸς 
- ἜΥν δ λὐὴν 4 ΠῚ ς Νὰ" ͵ὕ 

τοῖς ὠπὸ τῆς κλειυυθρας, ὡς Ἀοιγῶνγος μεγώλεξ 

- 5. ερῷ , δὲ ᾽ “" νι. ΓΉΡΕ “ 

ποῤῥήτε. λογξ δὲ ἀυτοῖς σσερὶ τῆς ἑκῶσξ τῶν 

σοφιςῶν ἰδέους πτροδαΐνοντος., τοωρελϑιῶν ἐς μέ- 
γ ͵ Ἅ 

δὲς ὁ Ἀδριανὸς, ἐγὼ, ἔφη; ὑπογρέψω τὲς χώρω- 
οὐ , δ.» 

κτῆρως» αὶ κομμωτίων ὠπομνημονεύων. ἢ γοϊδίων, 

ΕᾺ ͵ ἈΝ ε -“ Η 3 Ν 

ἢ κώλων, ἢ ῥυϑμῶν, ἐλλ᾽ ἐς μίμησιν ἐμαυτὸν 
Ν Νὴ ε Γ 

πω ϑιςεὶς, καὶ τὸς ἑπώντων διωνοίας ὠποσχε- 
ΝΥ » “ έ 

διώξων σὺν ἐυροΐᾳ, καὶ ἐφιεὶς" τῇ γλώτῃ. πό- 
,ὔ 5. Ὧν Ν - Ν 

ραλιπόντος δὲ ὠυτῷ τὸν Ἡρωδὴν". ὁ μὲν Αμφι- 

-“ Υ̓ ἂν 10 ͵ὔ 3 “ 

κλῆς" ἤρετο, τῷ χαίριν τὸν διδάσκαλον ἀυτῶν 
͵ »“ »“» δ} 

“παρέλθοι, εἶυτός τε ἐρῶν τῆς ἰδέως, ἐκείνως τε 
2. Ὁ - " “ Ν τᾷ ͵] 

ἐδὼν ἐρῶντως - ὅτι, Εφη: 8ὅτοι μεν οἱοι καὶ μεϑυ- 

»"» ὯΝ ᾿ 

οντι παρωδᾷναι μίμησιν" Ἡρώδην δὲ, τὸν βαδι- 
͵ “ ͵ 1 Π ΝΥ Ἀ 4 ἷ ΤΥ ΤΌΝ 

λεὼ τῶν λογων᾽,. ὠγωώπήτον ἦν ὠοινὸς τε ᾿ Χῶὶ 

Ν « ΄ -“" ᾽ ν , “» 

ψήφων ὑποκρίνωμαι. ταῦτω, ἀπώγγελϑέντω τῷ 
« ᾿' " 

Ἡρώδῃ, διέχεεν " ἀυτὸν, ἥττω καὶ ἀλλῶς ὀντῶ 
3 7 ᾽ 

ἐυδοξίας. ἐπήγγειλε δὲ Ἡρώδῃ καὶ ὠκρδωσιν 
ὕ Υ ν᾿» ς ᾽ ε 

σιχεδίς λόγε. γεώζων ἔτι. καὶ ὁ Ηρώδης, ἐχ ὡς 

διωξάλλεσί τινες, βασκαίνων τεκαὶ τωϑ'ώζων, 
᾽ “" “ 3 ,ὔ 

εἰλλ᾽ ὠπὸ τῷ διωκειμένε τε καὶ ἵλεῶ οὐκροώσεως 
ΕΣ ΧΩ λ ᾿ Ἴ » 

μένος ἐπέῤῥωσε τὸν νεωνίων, εἰπὼν ἐπὶ πᾶσι, 
“ Ὁ Ὰ ῃ 14 "" “ 

κολοσσξτωυτὼ μεγῶώλω σσαρωγμώτο "εἰ," ὡς 
᾿ Ἵ ε ε ,ὔ μω μὲν διωρθ μενος ἀυτὸν, ὡς ὑφ᾽ ἡλικίας διε- 

σπαρμένον τε καὶ μὴ ξυγκείμενον, ἅμα δὲ ἐπαι- 
“ ε ͵ ͵ γῶν, ὡς μεγωλόφωνόν τε καὶ μεγωλογνώμονω. καὶ 
Ν, -“ , ᾽ Ἵ ᾽ 

λόγον τῷ Ἡρώδῃ ὠποϑωνόντι ἐπεφιϑέγξωτο ἐ- 
ἢ γος 15 ᾿ ὩΣ ᾿: 

πάξιον " τῷ ἀνδρὸς, ὡς ἐς δάκρυα ἐκκληϑῆναι 
3, ΄΄ ᾽ -» " ᾽ , 

τὸς Αϑηναίες ἐν τῇ τῇ λόγε ὠκροώσει. 

᾿ τ.) Δ 
Μεςὸς δὲ τω φαρῤῥησίως ἐπὶ τὸν ϑρόνον" 
-“ Ἁ ,ὔ κ᾿ « 

“πωρῆλϑε, τὸν Αϑήνῃσιν, ὡς καὶ «προοίμμιόν οἱ 

ΡΗΤΙ Ὁ ΘΓ ΑΥῪΥ ΝΥ Χ, “έγλαζο 

γέ τς ςοιπροιδοηῖς υϊάεπι ἐεπρογα ΟΠ Οἱ. 

εἴξης, {ξὰ δ ἱπτεγ' ροςυα ἐς Πα 115 615 ρο- 
τεηῖς Αὐἀγίδηις ΄υΐάεπι σατ ἢ}}|5, αἱ ἃ εἰορίγ- 

ἄτα ἀεποπιηπασϑπίαγ. ροίδιῖτ, τα πα ΠΔΠῈ πᾶσ 

Θθογιπη ράγιίςορς ἐδέζαβεηγ πογίογαπι, (μπε 
(ξγσπο νεγο ἱπίεγ δὸς 46. σαϊαίι!5. ΟΡ ῆδ6 
ςδαταίζογε ἀϊσεπάὶϊ ἱποιάϊῇεε, ᾿π πιράϊππη ργο- 
ἀϊδπϑ Αὐτίδημς ,, ἐρὸ χυϊάεπι, ἱπαυῖτ, οπαγασ 
ἔχεγεϑ εογιπι Ἔχργίπιαην. ποη Εχίριια ἐογαπα 
1πο}8 τεβογοης, νεῖ (επιο πιο ᾶ5., ναὶ πποπη γᾶν 
γε] πιοάυϊος: (δ τρίς τοῖα δὰ ἐπηϊτατοηοπι 

ἐογαι σοπηροίίτιξ, οὐπιπίαπιημε (δ ηΓΘΠ 185 ΟΧ 

τοπιρογοτείεγοπδ, ογαπίοης ἔδοῖ]ε Ἰασοηις, ἔγο- 

πἰίχας Πηρίιαθ ἰαχαῖ8. (πὶ δπίειη Ηέτγο- 
ἀξεπ οπίπῆες, Ατηρ ῃῖς 65 ααϊάστα ᾿πιευγορα- 

ἀϊε, θα ἀς ςατία ργαθςορτογοπι ᾿ρίογαπι ριὰθ- 
τευπη οι, 4] εἰτις ἀἰσο πα! σθηιβ ἅπηθε, αἵ- 
ας ἰρίος ἀπιαητε5. νἱάδας ὃ Οὐοπίδτι, ἰη- 

᾿4αῖε Αἀτίδπιις, 181 αυϊάοπι ταϊοϑ ίμππε, γε οθτῖο 

πόσας ἱπτίταπάος5. [δ ργδεθεαπ : Ἡεγοάοπι 
γεῖο, εἰοηαεπείας ρτϊπείρεπη ) Ῥγαβοίαγαπι» 

εἴ, αὶ πα ο νὶπο ρυΐτατο (ΟὈτίοαμια πλϊμὶ ὑπι- 

τατὶ ᾿ίσεαῖ. Οὐδς Ἠετγοάὶ πυηςίατα ναϊάδ. 
ἐμππὶ ἀεϊείζατιηε, νὲ 40] αἰϊας αῃοηαε ρἱογιαθ 

βαάϊο εἴτε οσποχίι5. [πιϊίδας γεγο ἐμά 

Ἡετοάεπῖ αα αἰάϊεηάαπη ἐχγεπιρογάμθαπὶ 

ογϑιίϊοπεπι, οαπα ἱπποηἰβ δάπις εἴτει, Ταπι- 
4 Ηετοάεϑ ποη, νΕΡΙ οὐ. 16 σαἰππηη!ΑΠΓΠΓ. 

ἱπυΐάμις, ὃς ΙΔ ταμίαι ἀροηβ γε σάγρετγεῖ, {δ 

«4πῖπηο Ῥ]αςῖάο αἴης θεηθιοο ἀπά!εηβ., οοη- 

Βηπιδαῖς ἰσποποῖα, ροῆτοπιο αἀάεπθ: Οὐδ 
 ἡἍα ρμηρηᾳ β'αρρφέωία αἰἰχεγίμα. Ῥατιίπι» 

φοτίροπϑ Ἰρίτιπι. αιοα δριδεῖδ ντῖο ἀἰ βτδίθι5 

δάϊμες πος (λτῖ5 ςοππροίτιις [ἀϊςοπάο 1 εῇξε5 

Ῥαγτίπι ςοΠ]διιάαπς οὐ (Π]Ιπυτάταπα, ταὶ γΕγς 
Βοχῖπι, ται δηζοηεαγαπη. Εογοάοπι εἰϊδηῖ 

ταοσγταμηπι ογαείοπε εἰ ργοίξομεις, νῖγο αἰ ρηῖ 

ἤπια. δάεξοντ Ατποπίςηίες τοῦ δ ἀϊοπάμπι 

Ἰφογγιπιαβ ᾿παϊτάγεῖ. 

11. Ταπία δὐΐεμη (υἱ Πάτπςῖα Ατπεηϊοπῇππα 
καἰ Πεάγαπι οςοιραπῖς, νι ογατοηῖς χογάϊαπι 

μὐΖ τὸν τῷ πότε καιρὸν ἀνιένειι τὸν Αἀ 4141 ἐχ ἐοά, 5. παπὶ 
πη οἀϊτὶ5 ἄδεγαι, (εῖθγηπι ἄς Ἡεγοάε, πα ταῖσι ἡ! ἀεπι, οι ΠῚ 
Ῥτάπάεγει, οἐἱοίο νἀε ὅζί, νἱέᾳ εἴτι 5. ΧΙΨ, 

4. ἐφιεὶς ἧς πιαῖοἱ οἰπι ἐοὰ, 5, 44 πὶ οτπὶ εἀϊεῖς ἀφιεὶς. 
ἐφιεὶς ετῖαται ἀσποίοϊα Βα ππα 

9. παραλιάόντος δ᾽ ἀυτῇ τ. Ἡρώδην 1 Ὠεπιρα οτπὶ σδίεγο- 
χούαπι ἐάσας τερταθ[εηϊφῖτει, Ἡετο ἀϊς ἑᾶπιεπ “ἄφαρ τοργαδ- 
ἐξητατε περ] εχῖς, 54! πηαῦ, Ιερῖς τὸν διδάσκαλον Ἡρώδην. 

τὸ Αμφικλῆς ] ἀς 4110 ρδιῖο 3ητε, 
τι βασιλέα τῶν λόγων] ἔς δρυΐ Ἑππαρίαππι Ῥτοδογεῆις πὶ 

ἤλιιδε ᾿πίςτιρέίοης βασιλεύων λόγων ἀϊεϊξας, πσλλὼ δὲ ἐπὶ 
πολλοῖς οἰγασιϑέν τος χρὴ τυχόντος ἐπαίνων» ἀνδριάντα 'χατώ- 

σκευασώμενοι χαλχᾶν ἰσομέτρητον ἐγέϑηκάν γ ἐπιγρολψγάντες Η 

ΒΑΟΙΛΕΥΟΥΘΟΑ ΡΩΜΗ ΤΟΝ ΒΑΟΙΛΕΥΟΝΤΑ 

ΛΔΟΓΩΝ. Ετ Ἡεγοάΐον ἰηξ. αιοαις Κη πατταῖυσ νος δῇε 
λόγων βασιλέω νἱὰ, γῖς. καῇ. Ὡς εσάεπι ἴῃ [ηζογίρτῖοπα 
ἜΘ ρΙΠΑς ἀϊοίταν. 

Ἑλλαδὲ δ᾽ ὅτε γος ΒΛΟΙΛΕΥΤΕΡΟΣ ἐτ' ἔτι Φω- 

᾿ ι ΠῚ » Ν Η ἾΝ: 

ἘΣ ὠγαπητὸν ἣν ἀοινὸς δζς,  Πετιρα ἰδπι βήμο τιλάθθαῖ, 

ςοπιροιετίοπί οἵππὶ ΠΟ Πα {τ ρυ}ς ᾿πδυ!ρσθηθ 9 ΠΙΔΡΠΙΠῚ, 411- 
τεπὶ δεῖς εΠῈ δἰεθατ, ἀταια Ορταρ1} 5, ἢ ἐοδυίυ5 Ηογοάεπι 
Ροίπε ἐπ Πτατΐ, ; ΤΉ 

13 δηέχεον 1 [τ ϑΑἸ παῖ, Πεσίτρτο διέκοσεν; απὸ ἃ εγατ π᾿ εἀΐ- 
εἶθ  ξαπηηε ἰεϑεοπεπι ργᾶστι!!. ϑὲς 4101 νίμιθ νοῦ διω- 
χέειν αὰ ἀπίπιαπι τείατὶ ἐγφηείμο., πρτίβοατι οδ! εδτάπαϊ α 
νεὶ εἰπεῖ επάϊ νὰ ΠΙΠ]ατὶς 415 ν᾽ ἀξατυσ. [τ ρίξξοτίδ. ἀττεπὶ 
ἴπ Δεν εν πα αἰ ης τερταοίεπιαπάϊς ΡΗ οἤτγατας Ἱπηαρίπ. ]. 
1. «ἀπιίγατιις, εἰτπὶ δγωχεῖν τὸν Ἀπόλλωνα Ἐν ο. ἐπεί γαεὶο τές 
Ῥγαδείξρ γε ἡροἠίμενα ἀϊοῖτ, ΣΟ ; 

14. Κολόσσς ταῦτω μεγώλω σπαρώγματα 1 Υἱάε ἄε δος ἴο- 
αὐιοπαϊ βόπετε ργο ῶς Ἐγαῇη. ΟΒΙ144. Ρ, 19. Νοπ. ἀἠΠηπιϊ- 
1ς πταΐταπι 4πο ἡ ᾧ, ἐπ Υτὰ “4]εχαηκάγὶ ὦ Ἡετο την Αἰεχαπάεγ: 
τεμμάχια σὰ ἐσμὲν σοφιςαὶ πάντες νἰὰς 101 ποῖα, 

ις ἐπάξιον ἢς ἱερεπάμπι το ἐπάξιον οὔτοι, πὶ πιατρίπς 
ἴδπὶ πιοπίταπὶ Μοτοῖο., οὐΐη5. σοηϊεξαγαπι ἅγπιὰς ςοὐ. 8, 
ὅς πρὶ. ΔῊΝ Ὁ ΠΝ 

5.11. κἜὄἐπὶ τ᾿ ϑρόνον ἢ ν. νἷτ. Σοιῥῥαμὲ 5, 1. ιν, δὲ {Τῤεο. 

αἰοιὶ δ. 1. πὶ ς. Ὁ Ὁ Ὶ 
2 ὡς κρὶ 1] φἀ 141 χὼϊ εχ το ἀ. 5, 

ει 



Χ. “ὦν 247. 

εἰ ποη ἩΠ γα αυάςπι, (4 ἔπαπιεῖ ἱρῆμς ἃ- 
Ῥίεπτία ἐχείεεγίς, εἰς εηῖπη τς τχογίιθ: ἡξεγη 
ἐ Ρῥοομήολά έεγάε. ρος επίπη Τοῖς ργοοο- 
τΐαπΥ εγας (αργα Αἰῃοπιεηίες (δ ἐχιο]]ςητίς, 
Ὀεπεβοίηπιαιις. ροτιι5 ἀδητεὶς ἱρί!5,, ηπαππι αὉ 
ἡΠ Ἐπὶ δοςἰρίεπεῖ5. ϑρ!επάἸ 4 Πα διε Α- 
τΠεπίεπήμπν οατηοήγας ργαθξιϊ : νεῖδε πηαρηϊ- 
ες ᾿πάπτι5.. σεπηπη ] 118 ἀιΔΓυτ Π]αΧ  ΠΠΕΠῚ 
εἴξε ργεείηπη ογπαῖι55 δ δά ἔλοϊεπάα νεγθδ:, 
(ἀείτεπάεῃβ οςαγτγιι, ἀγρεητοῖς Παθοηὶς ἰηῇτι- 
ϊο; δίας νΌϊ ἀϊςόπαο ἤπεπι ἐεεϊῇεει, (ρ6- 
«ἔγδειιβ., οαπὶ ροπηρα νπάϊημπαηιε ἀβ]Θπείιπν 
(Οτδεοογηπι.. γοάϊοηϑ ἀοπηιπι. Ηἰ πεπιρα 
ἦτα διπὶ σοἰεθαης, νὰ [απΉ ας ΕἰεαΠηΙ ρασὶ 
ἀδογογυπὶ πε πίτεπι, (βογί5 πηαρηϊῆςε ορο- 
τοῦῖοπ). Εοϑ πεπιρε ἰμάϊς {δὲ ςοποὶ αθαυ, 
«πα αἰ 18 δὲ νεπατιοηϊδιι5, ὅς ̓μἀοταπη ρυά 
ὍτδδςοΚ5 (Οἰδηπίιπι σφοπΊ πη η! οης. 4115 γε δας 
415 ἱππι ΘΠ! τεῦ (εἰα δοςοπηπηοάάης : νπάε ογρα 
ἰρίμμι δηϊπιδεὶ Ἔγδης δε (Ἐςε5 αι πὶ [ἢ οτί εὐ- 
ῬΑ ραγεητοπη, ἱπσιπάμπιὶ δίας Ὀεηϊρπιπ., 
Ἰρίλαιι βἰίαπι (Δ! ατίοηθ. αγάθοα νπᾶ οἰλπῚ 15 
{ε ἐχεγοθηίεπι. ΨΊΑΙ ἰρίταγ αιοίαπη ἸἰΔογγ- 
Τηδηία5. 4ΠπΟΥ165 ἰπ ΨΙΓΙ ΠΌ]115 ΠΊΕ ΠΊΟΓίαπη ἰπ- 
«οἸἀεθδης: δίαιθ ἰὸς υϊάθγη νοόςεπὶ Ἰρῇιις 
ίαπάε ἱπηίτατοβ, ἰος5 σγείϊιπι,, 41109. ρείτιι 
᾿φτιαυϊταίο πη. ΦἸΟΝΗΒ 

᾿ 

ΠῚ. Ησι οἰ 11 δὐέεῖη ἀϊςαιτ ΠΌ (ἐγ ρίαπι 
Ἴὰ εβαριε. Ατβεηΐς ΠοπΊΌΠ]πς υίάαπι Εις, 
Ἴπ (Ὀρῃ!Παγιπὶ Παάίο ποη πιαΐε ἐχεγοιταιιϑ, 
Ἰαϊς, νἱηῖ ἑαάππι χα ἄοπο ἄαγεῖ, ναὶ οὐίο- 
πία, νεῖ νεῖεπι., δι ἀγσοηταπη., εἰ [ας Πἐπὶ 
ὩΣ ορρῖ4ὁ ργαεδεθαῖ, φιιςπιδάπιοάιπι ἔαπηε- 
Ἰιοα ρεέςογα ἢἰβ, 41 ρεάο εὰ εἀπςιπί, ϑ81πὸ- 
δ ρεγοταγ ναὸ, σοπαῖς 5 ντὶ απγαδαῖ, αἴαιξ. 
ὉΙατγασαῖ. [Ιη Αατίδημπ Ἰρίταγ, φαοά πιο- 

' ᾿ 
.“"΄. 
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γενέσϑαι τῆς πρὸς ἐἰυτὲς διωλέξεως ᾽ μὴ τὴν ἐ- 

κείνων σοφίαν, ἐλλοὺ τὴν ἑαυτῷ, ἤρξατο γαὶρ 

ὧδε' «πώλιν ἐκ Φοινίκης γρώμμωτω “ἢ τὸ μὲν 

δὴ παρροίμιιον τῶτο ὑπερπνγέοντος ἢ ἥν τὲς Α9η-» 

γωΐως, καὶ διδόντος τι  ἀυτοῖς ἀγωϑὸν μᾶλλον 

᾿ λωμβώνοντος. μεγωλοπρεπέφατω δὲ τῷ αϑή- 

νῃσι ϑιρόνε ἐπεμελήϑη, ἐσϑῆτω μὲν πλείφε ὡ- 

ζίαν ὠμπεχόμενος, ἐξηρτημένος δὲ" τὸς 9αυ- 
“ Ν δ οι ᾿ . μασιωτέρας τῶν λίϑων, καὶ καϑιὼν δὲ ἐπὶ τὰς 

δὰ δύ δι 9 ΄ δμννῖ δὺς Ξ.Σ τῖς 
σπξθως ἐπ᾿ ᾿ἀργυροχωλίνξ ὀχήμωτος “. “ἐπεὶ 

.Ὶ ΟΝ λ οἷ » 
δὲ σπεδάσειε, ζηλωτὸς ἀν ἐπανιῶν, ζυν πομπῇ 

“ἅ, ΡΝ “ ΝΑ Α τῷ πανταχόϑεν Ἑλληνικῷ. οἵ δὲ γὼρ ἐθερώπευ- 
-- » 9» ο ἐ ον εἰυτὸν, ὥσπερ τὸ γένη τῆς Ἐλευσῖνος " ἱερο- 

Π Ὡς ε “Ἢ ε »Ὕ Ν᾽ φάντην ". λωμπρῶς ἱερεργϑντω. ὑπεποιεῖτο δὲ 
3 ᾿ Ν -» Ν , ἈΝ , δυτὲς καὶ σσαιδιωῖς , καὶ πότοις, καὶ ϑήρωις» 

ἘΠῊΝ ; καὶ κοινωνίῳ πανηγύρεων Ἑλληνικῶν. ἄλλω ἀλ- 
᾿ , Ἁ 

λῷ ξυννεώζων. ὅϑεν διέκειντο πρὸς ἀυτὸν , ὡς 

πρὸς πατέρωπωϊδες, ἡδύν τε καὶ σπσρζῶον, καὶ ξυν- 
»"ὝἭἬ ᾿ ᾿ - 

ἀυτοῖς τὸ Ἑλλήνικον σκίρτημω ".. διαφέροντα ἱ 
ἀμ ν . δ ’ Ϊ ῷ ὍΝ ΘΟ 
ἐγὼ τοι καὶ δωκρύοντας εἰυτῶν ἐνίας οἷδωα, ὁπότε, 

) - . 

ἐς μνήμην τὰ ἀνδρὸς τώτα κωθίςταντο: καὶ τὲς 
Ν ε , κ᾿ 

μὲν τὸ φϑέγμω ὑποκοριζομένες, τὲς δὲ τὸ βά- 
λ λιν -“ » 

δίισμω, τὲς δὲ τὸ ἐυσιχημον τῆς ςολῆς. 

Ἐπαχϑεῖσαν δὲ ἀυτῷ καὶ φονικὴν εἰτίαν, 
2 ; ᾽ 

ὧδε ἀπέφυγεν. ἥν Αϑήνῃσιν ὠνϑθρώπιον, ἐκ ὡ- 
Ν -“ ᾿ γύμναςον τῷ περὶ τὸς σοφιςοὶς δρόμο. τέτῳ 

᾿ , ) »Ἱ , ΝΥ Ν 
«ἀμῴορεω μὲν τις οἷν προσει γῶν» ἤ ὄψα, ἤ ἐ- 

"»"» ἈΝ » ᾽ 
σϑῆτω , ἢ ἀργύριον » ἐυμεταχειρίτῳ ἐχρήσατο, 

καθάπερ οἱ τὸ πεινῶντω τῶν ϑρεμμώτων τῷ 
»Ἥ ἡ ἃ “ 7 ἢ 

ϑαλλῷ ἀγόντες. εἰ δὲ ἀμέελοιτο» φιλολοιδόρως 
φῷ δῆ χὰ ᾽ὔ »“ ΩΝ. ἮΝ »-“ κ 

εἰχὲν καὶ υὑλάκτει. τῷ μὲν δν Αὐρλωνὼ φροσκε- 

τς ἃ διαλίξεως νἱ 4, τὰ νίταηι Ρ έϊαργὶ 5.11. π, 2. 
4 πάλιν ἐκ Φοινίκης γράμματα } πεπὶρε ε βῥορρεὶά οτῖ- 

"ὐπάμς5 ἐγὰς Αἀτίαηις, 4 ἀοςετε “ἀμῤέρι ἴϑπὶ ρου ]ςο ἢ1- 
ἐπάϊο οςοἰρίεδας, ΟἸΪπΊ διιϊεπὶ Πἰττεγαγι ΠΊ ΕἸ ἐπε πτα 8 

Ὅλάπιο ς Ῥῃοεηϊςοίᾳ ἴῃ Οεδεςοίαπι ἀεϊαία εἰἴε που ΠΠ ΠλιΠΊ. 
ες, ὑπερανέοντος ] ΠΕΙοΙΟ 411 τλτίοηε πτοτις Μοτε]ϊυς ἤδης 
Δεξιίοπεπι (οἸ εἰταυ τίς, (δ Πίτυτο ὑπεφοωμνῶντος ) ὃς ἴπ πγῖ- 
φίπεπι τεϊ εότο. ὑπερπνίεντος. Νέες ρ]άςεῖ ϑαἸ πιαῇαπα ᾿εξιῖο 
“ἤιε ὑπεραίροντος διαῦεῖ. Νεικγυσι υῖς Ιοςο εἰ ορρότ- 
ὐηιπι, [πη ἰεδεσηεπὶ 4ιᾶπὶ εὐἀΐπιι5 ΠΟΠ ΟΠΊΠ ε8 ΤΑ ΠΙΙΠῚ 
Μϑ89. οὑπὶ ΑἸάϊπα εἀϊιίοπς ςοπίρίγαης, νογαπι ἰρίς φυοαις 
᾿φαπὶ ροἢυ! αι Γεπῆις, ὑπερπνέων τὸς Αϑηναίως εἴ, αι (ὁ εἶτ! 
βρνα ιβεννϊορες τὸ π Ἰρἢ5 ἃ ἴδ ) νεγαπὶ Πδὶ δὸ Ἰρῇς ργατίας 
ἀεδετὶ οχὶ ξἰπιαπς : 4] [ε ρεγας πο νῖ ᾿ς 4ι] δροϊρίας Ὀε- 
Ὡεβείαπι, ἴσα νε αι ἀετ, νῖ ΠΊΟΧ ἰρίς Ρμι!οβτγατις ἤδες εχ- 

οηΐτν 
᾿ 6 διδόντος τι ] Δ] ἀἰπιι9 τι εχ Μϑ. 8, παπὶ Ἰῃ εὐϊτς ἀφ. 
ετδῖ. 

7. ἐξηρτημ. δὲ ἀἀάτάϊ δὲ εχ σοά. 5, 
8 σπηδὰς 1 ἰεδεϊο πες γεγὰ εἰξ , 4υιᾶπὶ τε ίτι! ἐχ ἐοά. 9, 

Εἰ γπιᾶτῖ οᾶπὶ ἱπιπιεδίατς ςααςπιία ἐπειδὴ δὲ σπυδάσφιε. Ἑἀϊ- 
αὶ Ββαθοθδηῖ σπονδρίρ. 

9. ἐπ᾿ ἀργυροχαλ. ὀχήω. 7 νἱάς ποίφτα {ρτὰ δὰ νιτπὶ Ρό. 
ἑεγονὲς 5. 11. Ὡν 22. 

τὸ τοὶ γένη τῆς Ἐλευσῖνος 1 Δτιϊ οὐ] τῆς εχ οο(. 5, αάϊεςῖ, 
ἙΕἰεμς φυϊεπὶ ἡγε Η!Ρροιῥοονιεἰβς βάβι γ γένη ναιμδείαης 
ἰπ Ποραρο. Νέεῖπρε ἐγίδη αιιλδιυὶς ἴῃ “γεν ράγέε! ἀρυὰ Αἰδε- 
πἰεπίες ἀϊο 8» φυγαὶ νηδαμδευῖς τριτῆὺς ἀἰδτα ὅς φρωτριωὶν 
Βάτυπι Πυρυϊλε ἴπ ΧΧΧ γόη ἀϊείδυτας., νἱἀς δυϊάαπι ἴῃ 
γεννηταὶγ ὃς Ῥοτταπι 44 [νερε5 Αἰίσας (. 9 δέ 4)8. Ἡοτυπὶ ἢ. 
Ρτὰ πόσαις νῈ ρίϊτο πιεπεῖο εἰξ υἷε, 41) ἡ), νἱάς 151 5. 11, ἂς τι 

11 ἱεροφάντην ] νἀ. Μειτί 84ςτ. Εἰευῇπ, ς. 13. 
12 ξυνδιαφέροντα ] ἢϊς εοἀ, 5. εὐϊ(ί ξυνδιεφέροντο, 
11 τὸ Ἑλληνικὸν σκίρτημω ] ἷ. 6, αἰμαιίομενα Ογαξεο 2» ε 

. βίαν. ἘΪῈ εηΐπὶ Ἑλληνικόν 4ιιοἀ Οταεςῖς 'π πῖογε ροῆ- 
τὰπὶ γεὶ ςοπυθηΐεης εἴ, Νεῖηρε (πἰάγε φογμσάε εἴϊαπι ἴπ 
Ἴδυάε ἀριιὰ Ογϑεοος, νὲ Νιεροτὶ οδίεγυδίυπι γα Ορρόπὶ 

Βῖς Βλληνικὸν σκίρτημα νἱάοτυγ Βαγδάγο νεὶ Βακχικῶ. δσκίρα 

τῆμα ἀυτέπι ΠΟ {4 {{εογὶ τἈΠΙ ΠῚ), {εἃ ὅς (φἠ φεϊογιδηη ποῖαι; [ς 

ὙΠεορῇ, ερ. 3:. κακὸν ἡμῖν ὠρχήσατο σκίῤτημαι ϑεπίαι8 
Ἰρίτωτ εἰἘ Γαμέρες βα ΠπῈ ἐο δηίπιο 8 ἀμ ἐγ [ι5 Α ἀγα ΠΊ, (110 
δάυοτίις ρϑίγοπι ἤηι [ἰδ ετὶ, αυΐ ᾿πάυ!ροης δε ἢτ, νὶ πὰ 
(λϊτατε φυΐάεπὶ ἱπτοτ ἱρίος ἀοςοχα Αἰίφιια [λ]τΔοης εἰιπὶ ἅς 
ἄφας, ; 

ἘδξῸΣ κρέ- 



488 ΡΗΙΙΟΘΤΆΑΤΝ 59 

Ἃ “-κ{ “ Ἁ 

κρύκει δια τὴν ἐυχέρειαν τῷ ἤϑες . Χρῆςον ' δὲ 

τὸν, ἐκ Βυζαντίῳ σοφιςὴν ἐθερώπευς. καὶ ὁ μὲν 

Αδριανὸς ἐκωρτέρει τὸ ἐξ ἀυτξ σάντα,, δήγμα- 

τῶ κόρεων τὲς ἐκ τῶν τοιώτων λοιδορίας καλῶν. 

οἱ γνώραμοι δὲ ἐκ ἐνέγκοντες, “τωρεκελεύσαντο 

σοῖς ἑαυτῶν " οἰκέτωις πωΐειν ἐὐυτόν: καὶ νοι- 

δησάντων ἀυτῷ τῶν σπλάγχνων, ἡμέρωις τρλ- 

εἰκοντα᾿ ὠπέϑανε, σπσωρωσιχών τινώ καὶ ἀυτὸς 

τῷ ϑανάώτῳ λόγον; ἐπειδὴ ὠκράτε γοσῶν ἔσπώ- 
« ᾿ ΤᾺ -“Ἤ᾿ “Ἢ ͵ὔ 5»" ᾿ 

σεν. οἱ δὲ ποροσήκοντες τῷ τεϑγεῶτι γρώζοονται 
᾿ “᾿ - Υ 

τὸν σοζιςὴν Φόνε. πωρὼ τῷ τῆς Ἑλλάδος ἀρ- 
δ ἢ ΄' 9 ν᾿ , “ἢ 

χοντι» ὡς ἕγώ Αϑηνωίΐων, ἐπειδὴ φυλή τε Ἦν ἀυ-. 

τῷ, καὶ δῆμος Αϑήνῃσιν“, ὁ δὲ ὠπέγνω τὴν αἰ- 
« »Ἥ ε “ ͵ὕ -» “ 

τίαν, ὡς μήτε ταῖς ἑαυτῷ χερσὶ, μήτε ταῖς τῶν 
“ ᾿ ,ὔ [ἃ 

ἑαυτῷ δώλων τετυπ]ηκῶς τὸν τεθνάναι! λεγό- 
͵ λ» “ »“ Ε ΄ -. 

μενον. ξυνήρωτο δὲ ὠυτῷ τῆς ὠπολογίας» πρῶ- 

τώ μὲν τὸ Ἑλληνικὸν, τίνως ἐχὶ ἀφιέντες" ὑπὲρ 
᾽ -“λ Ν Ὁ ὦ μι «ὐΝ.»Ψ 

εὐυτϑ φωνώς δακρύοις μα" επετώ ἡ ἔπι τῷ οἱ" 

νῷ τῷ ἰωτρξ μωρτυρίω. 
ἃ 

κατὰ δὲ τὲς χρόνες» ὃς ὁ ἀυτοκράτωρ Μώῤ- 
3 ,ὔ ᾽ 

κος Αϑήνωζε ὑπὲρ μυξηρίων ἐξάλη᾽, ἐκρώτει μὲν 
Ψ ο“ἦ“ἷὉἣ.ᾳ » Ἷ τ φ ΛΑ ᾽ ͵ 

ἤδη τῷ τῶν σοζιςῶν ϑιρόνε ὁ ἀνὴρ ὅτορ' ἐν μέρες 
ε » “ ““ ε Ν" Ὶ 

δὲ ὁ Μάρκος" τῆς τῶν Αϑηνῶν ἱσορίως μηδὲ τὴν ἐ- 
»-“Ὕ Ν δ.».9 

κείνε σοφίαν ἀγνοῆσαι. καὶ γοὶρ δὴ ἐπέταξεν 

εἰυτὸν τοῖς νέοις » ἐκ εὐκροοσει βασανίσας", ὠλ.- 
“ Ν " “ 

λὸ ξυνϑέμενος τῇ περὶ ὠυτῇ Φήμῃ. Σεξήρα δὲ, 

εἰνδρὸς ὑπάτε “, διαξάλλοντος ὠυτὸν, ὡς τες σο- 
,ὔ ᾽ 3.“ 

φισικεὶς ὑποθέσεις ἐκδακχεύοντω᾽, διὰ τὸ ἐῤῥῶ- 
Ν ᾿Ὶ ν"" νὼ μ4 7 

σϑαι πρὸς τὰς ὠγωνὰς» ἐλεγχὸν τ τϑ τῦοιϑ- 
« ͵ "δ ἢ ΓΙ Ἁ ᾽ »ἭὝ νΝ ͵ 

μένος ὁ Μωρκος : πρὰ οὐλε μὲν ὠυτῷ τὸν Ὑπερί-- 
, 

δὴν; τὸν ἐς μόνως ἐπισρέφοντω τὰς Δημοσϑένες 

γνώμας » ὅτε δὴ ἐν Ἐλατείᾳ Φίλιππος ἤν, ὁδὲ, 

ΧΑ άγίας 

τθυς νἱάεγει ῥἰδοϊδιιπι, ἱπιρείιπι ἔθος. 
ΟὨΠτγεῆιμν δυίομη, Βγζαπείπμπι Ορ[ἴαπη, ΟὉ 5 

(ἐγαθαι. Αἴαις Αἀτίαπιι αὐάοπγ ἀεηπο. 
δηίπιο, σα! ἕαςογοῖ; τοϊεγαραῖ : οὐ σιπα 
πους. ἀρρο!]δης φγοίεξια ἃ τα]ίθιιβ τηαΐε- 
ἀϊδα. Ἑαγη]ίαγες νεγο, τηϊπίπις ἐα ἔογοηῖοβ. 
{ἔγαῖς {ιἰ5 ἱπιηρεγαγιηῦ., νε νεγθεγῖθιι5. ΕΠ. 
πιυϊέζαγεητ: ΄υαγα, ἱπταπιοίς τίθει εἰ ἱπγο τς 
εἶθ, τηρεῆπιο ἀὶε νίτα ἀεςεῇηε,) «Ἱϊαυαπι ἱρία 
εἴἴαππι πιουϊ οσςαΠοηθπ ργδεῦεηῖε 9. ΟΠ - 
ἀπὶ ΠΊΕΓΙΙΠῚ δερτοίαης Παιίεγαϊ, - ΟΟρπαῖ. 
δὐτεπὶ ἀςξιπε!. ἀριά Αςμρίδε ργαείάεπι δος 
ἀϊ5 δοσυίατιης Τορῃϊῆδηι, νὲ Διῃεηϊεπίιππι» 
νηπι: ααδπάοαιάεπι δκ τῖθιις Ἰρῇ εγας Α- 
τΠεης ὅς ράριι5. 5 νεῖο οὔϊπιοη Ἰηβείδτι εξ, 
απΐρρε 4} πεάμε {|5.. Πεημε {Θγιιοσιπη τηᾶ- 
πηἰδι5 εἰπὶ ρειςαηες,, «1 πχογίαιι ἀϊςερα- 
τατ,. Αἀϊμτηθπεαι δυΐθπα Ἰρῇ 1πῃ ςαιιία ἐϊ- 
ςεπάα δἴζαϊεγα ργίπηο υϊάεπη οπηηῖ8 ταγθλ:: 
Οταεςογαπις 4185 Εηΐπ 1}}1 Ππρεγ ἱρίο νοῦεβ. 
ποη οὐϊάεγα οὐπὶ ΙΔογΥπιῖ5 Ἱπηζῖα5! λεἰπάς. 
ταβάϊοὶ ἀδ νίηο τοπιοηίμπι. ΑἸτῃ 

ταῦ "ἡ 

ΙΝ. Τειίρογε διοπὶ 60, 410 Μάγοι πὶ, 
Ῥεγδογ ἐμ θηῖς δά πιγῆετία ἀςςοἰρίεηάα {8 
ςοτηραγαδασ, (ΟρἢΙΠίςαπι σαι μεάγαπι ἴᾶπὶ το - 
πε νὶγ {Πε: Μάγος ἰζααις ἴῃ ρατες συτὶοίαθ 
1πΠτγαῦοηῖς γογιπὶ Ατμεπιδηΐαπι μος 4Οα 818 
Ῥοίτιϊ:, γε πος ἰρῆιι5 ογιιάϊείοπεπι ἱρπογαγεῖ, 
Νεπῖρς. εἰπὶ ἱππθηἰδι15 ργαθίεοεγαῖ, ποη ροίῇ- 
4μᾶπη ἀμπάϊεηο. εἰπὶ ἐχρίογαῆϊδι, [εἀ ἕαπιαθ 
᾿ἄε εοὸ αἢδξηζιπιργαεῦεηβ. (ππίηις ϑοθεγαβ, 
νἱγ οη Π]Αγῖς, Πηϊῆτε ἀε᾿ ἐο ἱάϊςατοῖ, ταη- 
40ι4π| ἀεραςςΠδηςς (ορ ἢ Πςὰ ἀγριιπίεητα,, 60 
4μοά ἴῃ ἸαγἀἸςἰΑ!! σοποῖα πηαρὶ5 εἴεε ἐχεγοῖς 
ταῖι5, Μάγςις, εἰμ ταὶ ἜἘχρεγ πη πίπι σάρογς 
ξςπρίθη5, Ργοροίαϊε ἱρῇ αἰςοηάιϊ ἀγραηπηθηζηπι 
Ἡγρεγλάεν, χε, εἰμ ἐμ Ε(ΖΊΕΖ οὔόξ Ρῥήζρῥιω, 
44 (θμᾳ Περμοιβῥο,ῖς τον Πα γρεμεεη} αάμογξεα 

5, 111. ἋἜ Χρῆφον] ἀς αιο ρδιῖο ρο(ὲ ποίξες εχ ἱπῆϊ. 

τυῖο, ) 

3 ἰαυτῶν 1 ἅς Μϑ. 8. μαῦεε: ἀκ Βαϊπιαί, Ἑά τὶ πιαὶο ἑαυτῷ, 
(ετῖς επὶπι ρ8010 μοι! ““ἀγλαρεσ ἤος ἱρίΟ πιάχίπηα ἀτρυπιεη.- 
τὸ {εἴς ἀεξεπάϊε, ηιοά 4 [ὲς (ἐγκάς νετδεγδέιϑ πο ἔμογῖς 166 
Βοπιιηςῖο. ᾿ 

3. ἡμέραις τρίακ.] ἰάφπι Μϑ, Βαῦει ὦ ἡμέρᾳ τριακος ἢ. 

4. φυλή τε ἣν ὠυτῷ χρὴ δῆμος Αϑήν.  πεπῖρε ΡΗο επί οἰΑΠι 
Ῥφαιτίαπι μὰ θ 65» ἔπγᾷ οἰμ Δεῖ Αἰβεπίβ παδξις εἴ, νδὶ οιιπὶ 
ἀτυῖπο ἴπ ετίθιι5 οδτίπετγες ἀς ρᾶροϑ {τ δι} ςοἴτας αα(οτίρτιις 
εἴ δὲ Ράρο» οοπῇ Μευτί, Εογιιπ. Αἴβεη, οάρ, Ὗ, ὅδ ἔῃ. 
1άεπι Ριοϊορραεο ΝιφρενΑεδίαε ἄλτας ποηο5, νι 108, νῖτ, εἰυς ὁ 
Ἐε σοπξεν ποιδία δὰ Ηἰρρίανε πος, 8, 1, δὰ Αὐπιάεπὶ δ. 1. 
ποῖ.3. 

ς τίνας ἀχὶ ἀφιέντες 1 Ππι} 15 1ο πίνε 4] ταιΐο ἴῃ νἱτὰ Αροΐ- 
Ἰουιὶ 118.1. ς.12. τί γὸὼρ αὶ λέγων τῶν ὅτῳ ἀκολάςων νἱάς 
301 ποεδῖα. ϑὶς δε, νῖια Νίςειᾶς χὰ τῆς Σμύρνης τί ἐκ ἐπ᾿ 
ἐντῷ βεύενι συ ἰδὶ δὰ: Ὦ.}. ᾿ 

5. ΙΝ. 1 Αϑήναξε ὑπὲρ μυξηρίων ἱτάλη ] ἡ ἀο τε νἱά, 
ὐ υἱβὴπι Ἠετοάϊς δ, ΧΠΠ, πναζὸ ἱ “ἢ ὅμὼ 

4ἢ μέρει δὲ ὁ Μάρκος ἄζς.} {δ πες! ρίτης γψετθαπι ἡγήσωα 

50 γεὶ αἰϊαιιοά ἤπιε. ὕπο. 
2 ἐκ ἀκροώσφι βασανίσωφ ἢ ΠΕΙΏΡΕ 41128 ἐχδπιῖπε ρχδθπη 
ἴο δὰ τὐγορτιρῃ [ρῥλέοιτα ρτοπιοιιεθαθταν μυΐιδ ἀττῖς ρχος 
ξείοτεσ. νἱάς οδίεγιδια Μειγῆο ἀς ξογπιπ, Αἰῇεπ, δῶρ. 
ΨΈΠ]. ρ,, 72, κε ἸΙοςμπι 1κιςϊαπὶ ἴῃ Ἑμπαςο; ποπίοηβε ἂν 
ἀπίτιο. Ν 

4 Σιδήρε δὲ, ἀνδρὸς ὑκώτω  νατῖος ϑοιιεγος Μ. Αὐτεῖ!ὰ 
ἅετατε σοπ[ιϊαει! ἀεβιπέϊος εἴς, ἐλ σοπίιϊατες Ἰοηυμπειιγ, 
Ηἰς ταπιοπ ἱπιε]]ρὶ ραζεπι Οἰδιιάϊιπι 5 απεγιτ, Μ, Αὐγε 1. 
ΡΙΔεςερίογεπι, 41 σοηῇι! Πιρίεέμεις εὶς ΟΠτ. Αππο 16}. ἀμπὶ 
1, Ν εἴας Απριῆιις δε] μπὶ ἰπ Οτίεητε ρόγοσεῖ, ἀξ 4 Οἱ ςς 
τυ8 1 Ργορη, Ρ. 453. ᾿ 

ἢ τὰς σοφιξικ- ὑποϑέσοις ἐκθακχεύοντα 1 νἱ 8 ποιδὲὰ ἢ, αὰ 
νς, Νήσοίαε δ, 1 τι, 6, δ. δοορείλαν δ. Ὗ. τι. 10, ᾿ 

ὁ πρϑξαλε νὶάε ποιαῖα {, δά νίταπι Μαγοὶ ἢ, ῷι 
7 ὅτε δὴ ἐν Ἐλατείᾳ Φίλιππος ἣν ἄς ἰηυδλῆοπε ῬδΠρρὲ 

1πι Εἰδιεᾶπι αββείπι πη νίτὰ [) ἐπιομξηΐϑ Ρ]υάγο μι, Ὀ’οάοα 
Σῖς δι ςα]ις ὅζο, 4111 εεῖαπι ςΟὨΠ] πὶ τισι Π οπποἤμεπεπι 46. 

ς αἰμηῖ, Πεπιίης φεἰέγογιηι οτατοτιπι ρτοάλτε δυο, νὲ 

ῥχ:. 



Χ. “ἀγίη' 

ὅαέ. ἯΗΐς νεζο ἴτὰ πχοάογαις ἀεοϊδηγαιοπεπι 
1Πδηὶ σομποϊπηδιῖε, νὰ Π1}}] ΡοΪοπηοης ἀΐςεη- 
ἀϊ νἱ νι ἀδγδίαν ἱπξογογ, Δάτηίγατιις ἐγρὸ [π|- 
Ρετγαίογ) τη ππογίρες ἀοηηαιια διπὶ ἱπΠρΉΪΓΕΓ 
διιχὶτ. Μαηπεογὰ νοςο νἱϑππι ρα ]οε ργαςδῖ- 
{πΠπ1: Ἰοςΐ ργδογοραἊτιδιτι, ᾿πηπιιηἰταζείααε» 
ἃ [Ἀςεγάοιϊα, δὲ 486 «]14 νἱγοβ {Ππ|ῆτς5 τεά- 
“ἄπητ, ῬΟΠΔ ΨΕΓῸ ΔΌΓΠῚ, ΔΓΡΘΠΓΙΙΠΊ, ΕΠ] 1105, 
τηδηςῖρία., ὃς αιιδοσιπηπ6 «ἰἸεΠταγιιπι ἔππτ ατ- 
δυπιεπίαπη, αυΐδιις υϊάειτι ὃς ἰρίαπι δὲ ο- 
πποπὶ [Δ ΠΊ]ἴαττι {Π{π|5 Ἐχρ εμέ. 

Νν. Ουπηαιε {προγιογοπη εἰίδηι φατε άγδηι 
οδαπείῆει, ἰτὰ Βουηδπη ἰη (Ε σοπιιογεῖς, νὰ 5 
εἴ4Ππ|. 4111 Οτγασοαῖη Πἰπριαπὶ ἤθη ἱπτε]]ρα- 
Ὀαης, διιήϊοπαϊ ςμρίἀϊπεπι ἱπίϊςογεῖ, Αἰι- 
ἠζυϊταδης δυζεπη ἱρί! ποη ἔξει ἀζηϊις {πᾶι1{ 
ἤϊπηδε [υ[τἰπίαε, ᾿ἰησιας εἰςραηείαπι δάτηϊγατῖ , 
ἴσιο ἴῃ νοςῖ5 πηοάτιπι ὅς νατῖος ἤξχιιβ), δ 
ἘΠΊ ΘΓΙΠη τπὶ ρα οΠτγι5. οὐδτΟη 5.5 τὰ οιιΠ1» 
ταοάιυϊατίοης. χιαάδπι σοηϊππέϊαθ ἱπγοητί. 
Οἰιοεϊείσζιπαιε ἰρίτον ἀϊσεηάο ορεγάπι πδιιᾶ- 
Ὅαι, εἶγοα νυ]ράτιιπι [ρείξαςι]ογιπι το ΠΊρι5., 
δταῃζ διζοπα 1114 πιϊπγογιπι Οπηπὶπο9 ΠπιμΪ 
αἴσιια εἰγοα {Ποδίγιτι ππητίας ςοπηραγοθαῖ, 
ἸρΡίαπι νεγθα [δπιιγιπι πάΐςεης, σοπίιγρεθαης 
κομξε πὶ εχ (επδίι,, σοπίπγρεθαης εχ ἐαπε- 
ἥ οτάϊης, ποη (οι αἱ Ογαεοάγαπι Πτογὰ- 
τιπι εἴξηι Πυαϊοί!, νει δὲ Αἰτογιῖς ᾿ησαδα 
4υοίαιος βοπηδε εἴξης ςαϊζογες ) ΡΙεποσιδ 
αὐγίι ᾿π Ατμθηδειπι ρεγροῦδηζ, προ 480- 
ἀδυνγιςητος. εοίχιε 411 ταγάϊογα σγοῖα ἱποα- 
ἄεγθης ἱπογορδητζός, ᾿ : 
ΟΝΊΙ, Ἀερτοιδηζεπι Ἀοπιδα, τυ οἰππὶ νἱ- 

κάτα αισαμε ἢπῖς., Θρ᾿ ΟἹ 5 [|5. (πε ηά 15 
Ρτδοξεεῖς. (ὐοπιπιοήπι5, Ὄχαιίδείοης δά άϊ- 
1 ιοά ρτῖμ5 [4 πο ἔξοιπει, [ρίδ διιγεπι", 

ΓΕ ψΙιΤὶς ΞΟΡΉΗΙΒΞΤΆΑΚΥ ΝΜ. 1,11. 489 

ὕτω τὸν ἀγῶνω ἐυηνίως διέϑετο, ὡς μηδὲ τῷ Το- 

λέμωνοι ῥοίζε λείπεσϑαι " δόξαι. ὠἀγάσϑεὶς δὲ 

ὠυτὸν ἱἰυτοκράτωρ, ἐπὶ μέγα ἤρε δωρεαῖς τὲ 

καὶ δώρις. καλῶ δὲ δωρεως μὲν τάς τε σιτήσεις 

καὶ ταὶς προεδρίας, καὶ τὰς ἀτελείας, καὶ τὸ 

ἱερᾶσϑαι» καὶ ὅσα ἄλλω λωμπρύνει ἄνδρας. 

δῶρα δὲ χρυσὸν, ἀργύριον εἵππες.» οἰνδράποδα, 

καὶ ἵσω ἑρμηνεύει τσλβτον" ὧν ὠυτόν τεἐνέπλη- 

σέ; καὶ γένος τὸ ἐκείνε πάντας. 

Κατωσιχὼν δὲ κωὶ τὸν ἄνω ϑερόνον', ὅτω τὴν 

Ῥώμην πρὸς ὠυτὸν ἐπέσρεψεν. ὡς κοὺ τοῖς ἀξυνέ- 
τοῖς γλώτ]ης " Ἑλλώδος ἔρωτα «ταρασχεῖν οἷ- 

κροώσεως᾿. ἠκροῶντο δὲ ὥσπερ ἐυξομέσης ὠηδό- 

γος » τὴν ἐυγλωτ)ίων ἐκπ᾿λητ)όμενοι “. καὶ τὸ 

σχῆμα: καὶ τὸ ξυσροζον τῇ ᾧφϑέγματος, καὶ 

τὲς τοεζῇ τε ξὺν ὠδὴ ῥυθι μές". ὁπότε ἂν σπε- 

δώσειε περὶ τὰς ἐγκυκλίες θέας» ὀρχηςῶν δὲ 

ἄυται τὸ ἐπίπαν. φανέντος ὧν. περὶ τὴν. σκηνὴν 

τῇ τῆς ἀκροάσεως ὠγγέλε» ἐξωνίξαντο μὲν 

πὸ τῆς συγκλήτε βελῆς “. ἐξανίφξαντο δὲ τῶν 

δημοσίᾳ ἱππευόντων, ἐχὶ τὰ Ἑλλήνων σπεδά- 

ζοντες μόνον, ἀλλὼ καὶ ὁπόσοι τὴν ἑτέραν γλῶτ-- 

ταν ἐπαιδεύοντο ἐν τῇ Ῥώμῃ. καὶ δρόμῳ ἐχώρων 

ἐς τὸ Αϑήναιον ὃ, ὁρμῆς μεςοὶ» καὶ τὰς βάδην πο.- 

ρενομένες κακίζοντες. 

Νοσῶντι δὲ ἀυτῷ κωτὼ τὴν Ῥώμην: ὅτε δὴ καὶ 

ἐτελεύτω, ἐψηφίσωτο μὲν τας ἐπιςσολοὶς ' ὃ 

Κόμμοδος ξὺν ὠπολογία τ μὴ καὶ Θἀτη]ον". ὁ δὲν 

Ὑδεῦδάπος ςοηεῖδ ΡΒ ΠΠρρυπὶ ὀχοϊταγεηῖ, δ Ηγροτι ϊ5 ἱπ ἐῸ 
πιεροτῖο πιεπεῖο Π0}}1δ1. πραας ἴῃ νἱτα εἴϊι5 4μ4π| ἃ Ρ] τάς ΒΟ. 
Βιαδθοπιιϑ. ᾿ 

- Β μηδὲ τῇ Πολέμωνος ῥοίζε λείπεσϑω 1 Υἱά. { σἴταιπ ΡοΪ 6" 
διουϊθ 5. Ν1Π. π.ς. ῥοῖζος Πολέμωνος τυιγίας ἱπέ, νίκα Ῥεοίογραεξ 

γ, ἢ. 4. ταὶ ἠῥωμένα νῖτα Ηἰρροάτοπιϊ 5. ΝΊ. 
5, ' 1 χῴτὸν ἄνω ϑρόνον } κα! εχ Μϑ. 5. «ἀάἀϊάϊ. ὁ ἄνω 

ϑρόνος γεγῸ εἰξ εατήφανα (Ὀρῥ πλσα Ἀοπιας., ἴῃ 48 ργοβτιεγὶ 
ἱπάς ἀδῖυπι Αἀτίαπο, αιο εχ (ξαμεπτίδιι5 ρᾶτεῖ : ρα ΠΠπι νε- 
“0 ϑρόνα , Ἀοπιᾶς υἱ ἢτ, πιεπιῖο ἐπ᾿ 1: υἱτὶς, 

2 γλώτἥης  εὐϊτὶ τῆς γλώτ]ης. Ἀεξδείας ἀττίςυηΠΊ Οπηϊτιο- 

δι οί. 85. 
3. ἀξυνέταις γλ- Ἐλλ. ἔρωτα παρασχ ὠκρ. 1 Ππι} 14 ἔηρτα [ε. 

Εἶπες ἐς Πλοσε δ. 1]. π, 6. 1τ. ὡς απονίηο 5.1. Ὁ. 1. 

4. ἐκαλητήόμενοι ] ςοἀ. 5. Βαθετ ἐπ τοημένοι. 
5 ξύν δὲ ῥυϑμὲς] ἀς ὠδὺ ἱπ᾿ οτατίοπε νἱάς ἔ, νίτἃ Εδιο-. 

 4ἰηὶ 5. 1Ν.. π,4, 
ὁ ἀκὸὲ τ. συγκλ. βελῆς  πεπῖρε ὠχὶ τὰ Ἑλλήνων σπεδά» 

ξοντες μόνον δῖς, πιᾶτὶ δ το ποπιίπαείιο 14 ποη πιίητς 
ἥυαπι Γεαιεπεί (ΐρεπάμπτιγ, Υε ἐδηζις ὔς, τῶπι εχ ίεπα- 
τι, ηιιαπὶ εχ εαυΐταπι οτάϊπε, φυοίαυος αἰτθγιτγαπι Π1Πριδπὶ 
φςοἰεδαπτ, ἐρεέϊαςυ!α, φυΐδυς αὐπάεδαπι, ἀείεγι τε, ὃς δά 
δυάτοηάιιπι Α ἀτίαπυπι ςοηβιυχιε. 

Ἵ τῶν δημοσίᾳ ἱππευόντων} ἐαπάεπι Ρεγδῆπ εοάοπι νι 
Βιαῦθες ἱπξ, νίτα Ἠεἰϊοάοτί. , 

8. Αϑήναιον φιιοά ἐμαίωνγῃ ἐγιρογεμάγενι ἀγείμοι ἀἰςῖες, ὃς Ὁ 
Αὐτίαμο, Ἱπιρετάζοχς ςοηῆάιιζαπι ἄοςος Αὐγεϊίως Ὑἱδῖος, 

Ὑπάε τὰ "Ἰυὰ Ογαέτζογηρι 4 Ζιαείμογηγ γρείογηρι θεΐ βοξ- 
ἐαγηρε κἀμ ᾳ [τ ἐχπεσιεν ργοςε 8 ΑἸεχαπ άταπι δϑιιετιπὶ ἴῃ ἐς 
ἴπς νίτα ργοαϊε Σαπιρει ἀϊυ58. Ψέτγαπι ποῖο οχίςτίδετςο, 8 ε 
ἀς Ατβεπδεο Ἀοπιᾶπο ςοπιπιεηϊδεὶ ἤιης Ὑἰγὶ ἀοϑηπαι 1, 
Οδίλυδοπυς δά Οδρίεο! πὶ Ῥογιΐπαςεπὶ ς. τ). 1ο. Ἐτι, Οτὸ-. 
πουίως ἵπ ὈΠΠ7. ἀε Μαυΐεο ΑἸεχδηπάτγίπο, Τβείδυγ. Απείσαϊε, 
Οτδες, Υ' οἱ, ΨἼΠ. Ρ, 2750, Ελπιίαπιις Νγάϊπυς Ἀοπιας ε- 
τοῦῖς {1 0. Υ, ς. 14. εἶτοα ἤη, 

5. 1. 1 ἐψηφίσατο μὲν τὲς ἐπιςολὲς ] πιαὶς ἐπιεγρῦδα 
τε5 Ρτίογαϑ ἐρή οί 4 τὶν ςετὶς επὶπι δδες ποὸπ ὀχῆδυτίς 
μηῦ νἱπὶ σεγθὶ ψηφίζεσϑαι, ηιοά ἀφοτεῖο [πιτρογάτοτίς ἢ 95 
ποτεῖπ 4]116πὶ οὔπείιπιηις οὗἰλτηπὶ Αὐἀτίαπο ποιαῖς 
Νεπιῖρε ἐρήβοίας Ἱπιρετάτογισι [τίθετε νἱτῖς εἰσαυεηξῖς ᾿πῇ- 
Βυϊδυς ἀεπιαηἀδτιτη 7) ἐγάταιε ἰά πιιηι5 ρετῃ οποτβουπς 
410 Οείεγενν ξιυπξζαπι ν᾽ ἀϊπιυ5. 41 βαθελεκῶν ἐπιςολῶν ἀρο- 
ξώτης ἀϊέτυς, { 116.1. νῖτα 2 ̓ οργ[Πἰ, ϑ8ι1ς «Αἰεχαρίγο ἴῃ στὰ 
εἰμι. ἱερίπνις ἃ Μδτοοὺ Αμγεϊο ἀδζιπι πὸ ἐπιρίλλων γ ἐπ: 
ἀεπιηῖε ἐπιρέλλοντα δὰ ρ]μγες Δ ΠΠ{. ϑῖς Απείρατεγ ταῖς 
βασιλείοις ἰπιφολαῖς ἐπιταχϑεὶς ἱπέγα ἀϊοίτιν Ῥὴδς εις: ἀς 
ηυο ἃς Οαϊεπις 118. ἐς Τ ετῖας. δά ΡΙοη, Τὶ Π. ορρ. ἢ. 4: 8ν 
ὁ τὰς Ἑλληνικὰς ἐπιςολας πράτγειν πεπιςευμένος. ψηφίζεσϑας 
τρίτων σῶς ἐπιφολιός εἰὲ εἰεσεγηιεγε τρωγρες ἐρίβοίας Πρηρεγαἴογὲς 
{ενϊδενιά!, ηυεπια ἀπιοάιιπι παρελϑεῖν εἰς τὰς βασιλεΐᾳς ἐπιςολιδξ 
ἽπῈ. γῖτα Ἡεσπηοογ δεῖς δ. 111. ἴτεπτ ἴη ν τα ΤΡ ΑΠ, εἰ τσετρνεις γεγὲ. 
ῥεγιεξ ἐρήβοίαε "ρρηρεγφτογὲς {ἀ|ξρεγεν ὃς ἀξιῶ ϑαε βασελείων ἐπε 
φολῶν νῖτα ΑΡΟΙ]ΟΠΙΐ 1.1. ς, τὰ εἰ ῥογογατι γγενρεόγε ἐξίο, 
2 τῷ μή κῶν ϑϑτῆον 1 (μδῖπε, νεγθυπα ψεφίσασθροι, 

Εεος ὁ 2 ἐσί- 
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᾿ Ὁ , “ » ἢ ἐπιϑειώσως μὲν ταῖς Μέσαις᾽, ὥσπερ εἰώθει» 

Ν ΝΣ ῃ ; 
φαρυσκυνήσοις δὲ τὸς βασιλείας δέλτες, τὴν 

ψυχὴν ἐπ᾽ ἀυταῖς 1 ἀφῆκεν» ἐνταφίῳ τῇ τιμῇ 
͵ ᾽ ͵ δὲ ᾽ Ν ΧΥΜῸ} ὃ , 

χρήσαμενος. ἐτελευτῶ ὁε ὠμῷ: τῶ. ὁγδηκοντῶ 

ἔτη» ὅτω τι ἐυδόκιμος., ὡς καὶ πολλοὺς γόης δό- 
᾿ 2 ᾽ ᾽ γ΄ ! ͵ὕ 

ζαι. ὅτι μὲν ἕν ἀνὴρ εκ ἄν ποτε, πεπαιδευμένος, 

ἐς γοήτων ὑπωχϑείη τέχνας; ἱκανῶς ἐν τοῖς ὑπὲρ 

Διονυσίς λόγοις εἴρηκω. ὁ δὲν οἷμαι, τερατευό- 
᾽ Δ ἢ ΠῈ ΝΣ Ἐμὲ ͵ " 

μενος ἐν ταῖς ὑποϑέσεσι περὶ τὼ τῶν μάγων ἡ- 
Ω 4 8:8, “γ΄ 

9η, τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην στωρ᾿ ὠντοῖς ἐσπσα- 
2 ε Ω -“ Φ 

σε. διωξάλλεσι δὲ ἀυτὸν,, ὡς καὶ ἀνωιδῆ τὸ ἡ- 
3 ΄-ΦἜ “ ͵ 9ος. πέμψαι μὲν γαρ ἀυτῷ τινώ τῶν γνωρίμων 

3 »“ ]ἷ ᾽ ᾽ -“ ἰχϑῦς, διωκειμένες ἐπὶ δίσκε ὠργυρϑ, ττεποικιλ-. 

μένε χρυσῷ. τὸν δὲ, ὑπερησϑέντα τῷ δίσκῳ, 
Π “-. - ς , “Ἢ , 

μήτε ὠποῦξναι. καὶ ὠποκρίνασιϑιαι τῷ πέμψαν- 
“ μ ᾽ »Ἢ Ν 

τι» ἔυγε δαὶ καὶ τὲς ἰχϑῦς 5. τοτὶ δὲ διωτρα- 
“᾿ ΄ - “ἢ »“ 

Ὀῆς μὲν ἐνεκῳ “ταἴξαι λέγετωι» σσρὸς τινώ τῶν 
“ , ἃ “ -ν ΄ ἑαυτῷ γνωρίμων. ὃν ἤκϑε μικροπρεπῶς τῷ πλέ- 

γ 2 »“ 
τῳ χρώμενον, τὸν δὲ ἄργυρον ὠποδξνωι, σωῷρο-. 

γίσας τὸν ἀκροατὴν τῷ ὠςεϊσριῷ. 
μὴ ἣν 

Ὁ δὲ σοφιςῆς ἕτος “σολὺς μὲν σερὶ τῶς εν- 
,΄ ΄᾿ Ν ἈΝ ᾿Ὶ δ Δ “Ἢ ς 

νοίοις, καὶ λαμπρος: καὶ τὰς διωσκευὼς τῶν ὑ-- 
͵ ὸ ͵ ᾽ » δὲ 

ποϑέσεων ποικιλώτατος, ἐκ τῆς τρωγῳδίας 
“ ε ᾽ν ᾿ , Ω "- ,ὕ 

τῶτο ἡρηκὼς᾽, αὶ μὴν τεταγμένος γε» ἐδὲ τῇ τέ- 
ξ τὴ ᾽ν Ἀ Ἁ - Ω 

χνῃ ἑπόμενος. τὴν δὲ τ ἀρωσκευὴν τῆς λέξεως 
“ 3 -“ μ 

ὠπὸ τῶν ὠρχωίων σοφις:ῶν περιεξώλλετο; ἤχω 
“ Ἀ ΝΕ ““ΝΝ 

προσώγων μῶλλον , ἢ κρότῳ᾽. πολλαχϑ δὲ 
"“ ͵ ΕΣ. 3 ΄ ως δ᾽ 

τῆς μεγωλοφωνίας ἐξέπεσεν, ὠτωμιεύτως “ τῇ 
" ὰ 

τρωγῳδία χρώμενος. 
« 

ΧΟΡΟΣ ΟΣ, 

ψᾺ »"Ἥ »" 

Τὸν δὲ Βυζάντιον σοζφιςὴν Χρῆςον ᾿ ἀδικεῖ ἡ 
-" Ν « “ἶ 

Ἑλλὲς, ὠμελᾶντες ἐἰνδρὸς, ὃς ἄρισα ᾿ μὲν Ἐλ- 
ε ! ᾽ 

λήνων ὑπὸ Ἡρώδῃ ἐπαιδεύθη, πολλὲς δὲ ἐσταΐ- 

ΡΗ ΓΟΘΤΚΑΤν:5. 
ΚΣ 

Χ.  άγίά. 

Μιιῇς εχ ππογα ἱπποοδιίς, ὅς ΑΠρο Πα θιι5. τα5. 
115 δἀογατῖβ.,. ΠΙΡΟΥ 1ρ[15. φηϊτηδπ εβήδυε 5 
ἔαποῦε! ογπαίι νἤιρ μος ἰρίο. Βοῆογε. ἘΠῈ 
δυτεπι ἀθπς, οἑξορίητα οἰγοίτογ Πᾶίη5. ΔΠΏΟ 5: 
ταηῖα ςοἰοὈγταίο., νὰ πΊ} τ|5 πηάριι5 νἱ ἀο γί. 
Αἰααϊ νιγαπι. ἀοΐτιηα ὀχ τι 481 [τ ἢμπ- 
4μλπη ργδοΙριαζογιπὶ ἀγεθιι δα ἀϊέτηπι εἴδει, 
ῇδιϊπι ἀοοιεη 115. 4π46 ἀε ὨΙοηγο (τρί. 
Ηῖς δὐίεπι αἰ4.. νὰ ρυτο. ἱπ ογδιοηίθιι5, ἀς 
τλάβογαπι πιογίθιι8 πλμΐτα δἀπηϊγαηάα ργοίευ- 
ταῖς μος ηἀς 4Ὁ 1115 τγαχὶς ςορπογιθα, [π|- 
Ρυάεητίδα ργαθίεγθα εὰπὶ δοςπίλης. ΜΙΠΙς 6- 
ὨΪπη Εἰ ε ἔδπα Παγιθι5 αἰἸατιοιη ριίς 5, ἀγρεηΐεο 
ἀϊίτο, διιγο ναγίεσαῖο, ἱπηροίΠΓΟ 5: ΕἸΠῚ ἸΡΊ ΓΙ 
ἀϊίςο πηγίῆος οὐδ! έζαίαπι, ΠΠπππ χα! άειη παὰς 
τεῆς, εἰχμα αὶ πιϊίεγαϊ γοροπά!ς, γε - 
ἐἶο μάχε φμοάί εξλάηᾳ ῥήθες. Ηοϑ τάγηξῃ ἴο- 
ςαΠάϊ δηϊπιο [5 εἴπ ἀφ άπ δἰπητ, ἔα 1" 
Τίαγ ΠΟΠΠΕΠΊΪΙ.) πε πὶ δυάϊεγας ἀϊπ! 15 νῇ 
τηϊη115 ΠΈγα τεῦ : ἀγρθηΓΘ ΠῚ διζοιη αἰΐζιιπι 
τεβιταϊς,, κα ίρατο πᾶς νγθαηϊταῖς ἀϊίίραϊο 
ἴυο. ἱ 

3 

ΝΤΤΙ. Ηἰς ἀπέσιῃ (ορ Ὦ ἴη (δηίεη 19 401 
ἄστη πημΐτιιβ, ἀταμο {Ὀ]1πηῖς Ἔχεις. δείπ αι" 
{Ἰς ογπαήἀϊς [Ὡπηπηὰ ναγίεταῖς ἱποιηάπ 6 
τγᾶρΌ 14 ἸἀΠρίιτη πδέλιιβ: πεαις τατηθη οὐ- 
αἰπ|5. ογὰγ ΟὈίφιιιαηβ., παηϊθ ἀγτῖς ργᾶξ- 
ςερία [δαπεραίγ, Πιϑιοηῖβ. αὐτεπὶ οΥπᾶ- 
ταπι αὖ ἀπε! 115. (ΟΡ 115 ἀσοσθρίμτη ἱπάτε, 
νοςς (Ὀπογὰ ΠΠ4Ρ15 άπ τἰππίξητε νἤμις. 546-- 
ΡΕαις νοχ. ᾿ρίπ. ππαρηϊῆςα 1114 ἀεἰιεαίτ, 
ηἰηγ5 ΠΡ ογα τον ραγαϊγαροεάϊδιιπΠ. 6ος 

ΧΙ.» ΟΥ̓ΡΆ ἘΠὀἔ τ. 

Ιῃ ΒΥΖαητπι δυῖοπι (ορ[ἤζαιτι ΟΠγο τιμτ, 
ἸΛΙΌΓΙ ςοτίς ἔππε Οταεςὶ, περ! ρεηζες νἸγιΠΊ, 
4ὶ οπηπίππι Ογαθςογιιπι ορείπιε Ἡεγοαϊς 'π- 
{πτατίοης ῥγοΐεοῖσ, ταυἶτοϑ ιρίς ̓ πἢίειῖς, ςο ΓΕ 

5 ταῖς Μέσαις ] ἂς πιλ]ι! ουπι οο 4, 5. 414Π| οἰπὶ τἀϊτί8 
τος Μόσας- 

. 4. τὴν ψυχὴν ἐπ᾿ ἀυταῖς] ἢς ςοἀ. 5. Ἐάϊτὶ τὴν ἐπ᾿ ἀνταῖς 

πνοὴν» οτάϊης ἱπερίο : ςεζεγᾶ Ποπ γεριβπάμεγο, ἢ ρτὸ ψυ- 

χὴν πνοὴν τετίπετς 4115 πα τ, 
ς ἐνταφίῳ τῇ τιμῇ 7 εὐϊεῖ πιδὶς ἐνταφίων τὴν τιμήν. Νες 

Ρίαπε ἔμπα Ἄοά, 5. ἰεέξο ἐν τῷ ταφίῳ τῇ τιμῇ : ΕΧ 410 τᾶ- 
ππεπν ἱπῖο ὅς ἤηε εο » ἔξηζι ἱρίο ἀμοεηῖε, ἔλοιϊα νεταπὶ 1π- 
ἄλρατς ἰεδεϊοπεπι, αι14πὶ δὲ 54! πιαί, εχ δεῖ, Οεἴγιπι ἀδ 
1110 Ἰοαιιδηάϊ ρεπογε νιάε οδίεγιιατα Πρ. ἡ νίταπι Ογἠέσε 5, 

. ΠΙ|. π,3. ποη αΠΠἤπι!ς ες φιοὰ ἱηξ, μαθὲς ἴῃ νἱζ, “ἱρο ον 
Νακμεγαιι4ε εἴτοι Βη. νἀ. π, ὅ. 

6 ἔυγε ὅτι κοὶ τ. ἰχϑῦς] 4υ δῇ πεπιρε αἰἠοιρ ΠΟΪ ρτδεςῖ- 
Ριιε ἀεβίπαταπι ρυταγεῖ, ἀρργοθάτεῖ ἀυτεπὶ απ10 ἃ, ΠΕ νᾶ σιι18 
γεηΐγεῖ, Ρ᾿ς 65 ἐπηρο ποτὶ 1}}ς αὶ τη! ίεγατο 

4. 1]. 1 καὶ τοὺς διασκευνὶς 1 ζορυϊαδι οχ σοὰ, 8, τ» 
ψοςδιίπιι:. 

2 ἐκ τῆς τραγῳδίας τῷτο τρ. ] νἱάς 4ἀ νἱτάπι Ἠετοάϊβ Κ. 
ΧΙΝ. α,16. : «ἢ 

3 ἤχῳ προσάγων “μᾶλλον ἢ κρότῳ 1 πιληϊβεῆς Ηἰς ἦχος «ἃ 
Ῥγοπμμοίμομερς Ρεττίηος, κρότος λα μγμέδωγαηαγ ηπᾶς πιῖ- 

Ὧ5 ἐγ δὶ τεχνικὴν νι ἴῃ ργάεο ας πιίθι5 ἀἰδλαπι», δάφοαιο πιΐς 
πι5 Βαρεθᾶς κρότε : ἥγπιας μος αποαις », φιοα τπὸχ δά άϊτ, 
εαπ|5 4τ0 ἃ “γαροεά ἐς ράτιπι ἀεχίτς ντογοῖηγ ) ῬΑ Ππι γααρνεο 
ἦκα εἰοοιηίοπε, ηπαε Βὶς εἴ κρότος ἱπ ςοπιροπείοηε,ἜΧοίάδτγε, 

(Οοπῖγα ἔαρτα νὶβ ἱπ ργοπυποίαπαο ὅς ΡοΪεπιοη]5 ῥοιζὸς ττῖ 
Ῥιεθδτωτ, 411 πος ἰοσο ἦχος εἢ. πη]! ἐπὶ Βατιπὶ νος 
ομαπὶ σοπππεξίοπεπι ἃς νίαπι ἤιργα οδίογιιεβ ἰη νἱτα Ἠεχγοάΐς 
ΝΌΙ νἱά. ς. ΧΙΝ, π. 4. 

4 ἀταμιεύτως] [ἰς οο(, 8, 410 ἃ πιάρί5 ρτοδαπάμπι, 48 Πὶ 
εὐϊεοτιπι ὠταμιεύτῳ. 

ΧΙ. ΧΡΗΣΤΟΣ. ᾿ Χρῆςον } εἰμ! ΠΊδπτίο βδυΐο ἅπι6 
νἷε, “ἀγέανιὶ ς. 11. ὃς ραυΐο μοι υἱι. Μεραοίίάαε, “τϑεμο. 
δἰογὶ, Οερπορμαγοῥὲ γ «ἀρο ον, απο. 

ἃ ὃς ἄριςα ] ῆς ΑἸἀΐηα ὃς οοἀ, 5, πιαὶς Μοχε!!, οἷς ἐριςων 

αὺς 
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41 (ρεξαίος νίγοβ: 6 ἉΠΟΓΠΠῚ ΠΕΠΊΕΓΟ ἔαϊς 
ΗΙρροάτοιπαϑ ἐορἢ{ὰ ὅς ΡΠΙΠςιι5. ᾿τεπιηπς 
Τρονδ5, ροοία {Γαρίοιβ 5 ἈΠείογες ἰτοπῇ ργο- 
ῬατΠΊπηΐ., ΝΝΙσομηξάςς Ρεγραπιθπμ, ὅς Α4α- 
[45 6 ρυιίςᾳ Θαίασία, [δι Ο4]]ο- Ογαθςιις,3 ὅς Ατί- 
{λεηρειις ΒΥΖαΏτίΠιΙ5 5 Εχ [15 ἰτοπὶ 41 ρμΠ]οίο- 
Ρἢαζί σαπῃ ἰαιάς ἔπεγιης, (ΑΙ αςίςἤγιις Ατῃε- 
πίεπίῖ5, δὲ αΐ ἀταε εγεγὶβ ΕἰουΠηίαθ ργαθξαϊε 
“ϑοίρί5, πημ!ίσαα 411] ππεπτοτία ἀϊσηὶ. Οἰγοα 
᾿Λαγίαπὶ διζεπι (ορἐ δε τεπηροτα ἀοςεης, 
᾿φοηταπη Παδαϊτ αὐάϊτοτεβ., τπογοθάοπη (Ο]πθη- 
1ε55 α Παΐθιι5 ργας Πλητἰ ΠΊτηὶ ἔπεα ητιος αἰχί. 
Αὐτίαπο ἀιζεπὶ Κοπηᾶπι {γαηϑίατο,, Ατῃςηὶ- 
᾿6πίος ργὸ ΟἨγείζο ἰεσαίμπη πιτεηάππι ἀε- 
ογοπογο,, νὰ ΑἸΠεηϊ θη 5 σαι με άγα ἂρ [πιρεγὰ- 
ἸΟΓΕ ΕἸ ςοηίογαίηγ ρείθηῖοθ, [ρίΕ νοτο, ἱπ 
“ΠΟΠΟΙΟΠΕΠῚ δοσιπη ργοαίεης , ἱερατοποηῚ {π|- 
Ῥεάϊυῖς, ταπη Α[ 115 πιδιπογασι ἀϊρῃὶς ργοίαεῖβ., 
τισι ςογοηίάς ογατίοηι δάἀαϊτα: χοχ {πολέ υἧ- 
γη72 αἰεοον γρρζ μη {᾿ἡρογαἠμεῆη. 
“- ᾿ δ" ΟΝ ἐγ κὼ ψολν νὰ 

1Π. ψίπο δυιίθην οὐποχίτς, ΓΘΠ ἘΠ] 410| τὰ- 
τηεη ρει δητίατῃ {{|4Π|| ὅς Ἰδἰταΐεπη,, δὲ ἔεγο- 
οἴδτη, 44ΠῈ ἰπ πιεῆζες Ποπιίπαπι νἱπιπὶ ἴπ- 

“ὅπςεγα (ΟἸθῈ; σοεγουῖς, ΤαπιαπΊχις να]αῖς 
ΨΙΡΊ 8. νε, ἐπα τῇ (4 σα]ΠἸοἰπίαπι νίπα σοπτι- 
Ῥοταῖίο ργοςείπῆεε, αἰϊααϊὰ ταπτὸπ τειηρογίς 
ἩΠα 5 ἱπηρεηάεγοι, ἀπεεήπατηι ἰοπηπο (8 {γά- 
ἄεγοι, Μαχίπιε αὐτοπὶ ἱπογεραῦαξ ἀτγορδη- 
τὲς ᾿πποπέ5, τα ππετί! δά (γα 5, ργὸ ππεγσε- 
ε΄ ςοπξεζεηάαβ, τηδρὶς. ἐἤδπε ορροτίμῃϊ: 
Ῥιορεποπηις αἄθο ἱηργπη5 Απιαίτία- 
παπι, αμεῖπ αὉ δἀο]ε(ςεητία ἔαίτιι οἰδίαι νἱ- 
ἀεθας, Ἂς [Διγαρίαβ πίπιο ἀρίταητοπὶ), ἀρὶ- 

ἃ Ν ΄ Μ δ ἘΕΕΙΚΝ, ᾽ὔ 
εὐσε καὶ ϑαυμασίως ἀνὸρως' ὧν ἐγένετο!σπό- 

1.2 ε Ν 
δρομιός᾽ τε ὁ σοφιςὴς: καὶ Φιλίσκος “ν καὶ τσα-. 

ΕΝ ΄ Ἷ «͵ ͵ ᾽ Ζζ γόρας. ὁ τῆς τρωγῳδίας ποιητής. ῥήτορξς τε ἐυδό-. 

κιμοδι »Νιυκομήδης» ὁ ἐκ τῷ Περγώμε » κωὶ Ακύ- 

λας, ὁ ἐκ τῆς ἐωλε τωλωτίας", καὶ Αριςαΐγετος, 

ὃ Βυζάντιος δι καὶ τῶν ἐλλογίμως Φιλοσοφη- 
ἢ , ; ς ἐν Κι 

σαντῶν; Κωλλοισχρὸς τε; ὁ Αϑηναῖος, καὶ 

ὁ ἐπὶ βωμῷ Σῶσπις", καὶ «λείες ἕτεροι 
λόγε ἄξιοι. 

-“ »"Ὗ΄ -»" ν᾿ ε " 

Αδρμανξ΄, τῇ σοζφιςξ, καιρὲς, ἑκατὸν ἔμμισιϑοι 

δ Νὴ ΔῈ) ᾽ - [ , 
«σαἰδεύοντι ὃς αύτῷ κατὰ τᾷς 

Ξ 7 ΝῊ, ὁ Δ 
ὠκροώτῶι ἤσοῶν» καὶ ἄβλφοι τἕτων, ὃς εἰστον. 

“Ἢ Ἁ Ω ᾽ ΄ Αδρλανξ δὲ καθιδρυθέντος ἐὶς τὴν Ῥώμην, ἐ. Ψηφί-. 
Ν ς - ͵ ε ᾿ 

ζοντο μὲν οἱ Αϑηναῖοι τορεσξεύσασθαι ὑπὲρ Χρή- 
ἴ; ᾽ν »“ ΄ » 

σϑν» τὸν Αϑήνῃσιν ἀυτῷ Φερόνον ἐκ βασιλέως αἰ- 
᾿ ε δ] λ ᾽ » ᾽ 

τϑντες΄. ὁ δὲ, πσαρελϑὼν ἐς ἀυτεὶς ἐκκλησ ιαί- 
δ ͵ » , " 

ζοντας, διέλυσε τήν πρέσξευσιν, ἄλλα τε διω- 
δι α » ᾽ 

λεχϑεὶς ὠξιόλογω, καὶ ἐπὶ πῶσιν εἰπὼν, ἐχ 
5 " ", 

αἱ μυρίωι τὸν ἄνδρω ΤᾺ 
ν 77 ἜΘ ΟΨῊΝ ἃ 

Οινε δὲ ἡτ]ώμενος, σπαροινίως ἐκρουτει,)ὶ ἐυγχε ̓ εἰ 
Φ ͵΄ ὰ εὉ ΑἸ ᾿ ᾿ ὡς κα ἐγερωχίως, ἣν ὃ οἶνος ἐπὶ τος γνώμας τῶν ἐνγ- 

" " ᾿ γῇ "-" ΠΡ, ϑιρώπων ἄγει. τοσϑτον δὲ ἀυτῷ τοερκῆν τῷ γή- 
ε τ Ω ΄ δ λ - 

ᾧειν; ὡς καὶ ἐς ὠλεκτρυόνων ὠδας προθώντος 
“͵’Ἵ΄-ν" , - » . “ 4 

οἰυτῷ τῷ πότε, σπεδῆς ἀυτὸν ἁπεσϑαι, πρὶν 
ε - ,, Ὶ ῃ 
ὕπνον σπᾶσαι. διεξέθλητο δὲ μάλιςα πρὸς τὲς 

ῃ "-" ᾿ ΄ ,ὔ - " 

ὠλωζόνας τῶννεων, καΐτοι χρησιμωτέρες τῶν ὠλ.-. 
Υ̓ γ , δ Σ “ -“ ᾿ 

λῶν ὄντας ἐς τὰς ξυμξολεὶς ᾿ τῷ μισύξ' Διογένη 
» Ἁ ᾿ - “ Η 

γῆν τὸν Αμως ρλανὸν " ὁρῶν τετυφωμένον ἐκ μει. 
Ν »“ δ 

ρακίς, καὶ τσερανοδντω μὲν σατρωπείας, στερ,- 
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3 Ἱππόδρομος] 48 εο ἱπέ, εχ ἰπβίωτο. 
4. Φίλισκος] {Ππ Πδιις ἀιιδὶς εξ, συΐις. νἰτᾶπι ἐπέ, Παθδεῖ 

ποῆετ. 
τ ᾧα ἐκ τῆς ἐώλυ Γαλατίας  ἢς «οα. 8, ἤϊα16 εὐϊεῖ ἐς τῇ τῆς 
ἐωλ. Γαλ, Εἰ δυτεπιὶ ἔωλος Γαλατία Οσαίαια ογέεν αί!ς. ΝΝεπηρῈ 
᾿ἴωλον ἀνατολικὸν, ὀρϑρινὸν, γα Πδ ες Ἠείν δι, ΤΙ οἴτατϑι- 
᾿τεπι ἴτὰ σαί αελα ἴῃ ρατείδιις οτίεπεῖβ, ᾿πτο ΡΑΠΊ ΡΠ Ἰαπὶ δἔροη- 
᾿ξιπὶ πιεά τα», νι ἀϊΠΙπρυδίιγα Οδἰατία Ευγοραθ, ας Θαἤ 

ι σαΐρο, ὩλπΊαιιε ὅς 114 ἀἸ λα Οαίαεῖα. Ττοάον. 5]ς. π.Υ. ς. 
244 ἴσια ετοε τὲς ὑπ᾿ ἀυτὸν τεταγμίνε: Γαλώτας αἰ ξξο5 

τ δἷς, ἀφ᾽ ὧν ἡ σύμπασα Γαλατία προσηγορίυϑη: ἰοηαίτιτ 411- 
κεῖ ἀς σαἠία. Ἐς Αραιμεπιοτες 116. 11. Οεορτγ. ς 4. τῶν δὲ 

᾿Ταλλιῶν ὡς πρότερον Γαλατίας ἔλεγον ὅζε. Ἐποβοτίας φυὸ- 
4ιε Ερ᾿ΐξορυθ Γλιράυπεηί, [{6. Ν. ς, 24 ἀς Οεπιίδιι5, “κέὶς- 
ἀπ Οαἰξογσε ογρεῦ Ο'αἰσίας ἀεί. Νὰ ποῖτα ἰτληυς.» 
Θαίαεία ἃ σαἰφιία ΑΠλς ἀϊβιηρυετείαγ, μδες ἀϊξξᾳ ἔωλος. Ὑι- 

᾿οἰἤππι ΟαἰἸα Επτορδε 5 εἰ[οτἰπιϊπῖς σαι, Κελτογαλατία 
ἀϊοίοις Μαγοίαπο Ἠεγαοίεοτας ἴπ Ρογίρ᾽ο Ρ. π|. 46, ϑ81π|- 
Ἰϊτεγαιις ϑεερθδηις : Γαλάται» ᾿π4}}1,) πρὸς νότον τοῖς Πα- 
φλαγόσιν ἐπὸ τῶν ἐν τῇ Κελτικῇ Γαλατῶν. Μᾶρπιις νϑτὸ 
δα πταῆας 4υϊ αὰ πιπς ἰοουπι Γοααδητία αἰΐδυϊε : (μό ῥος πο- 
γριΐγιε θγῥές Οαἰφίΐαθ γπονπεν εογγμρέμσα ε|}5 φμοώ «ἰεὐμὲὲ (μ- 
[ριοανὶ ἐρέεγργες, τρίς φυϊὰ ΠῚ νο]μπετίς ἐχρίσασα παι ρὸ- 
τὰ ὲε ν᾽ ἀετος, 

ὅ ᾿Αριςαΐνετος ὁ Βυζάντιος 1 40 1116 ουΐυς Ἐρ᾿βοἿΑς,  επε- 
Τε5 ἰρίγαητος ὃς Οτατίας, μού μα οπιῦς ΟΠ ρυτο, ΑἸΐ8.» 
σεγῖς οπιηΐά πρὶ ρεγίμδάεν ἀο φἘ ΠΠΊπιις ἘρΙβοΙΑγοπι 11|4- 
ται ἱπίογρτερ, ϑ54ηε Αὐϊβαςποιὶ ἐρ᾿ μοἸατιιπ1, 4.185 το τί}, 

ΧΧΥῚ Πδτί ῥεῖα! σαγαπιδ!!! Ῥαητοπηπεί ἔὰ οἷς πιεητίοπεπΊ » 
διάοηῖο Αροϊ παγι σοβευὶ : νὲ ὅς πομαε Ἀοιπας φυοά Οοη- 
[Ἰαπτῖηὶ ἀεπιιπὶ ἀπὸ Βγζαητῖο ἄδειπι οἵ ποπιεη. 

7.ὁ ἐπὶ βωμῷ Σῶσπις] ὁ ἐπὶ βωμῷ εἰς «αἰ ἀγάνη νηλννήβγάνις 
ἴπ [Ἀοτῖς Εἰευπηϊς, Ζριαης τεργαθίδηγδης ἴπ 1|}15 Πην Πξεγί ον 
γε ογεσέσγεηε 1Π}ς αιεπὶ ῥέεγορῥανίαρ ἀϊςεθαπς, δ7εν εν ἐτίσα 
νεῖοὸ ἤγάεεο, ὃς Ῥφάμορης ἀεηίσιις ϑοίορα. Ἐυ[εθιις Ργδερ. 

Επαηρε!. ἰ. ΠῚ. Ἐν δὲ τοῖς κατ᾽ Ἐλευσῖνα μυςφηρίοις δ υὲν ἰε-- 

ξοφώντης εἰς εἰκόνα δημιεργᾷ ἐνσκευώζεται' δαδέχος εἰς τὴν 
ἡλί,» ὁ ἰπὶ ΒΏΜΩΙ εἰς τὴν σελήνης" ὁ δὲ ἱεροκήρυξ Ερμᾶ. ᾿Αἀ- 
ἀε Μευτῆυ ἀε θεὶς Εἰειβῆπ. ςαρ. ΧΙΝ. 

8 Αδριανῷ ] ἀς 40 ρυο 4πτε ποῆετ. 

9. ϑρόνον ἐκ βασιλ. αἰτῶντες 7 πεπῖρε ἱρῇ [πιρεγάζογες 

Ῥχγοξεοτες ᾿ος ῃδυΐγαγο ςοπἤπιςθαπῖ, νἱα, οδίσγιατα ἢι- 
ΡΓᾺ ἴῃ Τεράοίο. 

τὸ ἐχ αἱ μυρίαι τὸν ἄνδρα 1 νἱάε {, οδίετυδτα 44 ΤΗδο- 
ἄοτιιπι ἢ. 7. μορίω ἰερ. Οτυζοτιβ) φι0 4 4 ΠΡῚ νεϊϊε νἱὶχ 
ςαρῖο. Εδπάεπι τάπιζῃ ἰεξξίοπεπι ἴπ ἤπη ἴοςο ἱπξ, ἴῃ Π 4- 
ΠΉΆΠῸ πιλγρίπί 4] Πεμΐτ, 

6. 17. κἜὄὥὡς καὶ 1 ἀἀάϊαϊ καρ εχ σοά, 5, 
1 ξυμξολάς 1 ἴτὰ οπιπίπο Ιεφεπάμπι ομπι οο ἃ, 5, πλαῖς εἀΐ- 

εἰ ξυμξελάς. 
3. Διοψίνη γῶν τὸν Αμαφριαν. ] τερετοπάμπι Ηἰς ἀπὸ τῇ κοὶ- 

νῷ νογδυπι διε ἤλητό. Νιΐ δ᾽ υιά ἔοτιε πῖς ἀθεῆς πιαὶΐς» 
4ιοὰ Μοτεῖϊο νἱΠιπι), 41 δίϊεγιςο 14, ροἵα ἀυτῶ ταῦτα ρο- 
Πιο; ἱπάϊςαυϊτ. ΜαΠαπι ταπιδη ἰδουπας νοι ρίηπι ἴῃ στοά, 
ποβτὶς ἀρρᾶγεῖ, πφᾷὰς φᾶπι Υἱὲ δἀπιίταπιμς Ὑἱ]ὰ περεῖῆτας 
ντβεῖ, 

γοδν- 



40 
. ᾽ -“Ἢ ͵ ᾿ 

γοῦντω δὲ ἀυλὰς, καὶ τὸ ἀγχξ βωσιλέων ἐςή- 

ξεν, λέγοντα δὲ ὡς ὃ δεῖνω Αἰγύπτιος σσροειρή- 
᾽ -“ -“ Ν ΝΣ -“ Ω 

κοι ἀυτῷ ταῦτα, ὁ μηδὲ τὼ ἑωυτῷ σιωπῶν ". Ἶ 

τὴν δὲ ἰδέων τῶν λόγων, πεποίκιλται μὲν ἐκ 

τῶν Ηρώδᾳ σελεονεκτημάώτων;, λείπεται δὲ ἀυτῷ 

τῷ ἑτοίμιε. καϑώπερ ἐν ζωγραφία ἡ ἄνευ χρω- 

μώτων ἐσκιαγραφημένη μίμησις". πτρϑθη δὲ ὧν 

καὶ ἐς τὸ ἴσον τῆς ἀρετῆς, εἰ μὴ πεντηκοντότης 

ὠπέθανε. 

πολ τ ΚΣ 

᾿ Ῥ' ᾿᾿΄ 
Πολυδεύκη ᾽ δὲ, τὸν Ναυκροτίτην᾽, ἐκ οἶδα εἴς. 

ΙΑ “ -» ΕΣ ᾽ ΗῚ 
τε πεπαιδευμένον δεῖ καλεῖν, εἴτε ὠπαίδευτον, 
᾽ γΠ " ᾽ 

ἔιϑ᾽, ὅπερ ἔυηϑες δόξει, καὶ ὠπαίΐδευτον καὶ πε- 
,ὔ » ͵ ᾿Ν » “ νγ»7 

πωιδευμένον. ἐνιϑυμιεμένῳ γοὼρ ὠυτῷ τὸ ὀνόμω- 
« “ ᾽ , .} -“ »“ 

τῶ- ἱκανῶς ἐγεγύμναφο τὴν γλῶτ]αν τῆς Ατῇι- 
“ Ν ᾽ -“ ͵ 

κιζέσης λέξεως. διορῶντι δὲ τὸ ἐν ταῖς μελέτωις 
2 Ν τ υν ἡ 3 Υ̓ ᾿ ΕἾ 

εἶδος, δὲν βέλτιον ἑτέρα ἠτ]ίκισε. τάδε ἐν χρὴ 
ΔῊ -: -“ δὲ 

περὶ οἰυτῷ εἰδέναι. 

͵ 3 4, γε »- ΨΚ 
Πολυδεύκης" τῶ μὲν κρλτικῶ ὑκωνῶς ἡσκήτο; 

«3 ͵ Ν λ , 1: ἐδ αι 
“πατρὶ ζυγγενομενος, τεὺς κρατιοες λόγεις᾽ εἰδό- 

Ἂ , - Ν ͵ 

τι. τὲς δὲ σοφισικεὶς ᾿ τόλμῃ μᾶλλον ἢ τέχνῃ 
͵ ᾽- » ὕ Ν 

ζυνέξωλλε, ϑεῤῥήσως τῇ φύσει, καὶ γεὶρ δὴ καὶ 
᾿ ᾽ “ ᾿ Π 

ἄρλφω ἐπεφύκει. Αδριανξ " δὲ ὠκροωτὴς γενό- 
᾿ ᾽ ἐν Ἵ “ Ν “, 

μενος ἴσον ὠφέφηκεν ἰυτῷ καὶ τῶν πσλεονεκτη- 
Ν -“ Π “ 

μάτων καὶ τῶν ἐλαττωμάτων. ἥκιςα μὲν γὰρ 
“ Ν 3 ) 5» 3[ισον ᾶΞ πίπ]ει- ἡκιςῶ δὲ αἴρεται. πλὴν ἀλλ εἰσί τινες 

ἡδονῶν λιξάδες διωκεκρο μένοι τῷ λόγῳ, ἰδέα 

ΡΉΜΕ ΘΔ ΝΒ ΧΠ.. Ροίκ, 

ταπίε μη δηΐπιο υἶδ5.) τερὶ ίημς νὲ ργοχίπηιιβ 
εἴπει. εααυς [δ] Αοργρτίμπι φιοπάαπη διρι- 
ταῖαμη εἰς ἀϊξιταπτεπι, 4] πὸ αγζοτα αυάςηι 
{πάτα {1 ἱπυάοτῖς,. ἀῶ 

111. Οταϊϊοηΐς εἴτις βοτὰ . 115 φυδε τη Ηε- 
τοάεξ εγαπί Ἔχςο! πο πη ναγὶς ἔπ ἐχογπαᾶ- 
τὰ: ςεάϊε ταπηοη {ΠΠ| εο, φαοά τδηταπι δὰ ππᾶ- 
Παπ ποη Παθεαῖ ἀϊςεπαϊ σορίαπι, ἰηϊατ πᾶ- 
δεηϑ εἰ απο 1π ρἰξοτία ἀτῖς ἐχργεῆπμπι οἰ 
1|ποῖ5 πα ςοϊογῖθεβ. -Αἀ εὐπάεπι γεγο νἱγ- 
τιτῖ5 σγαάαπη ρεγαεη ει, ἢ φυϊπημαρίηία πᾶ- 
τι ἀππος ἀἴεπι ποη ΟὈἰΠει. Ας 

ΧΩ ρο ΩΣ, 
Ῥο]Ἰαςεηι δυίεπι Ναιογατίτεπη πείςϊο δῇ 

ἀοέζυπι, ἱπάοΐξζιπιηθ ἀρρεῖ]ατε ορογίβασ, ἀπ 
Ῥοχίι5. φιοά ἱπορίπαῦ!]ε εἢδ νιἀεραζαγ, ἀο- 
ἔπι Ππγ}]} δίψαθ ᾿πάοδαπι. Ἐτεηΐτα νοςεβ 
4υθι8 ντίταγ θεηα ςοη[άσγαπιὶ αῇδεῖπι 11π- 
δαδίη Ατςα ἀϊέξίοπα ἐχοο ας νἱ ἀεί ταῦ. 
Οἱ δἰζοπὶ τερηδητζοιη η ἀεο]δπηι ΟΠ 185 1π- 
ἀοίεπι ρεγροπάεγις, Π1}}1] πη] π5. 41}15 Αταςο 
(ἐγηποης νίπ| σομ ες, Ὄς ἰρίο ἴτάημε (8- 
ααφητία [ππττοποη 8, ἶ - 

11, Ιηῃ Οπεςῖς δοοσιγαῖς ῬΟΙχ ἔτ Ἔχοῖς 
αἰταῖῃς : ΡΔΓΓΙ8 Ὑ{π5 ᾿Π(Ἐτα ΟΠ 6, 4] ἀγγοτη ογί- 
τίοατη Ῥεγς δ] ρας, δορῃ Πίςα γεγο ἱπηρεειι 
ΠΊΔΡ]5 41181Π| ἀΓτ6 ζοΟΠοΟΙΠΠαμζ, ἸΏΘΘΏΪΟ ἔγογιιο: 
60 Θηΐσι ΟρΓ ΠΟ εγαξ ργαβαΐτιθ. ΑατγίδηΣ 
Δαῖοπι αἰ ςἸριι]5 ντας ἔπεσε, αὐ οἰτ5 νιγεατῖ- 
Ὀιι5 ταπΊεη ΔῈ 4116 ἔπ ἂς ν]Ε18 Α]16πι5. Νε- 
416 δπῖ πὶ ΠαΠῚΪ (δ γριγ, ΠΟ ΉῈ6 ΔιΓΟΠ Πἴτπγ Ὠἰ πη 9. 
Αἰταίηθη [ππε ᾿πσιπαϊ ]αιῖςες φα!4δπη. ογαίίο- 
ΠΕηὰ Εἰμι5 ρεγπηεαηῖεβ, ἘΕογπια ἴῃ αἰΠεγεη- 

πσν  ΤΗΡΗΝΗΗ Π ΉΓΕΤ τ τ ττ ΤΡ ΑΕ αΣ Νδυμδβδῖνς ΕῚ  ἘΡΈΣ 5. τὲ ΤῈ δλεις, οωζωῳ. τωι τι τλς  ωλτω οι ως μίσει ὑτῳ 
4 ὁ μηδὲ τοὶ ἑαυτῷ σιωπῶν 1 ποη νἱάςο,, 4ι 18 τεξεγτὶ 

4]125 Ρ οἤππε, πἰ ἢ ἃ 11 ἐγ! ϊτατοπι Α ἐργ ρτὶϊ, αὶ εεῖαπὶ Δττῖς, 
οὐΐις δΔάϊπιεηίο {Δ ργαςάϊχεγαῖ, ργαθςερια οἰπὶ Βίορεης 
φΟπΙπηΙηςδιιοτῖς : νὰ ΠΕΠΊΡΕ ΠΟΙ [Ὁ]8 εἶτ Η46, [84 δεῖς 
ῬΙδεςορτῖς [Ρε5 εἶτ πὶ ροῆει, 

δ. 111, 1 καϑάπ. ἐν ζωγξ. ἡ ἀν. χρωμώτων ἐσκιαγρα- 
φυμ. μίμησις Ἴ ἈΙΠΗῚ εἰ ᾿εξεῖο ϑ8!πιαῆο ΟΡ(δγιδτα, 401] ρτὸ 
ζωγραφία [οτίρειπι ᾿πυιεπίς γυγογραφία. (ετεγα ΠῚ εἰερδη- 
εἰΠηπιὰ ὃς Ρρίδης δοουγαῖα σςοπιραγατίο,. Ὧδε σκιωγραφίᾳ 
ἄνευ χρωμώτων νεῖ νἱάβ ποιδῖᾷ δ4 νἱζ, ἌΡ] ]οπιὶ 11. 1, 
ςΔΡ.2:. - ᾿ 

2. τρέξη δ᾽ ἄν καὶ 1 δ 414] χὰ εχ Μ. 8, πο ἃ ἄς βαἰπιαῖ, 
δϑηοίοιτ. 

ΧῚῚ, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ. 1 Πολυδέυκη  Παθεῖ ἀεεο 
ποπημ 12 δι 425. Επηϊε Πἰς Πα ήρσ Ροήϊεα, οὐῖτις Οπορρᾳ- 
ίκωρε Ἠαθεπνιῖθ, απο α ἱπῖεγ σεῖεγα εἶτ [στῖρτὰ ἀτΐδγτε δι1- 
ἀΑς5 ποπηίπϑιῖτ. Οθαϊταπὶ Πα αι νἰτῖς 40 6Ἐ15 4 εἰΠὶ Ρετ- 
ἄπετγε Τιςίδηϊ [4165 ἰπ 1 εχίρῆδης δὲ ἈΒεγογαπι Ρτγαεςερτίς, 
40 ἃ τἅπιεη αἰ [ρ]Ίςεσς ΠΡὶ δὰ ΡΟ] σεπὶ ἰπ ργαθῖ, ὅς δὰ (Δ. 

.1. ο]. Ηεπηξειμυῖι5. τεβδίασ. Μεπεῖο εἴτιβ γταγῆις πὶ «4- 
τρεμοάογο, ὃς “πηραῖγο. Νοῦ σοπβιπάδηδης δυτοπὶ {|1ς 
φὰπὶ Ροίοε Ἠετο 5 ἔπη] τὶ, ἀς πιο { ἰπ βέωα Πεγοίς ς, 
ΣΧ, Νπι Πϊς ᾿υπιεπῖς πιοτίαις εἴ, Ηετοάε {ιρεγϊες,, πος 
ἤσγα Οοπιπιοάο τγοπαπὶ Αἰβεηὶς Οδεϊπυῖε,, πηοσίμτιρ ἔδγα 
ἰεχαρεπδτῖιις, Ἶ : 2 Ναυκρατίτην} ἐαυΐίθεπι εαπὶ Αρδαέννης σοφιρὴν γρά- 

φοντας παίζειν αἷτ ϑυϊάαθ, νεῖ νι οἱ. διιῖάδε τεδυτγαῖοσ ἱερῖ 
πιᾶυλς παίειν. Νεπιρε ϑυιίάαςε Ἰοςιπὶ ἴτὰ φοσερετε Ὑ τὶ 
ἀοέξει, 48] αἴσας, ἐδ ἐος., φὶ ἀγαηεγμηαρρ, ῥαιγίαρ Ροΐ- 
ἐκκεῖς ἀἄΐσατ, Ἐτίαπιε ἱρίιπι ἔοττε ϑιυάδπὶ ἀεσερτιπι, παες [τᾶ 
1πιε"!Πρὶ ν οἰ μΠ{ε, Ιοηρε Αἰ τοῦ τά πιθη δοςίρίοπάΑ εἴτ, Ιζυ πιος 
Ῥ γα, ὦ Ροίεσενα εχιβίπιατ, [Ιηϊπιΐςος πἰπιίγι πη ποπηίηξ 
ῬΟΠ]μ οἷς Βοπηΐῃο5.) παίζοντας » ἢ. ε, ρέγ σογῃἐεηρμεἰλάρῃ ἃς ἱμάϊ.- 
ὀγῖο Ἀρδκίννας σοφιςὴν εὐπὶ Αἰτρρε ας, ημο ἃ Δ]ος ἀϊ{ῖ- 
ΡυΪο5 ποη Βάδετγες, ἢι2Π| εχ σεπτθα5, ἴπρεημῖ οὐἶτα5 πιᾷ- 
ΧΙΠιΕ ἸΙΡΏΔΓΙ5., 412165 οἶτοδ κἤγαεεν5.47}, Ποττι αἰ Ππιαπὶ Θαἷ- 
Ἰῖ4ε ]υαπι, Βα δίταπς, Ηδος ϑυϊ43π| φυάίεπτεπι πόλιν Φοι- 
νίκης Αρδίεννανγ 41181ε ταπῖοῃ ἱπ ῬΗοεπιοῖα ορρίάιιπι εχὶ δῦ 
πμ] ειπὶ γ, ἐχίς!ρ {Ὁ , ἐαπιαας ΡΟ] οΐ ραιτίαπι τ διε σεη- 
ἔξει. Ἐο γεβεγε ετίαπι ηιοά, Τείδηις Κέλτιον μέλημα 
(ἢ επίπι ερῖς ρτο Κλητίς μελ.}) ἴῃ Ροἠικείς [“Βο]απὶ δἀάιοῖ 
Ββηρᾶς ἴπ Ζεχήρῥαπε, Οὐπιμῖς ἤδες ροἤεοτίοτ ἐπιεπάδεῖο 
Ρᾶτιπι Ῥτοεταγ Ἠεπιβετθυῇο ργαεῇ κα εμπά, Ροίίμε, Ρ. 27. 
41πεπὶ νἱ 6. Ορίεγμηπι Νδιιογαιτεπὶ ΡΟ] οοπὶ ὙΖοῖΖεβ εἰϊα πὶ 
βαιυῖτῖη ΟΠ ά δι. 

δ. ΠῚ ἃ τὲς κριτικὰς λόγας} Υἱ4ε ποταῖα δὰ Ἠδγοάεπι, 
5.ΧΙΝ, ποι. 3, 

2 τὲς δὲ σοφιφικὰς 1 οοά. 8, «ἀἀϊτ τῶν λόγων» αιοὰ ρε-. 
ὩθΪΠυΠῚ εἴ ρατο, ϑίς ᾧ, Ἠέγοάε 1. ς. οἱ κριτικοὶ τῶν λόγων 
ἀϊσιηειτ, 

3. Αδριανδ] ἀξ αμὸ ἔἰ θὴμ4 εἶμ, 
4. διακεκρωμίνοι 1 νι] ρατὶ διακεκραμένῳ. σοἂ, 5. διακεκῃυ- 

μένῳ, Υ ετβπὶ ἰοφεϊοηεπι θα πιαί, απο τι οδίςγιιδυῖ, 

ἄο 

ῴ 



ΧΙ. Βοΐην, 

ἀο εἰ τ4}15 ἔτ: Ργοξοης ΡῥάγἼημ9. γαίγαγη ἐμ 
Ἡυντογίομη, Μμήδ46 φμλάονῃ δίμ!, ξδ΄ ἀἶπεγ- 
Μπεξονρααε, δ φημ δηη2 Αὐ ἐο  η7,), οἱ ἐρης 
ΑερθΆΑ Η}), ΟΣ 460 ἐχοαμαρ 21. οἱ 406} 7945 
)εέμ [Ἔγδαν,Ῥὲ εἰγάζο ἐποεαίλε, γὲ ῥαγααμ γέρα, 
ῆιο ἀγόον (γομάρίελ!, Ἰγες!ατηδητὶ5 εις 
ςΠιαγαέξεγεπι εχ 1 μἑαμξρ ραίδπιις.) απ], να νὸς 
ἐδιραηα θέμογεμέ, βίος γεμάεῤαπέ, υδηάο- 
αυϊάοπι ορείπια εὐπα Ποςος ἐγδέγαίς νοϊαπε 

ἘΠΊ ΘΏΓΙΙΠΙ, ΟἸ111|5 ν]Ε πιὰ ἴτὰ (Ε μασεης: ρι- 
οἵ) 1 τογγᾶ σοπτΠἜπίΕ νἱπθη5. δὰ πὲ] Δη111Π. 
Ῥαϊγεπι Ε Βαδγίοης (γιδίς.: Κορὲ (ἐγ, ομ 4 
βεγ4ρ4 «οπο ἀἰχέμς (ρα, μεφμέ ἑαγμο Μραά]- 
ΦΉ72 ΘΉΉ92 ΤΟΤΕ μαο.. ποῆμε ἀγομῆς ἐγαξίο 
εγ οι) μϑῴμδ “αἱ ὀεήμηε εὐ142, ποῴμε σά 
φΨΕΜ 4" ΦΊΗ:., Ῥὲ γάγ 29 αἴδοσέ, ργοβολίθογ. δά 
2 ργηξοάφο οἰοάεο, Κεσήψαο ,ἐγμῖο ρο ϊοίφεσ. 
ἌΝ ες 444 24 72Αλέαν Κεχ ἐμμμσς Φ 2722 

ρα. 1μρμμα φησ 4μ 1672 ἀρμα 64. ῥαδφον, 
«Ἀγοῤήρείάρηνα ἐργῖς ἀεγεγέόεπ, ΟγΑθοονηαφηδ 
7ὲ: κείούγηογο; ἐχρομός; φιογηοαο ΕἸδ2 (θἠ7:- 
226 το, μΦΆ μι: οερύγεμέ, δ᾽ 4πη0. γάξε (εἰ ὲ 
“μενα {αείαπέ, γας ρμαά “ἐῥεμέομθν Μη ἐγέ- 
εογαἰἰ46 ΑΣ 4γ4. Τμ 4μἼθηῈ.. γι] ραῤεν'. ἀῤπμα 
1,πρεααθηηογέον Ἡγαείμεῤί4.,) 85᾽ “ ῥρμᾳ ἀρμά 
Οογίμεῤίον, 4. Ργεῤέα αρμά 1) έρῥον φηαίία [έ, 
υῖδο μηρί, 1έορᾳ 4,4 “ἐῤομέομ ον Ῥλποάτιὲ 
μαηαδὶ ῥοίθ, Γαίδ, 4. β'πέγορῈ, φ 71 ε5᾽ ἠρ(δ 
2φηρε υρηηηααέι ΜῈ, 4 γμ6ὲ μἄψιογε ἐμόφ. ἘΧ 
1{π|5, πα ]1α πὸ νἱγ ἤαΐις.. ἱποουγιρτεὶς ἀπά 1- 
τογίδιι5 ρογίρίςογο [ἰςεῖ, [ποογγαρίος ἀπ Πὶ 
Δι ἀϊτογο5 γοςο, αι ποαι6 αποιο !, πο 486 
τη ΔΊ οαΟ11 Ππεγπτ, Ἐείίαγ νοῖο Παες π16|11- 
ἤπια νοςε ργοηιποιαῖε, 414 Ἱπηρεγαγοῦοπι εἴς 
ἴαλιτι Οομημπποάμπι ἀο]ηἰςης., Ατἰςπι επί! τὰς 
τποήγας ργαοίοιις ἔπ, Ψ χίς νίηις δά 
αυϊπαμαρσοίηγιπι ἅς οὐζδιμπι δεεατς. 8η- 
τσπ|, Μ᾽ ταπι πη Π]1ο γεὶιέϊο ηραπιο, (ξἀ 
Ἰηήοεῖο, 

ΒΕ ΥΙΤΊΙΘΎΦΟΙΡΙΗ ΤΑ ν Μ. ΠῚ. 503 
δὲ ἀυτῷ διωλεγομένε" μὲν ὧδε" «ὁ Πρωτεὺς, ὃ», 

Φάριος, τὸ ϑαῦμα τὸ Ὁμηρακόν. πολλαὶ μὲν .»» 

ὠυτῷ καὶ -ππολυειδεῖς αἱ μορφαΐ καὶ γωὼρ ἐς » 

ὕδωρ αἴρεται» καὶ ἐς πῦρ ἁπήεται» καὶ ἐς λέον-,» 

τῶ ϑυμᾶται; καὶ ἐς σῦν ὁρμᾷ» καὶ ἐς δρόκον- »» 

τῶ χωρεῖ"; καὶ ἐς πάρδαλιν ἄτηει᾽ , καὶ δέν-:»» 

δρον ἣν γένηται, κομᾷ." μελετῶντος δὲ εἰυτῷ 

χαρακτῆρα ποιώμεθω τὲς νησιώτας, τὲς τὰ 

γένη πιπράσκοντας ἐς τὴν ἀγωγωγὴν τῶν φῥ- 
ῥὼν, ἐπειδὴ βέλονται καὶ ἄραφω εἰρῆσιϑωι τήν- 

δὲ τὴν ὑπόθεσιν". ἧς τὸ ἐπὶ πᾶσιν" ὧδε εἴρη- 

τοῦ παῖς ἠπειρώτης ἀπὸ Βωξυλῶνος σσατρὶ ἢ 

γησιωτῃ γράφει Δελεύω βασιλεῖ, δῶρον ἐκ» 

Σατρώπϑ δοϑείς. ὅτε δὲ ἵππον ὠναξαίνω Μηδι-,, 

κὸν, ἅτε τόξον λωμβάνω Περσικόν. εἰλλ᾽ ἐδὲ;» 

ἐπὶ ττόλεμον, ἢ ϑήραν, ὡς ἀνὴρ, ἐξέρχομαι.,, 

ἐν γυνωικωνίτιδι δὲ κώϑημαι, καὶ τὰς βασιλέως 

δερᾳαπεύω ““ἀλλακάς. καὶ βασιλεὺς ἐκ ὁρ- ̓ 

γίζεται: ἐυνξχὸς γάρ εἰμι. ἐυδοκιμῶ δὲ "παρ᾽» 

υταὶς. διλωτ)αν Ἑλληνικὴν διηγέμένος ᾿ καὶ » 

ταὶ τῶν Ἑλλήνων μυϑολογῶν" κωλὸὲ: πῶς Ἡ-.; 

λεῖοι πανηγυρίζεισι"", πῶς Δελφοὶ ϑεσπίζεσι,»» 
τίς ὁ στῶρ Αϑηναωΐοις Ἐλέφ βωμός 5 φῳλλῶὼμ 

καὶ συὶ πώτεῤ "", μοι γράφε πότε “σαρὰ Λακέ-;» 

δαιμονίοις Τακίνϑιω", καὶ παρὰ Κορανθίροις »; 
Ισϑιμιω, καὶ παρὰ Δελφοῖς Πύϑιω, καὶ εἰ γι-»» 

κῶσιν Αϑηνάϊοι ναυμωχξντες: ἔῤῥωσο; καὶ 

τὸν ἀδελφόν μοι τοροσαγόρευσον, εἰ μή πῶ πέ-» 

πραται," ταῦτω μὲν δὴ, ὁποῖα τῷ ἀνδρὸς τέ-»» 

78, σκόπειν ἕξεςι τοῖς ἀδεκέςως ὠκροωμένοις. 

ἀδιεκάφως δὲ ὠκροωτεὶς κωλῶ τὲς μήτε ἔυνες μή- 
. ΕΝ Τὰ ἃ ὠϊνος ν Δ Ἵ , δ 

γε δύσνος. ἐλέγετο δὲ ταῦτα καὶ μελιχρῶ τῇ Φωνῇ ἐπωγγέλλειν, ἡ καὶ βασιλεὼ Κόμμοδὸν 
ἡ ᾿ δεγε  ΔΡΕΥΘΝ ; γ. ἔργα ἐσήντοον 

ϑέλξας, τὸν Αϑήνῃσι θρόνον" τπσαρ᾽ ἀυτῷ ἕυρατο, ἐξίω μὲν ὅν ἐς ὀκτῶ καὶ Πεντήκογτω ετή. ἐτελευτῶ 
᾿ ΄ , 

δὲ ἐπὶ πταιδὴ γνησίῳ μὲν, ὠπωιδεύτῳ δὲ. 

ς διαλεγομένω Ἴ τυτίας Εἴς διάλεξις Ορῥοπίτιν μελέτῃ, νά ς 
{ ποιᾶτα νῖτ. ρβιφήϊαργὶ δ. 11. π. 2. 

6 χωρῶ] νοξέπι εχ ςοά. 5, 4ἀ4141) ἐγαΐαιιε ἢδες περεῖ- 
(τί, ηιοιηίαπι ἰσόκωλα δὶς ΡΟ] σεπὶ σοπίιπρετς πιάπίξε- 
ἢσπι εν, Πεεῆξ μος νεεδιιπὶ εἰἰαπι Οτυίεῦο {δ οἱ μοζαΐ δὲ 
ϑαϊπιδῆο, ; ᾿ 

ἡ ἄττωι 7 τοῦδε τὰ ἱερεπάμπι εἴς σσπίεςέγαε Μοτο ας 
Ῥίο ἄπο, ηιιοά τἀπίθη ἱπ ἕσχε ἐαεοηῖς. Πιᾶς γεεϊπιιΐω 
(οπβεπιᾶδϑε εἶνε ςοηἰεόξιγαπι οο 4, 8. ὅς δαἸ πιαπὶ ΙεθἘ0) 
4046 Βαδεθαι χηδῷ, 4ιιοά ρ] οἵ εἰ ἐχρ!!ςαπς τὸ ἄστει. 

4 τήνδε τὴν ὑπόϑεσιν ] ἢς Μϑ. 5.) Εαϊτὶ τήν δὲ ὑπόϑ, 
9 ἧς πὸ ἐπὶ πὥσιν 1 εμίμ εβ ἰαμς ργῆπα ἐ πεπιρα ΡΔυ 9 
4Πἰὲ ἀΐχεταὶ βέλονται καὶ ἀριξὰ ἐιρὴσϑόμ.- ͵ 

10 ἐυδάκιμν δὲ 1 πιαϊἱπὶ δὲ ςιιπι ςο 4, 8, 4υάπι γον 40 ἃ εἰ 
ἴῃ εὐϊεῖνο 

1 μυϑολογῶν 1 ἢς εχ ὁοπί εφξιγά ἐε[οτίρή ρτῸ κυϑολογῶν 

ἀπο εγαῖ ἰπ εὐϊεῖς ε ἐἀπι ἱμιαραΐ ςοά.8. 4υἱ μαθές μυϑό5 

λόγων. ϑαπιδή, αἰο αι μυϑόλογῶν ἱερίς 

12 πανηγυφίφωτ!] Οἰγνηρίοε ἱμάς ἐεϊοδγάδ, 

13 Ἑλέν βωμός ἀε 46 ἐχ ἱπβιτα!ο Μεμηῖιϑ Οετατηι ὃ 

ϑοταίπο οαρ. ΧΥ], ΟὈΓἐγιδιῖ5 γεγο 40 εο Ἰοοῖς τάς ἄπο 

ἍΠ14 εχ ῬΒΙοΠγαἷῖὶ ἐρίο 115 ΙΧ δὲ ΨΧΧ, 1Ὁ. ἐπ Υἱϊά Μεθ 

ἀξ 5.0.7. 
14. χάτιρ 7Πς ὁοά, 8, εἀϊεῖ πωτήφ, ἌΩ 

τς γακύϑια 1 βείξιιπ τη ἩγΑεἰνεδὲ μοποτεπί, σά ἐσ ῬοΪ γα 

ἐγδεῖς ᾿αςσοηϊοῖς ἀΠΠΙροπίοε ἀδίοειδίε Αἰ μοπδειιϑ Π}, ΤΥ, οὐδὲ 

ἽῬΜευγῆιπι ἀε ξεἢ5. ὲ 

20 ϑρόνον 1ν γἱἵ, Σοἠἑαηὶ δ. 1ε πὶ τὶ δ Τρεθεοὶὲ δ. 1. ἢ, 3. 

ΕΠ ἢ ΠΑΥ- 



{ 

494 ΡΊΗΗΙ Β' Οὐδ ΤΉ ΝΊΑΡΤ᾽ νὴ ς 
Σ᾽. Α Ὑὰ δ μα ΑΙ 5, 

Καισάρειω δὲ αὶ Καππαδοκῶν, ὄρει ̓ Αργωΐῳ 
“ -» μῈ - μὲ ς 

στρόσοικος, Πωυσανΐᾳ ' τῷ σοζιτξ οἶκος. ὃ δὲ 

Παυσανίας ἐπωιδεύϑη μὲν ὑπὸ Ἡρώδε. καὶ τῶν 
ΠῚ Υ πο κα ἈΝ ΡΟΝἤ τῷ κλεψυδρίᾳ μετεχόντων᾽ εἷς ἐγένετο, ἃς ἐκά- 

λὲν οἱ τσολλοὶ διψῶντας. ἐς πολλὼ δὲ ἐναφέ- 
“ ψ, - ΄ Ἂς 7 

ρῶν τῶν Ηρώδε “πα λεονεκτημάτων, κωὶ μάλιςω 
ἌΟΝ δ ᾿ ΜΝ κα ΔῈ ᾽ Ν ΄ 

τὸ ουτοσχεδιοίζειν, ἀπήγγειλε δὲ ἀυτεὶ πωχεία 
-“ ͵ « , 

τῇ γλώτη» καὶ ὡς Καππαδόκωις σύνηϑες, ξυγ- 

κρξων μὲν τοὺ σύμφωνω τῶν ςοιχείων, συςέλ- 
͵ “κι ,ὕ 

λῶν δὲ τοὶ μηκυνόμενώ »᾽ καὶ μηκύνων τῶ βρᾳ- 

χέα. ὅ9εν ἐκάλεν ἀυτὸγ οἱ πτολλοὶ μάγειρον» 
» ΓΚ »“ ᾽ ͵ ᾿ τ δὲ ἰδέ 

“σπ“αλυτελῆ ὄψα “πονηρῶς ἀρτύοντώ. ἡ ὁὲ ἰθέῶ 
-“ ΄ ε 7ὔ "75 ε ἊΣ “ Α 

τῆς μελέτης ὑπ)ιωτέρφι. ἔῤῥωται δὲ ὅμως, καὶ 
Φ "» ᾿ -; « ε Ἷ »" 

ἐχ ἁμαρτάνει τῷ ἀρχαῖς, ὡς ὑπώρχει ταῖς με- 

λέταις ξυμδωλεῖν. πολλαὶ γοὶρ αἱ τὰ παυσα-- 
κι Ἁ ͵ 

νίῳ κατὼ τὴν Ῥώμην, ὃ δὴ καταδιὲς, ἀπέθανε 
᾿Ὶ -“ 

γηράσκων ἤδη. καὶ μετέχων δὲ καὶ τῷ Αϑήνῃ- 

σιν 1, ὅτε δὴ καὶ ἀπιὼν ἐκεῖθεν, ἐπὶ πᾶσιν, οἷς 

πρὸς τὲς Αϑηναίες διεξῆλθε, καιρμώτατω τὸ 
Ἰνδὸν 

τῷ Ἐυρμπίδε' ἐπεφϑέγξατο, 

φησεῦ πάλιν με φρέψον, ὡς ἴδω πόλιν. 

ΑΘΗΝΟΔΩ͂ΡΟΣ. 

Αϑηνόδωρος δὲ; ὁ σοφισὴς» τὸ μὲν ἐς ππατέ- 

65 ἧκον ἐπιφανέςξατος ἦν τῶν᾽ κατὼ τὴν Αἰνον, 

τὸ δὲ ἐς διδασκάλως καὶ παίδευσιν φανερώτα- 

τος τῷ Ελληνικᾷ. Αρισοκλέες ᾿ μὲν γερ ἤκε- 

σε; παῖς ἔτι, Χρήσα ̓  δὲ, ἤδη Ζυνιείς. ὅ9εν ἐπ’ 

ἀμφωῖν ἐκράτει τὴν γλῶτϊαν, ὠτ]ίζων τε κἀκ 
“ερλξολῆς ᾿ ἑρμηνεύων. “παϊδεύων δὲ Αϑήνῃσι 

κατὰ χρόνες. ὃς καὶ Πολυδεύκης" ἐπαΐδευσεν, 
ἐς. 

ἢ Τὰ ΡῈ ΄ ε , 
πέκοπηεν“ ἀυτὸν ταὶς διωλέξεσιν, ὡς μειρφκίω- 

ΧΠΙΙΡΑ ΧΙ͂Ρ, ΔεῥεΆ, 
ΧΡ ΣΟ διυμάναι αι πη δὴ 

Οδείάγεα ροῖτο Οαρραάοοϊας, ἄγρᾶεθ 
τπο τε νἱςῖπα,, Ραιαπίαε (Ορἢϊἴας ράιγία ἔς, 
Ραιυληϊα5 διε Ηδγο “5 ἱηΠἸτατοτΘ ν [5 εἴν 
νηίιβ ἐχ ἢ15 ἔαϊε, αὶ ΟΙερίγ ἀν! ραγεῖςῖ ρας 
εγδηζ, 4ποβ ν]ρο δλέήομξες ἀρρε! δῆς, [.1- 
ςδζϑιυζεη Ρἰθεγαίαις Ηδγοα!ϑ νίγειξεβ αἤεααε- 
ταζαΓ) ΠηΑΧΙ ΠΊΕΠ] 16 Ἔχ τοπΊρογα αἰςοΠαὶ ἔδςι]- 
τάτεη1: ογαίία τάτηεῃ ᾿ἰπρια ργοπαποίατιε, ὅς 
Οδρράοοηπιτηογε, [ἰττεγαβ σοι ΟΠ δηζαϑ (Οἷ- 
Πάρηβ, ργοάευξίζααις ςοτηρίθης,, ὧς ςογγερίᾷ 
Ρτοάμςςπθ. Ψηα46 ἱρίππη σοαιιπι νπσο νο- 
ςαθαης,, οδίοηϊα (πππριοία τραὶς ςοπάϊεπ- 
ἴοπ, εοἰαπγαιοηἷ ἔογπια ῥδιΐο πιαρὶς, 
“πὴ ρΑΓ ἔτ, Ππρὶπα εἴ, ΨΊροτγ ταπιεη εἰ ηἰ- 
ΒΙΠΟπλπα5 ᾿πο τ, πες ἀπ Ζαϊτατις ᾿πάο]ς ςαγεῦ, 
να ε ἀςοϊαπηδιοη!διι5 οἰπς σο]]σετε εἴ, Μι]- 
[46 ἐπ|πὶ Ἔχίδῃτ, 4πᾶς5 ἈΟπηδε Ραμίδηἶα5 ἀες]α-- 
τηδι11τ5. ΝΌΪ οχαζϊα νῖγα., ἴάπὶ (ςπίμπι ἰπσγοῖς- 
{ι5. ἀθςοῖπο, Αἰποηϊοπίδιη εἰίαπι ςαίμδ- 
ἄγατη τεηιῖτ, ἱπάξαῃς ἀεςοάεῃς, ροί ὁ- 
πιηΐᾳ., απὰς ἀθ Αἰμθηίεπῇριις οἀ!Πογπογαῖ, 
τοιηροίιας δὐπηοάϊπι Εἰγιρι ἀϊς ἱπυά (ὰὉ- 
ἰεεῖσ, : 

Ἡμενεγέθ γμε Τῤεδη, τ 267 Ή791 ΠΟΥ 9472 0ρ- 
2. πῦρ. 

ΧΙ, ΑΤΗΕΝΌΟ ΡΟΝ . 

ΑΙΠεποάουιϑβ Δυτειη, (ρ[Π{., Ραΐογπο ρα- 
ποτῷ 1Ππ|ΠΠ|ΠΊπηις ἐγὰσ ἱπτοῦ Αοπίοηίος ᾿ργδθ- 
ςερτογδιις δέει ὅς 1ΛΠΙτα ἢ ὁ οἰηπίμιτι. 
Οτδθςουα οἰαγ ΠΠπι5. ΑΙ ΠοοΙεπι επἰπὶ 
Ρίεῦ ἁπάπεῖς, Οἤγε ἤππη διιεότη σἰιπ| δα ἀϊςγο- 
τος δὴπο5 δι ρεγι θη! ει, [πᾶς δῷ νιγοαμα 
ἀϊςεηάϊ νὶπν ΠῚ σοπηραγαῖτ, ᾿ἰηῤια ΑτεςϊΠδης 
δὲ εἰγουπηαξλοπὲ ντεῆς τη εἰοςιποπο, ΑἸΠ6- 
Πἰ5 Δτοπὶ ἀοςοης ΠΙάοπη, αιΐθιι5. ῬΟΙΙΧ, 
τεπηροσίδιιβ,, 1ῃ Ἰοομ θι15. Θιπη [πἰς ΟὉ ριο-. 

ΧΙΙΙ, ΠΛΥΣΑΝΙΑΣ. 1 Παυσανίε  4ς εο ποπηὶ]- 
12 εὐἴδπι μαδει ϑυϊάας. Ἡσης Ἰρίαπι δυζεῖπ ΡΑυπίδηι εἴτε, 
ουΐμς ἀείοτριίοπεπι Θταεςῖδε μάθεπιι5, ἈΑρη δε] Ν οἰαίοτ- 
σδῃιι5 ργίπιο, ὅζ ρο εἰιπὶ 5.1] δυτρὶι5. ποτὶβ ἱπ ΡΑιίλη, Ρ. 498. 
πες ποη ὅ.1. ν οἴπυς ἀε Ηϊῆοτ, Οστδες, Π18.11. ρ. 228. εχὶῆιϊ- 
πιάτυητ. ἘΠῚ οὐἶαπν δὰπὶ ρυϊᾶπῖ 1 ἀεπὶ αἰιεπὶ δι ορμάπες 
εἰτᾶτν. Γάδδα ἴτ. ν. Γάζα γ Δῶρος γ ὃς Μαριώμμια εχ αιΐδιι5 10. 
εἰς ϑγιίδοδ ὅς Ῥῃρεπίοϊα δεἰππ [ογίρηε ςοἸΠἰρυπε: πες ποπ 
ἴπ ν. Σελευκόδηλος) Ν᾿ ΐ Ῥαυίληϊα5 τρερὶ Αντιοχείας Αἰ] ερδειτ, 
ἕ εχίσοη Ατσαπι Ραυΐληϊδε 40. Ῥῃοτίαπι ππεπιούβειν (οά, 
ΟἸΔΠ. ἰάσιε ὅς ὙΒυςγ 1415 ϑ.Βο]. δά 0. ΥἹ. ς, 23. 411ε- 
ξεϊ, φαοά δῃ ποβεῖ {τ Ραιήληιδε, ἱπ πιεάϊο τεἰπαυῖς ἀο- 
ΕΠ Κυῆετας δὰ ϑυϊ4, Αεἰίφηιὶ ργαθσερῖοσ δ ς ἀϊ εἴτις 
ἅπ, ἴὴ θέᾳ “Μεἰδαηὶ, ντ ὃς ἀ{ρα[ί, ἴῃ νῖτα εἴτις. ΑἸέδτῖμς 
ιοφις Ῥαυΐληϊας, ᾿ς οπῖ5, πιεπιοπεἐπὶ ἀρὰ δι ἀλπὶ ἢ4- 
Βεπιας. ᾿ 
2 τῶν τῇ Κλεψυδρίς μετεχ. ] υἱά, {0Ρ. γἴτας 414] 4») ἰπῖ- 

τιμ τι. 

3 αἱ τῷ ] ἔς «οὐ. ὃ. Ἑάίεῖ ὠυτῷ. 
4. τῷ Λϑήνησιν ] [1δ1πις]]ΠΠρεηάμπι νἱάοιαν θρόνων 

ξ τὸ τὴ Ἑυριπίδα 1 εῇ Πος παῤωδημέγον εχ Ἑυηρίάϊς 
Ἡετγουϊς ἔϊτγεωτε ν, 406. ἴτα επῖπι [δὶ Ἠεγοαϊες: 

Θησεῦ πάλιν με φρίψον; εἰς ἴδω τέκνα. 
ΧΙΝ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ. 1" τῶν κατὰ ΤῊ Αἰνον ] τῶν 

εχ Μ5. 8. δά ἀϊάϊ, 
2. Ἀριξοκλίες ] 4ε ε0 {ἸΡΓᾺ ΕΣ 1πΠί πιο, 
3. Χρήξε 1 4ε δος ιιοσὰς ἢ, ἴῃ ΡΖ εἴτι, 
4 τοιριβολῆς } ΟΠππηῖπο δϊς ροοιυ]λτῖς οσατίοηὶς ἰδίᾳ ὅς χα- 

ῥακτὴρ Ἰητε  !βίτατ, φιιοπὶ ἄς γογῖδ τ Ἡογπιορεπ, Π78.1], 46 ̓ 4εῖς 
611. ντ] ὅς {αρτὰ νῖτδ Ὑῤεοταπεῃ! χὰ ημᾶπι νἱ ἃ. σ, 1, ποτ. 1. 
ΠΟ ογ 7, ΓΗ4 ἡ] σι Πα 116.) 0 ἃ ποῖᾶτο ΠΟδὶς νὸχ υἱΐ ἴῃ νἱία 
Νίεξίαε νοὶ υἱά, 5.1. ἢ. .4. ͵ 

; Πολυδεύκης } ἀε 0 ρϑιΐο 4πτε ἱπ νἷτ, εἴμ, 
6 ὑτέκοπῆεν ] τεπιετε πὲ ἰςϑοποπὶ [ΟΠ οἴταιις Μοτεῖϊα9; 

41 πηαίεθας ἐπέσκωπῆεν. νί4ε ἤιρτα οδίδγιδια δά ΡῬγοοοῖι, 
ποῖ, 33. {ειιξητῖα πηᾶ]ς (οἰ εἶται Ηεπιβετῃιῆιις ργαθβ, φᾷ Ροὶ-. 
Ἰαςεπι Ρ.18. Νεπιρε ἴτὰ 1116 {τὶ δαπάμπι εἶξε Ρυταῦ, ἐπέν 
κοκχῖεν ἀντὶ ταὶς διαλέξεις εἷς μειρακεώδε; α γεὶ ἐπέκοχεν ἀντὸν 
ὡς μειρακιοίδᾳ τεξς διαλέξεσι. Τεπιρε νἱτιπι οἰ τ πηυπὶ ἰά 
τασθαυῖς) φαοὰ αἰρε ρα Ἴογιε: ςΠς Ρυζᾶτοε δηωλέξοις γ πω 

τ ]τ4- 



ΧΡ. Ρέοίρ. ὨὉῈΕ 

τἰ Πταῖο πὶ γοργομεηαίε, ὁ. ἐμφηΐομς Ταρμέαί ὦ 
ῥογέος : νῖ ταῖπὶ 4 άθιη ν!άδταγ, [εις ἀϊοοηαιὶ 
δδηιι5, ὅς (Ὡρογβοϊαγίιιπι, σιπὶ ἰρεςῖς ςοπηρα- 
ταῦ5 4:26 {Π0 ὅζ πο Πῖ, [ΙΡΙξ διιεπὶ πιουίδιι5 
αιοάιια ογδιῖ5, ἰη ᾿ρίο ἤογε δείαῦῖβ ππογτεπὶ 
ΟὈΙς,, ἃ ἔογίαπα ργο της, 4110 τηΐηι}5 διχι- 
Ρίίογειη ρἱογίαπη δα ριςογθειγ, 

ΧΡ. ΡΤΟΙΣΙΕΜΑΕ δ. 
᾿ Μαρπίῆςε ἱπίογ Ὀρἢ 145 ῬιοΪεπηδειις 4ιο- 
ατις ἸΝδιογαζίζος ἱπίοηιτ, Ἐτγαΐ εηΐπι Π|6» 
αυ!άεη ΟΧ 115. 411 0115 ἴῃ ΓΕ ΠΊΡ]Ο., ἡποἀ εγαῖ 
ΝΝδιιογατῖ, νἱέδιι5 ργαθθεαζιγ, 4] ρϑιςὶς 6Χ 
ΝΝΑπογατεῖς παρίτας εἢ Ποήος. Ἡεγοα ϑ διιαϊτον 
ΠΟῊ ἱπΠΙΓΑΤΟΥ τἀ δη σχείτς. (εξ δα ΡοΪεπηοπὶς 
ΠΟ] επη {Ε ροίίι5 ςοτηροία!τ, ΨΊΠΊ ἐπὶ πὶ ογά- 
ΓΟΠ|5 δ ([ρ᾿γίγιτη, δ οἰΓοπη ἀξγ4Π1 Ογα πεῖ 
Ε ΡοΪεπηοηῖϑ ἔσεπα ἀπχῖτ, Ὀ εἰταγ ΠΠΟΠῈ Εχ 
τεπίρογα αἰχ δ ομπὶ ἱπογρά! 0111 ἀϊςαπά! ἔαεὶ- 
{ῖτατθ. [146π| σις ὅς ἔογιπι ἀθρυαιίτ, ποα 
τα ταπιεη νὰ ἱπ46 ποπιεη [πογῖς ἱπάερταβ. Μά- 
γΑΓΠΟΠΕΠῚ Δι[ἘΠῚ ΕἰΠ| ΠΟσΠΟΠΠαγηῦ, 4110- 
ὨϊάΠγ. σφηίξητίδις5 φυϊδυίάαπι, Αἰμεπὶς Μα- 
τΑΙΠΟΠΪ ρᾶρῸ Δα (οτίρειι βαϊτ : νεῖ, να χυϊδυ: 
ἄστη διιάϊε!, 4114 ἴπ Ατεῖςῖ5 ογατομ θι15., 60- 
τα 4] ἰῃ ΜάγαιΠοπε ξογεῖτεγ τοπὶ σοεγαης 
{πδιηάς πιεηποπειη ἔξοϊ, 

11. Ἀεργεπεπάπης δυΐοπὶ 1π Ρεοίείηαεο 
ΠΟΠΠΕ}}1, πιοα ἀϊίζεγπογα ποῦ Ροταετσίτ ἀ“-- 
φοΠάϊ ἀύσιηεηία, πεαὰδ, νοὶ Πιδπῆδης νοὶ 
τηΐπιις, νάεγα : πος αϊάεπι 4]14τὸ εἶπ ογἰπη]- 
τιδιίοη!5 ἀγριπιθηίο : Μερῤμλς Τὠῤεῤπμὲ ἐ2- 
φγαλλεμαἠ αἼσατε (ἐγέδηε, μοί ἐχμίος (ἄος 

ΝΙΤΙΘ ΒΟΡΗΡΒΘΤΆΑΚΝΥΜ. {1μώ]. 595 

δὴ, λέγων, “οἱ Ταντώλε κῆποι: ᾿ δοκεῖν ἐμοὶ, 

τὸ κβφοντῷ λόγε», καὶ ἐπιπόλαιον, φαντασίῳ 

προσεικώζων ὅσῃ τε καὶ ἐκ ὥσῃ". ἐμξοαϑὴς δὲ 

καὶ τὸ ἦϑος γενόμενος, ἐτελεύτα ἡἠζξῶν ἔτι, ἀ.- 

φαιρεϑ εὶς ὑπὸ τῆς τύχης καὶ τὸ ττ:ρόσω ἐλάσαι 

δόξης. 
ἩΤῸΟ ΔΈ ΜΑΤΟΣ: 

“λαμπρὸν ἐν σοφιςαῖς καὶ Πτολεμαῖος ᾽ν ὃ 

Ναυκρατίτης, ἤχησεν. ἥν μὲν γοὶρ τῶν μετεχόν- 

τῶν τῷ ἱερβ, τῇ περὶ Ναυκρώτιν ἡ, ὀλίγοις Ναυ- 

κρωτιτῶν ὑπώρχον. Ἡρώδε δὲ ἀκροατὴς μὲν. καὶ 

μῆν ζηλωτὴς ἐγένετο. ὠλλ᾽ ἐς τὸν Πολέμωνω 

μᾶλλον᾽ ὑτηνέχϑη. τὸν γοὼρ ῥοῖζον τῇ λόγει "ἧ, 

καὶ τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ ἐκ ππερλξολῆς φράζειν, 

ἐκ τῆς τῷ Πολέμωνος σκηνῆς εἰσηγάγετο᾽. λέ- 

γεται δὲ καὶ ἀυτοσχεδιάσαι συν ἐυροίῳ, οἰμηχά. 

νῳ. δικῶν τε καὶ δικωφηρίων πταρέτρωγεν, καὶ μὴν 

ὡς ὄνομω ἐντεῦϑεν ἄρασϑαι. Μαραϑῶνω δὲ ὠυ- 

τὸν ἐπωνόμαζον, ὡς μέν τινες, ἐπειδὴ τῷ Μαρα- 
ϑῶνι δήμῳ ἐνεγρώφη 8. Αϑήνῃσιν' ὡς δὲ ἐνίων ἤ- 

κεξον, ἐπειδὴ ἐν τωῖς Ατ]ικωὶς τῶν ὑποθέσεων 

τῶν Μαραϑῶνι «οροκινδυνευσάντων ϑαμωὸ ἐμνη- 

μόνευσε. 

Κατηγορῶσι δὲ τῷ Πτολεμαίῳ τινὲς, ὡς μὴ 

διορῶντος τὰς ὑποθέσεις, μηδὲ ὅπῃ ζυνες:ῶσί 

τε καὶ μή, τεκμήριον τόδε τιϑέμενοι τῆς κατη- 

γορίως ταύτης. τες Μεσσηνίῳς οἱ Θηβαῖοι" γρά- 
Ν - ᾽ ͵ 4, ᾽ ἐς Ἁ ’ ᾧονται τήν τῶν ἀἰχαριςησάντων᾽,, ἐπεὶ τὲς Φεύ- 

φυίδιις Ιοςιις εἶξε πο ροῆϊε Πυϊιπιοά! απ πιαάι!εγποπίδιις) 
81 ἔδερε ἴπ [5 νῖτί5 οδ(δγιιδῖι πὶ», ποη αἰδοίφνναείονιες εἴϊε δὺκ- 
λέξεις» (εα αἰέν είογιεε ν εἰ αἰϊῥαγίμα δὲ ᾿εξεϊοπες,, 4ι141ε5 ὃς 
Ῥοϊαςίς. Ηἰς δηκλέξεις 1ητε  ΠΠραπιιγ, 4αϊδι5 ΡΟΙ Ια επὶ γε- 
χϑυΐτ, 
., 7 φαντασίᾳ προσεικάφων ἄση τε χἀϊ ἐκ ἔση ] πεπῖρε φαν- 
τασίκ ΤΑΠΑ]1 ποτε, ἤἔση ἄπιπι (σηἤι5 410 ἀλτηπιοάο φβποϊιητ, 
νἱάεπαος ἴε δὲ ραίραπάος ργᾷεθεπεεϑ, εκ ὄση ἀτππ| ἀρρείεη- 
τῖς ο5 τεξιιρίπησ, πες ἀδπάετίο (εἰσ δείαηε. 

ΧΡ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ. 1 Πτολεμαῖος ] εἶιι5. πεητο 
τη, νῖε. Ηεγαοϊίαδε ς. Υ͂. 

2 ἦν μὲν γαρ τ᾿ μετεχ. τῷ ἱερῷ τῷ περὶ Νάυκρατιν  νοςες 
{τες ροβγεπιας εχ εἀϊεῖ9 αἰ! ρίας, τεβίτο! εχ οοά, 8, Τ ἐπι- 
ΡῬίυπι δυζεπι ἢἰς ἱπτο Π ρίτιν Κοβαε ἴει Πρυτανεῖον, 4416 Νίιι- 
ἐγαίέποη ἱποείεδτς πηεπιίηΐς Ατμθπδειι ΠΤ] Ρ 449. ἴα. Νὲ 
Αἰδεηῖς γεγο ἴπ βγγέαπεο αἰεδαπίυγ θεπς ἐς ἈερυΡ] τς πιε- 
τἰτί ὅς ροίξετι εογιπιν νἀ. Μειγί, Αἰεπ, Αἰτῖς, 11,1. ς, 8ὲ 
ἴτ8 δρυιὰ ΝΙδιιογαζίτας ἔβδξιπὶ ετίαπι. Αὐτὸς τυγίιπὶ Ατῆς- 
πδει5]. ς, ΝΡ] τῶν σιτκωένων ἴῃ Ῥηγέάροο {{π|πι5 ντ [5 πιεπΊ ἢ, 
Ῥιοϊεπιδειις ἰτάηιις , αυάη 60 ἢϊς τῶν μετεχόντων τῷ ἱερᾷ ὅζο. 
εἴτε ἀϊοίτωτ,, ἴῃ βγγέασεο ρα δ! ςο ἔπππιει ραίδε5 ΕαΗς ἴπις}}1- 
δεπάυ εἴ. 

3 Πολέμωνα μῶλλον ] εὐτεῖ Πολέμωνος . « .« . ῬΕΓΔΠΙ 1ε- 

διϊοπεπι γε ἰταΐπηιι5 δζ ἰδ οι πάπὶ ἱπιρ] ευΐπηις εχ οοα. 8, 
4 τὸν δὲ ῥοῖξον τῷ λόγῳ 1 ῥοῖζος ῬοϊΪεπτοπὶ τι δ τον δεῖαπι 

Γι υἷε. “ἀγίαπὶ δ, ΤΥ, π.8. φυᾶπιὶ νἱἀς, τὸ ἐῤῥωμένον ἱπΕ Υἱτα Ηΐρ- 
φοάγογιλ φι ΝΊ. 

5 χρὴ τὸ πνεῦμοι ] πνεῦμα ἰάεπι 4πο αὶ ἠχὼ ) Ροϊειποπετη. 

νΕΙῸ τορὸν ἠχεῖνγ οἷα Ολυμαικὴν σάλπιγγοι, ἴπρτΆ ἀἰξξιπι θένα 
εἰι18 ρϑι]ο δηῖς ἔῃ, 

6 τὸ ἐκ περιδ. φράζειν 1 Εἷς 4ιιοάιιε περιδολὴ ποπ οτπα- 
τιπ| ἴῃ βέπετε, [εὰ ἰδίαν λόγα Ἠετπιορεηὶ ἀοἴοτγίρταπι Ποῖαγδ 
ν᾽ ἀετιτ) σοπῇ, ποτατα δὰ Τεονργιε δηηρ δ. 1. π..1. 

7 εἰσῳγώγετο ] ςοἀ, 8, ἰπηγώγετο. 

ὃ τῷ Μαραϑῶνι δήμῳ ἐνεγράφη } “οπέ, ποιλίά λά ἩΡρρίαρε 
9.1. η. 8. ἴτι δὰ “ἀγέρι δ. 111. ἢ. 4. 

9 Ατῇικαῖς ὑποϑέσεων 1 ἢ..ε, ἀτβιιπιδπτα, αιι46 οχ Αἰξπεηϊεην 
ἄμπι ἰβοτία ἀείσπιτα εἴτεπι, ἢς Μηδ)καὶ ὑποϑέσεις ἴιρτα ἀϊ- 
Θαπίατ νἱξ, ϑοορο Τ4π| νδὶ νἱ α, σ, Υ,, ἢ,1ο, 

5.11. 1 τες Μεσσηνίας οἱ Θηθαῖοι γράφονται } Θηφαῖοι ρο- 
ζυ: ργὸ Αϑϑηναῖοι, σοπὶ εδλιγά ἀμ όξιις πείπιπαα ἰησδτία, Νεπια 
Ρὲ ΗΙβοτίαπι ΤΗεδδτγιπὶ ΔὉ Αἰεχδηάγο Μ, εἰεγίλγιπι ἀ1|11- 
Βέητεγ Ρεγίειμπειγ ὨΙοάοτιϑ ϑίουΐ, 1, ΧΨΊΙ, Ρ.. 49:2. (4. ὅς 
ΡΙυταγοἢ, νἱτα ΑἸεχαπατῖ ρ. όὅγο. Αἱ ἀϊίεγις ᾿Πϊοάοτιι ρ. 493, 
αἰεί: Αἰβεηϊεπἤιπι διχί!α ὙΒεδΑπί8 {δηλ αὐ] ΕἸΠῈ 
40 Ὀε1}1 πιοπιδηζα ἱπο ἐπατιγα εἴϊεπε οδίςγαφηείδιις Αἰπεηῖ- 
ἐηῇθι», Ργδεζεγεα ἢ Αι ΠΠξης 'π ΤὨοδαποεχεγοίς Αἰβεηϊοπῇ- 
ἀμ 80Χ1}18., συγ δὰ ΜεΠΈηΙο5 ροτίι5 4υαπὶ Ατβεπας Αιρ 
{ἐπε Νέες ρᾶτει , ἐχ 40 σλρί(ς ἱπρτγαιίτι πὶ ροθιίατο» 
Μεῆπηϊοϑ ροϊμεγίης Αἰβθηΐςηζεβ, 4υοα [ιπιπιο ἴτε Τἢο- 
δαπὶ ἔλοετε ροιείλητ, Αϑηναίως ἰἰάη16 ΡΓῸ Θηθαίοις δῖα ἴτ- 
τερῇῆε ρυῖο, φυοά ρᾷιΐο δῆτε Ατῇκῶν ὑποβίσεων πιοπτῖο 
ἤτ ξμέϊα, δκ [145 φισαιις ἱποτγαπι ποπηϊπιπὶ ρεγπιυζατῖο ἢρ 
ἴῃ Ρτος[α, 

1 τὴν τ᾿ ἀχαριφησάντων 1 (ιδίηε. δύκην. [ποτατίτυδ!ηῖς γος 
τὸ ἀἴςαπι Μεηειυις (ς είθ ες βηχὶς Τμςθάπος 2: Ρεϊοροπ- 

ἘΡΓΟΟΣ γόν- 
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3 “᾿ Ω “ἤ Ν -“" ΓΑ 

γοντὰς εἰυτῶν μὴ ἐδέξαντο", ὅτε καὶ Θῆδαι ὑπὸ 

᾿Αλεξάνδρε ἥλωσαν. τούτην γοὶρ, ἐπιφανῶς ἀυ-- 
« »" ε “᾿ 

τῷ εἰρημένην. τὴν ὑπέϑεσιν, καὶ σοζρῶς ὡς οἷόν 
»-“᾽ ς ᾿ Ν »" 

τε; συκοφαντῆσι λέγοντες" ὡς εἰ μὲν ζῶντος Α- 
ε Ν ε 

λεξάνδρε κρίνονται » τίς ὅτω θρασὺς, ὡς κατώ- 

ψηφίσασίϑαι Μεσσηνίων; εἰ δὲ τεϑγεῶτος, τίς 
ω »“» « Ἴ “-“ Ν ᾽ Ἴ Ν 
ὅτω πρᾶος ὡς ὠπογνῶναι τὴν ωἰτίαν ; δὶ γῶρ 

ξυνίασιν οἱ ταῦτω διωξάλλοντες, ὡς ἡ τῶν Μεσ-- 
΄ ᾿ (δ Ἁ ͵ “ 4 ἵν 

σηνίων ὠπολογίω κωτῶ ξυγγνώμην ἵσωται “, τὸν 
““ ͵ὔ 

᾿Αλέξανδρον τοροϊ σ᾽ χομένων, καὶ τὸν ἐκείνε φό- 
χ ἘΠ ὴ Υ᾽ Ψ “ 

ζον, 8 μηδὲ ἡ ἄλλη Ἑλλὲς ἐπείρως εἶχε. ταῦ- 
ῃ 7 ΓΗ, -“ 

τά μοι ὠπολελογήσϑω ὑπερ τϑανδρὸς, πσωρίι- 

τεμένῳ ἀυτὸν εἰδίκες καὶ πεπανεδργευμένης αἰ- 

τίας. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐυδοκιμώτωτος σοφιστῶν 
» Ἐ : Υ ᾿ 
ὅτος. πλεῖςω δὲ ἐπελθὼν ἔθνη; καὶ πλείςαις 

ἐνομιλήσας πόλεσιν, ἐδαμξβ διέξαλε τὸ ἑαυτῷ 
᾽ . Ν ὕ Μ ὝΣΌΣΙ 

κλίος, ἐδὲ ἡτ]ων " ἢ πτροσεδοκήϑη ἔδοξεν. ἐκ 
«, “Ν᾽ “ “ 

ὥσπερ ἐπὶ λαμπρϑ ὀχήματος τῆς Φήμης πο- 
" δὶ ͵ ν Ὑ ᾿ λ δὲ ΔἸΑμ 

ρευομενος » ἡηεῖ τῷ αἀφςή. εἐτελευτῶ ὁε γηρζίος Εν 

3 ᾿Ὶ Π ᾿ 

Αἰγύπω: τὲς ὀφϑαλμες ἐκ ἀφαιρεθεὶς μὲν 
τῶν . »“ χὰ ἢ ᾽ Ν δὶ 

εἰπὸ τῇ τῆς κεφωλῆς ῥευμωτος, ἐπικοπ εὶς δέ. 

Ἐ ΥΟ Α Ν ΘΝ 

δὶ Ν Ν “» Ν ν ᾽ 3 

Ευοδιωινὸν δὲ, τὸν Σμυρνώιον; τὸ μὲν γένος ἐς 
, Ν Ν ,- Ι « δὲ - Ν 

Νικήτην τὸν σοζισὴῆν ἀγήγεν " ὧν θὲ οἱκξ Τιμουὶ 
᾿ ΄ ν , δ 

ἐς τὲς ὠρχιερέας τε καὶ φεζρανεμιένεις τήν ἐπὶ 

τῶν ὅπλων᾽ τὼ δὲ τῆς φωνῆς ἄϑλω ἐς τὴν 
Ω 7ὔ ᾽ 

Ῥώμην » καὶ τὸν ἐκείνῃ  ϑρόνον᾽. ἐπιταχϑεὶς δὲ 
“ἃ - ᾽ δ. , ΄ ᾿ - καὶ τοῖς ὠμφὶ τὸν Διόνυσον τεχνίτωις ὅ, τὸ δὲ 

᾿ - ΝΜ, ᾽ » 

ἔϑνος τῶτο ὠγέρωχοι, καὶ χαλεποὶ Ἶ ἀρχιϑῆναι. 
Ξ ἣ ῃ ΡΣ Αὐβμὴ ΩΝ Ρ Ν » ἈΝ 
ἐπιτηδειότωτος τήν ὠρχήν ε ὁζε» κουὺὶ κρείτων ἤ 

λαξεῖν αἰτίαν. υἱᾷ δὲ ἀυτῷ τηλευτήσαντος ἐν τῇ 

Ῥώμῃ» ϑδὲν ϑῆλυ, ἐδὲ ἀγενὲς ἀνεφϑέγξατο' 
3 Υ Ω 7 ᾿ ὠλλ᾽, ὦ τέκνον, τρὶς ἀνακαλέσας , ἔϑαψεν. 

ΧΥ͂Ι, Εμοάίακ: 

502: (ΟΡ 2228.) ἐΦΡΉβΟΥΟ ηο αὖ ἀμεχαημάγο 
2.26 οἰἦσηξ ΤἹῤεύφο αἰἰγεβέαο μέ. Ἡδης 
ΠΕΠΊΡΘ [που ϊξηζογ 40 ἐὸ ἐγαξαίδπηι σοπίγοιος 
{Ἰ᾿4τπ|, δὲ ργιάθηξογ, φαδηι ἢετὶ ροτεις πηαχίπιθ, 
(Αἰ πηηἸδηταγ ἀἰσεηΐεβ :- δὲ υὐμεόηέε ηἼΔΕηΣ 
“ἰρχαμάγο ἡμαϊλεῖο ἀἠξορέαόμε, γηῖς ἡ α φημάδα, 
γὲ Μεγέρον εογιαρηρμος 5 δΙ2 ἀηξοη 60 72207- 
ΖΗ0.), 7115 42222:0 ἡ: Ε{782 γεηφέ., Ὑὲ ἡΗ76 ἐἰ- 
ἑΑΜ2 (Ογ 162 ποι φρποίῦαε ἢ Νεπιρε, {4 ῃΐτο- 
Ῥγεμεηάπηξ, 1Ἰητο Πριπῦ τηϊπιις.. ηποά Δροΐο- 
δῖα ργὸ Μείεηϊ!ς δὰ ςοπίξημεπάαμη νεη ΠῚ 
ςοηίζεγε οπιπῖπο ρος. φυὶ (Οἰ]ςεὶ ΑἸεχαπ- 
ἀγιπὶ οσγεημάδης, εἰπίηις ππρίππι, ἃ 410 πὸ 
ΓΕ] Ι]ια Ογαθςοῖα φαΐ 6 πὶ Ἱπηππιιηῖ5 εχεζεγαῖ, 
Αἴάμο ἤδος ΠΉΠῚ ηπίάδιη ργοὸ νίγο ἀεξεπῇο 
(υἰςερτὰ οἴο,, ἀερει!θητ 40 εὸ ἱπίυἴαπι ἧς 
νοτίας ςοπῇέϊαιη στη παϊίοηςπι. (γί 6- 
ἴπη οἰαγΙ ΠΠπηιις ἢἰς (ΟΡ ἤδγιιπι Ἔχεις Οἰιπη- 
416 ἀριιὰ πλπΐγας Ἔρετῖς ροηζοϑ, ὧς ἴπ ΡΙ ΓΙ Πηῖ 5 
Οἰμ τατθι15 ( νεγίατιιθ 5. Ὡ8]Π0ὶ Ἰοσογαῃν ρἷο- 
τίας ἔπας ἰαεπι δάίρεγῆς, πόας ἐχρείξατίο- 
Ὡς Εἰ ἱηξογιοῦ ν]Π55 (ξ4 ρεγίπάςε ἂς (ρἰοπάϊ- 
ἀο αιοάατη νεἤίςι!ο ἔλπια νεξξιι5, ῥεῖ οἰμῖτα- 
Γ65 1π|τ, ΜΠαπὶ Πηϊι ξπεχ ἰπ Αεργρίο, οσι- 
1ἰς ἃ ἀεβιιεπες εχ' σαρίτς φαζάγγῃο ποῃ ῥείμα- 
τι5 4! ἀἘπ| ΡΘηΐτα5, ἀδιηηιπη τα ΠΊΕ 115 ραίι5, 

ΧΡΙ͂. ΕΡΟΔΝΊΙΑΝ δ. 

ἘπιοαἸΠιιπηϑγαΥ γπᾶοιΠΊ 404 αἰείπει, ρος 
116 ΑἸΝΊ ει (ὉρῃΠα ἀεγιμαδας, ἔαπη]ας νετο 
Βοπογαβ ἃ ροῃεβοῖδιι5., ὃς ργδείαγας τη Πἰταγὶς 
αἰρηίτατε ἀεξιηξ!!5, ΕἸοαμεητίας ρόῦγο ῥγᾶθ- 
τηΐα φῦ νγρε Ἀοπηαηα, ὅς. απ46 1δὶ εἴτ, ςαιῃ6- 
γα μαδιίε. Ηἰς, οἰππη ργαείεεξας εἴξι μι Πτί- 
οπῖθμς, (εἴς νεγοὸ φεηι5 1114 ΠΟπΊηιππ ἔΈΓΟΧ 
ἸΏΡΓΙΠΊ 15, ὅς Δα ΟΡ οΠΊρεγαππΠὶ ταὶ πῖππε σοπι- 
ῬοΙΓαΠη :) ἀρεϊΠΠπημπι Πῖς παρ! ἤγατα (Ὁ ργο- 
Ὀδμῖς, δε αρτγα οπηπεπὶ ροἤτἊαπι γτεργεμεηῇο- 
πεῖη. (ἰπΊσις Ἀοηλας Πίτα5 Ἰρίι πλογίιμ5 
εἴϊξεε,, 211] εἰ επηιπαάγιπι ας (Ε ἱπάϊρημπι ἀϊ- 
χΙε: (δ ὙΌΙ τΕΓ ἐχο πηαίοι, ο Ελ|, εαπιτδραϊτι- 

πείο οἷϊπι 4 1,ςεἀδεπιοηΐ!8 ἐἰοῶι! Μεῆεπιῖ, ΤΒεδαποσισα. 
Βεπεῆςεῖον ἀυςε Εραπιϊποηάδ, ρος ἱμειιξλτιςαπὶ ρυρηδίη ἔι6- 
ταηϊ τεβιτυτ, ντ εἴ ἀρὰ Πτοάοτμπι 10. ΧΨ, ὅς Οο πεϊίμπι 
ΝΙεροτεπὶ ἰη Ἐραπιϊποπάᾶ ς. 8, 

3 τὰς φεύγοντας ἀυτῶν μὴ ἐδίξαντο  πείηρε μεν συνίδρες 
τῶν Ἑλλήνων Γεπτοπίῖα ]ατα ἔπετας, Τμεδὶς Ὁ Αἰεχαπάγο 
τρις, θγύερῃ [010 «φφμάγιααῖσ --- πέε αὖ θήϊο Υδετογαρ 
ΤΡεῤρεκετσ γεολρ εγώ ε[8, νἀ Το ἀοτιιπι ΠΡ. ΧΥ Ι. Ρ.498. 

4 ὡς ἡ τ΄ Μισσ. ἀπολογίᾳ κἀτὰ ξυγγνώμην Ἰσαταὶ 1 4υὶ 
ῬιΟΙεπιδοὶ μελέτην τερτομεπάσθδης., [τὰ ταῖῖο οἰπαθδητιτ, 
Μὲ] σαυίαπι ἰάπὶ αέϊασι βπρε5 Αἰεχαπάζο νι, {εὰ τιπι ἡ ἔς 
σπῖο Μεῇεπιοβ ςοπάεπιηδτεῖ, νεῖ πιοσί!0., δίαι! τι ΠῚ ΠΕ πιο 
ΦὈ(οἸετε Μεεηϊος δυΐος ξαϊες. Ετρο ἁξξῖο ραπε ἰοςιπι 
ποππδῦει, ἘἈείροπάει ηοῆδεῦ: ἴπὸ ἰοσισι παδεῖδ ροτείξ 
ἀφο πιοτὸ Αἰεχαπάτο : τοῦ επίπι ἀγριπιεῆτα Ἔγϑητ, ηυὶ- 
Βι15 τισὶ ἔδλιπὶ Με η1] ροίπεπὲ, νὲ οπιπίηο ἀϊςερτβεῖο- 
[ΠΟ οὺς ροταετίς εἴς, αῃ ἀαπιπαηαὶ ἥπε εχ ἴδρις ριατιτιἀϊηὶς 
4ῃ ἀΡ(Ο]ιςηἀϊ. ' 

5. ἥτῆων 1 ἔς ππλ 11 οὐῆι ςοα, δ, 4ιᾶπι οαπὶ εὐϊεῖς ἦτον. 

ΧΥῚ. ΕΥ̓ΟΔΙΑΝΌΣΙ ἃ ἐς Νικήτ. τὸν σοῷις. ἦγεν] υἱ- 
ἀςε αρτα νῖτα Δ σοίαε [δ Αἢ, 

2 ἀρχιερέας ] 1. Ε, «ἤπϊανοῤας νῖάε δὰ νιταπὶ ϑοορεϊ!αηὶ ς. 1. 
ἢ.7. Μεὶ «ἰἸοῦααι μυιταΐπιο ἀἱ [ας γοσιπΊ » μι 14 πεανελλήνιαν 
Ριδεῆάες, : 

3. φεῷαναμ. τὴν ἐπὶ τῶν ὅπλων νἱάς Γ οδίσγυδίᾳ αὰ νἱτᾶηι 

Ζοὐῥφπὶ 5.1, ἃ. 4. Οετεγαπι ρηῃγαῆς εἰ Πεπο βἢεηῖς ογᾶδν 
Ῥτο σογοπᾶ Ρ. 329. ξεφανῶσκε Ναυσικλέα ἐπὶ τῶν ὅπλιν, 

4 ἐκείνη ] ἢς ςοἀ,5. φιδά ργαεξδγγεπι ᾿ς οηἱ εὐϊτοτισιν 
αυἱΐ Παδεῆς ἐκεῖθεν. ' 

ς ϑρόνον 1 νἱά. ἔ, νῖς, Τῤεοάοξὲ 5,1. πι, ἢ, 
ὁ τοῖς ὠμφὶ τὸν Διόνυσον τεχνίταις  ἀς ἢϊς Ρ᾽υτὰ πῆβὶ 

ΟδΓεγιιδιά δὰ νἱτατῃ ΑΡΟΙ]οπι 11. ν΄. ς. 7. Ὦ. 10, 
7 χαλεκοὶ  ἢς ςοα. 8.) Εάϊτ λεΐο. ἔοττε ποὴ πιδὶς.» 

ἴμπρεγες νττιπίαιῖς ΒΟ ς πιοάο οὑγήρωρχοι χρὴ λεπ] οὶ, χαλεποὶ 
δὲ ἀρχιϑῆνεη. ; 

ἴᾳε 

πεν μἀμρεἔ[οὁὃὁΠῦστοὰΣ 



ΧΡΠΙΚηῆ. ΘῈ ΝΙΤΙΘ ΒΘΟΡΗΙ5ΤΑΆΛΝΨΥΝ. 1,]]. 

τὯ6 τηαπάδι.. (τππὶ ἰρία νογο Κουηδα οἰΐαπι 
τπογογοῖαγ., ΠποΟοΙατΙ αι άεπι εἴτις ΟΠΊΠΕ5 
ΡΓΔοο Γπιθγαηι, (Οπίαἰεαπεῖδιι5 ᾿ρίτησ ᾿ρῇς 
ἀξ ςογρογο, ἀπ Ἰδίἀθιπι Πυπιαγὶ ὁρογίεαϊ, ἀπ. 
ςοπάϊταιη δπιγγπαπη γεΐεσγε, Ἐποάϊαπις οχ- 
εἰαπιδης, (ὐέηε. αἀἰχῖτ, φμμη2 πθη γομφηῦη. 
Αὔχας ἵτὰ (σῖτα 7), νὲ νπὰ σαπι Π]Ϊο [Ἐρε]!γετατ, 
Ῥιασσερι, Οὐπὶ Ατιος] 5. δυιταπη δια τοῦ 
Εχεζογῖς., Ῥαπερυγίσιπι ρεπαϑ ἀἰσεηάϊ ἐχοο- 
αἴτ, Ῥάγαπι ἱπσιπ4ο σγάζεγα Ῥογδθι!ος αιαῇ 
τοπηρογδῃβ ἰάτῖςες. πῆς, αι ΡΟΪοπιοηΐ5 ιιο- 
αι ἀιάϊτογοιῃ [πὶ ἀΐςαητ, 

»Ὸ 

" ΧΡῚΙ. ΚΡ ΕΓ 5. 
᾿ Ἀμπβιπιδυζοιη, (ΟΡ ΠΑπιΡετιπιμίαπι, φιοά 
φἴαηος, εἰπὶ ποῃ ἃ Ῥαίγιπηοηΐο [ςοπιπιοη- 

ἄδθο,]} πες εχ ἐο ψιοά πημεὶ ςοη[αε5. ἴῃ 
Εἶμ [Δ ΠΆ1114 ἐπεγῖπε : ποηὰς αιοα ΑἸ ΘηΪ5 
ἴῃ Ῥαηο]]οη 115 πιασηῖῆοε ρῥγαοίςαϊς. Ηδες ο- 
ὨΙΠῚ 7 {{ ν6] ρίαιγα οὐίαπι αἀ ἀδητιιν ἱπΠπροτ, οπῚ 

᾿ΨΙΠ τἀπλεπ πεασδαιαπη [(ἀρ᾿ εητία σοηξειτί πιο- 
τεηίαγ. θεά Ἰἰηριια Ῥουί5 οπππὶ ςοπιπιεπάες 
ὅζατϑ, πᾶ ἰπ ςοἱοταξίς πιαχίπγα σοπίγοιιοτῇις 
νι εἴ. [0 οηἰπὶ ἀἰςθηάι ρεπεγε ποιηϊηὶς 
εἸαγιταῖειη ἱπάθριῃ5 εἴ, ργίπηη αιίάειη, 
αποά ἀπ ΓΙ] πὰ ἴῃ ἐο εἰοσιῖο ἢὲ. Οριι 
φηἰπὶ παθεπὲ [πη οαι[5.. απᾶε οοἰοτγαίας [ιπί, 
εὰ απάοπὶ ας ἀἰσαητιγ Παθηΐβ, αιιλε [ὰ- 
ΠΕΠΓΟΓ ΔιτΕ πη {{ΠΠ|1}}15. Γεϊηάς, νγ ἐροριτο,, 
Ῥτορτεγιπάοίεπι ἤπὰπὶ. (πὶ πιογίδιι5. εἤεσ 
επίπη ἀρέγίῃ5, ὅζ Πη6 νεγίατια,, ὁρεπτ6 ταΠΊΘΠ 
Πππι]αθας, αιιαπηηῖς δὰ [4 ἃ πατιΐα ςοτπροί- 
εὐππ εἰιις ἱπρεηίαπι ἤαυς εξι. τας νοτὸ 

597 
ὔ “ ͵ »Ἢ ὠποϑνήσκοντι δὲ ἀυτῷ κατὼ τὴν Ῥώμην π-ωρῆ- 

Ἁ «-«» ! ᾽ » 
σὰν μὲν οἱ ἐπιτήδειοι σσάντες. βωλὴν δὲ ἀυτῶν 

,ὔ ΦΩῪ » ͵ὔ " 

τοοιθμενων ὑπὲρ τῷ σώματος, εἴτε χρὴ κατα- 
Η 5 , " “ Ἵ 

ϑπΊειν ἀυτόϑι, εἴτε τωραχεύσαντας πσορθμεύ- 
᾿ ᾽ Ϊ ς ᾽ 

εἰν ἐς τὴν Σμύρναν, ἀνωδοήσας ὃ Ἑυοδιωνὸς, ε 
ε ᾽ “- λ 

καταλείπω τὸν υἱὸν, ἔφη , μόνον ἧ. ὧδε μὲν δὴ 
ἷὧν ) » Ν » ᾿ 

σοφῶς ἐπέσκηψε τὸ τῷ παιδὶ " ξυντωφῆναι. ἐ- 
᾿ δὲ ΄ 1ο " ἷ 

προώτῆς θεὲ Αραφοκλεες γενομενος , σσαγήγυρκ- 

᾿ συγκε- 
, ζ- - , οΝ δὲ “ Ἀ 

ρώσως οἷον νῶμω «πότιμον. εἰσὶ δὲ οἵ φασι καὶ 

κῆς ἰδέας ἥψατο »ἐν σρυφνῷ κρατῆρλ᾽ 

Πολέμωνος " ἠκροῶσϑα! ἐἰυτόν. 

ῬΟΥ͂ΦΟΣ. 

Ρβφον δὲ, τὸν ἐκ τῆς περίνϑι ' σοφιςὴν, μὴ 
δι ιν χὰ ΔΑ ᾽ ν ᾽ 
ὠπὸ τῆς ἐσίας᾽ . μηδὲ εἰ πολλοὶ ὕπατοι τὸ ἐκεί- 

νε; γένος", μηδὲ εἰ τῆς τῶν πανελληνίων  Αϑήνῃ- 

σιν ἐυκλεῶς ἥρξε' ταυτὶ γάρ εἰ καὶ σελείω λέ- 

γοιτο, ὅπω τῇ σοφίᾳ τᾷ ἀνδρὸς τεαραδεδλῆσθαι 
Ψ ᾽ ε »“ ᾿ ς ἄξιω: ἀλλ᾽ ἡ γλῶττα δηλέτω ἀυτὸν, καὶ ἡ ξύ- 

κ, ,ὔ »“ 
νεσὶς » ἤ περὶ τὰς ἐσχημωτισμένας" μώλιςω τῶν 
ε 96 3 , Ν δὲ ᾽ δέ ͵ ᾽ 
ὑποθέσεων ἐχρήφωτο. τῆν θὲ ἰόεων ταύτην ἐ- 

ϑαυμάσϑη, τορῶτον μὲν͵ γεὶρ “ χωλεπὴ ἑρμη-: 

νεῦσαι". δεῖ γορ ἐν ταῖς κατὰ σχῆμω συγκει- 
! 8 “ ε , » ᾿ ΄ ε 

μέναις" τῶν ὑποθέσεων τοῖς μὲν λεγομένοις ἡ-: 
ΠΑΡΌΝ “ δὲ ͵ ὠ ιο Υ . γίως ᾽, τοῖς δὲ σιωπωμιένοις κέντρα". ἐποίτω, οἷ- 

ἈΝ δα δ’ "6 » ͵ ᾽ , 12 Ὕ 
μαι» καὶ διοὶ" τὴν ἑαυτῷ φύσιν. εκκείμενως “γῶρ 

““ γ᾿ ΓΖ ᾽ Υ̓ ε ΄ 4.9 
τῷ η98:, καὶ ἀπάνέργως ἔχων, ὑπεκρίνετο ἐν ", 

Ν ΦἝ ͵ δ ) Κοιν 
κῶν μή ἐπεφύκει". «“λεσιώτῶωτος δὲ κατὰ τὸν 

,δ ᾿ ΑἸ "2 Ἵ ἌΤ] " Η ᾿ 

8. ἑἐκαταλ. τὸν υἱὸν» ἔφηγ μόνον 1 111 πεπιρε Ἀοπιᾶς [ερι]- 
τι διεγαῖ. δε λς 
9. τὸ τῷ παιδὶ 1 4441 41 τὸ εχ “οὐ. 8... 
το Αριφοκλέῳς } ἀδ 4110 {. 1η Ῥήτ4 εἴτιφ. 

1ι τιν φρυφνῷ κρατῆρι] ἔς λόγων κρατῆρες ἀϊσυπειν ἴπ νῖτα 

Ἀρο]Ποπι Ὑγαποηῆς. Ψιδείαγ διίειι πηΕ] Αἰ! οροτία θα μος 
ρεόϊατε : Ἐποάϊαηυπιδιήΐετγο ἀμΐςε 1π ἀϊσεηάο πους». 
ϑοι]σες πιοτας εἰι8 δλητε ἀοἰπφατὶ διεγαπι ργᾶς ἴε ἔεττς υἱ- 
ἀεπτιις (εἰιετιτλτο πὶ, φιᾶπι τάπιεπ ἱπάο᾽ ἐπὶ ἤιᾶπὶ ἀϊξεϊ οπὶς 
εἰερδητία ὅς Πιλιυιΐτατς ἀρὲς τοπηρετγαῖϊε μος ἰος0 «ἰς τιτ, 

12 Πολέμωνος ] ἀς 410 {πρτὰ εχ τηίτατο Πἰδ τὸ 1. 
ΧΙ. ΡΟΥΦΟΣ: “ τὸν ἐκ τῆς Περίνϑε 1 τὸν Αἰ αὶ 

εχ ςοὐ, 5, Ἰπυεπίο ἀμτεπὶ οἶτοα ἤδες τεπιρογὰ Αμήδεπα, 8γ- 
ἀϊδηΐς ἄρχων 4ἱ ἕαϊο, ἴῃ πμπιπιΐς [146 Ὁ οπιπᾶε ἃς Οατγας αἱ. 
1λε» δὴ ἢϊς 1Δςπὶ οἰπὶ ποῖγο ἤτν 4111 ᾿πάἀϊσεπε, σοτῖς 60 πιδϑὶ- 
ἤγατι ραίππι ἀεξυμ δ: (Ορμϊῆλε: εὔιον 

5. μὴ ἀπὸ τ. ἐσίως }(αϑίητ, δηλὸν ποιήσων, γεὶ «μια ἅπιϊ- 
1ς.. “Οτατοηΐς πδίμγα  επν βγαξξογαπὶ ταγθατῆος ,. φυοά κά 
Δ[ἴαπι ςαίαπι τγαηΐςας γδγι οτατίς Ππἀϊο ΓορὨ τ : παπαῖ δἰῖας 
πὰ ρεσεεάετει Ρὄφον ἐκ τῆς Περίνϑω σοφιρὴν μὴ ὠπὸ τῆς ὠσίας 
--- ἀλλ᾽ ὠπὸ τῆς γλώτ]ης δηλώσομεν χρὶ συνίσεως. 

3 πολλοὶ ὕπατοι τὸ ἐκ. γένος  ἔτοαυοπι πηι Αμβότισε 
ποπῖαπ τπ ἔα !5 Οοη[]αγίθιιβ. 

4 τῆς τ’ Πανελληνίων ἢ εοπιπιο ἀ Π|π|ς (ιδίηεε! ρας λϑ- 

τοργίας. ϑὶς οπὶπι ᾧ, ἴηι Ἡεγοάε, ἐλοετέφγησεν Αϑηναίοις τήντὰ 
ἐπώνυμον κον τὸν Τανελληνίων" εἰ {ϊ πι8}15 ἑορτῆς, Ὡς» 
Πανελληνίοις γεγο νιὰς οτᾶτὰ ᾧ δὰ Πεγσά, τ. 21. 

Ὁ περὶ τὴρφ ἰσχημωτισμένας } περὶ (πρρὶφυΐπηως ἐα οοἰ, 8, 

ςετῖς ἀδεῖϊ ρταεροίιϊοπεπι ἴαπὶ δηϊπιδάιιετίασι Μοτγε!]ο, 
δι ἴπ πηᾶτρ. χατοὶ Πρρ]οπάμπι εἴτε ςοηΐεςογαῖ. Ουἱὰ νοτὸ 
ἰσχεματισμέναι ὑποϑέσεις ἤηϊ, ἀϊδιιπι ἔργα νἱτα δοορείίαμε 
Ὡοῖ. 37. ὌΝ 

6 γὰρ 1 τἀ άίάϊ μδης ρατεϊουΐαπι εχ ςοπίεόλιτᾶ. 
07. ἑρμηνεῦσας ἂς ἰδρο εχ ςοὐ, ὃ ρτὸ ἑρμηνεύων» φαοἃ οτᾶξ 
ἴῃ φαϊιῖ5, ; 

ξ κατὰ σχῆμα συγκοιμίναις τ᾿ ὑποϑέσ,] ὑποϑέσνες ἐσχημα- 
τισμένως Αἰ᾿φυοεῖεβ ἀἰχὶτ ἰη Ηὶς υἱτίβ., φᾶς 44165 Πηϊ, οἴεη- 
ἔμμη εχ Ἠετγπιοζεπε δὰ βάλαν διορεί ανιὶ φ... ποι. 17. ' 

9. ἡνίας νἱάς Πιρτὰ ποτατᾷ δὰ υἱζϑπι Ῥοίεγπονιὴε δ. Χ. ἢ, ἐξ. 
10 κέντρα 1 εαἰτὶ κέντρον Βαθεῦράπε, {εὰ ἔς ]ἰς ες [ἔς ἰ4- 

Ρέας ἰπ {ἱττοτῖθ πρὶ αἰ Πητς ἤρατας, ϑαἰπιαῖ, κέντρων ἰε- 
εθς, ; 

᾿ τι χρὴ διὰ 1 σοουϊας ἐς εχ Μϑ, 8. τεοςαυΐπιιις γ οἀϊ- 
εἰς ἐπίπε ἐχοίδεγαπι: ργδεροί, διαὶ ἀεεῆς ἴδηι νἱάετας Μο-. 
τεϊϊως. 

τ ἐκκειμένως 1 ΜΟτοΙ  οοπὶςξλιταηι ἐπ τοχίυπι τεοῖρετο. 
ποη ἀυδιταιὶ ; νυϊρατὶ οπΐπι μαδεθαης ἐγκωμένως. Νεπιρα 
ἐκκεῖσϑαε ἀϊσιιπτας αὐτὰς Οἱ ΠΊ ελροβία οου 5 ρατεπί 7, τε - 
ἔϊεωυς Δάεο ὁρβοπίτυς τὸ ἐκκωμόνως ἔχειν θεν {τάς ὃς [ταία.: 
τονὲ, Ν 

11 ὑπεκρύετο ἔν } ηιοά ποη ροῖτ ἔς ἔαςεις, ἐο φυιοὰ δηῖν 
πὸ ἃ πᾶτηγ οὔδει πιᾶρι5 ςἀπήϊάο,, «ἰεδας ῥοίεννο., υἱά. νὶ- 
ται εἰω9 5. Χ. ὃς Βαης οδιιαπι γεἀἀςδάτ, οι πιϊηιις εἴϊες ἰσχη- 
μιτισμένομως ὑποϑέξεσιν ἰἀοηευς. 

14. ἐπεφύκει 1 ἐχοϊάεγαενοχ ἢ εἀϊτὶν, πεςείαηο τες 
ἐπορἀλ, γε τυϊιηι εχ το α, ὃ, 

ΚΓ Ἑλλή- 
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Ἑλλήσποντον, καὶ Προποντίδα γενόμενος, καὶ δό-- 

ζης ὠυτῷ ἐπὶ τῷ σχεδιάζειν πσολλῆς μὲν ὑπάρ- 

χέσης Αϑήνῃσι, τοολλῆς δὲ ἐν Ἰωνία τε " καὶ 

τιτωλίῳ» ἐδαμβ κωτέφησεν ἑαυτὸν ἐς ἀπέχϑειαν 

ἢ πόλεως, ἣ ἐἰνδρὸς, ἀλλὰ πραότητος ἤν χρή- 

μωτιφής. ἐλέγετο δὲ καὶ γυμναςικῇ κρφιτύγειν 

τὸ σῶμω, ἀνωγκοκοζλωγῶν "6 ἀεὶ, καὶ διαπονῶν 

ὠυτὸ πωρωπλησίως τοὺς ἀγωνιζομένοις. ὠκροώ-- 

τῆς δὲ Ηρώδε" μὲν ἐν παισὶν, Αρασοκλέες "' δὲ 

ἐν μειρακίοις "» γενόμενος, καὶ μεγώλων ὑπ᾽ ὠυ- 

τῷ ἀἐξιωθὲς, ἐλωμπρύνετο τῷ Ηρώδῃ μᾶλλον, 

δεσπότην ἀυτὸν ὠπακωλῶν᾽"", καὶ Ἑλλήνων γλῶτ- 

ταν", καὶ λόγων βασιλέω", καὶ πολλὼ τοι- 

αὕτω. ἐτελεύτα δὲ οἴκοι» ἕν καὶ ἑξήκοντα ἔτη 

γενόμενος» καὶ ἐπὶ παισίν, ὑπὲρ ὧν μέγῳ ἐδὲν 

εἰπεῖν ἔχω, τ λήν γε δὴ ὅτι ἀπ᾽ ἐκείνῳ. ἶ 

ΟΙΝΟΜΑΡΧΟΣΟΣΣ,. 

οἰνόμωρχος δὲ, δ ἐκ΄ τῆς Ανδρε σοφιςῆς» ἐκ 

ἐθαυμάζετο μὲν» ἃ μεμπῆὸς δὲ ἐφωίνετο. ἐ- 

παΐδευσε μὲν γορ κατα χρόνες: ὃς Αδριανός τε 

καὶ Χρῆτος " Αϑήνῃσι. πρόσοικος δὲ ὧν τῆς ἀσί- 

ἀς, τῆς Ἰωνικῆς ἰδέας» οἷον ὀφϑαλμίως ἔσπα-- 

σε" σπεδωζομένης μώλιςα τῇ Ἐφέσῳ. ὅ9εν ἐ- 

δόκει τισὶν ἐδ ἠκροῶσϑαι Ἡρώδε, καταψευδο-. 

τὸ μὲν γοὶρ᾽ τῆς ἑρμηνείας πσα- τῇ , 
μένοις τῷ ἀνδρός. 

ὅπῃ, δὲ᾽ ἣν εἴρηκα αἰτίαν. εἰἱ ἐέφϑορεν " ἔσϑ' 

δὲ ἐπιξολαὶ τῶν 

ποῤῥήτως γλυκεῖαι. ἔξεςι δὲ ϑεωρεῖν ἐπὶ τῇ τῆς 

εἰκόνος ἐρῶντος. εἰ μὴ μειρωκιεύεσϑαι δόξῳ. εἴς 

“«ρηται δὲ ὧδε' «ὦ κάλλος ἔμψυχον ἐν ὠψύχῳ 

͵ δ ΄ δ΄ .5 
γοημώτων Ηρωδεῖοί τε κῶὶ ο- 

«σώματι. τίς ἄρα σε δαιμόνων ἐδημιέργησε; 

ΡΙ ΗΟ ΕΑ ΤΥ θ᾽ 

ἕ 

ΧΥ͂ΠΙ. Οεπογάγεξε 

Θογατῃ, 41 Ηε]εἰροπίιπη ὃς Ργοροπεάςεπῃ 
Βαθίταραης, εἴθε ἀπ εΠΠτηιι5.., Πρίηας εἰ- 
ἴδτν ΠΊΔΡΏΔΠῚ (Δτ5. σ]ογαπι Ἐχιοπηρογδηθᾷ 
Εἰοαιςητία ςοτηραγαῖϊθε Αὐμδηὶβ,, πηαρῃΔΠι» 
ἰζοπν ἴῃ Ιοπία ὅς [τ], πιιηαμ4πι ταπηθη.» 
ΜΠ νοὶ οἰμίται!., γε] ργπαίο δαμετγίαγίπι (ξ 
Ργδθθιτ, (4 Ἰεπίταγεπη ἰπ αογο ροίατ, Κε- 
᾿Ιάτίιπα ετίαπῃ οἱ ἐς ἐο, ρυτηπα Ἐἰςῖς σογριι9 οπὶ 
ςοπβγηηδαε, βεῃ] θεῖσα {ξρρεγνιπι αἰδοῖα.» 
ςογριίαιις πιοάο εἰ ποη Αἰ ΠΠΠ11}1., φιο (ΟἹεπξ 
ΔΉ] οτας, ἐχογεηζετη. Ις ρα αμζεπη Η6- 
ΤΟ 5 ΡΌΘΓΙ ἀθγαξα σπγ Θχετίῆςς, ΑὙΠΠος 5 
ψεγο η Δα οἱο(ςεητία., πια]ταπηηιιε ἂρ εο ἐπιο- 
ἰαπιεητὶ ςεριοε 3. ππᾶρὶς τἀπηθη σ]οτίαθαίαῦ 
Ηετοάς, Ποοπηΐπαπι Π]ὰπὶ νοςδης. ἀζηε ο5 
ΟΥδεζογιιπι, ἃς ργιηςίρεπι ο]οαμεητίας, αἰϊά- 
4116 εἰιι5 ρεηογίς, Ίγατη ἴῃ ραεγία βπιΐτ ν- 
Πα ὅς (Ἐχαρίηζα ΔΠΠ05 Παίιῃ5, 1 εγὶβ ἡ αΠῈ » 
το! πῖ9.,. ἀε φαίδα 11] ργαθοίαγε ἀΐςογς πα- 
Βεο, ηἱΠ] φιοα αὉ 1110 σεηίεὶ [πετίητς. 

ΧΡ. ΟΕΝΟΜΑᾺΑ ΓΗ ὁ. 

Οεποπηάγοβιβ δαζειη, (ΟΡ Η 4 Απάτίμ5, πο πὶ 
ἴῃ τλᾶρῃα 4! ἀεπη εχι Πἰππδείοης ἔπτ, πες ςοη- 
τεπηπεηι5 ταπηθη ΕἰἘ νἱ 5, Εοάοπ εμϊπὶ 
40 |4επ| τεπιρογα, 410 Αὐἀτίδπιις ὃς ΟΠ τοῖς 
ΑτΠπεηῖβ ἀοοι. (απίαιι Αἴας εἴξεε νἱοῖπιι5, 
Ιοπῖςο ἀΐςεπαϊ βεηέγε, αιοά Ερῃςῇ ρἰατὶ- 
τημπη νιρεῦαζ, γο]πς Οσι]ογαπι πηογθο ἰηξε- 
ὅξις εἢ ματα Ποηπμ 115 ΗἨεγοάςῃιπε διιάταῇςξ 
αι ἄστη νης Εἰς νπαμαπΠι, ἱπίυτίαπη νίγο ἔδοϊ- 
ἐπεῖδιι5, ΕἸΟςαΠ ΟΠ ο ΠῚ ΕΠἰπῚ Ποπη 1} ἱπααΐ- 
πιῖς αι! ἀςπ|., Οὐ εἀπὶ Πμάπη. αϊχὶ ςαυίληι.. 
δεηζεπεῖδο δυζοπΊ, αιᾶς νἱγαῖ, ρίας Ἡεγοάεδο 
ἔπηε, ἃς πγίγιιη ἰῃ πιοατιπη {{πᾶι165, 1 ἰςεῖ γεγο, 
ΠμΑ]1ς ἐχιτογῖς, ςορποίζογε δα ἐημασάγες ἀηρμά- 
2078: ὨΪΠ ταυπεπ΄ ΠΕ ΠΠτοΥ νἹάξαγ {Ἐπείγεσς 
1τὰ διιζεπη αἀἰξξιιπι 181: Ο φρρληδαζαηα ρηέεγάμαξο 
ΕΊᾺ 272. ΠΡ ῥΟΥΕ ἐχ μληηρλ} φη2 ἐρήλαν ἐξ 

15 ἐν Ἰωνέῳ τε] δά ἀἰαἀἰπιις τε εχ οο. 8, 0. ἫΝ 
τό ἀναγκομοφωγῶν 1 πεπηρε 41] ετῖ5 ξεγί ἀϊαεῖὰ {ἐτιιλπ.- 

ἀλλ, 1Δ4 ιοάνοςε ἀναγκομοξφογ ἔν γετεγίδιις οχρτίπιοσς (0- 
ἰεπηε εἴς. Ηεΐγ οἰ. ὠνωγκοφαγεῖν γ πρὸς ὠνώγκην ἐσϑέειν ὅπερ 
Αϑληταὶ πάσχυσιν. ςοπῇ, οδίετιδια Ρείτο ἙΑῦτο Αροπίιῇὶς, 
18. Π|. ς. 2. ᾿ εν 

17 Ἡρώδε 1 ἀεουΐυς ας. Ὁ 
18 Αριφόκλ. } 46 400 ἰεἰἀεπι, εχ ἱηβίειιο. : 
19 ἐν μειρακίοις } ἔς ςοὐ. 8, Ἐσϊτὶ μα εητ ἐκ μειραπ- 
20 ἀποκαλῶν] ςοἀ. 8. καλῶν. 
τι Ἑλλήνων γλῶτῆαν  4ποπίάπι (οἰ ες πιαχῖπιε Οτδεςά 

ξαευπάϊᾳ ναί εγεῖ τάς Ατιίςα. δὶς ἔωρτα ἀε Ατίβοοϊε πο- 
ἢξετ ἀυτῷ δὲὴ Ατ)ίκισις, εἰ παρὸ τὴν Ἡρώδε γλῶσσαν βασανίζοιτογ 
λεπτολογεῖσϑαι μῶλλον δόξω ἢ κρότῳ τὰ χϑοὴ ἡχᾶς συγκεέϊσϑαν. 
δ: ΠΊ11 πιοάο «“εείσισγ Ἡετο 5 8115», νοοάίον Ἡρώδια γλώσσω 
ἴῃ Ιηἰοτῖρτίοπε Κερι δε: 

Ἡρώδεω γλῶσσαν δέ τε μὲν καλέωσιν Αϑῆνω- 
5'ς επὶπι ν ογίιπι {ΠΠπ|π| γερταεἴεητατ ϑαἰπιαῇιιϑ. Νεπῖρε, 4105 
τῖδπι ἀϊςεπάϊ νίττιτο πιαχίπτε ἤπη]1ς εἴες ραετῖ, εἰννίαυε νἱτ- 
ἔὐτες 'ἴπ ἀΐςεπάο οπιπες σοπιρ! εὐξοτείατ,, νὰ ]υϊ ἀεπὶ ἰπίοτι- 
Ῥιίοηίς δυτοτ, Ατάςο δαπάϊεης, ρεγίμδάετε συρῖτ., παηι Αἰϊα 
οπιηΐ ἐς μος Ακῖςο ΡΠ οἤτγατιβ τεξεγεδασ ϑ1π|}1} πιοάο 
ταμιείᾳ βασιλικῷ γλῶτῆα Οὐυἱτίπιις ἀϊοίτις 2Ρ, ϑιἀ.ν, Κυ- 
εἰν. φιοὰ βίη ἱπιρεγατοσῖς ςαυ[λ8. ἀρετεῖ. ὦ 

22 λόγων βασιλέω } Υἱάε ἢ δὰ νϊταπι “᾽ἀγλφρέ Ὁ, 1, π| πὸ 

ΧΨ ΤΠ. ΟἸΝΟΜΑΡΧΟΣ. 1 Ὀνόμαρχος δὲ ὁ ἰκ] ρατ- 
τἰςιΐαπι δὲ οπιττςδαι σοὰ, 58, Ψεγιπν ργὰεσεάεηῖεξ γιταθ 
4.4 Πρ] ατί πιᾶ5 Ὁ 1{18 ρατείσι!α αυρίςατις εξ ΡΗΙΠοθβτατας, 
Οεἴεγμπὶ ὅς Ονόμαρχος Ρἕο Οἰνόμαρχος ἰερὶτ δα! πιαῦ ὉΠ1Ὁ 

ὁ Αδριανὸς δὲ χὰ! Χρῆςος } ἀξ υΐθι5 ἢ θές ξογιπὶν 
3. Ἰωνικῆς ἰδέας} ἡμιᾶπι ναΐρο ἌΠϊανιαρὰ γοςαπὲ, ἂὲ 4.» 

νιάετι ροτείξ Οἰςετο Βγιτο ςὰρ. ΧΙ, ζορέσάγε αἰςοῖς, πο: 
βετ, ιοήϊλπι εἃ ράϊξιε Αἤδε, 4146 Ιοηΐα ἐϊοίτιτ, πιάχίπις 
σίξετγες. 

4 οἷον ὀφϑαλμίας ἔσπασε  ςοητλρίο ἀχοάαπι, γε πιοτδῖ 
οουϊοτιπι σοπτγδῃὶ (οἰ εητν γαυαβ τι ϑ ἘΝ ὯΝ 

5 τὸμεν γὰρ} ἄς Ιερεπάμπι ςππὶ σοά, 8, Εάϊε : τ μὲν 
γὰρ. πιὸ ἣν 
ς τὸ μεν γ. τῆς ἑρμηνείας παρέφϑ. ὅζο.  πεπιρε ἀἸδβίονιξ 

πιλχίηγλε οδιτ ΑΠδεῖσα ἰδέα, 4ι18πὶ Ἰωνικὴν ἢὶς νοςαῖ. Οἱ- 
ςετο ]. ς. θὲ (ὀγμεί. ε Ρείγαθοο εἰοηπεητία ἐπεΐβα οΠῇ, ονρντος Ῥεγα- 
γαῖ ἑμωίαε, φἰσίε 1|4 ρεγεργήταία :οία Αγᾳ εβ,, θὲ [8 ἐα- 
ἐεγριὲς οὐϊῥγετεῖ γον ἐδτεδ, δγρρηεργλπεε ἐϊίαρρ; (πἰμόγηεαιορε ΑἸ σαθ 
ΦΙΟΤΙΟΝῚδ φιαβ {πρήαιερερεγάετεῖ, 

7 ἐπὶ τῷ τῆς εἰκόνος ἐρῶντος } 403 ἀξ τε γἱάε οδίογματα 
δὰ υἱΐδπι ΑΡο!]οηίΐ "δ. ἯΙ. ς, 49, ἢ,1, Εν 

ἀνα, τ ρὶ 

Ῥεῖ 



“ 

ΧΙΧ ρου. ὉῈ ΨΙΤΙ ΦΘΟΡΗΙΒΤΆΑΑΑΚΝ  Μ. 1.1]. 

Ῥεῖ εὔίκέε 45. δα,α αἰφηα, το Οσγαξία, 
γε ἦγ μρἝάο γεμηλαεές ρ4ἐεν ἢ Φηάρ ογρρρὶᾳ 
εἰδέγε γεγα φάγῃ ! Καέδς βΖεμς. εοίον 320- 
γλημμα; ορμίογμν; οοὔγγα, γῆς ργαξίά 
μέ εξίηαε, ρογραγ μη γεν, φπαήξς νερά. 
ΔΙ ἐμὲ γοχ ψμοῦηε {8722 67 ἐχήγε ράγαδ4. Γηο 
ΠρνραῈ ὀελαρ ἐοψιμεγὴς αἰλφιείαί, [4 γ»ρο αὐὔγθμ- 
26) ΑὔΏΟΥΣ ἐχβέγς ὅδ᾽ ἡωπδάα, ἐφάρία χαίμεν. 
α μη αρμαμέεης, σρήμενᾳ γρλδὲ νον δτρρρ ἦγρ-- 
2 γ 72, δοΩΡ6ν ἐσήζηγ δογγεμ 42,2 γφα χέρα 
ογα)ρ1 τεῦ ζυγημουίς ἐρμργεοαείογονα ἐπ τὸ εἤζησι- 
“αν, ῥγέζογ Ὁ (γα ἐξ ογχηροὶ (ὀπεΐέζεῳ. Υ]- 
τη διιζεπι Εἰππὶ ἢΠη11Π{6 αἰ Ίχυΐ Ατμοηὶς, 411] 1π 
Ῥϑιγίὰ δἰιιης, ἴδπὶ ςαηιπη, ἃς (ἐποίθαπιίηρτεί- 
ἴμπι. ΕἰΠε γεγο ἀργεῖιὶ ἔδοῖς, ἃς Μᾶτοο 
ΒγΖδητῖο (ᾳυδίογα ποῃ αἰ ΠΊ1] 6], 

ΧΙΧ. ΔΦΡΟΣΓΤΟΝΙ͂Ρ 5. 

Αροϊ]οηῖμς ροῖτο ΝΙαιογαίτες. Ἡ γᾶς άας 
αυϊάςπιη ἀοζεπάο δάπιογίαγιιτ [6 ργαθδυίτ, 
αὶ Αἰπεηϊἐπίοαν ςἀτῃεάγαπι (πὶ (εποδαζ. 
ὕεπα νεγὸ αἸςοπα! ςἰμῖ]ε ἀχεγοεθαῖ, δεπεαιις 
«Αἰπρδτπη: ΠλΪπιι5 τάτηεη νο Ποπθητίας μαρεης 
δ ςοητεπεοηϊβ, οἰγοιπιάι στα δηἰπῚ ὅς ρι- 
ττα ἀοβιταίζηγ, ἴσηπὶ νέγο ἰπ γε νεπεγεᾶ 
παΐς αἰιάϊγές, εχ σςοποιιδίπατι ἢ]115 εἰ πᾶῖιις 
«ἢ, Κυβῆπας, 4] ροίϊ εἰπὶ ἈΠετογίςατη ἐχεγς 
φαΐ: Π1}}] 4 (8 ργοίοἐξαπι δζ ἐχ ργοργίο παῖαπὶ 
Ἰηρεηίο, (εἰ εἴδατα ἀτήιια (ξητοητίοίας ἰρῆιις 
Βαῦδης, ΟὐαηπΟὔγοπΠΊ Εἰϊᾶττν ΓΈργς ἘΠ [ι5 ἃ 
ἀοέζο «ιοάαπι νἶγο., ἐέρεν γεϊῥὲ, τείροπαϊτ, 
εομγεαίΣ ραεογηῖς γεύμς νὲ ὑέαγ. Ατ Π1|6: 
το ΠΕ ΉΖΣ., ἸΠ μῖτ, γον μη: ὅδ σαὶ ἐεσέξέρρῃ η4- 
λέμε. Ὑἱτῖο ιοαιε Τρ νογγαης ποηπῃ}]Ε}, 
αιοά ἴπ Μαςεάοηίαπη ργοΐεέδις ἤτ, τπεγοςάς» 
ςοπάπελιι5 ἃ ΓΑ ΠΊΠ]ΠἰΑ αιιδάαπι, πεαπα οα αιὶ- 
ἄςπὶ ναϊάς 1{Π|π|π|. 84 τα]τπὶ νεπίαπη Ιρῇ [α- 

509 
͵ ἈΝ ΄ ΑΜΑΝ ἢ ὦ δ ΄ 

πειθώ τις, ἢ χάρις, ἥ ἀυτοςέρως, ὃ τῷ κάλ-», 

λες πατήρ; ὡς πάντα σοι πρόσεςιν ἐν ἐλη-.» 

ϑεία: ποροσώπε τάσις", χρόας ἄνϑος, βλέμμ» 

ματος κέντρον, μειδίαμα κεχαρισμένον» πά-»» 
“» ΡΥ ΓΔ ψ 

ρειῶν ἐρευϑος ". εἰὐκοῆς ἔχνος. ἔχεις δὲ καὶ Φω-»» 

γὴν μέλλεσαν ἀεί“. τάχω τι καὶ λαλεῖς "»», 

ἀλλ᾽ ἐμᾷ μὴ παρόντος, ἀνέραφε καὶ βώσκα- .» 
ω 3 ᾿ 

γε» τυρὸς πιςὸν ἐρχοὴν ἄπιςε» εδενός μοι μετέ-.»» 

δωκας ῥήματος. τοιγωρᾶν τὴν φΦρακωδες ἄτην,» 
“ ὙΝ - -» ΓΑ ΨΥ. Ν ἤ 

ἅπασιν ἀεὶ τοῖς κωλοὶς ἐρῶν ἐπὶ σοὶ ϑήσομαι".» 
" 2 3) 
ξυχομαί σε γηρᾶσαι ᾿.᾽ 

οἱ μὲν Αϑήνῃσιν, οἱ δὲ οἴκοι, μεσωιπόλιόν τε καὶ 

τελευτῆσαι δὲ ἀυτὸν,, 

παριόντω ἐς γῆρας. γενέσϑαι δὲ ὠγροικότερον 
Ν δ Ν Ν ιν “- ͵ » ΄ 

τὸ εἰδας., καὶ κωτώ τὸν τῇ Μώρκξ τῷ Βυζαντίᾳ 

εἰυχμον ᾽. 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ. 

Απολλώνιος ' δὲ, ὁ ΝΝαυκρατίτης, Ἡρακλείδῃ 

μὲν ἐναντίω ἐπωίδευσε᾽, τὸν Αϑήνῳῃσι ϑρόνον ̓  

κατειληφότι. λόγε δὲ ἐπεμελήθη «πολιτικξ ̓, 
νϑ Ἄν: δὲ ᾽ , καὶ ἐυ κεκολασμένε, ἥτἼον δὲ ἐγωνιζομένε, πτε- 
ἫΝ ΔΨ Ἀγ κΦ ᾽ »"» Ν “ ε δὸ ἐλθολη" γώρ ἀπεςιὶν ἐυτξ, καὶ πνεῦμω. ὄντιδὲ 

ἀυτῷ κακῷ τὼ ἐρωτικα, γίγνεται πωῖς ἐξ ἀδίς 
ῃ δ ἰδῶ οὐὐὐφ, ͵ 

κῶν γώμων.- Ῥαζινος, ὁ ἐπ᾿ αὑτῷ σοζφιςευσας 

ἐδὲν γόνιμον, ἐδὲ ἐκ καρδίας, ὠλλαὰ τῶν ἐκεῖ-. 
“- ν. ἢ Ε 

να κομματίων τε καὶ νοϊδίων ἐχόμενος. ἐφ᾽ ὦ καὶ 
᾿ » » , “ ε ν 

λωΐξων αἰτίαν ἐξ ἀνδρὸς σοῷξδ. οἱ νόμοι, εῷη. δω 

“» " ͵ ἂ 
δόασί μοι χρῆσϑαι τοῖς πατρῴοις. καὶ ὃς, δὲ- 

δόασι μὲν, εἶπεν» ἐλλῶ τοῖς κατὰ νόμες γεγο- 

νόσι. καϑάπηονται δὲ ὠυτξ τινὲς καὶ τὸ ςαλῆ. 

γαι ἐς Μακεδονίαν ἴ, μισϑωτὸν οἰκίας, ἐδὲ ἕν 

πρωτ]έσης. ἀλλ᾽ ἀφείσϑω τῶν τοιδτωγ" ἕυροι- 

ᾷ «ἀσις «οὐ. 8. Βαῦει τάσις. 

9 ἔρενϑος ἔς ςοἁ. 5. 40 ἃ πι2]}}π| 4118π| ἄγϑος » 410 ἃ ἴπ.» 
εὐϊτῖς εἴ. Νί2πι ἀνϑος ρδιιῖο δῆτε χρόας ἀἰχίτ, πες νεσοῆπη!ς 
π δος ἀϊςεηάϊ ρεπεγε [ὉρΡ᾽ἢ2π| τὰπι οἴτο εὰπάεπὶ νῸ ἐπὶ 
τερετταγαπι. ϑαϊπιδῆο φιοαις ᾿εξϊῖο, ηιιλπὶ εὐϊἀΐπηι5, πια- 
55 ργοθδιογ. 

10 μέλλασαν  [οΠΠΠσες ο5 ἀρετῖς, υαῇ ἐάη ἑάρα ἰοοη!η γα, 
ἔπιαρο, υσὰ γοσεπὶ μέλλυσαν νοσᾶτ, 

τι λαλεῖς ] ἂς οοἀ, 5. ὃς ϑαἰ πιαῦ, «ἀεὶ καλεῖς. 
12 ἔνχομωι σε χηράώσαε ] οοἄ. 5. σοι ῃαδεῖρτο σε. Οεῖε- 

χυπὶ ἀσυπίξη ἱπρεηΐ ἴηι ἢϊς οἴεπάοτε νοἱΐτ ΓΟ ΡΒΠ4., ἤδειι- 
ΔΠὶ γηράσωα Ορταῖ, 14 εἰξ νε ρεγάμγει ὃς αείαεετα ἤναι; υοά 
ἢ [ρεέξετιν δ 15, φᾶς σοπιϊτατί [Ὁ] ἐπε ἀοίᾶτεπι πιῶβ 5 πηϑτι- 
τλσι, (πιάτο είςεητς ἔς. Δετβτὶς ἤοτε , 41Ὲπὶ απ Ἀπηϊττῖπηιῖς γη- 
ξάσωε ἀϊοἴπηιτ)) ἐεγτ δὴο ρκίοσίς. νὰ 

13 κατὰ τ. Μάρχε τ᾿ Βυζ. ἀνχμὸν } ἀς 40 ἔιρτα ἴῃ δίς 
εἴως, 

ΧΙΣΧ. ΑΠΟΛΛΏΝΙΟΣ. 1 ᾿Ασολλων.} Υἱάς λὰ νἱτ4Πὶ 
{εη. ποι. τ. ᾿ 

2 Ἡρακλείδη μὲν ἰναντία ἐπαίδευσε Ἴ εἷυκ Δεπιυϊδεϊοηῖς 
ομπὶ Ηρ αοί αι τατίιο ἱπξ, ἴῃ Βυίως νίτᾷ πιρηῖο  Ὑϑὶ ςουΐ- 

ἡ 4018 ΕΔ ΠΑτγδῖαΓ Ῥγος ΟΠ Π{ΠῸ, νὰ ῃἰς ἀοοεπάϊ πιυπετδ ρὉ]1- 
το, φιοΐ Αἰβεηὶς Πιβίπυεγαι, ἀρ αΐςαίο, ϑπιγτηᾶπι αθίσγς ςος 
δέϊι5 ξιιετῖτ, 

3. ϑρόνον νὰ. ἢ, δὰ νίταπι ζολἠ αὶ 5,1. π.1. ὃς Τδεοάοϊὶ δ, 
ΕΠ ΤῊΣ ἡ 

4. λόγᾳ δὲ ἐπεμελήϑᾳ πολιτικῷ  ἀς 4110 Ῥεςυ]ϊΑτὶ ςαρῖτα 
ερὶς Ηεγπισρεη, ἀς Ἰάεἰς Π16.11. ς, το, υὶ νΙἀεηάπ5. Απεῖ- 
Ρἤιοπτεπι ἈΠαπιπσἤιπι {14 Ῥε πὰς ἐχςοἱυ 7ε ρτί πηι αἷτ. 
Ῥεςυϊατὶς δὐυτεπι ϑρόνος πολιτικὸς Αἰῃεηὶς ταῦ, ἀϊμποτῇι8 ἃ 
σοφιςικῷ» εἴῖαηυς 1ΠΠ1Π:5 πιεητῖο ἱπ νίτα Γξημεητ,, ποπῇ, ἐς εο.- 
ἀεπὶ Οτς(ο!]]. Ὑπεαῖγ. ΒΒ ετοσ. ]. 1, ς. 1. ὅς ΜΜευσπαπι βοτταηα 
Αεἰς. Ρ.71:. τάς ἢ ποτατὰ δὰ Τεοάοέηρ ς. 1. τ, 7. : 

ς περιξολὴ 1 νἱάε Γ᾿ νἱτᾶ Τῤεονρεβὲ 5.1. ἡ... 1ητεΠ] ρίτος 

δυτεπὶ Εἰς ηιοημε ἰδέα λόγω αυαᾶς εἰγομγησίρ;ίο ἀϊ ἴτιιτ : παπὶ 
ΟΥ̓ ΜΙ σΆΤΕΓΕ ΠΟ ΡΟΙΌΪ λόγος πολιτιίχδ. 

6 Ῥαφῖνος] 4]1ι15 40 εο, φιεπι δυιάϊυτ Ἡεγρτοσγαξε:γγε Ῥϑι- 
ἴο Ροἢ τη Βυΐως νἱτα πδγγζτωσ, δὰ αυδπὶ νὶάς π, 2. 

7 ταλῆναι ἐς Μακεδονίαν 1 ποροιίογυπὶ συοτιπ4ΠῚ ΠΟ 
πιλρηὶ πιοπιθητί σϑυΐα,, φυοὰ {Πυ τὶ ΓΟΡἢ 2 ἱπαϊ βηιιπι, γε 
Βοποσίεςμπι ἐγᾶξ ἰεβδιίομιερ ὅτ Ὑγρίδως αὐ Τηρεσγδτοσο9 
Φθίτεν 

μὲν 



'όοο 
Ν- “ - ν᾽ Ν μὲν γὰρ ἂν καὶ τῶν πολυσοζβῶν ἐνίας, πολλὼ 

Ἀγ, ζὺ, ͵ πικιδίω ," ͵ 3 

καὶ ἀνελεύϑερφι ὑπὲρ χρημώτων πρώξαντας: ε 

μὴν τὸν γε πολλώνιον τὅτον. κοινήν τε γορ τσώ- 
᾽ » ὶ “ ͵ Ν 

ρέσχε τὴν ἐσίαν τῶν Ἑλλήνων τοῖς δεομένοις» καὶ 

εὶ βαρὺς ὑπὲρ μισι 8 ξυμξῆνωι. ἐτελεύτω δὲ ἐδ- 
γ' ᾽ ς 

δομηκοντέτης Αϑήνῃσιν. ἔχων ἐντώφιον τὴν ἐξ ὡ- 
, " “ 

πάντων Αϑηναΐων ξυνοιων ὅ. Αδριανᾷ μὲν καὶ 
͵7 9 “ ΝΡ ᾽ ᾿ Ψ, Γ᾽ 

Χρής 5 γ τῶν σοζισῶν » ὠκροῶτης ἐγένετο: ὡμ»-- 

- δι τὰ κεν, “ ς Δ 10. ιν. Δ Ω 
φοὶν δὲ ἀφέσηκεν, ὅσον οἱ μηδὲ" ὠκέσαντες. ἐ- 

δ Ἂ « -" “ 
φεώρᾳ δὲ τὰς ὑποθέσεις, ὑπεξιων μὲν τῷ κοινῷ, 

καιρὸν δὲ πλείω τῷ ξυμμέτρε. 

ΑΠΟΛΛΏΝΙΟΣ ΑΘ Η- 

ΝΑΙΟ .Σ. 

᾿ -“ 3 
οδὲ Απολλωνιος- ὁ Αϑηναῖος ἢ: ὀνόματος μὲν 

ἠξιώθη καϑ' Ἑλληνώς, ὡς ἱκωνὸς τὰ δικωνικαὶ, 

καὶ τὸ ὠμφὲὶ μελέτην αὶ μεμπῆός. ἐπαίδευσε δὲ 

Αϑήνῃσι καϑ᾽ Ηρωκλείδην τε καὶ τὸν ὁμώνυμον", 

τῷ πολιτικξ Θιρόνε᾽ παροεσὼς ἐπὶ τὠλάντῳ δι- 
᾿ γ, 

ἀπρεπὴς δὲ τῶ πολιτικοὶ" γενόμενος » ἔντε πρε- 
͵ ἘΌΝ "»". ν » ͵ ΕΣ 

σζξείαις ὑπὲρ τῶν μεγίφων ἐπρέσδευσεν, ἔντε λει- 
͵΄ ἃ ΄ » “ο . 

τεργίωις, ὡς μεγίφας Αϑηναῖοι γομίζασι» τὴν 
"ὦν δ Ν . ὅν ΘΑ ὡνδω) ᾽ ΄ 
ὃ ἐπώνυμον . κ͵ὶ τήν τῶν ὁπλων΄΄. ἐπετρο- 

πή καὶ τὸς ἐξ ὠνωκτόρων φωναὶς ἢ, ἤδη γη- 

8 ὠτιφιον τὴν ἰξ ἐπ΄. Αϑην. ἔυνοιων ] ν146 ποιδία λά νἱτ4π| 
Οἶδε 5, 111. η. 3. ὃς ““ἀγἱαπὶϑ. ΝἹ, π. 4. 

9. Αδριανᾷ μὲν χρῷ Χρής«  ἀε ἀυΊθιι [ ἴπ νἱτῖς ΘΟΓΙΙΠΊ. 
10 ὅσον οἱ μηδὲ 1 εὐϊτι ὅσον δὲ οἱ μηδέ. Οπηῇ δὲ αυτοτῖ- 

ἴλῖε ςοὰ. 5. 41 ἰερεθδι ὅσον δὲ οἱ μηϑέν. 

ΧΧ. ΑΠΟΛΛΩΝ. ΑΘΗΝ. ι Απολλών. Α3ην.7 ετγδύ 
Υἱγ οἰ Αγ " Ἰοληπες Μευτγῆιις δά ΑΡο]]οηΐηπι Ὠγίοο πὶ Ρ. 
ό:. ηυληάο νεῖ πιιπς νεῖ Νδιιογατίίεπι ΑΙ ρΟΠ]οπίμπι εξ ριι- 
ταῦ, ἀς 4ιιο {π|ρ. Μ, Αὐιγεὶτι5. τῶν εἰς ἑαυτὸν 118,1. 6. 8. «σαρὼ 
Απολλωνίᾳ τὸ ἐλεύϑερον και ἀναμφιξόλως ὠκύξευτον ὅζε. ςετ- 
{ε επῖπι νέεγημα ΠΠἸοτιπὶ Ἠοτιὶτ Ἡεγαοίϊάδε φεῖατε, γὰ ἀϊίαγιε 
Ῥῃηοβγαειις ἀϊοῖς., αὶ Ηεγαοίἑαορα ἱπΈ. ἴῃ νῖτα εἴιις δὰ ϑειετὶ 
ἱπιρεγαίογίς τοτιρογά τεξετι. Με]Πις ΟἈτιάκετισ, αΐ “4ροί- 
ἰορέντα Μ. Αὐτοὶ! Οαϊοεαογιίκη εἴϊς ἀοςυΐτ, να], γε 411 
τιλίππε, οῥαἰελαϊερ(εηγα, ϑτοΐσιιπι Ρ ἈΠ οὐ ΡΠ απι, ηπεπὶ γείρι- 
εἶ ετίδτη ριιο ἃ Τλιςίᾶπο ἴῃ Πεπιοηδόϊε, 4μΐ εἰΠ|) Δα ςεγῆτιϑ 
εὐπη εἴτι, νε Μ Αὐτε ἢ βεγθε ργδεςέριογ, σμπὶ πηιΐτὶς ἀ1{ς1- 
ῬΌΪ9 ἐαιιο ἀἰοεάοτα ςεγπεῆβ, προσίρχεται » ἀἰχῖ᾽ ) Απωλ- 
λώνιος οὶ! οἱ Αῤγονωύτωι ἀντῷγ ἰαοτὶ Πα ἀ10 ἐ05 ἴτε ἱπργεῆος 
ἐπισκωπῆων. ᾿ 

2 κρὶ τὸν ὁμώνυμον Ἴ Αἰτοτιπι “ἠροἠϊογεέγη ᾿πτε ΠΠρῖς.) Λῖαι- 
ἐγαιζέεηιν ἀς αὐτο ρ8010 δηίς. 

4 πολιτικῷ ϑρόνᾳ ] Υἱά. ἃ νἱτΔ ΠῚ ργοχίπις ργφθοςσητεπὶ 
ΏὭΟΙ, Σ, 

4 ἐπὶ ταλέντῳ Ἴ εἴρο ἀοίδτίοτ σοπ το ξογιπι 411 πο- 
λιτικῷγ Π0ΔΠῚ ΦΟΓΙΙΠῚ 411} σοφιςικῷ ϑρόνῳ Ρταεείϊεηι, παπὶ ο- 
ΖΟΠῚ (Δ᾽ Αγιτπι εἴ μυρίων ᾿. Ε. αἰοοενγε γίδίο αἰγαοῤγραγηρη, νὰ νἱ- 

ἀἴπιιις δὰ νἱτπι Τ εοάοτὶ ὃς ΟὐνοΠὶ : ταἰογεέεγῦε επὶπι {6χ' ν»Ἱ- 
ἐϊδε ἀγαεῤνηαγηῦε ςοηβαῖ, απ4ε οοπβοίπηί δὲς οὐγο,ος 
“Ἵπμἰῖοον, ΠῚ δατεπι ἔεγε γείροπάςητ οι άεπι ΙοΔςΗἰπιΐοῖς πο - 
ἢις. 

4 δικπρεπὴφ δὲ τὰ πολιτικ. } εὐἀϊτὶ διωαρ. δὲ καὶ τὸ πολε 
Οοπίμηξεο κρὴ τεάυπάφτε νι. 

6 τὴν δ᾽ ἐπώνυμον  Ῥαποιμεπάεα ἱπις ]ΠΠΠρῖτ, σὰ βεῆσ δῷ 
“τῤεπὴη ποπὶςπ, ϑιπΉ} πιο ἔμρτα ἀς Ἠετοάς ποῆει : Ε- 

ΡΙῊ 1. ΟΦ ΤΒΑΤΙΥ 9 

- 

δ 

ΧΧ, “ροΐοη. “εδέζ 

εἴδίι9. [ΠΘηγῈ δηῖπὴ ΠΙσαΐ αοίάαπη, πάσπὰ 
αυοσαα φγαεάϊτος ἐγααϊεοπο, 4μ] τπἶτα ΡᾶΞ 
ταπι ᾿ἰθεγαὶϊα ρεςππίδε ργαῖία ραίγαγαη, 484} 14 
τἀύπξη ΑΡο]οπίμπι ἱβιπι πιϊηΐπιθα ραιγαῇξ. 
ἀεργεμπεπαϊπημθ. Οὔρεβ παδίπημς {85 (ΠῚ 
Ετδεςὶς ςοπηπληϊσάι!ς., 411 Ορι5 Παεγεπτν 
πόσις (ἸΠΠςΠ115. ᾿π ππείσεάς. ραοιςεπάα [{ϊτ- 
Τιοπι σις {Ἐριπαρείπηο δείαςις αηπῸ Α(16- 
ἷς. ρα ΐογαῖ! ἀπ8Π1 οὐπαπηεπίο, Ομπηϊη1.» 
Ατπεπίεπἤυπι Βεπειοϊςητα νῇιθ. Αὐτίαπε 
αυΐάεπι ΟΕ ίαπα (οράγιισι δα} Δα το 5 
(ξά νεγίχιια απ ἀἸΠΠΠΠΉ15.. ααπι 41 πἰπη- 
414π| Δ Δ] αἱ Π ης, Οὐατοποϑ αι! Ἐπὶ, ταγθὰ 
{6 Πιδάυςεης, ἰραῦοαας τειηρουῖς ρῥἰαίημπαπι 
τηεάϊοςτ! ἱπηρεηίο,, πο τατὶ [Ὁ] εθαῖ. 

ΧΧ. ΑΡΟΙΤΟΝΙΓΣ Α1ΗῈΕ-: 

ΝΙΕΝ 515. 

Αροϊ]οπίμς διιέεηι Αἰ Πβηϊοπῇς ποιπθη 481- 
ἅἄεπι δριιά Οὐδεοος σοπίδεμεις εἴ. ταπαπαπι 
1αγ ἄς [411 σεπεγα ροΐεῃβ, πεὺ ἴπ ἀςοϊαπγατίο- 
ΠΪθι15 σοητετηποπάιι5, Ποςμ ἀτοπὶ ΑτΠο- 
ηἰ5, Ηογδο δε δ ςορποπηίηἰς ΠΌΙ (Ορ[ας 
δοίαίθ, ςαιῃεάγδε ρος ργαοίοέθις τα] οπτ 
παεγοοάς. Οὐπιαπε ἱπ οἰ] 1015 γε ιι5 οἰάγης 
Βαδεγετιι, ταπὶ ἴῃ ἹερατοΠΙθι15. γῈ5 ΠΊΑΧΙ ΠΊα5 
ΟὟ, ταὰπη ἴῃ ΡΟΘ] οὶ ππαπογίθιις., 4186 τηᾶ- 
χίπηα ἀρ Αἰβεηϊςηίος μασεπειγ 5. Ραπαῆς- 
πᾶδᾷ ἱπίε]ΠΠρο... ὅς ργδεϊυγατη, Ηϊεγορἤπαηΐα 
4ποααε ἴῃ (Δςτῖβ ΕἸθιΠη115 (Θπιπηη ἰαῖτιὶ ἱπρτοία 

--- 

λοατέργησεν Αϑηναΐοιρ τὴν τε ἐπώνυμον χὰ τὴν τῶν Πανελλήνίς 
ν. νίαε δά 1|2π|ὶ νἱτᾶπη Κ, Ψ, Π. 1. 

7 κ|ὶ τὴν τῶν ὅπλων ] ν. Δα νἴταπι Γοἠἑαηῖ 5.1. ποτ. 3. 
8 ἰπετράπη χρὴ τος ἐξ ἀνακτόρων φωνοὶς} Ηἱεγορ 46 

πτιθηῈ8 δὲς ᾿πτΕ] Πρ} 1π γεγῆρης ᾿πἀϊοαμ, ἐς 10 πιμπεγε για 
Μευγῆιο ἀς 5δογ, ἘΪςμἤη, ς, 11. Δρι14 αιιεπι ταπίεπὶ Ὠἰ ΜΙ] νεῖ 
ὧδ Βοςίοςο,, νεὶ ἐς [ο Ιοαπεπαΐ ρεπεγεν Ανώκτορον Α11- 
τεπὶ τεπΊρίαπι Οεγεγῖς ) ἀἰΐεγιε Ἠοίγοἢ. Ἀνοώκτορον τὸ τῆς Δή- 
μητρος; ὃ χρὴ μέγαξον καλῶσι. Νεπιρε [(οἱεπηὶ πιάχίπιε να 
Οετεγὶϑ τεπιρ ππὶ ἰτὰ ἀρ ΕἸ ΠΔτιΠ|, ΠΑ πὶ 4[145 Θέτιδος ὠνάκτο- 
ῥώ αυοησὲ ἔμπης ΔΡ. Ευγίρ ά, Απάγοηι. ν. 43 ὅζ τι7. 8ις ἄς 
δρυᾷ Ατμεπάριτῃ Πἰδ. Ψ. Ρ.123. ἀνώκτορον τοῖν Θεοῖν (εγεγές 
ἄχ Ργοέγρέπιαε φεάεπι, ποι Οαἰοτῖς ὃς ΡΟ] αοὶς, νε αἷς 
ςἢαπιρῖι9 νοϊπεγαῖ, εξ, οδίοσιδι ὁ πάνυ ΟΔίδυδοπιι9, Δπίπι- 
δάπιετῇ, δά {{Πππ|πὶ Ἰο οι πι: αἱ ἤγπιαγε ἐχρ οατίσπεπι ἔπαπὶ 
4[1ο ροῖεγατ Αἰβεηδεῖ ἰοςο 116. 1. Ρ. 167. νδὲ ἀνάώκτορον 
ςεγππ|ς Οογετῖα ΕἸ οιΠπίδε τεσ ρίμπι εἴ, Νέπιρε ΠθεημθΞ 
ἡγέπετε ιαττᾶῖ, Αγ ἠ Πάφον 46 ἀπιδίιλε ἴδε ἐῤγογληε ΡΟ ΗΠ ἴῃ Ἐπ 
Ἰειιβης, πωρὼ τὸ ὠνώκτορον. ϊοῖς Δμτεπὶ μος ἴσοο 'π ρία" 
ΤΩ]: ἀνώκτορω ποίξεγ,, 4 νεγάπιαιε ΟἜγεσῖς ἀδάςπι, τΑπῇ 
ἴπι Εἰοκητε αὐ πὶ αρνὲς, οο πρὶ εὐξογετιτ) ἴπ αμάγιπὶ 1114 στα α 
ΣΟΥ. ἴπ ᾿ς γρήμογα Πα βοτὰ ρεγασεδδηΐισ; 4υοά οὔΐετο 
πιδίαπι Μεαγῇο ἀς ϑ8ογ. ΕἸ ει πα, ς. 6. γε δάεο ἴπ νιγοῦια 
Ηϊεγαρῥαρεαε πιιπετε ἤτο διετῖς ἀεβιπρεπάμπι, Αἱ ἐξ ἀνακ- 
τόρων φωναὶ αὐ ἃ ἤπτν ἴάπι πιΐπιις οδίσυταπ.. Νειηρε ἔππε 
1114 γρηγβεγία. , Ἰπιτίαεῖς ΑΔὉ ἨΙογορἤδητα εχροπεπάα, Πίορεπο 
1,Αετῖ. 16. Ν11. Γι 187. ὁ ἱεροφάντης τοῖς ἰμυήτοις τὰ μυρήρια 
λέγε. Μιάε ρίμγα ἂρ. Μευτί, ], ς., Αἰφιε Πος ΠιιῖΠι15, ΠΥ - 

ἢετία ραπάθπάϊ ἱπιτιατίς., φωνῆς ποπηΐπς ποαις ἤρηίβοασ 
τος Εριόξετο αρυιὰ Ατγίδπ, 116. ΠΠ], ς. 21, ἐκ ἐσθῆτα ἔχεις ἣν 
δε τὸν ἱεροφάντην -ο- αὶ φωνὴν. ψπάε Παιὶ ΡῬαϊεῦ, Ρεσυ γε 

φωνὴν εἰ τεῖ ἔτ Δ μἰ δεπάαπι, νὰ νεεπι μεσ]! λγείη, ὅς 
ςεἴεγα, ατι46 161 σΟΠΊΓΠΕΠΊΟΓπηΓΙΓ. ἘΕαιτρίπεσθωι ἰδ δ' 
τὰς ἐξ ἀνακτόρων φωνεῖς γ, εξ πταπιις ἀςοίρεγε θοῦ οογεμεπῖς: 
ἐπε γ. Πογ ΤΩ.) 446 {42 ἐεγαρίβ ετεγ ἐχρ!Ἰσαπάϊ, ἰὼ ἃ 

μφ 



ἜΘΞΟΙ 

ΦΧ ΕΝ ΤΑΒΊΒ)ΟΙΡΉ ΘΓ ΙΒ Μ' 1.1]. 

ἴω ἔλδιις εἴ, ἩΗεγδο ἄς αυϊάεπι, Γορίπιο, 
αἴδιςο, εἰἴψιιθ ΠπΉ]Πθι15 ΗΙΕΓορΠαητῖβ,, νοςὶβ 
ριαιία ἱπβογίοῦ ; δ ργδιυαίθ,, πιαρο βοδητία, 
ὅζ ἄεθογο πιμ εἰς δητεςοογαπι Πιροιῖογ, 

- ἊΝ ἢ 

711: 15 οὑπὶ ϑεπειιτ Βοπιδπουιπι [Π|- 
Ρεγαιογοιη Ἰδραίῃ πα τε είιτ, οπὶ Ηογδο 46 
(Ὀρ {π ἀφοϊατπατίοηῖς ςογταγηθη ἱπργεῖπις εῇ, 
ΒζοΙΠε,ας ἐχ οο {6 χυίάεπι ἱπιπππηϊταίο 
ῬΓΙπατι5., ΑΡΟΙΙΟηΐτι5 νοῦ ππυποτίθιις ογπᾶ- 
ἴπ5, ϑραγρδηζο αὐτεπη ἩΘγΑΟ] 46 ΓΙΠΊΟΓΕΠῚ 
ἂς Αρο!]οηΐο, πεαμααμαιη νογιιπι, Ζο  ραιι- 
Ιο ΡοΙτΊη ΓΠΒγαπλ τ ργοξεξξαγιι, ιοπίαπι [.6- 
τῖηο 5 101 ἸΠηρουίιπΠγ αγγίριιογαϊ, ἀγαιια εχ γηὶ- 
ψέγ(Ο οτθα γᾶς ΠδητΠΠηλος νίγος ς ΟἹ] Θθαῖ: 
ἀϊξρηίθααε δα εἰπὶ, “πη ΦΦΏΡΗδ., Ῥὲ (ὀγημό- 
μοῦ» ταὶ Ποῤλάμον ἰρράς  ἦγμο εἸδὲ [ἐορρηο 6[}.} 
Τείροηαϊε ΑΡοΟΪ]οηὶιι5,, οἷ 27ρμ7 μέ ξ 446 ἐμὴη δ: 
Ἰαῤογαλ μη ῥαὅε:, 

11: ὈΙςοπάϊ νέο ἱπηρείππι. εχ Αὐτίδηὶ 
τς ἀϊσεπαϊ ἔογπηα ΑΡρο ]οηΐι5 ξογππδ τ, σαΐπ5 ὅς 

Διιάϊτοῦ βαογατ: δἰίαπηθη θ᾽ ἐ0 ἴῃ ΠΕΠΊΘΓΙΓΗ 
τηθεγίςιπι ὅς Δηαρδοἢ!ς {γΓοααξηζοι ἀϊποτ- 
δε, 405 ἢ οαιπῆει, ἀϊρηίτατειι μαθεγς εἰς 
ἀϊξϊο ὅς σταυίταεπι νίἀεγὶ ροῆει, Ηος 4ι- 
ἴεπι ἀεργοῃεπά45 Πἰςες [ΠῚ τη 4|1|5 εἴας Ογατῖ- 
δη 1 δι15,ταπι1 πη Οαδ4 γραχίηηθ, ψμὲ Αἐῥομίθη- 

ἐεγρτετατοπεπι ἱπυΐδες, αιοά ἴῃ {πο πεῖθ5. οπὶ Ηΐεγο- 
Ῥβδηεῖς ἀπιεςεΠΌτιδιις [π15, Γατίοπ 6 ἐυφωνίας») ΠΟΠΊΡΆΓΕΓΙΓ. 

9. ἤδη γηρώσκων  ΠΕΠΊρΡΕ 64 Δεῖ5 Δ ππιπιι5 ἢος ΟΡ ειΠ- 
ἀτιπὶ γοαυίπτα. Ηΐῆς Ἐρίδξοιμ5], ς, ἐκ ἐσθῆτα ἔχεις γ ἣν δῆ 
γχὸν ἱεροφάντην -- ἐχ ἡλικίαν. 

.ο Ηρωκλείδᾳ 1 4|1π|5 ἱπτο  ΠΠρίτοτ ἂρ Ηογας 44 ρϑι]ο 4π- 
ἴδ Ομ ΠΙΘΠΊΟΓΑτΟ,, ὅζ ρά1}0 ΡοΙ ἰτεγιπΊ. Δ γε επὶπι 1}}ς 6- 
γάϊ, Ηἱεγορῆδηζαθ διυίεπὶ πεπιὶπὶ εἴϊε ᾿ς θατ) αἱ Ατῃεπί- 
Ἐηῇς ποη εἴτι, νἱ 4, Μειιτῖ, ἀε ϑδογ. ἘΪευῆη. ς.12, Ῥγδοῖθγεα 
Ῥὲτ τούδηι ντΑπὶ πιαπέγε ἢος Ειπρεθαπτυτ, τ Πεγαοίἠηος Τγ- 
αἷμ ΑἸΒεπίς ϑπιγγπδπι αἰ οἤηε, ντἰπέ, ἴῃ γίτα εἰμ5 ππεπιο- 
γάτα, 

"1 ἐυφωνίαᾳ Ἴ ἰἰσεῖ ρτϑιλπὶ ποη Παδετεὶ γῸχ εἴτις {ππ|- 
ΤΠΑΠῚ, σεῖεγα τἀ ΠΠ6Π Παθεγε γε θπτα ρότεγας ΗΠ! γορῥαρεἰ- 
ἐσενοςί5, ἀα φυΐδις ῬΆ.10 ἅπτε πη. 8. 

5.11. ΄κ ὠπεδύσ. .---- ὑπὲρ μελ. ὠγῶνα  ἐποδύεσϑωι Ὠϊς 
εἴεραπτιεῦ, πεῖηρε δι [εἴδεα πιιάϊ σςεγιαπιεη ἱπσγεά!ε θ 8 ΠτΩν) 
νηάς ἱπργοάϊ δἰτεγῖι5 φα 406 σοῆογῖς5 σογ 4 Π|1Π4, ὅς τῖτε δά 
ξὰ ςοπηραγαιιπὶ Δοσεάετο, πᾶς ρῃγαί εἰεραπίετ Πρηϊ σατο, 
Βοάϊενοχ εοάεπὶνῖι νίτα Ηρροάνγοννι δ. 1. τ ἅπ. Οεῖε- 
τα ΠῚ ἀε Βυϊισεπιο ἀἱ (Ὁ ρἢ τισὶ οετταπιπίδιις ν᾽ 46 οδἴετ- 
υδίὰ δὰ νιταηι δίαγοὶ 5.1. π. 9. 

2 ὑπιμελ. ἀγώνω ] ραΐππι ὠγῶνος νοχ ἀς ἈΒεϊοτίδυς 60- 
γυΠΊαις. ἐχεγο 15 νΠιγρταν, νἱ Ἂς ἤιρτα δὰ “4 εχ πάγη Ρέ- 
ἰορίαι. ς, ΤΠ, ἢ. 19. 

3. δῶρα ] ἔστις ηιοά ὠτέλειαν ἰαπὶ Βαδεγετ. Οὐἱά νεγὸ 
δῶρα ἴπιποῆτο, ἄς νε ἃ δωρεαῖς εὰ αἰ ΠἸπριιᾶτ, νἱἀε ἔαρτα νἱτα 
“φνίαηῖ σΟῚΝ. 

4 ἡνίκ. Λεπηίνης ἦν ἀυτοκρ. ἐκεῖ] ρΡοῦ Λεπτίνην 1ητΕ Πρ ιταῦ 

τρία Ἱπιρογάτον δεμέγεσ, οὐ πη άνι9 Σορ τὶ Α ἔτ σβε ντδς, 4] Δε- 
αἼίνης ἀρρε!Ἰάταγ, νὰ Πα δ δας Ιοςιπὶ Ἡογαο!άδε [8 ἀε 40 
νἱἀε ποῖ. 6. Οεἴετιπὶ ιιοά δά αϊς ἐκεῖ γ ἢ. 6. ἰπ 1ῖδ γα» εππὶ 
δα {πὸ Γπιρθταίοτεπι, ποὴ σα ρίο (ατῖθ. ϑειιοτις δηΐπὶ {π|ρε- 
τᾶτοτ ἀθοϊάγᾶξιιϑ εξ ἰπ ΠΙγτῖςο , πεαιιε ραιγίαπι 841}{8|, ρο!- 
ικιπὶ [π|ροτῖο Δάπιοτιις διῖτ, ᾿ερίταγ, πια [πὶ Τρίταγ εἀπὶ ραττῖ - 
οὐ] Απὶ γε] οχυΐαγε νοὶ τγδηίροπὶ μος πιοάο : χρρ ἐκεῖ τὸς ἐξ 
φ 

ύοι: 

ρμάσκων". Ἡρωκλείδε"", καὶ Λογίμε, καὶ Γλαύ- 

κεν καὶ τῶν τοιέτων ἱεροζφάντων ἐυφωνία" μὲν 

ὠποδέων, σεμνότητι δὲ, καὶ μεγωλοπρεπείᾳ,, καὶ 

κόσμῳ σππωρὼ “πολλὲς δοκῶν τῶν ἀνω. 

Πρεσξεύων δὲ ατωρεὶ Σεξῆρον ἐν Ῥώμῃ, τὸν ἐἰυτο: 

κράτορα» ὠπεδύσωτο' “πρὸς Ἡρακλείδην » τὸν σοφί- 

σὴν» τὸν ὑπὲρ μελέτης ἀγῶνω᾽. καὶ ἐπῆλθεν ὁ μὲν 

τῆν ὠτέλειαν ἐφαιρεθ εἰς, ὁ δὲ Ἀπολλώνιος δῶρα" 

ἔχων. διω διδόντος δὲ τῷ Ἡρωκλείδῳ λόγον, ἐκ ἐ- 

ληϑῆ, ὑπὲρ τξ Απολλωνίς, ὡς ἀυτίκω δὴ βαδὶε-. 

μένε ἐς Λιδύην, ἡνίκω Λεπήΐνης ἥν ἀυτοκρώτωρ ἐ- 

κεῖ ", καὶ τὰς ἐξ ἑπάσης γῆς ὠρετῶς συνῆγε", 

καὶ πρὸς ὠυτὸν εἰπόντος ». “ς ὥρφε σοι ἀνωγιγνώ- »» 

σκεῖν τὸν πρὸς ΛεπΊϊνην “σοὶ μὲν ὃν, δ᾽ δ,» 

Απολλῶνιος; καὶ γεὼρ δὴ καὶ ὑπὲρ τῆς ὠτελεῖ-.» 

ἐς᾽ γέγραπῆαι." 
Βαλξίδω ' μὲν δὴ τῷ λόγῳ ὁ Ἀπολλώνιος ἐκ 

τῆς Αδριανβ᾽ ἰδέως βέδληται, ἅτε δὴ καὶ ὠκροοι- 

τής γενόμενος. σσἀραλλώττει δὲ ὅμως ἐς ῥυϑ-. 

μὲς ἐμμέτρες τε καὶ ἀναπαΐοντως, ἃς εἰ φυ- 

λώξωιτο., σεμνοπρεπῆὴς τὴν ἀγγελίαν, δὸ- 

κεῖ καὶ βεξηκώς. τϑοτὶ δὲ ἐςὶν ἐυρεῖν καὶ 

ἐπ᾽ ἄλλων μὲν ὑποθέσεων, μώλιςα δὲ ἐπὶ τῷ 
ὰ ᾽ “ ΄ 

Κωλλίς᾽. ὃς ἀπαγορεύει τοῖς Αϑηναίοις, πυρὶ 

ἑπάσης γῆς δζς, Ψα (Ἐπ Π15 ἢι, δἰ1π| Ζδὲγ Πεπηρε ἴῃ 110 γα, νῖγος 
ἀο(ιηπιο5 ςο]]ερ {4 

ς τὰς ἐξ ὡπώσης γῆς ἐρετάς συνῆγε 1 ΡΑΠΟΥΟΡΗΐΔΕ Ας ἀϊ- 
ςεηάϊ ἤυ 115 ἀεαΐτιπι ϑειδίμπι τγλάνιητ, 41 νἰτΑΠὶ εἰι5 [οτίο 
Ρίεγε ϑραγιίϑπη8 ς,}8. Αὐτοὶ τπ5 τ δτοτ, Ειεγορίις, δι! 445, 
[ῃ Ρρδιγία ταπηθη {Ππτογάγιπι Ῥγο οοσγες εἰντὶ σοηβ τι» 
μιοἀ Πἰς ἱπημίτηγ, ΠῸ Ρ 4ΠῈ 81129 ἀϊοΐ πιεπηϊηϊ, δοοηγήρριαῦρε 
ἐμτρῇ βΑ“γ]472 ῥγαεβ 8, οογεμῖς; δἰ ο ργιὲς ρεροεἰφες 1, ς, 
ϑρατγιίδηιι Αἰτ : πΘήι6 ἀμ δ ̓1ΠῚ οἷβ ἀγιῖδι}5, μιᾶς Τρίε ἀπιᾶγεῦ, 
ἱπηροηίε, ραττία νῦ Ἐχοο  ογετιτ, ἐπὶ Ορεγᾶπι ἀθά {εν 

6 τὸν πρὸς Λεπήένην } {δῖπε, λόγον" πεπηρε ὁγατῖον6 εχοῖς- 
Ρέτε ἱπιρεγάίοτοβ [ρὲ ποι γάγο {Ὁ0]εθαπε, Βα επιιίχις 
ἴπ εὸ βεπεζγε ιοηΐ5, ΑὙἸ Δ ε, 11 δ Απιΐ ΠΟ ππ.}}10 57 αἰ πάϊτας 
ὐταπὶ μος ΙοσῸ δὰ 7)ερμοιρεγιὶς ογαεἰο»ηοῦγα ἦρι Πιέρ είν. 

γ ὑπὶρ τῆς ἀτελείας ἈΕΠΊρε ἈΓρΡυΠιεπίι πὶ ογδτιοηὶβ 6. 
πιοῆπεησδε ἴῃ ᾿ερπεπι ἐγδῖ, τοραιίοπῖς 1, ερτίπὶς ἐς ΠῚ Π|}1.- 
ὨΠΑτθῈ5.) (ὠτελείωεςγ.} Ὀεπα πιογίεἰς οἰαἶθιι5. ποπ ἱπήμ]. 
Βεηα!5 5 σιιοα πθαιο [145 δπιτυτι15 {Ππ0 41} ρῸ ΒΡ] σα πιαπΐα ΟΡ. 
68, σοηβιτατο. (οά ἱπρεπίοίς ἴπ τεπὶ ἤπαπὶ νεγίεης Ασ- 
ΡΟΙΠΟΠΐιις , οὐ1π| σκώπηων Ηετο 465 εἰ ογατίοπεπι πρὸς Δες 
πἼ νην πιοχ γεοϊταπάληι ἀἰχ ες : ἵπτὸ τ δ᾽ ογίτγ [παυῖτ, τ} 15. 0- 
τατῖο γεοί τα Π43..) 40Δη1 ἐς ἡ)»μεπἠ αεῖθησ.) ααΐθιι9 ἱρίς [{}}15 
οδζ 1Π} 165) 681| σοηίς  ρί4Π| εἰς δινήϊο. 

δ. ΠΠ1. ι βαλδίδα ---- βίφλητωι 1 ἰάεπι εἴ αιοὰ ὁρμὴν 
ἔλαξε. Νεπιρε βαλξὶς γέραριί μη εἰξ, ατ1ὸ σοπιίπεδησις ἱπ 
[δ άϊο ουγἤιτὶ,, εοφηε γ 010 1. ε, βαλβίδος βεξλημένης » ἀε- 
οὔγγογα ἱποϊρίεδαπι, [ἃ ρθγ ΠιετΑΡΠΟΓΑΠῚ νΠιγρατυπὶ 48.» 
“ιλουηαις ἀλτὰ ὁρμῇ : ἢς ἀριυή Ατἰορμαπ. Εᾳιιρ, Α. ΤΥ, 
(τ. τ. Ρ. 5:4. Αφες ἀπὸ βαλβξίδων ἐμὲ δὲ κῶν τατονὶ ἵνα σ᾽ ἢν 

ποιῶμεν. Ψοτῖο {πὲ 9 ὕβρει ποίσο ἰατ ὄεμε εἰδὲ {ατίανρι, 
Ιάς 181 5. Πο]. Απολλώνιος βαλξίδα βίδλητωε γ εἰξ γε ραιο 
ΔΠῖα) ἐπετράπη Απολλώνιος τοὺς φωνοὶς ; ἰτε ΠῚ οἱ Ἰεδαῖοι ἐπι: 
φξεύϑησαν τὰ λόγιω τῷ Θεὰ αἰΐδαιιε εἶ!) ραποσὶς ἰαϊοτίίπιο 
Οἴϑεςο ἔγεαθητ πιὰ. 

2. Αδριανᾷ 1 νὶ(. εἰτι5 ντἀΠΊ Πιρτγᾷ ἐχροΠι8ΠῚ, 
4. ἱπὶ τῷ Καλλίε ταῖς ηαϊα (αήίφισι ΑἸ ς πὶ Αἰβεηϊεηῇς 

ὡρρ 8 μή 
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«μὴ ϑάπηειν. “ἧ ὑψηλὴν. οὖρον ἄνϑρωπε τὴν δῶ- 

«δα. τί βιάζεις . καὶ κατώγεις κάτω" , καὶ 

“ βασανίζεις τὸ πῦρ; ἐρώνιόν ἐςι; αἰϑέριόν ἐστ᾽ 

“πρὸς τὸ συγγενὲς ἔρχεται. τῶτο τὸ πῦρ αὶ κα- 

“τάγειγεκρεὶς, οἰλλ᾽ ἀνώγει ϑεές. ἰὼ Προμηϑεῦ, 

«δαδῆχε" καὶ πυρῷόρε. οἷά σε τὸ δῶρον ὑδρί- 

“ζεται. νεκροῖς ἀναισιϑήτοις ἀνωμίγνυται. ἐ- 

- πώρηξον, βοηθϑησον, κλέψον. εἰδυνωτὸν, κῶ- 

“κεῖθεν τὸ τσῦρ.᾿ στωρεϑέμην δὲ ταῦτω. κα 

ππαροιτεμενος εἰυτὸν τῶν ὠκολώςων ῥυϑ μῶν". 

εἰλλὼ διδάσκων ὅτι μηδὲ τὲς σωφρονεςέρες ῥυ- 
Δι οὖ 7 Ω , ΝΛ 55, ᾽ ν ᾿ , μὲς ἠγνόει. ἐτελεύτω μὲν ἕν ὠμφὶ τὰ πέν- 

τε καὶ ἑδδομήκοντω ἔτη. πολὺς ἐν τῷ Α9η-' 
Ἃ δὴ ͵ ΔΙ δὲ Ἶ “- 

ναίων δήμῳ “σνευσῶς. ἐταῷη ὁὲ εν τῷ σπροο-- 
, μου ᾿ἰὐν -“ , μἐ -“ 

σείω τῆς εν Ἐλευσινι λεωζορξ» ὀνομῶ τῷ σσρο- 

- “-“ Ά, Ἅ, ᾿ « 

εἰςείω, ἱερὼ συκῆ ὅ. τὼ δὲ Ἐλευσινόϑεν ἱεροὺ ΠΩ 
᾿ ἘΔ τ ἄντ » -"“,ν 

ἐπειδὴ ἐς ἄςυ ἄγωσιν, ἐκεῖ ἀγωαπαύεσιν. 

᾿ " ῬΟΟ Ὁ Σ, 

Ανωγράφω δὲ καὶ πρόκλον᾽, τὸν Ναυκρωτί- 
ὶ ΝΥ 59 ἈΝ Ν Ν Ν ᾿ς “ » 

την» εἰδῶς εὖ τὸν ἀνδρα" καὶ γεὶρ δὴ καὶ τῶν ἐ- 

μῶν διδασκάλων εἷς ὅτος. Πρόκλος τοίνυν ν μὲν 

ΧΧΙ. Ργοοί. 

ὁκς ἀἰκάρε,), 26 εονρονγ 4 {βρείϊεπαα ὑγεγηα- 
γε, ϑη ῥα! 472) ἱπημῖτ, δε βογμο {αζε77. 
Ομ γὴρ [ποὶς ) ἀεογίαγαψηε ἐφηρείϊ ξδ΄ 1ογ- 
γπες ἐσηόρ (θείοις οἰ. αφεῤεγεῖς εΠ, “κά; 
εὐρ, η; ό παέηγάη; ῥεγρΖέ. Ηἰς ἦρηές 

μορῃ γφογέημος αἰριέμελξ, (δἰ γεάποὶξ ἀἰδοσ. 10 
Ργοημείῥεη. {αολίογ ξδ΄ “φημ Ὁ 7.γ. ΦΜΑΡῈ 97441Ὲ 

ἀἰργεερῃ ἐμΉη,2 αησέτεν ἐράμγία ! Μογέμής {Ἐπ 
εἀγομέλῥμς οοἸ2Ἴ δεηγ. ϑΉΣΟΗΥΘ.),. ΑΔ ἼΜΗΖ, 

βυιο εν,  ἤέεγι 14 ροιεηδ, ξδ᾽ ἡἶθϑας ἐ- 
φμεηῳ. Ηδες γεγο δὐϊεςὶ, ποι νὲ πιοάμ!ος 
ΡάΓΉ ΠῚ ςαίραῖος ἐχοπίεπι, [ξἀ νι ἀοςθάπι, 6- 
ἘΠῚ ςαἤίραῖος ασιοηπς πο ἱρπογαῖ!ς πιιπιο- 
τος. δ ταπὶ φυάσηι πηϊα οἴγοα αμ!ΠτηπῈ ἃς 

{ἐριμαροίπημπι ἀοτατῖβ ΠΠΕΠῚ εἰπὶ πηθ]τατι 
ἴῃ ΑἸΠοπὶςμῇ ρορυΐο ἀϊχῖπει. δόρυ οξ 
νεῖὸ ἴῃ νας γερίδο, πᾶα ἴπ ΕἸεαπης εἰς, (υὉ- 
ντῦϊο : ποπιθη ΤΡ ΓΌ]ο εἰζτίαογας ἤοι5. ϑδογᾷ 
διζοπη ΕἸειΠηία, ν ] ̓π νγθοπι ἀςπθ πταν, [ὉΣ 
τοημείςεγε (οἱςηζ, ὑμψννν 

ΑΧΙ, ΡΆΚΟΟ ΕΞ δ. 

Ἀεξεγο χιοσας ἱη{πᾶεςρἢϊπαγιπι 7 4 
Ῥχγοοίιπι Νδιογαιτοπι ργοῦς οορηίτιπη Πᾶ- 
ὈΕΠΒ νι γπι: Εἰεηἰ πὶ 6 Ῥγδθςθρίο Ρι15 ΠΊΟῚ5 
ΨΏΙΙΒ 15 Γαἰτ. Ργοοίμ5 Ἰρίταγ εγασ πληίπλς οὔ- 

Ὀυς (2 ΠΠ{πῈ.͵ πυίρίαπι οΡυΐαπι, Ἐοτῖε ΠοΟπΊθη, φιοὰ [45 
Ῥάτιες (Ἰ πεγεῖ, ργο ἀγδιίτγίο ΠδῚ Βηχίτ ἰΟρμ1ῆ8. 

. 4 κατάγεις κάτω ] 14 εη1Π| ἔΑ οἰ ἐπάπηι ργτγᾶπι ἀεςεηάεητῖ. 
5. αἰϑεριόν ἐς.) νοςες ἢδε 8110 ἰοςο βγὰπε ἴῃ εἀϊιῖς ροῇ- 

τᾶς : {δουτι5 ἔππι εξ ΟΠ πὶ ςοα 8, 4ιιΔΠ| ὅς 551 πγαΐς ἱπιιεηΐζ. 
ἸΝεπιρε Ἐάδίεὶ ἴτὰ ἰεραπε ἃς αἰ πρυπτ: ἐρώνιόν ἐφὶν πρὸς τὸ 
συγγενὲς ἔρχεται. αἰϑίριόν ἐσ. τῦτο τὸ πὺρ καὶ κατώγει νε- 
πρξε. 
᾿ς δᾳδᾶχε νὶτ ἀοξ 7, Το. Μευτῆιις ἀε βεῆ!ϊς αταες, ἢ. 

216. 4 1, 3πἸρδάτπι| σεγταπτῖὶπε ἢος ποπεπ ΡγοπΊεῖῆθο ἐλ. 
δι ΠῈ Ρυΐδ) 410 ἃ 1Π φρρ' μᾳϑείοις ἱπ[ίτι! (Ο]εδ αι, Αἴ συγ ποῦ 
Ῥοῦιι ἃ βέγρα γε] ξόγμίᾳ,, 414, ἵρπε ςοεὶεῖ δοςεπία, ξ8- 
εἰίηιιε ᾿πῆλγ Βαθεπτε, Ργοπιείβειπι εχ σοεὶο 'π τεγγᾶπι 

ἀειυ! {ε Ἠεποάιι ἤπρὶς ἢ Οὐΐμ5 ἠέγηίδε [ρεοϊεπὶ Παρογ ἴπ 
ἀπ{μ]4 Δίείο (ε ἴπν ἐπε ρυϊλυῖς Τουγηεξοττίιβ. νίάε Νομᾶ 
Ἄειρ.]. 1τττογοτίε απ|46 ο]αγ ΠΠπιὶ νἱγὶ ΙΔςο δὶ Βεγπαγάϊ 
ἡπάυθεῖας ἀεθεπηι5 Α. τος. Μ. Ιχπῖο ρΡ. 703. 

7 καἀκεῖϑεν  πια] ̓ πὶ σιιπὶ ϑ4ἰπιδί, κἀγτεῦϑεν. 
8 τῶν ἀκολ. ῥυϑμῶν ] 4105 ἐμμέτρες ὃς ἀναπαΐοντας ΡΑι]0 

Δητε νοςαῦδτ. ἣ 
9 ἱερά συκῆ} ἀς νίΑ τὰ ὃς Πιδυγθῖο πιυΐτα Μειτῖ, ἀα 

ϑδςτ. Εἰειιῇη, ς, 27. 
1ο ἐλευσινόϑεν ἱερὰ 1 ΜγΠδε πεπιρε, ιιῖῇ Βασςβηπι ἀεάι- 

Χεδητ, Εἰευπε τεάειηῖες 1δὶ σοπαμϊοίςεθαπε : ὅς ἤδες 
τὰ ἐλευσινόϑεν ἱερὸ νιἀε Μειυτῇ,!, ς, 

ΧΧΙ. δ. 1 1. ΠΡΟΚΛΟΣ  τιγίηπι εἶτι5 πηδητίο ες 
πῇ. Ηἰρροάνοτο, ε ουῖι5 νιτὰ Ρορῃηρείαγι εἰ ξι}{{Ὲ σορηο- 
τῆεῃ ςοπῆδλι, Νοη σοηβιπάεπάιι5 δες ΠῚ 15 οἰ ουπὶ (Ἰάεες. 
“ἰἰο Ργοείο, [ορθιῆα ϑπιγγπᾶθο,, 4] εἶτοα ἤδες ἐεπιροζᾶ.» 
σρατηγίκαν ΡΥΔΕΙΉΤΑΙΣ ἴῃ Ῥαῖτία φείπε, ΝΟΙΕΣ επίπὶ Νίχη.- 
ἐγαΐδία θαϊτ.) ὃς ἀρὰ “Πεερελερηίος ἴνι8. οἰυταεῖθ5. ᾿πάερευς εἴ, 
Ὑἱτατησιε ἴδ᾽ Θρὶτ, νὲ εχ ἤδς νἱϊα ρᾶῖεῖ, 4116 ΠΊ 8 ρτίοτε 1]- 
1ο ἀϊβιπριιεπάπιπι εἴα, ἴα πὶ ἀπὸ πος πιοπίιογα, ΙΓ {ἀπιπιι5; 
Ἐξ. δραηῃ επί εἰς Ρτεῇ-. ὃς Ψ{ι ΝΜ πη ἔπι. Ρ. 711. εὐ. ποιαδ 
Το. Ηαγάμίπες Αἀάεηἀϊς δὰ Ναπιπιος τ. ἄζο, Ρ.691. ΟἸδιι 
αἱτ Ἡ]τΡ ῬΓΟΟΙ;, ργβδτοτίς 5πιγγπαεῖ πιεπιοτίᾷ 'π πηπιπιῖς 
ΟὈ(εγιάτατ. ΤῺ πιιπίπιο επὶπὶ ΜΟ ΑἸγοὶ εχ ρᾶζὰ ΓΡΙ8) 
ἱπμεηῖς (εαμεητεπι ἰηζοτὶρτιίοπεπι Ἡατάμΐδιδ Σ ΜῪΡ. ΣΊ-. 

ΠΡΟΚΛΟΥ͂. ΣΟΦΙΣΤΟῪ, δηηγγηχεογηῦε Ῥγϑείογξ 
Ῥγοοίο (ορῥήψια, δὲ αἰτετάπι 11|4π| Ἑ ΠῚ. ΣΤΡ. ΚΛ. ΠΡΟ- 
ΚΛΟΥ. ΣΟΦΙΣΤΟΥ͂ ρῥγαεξίογε Οἰαμρίο βγοοίο (ρὲ. 
Μιγάπιηῖε ἐχ οἰπλεἰἰἰς Γλὰς 5 Ὑ Ἔτη 111) ὃς {τ ῃεαϊς Μοτε!]α- 
ἰδ ετἴ4π|, γεργδείςηταις ΠῚ, ϑραημεπιῖμϑ 1. ς, Ετ ΚΝ Δ: Π]λπεῖσ 
1:15. ἀε πιιπιπι5 Ογβες. πρΡ. Ηἰς τάπιθη ἴῃ Ροβεχίοτε ᾿πσ 
[ττιρτίοπε πὸπ ΚΛ. ΠΡΟΚΛΟῪΥ [δε ΑΙΔ. ΠΡΟ- 
ΚΛΟΥ εχἤίθεε δἰ5., Ρ. γό. δ ρᾶρ. 313. νεγίζαιιε ““εὐἠμηηεν 
Ῥγοοί σε, ςυΐως ἅτ ἐγγοσ, ν᾽ ἀογίης 111 7). φυΐθις ᾿ρίμπι πμπι- 
σπτὰπὶ ἱπίρίςεγε ἀδίιπι. Οειέγιπη Ηδγαιιίπιι5 ΠΌ. εἶτ, 1π. 
Πυπηπηΐ5 .)4γεἠἐεγιαεὶς Ρ. 315. δὲ ἴῃ δά άοη ἀ. Ρ-. 591. ἢππο Οὐάη- 
εἰτονι Ῥγοοίπεηα γ ρυϑαεῖοΥ ἘΠῚ 5 ΠῚΥΓΏΔΕΙΙΠῚ » εὐπάδπι εἴς 4[ς.» 
οὐπὶ Οἰαηαΐο “Απμγεἰδο Ῥγοείο, αν Πγοίς τἰτοὶο Ὠοπογάᾶτισ, πὶ 

Τηΐοτῖρε. ϑρθηΐδπα Τ', Π Ιεῖπ. εἶι:5. Ρ, 13. 4π4ς ετῖαπι οχίῖς 
Ῥεῖυγ 'π ἃρρεπα, δὰ Μαγηι. Οχοῃ. ρ. 199. θεά δ εοὸ ἀϊπἜῶεη- 
εἰς ΠΠΠγ Τ᾿ Θρϑη ἢ 6 ΠῚ1115») Ε0 ηἴχι5 ξυπάαδπιεπιο, ηπο αὶ Ῥγοοίηα 
Ἡστος, ποῃ ϑγγηαε [εὰ Τὐγαεῖγὶς ταυηοτα ΡεΠΠ{{Ὲ ἀἸ σδίιγ, 
ἴπ Ἰη[οτίρτίοπε δἰ]εραῖα, Ψ ἘΓΙΠῚ ΠΟΙ ΓΆΓΙΠῚ , νἹ ΡΠ πτίππὶ 
Οἰμ:τατο ΠῚ Οἴ165 ὙἹΓῚ ΜΠ Πἶτε5., πηαο  γΑτιι5 1π 115 Θεγεσγεηΐ, 
ελίαψιις πιεγῖτῖ5 ΡΑΥΙτΕγ 4. Ορίθιι5 ἤιϊς ογπάγεπι» νῖ νοΐ 
Ἡεγοιές ΑΕἸοὶ ρτοθας ἐχεπηρίαπι. 1π εο ςοηίεπτίπηι ΝΊτΣ 
ἀοξειΠῆπιι, εἴτε Οἰαηαὶλ “πγεὶ! Ργοεὶ! Ἡεγοῖς ΕἸϊαπι ΠμἰϊαηΣ 
Ῥγοείαγα Ηεγοέμαηα σαῖΐτς5 ἴῃ παπηπιο ΜΝ] πδεοτιπὶ ὅς.» 
πιεπτῖο, (δτογι πὶ ἰρίοτιΠΊ Ὠμπιπιογαπι 84 ΡγοοΪμπν ᾿ἤιπι 
Ρεγεπεπεῖιιπι εὔῖγρα ἰὶς χαοαις πιετῖτο ἰεξῖος ἀςξπάοτει, 
Ἑπ τρίτων οα:--------ο-----ς-.ςς-ς-- 



ἮΨ 

ΧΧΙΡΟ ΘῈ ΝΙΤΙ δ ΦΟΡΗΙΘΤΑΙΝΜ. {.}] ὅο, 
ἴξυτο ἰοςὸ πεῖ ΑρΥβεόβ. Οὐ νοῦο Ναῦ- 
εγατίτας ἕαϑοδϊδιις ἀἰΠΠ Δ ς, δὲ ργδείεῦ 1ὸ- 
δὲς. γεηρ δ] καῇ ρείεζε νιάθγει, Αἰμξη 
διυιοζοπη Δ ΡΙοχας ἢ. ΝΑΙ. εχ ρα 
Εἴατι νι ἀϊςεΠΠΠεὶ, νἰχίε δι άοιη, ππᾶρηα ἰδομηὶ 
δ(ροτταία ρεςιιπίδε νἱ, [ἀγα Γα11ὲ Φουα ρ αν δι}. 
τοτοζάηις {πρε]!ο 8 ἐπᾶσηίεοδ ἰηΠγαέια. 
Βεης δυγοῖη δάϊεης Αἰβοηἶ5., ἰμθιεη Πὶ αιιο- 
αιυιὸ δοῖαζο οἶαγιι5 ἐχτ 1 , μος γηᾶρὶς νῖτὶ- 
1ριι5 ἀππῖ5. Ἰἰάσας ρπηιπι χα ἀο πὴ Ὁ γίταθ 
ὈΡιϊοπεπὶ ) ἀεῖπάς ριορίον δεποβοίμη1, νὰ 
ἀγθιεγοῦ 5. συ άδὶ ΑτΠοπιςηΠ ρ δ τα.) 
αποά ΔριπὨεπεπι ῥιοδὶ νὴ ἀθάεζαῖ, 
ΝΝΑπὶ σπὶ ΡΙΓαθοιη] ΠΑ} εἴδὶ ἹΠρτοίι, 
᾿αἰιεπάαπη δόσιιπη, αὶ ἰδὲ εἰ οὁσραγγοδαηζ, ἰη- 
ζογγοραιξ, ἀἢ σατίις αιἀδτ ἤοίπο ΑἰΠΕ- 
᾿ῖδ νἱπογοῖ ὅς δεπὸ ἄρογοῖ ἐ ἰδας διεεπὶ {{]- 
[οιταδατυν ἐς Ποίρίτθ, ουτη ἅιιο ἰμγα Ποίριεἱ 
ζοῃεγαχογᾶῦ ΑἸ δ 5,1ππςηῖς ἰρίδ, ΠΟ το ρογα 
Δ Ποίας Αὐἀτγίδηιπη, (πη Διά ΠΠδε 
[ἀρεγβίτεπι εμπὶ ες ὅς νίποῖα, [δ ἀοπῖο [ιὰ 
ξοηίο πὶ ἀεςογαπὶ, ἀπὰς πὶ μαῆά εἤτεὲ 
οὗ ἀεςεπ 1114 ἀγαςΠηπαγιπι, 4ια5 δᾶ ὈρρΙ» 
βηογαία ΠηΠΓΙΙΟ ἃς ρ σε, Π1ΠῈ οἱ ἀεσοτη τη!]- 
114 απτξα απ ἀΠῪ ἱηργεάεγειιγ, νογδὶς δή α1- 
εἰ : αἰοηλη)4. ἐΏ44)3} “όεγ4, 26 ἐδ 206 2Ή2 τοῦ- 
νίκαν. Ἡλες ποῆ αἰ (οἱαίη, (δ ἀϊμϊ- 
115 εείαιτι ΡΌΪο 6 νεοπεῖς ἢ ἀμ ατηι5, ὃς ργο- 
δὲ δηϊπιο Ἔχοιϊτῖ , ἀταιδ δἰ οἰ εἴα {γᾷ ἃοςις 
ταῦθ ΟὈΓοΓΙΔηἐῖϑν ; 
ωζ 

᾿ ἍΠ. Ῥο[ίοάιε διυιέοτη ἃς ἀοηλοϑ, ἄτιαϑ ἴῃ 4,77} 
ΑΙ ἴῃ ΡΙγασςο, ΕἸειΠης αἰϊαη, Αβέεγεθα- 
τυζῆπς ἸΡΙ ἐχ Αςργρίο {πε5., ἐδαγ, νηριςπ- 
ἔμππ|.) ῬΑΡΥτιΙ5 ἃς 116]. οτηποίαιις 14 σθηιις 
Ταοῖςθς, ΟἸ185 [15 ρεγπιείοης, αἱ Πα ποαὶ 
ΤΕΓΏ ΠῚ ΘΧΘΓσΘης ΠποΓ πὶ, ΠΕΠ Δ] βεςιι- 
ὨΪάΘ Πρ άτι5 νἱίις εἴς, πες 1ΠΠ γα 5, πδαις 
Ῥίας παδεπαὶ αἰλίάτις,, ἀφξημς ᾿ἰπογυμη αι ούξης 
ἧὰ ἰοσπὰς, [δ ἀ Ἰρία ἰοσς ςοῃέθητιθ,. Ομπὶ- 
ὅτις Β]10 ῥγοάϊρο ἴῃ αἰοηαῖς ρα Π Ππας εἰς, οοιαγ- 
ὨϊοΙδ 15, σαἰο 115 ἃς δα ι15., ἐπα ηΠΠἶτοῦ (8 δς- 
ζομηπιοάάγει ροι9., ιατη. {Ππ|π| ἱπογεράγεε, 
Ἰάσις ἃ ΡΙ ει ΠΠι16 νἱτο οἱ ψαγζο οι 5. οὐζλλς, 
ἰπαίῖε, ἀμαάίργ εἰ (δφλδι ἀολγεὶ, φμάγη σμηὰ 
ἐσλολαηοῖ. (ΠῚ πιοῦξαι5 νεῦῸ 1ρ ἃς ΗΠ ς 
εἴἴοε ὅς νχοῦ, ῥε οὶ δάμαοίς,, αιδηδοαιὶ- 
ἄἀθπη δὲ [ἐποίςοητος ἴα Ος]1 ΠΠΠἸοπαηεαγ, Εἰ 

, ᾿ ΚΑΙ 
λωκῇ ἐγένετο», διαὶ τὸ καὶ γηράσκοντας ὀφϑαλμες ἐπώγεσϑαι . ϑηλυτάτῃ δὲ ταυτῃ γε- 

τῶν ἐκ εἰζρανῶν κατ᾽ Αἰγυπῆον. ξασιώζεσαν δὲ 
ἰδὼν τὴν Ναύκρώτιν; καὶ σπταρὼ το ἤϑη πολι- 

τεύοντας; τὴν Αϑήνῃσιν ἡσυχίαν ἠσπάσατο. καὶ 

ὑπεκτλεύσας ἐκεῖ ἔζη, πολλὰ μὲν ἀγαάγων 
χρήματα , πολλὲς δὲ οἰκέτας, καὶ τὴν ἄλλην 

κατασκευήν μεγαλοπρεπῶς κεκοσι μή μένην. ἔυ δὲ 

ὠκξων Αϑδήνῃσι, Καὶ τὸν ἐν μειρακίῳ χρόνον ηὐ- 

δυκίμησε, πολλῷ μᾶλλον ἀνὴρ γενόμενος. περῶ- 
τον μὲν ἐπὶ τῇ τῷ βίᾳ αἱρέσει" ἐπείτα, δϊμαι» 

καὶ ἐπὶ ἐυέργετήματι, γενομένῳ μὲν τοερὶ ἕνῶ 

Αϑηναῖον : δήλωσιν δὲ παρασχομένῳ χρηφξ ἤ- 

ϑες. ἐς γεὲρ τὸν Πειραιῶ ἐσπλεύσως ἤρετό τινὼ 
τῶν ἀὐτόδεν; εἰ ὁ δεῖνα καλῶς Αϑήνῃσι ζῇ, καὶ 
ἐυ τορώτῆει; ἠρώτα δὲ ταῦτα ὑπὲρ τῷ ξένε», ᾧ 

πσροσέμιξεν Αϑήνσι νέος ὧν, ὅτε δὴ καὶ ΑδριΞ 

ανῷ " ἐφοίτα. μαϑῶν δὲ ἐὐτὸν εἶναί τὲ κοὴ ζῆν, 

ἐκατεσεῖν δὲ ἀωτίκω τῆς οἰκίας ν διωκηρυτήομένης 

ἐπ᾽ ἀγόρᾷς ττρὸς δραχμὰς μυρίας, ἃς ἐπ᾿ ἀυ- 
τῇ ἐδεδαγειςο, ἔπεμψεν ἀυτῷ τς μυρίας; μηδὲ 

εἰνελϑών πσω" ἐς τὸ ἄσυ, εἰπὼν, ἐλευθέρωσον 

τὴν οἰκίων » ἵνω μή σὲ κωτηφή δῶν ταῦτα μὴ 

φιλεσίῳ μόνον ἡγώμεδω; ἐλλὲ καὶ τῷ τλέ- 
τ καλῶς χρωμένε , πεπαιδευβιέγῳ τε ἱκανῶν 
καὶ τῶ φιλικοὶ εἰκριοβντορι 

Ἐκτήσώτο δὲ ζαὶ οἰκίας, διὸ μὲν ἐν ὠφεὶἷ, μί- 

ἂν δὲ ἐν Πειραιεῖ» καὶ ὠλλὴν Ἐλευσῖνι, ἐφοίτα δὲ 

ἀυτῷ καὶ ἀπ᾽ Αἰγύπης λιδαγωτὸς» ἐλέφας. μῦ- 

ῥὺν» βύδλος, βιξλία, καὶ πᾶσα ἡ τοιάδε ἀγορώ͵ 

καὶ ἀποδιδ' ὄμενὸς οἰυτεὶ τοῖς διωτιϑεμένοις τὰ τοῖς 

αὗτα, ἐδαμᾷ φιλοχρήμωτος ἔδοξεν, δὲ ἀνελέυ- 
θέρος, ἐδὲ ἐρωφὴς τῷ πλείονος, ἐδὲ ἐπικέρδιω μῶ- 

ξεύων αὶ τόκες, ἐλλ᾽ ὐφὸ ὠγωπῶν τὸ εἰρχαῖον, 

ὑἱῷ τε ἀσώτῳ περὶ ἀλειτῥυύγων " τροφην, περί τε 

ὀρτύγων, κυνιδίων τε καὶ ἵπιπῶν, ξυννεώξων μῶλ.- 

λὸν ἢ ἐπιπλητίων, καὶ «σωροὶ τὸῖς πόλλοὶς ἔς 

χὼν αἰτίαν" ϑᾶτηον, ἔφην μετωξωλεῖ τὸ μετὰ 
γερόντων παίζειν: ἢ μετὰ ἡλίκων, ὠποιθ ἀνόντος 

δὲ ἀυτῷ τῇ παιδὸς καὶ τῆς γυνωρεὸς", ἐπὶ πάλ. 

5 ἐν ᾿ 

2. ᾿Αδριανῷ 1 ἐς αι {ἃ ἰπ βέμ4 εἰμιὲ 
3. ἐκπεσεῖν δὲ ἢ τείοτὶρῇ εχ οὐ, 8, ῥῖο ἐκπεσεϊσϑιωιν 

"δυο εἕας ἴῃ εὐϊεῖσ, ; 
4. πω] ἤς εὐ4. 8. Βάϊεϊ πὼς, 
5 τῷ πλότῳ 1 ἀὐτϊοα! πὶ Δα εςΐ εχ ἐσ, 8, 
5. 11. χ. ὦ ἄρει 7 ρυδεροβείοπεπι βρποίζῃης ΑἸ αἴη 

ὅς τοί, 8, Μοτοὶ πα ὁπὶπι φχοι ἀδγαῖν 

2 ἀλεκτρυόνων ] ἅυνο8 ἀεὶ ρῃρηΔ ΠῚ ρας εὐδηί, Ἷ 
3. καὶ τῆς γυνεῖκ.} ἢς ὁρείπιε οοά. 8. φισὰ ἐκ ἐσηϊεάμῖ. 

τ ἀισηῖε γεϊίειογαι 84 }Π8{. ΜαΪε οαϊτὶ ἐκ Ῥ, γυν 
4. ἰπάγεσϑοιι} ἢ π1Δ Πη οὐπὶ οοά, 8, αι ᾺΠὶ διιπη οαϊ, 

εἰπάγεσθων, ῬτῸ γηράσκοντας κατογηρέσκοντας ἱπμῃ ςηῖς 84]- 
πιλῆμϑν 

τ ἃ 

͵ 

γομένῳ Ορδδει 



όο4 ῬΉΪ ΟΙἸΘΗΓ ΒΑ Τ 5 
-“ ε Η ᾽ Α. ἃ 4λ γομένῃ᾽, πᾶσων αἰφιεὶς ἡνίαν, ἐκ ὠγουθιὸς ἔδοξε 

’ “«Φ ἃ 

προςάτης Τ8 οἴκοξι. 

τὰ δὲ τῆς μελέτης πο ώτρλα τῷ ἀνδρὶ τέτῳ 

διέκειτο ὧδε" ἑκωτὸν δρωχμοδδν ἁπαξ κατώ-- 

ξαλόντι ἐξῆν οἰκροῶσιαι τὸν ὠεὶ χρόνον. ἥν δὲ 

ἀυτῷ καὶ ϑήκη βιδλίων ἐπὶ τῆς οἰκίας . ὧν 

μετῆν τοῖς συλλεγομένοις ἐς τὸ πλήρωμω τῆς 

οἰκροάσεως. ὡς δὲ μὴ συρίτίοι μεν ἀλλήλας, 

μηδὲ σκώπτοιμεν» ἃ ἐν ταῖς τῶν σοφιςῶν συνε- 

σίαις Φιλεῖ γίγνεσθαι» ἐὐϑ" ρόοι ἐσεκαλέμεϑα ᾿: 

καὶ ἐκωθήμεϑα; ἐσκληϑέντες, οἱ μὲν παῖδες 

καὶ οἱ σσωιδωγωγοὶ μέσοι, ταὶ μειραίκιω δὲ ὠυ- 

τοί. τὸ μὲν ἐν διωλεχϑῆναι " ὠυτὸν , ἐν σπανί-. 

οἷς ἔκειτο. ὅτε δὲ ὁρμήσειεν ἐς διώλεξιν, ἱππιά.-. 

ζοντί, τε ἑώκει, καὶ γοργιώζοντι᾽. ἡ μελέτη δὲ 

τῆς τοροτερωΐως ποροεωραμένη ἐσεκυκλεῖτο". τὸ 

δὲ μνημονικὸν » ἐννενηκοντὅτης ἤδη γηράσκων, 

καὶ ὑπὲρ τὸν Σιμωνίδην ἔῤῥωτο. καὶ ἡρμήνευε 

μὲν κατὼ φύσιν, Αδριοίγειοι ὃ δὲ ἤσαν αἱ ἐπιζο-. 
“᾿ ἴω 

λοαὺὶ τῶν γοημώτων. 

ΦΟΙΚΝῚ Ξ. 

Φοίνιξ δὲ, ὁ Θετ]αλὸς, ἐδὲ ϑαυμώσαι ἄξιος, 

ἀδὲ ὧν διωξωλεῖν στάντα. ἦν μὲν γὼρ τῶν Φι- 

λάγρω᾽ “πεφοιτηκότων, γνῶνωει δὲ μείνων, ἢ ἐρ- 

μηνεῦσαι. τάξιν τε γὰρ τὸ γοηϑεὲν εἶχε, καὶ ἐ- 

Θὲν ἔζω καιρξ ἐγοεῖτο. ἡ δὲ ἑρμηνεία διεσπά-. 

σϑαι τε ἐδόκει, καὶ ῥυϑμδ ὠφέςσηκεν. ἐδόκει δὲ 

ἐπσιτηδειότερος “γεγονέναι τοῖς οἰρχομένοις τῶν νέ- 

ὧν, ἣ τοῖς ἕξιν τινα ἤδη κεκτὴ μένοις. τὰ γὰρ 

πρώγματα γυμνὼ ἐξέκειτο, καὶ καὶ “πέρι- 

ἠμπισχὲν ἀυτὼ ἡ λέξις. ἐδδομηκοντέτης δὲ 
᾿ ’ Γ τς Ἢ 3 »"Ὕ 

εἰποδιανων, Αϑήνῃσιν «ταφή ΣΧ ἀφανῶς. κει- 

ΧΧΊΠ, Ρῥοεχε 

νεγο, νἕαῖ, ααϊςαυϊά εἰς [επηίηςας ἱπηδες! Π1τᾶ- 
115, Παδογοῖ, πη 65 Γατηθ ἰαχᾶηβ Πα 6 Π88, πηϊ- 
ΠῸ5 ὈΘπο Ύοτη ΓΑ Π Πατεῖ συγαγε εἰ νι{{5. 

111. Τδοϊαπιδεϊοηὶς αυΐεπι ἰθχ νῖγο Παϊς 
1τὰ σοπῇἤίπαία ξαϊτ. Εἰ, 4] ςεπτιπι ἀγαςῃπηᾶς 
(οιπΕ] (ΟἸαιεε, (Ἔπηρεῦ δπάϊγε ᾿ἰσορατ. Ἐτγαξ 
εἴδη ΒΙΌ]οτμθςα ἀοπηΐ, πᾶς ραῖεθαῦ ἀρρᾶ- 
ταῖπτη {101 σοιηράγαγε σαρι θητδιις. δα δυςα]- 
το η}5 Πρ] οπχεπίιπη. Νε ἀπείη νεὶ ἐχί- 
ὈΠΑγεπΊι15 πος Ἰππ]ςεπ,,, νΕὶ σοπυ 5 ἱποεῆξα 
ΤΘΠΊΙ5.) νὰ ΠΟΙ ἴῃ ΤΟρἢϊἤλγιπι (τ Π10}15 αἴοϊος: 
ςΟΠ ογτΙ ΠῚ ἸΠτγουἰ τι  ραπηιΓ. ἃς ἱπιγοιπ! Π1 {8- 
ἀοθάπηι5 ἴα, ντ ἱπτεῦ ΡΈΕΓΟΚ πη ἢ εἴδη ραο- 
ἄαροσι, Δοἰείςεητες νεγὸ {ξάογεησ {ξογῇΠΊ.. 
(εζεγαπι ρογατο νι νεηΐεθαῦ, νεῖρίε ἀἸεγε- 
τοῦ; (εξ πδη6ο 44 ἀἰεττατίοπεπα [8 ςοπίε- 
τεῦαῖ, ΗἸρρίδιηη ὃς (Φογρίδπη ἱπιϊγαγὶ ν᾿ 4 θδειιγ, 
Τεοαπητίοπες γεγο ἀϊα ργαθσοάθηςς οἰαθο- 
ταῖας ἴῃ πηεάϊιτη δἀἀμπςεθαπτιγ. Μεπηογίαθ 
Νἱ, ΠΟΠΑΡΘΠΑΓΙΙ5 ΙΔ 1 (ΘΠ ΕΧ, ΠηαρῚς οτίαση Πυδπὶ 
δι πιο 65 νά]. ὈΙδο οἰμς εγᾶσ {πὸ αε- 
ἑἸλτίοης, (ξπτοητίαγαπι γεγο ἱπηρεῖι Αὐτίδηϊ 
(ριεθας πᾳοΙομ. 

ΧΧΙ ΡΗΟΕΝΙΧ, 

ῬΠσεηὶχ δαῖοπὶ ΤῊΘΠΆ]υς ἢθς ἰδυιάατί ναῖς 
ἀξ πιεγοίυγ, ποαὰς γοργε μὴ δὶ ἴῃ ομππίδι15. 
Ἐταξ ἐπὶΠῈ 15 υϊάθπη εχ ΡΗΙ]Αρτί ας ρι}]1ς, ἰπ- 
ὈΘΏΓΙΟΩΙ αμαπὶ οἱοςαΟπὶ πιᾶρὶς ἰάοπειιβ, 
Οὐάο επΐπη εγαξ ἱπ ἱπιιεπτῖβ,, ὨΙΒ πε ἰητόπις 
Ρεῆίας ἐχοοριταθαί, ἙΪοςιτο νεῖο ἀϊβγαξια 
νἱ ἀςθδζιγ, δὲ παπηεο ἀςἤίτατα. Ψηὰς εἢ εἰ- 
ἴδπὶ ἱποὶρίεπεδας ἱππεηΐθιις πλασὶς ἄρτι, 
ἅι4 ΠῚ αἰ ιε πη ἰατὶ Πα ἰταπη αἀεριῖ9, Ναάας 
επἰπὶ Ργοἤασάπι ὑἐ5. πθημς εἰοςτΟὐϊς ἰη- 
Ια δητην ογηδῖ!. ϑερειασεπαγίις ἀἸε, 
δῖ, Αἰποηϊίαας (δρυτις οἴ (3115 (ρ]επάϊάς .. 
δἰταβ εἰς ξηΐπη δῆτε νίαι ἐχ ΠΟΙ ΓΟ, (μὰ εχ 
Αοαάεπιία ἀείςοπάϊειτ, ἀσχίγαπη νεγ[α5, 

ται γεὶρ πρὸ τῆς ἐκ τῶν ππολεμίων᾽, ἐν δεξιῷ τῆς ἀκαδημίας καϑόδῳ, 

4 ϑηλυτώτῃ δὲ τάντῃ γενομένῃ } ει ϑηλυτώτη δὲ ὥντη 
ψενομένηγ ΡαΠ δ 15 ταπτυπὶ αι! υΐάαπι ὅς ἀρι οἰ δες πηι- 
κδηάᾳ ἀμ χῖπι5 ΡΟ Μογε  !απι; 

5. 1Ὑ,. Ἃᾳ ἑκατὸν δρωχμοεὶς 1, 6. τυϊπΑπὶ ππαπὶ, 4186 δ: 
ἀοϊυϊς ξογοῃᾶτος Απρ)ιοὺς ΧΙ ὅς 111 ϑοΒοἰ προς : 1, ὃν 
ΧΙΠῚ ἃς 3 Ιορεμίπιίςος, 

2 ὡς δὲ μὴ] νετιΠΠ πη Ἰεϑῖο «οὐ, 8, ἙάΙτ ὡς μιὰ δέ. 
Ά ἐσεκολόμεϑα] (ις τεέξε συγίας ςοά, 5, Εαϊεὶ ἐσκαλέμ.- 
4 διάλεχιϑῆνον ] τυτίε5 Εἰς δυιώλεξις μελίτῃ Ορροπίέιγ, νἱ- 

ἀξ τιοῖδτα δά νίι, ἐρέϊαρτὶ 5.11. π.1. 
.. ἦ ἱππιῴζοντι ἐῴκει χρὴ γοργιώζ. ἀς ΗΙρρίαα ὅς οτρίας 
λάοῖβ νι. ἢ θέτές ΣΟτΏΠΙ, 
ὁ προεωρωμένη ἐσεκυκλεῖτο } ποπ᾿ ἐχ τεπηρὸτα ἐτρο ἀΐ- 

ξεθας, Οξείδγιπι νετίογοπι ἰθέϊίοπεπι οχ ςοὰ, ὃ. χεῆίταῖς 
τῆμρ, ἙΕαϊτ ἐσεκνκλεῖτο παρεωραμένηι ἶ 

7 Σιμωνίϑην 1 Ππιῖϊε Ιοιιεπάϊ ἜΝ Βαθες για Ζγαμοξ 
εἴ. ς. χ4. 
ἃ Αδριάώνειοι  ἀς ουΐως ἱπάοῖς νἱά, ᾧ, Ρέδᾳ εἰμει 

᾿ ΧΧΙ] ΦΟΙΝΙΒΙ 1 Φιλάγρῳ εὐϊως βέναγε Βαδοβ 
ἀρτᾶ. 

5 ἐπιτηδειότερος 1 ἢς ἰεβεηάμπι δάμε ἀμδ᾽ὲ τὰπὶ ςοά, ὃ, 
Ἑάϊεὶ Βαθεπὶ ἐπιτηδειότατος.. 

3 πεὸς τῆς ἐξ τ. πολεμίων 1 αιάαχ σοηϊεξειξα Μοχεῖ! ἄξ 
ὭΜ]1Ὸ Πιπάφπιεητο πῖχα, αυὶ Γι ρ  σΑθατὰς Ἰερεηάμπι εἴς,» 
πρὸ τῆς τῶν ἱππέων ταφῆς. ΟἸΔτιΠΊπιις Ὑῖς ἴθ. ΜΜεουτῖοςξ 
Αἰβεη. Ατῆς, 11. ΠῚ, ς, 8, βήφρς δ]! φυαπι Εἰς ἀεῆποπατὶ ρα 
ταῖν (αϊς σοπιπιοάς ») Πᾶπι ἴῃ βέϊς νειεγιδιις ἔδτε ἱερυϊοτὰ, 
Νοη νίδεο τάπιεῃ ἐγ 11}ς ρτδεροίτιίοπεπι ἐκ ὁπαζετῖς 
ημᾶπι σοηβδπτιο γοτίποης Μ88. Νεπιρο ῥροταῖς νία ἀιοῖ 
ἐκ τῶν πολεμίων» ἤυᾷς ΕΑ ῥοβίςο [ο]ο ῥτοςοάοεοῖ; ποπιεπ δος 

ΧΧΠΙ. 
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ΧΑΧΙΟΡ ΦΜΙΑΝ δ. 

Αἀ Παιηϊδημπὶ πα ἀμιεῖξ ογατίο, νἱγιιπη Ιοη- 
σε (ἸΑΥ ΠΊπλιπΊ, ἘΡΙΠΙοίΟ οΥἰιη τ. [πὶ απδπὶ 
επί ϑοίεγὶ, 501, Νςαηἀτὶ, ῬΠαβάτί. ΟΥτίὶ 
δι ΡΏγἰΑςες πηηΐπις δάπιτε ἀερεηί, ἤλτη Ογδ8- 
ἐοτγαχα ἱπἀ ἰδίαι. ἢϊ ρΟίμ5 ἀρρεϊαπαϊ ἤπηΐ, 
ἀπιλπι (Ορἢ 46 ́ πηειπουῖα ἀϊσηι. [απλίδῃο 
Ἰρίτας ὃς τηδίογος πιάσπᾶῷ αἰρηϊζαιὶς ΥἹΣΙ; 
ὃς ἴῃ πηιαχίπια ἘΕΡΠΕΙ διζογίτατα 9: ὃς ἤΠιᾶ- 
δῆδε ἀποηιε ἀϊσηϊτατς ροίποτὶ ππόγε, ϑεῆδ- 
τα] Ἐπὶ πῈ «αὶ δά (ογ δεγεητηῦ ἀἴρηὶ Πα Ιτὶ Πππὲ 
Θηῖῃες, ΟὉ ΠΟΠΊΪΠ5 ο]αγτάτθηλ, ὅς π]πΊΔΠ 
1 ετα!ταζοτη ΠρεδεΠΠπη!. 

ς 

11. 1ρίε ιοψιδ᾽ ἐπα παγαῖς. οριδιῖς ἠηΔ- 
φηϊβοϊίαις ἱηἤγαΐθις, ὅς 1115, αὶ πα! ρεγεηῖ 
᾿ηῖεγ ἘρΡΠεῇος, Πἀςπὶ[ἀδπιεηῖς, ὅς απιραδ}}- 
ἘΔΠῚ Ρ] ΓΙ ππ πὶ Δα μππ|., ΡεσιΠ145 ἰαγρίτι5, ὅς 
ῬΕΒΙΙςα ορετα, ἢ φιδε ςοἸἰδρία εἴεηε, γεῖδιι- 
ταῦς. Ὑτθὶ φιοάιε ἘρΠείϊας το πιρ τ ζΟ ἢ“ 
ἱπηχίς, ἀεαιέϊα Δα 1Ππ4 νία, 41 ρεῦ Μαρπο- 
Ὡςᾳ ἀείζεπάϊτογ :: ε(ἢ γεγο εὰ ῥογιίςι5, ἰῃ [18- 
αἰ Ἰοπριτυάϊηθπι ρογγεῶϊα, τοῖα εχ ἰαρίάρ, 
διγηέξηγα δαζοπη 1{ 14 ἱπεοπάϊτ, νετεπηρίαπι 
οὨΪτογίθιι5 πα σάγέγε, ἢ φιαπήο ρἰπογεῦ: 14- 
46 Οριι5 τηβρηΐς (ππλεῖθς ρεγίειπι, 4Ὁ 
νχοῖς πα ςορῃοπηίπαι!. (ΟΟδπδοι]π1» 
ἀτοπι, αιοά ἴῃ τείηρῖο εἰξ, τρίς ἀεαϊςαιῖς, δὲ 
φιηρ ἰτπάϊῃς εβῆςίεη5 νὰ αἰϊα ὁπηηϊπο ΟΠΊΠΪΑ..) 
ἅτιας ἴῃ 4115 [ΕΠ Ρ 115 (ππε, Ππρογαγεῖ., ὅς ογπᾶ- 
ται, πο {14 ἐπ γεχις, ππδίογε, φιατα να νεγὈῖς 
ἀείογιθι ροῦε: Ῥηγυρίο ἐπῖπὶ ἰαρί4ς ρυΐογο 
ἀἰπιηχῖς, αιι41}15. δῆτε Ἔχεις ποι ἔμπογαί, 
Ορίδθιι5 δυζοηη γεέξε νεῖ δ ᾿ρίᾳ δάοἰείςεησια., 
ςορριτ. (πὶ εηϊπὶ ΑΥἸΠΙαςς ὃς Αὐτγίδηις.. 
ϑΠΊΎΓΠΑΟ ΠΕ] 4 πὶ Αἰτογ, αἰτοῦ γεγο ΡΠ ΕΠ ςοηίε- 
ἀϊπεης, ααιθος δἰνάϊαϊς ἀςοεπῃ τα Πἰίαπι ἀγὰςἢ- 
(ηλτπῇ πηεγοράε, γρηἼ0..) ἱπὰ αἰεπβ, ,ιμλμς 
60}, ἡ ἑαίες ἀρ ϊοίας γκάρμας Ἵρηρ 2,45 (σον ον 
147,2 121 μηείσγου δ᾽ βχγάσ, ῬῈ χηίάίαρη {χεληρε, 
Ωπδεοπηαιδ δυζειτι ἀ6 νἱγίς 1{Π|5 (τυ ρί! ἐρὸ 
Δ Ῥλατηΐαπο εὐἀοέδις τοί]. σα νιτιυίαας τας 
ἐγαηΐ πουίπιηδο. 

Ὑ1Π. Ορυϊεπεασι δαξεπὶ νἱγ ἢΠς {Πὶς 4πο- 

όος 

ΑΙἸΑΆ ΤΑΝ ΟἿΣ 

Αγέι με ὁ λόγος ἐπ᾽ ἄνδρω ἐλλογιμνώτατον; 

Δαμιανὸν᾽, τὸν ἐκ τῆς ΕΦέσ;. ὅϑεν ἐξυρήσϑων 

Σωτῆροί τε΄ καὶ Σῶσοι, καὶ Νίκανδροι; καὶ Φωῖ- 

δροι, κῦροί τε καὶ φύλακες, ἀϑύρματα γαὶρ 
τῶν Ἑλλήγων ὅτοι μᾶλλον παροσιρηϑ εἶεν ἂν, ἢ 

σοφιςωὶ λόγε ἄξιοι. Δωμιανῷ τοίνυν ἐλλογι- 

μώτατον μὲν καὶ τὸ ἄγω γένος, καὶ πελείςε ὥ- 

ξιοι τῇ Ἐφέσῳ, ἐυδοκιμώτατοι δὲ καὶ οἱ ἐπ᾽ υ- 

τὲ φύντες. συγκλήτε γῶὼρ βελῆς ὠξιθνται πών- 

τες, ἐπ᾿ ἐνδοξία ϑαυμαζόμενοι, καὶ ὑπεροψία 

χρημάτων. 

Αὐτός τε τ:΄λέτῳ σσοικίλῳ » καὶ στολυπρεπεῖ 

κατεσκευωσιμένος. ἐπήρκει μὲν καὶ τοῖς δεομέ- 

γοις τῶν ΕΦεσίων, σσλεῖςσω δὲ ὠφέλει τὸ κοινὸν', 

χρήματώ τε ἐπιδὶδὶς, καὶ τὼ ὑποδεδωκότω τῶν 

δημοσίων ἔργων ὠνωκτώμενος. συνῆψε δὲ καὶ τὸ 

ἱερὸν τῇ Ἐφέσῳ , κατατείνας ἐς ἀυτὸ τὴν διὰ 

τῶν Μαγνητικῶν κοζϑοοδον - ἔςη᾽ δὲ ἄντη ςοὰ 

ἐπὶ ςάδιον, λίϑις πὥἄσω. γξς δὲ τὰ οἰκοδομή.. 

μῶτος» μή ἀπεῖναι τῷ ἱερῷ τὲς ϑεραπέυοντας 

ὁπότε ὕοι" τῶτο μὲν δὴ τέργον, ὠπὸ πολλῶν 

χρημάτων ὠποτελεσιϑὲν. ἐπέγραψεν ὠπὸ τῆς 

ἑωυτῷ γυναικός. τὸ δὲ ἐν τῶ ἱερῷ ἑσιωτήρμον, 

τὸς ἀνέϑηκε, μεγέϑει τε ἐξάρας ὑπὲρ π'άνϑ᾽ 
ὁμᾷ τὰ παρ᾽ ἑτέροις, καὶ λόγε κρείτ]ω στερα- 
βαλὼν κόσμον: ὡρώϊςαι γεὶρ Φρυγίῳ λίϑιῳ, οἷος 

ὕπω ἐτμήϑη. πότῳ δὲ χρῆσϑαι κωλῶς ἐκ 

μειρακίῳ ἤρξατο. Αραςείδε γα δὴ, καὶ Αδρια-. 

γᾷ ᾿ κατειληφότειν, τᾷ μὲν τὴν Σμύρναν, τῇ δὲ 

τὴν ἘΦεσον : ἠκροοίσωτο ἀμφοῖν ἐπὶ μυρίωες “, 

εἰπτῶν » σσολλῷ ἥδιον ἐς τοιωῦτω δαπανῶν πιαιδὶ- 

κα, ἢ ἐς καλές τε καὶ κωλοὶς. ὥσπερ ἔγιοι. καὶ 

ὁπόσω ὑπὲρ εἰνδρῶν τότων ἀγωγέγραφα » Δω- 
-“ » 2 λιν “Μ“͵5,ὉΌ 

μιανῶ μωϑῶν εἴρηκω» ἐυ ταὶ ὠμιφοῖν εἰδότος. 

Ππλέτε δὲ ἐπίδειξιν τῷ ἀνδρὶ τέτῳ κἀκεῖνα 

πλδϊα δ ποίεδιι5, 41 ἔοτις δ'συδπάο Ατμφηϊοπῇθυς ἵν» 
δα φαγίε διεσίητ. ᾿ 
ΟΧΧΙΠΙ. ΔΑΜΙΆΑΝΟΣ. δ. 1. τ Δαμιανὸν } «οὐ, 8, 

εοπίαπτεν ἰερὶς Δωμμιανὸς. Εἴμ5 πιεπτῖο ἔργα αυοηὰς» 
οὗνία ἱπ νἱτ ἡ ἀγέαρὶ: ἰτεπὶ ἀρυὰ δι ϊάἀαπι., 4υΐ εαπὶ ἃ 86- 
πιο ΓῸ {π|ρ. Οοπίιϊςαι, ὃς Βιτῃγπίας ργδσπάεπι ξλέξυπι πιε- 
πιοταῖ, ϑεὰ ςοηζιίδτις εἰμ πα} 14 ἴῃ ἔα 5 πχεητῖο ἐ ἔοτ- 
τε ἰρίτυν Γὐξεδιις ἔμεγῖς : ἱπιὸ νετεοῦ ἧς ϑυϊδας Ὀδ- 
πιϊδηυπιὶ οὑπὶ “πείραίγο ςοηξιπάας , 1116 τ διιᾶτ) τὰς 
Βυῖς ἀεξθεπτιτ. ““περαλγμρς ἐπὶ πὶ πη, ἀε 4ιι0 Ρα0." 
1ο ροῇ, οπίμϊεπι ὅς Βιιθυπίας Ργϑεῆάεπι δ Ἱπιρεγλίοτς 
ϑειεγο λέδτυπι ςοπίδι. 

2 Σωτῆροι ] ςοἀ. 8. Σώτηροι. 
δι 11ν ἃ τὸ κοινὸν  ἰῃτε!Πρίς ρρ ηρρλ ΑἸ α ὡς με. 

Εἰἶπιιϑ δὰ νίταπι Αρο]ίοπ. Ἰ. 1Υ̓͂.ς, 5. π. 2. ος νετὸ εἰ, ποά 
Ἰιδεγαίέτατς ἔμπα ἐπὶ (οἱ σπηῖθας 1115 (βογῖς οδειπαάϊε δεν 
δπηΐδπιιβ. 

2 ἔφη] ςοἄ, 5. ἔρι. ϑεᾷ ξεττὶ ροίϊε οχιβίπιο ἔςη. 
5. Ἀριφείδῳ γὰρ δὶ χρὴ Αδριανᾷ } ἂς αυϊδιι υἱᾶ, ὕ, νῖτᾶθ 

ΦΟΓΙΙΠΊ. 
ὁ ἐπὶ μυρίκες ] πιαῖς Οτείο ]. τμ εαττ. τβοοτ. 118. ΤΥ, ς, 3. 

Βαες δὰ Πιρεπάϊυπι τγαδΐτ, 40 δ πιρεγατοτίθυς ςοπάιι-- 
δε (ρμῖῆαςε Κοπια ὅς Ατπεπῖ5 ἀοσοῦδης: ἀς απὸ ἴυρτα ερὶ- 
πιὰ ΔΙ! ποτῖε5», ππαχίπις δὰ Τμεοάοτυπι 5. 1. πις. Νευτες 
εηίπι ἱβότιπι ΤορΡΕἰβατιπι Γορ Εἰ οι θρόνον ταπῦ Θοςιρα- 
Ῥατ, δζ εχ [εφυδητίδυ5 ράῖος πΠΠῆπε ἕος πιϊπογιιαὶ αὉ ᾿ρίο 
Ῥαρνοίάμο ἴοϊατιπη, ΟΓΌΓΕΓ, μορίαης ΡτΘ μυρίος Ιερεθαι. νί- 

ἀε οτίαπι ἔ, ἰπ ὈΒτεῖο 9, ἵν ἢν τον 

σε 89 
ΩΣ 
δἰχε. 



όοό 
: αἱ ε ΩῚ ΡῚ ΓΟ, ΠΑ 

εἶχε. τορῶτον μὲν ἡ γῆ σὥσω: ὁποσήν ἐκέκτη- 
5 , κ᾿ ἵ 

“ον ἐκπεφυτευμενή δένδρεσι κοωυρπίμοις τε καὶ 
5 ἘΝ ᾿ “ »" 

ἐυσκίοις. ἐν δὲ τοῖς ἐπὶ Θωλωτῃ καὶ νῆσοι χεί- 
Ν ͵ »"᾽᾿ 

ροποίητοι, καὶ λιμένων παροχωσεῖς» βεξδωιξσα) 
ν ἡ , ἐφρηρμο ταν ἘΠ ον ΜΝ 

τὲς ὁρμὰς κωτοωιρέσωις τε καὶ ἀφιείσοις ὁλκωώ- 
᾽ ᾽ νὰ ἐ ἊΣ 

σιν. οἰκίαι! τε ἐν ταροωςείοις. αἱ μὲν κωτέσκευ- 

ν 3 Υ , « δὰ ὁ Π 

ὠσμέναι τὸν ἐν ὠςεῖ τρόπον 5» αἱ δὲ εἰντερώδεις ἢ 

μ ΡΡΕΓῈ ἘΥΤ ΝΥ͂Ν δ. 3 υ 3 2,.γ3,9. 3 

ἔπειτοι᾽, ὠυτβ τῷ ἀγὸρος τὸ ἐν τῇ εἰγορῶ η“706. δ 

τ" , ͵ ὃ δὲ ᾽ ἐπλνονο ὁ ἐξ 

«ἂν ἀσπωζομενα κερθος», δὸε ἐπωιναντὸς τ΄ 
: ͵ὕ 2 τ », ᾿ -“ 

ἅπαντος λοι μδώνειν, ὠλλ᾽ ἃς αἴσθοιτο ὠὐπτορδν-- 

-“ Ν ε “ Χ , 

τῶς.» ἀτροικῶ τότοις τὴν ἑαυτῷ φωνήν διδόντος. 

«παραπλήσιον δὲ ἦν κον τοῖς δοζδιςμίδις τῶν 

λόγων. ἃὃς γοὶρ αἴσθοιτο ὠπορξᾶντοις; ε ζ ὑπερό- 
Ἧ ω ἜΑ, ͵ Ν Ν 

ρίων ἔϑγων ᾿ ἥκοντως » ἠφίει τετοις τὸν μισϑον 

-“ Π Ν , ἡ ,. 7 κ 

τῆς εἰκροάσεως » μὴ λώϑοοιεν δωπανωμενοι. 

"ν ᾿ “Ὅ ) ὶ ν ᾿ κ᾿ 

Ἦν δὲ δικωνικβ μεν σο(ισικωτερὸς » δοφισικξ 

᾿ 3 νΝ Ὶ »“» ᾽ν “- ὰ 

δὲ δικωνικώτερος ᾿ς πσροίων δ᾽ ἐς γῆρας: βῥεϑῆκεν 
ἂν Ὰ “ἷ ΤΣ, ᾿ 

ἄμφω τὸς σπεδὲς . τὸ σῶμὼ κατωλυϑεὶς 
ΦΉ,, ὟΝ ΩΝ ᾿ ϑϑῳ, 

μῶλλον ἢ τὴν γνώμην. τόϊς γᾶν κατώ κλεος 

“-“Ὡ“ ΕΣῚ Ν ἐ ἐ τὲς 4. 

ἀυτϑξ φοιτῶσιν ἐς τὴν Ἐφέσον σσωρέχων ἑωυτ ον; 
3 ͵ Μ, ᾿ 

ἐνέθηκε κεοῤμοΐ τινώ συνεσίων 9 πσρῶτην Τὲ καὶ 

ν ᾿ Δα Σ δον 
δευτέραν» καὶ τρίτην. καὶ εἶδον ἄνδρα στώρφ- 

"»" - μον ΝΗ , ΣΥΝ τ᾿ δ΄ 

πλήσιον τῷ Σοφοκλείῳ Ἱππῳΐ. νωθρὸς γαρ 
ε -" ῃ ἰολο : Ὡς 

ὑφ᾽ ἡλικίας δοκῶν) νεώζεσαν ὁρμήν ἐν ταῖς 
δι Ἴ ὁ ἴσῳ Ὶ ΚΣ ἈΝ το ν᾿ ὁ 9. νὺ 

σπεδαὶς ἀνεκτῶτο: ἐτελευτῶ δὲ οἴκοῖ, ἔτη βιὲς 
ἡ αν ΑΝ. οὐδ. (ὦ νὰ ΟΝ 

ἐδδομήκοντω ; καὶ ἐτώφη ἐν τορῥαςφείῳ τινὶ τῶν 

ἑωυτῷ, ᾧ μάλιφω ἐνεξίωσέν: 

ΑἸ 1 ΠΑ. Τ᾿ Ῥόο Σς 
χίὰν τ. ω δὶ ἘΜΌΣ Ὅρα ἀρ υδθν 

Αντισοιτρῷ δὲ »τῷ σοφισῃῇ» “σωτρις μεν ἡν 1ε- 
, προ ΝΕ ἐμ δὰ: αὐ ὑπ 

βώπολις : κωτωλέκτεω ὁ ὠὐὑτὴ τῶις κατο τὴν 

Αδίαν ἐυ «ρωτ]σαὶις. -σσατὴρ δὲ 'Ζευξίδημος ; 

5. 111.0ΟὈΘᾶ|Ϊ ἀντρώδεις ἢς ςοά, 8. Ἑάϊτ Βαθεδαπε ὠν- 
δρώδηγ ἩΜοτε Πιι5, τοπιαδ 8ὲ δενδρώδη. Ομ ὅς Οταζετ, πηᾶτ- 
Εἰπὶ Αἰ εις ὅς θα πιαΐ, δὲν δρώδειε. “γδογἱδης βρέ: : 

1 ἔπειτα 1 τεξετιις δὰ 14.) αυοά ῥταεςεηε πλότε μὲν 
ἐπίδειξιν τῷ ἀνδρὶ τέτῳ κἀκεῖνα εἴἶχε᾽ πρῶτον μὲν ὅκς. Νεπι- 
ες νατγίϊ5. ἀγριιπιθητ15. εἶτι5 ρου εηταπι οἰξέπαϊε,), ἐς αι0- 
τα πὶ ῥγίρηο πυουίαιθ. [δπὶ {ξεμμάίκρα ἐχοτάστιγ ἔπετῶ 
ὅχο. 4ι8ε τἅτη ἀΠΠΠΡ Ἔηξεν ποτ ΠΟ ΠετεΠΊ 7 πἰΠ {4 ρτίοτίθι 9 
οδεηά!ςι!ο βαΠ{ε δηϊπιαάν οτιε ε πὶ. 

2 ἐξ ὑπορορίων ἔϑγων } ἢς ςοἀ, 8, ορείπιο, Ἑάϊεὶ ὑπερό- 
ῥίὼων χϑὴ ἔϑνων. : 

5. 1. κι δηκανικῷ μεν σόφιςικώτερος » σόφιςικϑ δὶ δικανι- 

χώτερος ] Ρίαπε Βπ|Π: τπσὰο ἢ «ἡμεἰοοθὲ ἑάεανε δικανικὴς μιὲν 
σοφιςικώτερον ἀἰεῦδᾶτ, σοφιςικῆς δὲ δυκανικώτερον νἱα.1δ1 5.11.π,6ς 

2 παραπλήσιον τῷ Σοφοκλείῳ ἵππῳ } τείρίοἴτις δὰ νεγθᾶ 
Οτεῆϊ8 Ὡριὰ δορῇοοϊεπι ἴῃ ΕἸεξῖτα ΑΕ, 1, 56, ἵε Ρ. Πὶν 1412 
ααἰθι3 ραεαδροριπὶ ἔπμπὶ δβδτυτ: 

ὥσπερ γὰρ ἵξσος ἐυγενὴς κἀν Ω γέρων 

ἘΡ τοῖσι δεινοῖς ϑυμὸν ἐκ ἀπώλεσεν 

Αλλ᾽ ὀρϑὲν ἧς ἵγησι" ὠσάυτως δὲ σύ ὅτε. 

δε τη οἸΐπι οδίεγυδυῖ Δ ἀγίδην9 {πηΐ05.5 ἢ ΑἀΑρ 118 (85 
Πίραιῖς σαρερμηνείωνα ᾿αΐι8 ἰο οἷ, αι15 ΟΟεἰῖ9 ἈΒοαΙρίῃμϑ; 

ΡΗΠΠΟΘΤΒΑΤΙΝΥϑ9 ΧΧΙΙΠ. αν. 

ἀπε ργούιάϊε, Ρεπιο πδπιρα Ὁπιηῖ5 ἰεγγα, πα 
Δ Ἰρίο ροιΠἀεατιγ, ἔπιρίβογῖ5 οραοϊίαιις ἂτ- 
Ὀοτίθιις ςοηῇτ {τ. Ιη 115 διοπι, ας αἄ, 
ππᾶγς νογροδδηΐ, [Π|]Δς ατῖς Πιιππαπὰ Πγιέῖαθ, 
εγδητ, ἃς τεγγὰ ΠΕ ΡΟγίι5 ἀρος 8, ἀα Πγπιδη-. 
45 {πἀτοηο5. [Ο]Ιοπεθιι5 δὲ ἀρρο] ] παρ ο- 
ΠοΓΑΓΙ 5 πα ησιι8, Τλοχηι5 ᾿ἰζοπι {ἰδυγθᾶπας, 

ΑἸϊας αι! 4επὶ ἐοᾶςπὶ, 10 ἀσθᾶπδς, ἀρραγατα, 
ἰηϊπγιέῖας  αἴίας ἀπίτογιπι ἰροςίοπι ργϑεοπς 
τε5. Τοϊηάς δκ {Π| νἱγί μυῖας Ἰῃ ἔργο πιογέβ 
ογδήζ, νὲ ποῦ ὁπηης ἱπογιπὶ ἀπάτα, πε 

τοῦατοε ἃ αυϊδυίςπηαμις ἀςςερίαπι ρεσιηϊπῖ; 
4 4105 ἱπαἰβεγά Ἰηιε Πρ οὐαὶ Ἰηῖς νοςοῖα ἢι- 
ἀπὶ στα ςοπηπιοάαγοῖ, ϑιπηπς μα 1η ἈΠ6- 
τοτῖς 5 αοαιῖθ (τ ἢΠ0]15 ΟὈἰεγιαδαι. Οος 
δμἰπὶ ΡδιρόΓα8 εἴς (δπειεσσαξ, δὉ υ]ετηῖς. νίς 
ἀὲ ροπείδιις ργοξεξζος, 1ἰ5. ἀιςιἸταιοηΐ5 
τπηεγοθάεπι ςοπάοηαμτ, ΠΕ ἱπιρϑηῇ ἔλεϊςη αἶα 
{ἐπῆπι ςοπία πιο γθηζαῦ, αὐδορ λξοον»ος 

αν. Ἐαΐε δὐξεπὶ εἰτς Ὄγδτο τηᾶρὶ5 ὩΠΔΠ 
τυγι ἀϊςίαϊς εἴα (Ο]ος σοηιις (ΟΡ  ΠΙςά,, τηδρὶξ: 
ἅπιε, αιᾶπι (ΟΡ ΒΙΠίςιπι ροπαβ (Ο]6, ἐγ οῖπ 
4115. ρεπεῖ!5 Ἱπάοίεπι Παθετ. ΑΔ (δηϊαῖη τᾶ- 
τπδη Ῥγοιείδς υττῃαι8 (μά! τη δι ἐςῖε 
ζούροῦς τηᾶρὶς ααπὶ πιθπίς (Ὁ] ει. 115 1ρὶ- 
ταν, 4] ξΑΠΊΑ εἰ(15. ἐχοῖεὶ ΕΡ οππι νεπιεδαπέ, 
ςοριάπι {ἰ ἔδοϊθηβ., πΉΠι 4 οαδε δοςεπιην 
Ῥεγιηϊς νος νηὰ ἀέαα αἰξεγὰ., ᾿πηὸ ὅς τεγτᾶς 
ψιάίαιθ ταπ] ΝἰΓΠΠΊ ϑορῆοςῖεο ἐαῦ ποῆ » 
ΑἸΠΠπυ ει. (ομπὶ ταγάτις εϊπη (ξηἱΐ οα]ρᾶ . 
νἱἀδγοταν, ἱππο πη] εἴη ἑδπηδη ἱπιρειατη ἱπεεῦ 
αἀἰπεγεπάππι τεςρείασαι; Μιτατη ΒηΙΠΙΕἸΗ ὦ 
Ραῖτία , οἰπὶ δηπὸς νἱχ δε ἐδρευάρίηια,, [65 
Ρυϊευίαιιε εἴ ἰπ φισάαιη ({ἰδιιγθάπο [πο, 1Π-ι 
410 πιαχί πηὰπὶ νἱτ8 ραγίεπι Ἔχορογ, 6 

ΧΧΙΡ ΑΝΤΙΡΆΤΕΙ, 
Ϊ, Απεραίτο γεγο (ορ μΠἴλ6 ῥΔίτίά ἀμ1-. 

ἄςπι ΗΙεγαρο 5 ἔα: φὰ νοΓΟ νγθϑ5 ἰῃ 115 ςοπ- 
[επάα εἴς, αἰᾶς πη Αἴ ἡπαχιπὶς Πογεδαηΐ, 
νγϑῖδιι5, Ραζοῦ νοΐο Ζειυχιἀθηλις ἐχατξ. οΧ 
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118. ΧΧῚ, ἀπε ιδέαπι ᾿εδείοπιιπι δ εγατ, 44) ε ἐχροηδς 
το ξμ{ιις ΠΊΕ] 2 Γεπὶ ρεγείπεε, ϑιπ|!1 πποάο Ηοπιεεῖξο, 
ἐ4ι0 Ῥοϊἐπιοπεῖη σοπιρᾶγαραι ἥεγοάξς, νἱα, θηαηα Ῥφίε 
γαῦρμὴὴ δ. 11, ἢ... σπᾷ, δὲ ἰδ14, δ. ὙΠ μι ἄνος 

ΟΥΧΙΝ. ΑΝ ΤΙΠΑΤΡΟΣ, τὶ Αντίπάτρος  εἰνί πἴεη- 
το δριιὰ Οα]επαπὶ Π|0. 46 ἘΠεῖίας, δὰ Ριίοπ. ὙΤοπι. [ἴ 
ὉΡΡ-ῬΆΡ. 418 ὁπότε γῶν Αγτίπατρος, ὁ τὰς Ἑλληνικὸς ἐπὶ-: 
φολὼς (τῶν ἀυτόκρωτόρων ) πράώπγειν πεκιξευμένος γν χρὴ 
δοὼ σεμνὸν τῷ ἤϑες» κρὴ διὰ τὴν ἐν Τοῖς ῥητὸρικοῖς λόγοις 

ἐντελῇ παιδείαν» μεγώλως ἐπ᾿ ἀυτῶν διμώμενος » τῇ νεφριτικῇ. 
διαϑέσει περιπεσων ) δεινὰ κρὼ ὠνήκεξα ὑπὲ τῇ πάϑες ἔπα 
σχεν. ὠξιέπάινον οἰὐτῶν εἶδον τὴν περὶ ες φίλες εἰς τὸ σώζε- 

σϑοώ σπεδὴνγ χρὴ ϑαυμαφὴν τὴν περὶ τὴν ἰατρικὴν φιλοτιμίαν: 
Το υίτιγ Δμτεπὶ 46 δείκεγο ὃὲ “πηομίηο Οάγαραἠα Αὐρρο 
Οετέγωτη Εἰς μεήράτεν ἤοπ 1}ε βοϊεῆ! εἴϊε, σοπιγα ηπεπι 
ῬμΠσγδειϑ  ἐγὰϑ, ρα Ἰνετηπίιϑ, (οτίρῆι, τεῆς ϑι!άα4. ἱπ 
Φιλοςῥ. Ναπὶ ΗΠ] οὔγατιιθ 1116 ἐεπιροτίδιις Νογοπὶθ ν᾽ χίευν 
τεῆς εοάεπι 8144. [06 4118 4ρἠραἰτὴς Δ] αἀ4ο. Ναπι» 
σοηβιῇοπίς δοσα ΠῚ οἰπὶ ΠΟΙΓΟ πα] πὶ ρετίσα!πι, Οετες 
τὰπὶ ἀε ποῆγο μαθὲς ποπηη!]α ρᾶυϊο ροί ετίϑπι νἱτᾶ-. 
Ἐπεγοογήτες. δὲ ΠΙ, δὲ Πργφοίάαο Κ. ΠΙ, 

«[4- 



ΧΧΙΡ, ἡρί. ὉῈ ΨΙΤΙ9 ΒΟΡΗΙΒΤΑΚΙΝΨΜ. 11]. 
οἷαγΠΠν15. {Ππ| οἰμῖθιι5. Αἀτίαηὶ ὧς ΡοΪ- 
Ἰιιςῖ5 ἀΠςΙ1ρ]1π6 γα τιι5.). δά ΡΟ] ]μςῖς ἱησεηΐ- 
{|| πηΔΡ5 [6 φοπτροίαϊ!, (ξητοπιίαγιιπι νἱπιυ 
τηοα 15 ΘΙΟσμ ΟΠ ἷ5. ἐπογιᾶμ5, Ζεποπεπι» 
διτοπῃ οατη ΑἸ ΠοπΙθηίδπι ἁπάϊις, αἴηις ἀὉ 
60 ἃγιῖς {δε }Ππτατε5 εἀοίδις εἢ. Μιὰς νετο 
οχιεπηροτα ἀϊσοπαϊ [ἀσιυ]ταίε ραπάστει, εἰαρο- 
ταῖᾶϑ ταπγοπ Πιιάϊο ογαίίοπαβ [πὰτς ΠΕρΊΘχίε, 
ΟἸγπιρίδςαίαιιο ὅς ΡΑΠΔΙΠΘη οὐρά5. ΠΟ 5 γεοῖτα- 
τς ογαιοποθ, ὅς ΠἰΠογῖαθ ἀγριιπηθηίιπι86- 
ΤΟΙ [ππρογατογί5 σοῖϊα ΠΡὶ (ππηιρῇτ: {Ὁ αιο 
(ὨΠΠΠ]ΑΧΙ ΠῚ [ΠῚΡΕΓΑΓΟΓ 5 ἜΡ 0115 ργαθίε 5, 
[ριεηάιάμπι χυϊαὶ ἴη εἰς ἱπίοημ τ. ΜΙΗΙ εἰ πὶ 
τοῖτο ΠαξιτιπΊ, ἰπ ἀφο] Αιπιατιοπίθι15 ὧς τε] αιιο 
1Π0 (τυ θεη4] ρεπεγε νίγαπη ἤμης πλμϊτοβ μὰ- 
θυΠδ (Ὠρεγίογεβ, εριτοἱας γεγο τπε]τι5 (τί- 
ΡίΠς πεπιίπεια : εἰπηηις, ἱπί σηϊς, δα ἰηΠατ 
Ὑταροςάϊας δέϊογβ, τούῖις5 ἔα υ]6 ἀρργίπης 
ΘΏΛΓΙ ) ἀἰρηα Ἱπγρεγαζογὶ5 ρεγίοπα ργοις. 
Ῥοτγίριςαίτας οπὶπη ἴῃ ογατίομε εγαΐ ὅζ ἰεπίεη- 
Πλγαιτι {0 ]1πππτᾶ5., ἃς εἰοςατῖο οχ τὸ ἰρία ρετιῖ- 
ἴδ, ὃς περ] οζι15 ΠΟΧΙ5 ᾿πσιΠα|5., 41] πηαχίττιδ 
ερ οίαπι {ΠΠῆται. 

όο7 

τῶν ἐπιζρζανεςώτων ἐκείνῃ. Αδριονῷ μὲν , καὶ 

πολυδεύκει " φοιτήσας, ὠπὸ τῷ πολυδεύκες 

μῶλλον ἥρμοςαι» τοὺς ὁρμοὶς τῶν νοημάτων ἐκ- 

λύων τοῖς τῆς ἑρμηνείως ῥυθμοῖς. ὠκροασεί-. 

μένος δὲ, καὶ Ζήνωνος, τῷ Αϑηναΐᾳ, τὸ “περὶ τὴν 

τέχνην ὠκριξὲς ἐκείνς ἔμαθεν, ἀυτοσιχέδιος δὲ 

ὧν, ἐδὲ φροντισ μάτων ἠμέλει, ὠλλ᾽ Ολυμπιακές 

τε ἡμὴν διήει., καὶ Τιαναιϑηνοϊκες" καὶ ἐς ἱφορίαν 

ἐλαῦε τῶ Σεδήρε: τῷ βασιλέως ἔργω. ἐφ᾽ ῷὶ μά-. 

λιςω" ταῖς βωσιλείοις ἐπισολαὶς ἐπιταχϑ εὶς “, 

λαμπρὸν τι ἐν ἀυταῖς ἤχησεν. ἐμοὶ μὲν γὰρ δὴ 

ἀποπεφάνθω μελετῆσαι μὲν καὶ συγγράψαι 

τϑ εἰνδρὸς τέτε πολλὲς βέλτιον, ἐπιςεῖλαι δὲ 

μηδένα ἄμεινον, καὶ, ὥσπερ τρωγωδίας λωμ,- 

πρὸν ὑποκρατὴν, τῇ δρώματος ἐυ ξυνιέντα, ἐ- 

πάξιω τῷ βασιλείᾳ ποροσώπε φϑέγξασϑαι. 

σωφήνειών τε γοὶρ τοὶ λεγόμενω εἶχε, καὶ γνώ- 

μῆς μέγεϑος., καὶ τὴν ἑρμηνείων ἐκ τῶν τα ἀρόν- 
ν᾿ : ΠΝ ὦ ͵ δ ᾽ ν ᾿ τῶν, καὶ ξὺν ἡδονῇ τὸ ἀξύνδετον “, ὃ δὴ μάλιξω ἐπιτολὴν λαμπρύνει. 

11. Οομπάμαγειη νετο. ἱπάερεις ἀϊσπίτα- 
ἔξηι, ΒιΓΠγηἶΔ 6 ργαθίεςα Ἔχεις, 864, σΠΠῚ 
Ῥτοπιρείι5 να οἰφδήϊο νἱ[ις οἵδε, τηαρι βγαίτι 
οἴδεῖο πιοίὰς εἴ. ψίιτας αιμάετη οὗζο δὲ 
Τεχαρίπία ἀππὶ Αμεραίγο ἔπεγα, {δρυϊεαίαιιε 
ἴπ ραίγία εἴ, [πράϊαὰ νεῦοὸ τηᾶρὶς 418Π|» 
τποῦθο πιογίιι5 εΠῈ ἀϊςοίταγ. ϑειογὶ Β]1ο- 
ΓΠΠῚ ργάθσερίου [δόδι5 εἴζ : νης ἱπτεγ Ρ[δι- 
{ι5,, υΐθιι5 διιάϊθητες Θπὶ ργοίε με ρα Γ. 
Τεογεη2 αἰοδξογεῦς ἀρρε!]αθατηιβ. (απ 4ὰ- 
[6 ΠῚ ἱπΠΊΟΣΓ ΕΟΓΠΠῚ Οςο [5 οἴει, αποά [ται 
1ηΠάϊα5 ἤγπεγος ἱπΠπημἰδει5 9 δα πιαίογεπιυ 
Παῖι ἐρὶ Ποἰαπι (ττὶρίιε, ἱπρυθγεπι (ἘΓΠΊΟΒ ἘΠῚ 
ὧζ τῃγεπαπα σοπεπδηζοιη ;} φμοῦί ὙΜΗΣ 411- 
εἰρη ἐ7 σοί εχ εἰμούμσ, Ῥω, γρβῆῖς ἐ45- 
ἐμη2 (ἀρεν ΠΣ  μοοίφηε ἐον. μος ΑΥ̓͂ ῥ7γὺ (8 
ἐρεοεῦ2 {776 ἀοομεγῖέ, φαμεν ας (ὃ γρμξμο ἐπφ 
[ὠγγοχὴό φμάλαί. Οὐδςε αἰ άσειπη ΔΙ ΠΊΟ ΠΊ]- 
ΠῈ15 Δ6 4110 [πιρεγαζογεπι δοσερις., πο εἰ 
εἶ ἀπ ἰτοιπιι : νΕ] ργιπαίις εηϊ πη ἀθρτα {8 
εὐἰει, αυἱ φαϊάσιη χιοά ᾿η{Π41|5 (τ εἰγοιπι- 
ψεηζι. ἴῃ ἀιιθίιπι νοςαγὶ ΠΟΙ ει. 

ν᾿ ἈἉ γ᾿ ᾺἋ »᾿ Ὁ» 
Ὑπάτοις δὲ ἐγγροαφεὶς᾽, ἥρξε μὲν τῷ τῶν Βι- 

»Ὕ":ὐἀὐκκ , λς- Ἵ ΩΣ . 

ϑυνῶν ἔϑνες. δόξας δὲ ἑτοιμότερον χρῆσιϑαι τῷ 

ξίφει; τὴν ἀρχὴν τοὠρελύϑη. βίῳ μὲν δὴ ὀκτὼ 
ν ε»7 ΝΜ »ἭἪ , Ἀο ν 

καὶ ἑξήκοντα ἔτη τῷ Αντιπάτρῳ ἐγένετο, καὶ 
ὕ Ἃ 3 ““ 

ἐτάφη οἴκῳ. λέγεται ὃὲ ἀποθανεῖν καρτερία 
" Ὰ ͵ -" 

μῶλλον » ἢ νόσῳ. διδάσκαλός τε" τῶν Σεδήρς 

«ταΐδων᾽ ἐνομίσϑη" καὶ ϑεῶν διδώσκωλον ἐκα.-. 

λῶμεν ἀυτὸν ἐν τοῖς ἐπαωΐνοις τῆς ὠκροάσεως - 
-“ ή “ ᾽ ᾽ τ 

ἀποϑανόντος δὲ τᾷ νεωτέρε σζβῶν, ἐπ᾽ αἰτία, ὡς 
“ » “, ᾽ , ,ὔ Ν, Ἃ 

τῷ ὠδελφῷ ἐπιδελευοι᾿, γρώζβει ταρὸς τὸν πρε- 
΄ 3 ᾿ δή ϑω ἡ ν 

σθύτερον ἐπισολήν . μονῳδίαν ἐπέχεσαν καὶ 

ϑιρῆνον, “ὡς εἷς μὲν ἰυτῷ ὀφϑωλμὸς ἐκ δυοῖν ».» 

χεὶρ δὲ μία - καὶ ὃς ἐπωίδευσεν ὅπλα ὑπὲρ,» 
᾿ Γ 

ὠλλήλων αἴρεσθαι. τἕτες εἰκόσι κωτ᾽ ὠλλή-»» 
ΕΣ ἀν -“" Ἃ 

λων ἠρμένες." ὑφ᾽ ὧν πταροξυνϑῆναι τὸν βασι-,, 
᾽ » δ ἮΝ 7 “ὺ 

λέω μὴ ὠπιςῶμεν» καὶ γῶρ ἂν καὶ ἰδιώτην ταῦ- 
) Ν ΡΥ γα 

τῶ παρώξυνε» βελόμενόν γε τὸ δοκεῖν ἐπεξεξ:- 

λεῦσιϑαι μὴ ὠπιςεῖσ'ϑαι- 

πότον τ γ Ὁ πρευ τ: 9. 5. λλξξοιευ ρας ς 

2 Αδριανῷ μὲν καὶ Πολυδέυκεν 1 ἀε αυΐθιι {, νἱτῖ5 δοσιιπι, 
(εἴεγιπὶ οοά, 8, οπιϊττεδας ρατε συ! )ΠῚ μὲν. 

2. ἐφ᾽ ᾧ μάλιςα 1 πιλ}1πὶ ὑφ᾽ ἕ. μάλισα «ἀἀϊτ, ηιοπίαπι» 
᾿Απτοπίπιιβ σαγαςδ!α ἰδπι τισὶ Αὐρυθις απ! ἀεπὶ εταῖ, (δὰ 
᾿Απεΐρατεγ τάπιθη ϑρᾶτιαπι Οδ]αῖαπι ϑειεγο Ἱπιρεγατογὶ ἰῃ- 
Ῥεϊπιὶς ἀοθεῦδι, 

4. βασιλ. ἐπιςολ. ἐπιταχϑεὶς} νίάἀς ποῖ. τ. ὅζ ρδυῖΐο ροῖ 
υἱἷτ, Ηεν»οογαις. ἄς πος πιιπεῦο, ὅς ραγαῇ 14 ἀεῇρπλητε 
ἤιρτὰ εταπι Ηδάγίαηο δ. ΥἹ. δέτυπι. 
ΓΦ μηδένα ἄμεινον Ἴ ἴπ ἐρ!{π.- Ὧὰ βαρ ταπιεη ῬΕ! οἴτα- 

τὰ5. Δαγοθηι ηγείήασε πιαχίπις θχςο αἱ {Πς ἴῃ βασιλείοις 
ερ πο]15 ἱμάϊοδς, 

ὁ τὸ ἀξύνδετον ] νἱ4, ἀς πᾶς ἤρυτα οτγατίοπῖς ἱνοπρίπιις 
“τ. ὕψῳς ς48ρ. 19. 

5. 11. 1 ὑπάτοις δὲ ἐγγραφεὶς] ἵπ [αεϊ5 ποτπξη εἶτι5 πο 

ποπιρᾶτοιν [εις ἰταηιιε ἔοττε ςοηζο δυετῖτ, 

2 διδάσκαλός τι «οα. 8. διδώνκαλος μὲν γώρ. 

3 τῶν Σεδήρε παίδων 1 Απιοπίπὶ Οαγαταῖίαε δὲ σείπε. 

4 ἐν τοῖς ἐπαΐνοις τῆς ἀκροάσεως 1 ἢ. ς. απο ἀϊςεπιῖ 

ρρίδυδεδαπε : ουϊπιο αὶ ἐπαίνων εὐρὶἀι Ππιιτι ἔν, ντϊ- 

τις “ἀγήβιάενα ἴῃ Υἶτα εἴμ, 

ς ἐπὶ αἰτίᾳ ὡς τῷ ἀδελφῷ ἐπιξολένοι } ορτίηγε εἰξ ἴῃ 8541. 

πιαῇληΐς τῷ ἀδελφῷ Ρτὸ τῶν ἀδελφῶν διιοά εἀϊτος οσου- 

Ραμῖτν Νέπιρς ἱπιοῦςπιτο ἰπ πιδιεῖς ἀβιρϊεχίδιισ Θεια, 44 

ΕΡΜο- 
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ΕἘΡΓΟ ΕΡΕΑ  ΙΟΣΣ 

πολὺς ἐν σοζιςῶν κύκλῳ ' καὶ Ἑρμοκράτης ᾿ 

ὁ φωκαεὺς, ἄδεται» φύσεως ἰσχὺν δηλώσας πτώ- 

ρο ττώντας , ὃς ἑρμηνένω. ἐδενὶ γὰρ ϑάυμα:. 

σίῳ σοφιςῇ συγγενόμενος. ὠλλιὲ Ῥεφίνε τῷ 

Σμυρναΐᾳ ᾿ ἀκηκοὼς , τῶ σοφιςικοὺ τολμῶντος 

ΤΉ τες ῥγοξεξθι5 Ὁάγαςαῖϊα, πὶ νᾶ ᾿ἀεπτιάεπι οἰαπιαρδῖ, 
γι [ἀΐας [δὲ βγμέϊας εξ. διὼ πάσης τῆς ὁδᾷ κεκραγεὶς ὡς. ἐπι- 
ξεδαλευμένος «Φ) κινδυνένων. Ὅϊο 110, ΠΧΧΥ ΤΙ. Ρ. 872. δάάςε 
Ἡετοάϊδηυτχῃ 1]. ΕΥ̓. 

ἈΧΨ, ἙΡΜΟΚΡΑΤΗ͂Σ. 1 ἐν σοόφιςῶν κύκλῳ 7} 'ε4- 
ἄεπὶ Ρηγδῇϑ οὐςωγτγῖς νῖτα ΑΡΟΙ]οπΙΐ 1,3, Ρίυγα ἀξ ε Βά- 
θε5 ἴῃ Ροίεγιογιο 6, 11. π, 1, 

2 Ἐρωοκράώτης } ἀε δος {6 ἀϊξιυτιπι Ρτοπιίεγας ΡΠ] Κα 
ταις ᾧ νὶτ, βοἠοροιείς (α Βπ, 

3. Ῥυφύν τῷ Σμυρναίᾳ } ἈΟΗ σοπηηἀεπάτις {Π|6 ςαπὶ 4- 
Ῥο ον! ΜΑυιστατίιας ποῖμο, ἀς απο ἢ ἴπ θέμ4 εἴτις, ϑπιγτ- 
ὭδΕῖΙ5 ΘΠἰπὶ 1Π|6 δος ἔπ, { πιο πηΐπιις ϑΠγγπάθοταπια 

. Βιλεῖοτ,) [εἀ, ντί νι άετατ, ΑἸμεπίεηῇς. ΝᾺΠῚ 5πιγτπδε νοῦς 
ἔδευπι εἶτ15 ράτεπεεπι παρ Απὶ ἰερᾶς, [εὰ Αἰπεπὶς. Ευΐεν 
Ῥτβεΐεγεα Νίαμογαίλς Αροἠοριίηα, ραΐεν Κωϊηὶ, Ηεγαοίἰάαέ 
Δεη112}15. νἱά. νἱταπὶ “ροήον;. Νίάπεν. 5.1, Ηεγαςίϊες [αν 
ϑέιεγο πιαχίτηθ ἤογιϊξ, νέ ραίθέ εχ νῖτα φρο δηὲ ἐρεῖ. 
ἐπ 5. 11. Οὐ ἰρίτυγ Εδὲ σγεα! δι! ες, ΕΠ ταπὶ ΝΜ αυιογατίτας Α- 
ΡΟ  οπιϊ, Ἀυξῆπαπιν ροε ἐΠῈ εὐπάεπι τπι Κὐγρλο Ηρ. 
γμοογ δῆς Ῥτβεςερῖογε, αιυΐ ᾿146π| (δ δέικεγσ. 1πΊρ. πιαχίπια 
Βοτυΐτ, νὲ ρδίες οχ νῖτᾶ εἴτις δ, 1“. Μίγου τα ηιε νπυπὶν 
εχ ἀυόθας ἔλοογε ροιὲ Ὑγαδιπι νἱγιςα 11 Πππηαπι ἱπ 
ΤΙ ἀε Ν εἴ δὲ Ῥεγταπὶῖθ Ρ. 7οι, ὅς ἀε Ρ. ὅς Υ. ΝΙιπιίπι. ρ. 
712. Νες ρίαπε, νὲ Ηΐς ἰοειι9 ἀσοεέ, Κυῆῆπι, 5πιγγπαεοτιηι 
Τορῃλε, ργαείεγίτα πιεπιὶο εἰξ ΡΗΙΠοἴἶγαίο ποῖτο,, νι ρι- 
τδαῖ Ἰάεπί ἀε Ῥγδεῆ. ὅς ν᾿ ἤν Νιιπιϊπι. ορεγε γεβίτυτο, 
ΘΗ ΊΧ, ρ. σι, ᾿ Ἑαΐτ νεγο Βῖς Οἰδμαϊως Κείήπω [ορ Πα, 
Ῥτδεῖογ 5ΠΊ ΠΑ ΟυΠΊ. [9)ὲ εἰι5 ργσείηγῷ ἀεοτγείαπι [π|ρε- 
ταῖογυπὶ ϑειιεσὶ ὅς Απίοπίηὶ ἴῃ δητίσιο ἱδρίάε ϑπίγγπάς τα- 
ΡῬετίυπι εἀ  ἀϊς Θροπίι5, [ππετ᾿ Τ' 1, ρ. 401, ΙΔεπιαια εἰίδηε 
ἴπ Μάτγηι, Οχοπ. ἀρρεπα, ἱπιιεπιΐαγ Ρ. 304. 

ΟΙ ΘΕΙΟΤΑΤΟῚ ΑΥ̓ΤΟΚΡΑΤΟΡΕΘ 

ἙΘΟΕΟΥΗΡΟΟ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΟ ΚΑΙ- 

ΟΑΡΕΟ ΟΜΥΡΝΑΙΟΙΟ Εἰ ΚΛΑΥΔΙΟΟ 

ῬΟΥΦΙΝΟΟ Ο ΠΟΛΕΙΤΗΟ ΗἩΜΩΝ Ο 

ΔΙΑ ΤῊΝ ΠΡΟΑΙΡΕΟΙΝῊ ΟΥ̓ΝΈΟΙΝ 

ἘΠῚ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΟΙΟ 

ΟΥ̓ΝΕΧῊ ΒΙΟΝ ΤῊΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΝ 

ἐάν ΒΞ Κ᾿ ᾿:ΞΞΞΞΞ Ἐπ Ξϑϑῦ ἐξ ΞΞΞΞΞΞοι 
ΝΟΡΤΥ ΓΊΙΑῚ 

ὦ Ν᾿ 

ἹΜαχίπιϊ πιοάυΐ! οὶ εἴ, οεπὶ Ο εἶδος εἤπρίς) 5ειετὶ εἴ, εχ 
Θ2ς Κεξὶς ΟλΠδε 40 11τν ϑραπῆσπιῖο εἀζτιι5 : αἰτογηπι» 

ΧΧΡ, Ηργθεγε 

ΧΧΡ. ΗΕΛΚΛΜΟΟΘΚΑῚ δ. 

Μαυΐταπι ἴῃ (Ορ βαγαπι ςόγοπα Ηδγιπον 
οἕατοβ ΡΠΟσΘη[15 σοἸςὈγαζαγ, 1Π 4010 ἸΠρΘηΙὶ νἱ5 
ΠΊΑΙΟΥ ΔΡραγι 404 ΠῚ ἴῃ ΟΠΊΠΙΒΙΙ5 115. 46 ας 
δὲ [ἐγπιοήέπι ἀπίδα ἱπἢ τα. ΝΆ] ἐπί 
(ρας, οὐΐα5 ἀπο ποίηθη ἤτ, οπὶ ἔπιον 
τίς ἀπ ιρυίας,, {ε4 Ἀαβηϊη ἰιάϊποεῖς 5πιγτ- 
ΠάδιιπΠι. 4] τἤδιογιςαπι Ῥγοβτογὶ τπᾶρὶβ ἀτ- 

ΤΟΙ͂Ο ΟΟΦΙΟΤΑΙΟ ΚΑΤᾺ ΤΑΟ ΘΕΙΑΘΟ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΌΝΟΝ ἩΜΩ͂Ν ΔΙΑΤΑΞΕΙ͂Ο, 

ΑἸΕΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΡ- 
ΠΟΥΜΕΝΟΟ ὙΜΩΝ ΑΥ̓ΤΟΝ ΕΚΟΥ- 
ΟἸΙΩ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ὙΦΕΟΤῊ ΤῊΝ ΟΤΡΑΤΗΓΙΑΝ ΚΑΤΑ 
ἸῸ ΠΡΟΟ ΤῊΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΦΙΛΤΡΟΝ 
ΤῊΝ ΓΟΥΝ Εἰς ΤᾺ ΑΛΛᾺ ΜΕΝΕΙ͂Ν 
ΑΠΡΑΓΜΟΟΥΝῊΝ ΑΚΕΙΝΗΉΤΟΝ ΑΥ- 
ὝἼΩ ΔΙΚΑΙΘΟΤΑΤΟΝ ΕΒΟΤΙΝ ΟΥ ΓᾺΡ 
ἌΞΙΟΝ ΑΝΔΡῚ ΤῊΝ ΕΟ ὙΜΑΟ ὁΙ1- 
ΛΟΤΙΜΙΑΝ ΓΕΝΈΟΘΑΙ ΖΗΜΙΑΝ ΚΑΙ. 
ΜΑΛΙΟΤΑ  ΤΑΥΤΗΝ ὙΜΩ͂Ν ΑΙ: 

ΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠῈΡ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΤῊΝ ΧΑΡΙΝ 
ΕΥ̓ΤΥΧΕΙΤΕ ἘΠΡΕΟΒΕΥΕΝ ΑΥΡ, ΑΝ- 
ΤΩΝΕΙΝΟΟ ΚΑῚ ΑΙΛΙσΟ ΘΠΉΡΑΤΟΟ. 
Ἢ: εν Ῥ μείνης Πῤρ. δεμέγωρ ΕΓ «ἀπιορίηις Οβείατεν, 
"ϑεγγραεῖν, δὲ Οἰφμαίίησ Κμβρασ,. οἰπεῖ φέβεγ.). μὲ οὗ ργο- 
Μεὔξονεν βκαίογμρε δ᾽ αἤίάμαννε ἱρῃ εἰοηπέεγεεας θέ αηα, ῥγο- 
ῥοία (ρῥὴβίε, [βοττάεενε ἀἰθίνλᾳ νταίογμρα ποβγονηηπὶ δά! ἔβη 
᾿βαραιέοηε φρλτμογ Ηρ [ μἡμηγ) Θοδὴς ἐρξίωσι ἐδ περείβεαεε ρος. 
Πιιίαμείδια, ργασίγαρι ἰβεαέ, ἐὰ Ραιϊγίας ἐαγίμα!ε,, ἐπῆρ 146 
γε αὖ αἰϊὲς γημμεγίῤης θαραηούηοα γείήρμογε ἐλ ρον Αγ 480 
μλρρητίνα εβ. Νεί: εΠῇ εριῖρρῃ [βμαρὰ ἐΠ} ὀρ θὸς δεπεθοίόιο 
τἰαπα ἀάγημο 6, ρραχένμε απ ῥος ἐρῃ[ δερλείελίρ» εἰ σὐηοξω 
δὲ ροβίειες. Βέμε θαίεϊε, Τοραΐ ξίετέ ἀμγείλμς “Ἀπιοπὶς 
ἥη6 ὅδ᾽ “εἰλεα δρέγαμ, ἡ 
ΟΥ̓ εγ τ ΠΊ4 Εἶμ 4.0 16 ΠΠ ΠυΙΠΊΓῚΪ5 ΘΠ ΥΠΑΘΟΥΙΙΠῚ», δεῖ δ. 
το, ΟἌγδοΆ}}4, ὅς Θεία Πρρ. εἰῇ5, πηδητῖο., νὸ οδίεγνςιμπι 
Ροῖ Τταπεπι Οοπηπι, Ὑ. ΕἸ. Ρ. 96, Ὑ δἰ] απεῖο ἴθ Νυπιπ 
Οῖδες. [π|ρ. Ρ. 87. ΠΙῸΒ ΓΙ, Θραπῃεπιίο ἀς Ψ εἴα ἄς Ρτγτα- 
πἰδ. ὅτδες, ὈιδιῖΡ. ὙΤ. Ψ. Ὑβείδατι Αὐείαιῖς. Οταθυίαπὶ Ρ. 
7οικδζ ορεεῖς γε(εεατί ἀξ Ργαδεῇ, ὅς ὙΓ, Ναγη πι, ὈΙΠῚ ΓΧ, ρ, 
715. γε ὅς 1ο. Ἠδτγάϊιίπο ἀς Νιιπιπιὶς Ὑτῦ, ὅζο. Ρ. 466, 467. 
468. 470. Εοτιπὶ ἐπ δὶ εὐῖγρα. 

με 

Ξ ἌΞΟΝΙ : 

ΚΣ ΣΕ, 
χ 

ον οἱ 

δει δια πι Ρατῖα 4118 (ἐἀέπίεπΊ πες Αἰος Ολγαςαὶ!, ἄς 
Θέειᾶπι ἐχμι δ οπῖοπι, σμΐμ9. ΡᾶΓΘ Δ ΠΟ ἃ σΟΓΟΠΑΠῚ 4μδγοεαπι 

[ις 

τ ος- 

σου. ὃ - 



ΧΧΡ. Ηργροοῦ. ΘῈ ΨΙΤΊΙ9 ΦΟΡΗΓΙΦΤΑΆΚΝΜ. 11. 

{5 εἴ, φιδιτ ΔΙ απ! ἴῃ δα ργας ες : πιαῖο- 
τα τατηθῇ ΠΗΆ1) ΠΟΙ Πα πη ΟΥΔΘσΟΓΙΙΠῚ γαγίο- 
ἰαῖε 1ῃ εἰοσιπείοης ἃς αἰ ροΠείοπθ νῇις εἴ: 
1Ἰάσιις ποη ἴῃ χιθαίάδιτι ταητιπι ἀγριπιεητῖς 
Ρτδο ΙΕ, ἴῃ 1115 γογΟ πηΐπιις., [ξἀ ρίαπο ἰπ.. 
ΟΠΊΠΙθι15 486 πιοάο τγαζξαγεῖ, (είς δπὶπὶ 
(ΟἸογαῖα ετᾶπι ἐργερὶς τγαόξαιιίς, δεαιίποςα 
᾿ἀἰξία Ρἰυγίπιαβ ἐχοορίζαης, ἃς εἰιι5. χιιοά ἴπ- 
«επάσθθας ἱπαάϊςία ἱπηπιϊίςοπς ογατίοηὶ, νεγαπὶ 
Ἱξηἤηπι ργεπιεητῖ. 

ΤΠ... Αὐὰς ηυϊάεπη 1ρή Αἰταϊας ἔα Ροΐς- 
Ὑποηΐ5 (Ὁρῃϊῆας ΠΠ1π5. Ραῖοῦ γεγο Ἀπῇηϊα- 

όορ 

μᾶλλον ἢ κατορϑϑντος, ἑρμηνεῦσαι “τοικιλώτα- 

τῶ Ἑλλήνων καὶ ἔγνω, τὸ ἔταξεν" καὶ τς μὲν τῶν 

ὑποθέσεων, τάς δ᾽ ἐχὶ, ἅπαξ δὲ π᾿ώσας τὰς 

μελετωμένας. καὶ γοὶρ δὴ καὶ τὲς ἐσχηματισ- 

μένας “ ἐυ διέϑετο, ὠμφιζολίας τε πτλείςας 

ἐπινοήσας, καὶ τὸ σημωινόμενον ἐγκαταμίξας 
γᾷ... , 

τω ἀφειμενω. 

πάππος μὲν δὴ ὠἀυτῷ ἐγένετο Ατ]αλὸς", ὁ 
“ -» -“ ει] Ν 

Πολέμωνος τὲ σοφιςξ σσώις. “πωτήρ δὲ Ρασινια- 

Δ Π! 

᾿δζ σοπιππιηΐπι Απας πιεπτίοηςπι μαθεῖν» εχ Ὑτίβαπο εχ- 
Ῥτε Τοηπι. ΠΡ. 96. εχ Εομσδυϊ! οἰπιε "5. εἰὰς Δι οτίαπι 
τερυδείεητας 1] πθ΄. ϑραπῆεπι. Ὑ για πὶ οὑπὶ τοπιρῖο ὅς 
ἄϊλητε ἴπ δὸ ξοτῖαπα εχ εαυϊεῖς διυγατὶ Ὑγοπιθ αι τῃ οἴδυτὶς 
Ἅ1}, ϑραπΒεπηίις γα ϊραυῖε, Ργδεΐεγεα δἰτοτίι5 8 διαὶ ΠΕ ΠΊΠΊΐν 

π᾿ οὐἶιι5 ΔμεΓᾺ πημ ον ταγτῖτα, ἤδης, ἀξχιγα ρᾶτογαπι, ἢ- 
πῆγα Βαάηι τεηεηβ, ἐὰπὶ ἐα ἐπι ἰπίςτίρι. ἘΠῚ ΟΤΡ. ΚΛ. 
ῬΟΥΦΙΝΟΥ͂ ΣΟΦΙ πιεπιίπις Ὑ 41 Δπτίις 1. ς, Ρ.87 : νο 
δὰ 2]τεγῖτι5 1148 Ποπιηδο, ἱπ 4 Ηδγουϊο5 [2π5) ἀεχίγα ρο- 
"σαϊπὶ, Ππιῆγα ἐἴδιιαπι ὅς ἐρο] 14 1εϑηΐς τπεης, Ομ ἰη- 
Ἴκτὶρι. ἘΠῚ ΟΤΡ. ΡΟΥΦΙΝΟΥ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ. ιίαπι 
φτεηὶ ἔπεγας {{Π || 1 Θράπ6πιο ἱπ ἴδε, ἐς γ εἴ ὅς Ρεγ- 
τηϊδ. 1. ς. πιπξ ἀπδαιις Ἀα ΗΠ Πιιπὶ εἴθ, συΐιῖς5 πιεπτῖο ἀραιὰ 
Ἀπιβίάεπι εἰ, ἔεγηι. ΤΥ, Ρ. σβι. ὁοό. ὅς 66, ( ετῖε εηϊπ1, ἰπ- 
τε) εχτ Ἐἰ πιο πη, γέῤἐ οὐνέαγε, θὲ σαὶ Καβηως (μὁ .Μ. “πγεῖϊο, 
«είς ἀείαίε ἤογιὶς Αγ ηλάες. , Κεῖ ἑπτὰ ποῖ, Ἰάεηι ααξες 
᾿[μὸ ϑειεόγο {ὠγεεῆαὴρ ἐχι ραίγὶα ῥοποτίϑως βωιρέγείωγ. Οαϊτα- 
Ἕϊοπὶ τάπτο [ἰδεηεῖις ἐροὸ φυϊάεπι Ἰοοιπι ξλοῖαπι; ηιοά οὁὉ- 
ετιιθπὶ ἴπ πιάτπιοῖς αἰϊεραῖο ἀϊίθγις ἀΐςεγε ϑειιεγιπι ὅς 
“Ἀπιοπίπιπι Οαταοα  !απὶ Αὐρα. Ἀυβηηιπι κατοὶ τος ϑείας 
τῶν προγόνων (ἑαυτῶν) διατάξεις ἱ. «. εχ ἀτεγειὶς Ῥγαεεεάε. 
2 ἐγαρεγαίογεῦε, (Ῥεῖ 405 Μ, Αὐγεϊίμπι ὃς (Ο ΠΊπΊΟ ἀτιΠ|, 
πιο Απραῆος, ἱπτε!!ἴσετε ρᾶγ εἰ ) ὠτέλειαν τῶν λειτυργιῶν 
ἢ. ες, νἈςδτίοπεπι πιυπεγιπι ᾿π ἀδρτπι τ, Αὐ Πιδπὶ ίεπ- 
ἰἐπίεπεῖδπι πηυταιῖς νς ἔαπηπιις ἐπ τοβίτυτο ορεῖς ἀεΡ, ἃς 
ΝΟ Νυμπλ τ, ἀ{. ΓΧ, Ρ,. 71. Οδυία πιυζαῖί φηίπιὶ, ψυοά 
1η Θοτάϊδηιϊ πιιπιπιος ἱποι ἀϊει, ΟἿ. Ἀπήεπὲ ποπιϑη ὃς ρταε- 
τυτᾶπι Ῥγδεξεγεητοθ, φιοπὶ 1Π|6 εὐπάεπι σφηΐες σὰπὶ Κηβ- 
πο, ἀς απὸ Βυςυΐας ἐρίπτιβ , 481 {ΠΡ ϑειογο ὃς Οδγαςα!!α 
ϑπιγτπας ργδθξαϊς. Ναπὶ) δ οδίτιῃ (ὐᾶταςαῖίας νίχιε δὰ 
ΔΠΠμπὶ ργίπιιπιὶ Θοτάϊαπι ΧΧΙ Δηπος ταπειπὶ ἱπτεγοφάετα 
4ἴτ, υϊδυ5 Πιρεγβίτεπι δάμυς δας Κα ἤπιιπι, αι: Γὰδ εὸ 
δὲ ϑειεγο δριιὰ ϑπιγγπᾷεος Ῥγϑεζιιγδπὶ ρον, φλπιαιιε ἴ{6- 
ταῖα νῖος {υξϊ Πυ}{Ὸ 1] είτε νὴγ ΠΙΠΊΠΊ 5 Ἔχ Π παῖ : νας 
τυπὶ μὰς ροῆτα Βγροτῃεῇ πἰπηίμπι εἴα {ρατίμπι νῖγο᾽ {Ππ- 
ΠΙΠπιο, γε ρατο, υἱΐαπι ἔπε ἱπίδν Απτοηϊηὶ τεπηροτα 

᾿ Ἀαυΐδυς ὠτέλειαν ἴᾶπι παξζυπι ςοπίξας Ἀπβῆπιπι, ηυἱ ρτδε- 
αυτατη ρείπει (ἰδ δειιετο,) ὅς Θοτάϊαπος, ἰὰ επίπι ΧΕΙΥ͂ 
ἅπῃος Ἐχοσάογοῖ, ϑεα πιαὶϊπὶ ἐρὸ Αμβηηῦε ἀριιὰ Ατιθῖ- 

ΦΡῚ - 5 

σ ΛΑ 

ἄεπι εἰπάεσι ομΠὶ ϑηγτγπδεο {Ὁ ϑειιογο Ῥτάθῖοτε ἤξδταεγα. 
1ἀ εηἰπι (δ άει ἀξοτγειιπι ϑειιοτί δζοδγαςα δε. σογάϊαηϊ γεγο 
πιυπηπιὶς ποϊβαπι ργβειογεπὶ Κωἤρεη αἰϊατι εἴε οχιβίπιςπι. 
πάις ε [επιϑητῖδ ετίδπι εχ 60 Βγπιογ, 400 ἃ ῥγεμην ρὲ 7 τηι-- 
Πιι5 πη χίπις γεγο πη, ντ εχ ἄξογεῖο ϑεμοτί ὅς ΟΑγολ!!, ρδιςζρ 
εὐπάεπι δὶς φείΠς, ποτ ἤτ νεγοίπη!ε. Ηἰϊς νεγο, 41 Πιῷ 
Οοτάϊαπο ργδεῖος διε, Ἀυξῆπιις »ποπ ηοίξετγ, ἥς οροσίες ἐθ 
αἱ ἴῃ δαγάϊαπογενι ἡ ατε πιπιπηῖς, (Ὁ Οοτάϊαπο, Αρχων 
εἴτις νε δὶς ποζδίατ, γε οδίεγωαταπι νῖγο 1] τἰ Πῆπιο. ΝΝυπι- 
πιὸς εἶιι5 δεπετῖβ μαδε8 δριιὰ Υ αἰϊδης, Ρ. 155. δὅιόο. ΝΒ 
εὐπὶ τΆπιθπ 4061 8 τε αι15 ἀϊβίηριετε ργαείξει: ἔδης» 
ἴπ ἀποθιι5 Πα ΠΊΠ1157 καρ Οοτάϊδηι » ὅς τεττῖο, σάρις Ευτίας 
ὙτδποΥ Ππδς ργαεξεγθητίδιι9, πὸπ ΡΟΥΦΙΝΟῪ (οτίδίτως, 
ξὰἀ ΡΟΥΦΕΙΝΟΥ͂ ,πεφιε (ρῥῥήδαε τἰτυιβ εἰ εγιδυύτις, 
Οετεζιπι Ῥ εν ΡΕ ΟΥ̓ Μ72 ἢι10 4115 ΠιΊπηπι {Ὁ ἐο ἀεπὶ Θοσ- 
ἀϊδπο δριιά Υ δ: ]λπτίιπι ἱπιιεπίο) αι Πρηδτι5 οἰ ΑῪΡΟ ΡΟ Υ- 
ΦΕΙΝΟΣ Β. ε«. «“μγείϊμς Καφείπις. Οὐὐαταοτ Βίπς εἰγοα 
ἰῆ τειηροτᾷ πιηϊπιαπι Ανίβρηὶ ας νιάεπτιγ, Ρείπις 
«Αροἠονεϊξ Ναποναίέαο ποῖῤης ; ϑαιγτηδεογισι αἰτοῦ Τὰ 8ε- 
πέτο ὃς Οἀαγαραία ργαείον ὃς (ΟΡ ἈΠ Δ : τεγιῖα8. 5πιγγηδεοσιπι 
{00 σογάϊανιο ρταεῖοσ : ηυᾶττιις ϑδιάἀϊδηοσιπι ἀτοδοη. 

ἃ ἰσχηματισμένας ἀς φυΐδιις νἱάε ποτᾶτά ἱηργίπιϊς δὰ 
νἱτ, δεορείἠφεὶ δ... π. 17, 

5. 11. 1 Ατῆαλος ) 116 ἱρῖς» σας πιεητῖο 'π πυιπηπηὶς 
ϑπιγγπδθογιπὶ ἔν Μ. Αὐγεῖϊο ), φιιοτισι πιάτα πὶ Ῥγίπιις 
φτοάυχίς Ὑτιβδηις, Τ. 1. ρ.647. τεϊΐαιιο5 ἀτιος 11}. ϑράηβεπι. 
ἀς Ρτγιδη!θ. Ρ. 1709. ὅς ἀς Ρ. ὅς Υ΄ ηὐιπι! ἔπι, Ρ.711. εἄ,πουδε. 
Ῥτίπιιπι ὅς ἐδοιπάτπι αυοαμς νἱαἰς ΗἨδγάνίπιι5, νε Ρᾶτες εχ. 
᾿θγο εἰἴὰς ἀξ πωπιπιῖς νγῦ, ὅζ ς. Ρ. 46ς. [π᾿ εἰβ ΠιιπηπΊ15 {4 
ἰερυπῖις: ΑΥΤΑΛΟΣ. ΣΟΦΙΣ. ΤΑΙ͂Σ. ΠΑΤΡῚΣ ἴ- 
ΣΜΥΡ. ΛΑΟ.Σ 4ιε νἱτί ἀοδεϊ ᾿ητεγρπδίδηζινγ “Πεζαίμς 
Ρβρῥῆδα ραϊγίὴς {εὶς διαγγηάε Γ΄ Γαοάϊοεαε. Ἵἥεπιρε {14 ρᾶ- 
«τία οἱ παιίυϊτατε,, μᾶες δάἀοριίοης εχιτις, σοπῇ, ποῖαία 
ποδὶς ἢ δὰ Αὐβίάεπι ρ, 1. τ. 2, ὅς [τς Ἰοςῖς5, 1[δ1 αἱ ερατῖς, 
Οετεγυπὶ ἐπ εἶἰδὶ ᾿ρίος {109 Ὡυπηπηος ἐχργεῖϊος εχ ἀζοιγα- 
τἰοτίδιις,, γε σγεάετε ρᾶσ εἴξ, γρίβ, 4μὶ τεργδείεητδητιγ ἱπ 
ορέτε ϑραπδεπιίαπο ἐς Ῥγδείβ, ὅς [χὰ παπι Ππιάτιπτ: 80 ἰΐς 
εηΐπι Δ᾽Ιαυαπτιπι ἀἰἕεταπς Ττδπὶ ργῖτες εὔνρα ἃς ε2 
ἅδε ἴῃ Ἡϊαττῖθε ἀς Ρεγιαπίθως Ὑις 1! θτΙΠπρηις Ἔχ ϊθμεγας, 

ἨΠᾺ ἢ γν «: υ 



ὄόϊο ΡΗΙΠΟΒΘΤΒΚΑΤΝν 5. 
1115, Ῥῃοςεηί5 νἱγ σοη[]ατῖδ, 40} Δ] Πο ἄπ- γὸς΄, ὁ ἐκ Φωκέων, ἐνὴρ ὕπατος᾽, Καλλιςῶ γή- 

μᾶς τὴν Αἰώλε. τελευτήσαντος δὲ ἀυτῷ τῇ 

“πατρὸς, ἐς διωφορὼν κωτέξη πρὸς τὴν ἑωυτξ 

μητέρω» ὅτω τὶ ἀπαρωΐτητον, ὡς μηδὲ δώκρυον 

ἐπ᾽ ἀυτῷ. τὴν Κωλλιςὼ ἀφεῖναι » ἐν μειρωκίῳ ἢ 

ὠποθαγόντι, ὅτε δὴ καὶ τοῖς “πολεμιωτώτοις 

ἐλεεινὰ τὸ τῆς ἡλικίας φαΐνεται- καὶ τῶτο, ὅ- 

τωσὶ μὲν ὠκέσαντι, κακίω τξ' μειροικίᾳ πσροσ-- 

κείσεται ᾿ μᾶλλον, εἰ μηδὲ μήτηρ ἐπ᾿ ἀυτῶ τι 

ἔπαϑε" λογιζομένῳ δὲ τὴν αἰτίαν, καὶ ὅτι τὴν 

μητέρᾳ ὠπέςερξεν ἐπὶ δέλε ἔρωτι, ὁ μὲν ξυμ- 

βαίνων τοῖς νόμοις φαίνοιτο ἂν, οἱ δεδώκασι τὸ 

ἐπὶ τοιαῖσδε ωἰτίωις καὶ ἀποκτείνειν. ἡ δὲ ὠξία 

μισεῖσϑαι καὶ τοῖς μὴ ποροσήκεσιν, ὑπὲρ ὧν 
« ,ὕ δ ἈϊυννΝ ς ι, .«ἍὉΥ 

φαύυτηντε κῴώιετον υἱὸν ησχυνεν- 

Ὥσπερ δὲ ταύτην ὁ Ἑρμοκράτης διωφεύγει 

τὴν αἰτίαν, ὅτως ἐκείνην ἐκ ἂν διαφύγοι. τὸν 

γορ πατρῷον οἶκον, βωϑυν ' ἀυτῷ᾽ «-ἀρωδοϑένγ- 

τῶ, κωτεδαπαίγησενν ἐκ ἐς ἱπποτροφίας, δὲ ἐς 

λειτεργίας, ἐφ᾽ ὧν καὶ ὀνομιώ ἐςιν ἄρωσ'ϑαι» 

οἶλλ᾽ ἐς ἄκρατον: καὶ ἑταίρες. οἵας σσωρῳσιχεῖν 

καὶ κωμωδίω λόγον , οἷον σσωρέσιχον οἱ Κωλλίαν 

ποτε τὸν ἱἹππονίκε᾽ κολωκεύσωντες. 

Αντιπάτρε' δὲ παρεληλυϑότος ἐς τὰς βάσι- 

λείῳς ἐπιςολὲς ἤδη, ἀσπωζομένε τέ ἑρμόσαι 

οἱ τὴν ἐωυτξ ϑυγατέρο,, “πονήρως ἔχεσαν τῇ εἰ- 

δὲς, ἐκ ἐπήδησε πρὸς τὴν ἐκείνε ἐυπραγίαν. 

εἰλλὺ καὶ Ὡς ταρομνηςρίως ἀνωγέσης ἐς τήντξ 

Αντιπώτρε ἰσχύν, ἣν εἶχε τότε, ἐκ ἄν ποτε ἔ- 

φη δελεῦσαι προικὶ μωκρῷ, καὶ πενϑερῷξ τύ- 

φω: ὠϑέντων᾽ δὲ ἀυτὸν τῶν συγγενῶν ἐς τὸν 

γείμον καὶ Διὸς Κόρανϑθον ὁ ἡγεμένων τὸν Αντί-. 

΄ 

ΧΧΙ᾽, Ἡργϑοῦν, 

χεγαῖ, ΠΙΙα πὶ Ατια. Ῥαΐγθ νεγου ποσίο οἱ 6- 
τερίο, ἴῃ σοπιγομογίαπη ᾿ποϊἀ1 οὐππὶ πηαῖγο. 
ἤπια, ἴτα ̓ πιρί σα 111. νε πὸ ἰασιγηπαάπι αυ!άοιτη 
ΑἸ ΠΟ οὔ ἐππὶ εἤιιάετς ὑτῖπιο αειατίς ἤο- 
τῈ ἄϊεπι οδειιπίεπι : τάπηει.. νοὶ ᾿πΓς ΠΙΠΊπῖς 
ααϊθυίηιε μαες ἀθία5 σομημηδγαίοης ἀἰρηᾶ 
νἱάδατιγ. Ηος διῖθπ1., 6411 ἱπαπιάτπογῖῦ τλα- 
τιπι.. ρῬείππιαα δαοϊοίςοητίς ττἰδιιεὶ 1Π40]]. 
4ποἀ ἢς πηδίεγ συ! ἀθπι 1ρί8. οἰμι5 σαίτι ςοπῖ- 
πλοία τ, Ψεχιπι σδυίαηι ἔ ητι5 ἐχροπάοτιτ, 
αυοάσαα αἰΐοπο 4 τηαίγο ἀπῖπηο. ἔΠΟγΓ Ε0. 
ιοᾷ (δγιαη {14 απιάγεῖ ἰρία φαϊάειη, ιοά 
ἱερες ροβιήίαπε ἔεοιξ νἱἀεδίταγ,, αμαε οὉ ἐ-. 
Ἰα(τποάϊ ογίπηεη Ἰητεγῆςεγς ετίατη [ πιαίγεπ 
Ῥογηχτηης: Π|6 δμτεπι ἀῖσῃα οπιηῖπο ππᾶπα 
οἄϊο παδεδηῖ οἰ αποαμ ν αυίθι5 11] οαπῃ» 
δᾶ ἱπιογσεάδε ςορμλίίοηϊς , ργορίεγεα ιοά 
ὰ [Εἰρίᾶπι, ὃς Πιίμπι, ἱρποηλίπίας οὈποχίιιπι» 
τοάα!ετῖτ, αἰῷος τὸ βιφγοῖ 

Ὁ ΠῚ, Ψεια νεῖο (μεῖς Ἡσγπιοογαῖος ον 
Ρᾶ [Ὁ Ιδεγάξ, ἰτὰ αἰΐαπι ποπὶ ἔαεῖ]ς εβισετίες 
Ρατουπατι δηΐπὶ γοπ Α ΠῚ ΑΓ οπΊ, {πᾶσ ἀτπρ 
{πὰ εἰ τεἰεΐα ξιογαί, ςοπίτιπιῆε, ποη ἴῃ οαι5 
υϊάεπι αἰοπάϊς, αὐ ππαπογίδι5 ΡῈ] εἰς οὐ-- 
εἐπη 15, νπ4ς ποίπθη (Δ]τε πὶ ΠΟΙ ςοπηραγαγὸ 
Ἰίσει ; {ξ4 σγαριῖαᾳ, διίοάαἰδιι5, 4αὶ (πη 
[ἰσεπείαα ἀγραπιεηζιπι Ργδεδεύεηξ, νὰ Ῥγαεν 
Ὀιιογα ΟΔΠΠ1α6 οἸ πὶ, ΗΙΡΡΟΠΙςΟΙ Π]1], ραγαίτί, 

ἐ ἰ ω 

1Ψ. Απείραίοι διίοπὶ σαπὶ Πιεριοε Ἰαηῖ 
Ττηρεγαζοτίς ἐριτοϊας (οΠ παϊ πηππιι5., οἰ- 
Ρεγέίααε εἰ ΠΙαπι {πᾶτπ πιδίΓπιοηΐο τπη- 
δεγα, ἔογπηαθ ραγίτη [ΕἸ 115 ρ 6 |4π|,͵ 4(ὦ ΠΠΙῸς 
ὉΡρυΪοπεαπὶ ἤθη {{Ατπὶ 15. πάει ργΌΠΙΠ 
Ἱπ|ο σιπὶ ργοπιθα,) 4 Απείραίγι ορα5, Ζαΐδιις 
60 τεπηροσο νδίοραῖ, ᾿ρίαπι αηίππαπι Πιθογοῖ 
δἀπογίεγε : Δ 472.) αἰεραι, ΧΟ μογμηη ο{Ὲ 
γεΐε χγαρήπε ἀρεῖς [με (θτεγί. (ορμα- 
τἰ5 διεπιδά ἣδ5 Πιιρτίαθ νϑῃοπιβηζοῦ ᾿πηρεἷ- 
Ιεπείδιις εαπι., ᾿Γογα 716 ἀΓ4Ὲ6 ᾿τοσιαπι Απιῖ- 

2 Ῥῳσμιαγνὸς ςοἀ. 5. Ἰερὶτ Ῥχσιανὸς. 
1 ὕπατος } {πβέείξλιις ἔοττε., πᾶπὶ ἴπ᾿ α[Ἐἷϊ5 ΠΟπΊεπ εἰτι5 

πΟὴ Ποπιρᾶγοῖ, ΠΙΠ π|8}15 ὑπόώτη ποπιεη, αιοὰ {δηϊΐίοτα 
ἅει0 βλέϊυπι, μᾶς ἴδπὶ δοίατα {υ!δυι15 τυ δυιειπὶ ἀγδιαδι 
οἰμἰτατιιπιηις ρτγαςξε ξτῖς, 

4 ἐν μειρακίῳ 1 ΠΛ} Γοπῇι ἐν πωεδὶ ἀΐσαπε Οτδεοῖ 7) ἐχ- 
επΊρία μαῦε5 ἀριιὰ Οατίακεγ. δά Απιοπίπὶ εἰς ἑαυτὸν 177. 

5 προσκείσεται ] ἢς ςοὐ.58. ἘΠΙῸ πρόσκειται. 
6 ἑωντήν τε] Δάμτάϊ τε εχ ςοή, 8, 
δ. 111. «τ βαϑὺν νἱἀε [( )ὰ νίταπι Αρο]]οπι 1.1, σᾶρ. 

3. δὲ θέξᾳ Ροϊογριογιὲς δ. 1Χ. π' 2. 

2 Καλλίαν πότε τὸν Ἱππονίκῳ 41 πλεσιώτωτος Αϑηναίων 

δυάτε ΡΙατΆτο ΠΟ π'. φιλοπλιυτ. Ετη ῥεγίείο Ρ. νός. αϊτεῖπ.» 
ΤΙΔΙΓΕΠῚ Εἶτι5 φἴτεγο τηδιτπιοπίο ΠΡῚ ᾿πνόξαπι Παδιυε, ε4- 
41 τεριάϊδτα Αἰρᾳῆλπι ἀιχὶΠε παγγαῖ. Εππὶ ρᾳΠηπι Ατὶ- 
Πορίνδιες, αι ἃ αἀ οπῖπε σεπιι5 νοἱρίδτιπι ργορεπῇι8 εἴς 
{ετ, κωμῳδεῖ. δὶς ἴῃ Ἀδηΐς Ρ. Πι. 232. Καλλίων ἱπποξώφ νοζᾷὲ 
ΡΓΟΊππονίκῳ, νδι ΒΟ Πο] δῇ. παρεγραμμάτισε διοὶ τήν ἐσέλ- 
γὙααν παρὰ τὸ Ἱππονίκε εἰς πορνομανῆ. τὸ δὲ ἵππος πολλαχἕ 

ἐπὶ τῷ μεγάλε λαμξάνωσιν. ἱππόπορνε. Κωμὰδείτοι δὲ κρὴ ὁ 

[ 

Καλλίας εἷς σπαϑῶν τὴν πατρικὴν ἐσίανγ Χο μάλιςω ἐπὶ γυ- 

νωσξὶ μεμηνὼς ἢ τῷ κτηνοξότε. ςοπξ, 14επΠ| ἦτ ἀρίῤες Ρ. 554. 
ὅς ἴπ ἐκκλησιαζώσ. νἘΐ.) φιοά 4ιυΐς Ιογπεγείητ ποη οδίετς 
υδῆεπι Ατιβορδαπίς εὐΐζοτεθ» οδίοιυτι25, Ινερεζεπι ἴτᾶ 

-- φει. Καλλίμαχος δ᾽ ὁ χοροδιδώσκωλος 
Αὐυτοῖσιν εἰσοίσει. Αν. τί; φει. πλείω Καλλίᾳ. 

δ. ΤΥ. 1 ἀντιπώτεΒ.]} ἀε εὸ νἱάε δὲ, ργβεςεά,. 
2 παρελ. εἰς τὰς βασιλ. ἐπις.} εαἀεπὶ ρίαπε ρΡξταῇεγεουνεῖε 

1πηῈ. 1π νῖτα Δ ῥα «οπξ, δὲ ποταῖα δά νίταπι φάναι 5. Υ1. 
3. ὠϑέντων ] ςοἀ, 8. πο πιαΐε ἐξωϑέντων; πεπιρε ἴῃ ςοπι- 

Ροπίοπε 14 ρτδεροῆιίο Πρη!βοατιπὶ ἀρεῖ δίψῃ ἱπὲο πάτο 
4. Διὸς Κόρινϑον  ἀε Βος ρτοπειδίο πιυΐτα ἴπ Ομ 841. 

Ἐταίπιις Ρ. 678. 41| πος ἴσο ΜΠπ|ω, ργϑετεῖ νἤιπ εἰυ5) εχ-. 
{Πίηται ῥονγεέγτεηρα ἐδίϊσοηε ποῖάγε. Δαν οπὶ ΠΠΠα4Π| ἀρυά 
δυζοτες δοπος δἰϊιᾷ αυϊὰ Π]υ ἃ ποίατα εχ ἱρῇς δὸ ἐο 
Αἰἰατίς Ἔχεπηρὶ 9 ρϑτεαῖ, φέρνη {ἐπ ν» 6}}1 εἰ ἀεῦρ τεὶ ἑΐεγ τ 
Φἰον1692 , πᾶῖα ΠΊ αυΐρΡῈ εχ ε0) φυοα Οοτίπιίοτιπι ἱερᾶτις 
δρυὰ Μεραγεπίες {εἀϊιοίος [ἀφητὶ ἤεπὶ ἐρεῖτε πὰ : ἐκ 
ἀνέξεται ὑμῶν Διὸς Κόρινϑες ντ ῥγάοῖεγ Ατογεβ Ετδίπιο οἰτ8- 
τος ϑο οι λα, Ατἰορδηι5 αυοαις ἄοςος δά ηΔ9 Ρ. 2325 

ῬαίΓμ 1} 

ῳρ ας. οὐδε: "ω--. 



Ῥαΐτιιτι οἱ Οὐ οσαΐος ροπθηχίδιι5. ποη δηΐς 
ταπΊοη (ΟΠΠΓ, 4 Π1 Θοιιογι5, Πηρεγαίοσ, δά οχ- 
εηζοῖη ΔοςογῇτΟ οἱ ριι6]14π| {γα τι. Ταης 
Εἰτι5 [πη Π]Π[ατὶ Πποδπι ᾿ρίαπι ἱπιογγορδηῖς 
αιδηάο φχσοφθρξεγία {τ ςεἰΘγάγιγις ὃ νγθα- 
ΠΙΠΊπιΘ αυίάσπι ΗἩογπιοςγᾶῖοβ, ἱπ|οὸ ἐπμοσόν- 
)έογἠα Ἀϊπαιῖε, ρολμδ, ομὲ ἑαί ἀμοομάα ἡ. 
Ἐξοίταας οείδπι ῬΆι]ο ροΙ ἀϊποτείιιπη, νἱάεης, 
νΧΟΓΕΠῚ ΠΕΩ6 αἰρεΐξα εξ ἱποιπάλπι, ης- 
4116 ππουθιι5 ζοπηπηοάΑΠΊ. 

Νν. ἩΗετγπιοογαΐεπὶ διοπιὶ σὰπὶ δά δι 
Ἱπηρογάῖογ.,, ΘΠ] ΠῚΊ ΠΟΙ ΠΊΪΠ115 ἀἴ 116 Δι] Οἰἶτ15 
εἰ δατηϊγαίι5,, ἃς Ῥεῖ ΠἀογπΠῚ πλΠΠοΓ ΠῚ οἱ 
ςορίδπι ἔεοῖτ, Ηεγπηοογαζος δυτο πη: αἰἱρῃέ- 
416: φηλΟο22., ἸΠΑ ΠΣ, 2γγεηαγράξαέεν. . λέξηερῃ 
Ε βμόδοο, ργείφχεαηα δ᾽ Ρορεϊβοαέαρα,, ἀπε 
ποτε, ροβεγῶ (ες, γεϊφμλέ. Φμλά ἡσήξαν δο- 
Ἅ[16 4 ἐξ ῥείογ η,}., 7446 ἐ4210 ἐεῦρογῈ ἑάρρε ῥα- 

᾿δεαγεϑ Φηομλαηα ὑεγὸ γαὶφὲ αὐ Αοιξμ αρίο 
 Ῥεγρ γθ710 ζφηρ67γ. 2: 1772 ἐδ. νὲ ῥεγαἰίσορῃ φαΐ δῦ 
“ηζεαρ ἐῤαγο: ὅοο μέθη ἀγογηα ἐξα ἑαῦ 4- 
γναί ποῦ γαγηγῶ εὔδ, γὲ πεοίαης δ᾽ ἑπεγὶ [θ 4 
Θἱΐ φάϊρίεγε σρογίεαί.: Τῤηγῆς ἑαίεμξα φμ- 
μαρίαία γμ101 ἐχροῖο 7 ὙΣ δος φοίεγο ῥοῦ, 
γηαφέαγηφης {6 ἐμμοηλαα. γεάϊτις εἰ 
{Πι|15, ςΟἸ]Διιάατο; Ἱπηρογαζοσ, [δ Ἔγυδείςεγε ἂ- 
ἰξῃ5, φιιοά τδιπὶ ράτιᾶ ἃ ἔς ρετίτα Πησ. 

, " ᾿ Ν λ 
τος᾽." ἔδωκε δὲ τὸν λιξανωτὸν σὺν ἐπαίνῳ ὁ 

“ 

τήϑη. 
ὙΙ. Δάϊππιε Ηεγπηοσγαίθηι γεγο ἰη ἀεοϊα- 

πηδτ ΟΠ 115 ργίππαπι αι! άεπι αὐὶ [ϊ φ]οσία. 
ἴτὰ ἐπὶπὶ ΠΟΠΊΠΟ5 ἱπσθηΐο Πτης ςομπηραγαῖῖ. 
ντ ὙἸγίαζας. ἃ Ῥαγεητθιι5 ἱπ ἢ Ιο5 ργοραραῖᾶϑ 
πηαρ 5 ςοἶδητ. ΟἸᾶγα πηδρὶς (ρεέξατιιϑ εξ νἱ- 
ὅϊογ ΟἸγπηρίςιις, ἐχ νἱέζογιιπη ΟἸγπιρίςογαπι. 
ξαυμιπα παῖι5. Ἐξ ΠΆΪ]65 ἱπροημιι5 παρ 5, αἰ] 
δῖ Π εχ 6110 ποη ἱπεχογοίτατίθ, ϑυδιίο- 
τάαϊις οὔαπι Πιάϊα {πητ, απα8 ἴῃ Ργεητιπὶ 

ΧΧΥΟ Ηρ. ὉῈ ΨΙΤΙ5 ΘΟΡΗΙΘΤΆΑᾺΑΝΜ. 1Π|11. ότι 
Η͂ ᾽ ͵ ς Ν δὴ ᾽ ͵ὕ 

ποάτρον» εἰ πσρότερον εἰ ξεν᾽, ἢ Σεδῆρον ὠυτοκρά.- 
τ“ ᾽ 2 Ν᾿ ΞΔ δ δὰ ͵ὔ 

τορῶ» μεταπέμιψαντα ἀυτὸν ἐς τὴν ἑὠωδν ", δᾷναί 
Ὁ ὺ ΄ μὲ ὯΝ ἄγ ΚΑ ὃ 7 3 ΄ Ν 

οἱ τήν κόρην. ὅτε δὴ καὶ; ἐπιτηδείων ἐρομέν ες τινὸς 
᾿ Ν οΦυλὺ Ψ “ 8 3 
ὦυτον, ὁπότε, ἄγοι τῶ ὠνωκωλυπτήρλωἥ, ἐςει- 
Ἵ ς ͵ ᾿ - ͵ 9 ΩΝ 

οτωτῶ ὁ Ἑρμοκρώτής ; ἐγκωλυπήηρκα μὲν ὃν, 
“ Ν ᾽ 
ἐφη: τοιωύτην λαμβάνων. καὶ διέλυσε μετ᾽ καὶ 

᾿ ᾿ 7 «0 "ἡ δ -“ Ν - γΥ̓ ᾽ 
ὥολυ τὸν γώμον; ὁρῶν ὅτε ἰδειν ἡθειῶν, ὅτε ε- 

ἀν 
πιτηδείων τὸ ἤϑος. 

. Φ ᾿ “ ᾽ ᾿ 

Καὶ ὠκροωτῆς δὲ τὲ Ἑρμοκρώτες ὁ ἄυτο- 
Ι “Ὕ»» -“ , 

κράτωρ γενόμενος, ἠγάσϑη ἀυτῷ ἴσα τῷ πάπ- 
ὔ ,ν 2. “Ὁ ὕ 

πῳ;, δωρεάς τε αἰτεῖν ἀνῆκε. καὶ Ἑρμοκράτης 
γ ΚΟ ΎΔΥ τ ΔΕ ΄ Ν ͵ 

“σεφωανδς μεν» εφη: καὶ ἀτελείας; κωὶ σιτή--»» 
Ν ,ὔ Ν Δ, ᾿ὰν ὅν, ε » 

σεις» καὶ πορῷυραν καὶ το ἱερῶσιϑεα! » ὁ πάπ--» 
ε-Ὁ-ὦ “ ᾽ “ιν ͵ὕ Ἀ 

πος ἡμῖν, τοῖς ὠπ᾿ ἀυτξ, πσαρέδωκε: καὶ τί ὧν,» 
᾿ ͵ Ἂ μ᾿ 

αἰτοΐην π“ωρώ σε σήμερον, ἃ ἐκ τοσότε ἔχω; .. 
8. ἑὰς δὲ ,.2 ν Ἐν ῖς -“ ᾿ 
ἐπεὶ δὲ ἐφί μοι τοροςετωγμένον ὑπὸ τῷ κατὰ, 

τὸ Ππέργωμον Ασκληπιβ᾽ πέρδικω σιτεῖσιϑαι,» 
» ΄ νιν Ἀ 

λιξανωτῷ ϑυμιώμενον » τὸ δὲ ὥρωμιω τῷτο ὅτω,» 
͵ -“ "“ Ν δὴ ͵ τὶ σπάνιον καιϑ᾽ ἡμῶς νῦν, ὡς ψωιςὸν καὶ δά-., 

ᾧνης φύλλω τοῖς ϑεοῖς ϑυμιῶσιϑαι, δέομαι, 
“ Ἵ] “ 

λιξανωτξ τωὠλάντων σσεντήκονται,, ἵνω ϑερᾳ-,, 
͵ὔ Υ ἈΝ ἈΝ ΝΝ δὲ ᾽ 

σεύοιμι μὲν τὲς θεές» ϑεξφαπευοίμην δὲ ἀὑυ-.,, 
᾿ 7 ᾿᾽ »Ἥ ᾽ Ν 3 δὴ Ἀπ ν 

αυτοκρωτῶβ: ἐρυϑιρλῶν εἰ Ὧν 7, ἐπειδή βκρὼ ἢ-- 

δὰ 7 ὙΠ »“" ,ὔ “ 

Ξυνελόώμξανε δὲ τῷ Ἐρμοκρώτῃ τῶν ἐπιδεί- 
»“" ἢ Χ » 

ζεῶν τορῶτον μεντὸ τῷ στώππε κλέος. ἡ γαρ 
͵ ε » ΄ ΑἿ 3 , ΓΥ ͵ 

φύσις ἡ ἐνθρωπείω τῶς ἀρετὰς ὠσπάζεται 
ὼ 

-“ Ε ͵ ᾿ -“ 

μᾶλλον ἐκ «πατέρων ἐς παῖδως διαδοθείσας. 
“ ͵ὔ δ ΓΧΩ 

ὁ εν ἐυκλεέφερος μὲν Ολυμπιονίκης ὁ ἐξ Ολυμ.- 
δὲ "» Ν ’ ε ᾿ 

πιονικῶν οἰκε. γεννοκότερος δὲ σρωτιώτης, ὃ μή 
͵ὔ ε » ͵ ε 

ἀςρατεύτων. ἡδίως τε τῶν ἐπιτηδεύσεων αἱ πω. 

πιαὶ πὶ πος ισαμε ἴοςῸ δἰΠὶ {επ|Π|, οἰπὶ ρεγοοπιπιοάε 
3 Βετὶ ροίδπε, γεείπετι. Νεπιρε Διὸς Κόρινϑον ἡγήσαντο τὸν 
Ἀντίπ. ςορπαῖὶ Ηεγπιοογατῖς., ἰἀθητίἀεπὶ ἀρὰ εἰπὶ τερε- 
τοητε5, ΠΙΆ Πτι5 ΥἹΓ Πτ “Τρ: γυτ ἢᾶς ταιϊίοπμε δά δ]ϊαπι 
εἰτ15 ἀπσεη ἀαπὶ ἐρίμππι ἱΠῚρ εἰ] Ἔτεηῖ, 

5 εἶξεν  ἢς θεπε ςοά. 85, ὃς Αἰάϊπα. πιαὶς εἴρξεν ἴπ Μο- 
τε! 4 π8; (010, νὲ νἀ δταγ, τΥρορτγαρῆὶ νἱτῖο, 

ὅ ἐς τὴν ἑώαν] ἐο πεπῖρε τϑπιροῦδ, 410 ἱρίε ϑειιεγις 'π 
Οτίεητς νεγίαθδιιγ, ηυοὰ δὶς ἔλδιιπι οἶγοα ἀππιπὶ Ο, τ9ς. 
δι 197. : 
᾿ 12 ὁπότε] οοἀ. 85. ὃς Δ πρὶ. πότε. 
8 ανακαλυπτήριω 1 ἢς ἀϊξξα τεττῖα 4 παρεὶς ἀϊες, 418.» 
ποι παρᾶ ἃπιοῖο ἢαπΊπιςο,», ὃς ἴτᾷ αἰεέεέΐο ρτίπτυπι να], 
αιοὰ εἰξ ἀνακαλύπτειν) ἃ Ρτορίπαλ15. σοπίρι οἰ εθδτηγ., ἃ 
4υῖθι5 ἄορα δὰ ἀϊε ἰρῇ οὔεγεραπίιτ, 86 ὅς ἱρίᾳ ἀνακά. 
λυπτήριω ἀϊξδῖα,, ν]ρο ὀπτήριω ΔρΡε ]ατα. “νἱὰς Ηείγ οΒὶ- 
{π| δὲ ΗΔγΡΟΟΓΑΓΘΠεπὶ 7 ὅς ργϑεῖεγοα ΟὈίεγιιδια νἰγὶβ ἴμτη- 
πιῖβ 1ο. Μευγῆο 34 ᾿γοορῆτγοπ, Ρ, "1. ὅς ΕΖεςβ, ϑρᾷπῆς- 
τοῖο δ ΘΑ πιαςῆ.. Ρ. 180. 

9. ἐγκαλυπτήριω ] νοςεπὶ βπρίτ δἰ] υῆοπε ἔλέξξα δά ἀνα- 
καλυπτήριαν Νοπρο δὲ ρτὰς ραάοτγε ξαςοὶςπὶ “ὁ ξογρεἰν- 

εἰηγε ἀἰςῖτ, ἀπιὰΐ Ἂς ἀιχετγὶς ρι16114Π| ξοτγατδε τᾶπη ᾿ηξε]1ςΐ5, 
ὃς [ε Δάεο ἱπάϊρηδπι, 4ι], ντ ρᾷμ!ο ΡΟΙῈ ἀοςεῖ ποίξεγ, ἔοτ- 
πιὰ ἢτ ργαεβδηιηπυι5. ΝΠ πιαὶῖς δὰ ἱρίαπι ἱροπίλπι τε- 
ἔετγε, 4υᾶπι θεία αη οσιρίατ, ἢε ἔογπιᾶε γἵτῖο ἰροηῇις οβδη- 
ἄδτυτ. Οεζεγιπὶ ἐγεαλύπτειν ἔοΙ ἐπῚ ρῃάοτὶ5 εἴ, 8. Α- 
ΡΟΙ]οπίας Ὑγᾶπ, ερ ΧΥῚΤΙ]. ἐγκωλυστέος ἕκαστος ὁ ματαίως 

ἐν δόξη γενόμενος. 
δ᾿ ΝΟ ἃ φεφάνες ] ἱ. ε. αἰἱραίξαίε:, ἂς επὶπι ςεφανῆσϑας 

τὴν ἐπὶ τῶν ὅπλων ίαρτα Βαδυΐηηι5, δἀὰς Δα ὙΊταπὶ ΡοΪετο- 
πἶϑ 9.1. π,ι 5. Ηδος Διῖεπὶ; ας ἢ!ς ἐπάγγας Ηετπιοογαῖος, 
ἤιητ δωρεαὶ» εοάεπὶ ἔἕδγε ογάϊπε ἔργα γεσεηῇιας ποῖῆτο, 
νίτα ““ἀγίαρὲ ράι]ο 4ηῖε ἤη, 

2 κατὰ τὸ ΠεΡΎ. Ασκληπιῶ ] ἀς 40 νἱάε δὰ νῖτ. “ροῆζο- 
πὲ 101. ς. 

3. ϑεραφίνοιμι τὰς ϑεὲς ϑεραπενοίμην δὲ ἐντὸς 7άοςος 4υϊ 
ες εχ σερείοπε νεγδὶ ϑεραπίνειν», αἀϊμετγίο Πρηϊβοδτιι, 
νετῇοπε γεάϊ ποπ ροτιῖς, Τῤις λυταπὶ ΠῚ ἐχρεῖγ, ηιο 
δ᾽ Ῥεος εοἰαι, παπὶ ᾿λ!υά τῆυτα ἕαςϊθαητ, ἃς ἱρίς γαδαείαρρ 
ἡμμερίι ; πᾶπὶ ΠΊΟΥΒΟ αἰΐαιιο Ἰαοτγᾶμεῖ Πιαίεταί Αείρι]δ- 

Ρὶτ5 ρεγάϊος νείοι αὔπάυς τῆυτε ςοηάϊτα ἃς [δ πιὶρατα. 

9. ΥἹ, τ ξυνελώμρ, δὲ 1 Δἀάϊαϊ δὲ εχ ςοἀ, 8, 
,ὔ 

ΗΠ ἢ 2 τερῶν 



61: 
Ἵ ἐν » » Ν ͵ ΄ 

τέρων τε καὶ ταρογόνων οἰ 5" κωὶ τέχναι βελτί- 
ε Ὡ 7 2 -" 

εἰς» αἱ κληρονομξμενα!. ξυνελάμβανγε δὲ ἀυτῷ 
εὐῷ ε δῶν. ἠ« ᾽ 

καὶ ἡ ὥρῳ ἡ περὶ τῷ εἴδει κοὶ γὼρ ἐπίχωρας, 
᾽ ΔΕ 

καὶ ὠγωλμωτίας ", οἵω ἐζφξηδοι΄. καὶ τὸ ϑώρσος 
-“ νυ» -“ ,ὕ “ ᾽ 

δὲτξ μειρφυοίε, τὸ ἐν τοῖς πλήϑεσιν, ἐκπληξιν ἐς 
ν » ΔΓΜ ια Ψ 

τὲς “πολλὲς εζερεν» ἥν ἐκπλήτη)ονται ἀνζρωποι 

Ἡεά τ χὰ “λ. Ν Ν Η ΄ , “ 
τὲς τὼ μεγώλω μή ξὺν ἀγωνία ποράτ]οντῶς. 
7 Ἃ Ὑ ΤῊ ΝΕ] 7 ὔ 

ἐδίδῳ τι καὶ ἡ εὑροίω καὶ ὁ τῆς γλώτ]ης Ἀροτος 

καὶ τὸ ἐν ςιγμῇ τῷ καιρξ ξυνορῶν τὰς ὑποϑέ- 
Ω ,ὔ ,ὔ 

σεις. καὶ το ἀγαγιγνωσκόμενοί τε καὶ λεγό- 
γ ΠΥ “ 

μένω παλομότερω ἡ ὄντώ » ἢ νέῳ γε ἐνθυμηθῆναι» 
Σλοδι. -“ ς εῚ δὴ ̓ ᾽ “ γ 

καὶ ἑρμηνεῦσαι. ωἱ μὲν δὴ μελέται τῷ Ἑρμοκρώ-- 
᾽ , ., Ἀ δι ΄ ν Ἴ 

τὸς ὀκτώπε ἴσως, δεκω. καί τις λόγος ὅ μώ- 

κρὸς ὃν ἐν φωκοίᾳ δῆλϑε τῷ Πανιωνίῳ κρωτῆ- 
ὶ 

᾿ Ψ ἈΠ ε 

οιδ. ἐμοὶ δὲ ὠποπεφάνθω, μὴ ἀν τινὰ ὑπερῷω- 
“ Ν ͵ ν᾿ “ “ ᾽ ον 

γῆσαι τήν μειρφπκία τότε γλῶτιαν.» εἰ μή ἀῷῃ- 
- γ ͵7 Ἐπ᾿ 

ρέ97 τὸ πσρελϑ εἰν ἐς ἄγδ ράς, φϑόνῳ ἑλές “. 
» , δὲ 55. 2 ἣν ᾿ ν 

ἐτελεύτω δὲ κωτ᾽ ἐνίες μὲν ὀκτὼ καὶ εἴκοσι γε- 
ΙΝ - ν ἡ , ἜΚ ἃ ἣν 5 

γονῶὼς ἔτη" ὡς δὲ ἔνιοι, πσέντε καὶ εἴκοσι. καὶ ἐ- 

δέξωτο ἀυτὸν ἡ πατρῷω γῆ - καὶ αἱ τοατρῷαι 

᾿ Θῆκαι. 

ἘΓΟΡῸΑ Κ ἘΛΥΔΟΈΣΝΣ 

Ανὴρ ἐλλογιμώτατος καὶ Ηρωκλείδης"', ὁ Λύ- 
ἈΠ ΝΟ ν ὙΤ Ν , : κιος" καὶ τῶ οἴκοι μεν» ἐπειδὴ σσώτερων τε ὦ- 

“- γ “85 ͵ ᾽,ὔ . Ἁ 

γωϑῶν ἐφυ" κωὶ ὠρχιερέων Λυκίων ἐγένετο. τήν 
" τὶ ᾽ , " 

δὲ τὴν λειτεργησίαν ᾽. ἔσαν καὶ μεγάλε εϑνες 

Ῥωμαίων “, μεγώλών ἐξιδσιν᾽, ὑπὲρ ξυμμα-- 
με ΝΠ » 

χίας. οἷμωι, πωλαιῶς . ἐλλογιμώτερος δὲ ὁ 

ΡΉῊΚΙΡΟΘΎ Δεν 8 ΧΧΡΙΗργαίά ἢ 

δζ πιαϊογιπι ἄοπιο Πογαθγαηε,, τπεϊογείαπο 
αὐζες. Παογοἀ!ταΓ]Ο ᾿ΠΓῈ σοπηράγαῖαθ, Ρτο- 
ἔυῖτ δυζοπιὶ τρί! φποημπα ραΐςγὰ σογρογίς ἔοσ- 
τηᾶ. ἘΓΘΗΪΠῚ σγατίθ εἴης {ππηη1ὰ εἴας. [14- 
{παοημε παν Παρεαί, αἴαδγς ἐλέδας, Ππη}115 
ἐρμεῦι5. Αὐάδοία ροιτο δάο]είςεηε5, {πα ἴπ' 
ξσοδειι ΠοπλπΏπη ντε θαι, δα πηγατοηὶ Ρ] εις 
4 εγαγ, πὰ ργοίξα! δος Ποπηη 65 (ΟἸἘης, 
411 γεβ πηᾶρῃᾶβ ΠπῸ δηχίο ἰαθογα δου ητιΓ. 
ΑἸΙαι ἃ ετῖδπὶ σοπξεγερας βαπιθη οἰο 1}, ὅς 
Ἰίπριιας (οηϊτις, ὅς σμοά πιοίπξηζο ΓεΠΊροσῖ 
Διραπηιθηζα ρεγποίςογογ, [πὶ 40 δα φαγίτογ, 
πᾶς εχ (ζῃεάΔ τοςιταας, αμδπῆ 1114, αια 6 πηο- 
ΤΟΥΙΓΕΓ ΡΓΟπΊεθαῖ; πηᾶρῚ5 ἔαρεγοηζ πηδίιιγαιη. 
ἀριαίθπ), πάγη γε ἃ ᾿ππεῈ πὲ να] πηοπῖς νοὶ νοῦ- 
δἰ5 ςοηςερῖᾶ νἱάετὶ ροίξης, Ἐ: ἀςοϊατηατίο- 
ΠΟ5 αυϊάοπη οογῖς ΗΟ γΠΊΟογαΓΙ5 οζο οἰγοίτον 
᾿Ἔχίδητ, νεὶ ἀθοθπη. Οὔάτῖο ἱτεῖη αυδεάατη ΠΟΙ. 
Ἰοηρα, αἰιαπι τη ῬΠοσαςᾷ ἴῃ Ραη!οη ΠῚ ογαῖα- 
ΤΕΠῚ αἰχις, Ἐσαάεπὶ ἐσοὸ ἤαδτιιο, 4 ἀοἰοίςοηίβ - 
Πυΐπ5 ΠἸηριιαπι ποιηϊπετὴ ἔλς1]6 ᾿πρεγαταγηπῃ 
ΕμΠῸ, ἨΠΠ δά ν᾽] τη δεῖατεπὶ ρεγαβηϊγο ργο- 
μιθίταϑ οἴ, ἔατὶ ἱπαϊάϊας Πισσιιπηθεηδ, ΕἸΠῚΣ 
Διο πη νἰγατη, ἸΏχτα ΠΟΠΠΠ11105, οἷο δε νἱρίη- 
ἜΠ ΔΠΠΟ5 Παῖιι5: νἵ 41] γογῸ νοϊπηΐί, Παῖι5 ΔΠ- 
ποβαιίπημο ὧς νἱρί πεῖ : τεςθρίτας εἴπη ρα" 
τεγγᾶ ςοηαἀϊτογίαηας ραζεγπα. 

ΧΧΥ͂Ι. ΠΕ ΟΡ Ε δ. 

ιν ἰρεέξαζας δυγογίγαιῖ5 ΕΠ γα ΟΠ 465 οεδη, 
ΠιϊῸ ΤΥ οἷαι : τα τη [ἈΠΉ}Π1|46 ςαπία,, παπὶ ὈΟΠΙς 
Ῥαγοητίθι5.ΟΥτπ5 εγας: ταπὶ ἡποά Ἰρίς ἱπίοῦ 
Ροπεῆςες Τγοίος. εἴει, Ηος 1ρίμπι νετο 
τΊΠΠι|15,. ντς ΠΟ τπηᾶρηδθ ἈΟΠΠΔΠΟΙΠῚ ργο- 
αἰποῖας εἴδει, πιαρηὶ ταππὲη δε ίτηδηΐ, ΡγΓΟρίοΓ 
ἀητχπδηι, ορίπογ, ςοπξοεἀεγαίοηοπι. Μδῖοῦ 

2. ὠγαλματίας ] ἔἰς ἴῃ Ηεγοϊος ῬαΠῆπι ρυ]σετγγίπιδα ἔου- 
πᾶς ἤεγοας ὠγώλριτισι σΟΠΙΡΑΤΔηΙαΓ. [τὰ ἴπ ῥγοιείαο δ. 
ΤΙ, π. 4. εἰ Εῖογοὶ σαίασ ττιουήτον τετρώγωνος γ 4118}15. ἀγαλ- 

μώτων. ὃς Ἐωρῥογόιω ἐοικέναε ὠγώλματι ἀϊοῖτιν δ. 1. ΒΗ ποτῖδο 
εἶιι5. ἃς ἄγαλμα πολέμῳ “Ἴ14. νΟΟΔΤΙΤ «4, 4.ε 4. 11, ἃς ἴπ. 
ἀεὐληε ς. ΧΠΠ. εἰ ΝΜ ρτο επνϑ ρυ]οτιτυ ἀϊπε ταητιπὶ οεΠ ἔς 
ἀϊοίτην ὅσον τῶν ὠγωλμάώτων οἱ κωλοὶ λείποντεί. 

3. οἷα ἔφηδοι ] Πεπτρε πιατυγὶ πΊ οἷς δεῖαῖε {Π2π| σοτρθ- 
τἰϑ βογπιαπιὶ ἀδοογαπὶ 7. 4081 (ἔάτιτᾶ ας βΠΡΙΙΠΤΕΓ ) ΓΛ ΓΓΙΠτ 5 
ψεητγεπὶ Ργοπηϊτιεητοβ, ὃς Δ]145 τυ γθᾶτα 1114 ςογροσίβ 4ά0]6- 
ἔσεητῖ5 Βογπιοηΐα. 
"ξ παλωμότερα ] ἢς θεης οοά. 8, Ἑάϊεῖ παλωεοτέξω. 

5 πανιωνίῳ κρατῆρι Ἱ νεΓᾺ ἰεξϊῖο τγεβίτητα εχ ςοά. 5, 
ΝΑπι οαϊτὶ ἱπερῖε πσανίῳ. (εἴεγιπὶ ἀε πανιωνίω Ογαΐεγε 
ετίαπι ἴπ νὰ ΑΡΟ]]οπῖ! ΡΗΠοἤγασις !, Υ. ς, ὅ, νδι νἱὰ, οὗ - 
ἐετιαῖα π.1. 

6 φϑόνῳ ἀλὲς φϑόνω πεπιρε Πεογηρ2γ. 411 τορη5 πιᾶ- 
φηΐβ ἱπυϊήογε Επρερδητιγ, ν4ε οὈίεγιατα ἔ, νῖτα 41 εχάγ- 
“νὴ ςΟἿΝ. π.14. 

ΧΧΥΙ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ͂ΣΕ Ἡρακλείδης ] εἰ πιεη- - 

εἶο ετἴϑπι ἔπργα νἱεα Νίσοιαε ἔπ, Ψπάε Κριτικὸν 404.» 
ἐριε μυπς Ἡεγαοίϊάρηα ῥραῖει, Νίδια ἱπάς πιίβὶ Πιριοῖο, 
εξ ἤυπς Ἡρακλείδην Κριτικὸν σμΠΠπ|5 ΟΡ περὶ τῶν ἕν τῇ Ελ- 
λάδι πόλεων οἴτάτωγ ΑΡο]οηο Ὀγίσοϊο Ἠϊ. Μιγδῦ. ς. 19. 
Νεπιρε Κριτικξ Ιερὸ ρτὸ Κρητιεβ» Πυ0 ἃ βαπι5 Ἔγγογὶβ ἀριά 
ΠΟΙ ΓΠῚ απο 116. ΠΟΠΊΠΙΙΠΙΙΠῚ δ [ετιιδυιίπιι5 ΠΠρτ4) πὶ νῖτα 
ἱοηνΠἠ 5. ΥΝ, τι. 3, ὃς νῖτα ῥοϊογμογς νδϊ ν, δ. Ν]1. ποῖ. 18. 

«ιιαπιιίς, ὃς Αἰτοτίας, Ηἰργαοίϊαας οτιτῖοῖ ὃς Βταπιπιατίοῖ οτιῖ 

Μορίο, ΟἹ] εἴας οἰπίτατε, ΘΙΕΡΒΆΠῚ15 πιοπιϊπογῖς ἴη Τθτο α. 

πόλ. Νοῖετὶ πιεπτῖο εἰαπι ἤιργα ἐπ νεύϊυΐαις “Προ ϊορεῖὴν 
Ναιπογαεῖαε ὅς Ατμοπίεη!5, βέκέσν τ, 1ΠῈ ἴῃ νῖτᾳ Ηἰρροάγογγᾷ 
5.111. Ψ. ὃς 1π ἀητίααο 8εγς νἱ (, 1ΠῈ. σ. Π. η. 9. 

3. Αρχιερέων Λυκίων } “γοίαγείαε ᾿πτε! Πρῖτ, ΝΕπρα σὲ. 
εἰρχιερεῖς ἀιξιϊ Ασιώρχαι» 401 (λοτὶ5 (Ο] εππίδιι5. ὅὲ ξοπετο- 
ὉΘΥΠῚ5 ἴητοῦ ντθ 65. δὰ κοινὸν Ασίας ῬοΓΙΠεητες, ΡγΑθεγδηῦς 
418 ἀς τε [10] πος ροἢ νῖγοβ ἀοέϊος ποπηιη]ᾶ : ἴτᾺ ρα 
χιερεῖς ααοαις ἀἰδιὶ αι] Σγεῖαε κοινῷ ΧΧΤΤΙ νγδι πὶ ρτᾶθ. 
εγαττ, 401 Αὐκιώρχαν ἀϊουηιας ϑιγαδοηὶ 1. ΧΙΨ, ρ.δός. νῸζ 
εχ τηἤίτοῖο ἀς Πᾶς τε. ν ᾿ 

3 τήν δὲ τὴν λειταργησίαν ] εἀϊτ τῆνδὲ ὠλετεργησίαν, ἴηι. 
41ο πιάηϊξείιπι πιεπάμπι,), 4ποα πο5 ςοηϊςόξιγα 4υϊάεπ)» 
ςετῖα ταπιεη, Πα Ἐ} }{ὸὶ σοη Βα Πηι5. 

4. ὅσων αὶ μεγάλῳ ἔδγες Ῥωμαίων ] ἔϑνος Ῥαμαΐων εἴ Ἀοπι4- 

πᾶ ῥγουίποῖα,, ἴῃ 48 ΠΟΠ ΠΙΆΒΏΔ Εἶτ15 ΠΙΠΙΠΟΓΙ5 Πρ ογ ες 
εἴς ροτογαῖ διιζογιτᾶ5, Γεπῖρε, γε]. ς. ϑῖγαθο οδίδγιδς»» 
περὶ πολέμῳ κθ εἰρήνης κ! συμμαχίας οἸΐπι 1, γοίατο μα ἃς 
συνέδριον ἀεἰογαδατ, ταπι γεγο ντ δαδαϊτ ἐπὶ τοῖς Ρωμαίοις 
τἄυτ᾽ ἔκειτο. 

ς μεγάλων ὠξιῶσιν  πεπηρε δριιὰ ἱρίος Κοπιαπος ἕος 
πιιπιις ἱπ Βοποτε εἴϊε αἱἷτν ἰἴσοῦ πηᾶϑπᾶ εἰι15 ποπ ἈΠΊΡ τις 
τ διιξγοτιδϑ. - 

6 ὑπὲρ ξυμμαχίας, οἴμωω παλωιᾶς ] ρυῖο τείρὶ οἱ 4 5}114- 
πᾶ τεπιρογα, 40|Ρ 115, ΟὉ ῥτδείξἰτά πὶ τπὶ ΒΕ 110 ΜΙ τ ἀαιῖοο 
ὃς σοητγα Εἰ ΠῚ γα πὶ ορεγαπι, Γγ οἰ, ἄυχτα, οὐπὶ αἰτς, Πθογς 
τᾶῖς ἀοπατὶ, ἱπτοῦ Ἀοπιᾶπί ὉΟρι]] (Ὁ οἷο5 δά [οτίρεὶ ἔπη, νῖ- 
ἐς πιαχίπις ΑΡΡίάπμπι ἴπ ΜΙτΗ τὶ ἀδεεῖς Ρ. πα, 351, 

ταῖηςη 

δ᾽ 



ΧΙ ΠΕ ὙΨΙΣ ΒΟ ΡΙΗ ΘΙ  ΔΕΝ ΜΝ 1.11 όι; 

ταπηεη Ἡδγαο {15 διιζογῖζας ἴῃ εἰοαιιςηείας ἢπι- 
αἰϊ5 ξιΐτ5. να] ἱππσπίίοης αιυίάεπι ναΐογει, 
γαΐεγει ἃ ο]οσιπκίοπο,, ἧς ἴῃ Ἰαγ] αἰςῖ]}} σοπετς 
Ταἰίρατιι5 οὔεε, ὅς ἀοπιοηῇτατίιι! ροπετγίς 
{ξητοηζίαβ Ὀδοςῃϊςο ιοάαπιὶ ἄιγογα ποη εἰ- 
ἔεγγει, 

11. ΑἰποπΙοπῇ δυζεπι ἐχοϊάεπς ςαι]Ππο τα... 
Ῥοίαιαπὶ σοπίγα δἰιπὶ ΑΡΟ]]ΟΠΙ Ναιιογατῖτας 
οςῖ! ᾿π(πγγοχιῆθησ 5 ογιπι ργίπηις., πιάτα. 
41 ὅς ν]είππιις Ματγοίδηιις ΓΟ] ςΠΐπις5. Ἔχετε; 
ϑΠΊΎΓΠΑΠῚ (6 σΟΠτᾺ]., 446 ργας σοτογίϑ οἰμ!- 
τι θι15: (ΟΡ ΠΠΠἴαγτπὶ Με 5 πιαχίπης [ἰταθαΐ. 
Τυποπτεαζοιη ἰρίτιγ Ιοπίσαπ, Πγαϊαπηηις., ὧς 
ῬΠυσίατη δια ἀγίαπη ῃ Τοῃΐαπη σοπβαχιῇς, 

“ νὰ νἱτὶ σοπίποτυά πε νεςγθπίαγ, πηασημπὶ πο 
εἴτ, ιαπάοσιάεπη ϑαιγγηα οπιηΐθιις 1{Π|5 
4Δ{] δ ἰδηιιαπι ροῇτα ε. Αἱ Ευγορᾶρος 
αποαις 116 αγδεςος ἱπυϊταιῖξ, ᾿πιϊταις ὃς εχ 
οΥὐἱξηζα ᾿ππθηο5., πημ]τοίηιθ Αθρυρείογιπ ἰη- 
ὙΠ ΓΑΙ τ). ααΪδι15 ΠΟΠ ἱρποῖβ εἰμ ἔάπια Πιΐτ, 
ῬοΙατατη οππὶ ΡΙΟΪοπηαεο Νδιογαζίτο 'π Αο- 
ΦΥΡίο ἐς (ἀριεπείδα Πια 5 σεγίαιιτ. ϑπΊγτ- 
ὨΔΠῚ τε τ ὅζ (ρ] Πα] 1 ΠΊ πιὰ δάπιοπαγπι ἔγε- 
πυοπτία ἱπτρ  οατ, δὲ ΡΙαγίθιις αἰ115 τοθιις, τὰ 5 
ἸΔγηϊδ ΠῚ ἐσὸ {ππ| Ἐχροίκιγις , φαπάθιη δάϊι- 
ας. ΟἸἰμίτα5 σετέο, σαΐ Ποίρίτος πλατεῖ οδιιοῦ- 
(Δητιγ, ργαοίδγεί πη (Ὡρίοητίας ἀιηαηοβ, ἀςοθη- 
ἴεγ σοη[]α η δι. ςοποίοπεπι Πμαδεῦῖς ἀς- 
ζοηΓοΓ5 α1Δ 6 νΟΓΟ ΓΕΌτ15 {{|5 ποῦ ΠΊΗΪΓΟς. ὅς 
Ῥυιάξηζες νῖγος γεέξε σαπογα ροίηι, εα δεροῖ- 
τἰπιο νἱηςὶ Ροζεγιτ. Οογοσ δυζεη (Δογουτπι 
ΠΠΓΔΠῚ ΘΥΠΊΠΑΙΠΟΓΕΠῚ, ἰτο πὶ ἃς οηείμπι ας ροῦ- 
τῖςπππι; νὰ νηϊπεγίϑε τπυ τίη {Πςογε νἱ- 
ἀεξδητιγ. Οποά ἢ {2115 εἰπῖτας ταὶ παιτῖοας 
Πε ὀρρογῇιπα νὲ 5πιγγηα οἰξ, γηπῖτα αι 4επὶ 
1 ογα τοῦ ππαγα εἰίδπη 1ρῇ ἀαδις. [Ιἀ6πὶ δά 
ἀιιροηάδιπι ϑγηγγπαθ ρυ]ογί (πε πὶἀϊηπηεη- 
ἴο οἱ οείαττι βιπς, οἷεὶ ἔοπτε εχιγιζῖο, ἴῃ ογ- 
ταπαί!ο Ααἰςυ]αρί!; ΙΔ ιοαγίθιι5 αυγατῖβ. Μαρὶ- 
ἤγαταπι ποάιια ργάθιιγαα ριιί 605 σοῇης, ἃ 
610 ΔΠηΐ5 5ΠΊΥΓΠΔΟΙ ΠΟΠΙΘΙ ἹΠΊροπιιηΐ. 

Ν Ν Ὺ -" Ἀ Ἁ 
Ἡρακλείδης τοὶ σοφιςικοὼ, ὠποχρῶν μὲν γοὶρ 

“- 3 “- - “ ᾿ ἈΛΑ͂ΓῸ δ" 
ζυνεῖνωε; ὠποχρῶν δὲ ερμήνευσωι ᾽ καὶ τὸς οἰ γω- 

2 ᾿ » 
γῶς ἀπέριττος, καὶ τῶς πανηγυρλκεὶς ἐγγοΐας 

ἐχ ὑπερθακχεύων. 

Ἐκπεσῶν δὲ τῇ ϑῥόνῳ', τῷ Αϑήνῃσι,, συςἀν- 

τῶν ἐπ᾿ ἀυτὸν τῶν Απολλωνίς τῷ Ναυκρᾳτίτῳ 

ἑταίρων". ὧν πρῶτος, καὶ μέσος, καὶ τελευ- 

ταῖος ὃ Μαρκιαγὸς, ὃ ἐκ Δολίχης, ἐγένετο, ἐπὶ 

τὴν Σμύρναν ἐτράπετο, ϑύωσαν δὴ μώλιςα “πό- 

λεῶν ταῖς τῶν σοφιςῶν μέσαις ἡ. νεότητα μὲν 

ἂν Ιωνικήν τε καὶ Λύδιον ὁ, καὶ τὴν ἐκ φρυγῶν, 

καὶ Καρίως ξυνδραμεῖν ἐς Ἰωνίαν, κατὰ συνεσίαν 

τϑ ἐνδρὸς, ὕπω μέγω - ἐπειδὴ ὠγχίϑυρος ἐπά- ᾿ 

σις ἡ Σμύρνω. ὁ δὲ" ἦγε μὲν καὶ τὸ ἐκ τῆς Ευ- 

ρώπης Ἑλληνικὸν; ἦγε δὲ τὲς ἐκ τῆς ἑῴας νέες. 

“πολλὲς δὲ ἦγεν Αἰγυπήΐων, ἐς ὠνήκόες αὐτῷ δὰ 

τὰς, ἐπειδὴ Πτολεμαΐῳ, τῷ ναυκρᾳτίτῃ “, κατὸ 

Αἰγυπῆον πτερὶ σοφίας ἤρασεν. ἐνέπλησε δὲ τὴν 

Σμύρναν ὁμίλᾳ λωμπρξ» ὥνησε δὲ καὶ πλείωξ. 

τερῶ» ἃ ἐγὼ δηλώσω. “σ΄λις ἐς ξένες “πολλὲς 

ἐπεσρωμμένη; ἄλλως τε καὶ σοφίας ἐρῶντας, 

σωφρόνως μὲν βελεύσει , σωζξρονως δὲ ἐκκλη- 

σιοΐσει» φυλαττομένη δὲ πε τὸ ἐν πολλοῖς πε 

καὶ σπεδαίοις κακὴ ἑλίσκεσϑαε" ἱερῶν τε ἐπι 

μελήσεται» καὶ γυμνασίων, καὶ κρηνῶν, καὶ ςο-- 

ὧν» ἵνὼ ὠποχρῶσω τῷ ὁμίλω φαΐνοιτο: εἰ δὲ καὶ 

ναύκληρος ἡ πόλις εἴη. κωϑθόπερ ἡ Σμύρνα, 

“«ολλὰ καὶ ἄφϑονα ἐυτοῖς ἡ ϑάλαωσσα, δώσει. 

ξυνήρφιτο δὲ τῇ Σμύρνῃ καὶ τῷ εἴδες, ἐλαίῳ κρή- 

νην ἐπισκευάσας ἐν τῷ τῇ Ασκληπιοῦ γυμνάώ- 

σίῳ, χρυσῆν τϑὀρόφε. καὶ τὴν φεφανηζβόρον 'ἐρ- 

χήν" παρ᾿ ἀυτοῖς ἥρξεν. εἶφ᾽ ἧς τοῖς ἐνιαυτοῖς τί- 
ΠΥ ο 7 Ὁ 

ϑενται Σμυρναῖοι τῶ ὀνόμωτω ἧ. 

7 ὑπερξακχίνων νἱἀε ἢ, ποίλια 84 νἰτ4π| δεορείϊαη, 
5. 11. κ ϑρόνῳ ] νἱάε νἱξ, ΖΣοἠῥαγιὴ 5.1, π.1. ὃς Τδεοάϊο- 

ἢ 5.1. πι.5. 
2 τῶν Απολλῶν. τ᾿ Ναυκρ. ἑταίρων ] νἱάε, δὰ ἀς τὰ ὅξ ἢ ἴῃ 

νΔροϊονεἶὴ ΠΠ115 νἱτα. ; ; γι 
3. ϑύεσαν μάλιςω ταῖς τ. σοφιςῶν μέσαις 1 4υ]διις (ΟΠ Ποῖ 

Ῥτπιοϑ ἱπ οἰυίτατε Βοποτεβ) 4ι81ε5 φρατηγία, δζ πρυτανεΐκ 
“τεηυεπεηπιε ἀεππιλπάαδαι, αποά “Ἄγη εάίς, ΚΗ, “αὶ 
ΔΪΙοτυτηαιις ἜΧΕΠΊρΡ] 5, 46 αυΐδιι5 ρα ΠΠΠῚ πὸ5 δὴ μ45 νἱτ5) 
ςοηῆατε ροτεῇ. Αἀάε οδίεγιαλτα {Πιπ | Ππτὸ ϑραπἢεπιῖο 
ἄς Υ εἴ ὃς Ῥεγταπῖδ. αταᾶες. τ΄ ν΄, Απε. Ἀσπι, Ρ. 701. 

4. νεότητα μὲν ὧν Ἰωνικήν τε χῷν Λύδιον δὲς, 1 Ρίαπε ρεπιῖ- 
πὰ ἰοσιιβ 18π Πηρτὰ εἐχτᾶς ἴῃ νίτα δεοροίλαη νἱἀς δ, Υ. π, 2 

ς ὁ δὲ  ἢς ςοἀ.5, Ἑῤπὶ καὶ δὲ. ἔ 
6 πτολ. Ναυχρατ.} ἀδ 4110 ἔπρτᾷ ῬΙΓΖ εἶμ, Ἂ" 
7 φυλωτ)ομένη δὲ τὸ ἐν πολλοῖς τε χὰ σπαδαίεις κακὴ εἰς 

λισκν.] τεόϊε Μοτει]ὰ ςοπίθςογᾶι, φυλαττομένη ᾿ἐβεπάϊπιυ 

εἴτε ργο φνυλατήομενοι » 4υ0α 1π τέχέι εὐΐάοτατ. Αε τθι- 
ταπάμτη οτίαπι κακοὶ, σα οά νυ ΐρατὶ Ργαοξετεθβηῖ, ἴῃ κακὴ: 
εὐἴας Ἰεδεοπίς, νεἢιοία 8 πιδί, φαοηιθ οδίδγιας, φνλατ- 
τομένη τὸ ἐν πολλοῖς τε κοὴ σπεδαίοις (δ πε! Πρ ς σφαλερὸν, 
νεὶ ταῖς '4υ14, ΝΠ πι|8}15 ἐχρμηρὶ τὸ, φυοὰ ὅς ἱρία εχιι- 
ἴατε ροτῖιι5 ᾿πδογεπι, τ δυῖεπὶ ἰπ ἱπιπιεάϊατε ργδεςεάςη- 
εἴδιηις βελέυσεις ὃς ἴῃ (δαπεπεῖθιι5 ῥτὸ ἱπιμελήσετα Ἰερατις 
ἐπιμελήσεσθοε γ ἵπ εο Μοτεῖ]ο φυϊάςπι Δἰεπιῖγὶ πο μοί 

{ππ|. 
ἃ τὴν φεφανηφ. ἄρχ.  ατιϊσαϊιπι εχ ςοά. 8. τϑιο σαι, 

Τητε!Πρὶς φρατηγᾷ τῶν ὅπλων ΠΊΠΠΗ 5.) τύυτὴν γὰρ τὴν λφι- 

τϑογίαν ἐςεφανώϑησαν γ 40] Ρβἤππι εἰ ἤγ]ς ποτὶ, νἱάς ἢ 
δὰ νίτασι Σοῤῥανὲ 5.1, ἢ. 2. ἃς 1δὶ Δἰ]ερατα ΡΒ! οβτατὶ 1ο.- 
τα. ὯὮς ρτβεῖιγα νεγὸ Ἡεγαοίϊαε δὰ ὰς ὅς ποι. (4. 

9. ἀφ᾽ ἧς τοῖς ἐνιαυτοῖς τίϑεντιι Σμυρναῖοι ὀνόματα } ἈεΠΊ- 
ΡῈ νι Ἀοπιδηὶ σοη[ιΐτπι ΤΠ Οταπι 7) ἢς ὅ5πιγτπδεὶ ργαοίοτ νης. 
ποπηϊηϊδιις ἀππυπὶ ἤρηφητ, Ἐτοαιςητ πιὰ ἐχεπιρία 'π 

ἩΒΠἢ ἢ 3 Ἐπὶ 



ότ4 
ν᾽» 3 : 

Ἐπὶ Σεξήρδ δὲ τῷ εἰυτοκροτορος φασὶν ἀυ- 
΄ 3 - Ν Ν ἢ 

τὸν σχεδίᾳς λόγε ἐκπεσεῖν, ὠυλὴν καὶ δορυφό- 
΄ ᾽ -“ , 

θεῖς δείσαντα. τατὶ δὲ εἰγοροαῖος μὲν τίς πά- 
Ἂ ,,, Υ »" ϑὼν καν αἰτίων λαΐδοι. τὸ γεὶρ τῶν ἀγοραίων 

δ, ᾿ ΠΝ δ ᾿ 
ἔϑνος ἰταμοὶ καὶ Θερφᾳσεῖς.  σοφιςῆς δὲ ζυσπε- 

“-ὦῳΦφε ΣΥΝ 
δάζων μειρακίοις τὸ πσολὺ τῆς ἡμέρας, “πῶς ὧν 

Π ΄ ᾽ ͵ ᾽ ͵ Ἁ δί ͵ 
εἰντίσχοι ἐκπλήξει; ἐκκρεει γὰρ σιχεδιξ λόγε 

ΡΠ} Ἀ » ͵ δῷ δὰ ν 

καὶ ὠκροωτῆς σεμνῷ τσροσώπῳ , καὶ βεαδὺς ε- 
δ 3 ᾿ - ᾿ Ἵ » δὲ 

πίώνος, καὶ τὸ μή κροτεῖσϑιωι συνήϑως. εἰ δὲ 
Ω , “ 

καὶ φϑόνε ὑποκοιϑημένε ἑαυτὸν οἰσίθοιτο, ὡσ- 
« Ν -" Ἢ 

περ ὁ Ἡρφικλείδης τὸν τῷ Αντιπώτρε ᾿ τότε ὑφε- 
“ - Ἄ, “ Ὗ ͵ 

ὡρῶτο; ἥτ]ον μὲν ἐνθυμηθήσεται!» ἥτ]ον δὲ ἐυρή- 
« Ν ΄ ε ΄ “ ὅ ᾿Ν 

σει. ὧἱ γὰρ «οιωΐδε ὑποψίαι » γνγωμής ἀχλυς, 
Ἀ » ' Υ 

καὶ δεσμοὶ ᾿ γλῶτίης. 

᾿ δὲ ͵ "δ ᾽ Δ δ᾽ “ 

Ἱερὸς δὲ λέγεται κέδρες ἐκτεμων ᾿ δημευϑῆς- 
Ν δι “ὦ ΓΜ “ἤ δ Ἄν , ᾽ 

γαι τὸ πολὺ τῆς ἐσίας. ὅτε δή καὶ ἀπιόντι ἀυ- 

Ὁ τῷ δικωςηρίᾳ ἐπηκολόϑεν μὲν οἱ γνώραμοι Τα Ὁ ΤΟΣ ΠΝ ἰδ μὲν οἱ γνώραμοι» 
" ΄ ᾿ς 1 Ν Υ δ 

παραμυϑϑμενοί τε καὶ ἀνεχοντες τὸν ἀγδρω. 

ἑνὸς δὲ ὠυτῶν εἰπόντος, ἀλλ᾽ καὶ μελέτην ὠφαι- 
᾿ 9, ΄ ΔΝ γ᾽ ἦ -“ 

ρεϑήσεταί τις » ὦ Ἡρακλείδη,, ἐδὲ τὸ ἐπ᾿ ὠἀυτῇ 
,ὕ ἸΥΤΣῚ ": ὯΣ Ἄν Δ “ἊΝ 

κλέος, καὶ ἐπιῤῥαιψωδήσαντος ᾿ ἐὠυτῷ τὸ, 
, ΔΙ , » ΑΝ" 

Εις δή πὲ λοιπὸς κατερύκεται ἐυρέι οἴκω, 
᾿ » ὔ ᾽ “- -“ 

ἔφη; μώλω "" ὠσειότώτα δὴ ἐπιπαίζας τοῖς ἑαυ- 

τῷ κακοῖς. 
““Φ ᾿ »ὝἬ κ᾿ δι. ὦ ͵ 

Δοκεῖ δὲ μώλισω σαφιςῶν ὅτος τὴν ἐπισήμην 
Ἵ ῃ Γ᾽ -“ 

πόνῳ κατακτήσασθαι » μὴ ξυγχωρέσης ἀντῷ 
ὥς ᾽ 4 , -“ ͵ ᾽ ᾽ 

τῆς φύσεως. καὶ ἐφξιν ἀυτῷ Φροντισμω ὅκ ἀη- 
Ν ᾿: »- ΟΥ̓ , 

δὲς, βιδλίον ξύμμετρον, ὃ ἐπιγέγρωπται» στόνξ 
νΝΝ , “ - ΡΥ 

ἐγκώμιον. τὸ δὲ βιδλίον τῶτο πορὸ χειρῶν ἔχων, 

ΤὨΠΊΠῚ15 ΘΙΠΥΤΠΙΔΘΟΤΙΠῚ ΟΟσΌΓγπτ, νἹ ΔΙ ΠιυΓαις Γυρ ΓΑ. 'π. 
αῖθι5 τ : ΒΠῚ ΣΤΡΑ ΚΛ ΡΟΥΦΙΝΟΥῪ ΣΟΦΙ 
Ῥγασίογε Οἰφμαίο Κηΐίπο δορρὶῇα. Ὑὰ]ε5. ῥ]υτίπιοβ ἃ Ττὶ- 
ἤδηο, ϑρβπβειπιο δὲ Ηδγάνίπο ἴπ ΠιιΠΊΠῚ5 νγθίμπι ἃς ρο- 
Ῥυϊογυπι ΔΕ Π|τ6ς τορτδείεητατοβ πδῦε5. νἱά, ᾧ, δά νίταπι.» 
Ἡεγημοογαδίς 5.1. ΤῊ 115 οἱδ πιιπιπιθ Ῥγϑετεγεθη αι.) 6110 
ρίως Ηεγαοίλίαε ποίεγι Πρπαίαπι ργδεῖαγαπι Πα επΊις 7) 14- 
4116 50 ΠΊΪΠΙ15.) απο ἀ νἱγῖς5. ἐγιμτῖ5 ΟὈ δγιάτιπι δι ἐδ 
ν᾽ ΘΔτΙΓ γ ΘΙ ΠῚ ΠΕΠΊΠΙΠΠΊ δἀ (ΟΡ δ Π3π|ὶ ποίτιιπι ρετγιίποτε. 
Νε ἰρῇ επίπι σαΐάοπι {ΠΕ 7 Θρϑηβ πιο, ἴπ Πιβετι. ἐς 
Ρεβα ὅδ᾽ Ρνγιαρῖδησ,, ὃς τείτιτυτ ορετὶς ἀς ῥγδεθ. δ΄ Κῴε 
γρμίξη, ΤῊ ΙΧ, νθὶ εχ ᾿πβίτυτὸ ἐς [ΟρΒιΠ15 ϑιηγγηδε- 
ΟΓΙΠῚ δϑὶτ) ΠΏΟΓΕΠῚ 1Π ΠΕ ΠῚΠῚΪ5 ΠΊΘΠΊΟΤΙΑ δχταῦ. ᾿16 εἴ 

Οὐ(ογιιδτιις ; [τ Διτεπὶ δα 4136 ἢ, 1, ἀς Ηεγαοίϊάαε ρταετι- 
τὰ αἷςῖς ῬΗΙΠοἴτγατυς, σΠΠΠῚ πιιπηΠΊ] {15 ἀθτατε ὅς τε! !αμῖς5 
Οἰτοππιδητι!5. σοἰΐατα βγπητετ ρεγπδάεης ἀε ποίῖγο ἀρ6- 
ΓΕ ΠΕΙΠΊΠΙΠΠῚ, νῖ ἴπ ἀιθίμπι τὰ πιετίτο νοσαγὶ ποι ροῖϊε 
ΡατϊοΠΊ : ΠΕΠΊΡΕ Πάρις ἴπ πιπιπιο (σογριοεὰ εἰὶ [πτρ. ἴπ 4- 
μετίᾳ “214γς οὐπὶ Ογϑείε ςοπίρι οἴτασ, 110 Ἱναςεἀδεπιοηίο- 
Ξαπι [)60, {2 5Π|γγπαθοτιπι 64 οὐοάς δὲ ργδεπάς, [η- 
[οτίριτο εἢ ΣΤΡΑ. ἩΡΑΚΛΕΙΔΟΥ. ΟΜΟ. ΣΜΥΡ. 
ΛΑΚΕΔΑΙ. ἢ, ς. νὰ τεξξς Ἠλγάιιίϊπιιθ, 4ἱ εχ βαζίβ 
Ἀερὶς (4}Π146. ἤπμης πυτηπηπὶ ργδτο!ῆς., ἱπιογρτοζατιβ εἴς: 
Ῥταδίογε Ἡεσαοίίάς ςοποογήλα δηιγγράεοτη; 67 “ιαοεήαεσιο. 
ΤΙΟΥΗ7ς. 

ΡΉΤΕ ΟῚ 5 ὝΧΡΙΗΣ χεἰά: 

111. (ὐοταπυϑεμπέγο [πτρέγαζογθ δυτο ΠῚ οχ- 

τειηρογο ἀϊσοητεπι ΟὈπηιτας αἴης 9 Δι] 
ὅς ἀρρατίτογίδας ρεγοϊπιπι. Αταὰς 14 ααϊ-. 
ἄἀεπι, ἔογεπῇ ογάγουῖ {1 ςοπείρα τ, ΠηΟΓΙΙΟ εἰ 
βοτταίς νἱτο νεγίδϑ, (αι ἀϊςογιπι οηΐπι» 

σεηβ δηἰϊιηοίᾳ οἰ ἀτημο διιάαχ. ϑορμμῖα νε- 
το. 4] ςὰπὶ φἀοϊείςεηείθιις πιαχίπιᾶπη ἀεὶ 
Ράγιεπι ἀοςεπάο Ἐχί στ, 4110 Πηϊπει5 ἐχίογηθ- 
τοῦ απ γαίοπα ΟὈΠΙϊατ ἢ Νε ἐχιοπιρογαηρᾶ.. 
ογατίοπε ηἰπὶ 05 ἐχοίάατ, εἤςογο Ροῖ- 
εἴ αὐιάϊτον ναι ργαιιῖ8, ὃς ἰαιιἀατίο ταγαΐε5 
νεπίεῃς,, ὧς ρίαι 5 δἰ !συϊά ἱπίοΠ Παρεῃϑ.. 
51 δυγοπι ἱπυϊάϊαπηα πόσις {1 Ἱπ|Πἀ!Δπτέπῃ 
Ργδείξηίετίς, φυοπγααπιοάμπι Ηογδο!ἀσσταπς,ς 
Απήραιτὶ ἱπυ!άϊατη (ρεέζαπι Ππαεθαῖ, παϊητ5 
(ο]Πατοῦ απίπηο ςοπεῖρίες. τηΐππ5 ξε]Ἰοῖτογ 1Π- 
πεηῖει, Ταῖΐες πάπας {πἰρὶοίοπε5 τπεπτῖ 
(μηε «αἱίρο, δε ίπραας νἱηςυΐα. ὯΡ 

Ιν. Εο Ροῖτο φιοά (Δετὰς «φάγος οχοίαϊΠδι, 

πιᾶρπὰ [λοιίτατιιπι ρατῖς πγιϊέξδτις. αἰ ΩΓ, 
Οὐὸ οτἶαπι τοπιροῦς αὶ ἔογο δροιιηγεπι ἔαπηῖ- 
Ἰίαγος ςοτηϊτατί {ππε’ [Ο]ατὶ νίγαπι, αἴας νογθς 
ἰδ (πίποητος, Οαπίαις ἀἰχ σε ἐχ 115 ποη- 
πόπηο, «4ὲ ἀροίαηραηαλ [πο εαξεη γοῦμ0 Σδ], ὁ 
Ἡεγχοίάε, φαένιθι., πεημθ ῥΑΥ ΑΔ ΦΑ ρέογ 14) ὁ 

ξαπηηαε ἰπτοπὶ νετίιπι ροῦτας γοοίτα!]οτ : 
Νόρηρε νμς γοίμης (4:4. ὙΕΡΕΥΖΓΗΤ' 272 

᾿ “είξ. ; 

14 οΠδ; τείροπάϊε, νίθδης ἴπ πηαὶὰ Πα Ἰρίε ἰο- 
(δῖα5. 

ΟΝ, Ψιάεταν δὐζοπὶ ΠΊΑΧΙΠΊΟ ἴηΓΟΓ Οὐηπ6 5 

Ὡορι τας Ἰαθογς ἰῆαπι {{6] ςοπιραγαῇς ἀγῖοπλ, 
πατιγάτη ραγαπὴ ἱπἀυΐσεπταπι ἐχροχίιβ. Ἐχ- 

τάῖχις οἷπς ἱποισγατο ποη ἰηϊποιηάα, ΠθΕΓ 

τηοάϊςας πιο} 15. 4] ἀεμάίες ἑαόογἣς ἸΔ τ Ι Βίτεγ. 

Ηπης δυζειη πιδηΐθιι5 τεπθη5 ΠΠΡγιπη, οσςαγ- 

δ. {Π1.0Οχ Αντιποέτθηυ 1 συΐως νἱτᾶπι ΠιρτΑ ἐχβῖθες η0. 
ΠΡ ΠΈΣ Ν : 

2 δεσμὰ 1 «οὐ. 8. δεσμὸς. 

5, 1. κ᾽ ἱερὰς κέδρες ἐκτεμὼν 1 πεπιρα ντί!ς ἰοςὶς 
ἔλοταϑ ἀιθογεβ 7 ὅς ἱπιϊο 401} ε5 ἰυἤδγαπε εἴα Ἱπιρρ. τας 
{ττῖριβ, νὰ, δὰ νίταπι Αροιοπῖ Ὑγαηξηΐ, 110. 1. ἐὰρ. 16. 
ποῖ. 7, . 

2 ἐπηῥαψωδήσαντος  Ῥὲπε [ὰ Βαθεῖ, πες οριβ ἐπιεη- 
ἀατίοπε Μοτεῖ. , 4.1 πιαίεδ ας ἐπιπαρωδήσαντος. Ῥαψω- 
δεῖν ἐπὶ πὶ πιαπὶπιε ρσορτίε εἰς νογίω9. εχ Ηοπιεγο αἰ ἰίηιιδ 
Ρο δεῖς τεοίταγο, 4815 1116). (εὰ βρη] πὶ ἐπηπτυτατηβ : εκ - 

τῶῖ δυτεπὶ ΟΠ, Δ΄. ν. 198, εὐπάςσπλαιε ἤιργα ρϑι]0 Δ11- 
τεῦ παρξωδῶντα νἱάϊπιις στο άεπε, ἰῃ νῖτα εἶτ5 ς. Χ, 

3. ἔφη μώλα ] ρίαπε πες ηοη 1ητο! οξῖα ρτίογίδιις ᾿ητεῦς 
ΡῬτοτίθιαβ.» νὲ πες δ]ἴᾺ ἱἰπβριτα, Νεπιρα νοςθ νηϊςᾷ μώλα 
Ἡεγαοίϊες τείροπάϊε δὰ νεγίωυπι Ἠοπιεγίσιπι, Ἰρίμπι ςοπίο- 
ἴδητὶ. ὠφρεῖον, αιιοά ἴῃ Βας τείροπἤοπε οδίεγιδε ΡΠ] οἴτας- 
τὰ5 δος εἴ, φυοά 44 ΡΆι0 [18Π| (δ πεεπεῖαπὶ νογῇιηη: ἱἔππὶ 
Βς τείροπῆοπε ἀεβεόϊατ, Ουπὶ βηΐπὶ μος Πδ1 νεἰϊε [ο- 
Ἰλεῖτιπι δβεγεης : βδωῷηθ ἐπ εἰνα [: Ηρναεί)αϊες, Ρίσερα 14- 
Ῥοα ἐμ ΕἸῈ τ ρΊΜ71. γ 48 ἐσμα εἶμ: βεν 42. 7 Ῥίομηηδ 
ἰδ »ιογχῖγα ἱρῇ ρέγεαρε; Ἡ τ ο 85 νο οι πὶ εἷς ἀττρίεηϑ : 
1τὰ οπιπὶπο εἴδ αἷτν σας, οπηηῖδι5 Πδὲ Γεατεητίᾳ ἱπἀἴξ15 
ετερτίδ , πῖμ}} Πιρογεῖῖς ἀοπιο, ἡ μύρίασα βηῆρα. 

τοῦαῖ 



“.τ- ἜΘ 

ΧΧΡΙΠΙΗ. ΘῈ 

τεδας αἰϊψυαηάο Ριοίεπιαθο (Ορηϊῆλς Ναι!- 
ογααε, 15 ἰρίταν Ἰητογγοραηίς ειΠ|. 4] 4- 
πᾶπι πη παγετογ ὃ σαὶ Ὁ] τείρομα!οι, Σ.2ῳ- 
«6: εἴ πόνε ἢ. ε, μαδογι, ἀσςορτο "6 6110 Ρτο- 
Ἰεπηδειι5 Πού σπ' ἀεἰοις, Ἰαπηαας, Ἰπ υ 
τπηρι5 Εἴς γε ἑαψάμη: {τ} πὶ Ἰερᾶ5. ὈΠρι- 
ταῖίοηε5 σι απ, σαΐσιι5 ΑΡΟ]]οηΐιι5 Ναιιογαῖ- 
τὸς δἀπεγίι5 διπὶ ἀϊρυταιηε, 1ρίππι τἀπηπαπη 
Παρίάμπι ὅς (ππητηο ἰαθοσα οπιηΐα ἀρεηζοπη 
Ῥογῆηπραπί, ὦ 

ΨΙ. Ριδεςέρίογες Ηεγαοάαθ, Ηδεγοάες 
6] ἀοιη τη εογατη πππηετο, 48 ιθ.15 ποη σοΓ- 
ἴο ςοηῆδε : ἱπάμθίται νεγοὸ Αὐἀτγίδηι" ὅς 
Ὁμγοῖι5, Ναας εἰ σὰν Αὐ Ποοεπ ἥποαιιε 
ἘΠΠῚ Διά πΠ{{ ἀπ δίτεπηις. (εγεγιπι νοπεῖς 
Ὑ[Ὼς ἀϊοίταν ργοίαπάο, ὅς νογδοι Ππηις ξαΠδ. 
ΘΟΕ τατηθη ψογδοίτατο ΠΊ Εἰμ15 [π αἰ οὐ ἀα- 
ΠιημΠῈ ἱρῆα5 ἀςΠ 8, ιίαπι ἴτάηιις Ππίαϊε 
Οὗορθηαγῖο πηδίοχ, ΠΟΓρΟΓγα ἰπίερεγ. 56 ρΡα]- 
ὉΓΌΙῚ Εἰπ5 17), νοσᾶταγ, Ὅ τ {πἸρεγΠΙς - 
114... Πρεγείαα ράσππι ῬγΟἰ5.,), αὶ Αὐδογ ἦς 
(Α72 τ46πὶ μογεάϊγατε ΔὉ εὸ ἀοσερογιηῖς Ἀῤε- 
Ζογίρο νεῖ βιξ ργαεάϊιη1, ταἰοπεογιπι Δ ςΈπΊ, 
αποα ργΟρο ϑιηγγπαπι, οτηταῆι εἰ βιεγαῦ ΡΓῸ 
«ες ]διπατοπτπι ππετοεάς, ᾿ 

ΧΧΡΙΙ, ΗΙΡΡΟΡ ΚκΚὸ ΜΡδ. 

Νεαις (δουπάϊιπι ἀηΐεα «ΟΠ ΠΊΕ πούς 
[ορἱΠτς ΗΙΡροάγοπιιπι σισαια, ΤΠΕΠΑ πὶ, 
ἀυϊαπι ρυζαῖο, Οὐοίάαπι επὶπι ἐογαπὶ 
{προγαῇς ετίαηι νἱ ἄξει, οξίεγῖ5 δατο ΠῚ 411 ΓΘ 
ΤΉΓΟΥΙΟΥ Πιογῖς, ποη νάθο. Ηἱρροάγομηο ἱρὶ- 
[ὰγ ραϊτία αι ϊάςοιπι ἔτ [ἀν Πα, εἰιπτας ἤοτε η- 
ἴον Ττπμοῆδίον ςοπίρίςιια,, ραῖογ αὐζοπὶ ΟἾγπι- 
Ῥίοάοιιϑ, αἰ αἰθπα 15 ἐαι15 1 ΠοΠα]ος οπηπος 
(ἀρογαθαΐ. 
Ἢ. Οἰμπὶ πιαρηιπ δμςπι εἢδ νι ογοίαγα- 
Ῥυά  Πεῇα]ος νοὶ (Ὁ πη ε!Ρ τ 5 ργαθῖε; ΗΙρ- 

5. Ν. Ἃ Πτολεμαίῳ] ἀε 411 ἤιρτα εχ ἱπἤιίευϊο. 
2 τὸ ὄνομα τῷ ἐγκωμίᾳ } φιοά ὄνε ἰΔπὶ ετᾶς ἐγκώμιον, ἢ, 6. 

ἴχως αὔηὶ. ἶ 
5. 1. 1 Ἡρώδης Ηεγοίες ΑἼο5., ἀε 0 ἢ ΘΙΩΖ εἴα, 
1. Αδριανὸς! δὲ χὰ Χρῆφος} ἀα αιυΐδιι9 (πἰάεπὶ ἔ, νἱτῖς 

ἐοΥμΠΊ, 
3. Ἀριφοκλίας} 46 410 1146πὶ Γ᾿ εχ ἱπΠίειτσι 

“4 γαςρὶ κοίλῃ χρῆσϑαι } φυϊὰ μος δ] νεῖ, εκ Πξατῖπι. 
{ἐηποπείδιις σοη!ξατ, θόρε ο)γ ἀμάγίοσ ἀϊσοτεῖ Ἠοτας, Π6.1. 
ἔρ. 15. ν. 35. Κοΐλη ῥγοζμπάης, , τεθιις ἴπ ε0 γχεγρεπάές 40. 
Πριις) γΕΤαϊ Πα] 5 Ρῃγαί νταν 8ατ, ΧΙ, ν, 46. 
5 Λύκια λέγετον ] ἢς ἱεσῖς ςοὐ, 5. Νεπιρε δος ἔδριυϊ- 

τὶ ποπῖεπ, χυαῇ {Ππ|ὼΔ ραεγίαηι Πδὲ ρυταιοτίς, ἄπ τ4Ππ- 
ἀεπὶ τεάειιπάμπι, πᾶ ἐκ ἢγοϊά ἐταῖ οτιιπάυς : [τ ἐ- 
ὨΪπΙ ῥγαεα ἐπ)» οι ῥητορικὴν ἀἰϊχίτ, αυοά 4 ατίς Πὲ 
φοΠιράγαταπΊ. Οτίκῖοὶ ῥαγιιπὶ ἔξ ϊοἰ5 πιά διῖπι οἱ ες, θὰ ἐ- 
ἀϊα μαθεηε ἐν Λυκίᾳ. ᾿ 

ΧΧΥΠ] ἹΠΠΟΔΡΌΜΟΣ. ᾧὍ. 1. 1 δίυτερον  εοά, 
5. δέυτερα γ) ἡ12Π| ἐρῸ ημίήεπι γεγίογεπὶ ρυτο εξ Ἰεδεῖο- 
πεπι. ϑῖς ἐπί πὶ ἱπ᾿ ἐδ ςπὶ μας γιτᾶ ῥμαμϊο Ροίξ αὶ τῷ δέος 
τέρα φυσιογνωμξντων γομισϑεΐφο ν 

ΝΙΝ ΔΟΌΡΗΘΟΤΆΒΝἍΜ. 1.1]. ὅ1; 

ἐνέτυχεπτολεμαίῳ', τῷ σοφιςῇ, κατὰ Μάυκρατιν᾽ 

ὁ δὲ ἤρετο ἰυτὸν ὁ, τι σπεδάζοι; τῷ δὲδεισόν. 

τὸς ὅτι τόνε! εἴη ἐγκώμιον" λαΐζων ὁ Πτολεμαῖ- 

ος τὸ βιδλίον, καὶ ἀπαλείψας τὸ π᾿ ὥρω σοι, 

ἔφη: ἀναγιγνώσκειν τὸ ὄνομω τῷ ἐγκωμίᾳ". καὶ 

αἱ διωλέξεις δὲ, ὡς Αἀπολλώνιος ὶ 'ΝΧαυκρατίτης 

κατ᾽ εἰυτᾷ διελέγετο, ὡς νωϑρᾷ καϑέπτονται 

καὶ μοχιϑϑντος. Ἶ , 

Ἡρακλείδε διδάσκαλοι Ἡρώδης" μὲν, τῶν εἰκ 

ἀληθῶς πεπιςευμένων" Αδρμανὸς δὲ; καὶ Χρῆ- 

ξος᾽, ἐν γνησίοις. καὶ Αρλφξοκλέος ᾽ δὲ ἠκροῦ- 

σϑαι! ὠυτὸν μὴ ὠπιςῶμεν. λέγέται καὶ γαςβὶ 

κοίλῃ χρῆσϑαι ", καὶ πλέϊςα ὀψοφαγῆσαι' καὶ 

ἡ πολυφαγία ἄντη ἐς ἐδὲν ὠυτῷ ἀποσκῆψαι. 

ἐτελέυτω γῶν ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα ἐτή; ἄρτιὸς 

τὸ σῶμω. καὶ τάφος μὲν ὠυτῷ Λύκια." λέγέ- 

ται. ἐτελέυτω δὲ ἐπὶ ϑυγατρὶ, καὶ ἀπελευϑέ.. 

ροὶς καὶ σπεδωίοις , ὑφ᾽ ὧν καὶ τὴν ῥητορακὴν ἐ- 

κληρονομήϑη. ἡ δὲ ῥητορικὴ γήδιον δέκω ταλάγ.. 

τῶν ἦν , ἀντῷ κατὰ τὴν Σμύρναν ἐωνημένον ἐκ 
τῶν εἰκροώσεων, 

ΙπΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, 
Μηδὲ δέυτερον " τῶν τπροειρημένων σοζφιςἂν 

μηδὲ ᾿ππόδρομον " τις ἡγείσϑω, τὸν Θεϊ]αλὸν, 

τῶν μὲν γορ βελτίων φαίνεται, τῶν δὲ ἐκ οἵδ 

ὅ, τι λείπετωι. ἱπποδρόμῳ τοίνυν πατρὶς μὲν 

ἤν Λώρισσω» σόλις ἐυ «ράτ]εσω " ἐν Θετ]ωλοῖς, 

“πατὴρ δὲ Ολυμπιόδωρος, παρελθὼν ἱππότρος 

φίᾳ Θεϊ]αλὲς τσάντας “. 

Μεγάλα δὲ ἐν Θεϊωλία δυκξντος τῷ καὶ 

ἅπαξ προςῆνωι τῶν Πυϑίων, ὁ ἱππόδρομος πρὸ- 

2 ἱππόδρομον ] Ξορηλτι!5 εἶω5 Ρῤἡ δια, ἀφ 40 ρᾳυΐο μοί, 
Μεπτῖο εἰιι5 φιοαις ἔργα τη Οὐγεῇο, 

3. πόλις ἐυ πράώτίεσκ ἔς ϑογπιπο ΟΠ ἴῃ Ρεγίερεῇ ἐυς 
τυχεφάτη πόλις νοζᾶτις, (ρα Ὑδεαίἐε Τλυῖο ΧΙ,11,47. 

4. παρελϑ. ἱπποτρ. Θετ]αλὲς πεέντας.) πεῆιρε Ὑβεήλ! 2 
ἱπποτρόφος χὰ! πωλοτρόφος νὰ, ΑΠΙΒοΙΟΒ, ΠΠ6.1. ς, 22. ἐρίβτι, 
14. Ἐφαεβτίδιις εἰϊπιίςατοπίδιις πιαχίπις ϑρία νἱά, 1114 
παπὶ Οτας. Π. Ρ. 117. Ατῖς ἀοπιδπάϊ εαιο 5 ἱποίγία νἱά, ΡΙΔ- 
το ἐς [,ερ 16.1.1. ρ. ὅ25. ὙΒεπιβίις Οτας, ΧΧΥ. Ρ. 325. νη- 
ἀξ δὲ ἴπ ἱρῆς Σαγίεονωε πυτηπιῖ5. εοὰτς ΡαΠπι ςοηΐρὶ- 
εἰτατ, [Πε νετσ εφηνογηηι ἅπτοῦ ἔεοὶ τε νἱἀδίατ, γε Αἰο ΔὉ 
ἐμὴξ ποπῖεπ λςεγεῖ, Ηἰρροάρονεμνα ἀρ ρεϊϊδης, (Ὁρμιῆδα 
ποίϊον ραῖεγ, Οἰγπιρίοάογιις, 816 βηἱπὶ (οἱ εδδης {18 οί 
βαύεπιε9 ἃ Πα 115 [π|5 ποπιπά ἄάτε νἱ, Αὐἰβόρῆαπ, Νίω: 
δες ΑΦ3.1, 8ς. 1. ΨΌΙ ϑιτερῆδαες σοηιγοιιεγῇδπι οὐπὶ νχος 
τε ἀς ΕΠ ποπιΐπε ἐχροπίε, 4μεπὶ ἰρίε ἃ ραγἠγμοπίᾳ Ρῥΐ. 
εἶδφε νεὶ ἤπ}}} ποπιῖης ἀρρε!ϊαγὶ νοϊεδας, πίδιγε,, ἐυεῆεί 
ξαπη!τΑ παίά, ρτο ἐαπεὔτῖ ποπιίης, 4υα 114 Ρ ρὲ, Ηϊῤρορῖς 
εἰ δζο. ςοητεπἀεπίε, νηά4ε ἀδπίαιε νἴ νἱείάιϊς ραγοπίυπι 
[Ἀτϊοβετες Ρῥῥρρίάαε ςοηβαιαπὶ ποπιέῃ, , 

5. 11, α τὰ χὰ ἄπαξ  περείατιο αἀἀέπάιιπι χὰ! αιοά 
δβηοίςεδας ςοάν 8. Οὔ ΠΠπΊ ἴῃ εὐϊτῖ. 

ἐξὴ 



όιό ᾿ 

ἐςη δὺς τῶν πυϑικῶν ἄϑλων", πλέτῳ τε ὑπερ- 

ἤνεγκε τὲς ἄγω, καὶ κόσμῳ, τῷ περὶ τὸν ἐγῶ- 

γώ» καὶ μεγέϑεει γνώμης» καὶ δυκωιότητι βεα- 

δευέσῃ τὸ ἐυϑύ. τὸ γᾶν ποερὶ τὸν τῆς τραγῳδί- 

ἐς ὑποκρατὴν ᾿ ὑπ᾿ ὠυτὰ τοραχϑὲν ἐδὲ ὑπερ- 

ζολὴν ἑτέρῳ κατωλέλοιπε δικαιότητός τε καὶ 

γνώμης. Κλήμης γοὶρ ", ὁ Βυζάντιος, τραγῳδίας 

ὑποκριτὴς ἤν, οἷος ὅπω τις τὴν τέχνην. γικῶν δὲ 

κατὰ τὲς χρόνες, ὃς τὸ Βυζάντιον ἐπολιορκεῖτο, 

ὠπήει εἱμιωρτάγων τῆς νίκης", ὡς μὴ δοκοίῃ δὲ 

ἑνὸς οἰνδ ρὸς κηρύτ]εσιϑαι “πόλις, ὁπλὼ ἐπὶ Ρω- 

μαΐες ἠρμένη. ἄραφα δὲ ὠυτὸν ἀγωνισάμενον 

κῶν τοῖς Αμφικτυονικοὶς ᾿ἄϑιλοις 7, οἱ μὲν Αμ- 

φικτύονες ὠπειψηφίζοντο τῆς νίκης; δέοι τῆς προ- 

“ιρημένης αἰτίας. ἀναπηδήσας δὲ ξυν ὁρμῇ ὁ 

Ἱππόδρομος» “ ὅτοι μὲν» εἶπεν» ἐῤῥώσιϑων ἐπιορ- 

κε κξγτές ὃ τε καὶ σσαρωγιγνώσκοντες τῇ δικοΐᾳ" 

«ἐγὼ δὲ κλήμεντι τὸν νικῶσαν δίδωμι." ἐφέν- 

τὸς δὲ ϑατέρδ τῶν ὑποκριτῶν ἐπὶ τὸν βασιλέα, 

ἠυδοκίμησε πτώλιν ἡ τῷ Ἱπποδρόμις ψῆφος. καὶ 

γορ δὴ καὶ ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἐνίκω ὁ Βυζοίντιος. 

τοιῶτος δὲ ὧν ἐς τὼ πλήϑη, ϑαυμασίᾳ 

πραότητι ἐπὶ τ ὡς ἐπιδείξεις ἐχρῆτο. ππωροιλα- 

δῶν γαὶρ τὴν τέχνην φίλαυτόν τε καὶ ἀλάζονα Ὥ 

Ὲ, ἐς ἔπαινον ἑαυτῷ κωτέςη «ποτὲ, καὶ ἐπέκο.. 

πτε τὰς ὑπερξολεὶς τῶν ἐπαίνων. βοώντων γῶν 

στότε ἐπ᾿ εἰυτῷ τῶν Ἑλλήνων ππολλεὶ καὶ ἔυφη- 

μώ»- καί πὸ καὶ τῷ πολέμωνι ὁμοιέντων ̓  ἀἰυ- 

τόν, τί μ᾽ ἀϑιανώτοισιν ἐίσκεις᾽; 

ἔφη, ὅτε τὸν Πολέμωνω ἐἰφελόμενος τὸ νομίζεσθαι 

9 εἶον ἄνδρα, ὅτε ἑαυτῷ διδεὶς τὸ τοιώτῳ ὁμοιξ- 

σϑαι. Πρόκλι δὲ, τῇ Ναυκρωτίτε τῇ πομπηϊα- 

ΡΗΙΓΟΘΦΊΤΚΑΤΝ 59 ΧΧΓΠ. ΗἸΡῥοάνγον», 

Ῥοάτοιπιιϑ ΡυΕ1|5 σευ 1015 Ὀ15 ργδθίάϊε, 
ἀϊυϊΠςαπς δητεςεῆογεϑ [π05 (πΠρογάμῖτ ὅς εἰς- 
φαῃῖία, αι 405 1πἤτηχῖς, πιάση Ποοηείδαις 
ἃς ἰαιεα, αι ἀρ αα! ΠΊπις Ὀγαῦεα ἀϊΠγιθατ, 
(εἴς επΐπι, φιοή ἐε Τγαροεάϊας (Ἰατυῖς δέῖο- 
τε: ἰἀνιπςέπάϊ εππὶ Πὰς .ἸαΠ τα (ππ6 Δηΐ ΠΣ 
᾿τηδρηϊιάϊηε,, οπηπίθιι5 4[1|5 Γαςσυταζειη ἀάε- 
τλῖτ. ΟἸεπιθης πειηρο; ΒΥΖαητΐμ5., ΤΓΑΡΊςΓΙς 
μἰῆτιο ἐγαῖ. χαὶ ἀγὲθ {πηι ]ο πὰ Πδ1 Ππαθεγες πα- 
(ρίατη. [Π|6 115 τεπηρογίδιι5 νἱέζογ, ααΐις 
Βγυζαηείιπι οὈΠἀεὈδίιγ, ργαθμηῖο νἱέζοτγίαε τὰ- 
τηθη Παυζ ροιίτῃ5 ἀπ ςεΠῆε, πε νἱάθγειαγ οἰ αἴτα5, 
ὅς ἀγπγᾶ Δαιογι5 Βογηᾶπο5 τ] 1Πει, ᾿η νηο 
ΓΟ ργάθςοηῖβ νοςς ςα]εργατι, (τιπὶ ἰρίτις 
ἴῃ Αἰῃρῃϊγοηιςῖ5. εἰ σεγταγηϊπίτι5 ῥγῖ- 
ΠΊ45 []}}Π| τ, Α Πρ! γοη 65 νἱέϊογίδηι εἰ δ 11- 
ἀϊςαγιης. δηΐα αἰ]εραίαπι γεξογηηι ἀδηζοβ σδιι- 
ἴδπη. ἘΧχἤΠθης. αἰζεπὶ σπῚ ἱπηρεῖ ΗΙρΡρο- 
ἀτοπιιβ: Καίραμε, ἰπααῖς, ρεγάμγ 2|727. 68) 
2γ,4φΐθ7 τις (με {᾿εμεηέθς., ἐρο νεγο Οἤτ- 
4622 λέζογ 472 Ῥοΐο γ2ε0 εοπεοήο. Οὐπηαα 

Αἰτεῖ ῃϊἢτῖο δά Ππιρεγαζογεῖη ργοποραίει᾽ ἀρ- 
Ῥγοθαία εἴς ἴτεγιπὶ ΗΙρροάτγοπι (ξπίεηπα: 
ετεηίπι Βοπηας θιίαπι ΒυΖδητίας ςϑυία [πρετῖ- 
οὐ ἐχααι,, 

111. Ταϊεπὶ δαζοπλ 41 ρΌΌ]ςΘ (6 σεῆῖε, 
δάπηγαῦ!}} πηδη[πξτάϊπα τη ἀεοϊαιπιδεϊοηίθιις 
εἴ νίπι5. Αὐΐεπι ἐπὶ πῇ δι ΠΡ ΟΧΈ5, σΠὶ ᾿πογάϊ- 
πδίο Πιϊ ἀπιογε [αἤιαας σομἰ μη ἘΠΊ πιαπη, π 65 
4π|ε ταπιθη {π86 ν Πα πη ἱππιπογδίιδ ο[Ὁς ἰδιι- 
ἄϊ, Ἰαυάδιπιχας οχοοιπι ἀερτα (δ ἔσιτο τεῖα- 
τα Εἢ!. [π|οὸ ὅς αγάεεῖς αἰ πη ήο,πα]τὰ Εἰ οὶ 
ἰαιιάς ἀϊξϊα αςοϊαπηαπείδιι, ὅς οππα ᾿ρίο εἰπῇ 
ςοπηραγαητίθιι ΡοΪεπηοη 65 

ρα γμο ἐγεμογέαἠόης ἀφφηά ἢ 
ἀἰϊχίε. ΝΝεηιις Ροϊεπιοηὶ ἀςγορδηβ, 410 ΠΊΪΠῈς 
ἀϊαϊηι5 εχὶ Ππγαγέζαγ, πραπς {δὲ ςοησεάςης 
νε εἰ οσεάογείαγ ἢπη1}15. Οὐ Ργοαΐι5 δὰ- 
τεπὶ ΝΙαιογαζίτοβ. Ροπιροίδηϊι5,, ΟΥΔΙ ΟΠ ΘΠ. 

1 προίςη δὶς τ᾿ Ππνϑ. ἄϑλων  Αϑοποιμεῖδ ἔς. γεὶ 21ῃ1ο- 
τβεῖα ἔδέϊι5.) ἀ6 41Ὸ ππιιηογς νἱάςπαϊ αι! ἐς τεῦις 41}16- 
τιεῖς (ογιρίεγε. ; 

3 πι τραγῳδίας ὑποκριτὴν  πεΙηρς ἴῃ Ργιβίοῖς [41 (τεηϊ- 
εἶ νδ]οθδης, αι} 14 τη ΟγΠιρι15 πι}}2, γε ποίδτιπι δὰ γὶ- 
τᾶπι ΑΡο ΠοπΙ]. ΤΥ. ς, 23. , 

4. Κλήμης γὰφ] ς ςοἄ. 5. Βάϊα δὲ. 

5 κατὼ χρ. ἧς τὸ Βυξ. ἐπολιορκ. ] ποῖα ΒγΖαπίῖϊ, αιοὰ πο 
Ῥατεῖθιι5 ΝΊρτί ταπὶ ὁτας., οὐ Ππαάϊο, 20 Ἱπιρεγάῖοτε ϑειεσο 
ἀτίεπηὶ ἔρατίο ςοπιϊημαία, ἱπάς πεπιρὲ ἃ πε δπηὶ Ὁ.193. 
Δα δηπιιπὶ νίψιιε 106. Ομπιηιε Ῥγιῃία ἱποίάδης {Ἐπιρεγ 'π 
Ζεςιαπάϊιπι ἀππιπὶ ΟἹγ πιρίαἀϊς ἐχειιπτοπὶ, μίπο ςΟ]] ρίτιν 
τὰ Δππὸ Ὁ. 194. σε! εἴ νεῖ 195. ἀε 44 τε ΠΟ. ΧΧΙΥ, 
Ῥ.845. Τηϊπαπι εἴμ5 Ἰπ οἰ ἀπε υἹάδειγ ἱπ Α, Ο, 196. 

6 ὡμαρτονων τῆς νίκης ] υσπιοάήο ὡμαρτάνων πῆς γίχηςγ 
41επὶ νικῆσωε ΡΑ,]0 ἀπτε αϊςοθαι 7} ΝΕπιρα νικᾷν δὶς εἰς 
νιξίοτεπι εἴϊς.,. ἃς ρα πιαπὶ πιεγετὶ : ὡμαρτάνειν τῆς νίκης 
εἰ ρτδεπιῖο νἱέϊοτιας, 4ε 4110 ἤδτιιοτς ἴπ 1πάϊςιπι ογαῖ τς 
το, Ἔχοιϊάεγο, 

᾿᾿ κ᾿ »"ν ἢ ᾿ 5 7 καν τοῖς Ἀμφικτυογικοῖς ἄθλοις ] 41115. ἴδιας ἰμϑϊς) Ο-. 

Ἰγπιριῖ5 ἔοτις, νεὶ ΤΠ πι115., ρτίογεπι 1|4πὶ ἱπίυτίαπι ραπιις 
ΟἸΙἐπιεη5 ἤπεγατ, αρηρῥίδγοπίεὶ Ἰὰ 1 ἀ16Ὲ: Ργεβὲ2, αὐ .4᾽5-- 
2 ῥὶξἰγορ δεν, ἢ. 6. ντοταπι» 4186 ᾿π ρατίε5 {Ποσιπι [λσγοσαπι 
γεπιεθδης ἰερατῖ5) Ρ6πὲ5 4105 ΠΠ6Π 1 ΠΊ Ἔγᾶῖν 

8 ἐπιορκᾶντες } ποῖμπι» (λπέϊοβ μο5 1ἱπάϊςες Βαδίτος οὉ 
ἰαγάπηεητι γε ρίοπεπὶ, 4ιδπὶ ΑΡΟΙ τη) Γἀτοηδε, ὅς Πάπα 
10} ἱπιρτεςδτίοπε ἀϊγὶ εχὶτι! ργαοίτογιητ, 

5. 111. 1 φίλαυτον χρὴ ὠλάξονα ] πεπιρε ἰἴὰ ρίοτίδε ἔπι- 
ἀϊοί εγᾶπὶ (Ὁρῃϊδε , νύ χολὴν ποπ σοπείπεγειτ, ἃ ρἷδιι- 
ἔπ ποη {ξαπεγοῖιγ δυιάϊεπείμ πὶ), οὐιῖτ5 ταὶ δἰίαυος πη Πὶς 
Υἱτῖς Βαεπιις ἐχειηρία : δθἀε ποδιά Ογείο!!ο τμεδιτε 
τΒεῖοσ, 1.1, ς, 12, ᾿ : 

2 Πολέμωνι ὁμοιέντων 1 ἔς [ο]εδᾶπει ἱπτοῦ Ρορι]άγεϑ ρ[Δι- 
[ὰ5 ρτίογαπι Γορμἰξατιπι, ἔλπια δὰ ἢ άογα ποίοσμπι, ἰδ ἀε5 
τείδιιετε ογαπτῖδιβ. ϑὶς ᾧ βοίερηογε ἀϊσεηῖε, εἷς ὡς Δημο- 
σϑίνηςγ ΕΧοἸΪΑπΊδ Ό πε, νἱτᾶ εἶτ 5. ΝἼΠ. ἐς Ηέγοάεγρ ἕνα τῶν δὲς 
κα νοσάθδης νἱά, βήαηα εἴμις 5. ΧΊΝ, 

3 τί μ᾽ ἀϑανάτοισιν ἐΐσκεις  Ἡοπιετὶ εἰ Οἀνγ) π΄. ν. 187. 
4 Πρόκλν} ἀε ουΐις θέμα ῬΆ}]Ὸ ὅμῖς ποῖεν ἐκ ἱπῇϊ- 

ἴυῖ0. ω 

1ῃ 



ΧΧΡΙΓΗΡΙ Θ Ἑ ΝΊΤυ δ. ΟΙΡΙΗ "5 ΤΙΊΑΙΝ ΝΥ Μ. 1.1. 

ἴῃ οπηπε9, 41 Δέπεπις ργοβίογεηζαγ, σοπρο- 
ψΠεε, ΠΙλαις ἱπιιεξειμα ΗἸρροάγοπμιπι αιιο- 
4ις εἴτε ςοπηρίεχιι 5 ογατοπεπ δὉ 60 4]- 
ἄεπι ἐχροίξαθαπλις, {πιο ἰτ4 ςοπηροίϊτα εἴξε, 
νι οςἤ5. ἰηαγ γείροπάεγει [Δ Ργος]ο 1 ἀϊέ!!5. 
Αὐ ἢΠς ΠΙΠ1] σοπταπΊ  ο(Ε ργοίαειιβ, 46 γοάε- 

᾿ 322πε ἑαμάξ οτατομεπι Παθιε, ἃ Ῥαιιοπε Ἔχοῦ- 
5, 41|| ρεπηᾶϑ αὐ Ῥγοργίδηι. ἰαιιάθπι ετὶραί. 
Αἴας [τὰ (6 ρογεθατ άμπεγίιις [ξπίογεϑ (εἰρίο, 
 ἐο5, 411 δοταῖς νοὶ ἰΙοῆσε νῈ] ράγιπι Εἰ1Π|» 
ἀπίοιγοης : ααεπηδάπηοάμπι ἰῃ ΔΕ 484165 [8 
ρείϊεγις δαζθπη, εχ [Ἐχιυσηίδιι5. ἀϊίζεγο Ἰιςεε. 
“Αἀοϊείςειβ, Ἵππι εχ Ἰοηΐα δάϊπιεπογας Αἰ ςη45., 
᾿αιιάες ΗΠ γδς 415 δά [ππηπΊιινι τας ἀϊιπη νίηϊιε 
Ῥτγοίεαοθαιιγ, Εἰἰπὶ Ἰρίτας Η]ρΡρΡΟάγοΠΊΗς 
1ητον ἀιἀϊζογας ἤο5 σοηίρίςατιις, “«οἰοίζεμς, 
παῖς, δ ργαεοορ ον 72. (τεῦ ας. Ηοπε- 
έρη εἰ ἐρέειν χαλεμάγε οἰμ722 2 φγμογόξα. Εἐ- 
Ἐ"27,2.)γ ο222 ἔμογο αὐέεν 2: σογέδ. (᾽ νε ἑαμάαγο 
«ἰρεομέεν αἰλαϊϊεογίξ, ἨΙίαιιε ἀϊξ!5, ἰαιϊ465 ΗΠ ογα- 
οἰἸα! τὰ εἰ ργοίδουτηϑ, νὰ Πγαμ]σιι5 ποπῖο νη- 
Π4Π| δἰ1πὶ Ἐχσαρογῖτ.  1Δογπιᾶς ρογγο {{- 
Ρεγ Πιοάοξιμη σαρραάοςεπι εἰιίαε, ἃς ρα} 
ΟὉ Ιρίαπι ἱπάμπιτα νε 15, εο αοά ἀρεηπγατ 
ἀεο!απηαείοηι ἱπρεηίιπι ργοάιάπἴεε, νἱτα Ἰἰσεῖ 
ἀππἜη15 ορρίάο ἐχοοεγίε, ραίγειη Ογδεοογιπι 
ΕἱἸρργοάγοπηπι δε ργοθαγιιηῖ, αἴαιιε ἀξ εὸ 
4ο]ιςιταπι νὲ ΡΟ [8 {]υγε5 εὐίατα ντὶ ογίγεη- 
ταν. [ἃ ταύηθη τρίπιπη ἰπ ΟἸγτηρία ππαχίπγε ἀςο]ά- 
ταῦῖτ, ΡΗΙΠοΙγαῖο ἐπιπὶ ΓΘ πιπῖο;; Ἰρί! αι ̓ πηο- 
ταεγαῖ. (φοιη 40 ὅς ν]ροίϊίπιο δετατὶς ἀπ ΠῸ ἐχ- 
τοπηρογάηθδς ογάτοη5 ρει σα] ἕαςΙ πη, Ρὶα- 
Σἰ πηι Ἐπ] πιδητὶ ἐπ᾿ ἀτῖε ργοξεγεηάδγαπην 
ἰαιιάτιπι,, ὅς 445 Περαία ἀσςοδῖ, ηπᾶ5 ᾿ταπιυ 
Ῥγδρίογιγο, δίζα] τ, (μπΊηπε νῃϊπεγίᾳ Ούδεςο- 
τὰπι ταγθα ογαάγεῖ ΗΙρροστγογημπ., {ατίπι ντ 
ἐρίε φυόαιε τη πγοάϊιπι ργοάϊζου: αάμεγ αν υὲ- 

«ᾶρνα, Ἰαααῖτ, ρσα χά ρα) τη ὅαμΣ ψιρα 1.4722 
᾿ φοΡ ΡΟ» Ί,ς ̓ Ὠἰ[αἰις αἰ ξξς φιιζε]τατίοπεπι ἴῃ (ἃ-- 
Ἐγογιγ ἀϊότη ἀ πε} τ, Ηδες ἰρίταν Αἰ]ατα ταῖ- 
ΒΓ ΓΠητΟ ἀγραπιεητα ργοῦθε οατὶ, μυππδηϊ ἀτηὰς 
τῆΔΏΓΠ6Γ1 1η νῖγο ἱηρεηιὶ. 
ςλᾷ 

ανϑρώπε τε καὶ πρόξ τὸ ἤϑος. 

ΙΝ. Αἰπρηὶβ δυζετῖι ςατΠεάγατῃ ΒΕ Ποιογισδίτι 

[ὅν] 
»“" ᾽ τὰ 

νβ, πρεσξευτικὴν ξυνϑέντος ἐπὶ πώντως τες παί- 
ὰς ἢ ᾿ ᾿ ,ὔ ᾿ 
ἐυοντάς Αϑήνῃσι, καὶ τὸν ἱππόδρομον ἐγκατα- 

“ “ ͵ ε “ Π 

λέξαντος τῷ λοιδορ σμῷ τάτῳ, ἡμεῖς μὲν ὠόμε-. 
͵ ᾿ )ὔ Ν “ ᾿ 

αι λόγε ὠκρούσωσϑαι τορὸς τὴν τῶν εἰρημένων 
9 ἐ ε ᾿ ᾽ ΑἿ -“ ᾿ 

ἠχὼ ξυγκειμένε. ὁ δὲ, ἐδὲν εἰπὼν φλαῦρον, ἔπ- 

αἰνὸν ἐυφημίας διεξῆλϑεν., ὠρξάμενος ὠπὸ τῷ 
φω, ὧν, « ᾿ “᾿ 7 υἷ “ΜἬ 

'ταὼ τῷ δρνιϑος, ὡς ἀνωπττερδντος υτον τῷ ἐπ-- 
- δ ἣ δ δια ἢ Υ ἧς ἊΝ 

αἴνει. ὧδε μὲν δὴ διέκειτο πσρὸς τὲς ἑαυτᾷ 
“ Ν ΄ “ ᾿ Ν ᾽ 

φυρεσξυτερας. καὶ χρόνῳ «πολλῷ 1ε καὶ καὶ 
ὡς , νι Ψ ; 

᾿σσολλῶ προειληφύτας ἡ. ὡς δὲ καὶ πρὸς τὲς ἰσή- 
{ν ͵ - “ 

λικας εἶχεν, ὑπώρχει μιωϑεὶν ἐκ τῶν δε. νεανί. 
Ψ Ψ' 

ἄς. ἐπ᾿ Ἰωγίως ἥκων Αϑηναζε . διήει ἐπαΐνες τῷ 
7 ἮΝ 2 

Ἡρακλείδῳ δ πσέρώ ὠχϑηδόνος. ἰδων ἐν ἀυτὸν 
͵ ᾿ » "» “ - 

ἱππόδρομος ἐν τῇ ὠκροάσει, «ὁ γεωνίως ὅτος,.» 
" 2. Ἀχο ψὸ ἡ ἷς -“ ͵ ΠῚ 

ἐῴη, ἐρᾷ τῷ ἑαυτῷ διδωσκώλε. κωλὸν ἂν ζυλ-,, 
-“ -“ ΄“ "- Ν 

λαβεῖν ὠυτῷ τῶν ποαιδικῶν- καὶ γὼρ ἂν καὶ,» 
ἔ , ὅτ: Ἢ 

ξυν ἑρμαίῳ ἀπέλϑοι, μαϑεῶν ἐγκωμιείζειν." καὶ 
᾿ Ἔ " Ἂ ἣν 

εἰπὼν ταῦτω., ἔπαινον τῷ ΗἩρακλείδε διῆλϑεν, 
“- 3 Ἵ 5) ἣν λὰν ν΄ - "7 

οἷος ἐπ᾿ εἰυτῷ δπω εἰρήτωι. τῶ δὲ ἐπὶ Διοδότῳ 
͵ ὃ ́, Ν νι φ᾿ » ,ἷ 

Κωππαδόκῃ δώκρυω, καὶ τὸ ἐσθῆτα μέλαιγων 
δ γὴν “ιν δύ ͵“ δ ΤΟῪ 
ἐπ. αὐτῷ ενόυνωῶι, ᾧυσιν μὲν σσωρεσχημενῷ με- 

ΨΩΣῚ ᾿ 

λέτῃ ἐπιτηδείαν. ἐφήξῳ δὲ ἐποϑάνγοντι, πσατέ- 
Ἂν 5 ν ᾿ 

ρώ τῷ Ἑλληνικξ ἐκήρυξε τον Ἱππόδρομον » καὶ 
ΙΝ "“ Ν ν᾿ Ἑ " Ω 

παερλοπὴν ἐχόντω τῇ καὶ μεϑ᾽ ἑαυτὸν ψενέσιϑιαι 
ἣ Ν "ἢ “πο δ Ἀ δὲ 7 τι 

τιγὼς ἀῤιπρέπεις ἀγόρως. τδτι ὁὲ μευλιςῶ εΥ 
νΝ 7 , ν᾽ -» 

οΟλυμπίᾳ ἐδήλωσε. Φιλος ράτω γαῷ τῷ Λημνίῳ", 
7 δέτε “ΡΚ δύ δὲ Ν᾿ " 

γνωρίμῳ μὲν ἑαυτῷ ὄντι, δύο δὲ καὶ εἴκοσιν ἐτή 
Γ 3. »“Ἢ ͵ -“ 

γεγονότι ὅν» εἰνωῤῥιπτϑντί τινῶ ἀυτοσ χέδιον, πιλεῖ- 
Ἄν ἡδον, » ͵ - ᾽ 

σὰ μὲν ἐνέδωκε τῇ τέχνῃ τῶν ἐπαίνων, ὧν τεῦ 
ὩΝ τ ,ὔ ͵ ἢ... τ 

εἰπεῖν ἔδει, καὶ μή. ὠξιώσης δὲ καὶ τὸν ᾿ππό-. 
ἥ “- ,ὕ , ᾿ 

δρόμον τῆς Ἑλλώδος ὠυτίκω πἀρλέναι "᾽ » “Ἐκ ν» 
" “ ᾽ “ 7 

ἐποποδύσομαι"» ἐῷη» τοῖς ἐμαυτξ σπλώγ-»» 
᾽ δ " , φῶ ,ὔ 

νοις "Ὁ καὶ εἰπὼν τωῦταν ὠνεδώλετο᾽ τῆν οἰκρο.. 

Υ " ᾿ Ἰὰς φῶς, 7 μ » Ν , Ε΄ 

σιν ἐπὶ τὴν τῆς ϑυσίας ἡμέραν. ταῦτα μὲν ἐν ἐχέτω μοι δήλωσιν ἀνδρὸς πεπαιδευμένε, Φιλ 

“ Α, 

πὸν δὲ Αϑήνησι τῶν σοφιφῶν ϑρόγον ᾿ πατῶ 

Ἵ 

τς κρὴ χρόνω πολλῷ τε χϑὴ ὦ πολλῷ προφληῷ. } πεπῖρε 1]- 
Ἰογιπι πιοάεῆςε ὅς πΠοπογίςε εχοερίοσισι Δ Ηϊρράτοδο 
Ἔχεπιρίαπι πὶ Ροίονρθμε, Βοτιι ἴῃ βγοοίο ἃ ποίτο {πρρε- 
ἀϊταταπι, 

6 Ἡρακλείδυ 1 οὐΐι5 ϑλέαηα ριῖο ἀπτε ἐχῃιδυῖς ποίξοτ, 
7. Φιλοςράτῳ γὰρ τῷ Ληωνίῳ] νἱἀς ἀε πος Ῥτο]εροπιοπᾷ 
ποῇτγα, Εἰυΐάεπι τυγῇι5 πισητῖο ἐπέ. τη Ῥῥεέίτο. 5. Τ. τι, ττ. ἴον ἵπὶ 
““εἰδαπ.5 11.0.1. ὃς τπ Α{ράἤογτες ποῦ ἴῃ Ερέΐοσο παταπι νἸ τᾶ ΓΙ Π1. 

. 8 δύο καὶ εἴκοσιν ἔτη γεγονότι  ἰάοπι νἱτὰ βῤ τὲ ἀϊςίτις 
4 Ολγδολ!]α ΧΧῚΝ δεγατὶς ἅππο ἀτέλειαν ἀσςερ ες. ΟἸγπι- 
Ρ 85 ἰρίτυιγγ 48 ῃὶς ἐχ τεπιροτο αἀἰχῖι, ργαςεάετς 247 πο 
Ῥοτεῇ, ργοδδθι!εαιιο εἰ, εἴτε χφβνδαι: νἱάἀς) ας πῃ Ρτοίεβο- 
διεηὶς ἐς ΡμΙΠοἴ ταις αἰ ρυιτδιιῖπιιι», 

» 4ιοά εγᾶς ἐπ εἀϊεῖςρ 9 ὧν τε ] ἔς Ἰερεπάιιπι Ρτὸ ὧν δὲ οὐ νὰν ἐνῷ τα 

ἴδπι ζυΐρίςατιις ἔιεγας Μοτοῖ. οὐἵα5 σοπὶς 

ςοἀ. 8, Ν 

1ὸ ἐντίκ. «γαριίναε7 νε δὰ ἀϊσεπάυπι Ῥτοάϊτειγ ςετίαπιγας 

οαπὶ ΡὨΠοἴἕγατο Αἰ Πααε Ππι ῖθι5, 

ιι ἐπαποδυσομωι } νἱάς ἀε πᾶς γοζε 

νίτπι Αροϊ!οηῖ! Ατβ επί επί. 5. ΠῚ, π.}. : 

ΙΣ τοῖς ἐμαυτῷ σπλάγχνοις ἡοςαῖ σπλάγχνα 4105 ἴπι- 

πιο ἀπιοτῖς οὐεόζα ςοπιρὶ ξϑϊεδαῖυτ,; φιοὰ πος Ἐοπιδηΐς 

τες Ὀτδοοὶς ἱπξτεαιςηϑ, 

ἴωρτα οδίεπιαια δὰ 

5. ΤΨ. κ᾽ ϑρόνον 7 τ. Υἱς, Σοήἠἠαὶ 6. 1. ποῖν 1. Ὡροοδοιὲ 

5.1. ἢ.5. Ἧι ᾿ 

11. σχῶ 



διὰ 
λὰ 393 “ἡ ͵ Η ͵ ᾽ πε ιχ 

σχῶν . ἐτῶν πε τετ]ώρων ὠπηνέχϑη ὠντὸς" ὑπὸ 

τῆς γυγωικὸς, καὶ τῇ πλότε. ἐκείνη γαρ ἐνερ- 

γοτώτη γυνοικῶν ἐγένετο, καὶ φύλαξ ἀγαθὴ 

'χρημάτων. οἰμ(φοῖν τε ὠπόντων, ἡ ἐσίω ὑπεδὶ- 
᾽ “ Ω - ᾽ “ “ 

δίδιε. τϑγέὲ μὲν ἐσζροιτῶν ἐς τὰς τῶν Ἑλλήνων 
,ὕ ὕ ᾽ ᾽ Ἁ 

στανηγύρεις ἐκ ἥμελει, ἀλλ᾽ ἐθαμιζεν ἐς ἐυτῶς, 
, “ “-- ᾽ -“ 
ἐπιδείξεων ἐγεκω καὶ τῷ μὴ ὠγνοεῖσθιαι. βελ- 

ν» » ἡ δι, »-» Ἃ 

τίων᾽ δὲ κἀὠκεῖνω ἐφωίΐνετο, ὑπὸ τῷ καὶ μετὰ 
-“" -“Ν ,ὔ ᾿ ͵ 

τὸ πεπαῦσιϑαι τῇ ππαιδέυειν ἀεὶ σπεδάζειν. 1π- 
δ ν ᾿ οἱ ν᾿ ͵ 

πόδρομος μὲν γοὶρ δὴ ττλέῖξα μὲν ἐξέμωθεν 
“Ἢ Ἵ Ἑλλήνων. τῶν γε μετοὶ τὸν Κωππωδόκην Αλέ- 

" ᾽ , - δια 

ξανδρον " μνήμης ἐυτυχησαντων" τολεῖσω δὲ ἐ- 
͵ , 7 Ν 2. δ ἕν ΄ 

γεέγνω μετώ γε Αμμώνιον τὸν ἀπὸ τὲ Περαπά- 
᾽ Μ 

το΄. ἐκείν γοὶρ ποολυγραμματώτερον ἄνδρᾳ 
ε ͵ " 

ὅπω ἔγνων. μελέτης δὲ ὃ ἱππόδρομος ἅτε ἐν 
᾿ “ , .Ὲ ὦ “, δ -“ ὕ ᾽ 
ὠγρῶ διαιτώμενος ἠμέλει, ἔτε ὁδοιπορῶν » ἔτε ἐν 

τὴ - γε -» 
Φετ]αλίᾳ - ὠλλὼ καὶ κρεῖτ)ον ᾿ ὁλδς κτῆμω ἐ- 

, ᾽ ΔΊΣ “- “ “ Ν κώλει ἀυτὴν ἐκ τῶν Ἑυρλπίδῃα τε ὕμνων καὶ 

Αμφίονος τ 

, Ἀ Νν δα “)- ᾿ ᾿ 

Αγροικότερός τε ὧν τὸ εἶδος, ὅμως ἐμήχωνον 
Ξ Ψ » κ΄ , 

ἐυγένειαν ὠπεδήλς τοῖς ὀμμάσι, γοργόν τε καὶ 

φαιδρὸν βλέπων. τατὶ δὲ καὶ Μεγιςίας ὃ 
-“ 2 3 -“ , ᾽ Χ 

Σμυρναῖος ἐν ἀυτῷ κοιϑεωρώκεναι φησὶν τω 

δέυτερα  φυσιογνωμονέντων γομισϑείς. αἰφίκε- 
ΝἾ Ν᾿ ὦ Ὰ Ἷ, { Ἁ Ν , 

τὸ μὲν γὰρ ἐς τὴν Σμυρνῶν» μετώ τὸν Ἡρωκλεί-. 
ε γ “ 3 

δὴν ̓  ὁ Ἱππόδρομος, ἕπω πρὸ τέτε ἥκων. ἐὖπο- 
ΩἹ 8 ᾿ ᾽ 3 3», ᾿» ,ὔ 

δὲς δὲ τῆς νεὼς, ὠπήει εἰς εἐγορων » εἴτῳ ἐντύχοι 
4 Ν 6Ά , τ Ν ν ᾿ 

σπιπαιδευμένῳ τὰ ἐγχώρλω. ἱερὸν δὲ κατιδῶν, 
ν Ν ,ὕ 5 , 

χαὶ τοοιδωγωγες προσκειϑημένες.» ὠκολέϑες 
“Ὁ " ᾽ ᾽ 

τεσταῖδας, ἄχϑη βιδλίων ἐν πτήραις ἀγημμέ- 
ΡΜ . , Μ “ν᾽ 

γες» ξυνῆκεν ὅτι “σταιδέυοι τις ἐνδὸν 7 τῶν ἐπιφώ- 

νῶν, καὶ εἴσω σταρύήει. καὶ προσειπὼν τὸν Με- 

γιςίαν, ἐκείϑητο ἐρωτῶν ἐδέν. ὁ μὲν δὴ Μεγι- 

ςίας ζετο᾽ ὑπὲρ μαθητῶν διωλέξεσιϑαί οἵ, σώ. 
; Ξ: Ν , Δ " τ 

τερὼ ἴσως ἢ τροζφξέω σταΐδων οντα" καὶ ἤρετο» 
ΓΑΕ "ἢ ων ὮΝ ͵ Ψ Ἶ᾽ Ν Ν 

ὑπεροτα ἥκοι; ὁ δὲ. πτοέυσῃ, εἐφη: ἐπειδὴ " ἀυτοὶ 

ΡῊΤΊ, ΟΘ ΤΙ ΚΑΤν 8 ΧΧΡΠ Ηρα... 
(ΠῚ ΟςοΠραγδε. ΡΟΙῈ σιδάγιεππίατη ἐπὶ ἀς- 
(εγαῖε νχουὶς ᾿ηΠπέλα, Πυάίσας οριτα. ΠΙᾺ 
ΠΑΙΠΠΙΙ6 ΤΠΌ]1ΕΓ ἔπ τηαχίπιε γοὶ ἔτη! Π]ατὶ ἱπ- 
τεηία,, διορτίπια Οριιπὶ ς05. ΑὈ(εηεθιι5 
ἀπῖοπι ἃ γα Πα ΠΊ ΠαγῚ ἀπ θοθιις ἀδεγι πε πιτα 
ΡΠ αν ξασαϊζατεθ. 54 ταπγθη τᾶεςο- 
ται ΤΪηἰπηῈ ςοηςίομες πεσίοχις, (δὰ αΠπάτε 
ξο5, ἀεοἰαπιδηαὶ και. ὅζπε ΟὈίζιγιις ἤθτες, 
ἐτοααεηταιτ ΕΟ Τρίο δυζεπι πηδρὶ5 Πιόσας νἱῦ- 
τὰ ἐπλϊπυῖς, φασά, ροαιαπη 1ηΠίτιογε αἰϊος 
ἀεπιῆδι, ἴῃ Πα 5 ταπηση εἴἴεε αΠ]άτιι5. Ὁ εγ- 
τε εὐἷπι ΗΙρΡροάγοπιιβ οπιηίμπη Οτγαθσογηπι 
ἴῃ. εἀιϊίςεπάο ἀρ ει ΠΊΠηις τ. 4μ] ρος 
Ορραάοςεη ηυϊάεπι Αἰθχαπάτιιπι πηεπιογία 
ν]πογιπί. 1 ες ποηῖ5 αποαιιε οορίᾳ ροίξ Απι-: 
τηοηϊητη ΡΟ ρδιοςιτη ργιππᾶβ τας. ἘῸ δυτεπῃ 
Ρίπγα αὶ (ογιρίογις, παπαποπὶ ποι. εςΐα- 
πιδηαϊ ροῦῖο Ηἰρροάγοηγις πθήμπε τι βίςδης. 
οπλίετοδας Ππάϊαπη, ποαπε ει ἕαοίεπβ., πεν 
4Ὲ ἴῃ ΤῊ ςΕΠΆ]Ια ςοτηπηογαῖιι95 ἰάσις οὐπηῖς- 
Ὀιι5 αἰ τ115 ΠΊΘ]Ιπ5 ρεσαϊίατη οχ ἘΠΠΡΙἀἰς Αἰτι» 
ῬὨιοπίίχις ᾿γηληὶς ἀϊςεῦαι, Ὶ ἧς 

“[ 

Ν΄. Ἰὰςεῖ λεῖς δυΐεπι εξεε ραιο πηαρὶ5 α- 
στο ῆι, ταϊγίῇςαπι ταύηθη ᾿Ἰπάο]15 θοηπίταζετη ὃ- 
(15 ργαςξεγεθαζ, ργαιτατειη ας δὲ {παυϊτα- 
τε, Ηοςαμς Μεριἤίας σποηας διηγγηδο- 
Ἐ5 1ῃ 60 [6 οὈίεγιδῆο αἰτ, 41 1πτδγ δο5, αὶ ἐχ 
Ψαΐτας ΠΙπφαπηθητς, Ἰηροπία πάσης, ργί πὰς 
τεποῖο ογεάεδαζαγ. διιγγηαπι ἐηὶπὶ Ηεγὰς- 
αἰἸάας οαυία νεπεταῦ ΗΙρροάγοπμις , νΌΙ πυη- 
4ιᾶπὶ ἔπεγαῦ δηζοᾷ. (πιηιιε παπα ἐργεῆας εἰς 
(ες, ἴῃ ἔοσαπείαϊς, ἢ ααεπα ἰδὲ ἔοστε οδυΐππι 
Πιαεατῖη ρατγ!5 ππογιθιι5. ἐγαάίγαπι, Τεπι- 
Ῥίιιπι δυτεπινί ἀθηβ, εἰσας αἰάεητες ραεάα- 
φόρος, (ἐγαοίχις ρεαιδαιος; 6] ογαιπ ομ6- 
τὰ ρέγῖ5 ἀρρεηία [εγξηζες 9} ἴητι5 ἀοςεγανο- 
ται ΠΠπΠτῖαπι ποπησπηποιῃ ᾿πτε]]εχίε, Ἰάθος 
418 ἱπρτεῆυδεῆ. Μεριῇια ἰρίταγ (αἰυταῖὸ:; 
ὩΪΠΗ} ρεγοοηζατιι5 αἰβαϊς, Μερὶ ας νογο ἀς 
απσιριι115 εἰιπὶ (Θσαττι Ἰοσατηγασι εχ Πιπηδυΐέ, 
Ῥάγεητοπῃ ξογιαῆς δι ριιεγογαπι δἰμπηπιτη. 
Ἱπτεγγορδυϊτηις οαΐπ5. ταὶ σταῖτία νεηϊες. 
Ηὶς νεῖο, διάϊες. ἱπηπῖς., ἤπγαΐας {0]ὲ 

4 ἀντὸς  οπιῖτε δῆς νοςεηι πιλὶ εΠ|. 
3. βελτίων 1 ρτδετυ]ίπιις ἰεδξίοη ἐπι ςοα. 5. εἀΐτας βίλτιον. 
4. Αλίξανδρον ἀξ 4ιο νῖάς ἔ, οχ ἱπ[πίτυτο : ὕδπε πιεῖπο- 

χίδε ἐχογοσπάλο δίϊανϊελτεπα ἰπ 4111|5 αιοῆις (ΟΡ ἈΠ Ἐἰς5 ρας 
ἔπι ςοπιπλεπάαι ποεγ,. 

ς Αμμώνιον τὸν ἀπὸ τῷ περιπ.  ΑΠπιπιοηΐαπι θά ςρδπὶ μδυϊ 
ἄυδις ᾿πτο]!οῖς, Οτίρεπὶς ὅς ΡΊ οτἴπι ργδεςθργοτεπι, 401 τς Π|- 
Ῥοεῖδιι5 Βιίος βοτυΐς, ὃς συΐις νίταπι «ἀγήβοκολὶς το ἀϊδηιιπι 
Βδδεπιι8, Ὀς εὸ ργᾶεῖεγ {Π]|ος, 4] ἀς (οτίρτοτί δας εςοῖε- 
πιλῇϊοῖς. ςοπιπιεπτατὶ 'ἥπης, νἸ ἀετὶ ροτεῆ Ιοπίϊις 1, 111, ἀς 
ϑογιρίοτθ. ΗΠ, ΡΒ οἵ, ρ. 2181, [4, 

6 κρετῖον 1 ὔς [ἐρεπάτιπι ρσῸ κροίτῆωγ ΄υσὰ εἴ ἰπ εἀἰεῖς, 
ἂς τες ἱρία Πιδέει ἃς γσοά. 8. 

7. Αμφίονορ } ἀπιῖφι {Ὡπημ 15 ἡμνρδόρ» 1Π|ς ας ποι πιιις, 

συΐ Θεξ πνεῦμα ὅς ἔρωτα ὑμνῳδίως τῖδαϊε Τυϊδηυς ἴῃ ερῖῆος- 
ἴα, υδς Ποάϊε ποῃ εχίᾶτ, (οὰ συΐι5 ἔτδρπιεπεμπι εἰ ἀρὰ 
ϑυϊάδαι ἰπ Αμῷ» 

5. Υ. τ βλίπων  γοςεπι δα άϊάϊ εχ ςοά. 8, Νπι εἀϊ: 
τἰ5 ἐχοϊάσγας, ᾿ 

2 καὶ τά δέντεφα ] νἱὰς δὰ Παπε βέμαγι δ. ἵ, π.’1. 
3. Ἡραπλείδην } ΤὈρΒΠαπιὶ,, ηυἱ ϑρόνῳ Αἰβεπιεπῇ γεϊϊδσ 

8π|γτπαπι (εἰσοπτα! γαῖ, νἱα, ζ, θέμα» οἰμς. Ἔα 
4. παιδίυοι τις ἔνδον } Πᾶπι π᾿ {6 ΠῚ} 15 Ρ ΠΟ ΟΡ ΑΙ ὅς [ο-. 

ΡΒΐΑς ἀοςερδηῖ, 44 ἀθ σε ἔπργα ποδὶς φιδεάδπι Οδίεγ- 
τᾶτ4. ϑίς δὲ Αροϊξοπίπιβ Αςοὶς ἴῃ τεπιρίο Α ἴοι ]αρι! ἀοοξα 
ας, ἱπιο πυπαμϑπι ποῖ Φροθᾶς ἴῃ τη] ἰς ) γα οχ τοῖα θέμα 
οἴτι9 ράτεῖ δι(ξοτία. αὐ, Ἀπείοςῇ, 1, : 

ς ἐπειδὴ ] «οὐ, 8. ἐπεὶ δ᾽ ἄν. τ 

6Γγι- 



ΧΧΡΠΙΗΣΡ. ὉῈ ΙΤΙΚ ΒΟΡΗΙΒΤΑᾺΝΜ. {Π|. 
εγιημ5. Ταπ Μεριῆιας Δἀο]είςεπεθιις ἐχα- 
τη πατίδ, ἄς, 4α! 4 νε]15} ᾿παιτ, Ταπι Ηἰρ- 
ΡΟάγοπΊη5., νεῖζες ἱπιισεΠ} ΠΟΙ ΠΊΠΓΘΠΊΙ, 
ἴηυῖς, Ηἱρροάγοπηο επὶπη ςἢ]απηγς εγαῖ, Με- 
δἰ Πῖαε γεγο ρα] πη Οὐ ἃ γεγο {πὰ τε ἱπεο πα! ϑὴ 
Μερι ας αἰεῦας. Πλες]απηατϊοηϊβ, γεήροηάοθας 
ΠΕ, δυαίτογεση τς εξ ςρίο. ΠΙῸ Ἰρίτιγ ἢι- 
ΤΕΓΕ ΕΠ ΕΧΙΙπηαθαῦ., (4}14 ΡοΠ]ἰςίτιιτι, ὅς 
Γηθηα πιοίπη εἴα : ΟσιΠ]ογιιπι ταπηεη οδίεγ- 
Δ Π}5 Δ0[6Π|, πιοητ τις σοπηροίεπη ες νι άδηϑ, 
ξΔ6116 ΠΗ ΠῚς ΠΊΟΓΠΙΠ 7) νε ἘΠῚ ςἰΠῚ ἐ0 ρεῖ- 
Ταθ ΔΕ. ΑΥ̓ΡΕΙΙφηζι γεγο ἀἰςοηαϊ ροα- 
Ἰδητί,, ργοροίαϊε δήαρηρ γμογὴ “νοίρμ ο7,:., χη] 
2107: ῥοΐΉΦ7 4 ΜΑρηρ; άμέῥεν πη; σεελάεγε. 
Ομπὴ νεγὸ ἴῃ καῖἤδαγα (δάθης., ραγιπίηις {8 
φΟΠΕΠΘη5, {0 1τ0 ἜΧΠ ΠΕ ππαρὶς δάϊηιις Με- 
δ: Π|66 δηϊπιαπι (Πὲς ἔαγοτὶς {αἰριεῖο., ἀοτεῖς 
416 Εἰ πιδητῖς ἐχιογπαῖδα ραζαιίς εξ δι- 
τΟΥΟ ΠῚ. ἘΟ Δι|16ΠῚ ΓρῚΠΠΊΘηΓΙΠῚ ἰρίμπη ἐχ- 
οτίο, φἔχιιε ἀϊσεηζε : 1474. ἐρὸ μὲ ἡρήμε {ιη 
)οέθης ) ΜεριΠ]Α5 ργὰα δἀπηγαίίοπα ἐσίγα (δ 
ΓΑΡτΙ5 ἔπ: δὲ ἀσσυγγαης δὰ εἰπΊ, γε αι! ΠἸατα 
εἴτι, (ξἶγα ΠΡῚ Ιἰσογεῖ, ὰρρίεχ Ἔχογδυῖτ, ϑιιπη 
ἐρο, τείροπάεθαι ΗἸρροάγοπις 6. ΤΠΗεί- 
(215, νοπΊ 416 τδ Ἐχεγοίταγιβ, νὰ ἃ ν]ΓῸ νη0, 
τάτὶ ἀοῶϊο, ἀξο[απιδηαϊ ἀριϊά Ιομΐος τπογεπὶ 
ἀςςίρεγοση. Μεγαπι αίίοπας αιδοίο τ ]ῃ1. 4ο- 
πες τοῖα ογατ ΟΠ ΠῚ ΔίΟ θγο. Αα ἤπεπὶ 
δυζειη ἰρείζδηϊο ογαίίοπθ.,, σΟΠΟΙΓ[Ι5 ΞΟΓΙΠΊ, 
4π| ϑπιγγηδε ἤπιά 5 Ορεγαθαπτιγ,, δὰ Μερὶ- 
ἢτας ἔογες εἴ (έλιι5,, ἔλππια {ΠπἸδῖτο ρεὲῦ οπιπαϑ 
[ραγίαᾳ, Ηἱρροάτγοπηιπι δά ἰρίος δάιιεηιαίς 
ξ. Π|ῚῸ ἰρῖπιγ ἄδηιιο ἐχογίιϑ {Ππ|ὰ ἀγριπιεη- 
{ΠῚ 4116 τατος ἰὰΠΊ ργοίαταβ (επίθηείαβ ἴγὰ- 
ἔζαιῖτ. (απΊαις ϑιηγγηδα ἴῃ ΡῈ] Ιςυτη ργο- 
ἀπῆεε, νἱγ ρίαπο ἐργερίμς εἰς Πίσας, ἧς ἀϊ- 
δίλι5, 481 ἴῃ. Ποία πη ἀπε αιοτγιιπι (ΟΡ ΗΠ ΠΠαγιπὶ 
νψεηϊγεῖ, 

ύτο. 

γενώμεθα. διωκωδωνίσας “ ἐν ὁ Μεγιφξίας τὰ 
͵ , “4 Ψ 

μειρώκιω , λέγε» Εφη, δ, τι (έλει; καὶ ὃ 1π-- 
͵ “ .. γ»͵ὶ " 

πόδρομιος , ἀντιδῶμεν ὠλλήλοις τὴν ἐσ δῆτα, ἔ- 
. Ἄν ὟΝ » λ᾿ 

Φη. ἦν δὲ ἄρα τῷ μὲν Ἱπποδρόμῳ χλαμὺς, 
»-“Ἐ 9 δ αλν ,ὕ Ν ΄ “-“ 

τῷ δ᾽ ἄν δημηγορικὸν ἱμάτιον. καὶ τίνω σοι νν 
»" ΚΥΝ ᾿ ὦ 4 

τὸτ᾽", ἠδ᾽ ὁ Μεγιςίας, ἐπίδειξιν, εἐφη: σοὶ μελέ- 
ν “ , “ " τῆς ποιήσασθαι βέλομωι ἢ. διωιμονῶν μὲν ἂν 

᾿ Ν ΕΣ »-» Ω ΄ Ν ᾿) 

αὐτὸν ὠήϑη, ταῦτα ἐπαγγείλωντω, καὶ τὴν 
ἦ ΓΥ ψνώμην ἐλαύνεσϑιαι. τῶς δὲ βολὼς ἀνάσκο- 

“ “, .,ε»ν» ᾿ ΔΝ πῶν τῶν ὀμμοτων. καὶ ὁρῶν ἀυτὸν ἔννεν , καὶ 
Ν »-»"ὝἪ ε ͵ 7 

καϑεςηκότω, ἀντέδωκε τὴν ἐσϑῆτω. ὑπόϑεσίν 
δὲ. Υ Υ 9 ; , .Ν κε 59 θ ΄ 

τε αἰτήσαντι τσρϑδωλεῦ τὸν μάγον, τὸν ὠποθνή- 

σκεῖν ξιξντα- ἐπειδὴ μὴ ἐδυνήθη ὠποκτεῖνως 
ε εν} Ν “ ͵ 

μάγον μοιχόν. ὡς δὲ ζήσας" ἐπὶ τῇ ϑρόνε, 
Ν ᾿ ε Ν᾿ Ὁ ἢ ᾿ ᾽ν - ᾿᾽ 

καὶ μικρὸν ὑποσχῶν . ἀγεπήθησε: μώλλον εἰ- 
ς -“ ΄ ΑἿ 

σήει τὸν Μεγιςίαν ὁ τῆς μανίας λόγος, καὶ τὼ 
7 ᾽ , 

σολεονεκτήμωτω ἐμδροντησίων ῴετο. ἀρξωμένε 
» « ψι ὦ ᾽ ᾽ 

δὲτῆς ὑποθέσεως καὶ εἰπόντος" “««ὠλλ᾽ ἐμαυ- .» 
»"» Ἐ “ 

τὸν γε δυνωμακ". ἐξέπεσεν ἑωυτῇ ὑπὸ ϑαύ-, 
᾿ ᾿ “ὦν το » 

ματος" καὶ προσδρωμων ἀυτῷ. ἱκετευε μωϑθ εἰν 
. τ" Ἁ μ᾿ ᾽. ,͵ὔ ε 

ὃς τις εἴη. εἰμὴ μὲν» εφη:- 1ππόδρομος ὃ Θετ]α- 
ἃ ἐἐρ, ) 7 “νν» , δ 

λὲς, ἥκω δέ σοι γυμνωσόμενος » ἵν᾿ ἐκμάϑοιμι δὲ 
“ " . -“ 

ἑνὸς ἀνδρὸς» ὅτῶω πεπαιδευμένε". τὸ ηϑος τῆς 
᾿ξ “ “ Ε 

τωνικῆς εἐἰκροώσεως. ὦλλ᾽ ὁρῶν μὲ δὲ ὅλης τῆς ὑ- 
,ὔ »“"Ἢ , ῃ εν 

ποϑέσεως, τοερὶ τερμώ δὲ τῇ λόγε δρόμος ὑπὸ 

τῶν κατὼ τὴν Σμύρναν πεπιιιδευμένων ἐπὶ" τὲς 
ψο Ὑἢ ΄ » ΄ 

Μεγιςίς ϑύρως ἐγένετο, τωχείως τῆς φήμης διω- 
ΜΒ ͵ὕ “ ᾿ 

δοθείσης ἐς στάντας, ἐπιχωριώζειν εἰυτοῖς τὸν 
3 Ἀ ε αν 

ἱππόδρομον. ὁ δὲ ἀνωλωξωὼν τὴν ὑπόθεσιν, ἐτέ-. 
᾿, Ν 4 ᾽ ᾽ς 

ρῶ δυνώμοι " μετεχειρίσωτο τως ἤδη εἰρημένως 

" ΝΥ “ ΠΡ. ἡ ᾿᾽ - Ἢ 

ἐννοίας. πτωρελϑὼν δὲ ἐς τὸ κοινὸν τῶν Σμυρναίων, ἀνήρ ἔδοξε θαυμάσιος, καὶ οἷος ἐν τοῖς παρὸ 

ἀυτῷ γράφεσϑαι ἐν 

ΨΙ. Εταὶ αὐἴεπι εἰἴα αἰογεπάο Ῥ᾽ατοηὶς Ἦν δὲ ἀυτῷ τὰ μὲν τῆς διωλέξεως᾽ πλάτωνος 
; ὴ εἰς 

γ.5 2 διακωδωνίσας εἰ ομῖο διωκωδωνίσωι εἰκ δοκιμάσαι; εχ- 

Ῥετίπιεπτιπι οϑρετε, ἐχαπιίηᾶτγε. Υ ΟςεΠὶ εχρ σας νθεγίι5 

Φ080]. λὰ Ατἰπορμδηῖβ ᾿γπῆτας. Κωδωνίσωι διωπεῖρωι. με: 

τῆἥκτωι δὲ «ὠπὸ τῶν περιπατόντων ( πια]ε εἀϊτὶ περιπαραλέν- 

των) κοὴ κώδωσι διαπειρωμένων εἰ ἐγρφηγόραειν οἱ ἐπὶ ταῖς φυ- 

λακαὶς τεταγμένοι. οἱ δὲ ὑπομνηματιςαὶ ἀπὸ τῶν οφτυγῶν φα- 

σὶ μετῆχϑαι τὴν λέξιν. τὸς γοὶρ ὑπομείναντας τὸ κώδωνος ἐπι- 

τηδείως ἔχειν πρὸς μάχαν. ἔνιοι δὲ φάσι κὶὶ τὲς Ἱππὲς κωδω- 

ταςζεν- 
ἔ 

“ἡδα ὅν εο4..3. Βαδεὶ νῶν ἔχει τῦτ᾽, Ροτεῖ τάπιεη ἱβυὰ 

νεδιιπὶ ρεγ εὐ» [αθῖπις 1.60 

8 ἐπίδωξιν ἔφη » σοὶ μελέτης ποικσ. βυλ. 1 ςοά. 5, Βαδες 

«ῆς μελέτης, [εἀ θεπὸ Παδεῖ σοι. (ΟΕἴεΓαΠι Ῥα ξηηγῃι ἄεοεη- 

ἄοτ Βαδίτις γ ΡΗΠοὐΟρ ὶς δὲ (Ὁρ μι Ππ|5 Ἰπρεἶπιῖς απ ΠΤ τίς, δὲ 

ἀεοίαπιατε ἱπ οὐϊαγαγάε, τα ε πηϊτιιπιὶ εἰ ὅς ἴτοῦ βοἰ επεῖμπι, 

τοΐπαρ ἀσοοτιπι ΒΗΠετ, εσαιις ἔρεθϊατ 184 νε[ίαπι Ρεγ- 

ταμτατίο. 
9. ὑπόϑεσιν δὲ αἰτήε. πρὔξαλε 1 Υἱὰς οδίεγιαια ἴπρτα αὰ 

υἱϊαπι λέγε 5.11, ἢ. 4. 

τὸ εἰς δὲ ἱζήσας «οἀ. 8. ὡἰς δ᾽ ἐνιζήσας. 
" ὑποσχων 1 «οὐ, 8. ἐπισχὼν. 
ΙΣ ὅτω πεπωμιδευμών} 41 ἀοξεΠηπιι5 τ φυσιογνωμονίκεν 

δἄεοαιις σεται Ππτιι5 νυ τις. ὅς. ρείαμπι ἰμάεχ; 4105 40.8165 
εἴτε οροτίξατ, νῖ ργοθ θη ϑπιγγηϑεῖς, ἀρια 4πο5 ἀεςϊα- 
πιᾶτωγιις εγας Ηϊρροάγοπιως , ἐχρὶ ογαυ!ππημπι ἱρῇ εἴς ἀς- 
Βεθαι. 

13 ἐπὶ] ἤς ςοὐ. 5. Εαϊτὶ ὑπὸ» ΠΝ 

14 ἱτέρᾳ δυνάμει} 1ὰ εξ νατίατο ἀϊσεηάὶ ρεπετὲ " νι ες 

χαράγμηλ Ρείορί τονε ἀποαις ἔεοῖ{ε,) πατγγάτιιπὶ ἱπ Υἱτα.-» 

εἶμι 5. ΠῚ. αυεπὶ μεταχειρίσασθαι ἑτέρᾳ λίξει κὰφ ἑτέροις 

ἐνθωοῖς ῥτίας ἀἰξτα αἰεθας ποίξεγ, εἰιι5 τεὶ ἐρεοϊπιϊπίδας 

αυοαυε ργοΪατίβ. ᾿ ᾿ ὶ 

᾿ς ἐν τοῖς πρὸ ἀντῷ γράφεσϑοι 1 4υ8ε Ππρυ]ατὶς [2115. δίς 
Ἡεγοά εν φτατυϊλττες τῶν δέκα εἰϊε ἱποίαπιαραης ἰπ ΟἿγ πι- 

ΡἷΑ Οταεοὶ  νῖάς βήαηε εἴις δ, ΧΙΥ͂, 

8. ὙΙἼ. 1 διαλέξεως 1 4υ8ς Βἷς τυτίας μελέτῃ Ορροηπίτας 
υἱά, ἴ, ποτᾶτα δὰ μια ργισηι Κ. 11, Π, χα. 

εἰ τὰ οἶνει- 



ό:το 
᾿ ᾿ -“ ͵ ᾿ ᾿Ὶ εἰνειμένα κοὶ Δίωνος - τὸ δὲ τῆς μελέτης κατὰ 

ω ᾿- , , ἌΡΑ τὰ Πολέμωνος ἐῤῥωμένω᾽, καί πϑ καὶ ποτιμώτερω 
5» ῳ - ΓΕ. “ 

τῷ δὲ τῆς ἐυροίως , οἷο τοῖς ἀλύπως ἐνωγιγνώ- 
᾽ » ͵ ἢ 

σκεσι, τὸ σφόδρω ὠυτοῖς καϑωμιλημένω. 'Νι- 
λ - » , “-“ Ν 

καγόρς, ἢ δὲ, τῷ σοφιςξ, μητέρος σοφιςῶν τῆν 
ῶ ς Ἵ , ε χὰ 

τραγῳδίαν ᾽ ππροσειπόντος,, διορϑ'είμενος ὁ Ἱππό: 
,ὕ ᾿ ΝΎ ν [] δρομος τὸν λόγον, ἐγὼ δὲ, ἔφη, το τέρα Ομήρον ἥ. 

Ἵ ᾽ -»“ Ν Ν 

ἐσπέδωζε δὲ καὶ ὠπὸ Αρχιλόχε» κωλῶν τὸν μεν 
-“ ν -“ 

Ομήρον φωνὴν σοφισῶν., τὸν δὲ Αρχίλοχον" πνεῦ- 
Γ Ν δὴ “᾿΄ν» δ Ν ΄ ἀν 

μώ. μελετῶ μὲν θη τᾷ ὠνόρος τ 8τξ τριωκοντῶ 

ἴσως. ἄριςοι δὲ ὠυτῶν οἱ Κατωναῖοι, καὶ οἱ Σκύ- 
ν᾽ ε λ -“ Ω 7 

αι. καὶ ὃ Δημάδης, ὃ μὴ συγχωρῶν ὅ ἀφίςω- 
δὰ ὅ᾿ --ῃψ Η " δ 

σϑαι Αλεξονδρε ἐν Ἱνδοῖς ὄντος. ἄδονται δὲ ὠυ- 
-» Ν Ἂς ον 9 Ν 4 δὴ Ν-“ 

Τ5 καὶ Λυρικοῖ γομοι". κῶὶ γῶρ θη κ͵ὶ τῆς νομιι-- 

-“" ἷ“ἷ ᾽ Ω ᾽ ε 
κῆς λύρως ἥπτετο. ἐτελέυτω δὲ ὠμφὶ τὰ ἐδδο- 

Ν ᾿ Διὰ 4.5 .-»ν 3 “ Ν 

μήκοντω". καὶ οἴκοι» καὶ ἐπὶ ὑῶν ὠγρῶῷ μὲν 

ποροςῆναι καὶ οἰκίως ἱκανῷ, π“αραπλῆγι δὲ καὶ 

ἔκῷρονι, τώ τε τῶν σοζφιςῶν αὶ πεπαιδευμένῳ, 

ΟΥ̓Δ ΡΘ ΣΝ 

͵7 ω οι τὸν Λαοδικέω Ουωρον᾽ λόγε εἰξιῶντες ὠυ- 
, 7 ᾽ 

τοὶ μὴ ̓  ὠξιέσϑων λύγων. καὶ γαὶρ ἐυτελὴς, 
Ἀ δ Σὰ, ἐὸν εὐ Βν 

καὶ διωκεχηνὼς, καὶ ἐυήθης, καὶ ἣν εἶχεν ᾿ ἐυ- 
᾽ ͵ -“ ᾽ - 

φωνίαν αἰσιχύνων κωμπαῖς εἰσμάτων “,͵ αἷς 
δ ς ε , ᾽ “ ᾽ , “ 

καν᾽ ὑπορχήσωιτό τις τῶν ὠσελγεφέρων. ἃ ὃὶ- 
Ν λ Ἀ ἈΝ 

δάσκωλον ἢ ὠκροωτὴν τί ἂν λέγοιμι ; τί δ᾽ ἂν 
͵ δ 

γρώφοιμι"; 
, ͵ὕ » " 

διδώ ξειέ τις, καὶ τοῖς μεμαϑήκοσιν ὄνειδος τὸ 

9 , “ " δ - 
εὖ γινώσκων ὅτι μήτ᾽ ἂν τοιωῦτῳ 

τοιέτων οὐκροῦσ'ϑιαι; 

ΚΌΧ Ῥω ΚΘ Σ᾿ 

Κυρίγῳ᾽ δὲ, τῷ σοζιςῇ, πτωτρὶς μὲν Νικομή- 
ὃ τὰ» ,ὔ δὲ "ἶ Ω δά ΜΙ 59 
εἰὼ ἐγένετο; γενος ὁε δτε εὖ οἰ μον» 54ἍΤ αὖ κατοε 

2 Δίωνος ἸΡγιΐλεοηῇς, ἄς ]ιο ἔργα εχ ἱπῆϊτατο, 
3 κατοὸ τῷ Πολέμ. ἐῤῥωμένα 1 Ροϊεπιοπίς ῥοῖζον ἔργα ἱ1- 

αιοτίο5 αἰχῖτ : νιὰς ποίδιδ δὰ νἱζδπὶ “4 γίαπὶ δ. ΕΥ̓͂. π, 8. δά- 
ἂς ὅχ βέιαγῃ Ροίεγ, ξ. Χ. 

4 Νικαγόρε ] Εἴιι8 τα ἤηπι πιθπεῖο ἱπῇ, ἴῃ νῖτα δα πιρ 
Βη. νἱὰς ετἰαπι ἀδ εὸ ϑιιἀαπι ἴπ Νικαγ. ὅς ἰζϑγιπὶ ν. Μαΐα 
δχ Μινεκιωνὸς) 84 ε ὃς Ιοπῆυπὶ ἐς 5οτίρτοσῖδ, ΗΠ, ΡΗΠοΙ 16. 
1Π, ς. 14. 

5 μητέρα σοφισῶν τὴν τραγωδίαν } νἱάς οδίετιαία {, δά 
νἰταπὶ Εἰεγοαής δ, ΧΙΥ͂. π. τό. 

ὁ πατέρα Ομηρον ] τις δὲ [επιοητίᾷ Μαχίπηὶ Ὑγτῖϊ , στα 
πιοβεπὶ5 ὃς ἘυΠΑτηῖ. Ὑετγαπι ἐογαπιὶ ἰο τ 14πὶ ΟὈΓετγιιδία 
Οτείο!Πο τ δλῖγ. Β διοσ. 1. ΠΙ, ς. 2. ᾿ ; 

7 Ἀρχίλοχον ] Ἰ4τη οργαρῆιπι ἥδ ἀμδῖα ροείδπι ἰητεῖ- 
Ἰιρῖο, Γλεγτίςα δοεσθίτατο ςο]εθογεπιμπι, ἀ6 410 ποι πιΑ..» 
ΟΠΙΠΙΆ. 

8 ὁ Δημάδης ὁ μὴ ξυγχωρ. 1 ̓ϊοτίαπι, ηυ4ς Βυῖς μελέτῃ 
ἀγρυπιεηταπι Πιρρεάϊταιτ, Βα θ65 ἀρια Ομτεμπι ΙΧ, 2, δἀἀς 
Ασγιδημήι. 

,.3. Δυρικοὶ νόμοι 1 5.:Πο]1αΠῈ, κὦ Ατιΐορε. Ἐφυΐς, ρᾶρ. 128. 
Νόμοι δὲ καλξνται οἱ εἰς Θεὲς ὕμνοι. Ετ ἀς ΟἸγπιρο; Ματ- 
92: ἀἰοίρι!ο, ΡΙυτάτοῃ, “ἀς Μωῆοα πεποιηκότος εἰς τὲς ϑεεῖς 
τὸς νόμψι. Νξες ἴπ Αρο]πεπὶ ὕμνοι (ΔΠτηπὴ ἴτὰ ἀἰξε, [ςἀ 

ΡΗΙΙΟΒΘΊΥΎΒΚΑΤΊΤΝ 8 ΧΧΡΊΠ, άν. ΧΧΙΧ. υὶν: 
Ιεηῖτας αἴσῃς ᾿ἱοηΙ5: ἀφοϊαπιαίίοηεβ διζθη.. 
νπι Ροϊεπιοηΐς μαεῦαπὶ, {παπ!ταζοπη ἀαζεπη, 
δάμες πηαίογεπη. ΓΙσεηαὶ ἰρῇ ἕο τας εγαῦ, 

488 }15 Θογαπη; (οὶ ἤπης πιο] 4 Ἰσσιπηῖ θα ἀπά δ᾽ 
νδἰάς ᾿ρῇς ἤιπε [απ ]Παγα. (ππὶ ΝΙςαρόγας 
δπζοπα (ΟΡ Π ἴα τταροοάϊαιτι (ρδη  γμη2 γ»44- 
ἐγέῦα ἈΡρο Ιαγοῖ, (δπιθηζίαπι ΠΠ]ατ γεέδιι οοη- 
{ππιθη5 ΗΙρροάγογηιβ, ερο γεγο, ἱπημίεῦαῖ, 
“ρῥήδαγηγεραέγορ; Ηρηηογμῦ ρο. ϑεάμο 
απόσας Αὐοβμ!οο ληπι τογερας, νοςᾶη5 Ηο- 
τΛΕγπὶ υϊάοπη (ΡΠ Παγιιπλ γογέγα, Ατο ο- 
εαἰππὶ νοτο (λγλέμης Τοεοϊατηδηοηα5. νἹτΓ 
Ἰγ1π5 τγιρίητα [πητ οἰγοτεσ, Ορεπιδεταπηθα. 
οαύπὶ Οέαπαεῖ, δεγέῤαοχηθ της. ὅς 1) ε724-- 
αἰετ, πὸ ἀεξεξζηο {πὲ αὐ Αἰεχαμάγο, ἐἰμμα ἀρηά 
Τράος εΠξϊ, ἀϊαλάξηθ. (ὐαπαηταγ οτϊδπι 1ρίιις5 
ῥγρφηὲ 23 δος. ρΘπεγα ᾿γγῖςο, ε(θη1ΠΊ ᾿γγᾶπι 
αιοσας Πγηληῖβ ἀρτάζαιτι τγαόξαγς ποιιογαῖ, 
Ψιτατα διγετη Πηιτ (δριπαρεπαγίμ5 ἔογα, ὅς 4}}1- 
ἄεπη ἴῃ ραιγία,, (ρεγἤιτα Ε]ιο, ἀργὸ ἀοπηηιδ 
ςμγαηδα [Δεἰ5 ἸάοηεΕ0 7) τηξηζα τάξη σαρῖο ἄς 
νείβπο, ἃς οἰοφιεηκίας Πυάϊς ρίδης ποη ἐχ- 
ςμΐτο. 

ἜΧΎΥΧ ΤᾺ ἘΣΤΕ δ: 
Οὐ ΑγιπΉ ἀοα!σεηίεπη ππεπεοπθ ἀἰρπιπι 

ΕΧΙΠΙπηδης, πε Ἰρῇ τπδητίοπς ἱπάϊρηϊ Πππτο. 
ΕΠ εηίπι Ππμη}}15 Πἰαηίαιιε, ὅς ἔλτυτι5, απαπι- 
πὲ Παθεῖ νοοῖς {Πιδυιίταίεπη βοχιθι15. σάπτιι- 
{πὶ ἀδτιγραῖ, δα 405 (Ἀἴταγα νοὶ ργοπι ρα Π- 
Γππ18 ΡοΠΊτ. ἘΪπ5 πιᾶριἤτιπ αι ργοξ 
ἄλγη νο] δι ϊτογοπη ὃ 400 4114 (γί ϑατη ἢ σππὶ 
ΡΓΌΡα ποιιοτίπι, {ιιοά πεαὰρ τα] ἄοςεγονο- 
Ἰπογῖς αα ριαπη: πίηας, 48] αἰ ἀἰςεγαης, ργοῦγο 
εἴϊε, χιοί τα]1ὰ ἀὐιάϊοτη Ὁ 6Ὸ ̓ ὦ 

ΧΧΙΧ. ΦΡΙΑΙ͂ΝΡ 5. 
Οὐμγίπο (Ὀρ 46 ραιτα ἡπ! 4επὶ ΝΙςοπΊ6- 

αἴα Πιϊτ5 ρεπηβ διτεπὶ ποις ΠΟΌΙΪῈ,, ποθ 

ἴῃ οπιπεβ Πεο5, νὲ ρ᾽ασίδας ἀοπιοηῆγαι υἱσ 11 Πἤπηις χὰ 
ΟΠ πα δι Πγπηπιπι ἴπ Π εἰ ΠῚ ν, 304. 

1ο ἀμφὶ τὰ ἑδϑομήκοντα ἢ (δ πες] ρα ἔτη) 4ιοά εεἶδπη.» 
ἐχρτεζε δά δίτιπι ἱερίεις ἰη ςοά, 8. 
ΧΧΨΠΙ ΟΥ̓́ΑΡΟΣ. ι Ουωρον ] ἀξ, 4]ῖο ζίαγο ἔιρτᾳ 

ποῆτπεν εχ ἱπῇιτξο νδῖ νῖἀε οδίσγμαζα ἢ. αν 
2 ἀντοὶ μὴ ] ἢς ςοἀ. 5. νοΓΙ ἨΠπις ΡΓῸ αὐτοὶ μὲν» φιοά 

οἵδ ἴῃ εαἰτίς : τε αι! Μότγε]]ο ἴᾶπὶ [ΙΒ ΟΙμιοσαῖ, ἰεβεηάιτιπε 
«ηἰηι {υἰρ᾽ αδατιγ αὐτοὶ μὲν ἐκ. μ " 

3. ἣν εἶχεν ἢς ὃς ΑἸάϊπα ὃὲ Μ58. εχ 
εἴγοσς ἀριιὰ Μοτγοὶ [πὶ δγᾶὶ ἦν» 

4 καμπαῖς ἀσμάτων ) ἀε ηοὸ οταιίοηϊς νἱτο νίάς οἈ.- 
ἔετυλτα ἔπρτὰ δα νίτδηι Εηογὴσὶ σ. ΤΥ, ἢ, 4: 

ς αἷς κἀν  ςοἀ. 5, αἷς καὶ, 
ν 6 τί δ᾽ ἂν γράώφοιμι ] «σα, 8. 441 τί δ᾽ ὧν φράφοιμι; 46 

τλῖῃι ἀϊπετία Ἰεότιο νἱάδεις εἴτε, χυας. ἴπ τεχίιπι ἵγγερῆς, 
ΧΧΊΙΧ, ΚΥΡΙΝΟΣ. 1 Κυρώῳ] πιεπιῖο εἷμις ἀρὰ 

ϑυΙάφπ εν, Ιη νῖτα 4ιοηιε ΠΠιδίο, ΔὉ ̓ πάοτο {οτῖρτα » 
Ογτείπιβ Αἰϊσυῖς πιοιπογάτις, ἀρι ΡΗοευπι Ρ.1045.,. νδΪ ἴπ. 
εἴι5. ἄοπιο Ηἰ γι σάριις Βυπιάπμπι οἰ ςετῖς νἱάΉ8 πιδρῃηΐ-- 
τυ άπ ἀϊοίτιγτ. Αε 116 ἀἰπατῆις α ποβῆτο εῇ γ ΠΔΠΊ Ργοςὶῇ 
δεῖς βοχῖτ, ΠΊμ τιπὶ ργοίπς ποίῖγο σρορηζίοσ, 

ἸΡΟρτΆΡΗΪ ετρο 

οὐίξιι- 



ΧΧΧ. Ρδήϊ. 

ΟΡίξαγιπι. [Ιηροηϊιτῖ ἀπ ρίπας δάἀπηεοη- 
" ἄλε ΙΔοπειιπῖ ) τηΔρὶ5 Εἰίαπι ἱπηρεγιεπήδε. 
Νοη εηἰπι πηεπιογίαπι (οἰαπι, (δὰ ἃς ρετίρι- 
οὐἰταζοπη Ἔχςο ας. [ποιῇς ίλερο ντίξιγ ἢϊς (0- 
ΡμΙΠα, ὅκῃ σοπηπιιηΐδιι5 ἰος 5 πη α]τ5 πο εἰ: 

νἱ5 ταπηθη δὲ νοΠοπηφητία ἐοτερία εἰ. δὲ δά 
ςοποεϊταιχάας Δι ΔΙ ΓΟγγι 4ιγθ5 [αςιιτα5. (εγ- 
{8 ἜχίεπΊροζγε αυϊάεπη ἀἰϊχίς εἰίδιπι; σιτη τάγηβη 
44 οδιι45. ἀρτοη (145 ἃ ΠδίιΓ νἸΔ4ΘΓΕΙΙΓ ἀρίιι5 Πιὰ- 

᾿ φβ, Δ Ππηρεγάίοτο Πἰςὶ δάμιιοςατιις εἰϊ ςοηῇϊ- 
ταζιι9, ΟἸπιηια βήδθο ἃ αἰϊιιδτη διιζοτίτα- 
ταπὶ Ρεγαθη οι, πϑάιια πιο εἴτις τὰπΊεη εχ 
ε0. ΠΕΩιΕ ἀιγοσαητοῦ βοτὶ οἱ νἱ[π5.,, νογαπὶ 
πλδη[πατις πιδηίις, (αἰηι6 Π ΠῚ} 15. Νοαιις ρο- 
ςπῖαθ δυάς, νογισι, νὰ ἐς ΑΥἸΠΙάς αἰπης Α- 
τῃςη!οπίος, ̓  ειπὶ ΡΟΙ͂ νεξεσα]ίπι ἱπηροίεο- 
Π6ΠΊ., ὅς ἱπ{πἰατιιτι δάτηϊη Πγατὶοηαπι , οἰιπὶ 
εοάσπῃ ρΑ ΠΟ ἴῃ ραιγίαπι γε τε 5. ἴτὰ ὃς Οἰϊγῖ- 
15 ἴῃ ραϊγίδιπλ γα 1 Πιαῖτὶ ραιρεγίε νεπεγαῦὶ- 
115. Οἰπιηις οπὶ Αἤας συδάτιρίατογεϑ 86- 
ςπίγοηῖ, αἰσά ἴῃ δἼσιίατιοπα πηϊτογ εἴξει, 
αιαᾶπῃ ἰρίϊ νο !θης : “ἐφ γρίδο γε (Ὀγεΐ, 
παῖε, τος ἐμέ 722 22:6,1222 “ἀν 476.) ΦΗΑ422 
γ6 εγμαίρ δαξοε νεἤγ4γ9. (πὶ ἴτοαι 1111 εἰ-- 
τζαῖοπι ΠΟῊ [ἃ Παρ ΊΔΠ ΠΊΠ]Γ15 τγγιδα δ ι15 
ἀγαςῃυπατιπι πιιϊξἑληάατῃ ἀειιΠφηι: δῶϊο- 
Ὡδπ ΟΕ ΓΙΠΕ5 Πα 15 1ηΠ ταὶ ραγπηίι. Πεἰα- 
ἴογαϑ Ἰρτταγ εατῃ δάθαηζος; 77.226 οἀμ4, ἰλ π16- 
Ὀαης (μό μέρεα ζοίίεέ, οὐὲ σα Γρρον ἐογὴς ἀμγος 
Ῥεφροῖγ αν ἐδ; ταπι νετῸ ΟἸ ΓΙ Πι5 : ΛΙο: ἐμ δη 
γ36, (ἐκ γος ἀεεεῖ οὐ φηαξ.41.47᾽2 εμέ έθη ῥγ46- 
γφῖ εογεγηδ. ΟἿ Π]Ίαττὶ νετῸ ἀεξιπέλιπι οπὶ 
εἰπὶ ςοπίο Αγ ήταν σΟρτατ15 φηάηα, ἰπαπῖε- 
Ὀαῖ, χε ηο χηζαρης, Ὁ] ο{8 υἹάφδογῇ Αἀτιδηὶ 
διιῖοῖτ ᾿ἰσος ἔπογις δ τοῦ. ποη Οπληΐα τατηθα 
Εἰπ5 ἀϊέζα ργοθαιῖτ: νεγιπὶ ἤππε, 466 ᾿ἰταγα 
«εἰοπάα ςεπίετγες, νὲ πιίπιι5 γεφῆς ἀϊθα. Εἰ- 
Ωἷβ ἀδηΐαιις νἱΐας ἐδρεπαρείπηις ἱρί! ΔΠΏ115 
ζαϊτ, (ερα]ογαπῃ ἴῃ ῥδιτία δοςερίτ. 

ΧΧ ΧΟ ΠΟΤ 55.0.0 '᾽ δὶ 

᾿ ῬΠΠΙίσιις. ροῖτο Τ Ποίας Ηἱρροάγοπιο 
αὐ! ἀεπὶ σεπεῖς ἔπ ςοπἰ πη ζξη5., ΑἸΠΕπί θη 
νεΓο ςατεάγας (δρίεπὶ ἀπηἷβ5 ργδοία!ε, νᾶςὰ- 
τἴομθ ἃ πιμπογίριις, 446 ἀἰρηῖταίι {ΠῚ δττι- 

ΕΙ Τ ΟΡ Ή  ΤΑΒΥΜ. 1.11 όχε 

ἐγνωσμένον". φύσις ὠγωθὴ παραλαβεῖν μαϑή- 
Ν δὲ ΄ ᾽ ᾿ Ἵ 

ματώ;, καὶ παραόξναι βελτίων. καὶ γὰρ μνήμην 
, ᾽ Ἁ Ν Ἵ Υ ΄ ες 

μῆνον; ὠλλῶ καὶ σωφηνειαν ἡσκει. κομμωτίως ὁ 
δὰ Ν ΠΡ λ ΝΠ. ΄ 

σοφιςὴς ὅτος, καὶ περὶ μὲν ταὶ ϑετικεὶ τῶν χωρίς 
ΓΡαἢ ΜΓ Ἐ6: “ Ἁ Ἂς ὴ Ν Ν 

ων ᾿ξ πσολυς, ἐρρωμένος μήν, καὶ σῴφοόρος, κωὶ Κο-- 

τασεῖσαι δεινὸς ἰκροώ) ὦτα. καὶ γοὶρ δὴ καὶ ὠπε- 

σχεδίωζε, προσφυέςερος δὲ ταῖς κατηγορίωις δὸ- 
“᾿.» ͵ ᾽ ! δ »“Ἢ »" 

κῶν, ἐπιςεύϑη ἐκ βασιλέως τήν τῷ τωμιείς γλῶτ- 
δον 4 Ν -“Ἢ “4 

τῶν ἡ. καὶ τσαρελϑῶν ἐς τὸ δυνηθῆναί τι, ἔτε 
γ΄ ᾽ Υ ᾿ὕ δ »-“} 

βαρὺς, ὅτε ὠλωζῶν ἔδοξεν, ἀλλὰ τρῶς τε καὶ 
« »Ὕ»Ἥ" " ᾽ “εὩ 
ἑωυτῷ ὅμοιος. ἔτε ἐρασιχρήμωτος, ἀλλ᾽, ὥσπερ 

τὸν Αρλφείδην Αϑηνωῖοι ἄδεσι " μετὰ τὴν ἐπί- 
“᾿ Ἵ ι Ν ͵ὕ “ -“ 

τωξιν τῶν φόρων, καὶ τῶς γήσες » ἐπανελϑεῖν ὅ 
͵ ᾿ “- } ͵ “ ἈΝ -“ σφίσιν ἐν τῷ προτέρῳ τρίξωνι, ὅτω καὶ ὁ Κυρῖ- 

᾿ Ἂ ᾿ νι ς ““" Ρ. ΄ 

νος ἀφίκετο ἐς τὼ ἑαυτῷ ἤϑη, πσενίο; σεμνυνόμε- 
᾽ ) “ 

γος. αἰτιωμένων δὲ ἀυτὸν τῶν κατοὼ τὴν Ασίαν 7 
᾽ » ε' δι 
ἐνδεροτῶν.» ὡς πσραότερον περὶ τοὺς κατηγορίας, 
ΠΟΥ ΚΙ -“ , 
ἢ ἰυτὸὶ διδώσκεσι «καὶ μὴν πολλῷ βέλτιον, 
Ω ἘΥΧ -“ Ν ἌΝΕΟῚ Ν 
εἶπεν» ὑμῶς λαξεῖν τήν ἐμὴν ποραότητω, ἢ ἐ-.» 

τ ζι ε , 3 ὍΣ 37. ᾽ ἣν ,ὔ πε) 
μὲ τὴν ὑμετέραν ὠμότητω ." ἐνδειξαάντων δὲ ὠὐυ- 

“ Ω “ ᾽ »“ 

τῶν καὶ “πόλιν καὶ μεγάλην ἐπὶ ππολλωῖς μυριά-. 
᾽ ͵ Ν « , ν ᾿ 

σιν; ἐκρώτει μὲν ὃ Κύρνος τὴν δίκην κων μάλα. 
δι, 8 “ εν » « Αι 

ποροσιόντες δὲ ἐυτῷ οἱ ἐνδεῖκται, ὥυτη σε: ἔφα- 
ς δ ΕΣ ͵ - Υ Ἀ “ σῶν, ἡ δίκη αἴρει μέγαν. τσὠρελϑ ὅσα ἐς τὰ τῷ 

͵ δ ἈΠ 9 ͵ ᾽ ἘΠῚ κ ἃς δ βωσιλέως ὠτωώ. καὶ ὃ Κύρινος, « εἰκ ἐμοὶ πρέ--»» 
᾿ Υ̓͂ Η ψ', οὶ δὰ Ἴ "“" ᾿ 

πον» ἔφη, ὠλλ᾽ ὑμῖν, ἐπὶ τῶ “πόλιν ἀοίκητον, 
»-“ “ ΡΥ" δ ς δι 

ποιῆσαι τιμᾶσϑ'ωι." ἐπὶ δὲ ὑμῷ τελευτήσαντι,» 
᾽ ὔ 

παρωμυϑιεμένων οἰυτὸν τῶν προσηκόντων, πό- 
“ Ω Ν ὗν Ἂ᾿ ἯΙ . 

τε, εἶπεν, οἰνὴρν ἢ νῦν δόξω, Αδριανβ" δὲ ἀκρο- 

ατὴς γενόμενος ὶ πσᾶσιν ὡμολόγει τοῖς ἐκείνε, 

ὠλλ᾽ ἔςιν ἃ καὶ διέγραφεν, ἐκ ὀρϑῶς εἰρημένα. 

τέρμα δὲ ἀυτῷ τῇ βίᾳ ἔτος ἑδδομηκοςὸν, καὶ τὸ 
σῆμα οἴκοι. 

νυ νῦν, 

φιλίσκος᾽ δὲ, ὁ Θετ]αλὸς,᾿πποδρόμῳ" μὲν συν- 

ἥπται γένος" τῷ δὲ Αϑήνῃσι ϑρὸνς" πρἄσῃ ἐτῶν 
᾿) Π ᾽ -“ ᾿ 

ἐπα. τὴν ὠτέλειαν τὴν ἐπ᾽ αυτῷ ἀφοκρεϑ είς. 

2 κατεγνωσμένον 1 ἢς ςο(, 8, φιοὰ ἀρτίυς ορροπίτην τῷ 
ἐνδοκίμῳ ἡτιᾶπι καταβεδλημένον» [4 αι ἃ εὐϊεὶ δαδεῦδης, 
..3 ϑετικιὰ τῶν χωρίων} νἱὰς οδίετιαία [, δά νἱτπι Καγὲ 

Ῥεγνραεὶ τι.3. 

4 ἐπιςένϑη ἐκ βασιλ. τὴν τωμείμ γλῶτ]αν Ππη]15 Ἰοσυῦο 
εὐπὶ 1{π6 ἐπιςέυϑη τὸ ξῖφος τὸ βασιλίριον ἴ. ς. ῥγϑεξξέϊης ργε- 
ἑογίο [λξτυς εἴ, αἰτίαις εἴας σοπιπιατῖϑ. δι 14, ἐλέγετο δὲ κῃ 
γλώσσα ταμιείαγ ἣν ἔσχεν ἐκ βασιλίως. Νέες 1ΠΠὼ ΔὈΠιγάτπι, 

ἢς επίπὶ ἑλλήνων γλῶταν ἔργα ἀϊξειπι νἱ ἀἰπιιι5, Ἡογοέεπι.» 
υἷα Καῇ. 

ΟΥ̓ ὥσα. τὸν Ἀριφείδι. ΑΘηναῖοι ἀδεσι δίς. 7 4 ἐς τὲ εχ Τοτ- 
πεὶῖο Νοροτο, ΡΙατάτοο ὅζο, ποιδῖα ρίαγα ογυάϊεῖ5 Αεἰίαπὶ 

Ἐπαγγατοσίδιις δὰ Νατ. ΗΠ, ΧΙ, 9, φὐὰς ΡΕΠοτ, νἱτα Αροῖ- 
Ἰοηῖ! Ὑγαπεπί. ἱ, ΥἹ. ς. 21, 

6 ἐπανελϑεῖν ] ἢς ςοὐ, 5, φιοά πιδί ̓πὶ, αι πὶ οὐ πὶ εἀϊτῖς 
ἐπκνελϑῶν. 

7 ἀὐυτὲν τῶν κατὰ τ, Ασίαν ] τὶς, τῶν εχ ςοὐ. 5. ἱη(ετγηῖ, 
8 Αδριανξ  ἀς 40 ἔ, εχ ἱπῆϊτυτο, 

ΧΧΙΧ. ΦΙΛΙΣΚΟΣ. 1 Φίώισκος  υἱάς ὃς ἄς εὸ ἢ 
ἰπ νῖτᾳ Οῤγεβὶ. ἹΜυϊεὶ ἂἰϊὶ Ῥδι γοΣ, ϑυϊαε εχ ρᾶττε πιεπιο- 
γαῖὶ, [εὰ ποίει τυ δὲ] Αἱ ας πιεπεῖο, ι 

1 Ἱπποδρόμῳ] ἀς 411ὸ ραᾳυΐο Δηῖς εχ ᾿πΠίτιτο, 
8. ϑεύνε ] ν. νἱταπι ΖΣοἠ αὶ ξ. 1, τ. 1, Τϑεοάοι 5. Ὶ, τι. ς. 

{1:1} τατὶ 



ό:: 

τοτὶ δὲ ὅπως “ συνέξη, δηλῶσαι ἀνώγκη; Ἐορ-. 

δαῖοι" Μακεδόνες τοὺς οἰκείως λειτωργίας τὸν φι- 

λίσκον, ὡς δὴ ὕπωρχον ἀυτοὶς “ ἐπὶ πάντας 

τὲς ὠπὸ μητέρων ἔφεσιν. δ ὁ ΣῈ ὅτος νῦν τῆς δί- 

κης γενομένης ἐπί τὸν εἰυτοκράτοροιἾ . Αντωνῖνος 

δὲ ἦν, ὁ τῆς φιλοσόφε παῖς Ιςλίας ὃ, ἐς ἀλη ἐς 

τὴν Ῥώμην. εἰς τὰ ἑαυτξ ϑησόμενος. καὶ προσ- 

ρυεὶς τοῖς σσερὶ τὴν Ἰϑλίων γεωμέτραις τε καὶ φι- 

λοσόφοις, ἕυρετο σππορ᾿ οἰυτῆς " διοὶ τῷ βασιλέως 

τὸν Αϑήνῃσι ϑρόνον. ἐδ ὥσπερ οἱ Θεοὶ Ομήρῳ 
᾽ - ᾽ , , 

πεποίηνται» εὶ πσάντω ἑκόντες ἀλλήλοις διδόντες ». 
- .» ὰ " “ ᾿ ͵ 

εἰλλ᾽ σιν ἃ καὶ ἄκοντες, ὅτω δὴ ἠγρίαινς, 
Ν Ν 3 ε ὃ , « ὯΝ 

καὶ χώλεπος ἤν. ὡς σεριθρώμοντι. ὥς δὲ 
γ ᾿ ΄ ᾽ »"Ἥ ΄, “ Ϊ᾽ ᾿ 

δὲ ἤκεσεν εἰναΐ τιν ὠυτῷ καὶ δίκην, ἧς οἰυτὸς 
Ϊ᾽ μέ , 5 ͵ “ ΄ 
εἰκρουτὴς ἔσοιτο, κελεύει ἐπιτετωγ μένον τωῖς δι. 

- ς ᾿Ν ΟἿ δὲ ἌΨ δι᾽ ε -»"Ἢ 
»κορίς» προειπεῖν οἷ, τὸ μὴ δὲ ἑτέρων., ὃ ἑαυτξ 

᾿ ἦ᾿ Ν »-“" ἈΝ 

δὲ ἀγωνίζεσιϑαι “. ἐπὶ δὲ πιαρῆλϑεν, ἐς τὸ δι- 
͵ὕ Ν Ἁ ᾽ 

καφήρλον» “σροσέκρεισε μὲν τὸ βάδισμα, προσ- 
͵ ὙΤΧΕ Ἕ Ν Ν Ε 3 

ἐκρσε δὲ ἡ ςώσις: καὶ τὴν ςολὴν ἐκ ἐυσ'χή- 

4. ὅπως  ςοὐ. 5. Βαδες πῶς. 
ς Ἑορδαῖοι 1 εοτιπι πιεητῖο ἀρὰ Ἡεγοάοειπι [1δ. ΨΊ]. 

ς. 15. ὃζ ϑιγαδόπεπι]. 11. ς. 8. Ρ.326. 401 Εορδὲές νοσᾶπξ» 
4Ὁ Ἑορδὸς ταπιεῃ Ἑορδαῖον ἔλεϊς διερῃαπυβ. [π᾿ Ηδγάμιηϊ 

ΠυΠΊΠΙΟ 5) 41ὲπὶ ἐχῃίδεῖ ἴπ ᾿ἰδγο ἀξ πιιπιπιὶς ΡΟΡΌΪΟτιπι 
ὅς ντθίμπι, Ἑορδαία Μακεδόνων ἡοημε εἴ: δὲ ρεπιίπαπι 
Ἑορδαίαν δῖε ρῃᾶπιβ ἥποηιϊις μᾶθεῖ. 

6 ὡς δὴ ὕπαρχον ἐντῆς} Πᾶες ὅζ ἐξημεπεῖα Ἔχρ!!ςαίαγος 
᾿οάϊεες ποῆτὶ ἀεβητιιπε, , ε υϊδυ5. μι]! πὶ ΑἸ τμἀ 40 Χ1}1- 
πὶ», ΠἰΠ χαδᾷ ροίξ [ῆ4 νετδὰ ἰδσυπδε ᾿πάϊοίαπι ἔλείδητ. 
Οοάϊευπι Ὑαιςάποτγιπι Αἰτεῦ ἴθ ἱρῆς Β[5. νεγθὶς Ἑορ- 
δαῖοι Μακεδόνες ἀεβειεθας., δητι αιΐίτατε ἐχείο νἱεἴπιο ἔο- 
Ιο. ΑἸτογ τερεπίῖος ἴτᾷ Βαθεθαῦ Ἑορδαῖοι Μακέδονες 
τῆς οἰκείας λωτεργίας τὸν Φίλισκον ἀκρατὸς Φιρει κόσμον» 

καλλίςη δὲ ἡ δίνη. ἔυκυκλος σα. «. «ὁ “ν΄ ὧτος. 
Ἔχ φυΐθυς γετθι5. πἰ (Δπὶ ἐχίωπάαϑς, πη αιοά, ροΙ νοςεπι 

Φίλισκον ἰδ ου ΠᾺΠΊ ἡποαῦς δαπιττεῃ ἄαπι, ἤτ πιληϊ βείξιιηι : 

Πιπτηϊις ρᾶτθ ΟπηΠΌτγιιπι 5, 4ιᾶ8 ἴῃ ςοάϊοΐδιι5 ποίεῖς 1ε- 
δαπτινς ὡς δὴ ὕπαρχον ἀυτεῖς. Ῥ͵ΙΟ ὀἰκρατὸς ἰερΕΠΔμΠὶ ρὰ- 

“Ἐπὶ ἀὴρ ἀυτὸς : ταπὶ ἔδη[ις. Ἔππεγρῖς : ἦἐρίε ρεβαε ῥπης 
ρρημγαμν ΤΥ.) ρμίοβδευγίμαφηε ἀφ} θετιρίηεγ μῖρρε φμαυ 

τ γί ἐν φέδο οὐ βγαδίαῦ 5). ἡπλ8. ν᾽ ἀθηταγ ρᾶτϑ εἴα ογμτ!οη]5 
Ῥριϊγει, Πρεοϊπηϊπὶς ἴσο ἃ ποῖτο, νὲ (Ὁ]εῖ, δἰΐερατα. Εο- 
41ε ΠΙΔΡΠΔΠῚ ῬᾶτιςΠΊ Οπλ ἃ μος ἰοςο [ρεξϊαῖϊε εχ! βίπιο, 
Ῥοίξ ἔυκυκλος ὥσα ἵπ ςοήϊος Μϑ. πηδηϊξείιπι τιγίις [δειι- 
Ὧδ8 ἰπαϊουΠ1) ΟΠ ΠΟ τιπι ράγίο πὶ ἔδγιδγιηῦ ποίγας Ἂὔπῖ- 
οπεθ, ἴῃ νεγθῖ8., 46 Παθεπὶ ἐπὶ πάντας τὲς ἐπὶ μητέρων 
ἔφεσιν. Βοηβηίι [Δ οιΠπΔπὶ ΟΡ [Ἐγ8Π|5 ΠῸ]]ΆΠῚ., Πτ8Π ΠΙΠ1] 
Βεῖς ἀεεῖτι, ςοπῆδεητεγ νετίῖτ: Ἡεογάφεὶ Μφεράίογες , Ρῥὲ- 
Μἰδιαρρι, ἐΑρεφιιαῦγε σου ΡΥΊ ΜΑΤΟΣ ῥ͵γΑ44 εοίεγής ἤ ἰὴ: τραιγηρα 
ανηλίαε ργο ἀονμεβίεις γεϊμήβεγτές γείξεγεη, Ὑ]πιδημε.» 
ψεγδὰ ποπηὶμι! πτυΐαυϊς ΜΟτε 5: ργάδ εοίεγὴς β ἐς γραῖγὶ- 
γηέρ ργο {εν εβἰορειότσ ὅδ᾽ τρρμεριὲς δον βοἰς γρίξόγαηε,, ἀυὶ τὰ- 
πιεπ ρο[ ἔφεσιν αἰξετισαπὶ Ροὔαϊε, φιοα εἰ ἱρῇ ᾿εξεοπαπι 
(υἰρεδατιπι ἱπαϊοίαπι, Νοὸς αιιοά ἴπ ἴεχί πη ἱπιεπί- 
γεπλι5) το ἀετο, γε! ρίοπὶ πο 5 ἀυχί πηι : πιο πες νεγθ ἐπὶ: 
πάντας τὲς ἀπὸ μητέρων ἔφεσιν [ππιι5 ἱπτεγρτειᾶτί, ομπὶ [επ{απὶ 
ξοτα ΠῚ, ἴτα Πα Π] Ογα ΠῚ. ποτὶ ἰπσεη! δεεσα πδὰξ Ροτμεγις 
ἃςῖεβ. Ηος φάζεημι ᾿ϊςεῖ, ςοπιγοιεγῇδπι {|4π|, 4186 ΕΣ 
σερε!αΐα βυῖτ, ἐπιπιαπίτατες υλίάαπι ἔρεξξαϊε, ςοηξ, Π.13. Ρτὸ 
υΐδιι5 τς π 5 οαπὶ Ἠεοτγάδεῖς ἀεοοτίδυῖς, ἄοπες ρᾶττίαπι 
Ρτουοςδτίοηε γο5 δή [πιρεγάτοτοπι ἀοβογγετυγ, σεγογα, ἄοπες 
τι σοαϊςε5 πηλρὶ5 ἱπίεσγος ἱποί ΘΓ Πη118, ἰσπότατο ἔλ5 εἰδο. 

7 ὅτος γῦν τ. δίκης γεν. ἐπὶ τὸν ἀυτοκρώτορα 1 πὲς ρτίοτίθιι5 
δαζεητίο ἱπεογργοῖδιι55 401 γνοτίοθϑης 15 εγφο ἦτε τομτο θαι 
4ρμα Γηρεγαίογεηε: πες γῖτο ἀοξλππιο, ημἱ γοτζεθᾶζ : 1. ὅε- 

ΡῬΗΥΟόνπλτν ΧΧΧ.ΡδΙ, 

Ὀπεδαζαγ, Ῥυίπαίιι5. [ἃ γεγο 4ποπιοίο δςεῖ- 
ἄεγις, οἤεπάεγε πεοοῆς εἢ. Ἡεογάδει Μα- ' 
ςράοῃςς ἀοπιεῆιίςα πτιπογὰ ΡΠ σιπι, (ΐςε-- 
ΡῬία ριά εο05 ργδέῖισα Ὁ ἢ ἘΞ ΠΕ ἴαπὶν 
ςοπίγοιογίια δὰ ᾿πιρεταίογεμα ἀεἰατα, ( Απΐο-᾿ 
ὨΪΠῚ15 15 εγαῖ. [α]1ὰ6 ρἢΠοίορίας Π]1115) Κο- 
πηδπὶ Ῥγοίεξεις εἰ. τα 41 ΓΕΒ ἤπὰ5 ΠΟΙ -᾿ 
ταζαγιβ απ [Ὁ], σα πὶ ε ἀρρ σα Πεε Θεοπια-᾿ 
{Π|5 ἃς ΡΗΠΟΙΟρ 15, αἱ] ἐγαηΐ οἰγοα []]1δππ|, οἴῃ 5 
απτογιταῖα σαι άγαπι ΑἸἢΠΘηϊεπίεπι αὖ Τπρε-᾿ 
ταῖοτο ἱπάσριης οἵϊ. 15 δαζοιη, απο πηδάπηο- 
ἄϊπιπὶ ὅς 1 ἀριά Ηοπλεγιπι ππσππίηγ πο 
οὐηηία ᾿θϑηζε δηϊπηο 1 ςοησθάδγε ἱπυ 1 6 Π|,᾿ 
{εἀ φιαεάαπη εταπι ἱπτογάμιπη Ἰητ τ], [τα δὲ ἱρίδ᾽ 
ἰπξεηζις [ΡΒΠΠΗ͂ΤΟ 1 εγαῦ, αὔημπα αἰίθπο δὉ εο᾽ 
ΔΗΪΠΊΟ, τἀ Π]υδτη ἃ αἰγομπιίογαπθο. (ιπη- 
41: δάεο ςοπιγοπεγδπι εἰ ετίαπὴ εἴα γείοὶ-- 
αἰδε. ψιαπη απάϊγε τρίς ἀεθεγες, εἰ, ομΐ ἀϊτι- 
σεμάογαπι ἱπαοἰογατη σαγὰ ἱποιπηθε θα, γᾶ 6 - 
ςορῖς, ΡΒΙ Το νε εάϊςεγεῖ, νε ΠΕ Ρὲγ 4110ς, ν6- 
τα ΠῚ Ιρίε ἤος ςεγίαπηθη {Π ῖγεῖ. [ς, ἴῃ ργᾶεῖο- 
τίιι ὙΌΣ] νεηῖτ, Ἱπηρεγάογεπι οἤεπάϊε, Πα 
ἱποράετγει ἔπιε ἤαγες : νας εἴ δὲ νεΠίτα 

το ἶτε [δὲ ογέα “4 Τριρεναἴογέγε ; Νεπιρε νοςες γῦν τῆς δίκης γε- 
γομ. ἐπὶ τ. ὠντοκρ. ἱπάϊοαπιν ᾿ΐτεπὶ ᾿απι 1Δπὶ ἀητεὰ 1η ρτο- 
αἱ ΠΟΙΆ. ντὶ Βετὶ (ο] ες, δόϊαπὶ εξ, ῥγοιιοςαῖιπὶ γετο δά. 
Ιπιρεγαίοσγεπι ταπάςπι δε... δῖηπε ἃος [δ᾽ νοϊυπι 114 
νεγθα. Εἰγπιᾶῖ ἱπιεγργείατοηεπὶ), 4ιοά ἔφεσις ῥγοκοςαφ 
ἀϊίεσις ἢ ίπ ργδεσεάοιεῖθι9, πιᾶποῖς ᾿σας ὅς Πιχατῖο, ὅς 411-- 
ΒῚ 4ιοαιε νοχ ἐφιέναι ε0 {ἐπι νίπγροῖυτ ποῆτγο. : νἱάς » 
νῖτὰ πὶ Εακογίμὶ 5. 11. τ. 4. ὃς Ιοοα [81 οδίεγιυαϊα. 

8 Αντωνῖνος δὲ ἦν ὁ τῆς φιλοσόφε παῖς χρὼ Ιϑλίας  εὐϊεῖ 
μαθεθδηὶ ὁ τῷ φιλοσόφῳ παῖς. Αἴ πιεϊίοτεπι ᾿εδεοπεῖη.» 
εχ νἱγογιπὶ ἀοόϊζοτγιιπὶ σοη!εέξιγα γεβίτμεσς ἤθη ἀπ τδι1-. 
πῖι5. Νεπηῖπε επὶπὶ Ἀἀπιδίρεπις δῖς ἀς ΑἹππεογιίγο σαγαςαία 
{εγπιο οἵδ, ἰάαις ργοάμπι, 446 ἐς 74 Τπηρεγαισῖςς δα 
ἄἀμπταγ, ἰτεπὶ μος) αιοά Ογεβὲ ας! ρα]5 δῖ ΡΒ τοις, ὅς. 
αμοά εἶτοα Ρῥηοβνγαιὶ 1 ρηιμῖδ τοπιροτα ἢδος ρεῆδ ςοηξεθ 
εχ υἱτ Π|15. Βυ115 ντ46, [πάφ γεγο ΘΠ ΠηΐΠ|15 εἰ14Π| Π12- 
πίξεῆυπι εἴ, πιεπάμπι ᾿π ἰεδξῖοπε νυΐραία εξ. Απιοπίπια 
ἐπὶ ΠῚ (αγάς 114, ϑειιεγὶ Ἱπηρεγάίοσγίς ΑἸ ι5.), σῃοπποάο ἀἐϊςῖ 
Ροτε ὁ τῷ φιλοσόφε παῖς ἢ Ἰάεπι τάπιεη Ἔτγοσ ἰηξ, ἰπ νᾶ 
“Ἵπερριογίς τερετίταγ. ὙΨ|Ίγ ΠππΊπιι5 ΤΟἴερἤιις ϑο ΑΙ ροτ δὰ Ετὶι- 
{εδίαπι Ρ..231. πιεπάμπι {ὩΡ]Άτίσιις γοίογίδεθας ὁ τῷ Σεδήρα 
παῖς κῴὶ ᾿σλίας. ϑεὰ διιάλχ Ὠἰπιῖς εὰ σοπίεέειγα δὲ πἰπιῖς 
Αὺ εαϊτῖς ἀΙδη5 νἱ(α ἔἕμϊς Ἀεϊπεῆο ποῖτο, νῖτο {ππηπ|ο, Ν2τω 
1νεέξ. 1.11. ς. 11. 4] τοῖο] πιδ]υῖς νπῖπ5 Πττεγι!δς πημτατῖς 
οπε ὁ τῆς φιλοσόφῳ παῖς Ἰνλίας. [{π|᾿ᾶρὰ πιδπιρε Τονρηγ τ, 
Ἱπιρεγατογὶβ δε! οσὶ ΚΧΟΓΕΠΙ, ΟΡΓΙΠΙΟ ἴπΓῈ φιλόσοφον ἀϊοὶ π6- 
πιο περδιιεσῖς, 4186 ΡΒ] οίορΗϊδε ἢια!ς τοῖᾶπι (ε ἀεάεγαϊ, 
εἰγομπιβιίπηαυς ΠῚ ΡΒ] Οἵ ΌΡΒοτιπὶ σογοπαπι ν θέαι εἶτο 
οὐπιάμοεθατ: νὰ ὅς μος Ἰρίο Ιοτο ῬΒΙοἰἤγατιβ ἱπηντ, ὅς ἴπ᾿ 
νἴτα Αρο]]ου Ὑγαπεὶ αυοααε ]. [. ς, 27 ΡΙ τ δυψιε οἴτη- 
{ὰπ|͵ 4 ἀσέ!Π[ι Μεπαρῖο ἴπ ὨᾺ ἀξ πιυ!εεῖθις5 ΡΒ] οἵορἢ. 
ς.16. ὕΤΑ1ε5 διεπι πεποαμδευμίνας ὅς φιλοσόφες Δρρεῖ]Ατε πο 
ἀμδίτας Τλιςίαπιις περὶ τῶν ἐπὶ μισϑᾷ συνόντων. Ἡΐης Κεΐ- 
πείϊδπαπι ςοπί εἔλιιγαπι ἤπιε ἀπηρί εχιιϑ εἴ, ἤιε ἔμμπι ἱπρεηΐιπη 
{εσυτὰ5 ργοδδαΐς ὁ πάνυ ϑαἰπιαῇιι5 46 5ραττίδηὶ 5εἘ πὶ ς. 
18. 414 Π|ι115 πες ΘΟ ΠΡ 6τ Πᾶπι ἐπιθη ἀατίοπεπι τεριμάϊες ρεα 
πἰτὰϑ : Εμπὶ (εσπεις ], ς, Αςρί ἀι5 Μεπαρίιι εξ, ὅς πιιρες γὶς 
Γ᾿ ]Αςοδιις ΡετγιΖοπῖι5, ἴῃ ργᾶεξ, βα ΑΕ] 1Δπὶ Ψ Ατῖδ5 ΗΙβοσίαϑ. 

9 παρ᾿ ἀυτῆς } νεγΠΠ πιὰ μδες εἰς ΘΔ] Π|8ΠΠ| ἐππεπάατϊο 1, 
ς. Νηι εὐϊτὶ Βαβεῆῖ παρ᾽ ἀντοῖς. Εἰγπιαῖ 114π| ιοα 4ἀ- 
ἀϊοΡμΠΠοἤτατις, [πἸρετάγογεπι ἤδες σοηςοΠΠ[Π νὰ Ὁ] ἀρὰ 
Ἠοππεγηπι, Πρῖτετ ἔς. Πὰποπὶ ὅζο. ΠῚ ςοποεάμπι ποπημῖα 
πα 6Π|» ̓ ηυἱταπ|. [πήδ ἐπὶ πὶ σοηπίδε ἱρίπις Γαίης ἕλυοτς 
ῬμΠοθναίαπι ᾿ητε] ρθε δεπεῆςϊμτη ΡΠ Γο οδερ ΤῈ, 

ἴο ὠγωνίζεσϑαι Ἷ ἴτὰ ΤορΒ βαγιιπι ἀεῆρπατὶ ραἤππι σοης- 
ττουεγῇδς δπηοίαπηις ἴωρτα δά ὙΠεοαοτμπι ἢ, 9. 

ἄεςο- 



ΧΧΧΡ. Ὲ ΥΙΤΙΒ ΞΟΡΗΙΒΤΆΑΚΝ ΝΜ. 111]. 

ἀεςοτις ραγιπι δ νΟΓ6 Ρεης οἰξειηιπαίις. ὅς 

Πηρτα {πρίπιι5᾽ δὲ αἰϊα οπηπία ροτῖῃ5. 4πᾶηι. 
(ηΐππι [4πεπὶ ἐχρυίπιογε ἀεροῦαι] ἰρεξζαγς, 

Οὐι85 οὐ τεβ [πηρεγάίογ, ἴῃ ΡΗΙ Πσαπι σοπαετ- 

{ὰςν εἴας ο5 ςοπείπιο τεργοῖπε, απουίαις» 
απ ἀεοιγγεγες (δγπιοπες ἀπ τΠι5 ἐπὶ η6- 

ὅζεπθβ, φιδείοπείαας ἰητογοα ρογΌγΘ 65 ργο- 
Ῥοποηβ. Ἐξ συπιδα ἱπεοτγοραῖα ΕΜ σι γο- 
ρομία ποὺ ἄατγοῖ, Κέγηρα, παῖς, σοχρα ; γϑε- 
ογορα νοχ οὔ μα. Ἐς φοῖ πιιῖτας Πυμα- 
τποαϊ ἱπεογρε!διϊοηεβ,, Ἡςογάδθογημτη Ῥαττ- 

δὲς (δ αἀϊιηχίς, ΡΒΜΠΠΟ δυζεπα ταπὶ φαϊάθπι 
ἀΐσεητε: Καοφελοροη αι ρεὐδοὴς τρμεγέδηα γαλόὲ 
φηλαίονς ἡμαμ12., 4ἐῥεπίεῃ δηρ; αἰμηρ σογοοῃῖς 
Μὲ εὐγοηαα; δὰ παὲς τεοίατηδης Ἱπηρεγα- 

τογ3. Δίρηηο ἰδὲ, Ἰπαθῖς, ῥχης μεν 0 νά- 
εαελογθῆα) χοζη6 ῥάσο [ἐπα24 ῥγΟΙ ΦΏΣΙΜΊ2 4412 
εηήρλανα. ΝΕ ΙΗ ΑΤ2 Θγἐης ῬΥΌΡΙΟΥ ὀγεμες 46 
γρλέγας φμα ἰανε οὐ Αελμμομ ἐς οἸἡμέξ 4:65 την 
γιἱες ρόδες βερερείδως ργεμαγέη. ΝΙΒΗο- 
ταϊπὰς δἰ σύδητο ροίξ ΡΗΠονγατο 1 ἐπΊηῖο Ρὰ- 
ὈΠΙοαγαπι ξιηϑοπιαι Ἱπιπηαῃίτατοπι, 4ααγ- 
τὰ πη ὅς ν]ροπηαπη δπημπι ἀρεητὶ,, 16 πὶ [π|- 
Ῥεγάᾶζοῦ ργὸ ἀξοϊαπιδοης ἀφογειῖς. Ηδος 
πἰπηίγαπι οσσαῇο ἔτ. ΟὉ αιδίιι ἱπιπιαηιτατῖ5 
φτατῖῖα ΡΉΙΙ 5 ῥγίπατιιϑ οἰ. 

τ Ἀκ ποϊϊπι ἱρῆιι ἰπ νυΐαι 9, ῥγομιποίδτοης 
ὅς ροἴτιι ἀοξεέδας, ἰαιάςεπιττηαχίπιαε ἴῃ εἰοςα- 
ἴοπε ὃς αἰροπεέίοης ἔασυϊτατῖς εἰ ετίρεγε. Ο- 
τατίομίς ἰάςα. ἰοαπαχ ρουίμ5,, ἀπάτη δ Δς 6 πὶ 
ὅς ἴοτμιν ἀρὰ. 1Π|Πτασδης υτεπὶ 1Π]απ δὲ 
ψοτεβρυπἢηιπαο, ὃς (Οηἰτι5. ἐχ ποιίτατς α]1- 
'πεπὶ Πασεηβ ἀεσογετμ. Ἑ υἱπὶς ἐχςο τε ἔ{- 
Ῥεγίις ΠΠ14.. ὅς Ε]1ο.. Βοπιίης μι μ}1. 86- 
φείπηιβ δοίεχαρεπιι5. ἀηηιῖ5. Πμτ εἱ νίτας τεῦς 
τηϊητο: ὅζουπι ποῇ ἱπιπσιπάϊιπι ργςάϊαπι. 
Ατβεηὶβ ροῇςαι ες, ἴῃς ἐο ταπιθη (πραΐτις 
ποη εἴν, (εὰ ἴὰ Αρδάοπηία,, νὈὶ ςογίδιηθη 

ἐν 

62} 

Μ -} ΩΝ 

μων" ἔδοξε » καὶ τήν φωνὴν μιξοϑήλυς. καὶ τήν 
»“ τ᾽ ε ͵ -“ 

γλῶτηων ὕπ]ιος, καὶ βλέπων ἑτέρωσε σοι μῶλ- 
δ» ᾿ " 3 ͵ ᾽ δὲ τι 

λον, ἢ ἐς τὸ νοέμενω. ἐκ τέτων ἀποφρωφῷεις ὁ 

» ᾽ , ᾿ ) 

ἀυτοκρώτωρ ἐς τὸν Φιλίσκον, ἐπεφόμιζεν ἄυτον 
,ὔ ᾽ ᾽ ᾽ν “ 

καὶ τοωρο πάντα τὸν λόγον διείρων ἐς ὦυτὸν τῇ 
“ ἫΞ Ἀν δ 3 ᾽ “ λ ΄ 

ὕδατος“, καὶ ἐρωτήσεις ἐν ὠυτῷ φενώς πσοιά- 
ἃ ᾿ ἢ ͵ Πλέ να, 

μενος. ὡς δὲ καὶ πτρὸς τὰ ἐρωτώμενγω αἱ ὠποκρί- 
“(ἢ »» “ἶ Ν ᾿ Ψ δ ὃδὶ ́ 

σοῖς ἐγένοντο Φιλίσκδ» ἐφη τὸν μεν ὠνόβω ὁει- 

Ν Φ.8.) ς- ͵ Ν Ν 

κνυσιν καὶ κόμη". τὸν δὲ ῥήτορω ἡ φωνη. καὶ μετα 

: ᾽ 3 « Ν 

“πολλὰς τοιαύτας ἐπικοποὶς . ἐπήγωγεν ἑωυτὸν 

τοῖς Ἑορδαίοις "5. εἰπόντος δὲ τ Φιλίσκε, “σύ μοι» 
“" ᾽ [ὃ Ν Ἁ ,ὔ 

λειτεργιῶν ἀτέλειαν δέδωκας δὲς τὸν Αϑήνῃσι»» 
, Ὁ » 7 ὦ Ὁ Ω ε- ἢ) : δ 

ϑρόνον", ἐναδοήσως ὁ ἀυτοκρώτωρ, ὅτε σὺ; εἰ--»» 
᾿ “4 ᾽Γ ᾿ “- ͵ 

πεν, ἀτελὴς, ὅτε ἄλλος ἐδεὶς τῶν τα «αἰδευόντων. »» 

ἐδὲ γὰρ ἄν ποτε διε μικρὼ καὶ δύςηνω λογά-:» 

ἐλω τὰς πόλεις ὠφελοίμην τῶν λειτεργησάν-»» 

των." ἀλλ᾽ ὅμως καὶ μετὰ ταῦτα Φιλοσράτῳ :» 
-“ “ ᾿ 3... ὃ ῇΓ 

τῷ Λημνίῳ", λειτεργιῶν ἀτέλειαν ἐπὶ μελέτῃ 
" “ Υ ͵ὔ 

ἐψηφίσατο, τέτ]αρω καὶ εἴκοσιν ἐτὴ γεγονότι ἡ 
«ε β Ε] ὰ ες Ἴ 

αἱ μὲν δὴ πτροφάσεις, δὶ ἃς ὁ Φιλίσκος ἀζφηρέϑη 
δ ὶφ ᾽ ᾿ “ 41 

τὸ εἰναι! ἀτελής» αἷδὲ ἐγένοντο. 

Ἄ ΣᾺ ὔ ᾽ Ὰ ᾿] Ν “ ᾽ Μὴ ὠφαιρείσϑω δ᾽ ἀυτὸν τὼ περὶ τῷ βλέμ- 
εἶ “ ᾿ ΕΥ̓ -“ , 5 

μῶτι», καὶ τῷ φϑέγμοατι, καὶ τῷ σχήματι ἐ- 
ὔ Η ᾽ « 

λαϊώματα. τὸ μὴ αὶ κρώτιςα ῥητόρων Ἑλληνί- 
εἶ νδ - ͵ὕ 

σωὶ τε καὶ συνθεῖναι. καὶ δὲ ἰδέω τῷ λόγε,, λά- 
-“ ἈΝ ἮΝ τὰν 

λος μᾶλλον, ἢ ἐναγώνιας. διεφαίνετο δὲ ἀυτῆς 

καὶ καϑαρὼ ὀνέμωτω, καὶ καινοπρεπῆς ἥχος. 

᾽ ’ ἮΒΣ ) ἡ ΝΑ νερὰ δ , 

ἐτελέυτω μὲν ἕν ἐπὶ ϑυγατρὶν, καὶ ὑιῷ ἐδεγος 
τ ων ν᾽ »“" “Ὁ ν Ν - 

ὠξιῷ. μέτρον δὲ ἀυτῷ τῷ βίς ἔτη ἑπτώ καὶ ἐξ- 
, ͵ ὃ πόθι 7 » ᾿ 
ἤκοντω. κεκτημένος δὲ Αϑήνῃσι χωρίον εκ οη: 

δὲς, ἐκ ἐν ὠυτῷ ἐτάφη» ὠλλ᾽ ἐν τῇ Ακαδημίᾳ,, 

᾿ αὰ ἐκ ἐυσχήμων } ἱπιιεπετας Μοτοῆυς ἴῃ ΑἸαΐπα ἐυσχήμων 
ομη 4 περδτίοπς.) ηυοὰ πιυζλαεγαῖ ἴῃ ὠσχήμων. Νος ἰε- 
δχϊοπεπὶ ςοἄά. 5. εχ ΒΙ θεπλιι5. 

ν ι ͵ ᾿ , ͵ Ἐν ρον »κ« 
- ΕἸΣ κῷὶ παρά πάντα τὸν λόγον διείρων ἐς ἀντὸν τῷ ὕδατος] 
ΘὈΓουτῖου πιῖίιὶ νἱ ας Ισοιι5, Ἔχρὶϊοδι! γε ροήιπι 7, ἀφθαπε 
πιοίογα ἀοΐίοτες. ϑὶς Ἰρίτυς ςοπίσιο κὼ παρά πώντα 

᾿ “ ῃ - : τῷ ὕδατος τὸν λόγον διείρων ἐφ ὠντόν : πεπηρε ἴῃ ρτδεσξάςη- 
εἶδιις αἰτρ πο Ἱπιρεγαάτοτ ο5 εἰ οὐδηγακετῖδ ν ἴάτὰ αυοπιοάο 
14 ξλξιυτι ἀοςεῖ: πεπιρε 4ιαιμαίε 444 γ φηαηα εἰορ(γάτα ἀἱ- 
κεγεὶ φάρεοεϊούαέκν, ἀεσεστετεῖ (Βοος επὶπι εἰξ περὶ πάντα τῷ 
ὕϑατος ) θαγὶος Ἱέγνμογιές ἐἐχελς ηρεγαίοτγεῖσεγ ἡτεῖδμς εἰρη» 

ἐρηρείενεῦ , εοποὶ α(γμε εἰ ργορο μὴξ ἡμεαεββίογιες 41. παρὸὶ 
πάντα τῇ ὕϑωτος εἰϊρτίςς ἀϊόξιπι ρτὸ παρὰ πάντα τῷ ὕδα- 
τος καιρὸν; πἰῇ ἔοτις ρίδης ετῖασι σοχ εὰ μἷς εχοϊϊς, ϑδις 
πᾷ, 1π νῖτα Ἠεϊοάοτὶ, καιρὸν δὲ ἥτησε ὕδατος. Ἡϊης ραζεὶ δ 
ὅπ τεβεγεπάμπι ἤν {Πυ 4 ἐν ᾧ, πεπῖρς δὰ καιρὸν τῷ ὕδατοι; 
νι (ἐπίυς ἤτ : οπιηὶ [10 τεπιροτε», 480 8441 εχ οἰ ερίγ ἀγα, αυᾶ 
πιεῦύσγὶ (οἱ εθδης ἀεἰπατοπὶ ςαυΐλ5 ογάπτιθιις τεπιρι5γα πᾶ πᾶ- 
θαι, ἱπιρογδτογοπὶ φιυδεϊοπῖρι5 πιοὶεοπὶ δ ΒΒ το, πα 

᾿ 

σοητίπιιδ ογάτίοης σϑυίαπι ἀρεγε {Π- ροϊει, ἱπτρεἀϊςητεπι. 
Ὀυεπιαάπιο ἀιπὶ δὲ Γ) οπιϊτίαπις Τγαπεπίεπι Αροϊορίαπι δά 
Δηιλπὶ τεοῖτατε μι ρα ελτιζ ) αιιαοίείοῃ δι εἰιπὶ νατιῖς 
εχεγοοπβ, νἱάς υἱτᾶπι Ἀρο]]οηῖὶ 1. 1, ς, ὁ. 

13 ἄνδρα δείκνυσιν ἣ κόμη 1 ΠδΠι κόμη γυνακνικὴ νεὶ γυ- 

γκεχικῶς κεκοσμημένη ΘΠ ΠΉΪΠΑΙῚ Δηῖπιὶ ᾿ηἀἰ οἰ πι, 
14. ἐπήγαγεν ἑαντ. τοῖς Ἐνρδ.  ποπιρε Εογάδεὶ νἱάεπτιν ἃ 

ῬΆΠΙΓσΟ ςεττας ηυαίάαπι λεταργίας ἐχερ ς, α85 16 ἀε- 
Ρχεοαατωῦ : ςυπΊαις Ἱπιρεγαῖου ῬΏΝΠοο ἱπίφυΐον εἴϊεῖ, 
Ἑοτάδεϊς δηϊπιιπι αὐϊυηχίτ, ὅς Ῥτὸ 1{{|- ργοηυποίλις, Ἡΐϊης 
ῬΒΠΙ σαν πιοχ νεῖ ἐσ εο ςαρῖτε, φιοά ἀεππαηιάοτα ΠΡῚ ἔς 
ἔραττα ργοξεζογὶς Αἰβοηϊοπῆθ, ναζαοποπι ἃ λεταργίκες ἢ- 
δὶ ἀεδετγὶ αἷτ, 

᾿ς Φιλορρώτῳ τῷ Λημν.} ἀδ 4ιιὸ ὅς ἢ νἱς, ΗἸργοάγοπεὶ, ἃς 
ΟΣ νῖτα «ἀεί φπὶ, πες ποη ἰπ ἐρίΐοβο πάτγαπὶ νἰτοσαπι , ρὶα- 
τι δυίηιις ἴπ ῥγοϊεροπιεπὶρ πο τις ετίαπὶ ἱπάϊέξυπι. 

τό σέτῆαρα κϑὶ εἴκοσιν ἔτη γεγονότι } εχ δεῖατο ΡΠ] τατῖ 
ΟΠ Προ ρτοαδι δ τεσ, ἅπηο Ολγας δα αυΐπιῸ οἰτοῖτοτ, ηυξ 
εἰ ΟὨσῖῆὶ ΟΟΧΥ͂, μδες ρεβα εἴτε, νἱάς Ῥγοϊεροηι, σεπετγαὶ. 

πρὸ Νὰ 
Στι- 



ό24. 

ὃ τίθησι τὸν εὐγῶνω ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν “πολέμων 

“απτομένοις᾽ ὃ Ππολέμωρχοςἷ. 

Ἂ ΔΤ Α ΝΟ ΣΝ 

Αἰλιαγὸς ᾿ δὲ Ῥωμαῖος μὲν ν΄. ἠτ]ΐκιζε δὲ 

ὥσπερ οἱ ἐν τῇ μεσογεία Αϑηναῖοι᾽. ἐπαίνε 
μοι δυκεῖ ἄξιος ὁ εἰνὴρ ὅτος" «πρῶτον μὲν ἐπειδὴ 

καϑαρον φωνὴν ἐξεπόνησε, πόλιν οἰκῶν ἑτέρα 
Φωνῇ χρωμένην. ἔπειθ᾽, ὅτι φροσρηϑεὶς σοφισῆς 
ἀν -“ Ω Ν “ “ ὑπὸ τῶν χαραζομένων τὸ τοιαῦτω“, ἐκ ἐπίςευ- 

ΡΗΙΠΙΟΦΤΒΑΤνϑ9 

Δ Ἵ ᾿ »“ ἤ σεν, ἐδὲ ἐκόλασε" τὴν ἑωυτξ γνώμην, ἐδὲ ἐπ- 
, ἘΣ -“ ,ὔ “ ΓΜ 
ήἤρϑη ὑπὸ τῷ ὀνόμωτος ὅτω μεγώλε ὄντος" ὠλλ᾽ 
ε Ὁ ἘΚ. ε ᾽ ΄ ἑαυτὸν ἐυ διωσκειψώμενος, ὡς μελέτῃ ἐκ ἐπιτή- 

»“» Υ ͵7 ͵ 

δειον, τῷ συγγράφειν ἐπέϑετο, καὶ ἐθ᾿αυμοίσϑη 
᾽ Ν ΥΝ “᾿ ν᾽ Ν 
ἐκ τῶτε. ἡ μὲν ἐπίπαν ἰδέω τῷ ἐὐνδρὸς ὠφέλειο 

Ἵ "-“» ᾿4 τ ᾿Ὶ 

πσροσδάλλεσο, τι τῆς Νικοσρατε " ὥρφις" ἢ δὲ 
φυ 9 Ν ΄ η.»"» ἊΝ ἮΝ αὐ Ἐν , 
φνέοτε ὥρρος Δίωγῶ ορού» Κῶὶ Τὸν ἐκειγ8 ΤΌΝΟΥ. 

Ε ν δέ 2 “ ᾧ ἌΗ ς ἊΝ 
γντυχὼν ὁε οτε ὥυτῷ Φι σσρώτος Ὁ Λήμνι- 

᾿ , ἷ ,ὔ » Ἂς δ .5 
ος ᾿ βιθλίον ετι σσρόχειρον ἔχοντι. καὶ ὠναγι- 

Ν δ ᾽ -“» Ω »ἪἬ 
ψνώσκοντι εἰυτὸ σὺν ὀργῇ. καὶ ἐπιτώσει τῷ 

,ὔ γ ᾽ ἈΠ} ὃ Ἴ κὰἃ 
φϑέγματος, ἤρετο οἶυτον ὁ,τισπε ἀζοι; καὶ ὃς, 
5 ,ὕ ΄ Ὑ ᾽ὕ -“» ΄ δ ΠῚ 
ἐκπεπονήτῶι μοι» εῷη. κωτηγορίωτξ Τυννιδὸς » 

5. 11. 1 ἢ τίθησι τὸν ἀγῶνα ἐπὶ τ. ἐκ τ. πολέμων 3α- 

πτομ. } πεπῖρε μνήματα 1δ1 δοτιπη, πὶ ἴπ 8615 σεοῖ46- 
σϑηῖ, Ἔχοερτῖς ἰἰς αυἱ δά Μαγδίβοπεπὶ ἱπιεγβε ει, Π4πὶ 1115 
Ἰρίο ᾿πΊοοο ροῆτα πιοπιπιεπῖα. [π εογιπάεπι γεγο Βο- 
ΠΟΓΕΠῚ φεττάπιεη ἴδ᾽ αοτϑηηἷς Δρίτατγὶ {Ὁ ]1τ|1π|, συἶτ15 ΠΠ6ἢ- 
τῖο ετίαπι ἀριιά ΡΟ υςεπι 1. 1. ς, ΙΧ, [εέξ, 4, σοηξ Μειτα 
ἤτι5 Οεγάπησο ΡΕΠιῃΟ Ὁ. 22. 

2 ὁ πολέμαρχος } ἀς ῬΟΪςπιάτοῦ! ἀριιὰ Ατμεηϊεπίες οῖ- 
οἷο νίάς ῥοίϊκοσερι 110. 111. ς, 9, αἄάε Μειυτῆμπι 1νεέξιο- 
πἰρυς Ατίς, 1. 11. ς.14. 

ΧΧΧΙ. ΑἸΙΛΙΑΝΟΣ. 1 Αιλιανὸς  ἐημϊάεπι ςοὐ, 8, 
ςοπἤδητεγ ἱερίε Φιλιωνος, [εἀ πες Ογδεσιπι εἰξ ΠΠΠπ4 ἢοπιεπ 
ες Ἀοπιάπιπι. Αὐλιργὸς νΕΓΑΠῚ εἰς ἰΙεδοπεπὶ ποπ ἀνθῖτο, 
(οπυεηίΐσης ΔῈ Πὶ 1 0 ΟΠΊΠ65,) εἴϊε μῆς “1εἰλ γι) σὰς 

ἴω5 μαδεπιιρ Ποάϊε νδτῖᾶ5 ΠΗ ξοτίαϑ5.), ὃς δη πη] ταὶ Ὠἰ οτῖ- 

4π|, ἱπ 4ὸ πες εἐβὸ ἀϊΠεπιῖο. Α 410 τάπιεη ἀϊμετγἤιπι.» 
Ρίδπε εἴς Ὑφέξιςοτιπι [ςτίρτοτοπι ἱπυϊ δεῖς ἀτριπιεητῖς 4ε- 

πιοηβεδυῖς νὶγ οἱ. ΙΔσοΡιι5 Ρετίζοπίιϑ ἰπ Ἰπσυ!εητα ργδεῖλ- 
τοπε, η14 δάογπϑιᾶπι ἃ [6 Ποιι4ΠῚ νάγίαγιπὶ ὨΙΠοτί τι πὶ. 
εὐἀϊεϊοηεπι {ΠπΠγαυῖτ, [46πὶ γεόϊε Αο! πὶ φεϊαῖεπὶ ἐχ ἢὰς 
τρία νῖτα εἴμι5 δτιιῖτ) εχ 4118 {0]68 οἰδγίιι5 εἰ εἰιπν τας δ]1α, 
Αἰεχαπάσγο ϑειιεσο, ὃζ 411 15 [πσοοῆεγε, ἱπιρεγαπίδι5 ξο- 
τε: δὰ σδγδοδῖϊας ἐπὶ πὶ ταπηρογα ρεγείπεης (ορηΐῆδα 
Ῥτοχίπιε Ρτδεςεάεητες,, αι] 15.) τοπιρογαπὶ ογά πὶ5 οδίες- 

τιδηα ΠΊιιι5, ΡΠ] Οἰἔγαίι5 Α εἰϊαπιιπὶ Πιδιαποῖς, πιὸ απο 
Ρίδῃε τοπὶ Εἰ Πο} 1) ἴῃ ᾶς ἱρία νῖτα Ῥ ΠΟ τατο 1, Ἔπιπῖο ἔα- 
τοι! ἸΑτὶς Α εἰ ἴΔπιι5 ξαΠ{{Ὸ ἀἸοἴτιτ, 4115 πὶ εἴτε εἰιπὶ ἰρίυπι» ἐς» 
απὸ 1π ΡΡΙ οὶ νῖτα ὃς ΗΙρροάγονπὶ, ὃς ρΡαυΐο ροίδ ἴῃ Ἐρίίοψο 
Βλτιιπὶ νἰ τα Γι ΠῚ ΔρΊτι1τγ) ἀπ δ᾽τατί πε φαῖς : Βπῖς φιτοπὶ ΧΧΙΥ͂ 
Θηποσατη ᾿ππ|ςηϊ Πρ εγαῖοι γᾶ 8} λοιτεργιῶν ἀτέλειαν ἀ1ο-- 
τοῦ ςοποείηε. ΜῈ πηίτιπι ἤτ Ν οὔπηπι , Καβηΐτπι δ] ̓ οἴαια 
νῖγοβ ἀοέξοβ Αεἰϊαπιιπι Κ᾽ 3ΓΙ2γΉ ΠῚ [ὈγΙ ρΓΟΓΕΠῚ ,. 4116 ΠῚ εΠ- 
ἄεπὶ ταπεπ οἰπὶ πΠοίἑγο ρυζάτθησ, δά Γ) οπηϊτίπὶ ἃς [εητεπ. 
τι πὶ Ἱπηροσαῖογυ πὶ Δ δι μπὶ γεξεγγε ροτ Πε, ὙΈΓΙΠῚ Εγγοσ 
1116 παῖις εχ δο, σιοα Ὑδόϊίσογιιπι [ογιρτοτεπιὶ οὐαὶ 1110 
ςοηξιηάεγεηῖ, αεπὶ Ἡδάτίαπο 1π|ρ. Οριις {ἀππὶ οὔτ Πς.» 
ποιιεγαπῖ. ΑἸπιπάς ρειῖτα ἀγριπιοπία δὰ σοπῆγπιδη ἄδπη.» 
1114π| Αεἰϊδπὶ ποτὶ δετάτοῖσι γεροτοῦς ποτὶ τη θιτατ ποπ» 
εἴ, νι ἀεὶ 114 δρι:ὰ ο] τὶ ΠΠπηινπὶ Ρ ἐγ Ζοηΐμπι ροτείαπε: 4αϊ 
ὅζ 41105 νἰγογιπι ἀοέϊοτιπι Οε[πετί, Υ ΟἴΠ|,) ΚαΠ 17) ΒαςΒ- 

5 

ΧΧΧΙ, “οἰλαγε, 

{προῦ [5 χα ἴα θεῖο ᾿οςςιθπέγαπε ῬοΪεπηατ: 
ςἢας ἐγέχίτ,ς 

ΧΙ ΧΟ 8. ΕἸ 1. ΤᾺΝ Ζ2 δὲ 

Αοἰΐδπιις δαζοπι Ἀοπιδηι5 απ ἀδ ΠῚ εγαΐ, 
ΠΟΠΙΠΊΪΠΙ15 ἔστε τάπηεπ διτο Παρας.. ἀμπάπι 
πιεάϊαπι Πα Ιταπῖο5. Ασα. 14υῶς πη" 
Πὶ ἀϊρσηνπητηις νὰγ ἢΠ|ς νἱάσειγ,, ρυιπηπΠ1. 
αυϊάεπι χιοά Ἰηριιας ρυγίτάτεπη Ἐχσο πογ. 
Ἰιςοῖ τη νεῦρα Πα Ιζαγεσ, αἰϊα Ππσιπα ηπ86 νίεῦε- 
ταγ: ἀειηπάς χαρά οὐΐαῖο (101 ΟΡ ας τἴειι: 
ο δ ἰἴ5,9 φαογαπη εἴ Πδῆς ρτατίατη ἕδςετς, πὸς 
ἀετογιαβταπιεη (Ἐπίεγτ , πεάπε της] 5 ἐς (δ: 
ἰρίο οὔ ποσῃοίηξῃ, ντσαπημε εἴξε πη ρ 1ΠΊ. 
Οὐΐη Ῥοιία5 {εἰρίο ργοῦς ἐχρίογατο, αχιοά 
ἀες]απιατοη]δι15 {Π| ἱπηραγ,, δά {τε δεπάμππῇ 
Δυϊ πη πὶ ἀρΡΌ]) ἀηας ἱπάς σ]ογίαπη εἰς 1πν 
ἄερτι5, ΙξπομΙ5 εἰ ἔογπηα σθηογαείπη ἀϊ- 
ζεηάο Πηηρ Ιςῖτατα ςοπῆαζ ) Αἰ] δηταπι ἀς- 
ςςάεῃς δα ΝιςοίἝγαι! εἰςσαηείαπη : ἀυσπάοσια 
τάτηθη Ὀιοπεπὶ οὰ γεΐογε, εἰπίσε το πα Π1. 

11. Ιποϊάξης διεπη!η οππὶ Δ]! πᾶη60 [,6- 
τληΐας ΡΗΠοΠ ται ΠΌγιιπὶ δάΐνις πηαηϊδι τα - 
πεηζοπὶ. ΘπΠΊαι6 σαπὶ ἱπαϊσπαίοης ὧς σοη- 
αἰτατίοπε ἐριγίτιις Ἰεσεηίοπι, φηα τρημζραγδ- 
ἐηγ 5 ἰητοισοσαμῖ. Ταμι116. σγημλας. ἴηΞ 
ηυῖτ, φἰαῤογαμὲ ΑρΟΉ Σ]ΟΘΙ . 2:4. Φ221722 

ποτὶ, Ηοβπηαππὶ εχ {{π|5 1π|τ15 πλῖος οἶγοα Αε]Δπιπὶ ετγὸ- 
τεβ Τα[ιραιίς. (ειεγιιπι ργδεποπίςπ, Οἰδκά εἰ βΠε ἃ 
δ 144 ΠΑΡ επηι5. : ᾿ 

2 Ῥωμαῖος μὲν ἦν ἀπὸ Πραινεεὰ τῆς Ἰταλίας ΒΗΠῈ δἱδ 
ϑιιϊάαδν δὲ Κογηάρεις [ΑἸτεπὶ οἷμ!5 ἔμῖς ἃς Ἀοπιδα Ἀδδίταιῖτ» 
4ιοα ροβετίης πες 1ρίς αἰ Πηπημας ϑυῖδαθ. Ἐοπιαᾶπητα.» 
ἀυῖΐεπι ἀἰΐεγις ὃς ἰρίἐ {εἴε εἴϊε ἀϊοῖς Αεἰίδηις αγ. Η:ῇ, 1» 
38. ΧΙ], 2:5. ΣΙΝ, 45. "- 

3. ἡτῆϊκιξε δὲ ὥσπ. οἱ ἐν τῇ μεσογείαι Αϑηνοῖον (ΕΥ̓ γ ΕΟ 

ἐσπερ οἱ ἐν τῷ μεσογείῳ γ πεπιρα 10] ρατΙΠΠηι5. Ατιῖ οἱ πιτισ, 
40 δάιεηϊ5 δὲ ρεγεβγίπιβ ΠηϊπῈ5. ΠΟΓΓΏΡΓΗΝ, 4] ἐπιρεγῖος 
τοπὶ εὰπὶ τεάάεθδης, νἱάθ θαπὶ ἴῃ γεπὶ Ηογουΐ Ηεγοάϊδηο 
ἀϊέδϊα ἢ ἴῃ νίτα Πεγοάῆς 5. ΝῚΙ. Οετογυπι Πυάίμπι Οταεος 
ΤυΠῚ {ιπηπτιπι ρκᾶς ἔς ἕετς ΗΠ, Κατ. 1Χ, 12, ὃς ΧΙ], 25. οὉ 
ζυδυϊτάτοπι δυτεπὶ Αἰτίςαπι μελίγλωσδος ἢ μελίφϑογγος ἀρ- 
ΡΕἰΆτι εἴ τεῆτ ϑιυϊά δ, 

4 προσρηπ. σοῷ. ὑπὸ τ᾿ χαριζ. τὰ τοιαῦτα Ἰπροσρηϑῆναὶ σο- 
φιφής ἰάςπ| εἰ Ἂς ϑρόνον ἑυρίσκειν Τόγορο νεὶ οατῤρεάγας ρρῥήαε 
ΡτΑεῆς!, 4πΑ]επὶ Ἀοπιας ετίαπὶ ΠΠς, τὸν ἄνω θρόνον ἃρρεῖ- 
ἸτιιπΊ, εχ Εμοάϊανιὶ νῖτα ρᾶτεῖ., ἱτεπιηῖς ἡ ῥαμὲ ὃς 1115 
ΡΑΠΊπιὶ Πᾶγιιπὶ νἱταγιπι ἰος56. Ροτείαιεπι νεγὸ ἐφεῤεάγαα 
ρῥίβιεαε ςοπξετεμδε πιοάο ἱρί Ἱπιρεγότογεβ υἢιγραθαηῖν, 
πιοῦο 1115 ρεγπιίττε πε, νὰ ἔπργα ποδὶϑ οδίδτιϑίιπι, πιαχὶ- 
πις νῖτ Μήγεὶ : Πππτηι8 δάθο {ΠΠ| οἱ χαριζόμενοι τοὶ τοιαῦτα. 

ΥΦ ἐδὲ ἐκόλασε  Μοτε!]ις τεσ δεπάϊνιπι ρυαδας ἐκολαΐ- 
κευσε. Ὑοταπι πἰ81] πηιῖο, ἐδὲ κολάζειν γνώμην ἐδὲ ἐπαίρε- 
σϑαε εξ εμράερρε αρλριὶ [᾿4 μι μεσ, πες απῖπιο δδίεόξιπι 
εἴϊε πεαιις οἰβτιΠ|. 

6 Νικοςμάτῳ  ΝΙςοτατί Μαςεάοπίς, γμετουῖβ, 401 δείδ- 
τὸ [πι|ρ. Μ. Αἰγεῖ Αητομῖπὶ βοτιῖτ, τεῖϑτὶ ἴῃ πιπιδτιπι Χ 
τ ἢ ετοτι!ΠΊ γεσεπείοτιιπη, ΠῚ ΕΠ η1τ ϑ1445 ν. Νίκος. Μαΐωρ. δ 
Μρϑκιαν, ἀξ ε0 τιγίας ποίϊεγ ἱπξ, ἱπ Ἐρέϊορο Ἀλτιιπὶ νἱττιΠι: 
φἀὐὴὰς ὅς Ιοπῆμππι [10. ΠΠ. σᾶρ. 14. Εἴτε πιεητῖο εἴίαπη. 
1η1. ΧΧΥῚἹΙ. ΠΗ. ἀε οπαείοπ. ρους μάθε πε Ραπάεέϊδε Εἰο- 
τεητίπδε : 4}1| Ἔπὶπὶ σοἀά. Νροβναίο ργαεσορίογε Ἰερυπε» 
Ρῖο Νιεεοβγαίο γρείονε ν, Αἰοῖδτ, ράγετρ, 11, 45. 

7 Δίωνα 1 Ῥτυίαοεπίεπι τητε ]Π]ρίτ, ἄς απ0 ᾧ, τη. θέμα εἶτι5. 
δ. 11, τ Φιλός. ὃ Λήανιος] νἱάς οδίετγιαια δὰ ῃδης ᾿ρίαπι 

νῖς, 5.1. η-κ, ἄς ᾧ δὰ νῖτ, ΗΙρροάγο»»ιξ, πες ποπίῃ Ῥγοίερογτεγώ. 
1 τῷ Τύννιδος  [ΟΙΡ ἢ ΑΡηττΣ ἀιτο Πρ δῦ Υ οὔδιις ὅς φυΐ 

ἀῤρεῖ- 

«αν δὶ ὩΣ ω.- 



ΧΧΧΙ]. Ηοί, 

μη) ἐμ ρέ ἐμ αἰἼ πῆς σοπογε γῈ72 ἈΘΉὨΑΖΑΏΣ ζογ:- 
χανρἼγραΖ. (αἱ ΡῃΠοἤγατιδ, ΤῸ ἐρο, Ἰπ ας, 
γηασηὲ {ἀεθγ 771) ([ γὴμεΉ 6) ἀγοηάμες ἐ ε[ὲ 
γεγηρε υὐμο 6772 ἐγγ 422711|7,2 βεν ΠγἼσεγ6. νὲγὲ 
ορπ: ἡμογέηο ψογῸ Ζ {2 47,67. ἐμ {15. 

111. Αἰοδαῖ διιοπὶ Αοἰαθις πυπαὶ απ [6 
Ὑ11ὰ ραγίε τογγαγιπη ν]τγα [τὰ] 16 ἤπ65 ρεγεστί- 
παίιπι εἴ. πθήπα παιιόπη νηπηπδίη σσηίςεη- 
αἀἰῆξ,, πεαὰς ἐχρεγίιπιὶ δῆς τπαῦο, Ὑπάε δέ 
πιαίογε γαῖ πιο διιέϊογίτατο . νὲ 4] Ρα- 
«τὰς Πιι ΟΠ ΠΠΊΠιις εἴξει, Ραιίδηϊαε ἐχειτῖε 
διιάϊτογ. Ηδεγοάςπι ἰαΠΊΟΠ πιαρηὶ ἔαοίεραΐ, 
τη τιατη νατί ταῖς ἴῃ ἀἰσεπάο ἱπτεῖῦ ἈΠείογοβ 
ΡΓΔεΠαπεΠΠπτπι. ἸχΙΕ διΐετι νἱττα [Ὁ- 
χαρίηία δῆπος, ἅς Πης [ἰδεγὶβ πτοία ε[, 
Τθεγογιτη επὶπη ργοςγθατοπειτι ΕΠ αἰρεγπα- 
τις. πὸ νχογὸ ἡ ἄς πὶ ἀμέϊα νπηιαπη : σποά 
Πα! ἀεπὶ ἀπ ἴῃ ἔα] Ἰςταεῖ5. ἀπ πη ογίαο ρας ρο- 
ποπάπιπι {{τ, Ργαεί  Π 15 τοι ροτῖβ Ποη ΟΠ: 
“υίγεγα,. 

ΧΧ  ΕΤΤ. Ὁ Ὁ ΓΔ. 

Οὐοηίδιτ ἀυζοπὶ Ἑογίιπδθ 1η τοις ΠιΙΠΊΔ- 
Ωἷ5 πιαχίπια νἱβ εἰζ5. πα Πεϊοάοιιπι ἡ! ἀεπὶ 
1π Ὀρ Ν ΠΠαυτπὶ ςοίΌπατη τεξείγε ἀθάϊοπαθὶ- 
τλῦγ: ἥαίρρα αἱ Δάτηι γα 1115. ἔς ξοτταπαθ 
[π{|ὸ, Πείρηδίις Ἔπίτη ἢἰς απ θππὶ νἱγ ἔπ 
δὰ τοῦ Οδειιπ τι ργῸ ρει (πα, δα (εἰς αθ 
φεηΐεβ, ΟΠ 4110 αοάαπη. ΑἸζοτΟ τς4] 86 
δορτοίδηζα, (ΠΠ| ἔληπα ἱπέεγεα οἰθι [πλροία- 
ΤΟΓΕΠῚ ΠΠΔΠΊΡΙΕΓΙΠΊὰ5 ΠΟΠΕΓΟΙΙΟ 45 Δ Ο]ογό, 
Ἠεϊϊοάοτιι9 δά ργδδογίμπη σπσογτΙΕ) σάπια 6 
{πᾶς πηοίπθης, Οἰτίιις δαζοπι, 414π| ἐχρεέϊαίς 
{ξε, νὰ ᾿Ἰσργθάεγεειγ νοςαίι5., Δεργοζαηζοπη. 
ῬιΔοίοχεηβ (ὈεΐαΠΊ. ΠΠΟΓα ΠῚ ΠπαοΠπἶς, δεά 
οἰπὶ πο δητίου εἴθε 15 411} ραγίος ΠΕ ραηζας 
ἀάἀιιοςαῦδαῖ, Ισσαπι εἰ ἐχοέριοηί ποὸπ [ες 9 

5Ὲ νιΤῖ9 ΒΟΡΉ ΘΙ ἃ ἣν Μ: 1ὲω1]. ό:ς 

ἀρῥείϊο ἐγγαϑηπῦην, ψη ράμέο 42:6 γερηαης ὁπ 
» ᾿ « ᾿ Ὑ , 7 

καλῶ γορ ὅτω τὸν ἄρτι καθήμενον τύραννον» 
» δὴ ᾽ ΄ ͵ ᾿ ὅν εἰ δδό Ν 
ἐπειδή ὠσελγείο, στάσῃ τῶ Ῥωμωΐων ἡσχυνε. καὶ 
ς ἽὝ ες 4. ἕ 2 , Ν ᾽ 
ὃ Φιλύςρατος, “ ἐγώ σε, εἶπεν. ἐθύμωζον ἀν; εἰ »» 

φσῳ ὅν ͵ Ν -“ 
ζῶντος κατηγόρησώς. εἶγαι γοῖρ δὴ τὸ μὲν ζῶντω.» 
- 7 Ἵ 3 ͵ ᾽ 

τὸν τύραννον ἐπικόπτειν ἀνδρός, τὸ δὲ ἐπεμ-»» 

(αΐνειν κειμένῳ παντός." 

Ἐφασκὲ δὲ ἀνὴρ ὅτος μήδ᾽ ὠποδεδημηκέναι 
-“ »Ἢ δι τοῖς “ ἤ ὦ 2 

“πῇ τῆς γῆς ὑπὲρ τὴν ᾿Ιτωλῶν χώξαν : μηδὲ ἐμ- 
κὸ “ δε “ 7 “ 

ξῆναι ναῦν, μηδὲ γνῶναι ϑώλατ]αν. ὅ9εν καὶ 
Ἷ ᾿ ΄ τ )ν ἐ 

λόγε πλείονος κωτῶὼ τήν Ῥώμην ἤξιδτο, ὡς τι- 
Ὁ ἘῚ να, ἘΣ νι ὙνοΩΝ 
μῶν τῶ ἡϑή. παυσανίξ ᾿ μὲν ἐν οὀκροωτῆς ἐγέ- 

᾿ Δ ῇ Υ ᾿ Ἵ ς ͵ 
γετὸ, ἐθαύμαζε δὲ τὸν Ἡρώδην, ὡς πποικιλώτω- 

, 3 ΕΥ̓ ΧΤῚ Ψ ᾿ 

τὸν ῥητόρων. ἐξίω δὲ ὑπὲρ τὰ ἐξήκοντω ἔτη, 
Ν 9 ἽΝ ᾽ Ἂ ὰ 

Καὶ ἐτελέυτω ἐκ ἐπὶ πτ-αἰσί. πσαιδοποιίων γεὶρ 

Ζαρῃτήσατο,; τῷ μὴ γῆμαίΐ ῶτο δὲ εἰ! ρῃτήσατο; τῷ μή γήμαΐ σσοτε. τῷτο δὲ εἶτε 
ΕἾ δ ἄπ; ᾽ “ ΄ -“ εὐδοέμον, εἴτὲ ἀϑλιον , αὶ τ σσωρόντος καιρᾷ 

Φιλόσοφῆσαι. 

Ἧ Δ ΤΟ ΩΡ ΟἿΣ ὲ 

Ἐπεὶ δὲ ἡ τύχη κρώτιςον ἐπὶ πάντα τὠνϑρώ-. 

σείων μηδὲ Ἡλιόδωρος " ὠπαξιέσϑω σοζϑιςῶν 

κύκλε᾽, παράδοξον ὠγώνισιμα τύχης γενόμενος. 

ἐχειροτονήϑη μὲν γὰρ ὁ ἀνὴρ πρὸ τῆς ἑαυτῷ πσα- 

τρίδος ἡ ἐς τὰ Κελτικῶ εϑγη “ἧἍ, ξὺν ἑτέρῳ. νοσ ἕγ-- 

τος δὲ “ατέρε: καὶ λεγομένε: τὸν βασιλέα δια.. 

γράφειν «πολλὲς τῶν δικῶν, διέδραμεν ὁ Ηλι- 

όδωρος ἐς τὸ σρατόπεδον, δείσως πτερὶ τῇ δίκῃ, 

εἰσκωλέμενος δὲ ϑιὥέγν, ἣ ὦετο, ἐς τὸν γοσῶν-. 

τῷ ἀνεδάλλετο. ὑξριςῆς δὲ ὧν ὁ τὰς δίκας εἰσ- 

καλῶν, εἰ συνεχώρει τωῦτω, ὠλλὰ “παρήγα- 

.......ν.ν..ν..................... ...ὕ....-... --ὄ-ς͵ς-  .. ς.“«ῳῇῷὩῷὐ πέτα. τἷἦἫ΄Πο’΄΄΄΄Ππἷῇ΄ῆῆΞῸ΄ΠἷΠἶἷΠἕἝἷ΄ ᾷΦῆ ὃ ὃἷτθἕἦἷἵἷἕἣὁὁὁὁὁΘ 

εὐπὶ πουτὶ (πῖ, εχ Ἔγγοτο δὰ δ. 1. Π.1, ἐχρίοίο. Εἰΐδορα- 

ῥαίμρ τεϑειις ρυταυῖς τείρίςι Αγ ἀοξΠ, Τασοθιι9 Ρετίζο- 

πίμ5, αἴας τγγαππὶς σοπρτιῖ ἵπ {Π|4πὶ ἀοτατοπι, ὃς 4μ: τες 

7. αταρτί ἀϊο νῖτα εἴπ ς. 32. Ζέῤῥαἠγμμεηε ροπεγα εἰ πὶ ἐρμερῖέ 

δ᾽ [ῥίνεῤγλάς θέίεγες. γ 414π ο»ΈΜε: ΑΡΡ ΤΑ ΗΣ Τιϑεγί, ΟΑἰἢ-: 

"ἴσο, ΝΝεγογεὶς Ῥ]οἶ!. Μὰ ορτῖπιε ἴῃ διπὶ σοπιρεῖαϊ γύννιδος 

Ποπιεη, 
ς. 111. 1 Παυσανίς] ἀς σι νίτα ὕ εχ ᾿ηβίτατο, 

2 Ἡρώδην 1 ἀς 41 Γ ἴῃ θίγ4 εἴπ, Ὁ , 

3 ὑπὲρ τὼ ἑξήκοντα ἔτη ] Βίπς ςοἰἹρῖς ἀο ἩΠΊπιιυις Ῥετῖ- 

σοπῖι, φιάπάο νίπεγς ἀεἤετῖς. Νεῖπρε ἐχ Ἐλπι αὶ δ [ε.- 

ποτα ΡΗΙοΒγαιὶ απὶπιαάιιογῆοπο, ἀε πᾶ Ρϑιΐο δῆτε, σολε- 

τῶπειπι {Π1 εἰπὶ ἔα πε σΟΠΠΠρῖτ, ΧΧΤΝ' ἀππος ΡΕΙο γδτιϑ 

Βαθυε ἀἰοἴτατ ἱπηρεγαπτα Οάγας δ! 8 ἴῃ νῖτα ΡΒΠ ΠΟΙ. Ουοά 

ἢ ἴδηι» ἱπᾳιῖς, τὶ διάπιιβ 1105 ῬΗΙΙοἤτγατο ἱπ ἱρίο σαγᾶςαὶ-: 

136 ἱπιτῖο,, φιοὰ τἀπιεα πα] !]4 πὸ5 φΟρὶς γατίο» ἃς ἀεῖπάς» 
Ῥίδπο εαπάεπι δετατοπὶ ΑΕ ἴᾶπ0 5 {ΠῚ ἴλυις ῃἷς » 4ιΐ νἱταπι 
γα 1, Χ ἅπποϑ ρτοάιιχίζ, ατερογῖς ἱπτρ οτία πη ΡΒΠΠρΡΙ, φιοά 

ῬμΠοπταιηπι διτριΠἜ ἀϊοῖς δι 1445.» αι πὶ ἵπτοῦ ἐπ τππὶ -- 
ταοΆ} 146 ὃς ΡμΠΙρρὶ Χ Χ ΧΤΤΙ ταπιαπὶ ἀπηϊ ἱπτογοο είτε : 
βπιδητν πος 60 ηποά ἱπέτα ΡΕΙ]οἤγατιις ποίξετ, ἴπ ἐρῖ]ο- 

80 Βιυιΐυς οροτῖ5) ΒΕ οἰγάτισι {Πππὶ σΟΠΠΙΠ τ ΟμΠῚ 4115 

φυϊδιίαπι, κππὶ αυΐδις ἀπιϊοἰτίαπι ΠΟΙ αἷς ἱπιογος ης.», 

ἤρ Ν ἱπίεν γε] ι105) 4ι16πὶ {ὰ δῥ  ρρο Βοτυε διρίάας αι.- 
τος εῇ. 

ΧΧΧΙΙ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ. τ Ἡλιόδωρος ἡ Ἡείϊοαονὶ 
ἰπαιις ρϑιιςΐ ) πεπῖο τάπιθη ἸΠτΕΓ 805 ἴπη αιι6πὶ ἡπδάτες ἤπς.» 
Ρατγίᾳ ποι, πᾶπὶ Αράξιος ρβι}0 Ρο[ ἀϊοίτηγ., ἤυο δείδϑ: 
πᾶπὶ ΡΒΙ]ΟΠγατῖ, ΠΑτιιΠῚ νἰτΆΓΙΙΠῚ διιξοτῖθ, σΟ 8 οΙΠς τ, αὶ 
Ἰρία εἰιπὶ βεγογαηιθπι [δ δι! 178, ραυ]ο ροίς τοβατυτ. 

2 σοῷις. κύκλε  νίάε ἐς Πᾶς ρῇγαῇ ραίπι ἰπ Ηϊς νίτίς 
ὅζ ἴπ Αρο !οπῖι Βιοτία, πιαχίπιε 44 νἱταπὶ Ῥοϊεγρχογεὶς ς. ΠῚ, 
ποῖ. 1. 

3 ὁ ἀνὴρ τος πρὸ τὴς ἕαυτ. πατρίδος] ἢς εχ σοηϊςάξηγα.» 
το τυπιμς. Ἑλόεπι Πρπιβοατίοπε οἰ ργδεροίτϊο πρὸ ἀρυὰ 
Ηοππετιιπι πρὸ Ἀχοφῶν ἄγγελος ἤφι: δζ ΔἸ1 δ] ραίππι. Ἐαϊτῖ 
ΒΑΡ εΡαπὶ ὁ ἀνήρ ἐ ---- πρὸ τῆς ἕαυτ. πατρίδος. Νεῖηρε ρεῖ- 
ἴεγατ νἱτίπια {γ}1204 Ῥτοποπιηίηῖὶς ὅτος , νπάδ. τοπάμαπι ᾧ 

. πυιταῖιΠΊ ΡΟΥοα4 [Π ώ, 
3. ἐς τὰ Κελτικὰ ἔϑνη Βίπς ρητεῖ, ῃδες ροῆα ἐΠὲ ἱπιρε- 

τηῖε (σᾶγας δ}, 4π6πὶ ἱπ ΟΔ}}1|5 αἰ ]υαπάο νογίλτιπι εξ» 
ϑρατηδημ5 ἴπ ΟΔγΆσΔ 14 ἃς Ηδγοάίδηις 1, ΠΥ Ρ. 747. πᾶτ- 
τητ: αυοα ἐλέξιπι οἴτοα Α. Ὁ, 213 ρτόθαθ 6 οῇ, 

4 διαγράφειν ] εἰὰ ἐΐέενα αϑγεγηρεγεγ ἀδεϊοηοπὶ ες φεϊές εχ 
ἡγεεγς γᾶς ΗἩδγροςγαιϊοης ΠῚ. 

ΚΚΚ Κ τὰ 



ό;6 ΡΗΙΓΟΘΤΆΑΤΝ 59 
ι 5 ν ᾽ Ἁ ἃ , Μ ͵ δ δ ὦ 

γεν υτὸν εἰς τῶ δικαφήρλω.» ἀκοντώ τε κῶὶ τῷ 
- ε Δ 3, »“, 5ε 

γενείς ἕλκων. ἧς δὲ εἴσω πσαρῆλϑε; καὶ ϑαῤῥα-: 
" Ἵ δ᾽ Ἃ Ὰς 

λέον μὲν ἐς τὸν βασιλέω εἶδεν, καιρὸν δὲ ἤἥτησεν 
ΠΝ Ω Ν δὲ Ν υ ᾽ -“ ἣ , 
ὕδατος" ὠυτῆν δὲ τὴν «σ“ωρωΐτησιν ἐντεχνῶς ὁ'ε- 

᾿ « ,ὔ 1 5 
«Θετοῦ, εἰπῶν, “κοινόν σοι δόξει, μέγιςε ἀυτο-- 

« 7ὔ ,ὔ ", ᾽ 
“κράτωρ, ἑαυτὸν τις το ωρογρωζφόμενος, μόνος ἐῤ-- 
ἘΡ ΄ θ ᾽ν Δ Ἴ 3 ΑΚ Ἄν ΠᾺΡ, 32 ᾽ 
γωνίσοσθοι τὴν δίκην ᾿νεντολῶς δἰχ εχῶν. ὥγώ- 

Ν, ἘΚ 5 ῃ “4 δ "Ἢ Ἵ μ4 
σπηθήσως ὁ αὐτοκρώτωβ. ἀγόροω τε. οἱον ὅπω ε- 

“Ἢ ν ἫΧ' Ν δ 
γνωκώ τὸν ἐμοαυτᾷ κοερὸν ὅ, ξυρηκώ, καὶ τώ τοι-- 

» , ᾽ - 
οὔτω ἐκώλει τὸν Ἡλιόδωρον ; ἐνωσείων τὴν χεῖδϑφι» 

καὶ τὸν κόλπον τῆς χλωμύδος ἢ. κωτωρχεὶς μὲν᾿ 
ΠΑ ἐεβὲο! Γ δι οι τ σοῖς Ν , ᾽ χὰ 
δν ἐνέπεσέ τις καὶ ἡμῖν ὁρμὴ γέλωτος οἰορμέ- 

ψΨ , ᾽ ἐφ Ω Ν , 3 -“ « Ἵ 

γοις οτι διοωιπη οι φῳῦυτον. εΖει δ ὠυτῳ τε στ πευειν 

δ, ΓΑ ΟῚ ἘΝ ἰν ν Ἐπ ἢ Γὕ Εν 
ἡμοσίω “ ἔδώκε, καὶ το ισὶν. ὁποσὲς ἐχει; ἐ- 

ΤΟ ΝΕ ͵ Σ ΑΥΤ Ὲ "»»ν ᾿ 3 

ϑαυμάζετο ἡ τύχη: ὡς τήν ἑωυτῆς ἰσχυν ἐνδει- 
γῶν ἢ, ͵ὕ Ἀν: »“ 

κνυμένη διαὶ τῶν ὅτω πωρωλόγων. καὶ σπολλῷ 
-“ » ν “» ΩῚ ε Ν 

πλέον τῶτο ἐκ τῶν ἐφεξῆς ἐδηλξτο. ὡς γωρ ξυν-- 
»“"᾿ ε “ γ, 7 ᾿» , ᾿Ὶ 

κεν ὁ Αράριος "ὅτι κωτο δωίμονω ὠγωϑθὸν τὼ 
9 -“ γ 2 ͵ -“ 

«πράγματα ὠυτῷ τρδθωινεν . ἀπεχρήσατο τῇ 
-“ »Ἢ ἉΑ ΄,ὔ - ͵ 

φορῷ τῇ βασιλεῶς κωθάπερ τῶν ναυκλήρων 

« ΟΡ 6 “ 3 ᾽ 5 5» -» 3 ΄ 

οἱ τῶ ἱσίω “΄-͵ ληρὴ ὠνώσείοντες ἐν τῶις ευπ λοίκες. 

Α Ξ: Ἄ Ἁ Μ᾽ 

καὶ, ὦ βασιλεῦ, ξφη: ἐνοίϑες μοι κωιρὸν εἰς ἐπί- 
, ) Ἀπ Ὲ λ Π τὸν Σ 

δειξιν μελετής. καὶ ὃ βασιλεὺς, ὠκροῶμιαι» εἰπε» 
ς Ν ͵ὔ «. ͵ 5: ΝΝε “ ΄ 

καὶ λέγε ἐς τόδε. ὁ Δημοσιϑένης ἐπὶ τῷ φιλίπ- 
᾿ »“" 

πω ἐκπεσῶν"". καὶ δειλίας φεύγων". μελετῶν- 
, 

Π « 7 - 3 « 

τι δὲ καὶ μόνον ἑωυτὸν ξυγὰν σσωρεῖχεν. ὠλλ᾽ ἡ- 
Ν ν᾿ ὕ ᾿ 7 

τοίμωζε καὶ τὸν ἐξ ἄλλων ἔπαινον, φοδερὸν βλέ- 
Ξ δ 5 ! β ᾿ 

πων εἰς τὲς μὴ ζὺν ἐπαΐνω ὠκξοντως. καὶ μὴν 
ῃ λ “ » ἢ 

καὶ τρέσήσωτο ἰυτον τῆς μεγίξης τῶν κατὰ 

τὴν Ρωμήν συνηγοριῶν;, ὡς ἐπιτηδειότερον δικως- 
Ά "“" ᾿ 

ρίοις καὶ δίκωις. ὠποθιωνόντος δὲ τῇ βασιλέως 
, ᾽ - »- ᾿Ὶ Ἁ 

«προσετίχϑη μεν τις οἰυτῷ νῆσος" λαξὼν δὲ ἐν 
; ᾿ τ 5 ὔ Η Ν ͵ 

τῇ νήσῳ φονικην ὐἰτίων ἐνεπεμῷϑη ἐς τὴν Ῥώ- 
ε ᾽ ἔμ - »" , 

μῆν-: ὡς φπολογήσομνενος τοῖς τῶν σφατοπέδων 

5 καιρὸν δὲ} {πρρΊ τυ μᾶ5 νοςεϑ οχ οοά, 8, 1, ου ΠΑ Π,}}4πὶ 
εχ εοπιοόξαγα ἱπιρίεθ ας ΜΟτοῖ!. νοσα μικρὸν. ϑεπῇιϑ εξ 
δυπι τοπιρις ἀἰοοπαι ρο(υϊαΠ Δα οἰερίγ ἀγδο ἱπβιία πιε- 
τ επάτπ|, ᾿ 

6 ἱντεχνῶς διίϑετο ] νεὶ ἱτοηΐςϑ Βος ἀϊοῖϊ ἐς [ἐαιιεπεῖθιι5 
Ῥαῖεῖ, ν οἱ ἸερηάιΠῚ ὠτεχνῶς : ΠΙΆΠΊΙ15 ΡΓΙ118 τά ΠΊΞη ΠηΔρ 5 
Ρἴδοοατ: Ιά4πς 60 πιλρὶ5) ηιοἀ νετῖοσ βογῖς ἰεζιο ἢτ ἔντρες 
χῶς, 4υ4πὶ σο4, 5. Ργλεξεγι,. ντ [ϑη[{5 ἔτ εἰρωνένοντος : Αοηε 
{ορμτῆαπι εἐχοτίμπι εἰἴἴε. 

7 ἑαυτόν τις παρῳγραφόμενός » μόνος ὠγωνίσασϑαι τὴν δί- 

χήν} Ῥγϑιιθ ἤϑες ἱπιεγριιπχεγδηῦ ῥτίούεβ εἀϊτοσεβ. [[8.. 
εηΐπι 111 ἑαυτόν τις παραγραφόμενος μόνος, ὠγωνέσ. ὅζον 

ἢ τὸν ἐμαυτῷ κωμρὸν ] ςοἀ. 85. παθεῖ σῶν ἐμαυτᾶ κομρῶν. 
9 κρ! τὸν κόλπον τῆς χλάμυδος ] ἤητπὶ ἔαοίεδας τορα νεῖ 

οδίδπινς ἀεχίγο δγάςοῆῖο ἐχοτῖο Πιδ ἀϊιέϊα, ὃς ἴπ Πυιπιοειπι 
Πηϊῆγιπι γεϊ εξ, ηοα ποῖιπὶ : ἀνασείειν ἰτᾺ 4116 τὸν κόλπον 
εἰς οὔιριάογε ἤγανε ρ ταῦ 1ἰμί πα 1. Χ Χ 1. ὅς ταγίππι τη Βι- 
πιοτιπὶ πη ἔτιπι γεϊϊσοτς, ααοά ἀηϊπιο ρβμ1ο0 ςοπιπιοιῖο- 

ΧΧΧΙ]. Ηεβοί, 

(ξἀἸη ργδοίογίαπη ἀθάπιχιε ἱπυϊίατη, Ὀαγθααια 
οαπὶ τγαῃθη5. (ππιηϊις ἱηργαίϊις 116 εἴθι, 
τὰπ| σοηΠάἀςηΠ δηΐπιο Ἰῃ [πηρογάγογοιι εἰ τπ- 
ταῖττι5, (πὰ ΓΟ ΠΊρι5 πηοτοπάμπὶ Δημα ροροίοϊε: 
Ἰρίαπι γεγο ἀεργεοδίίομποπι τίς 1ηΠγιχίς: 
Μέγηι.. ᾿παπῖεπβ, 21 2 τλάε εη'. γη 4176 
Ταρογ ον. ψηοα φηῖς (6 ἠδ ῆγ χεσμδέ, ὁο ψμοα 
έω εαηάγμ “ρα: ) ΠῊΡΣ 272. γααηααξάς αἱ “072 
ῥαύφαξ : εχὶ]θηίαμια Ἱπηρεγαίου : Κ2γΜΏ2., 1Π- 
ας, φηα θη ψΟΜΟἰ792 07.712 11,2 226,44 ζορ 07 
ἡμμθη2 : 4] Π!ππ6 Εἰπι5 ρεηθγ5. ΗΘ] ΟἀΟτιπι» 
ςογηρε Ἰδυῖτ : τιδηὰ βπμα] σοπηπποΐα. {πηαῖ 
Ραϊἀαπιθητ ει ἀίαμπε γεάπιθο. Ιταηπα. 
ἰηἰτῖο πος ποαιο τίάθπαϊ παίάθηι. ἱππρείις 
σὐρίε, χη μηδητεϑβ ἀείραεγε ἰπ τρίμπη [[πιρα- 
ταίογεπι . ϑ8ε4 ροΠαμπαπι εππι, ᾿ἰρεγοίημς, 
αιοΐααοι παρεῦαξ, ἐπε γι ογάϊπι δα ογιρίιε, 
ξογιιηδτη ΓΠΙΓΑΤΙ {ΠΠ115, 446 ῬοτΘητατη {παῖ 
οἤεπάει τεῦθιι5 τὰ αὖ οπηηὶ Πάς δἰτοπῖδ: τ}}- 
τοητε 1 πιαρὶ5 εχ 115, 46 ἰηίδοιζα (πητ σοπ- 
ἢπτῖε. Νίαπα {Ππτ]αῖαὰς Αγαθ5 1116 Ἰπτο ΠΟχίε. 
αιιοίά (δοιιηα ἔογίιπα πεσοςία ΠῚ {πσοςάαηῖ, 
νίας εἴ Πππρογαζογὶβ αὐγὰ. νὰ Π8}115 γοζϊογαβ.9 
411 νεα τοῖα ἐχραπάπιπι παπίσατίοης (δοπη- 
ἀλ, ἀἴαιι6. 9 ΤΉΡΦΥΑΖΟΥ,, αἰχιῖ, 44 ἐἰφείαγαατ 
Ζλογές γεγ ἘΖΟΉ,6 7,2 7222 ἐεηηρης αὔίσηα. 1τὰ- 
ῬεγάΓΟΥ Ἐγσὸ δι τη. ἸΠΠ ΕΠ], ΓΡῚΙΠΊΘΠΓΙΠῚ 
Διτεπι Ογδοηἷς., δ έγρο ῥοῦον ἐ26: ο[10 δον, 1Ὧ2 
Ρρήρῥο οὐγημέοιξεῦεε, ἐ᾿ο 9 Η6 ῥγ46 “76: ἔ- 
Ζίεμς. (απ ἰρίταγ ἀθοϊδιπαγεζ 7 ποη (Ο] πὶ 
{εἰρίιιπη Ὀεπειοίπι [πηρογαίοῦ ργδθραϊέ 3 
ψΈΓαΙΤ δα αὐ 4115 1ΡΙ ἰδ δ ΠῚ σοιπραγαῖῖ : 
τοΥΓΙ Ὁ1]6 ᾿ητ θη 'π 605 41] σπη} ἰΔ6 πο διι- 
ἀϊγεηῦ. Οὐΐη δείατη επάσπι σαμίας, φάτΊΠῚ, 
488 οπηας ἀρεθδητηγ , σγα Πᾶς ραίγοοῖ- 
ηἶο ργδθίεοιϊε, ταπημδπὶ τΠ1ς1}5. ὅς σαπ 15 41- 
ςεηϊ5 ἀρεππιηπη. ΡοΙ Πηροταίογίς οὐϊ- 
τὰ 4ιΔε πὶ εἰ ᾿η{|4 ἀεπιαηάήαία εἴ, νὉ} 
εὐπι ΓΔΕ 615 ἀςοπίλειι5 εἴδι., ἈπιδπῚ γε [Ππἰς 
ἐπ, νὰ σαυίαπ ἀἰςογοῖ οογάπι ρυλο[ο 15 ργᾶθ- 

-- -----“-΄---- ------- ὦ ΄ἷὦἴἷ΄“ἷἝἷ“΄΄“ἷ΄΄ἷἧ ΄΄ὖῤῤ ΛΘῸϑ). ΓὖὅὌ. ..ς-Φὕ-- 

τος ἔλοϊεθδιε : τὴν ὠλωφγίδα “τύξωει χὰ! περιδάλλεσϑαι ἀϊοῖο 
ῬΙμτΆτο ας, 40 ἃ Ἀοπιμΐαπι ἤρπμπι ἀεα ε γαριεπϊς 8481- 
215 ὩΆΓΓΔΣ 1Π νἸτἃ Εἰτι5. 

1 ἱππένειν δημιοσίᾳ 1 Ῥῃγαῖς οαάεπὶ ἔεπίῃ εοάεπι οδμῖα 
ζωρτα ἴῃ ““ωγίαηο ς, ν. 

1 Αροΐριος 1 40 Αρκῥίᾳ τὸ ἐθνικὸν Αρώξιος ν᾽ 4, 5: Ἐρμαπιπι, 
12 ἐπὶ τῷ Φιλίππῳ ἐκπεσὼν ] ἐκπεσεῖν τῷ λόγῳ εἴ ἴῃ πις- 

ἀϊα οτγάτίοπα ΟὈπιμζείσογε, ρῃγαῇ ἤιργὰ ποαιις ἴῃ νῖτα.» 
Ἡετγοάϊς οθυΐᾳ : φιοά ἀοοϊ ἴε ἀρὰ ΡΒΠΙρρυπὶ επιοῆῃς- 
ἘΠῚ ετῖδπι πιεπιοσάῖυγ, νἱα, 5. ΧΙΨ, ἢ. .21. 

13. δειλίας φένγων 1 ρτᾶ6 πιετιι φυβῦαῖς Ὁ ἐπι ο ἢ 6 ε5) οἶγ- 
Ρ60 φιοφις δδιεέῖο, ἱπ ρυρπα ἀρυὰ Ομ δεγοπεαᾶπι, 408.» 
ςοπίγα ῬἈΠΙρριπι ριιβπδτιπι, (Αγαςα!α ἴτάαις πὶ ΠΟΙ 
νυ Πεπιοεπεπι πες ογάτίοηα πες ρα 10 οἰγρεοηϊις ἃτ- 
τπλίαπ 5) ΒΕΠΠρρὶ ἔδσεπίαπι ςοπίρεξγιιπι. Νεπιρε οείαπι δὰ 
182, χρὼ δειλίας φέυγωνγ Ῥετίποηῖ ἐπὸ τῷ κοιγῶ τερεῖεπάα γεῖς 
θ4 ἐπὶ τῷ Φιλίσσαι 

ἴοτιο. 

μονάς ον ὐνδν ιδν 



ὰ 
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τοῖο. Οὐμπησιδ ἱηποςθη ἃ ογΙ πη η6 νἹάεγε- 
ταῦ, ᾿πΐα]α ααοαις εἰ ΟΠ τοίτατα : Ἀοπιδο- 
αυς ςοπίδημίτ, πΘαὰς ΟὈἰδγαάτας πραις οοη- 
τοιηρίι5. 

ΧΑ ΑΙ ΦΡΑ ΒῪ Κ 5. 

Αἰραίϊιιπι ροῦγο (ορ δι Ἀδυοηπα 4ι1- 
ἄσπι σεπιε: Ἀδιδηπα ἀὐτεπὶ [τ4}15 ΠαὈΙτα- 
ταῦ: Ἰηπίας Πεπγειτίδηι5, ραῖοῦ, . ἈΠοτοτῖ- 
ς46 αγιὶς ῬϑγΠΊπλι5., οξ δ ΠΊπιι8. εχ 
Αἰραίπις, πηυ]τδαιιἐ αὐάϊθηάο ςΟἸ]ερίς, αἴηια 
ποιυίαίεπι αυάςητι ἱπ ἀϊςεηο Δπηρίοχιϑ εἰ, 
πη ἱπίοϊεητίαπι ταπιεη πιπαμαπι ἱποιάϊε, 
αυοάεοιηροῆίιε ντογείαγ εἰ, πᾶς Ποιιθγαῖ. 
Ηος νεῖο ἴπ Μαίοα εείαπι ροιηπιπι εἰ: 
τοπογιιπὶ ἐπἰπῚ τεπιρογὰ νοςαπὶ ἰγγαθ τἰδῖαο- 
41 ςοπἔεγιης ἀεπηιπι, δἴαιθ ππεϊοάϊατι (0- 
Ἰεπεογιπαγε. (ιιπὶ γεγο οαγᾶς ἱρῇ βαει, νὲ Ὁ 
Ππιρίεχ εἰμ ἐχίζεγες δἱοσιτῖο., (ρίγίταπι δὲ 
εἰγοππγάπξείοπεπι αἰρεγπαίις εἴ. Ἐχ τέπι- 
Ῥογα διιζθπῃ ἀϊςεπάϊ [συ ϊταίεπι οπὶ ἃ πδίμγα 
το Παθεγεῖ, Ιασσα σοπηραγδιῖ, 

11. Μιιϊτὰς ἴεῦγάα ραγίεβ 15. Οὔ.) Ραγ- 
τἶπι ἱπηρεγαίοῦ! ΑἸςχαπάγο,, ραγίϊτη 4}115 (οςῖ- 
πὶ (6 ργαεθεηβ. Ῥγαείιτ εἰἰαπὶ ςατῃοάγας 
ἘἈοπιδηδα: ἰπ ἱπασηίαζε ργοσϑα Ππγμ5. ἰπ{6- 
ποῦμε νείο πο {τς τεργεμεπίομα, ααοά 
411 εα σεάετε ποῖοι. (ΟΟπιγοιθγῇα δυζΈΠΊ, 
46 ςὰπι ΡΗΙοἴῖγατο 1 οπππίο ἱητεγςοῆηι Α- 
(ρα, κουπδε οερίε. [ΠΙοπία δυεπι, ἃ αἴ- 
([4η0 Αὐγεϊοαας (ΟΡ πἰ|5 «υέδα,, ἱπογεπιεη- 
τ παδυϊ. Ηγιπι Αἰτοῦ ἴῃ ςαιροπα 410- 
41ιπ ἀεοίαπιατα ροίεγαι πίεγ ροςιϊα, αιδς 1ΌῚ 
εἴϊε (οἹδηῦ: αἰτοῦ! (τς αιιάαςίας εγαῦ δὰ ΑἰΠε- 
πἰεηίετη δάίρίγαπάϊ φατε άγαιπι, ( ορροτίμηῖ- 
ταῖς οὐ]αία, αι ἀθυμίας ετιδιτὶ ἔα.) ποη ἀπ- 
ταπὶ ἱπῆίτας πα! φιοπηαιιᾶπι ργδοῖογ Ρεγίρο- 
τὰπι 1γάϊιπηι. δε4 ἀξ ςοηίγοιιεγίας 1]- 
15 ταϊίοπα ταῖμὶ ἀϊέδιπι εἴ. Ἐσςιιγ Ἰρίτογ 
ΤΌΓ(Ι5 ἜΧρ] ςαγεπι {ΕΠ ςΙΘητοῦ ἴαπὶ δηῖθα ἐχ- 
Ῥοίτ ὃ Οιοά νεγο δοπιιπ απδηάοαιμις Ἰἰςς- 
δἵ αἰτίαι Ὁ ἰπίπλῖςο δςοίρεγε,, ἰῃ ΠΊΜΪτ5 

ἡγεμόσι. δόξαντι δὲ εἰυτῷ καϑαρῷ εἶναι τῆς 

αἰτίας» ἐπανείϑη καὶ ἡ νῆσος" καὶ γηρώσκει ἐν 

τῇ Ῥώμῃ, μήτε σπαδαζέμενος, μήτε ὠμελέμε- 

γος. 

ΑΞ ΠΑ Σ ΣΟΥ Σ᾽. 

Ασπάσιον δὲ, τὸν σοφιςὴν, Ῥάξεννω μὲν ἤνεγ- 

κεν" ἡ δὲ Ῥαάξεννα τταλοί- Δημητρλανὸς δὲ, ὃ 

“πατήρ: ἐπωίδευσεν., ἐν γινώσκων τεὶς ῥητορλκὲς 

τῶν λόγων. ππολυμαϑὴς ὁ Ασπάσιος, καὶ πο- 

λυήκοος, καὶ τὸ μὲν ̓  καινοπρεπὲς ἐπωινῶν » εἰς 

ἀπειροκωλίαν δὲ ἐδαμξ ἐκπίπτων, ὑπὸ τῇ ἐν 

ποιρῷ χρῆσιϑαι οἷς γινώσκει. τετὶ δέ πε καὶ ἐν 

μεσικῇ ᾿ κρώτιςον. οἱ γωρ καιροὶ τῶν τόνων λύ- 

ρῷ τε φωνὴν ἔδωκαν, καὶ ἀυλῷ, καὶ μελῳδίαν 

ἐπαίδευσαν. ἐπιμεληθεὶς δὲ τῇ δοκίμως τε καὶ 

σὺν ὠφελείᾳ ἑμμηνέυειν, πσνέυματός τε καὶ πτε- 

τλξολῆς " ἠμέλησε. τό σχεδιώζειν τε ἐκ φύσεως 

ἐκ ἔχων, “πόνῳ ππωρεςήσατο. 

Ηλϑε δὲ καὶ ἐπὶ πολλὰ τῆς γῆς μέρη» βω- 

σιλεῖ τε ξυνὼν ̓ Αλεξάνδρῳ, καὶ ἑτέροις δὲ ξυνών". 
4 ᾿ Ν -“ ᾿ ΄ 2 

πρξτη δὲ καὶ τῷ κατὰ τὴν Ρώμην ϑιρόνε: ΄- νεα-- 

ζων μὲν ἐυδοκιμώτατος, γηράσκων δὲ μὲν ξὺν 

αἰτίᾳ" τῷ μὴ ἑταίρῳ ἀποφῆναι βέλεσϑαι. ἡὶ δὲ 

πρὸς τὸν Λήμνιον Φιλόςρετον " τῷ Ασπασίῳ δια-. 
ἌΝ , 8. δ ἂν 

φορὼ ἤρξατο μὲν ἀπὸ τῆς Ῥώμης , ἐπέδωκε δὲ 

ἐν Ιωνίῳ, ὑπὸ Κασσιανβ τε καὶ Αὐρηλίᾳ τῶν 
"»" - τ: -“ « ᾿ 

σοφιςῶν ἀυξηϑεῖσω. ἥν δὲ ἀυτοῖν ὃ μὲν ᾽ οἷος 
τ ΣΧ ’ὔ “" ᾿ Ἁ 9. “Ὁ ᾧ 

καὶ εν κωπηλείοις μελεταν». πρὸς τὸν ἐκει οἶνον " 
“ μ᾿ ὁδ᾽ οἷος ϑιρασύγεσϑ'αι μὲν ἐπὶ τὸν Αϑήνησι 9ό- 

δ ̓ Ὶ Ν ὰ Ω ͵ὕ » ἣ 

γον» διοὶ καιρὲς» ὃς ὠπεχρήσατο, ττωιδεῦσαι δὲ 

μηδένω, πλὴν Περίγητος τῷ Λυδξ. περὶ μὲν ἐν 

τὸ τρόπϑ τῆς διαφορῶς Ἷ εἴρηταί μοι" - καὶ τί ἂν 
ϑ ε ὔ 1 ἐφ ͵ , 

αὖϑις ἑρμηνέυοιμι τοὺ εἰπτοχρώντως δεδηλωμένω; 

τὸ δὲ εἶναί τι χρηςὸν καὶ παρ᾿ ἐχϑρ8 ἑυρίσιϑαι, 

ΧΧΧΙΙΙ ΑΣΠΑΣΙΟΣ. 1 Ασπάσιος] νἱ 4. ὅς ἀε εο 
ϑιιϊ 445) ηνἱ εχ ΡΗΙοἴἶγδτο ταπιεη ποῖγο,, αυϊςαι!ἃ ἀξ εὸ 
4ιῖυ] τ, ἐχοεγρῇῆς νἱάετυτς, 

2 καὶ τὸ μὲν Ἴ νεγὰ οπιπῖπο [εξξῖο, ὅς Απρ]!οάπ0 ὅς 85, σο- 
ἄϊεὶ ργοθηία,, αιιᾶπι ετδπι οδίεγιιδιεγας Μότε! 5, 4αϊ ἴπ. 
τοχίι ταπιεη γετίπιιογας νυ! ραίλπι ᾿ςξδιοπεπὶ ἐς τὸ μέν. 

3 κοὶ ἐν μεσικῇ ] δἀά!άϊ χρὴ εχ Μϑ. 5. 

4 πνίνματός τε γρὴ περιδολῆς 1 ἰδέα οπιπίπο Ηΐς ἱπιε! ρίαν 

τῇ λόγων ημαπὶ οἰγοιπτάιιξξίοη πὶ ἱπτεγργείδπτυτ, ἀς 4ὰ νἱά, 
οδίοτιαια δὰ νἱταπὶ Τ εονρρε (. 1. τι, 1. πνεῦμα Πρηίβςαῦ 
(υδ!!πιίτατεσι οτατι οἱ 5, ἰτιπὶ (ρ γαητὶς.) ἄθαιις νοςς ᾿π4 ἐ0 
Πρπίβοδτυ ,Ἰἀεπείάεπι ἔμρτα ἐδόϊα πιεπεῖο εἰ. 

5. 1Π.-Οϑ χα κρ ἑτέροις δὲ ξυνων] εὐϊτὶ ῥτὸ τὶς Βαδεδαπε 

κι ξυνῆναι. ἸΜοτεϊ ας. πιίηιις ξε ἰοῖτοῦ Γι ρ σάτα ᾿ερθη- 
ἀϊιπὶ κρὶ ξὺν ἀντῷ. Οοά. 5. Βαθεθδαι κὰν ἑτέροις δὲ ξυνὴν ! 
Ρτακςεάεητία τάπιεπ Πα άεραπί γεξειις εἴτε ξυνὼν. 

2 ϑρόνῳ } νυϊρατὶ ὁρόξῳ ρεἴππις, ϑρόνῳ τοίς ἰδ οπάμπι ἰάπι 

νἱάεγας Μοτεῖ!5. Νεπιρε Ἀοπιδᾶς εἰἷαπὶ ϑρόνον (ΟρΒιἢϊ- 
οὐπὶ δα {{εὶ ν᾽ ἀΐπιις 'π νῖτα Ἐμοάϊαπλ, ὃς ρᾳυϊο ητε πὶ νῖτ, 
“Μεἰϊανριὶ. Ἠϊης δι ϑαἰπιαιο ργοθατα ἢδες Ἰεξιο. 

3 γηράσκων δὲ μὲν ξὺν αἰτίᾳ ) «ἀϊτὶ Βαρεθδηι μὴ ρτο μὲν: 
ἔτει φητ ΠηΠηι5 πεπιρε εἰξ ἵπ ρεγπιιτατίοπς ἰἰξαγιπι ραττῖ- 
οὐ Αγιπὶ ἰΔρῖι9. μὲν εχ σοπίεξξιγδ τγείογ ρῆπιις, Ρ]δη .- 
Πιυ5 ΔΓΕ ΠῚ ἢας τατίοπς ἔεηίωβ. ϑειΐςες ᾿ππθηὶ5 οπιηίδας 
ΡΓΟθδτιβ», σοηζεπείςεπβ {ΠΠ1 σαΐρᾶς ΟΡ ποχίιβ , 4ιοά αἰϊῖς 
οςουραηάαπι ςατῃ εάταπι Ἀοπιδηᾶπι πο τεἰπαιεγεῖ: πηι]- 
τΟΓΙΠῚ ΟΡτΠῚ6 πιογτΟΥΙΙ ΠῚ ΥἹΓΟΤΙ ΠῚ νἰτία πὶ ἢ 81 νἱάσπι.» 
ταπιθη εἰ νοῖᾶ ᾿ἀριδητίυΠὶ πΊοτῖθπι γἱτὰ ἰοπράδιια εἰυάοτε. 

4 Δήμν. Φιλός, ] νἱάς γίταιτι ΗΠ ρῥροάγον»Ἱ φ. ΠῚ. η. 7. 
ς ὁ μὲν] Δ ἀϊτιιπὶ ἐγαῖ ἴῃ τἀϊτῖς Αὐρήλιος, αοά ἀεἰεὐΐπτες, 

πᾶπὶ ὁ μὲν δζ ὁ δὲ ρετ ἴε τείροπάεηι "15 3 4188 γεξεγαηταγ, 
φιεπι ἀπιοάμπι πες ροίξεα ἱερίτιτ ὁ δὲ Κασσιανός. 

6 εἴρηταί μοι} ΥὉΪ γετο ' Ιῃ δἱϊο ἰὰ ξαφίωπι ορεζε εἴ 
πεςεῖϊ ε. 

ΚΚΚΚΣ ᾿ ἐν 



ας οὐ 

ἐν πολλοῖς μὲν τῶν ἐνϑρωπίγων διεφάνη, μάλι- 

σα δὲ ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν τέτων. διενεχιϑέντε γα» 

ὃ μὲν ἀσπάσιος τοροσεποίησεν ὠυτῷ τὸ σχεδιό-. 

ζειν ξὺν ἐυροίᾳ, ἐπειδὴ ὁ φιλόςρωτος καὶ τέτε 

τῇ μέρες ἐλλογίμως εἶχεν" δὸ ἄυ τὸν ἑαυτᾷ 

λόγον, τέως ὑπομενξντώ , πρὸς τὴν ὠκρίξειων 

τὴν ἐκείνε 1 ἐκόλωσεν. 

Η δὲ συγγεγρωμμένη ἐπιςολὴ τῷ φιλος ρέ-. 

τῷ" περὶ τῇ πτῶς χρὴ ἐπιφέλλειν . πρὸς τὸν 

Ασπάσιον τείνει. ἐπειδὴ. παρελϑῶὼν ἐς τὰς βα- 

σιλείως ἐπιςολ ς᾽, τὼς μὲν ὠγωνιςικώτερον ᾽ τῇ 

δέοντος ἐπέξελλε, τὰς δὲ αὶ σαφῶς". ὧν ἐδέ- 

τερον Βωξιλε πρέπον. οἰυτοκρώτωρ γῶρ δὴ ὁπό- 

τε ἐπιςέλλοι, καὶ δ ἐνθυμημάτων » 8 ἐπιχειρή- 

σεων᾽, ὠλλὰ δόξης". ἐδ ἄυ ἀσαφείας; ἐπειδὴ 

γόμες φϑέγγεται. σαφήνειω δὲ ἑρμηνεὺς νόμε. 

παυσανίξ᾽ μὲν ἂν μωϑητὴς ὁ Ασπάσιος, 1π- 

ποδρόμε " δὲ ἐκ γήκοος. ἐπαίδευσε δὲ κωτὰ 

τὴν Ρώμην ἱκανῶς γηρώσκων., ὁπότε μοὶ ταῦτα 

ἐγράφετο. τοσαῦτω περὶ Ασπασίᾳ. τοερὶ δὲ 

Φιλοςρώτα τῷ Λημνίε, Καὶ τίς μὲν ἐν δικωςηρίοις 

ὁ ἀνὴρ ὅτος, τίς δὲ ἐν δημηγορίαις, τίς δὲ ἐν 

συγγράμμασι , τίς δὲ ἐν μελέταις, ὅσος δὲ ἐν 

ἰχεδίω λόγῳ καὶ περὶ Νικωγόρε᾽ τῷ Αϑηνωΐῳ» 

ὃς καὶ τῷ Ελευσινίᾳ ἱερξ κήρυξ 4 ἐςξί: καὶ δΑψί- 

γης" τε ὁ Φοίνιξ ἐφ᾽ ὅσον τρδθη μνήμης τὲ καὶ 
Ϊ᾿ ΕΣ ᾿ -» ᾿ Ν 

εἰκραδείας ,» ἐκ ἐμὲ δεῖ γράφειν, καὶ γεὶρ ἂν 
Ν " « ᾿ Π δ᾽ ᾽ 

καὶ ἀπισηϑείην ὡς χοωρισάμενος ; ἐπειδὴ φιλίω 
᾽ ν " 

μοι σαρὸς αὐτὲς ἤν. 

7 τὴν ἰκείνε  ἢς ςοἀ, 5, φιοά ρταεῆτε Ἰεξεοηὶ εἀϊτδε 
εἰυτὴν ἐκ εΐνε. 

8, 111. τ συγγεγραμμένη ἰπιφολ. τῷ Φιλοςρ. 1 486 ρτὶ-- 
τὰ εἴ ἵἱπτεῖ εριο]ας ΡΒ] οἰἶγατὶ , φιδγαπι ΠΟΙ] εδξῖο ν]τί- 
ταιπὶ ἴῃ δας εὐἀϊτοπε ποῆτγα ΡΒ οβτγατεογυπι οσςιραῖ. 

2 παρελθὼν ἐς τὰς βασιλ. ἐπις.} Υἱάε δὰ νῖτ, Ηπάγίαπ 
5. Ὁ]. , Ν 

3 ὠγωνγιφικώτερον ] Ππη1}15 νίυς νοςῖς5 εἴ ἴῃ τρία, 4186 ἢιϊς 

ΔἸΠεράταγ, Αἄἠαμι εριοΐα. ἀγῶνες πεπιρε ΓΟρἰἤδγαπι ἐΐε- 
εἰν αείονιος τὰ τι 4116 1.» τ πὶ ἴῃ. Β15 15 υἱτῖ5 ραῇπηι ἀϊειη- 
τὰς, δά άς Οτείο!])}, τ εδιγ. γμθγου, 1, 111. ς. 17. Ρ..257. ἀγων!- 
φικώτερον ἴρίτων εἴ, φιιοα «ἰροίανναρίογεῆα [ρὶκ. 

4 ἐσαφῶς εο ρετιίπεπι νεγδα εἴη ἐρι οἷδε, σαφήνοια 
δὲ ὠγαϑὴ ἡγεμὼν παντὸς λόγαγμάλιξα δὲ ἐπιςολῆς δίς. 

ς ἱπιχερήσεων 1 ἰπιχείρησιςν γεῖ, αιοά ἰάεηι, ἐπιχείρημα 
414 ἤτ, ποσί τμετογιθιι : (ξτομείαε πεπιρα εογηργεῤεριῖο, 
πά6 ἐκ ἐγίδτισ γρελρη γι ραγεδης κα! 4:,), ντ μάθεῖ Ουίΐη- 
τ] απ Π|5. Ν. ς. το, πρεήαφηε εἰἠόγε 4 ῥμορίγνο, ἡ ψηθά 

ἦλϊε ρίκγες βαθοέ ἰῥεοίσε, ὅδ᾽ θέγ εοἰϊέρίε ἐκ θετές., ντ μαθὲς», 
146πῈ 1, Ν. ς. 14. Ἐχεπιρίαπι ἐπιχειρήματος 11} |πυἸΠΠπτι πα.» 
τοῖα Οἰςεγοπίς ρτὸ Μιίοπε οτατῖο, νίἀε Αὐτογεπι Ατγτῖς ς0- 
δἰταπὰι 110. 1Π]|. ς, τς. Ψεττεδδτ δυτοπὶ ἐπιχείρημοι Υ αἰρῖι5 
4697 ἐ[ΠΠογιεη., ΑἸτὶ γα ομε»η. ΟἸσογο γι είοοέγια,ογλε7)}., ο[ετ- 
πηι 1]. ἐς. ΟὐΪ ΠΕ Π]ΠΠ8 πὸ : οὐΐ115 τ ΠΊΘ ἢ ἘΧΕΠΊρΡΙΟ ἐρέοϑεγε- 

γπΆ4 ἴῃ νετποης, τεῖεπία ατγᾶθςα γοςθ; ρώπογς πιαΐμὶ, ϑὶς 

ΡΗΙΓΠΟΘΤΆΑΤΝ "5 ΧΧΧΙ͂Ι͂. Αβ47Σ. 

ςοττς Παπηδη!5 ΠΟΡΟΓΙ5 ΠΟΠΊρδγίιιπι [1, πιᾶ- 
ΧίπΊΘ ΔυΓθγ ἴῃ νἹΓ5. 1Π1|56. Ὦπι αἰΠΠἄογεης. 
εηΐπι Αἰραίτι εχ τεηρογα σμπὶ ἱπί!ρη] [8ς1]1-. 
ταῖς ἀἸσοηἋϊ σορίπι {101 ςοπηραγαιίς : ηπο- 
ῃΐδτα ΡΗΙοΙἤγατιιβ πὰς αποααε ρᾶγία εἷάγις ἐ- 
ταῖ, Ἡϊΐςνεγο {πππὶ ἀἰςεπαϊ ροπι5, [απ α1- 
ἀςπη πθ|14Θη5, 44 ἐχαζίαπη ]]1ι5 [ογπγαπὶ (α[1- 
δδαϊῖ. : ΐ 

171. (οηίςηριδε νεῖο 4 ΡῃιΠοῆτγατο {|| - 
τάβ, 4Ἔ γδτίοπε ἐριο]8ς (τ δε πα! δά Αἰραίιιπι 
Ρειτίποης, Οὐδ, σπὶ [πηρεγαίογὶ 116 ἂρ ἐρὶ- 
[00] 15 εἴϊει, 1185 ψιϊάειη ἤγ]ο ἀεο!απηατϊοηίθις 
ΓηΔΡ'5, ἩΠΔΠΠ| ρᾶγ εἴϊ, ςοπιιεπίθηῖς (γι ρίεγαϊ., 
4145 γηΐπιι5 ἀπο ἀε ἐχαγαιεγαῖ : “ιόγαπι Πειι- 
{ΓΠΠ| [ππρογαζογοπὶ ἄδοεῖ. Ἱππρεγαῖοσ Θηὶ πη 
αυδηο ἐριπο 45 (τσ τ, πεαιε ἐπιῃγπιεπηᾶ- 
τἰ5.. ΠΕ 4116 ἐρ οΠογεπηδεῖβ νεται, (εὰ πᾶς ΠΕ 
(τητοητία [πὰ αἀἰοῖτ : ποααρ οὈίςυτίτατς ντῖ- 
τΓ7. αι ἰερες ργοπιποίαῦ: ρεγίριςυταβ νετῸ 
Ιερὶς εἰ Ἰπίεγργοβ. ας 

ΙΝ. Ραυίδηϊας φιεπι Αἰραῇιις αυΐάἀοεπι ἀϊ 
(ἰρυϊας δε, πος Ηἱρροάγοπημπι τηΐπες ἀὰ- 
ἄτας. Ἀοπιδεηια ἀοςιῖς ναϊάς (δπεχ, οἰπὶ 
{πὰ ἐρο (ζγίδεγεπη. δε4 ἀς Αἰραίϊο μαΐξε- 
ἢ15:.. Πε ΡῃΙΠοΙγαῖο διιζοπι 1,ἐπγμΐο, μα! 
4 ἴῃ ἔογο νἱγ {τ βπετῖς,, 4μ4}15 ἴῃ ςοηςϊοης; 
4114115 ἴπ σογη πη Παγ 5. 4118}15 ἀςηίαπε ᾿π 46- 
οἰαγπατίοηίδιις, αιδητι5 ἰτε πὶ ἢ Εχιεπηρογᾶ- 
παρὰ [ἀςαϊταίε ἀϊςεπα!: ἀκ ΝΙςαροτα ροῖτὸ Α- 
{πεπιςηῇ., αὶ ΕἸεαΠηΙ ααοηις τοπΊρ]] εἰ 
Ργδεςο: Αρίϊππε ἴτε Ρῃοξηΐῖςς, χιδητοίαιιδ 
1Ππ τποπιογία δὲ αοςσιγατα ἀἰσεπα! τατίοης ργο- 
στοῆπις ἔεσεγτ : ποη πιειῖπὶ Εἰ ἰππδεγε : πὲ 
486 εηἰπι βάεπι εδιη ἰπιιοηζατιις, χυὶ ρταιας 
14 ἀαγε ροῆηπη νει. φιδηΔοσηάεπι απηϊςῖ- 
τί οἰ1πΠὶ 115 ΤΠ ἱπγεγοεαϊν. ; 

ἨΕΠΊΡΕ ἐνθύμημα ΠΟ 411Ε), 4110 ἃ φογ»ϑΡΗ670 77: Ἄς Θ᾽», »γιδῆ.. 
ἡ 4"ἰονιοηε Ἰρτεγργείαητις [τὶ ηΐ , 4114 Δ[1Ὲ Ὶ που Ροῆππε.» 

᾿Θγάεοο γμεϊμς θίωγίν αύτοτε εο ἀ6πὶ Οὐυτηε πιο 1. 1. ς. 15. 
πὰς ἴπ[νατίπογιιπι [ογῖρεῖ5 ν[αγραγὶ νίι νεῖ... 

6 ἀλλὼ δόξης μος εξ » ποπ᾿ τατίμποι!5. νει", 4ιαία 
γεγίμαίανωσ, [εὰ [ττι δίς, ῥάες οββ θοίρρητας ποβγα γ 1:4 ποδὲς 
Ῥίάειμγ γ νὰ αἱ ἐμόεαι : ἡμ]4 ϑεμιςευόμενα ὠπὸ σκήπτρι 
ἀϊςεθϑητυγ νἱτα ΑΡΟΙ]οπιΐ 1, 17, ουπὶ αιυΐδι5 ἐοπιραγαθᾶ- 
τοῦ Αρο ]οηι οτγατίο, οὶ τά επ|ν, ἀπηδίτω ἵπ ογατίοπε ἡυ]ο 
Ὑῇις, οἶδαν ἔλεγον, γρὰ δοκεῖ μοι, ἱπα μεθ ατ, ντὶ Ππιρογᾶτοσς πεπς 
Ρέ) ὁ δι’ ἐπιχειρήσεων » ἀλλὰ ΔΟΒῊΗΣ ἰοηίεπϑ. 

δι ΓΝ. Ἃκ Πανσανίν ] ἀς 4ιὸ ἤιργα εχ ἱπβίτατο. 
2 Ἱπποδρόμᾳ ] ουυς ϑάταης Π4θ 65 {πργᾶ. 
3 Νικαγόρῳ } 4ἀε η1ὸ νἱάς ἔπρτά δὰ νἱιᾶτι “Τεἰίαπὲ 6. 

1. ἢ. 6. ᾿ " 
4 τῷ Ελευσινίᾳ ἱερᾷ κρήνξ 1 ἴπ ΕἸευἤη 15. Οετεγίς πιγῆετγῖς 

ἰδ ῥγάσίογ Ηἰεγορῥαρίαη, ααάμεθηηε, δῖ τὸν ἐπὶ τῷ βωμῷ 
Οὗῖθας ρᾶτίο9 4ιιοαμε ἤπᾶ5 κεήυξ, ργάετο, Λάεγομτγέμηα ἴῃ Ἡϊς 
ἵλοτγῖς τεργδείεηγδης, ἀς 4110 γεζεγυπι ἰοςὰ ςοἸ]ερὶς Μεαυτ- 
ἤμις ἀς ϑάςτ. Εἰεινῖπ. ς. 14, Οετεγυπὶ ροΙἘ κήρυξ ἐξί λἀάϊ- 
ἴωμπι ἰπ νυραιῖ5 τε ἀεϊ επ άπ πὶ νι ἀεδδτιῖγ, 

4 ὲ Αψώης ῃς {τὶ δεη ἀι: πὶ Ῥατδοῖ ῬΓΟ εἰ ΑΨ ίνης» υοὰ 

εγᾶς ἴῃ νυΐραῖῖὶβ. [π|Ὸ|]1ρῖτὰγ Πῖς ρίες, Οδάατεηῇς [0- 
ΡΒ, ἀς 4υο ϑιυϊἀδ5 ν. αψώ- ἴτ, ν. Γαϊχνὸς ὃζ Μάϊωρ. νπᾷς 
δὰ βῥηϊρρὲ νίανις ὃς Μαχίργεἰρὶ ἃ φτάτεπι Πρ πὶ Υἱχίε ςοπίδλτ. 

(ΟΝ. 



ΟΟΝΒΡΕΟΤΥΘ ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΊΙΟΥΚΒ 
ὍΡΕΒΙΒ ΡΗΙΠΟΒΤΒΑΤΙ. 
ὨΒ ΥΙΤΙΒ5 ΘΟΡΗΙΒΤΑΒΥ͂Μ. 



ό)ο ΦΟΡΗΙΒΤΑΚΥΝΜ ΡΗΙΓΤΟΒΤΒΚΑΤΙ 
ΟἸγπιρίαε [ἀπτὸ Οπγ [ντρι οπά, 
Γρ ἰη. Ν. 

ΟΙΠΧΧΗΧ, 3 466 γχβ8 
4 

ΟΙΧΧΙΧ α 
σὰ 

31 

4 ᾿ ᾿ ΕΠ τς . - Ποῦ ος; [ 1645 ) ΟΙΕΧΧΧ τ ΟἹ. ΧΧΧ βοτγυιε σαγρίάηε ἐεουη ἄτι πο πυΐος βᾶγγαὲ ϑυϊάλβ,, ἔριξε 
᾿ τΆσιεῃ λητε ετἰδπι ςεἰεδτίτάτοπι σοηίεςυταπι αἷς, ἀε εο ΡΗΙ οὐ Ργοο πιο 

2 δ. 1.1, ΝΟ ΙΧ, ουϊ ἴ5 δηι! απ πηας δορῥῥβίοαε εἴς δυιῖοτ, 
7 Ῥνοαίοις Οἴτι5.: Οοτγρέδε ςολειδηει5 ΡΗΠοῆτ, ρσοοεπι. 
γἷ 457 207 Οὐαεγερῥον; (οτρίας ςοδετάπειι8. 1ἀ, 18, 

----------Ἕ ----τττοττἷὃὄἣτῷῥττττ»οο. το τ τ τ »Ὰ[,οττὖὦ΄ἰ΄......---  ΄΄ὦἷἝὮ.  . θὖθΘϑ 9Ὸ0-ῸὖῦΘΌῦὃΘθ09060ὅ0..ϑ..ϑ ῸΌὖῦΞ2 .:-ςὦὁ .ῦϑῦΘ Κ0ΆῸ6.0ῦΌΟϑὔὌὨὕὕ 

ΕΧΧΧΙ Ι 
2 

3 ὄ : 
4 ᾿ 

ΕΧΧΧΙΣ 1 
2 ᾿ 

3 
Γ ῬᾺ 4.}} ολυ 

ΕΥΧΧΙΠ ἢ 
2 447) 307 : 
᾿ ' ᾿ ᾿ 

᾿ Ῥγοίάφογας βοτωῖς : Αρο!]οάοτ. 2ρ. 1, 2ετς, 1Χ, ςό. φαΐ ἀε Τορμιῆ γο : Αρο . 80. [2 ετ' 6. 401 πιεσςε δε (ορἢ ἢ :- .ΧΧΧΙΝ Ε ςΑπὶ Ρτίπιις ἀοουΐς ΡΗΙοῆτ, 1, Ν,, Χ, ὅς ΧΕ ΣΝ {ςῃο]85 δι" 2 δορὶ ἀετᾶβ ἴῃ Ἦδες τεπιροτγά ςδάϊε, ηυ, Ῥαῖεσ «περ ονιτς, εἰντὶ ἴῃ ἃσῖξ 3 εἰιετοτῖς ἱηβίτωῖτ, ῬΗΠοΙ͂τΟΙ, ΝΟΧΥ, 
4 

ιχχχν | 
2 

3 

4 437 ΑΒ π 
Ἐκ τ τ τὰ τεραερεμαζηρααινοτρ ποῦνε: ἸΝαίσιταν Ζιθογάτες Ἰαχῖα ΡΙτΆτοΒ, Ὀοροπ, ἵνβοττ, Τιουγί, αίςαζη, βῆ φ- ΕΧΧΧΥῚ : ὅμαι, ϑαΐϊδασι: ; 

3 

ΧΧΧΥΤΙ Π Ἡρρίαε Βοτυῖς, δόογδτὶ “08 ἄε εο ΡΕΙοῆτ. 1, Ν, ΧΙ. Γ “ρρια4 Ποτυν, ΟΟΓΔ (ΟΔ46}}5, (6 δοὸ ῬΕι οὔτ. , ΧΙ. 
ν ᾿ Ῥγοάΐομε ἩΙρρῖδα Δεαι1}13) Ῥεοιδρογᾶς ἀἰ{ςίρυ]ις. ᾿ϑμϊά, ῬΒηΠοῆν, ἢ ΝΧΤΙ, 

3 Ῥετίεῖος ταούϊτας ἐχτοπιροζάπεῖ ἀϊς θη ἀϊ σεπεσῖς φυϊδυΐ ἀδπι φητο τ, Ρμ 
4 Ἰοῆτ, ργοοεπι, 

ΤΧΧΧΝΗΙ - Αἰβεηῖς σογρίάς οταῖίοπεπι ἀς ςοπκοσάϊα μαδεῖ, ουΐτς τηεπηηῖς ΡΗΙΠοβ τ, 2 17. 327} 1, Ν.ΓΧ, ςοπξ, Οἱ άοτ, 8ις. 115. ΧΉ. ρ. 1οό. 
Η͂ Ογμείάς ὃς Αεϊῤῥαάες Θοτείδτο δυάϊυης ἴασεπες : Ῥδηΐο ἀπίε εἰίαπιίεπος 

Ῥεγίοίες αὐ άϊαϊς ὅς Τρωιγάϊάε:. ῬΒΙοΗτ. 1014, φιοά τάπιεη νῖχ βετῖ Δ Ροταῖς, ἢ ,) ιοά Πἱοάοτιιβ αἷς, μος ρχπιμπι Δπποὸ Αἰδεηᾶϑ γρηΣ 
ΓΥΝΧΤΣ  τ πᾶπὶ ῬΕΣῖο]ες Ὀἱοπηΐο 2ητε εἰξ πιογπιις. 

2 

2 

4 
ΧΟ 1 

Σ 

3 ; 

4 417 337 Ροίμε βοτει, Θονρίσε ἀϊζείραλεις ὙΙς, ΒΟ: ἈΠ. 1, ΝΟ ΧΗΣ, 



ΠσΟΗΒΟΝΟΣΟΣΘΥ Ἃ. ό3κ 

ΟἸγιπρίφάμπι [πες ΟΠγ, το. Οοπά. 
Τρίε, | 

ΧΟΙ Σ: 
2 ΤῊΝ 

} 

᾿; ““" ΄ - . . 

ΧΟΙ 1 ἥ “"πρῦοι ἐπα ΟΧΙΠΙς πιυτδεοηΐς 1π Ἀθρ, ΑἸΠεπιεηἤαπι μὲσ 490 ἐγίάπ- 
, ὯΟ5 ᾿Ιηυξέϊδδ, 

Ξ | 14ερε σαρίτίς ἀφπιπαῖις : ἔοττς τάπιεπ δὰ ϑἰοιΐος ἔισα εἰαρῆις. ΡΗϊ- 
3 Ιοῆτ.1.1. ΜΝ. ΧΥ. 
4 Τθεπι τεπιροσῖδιι5 Οηῤαε Βοτυτ, γε ράτει εχ ΤΕιιογάϊάς, ΡῬΗΙος, 0,1. 

" Ν ΧΥῚ.. 
ΧΟΙΠΙ τὶ 

2 407 347 
3) 

4 ἘΩΔΑΜΩΣ ε λέν 
ΧΟΙν Ι Ατβεηϑε ἃ Τγίαπάγο ςαρῖᾶς, ΧΧΧ ὑγτδηπί ςοηἤιίτατῖ, σοπΠΙίοτιπι ραγιῖς 

᾿ | εἰρε στέεία. ῬΗΙοῆτ, 116.1. Ν' ΧΥ͂Ι. ; 

3 
4 Ονήδαε ἰητετβοίτυς ΧΧΧ τγγδηηῖς ΑἸ Ὠγλίγ θυϊο ἐαεγῆς ΡΒ οἰ. 1 Ν, ΧΎΖ. 

ΧΟν ἡ 
2}. 1 

ἜΠΙ "4 397 357 
ΧΟΥΙ Η 

2 

3 
4 

ΧΟΥΙ Π 

2 - 

3 

: 4 
ΧΟΥΠ ἢ 

2 387 36). 
3 
μ ΧΟΙΧ Π ; 

2 

' ς ε 
2 

4}. τε 377 

ΑΙ Ἵ 
2 

3 

ἢ 
σαι ΗΠ 

2 

2 ; 

ΟΙΙ 4 Ἐνάοχης Οπϊάϊως Πουυῖςν οὐ ἐχοπιροτάπεᾶπι εἱοοιίοπεπι εἰ υἱτ Ρ ῖ- 
Ι »- 5) Ἰοῆτ, 1.1, 01, ἀοιατεπι ἤγπιας Μεηαᾶρ, δὰ δογί 11,90. 
2 4 



63: ΘΟΡΗῊΗΙ 5 ΤΑΝ ΜΠ] ΘΝ ΒΑ ΤΙ 

ΟἸγπιρι αάππη ΠΣ Ομρ ντρ.Οοπα. 
ΤΙΡΗΙΕ, Ν. 

3 
4 

αν " 

3 
4 

ΟΥ 1 
2 ΠῚ 

Τρεγαλς οτάτιο ἀθς ρᾶςε Πδθῖτᾶν Πεγα ἴο ἀε ρᾶςε Β8Ὁ ἊΝ 
: ΒΕΙΠ ϑ8οτὶ ἢ ΡΒοεῖςϊ ἰαχία Ῥαυίαη, ἱπίτία πὶ, ἴπ 40 πιᾶρπας Δ ε[Ο γεῖς 

4 327 307) ρατιε. 
ΟΥΙ 1 ΒΕ] ϑ4ογὶ ᾿πϊτῖμηι ᾿αχτὰ Ὠιοαοσ. ϑ81ς, 

π᾿... 
Ἶ 

1 ΟΥΙ " 

Ἶ 

3 Ἐϊη15 δ 6111 (Δ οτὶ τπχτα ΡΔυΔΠ14Π|. 
4 | Ηος εοάεπι λῃπο ΡΙδῖο ε νῖυ]5 ἀεςεἴηι, Αεαιις 860 1π μάες τεπιρογᾷ 

ΟΥΙΠ ἱποιαϊτ Τργαίγνραςβησ αὶ ῬΊΔτο πὶϑ δ “δ ογατής ἀἰ[οῖρυϊμ5 δι ἀϊτ ϑι 1488) 
Ἐ ὅὃχ 46 4 ΡμΠοῆτ. νἱτ, ΘορῃιΕ. Π}.1. ΝΟ ΧΙν. 
2 347 407Μ|Π| Περμοβῥερες ὃς “εἰοῥῆπες Ἰερατὶ δὰ ΡΕΠΠΙρραπι ἀ4ὲ ΑπιρΒΙρΡο]1,. 

3 Εἰπὶ5 (οτγὶ δ6}}} ἰαχία ιοάοσ. ϑιομὶ. ψ Ἂν 

᾿ 
ΟΙΧ 1 ; 

᾿ ; 
Βγζαηείιπι οὐ Πάει ΡΒΠρριι5, νὶ ἐχ Ὀιοάος, ϑΐς, σο] ρίζαν, [εἀ οὈΠάϊο. 

ΟΧ “ πέπὶ [δηπθητα ἅπΠῸ Οπηϊττῖς δ ευρεῖ ἴοςΟ ἱπάιέλις, ῬΕΙοὔτ,1.1, Ν, ΧΙ. 

ῬΗΠΙρριι Εἰδίθαιπι οσοιραῖ, ομΐπΠ5 τεῖ οαΐρα “ες ἑγὲ ετιδυΐταν ῬΗΠοἤ το ᾿ ΒΠΠΓρΡ Ῥ Ρ ' 
ὶ υἷτ. δορῃίη. Π6.1, Ν᾿ ΧΥ ΤΙ. ᾿ 

3 Μοτσίταγ Ζ θογάτες πυιητῖο ἐς οἶδά Ομ βθγοηθα δοςερίο 9ΡΕ]] οὔτ, νι. 50- 
4 327 ἜἪ ΡΒΙΗ. 1,17. 5 , 

ΒΕ Ρεγῆοῖ » ουπι5 ΠΧ ἔα μι5 ΡΗΠΙΡΡΙι5» ᾿πιῖμπι, ΠΙοάοτ, 81ς, 1, ΧΥ ΤΠ. 
Ρ. 479. ϑιιλίον εἰιι5 1145. ῬΗΙοΙτ, 1.1, Ν.11. ὲ 

2 ; 

ΟΧΠ Ἷ Φγιῥονι, ςαΐ εχ τεπιρότε ἀΐςεπαϊ ἔα συ τατοπι ρτίπιο τἰθαμπὸ συ 44 Πὶ ἫΝ 
| ΡΒΙοἤτ, ργοο επΊ, οὐπὶ Τορηο ῥε,6 ςοπρτεάϊτητ, 

2 
3 | ὶ Ἰπτρϑὶ ὃς «ἀρ(αῥϊπῆς οτδιίοπεϑ ργῸ οοσοηᾶ ὅζ σοπίτα ΠΑ δηίιγο. ὦ 

.:} β 
ΟΧΙΠ 1 | Ι 

2 327 427 ἐοτος ὡ ι 

"“οὌ:: β 4 ; ι ) ΟΧΙν 1 Οἴγοα μος τεπιριι ἴῃ ἈΠοάο [ὈρβΙἢίςας Γεοιπάαα δυο ἐχεῖεῖς “οδές 
᾿ μές, ῬΕΙΠοῆν, ργοοεπι. Νεπιρε ἈΠοάλιπι [ἰατίπι ςοποείῆε ροῆ ΑἸ6- 

Χαηάτὶ πιογγοπι. 18, Ῥ]ΠτΆγΟΝ, εἰϊις σῖτα, ΟἸγπιρ. νετο ΟΧΙΥ͂ ἀς- 
3 οεἴπι ΑἸεχαπάεγ δυο Αττίαπο. ᾿ 
2 Οἴγοα δβ ἐπὶ τεπηρογα ρτίπιᾶπὶ ἰπχίᾷ ΠΟΠΠΏΪ ΟΣ οταϊοΠεπὶ οχίοΠρΟΓΑ-: 

ΟΧΥ πέρπὶ δὰ Μαιίθ]ειιπι Βαθιῖς., νἱὰ, ῬΗΙΠΟΙ͂γ, ργοσεπῖ, ποπ τὰ πιηϊτο 
ἡ Ροῆ νίτὰ εἴ ἀεξιπίειις, 
2 ᾿ 
Ἶ | [ρυνονννο πιοχίττο : χν: 
4 317 437 



ΟΗΚΟΝΟΚΚΟΟΊΙᾺΑ.: 63; 

ΟἸγιπρίαάμπι [Απτα ΟΝ. ΝΡ. Οοπά. 
Ιρμῖε. 

ΟΧΥΙ Ι ΠῚ τ ΙΡοῆ Βαες τεπιρογα Π) ἐπιειγῖι5 ΡΗ ΔΙ ἐγάειις Πθτυΐτ, ΕμΐςΡ. Οἤτγοπ. "" 
2 Ῥδιςὶ 4111 ἀϊοττὶ ςε! ἐσ γάπεωγ. 

3 
4 

ΟΧΥΙ 1 
2 

3 

4 
ΟΧΥΙΠ 1 

Ξ 307᾽ 447. 
2 » 

4 
ΟΧΙΧ 1 

2 

3 
4 

οΟχΧΧχ Ι 
2 

3 

εασολδδνμμο νι, οὐ νον ἀπ ὦ ὅς ἢ. 
ΟΥ̓ ΤΊ ΤῊ Ξ 

2 
3 Ὀὐματεῥια Ῥετὶς Τὶ ἈΦΟΡΒΓΆΒΙ ἀϊοιρυα». 
ὰ ᾿ 

ΟΧΧΙΗΙ Ι 
Ζ 

3 
4 

χχ.... 
2 287 467. 
᾽ ᾿ ς 

; | 
ΟΧΧΙν Ι 

2 

3 
4 

οχχν ϊ 
2 

3 
4 Ἐ λυ. ΔΑ : 

ΟΧΧΥΙ Ι 
"} 

3 ' 3 
4 

ΟΧΧΥῚ ε 
2 

3 
4 

ΟΧΧΝΠΙ ε 
γ.: 267 487 

11 



δ 8 ο0Ρηὶ5 ΤΑ ΜΡ ΟΙΘΤ Κα ΤΙ 
Οἰγταρίαάυπι Απῖς ΟΟΝ.ντο. “1 

ΟΤρμῖε, 

3 
4 

ΟΧΧΙΧ Π 
- 

3. 
4 

ΟΧΧΧ Π 
2 

3 
ΠΝ δὰ πΠσ ν Ἶ 

ὌΧΧΧΙ : πα ταηειενι, τ βηαμπα 

2 

2 

Ἂ 
ΟΧΧΧΙΙ ἵ 

2 

3 
4 

ΟΥΧΧΙΙ - 

ὙΑΡΑΥ ΕὐλοΩ ΝΑ  ἈΤΉΝ 

23 

4 
ΟΧΧΧΙΝ 

Ζ . 

2 
4, ΐ 

ΤΟΧχν ἢ 
: 

3 
τ - 237 

ὌΧΧΧΥΙ ᾿ 

ἀν, 
3 
4 

ΟΧΧΧΥΪΙ τι 
2 Ϊ 

ἱ Δ4' 
ΟΧΧΧΥΠῚ τ 
πϑιτ, πόϑσος εδῇ γασρυνριμβδέλξν........υς 557) 

τ. ΠΝ ἐπ ὧν 
4 

ὌΧΧΧΙΧ 
| 

4 
Οχι. 

Σ Ϊ 

..) 4 217 



ΟΗἩΒΟΝΟΤΙΟΟΙΑ. ΡῈ 

ΟἸγπιρίαάυη [Απι|ὸ ΟΟΝ. ντροπή. 
Ιρμιτ, 

ΟΧΙΙ Ι 
2 
2 

ψὰ 

᾿ 4 
ΟΧΙΙῚΙ Ε 

: ὃ 

3 
4 

ΟΧΙΠῚ 1 

᾿ Σο ς ΘΘΥ 447 ᾿ 
----.-.---.-.-.-.ο.οθ..:.-------------- ποτ τ-τοὸῪγκσ-ττο͵οὔῊην πο τ - -ΞθΞ’Ξ ΤΤἈἨθΙΙΈ;:--ΡΓΌΌὈΑο Ἶ - τς: - 

4 
σχμν Π 

2 

3 
4 

ΟΧΙΝ Ι 
' τ 

3 

4 107 557 

ΟΧΙΝΙ Π δώδήμν 

2 

3 
4 , 

ὈΧΕΝΙ ὦ 
2 

3 
4 

ΟΧΙΔῚΙΙ τ 
2 τόγ᾽ ᾿ 
Ἶ -- - 

4 

ΟΧΙΙΧ Ι 
2 

3 ἱ Η Ι 

ΟΙ, Ἰ 
5) 
: Ν ; 

Ὁ ᾿ 
᾿ 

2 

3 
4 

ΟῚ Π 
2 

3 
4 

ΟΙἸΙΠ 1 
2' τό7 487 

Κ111}2 



ο΄ ΞΡ Ηιϑ ΤΑ ΗΠ ΕΟΦΤΕΑΤΙ 

ΟΙγπιριαάππι Αητε (ΟΝ. ντὺ.Οοπά. 
ΙΡδῖε. : υἱ 

2 
4 

σμν ϊ 

; | 
᾿ 4 

ΟΙΝ 1 
2 

3 
πθο» ΘΟΣΠ 

ΕΟΙΛΙ 1 ᾿ --- Πέργης Βοκμῖς, Οἴςοτο Βεμῖο ς, 27, 

2 

Ι. 
4 

ΕΙΔῚΙ Ι 
2 

3 
4 

ΟΙΝῚΙ ἢ 
ΒΕ ΒΕ 

23 ! 

4 
ΟΙΙΧ : 

2 
2 τ 

4, Ι 

ΙΧ Π 
2 

Φ,....} 
ποτε ς 7 6:7 

ΟΙΧΙ Ι 
2 

᾿ 4 
ΟΙΧΙΙ 1! Ηᾶς Οἰγπιρίαάς πῖις ζγηεάίε;. γ. ϑιδηΐει, ΗΒ, Ῥμοῦ, Ὧὲ οοὸ ΡΗϊ- 

2 Ι Ιοῆτ. 1.1. ΝῚΥ, 

πη 
4; 

ΕΟΙΧΠῚ Ι 
τ 127 6:7 

-“ --͵-μ--π-τοοὸυϑίτππππστττσπτςτπποο οοστσιοο.οτὌ-πτττ.ρ.ρ0.6Χ15ἋὋσψΞἈΟἈΆ ΓΛἈΑ,Νο τ ρ.Ψ.,..-.,-,- ΄΄΄-.Φ.΄Ὸ... 

; | 
4 

ΟΙΧΙΝν Ι 

3 
4! | 

ΟΙΧν. Π 
2 Ι ) 

' 4 Π7 67 



σΟΚΗΞΒΟΝΟΙΟΟΑΙΑ. 63; 

ΟἸγιηρίαάιϊη [ἅπτε βνβ μα 
Τρ, 

ΟΙΧΥΓ ΤΣ Ἢ 
2 

3} 
4 

ΟΙΧΝΙΙ Ι 
2 

3 
4 

ὌΧΙ: 
2 107. 647: 

.....------ ς΄ ΄-΄΄ρΠΠὖ5ὖ 0 ΄ῦῸ΄΄΄΄͵Πτπ͵͵͵ι|,0ὲὦ΄ὕὕ.-ὃὦὸΘὦᾧὦἴὖὦ!5Ἕ:ἝἪ"ὦὦἝἪἃἷΚἪΝἷ΄. . ς-΄΄Πὖ-΄Π“Π΄ὖ..ῸΆᾷΛ2ῳἈΔ-ὥὉὕὉὦ5ὦ2΄ὕ΄΄ΝἄςΣΣ΄..... 

᾿ 3 
4 

ΟΙΧΙΧ Η 
᾿}}2 

3 
ἱ 4 | 
ΟΙΧΧ Ι 

3 

που  ὐόη το Ὁ ὃϑὃΘέτ Ὁ ΠΩΝ -- 

ΟΙΧΧΙ 1 ᾿ 
2 

3 
4 

ΟΙΧΧΙ 1 
Ζ 

3 
4 ' 

ΟΙΧΧΙΠΙ ' “ ὌΞ ἈΡ ΘΕΈ ρα ας 4 3.114 σαρτῖθ) πιαρίϑ ετίδπι Αἰἰιεηῖς εἰ οχιιεπιῖλε 

3 ᾿ 
Εν ε ν 

2 

3 
4 | ' 

ΟΙΧΧΥ μ 
Σ 

3 
4: “7 όγ7' 

ΟΙΧΧΥΙ...α Ϊ 
Ζ 

3 
4 

ΟΙΧΧΥΙ ε 
2 

3 
4 

ΟΙΧΧΎΠΙ τ 
2) 67 647: 

1111 



633 ΒΟΡΗΙΒΘΤΑ͂ΚΝΝΜ ῬΗΙΙΕΘΙΘΤΕΑΤΙ 

ΟἸγιπριάμιπι [Απτς (ΟΝ. αὐκουροὶ 
ἜΠΟΣ οτωσθαν, αι ΘΟ, τ ἐν 

3 
4 

ΟΙΧΧΙΧ ε- 
2 | ἀ 

ν 
4 

ΟἸΧΧΧ ὦ 
2 

3 
Ὶ 4 όργ'. 

ΟΧΧΧΙ ε- ᾿ 
2 

3 
4 

ΟΙΧΧΧΙΙ; 
δ2| 

Γ Ηΐϊς ἔετε ἀλκῆς Ῥρήοβγαίως 4εργρείμα Βοτιῖι. ΡΗΐοῆν, 1.1. νῖτ, 805 
μη, δὶ ΟἸΧΧΧΠΙ ἢ Ρμπξ, ΝΟΥ, 1 ποῖδῖδ, 

2 47 797 ἩΜΩΦΗΣ ΣΌΣ ΤΣ 
ξ - 

4 
ΟΙΧΧΧΙΝν ε 

2 Ηος νεῖ {εηεπεὶ 4ππὸ Μ, Βτυτις Αἰβεπὶς ἢιιάϊ5 ορδγασὶ ἀφάϊς οἰπιο 
Τρ ῤεογργεο, ἀξ αι ῬὨΙοΙῖτ, 1.1. ΝΥΝῚ, 

4 
ΟΙΧΧΧΝ ε 

2 
3, 

4 37 77 συῶν 

ΟΙΧΧΧΥΝῚΙ ει 

; ᾿ 9 

' 
: 

ΟΙΧΧΧΥΙ͂ τὶ 
2 [Α.ν.ο. γ13 δὰ Αὐλίμπι νἱδειις Απιοπίμς ἃ. χΣ ϑερτεπιδγ, νης ἰ ἰηϊάυπι. 

ἀνιοῖπιι5. Ππρετῖϊ ΑἙΡῸΗ͂Ι. 

Γ ΑΠΡΕΠῚ τὶ 

ΟΕ ΧΙ: - 
2 27 727 4! 

; 4 
ΟΙΧΧΧΙΧ τ 

3 
ἃ | 

ΟΧΟ, 1 
: ] 

3 
4 17 777 14 



ὈΗ ΚΙΟΥΝ ΟΝ ΌΣΘΝΙ Δ. Ὁ , ύ;ο 
ΟἸγπηρίφαππι [πο ΟΠγ ντθιοπά. ἱπηρογδζ. 
ρθε τον Ν. ΑαρῃΠι | 
ΟΧΟΙ. | 

, Ι | 

4 
ΟΧΟΙ τ 

2 
3 

4 
χοα, 

3 

ἢ | νοιν | 
2 

Οχον ἐλωρχαι 724 | 

ι... : : ὑπ τορι 7)7 32 
ὉχονΙ " 

: 

τ -Ἕωω 

ἘΠ 

ΟΧΟΝῚΙ | 

3 

4 ᾿ 
ΤΧΕΝΙΠΝ.. ἃ | 

2 14 “͵67 ' 4 [Μοτκὰν ἘΡΡΉΣΣ ἀϊειο Αὐρι!, πιος ας ΤῚΡ Ἔτι, 

᾿ τοδὴν 1 | 
4 

οχῶχ δὰ | 
2 | | 
2 ἐ 

4 
ςῸ 1 . ἢ 

: 
ἌΝ απ -“Ππ“ πω οι ρῶς 

[6΄0)} ἢ | 

ΞΕ 3 | 
4 

ΟΟῚΙ Ἶ | 
; | | 
3 
4 | 

ἐχτὰ, (ὦ ' | 
2 78. 787 20 



ό4ο ΒΟΡΗΙΒΤΆΚΥΝΜΡΗΓΓΟΣΤΆΑΤΙ 

ΟἸγπηρίδάιιπι [Αππὶ ΤῊΝ "Οὐοπα. [ππρεγαῦ. 

ΩΟΥΙ παν πα 

ΙρΠπῸ. Κσπι. 

21 
οὐ ΖΑ͂ 

ζςαιν Ϊ ΑΙΔΟΥΙ,. τος 4πη0 ἃ. 16, Μνί2ττῖ πιοτίταν ΤΊ ἐτίμας, Ππιες ἄς Ο. (2- 
| ρα]. ἵ 

͵ ἷ 
ςον ε ΟἸΑΥΒΌΙ 1 ΠῚ Ρεγῖ ἃ.24. ΙΔηυατῖῖ, ϑμσςεάϊε ΟἸδιάϊως, 

2 ἱ 

: | ὴ 
4 Ν 

[9 ΟὟ! ῃ 

: 
3 | 
ΠῚ ΟΟΥΙΠΙ 1 | | Ἂ 
4 24 807 14. ΟἸλυάϊας [πιρ. ρετίς ἀ, 12. Οϑοδτ: ϑυοοεάϊε Νετο. 

Ἷ ΓΘ ΝΕΚΟΝς Ἷ Ἀ0 

4 
ΓΟΙΧ ᾿ | 

2 

3 Ὶ 

4 
οοχ Ὶ 

2 

᾿ Ἐπ ' 4 όᾳ4 817 ἸΟ 

ΟΟΧΙ 1 | | 
τ 2 

2 Νετο πιοτίτιγ ἃ. 9. νεἰ μι, [1]. ρΆ 010 Ρροῆ Θαἰδα Οαείατί5 

: 4 ἡβωξνον {ἀπηϊτ. 
Ψ το νας ἴῃ ΘΑ} }|5 ἃ τα] ΠΠΠΡ5 Οδοίαγ σγεδταγ ἴῃ, αἴ 2. 

ΟΟΧΙ ἢ ξεως ας Θαίβα ᾿οτετβοίταγ ἡ, τς. Ἰἀπιατ. Οἐμο δι Οδεῖλγ. 
2 Οἱρο ρετῖς ἃ. 15. Αρσι, 
2 Ψείραίζαπης Οαείλτ ἀδεϊατατις ΑἸεχαηάσίδε ἀ, «ΤΠ Ψι- 
4 ἣν τε] τι5 Ρετίς ἀ. Σος Πἐςεπιθγίβ. 

ΟΟΧΗΙ Ι | | 
2 74 827 ό 

Γο 4 ᾿ 

2 

3 | ὑ ς, χΝείραπαπιις ραῖεν πιοσίτην ἡ, 24. 1π|ΐ, δα σσοάϊε Τίτον, 

4 | 
σοχν Η͂ | 2. Ὑττας πποτίτας ἃ, 13.5ερτεπιθε, Ἰλοτηϊεἰάπιι5 Πισςεάϊς, 

2 ΌΟΜΙΥ, Ἢ 

᾿ 
4 ἡ 827 ᾿ 



ΕῊ ΒΟ ΝΟ ΘΑ. Ἀ. όᾳ 

ΟἸγιηρίαάαπι [πηι ΟΠγι- ντθ.Οηα.: [πηρεγαγ.: 
ΙρΡ[πτ, ἢι. Ἀοπ. 

ΟΟΧΥΙ. ες 
2 ἃ 

3 

Ἢ ΟΟΧΥΙ : Ι 

; Ἶ Ἑάϊειπι Π οπιϊτίηϊ εἀίξλιπι ἀε νἱεἴθιι5 ἴῃ Τοπίὰ νῖς, Αρο]- 
41. ν ἸοηΨΙ, 4:. 

ΟΟΧΥΙΙ ι δεορείξανωσ νἱτι πὶ σδυίλτη ἀρῖς, νἱτ, ΘορΡἢ.1. Ν. ΧΧΙ. 6. 

2 94 847 13 δῖον τὰ Θεῖας βιυρῖιν νἱτ, ϑορῃι, 1.1. ΝΟΥΤΙ. 9. τ. 

3 
Οτῖτυτ Πογρ τ αγιδ ἃ, τῇ ϑερε, ϑυσσοοάϊς Νοσιιδ. δ ίοπ Μος- 

4 ΤΠ ϊ : ΠΝ ῃ.!} εἶτά 6 ἘΧΈΓΟ ΠῚ ραᾳςάᾶζ. "οῆτ, νῖς, ΘορΡἢ.}. 1 ΝΝΤΙ, 

ΟΟΧΙΧ 1 ΝΕΛΥΕΣ Νίοια ὃς Καῇῇαν ῬΕΜΙοΙτ. νῖς ΘορΒ.11.ΝΧΊΧ. ἀρλαμεῖδες 
2 | (λυτυπι ᾿πιιεηΐτ, νῖς, δορὰ, ]. ΠῚ, Ν.Ὶ. δ. 2. 

[Νετᾷ πιογίταν [Δ 2τ} ἴδ 21 νοὶ Σ7. {πσςοάϊς Ὑ ταϊδπι5. 
Ἵ | ΤΆΛΙΑΝ. 1 {{βες βοσγυῖς Νίζεισε ςοάευι5. νἴς, ΘΟΡΉ. 1.1. Ν. ΧΧ. 

ἰξ τβεῖοῦ σοδειις {πε ᾿δ1ά, 
ΤΟΧΧ Π 

Β ὶ μος νεὶ {εαιεπτὶ ἅππὸ τευ πιρῆιπι ερὶς Ὑ γαΐδπις» 
, Ι 40 φιαάγιρις ρος εὐππ σςοηἤιεῖς δ ίομ. ημ4 ἀξ τε ΡΗΪ- 

Ἰοῆτ. νις, ϑορΆ,1.1, Ν᾿. ὙΠ|, 

4 μα Ἢ 
ΟΟΧΧΙ Ι | - 

2 

Υ, 4 
ΟΟΧΧΙ ε- 

ἣ | 3 "ὰ Ι ι 

1 4 
ΟΟΧΧ ᾿ Πε1δὶ ἰρκο τὶν ΘΑ ἴω ἀϊ(οἰρυΐας 14εἰ, ῬΗΠοὔτ, νῖτ, ΒΟΡΗΟῚ, Ν. 

2 14. 17 

: Ἔ 4 
Τςοχχιν :- | ΑΠΚΙΑΝ. ' ᾿Μεηΐ Αἰρ. Ὑγαίαπο ΠαεεατεΑ ατίππυνι Ἑ!οτες Σανογίμμρ 

3 Β0Ρἢ.}18.1. ΝΟ ΙΧ. 
| "ΠῚ βοτες. νίτ. ϑορῇ. 1. ΧΧΙ 3. νὰ ὃς Οείεγ 10.1,ΧΧΙΤ.3, 

ἢ Ἡενγοάες ἴῃ Ῥαπηοηϊα οταίίοης ἐχοι ἀϊς ΧΧΥ͂ δεῖ, ληπο; νἹζν 

εἴτις 5. ΧΙΥ, 

| {ΠἸπτὲτ Βάηπςο ἀηημπι, 410 Οοὔ ΑιτΑ πτοπίπας Ρ᾽ι9 ὅΚΑ. Ο.18. 

4 410 δἀορίδτι9 εἴ, ργοςοπίοἸδτις δἴτς Ρουθ ις ἃ ρεῆλ 
Τςοχχν ξ Ι ουπὶ Φο αν. ν νῖτα εἴτ 5.111 ὅς Ηεγο ἐς, νἱτι εἶτ ΟΠ. 

2 | Ἡεγοάες ντοϊθις Αἤδε ργαεῇ, 1.11, Ν. 1. 5.2. ποίη ἤοτες δ. 
6.10. 

ἘΣ ΡΤ χα ἔεης ιοηγῆο βοτες, νἱτ. ϑορῃ. 1. 1. Ν'. 

ἶ 4 4 877 ΧΧΙ σ. 4. 
ΟΟΧΧΥῚ Ἷ | | 1..} Ογηίΐςυς ΚΟ ]ΠΔηὶ ράφι νἱς ΟΡ ἢ.1,) Ν ΧΧΠ]- 

8.1. 
2 

ἶ 3 | 
ΟΟΧΧΥΙΙ 4 | Μάγοι Τορ αἱ Α ἀτίαπο οδάσγιις νἱς, ΒΟΡΕ,1, ΝΟ ΧΧΙΥ, 2, 

ΝΜ υμοσὶ 
᾿ Ἧος νεὶ [εαιιεητὶ ἅπποὸ Ῥοίονγιογε οταῖίο ἐπι ἱπ ἀεάτςαζασι 

3 Ὁ Αἀτίδπο Οἰγπιρίιπι μα ες, νἵτιϑορῃ 1 ΝΧΧΥ, κ.23. 

4 Τρροςγαίος Ἠοταοί εοτα ΡΠ οὐ ρμιι5) ουπι Ῥοϊεπιοης Ἢ Ιο- 

ΓΟΧΧΥΙΠ Ὶ Ὁ πἶα γογίαλγατ, νἱτιϑορ ἢ ΠΝ ΧΧΥ͂ 5.4. Ἐμρ γα, ἀἰςιρα- 
1 μα 487] 18) [υς. 1614. δ. 5. 

Μπηῖπῖ πὶ 



64; ΦΟΡΗΙΦΤΑΙΚΝΜ ΡΗΠΙΟΒΤΙΆΑΤΙ 

ΟἸγιπριαήπιπι [Απηὶ Οἢγ- ντθ.Οοπά.} Ἱπιρογαῖ. 
ΙρΠῖε. Πι. Ἀοπ. 

3 
4 

ΓΟΧΧΙΧ ε 
2 ΑΝΤΟΝ,Ρ.1.Α ἀτίαπυβ {π|ρ. πιοτίειν ἃ, το; ΣΙ], ϑασοεάίς Απτοηίΐπιις 

ἴπ5»), (1 ἴπ τεβαπιεπτο ΡῸ 72 (ΟΠῚ δῖ, νἱξν 3 Ρὶ ἢ το Ῥο εγγιοῦῖε πιοπά τ, νἱξ 
ἢ 80Ρ}.1.1. Ν, ΧΧΥ, 9.3. ; 

ΘΟΣΧΧΧ τε 
2 [ Οομίιατας «κράτει ρελεξερτοσῖς Κίαγί. ὙἱιΝ τὶ ἱπίτῖου 

3 0) 
4 144. γ 

ΟΟΧΧΧΙ - Οἴτοα Πᾶεο τε ΠΊΡΟΓΆ {π||6Π15 “4]6χιαγιείογ. Ρεϊορί κίον: 8εἸ ει, 

2 οἴᾶς οαυαπι 8Ρ.1πιρ ογΑΟ τ 8Πὶ 46 ἴον. ϑορᾷ. .ΠΝ ἼΝ 2: 

3 “ ) 

4 ς 

ΟΟΧΧΧΙ Η , 
Σ ᾿ ἱμ 
3 ἶχ ν » 5) 

4 | ι: 
2 154. Ο7 17 ἷ 

3 τ ἡ Ἰχχῶ 

ἜΑΝΣ : 
ΌΟΧΧΧΙΝ ε | : 

2 ἘΝ 

4 
Τσοχχχχν ἢ ΜΟΛΥΒΕῚΙ. τὶ Απιοπίημς Ρίυβ πιοτίταν ἃ, γΜαπῖ: (ιάροάιε Μ. Αὐγοϊτιιϑε 

2 Απῃιοπίῃ. 
᾿Ἤυϊιις Ἱπτρεταίοτίϑ δεῖᾶξε πρωτεῖα 5: ΠΥ ΓΠᾺ ἡ οθεῖπες Ῥοΐερριο.-. Ιν ξ Υ ᾿ 

3 πὲς ἴαπὶ ἀθξιπενι ογάτίοπε ἱπιρεγδίοτε τηστο. τΕΠΊΡΙ5 ἱ Ρ Ῥ 
4 τόᾳ4 ΟἹ7 ςοΠ Πρὸ εχ πμπιπιῖς γ. ὙΙΕ, ΘΟΡΒ.1. 1. ΝΊΧΧΝ. ς.8. ποι. 4. 

ΟΟΧΧΧΥΙ 1 ἽΕΙ ἬΝ ΤΝ ἐχρτοῦγας ὅς. Π 0145 4ρ. ϑεχίιπι νἱζν 

ορ 5.9: 
2 ΟΟὐιαάτλτιις Υ' τὶ ργιφεεερέον Αῇδε εῇ Ργοζοῖ, υἷε, ζαγὲ ἱ ἰηῖς, 
3 Βίης ἀε Καγὲ δεῖδις ςΟ]] 1645, 
4 Οἴτοα ἢδες τεπΊρογα δρίϊϑῖα Πογοας σου το  γΠα οαπε 

Οὐππα!ο» Ὁ ἐπιοίγατο ὄζον ΒΘ ρἢ. ΕἾ 1Ν.. 1. 5.1, ποῖ.7. 

ΟΟΧΧΧΥΤῚ | | ἰοιῖς ξαάεπι Τρεοάοίμς Αἰἰφαϊσηπ θη πρώτη. να, νῖτα 

2 εἴμ ἰπἰτ. 

3 Ἑοάεπι. Ἵ]εχαμάεν Γείορία!ο ἜρΊ Πο]]ς ἐᾷ Οτλεςο5 ποηϑης 

ἥ ᾿ Ἱπιρεγάτοτίς (ογθε πα 5 ργδεβείτιτ, ὑϑῶνη ΠΟ ΝΥ. 
8:3. 

ΟΟΧΧΧΥΙΣ Ι | 

2 τγαὶ 927 14 
3 Ῥγίπη5 Π ρεπάϊο [πλρογαῖ, «Ἰοφιεητίαπι ἀοςος Τρεοάοί, 
᾿ | " νΑπγςε!. δά ὐρτδα ϑορ μη. (γι δυνὶς δορ ἢ. 11,}Ν.1.5.12.. 

πΠ1|ρΡ. Μ. Αὐτεϊ. αὐ τς Ηογηρορεῦ’θη»: 1. 11, ΜΝ. ΝΠ, Αγ βῥάεηα, 
ΓΟΧΧΧΙΧ ε 1. ΝΕΙ͂Χ,5,2.. “41ἐν τα» ἥ Ν.Χ, ὁ 4. ὑ 

᾿ Οεμονμαγεύμς ἤοτει ,11.Ν, ΧΥ ΤΙ], Ἠεγπιορ ἠτεριςάσ, δ. ἀπ, 
3 Ῥγοίεμς νεῖ Ρεγεργίρμς ἤογοτ. 1.1. 13. ἴτεπι δῤίϊαρον 1. 

᾿ ὙΠ. 1. «Ἄγήβοοίες 1. 11, Ν. ΠῚ. δὲ Αυβῆδυς Π, ΧΧΥ͂. τ. 
ΟΟΧΙ, 4 ΠΝ Μ, Αὐγεϊΐο ἃ, 17. ΜΜ4γεῖ πιοσῖαο Πισςεάϊς Οοπιπιοάμ5., 

1 ἡωωούν 
ἱπεηπορεηο Α. 4εῖ. ΧΥΤΙ ἐς 14εἰς [ογιθῖς, ρὴνα εἰς ἥκω 

4 184 Ἧ (ρή, Βάγοες, 



ΟἸγιηρί άπ 

Ιρμπὶ 

ΟΟΧΗ ῖ 

3 
4 

ΟΟΧΙΗΙ Ι 

᾿ 
ἱ . 4 

ΟΟΧΠΗΠ Ἰ 

2 

᾿ 4 

ΠΟΧΕν .ἐ 

2 

᾿ 4 

ΟΟΧΙΝ Ι 
2 

3 
4 

ΟΟΧ ἢ 
2 

3 
4 

ΟΟΧΙΝΙ - 
2 

3 

᾿ 
ΟΟΧΙΜῚΠΙ ᾿ 

ΠΟΙ 

[6 6)8}}} 
μων 

Αηηὶ ΟΠτι- 

-“ὕ.ἰ΄ὦὦ΄ΠὖᾷῸὉὉ.Ά........-.. 

δι 5 ν δἰ 6 τ Αι 64. 
γτρ.ὐπά.} [τηρογαῖ. 

Ἀοη,. 

Ἡεγνηορομες ἔοι] ταῖοπὶ ἀἰςεηἀϊ δπλίετῖς, θέᾳ Βατοος. 

Οἴτοα μαες τεπιροτὰ πιοτίτιγ “άγίαρα]. 11. Ν, ΧΤΙ, ἤοτεπς 
Ροίμα Ἱ. ΠΝ, ΧΙ], Ζεπο 116,11. Ν. ΧΧΙΝ, ῥαμίαμιας , 
11. Ν. ΧΠῚ. 

ΤΟονηρμοάης ἀϊε απηΐ νἷς, ἱπεογῆ εἴταν Ππσοεάϊε Ῥεγεμαχ. 
ΦΕΨΕΚΙΙ Ῥεγείραν Μ.ΟΜδτε, ἱπτεγβοίταν Πισςεάϊε δεκέγη. 

Αροἠογιλογτεῦη στα Ἡεγαοἰϊάε ςοηττοιιοτί. Π, ΧΧΠΙ. ΧΧΊΨ, 
3, βγοεί(α ὃς Π)4»η:άρμ6 θοτεης [10.11. Ν. ΧΧΙ. ὅς ΧΧΠΙ. 

᾿Αἀβδεςτεπιροτᾷ Κηζαν τεξετο Ατι ἢ, ἀ οἸρυ] 1.1, ΝᾺ ΧΥ Π. 
Ῥγιμῖα, φαΐδιις ργϑθξιτ Ηρροάνονμσ, 1. ΧΧΥ ΤΙ. 2. 
Ηος 8ᾶππο νεὶ δίεπηϊο δηῖς Ηεγηιοογαῖες Π]ϊαπὶ Αητρδιτὲ 
| ἀιυςῖς. 11. ΧΥ͂, 4. 

947 

Εἰογεης “ἡρο ονιωσ Νάμοναδν ὅς Αἰβεπιςηί, νἱ 4, δά νίταπι 
“εβερ ες 5.1. τι. τ. ἃς 

Ἡεγαείϊάες, ᾿θιά. ὅς 118. 11. Ν. ΧΧΥῚ. 
1 ϑ8θιεσο {π|ρ. 40 εριο]1ς ὃς Ολγαςαῖίας ἃς ΘΟ εἴλε 

Ριβεςερῖοτ. 

᾿ 

: β 
Ἢ 

' 9,7 

“Ἵκεἰοοξτς οἴτοα ᾿δες ἰεπιροτὰ δάδθιιο ἤοτει, ὅζ ρᾷιῖο δηῖα 
Εἴμι5 64 11}15 Ηεγρρμορεες. νἱὰ, νἱταπη εἴτι. 

4, 4. Εἐθτιιατγ. πιοσίτσ ϑειισγιιο : {πσοράϊς σγαςα ϊα, 

ΟΑΆΚΔΟ. - Ρῥλἠζέμις ὠτέλειαν ἀπηῖτεῖς, νἱς, ΡΒΠΠς, 1,11, Ν, ΧΧΧ, οδτῖ- 
Ἡεἰϊοάονεσ σοΥαπυ Οἀγαοδῖ!α ἴῃ Θ411115 ἀϊοῖτιν.1. ΠΝ ΧΧΧῚΙ. 

"ἢ πετΡἢ ΠΟ γατις, 1614, ζίαγως βοτεῖ. 

᾿Απείοοβμπι οἰπὶ ΤΊτιάατε ΡΑγῖθὶ σαγαςαῖϊας σεάδυπι, Ὁϊο 
10. ΧΧΥΠ. Ρ. 379. 

| 
ΜΑΘΆΑΙΝῚ 1 Ρετγῖς σάγασδ 2 ἃ, 8. Αρτι!. Πιςοεάίτ Μδοσγίαις. 
ἨΕΙΙΟΟ. 1 δίδογιπο [ιοςεάϊε ΕἸΑΡΆΡΑἰμ5 41 ἃ, 16, Μαϊϊ ργοοϊλπια- 

τος Αμριυῇιι5. 

| 
ΙΑΓΕΧΑΝΌ. τἰροηὶ ΕἸΑΡΆΡ 415 ἃ, 11. Ματε, διισοοάϊε Αἰεχαπάοι. 

ΙΟἴτγοα μος ταΠΊΡΙΙ5 “εἰλαγτς γυννίδος κατηγορίαν (οτὶρῇξ, 
Ἡεϊϊοάονες ἰηίαϊα ἀοπαῖιγ, Ἀοπιᾶς ςαφαϊ5 ςαιίαπι ἀϊχῖξ, 

νῖτ, Ἠε!οάοτ. 

“αζης θοτεῖ Ἀοπιᾶς. νἱς, Αἰραῖ, 
ΝΊοαρογάσς ἴτετη ὅς 

Ἄρ[μες υἱτ, Αἰραί, 5. 1Υ̓́Ὰ 

͵ 

---.. 

νην μὰ 

ΜΠ Πὶ 2 ΦΛΑ- 



ΠΤ 

ἐκ δλῦ ἫΝ δε ΠΝ νυ" 
ΕΠ ἀϑτα δ ἘΠ ΕΡα ΨΜ 

ἐπὴν Γῇ 

ΤῊ Ὁ ΔΈ ΝΝ 

᾿ 

"Ὶ τ ἀρολα μα ἰδοῦ, ον Ἀνπς 
᾿ ἀὐολὰὰ ν δὲ 
Ἂ ὙΔ᾽ » 5 ᾿ 

᾿» .“ 

᾿ τ Ἐν 5}. 

ἐν ἀν. ἜΝ ᾿ ὃ ἀὐϑετόλ νυν μεθα δὶ ἃ ἀδιὴ 
᾿ ' ἢ ἡνῶς ν᾿ ἐν Κα στ ἈΝΕ ΥΚΣ 
ἐν ἔ ᾿κεν. πιδιυνο δ δα δα 

Ἷ , ΣΑΣ κὰ ὐκα μι ΡΠ} ΠΤ ΑΣ 
" οὔνϑῦ ᾿ . τ Ἀοεββνιαν αλλ το 

᾿ 

) ᾧ Ἷ 4 

νας δ ὦ. 
ἦν 



ΦΛΑΥΙΟΥ ΦΙΔΟΣΤΡΑΤΟΥ 

ΗΡΩΙΚΑ 

ΕΙΑΥΙΙΙΡΗΙΙΓΟΛΤΆΆΑΛΤΙ 

ἨΕΒΕΆΟΙΟΑ. 



Ἷ ΟΝ 

Ἴνα ψ 
"1 ὙΠ} 

“" 

έυε 
ὐϑδδις Ὁ ΖΑ ἂν 
} ς ὁ ᾿ ; 

; ἔς κα νὰ ἢ ἊΝ τὰν 
Ἵ ἀπ Ξ . ἼΣ » 



ἐ ΣΝ ἧς ; 647 

ΣῈ ΤΟΥ. δ 
Οη δερίξ ρατίειῖβ. [εέζον Ὀεπειιοϊε., πιογη]δο ΔΙ αδητιισι δέοι ἰδ] 
Πετὶ ργδείατίοης, 4110 τηΐπιις Πξδεῖπα τα ΡΕΙοἴτατι ποίει Πεγοῖοος {8γ- 
δ: τα ἸΠΊΠΊογραθ. ἹΝΙΠΉΓΕΙΥΙ νἜΠΙΔΠη [Π4ΠῚ ΠΊΘΓΕΙΙ (ρεγδυίπηι5 ἱ 

ποα πιαϊοτίβ Ἐπ] ππηοητὶ ταὶ 1Π{Ἐἰτυῖππι5 (πο... νὰ πεπῖρο ταπι 
ἀε τπϑραΡΝ δυιτοτῖ ἰπ πος Ορεῖε ίσορο , τιη1 ετἰᾷη ἄς [{017] ἀϊπ!οης ποη- 
21114 αἰ Πεγογεπηι. 

Αριεῖρίταιγ μος ορεῖο ΡΠ οἰἔγατιι Ομηρομάςιγα εχ ἱπἤίτητο, αιαΐεηι 
ἴς ἴῃ 4{1|5 1ςτίρτίς ἐτίδτη, ν δίσιπηιις σοοδίτο τα οτῖτ, οἴξεπ τ, ὅδδποὸ οο ροίξας 
φίδιιῖ5. Οὐδῖο, 4ππη Ιἀγοθας τεσ [1{0..1Π|| ἄς νῖτα ΑΡοΪΐοη. ς. το. δ( 22. 411. γῦ 
Δἰϊα ιιλεάατῃ ἴῃ Ἴ τοὶςοἰ5 ἔαα115, αὖ Ἡόμλετο τγδαϊεῖϑ, [τὰ οαρ.22. Ῥαίαιης 5 ἴη- 
ῬΓΠῚΙ5 ργδετεγπη Πὰς αἱ ἐο ἰδιἊο5 τορτεοηαϊτ, ὃς Π10.1΄. ς. τό. ΑΟἈΗΠῈ1ς νπστα 
εππάεπη Ροεῖδηι Οὗ οαιίλπη εδηἤθπη ταχδηϑ γορυποίςπτάταγ, [πιὸ ὅς ἴπ [τηαριη.]. 
1. Διερέμηο 8, ,Ἵτηγνμοηθ ἀροῖθς ΕΟΠΊοττπι τοργο μεη ας, ἸΝερτιηιηη 41 παῖ, 
ἐαι15 ἠπειρωτοῖς Ἰθτεν τηράϊα οετα ΡΥ Οσοδηττη νεξξιπ, πὰ ἄς τὸ ρτιτα δά 
εἴπ ἰοςιιπη ἃ ΠΟΌ]5 δηποῖατα ἔπεγε. ΜῈ παΐγητη οπηηῖηο ἤτ νῖγος ἀοέϊοσ, 4 
ἀε Ροείεοβ Ηοπιογίοαο ςοπίουθε5 οἰπΠλο 4] εχ ἰη{πίτιιτο Ἔσογπητ, εἴπ “ιάοη 
ἴῃ μῆς σεηίτπι πο τοι! ς, ἸάΠτιο 60 τηϊγαηάτιπι νἱάσειιν πηασὶς., ακιο 
νετεγίθιι5 4! 46π|, 4] κρίσιν οᾶττι ἐχογοογα ΔιΠ Πιεγαης, ναὶ τοπηροότιιαι ρα! 
ἱπιπτίδτη {πετῖης. γεὶ ΟὈϊτοτ ταπτιιηλ ὅς μετ τγαρίεππδπι, νεὶ απ οί. ἃς 
παραδοξολογδντων (ρεοίετι ιαηάδηη ἱρῆτπες ΠῚ ἱπάπιοητοβ, μος τπππεῖς 
ἔπε ἀςβιπϑι. (παι ποίξει ΡΠ] οὐξγατὶ οριι5 ὃς πτεστιηῖ [Δτί5 τηαπίδθιις ποίείς 
τογδτιτ, δι τοταπη εὸ νἱάδατιιν ἱροξζατο, νε ἤπια ματα ροείη Ηογηοείςδηι τὸ πσε- 
ϑανὸν ἰν. α. “εγοὐγνείέδ., ἀυιλτη ρυδοοΙριιδπι ἔλοι!ς ἴῃ ὀροροεῖα νἱττατοῖι εἤξ ο- 
ταηέ5 Δσποίσπης, ἀοίδίτιατ, οἰξεπαάδτιγ: δὲ εὰ ργδθίεγοα ἀῖῖε ἤος ΔΥσαπηεητιιηη 
τεδέξειτιγ, εὰ ρυπιάφητία ᾿πιι1 414 ἐἴπ5 διιογτατιγ, εὰ πιο ἱπιιδητιοηΐς εἰ εσδητία ὃς 
νδιίεγατθ. ππε οἰ οσμτΟΠ]5 πίτοτο πᾶος κρίσις ἸΠ{Ἐἰτιάτιιγ, νε ἰητεν ρταςοίριιος 
Ἡοπλειὶ σεηίοτεβ οοτηράγεητι ΡΠ οἰἶγατο τηϊπίπιε Ππεργιθείςεπάμπι, νεῖ ρο- 
{πετίτατῖβ τγερί ἄς γε σι θη άτηπ ἐπα οἰμπη, {1 ν εἰ τηαχίπης οἱ {Π05 οπηηςβ ΠῚ ρον 
δίρεπογα δοπδγιπι {πττεγασιπη τιτα σα ΠΠοτ. 

Ζολέμε ςετῖε, Ππιις Ερδϑοίίμε ἰ5 πιετῖς, νὰ νοϊπης Ευ δε τι δά ΠΙΔα. ρ.387. 
δζ διτοτ (ΟΠ  Τοσιπηι τϊθουππη δα ΠΙδά, Ἐ΄, ν. 4. ππε ΑἸπρΠίρο τα ἐχ Μδςβάο- 
πῖδ, νΌ Ρ] ταν οῃτι5 σγιηροί. ν,.4. Ηεγδο ἀεβ τη ΑἸΐεσοσ. ογπηει. Ρ. 427. Δ 6- 
ΠΙΔηιι5 ΝΥ ΧΙ, το. ὅζ διι(ας. να 5 ἴῃ Ιοοῖς γοϊπης, ααίθι15 ὅς Ν᾽ ἸτΓ 1115 ργδεξ, 
Δα [10. 1}. ὃς ΡΙΙΠΙπ5᾽ τητος ἰἰδγι ΧἪ ὅς ΧΠΠ ἔλπεγε νιάθηταγ; 15 πηπατη Ζοῖ- 
[1155 ουππ|5 ρυδεοῖριαιτη ε[Ἐ Ἰητοῦ ἩΟππογογηδσιτα5 ποπηξη, ργῖπιο ργόρτετοα ἰο- 
(Ὁ ΠΟΌΙ5 ππευπογδπαιι5, τὰ ᾿η Ἡογηογιπ Οὐιτίοιπι {γ ατα αΠἘττηχις, νὸ ρίεσο- 
ΤᾺΠΊΠΕ6 εἃ γε ποη ἱπα! σπατίοπ πη τδατιτη [τ Οαἰτιπη ἐκ βδννμούο οδίει- 
ποτιτ, ΑτραπΊοητο {πητο δὰ, {ιίθιις ῬΡτοΪοπηδεὶ ΡΠ Δ οΙρῆι ᾿πατοίμτη ἐς πος 
Οἰδπιπλατίοο τερτγδοίεηζαιῖς ὙἸτγααίι5 ργαςί, δὰ 110. ΝΠ. Παφἐφηερειόης ἀ7- 
μὲ 4 ΜΙ εράοπία Ζοίδμα., φιαὶ φαορέαμ σορρονθν αὐ ἔΠονρθγοϑη 4771. τουλέαγες- 
ζπγ, 4 εχ πάγίαγα επλΐ, ( άψηε (Ὀγηρέ41, σον ΠΠ] ποθ) ἐδ᾽ Οὐγεανι σονμηραγά- 
24 Κερὶ γεεϊέιμίέ. Ρέοίονρε θη ὑθγο, σλγη 4μλγαμονἐηζοέ ῥοο ν θη βὰν ἐπζφη 
ῥῥ᾿μοίορίεφη ογεγῆς αἰμεοῦ αὐζεμίορε δα νγ, ἐδ᾽ εμῖτς 4 ἐμπόξ τη ρερη με {2 ]- 
214 {μῥίεεγεημέμν, αὖ οο οἱέερογαγῖ, ἐρραϊίρηαίη, γρίδμνε εἰ αἰοαϊέ γεῥοτίτῃ. ΖοἼ» 
ἐμ μέθη εϑρηρ αἰἠμέῖμε {εἰ ἐμ γέρηο ἱμορία ῥγεξημα, {γρεμηέ σα Καρεῖνξ», 
2 οδιίαμς οἱ φἰφηϊα [δὲ ἐγ ῤμεγείμγν Κοχ τεγο γε(ῥομαϊ ὁ ἀἰοίέηφ' . ἤ]ο»»6- 
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γῆ φαὶ ἄμμος γρλ ο ἀφοο "81, 4θηο ρογροίμο γρμίξ γρλ δῖα ῥονείπηγε ραζεγε, 
Πρ ἀἰεὐεγθ, ῳεὶ »εϑέίογο ἱηροηῖο (6 ῥγοβέογεέ μεν, μοὶ το α0 (6 μι {α΄ εἰληρε. 
2.ὑγὲ: 4{εγ6 ροῃὲέ, Εἰ κα ̓ Πωηηρ γι 075 οἶμς οὐ Ρ477]ο ἀμ ἄχνη ϑΑγῖς 9 
παγγάΐαγ. “ΑΔ εἰρη {ὑγιρίεγημε 4 Ρῥλέφαείρβο ε{18 ἐπ ἐγμεοη χη, πορμμί 
ἦν δηγ2 ἐφρὶαος ε οοπίεῦδος. 4  δραγγηάθ απ ἐς ῥγγάθε φομλεέζηη,, 
Οἰιᾶπη {ιίἀεπι ἐρσὸ παιγδτοπετη ἴσος [Δ Ὁ]Δπὰ πηογάτη εἴτε πο ἀπιθίτεπη, ππὰ- 
σῃὶ Ἀείπεῇι ποίτει (τ. Γ,εξε, ΠΙ. ς. 2.) ρεηίτιιβ ρειγτιαίτιβ ἀγριιππεητί5., οεηταπη 
ὃς ΔΙῚ] 115 ΔΠη15 Δητε ΡτοΪεγηδειτη ΡΠ] Δ ΕἸ ρίμπη Οτδπηγηδτίσιπι ποίξγαπη νῖ- 
χίῆς; πεαιις εἰἴε ρυιτοπη, οι νίγο ἀοέϊο σετ.]. Ν οἵϊο, Ἰῃ ργδεοίαγο ἀε ΗΠ. συ, 
ορετε 1.1. ς, 15. ταητὶ {τ Ὑ στ 111 δυτοτίταβ., νὰ αἰτοῦ ἢὶς Πἕλτιατ ; δβατίπη τάπηοπ 
Βοχηϊπιπι ἱπ ΖΟΊ απ ον Ηοπλεηοδβ κρίσεις ΔΪΠΊο5., 4αίθι5 {4 σοπηπηεηῖας 
Ρτοταίογε, εχ {{Π|5 ρετίριςι ρος ρυτετη. ἸΝέσαε πλίπιι ἐῸ ἔλοίπης δι άδετε- 
ἴλτα, {1 ταῆτο οὐϊο δαϊπιετίτι τ ετογοπη ἡΠπππὶ Ὁ [ἃ 1ἸηΠ τιτιπη ἐχαττῆς ΟἸγπη- 
Ρίοβ πατγαῖ, νῖ ἄς 50, γοπὶ!5 (αχίβ ργαθοιρίτομη οἴπὶ ἀσαοτίης, Ἐχεκλήθϑη; Αἴτ, 
Ομηρομάς!ξ, ὅτι ἐπέσκωπτεν Ομηρον, διὸ ἀυτὸν διώξαντες οἱ ἐν τῇ Ολυμ.- 
πίᾳ κατὰ τῶν ΣΣκιρωνίδων πετρῶν ὠϑήσαν. ᾿ ; 

σεἀ νὲ ρορυϊλτοϑ [Δθ145, νε] ἀΠΠΘημ, 4 ἱπυίςοπη αἰ Ππάοπε, Πρεξξας 
τηϊτταπηι5; ἀο ιΠΠπιοσιπὶ “ΠΟ 41 νίγογαπα ράτῃπη ἔδιιεητία εἴτι ἱπ π τα εχ- 
οὐτὰ πάϊς εἴ, Μιεπιυίπς ἰοσο, πε πη Αἰ εσαιιπλμ15, ρ ΟΙ Πα ιαππ ναγῖδ5 ἀε πούς 

τε ΖΟΠ11 [ἐπτεητίαϑ τοτῃ! δε: ζζέγηηα, Πα τ, δὲ πο α] Δ ΕΥ 1}, Ῥηθγ θη δ αἰἱρη4. εθης 
ΝῊ ῥοέμα. Νίομ δηῖῦ αὐϊέον οἱάεέμν βγονηδγογὶγ φΗΐ οἷ 4: 05 .γ ΦΗΟΥ 7 γα 
ον αν», φιυϊά (δη(θγ πὲ {ἐγ ὀοπέθς πορε ροίο" εογη ἡμάϊλσαγί. ἘΠΕτδς] 465 ἴῃ 
ΔΙ]οσου5 ΗἩοπλεγιςῖβ Ρ..427. Θρακικὸν οεἰνδράώποδον νοςατ, ταις ἄνω καὶ κώ- 
τω τοιότος τινας λήρες ςοπτίᾷ Ἡοσπηογατη Οὐ ληναί(θεῖν Διε. Οκαίεπις Με- 

τῃοά, ὙΠεταρ.]. 1. ς.. (απ δαί πιοπεο εππὶ ςοτηροηῖτ, τοῖς δ εοῖς λοιδοραμένω, 
εἐμππηηπε τοῖς μὲν φιλολοιδόροις ζηλωτὸν, ντϑαϊπιοπειιτη τοῖς ἱεροσύλοις, εχ- 

{{Πἰσατ. ϑιιἀ425. εἰἰπὶ ΗἩοπιεπιπὶ κακίσοαι αἴῖ,. ΟὈτπιίτηιις ἂῷ εἶπ ἰηἀς 
τετηρούο, νὲ ἩἨοπηεγοπηδίξισεϑ ὃζ Ζ01]1 αἸσογοητατ, αποίααος ΠΟ Οραπηο {πε 
δηίΐπιο, ἤπιε οι, γίγοβ γιαῖτος νε ]Ποάγεης, δὲς ρίπιπι Ματτα 5 εἰξ νοτιπη 
.1Ν. ερίρι. 77. 

ΡῬερμαρμέερ «οοἷο Ζοὶξηγ οἱδίργξ,. 
Ετ πῃ ργδείδς. δά ΗΙπογίατα [πᾶπὶ Ρ] ἰπίπ5 Ηονιογογμαβέραε ΠΡῚ [8 ςδιιεπάος δίς 
Ρτοροίμης, 

Νέας (πε ᾿πἰπτῖὰ ρίλης εο δηϊπΊο νἱ ἀξηταγ νὴ ἀοϑ! ᾿π Ζοι]πι π΄. 
{Π-Ὸ|, χαςπι. ἢ τεέξε δ εηιπα ἱπτεΠΊριης ποίγι δου! ΠΟπΊϊη 65 ἐτι αἿτί, δᾶ, {πρίων 
Ηοπηεγιιπι ΔΠί ΠῚ] ἱπηροτεητία {18 ογεἀεπάπιπι, ντ ἴῃ Ἱπηαρίπετη 4υοσις Ηο- ὦ δεν. 
τποΥΪ ἢαρτίς (Δευοτῖς, ὅτω καὶ Ζώϊλος ἔνδοξος τὴν Ομήρα μαςίζων εἰκόνα. ΠΣ 
(τὰ επίτῃ ρτὸ μαςίζειν εἰκόνα ἰεσεπάμπη εἴτε οοητέχτι ΘΔ] πὶ ἱπυιιέζο ἀγσιι- ἐλ , α, 
τηξηῖο {πδάςφτ) Αὐ ἀμθίτατε τάπηδη τηῖῃι [ἰσεδῖ, τατος 14 ἀε ΖΟΙ]ο Οδἰθηὶ διι-1 2., 3646. 
τοτίτατε δβηγηιαυ, αἴης ἂρ Δδίπγαϊ ρίδης δβοέζιι ἰηΐαπηία Ζοιπτα Ηοπλε- 
τουηδίξσα ᾿θεγαγε, δ. !ςεῖ, σιοα 4! επα8 α]οῖτ, Ἰ4 4 σοδοιιο (οτίρτοτε [κι- 
εἶαπο πηδὶ ν!άετιγ δοςορηῆς, 41,4 εξεηίατιϑ εἰκόνα, 4πᾶπη «Εἰ ποδιεγα, Ρη- 
τπϊλθ. ρυϊςεγήπηδε ἔεπηίπδα, ὃς αι. πηοάϊιπη ἐχοείΠς νἱ [5 ἐπεγας ἐὺ 
τλλχίΠ16. “ΠΟ α οἰππη ΓλΕΔΥΙΠῚ ξΟΥΠῚΪ5. Οἶπ15 ΡΠ] οΓΙ τ ΔΙΠο πη σοπτοηα ες, δά 
Ηοτηο ἢ ἱπτοῦ [14 ργοποςατ διτογίτατεπη, 41 ΒΓ (6 Ι 15, Ῥατγο οι ἔδτιτη δοεῖρο 
᾿πέξα ργοίς ιεητίβ, εὐκόνα ἀεἰ᾿πεαη5, ἐάπη Ν᾽ ΈΠΕΙ ΠΟΙ τΑπζιΠ σΟΠΊρΑΓΔΙΙΕΤΊΣ, 
χεουσῇ Αφροδίτη ἰκέλην ἀἴσεπο, (εἀ δί Πεάδιώ ονρμόησ, ντ σαὶ εἰκῆα ϑεῆσιν 
Διιάϊατ, Οἰμδθιις ἴτὰ ΡτοΪ δὶ ἐξαιιέητία [οί πι15 (ΡΓῸ Ἱππὰρὶ πη]. 0.22.) πριπη- 

' οἷς: 
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σίε: ὁπόταν ὃν τοιαῦτα λέγη; μισεῖς κἀκεῖνον, καὶ ὠποῤῥίπτεις τὸ βι- 
δλίον; ἢ δίδως ἀυτῶ ἐλευϑεριάζειν ἐν τῷ ἐπαίνω; ἀλλὰ κἀν σὺ μῆ δῶς, 
ὅγε τοσᾶτος αἰὼν δέωδκεν, ἐδ᾽ ἔςιν ὅςις ἀυτὸν ἐπὶ ΤΟΥΤΩ ΑἸΙΤΙΑ- 
ΣΑΙΤΟ, ἐδὲ ὁ ΜΑΣΤΙΞΑΙ τολμήσας ἀυτῷ τὴν ΕἸΚΟΝΑ, ἐδὲ ὁ 
τὰ νόϑα ἐπισημηνάμενος τῶν ἐπῶν ἐν τῇ παραγραφῇ τῶν ὀδέλων ἢ. ἐ. 
δα Ἰδάφηρ ἐπε αἰδοῖ, οαἴοη6 ὅδ᾽ Ἰργῆν ῥγοίέφηεν!5γ ἐόγμαψη αὐϊεῦ 5 4271. 
ἐρῃῖ ἐῤογέσέοηε ἐτ ἑαμαίφγαίο ῥογνοϊἑέας δ “ἱ ποῦ βεγηρρὶ τς ἰϊοοί, ῥεγγαγξ ἱ4771: 
ἐ47ρ ἐρῃρά 4,0 724772 (6γῖδ:. Νεψηε ἐρῖρη γ ΡΟ ῊΗ7 7. φαΐ ῥγοβίξγεα εἰ εοπίγος 

τεραηε τον ον] :, πέση γε ΓΙ, ΟΚΙδ ΟΠ ΕΌΕΚΕ εἰ 1 Μ4ΟΙΝΕΜ 
“μίας ΝῈ, πόθ ψκὶ οὐεέμς φαογίρέῖς ἐαπφήάνι ποῖος σεν ἐδος ῥγ ον ]ρ.8: 
χἠ, Οπογιπι νἰτιπιούιη νεγθόγμπα [επίτπι5 μϊς εξ: ποη εἶξε πη Ραπεῆϊδε δι- 
διτγῖο, γε Ἡοπιεηοὰ ετίαπη 1114, υίδτι5 πὰ τιιεδατιτ Γλιοίαπῃ5, ἱπηργοθες ἀγαις 
ΤΟΙ Ιοατ : οὐ [ΘΠ ΠΠπτογιπὴ Οτεἰσοτιπι ἐἃ ςεπίθγαπι εἤπιρσετιηῖ, Νεια 
εηἴτη Ομηρομάςιγα Ζολέκν εἰκόνα 1ΠἸατὴ ΒΕ! 415 Ρ]ογαπείβ, ἃ ροεῖα ἐς] πε- 
δῖαπι , μαςιγῶσαι Πάργί εοποϊα ὲ τος ο[Ἐ οτιτίςα (ἀευτίε ἸΔσεγαῆς : πεήιις 
“γγβαγοβαηε Οταγαπηδτίσιιτι νεγίας εο ἰρεέξδηζε5, νὰ 4{1Π|5 ἴδςεγε [Ὁ] θα, τὰπ- 
4πατη ἐρυτίος σδείο ποταῆε. Ηζδες ἴταηις νεῦρα (δίεπιτη νεγοίπη]ε ἃ ρατῖς 
Δα τοτιιπι τγδηίτα  {{Ὸ. (ΟΠ]ΠἸςες δά τοτᾶπὰ ΠῚ σαρτί αἰο ηγραξϊονκοῦη πε εἰκόνα» 
πάγη ἐχμίθει 145, ἐτγογασησας Υ]ΥΠΠς ἵτεπι, {ιαπὶ Οὐγ θα τεργδείξητασ, δὺ- 

4μς εο (ξη{ι ἀϊςετς Ζοιϊιμι τὴν Ομήρδ μαςίξαι εἰκόνα Ἡοπλειὶ ἱππασίποπη, 
ὃ ἐο (οἰἶτςοῖ Πιαάς Οἀγίεαδιιε ἀεἰπεδῖδπι., ἤαστο οττίςο ςοποίάετε. δεά 
4υϊςα! ἃ εα ἀε τε {Ππδτιιατηι., πιοάππι ἴῃ ἩοπΊετο τεργεβεηάεηάο ἐχοςῇηε 
Ζοιϊαπα ποη ἀπδίτεπη, 41 ποη ςοητεητι5, τεΐξε δι144, ποιιεπι ἱπτερτοβ [ἰρτος 
φοΠΙΠτῚ5 ςοηττὰ ΗἩΟπΊοΠςδπ ροεἤη ἱπΊρ] εἰμΠ8. 4185 τὰς καϑ' Ομήρδ συν- 
τάξεις νοοδῖ Ὠϊοηγήιις ΗΔ]ις. ἴῃ ἱπάϊοῖο ἐε Πιμάγοθο Ρ, 178. ᾿Ιρίϊι5 σθοσαε 
Ἠουηετ ψόγον ςοτηροίττ,νε 4ιτον εἰἘ δι! 4δ5, Αταιις ροίξειτις πος Οριι5 5τια- 
Ῥοπεπ συοφιοτοίριςοτε πο ἀπθίτο;ιι 1}0.1. Θεορι.Ρ.2Ζι. ΖΟΙΠ], φαεπατίετο- 
τοηλνοοδῖ, ἐπε ά!ούιπη ἐποοπη πη ΔΙ]ερδῖ, τῷ τὸν Ομήρον ΨΕΈΓΟΝΤΟΣ, 
Βος εἴξ, νεϊπτετργεγαγογ ἐσο, Ἡοπιει ψόγον συγγεγραζφότος. Ηἰδ8 νετο [οτ!- 
Ρτ5 Δάξο ἤθη Ἵοδηάίο δηϊτηο (β διγὰ [ο]!ρίπε [πῆϊτηο 1η ΗἩοπλεγιπη νἱάετας (ς 
σοῖς, νὰ ἰφοπιπηδείθι5 ἔοτε τι ἀἰςα]υππι Ροδταιῃ ἔαςετε σοηδξιι5 ῃτ. Οὐ εηίπη 
Αἰϊὰς ἰρεξξα φιοά, νταριιά Γιοηρίηιιπι οἵδ, [0.1]. (ςέν. ΓΧ. δ, γο. ΝἹ]γΠις Ιοοἰος ἃ 
Οἴτγος τγαηπππταῖος χοιρίδια κλαίοντα νοοῖῖὶ Οἱ [ρεέζας, φιοα δριἀ διι- 
τούεπι Ὀγουΐπτα [ΟΠο]οτιηλ. πὰς ὈΙάγτηο τε απητα ναΐσο, δα ΠΙδα, Ε΄, ν, 
5, νου} 1]Ππιπὰ Η οπλετὶ ρει τη σεηβ 

Δαῖξ οἱ ἐκ κόρυϑός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ 
Ἠθοπηετιπιίσποπι ἐχ πιιπχετὶς Γοηιεαϊς ἐχίπγσεητοιη τερταοίοηταιε βησαῖ, ρα": 
τιουττη εἴϊς ἀἰςη5, ἢς θόπιις ΗΠ εγοβ ἱποθηαο ρεγεαῖ ὁ Ἐπ νεῦρα (ὐγδιπηπηδτιοὶ 
μέμφεται τὸν ποιητὴν: ὅτι λίαν γελοίως πεποίηκεν ἐκ τῶν ὥμων τῷ Διο- 
μήδως καιόμενον πῦρ » ἐκινδύνευε γάρ ζησι καταζλεγϑῆναι ὁ ἥρως. 
Οετῖς δε Βοπηπὶ5 οἰα νϊάεητιν γελωτοποιδ, αἱ Ὠ11}}] ΔΙ" ιδογεῖς νἹάςα- 
τπῦ. Ζιιάτη γε τίίπι ἐχοίτατο ἴπ οοητεπηταμα δάάιςας ροεῖδε ἀἰξζα, αιοά τεῦιι5 
ορτίπλς ἀϊξλιβ ἱπσοηῖ Βυιπιδηὶ ργοτζογία επεηῖτο ροις, πότηο οἱἘ 41 ποῃ ἃ- 
φῃοίςας. 

Ηϊης νεγοῆπη!ε ετίδηη ἔς, πηαχίπηδτη ραῖτεπὶ ξοσμπη,ιδο [πρεηίο πᾶτς 
τίπε Ζοιίας, ἴδοις δεπίσπαιι ἱπτεγργετδίοποπα δας ίδϊτοπι ἐχοιατίοπειη δάμη 
{τὰ {τς, ἢ Ῥοπὰ βάς εἰιπὶ ἩοπΊετο ἄσεῦς Ζοίϊῃς ἱπσεηίοσιιε δὰ ἀείεη- 
ἀεηάτιπι ροεῖάπι ρετπάς ἀἴαιις δὰ δροιληάιιτη ντὶ νο ας, Εληλυρίςοῖο- 
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ότο ΡΆΑΆΔΜΕΡΑΤΊΙΟ. 

ποτὶ ἰρίᾳ ̓ δγοσισι Ηουηετο ορροἤτοτιτη βγπηαῦ πλατειά, ιατη ἴλης 20- 
(οἴπιετο ματς ροτι δε, πἰΠ ἰπυ ἀτοίς ιιαπηρ  ατίπηα, ιιδς ἔεγη ροτεύδησ, δαὶ (8]-- 
τε πη ἐχοιλτί, ἐχασσεγαι μετ, δεά ρίδης οτίδπα γο πη οὐ! ποιης ἐχειηρὶα ραγτίπι 
ΔἸ]2τα, ραετίηι δἤοτοπάα, (σεῖτε ]ΥΠῈ5 [Οοΐο5 ἴῃ ρούσοβ δο 18 ιοα βηχίτ 
Ροεῖᾶ, εο (αἴτει (εοι]ο λάεο δοίπγάε σςοηβέξιπι ποη Πιΐτ, ιιο ντσο ογεάϊ- 
τι1Π| ταἱ 4 οαττηΐης ἐς ρος ἃς νεπεηί5, νὲ ροίξετγιβ “πο τεπηρογίθιι5 εἃ ἔτι- 
Ρεγ το οδτίπιῆε, εἰαίψαε Πάεἰ ἀγριπηεπῖα ἐσ Αρυϊοῖο, Ρεζγοηῖο δι 4[1|5, {|4 
Ὠπης ἈΡΈΓΕΠΊΙ5, Δοττὶ ροεπτ, Ρυδεζεγεα οἰπ {ὙπΊ δ ο σα Αεργρείοπιπι ρἢϊ- 
Ιοίορια εἰ πξεοῆι ποη πηα]ε σοπιεπίεθατῖ, νῖ πος πηΐπι5 ἀσέξιοτιδιι5 Πιοαιὸ 
οβεηίας ες ροῆει, χιίδιι5 λάεο (πηοία 1| μετεμιψύχωσις ἀττῖπε, νε ες εᾶ 
τιδάϊτα ἤπε Δ]]εροτίδ ρ᾽ ἐτῖαε ἐτίαπι (εηπεπ ἃ ἀπσογοητ. δίσάμε δάςο, ἢ πο- 
ἢϊτδ δεῖατε νεἰ πιαχίπιὲ τὸ σιϑανὸν ἴῃ {{|5 ποη εἴτ οδίδγιδτιπι ςοποεάδειτ, 
Ἡοπηετί δεῖδτε ταπηὲπ Π1}1] μᾶς εχ ρατῖε ρεσοδταπι εἴτ πο 5 εἰξ ἰλτρίεπάμιπη, 
υῖθιις υεγο γε λα ταῦτα ἐγδητ,πδε ΠΟΙτι [δου], ΔΔας δέ εἶπι5, ψιο Ζοιίις νἰχίῦ, 
ἱπσοηΐο τηΐπι15 ν εγοΠΠΉ}14 εἰ νἀεδητηγ, ες νΊ4εο τηδίοτγεπη οϑυίατη γορτε- 
ΒοηΠοηϊβ πη νεγ ΗἨπλετῖ, 41 εχ σε δὲ οἶγρεο Ὠοπηεάϊς ἰσηεπὶ ἀἸοἰτῆπε ἴπ- 
τετηπΠιοπε εβί ΠΠς, ἸΝΑπη, νε ργδεοίαγε εἰτῃ δα ἰοσιτη τάγπηο ἀἴαπς Επήξα- 
τίιο οὈίεγιατιιηη, Πρ] ἐπάἀοτγεπη ὐπιούμτη 14 ρεττίπεῖ,αδε ρε πε ἃς Ἰρηῖ5 πηϊ- 
οδιιοτίητ: σοτηραγάπαϊ ἐπὶ πῇ ρατεςυδπη αἷς ογηϊτεῖ Πάπτ ᾿πίτειδηβ: Ἰ4απε ̓ ρίς 
ἱππποῦαῖ ἴῃ (ἐιεηεθιι5 ροεῖα, ὠςέρ᾽ ὀπωρινῷ ἐναλίγαιον Με πῦρ εἴϊε ἐἱ- 
σςη5.5 Δάεοάπε ρτορτηῖε ἢς ἀϊέξλιιπι ποη ἱπτε  Πσθηβ ἰσπετα, Μετ ἐὰ ἄς τὲ 
Ρίυτα ἀριά πποάο ἰλιάατοβ ἱπτεγρύετες, ΝΝες πηδίοσυ!β ργοξεξξο ππιοπγεπτὶ εἰξ, 
4ποά ἀριά εππάεπι ὈΙάγγημν δά ΠΙΔα. Ε΄, ν.20 τοάϊε ροεῖαπι, 406 [ἀλεῖπται 
ΟἸΓΠῚ ὅς ἐ|5 4εΠΙΙεπτεπι βισαπῃ ἀγτρεγε βησαῖ, 4αδί! Πιρᾶπη γησϊοσῖ ςοἰοετῖτα: 
τε 65 δέ σαστι πη ρου Πες σοητίημιαγο, (ἕετῖς οηίτη, ντ τάσοᾶτη πᾶς ἀρυά 
Ὠιάγππιπι εἰ κρίσει ορροίτα ἱεσιιητιτ, ίλερε ρεῦ δια ρε ει! [εἰπεγε τατηις 
Ἰιςετῆι δὰ επιδάεγο, 4πᾶπ| 4Π Δ τσ !5, 14} 1015 Πεγοες νεμεσδηταγ, δε δζίσπο- 
τδητίδπι ργο αι ΖοΙ 5, ΖιΔη 0 τερτεμεπαίς, απο ἃ ΠΠ|44, Α΄ ν. 48 ροεῖὰ ΑροἹ]!- 
ὨΪ5 ἰγᾶ τη 1ῃ γρμέος ὃς εάπος [λει 1ΠΠπὸ Πηχίτ, ΝῈ επίπὶ ορτπης ποίδε Ἡ ογδο 465. Α]- 
πο γνῆ Ηοιπεῖ. Ρ..427. ΡῬΒοεθιις εἰ (0] Εἰ ταχτα τπεοϊοσίαπη σε πο ΠῚ, ουΐπ5 46- 
{Πδι15 Ρε Π5 ἐχοίτατεγ, “παπὶ ρτοῖπάς τλΠΠΕ5 δ ΑρΡΟΠ ης (ριτεῖσ ἐχιετε ἰπ- 
τΕ]Π]Πσίς. Ρείξεπι νέτο ιδάτιρεάα ἀηίπηάπεῖα ρτίπηο ἱππδάεγε ποιιης πηεαϊοο- 
τὰ Π]11. εἴας ταὶ ἐχ ράᾶττε γδτοηε5 δἰ] σδας 1. ς. Ηδγαο 465, Ψπάε εἰπε 
ταπταπη Αθεἰξ, νεῖη ἐοπεροτῖο ΖΟΙ] ἱπΠεης γε ρ!5 Ηοπιεγαπη τερτεμεπάσης 
ῬΒΙΠοΙἜγατιις, ντ ροτίμ ἐγιάϊτε 14 Πέζαπι ἀσποίοατ, Δτητιε; Ζαοιτίοάο εχ εὰ ΒεϊΙ- 
οηε νθεποῦ σγϑτία ροεπηατὶ ΗΠ ΟΠ οτὶ σοπο τὶ ροτιηῇει, ἀὐἠδηανὸ 60 ἐπἰπιίρε- 
ὅλης πᾶς ἀε Ραϊδηπεάς παγαῖς νΊηΙτοΥ ἴῃ ΠΙ ΕΟτΙΔ εἴτι δ. ΓΝ, πα δάδις ἐξ: 
οὐττς Ἡοτηετ Ιοτπ5 4| ΖΟΙ ζληναφείας εβπρετε ποὸη ροχιῖς. ἘΠῚς Οἀνγῇν. 
1 ν. όο νῦϊ, παιι4}} οπττι ΟἹ ςοηῖθιι5 ργδεῖτο ἀείογιρτο, δἱῖ ὶ Ἶ 

Ἐξ δ᾽ ἀφ᾽ ἑκάςης νηὸς ἐυκνήμιδες ἑταῖροι 
φλονϑ᾽. ; 

5εχ ΠΌῚ ἴῃ {πὸ ργδείτο ἰοοἰοσιπη ε 4ιδιη5 παι] Δ ρεις ἱπάϊςαπθ. ΟἰΠὰ δά 
Βδες ΖοΙ 5 ὃ δ. σοῖς, νεγοπηη! ες ἤαις εἴα δε ιλ] ἐπὶ εχ 46181115 πδαὶ (οςϊο- 
ΤΌΓΩ ΠΕΙΠΊΟΓΙΠῚ Ππ στε τ ΟρΡρΕΓΙΠς, {ιιδ! εχ σοπηροῆτο δι τινα Πδεοῖτα σε- 
{τῆεης. δες δ. Ππ|4 εχίριιπη εἰξ, ἔς Π! εις δεαιο σεπίοτι ἀρργορδηάτιπι, 
πεπῆρε, γε νεζεγοβ ΟΥ̓ΔΙΠΠΊ 40] ΠΟη Ἱπορῖὲ τοροπάεπιητ, ἱπτεγεγητογασῃ ἱπ το- 
τὰ οἰλῇς Πιπηπηὰ σογηριζδμα, ἀπ 116 ΤΠ Πδιιε5 ἐχ ΔΈ πο ἀπ τίδιτα το άπ τπδπι; 
[εχ τηϊητι5 Ζιιᾶτη Δητοα ΖΙΆΓΠΙΠ5 Πδιο πῇ μαθεσα ἐποηῖς νεξτοῦοβ, 4 χαρά ΠΡῚ 

: νας 

αν. το οι σθαι νος δι. ..:- 
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νας ἘΠ ΠΈλτμττι5, Δ Ιοσιηι ἩοπΊει!, 4 ΖΟοΙ]ο ποτάτιιηι, ἰτὰ σοπιπηοηζδίι5: οἱ δὲ 
λύοντες ἐντιλέγεσιν ἀυτῷ πιϑανῶς ἐκ τὸ ἀποτελέσματος, ὡς ἐλλογή- 
ϑέντων τῶν ἀπολωλότων ταῖς ὅλαις ναυσὶ, καὶ ἀπὸ τῷ πρώην ἀριϑιμῶ ἐ- 
“πιλειπόντων μιᾷ ἑκαςη ἀνε ἐξ ενδρῶν. Εἰχυ5 Ἰρίτιν ᾿ἱπρεηῖ! ςεπίοτοεπι ροο- 
τᾶς ΡτΠοΙρΙ5 Ρἰοπίαας ἱπνιιτη ἔμ Π6 ποη πηπιπη. (σετῖε ᾿άεπι οάμηπη πῃ 
ἔπιτ, αὶ δῆτε εἴπ Ἡοπλεγο δάθις νῖπο ἐφδελονείκησε, δαραγί αἰ, ρα Ὀϊοσο- 
ΠΟΠῚ] Δογαπη111, 46. ΟἰιδΠηι1}5 εἴπη οτίατη ΠΟ οεπίμπταιη π Ἡουηοτίςᾷ Ἔχοτοι- 
{|Ὸριτεπι, (ξ Δεγηυιπι ταπτιιπη εἰ (οἰξ ργδοθυμς ρόοοζας, [46 Πὶ σγηηίπε ἀγσιι- 
ΤΑΘΠτιῖ Ργοίδςιταγη, Π αι άςηι 116, ]ιο α ΥἹἤτατη ἔογο νἹτῖ5 ογΠ1τ|5) οττπη δ γ4ρ70 
εἴξτάςπη. Ναθαμαης αι! άοπὶ πόλεμον Τρωΐκὸν σοι ἀἰίοττε δίιιπτα ο[!Δπιι5 11. 
ΧΙΝ. Ναγ. ς. 21. ὃς ΕἸ ξΑτμ τα ἴῃ ργοϊεσοτη, δά 1146. Ρ.2. [πιὸ {Π14επη σιιπὶ δ)γ4070 
δάφαγες ) εοτιιηάεπα δυζοτῖμγι πο πηδίου δότατο Πιοτῖς {πᾶτη ΟΠ οτι5 ὁροττεῖ, 
Οὐρλεο ὅτις Μιδεο δεαιαὶίβ. γε εἰπ5 ργοϊης ςοπίοτοτη ἄσοῦα πο ροῖπε- 
τίς. Ο46 ομπ| ἴτὰ πητ, ν εἰ ἰάεπη ΠΟη ετῖῖ ϑηραγες οὐππι δγάργο,, νε] ετγδιιεγῦ 
ιοροηοϑ [Δοττίπβ, ν οἱ νεῦρα εἰμ ἐζϑιλονείκησε Ομήρῳ ζῶντι ἴτὰ δεςϊρίεη δ 
ἐππητ, νὰ δΔοπηπἰδτοηοτ ἸΡΙ ἴῃ (οτίρτιβ [ἀρ εγἜ οατα Ἡοιπιεγο νμο ἱητογοο 
ίς ἰπιο ]Π!ράπηι5, 

Οὐεττίαϑ ἰητεῦ ἩοπΊεσὶ ςεπίοτεβ ἰοςσιπη γέρρον 46 ἀεετὶ σοηίξδι, πεῖ 
ςοητίᾷ ροετᾶπι ᾿πης πο βδιιςᾶ ἀριια ἀΠςἸριι]ο5 ἔπιο5 ἀπ] οτιμς, ἔας1]ς οο] ]Πἰσᾶς 
ΕΧ 115) 44ε εχ ΗΙἐγοηγτηο ᾿Ὠ᾿οροπεβ [ δοττιι5 γείοττ [. Ν1Π. (εξ. 21. Ἐπιτπ (οἱ- 
Τιςες ΠῚ ἀριια ἱπέογοβ νπᾶπη γετα { ΗΠ ἤοαΪ νπαθγαπη, ςο]τηπᾶς ἄστεα νίη- 
οα]15 Δα τιξζαπη “τ ἀεπιεπησιε, ΗΠ οπιετίοατη διιζοπι εχ δίδοτε ρεπάεησεμῃ, ἰεύ- 
Ρεμαθιι5 ἐπα οἰγοι γι φεητίθι5,), ρύορτεῦ εὰ {πᾶς ἄς Ὠ 115 ἰεὐλνων Ετρὸ 
᾿ΓΒεοϊορίαπι Ηοπηετὶ ἀρια {πο5 οαἰίρσαι!ς Ργιμαροτγαβ, το] ια ΡΠ] ΟΙΟρὨΣ 
οαγὰ Ποη 4641 ἀΐσηα δι ιτγατιιβ, ΡΠ Οἱ ορ σα ̓δῖῖ απδις [οπογίτατο, δο« Ε1115 
μας πόσας ρᾶττο ἐχάποίδτα ορεζα. οτιπῃ ἰη {ττογάτιιπι πηοηϊπιοητα Ὁ Ιρίο το- 
ἴατα μδὰς Πιοτίτ, πο ροτείξ οιπη 115 4πδε ΡΒ] οἰξγατιιβ εο ἐς ἀγσιιηηθητο ἰογίρίτ 
ἴπ σοτηραγατίοπεμη ψΕΏΪΓα, 

εγαρίμμες 116 ταπετιςοίις ἤδπς τηϊτίοτς σετς αιδπὶ ΖΟΙ 5. δηϊπιο 
ἴῃ Ηοχπεγιπα ἀεραςοματιις ες ν!άοταγ, ἀΐσπατη επππ εῆς ἀϊςεης., 48] εχ (4- 
οΥίς τοί ερϑτιγ σετταγη!ηῖθι15.. οΟἰρ ΠΖιιο σαράδταγ. δι1ς δηΐπῃ ΓΔειτίη5 Χ,, 1, 
τόντε Ομηρον ἔφασκεν ἄξιον ἐκ τῶν ἀγώνων ἐκξάλλεσϑαι καὶ ῥαπίζε- 
σϑαι!. [θὲ εο τἄπιεπ ἤει αι ταπτοροτο 1 Ροοῖὰ τεργομοηάετις, πόας 
αιιοα (ςτίρτο 14 ἐεςετίς ςοηίξατ. ΤΗξοϊοσίαπι Ηομπογίσδπη εἰπὶ πηάχίηις οἵ- 
ξεπαά πε ποη ἀιιθίτεπι, αι ράῖτε ργοίςέϊο ἱπτα σεπίατια ρμΠοορμοπιπι Ροε- 
τὰ 116 ρατεθδῖ, Ὁ {᾿ πηχιῆς ἀς [115 ποπημ}]α σοπάοπατγε νοὶ πηαχίηγενος- 
{πῆφος, Πηχηε ἐὰ τάύπιθπ., 4ιᾶε ἰπ ἐχετηρίατῃ τγλέϊα ἃ πιουτα διι5. παότιιηη 
αἰ οἰ ρ ἐπαπ ρε πη άδγεπε ρεηίτιβ., ἱσποίςετε ποη ροζεγᾶπτ. Ὑτίβο]ις Ηε- 
τδοϊϊτιις νοπΙΔΠῚ ἱπιιο ποεῖ ι!άοπη, ἢ 1π Εἶτι5 ἀγριπηεητι τγδέξδτίοης {πᾶς νοὶ 
τάχίτης χολῇ Αἰ! 4υδηταπη ἱπάα! σογεῦ: ἂν εἶπα τάτηεη σκότει» [ἴσος νοὶ πιᾶ- 
χίϊης οἶτι5 σιιαεάατη ἴῃ Ηπιετιιπη ἐχτάγεητ, ΠῸΠ τπυἤτιπι [πο] Ιησοη11, 4ιᾶς ἴῃ 
ΡΗΙΠοίται Ηετοίςο τγεξισετ, πηετιεπάϊιτη οἤξ νι ἀθδτιτ, 

Οὐοά Ργιπαρογαπι ὅς. Ηδγδοϊίτητη [4 Αεπορῥαρορ; ἥποσις (ΟΡ μοηὶ- 
τἀπὶ πηλὶο πασεΐτ, φιετη ἀποθανόντι οπηεγο ζδωλονεικῆσται 1 Δοττίαϑ τοίξδτιιτ, 
1.1... .46.. Ε]εσία5 δ. ἰαπηροβ γεγο σοπηροίμΠε αἵτ, υίθιις ταὶ Ἡ πιοτὸ “ματα 
Ἠδεἤοάο ἐς Ὁ ιἰ5 ἀϊέξα τερτεμοπάαι: γέγρφιε δὲ κα) !άμδος καϑ' Ἡσιδὸν καὶ 
Ομήρε ἐπικόπτων ἀυτῶν τὸ περὶ Θεῶν εἰρημένα. 1α. 11.1Χ. {18, ἘΔ ολπ- 
(ᾳ ἴμιτ, σαν ΤΙπΊοηὶ 5}ΠΠορταριο 
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65: ΡΑΔΕΕΑΤΙΟ: 

Ζεινοζανης ὑπάτυζος, Ομηρῳπάτης ἐπισκώπτης Ὁ 
δυάϊτοτ, νὰ τοξειι5 ιᾶπα ἀρι Γ δοτστίιπ ], ς, ἰεσίταν ἀρ Θοχτη ΠῚ Ἐπηρίπ- 

σα}, }10.1. Ηγροῖυροί. ς.32. ὑπάτυζος πειηρο; νῖ 1άετη ἜΧχρ τας, ὡς κατά 

τι ἄτυζφος, δι Ομηραπάτης ἐπισκώπτης, ἐπεὶ τὴν παρ Ὁμήρῳ ἀπάτην 
διέσυρεν. ϑρεείιηει. οἰμι5 (ορτί ποη σοπτεμηπεπάμπι μαρεπιβ ἀρια ἐπη- 
ἄεπι δοχίιγη δάιπιουίις Μδιμεγηβτίοοβ [10.1. 0.57. Ομήρος δὲ, ἱπημῖτ, καὶ Η- 
σίοδος κατοὶ τὸν κολοζωνιον Ξενοζϑανή 

Ο, πλεῖς ἐφϑέγξαντο ϑεῶν ἀϑεμίςια ἔργα 
Κλέπηειν, μοιχεύειν τε καὶ ἀλλήλες ὠπατεύειν. 

ἴτεσῖσχας 0. ΝΠ. Ρ.34!. 
Πάντα 3εοῖς ἀνέθηκαν Όμηρος θ᾽ Ἡἡσίοδός τε ; 
Οσσα παρ᾿ ἀνθρώποισιν ὀνείδεα καὶ ψόγος ἐφὶν» 
Κλέπτειν, μοιχεύειν τε καὶ ἀλλήλεος ἀπατεύϑειν. 

Ταπρλπηιιϑ ἐξατίπη ποτα ΡΙΑτοηοπΊ., ΡΒ οἰ Οριιαι ἰ άοπι, ἐδάειῃ Ἡογηετῖ ἄε 
αἰϊ9 ἀοφετηδ οβεηπίαπι, δίαϊε ργορτεγοα ἢΠη|ς [ἀτ|5 σομῖγὰ ροετᾶτη ἃς οὐπιάϊτε 

ἀιριταητεγη, ἰδτι ἢ ἐς σμρνδμρορονλα ἃς ΠῚ ἰπἰτίο, 4 ἀδηηεπι [ςητεητίδπι 

ἴῃ Ἡοιπεπιπὶ αἰοῖς ἀποπέμποιμεν δὲ εἰς ἄλλην πόλιν, μῦρον κατὰ τῆς 
κεφαλῆς κατα χέαντες, καὶ ἐρίῳ ςέψαντες, νοποτίπος αι άοπι ὅς {πηε 
Ἰρποιηίπίᾳ.. ἰξα ογηἰττεπάμιπη ταπιεῃ οχ οἰίτατς [πα ἱπάϊςαηθ. (οά 
{ιάοπλ ἱπάϊοίππλ. ποὰ Ἡογδο!άδς ταπειμα Ῥοητῖοο, δοοῦθᾶς δαάλιογίτιβ 
ΡΙατοηεία ςεπίμπγας οδυία οχείτίτ, ᾿ρίμππι ἐχ ἰορε τα] οπ5. ν]οἰπππ τείεσδη- 
ἄμππι {ξατιεπτὶ, ἐῤῥίζϑω δὲ, ἴπαμῖτ.. χοὶ Πλάτων ὁ κόλαξ, ὁ Ομήρε 
συκοζϑαντης: ἀνθεξον ἀπὸ τῆς ἰδίας ζιλοσοφίας τὸν Φυγάδα προπέμ:- 
πῶὼν λευκοῖς ἐρίαις ἐξεμμένον, καὶ πολυτελεῖ μύρω τὴν κεζδαλὴν διώξρο- 
χον. δεἀδιθιοηγίο Ηα]ςαγπαιίδεο, ἰη ἐρι{ξ, δά (τη, Ροχηρεῖμπη Ρ..202, ἂς 
σιπηεητππι φιλοτιμίας 4»ηδἠδίοηίς ΡἸατοηίςδο ργδείρυτ : ἐΔη} επὶπη Ἡογηετὶ 
δοπιμίατοηε πιᾶχίπις εἰιπὶ ρτοα! Δ [ἔς δἱτ, {πεπὶ ςογοηδ ἀοπαίιπὶ νπρσιςπες 
4πε ἀο]τδυτιηι, οχ εὰ, 4πάτη σοηΠ τπεας, γεραθ]ιοα τοἰερσαιοῦῖτ, 4υδῇ Ἠὶ5 
τρίς, 481 εἰο!εδαταῦ ἐσεγεῖ, ΡΕῚ 4 ΠΕ ΠῚ συ ΟΠΊΠΙ5 αἰτ8 ἱπΕπιτατ!ο ἴῃ νιταπι1π- 
στε {π, τιχπ| δτίατη δι Ἔχτγειππι ρ ΠΟ ορἤ 4, Ψόγιπη 1ρίᾶ εοος ὈΙΟΠΥΠΙ νος 
δα: ἣν γαὶρ ἣν τῇ Πλάτωνος Φύσει, πολλας ἐρετὰς ἐν ὅση, τὸ φιλότιμον. 
ἐδήλωσε δὲ τῶτο μάλιςα διοὶ τῆς πρὸς Ομήρον ζηλο]υπίας, ὃν ἐκ τῆς κα]α- 
σκευαζομένης ὑπ᾿ ἀυτὲ πολιτείας ἐκξάλλει» ςεφανώσας καὶ μύρω χοί- 
σας" ὡς δὴ τώτων ἀυτῷ δέον ἐκξαλλομένω, δ ὃν ἥτε: ἄλλῃ παιδείω' πάσα 
παρῆλϑεν εἰς τὸν (βίον, καὶ τελευτῶσα ζυιλοσοζδία. Νεᾷιε ἐδ [ὲ ]οπὶ 
ΟΒιγίοίξοπιο ργοθαίϊς ΡΙδγοηῖθ ςεηίαγα νιάετιγ, 4] εᾶ μισαγμοὶ δοετθίταῖο, 
4ιᾳ Ηεγλς [465 ὃς ΓΙΟΠΥ 8 οΔπὶ ἤδιῖς ο(Ἐ Ἰηίδοιτι5, εξ ργο {πο ἦπ νείιπης 
4ις τηάρηοσιπι ἱξογιπι νἱγογιπα Ππά10., ποη ἔαςΙ]ε εἴτε δἱτ ἰπτεῦ ἀπο5. ἃπηϊσς 
(Ο5, 4Ζπογιι Δηογηπη ςοπίρίοια ἢς διζογίταβ, Θοπιγομεγατη αἰτίπλεγα, εο- 
τασηιε αἰτογιπι σοπἀοιηηαζο, (εἀ τὰπγεπ ρου υϊογεῖα (ε δά ΗοπΊεγὶ οδιι- 
ἴλτη ἀφίεπάεηήδπι οἶδε πλϊηῖπης Οὐ ςαγ5 Πα ς 15 ργοα! άϊτ, ν14.1ρίμηα ἴῃ οτδε: 
[1Π]|.ἄφς ΗἩοπλετο, 

Ηΐης τηΐτιπη ἴπῖεῦ Ἡππεγουηδίξρας ᾿Ἰρίιπι Πϊόπεῖὰ ΟΒεγίοἰξογηιπι 
ΑἸ] ποπηοῃ ῥοίζου! οἰπ15. τάπηεη {πτηγήμπι ἴῃ. Ἡοτγησταΐη {ξπάϊιπη ἢι- 
Π|Ὸ τιῖπη εχ Δ] οσᾶτᾷ οτατίοης; τατ εχ ΓΝ {μοι ϑοοτγαῖε Ἡοππεγητη ςοπην 
Ραγδιῖς, οἰπσοίοιτ, [Ιη ογαιίομθ πόπηρε ΧΙ, πιίδε Τρωικὸς λόγος ἱπίοτ!- 
Ὀίτιν, ὅς ἀς ΠΟ ποη σάρῖο ἀρὶτν) δέξο δοοῖδε Ηουπεγηπα ἱπιρετῖς, νὲ Π18}} ἴῃ 
Ἔα ΕἸ] (διιετι5 ρος, (ΟΟγίεῖοα,, νὲ ἰᾶται ποι σοροῖαπι οἱ, το ἴο, Ηφητῖοο 

γηϊ- 
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γηΐπο ἐλπὶ ἰπ τεπ ἀἰξξα, ράτιπα (0144 νίτ5, ἀτππι ροεπηα δά Ἀἰξουίδς Ἰερεβ οχ-ς 
ἴρεγε νδίσις νἱάσειιγ, δς ταπλεη ἀπεττς ἔατοταγ (Ρ. 176.) πα|105 ἐχεις Ηοπιοτὶ 
Δετᾶτο ροεῖαβ δἰἴοϑ, ν οἱ ΠΗ ΙΟσγαριο5, 4! νεγιπη ἀἸςογοητ, 4ι ἔς ΠΠπ5 ἢτο- 
τίς σ1πῈ. Ρυϊπαμγη Πξιι4 ἀγριιπηδητιιπα ἀρργοίπιμτι, [5 Πιπρἰοϊοτίθιις ἔθ Ας 
Οδτγιάοτο, ἃ πιράϊο ἰᾶπι {|]τὶ5 1ἰς {μι Ὑγοίδπὶβ τορι ἱπτογιῇξης, ὃς οΌ- 
(ςεγὰ ταητιιπη ἰαπηᾶ (6 ΠΠ 4 ἐπα Πιρεγεῖτε. Ὑπάς νεΐπς ΒΗ βοτίδπη τεάλγριιεηβ 
Ἠοχηετὶ ποίησιν, ντ ἢς σταιίοτε ἀεἰἘἰτιιάτιιτ διτοτίτατο, ποίοιο 4ιεπη Πορἢ!- 
τίσιπι ΠΟΌῚ5 εχ Αερυρίο [ἰΔςογάοτεπη δά άϊιςοίτ, εχ [Δοτὶς {Ἐ.}15,4 Μεποῖδο ἰπ Αε- 
ΕΎΡτΟ τοίδτα ςοπείποπεῖθιι5, σετιογα ἀδργογηεητζειη. ὅϑᾳπε ΠΊμτο Πᾶς οΧ ΡΑΐ- 
τα Ρηιάεητίι5 γεπη ἀσστείτι5 εἴς ΡΒ οἤγδιιις ποίξετ, ψιιεπα {1 πι11ἃ Α]Τὰ τε, σοττὸ 
το, 4104 ορετί5 [ππ| οςςοΠομηατι ρΟαπηδτ5, οὐ ςεηἤιτα ἰηἰςαυπταν, εἰερη- 
ἘΠ της ΔΟςΟΥΠΠΊΟ ἀΔιοτιτ ἱΠ σθη]ο, Π]αχΊ τη δΠῚ {π {161} ἀκρίξειαν ΟΠΊΠΙθ 15,11: τί- 
τε διτεηἀετίης, ἀρριοθ ας εχηίππάπηι5, [ποηπς ἰοςο οχ ρατῖς ἀεπηοηίετα- 
ιίπηις, ϊ 

[4 δητεηιδηη δ ἄτι 41] πο 5 Ομηρομάςιγες Δάϊνις σοπηπιεπιοίαπάϊ, 
ααοταπη ὨἸοπεπη ΟΠ τυ Οἰξοπηιτι Δετατε δητεοςαὶῖς αἰτοῦ, αἰτοῦ ευίτιγ, Οὐ 
απτεςεαῖς ἐδαρῥίααε εἰξ, νὰ ν ἀἰετῖο Μαχίπιο 1.1, ς. 8. Ηείγςῖο ἴζοπα {ΠΠπ|8π| ὃς 
διε νόςαταγ, νεἶνε Οἰςεγσηὶ ἀε ἕατο, δο ϑτγαθοηι Π|0. ΧΙΝ διυιαῖτ, Παρ ίίαε, 
Τεἰμα επί !5 (ὐγατητηδείςιις, αι, δι144 τείξε, περὶ Ὁ μήρα χαὶ τῆς ἀυτὸ ποιή- 
σεὼς ὅτι ἐψεύσατο εἰξ οογηπιεηζδζιιϑ. Ατ δογρίγδῦρα ἐγιορέδε ὃς 10} ἀἰ4οῖς ορίπ4- 
ἐἱοηῖρ, ἴτὰ ντ Ἀρο ΠΠπεπὶ “πόας [ΕἸ ρ ἢ ἐγ! ἀθπαὶ σαι ςοπίπ]πετῖς, να ἀε ἐο 
τείδτιπι Οἰςετοπηὶ, Ν αἰοτῖο Μαχίπιο, διγαθοηὶ, Ηοίγοδίο, δυίάδε ἱροῖβ εἰτατίϑ, 
ταγρίιιε εχίτι ᾿πίαπιεπη., 44 αἰτπά, σμιᾶπὶ ἰςοπηπηαῖα ἐραγηε ογεάδς ἴῃ 
ῬΟΟτΑΓΙΠῚ ΡτΠοΙρ ΕΠ 5 4186 οἰΠΠῈ σΥΔΙΠΟΥ5 νἱτὶ πιοάοίξα, ἀγα ἱποπηάλ κρί- 
σει ςοητεηα! νὶχ πηθγεδητασ, [ΠΠΙΟΓΕΠῚ 4 οι αἰἶχὶ 1οης. Επιοίαπι5 οἶδ: ἰς 
ποι ἰη ΡΒιορίειας (Ἴ. ΠΡ. 463) ὃς σ᾽ «)ο (ρ. 26) ταητιιπὶ ΗἩογηεγιπι ἐς τοῦτις 
δὰ Ὑτοίδιη σοί ς ἔἔγεπιιε πιξητίειιπη αἷς, ἐς ααίθιι5. σρττὶ τείςίγε π1 81} 4π]ςο- 
4π|π8π| ροτμετγῖς, 481 ἐᾷ δεῖᾶτε,, νὰ Πησίς τί ἀϊςι! 6, σαπλα 5 τη Βαξετ5. Ππετίς, 
ἜππΖις τίάος φιιοά Ηεϊεηδιη, 4ιι)πὶ Τ ΤΟΙ Δη15 το] ροτίθιι5 ἀπατη ἔπΠς οροτ- 
τοας, Ηδςιρα δεῖατα ποθὴ ἰηξευϊογειη, {1 Ζυ! ἀπ νἹγσίπεπι γαρῖᾶπιὶ ἃ ἸΒείεο 
εἴα {πὸ νογιπη, τάῆτο ὑεῖ! σδυάτη εἴσας ργδεις, ψεππι ὃς ρα[Ππ1, πηαχὶ- 
τῆεαμε 1η [)εοσιπι ἀϊΑ] ορί5, εἰπι5 ἀε [115 Πέϊιοποβ ίη [τά δυίππη ν εὐτὶτ ὅς ἰοοιπτ. 
δεά ομπὶ [ἐτῖο 15 πιηρίδεη ἀρᾶτ, ορτίπιεπιε ἀϊέϊα ἴῃ τιαϊςααπι (ει ἀε- 
τογηπετὶ ροίπης, (Ο]πάτιτι ἐς ροεί! Ηοιποτίςα ᾿παϊοίππι. ἐχ εῸ νὶχ ἱη{ξίτειαβ, 
νῖ Π6 οἰπὶ 60 4ιϊάεπι τα ἀτεπαᾶπι ἀείςεπάετε ΡὨΙοἰἔγατιμτι ποίξγαιπι ριάετε 
ἄεθεαι. ᾿ 
ΝΟ εἴξ, πιοά αἱτοϑβ δἰ!ερεηι, 41 οὐίτετ ἩοπΊοππι πλεπάδς!! ὃς αδιι]4- 

τατῊ τειτη ροτόροτγο, 4] ἐρῇ ποίοίτε ντάθητιγ, ι! ἀϊολητ, πος ἴτὰ οτάς ἰπ ροε- 
τ τερτομβεηάοητεθ. ΝΎέες εἰξ, χιοά τεςοητίοτιιπι 4ιογπηάδπι Δ ΠΕ Π5 ἐμη- 
ἄεπι ςεηἔιγαβ ργο χς οχροόπᾶπῃ, 14 εηΐπη που Ιοοο πο ρο ; οἱ ργοροίιτιπι 
ἴδτν Εἰ ΡΒ οἰξγατι Ογή ραιο ρεπϊτίηβ ἐχρεπάεγε, εἰμπίαις νίστατεβ. αι 115 
ΔΙτοτιπλ εχ νοτογίθιι5 σδΠ Πα Πρ εγάγε γί άδτην ράις]5 Χρόπεῦο, Μοτὸβ ἴτὰ- 
πε ρυίπηο Οτίτῖςὶ ποίἔγὶ ἀπἰ πηι 116, 41 ΠἘλπ| ΠΝ [π!ςερίτ, 410 ἡ διτί - 
ηθε, ταητιπι εξ νὰ ζελοτιμία ἄτας φεπταδιϊοηὶς {ππάϊηπι τη ἐο ἄερτο- 
Βιεπάδτιγ, ντ ροτίιι5 ςοητγατία οὐηηΐα εχ σεηεῖε [οΥ θ ΘΠ] ΤΟ] ΠΠροτς ἰσοατ, τ 
επίπι ἰδυιάο5 τασοδίη [ἰσογα ἢ! πιδηιι ἰη Ροεῖαπι ραἤππι ςοηροίξαδ, ἴῃ ῥγοΐεψῆίαο 
τηλχίπης δ. ἸΝ ; ὃς αἰστείποηο ἴῃ ἰδιάε5 Ἡοπιοτί ρεγαᾶπη Βοπουῆςδ, τοῖο οᾶ- 
ρίτο ΧΝΤΙ τηϊίτιτα, πα ϑειασιμον αἰεί α{)74ἠπρα, ἈΡΟΙ πος ὃς Μιᾶ- 

Νπη ἢ} ΤΠ1ΠῚ 



ὁκὰ ῬΑΜΔΜΕΕΆΑΤΙΟ. 

ΤῸΓῚ 1π{ρ Δ] ΟΏ ΠῚ οἰτηθιιεγα πο νέγετισ, (είς Ποοιρίο, Ζιοά Ηετοὶ τι: 
θυῖς Ὑτοίδηο αδεοθηαις ἴῃ Ἡοπιογιπι ἀϊσιητιιν, οἵαις ποη Ἱπυ!ἀϊοίς 4υ]- 
ἄἀεηι Ηοπηιοτῖςα σατγπηΐηδ ρου ἘΠ ηρεητὶ, νετ ΠῚ τῈ5 ΠῚ τεξξιι5 ποτὰ ἐπδγγδητί,, 
ἐρτερίς ὃς πηοάεἤιαε σοπ! || ἀερίταεαιιο πιδπίθιι5 ἨΟπηοτ νεπογατίοηὶ νἱ-- 
ἄδτατ, ὅς ηΠ] 414π| ρτιάδητοῦ ἀθο Πδιε, ἡπ8ς το πο5 ΗΟ του σαβ ορ-- 
ΡτΟΠΙς ἴοτο ὁπῖπο5, 411 [014 ζιλοτιμίφ, ἀμ 6} 14 τλητι πδεγεγε νἹ ἀθ δηταγ, 
ντ ᾿Πσοη!! ἰαπάε ρεϊποίρεπι ροετάγαπι {προγαΠς ν] ἀεγεητηγ, σα] Πα ρη5 πος 
ἀἰ5, ἙΘΟΠαΠτ115 τίη δὲ ἀίογα ἀϊέλτίοης Δ ρίτα, πθιιοβ ἤιος ἐχρτγοῦγαγοπσ. 

Οὐοητγα σοτηπηεηήδῦ ἤδῆςος Ρ]]οἰἔγατί οροτγάτη, 4ιο αὶ ργδεοιρυιδίη οδιι- 
(λπι πποάοίξε τερτεπεπίας Ηοηλεγῖςαε ροείςοϑ εχ (οτίρτὶβ εἴπ ρα πηι εἰπςο- 
(τατ ρἰεζάτειαι {π|, ππα ται Ῥαϊδηις 15 ργοίξοιτιι5 τη επιουίδγη εἰξ, ργδα- 
ΟἸΡῸΙ Ππτογάγιητι ὃς Δττιαπη ἰητοῦ Ογάθοοβ [ἰἌτουβ. τΠῈ 4|105 ιοίάαπι μο- 
ΓΙ 65 ΕἸπ|5 Δεζατί5, νίσταζε πο πτο5, Ζαθ5 σε ο γα Ἂ 185 γε] πα ]Π]Ὧπὶ ν εἰ Ἔχ σιιαπη 
ορότδτη Ἡοσηοπιβ ργδοίξίγεγατ, ΟἿ ΡΠ οἴ γατὶ υίάεπι δβεξεις, ντ συ δηὶ- 
τὶ ε[Ἐ δέ ργοδὶ, ἄτης δα νἰττμεῖβ Οχοπρ  ογαπΊαι6 νΊττατί5 σοπηπηεη ἀεὶ οΠ ἐπὶ 
Ρειτίπες νηῖςε ; [τὰ ορογᾶ ε0 ΔηῖΠπ0 {π|ςερτὰ Ποη Ροτεγάς ποη ἸΡίι ἰεσεπείιπη 
Δάϊπησεγε δηϊπιοβ. (πὶ ἄεστγα διζεπὶ {Ἐς ΡτδείξδπεΠιπιογαγη νἱγογιπι 
περ]εέξα5 εἰ ξεςετῖτ, ΠΟῚ εχ ἰρ{!5 ταητατη Η τοι ἧς, (ςα ὃς 4118] εἰ [τ ρ τί ς0}}1- 
σετε εἴδ, νὰ μος Ὠλίητι5 ἀδ εἰπ|5 {ππ161] ἀπιθίτατε ᾿Ἰσθᾶς Πποεηταῖο, δ1ς οπὶπὶ 
τεῖτίο ἀε νῖτα Αρο ] πὶ! ἰἰργο σᾶρ. το. σοηογ}} ογατίοπ ες γδθοοβ ἱπογερδηζετη 
᾿πά ποῖ Ιγοθδπη, [πάππ., ποῦ ἽἼτοϊςοϑβ ταητιῖ [ΠΡ] οἰεῆτοβ Εἤεγοςβ, δίτα πᾶ- 
δῃᾷ πογηΐπα ἰτὰ πορ]ίσδητ, ἄγαμς ρτορτέτοα οο5 δἷς ὠπολωλέναι τὲς ἐπὶ τῇ 
Τροίᾳ λόγδς. εῖπάς ςὰρ. 25. ευπάσγῃ [αγοῃδηι ΠῚ ππ|, ἤδιῖς οὔδίτιτε Ηο-᾿ 
ῬΟΤΟ Ἐχρτοῦτδπτοπη; ΟἽ Ῥαϊδπης 15 πχεπτίοποτη ΠΕ] |Δπὴ ἔεςετῖς, τηδσηὶ νἱ τὶ 
δ [Δρ᾿εητίβ, ομΠ τάπιθη ΠΊΠ]τ|5, Ποη Δάθο ρυδείξδηζιθι5, σατπϊὴς πο ποχηὶ- 
15 ζοποΙ Ἰαιιοτῖς ἱπηπηογγα  τάτοσα, Βατγίαπι Π. ΓΝ. οαρ.16., ἀε εδάεπι τὲ 
ζςοπαποτοητοτη ἱπάπςῖς ΑςΠΠ] πὶ, Ππδάεητεπη Αρο]ϊοπίο νε ἐἐρυ]οτιπι Ρὰ- 
ἰλτης 15 τοπίταδτ, τατίοπο αἰϊοσατα, ]ιιο  ἱπεογοάδγ νἱγ]5 γα Ἰτ|5 ὃς [Δρ]οπτία 
ςΟΠΙριςα 5 πα! σθηῖ πεςείπειάο: σοζβόϊς γοὶρ πρὸς σοζδες ἐπιτήδεια, ντ δὶ 
Βα πηι5. Αταιε ἤδος Τρία σαυἃ οτίαπη εξ ΔΈ ΡΠ] οὐδε συοαας {ππάϊιπι Ρὰ- 
ἰλγαςαι δαϊπηχίς, νταιις ἱπ| ιπ15 ἕεσγος Ἡπηετι ἐς εο ΠΙεπτίμσγα εβεοῖτ,.ς 

Εδάδπη νεγῸ ἀπιπῖο ΠῸΪ δόστε ἔδοογε ἤδιισ πλΐπιιβ ᾿πσμ]επτογ ἴῃ Ἰρίο {76- 
γολοογηε Ορετο οἰξεη τ, 1ἢ ομἢπ5 ἐχοσγάϊο Κ. Υ. Ρἰεγοσισησιε Ἡογοιτη τὸς 
Ρτάροίατς σείξαβ ράτιτη ναΐσο ποῖᾶβ δἱς γἹηίτοσ, ἐῸ 4ιοα δάπηυτγατοης ροείςοβ 
Ηοτηοποδς ροτοι] ἰη (ο]πτα Α ΟΠ] πχάῖχις Ν]γἤξαι οςπ]ος ςοπεοῖταησ ρ[6- 
τας, πα 114 ἢαθιτα ἁἰοστ νἱτοταγα θοποσιπῃᾶς {γοππόσιπι τατίοης, Ρὰ- 
Ἰατλς!ς νετὸ [π| μος ἐτειιεητίογεπη ἰησογεγε τηεππογίατη αβεέϊατ, μος τηᾶ- 
ἸΟΓΟ (ΠΠῚ ΔΏΪΠῚΙ [6 ΠΠ1, 4110 δα αἰτίογε οὈ]] ΟηΙς οΔἰσίηε ἀρια Ε]ουηθταπη (8- 
αἰτὰ ἰάςος. πο πα {ππ|5 Ἡἐγοιιπι ἔτει ιοπεῖις ἔβέξα ςοπηπιεπηοσαῖ, νἰττηξοϑ ςοΪδ- 
ἔμο 4πο4 ἴῃ ἰρίο {ξατίπι Ῥγολοβίαο τετ. ὃ πεπηρε ΧΙ ΧΥῚΙ ὃς ΧΧ (ξεῖε, ἔπε 
1π4ς τατίπη, Ἰη 42:4: Τρλανο»ῖο, ᾿4ἑαρμεάρ, ΨΚ ἀγγ6, “εῤλήε. Ἠὸος ΤηΔΘΙ5 Δερτα 
{εἰς ἔοττε ΗἩοπτηετὶ ἀε ἐὸ Πἰεπειπη τείξδχιιβ., 410 Ρτγοϊχίου τη Ῥαίαπηςα!5 ἐχεῖς- 
τίς [δυτάτθιις : 40 ρετγτιηθπεία ταγίππη νἹάἀοτὶ ροῆππε, 4πας Βαρεητας ἰπ Ῥτο- 
τοΠ|Δο ὃ ' ὅς ΧΧ. τ ἀρ. ΧΝΤΗΙ. δ. Ν, ἘΔ ἴῃ τὸ ταπιεη ἱτεσιπη οδίεγιδηα ΡΗ]- 
Ἰοίξγδεῖ τποά οί ἀταις ἐπιείκεια. Νε εηϊπὶ ΗουπδγΠΗῚ ΘΤΔΙΠ115 ΡΓεπηᾶ ο- 
ἀϊππι οὗ Ῥαϊαπιςα!ς ηροςέϊαπηη, ἀτσας πἰπηίαπη τη Ψ]ΥΠΘπ., Πομπηπεπὶ ποῃ 
᾿Δάςο ἰλμάληάπηι, {πτάτιττι, εππηΖις ἀσεγθίτ5 ἱπίξέξδτης ΡΗΠοἤτατιις νἱελ- 
[ΠΠ7 ΕΣ Ρέϊο τὰ Ρορίλπης σε Πης (οἷτε ἤη σίτιςπη πηαπίβρις ΝΥ ΠΙς ἰηϊτο, χαρά 

ὶ ἄεῖτε- 



ΡΒ ΔΕΕΑΤΙΟ. ό;; 

ἀξιεξίατε ποὴ ροτιετς,, ΠΠΠ ρεηίτις Τγοϊσάγιπη τοτίπη ἰρηδτι5, ΟΠἸπΐηο ἄς 
11Π1|- ΠΙεγε ν  αῖες., αιιοά ἐλο!επάμιπι εἰ ἐγ; πιῇ δὸ ν]γῆς {πὰ ἰερε εὰ δςςε- 
Ρ᾿Πες. νίάς οἀρ.18. Ηετοῖς, 5.1. 
Μεγ [Δτὶ5 ἐς ἱπσεηῖο 4110 νἤμις δά μος οριι δοςεῆϊε ΡΗΙΠοἴξτατιι, 

Οὐιδητιπι Δα Ἰρίδτη σεηίαγατη διτίηες, ποη Οταπηπιατίοἰς εὰ παϊπατς ΔΒίο]ὶ- 
ταγ, ΠΟῚ οἶτοᾷ ἐριτΠετόταγη ἀεἰεέξιπι, ποη εἰπίεπιτεὶ [λέξατη ἑἀεπιίάεπι τε - 
ΡΕ.τοπέπΊ, ΠΟ ν]πγρδῖᾶπη ἴῃ ργοίοαϊα νοοιπη [ἰσεπτίαπη, ΔΙΊΔ 46 εἴτι σοπι- 
ΤηΔτί5, 4126 Δ 4115 ἐχίσιιο ἰεσεητιπῆ νίι, τηάσηο ταραϊο, εἰ ἱπιυἀϊοίς ἐχρτο- 
Ὀγατα ἤπιος. Νίεαιε ἀπροἤιίοπεπι Εροροεῖαε Ηοπιοτῖςας ἀσστοαϊίτιν, χιοά 
Ῥιοη Ρυμδεεηῇς ᾿η Ττοίςο ἔξοϊς, ράτγαπι ἔε [οἱ Πιοςεῖπι, γε οἴξεπάετε ἔδοϊϊς ἐπ 
(ετ, 14 φιίάεπι [1 ἃ ποδὶς πιιης ἀσέγετιγ Ογοα [Ὁ] Δπ| ἱπιιεπείοπεπη ἰρίτι ΡἢΪ- 
Ἰοιἔγατὶ ποίξη κρίσις οοςιρατα εξ. διπιαιις ἄπο ἱπρτίπιϊβ, 4ιδητιπι ρετίρί- 
οἷο, φιδε τεργεμεηάϊτ: Νεπηρε σππγ ΕΡοροεῖδε {τ ΟΠ οἰππ ςοττᾶϑ νίγτιιζεϑ [πᾶ. 
ἄετο,η οἄϊαπη δάπςετε νιτία ρεγ [αθδπη, οὐ] ἰἀοποδε ρετίοηδε εχ νεῖεῖε ἢ ΐς 
[ποτὰ ἀε]!σλητιιγ, Ἡόππετο αιοά περ[εξτῇ μος τ, νι πρόσωπαξροροεῖδς ἤπλς 
ἀε]!σεγεῦ, πρτίπηῖ5 ογπαηάλδε εἰ, πη πε ργοροῖτο δἤξημεηάο σοπιοηϊεπεία ρτῖ- 
ταστη τάχαῖιγ ἤϊης εἰ ιοα Ραἰδιη θα! ᾿ΠρυΠ15,νἸγόγιτη ἔουτ ΠΠπγ1 δε ἀρ᾿εητι- 
ἢν, τ] Ηίεγᾶς, Μγίογαπι 10 Δθιιο τερίηδε, δ ππῖπεὶ ἰέχιιϑ {Ππ|Ππ|ΠΠἸτηο ἐχεπς 
Ρ[ο,πιι1145 ἐδ ἴῃ πος ροεπΊαζε ραᾶττοδ Ρ]οἰξγατο ἀρ] Ίσθατ, ΑἸτεσιιηη, σιοά τος 
Βιεπεπαϊτατ, εξ, ιιοα 115,85 ργο πχ τ, ρεγ(Οηἱ5 νο] βάγια σοπιοηϊεητία ἤησαῖ, 
νεἰ πηᾶσὶβ σοπιιεηϊεητία, δ Δὲ τῇ ἐνότήτετῷ χαρακτῆρος, πάτα νοολητ,ἢε- 
τοῖβ τηδσὶς εἴϊξης Δοςοπηπηοάατα, Πησεγε Πδπτραιῖσα ροτμῆει ροεῖα. ἸΝεπηρε 
ὅς {{ι|4 Δά νετὰ5 Εροροεῖδε νίτταζεβ ρογείπεῖ, σα π5 ροΠηάς ἀτή τγασοςάϊδε 
εἰξ, να 14 φιοά σεγοεγνεὴ ναῦν εξ τηαχίπης [ςαιδτιιγ, ντ ἤπε 410 οἱ ργοροῇ- 
τ τπουππὶ ἐπιοπάδειο αἰ βΊοΙ Ππ|5 οὐτίπεάτιγ; {ιάπη1η τοπῇ ρ πγὰ ρος νεζεγεβ, 
Απποτείεπι πηαχίπιε δίαιις Ἡογαίίπτη, ποι ἔγ! (Ἔςι}1 4 εἰ ςῖδε [λάσοτι5, ΒΟΠΆΪς 
Ἅτάιε ΑΠ1] οίεγιιατιιπτ, Νεαιις ἐπίπη ἵτα Δοςερτιγιπη 4ποηπμᾶπη, 'η μος σο- 
ΠΕΙῸ ΓΟΠΙΠῚ ρῖ10 ἀΠΠἰσεητίι5 ψεγίατιπη, ΡὨΙ]οἰξγατιτη ἐχ Ἐ πιο , 4αδί! εο δηὶ- 
το βγολοίίαφηνε πος Πίδας, Παῖς ράιιςα ἀς Ὑτοϊδηΐβ γεριιβ δἰ Πτεῦ {πᾶ Η]ο- 
ΤΘΓΙ5 Παιγδητοπι, 4π04 Πηξοτίσαπη ψετγίγατεση ἴῃ (αΡ0}15 {{π|5 (ἐιιοπἀδπὶ ὅς 
εὐποηάατη ραζάτεῖ, ααιε αάοο Ηοηλεπιπι δά ᾿ϊξοτίας ἰεσεβ ἐχίρεπάμμπη ογε- 
ἄοτεῖ, 4104 4}105 εἰτι5 ςεπίογεβ ἰρεξελίίς νἱἀοπηιθ, (Οεῖτα επὶπι ποπεταῖ ΡἢΪ- 
Ἰοβγατις δά ῃἰποτίας Ἴγοίδηδε νογίγατεπι ἐχδόϊε τἰπχαπήδγη πα} [2Π| νἱδπῃ ρᾶ- 
τοῦς, 4] ἀϊίεττς ἔλτεταγ (δ᾽ ἐχόσα!! ἔπη. δ. ΠῚ. πα} ἐχτάγς (ςπρτοσιηη 46 Ἴτος 
Ἰδηΐ5 τοθιι5. αὶ εὰ δεταῖε Πογιεγίητ, πηοπίμηθητα, εχ 4αΉθι15 γειίποὶ Ἡουπειτις 
γψαΐεατ. Αἴάχιεπε ἰρίπιι5 {ι!άοη δοτᾶζε οογτδπη Θάγιιπη γογαπ ΠΟΙ) πὶ {Πρ ετς 
Πτετι πΠΠ λρποίσις, φυδπιοθγεπι οριιδ εἰπὶ μαδιμς αἷς, νε ἂρ Ὑ]γῇς ἀς 
πἰάἄεπα ᾿π|πιταογεταγ αρ. ΧΝ1Π ΔΝ. Ηδος νετὸ 48} ρεπιτππηε ρευίρεξεα μαθεδσ, 
4πι τατίοπε ἀε ἈΠ ξοτίοα τετιπὶ νεγτατο οαπ] ΠΟ πλετο ςοητεπάετγε διπητηιιας Διι- 
τοτίταϑ, δος τε[είπι Πάο5, {ιλς 4114 ἀγριιπιθητα {{Ἐλπὴ αἰτίπιέγεης ςοπιγοιοτί- 
ἁγαὶ Ργδεῖοῦεα οὗ δος ἰρίτιπι μυϑικῶς ἰπίξγυις οτατίοπειη, Ῥγολεφίαὶ Ἀετοὶβ 
ὕπᾶπεϑ ἴῃ ἰξεπαπὶ ργοάπςεηδ, ντ ἰπτε Π σάτιιγ, αἰ οο ργοίδτα πο ἈΠξοτίδπη οεγ- 
τἰογοπη, (4 μύϑες ἀρτίιι5 οοηβέϊος οοπτίπογο, ΝΙΒΙ ας δάθο αἰϊιά ῬΡῃ 
Ροἤταγα Παθεῖ, 4ιαᾶπι νὰ οἰξοηάδτ, Πα οπΊοο νεγο πλ}}1π|5, ἀρτίμ5., ΡΥ Οηΐ5 
ι85 ἱπάπιοῖς ςοπιεπΙ οητίτ5 μυϑοποιεῖν Ροτιος ΗΟ πη οτιις » δὲ ηἰτάϊοῦ ἱπάς 
τοτῖπς ἔαθαΐας ἴτας πηρίίηιις ἐνάρμοςος ἄτας ἰποιηὰ ἔαςῖε5 ἐχἤιγρεγετ, Εξ 
τς 665 εἰ τοῖ ἀρ φιειησιιαπὶ ἀςοε ροῆπτ, δά Ἰρίπιτη ἰοχιιεπαὶ τηοάλιπ|, 
410 ρα[ῆπ ἴῃ 1114 ςοπίπιγα ππς δγοοβγαμε γ πὰς ὑποζϑήτης οἰι5 Ν ἸηΐτοΥ ἴα 
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εἰα, ατεθμϊ ραιΐο δοσιγδτίι5 νο πὶ, (Ο]οε εηΐπη ἔεγε ἀΐςετε σιϑανώτερα εἴα 
ἢ. ε. σεγοινε ία ταλρὶβ, πᾶς ἰρίς ἀΐσατ, Μαχίτπε δηζετη τα ἴῃ Οομ]05 ἱποιτ- 
τίς ἴῃ Αςμ116 οαρ.8.,. νι ΑΟἰ}}15. οιπὶ ϑοδπηαπήγο. ἤυῖο τχα σιϑανότητος 
ΡουΠπηιπι ἀγσασηεητο ἐχρίοάϊτιν. Νειηρε εὰ ΠΙλάοβ. ρᾶττο ἴῃ Ροοτὶ- 
οἂ ἀείςπρτίοης ὃς νεπιηξατο πἰ 1} ἀοΠάετατί ρος δἱτ, (εά νετε ποιητικαὶ δέ κε- 
᾿χαρισμένα ἐλ εἴϊε, τ τὸ πιϑιανὸν φεγοινηέε πουι ΟὈΙοτιιατί, ἸΝεαας εηϊπὶ 
εἴα ργόθδθιῖς, δοπιαπάτηπι, οχίσιμαπη τη Ἴτοδάς ἤππίαπα, ΑΟΒΠ]Π}Π1, σίσαπτεας 
ΡΓΟροτίτατίβ νῖτο., Ππρογάτη αἰ βηοΙ ἐπα δΠΠ{π: πεααε ἵτεπὶ ψιοά οππὶ ἤτιμΐο 
νοΪπεητ τίχατὶ ΑΟἢΠ] ἰδ : Παΐη ρότῖ5,11 Αἰ] δΌ ἐο ροταμος ποχᾶς ἱπητηι- 
ποῖον πῆς ἀσιταταγατα, ΕΠδαις Δάεο σιϑανώτερα ητ|λε ΔΡτοτοῇίλο πατ- 
ταῖὰ εο ἰοςο {πδιπησιιπτιατ. 

Οἰιδητιι δή εἴμ νοτο ςοηίαγας (ΟΠ! ΔἸτάτοπη δετίποτ,ο (εἰρίατη ίδςΣ]ς ρα, 
ὈΙΓΙεσοπτίθιιβ. (σεττε ἐπίπη ἴῃ εἰβναπᾶς ἐς ΑΠτρἤα ο, ΒΟΥ ] 4.1 Πξοτιδϑιγοπίθε Πη- 
χίτ ΗΟΠΊΕΓΙ5.. τα 1115 1τ6ΠΊ, Ππ86 τ 1181 ΤΠΪη115 Ὁδγομγρελέϊα το! !οἸπητην ἱπ 
Ῥτοτείίλο ὅδ, ΧΧ, Ραίδπιεάς ὅς ν]γῆε ᾧ. ΧΙ, ἃς Αἴδοε Τεϊδπλοηϊο ὅ. ΠῚ, Δάεο 
Ράτιπη εἰξ ργο θα Πτατίβ, ντ ργο ᾿πιρο ἢ }ΠΠθι15 ἔαςοη]ς μαθοατ εξζου ποη πὶ - 
Πη15 ἀσιιτας πατῖ5. ΕἸυοηι σεπεγβ πητ, 4ι8ε σοητία πιοηίξγοίαπη ΟἨΙ ΓΟηΙ 5 
ξογηηδηι ἴῃ ΟΒίγοπε δ. 1. ΑςδΉΠ[|5 ἀγπλα  Νυΐσαπο ἔδθυίοατα ὃς νατῖδ σδεΐδτιγα 
οὐηδτα 'ῃ ΑΟΒ11ε δ ΓΝ, εἐαιοϑ ἱτεπ εἰπίάοπη ἱπηπτοσταίες 1014, δ. Χ, ὅς Μιι- 
(25 ἔπιπιι8 εἰς ἰλτηοητδηζεβ δ. ΧΠΠ ἀϊριταπειγ: ἀεπίπιε εὰ, {πε ἀε Π115 Ἡοιηε- 
τιιπῇ Πηχ ες τ, μικροὶ καὶ ζαῦλα ἱ{4 Ἔτη τηθυιεπεειμ. Οἱιδε ν]είιτα, ντιῖς ἀς- 
ξεπάεγε ποηπι}}} εο σοπατί ξιοιῖπτ, φιοά ολληγορέμενα ἤπι, ἐχααίθιις ἰππης 
Ἡξτδο 465 ὅς Ίοη,1}}6 τη ΑΜ ερογίῶ αοταπα ΗΠ οἸη ἤονιθῦο νἹ ἀετὶ ροίϊπηπε, εοτὰ- 
ταςη ἐπι ες! ππὶ νας Ἡόπλογο διιχηλιπη ἔεεγε νι ἄεπτιιγ, ἸΝΑπη ιδοςσιη- 
4με ἐποποιΐαν ἰηστοαϊταγ ξασι], ν]τγα σεν ομεννεὶ ἐϊφπα ἐς ἰἰπλῖτες αοςοοηὰ πο 
εἴ. ΝΙεφιετίξα τεργεμεηἤοης οάγεγε ροτείξ, πιο (Δ Φ}ΠΠπηιῖτι πγοττδ}}- 
Ὀιι εἴπ ἀεθει, μαννα ἵπιοὸ ἐριιγοῖς μυϊπηοά! γεργδείξηζατίοηῖθι5 οοπτα- 
τηϊηλτε. 

Ῥίδης ἱπηρο ΠὈ}}1ὰ φι!άεπηποη ἔππε αἱϊα ρίετδαις ποῆτο ᾿η Ἡοπηείο τε. 
ΡῬτε επί, ἴτὰ τάτηθη ςοηπέϊα, ντἤδιις ράιο πιασὶβ οοπηπποάς ὃς νεγοΠπλ τον 
Ροτιμεης εβΠΠρῚ» ρα σογτπιο σαγηλΠΙ πιαίογεη] ργατίδιη, {1 ἐλέξασα. δας 
ες, σοποιάτιτα. Ἡπς!ρεόζδης, φιας βγοέοίαἑ ολρ. ΧΧ ςοηεγα Εεἰςηδιη ἐἰ- 
(ρυτδητιν, ἐχριυιάογατα ἐγοητεαρια Ηογηοσιπα 1η {ΠῚ (εἰς Πἰξοητευη πιο ςπίδιι5: 
τάπης το] τας φαίάειη ντθε πὰ ΗἩδέζογεπι, Δ] οί ιε σοηίρίουδς νἱττατίς 

Βετοοβ. {ππητηϊίχιις ς᾽ αιητατίθιι5 ΟΡ ποχιιπ ροριΐμτη 1 τοϊδπιιπη, Πτ νεγοῇ- 
τοῖα : οοπίγα Ρατι 15 ἰτεπὶ ἃς Μεπεῖδὶ ριιρηᾶπι, ὃς [λελτιπι ἂς Ηοτοϊ ἀππὶ 
ἴῃ ]γῆσπι δά (φητπιπη 'ΔπῚ νεγροητοπη Δι τ θ115, θ᾽ 46π|: σοητία Μεπιποηοπη 
οττοὸ Ηοπιειίςιιπη, εχ γειη τ ΠΠτη]5 Αετἤϊορίδε ραυτθιι5 διιχ!]1α δα ἀιισεητεπΊ, 

ΔΙοβογε δ᾽ “πέλοεδο ᾧ. ΠΠ: (ὐοπττα σοηῇ] μα ἔιρας αιοα ἃ [Ἰοτηεάς ἀλζιπι 
Ηοιπείο βησίτιν, [ον Πππ]ο νΊγο 5. δ σμῖπ|5 ἰησοηιο ρΐδης ταῖς πτ ἱπαϊσπιπὴ 
ςοηἤ] τη, 1)1ονφαίε ἐδ Ῥῥεπείο δ. ΠΠ: ςοπίτα να] πὶ Οταςςῖ5 εχξγπέξατη Ηε- 
ΤΟΪΟΟΥΠΠῚ ΔΠΙΠΊΟΥΠΙΧΙ ἔπ ΥτοΎΓτΟ ΓΟ οσ  τηΪπι15 ςοηπέπίεης 1816. δ. ΠΠ: ςοη- 
τὰ [Δοπηοποὶ ἴη ΠΠ1 οὈΠαάϊοπε ργαοίςφητίαπη, απεπ [ΟΠ] ἰςεῖ Κρήτης ἑκατομπό- 
λεως τεσετη; ορίθιι5 ᾿πΐθ που! Ασα] ΠΊΠΟΠΙ ἱΠΊΡΕΓΙΟ δὲ ΔΕ ς 5 σεάοτε νο- 
[|| ματι πτ ργόθαθ11ε, Πάονιδηφο : σοητῖγα ΟΡ ]δτπιδθ Αἰδος ΓΟογεηῇ Οὐαί: 
(Δπάτας νἱτίπτη γ να ᾿ηἀσηιπι ρίαπε Ἡδεγοῖςο 4Π1πΊῸ ἔδοίπι15, ἴῃ “224εε Ζ σεν. δ. 
Π; σοπτγὰ δἰ]εσαταπι ΕἸ ΟΠΊΕΓΟ ΘΟρΠΟΠΊΪΠΙ5 Αἰδοὶς 1 ΕἰΔ ΠΟΙ], 4110 μι ρφηα 
εξ ἀἰξλιι5, τα οη ἐπ, οιπι γεγο τ 1π|5 ἤτ δὺ ἀπίπηο ἃς σείει αιιᾶπι Δ ςοῖρο- 
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τα τηᾶσημπι νΟολτὶ Πείοεπη “44:6 Τροίῃ. δ. 1: ςοπιᾷ Ν]γΠης ἴῃ ραϊαεῆτα Ὁ 
εο τεροτζαῖᾶβ νἱέζογιδβ 1014... 11: οοηττα Ἡξεέξζοτί5 πιρσάτη; ἰπ ἐεέξογε: ςοη- 
τὰ εἰϊεπηίπατας ΑἸ μ}Π|5 ἴπ πιπεγε Ῥδιγοςῖ! ἰδογγγηδβ “εδήλε δ. ΝΠ: ςοπτία 
«γαῖα αὖ ΑΒ1]Π16 ᾿ππροτεητὶ δηΐπιο οὐ Βιίε 44 ςοποερτδηη, ομπ15 σαι, Η]ο- 
τος πηᾶρὶς αἴσπαπη, πησετε [Ἰομ1ΠΠετ πδοοτη δπηιο Πππιὶ Ραἰδπηςα!ς ἱπιπξδγη 1014. 
ςοητγᾶ ἰἐσατοποΠ1 γερο ΠΟΙ ἸΔτοη 5. σαι δά ΑςμΉ]]6πὰ οδίταμη, ᾿π 44 Π]ο- 
τηρα 5 ράῖτε5 Αἰδοὶ ροτίιι ἀείεγεπάδϑ ριταῖ. ἰδησιη!5 τπτε απόϊο ΑΙ ὮΙ}, εἰ- 
ἀειπχις Ῥᾳ[δηιςα! δι] οἰΠπππο ἰθ14: ἀεπίαιε ςοητγα Ἰγοίδποσιπι ςοηΐεετ- 
πιλιϊοπεπΠΊ; ἔπη σαπη Ἔχ τίπιπι» (011 ΑΒΗ} ἴδπι τυγίππη δά ρασπᾶπι ργοάξιη- 
τὶ δάίοτίρτα "δα. δ. Ν1Π: δι ἢ χαδε 4114 {ππητ εἰπ5 σεπεῖ5, πο δρίμιγάα πιϊάσοπι 
Ρίδπε Ἄῖηιε ἱπηρο 114, ντταπηοη ργο 4114 πηαρὶβ αβουτὶ ροτι ες. (Οιπὶ 
υΐθιις ἢ, φιλο ΡΕΙοἰξγατιις {Ὁ {Ἐἴτιι! ροἵε ἱπάϊοατ, οοητεπάδ5, ἤδμς ρδυ]ο ίᾶπε 
τηϊπούοπι ἐχίπάε στδτίατη Ηοιηετίοδε ἔδιδε δοςεάετς ᾿παϊςο5. 

Αἴας ἴῃ ρἰοπίαης Πξοσιηη [Δτὶς Ὀς]]ε (εἰς τιιετὶ ΡΠ] οἰἶτατι ροῆξ κρίσιν 
ΕΧΠΠΠΙπιοη, πιιπι ργδεζεγεα εἰξ, ἰάιιε ρδιιςῖβ πποπίτιτη οἰάςπη, ἄς 410 πο 
Ρίδεςερϑ πίμηϊ5. εἰ δϊεηίιπι ργδερεγε νεΐπη, ΝΝεπηρε ἴῃ Ῥγοίοβίαο ᾧ. Χ Χ. 
πέφις {ΠΠπ4 1η Ἡοπιοτο ργοόθαγα μογοςπι ἱἤιιπι αἷς, πιο, οπὶ Ὑτοῖδε τες 
Δισιπιοπτιπη ὈΔΓΠΊΪΠΙ5 ΠῸι εἰς νο μος, 1Π|4 τάπεπ {ξλτπι ροίξ Ἡςέζοτὶς 
ΔὈτυτηρᾷζ πιοτῖοπι, δα ἤπεπη νίχις Ὑτοίδηὶ Ὀε}}1 ΠΗ ζοτίατα τπηϊηίπιε ρετίε- 
οτι5. Νοιηρε εἴπ {ιαί! ξε[Ἐἰπαητεσπα δῷ 1110 τείΠγε αἷς, τ δα δἰτθυιπη, 480 
ὙΙγίϊς σείδα ἀείοτιρίε, δοσεάεγε ναΐεγετ, (σεῖτε επίπι, Π τεέζε ἀε εροροεῖα 
Ἠοπηοτῖοδ ργδεειητε Αὐζοτεῖς ᾿πάϊοδτιης γιτὶ ἀοξ!, ποη ἰα ἐρὶς Ηοππετι5,. 
νὰ τοῦς 861}: Ττοίδηι ἂ ἱπιτῖο δά ἤπεπὶ νίχας ρεγίςααπεγοτιγ ΠΗ ΕΟ ΑΠ. 
Ψεχιπα εἰ Ργοροίτιχτη ροσίις παῖς απ ργοίειτε, {πα Οὐδεςοϑβ ἔπος ἱη{Π|- 
τιιετεῖ, π1Π1] πηασίς ἱρῇβ ποςεγε βοῆς, {ιδπι ἢ ΡΠ ποῖρε5 ἰρίοπιπη, τοῦ ρατιίς 
οἰυτατίθιις ἀΠἘγδέϊο (ὐγδεςοτιιπὶ σογρου ἱπηρεγδητζεβ, ΠΊΠτ115. Οὐ 5 ἀΠΠΠπ4εδητ, 
Ἐὶ ίζορο {ιῇπεϊεθας ρτοίςέϊο 1114 Ὑ τοίδπὶ Ὀ6}}} ρατ5, φιᾶπὶ ἴῃ Π|44ς ἀε]πελη- 
ἄδτα [ὑὶ {ππηῖτ Ηογηειις; πεήας ν]12 2114 τε ορῃϑ εγᾶτ, 4ιιᾶπ γε ΡΥ Ποῖρε5 
Οτδεοοσιτα ΑςΒ]]Ποπὶ ὃς Ασαπιεπιηοπεπι {ἴεγεῖ, {υίδιι5 πηπιτιι185 οὐ 5 ἀπ γὰ- 
ἐτῖς Οὐδεςοιιπι το5 στδι!Πιπγὰ οἰλάς Δ ΠΟΙ]: ἐχογοῖτι αβηςεγετιγ: 48Δε τα- 
{ῆτα! ἱποίρεγες ππαμ! δ γεςοποι]ατὶ ΟΠ ἀεπτίππι Ρυποίριιπι δηΐπῃ εἴης, 
[π|ο. ἢ πιεγεητιν ἀοέζοτηπη δἰεπίτπη., {δε ἀε ξεγηρογο ἘΡΙοΙ σΑΥΠΊ 15. πο- 
ἢτα δεῖᾶτε ἀοέιιπππι5 Βοίζ 5 εἰξ ςοπηπηεητᾶτιιβ, πος πη] πῈ}8 ]οσιτη ἱπιιοηΐοῖ 
ῬΗΙΠοἰξεδε γερτομοπῆο, οι αἰ] ουε ν] ἀφαπειγ δε ΒοΊ 1 (ἐπεεητίδμη (δομτὶ5 
ἴῃ Ρτδεοίριια οτίαπα [Δι4ε ἐγᾶης οο ]οοαπ 4, ἸΝΙπηίπιπιντ ςοπιοραϊδε γάροοα!- 

δε ἐοηρηρ τ {ππππὴ ργάςῆριιης, 4υὶ ἐῤδαέγ μῦν τε ρ!Π15 οἰτοιιγ  ογΊ θεγο Δ θογδτηῦ, 
4ιοά νἱτγὰ νηΐι5 Ἅ161 ἐρδτίπιπηι ἜχτοηαἹ ργομίθεης δοςιγατογεβ, [τὰ ΕΡΙΤΔ πατ- 

τᾶτῖο ιοαιιε μᾶς ράτῖο {ἰπηϊτίρι15 σεττὶβ ἄς πίτα! Παυταμπδαιιδπι ἄεθεῖς νιάε- 

τὰγ. Νεαιις ἱπρεηῖο οάγεῖ, φιοα {δτιπιπς νἱγὶ ἐπι τὶ 14 φιοά τιασοεάϊας 

εἰξ ἀϊες, πος ἐροροεῖδε Δ4ππὶ τοπροίξατοϑ οἴδε, τεῖ σεγεηάδε πιάχίπις Ἰάοπ648, 

«(αἱ ἀεΖις ἱποομηπηοάα Ὀτιπια [τ 4ιΔΠ| ΠΟΧ τἰχόδῖγο εξ, μια μεν πδτιτα 

τΕΠΊΡΟΥ 5 ραττίαπι Πίδτιιπι 4ιδῇ παεπάδηη ςοηίξίτιεπτο , πεάπιο {πὲ νΊτ0 δὲ 

ἄἀεάεοοτε {πῖιι5 σεπεγί ροεπηαζα ἱπτογρε! Δητεν ΟἿ Ρτοίβέϊο τοριΐδε, ἢ ςοτ- 

τὰ εξ, Πταιίοηϊ ςοπίξηταηςα; ἐστοσίς Δς ςοπητηοάδτιτη οἱ ΠΙδαος τοπΊρι!5. 

1π|0 Ροτίιις ἐχετηρί πη ργδεδος εἴπ! άεπι. ἸΝΕπΊρε ἱπιτίμπη Πιδάϊ ργδεθεῖ ρε- 

ἢϊς ἀεςεηα!α] 15, ρΟΙὲ αιιαπι ἄεοεπη νἹοἰΠηπι οἰαρίι Πηριιπτιγ, αι] .5 νδἰετιά!- 

πεπὶ Οὐδοοὶ οἰγαιοτῖητ, Εο5 {ιίηαιε ἀϊεῦιι5 φοπτιηιιατα ἐχοίρίππτ ργδε]ια: 

Μπαεοίπι ἱπάς αἴεϑ5 ἰυι5 Ῥατγοςῖο,, ὃς τοτίἤεπι Ἡεέζοτὶ ροποἸ μοι 5 “Ἢ 
: Οοοο πη- 
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ἄμπαις, ἴπ υΐθις 14 αυϊάοπι ροέπια ἀοΠηϊς, τοπηριι5 ργοῖπάς οοπηρΙἐχιηῖ 
ΧΙΟΝῚΙ ἀϊετη, 480 τοτὰ 1114 ἔδδιια, αι Δ4 ςοποοταΐδηι στᾶςοὶ Ἰη{πἰτιμιπ- 
ταῦ, Περεγαῦῖα, δεπιπι δᾶ ἴῃ τὸ ἀςβπίοηά ργδοπάςης ἡυίάεπι ἐρὸ εἴς ποπ 
διιάςαπη. , , 

δαροτο ς νὰ ρδιςὰ δήϊιις ἄς οδίεπιατα ἃ ῬῃΠοβταζοίη πος ορετε οὐκονον 
μίᾳ ἀτήμις ἀπροίπίοης {Ὡ1]1οἴατι. [ΙΡΙἀπὰ Ἰρίταγ οραβ αιάοπι ροίξς Εχοτγαάϊ- 
11Π|5 410 Οσςδί!ο Πιδογίταγ ἀε Πίος τοθη5. σΟ]]οαιπο. ἀταπε ργοροϊεοπεπι 
4 {ππητιᾶ ἀἸσεπο ΠῚ ἜΧΡΟΠΙταΓ, ρτίμηο Ἰη{πἴτατα ἀε άταγα μογοππι δια- 
“τοιξῆ, οτάϊπε ρυίπημπη γδεςος μεγοῦβ, ἰηἀς Ὑτοίδπος ΠΠπς, ΑΒ Π}1ς, φιοά 
ΡΓΟΙΙχίοσ ἀς 60 τη{πἰτιιατιγ παγγατῖο, ν]τίπιο ἰοςο τείεπιατο. (Οεζείμι ἐρῸ 
4υ:4επι εοάεπι τεποσο ἃ ΡΗΠοίξγατο οοπείπιιδταπι εἰς ογατίοπεπη εχ! ἘἸπιοπη; 
ἃ 4π|οὸ ργορτῖεγοα ετἰαπὶ Τρωϊκὸς λόγος δες Ιρίὰ οοπηπιεητδῖῖο ἀρρε ἰδία, 
Επι5 τοί τη] ἀγσιπηεηῖο νε] ἰρίλς {ππῸ οτατίοη!ϑ ἐογπηη]ε., αῖθιι5 σοπίμπ- 
σαπτιῦ ἄενπο ἤεῖοε ἀϊδξα οτπὶ εἷβ, Ζιδς ἄς (Θχπεητε ἀϊσεπά Ππηϊ, ἴτὰ ἀγὰ- 
Ὠδτίβ [ππἰπ|5 ρᾶτῖο5 ςοπίειησοηζεβ, ντ ΠΗ ἱπυῖτας ἀϊπε}}1 ἤδις ροῆππι, Εἰς 
τοῖ τοῦ ἐχθρὰ ἔεγο μα εϑ, χιοῦ πετοοβ 'π πος ὀρεῖε ἀε]πεδηταγ, ἀεςειρᾶπι 
ταγηςῃ 1Πππποσα ποηημ}1Δ. 819 Ασηρᾶς Ἰρίτιν ΒΙβοτία τὰ οππὶ Ἡξεέϊοτϑ τὲς 
Ὅιι5 οοηϊπηρίτην νὲ μάχεσθαι μὲν τότα ἡτῆον, συνέσει δὲ περιεῖναι τῶν Τρώ- 
ων, ἰξιῶσιϑαι δὲ τῶν ἀυτῶν ἔκτορι ἀϊςατιις, Ετἀε δγοΐομέαφοροτεῖτα ἰῃςἰρ τ, 
ν ΡΒ οεπίὶχ σγδτη] οτιγν ἸπΙτου! σορηϊ!οηοπη τουππη,ἀς χαῖρ Πασαίαιε Ππαυγδτῖτ 
ΟπεπῚ ἱπ{ππτιιογαῖ, Ἰάτη πε (6 Πάεπη εἰ Βαίρετε τοίξετα, ταπι γεγο Πδτίπι ἱπτοῖς 
τόσες ἄς Ρτοζεῇ]δὶ τεθιι5, πάτιπη ἱπάς ᾿ηξοτία {πριπησίτασ, Οδς ςετῖς Ὠ1- 
ΔΙοσὶ Πιπτ πι}}1 ᾿πτογπη Πποης διῖς αἰ πέξλίοης ςοπείπιιαι, Ατροεάϊτ, φιοά, 
ποχπη απ ΒΕΓ ΠῚ το5 ἴτὰ Πητ ἱηποοπ ρογπηξαθ, νὰ πη ἀϊβ πέτα οδρίτα ἐπ 
ἮΝ πε ροτπετίης {ιίάοπη. ἘχΧεπΊρἰα Παΐθε5 οδρ. ΠῚ, πο σοη!ππέλίτη ἐς ΝΝο- 
ἤποτῖς ὅς Απα]ος ι τεθιι5 ἀσίταγ, Ἐσιάοιη [δὲ τη ρτιογίθιις εἀϊτοπίθιις δ. 1], 
ποία ἀππιπέλίοης σοπίξίτατο., εἰτα]}1: Ιοοο πούπεη ΑἸ ΝΤΤ ΠΟ ΘΟ ῊΗΙ τηἰοε- 
ταπῇ ἰερίτις, ΨΈπιπη, 4π4πὶ ἔπε τατίοης (λέζαγη 1 {πτ| ἕαςι!ς ρᾶτοῖ εχ {λείπῃ 

(ἐαιεητς δ. ΠΙ, ιο δά ἸΝείζογιβ ἔογπιδπὶ 46]! πεαπάδτη τεάϊειγ, Κι τηδηῖε: 
ἔπππὶ ἢτ ρατεητίβ ἂς ΠΠ1 το5 ἐδ άεπῇ ογδτίοης σοηϊ μηρί. ϑ1Π1}1 πιοάο οιπὶν γ15 
ίς τεπη τς μαῦεῖς ογοο, σαπη5 Ποπήξη εἴτι} Ιοςο ἐπρετίοτρειπη Ἰερίταγοαρ. ΧΙ 
δ. ΧΗ. Αττοτο 1 ςαρίτο τιχτὰ οππῃ Ραἰδπηεα 5 τοθιι5 ἐχροπεραπτι ν γα 
σεῖϊα, δ. ΧΙ γεγο ποηηι (ο]πιπι δά ἰπσεηϊιπη δί ΠΊΟΓΕ5 Εἰπ5 ρεγιίποητία ἰπ{τι- 
Ῥεῖ αιειησοθδητιγ, (ΟἸατῖοσ το 4ε Ζέχεζο οἰξ, ο5 ποπλεη εἰταϊππη ργᾶοθε 
δας «ἀρ. ΧΙ. δ. Ν.. ἀνειθὶς 115 τὸν δὲ Ὑ εὔκρον νέον, δες. νίπιιε Δα ἤπετη ςδρίτ8, 
ΡΟΓῈ χιοιη τάπιεη τἰτα]ππη 1] ΔΓ 14,4 τιδπ τὰ ν ετρὰ ἀεΤ εμοτὶ ἔογπια εααςθδη- 
τι} 7 οὐπτι5 πηξητίο ἄλτὰ Οὐοδίϊοης ἴῃ ργδθοςάεπεθις [λα Πιεύατ; το Δ νίχας 
ΔΔ ΠπεπΠῚ ΤΔρ 5 τΓδηΠείοποπι ςοπείπορδης δά Τγοϊδπουιπι πεγοιπι Ὠιοτίδπη. 
Βεπίαας ᾿άεπη οαρίτε νἰτίπλο, ἀς Αοῤλῥίρ, χαοαιε δά πα Πτπ, ομμῖπ15 δ. ΧΠΠ. ποις 
αταΐς ΝΕ ΟΡΤΟΠΙΕΜ 5 ετας {πρεγίςρτιδβ, οἴπι ταπηθη πδη [ΠΠΠ|- 
ΦὨτπ| Πέ, Ρδιιςῖ5 ταητιπη 60 ἰΙοςο εχ οσςαίοης οὔατα Λίρορέο εν το5 διτῃ- 
οἱ, {πλτῖπὶ νετὸ δά ΑἊλ ἐπὶ τε !γι,. σππ|5 ετίατη ΒΙΟΥΙ ΠῚ Ἔχε ΠΉπ ΠΕ π8 
ορετς εἴϊε οσςσμραζηγαπι ἀποττθ ργδθάϊχογας δῆτε ΡΠ] οἰξγατιις οἀρ. ΧΙ δ ΙΝ. 
Ηἰς εἐσὸ δγριπηοητίς ρίλης σΟημποεθᾶγ , δ ἰρίο ΡῃΠοΙγατο Βοίςε τἰτα]ος, 
ορεπίαιε δάθο ἀϊμιΠποηεπὶ ργοίςξξαπι ἤθη ες, τὰπῚ ρΑτιΙΠῚ 115 {πδε [οτίρίε- 
τὰς Δοςοπηηοάδιλπι, [ηηπ|6 οᾶ [ξητοητία ε0 ἱπΠΊρεῦ σοηβιπηαθασ, φιοά 
Τρ. ΧΥΤΙ. ργδεῆχιις εἴτα 5 ΕΝ ΗΟ ΚΒ 5 ἱπυιεπίτετιγ, ἱπάς γεγο τοχῖι5. 
ὩΜ]1Δ ποιὰ ἀϊιηδλίοης οοηἤίτιτα, νίηας 24 ορ. ΧΙΧ, ηιοά “οδλδᾳ ἘΣ 

1ηΐν 
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ἰηΠσπίτυπι Ππότδς 5. ςοπεϊπηδέθιιτ, Οὐιιο ἨΪΔ1] δ πγάιιπι τπδρὶς Ποῖ ρότε- 
τᾶς, οαπὶ τοτὰ 114 αἰστοῖπο ἀς Πονεεγο, πατη ςαρίτε ΧΥΊΠ]. Ἰπο]ετηιι5, ὰ- 
ρϑονδὲ τἰταῖο ποαιοδς οοπηρτοβοη!. Ηΐης ἱρῇπι ἐφ ΒΟ5 τίτι]ος ῬῃΠ]οτα- 
τί χυϊάσπι Παῖς εἴϊε Βγπηΐτεγ ςοπο  Π, ἐἀπάοπησιιε Δάεο πὶ ἴπ τεϊερδηαϊς 
εἰς ̓ Πδεττάτεια ἀεθετί, χυλπα ΑἿ11 ἴῃ Π!ᾺΔοππὶ ἱπερτε ἰητπιάφη 5 νίπγράτγιητ, εχ- 
{{πἰπιδι. τ ἰεξξοπιπι τατῆςη οοιηπηοάϊτατι πη ἰεσεηάο ἁἰἰεσδηάοιιε ςοηίτ- 
Ιετεπι, ςἀρίτιτη ἀΠἘἸπέμοπ πη, {πᾶς ποη ταμ]τατη δ {{πΔ ημέογμηε ἴῃ ρτίο- 
τῖθιι5 εὐϊτίοπίδθιις ἀεπρηατίοης δθεατ, ᾿π[πἰταϊ, ποπηιπάσις Ἠξετγοιιπι ἀγσιιηγοπτὶ 
Ἰοςο ἱπ πιδισίπε δαίεςοὶ : {1 411 64 εχ ρᾶτῖς ἃ ρυιουῖθιι5 εἀϊτοπίθιι5 πηπὶ τοςο- 
«ἰεπάππι ΠμΠςς, εἰτ5 τεὶ ἱπ ποτίβ ἱπίαροτ πάϊςῖο ἐλέῖο. (απ γεγο ἀς ποη- 
115 Ἡογοιπι ραυΐο ργο]χίον ᾿πέξίτιιτα πάυγάτῖο ἃ ΡμΙοἰξγατο ἔμοπς, σἀρίτα 
(ξξιιοπίθι!5 νοἱ ραγάρτδρ 5 αἰ Ἰηχὶ, ἀτριιπγεησιβ ογατοη!5, Ζιιδητιπη ροτιῆτ ἢ- 
ετὶ, Δοςοπιμηο ἠδιῖΝ, Αἴας εὰ ἔπητ, {αῖθιι5 ἂρ 415 ἀϊθεις, ἤὰς [ΓΔτιηὶς ἤπια 
Οτδεεῖς εὐιτϊοπίθιιο, υάγιπι τοςεπΠοηεπὶ 4110] ἀεάϊπηι5. ποίεγα ἤδεοςς, “ιλς 
“ντ ιιᾶπῃ ἐμηςη ἀλυΠΠπια ρτοάϊγες {α]θι15 {πὈ [161] {τ εἰεέζιιπι, 4.14 ἴπ με πᾷ 
«ἴεη Δ ϑιερμαηὶ ΝΝίστὶ νετίοης ργδε[ἰτιιηη » ἴῃ ῥτοϊοροπηςπίβ Εχρ]  ςδτιιπὶ ἄε- 
ἀἴπιις, τοσῖ μαὶς οοἰ ξέξιοη! οροπιπὶ ΡΠ οἰξτατεογιιτα ργδογαι5, ἸΝδπὶ χιοά 
«ἡ Απτιοηῖ! Βοηδηη γεγποπει Ἡετοϊςοσιπι δἴτιπεῖ, ἤπ4π| 1χτὰ οτη ἱπτετ- 

Ρτετατίοης νἱτάγαπι (ΟΡ ἰξάτιιπ, ἱπηαρίπιπη ὃς ἐρ Ἐοίδτιπα Μαίας Οου- 
τη, αὶ ἐσὶ Εἰπη σατο, Οὔτ τ, εἶμ5 νἱχ τηοπτίοπεπη ἔδοοη ἀλη (ΠΙΧΊ Πη15.) ουιτα 
ε ἱπῖγα ΒΙδΙιοζιεςας Νιπάἀοθοπεηίς οαποε]]ος ἀε]Ἰτείςας αι! πη, τείξδητε Ρ. 
Πλτηθεοῖο ΒΙδ]. ντπάοθ. 1.11. Ρ. 995» ἰθδεπινεῦο παηιάᾶγη δα ρεχογτ, εᾶ 
εὐίπα ἐοτταπα εχ νετποηίΐθεις Βοηβηϊ, φυΐθιις ΡΗΠοίξγδτος ΕΠ υγδιῖς, [011 οὉ- 
τἰοῖς εἰ, πὰ νἱτας Τορ μἥξασιιπι εἰς ἱητεγρτγοζδτιις , ντ {πὸ Ιοοὺ οἰξεπίτιτι 
1, ; ᾿ 

ἴατησιις δλάθο ῃ}}] εξ διρ ]ι15 συ τε πη ΓΈ ΠΊΕΓ, [.μεὔτογ Βεπειοῖς, Τὰ 
θεπε ναΐςε, ὃς ἱποιπά ππο (δγπιοηια ἐτοσιτα Ἡ ἐγοϊοοσιμπι νί ἔτιεσα. 

ἀρεῦον. ἘροῈοΣ. ἀρεῦονἘρθεον Τ ϑθ08.. Ρθ609 ΘΕ ῦ9 805. Ἔθεθο8. (ΦΘ809. Ἐθθθ69. ἜθδῦθΕ Εοδῦθ. 

ΙΪΝΘΕΧ ΗΕΒΟΙΟΟΑΚΝΜ. 

1. Ἐχογάϊιπι ΧΙΠ. ΥἹγῆες 
1. ῬΕΉετγοιμη ἤαδτυτα ΧΙΝ. Αἰαχ Τ οεϊαπιοηίας 
ΠΠ. Ρτοίθίίαιις ΣΎ δ ΘΙΘΟΣ 
1ν. Νεῖογ ΧΥ]. Ἡεῶος 
Νν. Απαείοςμας ; ΧΥΠῚ. Δεηξᾶς 

ΝΊ. Ῥιοιηςξάες αι διπεπεὶαϑ ΧΥ ΤΙ. ϑαγρεάοα 
ΨΊ. Ρῃμοέζετας ΧΙΧ. Αἰεχαπᾶεγ 

ΜΠ. Αραπιεπηπο δὲ Μεπεΐδες ΧΧ. Ἠείεπιις,  εἰρμοῦυς, Ροΐγάἀαπιας 
ΕΧ, Ἰάοπηεηδις ΧΧΙ. Εἰρῃογθις 

Χ. Αἰαχ μοοιεπίις ΧΙ. ΑςΠΠΠ1ς5 

ΧΙ. ΟΠίγοη ΧΧΊΠ, ΝΙεοριοϊοπΊι8. 
ΧΠ. Ραϊαπις ες 

ΟοοΟ 2 ΦΛΑ- 



δόο ΡΗΙΓΙΟΞΤΆΑΤΙ 

ΦΛΑΥΙΟΥ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ' 
ἩΡΩΊῚΙΚΑ. οἰνεν δ να, 

ΕΙΑΥΕ ΡΗΙΓΟΒΊΒΑΤΙ 
ἮΕΝ ζλοῖ γκωδ, 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ καὶ ἈΟΥ ΝΣ 

ΑΜΠῈ ΛΔ. 

τὸ ὁ ξένος, ἢ πόϑεν ; Φοῖ. ᾿Αμπελεργὲ, 

τῶν περὶ Σιδῶνώ τε καὶ Τύρον. ᾿Αμ. τὸ δὲ τω- 

γικὸν τῆς ςολῆς;, Φοῖ. ἐπιχώρμλον ἤδη καὶ ἡμῖν 

τοῖς ἐκ Φοινίκης. Αμ. πόϑεν ὅν μετεσκένασϑε; 

φοῖ. Σύξωρμας Ἰωνικὴ 7 τὴν Φοινίκην κατέσχεν ὃ- 

μὲ πᾶσαν. καὶ γραφὴν ἐκεῖ Καὶ τις ΄, οἱμιαΐ, φύ- 

γι “ μὴ τρυφῶν. Αμ. βαδίζεις δὲ πεῖ, μετέ- 

ὡρός τε καὶ ὑπὲρ πάντω τοὶ ἐν σσοσί5 Φοῖ. ξυμ- 

ζόλς καὶ φήμης. Αμπελεργὲ » δέσμιαι περὶ ἐυ- 

πλοίας. Φασὶ γορ ἡμᾶς ὠφήσειν ἐς τὸν Αἰγαῖ- 

ον ἀυτόν' δεινὴ δὲ» οἶμαι» ἡ 9 ἀλωτῆω, καὶ εὶ ἐῥω- 

δία πλεῦσαι. βαδίζω δὲ τὴν ἐναντίων ὁδὸν τῷ 

νέμω " 

τὸν τρόπον ὅ ϑεωρῶσι Φοίνικες. Αμ. σοζοΐ γε, 

Ἀ Ν «Ὑυν, σ ΄ ᾿ ἂς 

τῶ γῶρ ὑπερ᾽ εὐπλοίως ρος τϑτογὲ 

2 , ᾿ ΝΥ ξ᾿ νἂν , 9 Ν ὦ ξένε» ταὶ ναυτικὼ ὁντες. ὑμεῖς γάρ ταῦ καὶ 
ε Υ Ε “Ἢ ᾽ -“ 

σὴν ἑτέρων ὠρκτον " ἐνεσημήνωσϑε τῷ ἐρανῷ, 
Ν Ν » ᾿ δ ἂρ 4 δὲ Ἁ καὶ πρὸς ὠυτὴν πλεῖτε". ὥσπερ δὲ τὰς ναυτι- 

͵ » -" “ Ἀ « 

λίας ἐπανεῖσϑε, ὅτω τὰς ἐμπορίας διαξέδλη- 
« ͵ “ "-- 

σϑε", ὡς Φιλοχρήμωτοί τε καὶ τρῶκται. Φεῖ. 
δ τν Τ᾽ λϑμ: 

σὺ δὲ καὶ φιλοχρήμωτος ; Αμπελεργὲ » ζῶν ἐν 
͵ -“ ᾽ , Ν Δ “ 

ταυτώις τις ἀμπέλοις, καὶ ζητῶν ἴσως ὃς τις 

ΓΙΝΙΤΟᾺ ε᾽ὶ ΡΗΘΕΝΊΧ, 
ΙΝΤΕΚΙΘΥΡΤΟΚΕΣ. [ 

͵ ΓΙΝΙΊΤΟΚκΚ. 

ΝΊΟη 65. Βοίρεβ, νεὶ ουατῖς ὃ Ρῥορμέκ. Ῥγοσεπι- 
ο δ8π1; Οο ΨΙΠίτοΓ, εχ ἢἰβ, 40} εἶγοα 5140- 
πᾶ Παδίταηι ἂς Τ γγαηι. ᾿Ἴμίέογ, Ηΐα- 

Ὀιτας δαζοπὶ νπάε Ιοπίςις ὃ Ρδοεμέκ. Ῥαιγίῃς 
Ἰᾶτη δὲ Ποὺ 5 Ρἢοεηὶςίθι5 εἴ. γέρέδογ. Οὐ 
εἰ τρίταγ αιοά Βαδίταπι τλυταῇι5 Ρῥουπὲκ. 
Τλαχας Τοηϊσὰ5 νηἰ Ποία Ράγτεγ Οςςαρδμε 
Ῥῃοεηϊςίαμη : πάπα ἴδ] 415 ἀςουίατίοποη, 
ἴας!!ε, νερυτο, εξαρεγις, φαΐ Ιαχαὶ ἱπάαίροτο 
ποίας, έρέξον. Ουἱά νετὸ εἶδ αιοά της εα!ς 
Εἴατιι, ὅς οδιῖα αιάεημε ἀείρίςιεποὺ Ρφορμέχ. 
Οπήπο ἅτ Ὲ ογάςιο, πη] ΨΊΠΙΓΟΓ, Ορα5 μαθεο 
(ξειιπάδε πδυϊρατίοπίΒ. Αἰππξ δηἰπὶ Π05 [πὰ 
Ἰρίππι Αθρδδαπε (Οἰμταγος : ἀἰθῆς 6 δυιτεπΊ, να 
Ριυτο, Ιἀ τηαγς εἴ πθαιε παι ραηαθι9 ἀβσππι. 
Τεπάο δυθηι αὐιπιογις νεηίμπ: απδε δά (6- 
ςαπήπιι δἰ πῈ ρεγιποηΐ οαγίιπι, ποτε πτοάο 
Ἐχρίογαγε (οἸθης Ῥῃοεηίςεβ,. άμέέογ. Ῥετῖ- 
ἘΠΊΠῚΪ πεῖρα. ὁ Ποίρες, πδυείςας γεὶ [68] 
[πτ:] νοϑ οἱϊπὶ εηὶπι ντίαβ αι! οημα πλϊποτὶς 
ἤΠρημπι ἴῃ σοεῖο ροία 5, δε ἡ ἰρίδπι μαιρα- 
τίοπὶ5 σαγίππη ἀϊγιρ εῖ5, Ψέγιμη νὰ παυίσαπαὶ 
Ῥεγίτία ἰδιιάεπι, [τὰ πιεγοάτιγα γεργεῃςηΠποποῖι 
ΠΊΕΓΟΠΊηΙ, ῬΕσιπίαγιπι Δθϊἀϊ, Ἂς νογᾶςεβ, 
Ῥῥοομῆχ. Τυπς νετὸ ρδομηϊαγυητ συρίἀα5 
ποῦ 65,0 γ]ηίτογ, ἴπὶ πἰΐσς ν γα ἀσθπβ νητῖ- 
Ῥιεῦ ἐξ φυδεγοης ἐούταῖς νἱπάεπηίατα ἔα- 

ες 

ῬΆΟΟΕΜ. ς. 1. 1 Φλ. Φιλοςρώτν  ἀς δυΐοτς Βυῖι5 
Τρετὶβ νϊάς ῥτο εβ οπιεμᾶ ποῖα ρεπείαϊα. 

2 Ηρωικ ἢ Ἡρωικὸν νοσδτιγ Βοος Ορυ5 ἀριιἃ ϑυ!4λπι, Ηρῳ- 
ικὰς λόγες ἱρίε νοσας ΡΗΠο ἤγατιις κε Π6 σαΡ. 19. 

3. Αμβπελμργὸς καὶ Φοῖνεξ 1 εὐϊεῖ πιαὶε ἢ Φεῖνιξ. Μ εγάπι ἴε- 
διιοπ πὶ ςοηϊ εὔξιιγα αἰεσυτις ἔιιοταῖ Μοτεὶ!, Οοᾷ, Βατγοςς. 
μὲδεῖ τὸ τῷ διαλόγε πρόσωπα Αὐπελυργὸς καὶ Φοῖνιξ. Οεῖε- 
τυσι [πο95 ςοἰ υ αθεηῖε5 Πηρὶς ΡΒ  οἰγατις 'π ργδοάϊο 4ι0- 

ἄαπι; ποη ἴοπρε ἀϊΠπτο Εἰεωρο, ΤὨταοῖαε ορρίάο. Οὐ ἀα 
τε Ρἰαγα ἢ ἱπῈ, ς. ΠῚ ἢ. 12. ἧς ς. 11. π, 9. 

4. Σύξαρις Ἰωνικὴ } Σύφαρις ρτὸ Ἰυχιι, ϑγβανίεῖςο με αἱ. 
ται. νὰ ς ποταῖα δὰ νἱταπιὶ ΑρΌ] οἱ]. ΤΥ. ς. ΣΟ. η.8. [ο- 
πυπὶνογο ἰυχιις, πιαχίπιδ ἴη) ν Ε[Ε 1 Ρ 115, Δ[ 115 ποτε αὐτοτίδιις 
«εἰεδγδτογ : τρυφεραιπεχόνως ἀἸξτο5 πιεπιογας Ατβεηδειις 1, 
ΧΙἼΙ. Ρ. «24. δά άε ἃς Ῥ 418. 

ς ὅτις εἀϊς. πιαὶε ὦ ἄντις. Ψετγίεγας τἀπΊεῃ ϑιερῆδπις Νί- 
δετ, ἃς Πίρίε 4ιοηιε ὅτις Ἰερ τ, 

6 οἵμαι φύγοι  οἰπἰτυητ οἵαν ςο ἀϊςες ποεῖ Ὁπηπ 65, ργῸ 
φύγοι μαθεῖ Φυγοι ςοὐ. Βατοςεῖΐαπι5. 

7 τὼ γὰρ ὑπὶρ 1 «04. Ιιλυάϊαπυς ἰερεδὲ καὶ γὸὲρ ὑπέρ, 
Βοτοσοϊάπιις νοετο ὅς ΓΟ ΟΠ] εβ 1} Νου ἀραιὰ Οχοπίεπίςϑ οπιϊτ- 
τεθδηι ὑπέρ, 

8 τὸν τρόπον 78ς εχ ςοηϊδέγιγα γοροπετῖα 2015 Ἀΐα Ῥῖο 
σκόπον» ηιιοά εγᾶϊ ἱπ νυ] ϑαῖῖσ. 

9. πε] οοἠ, Βάγοςς. δὲ (Ἰ]εσ. Νοι. Βαδ ἐπε πῳ. 

1ο τὴν ἑτέραν ἄρκτον 1 ἀγέῤμνως τηΐπον ἀς ἢ Οεγπηδῆϊ- 
οὐ ἴῃ Ατδῖυπὶ: “γόδανως τηηοῦ 4 ρίμτλῥμς Ρῥοεγῖσο δδ᾽ς. θ6- 
ἐΑ ηγ) ἡμάτι δίάογιες αἰρέείεητες τογιεέπαο γιατεὴραγιΐ, ὃς οἸατίυς 

Ἡγρίπιυς 1.11. ἂς ε Ἰοηιιεπς ὅ7᾽ βέγε εΑ479 αὖ ἐγεηεηίογες 0. 
»ηἷπε Ρδοερίσε ἀρρείίαη!, Ὡς νίγᾶσιιε ἀτέϊο Οὐ άξις5 ἴῃ 
τη. 

Μδῤπα νηονάνε [γε , φάγε γερὶς αἰῶ 6 ΚΑ, ΓᾺΑ͂ 5 
ἰενα ΒΙΏΌΟΝΙΑ͂ 5, ϑίσαφιε ἤοτα γαίέσςν 

δάάε Μαπιϊίυπι 'π Αἰγοποπι. ἱ. ἴ. Ρ. πν. το. 
1 κᾷ πρὸς ὠἀντὴν πλῶτε 1τε5 ποιηπια. νίἀε Βοςβιδγειιηι 

ΟεορτΆρΒ. 58.1.1. ς. 8. 
12 τὸς ἱμπορέας, διαζιδλ. πεπῖρε πιεγοδίυγαπι ἐπις Π ρῖς, 

4ιᾶς ρεομπὶᾳ ςοπτίπεῖατ : πλπὶ ἃπτίαι ΠΠ πιῖς Ἡδγοιτη τεπι- 
Ροτίδιις Ρογπιμτδτίοπε πιογοΐ πὶ τὰ ρεγαδὲδ εἴ, νὲ αὐ]ϊις 
χρημάτων [πυιάϊο 5 [τἀ [οἸΊωι5 πες ειατς ἴοους εἴτε ροῖϊετ, Ρ]1- 
πῖμς 116. ΧΧΧΙΠ. ς, 2. 4 Μ 4,72 {ρἰϊοίογε φεπο, οὐρα τὲς ἐρίᾷε 
Ῥεσπικίαδαμίην πίον [8,). ἤσμε δ᾽ Ἰγολαρὴς τεγαρογλόμε [εὶς 
ἐαέα Ηρα ἐγ τα το ορἶδο 

ἅϊωυ- 

πὶ, 



ῬγΦΟΟ,1Η722. 

ὅζατιιπι. 4πΐ ΡΓῸ γᾶ 6 ΠΊ15 ἀγαςἤ της ΤΌ] (ΟἸπας, 
ςἱ πιυιιπι [5 νε Πα ΓΠΓῈ5.,, ᾿τ6 ΠῚ ΤαΪ τεσεης 
νἱπιπι, υοα ἀεξοίπιπι, νε ριῖο. Παῦδεβ., νὲ 
Μαγο. 7έμέίογ. Ἡοίρεβ Ῥῃοεηίεὶς, ἢ Ογεῖο- 
Ῥε5 υϊάδεπιτεγγαγιπι εἤξης δἰ, ἤιιο5 οτῖο 
ἔγαξηζεβ τογγᾶ ραίςεγε ἀϊςίτιγ, πεαιε Ρἰδηταη- 
το 5 4Π 4 Π14Π1. ΠΕΠῈΕ (Θγεηζες 9. {ΠῚ 4] 46 Π| 
ἱπουτοαϊτα, χιιδἐσιιηαι ε τεγγα Ππαίσαπτιγ, ππᾶ- 
πεῖεπε, νεαπᾶς Οεγογίς Πητ ἀτηις ΒΑΟΌΗΐ : πες 
ααϊοαιιατὶ ἐχ ἕογγα οσίμῃπη νεπάεγείαγ, ἰξά πο- 
δ οἐϊα οπιηίὰ ἃς σοπηπλιΠἴ οἱρηεγεηζαγ, ντὶῃ 
Ῥογςογαπι πεγοάῖα. ὙΨΌΪΙ νεγο (Ἐπηθητεη [- 
ζεγθ ορογίεε, ὅζαγαγε, ἃς ρίδηγαγε, δἰ τη] 8 
εχ αἷϊο ἰἸαδοόγεπι {πζίρεγε 7 τεῦγὰς ὀρεγαπιν 
ἀαητοπι, ἃς ἀππὶ τεπιροίματίθιις οὐίξημεη- 
ἴεπι..) [Ὁ] νεπάετε δίαιβ ἐπιεγε πεοεῖς 
«ἢ. Νεπῆρε δρτγίουειγας φιοσις ρεσιηπία εἴς 
Οριιδ: Παρ οηἰπὶ δοίη με ἐᾷ ἀγαίογεπι αἷες., 
ποαας νἱηἰτογεπι,) ἧες δυιδυΐςιιπι, πες ςάρτα- 
τίη : πος ἰδὲ δά ὈΙ θα Πάμπη ἃς ᾿Πραπάμιπι ογίς 
Ροςαϊαπι. Νείηρε πος ρίπηι, αιοά ἰποιιπ- 
αἸΠΙΊπλππι εἰ ἴῃ αφογρὶςεῖς, νιπἀδηηίαγα, ἄατα.. 
τηεγοεάς ρεγάρογε ορογίευ: δἰϊοσιΐ πἰ ἢ] [ὰ-- 
εἰξηζοβ δὲ ΟΟἰο(! ΠΠασιιπξ., οι έξαγιιπι ᾿ππαρίηειη 
δ ᾿Ιηῆλγ. Ηἰΐζαις δάθο, ο ποίρεβ. οπηηὶς 
Δρτιςοϊαγιιπὶ σπογὶ οδιίαπ ἀἰχὶ, Οιοά ἄγε- 
{ΠῚ ΔΕΙΓΟΙῚ ΔΓ ΠΘῚ νἱτᾶ 6 σθηι15, ΠΊΕΪΓΟ ετίδπη 11- 
Ἰυ εἰς ππδη[πδιπη ΠΊαρ58. ΝΠ] δηΐπη πα Πὶ 
οὐπὶ ππεγοδογίθι15 γεὶ οἱ, πος, 44 Πε ἀτα- 
εἶμπτα, ποιϊ, (ς4 Ὀομδίη ετϊτῖςος ΠίγοιιΠῚ νῖ πο, 
{πη αι {π]1θ 15. δας επιο, δι νεπάο, ραιι- 
εἰς νἱῖγο οἰτγοσιο νοΓὈ]5 ςογηπχμζαξῖς, Ρῥοομέχ. 
ἊΣ 

ἨΕΒΟΙΟΘΑ. 6ό: 

μὲν ὁπωρλεὶ". κωταξαλών σοι δρφιγμιὴν τῶν 

βοτρύων, ὅτῳ δὲ ὠποδώσεις "" τὸ γλεῦκος, ἢ ὅτῳ 

τὸν ἀνϑθοσιμίαν . ὃν; οἷ μιοι » κατορωρυγμένον φὴς 

ἔχειν . ὥσπερ ὁ Μάρων". Αμ.- ξένε Φοῖνιξ, εἰ 

μέν εἰσί πε τῆς γῆς Κύκλωπες, ἃς λέγεται ἡ γῆ 

ὠργὲς βόσκειν "΄, Φυτένοντας ἐδὲν, ἐδὲ σπείρον-- 

τας, ἀφύλακτα μὲν τὰ φυόμενα εἴη ἂν, καί 

τοι Δήμητρός γε καὶ Διονύσᾳ ὄντα" πωλοῖτο δ᾽ 

ἂν ἐδὲν ἐκ τῆς γῆς» ἀλλ᾽ ἄτιμα τε καὶ κοινὰ 

Φύοιτ᾽ ἂν, ὥσπερ ἐν συῶν ὠγορᾷ". σπείρειν δὲ 

ὅπι χρὴ» καὶ ἀρῶν . καὶ Φυτέυειν, καὶ ἄλλο 

ἐπ᾽ ἄλλῳ πονεῖν περοσκείμενον τῇ γῇ» καὶ ὑπο- 

κείμενον ταῖς ὥραις, ἐνταῦϑα «τωλεῖν τε χρὴ 

καὶ ὠνεῖσιϑαι. δεῖ γαρ καὶ γεωργίᾳ χρημώτων, 

καὶ ἄνευ τότων ὅτε εἰρότην ϑρέψεις, ὅτ᾽ ἀμπε- 

λεργὸν» τε βωκόλον. ὅτε αἰπόλον, εἐδὲ κρωτὴρ 

ἔξαι σο; πιεῖν, ἢ σπεῖσαι. καὶ γαὶρ τὸ ἥδιςον 

τῶν ἐν γεωργίᾳ, τὸ τρυγῶν ὠμπέλες . μισϑξ 

χρὴ περάτ]ειν. εἰ δὲ μὴ, ἀπονοί "" τε καὶ ἐργοὶ 

ἑσήξεσιν, ὥσπερ γεγρωμμένοι. ταυτὶ μὲν ὥγ"-, 

ὦ ξένε, ὑπὲρ παντὸς εἴρηκώ τῷ τῶν γεωργῶν 

κύκλε. τὐμὸν δὲ, πολλῷ ἐπιεωκέφερον. εἰ γὰρ 

ξυμξδάλλω ἐμπόροις, ἐδὲ τὴν δραχμὴν ὅ, τι 

ἐςὶ γινώσκω, ὡλλα βᾶν σΐτε » καὶ οἶνε τρώγον, 

καὶ τοιαῦτω τοιότων,, ἢ ὠνῶμαι. ἢ ἀυτὸς ποδί. 
δι ι ’ Ν » 

δωμι, σμικρὼ εἰπῶν τε καὶ ἀκέσας"". φοῖ. χου- 
ΓΤΟΣΤΤΙ ΥΨᾺ Α ν Α 

13 ἐπωριεῖ 1 [ὈΠ]Ισος πιοτίς ἐπιεγα νἰπιιπὶ ὠτρύγητον γ ὅς 
δῆτα νἱπαοιηϊλπι, γε νἱπαάεπιϊαπιὶ δάεο ἕδςεγε ἢς οπηοτῖβ. 
Ηἰἴης Αἷκ φιβεγοῖ νἱπίτογεπὶ ὅςις ὁπωριεῖ , Ῥέγαίεγρηλαγ {2 
ἔξαγε, ετε (ςΠΠἰσες τε επιτᾶ ΠῚ) ΠᾺΠῚ ΠΊΟΧ (δα υϊτηγΓ κατώ- 
(αλών σοι δραχιμήν. 

14 ἀποδώσεις] θεπε (ες Βαθες. Οοά. Βάτοος. ὅς (011. 
Νίον, Βαδεθαπι ἐποδωση. ᾿ 

15 ὃ Μάρων ] {Πιτεσὶς πιϊηιδτῖβ δὰ ογαπὶ οο οἷς Βαγοςςῖα- 
τὰ {ςτίρτιπι Μάζων. ϑε4 νεζὰ ἰεξξῖο εἰξ ηιηι εὐϊταιη 1η- 
ὑεπίπιι5, Δ4γο» εἷς τῶν μετοὶ Διονύσε φρατευομένων, ντδα- 

δεῖ Αἰδεπϑθιϑ 1,1. ρ.33. ἴπᾳμε Βαςςμὶ ὀχοτγοίτῃ δ πὶ οςπ- 
{πτυγΡΒ!]οἴἶτατοιπιρίη. 1.1. ἴῃ Τγυγῤεοηί. Ν οἵδε ἱπέτα ἴῃ μας 
τρία βγοζεβίαὶ ἱφορίᾳ τυτίαπι εἰμ5 πηεπιίηῖς» ᾿ΠΠΔιπιαιιε ἐἰοῖς 
Ἑυάνϑες. ϑῖς ὃς Ηοπιετ, Ο ἀν Χ΄ ν. το 6 δζ αἀ εἰνπὶ Εὐηβατβίι5» 
401 ὃς δὰ δἰμπὶ γεῖδγι, υᾶς ἀδ Ομυωπίωνος ὑἱῶ Διονύσες τεπὶ- 
Ῥίον ἀριιὰ Ηςποάνπι Βα εδάπταγ, Βαςςμίηπςε ἰΐφηις ΒΙ 5 ἢ 
τα εἴ» παπὶ Εἰραρέρες, ρᾶτετ Μαγοηίς, Βαςρὺὶ εῇ ἐκ “ἀγίσώρε. 
νηάς ποη Βάκχνυν [ςἀ Βαχχίᾳ παῖς ἀϊείτυν ἀρυὰ Ευτὶρί ἄδπι» 
1π Ογοῖορε ν. 141. Οὐλτπμῖ5. ὅς Εμαμέβενε ᾿ρίαπι Βαςοἴνιπι 
ποηπι]}! ἐπεογργείοπτιτγ, Νοπηις πῃ ἱοηγῆας, λΠ4γονεέτηε 
ϑ1|ςηὶ ξαοῖς Εἰ πι, ἘΕττᾶτ ἰρίτυνς οἵ, Βάγηεβ δα Ευτὶρι ἀϊς 
1. ο. φυᾶπάο εχ Ἠεἤοάο Θεπορίογιε αἷς βἊεπίτωπι Μάγοπεπι; 
45 επὶπι 1}}6 Οεπορίὶον; ἢ Νεηιρε Οἰνεπίωνα ῥοἑαίογενα Ῥὶ- 
πὰ ἰρίαπι νοςὰς λέάγοροι Ἠεῇοάιι5 ἀρ Βιηξαιβίιπι ,). νὲ 
Ῥᾶμ!ο. ἅπια νἱάϊηηις , τοπΊρ πὶ Ονμπέωνος υἱῷ Διονύσια «οπὶ- 
πηεπιογαῆς. Τοπιρίαπινεγο δήφγογις οχτιεῖς δήαγοηεαε ΤῊγΔ- 
εἶδε ντθς, ἀφ 40 ϑῖερῆαπις ςοπίμ!επάιις ὅς  οἵπυς Δ Με- 
[λπὶ Ῥ. 132: 1π οο οτγᾷριΐα ἕπηάεδας Δ ήάγορ , γε ςοἰ Πρετς εἰ 
εχ ΡΠ οἴγατο ἀϊξθίς ἰηξ, ἴθ Ῥγοζεμίαὶ τεθυς, Ὑτθ9 1114) νς 
Δυτοτιμῃ 4116 σδτοτιπι ντεγημε Βαθεῖ, ποπιεη ἃ ήαγομε ἃς- 

ςερῖτ,, δ θήπείς ἔγοημ πε Ὦπια διΐτ, ἴῃς φαΐθι5) σὲ Αἰπεπαθι 
δαθεῖ, βίᾳ βρωϑῆναν ἔνφομος γ Ῥίγρηενγε Αι ΕΠ κιίλλετονγ λευκόν 

τε γάρ καὶ ἡδυν ἔνπνῳν» ἐνανάδοτον γ λεπτὸν» κεφαλῆς εὶ καϑι- 
κνέμενονδυαρητικόν : 4. ]ς πεπιρε Δήαγο σο]υΐε ὅς ἀΠΠ ροηίεν 
Αἰδετιιδιιι, δὶς οπίπι ἀς εοὸ Ἐυϊατβίις : δοκεῖ δὲ ἀμπέλων 
ἐπιμελητὴς ὁ Μοΐρων γενίσϑαγ μώλιςα ὧν γλυκὺς δ οἶνος. Οεῖε- 
1 ἀς εο νἱἀς ἀριὰ ἱρῇιπι διζογεπι. Ἡΐης [ἰχωξε, σους ἱπ 
Μανδμεας ντδὶς πιιπιπηῖς Βαςοῆὶ ἔγειιεπϑ ἢς ἱπιαρο,, νίἀε 
ποῖδῖὰ Ηοϊβεηΐο δὰ δρερῥ γι γ) δα Ἠατάιιπο 46 γιμηριγρρές 
βγδέμρη, ἢ 

τό Κύκλωκες, ὅς λέγεται ἡ γῆ ὠἀργὲς βόσκειν 1 τοὐ. 1,4υὰ, 
ΡτῸ βόσκειν Βάθες τρέφειν. Οετεγιηι δὰ νεγῇιπι Ἡοπιετὶ ἀα 
Ογοίορίθυς τείρίςετε νἱάειωτ Ο ἀν: 1΄ ν. τοβ. 

Ουτε φυτίνασι χερσὶ φυτὸν, ὅτ᾽ ἀξφόωσι. 
ςοηῇ. ΡΒιοίεν. (ξηῖοτ, Ἱπιᾶριπ, 1, Π, ᾿π Ογείορε, 

17. εδὲ σπείροντας } ςοἀ. (οἸ]ερ. Νουΐ ἰιαθεῖ σπείροντας 
ἀδὲν, ἐδὲ ϑερίζοντας ηιιοὰ ρ]Δπε βετηϊπαπι ΜΠ ϑ3ἰμδτοτὶς ἐς 
4010 ι}5) ἐὶ σπείρασιν ἐδὲ ϑερίζῳσι ἩΜαιιἢΥἹ, 26. 
18 ἐν συῶν ἀγορᾷ } ηι.8ε {γ]υὰ εἰξ, ρίαπάες ἀφϑένως πυ]- 

ἰο ἄγοεπίβ ργβεβεηβ, 4ιιᾶΠὶ εἰεράπιες ὠγορᾷ ςοπιρᾶγαί, ἴὰ 
44 ποῦὶς πεςείϊαγια σοπιράτατγε {Ο] ἐπιι5, 

19. ἄπονοι 1 ἢς τείοτίθετγο Δυιις {πὶ ργὸ ἤἄοινω φιοά ἴῃ 
Ὑυ ρδτίο ἐγϑτ. Ἀ ξογγωγ δυτεΠὶ ἄπονο, ὅς ἀργοὶ 34 ἐμπελεργὸν, 
βεκόλον γ αἰπόλον » 4ιιοτιπι 'π ργδεςθάςητίθιις ππεητῖο, μος 
πε πιεγοεάς ἑαῥογεη Ὠοημς π [πὶ [ἴςερτυτγοϑ οἱϊς αἱτ, [εὰ 
οτἱοίος ἔογε νι ἐγμαρίρες νεἰ βαίμας. Μαΐς Ἔγβὸ ςοά, (ο!]ερὶ: 
Νουιΐ ὅς Βατοςςίλη, ἴῃ {ε4. ἱερεραπι ὠργαὶ ὅζ γεγφαμμέναε. 

20. ἦν οπιτταπε Βάγοος, ὅς οοά, ΟοἸ!ερὶ! Νονί. 
21 σμικρά εἰπών τε καὶ ἀκέσας } "05 Μὲς ἐπι κότα θέτο 

δὲ εονρρημέαέίε, 40 ἃ εξ σοηῖγᾷ πιογεπὶ πιετοβίογ πὶ ἴα ςτὸ 
:ηβιαπτίιπι: Ηἶης (ὶς, οὔῆο, 1. ἀε 1ἷς ἱπρτίπιῖς 4] ππεγοδη- 
τοῦ ἃ πιεγοδτοσγί 8, 4010 ὁ [πλτὶπὶ νεπάδλης, ἠέ Ῥγοβείκεν πὴ 
βνγερμε νιεπελαρέμν. Ἐπ ϑίγαςιἀς5 ς. 26. ν, νὶς, Νο»» ἐω Ἰβεαϑὲ- 
ΜΡ σφηρο α βεεεατῆς ἰαδίογηη, ρτουῖ εἰξ ἴπ νείοτε ἰατίηδ. σομς 
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σῆν ἀγορὰν λέγεις, Αμπελεργὲ; καὶ ἡρώων μῶλ-: 

λον ἤ ἀνθρώπων. ἀλλὰ "ὁ κύων ὅτος τί ἐϑέ- 

λει; σσερίεισι γαρ με τοροσκνυζόμενος τοῖς πο- 

σὶ, καὶ πσἀρέχων τὸ ἐς ὡπαλέν τε καὶ πρᾷ- 

ον ᾿. Αμ. τἐμὸν ἤϑος ἑρμηνέυει σοι, ξένε» καὶ 

ὅτι πρὸς τὸς δεῦρο ἀφικνεμένες ὅτω μετρίως 

καὶ χρηςῶς ἔχομεν, ὡς μηδὲ τῷ κυνὶ συγχωρεῖν 

ὑλακτεῖν ἀυτὲς» ὠλλὲὰ προσδέχεσθαι τε δ 

κοὼ ὑποπίπτειν ἥκογτως. Φοῖ. ἔξεςιν ἐν ὠμπέλῳ 

«προσδαλεῖν Αμ. Φϑόνος ὁδείς. εἰσὶ γοὶρ ἡμῖν 

ἱκανοὶ βότρυς. φοῖ. τί δὲ "" συκᾶσαι; Αμ. καὶ 

τότε ἄδεια" πτερίεσ!ε γοὶρ καὶ σύκων. καὶ κώ- 

βῥυὰ δοίην» καὶ μῆλα δοίην, καὶ μυρίω ὠἐγαϑιὰ 

ἕτερφι" φυτένω δὲ ουταὶ, οἷον παροψήματω τῶν 

εἰμπέλων. Φοῖ. τί ἂν ὃν καταβῴλλοιμε: Αμ.- 

“ἱ δ᾽ ἄλλογε. ἢ φαγεῖν τε ἡδέως, καὶ ἐπισιτί. 

σασϑαι, καὶ ὠπελϑεῖν χαίρων ; φοῖ. ὠλλ᾽ ἡ 

φιλοσοφεῖς, Αμπελεργέ; Αμ. καὶ σύν γε τῷ 

καλῷ" πρωτεσιλέῳ 

Φοῖ. σοὶ δὲ τί καὶ τῷ πρωτεσιλέῳ κοινὸν, εἰ 

τὸν ἐκ Θέϊαλίας λέγεις; Αμ. ἐκεῖνον λέγω, τὸν 

τῆς Λοαιοδαμείως᾽" τετὶ γεὶρ χαίρει οἰκέων. Φοῖ. 

τί δὲ " δεῦρο πτράτῆ]ει» Αμ. ζῆ» καὶ γεωργᾶμεν. 
»ν » Ἀ ΔΙ Ὗ , 

φοῖ. αἰναξεξιωκως.» ἢ τί; Αμ. ἐδὲ ὀὠυτὸς λέγει». 
αὐ ἰὴ ͵ λῃ 

ὦ ξένε. τὰ ἑαυτῇ σσάϑη. πλήν γε δὴ ὅτι ὠπο- 
" 

ϑάνοι μὲν δὲ Ἑλένην ᾽ ἐν Τροίῳ, ἐἰναξιῳη δ᾽ ἐν 
͵ ,»ω - Ν ᾽ 

φϑία., Λαοδωμείως ἐρῶν ἡ. Φοῖ, καὶ μήν ὠπο- 

διανεῖν γε μετὰ τὸ εἰναδιῶναι λέγεται, κωὶ ἀνω- 
-“ - ΤΡ ε 

"πεῖσαι τὴν γυναίκω ἐπισπέσϑοΐ οἱ ᾿. Αμπελ' 
, Ν ᾿ ᾿ »“ 7 » ἡ Ν ᾿Ὶ 

λέγει κωὶ αὐτὸς Ταυτῶ" ὦλλ πῶς καὶ μετὰ 

εἴ ἅὲ ϑεύίδιιβ Απιπιίδηιβ Μάγος π, 0. ΧΙ Χ ΧῚΤΙ. αδπεῖ- 

41 ΠΊπτιπι πιεγοδτηγας ΠΊΟΤΕΠῚ Ρεγπιυτδίίοης ᾿βίδγιπι πιετοῖ- 

πὶ Ῥεταρεπάας τειϊπεητίδιιβ : (μη σά το». βίᾳ θεὶ 

4μαεάάτι αἰϊα ἤανίπεε ἐγαηβεγεης σάμέμαε, γρήα {ὈγηριονΈΗΡῖΣ 

Ῥίοο ργορο[ρατηηνα γεγητα ργεεῖα {615 οὐκί ίς “εβέραπίην, 
22) ὡλλὰ 1 οοἄ, ἵνΑιιά, «ἀάϊε καὶ, 
33 ἧς ὡπαλόν τε κα) πρᾷον ] ηυδῖες εξ {ο] εηῖ σαπί5 δ[απ- 

ἀϊεπτῖς διγαβ) Παᾶπὶ ἰγᾶῖο ΟὈτιρείοιπε δὲ ἀγγί ρα πίη, 

24 προσδεχεσϑαί τε] ἔς ςοἄ, Βατοῦς, ὅζ ΟΟ]}. Νοιιῖ, παπὶ 
ἴῃ εὐἀϊτῖ5 τὲ οπιαπ|, 

25. τί δὲ] ἐοά. 1ιαυα. φἀάϊε καὶ, 
26 καλῷ νοςεπὶ οπιῆς ςοἀ, [ἀπά. 

27 Προτεσιλέῳ ] Ποηπει Ρτῖπημπι ἹρΗ δοἰαὶ , ἀϊξευ5 αὐτεπὶ 

Ῥχομείίίατα, ηιοά ρτίπιις Ογδεοογιιπι ἃ Ὑτοϊδηϊς εἴϊες ἰηύοῦ- 

εππις. νἱ4, Ηγρίπ. 0. ΟΠ. αμαηιιῖ. Ὁ ἱποιπδδιι) 5 

Τιξγε μος εἰπὶ ποπιεπ βο ε ἀϊςαῖ, 4μποά δὲ Αὐίξοηίυ5 
(ξανίτις Ἐρίταρα, Ἠδγοιμη ΧΙ, Μιήτᾶ ἀξ ἐο ραΐππι. 
γείεγες, 

5. 11. 1 Λαοδαμείκς ΠΟΠΊΕη ὙΧΟΤΙ5 Εἶ115) 41186 ΝΊ ΠῚ 
Δπιδιυιῖτ το πειτϊ π|6, ΠΟ τ ΠῚ δ ογ  ΠΠπηε ἰεχίτ, νιάς Ηγρίῃ, 
1. ς, ὅς ςεῖοσος. Ἐριποία εἰς δα Ργοιεἢίδιπι ἐχίϑὲ ἰπτὲγ 
Ουϊάϊαπας Ἠετοίάμπι. Ἡΐπο εἴ ιοά αὖ νχοτδ ἕοβπο- 
πιϊπατὶ βεβίατ , σὲ πιοκ δϑδίας, 4ασὰ κηἰηίπις «ἰΐας να 
Θιδεςοζαπι τειτπ)ς ᾿ 

ΡΗΙΓΟΒΘΤΆΑΤΙ Ῥγοοϑη 2. 

Αὐτειπὶ πιογοδίιπη, ο ὙΙηϊτοΥ, τείεγς ὃς μετο- 
ἀπ| Ῥοῖία5 ἀπᾶπὶ Πουηϊηππη. δεἀ Ηϊς ςδη!5 
αυϊα ἐΠΌΪ ναῖε ὃς αἰγομῖε ἐπ! πὶ πηε., ΡΘΕ ά δι 
ὈΙαηάς λἀσάπηϊεηβ. τι Ο]ετπ 16 Ργαεδεης δὲς 
το ἃς πηδηπιεῖαπη. ἤλμάζογ. εἰ τὶ ̓ ητεγ- 
ΡΓΕβ ἱησοηϊ! εἴ, ο ποίρεβ, ιοάσιε Δάπεγίας 

᾿Βὰς δοςεάεηϊοβ πιοάείϊα ΠῸ5 ρεγαπηι5 ἃς Ὀε- 

Ουἱά αἰίοπι ἷς δρῖτ αὶ 

πῖρῃς, νῖ πθ ςαηὶ συ ϊάειη 605 Δα] δῖγαγα ρεγ- 
ταϊετδπηας : (δ 4 οαπη δάπηϊετογε νεηἰςηζε5, ᾿ρῇ{- 
4 ἄύγερογα νοϊπημ5, Ροομέκ. [ἰςεῖης ἰρὶ- 
ταῦ νἱποαπι δάϊγε ὃ ζέμέξογ. ἸΝΘμΆΙΩὶ 14 ἱπῖ- 
ἄεπηιβ ; εἴπ ἐπὶπὶ ΠΟΌὶ5 γασεπηογπι (ΔΕ5, 
Ροομέκ. Ομ γεγο, δῇ ἤςιβ ἀξςεγρεγε εἴς 
ἴα ὃ ζέμέέογ. Ἐτ Πα π5 ταὶ ἀδίαγ [ἀοι τ45: 
εἰ επίμη ὅς βειιπὶ αἴατίπη. Πλεάεγίπι ὅς ἤο69. 
ὅζ φοπιὰ ἀεάεγι πὶ ἱἹπηππιεγαηις 4}1ὰ ὈΟΠᾶ. 
ΡΙαητο πεηρε Παες ηυδῇ ἡμαεάαπι νἱτπππι. 
οὈίομία. ρῥοεμέχ. Οὐϊάπαπι ψεγο (οἰ π61- 
ἀύπα τΐῃϊ ὃ γάμον. ΟΙα αἰϊἀ εηϊπΊ, αὐ απ 
νει] θεητοῦ εἄαδ, δὲ οἰθιιπὶ ᾿πάς ἤππηα5., ἰαο- 
ταίψας ἀϊςεάαο᾽ Ρόοεηέχ. Απ ρῃΠ]οορ ας 
νεῖ ορεγαπὶ πδιια5, ο ΝΙηἰτογ ἢ Κη αῖέον, Ἰᾷ᾿ 
φυίάεπι οὐπὶ θοηΟ 111ο ἕδοῖο Ῥγοίςίϊδο. 

ὙΩ͂ ἀν Σ ᾿ 

11, Ρῥοομέχ. Οὐἱά διέ Εἶδ᾽ σὰπὶ Ῥγοίθς 
[140 εἴς, {1 Τμεαϊιιπη φουϊάεπι Π]υτὴ ἐπε Πρ 5 ἢ 
Ῥέμἑέον. ΠΙΆΤ ἰπτο Προ, 1Δοάαπηας πηαγίτιιπη: 
μος ΕΠ] πὶ Ποπηΐης ἀρρε]]αγὶ σεῖς, Ρῤοομέχ: 

μοῦ, Ψιαϊτ. 
τειγαπηη16. νῃὰ (οἰ Ἰπηι5. Ρῤοομέχ. Ψιτας- 
ηΕ τα ιτατι5,, νοὶ ἡ. Κέπλέογ, Νὴ ες ἰρίδ 
αυϊάσπι πος ἐχροπὶς οαΐι : ργβειεγαιᾶπη 
αυοά ἀεςεεγις ἡυίάεπὶ δά Ὑτοίδπι ῥγο- 
Ρίεῦ ΗἩείοπαπι) ἴῃᾳ ΡΙΚΠΪα νογο τευίχεγίξ, 
ἀπλδη5 1 δοάαπχίαε, Ρῤορχέχ. Αταῃΐ ρος 
4114Π1Ὶ ΓΕ χίε, τπογ 15 ἄθπιο εἰς αἰ οίταγ, γῸ 
χοτίχας, νὰ (δ (δααδγείαγ, ρεγιδῃῆε, μές 
207. δες δὲ ἰρίε παῖταῦ: (δὰ αι ρδέϊο ροῖ- 

3 τί δὲ  εἀϊεῖ τί δὲ δὲ οπιπε5 Μ85, οπιϊιεδαης δὴ), Β4- 
τοῦοίδπι!5 δἰἰδηι δὲ. : 

3. Ἑλένην 1 4υᾶπι ἱρίξς δἀπιαιιοσαὶ Οοἱϊπὶ : νἱά ἱ 
615. δι. ἵπ πλὴν ω ΒΕ 

4. ἀναξιώῃ δ' ἐν φϑίᾳ  πεπῖρε Ῥῥιῥίφε Ἀδὰ Ἔγϑῖ: νηᾶδ 
Ῥηγίαοσε, ΡΒ εβὶαε ὁρρίἀο ἱερὸν εἶτιϑ ὃς ἐπιτάφιοι ἀγῶνες, ηυᾶ 
ἀξ τε ἱπξ Οειεγιπι ἐς σεαΐτα εἶτι5 δὰ νίταπι ἴτὰ Ἡγρὶτ. 
86. ΟΠ]. Σαοάανεῖα Ασαβὶ βἰ λα, ἐμεσε αι ὲ: εατε ρεν δον 
 ερο ρεθεα Ῥέα, θὲ δὲ ομερε ἐο ἵγεξ ῥογαρ οοἠοφιμὲ Πέζέγοξ , 
ἦπ0 ἐρηρείγαίο 4 Δεγοηγῖο γεάμεμσ, ἐνὸς ΒΟΥ ΟΝ το ξοἠοτεμ. 

24. εβ. ϑεὰ υηδπὶ ἀΐεπι ἱπιρειγαταπι Ργοτς 40 :π ἀἰα᾽ οαὶα 
ΤΟΣ ΠΟΥ ΠῚ αἱ] τςΐδην5, Π 14], ΡΙυτοη. ὃς Ῥγοιε πὶ, δὶς ἃς 
Ῥτορεγευς {1}. ΤΥ, ὅς Ψ1]. Ετ ϑιδείιις Ἐρ᾽ ςεαίο 'π ρδίγεπι.» 
τδηὶ Ἠεΐπῇο επηεήάδητε ἱτά ἢΠπ ν . 

δὲ ἐπα ὕηα τεῖγο Ρῥγί φοεϊείᾳ γοέμ 4 θρρδγαηε, 
Οεἴδγυπὶ υἷε ἀς Ργοτεῆϊαο δὰ Πιρεγος γειοσδίο ετίδιη (4. 
τ} Π πὶ ερῖρτ, 69. Αὐΐοπίμπι ἴπ Ουρι ἀϊηε οτος! ῆκο ὅζο. 

ς ἀνκπεσοα τ. γυναῖκο ἐπισπέσϑι } ἐπισπίσϑωι ΠΑΡ εδδηΝ 
ὅζ Μ85, δὲ ΑἸάϊπα , ῥτὸ ἐπισπάσϑως απο ΜΜοτε] πᾷ ἢ 4.. 
θεραῖ, Οετζεσιιπι ἐεαμίταγ μἰς ΡΒ ]οἰξγΆτις εο5, αι Ρτοῖς- 
Πίδνιπι ες ἱπβεγὶς τεινδειπι,, ὅς Πόλι νχοτῖς πιοειπὶ, ρετῖω 
1{{Ὸ ξαπι; δἴπιπε Ἰρῇιπι, γε τς ἱρία ΠῚ δπιρ!λι5 Πιρετῆεβ εἤε 
γαῖ εῦ: 1ὰ αιοὰ ἰξουία δαῖα ΠΡῚ νίταπι βηϊμετῖς, Ουοά 
ταπηθῃ αἰΐτες σείεγμης 411 ν, Ἡγρίη, Ρ, ΟἿΥ, Νὴ 

Παος 



ΤΕ ὁ ΤΟἷΑ: 

Βᾶφς ἰηνἱταπὶ γαάτεγιτ, ΤῊΪΠΪ 14 ρει άοπὶ ἀϊ- 
(ζετο ἰά ςιρίδπει, ἀἰςογα γεςαίας, ἔδτογιιηι» 
πυοάάἀαπι ἀγςαημπι, νὰ αἴτ, σα] ης 5 411 Δαζοπη 
δα Ὑτοίδτη {{Ππ4Π| οἰπῈ ἱΡίῸ ΠλΠἸταθαης, μοάϊο- 
ΠυΠῚἰπ Πα ΠΡΟ ἀΡραγοπς ΠΉΠΪταγὶ Πα τ. ογῖ- 
Παίχιιε φιδείεηζεβ. Ρῥοεμέχ. Ογεάεγε ρεῦ Μι- 
πεγιάτη ΠΟΙΙΠΊ, τὴὶ ΨΊΠιτοῦ, Ἰἰσεὶ μος ἰτᾷ Πὰ- 
Ὀέγα σἰΠὴ ΠΊΔΧΙΠῚ6 σρίδτη : απο {] γεῦῸ ἴϑτα 
ΕἸ] ρίαπταηάπιπη πο [ε, νεὶ τ πὶ ἰπ Ρ]απίαβ ἀ6- 
ἀπςεπαάϊ. Παδοτηῖηὶ,, δὲ φυδεςιησῃε ἀς Ργοῖε- 
{Π|λο ποῆϊ, ψιδείο Πᾶγγὸβ : ἰρίς Ἡεγοίδας ἐ- 
ὨΪΠῚ ΓΟ ΠῚ φγαῖαΠΊ ργδε ΠΊΓΟΓ5... {Π ρογίΠα[5 
ΔΡίεγο. ἤέμδέογ. ἸΝΌΠ]Α ΠῚ ἀιηρ 115) ο Ποίρες, 
Ῥίαηζαα, ειΠ1 ἡππογ ἀ165 1ΔΠ| [τ πᾶπ| ρο ιαπε. 
Ἰαῦὰ ἐπ] ΠῚ δυτατηηιις εἰς, ᾿ρίααια τοπηρεῖτας 
τύγῖραῦ εα5., ΟὐμπῈ ΠΊΕ: εἰ ἰρίταγ δά πατγαηάα 
Οἴπηΐα : πΟαις οηἶπὶ ἰάῖογε ἤάθς νε]πὶ Πο- 
τηΐπες εἰερδηζες, ταῖτὶ ἀπά οσπὶ ἤπ. τατη- 
ὅπε πῆαρηα, Ργαςἢιςογιἐτατηθη ἴῃ ρα ]ςγο 4- 
Ἰιχαο ργαθά!! Ιοοο ςοηάεγθ. Ρῤοοχέχ. 1 
Ῥίδθ, (εαιαγ., νὰ] πιεάϊαπι νἱττα ΤΗγαςίαη. 
γέπλέον. Ἑδύπας 'ῃ νἱηθαη, ῬΠΟΘΠΙΧ : ἤδη ὅς 
ἸΏ ἰρία νοϊπρίδεῖς αἰ ἃ ̓ππδηΐος, Ροομέχ. 
Ἑδιτ5: ἤπαπς ἐπὶ πὶ αι εχ Ρἰδητί5 δάίρίγαῖ. 
Ῥέμέξογ. Οὐἱά {πᾶτς αἷς ὃ 'πγο ἀϊαϊπυτη. 501- 
πεβγίαπη ΠαΠΊΠ] 1 ἀγογι ἤογος οἀογατί οἰ- 
οὔγαπι γεγο ἔππέλις : χαρά [] ἔογία ἴῃ οἰςιγο ΠῚ 
ἹποῖΔογίϑ αγδογοίη. ἴῃ {πα ποη ἃ βοτς ἢ οάοτ, 
ἄς [0]115 ἀδσεγρε ροιίπ5, 111 ἐμπῇ θεπε οἴεηί. 
Ῥοεμέχ. Οὐδῖη νάγῖα εἰ Εἰ] ργαθά!ὶ ρα ]ςσῖτα- 
ἀο, φυαπηημε ἰδδεὶ ἐγ ρεγιης γασοπλ!! ΑτΌο- 
τα5 ργδείεγεα απᾶπη 6116 ἀϊροίτας οπηπεο ἢ 
ἡπδιηαι6. ἀΠΊΡγοί!απι ἔρίγας “ργαβάϊ! οὐου! 
εὐγγίςια ἀαζειη αιιᾶς ΓΟ Πα} ΠΠ|. ππα τπὶ στά- 
εἶδε φυϊάσπι Ππαθογε Ἔχ! Πίπηο : ργοάϊσαβ απιθη 
τα ὶπιὶ εἴα νι ἀθυῖβ., 4 τὰπη πλ]τατη {{π6 σα]τα 
ταὶ Παιιᾶς τεῦγαθ. Κρέον. ϑαζγα., ὁ Ποίρεβ. 
Πιᾶες {πητσυττίσα]α : ἴῃ οἷα εηΐπη [δίς Πεγος ἐχ- 
εἴςεῖ. Ρῤοο,άχ. Ηδες ἀϊςεβ. σὰπη ἰοςο, δά 
4μεπὶ ἀπςῖ5, σοηίξ ἀογίπημς : ππης ἀατεπ πος 
τα ὶηὶ ἐχροης, 4η τὰ (μηε 1{{ὰ ατᾶ6 (0115 ὃ 4 
ἀοιηϊπι5 4 υ! 4θπι ̓ ρίογιη αἰζογ, τὰ νΈΓΟ ΘΕΠῚ 
Δἰεητεπι αἴας νἱοΠΠπι., νὰ Ἐὺπιριἀϊς Οεπε- 
τἀπὶ λμλίογ. ΝῊὰ5 ἢὶς ἀθ πλμ1τ5. ἀρ α]]ι5 
το] πα9 ΠΗ εἴτ, αεη5 πλε παυά 1ΠΠΠὈ γα] τογ : 
ςεἴεγοβ ψΕΓῸ ἄρτος ροζεπῆογεβ Δ ἤΠι]οΓα 5 
οἰπὶ ΟΥρδηι5 εἴδηι δὐπιοάιϊιπι: ργαθάϊο- 

663 

τᾶτο ἀνῆλϑε» πιώλωϊ μοι βελομένῳ μαϑεῖν, καὶ 
, “᾿ “ ἀἰδαῖς ω 

λεγεῖν μοιρῶν τι ἀπορρῆτον, ὥς Φησι; κρύπτων δ 

καὶ οἱ συτρατιῶτωι δὲ ἀυτῷ, οἱ ἐν τῇδε τῇ Τρο- 
ἌΝΩ γ ᾽ -“ δί ͵ , Ν -“ 
ο΄» ετ' εν τῷ πεόίῳ ιωΐνοντοι, μώχιμοι τὸ σχῆς- 

Ν ἢ - » 

μὼ;, καὶ σείοντες τὲς λόφες. Φοῖ. ἐπιςῶ νὴ τὴν 

Αϑηνᾶν", Αμπελεργὲν καΐ τοι βελόμενος ταῦ- 
“ἤ μ . " “ ᾿ 

τῷ ὅτως ἔχειν. εἰ δὲ μὴ πρὸς τοῖς “φυτοῖς εἷ, 
᾽ -« ΓΚ , -“ 

μηδὲ ὀχετηγεῖς ἤδη, δίελϑέ μοι ταῦτώ τε, καὶ 
“ “ ΄ , Ν ν ἃ 
ὁσώ τ Πρωτεσίλεω γινώσκεις" καὶ γῶρ ἀν χώ- 
Ζ΄ - π΄ ᾽ “ 2... 

ρίζοιο τοῖς ἥρωσιν, εἰ σσιςέυων ὠπέλθοιμι. Αμ. 
Δι. ἃ. ͵ὔ ᾿ ΄ ᾿Ὶ Ὰ ΄ 
ἐκέτ᾽, ὦ ξένε» κωτοὶ μεσημξρίων τὼ φυτὰ πίνει. 

7 ᾿ "δ᾽ ν Κ δ 3 ΑΓ ταν: μετόπωρον γοὺρ ἤδη, καὶ ἄρδει ἀυτῶ ἡ ὥρα" σιχο-- 

λή γῶν μοι διελϑεῖν στάντα μηδὲ γὰρ λαν.- 
-“ Π ͵ὔ » υ 

ϑάνοι τὲς χαρίεντας τῶν ὠνϑθιρώπων ϑεῖα ὥτω 
΄ " , ᾽ ΡΥ καὶ μεγάώλω ὄντω. βέλτιον δὲ καὶ ἐν καλῷ τῷ 

χωρίς ἱζῆσωι. Φοῖ. ἡγβ» ὡς ἑψομένῳ καὶ ὑπὲρ 
τὸ μέσω τῆς Θράκης. Αμ. πσαρέλϑωμεν εἰς τὸν 

ᾶ - .:} - Ἀ ᾽ ͵Ἵ εἰμιπελῶνα;, ὦ φοῖνιξ, καὶ γοὶρ ἂν καὶ ἐυφροσύ- 
Ω Ω ωΨ" “ ε 

νής τι ἐν ὠυτῷ εὑυροις. Φοῖ. τσαρέλϑωμεν, ἡδὺ 

γάρ πὸ τῶν φυτῶν ονωπνεῖ. Αμ. τί λέγεις ἡδὺ; 
- ἃ » 3, ᾿Ὶ » ΜΝ ᾽ εΥ Θεῖον - τῶν μὲν γοὶρ ὠγρίων͵ δένδρων αἱ ἄγϑιαε 

Ἶ “ ΔῈ ᾿ς ὐδΕ « ͵ ν δ» ,ὕ ευοσμοι; τῶν δὲ ἡμέρων οἱ καρποί. εἰ δὲ ἐντύχοις 
Ὶ »" ε ,, Β ͵ ποτὲ φυτῷ ἡμέρῳ, πταρὰ τὴν ἄνϑην ἐυώδει, 

͵ὕ “ δίς δὴ Γ᾽ ῃ δρέπῳ τῶν φύλλων μᾶλλον, ἐκείνων γα τὸ ὀδω-. 
δέ ΝΜ, ᾿ Σ᾽ .-- ΄ Ἀν) “ , ᾿ 
ἐγά!. Φοί. ὡς “ποικίλη σοι ἡ ὥροι τῷ χωρίς, καὶ 

,ὔ ε « 

ὡς ἐκδεδωκώσιν ἱλαροὶ οἱ βότρυς. τὰ δένγρω τε 
ε ͵ ΄ ε 3 ΓΤ 

ες διώκειται πτεάντω, καὶ ὡς οἰμιδροσίω ἡ ὀσμιὴ 
“ ᾿ ᾿ ὃ ͵  δὲ Δ ν  ἥλαι ͵΄ τϑ χωρίῃ. τὰς ὁρόμες δε, ὃς νῆκας, χοωρίεντας 
᾿ δ ῃ -" ὦ Ὁ μὲν ἡγϑμαι. τρυφῶν δέ μοι δοκεῖς Αμπελεργὲ 

͵ »" 3 “ Ἵ ε ε τοσωύτῃ γῇ εἰργῷ χρώμενος. Αμι. ἱεροὶ, ξένε, οἱ 
͵ Υ' λ ᾿ »-"» ν - 

δρόμοι. γυμνώζεται γοὶρ ἐν ἀυτοῖς ὁ ἥρως ὃ. φοῖ. 
"- - «9 τ» ΄ ἐρεῖς ταῦτα ἐπειδὴ ἱζήσομεν ἃ ἄγεις - νυνὶ δὲ μοι 

ἐκεῖνο εἰπέ, οἰκεῖω γεωργεῖς ταῦτα, ἣ δεσπότης 
Ἴ ΟΡ, ᾿ -“ 

μὲν ἀυτῶν ἕτερος. σὺ δὲ τρέφοντω τῶτον τρέφεις, 
“ Ὶ -" Ἴι τὸ ἃ ἘΝ ἩΜ2] ὠσπερ τὸν τ Ευρλπιόδ Οἰνεώ Σ)Άμ.εν τὰτ εκ 

«πολλῶν γήδιον λείπεταί μοι, τρέφον ἐκ ἀνελευ- 
ς Ἃ δ ὧΨ' 3 2 ε 

ϑέρως. τες δὲ ἄλλες ἐγρὲς ὠφείλοντο Με οἱ δυ-. 

νωτοὶ; κομιδῇ ὀρφανόν. καὶ τατὶ δὲ τὸ χωρίδιον ", 

6 μοιρῶν τι ἀπὸῤῥ. ὡς φησι κρύπτων πηι} 12 ἰορᾶ5 πῇ. 

᾿Αοὐλδες. ΧΧ. 
γ ἐν τῇδε τῇ Τροίᾳ 1 πεπιρα Ὑτοίαπι πιᾶπιι πιο πῇ 

ιᾶς ἴπ ςοηίρεδειι εγᾶς Εἰειιπτῖθ, νδ1 Εἴς ἀἰαίορας ἱπίτιι- 

ἐς Πηρίτωτ, ἐγο 

ὃ νὴ τὴν βιϑηνῶν  νἱάς ποῖδια 24 νἱταπι ἈΡοΙ οηἱΐ 11, 

ΨΠ1|. ς8ρ. ὕ. ᾿ νὐι 

9. ὁ ἥρως ῬτοτοΠ]Αιιπὶ ἱπτο ἰρῖς. , 4υΐ 1π 1{|Φ σαγτῖς 19 
ευτῇῆι ἴς ἐχογοθᾶτ. Ἷ 

το τὸν τῷ Ευριπίδῳ Οινία 1 οοἄ, ΟΟἸ]ερ. ΝΟΩΙ οπιίτεῖς τῷ, 

Ωἐπειβ δυξοηι ἃ ΒΆςοδο νἱτορ ἴσκετο οἀοέϊμς, Ρτδραϊς νὶς 

πεῖίηιις αδυπάαρας, 41ὸς ἀρτίςοἱ!ς ὃς νἱηἰτογίδιις ἰΙοςδης 
ἰεδατ ]105, ὃζ δ 115 Δ᾽ εδδτωγ νὶ 4. ἀς εο Ηγρίπ, Ρ. ΟΧΧΙΧ. 
Ευτίρ! ἀϊς ἀε εὸ τγαροεαία ἱπιογοία τ, ΨΙ4. ταπιθη ἀς βα.., 
Μεγ ἀς τις τγὰρὶ οἰβ ρ. 114, ΕὙΠῚ ργδοίεσίισ ἰοςυς ἀξ 
ε Ατἰπορμδηίς ἴῃ Ἀδπίς Ρ. 168, ΨΌΙ νογῆις ρσίπιυς Ῥγοίο- 
δὶ {Ἡπτ5 τγαροεάϊας ΑἸ] ράτιιγ., 34 τεπὶ πογαπι ἕαςίδης : 

Ὁμεὺς ποτ᾽ ἐκ γῆς πολύμετρον λαδῶν φάχνν. 
Θύων ὠπαρχείς ἄζε. ᾿ 

τι χωρίδηον 1ς04. Βάτοςς, ἃς ΘΟ] ερ. ΝΟΣ χωρίον: ων 
τΑπίφη ἴῃ πιᾶγῷ, Βᾶθοῖ χωρίδρενς 

ἴιπι- 



δό4 
- ΡΝ », ω“ 5: ᾿ 
ὑπὸ Ξείνιδος " ἤδη, τῷ Χεῤῥονησίτε ", κωτεχέ-. 

Ω ε ͵ 

μένον. ἐξείλετο Ο Πρωτεσίλεως ἡ ποροσξωλῶν. 

τι" ἀυτῷ ἑωυτῷ φάσμα. ὑφ᾽ ὃ τὼς ὄψεις ὥνω- 

κοπεὶς, επῆλϑε τυῷλός. Φοῖ. ἐγωθόν γε τῷ 

ἰγρβ φύλωκω ἐκτήσω. καὶ ἐδὲ λύκε τινὸς ἐ- 

ᾧφοδὸν οἶμαι δέδιας. ἐγρηγορότος ἑτωσὶ τῇ Φί- 

λε. Αμ. ὠληϑῆ λέγεις ". ἐδὲ γοὶρ ϑηρίῳ ξυγ- 

χωρεῖ ἐσφοιτῶν ἐδενί, ἐδὲ ὄφις ἐνταῦϑω, ἐδὲ 

φωλάγγιον, ἐδὲ συκοφάντης ἡμῖν περὶ τῇ ὠγρᾷ 

ἐπιτίϑεται. τὸ δὲ “ϑηρίον τξτο δεινῶς εἰγωιδές» 

ὠπόλλυσι γῶν ἐν ὠγορῷ “. Φοῖ. τὴν δὲ φωνὴν, 

Αμπελεργὲ » πσῶς ἐπαιδέυϑης ; καὶ γάρ μοι τῶν 
᾽ ὕ ͵ὔ ΑῚ 

ὠπαιδέυτων φωΐνῃ. Αμ.. ἐν ἄςει, ξένε. τὸ πσρῶ- 

τὸν διετρίδομεν τῷ βίᾳ, διδασκάλοις ᾿χρώμε-" 
“ , 2 Ν 

νοι, καὶ Φιλοσοζϑντες. «πονήρως ἐν τὼ ἐμὼ 
δῷ 5... Νὰ, δ ᾿ 2 ᾿Ὶ Ω 
εἶχεν: ἐπὶ ὁξλϑις γῶρ ἦν τῶ ψεωργδμε- 

“ ἂν χυδ εν ͵ “ , 
γον οἵδ᾽ ὠπέφερον ἡμῖν ἐδέν, ὅϑεν δαγείζεσιϑαί 

ΙΝ “.»᾿ “ ὅδ ν᾿ -“ Ν ΠῚ ᾿ 
τς ἐπι τῷ ὥγβῳ εξ 5) κὼΐϊ “σείνην. καὶ τοῦ οὐ- 

ὔ ᾽ » ὯΝ ᾽ ͵ὔ 

Φικόμενος ἐνταῦϑω, ζύμδελον ἐποιέμην τὸν 
ὩΙΣ» 5 “ ᾿ ὕ 9 

Ππρωτεσίλεων. ὅδ᾽ ὀργήν μοι δικαίαν ἔχων, ἐπει- 
᾽ Ν 5.1 τ “ . ΄ 

δὴ κωτωλιπῶν ἀυτὸν ἐν ἄςει εζων, ἐσιώπω. λι- 
“ 9 Ὁ “ ᾽ 

παρᾶντος δέ με. καὶ ἀπολεῖσιϑαι φάσκοντος εἰ 
᾽ ͵7 » “ιν "5 
εἰμεληϑ εἴην 3 μετωμφίασαι εῷη. τϑτ ἐπ᾽ ἐκεί- 

Ν »“ ε ᾽ “Ἢ Μ “ 

γης μὲν τῆς ἡμέρως ἀργῶς ἡκέσω “. μετὰ ταῦ- 
, ͵΄ ᾽ ᾿ “Ἢ “ 

τῶ μὲν τοι βασανίζων υτὸ, ξυνῆκω;, ὅτι μετα--: 
»“Ὕ }) Ἁ -“᾿ -“Ἢ “ 

ζαλεῖν κελέυει με τὸ τῷ βίς σχῆμω. ὅ9εν δὲ- 
΄ 18 Η 19 Ν ͵ 

φϑέραν τε τοροσωρμμοσω μενος ,ς Κῶ! σμινυην 

͵ Ν "δὲ Ν δέ ϑι "ὐδα Ἰδὲ μ᾿ ͵ ν 
Φερῶν : καὶ δὺὸὲ τὴν ες ἄφυ οδον ετίὶ γινώσκων, 

, , ξὰ Ξ Ν 
βρύει μοι τῶ ἐν τῷ ἀγρῷ σσάντω. καὶν γοσήσῃ 

δ Ω δ δὲ δ Ϊ᾿ »-»"» » 
προξώτιον, ἢ σμῆνος, ἢ δένδρον , ἰατρῷ χρῶμαι 
“» ’ » “2 αὐ Θτρν τῷ Πρωτεσίλεῳ. συγῶν τε ὠυτῷ “", καὶ τῇ γῇ 

΄ Ἂ ᾽ “ 

προσκείμενος . σοφωτερὸς τε ἐμαυτῷ γίνομαι» 

αἰαγιγα ὁρογίηῖε. 

ΡῬΉΤΙΟΨΦΈ  Σ ΤΙ 

Ιππλαὰς μος 4 Χεηϊάε ΟΠ ουτποηθῆο᾽ οςςιρα: 
τὰ εγραῖτ Ργοτοῇίδιις,, {π| 1ρίτ5 φποάάδηι 
αἱ Οὔ ἰς 6 Π8 {Ππηα] Δ Γαι, νπάδ ἰα μη] 1115 ςά-- 
Ῥ[Ε5 σοέςι5 Δ, Ρῤοεχέχ. ϑιγεηπππη νεῖ- 
416 ἀρτὶ οΠποάοπλ δήδρειϑβ 65: πράιδ πρὶ. 
νεραῖο, οαϊαρίαπι ᾿ππαΠοηἜ ΠῚ ππειιι18,). ΔΠη1-- 
(Ὁ ἴτ νἱρηδητο, Κζαλεογ. Μετὰ ἀϊςῖ5, πεηι8 
Επἰ πῇ ἔσγαθ ραγπη γγιεγα ν]11: πες (Ἐγρθηβ 
ἢϊς οἵδ, πος ῥῇῃαίδηρίιπι, πες ἰγοορἤδηία ἰῃ 
ὯΟ5 Δργί (δι ἱπηρθίιπι ἔαςοῖτ : Παες διίεμη ναὶ- 
ἀε πιρπάςης ἔογα εἢ, ἴῃ ππεαϊο επίπι ἔογο 8 6- 
υτῖεπι ἐχεςεῖ, Ρφοομέχ. ΓΛΉρπατη δὐζοῖη, πηΐ 
ΜιπιτοΥ, τα Ἔχοιζαπη ΠΠοπχοάο 65 ἡφέξιι ὃ Π6-- 
46 ἐπὶ πὶ τ ΠΪ δὰ γιι15 νἹἀθγὶβ εἴθ. ἤγχέδογο 
Ιῃ νγδ8,) πὶ μοίρεβ, ργίπια δείαίβ νεγίαθα-: 
ΠΊᾺΓ. ΡΓΑΘΟΘρτοσΡιι5 νγεηίεβ. ἂς ΡΠ] ΟἰΟρΐ- 
86 Ορεγδηη πλῆτο. ΜαΪδ Ἰρίτιγ γε5 πιεαθ 
[ποςεάεθδης. δέει 5 δπὶπαρεὶ ἔπογε ρογιηϊ [τι 
{ι,, Πἰ διιζεπη Π1Π}] ΠΟ 5 γεάίταιπι διταϊθγαηες 
νπάς πιαζαμτη ΔοςΊρεγα ορρισπεζαο ἄρτο, δζ. 

Ηΐς Ἰρίταν ργο[οέμις Ργο- 
τοῇίδαμα σοη[]1}. Τρ νεγο, τὰ αἄπεγίις 
πλε σοποερίᾳ ἱπάϊρηαίίοπα, αποηίαπη ἱρίο ἀε- 
(ξγῖο ἴῃ νγδε υἱχιβαν. τάσερθατ. Μᾳ δυζοπτ 
{πρρ]ςάπιθ., δὲ ρεγίγθ., {{ πορίραγ ᾿ ἀϊσοητας 
γγείδορ, γηηέαέο. τείροπαϊς, Ηος 1Π|ο φυϊάξιχ: 
ἀϊς περ]ροπίον δαί. ῬΡοίῆας νογο ρεηΐ- 
τι 1 Ἐχρεπάδηδ, ργδεσῖρεγε εἴπη, γε νίτας Π4-᾿ 
Ὀἰζαμη πηπτάγα η, ἴΠΓΕΈ]16χ. Ὑπάε ρΕ]Πςεα νος 
ἢς ᾿πάπιτς, δὲ δἰάεπίοπι ἔξγεηβ.,, πε δή ντ-. 
Ὀεπὶ αυϊάςτα ἀϊπιςεητί5 νας ἀΠΠρ 115 ῬΠΑΓΙΙΝ., 
ΟΥΠηΪἃ ΠΉ1Π] ἴῃ ἀρτο αἰἤπεγο δητο. Ἐξ ἢ οσ 
νἱςυα πηαὶθ (8 Παριιθγῖς ἀπ Ἔχαηεη., δὰϊ αγ- 
ῬοΥ3 τηξάϊςο νίογ Ῥγοιθἤϊαδο.  Τρίϊιι5. γεγο. 
ςΟὨ[Ιδεάϊπε νίεηβ., δὲ τεγγαβ ἱπέξηξιιϑ, (αρί τὶ 
ΘΠΈΟΥ ᾿πΠ4165 οπα6ο : ρῥΙαγίππιπ εηΐπι ἰρίε (8. 
Ρἰοητία σποαια να]οῖ. Ρῥοσηάχ. Βραΐαπι τε ΟΡ 
ἤπια σοη[ιοτιάϊπειη ἧς ἀρτιπι. πο ΠΟΙ. 
ΤΏΟ60 ΟἸΤπα5 ἃς Γάσθηηο5. ἴῃ Ἰρίο νἱπάθμηϊος, 
νεγα ΠῚ (ἀριθπείατη. φπαόημπς ἀϊπίπδην δἴηας. 
Ριγᾶπη. Ἐογίαίβ διιζοπὶ ἱπί πτγίπι5 Πππη1η (ἀρ ῖ- 

ἣν 3 -“ -“" “οἽ΄. “ ᾶΪ πσερίεςι γαὶρ καὶ σοφίας ἀυτῷ. φοι. μακείριε τῆς ξυνεσίας, καὶ τῇ ἀγρβ, εἰ μὴ μόνον ἐλάας καὶ 
᾽ -»" “ ν᾿ Ἁ ΄ γ Ἷ 

βότρυς ἐν ἀυτῷ τρυγᾶς, ἀλλὼ καὶ σοζβίαν δρέπῃ . ϑείαν τε καὶ ἀκήρατον. καὶ ἴσως ἀδικῶ 

ὥς, 

Ὶ;Σ Ξείνιδος ἢς δὲ εὐϊιῖ δζ Μ55. ποῆτί, Ξεινίτιδος τΔπηεπ 
{ε ᾿πιεπῖ{ε ἴπ 4υ! θυίάαπι ἵπ τπαγρῖπε Μοτγεῖ]ις τείββτυτ, 
Μίδι νεγαπίαις πιο (υἱρεδζμπι εἰξ, ἔοτες Ξοινές ἱεροπάμπι 
νεῖ Ξενιάδε. 

13 Χεξῥονησίτῳ 1 ςο4, ]απάϊαπ, Χεῤῥονησίμ. ϑιερῇδηιις 
Χεῤῥονήσες ΞΟΠΊΡ]τΓ65 πιειπο ταῦ, Πατιπιη 16 ΠΟΠΠΙΠ 85 Χεῤῥο- 
ἥσιος Αἰϊ45 Χεῤῥονησίτης ἕδσετα οδίδταατ. ΜΙΠῚ νἱάδιιγ ἤι- 
Ῥεγβιίούε Πιθ 1115. 116 Οταπιπηδεῖςιθ , ποῦ οδίξγιιϑης δὉ 
6115. Χεῤῥονήσοις Αἰἴτοτ οἴπε5 ἀοποπιίπατί 1460 τἀπίμπι, απο ά 
Ρτοπιίσις νεγιπιαις ἀἰ οἴ ροῆπι. Οετεγαπι Χεῤῥόνησος ἱπτεῖ- 
Ἰισίτυν ΤΗγαςίδς, ὃς υΐάεπι ποπ χαίρω (εἀ πόλις, 4186 ἤια.» 
1η ΠΠ πιο Οῥεγίοπεί ΤΡγάοὶ4θ, δυΐοτα Ηεοαίφεο,, δριυιὰ ϑιῖ6-- 
ΡΒδη. αιυΐ εἰκδηὶ ἰηἀε Χεῤῥονήσιον ἀἰοῖς. ΤΗτγαςίας ΘΒ οτος 
πείμπι Ηἷς ἱπιε! ρὲ ἱπάς ςΟἸ] ρἴτιτ, ιιοά Ἰοσιπι μαίας ἀ14- 
Ἰορὶ Τηγδοῖμπι Βπραῖ ΡΒ: οἴἴτατιβ,, ποτ Ιοπσε δ Εἰενρέε 
ΘἰΠπτμηι, γε ραιςθῖς ἱπῇ, 9. 11], π, 9. Ἶ 

14 προσθαλ. τι ] τι Οπηϊτιῖς οοά, ΟΟ]]6ρ. Του, (102 
τις ὠληϑῆ λέγεις Βᾶες νεγθ8 οπῃα ἱπ ςοά, (ο]]. ποι, 
16 ἀπόλλυσι γῶν ἐν ὠγορᾷ ) Βάτοςς, ἦν. Μοτεὶ!, ρυταδαῦ 

Δάἀάδεπάιππι εξ πολλές : νἵ {επῆις ἢτ δέγάεγε γαμίμος ἦη νο. 
δεά 60 δάἀιταπιεπῖο ποη Ορι15 ,ἱπιο ε0 ρεγίς (Ἔγπιοπὶ εἶδε 
δληη8., ουΐι5 {πίι5 εξ : ἔεγος Ππιλπὶ εἴτε Βεἤίαπι, αιαα 
πιεάϊο ἔοτο (δειιίατ, αιιοά 41146 {γ]1|5 ὃς Ιοςἰ5 ἀείειτίς ἔλ- 
εἴαπε τηευπ|. 

17 ἀργῶς ἤκεσα] ΟἹ ΟΠ τ βίφπιις ἱποες ἐπιθη ἀδείοηεϑ ουπι 
ΜὮότε!]ο ςοπιπιιηΐςατας {οτίρπε ὠργὸς ἤκτσα. ᾿ 

18 διφϑέραν 1 διφϑέραν 8.80]. Δἀ᾿Ατβορμαπῳ Ναδε9 ρ. 
127 ραἤοτίτιαπι νείξεπι ἀϊςῖτ., εχ ΡεἰΠδιι5.) φυιαπι Ατιὶςΐ τς 
ςεπιίοτεβ ἰσώλην γορεηζ. 

19 προσαρμοσάμ. } ςοὐ. Βατοος, δζ Πο]]ερ. ον, μαδεπξ, 
ἐνωρμοσῶώμενος, ν 

120 συνών τε ἀντῷ ] τε ΕΧ ζοπίεδζιγα Δ ἀϊ ας, 

ρίςπ- 



χορ 71:72. 

δπείδιπι {81Π.,. ἅἀτπιπ1 6 νἹἰΓΟγ τη ἀρ ρα ο. 7) :- 
χέξογ. ΙΠ1Ὸ [4 Π16 ἀρ ρῈ 1]. Νίδηι Ργοζθῇϊαο 
44:6 γεπῚ ργαίδτη ἔεςογίς » ἢ ΔρτιςοΪΑπη πη5 
ἴσας Πογιαϊδηιμ, ὅζ [ἃ σοηιι 411 γΟςΔΙΕΓΙ5. 

111. Ρῥορμέχ. ἩΊΙς ἰσίταγ, Ψίπίτογ.. πηι- 
τα νεπη}πὶ σοη[ποτιάϊπεὶ  μέέογ. Ηἰς, ο 
Ποίρες, 4π0 ἱπάϊοεϊο αἰιξετη τ ἰά {π[ρισδίι5 ἐδ 
Ρῥοῤμῖν. Οὐοηίδτι Παες ἀρτὶ ραγβ πΉΠιὶ εξ. 
{παιΠῆπηα., ας ρίαπα ἐϊιΐπα νιάεταγ : ὅς δῇ 
τουϊυίξετς Πὶς Αἰϊαιιῖς ροίοτ, ἴρπότο χυΐϊάεπι, 
ΥἸΧΟγί ταπιθη ἢϊς {ἀδιΠτὴς ργοξεξο ἂς ἴπ- 
σαπα ΠΊπηα. 4 τὐγθα (Ἔπιοῦιιθ, Αὐθογεβ ἜΠἰΠῚ 
[886 εχίπηΐδς ἔπη ΡΓΟςεγίτατῖβ,, φθῖατο ρίας [ δα 
ςΟεἸμπη] τΟ]]Θητε δαπα απζειη 1Π4 ἔοπταμα νὰ- 
τία εἢ, εατησας Πδυγιεῖβ, γε ραο, μα 4] νἱΠ0 
ΤΕ ΟΘΠΓΙ 4110 [Ὀπρεγ ἀγα Α]ο ροζειηϊπὶ. Τὰ 
διιζοτη ἄς νη γάςια ρΙαηζαγο ᾿η ΠΊτα15, ἴτὰ σοπ.- 
τοΧοη5 ἀΥΒΟΓας δία 16 ξοποϊηΠΔη5 ) νὰ ΠΕ ΓΟγΟ- 
πα αι] ἄοιτι οΧ ΡαΓΙΠΊτΟ ργαῖο ηυΠρίατι ἀρῖα 
πηαρὶς σοητοχαῖ. Κη ἼἼογ. Αἴ ποηάπηη, ο Πο-- 
{ρε5. ρἐμ]οσηο ας δα αι μι. νὲ ἴπ ργάβαϊο μος- 
(6 4ααί! ατεϊοϊ Πεπς, φαδπάο νείρεγιρο δάοῖ, 
ἃ ἀϊϊποατγα ἱποῖρῖε Ρῥοομέχ. ΨιάθοΥ τηῖ- 
᾿μιδυάίας, (ροηάεγεχαα 1145 Ἰπριοτγὶ νοςε 
ἴα πο ν{[πγαϑ5 7) (εξ Ιαδτιπι ΟσσδηζηΓα5 ΓΔ τ ΠῚ]. 
Ψοταπιαπηοη, φυτὰ Ηξετοες ρεγείπεης, ἀἰςῖ- 
ἴο : πες οηΐπη ᾿ἰοητίης αι. αζογῖβ πὸ 
νεγο νεαἰ σοὶ σοι! ἀφαηγις ὃ Χέμλίογ. Ῥατῖ- 
ταῦ Ηδτοβ, Ὀεπίρημ5 ΕΠ εηϊπη. Εἰίςε τα (δα]- 
δὲ Πποίρίτεπι εχοιρίθηβ. Ρβοθχέχ. Ἐςσςς ςοπ- 
{1460 : χεπίππι ἐηϊπΊοςῖρίτ ΠπιΠΠΠπλιιπ1, Ἔτιι- 
αἴταιι. χαϊ διαϊμογῖς (Ὀγπιοπεη. Ἴμ]Έ07. 
Ῥεγοιηέζαγα. πηϊ Ποίρες, συϊςημ! νοἱμε 8. 
ἄς μαυιὰ ταΐτα το νοηϊῇς ξαγοίρετίο. νΙγῆ 
Ἐπί πῈ Πα] άετη σἰιπὶ Ργοςα] Α]ϊσυὶ 4 παι], σοπ-’ 
ΠΙΙῚ ἀπςερβ, οδογγαγοῖ, οὐυίας ἔαέξις Μεγουτί- 
115.) ΝΕ] ἐογαι αΠαυίδ, α ἃ Μεγειυτῖο ἃρίθα- 
τίατη Δεςορεγαη, ἴῃ Ογατοπῖ5. ἃς {πα οΥ πὶ 
ζΟΠΙΠΠΠΙΟΠΘ ΠῚ ρογιθηϊς : [ἃ ΘΗ ΪπῚ ἸΠΓΟΠ στὸ 
Ῥὰγ οἵ ρεῦ Μονγν. ΤῈ νεῦο Ργοζεῇ]ατις ΠΠΠτογία 
ΡΕΓΠῚς ἱπιρί οι αφειπηαιι πηαρ!5 ἕλςῖοι ἃς ἀο- 
ἕγζιιπι πηαρί5. ΝΝΟΙΪῈ οηΐ πη πγιϊτα. τεβ εἢ αθδη- 
τἰα!5 ργθει!. Ρῥοογῆχ. Αἴ ποη ἀηςερ5 οθεσίο, ΝἹΓ 
Ὀοης, (δ εἰ, ἴτα πγς ΡΆ]1ὰς ἀγπεῖ, νοπίο διυίρὶ- 
εἷο : 1ΠτΟ]Πσὸ δηΐπη ἴαῖπι ἀξ Πι1ΠῚ 1 ΟΠΊΠΙΠΠῚ. 
ἤλμλέφγι δυο τλοῦο διζεπιίε μαθει ᾿π(Οηπιιπα 
ταμπὶ ὁ αἰμπαπὶ οηΐπιὶ αἰ ιιοά τα ἱππιιεγα 
Ρυτο. ᾿Ρϑοφχῆχ. Οἰιίητι5 ἰαπῚ ἂς τιϊσοῇπηις 
αἴε5 οἵ, εχ απο (Ομ εχ ἀοργρίο. Μὲ ἂρ- 

ΗΕΒΟΊΙΟΘΑ. δύ; 
Ν, 9 »“" τὴν ἐν σοὶ σοφίαν, καλῶν σε ἐμήελθργόν. Αμ. 

ῳ ,ὕ ν ΝΎ ΤΆ Ἴ -“ ᾿ ΄ 
ὅτω κάλει. καὶ γῶρ ὧν χωρίζοιο τῷ Πρωτεσί- 

Α Ἁ ᾿ Ν Ν 

λεῳ;, γεωργὸν τε ἐμὲ, καὶ κηπερον, καὶ τῶ τοι- 
-“ ᾽ “ 

αὔχα ὀνομώζων. 
-« 7 “- “3 ν,γ, 

φοῖ. ἐνταῦϑι ἕν» Αμπελεργέ, ξύνεσε ὠλλή- 
»Ὰ 7ἷ - ν.» ͵ 

λοις; Αμ. ἐνταῦϑω., ξένε. πῶς δὲ ἐτεκμήρω; 
“--{ “ΜΝ ΄ »“» ν » “ , 

Φοὶ, ὅτι μοι δοκεῖ τὸ μέρος τῇ ὠγρὲ τῷτο ἥδιςόν 
᾿ τς - αν Ὁ ἀν ν Α 

τε εἶναι κωὶ 9 εἴον. καὶ εἰ μὲν εἰνωξιῳη ὧν τις ἐν- 
ὙΣ φ , δαὶ ἃ , 

ταῦϑω,, ἐκ οἴδω, βιωη δ᾽ ἂν ἥδιςὦ τας καὶ 
Ἵ ᾽ λ »Ἥε ͵ Ν 

ὠλυπότωτω ἐξελθὼν τῷ ὁμίλε. δένδρῳ τε γὰρ 
« “-ΦΚπΞ- “ ΔΕ, “ΨᾺ ὑπερμήκη ταῦτα, τῇ χρόνα ἀυτῶ ὥραντος" ὕδωρ 

᾽ “ Ν ΄ Ν διῇ ἰὴ 
τε ἐκ πηγῶν τετὶ τοοικίλον, καὶ εἰρύεσιϑε οἰ μια 

᾿ “ "» γ 2 ΄ 
ἰυτὸ, ὥσπερ ἄλλε καὶ ὠλλε ἀνϑθοσμίς σίνον-- 

,ὕ ͵7 Ἁ 

τες. σὺ δὲ καὶ σκηνὲς φυτευεις » ξυμπλεέκων τῶ 
ε Ὁ. Ἀ ὔ ,ὔ 

δένδοᾳ καὶ ξυνωρμότηων, ὡς ἐδ ἂν ςέφανόν τις 
᾽ "“ » ͵ ͵ ΚΑΙ ἢ 

ἐκ λειμῶνος ἐκηρώτε ξυμρώλοι. Αμ.. καὶ ἕπω, 
»} » )7 γ τ -“ ΄ ᾽ 

ξένε, τῶν εἰηδόνων ἤκεσως » οἷον τῷ χωρίῳ ἐνωτ-- 
᾿ ᾿ “ ΓΝ τον Υ̓ 

τικίζεσιν» ἐπειδὴ δείλη τε ἥκῃ » καὶ ἡμέρω ἀἂρ- 

χήται. Φοῖ. δοκῶ μοι εἰκηκοένα!» ξυντίϑεσιϑοι᾽ τε 
-“ 3 Ν πὶ Δῖν, ͵ὔ 

μηδὲ ϑρηνεῖν ἀυτώς, ὠλλὼ ἄδειν μόνον. το λὴν 
, “πὸ 6, “ἶ ἣν γῶν Ἵ Ἴ 

εἰπὲ τοὶ τῶν ἡρώων ἥδιον γοὶρ ἂν τότων οἰτξομι. 
- ΄ Ν εον »-“"ἝῬε" 

ξυγχωρεῖς δέπε καὶ ἱζῆσαι;» Αμ. ξυγχωρεῖ δήρως, 
ΜΝ: λὸν » , Ἀρνν 

χρήςφος ῶν 9 ζενίζων τατοισὶ τοις 9 ἀκοις. Φοι. ἰδ 

᾽ 3 ε » ᾽ ἀναπάνομαι" τὸ γεὶρ ξένιον ἡδὺ τῶγε ὠκροωμέ- 
2 , , ΚΑ, “ἤ 

νῳ΄ λόγξ σπεδαιοτέρε. Αμ. ἐρώτω; ξένε, ὃ, τι 
ΝΞ 43 , 5», ἐν 

βέλει» καὶ καὶ μώτην ἀφίχϑαι φήσεις. οδυσσεῖ 
᾿ δ.ϑ. , δ ς δι Σιραε  ῴς" ᾿ 

μὲν γαρ᾽, ὁπότε πόῤῥω τσξ τῆς νεῶς ἤλυεν, ἐν- 
Ὰ ε -“ ἊΝ “ ) “Ἡ “ 

τυχῶν ὁ Ἐρμῆς » ἥτις τῶν χαρῶ τὸ Ἐρμδ σο-: 

φῶν, ἐς κοινωνίαν λέγε τε καὶ σπεδῆς ἀφίκετο" 
αι ΟἸ  οἱ ἐν πᾷ; 

ὁ γώρ ἡγεσϑαι τοροσήκει τὸ Μῶλυ" σὲ δὲ 
᾿ « » Γαι “9 

ὁ Πρωτεσίλεως; ἱφορίως τε δὶ ἐμξ ἐμπλήσει, καὶ 
ε Ε) -“ ὰ ,ὔ 

ἠδίω ὠποφανεῖ, καὶ σοφώτερον ἡ. τὸ γα πολ- 
᾿ “τ ν Ρ 

λὼ γινώσκειν πολλξ ἄξιον. Φοῖϊ. ὠλλ᾽ ἐκ ἀλύω, 
νὴ ν ᾿ Ὧ τὰ τως : 

βέλτιςε. κατὰ δὲ ϑεὸν, νὴ τὴν Αϑηνᾶν, ἥκω" 
͵ ᾿ ᾿ “» ΄ Ν ᾧ Ψ 

ξυνίημι γῶρ λοιπὸν τῷ ἐνυπνίς. Αμ,. καὶ σῶς ἔ- 
δ..9.νἢ - ,ὔ ε ἢ 

χει σοι τὸ ἐνύπνιον; “εῖον γώρ τι ὑποδηλώσεις. 
.““ ᾿ ᾿ Ρ ͵7 

Φοῖ. τ λέω μὲν ἐξ Αἰγύπτε " καὶ Φοινίκης, πέμ.- 
Ἂς ΑΝ κα ,ὔ « , 

πτῆν καὶ τριωκοςήν ἤδη πε τόυτην ἡμερῶν. κο-- 

ὦ ΠῚ. Ἃ ξυντίθεσϑαι  σοὐ, Βατοςς, Πιρετίοτίρειπι νο- 
εἰ ἊΣ ΒΆΡεθ αι συμφωνεῖν, 4ιι4ς ρίοῃ εἴ. Νοπ ἱπιο!!οχ ας 
νοςεπὶ νἱάετιγ Νίροτ, 

ΕἼ ὠκχροωμένῳ ἢ ςοὐ. 1,44, ἀκφοασοιιένα- 

3. Ὀδυσσεῖ μὲν γὼρ 1 Ἰοςιι5 εἰ Οἀγῆταε Κ΄. 
4 τρτ)] τῦτο ςοὐ, [,2υἀ4., 
ς τὸ Μ΄ | δΒεῖθὰ αμιαπὶ ςοητία Οἴτοες ἱποηίΑπιδπία.» 

ΨΙν ΠῚ ἀρ άτι Μετγοιγίας νἱάς Ἠοπιογιπι], οὐ ν, 302. ἴα. δἀ4ε 

Ουϊάτιπι Μείαπι. ΧΙΨ, ν. 219. ΡΙηἴυ πὶ Ἢ, Ν 15. ΧΧΥ. (ῶ, 
8. Αριυϊείμπι ο4ρ. 7. {ἰδτὶ ἀς νίγιιτε Βεγθαάγαπ, Ηδης 
Βεγθδπιὶ αἱΐτες ῃὶς ποίϊεγ ἱπιθγργείαταγ, 

6 σοφώτερον ] ςοὐ. (ο]1]ερ, Ν. σοφώτατον. 

γ νὴ τ. Αϑηναν] νἱά, αὐ νἱταπ) ΑΡΟΙ!σπὶὶ 1. Υ, ς, 8, 
8 Αἰγύπτε ] εἀϊτὶ λα άἀεδᾶπι τεν αποα ομμῇ, ἔξουίως [6 - 

Φοπεπὶ ςοὐ. Βαζοοςς, ὅς ΟΟ]], Νοις 

ΡΡΡΡ 
,ὔ 

,τασχϑ- 



666 
͵ ὦ. Ν ᾽ “ -“ μή 

τασιχέσης δὲ τῆς νεὼς εἰς Ἐλεῶντω " τῶτον» ἔδοξω 
)ὕ{ “4 3 ὟΝ 3 “ ͵ 

τῶ Ομήρξ ἐπὴ ἀνωγινώσκειν, ἐν οἷς τὸν κατώλο- 
3 -“ -» ’ὔ Ὰ 

γον τῶν Αχοωκῶν Φρώξει. καὶ ξυνεκώλεν τὲς 
" Ν ᾽ “ “ « ᾽ -“ ε» 

ἈΑχωώμξδς ἐμβῆναι τὴν νωῦν, ὡς οὑποχιρώσων ομνδ 
- ἈΠ ἡ ΜΝ ον) κ΄ 5 ᾿ 

πὥσιν. ἐπεὶ δὲ ἐξέθορον τῇ ἐνυπνίᾳ, καὶ γώρ 
Ν , « “ ᾽ὔ 

με καὶ φρίκης τι ὑπεληλύϑει, ξυνεδωλλόμην 
Ἀ ᾽ δ» -“" -“ -“ - ὃ 

μὲν ἀυτὸ ἐς βραδυτῆτα τῇ τ:λᾷ, καὶ μῆκος, αἱ 
εν “- " , “, ᾽ νν ΚΡ Ὶ 

γωρ τῶν ἀποθανόντων ὄψεις ὠργοι τοῖς ἐσ ὲὃ- 

͵ ι Ἀ “4 “-“ 

δαωκόσι. βεληϑεὶς δὲ ξυμξόλῳ περὶ τῷ ἐνυπνίς 
, ἘΡ ΑΚ ὑϑὴν νῦν. ἸΑ ; 

χρήσασϑαι. ἐδὲ γωρ τὸ πνεῦμώ σσω" ξυνεχώ- 
- 3 ,ὕὔ »“» “Ἢ 

ρει στγλεῖν » ἐξωλλώτ]ω δεῦρο ὠπὸ τῆς νεώς. βα- 
δ δὲ ε ὮΝ ΄ ᾽ ! , ᾿ς 
ἤζων δὲ ὡς εἶδες, πσρώτῳ ἐντετυχήκεί σοι.» κοωὶ 

περὶ τῇ Πρωτεσίλεω διωλεγόμεϑω. διωλεζόμε- 
δ. “ “ Κ 

ϑω" δὲ καὶ περὶ τῇ κωτωλόγε τῶν ἡρώων Φὴς 
Δ ἢ Ν Ν » 

γὼρ ὅτω «ποιήσειν, καὶ τὸ κατωλέγειν σφᾶς ἐς 
Ἁ “ Υ. Ὁ ΟΥν 

τὴν νωῦν, εἴη ἂν τὸ συλλεζωμένεις τὸν τσερὶ οἰυ- 
“ ͵ “ Ἴ “- : 

τῶν λόγον; εἶτα ἐμβῆναι. Αμ. κωτᾷ ϑεὸν ἥκεις 
Π “ ͵ Νς Ἐ ΡΘ Ἵ -“ ᾽, μὰ 

οὐληϑῶς, ξένε» καὶ ὑγιῶς ἐξηγῇ τὴν ὄψιν. ἀπε- 
΄ ἘΆΎΣΣ Ν Ἶ Ν ΄ ραΐνωμεν “ ἐν τὸν λόγον, μή καὶ ϑρύπτεσϑαί" με 
λ δὶ )ὔ ]ὔ ᾿,,.» "» -» » ἃ Σὸν φής, διαγοντό, σε ἐπ᾽ ἀυτῷ. φοῖ. ἃ πσσοϑῶ μα-- 
-“ “ 

ϑεῖν ξυνίης δήγε. ὠυτὴν γὼρ τὴν ξυνεσίαν, ἢ 
"5.7 Ν ν ΄ Ἂς ΠΕ “ “ἤ 

τις ἐςί σοι πσρὸς τὸν Πρωτεσίλεων » καὶ ὁποῖος ἥ- 
ΟΣ ἢ ͵ “Ὁ “ἮΝ δ 

κεῖ καὶ εἶτι πταρφοιπλήσιον τοῖς το οιήταϊς» ἢ διη- 
᾽ὔ ᾽ - ἃς -“ .““Ἂ-ὉΝ ἰ “ὙΜ 

γνοημένον ἀυτοῖς περὶ τῶν τρωϊκῶν οἶδεν, ὠκῶσαι 
,ὕ πὶ ἡ δὲ , ᾿ “" , . 

δέομαι. Τρωΐκω θὲ λέγω τώ τοιωυτῶ» τήν τε εν 
“ “Μ 

Αὐλίδι" ξυλλογὴν " τῷ σραιτῷ» καὶ καϑ' ἕνω 
υ ᾽ δ δὴ ᾿ - 

τες ἥρως εἰ κωλοΐ τε ὡς ἄδοντα!» καὶ εἰνδρεῖοι, 
Ν ν εἴ Ν , ἃ Ν 

καὶ σοφοὶ ἧσαν; τὸν γεὴρ πόλεμον. ὃς τοερὶ τήν 
͵ 17.» Ὁ ἃ ἃ δ) » ͵ ὃ 

Τροίαν “ ἐγένετο, πῶς ὧν θιηγοίτον μήτε ὀιωπος- 

λεμήσως ἀυτὸν, ὠποϑανών τε πρῶτος τῷ Ελλή- 
“ Ν ᾽ 5» “Ἢ “,ν» 

νικῷ ππαντὸς ὃ, ἐν ἰυτῇ ᾧφωσι τῇ ἀποδώσει. Αμ.- 
" “, “ ἌΝ 
ἔυηϑες τετί σοι, ξένε; ψυχαῖς γάρ ὅτω Θείαις, 

Ν ᾿ς ᾽ Ν ΄ ΟΥ̓ “ -“ 

καὶ μωκαρίωις » ὀρχή βίς τὸ κου ρεῦσαι τϑξ 

σώμωτος. ϑεώς τε γοὶρ» ὧν ὀπαδοί εἰσι, γινώ- 

σκεσι τότε, ἐκ ἀγάλμωτα Θεραπέυεσαι» καὶ 
« Α “ Ν Ἁ ᾽ 
ὑπονοίας, ὠλλὼ ζονεσίως Φανερὼς πρὸς ἀυτὲς 

, - ᾽ , ε» πον, 

“σοιέμεναι!. τώτε τῶν ἀνϑιρώπων δρῶσιν; ἐλέυϑε- 

ΡΗΙΨΌΒΤΆΒΑΤΙ 

ΤΕΓΡΓΟΓΑΓΙ5. 

γοοομ72ε 

ΡΟΠΠε αυιζειη παῖς αὐ Εἰδιιηζεπι ἱπαπι, Ηο- 
ΠΊΕΙῚ ψουις Ιασεγε ΤῊ]ΠῚ νἱ[6 {ππ|, 4115 
Οτδεςογηπη ςαϊαίοριιπι ἀείογιοῖε: Αςβίμοίαιε 
ερΌ; νῖ παιιοπιςοηίςοηάεγθηζ, ςΟΠΠΟΓΑΑΠῚ ; 
ψε ηπᾶε ἤπια! οπηηίδιις σαρίεμἀ15. ρᾶσ εἰοτ, 
Ροΐζϊεα νεγὸ αιιᾶπι αὐ ἱπίοπηηϊο Ἐχ( 1}, (πε ὁ- 
τἰτα Πουγου δ αἰ φαδηζαπη ἱπςειεγατ,)ςοπι ςέξα-. 
γάτη ᾿πάε ἔδοὶ ταγαϊτατίς πιδγιεῖ πὶ [τ πετ!5, ἰοπ -' 
σἰπιάιηιίαιις, Πεβιπξογαμῃ παπηιιο ἀρρατί- 
τίοπος πιογᾶπῃ Πρῃϊβοδης οιπὶ {ιιάϊο Αἰ μά 
ἀροητίδιι5, Ὀαπῖαις οπθη δὰ ἰπίουηηῖμπι 
(ρεᾶδης ςαρίαγε σιριο (πεαιε ἄππὶ επὶπὶνθη-, 
τιι5 ἡδυιΐραγο Ρογπη το αζ,) Πιις ἃ παι] ἀἰςο ]. 
Ιηςεάεης διζοπι. ντν] {1ΠΠ|., ργίπιο εἰὉ] οὐςαγ- 
τὶ γ ἄξαις Ργογοῇίδο ἰαιη ἀἰΠδγίπηις, ἐς Πε- 
τουπῚ οίδπι ςαϊαίοσο αΠΠΘγοπηι5 : 14 Ἔη1πὶ τα 
[λξξυγαπι οἤςηάὶς : δοίαμα νπὰ παι γεςῖρεγα 

τ ογῖτ, (οἰ ]ςξ3Α δούππι ργῖιϑ ΒΠΠΠογῖα, ροίἴεα πα- 
τ6 πὶ σοηίςεπάετο, φέέογ, εἰ αὐίριςο 5 
νομί ςογίε, ο ποίραβ, γεέζεαας νἱποηποπὶ ἴπ-- 

Ρογβοίδμηις ᾿ρίτηγ {ἘγπἸΊΟΠ ΠῚ 
Ὡς ΠΊΕ Π πιογὰ νοΪρίατεπὶ “Δ γεγα ἀϊςαβ, Δ 
60 τΕἸΙοηρίιβ δἀποξηΐζεη. βφούμέχ. Ομ 
σπρίδπι ἀϊίςεγε, ποῦ νας. Νοιηρε!ρίδῃι, 
μᾶς τυ] σαπὶ Ργοιίεἶδο οἴ, ςοπιιεγίατ οηΘΠῚ, 
4 ἴτοπὶ ἴρεοῖς νεηΐας, ὅς ἀπ Ππλῖ]ς αυϊά 
εἰ5.) 4ιᾶς Ροξιας παῦεης, ἀπμάεηίας Ὁ εἴ5, 
ἀς Ὑτοϊαηῖς5 γοῦιις ποιιογς, διάϊγε νε]π1. 
Ὑτοίδηα διῖοπι ἄϊςο 4: εχογοίτις ἴα Αὐ]άς 
ςοἸ]οοηεπι, Πηριτίος ᾿τεπὶ ἤεγοες, νῖ δε ρα- 
ογἴης, νὲ ςαπαπίμν, Γογιείηας ἃς (Δρίςητ68 1]- 
1ι μιογίητ ἢ ΒΕΙΙαιπι δπὶπ, φιοά δα Τ τοίδπι ρε- 
ἤαπι εἴς, φιοπιοάο παάγγάγα ροῆτἐ σαῖπ ΤΟΣ 
ποη Ἰητογξιογιτ, (δ ργίπη5 γδεςσούμπιαι τποῦ- 
ται Πτ, ἀππὶ παιίδι5, νε αἰπης, εχίςοπάθγοηξ, 

. Κέρζέογ. Ῥαγιμη ἰἀρίοητεγ,, ο μποίρεβ, μος ἰδὲ 
{Ὲ μαῦει. Απίπηϊβ επὶπὶ δάξο ἀπ] η15, ας θ64- 
τἰ5.) νῖτδε ἱπιππὶ εἰς ἃ σογρογς εἰ ἱπηππιι- 
πος. εο5 εηἰπι, ἡπογιπι ροάΠΈ αι! {ππε, 
τπης ςορποίσιηι 2 ποπ {Πππμπΐαογα σοἸδηζοβ. 
πιεπείημε Πρπηεηῖα, [Εἀ ἑοπιιεγίατοποβ ]μςιι- 
Ἰεηίαᾶβ στη ἱρίι5 ̓ πΠΊτιιθητθθ. ἘΠ πιπΊα 5 γεγῸ 
τες Ρογίρι εἰπητ, ΠΠσογᾶε ἃ πιουοἱβ ραυῖζογ ἂς ᾿ρίο 
σογροζς : 4πὸ ἔβέϊο ςεγίς ἃς ξαταγοσγιπι [ζίοπ- 
τὰ ΡΟΙΙοηῖ ) ἀϊαίποαις οταςιΐα [πη ἀθηάὶ οοτ- 

Ν , ἢ “ Ἂ ᾿Υ̓ -“ »"Ὁ “- 

ρα! νόσων τε καὶ σώμώτος" ὁτε δὴ καὶ μαντικῆς σοφίας ἐμφορᾶνται» καὶ τὸ χρησμῶδες: εἐυταῖς 

.-.-,.,...--τἐττ;θἨ,Ἠ,ἨἩὉ' τ᾿’ '’γὺΟσ στ. τ: τ’-Ῥρς---οὀἝΌς΄ςὕ»ΞςὌςἘ.ΞΞΌΘῬ.ς-ςς -΄΄6-τᾳςἀτἰ᾽Ἠ"νἍσθοοντἁἃ -.---.- ἩΤΤΤττ-“ τ ῷᾳῷοΟὺὲ}ὲ!ὔὯὠἀὐ ὁὍὁΨἕ« τ πο 

ῳ Ἑλιῦντα 1 ΤΒταςῖδθ ορρίάνπι Ελεξς δα Ηεϊϊεροπειπι, 
δεβο ρτοχίπιιπι, ἀε ηιο ϑιγάρο Ἐχοεγρεῖβ Πδγὶ Ψ]Π. Ρ.331, 
δὲ ϑογίαχ Ρεγίρὶϊ ρ..:8. ῬΙΙπίλς ΠΡ. ΤΥ]. ς. τς Ὑηγγὴς δ᾽ ἀείμ- 
ὀνγεῖρ Βγο εἰ ὅδ᾽ ἴηι ἐχίγενρ Οενγονεῇῖ [γορῖε 7) φ46 θορά- 
εν Δεοίϊῳι, ορρίάα ΑἘΨΡΕΨ 8, Μιθεπὶ εαπὶ ἀεάϊοΑ- 
ταπὶ Ροίξ πιοτίοπι Ηεγοὶ Ῥγοιθῆ!αο τοξεγε Ραυίαπ, Ατς, 

42. 34. 
1Ιο σνεῦμά πω οπιτς σω εοά, (0]]. Νον. 
1 δηωαλεξόμεϑα 1 1άεπι ςοἀ. Ἰερὶς διαλεγώμεϑα. 
ΙΣ πορωίνωμεν 1 το 4. 1,Ατἃ. περαίνω μὲν. 

13 μὴ κρὶ ϑρούπτεσθων ] «οὐ, ΟΟἸ]ος. Νου, μὴ χρὸ δ᾽ αϑρύπτε 

Οξτογιιπὶ εἰπάεπι, 40 ἢ. ̓ ὐεπῖῖ, νίηπι νοςῖ5 ἀρὰ 1τιοῖ4 9 
πυπὶ οὈίεγιαιϊ Βηάαεησ ἡ επὶ να, 

14 ἐν Αὐλίδι 1 Ρατεϊου απι ἐν, Παλ6 Ἔχοίἀετας ἢ Μοτε]]14- 
πᾶ.) Αἰ ἀϊπα εἀϊτῖο ὅς οπιπεβ Μ85. ἀρποίσιηζ, 

1 ξυλλογὴν  δεπε. Οοά. Βάτοος, ἰερεδαι ξυναλλαγήν» 
1ιό καϑ'᾽ ἕνα  οπιαπι ἱπ Βαγοος, 
17) περὶ τὴν Τροίαν 1 οοά, Βάγοςς, δὲ (011. Νοι. παρὰ τῇ 

Τροίᾳ. 
18 πρῶτος τῷ Ἑλλην. “-. 1 ἀεετϑης ἴδ ἴῃ ςοἄ, ΟΟΙ!, Νουῖε 

Οεἴοτιπὶ γἶαι (ν 5.1, πι 27. 

τιρῖ- 



τ- 

ἕ 

Ῥρ ΟΦ ΗΊ,. 

τρί αηζαγ ἤιγογθ, ΗἩοπΊογὶ ἸρίΓαγ Ῥοξπηαία, 
4πποπΠαζαες {μα ο(0 [τὰ ̓ ς ο δ, Ἐοτιιπι οὐα πη 
41 ἀΠρεπίεγ Ηοπιοπιπι ἐχρεηάπης, νι ὅς ἰε- 
οἷε {14 δε πε θ Πρὶς ΡγουθΠ ας ἢ Ατααϊ, ο Πο- 
{ρες, δῆτε ΡγΙαΠηιπῚ ὅς Τ γοϊδπη, πες ν]14 ηπ1-- 
ὅεπι ἐγ  γπαρίοϊα,, πες, χαας ποπάϊιπι σε ξα 
εγᾶπε, σα ε  άητγ. Ροδί5 ἐΠἰΠῚ ἴπ ΟΥαςΙ 15 
τἀπταπη Ππαργεδαΐ, ἃς ἰη ΑἸςπιεπος ΕἸο Ηδγοι- 
16, παρὲγ δἀμπηοάμιπι παία, πες ἄτιπὶ δάιϊτα.: 
Ἠπτεττι5 διε π ΠΟΠΔΠΠῚ σοοίηεγατ, 864 ΔΠΠΠ 
παϊάεπι ροΙ σαρίατη Ττοίδπι, 8111 νογῸ ραιιςῖ5, 
ΜΕ] οέΐο ρο: σεπεγαυοηΐδιις ΡΟ [πῈ εἴπ 8σ- 
φοἰεῆαπι ἀἰςιητ. ϑεὰ ταπιεπ Ἡοππετὶ οπιηΐα 
ποιΐε Ργοιςἤ αι. Μιήταηιις αυίάοτα Ὑτοίδ- 
πᾶ οΔηΐτ, 4146 ΡΟ Ἰρίπιπι ροα {πητ: πημϊτα 
ΨΈΓΟ εἰαπη Ογαθςα, δ Μοάϊςα. Χευχίς ἰρί τα 
ἐχρθάϊτοπεπι οἰδάςπγ: Ποιηϊπιιηἢ ἀρρε!]αττετ- 
τίατη.», ας βοῇ: Γοιςα Ιοηοαπι ἂς Ῥῃαδιῃοη- 
τεαΠῈ σοητίσογίς, ὁ0 0 ἃ ρἰ ΓΙ Πηῖ5 Ἰρίἃ ρεη- 
τἰθιι5 ἐχίαὰπη αἰΓΠ] 1, ᾿ 

͵ νον μὺ 
. : ὁ ᾿ 

ἢ ἥ δ) 

ὡω δὐδό. φυρὰ γε ἢ ΔῸΜ 

ΔΑΒ. Τ. να ρΑαὐπῆνολὰ σούπα ἱπΊρ] δὶς. Κι- 
Ὅε Ἠετο- ΠΙΓΟΓ, ΨΌΙ τ ΠΠ ΠλΠ] τὰκ ΓῸς ργαθοϊαγαθ πΊ6, απηὶ- 
ὑπ ἤδτιιτα, ςι} πη τπ1π|, Εἀοςιοτῖϑ: γοίεγεβ ἘΠΙΠῚ ἸΠΘΘΠΙ6, 

δένε Διϊάταἶ Πι. πέδον. ΤᾺ ῥοῦ Ἰουεπ1, 4]1- 
45 δηἴπι ΟἸοηζττῖς οἴει {ὰρ᾿ ητίας νογιτδα ς 
ἅτις ἀπιδητοπι ΠΟΓΟΟΠῚ 2, ΨΕΓΙταΓΙ5 ἸΠΟΌΓΙΕ8., 
Ἰπαπὰ 1116 νἱγίαεῖὶς πλαίγοπι ἀρρε!αγε σοηῇιο- 

εἱς, Ρῥοεηῖχ, ΜιάξοΥ πὶ Ἰαπηίαπη [Ὁ ςο]- 
Ἰοααϊι πυιῖτς ἐπ τί ιπη πηεαιτι ΕΔ ΠΠ5 ἘΠΕ πποῦ- 
δαπι. Ἑαΐξογ οἤἰ ΠῚ οχίριαπι πράτ εξ Β- 
ἄστη ἴῃ γεδυς [δ η]οί5.. (απ εἴ: ἴπ πὰ]- 
Ἰιππὶ νη ]πᾶπὶ Οςἰπ]ἀταπη τοίτοπι ᾿ποΙα , [δ 4}1- 
ἐδ αυίψεπι [Ὲ αἷδ᾽ οἱΤο διά 5 αἷς, αἸῖτς ο- 
Ῥίματί, αἰπῖι Ῥόξια ἀςσοπάϊς, Εἰ αὐᾶς 
ἄς Ἰέγουπὶ ἤαταγα ΓΑ ΔιηταγΓ, αποά ἀε- 

ἨΕΆΟΙΟΘΑ. 667 
, Ά Δ ͵ ͵ ΄ 

ποροσβωκχέυει. τὰ γᾶν Ομήρε “ποιημώτω, τίνω 
͵ ψ ᾽ -“ ΄ φήσεις δτως εἰνεγνωκένωι τῶν σφόδρα βασωνι- 

ζόντων Ομήρον, ὡς ἐνέγνωκέ τε ὃ Πρωτεσίλεως, 

καὶ διορῷ ἀυτὰ » καί τοι, ξένε, πσρὸ πρλώμε»καὶ 

Ἰροίας, ἐδὲ ῥαψωδίω τις ἦν, ἐδὲ ἤδετο τὰ μή 

πῶ πραχϑέντω. ποιητικὴ μὲν γὰρ ἥν περί τε 

᾿ τα μαντεῖα", περί τε τὸν Αλκμήνης Ἡρωκλέω", 
͵ Υ μ4 ε ΄ 

καϑιςσώμένη "τε ἄρτι, καὶ ὅπω ἡξώσκεσω "". 
: Υ πῶ Ω Φ᾿ 6 « Ομηρος δὲ ὄπω ἥδεν. 'ὠλλ᾽ οἱ μὲν Τροίας ἐἱλέ- 
ΑΝ, δὲ Ψ, ἈΝ» ᾿ “34 “ Ὰ 

σης ᾿ οἱ δὲ ὀλίγωις ἢ ὀκτὼ γενεοῖς "" ὕςερον ἐπι- 
ὔ Ἴ Ν - , ᾿᾽ 7 ἥν 

ϑέσϑαι ἀυτον τῇ ποιήσει λέγεσιν" ὠλλ᾽ ὅμως 

εἶδεν ὁ πιρωτεσίλεως τὲ Ομήρᾳ " πτάντω. καὶ 
᾿Ὶ 4 " ῳ γ᾽ ὰ 

πολλε μὲν ἄδει τρωϊκοὶ μεϑ’ ἑαυτὸν γενόμε- 
᾿Ὶ ͵ ͵ νοῦ ᾿", πολλὰ δὲ Ἑλληνικά τε καὶ Μηδικώ. τήν τς 

ἕν ςρατείων τῷ Ξέρξε τ τρίτην ὀνομάζει φ9- 
᾿ - ᾽ ͵ ἕ, Ν ἀν ἃς ᾿ 

βάν τῶν ἀνθρώπων, μετα τὴν ἐπὶ Δευκαλίω-. 
͵ὕ υ -“ Σ΄ » 

γός ἢ, καὶ φαύθϑοντος ζυμδᾶσαν, ἐπειδὴ πλεῖςα 
Υ ΕἸ ᾽ [λ “ Ω 

ἔϑγη "" ἐν ἀυτῇ διεφϑαρη". 

(Ὁ. κέρως Ἀμωλϑείας ἐμπλήσεις, Αμπελερ- 
γὲν τοσαῦτω εἰδότος τῷ ἑταίρα" ὑγιῶς γάρ πᾷ 

ἀπαγγελεῖς ὠυτὰ, καὶ ὡς ἤκεσας. Αμ. γὴ Δί᾽, 
ἢ ἀδικοίην φιλόσοζβόν τε κωὶ φιλαλήθη ἥρωω, 

μὴ τιμῶν ὠλήϑειαν, ἣν ἐκεῖνος μητέρᾳ ἀρετῆς 

ὀνομιοίζειν εἴωθε. Φοῖ. δοκῶ μοι καὶ καταρχεὶς 

τῶν λόγων ὡμολογηκέναι πρὸς σὲ τὸ ἐμαυτῷ 

πάϑος. φημὶ γεὶρ ἀπίτως διακεῖσϑαι "πρὸς τὸ 

μυϑώδη. τὸ ὃ ε αἴτιον, ἐδενί πω ἑωρωκότι ὠντὰ 

ξυγγέγονω. ὠλλ᾽ ὁ μὲν, ἑτέρα: ἀκηκοέναι φησίν, 
ὁ δὲ οἴεσιαι!. τὸν δὲ “ποιητὴς ἐπαίρει. καὶ ταὶ 

λεγόμενω δὲ περὶ τῇ μεγέϑες τῶν ἡρώων᾽, ὡς 

19. περί τε τῶ μαντεῖα 1 ροεῆπ δῷ εβζαιῖς Πεοτιπι, σάτα 
σοϊηῖος Ῥγοϊδεῖβ, ἱπιτίπὶ παθετς, τϊυΐα!ε εἴ, νἱὰ, Ογγαὶ άιιπι 
ϑγπιάρπη, 11. ἀς ροετῖς ᾿μϊτῖο. δ ὧ Ἢ 

20 περί τε τ᾿ Αλκιι. Ἡρακλέα 1 Βιυιΐι5. ἵπ ροείεος ρτἰπιῖ5 
Δυτοτῖδιις ποπιὲπ ργὰς φειογῖς οἰ ἰσίτν αιοά Π]υ ΒΓ Πητυπι., 
11Πυἀ εἴτετ, ΓἸπὶ αὐτεπὶ ἀϊ{οἸβυ!ι5 Ηεγομίες, Ὁ εο σιπὶ ΤῆΔ- 
σῦγτὰ ὅς Οτρβεο, σου (οἸρι]ῖς [υϊ5) ρο οἤπ δοςερίξ. 

ζ11: καϑισαμ- ] εὐἀϊτὶ Βεθεπε κῴὶ καϑισώμ. ΟΟΡυ πὶ δυτο- 
σίϊατε οοὐ. Βάγοςο. ὅζ ΟΟ]]Πεσν Ν οι, οπηῇ, 

τ 2. χα ὅπ ἡδέσκεσα  [ἰς εὐϊεῖ ἴαχτα οὐπὶ Μ58, οπιηί- 
Βυς, πἰῇ φυσὰ σοάεχ Βάτοςς. ἱπ πιατρίπε δάζογιρειπι ἢ8-, 
δ εις εἰς βώσιν ἥκεσα » ́υοά 1η {(Βο]ίοη ἔτ, 46 4]13 ᾿εξεϊο, 
ἰϊοτασι εἴο ἐππάϊοῖαπι, Οεἴδγιπι βώσις εἴξ  έ:,) ποταπιᾷας 
ῥεάϊδης ρτῖπια δεταῖς [τ σἀγπιη φοττὶς σλγα ες, (εὰ 4υά- 
Ἰίσαπαας πιεῖγο ἀδουττθ, Ουϊπει! απο ΙΧ, 4. Ῥοεια πε. 
γιὸ ἀπῥίαμενὶ! ἐρηρεγέϊο φμοάαν ἐμἑεῖο ξεμρα, γ). δ᾽ φηγλμρῆς 
γπεριίεγα.,), ὅ7᾽ [ρρ ίεεν εἰεοτεγγερηελα [βαείογηηα οὐ [ἐγμβηΐορια 
[2 ρέγπεν μοῦ) γποῖ ἵρι 60 γόρεγίος ῥεάες. 

13 οἱ μὲν Τροίας ἀ)έσης γατία5 ἀδ Δεῖατε Ηοπιετὶ νεῖε- 
τὰπι [δητεπτὶὰς ΓΟ ορὶς Εὐΐεδίις ἴθ ΟὨτοπῖςο πυπιυν 
ΤΟΟΘΟΟΥΠΙ͂Ι, δά υεπὶ ν᾽ οπάιις ϑολιρετ, δά άε ϑυϊάλπι» 
3η Ομηρ. δζ ἀἰξρυτατα ϑ531πιλῆο δὰ ϑοἱἱπ, ρ, 6.8. νἱάς δζ εος: 
4υὶ διξοτγίαθ Ροετάγαπι σοπςϊηπαιοσμηΐ, 

24 γενεαῖς 1 γΑτίΑ ΟΠιπίπο γοοῖς Βυΐις ἀσσορτῖο, ηιᾶπι. 
Ἰλτῖυις ρεγίξαυιπτιγ Τἰπάἀεηδτορίις δα Οεηζοτίηυπι ἐς ἀϊᾷ 
πῖ8}1, 8 ο, 17. Βοεοίοσιις φα 1. ΠΠ, δτο ἀϊδηϊ ρ. 419, Ἠαπι- 
πιοπάϊι5 ἐς Ιυγὲ Ἐρίίς. ς, Π. κ. Π. δὲ πυροῦ Απτοηΐας Ῥαρὲ 
ΠΗ Ηγρδεῖφα Ρ.18ς. δ 189. Ηος]όςο ρῥγοθ δ Π ΠΊΠτιπιν 
γενεὰν [ρατίμπι Ψ] δπποτιιπι ριιξατο, 
᾿ 25 το Ομήξε 1 (04, (0]}. οι, Βάθες τῷ Ομήρε, 
16 γενόμενα 7 ΥἱτίΠιὶ εἀἰτοπὶς ΑἸφίπας {εουτυς Μοτεῖ!, 

Βαθεῖ γενόμενος, Ὑετῖοτ ἰετίο οΠἢ ἴῃ Μ95, ποιτις οπιπίθισο 
17 τξ Ξίρξε 1 σοὐ. Γαυὰ Βαθεῖ τὴν Ξέρξε. 

28. Δευκαλίωνος εὐ δάἀάεθληε τε) φιοά οπηϊις πὸ 
ςοὐ, ΒἬετγοςς. ὅς ΟΟ] Πρ. Ν οα, 

. 29. πλέα ἔϑνη] ςοἀ, "υϑυάίαη, ΠάΡεε ΠΠΊρ]!εἶτετ πλῶςοις 

..30. διεφϑώρη) Βάτοςς, ὅς (0]], οι, ςοα, ἐφϑαρη. 

ΟΑΡ. 1. 4, 1. ἃ εἰδότος) ςοὐ, [νλ:4. Βαδεδας ἐκδόνς 
τος) αιιο σοπηπιο ἀμπὶ [εἰς (ςηίυπι ροῖοτδὶ ἤδθεγε, ἢ τοῖς 
ταῖυγ δά ῥγοίεξίανη, Αἱ (δαιυεπτῖα {ιδάςηι, Ρεγάπεγε μδες. 
τἀ Ρβοεγέσετρ, ἴῃ. 4116 ΠῚ ΠΊε ἰπ5 αυϑάτγας νυΐρατα ἰςδλιο, 

2 διακῆσϑαι) ἔς Μϑ85. οπιπες, Ἑαϊεὶ κῆσϑαι. ! 
3 περὶ τ᾿ μεγίϑες τ᾿ ἐφ] Υνἱάς ἠοιδί δὰ γἱτἅπὶ Αροϊίο.- 

πἰΠἰ, 110 ς,2ι δι .ΑΙΥ, ςΔρ, 16, 

ΡΡΡΡΣ 

Β 

δεκώ- 



6δᾷ 
ὃ ῇΓ " 2 Χ Ν 

ἑκωπήχεις ἦσαν», χωρίεντω μὲν κατοὶ μυϑολο- 

γίαν ἡγξμμα!. ψευδὴ δὲ καὶ ὠπίϑωνω τῷγε".3ε- 
» Ε Ν Ν ὔ “ ͵ὔ ξ "“, 

ὠρᾶντι ἀυτῷ σσρὸς τὴν φύσιν , ἧς μέτρω οἱ νῦν 
"γ, ΦΧ ΎΥΥ ΟΣ ᾽ 
ἄνϑρωποι. Αμ. ταυτὶ δὲ ἡγεῖσϑαι ὠπίϑανα 

᾿  Ν - , , Ἀ 
πότε ἡρξω; Φοῖ. σσώλωϊ» Αμπελθογε, κἂν μει- 

ψινέξ - δ ΝΥ δ Υ “ἐὺ - 
ρακίῳ ἔτι. σσαὶς μὲν γορ ὧν ετι ἐπίςευον τοὺς 

Γ Ν ! ε ΄ 

τοιώτοις . καὶ κωτεμυθϑολόγει με ἡ τίτϑη, χα- 
) ᾽ Ν᾿ ἐδ 7 ς Ν “ 

ελέντως ἀυτὼ ἐπάδεσω, καί τι᾽ καὶ κλάεσω 
ΘΌ, α' 3 » , ᾿ , ᾿ ᾿᾽ 
ἐπ᾿ ἐνίοις ἰυτῶν. μειράκιον δὲ γενόμενος, ἐκ ἐ- 

΄ 5} »-» δὲ -“ 
ζασανίςως φήϑην χρῆναι τοροσϑέχεσϑαι ταῦτω. 

-“ ψ ἴ -“ 

Αμι. τὸ δὲ τ πρωτεσίλεω, καὶ ὅτι ἐντωῦϑα φαΐς-. 
᾿ ΄ “ -" “ 

γοιτο, ὠκηκοώς “ποτε ἐτυχες; Φοι.πσῶς, Αμπε- 
͵ὕ Ψ -“ ᾽ ᾽ » 

ἌΕργε: ὃς γε καὶ σὲ τήμερον ὠκέων., ὠπις ὼ. 
323 “ ἥν, τῶν 7] δ ᾿ ΤᾺ 

Αμ. ἐκδν ἀρχὴ τῇ λόγξ μοι γινέσθω “ τῷ πώ- 

λαὶ σοι ὠπιςέμενω. φὴς δέ τὶ ἀπιςεῖν, εἰ δε- 
τι 3 5 Χ ΝΝ , « 
κωπήχεις ἐγένοντο ἀνϑρωποι. ἐπειδὴ δὲ τέτο ἷ- 

»ἽΨ ᾽ , Υ ἈΝ " Ν » 
κανῶς ἔχῃς» ὠποαίτει λοιπὸν τὸν πσερὶ τῇ Πρωτε- 

Εἰ Δ , -“ἪἬ “- 

σίλεω λόγον, καὶ ὑπόσα βέλει τῶν Τρωϊκῶν . 
“-“᾿ 5 Γ -Ὁ- »" , 

ἐδενὶ γωρ᾽ ἀυτῶν ὠπιφήσεις. Φοῖ, κωλῶς λέγεις» 

καὶ ὅτω ποιῶμεν. 

Ό 53 ᾿ 
Αμ. ἄκεε δή. πάππος ἤν μοι, ξένε. ππολλὲ 

“- ᾽ , εἰ δ “ ΄ ἃ γ 
τῶν ὠπιςδμενων ὑπὸ σΒ γινωσκῶν . ὃς ἐλέγε 

»" Ἵ Ν εσΝ ἄπ εσα ς 
διωφϑιερῆνωει μὲν πσοτε τὸ σῆμα ᾿ τῷ Αἰαντος ὑ- 

-“ Ἂ. οἱ “ ΝΟ» 
στὸ τῆς ϑωλάσσης» πρὸς ἡ κείταιῖ. ὀσᾶ δὲ ἐν 

-“ “ Ν " ζ΄ 
ὠυτῷ φανῆναι ᾿ κατὼ ἐνδεκώπηχυν ἄνϑερωπον. 

͵ -“ 

καὶ ἔφασκεν Αδρλανὸν βωσιλεέω ππερισείλοιε οἰυ-- 
Ϊ᾽ Π ν Ἵ 

τὰ; εἰς Τροίαν ἐλθϑόντω, καὶ τὸν γυνὶ τὠζῷον στε- 
, 4 .,,Δ γ᾽. Δ ἈΝ , 

ἐλώρμοσεα τῷ Αἰῶντι: ἐσιὶν ὃὧ' Κκῶὶ προσπτυξά-- 

“ 5. “ὦ ρω “ ῬΑ, , 

μενον τῶν ὀςῶν, καὶ ζιλησαντο. Φοῖ. καὶ μετην 
. Ὁ -“ ͵ ͵ὔ Ν Ἁ 

εἰπιςεῖν εορκὼ τοῖς τοιδτοις. Αμπελδργέ. καὶ σὺ 
4 ͵ ὕ ξγ..9 ἤ ΟΥ̓ Ν ἡ 

γαρ. τσῶπηδ μὲν τοι ὠκήκοεγῶι φής» καὶ ἰσὼς 

μητρὸς ἢ τίτϑης. σεαυτῷ δὲ ὠπωγγέλλεις ὁδὲν, 

εἰ μὴ ἄρα περὶ τῇ ἐιατοτίλιὰ εἴποις. Αμ. καὶ. 

μὴν εἰ ἡοθῤν αν ἥν » τόν τε τῇ Ορέφε νεκρὸν 

διήειν , ὃν ἑπτώπήχυν ἐν Τεγέω 6 Λακεδαιμόνιοι 

ΡΗΙΠΟΘΦΤΒΑΤΙ Οὔ.1. 

ςεπππ δ (αἷς Πιεγης, Ἰερίε αυ!άθαι σοουβᾶα,. 
εχιΠίπιο, (ἐξ [4], δζ ραγύτη ργο 114 εἰ, 
αἱ 1ρί8 {πχέᾷ ΠδΠΓΑΠῚ ΓΕΓΙΠῚ ΘΧΑΠΊΪΠΑΠΟΓΙΓ. 
Γαϊπ5 πηοηίιγαοῖ, 4π] ἡπης νἱπαηΓ,) Πογηΐπος. 
{ππι|. ίμλέογ. δος ἀὐζοπη Ῥάγιπὶ ργοῦᾶ-. 
ὈΠ|14 εχ! πίπιατε χιαπάο ςοερὶ ἢ! ὃ Ρῥοεμέχ. 
Ιατη οἹἵτ,, ο ΝἸηΙοσ 9. δἴσιβ ἴῃ ργίπηα ἱππθη τ᾿ 
τ4: ἴΠ Ῥιιογ γα ἐπίῃ συ! άδηι [4114 ογεἀε απ 5 
ὨΓΓα τη τ] ξαυἶα5 παιτῖχ, νεπιῖα - 
1ρίας δοςίπεῃβ9 ἄζαιε ἰΔΟΓΥΠΊϊ5 ΠΠΟΠ116 ΠΟΠ- 
1145 ἐγ πη ςΟηταί4. . δε ἃ ςὰπ| δά ᾿πμπεηΐ- 

ἰεπὶ δείδγεπη ρεγιθηιβεπη, ποΐαβ εἴα ἀπχὶ νὰ 
Πᾶς Ππς ἐχαγηΐπε δαπηϊτίδητατ. ζήλου 
Απνεγὸ 4Ε Ργοιεῇ]αὶ τοῦτ. ὅς φιοά ΠΙς ἀρρᾶ- 
τεαῖ δηῖο. ᾿ηϑπα!Ὁ1ΠῚ πα νπημαπὶ ὁ βῥοεμέχο. 
Ουιοπιοάο ΔῈ ΔἸ μ1Π|6πὶ 9. πὶ. ΝΊΠέεου ὃ ηΕἱ ἃ τ. 
αιοαὰς ποήϊ τά διιάϊφῃς ποῇ οτοάο. έχέ- 
207. (ΟγΑτΙΟηΪ5. τάη 16 ΠΉΠΪ ἱπιτην ΠπΠῖΟ Ὁ 
4ιιὰς 805 τε οἱ] πὶςγεάϊία Παυτ πηι. :ςΙ5 ἀι-, 
ταπΊ ΠΟη ςγεάεγο, ἡποά ἄἀδοοπι ΤΙ ΓογαΠ1. 
ΠοπΊΪΠ65 [πεγίπε: ᾿ροῆοα ΨΕΓῸ 4114Π1| δᾶ ἰῃ ΓΘ 
ΤΙ ἐποτὶς (εἰ αδαπι 7 Ργοίεῇ]αὶ Εἰ οσίαπα 
1η46 εχίρίτο. δὲ Ὑτάϊαδαθαμό Ηἰβογῖδε χιδα- 
{ΠῚ ΠΉ 115 γΟἸΠΘΓΙ5., ΠΕ]14 ΘηΙ πὶ ράτία ἴῃ ἀἰ- 
ὈΙαπΊ Θά γοςαδί5. Ροσπχάχ. Βεης ἀἰςίς, Πς-᾿ 
416 ἔαο θΠΊ1185. 

11. Τέημέέογ. Αὐάὶ 1 ἰαϊεσον" Αὐμιϑ εγαῖ τηΐ- 
Ηἰ., ὁ μοίρες, πταϊτα εογηπι, 4186 05τς ἴῃ ἄτι- 
δία γος δηταν ἡ ΕΧρΙογαία Παῦθηβ. αἱ Παγγᾶσ, 
Ὀαζ Αἰδςὶς «υίάοαι ἸἸιαπάο δρυΐςγιπι νὰ- 
[Ἰατιτη ἃ ππαγὶ εἴα, οἱ δά ϊαςεραῖ : ὀΠα νεῖ ἴῃ 
60 ἀρραγαῇς, ψα α νηάοοίπι ςυρἰτογιπι πο- 
πηπ|5 εἤξης. Ὀἰςεδῃς δυεπια ἀγα πατη [πι-Ὁ ἢ 
Ρεγαίογεπι, Τ τοίδπι ργοϊεμπι, ἱρία ςοπηροία- 
τῆ, δὲ χιοα πιης οχίας (δραϊογαπι Αἰδςὶ ςοι- 
Πτυχίῆε, οἵπιιπι ποηπιΐα. εεῖα τη ἀπιρί εχαῖιπε 
ἴσια οἰζυατιμτι. Ροεμὲχ. Ἠυά ἰςπιοῖς. 
Βυϊαίπηοάϊ τεριι5 Πάεπη πεσαγα νἱάεου, ΠῚ Υ1-. 
πἴτοῦ, ΤᾺ επ1Π| δ 410 4 άεπη δι {8 αἷς, 
ἵπιο ἃ πηδίγε (οτίε, πὶ πατῖγίςες συοα ἰρίε ν6- 
ΤΟ ΕΧρΕγίΙς {15, αἸς 5 Π1Π1]. ΠΠΠ ταπιθη ἀς Ργοίε- 
ΠΠ|ο ἀϊςα5. έμηέογ.. Αἴααὶ ἢ [αἱ 15 ἄπςο-- 
τεῦ, ἀε Οτεῆις ςαάδιιογε παγγατοηδηι 1πΠ εα- 
{ῆδπι, υοάίδρεεπι οπἰτούαπη πη Τ ερεᾶ Γάζῃη 

«ὐὐὧι.,......--΄ὦοὃὄἅὉ.ὝηὕἍ  ..ϑὉ ς΄ ὺῦ 1. το. ὕὕὸ0.νϑ0ϑὕϑ0ἅ2ὦ.0......ὕ.ς.---- τ. ὕὙὖΦἔΔὋὌὍὥιοιοιὦὕο». τ΄’ σασοττ ὰν τέλμα α αὐνλοιραρεναρον -ααρυσς 

4 τῶγε] ςοἄ, Οο]]. Ιου οπλίτεῖς γε. 
ς καί τι ρΡγοδαδ πα παες Ἰοξεο,, 4ις εἰ οοάϊςοῖᾷ 

Βᾶτοςς. Ἑαϊτὶ Βαδεῦδηι καί τοι. Οοά, Οο}} Νου! καί τε. 

6 μοι γινέσϑω 1 οπιτεῖς πες ςοἄ. Βατοος. ὃς (011. Νουι, 

7. ἐδενὶ γὰρ] το, ΟΟ]]ερ. Νουΐ μαδες ἐδὲν δὲ, Ττιι ἀϊαπ. 
ἐδὲν γάρ. 
ΦΑ͂ΝΕ σῆμα] ἢς Αἰάϊπα δὲ ἵΜ55. Μαῖςμοτσεῖ!. σώμω. 

(εἴεγιπι πᾶς ἢἰς ἄς ̓πιθπίο Αἰδοῖβ σούροῦα Πᾶγγδητο 
Ἐ4θε5 ετἴαπι δριιὰ Ραιίδηϊαπι ἴῃ Αττῖςὶς ῥ, 34. 

2 πρὸς ἣ κεῖται] πιάτα ΑΕβδιπὶ ἱπιε! }1ρῖτ) παπὶ {ερείογ ει 
Αἰδςῖς τπ [ἢ οτᾷ, ἴπ ργοπιοπτοτῖο Ἀποεῖθο, ΧΧΧ Πδάϊογιπι 
᾿πίσγιαἶο ἃ ϑῖραξο, ἰδίαις ἃ ἌΠΟ 15 σοη αἴτια πὶ «46 4»Ἐ 12,772 
νἱά. Μεῖὶὰ 1.1. ς. 18, ϑέγαδο 1, ΧΗΤ. ρ, σος. ΡΙΙηΐμ5 1. , ἴδε, 
33. Εἰμϑ Ἰοςὶ πιεμιίο ἰηξ. ἴῃ βγοζοίαο ς, ΧΙ, 

3. ὁεῶ δὲ ἐν ἀυτῷ φανῆναι 1 ἐαπάεπι ξαδυίαπι ἃ Μγὶο ιο-᾿ 
ἄλπι (εξ δοςεριε παγγὰτ Ρδιίδη, ἴῃ Ατεῖςΐ5 Ρ,34.., 

4 περιαρμόσιμ ] ςοἀ. Βάγοςς, ἀρμόσαι. 

ς μὲν τοι] ἃς πλλ! ἐθαπὶ οἰπὶ ΒΆγοςς, 41181Π| μἐέν τὰ ΟἸ1Πγ. 4. 
εὐἀϊτεῖς. φ 

6 ὃν ἑπταπ. ἐν Τεγέω Λακεδ. ξυρον 1 τεξειτο Τεγέω ΡΟ Νε- 
μαίᾳγντ νἰτιοίε ἴῃ εἀϊτῖς Ἰερεθατυτ,τεσηαμε Νεμαΐς,ποὰ ετλῖὲ 
ἴῃ Μ85. Αὐτὸν ἐπιεπάδτίομίς πο] Ἠεγοάοτις, Ἰ. 1. Ρ.17. 
γδι1 ργοῖίχε ξαδυιίαπι ἄς τερετεῖς Οἰϑϑητεῖς Ὁτεῆις οἴπδιης 
ῃαῖγᾶτ, Οτδουλπι ΑΡΟΙ πὶ ἐς πίβεπη, Τορέαε Ατοράϊλς 
ορρίἀο ἱπυιεηϊθηάῖς, ρο Ἡεγοάοτιπὶ ϑιερμάπμ5 αιοαιε» 
Ἔχμῖδςει ἴῃ Τεγέα. ἣ 

ἕυρον 



Ο».1. 

ἀδεπιοηῖ! ἱπθηδγα : “6 ΠῚ ἀθ ἐο 40] ἰπ Δεπςο 
φαμο ἀριά ᾿γάοβταρογταβ εἰς, 401 ἴῃ Πγάϊα 
πιάση τεγγ σοπάϊειι5 ἀπτο ΟΥ̓ΡῚ5 Γεπρογὰ 
ἔμπογαῦ, ἔεγγαθ ποῖα νετῸ ἀϊ(ςοάεητο τογγα, [γ- 
ἀ115 πιιγάσιο [ας ραποτγίδιι8,, σαπὶααΐδιι5 Ογ- 
8.65 πιεγοθάς ςοηἀιέδιι5 ΟΡογϑΒ ΟὈϊραῖ. Νεπη- 
ΡΕΪποΆμΟ φ6ι0, ἔογε5. 'π γίγοαιις ἰάζογο Πα- 
θεηξο, ςδήδιιοτ Ιφοεθαΐ, πηαῖι5 απ νὰ Ποιηΐ- 
πἰβ εξ ν!ἀθγείιγ: ψιοά ἤΠαος ταΓίι5 τη ἀα- 
Ὀίιμη νοςατ! ροΙππε εο, 4π04 τοπηροῦα ΠἰΠῚ15 
Ἰοπσο ἃ Ποῦ 5 ἀϊἴδηξ, τάπηθα αι Δάπιεγίι5 
ἐδ αϊςογα ΡΟΠΊ5 πο νἱάεο, {πᾶς ποία δεταῖα 
ζΟΠεΙσογαηί. 

111. Ατγγαάδῃ ΠδΠΊΠῈ6 . 4116ΠῚ 4 αυΐάεπη 
Δειπίορεπι., 411] γεγο ᾿πάπιπη αἴχογιη, τρί π- 
τὰ ἙἸΓΟΥΓαΠη πιαρηϊειιαάϊπε ἴῃ ΑΠγτίογιπι τε]- 
Ἰαγα Ἰδσθηγεπι,, ποη ἰΐα ρυάεπὶ ἰποὶ οχροίαε 
Οτοηζας Βιιπηίηὶς (ἰΠὰ τίρα. Ηοοαιε ᾿ρίιπι 
δίρθιπι ποη τοῖς ΔὈἢΐης δηηὶς ααϊπαια- 
δίητα ργοπηοηζοῦι! οχίγεπτα ραγῖς Εἰραπεῖς ο- 
Πεηάϊε σογριιθ: παι ρίξε Αρο]]ο (δ αἷς ἱπτογ- 
ἐγηϊε, ργο Ὑ γοΐᾳ δάμεγίμς (εξ ἀϊπιϊςαηγοπη. 
Νιάίψας, ο ποίρες, παιὶ δά δίρθιπι ἀεἶατι5) 
δὰ φυιά τοῦγᾶο οαεπεγίς, ὅς (ἱραήγεπι., ηπδάη- 
τὰ ἐγαῖ. Νδιισαθαπί διζοπη οο ἃς ΗΕἸ]είροη- 
«ἰογιιπῚ πα], ὅς Τοπιι, Τη[ἰαηϊατιὸ Οπλη 65, 
οἰπηείχῃς αγάθς. Ρεγ ἤπιος δηἰπὶ τπδηίδ5 
ΠΊΔσΠΙΙ5 ἴῃ [ΠΔσ ΠΟ ΡΟΥΤΙσ δε ρΓοπιοητοΥΟ, 
Αἰ ιν ΑἹ ῬγΔΟΡεηΣ (ΕΥπιοπεπη, ἀπιρημᾶτη ογὰ- 
οὐΐαπι, αῖς οὔτοι, Πρη  βςδυ οι, Ρδοεπῖχ. ὈΙ- 
(85 ἴρίταγ γε πῃ. ο Ἱπίτογ, ὅς ἀς ππιαρηἰτιάίης 
Ἰρήμς, ἃ ἀε οἤῆιπι Ρτορογίοπθ., ἃς ἠδ {ετ- 
ῬοπαΡα5,, αμ] δάπαίς! ΟἹραητίδιις ἀϊςιιπίαγ, 
4105 Εηςοἴαάο δὲ ζοπλ τ 15 εἰμ ρἰέξογεβ ἂρ- 
Ρίπριης. ζλμίδογ, ΑῈ το ΠΟΙ 11 Γπογίης, 
πὶ ἰιοίρες,, ὅς (ἀγρεπείδιιβ ςοπογοτῖ, ποη ποι: 
41|| διζοπη ἴῃ ϑῖσεο ογαζ, ἀποῦι5 4υϊάοπι (α- 
ΡΓὰ νἱρίηςί σα ]τἰς ργοτοπάοδατει: ἴῃ Ἰαρίάο- 
ἴονετο Ἰασεδατίρεςιι; ςαριις γογῇ!5 ςοητίποη- 
τε ΠῚ ΡοΟίτηπη Παῦοηβ,, ρει νΈΓΟ οιπῃ ργο- 

ἩΜΨΕΥΚΊΟΣ ΟἿΣ 6όρ 
“- Ν ΣΡ ΥΥΛΥ “,ω .] “ δὰ 

εὑρὸν" Κ͵ὶ Τὸν ἐν τῶ χωλκὼ ἵππῳ" τῷ Δυόῤίω, 

ἃ ͵ ᾿ ε ᾽ δί, Υ ͵ Ψ 

ος κωτορώρυκτο μὲν ἐν Λυόιοῦ,, σρο Τυγδ ετι» 
-“ δὲ » - ὃ ΄ 8 9, “ “ 

σεισμῷ ὃς τῆς γῆς διασχεσης ᾿, Θωῦμωῳ τοῖς πε- 
ΕΣ 4 “ Ὡ Ι ͵7 

δὶ Λυδίαν ὠφϑή ποιμέσιν. οἷς ὠμω ὁΤύγης ἐθή- 
Ε] Ἁ ΄- ν.ῳ ᾽, ᾽ ε 

τευσεν. ἐς γοὶρ κοῖλον τὸν ἵππον, ϑυρίδως ἐν ἐ- 
,ὔ »» ᾿ 

κατέρο; πλευρῷ ἐχοντώ» νεκρὸς ὠπέκειτο, μείζων 
δ " ᾽ “ν᾽ 53 “᾿ ᾽ -" 
ἢ ἀνθρώπε δόξαι. εἰ δὲ τοῦτ᾽ ὧν οἵω " ὠπιτεῖ- 

διε ,ὕ ἰν ς “ “ 
σϑαι διαὶ τὸν χρόνον, ὠλλεὶ τοῖς γε ἐφ᾽ ἡμῶν" 

Ε Δ) Ἴ - 

ἐκ οἶδ᾽ δ, τι ὠντερεῖς. 

Ὑ ο ν - « 
᾿Αρυάδην᾽ γοὶρ» ὃν οἱ μὲν Αἰϑίοσπα . οἱ δὲ τνδὸν 

Υ̓ ͵ 3 " ᾿ -“ ἐφασαν, τρλωκοντώπηχυν, ἐν τῇ Ασσυρίων γῇ 
᾽ ἡ ὦν ἢ ε »“Ἥ ὔ 

κείμενον , αὶ “σώλαι ὠνεῷηῃνεν ἡ τῇ Ορόντξ πποτά--: 
“ΨΥ » 

μ8 ὑχϑη, σχισϑεῖσω. τετὶ δὲ τὸ Σίγειον", -ρὸ 
», 4. τὰ ᾽ν -“ “-»ν πεντήκοντω ὅπω ἐτῶν, ἐν ττροδολῆ τῷ ἀκροτη- 

- 41 ΟῚ 
ρίξε σῶμω ἀνέδειξε Τίγαντος, ὃν ἀυτὸς Απόλ- 

᾿᾽ ᾿Ὶ » -“ 
λων’ ὠπεκτογένωει Φησὶν», ὑπὲρ Τροίως ἰυτῶ μια.- 

᾿, Ν δι ͵ Ἧ ᾽ ΚΕ» 

χόμενον. καὶ εἶδον, ξένε; τλέυσας ἐς τὸ Σίγειον, 
᾽ ,ὔ Ν ͵] -“ -“Ἢ Ν Ἀ " “». 
υτό τε τὸ σσώϑος τῆς γῆς. καὶ τὸν Γίγαντω ὅ. 

3 μ ) 
σος ἤν. ἔπλεον δὲ καὶ Ἑλλησποντίων πολλοὶ, 

" Ἷ, Ἢ -“ 

καὶ Ιωγων. καὶ γησιῶται πσώντες , καὶ τὸ Ελλη- 

'γικὸν ἡ πων. ἐπὶ γοὶρ μῆνας δύο μέγας ἐν ὭΣ 
Ξ ν᾿ Ὶ 

γώλῳ ὠκρωτηρίῳ πσρϑκειτο » σσωρέχων ἄλλον 
ὧν ἀπ εν " δ ὙΕΧ, γ Ἂν ἘΝ 
ὠλλω " λόγον, δπῶ δηλξντος ώυτον τὲ χρήσμξ ὃ. 

ΕῚ δόν Ὁ ΤΟΣ : 
Φοῖ. εἴποις ὧν ἐν ετι, Αμπελεργὲ,» τσερί τε τῷ 

49. ᾽ “ 7 33 ὦ ε ͵ Ἵ " 

μεγεσὲδς αὐτὸ, περί τε ὁσῶν ὠρμονίως ΄, πσερί τε 

-» ,ὔ μ ,ὔ -“ 

τῶν λεγομένων ὀῷεων ξυμπεφυκένωε τοῖς γίγα- 
ἘΥρ ως 7ὔ ε ΄ -“ σι", ὃς ὑπογράφεσιν οἱ ζωγρώφοι" τῷ Εγκελά. 

δ ΝΜ -“" ᾽ 3, ..9 ᾿ Α ᾿ Ἀ "δὶ 

ω»; κῶς: τοῖς ὡμῷ ῴῦυτον. μ': εἰ μεν τερατώδεις 

ἔν, Ἄγ ον ᾿ : 
ἐγένοντο ἐκεῖνοι » ξενε» καὶ ξυμξεξλημέγοι 9 ηρί-. 

τ ὙΡ» » ΄ ", 
οἱς», ὧς οἰδώ. ὃ δὲ ἐν τῷ Σιγείῳ δύο μὲν καὶ εἴκο.-. 

͵ ᾿᾿ Ὁ δὼ γ δὲ ᾽ , ᾿ 
σι πήχεις ἐπεῖχεν» ἕκεῖτο δὲ ἐν πσετρώδει σή- 

ρωγγι"» τὴν κεφωλὴν μὲν, πρὸς τὴν ἤπειρον 

17 κἀὶ τὸν ἐν τῷ χαλκῷ ἵππω 1 ξλδιυιίαπι μαθὲς δριιὰ Ρ[α- 
τοηεπῖ ἰ. 11, ἀς ἈΞρ. ἃ 411ὸ ετἰᾶπι δοςερίς Οἱςετο, ὅς]. 1Π, 
ἂς οῆς. ς, 9. ἱπίεταϊ τ, 
Φ 8. διάσχέσης ] ἂς οπιπες Μϑϑ5, ὅς ΑἸ δϊπα αοαις, Αἴας 
ἅτ ἐπιεπάδιετγαι αιοαμε ΟἹ. ΟΠ ίδηιις, Μοεεϊ!ΐαπα Βα- 
θεῖ διασχμσασης.. Ρίδτο σεισμῷ γενομένε ῥωγῆναΐ τε τὴν γῆν 
χὰ γενέσϑα, χάσμα. 

9 εἰ δὲ τ ταῦτ᾽ ὧν εἴ. ςοἄ. Βᾶτοςς, ὅζ ΟΟ]]. Νο Ιοριπὸ 
εἰ δὲ ταῦτα οἵα τ᾽ ὅτε. 

1ο ἐφ᾽ ἡμῶν ἔς Μϑ8, οπιπε5. Ἐαϊεί ἐφ᾽ ἡμῖν. 
ν παι ᾧ ὦ ἐν δεν Ἀρυάδην } οοά, Βατοος, παθεῖ Αρυάδνην. τος 

τε Ἰερεπάμπι Ἀρνανδὴν, 4110 ποπιίηε Αοσγριῖ ργαθτογεπιν 
Οαπιργίς εἰ ργϑοξεειπι, Βα επιι5 ἀριιᾷ Ησγοά, 1. ΤΡ, ἪΝ 
τοτιπὶ Ογορέαε, Τηαϊ, ἔα 1 ε ΤΟΓΡΙΙ5 1πυἃ σἱραηίειπι, αυοὰ 
ξη Οτοπίς ἢϊυΐο τερουτυπὶ ἔτ αἷς Ραυαπία5, Ατοδαϊς, Ρ. 
16ι. ἔοτιε Ἰρίτιιγ γβόξίιι5 πὶς φιοαιις ΡτῸ Αρυάδην Ιερεπάϊιπι 
Οξέντην. 

2 τετὶ δὲ τὸ Σίγειον  4οα πιᾶπι! πιοηῆγαι, ἱπ σοηίρε- 
ὅζα επίπι Ροὔκιπι ἐγὰς Ὑ ἄγϑοῖα ΟΠοτ(ΟπρίῸ φοπβα θα] δητῖ- 
Ῥ5, νἱάς δά ἰηΐϊτν, ργοοοπιίί. 

3. ἀντὸς Ἀπόλλων } ΠΕπιρε ΟΓΑςιΪπὶ ΑΡΟΙΠπὶς.. νὲ εχ 
Ῥϑυὶο ροίξ αἰέξὶς ᾿ΐχιιοτ, ἀς ἢος σαάδιετε ρίβαπιςο ξΐτ οοπ- 
{ι]εἰ]Π|, 

4. Ἑλληνικὸν ] {ἰς πιδίιι!! οἰπὶ το α, 1,41. αυᾶπὶ οὰπὶ εἀϊ- 
τἰθ Αἰολεκὸνγ ν 6] Αἰτωλικὸν οαπὶ οοὐ, Ο0]], ΝουΪ. 

ς ἄλλῳ] ἢς Αἰάϊπα ὅς οπιπες Μ85, “Μ819 Μοτεὶ!, ἄλλῳ. 
6 χρησμῷ } δῆς 4υσφις ἰδ οη ἐπὶ ἀθῦθο ςοὐ. 1 Ἀυά, 

θάῖπαιε τοόϊε {ε μαρετε ρυτο. Νεπιρο δητεαιαηι ἱρίς Α- 
ΡΟΙΪ]Ο σοη[ἶτι5, ογϑοι]ο᾽ οὐπῖτ|5. εἴτες ΠΠἃ σλάαιες ἀοςετετ, 
φιοά βλόλιπι 3ητοᾶ φισαιις ᾿ππαῖτ, ἈΠ Δ νὰ Πιριςαδδήτατ. 

7 περί τε ὁς, “ρμονίας] δες νεῖδα οπηίτεδας Βαάγοςς, 
ὃ περίτ. τ΄ λεγ. ὄφεων ξυμπεφ. τι γίχ. 7 ἂς Αροϊϊοάος. 1. 

Ί. ς. 6. ἀε εἰβαπείδυς : : εἶχον δὲ τας βάσεις βολίδας δρακόν- 

τῶν. Ἐπ “Ἷπρείρείες Ονϊάϊο Μεταπι, 1. ἴτοαὶ Ἐδίξογυτη Υ. 
δυάίυητ: λά ε Ν Ἰγρ ΠΠτππὶ ἵπ Αδιηα δι δ'ϊοϑ. 

9. οἱ ζωγράφοι  εἀϊι, οἱ ἑπτὰ ξωγρ. νοτοπὶ ἑπταὰὶ οπιπῖς 
δὺς σοάϊςῖθιι5 ςοηΐεπείςητθυ5 τοὶ οσαυήπταϑ, 

ιο σήραγγι ἢ εοά. να, Βαθοτ φάραγγι ἀπο ὃς ἔυρεῖ- 
Τοηῖρταπι ἱπιιεηίτογ ἴῃ σοά. Βάτοςς 

τι τὴν ἤπειρον ) “οὐ. (011. οι, μαδεῖ τῇ ἠπείρω. ᾿ 

ΡΡΡΡ3 εχῶν 



όγο 
" Ν ,ὕ ἔ , ἶ ἢ 

ἔχων; τὲς δὲ πόδας συνωπολήγων τῷ ὠκρωτή- 
, 3 -“ δ' Ν ε 

ρΐῳ. δρακόντων δὲ ἐδὲν σημεῖον πτερὶ ἀυτὸν ἑω- 
͵ 

»“» ᾽ Υ “ ᾿ ΟἹ ᾽ 

βῶμεν : ἐδὲ ἕξιν ὅ,τι τῶν ὀςῶν σπωρήλλατηεν ἐν-- 
ον ῃ 

ϑρώπε. καὶ μὴν καὶ Ὑμναίος ὃ Πεπωρήϑιος ", 
᾽ ͵ὔ » γ) ὕ “-“ ε »“Σ“᾿ 

ἐπιτηδείως μοι ἔχων, ἔπεμιψέ τιν τῶν ἑαυτῷ 
ἘΠῚ ἊΝ 5 ἼΔ, ᾽ -“ ᾿ ,ὔ ᾽ ΄ 
ὑιέων πρὸ ἐτῶν ἐντωῦϑω τϑ τετ]ώρων. ἐρησό- 

ΛΟ οὐ ἈΝᾺ ΄ ν᾿ Ξε ͵ Ἵ 
μένον δ ἐμ τὸν Πρωτεσίλεων σσερὶ ὁμοίᾳ ϑαύ- 

» » ἐς δ νη " ΝΜ, 5 Ν 
μώτος. ἐν Κῷ γαῖρ τῇ. νήσῳ », κἐκτήται δὲ ὠυτὴν 

ε μέν, χ΄, ̓ Υ « -“ δι. ΘΔ 
μόνος, ἔτυχε μὲν ὀρυτίων ὠμπέλες» ἡ γῆ δὲ ὑ- 

, -“ ͵ Ω ͵ ΄ 
πήχησε τοῖς ὀρύτ]εσιν οἷον Κενῆ. διανοίξαντες 
3 ᾿ Ν ν ν ἈᾺ ῃ 
ἕν, δωδεκάπηχυς μὲν ὁ νέκρος κεῖτο ,» τὸ δὲ κρώ- 

᾿ Ἢ - Ν ᾿) Ε ͵΄ὔ 

γιόν " ὠκει δρώκων. ὃὶ μὲν δὴ νεανίας ὠφίκετο 
᾽ »ἭἪ “ δ Ν ἢ Φ. 5.3, ΤῈ 

ἐπερησόμενος ἡμᾶς» ὁ, τὶ χρή πρώτ]ειν ἐπ᾿ ἀντῷ: 
Ν , Δ 7 

ὁ δετιρωτεσίλεως, τὸν ζένον; ξφη; συγκωλύπτω- 
ὔ ᾿ λ 

μὲν; κελέυων δή πε ἐπιϑάπτειν ", τὸν νεκρὸν, 
» ,ὔ ἢ δι ΄ 

καὶ μὴ γυμνῶν ἑκόντας. εἶπε δὲ καὶ ὡς Ττίγας 
3, “ ν 7 Ν ὰ 
εἴη τῶν βεξλημένων. ὁ δὲ ἐν Λήμνῳ φανεὶς , ὃν 

ε ᾿- ὦ ͵ χ “ ΝᾺ 
Μενεκρώτης [] Στείρλευς ευρξ: βέεγισος Τε ν} κωΐὶ 

᾿ 3. 3 ͵ Ε 
εἶδον ἀυτὸν πέρυσιν, ἐξ ἱμίδρε " πιλέυσας, δὲ 
θὰ Δ ᾿ »“» Ν 4}λ..5 » κ“ 
ολίγξ γὰρ ἥν ἐς τὴν Λήμνον. τῶ μὲν δ᾽ ὁσῶ 

... ἵ ᾽ ) « “ κ ᾿Ὶ ς “γι 
ἐκέτι ἐν κόσμῳ ἑωρῶτο. καὶ γώρ οἱ σπόνδυλοι 

᾿ “'κφ ΝΜ 
εἰπ᾿ ὠλλήλων ἔκειντο; σεισ' μιδῖς» οἱ μυῶν» διενεχθέν-- 

ΝΣ “Ὰ ͵ 

τες» καὶ τοὶ ταλευρὸ ἐξζήρμοςο τῶν σπονδύλων. 
᾽ , 3.5 ΝῚ δον δὸ Ν νὰ ἐνθυμεμένῳ δὲ ὠυτὰ ὁμξ τε καὶ κατὰ ἕν, φρι- 
κι ᾽ «" “ 

κῶδες ἐδόκει τὸ μέγεϑος» καὶ ε ῥώδιον ὠνωτυπξ- 
Ν “ ,ὔ ᾽ " εὐ δὴ δᾺ, 

σϑαι. τὸ γᾶν κρώνιον , ἐμφορησώντων ἡμῶν ἐς 
φ Ν᾿ ᾿ - 7 ᾽ ͵ 

εἰυτὸ Οἶνον; ἐδὲ ὑπὸ δυοῖν οἰμιῴρορεοιν ἐγεπ᾿ λήσ'Θη» 
2 ὁ , Ἂ ᾿ 

τῶν εἰ Κρητῆς. 

, Ἁ Ψ , » 
Ἐσι δὲ τι κατα Νότον ἄνεμον ὠκρωτήρλον τῆς 

, ἵ π᾿ Ἐπ ͵7 ᾿ὶ Ἁ 

1μᾷρε, Νώυλοχος᾽, ᾧ τσηγή ὑφωώρμισαι, τὰ μὲν 
", »" ͵ ᾿ ͵ὔ ᾽ , Ν ἡγὴ 

ἄρσενα τῶν ζώων ἐυνέχες ἐργαζομένη, τῶ δὲ 

ϑήλεω ὅτω μεϑύσκεσω , ὡς κωϑέυδειν ἀυτώ. 

τρύφος ὃν ἐνταῦϑω τῆς γῆς ὠποῤῥωγὲν ἦ συνε- 

πεσπάσωτο σῶμω μεγίςε Τίγαντος. κῶν ὠπι-- 

ςῆς. πτλέυσωμεν. ταρόκειται γὰρ γυμνὲς ἔτι, 

καὶ ὃ ἐς Νάυλοχον “λὲς βοαχύς᾽. Φοῖ. ἐδελό- 

μὴν μὲν ἂν καὶ ὑπὲρ τὸν Ὠκεανὸν ἐλϑεῖν , Αμ- 
Π -» ΕΣ -“ « “ ε ΝΣ 

πελδργε» ϑαῦμω εἰ Ὧ 5 τοιδτον " εὐροιμι. ἡ δὲ 

ΡΗ ΤΟΥ ΒΕΑ͂Τ 1 ΘΟ». 1. 

πιοηίοτῖο ἀοηθης, ὈγΔΟΟΠΠΠ δυζογη ἡ] - 
Ἰυχτ νοΠριαπα η 60 Δηϊτηδἀπιθγεπγι5., πες ν]-᾿ 
1ππ| εἴ οβ, φιοά αὖὸ Ποτηὶπε δυάδι, Εξςετῖς; 
Ἡγπηηπδειι5 ΠΟ ῃς ΡΕραγοιί 5, πεςεῆλγιμς. 
πε 15, Π]ΙΟγιπι [πογπππ νημπὶ δῆτα αιιαίποῦ ἢος 
Δηπος ΑὈΙοραμ ἐδ ρογίεηίο Πα ΠΟαΙΡτογα- 
[Πτιπὶ πιθὰ ορεῖα 411} ἱητουγοραγοῖ. 5 ΟὉ ποπι- 
Ρεἰη[ι]42ροΠΠ ει δμζείη τρίᾷπι (οἱας,νῖτος ἔοά1- 
εδζ. Τ οΥγα δυοτπη, ἀππὶ ἔοάεγε ἱποῖρί εδας, το - 
(οηαῦαῖ, νὲ χᾶς (Ὡθςαπα εἴδε. (της ἀροσι- 
᾿Πδηε, ἀποάεοίπι ςυδιτογππη ςαάαιιογ ργοίγα- 
τη ἰἸασεαῦ : ΠΓΔΠἾΠΠῚ δυζεπη. ΠΑ ίταθαῖ ἀτα-᾿ 
ςο. [ππρηϊϑ5 τἀ Ππ| νεπῖεθαγ, ημΐα ἕλσογα εἰ" 
ορογζογες ὃ (ΟἹ οἸταίτπλ ἐΧ ΠΟΌΪ5, Ργοζοίίδῃς 
Δυτο ΠῚ, δο 2 Φ72., ἸΏ ΕΙΣ. ορεγλαληης.,, ἰασεης 
νἱ ἀο] τος σδάδιογ ἱεεγηπΊ (Ἐρεῖῖγα, ποηπθυ, 
αιιδητιιη οἴοε ἰπ Ἰρῇς, ἄξίεσετς. Ὀἰχιργαθ- 
τεγεα οἵϊε ΟἸσϑηγειη οχ 5. 4} Του ἷς Γαι μϊπ 6 
Πητ Ρογοι], Ομ  ἀθτετη ἴῃ ᾿νοῆπο ςοηίρε-, 
ἕζυς εἴ, ποι Μεπρογαζοβ δι ΓΙ η[15 γερο, 
ΓΗΔΧΊΠΊΕ5 ογᾶτ, ὅς [ΠΡ ΕΤΙΟΓΟ ΔηΠῸ ΠΉΠΠ] ε[π νἹ[15,. 
ΕΧΙΠΊΌΓΟ ΠΔ}1 ς0 ργοΐεέϊο: Ὀγει5 ἐπίπη ἐ- 
ταῦ ἴῃ ΠΘγηηΠΠη ΓΓαϊεξέη5. ΟἸΒ διιῖθίη ςοπι- 
ΡΟΙΠτα ΠΟη σογηε θδΏΓΓ ΠῚ 1115, νεσίεδγδα 6- 
ἶπα (οἰαηξίας αὖ ἱπαῖςσεπὶ ἰασεθαης,, [οΓγάθ: 
πηοείδι5, νὰ ριῖο, αἀἰποΐξαθ, σοἤαφραιϊεα νεΐ- 
τεῦγῖς ρεπάεραπι. Μεηΐε δμζεγη ςὰ σοη- 
ἀογδητί νὲ σοη!ηξῖα ἃς νημπη ςΟΠΠΙρηκία. 
Βοτγοπάα νἱφοράτιγ παρηίτμ40.,, πμδπΊηιις 
ἀοίςγίθεγς παις ἔεϊϊς ἐἤδε, Ογαπίμπι ἰρί-᾿ 
τ. νπππι ΠΟὈΙ5 ἸηξαΠἀεηεθ115. πὸ ἀπαῦας 
φυΐάεπι. ΟΥειρη[θι15. ἀρ ἢ ογῖ5. ἐχρίεγὶ ρὸ- 
τῷ 

111. ΕΠνδγο εἰίαιτι δἰψαοά νεγίις δ ἤτυ 
ΤΠΊΡΓΙ ργοπιοηζογίιπα, ἸΝ δα] ος 15... δ᾽ απο 
ἴοῃϑ Παιίοπεπι 4μπαί! Παθεῖ, ἀπ! ΠΊΑ]Ππππ πηδίξιι- 
1 ἘππιςΠος εἤοίεη5., ἔσπιίηαβ νετοὶ νι 
Δάοο πε γίαης, νὰ οθἀογηηίςαπι. ΤΕεῖταα 
Ἰρῖταγ {γυιιπ. 101 αὈ(ΟΙΠΠπι, πηαχίπηὶ Οἴσαη- 
{15 σΟΓΡ 5 (δ οιΠὶ τγαχὶτ : [4416 ἢ ςγεδβ5. τη]ϊ- . 
Π115., 60 Δι! οΠγι18. Ος}15 ἐπ] ΠῚ ΘΧροίεις. 
ἴαςοῖ δάθηις πάις. Ὀγεα 6 αὐ ΝΑΙ] Πα παὶ 
εἴ παυίρατο. Ρῤοομέχ. Ν εἰϊειη νει νΕ] ν]-΄ 
τὰ Οὐ ΘΑ ΠΕ ΓΕΓ ασογθ, πὶ ΝΊπΙτοῦ, {1 Πα]: 
τΊΟΩ] τ ἸΓΑσ μπῇ ΡΟΠΊΠῚ ἱπιιθηΐγε. 866 ςΟΠ1- 

1: Πεπαρήϑιος  Πεπάρηϑος Ἰμ{μ 4. εχ ορῥίάο πον αίανηξ» 
Ἑποερμα ( ἔνοινος ) ἀϊξία Ῥ[ϊη. Ἡ. Ν. 11|0.1, (ει, 22, Εἤσυς» 
εχ Ογοϊδάϊδθιυς 1114. ἀθ εὰ Ἠεγδοϊ[ἀες Ῥοητίοιις [1δ. ἐς Ρο]!- 
τἰῖς ἄυτη ἡ νῆσος ἔυοινός ἐξὶ κρὶ ἐύδενδρος. νῖάἀε ὃς ϑεερῆβη. ἀς 
ντθ 10. τρίπολιν Βᾶῆς ἱπΠι|8πὶ εἴϊε ἃς βοτίι τηβειιξεαπι 56 γ- 
1δκ δἰ Ροτῖρίο Ρ.2}. δἀάθ δγάιιπ. ἐδ πμΠΊΠ118 ντθ, Ρ. 388. 
ἘΠ εχ Ογο!δάϊθιυς πιδτὶς Αθρδεῖ, ποάϊς δέρεγὲ ἀϊξεα. 

13 τὸ δὲ κρόνιον 1 οὐ τὸ δὲ γε. Οπιῇ γε ἰδοιτις ςοά, 
Βδτοςς. 

14. ἐπιϑάπτειν ] ςοἀ, 1ναὐιἃ, χὰ ϑάπτειν. 
15 ἵἱμόρε.} ἱπίμ!α Τόγαοίαε νὰ ϑῖορ. μαθεῖν πεπιρε εἰιῖ5 

Τἰττοτα ἐρείϊαι, ποπ Ιοπρε 8Ρ Ἠεϊ!είροπεο ἤτα, Βοάϊε Ζερ- 
ἔγο αἰοίτιυτ, 

ΦΕΊΝ. 1 Ναάυλοχος 1 γαπέηνα [4] 10», [στᾶῖ., πᾶς» 
ποπίεπ ἢος ρῥ]μτγῖθιι5 [οςΐ5, 046 ταῖεπὶ ὙΠΙπὶ {ςἸ] σοῦ ρτᾷε- 
Βεγεπτ, σοπηπτιπθ, ἀριια νοΐεγεβ, ΡΙ ΤΩ ππὶ ἱπρτίπι15,) ραΠΠ πα, 
ΟΟΙΠΠΊ ΕΠ ΟΥ̓Ατῖδ, : 

2 ἀποῤῥαγὲν 1 «οἀ. Γι, ἀποκοπὲν, 
3 βραχύς} πᾶπι Τρμόγης {πλτῖπι ας τερίοπε Εἰδιμιῖά, ) ΝΣ 

δος ςοΙ]οημίαπι ἱπῆίτασυιπ ἤπρεῖς νἱ ἀϊπιι5. ΡΒ] οἰ γατιπια 
4. τοιῦτον } ςοὐ, [νἀμὰ, τοῖον. 

ΠῚ 

τηῤ- 



ἄρον 

Ω».1. 
τηοΓοῖα τ8ὰ ΟΠ ραι ππεαΓ,, νῈ ταῖη Ιοησα Ὁ 
115 ἀΠςεάαπι9 ψεγιπι παὰϊ, νὰ ν]γῆξπι, δά- 
Ἰίράταπι εἰς ορογίεε: δἰίοσι ὃς ργογα, νεΐπὶ 
ῬτομεσθΙΟ αἰ, δ ΡΕΡΡΙ5 ρεγις τα δίταγ, 772- 
χίέογ. Οὐπηΐα τοίϊο αἰςῖς: [δ ιας ἀϊχί, αἢ- 
τε ἢἀε ἀϊρῃα πε μαθεῖο, αᾶπὶ δε π Το ἱπῆι- 
[πὶ πδιι!ραιιογί5.. ἴπ 418 ΓΕΥΓΙρ  Παγιπὶ ΟΙΆ ἴὰ-. 
σρηῦ, Μεγοραπι; ντ δἰπηζ, ΡΥ ΠΊογι. [ΙΠ» 
ῬΗγγυρία γεγο ΗΎ}1, Ηδγειϊς Π]11, οἵα νἱ46- 
τὶβ, οἤλαιις, ἰτζὰ πη Ιαρίτεγ ἀπῖει, Α]οϊάατιιπὶ 
τὴ ὙΠοῆα!α,, νεριεποσγιπι οἱ πηΐηο Πητίαρο- 
ΓΙΠῚ., ὅς ]ιαητὶ Π1Π{ σα ππητιγ, ΝΙΕΔρΟΙΙταπὶ 
ΔυΓοπῚ. [τ4]]14ππ| μὰ Ὀἰταητες., ΑἸσγοποὶ οὔ ἱπ 
ὨΛΙΓΑΓ 15 ροπιηῖ. ΑἸπηΐ δΠΪΠῚ αἰραήξιιηι 
Ῥίυτῖπιοϑ 1Π1|ς Πα] πηπῈ ταξξος ες, Ψειπαίαπι- 
416 πιοπίοιη {Πρεγ ᾿ρίος ἤαργαγο Ργδοίογοα 
ςετία ὅζτη ΡΑΠ]οης, 4ιϊα ΠΡ Ώ]ερταπι Ροξταε πο- 
τηϊπαηῖ, πηλῖτα αι! άοπῃ Πιυιυππο 4] ςογρογα 
{ΕἸ τς Παρος Οἱραηζηπι, 4αὶ 1Π1|ς ςαῇτα ροίμο- 

ΤΑΔΕ: ΠΊΠΙΓΔ4116 ἱπη γε5 ἂς τΕΥγἂῈ πηοίι5 ἀε- 
τοραπί. Νίεαιις ραοῦ παίάεπι εἰγοα πτοτγὶ- 
ἀἴεπι ἴπ ἐοοςο νεγίαγι διάθεε., (δητερεηεῖ- 
Ὀιυίρεδε5, αιαα ἴδ᾽ Ὀαςοπαηζιγ. ΗμαΐΣ 
τποάϊ δυζετη γεδιις ἤάεπι ἀεγοραγο, Ἡ γοι 5 
αυσαιδ ξογιαῆης δοῖαζε ἴῃ τόσα εγὰ. Ψπάς 
Ἑσαπὶ τη Εγγίποα (εγγόπείη οςςαϊδε, εἴας 
{ατιγα πιαχίπηο οσςυττς ἀἰσεγοζαγ, οἵα ἴῃ 
ΟἸγαιρίᾳ ἀςάϊςαιῖς, ἢ φεγίαπηθη ἢος Εἶμ ἴῃ 
αυδίτπη νοςαγὶ ροίϊεε. ρῤοθμέχ. Οταταϊοσ τἰ- 
Ὀὶ ἀε ργϑβοίαγα γϑγιμη [τἰδητία,, πη ΨΊΠίτοῦ : ἐ- 
50 δι{6ΠῚ γ65 Ππγᾶχί πηὰς {64 6Π| ἸρηΟγα ΑΙ, 
πηας ἱππργιάσπιεγ᾽ Πάειτι ἀεγοραῦαπι. Αἵ 
Ῥγοτθῇϊαὶ το5., νὰ [6 ἴαιπὶ μασεπτ ὶ Ταιηριι οἵ 

ΠΡΟ ΟΙΑ, όγι 

ἐμπορίω αὶ ζυγχωρεῖ " τοσϑτον ἀποζοιτῶν ἑαυ- 
» -" κν ΥΩ , 

τῆς. ἀλλὰ δεῖ προσδεδέσιϑοι τῇ νηΐ, κωϑάπερ 
,ὔ ἦ Ν᾿ ᾽ 

τὸν οδυσσέω ΄. εἰ δὲ μὴ, καὶ τὸ ἐκ πρώρας, 
Ν Ν Μὴ ὔ » -“ 7 

φῶσι; καὶ τῷ εκ τσρυμνής ὠπολειται. ΑΔμ- 
" “ ,ὔ Ϊἦ᾽ , 

«πάντ ὀρϑῶς λέγεις. ἀλλὰ μή πω, ξένε» πι- 
ν ΟΡ Ν}. ἢ» " “ ε ἘΣ 

σώ ἡγξ ἃ εἶπον, πρὶν ἔς τε τὴν νῆσον τὴν Κῶ 
ἢ μδνν 1 ΝΥ 91 σὺ 9 ὁ 

πλέυσοις, ἐν ἣ τὰ τῶν γηγενῶν ὀς ἃ ἀνάκειται» 
7ὔ »“ ,ὔ ΄ 7 

Μερόπων φασὶ τῶν πσρώτων ἧ. ἐν Φρυγία δὲ τά 
-“ “ ,ὔ οἰ ᾽ ἡ 
τϑυλλεῦ τβηρᾳκλέες " ἴδῃς, καὶ νὴ Δί ἐν Θετ- 
᾿ Ν “Ἢ ᾿᾽ 
τωλίο τὰ τῶν Αλωαδων ", ὡς ἐννεόργυιοι ὦτε- 

-“Ἤ " ,ὔ -“ Υ - 

χνῶς ἐγένοντο, καὶ ὁποῖοι ἄδονται. Νεωπολῖται 
δὲ « , »»»" . ν᾿ -“" ΄ δὶ -“ 
εν οἱ Ιτωλίων οἰκϑντες, ϑαῦμω πεποίηνται τὰ τῷ 

δ Γὰ δὰ 
Αλκυονέως " ὀςῶ. λέγεσι γὰρ δὴ πολλὲς τῶν 

͵ὔ ᾽ν “ ἵ ῃ » 
Γιγάντων ἐκεῖ " βεξ λῆσιϑιαι, καὶ τὸ Βέσζιον "5 ὅ- 

ΕΣ ᾿ ͵ ᾿ Ἀ 

ρος ἐπ᾿ ὠυτεὶς τύφεσιϑαι. καὶ μὴν καὶ ἐν παλ- 
΄, ἁ ,ὕ ε ᾽ 

λήνῃ» ἣν Φλέγρων " οἱ ποιηταὶ ὀνομάζεσι, ταολ-: 
Ἁ Ν , -“ » λώ μὲν σώματω ἢ γῆ τοιωῦτω ἔχει Γιγάντων. 

, »»»ν φρωτοπεδευσάντων ἐκεῖ" ππολλαὰ δὲ ὄμόροι 4: 
Ν : ΣΝ Ἴ » “ καὶ σεισμοὶ ὠνωκωλύπτεσι. ϑωρσεῖ δὲ ἐδὲ 

᾿ ν τό Ξ ΡΥ ἢ ἈΠ ᾿ ΄ « ττοιμήν τσρος " μεσημίρίαν ἐκεῖνο τὸ χωρίον, υἰ- 
, ͵ ἀν ὍΝ ἂν ΄ 

ποπατωγόντων εἰδώλων, ἃ ἐν ὠυτῷ μαΐνετωι. 
᾿ δὲ » - " ͵ ,᾿ Ν να μ»ν τὸ ὃς ὠπίςειν τος τοιὅτοις ; ἴσως σαὶ καὶ ἐπὶ τῷ 

΄ Ἔ “ ᾿ “ 
Ἡρακλέεξς ἤν. ὅϑεν τὸν Γηρυόνην ἐν τῇ Ἐρυϑείᾳ “ 

’ὔ » ὠποκτείνας, κωὶ μεγίξῳ ἀυτῷ ἐντετυχηκέναι λε-. 
᾿ 

γόμενος, ἀνέϑηκε ταὶ ὀςὦ ἐς Ολυμπίαν, ὡς μὴ 
᾿ »"» “οἷ ᾿ “54 ἀκ ἐ 
ὠπιςοῖτο τῷ ἀϑ'λε. Φοῖ. ἐυδαιμονίζω σε τῆς ἱςο- 

,ὔ 

ρίας, Αμπελεργέ. ἐγὼ δὲ μεγώλα μὲν ἠγνόων, 
᾽ 1» ᾿ “ 

νοήτως δὲ ἠπίςεν. ἀλλὰ τα τῷ Πρωτεσίλεω, 

 ξυγχωρεῖ ] «οὐ, ( 01}. Ιου, «ἀἀεῦδαι μοι. - 
6 τὸν Οδυσεία 1 εὐπὶ ϑίγεπας ργδετεγπαμίσατες Οὐ, 

Π΄.ν.:49. ΐ 
7 τὰ ἐκ πρώρας κῷ! τὰ ἐκ πρύμνης ἀπωλ. } Ρτουμετθί4}15 

Ἰοααεπάϊ γλεῖο. Οἴςοτο 11. ΧΥ͂Ι. ἔλππι!. ερ. 14. ταὶ ῥγοτα 
δ᾽ ρηρρίς, 81 Θυδεοογῆρ ῥγομεγόϊηγε εὐ 7. βείέ 4 γιὲ ἐμὲ ἀν 
γρλεοραγ θὲ γαέΐορθς ηομγας ἐχρίἰσαγες. 

8 Μερόπων φασὶ τῶν πρώτων } πεπρε Μίφοπες ἀἰεξί 1 
γηγενεϊς γ Ρτίπιὶ ᾿(3 8 ἱπίις ἰπςο]ς : ὃς Δήεγορς δητίμ"Π.- 
τπῖις Ἀεχ δογιΠ], ουΐας ΑΠ14 Οὐ: ἀϊέζα. [πες ἰρία ἱπῇιϊα 
Μεροπηὶς γ ὃς Κῶς Μεροπὶς ΡαΠΠπι ἀϊ εἴτι νειετίδιι5, νἱάε ἂι-. 
[ε ποταῖα [μισᾶς Ηοἰεπίο «ἃ ϑίερμδη. ΒΥΖ. ρ. 183. ὅς 118- 
ἈΠ, ϑραηβεπηῖο )ἀ ΟδΠΠ[πιαςῃϊ Ηγπιη. ἰπ ΤΠ) εἰμπι ν. 60, 

9 τὰ τυλλι ] ἔς τείςτὶρῇ εχ ςοά. ΟοἸΪερ. Νοι, ργο τώ 
σε Υλλυ ἡοἀ ἱπιεηὶ ἴῃ εἀϊτὶς, Οεἴδτιπι οἵἥιιπὶ Η}]], τπο- 
15 οἰραπίθας,, 'π [γ ἀΐᾳ γερεγτουαπι ) πιεητίο αιοαις ἃρυὰ 
Ῥαυίλη, Ατεῖς, Ρ.34. 

τὸ τῷ Ἡρακλέως} ἱπ μος ἔοττε πιεπιοτία ἔξ} ΡΠ οὔτγα- 
τὰπι, Τεγγάέ ἐπῖπι, ποη Ἡεγομί ἐς Ια πὶ ἕΔς τ]. ς, Ῥδυΐαδη!- 
45 εὐπΊ, ἀς 4 ῃἰϊς ἴξγπμιο ΑΌ εὸ διυιξεπι δίς γέφίογιάς 1Π]τς 
βιωκίωπε ποπιεη αοξερί{ε, ἃ αι ἢπυΐο ἀεἰπάε᾽ ποπιεη ἔγᾶ- 
χοτῖς Ηεγομὶες εχ Ορηρῥαίε Εἰῖις. Ἡγήωα, 

11 τοὶ τῶν Αλωάδων 1 41:05 τάπιεπ 'π ΝΑΧΟ ἴη[ι4 ἱπίετ- 
φηπιος 40 Αρο]]ίπε πατγας Ῥαυΐλη. Βοεοῖ. Ρ. 293) “1πιῤεάονα 
πιοπιπιθηζα ἘΟΓῸΠὶ οχίαγε αΐςεπϑ. 

12, Αλκυονέως 1 ἂς 4ιο νἱ4, ΑροΙ]Ιοἄοτ. 11Ὁ.1, ς. 6, «ἀἀς 
ϑυ]4, ὃς ρᾷυϊο ΡΟ ποῖ. 15, να τ 

13 ἐκεῖ} πεπῖρο ἰπ βῥίορναεῖς ΟλπιρΑπίδς ςαπιρὶΡ) 4 αἰ 

λγιο Γι μἰοαηὶ [αι ἀϊξεῖ, ̓ ηΠρηΐ5 οἱ βαπειπι ἤγαρεβ, 4 χα 
πύυλ]τὰ ραίῇπι ρόοεταε 1νατῖηὶ. ςοηΕ ΟἸυμιοτ. [τα]. Απτείᾳι, ρ45. 
1144. [α. Ἰοςυ5 ποαῖε 'πςοο}15 ἀϊοίτυν ἐσ δοίαιενγα. 

ἽΣ Βίσξιον 1 ἔρειείμηα νυΐθο ἀΐσμπε [τί ρίογες 1νατίηὶ, ὅς 
αταεςὶ 4ιοαὺς Ουεσέϊον, νοἰ Ουεσ ζβιον Π.ΙΟΣΙΙΠῚ ΜΕΓΙΠΊΖΟς.» 
Ἰερίτατ ἀραὶ ϑιγαθοπεπὶ ὅς Αἰῖος ραπι, Εἰ σεγὶς παλωεὶς 
Ῥωμαΐες κἂὶ τὰς νῦν ἀκριξιφίρως Βεσόξιον νοςατε ἀϊςῖς Οαἱε- 
πὰς ἐς πιεῖῃοαο πιεάοπαὶ 1. Ν. 4 αἀάδϊε φὸ ἔνδοξον τε καὶ 
γέον ὄνομα τῷ λόφε Βέσξιον εἴς. Αριυα Πίοάοταπι ι οι, Πδ. 
ΙΝ. Ονέσξιος ἀϊοίτιτ, Ρτγδειςε Ογαδςοὶς ἢΐς Ἀοπιᾶπος, αι 
Κείειειενγι ὃς Κ᾽ εξείεση ἀἰχοταης, Ἰο οἷ ροοτάγωπι ἱπρτίπηῖς αἷς 
Ἰερατῖ5 οἴϊεη ἀϊς ΟἸυμετιι5 114]. Αητίαυ, 1, ΤΨ. Ρ, 1157. 

15 ἐν Παλλήνηγ ἦν Φλέγραν } ποτ) ςοπβιπάεπάα βῤίξργα. 
ΤΗτγαεῖδε, αμᾶε ροίξεα ἀἰότα βαήνεμε, νὲ οἱξ δριιά ϑεερῆδη. 
Παλλην. οὐπὶ βῥίοργα Οαπιρληΐᾶς, ἐς ατἃ ρᾷι|0 4πῖς ἀϊχὶ- 
πιὼς, Οὐοὰ οετέ ἱρῇ νίάετις δυεηϊς ΡΒΠοἰἔγατο, 4ιδπ- 
ἀο “ἰορονιέμηε ρἰβαπτεπὶ ἀριιά ΝεΑροΟΙπ {δρυϊτιπι εξ 
δἴτ, ἢ, 6. ἵπ Ῥρίεργαείς Ολπιρλπίαε ςαπηρίβ., 416 πὶ νυΐρο τὰ- 
πιὲπ πηγιβοργαρηὶ ϑρυὰ ρῥίζργανσ Τ Βταςῖδα ἰπιογεπητιπὶ ἂἷν 
Ἡδετγουὶε ἀϊοιπτ, νενίάογε εἱὲ δραά ϑιυἃ, ν. Αλκνων. 

τό πρὸς Μ85. ποῆτί οπιπεβ βαθεπε περί. . 
17 Γηρυόνην ὦ τῇ Ἐρυϑείᾳ 1 ἡτεπὶ ἰηάς τὸν τρισώμωτον 

βοτὴρ᾽ Ἐφρυϑείως νοραῖ Ἐυτγίριαε5 ἐπ Ηετγουϊ, ἔωγ, Οεγεγυπι 
ἄς Εγγεῤίᾳ ἴηι] δὰ Ὁπάεε, νεὶ νυ Μεῖδ δίφυς ἰϊὶ νοἱυπτν 
ςοπιγὰ ζηβίαρίανε» ν᾽ἀα6 πηᾶσπιπι ΒΟ. άττιπν Θςορτ, 8. [- 
ς, 34. νὈϊ] πες Οεγγογιεγε ἣςς Μεγομίορα Οταθουπι ἴῃ 114 
ἀηίωϊα ΔΗ οοπτεηαιε, 



όγ: 
ω»΄᾿»᾽77 Ἂ γ. τ “ 

ἥσῶς ἐχεῖ) Ἀοίρος γῶρ πδ ἐπ᾿ ἐκείνῳ ἡκεῖν. Αμ᾿, 
Γ᾿ ᾿Α δι ΠῚ 3 “ἐ -“ , 

ἄκξε, ξένε, μήκετ᾽ ὠπισόέμενω περὶ τῶν τοιέ- 

των δ, 

ΠῚ μὲν ἐκ ἐν Τροίῳ ὁ Πρωτεσίλεως, ἀλλ᾽ 

ἐν Χεῤῥονήσῳ τωὠύτῃ. κολωνὸς δέτας ἀυτὸν ἐπέ- 

χει μέγως, ἑτοσὶ δὴ πε ὁ ἐν ὠρλσερᾷ. π: τελέας 

δὲ ταύτας αἱ νύμφαι ξ στωροὶ τῷ κολωνῷ ἐφύ-- 

τευσῶν., καὶ τοιόνδε ἐπὶ τοῖς δένδρεσι τέτοις ἔ- 

γρωψών σξ ἄυται γόμον » τὲς πρὸς τὸ Ἰλιον 

᾿τετρωμμένεις τῶν ὄζων ᾿ ἀνθεῖν μὲν σπσρωὶ, φυλ- 

λοῤῥοεῖν δὲ οἀυτίκω,, καὶ “ροαπόλλυσιϑαι τῆς 

ὥρας" τϑτο δὴ τὸ τῷ Πρωτεσίλεω πώϑος" τῷ 

δὲ ἑτέρῳ μέρει ζῆν τὸ δένδρον, καὶ εὐ ταρώτ]ϑιν. 

καὶ ὁπόφω δὲ τῶν δένδρων μὴ περὶ τὸ σῆμω ἕ- 

φήκεν» ὥσπερ καὶ ταυτὶ τὰ ἐν τῷ κήπῳ, πῶ- 

σιν ἔῤῥωται τοῖς ὀζοις; κοὶ Θαρσεῖ τὸ ἴδιον “. Φοῖ. 

ὁρῶ, Αμπελεργέ» καὶ ϑαυμόφειν ἔχων; καὶ τε- 

ϑαύμακω" σοφὸν γεὶρ τὸ ϑεῖον. Αμ. τὸ δὲ γε 
- « κοὐ ΩΝ “ 

ἱερὸν᾽» ἐν ᾧ κατὼ τες πτατέρας ὁ Μῆδος ὕδρι-. 
δ᾽ ἈΝ Γῇ αν ὦ 8 

ἕν". ἐφ᾽ ὃ καὶ τὸ τώραχος εἰναξιῶνωΐ φωσι ἕν 
“ εν π" ᾽ δὲ 3 ΕΥ̓ . 

τϑῦτο ἡγδν ὦ ξένε. καωτωλείπετος ὃς ὠὐτδ ὡς 9-- 

ΦΗΡΙΟΦΚΑΤΙ Ωρ. 1. 

εηἰπὶ νὰ δά 1|5 ἀδνδηϊδηλς, Ζημίξογ. Ατι-- 
αἱ, τὶ Ποίρεβ., ηπαα θ46 ἱπέϊρπα τδι τποάο' 
ΠΟΩ ΔΠΊΡ]1Π5 νἱἀοδηγιγ, ἄς εἰμίπιοα! γεῦριι5.. 

δὴν εκ ἢ ; 

Ἰὰ ποτ: αι! ἀεπι ΡγοσοΠίδις ποη ἱπ Ὑτοα- Πρ, ᾿ 
ἄε ες, (ξἀ τη ΟΠουίοποίο 14... ταπτι]ες αἰ1- Ῥτοτοῆιε 
τα πῇ ἰΡίϊ ἱπιροίπειι5 εἰ πλάση, 1ΠῸ νἹε]ϊςεῖ, 
41 Δ {π|Πτᾶπὶ οῇ. Ψ]πηοβ διζοπὶ Πα5 Νγπι- 
ῬΙιας ἴπιχζὰ τυιπημ πη ρἰαπίαιιογιηι, {Π|{{ 116 ἀγ- 
οτίθιι5 Ιόσαπι (ςτρίεγο ταίθπ, νὰ ημ8 αὐ 11- 
ἘΠῚ νεγριηΐ, ργαθπηδίαγα 4] ἀ6πὶ οβ]οτείςαης 
ΓΑΤΤΙΪ 5 ΠΊΟΧ ΨΕΓΟ [Ο] ἴα ἀϊπηείαηΐ., ὅς αητε τοπι- 
ΡῈ ἀπ ρογοαητ: 14 δηϊπι Ργοζοῇ]αὶ ἔλειπα ἔτ. 
ΙῺ αἴτεγα γεγο Ραγίθ υἱπαῦ,. ἃς νῖσοαῦ ἃΥΌΟΥ. 
ΝΝεπιρο ψιαθσπηαι8 ἀΓθΟγαβ οἴγοα (δρα]ογ ΠῚ 
ποη ΓΟηΠ πηι, γε πᾶς ἰρίᾷς φιοηιῖιε, μπᾶ π᾿ 
Βοτῖο {ππτ|| οπηπ  ῬῈ15 νΊ ΡῈ πε γαιπηῖ5, ὃς ππογο [π0 
[νἱπεγο {πΠίηθητ, βῥοεμάχ. Ψιάεο, ὙἹπίτογ, 
δζ σἰππὶ δαἀπλ γα ηα! ςαιίατη Παθεγεπ., πεημπᾶ- 
πᾶ πη 8 ἀπ γάτι5 (ππ|: δαρίθηϑ Ἔπὶπὶ εἰς Πομ5. 
γγμέέογ. ϑαςο]] πη Εἰμ15,1ηὴ 420 ραγθητητη πιὸ- 
πιοῦῖα ΜΕΘ αι ροτυίδητοτγ (δ σείπε, φιαπιοῦγεπε 
(Δ]ΠΠτατπὶ σάγηθπι γοιχιῇς πηοπηοδηῖ, μος 
Ἰρίαπι εἴ, ο ποίρε5, [χιο ν᾽ 465]. ϑιιρεγίιης 
Δα ΓΘ ΠῚ [τΟΙΗΡΙΙ ] Εἰμι5, γε ν 465, ραπςατιάογα, 

τῷ ἥκειν. Αμ. ἄκψε; ξένε » μηκέτ᾽ ἀπιξέμενω. περὶ τῶν τοιέ- 
των} πες ςοὐ, [ναι ἴτα τεργαοίεπτιαι : κεν) μηκέτ᾽ ὠπι- 

φέμενα. Αμ. περὶ τῶν τοιέτων ἄκϑε ξένε. τ Ρῥοερῖκ ἀἰχιε 
Ἰητο!]Πρᾶταν : δεηρηρης ἐάν θὲ σα 1{{4 ἀἰδιεεγεὶ ηρετσ) δὲ {π46 γγἷ-- 

ῥὲ ἱμογεάίθ λα Ἴαηι πον Ῥἠαθαρτν ἀτρέμα. Νεπιρε επίπιν 
εουΐαιε Πιρζα ζίϊογ' ἤδης παγγδτιοπεπιὶ ἀϊπυϊεγαῖ : γα- 
{ροπαιε δπτεπὶ ΨΙπίτον : σμαΐ ἐφήξγ 6 εἰμγμοα γεϑμε: 
ας ν146 π:8ϊ ργόθϑτησ Ἰοέξῖο, 

σα τι χ.: Χεῤῥονήσῳ τάυτῃ ] ἢ. 6. ΟΡεγίθπείσ 

ὙΤῤγαοῖαε, ντ Ῥᾶτει εχ ποτατί δαὶ Ργοϊοβῃπί 8.1. Π.3, 5. 11- 
τι. 12. δ. 1Π. π. 9. Ετ αυϊάεπι ποῦ ῥύοομὶ Εἰεμρέθ, νὰ εχ 
Μεῖὰ "16. 11, ς. 2 τεξεε ςο]ρὶς ΠΥ οἤπης, ϑ8ιὶς ὅς Οδίαθενς 
110. ὙΠ. 

Φαΐνεται δ᾽ εὖ Ἐλεῶντος ἕδος 9᾽ νὰ Πρωτεσιλάῳ 
Σήμα πίλε. -- 

2. νύμφαι] 550], σοἀϊοῖς (Ο]]6ρ. ποι, νύμφαι ἐπὶ ξηρῶν 
καὶ αἱ δρυῴδες κοὶ ὠμαδρυάϑες καλδντων. Νηρηΐδες αἱ ἐν τῇ 
ϑαλώσση. Νηΐδες αἱ ἐν ταῖς λίμναις. 

3 τὲς πρὸς τὸ ἸΔ. τετρώμμ. τῶν δζων ὅζο. 7 ραυΐσ δ[1τεν 
ἢδες Ρ[Ίπῖι5 τεξετι [1δ. ΧΨΊ. Η. Ν. [εόξ. 99. δωρηὴ ῥβοάϊὶε ἐπ 
σαμεν ΠἸερ τερι ῥγῥϊς, ἱμχ Ἡεϊο(ρ γιέ. 722 Ργολεβ αὶ {- 

Ῥαίεγο ἀγώογες, με ογρηγἶϑτσ διεὶς οπ7γᾳ ἐγα ἐ4 1271 ἀτογοι.: 

τε, 91 {ἐπε αἰρίοαη:, ἱρναγείοιεγι, γεν (επεε χάοίείζμῃε. Οαπὶ 
ῬΙ]Ίηῖο δ οῖς σϑ θεν]. Ψ1]. ᾿ 

Φαΐνετο δ᾽ εὖ τ᾿ Ἐλεῶντος Εδὸς 9 ἵνα Πρωτεσιλοίᾳ 
Σῆμα πέλε! γ) πτελίησι κατάσκιον αἰπεινῆσιν. 

Αἱ δ᾽ ὁπότ᾽ ἀϑρήσωσιν ἀνερχόμενος δαπέδοιο 

Ἰλιον, ἐυτίκα τῆσι ϑύως ἐπαναίνετοι ἄκρα. 
Ετ ΑπιρΒη]α5 ΒγΖαητίις 110. 111. ΔΠτποΙορ, 

᾿ δύων “ 
Δένδρεα δυσμήνιτα ξ{.7] ἥν ποτῇ τείχος ἴδωσε 

Τρωΐον, ἀναλέαν φυλλοχορεῦντι κόμην. 

Ετ ῬΒΠΙρριιβ τη Ερ᾽ ρσγαπιπιαῖα ἱ 
Ὧν νὐν δὴ ἢ 4,1. ἐπ ΄ . ͵ 

Ιλιὸν ἣν ἐσίϑη γάρ ἀπ ἀκρεμόνων κορυφαίων 

Καρφέτωι πετόώλων κόσμον ὠνονόμενα, 
4 ϑαρσεῖ τὸ ἴδιον  πεῖῆρε ἃ δἰζεγᾷ ρατίδ νἱπιὶ {Π| αὶ 

ϑαρσεῖν τὸ ἴδιον νἱἀε δαπτιν, ἢ. 6. φφογξ εὐγιβμοῖο ρεγάίμγατε, 
ταις ἀμάΐεγε ἡτιλῇ νὰ ἴῃ Ὑτοῖφς ςοπίρεξε [ιδῆβαης, ΡΙ4- 

Ὧδ βεπιίηα ΡἢΓγαίς ῥᾷι}19 Δηΐς οσοιγῖς, ϑαρσεῖ ποιμὴν ἔπ 
κεῖνο τὸ χωρίον ἡ ἃ νετίμηι: 4ηαίοί ρα ον ἢ εο ἰοθο θεν αγὶ. 

Σ τὸ δέγε ἱερὸν 1 πιεπηϊπῖς εἶτι5 Ἡεγοάοτι5 ΡΟΪγ ΠΙηΐα ρ.2 51. 
ὅς ΟΔΠΔορε Ρ. 354, δὲ Μεῖΐ411, 5. Ῥγολεβίαξ οὔ τορι ζξογατα 
ἀεἰμῦγο. 

6 ὁ Μῆδος ὕβριζεν Ατταγξζαπι Μεάμπι τείρι οἶς, χυΐ εὐ 
(εἐπΊροτε; 410 Χογχοϑ ἰπ Τἢγάοίοαπι ΟΠετίοπείιπι εχ Αἤλ..» 
τγϑίεοῖς ) ΠΟΠ τάπτιπι Χογχὶβ ΡΕΓ ΠΝ Π ἔλογΟ 5 τεπρ] 1 Ργοτα- 
ΙΑὶ τῃείδιιγος σοπιρι ας : {δ ετίαπι [οπιΐπίς [π᾿ 60 ταγα 
Ῥίτεγ [ξ οδ᾽ εξξδυίτ, ἐς τὸ Προτεσίλεω ἱερὸν τὸ ἐς Ἐλεῶντα ἀγι- 
γεόμενος γυνοῖκας οϑέμιτα ἔργα ἔρδεσκε» νι Ἰοσμίευς Ἠετοάο- 

τὰς ΡΟΪγπιπίᾳ Ρ. 251. ὃς αἰ ΐορε ρ. 354, νδὶ ἃς τὸ τέμενος 
σπείρασθιε κρὰ νείμασϑωε ΤΕ πιρ μι ἀτΈΡ ες Π ῖο ἀϊοίτοτ : ἀτὰρ 
Βδες Μήδῳ ὕξροις εἴ, ιιὰπὶ πος ἴοσο τείρί ςἰς Ψιπίτον 

7 ἐφ᾽ δ] «οἀ. Ταπά. ἐν ᾧ. 4|1| φυιάαπι ἐφ᾽ ὃν, 4ῃοα τείε- 
τεπάμπι εἤξευ δὰ Μῆδος. 

8 τὸ τάριχος ἀναδιῶσαί φασι  Ατιᾶγ ξξαπι; Μεάππι 40 Α- 
τ1πεπίεηῇθι5, ραιΐο ροΙ (Δ οτι!ερίυπι ἤρρ γα πιοπιοσγδτιπι; ἀτι-- 
ςε Χαπιίρρο; ςᾶρτιπι εἰς Ἡεγοάοτι8 (αἤίορε 1... Ὅπερ 
ΨΕΓΟ ΘοτιΠΊ ὙΠ]. 4τΐ εἴιπὶ σμ0 ἀϊ εἴ λαπτ; τ16 οὐδ αταπὶ οἴεπ- 
τα εἴτε : το {2]{2, 4μᾶπὶ 111 τοῦγεγα ραγαθαῖ, ἰρῃὶ 1π|- 
Ροῇια τεῆς 4ς ραϊρίταυῖς,, Παυ ἔδοιι5 ἃς ρί[ςε5. τεσεης 
Ταρτῖ, Οοά Δάἀπιίγατα Ροτιθητιιπι οἰγοιπιι εξ πλοϊτῖς 
τιιάο, ἰὰ νετο {ε ἐρβέϊαγε Ατιγϑέϊες πιοπηῖΐτ : πεπῖρε Ργο- 
τε Δι1π|, αι! ἀριι ΕἸ ει πτεπὶ ἤτ, ἃ ς δῆτεα οβξηἤιηπι, ἤρπιπι 
εἄεγε, Ἀςςορ!Πε {ε 4 115 ροτείξατεπι νεχαπᾶϊ {εἴε, ἃ 
ἱπίμγία ΒΗ βῆ ἔλιις, ΜΈ πΊρε εἰιπι, ΠΙΟτίμι5 41 Πιν Δάθο- 
πε σοπάϊτι5, νἱμππι ἴοε πιοὰο οἤεπάεγο Ηος ἰρίτιγ τὸ 
ΤΑΡΙΧΟΣ αιοά εναξιῶναε Ψιηίτοτ ἀϊχῖτ, Ἐπ νεῦρα Ηε- 
τοάοιῖι: κρὺ τέῳ τῶν φυλασσόντων λέγεται ὑπὸ χερσονησιωτέ- 
ὧν ΤΑΡΙΧΟῪΥΣ ὀπτῶντι τέρας γενέσθαι τοιόνδς. οἱ Τ Α- 
ΡΙΧΟΙῚ ἐπὶ τῷ πυρὶ κείμενοι ἐπώλλοιτό τε Κρ ἔσπεμρον, ὅκως 
περ ἰχϑύες νεώλωτοι. Κφὴ οἱ μὲν περιχυϑέντες ἐθωύμαζον ὁ δὲ 
Ἀρταὔκτης εἷς εἶδὲ τὸ τέρας, κωλέσας τὸν ἑπτῶντα τες ὙΑ ΡΙ; 

ΧΟΥῪΣ; ἔφη; ξεῖνε Αϑηναωῖεγ μηδὲν φοϑιο τὸ πέρας τᾶτο; ᾧ γάρ 
σοι πέφηνε ἀλλ᾽ ἐμοὶ σημωΐνε, ὁ ἐν Βλεῶντι Πρωτεσίλεως, ὅτε 
κοὴ τεϑνεῶς κι ΤΑΡΙΧΟΣ ἐὼν ϑύναμιν τρὸς ϑεῶν ἔχει τὸν 
οὐδικέοντα τίνοσϑαιε ὅζς, 

{πΠη1 

1:5. 



Ν, 

Ο. Πὶι 

 τππ| Δπς6Π|, νΕραίο, εἰερδηβ ἐγαῖ, ἤδς δηριι- 
ἤππι, νὰ εχ ἱρῇ!5 ςο!]ρογο Γιπάαπηθητϑ Ἰἰςοῖ, 
ϑιαίια γεγο Ππάθοςε πα συϊάθπι ᾿ηΠῆι: Ὀ4- 
ἴξος επίπὶ ἤρτγα ργόγα οἱς. ἰρίς φαζοπὶ Ναπαῦ- 
«πὶ μαδίτα (δάθι. Αἰεγεημάοαμα εδπὶ ὅς 
ΓΟΙΉΡΙ15., ὅ. 11, 1τὰ πιὸ ἀπποῖ Τπρίτοῦ. αὶ ἱππη- 
σεῖο (ο]εηζ, ἀπ νοΐα ςογὰ ἀβῆσιης, [ρεςῖεπὶ 
{ππτπίαγαης εἰπίάεπι. ἘρῸ δυζοπι ΠΠ]|ατη Ρα- 
ΤΠ σατο: Γππ ᾿ρίο παπΊηπο νογίογ, ἱρίαπη- 
416 ἱπίπθοῦ; Πος ν]14 πΠ| ροί!ε ἤαζια ἐο εἰς 
{οἰ πσπηάήϊου, 

171. Ρῥοεμέχ. ΝΝαΠΊααἃ ὅς πα ἰρίαπι ἀς- 
(δε. ᾧ δε ἔρεςῖθϑ εἴς ΠῸ πιθοιπλ σΟη]- 
πη 5 ΚΖμΖέογ. ΤΛΌΘη5 ντίαιιο. τὰ Πιδ 
Ῥα]]ὰς ἀππεῖ., ο μοίρεβ. Ναζιιβ ἐπὶ πὶ εγὰζ νἹ- 
οἰπεὶ οἰγοῖτεῦ ΔῆπΠῸ5 : δάσια δεῖαῖθ Τ το απ 
(ΠῚ ΠΔυΙρδΙΟΥΓ., ΠΊΟΙΠΙ ρα] ]]ς ἰαπιιρίπο » ὅς 
ἀυ οίμι5 ἔγαρταϊ 4181π| ΠῚ ΓΓΟΓΌΠῚ πη 6Π15. 1.46- 
{πὶ ΡΟΙΤῸ {πρεγο! πὶ Οσα!απ Δι 15. νθηα- 
λιῖς επὶπὶ εἰ ἀπηδητ ΠΠπη15. ΤαείαΓ ἀιτο ΠῚ 
ἴῃ {δγ115 αίάεπι σοητεηξιπι ἃς γε Ποτηξης. 51 
γεγο ἴῃ ἰαχαίιτι ΔΠΪΠΊΟ ᾿ποΙ 44Π}115, ΕαρῈ Οςιι- 
105! ψιᾶπὶ ψεπι ἢ νἱάθπίαγ δίαιις πη 1168! 
Ῥτγδείεγεα σοιπαπὶ παῦροι ἤδιιδιτι. ΠΟ ΠΙΠῚ15 
ΡίοΙΙχαπι: τάητα θπὶπὶ εἰ, νε πη ΠΌητζε {πρεα- 
εἶδίιγ πιᾶρὶϑ. απδιτ ἀςῆπας ἱπ ἐαπάοπι : εἰ- 
4116 ιιφάγατα πα! ἴογπιᾶ., Ρογπάς νὰ ἴῃ [{- 
τιΐο : νοςεπίηῃς ΕΠ πηαρ 5, ταππιτῦα, (Οηο- 
τάττῃ, Ἔχίριιο [σε ογθ. Νιο οοςύγτγογς [πά-- 
ΕΠ πηιπα : Ὀεπς οηΐπὶ σοπηραέξι εἴ ας [οπ|5, 
νι Μεχειιπαἶες ἤατιαα. 4ααί! οὐγίτι ἔαγγθηταγ 
εἰπῆς. ϑιδίιιγα διΐοτη ἄεςεπὶ εἰγοίτεγ οἰ 
αὐδίτογιιπι : νἱἀείαγηπ6 ΠΊΙΗΙ [προγάζαγι5 64Π| 
ξυΠα,, πἰπ ἴῃ ᾿δάοϊεἰςεηεία ρογοι. βόοο- 
χὲχ. Μιάϊ ἱπποποπὶ., Ο ΜΙ ΠΙτογ , τρίχας 

ΒΕΝΟΘΙΓΟΑ: όγ 
» ω» Ἁ Ν “ 5 2 

ρῶς" ὀλίγω. τότε δὲ, οἵμιωι, χείρμέν τε ἡν καὶ 
Ν ἘΠῚ 3. -" “ ͵ 

Ρ μικρὸν, ὡς εφὶ τοῖς ϑεμὲέλίοις ξυμδωλέσϑαι Ἂς 

Ν ἡ » ᾽ ᾿ ᾿ 
τὸ δὲ ἀγώλμω τῶτο βέξηκε μὲν ἐπὶ νεώς" τὸ 

᾿ -" 7 » ͵ “δ δὲ ΄ 
γὰρ τῆς βάσεως σχῆμω πρφωρῶ, Ἰϑρυτῶς δὲ ναύ-- 

ε1} ᾿ 12 δ ΩΣ ΤΩ ͵ - 

ὠρχος - σπερατρίψως ε« ἄυτο Ο Ζρονος» κωΐξ 

Ω ᾿ Ν Ὡς, 

γὴ Δί᾽ οἱ ὠλείφοντές τεὶ καὶ οἱ ἐπισφραγιζόμε- 
ἈΠ Ὁ ὑον , ἘΜΦΕΝΣ ἈΚ τ 

γοι" τὰς ἐυχες, ἐξηλλάχασι τῷ εἴδες. ἐμοὶ δὲ 
ΓΝ »“Ἢ 5 “ τ ' ἥς ᾽ Ἀ ͵ὕ 

ἐδὲν τῶτο, ὠἀυτῷ γῶρ ζύνειμι, καὶ ἀυτον βλε- 
Ν "δὲ "» ,ὔ " ἜΣ: “ 

πω, κωὶ δθεν ὧν μοι γένοιτο ὠγώλμώ εκείνξ ἡ- 

διον. 
ΟΣ ΟΥ Ν ὃ ͵ ᾿ Ἀ Ν 

Φοῖ. ἢ καὶ διωγρώψεις μοι ἐὐτὸν, καὶ κοινω- 
͵ οι» ΄, - 

νήσεις τῷ εἴδες» Αμ.. χωΐρων γε, νὴ τήν Αϑηνᾶν᾽», 
"ἢ εἶ Ν ἌΝ Ν νυ, " ὕ 
ὦ ξένε. γέγονε μὲν γοὺρ οἰμφὶ τῷ εἰκοσί πε μά-- 

Υ Δ 2 ᾽ ΄, « "»“ 

λιςα, ἔτη. τηλίκος δὲ ἐλάσας. ἐς Τροίαν, αἱ δρῷ 
ιν 7 ἐν, ᾽ »Ὕ 4 ἈΝ 

δ᾽ ἰώλω᾽ βρύει, καὶ ὠπέζει ἀυτῷ ἥδιον, ἢ τὸ με- 
ἣ -» ͵ δ " δ » ᾿ Ν ᾿ 

τόπωρον τῶν μύρτων. φωιόραν ὃὲ ὀφρὺν σπερὶ τὸ 
" ᾽ν Ν Π »- 

ὄμμα βέδλητωι, τὸ γῶρ ἐπίχαρῤα ἀυτῷ φίλον. 
δ Ν "» -“» ͵ὕὔ 

βλέπει δὲ, ἐν μὲν ταῖς σπεδωὶς σύντονον καὶ 
, ᾿ δὲ ᾽ , ! »-» ι “οὐ 5 

σφοδρὸν. εἰ δὲ ὠνειμένα τύχοιμεν, φεῦ τῶν ὁ- 
-“ , ΄ εἶ 

φθαλμιῶν, ὡς ἐπαφρόδιτοί τε καὶ φιλικοὶ φαΐνον-- 
τ ῃ Ν ͵ὔ ἃ Ὁ ᾿Ν 7 

ται. καὶ μὴν καὶ κόμης ξανϑῆς ἐχει τὸ μέτρκ- 
"4 ς ᾽ “ 

ον" ἔσι γαρ ὁσή ᾿ ἐπικρέμωσϑωι τῷ μετώπῳ 
͵ Ἵ 

“ ἈΝ -“ ν 

μᾶλλον, ἢ κατ᾽ ἀυτξ σίπτειν - καὶ τετρώγωνος 
᾽ »-“ ἘΞ ΔΝ " » , 

ἡ ἰδέω τῆς ῥινὸς “, οἷον ἀγώλματος Ὁ φϑέγχγε- 
δὲ ἣ: Ν᾽ ι 6 ον μὰ: 

τῶι δὲ γεγωνότερον ἡ ὧι σάλπιγγες . καὶ ἀπὸ 
κὴ Ἂς ͵ὔ “ἈἈὰ» » ε 

μικρβ γε τῷ σόματος. γυμνῷ δὲ ἐντυχεῖν χδι-. 
᾽ ᾿Ν ᾿ ν΄ ψἢ, τ « 

σον" ἐυπαγήῆς γὰρ κ͵ὶ κξῷος» ὥσπερ οἱ δρομι- 
ψ φνυνς - ΠΝ “ δ Ἵ Ἵ ͵ 

κοι τῶν ἐρῶν. τοῦε μῆκος; εκοωσπτήχυς τὠχίῶν»ν 

“ γ ΡΟΝ Ω ᾽ -“ ᾿ 

. δοκεῖ δ᾽ ἄν μοι καὶ ὑπὲρ τῷ ἡ ἀναδραμεῖν, εἰ μὴ 
᾿ Υ » ΕΥ̓ λ 

ἐν μειρακίῳ ὠπέϑανεν. Φοῖ. εἶδον " τὸν γεαγίαν, 

πον εν ὙγΘα δ. ἀν εὐϑν ἀέξων το ξαν δ -ε----ἰ- -ο- ------Ὸο- 

9. ὡς δρῶς ἢς ςοἀ, Οο]1. Νουῖ, Ἑάϊεῖ ὁρᾷς ἐς. Ττλὰ- 

ἀϊαπιις ἐς ὁρᾷς ὡς. 
το ὡς ἔςι τοῖς ϑεμελίοις ξυμξωλέσϑεαμ 1 Ἠεπρε ἐἃ τΑΠΕΙΠῚ 

{ὰροτγετᾶπτ : ΣΕ ΠΊΡ ΠῚ επί πὶ νίξαιιεγαῖ ἴδπιὶ Ατταγ όξεβ, νῖ ρᾶ- 

τοῦ εχ ἰϊ5 υᾶς π. 6. ΟὈ(εγιάτα ἔιεγε. 

τι ἵϑρυτῶι δὲ ναύαρχος ] πάπεν; ϑα ἀιιχεγᾶς τἀ Ὑτοίδπι ορ- 

Ραυρπαπάαπι Ργοτεἤίαι5, ἰἀεοαμε Νασάτοῦὶ ἔογπια μἰς ΠΕ1- 

τὰς, Νεπιρο δὰ εἰπὶ ἐρεόξας νεγθυπη ἵδρυται απο ποῃ οὔ- 

(γααταπι νἱτγὶ5 ἀο δεῖ5, πε Ἀυτσετῇο αι] ἀεπι. 

12 περιτρίψας] ἢς εχ σοπιοόξηγα τείξιτι!, ΡτῸ περιτρέψας 

φιοά ετᾶς ἱπ νυ]ρατίς, Ιάηιις Ροῆεα ἴ4πὸ Ἀυτροτίιο 4ιο- 

4.6 Ρ]αοιηε αἰ πιδἀμετιῖ. δέν δον 

12. οἱ ἐλείφοντίς τε χρὴ οἱ ἐπισφραγιζόμενοι ἢ ἱπξεϊ!οἴτον 

ἹΜοτοϊϊας τεσταιιογας μαΐπ9 ἰο οἱ ἐπι πάτο ΠΕΠῚ; ἐπισφαγίζα- 

μενοι τοίογ! δεπάτιπι ρυτᾶπ8, ντ ἴᾶπι νἹα τ 84] πιαίτιι5., ὅς ἴπο 

ψατίατυπι ἰοδειοπαπι Πδτὶ5 Ἀυτρεγῆις. Νεπιρε ορτιπηῶ 

ἐπισφραγιζόμενοι τείροπάεπει τοῖς ὠλείφωσι. Ἧι επἰπιὶ {ὰπὸ 

ηὐἱ θηρμόμέο ἴ) 6085 ἱπιιπριπε Βοποτὶς σαυήα : 1Π| αἱ φερε 

ζριοογαγε Πεογηρ (οἱεπεγνε ο ἀρὰ Ταμεπαΐ. 841. Χνν. 55. Β, δ. 

εἰγά ἑαῤμίανη αῇίρεγε, δε νοῖα σοητίπεγεῦ, αυοά νετιις ἴη- 

ἴογρτεβ [απο ΠΆ]1ς θο: 4 ἔάσεγε 5, ἐρι [4515 ἐρίίραγε γεάάϊε; μος 

νεῖο εἰξ ἱρῇΙΠπιμπι ἐπισφραγίζεσϑωι. θοί4 βγγεαγε μος ἀϊεὶ 

᾿Αρυϊεῖο ἃ ϑαἰπιαῖϊο οδίδγιδτιιπι. ϑ1π||1 πιοάο τὸ ἀλείφειν 

κρὶ! ἰπισφραγίξεσϑαι ἰαπρῖς Ῥτμάφιτίυϑ 1.1, ο, ΒΥ ΠΙΠΙ ΟΠ ΠῚ» 

ῶχα τὐδμα εογα 

γήογα!, θηρμεη!οῆμε ἰάγες ῥηροίζοτε πῖργο5, 

ῬΙμιτα ἴῃ εαπὶ γεπὶ μᾶδε5 ἀριιὰ Ἀυτρεγῆαπι ψατ, [νεξξ, 1. Ψ, 

ς. 5. οὰπὶ 410 ἴπ Ε0 ὩῸἢ ςοηίδητίο, φιοά γηππὶ ᾿ἀεπιαὰδ 

τὲ ἀλείφειν ρυῖας ὃς τὸ ἐπισφραγίζεσϑαα. 

5. 11. ι νὴ τὴν Αϑηνῶν } ̓πτΑπηεπτα ΠῚ πιᾶτῖ5 Ρεγ Ὁ εΔΠὶ, 

44 ἀε τε νἱὰ, ποιδῖα δὰ νἱταπι ΑΡΟ]οπὶϊ Τγαπεὶ [6.11]. ς. 

17. δι 1. ΨΊΠ, ς, 5. ἀ τὰ 

2. ἀξρῶ δ᾽ ἰόλω 1 οοπἰπηδείοπεπι ἱπίδγετε ποη ἀυδιταιῖ- 

πιις, [εουτὶ ςοά. 60]}, Νοῦν, δζ 1,24, ᾿ῆααμε εἰἰαπὶ Μογεῖϊο 

οὈίετγυλια Ἰεέξιο. ᾿ 

2. ἔση] οο(. Βατοος, ἃς ( 0]. Νουΐ ας», ἐάαις Μοτεῖίο 

εἴἴδιπ οδίεγιδια ᾿οδεῖο, [εἀ π|8}] ππιῖο. 

4 τετράγων. ἡ ἰδέα τῆς ἡννὸς 1 ταῖς ἰπ, φιοαας Ραίαηρεαξ 

τι δυιΐτατ, ᾿ να 

ς ἀγάλμασι ] ἰἀεπτίάεπι Ῥγαδεξαδητίογες ἔογπιδε ὠγάλμωσε 

ςοπιραγάπιαγ, τᾶ ὠγαλματίας Ηεγηηοογαδες ἀϊςοίτωγ 1.11. ἀς 

γιτῖς ϑορἢ. νδὶ νἱάς ποταῖᾶ, κίε; 

ὁ καὶ αἱ σώλπιγγες ῇς Ῥοϊΐεπιοπὶς ἰἄεα νἱἷτὰ εἰμ5 5. Χ. 

τορὸν ἠχᾶσα ἀϊείτυς ὥσπερ αὶ Ολυμπικὴ σάλπιγξ. ὶ 

7 δεκώπηχυς ] νἱάς Ργοίοριν: γ δὲ οδίδγυατα δά νἴταπι Α.- 

ΡΟΙ]οτι, Ὑγαπεὶ 1.11. ς. τι. ὅς 1Ν΄ ς. ιό, τὸ 

8 ὑπὲρ τῷ ] Βατοςς. ὑπὶρ τέτο. ϑεὰ ἩΪΗΠ] πιυτο,. 

2. εἶδον] ἴς. τερταοίςπταιιπι 8 ὙἸηίτοῖς νἱαῖς, αι επὶ τᾶ ἢ6- 

944 4 Αμπε- 

» 



᾿ ὅγᾳ 
Ἀ 4 » “ΔχΚε ͵7ὕ “ 

Αμπελεέργεν κου ἀγῶρι σδ ΤῈ εὐωΐρδ. ὠπλι- 
Ν »»» ἃ Ν 

ξαι δὲ. ἢ τί; Αμ. χλωμύδω ἐνῆπται ξένε. τὸν 
Ν 7 “ Ν 10 Δ Μ΄ 

Θετ]ωλικον τρόπον, ὥσπερ καὶ τὸ ὠγώλμώ 

ἰὰὶ ε Ν ΝΣ Ν ΠΕΡ “ε 
τϑτο. ὠλξργίς δὲ ἡ χλαμυς» 9 εἰς ανϑες » ὡρ- 

᾿ Αι , " αὸν ἧς ΑΝ 
ρῆτον γὸρ τὸ τής σσορῴυβωώς ἄνϑος. Φοῖ. ὃ δὲ δὴ 
᾿ ε -» " ἫΝ -“ 

ἔρως . ὃν τῆς Λαοδαμείας ἤρφι» τσῶς ἔχει ὠνυτῷ 
ΓΞ -“- ΝΣ ΤῊΣ τὸ ἣν ͵ 

γῦν; Αμ. ἐρῷ, ξένε» καὶ ἐρῶται" καὶ διώκεινται 
2 ͵ ΤΆ « Ν -» ΄ 

“πρὸς ἰλλήλες » ὥσπερ οἱ ϑερμο; τῶν γυμῷίων. 
» 7 ἌΝ Ἀ , 

Φοι. σπεριξώλλεις ὃς ἡκοντῶ; ἢ διωφευγει σε κα- 

-- Δ “ ᾿ ἘΠῊΝ ἊἋ 

σν8 δίκην » ὥσπερ τὸς τυδιητώς 3 Αμ-. χαίρει 

, “ - 3 ἣν 

περλδώλλοντι, καὶ ξυγχωρεῖ Φιλεῖν τε ἐυτον, 
.»- ΝΜ] ᾽ “ -» ΤΥΡᾺΝ 

καὶ τῆς δέρης ἐμφορεῖσιϑα!. Φοῖ. ϑαμίζει δὲ, ἢ 

Ν -“ ο΄ Ἵ “» ἈῊΥ 

διὰ ππολλξ ἡκει; Αμ. τετρώκις τῷ μῆνος: ἡ τσὲν- 

΄ ΠῚ ᾽ -“ ε Ν “Ἐ , 

τώκις οἶμαι ἐυτῷ μετέχοιν ὁπότε ἢ φυτεῦσαί 
͵ Χ “ »“ ΒΥ -“ Ν 

τι βέλοιτο τετωνὶ τῶν φυτῶν, ἢ τρυγήσιέ» ἡ 
" -“ ,ὔ εχ 

ἄνϑη κεῖραι. Φιλοσεῴανος γάρ τις, καὶ ἡδίω 
Η ἢ ἐὰ ε α αὐτῇ ΟΝ ΝΣ 

ἀποφειΐνων τῷ ἀνϑη, ὁπότε περὶ εἰυτα ἰδι ᾿. 

δ ἀν , ἈΝ ͵ Ἄν)}9 "“" 

Φοι. ἐλώρον γ)ὲε τὸν ἡρῶ λεγεῖς» κωὶ ὠτεχνῶς 

΄ ,ὔ 3.»} 

νυμφίον. Αμ- καὶ σώφρονα γε: ὦ ζενε. φιλό- 
Ἀ Ν ἃς, ἐ ΄ὔ “ γ᾿ , 

γέλως ψοὶρ ὧν ὑφ᾽ ἡλικίας: ὕδρει εδὲν πράτήει. 
Ἂν ΄ τς ͵ὔ », νιν, Δ 

καὶ σι μινυῆς δὲ ἅπτεται «πολλάκις; εἰ στ 8 ορυτ-- 

3 ͵ὔ 

τῶν ππέτρω ἐντύχοιμι. καὶ ξυλλωμδάνει μοι 

» Ἀ ᾿ ͵ .» ᾿ 

τῶν δυσέργων, κῶν οἰγνοήσω τι τῶν κωτῶ γεωρ- 
-“ ͵ , 2 Ἁ ᾿ 

γίαν., διορϑϑταί με. τώ τε δένδρα". ἐγὼ μὲν 
ὙΣ λα ζὰ ͵] Ἀ δ Ἵ 4 ΑΔ 

“πωρᾳακήκοως τε Ομήρξ » μωκρώ εφύτευον “. μει-- 
ἌΣ ἌΓ ιν »-" Η 7 ἈΝ ες ͵ὔ 

ον τὸ ἀνὼ το ες τῆν γήν ἐμξιδάζων. κω! οποτε 

4 , ,ὔ ε ΄ “ 

ἐπελάβετο μὲ ὁ Πρωτέσίλεως» ἐχρώμην τοῖς Ο- 
΄ Ἀ Ἄκον ἢ ε δὲ ε δι 2 Ν ͵ 

μήρ8 τῦρος ἄυτον. ὁ ὃε, ὑπολαξῶν,, εἶυτος μεν 
Ἁ 3 ͵ με ͵ ᾽ Ἂν 

τοι Ομήρος τὸν ἐναντίον, εφή; κελέυει τρόπον , ἣ 
Ἵ 

Ν Ψ' Ν ᾽ν - ἣν ΄ 

ευ πρώτίεις. μωκρὼ γαρ ὑπὸ σοφίως " τὸ βαϑέω 
" “ Ὰ ,ὔ ΄ 

εἶδεν, ὡς τᾶ τὼ ᾧρέατω μακρώ ὀνομάξει ὅ, 

ΜΘ ΕΙΑΤΙ Ω}.1!. 

(οεἰππη σταζαϊου. Αὐπιδίις ἢς νΕΓῸ εἰ} νεὶ 
πὸ Παθιτα ἢ Κρέον, ΟἸΠΪατηγάς ἱπάμπτις εξ, 
ο Βοίρεϑ, ΤΠείαϊο πιοῦς 7 ἔς ὃς ἤδεια {{{. 
Ραγριιγθα διζοιη εἰ οΠΙαπιγϑ, ἰρ᾽πάογα ρίαπθ 
ἀϊιίπο : “πο 4 01|5 οπῖπη ραγραγαθ οἰ ἰρ] που, 
Ρῥοεχέχ. ΑτηοΥ δυζειη, πιο [ Δοάαγηϊατη ΔΠπᾶ- 
θαΐ, φιοπιοάο παης 111 [ἀςοράϊε ὁ ΚΖμΖέογ. 
Απιαῖ, ο ποίρεβ, δζ απηάίαγ: {ππίηπς ρεγπ- 
ἄεας [ροπί!, γοσοηζο Παπυπηα δοςεπί!, δήποτ 
{8 φηϊπηατ ᾿ππΐςοπι, Ρῤοομέχ. Αὐιρίθέξετε- 
ηε νεηποηΐεια ὃ 46 ἔπμπηὶ ποῦς τῷ Γαρίς, νί 
ἀριιά ροῦταϑ ἡ Κέμλέογ. Οδιυάος ἀπηρίοχαπίθ 
Ρατίτιγαις νὰ [6 οἰζυϊεῦ., ςΟἸ]οηιις ἔγιαγ. 
Ρῥοομάχ. Απ ίδερε νεγοδάο ἢ 8ῃ ὃχ ἰοῆρο 
ἱπίογμα!!ο νοηῖτ’ “ἼκἼέογ. Οὐατοῦ τη θπὈι5 
Πηρα]Ις δὰ φαϊπαμῖ65., νὰ ρατο, 60 ἔγα! ἀδτιγ, 
οὐ ΔΓ ΠαΓΙΠῚ 4|171114 ρἰαπταγιπι νοϊμογῖς (6 - 
τογθ. ἅτ ριζαγο, δι ἤογοβ ἀδςογρογε. Α- 
πιᾶῖ ςηἰπῇ ςογο 45, ὅς σγαῖίαε Πα ραγιπι ο- 
τῖθιι8 δά ας, αιοε685 εἰγοᾷ ε08 οὐδ αἰ διιοτιί, 

111. Ρδοεχέκ. Ταςιπάμπι νείψιε ἀε(ς δὶς 
ΠΒεγοῦπη.. ὅς νεῖς (ροηίιπη. γῆ μλέογ. δεά 
πιοάοπυπηταίηςη ει. ο ποίροβ : Ἰοςογα πῃ 
επἷπὶ ΔπΊαη5 Οὐ δεῖδῖετη οπὶ [2 11] τα πη α 
Ῥετιϊαπίεῦ ἀρὶτ,) ὧς (τοι! απὶ ποππαπαμπάτα 
αττγίρῖτ, πςυ] ἔοάϊεπς ἴπ (Ἄχυπὶ ᾿ηοΙ ἀαπὶ : ὅς 
πα τη ἀπ ἘΠ ]τΌτι5 δαχ!]ο ες. Ἐτῇ αυϊά ὯὉ- 
Εγγοπῃ πη γεῦριι δά ἀρτίςυϊταγατη ρεύπαητθι5, 
ςοτίρεγα τὴς (ο]εῖ. Ναπίσις ἐρῸ ἡυ! ἀςΠ|, 
ποη (δτ5 ρεγσερίο Ποηογο μολση71 ρί φημ ΗΖ, 
Ραττε ἴῃ τοῦτα ςοπάςηα Ὀτειίογε, αμπᾶπη εἴος 
(πρεπογ, ἀιθογεβ σγθηβ. Ἐτααοιοϑβ πὸ Ῥγοίε- 
Π]ατι5 ςογτιρίερας ), Ηομπετῖςα ἱρῇ ορροπθθαπη. 
Π|Ὲ δατεπη γείροπάςηβ, αἵ χυϊάοπι, ἱπχαΐς, ̓ ρία 
Ἡοπλετι ςοπίγαγίιπη οἱ, 4110 τι ἕαοῖς, πιοάπιπι 
ΡιδΘοΙρι. ΖΟοΆρΗ; Θηϊπὶ ροςτςς ῥγοίμ- 
εἰμ ἸρτοΠρῖς, νὺ δὲ ῥώέοος πουηϊηδῦ δορος, 

τοςπΊ ἀε πεδε ἀϊοῖὶς ἐχαδῖθ, νὲὶ οὐι]5 νἱάῆς ΠΌΪ νἱ- 
ἀσλταν. 

1ο ὥσπερ καὶ ] δἀἀ14ϊ κῷν εχ οοά. ΤΑ, 
11 ὥσπερ τὲς ποιηταῖς  ηε»η αἰγηοάπεηι ροοίας βιερὶΣ ἴ. 6. 

πεπιδάπιοάππι ΡΟεῖαε τα] (ρεΐεγα ἀϊβέιρετε πάγγαπτ. γὲ- 
ἂς ἀε Απιίο!τας πιδιγῖς Ψ]ν Πῆς νπηδγᾷ Ο ἀν. Π΄. ν. ζου ἴῃ. ὅζ 
ἄς νπιῦτα Ραέγοο]! Π|α 6, ψ΄, 99. 1τὰ ἃυυτὲ πὶ Ἰοαμππταγ Ογᾶθ- 
εἷς ντ ροετίς ττιδιδητ ἔδυπι, αποά ΠΠῚ παγγᾶπτ. δὶς Ἠο- 

πιεῖι5 ἐπώγεν Πετοᾶς δὰ Ὑγοϊδπ ἀϊοίτηγ» νὰ Τεχοθηζα 4114 
Εἴμι5. σΟΠΊΠΊΔτ15 τ4 Ο64Π1. 

12 οἴμως ὠντῷ μετέχειν  ΟΠΙ τε ατ δες νογδ Βαγοςς. 
13 περὶ ἀυτὰ ἴοι ] Π1Α11πὶ περὶ ἀὐτὸν ἴοι. Μὰ {επίις ἢτ.: 

βοτυπι Ρυ] οὐ τἀϊπι Αἰ αυϊὰ ἀοσοάεγα ἡοε5. σογο ] 5 ἰπ- 
ἴοχτὶ σαροζ εἰτ]5 ΔΙΠ Ι Θγὶ ΠΥ, 

5. ΠΠ.Ο 1 χρὴ ξυλλαμῴανει μοι] ΜοτεΙ]4π δὲ ξυλλαμ- 
ζάνοιμι. ΑἸάϊπα χοὼ ξυλλαωξάνοιμι. Ατ ξυλλαμθάνει μοι 
ὁπιης5 Μ58. ποίει μαθεθβητ: ηιοὰ ὅς ἴπ νογποης ἢ {ε- 
οὐτ5 ἔιογαῖ Νήρεν. 

2 τά τε δίνδρα ] «οἀ, (ο]]ερὶ! Νοι τε οπη πεῖς, 
3 παρακηκοὼς Ἷ ςοἀ. 1,δυά. Βαθει ἀκηκοὼς, ϑεὰ δεπ6» 

Βαθεῖ αιιοα οάϊτιπι εἢ, Νεπιρε παρακέειν 4παπάοαμε εἰξ 
γιοῦ ῥίογιε αηαίϊγα ἀτηλιε μεν (ξέξε : Ὑτῖμ 1815 Ατἰοεο 5 Εἰς, 

ΝΊ, 7. ἔοικε γοὸρ ὁ ϑυμὸς ἀκέειν μέν τι τῷ λόγε, παρακξειν 
δὲ, καϑάπερ οἱ ταχεῖς τῶν διακόνων, οἱ πρὶν ἀκῶσωι πᾶν τὸ 
λεγόμενον ἐκϑέθσιν γ εἶτα ἀμαρτάνεσι τῆς πράξεως. 6 πὶ» 
αυϊάεπι Πρπίςδειπι πιαχίπια ργαοίεηεὶ ΡΗΙοὔτατὶ ἰοςο εἴς 
{ς Δεςοπηπιο ἀ4{1|Π1; εχ ἐδ ἘΠ Ρ 5 ρᾶίετ. 

4. τῷ μήρῳ μακχρὼ ἐφύτευον  Παὺτ ἀπιδίς τείρι εἴταν ἴσ- 
ου8 Ο γῇ) Σ΄, νδ] Επτγπιάσοῃι5 ΨΥ ΠῚ πιεγοθάςεπι οθέγι, ἢ 
γ εἰς ἔεγαῖγε ΠΟΙ 

Αἰμασίας τε λέγων, χρὴ δένδρεα μακροὸ φντένων. 
Μη άς ςοἸ Πρ εθ αι  ρέλον, ἀυθοτες, νὰ ξε!Ἰοῖτι5 νεπίσεης, ἴτα 
Ῥίαπιδηἦδβ εἴΐε, γε ῬΟΙΙΟΥ ρβγ5 ρίδητδα {ΙΡΓΆ τετγα ΠῚ ΘΠιῖ- 
πετγεῖ, ἐχίριια ΓΑ πτπὶ ράττε τεγγα οὈτεέϊα. Οἰιοά τεργε- 
Βεπάϊε Ργοιθῇίδις , ἀταμε σοηιγατία τατίοηε Ἡοπηδσιπὶ ἰπ- 
τεγργδζατηγ, 

3. ὑπὸ σοφίας ] ΜοεΙὴτο νετιῖ, ΝΑΠΙ σοφὲς Ῥοεῖᾶς ἀϊςοΐ ἐφ- 
χαῖον, ὅτ ΠοιῃΠ1. 

6 τὼ φρίατα μακρᾷ ὀνομάζει ] Ἰοτιι9 εχτας 1]. Φ'. ν, 197. 
ΟδΓδγαδιΐε δυτεπὶ νΟ οἷς Πρπί ἢ οαταπὶ οτῖαπὶ Εὐυβατῆτις δὰ 
ΤΠ1|44. Β΄. ν. 144. νι! αυΐάεπι ποη οἴηπε βαϑὺ ἀϊοὶ οδίει- 
πδὲ μακρὸν, Γεὰ πάνυ βαϑέα ταπτιπι,, γπάξ ληΐον ργάζηη; νεῖ 
Ῥαήεν; βαϑὺ αὐϊάεπι) Πθπ ἀμτοπὶ μαχφὸν Ἠοπιετο ἀϊκὶ εχς 
1θίπηδε. ᾿ 

2γοξη,ι-: 



Ω». 1]. 

2γοξβιναάασὶ πηι, Ατδογείσι δάθο πηο]ϊης 
ἰπτεγγὰ νεροίδειγαϑ αἷζ, {1 πιαιογο αυΠ]ἀ6 πὶ ραΐ- 
τε ἥγπιδε ςοη[ογεηΐ, ππογα νογῸ ἀριΓαγοη- 
τις, (ΟΟἸΠῚ [ΓἘΠῚ αἰ πΔηἋ0 ργδε το πηϊΠ] οἴει 
τίραπεῖ, [Ποτὶ5 1νπρπδηζαπη, ἀἰχίε, ἀπηϊςς, 4- 
41 ποη ἱπάϊρει: ἤογεβ οἴηπῖπο ἀπΠ]πεηάος 
(πο εξ ἀοςεη5, 

ΓΝ. Ρῥοορέχ. Ἐ οἰ! αὐτο πη ΓΕ ΠΊρι5, Ο 
Ψιπιίοῦ, Ὑ ίπαπι ἀεριεῦ πλέον. Τπτογάτμ 
ΔΡΕΑ 1ηΐογοβ συ! ἀ6Π1, νὰ αἷτ., ἱπτογάμπΊ νΈΓῸ 
ἴῃ ΡΗΓΠΐα, ποππαμηΠ1ΔΠ| τιιγίιι 'η Ὑγοαδάς, 
ΨΌΙ (ΟοΙΐ {ππε εἴμ ἃς ἀργογηπι σογπογηΠΊ- 
πὸ νοπαίοηϊ νὈὶ ἱηάπ]{{τ. εἰγοὰ πιογι ἀϊςπιγα- 
ψεγΓα, ἀογηηίγαιθ ἐχρογγοίξις, Ρφοθμχ. 
ΨΌΙ ἀιαη [Δοάαηγίαθ νεταγ ςοπ[ιςειάϊπε 
7 μέέον. Ἀρυά ἱπξογος, ὁ ποίρεβ,, βαπὶ ἰητοῦ 
ΤΑ] Ογ65 ΠπαχΊΠηᾶ οἰιΠ| ἀἸσηϊταῖα νἱταΠΔ ἀρΈΓα 
Δἰζ, ιαθ ἐοάεπι ἢ παπΊογο, πο ἧς Δἀπηεεῖ ν- 
ΧΟΡ ΑἸςἐΠὶς, δὲ άράπεὶ Επαάης, δὲ αἰτίας εἰμ 
ἄεπ ροπογὶβ πποάεῆαθ ἃς ἔλιρι. Ρδορῃΐχ. 
(ΟΟπυϊπδηζηγηα ΔῈ ΠῚ ̓ππ σοι ὃ 41 ΠΉΠΙ ΠΊΕ 
τά [256 χέρλέογ. ΝΝοπάμπι, τὶ Ποίρο5, 1Π 
οὐαὶ οἰ δι1π ςαρίδηζοτη ἰης! ἀϊ, πθαμε ὈΪεητοπὶ 
ν|41. Ἐσυίάεηι {Ὁ νεΐρεγαιη ΠΠθάγὸ οἱ (Ο]εο, 
εχ ΤΙ ΠαΠ15 ΠΙίτε νἱτθιις, απα5 1ρίς ρίαπίας, ὅς 
ῬοΠΠἀτῖα οἰγοα πιογιάἀϊεπι ἄρροπο, δοίαιο δά- 
νεηΐδηζο., πιοήϊοσμδ δυΐασηηο. ἴππὰ νΕΙῸ 
τοι ροΓΟ νογπῸ τη ΟΥ̓θοτὴ δπηζὸ 7) ἴῃ πος Ροςι- 
[ππὶ ἰας ̓ ηΒπάεηβ, ε τἰδὶ. ἀϊςο, τοιπροί[ατς 
Ἰατῖςοϑ 5 τι δαζομῃ Ὀῖθε. Ετ ἐρὸ αιίάοιπι ἢἰς 
αἰξεῖς ἀϊζεάο,, {πὰ ἀυιτοπὶ ὁςα ἰῶτα οἰπιις 
ςοἰηεάπηειν, ἃς ςδιδιυιητατ. ρῤοομέχ, Ὧ 8 
φείαϊο διιτο ΠΊ, 114 ΠῚ αἰεοιιι5 Ἰητογς, πο 
αἷτ ἡ Κζαλίον. ϑυὰπῃ ᾿ρίπι5., ο Ποίρεβ, ςαιπὶ 
ταϊογάειι δὲ ἀδοπηοπαιη, σα ταπη ἡ! ἀςιπι ρογ- 
ΤΑΙ ΠΠπὶ εγαῖ γουιιπη ᾿ρήτις ἀγΟἰΓΓΙαΠΊ, ᾿Πἰ Ζυιπι 
Ῥαζαῦ, ἀἴαιιο ᾿πα! ἀπ, 411 η6 υϊάετι νὰ ρε- 
ἄσπι τη Τ γοδάς ροπογες ἤτ ραΐι5. Νίεσας ε- 
᾿ἰπὶ Ὀἰοπηθας (δ ἰηξεγίογοιη ριιρηα [πτυγιπὶ 

ΠΈΝΚΟΊΤΟ Ἁ. 6γὺ 
βωϑέω ὄντω, καὶ τὰ δένδρω δὲ εἶπεν " ἐμ- 

Ὀιώσεσθις τῇ γῇ μῶλλον, εἰ τῷ μὲν [τλείογν 
-“ ἣν αν τὰ “ » Ν 7 

ἐσήκοιδ, τῷ δὲ ὀλίγω κιγοιτοῦ. ἐπιξὰς δὲ μοὶ 
Ν ΔΛ ͵7͵ Ἀ »" ἀφ »ῇ " 

πότε εἰν ἢ ποτίζοντι, τὸ μῦρον . εἶπεν; ὦ τῶν, 

᾿βὶ δεῖται ὕδωτος, διδάσκων δή πε μὴ ἐμπλυτα 
-" οροῦ 

σ’οιεῖν τοὶ ἄνθη. 
Ἄιἃ δὲ ᾿ ᾿ ᾿ Ν ΟῚ 

Φοι. τον θὲ ὠῦλον χρόνον, ὡλ μπελξργε, τ  θιοί- 
»" δ Ἢ . ὁ Ν ΄ Ν ΝΑ θί 

τατοῦῖ; Αμ. ποτε μεν ἐν δ δ, ζ)ησί" πότε ὃε εν Φσιοί. 
3 ,᾿, λεὺς -“ Ν ,͵ὔ 

ποτὲ δὲ ἀν ἐν Τροίο » δ’ οἱ ἑταῖροι. καὶ πρὸς ϑήρων 
“- ΄ Ν συῶν τε καὶ ἐλώφων γινόμενος , κατὰ μεσὴμ- 

᾿ - 5» -“ 

δρίαν ὠφικνεῖτωι , καὶ κωτέυδοι ἐκτουϑ είς. Φοῖ. 
» ὙΠ οδ ψ,Ἀ 5 “ , 

“πϑ δὲ τῇ Λαοδα μείω ξύνεςιν; Αμ. ἐν ὥϑῳ, ξένε. 
"» 7ὔ 

καὶ λέγει ἀυτὴν ἐυδοκιμώτωτω γυνωικῶν πορώτ-- 
᾽ ᾽ Γ ͵ ε ͵ 

τεῖν» ἀραϑιμεμένην , ἐν ωἷῖς Αλκηςίς τε ἡ Αδμή- 
« ε ͵ 

τῶν κοὶ Ευώδγη "καὶ Κωπώνέως » καὶ αἱ ταύτωις 
Ε ͵ ) ἃς, 7 - "» 

ἴσαι» σωζφῬρονὲς τε καὶ χρηφαΐ. φοΐ, ξυσσιτῶν- 
3 ͵ ἄν ,ὔ " 

ταὶ δὲ ὠλλήλοις» ἢ εὶ Θέμις»; Αμ. ϑπὼω, ξένε» 
Ν γΥ 

σιτωμένῳ ἐνέτυχον» ἐδὲ πίνοντα, ἔγνων. καΐ τοι 
) ᾿ "Ὁ Ἄν γε Ψ' δον Ν 

σπένδω γε ὠυτῷ κατὰ ἑσπέρων, οἰπὸ τετωνὶ 
" ΄ φ ΟῚ ͵ὕ 

τῶν Θασίων" ἀμπέλων, ὡς ζυτεύει εἐἰυτός" καὶ 
Φ Ὁ τὺ (9. ΑῚ ΄ ᾽ 

πρωμτοὶ ὠραῖου ἡ πσροτίϑεμοι κωτοῦ μεσημξρίαν,, 
ΠῚ Ν ͵ Ν ᾿ εν 

ἐπειδὴ Δ έρος το ἡκῇ» καὶ μετόπωρον ἱσῆτωι. σε- 
Ν ᾽ ᾿ 7 Ἂ- Ἂν Ὁ ᾿ 

λήνης δὲ " ἰὥσης ἐς κύκλον ἐν τῇ τῷ ἥρος ὥρῳν 
3 »ν δ] 

“είλω ἐγχέας ἐς τὸν ψυκτῆρω τον, ἰδ σοι, λέγω, 
ΤΥ Ὦ , ΝᾺ κὐδλαν ἤὰς 

τὸ τῆς ὥρως γωμνὼν συ δὲ “πίνε. κόγω μεν: εἰ- 

» , ΝΥ 
πὸν ταῦτω. ὠπωλλώττομαι» τεὶ δὲ βέξρωταί 

οὐ ὩΣ ΟἾΝ αν Ἂι 
τε καὶ πέποται 9 ὥτ)ον ἢ κωτωμῦσαι. Φοῖ. πε... 

δι ἃ Ν ᾿ 5. ἢ 

βὶ δὲ τῆς ἡλικίας, ἣν γεγόνως ὠπέϑανε, τί Φη- 
“Ἡεο ν» ΧΕ ͵ 

σιν; Αμ. ἐλεεῖ» ξένε. τὸ ἑαυτῷ σσώϑος, καὶ τὸν 
᾿" ΟΡ Ὑ ἘΠ γδ ὔ δι. ὑῶν Ἢ 

δωίμονω» ἐφ᾽ ᾧ τότε ἥν» ἀὐικὸν τὲ ἡγεῖται » καὶ 
Ν " ΜΝ ΩΣ ᾿ "» 

βάσκανον". μὴ ξυγχωρήσαντά οἱ τὸν γῶν πόδα 
Ϊ᾽ ᾿ ͵ὕ "».»»κν 7 ΟΝ , } 
ἐς τήν Τροίων ἐρείσα!. μὴ γῶρ ὧν» μή τε Διομή.-.: 

ν τ ἢ ΠΣΙΝ 
δὲς τὶ ἐλωττωθῆναι μωχόμενος, μήτ᾽ ἂν Ππα- 

7 εἶπεν [οὐ] σεν ᾿ρῇς 1{ἰ5 νετρῖς εχ Οὐγῆπας Σ΄, 2116- 
8 τὶς. 

8. ἱξήκοι 1 ἤαγερί, ἴῃ τεύγαπι πεπιρε ἀεῆχδε. 
9. κινοῖτο ] ἔργα τεγγδπὶ {ς1]ΠἸς εξ ἐπιίπεητος, ὅς ΠΙθ ετίοτῖς 

φετὶς ἃριτατίοπὶ ρδίεηῖοβ, 
1ο μὴ ἔκπλυτῳ 1 παος νετᾳ ἰςόξο ε[, ηνλπι σππὶ ΑἸ] άπ 

οπιηες Μ588. ποῇτι δρποίσιητ, πῇ πο ςοά, Βαᾶτοος, ἢά- 
θεᾶς μὲ ἔκαλυτα 5, πείο!ο Ιτᾶ τ οἰ ἔσπλυκτα δἀϊάετῖς Μο- 
σοὶ], Μλσγρίηι ταπιεη δάζογιρίιε ἴσως ἔκπλυτα. 

5. 1. τ Αλκηςίς τε ἡ Αϑμ. χα ἠενάδνη ] νιγδατιε ΘΑΤΙΙΠῚ; 
Ῥετπάε δς [ϑδοάδπιῖα, {ππηπιᾶ ἴῃ σοηΐιρε5 ΒΔ ὅζ Δπιοτο ςε- 
Ἰεθ γα Πηπια. Ὡς Επδάπε ν. Ρμι!οἴτατιιπι {επίογεπι Ἱπιαφὶ- 
τῖθις 1. 1, 

2 Θασίων ἀμπέλ. 1 ΤΡαζίμη νἱπιπι ςοπιπιεπάδς ἰρίε ΒΔςς 
οἶτι5 ἀρὰ Ατῆεπαθυστι πος γεγίι 

Καὶ Θάσιον, τῷ δὴ μήλων ἐπιδέδρομεν ὀδμή. 

π᾿ πιιπιπηῖ5 Τρα[ίογηρ δρυιὰ Ο οἰζίμπι ΒΑςοἢ 5 οὰπὶ οΑπι ἢ 8- 

τὸν δριι4 Ἠαγάιυϊπιυπι οἰπὶ ςοτοπὰ μδάογαοθα, νἱάς ἢμης ἐς 
παΠΊΠιϊ5 ντρ. Ρ. 200. 

3 τρωκτὼ ὡραῖα 1 ἔταλιι5 ᾿πτο]]Πραπτατ) αὶ ἀοίεῖαο ὅς Δὰ- 
ιΠΊΠΑ}1 τεπΊροτς ΠΟ] Γρυπίιγ ,) ἀἴαας {10 τεπιροτε γεσθηῖες 
σοη ιπιμητηΓ.) ςοπιγϑα ηἘ τοῖς εἰς ὠπόϑεσιν ἐπιτηδείοις, 

4.414 ξτιιπιεηταςεα, Βείαγία ἔετε Ἀοπιαπὶς δυάϊιης, 
ΟΠ 4 κατὰ μεσημβρίαν ἐπειδὴ ϑέφος τε ἥκη, καὶ μετόπωρον 

ἱςήταωι. σελήνης δὲ ἄζο. 7 δαὶ ἴτὰ : κατα μεσημδρίαν, ἐπειδὴ 

δὲ ϑέρος τε ἤκη Κὶ μετόπωρον ἱςῆται» σελήνης τε δῖς, οπηῇ 
δὲ δῆτε ϑέρος διτοτγίζατε ςοὐ, Βάτοςς, ὅς Οο] ες. Νοῦν ΄υο 

ΟπιΠῸ τος ἰρία ἰσαιεθδιιν ἀϊπὶπροιιειχάνπι εἴ, γε εοίητις, 
Νεπιρε παγγᾶτ, 4υϊἀ αιιδιῖς ἀπηὶ τεπιρείξαις, 446 ιυϊάεπι 

Ῥοποτιιπι ἢ ἔεγαχ, οἴεται μεγοῖ, Νίδπι ἢν ἐπιὶς πὰ} πιοη- 
τἶο, ηιοά πι||4 1114 Ῥγοτοπ!δο σβεγεηάα ἄοπα {υρρεάϊτοῖ, 
το λυτεπὶ ΡΟ σελήνης πιμζαιι! ἴῃ δὲ οοἀ, Βατοςο. ὃς Οο]]ερ. 
Νου δυτοτγίταζε, ᾿ 

ς βάσκανον} νἱάς οδίετυλια δὰ νἱτας (Ὁρῃϊἤλγιπι νἱς. 
“εχαπάγί 5, ΤΥ π. 14. 

44 4 Σ Τρο- 



} 

6γό 
΄ ΤΟΝ »ἝἭ» , ᾿ “- Ν 

τροχλβ» μὴτ᾽ ὧν τϑ δευτέρα Αἰωντὸς. τῶν γάρ 
“" -“" Ἢ Ν » ς 

Αιωκιδῶν" λελείῷϑαι τὰ πολέμιω ὃ δὲ ἡλικίων 
7 » ᾿ Ν δ᾽ ᾿ ΄ ΄ » ΄ 

Φησίν, ἐυτὸς μὲν γῶρ εἰγωι μειράνοιον . ἐκείνων 
δδωλ ᾿ ΠΑΤΣΙ Ἡ 

δὲ τὸν μὲν Αχιλλέα εἰνακνεαγίαν, τὸν δὲ Αἰαν- 
", ͵ Ν λΥ » ᾽ ,ὔ ᾽ 

τώ ἄνδρω. καὶ τα πη; τοὶ ἐς ὠυτὸν Ομήρω εἰρη-- 
͵ 5 -“ "-“ 

μένω, ἐπωινεῖ, κωΐ τοι μὴ ππἀντὰ ἐπαινῶν τοὶ 
΄ ε ᾽ ͵ Ν, 3 »-»Ἢ " πω Ομήρε- ὡς εἰμφίδρυφον ἡ μὲν ὠυτῷ τήν γυγαϊκώ 

" ς “-“ Ν ᾽ 

εἶπεν, ἡμιτελῇ δὲ τὴν οἰκίαν, πσεραμώχητον δὲ 
" “ 5. 4.5. (2 μέ , 5» ᾿ τήν γωῦν, ἐφ᾽ ἧς ἐπλευσε, πολεμικόν τε ὠυτὸν 

κα δ ας Ν Δ ΌΆ , δ, ἐν 
κωλεῖ. ἑαυτὸν δὲ ὀλοφύρεται μηδὲν ἐν Τροίᾳ ἐρ- 

, » Χ , ᾽ ον ἐν 15 » γασάμενον", ὠλλὼ “«ππεσόντω ἐν γῇ» ἧς ὅδὲ ἐ- 
9 τι ΝΑ ἐδε Δι σιν Νι ὧσ -“ -» πέδη". καὶ τὴν ἐλὴν δὲ ἐντετύπωται τῷ μηρῷ, 

Ν Ν “ » «7 ͵΄, “ 7 το γῶρ τρωῦμο, συνωποῤῥίἰψασιϑαί φησι τῷ σώ- 

ματι. 
» ᾿, ΝῚ 5 

Φοι. γυμνάζεται δὲ, ὦ Αμπελεργὲ» τίνα 
, ΦΥῸ) νν “ ᾽ Ἀ ἈΠ ἂν »᾽ - 

Τρόπον; ἐπειδὴ εφώσκες ἄυτον καὶ τῶτο ἐξώσκεῖν. 
᾽ ,ὕ Ν 

Αμ. γυμνάζεται, ξένε, τὰ σπολεμικαὶ, πλὴν το- 
» ᾿ Ν Ν Ν , 

ξικῆς» τῷ δὲ γυμνωςικοὶ, σσλὴν πώλης. τὸ μὲν 
᾿ βριφοῇ “ ε “ 

γῶρ τοξεύειν δειλῶν ἡγεῖται ᾽, τὸ δὲ σπτωλαΐειν 
5 - - ἥ “ἮΝ 

εἰργῶν ΄. Φοῖ. πωγκρωτιοίζει δὲ “τῶς, ἢ πυκτεύει: 
-“ 3 , , 

Αμ.. σκιωϊς, ὦ ξένε» τότων ᾽ γυμνάζεται: καὶ 
͵ - ἈΝ» ᾿ ᾽ 

δισκεύει μεῖζον « ἡ ἐφικέσιϑαι ἄνθρωπον, ὠνα- 
7ὔ Ἃ ᾿ ΓΔ Δ) ἢ Ν ΄ ε 

κρξεῖ μὲν γοὶρ ὑπὲρ τὠς νεφέλας τὸν δίσκον, ῥί- 
Δ ΑΥ δὶ ΤΕ Ν , -» ε 

πΊει δὲ ὑπὲρ τες ἑκατὸν " πήχεις » καὶ ταῦϑ', ὡς 
ν᾽ ΠΕ ΩΣ 7 “ “».“γ 
ὁρῶς: διπλάσιον τῷ Ολυμπιώκξ ονγτώ "ὃ δρω-. 

͵ δὲ ΝΟΥ κἀν ἸΌΝΤΕΣ, ὃν ὯΝ 9 
μόντος δὲ ὠυτῷ ἐκ ὧν ἕυροις “ ἴχνος, ἐδ᾽ ἂν ἐγ- 

Ἵ , “ » ε » 3 
σημήνωιτο τι τῇ γῇ ὁ πός. Φοῖ. καὶ μὴν καὶ ἴ- 

,ὔ ᾿» )ὔ “ , Ἵ 
χη μεγάώλω ἐντετύπώταῶι τοῖς δρόμοις » συμ- 

, 8» ᾿ -" ξαΐνοντω " ἐς τὸ δεκώπηχν μέγεϑος τῇ ἥρω. 

Αμ- βαδίξοντος.. ξένε, τὰ ἴχνη ἐκεῖνα, καὶ γυ- 

ΡΗΤΙ ΟΥΑΙ ΤΊ , Οὔρ.ἡ.. 

ΘαΠδ, ποαας Ραίγοοῖο, ἤδαπο Αἴὰςε αἴτερο, Α6- 
δςϊἀϊς σπῖτι ἴῃ τοι ὈςΠΠςῖ5. οὐ΄ ἀείατειπι (ε(Ὁ 

ἰηξετίογεσι ἐχατ[ς, ραογ 40] ταπι αι θη [ι- 
εἴτ, ΑςΠς ααίάοπη εχ 5Π1|5. ᾿πποης, Αἰδς 

(ἃ νεΓῸ νίγο τι οχιἴθηζο. (ὐαγπηηα ΡΟΤΓΟ 

ἰηἸρίαπι Ὁ Ποιηεγο ἀεςαμηίατα οοπιηιοπάδζ, 

(Πςθὲ ποι ργοῦος ἘΤΟΠΊΟΥῚ οπηηϊα.) ἀμ 115 να 

χόγεπὶ ἡαϊάοτη ἤπλιι υξγάίζηε (20.422 φεας 

ἀϊχεγίς,  δἰογρρῦς νοτο μερμέρεν ϑέ 422.. Ὡ,Μ22 
ἑξόρε, φι4 νϑέξιες οὐδ, »»ασηιάζη:., ὀοήϊτο αν: ἀξῃῖ- 

τίσις ᾿ρίιπη αρροῖϊοι, ϑοιρίμπηι αὐζοπιίαρος, 
“πο ΠΙ}1Π1π Ὑ τοῖα ρεγορογίι: [πα Ἰη τεγγὰ τος 
εἰάεγῖς, ἴῃ αδηι νὶχ ρεάσγῃ ἀςπη δι. Ἐε-᾿ 
τποτΐ ροσῖο ἱπηργοῆαπι παθεὶ οἰςαττίςοσῃ, ναὶ- 
ΠῈ15 δηΐπὶ γπὰ οππὶ Τογρούς (8 ἀρ το ο αἰτ, 

Μ΄. Ῥδοομέχ. Οὐο αὐξεπιραξῖο., ὁ Ψίηϊ- 
ἴοΓ, ζςογροτγίς θχογοίτια οὔϊσ , υαπάοαημϊάοπι, 
Ἰρίππὶ 115 Ζιοαις Ἐχεγοογὶ αἰοραθ ἡ 2,2. 
ΒΕΙΠΙςὶς αυϊάεπι οπληῖθι5 νάσαὶ ργαθιογαισαπι 
(Ἀριεῖς, Ογμιῃαίτιοῖ5. ἰγεπι., ἱπέϊα ἐχοερία. 
Νεῖηρς (βρίκτας ππίττογο τἰπηϊάογαπι οἢδ ραζαῖ, 
Ἰυξλατὶ νογο ἱσπαπογιιήλ. βδοεημῖκ. Ῥαπογαῖίο 
νέο πούηοάο Τογίαϊ ἀξ ρα ρ! τοῦ Κ 22. ΤΠ νπὶ- 
Ὀτγίς, ο μβοίρες, [ατογυτα]} άγιπι [ο[6 ἐχόσςεῖ. 
Τιίζιπι ἀζοπι ἰαςυίατας ξογα5, πᾶπι νὰ Πο- 
πιο ἰά ροίπε ἱπιϊτατῖ : εἰθηὶπι ἔαργὰ πιιρο5 ἐϊ- 
(ζατπ ἱπηρο τ, Ῥγοῖῖοῖε δηζεπὶ ν]ῖγα ἐθηγιπι 
ςυδιζοβ, σππὶ ταπιοη 15) απειπ]δἀπηοάϊιπι νἱάος, 
ἄμπρίο ἔπ ΟἸγπηρίςο πιᾶῖοσ. (ΟΠγγαπε5 Δι1- 
τ Π ᾿ρήμι5., πεηὰς νψας νο[Ἰρίατη ἱπιιθη τίσ, 
πόας [ΠρΠλΠῚ ρ65 τοτγας ἱπιργοογι, Ρφοελλκ. 
δε ταπιοη τηᾶρηπα ΠΌΓΓΙΟΙΪ 5. ἹπΊργο Πα. ἔπη, 
νε[ρία , ςοπιιοηϊοπίία ἄξσοιη σδίταῖ! Ηεγοῖς 
πιαρηϊτ πη]. Ἴμάξογ. Ἰπος θη 5, Ποίρεϑ, 
1114 ἔπ νοῇίρία : ὅὲ αἰ φποάάαπι ἐχοτοι- 

6 τῷ δευτ. Αἰαντος } Οὐϊεὶ Β111:) οὈΙλτο (αλλ άγαα νἱτῖο 
Ἐλπιοῇ, Υ 

“ Αιακιδῶν 1 τὰ “Τεὐήδενενοςαι, ὃς Τοὶ 4»ρηοροίτοτνα Αἱ Ζσονσι.» 
φιοίμπι ᾿ς Ὑ εἰαπιοπεπι, || Ρ εἰειπι ρᾶῖγεπι μαθεῦαῖ, υ- 
τγαπηαις “ἐπεὶ ΒἸ πὶ νἀ 6 ΑΡοΙ! οάοταπη ]. 1], ς. π. Ρ. 213. 

8 πολέμια ] πολεμικοὶ σοἀ. (0]}, Νοιι,. 
9. ὡς ἀμφίδρυφον δίς. 1 γεὶ ροτίιι5 ὠμφιδρυφῆ νἱ εἰξ ἀριυιά 

Ἡοπιεγιπι. ΤΟοῖ5 410 ΒΑθείιγ εἰορσίυπι Ργοτε]αὶ,, 18 
οπιηΐᾳ ςοπρί εχιιπι, εἰς ΠΙΔ 4, Β' ν. ὅ98. (44. δὶ 114 λὰ νετ- 
Ὅμπι ἃ ποίεο τγδηφίοτγιρτα 

Τὸ δὲ ΑΜΦΙΔΡΥΦΗΣΆΛΟΧΟΣ φυλάκῃ ἐλέλοιπτο 
Καὶ δόμος ΗΜΙΤΈΛΗΣ. 
το ἐργασώμενον ] «οὐ. Βαγοος. εἰργασμένεν. 
ΤΙ ἧς ἐϑὲ ἐπέφη ] ΠΕΠΊΡΟ νηὸς ὠποϑρώσκοντα οςεϊίαπι [, ο. 

ἀἰς Ἡοτπετσιιῷ. 
φ. . τ τὸ μὲν γὰρ τοξέυ. δωλ. ἐγ. δίης ϊοπιεάες 

ῬΑσιάϊ ἐπι θεο πὶ ἀπίπιιπι Ἐχργοδγαηϑ τοξόταν ΕἸΙΠῚ ἱπίς 
ΑἰτᾺ γοολτ. {|44,. Λ΄ ν. 3323. πεπιρε [λρίτεῖ5 ἐπτίπις ΒΟ 5 ρε- 
τἴτατ, ἔογαπι νΈΓῸ νἸγοσα πὶ σΟπηπις5 ρρπᾶσο εἰ, ὃς ρεάεπι 
Ρεὰς ςοηξετγε. Ξ 

2 τὸ δὲ παλαίειν ἀργῶν] (πη τπ Νεῆοτε Βαθ 65 ὁ. 11]. 
Ὧ.. 11. ΘΡῸΡ Διί ἐρημία ἀἴηιις ᾿σηο δ 1}ς ρυταῦᾶπς, ποπιὶ- 
πεπὶ οἰπὶ Ποπιΐπε σεγῖαγο, 400 ἃ ἔλοίυπι παλαΐοντες γ Ουτπ.» 

δε] ες, Πυιπιάπιιπι σοητ5. νἰτίθις Ππρεγαπεῖδις, ἀϊρημπι. 
πιλρὶς ἐρεξζατιι σεγιλπιεπ ἀπῖγὶ Ρυζβηῖοα, απο Βος ἴοζο 

{ῥρεότατί δὰ οσυΐπιὶ ράῖεῖ ἱπξ, εχ Ἡείίοσε. ϑὶς ὃς Ἠδγοι!ες 
Ἡετγοάϊς (δπιίεθδτ, νἱά, νἱτ, δορὰ. 110. 11, Ηεγοίε ς. ΨῚΙ, 
ΠΟΙ. 25. ᾿ 

3. σκιαῖς ὦ ξίνε τότων ] ἴτὰ τείοειθεγς διυιι5 ΠΙΠῚ εχ σοὶ 
ἰείλιγα ) ΡΓῸ σκεῶς 4πο4 «αἴ Βαδεῦδητ: νι {δη 5 ἴάπι πὲ : 
1π θγηόγις αγθογΗῦ2.,. 4185 Π.Δ ΠῚ: γἱπίτοῦ πιοπίγδηβ ἐν σκιαῖς 
τάτων αἷτ ῬγοτεπίλιΠ| συ πιηδίξις!8 ἐχεγοογι. Μδπι5 ογιαϊεα 
ἴῃ ΑἸάϊηλ εὐϊείοηε; 4ιιὰ ντοτ, ἐπιθη ἀδυιεγαῖ σκιὰς) πεαις ἔεπ- 
ἢ; νε ρυιογάεαις ςοπιπιοίο; πεῖ ςοπβγδδοπε [τὶς ἀρτᾶ. 

4. ἑκατὸν ] ςοἄ.1,. Βαθεὶ οἥ ἴ, δ. ἑκατὸν χρβ ὀκτώ. 

ς διπλώσιον τῇ Ολυμπιακξ ὄντα ]} ἀς αἰ Ἰφέξι ἱπ ΟΙγπι- 
Ῥίοῖς ᾿μ]5 νήάεγι ροῆπης αἱ ἀε Δροπιιςοῖς (τ ρίεσε, ἐσ 
δος δλυῖεπὶ ἰοσο ςοἰ  ρᾶ5 ᾿ἰσοὶ ν γα ἵν σαδῖτος. οὰπὶ ἴδοι - 
ἰδεῖ ποῦ ροζιηε, 4υἱ πιᾶχίπηᾶ Υἱ ὨΙΓΟΓΕ ΠΤ, Ὁ 

6 ἐκ ἂν ὥροις ἴχνος ἄν 4ιο4 οπιϊἤιιπι ᾿π «ἀϊεῖ5, ἀρηο- 
{ουπτ οπηπε5 Μϑ88. ποῆτι, (εεῖεγιπὶ ἤλες ρεγίπεης δά 
ςΟπιπΊοπ ἀδτοΠΕΠῚ καφότητος ῬτοΙςΠΪ ΑἹ, αιι8ς εἰ ργαεοίρμα 
τῇ σμγία νἱγιαβ. Ὶ 

7. τοῖς δρόμοις 1 4λιοταπ π᾿ ῬτΟΪορῸ 0611 πηδητῖο, ποπ 
ἴοηρε δ ἱπιτῖο, νὉϊ ζήμηοῦ εο5 [6 ορϑγὰ ἀδία ιπίτιχιε 
αἷς, νὲ ἴῃ 1ἰ5. Βεγοςβ ρυπηπδίξις!ῖ5 νᾶσᾶγς ΡΟΙΤεῖ, 

8 συμβαίνοντα  νοσεπὶ Βᾷ4ης οπηττερθαης Μϑ85, οπιπεϑ5. 
Ἐς οετῖς 112 πιδῆτιπι αἰτοπᾶπι οἱεῖ » ἱπρρίςπιθητα ραγαπῖεπι 
Φογυτ) ἀπε ἔφη! ἀςεἶϊε νἱἀεθλητι. 

{{π1π| 



Ο»». 11. 

τἰππι οοομηείθ, ΨΌΙ σαύτς εηϊπ, ΠΕ ΠῚ νὸ- 
Πιρσίσπι ἰη τεγγα ἀρράγοῦ : [ιΐροηίτ5. Θη1ΠῚ., ἃς 
{πα [ἀρογ νπάδγαπῃ ἐπρογῇςίοῃι Ἰάτιις 2. τ0}}}- 
τὰς. Αἰξαῦζεπι [δ σαγία αητεπεγαῃς τη Αα!- 
ἄε Αςἢ θαι, ἀππλ σεγιδπηπιθιι5 ταεςὶ δά- 
νεγίις Ὑ τοῖα (Ε ἐχογσεγεηζ, (ΔἸ. 16 ΘΕΆ ΠῚ 
ἐο(ρεγίογοπι ξαϊς, [ἢ θ6]Πςῖς νογο, νηὶ ἴαπὶ 
αἀἰϊχί, ΑΟὨΠ]1 σςάϊτ, ἐχσοερία τάπηθη ἀάπιογίι5 Μγ - 
ἴο5 ριιρῃα. [ῃ ἐὰ επΐπὶ Μυ Όγαπι Ρ᾽αγοβ Ὁ 1π- 
τογίες!ς, αιιαπὶ {ΠΠπ|πη, αἷς, ργαοπλί 116 νἱγταεῖ5 
ται 6. ϑαρεγίογειτι ἀπτεπΊ οὔαπι Αςἰς 
1ῃ ςοπιτοπεγία ἀς εἶγρεοὸ δε. Ρῤοοπάχ. 
Οἰὐιδοπαηι ἔπε Π.. ο ΝἸπίτοι, Οἰγρεὶ σαί ̓  
Π 6416 6η1Π|ν}}1} εὰ ἀϊέξα ροξιαγιπὶηῖοα, ἢδ- 
416 ἴῃ ν]1ὰ ὨΠογῖα, ας ἄς ὙΓΓΟϊδηῖ5 τοι 
ἀραῖ,οσισα ἱπιοπίτ, ζλέον. Ἰάςπὶἀοτπυ- 
τ|5 γεδιι5. Ο Ποίρεϑ5. ἀϊςοβ, Μιυΐτα παηῆηις 
οἴη ἀς νἱτίβ., ταπι ἀα γοριις 6 ΠἸςῖς πιοπιογαῦ 
Ἡέγος,, νυἱρατίς (οτρζογίθις ποπάμππι οχροί- 
τα. (αυίληι εἰς αἷς. ποά 1ρί], «ἀπιγασοης 
Ῥοσππατιπη Ἡοπιετὶ ρεγοα!ῇ, τα ἰΟἰτπι ΑΟ18]-- 
ει αἴαις ΨΊγθτα ἱπτισδησιγ., πορ!ροητοβ 
τηζοῦοα δοπόϑβας Πγαπιο5 νΊγΟΒ : Αἰϊογ πη ι8 
τηδπείοποπι [αςίεητος ρίαπο παΐίαπι . 4}115 νογῸ 
{τί γοπιοπι τ διςηζοβ θλιοῦ νογῆδι5. Α- 
ἙΒΙΠΠΘπι ἀαζομι αιάδπι ἐχ ΠΊογῖγο σοἰ ὈγΑΥΙ 
αἷς. Ιγῆδηι. νεῦο [Ὡργὰ πγοσίταπι, Οπ86- 
συησας ἀς διποπείονεγο, ἀς Ραἰδηγεάς, Ππη}]1- 
Ῥυίαας νιτῖ5 ργαθιογηῆα (απε, ράιΐο μοι δὶ 
παῖγαῦο. Νέεαις δηΐπι Πουιπὶ ας Δ ΠῈ 
Ἰρῃογαηζοτῃ ἀϊςοάοτς τα ρϑίατ. 

ΨΙ. Ἐς Μγῆαμι πιίάςπι ΕΠποτῖαπΊ, οὐλ1ι18 
Ῥάτγϑ δ οδγροί οἴ, ραυ]ο ροί! Δδ(οἴ παι. αδη- 

᾿ἀοηυίάεπι γεγο ραπογαεῖ! ριισ!Ἰἀτιαιιο ἃς αἰ 
πιοητίοποπι ἔλοίδητοβ, δὴ οἰγροιπι ἀο]ατὶ {- 
ταις. ἀιάϊ Ηογοΐ5 ἐστεσία Ὀοπεῆςίᾳ δά πογίϊι5 
Δι ]είας, απ] ἱρίο πποιίτογε νῇ ἴππε. Ὡς ΟΠΙςο, 
Ριιο, διά] ραποτγατιαίτς, αποπὶ Ηαϊτογεπι 
πιαίογοϑ. ὩΟΙΠῪΙ ἀρρε!αθαπς, νὰ {ταῦτα Ραγ- 
νᾷ ἃς δάιιογίαγι 5. ππαΐταπι ἱπξδγίοσ ἔμοσι. 
Ῥροογχ. ΝΟ. οἰαίααε γεὶ εχ ζαίι5 4 η86 

ΜΕ ΚΘ ΟΣ; 677 
Ἵ ; δρωμόντος δὲ, ἄ ἱ μνωζομένῳ τι ἕτερον" δρωμόντος δὲ, ἄσημος ἡ 

γῆ; μετέωρος γώρ τις; πο οἷον ἐπικυμωτίζων 
»“᾽ ἈΝ γολ ΄ , 

αἴρεται. φησί δὲ καὶ σταραδρωμεῖν ἐν Αὐλίδιτὸν 

3 ἶἷ ΄ , -“ ͵΄ 

Αχιλλέω", ἐν ἄϑλοις γυμνωζομενης τῆς Ελλά- 
ὍΝ 7, Δ ΡΕ ΚωΝ Ν ὮΝ γᾺ ΄ 

δὸς ἐπ! Τροιῶν καὶ ὑπὲρ τὸ πηδημμῶν τὸ εκειγὰ 
ΝῊ ω Ἐν; 

ἀρϑῆνωι. τὰ δὲ πολέμιω ξυγχωρεί, ὡς εφην» 
"» “ Ν “ ᾽ - , ᾽ 

τῷ Αχιλλεῖ, στλήν τῆς ἐν Μυσοὶς μώχης “. ἐ- 
»Ρν » ᾽ »-" Ἀ -" Ἀ ᾽ν 

κεῖ γεὶρ ττλείες ὠπεκτονένωι τῶν Μυσῶν, ἥ ἐ- 

κεῖνος » εἰριςεεω δὲ ἀπενηνέχϑαι. κεκρωτηκέγαι 
ΔΙΑ.» “» Ν Ὑ δ᾿ ῥα ᾿ ἘΠ Σὲ " (δ "Π 
δὲ ὠυτῷ καὶ τὸν ὠγῶνα: τον “περὶ τῆς ἀσπίδος", 

- Ν ΄ΝῬΝ “, Ὰ Ἁ -“ ᾽ 7 
Φοι, κοὶ τί ἂν εἰὴ. » Αμπέλξργεν τὸ τῆς ἀσπίς 

" ἜΣ τ 
δὸς“; ὅτε γοὶρ πσοιητῇ εἰρητωΐ σσω, ὅτε εἰς λό.. 

ἐν ἐὰν χοῦς ὑπὴ Ξ 
γον τινοὺὶ τῶν Τρω κῶν ἥκει. Αμ.. περὶ στολλῶν, 

7] ἈΝ ἌΤΟΜΑ ᾿ Ν ΄ ν᾽ -“ 
ζενε. τἕτ ἐρείς. σσολλοι γῶρ «περί τε εἰνδρῶν, 

΄- ἸᾺΡ εν 

στερί τε τσολεμικῶν ἔργων, ὃ ἥρως λέγει, μή στῶ 
-“ -“ " Ν »᾽ 

τοῖς πσολλοῖς δῆλω ὄντα, τὸ δὲ αἴτιον, Φησὶν, 
: 

᾽ Ἀ ν - 7 , 

υτες» κωτὼ ἐκπληξιν τῶν Ομήρε πασοιημοώτων, 
᾽ ,ὔὕ , 7 
ἐς μόγες Αχιλλέω τε καὶ οδυσσέω βλέψαντας, 

ὠμελῆσαι καλῶν καὶ ὠγαϑῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν 
Ν δ᾽ ̓ 97 Ἂ ͵ -" ΡῈ 

μὲν ἐδ᾽ ἐπιμνησιϑῆναι τὸ πσαρώπαν, τοῖς δὲ ὡ- 
,ὕ , -“ 

νωϑῆνωι τριήρη" τετ]ώρων ἐπῶν. τὸν μὲν δὲ Α- 
Ἂς Ω ΄ ε τ 

χιλλέω Φησὶν ἐπαξίως ὑμνεῖσϑαι, τὸν δὲ ο- 
͵ὔ 7 ΝΣ ,ὔ εἶ 

δυσσέω μειζόνως. καὶ ὁπόσω δὲ Σϑενέλς το καὶ 
ἊΝ “Ὁ. “ Γ »"» 

πωλωμήδες » καὶ τῶν τοιῶνδε εἰνδρῶν ππωρωλέ-. 
δή 7 δ ὦ δ Υ Ν 

λειπτω!; θιειμί σοὶ μικρὸν ὑφέρον. μή γωρ ἐγγο-. 
͵ Ε] Ἵ Ν ͵ 

ἥσως γε ὠπέλϑοις τὶ τότων. 
ἀν ΉΣΑΝ Δ Σ ὦ ΝΑ 

Καὶ τὸν λόγον δὲ τὸν ΜυσιοΥ, ἐς ὃν τιγὼ ἢ ἐ- 

σπὶς", εἰυτίκω ὠποτελᾶμεν. ἐπειδὴ δὲ παγκρα-: 
2 Ν »“ Ν ν 

τίᾳ᾽, καὶ πυγμῆς» καὶ δίσκε μνημονένοντες, ἐς 
,ὔ ὕὔ ἀρὴν 

τὴν ἀσπίδω ὠπηνέχϑημεν» ἄκεε τῇ ἥρω ϑαύ- 
Ν ᾽ Ν δ» [ ᾽ Ἔ ᾿ 

μάτω πρὸς ὠϑλητὰὶς, οἱ ἐχρήσωντο ἀυτῷ συμ. 
͵ Ν᾿ ΒΕ, δ᾿ δ ὦ τ ἐν 

δέλῳ. τὸν Κίλικω οἱ μιοίε σσωιγκρωτιώςν ὠκξίεις, 
ὰ »“Ἢ ᾽ ε ,ὔ ε - 

ὃν Αλτῆρω ἐκάλεν οἱ σπιωτέρες᾽, ὡς μικρὸς ἣν 
“ν -“ ᾿ " ἐξν ΤΥ 

καὶ τῶν ἀντιπτώλων ππωρώπόλυ. φοῖ. οἶδὼ ΤῈΣ 

9. τὸν Ἀχιλλέα 1 4υἱ πιαχῖπιε Οταεσοσαπι συγ! να εθαῖ 
σπάς ποδαρκὴς Ρίοτιπιαιις Ἡοπιεγο αἰ οἴτιγ. 

τὸ πλὴν τῆς ἐν Μυσοῖς μάχης} 4υᾶπι διε ἀείοτιδις 4 Ρτο- 
τεπίλο ΠῚ ἀεϊἸηξαταπι ἱπξ Νιβῖτοσ, νἱάς ὃς Αἰεραῖος 5. ΧΙΧ, 
π. 4. δυιογεϑ. 

11 κεκρατηκ. δὲ ὠντῷ κὶὶ τ΄ ἀγῶνκ π. τῆς ἀσπίδος }πεπὶρς 

ΤεΙερ ΟΜ. Οτυπιβορὶ» ἰῃ Βε}}0 σοπιγαΜΥ 05, νῖμο οἰγρειπι 

ἀειτάχεγαι Ῥγοιοπίδιβ : οαπ6ΠῚ, (δὰ ΟἸγρεο εἰ ρτῖυ5 ἃ Ῥγο- 

τεῆίδο ἀειγαίῖο, γυϊηεγαιεγας ΑςΒ1}165,. Οοπιτγοιοτῆα ἱπάς 

οτία νιτίτι5 εογαπὶ ἢς Οἰγρειι5) 418 Υἱοὶ Ῥτοτεπίδις, 408 ἀς 
τε ἴηῈ, ρΙυγα. 

12 τὸ τῆς ἀσπίδος 7 ̓ζᾶ πιφ! 1πὶ οὐπὶ ςοά, Βάτοος, ἃς Οοἱ- 
ἰερ, ΝΟ 7, 418Π1 ΟἸΠῚ εὐϊεῖς τὸ περὶ τῆς ἀσπίδος. 

12} ἀναϑῆνωι τριήρη] πηίγιπι ΠδῚ πείοϊο φιϊά δίς Βηχίξ» 
Νίρεν. ϑεηζας οἱ Ἡοπιετιπι ὅζ, 411 ἐπὶ ἔς οατί {πητ, Ροε- 

εἰς πο λπι ̓ ᾽δπὶ πιεπτίοπεπι ηυοτιπάδηι ἐργεβίογυπι νἱ- 
σοτιπὶ ἕλφοτο) απ αιοὰ ἱπ οαλφίορο παυίμπι, αι! ἐπὶ Βαδες 

Τα Β΄ ετίδιις ἀὰς ιδίμογ νογῆδι9 εἰς τγίγεπιοπι (ἰδυληΐ, 
οὐἱ ργδεβιεγίητ, ἘλπῚ δυῖεπὶ πε σ ροπτίαπι Ἡοῖπεγο ὀχρτος 
Ὀτατάπι οτίδπι δᾶ ες δ ΑΟΒ1Π|ς ἴπ νἱτα Τγαπεηῇς [ἰδ. ΤΥ. Ἐς 
ἴῃ εφάεπι ΠΡ. 111. Οταδεςῖς α Τάτοῆα ἐχργοθγατυγ, σιοα (ΟἹ ς 
Ὑτοϊάποτιπι Πογουπὶ ἀεἰ ἰηἰτὶ ᾿φυἀῖθι15, Οπιπία πὶ 2 Ἰοτατηυ» 
ναὶ δρυὰ ἱρίοβ νεῖ δριιὰ Ἔχίοσος οδαΐογιπι, νίσταϊοβ πες 
δἰίραηῖ. 

9. 1. Ἃ ἡ ἀσπὶς Τεῖερ ἰ πεπηρε) ἀε 418 ρϑιυΐο ἀπὶς 
πιδητῖο σππὶ εἴϊες ἱπίς δα, ποῖϊε σρίεδας ΡΒ πὶχ αυϊά τεῖ 
ἰά εἴτι 

2 ἐπειδὴ δὲ παγκρατίη ὅζς. } ταϊίοπεπι οτάϊπὶς ἴῃ (ξηυεπ. 
τ6 ογαῖίοπς ἔεγυδηδὶ γεαάϊς ἐχ ργαεςθάφησι δι. Νεπῖρα 
φυοπίδλπι ἀξ φνρρβα οῖς ῬτοῖεΠΙ Αι ρτίμς ἀΐχεγας, ἰηάς οσα: 
ποπε δὰ εἰγρεὶ τπφητίοπεπι ἀδἸατιις, [άεο [ς ἀητεηι4πὶ ρ τ ΓΑ 
ἀς εἰγρεο ἀϊοατ, ἀτα! ετῖςα Πεγοὶβ [] ρογεςιτώχιαι δἷς, 

3 οἱ πατέρες ] σοα. 1 4ιυἀ, οἱ πιαλαοΐ, 

44 43 κι αοῦ- 



όγᾷ ΡΉΓΙ ΟΝ ΕΙΑ ΤῚ 
ἥ “Ὁ ᾽ “Ἢ Ν 

κρμαιρομνένος δηπεΊἼοῖς ὠνδριώσι, χωώλπκδς γαρπολ- 
“4.4 ν᾿ ’" - Ν 

λωχξ εφήκε. Αμ. τότῳ, ξένε, περιῆν μὲν κα ἐπι- 
-“ ᾿ “Ἢ 7 γε, ΕΝ. 

σήμηης; περιῆν δὲ ̓ ὸ ϑυμδ, καὶ μόλω ἐῤῥώνυ ὐὐ]ὸν 
ἘΝ ΄ “ ͵ὕ ἦ᾽ ͵ ἊΝ 9 λε 
ἡ εὐωρμοςίω τῷ σωμαῖΐϊος. ἀφικόμενος δν ἐς το ιε- 

Ἁ “- -, γ᾽ 53 »“ ᾿ 

ρὸν τῷτο ὁ σσαϊς» ἔπλει δὲ ἐυϑύ Δελφῶν“, ὠγωνι- 
,ὔ " ΄ ΠΝ ὁ Ν “. “ 
μένος τήν κρίσιν, ἠρώτω τὸν Πρωτεσίλεων; δ5.1τι 

Ψ ͵ - ᾽ ι ε δὲ 

πρώτ]ων σπερλέσοιτο τῶν ἐἰντιπάλων; ὁ δὲ. 
͵ὔ " 32 7 Ὅν 9 ΓΆΡ: ," Ν 

πσατέμενος , εᾧη. ὠθυμίω μεν ἐν ὠυτίκω τὸν 
᾽ ᾿ ε -“ 
ὠἀϑλητὴν ἔσχεν. ὡς κατωβδεθλημένον ὑπὸ τῷ 

“ Ἃ ΔῊΝ ΄ ᾽ 3 ἍΝ -“ 

χρήσμϑ. τὸ δὲ ὠποπτερνίζειν ἐν ὠγωνίου σσρῶτος 
ε Ν » “ “ 7ὕ ᾽ Ἁ δ 
ἕυρων, ζυνῆκεν ὕςερον, ὅτι κελέυει ἀυτοὸν μή με- 

“᾿ 7 ͵΄ 

θίεσϑαι τῷ τοοδος᾿. τὸν γορ τποροσπωλαΐοντω 
-“"Ὗ ἰ} - “, Ν Ἂς 

τῇ πτέρνῃ πτατεῖσϑαΐ" τε ζυνεχῶς χρή, καὶ 
« »-Ὁ-᾿ ᾽ »“ Ε » , 

ὑποκεῖσϑωι τῷ ἀντιπώλῳ. καὶ τϑτο φοροίτ]ων 
- “- , ,“"» δ 

ἡ ἀθλητὴς ὅτος ὀνόμωτος λωμπρϑ ἔτυχε» καὶ 
ε ᾿ ᾽ 7 Ν Ἁ 

ἡτ]ήϑη ἐδενός. ἀκέεις δὲ τε καὶ τιλέτώρχον 
-».».»΄7ῈβΝν Ν δὶ ,ὔ ᾿ τ ἡ ἀν Ἂν Ν ,ὔ 
ἐκεῖνον τὸν δεξιόν :. Φοῖ. ὠκέω. τὸν γοὺρ πσυκτήν» 

ε ἈΦ ΉΝ ,ὕ " Ω Ν δ Υ , 

ὡς τοείκος, λέγείς. Αμ. ὅτος ἀγιὼῶν τήν ὀευτερῶν 
Ἷ Ὁ ἃ Ν “ « , νι 

ολυμπιέάδω επὶ τὸς ἄνδρως» ἐκετευεῖ τὸν ἥρω 
“ ψΖιξ Ν »"Ἢ 7 ς Ν ᾽ Ν , 

χρήσω! οἱ “σερι τῆς νικῆς. ὁ δὲ ἀυτὸν κελέυει Α- 
» 3 ᾿γ 4 » 

χελῴῳ ἐν ἀγωνίᾳ "“ ευχεσϑώι". Φοι. τί ἐν τὸ αἷ. 
Ε) Ν Ε) Ἁ 

γιγμῶὼ; Αμ. ἠγωνίζετο μὲν εν ολυμπία ὥρος 

᾽΄ὕ Ν ͵ὔ Ν Ν “ ) ΄ὕ 
Ἐρμείων, τὸν Αἰγύπτιον » τήν “περὶ τῇ σεφάνε νί- 

,ὔ Ἃ ΄- Ν ὔ ε 

κην " ὠπειρηκότες δὲ. ὁ μὲν ὑπὸ τρωυμώτων» ὁ 

δὲ ὑπὸ δίψης, καὶ γορ ὠκμώζεσω μεσημδρία 
ἰζ; Ἦν ᾿ ς. ἢ , ᾿ ᾿ "δ 

“περὶ τὴν σπυγμήν εἰφήκει; γεφελή ες τὸ σώδιον 
ΕΣ ἡ 6 7 Ε 

κωτωῤῥήγνυται. καὶ διψῶν ὁπλέτωρχος, ἐσπώω- 
-“ ὩΝ ΟΥΣ ͵ὕ Ν Ν 12 - ͵ 

σετὰἕ υϑῶτοςν» ὁ ἀνειληῴει τῶ περὶ τοιςπήχε- 
͵ ΠΡ ΜᾺ Β 

σι κωδιω". καὶ τὸν χρήσιμον ἐνθυμηθεὶς. ὡς 
ἣ “ 4 ᾽ ,ὔ “ φ 

μετὰ ταῦτω εφεσκεν, εἰς ϑ'άρσος ὠρμήσε, καὶ 
᾿ - Ὁ , 

ἔτυχε τῆς νίκης. Ευδωΐμονω δὲ τὸν Αἰγύπιον ϑαυ.-. 

μάζεις τῆς κοιρτερίως ἴσως» εἰ πυκτεύοντί π: 
, ὦ . ΄ »"Ἥν  Ν δ ας 

παρέτυχες. τὅτῳ ἐρομένῳ πῶς ὧν μη ἡττηϑ εἴη» 

4 πολλαχξ 1 [,Αυ. πανταχῶ. 
ς ὁ δὲ πατέμενος ἔφη} 4τ14 ν᾽ ἀεατις τείροπῆοπε 111π- 

ἄετο “εῤίειαε Ῥτοτεἤίδιις : πᾶπὶ μος ΠῚ ναῖε νἱἀεθδτιγ, 
εὸ ἡδέα αἰΐος φεῤίοιας θἰηηγηρα, χηοαὶ 4 βίμγίδησ { ῥγοβεν- 
μερμαίμς δ5᾽ «ομεκίοαηάι. 

6 ἰυϑὺ Δελφῶν 1 τἀ ῥγεῤίος [Ἰ]Πἰσεῖ Ιμ405, Οεἴοπιπι» 
Τ1ιλυά. δαδθει ἐνθύς. 

7 ἦν  οπιίτιαπε οπηηε5 Μ88. 
8 μὴ μεϑίεσϑαι τῷ ποδὸς } Ἀοπιρα Ῥεάοπι δά ποι! , 4] 

φαΐςσε ργεπιεηήμ5 πὲς αἰτηϊτοη τς εἤτξδε, ἄοπες ᾿πχαῖίοηξ » 
Ἰρῇ ποουϊει. σοπξ, 1γφαρίγος ἴπ “4γγῤῥοῤίογιξ. 

9. τὸν γὲρ προσπαλ. τῇ πτέρνῃ) πατεῖσϑαν ὅζο, 1 ἀϊΠῚπέ!!- 
ΟΠ ἐπὶ πΆ 16 εἰ ροπεραπε ροΙὲ προσπαλαίοντα» ΟἸΠὶ 4110 
τΑπιοη γεῖθῸ ποπιὲπ τῇ πτίρνῃ πεςεῆατίο ἐπηρεπάιιπι. 
Νεπῖρα προσπαλαίειν τῇ πτέρνῃ, τάεπὶ εἰς φιοά ὠποπτερνίζειν. 

ἴὸ Ἀχελώῳ ἐν ὠγωνίᾳ 1 ἤς πια! πὶ οιπὶ ςοα, νἀ. σααπι 
ΟἸΙΠῚ σπ!ρΑτὶ5 ἐνωγωνίῳ. «Τορείοις αὐτεπὶ γάβοῖβ ογρροὲς 4- 
πᾷ ἀϊοίτατ. Ηςεΐγςἢ. Αχελῶος ποταμὸς Ἀρκαδίας κρὶ πᾶν “- 

δὼρ ὅτως λέγεται. χε Ειηατῇ. Δα 144. Β΄ Ρ.π|. 267. σαι 5 

Ο,Ψ».1]. 

ἀΥσαΠλεηζατη ΠΕΡΙ, ΟΧ ΔΕΓ6 ἘΠῚ γΠῈΪ τς 1π1ο- 
εἰς ροίτιις εἴ. )Ἴμέογ. Ἡμῖς, ο Ποίρα5, (ςι- 
επτίας αβδεῖπη. αἰζατῖπι ογαΐ ἀΠ1Π1}.,. Πταϊτιπι- 
4πὸ Ἰρήϊ τοδουίβ δήάεθαί σογροῦὶς Ὀεπὸ 
ςοιηροί ἔογπμα. Αἀ μος [ἴ441:5 τοπηρίατα 
ΡΓοίδέξις ἱππιθη!5. γείξα δυζεπὶ Πεἶρθος πά- 
νίραθας., ἀεξογείογίο σεγίδειγιια σου Δ ΠΊΠῸ, 
Ροτγοπηξδξι5 ΡγογεΠίδιιπι εἰξ, απαπάτα τὸ δά- 
ὉΘΓίΑΓΙΟΚ Ππρογάγο πδαῦ ὃ Πὶς γεγο Ἄοχομίτα- 
δΐοσο τείρομϊε. πᾶς διζεππὶ ΓΙ Π ΙΓ 4{}16- 
τὰς δηϊτηιπη {ΠὈ 11. φπαί! ογδοιαπι (σοι ]- 
τΌΓΕΙΤ σα τῃ Πρ! Πςαγεῖ. ΨΈΓΙΠΊ σΠ]ΠῚ ὈΓΙΠΊΙ5 
ΠΊΟΓΕΠῚ Γαΐσε Ῥγθπι6 ΠΗ] ἴῃ ραἰαεῆτγα ἐχοορίγαίς- 
ἴξι, ροῖϊεα ᾿πτο]]εχίς, χαρά ργαθσερεγίς 1ρί1 
ποη αἰπηίζεγς ρεάθπι. Εἰιπὶ ἐπὶ πὶ 4111 σα]ςς 
ΟὈπΙτΓαγ, οοχομίραγέ ΠΟΠΠ δηΐου ὁρογίθε, δἱ- 
απο [Ὁ φἀπετγίαγιο ες, Ἠόοαις ᾿ρἤππι ἔα- 
οἴξηϑ δτῃϊεια ΠΠ16. 1Ππ|τὰ ςοπίξειτις οἵδ πο- 
πιεη. ὨΠ]ΠΟημπς ἱπξεγίοῦ ἐχεῖττ, Απάϊαϊπι 
[ογταί!ο εεαπὶ ἄς ΡΙαταγοπο 110. ἀΔεχιθγγιπιο' 
νῖγο. Ρῤοομέχ. Αὐάμα! : Ραριοπα ἐπίπι, να 
νογΟΠΠΉ}16 εἰδ, ᾿πιο ]Π|σ15, ΜἼμηογ. Ηἰς δ 
(δοιπάδηι ΟἸγπιρίφάοπι., νε σππηινίγῖβ. σεττα- 
τεῖ, ργοξεξζις, Πεγοείη ργεςαίις οὔ, νὰ ΠΡῚ ἐς 
νἱέζογια τείρομάθγει. [5 νεῦοὸ ργαθςορίζ, νὲ 
Αςεβεῖοο, ἀμπγαητο σογζαπηπηθ. ΠΙΡΡΙΙςαγεί. 
Ρῥοεμέχ. Οἰϊα Ἰρίταν πος ἀρηίρπια νο]οθαῖ ὃ 
Κζμδέογ. ἸΝοίηρα ἴῃ ΟἸἰγιηρία οπὶ Ηεγπηθα 
Αδρσυρῆο ρτο νἱέζοσια ςογίαιε, σογοπαπι πτὸ- 
τταγα : [εά ςππὶἀθίεοιθης ἀτηῦο 7 ἢἰς παῖς 
ἄσπη ργᾶθ νιἱπογίθιι5., 1115 νεγὸ (τὶ: ((ππιπΊὰ 
Θηΐπη ΠΟΤ 4165 οἴγοα ραρα πος ςοιατηθη δά- 
νεῶα ἔπογαῦ ) παδος (8 τῇ Πασίατῃ εἴπάϊτ: ἢ- 
τοπίσιιε ΡΙμίαγο 5, ααπαπλ ΠαυίΓ., αιαᾶπη 
(οΥα ἜἘχσορεγαηζ ὈγΑΟΠΙ5 ογοππηποίατα. ΟΥᾶ- 
οὐ] ἰτάσιιε πιθητου, νεροίζοα γοταΐς,, ΠΔαςῖ- 
ΔΠῚ ΔΠΙΠ10 σοηςορὶξ, νἹξϊουιαη μα ροιίεις εἰ, 
Ἐπάαοιποηεπη δἰτοπι Αςρυρείιπι οὗ ξογείτπαι- 
ἩθΠῚ δάπηγαγίς [οσίθ., Πα] ἴῃ εἴπ ρεριϊατι 
ςογδηζοιη ᾿ποι1Π1. Ηιῃς, ((Οἰτάμ ηπο- 
πιοάο, νε πα νἱῃοογεειν, αἴθαμ! ροῖε, ἢ πιοῖ- 

εἴα5 τεῖ ἐπ Πεγιιπὶ ἘρΠοσιι ὃς Γ᾿ ἀγπιι5 ἀρὰ Μδογοθίμπι.» 
1. Ν. ς, 18. ϑδταγηδὶ, αὶ ἀς δ εχ ἱπῆϊτατο,, οσςαῆοης 11}1- 
τι5 ΨΊΓρΙ τη Οεοτγοίσοσιπι ἱπιτο 

Ῥοεμίσφιε ἐγιεδρρεῖς Δοῤείοὶ ς τὶ δ μὴ θεῖε, 
λάάς εχ τεςεητίουῖρις Ταγηςῦ. ὐποτγίαγ, 1. ΧΧΧ, ς. 29. Ἐχ 
1819. Δυτεπι, ΤΩ ΠῚ ἐιθητα Βαϊδραρηδα ςοπιραγατῖς, ἔαοῖ]ς » 
Ῥγοτοῇ]αὶ πτὲπϑ ἴπις]  σίταγ, Νεπιρε δι !ετδα ἐχρογθηάμπε 
αἷς νὲ δηιῖς γεβοίατωγ Πτίεης, Οὐδ δγιιαηάιιπι δυτθηι ὅτι δὶ 
δίψαν μάλιςα λείπονται οἱ πύκται, διε τὸ βαρεῖϊσϑας τὸς χεῖ- 

μας ὠνατείνοντες. τ εἷξ ἀρὰ Αἰβεηδειπ ἰδ. 1. 
νι ἔυχεσϑαι 1 σοα. ΘΟ] Πρ. Νουΐ Ἰεσῖς χρῆσϑαις 
12 περὶ ] «οὐ. ΟοΊ]οσ. Νου, μαθεε παροώ, 
13 κώδια 1 ἢς ἀρρε!]ας ἰογα ὀοιμένα ἡμὰς δά νοΐδπι πιᾶ- 

Ὧτι5 του!ηδϊα Πα εθ8ηῦ δπεί ιτοσῖθι5 τε πηρουῖθιις ραρὶ 65» 
ντ 1ἰς {6 πιῦτμο σαεάεγεητ. ὙΠεοοτῖς, 1ἀν}}. ΧΧΠΙ, ΡΟ] ι- 
ςεπὶ Ριιρηὶβ πιεῖ οπάμπι οἷς - 

Χᾶρας ἐπιζέυξαντα μέσοις βόεσσιν ἰμῶσι. 
Ῥίαγα ντἀεπάα ἀρια ε05 4] ἐς ἀροπιβὶςῖ9 ζογίρίεγε, 

τοῦ 



Ο».1]. 

τεπΊ, τείροηάϊε, κοἡτειηίεγις, Ρφοεμὴχ. (ετ- 
[6 ραγεῖ, ο ΝΙπίτογ, ογάςσι!ο, δ1ς επὶπῚ (8 
ἰρίαι. σοπηροπδηβ., 8 διπαΠΓΠι15,, ἃς ἀἸ11- 
ὯῈ15 ΡΙεγίαιε νἱἀξίαγ. Κη πέέογ. ἩΟΙΙχ διι- 
το πη, ατΠ] εἴα. τρίς αι! άετι δ πος ποπάιμητι πᾶ- 
αἱραιῖτ σοῖϊαπι: [4 πηΠ0 αποάδτη ξαπη}114- 
τί απ {ποσιιπ1, (ςἰ(ςἸταίι5 εἴ “ποτ 85 ΠΟΙ παρὰ 
ἔαζαγις πε νιον ἡ Ηἰς νέο, ὈΙ5, γεβροπάϊι, ντη- 
ςΕ5. πἴΓ τεῦ [νίποεγε 1 νοϊπογῖσ. ρῤοθχῆχ. 
ιαῖης ρίαπε, ο ΝΙΠπίτου : Παγγα 5. ἐπίπι ἴοτ- 
το 14, ιοά ἴῃ ΟἸγπηρία σοηείριτ. Νεπῖρα ν- 
Ὧδ Δ ἃηΓ6 1061 σουηράγατα ν!ἐζογία,, πα πο. 
ν ΓΠ]Πεπὶ νἱχ ἱπρτεῆτις δοζαζεπη, ργι πλμπῚ [υπέϊα 
{ἀρεγῖου ἐχείτῖς, τη 11 ΟΙγπηρίαής δὰ ἰπέϊαπὶ 
{ππππ1] δζ Ρᾳπογαζίιπι [8 ςοτηραγαιτ. ΟΡ αοά 
1πάϊσηαιι ΕἸδὶ. δ νιγοχαα ᾿ρίαπη ἀγοεγε [(ὰ- 
ταθγπιηῖ, ΟἸγπιρίςα ογίπηηα ἴπ ᾿ρίπιπη σοη1- 
ΤΆΘΠΓ 7. ΕἸΠΊΠ16 ΥἹΧ ἀσπηιπη. Οὐ ῥῬᾷΠοΓατΙα1ΠῚ 
ςοΙΌπαγιης. Ηδης Ἰρίταγ ἱππϊάϊαπι Ργοτοί!- 
ἴαιις νὰ σαιιθγεί ἀπίθ ΠΊΟΠαΪς., σΠΑΓΙΙ5. (11Π1» 
ΡΓαο ἤδη ΠΠπη15 εἰιπὶ ἀτΉ] εἰς σοπηροηὶ ρος, 
Μέμέεογ. Ορτίπις,ο Ποίρεβ,, ογάςυ απ σοηϊο- 
ἐἰλῆι. 

ΨΙΠΙ. Ρῥοομέχ. Μοιδὶ5 δυζείη 4 υηαηι 
τηξάσδιιγ απδείο ὁ Μαηΐζος οηϊπι 1ΡΙ! [ἀρρτο- 
[05] πρρ ἴςαγε αἰ8. ἤζμδέογ. Οπηπο5,ϊςιη- 
ὅτε βπθγιπε: σαταῖ [πλοῦθος 1: πηαχίπις νΈΓῸ 
τα απ αἴσημε ᾿πτογοιζοιη Δα 114Π1, ὅς ΟΟἸ]ΟΓΙΙΠῚ 
δερτιταδίποπι, ἔς γίαας χυάγίαπα ἰδ θογδηζαϑ. 
Τιςοι ὅς ἀὐπαπεὶ 1ρίο ροείγι ςοπ[]ΠἸαγῖο.. Νὸ- 
Βιεπηθηζογ εἴεπίπι σοπάοϊεῖ 115. 4 ἴῃ γε 
Δηπδῖοτ 5 Ππςς ει σαγοηῦ : σαγπηϊπααι6 1Ρί15 
{υρρεάϊτας ὧς ἀγῖεβ,, αῖθι5 {πᾶς ἀςπηιςοαης 
ἀεἰιςία5. ΑΔαϊτογῖς διιγεπι ποις νεγθαπη γο- 
(ροπάει ν]]ππ|., πες ἀπηαζογίιη γεγης ἀπ. 
{ρρεάϊιατ, ΑΙτ αηϊπι, (δ. ἱπί πηῖςο αάπογίις 
«6ο5 Δηϊπιο ες, εο σιοά εἰβοϊαηι, νὰ πη4]6 
ἀἸαϊ ἀπΊοΓ. ΟἸᾶΓς, σΠΊ ΠΠΟΘΟΠΠ15. Πὰς 4]1- 
44 η4ὁ νεπίγοι σιπι 1ρίΆ, ιιαπῚ (Ο]1οἸταἰραῖ, πηι- 
Ἰιςγο. γε ]!θηταας ἴῃ νίγαισι ΠΟ ϊαγαγα., ρτδο- 
(ξηῖοτι αυϊάθπι. {Εἀ ΟΠ ΠῚ ΓΟΓΏ ΠῚ ΤΡΠΑΓΊΠΤΙ: 
ἴοτηπο επὶπι 16 αυ!άσπι τη Πος ἸΡίο Ἰἰοςο εἰγ- 
κα πηογϊάϊεγα ᾿πάπ]ρεθαῦ. Τρ! νΈΓῸ ἴα ἅγὰξ 
φὐπιοιὶ ᾿πγαθαπῦ: Οἱ τπὶ ΡγογοΠίδις ἢ Ἐχ- 
ἴτας πιης σαΠΕῈΠ1, α[145, νὰ ντἀο 5, Πλ1ΠΊΠλ πη, γε 
605 τείγο ἱπιδάαϊ, ὅζ Δάπις ᾿πγαρῖε5. πιογάε- 
αἵ. ΟυπΊαιο πος ραέο [υΠπγαπάττι σοη Πα {- 
(δε, νγοαρραγες, νταις ἐς 1115 υ!ά ἐπὶ (Ο]1ς- 

ΗΕΚΟΙΟΑ. όγο 
,ὕ λα » 

ϑανάτῳ, ἐφην» κωτωφρονῶν. Φοῖ. καὶ τοίϑεταί 
5 “Ἢ “ ͵ 

γε: ὦ Αμπελεργὲ, τῷ χρησμῶ; πσαρωσκευά- 
ΑΥΑΤῸΝ ἡ, ε ν Ν) ΄ - 

ζων γῶρ ἕτως ἑαυτὸν. ὠθωμώντινος τοῖς τσολ- 
- Ν “ -“- ς ν 

λοῖς, καὶ Θεῖος δοκεῖ. Αν». Ελιξ δὲ, ὁ ἐϑ'λητὴς, 
» Ν » ͵ »νε» 

ὠυτὸς μὲν ἔπω τοροσπέπλευκε τῷ ἱερῷ τέτῳ, 
, ἐκ ,« » ε "0, 7 

πέμψας δὲ τινω τῶν ἑαυτῷ ἑταίρων, ἤρετο ποσά- 
᾿ Ἂ ΝΝ Υ̓ ͵ 

κις νικήσει τῶ ολύμπιω; ὁ δὲ, δὺς, εφη. γική- 

᾽ ΝΣ ,ὕ -“ 

σεις, ἐὰν μὴ ἐθέλῃς τρίς. Φοῖ. δαιμόνιον, Αμπε- 
, γὰνσ ΄, α 

λεργέ. λέξεις γάρ πε τὸ ἐν Ολυμπίῳ πραχϑέν. 
-. ͵ Ὰ Ω “ -“ ᾿, 3 

προύτσαρχέσης γώρ υτῷ νίκης μιῶς, οτ᾽, ἐ- 
᾿ ᾽ ,ὔ 

νὴρ ἐκ «ταΐδων, ἐνίκω “π ἄλην, ὠπεδύσωτο τὴν 
αἢ; ἘᾺ 5 ,ὔ , [ ὡς ͵ 

ἐπ᾿ ἐκείνῃ ολυμπιώδι «σοι λήν τε κῶὶ πο γκρωτι- 

δος ὅπ τ Λ ς ἴξ “ “ ν 
ον» εῷ ὦ δυσιχεράναντες οἱ Ἠλεῖοι» διενοῶντο μεν 

2 - γ Ω ὔ 
οὐμφοὶν εἴργειν ἀυτὸν, ἐγκλήμωτω Ολυμπιω- 

᾽ » , ν 4.8 

καὶ "3 ζυντιϑέντες, ἀυτῷ. μόγις δ᾽ ἀγέδησαν τὸ 
»-“Ἢ " ε 

πωγκρώτιον ". καὶ τῶτον ἄρω τὸν φϑόνον ὁ πρω- 
ιν ΠῚ ᾽ 

τεσίλεως φυλάξασϑοι Ὡρόλεγεν; εἰδὼς ὠυτὸν 
Ε -- - Ἵ , » ΖΝ 

ἐντίπαλον τοῖς ἐξηρημένοις ὀντῶ. Αμ. ὡρισώ» 
, “ “",» ὕ 

ξένε, τῇ χρησμξ ἐτεκμήρω. 
-“ -“ ΛΓῪ ἢ -“ ᾿ 

φοῖ. τῶν δὲ δὴ νόσων, τίνας ἰᾶται; πολλεὶς 
Ν ᾽ “ ἈΑΒΉΝ᾽ ' , ,»κν 

γοῶρ ἀυτῷ φῆς ευχεσϑαι". Αμ. σσώσως ἰώτει, 
ε 3Ἐ Ἵ ᾿ 

ὁπόσαι εἰσί. μάλιςω δὲ τὰς φϑόας τε καὶ τὲς 

ὑδέρεις, καὶ τὸς τῶν ὀφϑωλμῶν γόσες , καὶ τὲς 
μ 3. “ὦ -“ 

τετωρταίῳ εσυρέτηοντας. ἔςι καὶ ἐρῶντι τυχεῖν 
“ ͵ "» ᾿ ͵ “ ᾿ 

υτξ ζυμξέλε. ξυνωλγεῖ γῶρ σφόδρα τοῖς τὰ 

ἐρωτικαὶ ἀτυχξσι» καὶ ὑποτίθεται ὠυτοῖς ἐπω- 
ᾧ Ἃ ᾿ 

δὰς καὶ τέχνας; αἷς τὰ σσαιδικὸὼ ϑέλξεσι. μοι- 
-“» 4 ͵ ᾿" “ ε 

χοῖς δὲ ὅτε πσροσδιωλέγεται ἐδὲν, ἔτε ὑποτίθε- 
͵ὕ . χ ᾿ » - 

ταί τι ἐρωτικὸν. φησὶ γεῶρ ὠπηχϑῆσϑθαι ὠυτοῖς, 
Ἀ -» ᾽ ͵ “ν᾿ 

ἐπειδὴ τὸ ἐρῶν διωξώλλεσιν. ὠφικομένε γᾶν ἐν- 
-“ “Ἢ 2 “Ἢ ἈΝ δον 9 ,»Ἅ 

ταῦθα μοιχξ ποτε, ἐυτῇ γυναικὶ, ἣν ἐπείρα» γα 
͵ δ Ν, Ν Υ Υ 7 

ξυνομνύναωι βελομένων ἐπὶ τὸν ἀνδρφι» πσάρον-- 
ν ΄ δὲ “ ς λ Νιὺν 

τῶ μὲν, ξυνιέντω δὲ πω" ὁ μὲν γῶρ ετυχε κα- 
» »-»Ἢ ε γ Ε 

ϑέυδων μεσημξρίας ἐνταῦϑια, οἵ δ᾽ ὥμνυσαν ἤδη 
᾿ ͵ -“ -“ », Ἢ 

τορυσεσηκότες τῷ βωμῷ τί ἐν ὁ Πρωτεσίλε- 
Ἴ -“ “ ᾿ Αἢ ε 

ὡς; ἐξορμιῶ τῆτον τὸν κύγω, καί τοι χρήφον, ὡς 
» , "» » ,ὕ 

ὁρῷς «ὄντα» φροσπεσείν τε αυτοῖς κατόπιν, καὶ 
ὦ 3 ͵ Ν “ἢ ε Ν 

δωκεῖν ἔτι ὀμνύντας. καὶ τὸν ὅρκον ἑτωσὶ ξυγ- 
-ν ᾽ ᾽ Ν » 

χέας, ἐφίτατωι τῷ ἀνδρὶ » καὶ κελεύει ἀὐυτον ἐ- 

14 ἐγκλήματα Ολυμπιακὸὰ 7 ἡμπ8} 4]14υ]4 σοηῖγα ἴερεϑ 1|- 

Τοταπι ᾿αἀοτιπι Ὁ ἱρίο σοπηπυ πὶ ΕΠ τ, ἃ ααϊδι5 Αροῆο- 

1ο Ῥαιὶο νομίμως ὠγωνίζεσϑωε ἀϊέϊταπι, 

᾿ς μόγις δ᾽ ὠνίδησαν τὸ Παγκχρ.] 1,ὐάϊ4η. ὅς Βατοος, ὅν 
ν τὴοΐ 

Ἰπίσταπς δηῖς ἀνέδησαν. Βαᾶτοςς, ἀνγεδήταντο πάρες ΡΓῸ 

ὠἀνίδησαν τὸ. 

5, ΨΙ1. 1 φὴς ἔνχεσϑαι πεῦιρε ἀϊΐχεγαῦ ἰάᾷ Τρεον Γι ἴπ 
Ῥγοίοσ. 

2 τί ἦν ὁ Πρωτεσίλεως  Πιίςε σοά, ΟΟ]]ςρ, Νουι, ργδοῆρῖς 
Φοι. ηιιαῇ! Ρῥοενῖείς 11} εἴϊεπτ. Ἐς Πιδίαπριε Αα. ντ ἴῃ 1π|- 
πιοάϊατε {δατιεπτίθιι5 Κ ρίίοῦ τείροηάοτο περ! ]Πραττγ, 85ε4 
πΙΠῚ] εα ἱπιπιυζατίοης ΟΡι15, 4846 ἢ ἰοσιπὶ ἱπυιεπίατ , [ἃ-- 
(ρεηΐαᾳ ᾿παηςθὶς ὅς ἱπιροτξοξϊα ργδεοξάςης Κη ἠἑογῆς ογατῖο, 

κείνων 



όβφο 
΄ Ἁ τὴ » ᾿ Ν “, »“ ΘΑ 

κείνων μὲν ἀμελεῖν, τὸ γεῖρ δήγμω σφῶν ἀνία- 
5“ ͵ δὲ “-“ “3. 19 Ἁ ὌΝ ὙΜ0.1 

τον εἶναι σώζειν δὲ νῦν γῶν ἐὐυτὸν τε καὶ τὸν ἐ- 
πλ νι ρ, ν ᾿ ΡΥ γα ΝῊ ͵ , 

ὠὐυτῷ οἶκον. τὸς μὲν γώρ θεὲς τσάντω γινω- 
λ δῳ “. Ν ᾿ Ψ 74 

σκειν, τὲς δὲ ἥρωας Θεῶν μὲν ἐλώτω, “πλείω 

δὲ οἰνϑιρώπων. 
᾿ » “εὖ οὖ Ἷ, ΕἾ ᾿ ΄ 

Πολὺς ἐπίρρει τῶν τοιϑτων οχλος» εἰ πσῶντων 
Ε] ͵ 377 -“ 

οὐπομινημονέυοιμι" ὀντῶν γε καὶ τῶν ἐν ΦΘία τε 
᾿ ,ὔ ΄-“ »" «“ ᾽ 

κωὶϊφυλοικη" Φφανερων τσᾶσιν, ὅσοι Θετ]ωλίων οἰ- 
-“» τῇ δ ΝΠ 9 “, Ω ΝΗ κι) 7.9 ἣ; -“ 

κδσι. ποι γοῶρ Το ἐκείνῃ ἱερὸν, ἐνεθγον τῷ Πρω- 
Ν . - Ὁ ΄ 

τεσίλεω. καὶ πολλοὶ τοῖς Θετ]ωλοῖς ἐπισημωί-- 
,ὔ , -“ ἼὝΥ,ς- 7 

νει φιλάνϑιρωπώ τε, καὶ ἐυμενῆ - καὶ ὀργίλω 
3 4,5 Ὡ “ δὰ ἈΡΟῚ ὄν, εἶ ἐμελοῖτο. Φοῖ. πσείϑομωι γή τὸν Πρωτε- 

Ν ᾿ ε -“ Ν 

σίλεων; Αμπελεργέ. κῶλον γώρ, ὡς ὁρῶ, καὶ 
᾽ ͵ὔ -“ “ να ᾽ 
ὀμνύνωι τοιῶτον ἥρω. Αμ. ἥ ἀδικήσεις γε ὠπι- 

“ ον ν ἃ 4 »Ἢ 
σῶν; ξένε; τὸν τε Αμφιάρεων, ὃν λέγεται ἡ γῆ 
3 “2 γ , Π 
ἐν σοφῷ ὠδύτῳ Ἐχειν᾽" Αμφίλοχόν τε τὸν τότε 

ἣδ ΄-» Ν 9 ΝΥ , 4 3 δ 
σπαιθον τὸ λείω ἰσῶὼς ἤ ἐγὼ γινώσκων ἧ.  σσολυ 

᾽ » ν λ 

ἐπέχων τῆς Κιλίκων ἠπείρε᾽. καὶ Μέάρωνω “δὲ 
) 5 ͵ ἈΝ » ΡΜ 

τὸν Ευάνϑες ἀδικοίης ὧν, ἐπιφοιτῶντω ταῖς ἐν 
,ὕ 1.5 Ἵ Ν ΩΥ ᾿ξ 8.5 ΝΡ 

Ισμερῳ ἀμπέλοις, καὶ ἡδυοίγεις “ ἐυτεὶς ἐργω- 
ἢ ͵ὔ ΄ τὲ “ “ Δ᾽ 

ζόμενον; φυτέυοντώ τε καὶ κυκλξντώ » ὅτε δὴ ὁ- 
βὴ -“ -“ ε ͵ ὔ ἈΝ 

ρῶται τοῖς γεωργοῖς ὁ Μάρων καλός τε καὶ ἐἰ- 
3 7 Ζ δ ϑ ἃς , ΟΝ 

(ρϑο, καὶ γαπνέων πότιμόν τι, καὶ οἰνῶδες. γι- 
,ὔ δὲ ᾿ Ν ᾿ »“Ἥ Ἀ ΄ -“ 

νωσκεῖν θεὲ χρή Κῶ! τῶ τὸ Θρώκος Ῥήσξ. Ῥησὸς 

Ν ἃ , 3 
γωρ- ὃν ἐν Τροίῳ Διομήδης οπέκτεινε , λέγεται 

ἀν -, , ἢ Ν ᾿ π 
οἰκεῖν τὴν Ῥοδόπην "- καὶ πολλοὶ ὠυτῷ ϑαυμωο.- 

« -“ ᾿ ᾿ 
«σε ἄδεσιν. ἱπποτροζεῖν τε γάρ φασιν ὠυτὸν, 

αἄτο.: Γ Ν ,ὔ ΒΝ -“ 

καὶ ὁπλιτέυειν, καὶ ϑήρως ὠπτεσϑαι. σημεῖον 
ὟΝ. "» » Δ Ἁ Ν “ δὶ 3 

ὃς εἶνωι τῇ ϑηρῶν τὸν ἥρω, τὸ, τὲς σῦς τὲς ὡ- 
΄ὕ Ν ν ὃ δ τ 5}. » ον 

γοΐες» καὶ τας δορκοίδας, καὶ ὁπόσω ἐν τῷ ὄρει 
» ᾿ ᾽ν ᾿ »“Ἢ ὔ 

ϑηρίω., Φοιτῶν πρὸς τὸν βωμὸν τῷ Ῥήσξ κατὰ 

δύο ἢὶ τρία". ϑύεσιϑαί δὲ" ἐδενὶ δεσμῷ ξυνεχό- 

ΡΉΜΙΟΙ ΒΥ ΑἼΤῚ ΟἽ}. 1]. 

οἴει Πετηἰπἰπιε ἰυδει; εἴτε δη!η1 ρίογηπι τηοσ- 
(ὑπὸ ᾿ποιγδΌ!]οπι: Πὲ γεγο νε ἰάπι ἀΘΠΊμΠ1. 
{πδεηιῖξ [πη] ργοίριςϊαε. [65 πείρας 
οὐπηΐα (οἰγὸ., Ἡεγοαβ νεγο 115 χαίἀοπὶ Ῥαι- 
εἰογᾶ,, Πομλιμιθι5 νογῸ Ρ μιγᾶ. ' 

ΨΙΠΠ. Μάρμπα Βυϊαίπποά! γεγπὶ σορίᾷ 
{πρρεῖας , {1 οπιηΐα νεἰπὶ σοι] ΠΊοΓᾶ- 
τα: σαπι θα, απᾶ6 ἀρὰ ΡΙ ΗΔ] ΠΙΙΟΠῚ6 
ἃς ῬΗγ]αςαπι σοῖα ἔπητ., ςππέδϊς ὙΠεΙα]1- 
ατὰ ἱποοϊθητθιι5 πὲ ποιά. Νεπιρα 

᾿ ἃς 48] 101 εξ ίάςεγ Ἰοόςιι5. ἃ Ργοίβῇϊαο νὰ- 
τἰ5 πηγαηἀϊς ορεγίδιι5 1ΠπΠγαῖαγ. Μαϊα- 
α16 ὙΠΕΙΆ]15 ργαοῖτας Ὀεπίρῃς ἀἴαιιο ἀπηῖςε : 
ταγίαίχας ᾿γασιπάθ, ἢ πορ]ραῖαγ. Ρῤορμέκ. 
Οτεάο, ἰτα πγδ ἀππεῖ Ργοζοίαιισ, ὁ ΨΊΠΙ ΤΟΥ : [5 
επΐπὶ ΕΠ, νὰ ν!άθο, ρὲ Βυϊμπίπιοάι! αοαιδ 
ἴπγατα Ἡεγοῦπι. ἤΖρΖέογ. Τηϊαγία σετία ὅζ 
ΑἸΠρΠἰάγαιπὶ Δ ῆςἸ45,, τηὶ Ποίρεϑ, {1 σγεάογε 
ΠΟ] 15, αιιοπι τ6]11|5 [εγέαγ (αρίεπεῖ δάγτο ςοη- 
ἄεγτε : Απηρ ΠΟ ΠμπῚ ἰταπὶ ΠΙϊπιπὶ οἶμ5 2 
4π|επὶ ΠΊΕ Ππ|5 ξογεαῆςξ αιιαπὶ ἐρὸ ςΟρΠΟίςΙ5, 
εὐ Πϑμα ργοςα]  ΟἸ]Πςιπι σοπείηςηῖα ἀοπηῖ- 
οἸΠπαπα μαθθδβ: [π|ὸ δὲ ἴῃ Ἐπδητῃῖ5. Π]Πππὶ-. 
ΜΜδγοπεπὶ ἱπίαγίμ5 εἴας, {6 πη Ππατο {ππηῈ 
νίποας [Γεαπεηζαηζεπη., ὅς νὰ {πᾶι}Ππηττη ἴα - 
τδηῖ νἱπατι ΕἨΠςΙεπτεπι, ρῥ]δηταητείπαιε. ας 
πηδςογία οἰγοιπηἤδηζεπη9 4υο ἡ ἄππῃ [ο στ - 
(Ρι εἴτις δ ἀρτῖςοἹς Μάγοη [ογπηα ἐρτγορίιι5, ὅς 
ἀε]!σατα5, δα ροία!]ς 4α14., ἃς νἱηασοιπι ἔρι- 
τᾺΠ8. Ἐᾶ5 ΟΠ εἰν γεγιπῃ Τ Ὠγεῖοῖὶ ἈΠΕ 
πηεπηηῖΠε. ἈΠΕΙῚ5 επίτη, απετη δά Ὑ γοΐδιη 
Τιοιπεάες ἰητογέεςϊς, ἈΠποάορεη ἀϊοίτιγ Πα ]- 
ἴαγ6 : τὰ τα] 16 ΕἸ115 τη] γα ὉΠ] σαπηηῖ. Α- 
{πη ΘΏ1ΠῚ 4105 Ἰρίαμη 4[6γθ., ΔΥΠΠΔ 116 {Γ8-- 
ἔζαγε, ας νεηαίίοηὶ νᾶςαγθ. Ψεηαγὶ ἨεγΟοΠ 
μος ἤρῃο ἃρποίςι, αιιοά ἀργὶ., ας ἀογοδέεβ, 
ςεογάθαπο ἴῃ τποηζῖς ἔεγαα δα ΚΠΕΙ͂ ἀγαπὶ νθη- 
αἰτοηῖ, ἱπιπιογίαις (8 ρατδηζιγνπα}1ο νἱποιΐο 

3 νῦν γϑν] [νΑυά. γῶν γῦν- 

5. ΥΠ11. κ ἐν Φϑίᾳ τε κφὸ Φυλάκη ] - 6. ἐν Φυλάκη τῆς 
φϑίας» τοπ Ἰη(Ο] το Ἰοχαεπαάϊ ρεποῖον. Νεπιρα ἡ Φυλώκη 
τῆς Φϑιώτιδός ἐςε ντ Πα εἴ ϑίγαθο , ΓΧ. Ρ. 433. 

2. τὸ ἐκείνη ἱερὸν] οοὐ, Βατοςς, δὲ ΟΟ]], Νουϊ Παθεπε τὸ 
ἐν ἐκείνη. Οεἴογαπι πιεπιῖο πο αι ἱερξ Ῥγοξεβίαὶ ἴπ ΡΗγ- 
Ἰδςα Τὐεαίίαε ντθ 5, ουΐμ5 ἀοπιίπιι5 ἔιεγας Ῥγοζοβίαησ, ρυὰ 
Ῥιπάδγιηπι ΠΠΠπ|.1, ν. 8}. 

ΤΙρωτεσίλω τὸ τεονδ᾽ ἀνδρῶν Αχομῶν 

Ἐν Φυλάκᾳ τέμενος συμξάλλεμαι- 

ΜΙ ταπιεη 8. ΠΟΙ 48. τέμενος ἱητεγργεταγί νι θεῖο τὴν φως 
ξισμένην χώραν» Υδϊ Ῥγοίείίαο Ἰη{λϊτατις ἐπιτάφιος ὠγών. 

3 Ἀμφιάρ. ὃν λέγ, ἡ γῆ ἐν σοῷ. ἀδ. ἔχειν 1 ἀε ΑπιρΒίαγδο, 
ἴετγας Πίδτι δοίογρίο, εἰπίαυς ογάσμ!ο νἱ 4. Ραιίαη. Ατεῖς, 

Ῥ.29. [Ιπ ἢμης δυτεπῚ ὅς, 411ὸ5 Ῥοῦγὸ ποπΊϊπδι Πεγοὲς 
τηϊωτίαπι ἔογε ῬΒοεπὶςεπι; αἷς Ψἰπίτοτν ἢ Πάφεπὶ ποθὴ Βαρεδὲ 
τεθιι5 Ῥγούεπίαι,, οἰπὶ εοάεπὶ ἴπτ οἰ1ΔΠ| ΕΟΥΠΗΠῚ ἐπιδημίας 
δὲ ογδοι]α ἤπι περᾶπάδ, 

4 γινώσκων } γινώσκων ἡτοά Βαδοπὶ εἀϊτῖ, ργαοβεγο [εξ}1- 
91 4υοτιπάλπιὶ Μ55. γινώσκεις» 4186 ἰεξϊο ἀεῇγαις ογατῖ- 
ΘΏΪ5 ΠΕΧΙΙΠῚ, 

Σ τῆς Κιλίκων ἠπείρῳ ) πεπηρε ἴδὶ ἴῃ βόε Μαἤο Αἰπρῖ- 

Ἰος ἢ] οτγαουΐιπι Ραιίαπ, Ακτῖς. ρᾶσ. 33. αἴσιια πος εῇ, φιοά 

Τλιοίαπιια ἱπτε!Πρῖε, τη ΡΕΙορίει ἀὲ τὸ ἐν Μάλλῳ μαντεῖον ἐπί-: 
φανίςσωτον ἀἴςεπδ) χρὴ ὠληϑέςατον γ ̓[6Π| χρῶν ἐναργῶς πρὸς 
ἔπος ὠποκεινόμενον. 

6 Μάρωνα ] νἱά. ποίατα δὰ Ῥγοϊοριτῃ Ἠδγοὶς, δ. 1. πὶ 17. 
7 Ἰσμάρῳ ἔς Ἠοπίετο ἀρρειίατα Μαρώνειω νἱάς Ηδγρσ- 

οτᾶτ, ἴῃ Μαρώνεια. ἀξ 4ιὰ ςοπίηεπάα ποίδῖα Πιρογίιις δά. 
Ῥγοῖορ. η. 13. 

ῷ ἡδυοίνως 1 παπὶ ἀμ} οἰ ΠΊΠτιπὶ Δ φγογιλμν νἱπππὶ να ἢν [1 
ς. εχ Ατβεῆδεο οὈίγιιδι πηι. 

9. Διομήδι, ἀπέκπτενε} 4 ΠὨιοπιεάς ὃς Υ]γῆϊε ςαείιπι 4111 
ἀϊΐςσιπι. 

10 οἰκεῖν τὴν Ῥοδόπην  ΤἬγαεϊΔΕ πΊΟηἴεπι, ν δὶ τερπδιεγαῦ 
ἈΒεῖις : ὅζ σεῖς δά ογδευΐμπὶ ἈΠΕΙ͂ ἴπ ἀπιτὶς ἈπΠοάορεβ 
Ἑυτίρι4ε5 φιοσια αἰϊάϊε πη ἈΠείο ν. 970. 

Κρυπτὸς δ᾽ ἐν ἄντροις τῆς δ᾽ ὑπαργύξε χϑονὸς 
Ανϑρωποδαίμων κείσετω!γ βλέπων φαὸς ἄζο. 

1 ϑαυμαςὰ ] οοἄ, Βατγοος. ὅς ΟΟ]]ερ. Νοι,, ϑχύκατα. 
12 κατὰ δύο ἢ τρία 1 ἴῃ πιᾶτρ. ςοἀ. (0]], οι! (ογίρτιπα 

σύνδυο ἢ σύν τρία. 

13 δὲ 1 εχ ςοπίεφτητα {ΠΡ ρτο τὰ Ὑμ]ρβιογμηη. 

ἀείεης 



σφ. ἯΙ. 

ἄξιξηζας, συ ΓΟ αι {εἰ ρία5 ργαερεηΐεβ. Ἐδι- 
τγ αὐτοπὶ Πὶς Ηδγοβ ροίζοπι ποήϊς ἃ Πηϊ- 
Ὀιι5 ἀγζεγε : ΠΠΩρΟΡΕ εηἱπι Ποηηηϊδι5 ἐἢ 
γα θητΠΊ Πα 5. ΠΊ. ΠΙ]16 οἰγο το Πρ τπὶ ρά- 
οἱ εχιππε. Ὑπάς πη Πἰ αμϊάοπι νἱάστιγ νοὶ 
τρίς ἱπαϊσηαδιηάς Ἔχοϊαπηδίιγας ργορτεγ σοτα- 
τα τοηδ5 πος Πιοιηθάθβ, ἢ ἤπης αμάεπι» 
ὙΠ γασεῖη, 4πῈπὶ ἰρία ἱπτογίεοϊο, π}}10 α εῸ 
δα Ττοϊαπὶ τὰ οἷαγα ροα, ποις φιοαμδηη 
πηριπογία ἄΐρπο [αοῖποτγε [δ] εἀϊτο, ηἱΠ αιοά 
ὉΔΠαΙαΙ5 4115 γε πογετιγ, εἴα αἰ ψα!ἃ ἀγθιτγε- 
ΤλμΓ., ΕἸ]π6 ροῦ ἈΠοάορεη ἂς Ἴ γαςίδπη ἱ{Εγ 
λοι θητε5 ᾿ΠΊ ΠΟ] δ ΠΊι15 5} [05 γεγο, αἱ ργας- 
αἷατα ἂς ἀϊαίπα ργο[Ιτογίης [αοίπογα,, οοη- 
τεπηηδηλι5, [Δ ]οίδηπ ἜΧΕΙ πηδηζεβ, 488 ἀς 
115 οὈείπος, ορίπίοπεπη, τοπιογεαας ἰαζϊαταπΊ. 
Ῥροομῆχ. Τυαβ ἀδίηςερβ,) Ο ΝἸΠΙΓΟΥ., ῥαγταβ 
Δητρίεἕῖογ. πες αὐρίαπη ροῆπας πυϊτποάὶ 
το θι15 Πάσπι πο ργας [Δ 10. 

ΙΧ. ΠῚ ἀπείη, αὶ {ππεῖπ Πίος ςαΠΊρί5, 
4105 ὈΟΠΠςο παίει ρεῦ ἐοϑ ποράογο αἰεραβ, 
'υαηάο ςοπίροξι Πππεῦ γέμλέογ. (Οοηίρίοῖ- 
πἀπτιγ ςοτγίς, γε αἰχὶ., σοπίρΙοππταν δάθιις, τπ| 
διυιδυςῖς ἱπ ςαπηρεἢείδιις ἰοςὶς., ταπὴ ρα τς, 
θα5, ἔογππα οχίπιία ἀζαις ἀἰππ4. (εγηθη- 

ΤΟΥ νΟΓΟ ΠΟΠΠΙΠηΠΔπῚ ἴπ (ΟΪ 1 {Π|π8 ρογπί ἘΠῚ. 
Ἐτεπίπι {ἰ ρα !αογο σοηίροτγῇ ἀρραγοαηῖ, γι ἀϊ- 
ταῖοπΊ Πσηϊβοδης γοσίοηϊ : ἢ Πιάογο ἱπηρίεει, 
αἀἰϊπμῖα ἀἰαιῖδ ἱπιδγες. Ομ ά {1 (Δηρα 81 τρίς 
Δι ἀπ ἷ5 ςοπίρ  οἰατογ,, τππογθος ΠΟ ἱπηπηῖῦ- 
ταπτ, 81 γεγο Πουιπι Πἰ 1] ἱπ νι τῖ5 οὈίογ- 
τπιείιγ [ΘογαπΊ, } θομᾶ τταμαπε τοπηροτὰ 7. ἱπ|- 
τηοϊδηζαιο ἱρῇ5 τπης ραϊτογεδ., 4115 χα ἀἐπὶ 
ΔΟΠΙΙΠῚ., 18 ΓΑΌΤΙΙΠῚ ) ἀἰϊις ΡΠ ΠῚ. 15 411- 
ψΨα αιάρίαπη δογιπη, 4186 ραΐςι, Οδεςιη- 
46 δτεπηρτερες ἱπιδάπηε ςοηταρία,, οπληΐα 
αὖ Δίαςς αἴπιης ργοβςοῖίςι, 115, ν ρατο, ᾿πάπιξς!, 
4146 ἴῃ ἤιγούς ἸΡῇ ραΐγατα αογο, Ομ απὶ- 
ἀεπητειηρογὸ ἔοσγίιγ ἴῃ στερε5 ἱπηρείαπη [δςῖ- 
δης Αἰαχ εος ἀΠΠΠραῆξ. αμαῇ πιούῖῖο πηπ]ξϊα- 
ταγιις Ογᾶεςοϑβ,, πο {δητθηΓ[41ΠΔ| σΟΠίγα (εταὰ- 

{ΠΠππι. Νίεαας αιπ!πάπη ραίςίς ρεσογα ργο- 
ΡῈ εἰμι (δρυίσγασι, πογθας πλοῖα: ρεἢίξογα ἐ- 
Ὡΐπη ἀκ ραίτιη ποχία 101 παίοίτηγ. Ἐδπηα δι- 
τοπι οὈτίμοις φιαοάδπι, ὙἸτοίαῃοβ Δ]! απο 

14. πλὲν ἵππων λευκῶν 1 Ἠοπιετις ΠἰΔὰ, Κ΄ ν. 7. ἀς ἈΠεῖ 

ἐηυδ ἃ ΠΝ ᾿ 

Λευκότεροι χιόνος, ϑείειν δ' ἀνέμοισιν ὁμοιοῖ 

φιοά ἱπιηίτατιι5 ΟΆτι] 15 1{{π|5 ἐΡΙἘτ. σό. 

Νες Ἀρεβ πὲμεὶς οἰεἰίχπε ῥὶρίς 

Ἐπ Οἰδυάϊδηνϑ 115 : 

Τρηρείμς ἐχεε ! Ζερήγνος εαράογημε βγημῖπαα 

᾿ς εἰναί τι 7 ἢς πιαίει! σαιπ Βάγοςς, αμᾶπὶ Ομπὶ εὐτες 

εἶναί τε. ἊΝ ; 

τό εἰργωσμένας  ςοἄ. (011. Νου. ἐργασωμένδῳν 

5. 1Χ. τ ἔφασκες 1 Πιρτᾷ πεπῖρὸ 'π Ῥγοίορο, 

4 διὰ τὸν ἐν τι μανίᾳ λόγον } ἀς 110 Αἰδοῖς Τεϊάπιοηῖῖ ἔμ- 

ΗΕΒΟΙΟᾺΑ, ὅθι 
, “ ε μενώ, καὶ σσωρέχειν τῇ μωχοΐρω ἑάυτώ. λέγε- 

δὲ ε “ Ν ΡΥ, ΩΣ ὁ . 
.Τοοξ ὁ ἡρῶς ὅτος και λοιμϑ ερυκειν τὸς ορδς 

«σολυανϑρωποτώτη δὲ ἡὶ Ροδόπη, καὶ πολλαὶ πε- 

βὶ τὸ ἱερὸν αἱ κῶμαι. ὅϑεν μοι δοκεῖ καὶ βοήσε- 

σϑαι ὑπὲρ τῶν ἑαυτῷ συςρωτιωτῶν ὁ Διομήδης» 

εἰ τὸν μὲν Θρᾷκω τῶτον, ὃν ἐυτὸς ἀπέκτεινε, μή- 

δὲν ἐυδόκιμιον ἐν Τροίω ἐργασώμενον, μηδὲ δεί- 

ξαντώ τι ἐκεῖ λόγξ ἄξιον, πλὴν ἵππων λευ- 
ε 7 Ν , “ 

" ἡγοίμεθα , καὶ ϑύοιμιεν ἀυτῷ κῶν “, εἰναΐ τι" 
δ) ͵ 

διοὶ Ῥοδόπης τε καὶ Θρῴώκης “πορευόμενοι, τες δὲ 
»} Ἀ Ἀν , 16 " Ἴ 

ϑεῖω τε καὶ λωμπρώ εἰργώσιμενες " ἐργώ ὦτι- 
͵ Ἁ ες 

μάζοιμεν, μυϑιὠδη τὴν περὶ ἀυτὲς δ όξων ἡγέ- 
, -“ Ν »" 

μένοι καὶ κεκομπώσμενην. Φοῖ. μετώ σϑ λοιπὸν, 
᾿ , Ω Ἁ Ν δ ἡ - 

Αμπελξργε. τάττω ἐμόυτον» κωὶι δόθεις ετι Τοῖς 
᾽ ἦ 

τοιότοις ὠπιςήσει. 
-“ - ἃ γ 

οι δὲ ἐν τῷ πεδίῳ, τῷ ἐν Ἰλίῳ, ὃς ἔφασκες" 

τὸν μάχιμον τρόπον δ ἀυτῷ φείχειν, πότε ὠφ-. 
ε» ΝΥΝ, «νν ᾿γ 

ϑησαν» Αμ.. ὁρῶνται δὴ. ἔφην, ὁρῶνται ἔτι βε- 
ὕ -“ » »" 

κόλοις τε τοῖς ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ νομεῦσι, με- 
, Ν “» εΝ “ γ “᾿ Ν 

γώλοι, καὶ ϑεῖοι, κἀὶ ϑεῶνται ἐσιν ὅτε ἐπὶ κα- 
“,,» -“ ᾽ Ν ᾿ , κῷ τῆς γῆς. εἰ μὲν γοὶρ κεκονιμένοι ᾧαΐνοιντο, 

Ἵ ᾿Ν 3 »" ᾽ “ 

ἀυχμὲς ἐπισημαίνεσι τῇ χώρῳ εἰ δὲ ἱδρῶτος 
͵ ᾿ ᾿ » 

πσλέοι, κατωκλυσμές τε καὶ ὀμίρες. εἰ δὲ αἷ-. 
ΑὟῚ κ -“ Ἀ -“ “ ΄ὕἹ ͵ὕ 

μώὼ τσερὶ ὠυτοῖς ». ἥ τοῖς ὅπλοις Φαινοῖτο γ γοσξς 
-“ ΄ ὅΣι Υ » δὲ δὲ ͵ νΝ 

τῷ Ιλίῳ ὠνώπεπδσιν. εἰ ὁε μήθεν τὅτων περί 

ὯΙ 7 εν ᾽ Ἐν: γψ “ 

τοὺς εἰδώλοις ὁρῶτο, ὠγο ἐς ἤδη ἄγεσι τὲς ὥ- 
κ ͵ὕ ᾽ » ΄ ε -“ ς Ν ον 

ρῶς", σφώτ]εσιν ὥυτοις τότε οἐνομείς; ὁ μὲν ὡρ- 
ε ᾿ » ᾿Ὶ “ μ᾿» ΚΓ “ 

γώ. ὃ δὲ ταῦρον» ὃ δὲ σστῶλον, ὅδ᾽ ἄλλο τι, ὧν 
ΝῚ ᾿ Π 

νέμει. φϑορώς δὲ, ὁπόσαι «“ερὶ τὰς ὠγέλας 
7 τῇ “- 

γίγνονται» σσάσας ἐξ Αἰαντος ἥκειν φασίν, οἷ. 
ιν ᾿ » Ἄ ͵ ἘΝ 1 

μαι διοὺ τὸν ἐν τῇ μανίᾳ λόγον ᾿, ὅτε δὴ ὁ Αἰως 
-» ἄν) ᾿ “ἢ 

λέγεται, ταῖς ἀγέλωις ἐμπεσὼν, διαφορῆσαι" 
»“ ᾿ξ τῶ Ν ν ἐν “-“ ͵΄ 4 

σφᾶς; οἷον Χτείνων τὲς Αχαιθὸς ἐπὶ τῇ κρίσει “" 
ΟΝ 2 Ν ᾿ -" δκ ͵ νι 

καὶ ἐδὲ νέμει περὶ τὸ σῆμα ἐδεὶς, φόξῳ τῆς 
͵ Τὴ , δὴ ᾽ ͵ Ν Ὶ 

πόας, νοσώδης γῶρ δὴ ἀναφύεται,» καὶ σπονηρὲὶ 
᾽ ͵ ς “ 

βόσκειν. ἔς! δὲ τις λόγος.» ὡς Ὑρῷές πσότε πποι- 

ἜΝ ΠΟ ΠΟΤ πος ΠΩΣΘΕΣΟΣ, ΔῸΣ, τ τος τς τ τ πττ οσιτπ --- 

τότε ργᾶεῖεγ ΠΟπιοτιπὶ νἱάςπάυβ ϑορβοςίες, ἱπ Αἴασς μα- 
φιγοφόρω, δζ νεῖογο5 ραίππι, ᾿ ' 

3. διαφορῆσαε] σα, 1, ια. διαφωνῆσων ᾿ερῖτ, Ου8ε τἀπιεῃ 
Ἰεῶιῖο οτια εἴπ ροτεῖξ εχ ἱρπογδητία Πρπιβςβις νὸςἷ5 δρα- 
Φορῆσωμ» ΠΟΙᾺ νεὶ (ΔἸ τεπὶ γαγίοτῖθ, Ἐπ τα πιεη, νῇ 64Πὶ Ἔχ - 

Ρἰ σεν 5. [0]. σοάϊςοῖς ΟΟἸ]ερ. Νου, συμφορῶ τὸ συναϑροίξω, 

ΧΘῊ συμφόρημα ἡὶ συναγωγὴ» ὡς φαωὶν συμφοξημα τῶν ώγα- 

9ῶ». διχφορῶ δὲ τὸ διασκορπίζω Γ ἀναλίσκω» ὡς φασι" διε- 

φορήϑη καὶ νόσος» τετίςιν ἡ νοσοποιος ὕλη λεπτυ"ϑ έϊσα ἡνώλωτας- 

4 ἐπὶ τὴ κρίσει] φαοὰ πεπιρε Ροίξ “Ποῤλἠης πιοτγτεπὶ τ- 

πιᾶ εἴω5, 4ιᾶς ἀπιδίεθατ 4145) ΓΕ αἀϊιάϊςαῆεηι, αυλε 

σαι Αἰαςὶ βιγογί5. ἐχειεῖσ, γ᾿ ΠΟταπΊ, 

Ἀτττ μένες 



64; 

᾽ ᾿Ὶ “΄ ἤ Ω 

Μμένες ἐς τὸν Αἰωντω ὕδρλζον, γενοσηκότων ἀἰυ- 
-“ »" ͵ τ “ 

τοὶς τῶν σσροξώτων. καὶ τσερλφέντες τὸ σήμω» 
ἢ ΝΥ “ἶἷ ᾿ 

“πολέμιον μὲν Ἑκτορὸς τὸν ἤρωω ἐκάλεν » πολέ- 
Ἱ ΄ ν δι, Ἀ ΠΕ Ν μον δὲ Τροίως τε καὶ ποιμνίων. καὶ ὁ μὲν, μωώ- 

-“ 5» 1) ς δὲ ΄ ἼΝ ᾽ “ γῆναι ἄυτον, ὃ δὲ μωΐνεσιϑιαι. οὐ᾽ ἀσελγέφατος 
» ,ὔ 

τῶν “ποιμένων, 
, μΆ 

Αἰῶς δ᾽ ἐκέτ᾽ ἔμιμνε 5. 
" ἤ ν " “Ρ »-ς ἊΣ ς Ὦ 

μέχέλ τότε τὸ ἐπος ἐυτῷ ἐπεῤῥωϊψώδει, ὡς δὲει- 
“ ᾿ 3 ν Ἀδι}5᾽ , ᾽ -“ 

λῷ. ὁ δὲ « ἀλλὰ ἔμιμνον", εἶπε, βοήσας ἐκ τῷ 
»Μ “ ἕ Ἂν 

τάφε Φενεῶδές τι καὶ ὄρθιον. λέγετωει δὲ καὶ 
-“" “-- Φ Ὡ: ᾽ -“ ,ὕ διωνι 

δεπῆσαι" τοῖς ὕπλοις, οἷον ἐν ταῖς μάχαις εἰώ-. 
Ν ᾿ δὴ δ , 3. ΑἸ ΌΛ , ᾽ 

ει. τὸ μὲν δὴ κωκοδωιμόνων ἐκείνων “σώϑος εὶ 
Ν ,ὕ ᾽ »} Ν “ς“ῃ 

χρὴ ϑαυμάζειν, εἰ, Τρῷἐς τε καὶ γομεῖς ὄντες, 
25 ς λ « Χ ΔΝ 

ἐξεπλογησων ὁρμὴν Αἰαντος, καὶ οἱ μὲν ἔπεσον 
ΤΟΣ Δ ἢ ; δὲ ὦ ψωρὶ ζ΄ 

εἰυτῶν, οἱ δὲ ἔτρεσαν , οἱ δὲ ὠχοντο φέυγοντες ὃ 
Ν μ, 

ἐποίμιωινον. τὸν δ᾽ Αἰωντώ ϑαυμάσωι ἄξιον, ἐπέ-. 
Ν Ν “ 3 “ 3 ᾿Ν ᾿ ΄ 

Χτεῖνε γὰρ δόενω αὐτῶν, αλλω τὴν τσ ὠροινίων, 

“νυ “ ΄ , ᾽ " ᾽ - 
ἡ ἐχρῶντο, ἐκωρτέρησε; μόνον ἐνδειξάμενος ἀυτοὶς 

ος ε Ν ᾽ ᾿ δ 

τὸ ὠκξειν. ὁ δὲ Ἑκτὼρ ἕκ ἐγίνωσκεν, οἱ μι, 
͵ὕ ᾿ γ " ,ὔ « ͵ ν Ϊ᾽ 

ζένε. τήν ὠρετήν ταύτην. ὑδρίσαντος γάρ ἐς 
3 δὴ ΄ Ἀ ͵ὕ Υ Νν “ 

ὠὑὐτον μειρακίδ τινος πέρυσι» ἡν ὃ .Ὡς Φώσι, κο- 

͵ πον ἣ, τ, ἈΝ λυ 

μιδῇ νέον καὶ ὠπαίδευτον, ὠρμησεν ἐπὶ τὸ μμει-- 
3 ΣΝ 5 ἈΠῸ ἡ εἴτουν 

ρώκιον ἀυτὸς, καὶ ὠπέκτεινεν ἀυτὸ ἐν ὁδῷ, σπ΄ο- 
-“ ΔΨ, ΄ ταμῷ τὸ ἔργον στροσι εἰς. 

» - “ ᾿) ,ὕ 
Φοὶ. οὐγνοῶντι λέγεῖς » Αμπελεργεν καὶ σφό- 

᾽ ͵ Ν ,ὔ γ᾽ Ἢ 

δρα ἐκπεπλήγμενῳ τὸν Λογὸν» ὠμήν γὼρ μη- 
-» Ζ΄ δι κα »" Νὰ ς ͵ 

δῪὼμξ φαίνεσθαι τὸν ἥρω ττον. καὶ ὁπότε μοι 
“Ἢ ͵ ΕἸ " ε Ἵ “ 

τα τῶν Ἑλλήνων ὠπήγγελλες: ὑπερήλγεδν τῷ 
ἧ ,ὔ 5. Φ. ἋἋ “ ͵ ᾿ 

Ἑκτορος εἰ μήτε εἰρότῆς τι ὑπὲρ ὠυτῷᾷ λέγεὶ, μή- 
᾿ δῶ 5} » δία 9 ἣ: αὐ ραν τς 

τε αἰπόλος, ὠλλ᾽ ἀφανής ἐξι τοῖς ἐκεῖ ᾿ εἰν- 
4 ἢ οι 2 “ Ὧν Ν Ν 

ϑιρώποις; κοὶ ἀτεχνῶς κεῖται. “σερὶ μὲν γᾶο 
τ αν 5. ὦ κι ΝΝ Ο᾽ 

τῷ Πάραδος ἐδ ὠκϑοιν εἰξιῶ ἐδὲν, δὲ ὃν τοιοίδε 
ῃ δ " ΝΡ Δ 

πω τοσοίθε ἐπέσον. “σἘρὶ θὲ τὸ Εκτορος ὃς ερεῖ- 

-“ 7 Ν Ὁ »“» 

σμω μὲν τῆς Τροίως ἡ καὶ τὸ ζυμμωχιυκβ παν- 
“3 Ὁ ᾿ - [2] ἃ ΝΝ 

τὸς ἥν, ἵππες δὲ ξυνεῖχε τέτιαρας ἴ, ὃ μηδεὶς 
“ κα νῆ “ ἥ -πν ΡΗ ὶ 

τῶν ἡρώων ἑτερὸς, τὸς τε τῶν Αχωιῶν κατεπίμ- 

ῬΗΧΙΕΘῚ Ωα».11. 

Ραΐϊογες ρεζιϊδηίεν ἴπ Αἰασεηι. (είε ρεπηῆς, 
ταπὶ Ῥεζιάεθ ξουηπὶ πιοῦθιι8 ἱπιδίῃοε.. 
ΝΝπιαις οἰγοα (δραΐογαπι ςοη εητο5, Ηε- 
ζἴοτῖ5 ̓ πἰπιϊσαπι Ηδγοοπι νογάτιηῖ, Ττοῖδε- 
4π6. ἃς ργερῃηι ΠοίξεΠ,, ΠΣ [ἐππ}} 
ἱπίδηϊα δα Π|ς σογγαρειπι, αἰτεῖς ἐὐίδυηπισα ἴῃς 
(ληῖγς ἀϊχις. ΟἿ νογο ργοςαοιΠππλι5. εγαῦ 
ΕΟ ΠῚ, σαΓΠῚ πὶ Εοπμείοὶ ΡΑΓΓΘΠῚ) ἀλείμς τὰ 
νεῖ: Νέος ρον 2:1: Αϊαχ. 
ἴῃ Ἰρίτιπι, νὰ τἰπηϊάιπη., γοοίταιίς, [ρίξε γετο: 
“ἐ»ραμεύ 7 » τοίροπαίε . Βογγεπάτιπι ται 
ΔΟΙΓΠΠῚ ΟΧ τιχπιηῖο Ἰηςἰαπιᾶη5. οί τγ ργᾶο- 
τογοα δὲ ἈΓΠῚ15 σοπογοριῆξ. νεῖ ργϑε 5 σοῖς 
(πδιογαῖ, Ιτ866 ςοτίς 4αίάεπι πιϊξγογαιτ 
᾿Πόγμηι αὐἰξδέξηπι πϊπίτο τηϊγαγὶ ἔα εἴς, αιοά 
ποιηρο; 1 τοΙαπὶ 4ἱ οἤξηξας ραίϊοτοβ, Αἰδεὶς 
νΟςΘ; (ΠῚ ἱΠΊροτα ργοΐαζα, ιοτίηε ρογουῇ, δέ 
Ράττίηλ αυ! ἀθπη σφοϊἀοτίηξ,, ράγεῖπη εἰππμογίηῖ, 
Ῥαγτίπη πηοταεηζοϑ αὐ ἰοςα, ΝΌΙ ραίςοθδης, ργο- 
Γαρογίητ, ΑἸαςεπῆ διτοπη δαπηίγαγὶ ἴα5 εἴ: 
Θογιιπι Θἢἰπὶ οςςί αἷς πεπιίποπι, (ε4 ρετυΐδη- 
τίΔπη, αι νί! Γαδγαητ, ΤΟ] Θγαιτ, μος (δἴμπι. Ἰρίς.. 
οἴϊοηάθηβ, πο διιάϊογῖε. Ηεῖϊον νοτο (να 
Ριτο, Ο Βοίρε:, ) πῆς ἸΒπογαθαξ υἱγιιζοπι, 
Ροταϊδηζοῦ ἐπΙΠΊ ἱπίπ]ταπτα οἱ δάοϊςοἰςοησηῖο 
αυοάδπηι ἀητὸ μη ἀπηιπι,, ογᾶζ ἃμτοΠῚ 1116, 
νι αἴης, δάἀπηοάιιηι 1 Ἰαμιοπῖϑ᾽, ἃς ΤΟΓΠΠῚ ΟἸΠΙ- . 
ἘΠῚ ταῖς; ἰρίξ ἴῃ δἀοϊοἰςοπευίηπα ἱπηρεῖαπι 
ἔεςῖτ, ξυπηααςε ἴῃ νἱα ἱπτογομηϊε, Βυπιίηί Ιάπτα- 
ΠΟΙ5 ΠΠΡΟΠΘΠ8. 

΄ 

Χ, Ρῥορμέχ, 1.οαπιοτίς ἴΔπὶ ΠΠόγαπι ρίδη 
Ἰρῇαγο, ο ΝΙΠΙτοΥ, να]άςαμς 8 μἴοῦὰ ρεῖ- 
“ΠΟ, πιιίρίαπι οπἱπτι Ἡεγοΐπι 1Π]απὶ ἀρρᾶ- 
ΓΕΓΕ Ραζαθατη. Αταϊς ἄτη Ογεσογηπὶ πιΐπ- 
1} γὲβ ἐπαγγαδαβ. ΕΗ εἕξοσὶ ἱπάο!θθαπι, ησαοά 
ΠΟ ἌΓΩΓΟΓ ἠε εΕο ἀϊςαῖ ΠΑ ύλμν 5 πε- 
4116 φαργαγι5, δα ποα. ΟὈ(ζαγι5 (1 εἰμ5 γο- 

δ᾽οηΙ5 Ποιηϊπίδιι5, ἃς ρίαηα ἰασθαῖ. Νίαη ἀς 
Ῥαγάς πὸ ψυϊάεπη νε]ΠῈ διά ἶγα δ! 114. οὐ5 
Γι τ]68 86 τἀπὶ ΥἹΓὶ ςοοάεγο. ς Ηεξῖο- 
τὸ γεγο 9 (48] ςοἰμήπεη εγαῦ τοῖα, οπηηϊς 
ἩπΊαιις αΣ τ το μν, φιαάιϊραίαιις τε- 
ΧΙς, φιοά πεπιο Ηεγοιιπὶ αἴϊυς ἔξοῖτ; ατδοςο- 

ς Αἰας δ᾽ ἐκέτ᾽ ἔμιμνε 1 ἩσπιΠιςίππι ΗΟ Πιετί οι ΠῚ δχ 
1124, ον. 717. Ιπ ςοὐ. "Αι, αἴτεγιιπι δ άϊτας Ἡ πη ςἢϊ-- 
ὍΓΩ βιάζετο γὰρ βελέεσσι. 

6 δεπῆσαι] ῥάβα εἰγρέντα [πτίσε : πο ἴπ Ῥυιβπά ραἤηπι 
ες ες Ἀριὰ Ποπιεριπι Αἴδχ Ἰερίτωσ, 

7 ἐπὶ τὸ ] μὲν ἐπὶ τὸ Βάτοςς. ημἱ Ραᾳυΐο ροῇ ἀντὸς ο- 
τυϊτεῖτ. 

δ. Χ. 1 ὠλλ᾽ ὠφανὴς 1 αὐἰμεγ εἰμι ΑἸάϊπα ὅς οπιποὸ 
Μϑ5. Ἀρῃοίσιπτ, ἐχοῖ ας ἴτααιις π΄ Μονο Πἰλπά Ρυτϑαὶ τγ- 
ΡΟΒΙΘΡΒοταπι ντῖο, 

2 ἐκεῖ] οππτταης γοςεπὶ ςοὐ, Βάτοος, ὃς ΘΟ]! εσ1} Μοῦ, 
3. ἔροισμα μὲν τῆς Τροίας ) ἔς Ὑτολάμπι ΕΘ ΤΩ δριιὰ 56- 

περᾶπι Ἑσολαϊδ, ἐς Ἡξέϊοιε : 

(οἰκριερὶ ρβαϊγίαδ, γΏ ΥΩ Καίογηρη, 

ΤῊ ῥγαέβαίμρ Ρῥγγρίδως {{{{ὲ 

ΤῊ ῬΔΉΤΗΘ γάρ: ῥμρμογη,πο {πὸς 

ΔΙΕΙΣ ἐΠ 4 ἐἰέξενε {1:4 γεν σϑποςς 

Τορηηα τρέϊαλε, [ριηρμ με εἶϊες 

Ἡεΐδογές ἑάορὰ ραιγίαξηπε {πεῖ 

4 ἵπασες δὲ ξυνεῖχε τίσσαρας} ἡ08 ἤπρυΐος Ποπιϊπαιίπα 
ἴδιαν Π|44, Θ΄ ν. .185. ὶ 

Σανθετεν καὶ σὺ πόδαργε; καὶ Ἀιϑων, λώμπαν τε δῖε, 

Ἐΐης ϑρασὺν ἡ ἡνίοχον γΟσαῖ Ἡοπῖογ, Π|44., 116. εοά, ν. 89. ὅς 
Ἱπποδιέμοιο ἐρίτμεῖο ραῇηπι ογπᾶς, νἱὰς ἃς ἴπξ . ΧΥ͂Τ. π. πο 

ν απ|- 



2}. 1]. 

ΤΙΠΊΠ]ΕΘ Παῖιος ΠΟ] ΕΠ, ἃς ἀἀιιογι5. εος, 
γπᾶ Οπιπες, π᾿ ρίιπη ἱπιρείιπι ἔλοίθηζες, ἃ- 
᾿οἰεπισις Πγάσητες ριιρπδαῖς ) 41 ποῦ ἡπ|86- 
ΤαγοΠῚ ορῸ ὃ 60] το πὶ ποη Δα ΟΠ] Γάγ ΠῚ [1- 
θεπ5 ὃ {1 64 τη ΠΠ γα πηΐπιι5, πο η18 οἰοίτδηζοῦ 
ἐχρόπογο νηοῦ, ΚΤ μέέογ. Αὐαὶ ἰρίταγ αἰ- 
ςεπίεπη ΡΟ Χο, αιδηοαιίάςπι πος οἰ ριι- 
125 πανιὰ πέρ] ροητοῦ ἀΐσεγε. Νέειηρε πᾶς 
ἴῃ Πιο εἰς Ἡςέϊοσις ἤδεια., [πη ἀοιτῆν γοίοτι 
ΠοπηΐΠ ΕΠ 7 νατϊοίιε οἴεμαϊς οΥῖς τίτας, γὸ- 
(δὰ γϑτίοπα βαπη ἱπιιεητ. [ΙΠ4οἷος5 δηΐπη αἷ- 
ἴππ (Δρίεηϑ ἱπ εὰ ἀρράγεῖ, ἃς τουτί Β]]15, ἱποπη- 
ἄλαιε, δὰ νἱρόγειτι Πα θεΠϑ οτπη [παιΐτατε ςοπ- 
Ἰαπέξαπι : Ῥα]οτίτι4ο νεγὸ εἰ ςοπϊας, ςοπιὰπη 
Ἰίςος ποπὶ αἰεπῦ. [τὰ αυζεπι αυϊάδπι ἴπ οα ἰρὶ- 
τῖπις νἱρεῖ, νι ἐρεϑιατογεπιδά ἐδηρεπάϊιπι 1η- 
σῖζεῖ, Ηδες ροίτα 1πΠ πὶ ΠῚῚ Ιοςο [ἤαιπα] 
εἴ. Μιὰ νέο ςππὶ ρα δ]ῖσς,, τἰπὶ ρυϊμιατίπη 
δοπὰ ἕαςῖτ. ὙΨπάς ἴρίι ἄχ {πρρ]ἰταης, ὅς ςὲγ- 
ταπιῖπα ἀςξάϊσαηξ, χαϊθι5 ἐπ Πέττεὶς τὰ Παΐμα ἰη- 
οἹείοῖτ, αἴσιος αι ἢ] εεῖσοΚ (ρίτίτας ἱπάπῖς, νείι- 
ογ εχ τρία ΠῚΠ|ετ. Αἀοϊείςζεης ἴτας ΑΠνγτὶ- 
τ|5 Π|π πὶ Δ πθηῖεης, ςοπυϊςῖο Ηεέώοτγεπι εἴ 
Ῥγοίδοιες, οἷ, αιιο( ΟἸἰπῚ γαρίδίτις αἱ Αςἢ1}]ς 
{μετίῖτ, Ἐχργοργδηβ : Αἰαςῖς ἱτοπη Ἰαρίἀ6πῚ, {το 
ῬΘΌΠις Ἔχαπὶ πηδίτ5 ργορειποάμπηι ἔδει: πες 
πο Ρϑιτοςοϊαπι απο ργίπηιπη δισίῆε, ηποά- 
«μῖς πε 1ρίς αυ!άσπι οιπὶ ἱπιεγεςοτις, (6 6411], 
{πιο ἄς Παειιαπι 1Π|4τπὶ 4 4] Ππ| ρογίπογς αἷς- 
θαῖ: ἈΑΓΠΙ]Π115 ἐπὶπὶ “ρίβπι εἴτε ραγγίοθαι, ροῆ- 
ἥπᾶιη σουη8πι ΡΑίγΟςΪ! σαι ΔὈς Ια 1Πςι [ ροί- 
τη}. Ηδες Ὁ] ᾿πίο]θηῖοῦ Ἰαδαῆει δάο]ε- 
ἔζεηϑ, ΠΟ Δ 1159. ἀπίεαμαπι νοτὸ ἄδςεπι ἤδήϊ- 
ΟΥΙΙπῚ Δ (ΟΙ ΕΝ Ποι ᾿ξ γ,, ἀπηηῖς, δάδο εχίριιιϑ; 
νί πεποίηεη απίάεπι 'ῃ Ττοδάς Παδεαῖ, ἰη- 
ΤΥΕΠΊΘΠΓ5 σα ρΓ5 {ΠὈ]ατιι5 οἴ“: νεαιις γοϊαταπι 
ἃ ζουπ ΠΡ 15 εἴμ. αι παρα εἰαίεγαης,, νἱγ ΠῚ]- 
Πικαγὶ Παδῖτι πιο ἄμπςεπι (Σ ργάθδαῖς, ἤατι- 
Τὰ τηλρ 15) θαγθαγὰ ἃς νΟΠοπΊςητι νοος ἱρ[ππὶ 

Ν 

ἨΕΒΟΊΙΟΑ. 68, 
»ν δ᾽ , }Ὶ ᾿Ὶ »"“" πρω ναῦς ἢ, ἐμώχετο δὲ πρὸς ἀυτὲς ἐμᾷ ποών- 

τὰς, ἐφορμῶντως τε ᾿͵ καὶ ξυντατ]ομένες ἐπ᾽ 
᾿ ἫΝ ᾽ ΠΡΌ τ; “ΑΘ 5 Ν ιν 

οὗυτον , ἐκ ὧν ἐροίμην γε; τί δ᾽ ἐκ ἂν ἀ- 
͵ ΄ ᾽ ᾿Ν δ ! ᾽ Ἁ 

κεσαιμι χαΐρων ; εἰ μὴ διωπηδῶης ἀυτὼ, 
3 » , ἿΣ 

μήδ᾽ ἀμελως λέγοις. Αμπελξργ. ἀκϑε διὸ 

πλειόνων, ἐπειδὴ τῶτο ἡγῇ τὸ μὴ ὠμελῶς φρά- 
.«Ἶ ἶ » ε ζειν. τὸ γὰρ" ἐν τλίῳ 'ἄγαλμα τῷ Ἑκτορος ἡμι- 

ρ ᾿ " " ᾽ 
“ϑέῳ οἰγϑρώπῳ τοικε, καὶ «πτολλὼ ἤϑη " ἐπιφαΐ-. 

"“ »“" ᾽ 3 "“" ᾿ νει τῷ ϑεωρξντι ἀυτὸ ξὺν ἐρϑῷ λόγῳ. καὶ γερ 
- - 4 Ν ὃ: δ φεονημωτῶδες ἰδοκεῖ,, καὶ γοργὸν, καὶ φαιδρὸν, 

ε Ξ »-“ εὦ ᾿Ξ 
καὶ ξὺν οἱδρότητε σῴριγων, καὶ ἡ ὥρφι μετ ἔδε- 

-“ 7 " δ᾽ “, ᾿ ιο ε ᾿ ΚῚ 
μιᾶς κόμης. ἔς! δ᾽ ὅτω τι ἔμπνεν “ὡς τὸν 9:- 

ὡτὴν ἐπισπώσασϑαι ϑίγειν ". τῷτο ἵδρυται 
ἃ ,’ “ ᾽ , 

μὲν ἐν ττεραδλέπτῳ τϑ Ἰλίῳ. ππολλὼ δὲ ἐργώζε- 
“ ,) Ὁ ὰἁ Ψ 

τας χρηςοὶν κοινῇ τε καὶ εἰς ἔγω. δ.ιϑεν ξυχοντίε 
᾿ “ φ “2, ͵ . ᾿ 

ἀυτῷ, καὶ ὠγῶνω ϑύωσιν", ὅτε δὴ ϑερμὸν ἕτω 

καὶ ἐνωγώνιον γίνεται, ὡς καὶ ἱδρῶτω ὠπ᾽ ἀυτᾷ 
; κι ͵ “ » λείξεσιϑαι. ᾿μειροίκιον ἂν Ασσύρκον, ἧκον ἐς τὸ 

3 “ “ , ᾽ - Ἰλίον; ἐλοιδορεῖτο τῷ Ἑκτορι, προῷερον ἀυτῷ τώς 
“ ὃ ͵ὔ ᾽ ᾿ Ῥω ϑὶ τε ἐλζξεις ", αἱ ἐξ Αχιλλέως ποτὲ ἐς ἀυτὸν ἐ- 

ὔ «. , “" ἰτε 
γένοντο, καὶ τὸν τῷ Αἰαντος λίϑον 5, ᾧ βληϑεὶς 

Υ͂ Ἁ «- 

ὠπέϑανε τορὸς βρωχύ. καὶ ὡς Πώτροκλον τὰ 
ἌΒῃ ᾽ ε δι ν 9) ᾽ ᾿Ὶ πορῶτω ἔφυγε" καὶ ὡς ἐδὲ ὠπέκτεινεν, ὠλλώ 

γ ᾿ ᾿ -“ 

ἔτεροι. μετετσοίϑι δὲ καὶ τὸ ἄγαλμα τϑεκτορος, 
Ἴ ν Ὑ ΩΣ ει Μ' - ἂν ͵ 

Αχιλλεως γώρ εφωώσκεν εἰναι αὐτο, μετὰ τήν κο-- 

μήν» ἣν ἐκείρατο ἐπὶ τῷ Πατρόκλῳ“. τῴτων 
: »»)} » Ν 

ἐμφορηϑὲν, ἐξήλασεν ἐκ τῷ Ιλίς, καὶ τορὶν ἣ δέ- 
»" ᾿) “΄ " 

κα ππορευϑῆναι φαδίες, τσυταμὸς ὅτω βραχὺς, 
ε ΔΥ Π “,“ν - Ξ᾿ , Ω ὡς μηδὲ ὄνομω εἰυτῷ ἐν τῇ Τροίῳ εἶναι, μέγας ἐκ 

»-" 3) Ν ς ᾽ 7 ΄ 

μικρδ αἰρετῶϊν κωὶ, Ὡς ὥπηγγελλον οἱ διωαφυ.. 

γόντες τῶν ὁπωδῶν, ὁπλίτης ἡγοῖτο τῷ ποτώ- 

μξ μέγας , ππωρωκελευόμενος ὠυτῷ βαρθδώρῳ 

᾿ς κατεπίαπρα ] νυ]βατὶ κατεπίμπρη.- 8εἀ Π|μὰ αιιοά ε- 
ἀϊάϊπιυς, πταρὶς Αττσαπι εἴξ, φιοὰ ἃ δρποίςεδας ςοά, [,ἅι- 
ἀἴδη. ὃς (ον. Ν οι. Ν ! 

ὁ κατεπίμπρω ναῦς  νἱάς 1124. ο΄, ᾿. Ι 

7 τε] ἴἰς οπιης5 Μ88. τεέϊε ργὺ δὲ, 4ιιοἡ εἴ πῃ εὐϊεῖς. 
8 τὸ γὰρ ] οοά, (ο]]. Νοιι, δέ Βάγοςς, οπηίτταπε γάρ: πιᾶ-- 

1ϊπὶ γῶν Ῥτο γάρ. ΕΝ 

9. πολλὰ ἤϑη ] γῆς ογὲς νὰ Οὐ! πε] Δπο τΟσΔτΙΓ ἄδςοἶδπι. 

Χ. ἠϑῶν ἱσορίαν ἴῃ λτιιῖ5 ἀρμάγεπτεπι νοσδὶ (ΔἸ ΠἜγδτις ἱπ 
Ναγαϊ, παῖ δὲ τρίαπι Ρἰδοτίαπι ἀτῖε πὶ ἠϑοποίητον, τέχνην νο- 
ἕλε ἴῃ Αεἰειήαρῖο. νἱάὲε ςλπὶ ἴπ σεπὶ Ἐγαῆς, [απίππὶ ἀξ Ρ- 
ἔλυτά νετεσ, 1. ΠΙ. ς, 4. 

το ἕτω τι ἔμπνων 1 οοἀ, Βάτοςς, ὅτῳ τοῖ ἔωμπνων. Οεῖε- 
τοὶ τὸ ζωτικὸν χὰ ἔμπνεν. ἵπίες πιᾶχί 5 ἱπιαρίπιπι νἴττιι- 
ἴες, ἀε χαὸ πιῦῖῖτα ΟΠ Περὶξ Ταηῖ5 1, ς, 6, ΠῚ. (4. 

τι ϑέγειν } νὲ ἴσ. ἐχρεγίατιις 4π γϑιιοτα θέμε, 4ῃ ἤλτυα 
δε} Οοά, Γναϊιάϊαπες. ῥτὸ ϑίγδιν μάρεραι γινώσκειν. 

τς ἀγῶνα ϑύνσο ἱπικώφιοι Βυϊυΐπιοά! ὠγῶνεςν δὲ (λοτίβοῖα 
δὰ Βεγοιπὶ ἔερυΐίοτα,, ραῆππι ςεἰεδγαῖα, Τα]ΐα Ῥεοτοῆϊαο 
Ῥῤγίαοας ἴῃ ἘΠΕΠΑΙα ἱπβίτμτα νἱάϊπιις {πρτα 5. 11, τα] 

«Αὐὐμὲ φαοαμε ἴοτα νὲ ἱπ νίτα Αρο ]οηΐΐ Ὑγαη. ἱ, ΤΥ. νῖς 
ἀΐπιι9. δαίγοοίο {πιὰ ἀϊσδυῖς ΑΒ 65 1144, Ὑ' χυεπὶ [1- 
Βπιπὶ ἀγῶνα ἐπιτάφιον ἀϊξειπι 4 συϊδυἀλπὶ οδίδγαδι Εἰιϊῇα.- 

τις, ΡΙυγδαιε ἱρίε ἐχεπιρία οδίξσιας ποῖξεγ ἱπέ, ἰη Νἴε. 
ἕΐογε δὲ Απηίοοδο 5, ΤΥ, τὰ ἤπ, ΨΟῚ ἰπάε ροι Ρλιγοοίο ἀϊ- 

ζάτιπι Δ Ὁ Α(ἈΙ]]ς σετεαπηςῃ ἱπυιδ εἴς 1 Αἴς, νε τοῖς ἐρίξοις 
8165 ὠγῶνες ἱπ(εἰτιετεπταγ, ϑὲὶς ὅς δὰ ξογιπὶ, αὶ ἐπ᾿ Βεὶ- 
1ο οςςιθιιεγᾶπε, ἵδρυϊογα π᾿ Οογαπιῖὶσο δὉ Αἰῃεηϊεηῆδις 
ῬΟΒΙΊος͵ ὠγῶνες ἱπ{πἰτατῖ, ν 

13. τάς τε ἕλξεις 1 ΠΙφά, Ω΄ ν, 16, αὐάς ΨΊτρί!, Αδῃ. 1, ν, 
484. ἴλσεο (εΐεγοβ. Σ 

ὙΦ τὸν τῷ Αἰώντος λίθον ] νἀ, Π|44, Η΄ ν, τόξ, [ε4. 
1’ τὰ πρῶτα ἔφυγε ὅτς, 1 Ἠεδιοτίς ὅς Ρδίγοςὶ! Ρυρπᾶπιω 

«Πτυΐγας Πιραπι σαῖς Ἡοπιογιο ΠΙδα, Π' ν. 367. (. 
τό ἣν ἐκείρατο ἐπ. τῷ Πατρόκλ. } πεπιρε, νὲ ραυΐο δηῖς» 

πάγγαραι Κίμμον 7 ἴῃ, 116 Ἡεδξοτίς ἤδτια ἡ ὥρα μετ᾽ ἐδεμιῶς 
«κόμης. Ἦος Αἴγεῖο οοςαῇοηποπι ἀεάϊε ἐατυιεπάϊ ψεῤεἤες 
ελπὶ εἴτε, ιιῖ ςοπιᾶπὶ Ροίὲξ Ῥαέγοοία πιοττοπὶ Ροίμεγαι» ηᾷ 
δε τς Υἱάς ποῖατὰ δά νἱτάπι Αροἱ!οηιὶ ΤΥ. νας, 

Ἐν 
ἐῶ. τῇ 



φ- 

όβ4 

τῇ φωνῇ καὶ σφοδρῷ, ἐπιςρέφειν τὸ ὕδωρ ἐς τὴν 

ὁδὸν.» δι ἧς τὸ μειροίκιον ἤλωυνεν ἐπὶ τετ]ώρων 

ἵππων καὶ μεγώλων. ὃς ὑπολαξων ὁ πποτωμὸς ὁ- 

ἐδ τῷ μειρακίῳ, βοῶντί τε καὶ Ζυνιέντι λοιπὸν 
“Ἢ 9. Δ αἵ 5» “Ἥ" ω τβέκτορος, ὠπήγαγεν ἐς τὰ ἑαυτῷ η9η» καὶ ὅ- 

᾿ τῶς “ ἀπώλεσεν, ἐς μηδὲ ἀνελέσιϑαι ξυγχωρῆ- 
᾿ “ 4 ᾽ ὦ ᾽ σώ! τὸ σῶμα" ᾧχετο γὼρ ἐκ οἵδ᾽ ὅποι ὠζφανι-. 

γς ἔνυ ἊΣ 
σϑέν. Φοῖ. ὅτε τὸν Αἰωντώ χρὴ ϑαυμώζειν» Αμ- 

ὔ ,ὔ ᾿ » , Ἷ 
πελεργε, κωρτερήσαντω τοὶ ἐκ τῶν σσοιμένων» 
" ᾿ ει ὦ ᾽ 
ὅτε τὸν Ἐκτορω ἡγεῖσθαι βάρδαρον, μὴ ἐνωσιχό- 

᾿..χ4 “ - Ν 

μενον τοὶ ἐκ τῇ μειρωκίς. τοῖς μὲν γῶρ καὶ ξυγ- 
, ", Ν -“ γ γ 

γνώμη ἴσως, οἱ, Τρῷες ὄντες . ἔτι καὶ “πονήρως 
ΓΙΡΝ: » "»"» 

ἐχόντων. σφίσι τῶν ποροδάτων . ἐπεπήδων τῷ 
ῃ , Ν , 

τώφῳ. μειρουκίῳ δὲ Ασσυρίῳ, «πομπέυοντι ἐς τὸν 
“ ἐ ΄ Ν 

τὸ Ἰλίῳ ἥρω, τίς ὧν συγγνώμη; γοὶρ δὴ Ασ- 
ἰ 18 ᾿ ὕ 3 συρίοις τε καὶ Τρωσὶ «πόλεμός ποτε ἐγένετο, 

γΝΝ Ν 9. “Δ -- ε ὔ “ 
ἐδὲ τὰς ὠγέλος σφῶν ὁ Εκτωρ ἐπόρθησεν» ὡσ- 

᾿ “ ͵ὔ ε 

περ τὰς τῶν Τρώων ὁ Αιως. 

γ 

Αμ. πεπονθένώι τι πρὸς τὸν Ἑκτορῶ δοκεῖς, 
ς ἢ , Ν » “. ᾽ 

ὦ ξένε, καὶ ἐκ ὠξιῶ διωφέρεσιϑαι. ἐλλ᾽ ἐπανί- 
πὰ ᾿ »-“Ἢ 3. Ὁ ᾿ ἰὴ ᾿Ὶ 

ὠμεν ἐπὶ τὼ τϑ Αιαντος. ἐκεῖθεν γώρ οἰμωι τὴν 
3 ᾿ -“ ὕ »“" - -“ 

ἐκξολήν τῷ λόγε πεποιῆσθαι. Φοῖ. ἐκεῖθεν, 
,ὔ ε “ 

Αμπελεργέ», καὶ ὡς ' δοκεῖ ἐπανίωμεν. Αμ. 
, - Ὃ ») " Ἵ 

πρόσεχε ὅν, ὦ ξένε. νηὸς ὅσόοτε καϑορμισοωμέ.. 
ΣἘΠΥΤΝ "9 δὲ » , ΩΝ, 

γῆς εἰς τὸ Αἰαντείον , δύο τῶν ζένων πρὸ τξ σή- 
" ᾿ Ν Ποῖ, γ Ἴ ᾿ 

ματος ἤλυόν τε καὶ πετ)οῖς ἐπώιζον. ἐπισες 
Ὶ Ν “ » ͵ 

δὲ ὁ Αιας, πρὸς Θεῶν, ἐφη., μετώϑεσϑε᾽ τὴν 
μὴ , ᾽ ͵ " 

“παιδιῶν τωυτην, ἀνωμιμνησκει γάρ με τῶν Πω- 

χ " “ ᾽ ν 
λωμήδες ἐργων᾽, σοφὲ τε. καὶ μελ᾽ ἐπιτηδείῳ 

Ἴ ᾽ ᾿ ᾽ ἜΣ -“ " 

μοι ἀνδρός. ἀπολώλεκε δὲ καμὲ κοῤκειγον ἐχ- 
» “ἶἷ Ν ιν Ὁ ὍΝ » 

ϑρὸς εἷς ᾿, ὥδικον ἑυρῶν ἐφ᾽ ἡμῶς κρίσιν. Φοῖ. δὲ-. 
᾿ “ : 

δάκρυκω νὴ τὸν ἥλιον, Αμπελεργέ» τὰ γοὺρ 
Ὁ ῃ ͵ ͵ 

ἀμφοῖν πάϑη παραπλήσια τε καὶ ἐοικότα εἰς 
" τ ρ ἢ ᾿ ΄ ,ν 
ξυγοιῶν. Αγωϑῶν μὲν γάρ κοινωνία, τίκτει στο- 

δ ͵ “ Ν ͵ 
τὲ καὶ φιϑόνον" ὅσοι δ᾽ ἂν κοιγωνήσωσι συμῷο- 

αἰ » παν “γ᾽ 
ρῶν; ὠγωπῶσιν ὠλλήλεδς » τὸν ἐλεὸον τῷ ἐλές 

εἰντιδιδόντες. πωλωμήδεως δὲ καὶ εἴδωλον ἔχοις 
νὴ ἀπ , 
ἄν τινώ εἰπεῖν ἑωρωκότα ἐν Τροίᾳ ; Αμ.- τὰ μὲν 

ΡΗΙΡΟΘΤΒΑΤΙ Ωρ». 1. 

ΟΧΠοΥίαπ5., γέ ἴπ ΕΔΠῚ 4ητιὰ5 βφέζογει νἱτ-ὶ 

ΔΠι, αἰ δάοϊείζεης ἡιδήγιρί5. νΕΒΘΌΔΙΩΣ 5. 

πο δὐἠϊποήιϊπι πιαρηϊδ. (5 βΠιμιι5. 

νπὰ οὰπὶ δἀοϊείξεητε {πτγρίεπβ,, νοοϊίο- 

ταηῖς, ὅς Ηφέϊζογοπι ἰᾶπὶ ἀρποίζοηϊθ,, [0 
ἔπιπι αὐάμιχίς αἰπειπι.), πτααας οππὶ ρογάϊ- 
ἀϊτ, νέπε φογρὰβ φαϊἀοπα το ]εγα ἥπογοῦ: ἀο- 
ΙΔτιιπι οπΐ τα πείοίο 4μῸ δαῖτ, ροπίτιίαιιο Οςι}}15 
(άυΐδιπι, Ρφοεμάχ. ἸΝεημα Αἰδοθτη πηϊγὰ- 
ταῦὶ ἴδς εἴ, οἱπίτογ, ραίϊζογαπη σοηξιπιο ] 145 

46 ήτο δηΐιηο τοϊεγαηζεπι, πθαὰς Ἡςόϊογεπι 

Βαγαγιπι ἐχιίπιατε, αἀο]οίςοητίς ποη [ογρῃ- 

τεπὶ ςοπυϊςῖα. ΠΠ15 επὶπὶ νεηΐα βοτιαῇῆς ἤατα, 
αιῖ Ττοίϊδηϊ οαπὶ εἴξης., ρεουάείαιις δάθμς 
Ἰληρτιοητεβ παεγθηΐ, ταπημ]ο ἱπ!]τάταηι. Αἵ 
φαοϊείςεητί Αἤγτγίο δάπιογίις Ττοϊδημπα Ης- 

. τοοπὶ {ἀροιρς ἴδ ρεγοητῖ, πᾶς. νθηΐα ππδοίο 
ἐχροδδηάαῦ ΝΝεσας οπῖπι, ἱηίεγ ΑΠγτίοβ ἃσ 

Ὑτοίαπος ν]]ππὶ οἰΐπι σείταμα εἰ Ὀε]]ιιπι, πον 

«με ἰρίογιπι ργορος Ἡςέϊογ ἱπξς δαῖτ, νὰ τος 
ἰδηογατη Αἰδχ. ΛΚ ΛΝ ΣΧ ΤΉΝ, 

Λ Ἰὼ ἡ 

ΧΙ. Κέμίτογ. Ἑδυδίε Ηςἕουῖ νι ἀετῖ5) ὦ 
μοίρεβ, πες εὰ ἄεσγε τεοιπι ςοηίοπάεγε νὲ- 
{1ππ|.ι Ψεγιπη δά Αἰαςὶ5 ρεῖϊα γεάεαπημ » {ΠΠππὸ 
εηἰπὶ ἀἰρτοΠηοηεπι ογατοηΐβ ἕξταπα ράτο εἰς 
(Ὡ. Ρῤφερμῆκ. ΠΙης οπιπίπο, πὶ Ψιπίτου [[ἀ- 
ὥλεῇ, 7 εο Ἰρίτιγ,Π νἀ φαζιιγ, γεπεγίαπηιγ, 777" 

μἦδογ. Αάμοῖῖε ἰρῖτιγ, οοΐροθ, (ΟαΠῚΠΑΙ5 
ΔΠΙαααπο Αφαητῖο ἀρριυ οι, Ποίριτεβ ἄπο 
δηΐς (δρυΐίογαπι ἐχυϊταδδης, τοϊοηϊίαις Ἰα46-: 
δαπι: ασέεάσηβ γεγο Αἰαχ, ΡεγὈθοβ, ᾿πημῖο, 
Βυὶς [π4ο ἤπεπη ἱπιροηίτς, Ραϊαπηοαῖς ἘΠῚ ΠῚ 
Πιιάϊα ταὶ ἴῃ πιφηιεηιγεάοςαξ, (αρίἐη 15). δὲ 

πῊ πὶ ορρίάο φυάπὶ πεςοΠατιὶ νῖγι. Ῥογά!ϊε 
φιζοπι ὅς πῆς {Πππὶ Ἰαϊ Πίσας νηιι5., ἱπ]θππα 

ἴῃ ἢο5 ΠΊΔΟΠΙ ΠΑΙΙΙ5 ἴα ἀἰοίυπ. τ Ρῥοεμέχ. 1.43 

ογγπλᾷ5 Εἤι4] ρεῦ (οἱεπι. ὁ ΝΙηίτου. ἸΝαπι 
416 ντογαιια ραίτιις οἵ, {ΠΠ}}}1|ἃ ἔπης., ὃς 14ο- 
πο δὰ Ὀεποιοϊητίαμη πλαζιαπ ςοποὶ [Ια πΔ11. 
Ἐροι]τάταπι εἰεηΐπῃ σοπλπηλιηΐο ἱπυ]αἰάπι» 
ἡπαηάοαιο Ραγε: αμϊςαπαια νετὸ οοιητπα- 
Ὧδ5 ἘΧροιε ςαἰαπηϊταίος βιοτίης, (5 ἀπιδας ἴη- 

αἱςοπι, Πι δγαιίοηὶ πα εγατίοηθ γείροπάςηϊοϑ. 
Ηδθείῃε νεγο οτίᾶπι ἀιιεπὶ Αἰ]ορο5.), ΡαΪιο ας 
Ὑιπδσαπα αι Ἰη Ττοᾶάε νἹάετις ὃ ΚἼμΖεογ. ΔΘ 

17 κὰϊ ὅτως} γοσες Βδὲ οχοϊδεγαη ἴῃ δἀϊς, Μουε]]. ακια5 
τΑπίεη δρποίοις Αἰ ἀϊπα ὅς σοά. 1ναυα. ἣ 

18. τε] οοἀ, Οο]Περ}} Νουι ποτε Πἰς Ἰερίτν ραι]ο ροῇ {6- 
4ιοης5 πότε ἰΕΧτὰ οΠΊ οὐ. ΒΆτοςο. ΟΠ τεΠ 5. 

δ. Χ1. 1 Διάντειον } νἱ 4. πιργᾷ ποιατα, δὰ ἀϊ(ουγίμπι ἄς 
Βοτοιιηὶ ἤαίατα δ. 11. ἢ. 2. 

1 μετάϑεσϑε] οὐϊη δἀάϊταπι Βα δ εθληὶ μὲν αιιοά οπιίτς 
τεῦυς οἴππες Μ85. ποεί, 

3 Παλαμήδ. ἔργων 1 {ΠΠπππὶ νά τπι ̓Δεγιιπου οτιιπὶ», ἄυπι.ν 
Ὑτοίαπι οὈΠάετγεης Οταςοὶ, ἃς [14 αυδοάαπι ἱπιι θη {6 πὸ. 
τισι, ἐἃ ἀς τε ἱπῇ βῆιγα ἴῃ δαίαπεεάε ὃς Κ γεν 

4 ἰχϑρὸς εἷς} Ιγῆτε5.,ὄ γε ποτιιπι, ἀθ νιγοαυς νἹάοπάξ 
Νγιβορταρεὶ ὃς Ροειδε: : ἐς Ραϊαητοάε ]γΠΠς. εἰοαιεπιία 
Ρεαμάατο δάάε νίταπι ΑΡΟΙΙοπὶϊ Τγαπεὶ!. 1Υ. ς, τ΄. δὲ ἰηξ πὶ 
Ῥαίφηλεάίε Κίγ8.,ὄ Αϊφες. . ᾿ 

ς γὴ τὸν ἥλιον  Ρετ (ο] πὶ ἴαγας ῬΒοεηίοῖι5) 1ὰ ἐπίπὶ ϑ γ΄ 
τοτιιπι ὅς Ρῃοεηϊ οι πὶ ΠιΠ|6Π; π᾿ ἈΠιΙ αἷς ΠπιοηΪ ΠΙΘηι5. 1{|8-- 
συπὶ ρεπείυτη ραἤπηη τεργαείεητθτηπη., ὅς “ἠρίδεἰὶ ποπιίης» 
ἈΡΡε]ΙδτηπΊ, ἀς΄ 4πο νἱἀ8 ἀούιην Βροπίμπι λάϊίς, ετια, δηξ. 
{ς6ϊ, 1, τίνα, ὃ 2. Ἂς 

ας 



Ωαῤ.1!. 

αυϊάεπι ἀρραγθηξ νΏΡγΔ6, οἰῖι5 Πητ Πησιΐας, 
ποπάπηπι ςοη δ΄, ΠΊΗΪΓᾳ 6 εηΐπῈ ἔππε, ὅς αἱ! - 
Ογατη αἰίας. ἰρεςίεαις ἱπιίσοπη ἀἴημς δεῖαῖς, 
γε ἃ ἀγηηϊ ἀϊπεγίαβε. δεὰ ταπιθη ἐς Ραΐαπης- 
46 αίοηιε δυάϊο (Ἐαιιεπεῖα. Ἐμΐτ πῃ ΠΟ ἀστί- 
«οἷα, Ιάεπη Οἰτπι, φιοά ἐρο, ἔδείεη5, ΠΙμπιΡα- 
απο άϊς ςαἴϊις ΑἰΤιαπτιιπη δῆῆςιοθας, ρεθαι- 
41 Εἰιπ|., 46 [Ἰτττἰ5 να μεταΠ5., ἰχία αιοά Ὁ 
Αςβ μα! 5]Αρι ἀϊθιι5 οὔτι ἔμ Πς ἀἰςίτιγ, Οἰδο- 
ΓζαΠ6 116 ἀμτεπη δα (εριςγα Ποιηπες οἴεγεηάα 
Ῥυταπῖ, οἰπογίδιις 116 οθτα]τ, ν᾿ απηηϊις [πά- 
ΥἹΠΊπηᾶς ἱρῇ ἀεἰίσεης, νἱπὶ ροςιυΐαπι ἱπάε εχ- 
Ρτγείπε:. νηδαιιε οιπ Ραΐαπηςάς (ς δίθεγε υ- 
ἀέπι ἀϊχίς,, νΌϊ δ ορεγίδιις [5 ζοπαμίείςε- 
γαῖ, Ἐτγαζδιιζοπη 1ρίι! ὅζ σηί5.. ἀοἱοίε δ]δη- 
ἄτις, ἀταϊε ποπηϊηΐδιις ᾿πΠαΐαη5. Ημης Υ]γί- 
(ἐπὶ ἀρρεϊϊαδας, μίςσιις Ραϊαπιεάϊς ςαμί ςἀε- 
ἀεθατυγ ΝΊγες, ςοπαίτία ἱπίιρεγ ἱππιπηογα 
ἀιιάϊεη8. ϑεάζιζαπῃ ρίζαν Ραἰατηςα! δμπῖτ νἱ[- 
ἴατε Αἰἰχυαπάο πιιπςος ουἠτογεπη {ππΠῚ|,͵ [π|- 
Ρεγαγα1Ε εἰ δἰ αι Βεπεῆςι. Ηἰἷς γεγο νἱ- 
τἴμιτη ΑἸ ςῸ] γᾶς ἰητεηζις, ᾿ρΠιἴημςε ἰαπαῦαΐ ρο- 
πϊςυ]άη. ΠΙῸνεγὸ δοσςεάςης δά εἰπι: Μεης, 
ἴησις, ΠΟΙ͂ ἀρτίςοία ὃ Οποπιοάο ποίεπ; 
τείροπαϊξς, Ἐπὶ Πα παιᾶπι νἱ αι} ἰά τριῖ- 
ΓυΓ. ἸΠΠΕΪΕ, ΔΠ|45, 4ΠῈπὶ ποπ ηΠοΠ} [ητο]]6- 
χίε ἀστίςοία εἴϊε Ραϊαπηεάεπι, :ρίᾷημε ἔρεςῖες 
Ηξέτγοξαι ργδάεθαι πηᾶρηᾶ. ρυΐςγα, ἂς νἱγΠς., 
ποπάαπι τρΊητα ἀΠΠῸ5 Παζιπη. " ΙΡίυγηηαε» 
δάεο {πδγιάθης δπηρίεχιι εἰξ,, δίψα ἀπο τς, 
1η4π|τ., ο Ραϊδπηεάες αιοά τηΐῃ] ποπηίπιπη (ἃ-- 
Ρ᾽επε ΠΊπηι5 ἐχετε , δὲ εοτιιπΊ, πᾶς δά (Δρί- 
επτίδτη ρεγτίπεης, {πππάϊογιιπη δι ] ὁτα οπηη1Όι15 
πιιπιογὶς ρεγίεξέδιι5, τηϊίδγα γεγο ραίις ἃ σγδε- 
εἷς οὐ ΨΙΥΠῆς τπ τς τηοὶπηῖπα νιάεαγθ. (ὰ- 
τὰς, ἢ φιοά ἢϊς εἴξε (ξριυϊογιιπη, ἰαπ ἀϊπι ἐρὸ 
εἰοάιῆεπι, [τεἰςῆιις εἰ επίπι. ἂς γδῆς. 

ΕΠῚ ἰρίτι5 σαι αἷο,, ἀξίθσίοσ. δγοδγηι5 
ἹγΠ ἀείπεερο, γείροπάϊε Ηέγος : Πογιπι» 
ΠΔΤΉ61Ε ἀριιὰ ᾿πξεγος ἂὉ εο δοςερὶ ροθηδ5. 
Τὰ δἰτεπΊ ΠΠΟΠΙΔΙΤῚ νἱτας Πρ ς., ἀἰς τη ῃὶ, 
4018 ἀξ τε πιδχίπηε ἱρί!5 επγεας ἡ Οὐ α]τά, 
τείροπαϊς, αιᾶπι ργαπάϊπες {τἰπηογοπ 1 ἃ 
ἀΐδι5 ἐχοδεσδηταγ 146 δταις ἔγαπρππτιγ. 
Ιμογιπα ταις, ἰπηπίς Ραϊαπηςάε5., οἰ γοιΠ1}1- 
βειηιι5 υἱτιπι ν πὶ, {ἰς ΘΠΙΠῚ ΠΕαῸῈ ςεῖογαα 
ϑταπάϊηϊθι}5 ρεϊεηαγ. 

ἨΞΒΟΘΙ1Θ.. [5. 
᾽ » Γ᾿ ᾿ “ ; 

ὁρώμενα. εἴδωλα, ἤπω δῆλα ὅτε ἕκαωφον, τοολ- 
᾿ Ν ΜΝ, Υ ᾽ 

λὰ γὰρ καὶ ἄλλο ἄλλε΄. διωλλάτηει δὲ ἀλλή- 
Ν, ε τῇ Ψ 

λων καὶ ἰδέα, καὶ ἡλικίᾳ, καὶ ὅπλοις. οἰκέω 
ν ἡ“ Ν Ν -“ - Ἕ 

δὲ ὅμως καὶ περὶ τῷ παλαμήδως τοιαῦτα. ἦν 
᾿Ὶ τ Ρ» , γ.ἅ7 ᾿ [ἀδ4] Α͂Ρ 

γεώρῤγος ἐν Ιλίω, ταυτὸν “ποτ᾽ ἐμοι πρώτων. ὅ- 

͵ὔ ᾿ Ἁ ΄- 7 

τος ἐπεπόνϑει τι τυρὸς τὸ τῇ Παλαμήδες πά- 
᾽ ἤ Π ᾿ “ οι , “Υ̓͂ 

3ς, καὶ ἐθρήνει ἰυτὸν, ἥκων ἐπὶ τήν ἠϊόνα, πρὸς 
γὴν ,ὔ « “- “- “-“ : Ἢ 
ἥ λέγεται ὑπὸὶ τῶν ἀχαωιῶν βεξλῇσϑαι. καὶ ὁ- 

΄ ψ' ὙΝ Υ͂ " ΠΝ 

πόσα νομίζεσιν ἐπὶ σημώτων ἄνθρωποι ἐπέ- 
- ΄ ΄ « - 7 4 2 ͵΄ 

Φερε τῇ κόνει. τάς τε ἡδίως τῶν ἐμπέλων ἐξαΐ-. 

"μῶν ὠυτῷ, κρωτῆρω ἐτρύγα. καὶ ξυμπίνειν τῷ 
γ΄ ΄ ' ΟΝ 

Ππαλωμήδει εφασκπεν ; ὅτε ἀναπαύοιτο τῶν ερ- 

2 ΘΝ , ; 
γῶν. ἥν δὲ ἀυτῷ καὶ κύων, τέχνῃ αἰκώλλων, 
: ͵ ᾽ ΄- 

καὶ ὑποκωϑήμιενος τὲς ἰνθρώπες. τῶτον οδυσ-- 

σέω ἐκώλοι, καὶ ἐπαίετο ὑπὲρ τῷ παλαμήδες ἢ 
. ͵ , - 

οδυσσεὺς ὅτος, προσάκξων κακοὶ μυρία. δοκεῖ 
νη “ “7 ᾽ “-“ “,͵ --,» -“ 

δὴ) τῷ παλαμήδει ἐπιφοιτήσωϊ ποτε τῷ ἐρωτῇ 
, ἃ Ὅ,ΥΝΪἤ Ἕ ᾽ - -“ Ν “ ες 

τέτω; καὶ ὠγωϑθόν τι ὠυτῷ δξνωι. καὶ δῆτα ὁ 
ν Ν ᾽ ͵ ὌΠ. ͵ 7 α΄'όὁΖδ ν ἢ 

μὲν τρὸς ὠμπέλῳ τινὶ ἥν » γόνυ ἀυτῆς ἰώμενος. 
ε ἊῈ: ᾿Ὶ ᾿ “ ᾿ ͵ μὴ 
ὁ δὲ ἐπιςἐς ὠυτῶ, συ γιγνώσκεις με» εφη: γε- 

᾽ Ἀ -" με ἃ ν Ἧ ΨΩ Υὕ 

ὠργέ;» καὶ πῶς, εἶπεν, ὃν ὅπω εἶδον. τί ἕν, ἐ- 
Σ᾽ »Ἡ ἃ - ε 

Φη, ὠγώπώς ον ΕΝ γινώσκεις; ζυνῆκεν ογεωρ-- 

γὸς, ὅτι ὁ παλαμήδης εἴη - καὶ τὸ εἶδος ἐς ἥρω 
᾽ , ᾿ - "γ ἀνέφερε μέγω τε καὶ κωλὸν, καὶ ἀνδρεῖον, ὅπω 

͵ γ ΄ Ν ᾿ ΨΥ 
τρλώκοντω ἔτη γεγονότα. καὶ πτερλξαλὼν ἀὐυ- 

-“ “ “4 “ ΄ . 
τὸν μειδιῶν, φιλῶ σε», ὦ Παλάμηδες, εἶπεν, ὅτι 

-“ ΄ ᾽ ὔ ͵ 

μοι. δοκεῖς φρονιμώτατος οἰγθρώπων γεγονέ- 

γα. καὶ δικαιότατος ἀθλητής τῶν κατὰ 
΄ ῃ φ “ ΣΦ. ἢν 

σοφίαν πραγμάτων ΄. πεπονθέναι τε ὑπὸ τῶν 
: 

“- Ἁ ͵ . . ᾿Αχαιῶν ἐλεεινεὶ, διαὶ τες οδυσσέως ἐπὶ σοὶ τέ- 
Ψ - »2 ΄ 

χνας, ὅ τάφος, εἴ τις ἦν ἐγταῦϑα , ἐξορώρυκτ᾽ 
ΠΣ ,ὕ . » Ν᾿ ΄ - 
ἂν ὑπ᾿ ἐμδ πάλαι», μιώρος γαρ, καὶ κακίων τῷ 

Ἁ Δ Ω - ,ὔ Ὗ, 

κυνὸς, ὃν ἐπ᾽ ὠυτῶ' τρέφω. φειδώμεϑα λοιπὸν 
- ,ὕ «ὦ ᾿ Ἵ ἔα ͵ 

τῷ οδυσσέως, ὁ ἥρως ἔφη. τέτων γεὶρ ἐπραζά-. 
Ἴ ᾿ ΝΝ οὐνὼ. 1 νῶν 

μήν ἀυτὸν δίκας ἐγὼ ἐν δε. σὺ δὲ, ἐπειδὴ φι- 
-“ ᾿ ᾽ “ ὝΗ. ΄ ῃ Ν 

λεῖς τὲ τὰς ἀμπελξς. εἶπε μοι; τί μάλισω περὲ 
᾽ -“ μ, 3 Ἀ 

ἀἰυταῖς δέδοικας. τίδ᾽ ἄλλο γε, εἶπεν, ἢ τὰς, 
ε κ -“ « 

χαλάζας; ὑφ᾽ ὧν ἐκτυφλξνταΐ τε καὶ ῥήγνυνται. 

ι . 2 ͵ ΄ ΓΆῤα ὩΣ Κ᾽, ΄ κ᾽ ͵ ὰ ἐς 

ἱμάντω τοΐνυν, εἶπεν ἑ παλαμήδης, περιάπτωμεν μιᾷ τῶν εἰμπέλων, καὶ βεξλήσοντωι αἱ λοιπαί. 

ΧΙ. Ρδοερεέκ. ϑαρίεης νίσις εἰς έτος, 

οΥ τοῦ, (επηρεγαις αἰ χυϊά,, απο ΒΟΠαπε 

Βοπιϊπίθιις πε, ἱπιεηίς. θεὲ ΑςΒΙΠΠς δαζοπη 

αυϊά ἀϊςες᾽ Ημπης επίπι οπηηίμπι γάξςο- 

6 ἄλλο ἄλλε] τοάϊεε5 ποίεε οπιπες ἄλλοτε ἄλλα. 

» δ] ἢς ρτο δὲ, φιοά εἰξ π΄ «ἀϊεῖς, οπιπε5 Μ65, ποῆεϊ, 

8 ἐ] ἢς Μ55, Ἑάϊτιὶ μή. ᾿ 

9 ἀβλητὴς τ᾿ κατὰ σεῷ. πραγμ- 1 ἂς (ορβίβα Τύερήοίμ 

- ““Λ Ὶ » 

φοῖ. σοφός γε' ὁ ἥρως, Αμπελεργὲ, καὶ ἀεί 
- ᾽ ᾿ “- ᾽ " Γ : 

τι ἑυρίσκων ἐγαϑὸν τοῖς ὠνθρωώποις. Αχιλλέως 
εν ᾿ - ᾿] » 

δὲ πέρα τί ἂν εἴποις; τῶτον γὰρ ϑειότατον τά 

ξετε ἴῃ ΨΙΓΩ εἴμ5.),) ὠγωνιτῆς τῶν πολιτικῶν διάϊς,, νἱάς 1:01 
ποιδῖδ. 

1 σοφός γε} ἂς οπῃπες Μ85, ποῆεί, Εἀϊτ τε. 

ΚΥΓΤ Ελλη- 
ς, ΧΙΙ, 



όβό 

5 ὃς ἡγέμεϑα. Αμ. τοὶ μὲν ἐν τῷ Ἑλληνικδ σαντος ἡγξμεσα. Ἀμ. τῶ μν , 
, : ’ ᾿ ͵ 3 Ἴ . “ Πόντωΐ - ζενέ: εἰ μή πσω ἐς ἀυτὸν «σέπλευκως, 

ε 3 “ν᾿ ὦ , ͵ “ιὐνἃ 
καὶ ὅσω ἐν τῇ ἐκεῖ νήσῳ λέγεται τρώτ]ειν » ἐγὼ 

σοι ὠπωγγελῶ ὕςερον, ἐν τῷ “περὶ οὐυτᾷ λόγῳ» 
! δ Ὁ. ͵ὕ 

᾿μακροτέρῳ ὄντι. τοὶ δὲ ἐν Ἰλίῳ᾽ ππωρωπλήσιοω 
Αι ΣΝ χᾳ ᾿ Ν λ δ , ΄ 

τοις ἄλλοις ἥρωσι. κοὶ γὰρ σπροσθιωλεγετωί 

τισιν, καὶ ἐπιφοιτῶ, καὶ ϑηρίω διώκει. ξυμ- 
) ΄ ὅν Ἷ Φ -» ῳ 

ξώλλονται δὲ ὠυτὸν ᾿Αχιλλέω εἶναι τῇ τε ὥρῳ 
“ κ᾿ “ ͵ ἕω πϑι -» τῷ εἶδες “, καὶ τῷ μεγέθει, καὶ τῇ ὠσρωπῇ 
.“ μ᾿ »" γ,“ δ τῶν ὅπλων ἧ. κατόπιν δὲ εἰυτξ ζάλη ἀνέμων 

εἱλεῖται » τοομπὸς τῷ εἰδώλε. 
! , 

Ἐπιλείψει με ἡ φωνὴ, ξένε» τῶν τοιότων μνή- 
Ν Δ "4 

μονέυόντω. καὶ γάρ τι καὶ στερὶ Αντιλόχε ὡ- 
ε Ν “» ᾿ , 

δωσιν, ὡς κύρη Ιλιὼς, Φοιτῶσω ἐπὶ τὸν Σκώμαν.- 
ΔΝ 7 ἂν ᾽ ὅ. Χ, Ν , 

δρον, εἰδώλῳ τῷ Αντιλοχδ ἐγετυχε» Κ͵ὶ τ ροσε- 
“ον, Ν ε 

κεῖτο τῷ σήματι", ἐρῶσω τῷ εἰδώλε. καὶ ὡς 
, Ν ᾿ 

βεκόλοι, μειροίγκιο, περὶ τὸν Αχιλλέως βωμὸν ὡ- 
ὕ Ν ἷ“ “ 

σρωγωλίζοντες . ὠπέκτεινεν ὧν ὃ ἕτερος τῇ κω- 
Ψ ᾽ ΝΘ 

λαύροπι τσλήξας τὸν ἕτερον. εἰ μὴ ὃ Πάτροκλος 
3 -“ ᾽ ἈΝ « ᾽ εἰυτες διεπτέησεν' οἰρκεῖ μοι εἰπων ὑπὲρ ὠςρω- 

γώλων φἴμω ἕν᾽. γινώσκειν δὲ ὑπόώρχει ταῦτωῳ 

καὶ παρὰ τῶν βεκόλων, καὶ πτ ντων ᾽ τῶν οἱ- 
) Ν ἐδο 5 , ᾿ “ Δ δα 

κόντων ΤοΊλιον. ἐπιμίγνυμεν γαρ: ὅτε τὰς ὁ.-. 
- "“ “, ἐν 3 “- 

χϑας οἰκῶντεφ τῶν τῇ Ἑλλησπόντα ἐκρυλῶν, καὶ 
ε ε«-» ͵ ᾿ Ἷ 

ποτὸν.» ἐὡἧς ὁρᾶς » στεποιημένοι τὴν ϑάλατ- 

τῶν ἧ. ᾿ 
Ἁ Μ᾽ ᾽ 

Αγε δὴ» ξένε, τὴν εἰσπίδα ' ἤδη οἰνγωλάδωμεν, 
ε . ΄ , ψ: 

ἣν ὁ Ππρωτεσίλεως Ὁμήρῳ τε ἤἠγνοῆσϑαΐ, ᾧφηδι» 

καὶ Ὡοιηταῖς πᾶσι. Φῥῖ. ποδιᾶντι ἀποδίδως, 
ὃ κ 3 »" ͵ , 

Ἀμπελεργὲν, τὸν περὶ οἰυτῆς λόγον, σπάνιον 
κ τ δ , ͵ γῶρ οἵμαι διακέσεσιϑαι. Αμ. σπανιώτατον. 

3 “ δ᾿ , 

τροσέχων δὲ ἀκροῶ, φοῖ. τοροσέχων λέγεις; 

9 τὰ μὲν ἐν τῷ πόντῳ Ὁ τείριοἷτ 1118, 4ιιε 1ΠΊ,ειςα, ἰπῇι- 

15 Ῥουτῖ, δε ὅς ΑΟΒΙΠΠΙς ᾿πία]α ἀϊξξα, Πετὶ ποηηι} 9 γεῖε- 

οχαπὶ ρευ ιξῆιπι Εὐτ,, ΙῚ εὰ πέπιρε Ρᾶγς Ας ἢ 5. ἀϊπῖπα 

Ῥοΐ ἐχοεήωπι δἰτ5 μαδιταῆϊε ογεάϊια, νἱά. 18. νἶτα "Το δες 

5. ΧΙΝ. ποτ, 31. ὅς 5. ΧΥ͂, ποῖ. 12, οδίογυαία,, αὐ ὰς ρτο! χΊΠι- 

πὸ ἀς εἶτι5 ἰηι1ε δάἀπιϊγαπαϊς 1δ 14. 5. ΧΥῚ. νίχμε φἀ θη. ᾿ 

9. τὼ δὲ ἐν τλίῳ ἀ6. ΑΟΒΠΠς πιαπῖδι5, ἴῃ 110 Δρραγεπιῖ- 

δας, νἱἀὲ ὃς νἱτάπι ΑΙΡΟΙ]ΟηΙΐ 1], γ1. ΤΣ, 16. γῆνῃ 

4. τῇ τὸ ὥρᾳ τῷ εἶδες 1 408 ρίαπε βὴτ Ἀπρυϊατί 5. ἴτα τ 

εἶτιβ στατία νἱγρί αἰδιι5 ρίαςεγοτ, ντᾶς οδ(οτυιατα ετυἀ ἰΠῆπιο 

ψῖτο ὥδγοῖο Ὀτοϊποιτγῖο ἱπ ες] ρα ἀὲ ΑςΒΠΝς. Ηδς ἔοτ-" 

πιᾶ ἰρίτιν εἴδωλον εἶτι5 Αὖ ΠΙόπῆΡι5 ΔΒ ΠΙΓΠΊ » 4! επιδάπιο- 

ἄμπι ἴτ «Ποῤ μίας ηιοαμε εχ ξογπιδς {]τι5 Ππη]τυάίης 4- 

Ἐπου 7ε Αεπἰοπίεβ αἷς Ἠεϊϊοάοσιι Αβιμιορῖς, 1,11. 

ς ἀξραπῇ τ. ὅπλων 1 4118115 {0 ]ΐσθτ ἴπ Πμ]]Π15. σετοτογμπι 

Βεγουπὶ ἀγπιΐδγ ΠΕΠΊΡΕ ἃ Ὑυΐςᾶπο Ὑ ει ἀϊ5 ργεςῖδιις ἘλὈτὶ- 

λα ΑΘ ΠΝ]ς ἀγπια, νἱά. 1144. 5΄, ἰρίεπάοτς ὅς νίγιαις ἤη- 

δυϊατὶ. ἣ δὰ ᾿ 

6 ξάλῳ ἀνέμων ιοὰ {Υπιδοίαπι τῷ σφοδοξ ἴῃ ΓΌΗΣ 

ς. ΧΙ11. τ σήματι  ἴτὰ τοίοτίθετε φυΐαρ ἔπι ΡΙῸ σα- 

ΡΗΙΤΘΒΎΥΎΝΙΑ ΤΙ (».1]. 

ταιτῖ ΠγαΠΠπταπὶ Τὶς αὐ δι τγαπιηγ, έμεογ. 
Ἀδς αυίάσπι οἰμβ ἴῃ Βοηίο, ο ποίρεβ. {1 ποη-᾿ 
ἀμηι 60 ΠΑμΙραῇΙ, ἃς απας πὶ Ἰη(14 ἰΌ1 ἤτα 
ΔΡΈΓΟ ἀϊοιταν, ροΙοα ΕἶΌῚ ἐρὸ Ἐχρ!ςαδο, ἴῃ ἢϊ ἢ 
Ιτουῖα εἰμις ραι]ο ργοϊχίογο. Οπαηταπ γετο 
Δ τος εἶτι5 ἴπ Ἴτοδάς, Ππη]ε5 {ππὸ γόης ςοτὸ 
τεγοτιπη Ἡθγοιπι. ἘΕτεπὶ πὶ Ἰοαυίτι σαῆτν 
αιυιίδτιίίαιι, ὅς κά δο5 νεηείτας, ξεγαίαις ἴῃ- 
(ξαυίταρ: ΑΟΠΙΠ]Θ τ δαζεπη εἰτη οὔ ςοπςῖ- 
νΠῈ {ΠΠῚ ΕΧ [Ογηιαα ΡαΪοτ πάη 6., ταπι τπᾶ- 
δηϊτυάίηδ .. τα πὶ Δγπιουαπι δπίσοτε. ΡΟ 
τεγρᾷ ΔΠΓΟΠῚ ἸρίΠ|5 νοπτογιτῇ ΡΟ], σοῖο θ 
(ρει, νοἰμγαγαγ. ! 

ΧΙ]. Ῥεβεῖςε τὶς νοχ, μοίρεϑ, [4] τπ6- 
πιο]. ἘἙτοηῖπὶ ἦς Απεΐοςῃο ποηις 
«Απιηζ , αιιοί ΠΙΘη(15 ρας ]1α, δὰ ϑοαπγαηάτγιπῃ 
νεΠτΓΔΠ5.) ΠΠΔ ΑΠΌΪΟΟΒΙ νπῦγα. σοημετγίατι 
{υοπογῖς, δείξραϊογο δα!παθίοσιτ, νπιδγας ἃπιο- 
τῷ. Οὐοά [τοι ΒΕ εὶς ἀἀο]οςοητθι5 εἰτ- 
ςἃ ΑςΠΠ]15 ἀγαπὶ αἰϊγαρα} 15. πιο πα θε5..᾽ αἰτοτ 
τιιπη αἰτοῦ ροάο ρεγσμε 65 ἔπους οσο γι5.. ηἱ 
Ἰρίος. Ῥαιγοοίηβ τουτοτα ἱπίεῶο ἀϊγεπηῆσι, 
γρὴῤ ψατΐ εὐ, ἀϊςοηβ., γα οὗ αὔγαραίος (42-- 
ση.. Ταςοῖ δαζεηι ταπη οχ δα εὶς 114, τιῖπιὰ 
ΕΧ ΟΠΊΠΙΡιι5 Π]ΐππηι Ἰπςοἰ πεῖ 15 διάϊτο. ἘῸ- 
ΤᾺΠῚ ΘΠ ΠῚ ΜΕ ΙτμΓ ΠοπηΠΊογοῖο. γε ηαΐ Ηοἷο- 
[ροητίς! Οὔ! τῖρας [μα δἰτοπηιιβ, ἀγα ρτο ἤμ- 
νίο, ΜΠ νι465.. τπᾶγο Πα ραπηι15.. ὁ. 

1Ε1ῈῸ} 

ΧΙΝ. Αρε ο Βοίρεβ, 1Δπ1 εἰγρθιπι γεία- 
ΠΊΔΙΉΙ5., ΖΕ ῬγοτεΠΙδι5 δὲ Ἡσπιετο πὰ ΠῈ 
αἰεϊρποίππι ὧς ομηπίρες ροδεῖ5,. Ρφοεμλα: 
Ἰαταργίάςπη 14 ἀεπἀογαητὶ ἰαταὶ τε ταῖς, ὁ νὴ» 
᾿Πἰτοῦ, ἱπτογπ Πθπι ἀς 60 (ουτποποιη, γάγ πη, 
νε ρυτο, αὐάϊπι, μέξογ, πη ΓΑΓΙΠΊ ΠῚ} 
ΔΑΓ σιητι διε πτοης αἰϊϊ, Ρφοεὲχ. Οὐτὴ 

61 
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ματι» πιο ογαι ἴῃ εὐϊεῖς , σοπιπιο ἀμιπηαιις (βπιπι διπάοτα 
Βδυὶ ν᾿ ἀεθατιτν ἐὰ 

2 αἷμα ἣν Ἴ ἢς Ἱερεγᾶι Νήρεσ , ουΐας οραπιε Βαθοῖ γοτὲ 
ἤο : δτγπιάταμε ᾿ἰδόξιοπεπι οὐ, Βάγοος. ὃς ΘΟ] ες, Νοῦν 
πιὸ 64Πὶ Δ [ςγίρταπι “ποι ἰηπθηΐ πιαγρίηϊ βαϊτιοπὶς μν 
εἴπας, ηπὰ νῖοτ. ἸΝεπιρε αἷς Ρδιγοςῖυ5 (μα ζζογε [δὲ ἐἤι κων 
Ῥραία αγαφα ον σαπς {ἀρηρπίπενα, τορι οἴδης δὰ Οἴεο»»γ- 
φρ1771) ἴδ γτ Δ11Π|5 ρ]ασοῖ “Μοαριέθρα, 406 πὶ δ Ἐγ26α]15 ᾿άδης 
Ἰητογεπηῖς, εἄπιαιις ΟὉ σαρίέοπι εχε] δὰ Ρείεμρ; ΑΝ Π15 ρ4- 
τγοπι σοηβυδίς. 6 δὰ σαεάς ργδεῖεγ ἃἰΐος Ουϊά, εχ Ροπ. 
ἴο ερ. ΠΙ, ἥ 

3. πάντων 1 ἴεαμϊ νἱΐηπι Ἰοέοποπι σοὰ, Βάγοςς, ἃς ΟΟ]], 
Νου, παπὶ εὐϊεῖ Παβοδληι σγαρά. 

4. κὶὶ ποτωμὸν ὡς ὃρ. κεγοίημιτ, ϑέλ.] ΠὲΠῚρ 6 1Πῖς ἔλυις δε δ᾽ 
ἴπτεγ ΟΠουίοπείιπι ΤἩγδοῖας, νδὲ Πμαδῖτας Ὑιπίτον, ὃς Ττοδς 
ἀκ σοποίαιπι πιάτα μοὶ ᾿ηΐδαν μαδθε, δῖς γατίοπε ςοπίγας 
τά νἱϊὰ ΛΟ οαἱὶ 1. 1. ς. 29... Ἐυρβταΐοπι ἃς Τιβτίη ϑάλατο 
ταν σοπίεπε Μοίοροκαπη, 

δ. ΧΙ. ὧν τὴν ἀσπίδα ἤδη ἀναλαωβ.] 46 ιι ἤτρτὰ πιοπο 
τίοπεπι ἰηϊερεγα δ, , (4 ἰμὰς ογλιίίοης δὰ αἰ ἄιογας ἀϊς 
διεῆως. 

αἴζοη- 



ΟΡ. 11. 

᾿αιτοπείοης. ἰμσιΐς ἢ ἱπΊ0 πὸ ἕεγας χυϊάςπι ἴπ 
Οτρἤιθαπι ἔς ἱπῃίδιιογα ςαπθηζοπι, νὰ τΕ δι1- 
ἀϊεης ἘρῸ ὅζ ἅγῈ5 ἀγγῖρο, ἅς πιθητα ντογ ἐχοῖ- 
ταῖα, οπιπίδηα πηεηπογία ςο Προ. ΨΊάξοΥῦ 
Δαζοπι αἩ ὶ ΟΧ [15 νππ5 οἴἴε, 1 44 Τγοϊαπι τηῖ- 
Πεαγιιητ, αἄθο τοπθογ ἃ δε πιοηίθι15., ἀς ἀμ 115 
ΤΠΡΟΝΝ γμέέογ. Οπδηδοαιάεπι Ἰρίτογ 
τὰ 65 ΔῃΪπηαῖι]5 Ἔχ ΔΌΪ 46 (ΟἸπατηι5, ο πο- 
ἔροβ: παπὶ, οά 11}1ς σοπρτορατὶ βιογίης Οταα- 
οἷ; νεγα εἴ, οτα ἀιζεπν ργῸ Οτατί ἢ 5 
Ἱηστοῖτι Ργοιεῇίδο ἔαεϊτο. νει Μγἤάαπι νοτὸ 
αυίάδειη, ἀητεαιαπι Τ τοίδιη ἀροτεάεγοητιγ, ο- 
νεγίογιπε ἀςθτα, Τ εἰθρῇῃο τὰπὶ Οὐ ποχίατη, νῖ- 
416 ΤΟΙερίιι5, ργο τὰ ἔπ ἀϊπηίςαηβ, αὐ Δ. ἢ}}- 
16 βοῦς ναἱπογατιιβ ) εχ ροξείς φιοηας τὶ αἰ- 
ἔξεγο Πἰσεῦ: πεαῆμα επὶπι 1ἰ5 ργαςγεγπμα (πη 
1. Οτοάεγε νεγοὸ χιοά τδεοὶ, γεσίομαθπι 
Ἰσηογαηῖοβ, ΒγΙάτηὶ τα5. (εἰ ἀεροριυίαγὶ ἀγδὶ- 
εἰατὶ ἤπι. Ηοιποτο ἀς (αϊσμαηξα ναῖε τγαάϊ- 
εἰς ἐοπιγαγίππι εἴ. Ναὶ ἢ ἔατιάϊςα ἀτίς ἀϊ- 
τεῦ παυϊραθαηζ , ἀτίειπσια {Π|ἀπὶ ἀϊτισεπη Πᾶ- 
Ὀεθαητ3 ητιο ραέζο 1Ππς ἱπαϊτ πᾶιο8 (δ άιι- 
χογο. παυϊδαίας Πράξεις, ἡποά ἴῃ. Ττοδήα 
πιϊηίπις πε, ἰσπόγάιογε ἢ πηαχίπης σαΠῚ Π10]- 
εἰς ὅς Βα ]ςῖς ἄς ραίτοτγίδιις οσσυγγεγεης. ΝΕ 
ἦι δὰ πιαγα Ἑηὶπὶ ραίςια παθς γέρο Ργδα- 
Ῥεῖ: ποπιθπαις ἱπίοιγοραγα ἰοςὶ ρογερυπ5 
ἴπ πιοῦς ροἤτηπη, νὰ ριῖο, οἰδ., πᾶιδ ἀρρεῖ- 
Ἰεηαδιι. Οοά [ἰ νεγο οἴίαπι ἱπ ξογαπι π6- 
ταΐποπῃ ἱποἀϊςπς, πθῆϊς Ππογιπι ρεγοπηΐῖα- 
τὶ αιἰσαπάπα ΚΠδηε, αἱ ν]γίζες (αΙτεπιας Μέ- 
πεῖδιιβ, αι Τγοῖαπι ργοξεξει ἀπίθα ἃς Ιεραῖο- 
πὲ ἔπεϊ, ἀτηας ΠῚ Ρεγσαπια ςοπίριςατι [πὸ- 
ταηῖ, 1 τα ϊῃὶ πουτίαιατη νἱἀθητιγ ποσιοέδι-, 
τὶ ταις, πεαιις νε ἐχεγοίτας δ Πμοίπιςο αὐοττα- 
τοῦ ρεγηλι γι. Νοη ἱπμϊτὶ ἰρίταγ Ογαεςὶ ἀε- 
Ρταβἀαθαπίογ Μγυίος, ἔαπια πεπηρε δα 605 }1ὰ- 
18. οὐηηΐτ τι σοπείπθηζεπη 1Π|4π| ἱποοϊεπτίιιπι 
ΟΡυϊοπεΠηπιος εο5 εἴθ. Οὐΐπ ὃς πιοίιθη- 

ἘΠ ΟΦ ΛΑΙ 687 
᾽ Ν ἡ 2, 

ἐδὲ τὸ ϑηρίω ἐς τὸν Ορφέω ἕτως ἐκεχήνει ἄδον- 
Ω “ ᾽ ͵ - - Ν 

τῶ, ὡς ἐγώ σε ὠκέων τώ τε ὥτω ἵφημι» καὶ τὸν 
“᾿ » , κ᾿ Ἁ ᾽ λἾ [4 

γϑν εγρήγορου» κὶ ξυλλέγομιαι ἐς τὴν μνημῆν 

πάντω. ἡγξμωι δὲ καὶ τῶν ἐπὶ Ὑροίαν ἐφρατευ- 
. 5" Ξ πο ͵ 

κότων εἷς εἶναι» τοσὅτον κατέσχημαι τοῖς ἡμιϑε- 
εὖ λ - »»" ᾽ Ἁ 

οἷς ὑπὲρ ὧν διαλεγόμεϑω. Αμ. ἐκδν ἐπειδὴ 
δὴν" ὦ ᾿» 2 ΠῚ ͵ " 

φρονεῖς ἕτως, αἴρωμεν ἐξ Αὐλίδος ΄, ὦ ξένε: τὸ 
ΠΥΡΟῚ -“ ᾿ ἤ ν ᾿ν 

γορ ἐκεῖ συνειλέχϑει σφῶς, ὠλήηϑες. τὸ ὃ 

ἐμξατήρλω τῷ λόγε τῷ Πρωτεσίλεῳ ευχεο΄. ὡς 

μὲν δὴ τὴν Μυσίαν πρὸ Τροίας οἱ Αχαίοὶ ἐπόρ- 
7 ͵ μ' Ν ς 

3ησαν, ἐπὶ Τηλέφω τότε ἔσαν; καὶ ὡς ὁ Τήλε- 
ε αῇ 18 » ͵ ᾽ , αὐ - 

φος ὑπὲρ τῶν ἑαυτῇ μαχόμενος; ἐτρώθη ὑπὸ τῷ 
, ἶἷ -» 3 3 ᾿ 

Αχιλλέως, ἔς! σοι καὶ σσοιητῶν οὐκξειν , αὶ γάρ 
᾽ ͵΄ Η » “ Ν , 

ἐκλέλειπται ἀυτοῖς τωῦτω. τὸ δὲ σις έυειν, ὡς 
᾽ ,ὔ ΝΥ: Ν Ν Ἵ δ νῶν 

εἰγνοήσαντες ᾽ οἱ Αχιωκοὶ τὴν χώραν τὰ τῷ Πρα- 
»] ; ὕ εἰ 

με ἀγεῖν τε καὶ ζφξερεῖν ᾧοντο , διαξώλλει τὸν 
-“» ΩΥ ͵ Ξ- 

τῷ ομήρε λόγον, ὃν περὶ Κώλχαντος λέγει: τῇ 
3 ᾿ Ν δ. ἃ ς 

μώντεως ́. εἰ γα ἐπὶ μαντικῇ ἔπλεον, καὶ τὴν 
ε » ἈΝ ΝΥΝ, ἩΤᾺ 

τέχνην ἡγεμόνω ἐποιξντο» τσῶς ὧν ἀκοντες ἐκεῖ 
" ᾽ Ἀ ͵ 

καϑωρμίσθϑησων ; πῶς δ᾽ ἄν καϑορμισϑέντες 
ΕἸ , “ἤὕ ΠῚ ͵7 ΓΟ ξ τῷ 

ἡγνοήσῶν ὁτι μή ἐς Τροίων΄ ἡκδσι: κὠὶ ταὐυτῶ» 

- ͵ » - 

“πολλοῖς μὲν βεκόλοις ἐντετυχηκότες, πολλοῖς 
͵ὔ , , « , 

δὲ ποιμέσι νέμετωί τε γοὶρ ἡ χωραᾳ μέχοκ 
᾿ » Μ ᾽ “ “ Ε 7 

ϑωλώτ]ης . καὶ τόνομω ἐρωτῶν τοῖς ζένοις σύνη- 

9ες, οἴμνα!» τοῖς κατωπλέεσιν. εἰ δὲ καὶ" μηδενὶ 
, ἢ δὲ " “- , ΝΥ 

τότων ἐνέτυχον, μηδὲ ἤροντο τῶν τοιότων ἐδὲν» 
4 ͵7 Ἐ 

ἀλλ᾽ οδυσσεύς γε", καὶ Μενελεως, ἐς Τροίαν ἡ- 
͵ὕ ν᾿ “ Ν ͵ 

δὴ ὠφιγμένω τε καὶ πεπρεσδευκοτε, καὶ τὰ κρή-- 
“ ΄ ᾽δό τ " δ “ τὰ 

δεμνω τῷ Ιλίς εἰδότε. ἐκ ἂν μοι δοκϑσι σσεραί- 
ὃ »" “Ἢ δ᾽ Ν “-“ “ - 

εἶν ταῦτω, ἐδ ὧν ξυγχωρῆσαι τῷ ς«ρατῷ δια- 

μωρτάνοντι τῆς ττολεμίας. ἑκόντες μὲν δὴ οἱ Α- 
Ν Ν σὲ Ρῃ({1 ὔ δνγ 0. Ὁ ΠΡΕΝ ΡΝ ᾽ -“Ἄ , ᾿ 

χα τὸς Μυσὲς ἐληίζοντο, λὸγδ ες αὐτὰς ἡκοντος , ὡς οἰβλσῶ ἡπειρῶτων «ρατήοιεν. καὶ ἢ 

τὐΠἘὺπὸ τ Πρ τ’ τ τοοσοοΠππ|πι2ππρπτςᾺὦὺῪὙὝᾳ 0 χὲ..τ.π|,ῸὙ “το ὺῪὺρποεπεοἔἐἔοἀἔρρρ πε σρΜμΩΣ 

1. αἴρωμεν ἐξ Αὐλίδος 1 πεπιρε υἱτίπιο Ιοςο ἐε ρβίγαεῖς ἵπ 
Αὐτάς Ῥτοτεῆίδο ἀΐχεγαῖ, ἱπάς δὰ αἰΐᾳ ηυδλεαδηι ἀϊρτεῆϊιις, 
1Δπὶ ἰρίτωτ ςοῖογᾷ εἶν ρετγίδουταγι5. ἷξ αἴρωμεν ἐξ Αυλίδος, 
δῇ εχ Αὐἱάς Ὑτοίαπι ογατίοης ῥγοίεοιταγα5 Βογοεπιν 
ἴμαπι. 

3. τὼ δ᾽ ἐμξατήρια τ. λέγ. τι πρ: ἔυχεο } ἔνχεο εχ σοἀ. "Δι, 

τείοτιρῇ ρτὸ ἴυχϑω, ΑἸΪαάῖς δά τεϊ!ριοπεπὶ παυὶρδητι μη], 
4μἱ νοῖᾶ Ργὸ ἔδινα παιιρατίοπε βλοϊεπιεβ ἐμδατήριω ἔνχε- 
σϑωι ἀϊσυπτατ: ἢς ογρο λόγῳ ἐμξατήριω Βετὶ νος ἢ, ε, θο- 
14 βεγὶ ρτὸ ξεϊϊοὶ Πισςοῖτι οτγατίοπβ, 48 εχ Αὐ]άς ἴᾶπὶ 
πυιϊραητεπὶ ργοίεμυτιτιϑ εἰ ΠετΟ ἐΠΊ, 

4 ἔξι σοι κρὴ ποιητῶν ὠκ. 1 ἔυΐε ἀς Ατρίυοτγαπὶ ἴῃ Μγῇαβ, 

πίςημαπι Ττοίαηι οοἤδεγεπε, δ 6 1. Ὀἰδὶγ5 Οτετεηί. 1.11, ς. 
1. ὃς Ῥᾶτεβ σἂρ. τό, δάἀε Ευΐαιῃ. δὰ 86. 1. ἃς ΤΖοιξεπι 
8.80). δά Τιγοορἤγοπεπι. 

ς τὸ δὲ πιςίυειν ὡς ἀγνοήσαντες ] ΒΙΠοτί4π|, αιλῈ ἱρῃογδη- 

εἰ Οτᾶεςος Μγαπι ροριυΐαῖος πατγαῖ» νεωτέροις {γι Εις 
(δε ίιις δα Πἰλα, α΄ Ρ. 35. ἴῃ φυΐδιι5 ἧς ϑιγαθο οἷ ΘΟ εοργαρῃ, 
110. 1. Ρ. τον αὶ Ἰρῇ Εμβαιθίο 1, ς, Οεοργαρῥλ ποπείης Αἷ- 
Ἰεβάτωτν 

6 ὃν π. Κάλχ- λίγει τῷ μαντ. 1 «οὐ, Βάτοςς. ὅς ΟΟΙΠερ. 
Νου, Βαθεπε φδὲν ργῸ λέγε. Οειογαπι γείριοἴτασ Ἰοςιις 
1144, Α΄ ν. 69. (4. νδι ἀϊοίτιν Ογάεσοβ Οδ᾽ομαηεῖς νατῖς ἀιι- 
ὄζταπι ἔξουτος ἱπ {10 ᾿πετε ΕμΠ{ε, αι Ἰρπογᾶσε ποπ ροιε- 
ταῦ, 40 ἀμοοζεῖ. 

γ ὅτι μὴ ἐς τρ.  περϑηάϊ ραττίουΐα μὴ ἐχοίάεται εἀϊτῖς,» 
ατιαπὶ πες λγιο τοξεἰτιιοπάαπι δητεςεάεπεία {πΔάεθδης, ἃ- 
δυοίςσεθδας ετίϑπι ςοα, Βάτοςς, 

8 πολλοῖς δὲ ποιωίσ, 1 εἀϊεῖ πολλοῖς δ᾽ ἄν ποιμ. 8εὰ ὧν 
οπιίτεας ςοὐ, 14ι, τεόϊε πὶ ξαίϊοσ, 

9. εἰ δὲ καὶ 1 και εἰ «οὐ, Βατοςς» 

1ο γε] Βατοος, ὅς ΟΟἸ]ερ, οι, ςοὐ. παδεπὶ τὸ. Οειεὶ 
τα πὶ Ὑ]γ11ε5 ὅς Μεπείδιις ἰᾶπὶ ἀπτεᾷ ἰπ Τγοδάς ἤιεγδητ, Ηε- 
Ἰεπαπὶ ὅς οὑπὶ ἐ4 γᾶρτᾷς ορες τεροίζεητζεβ. Ἱ ερατιοηἰς 

εἶνι5» συ ἰρίε ᾿ἱπτεγβιεγὶς Μοπεῖαλυς, πιεπτῖο ἀρὰ Ηεγοάοτια 
Ευτεγρε Ρ. π|. 83. Ραϊαπιεάεπι συοαιε ἴῃ εἃ ἰερατίοης δι1- 
(ε Ὀϊδιγ9 Οτειοι, 10,1, ς..4. πιεπιοσας, Ὀϊοπιςάεπι Παγες 
ς, 16, 

Ν 
κοί 



όδ 
τε δεδ Ω Ἃ ͵ -» ΄ΨῬγ 3 

καὶ θεδιότες» μή “ρόσοικοι τῷ Ἰλίῳ ὄντες ἐς κοι- 
7, “Μ ΄ -“ ᾿ 

γωνίαν τῶν κινδύνων μετωκληϑ ῶσι. Ἰηλεῴῳ δὲ, 
" " χε 

Ἡρακλείδῃ τε ὄντι, καὶ ἄλλως γενναίῳ, καὶ ὡ- 
͵ -“ γ » “ 

πλισμένης γῆς ἀρχόντι, ἐκ ὠνεκτο τωῦτω ἐ- 
΄ τ ν ἐν ἀμ ἀπο Ὧν 

φαίνετο. ὁ9εν “πολλὴν μὲν ἐἰσπίδω «πἀρεέτατῆε, 
Ν Ν ὦ “5 Α - -“ « 

“πολλήν δὲ ἵππον. γε δὲ τὲς μὲν εκ τῆς ὑπ᾽ 
Ὁ Ν - ᾿ : ͵ αὐλὸν ᾿ 
ἐυτῷ Μυσίας ,ἤρχε δὲ; οἴμοι; πσώσης ὁπόση ἐπὶ 

ῃ ΄ δ᾽. “ γ ἀν ν 2 Ἵ 

ϑωλώτηη, οἱ δὲ ἐκ τῶν ἄνω " Μυσῶν ξυνεμώχδν, 
δ ζί ἜΣ ε Ν ΄- Ν τ 

ὅς Δοιϑς ᾿ τὲ οἱ το οιηταὶ κωλξσι» καὶ ἱππῶν 

ν᾽ , 1: Ν Α , ᾽ “ , -“ 
πσοιμενας : κωὶ τὸ γώλω ἀϑτῶν χτσινοντῶς. τῆς 

Ν -“ - ἣ ͵, Δὸν “᾿ν 
τε γάρ τῶν Αχωιῶν ὁιανοίως , καιϑ᾽ ἣν ἐποιδντο 

Ν ͵ γ΄ νδ΄ 

τὲς περίπλες, ἐκ ὅσης ἀδήλεξ. Ὑληπολέμε τε 
ῃ ᾽ ,ὕ ε “ 

πέμψαντος ἐπὶ ῬΡοδίως ὁλκώδος ". ἄγγελον ὡς 
Ν ,ὔ δα .Ἃ, 

ἀδελφῷ ", καὶ κελέυσωντος ὐπὸ γλώτ]ης ἀυ- 
“ " “ “᾿ } 

τῷ σημαίνειν, ὁπόσω τῶν Αχωιῶν ἐν Αὐλίδι δὶ.-- 
᾿ ᾿ Ψ τὰ ε 

σϑετο, γρώμμωτω γοὶρ ὅπω ευροιτο, τσῶσω ἡ 
᾿ » ἿΆ Ν »“» 

μεσογαιώ ἐς ζυμμα;χίαν κατεξεξήκοι, καὶ τῷ 
Υ 3 ,ὕ ᾿ ͵ὔ , Ν Ν 

πεδίῳ ἐπεκύμωινε τώ Μύσιά τε καὶ Σκυϑικὰ 
" 
εϑγη. 

“ Α 2 “ ,ὔ 

Λέγει δὲ ὁ Πρωτεσίλεως ὅτι καὶ μέγισος 
-“" 4 ’ »“» 3 ΕἸ “ “ὦ 

εἰυτοῖς ὠγώνων γένοιτο, τῶν τε ἐν υτῇ τῇ Τρο- 
ἐν θων Ν , “] 

ία', καὶ ὁπόσοι τσρὸς βαρξάρες ὕφερον διεπο- 
Α ᾿ -“ 

λεμήϑησαν Ἑλλησι. καὶ γορ καὶ κατα πλῆ- 

ϑὸς ἐυδόκιμιοι» καὶ κατ᾽ ἄνδρῳᾳ ἤσαν ἡ ζυμμα- 
΄ὔ "“" , Νὰ ἜΡΟΝ »“ » 

χίω τῇ Ἰηλεζξ. καὶ ὥσπερ ὑπὸ τῶν Αχωκων 
" Ἵ 

Αἰακίδαι " τε ἤδοντο, καὶ Διομήδεις , καὶ Ππιωτρό-: 
“ ͵ Υ 5 Ν “ 

κλοι, ὅτω Τηλεῷδ τὲ ὁνομὼ ἡν; καὶ Αἰμὲ τὲ 

᾽ , Ν “. ,ὔ 

Ἄρεος “ ογομοφςοτουτοι δὲ ̓  σῶν Ελωρὸς τε καὶ 

-“ »“, »" υ “ Ν 

Ακταωῖος, πποταμᾷ τοωῖδες τῷ κατὰ Σκυϑίαν, 
Ν ἈΝ ᾽ ͵ ε 

Ἰσρε. τὴν μὲν δὴ ὠπόδασιν καὶ ξυνεχώρεν οἱ Μυ- 
-“ ,ὕ ἘΝ ΤΣ -“ - Ν 

σοὶ σποιεῖσ'ϑ.α)» τοζέυοντες ὠποὸ τῆς γῆς» καὶ εἰ- 
« Α Ν Ν Ἁ , 

κοντίζοντες. οἱ δὲ Αχαιοὶ. καὶ μὴ ξυγχωρέντων, 
Ω , Υ̓ 1 δὰ 

ἐδιείζοντο. καὶ οἱ Αρκώδες ὠκελλόν “ τινὰς τῶν 
- » Ἵ Ν ͵ “ἷ 

νεῶν; ἅτε πρῶτον σλεοντες, Καὶ ϑωλώτηης ὅπω 

ἈΝ νῷ 

γεγυμνωσμένοι. φησὶ γεὶρ, ὡς πξὶ γινωσκείς 

τ ἄνω] ἢς δυτοτίτατε οπιηΐμπι σοδά, ποβτγοτιιπ τείοτι- 
Ῥῇ ρτὸ ἄνωθεν» φιιοὰ εγᾶς ἴῃ εἀϊι15. 

1: αὐίες } νἱδεπάμπι5 Ηοπιεγι Π|46. Ν' Ρ. π'. 380. (η. ὅς δὰ 
εὰπὶ Ευίλτῆνι5) νατίαθ ἀρρε! Δτ Οη15 1ΠΠπι5 σδιὰ5 δά ξεγοπβ. 

1 ἱππ.: “ποιμίνως Γ᾽ τὸ γάώλω ἀντ. πίνοντας ] ἩοπΊετιϑ Ϊ, 

ς. ἱππημολγές Κρ γαλακτοφώγες ἀρρεῖίδς. 

14. Τληπολεω. τ΄ πεμψ,. ἐπὶ Ροβίας ὁλκάδος ἢ πεπρε Τίε- 

Ῥοΐεπιις, 4 ἈΠοάο ἰηΐο]α ἔμεγασ ΡΟτΙΓΩ5.). οαπὶ πουεπι» 
ῃδυΐδυς Οταἷεςῖς, Ττοῖας δ Ὶ πὶ ἩΠΠ τα εἴ», [δ 1 ἱμηχεγαῖ, γερα- 
τεῦ εχ Ἠοπιεγο ἴῃ σατάϊορο πδυίπι Π144. Β΄, σοπίοίι5 Ἰρὶ- 
τὰν οτας σοΠΠΙΙοτα πὶ, 4πᾶς ἰπ Αὐἱάς σοπιίτγα Τείόρῥηη, δὲ 
γος. Οταρεὶῖ ἰπϊμεγαηξ. 

’ι5. ὠδελφῷ 1 πεπιρε Τήρροϊοηρεμρι εχ Αἤγοςῃε, Ῥἢγ]Δητῖ5, 
Ἐρῆγτγας Ἀθρὶ5) δΠ14 Πησερογαι Ἡδθγοιε5, Τείορῥηρε εχ Αθρας 
ΑἸεὶ Π]14, νὲ ςοπῆατ εχ ἀροίϊϊοάοζγο, 

ΡΗΘεϑ ΒΡ ΥΤῚῚ ΟἄΡ. 11. 
τε5 φιοάαπηπηοάο, 6; ν]οἰηὶ αὶ εἴςξηι ΠΟ. 
δα αἰ! ςγι Πλ1Π|5(Ὀοἰεταζεπη ρεγιγαπογοηζιγ, Τα- 
Ἰερῆο δυζεγη, 61] ὃς εχ ΕΠ τσ 5 ροίζογ5. αἵ- 
4116 δἰίοαμ! πιᾶρῃο ἀπῖπηο εῇδε, ὃς ὈΕΠΠσο- 
ἴλε τερίοπι ἱπιρόγαγοι, μα αηπδημδηι ἔεγε πα 
1Πα νιάορθαητιγ. Ὑηάς τπασπαπὶ ἴλη ςείτα- 
τογαπῇ ᾶπι ἐμ Γ} πὰ Ππ1ΠῚ 1 ἀοἜπι εἄϊι- 
χιτ Αἀααχιεδθζοιη αἰϊος εχ ΠΡ τα ΠὈ1 Μγ- 
[4 ιμάστη : εἰ εηίτη νηϊπογίας, ν ραζο, απ 
Ἰοηρε δά πγαῦξ ρογγ σε δίγ, Ἱπηρογαίσας. ΤΑΙ 
αὐτεπη εχ (πρεγίογε Μυῇ4 δυχιϊππι [εγεθαπε, 
{πος “4ῤ1ος ροείδε νοσβηζ, ἘΠ ΠΑΓΙΠΊα ΠΕ ρον 
τα8, ὅζ ἰαέξι5 δαγιπη ροΐαίογθβ. (ἀγδεσουιτ 65 
ΠἰΠῚ ΠΟΠΓΠ πὶ, αιο δὶ οἰγοππηπαι ρα δης, 
ΠῚ ΠλΪηΙτ6 οἷοι οὈίςαγαπι, “ΓΕ ]εροϊοπηπίαμε 
ἈΠΟοάϊα παιίςιυα πῃ οὐ ππτι »ὰ {γαίγοπι ταὶ Ποῖ, 
οαὶ τη τηδ παγὶς ἀςάετγαῦ,νε ογοίθηιβ 1ρῇ Πρπὶῃ- 
ςατοῖ, απδεςυηάιε ἐς Οτδεοῖς ἴῃ ΔῸΠάς γοίςι- 
αἱ Ποτ, (Πττογᾶθ επίπη ΠοηπΠῚ ἐγα πὶ Γερεσίαα 3) 
ΟΠΊη65, 41 πηε ἀϊτευγαμθδη ᾿ΠςοΙ εθατιῖ, αα 61: 
1| (οςϊςίαταηη ἀείςεηήεγαηΐ, ΜυΠᾺῺΔεαις ἂς 5. γ- 
τῖςαα σεηίεβ σαηρο5 Πυέϊαμπ1 τηατὶ5 δὰ 1π- 
αν ἱπυπμάαγδηζ. 

ΧΝ. Ῥιςοῖε δυζοῖτι Ῥγογε[ίδιις πΠαχ Ππ ΠῚ 
Πης 1ρί!5 ἔαΠΠ{ Ἰαθογιτη, τοστι ἐούππὶ αἱ 1Π 
τρία Ὑτοδας, τπὶ ςογεγοσιιπη, 41] οιιπη Ὀατθᾶ- 
γὶ5 ροῖϊδα Ἐχάπεαπαὶ Αγαθοῖς διογιηῖ, ΝΑπι- 
46 ἃς νῃϊπεγηι Ὀε]]ςα αι ς οἰαγιογαης ὅς 
ΠρΊΠατῖτα ΤΈΙΈΡΗΙ (ος!. Ψέσηας Αδαςιάδε ἴῃς 
τεῦ αγάεοος ςεἰοδγαηζιγ., Πιοπιδάείηιε., ὅς 
Ῥαίγοςῖϊ!, {τς ὅς Τ᾽ εἰερῃι, ὧς Μαγεῖς ΠΠ1Π Αοτπὶ 
ἸηΠρηὶς ἔατπα εγαῖ. (ΟεἸε σου γ πη! ργδείεγεα 
Εἰογιις ἃ Αἕζδεις, {Πτ|. δογεῃῖςι Πααΐ:, ΠΙΠ. 
Ψψε παιίθιι5 ᾿σίταγ Ογαεςὶ Ἔργεάθγθηζηγ, πηϊ- 
ηϊπη8 ΜΥ ταϊεγε,, τη}Π1|5 6 τογγα γα] 15 ὅς σοπ- 
τῖ5. Αἴ γεπῆεητες ἐὸβ νὶ δάθρογαπε Ασμ πα, 
Ατγοδάείαιις παμίμπη ποιπΈ}}9. αἱ (ζορι]ο5 
ΔἸ ΠῚ γαητ, νέροῖα τπῆς ργΙ πη ατ Παιραηζα8, ὃς 
1η ΠΊΔΓΙ ΠΪΠΙΠῚΘ ἜΧΘΓΟΙΓΑΓ. ΑΙτ εηϊπι, νὰ 
ΠΟΙ͂Ι, Ἡοπιογι5, ποα 6 1η τὸ πδπτσα δητῈ» 

ιό ἕνροιτο } ςοἀ, Βάτοςς, ἃς ΟοἸΐερ. Νοιι, ἕνρητει. [»40- 
ἄΐϊλη. ἕ εὐδοντον 

ς. Χν. 1 τῇ Τροίᾳ 1 ἀττι συ απι Δ 4414] εχ Βατοςς. 
2 πρὸς Βαρθάρες ] ἀτιϊσυ]πὶ Ρατιπὶ ἄρτε ἢὶς ἱπίεγεραπε 

εὐϊτῖ, οπλϊττεθητ σοά, Βατοοςς. ἃς (ὁ}]. Νου. 
3 Ἢ γάρ κἀὶ 1] Ῥοίξετίμς χορ οπτῖττῖς Βατοςο. 
4 διωκίδαι ) υἱὰε ἔπρτα δ. 1. π.7. 
ς δὲ} ἴς Βαγοος, Εάϊεὶ τέ. 
6 ὄκελλον 1 πιΑ]}ῖπὶ ἐπώκελλον. ΝᾺΠῚ ὀκέλλειν Εἴ ἔξεγα » 

ΠΟ ΠῚ ἴῃ Ροτίμπὶ ἀδάμσογε,, ν 6] ἀρρο]ογα πδὺΐ δὰ ἔτει» 
φιοά ῃΐς ποη ἱπτε]!ρίταγ. [τὰ παιεπὶ 4111} γα ἐγγύθι νεὶ 
Ππττοτὶ. ϑεὰ τὰπιεη εοάσπι {ἐπι νὸχ ραυΐο ΡΟΙ τράϊε, 
Οοἴοτιτι εἰοραπτίοῦ νετθογῦπι ογίο ΠΗ νης φυΐ, οδίευ- 
τϑίμιγ πὶ οοὐ, [Διά ΐαπ, καί τίνας ὥκελλον τῶν νεῶν οἱ Ἀρνα- 
δὲς. Τάεπι ὅς 'ἴπ ςοἄ. Βαγοος. Οδογυδίιτ, αἱ Ργϑοίογεᾶ.» 
ΡΟΙ τινὰς ρᾳτισι!απι κρὴ ἱπίοτῖε, 

Ττο- 



ζά). 1]. 

Ὑτοιϊάᾶηπᾶς γὸς ἐχογοίταϊος δ Ασγοδάςβ, τ6- 
416 ΠηΑΓ Εἰ ΠΊα5 γα (γαξξαγα δυο εἤθ. Αρα- 
ΠΙΕΠΊΠΟη ταπηεη [οχάρίηζα ΠΑιδιι5 ἐο5 1ῃ π|ὰ- 
τα ἀεάμιχις, ἰρία παιε5 Ῥγαεθεηβ. σαὰπὶ ππη- 
αυαηι ἀπίεα Ππαιιρᾶπα! ρεγςυπὶ ἐςοϊΠεηῖ. 
Ψηάε ἄζ ΓΕΙ ΠῊ]ΙταγΙς. ρεγΙαπὶ αι ἀἘ πὶ. ἔογ- 
τοπιαιδ ΔηΙΠΊτη ἴῃ ρας τι πλ}]Πἰὰ οἴεπάε- 
ταητ: παι!ραηζος γΕγῸ ΠΟαῈ ΤΉΠ1τ65 αγαπῖ, η6- 
΄[6 τεπΊσο5 ὈΟηΙ. Ἰδιιο5 ᾿ρίτῃῦ Ῥγας ἱπηρε- 
τίτια ἀταιε ἀάδοία γτιθι5. ΑΠΠγα. πι}- 
46 Ἰρίογιι ναἱπεγὶδιι5 σοηἘ ἢ] διεύπιπε ἋὉ 
1|5, 41 ἴῃ Πίτογε ἐγαηῖ ἀπ ροπε, Ῥᾶιςὶ ταϊ πε ὴ 
(υπι ἀεΠΠἀἐγαι!. ΑςἢΠ]Π1ες απο ὃς ΡγοτεΠδιις, 
Ατοάιθιῖς πιετιιδητέβ, ρέγίπ4ε ἂς [1 σΟΠἸ Πγμη1- 
«αἴεπε ςοηΠ]14, απιθο ραγίτογ ἰπ τόσαι ἀε- 
Π|ίογαπε, Μγίοίαις γερα]εγιης, Ὁγδεςογηπὶ 
ὉΠΊΠ ΠῚ αὐ 15 ἂς ῬΕ]Ο ΓΔ ΠῈ γπαχι πε σοη- 
(ρίςα!,, δὲ 80 115, αοτγιιπι σγΑΠΊοῦ ςἤες δατθὰ- 
τίο5, ργὸ ἀδεπηοηίθιι Πα Ε. 

ΧΥΊ. Ῥοϊημαϊη νέγὸ Τεϊερηις Ἐχέγοι- 
ἴαπη ἴπ σαπραπῃ γεάμχίς, Ὀγάξοίχιε ξαγαπὶ 
θαι δι15 ἀρρυΐογα, (ασῖτὸ, σαθεγπάζογς Ἐχοα- 
Ῥῖο, ὅξ ἐὸ αι πλϊἰογῖα πᾶιῖ5 Ὁ ϊθαῖ, ὈΠΊΠΕ5, 
4ϊ πδυϊ νεμορδηταγ, ἀεί] ϑγπῖ. Αςἰεπι ἃϊ- 
τεπὶ ἡ ΠΡΉχεγο νι ΠΊΟΧ ῬΈρΠαζητι, ὉΓάϊηΪ5 ρὰ- 
Υἶτοῦ ἃς ΠΙΈΠΕΙ οὈίογιιδηίοβ. Ἀείϊς παπιαις 
Ἰος Ηοπιειῖπι ἀς Ἰρίς αἸχΗς αἷς, Ἰαπά!θιις 
Ῥγοίδομεαιπι γδεςουμπὶ ἴῃ ραρηᾶπάο ςοπίαο- 
τυ! ΘΠ... ΟἸΠ115 αὐτοῦ πὶ Αἰασοπὶ Τείδιπο- 
δἰπαι ἀϊεῖς τα Πς, 
ξηῇ, ἤειεηάδλε δοῖοὶ ἱπτεὶ οπηες ῬΕΙΠΟΙρ65 
ῬΕΓΙΠΠΊμηΟ 5 δάπεγίις Ἱγοϊαπι ργοεξο, αἵ- 
αὸ ἴῃ Αὐἰϊάς ἀοςοηῖο,, νε τοῖι5 ὉΥάἀἸπα Πα 
ἤει ἐχεγοῖτιβ, πΠθ τε τα πλθῇ οἰδυπόγετη το] ]θη- 
το5 ἱπογοραηίο, τηϊπῖπιε 14 Αἰὰχ τα]: (δ πη1- 
τἶ5. πο Ἰα πότος, ργο ἰδ αε, πη. Ποῦ τε δίῃ ἰπάε- 
(δῆς ἰά εἴς ἀϊςεηςβ. Ὠϊοοδαι ργδδίεγε, δοϊατηο- 
το ἢ Δηἰπαὶ τη υπὶ εἴτε ᾿πιευργέζετη. Ἐπ Μγῇς 
4υϊάθιη [εἰρίατη ἀίαυὸ ΑΟ 6 πὶ νηᾶ οἰπι Ρὰ- 
Ὑγοςῖο αἱτορροίτοϑ εἴτε: αεηηο ἀσζεγη, Μίαγεῖ5 
ΠΟ. Ὀϊοηπιβάεπὶ., Ῥαϊαιι  ἀςπισῃς . ἃς 51Π6- 
δοῖαπι. ἴσαπῃ Τἢτὶ Ε]Πς. ρογγὸ ΑὐΊά4ς, [ο- 
«τυίαιο » ἃς τε 1 δάμπεγία αοῖς σοποιγτγε-: 
τὰητ, Αἰαχ δυζοπι πϊάῖοῦ Ἐος ἉΙΔοπὶ. 41] 

ΗΒΠΕΒΚΟΙΟΌΔΛ. 

ΜΜόμδἤῆθο επὶπὶ Αἰμθηι- ἡ 

όξο 
ὦ 7 Ἂ “Ὁ ἡ Χώ ὲ ͵ 

Ὅμηρος » 9Τὶ μήτε νᾶυτικοι ἡσῶν σροίῖλιξ Ἀρχῶ- 

΄ Ἅ“ 5» 
δὲς» μήτε ἔργων ϑαλωτ)ων ἥπτοντο. ἀλλ᾽ 
᾿ “ ἢ τ .7 

ἐπὶ νεῶν ἑξήκοντω ὁ Ἀγαμέμνων ἐσηγώγετο ἀυ- 
Ἴ Ἴ ᾿ ΩΝ » 

τες ἐς τὴν ϑώλατ)αν., εἰυτὸς ἐπιδεὶς γαῦς, ὄπω 
ἀνα αν συ δὰ ᾿ , ΎΝ ἼΣ 

σπεπλευκόσιν. ὁ9εν ἐπιξήμην μὲν,» ὁπόση “ολε- 
᾿ Ε Ἶ γ᾿ 7 

μικὴν καὶ ῥώμην ἐς τὰ πεζαὶ σσωρεΐχοντο' πλε- 
"ὔ -“ Ἴ 3 ὕ Ν᾿ οἷἢ 

οντες δὲ ὅτε ὁπλῖται ἀγωϑοὶ ἤσαν, ἔτε ἐρέται, 
ΓΩῚ ι 4 νὰ ὕ 

τὸς μὲν δὴ ναῦς ὠπειρία τε καὶ τόλμῃ ὠκελλον, 
δἰτος ἐαϑη, ὅν Κι ῸΝ Ἐρας ὑθνο 

χαὶ πολλοὶ μὲν οἐυτῶν ἐτρώϑησαν ὑπὸ τῶν ἐπὶ ὃ 
Ὁ ε Ε ὡ πν  λυῇ ὦ 

τῇ ῥαχία τεταγμένων, ὀλίγοι δὲ ὠπέϑανον. 

Ἀχιλλεὺς δὲ καὶ Πρωτεσίλειως"» δείσωνςες ὑπὲῤ 
τω τ ἢ Ν “ Ἴ ὍΕΥ ὩΣ ᾿ 

τῶν Ἀρκάδων, ὥσπερ ἐπὸ συγϑήματος, ἄμφω 
“ ᾽ Ἂ » Ϊἦ᾽ ᾿ 
ὥμώ ἐς τὴν γὴν ἀπεπήδησων ", καὶ ἀπεώσαντὸ 

τὲς Μυσὲς, ἐυοπλοτάτω ὀῴϑέντε, καὶ καλλί- 

φῶ τῷ Ἑλληνικξ, τοὺς ὃ ὥγαν βαρδάροις καὶ 

δαίμονες ἐδοξάτην. 
τῷ δὲ Ἕ “πὰ ν 7 Α δὼ, ὁ 3 

Ἐπεὶ δὲ ὁ Τήλεζος ἐπανήγῶγε τήν ςρατιὼν 
ἌἜΠΔΝ δι ὺ. κο ͵ὔ ς Ν γ 

Ἐς Τὸ σσεθίον, καὶ ππροσεπλευσάν οἱ Αχοιοὶ κοι.» 

ἡσυχίαν , ἐξεπήδων ὠυτίκω τῶν νεῶν, πλὴν κυ-. 
ὰ ἐν - « ες κῶν «(Ὁ [ξερνήτε καὶ τσερίνεω, πσάντες, ὃς ἡ γαῦς ἥγεν: 

ΡΈΜΑ) 7 ΠΝ Μπ ἧὺς 7 ͵ Σιν ᾿ 
ἐτάτιοντο ὁὲ ὡς ἐς μόνην, κόσμον καὶ σιωπὴν 
5 τον ΜΕ ἘΠῊΝ » “ Ν - 
Ἐν υμῷ εχόντες. ἐρϑῶς γῶρ τῶτο τὸν Ὁμῆρον, 

Ν Ὺ Ἂ" Μ᾿." ν 2 Ἂ γν ᾿ 

“περὶ αὐτῶν εἰρηκέναι ζξησὶν . ἐπιαινξντὼ τὸ τῆς 
ῥ ΩΝ σῦος ον κυ ᾽ ἐ 

Ἑλληνικῆς μαχης η9ος, ἧς ξύμξελον γενέσιϑεη 
ἢ ΟΣ ν » ΄ , 
Ἅιναντα ", τον Τελωμιῶνος, λέγει. Μενεσιϑέως γοὺ 

τῷ Αϑηναίῳ , τακτικωτάτε τῶν βασιλέων, ὃ 

Ἰρϑίαν ἐλϑόντος, καὶ διδάσκοντος ἐν Αυλίδι 5 
ἌΝ “ὦ: ἕ ᾿ 

σρατιαν ὡ ἄσῶν ὡς χρὴ συνηρμόσιϑαι, χραυγῇ 
Ἶ Ἀ ἃ, ὦ Ρ " 

τε χρωμένοις μὴ ἐπιπλήτ]οντος » καὶ ξυνεχώρει ὁ 
᾿ δ ἀϑωνη 3, 7 ᾿ , - ἡ ᾽ τό 

Αἰῶξ, ἐλλ᾽ ἐπετίμα, γυναϊκειόν τε ἀποφαίνων 
Δ ἐἿ ὙΝΜ 35, Αι πλν κὰνς " ΔῈ χαὶ ὠταχτον. Ἐλέγε δὲ ὁτι Χαὶ τὸν ϑυμὸν ἡ 

Ἁ μ νυ" ἽΕΙ »" 
κραυγή κῶκῶς Ἐρμήνευοι. ταχθῆναι δὲ πρὸς μὲν 
Ν Αγ 
τὲς Μυσὲς ἑαυτόν τε Καὶ τὸν Αχιλλέα φησὶν 3, 

μὲ τῷ Πατρόκλῳ" σρὸς δὲ τὸν τῷ Ἄρεος Αἰ- 

Μον". Διομήδην τε καὶ παλωμήδην, καὶ Σ, 9 ἐγε- 

Α ᾿ λ Ὰ ἜΝ τὰ». ὦ 3 
λον. πρὸς δὲ τὲς ὠπὸ τῷ Ἰσρεὶ ἥκοντας ̓  οἱ Α- 

»" λε ᾺἋ ς τὸς 
τρεῖδαΐ τε, καὶ ὃ ΛΌκρος, καὶ οἱ λοιποὶ ἐτώχϑη- 

σαν. Αἰας δὲ ὁ μέγας ὅ τὲς μὲν τὰ πλήϑη ἀ. 

Ἢ Ὁμηρὺς 1 σους εἰ Π1λ4,, Β΄ ν. 61). [ᾳ. 
8 ἐπὶ] πιαρὶΞ πος ῥίαςεραῖ» ιοὰ ἵπ ςοἀ, Βατοζὲ, ὅς 

ὍοἸ ες. Νουϊ ετἰαπὶ ᾿ῃ πε πὶ πιι5) ηᾶπ| ἐν να! ρλἴοτιπι. 
9. ὠκεπήδησαν ] Βατοςς, ἐξεπήδησαν. [νι ἐτήδησαν, 
δ. ΧΥΤ, τ τὸν Ὅμηρον } Ιοςἃ ἐχτα ΠΕ]. Γ΄ ἢατίπὶ ΔὉ 

1ηϊτῖο ἃς Πιλά. Δ΄ ν. 4:7. 
5 Αἰάντα ] νοςεπὶ Ὀπηττεδλι Βατοῖς. ὃς πιοχ Ἰερεβαῖ τὸν 

τῷ Τελαμῶνος. Νοη πιλῖε : ἢς εηἰπὶ ἴοίεης Οτγδεςί. 
. φησὶν Ῥγοϊοίηανα πετῖρε) Ἐἐχ τυΐας Ὁτς ἄος δεἸἸμπὶ 

καξεστι 

ἅ. Αἰμον ] γεγΠΠΠπιὰ Ἰεξεῖο οοὐ. Βάτούς. ὃς Ὁ οἾ]ερ. ΝΟ, 
π4πὶ ἄγπιᾶπς ας ἰρίς μαθεῖ ραυΐο ἀπῖεα ποῆετ, Μαὶς 
εὐϊτὶ Αὐμονά. ἴάεπι ἘΥγΌΥ ραυΐο Ρροίῇ τεοιγεῖς ἴῃ ξἀϊτὶς, 

ς πρὸς δι τ, ἀ. τοῖςρϑ ἥκ. } ΕἰονκᾺ ὃ, “δ ϑηνΣ ράνϊο ἃη- 
τε ἠβτὶ Β]105 Ποπυίπαθαῦ: εο5 ράιΐο ΡΟ τᾷ ποταμᾷ παῖ- 
δας ὃς πιοχ Σκύϑας γοςαῖ. 

ὅ ἃ μίγας 1. ε. Τεἰ 4ννιθγεῖεδ γτιάτη ΠΛΑΪΟΣ {16 ξοτετυάϊπο 
ὧς ατἷς 6} Π1ςὰ «4ἠαὲς ΒἸ1ο ΟἸ εἶν 

δες τ ποκτεί-. 



όρο 

σποκτείνοντὼς ϑεριςς ἡγεῖ ἐγα ἐδὲν ἐῶ ς “εριςῶς ἡγεῖτο» μέγω ὅδὲν οὐ μῶν.- 
“Ὰ ᾿ “ ᾿ -“Ἢ 

τας" τὸς δὲ τῶν οἱρίξων κρφτϑντάς » δρυτόμες 
Ἄγ τ Ν 4 ε , -“ ͵ »7 
ἐκώλει. καὶ ταύτης ἑωυτὸν τῆς μάχης ἠξίε 

-" “Ἢ , Ν ΩΝ ΝῚ »" μῳ 

μᾶλλον. τωῦτά τοι καὶ ἐπὶ τὲς τῷ πστοτωμᾷ 
"“» ΓΔ ὕ ἘΣ ͵ ᾷ͵᾿ Ν 

σταῖδως ὃ ἤἰξεν". ὅτε τῇ μέρες ἑαυτῷ ὄντας", 
Ν Ὁ -“ , 5 ͵ 

καὶ τὸν τῷ Ἑκτορὸς τρόπον ἐπὸ τετώρων πο μώ- 
,ὔ “ “ 

χομένες ἵππων. βαίνων τε σοξωρὸν, μεταὶ τῆς 
᾽ »-»“ ᾿ Ἁ κῶρ ὁπ, αἰχμῆς τορὸς τὴν ὠσπίδω ἐδέπησε. ταροιχῆς ἕ- 

γεκὼ τῶν ἵππων. οἱ δὲ ἵπποι ἔκφρονές τε ἀυτί-. 
5... 1 υ 3 

κα ἐγένοντο, καὶ ὀρϑοὶ ἀνεσκίρτησων. ὅ9:εν ὠπι- 
ἐν ε Σ ,9. Ι2 »ὝΨ{ ᾽ 7) » σήσαντες οἱ Σκύϑαι " τῷ ἄρμωτι, ὠπεπήδησων 

“Ὕ 59 “ Ν " “Ἢ 

τε οἰυτῇ ὠτακτῆντος, καὶ ξζυνέπεσον τῷ Αἰαντι; 
͵ γν2 ᾿ ὕ » 

λογξ τε ἀξίως μαχόμενοι, ὦμῴφω ἀπέθανον. 

Μνημονένει ὃ Πρωτεσίλεως καὶ τῶν τῷ Πωλώ- 
ἊΝ Υ ε ,ὕὔ “ Η , Ἂς 

μήηθδς εργῶν . ως μεγώλῶων 9 οἷς ἀυτὸς τε καὶ 
, Ν ͵ Ἁ 

Διομήδης» καὶ ΣΘένελος, τὸν Αἰμον᾿ » καὶ τὲς 
᾽ »ν ν 3 ΄ 2.ΔῸΝ ΟΣ ΄ ε 
ὠμῷ αὐτὸν ἀποκτείναντες» ἔδὲ ὡρλςείων ὁ Πα- 

7 “ Η “» ν ν -» 

λαμήδης ἠξζίῳ τυγχάνειν ὡλλ᾽ εκεινὼ μὲν τῷ 
͵ γ Ἴ ᾿Ὶ ,ὔ ΓΟ ΑΥΟΥ 

Διομήδει ξυνεχώρει ἔχειν, ἐπειδὴ τον: ὑπερ 
“ »“"Ἢ ,-“"Σ “Ἢ Ν Ἵ 9. 1. 

τῆς τῶν πολεμικῶν τιμῆς τε καὶ δόξης ἐγίνω-. 
᾽ " ͵ ΄ δὲ "7 ͵ 

σκεν ἀυτὸν πορετ]οντω. σοφία δ᾽ εἴ τινώ ςέφα- 
Ν Ν ᾽ "νει -“ ; 

γον σσροϑείη τὸ Ἑλληνικὸν, ὃκ ὧν ἐκεῆναι τέτε 
« ἢ ᾽’ » Ἵ ΕΣ “Ἢ ιν δ εν 

ἑτέρω» σοζίας τε ἐπ᾽ ὠρχῆς ἐρῶν, καὶ μελε- 
-“ » Ν ᾽ ΝΝ 

τῶν τἕτο. Τηλέφῳ δὲ ὁ Πρωτεσίλεως ἀυτὸς μὲν 

συμπλακῆναι φησὶ, καὶ τὴν ἀσπίδα ζῶντος πε- 
-» Ν Ν ͵ » 3 

ξλσπᾶσαι-. τον δὲ Αχιλλεώ, γυμνὼ «ροσπε- 
“-“- Π Ν ᾿ Ν “ “ ΝΣ ᾿ 

σόντω» τρῶσαι ἀυτὸν ἐυϑυ τῇ μηρξ, καὶ ἰωτρον 
Ἧς ΚΣ ᾿ ΄, ΚΕΦ Ἀν κερὰ ͵ὕ 

μὲν ὕφερον ἐν Ὑροίω γένεσις ἡ τῇ τραύμώτος. 

τότε δὲ λειποθυμῆσαί τε ὑπ᾽ ἀυτῷῇ ὁ Τήλεφος, 
“ Ἀ ᾽ Ὁ ΕΣ ν᾿ 

καὶ ἐποθανεῖν ἂν » εἰ μὴ οἱ Μυσοὶ; ξυνδραμόν-- 
ἌΡ, 2 δεωδ “ Ἵ τ δ ̓ ἥ 

τες» ἀνείλοντο αὐτὸν ἐκ τῆς μῶχης. οτε θη λέ- 

γόνται πολλοὶ τῶν Μυσῶν ἐπ᾽ ὠυτῷ πεσεῖν, 
πῆς τς ᾿Ν δι 

ὑφ᾽ ὧν ἡμαωτωμένων ρυήνωι τον Καϊκον. 
᾿ γι ε ΝΉ ᾿ ΩΝ 

λέγει δὲ ὡς καὶ δικάσωιτο μὲν πρὸς οἶυτον 
ἃ ν Ν “ἂν Π ἼΝ ᾽ δᾺ ᾽ Ἂν 

ὃ Ἀχιλλεὺς περὶ τῆς ὠσπίδος » ἐπειδὴ ἐτετρώκεί 
« Ν ᾽ “-“- 

τὸν τήλεζον, οἱ δὲ Αχαιὸὶ ψηφίσαιντο ἀυτῷ 
Ν Ἴ ε Ν » 

μῶλλον προσήκειν τὸν ἀσπίδα, ὡς ἐκ ἂν τῷ τη- 
,ὔ ᾽ ΠῚ ΄ Ἴ ͵ 

λέφε τρωϑέντος, εἰ μὴ ἐκείνης ἐγυμνώθη. Φη- 

σὶ δὲ ὅτι καὶ Μυσαὶ γυναῖκες ὠφ᾽ ἵππων ξυνε- 

ΡΗΠΟΒΘΤΆΑΆΑΤΙ (Ζ22.1]. 

να ]ρι5 ᾿σπο Ὁ 116 ταοάεσδης, σρεονε: εἴα ρὰ- 
ταῦαϊ,, πηοεπι πλϊπίππθ ργδεοϊαγαπι [αοϊοητες. 

αἱ γεγο ορεπηαίεβ {προγαξηξ, εο5 “γόογΖεΣ- 
αἰαε ἀρρε!]ασαῖ : δίψα παπς ριρπαπῃ ΟΡ [6- 
ἸΡίο πιάχίπια ἀΐρπιπι ες ρυτασαῖ. Ρτγορτει- 
ε4 τη ΠΠτπ| δαπη Π]1Ὸ5 Ἰγγας, 4805 τατπξη ΟΡ- 
Ραρπαηο5 (Οτίτη5 ποὸπ ἔπεγαῖ, 4014} 6 εχ 
αιαάήτιο!ς ΗἩφέζοσϊς πογα ραρπαῦραηῖ. (οη- 
εἰταζο δυζοπη ργαάϊι ἱποθάθης.. μαῆα εἶγρεο 
1Π|| τγερίταπι ἔδεϊσ, δὰ ἐημπος ἐχγεγγεπάοϑ, 
Εφτ δαζεῖι (υδιτο εχίογπατὶ γεῶϊὶ {Ὀ6|16- 
ταητ. Ψηάς ϑογίπαα σαγγα! ΑΙ ΒΊΠ, εχ εο, ἴασις 
{πὸ ογάϊηε ἰφίο, ἀεπ]εγιης, ὅς σππὶ Αἴας» 
ςοπρτεΠι (ππτ, Πγοπιραιε ἀἰπηϊςφητες ἀτηθο 
οςαάἀεγαηῖ. 

ΧΥΤῚ. Μερηΐε πόας Ῥγοζθ[ίδιβ γος 
ταιπη ἃ ΡαἸαπηεάε σεἤατατη, νι Ἰησεπείαπη, 4111- 
διι5 οεἴβέξμπν στα εἴτε, νε 4Ὁ εο, ὅς Ὠϊοπιε- 
ἐς, Ἂς 5 επεῖο, Ηδείπιις (ος σιιε εἰμς ρεγίππε- 
ΓΟΠΗΓ, ργαδηλῖα ταίπθη γεὶ οργίπης σοῖϊδο 80- 
σρεγα ποίας Ραϊαπηςάε5, (εἀ 1114 ημ!άεπι Π1ο-᾿ 
πιςαϊ ςοποοίηε: ιαπάοαμίάειι ποιεγαῦ ργῸ 
ςοπίδαμοπάα δε Πσαα νἱγεσεῖς ρἹογια ἢ} 81] εππα 
οι ἔδςογα. ϑιί νεγο (ἀρ βηξῖδε ργδεπηίιπι 81}1- 
αιοά ργοροίαϊῆεης σγαοὶ, πεηληὶ ]ω τ εὸ ςείς- 
[Ὀγαπι ξαΠς,, νε αὶ (ἀριθητίαθ δὉ 1τπἴτῖο ἔπιεν. 
Πυάιο[Π]Ίπηιις,, ὅς ἴῃ. πος νῆο {8 ἐχεγομεγιζα 
Οὐμπὶ Τ οΙερῇο ἀυζεπη [ξ φυϊάεισι ἱρίατη πιαηῈ5 
ςοπίδγι {8 αἷς Ῥγοιο δι... εἰγρειπισαδ νἱ- 
νΈΠῈ ἀςιγαχιῆς. Ας ]Π]επὶνεγο,, ᾿η ̓ πουπιοπὶ 
ΕἸ1ΠῚ ἰγγιθηζοπι,, ἔεπιοσὶ νυΐηιις πρερίῆς, 
ν]ηογιί]ας ροίϊεδ δά Τ γοϊδπι πιράϊςαϊτι ἐχ- 
πεῖς. Ταπινεῖο ἐχ ΠἸο νυΐηςτε συϊάεπι δηϊ- 
τοὶ ἀοἰφαϊαπη ραηπι Τεςριιπι εἰς, πιουῖ- 
ταγιιτι οτῖδῃ,, πὶ σοποισγοητος ΜΠ ἰρίμπι εχ 
Ρταε]ο τοςεριδης, Οπο αμίάεπι τεπΊρογα 
παμ]εἰ Μγίογιπι 1ρίϊιις5 σαί πες! ἀΠ{6 πατγδη- 
ταγ. αογαπι ογαογο ἱπίθέξις Πυχεγῖς (δίς, 

ΧΥ ΤΙ. Ναγίαῦ εὔϊδιι, νὰ ςοηιγοσογΠαπι 
ΠῚ τπουογῖς ΑςΠΠΠ1ες ἀξ  οἰγρεο, (εο αιοά 
ἰρίς αυΐάομη ΤεΙςρμπα νυϊπογαυιει,) Ογδο- 
εἶ Διιζοπὶ Οἰγροῦπι {01 ροτί5 ἀςσογὶ ἀδογέπε- 
τίητ : αυἷά η6 νυ] πογαγί αυ!άθπι Γεϊθρῆιι ρο- 
ταςς, πα ΠΠ|ο (δε πιιάδτιι5. Μγίας δυζεπε 
ετἰαπη τη] οτος, Εχ ἘΠ115 ᾿χία ΟΠ ὙἹΓΙ5 δἱξ 

Ἢ ταῦτα τοι] ἔς οπῖπεβ Μ55. ποῆτί, Ἐάϊτὶ ταῦτα οἱ. 

ΕΠΠΙρΗ͂ς αυτεπι Πὶς εἰξ ργδεροἤιϊοπίβ διὼ νεὶ Ππι1]15 αἴτεγιις. 

8 ἐπὶ τ. τῷ ποταμὲ παῖδας ] Εἴογενι Ε5 Αδαειεῦα λας Πρ [ιν 

νἱα, ργαεςεα, ποῖ, 5. Ἢ 
9. ἤϊξεν 1 ορτίπιε ςοἀ, Βάτοςς. ὃς (Ο]]ερ.Νου, ἙΑΙΕ ἡ ξεν. 
10 ὄτε τ. μέρως ἑ. ὄντας  ΠΑΠῚ ζΟηῖΓΆ ε05 ριρηᾶπαϊ ρᾶτ- 

ες Αἰγιαϊς ἄλτας, ᾿οστοσηιιε ὅς σείοτῖβ » νῖ ρᾶμ]0 ἀπῖε ποίετ, 
11 τὸν τῷ Εκτ. τρόπον ἀπὸ τατῇαρ. δίς. 1 υἱάς οὐίοτιιδία 

Ῥᾶμ]ο δ4ηιξ ὁ. Χ, ποῖ, 4. 

ἔχ οἱ Σκύϑαι } Υἱὰε Ῥαι]Ὸ δητὲ ποῖ. 5. 

5. ΧΥΤΙ. 1 Αὐμὸν 1 ἰάεπι Εἰς ἜΥΤΟΥ σοΠηΠ τας ἐγδξα 
ἴῃ εἀϊεῖ5, αῦ Ρ4ι]0 Δπτὸ) νι ἀ6 δ. ΧΥ͂Ι. π, 4. 

2 γυμιῷ 1 «οὐ Ὀο] ες. Νου! δά άϊτ μίν. 
3. ἰατρὸν μὲν ὕς. ἐν Τροίᾳ γενέσϑα  τεῖ πιετηΐπεῦς ραΠηπε» 

Ροεῖας ὅς Ευῆατῃ, τα ΠΙ44. Α΄ Ρ.35. Τηλίφεια τραύμωγα ΡτῸ 
Ἱπιπις ἀἰ ςΔ 1 θως ἀϊόεμπι Ῥδυὶο Αςρίησς 1. ΣΎ, ς, αός 

Ῥὰ. 



ΟΡ. Π. 

Ριιρπαῆς ΑπιᾶΖοηιπι ΠΊΟΓΟ 7 οἴσιις Θα ματι 
Τεϊερηΐ νχογοπι, Ηϊεγᾶπ, ργδοαῇς, Ηδης 
ἰρίταγ ΝΙγοας. αἰςίταγ ἱπτογίοοιῇς. Αἀοϊο- 

Ἰζεηζεϑ εηϊπη, ποιοῦ ἱπ Ἐχογοῖτι ογαηί, ἃς 

ΒΕ Ιςα ἰαιάς ποπάμιπι οἶαγοβ ᾿ρίι ορροίπογδη. 
Ἡΐεγᾷ δυζοπὶ νοὶ ςεοϊάϊῇει, γίας ἐχοϊαπηα- 
ταηξ, ὧς σαπὶ {πο5 ἰρίαα ἐηο5. Ἐχτογγα Ποητ.) 
τη Οαἱςὶ ρα!άδς ἀείαγας πππτ. Ηδης ἀμίαι 
Ηϊεγαπι Ργοσεί αι5 ΟΠηπΙθῖη , 4145 νΠΗΠΔΙΠ 
νἱά δε. τπυϊεγαιπυ ἔα Πδ τπαχιπιαπὶ αἷτ. ο- 
πλΠἰ ΠῚ 4118, 4πᾶα ἔλπιαπι ρα]ογι ἀπο ςοη- 
{ξσυζαο ἔπδγαηῦ, ρα ]σεγγίπιατη. Ἐτοπὶπὶ Ης- 
Ἰοπαπι, Μεποῖαὶ νχογεπι, Τοῖς σαϊάοπη (2 
ποη νΙΔΠΠῈ αἷτ:. ππης ταπηθη ἰρίαπι νἱάογε ΗΘ- 
Ιεπαῖ, ἤθῆπο εαπὶ Πδὶ πηοστῖς. σδαίβιπι Οχι- 
εἰς δερτα ἔεγγε. ϑ8ὲ Ηϊεγαπι ταπηθῃ ΔΠΪΠΊΟ 
Πῆε., ταηΐο ἰρίαπι Ηείεπα εἴτε ἔογπια ργδο- 
Παπείογομα, υδητο 114 Ὑτοϊατῖς πηι]! τ! Ὀ115. 
δεά ἢδὸς συοσπε, ο Βοίρεβ, ἰαιιάατογειη Ε1ο- 
πιογιπὶ ἡδέξα παυῦ ἔα. Μεγ ΗοΙοπδε ογᾶ- 
εἰῆοαηδ. ἴῃ [πο ροδιπατα ἀϊπίπαπι {Π| τὶ πγμ]ῖ- 

οεπι ποη ἱπάηχίς, πᾶς ταπηοη εἰἴδπη οςο ἃ 
ἈςΠίμπος πιουῖῆς ἀϊοίταγ : δά τοτγῖθι15 ἵππος 
1165 Ππογίαπείθιι5.. πα ΗΙδγαπὶ ἐχιόγοηζ, πὲς 
ἸΔοοπίοπη ἀτεπρογοηῖ. [π α΄. πὶ ΠοΟΙρε5. 
Ριιρῃμᾷ Ογαεζογιιπι ππθΐ ναϊποτγίθιις δῇ Εν] 
ἔμπης. Ῥαϊϊποίίψαε νυϊπεγαεὶ νῇ! βαογαης ογὰ- 
(Εἰ ππποηΐτι., τορίἰς ἰῃ Τοπία ἔοπεῖθιι5., 4105 
πῆς ἡποηθς Αραιπεπιποηΐϊος ἀρροι δας 
διηγγηδεὶ. Οἰιδάταρίητα δυζεπη. νὰ ΡΟ 5 
λαιὶς αὐ νεῦς αἰῆαπε. ΜΜγἤαραμαε οἸϊπὶ (ἃ- 
{ρεηίδε 10] ραίεαθ ἔπογπιηῖ, 4πα5 Ὀ.]1Ο ςερό- 
ταῆϊ, [ 

ΧΙΧ. Ρῤοομέχ. Οὐ]ά ἰσίει, ὁ ΨΙΠΙΓΟΥ, 
αἀἸςεηλας ὃ 4η ορεγα ἐαῖα, αῇ ἰπυϊταπὶ Ο- 
Τπεγιπὶ Πᾶες ταπὶ {παϊ|ὰ ἂς Ροξία ἀἄϊρῃα., 
Ῥταοτογ πὴ »γἼμλδον. Τλατα ΓΟυτα 5, ὁ Πο- 
ἐρεβ, ορετα. Ναπι σιπὶ Ησοίοποπ νὰ πΊμ]1ς- 
ται ξογπια ργαθτἀπε ΠΠπηαπὶ ἐθ!εΌγαγο ΤΡΙ 

φτοροίίταπι οἴσει, ὧς Τγοίαμαβ ἐχαρρόγαγο ρὰ- 
φῆδϑ, νῖ οπιηΐιπι. 4πᾷς νηαιαπὶ Αἰ] ἀθριι- 
μαῖαθ Πηζ, πιαχίπγα5; 4 ἰά4οπὶ Ραϊαπιε- 

ἄεπι, νὲ ΝἹΥΠῚ φγατ βςαγοίαν . τοτΟ σάγΠη]πῸ 
{πο ἐχείαπε, ὅς νηὶ ἈΠ] ορεγιπη ργαςαη- 
εἰΠῆπια ἰτα αὐίετιρίις, νε Αςἢ}}ς ριρηδηῖς ςε- 
τοτοόγαπι Αςβίπογαπι Πε ΟὈ] τς. Μέγα απο- 

ΗΕΒΚΟΊΟΑ. όρι 
ω- ,ὔ 4 7 

μώχοντο τοῖς εἰνδράσιν. ὥσπερ Αμαζόνες; καὶ 

" »νΨ ͵7ὔ ΄ Σ ᾿ ͵ ͵ 

ἡρχετής ἐππϑ τὠυτῆς Ιερο 9 γυνή Τηλεῷξ. του- 

Ν δὲ .λ ͵ Ν ΕῚ » Ἅ Ν 

τὴν μὲν δὲ΄ λέγεται Νιρεὺς ὠποκτεῖνωι. τὸ γώρ 
-“ -“ » γ» ΄ 

κιῶδες τῷ ςρωτῷ, καὶ πω ἐυδόκιμον, πρὸς μειρα 6 πε νκίο. 
4 ΨΩ " Ἵ δὲ 3. ς 

ἀυτὴν᾽ ἐτωξαν. τοεσξσης δὲ» ἀνέκραγον αἱ Μυ- 
΄ Ἂς ͵ ΝΥ ε ΝΟ Τ] ᾽ 

σαΐ, καὶ ξυνταράξασωι τὴν ἑαυτῶν ἵππον. ἐς 
-“Ἢἢ ἐξ “ Ἃ λ 

τὸ τῷ Καΐκε ἐλη ἀπηνέχϑησαν. τὴν δὲ Ἱέρων 
λ ε ΄ ΄ "Ἢ Τὸ 

ταύτην ὁ Πρωτεσίλεως μεγίφην τέ; ὧν εἶδε, γυνῶι- 
“ ,ὔ »Ἢ 

κῶν γενέσιϑαι λέγει, καλλίςφην τε ἁπασῶν, ὁ- 
͵ Υ̓ ! γ Ν 

πόσαι ὄνομα ἐπὶ κώλλει ἤραντο. Ἑλένην μὲν 
εἴ ͵ὕ “ ΩΣ " Ἢ 

γὰρ, τῆν Μενέλεω γυναϊκω, ἰδεῖν 5 φησιν εν Τροία" 

ΤΥ Ν ᾿ : 
γυνὶ “δὲ ἐρῶν μὲν ἀυτὴν τὴν Ἑλένην, καὶ ξ 

Χά Ν ᾽ »Ἢ ᾿ -“ ᾿ 

μέμφεσϑαιτο ὑπὲρ ἰυτῆς εἰποθωνεῖν. εἰ δὲ ἐγ- 
΄ Ν ͵ »“» 

ϑυμη εἰη τὴν Ἱεραν 9 τόσϑτον ἀυτήν ᾧῷησι ππλεο-- 
- - ͵ «“ Ε ͵ -“ , 

γεκτειν τῆς Ελενής 5 σὸν κωκεινή τῶν Ττρῳάδων. 

Χ "δὲ “ ͵ , ᾽ ͵ γ ᾿ 
καὶ δε ὠυτη, ξένε, Ομήρε ἐπαιγέτε ἐτυχεν" ολε 

λ ,ὕ ᾽ ᾽ ͵ 

λωώ, Ἑλένῃ χωρλζόμενος, εκ εἰσηγώγετο ἐς τὰ ἐ- 

αὐτῷ ποιήμωτω ϑεῖαν γυναῖκα, ἐφ᾽ ἢ καὶ πσα- 
ΚΣ “ « Ν Ν ͵ , Νν; 

εἰν τί οἱ Αχωιοὶ, κωὶ σσεσεσῃνγ λέγονται, καὶ 
, ,ὕ 

“ ἀρακελέυσασϑιαι πορεσίξυτεροι γξοϊς, μὴ σκυ-. 
͵ Ν , ΑΥ̓͂ 

λέυειν τὴν Ἰέρων» μηδὲ προσάπτεσθαι κειμένης. 
᾽ ͵ὔ “, “ ,͵ὔ τὰ 

ἐν τοῦτῃ, ξένε. τῇ μάχῃ «πολλοὶ τῶν Αχαιῶν 
᾽ ͵ Ν -᾿ 

ἐτρωϑησαν; καὶ λετροὶ τοῖς τετρωμένοις μαν- 
διαων. Ν Δία, “Ὁ ͵7 ἄδν. Ὁ 

τευτε ἐγένετο; σγ αἱ ϑερμαὶ ἐν Ἰωγίχ, ἃς ἔτι 

καὶ γῦν Αγωμεμνονείες ἡ κωλῷσιν οἱ Σμό : γωμεμνονείδς κῶωλϑσιν οἱ Σμύρναν οἵ-- 

“Ὁ ] Ἷ - 
κἔντες. ἀπέχεσι δὲ τετ]αράκοντα, οἵῥιαι, ςἀδιῶ 
“ΨΥ ν, 3. , -“ " 

τῷ ὀςεος: καὶ ανῆπτο πσοτς ἀυτοῖς αἰχμώλωτά 
[, ͵ 

πρᾶνη Μυσια,. 

“ Κι δὲ Ν » 
Φοῖ. τί ὃν, Αμπελξργὲν φῶμεν; ἑκόντὰὼ πὸν 

ΝΥΝ Ἐν ΒΨ ε ε 

Ομήρον: ἡ οὐκοντῶ το ὠρώωλίπειν ταυτῷ; ὕτως ΓΕ 

͵ Ν λΎ ΕΣ 
δέω, καὶ “τοιητικοὶ ὄντω; Αμ. ἑκόνγτῳ ἴσως, ξέ-. 

Ν ΝῚ Ν ͵ Γ “" 

νε. βεληϑεὶς γοὶρ τὴν Ἑλένην ὡς ἀρίστην γυνάιξ 
-“ ς “ 4: δὰ » ͵ Ν 4 Ννπ ΔΑΥΡΜΕΝ 

κῶν ὑμνήσωι ἐπὶ τῷ κώλλει, καὶ τὰς Τρωϊκῶς 
, ς ͵΄ » "» 

μᾶάχως ὡς μεγίςας τῶν ἐλλαχξ διωπολεμηϑείς 
ν ͵ ᾿ ἔκεν 

σῶν ἐπαινέσαι; παλαμήδην τε τὸν 9 εῖον" ἐξ- 
ΟΣ Ἁ τ 

αΐρων ἅπαντος λόγε διοὶ τὸν οδυσσέα", Αχιλ- 
- , Ν ͵ -»“Ἢ » " 

λεῖ τε μόνῳ τὰ μωχιμωτατώ τῶν ἔργων ὅτώς 
ε Π) “ ΄- δι 

ἀγατιϑεὶς, ὡς ἐκλανθάνεσθωι τῶν ἄλλων 1Α- 
ΓΝ ε , ᾿ ͵ὔ  γ , Ψ"» 

χαιῶν, ὁπότε Αχίλλευς μάχοιτο, ὅτε Μυσια, ἐ- 

πω , ΟὙ ἘΣ.  ἐ  εεθθ τ ἘΞ πὶ - σι τ τ΄ πιἰὐνν -πυπὰσσ’ πὐσανατην σανίσι πστ΄ τ΄ 

5, ΧΨΤΤῚ. Ἃκ τέρω 7 Τεῖερῃϊ νχοτεπὶ ““Πγοοδεη νοοας 
Ἑυβαιδίις δὰ Οἀγη, Λ΄ Ργίαρὶ [ογογεη. Ὀϊέὶγς5 ἐς Βε}10 

ὙΤτοΙ. εοάεπι ποῖπῖπε ἀρρεῖ[δε, [ε4 Ρτίδπι βΠαπὶ ἐϊοῖτ, 

1,αοάϊοονι ΑἸϊι ἀϊσιιης Ῥτίαπι Εἰ ’απι, Ηΐεγαηε νοςαῖαπὶ πεῖς 

Ῥλπι ἱπιιθηῖο. 
2 ταύτην μὲν ] φἀϊεςΐ μὲν ἐχ σοἄ. Βατοοςς, ὅς 60]. Νου, 
3. ἀυτὴν 1 ἢς πιαί!πὶ οὐπὶ ςο. ΟΟ]]. ΝΟ. ημαπι οὐπὶ εαἱ- 

τἰβ ἀντώς. 

4. Αγαμεμνονείες ] 54[πιαῖ, ἱπυιεηῖς Αγαμεμνόνεια λωτρά. 

" " 2 

ΧΙ Σ ὑμνῆσαι] ςοὐ, Βαγοςς. τριῇσα. ᾿ 

2 Παλαμ. τετὸν 3. } ἢς Βάτοος. δζ ςοἄ, Οο]]. Νουΐ, Ε ἀξ: 
τὶ Παλαμ. τε κα! τὸν ϑεῖον. 3 

3 διὼ τὸν Οδυσσ. } [116 ΠῈ οο4α, δὲ οδυσσέα Βαθεπι. Νεπις 

Ρ6 Ραϊαπιεάες Ψ]νΠῈς ἔγαινάιδιι5 ροτγίεγαι, Ὑιάς δὰ νῖτας 
Ἀρο]]οπι Τγδη. 1.11. ς, 22. Π, 2,, ὅ( {πῈ, ἴπ Κ 78 ὃς Ραίαριε.- 
ἀε διηὺε Επρβογῥο. 

4. ἄλλων } οπιαπι ἱη ςο4, Βάγοςς, ὅς Οοἰἰςρ, Νου. 

θὲ 4 ΖΣ ποίῃ- 



όρΣ 
τ σὰ " " 3 ΄ νι δια ἐνζ ͵ 
ποίησεν ἐπή; ὅτε ἐς μνήμην κωτέφη τῇ ἐργδ τό- 

᾽ “ 7΄ υ ᾽3Ἀ 
τε, ἐν ᾧ καὶ γυνὴ κοιλλίων Ἑλένης ξυροιτ᾽ ὧν» 

5" 2 Ἄ ν » 

καὶ ἄνδρες αὶ σ“ὠρωπολὺ Αχιλλέως τὴν ἐνδρείαν; 
Ἄο Γ4 ᾽ ᾿ ͵ ᾿ 

καὶ εἰγωὴν ἐυδοκιμώτωτος. πωλαμήδες δὲ μνη- 
ὕ 5 ἊΝ τῇ Ν , ἃ ὁ χὐΐρσο 

μονευσὰς: ὃ ὧν εὑρεν ὁτὼ ὥοτε κρύψει το τὲ 

Οδυσσέως ἐπ᾽ ἀυτῷ ὄνειδος. Φοὶ. στ:ῶς ὃν ὁ Πρω- 
“ ͵ - Ζῷ 

τεσίλεως περὶ τῇ Ομήρε Φρονεῖ ; βασανίζειν 
Ἷ ᾽ ΔΑ ΤΥ δ ς Ν Ἵ ͵ 

γῶρ τῷ ὦὐτον ἐλεγες᾽ τῷ ττϑ σποιήμοτῶ. Αμ'- 
2 ς “ὶ 

τὸν Ομηρον φησὶ. ξένε, κω περ ἐν ἑὡἑρμονίου 
-“ ᾽ “ Ν Ν - ΄ 

μεσικῇ πάντας ψῆλωι τὲς πεοιητικεὶς τῶν τρό- 
ΝΗ ν ᾿ δ. Ὅαν.9. νἢ ε Ε 

πῶν, “αἱ τὸς ποιητάς» ἐφ᾽ οἷς ἐγένετο, ὑπερθε- 
-“ ῳ “ 2 ᾽ » ὔ 

δλῆσϑαι πάντας; ἐν ὅτῳ ἑκασος ἡν ὠυτῶν. κρώ-- 
"- δ 4.. Ὅἃ λ 

τιςος. μεγωλοῤῥημοσύγην τε γῶρ ὑπερ τὸν Ορ- 
» « » ε ͵ Ν Ζ. 

φέω ὠσκῆσαι, ἡδονῇ τε ὑπερξωλέσϑιι τὸν Ησί- 
" " ᾿ Ἄν Ν , 

οδὸν, καὶ ἄλλῳ ἄλλον. καὶ λόγον μὲν ὑποϑε- 
ζῶν Ἅ ΟῚ ε ᾿ ͵ 

σϑαι τὸν τρωϊ κὸν “, ἐς ὃν ἡ τύχη τῶς σσάντων 
,ὔ 3 Ν ͵ 

Ἑλλήνων τε καὶ βαρδάρων ὠρετὰς ξυνήνεγκεν. 
ΝΡ 3᾽ , λ ᾽ν 

ἐσωγαγέσϑαι δὲ ἐς ἀυτὸν πολέμες, τὲς μὲν 
᾿ ᾿ ΕΥ̓ Ἄν, Ν ΄ 7 

“πρὸς ἄνδρας. τὸς δὲ πρὸς ἵππες καὶ τείχη, 
Ν Ἢ χ ᾿ λ ὩΣ 

τὲς δὲ πρὸς πσσοτωμές » τές δὲ πρὸς ϑεες καὶ 
ς ΕῚ τι Δ ΟΝ, ον 

ϑεάς τε καὶ ὁπόσω " κατ᾽ εἰρήνην εἰσὶ . καὶ 

Σ ὶ ὠδὰ δ ἕ ἡ δωϊτως" ἔργω χορὲς» καὶ ὠδοὶς» καὶ ἐρωτους» καυὶ δωίτος" ἔργ 
“ “ὔἤ ΤΑ ἃ Ν 7 

τε ὧν γεωργίω ὥπτεται!» καὶ ὥρως, ὧς σήμαίνε- 

σιν ὁπόσα χρὴ ἐς τὴν γῆν τορώτ]ειν » καὶ ναυτι- 
ε Ε Ὰ 3. 5 ͵ “», 

λίας, καὶ ὁπλοποιΐων τὴν ἐπ᾿ Ἡφαΐφῳ. εἰδὴ τε 
᾿ “ " Ἁ 

ὠνδρῶν. καὶ ἤθη ποικίλω. ταῦτα τσάντῶ τὸν 
γ Ἷ Ν Ν ᾿ 

Ομήρον δαιμονίως ἐξειργάσϑιαι φησὶ, καὶ τὸς 
“ 5 »“» “- Ν 3 Ν 

μὴ ἐρῶντας ἀυτῷ μαΐνεσιϑαι!. καλεῖ δὲ ἀὠυτὸν 
" Ἂγ.9, “ ᾽ » 

καὶ οἰκιστὴν Τροίας , ἐπειδὴ ἐυδοκίμησεν ἐκ τῶν 
“, Ἵ λ ᾽ “ 

ομήρε: ἐπ᾽ ἐυτῇ ϑρήνων. ϑαυμοαίζει δὲ" ὠυτῷ 
Ἀν α 5» -“ -“ Ἵ “ Ἁ 

καὶ ὁπόσα ἐπιτιμᾷ τοῖς ὁμοτέχνοις , ὅτι μὴ 
»Ὕ -“ 2 ΓΑ δ' 

τραχέως διορϑται σφᾶς . ὠλλ᾽ οἷον λανϑά- 
“4 ᾽ γ 

γων ". Ἡσίοδον “ μὲν. ἐν ἄλλοις τε ἐκ ὀλίγοις, 
2 -“ ᾽ ΄ “Ἢ 5 ΄ 

καὶ νὴ Δί᾽ ἐν τοῖς ἐκτυπωώμώσι τῶν ἀσπίδων. 

ΡΗΓΙΙΟΘΤΆΑΤΙ (4.11. 

41|Ὲ ζοΠΊΡΟΠΕΓΕ σα ΠΊπα περ] εχίτ, πε άπ ἢπῖπ5 
ΟΡΕΓΙ5 ΠσΠΊΪΠἰΌ. 1ῃ 480 ὧς πη] όγεπη Ηείομα 
Γογπιοίογθμη. ὅς νίγος Ας ἢ ξογαςπάϊπο πι|- 
πἰπὶς ἱπξογίογες , ἃς {{π| γι ΠΠἼπιαγα σϑγίασηθα 
τερεγίγο ἀάγοῖαγ. Ρᾳ]απηθ 15 ρΟΥῸ ἢ πιεη- 
όπεῖη ἔες δε, ποη νείις ἐχρεάϊειτη ἱρ ὁ- 
ταῦ. ΝἸγΠΠ5 τυγριΠητιιπ σοηῖγα δαπὶ ἔδεϊητι5 
οοἶατο. Ρδορμίχ, Οὐ ἰρίταγ ῬγοτεΠίδι5 ἀς 
Ἠοπιετο {ξπεῖε ἢ Ηϊμιι5 εἰ πὶ ροδπηατα ἱρίιπε 
ἰεα5 Ἐχαπηπαγαθ. ἤμλέογ. ἘἩΟΠΊΘΓΕΙΠΙ, Ὁ 
Ποίρεβ. νεϊῃς ἴπ πηαῇςο σοποθητζι αἷξ οπιη 65 
ςεοης ροξείςος πιοάος. σππέτοίημιςε {ἰ τοπ- 
Ῥογὶ5 ροξταϑβ {πρεγαῆε, φιδοππηϊς σογιπὶ ας 
41 τα ἐχςαιεγοῦ πηαχίσηθ. ΠΙ ΙοηΙ5 ἐπῖπ 
[Ὁ πηϊτάτεπη πηδρῚ5 σμᾶπι ΟΥΡἤσιμπι οπη ἐχ- 
ςοἰυμῆς, ἨοΠποάμππιηαε νἱ οἰ (παιυταῖς, ὃς αἴτα 
τα αἰτπ, ΠΠουίαππημαε Ττοίπατη “πα! ἐπὶ (1δὲ 
Θμτη ἀΥραπηδητατη ἀε]ερ!ῇς, 44 απᾶπι ἔογίαπα 
ΟΥΠΠ ΠῚ (ὙΓΔΕΓΟΓΙΙΠῚ ΡΑΓΓΕΓ. ἂς ὈΑΓΑΓΟΙΕΠῚ 
ψίγγαζας σοητΠ]6γῖτ. πάη χη φιτοπα ἴῃ ἐὰ τππὶ 
θΕ114: ὃς ἐα φυϊάεπη η νι ΓΟ 5 4118. 11 ἀπο [15 6- 
αποϑβᾶς πιοεηία, Αἰῖα σοητα ἤπιϊοβ. ΠοηπΌ 4 
δὐἀπογίῃ5 Πθο 98 ς [) 685 5 τΠ| ρᾶς[5 ετϊαῖη Ορεγᾶς 
(πογοαβ, οάδ5, ἀππογείηιε ἀἴαμα ἐρα]455 ορε- 
τὰ ἰζεπὶ 486 Δρυιςείταγα τγαέϊας., ὃς δηπξ 
τειηρείϊατοβ, απς, συ] ἃ Ἰῃ ἀρτὶβ {τ ἀρεΠἀἘΠῚ, 
Πρηϊποθηῦ: παι! ρατ οπείημ6., ὃς ἀΥπΊογατη [Δ-- 
Ὀγίςαπηα Ψαΐςαπο ρογδέϊαμη : υἱγογιπαιιδ 
δεπεγα πιογείαιις νάγῖοβ. δες οππηΐα Ηο- 
πιογιπ] ἀἰϊπίτις εἰαδογαίδ αἱΐ. εοίαιε., αι 
Ἰρίπιπη ἡπᾶρῃὶ Παιυά [λείδης, γεζξα ποη [ἄρεγε. 
ΑΡρρειῖῖας διζεπὶ εείατη ἰρίαπι Ἴγοῖδα σοπήϊ- 
τογεῖ, αιοά εχ Ηοιπεγὶ ἱπ 1ρίαπι [εΠΠ5 [4- 
πιᾶπ ἐἃ {1 ςοπίδομί4. 114 δτίαπι Ἡοπιεγῖ 
πηϊγαῖαιγ, φαΐδα εἰμί ειη αγεῖς ργοξοοσεβ ρεσῦ- 
Πηπηρίε, φυοάσιε ποπ αίρεγε εο5 τεργεῃεη- 
ἄατ (ξ4 τεΐζε ψιασίι. Ηδεποάπιπι χυϊάθτη οπι 
10 4115 ΠΟη Ῥδςῖ5., {ΠΠῚ ΡΕΓΤΟΙΙΘΠῚ1Π οἶγρεο- 
τιπι ἀεἰποατοηϊ 5. Ηἰς οηῖπι ΟΥγςηὶ εἰγ- 
Ρειαπι ἴητεγ 411 ἀε(ςγθεηβ8. Οοτγροηΐς ἰρεςῖ- 
ἐπὶ (πρίπε ., πηϊπίπιοαις νῈ ἀθσεθαΐ ροξίαπη, 
ςεοίηιε, Ψηάε Ρίσπι ςοττίρεης Ἠογπεγας αἰ, 
Ἢ ν᾿ ΠΤ Ον ΠΥ ΡΕΥ ΄ 
ἑρμηνέων γαρ ὅτὸς στε τήν τῇ Κύκνε ἐσπί- 

ΚΑΡΕΒ :ἢ ἮΝ « » ἈΠ 175} 49. ᾽ " ᾽ ΔΕΙ͂ 14 
δα". τὸ τῆς Γοργδς εἰθος ὑπτίως τε καὶ 5. σ«σοιητμίως ἡσῈν 5 ον ΤῈν ἐπισρέζγων φυτον ὁ Ομήρος ἢ 

᾿ς ἔλεγες 1 ςοἄ, Ο0]1. Νου.. ἔφασκες. Νέεπῖρε ἔπρτα ἱπ. 
Ῥγοίορο ος ἀϊέϊυπι. 

6 τὸν Τρωὶκὸν 1 ἀττϊσυΐιπι δα! εχ σοά. Βατοςοίαπο, 
ν7 καὶ τείχη ] αἀάεδαπι νυ]ρατῖ τὸς δὲ πρὸς τὰς Μέσας» 
ἅς οπιττεδας οοά. (0]], Ιου, ὅς ίϑπα δητεςοάεητθιι5 δς 
ξοπίεημεπειθιι5 πιῖπιιβ {4 ντάεπτιγ ΟΡΡΟτΙΙΠΆ. 

8. τὸς δ. πρὸς ποταμᾶς ] δεαγπαράγηηα ἰμτε 1 ῖτ, ἃ απο Α- 
ΕἾΠΠῚ ροτσυΐαπι : νἱ 4. ἩοπΊεσ, 1144. Φ΄, 

9. χὰ ϑεώς τὲ χρὴ ὁπόσα 1 πιαὶς εὐϊῃ ὅς ἰερεδαπι δὲ ἀ1- 
ΔΙπσιεθδην κὰ ϑεώς τε» ὁπόσαι ὅζς. Μεταπὶ ἰεδι!οηεπι» 
τοῆθίτο! εχ ςοά, Βάτοςς. ὃς Οο]]. Νίοιι!. Νεπιρὲ πιαπίξεῆε 
ποῆεσ νατίείδιεπι ὃς νθεγίατεπι Ηοπιετ σα ΠΊ σΟΠΊΠΊεη ἄδτιι- 
τι.) ὅς δε ὃς ραείς ορετα ργδεοίαγε εἰπὶ σεοίπι ἴπ- 
ἀΐςας, 

10 ϑαυμ. δὲ 1 ςοἄ, Βάτοςς, ὃς ΟΟἸ]εΡ. ΝΟΙΐ ἰΘριπτ το. ὅς 
Ῥάμ]ο Ροία ὅξι ρτὸ ὁπόσρι, 

ἢι λανθάνων} ἂς Βατοςο. ὅζ ςοἄ. ΟΟ]]ερ. Νου, εὐϊη ἐκ- 
λανϑάνων. 

12 Ἡσίοδον } ετρο 1}}15 φοςεάϊς ποίξεγ, 4ιυΐ σοδειιος πηΐς- 
πἰπιαπὶ Ἡεποάμπι δῖμμης ὅς Ηοπιδγηση, 

13 τὴν τῷ Κύκνᾳ ἀσπίδα ΟΥ̓́σΠι5, Ματτὶβ Β[{π|5) σαι 5 
εἰγρειῃ ἀείς τι ρηε Ἠεἤποάιι5 ροτείξ ἀεαμε ἃς Ἡεγοιθηπι, 
4μεπὶ 80 εο ἀεϊ!πεατιπὶ δάθπως Βαθεπιιρ, Νες οριι μνη- 
μονευτικὸν ὡμάρτημα ἢϊς τίδιςγε ῬΗΙΠο γατο, αιοᾷ Νίρε- 

ΠογΙῚ5 ἔεοῖτ, Ελτεπάιπιπι ἴάπιοπ ἴπ [ἢ Ἠεγου]ῖς οἰγρεὶ ἀε- 
1Ππελτίομε πιεηϊίοπεπι εἴτε Θογροη δ ν. 23. 

τον τ νδρεν Καρε δεινοῖο πελώρᾳ 

Γοργᾶς 

αμεπὶ ἰοσαπι λπη τείρεχοτίς ΠΟΤΕ 2Π πιΐπιις , ΟΠΠῚ ἡδπηπδ 
ςοηϊεητιοίε αἀἰερίαγε νει. 

14. Ομηρος ] ἰοσιθ ἐχίας Π|44. Λ΄ν, 136. 

Ἡκ2ὲ 



Ωρ»... 

άπ ρον αἰροξίη ἐγηχ Οονρο, εἰμξ εο- 
γ02115.) 

ΤΟΥΜΑ ΣΜ675, ΚΖ ΩΖ, 267707γ2 46 β4- 

: ΧΩ 
δις σούροπθπι σαηἶτ, ΟΡ ΠΕμΠῚ ΔῈ ΠῚ ἴΠ.» 
τα ]τ5 Αἱ ΤΗΘοϊοσίαι ρεγποπείδι5 [Ἰρογὰ- 
νῖγ, πος ποη Μαίαδιμπη ἢ Ογας γα σαγιτϊ- 
ηἰδιι5, [π|ὸ δὲ Ραπιρῇο οἰπὶ ἀοαιΠπις ἰπ 
πιοηγει νεηϊθε ὅς Ιοιιοπὶ εἰ χρέα - 
Φ722 ψε7ηἐ0γ 6732, ΡῈ αιο πὶ ΟΠΊηΐα 6 τεγγα ογίδη- 
τι. Πιπρ Ἰοϊεη μος δα τς εἴθε οἱοσαειιο, ἀἴαις 
ΒιαΠΉ]Π4 τἰπιὶς ἴῃ Τοιοῖη σςοϊηϊ δε σαγπηϊπα: 
{ὰηε εηϊτη ΡΑπιρἢὶ γεγο : 
Οὐ ραξεγ, Κεχ γμάρηθ Ποῖ φμ ἐγ {167.- 

ΩΣ 
1ηρμοομὲ ῥδογς ῬΑΥΡΕΥ 7 γρρμδ. ἀέψηε εαὐ 

Ἡοπλεγιμη Ργογο[]αις αἷς ργὸ αἰαηϊταῖς [Οιιῖ5 
Βιγπίπηπι ςεοἰπἰς : 

διμηρῦηρ6 [εἤεγς ἀφρῷ μμόε ὀχοεο φεέφογε 
δερεης 

νι αι Παδιτοι συ! άεπη ραγίες ρυγΙΠΠπ]ᾶ5., δη1-- 
Πλείνεγο 685 4πᾶ6 {π Δείῃογε (απι. Ρηρηβ5 
Δυτοπι ἡπδθσπησια ΝΝερίππο σα!άεπι δάιιοτ- 
{5 Αρο!ίποιη,. Τίοπδε γεγο ἴῃ Μεγομγ ΠῚ 
ἔπεχε, νέαις Ρ4]]85 οπη Ματγῖθ, Ν υἰσαπαίαις 
οὐπὶ ἀητὰ ριρηδπογιης, μαες δά Ογρμεὶπιο- 
ἄππι Ἡοπιδγιπι. αἷς τς ΡΒΠ]ΟΙΟρΠαίιτη. 
Νέεαιε δά δήἠγηιγαιίοηθπὶ δχοϊταπάδτη πιαὶα 
ςοτηροίιτα εὰ εἴς. ἱπιο ρίαπε εἰς ἀἰαῖπα: ταῖς 
184: 

ΑΓ ἑκρορς ογεριὲ σοί ράγέε ἡ 0.42 
ἴτεῖι: 4 (δας γοβλὲ Ρέμέο, ςοπομ 4 4 Νεβέη- 
220 “4774: 

ΧΧ, 114 νεγὸ ἴῃ Ηοπιοιο τϊηϊπις ἴδιι- 
ἄδι : ρτίππαπι αυϊάεπι, ηποά Πεο5. Πο- 
τηῖθιι5 πίσεης ἀθ Ποηηϊηϊδιι5 αι οπὶ 
τηᾶρῃα., ἐς ΠὨ115 νεγῸ εχίριια ἂς ΠιιΠΊ}1α ἀ1- 
'χεγ, Πεἰπάε ηποά ςετίο [ἰσε ρεγίρεξξιιπη 
Βαθεης Ηεΐεπεπ ἴῃ Αερυρίο π{8| νεπτῖς νπὰ 
ουπὶ Ράτί4ε εο ἀεϊδίαπη ; Ιρίξ ταπηθη {πΠρῸΓ 
{ΠῚ πλιγῖς εαπὶ Πἴὰτ, πᾶς σα ρΡΟῸ5 Ὁςοιρα- 
τληῖ πηδία (ρεέξαίιιγαπη. ἘΠΙΠῚ νΟΓῸ ρὰγ ογαῖ, 
{ἢ ῥγορίογ αἰϊαπι αιδπιςαπηιθ πᾶος [λέλα [ς- 

ΗΒ ΟΝ ΘΙΑ. 69: 
- ᾽ , , 

τῇ δ᾽ ἐπὶ μὲν Γοργω βλοσυρῶπις ἐςξεφάνωται 
᾿ ,ὔ δὶ τ ͵ 

Δεινὸν δερκομένη» περὶ δὲ δεῖμός τε Φόδος τε: 
ΠΥ » 

ϑτωσὶ τὴν Τοργω ἄδει, Ορφέω δὲ ἐν “πολλοῖς 
»Ἢ λ ς “-“ -“- 

τῶν κατοὶ τήν ϑεολογίαν ὑπερῇρε. Μεσαῖον δὲ, 

ἐν ὠδαὶς χρησμῶν. καὶ μὴν καὶ παμφω" σο- 
“᾿ Ν' .26᾽ 5 , ὄρ σν ᾿ φῶς μὲν " ἐγθυμηϑέντος ὅτι Ζεὺς εἴη τὸ ζωογο- 

“ ἊΝ κὰν ον. ᾽ “ “ κ8 "ὕ ᾽ 
γῶν, δὲ 5 ἀνίξωται ἐκ τῆς γῆς " ππάντω, ἐυη- 

7ὔ δὲ , -“ “ Ν 
“έφερον δὲ χρησωμένε τῷ λόγῳ, καὶ καταῦε- 

, μ τ Ν ΄ " Γ ᾿ ».»" 

δλημένω ἔπη ἐς τὸν Δίω ὥσαντος, ἔςι γὰρ τὰ τῷ 

παμφὼ ἐπή; 
-“ ͵ ,ὔ -“ ᾽ ͵ 

Ζεῦ κύδις:ε, μέγιςε ϑεῶν, εἰλημένε "ἢ κόπρῳ 

Μηλείῃ τε, καὶ ἱππείῃ, καὶ ἡμιονείῃ. ἢ 
᾿ ς » Χ ᾿ ͵ -“ ᾿) 

τον Ομῆρον οΠρωτεσίλεῶς Φησὶν ἐπώξιον τδ Διος 

ὥσωι ὕμνον" 
“ δ τὸ ΄ ον Ὁ ἢ 

Ζεῦ κυδις εἶ", μέγιξε. κελαινεῷες, εἰϑέρᾳ 

γωΐων. 
ε » Ὅν ᾽ “ἢ Ὰ ὡς οἰκξντος μὲν ἰυτῷ τὸ κωϑωρώτωτον, ἐργα- 

,ὔ ΨΚ ΟΣ τὸν »Ὕ ὦ 2 Ν Ν 

ζομένε δὲ ἔμξια τοὶ ὑπὸ τῷ αἰϑέρκ. καὶ τὲς 
Ἵ ΑΙ δ) » “" Ἀ Ν ͵ 

μάχας δὲ ὁπόσα: τῷ Ποσειδῶνι μὲν πρὸς Απόλ-- 
“δι ᾿ ΘΟ ἀμ μνὸ 

λω; Λητοι δὲ τσρος Ἑρμῆν ἐγένοντο, κώς ὡς ἐμά- 

χοντο ἡ Αϑηνῶ τῷ Αρεὶ» καὶ ὁ Ηῷεςος τῷ ὕδα.. 
“ ᾿ , Ἢ “ 

τι, ταῦτω τὸν Ορῷεως τρόπον σππεφιλοσοφῆσιϑιως 
» ,ὔ 7 ἜΕΎΣ ΤΩΣ αι ἡ 

τῶ Ομήρῳ Φησί , καὶ δ μεμπτῶ εἰγοίί ὥρος :κ-α 
»ο“᾿΄ “ 

πληξιν. καὶ θεῖα, ὥσπερ τὸ, 
᾿ Ἃ ,ὔ 

Αμφὶ δὲ " σάλπιγξεν μέγως ἐρανὸς, 
Ν 3 ΝΎ Σ “ 

κοὶὶ «ἀνεπήδησεν Αιδωγεὺς “τῷ ϑοόγε!, τινώσ-,, 
͵ “ » ν᾿» δῶ 7 

σομενής τῆς γῆς ἐκ Ποσειθῶώγος. 

᾿ “" νν -“ μέμφεται δὲ τῇ ομήρε ἐκεῖνα. πρῶτον μὲν, 
“ ἮΝ 4 ͵ 
οτι ϑεεὶς ἐγκωτωμίξας ὠνϑθρώποις͵, περὶ μὲν 

δ , ; - Ἢ 
τῶν ἀνθρώπων μεγώλω εἴρηκε » τσερὶ δὲ τῶν 9:.. 
“Ἢ ᾿ “ ΩΣ . ἜΣ ΝΣ 
ὧν μικρο καὶ φαῦλα". εἴτω καὶ ὅτι σαφῶς γι- 

͵ ε ᾽ ͵ ε χὸὺ χὰ (Ὡ 2 ᾽ 
γώσκῶν ὡς ἐν Αἰγύπφῳ ἡ Ελένη ἐγένετο", ὠπε- 

» “.Αὦ δι΄. ἄς » ͵ὔ ᾿ 
νεχϑεῖσω ὑπὸ ὠνέμων᾽ ἐμᾷ τῷ πάραδι, καὶ δὲ ὦ. 

᾿ ᾽ν -“ 

γψει οἰυτὴν ἐπὶ τὸ τῷ Ιλίς τεῖχος “, ὀιψομιένην το 
» , ἈΝ ᾽ ᾿ 

ἐν τῷ πεδίῳ κωκοί. καὶ ἥν εἰκὸς» εἰ καὶ δὲ’ ἐτέ. 
» “ ψΈλνν ͵ὔ 

ραν γυναΐκω ταῦτα ἐγένετο, ξυγκωλύπτεσϑιαΐ 

'ις Παμαφὼ 7 εἴυϑ. Πγπιπογιπι ἔγθαι θη ΠΊ πιά ἀρυὰ ΡΔιι- 
ἕδυιδγα πιθηῖῖο : νἱήε ὃς ἀε εο Ογγαὶ 4, ἀε Ροετίβ 11], Π. ρ. 
τ. 37. 41 ΠΥπιποΚ εἶτι5 ποηπι]]ο5 ἴς ἱερις αἰ, Μαὶς» 
Ῥτὸ Παμπφὼ ὅς ῃΐς ἄς ἰπ (δ ιιεπεῖδιι5 Σαπφὼ [αθ ἢϊίνιιπε αυῖ- 
ἄλπι Μ95. ἱπερειΠπ|ε) οὐπὶ πτυϊτιπὶ πε δαρρόο Ἠοπιετο 86- 
ταῖς ροϊετγίον. 

τό σοφῶς μὲν  λἀἀϊαΐπτιις μὲν εχ ςοὐά, Βλτοςς. Οετία 
τείροπάεης {11 ρᾷι]ο ροίξ οσοιγγῖς δέ. 

17 δὲ ᾧ οὐϊεῖ καὶ δὲ᾽ ὅ. Ὁ πιῇπιιθ χρρ οὐπὶ ςοά, ΟΟΙΊερ. 
ο Νουῦϊ ἃς 1νλυάίδη, 

13 ἀνίραται ἐκ τῆς γῆς Βατοςςίαπ, ὅζ Ἰναιιάϊαπ, μαδοπς 
ὠνις. τὰ ἐκ τῆς γῆς. 

19 εἰλημένε ] Μ588. ΒΑτθος, ἄς 1,404, εἰλυμμένα αιοὰ ρετίης 
ἃς εἴς, ϑα!πιαί, υοαις εἰλυμένε ἱπμεπίς, 

85 Ζεῦ κύδις Ἴ Ἔχιαῖ ΠΑ ἃ. Β’ ν. 412. 
21 ὠμφὶ δὲ ἄζς, 1 εχταῖ Π|44, Φ΄ ν, 188. 
21 ἀνεπήδησεν Αἴδων.} ποῖ γεῖθᾺ [δα ἔξπίιαι ροείᾶς αἷ- 

ἴεραῖ, μᾶδες {11 1144, γ΄ ν. ὅε. [ᾳ.- 

δ. ΧΧ. τ σ' δὲ ϑεῶν μικρὰ κοι φαῦλα  σοπιπιὰπῖς νε- 
τεγιιπὶ ςοπίγα ΗΟ ποτ πὶ ἢδες αιογοῖα, Ῥγιῆάροταᾶς,, Χεπο- 
Ῥ ιάηῖ5, Ρ]ατοηΐ5, [1οηῖς, Οἢεγίοιξοην ἴα Ἰτοῖςο, ἀα φυΐθιις 
νἱάς ἃ πιὲ ἱπ Ῥγοίεροιη, αὐ Ἡεγοῖὶς ποῖαῖα, 

2. ἐν Αἰγ' ἢ Ἑλένη ἐγίνετο 1 Πιπλ]ϊα ΑἸ Β1]165 Αρο]]οηῖο Ὑγα- 
πεηῇ πᾶτγαῖ 1. ΤΥ ς, τ6. νῖτας εἴιιβ, ν ΐ νἱἀς δηποῖᾶτα. 

3. ὑπὸ ἀνέμων εαϊτί ὑπὸ τῶν ἐνέμ. ϑεχιοῖ οο(, Βατοςος 
δι ΟοἸ!ςρ. Νου, 

4 ἄγε ἄντ. ἐ, τ΄ τοῖλίῳ τέϊχος ] Υἱ ἀ, 1Π|λά, ΤΣ ν, 171. ἴᾳ 

5555 τε 

-τ- 



694 
τε καὶ μὴ ὁρῶν ἀυτὰ, διωξεξλημένε τῷ γένες. 

ἐπωινεμένε δὲ ὅτε ἐν ὠυτῇ τῇ Τροίω Ππώρλδος 

ἐπὶ τῇ ὡρπωγῇ τῆς Ἑλένης, ὅτ᾽ ἂν Ἑκτορω τὸν 

σωφρονέφωτον καρτερῆσαί φησι", τὸ μὴ ἐκ ὠπο- 

δθνωι ἀυτὴν «ὦ Μενέλεω, ἐν Ιλίῳ ἔσαν: ὅτ᾽ ἂν 

Πρίωμον ζυγχωρῆσωι τρυφῶν τῷ Πάριδι » ππολ- 

λῶν ἤδὴ ἀπολωλότων ἀυτῷ «παίδων: ὅτ᾽ ὧν 

τὴν Ἑλένην διωφυγεῖν τὸ μὴ ἐκ ὠποθανεῖν ὑπὸ 

᾿ τῶν Τρῳάδων, ὁπόσων ἤδη ἀνὸρες ἀπολώλεσαν, 

καὶ οἰδελφοὶ, καὶ στώῖδες " ἴσως δ᾽ ἂν καὶ ἐ- 

ποδρᾶναι εἰυτὴν πτωροὶ τὸν Μενέλεων διοὶ τὸ ἐν 

τῇ Ὑροίῳ μῖσος. ἐξηρήσϑω δὲ καὶ ὃ ὠγῶὼν"ν ὅν 

φησιν Ομήρος ὑπὲρ τῆς Ἑλένης ἀγωνίσασϑιωι τῷ 

Μενέλεῳ τὸν Ποΐφλν, ἐπὶ ἘΠ ΟΥΝΣΙΣ τῇ πολέμε. 

κατ᾽ Αἰγυπτόν τε γοὺρ τὴν Ἑλένην εἶγωι, καὶ τὲς 

᾿Αχαιες, τ άλαι τὅτο Ἶ γινώσκοντας , ἐκείνῃ μὲν 

ἐῤῥῶσιϑιαι φράζειν, μώχεσϑαι δὲ ὑπὲρ τῷ ἐν τῇ 

Τροία, σλέτε. δδὲ ἐκεῖνω ὁ Πρωτεσίλεως ἐπιωι- 

ΤΣ Ομήρε» ὅτι, λόγον ὑποθέμενος Τρωϊκὸν, 

ὠποπηδ ᾧ τῇ λόγε ὁ μετὼ τὸν Ἐκτορώω, και ώπερ 

σπέυδων ἐπὶ τὸν ἕτερον τῶν λόγων, ᾧ τὸν Οδυσ- 

σέω ἐπιγρώφει: καὶ ἄδει μὲν " ἐν ὠδοῖς Δημοδό.-. 

κῷ τε καὶ Φημίς “ἢ τήν τε τῷ Ιλίᾳ “πόρθησιν. 

καὶ τῷ Ἐποιῷ᾿᾿ τε καὶ Αϑηνᾶς ἵππον δίεισι δὲ 

ἀυτὰ ὠποτεμῶν τῇ λόγε» καὶ ὠνωτιϑ εὶς οδυσ-- 

σεὶ μᾶλλον; δ ὃν Κυκλώπων τε ὠυτῷ ἐπενοήθη 

γένος, ἐδωμᾷ τῆς γῆς φύντες. Λῳιφσρυγόνες τε 

ἰνετυπώϑησαν,, ἃς ἐδεὶς οἶδεν ὁπξ γενόμενοι" 

Κίρκη τε δαίμων ἐξεποιήϑη- σοφὴ ἐπὶ φαρμα- 
Ν ἘΜᾺ γ»" Π -“ ΄ 

κοις » Καὶ “εαὶ ἕτεροι ἐρῶν ὠυτῷ » κοΐ τοι σσρο- 

ΡΉῊΨΙ ΟΕ ΔΑΙΤῚ Ωρ». 1]. 

πηϊπαιτι [δας νεἰαγε ἔλοϊεπΊ, πθαπι6 σεγπο- 
τε 'ῆα, νι ιδο δά (δχιιβ ἱσποιηϊπίατη [ρεξϊα- 
τεπῖ. Οἰππηϊι ροιῖτο πὸ Τγοῖας αι! ἄστη γτὰ- 
Ρίι5 Ηείεπαα τὼ Ῥαγιάς ργοθάγείιγ ποάις 
Ηεΐϊογεπι, νἰγιπι ορείπιῖ5. ππουῖδιι5. ραίϊα-: 
ταμη [μἰΠ|ὸ αἷτ, νε Μεηοΐδο ποῦ γεάάογείαν, ἢ ἰπ 
Π|ο ἐαπεε : πραι Βυίατημπι σοποεητγιη Ρα- 
τί ἀϊ ξαϊΠς, νε νοϊπρταιὶ σἰιπὶ δὰ ἱπάπ!σογος, τος 
ΠΡ εὶς ᾿ρή! πηίδγο ρεγεππῆδις: πεῖς Ηοΐε- 
π46 ξμΠῈ ροΠΉθ 116 ξαταγαπι γε πόγίεπι εβτι- 
βεέγεῖ, ἃ Ἵ γοϊδῃ!β Π]Β 1 ΓΙ 18. Ἱπα Π Π ΠΟΙ. 
ἀποίσαοι ἰΔΠῈ νἱΓῸ5.. δι ἔγαῖγθβ, ἈΠ οἴημς 4Π|1- 
Ππῆξηι: ὅχ ἔογες οὔατα ᾿ρίαπι δὰ Μεπείδιπα 
(| ἐγαπδξιριειγαπι οὐ οἀϊαπι: αιὸ Ὑτοῖαθ 
ΟὈποχίᾷ εγατ. οἰθαίαγ δυζοπη ἃς σεγιαπηθῇ, 
480 Ραγίάεπι ρτὸ Ηξίεπα σππὶ Μεποῖδο ἀε- 
ςεγίαῆξ Ηοσγηειι5 αἷτ. νὰ ΒΕ πὶ ςοπηρόπογος 

ταγ. Ἐτεηίπι ἱπ Αοργρῖο. Ηεἴξηθη δυπς αἰτν 
ΟἸδεςοίχαα οἰπ γεὶ ἰαπηργίάθιι σμάγοβ, ἴ8π| 
αυϊάσαι ναΐοτο ᾿αΠΠΠἴ, Ὑτοϊδμαγαμη νέτο ο- 
Ραπι σφυρί ἀτταία ἀϊπηϊσαῇθ, Νίβαιο {Ππ|41π.» 
Ἡοπιεῖο ργοῦαι Ργοίθῇ αι, πο, ςαπὶ Ἵ το: 
ἴδ8 γεβ ορεσί ργοροπηῆει, 1Ππ4 ρο Ηςξοτίς 
πιογίεπη ΔὈγαπηραΐ, αι! αα Αἰζοίαπη ργορογᾶς. 
τε οριι5, {πο Ἱ]γΠεπι ἀε(οτ διε: φιοάααης )6- 
πιοάοςεϊ αυάεπη, ἂς ΡΠΘΠῚ οὐ 5, Τ γοῖαθ ἐχςῖ» 
ἄϊππι, Ερείψις ἂς Ῥα]Π]δήϊς ἐαθιτα οοἰοῦτγοῖ, 
Ρεγσαγγαῖ γεγο ἤᾶες, ἀογαρεα ογαϊοπα, αιιᾶπα 
δα Ν]γῆδσιη ροείιβ νεγίαῦ: ργορέθγ πιο πὶ δὲ 
Ογείοριιπι ἂὉ ἰρίο ἐχοορίταίῃτα εἰς σΘΠῈ5. 
αιαῖες ἡπίαιΔ πῃ Γευγαγ ΠῚ παίοιιξαγ., δ] 46- 
{Πγγροηδβ ἀεἰ παῖ, 4πο5 ΠΘπΊο, νΌ] ἔπιογ πῦρ 
ΠΟΙ : ργδοῖογθα οἱ πῶ Οἴγος 8... νϑπὸς 
ΠογμΠῚ ΠΟΠ(]ΠΠΠπηα ., αἰίαθηπς τας ἰρίμππι 
ΔΠΊΑΓΕ» 84 ςγιάδτη ἰἰςεῖ ἰαπα νεγροηζοπη {8 - 
πεδαπη, 4 τάπιεη ἑοπῖαθ μοᾶας πίρτ- 
φδητθ5., ας 5) ἀππι ἀρ ἸΝδιςααπη ἰοῦ, 

ι 

ἰ γὴ 1Ιο 9 ΟΝ -“ “ Ν ἣν ε 7 , 1 ΝΥΝ Ν , ϑ » ἥκοντος ἤδη ἐς ὠμὸν γῆρας, ὅτε καὶ τῶς ὑωκίγϑινως κόμας", αἱ ἐπὶ τὴν ΝΜαυσικώαν ἀυτῷ 

ς. φησι] πεπῖρε Ῥγοξεβίαις μος ἀἰϊοῖϊτ, 
6 ὁ ἀγὼν ἀς 4ιο δε 1146. Γ'. 
ἢ τῶτο ] ΓΥΡΟβτ2ρβοσιιπι οτγοῖς τὸς εγᾶτ!η ΜΟτο Δ ηᾶ. 

ΑἸάϊπα ὅς Μ88. οπιπθ8 τῶτο μᾶθεησ. 
8 ὅτι λόγον ὑποϑέμ. Τρωϊκὸν ἀποπηδι τῷ λόγε} 1ῴ46πὶ τα - 

Ῥτεμεηάϊε Πἷο ἴῃ Ὑ τοῖο Ρ. 188 τὸν δὲ ποιητὴν πιροϑέμενον εἰ- 
πεῖν τὸν Τρωϊΐκὸν πόλεμον, τὰ κλλιςα [ μέγιςω τῶν γεγονό- 

τῶν ἐάσω!» «οὴ μηδὲ τὴν ἅλωσιν τῆς πόλεως διελϑεῖν. 

9. κ᾿ὶ ἄδει μὲ) επιοάοςιπι 1ἢ8 δρυὰ ἽΝ 
τάπεπίοπι ἱπέμποις Ηοπιεῖι5 Οὐγῆεας Θ΄. Μ᾽ τιπι ΡΠ επιῖ 
πιεπηϊπῖς αυΐάεπι Οαγηϊεδε Α. Ρ. δς Χ' ςπτίμπι ἴπηεπ ἱρῇ πι}- 
Ἰυπὶ τειδιιῖς, αιο Ὑγοίδηδ οοἰεθγεπίωγ : Βῖς ἔοττε Ἰρίτηγ πιε- 
πιοτία ἰΔδίτων ΡΒ οἤτατιι5. 

1ο Δημοδόκε τε χα! Φηωίς 1 ἀπταυ! ΠΊΠηϊ ρόοεζαε, ΠΟ τιπι 
Ἰρίε, νὲ ἀϊχίπιι5» πιθπιῖπῖς ΗΟ ΠΊετιι5. νίάε ἀς 115 αγτγα] ἀιπι» 
Ὁ 14].11. ἀε ροετίϑ Ρ. πι. 81. Περρμοάοοιο: ἀυζετι ἐς 111 ἐχσ 
«Ἰάἄϊο ςαγπιθη σοπιροίιΠ{Ὸ, Ἡογδο!ἀες5 Ροπιΐσιις τεἢ]5 εξ, 
Ῥρερηῖὶ ςτπιθῃ, 4110 σοπΊρίΘχιις εἰς Ογάθεσοβ Πεγοᾶϑ ΕΧΎτγο- 
846 εἰιπὶ Αραπιεπιποπς τεάιϊις 65) ΑἸ] ερατ ΡΙατάτοῃ, ἴῃ 110. ἀς 
ἽΜιῆςδ, ᾿ 

τι τὸν Επειξ ] ἀἰοἰὶ ζηῤνίεαίον Ἐρεμς ΨΊτρ ϊο ἀ οἴτιγ Αεπ. 
11. δεγίρῇ δὐτεπὶ τὸν Επειῷ εχ οοὐ, Βᾶτοςς, ὃς [ντιὰ, Ἑαϊτ 

Βαθεπὶ τῷ Επ. οἴσει δυτ6 ΠῚ ἐηηησγ Ω10 σᾶρία Ὑγοῖα εξ. 
Ἐρεὶ ὃς Ραἠαας, πᾶπὶτλεα 114 Ππρρογεπις ἀοίμπι ἐηαι5 ξὰ- 
Ὀγίσατις ἀϊοίτιγ. ϊ 

Ι2 πρρηκόντος ἤδη  δὐϊεὶ ᾿Ἰητεγίγθθδης ὠντῷ, 410 η18}} 
ΟΡ 5 : ΟΠ ἐγρο, ργδεειητίδι5 Μ58. οπιπίθιι5. 

12 ὅτε χὰ τὸς ὑακίνϑ' κόμ. 1 τίἀει Ἠοπιεγαπι» φορά {βρὲ 
ὙἹγ ΠῚ ξογπιᾶπι τγῖθιιας ἀπηουῖριις5 Πογηπὶ ὅς Ηογοίαμρ ἴ40.- 
ΠΕΔΠῚ, ΠιΔΠ πίρτίςαπτεπὶ οὐρέἠηερςν (1116 ἐπί πὸ ὐακύϑινος» 
νἱ4. ποταῖα δὰ νἵτ, Αροϊοπ, Ὑγαη. 1, 1], ς. 5.) δὰ ῬΗαδαςας 
ἀείδειι5., ὅς Νιφηβοσαθ Ἁπιοτὶ οἱ εις, Ἰοπρῖβ "τες ἱτίπεσῖς 
Ῥιυι5 ἴδπὶ εἴϊες ἀεξατίραιις; ὅζ (επῖο Ρτοχίπιι5, ΠῸΪ]} 4 ςαπίτία 
Ἰηβεΐζηπι (γυδιιεγῖς, Ἀείριοἴτας δυτεπὶ δὰ ΟἿ ΠῚ Ζ' ν. 236. 
ἴε4. νὈῖ ὙΠ δὰ Ναιιῆοδαπι δἀιπιεπιδητζι τὶ δυῖς 

Ουλας ἤγε κόμας ὑωκινϑέῳ ἄνϑε; ὁμοίας. ; 

ἵπι|ὸ ἀε εοάοπι [τῃςδ6 ἴαπι γεϊίτιτο Ο ἀν᾽, ψ' ν. 167. [- 
ἐοϑλὺ πο ἡ ἡρεδ κάρητος 

Οὐλὰς ἧκε κόμας ὑακινϑίνω. ἄνθει ὁμοίας. 
44 4υεπὶ Ιοσμπι 8]]14επ8 Αὐιδεπεῖις εἐριἢ. 1. ἴῃ βογπιαα 
Ρτδε[βαπεῖς ἀείοτίριίοπα ὅζ [16 η}}15 : κ᾽ δὲ κόμην ἰπηαῖτ, φυ- 
σικῶς ἐνελισμένη ἑακένϑῳ ἄνϑει καϑ' Ομηρον ἐμφερής. Οετὲ- 
τα πὶ ὅς 1πῈ. Ἰη Κίγῇε, ελάεπι χαλε ἢ,], ἰη Ἡοπιεγο ταχαπτιγ. 

Ιῃ 



Ωἕρ.1. 

ἴῃ εοπῖοδαῖ, τοιίπθης τεργαθίξηζαίαγ: νη- 
ἀς Ἡοπιοῖὶ Ἄσγοριιηάία Ρτοζεῇίαιις νἹγεπι 
ἀρρεῖίαυ, Νέεαὰς εηἰπι ςοἸοὈγαυηπιαπα ἱρῇ- 
115. [ἀρίἐπείαπι αἰ] ρερας ριο]α : αι ε- 
πΠίπι ἸΝαιυςααε (ἀρίεπτοῦ. αὐ αἀἰχίς, δ ἔδ- 
εἰεῦ Νοσᾶῦ δὲ Ηοπιογὶ ἐτεριιπάϊα εἰιπι, ΟὉ δα, 
4146 4115] ἐς 6ὸ αἰχίς. ογπιίεης εἴδηίϊῃι. 
ἴλερε ΡεγιοἸίταταγ: ὅς οχ ΡΗαθαςιπι πδυΐ νεὶ- 
ΔῈ ΠΊΟΥΤΙΠΙ5 ἀφ ροτγίατητ, ἰπ ̓ ἴργο Οὐγῇδας, χυὶ 
ἔυπλοια ἰη(οτ δίτογ, Νερταπὶ δυιτεπι ἵγᾶπι, 
ἅμα εἰεξχιπι εἰς νὸ πὸ νπῖσα χυϊάεπι παις 
τοἰπαιιογογαν ἹΥ ΠῚ, νἱγίχας εἰίαπι, αΐ πᾶιιος 
ἱπιρειοταηζ, ρετίγεπε, πη ΡΟΙΥΡΙΠεπηΐ ςαυία 
δζςεπίᾶπι [αἴξ αβῆγπγατ : ποις επὶπι ὙἹ]γΙ: 
[ἔπλ δά Πευιϊιμτποάϊ ρογιιεηιῇε γερίοπες, πὸ- 
48ε τοτίς, Πσοῦ ΝΘρταπὶ Ε]15 Ογείορο νοΐ πιὰ- 
Χίπις ἐχε τ δτ, ἰγαπ Ν ρειιπιπι απίπιο σοποο- 
Ῥίασαπι ΕΠ Ῥγόρεεῦ Β]Πππὶ ται, αυ (Δ ευὶ 
Ἰεοπὶς πιογὰ Πιοπηῖπος ἀειιογάγος : ργορίογ Ρά- 
ἰαπιξάεπι ἰρίταγ, 4] Ἰρίπι5 ἐγᾶῖ περος, πᾶτε 
πιάμραπεθιις τε α 41: Ἰη[επι. [18 ροῖτο, 
4116 ἐο ΟὈιιεπογδηγίοςο, αἰ ςγππίθας {1Ό- 
ἀυιόδιιπι, πη ᾿ρία Ιτῆᾶτὰ ροῆτα ρεγάϊάϊε, πιατὶ 
ὩδίΙΠῚ, ντ ΡΏΓΟ ., [πη Εἰιπὶ ἐχροάϊεης  Τιγρο- 
Ὁ51 ταάϊιπηι. Α(Β]]15 εἰἴαπι ἴγατὰ οὐ Οἰτγ- 
(λς Β]Ιαπι τη αγάθοοβ πιϊηῖπιε ἜχαγΠΠδ αἷτ: νὸ- 
{ΠῚ δέ ]τπτὶ ῬαΪΑ ΠΊΕ 15 σι ἰγαίιπι {|Π{ὸ. 
5εἀ ἡ]ἀπὸ ταὶ παγγαοπεηι ἀϊβειτε (ᾷς εἴο 
νίψας ἀϊιτι αὐ ΑςῊ 15 τὸς Ῥεγαθητιπη {πΕγῖτ, 
ἴῃ ξ0 δπῖη1 [π|, νὰ ἀϊσαπη ΠρΊ] αττι οδτι ἀς 
Ἡεγοῖθῃ5. αυϊςαιία ἀς ἰρῇς α΄ Ῥγοζεῆ]δο δ- 
ἴα! τεξέγεμς. δῥοθμὴχ. Αἀ {πδιΠΠπηαπ,. 
τ] παγγατοηἷς ρϑγίοπὶ ἀςος ἀΪ5. ᾿ 

«δεαάγηρεάιρρμε οἱνμΙ Ή6 {ῦρμμδ ἐφηῃ ρεγ- 
Ι ΗΕ ΗΘΣ α 

ἸΑΠΊΩΌΙΘ ΔΕΙΡΊΙΓΟΥ ῬΥϑες γι αι ἃ ἀγα τπὰ- 
δπιπι πιο οἵ διιαϊζαγαμη. Ζράογ. Αὐάϊ, 

Ε 

ἨἩΒΙΙΕΟΙ ΟἿΑΙ όος 
7 Υ̓ " ξ 

ἤνϑησαν "4, Φαίνεται ἐχῶν" ὅϑεν ὁ Πρωτεσίλεως 
Ἀ , ἈΠ ΤΔῚ ͵ δὰ 

σταΐγγιον " τὸν Οδυσσέω κωλεῖ τῷ Ομήρε. ἐδὲ 
“-“ -“" δξ “4 ΤᾺ ς- ,ὔ 

γὰρ τῆς λεγομένης ἀυτξ σοφίας ἡρρ " αὶ κόρη. 
͵ὕ ᾿) ᾿) δ᾿ Ν ᾿ ͵ ΝΎ 

τί γῶρ σοφὸν εἶπε τορὸς τὴν Ναυσικώαν, ἢ ἐ- 
“ ᾽ Ν»γ 

πρώξε; κωλεὶ δὲ ἀυτὸν Ομήρε τραἴΐγνιον καὶ ἐν 
«-} 

τῇ ἄλλῃ". κωϑθέυδων τε γοὶρ πτολλωχξ ὠπολ- 
ἈΠ ἮΝ ! -" Ν “" ͵ 13 

λύτο» κὶ ἐκῴερετῶι τῆς νεῶς τῶν Φωιῶώκων “, 
᾿ »" ΄ Ν Ν “ 

ὥσπερ ὠποϑανῶν, ἐν τῇ ἐυπλοίω "". τὴν δὲ τῷ 

» » Δ ΨΩ » ε ΄ 

Ποσειδῶνος μην» δὶ ἥν ὅτε νῶυς ὑπελείφ,ϑη ζῃ 
ἔξ ὩΣ Ὁ ἘΣ ε » 

τῷ οδυσσεὶ ἐδεμία, καὶ οἱ ἄγδρες οἱ σσληρϑντες 
ΕῚ « -»" ͵ ᾽ὔ 

ἀντὰς ὠπώλοντο, ἐχ ὑπὲρ τῇ Πολυφήμνε γενέ- 
᾿ ,͵ὔ ᾿ 

σϑα: φησίν "" ὅτε γὰρ ἀφικέσιϑιωι τὸν Οδυσ-: 
τ ᾿ -“ » ἂν ᾽ - Υ 

σία ἐς ἤϑη τοιαῦτω, ἔτ᾽ ἂν, εἰ ποσειδῶνι Κύ-. 
γὼ ὍΝ Ἃ »Ἕν 7 

κλωψ παῖς ἐγένετο, μηνίσεωι τὸν Ποσειδῶνεί πτο- 
ἦν “ , ὭΣ ΝΟ 25 ᾿ Τα λοι δῇ 

τε ὑπερ ΤῈ τοιϑτα ἡσωιθος, ος Λεονγτὸς ὠμξ θ- 
3.»Ρ0Ὡ»γβ 2 Ὕ “ἢ Ὁ. Ἁ “" 

κὴν τὲς ὠνθιρώπες ἤσϑιεν" ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῷ Πα.. 
δ “ΜΝ : ᾿ Ν ἣ , .λαμήδες ,, ὐιωνβ ὄντος  ὠπλὲν μὲν τὴν “εἰ. 

»"» ᾿ν » ͵ ΝΥ ᾽ 

λατῆαν τῷ οδυσσεῖ ἐποίει. διαφυγέντω δὲ ἐὺ. 
-“ ᾽ , - Ὕ “- ͵ φ 

τὸν τὸ ἐκεὶ «“ἀϑη, ἀπωλεσὲν “ ἀυτῇ ᾿ϑ᾽ώκῃ ὕ- 
Φ 7 ᾿ Ν ᾿ 

σεροὸν, ϑωλωτ)]αν οἱμωι αἰχμὴν ἐπ᾽ ἀυτὸν δες 
Ἂ - ,ὔ -“ ᾽ 

λέγει δὲ καὶ ᾿“ τὴν τϑῷ Αχιλλέως μῆνιν ἐκ 
"» Ν Ω -“ -“ 

ὑπὲρ τῆς τὸ Χρύσε ϑυγατρος ἐμπεσεῖν τοῖς Ελ- 
Ω Ν 8. δὰ δ᾽ εν “ Ὺ 

λησιν» ὠλλῶ κώκειγον ὑπορ τὸ Πωλωμηδὲς μῆ- 
, , Ξ . 

γίσω. καὶ ὠποκείσιθω μοι ὁ λόγος ὅτος ἐς το 
; ᾿ 

τῇ Αχιλλέως ἔργα. δίοιμι γοὼρ καὶ κατε ἕνω 
γ » ᾿ ΨᾺ -“ 7 

τὲς ἥρως, ὠπωγγέλλων ὅσω τῇ Πρωτεσίλεω πε- 
᾿ς ἘΡ δεν ὑχδ »ν»ὦ δ ἶν Ὰ "δ Νὰ ὦ 

Ρ' αὐτῶν ἡκδσῶ. Φοι. ἡκεῖς ἐπὶ τὸν ἡθιφσοὸν ἐμοὶ 

-“ ) Ῥ δ γδ δὴ ; Ὁ ὃ “-“ 
τῶν λόογῶν. «ἀπὼν γῶρ ἡδὴ δή μιν καὶ ἀνόρῶν 

" 
Ἀμφὶ κτύπος  ξατὰ βάλλει. 

Ἷ Ἃ ᾽ , . 

καὶ μαντέυομιωϊ τι ὠγωϑὸν ἀκέσεσϑιωι μέγα. 

14. ἤνϑησαν ] δὰ νεὐδιπὶ δ οτόγηρε : εἰεσδηῖεῦ δα ἢ ίτα.» 
νοςε ἀετοργά, ςΟΠυραγδίΆ οὐπὶ ὀγαείμεὀέσ, 8 δζ 41145 τε: 
εἰ ἄνϑος σοπιδς τεῖδυνπτ, νἱάς οὐδίεσιατα χα νίγαπι Ὑγα- 
Ἐεπῇ. 1. 11 Ὁ. 22, Πν 1... ἐπηίταγὶ 1ὰ Ἰταῖος ΄άοαις νίάεο, ϑὶς 
Ἐπίπὶ ΜίΑτίπτι5 ἴῃ Αἀοηΐξάς Ὁδτηι, ἵν, 134. 

Ηὰ βονῖο πᾳ φιαριεὶαᾳ ἡ ογίρ βογῖζο, , 
ὃς Ὁμήρ. παίγνιον «αἰϊυάετε νἱάετυς δά ργοόμεῖρ, ϑυῶν 

γυτοὶ πιαΐγνιονγ 4 α ζοΠΠςεῖ, φυϊοφαϊὰ νεϊϊςατ, Τ1 μορλπι.-- 
διὶς λσογθης, νῦ ριογί σγεραπάϊς, δὶς ριον Ἠοπιοσιπι» 
φυοαάε Ῥῖο ἐδίτι ΝΊγ ες στορυπάϊοτυπι λα ἱπίατ ντὶ αἵ, 

τό ἀῥὴ γὰρ τῆς λίγ. ἀντ. σοῷ. ἤρω οζιγάμππι Ἡοπιογαπι 
φῆ ροῦγο εἰ φλιγις., φαΐ ῥέγολαίαε, Δεῖατς ἃς ἔοσπια ἤοτεπ- 
τε5,) ὙΙΥ 15, ἰαπὶ ππᾶτωγα ἀεῖαῖς υἱτῖ, αἴποτε δάδις τρί ἤπ- 
οἷτ: ποη εἰς δἷς νε δὰ Ἔχοιαπαιπι οπὶ μος Πα 015 4θξε- 
τῶῖ, 4η08 γἀρίερελα οἷτις σαρίᾶε ξιεεῖπε , πηι Νίση ον 
πρὶ εἰ ΠΊ πιάτο, δηῖοηηδπι τοὶ νεγθιιπηι, αιοὐ ἔαρι οπτίαπι 
Ῥτοάογεῖ, ἐρῇ ἀϊχιτες,. ᾿ 

17 χᾷι ἐν τῇ ἄλλη  [αδίπς. ποιήσει γεὶ ταῖς υϊά, ϑεῖ!ι- 
το ποη δἰ] ορᾶζο ταητυπὶ ἰοςο; (δ ἴῃ ζεϊετὶβ φιόαις ρᾶτ- 
εἰδὺς ροοπιατὶς αὶ γε, νοίυς παεγνίοιςγ ντὶ Ἠοπιοτηπι ἵπ- 
ἀϊοαι, 

τὸ χρὴ ἐκφέρεται τ᾿ νεὸς τ. Φαιάκων 1 ἀείογϊδίτων 112 εχ - 
Ῥοσίδιιο Ὁ ἀγῇϊ Ν', 

19. ἐν τῇ ἐνπλοίᾳ ] Ραῖο ἀτιϊυηι εἴς Οὐἀγῇεας 15} ΧΊΠ, 

51. ἐπίπι Ἡοτηοτίοδε Πδἀο5. δὲ Ὁ ἐγ ἔδας. Πθτος ἄπρυΐος ρς- 
οὐἰίατος Βα υ δ. τἴτ]ος. που ππιιπὶ εἴ, αιεπὶ 1θς Πδον 

Ὁ εχρεάίτα γφρκηρατίοσε γ ἡ]: ταν βῆστε γῆι οἢ γῆς»; 
Δςοερὶζν ν.. 

10 ἔτε ναῦς ὑπελ. Ἷ νἱάς Οὐγῆτολε Εἰ. 

4) ἐχ' ὑπ. πολυῷ. γενέσϑοιο φησιν] φισᾷ ἀΐχεγδε Ἡοπιε- 

τὰ ὯὩΡ βπ, Ὁἀγῇ, 1΄, οὐ ἴῃ μος συσαὰς σοπεγαάίςοῖς Ῥγος 
τεῆίαιις : τερεστυταιε τάδ πὶ Ἰπξ, Ῥίσνηοε ς, ΧῚ, 

22 ὃς] ἢς Αἰαἀΐπ8 ὅς Μ85. Μογε!λπα ἐς. 
Χ1 ὑιωνῷ ὄντος ] πεπιρε εχ Απιγπιοπς ΝΝερζνντησ [τρίς 

Νιδηρίϊεσ », ουῖυς ἐκ ἤει ορε ἢἰϊὰς Ῥαλαγμοάεε, ντ οἢ δρυᾶ 

Ἀροῖ!ο ἀοτιπι 1. 11. ὁ... ῬαἸ πιεάς πὶ δὔτεσι Ν ἰγ Πὲς ἔγδυάϊς 
Ῥὰς πιΐετς ρθε πε ποτ γ ὅς ἴαπὶ ἔπρτὰ συοᾳις ἱπάϊςα- 
ταδὶ. ὶ 

24. ἐπώλεσεν 1 ΝορΡταπὰπι ρετάτἀ ς αἷς Ὑ]γἤπΊ; εὸ συοᾷ 
πιᾶτε {ὰρρεἀϊιαῆϊες νοπθπηπι; αιο ρογῖτ, 

5 ϑαλατ]ίαν οἰχιοὴν ἐπ᾿ αὐτὸν δὲς } αἰχεοὴν τῆς τρυγόνος 
ἰπεο τρις, νε Ἰοφαείατον ἵπ νἴτα Ἀροϊ θη Ὑγδηςπῇς 1, ΨΊ, 
Ὁ. 32. Ἄκηϊμρλ {ΡῈ οαναίαν» Ὑγγδοσες ὃν Ῥ ἠτὶο ἐΧρ] ς488. 

τηῖι57) 4 ᾧ πᾶν πιὸ ἄἀεις δ ι]6 νφησημπι; υἱᾶς Ῥίαγα δά υἱ:. 
τς Ὑγδηεηΐ.]. ο. 

χὦ λέγω δὲ κοὶ 1 οἀὐτάϊπιις χὰ οχ ςοϑ, Βάτοςς, ἃς Οοΐ. 
ἱερὶι Νουϊ, 

27 ἀμφὶ κτύπος ϑις, 1 Ἡοπιοτ, Πΐα 4, Κ΄ ν, γγν 

ἍΜ. 



ΡΗΙΖΟΦΏΞΙΙΑ ἘΠ Ω. 111. 

απ Βοίρεθ, Με ἀπεεπι, ο Ῥγοίεῇ]αθ, ργδείς- ἦι 
τοατ ΗΠ}, ἀδαια ςαϊα(ριαπὶ ΟὈ] Ια ζαν ἐογαπι, ὁ 
αιιᾶς αἴο ἀς(ΈρΙ. 

ὅρφό 

Αμ. ἄκϑε, ξένε. ππωρέλϑοι δή με᾿ 5, ὦ πρωτε- 

σίλεω., μηδὲν, μηδὲ ἐκλωϑθοίμην τινὸς ὧν ἤ- 

κπδσῶ. 

ἩΠέμΝ ἰσίταν ςέζεγος ὅγαθςος δηζεςεάθῃ- παρ, ΠῚ 
τότ δα Ττοίαπι νεηης αἷς ΝΕ Ιςοι Π]Ιππα, ΝΝ6- Νεῖον ἃ 
ἤοτοπι,, πηι είχις οχογοίγατιπι δΉ11Π|ς, ἤογε Αρθῖον, Ω 2, προ ΥΟΒθε 

΄ Ν » -» 
ἢ: μὲν τοίνυν τῇ Ἑλληνικξ ζησιν 

ἐλϑεῖν ἐς Ὑροίων τὸν Νηλέως Νέσορω , “πὐλέμων 

τε πολλῶν γεγυμνωσ μένον . οἱ ἐφ᾽ ἡλικίας ὠυ- 

τῷ ἐπολεμήϑησαν, ὠγῶνων τε γυμνικῶν, ἐν οἷς 

συγμῆς καὶ «“ώλης ἄϑλω ἐτίθετο " τακτικήν 

τεῖ, ὁπόση ὁπλιτῶν τε καὶ ἵππων, ὥραξὼ δὴ 

εἰνϑιρώπων γιγνώσκοντα" δημωγωγίᾳ τε ἐκ μει- 

ρωκίᾳ ξυμδεξηκότα, μὼ Δί᾽ καὶ τῇ κολακευέσῃ 

τὸς δήμες, ὠλλὰ τῇ σωφρονιζάσῃ " τράτ- 

τεῖν δὲ ἀυτὸ᾽ ξὺν ὡρώ τε καὶ ἡδονὴ τῶν λό- 

γῶν, ὅϑεν καὶ τὰς ἐπιπλήξεις» τὸν ἐσιοιεῖ τ: 

μὴ ἐγροίκες . μηδὲ οἰηδεῖς φαίνεσιϑιω), καὶ 

ὁπόσω Ομήρω στερὶ εἰυτῷ εἰδητῶι , σὺν ἀλη- 

Θείῳ φησὶν εἰρῆσιϑωι. καὶ μὴν καὶ ὁπόσω ἕτε- 

ροι περὶ τῶν τῷ Γηρυόνε βοῶν εἶπον, ὡς εἰφεί- 

λοντο ἀυτοὺς τὸν Ηρωκλέω Νήλευς τε Καὶ οἱ Νη- 

λεῖδωι, «πλὴν Νέςτρος ἧ, ἐπαινξϊ ὁ Πρωτεσίλεως 

ὡς ὠληδῆ, καὶ μὴ παρευρημένω. τὸν γώῤ τοὶ 

Ἡρακλέα δικαιοσύνης μισθὸν τῷ Νέσορι δῶναι 

τὴν Μεσσήνην " » ἐπεὶ μηϑὲν», ὧν οἱ εἰδελφοὶ, σ᾽ ὲ- 

δὶ τὸς βξς ἥμαρτε. λέγεται δὲ καὶ ἀλῶνωι εἰυ- 

τῇ ὁ Ἡρακλῆς, σωφρονεφ τε τὲ καὶ κωλλίτε 

ὄντος " ἐγωπῆσωΐ τὲ ὠυτὸν μῶλλον, ὶ τὸν Ὑ- 

λον“ τὲ καὶ τὸν Αδδηρὸν Το ἰοὶ μὲν γεὶρ «“αἰδώ- 

ριὼ ἤσαν, καὶ κομιδῇ γέοι". Μέφορι δὲ ἐφήδῳ ἥἤ- 

δὴ ἐντυχεῖν ὠυτὸν, καὶ οὐρετὴν ὠσκϑντι., δηδση 

«ψυχῆς τε καὶ σώμοτος, ὅϑεεν ὠγωπῆσαί τε καὶ 

ἐγοπηϑῆνωι. τὸ τοι διομνῦνωι τὸν Ἡρανλέω ,, 

ὅπω ξύνηθες τοῖς ἀνθρώποις ὃν ̓ , πρῶτόν γὲ 

νομίσαι φησὶ" τὸν Νέφορων Καὶ πταραδβναι τοῖς 

ἐγ Τροία. 

οιλ 15, ΟΥ̓ ΠΏ 5 [τα ΠῚ του ἀπ! πη! ι15.. 1Π 48|-- 
Ὀι5. Ῥιιρ!]Αἴα5. ἃς [πέϊλ6 ρἔδεπηα ργοροη! 05 
Ιερδηι9 ἄς ἃςῖεὶ ογάϊπαπάδς., ἤις ρεάθβης 
Πμὲ ἘΘΙΕΙΙ5., ποτα πὶ ῬΕγΙ ΕΠ ΠῚ : ἃὉ 
4ο]ε(ςοητία ᾿τεπὶ ροριατί εἰοαιεητίας αῇπε- 
τα, ποη 111. ρὲγ Ιοϑετη, ἅι146 Δἀμῃ]άγοίιγ ρου 
Ρι]ο, (δ ατᾶε ᾿πΠητηδγεῖ εαπὶ δγηϊ6 επηεη- 
ἄἀαγεῖ : Ππούχις Ἰρίμηι εἰπππὶ ργαο ΠΙΠΠς οπα 
οὐδε ἃς [πδυταῖα νεγθογπι, νηάς ἃς 1π- 
οσγεραϊοηεβ, αυϊθιι5 νεεδαίαγ, ταάθες τα πΙ πιά 
νης [πεγηγ ἀγαιις ἱπίῃςιιηααο. (δ δςιηηι6 
ΡΟΙΤῸ 4ε ἰρίο δ Ηοπιεγο ἀϊξζα ἔπη, νεγα 
Ὀπηηία ἀϊξία εἴς [ Ῥγογο [115] αἰτ. Οᾶε Αἰ! 
Ῥγδοῖεγε ἐς ΘΟ ΥΌηἰ5 ναοςί5 ἀΐχογο, νεπείη- 
Ῥὲ Ηεγό!! ἔδς ΝΝείεις ἐοίουίχις, Νεϊοτε εχα 
τερῖο, Νεϊι4λδ δοπυ]εγίης, εα νῖ νεγα Ργοῖε: 
Π|δι5 ἀρργοθαῖ, παππᾶς ςοπῶα. Ηεῖ- 
τυΐοτη ἐπὶ πὶ δεημϊταιί5. ργαθπιατη Μεεπεα 
ΝΕεΙΠουὶ ἀεάϊῆε, αοά ρεγηάθ δἰ ἔγαίγεβ 1. - 
αμάτῃ ἴῃ {Π0 νδοςάγαπη πδροκίο Πδυτ ἀ 6] 15 
ξι. ῬΙΟταγ ἐπατη ἀπηογα εἰπ5 σὰρίις Ηοτ- 
οὐ]δ5 εἴα, νε 4 δπῖπηὶ ἀου θ115 ραγγεῖ ἃς [ογα 
πηὰ [πο ἐργαρίι5., τηαριαπθ Ἰρίμιγι παι, 
νο] Ἡγΐδπι νεῖ Αράεγυμ ἐποχῆς: ΗΙ ἐπὶ πὶ. 
ῬθαγΙΪ δάπιις ἐγαπε, δίχι8 ἴῃ ῥυτὰ ᾿ππθη-- 
τὰς, [πὶ Νεῖίπογίβ νεΓῸ διπὶ νεημῆς ἀπηρ|ε- 
ΧῈΒ» ἸΔΤἢ ΘΡΠΘΡΙ, νγεπεοίαα Ἔχε σεπείς, φια6 
τιοάο νῈ] αδηϊπλιπι ἀξύεγεπε γε] ζογριβ: 
ἀΠΘΠΠΟΌΓ ΕΠ ὅς ἀἰηδιογ τ ἐππ|, ὅς να πὶ 40 
Ἐὸ ἤιδει: δάδπηαῖι5. [ΙΌΓΑΓΕ 1ΡΊΓΠΓ ΡΥ Ηετςα- 
ἴδπι. Πιοά απίδα Ποπλιηῖδι8 πη πἰπη8 εγαΐ 1 
ΠΊΟΓΕ ῬΟΙΠΙΠῚ. ῬΓΙΠΊμπ ἀξ ᾿πΠιθς Νεῖο- 
το πι. ἰάαας αὖ 60 1|109, 41 δά Ἴ τΟΙάπι ἐγ, 
αὐςοριῆς, 

18 δὴ με] ἢς ςοἄ, Οο116ς. Νουϊ, Βατγοος, δὲ με. Ἐάϊεὶ 
δὲ μοι. ἢ 

ΟΑΡ. 11 α ΝΕΣΤΩΡ καὶ ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ 7 τὰ 
τη[οτίρτίοπεπι πυΐιις σαρ τ5 σοηιτι θη ἀ3πὶ ρυτδιΐ : ηΔΠὶ ἀς 
γίγοηϊε ἀρῖτ, 5318 επιπὶ πιαΐς ἰπ νυ ]ρατὶς ΛΝ εβίογὲς [ΟἸττι5 
Βος]οςο; νδ] δ. Π. νεγὸ 4 ποδὶς ᾿πίτίππι σοπ τατον, “4“51ὲ-- 
ἐοεὶ ποπυεα τἰτ}} Ιοςο Πιροτίοτιδίτωγ : νἀ ποῖ, 1. δὰ Κ. Π. 

αυοά Ὁ τρίο Ρμιοίγατο ποη ρατο ργοξεέξιπι, ντ δπὶ π|0- 
παὶ δὰ ῥγοιεζίαιγε 5.1. π. 1. νἱὰς ρίαγα ἱπῈ. δὰ σ 11. 1ηῖτὶ 

2 τακτικήν τε ὅζς, } μᾶες Νείξοτίς ηποαπε [Δι 1144. Β΄ ν, 

554: ἴα, 
3 ἀυτ6] ἴς Μϑ5. ποῆτι οπίπθεβ, ἘΛιτ μδδθης ἀυτόν. 
4 πλὴν Νέξορος ] τεπὶ ΟπΊπεΠΊ ἜΧροπὶξ ἰρίε Νεβον δρυά 

Οὐ Μέείῶπι. ᾿τ0. ΧΠ1. (δ ἥπ. δ ἀς Αρο]οάοτν. 1.1. ς. 9. 
4.Χ1]. 

5 Νίγορι δέναι τὴν Μεσσήνην] νἱά, Ραμ ΐΆη Με πί δ, Ρ.Π|,113. 

ὃ ὕλαν] ἢς νυΐρο ποπιεη μος εβεγιηῖ. Ῥγίοσεϑβ τἀπιθῆ 
εἀϊτίοπες μαδερδητΎλλαν; 4υ4π| εξ οπεπι εἰἰαπὶ ᾿ηΕ εὐ δε. 
5. 11. (γααπῖ, Ὑλαν ϑΑἰπιδί, φιόααε. ἱπυεπῖς, ( δζεγιπιν 
ποιηηιις Εἰγίαε τοὶ τῇ Ἡρακλέως παεδὶκοὶ ̓  πᾶπὶ οὶ γιορῃ ἀξ 
ἑΐμς Ηγίας. 

7 Αδδηρον ἢϊς ὅς Ἀροϊ]οάογις ποπιεπ ἣος [οτιδίς 1. "1. 
οΟἸΝ, ς. ὙΠ. νΌΙ ε ἐο δρὶτ, Μϑ5, ιυϊάάτη μα εθάπε Αὐ- 
δηρον. 

8. νέο! } {ς πΙλ[1πὶ ουπι Βατοος, ἃς ςοά, (0}}. οι, 4ιάπι 
οὐπὶ εαϊτῖς νήπιοι, : 

9. τοῖς ἀνθρώποις ὃν] ἧς εἰπεπ αι εγᾶπι : πᾶπι ἴῃ δάιτῖς 
εἰ τοῖς ἀνθρώποις» ὃν ὅζε. ϑεᾷ νεγαπὶ ἰεδοπεπὶ ἴη ΑἸ άϊπα 
αυοαας εἴς απὶ πιά εγεῖ ὃς σοα. ΤΑι απο ἂς Βάτοοςς, στὰς 
τΕτι5 εχ φοπίθόξηγα [οτίρίεγαϊ τοῖς ἀνϑρώστοις» ὅρκον ὅζς. 

10 φεσὶ ] οπιίττιπτ οο 4, ΒΑγοος, ὃς ΟΟἸ]ερ. Νοιῖν 

ΤΊ]. Εἰι- 



ΟΡ. ΠΙ. 

11. Επ|ε δαίοπι Τρ Θ]ΐπισι ἈΠΕ] ος πη], 
6411 οἶγοα πιράϊα Ὁ61}}1 τεπηρογα δἀπιθπεγίε. [π- 
νοποπΊ πὶ πΊ, ΠΕ 6. δ δείατο, πα Ὀο]]]εὶς 
ΤΟΌΙ5 ΡὰΓ μαβοτοτίν, [απ ΔμτΠΟς πατη, εἰπτ 
ἴῃ ΑμΠὰς ἀγαθοὶ σορεγοηίαγ, (πΊαας ἰΔτ. 
ΤΠ} ΠΏ] Δῖπ (6 4111 σιρεγεῖ, ραίγεμη 14 ργο- 
1ἰθυΠς, ΙΡ(πι ταπιεπ, οιιπη ἴῃ 4 ητιι [τη 
Δηπαπη εχιγαίξηπι οἴΐςε δ6]]πι, πϑεΐ ςοπίξεη.- 
( ἀοπιο 4 .Π{, δγαιιὲ ΑςΠΠ1Σ ταπεούίιπι. 
Ἱηρτοῆπιπι 7. Ψί 4116 ΠῚ ῥα ΓΙ τΠαΧΙ ΠΊΘ ΟΠΠΠΙ1ΠῚ 
(Δη]Ἰάγεπὶ εἢς ἀςςοριδε, ογαΠὲ ἈςΠΠΠ]Πθπη, 
γε [Ὲ ἃ ρδῖγο ἀεργθοάγοιιγ, {1 χυϊά Πδ] 6ο,᾿ 
404 Οδίξομπει ἰρίϊ μαι μετ, ἱπάϊρπαγο- 
τὰ. Ηἰἴσνεγο, Αημ]ος  ἀεϊξέξαξιις Ῥα]οτῖ- 
ταάίπο, ἰρ[ππηχὰς ον Δηϊπηὶ ργοπλειτἀ πο πη 
Δαπηγάγιι5, ΠΟΠάπΠΊ, ᾿πηῈ1Γ, ταπη, δάο]6- 
(ζέπς, ΠΟΙΗ͂Ι ρίγεπι, {᾿ἰ ποη δὺ ἱρίο ἐὲ ἰδιάα- 
{ΠῚ 1ΓῚ ΟΧΙ ΠῚ ΠΊα5. ΡΟΙΙ5.. αἰ ποποῆππι ὅς 
ἱππεήθ ποη ἱπάϊρηιπη ΠΙΓορογὶ5 ἔλςίπιι5. 
Ἀςάώδαιε Πδες ἀϊχίε Αςμ}165. ΨεΠεπΊβητοῦ 
Ε(ἰΠῚ Π]1Ο σαι ις5 Νεογ, ἐοσας Πιρεγθίεηβ, 
44 Αραηπιεπιποηδπι εἰιπῈ ἀπιχίς. Ηἰς αἰτεπὶ 
1Π|σο Αςμίμπος ςοπιοςδμῖς, ταηςσαις ἀϊςοηἋο 
(εἰρίαπι Ππρογαῆε ΝΕ οΥ ἐἰςίτιιγ. Ατηὰς ΠΠ|ος 
αιίάοπη ἰδοῖος σοπιιδηις, νιάςη! ΝΕοτὶς 
δ!τππὶ Πυάϊο. Νεαις επὶπὶ δ ΤτοίΑΠῚ 4}1- 
ν πὶ Εἰπη ἀριιά (δ Π]ΠΠπὶ παι, πραις, νι 
ΠΟΠΠΜ}1 [ΠΟ γείογιπν, Ὑ ἢγαίν πιοάθπη ιεη- 
ἄτα, ΠΟα6 αἰΐππη. ΑἀΠιτΠο διζεπὶ Απεί- 
Ἰος ιητι ΓΘ θγεητογ ρατ, γαΐίσογε {ΠπιιΠππ|, ἀἴ- 
4886 1ῃ τογγᾶπὶ ἀοἰριοΙδηζαπη.). πᾶς ῥδιςίογεβ 
Δἰεαυτιπι ἔογιηας δα πηἰγαζογοβ, απατῃ Αςἰ]- 
1οϑ δάθρειϑ ἔμεγαί. Ἐτοηΐπι {ΠΠΠπς φιίάεπη ἔρε- 
οἶδ τογγΠςαπη ἐμ Ἂς αἰ παπι.. ΑΠΠΙΟςΙὶ 
ΜΕΓΟ [Ογπηδπη ἱποιιηἤαπη ἃς ΡΙαςΙ 44 Π| ΟΠηἰ Ὀ115 

Μηλπη. Αἰζαμα Ργοιεί δι. ἤθηας αἰΐας ημ]- 
ἄδιη (ἀ] ΟΠ τος ΑςΠΐπος., της ταπηθη {π| πιὰ- 
Χίπια γεςογάατος οβ, ἐὸ χιοα ἄς δοίδίε (δὶ 
δὲ Παταγα ΑΠΠ]Ος 5 {ΠΠ}}]]1πητ15 εἴει, Ιρίο- 

ΠΡΟ Α, 697 
,ὕ ὯΝ Ω -“ Ν ΡΥ Ι ΄ 

Τενέσιϑαι ὃὲ ἀντῷ καὶ παῖδα ' Αντίλοχον, 
ἃ “ 7 -“ ͵ὕ -" ἣ 

ὃν μεσξντος ἤδη τῷ ττολέμε ἐλϑεῖν. γέον μὲν 
᾿Ὶ μὲ ν 7 Ν ἢ " “ » 

γῶρ εἰγῶι τὸν Αντίλοχον . κῶὶ δ: ἐν ὥρον τῶν 

πολεμικῶν, ὁπότε ξυνελέγοντο ἐς Αυλίδω. βε- 
͵ὔ Ν᾽ 5 ω- ὔ ᾿ -“ο Ἁ λομένῳ δὲ ὠυτῷ φρατέυειν αὶ ξυγχωρῆσαι τὸν 

͵ ΄ ἂν ᾿ δὴ ΄ ", ἢ 
σππατέρω. τόν δ᾽, ἐπειδὴ πσέμπτον ἔτος ἠδὴ σσρο- 

ξεξήκει τῷ “πολέμω᾽, νέως τε ἐπιδάντω ὠφι- 
͵ ᾽ν “ Ἵ 

κέσϑιαι», καὶ σπωρελίόντῶ ἐς τήγ τῷ Ἀχιλλέως 
ν᾽ -“ ᾽ ᾿ -“ 

σκηνὴν , ἐπειδὴ τῷτον ἐπιτηδειότωτον εἶναι τῷ 
“ « “ 

“ατρὶ ἤκεεν . ἱκετεῦσωι τὸν Αχιλλέα σσαραι- 
Ἵ ᾽ ΟΥ̓ “ Ω Ἁ ", ᾿ ο. ἥ 

τήσωσϑαι οἰυτὸν τῇ πατρὸς . εἴ τως ὠπειϑη- 
μ εἰ ιι ε - - 

σαντι μὲν ᾿ ἄχϑοιτο. ὁ δὲ, ἡσιϑεὶς τῇ τῇ ἄντι- 
͵ “ δδον ἣν ΄ ΕῚ ᾿ » 

λόχε ὥρα, καὶ τῆς στροϑυμίως ὠγωσϑεὶς ἀὐυ- 
5 ᾿ Ψ ΠΥ 7 Ν 

τὸν, ὅπω τὸν πσατέρα, εἶπεν, ὦ μειρώκιον, τὸν 
-“ ͵] Σ᾿ ᾿ “2 ͵ 

σεαυτῷ γινώσκεις » εἰ μή] ὑπ᾿ ὠυτξ ἐπαινεθήσε- 
»" 5 " , 7 Ν 

σϑαι μᾶλλον οἴει 5 ἔργον φιλότιμον τε καὶ γεανι- 
2 τὰ ᾽ » ᾿ ς Μ 

κὸν εἰργωσι μένος. καὶ ὀρθῶς εἶπεν ὃ Αχιλλεὺς 
»-“ ε Ἀ , -» δὲ ς , Ν 

τωῦτω. ὑπερησιϑεὶς γοὶρ τῷ σσαιδὲ ὁ Νέφωρ, καὶ 

ἐπ᾿ ἀυτῷ μεγωλοφρονήσας, ἄγει ὠυντὸν «παρὰ ἐπ᾿ ἀυτῷ μεὲγ Φρονήσας; αν Ρ 
ε ΝῚ ᾽ Ἢ -“ 

τὸν Αγωμέμνονω. ὃ δὲ ἐυτίκο, ξυγκαλεῖ τὲς Α- 
͵ Ν ΤΑΣ γ ε » δ ν 

χοκες » καὶ λέγεται ὠρισῶ ἑαυτῷ διωλεχιϑῆναι 
͵ . - λ ᾿ τότε ὃ Νέσωρ. ξυνελϑεῖν μὲν γεὶρ ἀυτεὶς χαΐ- 

ΗΝ ΣΑΣ δἡ ͵ 
ροντὰς ἐπὶ τῷ πσαῖδω ὄψεσθαι Νέφορος. ἐδὲγεὶρ 
Φ Υ᾽ “ν᾽ 7 «λ κ4 “ ΄ 
εἰνω! ὠυτῷ ἐν Τροίω υἱον, ὅτε ὡς φασί τινες ψευ- 
δῶ 4 Ξ "δὲ ς ν ἐν « Ὁ ἈᾺ δὲ 
ὡς γ Θρᾳσυμησην τινῶ. ὅτε ετεροὸν. ἐσώνω ὃε 

« ᾿ “ δ “ 

τὸν Αντίλοχον ὑπὸ τῷ τσατρὶ ἡ. ἐρυϑριῶνταί τε 
᾽ “ ,ὕὔ 

καὶ ἐς τὴν γῆν βλέποντω, καὶ ϑαυμαςς κτή- 
-» ͵] ᾿ ͵ ἈΝ ᾽ 

σώσϑαι τῷ κάλλερ" ἐκ ἐλώτ]ες ἢ Αχιλλεὺς ἐ- 
) Ν Ἷ ΟΣ ΒΥ ΠῚ ᾽ ,ὔ 

κέκτητο. τὸ μέν γαὶρ ἐκείνῳ εἶδος ἐκπιληρτικόν τε 
᾽ν “ Ν Ν » , 

φαΐνεσιϑαι; καὶ ϑεῖον ᾽, τὸ δὲ τῇ Αντιλόχε, 
“ ᾧ ιῇ Υ 

τερπνόν τε καὶ ἥμερον δοκεῖν σπσῶσι. καὶ τὲς Α- 

χοιες ὁ Πρωτεσίλεως; ἐδὲ ἄλλως ἐκλελησμένες» 
ΩΣ τς »" ͵] ͵ ΄ ε -“ »“ , Ν ε 

τότε δὴ μώλιςα εἰς ἔννοιων ἑαυτῷ ἀφικέσθαι λέγει, ξυμξαίνοντος ἑαυτῷ τῇ Αντιλόχε τὴν ἡλικίαν τε 

εὐ δ. 11. 1 γενέσθαι δὲ ἀντῷ παῖδα 1 Ὁ ᾿ἰς νοςΐδιις πο- 
νυπὶ οαρυΐ ἐχογάϊπητων σοαά, νυ !σατὶ , σα τἰτα!απὶ (ροτ- 
{υδυητ ΑΝ ΤΊΛΟΧΟΣ. Ἐφ ῇ: παᾶπὶ Νεβοτγίὶς οσοαποης 
τδητιπὶ ἐς Απε!οςηο Δοίτατ. τράϊεαις. δἀ ἱρίωπι Νεογεπι 
Ρϑιυΐο ροῇ ζύρίίογ», εἰυίαια σηέογἡδαεν » ἔθγημανῃ, δὃζ ΑἸϊᾺ 
αὐλεάαπι ἀοἰΐμεαι. Ουοὰ ἱπεριυπ, ἢ 80 εο δὲ τεχεηἐδπὶ 
εχ ἱπἢίτατο Απτ!ος ἢ! Ὠεβοτίαπι ἴᾶπὶ ἀἰςεΠῖιπι δι ες, 81- 
πλι 5 εὐγοῦ ἴηξ, ςΟπιπη 5 ἴῃς νἱτᾶ «4ϊαείς Τ εἰαπιοηῖ! ὃς 4. 
εἰ πές, 

2 τῷ πολέμῳ  οοἀ. Βᾶτοςς, τῷ πολέμε- 
3. μὲν 1 νετιππια ᾿Ιεδεῖο σοα!οἰς 1 αυιἀϊαηΐ. ὙαΙρτὶ Βαθε- 

Ὅληϊ μή. - 
4. ὡς φασί τινες ψευδῶς  νετδ δες οπιηϊττιπτογ ἴῃ οοά, 

Βατοος ΕΠ δυζεῖι εχ ἰϊ5, 4υΐ δ ἰηϊτῖο {παϊϊπὶ Ὁ 610 Ττοῖ- 
τὸ ἱπιεγξα{ε ἀϊσιης Ν ϊογί5 ΕΠο05, Απε!οςμιπὶ δὲ ΤὨγαίγ- 
τηεάεπι, Ὠ᾿όὶγ5 Οτετεπῇς [.1- ς, 13. 

4 Θρασυμήδην 1 εἶυυ5 πιοπηϊηῖς ρτᾶοίες ὈΙδγπ 1. ς, Δροὶ- 
Ἰοάοτιι ], 1, 6,9, δὲ 12» 

6 ὑπὸ τῷ πατρὶ ] Βᾶες ημοαιιε νεγθᾳ οπηίτιαι ςοά, Β4- 
τοος, δὲ ΟΟἸ]ερὶϊ Νοιΐ. 

7 ἐκπληκτ. τε φαίν. κῶν ϑεῖον} ἀθ ΑςἘΠΠΠ15 μόγις ἀἰϊκεῖς [ἷ- 
ρηλἠϊίρια Ἡοπιεγ. 1124, Α΄ ν. 131. 1΄ν. 48ι, 490. Τ'ν τς. Χ᾽ν, 
279. Ἔν. 8ο. Ω΄ ν. 486. δὲ Οἀγ᾽ Ω΄ ν. 36. ἀἀάε 1,οἰᾶπ. Ιςοπν 
Ρ- ὅοο. νι Τεογηρῃ [ὑγιίεα ΟὉ βοτπηδπιὶ αι ςεἰεδγας.» 
Οοίητ, ἰδ. 1]. ν. 52. Ἐτ Ἡοπιετί ρεηϊο!!! πὶ ἀἰἰμείραε εἴας 
ἱπιαρίηὶ ἀεἸ!πεᾶπάας ράγοπὶ ἔδυ εἴϊε ΡΕΙ]οἰἔγατας͵ αιιετίειιτ, 
ἴῃ νἱτὰ Αρο]]οη. 1. 1Ν. ς, 16, Αἀ τὸ ἐκπληκτικὸν γεγο ἔοτγ- 
πῖᾶε Α(Ὠ1}}15 ρεττῖπει ἰἔγσα οὐτηίτίσ, ἡαεπὶ Οοἴπιως ἸρΗ͂ τγῖς- 
Ῥαΐτ 1. 11, ν. 145. δ αι ἃ ἱπέγα ποίδεγ ἴῃ “εῤληε νυ ται εἰ 
Βοτγεπάμιπι ὅς τεγγι δί!επὶ τγι δῖ, Αἀάς ὅς φιοά Ησπιον. 
ΠΙδὰ, Τ' ν. 17. Δεινὸν ὑπὸ βλεφώρων ὡσεὶ σέλας εἰ τεϊδιιῖ ») ὅς 
ἥρμεος οομίος 1184. Τ' ν, 366. ὅζ γ΄ ν. 172. ὅς τοῖιπὶ νυΐταπι.» 
ἦρπε γαάίαρεονα ποίϊετ ἱπῈ ἴῃ “Δοῤήδε, ῬΊωτα δἰωβ φοηοτῖς 
οἰδεμ, Ὠτεϊποατγιῖο ςοἸ]ς ἐλ. 

ἡ γ ἤ ϑον Ν 
κωὶι 



όρϑ ΡΗΙΠΟΘΦΥΒΑΤΙ 
ἊΣ Ν ,ὔ » ᾿ “ 

καὶ τὸ μέγεϑος. πτολλοῖς δὲ ἐυτῶν καὶ δάκρυω 

ἐπελθεῖν φησιν; οἴκτῳ τῆς ὠμφοὶν ἡλικίως. ἐυ- 
7 Ω ᾿ ᾿Ν 3 Ἀ ὔ 

φημίαις τε χρήσωσϑαι τὸς Αχιοιίεὶς ἐς τὸν Νε- 
απ ξ ὃ ͵ ᾿ ε ἮΝ 

σορφ» ἐφ᾽ οἷς εἶπε διέκειντο γῶρ ὡς τσώϊθες 
ἣ ᾿ ταρὸς σσατέρα. ᾿ 

ΚΝ Δ .ι “ γν, 
Ἐσὶ σοι μοὶ ἀγῶλμω σσοιρωγογειν τῷ Νέφο- 

ρος. ὁ γοῖρ Πρωτεσίλεως οἰυτὸν ὧδε διερμηνεύει: 
ε Ἁ 3 ε “ 

ὡς φαιδρὸς ἡ μὲν οἰεὶ φαίνοιτο, καὶ ἐν δομῆ μει- 
7 “ἈΝ γα νι σι , 

διοόμωτος, γενειῶν δὲ σεμνῶς τε καὶ ξυμμέτρως. 
Ν 5 "» »" ᾿) τὼ δὲ ἀμ σσωλαΐςξρων ἀυτῷ πεπονημένω τὰ 

3. 3 ͵ ΤΕΥ ᾿ ᾿ς Ἂ " 
ὦτω᾽ κατηγοροίη, καὶ ὁ ἀυχὴν ὑπονεάζων ἔτι. 

᾿ Ν ᾽ ᾿ . ) ᾿ καὶ γοὶρ δὴ καὶ ὀρθὸν εἶνωι τὸν Νέφορα , καὶ μὴ 
:ἡ' ἙΝ, ὁ ͵ ἊΝ δὲ “. , ἡτηωώμενον ὑπὸ τῇ γήρως. εἶναι δὲ καὶ μελαγό- 

6 δ" κὴλ 

φϑαλμον, καὶ μῆ ὠποκρεμώμενον τὴν ρινώ. τῶυ- 

ΔΨ ͵ , "7 ἃ ν᾽ 2 Ἂν 
τὶ δὲ ἐν γήρω μόνοι ἰσχδσιν» ὃς μή ἐπιλείπει τὸ 

ἐῤῥῶσϑαι. 
᾿ Ν , ᾿ Ν » “ ν 

τὸν δὲ Αἡτίλοχον τοὶ μὲν ἄλλω ομοιὸν Φη- 
,ὔ -»“Ἢ ͵ ,ὔἷ ἁ Ν 

σι᾿ γενέσθαι τῷ Νέσορα, δρομικώτερον ἡ δὲ, καὶ 
Ν δὶ ίνο ΑΝ Ἂ “" ἘΠΡΝς 

περλεπ]σμένον τὸ εἶδος. αὶ μὴ φρόνϑντῶ ἐπὶ 
ΜῊ ͵ ". ὦ ͵ Ἵ“ ς η 

τῇ κομῃ. Κούκεινῶν δὲ μοι Αντιλοχδ ερμηνευει' 
7 “ ᾽ Ν 

Φιλιππότωτον γενέσθαι ἀυτον, καὶ κυνηγετι- 

κώτατον; καὶ τωῖς τῶν πολέμων ὠγογχωῖς ἐπὶ 
Ν ν᾿ ,ὕ 2 - -.“Ξ,Ά Ν 

τὼ ϑηρίω χρώμενον. ἀνωφοιτῶν γᾶν ἐς τήν [δὴν 
᾿ τὰ Ν 

τὸν Αντίλοχον ξυν Αχιλλει» καὶ Μυρμιδόσι;, κῶν 

“αν - Ἀ Ν᾿ Ἵ δ 

ἐφ᾽ ἑαυτὸ μετώ Πυλίων. τε καὶ Αρκώϑδων ;» οἱ ὃ.γ- 
Ψ 5. Ν ἐδὰ ᾿ο᾽ “» - δ Ν λῇ9: 

ρίων εὠγορῶν τε ἀροῖχον τῷ φρωτῷ, ὁ᾽ῶ σσλῆϑος 
“ « ͵ λ δ 

τῶν ἁλισκομένων. τὰ δὲ πσολέμιω γεννωϊόν τε 
- 3 Ν Ν δ “δ Ν Ν ᾿ 3 

εἶναι". καὶ πήηνὸν τῶ πόδες καὶ τωχυν τὴν ἐν 
ΟΣ 53.ὦ δὰ», ,ὕ -“ 

τοῖς ὅπλοις κίνησιν" ἐυξύνετον τε τοῖς παραγελ- 
, Υ, Ν ᾿ ΄ 

λομένοις χρήσωσιϑια!» καὶ τὸ ἐπίχαρι μηδὲ 
Ξ ῳ ῇ ᾽ , - (ᾷ Ἶ 

ἐν τοῖς μώχωις ἀπολείποντω. ὠποβιωνεῖν δὲ, 

Οφ. ΠΙ. 

τὰπι αὐΐοπι τπυϊτῖς Ἰασγγηηαβ αποαας εἢς οὔ- 

οτίαᾶϑ, δεῖται 5 δίῃ ΟγαπῚ πι ογαπίοπθ. (οίοτα 

Οἴάθοος Νοίτουϊ ππαΐταπν ἀρρίαιῇης ἀϊςοπε, 

ἴῃ Ἰρίαπι οπὶπινι ραίγεπη αἰτοενὶ ἐγᾶηῖ.. Ὁ 

ΡΉΣ Ροϊίιτι Δι ΓΕ ΠῚ δὲ ἱπτιαοίπεπι ΝΕ ΤοΥΊςὶ 

δι Πῆτοτς, ἴτα επὶπὶ Ἰρίαπι Ῥγοτοῇίδις 46]1-. 
᾿ } ἢ ἵ 

πραῖ: ποά (ἱ]ῖςες Ὠἰ]ατῖς (ππιροῦ ἀταμθ {π0-- 

τ ἄφηϑ νἱι5 βιιοτῖς, θαυ θη 416 Π5 νΘμΟΓΔΌ1]Ο ΠῚ, 
ἤοῃ ηἰπηῖ5 ταπιοη ργο χαπι. Οᾶς ἴῃ Ραΐδε-. 

ἢτίς ἐχαπιίαῖα οἱ εἤεηξαυζεπη, εχ ἀπγθ.15 οοἷ- 
- - ᾿ “1: Ἵ . ᾽ 

ΤΙσογοβ., ἃς σογαῖςθ, ἱπιι 1} δάϊηις νίρογε ςοῦ-. 

(ρίςμα. Εἰςηῖπι γοέξιπι αἷς ἱπςε ἢ ς Νεῖο- 

τοπι, πες δπῖο ἱποπαταπι, ἘπΙΠῸ αὐγοτη δὲ 

πἴρταπι οςαΐοβ.. πες ἀϊιπι ῬΓΟΠΊΠΠ15 ΘΑΓΙΌΤ15.. 

Ηλδες δυΐθπι ἴῃ (επϑέδὰ ἃ (οἷϊ γεσηθηῖ, απο. 

Ὀοπα πο ἀοἰππταῖς ναϊοτιο. ᾷς 

᾿ ᾿ δὼ ΠῚ 

1. Απεϊοςῃιπι νοο ςεΐεγα συ ει Νετ, 

Ποτὶ βΠδ Ππυ ἐπι αἷν, (4 δά οὐτίαπι πλαρὶ5 
δρίαπι, ἰροείοηιιε ραπογεπι, Πεήτῖς φοπᾶ 6-' 
ἰδέα. Πα ργαθζογοα τπἱηὶ ἄς Απτίοςμο τὸ- 
ξεγε: ὀαπογηηη ἰρίπαιτι δα ἂς νέπδι!οπίϑ ἥτις 
ἀἸο ΠΊπηιιπι, δε]ογυγααμο ἹΠτον Δ 115 Τὶ ἔετας 

νίατπ. [τάπε γηᾶ εἰπὶ ΑΌΠΠ]ς. ας Μγγπηῖσ 
ἀοηίδας (βερε άαπι Ἀπ ]ος Βπι αἷε ροπιῆς, 

ἱπῖο ἃς (οἸμππι οαπὶ ΡΥ]15 ἀταπθ Αὐζδά!θ1}5» 
4] δχεγοίεαὶ [ογαγιπι ππθγοαίαπι Ὀγδερε δα πε; 

60 πο πιᾶρηαπΊ πη ΓΠ ἀπο σαρογεῆξ, 
10. ΒΕΠ εὶς αὐοπι γοδας Πγεπασπι εαπη [οὐδ 
αἷτ, ἂς ρεάϊθιις ςεἰείοτη, ἀτάι Δα ΠηΟ ΕΠ 1Π:: 

ΔΥΠῚΪ5 ΟἸἼπό5 ἐχρεϊπισι: ργπἀξητεπι ροΥ- 

τὸ Ἐχυθε ἴῃ νι εοτπ, απᾶθ ἘΧρΙΟΓαΞ 
ἔογὸ5. ἀεί πῇεπε,, νεπυοτθπια δ ἢ τη Ρὰ- 

ση15 αυϊάσχῃ ἀςροίαιθ. ΟὐΟ πὶ νεῦο εἰς, 
ι“ω 

αι σο πο ὐὐσνϑερπαστ α΄ὐὐὐο τι σσ πννν  πτατπσν ἐτὺ- ππαυρσιστ. «ἀπ᾿ τιαχασσσι τοι τα τσ πη ταν σή πττισστεῦν, ὩΜΩΣ άπ τατῆσι  } Σ ὩΣ. 

5. 111. κὄἕρι σοι χρὴ ἄγωλμω πάραγ. Νίς. } πὸπ ἤδτι- 

811 ἴπτε Προ νετᾶπὶ, {τα ἱπτιαρίῆεπι Ογατίοπε ἀε! πε δπἀΔΠ|, 

φγουτ ἃ Ῥγοτοῇ!αο Ψιηίτοτὶ τεργαείεηταια ἤιθγδτ, απ επὶ επ- 

[ππὶ εἴτε Ἰβοσγιπι, εχ [Ἔα ςητῖθος δα Οοι]μπι, ράτετ, 

2. φωιδρὸς ] ςοἅ, Βατοςς, ἃς ΠΟΠΠερ!! Νουΐ Παδξηϊ σεμνός. 

2. ὦτα] ἢς εἀ. οπιηεϑ ὅς Μ88. πεπῖρε νεἿπ τοΓρῸ ἃς σεγιςα 
Ῥεδξογεασο, ἵτὰ ἃς ἴπ φιαγέῤης ἀτη! οτίσα 5 ρτο ἔς ΠΊοπὶς ἱπάϊοϊα 

Ραΐδπι νετεγεβ ρτοάμητ. ϑίς ἃς ̓ πέγα ἵπ Ηεξἕῖογε ἀξ ἐο ἤθτος 

ποβοτ, τὼ δὲ ὦτα κατεωγὼς ἦν. ϑιῖς ΤΑ σε ἀδἐπιοηῖ! 80 ΑἸπε- 

πἰεπῆθι ΟΡ ραϊδεῆτας Πυδίιπι οἱ τὸ ὦτα κατεαγότες αἸ ξἘ» 

νὶ οδίογπδίαπι Ἠεῖπῆο δὰ Ηοσγϑ ἐρ ἘΠ. 1.1.1, Ταῖες ὠτοϑλα- 

δίας νοοδηῖ Οταθοί, υι]επὶ ΤΥ σοπεπὶ ἔα {Ὲ ἀϊεῖς ΠΊοσεπεβ 

Ὑμλετῖ. 1. ΨΊΠ. Γ 67. οαἴτ5 Ἰοσαπὶ δι ἀα5 ἐχοεγρῆτ, Ιάεπι.. 

αιοὰ ὠτοϑλαδίως εῇ ὠτοκώταξις δριιὰ Ηείγοπίμπι, τε άϊς 

επὶπι παης νοσεπὶ 1116 το ὥτω τεϑλωξμένον », ιο εἰἰάπ|.» 

Θυϊάας παῦε. Ἐφιϊάεπιὶ ἱπιῖτο Ἠεϊπῆο ηυΐ ὠτοκάταξιν 
τρίπι ροτίτι πτιτ!! ἀτίοπειπι; 4ιι81} εἰπ; 411 γρμ η αλης Πτ᾿ππς 

γίδες ποῖατς σοπίθπῆϊ, Ψεγιπιὶ εἱ Δ4 1 Αοττίμπι 1, ς, ΓἈτη- 
ξεοιι Μοπδρίις, ρ᾽ ΓΙ πιὰ πΊοπεπβ ἃριιά Οτβεςοβ δὲ Τνατπ0 5 
ποπλῖπα εἴε αδξομεπι Ποταητία 7 0146 τη} Πῆτ δάϊοδειια: 

Ρτοάιυοίτηιε ἰοςιπὶ εχ Γλιοιαπὶ Γεχίρμαπε, νδὶ δι δῖδα 
Χρερέας) ὁ κατοὶ γώτα ποικίλος) Κρ ὁ ὠτοκότοξις Ἐνδημος ἴμπ- 

δαηταν : 8641 ΕΓ πιοΪοβὶ Ἰοοιπὶ 4] ὠτιοφόρες ἰπτετρίο- 
τΑτιΓ τὰς τὰ ὦτω συντεϑλωσμένες., ἦσαν δὲ τοιῶτοι ἀπὸ 
παλαίςρας. ἼάςΕ0 τεϊίαμ4. Ψετιπὶ [δεῖδ ἀε ποπηπα, 
Οὐὐδητιμῃ 8 ΓΕΠῚ ») ῬΓΟΡΙΕΓΕΑ ποπιϊηΐ5 1 ἄδτιπι ρα] αεῆτί- 
τῖ5, φιοα νᾶτίε ἰπ δα τιῖπὶ 41 115 ρϑγθι5 σοτροτὶβ ταπάε- 
τεπίαῦ πτογάθεγεπίιγαι 6, ΤΠΠῚ διγί Βι15 ΠΙαχί πα, ϑίς 48 1)4-: 
σεάδεπιοπῖ!5 ᾿δξατουῖθιι5 Ραμ ληῖ85 δοίκνεσί τεγ χροὶ τὸς ὁ-᾿ 
φϑαλιιες ὠντορύσσοσι. ϑὲς ὅς 110. 1. 1γεαρέ»ε. ῬῊΪΠ] οἰἐτάτησ ἦπ 
«Αριογίδης ἀποβ ἔρωτας ΠβΙτ, “ιοτιπι ἈΙτεγίι5 τὸ ἧς κατές 
σϑίε, αἰϊεγ. ἘΓΡΟΙ ΧΙ, 4. ἐπὶ τῶν ἐν γυμνωσίοις πληγῶν 

τὰ ὦτα κωτεωγένωι ἀϊςοῖτ, ἘδῸ ὙΊγΘ 11: {Ππὰ (ρεέξτατ Αφη. Υ.» 
“ς ἐγγαϊῆμε ΦΉγΕΣ 5 ἐεηηρον Οἱ γΟΠῦ7. 
Οσεύγα γηαρης ; αἰκεγο ἐγορίϊαρε (ὦ θείρογενμαίαε, 

Ηΐης ἐντώτισι ἀ1Γε5 πηιπίεθδης, νἱς ΒΒ] οῆτ, [πιδρίη, 
1. ἴῃ ““μέάεο. ᾿ 

δ. Ψ, ἃ φησι] ἤς οπιηίπο Ἰερεπάιιπι σμπὶ ςοά. ΒΑ: 
τοος, ὅς ΟΟΙ]ερὶὶ Νουΐ. Νδπι Ργολείίαηρ ῃδες ἀΐςογε βπ- 
δἰτ, Ἑάϊε Βαδεπε φασι. 

2 δρομικώτερον  σοἀΐ ΟΟ]ΠεΡ. Νου, δρομικώτατον. 81ς 
Ηοπιεγο Ο ἀγῆ᾽ Γ΄ ν. 112 ταχὺς περιϑείειν ἀἸοίτητ, 

3. τοὶ πολέμια γεννοῖϊον  ἢς μαχητὴς ἀϊοίτηγ Ηοπιετο Ο- 
ἀγῇ, Γ΄ ν. 112, ἃς κρατερὸς ἃς ἀμύμων 1δ164εΠ|, 

ἐε{6}6} 



ΕΟ». Γ΄. 

πο νὰ νερὸ ςαηπης, 4 Μεηηηοης , εχ Αε- 
τηϊορία δἀποπίεπις, Ἐχετῆς δηΐπὶ Αεδτηϊο- 
Ρέπι αιϊάοπι Μοπιποπεπη., ρεηθ5 {ποπὶ Ττο- 
1801 ὈΕ}]}} τεπροῦα ἴπ Αβιῃϊορία γογαπὶ εἴϊεε 
{ὰπγῖηα. (Ὁ 41ο ἅς Ρίαπιπλίιις πιοηβ ἃ ΝΟ 
ἀϊείταγ εἴς ἀρσρεῖμι : εἴπας ἱρ{ εἶγοα Μεγοξπη 
ἴαςγα ἔαείππς δο Μεηρμη Αορυρεῖϊ ατηας Αε- 
τοραδ, Ππηαΐας ργίπηοβ (0] ἐπηΐτεῖς γδάϊοβ., 
4υΙθιι5 πλοῖα ἴδια νοσεπι Ἐπ, πᾷ Ε05. 
ἃ 4ιῖδιι5 σΟἸΊτιν, (Δ]υταῖ. Ὑτοίαπιιπι ταπιεῃ 
ἹΜΜειηποηδπι ἀϊιογίατη αὐ 1110 ξα1Π{ξ αἰτ, ουμηϊ- 
ΠῚ ΠΕΓΟΙΙΠῚ Τ᾽ ΓΟΙΔΠΟΓΊΠΤΙ ΠΑΓΙΙ ΠΪ ΠΙ ΠΊΠΠΊ, 4111; 
ἄμπι Ηςέτου νἱπογετ, ηἰ 81} Πλεΐρμοθο δίχις 
ἙπρΠογθο πηο]ϊογ {1 νἱι5.),. ἀεβιπῶο γεγο θὸ 
ΡΓῸ ργοιηρεΠΊπιο ἔοι ΠΠπιοσιια ἔπογῖς παδὶ- 
1115. Αταμ δα δἰιπὶ γοῦθιι5 ἴΔΠ| δι Γ 5 ΤΟΙ ΠῚ 
τηαχίπις γείροχις, Ηἰἱς, ο Ποίρεβ, ρυιίογαπι 
Ορτπηαπηαις ᾿πτεγίες 8 ΑπτΠοςΠαπὴ αἰ ςίτιιγ, 
ἄἀϊιπὶ ργοὸ ραῖγς Νείζογε ἀϊπηίσαγει, Οἱο (ἃ- 
ὧϊο ΑςἢΠ]Π]επὶ ργγὰπι Απεΐίοςμο ἤγηχίς αἴπησ, 
ται ]τα 616 οἱ ἱπηροποηά4 πηέξαῆς : ἀγπιδηιις 
Μειπποηί5, ἃς σαραζ ἱπ 64 σγεππαίς, νὰ ἱρί! ρσγὰ- 

᾿ πΠοαγθεαγ, Οπδπειιπη Δ ςοτίαπηεη ΘηΪ πη) 4114 ]6 
Ῥαίγοςϊο δίαιιβ Απείοςῃο Αςἢ1]1ες ἰα εταῖς, τά 
ἀείποερς φιοαιιε[ ραῇηπι 1 {Ππ|τῖθι15 τ: ΥΤᾺ 
1η{Πτατιπη αἰς, νηάε ΠῚ ἰρή! αιίάεπη Πεοῖς ἰοςὶ 
{τε ᾿πΠ τη 5 τη ΠΙτασαπγ δείαιση Ας ἢ 11 Ραίγο- 
εἰοηιε ὅς Δημίοςῃο ἴῃ ΠΟ. [πιὸ ἃ Ηβέζουι 
ςεἰεθγαγιπα. ἀϊοιταγ σαγίπις σογίδπηεη., ἀγοι- 
46 ἃς ἴΔςι}]. Αἀ [πέξαπι γεγο, ἂς ριρ1]4- 
τὰπι ΤΥΟΙΔ ΠΟΥ Ποίηο ργοάϊραι : 11|4Π| 6- 
Ὠΐπι ποπάϊπη σορηϊζαπῃ παροθδηΐ, πδης νεῖῸ, 
νΓραῖο,, πιειαθδῃζ. ϑ 

ἩΕΒΟΙΟΆΑ. όρῳ 
ε γ , ᾽ 

ἐχ᾽, ὡς οἱ στολλοὶ ἄδεσιν “, ὑπὸ Μέμνονος ᾽, ἐξ 
“ Ἀ 

Αἰϑιοπίας ἥκοντος. Αἰϑίοπα μὲν γοὶρ γενέσϑεαι 
Υ ᾽ -“ “΄“΄»- ᾽ 

Μέμνονα, δυναςούσαντα ἐπὶ τῶν Ὑρωϊκῶν ἐν Αι- 
ζ 5, ὦ Ν ς " γ ᾽ 

Θιοπίῳ" ἐφ᾽ ὃ καὶ τὸ Ψώμμιον ορος ὠνώχω-- 
-“Ἢ ᾿ »Ἢ ͵ὔ 

σϑῆναι λέγεται ὑπὸ τῇ Νείλε. καὶ ϑύςσιν ἀυ-. 
-“ Ἀ ͵ Ν ἤ ΄ Ν 

τῷ κατα Μερόην καὶ Μέμῷιν Αἰγύπηιοι καὶ 
᾽ σοι -“ ͵ εν, ᾿ ᾿ 

Αἰιϑίοπες- ἐπειδὴ ἀκτινον τα ρωτήν ὁ ἥλιος ἐκξωλ.-- 

Γι. ,γἊΛ ᾽ ' (ἢ 

λῃ. τσρ᾿ ἧς τὸ ἀγώλμώ ᾧωνὴν ἐκρήγνυσιν , ἢ 
͵ ͵ -“ τ 

τὲς ϑεραπεύοντως ἀσπώζετωι. Ὑρῷα δὲ ἕτερόν 
᾿ Υ ͵ -“ “΄“΄ν ἃ 

φησι γενεσίϑαι Μεμνονω, νεώτερον τῇ Ὑρωϊκξ» ὃν» 
»-» ΟΝ ΄ ͵ “ 

ζῶντος μὲν Ἑκτορος.. ἐδὲν βελτίω δόξαι τῶν ἐμ-- 
“ )ὔ ͵ὔ 

Φὶ Δηϊφοξον τε καὶ ἙΕυφορξον, ἀποθανόντος δὲ 
᾽ ΝΟ ἐαν δ Ἵ 8 -“ 

ποροϑυμότωτον τε καὶ ἐὠνδρειότωτον ὅγομισϑῆνωι. 
Ν Ν »"»" ᾿ 

καὶ τὴν Τροίαν ἐς ἀυτὸν βλέψαι, κακῶς ἤδη 
, τε : »" ν ἥ Ν 

πράτ]εσαν. ὅτος » ξένε; τὸν κῶλον τε καὶ χρή- 
Ν ΄. 3 δ᾿ ͵ ΄ 

σον Αγτίλοχον οὐποτείνωι λέγετῶι, -«τροωσπί- 
“ ᾿ “ .Ὰ ᾿ 

ζοντω τῇ πατρὸς Νέφορος" ὅτε δὴ τὸν Αχιλλέα 
,ὕ Ὁ ,ὔ ν 

πυράν τε τῷ Αντιλόχῳ γῆσωι, καὶ πολλοὶ ἐς 
͵ 7ὔ “ἤ ᾿ 

εἰυτὴν σφάξαι. τώ τε σπλώ καὶ τὴν κεφαλὴν 
» ὕ » » Ν “νὸν. τῷ Μέμνονος ἐπικωῦσωι ἀυτῷ. τὸ γὸρ τῷ ἀγῶ- 

ὰ Υ̓ , 
γος» ἵν ἐπὶ Πατρόκλῳ ἔϑηκεν, ἐπὶ πλέον καὶ Αν- 

τιλόχῳ καὶ τοῖς ὠρίφοις νενομίσιϑαι φησίν. Ξ 
“» διῶ ν᾽ ΑΝ ..6 “»»ν “Ἢ »" 

9εν τεθῆναι μὲν ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἐνταῦθα", τεθῆναι 
-“ ͵ 

δ᾽ ἐπ’ Αχιλλεῖ " τε, καὶ Πατρόκλῳ, καὶ Αντι- 
, 3 ΄ ἡ Ὁ Ν Σ ας » 

λοχω ἐν Ιλίω. ᾿λεγετῶι δὲ καὶ ἐπὶ τῶ Ἐκτορᾳ 
“ »»»ν δ ͵ Δ ὅρῳ ᾿ ᾽ -“ τεϑῆνωι ὠγῶνω δρὸμδ. καὶ τοζξ, καὶ αἰχμῆς: 

ῃ , ἢ Αι (μὰ ΣΙ , Ἶ Φ 
“πὠλην δὲ καὶ πυγμὴν μηδένω ἀποδύσασθαι Ὑρῴων' τὸ μὲν γώρ ὅπω ἐγίνωσκον, τό δὲ, οἷ. 

μώι, ἐφοξξδντο", 

ἐλιά ἃ ϑιμεπείπς δείαζε αι άετη ρος 
Ὀἱοπιράες {Πργπηῖ. (δἀ Πἰς αυ!άσπι (αραποὶ. 1Π|6 νογο 

Ὑγάοι ΠΠπ5 Ἔχεῖεις, 48], ἀππὶ τηοο πα Ορριι- 
σῃαάγοηζ, ἱπτογαπηεὶ εἴα ἀϊσιιηταγ, αἰτεῖ αα]- 
ἄσιη ἃ ὙΠεθδη]5, αἰτοῦ νογο ἃ [α]πηίης,ντ ραῖο, 

, ,ὔ ε , 
ΖῸ ΝΣ καὶ Σϑένελος, ἡλικίας μὲν Φαυτὸν 
Ξ Υ δὲ ε Ν Ξ , ς Ὰ ͵ 
εἰχον' ἡφήῆν 9εὲ»: ὁ μεν Κωπάανεως; ὁ δὲ τυδέως.. 

οἱ λέγονται τειχομωχϑντες ἀποθανεῖν. ὁ μὲν, 
ἣν ων φ 

ὑπὸ Θηξαίων, ὁδ᾽, οἶμαι", κεραυνωϑ εἰς. κειμένων 

᾿ 4 ἄδεσιν 1 ἴπ υΐδιυι ἱρίε Ἡοπιεγιις ΟανΠ. Δ΄ ν. 187. 41] 

Ὁ Ἡδῶοτε ἀϊοιπε Ἰητογεπητιπι, ντ Οὐ ἴι5 ᾿π ἐρ!0]. Ρέ- 

γείορε:. μ ἀθνμῖς 

ς ὑπὸ Μίμν.  ὑπὸγ οπρίπιπι ἱπ εἀϊτί5) ἁρποίσιιπε οπῖπεϑ 

Μϑ85. ἀκ", 
6 φωνὴν ἐκρήγνυσιν 1 νἷ4ε νἱτᾶπι ΑΡΟ]]Ποη, Ὑγδη. 1. ΥἹ. ς, 4. 

7 φησι οπιίκτιιπς Βατοος. δζ ςοά. (0}]. οι. 

8 τε χὰ ἀνδρειότατον ] ἐχοίἀοτᾶπι {Π 4 εὐϊτῖ5, ΑΒποίσιπε 

Ἅ85. ποῆτί οπιπεϑ8. 
ΣΥΝ αὶ ἔ ἐπὶ δ, Αντιλ. χφὶ τοῖς ἀρίς- νενομίσ' 9, 9. ὃν ἐπὶ Πατ. ἔϑηκ. ἐπὶ πλ- χρὴ Ἀντιλ. χρη, θίσ γενομίσϑ 

ἡρμε πέρα ψόνα 
φησίν.] σοττιρει παῖε Πἰς «αἰεί : ὃν ἐπὶ Πατεόκλῳ τε κα Αντιλὸ- 

χω ὁ Αχιλλεὺς ἔϑηκον ἐπὶ τῷ πλεῖν τοῖς ἀφίς. δζε. πιΆ ΧΙ ΠΊΕ γετῸ 
ἢ 

. » " , 

τῆιιὰ ἐπὶ τῷ πλεῖν τιτθαδας οπιπῖα. Μοτεῖ]ιι ἐπὶ τὸ πλέον 

Ἰερεπάμπι {ιρίσατιις ἔπιεγαῖ, ΝΙο5. το χτπι τεργαείεπιδι!- 

πῖπ8) ΡΤΟῸΣ Ἔπιοπάἀατίιο ἱπ οο 4, ΒΑτοος, ὃς ΟΟἸ]εἐρὶ! Νουὶ {- 

ς ποδὶς οβετγεδαι. Οοά. 1,διιάϊαπιις ἴτ8. εὐπὶ τεργδείςητα- 
ΕἸ , Μ , ῥ 

θ8: ἐπέϑηκεν ἐπιπλεῖν κοὴ Αντιλόχῳ τοῖς ἀρίφοις νένομ. φ. Ηΐης 

Ρᾶτει ας ᾿εφτϊοπῖς οτίρο. Νεπιῖρε ἐπιπλεῖον ἰεϑθιιπι ἴπ.» 
-ν. . . ᾿ 1) ᾿᾽ ᾿ ͵ 

αυϊδιυίάαπι ἱπίτῖο Ειὶεν αιιοα ἰάςπι ἃς ἐπιπλέον νΕ] ἐπὶ πλέον» 

παΠῚ τος πιοάϊς {Ὀγῖὶ (Ο]ετ, νης οτίε πὶ ἐπιπλεῖν ρΥΙΠΙΙΠῚ 
ὃς τληάεπι ἐπὶ τῷ πλεῖν. ΨΟσοπι Δυτεπὶ βίζεγίμς νῈ] 4771: 
»ίδηαγ ἔπιε αἰοίγισερς ποῖλγα {τίμα ]ς οἢ, χιιο οδίδγιδτο σας 
τετα ἴῃπε ἐχρεάϊα. Ὀς ἐπιταφίῳ ἀφο; νϑτο, Δ0 Αςβ}16 
Ῥαίγοςϊο ἱπἤϊευτο, νάπης Η πιδγις ΠΑ ἀ, φ', 

10 ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἑνταῦϑα 1 ΡτοτεΠίΔο ἐνγαῦϑα, ἢ. 6. 'π Τῆγας- 
εἶδε ντθε βῥγίαοα Βυϊιίπιοάϊ ἐγῶνας ςεἰεθγάτος εἴτε, νἱ ἀϊ- 
πιὰ ἔπρτγᾶ ἴπ Ῥγοίεῃ. ς. Ψ1Π, νδὶ ὅς νἱάε 6. Χ,, π, 12. 

1 ἐπ᾿ Αχιλλεῖ 1 Υἱ4, ΟὈἰστιατα δὰ γἱταπι ΑΡο]]οπ, Ὑγα- 
πεηΐ]. 1Υ. 

12 τὸ δὲ οἴμωι ἐφοξζντο 1 ἃ τεπιοτῖιις δες (ρεῶϊαπε, αὐ 
πάλην ὨΕΠΊΡΕ : ΕΔΠ| γετῸ ΟἿΓ γηηεένογερ! ἤεγοθς ὃ οὉ ἢος 
Ἰρίιπι ιιοά ἀργῶν ἐργγαμογηην εἴζει, ντ ἔργα πιοπίτυπι Κγο- 
ἐοβίαο 5... νι] νἱ 4, ποῖ. 2. [ἅφο επὶπιὶ ἤθγοες γεξογπια- 
τυηῖ, πε ΔΠΙΠΊΟ ἰμχίᾷ ἃς ςοτροτὶ ἀοιγπισηταπὶ δβογτεῖ, 

ΟΑΡ 1Ψ. σ. 1. τι δδ᾽ οἶμαι ἀιιδὶς Ιοφιήτατ: πᾶτη» 
Ολρδπειπι, ἔσαα πιιγος Τῆς ατιπι ςοηίςεπάεγς πἰτεητο ΠῚ» 
Ιαρίἀϊθιι5 οὈτυτιπι Α᾽τὶ ρογαι δ βηῖ, 

ἜΜ ΕΤΕΖ τε 



7... 
ἀ Υ »"᾿ »“Ὕ Ν Ν εἰς - ,ὔ 

δὲ ὠτοίζρζων τῶν νεβρῶν, τὸν μὲν ὑπερ τῶν σωμώ- 
»» “ Ἷ " 

τῶν ἐγῶνω Αϑηναῖοι ἡραντοῦ, καὶ ἔϑαιψαν ἐὐυ- 
Ν “ Ν δ᾽ ΠΑ - “3 ς » 

τὸς νικῶντες. τὸν ὃ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν οἱ σσ αἱ-- 
Ἀ “ 3 “ « 

δὲς ὑπὲρ τῶν στατέρων ἐνίκησαν . ὅτε ἥδησαν. 
Ἂ Ν ͵ -» ] ᾽ ὯΝ 4 Ν 

κα τὸ κρώφος τῆς μώχης εἰς Διομηθη "τε καὶ 

3 ε 3.2 ε 3, Σϑένελον ἦλθεν, ὡς ρίξω τε καὶ ὁμοίω ἄνδρε. 

Ομήρος δὲ ἐκ ἀξιοῖ σφῶς τῶν ἴσων. τὸν μὲν 
Ἁ Ἷ , » ͵ 1 Ν “ ᾿ 

γωῶρ λεοντί τε εἰρκοί ζει » Κοὺὶ σσοτωμῷ γεφυρως 
᾽ “ 50) ὁ γ Ν λιν ΧΆ 

οὐποίγοντι, κοὶ οἰνϑιρώπων ἔργα" καὶ γοὶρ ὅτως 

ἐμάχετο. ὅδ᾽ οἷον ϑεωτὴς ᾿ τῷ Διομήδως ἔσηκε:, 
“ ξ ͵ 4.5 “ , ὦ 

φυγῆς τε ξύμθδελος ὁ ἀυτῷ γινόμενος, καὶ ὠρ- 

χὼν φόξε. καὶ τοι φησὶν ὁ Πρωτεσίλεως, μὴ ἐ- 
τ “ ͵ μή Ν ͵ 3 

λάττω τῷ Διομήδες ἔργω τὸν Σϑένελον μηδὲ ἐ- 
“᾿ “ ᾿ ΄ [τ ᾽ “ 

κεῖ, δρῶσα!» φιλίαν μὲν γῶρ σφίσιν εἶγαι εἰ μεῖς- 
Ν “ 3 

ον᾽ ἢ Αχιλλεῖ τε καὶ Πατρόκλῳ ἐγένετο. φιλο- 
-" ω Ν ᾽ ͵ ε “ ᾽ 

τιμεῖσϑιαι δὲ ὅτω πρὸς ὠλλήλες, ὡς ζυν ἀϑυ- 
΄ 3 ΄ 2 - , ν 32 , 

μία ἐπανήκειν ἐκ τῆς μοίχης τὸν ὠπολειφ} ἐν- 
ἀπῇ εν δ μετ δ Ἀυν ας Ἄδ) δὰ διὰ» ΄, 

τῷ τὸ ἐτερξ . Κῶϊ τὸ ἐῤγον ὁξ: τὸ ες Αινείων τε 

καὶ Πάώνδωρον". ππεπρᾶχϑοαι ἐυτοῖς φησιν ὁμξ. 

τὸν μὲν γοὶρ τῷ Αἰνείῳ πσροσπεσεῖν, μεγίτῳ τῷ 
αν τόν ἍΓ , ᾿ -“ ,ὔ 

ὙρΩΓ ΚΒ Οντι. τὸν Σϑένελον δὲ τω Πανδώρῳ τσροσ- 

ὠὐγωνίσωσϑαι» καὶ κρωτῆσωι ὠυτῷ. οἰλλοὶ τὸν 
“δ ͵ 3 ἤ “ τ 

Ομήρον. Διομήδει μόνῳ ἐξηρηκένωι ταῦτω , ὡ- 
᾽ ͵ “ Ν Ν ͵ « 

σπερ ἐκλωϑόμενον ὧν «πρὸς τὸν Αγωμέμνονῳ υἰ- 
“ “ Ἃ 

σὲρ τῇ Σϑενέλε εἰπεῖ. τὸ γωρ 
-“ ͵ ᾿ ͵ὕ γ.: 

Ἡμεῖς τοῖ πσατέρων μεγ᾽ ὠμείνονες ἐὐχόμεϑ᾽ 

εἶναι» 

Ἡμεῖς καὶ Θήξης ἕδος εἵλομεν» 

2 φὸν μὲν ὑπὲρ τ΄ συμ. ἀγῶνα Α3.. ἤραντο ] ςδείοΞ αὐ ΤΠε- 
Ὅ45 νἱτυγὶ, 4 ἃ {ερυϊταγαπὶ ΤΠ θ Δηι 115 ἀεπεράγεης, Αἰδε- 
Ὠϊδηζες πουαπὶ δάιετίι5. εο5 δ 6! Πππὶ πιο {τ| ἤιπι, φαοὰ πο- 
ἢεν τὸν ὑπὲρ τῶν σωματων ὠγῶνω νΟσᾶῖ, Ατριπιοητιπὶ 1]-- 
Ἰυά ἴπ ἐπεγόνοις τγαδζατιεγαῦ ἘΠ γΙρΙ 465. 

3 τὸν δὲ ὑπὲρ τ. ψυχῶν οἱ παῖδες ] πιδηϊξείιπι εἰ τὸν 
ὑπὶρ τ. ΨΥΧΩΝ ἀγῶνα» ἃ ΕἸΨ115. Πιΐσερταπι» ορροηΐ 
τῷ ὑπὲρ ΣΏΜΑΤΩΝ ἀγῶνι, 'π 410 ρτοπιίομε ΑὙΤ Ἢ Ε- 
ΝΙΕΝ8Ε5 ρατίος ἤτα8 οδίογαητ, Ῥυΐοπι ἀυτεπὶ μος 46] 
ψεῖϊε ποῆταπι» Βἰῖος5 Οδραπεὶ ὅς ΤΥ ἀεὶ, νἹγογιπι ἔο γιῖι1ΠΊ» 
ὑπὶρ τῶν ψυχῶν ὰ οἱξ ργο ἔοτείτι ἀϊπὶ5. γραρρνέζηε αγεἰγιὲ 
Ιφνάς (δ. 1} σεγίαπιῖπα, ὑπὲρ τῶν πατέρων» τπᾶϑὶ5 αιι8Πὶ-» 
Ῥῖγες ἱρίογυτυ, Ἀείρίςἱ αυτεπιὶ εχ βίπιο δά Ἰοσιπὶ Ἠοπιε- 
τὶ ἀϊίοττα πιοχ δἰ εραπάϊπι {144 1. ν. 4.01.4. νθ] διῃεπε- 
19 Αρᾶπιεπιποηΐ , ΠδῚ ὅς τοπιεάϊ ράγοηζαπι ξοτετ αἰ πεπὶ 
Ἔχοπιρὶ! ἰοςα ρίοροπεητῖὶ, τείροπαάξεῖ : 

Ημεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες ἐυχόμεϑ᾽ εἴναε. ὅζς. 
4 τὸ χρώτος τῆς μάχης ] εοάεπι πιοάο Δεςίρί ροίϊειγ 410 

κράτος σοφίας; κράτος τῷ κυνισμᾶ ἴῃ νῖτά Ὑγδηεὶ ΑΡΟΙΪοπΙὶ 
ὃζ ρΠΠπι ταπὶ ποῆγο,, τιπὶ 4}115 ργοθ τὶς διτοτίδις ἀἰςϊ- 
τὰ : νὰ (Ἔπίις τ 4 ραγεπείδιι5 φιλῇ ἴῃ ὈΙοπιεάθπι ὅς ϑι8ε- 
πεῖτιπὶ ἢ ΕΠ] στη νἰγίμτεπι Πιπιπλαπὶ ἀεί μμάταπὶ βυε, ΝΙΠ 
τλπιδη ἢϊς εἰπὶ [οη πὶ οἴΠῈ π|8}15.) Πππιίηαπὶ ἔξ ροτῦ, νδὶ 
λὰ πιδηιις ἀειιεηίτεταγ ἃ Ττοϊδηϊς πεγοίδιιβ, ραρπαε νἱπὶο 
ἴῃ Πιοπιεάς ἄς ϑιῆεπεῖο ἐχτ τε, απεπιάπιο άτππι ἀριὰ ἈΟ- 
ΠΙΆΏΟ5 ἴῃ ἐγήηγ!ς 7 ὃς ΔΡι ἃ ΜΜαςεἀοπὰς ἴῃ ρῥαίβηρει 

ΡῬΡΗΤΨΓΟΘΥΒΕΚΑΙΤΊΙ Ωρ». 1. 

ἰξιι5, Οὐάδιοτγιθι5 δἀπέειη Ἰη Ἐριτῖς ἰασεη- 
{Ρ0.5.. ΡΓῸ ςογρουθιι5 φυΐάεπι (ογδπηθη Α-- 
τΠεπίοηίδς {πσερογιης, νἱξογία με. ρου {8- 
Ρυΐταγαα δοὸ5 πηαπάδγιιητ. ΓΟ δΔῃ 115 νΈΓῸ 
ςεγίατπίης, Π1], νΌ] δα ρι! θεγίδέεπι ρεγπεπεγθ, 
ΠΊΔρΡῚ5. εἰ14Π| Π14Π| Ράγεπίες σοηίοπάογπηζ. 
Τεππδπιπηηπς δε] ]Π]ςιιπι γοῦιι ἴῃ ὈΙου  ἀ6 ΠῚ 
Εἰ ἃς ϑεῃεποίαπι, νεροίε ορείπιοϑ ἂς ΠὉ] ἱπα1-- 
ςεῖ (ππ}}}ΠΠπλοὸς ὙΊΓΟ5. 

11. Ατἰἴαπιθη ρᾶγὶ εος Ηοπθτι95 ρἱογία 
Πιαιἀαπδημαμη ἀϊρπος Ἔχ! ]πηαῖ, Ἡμπης ςΠἰΠῚ 
ἰεοηὶ ςοιηραγαγ, βΠππηϊηϊ χα ροπίες γὰρ οπτῖ» 
ςοτέγδαια ΠηΠΊΔΠΟ ἱΠρΘηΟ ςοπάϊτα ΟρεΓδ: [Γᾶ 
ΘΠΪΠῚ ρυρπαῦραῖ. δ.αγνεγο αἰτεγ νὲ Ὀϊοπλε- 
ἀϊ5 [ρεέζατοσ, ἔμισαπῃ Ἰρῇ {παάξηϑ. πιθειαιβ 
Εχ!ἴοπς5 Διιτοῦ. Αἵ νεῖὸ τεῇϊς εἰ Ρτγοτιεί- 
͵δι15, πη πο αδιη 5: ΠῈ ΠΕ 1ΠΊ ἔδοϊπογα πειτῖ- 
αι ὨΙοπιεάεπ,πε [0] 4! 46 Π|,ρατγαῖϊο; παπὶ 
ΔΙΛΙΟΙτΙάτη αι! δ πὶ ἸΠΓΕΓ 1ρίο5. Παια πλΙ ΠΟυο ΠῚ 
ξαΠς,, αιάπη ἱπίεγ ΑΓ ]]Π]6 πὶ ἂς Ραίγος  ηπ|. 
νίαιςε 4460 Διΐεπη (6 ᾿ππἰσεπὶ εξ δε πη]α- 
[05 νῇ {Π|{Π|5 6 Ρῃισπα γεήϊογις 116 481 αἰτεγο 
ἱπβεσῖου ἐχεϊειετ. Ἑδοίπιις εἰίαπι ἴῃ Αἐπο- 
ἴηι ἃς ῬαηάδΓιΙΠΊ ςΟπΙ μη Ἐπὶ εο5 εα! ἀ1Π{Ὸ δἱτ. 
ΤΙοπιδάεπι επίπ 'η Αςπεδπὶ απ ἀεπι, Ὑτοὶα- 
ὨΟΓΌΠῚ ΠΠΑΧΙ ΠΊΠΠῚ .) ἱπηρέταπι [ες Πε., ϑιῃεπε- 
Ἰαπὶ γεγο δάμπεγις Ραπάδγιπη ἀεςετιαδο.," 
Ιρίϊπηψις Πιρεγαῆβ. Ἠογηεγιιπὶ νέο νηΐ 
μαες τρις Πιοπιεάϊ, αιαῇ Οδ]πις εἤξε 

Ὗ 

ΕΟΥΠΠῚ, 4πᾶς ἦς 5εΠΈπεῖο ἀριιά Αραπιοιηπο-. 
πεπὶ ἀϊχογαῖ, Ηδες!ρίἃ επὶπὶ νεῦθα: 

Νος εὐρέα γβάρμος ἰθῃσο ὨρΕγ 76 βάγε72: 

1; 

Ἀ0: ψηοης Τὐῤεύ 15 ἀγοον ἀἰρηολγη: 

ς Διομμδη 1 “οά, Βάγοος. ὃς ΓΟ]]ερ. Νου Διομήδην ἔξπι- 
Ῥεγ Ιερίιησ ἃς ἢ τεγτίας εἤει ἀεο!πδιίοηῖς, 

5, 11, 1 λέοντε δὲ εἰκάξ. 1 Ἰοςιι5 εἴ 1|44, Σ' ν, 16. 
δὲ τό. 

2 καὶ ποταμῷ ὅζς. ] Ἰοςιν εἴ 184,5’ ν. 87. 
3. ὅδ᾽ οἷον ϑεώτῆς ὅζο, } τὰ επὶ πεπηρε Ηοπιεγιις εἰιπὶ ΠΗ͂Ϊς, 

4πεπι πιοχ σοηβιτατ. είρίοϊ ἀυτθηὶ ριο δα 1144, Ε΄ ν, 
χ44. νῸϊ ἴτ4 ϑιΠεπεῖις Π]οπιεὰϊ : 

Τυδείδη Διόμηδες, ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῶ 
Ανδρρ᾿ δρόῳ κρατερῶ ἐπὶ σοὶ μεμωῶτε μάχεσϑαεν 

4 φυγῆς τα ξύμξελ, ] νἱά, ΠΙ26, 1], ς. 
5 μεῖον) μείω Βαῦεης ςοα. Βάτοςς. ὃς Οο]]ερ. Νου, ὅς 

ῬΆι]ο ΡοΙ οπιτίιητ ἐγένετο. 
6 ἀπολείῷϑ. τῷ ἑτέρα 1 οὐ ἃ. Τιανάϊαπ, Παδ ες ἑταίρα. Ἐαιεῖ 

πλα]ς ἀποληφϑέντα τῷ ἑτέρα. Ῥτο η1ὸ Μ88, ποίει δὲ 881- 
πιϑί, ΠΑΡ ἐπι» 4ιιοὰ εὐ! ϊπιι5. ς 

7 τὸ ἐς Αἰνείαν τε κι Πάνδαρον 1 σοπίγβ 4105 ριιρσηδητεπὶ 
(οἸυπι τοπιεάεπι ΠΠεῖς Ἡοηλετι Πα, Β΄ ν. ς. 

8 ὑπὲρ τ΄ Σϑενέλ. εἶπε ) πεπιρε 1184. Δ' ν. 401. ροβαιϑηι 
ϑίβεποῖο ὁ τοπιεάϊ, ραγεπίαπὶ ξοτετιι ἀπ Επὶ νὲ πη τάττον 
ΟὉ Θουϊο5 ρο[ιες Αρβπιοπιποη, νεγῇριις ἢϊς τεργδείδητα- 
τίϑ τείροπαει δεμπεῖιιβ., 41105 Παρ ηΙ ἀπ Πιΐ, ΠΙΆ ΡΠΟΙΏΠΊΗΙΙδ 
Βείϊτοτιιπι (λα ΤῊ εθ49) ΠΡῚ σοηΐοι: εἴτε ριταῦ Κ ρρέίον, δάθο- 
48 ἐο5 Ἠοπιεγο ορροπὶς ἱπ ἰδυάΐδιις χεσμαὶ 4 Ὠἱοηιεάς 
«ἀ Ὑτοίαπι ρεοίξατιιπι 4ἀ60 ρᾶτοο. 

νι 



Οὔ. ἹΡ. 

ΨΊΗ (απ, σοηεηίαηθα Ηἰβ [πᾶς δὰ ὙΠ εθα5 
Ραίγαῖα [πητ] δά Ὑγοίατη ετίδπι ραιγδητίϑ. 

111. Τἰςοαΐ ὅζ ΜΠΠ4 εἴθ] 4 ϑεῃοποο (οἶγα, 
αιοά νΑ]]πτὶ πιο Ὁ Ας 15 ἀμπέϊαπι δά 
ὙΓοίδπη ἔπογις Πα]]ππ : πες εἴς, απο νεὶ πᾶ- 
ν 5, ναὶ ριδςάδῃι τηιππἰπογίης: (δὰ ςαγηηϊπα 
ἄς νδ||ο ορριιρπαῖο Ἡομπηογὶ δπίπιο οδιεγία- 
Ὀφήταγ ΟὉ αιας νδ]]Ππτη αὖ ἰρίο οἰίατη εἰ σοη- 
Πευάπιπι. Ετ σοπῇ] πὶ φασι Πτγαςηαὶ ναὶ- 
{1 ΑραπιεπηποπεπΊ, ΓΕ ΠΊΡΟΓΘ 6Π0 ἰγᾶθ ἱπ41}}- 
φεθαῦ ἱγαίο ΑΓ Π1}165. Ργοιείϊ]αιι5 ἔαζοίιγ ἰη- 

φΕΠΠΠῸῸ,, συ ργίπημ5 τάπιοη σοπεγδάἰχογῖς 5Π|6- 
ΤΟΪπ5 ἀἰσεηβ: Εσο φηλάεη “α ἀἰεγμολίργαίον γαηι- 
γον γμρλς (74 Ἰάομεμς, ψηάη “ά εγάφοπαίον : 
Τϊοπηράσιῃ αυοαιιε δἀπεγίβτηπι οΠΕ τημτγο, ἀ- 

᾿Ἰδηζοπη: πάγη 2:4 ῥορογε αὔεέξηρε ἐγ Δοδὴς 
Μεγ, Μ᾿ φηλάοη βοι ψμ4792 1416 ἡγχέμς 7, πο 03 
226 0. »μοοηλότς τομολμἐγίηέσ. Αἰδοθτπ. 
δυζεπη γείογε Γογαππι ἴπΠ ταροπη ἱππθηΓοτη. 
Ο τἰναϊάρ, ἀἰχις, γαλα ἡσίδηγ οὐροξ ργοίμπέ ἢ 
Οὐλυμπὶ οὔἴδπι ἐαϊπιπι ϑεΠΈπΕΙη5 γαρα]δ01Ὁ5 
Ποῇ ΤηΠΓΙ Ορρρπαιτοηεπῆ, {ε4 Ραρπας ἔπτ- 
τὰπη Πος εἴτε ἀΐςεῃ, 

ΙΝ. Βε τα ἰρίταγ νἰγίπες ΠπΉ]65 Ἔγδηΐξ, ὅς 
Δεαια Ὑγοίδη!5 πλοῖο πα]. [Ιηξογίοῦ ταπηθη 
Ῥιοιπεάς ϑεηεποίις ργπάεητία ἧς ογαίίο- 
ἶ5 νἱ ) ζογρογίσις δίηιις δηϊπηὶ σοπεπϑητία 
ἘΧΓΙΠς, Ιγὰβ δίθη! 115 ογαῦ ΟὈΠΟΧίι5., νΠ]ρὶ- 
41 ζοπίοιηρίΟΥ , ὅς ἱπογερατοηιθιι5 δίρεγ, 
ππάραμε δά νἱέξαπι [ρεέξαπε ἰδυεῖι5. ἂς ἀε]1- 
τΑῖΠ5., 4 ΠῚ ἰη σας ΠΟημΠΘηἶγεῖ, ςοΠΊραγὰ- 
Ῥαΐῖ. ϑ8ε4 4 Ποπιεάς ἢὶ5 σοπίγαγία βθθδηῖ 
Οπηΐ4. Μοάοτγαίε δηΐτ ἴῃ γεργεπεηΠποηίθιις5 
ἴο(ε σεγεῦαῦ, δὲ ἰγαπὶ ἱπειιπιοίςοηζοιτι γορτῖς- 
τηεθαῦ: πες ταπθη πημ]εἰτπάτηοιη ἤπς εἴζεῖ- 
τς [8 ρει ϊδηξεγ, Πμδ δηϊπηιπὶ δ ΐςεγα ρατίο- 
Ῥάιγ. [ρίξε δἰζαπὶ (ια Π! ἀτιπι ν᾽ ἀθγὶ π|}}1- 
{ἐπι ἀέςεγε ἀγ γα θαίιγ, ὅς νὲ οσςαί!ο ἔεγτεῖ 
Τογηπιπι σάρεγα ργοθαδαῖ ; εἰ δ ί]ας ντεθα- 
Ταχτν ἴῃ 4805 ἱποἀεγοῖ, πες νίπο ἱπάμ]! σεῦατ πί- 
ΠἸαδοτίθιις εἴδει ἀεξαείρατιθ. Αςβ]]επὶ διι- 

ἨΕΆΟΙΟΑ. οι 
, ͵ -..Ἂ ΄ , δὴ »" - 

εἰνδρός σξ ἐσὶ» πσρωπλήσιω τότοις τοὺς ἐν ταῖς 
μή Ν 

Θήξαις ἔργοις " καὶ ἐν Ἰλίῳ παρατγοντος. 
Ω -- - ᾽ Ἐφσὼω κακεῖνὸ σοὶ περὶ ᾿ τῷ Σϑενέλε εἰδέναι, 

“ Ν Ν - - ᾽ ᾽ 
ὡς τεῖχος μὲν ἐδὲν τοῖς Αχαωιοῖς ἐξεποιήϑη ἐν 

΄ ν Υ τ , Ἀ “ Ν 
Τροία, ἐδὲ ἔσιν ᾧ ἐφρώξαντο ἢ τὼς ναῦς, ἣ τὴν 

΄ ἜΡΚΕῚ ΝῊ ΄ 3 Ν 2 Ἵ ᾽ ἤ 

λείων" ὡλλῳ τειχομα ίως ὠδαὶ Ομήρῳ ἐπενοή-- 
ΚΙ ὃ νἡἃ ἂς γ “ ᾽ -» ͵ 
σῶν» δι’ ὡς καὶ τὸ τεῖχος ὠυτῶ ξυνετέϑη. 

ε , 3 Ἴ 5 "᾿ ε “ 4 , 
ὁρμήν ἡ μὲν τοι τειχοποιίως ὁμολογεῖται " τὸν 

᾽ -“ Δ “- Αγωμέμνονα, εἰσελί εἶν, μηνίοντος Αχιλλέως, ἡ 
-“ 3 )ὔ . Ν ΄ Δ... » Ν 

ταρῶτον εἰντειρηκέγωι τὸν Σϑένελον; εἰπόντω" ἐγὼ 
ῃ ᾽ δ Ἵ ΄ δα φλδ, ὁ 2 

μὲν τοι ἐπιτηδειότερος τείχη καιϑειρεῖν᾽. ἡ ἐγεί- 
᾽ ὔ ᾿ Ν Ἁ -“ ρεῖν. οἰγτειρηκένωι δὲ καὶ τὸν Διομήδη τῷ τεΐχει, 

͵] 7 “ “κ᾿ λ » φΦήσαντω μεγώλων ἐξιβσιϑωι τὸν Αχιλλέω, εἰ 
ε δ᾿ δὲ. 864 ξυγκλείσαιμεν ἑαυτεὶς λοιπὸν, ἐπειδὴ ἐκεῖνος 

΄ λ 7 ε , μηνίοι. Αἰας δὲ λέγεται, ταυρηδὸν ὑποξλέψας 
᾽ν ͵ ᾽ - - ἐ- ἃ ΄ τὸν βασιλέα, δείλαιε εἰπεῖν, τί ἕν αἱ ὠἀσπίέδες; 

τ ᾿ “τὴ -Ὁ ες 

καὶ τὸν ἵππον 7 δὲ τὸν κοῖλον «παρῃτεῖτο ὁ Σ9έ-. 
7 “ με Ἴ 

νελος; ξ᾽ τειχομουχίοιν τἕτο εἶνωι φώσκων, ἀλ.- 

δ λὸ κλοπὴν τῇς μάχης. 
᾿ Ν ᾿ ᾽ὔ 7 3, 

τὰ μὲν δὴ μείχιμω ὁμοίω ἤξην', καὶ ἴσε " 
"» Ν “ ᾽ “ 

τοῖς Τρωσὶ φόδς ἀξίοι. ἐλείπετο δὲ τῷ Διομή-. 
,ὔ δὲς ὁ Σϑένελος ξύνεσίν τε καὶ λόγε ἰσχυν. 

κ᾿ ΄ δ τὰ ὦ “ φ' ΔλῪ Α κωὶ καρτερήσεις,» οπόοσο ψυχῆς τε εἰσι καὶ 
᾽) “ ᾿Ὶ “ Ψψ ε 

σωμώτος. ὀργῆς τε γῶρ ἥτίων ἥν, καὶ ὑ.. 
͵ ἀδν ΤῈΣ ΤΣ Ν Ν ᾽ “ περῴρων τϑ ομίλθι., καὶ τρώχυς ἐπιπλήτ- 

ΝΜ ) ς 
τεσϑαι. καὶ τὰ εἰς τὴν δίαιταν, εἷδρότε- 

3 5 ἣν ἐδὼ ᾽ »ὝἪ ͵ 
βον΄. ἥ επί σρῶτοσε ἐχρῆν - κατεσκεύας, 

Ν ᾽ ͵ 7 
Διομήδει δὲ τἀναντία τέτων ἐπράτηετο. μετρί-. 

ν ) . ΦᾺΣ" ᾿ 45 ἌΣ ὡς τε γῶρ ρος τὰς ἐπιπλήξεις εἶχε» καὶ ἐ-- 
,ὕ ᾿ -“ “» -“ « 

κόλωζε τὸ ἐξοιδϑν τῆς ὀργῆς. ὑξρίζειν τε καὶ ξυ- 
ζΖ -“" ,ὔ ἈΛΝΥᾺ ἐ9 “ 

νεχώρει τοῖς πλήθεσιν, ἐδὲ ὠθυμεῖν. ἀυτός 
2 “ ͵΄ ᾿ .» ᾿ τε ὠυχμῶν φαίνεσαι, ςρωτιωτικὸν ἡγεῖτο, καὶ 

᾿ ἩΎΨ. ᾿υδὶ ᾽ ᾿ ΄ " ᾿ τὸ ὡς ἐτυχε κωϑευδειν ἐπήνει, σιτία τε ἣν αἷμ. 
“᾿ ΝΙΝ ᾿ » Μ ᾿Ὶ ΄ ᾽ " « ͵ὔ ΝἿ ἢ 3 τῷ τὰ ἐπιτυχόντα. καὶ “δὲ οἴνῳ εχωέρεν » εἰ μή καϑίκοιντο ἀυτῷ κε πόνοι. τὸν δὲ Αχιλλέα ἐπῇ- 

9 τοῖς ἐν ταῖς Θήξωες ἔργοις 1 ϑες ἐχοϊάεταηε δὐϊτῖ5) ΠΟῚ 
ΔὈΓΟΪυτε 4υ!ἀεπὶ δά (οπῆις ᾿πτερτίτατεπι πεςεῆλγια,, 486 
τάπιεπ) φιοά οπιπε5 Μ55. ἁρποίζειεητ, δάάεγε ποπ ἀμδί- 
ἴΔ1}}Π1115. 

δ. 111. 14 κὠκεϊνό σοι περὶ  ςοἀ, Βατοος, ὃς (ΟΙ]ερ. 
Νου,, παρ επὶ κὠκεῖνα περὶ- 

2 ὡδαὶ 1 νοςεπὶ ταῦτα, 4ιιᾶπὶ Ηἰς «ἀἀεθλης νυ]ρατί, οθε- 
1ο ἤρεπάδηι ἀιιχίπιις, ἢς επίπι ρ᾽πὶ ΠΊπιυβ (εηῇι5, Ηο- 
σπεγι5 (ΟΠ σετ, 4ιιοά ν4}}} Ορρυρπατὶ ἤθη ἰηςοποίπηδ ἀε- 
Ἰϊπρατῖο εἰτις ῥῃδηταῖαθ οδιογίαγειιγ , νδ]]Ππὶ ἃ Ογαεςῖβ 
ἐχιγιδειπι βηχίς, νὰ ἴπ εἶπι5 Ορραρπαίοης ἀε] πεδηάδ ἴπ- 
Θ6η11 Γοεσυπάϊτατεπι ροῆτες οἴξπιαγε. ζιαθιὶ συϊεπὶ Οτ8ε- 
φοτιπὶ 4 Ὑτοϊαηὶς Θρρυρηαῖί τἰπὶ 4Π|61 πιεητῖο ραῇηπι, 
ται Πα ἀἰς Μ΄. θὲ] Ἠεέϊζοτν {ΠΠπ|4 ἐχριρ παῖε παγγδγ, Ἐλπι- 
4τιε ἀε ν8]}]0 ποίησιν 115. εείπι σοπβιτάῖαπι πιεπιογδὲ 10 
Ῥτγιίδεοπῇς ἰη Ὑγοΐοο Ὁ. π|. 172. ' 

3 ὁρμὴν } πᾶπς ἰεφξῖοπεπι τοῖις Πιδάεις ςοπίοχίι!9, 
λτὶ μαδεπτ ὁρμή. 

γιυ!-. 

4. ὁμολογείτοι  Ῥγοιοίίαης πεῖρα», οχ ουΐις τοϊατίοπο» 
162 παγγδπίῃγ. 

φ τείχη καϑωερεῖν ] φιοά ϑιῃεπείες ἀϊςεῖς δὰ Ὑπεῦδπος 

πιυγοϑ γείρί οἰεπϑ5., 41105 γὙΠᾶ ΟμΠῚ σογογίς Ἐρίβοπίς ἀΐειις- 
ταῖ, 400 Ρογιίπεης ρᾷιο δηῖε αἰϊερατὶ εχ Ἠοπιετο γογίις, 

6 ἱαυτὲς λοιπὸν ἐπειδὴ ) “οὐ, Βάτοςς. ἐυτὲς μὲν ἐπειδή. 
7 κὰν τὸν ἵππον] «οὐ, (01. Νουΐ κῶν δὴ τὸν ἵππ᾿ Ἐσυππι 

Δυιτεπὶ ἱπις! Πρ 1 πιαπί ξε π1Π|, 410 σᾶρτα Ὑ σοί εἰ, ὃς 41 Ερεῖ 
δυΐτ ἱππιδπίιπι, νὰ ἤιρτᾷ πη ΡῬγοιεπίαο ἀϊέληπι. 

8. 1Ὑ. 1 ὁμοίω ἤςξην  ΠΙοπιεάες ἔς σεῖς ὅς ϑιβεποίις. 
Νεπιρε σοπουοπεπὶ πἰς ξαςῖς εχ πασυζαιε ἀἰ δπ15 ςοπεγα 
Ἡοπιεσιιπὶ, 401 διΒ 6 ηεῖϊ νἱγιυτεπι Οὔ συγαιιογαι, 408 ρα- 
το πὶ τἀπιθη δμπὶ Πιοπιεάϊ ξα{Ὸ Ῥεοτεῆίδιις δοβλθδτως. 

2 ἴσε ] «οὐ. Βατοςς. ὅς ΟοἸἸερ. Νου. ἴσον Βώδεπτ, 
3 ἑδρότερον ςοἄ. Βατοῦςς. ἀξρότερα. 

4 πρὸς τὸς ἐπιπλ. } πρὸς ἐκείάεται 'π Μοσς!, Αρπο- 
ἴζυης ΑἸάϊηα ὃς Μ58. οπιηε5. 

ΕΙΣ ᾿ γε 
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᾽ ᾽ ἢ ΝΑ » , 

νεῖ μὲν» αὶ μὴν ̓  ἐξεπέπληκτό γε, ξδὲ ἐθερώ-" 
“ ε ΄ ἈΞ, , ς 

πευεν, ὥσπερ οἱ σσολλοί. καὶ ὠνέκρωγέ τσοτε ὁ 
΄ὔ 5... 5. αν οὰψ »Ψγ ἘΔΟᾺ 

Ππρωτεσίλεως ἐπ᾽ ἐκείνοις τοῖς ἐπεσιν. οἷς ὁ Διο- 
͵ ΄ , 

μήδης σεποίητοωι λεγῶν; 

" δι Τὰν ͵, 
Μὴ ὄφελες ἢ λίσσεσθαι ὠμυμονὼ Πηλείωνω» 

-" , ψσ..» ἢ ἀντι, ἈΠ 
Μυρίω δῶρω διδώς. δὲ ὠγήνωρ ἐςσὶ καὶ ὡλ- 

λως. 
» Ν᾽ Ν ς ,ὔ μ ᾽ 

ταῦτω γεὶρ τὸν Ομήρον ὡς συφρωτιώτην εζη εἰς 
3 ε ε ͵ 3 ὝΤΗ ᾿ 

ρηκένα!» καὶ ἐχ ὡς ὑποτιϑέμενον ἴ, ὐλλ᾽ ἀὐυτον 
, “ ἱ ὑπ ΄ Ν Ν 

ζυγγεγονότω τοῖς Αχαιοῖς ἐν Τροίῳ. τὸν γάρ 
»“» Ἵ ᾿ 

Διομήδη καϑάπτεσϑαι τῇ Αχιλλέως» σσώρα 
-“ “ 3 Ν Ν ν “7 

τὴν μῆνιν τρυφῶντος ες τς Ἑλληνῶς. τῷ δὲ εἴς 

ὅ - ᾿ν , Ε ς 

δὴ ὠμφοὶν, τὸν μὲν Σϑένελον ἐυμήκη ὁ Πρωτε- 
“ 3 ͵ Ν 

σίΐλεως οἶδε, καὶ ἀνεςηκότω; γλωυκὸν τε καὶ γρυ- 
Ξ - “ ε η δ ΟΣ Α 

πὸν, καὶ οἷον κομῶντω" ὑπέρυϑερόν τε καὶ ἐτοιμον 

ο λ Υ 8 2 ΄ 

τὸ αἵμω. τὸν Διομήδη δὲ βεδηκότω " τε ἀγωγρά- 
“ ͵ Δ ᾿ 

Φει: καὶ χαροπὸν; καὶ ὅπω μέλανα, καὶ ὀρθὸν 

« 4 5 , Ν ᾿ 3 "-» 

τὴν βίνω» καὶ ὅλη δὲ ἡ κόμη. καὶ συν ἐυχμῶ. 

ΡΗΨΜῸ ΘΊΒΙΑΙΤΙ Ω».Ῥ. 

τοηι ἰαπάϊδιις υϊάθεη ργοίξαιιεαζηγ, πο. 
σαπὶ Ππρογς τλϊγααζηγ τάτη θη.) ΠΘΠῸ6 ςο]ερας 
νὰ τημ1τ|. [δεταππσηπα αἰϊψιαπάο ἐχοϊαπηαα 
πηεμϊ πὶ Ργοε[]διμπι, νεγίαιιπι ᾿Ππογαῖην γεσοῦ- 
ἀδτιπη, αι θιι5 Αραγηπηποηὶ ἀϊχιε Ππρίειγ: 

ΝῊ 161 ργοίμεγας Ροίλάρηε ον} (ΠΡ6Υ ὀτημ772. 

Εἰ “θη; ῥίποαγεγ (ΑἹ ἐαημλαηε ἐσοθ ἔξγο- 

(Ε722- 

Ηδες επίπὶ Ηοσπετο [114 [πςυΐοητογ ] ἀἰδα 
αἴτ, ἂς {1 Ιρίδ ἴῃ ςαῇτίς {115 ΓαΠδι, ποπ νὰ ααΐ 
Ἰοςο σοπιεπίθητία ἀϊςας ταπτπι. (δ νὲ 4 
σαπὶ ΟΠ 115 δα Ἴ τοϊαπι [π νεγίατιι5θ. Ὀϊοῖπε- 
ἄετη παπιημπε πιογάεγο {πες ΑΓ ΠΠ]Π]οππ αἷς, 
ΡΓΔΘ ᾿γὰ Ογάεςῖβ ᾿η[]ταπτεπη, Οοά αἰοπι 
Δ ντγπία6 σογροτῖβ ἔογπηδίη αἴτίπεῖ, ὅ1Π6- 
ΠΕΙαπη. ααϊάεπι ΡγοςοΓΠΠῚ ἀρποίοϊς Ργοτεί!- 
ἰαιι5, ὅς ἐγεέξιιμη, σδθπαπηηιθ., ὧς δάπιποο πά- 
ίο,, ἀζ ιαῖ! ςοπιαηζεπι;, γαδογα απζοπῃ (ἀ{{π|- 
ὰτη δε (ἀπρτῖπε ργοπηρίαπι. Ὠϊοπηθάςπι γεγο 
αυδάγατιπι ἀδριποίς ἃς Εμΐσιιπι.,, ποαὰε πἰ- 
δγαπι τάπηθη., διτεΐζαιη Ππαγα5, οτῆρα νετῸ εἶ 
ζοπΔ εἴ ἐχιαίογὶς ἤδα Ἐχρεῖϑ. ; 

ν 

ΝᾺ 5 ΣΝ ἃ ͵, 3 , ΔΝ - . - - ; 
(θιλυτήτηςδ ,.0 Ποίοαιντος; εορωτεῦσε μὲν ὀψὲ τ Ροεδητῖς Π]πς ΡΠΠ]οΐξεες παρ Ἔχίτιπι ὥαρ. Ψ, 

τῶν Τρωϊκῶν » ἄριςω δὲ ἀνθρώπων ἐτόξευσεν, αὐίάεπι Ὑ τοϊδηὶ 6111 τη!] ταις ἀδίαμπι. πο- ἢ  Ιοϑῖοσ, 
ἴθ. 

Ηρακλέες φασὶ τῇ Αλκμήνης μώϑων ἀυτό. καὶ 

κληρονομῆσωι λέγεται͵ τῶν τόζων, ὁπότε Ηρα-- 

κλῆς, ὠπιὼν τῆς ὠνθρωπείας φύσεως : ἀἰυτὸν τε 

“σπαωρεςήσατο᾽. καὶ τὸ ἐν τῇ Οἰτῃ σσῦρ. τϑτον ἐν 

Λήμνῳ φασὶν ἡ ἄτιμον κωτωλειζφ, ϑῆναι τοῖς Α- 

χαιοῖς » ὕδρε ἐνσκήιϊψαντος εἰυτῶ ἐς τὸν πόδα, 

ὑφ᾽ ὃ γοσεῖν ὠυτὸν ἐπὶ οἰκτῆς ὑψηλῆς ἐν σπέτρώ 

κείμενον » καὶ μαντευτὸν ᾿ τοῖς Αχαιοῖς ἐλθεῖν 

ὕσερον ἐπὶ τὸν Πάριν 1, ὃν ἀποκτείνας, τὴν μὲν 

Τροίαν ἑλεῖν τοῖς Ηρακλέςς τόζοις ἄυϑις, ἰα- 

ϑῆναι δὲ ὑπὸ τῶν Ασκληπιωδῶν᾽ υτός.. ταῦτώ 

φησιν ὁ Πρωτεσίλεως δἰ στωρωπολὺ τῆς ὠληϑ εἰ-- 
᾽ -“ ᾿ » 

ὡς εἰρῆσ᾽Θ αἱ. τώτε γὼρ τόξα τϑ Ἡρωκλεες εἰ-- 

ΠΆΪΠΕΠῚ ΨΈΓΟ Ορείπιε [βρίττας ἐπ Π., αὉ Ηεῖ- 
ουΐς, νε αἴης, ΑἸσπιεπες ἢ], 14 εἀοῶμι5. Ὀϊ- 
οἰτηγαια Πογοάιγαγίο ἴπγα ἀγοιπη ἀοςορις, 
οαπη ἩΕΓΟΙΪο5 πδιαγαῖγι Ἰᾳτἢ ΓΕ ΠΠ] ΘΠ 5 ΠΊΟΓ- 
1416, δ Ιρίιπη, δε η Οεἴα Ἰρηθπι ργαοῖο Πδὲ 
οἤξειπθεγει. Ηθιης περ]ςξιπι ἃ Ογαεεὶς ἰη 5 
Τεῖππο γε σιπη ἔδγπητ, εὸ ιοα παιγὶχ ρε- 
ἀἐπῚ εἴτις ᾿ππαῇηετ : εχ 410 Ἰρ[ιπιαίπηι Ἰυχ- 
τ ΔἸτιπὶ ΠΠτετς 1Π ἴΆΧΟ ργοςππηδοηζεπι δ6- 
βτγοιδῆς, ροῆεααις, νι δάπογίις Ραγίἄεπι ριι- 
Βηαγοῖ, δα σγδεοος οὐάςα]ῖ [απ εἢϊςε ἀςςετί!- 
ταη. Οποπὶ στη ἱπτεγίεςι δε, Ὑτοίδπη αα1-- 
ἀεπὶ Ηογοι]!5 ἄγοι ἱπάε σαρίᾶπη. ἰρίαππι νετο 
ΔὉ Αεἰζι]αρι! Π]115 συγαειπη ἀϊςσιιηε. Ηδος- 
41Ὲ αἷς Ῥγογθῇ]διβ ΠΟη ΓηΠ]τΠΠῚ ἃ νεγιταῖς δΌ]11- 
ἀεγὲ ἀἰς4. Ἡετοι] 5 εηἰπὶ ἀγοιηιταῖεπι, 4ά- 

ς ὶ μὴν] ἢς Αἰάϊπα ὅς οπιπε5 Μ585, ετίαπι σγιίεσ. ἃζ 84]- 
ταδί, Μοτε Παη8 ἐ μὴ. 

6 μὴ ὄφελ. 1 ἐχτας Ἰοςι5 1144. 1' ν. 694. 

7 ἐχ᾽ ὡς ὑποτιϑέμενον  ὑποϑέσει4 [Ὁ ΡΠ ΑταΠῚ ποῖδέ, 
ιΐδι5. εχ γείογε δι οτία νεὶ ἔλρι]α Πῇεδαπτιιγ. οτάτοτία 
βόμοπε, νεγθᾶ ημ] βαςεγεητ, ρετίομδε ἤπια ξοττιπίίαμε σοπ- 
πεπίεητα. Ἐδειπὶ ἐτεαιθητία ἐχεπιρία δριια ΡΒΙοἤγδτιιπι 
1π νιτῖ5 ϑορμιξάταπι παῦ ε5. Ἡοπιετιπι ἰρίτιγ μος Ἰοςο Ργο- 
τε Π|λι155) ν ογίιπι, ηαἱ αἰ Γεράταγ, ΠΟ πιεάϊ τε ιιεητεπὶ » ποη. 
ὩμΔΠ η0ἱ οτάτογια ἃς ροοτῖῖςα νίττατε εχ ἱπρΈπίο ἱρεγίοπις 
ςοπμεπίςητες [Ἐγπιοπεϑ τγιδυδι, αἷς ἔεςε, ηποά εἰ ὑπο- 
τίϑεσϑωι, [εἀ ηιαῇ Εἰ οτίΆπι [ογῖθ αι, γεξεγαταιε ε8) υ1θ18 
1ρίε ᾿πεεγξα{ετ, 

8 βεξηκότα ] ΒΑ πιαί, ἰθρὶς εὖ βεξηκότα. Ἐπ ίαπε ἴτὰ Ραΐα- 

γμϑάς δ. 1Χ. δὲν παν τετρώγωνθε χρὴ εὖ βεθηκεῖω εἰ Βετοῖ 
τὶ Βαΐειιτ, 

ΟΑΡ. Ν. ς. 1. 1 ὠυντὸν τε παρεςήσ.] παρίςασϑιμ 

σἀμοοσηάὶ Πρηϊβολίίοης πο ἱρποίμπι, νὰ παρίξασϑο μάρ- 

τυρας. Ἐπ Ρῥιίοξίφιονε ἀὐτεπὶ δὲ σοριῖη παρεςήσατο, 4Π8 
“ἀμοκαπὶ!, ὃς ρταεῆο δὶ εξ νοϊαΐς Ἠδγου!ες., Βιης πο 
“γάεγε!,, 111π|πὶ νὰ φεορράεγεί, ἘΔθιυΐαπι μαθὲς δριὰ Ηγρί- 
παηὶ ΚΡ. Χ ΧΧΙΨΊῚ. ὅς διζογεβ 151 ἃ ἀοξϊο εἰτι5 ἱπτεγργεῖς 
4]]ερδῖοϑ : Δ(ἀε Βτοάδειιπι Μη, ]. 1, ς, Κ. 

2 τῶᾶτον ἐν Λήμνω φασὶν ὅζο. 1 νἀξ τυγῇις Ἠγρίπιηι ἔμ, 
ΟἿ. ὅζ δὰ εἰπὶ Μαπκεγηπι. Ηόπιεγ, 115, Β΄ ν, 72:1. [{. 

3 μαντευτὸν ||ῆς ςοά. Βατοςοΐδη, δζ 1, Αὐἀϊαη. ΑἸ ἀΐπα μαν- 
τευτήν. Μοτε]]ΐάπ, μαντευτικήν, Νειπρα, ογᾶου!ο εὐοέε 
Πιεγδηῖ Ογαεοῖ, ἔπε Ἠδτγοι! 5 (Ἀριτ|5, 445 ἢ θεδαῖ ΡΗΙοσ 
ἔϊετες, Ὑ τοΐπι σαρὶ ποπ ροῖϊδ. νἱάς Ηγρίπ. ]. ς. ογβοισι 
Πα Το εγεα εὐ ὙΖειζες δπτοῦ εἰ δά Γγοορβτοπ. 
Υ. 911- 

4 ἐπὶ τὸν 'Πάριν ] 1. 6, σοπέγα Ὑ γοϊδπι, ῬΑτὶ 415 Ἐπ πὶ οδιι- 
[ἃ ἐτατ, ἡδε δὰ Ὑτοίδπι ἀρεθδτιιγ. 

; ὑπὸ τῶν Ἀσκληπιαδῶν) ἃ ΜΆςΠΔοπε ΠεΙΠρΡΕ» 8 410 νᾶ 
(λπδιιιο ξμοτῖς) αἰ βοητερ ὀχροηῖς ὙΖεοῖζ, δὰ 1γςορῆτγοπ. 
Υ. 911» 

ει 



ΘΟ». Υ͂. 

Ἰξηι ςοἰοδιαπε, ὀχα ες πποιπογαι: ΡΗΠοί6- 
το πὶ οείαπη ἴῃ Οεἴας σογτατηϊης ἸΡΙ͂ ργαεῆο 
Ευϊς., δ ἄγοι ροείειπι αἰ πες. (ΟἸαπηηιια 
πουίε πποστάϊταπι, νταάάιιςογς {Ππππὶ οροτέθαζ, 
Οδεπαϊδ δαζοπι {Ππ|Πτία οὐ ΠΙμπι σαρταπὶ 
ΡΓΔΟΠλΪα. 

11, Οὕδ6 νέγο δή ππογϑιπι, ὧς δά Θο5 48] 
Ἰρίαπι σαγάγιμης ρεγιίηθηζ, αἰϊτον γοξοσε. Ἀο- 
1ἰξξαπαι “Θαὶπὶ αυϊάστ ἴῃ [επηπο εἴς Ρἢϊ- 
Ἰοξξοίθπι., ποπ τἀπιδῃ τηραϊοῖὶς ἐς ΠἸταζιιπι. 
πος ἃ Ογδθςοῖβ παρ θέλη). Μαΐτος δηϊπι ἀ- 
Ραά ἐππὶ πηαη[ς ΠΠ]ογαπν αἱ Με θοθάτη 
ΔησΟΙππε,, ᾿ Πογιπλ παίηηπς ἄπχ ογαῖ. Α- 
οἰυἰίαιις ἰαςγγπηας εἴϊξε οδογίαβ, ἡποά ἱρίος 
Μὴν ἔογεῖϑ ἂς Ρ] αγιπιῖς ἀπεθροποπάμις ΓΟ  α δε. 
5841 Δι ΠῚ ΕἰιΠῚ {{4{1Π| τοῦτ ΓΘ πηηὶα εἰς, 
1ῃ αιαπὶ ςεοίἀϊΠς. ψυΐςαπιις ἀϊςοίταγ, ΟἸεΡθα 
ΘΕτο ΠῚ ἸηΐΔη05 αι! ἀπ ἐχρο τ πλογθος., (8η- 
δΌΪΩΙ5 γεγο ργοαιίαπι Π{{ἰτ, (ΟἸϊπίιις ἐχ (δγ- 
ΡοπτῖηΟ ρέπεγα παιίςἰθ τηογ(π τηθάςξεηγ, ΕΟ 
Διο, απο τγαοςϊ δα Ὑτοίδιτι νίχογα, ἔξπι- 
Ῥοῖο Ρῃμούξβεοϑ νη σιμὰ Επιπ60, Ια(Ὀη15 Π]ϊο, 
Ῥάγιια5 ἐχραρηδοίτ (145. (ὐαύ65, 4 υΐδιι5 οὉ- 
αἰπεθφηζηγ, ἘΧΡΟΙ]ΙΕη5. Μέεγςοοβ νογο ἰατὶ αιι- 
ΧΗ Πα πηηὶ ράτϑ εἰ οὈτίριτ. ἡπαπ ΡΗΙΠοζζοῖες, 
«αποά ἴῃ ΠμοπηπῸ σπγάτι5 οἤδι, Αςείδπιαρρεῖ- 
Ἰαυῖτ.. ᾿ Ἔ" ΨΩ 

111. Ιπάς δα Ὀϊοιηεάος, ἂς Νεορίοίο- 
τγΠ5. Ττοίδηι ἰῃ απο δά ατχεγε,, σιπὶ νηΪ- 
νογίογαπι Ογαθςογαπι ποπηΐῃς εἰιπὶ ἰητεγρεὶ- 
ἸαΠοης, ογαουϊιπηαις ἀς ἀγοα οἱ ργαεϊερίῇοητι, 

Ὁ ΈΧΊορθο, νὰ αἷς [ῬγοτοΠΠαῖι9,} ΔΠ] Δειπι. ὙίΟς 6- 
τὰ αὐ! επῇ ρδιτιῖς Θεία πη ογᾶςι}1ς ες τάθοος, 
Τυοάοπαρο (τπ]ϊσεν ὅς Ργυτῃϊο., ὅς φιαεςυπαημδ 
Ογδουία ςεἰεὈγα θαητιγ ἰῃ Βοθοιία ἃς ΡῬΒοςίας. 
Οὐμη1 1. 6β0ι15 τατηθη Παιά ργοςι] αἷν ΠῚῸ 4{Π14- 
τοῖς δα ογδοι]πι πο α [δὲ ἐγᾶῦ ἰθραίος πηϊίδ- 
ταηΐ Ογάθςοβ: νατίοῖηῖα απζεηη ἰά, νε ραζο, εἄο- 
θλΐ, δ Οὐρῆξο ργοξεεϊα. Εἰμι5 ἐπίπιαρας, ροΙ 
Τρηἰἰογιατη λςίπιις, ἰρδσιπι 1 ἐς δίαπι ΠαΡῖτα- 
ΠῚ) ὅζ τη ἰξτγα οχοαιαία ογαςια ἔα. Ψηάδ 

δ. 11. ι φρατηγὸς δὲ τότων ἦν 1 νἱ ἃ. Ἠοπιετ, 1]. Β' ν. 717. 
3. ἐὶς ἣν λ' πεσ. ὁ Ἡφαιτος ] “0610 ἀείςόξιις οὉ ἀφξοτπιῖτᾷ- 

{6Π1 ἃ πιᾶτγε Ππόπδ, νας Μασ, Εἰδος, 1. 11. Ἑαδυϊάπιε- 
ἀϊαις ΟΥἰ σἴποπὶ σχροηῖς εταπὶ ΕῸΠ ΑΗ, “δὰ 1124, Α΄ φἀας 
ΒόοΠατε. [16.1, Θεοοτ. 5, 6.12, 

3 βῶλος] νοχ 18 ἀδοταῦ ἰη Μϑ, Βαίοςς, ὅς ΟΟ]᾽ερ. ΝΟΣ, 
(ετῖε σαύεγς 1114 Ρὸ Πιιτπιι5. , 

4 ἐλαύνει τοὺς μανικ. νόσφεεγ ἐκράγ. δὲ αἴμω ἴσχει δίς. Ἴ ἴπ- 
Πρηὶς εατῃ ἴπ τέσ πιᾶρηο ΒΟΟΒάττο 1, ς. Οὔ ετιατι5. Θα]ε- 
ὯΙ ἴοςι5,) 40] ἱπ 1 οπππ πε ρτο ε ἐξιι5) ντ τογγας ΤΠ οπτηΐᾶς νἱ- 
τὸς οὐβποίσεγες, αὐόπάαπὶ γεξοτε [6 σοπιιοη δ, ἀμϊ ἐπὶ 
τραυμάτων χρὴ παλαΐωνγ), χροὶ δυςίπελώτων., ἐχινοδήκτων δὲν" 

"χρὴ ὅλως ϑηριοδήκτων,, ἐπί τε τῶν ϑανασίμων φαεμώκωνγ αὶ 

σροδιδες μόνον) ὠλλοί τε κρὴ ἐπιδιδὲς ἐχρῆτο τῇ ὄφραγίδι, 
1, ον “όγν4 {ρίγαια, αυλς αἰΐα5 ΔΕ». 

ΠΕ ΘΟ: 703 

να], ὁποῖα ὕμνητωϊ!,, καὶ τὸν Φιλοκτήτην ξυλ.-. 

λαξεῖν ὠυτῶ τῷ ἐν τῇ οἴτῃ ἄϑλε. τὰ τόξω τε 

ἀπελϑεῖν. ἔχοντω, καὶ μόνον εἰνϑρώπων γινώ- 

σκεῖν ὡς χρὴ ἕλκειν ὠυτά. τυχεῖν τε ἐρμφείων 

λαμπρῶν ἐπὶ τῇ ἁλώσει τῷ Ιλίς. 

τὰ δὲ τῆς νόσε, καὶ τῶν ἰωσωμιένων οἰυτὸν, 

ἑτέρως λέγει. κατωλειζ ϑῆναι μὲν γαρ ἐν Λή-. 

βνῳ τὸν Φιλοκτήτην » καὶ μῆν ἔρημον τῶν ϑερα.- 

πευσόντων, εἰδὲ ὠπεῤῥιμένον τῷ Ελληνικξ, πσολ- 

λές τε γεὶρ τῶν Μελίξοιων οἰκώντων, ξυγκώτω- 

μεῖναι: σρωτηγὸς δὲ τἕτων ἦν ́ . τοῖς τε Αγαοῖς 

δώκρθω ἐπελθεῖν, ὅτι ὠπέλιπε σφᾶς εἰνὴρ σο-- 

λεμικὸς, κωὶ «πολλῶν ἰντάξιος. ἰωϑῆναι δὲ ἀυ-. 

"τὸν ἀυτίκω ὑπὸ τῆς βωλς τῆς Λημνίως,, εἰς ἣν 

λέγεται πεσεῖν ὁ Ἡφωίςος ΄. ἡ δὲ βῶλος" ἐλαύ. 

γει μὲν τοὺς μιονικοὶς νόσεις » ἐκραγὲν δὲ αἴμα 

ἴσχει“, ὕδρε δὲ ἰῷῶται δῆγμα μόνῳ ἑρπετῶν. ὃν 

δὲ ἐτρίξοντο οἱ Αχαιοὶ χρόνον ἐν τῷ Ἰλίῳ, τῶτον 

ὃ φιλοκτήτης Εὐνέῳ ̓  τῷ Ιώσωνος, συνεξήρει τὰς 

Φικρὼς τῶν νήσων, Κάρας ἐξελωύγων, ὑφ᾽ ὧν 

κατείχοντο. καὶ μισιϑοὸς τῆς ξυμμαωγίας ἀυτῷ 

μοίρω τῆς Λήμνξ ἐγένετο, ἣν Ακεσαν ὁ ΑΕ 

της ἐκώλεσεν, ἐπειδὴ ἐν Λήμνῳ ἰαΐϑη. 

Εκεῖζεν οἰυτὸν Διομήδης καὶ Νεοπτόλεμος ἷ 

ἑκόντω ἐς Τροίαν ἤγωγον, ἱκετέυσαντες ὑπὲρ τῷ 

Ἑλληνικξ, καὶ ἀνωγνόντες οἰυτῷ τὸν ὑπὲρ τῶν 

τόξων χρησμὸν, ἐκ Λέσξδς, ὥς ᾧησιν, ἥκοντα. 

χρῆσϑιι μὲν γεὶρ καὶ τοῖς οἴκοι μαντείοις τὲς 
Αχιοιες, τῷ τε Δωδωναΐῳ, καὶ τῷ Πυϑικῷ, καὶ 

ὁπόσω μαντεῖω ἐυδόκιμα Βοιώτιοί τε ἦν καὶ 

Φωκικώ. Λέσδᾳ δὲ ὀλίγον ἀπεχόσης τῷ Ιλίᾳ" 

ἔσελλον ἐς τὸ ἐκεῖ μαντεῖον τεὶς Ἑλληνας" ἔχρω 

δὲ οἶμαι ἐξ Ορφέως᾽. ἡ κεφωλὴ γεβ: μετὼ τὸ 

τῶν γυνωικκῶν ἔργον 4 ἐς Λέσξον κωτῴσχϑσω, ῥῆ- 
- γ ΙΗ Υ ΝΜ} 7 “ Ὡ ὐμι, γμω τῆς Λεσοξ ῳκήῆσε; καὶ ἐν κοίλῃ τῇ γῇ ἐ- 

5. ἙΕυνέῳ ] {ις ςοἄ, Βατοος. ὃς ΟΟἸἸ ἐσ. Νουΐ. Ἐασίεῖ ΠαΡ 6. 
θδηῦ Ἑυναΐῳ πιᾶῖς, [Ιάεπὶ νἱτίμπι ἀρὰ Ηγρίπυπι 0. ΧΥ 
ἐχρυχεγε νἱγὶ ἀοεν, Εὐνεως ἐϊοίτατ ϑιγαδοηί, Εὐνηος Ηο- 
πιεῖο 144. Η' ν. 469, φιοὰ [ἀεπὶ εἴϊε Ετγπιοίορις ἀοςει, 
[πᾶς νέγὸ επιεπάαπάος Αρο]]οἀογιιπὶ ὃς Αροβοίίιπι, 45 
Ἑνηνον ΨΟςΔηϊ, 14Π| ΠΊΟΏ ΠῚ ὙἹΓΙ5 (0 δξϊς. 

8. 1Π1,0ΟὈΘ1 Διομηδ' χρὴ Νεοπτολ. } Ηγρίηιις δ, ΟἿ], ν- 
Ιγἤεπι ὃς Πἰοπιεάεπι αἀ τὰ πη 5 αὖ Αραπιεπίποπε αἷς. 

2 τῷ Ιλίς 1 οοά. Καμά. τῆς τλής φἀαμππταιε νοςοπὶ δωρὲς 
εὐἀϊεῖ, αυιαπι οπλίττερᾶπε οπιπες Μ38, ποῆει. 

3. ἔχρα δὲ οἴμαε ἐξ Ορῷ. ] νἱὰς ἐς δος ΟτΓρἢεῖ οσβοιο 
λὰ νἱτασι ΑΡΟΙ Ομ Ὑγδη, ᾿. ΕΝ, ς, 14. 

4. ἔργον} γοςοπι οπιίτς Βάγοος, 

χρή- 



794 
] “ 5 “ ! τὸ » ᾿ 

χρήσμῴδει. ὅ9:εν ἐχρωντὸ Τοτε φυτη τῶ μβῶντι- 

γ, Ν 

κοὶ Λέσξιοί τε καὶ τὸ ἄλλο ξύμπαν Αἰολικὸν, 
δι , ΕΝ 

κωὶ Ιωνες Αἰολεῦσι «αρόσοικοι " χρησμοὶ δὲ τῷ 
΄ “ Π “-“ » 

μαντείᾳ τότε καὶ ἐς Βωδυλῶνω ὠνεπέμποντο. 
Ὗ ἐν “ “πολλὼ γοὶρ καὶ ἐς τὸν ἄνω βασιλέω ᾽ ἡ κεφω- 

9 ͵ ΓΕ] ΄ Ν ᾿ “ 
λήη ἥδε. Κύρῳ τε τῷ ὠὡρχωίῳ χρήσιμον ἐντεῦθεν 
» -“" , Ν Νὴ 5 7 ν᾽ 

ἐκδοθῆναι λέγεται: “τὰ ἐμώ., ὦ Κύρε, σω᾽.. 
Ν δ Ὲ ᾿ ᾽ ε ἷ Ν 

καὶ ὁ μὲν ὅτως ἐγίνωσκεν" οὑς οδρύσας τε καὶ 
Ν “ 9᾽ ὃ Ἀ ᾿ 

τὴν Ἑυρώπην κωϑέξων, ἐπειδὴ Ορῷευς ποτε, με- 
νι. -“ Ν ὃ ᾿ , ᾿ς}. 

τὸ τῷ σοφξ καὶ δυνωτὸς γενόμενος , ὠγώ τε Ο- 
-“} ἈΝ - ᾿ 

δρύσας ἰσχυσεν». νὰ τε Ἑλλήνως οπόσοι τε- 
» ᾽ Ὡὰ» “9 εὐ “Ἢ 

λετώϊς ἐθείαζον δ, δὰ οἴμωι τοῦ ἑωυτῇ στείσε- 
.Ν7, Ν - " Υ κω Ω 

σϑιαι: ἐδήλε τὸν Κῦρον. ἐλώσως γοὶρ Κῦρος ὑπὲρ 
͵ 

“οταμοὸν Ἰσρον; ἐπὶ Μασσαγέτως τε καὶ Ισση- 
ν ΝᾺ, “ ͵ ᾽ “ 

δόνας, τὸ δὲ ἔθνη ταῦτω Σκύθαι» ἐπέϑιανέ τε 
ῊΝ Δ ν “Ὁ Ζ ὑιὶ “ Ε , 
ὑπὸ γυναικος᾽, ἥ τότων ἥρχε τῶν βαωρδάρων, 

᾿ ΄ Ν ᾿ ἡ ᾿ 

καὶ ὠπέτεμεν ἡ γυνή τὴν Κύρε κεζρωλήν, κω- 
͵ « »" ἥ ΐ: -“ ͵ὔ 

ϑάπερ αἱ Θρῶτ]αι. τήν Ορῴεως. τοσαῦτω ζενε; 
-»“ »-“ ΄ Ν 

περὶ τῷ μαντείς τάτε: τῇ Πρωτεσίλεώ τε καὶ Λε- 
᾽ 32 -» ᾿ Ν ͵ 

σξίων ἤκασα. ἐλϑεῖν δὲ ἐς Ὑροίαν τὸν Φιλοκτήῃ, 
" “ 4 7) ΑΨ. ᾽ Ἁ 

τὴν ἅτε νοσδντῶ, τέ νενοσηκότι ὁμοιον, ὠλλα 
Ὰ Ν ς αν αν 2) ε΄, Υ μ 

“πολιὸν μὲν ὑφ᾽ ἡλικίας. ἐξήκοντω γάρ τσξ ἐτὴ 

πον ἤντα, δὲ ὸ πολλὲς τῶν γεγονέναι - σῷῴρλγωντω ὁε «σωρὼ σσολλδς 
γ ͵ὔ Ν 

νέων, βλέπειν τε δεινότατώ εἰνθρώπων . καὶ 

βελευμάτων ξυντίϑεσιϑαι. 

ΡΗΠ ΘΙ ΚΑ. ΠῚ ΟΖ. ΚΙ]. 

τα 4146 ΠῚ 60 νος δαηζαγ ἴῃ Οσςα 51 ηἄαραη- 
αἰ9 1,650 11, ςοτεγίηιις Αβοὶςς οπηης5, αἴας Αδ- 
ΟἸἰδτ5 ΠηΙΓΠῚ1 ΟΠ 65: τοίροπίδαμια ἤπππς οτα- 
«ΕΠ ΒΑΡγ]Οπα οτίαπη πηϊτς δηταγ, Μμ]- 
τὰ ογοηῖπι δα Ρεγίαγιιπη ἡποαι6 Γρεπι ροττῖς 
ποητία σάριιζ πος (ας, Ογγοάιι ρυοτ! γε - 
ἀϊταπι πα 6 ογαςιππι ἔεγιηζ, Μέ4,0 Ο)γό, ἐπ. 
Ιάσιο 1Ππυϊάθπη ς ἸΛξοΓργο σευ, αποά 
Οἀγγί!85ἀἴηις Εμπγορᾶ [ΠΕ Ροσίπιγι5., απᾶπάο- 
αυϊάεπι ΟΥρἤειι5,, σππὶ [ἀρ επτίά ρογθηκίαπι» 
αποαις δάσρία5. ᾿πτεγ Οαγγία5 διζογίζαϊε νὰ- 
ἸυἱΠρι,, Οταεςοίαας ̓ πτογ., ααοίιος πιγετα 
ςΕἰοδγαθαηΐ. ΟΥ̓ρ δα γεγο, νῇ ριτο. πᾶ 
ΠΡῚ ςοπερ!ςπε Ογγὸ οραεπταγᾶ Ἰηα!ςαθαῦ. 
Ἐχρεαϊοπεπι ἜηΙ πῇ ΟὙΤα5 ἔγαῃ5 {Πγηπὶ δάπογ- 
(5 Μαῇαρειας [ιίσίριεπβ δίηιις ἹΠξάοπεβ, 
σϑηῖας δυζεπη 146 δογίῃῖσαα Ππῆξ, ἃ τλρο ρα, 
4μ86 [15 ῬαΥ αΓΙ5 ᾿πηρογασαξ., ἱπτογοζεαις οἴ, 
Ογτίαιε σαριῦ πλ 1 Δ οἰ ας, Ποιτὶ Ταοῆας 
«ἄριις ΟΥρἢεὶ. Ατχὰς πος χυϊάεππ, Ὁ Βοίρέϑ, 
ἄε μος ογᾶσιο ἃ Ργογθῇϊδο ἃς 1,650 115 ἀςςερί. 
ΡῃμΠοέζείειη δπζειηι, Ποη πιοάο πῇ ἀθργοίδῃ- 
ἴεπη, [ΕΔ πε δεργοίδηϊὶ 446 Π| Πη]επ]; δὰ 
Ὑτοίαπι νεη Πξ, (ξὰ ργαε (Ἐπίο ααϊἀοπη σαπιδῆ, 
(ἐχαρίηζα δηἰπὶδῆπο5 παίαπη ΠΗΠῸ᾿ πηαρὶϑ τᾶ- 
ΠΊΕη αι ΠῚ 1] ΠΕ ΠΕ1ΠῚ ρεγί ας νἱροητοπη: μο- 
ΠΥ πα πη 486 δςεγγίπηθ νἹ {{|π| ὅς ὈΓΘΌ ΠΤ 5 (εγ-- 
ΠΊΟΠΕΘΙ (Ἐπίεη 115 Δδίοιιἠῆς, Ρϑποίαιςο ςου- 
Π]ϊογιιπι ςαἰςιΐιπλ 4441 1. 

φΦ9 ἐγγεσιϑαι βροωχυλογώτατα, καὶ ὀλίγοις τῶν 

ΔΤ 

δε ΤΉ Δ [6 ΠῚ. ἃς Μεηείαιιτι, ΟἉρ. ᾿ ΩΣ δὲ, καὶ Μενέλεων, ἔτε τὸ εἶδος , 

ποςίρεςίε πὲς βξογετυιάίπε Ππη1]65 αἷς Πα. Αεάπιει 
ποη Δ} Μι 

ε , ῇ ͵ ὅδ, ν Ν 

τβοὴ ψενεσι οι τς ὅτε τὴν ἐμ τὸν μὲν 

γῶρ ἐν εἐυτεργία" τῶν πολεμικῶν εἰν, μωχό- 

μενόν τε ἐδενὸς τῶν ὠρίςων ἥτἼον, καὶ, ὁπόσα ἐς 

κελο χ ἥκει » Τὸ Ὁ ἡὐδα γινώσκειν τε ἐυτὸν 

ἐΣ χρὴ τὸν ἀπ δν καὶ ὃ γ» τι ἕτερος γνοίη σπεί-. 

ϑεσθϑῶι. πρέπειν τε τῇ Ἑλλήνων ἰρχῇ.» καὶ δ 

ἀυτὸ τὸ εἶδος ́. σεμνὸν γοὶρ καὶ μεγωλοπρεπῆ 
“- -“ ͵ , 

φαίνεσιϑιαι, καὶ οἷον τωῖς χάρισι ϑύοντω. τὸν δὲ 
, ἴ" Ν δὴ Ν Ν ἧν 

Μενέλεων. μώχεσϑοαι μὲν μετοὶ τες πσολλεὲς τῶν 
γ » Ν ἈΝ. Δ » ,ὔ 

Ἑλλήνων; ἀποχρῆσθαι δὲ τῷ ὠδελφῶ σπαντω. 
Ν ἕ 3 ϑ. , ἊΣ ΩΝ “ Α 

καὶ τυγχωῶνοντῶ ὥρο. υμδ τε καὶ εὺνδ τ Δ- 

ΩΣ ἐς τὸν ἄνω βασιλέα) Ρετίϊα τείρεέϊα Οταεοῖδε εἴ τῶν ἀ ἄνω 
τόπων. ϑὶς Αἰβεπᾶεμς 1. 11. Πέρσας τε κρ τὲς ἄνω τόπας 
ἄϊεῖς. Ηΐϊης ὁ ἄνω βασιλεὺς Ἀοχ Ρετῆδε, 4υεπ], γε ]1δὶ οὉ- 
(ἐγιιδυϊπηιι5, νυΐρο βασιλέα μέγαν νοςᾶηε. 

6 ὁπόσ. τελεταῖς ἐϑείαζ. ] ἈγΘ αι εῦταπι Π{ππίτιιπη {πηρ ετΊΐ, 
αιοὰ Οτρβειϑ 1 ἰπ Ογᾶςοῖα τεπῖτ, τελετοὺς Δἀάπιοτ : πεπὶρς 
νδὶ 146 ἴπινίι, 1δῚ ἱπιρογδιῖς ΟγρΒ ει, 411 δυῖτουῦ ΓΑΟγΟ ΓΙ ΠῚ 
ἀβογαπι τἰτιιιπι οχτίτις, 

7 ἀπίϑανε τε ὑπὸ γυνωκὸς  Τοπιγτίς {Π4 ψεὶ Ὑ2πιγτῖϑ 9 
τε5 ποτΠπιὰ εχ Ἠεγοάοτζο ἱπρυϊπι} . 1. ἃς Τὐῇῖπο 1]. 1. ς, 8. 

ἴάσοο ΤιιοΔ ΠΏ: ΠῚ, Ν᾽ αἰ δεῖ ΠῚ ΜΑΧΙ ΠΊΛ ΠῚ, Απιαιᾶπηπιὶ Μδγ- 

ςο}11π. Οτοίμπι ὅζο. ααἱ Ἰευίτεν τεπὶ Ρεγβείπχεγμητ. 

ΠΙΠΠῚ ΘΏ1ΠῚ ιϊάςπι ΒΕ τα. ορογα. Ἰρίιπι. ἐῃς 
τΠΟΠΠτππι., ΠΕπΊηἴῃις ξογεΠΠΠ ὀγαγη ν]ΓΟγιπὶ 
Ριρηα ΔΗΠΕΙπξουγϊογέπι, ἃς, αιϊοφυϊά ̓  τρίς, [5 
{εε, ἔεοϊῆς. δϑεια!ς αὐζοπι ὅς ἱρἤιπι ἡμᾶς 
Ῥηηεῖροπι ἀεςέαπι. ὅζ 411, ἢ Ἰ αι εαππὶ ἀδοῦ- 
τα τηϑηιπῆςε, Ὁδεαπιροταῆς,. Ἐχ αἰσηΐτατς 
ΔυΕ ΠῚ Οτοςογαπα ἱπιρεγῖο ργαοιηῇς, νοὶ οΡ 
ἰρίδπ᾽ ςογροσβ ξογπηαπη. Ὅγαμοπι. ξηἰπ ἂς 
τηαρηϊῆςιπι ἔρεοῖς ππΠς, ὅς 'φίαῇ Οταϊῖς 11- 
ταηῖοπι. Μεποίδιπι ψοτο Ραρπαπάο ρἷε- 
τίς Οτδθοογιπα ἔπε ἱηξουίογετα, ν- 
(ἀπιας εἰπὶ ἔπ  ἔγαίγε δά οπηπίδ. Ῥγοπε- 
ταπηας σοῦ ἂς Ὀσποποϊπι Αραπγειηπο- 

ΟΑΡ. ΜΙ]. τ ἐν ἀντεργ. ] ἐν Δαΐδοι εχ οοα, Βαγοος. ὅς 
Οο]ερ. Νοι. Οτιζοτ, Ἰεβεπάμπι {ρί σα Άτην τὥργε. 841- 
πιαί. ἰυτῳεγόν, 

2 δὲ ἀντὸ τὸ εἶδος  βοτΠιδπὶ Αββπιεπιποπίς ἐρτερίδπι» 
ἀε[οτιδις οπιον. 1144, Β΄ ν. 477. 4. ἵτεπι Γ΄ ν, ιδδ. (:α. ὅζ 

ςεῖεγας ποηας εἰμ!ἀεπὶ υιἀε5, ἃ Ῥγοτεῆ]αο Ηἰς εἰ σοπ- 
ςεΠλς5, ραῇῆπι ᾿πουΐςας Ἰάεπὶ Ροετᾶ. 

3 τυγχάνοντα ἢ ςοἄ. 1,40 ἀ. τυγχάνοντας, σαῖρο ἢος εχὲ- 

Περὶ Πρπιβοδτιπι οθείπεητε ὃς τ ,ήρανγμενρηροημεηγε τοῖατο. 
ϑεά τειπεπάιιπι τυγχοίνοντο Πρπιβοβτι γαηοὶ θερραβγ ὃς τες 
ἔοτεμάμπι δά ἐρείσας. 

[εἴ 



ΠῚ ΒΙ ΒΤ ΟΣ ΙΘΟΤΑ, ΟΖ». ΡΠ. 

ΠΘΠῚ παΐθις εἴξε, ἱρῇ τἀπιεη ᾿πυ ἀ1Π6 εἰίαπη 
ἴῃ 1115, αι ργὸ (δἰ ρίο ορίῆςς, εὸ ιοά ἱπη- 
Ῥογαγο αι! 46πὶ ἄς ἰρίξ γε ]θτ, ἱπηρθτῖο νογο ἀϊ- 
5.611 ΠΟμΕΙ απ ἢ δέγοτιγ, ΙταφιρΟγεῆσῃη, 
σαΐπ5. ΑΘ Πἶ5. ἀταμς ἀριᾷ Ογάδοος ἱπῇΠρηὶς 
Βίοτία ἔαίτ, ἀιοπίδη} ραᾶῖγοαι [ Αραπιοπηπο- 
Π6ΠῚ] υἱτιι5 εἰξ, ΑὙρὶς φι ] 46 πὴ ρογοΠἸτα το ΠῚ, 
ἢ νεὶ Ιρίξ δ Ασρίιις πιίίδγς ἐγαοίάαγιις ἔὰ- 
{{ππ|| πορ!οϑξαγας ογας, πὶ Οὐ ες Ἰπηρεταίη 6- 
Ο5 [το σππὶ Ῥῃοςεηῇδιις, ἔοδάογε δὲ ἰμη- 
ἐς, ΠΠ05 ρεῆιιπι ἀφά! δε, ραιτίυπισιε ἱπι- 
Ρεγίαπι,, ἱπαῖτο εὐἰαπιεπεῖδο, τεςπρογαῖος. 
ἈΔοϊείςοητιπι δυζεπι πιογὸ παι ΠΠῸ ςοΠΊαπὶ 
ἹΜεπείδιπη αἰτ, Οιοηίάπη ϑρατιδηὶ τατηθη ςο- 
τηδΠῚ Αἰ ἐθδης, Ασἤ μος εἰ, αιοά ραιγίαπη πιο- 
ταπη (ὄγιάγος, σοηἀοπαίϊς, ΝΕ μος ΘηἰΠῚ οτίαπη 
Ὁχ Εὐδοξδα ργοξεῶος, Ιἰςεὶ τιάϊοια οοσγηδη- 
ἴοϑ, Ρεγτίπροθαπι, ὈΙΠΈγαΠῈ αυτεπι δἰιπη 
τηλίογε {ιάτη αυ Γι ήη πιογια ππη ἔς Πτατα 
αἰςῖε, Ὀγουϊδυζιε (ππεθητῖὶς νας, (ιαυ- 
ταίεπι ογατίομὶ δἀπηϊζοπίεπι. 

ποι ἀρηοίοις [Π1Πς], (δα ἴπ ΑΠΠάς σιπὶ δἤξησ, 
Ἰερατιιοποπη δ ΙΔοπγεπθο νεηϊῆε αἷς, Οτγετεηῇ- 
{πὶ ΔΠΧΙ Πα Οἰεγθηταπι., {Π ραιτίσερς φυϊάθηι 
νη ςΠῈ Αραπιθπηηοιδ ἐπηροτιὶ ἰρίς γοάάδειγ, 
Ατηὰς Αρδπιεπηποηςπὶ ἡ ἀ6πὶ πηοάεγαίο 8- 
εἷπιο Παθο δοςοριδ, Ἰθρατιτησις ἱπ ςοπεῖο- 
ΔδηῚ ργοάυχίῆς. Ἐμπνογο εἶαγὰ νόος ἃς ὁ- 

τὰ ἀἰχις, 2.42 τοὐλε, ο Αοῤλμὰ, νὴγ, Μέμοῖς 
μεμα ἢ ἐηηρεγάμηε ῥαόεϑς, σρρζμηα (θείας “αὶ 
δείενῃ οἰμέξαεον, Ῥέφμε βέγ. ἐμίνα Ἱγοίάρη ε4- 
)έγε ναίραλῖε: ῥοο (θέμηὲ γοραέ,) ὧδ “έφηο 
ΔΗ, “5 ΑἼΙΡΉΟ,6 ῥομογο ῥαῤδαίμῦ. 7ο- 
ὀ με ρεγίμείο οἱ 146 χιίρ]εῖα ργαεύεαί. Αά 
διαος σὰπὶ Αρδιπμοπηηοη ἀἰχιῆδε., Εσο φημ δῦ 
7εῚ οἹγη711710 σφ 676 1» 6710 ρ4γ ΖΜ Λέρα, 4 916 
τὴς ρῥγφοβ μέλον ἐμογὶξ; ργοά 8 αἷς Τ ἰα- 
Ταοηΐπὶ Αἰδοοπι, αἴας [τ ἀϊΠεγαΠε: δος 
Σὐδῆ, ὁ ρα» Ε722105,, ΡΥ το Ιρ ἑμγ2 ἀἰρέμ λγοε, ξδ᾽ 
ψῇ γα το ΜΕ: Ἔχε Ολ μ7,2., ξ5᾽ μὲ βέηος 
φημ 0 0726 ἐγμβογημηη. Μη ζάρρης “με. 

70. 
᾿ “ ,ὔ ᾽ “ ΛῈΣ γωμέμνωνος , ὅμως βωσκαίνειν ἀυτῷ καὶ ὧν 

Ὁ ὙΡΝ ε “» ΨΥ ὉΨ ἢ »Γ ἣ Ὄ ὑπὲρ ἑαυτῇ ἐπρατῆεν, ὑπὸ τῷ ἄρχειν μὲν καὶ 
“Ὁ ᾿ » Ἁ “ 77 αἰυτὸς "ἐθέλειν, μὴ ἀξιῶσϑαι δέ. τὸν γϑν ορέ- 

' ᾿ “ 

σὴν» Αϑήνῃσι μὲν καὶ “παρὸ τοῖς Ἑλλησιν ἐυ- 
“-" ᾽ νγΝ » το δ , ᾽ δὲ 

δοκιμξντα, ἐπειδὴ τῷ τσωτρὶ ἐτιμωώρησεν . ἐν δὲ 
»"Ὕ Ἐ δ Ν -“ 

τῷ Αργεῖι κινδυνέυοντω ᾽, βληϑέντω “ ἂν πεερμεῖ- 
ΡΣ ἰᾶς ΄ ᾽ Ν , ᾽ λ Ω δὲν ὑπὸ τῶν ᾿Αργείων » εἰ μή Ορεφής ἐμπεσῶν τέ- 

΄ , ᾿Ν } 9} Ὁ τοις , μετοὶ ξυμμάχων Φωκέων, τὲς μὲν, ἐτρέ- 
-» ᾿ Δεν ψἢ 

ψατο, τὴν δὲ ἐρχήν τῷ πατρὸς, καὶ ἄκοντος 
-“ -“" δ ωΌΝ ,ὔ 

τῷ Μενέλεω, κατεκτήσατο. κομῶν δὲ τὸν Μενέ- 
Ν᾽ Ν ΝΣ ἘΥΣΤΟ Ψ, » λεῶν μειρακιωδῶς ᾧησιν. ἐπεὶ δὲ ἡ Σπάρτη ἐ- 

ἢ » ᾿ νι 
κόμα, ξυγγινώσκειν ὠυτῷ τὸς Αχωιδς᾿. ἐπιχῶ- 

ς Ἧ" “ 9} 

ἐλώζοντι. ἐδὲ γὰρ τες ἐπ᾿ Ευξοίας ἡκοντας " ἐ- 

τώϑαζον, καί τοι γελοίως κομῶντας. διολε- 
“" Ψ ᾽ «- ᾿ Ω Χ Ν 

χϑῆναί δὲ ἀυτὸν ῥῷσα εἰνϑρώπων Φησὶ, καὶ 
͵ ᾿ ι ᾿ πρΣ 

βραχυλογώτατα, ξυγκερωννύοντω ἡδονὴν τῷ 

λόγῳ. 

Κκ,μὰ Ἰδομενέα ὃ Πρωτεσίλεως εκ οἶδεν ἐν 1- 
᾿ ἕ 3 ν Ἄ ͵ὔ Ε 

λίῳ"" ἐλλ᾽ ἐν Αὐλίδι, ὄντων, φιρεσθείαν φι- 
͵ὕ 3 ͵ Ἂν, ε ἐ ᾿) 

κέσϑιαι πὰρ Ἰδομενέως φησὶν. υπισχνεμενξ τὸ 

“Κρητῶν ξυμμωχικὸν, εἰ ξυμμετέχοι τῆς ὠρχῆς 
-“ ἢ ᾿ , ν ἤ 

2 μ) ο - τῶ Αγωώμέμνονι. τὸν μὲν δὴ Αγωμεμνονώ, σὼ 
“ “ Ν -»“ὝἪ 

φρόνως τε ἀκῶσαι ταῦτω., καὶ “παραγαγεῖν 

τὸν ἥκοντα. τὸν δὲ λωμπρῷ τῇ φωνῇ, καὶ φρο- 
ῃ Ἵ 3 Ν ᾿ 

γηματώδει᾽, “ὦ Αχαιοὶ, φώνωι, εἰνὴρ. τὴν Μίγω 
» Ων ᾽ Νὰ διὸ ες» ͵ 

τῷ Κρητὸς ὠρχήν ἐχῶν » διδωσιν ἡμῖν ξυμμά-.» 
ε Ν 7 - ἮΝ .« ᾿ ΄ «. ἐὰν 

χξς ἐκῶτον σσόλεις , χῶι ὡς τὴν Τροίαν ἑλεῖν »» 
3 μι λ δ » 

ππαΐζοντως. ὠξιοῖ δὲ συντετάχϑιι τῷ Αγα-»» 
" “" “ “ ᾽ 

μέμνονι, καὶ ἄρχειν ὑμῶν, ὥσπερ ἡ ὅτος᾽".»» 
» ᾽ ,ὔ “" ͵ Ὰ 

τορὸς ταῦτα εἰπόντος «ὃ Αγωμέμνονος" «ἐγὼ 
» , » - ἰῷ 

δὲ κοὶ “ ἀσῆς τῆς ἀρχής «“αρώὠχωρείν ετοιμος; , 

«εἰ βελτίων ἐμξ φωίνοιτο". πταρελϑεῖν ᾧησι,, 

τὸν Τελαμῶνος Αἰαντὰ , καὶ διωλεχϑῆναι ᾧδε' 

ἡμεῖς, Αγάώμεμνον, δεδώκωμιέν ᾽ σοι τὴν ἦγε-»» 
᾽ “Ἢ -“ -“ ᾿ ᾿ Μ , δ, Ὁ ε 

μονίαν» ὑπὲρ ἐυτωξίας τῇ ςρατῷ, καὶ τῇ μή πολλὲς ἄρχειν. σρατέυομεν δὲ Ἔχ ὑ-» 

4 ὑπὸ τῷ ἄρχειν μὲν κα! ἀντὸς  «οἄ, Βαάτοος. ὑπὸ μὲν τὰ 
ἄρχειν ἀυτὸς ὅς, Καὶ ετἰίαπι οπιϊττεδατ ςοά, (ο]]. Νουὶ, 

ς ἐν δὲ τῷ Αξγει κινδυνένοντα 1 ῬετΙ οἰ τα άτιιτ' διτεπὶ “14. 
φἰβῥο, χυὶ ΑἿραηηενρνιονιθηηι , Ῥατγοπὶ ΟΥόβάς, οδτγαμ σδιιεγαῦ, 
πιδῖγεπι Οἰγεεγρροβνάνι αἀυϊτεγῖο ΡΟ Παρ γᾶτν “γρος τεπεπῖς,. 

6 βληϑέντα  Μοτε!]ϊαπ. βυληϑέντα γ ὙὙΡΟΡτΑΡΒοταπι νί- 
το, Οταζογας ἐχ σοηϊεέξαγα, ντὶ νἱ ἀστιγ, ἐπιδεληϑέντα 16- 
φεθαῖ, φιοά ὅς ἀριιὰ ϑαἰπιαί. ἱπιιεπίο, ι 

7 τὲς μὲν ἐτρέψ. τὴν δὲ ἀρχὴν 1 ἢς οπιπεβ Μβ5. ποῆτί. 
Ἑαϊτὶ τὸς μν ἐτρέψατο τὰς δὲ καταπλήξας τὴν ὠρχήν- 

8 τς Αχαεὲς ] αἵ δ( Αχαμἕς κωρηκομιόωντας ΡαΠΊπὶ Ησοπιε- 
ἄυ5 ἀρρεῖίατ., νύ ἱρίοβς φιοηῖις Ὑτγοΐδηϊβ τεπιροτίδιις ἐο- 
γιαγα πεςεῖϊε ἢς 410}, ν᾽ 4, Ηοπιθγαπὶ Πἰ4 ἃ, Β΄ ν, ει. ὃς δὰ 
εἰπὶ Ἐπβαιίμπι. Νοβτιιπιηις ἱπέτα «οῤῥδίε 5.12. 0 
ΤΏΟΤΥΤΙΙΟ σοηγφτα ἐο5 τοτο πα {ξ Αἰΐ, 

ῳ τὲς ἀπ. Ευβοίας ἥκοντας ] νὉ1 σοπιᾶῖος δι Πς νῖτος ςοἷ]- 
1ρᾶ5 αυοαιε εχ Ρ᾽ πτάτομο Οἰιδεἴξ, Ἄοπι. 

ιὸ δὲ ὠντὸν } ἔς Βατοςς. Εἀϊτὶ τὲ ὠντόν. 

ΟΑΡ, Ψ|Π1. 1 ἐκ οἶδεν ἐν ̓ λίῳ 1 πιαῖα ἱπτεγρτεβ: 74ογπα- 
πεηρὴ βγοιοβίαις ποσὶ Ῥιαΐ,. ϑετίας οἵδ ῬγοτεΠ]διιπι ποῦ ἃ- 
Βποίςεγε [ἀοπιεπεαπι ργδοίεητεπι ἴπ ΠῚ ορρυρπατίοπε, 
4υοὰ Ηοπιεγιιβ τάπιεη ργοάίαϊτ, απιεπὶ νδίαις ἴῃ Ηεγοϊοίς 
Ηἰΐςε ταπρὶς ποῆεγ. 

2. φρονηματώδει 1 ἢς «οὐ, Ι,αυάίαη. αιοαά ργαεβογγεπα 
Ἰεδείοηι νυΐράτας φρονιμώδε. 

3. ἑκατὸν πόλεις } ποίμαι Οτείας ἐριτμείοη ἑκατόμπολις 
γιά. Ηοπιεγ. Π|4ἀ, Δ΄ ν. ὅ49. ὅζ Μειυγῆηπι ἱπ ὑγείᾳ, 

4 ὥσπερ ] “οὐ. Βατοος, ὅς ΟΟ]]ερ. Μοὶ ἧνπερ. 
5 δεδώκαμεν } ἰἰάεπι Βάθςης ἐδώκαμεν. 

νννν “πὲρ 



γοό 
᾿Ὶ , Ν Ν ᾽ ἄν. ε 

“περ τῷ δελέυειν ἢ σοὶ, ἣ ἑτέρω, ὠλλ᾽ ὑπὲρ 
5 ͵ ΔῊΝ 3 

τῷ κατωδελώσωσϑιω; Ὑροίαν. ἣν λάδοιμεν, ὦ 

«Θεοὶ, λωμπρὸ καὶ κωλὼ ἐργασάμενοι. τοιξβ- 
͵ ΕΣ Ἀ " ,ὔ “» ΄ Ν Ω 

“τοι γοῖρ ἐσμεν τὰς ἀρετάς » ὁ(0ι Τροίων μεν ε- 

«σπεδωκότες λαβεῖν, Κρήτην δὲ παίζοντες. 

εἰ ν ᾿ ᾿Ὶ Ὺ' 
Αὐὸ δὲ, τὸν Λοκρὸν. τοὺ μὲν “πολεμικοί φη- 

,ὕ 

σι κωτῳ Διομήδη τε καὶ Σιϑένελον γεγονέναι» ζυν- 
᾿ “ ; ὕ ᾽ » 

ετὸν δὲ ἡτ]ον δόξαι, προσέχειν τε ἐδὲν τῷ Α- 

γαμέμνονι. σσωτρός τε γοὶρ εἴγωι Λοκρῶν. δυνω- 
͵ὕ ,ὔ Ω ᾽ »Ὕ»΄»Ψ, ΕΝ 

τωτατϑ» σρώτιῶν τε δὃκ ὠῴανη ὠὐγέϊν " “ ἐδὲ 
ΓΝ. Ἴ . ΙΝ ἣν γ 

« δελέυσειν “ποτὲ ἑκῶν, ἔτ᾽ ἂν Ατρεΐδωις » ὅτ᾽ 
» Ε μ, δ ΔΝ το Γ᾽ ὔ ᾽ λ ᾽ 

“ἄλλῳ ξδενὶ, ἔσ᾽ ὧν ἥδε ὠφράπτῃ", τήν αἰ- 
Ἀ Ὁ» οὐ Ν 

χρμῆὴν' δεικνὺς ταῦτ᾽ ἔλεγε; γοργὸν βλεπῶν ; καὶ 
᾿ ᾿ Ὗ ε τῳ, -ῳ ς 

ὠνωχαιτίζων τὴν κόμην, ὑπὸ τῇ τῆς γνώμης ἐ- 
΄ Ν ᾿ ΔΓ ἈΛ ν “ὔ 

τοίμξ. καὶ τὸς μὲν ἁλλὲδς εφωσκεν, ὁσοι σροσ- 

- “Ἢ , ε' τ -“ Ἵ “ 

εἰχοὸν τῷ Αγώμεμνονι » ὑπερ τῆς Ελενής ἡκεῖν" 

ἘΣΤῸΝ » ,ὔ -» ᾿ 

ἑαυτὸν δ᾽ ὑπὲρ τῆς Ἑυρωπης. δεῖν γώρ δὴ, Ἐλλη- 

᾽, . ᾿ Β 
γὰς ὄντας. κρωτεὶν βωρξώρων τι. εἶναι δὲ ἐὺυ- 

“ ν ͵ δ ͵ὔ 3 ν Ἁ 

τῷ καὶ χειροηήϑη δρώκοντω ᾽. πσεντώπηχυν τὸ 

μῆκος". ὃν ξυμπίνειν τε καὶ ξυνεῖναι τῷ Αἰων- 
ΝΠ νυ δ Ν - ἷ᾿᾽ 

τι, καὶ ὁδῶν ἡγεῖσιϑιαι!.» καὶ ξυνομιαρτεῖν, οἷον 

φύγω. 
Ν ,ὕ - ᾿ ΠΡ ΝΑῚ “ 

τὴν δὲ Κασάνδραν ὠποσπᾶσαι! μὲν ἀπὸ τῷ 
»“ ΟΎΉ ΤΑ -“ “ ε 

τῆς Αϑηνᾶς ἐδες, πσροσκειμένην τῇ Θεῷ, καὶ ἱ- 
᾽ ᾿ 3.Ν Ἐς 

κετέυεσαν. καὶ μὴν βιάσωσϑαί γε, ἐδὲ ὑξρίσαι 

ἐς ὠυτὴν, ὁπόσω οἱ μῦϑοι ἐπιψέυδοντωι Κλ ΣΝ: 
᾿ - λ 3 ε »Ἢ λ 

λοὶ ὠπωγαγεῖν " μὲν ἐς τὴν ἑαυτῷ σκηνήν, τὸν 

δὲ Αγαμέμνονω, ἰδόντα τὴν Κασανδρων᾽, πρὸς 
»Ἥ Ψ Ν νι φ- 

γεὶρ Τη ὥ βώ κωῶι κωτέςεπτο τσώρβω τῆς τέχνης, ) 

τω» Ν ΕΠ. Ὁ2 -“ ,ὕὔ ΝΣ ͵ 

εἱλῶναί τε δὴ 1 ἀὐ]ίκω τῆς κορής: κοὶ ἐἰφελεσιϑεωι 

Η λ λ μὰ δό 3 μ- Ω -“ 
ὠυτήν τὸν Αἰωντώ. ερλὸθὸς τε ὠυτοῖς ἐν τῷ δω- 

“ ΄ ε δ οὐ ϑερονν α “ ὔφ, ὰ τ΄ 

σμῷ γενομένης, ὃ μὲν ἠξίς ἑωυτᾷ εἴνωι ἃ εἷλεν, 
χά ν.5 Ν ἡ ὰ 

ὁ δὲ ὅτ᾽ ὠπεδίδῳ,,. καὶ ἀσεξῆσωι ἀυτὸν ἐς τὴν 

᾿Αϑηνᾶν ἔφασκε. κωϑεῖντο δὲ τῷ Αγομέμνονι 
Ν Ν ᾿ Ν Ν 

καὶ λογοποιοὶ ᾽ ἐς τὸ Ἑλληνικὸν, διὰ τὸ ἀεὶ" 

ὑπο ----- ---  - ν΄ ἘΦ ΌῸῚ δὲ θὰ νπνον πιο 

ΟΑΡ. ΥΙΠΙ, ὁ. 1. 
πυὶς Ηοπιενῦ. Πα, Β' ν, 530. 

3 δεν γὰρ δὴ Ἑλλ. ὄντ. κρ. τ᾿ βαρδ. 1 δὴ πίοι! οχ οοά, 
Βάγοος. ὅς ΟΟ]]ερ. ΝΟιϊ. (ὐετεγιιπὶ ρᾶι]ο 4]1τετ) πες ἱπ- 
ερῖς ἤδες σοα, Γι4μ4, τεργαθίπιαι : δεινὸν γὰρ δὴ Ἑλληνᾶς 
ὀγτὰς μὴ κρατεῖν βαρξάρων. : 

3 χειροήϑη δρώκ. 1 ἀτάςοπες, πιφηΠιειιἀηε Ππρι]ατί, ἃ- 
Ῥυὰ ΡεΙ]Δε 05 ὅς πη Μαδςσεάοπία ἔγεαιθητεβ 1μιοἴδι5 ἴῃ Ρίξα- 
ἄοπι. φοτππηεπΊο γαῖ, ἰπάδηϊιε ξΑδυππι ἐς ΟἹγ πιρίδ 5. πιᾶ-- 
ττῖς ΑἸεχδη ἀτί)οιπι γάςοπε σοποιδίτι πδίαπι ρυζατ, 

4 μῆκος ] ςοἁ. Βατοος, ὅς Οο]16Ρ. ΝΟ μέγεϑος, 
5. 11. τ οἱ μῦϑοι ἐπιψέυδονται 1 ςοά. ΟοΙ ες. Νου. ἐς 

οἶντὸν ψέυδοντοε. Οὔφίογιπὶ τα ἐς γα ραίππι ροεῖᾶς, νἱάε 

1 τὴν αἰχμὴν 1 418 ν| || ἰη.- 

ΡῊ ΤΙ ΟΙΦΟΤ ΚΙ ΑΥΤῚ ΟΡ. ΚΠ. 

μοῦ σἱ γε! εἰδὴ, τοὶ ἰδ  ἐγμλημης 7 (41 Ἱγο-: 
ἡάρᾷ ἐφ {(ἐγηἼἐη 672. γοασ ,ηπ6 : ΦΗΑ,: ῬΕΙΏ472 
οὐρίαρμεδ. ὁ Ὀίδ. γε ρα δ ργαερία- 
γὶς αο ρμδγῆς [πεϊπογόημε! ΕΑ 622172. Ὁ Η:Ε 
ρας, νὴ φηῖ Τγοίαγε φηάεη ἰαόογ δ.) ΟΥΕ 4,2 
ρέν ἐμάμγε ἐλ βηθ 476 ῬΑ οαλη. 

᾿ ΠΉΡΑΣ Α Διο Αἰδσθηι 'π 66 11Π1|ςῖ5. ααΐ- Θαρ. ὙἹΠ, 

που δ 

᾿ 
1λι 

ἄεπι τγθδιι5 Ποπηθαϊ ἂς 5: με πεῖο. Ῥγοχίπημπὶ Αἴλχ μος. 
Εμ1ΠῸ αἷς, (64 πηίητ5 ργμάεηζθπι εχ! ΠΙ πταίει, 
παυ]δαια τα Αραπγεπηποηὶ εξ οὈἰΘηΠμΠΙΠΊ. 
Ῥαίγεπι επἰπὶ μαδιυς οογεηἤιπι ἔογΠ1- 
ΠΊΠΠῚ., ποις ἱρποῦ!]επὶ δαάδηχίῇς εχεγςῖ- 
τὰπι: (ῥομέθ χδε “Ἴγ1αἴ᾽,, χεῦ οΠ7Ρ 1.472 4111 υ- 
φάη (6 ,(ἐγη  η» Π792 γ [ργο Ἐἤππ1,] ἄρχος ῥδες 
{εας, ναῇα βηΐτη οἴϊεπία Προ αἰχίς, τογιαπι- 
41πὸ ἱπίπεηϑβ, δὲ σοπηᾶπι σατο η5 ΡΓαΟ ΠΠΘΠ- 
τίς ἔεγυογε, Ετοθῖεγοςβ αι ἀ6πι, ἡ] ΑσΑπηοπηπο- 
ποπι (ἐπε θδηξιγ, Ποίοπας, (ΕἸ ρίμππι νεγο Επ- 
τορας Γαι νεηϊς; ἀϊξμτα σαι, Ἐδ5 εἴε βηΐμη, 
νι, αγαδεὶ χαΐ πε, θαυ αγῖ5 (ἀρεγίογεβ Ἔχ! ἤδηζ. 
ΕππΠῈ δυΐοπι ἰρί! ὧς πηδη πδίμπη ἀγασο πε 9) 
4αϊπαπε ςαδιτογαπι Ιοπρι πάπα. ἡ σαπ- 
ἴαςε ὅς ροίδιιογῖς, ὅς ἀριὰ εππὶ ἢπεγῖτ. ᾿Π4116 
1Ππεεῖδιι5 εἰ ἀπςεηη {εἰ ργαεδιεγίε, αἴααε οᾶ- 
ηἶδ τποῦα ΘΠ ἔπος ξαμπιΙ5, ὌΝΒΑΣ 

{ 

1 Ἐππάειη (αΠλη γαίῃ αἰ ἢγαχιΠε 4 Ρα]- 
ἰλάϊ5 {Ππτυάογο., Πεᾶς δχαπι ἂς {πρρ]ϊςαη- 
τοι. Νόοη τἀπγεη νἹο]αε, πες ργοΐεγιε δά - 
νογα5. εᾶπὶ ραίγας χ4ε [Δ ]Δ6 ππεπεμπ- 
τὰς. Ψεχιπι δράπχ δ αὐϊάοπη δὰ τεηζοτί- 
ἘΠῚ (πππἢ. ΑΡρΠΠΕΠΊΠΟΠΕΠῚ νΕΓῸ 5. σαὶ (α(- 
(ἀπάγατη νι 7{δς., πὰτη. Ῥυ] οί τι 41Π| δὉ ἀτίξ » 
Πιοήπα ΟΥΠαῖι5 ἀσςοίογαῦ., ρι18}146 δπῖογα 
ζοηξε πτη Γα1ΠῈ σαρίμπι; ἰρίθπγαιις Αἰάδοὶ ετὶ- 
ῬιμΠε. Οτίδαμς ᾿πεεγ ἰρίος 1π ρίαξάδο ραΐ- 
τιοης σοπτγοπογίᾳ, ἢἰς αυϊάεπι {πὰ εε ςεη- 
(εθαξ, {πε ςερεγαῦ: 1Π|6 γεγο ποη πιοάο ΠΟῆ 
τοάάοθαῦ, νϑτῖπτι ὃς δάππογ 15 Γλ δι ἱπηρὶε ἘΞ 
ἘΠῚ [Ὁ βεηῆε ἀϊέταδατ. ἘπηΠατίος νὲΞ: 
ΤῸ Αραπγοπποη ΡοΓ Οτγάθοος ταἰπτ., ςοπι- 
πιρηζα ἰραγσθηζοθ5. Δδίαγπο ἴῃ Αἰάςθι οὐϊο 

1 ρτίπιΐς, ἀλδὴς πιαχίπιε ταηρίτιγγ Ηοπιεγιπὶ Ο ἀν, Δ' ν. 
590. ΨΊΓβΊ τα πὶ Αεπεῖά. 1, ν. 39. πη. Ἑαπάεπι ἔδυ ΐαπιταπ- 
“0Άπι| ΡΆΓΗΠπι γεγο βΠΊΊ]οπὶ τδηρῖς Πίοη ἱπ Ἵγοῖοο {δ᾽ ἥπ, 
μὰὴ ὄντι μέγα ὄνειδος -.---- Κασσάνδραν; πανευπρεπὴ κόρην, ἱε- 
ξείαν τῷ Ἀπόλλωνος, ἐν τῷ τεμένε, φϑαρῆναωι, τῆς Αϑηνᾶς ἐχιο-- 
μένην τό ἀγάλματος) κοὶ τῶτο πρᾶξαι μηδίνα τῶν φάυλωνν 
μηδὲ τῶν ἀναξίων, ἀλλ᾽ ὅσπερ ἦν ἐν τοῖς ἐρίφοις. 
᾿ ἀπαγαγεῖν  ἢς ςοα. ΟΟΠερ. Νουΐ» 4ιϊ πιοχ [ἐφυξῆς 

μὲν ΟΠηττ, Ἐσπ ἐπωγαγεῖν: σοὐ. [,4ι14, παραγαγεῖν. 
3. ἰδόντα τὴν Κασάνδρ.  οοἀ, (0]]. Νοι. ἰδόντα πρὸς τὴν 

Κασ. 

4 τε δὴ δὴ οπητιῖε Βαγοος, ὅς ςοἄ, (ο}}. Νοι, 
5 χρὴ λόγοπι ] ςοἀ. (011, οι, οπιϊτεῖς χρὴ. 

αῷδῃι 

οσγεηΐ, 



ΟΡ. 1Χ, 
ΟΒίγοη. 

Ο,}.1Χ. 

δέζδηι τππϊτα ΓΔ] αἴης Πογγεηάα ργορίογ 
ῬΌΟΙ]απα ροττοπάοτγο : Ἐχογοϊταπιηα6., Ὠ1ΙΡΙπὶ 
Ρογάεγεσ, ΡῬεγίτωγιιη εἰς. 

111. Ἀεςσογάαζημη Ἰρίτιγ οαπι,) 404 Αἰᾶὰχ 
[Π οἰαπτοηῖι5] αυ!ἀεπη ἱπίαμο ρεγίογίς ᾿πάϊςῖο, 
Ῥαϊαηηοάϊ νογο ἢ1}}}] (Ὡρ᾿ βητῖα ργοβιογῖς, πε ςα- 
Ἰμπιηΐα ΟΡΡΓΟΙΠμς δκ 1ρίξ ρεγίγεε, ποίξι παρ τς 
{8., ογπηθα Παιά πιᾶσπα, τεπηροῆαίεσις ἢι- 
τοηζο, ΠΟ πῆᾶρπο ἀρρᾶγαῖ!!: 410 εείδπι ἴῃ ἰ- 
τίπεγο, γοΐϊα Τ οπιῖπὶ ἀγαπς Απάγηπι ροίφηβ. 
ἰπιχία ΟΥ̓ΓΑΒ ροίγα5 ἸΏτογίογ τ. ΕΠῚ15 ᾿σίτηγ σὰς 
Ἰαηλίτατῖ5 ππηςίο αὐ Οτγᾶθςοβ []ατο., ραιςοβ 
ααϊάοηη ἰρίογιπη οἰδιιπι ατεὶρ ες, οπηπος νο- 
ΤῸ Οἰπι5. νὰ ψ ΓΙ ΠΓΘΉΠ1.. σφι πιδηι5 δά Πάς- 
τὰ (ἀπ ΠΠΠ|., πγατίαιια ἱητοητοβ ἰρίπιπι ποπιίπα 
ΔΡρο ΙαΠδ., εὐπηαις [πχις, Ασαμηοιποπίηῃς 
ο[{6 Ἰπάϊσπατοβ, {ι| πιδηϊθιι5 ταπγαπη ΠΟη [15 
ΑἸας!5. ἱπτογίτιιπη ργοςηγαῖει, Ἰηξογία5. δὲ- 
τοπὶ ςοηίδομίμη εὰπ εἴθ. παἰοβ πος δητθᾶ 
νηηπαίη, πες ροῆθα ςυϊρίαμι [έϊαα ἤπε., πὸ 
115 συ ϊάθπη 4105 θΕ]Ππι παιια]α. Οςμ]15 Ποιηϊ- 

πππὶ {δ άπχίθι, [πὶ Ἰοογεηίξπι επἰπὶ πᾶ- 
τἴπ|. 44 ΑἸασδη, νοχογαῦ, ἰἰσῃῖβ σοηρΕ 5 
νοΐμς ἴῃ ργγαιη. Ὠἰστα οπηηΐα ππδέξαγαμι, Ψε- 
Το φάη ἰστὶβ ᾿πΠγαθηζοβ, σετειημε ηπα6 
δ παι! σαηάμπὶ ἱππιθητα ἔπη, γαάοητίθιις ἀδ- 
τἰππεγο,, ἄόπες νοηΓ5 ἃ τετγα [ριγαγοῖ, 4π 6 πη 
14 {ππηπῖο ππᾶπα τηαχίπης ἀἰπηίτεις. Ροῇ- 
Πμιαπι φιιζοιπι {{ΠπππῚτ 165, νεηταίημιε πιοητῶ 
ἀείςςπήϊε, ἰρπαπὶ σάπαθ παι] ἰηΐεςογο. Ψεἰα 
ττάηπα ἀςάϊτ ᾿πΠ ρεΐαρις {Ὀ]1Π|15. ϑοϊεηις 
ποηάιμη ἐχογίο,, δ 1ρίᾷ ἰὰπὶ σοπβαρταιιεγαῖ, 
ἃ αιαδοππαμς Αἰαςῖς5 πιαηῖθι [|ἀογαῖα 1 νε- 
μεθαι. 

ὧν νείο, 481 ἴῃ ῬΕΙΙΟ πα διίαιῖς, ἔς 
πυιάσιη [41] ΠοπΊηι Πτ]]6πῈ.. (ἀρ θητεπὶ ὅς 
νει 15 ὃς [αδπ|5, Ἐτθηὶπι ναγίαθ εγαΐ νοπαιίο- 
τὶ Ππυάοίμς, τοῆσις ἀοσοῦας πα] τάγοιη, 
1ταπιηις πε !ςο5 ἔογπηαραῖ, Ἂς ππμῇςοϑ ἴπ- 
Πηιοῦας, ἴῃ ἴᾳγε πόσας ἱπΠίτις δαζ: ἀται 
{πιεαῖε εὰπὶ νἱχιΠβ, ὈΙςιριΐος εἰμ5. ΓαΠς 
Αεἰζυϊαρίαπι, ὧς Τεϊαπιοπεπι,, ἃς Ρείδιῃι, 
ὙΠείξαπιαιιο. Ἡσγοι δι ργαθίογθα ΟΠ Ϊτο- 
ποπῃ ἰγοχιοηταῖθ, σπαπάο ἰαρογαβ αιϊάδπι» 

ΗΕ ΘΥΕΘἊΆ,: -707 

πρὸς τὸν Αἰαγτῶ ἔχϑος, τὴν ϑεὸν πτολλὰ καὶ 

ἄτοπω ἐπισημαίνειν ὑπὲρ τῆς κόρης. καὶ ὠπο- 

λεῖσιϑαι" τήν ςρωτιεῖν» εἰ μὴ ὠπολέσειεν ἀυτόν. 

οδ᾽ ἐνθυμηϑεὶς᾽.. ὅπως Αἰώγτω μὲν ἀπῶώλε- 

σεν ἄδικος κρίσις, παλαμήδη δὲ ἐδὲν ἡ σο- 

φία ἄνησε τὸ μὴ ἐκ ὠποθανεῖν διωξληθέντω, 

ἐποδράνωι νύκτωρ ἐν πορϑι μείω αὶ μεγάλῳ, χει-. 

μῶνός τε καὶ ὡς ἔτυχεν " ὅτε δὴ, π:“λέων ἐυϑὺ 

Τήνε τὲ καὶ Ανδρα,, πρὸς Τυραῖς ὠπέϑνεν᾽. 

ἀγγελίας δὲ τῷ πάϑες ἐς τὲς Αχαιὲς ἐλϑε- 

σής. ὀλίγες μὲν ὠυτῶν σίτε ἄψασϑαι, “πςάνγ- 

τῶς δὲ ὡς ἐπὶ ὠνδὶ ὠγαϑῶῷ χεῖρως ἄρασϑιαιΝ 
͵ -» ,ὔ 5» “Μ, 9 

φροσεσχηκότως τε τῇ ϑωλώτῃ ἀνακωλεῖν ἐυ-: 
᾿ ͵ κι ,ὔ Ε 

τὸν, καὶ ὀλοζφύρεσιϑειι, καὶ τὸν Αγωμέμνονω ἐν 
““ΥὙ ᾿ " ᾿ , 

ὀργῇ ἐχεῖν» μονονεὶ χερσὶ πσράξαντα τήν ἐπώ- 
“ 2 ἢ 

λείαν τῷ Αἰωντος. ἐνωγισμώτων τε υτὸν τυ- 
“ ὰ , ᾽ ͵ Ν 

χεῖν» ἃ μή πω ἐπηνέχϑη τορότερον. μή τε μὴν 
“ ᾿ ͵ὔ δὶ ̓ς δὲ ε , 

ὕφερον, ὠνϑρώπῳ μηδενὶ, μηδὲ ὁπόσες ναυμα- 
΄ ᾽ »Ἕ γ » Ἁ (δ “ ἃ Ν 

χίωι ὠφανεὶς ἐσχον. ἐς γώρ Λοκρίδω γαῦν, ἣ τὸν 
3 ͵ .} “ἢ Ἶ᾿ ἜΝ ἐᾷ 

Αἰωντῶ ἤγε» ζύλωνήσαντες ὥσπερ ἐς σσυρῶν; ε- 
ὕ ῃ : 2 

σῷῴαζξαν μέλανω ττάντω΄. καὶ φείλαντες ἐυ- 
λα ΤΩ - Υ « 

τὸν ἱςίοις μέλασι», καὶ τοὺς ἄλλοις, ὁπόσα ἐς 

᾿ Δὴ ὧν - ΄ " 
τὸ σππλεῖν εὐρητῶι, ξυγεῖχον πείσμωσιν ἔς τε 

ΡΨ Ἀ ϑαϑν » »" "4 ὰ ᾿ 

φονεῦσαι τὸν ἐπὸ τῆς γῆς ἄνεμον, ὃν ππερὶ ὀρ- 
᾿ ῃ ε δ 2 , 35. ὡς ὃ δ, 

ρὸν μώλιξω ἡ θη ὠποφέλλει. ἐπεὶ δὲ ἡ ἡμέρω 
Ἶ “ Ὁ 

διεφαίνετο, καὶ κωτήει τὸ τονεῦμω, σῦρ ἐς τὴν 
-“ -“ μὲ ᾿ 

κοίλην ναῦν ἐνῆκων. ἔπλει τε δὴ μετεωρίζεσω 
᾽ Ἀ ,ὕὔ ΕΚ, ὦ τὰ. ἢ Ὁ» Ω Ξ 
ες τὸ τοέλαγος. κὶ ὅπῶ ἡλίβ ἀνίσχοντος εἰυτή 

τε κωτεφλέχϑη; καὶ ἑπόσω τῷ Αἰαντι ἔφερε. 

Ν . Χ εἰρωνα δὲ, τὸν ἐν Πηλίῳ, γενέσιϑαι μέν φησιν 
ΕΣ " Δ Ν ,ὔ 3 

οἰνϑιρώπῳ ὅμοιον, σοφὸν δὲ καὶ λόγες, καὶ ἐρ- 
ἢ ν κ “ ἈΔΗΝ 

γά. ϑήρως τε γοὶρ ποικίλης ἥπτετο, καὶ τοὶ 
χῷ9 ἴδι ΔυΝ ᾿ 4ὶ μὴ ν ν. 

πολεμικοὶ ἐπαΐδευε , καὶ ἰωτρικὲς ἀπέφαινε, καὶ 
δε ώ, Ν δ ν: ᾽ τ -» ὐϑ 

μδσικὲς ἥρμοτΊε» καὶ δικωΐως ἐποίει, βιῶνωΐ τε 
-“ με, -“" 

ἐπιμήκιςον. φοιτῆσαι δὲ ἀυτῷ Ασκληπιὸν, Τε- 
-“ ͵ 8 ,ὔ 

λαμῶνώ τε καὶ Ππηλεώ. καὶ Θησέα. ϑαμίζειν 
,ὕ » “ἤ ᾿ ͵ 

δὲ" καὶ Ηραᾳκλέω τῷ Χείρωνι» οτε μὴ ὠπάγοιεν 

6 ἀπολεῖσϑαε ] ἢς Βατοςς, ὅς ςοἄ. (01}1 Νοιΐ, νὰ ἄζ Οτι- 
τεῦ, ἱπιο ἴάεπι ἰῃ νεγτῇοης ἔδουτι ἔπεσα ΝΊρογ, 4ιοὰ ργβε- 
ξετεπάϊιπι νυΐρατας ἰεξείοπο ἀπωϑεῖσϑωε, ἢς επὶπὶ εἰεραπε 
ἀντίπτωσις ἷἴπ ἀπολεῖσθαι ὅς ὠπολέσειεν. 

5. 111. ῸὈΔΙ δ᾽ ἐνθυμηϑεὶς ) πεπιρε “4:4ν Τοῦνμς τεσοτάλ- 
15. “Ἴϊαοεν Τεἰ αγρογηἑτεα ἰπίαιιο ἐπι ϊςο, 49 Α ΟΒ1}}15 ἀγητα 
εἰ εγερῖᾶ, γί εἰξ αριιά Ηοπιδγυπι, ορρτείζαπι, ἰτοπιηας Ραίφ- 
γεάερ, ηιι8πὶ Ὑ [γ [Πς ἀτεϊδιι5. ρτὸ ἀϊτί οπὶβ τοι πὶ ξλόξιπι,, [4- 
Ρίἀϊθιις οδγαθγαπε ἱπποςεητεῖι Ογϑεςῖ, αι ἐς γα ρίμγα ἤι- 
Ρτὰ ῥγοίεβίαο; ἔιρα Πδὶ σοηπηίτ. 

1 πρὸς Γυραῖς ἀπίϑ.} ἀς μος “Τἰπεῖς αᾷ σγγάς εχῖτα ρ]ι- 
τῷ νἱάς ἀριιὰ ΡΒΙΠοἠἔγατιπι [πιαρὶπαπι Π. 11.1π Ογγῆς. 

3 χεῖρας ἄρασϑωι} ηποά εἰξ ρ᾽απρεηκίιπ,, 
4 μέλανα πάντα 1 πεπιρε Βογοῖθιις τά ΠαΔΠῚ χϑονίοις 

ϑεοῖς, νε] καταχϑονίοις γ νῖ ἴπ ἀιτεῖς σαΓΠΙΠίθιι5 νοςαητηγ, 
μέλανα πάντα οβξτεηάα, Αἀάς ποιαῖα δὰ νίταπι Ὑγαπεη- 
ἢς στο 11. οᾶρ. 20. ἱπέ, “ἠορίδε ς, 13. πὶ 2, 

ΟΑΡΟΙΧ, 5. 1.01 ἀνθρώπω ὅμοιον } πΠᾶπῚ Ο ΘΠ δια πῃ 
ναΐρο εὐπὶ ΚΙΠΠΠῈ Ππριης ροοῖδδ, ἴπ ἰἰ5 Ἠοπιοτις , ουἱ Ηε- 
τοῖςα {Π4 Ορροπιπητιγ, 

2 ἰατρικὲς ] ςοἄ. Βάτοος. ὅς Οο]]ερ. Νουα. ἐωτρές. 
2 ϑαμίζειν δὲ 1 Βᾶ9 γοςε5 οπιίτερδι Βάτοςς, 

νννν:2 εἰυτὸν 



γοῦ 
"» Χ ΛΑ "» Ν “ι. “ 

εἰὐυτὸν οἱ ὠϑ'λοι μετώσγεῖν δὲ! τῆς τῷ Χείρωνος 
ς , Ὧ 

ὁμιλίας καὶ ουτὸς φησι; παωλωμήδοι ὥμω.. καὶ 

Αχιλλεῖν καὶ Αἰαντι. 

ἐς 
Ἁ -“ ͵ “ 5» ᾽ 

ῴω τὰ τῷ Πωλωμήδες' ὧδε ἀπωγγέλλει. ὠυ-- 
“, . Ἢ 3 », 

τομωϑῆ ὠφικέσιϑαι ἐυτὸν, καὶ σοφίας ἤδη γε- 
, Ν ΄ ΄ δον ς ͵ 

γυμνασ μένον, καὶ π“λείω γινώσκοντω ἢ ὁ Χεΐ-. 
ΝΑ.» ͵ὕ χ ἣν δ 

βῶν. τσρὸ γεὶρ δὴ τὸ παλωμήδεως ὥρο μὲν ὅπω 
3 ἰ Ἀπ ΛΩΝ , ᾿ Δ ΝΝ ον 
σαν, μηνῶν δὲ ὅπω κύκλος, ἐγιαυτὸς δὲ ὅ- 

» 3 “ Ψ "δὲ ΄ 53 "δὲ 

πῶ ὄνομω ἤν τῷ χρόνῳ. ὅδὲ νομίσμωτω ἡν, δὲ 
9, 9» 

σαϑινιὼ, καὶ μέτρω , ἐδὲ ἀριϑιμοί. σοφίας τε 
7, " ᾽ Ν ͵ὔ 2.3 7ἷ 

ὅπω ἔρως, ἐπεὶ μή ποτ᾽ ἡν γρώμμωτω. βελο- 
νῶν "δὰ γ Ἴ ᾿ 

μένε δὲ τῷ Χείρωνος ἀλλώ τε᾿, καὶ ἰωτρικὴν δὲ. 
᾽ 4.41 ἥν, ΤΡ τοὶ 7 ᾽ Ν 

δώσκειν ἰυτὸν, ἐγὼ, ἐῷη » ὦ Χείρων , ἰωτρικην 
«Ν΄ ον ΟΡ μα, ὦ 4 - 7ὕ ΝΣ ᾽ ᾽ 

ἡδέως μὲν ἐπ ἕσων ὧν ἑυρον ἧ. ἑυρημένην δὲ δκ ὡ- 
»" ᾿᾿ Ν ξ , ξιῶ μανϑώνειν. καὶ ἄλλως τὸ ὑπέρσοφον σξ 

ὦ 9 ,ὔ ᾿ Ν 23. 2 λ 

τῆς τέχνης ὠἀπήχϑηται μὲν Διὶ, ὠπήχϑητωι δὲ 
“ Ν “-“ ᾽ ΔΎ ΡΤΣ 

μοίρωις “- καὶ διίειν ὧν τὸ Ασκληπιβ᾽, εἰ μὴ ἐν- 

ταῦϑω ἐξεδλητοῦ, 

“-“ -“ ᾿ ᾿ υ 

Οντῶν δὲ τῶν Αχομῶν εν Αὐλίδι σετ]ὲς ευ- 

ρέν.» ὅ ῥώϑυμον «ωιδιον., ὠλλ᾽ ὠγχίνεν τε 
ὧν τ “" Ν 7ὔ ὰ -“ 

κωὶ εἰσῶ σπεδῆς. τὸν δὲ λόγον; ὃς πολλοις 

[5 “" Ε ε ͵ὔ ᾿ ᾿ς Ν 

στῶν “ποιητῶν εἴρηται » ὡς σρφτευοι μὲν ἐπὶ τὴν 
ε δ λ εῚ 

τροίων ἡ Ἑλλάς, οδυσσεὺς δὲ ἐν τϑώκῃ μανίαν 
“ἢ Ν Ν ΘΎΩΝ “΄ β8 « 

πλώτΊοιτο, κωὶ πρὸς ερότρῳ εἰη βδν ἵππῳ ξυμ.- 
᾿ ᾿ ΘΑ, “ᾧ 

ζαλων᾽, παλαμήδης τε ὠυτον ἐλέγξειε τῷ Τη- 
“ὦν. ε “Ὁ 

λεμώχω » ὃ Φησιν ὑγιῶ εἰναι" «ροϑυμότωτώ 
ἋΣ ᾿) 5» ᾽ “ 2 

γορ δὴ" τὸν οδυσσέω ἐς Αυλίδω ἐλϑεῖν, καὶ 6-- 

ΡΉΜΗΙΡΘ ΘΕ ΒΥ Οὔ. Χ. 

1ρίι ποῦ εγααζ πηρδάϊπιξηίο : ρατγοίρεπα 
4ποαμε σοπἰπςεπ τ π|5. σαπὶ ΟΠίγοπο {εἰρίμπι. 
νᾶ σαπη Ραϊατηθάε ἐχεας ἃς, ΔΟΒΠ] αι 
ἴτοιη ὅς Αἰαςα. 

τ86 δά Ραϊαπιεάεπι νετο ρεγηποηῖ, ἤςγα- 
ξεεγ[ ΡγουεΠ] δας 1. 
ἄϊειπι αα ΟΠγοπεπι ρίατα νεμϊε,, ὅς ἃρίεπ- 
τας {ππ|41:5 άπ Ἐχογοίγαζαπη, Ρἰθγααμθ, αμᾶηὶ 
ΟΠίγοη, {πἰεηΐεη, Νά δηῖε Ραϊαπηθάςπῃ» 
ποπάμπῃ ἰπ ἐεπιρείζατες ΔηΠῈΠῚ ἔπδγαη ραγ- 
{17 πες ππθηῇαετι γα ΟὐΌΪ5. 2 22 μ6 ΠΟΓΠΕΠ' 
τΕΠΊΡΟΥῚ Πδοίεγας ποπάππι: πος ἤσπαία δά πὰς 
εἴᾶζ ρεσιηία., πες ροπάογα., πος ποηίαγας, αἴ- 
4116 πυηετι: πες ἄμπηι (ἀρ οπείας [ νἱροῦας ] 
Πυάίαπι, φιαηάοασυ!ἀεπι ποπάμπι γορογία. 
Ἰιτογας ὀγδής, 
Α]ϊα., τὰπι νΕ] πηαχίπις τηραϊοίπαπν ᾿ρίππη εἄο- 
ςεγε: 660. αἰχίε, ὁ Οῤίγομ, ἀἐφθμ εν φΆΙΩ6Ή2 
θα οΑ͵2 “64 2022 ἐχ  μ θῊΣ ἐμμθμλ [6772 
ἡμμεμέαρ Ῥεγοὸ αὖ σἕο ἀγέεγε μοΐζ2. Ργ2ε- 
ΖΦΡΘΑ ΑἿΣ ἐμ, μοί ψέγρληῦ (ΖΡ242.. ἐμ εξ 
1ομγ, ἡμμΖ2 85) Ραγοῖε εἰ: δ᾽ γμάε “εψομίβιο. 
χερλάογημε ρεγοθμ γε ρογόε, πὴ ὅοο ἦρ (0. ἐθεο 
βιϑαῖμε ἕξ [εἐέ. 

ΤΠ. Ῥιπὶ ἴῃ Αἰήϊάς δπΐεαι εἤεης Οτγαθςῖ, 
τοῇϊεγαβ ἐχοορίταιης, [πάπππ| πηϊπίπιο ἱπουτε ΠῚ, 
ψεγαπη (Ο] ΕΓ πη πα.,, ἴηι 115 γεῦθιις ἀοςεη- 
[ξηάϊπιπι, 4145 (ἀγίο ἀσεγε οροτίςαι. ἸΝαγγαῖῖ- 
ΟΠΟΠῚ διτῈΠῈ ἃ ΡΟΕΓΑΓΙΠῚ ΠΟΠΠΕΪ}15 ΧΡΟ τα ΠΊ, 
νι Οταδοῖα αυϊάσηι ἴῃ Ὑ ΓοΙΑ ἢ ΓΠΟΠΘΓΙΕ ἈΓΠΊΔ 5 
ψΙνῆες νεγο ἴῃ {πάτα ᾿πίϑ!απι Ππιμ]αιιοτ! τ» 
δ αα ἀταξτγιπΊ ΒΟ ΘΠ Ἔα 0 ΠΙΉΧΕΥΙΓ, ΕΠΠΠῚ ἀ11- 
τεπι Ραϊαπιεάες Ταοἰεγηδοο [οδἰεέϊο,] γοάατς 
Θιογῖτ. Ράγαπη ἴᾷπα οἴε αἴ. [Ρεπα πιο 
επὶπη δηΐπηο ἰη Αὐϊάειη νεπιῆς ΝΊγῇςπι, πο- 

4 δὲ Πῆς πιαϊεθπι οἰπι οο, (0]], ἸΝου» 4τιᾶπι οιπ νῈ}- 

9315 τέ. 
ΟΑΡ. Χ. τ κὸν τὸ τ᾿ Παλαμ. 7 τς] πὶ Π 9 Γρετ[οτὶρίεγαπε 

ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ. Νίορ ἴἰπ πιαγϑίπε {ςτὶρῆπιιβ Ραἰαπιεά ες 

ὅς ]γ Πὲς τατί οπεπι ἱπηπηυτᾶτι τῖτη}} νἹά. 1ηῈ, Δα ς. ΧΙ]. π.1. 
2. ὥρωι μὲν ἔπω ἦσαν νυἱρατὶ Δ΄ ἀεθΆπε, ὅσων. ἘΧΡαηΧΙ 

νοςεπὶ πδιιοὶν ργάδειπῖς σοά. (0]]. ΝΟ. 
εἴξ: δηπιπὶ ἴπΠ ΦηάίΜΟΥ ὥρως ἃητε ΡΑ]Απιεάεπι αἰ Πιπι, 
ποηάπιπι διε. Ποπιϊπίδιις ποπάμπι δάεο ἀσοιγαῖα οδίεν- 
πιᾶτᾶ ᾿ξ τε ροτιπι νἱ οἰ ΠΠτιἀϊπα. 

3 ἄλλα τε ] νοου]45 15 οπιίτεῖς σοά, Βατοςς, ϑεσαεπ- 
ἐεπὶ πιοχ ρδτιϊουΐασι κοὰ σοά. 0]]. ΝΟΣΪ ποη ἃρποίσίς. 

4 ἐγὼ ἔφη τοἄ. Βατοος. ἐγωὶ μὲν ἔφη. 
5 ἰατρ. ἠδ. μὲν ἐκ σαν ἄν Συρον 7οτάϊπε ραυ]υλιπι ἱπιπηι- 

ταῖο Βάτοςς, ἰατρικὴν μὲν ἐκ ὅσαν ἡδέως ἄν ἔνρον, απο πιᾶ- 

Θἰ5 πῆπὶ ρἰδοοῖ. 
6 ἀπήχϑηται δὲ μοίραι6] πεπιρε Ετὶ5 ἀθαθιιβ (, Ῥαγοῖς αά- 

πἀοτίλταγ πε! οἰπα», πιοσίεπίοβ δα νἱταπὶ τε οσᾶπάο, ἱπιο ὅς 
πιοσῖιο5» νι δητίιδα ογθάμ τατὶ ρεγίιαπιπι, Αταις 1ὰ Αε- 
ζουϊαριϊ οτίπιεη, νἱάε δυτογες ποῖὰ [4. Δ]! ερᾶπάοϑ. 

7 τὸ Ἀσκληπιῷ ] 4ππεπὶ ἱπυῖ πὶ 115, ὃς δ]πίης ργορτετ- 
ἐλ τξλιπι Ρ᾽πάδτις Ργτῃ. ΠΙ, ν, 96. 64. Επγίρι4ε5 δρ. ΟἹ επι.- 
ΑἸεχ. Ργοίγερε. Ρ. 18. ΠὨΙοάοσ, 8ϊῖς. 1.1Ν. Ρ..272. ΗἩγρίπιιβ 
ἘΔΌ. ΧΙΙΧ, ὃς Ζεποῦίιις σεητ, [» 18. τάμα, Ριπύδγις τὰ- 
πιθη ἃ το !αμς5 εο 4011) 40 ἃ ποη ταπιὶ Οὗ πιεάϊ οἴ πΑπι, απ Πὶ 
Ἰμοσὶ ε ἔδοϊεηάϊ Πάτα πὶ ἐπα τιπι δἰιπὶ ΤΟιι) ἔα] πη πε αι.» 
Ῥεγοι πὶ ἀϊοδτ. 

8 εἰ μὴ ὑταοῦϑε. ἐδίθλητο 1 φυιλπιοῦτοπι ποιιΠηπια οα ο- 

ϑ6ηΠι5 ΔιτΈ ΠῚ 

Ροτίεθαι ΟΒϊγοπὶ εἴτε, νε Πιπε 41|8ε ἰπ ν᾽ οἴπία σασγιιηειιν, ΑΘ- 
{ρυ]ρίιι5 δαταπι {βρίγγιέζαε ρετοιηι5 πη Οὐποίαγίάε τερίοπε» 
ἀἰΐετις ἀϊοίταγ ΟἸεπιεπτὶ Α]. τὴ Ῥτοίγερτ. Ρ. 18. Ἐδπὶ (γπο-- 
ασίάειρ 1ἀςοπῖςαπὶ Ἰητεγρτεῖάτιν [λις, ΟΠ Θηλμ5. ἴῃ. ποτῖβ 
δὰ ϑτερῃδπαπι ΒυΖΑπιϊηιΠῚ7) σὰ οαϊσυΐαπι δά τε {]ἢτὶς 
ϑρδπδεπηι5 δὰ (ἈΠ πιά ἢ] Ηγπιπ. 1π ΤΠ ̓Άπᾶπι Ρ. 196. Ετπο- 
14 υΐϊάεπι [λτῖ5 Τα σοπιπι Ογποίωγές : [εἀ Βοος {Ὀπρυϊμπι.. 
ἔλεὶς φποπτοάο ἢἰς ΡαΪαπιεάος ἰοαιιεπ5 οππὶ ΟΒίτοπε, ἀρὰ 
4π6πὶ ἄθρεραῖ, ἀΐςετε ροίδε, ἐνταῦϑα δὲο ἴάξετε Αείοι]α- 
Ρίμπι, πᾶπὶ [εἀ65 ΟΠγοπς βοίζερε ᾿τὶ ΤΉ ςΠΆ]18, Υ εἰ 4114 Ἰρὶ- 
τὰγ 4ιϑογεηάα Ογποίηγιβ,, νεὶ 8]14πὶ (εουτιπι ΡΏ 10 ἤγβτιιπε 
ἀε Ἰοςο, 4110 ᾿πτοσεπτιιθ Α εἰς! αρὶμ5)γιγὰ ἀἰτιοπεπι; εἰὲ ξδτιι- 
6 πάιιπι. 

8. 1101 βὲν ἵππῳ ξυμξαάλων 1 φιοί, ντ ποτιπι, ἕαεεδας 
ἈΠΊΘΠτΙΑΠΊ ἢΠηηυΐαπ5., 410 πιΐπιι5 ΟμΠὶ οἕτετῖς Οταςοῖς δά 
Ὑτοϊδπαπὶ ΒΕ] πὶ Ργοβοῖοἱ σορογεῖαγ. [πιεργαπὶ Βαρες 
ἔλθυ αὶ ἀριά Ηγρίπ. ἔαρ. ΧΟΥ͂. ὅς τεϊ'4μπ05 πηγεποργαρῆος 
ΟΠΊΠε5. (ΟΟΕΓΕΠΙΠῚ ὄνον χρὴ βῶν οὐπι ἱπηχε ὙΖειζες ἐϊοῖσ 
δὰ Τυςορῆγοπ, ϑεγιῖις δὰ Αεη. 11, 81. νρηέδς ἀπ ρρίίς 

μαίηγῖθ αρὶνηαϊἰδησ ἴὰ σεπετε, Ρ]ϊπίμ5. ταπιεη Η. Ν, 
ΧΧΧ Υ. [εῶ, 40, ὀοιειε ομρε ἐπ ἱμπρεμς, Ἐτ ἢς εἴδη 
Ἡγριπ, 1. ς. Σ 

2 ἰλίγξες τῷ Τηλεμάχῳ 1 πεπηρε ἅτηῖε Ψ]γΥΠ{ε, Τοίερ ας 
εἰπε β ἐμερρα οἰμσγ ομεραὲς {εὐ απ, ἀγαῖγο {μδὶθοὶ! ῬΑ] Απιοάες, 
ηποά οὐπὶ Ὑ]γ {ες το]! ογεῖ, πε ποσαγες Π]Ϊο,, ἢ ξίδπι δπιδη- 
τ4πὶ εἴτε ἀεργεμεηπιπι νἱἀ, Ηγρία. 1, ον δζ, σοτοσοβ πηγιβο- 
δΙΆΡΒΟΞΚ. 

3. δὴ } οπιίεῖς Βάτοςςι 

τηφῃ- 

ΝΝΕΠΟ ργαεοθρίοῦο οὐπ- ΡαἸαπιεάες. 

Ἶ 

ΟΡ. ΧΩ 

ἀκ ΥἹγ δ. 

Ψοϊεξητθ δαέθπ ΟΠίγοπθ σπις 



Ω. μ᾽ 

ΠΊΘΠΠΠΕ ἱρῇιις ΠΟΙ Ίτ Οτγαθοῖς ΟὟ νἱ πη ἴῃ 
ἀϊςεπάο ἴαπι χες, ΤἸΏτογ Ἰρίμπι αμζεῖη 
ἃς Ραϊαιπδάοπὶ ίης ογίμπι ες ἀπ μπ1. 
5015 ἀοἔεξειβ ᾿η Ὑγοαάς σοηείσὶς,, ἘΧΘγΟ τις 
ψέγο τι {π|5 γα, πϊηάαιο εχ σοοῖο Πρημπὶ δά 
ἔαζαγα γεξογεθας, [π᾿ σοποίοπεπε ἰρίτογ ργο- 
ἀϊεης Ραϊατιεάος, [ρίαπι (0]15 αἰξεέξαπι ἐχρο- 
ἢππ, αποίημα δε φμτς (ῤφηζεθ ἦς οὐψεηζε- 
217.) 40 οαἰλρήμο, ἐγαθαί. Φποαά [ῇ Ῥέγο 746 
γη4,4 ρογδεμα4:; ῥΖεο, τπηαῖς, Ὑγολαπὰ ράελέῃ- 
Ζηγ. Νάη δὲ φιλάεῦ ἡμήμγλαγμη (32 ΖηΤΟγ ες.) 
705. Λ670 ἡ,έμγ. 7211 ὅμο νομήν, Επ’ ἀμ 72 
ἐπ τ (δ γοάεμμεὶ (μρρδεοηαες, ἐφαδ ρμάο ἢ 
οὐαλο, σα» αἰάο έψιίε ἡγαογείέο. Ἡεςρρτο- 
Ῥαπαδθι5 ατγαεςῖς,, Ραϊδηγεάϊς. δηΐπη σοη 
τατιοη!θιις ἐγαῦγ, ἴῃ πηράϊιπ| ργοάϊθης  [γ{ες, 
χη. ᾿λαμῖς, (πογἤξοαγε {ας 2, φηαοφαό μγό- 
Αγ, ξ5᾽ ψμογποάο. εμοοξ Οαίρύαε, ἐπίλα ἐγ η2 
4ἀ ναλός (ῥεόΐαηι. Φηάθ γε7Ὸ 13 εοείυ ("72 
ὅδ᾽ γμαοηαηε αὐγογηη ΔῈ ρογεηγόείο, ας ογ- 

40. μομὴς ΠΙῤ116 7.) 4 φηο ὅσες ξδ΄ ογαίδγε ἀγῥογ- 
12 (μπὲ, ξ5᾽ Ἰπμέμε. Ὑμ ἀμέθηι., ὁ Ραίαηιο- 
κε, γέμα ἡπερέεν. ([ ἐέγγε ῥοίζη 42 Ἴ2214722 
μέοηδίασ., 4442. 7146 ἡ εοοίο (2: τη γο 6 ({71:- 
δεγς. Ἀείροπάξης ἰρίτηγ Ραἰαπχεάε5, Δ άρε- 
γεν, ἵπημ.) ο Γός. ἡμέοδίρεγος τέῖφημς πε- 
γρέμϑηῃ εἱρ εοε οι τό τς (ἀρίέμεογ φηήρρλάνῃ ρο 
εἰἠγόγενο, φμὶ γρμτο ρζιγ 2 (δ ἐεγγε ἐγ λό Μο, 
εθροηεγἐ 4,26. 6 ἀμέεῦ δε ρίαηε ἀοξεμὶ 
ψορ εἰμόδο. “1Π22 φμέρᾳ γούξε, Πῤαοεμηζιω, 
γι6ς 4,71 ἐφ ῬεΠἼ4ἐε: εἴ, πές ἐεγγα. Ῥοῇ- 
Παες Ὑ]γῆος αυϊάετη ἱγὰ ρίθπιις ἀπςοίΠι, ΡᾳΪα- 
τηράδϑ νοτο 9 νῖ 4 αὐπιςγία [δ] 1πςηίασα (8 - 
Ἰρίιππι ἴΔπὶ σοπηροπέτεϊ. 

111. Ιῃ σοηποΐοπε δυζοπη Δ] ]απ4ο Οτδε- 
εἶδ σοπρταραῖίθ, οὐπιε5 ἔογίε ξογίαηα σοηίε- 
ἴο ΠὈϊ νοϊαθαης ποτὲ : Ψ]γΠες δυζεπιίη Ρὰ- 
Ἰαπιεάειιι Ἰηταΐτι8. σγήός.. Ἰη 41, σγάστον ἐε- 
εν “ρροίαμε ψιοα ἤέογας ἐρ,(4ε 2μ Μεγ, 
0 ψ67γ0 ἐπ μλάεγ, Ὑππὶ Ραϊδπηοάοϑ: 

ἩΛΕΡΕ ΛΟ ΕΑ: 709 
" 3 -“ " » ᾽ 

γομώ ἤδη ἐυτῷ σπαρᾳδεδόσϑοαι τοῖς Ἑλλησιν ἐπὶ 
Δ Ὁ “ 3 "ν 

δεινότητι. διενεχιϑῆναι δὲ ἐυτὸν τῷ παλαμήδει 
Ε “Ἢ γΥ̓ ε » αὐ ς 

ἐντεῦϑεν. ἔκλείψις ἡλίς ἐν Τροία ἐγένετο, καὶ ὁ 
δ ἢ 3 , 

φροίτος ἄϑυμοι ἡσῶν : λωμβώνοντες τὴν διοση-. 

΄ ᾽ ᾿ ,ὔ ᾿ν δὸς 
μείων ἐς τὰ μελλοντῶ. σπαρελϑων ὃν ὁ Παλα-- 

͵ ΕἸ ͵ὔ ᾿ 7, ΄“ «- ΄ - Ψ. 

μήδης ἀυτό τε τὸ ττάϑος τῷ ἡλίῳ διεξῆλθε, 
» ὙΖ -» ) ε , ᾽ ΕΞ 

καὶ ὁτι τῆς σελήνης ὑποτρεχέσης οἰὐυτὸν ἐξα- 
“ Ἂς ᾿ ὦ ΕΣ 

μαυρδταῦ. καὶ ὠχίλυν ἕλκει. κακοὶ δὲ, εἴ τιν 
΄ 4 “᾿ Ν, ψ ς ἘΞ , 

σημαίγοιτο ᾿, τωῦτω ὁἡ τϑ', εφη; οἱ Ὑρῷες ποεί- 
ε Ν νὴ ἌΥ 9 ὦ ε κυ ΔΑ γὲ 

σονται. οἱ μὲν γώρ ἀδίκων ἡρξαν, ἡμεῖς δὲ οδι- 
͵ “ ͵ὔ Ν ᾿ 9.12 "»" 

κϑμενοι ἥκομεν. τσροσήκει δὲ καὶ ἀνίσχοντι τῷ 
ἘΠΟΣ 4 -“ Ἴ - ͵ 

ἡλίῳ εὐχεσθε, “τῶλον εἰυτῷ κωταιϑυσωντώς» 
7 " " -»"Ἢ “ὦ ὔδι " 

λευκὸν τε καὶ ἄνετον. τωῦτω τῶν Ἀχαιῶν ἐπαι-- 
,ὔ ΝΙ »"Ἢ » 

νεσάντων » καὶ γώρ ἡτίηντο" τῶν τῷ πωλωμή- 
Ἵ δ ε ε' 

δος λόγων, πσαρελϑν ὁ οδυσσεὺς, ἃ μὲν χρὴ 
ϑύ » ἈΝ Ψ“ " “«“ ͵ 

ὕειν, Ἐζη: ἢ ὁ. τι εὐχεσϑαε, ἡ ὅτῳ “Κάλχας 
-“- -“ Ἁ Χ » 3 σῶμ κα ἐρεῖ, μαντικῆς γαρ τῶ τοιωῦτω. τὸ δὲ ἐν τῶ ἐ- 

-“» » ἈΕΔ “ Υ ᾽ ΄ 

ρανῷ, καὶ ἡ τις τῶν ἄφρων ἐταξίω τε καὶ τά. 
Ν ἿᾺ ς ἃ, δ »" ͵ ͵᾿ ν 

ξις, Ζευς οἶδεν, ὑφ᾽ δ ταῦτω κεκόσμηταί τε καὶ 
4 ἊΝ ᾿ς “ 

ευρητοί. σὺ δὲ, Παλά μηϑες, ἡτ]ον ᾽ ληρήσεις, προσ-. 
7 -“ “ “ Ἀ δ -“ " “-“ 

ἐχῶν τῇ γῇ μῶλλον, ἤ τῷ ἐν τῷ ἐρανῷ σοφι- 
, ε τ Ὁ ε ΨὉ 

ζόμενος. ὑπολαῦδων ὃν ὁ Παλαμήδης, εἰ σοφὸς 

ἥσϑω, εἶπεν, ὦ οδυσσεῦ, ξηνῆκας ἂν ὅτι μη.- 
δε Ἀ 8 ΄ Ν -“ Ἴ ͵΄ ὡ» ᾿ 

εἰς ὡν σοζον τι τῦερὶ τῶν δϑρανίων εἴποι, μῆ 
͵ὔ Ν -“ “ ΄ ἘΠ Ὴς τὸ “΄΄ λείω τσερι τῆς γής γινωσκων. σε δὲ ὥπολε.-ἔ 

-“ Θ Ὡς ᾽ ᾿ ἢ εν “ λεφϑωι τότων ἐκ ὠπιςῷ" φασὶ γαρ ὑμῖν, τοῖς 
΄ ͵7ὔ ιὔὰ ᾿ 

1Ιϑακησίοις͵, μήτε ὥροις εἶνωι, μήτε γῆν ἢ. ἐκ 
, ςε λ Χ ϑοταῦ ᾽ »-“ 

τὅτων ὁ μὲν οδυσσεὺς ὠπήῆλιϑεν ὀργῆς “λέ- 
« ᾿: ͵ «ε εἴ 5 

ως: 9 δὲ πωλαμήδης ὡς σῦρος βασκαΐνγοντα, ἼΣ 
΄ ς Ἵ 

δὴ πτ-ωρασκευάζων ἑωυτόν. 
ἥ " “ δέ “Ἢ »ἭηὮἊΚ»Κ»ἦ ἔν 7: 

Ἐν εὐ λήσιου εοτε τῶν Αχωιῶν Ὄντων, γέ- 
᾿ μὴ ͵7 

ρῶνοι μὲν ετυχον «σετόμενωι τὸν εἰωθότα, ἕαυ.. 
» ; Ν λ ᾽ 

ταῖς τρόπον. ὃ δὲ οδυσσεὺς ἐς τὸν Παλαμήδῃ 

βλέψας. αἱ γέρανοι» ἔ ὠρτύρ ᾽ βῶνοι» εῷη, μ' θτύροντωι τς Α- 
Ἂς ἢ ’ “- 

χαιδς ὁτί ὠυτῶι γρώμμωτω ευρον, ἐχὶ σύ. καὶ 

4 σημαΐνοιτο ] Βατοςς, σημαίνοι. Τιᾶυἀϊδη, ἃς ςοά, ΓΟ]]ερ, 

Νίου, σηιαίΐνε. 

ς λευκὸν ] ταπαιῖαπι Γλε0 ΠΙΡΕΓΟ : παπὶ ἱπξεγίβ διγῖς γε 
ἔλοτα ἤεθδας. νιάς δὰ νίταπι Τγαπεηΐ, 16. 1. ς, 20. ἢς γεγο 
Ῥετίας οτἴαπι (Ὁ]1 ἐμὸς αἷδος ὅς αἱεθαπι ὅς ἱπιπιοϊαθαηι. 
νἱάς δὰ εαπάεπι νιταπ ἰ. 1, ς. 31. 

6 ἡτῆηντο] ἔς ςοἀ. (0]]. ΝΟΣ δκ [αὐάΐλη. ἘΔΠ ἡτήοιντο. 

7 ἥτῆον  ἢς πιαίπὶ οιπὶ Βάτοςς, ὅς σοἄ, ΟοἸ]ερὶϊ ΝΟ 
αὐᾶπι οἰπὶ εαϊτῖ5 ἡτγονα. 

8 μηδεὶς ἀν} δάάδυηι Βατοςοίαη, ὅς ςοά, (0]]. Νουΐ δύνωε- 
τὸ λέγειν ὃζ πιοχ οπιίττιης εἴποι. 

9. μήτε ὥρας εἶναι μήτε γὴν πο ὥρας, 4185 τεγγά [Ὁ}]1- 
κει (χοίᾳ ὅς πο 15 ργουοητῖθι5 [π]|5, 4105 πα] ΐος. ἰαγεῖ, 
πιϊπίπιε ἀϊίπραετγετ, ΡΙατ, 10. φηοά δγμ4 γαιίοηε θέαητων 
ἀξ [{πᾶςὰ: μόλις ἐπ᾽ ἔργων τε πολλῶν κρὴ διοὺ πόνων μεγα- 

λων μικροὶ Κρ γλισχιροὶ χρὴ μυηδενος ἄξια τοῖς γεωργᾶσιν ἄνφ- 

δίδωσι. οη γῆν πάθετε ἀϊοῖς, ηταθ (πχηρ Ροτίις. εἴευ 
αυᾶπι γῆ. δὶς ΨΊγρ], θη, 111. Ἐϊβερίνγιες {ξορμίος Πῤαεκε. 
Εἰ Οῖς. 1, 1, ἀς Οτατοτο Πῤ ρα ἦρα αἰβενγίρεὶς {ξορμίίς ἐάν,.-- 
πα») πη ΐάτενγι αἤχα,ηι. δ Ἔξῖδης εὸ Ιοςα Ἠοπιοτὶ ἥποαὺε ΠΙλά, 
Γ΄.ν. 201. Οὐγῆϊ, Α΄ ν. 242, Δ» ν, ὅος, ἢΐπς ποπιδῃ 4ιιο- 
4ιε μῥαεαρε Ὠάθετς ΔὉ ΤΑ, ηυσα αἰμγιρς ΡΗοςπίοΐδις 
εἴ, οδίδγιιας πάσηι ΒΟ Παττις Οεοξτ, 1.1. ς, 22, 

5. 111. Οἵ μαρτύρ. τὰς Αχανὲς Ἴ ΠΊ4Π1δῖ ᾧ πώνν Βοςματ. 
τις ΗΙογοζοῖοὶ Ρ. 11. 1.1. ρ.. 74. τοῖς Αχαεοῖς ,) Π3ΠῚ δῖ ΠῚ 
Βτπιᾶς σοηϊεέξαγασι οοά. [νϑυἀΐληιθ., 4υἱ [ΣΙ ΟΠΕΠι, 4046 
Βοοσδατίο ρίδομεγαῖ, ἐχῃΐδοι, [τὰ [βπίις εἐἥτε; Ψὸς Οπιες 
τοίξε5 νοβ ργϑεδειίς Ογδθοῖς, Ψεγιπὶ πἰ μι} 1Π8 ορυς εἤδ» 
πιιτατίοηθ Βΐς Ραζε πὶ ,), ΠᾶΠῚ μαρτύρεσϑαί τινα ἐγανείνα ἢ- 
Βηϊβοατίοπε εἰς αἰῤᾳίκερρ το βογῃ ΤὨΗΘΓΑΤΕ ), αἱ ΠΙΑΧΙΠῚ6 ορ- 
Ροτειηυ5 ἢυῖς ἰΙοοο οΠ Πρηίβοδειις, ΝεπΊρα βτιιδς ἴῃ ςοη- 
ἐρεξτμ ὀχεγοίτας τγῃ Πιοϊαθαητ, αιο ἴτα ὙἹ) Πὲς ἱπέεγρτε- 

5 ὃ πω- 



σιο ΡΗΙ ΟΞ ΑΙ ΤΙ 
ς ᾿ ΓΝ ΒΕῚ , 3 “ ἘΝ 
Θ πωλωμήδης » ἐγὼ γρώμμωώτω ἕχ, εὑρὸν - εἰ- 

3 ἘΠπὶ “-“ ὝΑΩ » δ 

πεν» ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ὠυτῶν ἐυρέϑην " π“ώλαι γώρ 
-»" ᾽ » "΄ ͵ ΠΝ ᾿ ὃ Ν 

ταύτῳ εν Μᾶσων τκῷῳ "εἰμενῶν ἐδεῖτο ὧν ρος τοι- 
μ -ο- Ε »“ » 

ὅτε. ϑεοὶ δὲ τὰ τοιαῦτα δὲ ὠνδρῶν σοφῶν 

ὠνωφαίνεσι. γέρωνοι μὲν ἕν αὶ μετωποιξνται 
͵ὔ ᾽ ΝΥ Υ; ᾿ » 2 

γραμμώτων;, ὠλλα τώξιν ἐπωινϑσωι πέτονται. 
͵ ᾽ Σ ὔ 

στορέυονται γεὶρ ἐς Λιδύην᾽, ξυνώψεσωι πόλε- 
- ᾽ " 3 ν δ᾽ Νὰ ὯΝ Ἀ 

μὸν μικροῖς ὠνθρωποις᾽. συ δ᾽ εν "ἂν περὶ 
ὕἷ 3», ἐν Δα ν , ᾽ 

τάξεως εἴποις, ὠτωκτεῖς γὰρ τὸς μώχας. αἰ- 
ΣΎΡΗ ,ὔ [ἡ ε "7 

τίαν δὲ οἴμαι., ξένε, ὁ Οδυσσεὺς εἶχεν, ὡς εἴ 
ἈΝ ! Ν » 

'ξ Ἑκτορῶ» ἢ Σωρπηδονω: ἢ Αινείων 5 εἴδει, κα-- 
Χ ἣ , "ἡ , Ν νὰ 

ταλιπῶν τὴν τάξιν, καὶ μεθιςάμενος τορος τῶ 
Γν ἢ γ “ ͵ "δ᾿ δὲ 3 
ῥαφώνην ἐχοντώ τῷ «πολέμε. μειρωκιωὸὴς δὲ ἐ- 
«ΧΟ “ δ ἿΝ 

πὶ τῆς ἐκκλησίας δόξας“, καὶ τορεσξύτερος νέξ; 
“ ͵ ς Ν 3 ᾽ -» ἊΝ 

τα τ ἡτ]ηϑ εἰς , ἐπετείχιζεν ἀυτῷ τὸν 
Ἵ ε Ν ἃ. Ν λ 

Αγωμέμνονα,, ὡς πρὸς τὸν Αχιλλέω τὲς Αχωιες 
“ 

μεϑισάντι. 
“Ἢ ᾽ ι ΄ “ 

Διενεχϑῆνωι δὲ ὠυτ ἐς πτάλιν ἐκ τοιότε᾽ φη- 
7 Ἴὕ ΄΄ » -» ον ι 

σί. λύκοι καταξαίΐγοντες ἐκ τῆς Ἰθης ἐσίνοντο τοὶ 
͵ -“Ἢ ε 

σικευοῴορο, “παιδώρλω, καὶ τῶν ὑποζυγίων τὰ 
,ὔ ς Ν ᾿ δ Ν 4}, 

“περὶ τοῖς σκηνάς. ὁ μὲν δὴ Οὐυσσευς εκέλευεν, 
. 

᾿ ΄ » 2 ἀγν 3.1} δὰ ἐὺ 16 ΝΗ 
ὠρωμενδς τόξω τε΄ καὶ ὠκοντιω» ζοιτῶν ἐς τὴν 

᾽ Ν ε ͵ 3 

δὴν ἐπὶ τὲς λύκες. ὁ δὲ Παλαμήδης, ὦ οδυσ- 

“ὁ ᾿ "4 ε σεῦ, ἐφη: τὲς λύκες ὁ Ἀπόλλων σπροοίμοιον λοι- 
»“ μπ Ν , ᾿ ᾽ δῚ 3 7 

μβ ποιεῖται. καὶ τοζέυει μὲν ἐὐυτὲς᾽, καϑά- 
Ν “μ Ν ᾿Ν ,ὔ Ω » 4 

περ τὰς ἐρέως τε καὶ τες κύνας ἐνταῦϑα “. 
͵ὕ ᾿ ᾷ εὐ Ν ,ὔ ᾽ 

σέμπει δὲ πρότερον σσώρο τες γοσήσοντοις ᾿ ἐυ- 

Ομ». Χ. 

Ερο, ἱπαμῖτ, ἀδέεγάς 29212917,26 Ζ2ΗΦΖ2.). ῬΕΥΉΖ2 
4ὖ τρηε ἐμμέμέμ (ῶγη. 1472 οἱΐη4 6γ41792 1126 
2 Μωάγηε αἰργρίοὐμο (246 ῥηληημοοίἑ 22-. 
εαἰρεύαμε γὴγο. [1 μέθης Σ4114. ῥὲγ υῖγος 
ἀρίρηέες 13 ἐμεορε ῥγοάίμη!. ΟΥ̓́ΜΟΣ ἡξα,ημ6 
Μόλ ἄέογας φμλάοηῃ ῥᾳμά νεμάϊεαηέ, (θα, }ὲ φμξ 
ογελοη ῥγούεηε, γοΐσψέ. 15 112ῤγ4)2. ΦΉΖ22 
}᾽ο ε ζμ ΣΆ, ὀοίγα ομλη βιεηρφἐϊομλὐης φεία- 
γί. Ἱῶμο ἀμ 62 ογαϊηθ μὴῤλί αἰχεγιν, πεῶμε 
6327)2 122 ῥγοοίϊές ογαλμοης ἑόμες. Νεῖηρε 1π- 
οσὐθαπε, νὰ ριτο. Ν]γεπι, γέ ααϊ. ἢ απ 
ἨἩεάῶοτγεπι. δυῖ ϑαγρεάοπεπι, ας Δθηξαῖη νἱ- 
ἄετει, ογάϊπες ἀείογας, (ξαὰς δα 1115 ραγίοβ 
ΨΌΙ πλΐπιις ργάῖια ἱποηπηθαῖ θΕΠΠ1πὶ ἐγαπιϑίογατ.. 
Τηξδηεπηπιις διιτο πὶ σογαπη τοτα ΓοΠΟΙΟΠΕ σα 
νιἄογοίασ, (ξηίογαια ἱππδηὶ {ποςατηθογξ., 
ΑραπηοιπποηθΠῈ ΔαΠοΓίι5 ΘΠα ἀγπηδ ας. 81, 
Οταεοογαμπι Πυιάϊα ΑΒΜ φὐἀϊπηροτγος [ ςαΐμ- 
ΠΊΒΙ ΑΓ] ]. 

ΙΝ. Βυτγίηπι διε εο5 (411 ἐδ σαι αἰ 
(εἀπΠ[{ αἷς. ΠῸΡῚ εχ 144 ἀείςεπάεητες [ε- 
γέμα θι15 (ἀγοῖΠα5 (Ἔγ!115, ὃς 486 ᾿αχγὰ Γεηγοτία 
εγϑηζ, πη ηΓ15 ΠΊΟΪΕ ΠῚ εγαπε.. Ιταηπς Χ]ΥΓ- 
(ἐ5 φι!άδπι τ{Π||., νι, αὐςιι5 ἃς ἴδοι {ππτεητο5, 
ἴη1ά4πὶ δἀπετγίῃς ἰπρο5 τεπάεγεηι, Ραϊδιηο- 
ἄες νεγο: ὁ Κδγές. ἱπααῖτ, ἑμρος “ροίο ρε- 
Μΐ ργαομαληηε εὲ ἱμόεξ, ἐρίθίζμο γαρλεεῖς 
φιλο ῥοδε, ῥάμέ (δος φέψηθ ρμα τος 7221 
μος σὸ εάπες: Εος σέγο “μα Δεργοξάζηγος ργ65 
γἼ 2.7) ῥογρεέφρμς ὑφῳῃομοίρμ 12 ἡμαάμόϊηδ.) υΞ 
4μ6 2{Π) εαμοαηε βό2, “ροἠἠμήψηο 1,γω20... Βόγ- 

΄ “ -“" ᾽ Ἵ Ν “ 7 ͵ 2 δ γοίως ἕνεκω τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῷ φυλάξασϑαι. ἐυχώμεθω ἕν Απόλλωνι Λυκίῳ “ τε καὶ 

κατα, ἂς ἢ τεῆεβ Ογᾶθςοϑ ἀρρεί!επε, ΠΡ] Πτγεγάγιπιὶ σερεῖ- 
τατιπὶ β οτίαπι ἀεθετὶ, υᾶγιπι ν οἰδπάο ἤριγαβ ἐχῃ δ θδητ. 
Οεϊεγαπὶ ἐς {ἰττογαγι πὶ εἰ απιεητῖς Ἔχ ργηηγ ν ΟΪ τα ἰημ6Π.- 

εἰβ ἃ Ραίαημθάς ποῖα ἔλΌι]α, ἐς αι Ρ]ιγᾶ 1. ον νἱγ ΠιπΊ πηι 
ςΟἸ Περι. 

2 πορίυοντωε γοὶρ ἐμ ΛΙδ. ΠεπΊρ6 βστιιθ5 ε ΤὨγδοία πιῖ- 
δτδηι πιεάϊο δυταπιπο: νιἀς ςοἸ  εξξα ΒΟΟΒάτΟ ], ς. Ρ. 78. οἴγ- 
(ἃ νΕΥΠΙΙΠῚ [ἘΠΊΡι 5 τεάδιιπτ. [πη Ιἰδγάαπι πιίργαγε ογεαϊτγιιπι 
εχ Αὐδορἤῆδπε αιοαιε ρᾶτοῖ, πῃ Αὐΐδυ5: 

--- γέρανος κρωζυσ᾽ ἐς τὴν Λιβύην 

Μεταχωρῇ 

ὃς τυγίμπι ρ. 595. 
Ἐκ μέν γε Λιβύης ἧκον ὡς τρισμύριως 

Γέρανοι. ᾿ 

3 μικροὶς ὠνθρώποις } Ργφπαεῖς : ἀε 4μΐθιι5. σαπὶ στ ΐθιι5 
δ Ε]ΠΠρεγαητῖδιις ποῖα ἔΆθ 14, ἀδ αι Ρρίπτα σοπρείῃι ΒΟςΠατ- 
τι 1. σ. Ρ. 76, 

4 Ἑκτορὰ ἢ Σαρπηδ. ἢ Διν. 1 41 βοτι Ππιὶ ἐγάπτ Ὑτοία- 
ποταπι, ἀίηι6 ΥΊΥ ἢ, αϊ σοΩΠ 15 πηαρὶ5 4.4 ΠῈ πιᾶπιὶ ἔοτεῖς5 
εγᾶῖν τεγγογεπὶ ἱπουείεδαπε. Οεγογιπὶ ἀε Ψ]γ ΠΠ5 εχίριια ἱπὶ 
Ρυρπας νἱττατε νι ἠς ὅς ἴπῈ Κι 6.1. 

ς πρὸς τὼ ] Βάτοος, ὅζ ςοά. 60]]. Νοιι, εἰς τ. 
6 μειρακιωδι, "δὲ ἐπὶ τ΄. ἐκκλ. δόξας πεηρε σογδπὶ 1|8.. 

:ρίᾳ ςοπεῖοπε, 48 ξοτείτεν δάεο Ῥᾳίαπιεάες [ςοπιπιδτα εἴτι5 
τοῖαπάεθας, μειρακιώδης νἱἴι5. εἴ, Ναπὶ πιεηζεπι δυτοτίθ 
ποη [δες αἰεαιιητιγ ἀοόξί ᾿πτεγργετεβ., ρεπεγα 5. μάες 
Δεοίρίεηιε5,, ἀὐπὶ νεγίιηι ἐμ τ ως φημ ει ἐπ οοπολοθδα 
ῥπς θέσι 

5. 1. 1 τοιέτε ] ἢς ςοὐ. (0}}. Νοι, Ψυ!ρατὶ τέτε. 
2 τόξα τε ] δἀά!άϊ τε εχ Μ88, 
3 τοξίυει μὲν ἀυτὲς ] ρείξεπι επὶπὶ ““ροἠἠγιἐς τεἰῆς τιδαππε 

Ροείδε, νε πᾶης 1ρίαπι Ογαεςῖς οὗ οβεπίαπι ἰη ΟΠ τγίεη, Α- 
ΡΟΙΠ πῖ5 (ἀσεγάοτεπι, ᾿πγηπι}Ὧπ| Ηοπιεσ, 1148,..4΄ ν. 44: (ε4. 
Τιοῖν ἰτάαμ6 τεῖα Πι8 ΑΡΟΙ] πεπὶ ἐερὲς ἱπιπαίτεεγε, ἢ, 6, Ρεἢ 5 
ἴῃ 115 ἔδσεγο π|τπ1ΠΊ.) 4686 1{Π1| ξιρίδητς, Ἵ 

4 καϑάπερ τὲς ὀρέας τε κρὶ τὰς κύνας ἐνταῦϑα 1 πεπῖρε ἴπ' 
ολ[εγίς Ογαθσογαπι ρε ιβεγι5 Α ΡΟ Ππὶ5. τ6}15. φρρβ τηϊτῖο τΔ.- 
τμπὶ ὅς σπε5 ξογίεδαησις, Ηοπιεγιβ Π|4 ἡ Α΄ ν. ςο. 

Ουρῆας μὲν πρῶτον ἐπώχετο καὶ! κυνώς ἀργός. 
4ιΑπὶ βόξοπεπι. τη ημπᾶπὶ Δ Πιγάδπι ἱγγς Ζοι 9 ὠφρόνως 
ϑυμὸν ἡμιόνοις ἐναχμάσαε κρ κυσὶν ἀϊςεπο. Ὑογμπι οἱ [λεὶς 

εὐ ἀϊεα τείροπάϊε Ηεγαο] ες ΡῬοπείοις πη ΑἸερογ Ηοπιεῖ. 
Ρ-427. Κι οἤεπάϊε Ῥμοεβιΐπι τοῖα πιητρεητεπιὶ [0] πὶ εξ »» 
τλάϊ!5 {15 ἐχοίτδητεπι ρείξεπι, Ηδης γεγο ἱπ αιδάτιρε- 
ἀϊ5 ρἰεγαπιηις ἱπιτίπι σάρογα πογιπὶ ΡΗν Ποοσιπι Β}1], εἰμς- 
41 τεῖ γαιίομες 1, ς. δῷ Ἠεγδο!ιάς 4|]εβᾶητν, Θοϑείις 
τρίτης ΡΗΙΠΠοἤγατις ἐγιάϊτε μαες 40 Ηοπιετο σοπβέϊα δρῃηο- 
[οἷτ, τις νὰ 'πἀ6 ροῦγο οσσαῆο οδρὶ ροϊυῆει Εροροεῖδπι 
εἰιι5 ογπδηάὶ οἤεπάϊτ, σοπξ, ἃ ποῦὶϑ ἐπ ργδεῖ, δὐ Ηεγοῖςᾷ 
ῆα οδίδγιιδτα, , 

5 γοσήσοντας ] ἔς ςοἄ. (0]]. Νοιι!. Ἑάϊτὶ νοσήσαντας- 

6 Λυκίῳ  νατῖδε Βυΐι5 ΟΡ ποπιπὶβ8 ΡΟ] ]πὶς σις εἴς- 
{ε Ῥοῖμογε δρυὰά αἰιιεγίοβ,, 4185 ΠΊΑΧΙΠΊ4Πὶ ρδτίεπι [μτῖ5 ἀϊ- 
Ἰροπεος γεσεηζηϊε Ογγαϊάιι5 ἐς Π115 ϑγηζαρηι, ΨΥ]. Ρ, 1:23. 
ἵπτεγ 6185 ᾿ΑΠΊΘΠ ΕΔΠῚ Ρ δΕΙΟΓΙ[ΔΠῚ ΠΊΓΟΓ , 4ιοα πεπιρε» 
8 1γοἰᾳῖτα ἀἰξὶμϑ Πιεγίην δὶ (οχ πιοηαθὰϑ Βγ ἐπιαιιθιις ἀερετα 

ΔΊθ4Η 

τα: κα δ͵ςΣ 



Ομ. δ 

χίογηθ [1.6. ἐερί ἐεγγἼῤτ., δοίαπε (ωσ45:2] 
ρρεοηεια, νὲ ῥα- γηλαίφγ ζόγας (χτρ ἠρίί τοί 
ἐαὲ μἀσλέδίς,, ῥρείονε Ῥέγο 122 σάργάς σεγίαξέ. 
Νος αμ θη), Ο Ογδοςὶ.),. 0 ΠΟ (0. ολγΦΉΖέδ ᾽ 
ορης οί οὐ μοίζοηε γλλαέμγας τομμὰὶ αἴκοία, 
γπολμῴηθ ψοβεγμομεῖογε. Μραθ,αΐ οριΐρα χειῆ- 
αἰδηα αὐ πο: ὀάμαί 4Εεῖσί; ογηρΐα ξαημοη (ἀρὲ- 
ἐμ1146 ῥαέομέ. λὲς Ἰοσιιζι5,, σαγπἰπ πὶ 481- 
ἄεπὶ πηεγοδειπι ΠΟ θυῸ., τ Ποίας. δηπο- 
ΠπᾶΠῚ Γοριιϊαγο ᾿μΠΠ|ι. Μοηΐὰ γεγο ἐξομπάα, 
ἃς οἸεγῖθιι5 πῸ}]1 ἀγα συ εἰς Ἔχογοίζαπι ραμΐξ» 
ΠΡῚ ἰαπι οδίξαμεητεηιν, ἃς υϊς αι α Ραἰαπιο- 
ἄς ἀϊέξαπι ἔοτγει, ἀϊΐπατη οδ, ὅς ογαςιι]! αυτο- 
τιτατθ πὶ Παεγε δχιΠἰπηαήζεπη. ϑ8ης ΘΠ ΠῚ 
εεἴδι επθηΐτ, νι ρεῇϊ5, “πη ργαβάϊχεγατ, Η-]- 
Ἰοήρομείαςβ ἱπυιδάεγος οἰμίζατος ) ἰηἰοπμς, νὲ 
δἰπηῖ, [λο ἃ Ροηΐο ΠΙοῸ εἰίαιτι ἱποιπιθετγοῖ, 
Οὐγδεσογμμη δυο. ἰδοίογιε πεπηίηοιη, ἴῃ ρει- 
ἰοημα τΈ]Παγα Ἰίσθὲ ςαγα Ππαθεγεης. Ργδοίεγ 
ἀϊαείατι δηϊπι.,. νὰ ΠΟΘ ηταγ οίδηι νεῖα- 
ῬηΘΏΓ15 Πουτποάο ς411146 1η{ΠἸτυϊτ., (Οεηζαπι 
ἀσάμιξἰ5 πδυιθι15 Ἔχογοίζαμη. ρα νίςες ᾿πηρο- 
ἔμε τειηϊραπίοηη,, ἱπυιϊσοηηιις σειταπῖθπ, 
αἴπᾶς Ῥυίογ Πδι5 δι Ργοπιοηζουί πη εἰγοιϊ- 
ἕεῖ., Δι (ςορυ τη ατείπρογεῖ, απ ἀπτς “πᾶ πη 
ψΙοίηας Ῥογίιπη. Πττιπτις. ἀτεησογεῖ. Ρετγίμα- 
{Ἰτατιὲ δείατη Αραπγεπηποηὶ. νὰ ςοἰογῖβ. μαμὶ- 
ΘΑΓΙΟΙΙ5. ργδθιηἷα ἐρί5. ργοροπεγεῖ. [Ιταηπ8 
Ιδοῖῖ. θοπαθηια ναοί η15 ΠῚ ςοηίςι!, (εἰς 
ἐχεγοεῦαηῖ. Νειηρο ἅς ἀοςεθαί ἰρίος, αοά 
τεῖγα σουγαρία, (ει ᾿σὰ παθηΐς, Πιαιῆιις τ, 
δι τε(ρί γαείϑηϊ τυσῖα5 ἱπίογίαττηαγε. 15 ἀὰ- 
τεπὰ ἐς σαι» ᾳ Οτᾶθςῖ5 ἰἀρἰεητίας ργαοιηία ἐρίξ 
ΟΠ ΠΕΡ υλ τον, 

Ν. γῆς ἱπέεγεα ἱπ οδίξιιγο νίμπογε (εξ 
Ῥυϊαῦαῖ, ὅς αυϊςαμ!α 1ρ{ι ἐγαῦ νοτίας ἴῃ Ρα- 
Ἰαιιοάςπι νοτίεσαῖ. [)Ὲ ἢ]5 [ρουῦγο] Ργοζεῇϊαιις 
{ξαιιεπεία γοξοτε. ΑςΠΠ]Πδπὶ ἀἀπογίι5 ἱπίπιϊας 
ἀϊρο[ιαίαιςε ἴῃ Πτίογο οἵμταζος ὈΟ πὶ σεγοη- 

᾿ 

ΗΕΒΟΙΟΘΑ. σι 
᾿ ) ᾿ » 

φυζίω", τὰ μὲν ϑηρίω ταῦτα, τοῖς ἑψυτῷᾷ τόξοις 
τ ͵ γ 8. 9 Φ , ι 

ἐξελεῖν» τὴν νόσον δὲ" ἐς αἶγας τρέψαι. καὶ ἡ- 
-“ ᾿ ἘΈΑ4 ᾽ ͵ .-»ν 

μεῖς δὲ, ὦ ἄνδρες Ελλῆνες . ἐπιμελώμεϑεω ἡμῶν 
- »" » Ν Υ , 
ἀυτῶν: δεῖ γαρ" τοῖς φυλατ)ομένοις τὰ λοιμω-- 

» , Ἴ ᾽ 
δὴ διωίτης λεπτῆς. καὶ κινήσεων συντόνων. ἰω-. 

-“Ἢ ν ΑῚ ᾽ ε , 1ο ΄ ΔῈ 
τρλκής μὲν γῶρ ὅχ, ἡψώμην » σοφίω ὃς κατα-- 

“ ᾽ ᾿ »" ᾿ ᾿ - 

ληπτὼ ἄπαντω. εἰπῶν ταῦτω, τὴν (ῥεν τῶν κρε- 
“ 5 Ν ᾽ Ν λ Ὶ τῷ ὃν 
ὧν ὠγορῶν ἐπέσχε» καὶ τὼ φρωτιωτικοὶ τῶν σι- 

τίων ἐκέλευσε παρωιτήσωσίξαι. τραγήμαωσι δὲ, 
᾿ ͵ ᾽ ΄ Ἶ » ᾽ν ν 

κωὶ λωχιώνοις ὠγρίοις διῆγε τὸν σρωτὸν, πσειϑ-- 
Π “ - ον Φι Ἷ » 

μένες ἀυτῷ, καὶ πσῶν τὸ ἐκ Πωαλωμήδες 9 εἰόν 
τι - ,ὔ Ν οδὲ Ν ᾿ δὴ ς 

τε ἥγδμενδς καὶ χρήσμωδες. καὶ γωώρ δή ὃ λοι-- 

ὰ γ ΓΑ ἌΜΑ ᾿" 
μὸς, ον ΠΡ ΛΕ.ΈΝ ἐνέσκηψε μὲν ἐς τας Ἐλλη- 

Ν ᾿ ε 12 ᾽ 
σποντιοοὺς πόλεις » ἐρξζώμενος δὲ", Φασὶν, ἐκ 

΄-΄ 7 , ἣς “ ΄ »-“" Ν 

τὸ Ποντϑ. σφ ροσεπέσε Καὶ τῷ Ἰλίῳ " τῷ» δὲ Ελ- 

᾿ τον ΡΥ ιὶ ΄ , 
λήνων δόενος ἥψωτο ,» Κῴῶΐ τοι φρωτοπεδευόντων 

Π » , 14 ᾿ Ν “- δ ΄ ἣν Ν 

ἐν τῇ νοσδσῃ ΄. ὥρὸς γῶρ τῇ θιωίτῃ καὶ τες 
7 ᾽ ὦ ὦ Ω ς κινήσεις οἰυτῶν ὧδε ἐσοφίζετο᾽δ. κωϑελκύσας ἑ-. 

Ν -“ ᾽ ͵ ν Ν ΑΥ ͵ κατὸν γαῦς, ἐγεδίξαζε τὸν φρωτὸν κατοὶ μέρος, 
4.Ν ῃ , ᾽ " Ἄς 5 ἐρετ]οντές τε καὶ ὡμιλλωμένες ἀλλήλοις, ἢ ἀ- 

-" Ν ,ὕ - 
κρωτήρμλον «τπερλδωλεῖν; ἢ σκοπέλε ἅψασθαι, 
Ἀ “ - )ὕὔ ᾽ ἈΝ. 
ἡ προκωτῶροι τῶν “ελῶς ἐς λιμένω τινὼ, ἣ ἐ- 

- Χ 

4 ᾿ Ν ἣ - 

κτήν. ἔπεισε δὲ καὶ τὸν Αγωμέμνονω ταροϑεῖναι 

σφισι τῇ τὠχυναυτεῖν ἀϑλω. χαίροντες εἶν ἐ- 
, ΤᾺς , Ἂ δὰ ΄ ν Ἢ 

γυμνάώζοντο, καὶ ξυνιέντες τὸ ὑγιαίνειν, καὶ γοὴρ 
Δ 7 » Ἀ “ -“ “Ἢ ͵ 

ἐδίδασκεν αὐτὸς, οτι», Τῆς γῆς «πἀρεφιϑορύιος τε 
χα) α 7 εὰ΄]΄ 3) καὶ ὅτως ἐχέσης, ἡδίων ἡ ϑάλωτ]α, καὶ ὠ- 

͵7 . - Ἵ , ς δ 

σφωλεςέρω ἀναπνεῖν. ἐπὶ τότοις ὁ μὲν σοφίας 
᾿ "“ Γ “ εὐ ὴδ »-»"Ἢ 

ὠφλφεῖω ἐςεφωνδτο ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων. 
Ν δ λ Ἀ}) κα εν τὸν ,ὕ 

Ο δὲ οδυσσεὺς ατιμῶς τὲ ἥγειτο πράττειν . 
ν᾿ , Ἂ ἘΣ ΠΝ ἣ ͵ 

κοι σπσανδργίας ὁ» τι εἰχεν ἐπὶ τὸν πωλωμήδην 
Α 3 ͵ Ἂ ἦν Ε 
ἔσρεζφεν. ἐπὶ τέτοις ὃ Πρωτεσίλεως τοιωῦτω ἀ- 

, 3 
παγγέλλει. τὸν Αχιλλέω σρωτεύοντα ἐπὶ τὰς 

͵ ἢ Ν Ν ᾽ ͵΄ Ἷ,  ΕΡῚ ᾿ 

νησὰς 5 κ͵ὶ τῶς ὠκταίως πόλεις, οἰτήσαι! τὰς 

οτεάεθδατιγ, νὲ (Ἔχ δεῆίμοβ ἀρυὰ ΠΕ τπ|, ΥΊγρ!]. Ασπον, 143. 
«ϑμανές 9δὲ δγδεγηάγα ΤΥ οἴατα Χ αριῤίφηε ἤερα 
είενῖ: 7) 4ς Ὁ εἴαπι νηαλογμάη ἐρηὲ ΑΡΟ]]ο. 

ΑἼἾγεῖα Ἰρίταν Γγοΐης ἀϊξεις) νε Πείλμς α Ῥεἰο. Ηος τἈπιεπ 
Ἰοςο « Ραϊᾳπιεάς ἀνδίιπι ποη εἰς ΑροΠπεπὶ Λύκειον ἀἰςὶ ἃ 
Ταρίς,, πὰς βερα»γαἰς ας οοοϊαεναίς. δὶς ἀριιά ϑ1υγοηΐος Α- 
ῬΟΙ πὶ, οορποπίθητο Λυκαίωγ ΓΕπΙρ τπὶ ἐχιγαιόϊυ πὶ ον ἑμρος 
1ητογεππίος πάγγαῦ ΡΑυΐαη. ἴῃ Οοτίπιίας. Ρ. 53. δῖς Εείειι : 
1γεὶὶ Αροϊἠἠγῖς ογαομείρ ἱμ 1 )γεῖα γαλῆη 48 εἰαγί ας {μὲ οὐ 
ἐμρονμ ἐπί εν [᾿ Πομερα. Λυκοκτόνος εἰίατα ἀρρ εἰ ατιγ ἀρὰ 
δ. ποτα, δὰ Αὐἱπορῃ, Αἰιες Ρ. 549. δ. Ηείγοἢ. 1εμς ποπιρε 
ρβονα!ἐς Ἰὰροτιπι φυο αι διιθγγαποςπάοτιη) οἰγᾶπὶ δέγα- 
τὸ ἀρεῖ, νὲ εχ Ατιαγομο ὅς Ράμπγπυτο οδίδγιαι Ογτγαϊ ἄτι. 

7 Φυξίῳ ] φύξις φυγὴ εἰς ἀρὰ Ηείγοἢ. δος τρίτιγ σο- 
Ῥηποπίοπ αυσαιδ ἃ ἐπρής ἡμραηάῖ. Φύξιον Ιουεπὶ ασποαας 
ΦΟΡΠοΟΠΙ ΔΓ ΠΟΙΏΤΠ. Υ 
8 τόξοις ἐξελεῖν τὴν νοσ. δ. ῇς ςοἄ, Βατοες, ὃς (ΟἹ Νὺ- 

Υἱ, Ἑαϊπ : τόξοις ὧν ἐξελεῖν ἔχειν τὴν νόσ. δὲν 
ἂν 

9 δεὶ γὼρ  Τιαυάϊαη, δεῖ δὲ. 
1ο ἰατρικ, μ. Ὑ. ἐχ' ἡ Ψ. } πεπιρε πιεάϊςϊπας ςοπίεπιονς 

Ῥαϊαρμϑάθς γὰ Ῥαζεῖ εχ 115, 4186 ΡΆμ]0 Δητε Ὠδγγάτιγ ἐϊχιῖ-. 
ἔς δὰ Ορίγογιεγ 6.1. Ἡυῖι5. ςαρ τς. 

αι ϑεῖόν τε ] ςοἁ. Οο]ϊερὶϊ Νοιΐ 9 εἶόν τι. 
1; ἀρξάμ. δὲ 1 δὲ πῖς δάϊες! εχ ςοά, Βάγοςο, σοηῖγα Ποχ 

ΡοΪδ προσέπεσε 4ιιοά ἴῃ νιυιρατὶ5 Ἔγαῖ δὲ, οΠυτεςη ἀμπῚ Κιΐτ. 
13. τ᾿ δὶ Ἑλλήνων ἀδενὸς ἥψ. } αἰϊιετ Ἡοπηδτιις 14, Α'ν, 

44. (εη. 
14. ἐν τῇ νοσέσῃ ] Βεπυιίπαπι Βᾶης ριῖο ἰεϑίοποπι, αιιαπὶ 

ἴῃ. πιδτρίπε ἃπηοϊϑιιογαῖ ΜΟγε 5. δὶς ΘΠ Ἰοφαμητις 
Οἴαςοῖ, Ψαυϊρατὶ Βαθεθϑης ὧν γῇ νοσέση. 

ις ἐσοφίζετο ] ἔς Ἰναυμάἀϊδηιι5. γυΐβο ἐσοφίσατο. 

5. 1. ικ ἐπὶ τὰς γήσως δζο, 7 Βυΐις ἐχρε!τοηῖς πιοπ.- 
το ἀριιά Πδγη 1.11. ς, 16. νὶἀς ἃς Ευξιατῇίιιπι δα 1]. Β' Ρ. 
241 Ὑ0] γεδεβ δπμπιογαὶ ἱῆα ἐχρεαϊτίοης δ Αςμ ες οα- 
Ρῖας. 

Αχώω 



χὰ ΡΗΙΓΠΟΒΤΆΑΤΙ 

Αχωιὲς ξὺν πωλωμήδει ςρωτεῦσαι. ἐμούχοντο 

δὲ ὁ μὲν παωλωμήδης γεννωίως τε καὶ σωφρόνως: 

ὃ δὲ Αχιλλεὺς καὶ καϑεκτῶς" ὁ γὼρ ϑυμὸς ἐξωΐς 
3 Ν ᾿ 3 ΄“΄ 3 “ "γ, -“᾿ 

ρὼν ὠυτὸν, ἐς ὠταξίαν ἡγεν. οϑεν ἐχώιρε τῷ 

πωλαμήδει συνασπίζοντι, καὶ ἀπώγοντι ἢ μὲν 

εἰυτὸν πὸ τῆς φορᾶς» ὑποτιϑεμένῳ δὲ ὡς χρὴ 

μέάχεσϑιαι. καὶ γοὶρ δὴ ἐώκει" λεοντοκόμιῳ;, λέ- 

ἐντώ γενναῖον παρωὔνοντί τε καὶ ἐγείροντι. καὶ 

εδὲ ἐκκλίνων ταῦτω ἔπραττεν; ὠλλὰ καὶ βώλ- 

λων, καὶ φυλαττόμενος βέλη. καὶ ἀσπίδα ὠν- 

τερείδων , καὶ διώκων ξίφος. ἐξέπλευσαν μὲν δὴ 

χαΐροντες ἐλλήλοις. εἵποντο δὲ ἀυτοὶς Μυρμι- 

δύνες τε καὶ οἱ ἐκ Φυλωκῆς Θετ]ωλοί. ταχθῆναι 

γοὼρ᾽ μετὼ ταῦτω τὴν ἑαυτῷ δύνωμιν ὅ ὃ πρωτε- 

σίλεως ἐπ᾽ Αχιλλεῖ φησι, καὶ Μυρμιδόνως » ξ;- 

τῶς δ᾽ ὀνομωσϑῆναι" πώντας Θετταλές. αἱ μὲν 

ἂν πόλοις ἡλίσκοντο, καὶ ἐυδόκιμιω τὲ Παλα- 

μήδες τὰ ἔργω " ὠπηγγέλλετο, 1σ᾿ϑιμῶν διωρυ- 

χαὶ, καὶ σσοτωμοὶ ἐς τοὺς “πόλεις ἐπιςρεζφόμενοι;, 

καὶ ςαυροὶ λιμένων, καὶ ἐπιτειχίσματα, γυκτο.. 

μωχίο τε ἡ φερὶ Αδυδὸν. ὁπότε καὶ τρωϑέντες, 

ὃ μὲν Αχιλλεὺς εἰνεχχωρησεν - ὃ πωλωμήδης δὲ 

ἐκ ἀπεῖπεν, ὠλλο» πρὶν μέσην ἐς ὥγαι νύκτω» 

εἷλε τὸ χώριον. 

Ο δὲ οδυσσεὺς, ἐν Τροία ξυνετίθει λόγες 

“πρὸς τὸν Αγωμέμνονω », ψευδεῖς μὲν, πειϑανὲς 

δὲ πρὸς τὸν ἐυήϑως" ὠκόοντα" ὡς ἐρωη μὲν ὃ Α- 

“χιλλεὺς τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀρχῆς. μωςροπῷ δὲ 

τῷ πωλωμήδει χρῶτο᾽. καὶ ἀφίξονται μὲν ἔφη 

μικρὸν ὕξερον » σοὶ μὲν βξς τε ὠπάγοντες, καὶ 

ἵππες» καὶ ἀνδράποδα ἑαυτοὶς δὲ χρήμωτω:; 

οἷς ὑποποιήσοντωαι δή πε τὲς δυνωτὲς τῶν 

Ἑλλήνων ἐπὶ σέ. Αχιλλέως μὲν ἐν’ ὠπέχεσθαι 7 

χρή , καὶ γινωσκοντῶς ὠὐτὸν φυλώτ]εσιϑ.α!. τὸν 
πόσες δὲ » - “" “ “ 

σοφιςήν ε ἀποκτείνῶι τατον. εὐρήτῶι θὲ μοι 

ον. Χ. 

τε ρεῦπε 4 αγαθςῖβ, νε Ἔοιπη Ραϊαπηε ἦς τηϊ- 
1ταγεῖ. Ραρηάγατς δυζεπι, Ραϊαπηθάθβ αυΐ- 
ἄεπι ἤτεπιιο ας πιοάεγαϊτθ, Αςἢ}1}165 νογο ρὰ- 
ταση σοπεπθητογ: νἱβ Θη1η1} πσοιρίπἴτα., ἱρίμιτι 
εἰΐεγεηβ , ἴῃ ςολ[αΠοπεπι σοηἰςίερατ. Ῥγο- 
Ρίεγοα Ραϊαπιεάς ραιάςραι σοπιπι]τοης.. {6- 
(8 ἂὸ ῃπηρεζι αυϊάειη γεποςαηζε, ὅζ 10 Ρὰ- 
σπαηάιπιπι εἴϊει ραέζο, οἤεπάεπιθ. Ἐτεπὶπι 
Ἰεοηιιπη {ΠΠ}}}15. ἐγατ ππαρτῆτγο, φεπεγοίππι θο- 
Π6Π| ππης Ρ᾽δσδητγι, πῆς ἐχοίταητὶ. ΝΘΘῈΕ μα: 
δηδηι ἀεο!παη5 ᾿ρίε μαες ἔαςίεραι., [εἀ ἰρί8 
τεῖα ταϊτίε 5. ὅς εὐϊτᾶης., οἰγρειπίαιιε ορρο- 
πεηβ., ἴηις δοίειη Ἰπίςηιθη5, Ναιιοπι ἱρὶ- 
τυγ (ΟἸπεγαης 4ε (Ε σαιάξηζες πηπέιο, Μγγ- 
πηϊάοπες δυτεπι ΤΠΕΠ Δ] 16 ἐκ ΡΉγίάσε Ἰρίος 
βοιιμθμς αἰδιι5 ᾿ρίε ἐπὶπι ργϑοξαηες 
(Ορί45., 645 Αςἢ 1115 δῷ ἐ0 τετηρογε ἱπΊρεπο 
δα άιξγα9 αἷς Ργοσςί]δις., νὰ ὅς Μγυπιιοπαβ, 
αἴηας [τὰ ΤΠΟΠΆ]ο5 ἀρρεϊαίος ἐδ. (αρίαα 
Ἰρίτογ ὰπε εἰαίτατες., ἐρτερίασιιε. Ραϊαπηεαῖς 
παητααπίιγ [αείπογα: {Πηπιογαπι εβοῆϊο- 
π65,) Πιιπηίπδαιο [π᾿ οἰπίτατος ἀογίπαῖα,, ροΥτι5 
ὈΠΊΠΠΕ ἱερτα. ἂς Ῥγοριρπαςιία, ποξξιγηδαιδ 
Δάἀπιογίιις ΑὈγάπχη ραρηα, ἡ ετίαπη, νπε- 
ταῖὶ σὰπη εἤξηζατηθο,, Αςἤ1}165 ααϊἀδπτγεςείξ 
ἔς, Ραϊαπιβάες νογο Παιιάαιααταῖι ἀείατίρα- 
τιι5 εἴς, (4, ἀητεαμαπὶ πηράϊα ποχ σοηἤεγει; 
ορρίἀϊπὶ τερίτ. δ 

ΥΊ. ὙἹγῆες ἱπίεγεδ δά Τγοίδπι ζοηΠάςη9] 
δρια Αραηπειηποηδίη ΠΠεγας 4Π]}646πὶ1πῆτιο- 
Ὀαΐ καἰ ππηηϊ45. απι46 Π4ΕΠῚ ΓΑ ΠΊΘΠ ἱπιιδηΐγεπέ 
ἀΡΠΑ ράγιπῃ ργάεηζεγ δι Δ! εηζοπι: Ας ἢ ]Π]Π6 πῇ 
ΠοπΊρο αγδεςογαπι ργποίρατις σεριῆε ἀεΠ 46- 
ΤΙ. ΠῚ, ΕἸ γειΡαἰαιπεάδπι ἐπ ἢ! θεγε σοη- 
ἙἸΠατογεπὶ . Μομογ ΓΗ 271... πα πἰς θαῦ, 
2απκὦ μοί, 102 φψελαοη4 ὄρος, ομον, 46 γ242:- 
εἦρία “ἤεγεκέες, ΑΟὲ νον ἡργγῖς ῥοομηδασ; φιὲ- 
με υείψμε ΟΥ̓ ΑΦΟΟΥ 72 60}. 207 172 ΡΥ ΑΦΟΡΗΖ 
ΕΠ χμέογίέάς,, “ἀμον η2 ἐς 72 ἀρμλμολοχε. 
“οδηδεης ἐξ η6 φαλαίονρ μή 2 (πΠογ 6, ἠρ γ- 
46. ῥβοβψια74 ποηάγατέδ, σάμΈγ6. ῥμο γεγο 80- 
)ῥήδηρε οεοϊάεγε ορογ τε. Εχοορλ ΑἐΗ2 41: 

2 καὶ ἀπώγοντι ςοάνΟΟο}]. ΝΟΥ ὅς [ναυ!ἀϊαπ, χὰ μὴ ἀπ 

ἄγοντι. ἡμποά ξετγτὶ ροιοίξ μος {ἐπίῃ ; Ῥαϊδπιβάριπ ηι1- 
ἄεπι ΑςἢΠΠ}Π15 νίπι ἀγαις ἱπηρετιπΠὶ πὸπ ἐχτιπχιε , [δ ταη- 
τιπ, φιοπηοά0 νεῖ εὸ ἄεθ εις ὀρρογίμπε, οἰεπα7ε, 

3 ἀυτὸν ὠπὸ τὴς φορᾶς ] μᾶες ρτοΟΡ ΑΙ οτ ἰεόξῖο, αιιαπι» 
σοάεχ Βαγοςοίαπιιϑ Βαδει, ὅς ηιιᾶπὶ ΟΥμτεγιιπι ετἰ τη δὲ 541Π|8-- 

Πυπὶ ἤγπιδτε νἱάεο. ἘΔ ἀυτὴν ὑπὸ τῆς φορῶς. Οὐ 4, ̓ναπάΐ4π. 

ἀυτὴν τῆς φϑορᾶς. 

4 χρὴ γὼρ δὴ ἑώκ. } νυΐρατί χρὴ γοὶρ δὴ χῷ ἐώκ. ροίξετίας 
κοὴ Ῥτδεειιηῖα εἴλπι οοὐ. ΟΟ]]. Νοιι. οΠη ΠΠΊ115. 

ς ταχϑ. γὰρ ] ἢς ςοἀ. Βαζοος. ὅς (ΟἸ]ΈΡ. Νουα: 1, ϊ4- 
Ὧϊι5. ταχ. μὲν γὼρ δὴ. Μα]ε νυ]ρατὶ ταχϑ. δὲ. 

6 τὴν ἑαυτῷ δύναμιν 1 πᾶπὶ Ρἠγίαοαε ρτίποερβ ἐγαῦ Ῥγος 
Ζε[ζίατια, νὰ ᾧ, νἱἀΐπιι5 ἐπ Ῥγοεῇ. 

7 κὐὴ Μυρμιδόνας, ὅτως δ᾽ ὄνομ. ἔς εχ σοηϊοόλιγα ἱερὶ- 

πλιῖς ὅς αἰ βίπρυίπιι5. Ψιυρατί κὰν Μυρωιδόνας ἕτως ὀνομ. 
Οείετιπι ἀε ΤΡεἤαί , ηυιῖ ἀρρε!!]αὲ; Πμς Δγγηρέαονιος. νἱά, 
Ἡσπιεν. ΠΙΑ 4. Β' ν. 68ι. . 444ε ϑιταβοῖ 1. ΓΧ. Ρ. 433. 

8 τὸ ἔργα ] εο4. [νἀυιάΐαη, αὐ αῖς τῇ Πολέμε.͵ Οοα, ΟΟο]!. 
Νου, οπηετῖς ταὶ, ᾿ 

5. Ν11. 1 ἐνήϑως } οοά, 1 Αι:4, ἐνθέως. 
2 μαφροπῷ δὲ τῷ Παλ. χρ. δις.7 ῃδες ὃς (διιεπεῖα ΠΠυῇτδπο 

{επιεητίαπι ἐογιιπη; 401 ΑΙ ΠΟΠΊΠΟΠΕΠῚ 4ισοαις οἰπὶ γι γῆε 
ἦπ πεςεπὶ ῬαἰΑπιεά!ς5 φοπίρίγαίτε ἀΐοιιπτ, ἀε μα νίάς Ρδιι- 
ἴλιι. ἱπ Ῥμοεῖς. ρ.347. ὅς ὙΖεῖΖ. λά ᾿γοορῆγοη. ν. 384. ὅς 
ϑοΒβο ταῇ, δὰ Επτιρί ἀϊ5 Οτεῖ, ν, 43:2, 

3. μὲν ὅν 1 δἀα!α] ὧν εχ οο, Βατοος, ὅς ΟοἸ]ερ. Νου. 
4 ἀπέχεσθαι χρὴ } ἴοτις ιοὰ πίπια εἰιις εἴτε ἱπίοῦ 

Οτβεςος δυτοσίιαβ. 
Σ ἱσοφιφὴν } πεπιρε Δηταυλῇηην5 τοπιροτίθως φοφιςαὶ ἀϊ- 

{77..2 



ΟΡ. Χ. 

Ζεγῖ2 1102 226, 147,2 ΕΠ], ΟΜ ΖηιΣ ΟΡ 6 1ᾳ σα “ά- 
ἀμοοην ἀρμα σγάσεος. ξ5᾽ χό Ζγν Ἰφεεν βοίοξην, 
ΝΜαγγαπίτσας, νὰ ᾿ηΠγιιέξηι ἃ (8 ἢ ὧς ςοιη- 
Ῥοίτιιπι ΡΗΓΥΡΙβ.) ἀἴαιιθ Διγὶ νπᾶ ομπῈ Ρἢγγ- 
88 ἀερτγεποπί!,) ποσόγιιπη. (Οὐπηαις {πὰ ςα]- 
1146 ἐχοορίξατα ν] ἀογθητιγ. ςοπίδητίγεταιιε ἰπ 
τηΠάἀϊα5 Αρδιπεπηηοη,, “76 ὁ Κοχ, αἰχίτ, μοϑλς 
ἐοηε φηλάεη καί οὐμλέαέες, Ῥόλ μῆκος ἐΠ}, γῖδὲ 
ἀἰρεμο: Ραλαημοάεηε ψεγὸ ἐο ῥγαθεεχεη, φηρα 
με ορϑγ λύπες Θρρηρήαγ  »ραοῤίμα ηδ ἐγρθ- 
μῖγε ἀεύθαέ,, ὁμε ἐμοῦ. Ναρᾷ αὶ αὐζηε 
ορλίίε νόμον ῖξ. μ972 γφοαΐο 4 τ26, ῬΟΡ ΜΚ) δἰ ΔΑ7ῦ2 

. αὐ ἰο φιϑηλς γρέγρς (ἀρἑοηἐο ἐφ λλς εἰγοιρ- 
φεργὴ ροίε7 17. 

ΨΊ]. ΡΙασυῖς πος, Πατίπιαιια ςφάποεξαίο- 
τὸϑ Γορθυμπὶ ΠΑῸΙ ἀε]άδτι {ππτ. Νοπάμιπι διι- 
τοῖη τοῖὰ [1 ἜΧΡΟΡ ΠΑ ογᾶτ, νΈΓΠΠῚ ἴτὰ ΓΕ 
εἴας (5 πΠαδεῦαπτ. [Πυγηοῆτις Αςο]ῖςα εἰαῖτας 
εἴας, ἃ παίιγα πλιηϊτα., πες τα πΊἘΠ πο η 815 
ἀεπίταία, αιο ΟτΥΡ ΕῚ σαρὰς ἀείδτιιπι ἔεγιπε. 
ἸαριἀιδυίιοΟπίταιι φαεπάσπι πα 1 {{Π{| 1 }τ- 
ποίησις ποάϊςημπι πιατγιτίπηα οτγὰ ἰαρίάτιπι 
σοποοπία τημίςιησι (Οπιπη εἀϊτ, Ηδης ἀεεῖ- 
τμπῃ ἴα ἀϊεπι ΟὈΠἀΘπεθιι5 1115. παπὶ αἰ - 
οἷα σαρτα ὁρρι ἀπιπι ογαῦ, ςαἀιισεαΐογες Αραᾶ- 
πλοτηηοηΪ5 πηαηήαϊὰ τετυαΐεγε, ὙἹΠιΠπὶ ἀττοτη 
εἰ οδίξαυϊιπι ργαείϊαγε., ὧς αἰτογαπι ααϊάειη 
ταληεγα, ΡαΪαπηε ἀεπὶ γεγο ἀδοδάεγα οροσΐεγε. 
Τααιιδ συτη ἰΔογγ 115 ΠΪ πηαζιο να]εάϊχεγε.. 
Ῥοίζεα νεῦο αιδηι δά ςαῇγα παυὶ ἀρρα ιν, ἧς 
111 ἐχρεάϊτοπα ρεῖϊα παγγαιτ, οηέϊα Αςἢ1]- 
ΤΙ δου δεπο: μόδον, αἰτ., ὁ Κοχ. 726 06} ὀίω 
ρρηρηαγε ἸγοΙ 472: ἐρο ἀπ 67,2 ΟρΟΥ 4 ΠΑ Χ 1,6 

ΕΟ Ομι 
; 7 

Αἰ δι. .ν΄. ν δ κύ ) , τ ωλ. ὦ κατ᾽ ὠυτῷ τέχνῆ » δὲ᾽ ἧς μισηδήσεταί τε ὑπὸ τῶν 
΄ ον ἃ ας ΓΕ Δ -“ ; “ 

Ελλήνων, καὶ ὠπολείται ὑπ᾽ αυτῶνγ. καὶ διεξῆλθεν, 

ὡς ἡτοίμαφαι ἐυτῷ ταὶ περὶ τὸν Φρύγα ὅ, καὶ 
Ἁ ΄ Α -“» ΄“ »“ 

τὸ χρυσίον τὸ ληῷϑεν ἐμιβ τῷ Φρυγί΄. σοφῶς 
Ν ,ὔ "» 

δὲ τότων ἐπινενοῆσιϑιαι δοκέντων, καὶ ζυνϑε-. 
͵ » “͵,Ἦ᾿ ων ͵ ὕ τ, 

μένε: τῇ ἐπιδελῇ τῷ Αγωμέμνονος: ἀγε δὴ, ὦ 
“Υ Ν εἶ Ν ͵ὕὔ 

βασιλεῦ, ἔφη; τὸν μὲν δὴ ὃ Αχιλλέω φύλατ.. 
ἢ Ν δ ,ὕ ἤν. νὰ ΦΥῊΝ “ ν᾿ 

τὲ μοιπερὶ τὰς σπολεῖς "9. εν αἱς ἐςι νῦν. τον Πὼτ- 

͵ὔ Ὰ ε ͵ “ ΄ 
λαμήδη δὲ, ὡς τειχομωχήσοντω τῷ Ἰλίῳ » καὶ 

ΝῺ ὁ ᾿ ᾽ -“ ὕ 

μήχανάς ἐυρήσοντω: μεταμπέμπε ἐνταῦθα. ἀ- 
λ -“ ͵7 “ ᾿ ᾿ ἣ- ͵ "γ 

γεν γῶρτξ Αχιλλεῶς ἡκῶν δ ἐμοὶ μόνῳ ἐφῶϊς 
« ᾽ γ “ “ 
ἁλωτὸς, ὠλλὰ καὶ ὠλλῳ ἥττον σοῷω. 

“Ἔ ψΨ « ,7ὔ Ω , 

Ἐδοζε τωῦτω καὶ ἔπλεον οἱ κήρυκες ἐς Λεσ- 
ε ΄ μ » ᾿ ν 

δον. ἑωλώκει δὲ ἔπω σσῶσωα, ἀλλ᾽ ὧδε τὰ περὶ 
ΠῚ με 7ὔ . ὡς 

ὠυτὴν εἶχε. πόλις, Αἰολὶς Λύρνησσος", ὠκεῖτο, 
ἢ "ἢ ᾿, ΕῚ Ἂν δὲ ᾽ ᾿, - 

τειχήρης τήν φυσιν΄. καὶ εθε ἀτείχιςος, ἡ ζα- 
ἢ ἘΠ ἐς 

σι τὴν Ορφέως ποροσενεχϑῆνωι", κοὼ δϑναί τινα 
Ϊἦ᾽ -“ ᾿ , " 

ἠχὼ ταῖς πέτρωις ᾽. καὶ μεμέσωται ἔτι. καὶ 
“, “ “ ΔῚῪ Ν 7 ε 

γῦν τῆς Λυρνησσ τῶ περὶ τήν ϑώλωταν; ὑπὸ 

τῆς ὠδῆς τῶν πετρῶν. ἐνταῦθα τοροσκωϑημένων 
,ὔ 8. ἡ“ ) ἄς Ὁ φ» Ὰ 

δεκώτην ἡμέραν, χωλεπὸν γωρήν εἱλῶναι τὸ χω- 
, Ν ε “ 

ρΐον» ὠπήγγειλαν μὲν οἱ κήρυκες τὰ παρὰ τῷ 
᾿ , ΄ ᾿ 

Αγωμέμνονος. ἐδόκει δὲ τσείϑεσϑαι, καὶ τὸν 
“ ᾽ , 

μὲν᾽ καταμένειν, τὸν παλὰμήηδη δὲ ἐπιέναι. 
Ἵ -" " ᾿ ἐν 

καὶ ὠπῆλϑον ἀλλήλων δωκρύοις ἅμω. ἐπεὶ δὲ 
΄ 4..5 Ν ͵ ὃ Ν Ἧ τῳ 

κατέπλευσεν “ ἐς τὸ σρωτόπεϑον, καὶ τῶ τῆς φρα- 
-“ ὅ᾽ -» ͵ ᾽ ὝΒΙ 9 

τιῶς ὠπήγγειλεν, Αχιλλεῖ πάντα ὠγατιβεὶς - ὦ 
ἐν ἈΔ Υ̓ } “ ᾿ 3 “ 4 ς ἐς βασιλεῦ, ἐφη., κελεύεις με τειχομωχεῖν τῇ Τροίας, ἐγω δὲ μηχανήματα μὲν γενναῖα ἡγῶ- 

δὲ αυΐ ροῆελ σοφοί. 5ἷς Υ1Ι [Δρίεπίες σοφις ὡς ΡΙ τατοῇ. 
ἀς τῷ εἰ (Ὁ ἱπίτ, νοσᾶτ : βοάεπιηιε ποηπηίης (επηρεῖ 44- 
Ῥε ΙΑ  ΟΒηΙοπεπι ἱπ [1Ὁ. περὶ πολυφιλίας. 

ὅ τὰ περὶ τὸν Φρύγα ] δες ]ισεπι Δοςίρίυης εχ 1{π|5 ὅς ῃο- 
Ἰδας Εἰτιρίἀϊς 1, ς. λαξόντες γὰρ ΦΡΥΓΑ αἰχωώλωτον, 
χρυσίον κομίζοντώ Σωρπηδονι ᾽ ἠνώγκασαν γράψαι Φρυγίοις 

γράμμασι περὶ προδοσίας» ἐς παρὰ Πριώμε πρὸς Παλαμήθδην. 
7 ὁωξ τῷ Φρυγὶ ] νετππια ἰεξπϊο ςοάϊοῖ5 να, σοττι- 

Ρἴᾶ ἴῃ νυ]ρατὶς ἴπ ὑπὸ τῷ Φρυγὶ εο ηιοά {4 ποη δἤεαιιε- 
τεπταῦ ρἰεγίιιε. Νειηρε μᾶες ΠΡῚ γοϊιης ᾿π4: ἀηγησηο» 
υσηυς βῥγγρήμηνι Ππγυ] οὐπὶ Ῥόγγρίο τγιαγεεῖρίο πὶ Ῥοτείξατεπι 
τοάεριε Οταεςος συοίάαπι : ἃ εο ποπιρο 34 δαγρϑαίονενηΣ 
ἀεξετεπάμπι: ηυοά Βάεπι ἔα ξιγαπι ρτὸ ἀϊοπὶς ἀοουίατίο- 
τὶν Αραπιοπιποηὶ οεπάϊε Ψ]γε5 : ἴῃ τοπίοτίο πεπιρα 
Ῥαϊαπιεάϊς » γὲ ροίξε ξλέζιπι, ἀεξοίιπι. 

ἃ δὴ} οπιίτηις Βαγοος, δὲ σοάεχ υεπὶ ΜΟτεΪ]ι15 νἱ ἀἶτ, 
9 Φύλ. μοι περὶ τι πόλ. 1 ςοἀ, Βᾶτοςς, ΡτῸ περὶ Βαδεῖ 

παρά. ϑεηῇις γεγο ρίαπυβ. Ψυῖΐ Ὑ]ν ες, νε Αραπιοπιπο- 
πἷς διιτογίτατε ἴῃ ἐχρεάϊτίοπε περὶ ταὶς πόλεις; πόλεις ἩεΠΊρα 
ἀἰκταίας» νὰ ρϑιιῖο δῆτα ἀρρεὶ δ δαητυτν χρὴ νήσως ἀετίηοατιγ: 
Ὡς ἢ ρτδείξης {τ ἡνα οίο αἀιιετίας βαἑαγρεάεν εὰ, 4 ροὶ- 
1εδατ δρυὰ Ογᾶεςος, δυτζοτίτατε ἰηϊυίες δοσυζαιαπι ταεσο- 
τυγ: υοὰ εχ (η4. ρἰΔη:Πηιπιαι. 

5. ὙΠ. τ Λύρνησσος  ἀς ἐχρεάϊτίοπε ΑΟ ἈΠ] δάυετῇι5 
Βαης νγθϑέπι νἱάς ὅς Ηοπιετ. Πἰ 4, Β΄ ν. ὅφο, δὰάε Ὀϊἰξγπη!, 
11. ς.17. 

2 τειχήρης τὴν φύσιν } ἐρυμνὸν χωρίον γοςᾶϊ ϑίγαθο ἰ:Ὁ, 
ΧΗΙ, Ρ. όι:. 

3. τὴν Ορφίως προσενεχϑῆνα: ἢς {ττρ ΗΠ ρυτο ῬΒΠοΗγα- 
τιπὶ ὃς (δ ητε] !εχὶς κεφαλὴν : ἱπιρογίτα σεγθ ΠΟπθΌ}} 
τεχίαπιὶ {Ὀρρίετο σιρίοπτεβ λύραν δἀάίάετε, Νύπιρε ἀξ» 
1γγα Οτρμεὶ ἴῃ] εβθυπὶ ἀεἰατα πυίρίαπι πτς ᾿ερΉε πιοπγΐ- 
πὶ, 4ἶπ ΡΟΙι5 ελπὶ., βριιγαῖαπι ἢ ε}]15) ἱπτεγ Πάετα ςο]]οςᾶ- 
ἴαπιὶ εἴα ΜγεΠοργϑρεϊ τγδάυης ροΙς ἔατὰ εἴυ5, Οάρμε ἐρίτησ' 
Οτρβεῖ ἐπιο!!ρογα ΡΕΪοβγάειπι ποπ ἀϊιδίτο», υοά, εο ἃ 
Τργείς ἀϊΐςοετρτο, ἴῃ ψεεότον» Βα ξδείδες ἀείατοσι βιϊν Οὐ 
ἀς τὸ νίἀε δά νίτλπ) Αρο! πὶ Τ γαπεηΐ, ποῖατᾷ ἱ. 1Υ͂, ς, 14. ὅς 
Γ, δὰ Εριοξβείον 5. 1Π. 

4 δὲναί τινα ἠχὼ τ΄ πέτρ. ] “ἀ τεμοανρ ἀγίερρ ἐγιρερίο 
ρος 1,μεϑθῖος εχ εὸ φιοὰά Οτρμεῖ Ἵοᾶρις δὰ εὸ5. ἀεϊδειπιν 
ὃς ἴῃ πόποτε 40 115 μαδιτιπι, τγαάϊς Ηγρὶπ, Ροειῖς, Αῆτο- 
ποπῖϊς. ς, 7. 

Σ τὸν μὲν 1 π᾿ ςοἀ. Βάτοςς, πΊληιι τεσοπίΐοτε δἀ(ογίρειπι 
Αχιλλέα. ᾽ 

ὅ κατέπλευσεν 1 ΠΠΊΕΓΙΠῚ ΨηϊτΑτίς. τετποηάϊτιπι ρυϊδυῖ 
οὐπὶ ςοὐ, Βάτοος, ὅς Γνδι!ἀϊαη. ἙΕαϊτὶ κατέπλευσαν. 

ἡ ἀνατιϑεὶς ἴῃ σοἄ, Βάτοςς, πιᾶπι τοσεητίογε δάϊεχο 
τιΠπῈ ᾿πιιθπίταγ χορ ὠκήκοε τὸὰὼ παρὰ τῷ Δγαμίμνονος. ϑεὰ 

ξοτις εχ. σοηϊεέϊωγα {4 {υδιυηδὶα, 4υοἀ πιεῖ ῖος ἢς ςοῆδε- 
τοῖα νἱάεγεῖυγ ογατῖο, Ψετγωπὶ πος ἤπε 115. ἤιᾶ οἱ ἱπεερτῖ- 
τ25 ἀεεῆ. Νεπιρε πιληάδιᾳ Αραπιεπηποηὶς ἰᾶπὶ ἱπ [600 
Ἄςοερετας Ραϊαπιεάεβ : δάεοσμῃε ρΡο[ξ τεἰατοπεπὶ ἀς ρεξες 
1δι.,, δά [ῆ4 πιληάλια ἀειιεηῖτε ροῖυΐτ,) ποη ἱητεγρειδηῖς, 
οτδίϊοη ἐπὶ ΑΡΑΠΊΕΠΊΠΟΠΕ, 

8 μηχανήματα μὲν δζς, 7 πεπιρε γηαεῤίνες αἰ δυΓάλπι ἃ 
Ῥαϊαπιεάς ᾿πμεπτίβ , Ὑτοίαπι ορρυρηδτὶ (6 φυρεῖο Λρᾶπιε- 
πιποη μὲ ἰερϑῖος 105 ργὰς [δ τυϊεγαῖ, 

ΧΑ 5 μαὶ 



δὲ 

σι4 ΡΉΙΟ ΒΥΓΙΒΝΑΥΤΙΙ 
Ν ἣν, 

μα: τὲς Αἰωκίδως ", καὶ τὸν Καπανέως τε καὶ 
͵ Ν ͵ ͵ὕ 

τυδέως δ καὶ τὰς Λοκρὲς» Πώτροκλόν τε δὴ γ6} 

᾽ ᾽ ͵ 

καὶ Αἰαντα. εἰ δὲ καὶ ἀψύχων μηχανημώτων 
δὲ ΥΣ ἐΠ}υ ἵν Ἂ ͵ ͵ ν 3» », 

εἰσθς, ηδὴ ἡγεῖσθε κεῖσθαι τ Τροίαν τὸ γε ἐπ᾿ ἐμοί. 
γ ᾿ « ͵ 

ἀλλο ἐφϑησαν ὠυτὸν αἱ οδυσσέως μηχαναὶ» 
"“ο - “ᾶ,Τ “ἢ ὕ - 

σοφῶς ζυντεϑ εἶσαι» καὶ χρυσξβ μὲν ἥττων ἔδοξε» 
. Ἁ 

προδότης δὲ εἶναι κατεψεύσϑη. περιωχϑτεὶς δὲ 
“ ͵ 

τὼ χεῖρε» κατελιϑώϑη., βαλλόντων ὠυτὸν Πελο- 
΄ " - 

πογγησίων τε καὶ 1ϑιῳκησίων ". ἡὶ δὲ ἀλλή Ἐλ- 
Νὰ ε΄ -“ ᾿" ᾿ ἃ, ὃ -“ δ 

λας ἐδὲ ἑώρῳ τωῦτων ὡλλὼ καὶ δοκδντῶ ἀδι- 

-“ ᾽ ΔΙ ΑΥ »Ἢ 

κεῖν ἠγάπω. ὠμὸν καὶ τὸ ἐπ᾽ ἐἀυτῶ κήρυγμω" 
͵ ε »“» “Ὕ 

μὴ γὼρ ϑπήειν τὸν παλαμήδη, μηδὲ ὁσιᾶν τῇ 
Ὁ 5» 7ὔ Ἂν να, ΄ ΄ ͵ 

γῇ. ἀποθνήσκειν δὲ ὁ ἀνελόμενός τὸ καὶ ϑώψας “. 
Ἂ -“ “ 

κηρύτη]οντος δὲ ταῦτα τῷ Αγωμέμνονος, Αἰιῶς ὃ 
Η 5- ε ᾿ -“» “ ΑῚ 

μέγας". ἐπιῤῥίψας ἑαυτὸν τῷ νεκρῷ, πολλά 

μὲν δώκρυω “περὶ ουτῷ ἐφῆκεν. ἀνωϑθέμενος δὲ 

ἀυτὸν, διεξέπεσε τῷ ὁμίλε, γυμνῷ τῷ ξίφει» 
Ἂ ἐὐκι ἫΝ , 3 ε ιν ἢ Ν ᾿ γ 

καὶ ἑτοίμῳ. ϑώψως ἐν, ὡς εἰκὸς ἡν τὸν εἰργό- 
͵ “ - »Ὦ» Ἁ Ἴ -“ 

μενον "“, καὶ τοροσύει τῷ κοινῷ τῶν Ε)λήνων;, ἐδὲξ.. 
Φι ὃν ͵ “ "δὰ "ὦν ΠΡ » Ἂ, , 

λῆς ἢ γνώμης ἡπήετο, ἐδὲ ἐξήει ἐτιἐς τεὶς μώχας. 

᾿Αχιλλέως τε ἀφικομένε μετοὺ σὴν τῆς Κεῤῥο- 
᾿ γ ᾽ ΒΩ Ἷ 

γήσε ἅλωσιν, ἄμφω ἐπὶ τῷ πωλαμήδει ἐμήνι- 
ς 5 ε Υ̓ 

σαν. ὃ μὲν Αἰῶς ἐπ ἐπιπολύ. ὡς γεὶρ ἤσϑετο 
ἘῚ ,ὔ δ αν , , ΄ 

τῶν ζυμμώχων κακῶς πτρωττόντων. ἤλέησέ' τε 
Ἄ, ᾿. ͵ ες λ Ἴ 

καὶ τὴν ὀργὴν μετέϑηκεν. ὁ δὲ Αχιλλεὺς ἐπεμή- 
»" ΔΗ͂Σ -“ δ » τ Ἴ ᾿ 

φυγε΄ τὴν μῆνιν. ὠόήν τε γῶρ τῆς λύρας τον Πα- 

Ὧν 5 ΄ Νξ "δι ᾽ νυ. , 
λωμήδη ἐπεποίητο, καὶ ηδὲν εὀυτὸν ὁσώ τὸς προ- 

Ὡς Ὡς δ 1 " ᾿ 
τέρες τῶν ἡρώων" ἐδεῖτο τε ὀὄνωρ ἐφίτωσϑαΐ οἱ, 

5 Ἀ “ - ὦ φξ 

σπένδων ὠπὸ κρωτῆρος, ὃ Ἑρμῆς ὑπὲρ ὀνείρων 
Υ «ἡ - ᾿ “" 

“ίνει᾿. εοικε τε ὃ ἥρως ὅτος δκ Αχίλλει μόνον; 
9 Ν Ἂς »Ὃ»“"᾿ ΠΣ (ἢ. 7 " 

ὠλλῶ καὶ το σιν οἷς ῥώμης τε καὶ σοφίος ἔρως. 
ε ᾿ ͵7 ᾽ 3, . 

στωρέχειν ἑωυτὸν ζήλε τε καὶ δῆς ἄξιον. ὅτε 
΄ Ω δὲ δ, ὰ 7 Ω Ῥ 

Ππρωτεσίλεως » ἐπειθῶν ἐς μινήμήν ὠφικω μείω. 

Ν ,ὔ " 5 
ἐςωκτὶ δωκρύει; τήν τε ὠλλήν ὠνδρίαν ἐπώι- 

-- »ν “ Ν Ν 3 “ , 4 5 λ 

νῶν τῇ ἥρω, καὶ τὴν ἐν τῷ Θανάτῳ “. καὶ γὰρ 

Ο;». Χ. 

ἑηρεημά Αοαολάας, Οαραμοίφιογ ας 1γάεὶ {1- 
οτρηο, ξ5᾽ Γοιγεηος, Ραῤγουλμης ῬΖΖΗΦ, 4,- 
446 Αἰαοεα. μοί [ Ταηθ 2’ 424η94Π1Σ 
εἰΐαης ορς ῥαόεείς ορεγίῤμδ , 2422 ὙΓΟΙΑΤΊ2 
μάμμη ἐγ 726 ε[! ργοβγαλ αν ἑπεεγε αγόϊέγά- 
»ρίμῆ, ΑΥ ῥργδθιθποῖς ἰρίαπι Ψ]ΥΠῚ5 πηαςῃῖ- 
πᾶς αἴτια ςοπιροίταε,, ὅς ἀἰγο (πος μΠς 
νἱἤις., ργοάίξογαμις ρεγ σαἰαπιπίδπη ἔαέλιι Ε[Ὲ. 
γΙμϑι5 Ἰρίταγ ροίι τογρᾷ τηδηϊθι5., ἰαρι ἀϊθιι5 
Εἰξ ρεγεπητιβ., 805 ἴπ εὐ ςοπίοςεγα Ρεῖΐο- 
ΡοπηοῇΙ αἴσῃ [τπασεηίθς. Νατη σοτεγὶ Ογᾶο- 
αἱ πε φυϊάςπι νἱάογε μὲς νοϊπεγαης, {πὰ οτῖ-. 
ταΪπὶς ᾿ἰσοῖ γεστι εχιΠιπιδηῖαβ. ταπηθῃ ἀπιᾶ-ς 
τὰπι. Οταάήεϊε εείαπι ἔπιτ εἀϊέϊατη ἀξ ε03 26 

λῆσοξ Ραίάηεράον ψήῥλαηα ( ρει γεῖ.,) ΠΦΩΜΕ 

ῥμγαο ῥρίε ἐόσεγεξ ; (αρλἐημε (αρρμλολμέρα νὲ 

Μαδέγερ, φιὶ (με: 4. (ριίεην κε ρραμάαα 
ε. Ἔλες αὐτοπὶ οἀϊοοητε Αραπιθπηποπθ 7. 
ΠΑΡΉΙ5 ΑἸΑΧ 1Π ΠΊΟΓΓΠΙΠῚ ῬΓΟΓΏΘΙΒ.), ΤΠ] 5 

4υιάοπι Ιαογγπιᾶ5 ΟὉ 1ρίαπι ἐππις : {πδίαίο-: 

4πε εος ἀεπιάατο επίξ ἂς ἐχρεάίτο ρὲ πλΒ}-: 
αταάίπεπι εἰς ἀϊαρίι56, Ιτααπε σιπὶ ᾿ρίαΠη;. 
νε ροζεγαζ, 48] οδίϊαπτε εἀϊέτο. 1ά ἔδεστγει, 
(ἐροαπῆδε 9. ̓π σοπείοποπι Ογδεοογιπι ΠΟη 
ψοΠΙΕ Δπρ 115, πες σοπἤΠ πὶ ἃς {ξπιοηπαπα. 
ςοηταϊς, πες δά ραρηαϑ ΕΧΙΠΪτ. 

ΜΠ]. ΑοΠΙ]ος φαζεπα, νὉὶ ρος ςαρίάπι.», 
ΟΠΒευγμοπείιπι γεπεγοι, ἀπηθο Ῥαϊδιης 15 
ςΑαίᾳ ἰγαῖπι ἐχέγομογε. Αἰὰχ αυίάεπηῃ πο ἀἰπ.. 

ΨΌΪ επί πη σοπιηηΠτοπες ταὶς Ππαῦεγς (δπῇγ,. 
τα ξγαῖις εἰς, ἰγαπιηις ἀδροίας,. ΑςΠΠ]Ὲ5 
νεγο ἰγᾶπη ργοιγαχῖς, ἰγγὰς ἐπὶπὶ ζαγπιθη ἐς 
Ῥαϊαιιθάςε δρίδιογαῦ, ᾿ρίαπισις μαι (ες ἃς 

ΡΠ βίποβ μογοοβ ςαηεσαῖ : ργοζαδαζαγ εἴδη. 

νί ρὲγ [οπιπαπη [6] δἀοῖοε, ΠΠθαη5 σγάτεγο, ἐχ 

40 Μοτγουῖα [Οπηπίογαπη σαί ὈΙθοτε (οἷες. 

ΨΠς αὐζεη Ἔ ἢἰς ρίας ἤδγος ποη Δ ολμΠΠ πιο- 

4ο, νογαπη οπηηδιι5, ἀρια {105 ΓογΠτιάϊπὶ ἃς 

(ρίοπεῖδο Αι α ργοιίαπῃ ἤἴάγεῖ, 2610 ὅς ἰδτι- 
ἀϊθιις ἀἰρῃιηπηι5. Εἰ Ῥγογοίίαιιβ. α!άεπὶ 

4ιοεῖεβ ἴῃ ἰρίϊιι5 πισπιοποπ ἱποϊ αἴ πι5, οἢτι- 
(8 {Ππ|π| ΙΔογγΓη}5 ργοίεαυϊειγ, ταπη αἰ145 ἀ6- 

εἰαγαῖδπι, τπὶ ἴῃ πιοτῖς ετίδίτι. Πεγοῖβ ἔοστ- 

τπάπεπι σομηπηεηάαπθ. Νίβααθς εηὶπὶ {0Ρ- 

9 Διακίδας 1 Αἴαςεπι Τ εἰαπιοηίιπ|, ὅς ΑΙ Β1]]εΠῚ, 
10 τὸν Καπανέως τε ΧΦ) Τυδέως ἡ ὨΙΟΠιεάεπὶ ὅς δι ΠΕ ]11Π|, 

11 Πελοποννησ. τε κρὴ 1ϑώκησ.  4πόταπι πεπιρε 11 Αρ4- 
πιεπιηοηῖβ.) Ηἰ ὙἹγΠΠ5 ρτιποίραπι ςοπίριγατοηὶ5 δάμεγίιβ 
Ῥαϊαπιξάεπι, Πιδαϊτΐ Ἔγδης, 

12 ὃ ἀνελόμενός τε κα ϑώψας  σοά. Βατοςς, ὅς (1165. 
Νου Βαθεηὶ τὸν ἀνελόμενον τε χρὴ ϑώψαντω, 

13 Αἰας ὁ μέγας } ΤΑ ΠΙΟΠίλ πὶ ἱπις Πρ ̓ς), νίγίστα, ΑἸ τε τῸ 
Αἴαδςε. ᾿οοτὸ, ΟἸἸ εἰ ΑἸτο, πιαίογεπι, νὰ ποῖῖγο ἐχρ]ΐσδεις 
Βος ἐπίθετον ἱπηξ, σοηῖγα Ἠοπιθγηπι, “14:6 Τεἰ4»»10᾽2, ᾿πῖτῖο 
νΌΙ νὶάε ποῖ. 2. 

14 ὡς εἰκὸς ἣν τὸν εἰργόμενον εἰργόμενος ριαίμεγα Ῥαϊα-- 
πιεάες εγᾶσ ΡῈ εαἠέϊπηρι., οὐῖι5 δ (Ἀἰτεπὶ γἱ5 Ἔσγαῖ» νῖ σοπ- 
{πεῖ [Ο]επηΐα , ὅς ἐπιταφίες οἰγώνας, Βετοίδιις ἀεθῖτος,, ἴῃ 
Βοποτεπι Βδἰαπιςἀϊς ποη ροῖδι ἱπβίτμοτε Αἴαχ. Ἡίης ἀϊ- 

οἴτατ {ΓἘρε] μι} ὡς εἰκὸς ἦν τὸν εἰργόμενον ἷ, 6. ἤπς πιᾶρποῦ 
ἀρρᾶτατι βιπεδτὶ, } 

φι ὟΣ ἠλέησε ] ἤλγησε ἸιΔυἀ4λπ, 

2 ἐπεμήκυνε ] ὠπεμήκυνε 1ά. τ Ὶ 

3 ἑρμῆς ὑπὲρ ὀνείρων πίνει 1 πεπιρε ΡΟΗ σοεη4Π1, οιπι 
ἰᾶται ουθδίταπι αἰ ςεάεγεης οοπυῖιας, ᾿ταθᾶπε πιο! Μετα 
οὐτίο,» δοκεῖ γὰρ Ἑρμῆς ὕπνῳ προς της εἶναι. νἱά. Ατπεηδειις 
1.1. Ρ.16. νπάε ἃ Ἑρμῆς αἰξϊα ἡ τελευταία πόσις τεβς Ρο]-. 
Ἰιςς. Ροσιΐαπι Ἰρίτατ ᾧ Ἑρμῆς ὑπὲρ ὀνείρων πίνε!» Υἱτίπιαπι 
εἴ ἴῃ ςοεηᾶ, πᾶπι 110 ἱρί ἠῥαλησ, εοαϊε ὀϊἼδεγε ρτοϊπάς 
ἀϊοῖτατ. Μαζαῖο γεγο πιοζε «ἡ δες 10 βοςυ]ο Πἰταδ αι Ρα.- 
ἐαηιεά!γ) φαεπὶ ΠῚ ἱπίεγ ἀογπιίεπάμπὶ ἀρράτεγε οριαβαῖ: 
Ἡξετοεπι {τς εῖ, Δήογεηγῖο, ἀτ π]) 60, Υἱσίατα {Π1}}}}ππτπ|- 

4. ϑανάώτῳ } τορρηϊίοΣ πιᾶημ δας : οἰγδιρεῖος δὴ ὧν καὶ 
ΡΙ- 



Οω.Χ.. 

ΡΙΙσα τ νοςο πὶ Εἰπὶ ΘπαϊΠῆϊε, πθήτια τ δγδη- 
πὶ δι ἰαπη πιά 116 πὶ. ογιπι, 2 ὀγοοῦ, 
᾿πηϊθη8) 22, 9 }Ὸ721.2.5; ἐἩ 67,272 222: 716 βξγ- 
2772, ἰαριἀϊθιι5 σαρας οὐιθέξαυίς, νὲ αἰ ποί- 
{ει Νεπηδίϊη σοπῖγα ἱρίος πποχ δα ατιγαιῃ. 

ΙΧ, Ρῥοεμῖχ. 11ςεῖπε Ραϊαπιθάεπι Πποημ 6 
σίηεγο, ο Νιπίτογ, νε Νεῆογεπι, Ὀϊοπηβάςπι- 
486. ἃς ΒεΠεπεῖιπι νἱ 1} 8η ΠΏ] ἀς ἱρίϊι5 
Ἴοττηα Ῥγοιεῇ]αις ἀϊεγοις (οἷοι ὃ ΣμλΓΟΥ.. 
Τάζξε, ο Πποίρες.. ἃς νἱἀβ. (ογρογίϑ ᾿ταητα 
ΤΠίλταζα αι τη) εαἄοπο ἢ]Ππ|π αἷτ Βαϊ, μα ππα- 

᾿ Ἰογοπη Αἴδοθπι, ρΕ]ογιτη ἀπο γεγο σαπὶ ἃ ο[}}}- 
1ε Απαϊοσποαιις, δείδειιπι!ρίο, Ργοῖς Π]ὰ5 αἷς 
ἴηπς Επρηοτθο Ὑτοίαπο ςογίαῆς, Ἐτοπίηῖ 
Ὀαγθατι αι ἐπ τε πογᾶπι 1ΡΙ ργορεγπιϊπαίς, 
δὲ ατιᾶς οἰποπηο5. ΡΓΟΠ Γογο : σΟΠΊαΠῚ νε- 
ΤΟ 84 σπζοπη ἀὈγαίαπη, [ἀρογο Πα ᾿ἰθεγα. αἴαις 
εἐγεζία, ὧζ εἰγοα παίαπη σοηϊππέῖα., 6.1 ἰρίε 
αιιαάγατις εἰ βιοτῖς δεΐεαιιε ςοπιραίδις. Ο- 
συ]ογιμπι δαζοπῃ ᾿πΠἀο]θπι ἱπ Ὀ6]1ο αὐ!άδηι» 
ΠΑΒΙΙοπὶ νἱα πὶ ἀγηιιε ἀσγοπι, ἴῃ ΡᾷΓῈ. νΈΓΟ 
πα Ὀ]]επτι, δὲ αἴτατιι 1η σοπξογεη 415. σοι (1115 
Ἰποππάάηι. ΠΙοίταγ ᾿γε πὶ πιουτα πη πηαχὶ- 
ΤηΟ5 ΠασυΠ οςιο5. Ατααὶ παάτπι αἰμπὶ 
Ῥαϊατηθάστη τηθήϊιπη ἸΠτοῦ σγαιιοιη ἃς ἰθιι6 ΠῚ 
ΔΙΠ]οίδιτι τοπυ ς., πα] ππΊπις οἰγοα [ας ΠΊ 
'ΒάΡυΙΠῸ (ππαϊογεπη,, διιγεῖβ ἘΒΡΠογΌΙ εἴποῖη- 
5 [παπ]ογοῖη. ϑαμπαίογειη δυζαπ σοηΐγα- 
πέρθατοο, ηποά (Ὀτππππὶ νϊςσιπαις ἔξγγος 
Οὐζαίϊο ςαρεζοῖ, ὧς ίδερε ἰπ (πτητηο [άΔς ςὰ- 
ςαπηῖπο Ρεγπούζαγες, νὈ] ἃ γεθι5 ὈΕ]]1ςῖ5. ἢα- 
Ῥοτγος νασαπομοπι, (ΟΟεἰοἤΠτπὶ οπὶπι τογιπὶ 
᾿τοητοπιρ ατοπθπιὶ αὉ εὸ 1ηἀ4ς ἐχ Ἰοςὶβ {00]1- 
τηϊουθιι5 ἰἀρίεητες ᾿πΠίγηπης. 

κρωγυχίῳ τῆς Ιδὴς, ἐν σχολῇ τῶν “πολεμικῶν. 
“ Ψ »"ὝἪ 

πὸ τῶν ὑψηλοτάτων οἱ σοζξοὶ “ποιᾶνται. 

Χ, Ὑτοίαιτι δαζετη ΠΘ 6 πδιθίη δά άιχίς, 

ἤδαιιο νἱγιπι. (ς ογπηθα ν πα οππὶ Οὐᾶςε ἴγα- 
{τὸ παυιίραιῖς, πιμ τα. νε αἷς Ργοιθ ]δις,, Ὀγὰ- 

«ἢ ϊς (εἰρίτπι ργαεπαγα εχι Πἰπιαηϑ5: πος ροά!|- 
(ἔαιιις ἱρῇ ογαῦ, πες (δγιμβ., πες ὙεοπΊο ΠΑ 

ἬΝ ΟΥ̓ Ὁ Δ. 71) 
ε “ ᾿ Ν ᾽ 

δὴ ἱκετεῦσω; ̓  ὁ Παλωμήδης. ἐδὲ οἰκτρόν τι εἰ- 

πεῖν, εἐδὲ ὀδύρασϑαι» ἀλλ᾽ εἰπὼν, “ ἐλεῶ σε; ἐ-- 
. 5 “ Ε ΄ 

λήϑειω, σὺ γὰρ ἐμξ ποροωαπόλωλας", ὑπέ- 
ρ ΄ τ Ρ τ ε 

σχε" τὴν κεφαλὴν τοῖς λίθοις, οἷον ξυνιεὶς ὁτι ἡ 
΄ Ν 2 δ ἘΝ 

δίκη πρὸς ὠυτὲς ἔςαι. 

φοῖ. ἔσι καὶ τὸν πωλωμήδη ἰδεῖν, Αμπελερ- 
͵ὕ ,ὔ 5 ᾿) ,ὔ 

γὲν κωϑπερ τὸν Μέφορα εἶδον, καὶ τὸν Διομή- 
ἈΝ " “'͵ΌΝ 

δὴ. καὶ τὸν Ἑϑένελον ; ἢ δδὲν περὶ τῆς ἰδέας 
᾽ »ν ε ΄ ς ͵ ε , 

οἰυτξ ὁ Πρωτεσίλεως ἐρμήνευει ; Ἀμ. υπαρχεῖ» 

͵ ως , δ ᾽ὔ 2 Ν ᾿Ὶ ξένε» καὶ ὁρώ. μέγεθος μὲν τοίνυν ὠυτὸν κατώ 
Ν ΄ )ὕἷ ΄ 

τὸν Αἰαντῶ τὸν μείζω' γενέσϑαι, κάλλος δὲ Α- 
- » , ΝΥ 

χιλλεῖ τε ἀμιλλῶσϑαι» καὶ Αἀντιλόχω. καὶ εἰυ- 

τῷ «φησιν ὃ Πρωτεσίλεως, καὶ Ἐυφόρξῳ τῷ 
.λ ᾿ » ᾽ 7] 

Τρωΐ. γένεια μὲν γεὶρ ἐυτῷ ἑπαλὲ ἐκφύεσϑαι, 
2 ΄ ͵ Ν Ν 

καὶ ξὺν ἐπαγ[ελία βοςρύχων - τὴν κόμην δὲ, ἐν 
» Φ : Π “59 γα 2 

χρῷ εἶναι᾽, τὼς δὲ ὀφρῦς ἐλευθέροις τε καὶ ἐρ-- 
ΕΣ 

! «“- 

ϑάς, καὶ ζυμξωλλεσας Η “πρὸς τὴν βίνω » τε- 
9 3 - ᾿ 

τράγωνόν᾽ τε ὅσων, καὶ ἐυ βεξηκυῖαν “. τὸν δὲ 
ἣν Ἢ αὐ ΟἽ ἋΣ ᾿ - ᾿ " 

τῶν ὀφ ϑωλμῶν νῶν ἐν μὲν ταῖς μάχωις ἄτρε- 
΄ , ΝΝ ΄ ᾽ δὲ “ ε ͵ 

στον τε φαΐνεσιϑαι καὶ γοργον, ἐν ὁς τῇ ἡσυχίω 
,ὔ ΄ ἍΜ 19 “ Ν Α 

Φιλέταιρόν τε καὶ ἐυπροσήγορον τὸς βελάς. 
᾿ ͵ - 

λέγεται δὲ καὶ μεγίφοις ὠνθιρώπων ὀφ,ϑαλμοῖς 
, 

χρήσωσϑαι. καὶ μὴν καὶ γϑμνον φασι τὸν Πα- 
ὲ ͵ ,ὔ ᾿ »“» 

λαμήδη μέσα φέρεσθαι βαρεως ὠϑιλητξ καὶ 
᾿ Π Χ 3 »"Ὲ ᾿ ν 

κε» καὶ ἀυχμὸν “περὶ τῷ τοροσώπῳ ἔχειν; 
ε » ,ὕ μ᾿ 

σπολυν, ἡδίω τῶν Ευφόρξε “- λοκώμων τῶν χρυ- 
“-- “- Ἅ »" 

σῶν". ἐυχμξ δὲ ἐπεμεμέλητο ὑπὸ τῷ καϑέυδειν 
-ὖἾ ᾽ “Ἢ 

τε ὡς ἔτυχεν, ἐυλίζεσϑαΐ τε πολλώκις ἐν τῇ ὠ- 
᾿ Ν ͵ “ , ᾿ -“ ᾽ 

τὴν γὰρ κατώληψιν τῶν μετεώρων ἐντεῦϑεν ἐ- 

Σ ΜΟῚ Υ͂ »-»“ Ρ " 
Ἦγε δὲ εἰς Ἰλιον ὅτε ναῦν, ὅτε ἄνδρω, ἐλλ᾽ ἐν 

ΠΣ ΙΗ -»΄7ΊΣηἨ » 
πορθ μείω ζυν Οἰωκιτῶ ἐδελφῷ »ἐπσλευσε; τσ οὐλῶν 

1 Ἑ ᾽ ΄ ς δ ὌΝ ΕΣ 
ᾧησι' βραχιόνων ἐγντάξιον ἑαυτὸν ἡγώμενος. ἐδὲ 

ὠκόλεϑος ἥν ἀυτῷ, εδὲ ϑερώπων, ἐδὲ Τέκμησσα" 

τ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠπ’ἷΤἷΠππτπτπΠππτπΤπΠΠΠΠπττΤ'ΤΠΤΠππΠΠπΠΤΠΠΠΠ τ’ πτ---.-΄---ς-ς-Ἠ --------ς--ς-.ςςςςς-------ς--ς-- 

ἐν τόϊς ἄλλοις κι ἕν τῷ ϑανώτῳ ἔδοξεν. η8ε [δ] εἴας πη δὶ 
δάεὶ νἱία διεγιης. 

ς ἱκετεῦσωι 1 Αγαμέμνονω δἀάεθαπε νυ]ραῖ. 8ε4 οπιῖτ- 
τεθαπτ νοςεπὶ οοά. Βάζοςςο. ἃς ΟοἸΪεΡ. οι. [14επὶ πιοχ τὸν 
πικλαμήϑην ἰΙερεθαπι ρτῸ ὁ Παλαμήδης. 

6 ὑπίσεχε] Μοτεὶ!. εἀϊάετγας ὑπέσχη. Οτιζετιιθ ὃς δ πιαῖ, 
ὑπίςη (δ Πἰταεθδηῖ, εχ σοπίςξξιγα, γε ρυτο, 

δ. 1Χ. 1 τὸν μείζω 71.6, Τείαν»πογηέπον. νἱά. Γι 5. ]]. π.17. 
2 ἀυτῷ  Βατοος, ἃς ΟΟἸ]ερ. Νουϊ ςοἀ, ἑαυτῷ, Γεἀ Ρτο- 

πὐϊίοιιε 114 ν[ιγρατί ΠΟΙΠΠΊ. ᾿ 
3. ἐν χρῶ εἶναι ] 1ᾷ ξαδειπι {ΟΠσοῖ, πὶ ἵπ ρυρπᾶ ἱπαεηὶ- 

τϑης δἀιιεγίατίϊ, αι Τρ Πιπὶ τεπθγεπτ : 43πὶ ΟὉ σαι Ἀπὶ Τύε- 
ξηρὴ αυοαὰς ὃς “4όσηεος Ππεῖρυς τοπίος ΕΠ πᾶγγὰς Ηε- 
τοάοτυς ἱπ ΤΡείθο. Οἱ ἃς ΑἸεχαπάτγιιπι Ππι}!}επὶ ΟἿ σαι Δ ΠΊ 
ἀιιοῖθιις {5 εἀἸΧῚ- πιεπτοόσατ, ντ τοπάθγεητ Μαοεάοπηπι 
ῥαγύας ὡς λαξὴν ταύτην ἐν ταῖς μαχαῖς ὅσαν προχειροτάτην. 

8ἀάς ΡοΙγΔεπυπῚ 110.1, ϑγατεβοπι. 

4. ξνωξαλλέσας τΑ1ε5 Ηεγεμβ υοηιις Η γος. νἱάς 850- 
ΡΒΙΗ, νίτας Ηεγοάς 5, 11. νὈ] νἱάς ποῖ. 3.: [4165 συνέῴρυες 
Οτϑεεῖς. 

ς τετράγωνον] ἔᾶες ἡο4ιε νοχ ἀε μα ἔργα 'π ῥγο- 
ἠε{ί4σ οὈυΐα εγαῖ) ομὶ ῥὲν τετράγωνος ὥσπερ τῶν ἀγαλμάτων 
τγδυ ε δτιγ, 

ὁ εὖ βεξηκυϊαν τὸ βεξηκὸς ἴιρτα ἴῃ Π ογπεάε ὃς δεῥεγεῖο 
(Ὁ Ππ. αἀ τοτῖτι5 σογροτῖς ἐξδτιιπ γοϊαταπι μαδεῖ, 

7 Εὐφορξ. πλ. τ᾿ χρυσῶν 1 {{π||114 1ηξ, ποίξεν Βαθεὶ ἴπ.» 
ἙπρΒοτθο : δἰ πάϊτιγ λυτεπὶ δὰ Πα. Ρ΄ν. γ 2, 

ν Πλόχαμοι δὴ οἱ χρυσῷ τε χρὰν ἀργύρῳ ἐσφήκωντο. 

8 ἀπὸ τ΄ ὑψηλοτ. οἱ σοφοὶ ποιξνται ] Υἱάε ΘΧοΠΊΡΪΔ ἴῃ νἷ- 
τὰ Ὑγαπεηῆς [. 1, ς, ς. 4114τὰ. 

5. Χ, τ φησι] ἢς [ττθὸ ργὸ φασι. Νίαπι 1Ώ.1 οπιπίᾳ 
θη εχ δἰϊοσγιπι, [δὰ εχ νηΐις Ῥγοτεῇ] αἱ το  ατίο πο παγγαητατγ. 

2 Τίκμησσα ] Τευτῆγαητί5, ΡΗτγυρίάς Ῥγποὶρ 5) Η]14,48 4 - 
ἴδος ΤοϊΑπιοπίο σαρτα » ἱπὰς ἸρΙ πιμ!!οδτία οΒῆςῖ4., ηυα!ία 

ΧχᾺ ΣΧ Ζ τις. 



σιό 
Ν ΣΕ, Γ ΄ ΕΥ “᾿ ᾿ ,ὔ 

τις , ἢ Ἰζις᾿» λέθσω τε, ἥ φοργῦσω τὸ λέχος» 
3 2 ᾿ {Δ - ὔ ὠλλ᾽ ὠυτεργὸς βίος “, καὶ ἔξω τῇ κατεσκευώ- 

᾽ )ὔ “ Ν Ν , 

σϑαι. εἰπόντος γξν ὥσοτε σσρὸς ὥυτον Αχιλλε- 

ὡς; ὦ παλάμηδες, εἰγροικότερος φαίνῃ τοῖς σολ- 

-“ υ , . ᾿ 
λοῖς, ὅτι μὴ κέκτησαι τὸν ϑεραπέυσοντα". τί 
53 -“ ὕ “ -“ ᾿ “,-τὺἶἰἠ 
δν. ταῦτοω» εφη: ὦ Αχιλλεῦ; τῶ χεῖρε ὠμῷω 

Ἵ ΔΈ -“ “ -»" ᾽ 
«προτείνας δ᾽ διδόντων δὲ ὠυτῶ τῶν Αχωώκων εκ 

“ ,ὕ ᾿ - Ν 7ὕ » Ν 
δασμξ χροημώτω, καὶ κελευοντῶν αὐτὸν απ λε- 

-“» 3 ,ὕ μ 5» ᾿ Ν οὐ τῷ ΄ 
τεῖν.» αὶ λωμξώνω, ἐεφη" κώγω γώρ ὑμᾶς κελευω 

͵ ͵ 
πένεσϑιαι!» καὶ καὶ πσσείϑεσϑε. ἐρομένε δὲ ποτε 

᾽ ᾿ν ͵ 3 ᾽ ΄ “ 7 ͵ 
ἀυτὸν Οδυσσέως, ἐξ ὠσρονομίας ἡκοντώ, τί πσλε- 

ἘΠῚ Μὲ εν ᾿ -“ “»Ὕ Ν ᾿ μὰ 

ον ἡμῶν ὁρῶς ἐν τῷ ἐρφνῷῶ; τὰς κωκξς, εἰπεν. 
Δ 053 , τ 

εἰ μείνων δ᾽ ὧν ἥν τὲς Αχακεὶς ἐκδιδώξας ὅτῳ τσο- 
᾿ -“ , ΟΡ τ ΄, » Ν ἈΝ 

τὲ τῶν τρόπων ᾧφῥανεροὶ οἱ κακοί. δ γῶώρ ὧν 

σπροσήκαντο τὸν οδυσσέω, ἐπαντλξντω ἀυτῷ 
ΛΗ Ἵ ᾽ 

ψευδεῖς ὅτω, καὶ πσανέργες τέχνάς. 
“Ὁ ε Ν ΄ 

τὸ δὲ λεγόμενον τοῦρ, ὑπὸ" Ναυπλίᾳ " περὶ 
᾿ ᾽ Ν λ 3 » 3 

κοίλην Ευδοιαν ᾽ ἐπὶ τὲς Αχωιὲς ὠρϑῆναι» οὐλη- 
͵ 5. εἰ ἂν Δ ε Ὰ 

δές τέ Φήσιν εἰναι » κοωὶ υπερ πώλαμήδες υπὸ 
ΞῈ , »“Ἢ ,“΄ ᾿ 

μοιρῶν “ὁ πεπρώχα)α!» καὶ Ποσειδῶνος " ἴσως, ξέ- 
» “Ἢ ͵ “ 

ψε: μηδὲ 5 βελομένης τῆς τὲ παλαμήδες ταῦτω 
υς ἥν 

ψυχῆς. σοφὸς γῶρ ὧν; συνεγίγνωσκέ πὰ ὠὑυ- 
“ -“ Π , γ Ν 3 ν ͵ 

τοῖς τῆς ἀπάτης. ῥϑαψαν δὲ" ἀντὸν Αχιλλεὺς 
κ᾿ ᾽ ᾿ “ - γῳ 

-ς καὶ Αἰιῶως;» εἰς τὴν ομορον τῇ Ὑροίο, των Αι- 
", “' ΟὟ ἃ » Η 

ολέων ἤπειρον" ὑφ᾽ ὧν " καὶ ἱερὸν ἀυτῷ τι ἐξῳ-- 
-“ " 

κοδόμητο, μώλω ὠρχαῖον , καὶ ἄγωλμαπαωλα- 
ΠῚ ὅδ “) Ν ᾿ ᾿Ν μήδες ἵδρυται» γεννώϊον τε καὶ ευοπλον" καὶ 

“ ,ὔ ε Ν 2 “«"᾿ 

ϑύςσιν ἀυτῷ, ξυνιόντες, οἱ τας ἀκτωίως οἰκϑντες 
᾿ Ἅ... σον». Ἅ, 

πόλεις. μαωςέυειν τε χρὴ τὸ ἱερὸν κατὼ Μήϑυ- 
"“ λ- «ς Ἀ 

μνάν τε καὶ Λεπέτυμνον ὃ. ὄρος δὲ τῶτο, ὑψηλὸν, 

ὑπερφαίνεται τῆς λέσξε. 

Ροῇ τεςεηίεητατ, ργϑεῇίτίε, νἱάε ἄς δὰ ϑορβοοίεπι ἱπ ϊκο, 
μαςιγοφ. οται. Οἀ, ΤΥ, 110.11. Τιέτγα 1.11. ς.ν8.19. 

3. 1φις πες Ραιγοςῖο εγᾶῖ φιοὰ Τ εςπιεῆα Αἰδεΐ. νἱ4,Η0- 
πιεν. Πιδ 4. 1΄ ν. 662. δἄάε Ἐυβατῃ, 841]. Α΄ Ρ.35. 40 Αςμ1}16 
εἰ ἀοηαῖᾷ δέγγος εχριιρηλτα. 

4 ἀντεργὸς βίος ) ἃ η11ὸ ετἴαπι 41105 Βεγοεβ σοηηπιεηάα 
Ἠοπτετιις, Ν]γ ΠΠῸπὶν, ΑΟΒΉ]]επὶν, πος ἀυτεργες ΠΗ͂ ὅς ἐυτο- 
διωκόνας νῖ Ἐπβαιμῖο οδίεγιιάταπι δὰ 1184. 1. Οιοἀ π|4]ς 
ἴῃ Ηοπιετο τεργεδεηάϊε Ρογγαὶτι5) ΠῚ διγεη ἄεπβ, γεγο ΠΊ 
πιστὸς [τ τα Π{τΘθ νὰ ρεγ {δ ἔδοσγεπε Ργίηςῖρ 65, 4186 ἔδσιι5 
ποτα δεῖδίς ρεγιηϊίεγε (οἰθηῖ. ϑίς ὅζ Λαέρτης ὠυταργῶν 
ποδὶς Πῆϊις δὸ Αεἰαπο αγ. ΗΠ οσ. 116..11. ς, 5. Θυτη ὅς 
Ροί Ηετοῖςᾳ ἐεπιρογα (υἱητῖι5 ΠΙέξατοΥ τὸν ἄνταργον οἰ- 
γαπῆσωι βίον ἀϊοίτι αὉ ἀὐτοτε ἱπποπηίπαῖο Δριι ϑ0] ἀΔπι|.,. 
Ἐτ πη Οαῖοπε πιδίοτγε τὴν ἐυτεργίαν ἦγε θΏ14 εἶμι Ιαιάδι Ρ]μ- 
τῶτοδιις, [π|0 ὅς [πιρογαίον Μ. Αὐγοϊτι5 ἴητεῦ σείεσα θοπᾶ 
πιδητῖβ, 4188 τροφεῖ ἤιο ἴς ἀεθετε δοποίοιτ, τὸ ἀυταργικὸν 
αιοσιε Ῥοπῖτ. Α ηπεπὶ ἰοομπι ρ τγὰ πὶ εᾶπὶ τοπὶ ἀο Εἰ, 
Θαίταίκογο οδίεγιατα νίάε. 

ς ϑεραπίυσοντω ] οοἄ, Οο]]ερ. ΝΟΙΙ ϑεραπένοντα. [νᾶϊι- 
ἄϊϑη, ϑερώποντα. 

6 τὼ χεῖρε ἄμφω προτείνας ] {ἰς Οοτρο, [ἀοᾶεηδ ρμε}]4, 
Ατιβδρογαπι ἃ ἔλπιυϊο ςαἰςεατὶ νἱάεηβ., δα ρᾷιγεπὶ Οἷεο- 
πιεπεπὶ: Πάτερ γι, ὁ ξένος ὅτος χεῖρας ἐκ ἔχει. νἱά4ς Ρ[μ- 

ΡΗΙΙΙΟΘΤΒΑΤΙ ΟΡ}. Χ. 

αἰ μα. αὐ Πρ 15, ις Ἰαιατοῖ ἂς Ἰςῶτιπν πετ- 
πεγεῦ, (ξἀ τρίς ΠὈϊ ἰρί! πηιπ ἤγαης νι πεῖ. 
ΠΌΪ]Ο ἀρράγαῖι. Ἰίαημο οππὶ αὐ ἰρἤηπι αἱ! - 
απαπάο Αςἤ1Π6ς ἀϊχιῆοε, μαμ ἀργο 207... 9 
Ραῤαγφεάες, ῥίογήμο Λδάργεν, φμοαά {δγητ ῥ4- 
ὅφαν μη: φμλαί ἐρήξην ῥάες ἢ ὁ “οῤλίϊε, τε. 
(ροπμάϊε, νιγάπηαεια πιάῆιπι ργοτεπάεηβ. Α- 
ΠΠΙυἷ5 Δαζεπη ροσιη45 1! ἴῃ ργαεάδρ ἀπ Ποπ 
τις πεθι5.., ἀϊπϊτεπηαις εξ ἱπεπεθιι5. 
202 4. 2010 ἢ 1πΠ6. ΟΣ ΕΖ272 460 ἡ η025 6 7475 

)έγεν ἐμόεο ἐδ, πεῴημο ἐδημθμ ραγεί. Ῥετγ- 
ςαπέϊαητε δυο εχ ἱρίο αἰ πδηάο ν]γῆς, ἃ 
Πάσγιπι σοπιοπηρίατίοης γοάθαηίθ, φαζα ῥέες 
φήνη 20. 13 εὐοίο τἱάίες 5 γραίος, τείροπάϊε: 
τεῶϊας [λϑαγας ἢ ΑςΠΐοβ., 40 τποάο ἠε- 
ῬΓΈΠε πα] ροῆηης ππαὶ!, εἀοοιδι. 8:ς ἐπίπα 
Ὑ]γήξιη ποι ἀπάϊταγι {Πδπε τηθπάαδςες ἃς 
νογίαζας ἀγῖο5 σοηῖγα ἰρίαπι Ἐχῃαμγίοητε πηι. 

ΧΙ. Τὲ ἴρῇδ βοῦγο μᾶς ἄϊσιης, α ΝΑυρΙο 
εἰγοᾷ σαιαπι ΕΠ θΟΘΔΠῚ φάπογίις αγάθςοβ οοη- 
βάτο, νεγὰ εἰἴε αἷς, '4 το Ραϊατε 15 ςαυία ἃ Ρατ- 
εἷς ἔλέξιπι εἴεὶ, ὃς ἔοστς ἃ Νερίιπο εἰδηι,, ο 
Ποίρε5,., ᾿πυ}π|5 ΡαΪατης 15 τηδηῖθιι5.. δαρίθης 
επὶπιὶ 48] εἴτι, ἱρῇ5 ἔγαιιάϊς αἀπιΠαθ νεπίδηῃ 
ἀοάϊτ. ΙΡ[ππ δυζεπὶ ΑΟἢ1|65,, δίηιε Αἰαχ, 
ἴπ πηι πια Τγοῖδς Αθοϊεηῇιπι σολεπεητε (Ὲ- 
Ρυΐπιγαθ πιαπάδιιης, ἃ αυΐθι5 δὲ (ΔςΕ Πππ| 
1Ρ1 ἐχαςα!βοαίπηι εἰ δητίψμα ρίαης Πγιέζαγα, 
δ Ραϊαπηςα!ς ροίπτα ἤδεια εἰς, πηαίζια ἰρεεῖα 
ὧκ Ὀξης αὐγπηαῖα : [οἰ πηγαϊια Εἰ ίαογα 481 1η [1Ὸ- 
ἴογα Ροίτ45 οἰμϊίατος Παδιίαης ἴῃ (ο]εππίθι5 
ζοπποπαδη5, Ἱππεῆίραγα οροτγίες (Δςο πὶ 
{Πιι4 εἰγοα Μειπυπηπαιη, Ἂς ΓἜρειγπιημπι.. 
Εἰ διζοτη ᾿ερεζυπηηιις ΠΊΟΠ5 ργδρα[5, 1 ἴΠ 
1, εβθο η(α|4 επηϊποῖ. 

Γ 

τΆτο, Αρορἤζερπι, Ετ Ογπίςις Ὀίορεπες ἰάεπι οϑῆοίμπη, 
ΠῚ ργαεῆδτγε ξλπιμ πὶ νἱάεπϑ : ποη ἰδεῖς εἰπὶ δοαίιπι εἤξ 
ἄϊχις, αι πᾶγες ἔλ πιο ΠΟη ἐππιπροπεΐας ετἴαπι ργαςθε- 
τ) [Δ διιτεπὶ εἰ!πὶ σοπίεςυζητιπι πηρωϑέντα τοὺς χεῖρας Ὠ10- 
8εῃ. 1,Δετς ΥἹ. 44. ͵ ᾿ 

5. ΧΙ. 1 Ναυπλίς ] ΡΑ]Απιεήϊς 116 Ῥᾶγεπϑβ » οιιμ5 σ46- 
ἄεπι ν]τιῖγιι5.) Οταθοῖς ἃ Ὑτοία γεάθιητιδιι5, ὅς οἶγοα ἴαχα 
Ολδρβάγεα τεπιρεῆδις δἰηιέξιις, ἔλςεπι δγάφηϊτεπι εο ἰοςο 
Ἔχ τ) 410 ἔαχα ἀσιτα ογᾶπτ, [1 [ΘΊτηγ πβι65. 60 ἀΐγε- 
Χεῖμηξ) ἔλοεβ {{π45 Πιιπιηίατι5. οαυἃ δοςεπίαβ ρυϊαπτεβ, 
δῖηιιε ἤς ΠΊΑΧΙΠΙΔΠῚ ΡΆΓΓΕΠῚ ρεγίεγιης. νίάς Ηγρίῃ, ξᾺὉ. 
ΟὟΧΨΙ. δἄάε ὅς ϑομοὶ. δὰ Επτγιριἀϊς Οτθῖ, ν, 432, ἃς 
ΤΖει2. δά Τγςορῆτοπ, ν. 384. 

2 κοίλην Ευδοιων ] νἱάἀε οδ(τιιαία δα νίεαπη Αροϊϊοπ. ΤΥ 4π, 
1,1. ς. 14. π012,. Ευνοιαν Υἱτιοἵε Μοτεὶ!. 

3. ἀληϑές τε ] τε Θπιῖτιῖς ΒΑτοςς., 
4 ὑπὲ μοιρῶν ) ςοά. Βατοςς, ἃς ΟΟ]Περ.. Νοιν. ἐκ μοιρῶν. 
4 Ποσειδῶνος ] Αι Ῥαϊαπηςάϊς5., πᾶπι Εἰϊι5 6] τις Ν Δι ρ] 115. 

νΙάς Αροϊ!οάογιπι ὅς ςεῖεγος Μγιβοργάρῃος. Ἑδάεπι γε- 
τὸ Παῦθε5 ἤιργα βγοξείίαο 5. ἈΧ, (0 ἤπ. 

6 μηδὲ 1 [αὐ ΐαπ, μι. 
7 ἔϑαψαν δὲ ]Πις Βατοος. ὅζ οοἀ, (Ο]]. ΝΟ αΙραῖ ἔθαψε 
8 ὑφ᾽ ὧν ἔς, Αεοϊεηδδιι5. ; 
9. κωτοὶ Μήθυμναν τε χρη Λεπέτυμνον } ἰδὲ ετἴαπι «ΟἸ]ο ΓΑ 

ΧΙ]. ν γε: 



Ωρ. Χ. 

Χ]]. ΥἹγ 5 διζοη γὰ5 [τὰ ἐπαῦγατ. ΕἸ 
{Ε χιίάεπι ἰρίαπι ἔοι ηἀΠΠΠπηιπι., αἴαμς ἀϊ- 
ΠοπΠα] {ἀειτατα τογτ Ὀ1]Ποπὶ, ἀπΠΠτηι]αιογεπη 
Μεγ; δίααΘ ἱπυ!άτπι ἧς πηδ]]σηιτη : τοῖα 
ἴτοπ [δπιρεγ ἂς πιῇ! πιο ἀϊταπίθπι: Ὀ6]10 δι- 
το ἔογτοπι ἔρεοὶα πηαρὶς “πᾶπὶ γα. [σπαᾶ- 
ΤΙΠῚ αΠΙΡΡῈ ΕἸ1ΠῚ ἀγπΊοσιιπι ἰγαΐδεαπ ἀογιπὶ ὅς 
ἃς[εἰ ἱηΠτιοπάδα, παιιπιδο θα 65 ας πηπγο- 
{Π1ΠῈ ΟΡΡΕΡ ΠΑ ἀΟΓΊΙΠῚ , ἸΔοι]Ογιιπ ἵζει ὅς ἂγ- 
(5 τγόϊαπαϊ ἔς. Ιρἤππις ἀιζεπι ἔλοϊπογα 
γημΪτὰ αμπϊάσπη ες, ποη ταπΊοη ργδεοίαγα να]- 
ἄς, νῃο Ἔχοερῖο, χιοά ὀημππι ἐχοδιαζιπη 
ἐρεδας,, οσυΐμ5 ἔαθοῦ αιίάσπι βὰς Ἐρειις, 
ΨΊγῆσς γεγο ἱπυςηζοῦ: ὃς ἱπ ρῆς ἱπΠά 5 αιιάα- 
ΟἸΠΊππι5 Ἔχει ρογῃ! δείαγ θογιτη, τ] ἐπι πὶ 
ἱπηρίεθαπε. Αὐἀ 1Ππ|πὶ ἴα ριιθεγγαζοπι 6- 
ϑτοίπις νεπῖξ, ἴῃ [τΠάοαπῃ νετο (ξηΐο ἰαπῃ οοη- 
ἔεέδιις, Τϊαΐαγποβ πὶ ΠῚ πηαρὶς Οδ τς εγγο- 
τῈβ ΟὟ δ6]]ππ|, αοα δάπιεγίις ΟἸσοπαϑ ἱρή σο- 
ἔτι εἴς, πιαγίτ πὰς ΠΠηαγὶ ραγίες ἀσργαο- 
ἄδητ. Νάπι {88 δ ΡΟΪγρῃδπημπι, ὅς Αη- 
ΠρἢαίιπΊ,, ϑογ]]απηηιιθ ἀΐηϊα ἱπέεγος ρεγιὶ- 
πεηζ, ζ 4146 δίγομεβ σαηθθαηῖ, π6 Διά γα 
Πυ!46ΠΊ ΠΟ05 ράξίτιν Ργοιεἤίαδιις. (εα διιγίθιις 
ςεογᾶπῃ ἱπάποογο ᾿αδεῖ, ἐα΄ηιια γεραάϊαγε : ποη 
αιοά νοΟ]ρταῖ5 ρίαπα πο ἤηϊ, δὲ δά οΡ]ε- 
ἑϊαπάιιι δηϊπημπτη Ἰάοπεα. νογατη πο ( τηϊη!- 
τὴς [Ππτ νεγΙ ΠΙΉ1]1α ὃς ρίαπα σοπῇξῖα. Οργυρί- 
ΔΠὶ Ργδοίογοα ᾿π{π]ὰτ Αξαραπηημ6., ὅς αιοά 
ἐρέται ἀίπογε ςαρίᾶς {ποίη ες. ργαδίεγηα- 
νίραγο ΠῸ5 1 6γ ἡ πες ἔΔΌ 1115 παῖς ἀρρε]]εγα. 
ἘπῚΠ-Ξ επίπὶ Ν]γ ἤδη. ἴαῖτὶ ἐρσγοπθιπι δειατεπη 
Δπιοτί ἰἀοποδηπ , δ [ΠΠλτππὶ παίο,, (ζάζαγὰ Εχι- 

ΗΕΒΟΙΟΑ. γι 
Ν Χ ,ὔ 

τὰ δὲ οδυσσέως " ἑτωσὴ φράζει. γενέσϑ. ρα γ Ω 
3 νι. ε "5 » 

μὲν ἀυτὸν ῥητοραλκώτωτον, καὶ δεινόν. εἴρωνω 
Ν ΄ ᾿ 

δὲ, καὶ ἐραςὴν᾽ φϑόνε, καὶ τὸ κωκόγϑες ἐπαι- 
» »“"Ἢ γν “ " ͵ 

γβντω" κατηφῆτε «ἰεὶ͵, καὶ οἷον ἐπεσικεμ μένον ἧ- 
Ν “ “ »" ἊΨ 

ταὶ “πολέμια τε΄ δοκϑντω μᾶλλον γενναῖον ἢ ν- 
᾽ Ν ᾽ ὔ ς ΄ δὴ “ ,ὔ 

τῶ. αὶ μήν ἐπιξήμονω ὁπλίσεως, ἢ τῷ τὠξα:» 
δ ᾽ -» 

ναυμωχίας τε καὶ τειχρμωχίως ἧ, καὶ αἰχμῆς» 
ν᾿ " Ν᾿ . πε΄, ὦ ᾿ 

καὶ τόξων ἕλξεως. τοὶ δὲ ἔργα ἐυτᾷ εἶναι μὲν 
ὔ ΕῚ Ἀ ͵ 4 Ψ εν » 

πολλώ: καὶ μὴν ϑαυμάσαι ἀξιω, τολήν ἑνὸς, τῷ 
᾽ “ -“ Ἂν ! ᾿ ᾿Ὶ 

ἐς τὸν ἵππον τὸν κοῖλον. ὃ. τέκτων μὲν Ἐπειὸς 
ΟῚ Ἀ Χὰε ἣν " 

ζὺν Αϑηνῷ ἐγένετο, οδυσσεὺς δὲ ἐυρετῆς, καὶ ἐν 
ἦ -“ Ν , -“Ἤ ,ὔ ΄ ΕΣ 

ὠυτῶ δὲ λέγεται τῶ λόχώ» ϑαρσαλεώτατος 6- 

-“" “ ἊΝ ᾽ εὐας, 

φϑῆναι τϑ πληρωμοτος. ἐξΊλιον μὲν ἕν πσωρή- 
ὯΝ ᾽ ᾿ , ͵7 

ζηκὼς ἤλϑεν, ἐς δὲ 19 ὥκην γεγηρωκώς. μώκρο- 
ἢ τ: Ἂν ΚΡ δ δ ͵ 

τερῶ γάρ ἐχρήσατο τῇ «ἀλη, δια τὸν τ ὀλεμον, 
ἃ Π -" ͵ 

ὃς πρὸς τὲς Κίκονως ὃ ὠυτῷ διεπολεμήϑη. κω-- 
Υ̓ γο “ 

τατρέχοντι τοὶ ἐπὶ ϑωλώτ] τῷ Ἰσμόρε. τῶ γαρ 

Πολυφήμε » καὶ Αντιφώτε: καὶ Σκύλλης, καὶ 
Ν “ ͵ὔ « -“ 8 ᾽ 

τὼ ἐν ὥἄδε, καὶ ὁπόσω αἱ σειρῆνες ἥδον ", ἰδὲ εἰ- 
͵ “»-ε δι...2 ᾽ »» 

κδεῖν ξυγχωρεῖ ὁ Πρωτεσίλεως, ἀλλ᾽ ἐπαλείφειν 
«ὦν ᾿ “5 - Σ 
ἡμᾶς κηρὸν τοῖς ὠσὶ". καὶ τοωροιτεῖσιϑιι εἰυ- 

Ν ᾽ ε ᾽ , ἐδ » “Ὡς -“ 
τῶ, ἐχ ὡς αὶ “λέω ἡδονῆς, καὶ ψΨψυχωγωγῆσας 
« Ὰ 2 Γι. 4, μὰ ᾿' νΝ ᾿ 

ἱκαγοὶ, ὠλλ᾽ ὡς ἀπίϑανώ τε καὶ τσωρευρημενώ. 
»“ Ἀ ᾿ ᾿ 

καὶ τὴν νῆσον δὲ τὴν Ὠγυγίαν ", καὶ τὴν Αιαΐ- 
ἐς (ὧδ “ Ν “ 

αν", καὶ ὡς ἥρων ἐυτξ αἱ Θεαὶ", παραπλεῖν 
δ -» ͵ 

κελέυει, καὶ μὴ ποροσορμίζεσιϑιε τοῖς μύϑοις. 
μ ΄ Ν »“ ᾽ ἄν ἴᾷ “5, ν 
ἐξωρόν τε γῶρ τῶν ἐρωτικῶν εἰνοίς τὸν Οδυσ-- 

,ὔ Ν Ἵ“ ᾽ ᾿ς 

σέω, καὶ ὑπόσιμον, καὶ καὶ μέγαν . καὶ πεπλα- 

δος ἰᾳςεϊίαπι ὙΖεῖζες δὰ Τυγοορητοηεπὶ Ρ. 384. γέγονε δὲ 
ὕφερον ἐν Λεπετύμνῳ ὄφει Μηϑύμνης ἱερὸν τῷ ἀνδρός. Μοης 

Ἰρίτωγ Πεβ 1 1 εροίγγγμαα γ 0 Πογος εἶτι5 Ποπηϊηῖ5 ἀιέξιιϑ : 
ΔΙειδγηρραία ντῦ 9 ἃ Πορειγναρὲ σοπίιρα ληείῤγρημα ἀρρεϊ δῖαν 
νἱάς ϑέερηδη. ἀς ντδὶδ. Μήϑυμν- 

ς. ΧΙ]. τ Οδυσσίως} Πὶς ιιοηιε πουλιπὶ σαριζ ἐχοῦ- 
ἀϊεθδητις εὐ τί, ττα]ο Πρ ετίοσιριο ΟΔῪΣ ΣΕΥ Σ; Αἵ πὶ 
Βοος νἱ πὶ σμπὶ ρτίοσε σοηϊυπρεπάμπι, ΠΕ411Ὲ ΠΟιμΠῚ τἰτι1- 
ἴπιπι οἱ Πρ ετ[ογ Βοηάμπι» φιοά εχ ἐρι!οσο ςο]]ΠρῸ Ρδγιῖπι» 
Ῥαιτῖπι οχ 50, 4ιοὰ ἰΙοπδε ρίμτγᾷ ἀς Ὑ]νΠῈ ἱπ ργδεςεάεητί- 
Ὅιι5 εεἴδπι Ἰεσαητιγ, 

τ χρὴ δεινὸν 1 ριτο νόσεπι ἱπ ράττεπὶ ἀετοτίογεπι Πὶς 86- 
εἴρί. νἱ4, οδίεγιδία δὰ νὶς. ϑϑρῃιτῆατ, ῥγοσενι. ποτ. 40. Ὅε- 
τοταπι ρὶπρῖς Ὑ]γΠΕ5 σμαγαέξετα 7. ἴπ πιυϊτῖ Ομ πὶ εἴς 4868 
Βῖς Βαδεητυν (δεῖς σοπιεηΐεπίοπι Ηοπιεγιι5 Π|4α, Γ΄ ν, 82. 

3 ἐραφὲν 1 ςοὐ, Βαγοςω, ἐργαςήν. 

4 κατηφῆ δὲ ἀεὶ  ἢς ῬμΙοἰξτατυς ἱππῖοτ ἴπ ἱπιαρίπιθιις 
“Αοὐλήϊε ἐμ δόγγο βεξυϑισμένον τὴν τῶν ἐφϑωαλμῶν ὠκτῖνα δοὶ 
πανεργίαν κρὴ τὸ δια ϑρεῖν τι ἀεὶ τεῖδαῖς ὙΠ, 

ς πολέμια τε ] τε 'ἰπ νιυἱ]ρατίς. ΟΠιὶ ΠΠΙΠ » δρποίσυηι Μ55, 
ποῆεϊ οπιπε5. (εἴεγιπι ἐς εχίριια Ψ]γΠῈς ἴπ δε 5 Ια α 
νἱάε ὅς ἢ, Ραϊαγμεεο δ. 11. , 

6 κι τειχομαχίας  πτολίπορϑον νοσᾶυϊς ἩΟΠΊοΓΙ. ουϊ 
Βιτε σοπιγαάϊςεγε σοπατιγ ποίξεγ, 

7 τῷ πληρώματος ] [μητ δἰτεπὶ πλήψωμα {Π1 41 ἱπΊρ]ς- 

Βδηῖ ευμπι, ἱπ εὸ ἀεἰ τείξεητες Οτγαθοῖ. ϑὶς πλήρωμα τῶν 
ἐϑιῶν σερτίηπι Αροθο!ο ἀἰοίτα, βο τ πὶ πιμ εἰτιιἀο στα 

ἹπΊρ!οτε ἐςοῖς Π4Π|, ἀοπιιπι Π εἰ, ἀεθεδατ. Εϊάοπὶ πλήρωμα 
ἐυλογίας εἰἘ ἐυλογία πληρῶσα ἴῃ αϊρεπτίΑπὶ Βοπηίπιιπι, οΡ 
4ι8Π| κενοὶ αιαῇ! νἱἀφητιγ, ϑὶς δριιά Μαιτῃβειιπὶ 4υοηις 
πλήρωμα ἷπ νε[ίπιεητο εἰ ραππὶ Αἤπιπιεητιπι, φυοι 1π|- 

ΡΙες ἔογαπιθη, (δίεγιιπι ἀε ἐῆμο Ττοίδηο εἰυ ας Ἀγο ἢ - 
τεόϊο Ἔρέο αὶ! δάδο : νθίᾳιε οὰ ἀς τὲ γηγεφοργαρῥὲ ἃς 
βοείδε. 

8 ὃς πρ. τὲς Κίκονας οπιίτταπεὲ τὰς εὐϊεῖ : δρηοίσαπε» 
Βδτοςς. ὅς σοὐ, ΟΟἸ]ερ. Νοι. Οεζεγαπι ἀε θεῖο ος δά- 
γεγίις Οεομ) ὃς ἀς {{π|ᾶτὸ Ἔχριιρπαῖα, νἱἄς Ἠοπιθγιπι 
(0 ἱπιεῖαπι Ὁ ἀγηϊεαε,, ἐπ 4ι14 ὅς ἀς ςετετίβ ρβιίο ροί Βὶς 
ἱπτεῦ ξαθι! οἵα τεϊ βξεὶβ : εχ δὰ νθογο σοπιρεπάϊο [4 οπιπίᾳ 
τεσεηίυϊς Ηγρίπιυς 0. ΟΧΧΥ, 

9. σειρῆνες ἦδον } εὐἀϊιῖ ἱπεογ μᾶς νοῦσὸς ἱπισιίεγεθεπε ἐν 
τῇ νήσῳγ ἡ1ᾶς οπητιεδας σοά, ΟΟ]ΪΘρ, Νοιι. 

10 ἐπαλείφειν ἠμι. κηρὸν τοῖς ὠσὶ } πιαπὶ ει ιπὶ εἴ, λὰ ἔλ- 
διυήίαπι ϑιγεπιπι αἰϊἀϊ, 4ιᾶς ργαειογιξιγις νΙγῆες, ςε- 
τῶπι δυγίθυς ἱπάμπισεθας, πα σαπτι ἀο! Ἰηϊτὶ Ρογίγθηξ, 

" Ὠγυγίαν ] νδὶ ΟΑἸγρίο Βαδίταθας χιιδς ὙΙν ἤξαι ἀσπδης 
ἴοτο δῆπο εἰπὶ ἀδείπις Ἡοπιεγ. Ο ἀν᾽ Α΄ ν. ὃς, δἀάς ςθ- 
τέγος ΤῊ, Μαυηΐκζετο οἴτατος χὰ Ηγρίηὶ δ. ΟΧΧΥ, Ρ- 189. 

12 Αιαίαν] Οἴγεε5 (δάεηι. Ἠοπιοτ.  ἀγΠ κ΄ ν. 135. ὅς Μυη- 
Κεγ. δὰ Ηγρίη. ἔν. ΟΧΧΥΊῚΙ, ρ. 194. 

13. αἱ ϑεαὶ } ΟΑἰγρίο ὅς Οἴτγος ἱπτο!]Πριπίας δά άς ἴω Ργο. 
4είαο 5. ΧΧ. ἀϊέϊα, 

14 ἔξωρόν τε χρὴ γὼρ τ. ἐρωτ. δες “0 Ϊ 
τεῖῖρις ἴῃ ῥγολείαο ς. Χ Δ, ΧΟ τα 

ΧΧΧΧ, νη- 



718 ῬΗΙΧ ΘΟ ΤΥΚΑΙΠΕῚ 
΄ ᾿ Α Ν ν Ν νημένον τὸς ὀφϑωλμὲς; διὼ τὸς ἐννοίας τε καὶ 

« ΄ 3 ᾿ ᾿ ᾿ΝΝ Ὁ ὑπονοίας. ἐνθυμεμένῳ γώρ ἀεὶ" ἐῶκει . τῶτο 
δὲ γ, ᾿ ΔΝ ὕ “ λ νε΄ ἣ 

ἐ χώρᾳ ἐς τῶ ἐρωτικώ. οἷος μὲν δὴ οἷον, καὶ 
ε ῃ ͵ 3 “ -“ 

ὡς σοφώτερον τε καὶ οἰνδρειότερον ἑωυτῷ τὸν τιω- 
γὺ 5» « " 2 

λωμήδη ὁ Οδυσσεὺς ἀπέκτεινεν, ἱκανῶς ἐκ τέ- 
δ , ε « 

τῶν "" διδώσκει ὁ Πρωτεσίλεως. ὅϑεν καὶ τὸν 
»" " ΕῚ ᾽ “ ἘΎΟΥ 

ϑρῆνον τὸν σσῶρ Ευραπίδῃ ἐπαινεῖ, ὁπότε Ευρλ- 

πίδης ἐν πωλωμήδως μέλεσιν"... 
͵΄ Ί αλὶ ὯΝ Ν ,ὔ 

Ἑκάνετέ, (φησιν “.) ἐκώνετε ταν τσ ἀνσοζρον", 

ὦ Δαναοὶ, 
Ν ᾽ ᾽ ,ὔ ᾽ ,ὕ -“ 

τὸν ἐδὲν ὠλγύνεσαν ἀηδόνω μεσῶν᾽"", 
- -» ἌΡ τ ΕῚ τ Ἀν δ 

καὶ τὼ ἐφεξῆς μᾶλλον, ἐν οἷς ᾧφησι “"' καὶ οτι 
» Ὥ - Ν . » )ὔ 

πεισιϑέντες ἐνϑθιρώπῳ δεινῷ “᾿; καὶ ἀνωιδεὶ λό- 
23 “ δ λ 

γω" ταῦτω δράσειαν. 

ὍΣ δὲ, τὸν Τελωμῶνος ,᾿ ἑκάλεν οἱ Αχαμοὶ 

μέγαν᾽, ἐκ ἀπὸ τῷ μεγέϑες᾽. ἐδ᾽ ἐπειδὴ μείων 

ὁ ἕτερος: εἰλλ᾽ ἀφ᾽ ὧν ἐπροτίε;, κοὴὶ ἐποιᾶντο ἀυ-- 

τὸν ξύμξελον τῷ πσολέμε ὠγωϑθὸν ἐκ “πατρῴε 

ἔργε. τὸν γὼρ Λαομέδοντα, τὸν Ἡρακλῆ ὠπα- 

τήσωντω ἧ, μετῆλϑε ζυν Ἡρωκλεῖ ὁ Τελώμῶὼν, 

καὶ συν ἀυτῷ τὸίλιον εἷλεν. ἔχαιρον μὲν ἐν ἀυ- 

τῷ καὶ ὠόπλῳ. φπσελώρμλος γάρ τις ἥν, καὶ ὑ- 

πὲρ τὴν σρωτιον σπῷὥσων., καὶ Φρόνημω αἴρων 

ἐυήνιόν τε καὶ σῶφρον. ὡπλισμένς δὲ ἐξεκρέ- 

μαντο, μετέωρον τε βαΐνοντος ἐπὶ τὲς Τρῶας. 

καὶ τὴν ὠσπίδω ἐυ μετωχειραζομένε, τοσαύτην 
3 , -“ -» ᾽ - 

σαν" βλεποντός τε χωροποῖς τοῖς ὀφϑαλμοὶς 

ἃς ἀεὶ  οπύτειπι Βᾶτοςς. ὃς ςοἄ. (ο]], οι, 
16 τέτων] τέτε ςοἀ, Βάτοςς, ὃς Ο0]]. Νου, 
17 ἐν μέλεσιν  Μεϊΐσα ἐγρο ἤππεὶ 14 ποη [Δπιδίςα. 
18 ἑκάώνετέ φησιν] πᾶες εχ Εἰπτιριἀϊ5 Ραἰαπιθάε 0616 

αἰϊεραην Τιορεη. Τδοτι. ἢ. Π, ἔερπι. 44. 41 ἀάϊτ ἀϊέξαπι» 
14 Ἐυτίρι αἱ τεξξε πη ϑοογατίς πιοτῖεπι, [416 {(επ[Πε ετῖαπι 
Αἰβεηϊεηίες αἷτ ΔΠΌΠΥΠΊΝ5 ΔΠΤΟΥ ἈΓΡΙΠΊΘΠτὶ ΟΥΑΙ Θηἶ5 Π{0- 
ογατίβ, 46 ΒυΠτΙἀϊς ἘποΟπηλΠΊ ἀϊοιτιγ. ΑἸΙερας 1άεπι» 
ὙΖεῖΖζες ηυοαις δὰ Γγσορἄτοπ. 1. ς. δς ϑίοθδει5 ἴῃ βοτῖ- 
Ἱερῖο αἰϊψυοτῖεβ. ΠῚ διιεπὶ οπιποβ ςαπὶ ΡΗΙ οἴτατο ἤδες 
γι Μεϊῖςα τῆο οτάϊηε ἐχμίθεπὲ 

Ἑκάνετ᾽ ἐκάνετε τὰν πάνσοφον γ ὦ Δαναοὶ 

Τὰν ἐδὲν ἀλγύνεσων ἀηδόνα μεσῶν. 
Αὐάλς Τσεῦ εχ ἁῖογε ἀγραπιθητὶ ογαῦ, ΠΟ οΓ, ΠΠῸΠῚ φίχον 

Ἑκάνετε τῶν Ἑλλήνων τὸν ἔριφον 
Η. ἀτοεῖις Εχς. Υ εἰ. Τταρίς, Ρ. 396. ἐϊρεῆπε μος πιοάο ἱπ» 
1Δπιθ 05 

Ἑκτάνετε Δαναοὶ ἐντάνετε τον Πάνσοφον 
Μεσῶν , χορ ἀδὲν ὠλγύνεσαν ἀηδόνα. 

Οτοεῖϊ ταπιεπ νεγἤοπεπι ΠῸ5 γειϊ πα ΠΊι5, ΟΘΓΕΓΙΠῚ ἐκώνεν 
τε ΔυτΟΥ ἀΓριπιεη! Οτ. Ι(Οοτ. Αἰϊερᾶῖι5 ἐφονέυσωτε ἴῃ- 
τεγργοίδιυγ, πε β᾽ Πα αιοημε σοπιρᾶγες ἴῃ πιάγρίης» 
«οὐ. ΟΟ]1. οι. πεπὴρε ἃ καΐνω εἰ ἐκάώνετε. 

19 ταν πάνσ.} ἤς Ὀίορεπ. ὅς ὙΖεῖζ. νυ]ρο ΡΠ οὔγατῖ 
ςοϑίςες τὸν πάνσο( ον. 

20 Μασῶν] ἢς Ὀίορεπες ὅς ὙΖεῖίΖ. ἴτεπὶ σοά, 1νλ 141), 
Ψυϊρατὶ ποιῆι πιαὶε Μξσαν. 

21 μᾶλλον ἐν οἷς φησι] [4 Ἔχοίάοταηι εἀϊτῖ5.», ἂτ ἅδῃο- 
ἔζιπε οπῖηφς9 Μ58, ποῆτί, 

Ομ». Χ]. 

ΘΌΠΠ1.), ΟΟΠΠ15 ναρα δι άιιπλ οὐ πο ἀἰτδι!οη ες 
ἀἴαιις {πρὶ οῖοπθθ, Μεαιγαπεὶ ΘΠ]ΠῚ (Ἐπιρεῖ 
{Ἰπ|1115 εγαῦ: ἤος 816 ΠῚ ραγαπΊ νεημιπι 
δ ἀπιογεπι σοΠο Πα Ἅππη. Ο 8115 νἹΓ τα τ8 
αιαίςηι, ιοάσῃα (ἀρίεητία ὅς Γογτπάϊης (8 
Ἰοηρα Πιρεγίογεπι Ραἰαπγθάειη ἱητεγέεςεγίς Κ.- 
᾿γῆπες,, (ἀτῖ5 Πἰς ἰρῇς8 ἀοςεῖ Ργογεἤίδιις, (μαηι- 
οὔτε ἰεππη εἰίαπη, 4 ἀρ Επτὶρι ἐπι εἴ, 
ςοιπηεπάδ, ἡπῃπι Εὐρὶ 465. 1π ῬΡαϊδπιςαὶς 
πη ε]ἰςῖς [οαπιτ], Ἷ 

Νεεὶ αἰεα 5 αὐ μευ! αἰρε 2 [17,2 4722, 

4,42, ἡμμοσε 6722 72Η 0 4222. ἐμ Ε222422. 

ἃ τεϊιια. πηαχίπια αι θ15 ἀϊςῖς ααοά 4 νῖγο 
ἴπ ἀϊσεπάο νεγίατο, δεϊπιριάεπεὶ ογατίοηθ 1ῃ- 
ἀπζὶι παος δἀπη ΠΟΥ ητ, | ' 

τδιρώυι Δυίεη1. ΤεϊΑπΊοηῖς ΒΠ πὶ. ΑΟΠ]ΕΪ Παρ, Χτνς 
ΤΩΔΡΉΠΠῚ ἀρρα]] Δ ηΓ.) ΠῸΠ ἃ (ΟΥΡΟΙΙ5 ργοςα- 
τίτατο ᾿ πες πο ά αἰτοῦ πηῖποῦ εἴδει, [4 4 τη’ 
ΧίΠη 18 5615. ἙππΊαις ςοπῇ]αγίαπι ἐὸ Ὀε1 10 
ΟΡΕΙΠγΠΠ1(10] Πατιιεσαης, οδ εὰ ατιᾶε ἃ ραϊγα 
[πογδηΐ ροῖα. 1 αοπιεάοηζεπη δηϊπη, 4] ΗοΓ: 
σα]οπι ἀδοθορογαῖ, νῆα σαπη Ἡεγοιϊε ν]τις ες 
Τεϊαπιοη, σαππαις ἰρίο ΠΙμπιὶ ἐερῖτ. Εσ 
1ΡἸΓαΓ Θεία πι ἱπεγπη σαπάςθαης : [οττίς ες 
ΠΙπῚ Εγᾶῦ., ἀΙη 16 ἴῃ ἴοῖΟ ἘΠΊ πε δα Ἔχεγοῖ1. 
Αἰτα ΠῚ [ρ᾿ γᾶς αὐ! ἀεπ:, (Σά τποάεγαῖε ἃς ἀδςεη- 
ἴ0Γ. ΑΥπΊαΐο διζεπι δάἀῃαογεῦαπί ΟΠΊΠ65, 
(Ὀ]ΠΠπ|| σγεῆπι ᾿π Ὑγοΐδπος ργοῇοιςεηει, εἶγ- 
ΡΕΙΠΊΘΕΘ ἀρίε ἐγαξξαηι, ἰπσοης ᾿ἰςοε εἴτις εῆτες 
τΊΟΪο5: ᾿πσπάϊαια {πὰ σαίεα οςιι]15 ῥγοίρὶ- 

21 δεινῶ ] νἱά,  π. 1. 8414 ἤδης δ. 
23 λόγῳ ] οπιϊτεθαης Βαγοςς, ὅζ ςοἄ, (0]]ερ. Νου. 

ΟΑΡ. ΧΙ. 5. 1. τ Αἰωτα δὲ τὸν Τελαμ, ] ἐημί4επι» 
Αἰδςῖ5 φιοαις δεΤ ειιοτῖ γεβ 'π Ππρυ]ᾶγεϑ ἀγτίςι] 5 αἰ [ςεγρίΕ- 
ταῦτ νυ]ρατὶ σοάϊςε5: πηδίδ, ντ ἔρεγο ρᾷζεγε εχ 115 ]ιιδε ἱπῇ, 
δὰ 6. 1Π|.2π0;ν τ. ποιδαίπιι5. ε 

2 μέγαν } ἤς ἤιρτα Δἀρεϊϊαθαι ποῆξς ἰπ ῥαίφρμεαάρ ς, 
ὙΠ]. πη, 1η. νὰ 80 Αἴδες Οἵει ἀϊπίηρπεγεῖ. ; 

3. ἐκ ἀπὸ τῷ μεγίϑες ἄδος Ἠοπίετο ορροῆτα ἔππι, 4ιϊ 
τὰ ἀε Αἴδες 1114, τ΄. ἡ ; 

Τίς τ᾽ ἀρ δδ᾽ ἄλλος Αχομὸς ἀνὴρ ἦστε μέγας τε» 

Ἐξοχος Ἀργείων κεφωλὴνγ ἠδ᾽ ἐυρέως ὥμες. 
4 ἀπατήσαντα ] ξ0 ΠεπΊρε; 4: πιεγος46π|, ρΑ ἘΑΠΊ ρΓῸ 

1:|δεγαιίΐοπε ΕΠ14ςε Ἡεοπες, σεῖο οδιεξῖδε, γε Νερταπο ἰγαῖο 
(Ατίςβεγεῖ , ποπ γεάάεγει ἤδγοι!ὶ ΠῚ: Κεχ, ᾿αοπιεάοη, Τε- 
Ἰάπιοηε ΠὈ] ἱμπέϊο ΠΠἸοπ᾿ νὶ 116 ἐχραρπδιῖτ, νἱά, ΡΙπάδτγιπι 
1ΗΠπι. ΥἹ. ν.39. ἔεα. Ἡγρίπ. ἔ}. Τ,ΧΣ ΧΙΧ, δζ ςεῖεγος πιγα 
τπορτγαρῃοϑ, 

ς τοσαύτην ἔσαν ] οἰ γρειιπι πιαχίπιᾶε πιο ]ῖς Αἰδοὶ Τεῖα- 
πιοηΐο τεῖδαΐς Ἡοπιεγιις Πα. Η΄ ν. 220, 

Δίας δ᾽ ἐγγύϑεν ἦλϑε, φέρων ΣΑΚΟΣ ἠῦτε πύργον: 
Χάλκεον, ἑπταβοείον », ὃ οἱ Τυχίων κάμε τέυχων, 
Σκχυτοτόιων ὄχ ἄριςος ὕλη ἔνι οἰκίκ ναίων» 

Ος οἱ ἐποίησεν σώκος Αἰόλον, ἑπταβόειον, 

Ταύρω ζατρεφέων ) ἐπὶ δ᾽ ὄγδοον ἤλασε χαλκὸν» 

Ηΐης Ουϊάϊο Μεταπι, ΧΠ]. Οἱγρεὶ 1 ονρ»ἦγεερς {(δρ φγΩρ ἰἰοῖς ἀν 
ἀϊοίτατι 

εἰεπ, 

Αἴδχ πὰ 

ἢ 

ῦ 
᾿ 



ΟΡ. ΧΙ. 

εἰσαεὶ, νὰ Ιεοπε5 ἀαπιδάμις τορι πιπης ἵπι- 
Ρεῖαπι. ΡαρΠαπΊ δυιτὸπῃ σαπὶ [ΟΠ ΠΠη.5 

φυϊδυί5 ἰηϊδας: Πγοίος ααίάοπι, Μγίοίααε, 
ἂς Ῥαπποηῖος ππηιογὶ ταπῖατι σαι αὐ Ὑτο- 

ἰατὰ αοοςίπς ἀϊέξξιτα5, Ῥασος. νΟΓΟ ΘΟΓΙΙΠῚ 

ἄἶσποϑβ οἰπὶ 4υδι15 ραρπαγοῦ ἀγ  ἰτγατι5, ἀγα 

ἐο5 οςοἰάοητὶ χυϊάσπι ἄατε ποιπιθη, ναΪπεγα- 

τὸ γοτῸ ναἱπα5 Παιά ἱπρ]ογίιπι ροῦξ [ εχ! Πῖ- 
τλλη59]. Ηοῖε νἱῶτο,, 4 ἀγθγῖ5 Δ ΠΙπεῦαῖ, 
νἱτὶ ετεηῖπὶ εἴς δἰεραῦ Ἰητεγῆςογς., ἰροϊϊαγε 
νεῖο εἴς ἰαϊγοπί5. Νεπιο ἀυζοπὶ απάϊοπις 
Αἴαος ἱπηποάοίιιηι ααϊσηπαπι Ἂς ςομτιπῖο- 
Ἰιοίπιπι Ἰοαιεθαίιγ, πῈ 11 υϊάσπη, {πος ἰΠΓῈΓ 
οτἴαπι εἴϊει αἰ] ἀϊπ|. Ψέτγιπι ὅς αἰϊυγρε- 
Ραπε ἱρῇ ὀχ βάϊθιι5 [{ἰς., δέ να τες αης, ποη 
ῬΙεθεὶ τποάο (ςἀ ορεπιατοβ αιοαπθ. (ΠῚ 
ἈΟΒΗΠ]ς ἀπηϊοἰτία οἱ Ἰητογοθάεθας, πσταοηας [Ὁ] 
τπυϊάογα πος νοϊοθδηῖ, πος πρεηϊο αὐ Ἰα ἔογο- 
Ῥδηεαι. ἄσρτο διιΐοπη αυςαι!α ἔοτγεῖ ΑΟἢ}1165, 
Ἰίςοῦ ποῇ οχίριδο ταὶ [ἃ σγάῖῖα ἤοτος, τρίς ἰ6- 
πίοθας, ραγίίπι αυϊάεπι σοπάοίςπά4ο., ράγίϊτη 
ψεγο ἱπογοραπάο. Ψπᾶ ροῖτο {1 41 ζοηί!- 
ἄεγεης, δας ἱπσεάδγεης, δα ἐ05 οπηπας σοῦ- 

νεγῇ Οταβοῖ, νἶγοβ ἱπτιις δητι, 4118165 ΡΟΙΣ 

Ἠδτουϊεπὶ πυπημαίη Ἔχίγεγαης. Εἰ Αἰασοπη 
αυϊάεπι Ἠεγοι]ῖ5 φιοαιις ας ἀϊςεθαπε α]1- 
πΊπππι; [ΠΑ ΠΙΘΠ 16 ἸΘΟΠΪΠ 5 ἜΧΌΙ115, 1145 ΠΕ- 
τὸς σοίταραΐ, ἔα Πς ᾿πΠΟἰ πεῖ αυδηάο ὅσ ἴο- 

νῖ Ἰρίμπι ρογησεης, νἱ, {πὰ ρας Ἰξοηΐ5 ρε]-. 
1ε τερογοῖαγ ) ἱπεχραιρῃδὈ}}5 ἴοι, ρεείε, 
Αφαΐαχις ογαητὶ εἰ δάμοϊδυῖς, ραετο αι! ἄοπι 
ΠΟπιοη ἃ Ιοια., Ργθομπησιις ὁχαιαϊτάγιπη {- 
Ῥσπι δἀξογεηθ, : 

ΤΙ. Με εἶ ̓πΐαθα ἀπέει ἀεργεπεηάεθδειν 
ἀϊπαῖπας ποῆ ἐχρεῖϑβ ἱπ40]15 εξ, ταὰπι ἔογπιαα 
Ρυϊοπηταάίπο, ταῖσι ςογροσγῖς γοθογο, Ὑπάς 
Ῥγοιεπίδιιβ 6111 ᾿ρίππι ἀρρεῖϊας Πάτα. Με 
διιῖοπὶ αἰϊαιαπάο ἀϊσρηις : (ςἀ ταπιθη τπὰ- 
σπὰς Ηἰς ἃς ἀϊιίπιι5 νὶγ ἹΥΠῚ (Ἐπιρετ ίη ραΐδο- 
ἤγα {ποςυθυῖε : ἋΠ Ογεῖορες, τείροπάςδας, 
ἐχείγογς, γε ἀε 1Π|5 ποαις ἔαθυα 5 συπὶ 
Ἰρίο Ροϊγρἤσπιο ροίίπς ]ιιᾶπ σιηι Αἴάςο Ν]γΓ- 
(ἐπὶ Ἰόζατιιτη ἀϊςο5. Αςςθρὶ α Ργογοῇϊο ὅς 116, 

ἩΠΕΒΟΥΙῸΟἊΑ, 719 
«ἙΝἙ , “ , ͵ὕ “»“᾿ -“ 

ὑπὸ τὴν κόρυν » οἷον οἱ λέοντες ἐν ὠνωξολῇ τῷ, 
ε “ ὧι τοὶ ,ὔ δὲ δὴ “ 7 ᾽ 
ὁρμῆσωι. τὸς μώχας δὲ πρὸς τὲς ἥβρίς ες ἐποι- 
-“ - ᾿ Ἁ Αἰ 

εἶτο. Λυκίως μὲν γερ, καὶ Μυσὲς, καὶ παίο- 
΄ “ , “ἤ “ 

νας. ἰρλϑμδ φάσκων ἕνεκώ ἐς Τροίαν ἥκειν» 
᾿Ν Ἢ 4 ,͵ὔ ͵ ε 

τὲς δὲ τότων ἡγεμόνως ὠξιομώχες τε ἡγέμενος» 
ε ᾽ ΝΗ ὧν -“" ͵ 

καὶ οἵως ἀποκτείναντι μὲν ὄνομω δϑναι, τρωϑέν- 
διχς μέ Ρ » ᾿ 

τι δὲ ἐκ ἄδοξον τραῦμω. “πολέμιόν τε ἑλῶν, ἐ- 
΄ -“Ὕ “ λ ν ᾿ 7 ον ᾽ 

πείχετο τῶν ὅπλων" τὸ μὲν γερ ὠποκτείγειν ἐἶν- 
Υ 5 δ -“ 

δρὸς εἶναι, τὸ δὲ σκυλεύειν λωποδύτε μῶλλον. 
,ὕ Ν Ε Ν ᾽ “ 

ἀκόλωςον δὲ ἐδὲν, ἐδὲ ὑδραςικὸν ἐφϑὲγξωτο 
Ἀ ᾽δεὶ 9. ὃϑ ͵ -“ δὰ ἢ “ἢ } 

ἂν ἐδεὶς ἐν ἐπηκόῳ τῷ Αἰωντης, δὲ ὁπόσοις ἦν 
᾿ Α Ω Ε Ν ε 

διωφορὸὼ τορὸς ὠλλήλες. ἀλλώ καὶ ϑώκων ὑ- 
͵΄ ᾽ » Ν δῶ ε , ᾽ ε 

πανίφαντο ἀυτῷ, καὶ ὁδῶν ὑπεζίξαντο, ἐχ οἱ 
͵ Ἀσ)ν ς » ᾿ 

πολλοὶ μόνον, ὠλλεὶ καὶ οἱ τῆς ἐυδοκίμιε μοΐ- 
, ω ᾽ “ 

ρῶς. πρὸς δὲ Αχιλλέα φιλία ἤν ἀυτῷ, καὶ βω- 
᾽ ὔ », ᾽ ε » 

σκαΐνειν ἀλλήλοις ὅτε ἐδόλοντο, ἔτε ἐπεφύκει- 
͵ ε ᾿ 

σαν. τες τε λύπας. ὁπόσωι περὶ τὸν Αχιλλέα, 
᾽ νὼ Δ ΑΡΑ Η » 

εἰ καὶ μὴ μικρῶν ἕνεκα ἐγίγνοντο . πάσας ἐ- 
ΕῚ ε δ -“ ͵ὔ 

πράνε, τὸς μὲν ὡς ἂν ξυνωλγῶν τις, τάσδ᾽ 
᾿- ͵ δ. δὦ 
οἷον ἐπιπλήττων. καθημένων δὲ ὁμᾷ καὶ βαδι- 

᾽ ΄ ν ᾽ "γ΄ ες» 

ζόντων. ἐπεςρέφετο ἡ Ἑλλάς ἐς ἄνδρε ὁρῶσα. 
δ᾿ Υ ,᾿ ἢ 

οἵω μετὰ Ἡρακλέω ὅπω ἐγενέσιϑην. τὸν μέν γε 
“ Ἵ με 4 

Αἰῶντος καὶ τρόφιμον τῇ Ἡρακλέες εἰνωι εζα- 
ἡ μ ᾽ - -“ 

σον, κοὶ. βρέφος ὄντα , ἐνειληθῆναι “ τῇ λεον- 
ας ΨΩ ᾿ χὰ -“ Ν» 

τῇ τῷ ἥρωος» ὅτε ὠνοσχῶν υτὸν τῷ Διί, εἰνά-. 
"» Ἷ, Ν ν᾿ δ Ν ΣΟ Σχὴ 

λωτον ἥτει γενέσϑιωι κατῶὼ τὴν δοροὶν τῷ λέοντος" 
ᾶφὟ » ,ὕ φμ» Ἵ Ἵ ᾽ . ὡἥῇ 
ἀετός τε ἐυξωμένῳ ἀφίκετο Ἶ, ζέρων ἐκ Διὸς τῷ 

Ἢ ἣν " 8 -“ δὲ ᾽ -“ 5 
μὲν πίίθε ὀγομοῦ , Τῶι ὁὲ εὐχίοίίς γευμίο, 

»Ἢ “3 Ν “ ᾽ ᾿ 

Δῆλός τε ἥν καὶ ὡπλῶς εἰς ἐὐυτὸν βλέψαντι, 
᾽ “" “ “ 

μὴ ἀϑεεὶ φῦναι; διώ τε τὴν ὥραν, διαί τε τὴν 
«7 “ ψ ε , 

ῥώμην τῷ εἴδες. ὅϑεν ὁ Πρωτεσίλεως ἄγαλμα" 
ἦν - , ΓΕ , ἃ 

σππολέμε καλεῖ ἀυτόν. ἐμ δέ ποτε εἰπόντος, 
΄ φϑοως ἃ ἣν ΄“- 

καὶ μὴν κατεπωλᾳίσϑη ὠεὶ ὑπὸ τῇ οΟδυσσέως 
- Ν » ᾽ ΄ Υ 

ὃ μέγας ὅτος. καὶ ϑεῖος" εἰ κύκλωπες, ἐφηνγε- 
, Ω ΨΩ Ν “ “- 

γόνασι". καὶ ὠληϑὴς ἤν ὃ περὶ ὠυτῶν μῦϑος᾽- 
“ » , ͵ὕ 

μώλλον ὠυτῷ πολυφήμῳ ἢ διεπάλαισεν Ὁδυσ- 

Ν» γ “᾿ »»" 
σεὺς, ἣ τῷ Αἰαντι. ἡκόσω τῇ Πρωτεσίλεω κακεϊ- 

6 καὶ βρίφος ὄντα ἐνειληϑ. 1 ΡΑ010 αἰΐτετ τοπὶ παγιαι Ρίπ.- 
ἄατιις Πλππι, ΥἹ. ν, σι, ἴεᾳ. Νεπιρε Τ εἰαπιοιὶ Δπ|ὶ ΟΣ ΠΊΠηιπι. 
Ἠδετουΐεπι ᾿νεοαΐπηα ρεῖ]ς ἱπάμπειπι ᾿ιδαῆςε δὲ νοι ἔεοϊς. » 
Ἰουΐ αἷτ, οταπίοπὶ γε ρτοίεπι ἱρῇ ἄγεν ξοτίθαι ὅς ἱπυῖπο- 
ταδι!οπι, Οὐδπι Πἰβοτίαπι Βα ἢ] δ{ξπ5 ἐκ τῶν μεγάλων ἡνιῶν 
Ρειίταπι ἀοτες. Ρῖὸ 400 τεόξε ἠοιῶν ἴῃ πιάτρίπε εὐϊιοηῖς 
Βτυδδοςπίαπας τείοτι δὶ ρατο, Ηδμς ἀμδὶε ἐπὶ πὶ ἠοίμε με- 
γώλωι ἱπτο! Πριιητις, Ἡςἤοάϊ οριι5, 410 ἐξπιϊπάγαπι 1}}|- 
Ἀχγίυπι Εἰ Ποτίαπι τεχυῖς. ΎΥΝ 

7 ἀντὸς τ᾽ ἐυξ. ὠφίκετο 1 νἱά, Ρίπάατγ, ἰος, εἶτ, ὅς οἷς 
5080]. 

8 παιδὶ ὀγομα  Πεπιρο Αἰὰς ἀϊξει5 Δ αἰετῷ ἀηπίν, 

5. 11. 1 ἄγαλμα ] Βάτοςς, κι ἄγαλμα. Οεἴεγηπι νά, ἡ 
ΟὈίετιιᾶῖα δὰ νἱς. ϑορῆ. ἱ. Π|. Ἡεγημοογῖδ ῃ, ὅ. 

3. ἐὶ Κύκλωπες ἔφη γεγόν. 1 ἀ(6 1ἰ5 Δι[6 ΠῚ Πάγγαζα ἱπίογ ἔᾳ- 
διυι]45. ἰ4πὶ Πιρτὰ σγεϊεοὶς ποιξεγ ργοοόνηίο)νε ὃς ἴῃ Ραἑφρχεάε ἃς 

Ψ [2 5. ΧΙ]. 
3. ὁ περὶ ἀυτῶν μῦϑος  ᾿ητε! ΠΠρίεις ΔΒΑ ἀς καταπα- 

λαΐίσμασι αμιδιι9 ΥἹΥΠ (υσουθυῖς Αἰαχ. ϑεπῆις εἴ: ἢ ιῖς 
ΡΙῸ νετὶς βαθες Ἠοπιεγο ἀε Ογοϊορίδιις σοπῆξῃα, [Δ πο- 
4 ργὸ νεγὶς μαδεῖο, 

4 μᾶλλον ἀντῷ Πολυφήμῳ } πεπιρε ὅζ ῬοΟΙγρμεπηις ἴπίδς 

Ἀρπιεπῖα Ηοπιρτίοα γεϊϊοϊεθϑταγ ραμΐο δηῖς δαῤφμηεάς ἃς 
Κι ε 5. 11, 

γῶν» 



710 
ξ δ ͵ ε "τρ, ΣΟΥ 

γῶν ξένε; περὶ τῷ ἡρῶ τότϑ» ὡς ὠρ' ἐκομῶ σσο- 

“-“ ΝΎ ͵ 3 Ἁ 

ταμῷ τλισ δ ὑ τῷ Αϑήνῃσι» καὶ ἡγώπων ἀυτὸν 
-“» ὌΝ ε ψ «ὦν ν ἢ 

οἱ ἐν Τροίῳ Αϑηνουίοι» καὶ ἡγεμονὼ ἡγξν)ο, καὶ ὃ» 

" ᾿ , “ μὰ 

τι εἴποι ἐπρωτῆον. ἠτηικιζέ τε, ἅτε οἰμῶι Σώλο- 

- τ 8) οἱ -“ δὴ ͵ Ἵ - 

μῖνα οἰκῶν “, ἣν Αθηναῖοι ὀῆμον πεποίηνται. πτώ!- 

-“ ͵ὔ ἃ ͵ δι νὸς νι Ψ 

δώ τε ὠυτῷ γενόμενον; ὃν Ευρυσώκη οἱ Αγχώιοι ἐ- 
γ, γ Ν ἃ » ἦ 

κεύλϑεν, τήν τε ὡλλῆν ἐτρεῷε τροζην- Ἴν ̓ Αθηναῖοι ε- 

-»Ἥ .«“ ν᾽ , ε ΕἾ 9» 4 4.9 θ 

πωινῶσι, καὶ, οτ᾽ Αθήνῃσιν αἱ παῖδες" ἐν μηνὶ ὠνθε- 
πὸ »Ἢ γ ὴ]) . Ἁ » 

ξηριῶνι σεφονξνται τῶν ἀνθέων, τρίτῳ ὠπὸ γενεᾶς 

»“ Ἐν ὃν ͵ὔ ν γ 

ἔτει» κρωτῆρας τε τὲς ἐκεῖθεν ἐφξήσωτο"» καὶ ε- 

“ » ᾿ ὔ -“ Ν᾿ Ν 

ϑυσεν ὅσω Αϑηναίοις ἐν νόμῳ. μεμνῆσϑεα! δὲ καὶ 

᾿ “ ν , 

εἰυτὸν ἔφώσκε τε]ωγὶ τῶν Διονυσίων "κωτῶ Θησεῶ- 

ΡΝ ᾿ ἃ ε Ω “ " 

ὁ δὲτξ ϑανάτε λόγος. ὃν ὑφ᾽ ὠυτξ ᾿ ἀπο- 
,ὕ ᾿ ᾿ 3 Ἁ , 

σφαγεὶς ἀπέθανεν» ὠληϑὴς μὲν, ἐλεεινὸς δὲ 

Ν - , ͵ 3 ΧΑ 

πῶΐι οδυσσεὶ τὠχῶώ. τῷ ΤῈ ἐν ὡὐδ᾽ 

᾿ “ 57 

Μὴ ὀφελον᾽ νικῶν τοίῳ δ᾽ ἐπ᾿ ἀέϑλῳ. 

Ν ᾿ 

κω! Τὸ» 

Ἄς ὧν, »“» »" ͵ 

τοίην γὰρ᾽ κεφωλὴν ἕνεκ᾽ ἀυτῶν γαίω κωτε- 

σχεν» 

4 Ὅν ὍΛ »,ὦὉ 2 -»Ἥ οὃ “ Ἀ ἊΝ 

ἐκεῖ μὲν αὶ φησιν εἰρήσσα! τῷ Οὐυσσει. μη β 

ΕἸ »"Ἢ Ἶ Ν ,»ν ΄ 

κωτωξῆναι ἀυτὸν ζῶντα, «πάντῶς δὲ εἰρῆσϑαΐ 

{58. 
» “ ͵ 

σίω, καὶ ὠπεύξωσϑαι τὴν ἑωυτξ νίκην » ἐλέῳ 
σιϑανὸν γάρ πὲ πωϑεῖν τι καὶ τὸν οδυσ-- 

τοιξδε ἰνδρὸς » ἐπ᾽ ἀυτῇ ὠποϑανόντος. ἐπωινῶν 

δὲ ὁ πρωτεσίλεως τϑ ομήρε τωῦτω, πολὺ μᾶλ-. 

λον ἐπωινεῖ τὸ ἐπὶ ὠυτῶν ἔπος» ἐν ᾧ φησι» 

παῖδες δὲ Τρῴων " δίκωσων 

καὶ γὼρ τῶν Αχριῶν ἀφεῖλε τὴν ἄδικον κρίσιν, 

καὶ δικωςὡς ἐκάϑισεν, ὃς εἰκὸς ἦν κωψωψηφί- 

σασθαιτῷ Αἰαντος" ξυγγενὲς γοὶρ φόξῳ μῖσος". 

ΡΗΙΙΛΟΘ ΚΑ ΠῚ 
4 Δ Ὗ 

Ὁ ποίρες, ἀς [ἴο πεγοα: νῈ 0 (αϊῖςοῖ, Αττ 
τίςο Βιιπηϊηὶ, σοπιᾶπι πυιτιπογίγ, ἰρίαπιηξ.,.. 
Αἰβεηϊεηίος. 4 Τγοίδηδς οὐΠάϊοπὶ ἱπτογία- 
ἐγαης, αὐπδπογίης, ἀποογησια (οι Πιοείηῖ, 
ἐεςεγίπταις ααϊςαμ! ἃ ̓ρίε ργαεοῖρεγες. Ατεῖςοῖ- 
(θαι δυζειι,υήρρε 4] ϑαϊαπηίποπῃ Πα τάτεί, 
νεριζο, ᾶπὶ Αὐμεπίθπίε ράραπι ἔξοογαης. 
Εἰ ίππι διιζοπι [Π] πατιῖπι, απαπὶ Ἐπγγίδοεπι 
ΑςΠΐα ἀρρο]ασαης,, επὶ 4}145 τχία ΑἰΠ6-ς 
πἰεπἤαι {ππίτατα εἀπιςαθαῦ: ταπ1. ηπ0 τοπη- ᾿ 
Ρογε Αἰμεηίβ ρου ςογοπαηίηγ, Απηιμεῆε-, 
τίοης πιεηίε. τογεῖο 4 παιιαίταῖα ἀηπο. ογαζο-. 
τὰ τπούς δ 1Π|5 αοσερίο [αεις, ἃς Αἰπεηΐ- 
επἤμπι τίτι (Δογ βοαιῖι, Μαεπιηϊῇς δυτεπε᾿ 
᾿ρίππη ψιοαις πογατα ὈΙοπυΠογαπὶ ἀϊςεῦρας,᾿ 
ρίας Ἵ ΠΕίεΙ. ἱ ; 

11. Ηἰἤοτία ροῖτο ἀς ποσί, αμην ἃ [(6- 
Ἰρίο ̓ πεογοηητιβ οὈἰαῖς, νεζα οἱ απϊάθπι, πϊ- 

(επἰςογάϊατι πίοι νεῖ Ἰρῇ ἐοτιαῆς ὙΠ, 
πτοιιῖτ. (δε τ πιο ἀΡΕα ἱπξεγοϑ ἰ5 ΑἸΧαΠΠ ἕοτ- 
ἴα ἢ 

-- νὴ ῥπεο οὗ ργ φημ 20 {2721.. 
ἴτοπι: Ἶ 

Ταῖε κάρη ἐδίϊμς δα βγόρέεν εὐμά Ια οὐφμ Τ΄ 

1{Π|ς φυίάεπι Ππαιιάαιδαμαπι αἷς ΝΥ ΓΠ ἀϊξλα εἴς. 

κ 

(8. πεαια επἰπὶ 6 νἱπιπι ἀείςζοπα δ :ς 
οὐπηΐπο τἀπηθη ἀϊῶα εξ αἰΐσιιδι. Μετ. 
τηϊϊς εἴ εηϊπι, αἰϊψιαπάο Ν]γεπι ααοαιδ. 
πυοάαιηπιοάο αἰείλιπι δας, (πάπιαμις ἰρί!- 
τι5 νἱογίατι εἰδ διπεσίδειιπι, ταμεὶ ναὶ ταιξεγα-. 

(οπς, αἱ νἱταπι ΟὉ 1||4πὶ Βμίοϊτ. 105 ἀιι-, 
τεπὶ ΗοπΊοεὶ νογίι5 ἀρργοῦαῃς Ῥχοιείίαῃς.,. 

ππμϊτο πιαρίς ἰαάας {πιὰ αιοί (ςαλῖτιγ, ἢ 
- 4 παρῖς Τγοιῖ (δ θμ:14 αἰἰξ14 ε{. 

ΑΒ Αοβιῖς εηΐπι ᾿πίχιπατι ἱπα!οΐαμη τγαπίξιι- 

ἥ1ιγ, ᾿πάϊςείχις ςοπἤϊταϊς, αοϑν ἐγοΠΠλ}16 εὐ 
ςοπίγα Αἴασθπι ἔοτγε (δητεπτίαπη : ςορπαῖῖο- 

ἧς παπηαας ἱππόϊηπι τἰπηοσὶ οὐΐαπι εἰζ. Εἰι- 

.-.ρν.11ρῸ τ... 0.00ΔΠπ:ττ.:τ|2ὠ|ιττο;γ, τ 0 τ1ὦςὋὃὋἝὕἝὕἿς:.οὐτὐιρ στα «ἀὐπβμ ει έμμδιυυ α..«ῷ«οὐτ ταν ῳ Ὁ πῇ«ἀὐὐννῶν 

ς ἐκόμα ποταμῷ ἱλισσῷ ] νῖ Μερῃποη; Νίϊο νἱὰ, ῬΗΠοῆτα- 

τἰ 1πταρὶπεϑ 1.1. ἴῃ Δηερεγεογιόν δὲ δρεγοῤίο ΑςἘ]165 : να, 1144. 

Ψίν. 145. εχ 4110 ὅς ϑτατίι5 μΒαθει 1. 111. 57}. 1, ν, 85. 4ιϊ 

ὅς Αςμ1}}. 1. 111. ν. 232. 
ΑΕΒ μαεγίξτο γαθος ) ϑρεγοὐ δ, μι βαίμσν 

Ῥγ ον {2πεε οογγιασῇ 
οἷς ὅς αἷτίς 115 4}112) ντ Ὑμείειις Αροἱ!πὶ δριι ῬΙ τατον 
Τῤείθο ρ. 2. πεπιρε ἴτὰ ἔγεαιεπιὶ ἵπ πιογα ψετετῖδιι5 βιξ » 
εχ ρτίίτα [ιρεγίξιτίοπε, ἀε 8 νἱἀεπάι5 Εὐαιμίις δὰ 1]. 
Β'ν.ὅ. 

6 ἠτῆίκ. δ. ------ Σαλαμ. οἰκῶν 1 νἱἀετιγ ῬΕΙοἤτατιϑ ̓π (επ- 

τεπτία εογαπὶ δα 1Ὲ 7 αι! 84! απηῖπεπι 1Δπὶ Τ οἰ ηῖ5 τεπιροτῖ- 

Βαυς ἴῃ Ατβεηϊεπῆμπι ΕαΠΠῈ ραταης ροτοίξατε , αιοά περᾶ- 
Βδης κριτικώτεροι. νἱάς ἀε 114 σοπιγοιιεγῇῆα ϑιγάδοη, 1, 1Χ, 

Ρ.394. 
γ δῆμον πεποίηντωι ] 80 Ρεττίπετα ἰο ΟΠ διδεῖ Ταςρ. ΧΙ. 

Ρ.63γ.[4. ρυταῖ Μειγῆι5 ἀς ραρὶβ Ατιῖς. 
Ηο: δαϊαηηὶς ρορκίος, ἐσ: Οεγεαίίς Εἰομιῖς 
Ἡονγίάα (κ{ρερμῃς χε ργαείδα ηεὴ! ἀταἰγές. 

8 Ευρυσώκη  εἶτι5 ὃς ἔγαιγίς ΡΒΠ]Δ εἰ πηεπτῖο δριιὴ ΡΒ] πΆ το ἢ, 
ἴῃ δοίογε: δριιά ιεπὶ ὅς εἀιιςατίοπίθ Επτγγίαςβε ἰπου!επ- 
(ΠῚ ἀγριιπιθητιπι.) ασποά ΑΒ επίθηΠθι5 ϑαίαπιηίπεπὶ τγδάϊ- 
ἀετῖς, ἃς Αἰμεπαᾷβ ἀοπιΐς!Ππππὶ 7. εἰμῖ5. ἔλξει5) ἀγα τυ! ετῖτο 

9 ὅτ᾽ Αϑήνησιν οἱ παῖδες } νἱὰς Μευγῆιπι ἀς ἔεἢϊ5 ν. αν- 
ϑεφήξια. 

10 κρατῆρας τε τὸς ἰκεῖϑεν ἐσήσ. 7 πεπιρε Ῥτίπια ξε [1 Αν- 
ϑεςηρίων αἷδγ) πιϑοίγια ητὯ8 ἀϊόδτα εἰ, νἱπύϊπι ποιμπιπι ρος 
Πγεπιεπὶ ρτίπιο δ θεραπε, ΠΕΠΊΙΠΟΠΊΔ16 ἃ νἷπῸ» πε ἔἜτιο 5 
αυϊάθπι, ἄγσοῖς 5 εγδῖ, σης Ἵγάζεγες νἱπὶ ἴπ πιεάῖο ΡοΠιῖ 
ΒΕ νΙάφηταγ, νὲ οπιηίθιις ραΐεγεπε, νἱά. Μετ Ἰ. ς. 

1: Διονυσίων ] πεπιρε ΒΑςου ἴδογ8 Ανθεσήρια ν. Μεμτῇ, ].ο. 
5. 111. ι ὑφ᾽ ἀντ 1 Βατοος, ὅς ςο(, (ο]1ερ. Νοιϊ ἐφ᾽ 

ἑαυτῷ γ (εὰ ρτοπιίίσιιε 1114 νίαγρατὶ ποίμπι, Οετεγαπι πιᾶ- 
τὰ ἔμ ρεγῆε Αἰδςεπι, ἔιγογε ςογγθρειπι εχ ἱπαϊ5παιίοπερ 
4ιοά ΑςΒ1}}15 ἀοξιη δε: ἀγπιᾶ, φιοσιπι μδογες εἴτε οαριεθαῖ» 
ΥἹγ[ῇ εἴης δάϊιάϊςδτα, ἴἴχιε δΔάεο εὰ οδιυία γις ει, πεπιὶ- 
Πεπὶ ἰλτεῖ. 

2 μὴ ὄφελον ] γψεγι5 εχιαὶ 1]. Λ΄ ν, 543. 
3 τοίην γῶρ] εἴξ ἰθίάεπι ν. 548. 
4 παῖδες δὲτΤρ. 1 1014, ν, «46. πεπιρε σςοπιπιεπάδι Ργοῖθ. 

{|διι5 αποά Ττοίαπος, Βτδᾶγος; ποπ Οτδεοοβ ἱπάϊοϊο ἱπιθας 
Αἴαςεπι ὅς Ὑ]γἤεπι ργαεξεςετῖς ροεῖδ. 
ΟΣ ἔυγγ. γὰρ φόξῳ μῖσος ] πεπιρε Ὑτοίαποβ, Αἰαςῖς ἔογ- 

εἰτι ἀϊπεπι πιδτιιεπτεβ) οὐΐο εἰιπὶ ργοίεοιτος δἱἵ, βδάδοφια 
εχ οὐΐο ἰπ ἱρίιπι Αἰ. }]1ς ἀσπιὰ ΥἹγ ἢ, οιπὶ 4ὰο ἀς ἰΐς {16 ᾿ 
ςοητοπάεθανς; αἀϊιάϊςαῆς, 

τοῖς 

ἌΝ 

- 

ἘΨΌΕΘΥΥΣ τον ΡΘΕ ος ἡ 



᾿ς ΩΝ 

Ωρ. ΧΙ. 

ΤΌΓΕ ΔΙΓΕΠῚ ΠΟΥΓΕΡΓΙΠῚ ΕἸΠῚ ἰοηρο πιαρίς, 
αἰιδπὶ δηζθα ἰπ τποζα ἰρί!5 ἔπεγαῖ, Τ τοϊδηὶ ου- 
ποϊἀαθαπε, πὸ ἔογτο πησγιιτι ἀσρτοῖπις Τρίπιπι 
αἴγιογοι. Νερειποαιθ ἀἴσις ΑροΪ πὶ (ὰρ- 
Ρ ἰοαθαης, φιαπάοαμ!άοῃλ 1} ἤγιιθη 5 ςογιιπὶ 
τποθη 5 ΟρΟΓαΠῚ ἰοσαιογαης,, νὰ Ρεγραπηα ντ- 
ὈΙ5 ταογοηγηγ., δὲ σοΠ θοῦ Αἰδοεπ,, [1 ργο- 
Ριιρπαριία ἔογες ἱπιιαίει. ἀγαθοὶ νετο 
τρίμπηι αἰ ρογα ποὴ ἀσπεγαπς 9 (ξἀ Αἰάςϊς ἰη- 
(ληίδπι πέδαι ργοίδοιει ογαςιΐα ργοςαδαπτιγ, 
νι οἀθγοηῦ αΠοπαπι ραέϊο πημταγὶ ροίπι, ἃς αἀ 
πδτι πηρητοπητοάίγο, Ροΐθα γεγο ημδίῃ 
εχδηίπηοπι νἱάσγιης, ρολάϊοηιιε ἱποιπιθεη- 
τεπη. νίχιις δάςο οἰπ]άγιιης ςοηβοττίπ,, νὰ ΠῚ- 
ἐπίς5 φιοαια διάίγοπῖ. ΑτΠοηϊοηδ5 δυζοπὶ 
Ἰρίϊτιις. ζογριιβ ῥγὸ ςοπείομς ἐχροίιογαμη, 
Εὐπηαις Μοηο ἤει ογαζίοπο ἔπ ργοίδοιτις, 
418}} πγογὶ5 οἱϊ Ατηθηῖς Ποπόγαγα εο5. 411 ἰπ 
ὈΟ]1ο οςςυθααγιπε, Ἐρυγοριμπι διιζο πη γ γί- 

{15 [ἀείπιις Ῥγοτθῇίαιις ἢὶς πισπιογαῖ, Ἐχροί!- 
ἴο εηἰπηῖτα Αἰδοὶ Ας 1Π1Π15 ἀγιηα δάξεγεης, ἃς 
Ἰδογγπιαηβ: δορείέον.. ᾿ἰπημῖς, 251 δὲ᾽ 7). 2446 
2άμέορογ 4ααημα 2, λέξον άγημε δ “Δ ῥ4- 
ὀείο, μὴῤῥὴ{ χάδι ἀρηρι. ΑςΙἰς διε πΊ 
ὙΙγΠξηα ςοΠδιιάαπείθυ5, ἰατιάδυς ετίαπι Τοιι- 
ζΕΓ, ἀγπηᾷ τάτηθη ἀοςίρεγα Ποΐπιτ: πεήὰς εἐ- 
εἶπ δάπιτ (δρι]ογα]α οὐπαπιοηζα., ας 
πιογτῖς σαυία δα σης, ἤπε ρίδοιϊο ροίϊε, 56- 
Ῥεϊϊπογαης διιζεππι τρίαμη Πυιπιὶ σογρας ἄερο- 
ποηζο5. (αἰςπαητο εἀοςδηζε τγε]ριοπεπὶ νο- 
ἴατο, να ἰσηὶ,, αι [Ὁ] πλαπιιπι ἱπει σε, δ ρο- 
Πιαπευγ, 
Ριτα, πηᾶρηϊτάϊπς νογο, ἰρεςίεηιια ας γοθοτα 
τητογ Αςβίπογιιπι πλράϊοϑ ἰοσιπι μαθετγο. 

ΙΝ. Ρῥοερῆχ. τΟΙΔΠΟΓΕΠΠῚ νΈΓΟ ΓΕ ΠΟΙΠΪ- 
τς ετίατα Ργοζοίίδις,, ὁ ΨΊΠΙτΟΥ ὃ 4Π ἐς πιὸ- 
πηογίᾳ ἢαιάαιασιατη ἀϊρσηδιγ, νὰ πε αἰρηὶ 
Ποποτα νἱἀδαπειγὲ πέδον. Νοη εἴ ἐα, ὁ 
Ποίρες, ΡγοιθΠ]αὶ 1ηἀο]ς65 : ἀρεῖ εηΐπὶ δῷ ἱρίο 
ἱπυϊάϊα. Ἀοίογτ ντίαιις δὲ ὙΤ ΓΟΪΔΠΟΓΕΠῚ Γὸς 
(ΟἹεγεϊητηο δηΐϊπιο. Ἐοβ εηἰπὶ αἷς νἱγγατίς 
τηάχίπια γατίοποηι παι. Ρεγοιγγαπη διι- 
τα πες τὲ. ρυ!ΐηματη δ ΑΟΒ1Π]Π1ς ΗΠ Ποτί- 
81π| ἀειεπίατη. Νατῃ ἢ ΡΟ ΠΠμπὶ ἐὰ ἐχροίμο- 
ΤΟ, Ὠμ]1Α αἀτηϊγαῖοπε ἀΐρηα νἹ Δα αηταγ. 

.6 ἐὶς τὸ τῆχος ἐϑήτευσαν ποῖα ἔδθι]α εχ Οὐϊάϊο Με- 
τᾶτι. ΧΙ, ν. το. Ηγρίηο Ὁ. ΤΧΧΧΊΧ. δὲ ϑεγυϊο δά Αεη, 
Τί. ν. ότο. 

7 ὦ νομίζ, ᾿Αϑήνησι τιμῶν} νἱὰς Ῥοϊίταπι ἀε Τερίδιις Ατ- 
ἔς. Ρ ςοἵ, 

8 Ὑεῦκρος } ἔτλτεγ Αἰδοεῖς, 
9. ἐχ᾽ ὅσιοι πυρὶ ϑώπτι) πεῖιρε μι πτιπὶ εἰ επιεπευπὶ 

Ἰρηῖς., ιθηι ἴα σαθάμοτα σοηταπιϊηδτὶ ςγεθεδᾶπε. σΟηξ, 
ῬΒ]οΙτ. Τπναρίη: 1. ΤΠ. τη Ἐκσάπε, ϑεα Οὐϊπιὰ5 ΟΔ|48ετ τὰ- 
πῖδη 1ἰδ. Ψ, Αἰσοῖς σοτρὰς στοπιάζιπι πᾶγγαῖ) νὲ ὅς Ὀϊξγ5 
118. 11, ο. 17. {6 Ηἷς τπτοπ οτίαπι Αἰάζοπὶ ἀντόχειρο ςἐς]- 
ας ποιὰ ας, ἤ ᾿ 

Ὑοαςγαπι διε Πππδηθπη αιϊάθηη 

ΕἸ Θ᾿ Ἁ, ' γε 
, Ν 3 , -» Υ “» 

μανέντον δὲ οἰυτὸν οἱ μὲν Τρῶες ἔδεισων πλεῖον 
Ἂ “άέ Ν “ ε ᾽ 
ἢ εἰώθεσαν , μὴ προσξαλῶν τῷ τείχει ῥήξῃ ἀυ- 

Ἀ ͵ “ 

τό. καὶ ἠύχοντο Ποσειδῶνί τε καὶ Ἀπόλλωνι, ἐ- 
ἄν ὧν ᾿) - 5» “ 

πειδὴ εἰς τὸ τεῖχος ἐϑήτευσαν ἧ, «-ροξεδλῆσϑαι 
» ,ὔ “»"Ὕ - 

τῶν Περγώμων τῇ ἄξεος , καὶ σχεῖν τὸν Αἰαντῶ» 
Η ἂν 5 ΄ “ὕἷ ς 

εἰ τῶν ἐπώλξεων ἅπτοιτο. οἱ δὲ Ἑλλήνες ἐκ ἐ- 
, Ἴ -“ » Ἁ " ἂ, ’ 

πωύοντο ὠγωπῶντες ὦυτον, ὠλλω πενϑος τε 
Ν »“ »“" Ν 

τὴν τῇ Αἰώντος μωνίων ἐποιᾶντο, καὶ τῶ μαν- 
-“ -«ἢ -“ -“ Ν , 

τεῖω ἱκέτευον χρῆσαι. τσῶς ὧν μεταξάλλοιτο, 
᾽ »ἭΥ . χω 3 , 5“ 

καὶ ἐς νξν ἔλθοι. ἐπεὶ δὲ ὠποθωνόντα εἶδον, 
ν Ν “ ᾽ 7 Υ̓ Ν φ“ 

καὶ περὶ τῷ ξίζϑει κείμενον, ὠμωξαν μὲν ἕτως 
᾽ ,ὕ ε ᾽ » 

ὐϑθερθον , ὡς ἀνήκοοι γενέσιϑαι μηδὲ τῷ τΙλίῳ. 
",. Ἀ -“ - μ᾿ 

πρόϑεντο δὲ Αϑηναῖοι τὸ σῶμω, κἀὶ Μενεσθεὺς 
᾽ ᾽ »“" , τ - ΄ “ 

ἐπ᾿ ἀυτῷ λόγον ἠγόρευσεν, ᾧ γομίζεσιν Αϑήνῃσε 
-“- Ν » »"Ἢ ᾿γ 

τιμᾶν" τες ἐκ τῶν ποολέμων τελευτώντως. ερ-- 

γον ἐνταῦϑα τῷ οδυσσέως ἐυδόκιμον ὃ Πρωτε- 
΄ ἢ ͵ Ν -» δ. 

σίλεως οἰδε. «σροκειμίενῳ γῶρ τῷ Αἰαντι τῶ οὁ- 
- ͵ ͵ 

πλω ἐπενεγκῶν τῇ Αχιλλέως, καὶ δακρύσας, 
ΝΜ 4 ᾽ Ὰ Π ͵] Ν Ν ΄ πῆς τοι, ἔζη; ἐν οἷς ἠγώπησας, κεὼ τὴν γί- 

λ ΕἸ »Ἥ Ψ Ὶ ΡΞ 

κὴην τὴν ἐπ᾽ ἀυτοῖς ἔχε, μηδὲν ἐς μῆνιν βωλλό- 
Π , δὲ «ὦ “ , , μενος. ἐπωίνεντων δὲ τῶν Αχαωιῶν τὸν Οδυσσέω, 

᾽ ,, . “ Ὑ ἐπήνει μὲν καὶ ὁ Τεῦκρος", τὰ δὲ ὅπλα πταρῃ- 
- δ᾿ δ υτῇ κΥ Ω ,ὔ Ἁ »-“ 

τείτὸ; μή γαρ ὁσιὼ εἰνωι ἐντώφιω τῷ τῷ 9α- 
᾽ μι ᾿ ᾽ ᾿) ’ 

γώτε αἴτιω. ἔϑωψαν δὲ ἀυτὸν κωτωϑέμενοι ἐς 
Ἀ “ ᾿ “».- ᾽ , ͵ ε 

τήν γῆν τὸ σῶμα, ἐξηγεμένε Κώλχαντος, ὡς 
᾽ “ ἣν ͵ ΕΘ Ϊ᾽ 

ἐχ ὅσιοι πυρὶ ϑώπηεσθαι" οἱ ἑαυτὲς ἐποκτεί- 
᾿ Ἀ -» ,ὔ Γὴν 

νάντες. τὸν δὲ Τεῦκρον " νέον μὲν ἡγῶ, μέγεϑος 
λ δια Δ δν Ὁ ιν ΄,ὔ ΣῊ 

δὲ, κοὶ εἶδος, καὶ ῥώμην » ἐν τοῖς μέσοις τῶν Α- 
“ἰἽ΄Ὗ 

χαιῶνεχειν. 
τὰ ᾿ Σ δὴ Ἶ ͵ : Ξ 

Φοι, τὰ δὲ τῶν Τρώων γινώσκει ὁ Πρωτεσίλε-. 
ν Ά, Ε -“" ͵ Ἴ -“ 

ὡς,» ὠμπελέργε; ἢ ξκ εἰξιοῖ μνημονεύειν ἀυτῶν, 
ε Μἶ -“ ψ-" 
ὡς μὴ ἄξιοι σπεδὴς φαίνοιντο; Αμ. ἐκ ἔς!» ξέ. 

δ. Ἢ “ " Ἂ 
γε; τὸ τῇ Πρωτέσίλεω τοιξτον, ἄπεςι γοὶρ ἀυτξᾷ 

, ὃ λ ᾿) " 

φϑύνος: ἀπαγγέλλει δὴ καὶ τὰ τῶν Τρώων ἐ- 
7 “ , Αἱ ᾿ Ω 4 

σπεδωκυίᾳ τῇ γνώμῃ. ᾧησι γὰρ κωκείνδς σσο- 
Ξ , 9. "νὰ εὰψ » 

λὺν πεποιῆσϑιωις λέγον ὠρετης. δίειμι δέ σοι πρὰ 
-“ ΄ ͵ “ ᾽ Ἁ - 

τῷ Αχιλλείς λὸγε ταῦτα. εἰ γῶρ μετ᾽ ἐκεῖνον 

λέγοιτο, 8 ϑαυμαςὰ εἶναι δέξει δὴ 

10 τὸν δὲ Τεῦκρον 1 Βᾶες νεῖδα ἴπ ςασίὰ ἕμεγς, τε, χιαῇ 

πουᾷ ἃἰς Τεμογὶ Ὠιοτῖα ἐχροπεγεῖιτ, ΤΕΥ ΚΡῸΣ τίτυϊ 

ἴοςο {ρετίογίρτιιπι ἔμετῖς ἰπ εαϊεῖσ, 9: οπητεῖς ᾿ηίςτίρεῖ- 
ὁπέπι ἤϑας ςοα. Βάτοος, Ἐτ ςετῖς εἰς ἐν παρόδῳ» νἱχ ττῖ- 

Βιι8 νεγθῖς ἢϊς Τεμογὶ ἢς πχεητίο, αιιοπίαπι Αἰδοῖ ρατεηταε 

ἴπ ργδεςβάςπιθιις παγγάγηγ, ἰηἀς νεγο τγᾶπῆτις ξι δά Πεγο- 
ες Ττοίφπος : νὰ ἢᾶθς ρΡγὸ ςογοηίάε βογιπι, 486 ἴπ ργδε- 

ςεάοπαθιι ἐχροῆτα διεγιητ, [ΠΊπο ἴατε μα ελητυγ. 
50 ΤΥ. «εἶναι ] ςοἀ, [νυ άϊαη. οἶμαι, ϑιιρεγίις τάπιοπ 

{οτῖρτιπι εἶνε. 
5 καὶ ϑαυμαςὰ εἶναι δόξει  πιαϊοτίθι5 πεπιρς ΑΟΒ1]}15 νἱτ- 

τυῦδας οδίζιγατα, ὡ 

ΥΥΥ Ἐσαί- 
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᾽7ὔ 

Ἡχ νον τοίγυν τὸν Ἑκτόρὼ ὁ Ππρωτεσίλεως, ἐ- 
“ Ν Ν δι 5... 5.8 ΑΥΤΕ 4 

παινεῖ καὶ τὸν Ομήρε ἐπ᾽ ὠυτῷ λόγον. ὠρλφσώ 
., ε ,ὔ 2 - - 

γὰρ τὸν Ομήρον τάς τε ἡνιοχήσεις ὠυτξ διελθεῖν, 
Ν Ν Ἄ Ν Ἀὴδ Ἃ ᾽ - Ν Β᾽ 5.9 

καὶ τὰς βελῶς, καὶ τὸ ἐπ᾿ ἀυτῷ καὶ μὴ ἐπ᾿ 
7 ᾿ ᾿ ΝΝ ,ὔ Ν , 

ἄλλῳ εἶναι τὴν Τροίαν. κωὶ ὁπόσω δὲ κομπάζει 
Ω “ κι Ἵ ,ὕ ε ᾽ “ -“ 

ἐν τῇ τὸ Ὁμηρξ «ποιήσει 9 ἘΚΤΩρ» ὠπειλῶν τοῖς 
- Νὰ ἷνΝ , -“ γῷ ἃ ͵ ἷν ᾽ 

Αχαιοῖς τὸ ἐπὶ τὸς νωῦς σσὺρ΄. πτώνυ Φησὶν ἐοι- 
» »Ἢ »ῃ{ -“ 

κέναι τῇ ᾧΦορῷ τξ ἥρω - “σ“ολλὲ γορ τοιωῦτω 
γ “᾿ Ν γ - ,ὔ ᾿ 7 

λεγεῖν ὠὐυτον ἐν ταῖς μώχωις. ἐκπληκτιζωτῶ-- 
δα ο ᾿ Ἂς 

τῷ δὲ ἀυτὸν ᾽ βλέψαι, καὶ φϑέγξασϑαι μέ- 
ὃ: οἷ »“»Ἥ Ἄ 7 

γώ. εἶναι δὲ τῇ μὲν τελωμωνίῳ μείω, κωκίω 
Ν δὲ ν ΨΦ ͵ ᾽ “59 δ ́ εἶ 5» 

δὲ ἐδὲν τὰς μάχας, ἐν αἷς ἐνδείκγυσιϑ᾽ αἵ τι ἐυ-- 
“ » ᾿ ͵͵ 

τὸν καὶ τῆς τϑ Αχιλλέως ϑερμότητος. διεξεδλη- 
3 ͵ ε “ 

τὸ δὲ πρὸς τὸν Ππάρλν᾽» ὡς δειλὸν, καὶ ἡτ]ω 

13 κοσμεῖσϑωι. τό τοι ἡ κομῶν» καί τοι σπε- 
“Ἢ ͵ 

δαζόμενον βασιλεῦσί τε καὶ βασιλέων στωισὶν; 
2.0 « -“ δ' δ΄ ἴω ἐρέμον, Ω δ δὲ "Ἂ 
ἀνάξιον ἑωυτῷ δὲ ἐκεῖνον ἡγεῖτο". τῶ δὲ ὦτω κω- 

Νω δ᾽, 55 ᾽ "ΑΥ ὕ Ν Ν - 
τεωγῶς Ἴν. ὅχ, ὑπὸ “Φαλῆς; τδτὶ γὰρ, ὡς 
᾿ "δος σἰὰ ἂν ψ ᾿ 
ἐφην", ἔτ᾽ ἀυτὸς ἐγίνωσκεν , 5.9) οἱ βώρβαροι, 

Ν , χ Ν ͵ἷ 

οὐλλώ ταύροις ἐντήριζε. καὶ τὸ ζυμπλέκεσϑεωι 
»Ἥ ͵7 δια -“ 

τοῖς ϑηρίοις τἕτοις σπολεμικοὸν ἡγεῖτο. “ά- 
΄ . Ν Ν “Ἢ 3 : δὲ »“Ἡ Ν 

λαίοντος μὲν γώρ κῶὶ τωυτῶ ἣν » ὁ ὃε τδὅτο μὲν 

ὕ δι ΝᾺ ὡὐλ 
ἠγνέει σσρώτ]ων. τὸ δὲ ὑφίςωσϑαι μνκωμένες, 

ἣν ᾽ ᾽ν »“" ͵] 

καὶ Θιωρσεῖν τος αἰχμῶς τῶν κερώτων, καὶ ἀ- 
Ψ »“Ἢ ἊΩ ει δ 5.49 »" 

παυχενίσαι ταῦρον , καὶ τρωϑεὶς ὑπ᾽ ουτῷ μυὴ 
- Ἐςλ ,ὔ -» ο-ν ᾿ 

ὠπειπεῖν. ὑπὲρ μελέτης τῶν “πολεμικῶν ἤσκει. 
Ν Ν δὴ Ψ δ. ᾿ δ ὰνΝ 

τὸ μὲν θη ἀγώλμιω, τὸ εν Ἰλίῳ, νέον τὸν Ἑκτορφι 
Ἵ ͵ ς 

καὶ μειρακιώδη Φέρει. ὁ Πρωτεσίλεως δὲ γενέ- 
Ν » ᾿ Ω ΄ « 

σϑοαι μὲν ὐυτον κεἰκείνει ἡδίω φησὶ, καὶ μείζω. 
᾿ 5 δὲ ἢ - δὐνόδον ; 
ὠποϑανεὶν δὲ τρλοικοντότην ἴσως, εἰ μὴν Φέυ- 

ἈΝ , Ν -» 
ψοντα ἧ ἢ σσαρεικότω τοὺς χεῖρως, ταυτὶ γὰρ συ 

-“ ᾿ ΠΡ “ ὔ ᾽ 
κοφωντεῖσιϑεαι τὸν Ἑκτορῷ ὑπὸ τῷ Ομήρε» ἐλ. 

Ν Ἂἱ ν ΑΜ. ᾿ λὰ καρτερῶς οἰγωνισοίμενον » καὶ μόνον τῶν Ὑρῴ- 

ΡΗΙυ ΟΥ̓ΚΑΤΙ. . ΟΡΧΙΙ, 
ὅΟΝ, 

Το ιομθυὸ ἰάσις, Ἡεέζογεπι δ ἄδης) ΗΟ- Ὁ8ρ. ΧῊΠ, 

πιεγο Ππραις ἀδ ἰρίο παύγαῖα ςοτηπιοπάαζ, Ηςξῖοτ, 
Ορείπις επἰπὶ Ηοπιεγιτη αἱγ ρίπιι5. Δαγιρατο-. 
πος ρεγίδοιιιπι, ραρπαίαμε, ας σομἤ] 4, αποά- 
ὰς Ιρίο, πδαὰ8 αἷΐο ν] ΟἽ γοίαπα γε {ξξτογίς. 
Ἐτσαδεςαπαιο 'η ΟΠ οΓ! ροεπηαῖο ἰαξξαι Η6- 
ἄϊζογ, Αςβιαὶς ᾿ρπετα παμίδιις ἱπηπηϊτιοπάππι, 
ΠΊΉΪΠΑτΙ15.) ἱπηρείῃπι Ἡξετγοῖς Ρ]ΔηΙΠΊπης αἱ ἐχ- 
ΡΓΪΠΊΕΓΘ.. ΠΊαΪτα ΘΠ ΕἾπ15. σα ΠοΓΙ5. ᾿ΠΓῈΓ Ρι- 
σηαηάσπι εππὶ ἀϊχιῆς. Ιρίο νεγο οὕτιιζι 
Εἰιπα τογγα δ, νοσεαπς πιασπιπι ἱπίοπαηο, 
ἘπῚΠ  δυζοιη Τ οἰατηοηϊο αυϊάοπι Αἰαςε [4-. 
ταγα πιϊπογεπι. ἈΪΠ1] νογο ριρπαηάο ἰηξοηο- 
γοτη. 400 ἃς ΑΟΠΠΠ1εἰ ἔἕεγπογί5 αἰϊαι! 4 ργὰς (8 
τα ]ογῖτ. Ραγιἄοπι δυζεπὶ νὰ Εἰπηϊάμπι. ὅς σαΪ- 
ταί εἰξεπιίπατς ἀςάϊειπι ἀγριεθαῖ. (ΟΟπιατη- 
αἣε αἷεγε, νταζ Εἰ ΓΕῚ Ορεγαπι πϑπάγθηῖ γεσοβ 
τορῃπηα8 Πρεγὶ, (ς ααάσπι ἱπάϊρημπι ργο- 
Ρίεγ {ΠΠππὶ ἰρίπιπι ἀγΟἰτγασαίασ Απιθεῖςο. 
Ῥοτγο εγᾶξ Παρίτα, πο οχ πόζα, (Πυππ5 6- 
πἰπι. νὰ ἀϊχὶ, πες αι αγῖ5 ν]]α εγας σορπίτιο,). 
(ξὰ συπηταιιγῖ5. σοτῖαθαῖ, οἰππαπα παϊπίπιο- 
ἀϊ ςοηρτεάὶ [εγὶς ὈεΠΠἸσοίτηι σεπίεδαί. Ἐσμ-᾿ 
ἄδπι επὶπὶ ὅς {4 ογδησ ᾿όϊὰ (εξ ἐχεγσξησίβ 9 
ἐᾷ ταπῆθη (8 Ἔχεγςεγὶ τρίς Ἰσπογαδαῖ, Εχρε- 
ἔζαγε γεγο τππρίθηῖοβ., σογπαμπησιε οσυρίἀες 
τῊϊπΙπῖς τἰπιεγο. ὃς ςεγαΐςεπι ἔγαηρεγα ταυτί, 
νΕΪπογεηιε Ὁ ἸρίΌ ἀοςερίο ποη ἀεῇςοτγε, ἐχ- 
ΕγΟΙΗΙ Ὀ6ΠΠςὶ Ἰοσο Ππαρεῦαῖ. ϑιαζιια ΔητῈ ΠῚ 
«ας ΠῚ ἐγεδδ εἴ, ᾿σποπεηη Ηςέζογα, ὅζααο- 
᾿Ἰείξεηις δεῖαῖα γείεγι. Αἵ Ργοίεῇίαιις δὰ ἱρίᾳ 
δεἴαπι πιαρὶβ γοπυιιπι ἔ1Π{6 αἷς, τπαριηια 
ργοςειπη. εςεΠηΠδ νετο {τὶσεῇπιο εἰγοῖ- 
[ΕΓ αοίατὶς ΔηπΠ0., ΠΟη διριξηζεπι ντηπ6, πες 
ΠΊΔΠΙΙ5 τε τ(εηΐθπι : ἤαες ΕΠ ΠῚ ΡΥ (αΐι- 
τηπίαπι 4ς Ηεδονγς αὖ Ηοπιεγο εξ ἀἰϊέϊα: 
(4 ἤτεπας ἀϊπηςαπίοπι,, Ὑτοϊδηούπιηηθε» 
(οἰμιπι ἐχίγὰ πποϑηΐα {Πα πέθπι, ρος ἰοη- 
σᾶπι ἀδπηαπι ρισπαπι (οοι ας, εῇιῃ- 
ἄζαπι δυζοπη σαγΓᾺΙ ΑἸ Πρατιμη τγαριαίπηι [Πα 

"5 ὮΝ ὧν ᾿ τὰ ϑ, ε »" 

ὧν κωτωμείνωντω εξω τῷ τείχες, πεσεῖν" ὀψὲ τῆς μάχης. ὠποϑάνοντω δὲ, ἐλχϑῆναι μὲν εἰνηρτη- 

ΟΑΡ, ΧΙ. 6.1. 1 πολ. τ᾿ Δχαιοῖς ἐπὶ τι ναῦς πὺθ]} 

Ἰοεις εἰς 144, Ν', 
2. ἀυτὸν  Βατόος. ὅζ ςο. Ο011ες. Νοιι. ὠνϑρώπων. 
3 διεδέδλ. δὲ πρὸς τὸν Πάριν ὅζε. 1 Ἰθοι5. εἰξ Πα, γ΄ ν. 

38: (εα. 
4 τό τοι Ἰιλυιάϊδη, τότεν ἔιρτα τἄπιοπ [οτΊ δίτοτ πότοι, 

ς ἀνάξιον ἑαυτῇ δὲ’ ἐκεῖνον ἡγέϊτο “ΠΟ. ΠῚ (τ σεῖ Ρατὶ5 

ξοπιὰ αἰεμάα δὰ εβεπιπαῖαπι πιο} 1 επὶ Δ πτεγθτιΓ, υοά 

δι ἰρίε εἴ ἐχργθῦτασ Πα άος ]. ς, 
Οὐκ ὧν τοι χραΐσμῃ κίϑαρις τῶντε δῶρ Ἀφροδίτης» 

Η τέ κόμη τὸ τε εἰδὸς --τ. ----- 

6 τώ τε ὦτα κατεωγὼς  λὰ νετθιιπι: {γσξίης εγαὶ ἀωγϑες 
Νίοτα πεπιρὲ τε 4ε ρα! δοίγιτατιπὶ αυγίδιι5 ἔγαξι]5 ὅς σοη- 
τυῇ!5, ρ᾽ υγᾶηι8 ποῖδιυ!ΠΊ15 60 Γρεξγαητία Πιρτὰ χὰ ΝΙεβογ εν ὃς 
«ΑπἸ ποίμνη 5. 111. π..2. Ηἰς (οταρυΐηπι ξΑοῖτ, φιοὰ Ηφέξοτί 
ξτδξῖαε δυγεβ τὶ υδηταγΓ ΠΟη ὑπὸ πώλης ἢ, 6. εχ ραἰ πε γοὶς 

ἐχεγοίελεγίςἃ εχ ρα ρηα διπι τάιτῖ5 ΔΙ ΠΠαυς Ὁ] 15) 48 τῖ : 

Διγες ἔγαπρὶ ροηης, ἀϊδι! ποη εῇ ἕλος. Εοτιε ἀϊεθῃν: 
ἄἀυπὶ ρἢ γαίῃ 114π| 'π σι πὶ νἤιπὶ δι} Ὲ., γε ἐᾷ Ππιρ!] τ! εῖτες 
«Αιῤιρείσισ Προϊβοετιτ Βα δίτι5, πι]]ο ἔρεςῖα!1 γείρεξει, δὰ 
Δ τιμ τι ΠΟ ΠΟ τ Οη ἐπὶ ἔδέϊο. ϑ8πε ἴτὰ π᾿ σοπυίτῖ5 βμ Ὁ » 
Βος ἱρῆιπι κατεαγὼς τὰ ὦτα Ρδἴεϊ εχ γείροπῇοπε, 418 80- 
οταῖεπι, ΡΘτῖ ΟΠ ς αἰ Φξ8 σαγρεπτεπι, ἐχοερὶς ΟἹ ΠΠ4ο5 δρᾷ ῬΙᾺ-. 
τοπεπὶ ἴῃ Οογρίᾳ τὰ τῶν ὦτα κατεαγότων ἀκέεις ταῦτα ἰπ- 
ηυϊεη5. υ8 Βος πΊΪ νε]]ς ν!ἀεειγ, ἔαρεγς δος ἱηρεπί- 
τπ| ραἰαοβνίίαε, (ἀρ᾿ επτῖβε δηὶ ΠΊ εἴτι5 σΘ Ποῖ 5 ΠΟ ΠΙΙ Π1Πὶ ΠΟΩ 
ΠΙΆ 518, νῖ Ποῖιπι, ΟΡίπίο Ἔγαῖ. 

7 ὡς ἔφην αἰἰχὶξ, ἤπρτα {οἴσει νίτα Νοβογής ὃς Απιϊοοξὲ 
ΘΝ, ἤπ. Ἶ 

9. καὶ μὴν φίυγοντα ] 4.8 ΠΙΦῚΥ5 1. 1Π|.. ὅς 4| τγαάτάοτο, 
Ἰρίεαιιε Ποπιετις Πα, χ΄. 

9. τείχες πεσεῖν] ἰἰς ΟπΊπο5 Νί95, ποῇτὶ ΟΠ; ὰ 
ὩΗ ΕΑΝ κι ἤν. υίνὶ 

- 

αἰϊ- 

᾿ 



πεᾶ5.. 

᾿Ξ 

᾿ 

ν 

ΟΡ. ΧΠΙ, ΧΙΓ. 

απϊάθηι, τεάαϊεαπι ταύηθη ἐΠς ρος, γε ἃὉ 
ΟΠΊΕΓΟ ΕΠ ΠαγγΓΠΠ. 

Ρ- ΧΙΠ, ᾿ ἈΜΕΥΣ δυζεπι ὈΟ]ΠΠσα αιϊάεπι νἰγέπές δῸ 
1π[ουίογεπι ἔΠς., ργπάθηζία νογο ἱπίεγ Ττο- 
ἴαπος ὉπηΠοΓ, οδηάειησι εἰὰ5. 4ιᾶτη Ηε- 
ἑϊοσί5, ρἱογίατι εἴς, Νοιμῇς ργδθίογοα ἥπὰς 
Δά ΤΠ) 6095 ἐρεξζδης, ΄ιδθαις ἕατο [δ] ροίξ ςα- 
Ρίαπι Ὑ τοῖαπὶ ἐς Πίπαῖα εἤξης. ΝΠ] δυΐοπι 
ἴογγΟγΟ ΡοΓΓΘΥΓΙΓ. εἴθ ἢ πιδηζοπη. ΕΠΪΠῚ 
ΡΓδοίδηζοιη, ἐοΠ[Π πἸπηηις ἴῃ ἱρ5 ππαχίπης ρο- 
τίς 115 ΘΠ Πα {6. ψοςαθαητ διΐοπι Αςπϊαΐ 
ἨἩεέογα συ!άεπι Τ οϊαπογιιπη γρ η7. Αθηθ- 
4ΠῚ ΨΕΓΟ χρεζοηε: δ] 6 ̓ρή]5 περοῦι! Αε- 
π645 ργιάςητία, 4ιᾶπ ἔπγογο Ηςέτοτν βαςοῖε- 
δαῖτ. ἘΕταηΐ διιεπι δοίαίς Παϊυγαημε δεημα- 
165. Αδπεαθαμε τηϊηα5 ἰδεία ἡ! 46 πὶ ἔαςϊ 65 
νι ἀοθάγαγ,, αὖ ππαϊογθι ργαὲ (Ὲ ἔεγερας σθη- 
Παπτίαπι. (ὐοπιαπι αἰθῦας (δ πηίπιις ἐπμ! ἀ] οἵα, 
πΕσιῈ δηἰπιὶ σοπΊαπι Ἔχοοϊεδαῖ., πϑῆμς ἸΡΙ͂ 
ΟὈΠΟΧΙΙΙ5 ἐγαζ, νθγιπ ΕΧ (οἷα νίγίαζε ογπα- 
τξητα ΠῚ ςοτηραγαθαῖ. Αὐθο αἰιζε πη Δογ5 ογαῖ 
Εἶτι5 οὔτατας, νὰ (Ἀ{|5 Ἰρῇ οἴει δἀπιθγῇιβ θο5, αὶ 
ὈΠΊείαπι πο ἔαςεγεηζ, (οἰ πὶ μος, νε ἐο5 ἴπ- 
{ποΟγοτηΓ. 
“νι 

6 ερ. ΧΙν. ϑονροδοθονη Ροιίο [γοῖα αυϊάδπι τ], Ττο- 
ϑαιρεάθῃ, 1 γοῦο ἃ πηράϊο (ΠΕ : ργοχίπτις διτοπΊ 

Αεηξδα ογαῖ 6 Πα ἰαιάθ., (ςοηηις δάάιπ- 
σεῦας Γγοῖοβ,, ργδοαπεΠπηοίαμς νίγος ΟἸδι- 
οἰπΠὶ ἃς Ραπάδλγιπι. ἘΕταΐ γοῖο δογαγῃ {Π| 6» 
4υϊάξηυ ἴῃ ἀγπη 5. ἐγαξγαπἀϊ5 ἜΧΟΓΟΙ ΓΔ ΠΊ 18. 
Ῥαηήαγιβ γεγο ἀρο !!ηθπι [γοίαπη αὐ (δ αάθηιις 
δἀοϊε(ςεπταϊιπι νοηϊῇς, (ἀριτταπάϊηιιε ἀγίεπα 
(ἔσιιπι σοπΊη]ςαῇς δἰοραῖ. ϑεπιρογαθξ» 
ἈΡο]Ππεπα ἱπποςαθαζ, νὈ] ἄγοι πη ΠΘΡΌΚΙΟ α]1- 
αἰππ5 πποπηοητὶ οἴει τγαξγαηάιι5. ΑἸξ διζεπὶ 
ΡτοιοΠΙαιις, ϑάγρεάοηϊ Ττοίδποϑ σιπὶ τοῖο εχ- 
ογοῖτα οδιιίαπη ργοςο πῆς. Νατη ργδοίεγ ἔου- 
τἀ! ποπὶ ὅς (ογππδιι, αἰ Πᾶ1π ρίαης ἂς ΠΟὈΙ- 
{πΠ|π|4π|, ἔαπια φιοσας. {πᾶς ἐς σθπογο εἶπ 
εἴαῖ, Ττγοίαηοϑ ἀδυποιεῦατ, Ἐτδηϊπι 4 ΙΟιῈ 
αὐϊάδπι ρθηι5 οτίαπι Αξαςιἄαβ, [λαγάαπιἀαί- 
αι. ἃς Ταηια! ας ἀποογε [απηαπη οἵδ, 40 ᾿ρίο 
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μένον τϑ ὥρμωτος; ὠποδοϑῆναι δὲ, ὡς ομήρῳ εἴ. 
μβῆται τα 

Δ ΄ -" “ Ν ΄ “ ΄ 
-ἀΔινείαν δὲ μάχεσθαι μὲν τέτο ἡτῆον, συνέσει 

Ν "- - ͵ὔ » »“Ἢ ᾽ 

δὲ περκεῖνωι τῶν Τρώων, ἀξιβσϑιαι δὲ τῶν ὠὐυ- 
»-“ ΝΑ κα οι ΕΝ ΟΥ 

τῶν Ἑκτορμ. τὰ δὲ τῶν ϑεῶν ἐυ εἰδέγαι', καὶ ἃ 
Ν » “ ᾿ ͵ 

δὴ ἐπέπρωτο αὐτῶ Τροίας λέσης. ἐκπλήτε- 
Ν ἾΓ Ν Ν ΔΈΝ. ὁ 

σϑαι δὲ ὑπὸ ἐδενὸς φόδε" τὸ γοὶρ ἔννεν τε καὶ 
,ὔ ᾽ »" ͵ -» ΓῪ ὦ 

λελογισιμένον ἐν ὠυτοῖς μώλισω τοῖς ζοθξεροῖς ξ- 
ΩΝ ὔ Ἀ ε Ν Ὰ -“ 

χεῖν. ἐκάλεν δὲ οἱ Αχακοὶ τὸν μὲν Εκτορώ χεῖ- 
“" ͵ὔ Ἁ »“Ἥ ,ὕ 

ρώ τῶν Τρῳων΄, τὸν δὲ Αἰνείων, νξν᾽. καὶ τολείω 
͵ 5» - ,ὔ »“»Ἢ 

«σαρεχεῖν ἀυτοὶς σσρώγμωτα Αἰγείων σωφφρονϑν-- 
Ν , “ τα. δ 

τῶ; ἢ μεμηνότω Ἐκτορώ. ἤςφήν δὲ ἰσήλικές τε 
᾽ ͵7] ᾿ Ὰ πὴ “ 

καὶ ἰσομήκεις. τὸ δὲ εἶδος τῷ Αἰνείῳ φαιδρὸν 
ΝᾺ Τὰ ᾽ , λυ κε 

μὲν ἥτ]ον ἐφαίνετο » καϑεςηκότι δὲ ἐώκει μᾶλ-- 
".." ᾽ “4 Η ᾿ ον, Ν 

λον. ἐκόμω τε ἐνεπαχϑῶς “, καὶ γὰρ ἤσκει τὴν 
, ΝΣ τ} 5,“ ὐο δ ᾽ ᾿ , Χ ᾽ 

κομήν ὅθε ὑπεέκείτο ὠυτῃ᾽. ἀλλωῳ μονήν τῆν ἀ- 
᾿ ᾽ - ͵ Ν ̓ν δὲ ψ ᾽ν 

ρετήν ἐποιεῖτο κόσμημω. σφοδρὸν δὲ ὅτω τι ἔ- 
τὰ " ἜΑ, ὙΑΡΎΝ ᾿ ἦν ἢ 

ξλεπσεν; ὡς τε ὠὐποχρῶν εἰνωΐ οἱ πρὸς τὲς ὠτο-- 

-“ ΝΥ Ν ,ὔ 

κτξντας καὶ ἀυτὸ τὸ βλέψαι. 

Ἶ ἀπ ΝΑ ἦ. 
δ ἀηδο, δὲ Λυκία μὲν ἤνεγκε, Τροία δὲ ἢ. 

4 Ν ᾿ Ν Ν 

ρεν. ἥν μὲν γαρ κατοὶ τὸν Αἰνείων τοὶς μοίχας, 
2 ΄ ,ὔ 5 ὕ ἦγε δὲ Λυκίως ξύμπαντας, καὶ ὠρίτω ἄνδρε, 

ἥν ς Ν ΄ .᾽ τὰν -" Ἐν 

Γλαῦκον᾽ τε καὶ Πάνδαρον. ἥν δὲ ἀυτοῖν ὁ μὲν 
ε ΣῊ ὔ ε« ͵ὔ 

ὁπλιτένειν ἐυδόκιμος" ὁ δὲ Πάνδαρος, τὸν Απόλ.- 
Ν ,ὔ Ω ΄ « ἀκ .γδ 

λῶω, τὸν Λυκιοννεπισωντω οι μειρώκίῳ ετι» κοινω- 

ἊΝ " »“Ἢ »,} ΕῪ ἊΝ: ἴα ἢ 2Ν 2 

νῆσαι» εφη: τϑ τοξευειν΄. καὶ ἠύχετο ἀεὶ τῷ Α- 
͵ “ -“ ͵ ἡῊΝ ΄ “ Ν 

“όλλωνι, ὅτε τῇ τοξζῳ ἐπὶ μεγώλῳ ἁπτοιτο. καὶ 
“ δὲ ε ΄. ΠῚ »"»" ΠῚ 

σσανςρωτιῷ ἂὲ ὁ Πρωτεσίλεως ὠπαντῆσωϊ" φησι 
Ἂν , ᾿ νν δ γ᾽ Ὁ 

τῷ Σαρπηδόνι τεὶς Ἰρῶως. πρὸς γὰρ τῇ αἰνδιρίᾳ, 
Ν » δ 9. ́ Ἂς ΡΝ, ν, ἂν γὴ 

καὶ τῷ εἴδει, “ είῳ τε καὶ γενναίῳ ὄντι, ἀνήρτητο 
ΝΣ »“ Ν “Ἢ Δ, ὕὔ »" εὖ "»" , ὅ᾽ 

τὲς Τρῳωῶς κωι τῶ λόγω τῷ περι τὸ γέενξς. ὡ- 

Ν ᾿ δ᾽ δ “͵΄ γ ν᾿ 
πὸ Διὸς μὲν γὸ Αἰωκίδας τε ὄδεσθαι, καὶ Δαρδα.-- 

, ᾿ δ “Ἄ 

γίδας ᾿, καὶ τὲς Ταντώλε“, τὸ δὲ ἀυτῷ Διὸς 

το ἷς Ομήρῳ εἴρηται } 114. Ψ΄. 
ΟΑΡ. ΧΙΠΙ. τ τὼ δὲ τῶν ϑεῶν ἐν εἰδέναι Ἴ Βῖπο ρέως 

Ῥεγρεῖαο ἔστε ἀἰοίταγ ΨΊγρΠο, Ριτεπὶ τάπιεπ ἱπ ἔρεςϊε» 
Ῥεοτγυπὶ τείριοι ἀεογεία ἐθ Ὑγοίδε ἔμτίς., ἱπιὸ ὅς []5᾽ ντῖν 
46 ἱπιπιοάϊατε Γευιητιγ, Ππε ἐπεξηγητικοὼ ΘΟΥΙΙΠῚ) α086 
Ριλεςεἴϊεγιιπτ, 

2 χεῖρα τῶν Τρώων] ἤς Αρο!]!οπίις χεῖρας γ ῬΆΑπσ {185 
ἀϊσεῦδας [Ὁ 4165 7. ιογα πὶ πη π ξετῖο ντεδαταγ: νἱἀ. νίτὰ πὶ 
εἰως Πδ.1. ς. 41. πεπηρς γηαγη {όγεῖς Ἠεξζοτ. Ηΐπς χείρ. ϑὶς 
δκ Ρατγο οἸΠῈ χεῖρα ΠῚ εἴτε, ΑἸαςεπὶ κεφαλὴν ἀϊςοῖς ΑΙ οΒΠΠ165 
πὲ “εὐ πε 5 ΝΕ. νι ἀς 16 π.12..13. 

3. νᾷν ] [οἰἰΐσες Αθηθας τον ἐς ργμάενς, ϑὶς ὃς Απασχα- 
Βογαϑ νᾷς ἀἰδξιις., γε ρ] ογίίηιις ν οτεγιιπὶ τγαάΐτιπι 4} 4 ηλυν 
αιοὰ πιυπαϊ ῥγιακοσμήσει ἱρίς νβν ργδεβες {Π{πὸ : νε 1115 τα- 
πιεπ Υἱ[υπιν τείπε ΡΙαταγοῇ, νίτα Ρεγίοὶ. δηαὰ τήν σύνεσιν ἀυτῷ 
μεγάλην ἄζς. 

4 ἐκόμαᾳ τε ἀνεπαχϑῶς} Πεπτρε Αἰϊιὰ εἴ κόμην ἔχειν γ ἃ- 
Ἰπὰ εἶναι ἔνκομον : {{Πππ|4 σεμνὸν» Βοος γεγο γυγοικικώτερονγ ΝΕ 

, 

Ἰοφυΐτι Ἐυββδιμίι5, ἰάεοηας Ῥατιαϊ ἐχργοθγάειπι ἰπ Παίς, 
νι, Εἰπφτῃ. δὰ 1144. Τ' Ρ, 288. ᾿ 

5 ἐδὲ ὑπίκειτο ἀντῇ } νι Ραγίς, 40επὶ γάννυσθωι τῷ ἑκυ- 
τὰ κάλλει, ἀϊοῖς ἱηἔτα ποῖδεγ ἴπ κἠϊεχ αράγο, 

ΟΑΡ. ΧΙΝ. ει Γλαῦκον } εὰπὶ οιπὶ ϑάγρεάοπε ἃ 1γ- 
εἰϊς Ηοπτεγιις φιοααδ ἱμπρίε {], Β΄ ν. 178. 

2 τῷ τοξίνειν } οἴι1ι5 1η ἰφσυϊδηάο Ρεγειαπὶ σοπιπιεηάας., 
Ηοπιῖεσ, 144, Ε' ν. 171. ᾿ 

3. ἀπαντῆσαι ) ἀππι [οἰ]σ ες ουπι ἀιχ "5. ἢπ|5 δάμεπιαγοῖ, 
4. Αἰακίδας } ΑΞ ΒΊΠ ἐπὶ ἱπεε Πρ ὶτ δὲ Αἴαςεπι Ὑ οἰαπιοηΐμπι, 

Πυογαπὶ 4115 ἜΓΆΣ «ἤδάζησ, ΙΟι9 Β]ἰι5 ἐχ Αδρίηα, γα, Α- 
ΡοΙΪΙοάοτ. Ρ. 213. 

ς Δαρδανίδας] δὰ αἰιᾶπι σεπεεπὶ Κγίηαμσ Ροττίπεε ὃς Ργί- 
ἀνηϊάαε. Ργίαγιλ νεῦο δἴδιιις ϑαγάφηης ἐχ οι ὅς Εἰςἶτα 
Θεηΐτιι, 

6 Ταντάλε } 41 7ομὶς ἃς Ρίάθμς Β[ἴυς ροῆετγος μαδυΐε. 
Ῥεϊορίάαε δὲ ΑΑἰττάάς, Μεπιείδαπι οἰιπὶ ΑΒ Απιρηποπε, 

7. ἐκ δ᾽ ἀντὰ Διὸς} εχ ἴοιις ὅς καρ δηγία » γε αἱ Ηοπιε- 

Χγγγε γεγο- 



γᾷ ΡΗΙΓΟΘΤΒΑΤΙ 
᾿ ὗ “ .. Φ᾽ν ΦΡ . ΨΎἘΕ: 

γεγονένω! . μόνῳ τῶν ὑπὲρ Τροίας τε καὶ ἐπὶ 
᾽ " " ε ᾽ “ 

Τροίαν ἐλϑόντων., ἐκείνῳ ὑπώρξωι. τετὶ δὲ καὶ 
͵ὔ »“Ἢ Ν. ὴ 

τὸν Ηρακλέω μείζω ποιῆσαι καὶ ϑϑαυμασιώτερον 
-Ὁ “» ͵7 ΕῚ Ὁ ᾿ς ες [2 ἊΨ» 

τοῖς ἀνθρώποις. ᾿ὠποϑωνεῖν δὲ, ὡς Ομήρῳ εἰρη- 
8 κι οι 3 Ν ἐν ὔ ἦγ ν 

ται, καὶ εἰναι ὠμφὶ τῶ τετ]ωρώκοντω ἔτη, καὶ 
: ἌΡ ΩΝ 

τώφε ἐν Λυκίῳ τυχεῖν» ἐς ὃν σσωρέπεμιψων οἵ 
͵ Ν ᾿ »,γ “ 

Λύκιοι, δεικνύντες τὸν νεκρὸν τοῖς ει νεσι» δι ὧν 
" 3 ΄ δὲ ἢ κα 9 ΕΚ Νὰ 
ἤγετο. ἐσκέυαςο δὲ εἰρωμασι". καὶ ἐώκοι κα- 

Ἵ “ « "»" 
Θέυδοντι: ὅ:εν οἱ σσοιητωὶ “πομπτῷ φώσιν ἴο ὐυ-- 

ΝΥ οὐ τι ͵ 
τον τῷ ὑσνῳ χρήσασθαι. 

μ ο΄ ὔ ΄“ ' 
ΓΝ καὶ τὼ τῷ Αλεξάνδρε: ᾿ τῷ πιώρλδος. εἰ 

ΛΟ ν Ω -“ ἣ 2 τὰ ΤΡ ἢ 3 μὴ ἄχϑῃ ἀντῷ σφόδρω". φοῖ. ἄχϑομαι μὲν, ε 
- λγν»ν ᾿ 

χεῖρον δὲ ἀκξσαι. Αμ. φησὶ τοίνυν τὸν Αλέξαν- 

δον Τρωσὶ μὲν ἐπηχϑῆσϑαι πὥσι, κακὸν δ᾽ 

δκ εἶναι τοὶ πολέμια. τὸ δὲ εἶδος ἥδιξον, ἐπί- 
π΄ . » 

χαρίν τε τὴν φωνὴν . καὶ τὸ η9ος ἅτε τῇ Ππελο- 
, ᾽ , 4 ,ὕ δὶ ἤ 

ποννήσῳ ἐπιμίζαντω ". μώχεσϑαι δὲ ““ἀντὰς 
΄ ᾿ ἣν ΟὟ, ΄ ὍΣ ἐῶ] ͵ ᾿ ΄ 

τρόπες: καὶ τὴν ἐπτςήμην; ὁπόση τόξων, μὴ λεί- 
-“ , ἈΝ “ ᾿ ᾿ 

πεσϑαι τῷ πανδαρςε Ἀ χκαὶ π“λεῦσαι μὲν ἐς τὴν 

Ἑλλώδα ἔφηξον, ὅτε δὴ ξένον α:ὃ Μενέλεω γε-᾿ 
᾽ Ν ν ,ὔ .«- αν Ὁ ὧν 

νέσϑαι ευτὸν, κὠὶ τὴν Ἑλένην ἐλεὶν τῷ εἴδει ἐ-- 
- δὲ Ἵἶ ᾿ ͵ 

σποθϑανεῖν δὲ ὅπω τρλωκοντϑτην. γάννυσϑθιαι 
΄- “ ͵ ό 

δὲ τῷ ἑαυτῇ κάλλει, καὶ ποερλξλέπεσϑιαε 
ε ,ὕ “ 

μὲν ὑφ᾽ ἑτέρων, «τερλθλέπειν δὲ ἑαυτὸν ,, ὅ- 
΄ φῆ ὦ Ε 9 δ 7 -“ 

9:εν χωρλέφατω ὁ ἥρως ἐς υτον σταΐζει. τῷ- 
Ν Ν Ὰ » δὲ ε ΄ »ῃΨ 

τὸν γωρ τὸν τωῶ; χαίρει θὁε ὁ Πρωτεσίλεως τῇ ὡ- 
δον, Δ ΑΎΡΥ, ἃ »"Ὕ» δ ͵ « 

ρῶ κοὶ τῇ ἀνϑῃ τῷ ὀρνιϑος » ἰδών πσοτε ὑπερώνε- 
, Ν ᾿ Νὴ Ν 

«ηκότω; καὶ τοεριξεδλημένον το πστεροῖ» τσερι-- 
3 Ν Ψ ἂν χε 

Ὀλέποντώ τε ἀυτο΄, καὶ καϑαίροντα, ἐσ δ᾽ ἃ 
᾿ «“ «“ “ “ἷ 

καὶ διωτιϑέντω;» ἵν᾽. ὠσπερ οἱ τῶν λίϑων ὅρμοι, 
,ὕ Ἕ δὼ Ἷ “ Ἵ ᾽ 

κεκοσμημένω Φαΐνοιτο, ἰδεὲ, Εφή. δὲ σσρωήν ἐμνή- 
Α , ε: »κ» , 8 23» ὦ ἫΝ ᾽ ἐ 

μονευομεν - Πώρις. ὃ τὰ Πριαμξ΄. ἐμιδ θὲ ἐρομε- 

ν μή « “ Ν 
γε αυτὸν, τί ἐοικεν ὁ τας τῷ Πάριδι; τὸ Φίλαυ- 

δ Ν ᾿ “- ͵ “ τον. εἶπε. καὶ γοὶρ δὴ κώκεῖνος κέσμε ἕνεκεν 
ε , .“ 

«εριήϑρει μὲν ἑαυτὸν, περιεσκόπει δὲτὼ ὅπλα. 
». κ᾿ » ἡ » Ν 

δορεὶς δὲ πταρδώλεων ἐνῆπΊο τοῖς ὠμιοις" αἰυχμον 
-ΟΡ--- τ τ’ΠὖρΠΡῸπ’ΠρΠπτ΄ΠΠῸ΄ἷἝἽἝἽὝἽἝ“ῤ θ᾿----. 

τὰς 1Π4ὰἀ π΄. εχ ἴους δι Εὔγορᾷ σεπίταπι ἀϊοῖς Ἡεγοάοι. ἴπ 
Ῥοϊγπιη. ν᾿ 

8. ὡς Ὁμήρῳ εἴρηται 1 αἱ 4. ῬΑῖτΟ οἷο ἱπεεγεπΊτΠι Παγτδί» 
1Π]ΠΙΔ 405 Π’. 

9. ἀρώμασι] ἂς εχρ]ίσατα νἱἄετιν., 4 οα Ηοπιογις ἀϊοῖς 
Τ|δὰ. Π΄ν. όϑο. ΑΡΟἢ ΠΕ ΠῚ ΕἰιΠ| χιρίσοια ἀμδροσίῃ. 

το οἱ ποιηταὶ πομπῷ φασιν δίς.  πᾶες ἡποαμε Ρειϊία εχ 
Ἠσοπχπετο ΠΠ1λά. π' ν. 68:. (4. Ξ 

Πίμπε δὲμιν ΠΌΜΠΟΙΣΙΝ ἅμα κρομπνοῖσι φέρεσϑ με) 
Ὑσνῳ κοὴ ϑανότῳ ὅζς, 

ΟΑΡ, ΧΡ. τ τῷ ἀλεβένδρ. 1 4141 ἀγιίσυιπι εχ ςοά, 
ΟΟἹες. Νοιϊ. 

2 εἰ μὴ ἄχϑη ὠυτῷ σφόδρα 1 πεπιρε ἰά ργὰς ἴς τμϊοτας 

41 Οταεοὶ. 

ΧΡ. 

νέο ρεηϊζαπη οἴ Ιους., 14 ἀόηπμπι εἰ (011. 
οὐπηίμπι 41 ργο Τ τοί) ααΐίαας δἀπεγίας Ττο- 

ἴαπι νϑηεγαπς ςοπηροῖῆε, Ηος διυζεπὶ δ 
Ἡ ΓΟ τπαϊογειι ςοπο] ]αΠδ διιζογιγαίεπ1, ΠπΠλά- Ὁ 

Ἰογεπιαις Βουηΐπιπι οχὶ Πἰπιατίοηθι. ΟΙ- 

1ῆς δὐζεπὶ δαπι., νε ἂρ Ηοπιογο ἀϊέλιπα 
εἰξ, ἱπιρί εις φιφάταρίητα οἰγοῖτεν ΔΠΠ15 7 τα- 

πτυΐαπηαας ἰπ Τυγεῖα οὈεἰπυιῆς, δ απεπι Γυ- 
εἰ πε ςοπηϊτατ!., οαάδιιεγ σΕηΓθ115., ΡῈΓ 4188. 
ξεγεδαζαγ, οἤεηάεηϊεβ. Αγοιπαίίθιβ νοτο. 

14 ἐγαῦ ςοπάϊταπι, ἀοτγιηϊθπείαις {ππ||6 2. νπ- 

ἀείοπιηο ἰρίιπι σοπηῖτε νίμπι ροξτας [εγαηῖ.. 
- 

Αμὰ δ ψιδς δα Αἰεχαπάτγιιπι Ραγ ἄεπι ρος ς,ρ. ΧΥ͵ 
Ρῥοεφϑῆκχ. Αἰεχαπάο, πρηζ,, ΠῚ ΠΙΠλΪΠΠῚ Οἱ ἱπά!σπατίϑ. 

Ιηάϊρποῦ φαϊάθιη,, δι {Ὁ ταπιεη ποη ποςε- 
01. γφεέογ, Αἷε ἰίδμιθ. ΑἸεχαπάτγιπι Ττο- 
1415 ΄ιιίάςπη οπιηΐθιι5 οὐΐο ἔπε : ἴῃ τερι5 
νοΓο ὈΕ]]ςῖς πηϊπίπις ἔπ σοπεουπποπάμιι. 
ἔογπηα ἱποιηα!Πηπηαι, νοςς ἂς τπουῖθι5 νο- 
πυδιιπι, νε “αὶ πη Ρεϊοροππείο νετγίδειις οἴει, 
Οπιηὶ δαζειη σέποῦς ραρπας [ας οχεγοϊτα- 
τππ|., ὅς (ρ!ττα Πα] ρεγιτα Ραηάατο ἈΠ] οχε- 
πΠς ᾿πβεγίογεπη. Ἐρμεδιπιαις ημ!άθην ἱπ 
Οἴδεείαπι παυίραῖε. απο τεηρογε Μεπεῖαὶ ἴα- 
ὅλιι5 πε ποίρες. Ηεἰεπείησας ρυϊογιταάτης ςο- 
Ρεπτ. Ὠΐεπὶ ΟὈΙΠῈ σππὶ ποηάμπι {τςεί- 
ΠῚΠΠῚ ΔΕΓα 15 ΔΠΠΠ ΠῚ τ σίετ, εἰεέξατιπα 
ΔυΓΟΠῚ ᾿ρίαπῃ [πὰ Ρυϊοτιτάϊης πΠδ., ἐρεξα- 
ταπΊι16 4115. ᾿ρίππη ηποαις (ε(8 ἰρεξϊαίε: 
νῃάς {παιΠΠτης ἴῃ εἰπὰ [ππάϊτ ῬιΟεεΠΙδι18. 
{Ππ|πν ἘΠἰΠῚ ΡΔΙΙΟΠ ἘΠῚ. 41115 διτα πη 1}|Ππ|5 ρα - 
εσπϊτιάϊης αο πίζογε ουἰβέζαταγ Ργοίεἤίδιιβ, ρο- 
685 αἰἰχυισήάο Πιδγσεπίοπι νἹάθηβ 9 αἰαίσιθ 
ΠῚ αἰγτουπηάδηξοπη, οαδογηαῃε οςμ} 15 Πα γαπ- 
τη ἃς ρῃΓρδηζε 5) ρδγιπιὶ εαπὶ οτάϊπε. 
ἀϊροπεηζεπι, νὲ πιοηϊ πη, ἰΔΡΙ 4 Ιθ.5. ἀϊΠ|η- 
ὥζογαπι, αὐ την σοιπροίϊτας ογπαΐδθσῃρ νἱ-᾿ 
ἀξαητγ : δίθ., ἸΠΠ]ΠΙΌ., οἰ ῥεγ2 ἡ 62420-- 
7679 {πολεύ γί, Ργέαγμ βέλη Ραγίάρηα, Με 
ΔΕΓΘΙ ΕἸ ἱπιοτγορδηΐθ ) πάτα ῬΑ αϊ Ππηϊ- 
115 εἴϊει ρβιιο ὃ εο,διεσαῖ, αιοά ΠΌῚ] Ἰρῇ ρίαςεαῖ, 
Ετδηϊπη 116 σιοαῃε ουΐτι5 σαι (δι ρίιπι αὶ. 
ἀεγη τηρεέϊαδαι, ἀγηηδαιιε εἰΐδιπ οςα}15 1π||γα.. 

. θᾳτ. Ῥαηίπογας διτεπὶ ΡῈ} 165. εχ Παπιεγίς 
(υἰρεηίας παδεθαί: (μπα!ογεπιηια σοπιαθῚπ, 

ῬΠοεπιῖχ ἤιρτα βγοϊεΐίαο 5. Χ, νὈ] ἀε Ρατϊἀς {6 χυΐϊάεπι 811- 
ἀϊγε πο }]ς ἀϊχὶς δὲ ὃν τοιοίδε καὶ τοσοίδε ἔπεσον. 

3 κακὸν δ᾽ ἐκ εἶναι τὸὶ πολέμια } Βῖς σισαιε ἨοπΊογοπιᾶ- 
ἤρα δρὶτ ποίξογ: δρι ἃ εἰιπὶ επΐπι ροεταπι 1124, Γ΄ ν, 45. τᾷ 
δὰ Ρλτιάειῃ Ἠεέϊος 

---- ὠλλ᾽ ἐκ ἕξι βίη φρεσὶν, ἐδέ τις ἀλκή. 
Εὶ μαλϑακὸν αἰχμητὴν ἀϊεῖς 1124. Ρ΄ ν. :88. 

4 τῇ Πελοποννήσῳ ἔπιμ- Ἴ ουἰτίοτε5. ποπῖρε Ῥεϊοροππεῆϊ, 
Ὑτοίδηϊ δυζεπὶ Βαθ τί, 

5 Πανδάρε ] ἀε οὸ ρᾶι]ο δητς ἱπ διαγρεάίοπε, 
6 γώννυσϑαε δὲ τῷ κάλλει ] ἢ, ε. ασιοα ὑποκεῖσϑαι ἀἰςεθ 4) 

{πρτγὰ ἴῃ “ερες, 
7, ἀυτοὶ Βάτοςςι ἐντὸν) ἡιοά πεπιρε ἢΐς ἱάεπι φιοὰ 

; ἢ: 

-νι 

πασυ ὐὐυϑψ ΝΩΝΝ, 



Ἡξεΐδηι5.) 

Θεῖρθο- 

Οὔ. ΧΡῚ ΧΡΗ͂Ι, ΧΡΗ͂Ι, 
{Ἰἀογο, πὸ ἴῃ Ρίρπα αἰ ἀεπ| ραιοθαίιγ, 
(ρἰεπαεθαπέαιιθ ὅζ ἴπ τπαηΐδιι ψηριιο5. 
δαθαάμποο ογὰζ Παίο, ἃς ςαπά ἀτ15. τοειι5., ἧς 
Οσμΐος Ρέας 5. αἰτογιπησιια {Πρ ογο  ἴπιπὶ ραι- 
Ἰο αἰείιιβ διτο  θθατιν ἰαροῦ οσααπη. 

(1ρ. ΧΥῚ. ἡ νι κακῶς δαίοι., ΠοΙΡΠοδυίαιθ, ὅς ΡοΪγ- 
ἀαΠη45.),. ῬΕ]ΠΙςα αιυΐάεπι ἰαιάς ραγο5 εγαπί,. 

Βὰ ὅς Ρο- δὲ ξογττ Δ] 15. Ῥάγοπι τοξογοσαης φ]οτίδηι: 
Ἰγάᾳπιας, ΠΟΠΠ]Π5 ἀατθ ΠῚ πηαχίπγ6 ογαης ΠΠπῆτος, Η6- 

ἰδημ5. (Δείἀϊςας ἡιιοη πο ἀγε5., ΠΟ. ΠΊΪΠΙ15. ἃς 
ΟΙοἰνά5, οὐὰσ ρεγίτῃς, 

(80. ΧΥΠ. ᾿ δ ρενρμο,βαΝ ῬαμτΠΙ Π]ϊο,, φιοάσιις 
Ἑπρδος- 
διι5. 

οχείξογις Ἱ τοῖδο ΕΠ ρῃουθι5 φαϊάλπι, ἅς α Με- 
πεΪδο Πιογίς ἰητογίαξει5, οὰ ἀς τὰ Ργιπαρο- 
ΓΔΘ ϑΑΓΠΪ1., νε ριο, παγγαία αὐ: ΠΠ]|. Ὠςο- 
δαῖ δηϊμ ΡγΓΠασογὰς Ἐπρμογθιπι (8 ξμϊΠς. 
δἴαιια Ιοποιπὶ ξλέξιπη εἴ ἐχ Τ γοίαπο, (ἀρίςη- 
τεπὶ Εχ ΠΉΠΠτ 7. τεπηρογάζιπι εχ ἀςαϊτο νο- 
Ἰαρτατίθιι8. Ἐξ ςοιηαπι αἰϊάςπι, πα} (ὰρὶ- 
Θητίας ἤματα δι Θχιβ (ππαογα ογηαῦαι, Ττο- 
ἴδε ΟἸἸπῚ ἀιιγεο πἰΐογα ἐχοοϊοθαῖ, Ἐπρθογθιις 
ἄπιπι εἴε. Ρχγοιθῇίαιις δυζευῃ Ἐπρἠογθιτα 
ῬΓΟ ΔΘ 414] 1 {π᾿ Ὸ Παίϑει. ειπταις πηἰ(ογαξιιν, [ὰ- 
τείαγαιιθ ΡΑιγοςί πη), Ὁ Ἰρίοἰν αἰπογαζιτ, Η6- 
ἑϊοτῖ γο όσα εἴς. Ομοά (ἰ δά νἱ τίς πὶ δοῖα- 
ΤΟ ΠῚ ΡοΓ ΘΠ Π6ε, πἰμο, αἷς. Ἡφέζογα ἀσερτι- 
Ο»Ἐπὶ ἔλπι ΕΠ θιζυγιπι. Ἐκ ρυ]ογίτια!- 
ΠΕιιν αυάοπα Εἰτι5. ᾿ρίος Αςμϊπο5. θοῆς αἷξ 
ἀοπιαπῆς. διλειας οπὶπι οππὶ ἔα Π6 Πιηϊ- 
ἴοπι, {πᾶ (δἰ ρίμππι ρυϊογιτπάϊης (ἀρογαπὲ Αρο]- 
ἴο., Ἰῃτοη 5. ὅς ππ0}}15. τοργαοίοπτοιαγ, Ατ- 
αὺς Πὰν. ο Ποίρε5,, ἤγθημας. ας ἀϊιπιι5 Πο- 
τοβ ἀς Ὑ γοϊδηῖ5 παγγαῖ, 

ΟΧΥΤΙΙ. Ι πὰ ΤΟ] φυππι [οτες ΠΟ 5, νε [Ὀγπ οΙτοη ἀς 
Ῥς Ηοπιε- ΑΟἢ1Π16 ρεγταχαίμ5., ΜΠ ται Ογατοηἷς τα 
τὸ ἀϊρτεῖ- 

δο. ΡΓΟΙΙχίτας ἀδίουγοαί, ρβῤυεϑχ. 851.) “πὶ ἀρὰ 
Ἡοπλετππι) ο ΝΙΠΙΓΟΥγ. ἰοίιπη σοπχϑάογιπί. 
8460 ειρἰ ἄς Ππεγραξ ἱπουριογε, νὰ ἀοπιο σα 
ΘΟ Οἱ τπαπἀαγοηζ9 ἀπ ἄογο ΠΟΙῚ πγε αιο- 
ας 1ῃ ογατίοπε ἀθῆχιιπι ποη (δοι5, αςἰη ἰοίο 

ΗἩΕΆΘΙΖ1ῸἝ Α. 
72) 

δὲ ΄ ΚΞ Ὸ , 8 ἬΝ Εἴ ὦ ᾿ Ἑ τυροσιζάγειν ταῖς κόμαις, ἐδὲ ὁπότε μάχοι. 
Υ Ν ᾿, “ το; ἠνείχετο, ἔςιλζε δὲ καὶ τὲς ὄνυχας τῶν χει- 

- ὔ 4 Ρ 
ρῶν "- ὑπόγρυπος "ὁ ν, καὶ λευκὸς, κωὶ τὸ ὄμμώ 

ἐγεγρωπῆο "ἡ δὲ ἐ]έρα ὀφρὺς, ὑπερῇρετξ ὀμμαΐος. 

᾿ ΡΉΤΕ δὲ καὶ Δηΐφοξος, καὶ πολυδάώμωας, ξυνέ- 

δαίνον μὲν ἀλλήλοις τὰς μώχως. καὶ ταυτὸν ἐ-. 
φέροντο τῆς ῥώμης» ἐνδόκιμοι δὲ τες ξυμξελίως 
ἦσαν" ὃ δὲ Ελενος καὶ μαντικῆς ἥπτετο ἴσώ τῷ 

Κάλχαντι. 

ΠΩ δὲ Ευφόρδε, τῷ Πάνϑε;, καὶ ὡς γένοιτό τιρ 
ἐν Τροίᾳ Ευφορξος, καὶ ὠποϑάνγοι ὑπὸ τῷ Μενέ. 

λεῶ, τὸν Πυϑαγόρε, οἶμαι, τῇ Σωμίῳ, ἤκεσώς 
λόγον. ἔλεγε γῶρ δὴ ὁ Ππυϑαγόρας Εὐῴορζος 

γεγονέναι, μετωφῦνωΐ τε ἴων μὲν ἐκ Τρωὸς᾽. σο-- 

φὸς δὲ ἐκ σολεμικβ» κεκολασμένος δὲ ἐκ τρυ-- 

φῶντος. τήν τε κόμην, ἣν σοφὸς γενόμενος ἐκα- 
σμεῖτο᾽ ἀυχμῷ, χρυσῆν “ ἐν Τροίᾳ ἐποιεῖτο, ὃ. 

πότε ἦν Ευζορξος. ὁ δὲ Πρωτεσίλεως τὸν Ἐυ-. 

Φορῦον ἡλικω ἑαυτβ ἡγεῖται. καὶ ἐλεεῖ, καὶ δμος. 
λογεῖ τὸν Πάτροκλον, ὑπ᾽ ἀυτῷ τρωϑεέγτα ", τσα-- 

ρωδοϑεῆναι τῷ Ἑκτορχ. εἰ δὲ εἰς ἄνδρας ἤλϑεν» 

δὲν ὧν φησιν αἰυτὸν κωκίω γομβεισ'ϑῆναὶ τῷ Ε- 

κτορος. τὴν μέν γε ὥραν ἐυτῷ, καὶ τὰς Αχαιές 

φησι ϑϑέλγειν. ἐοικένει γοὲρ ἀυτὸν ὠγόάλρμωτι ὅ, 
«- “»ὝἭ ες ,ὔ 

ὁπότε κάλλιξω ἑαυτῇ ὃ Απόλλων, οὐκερσεκόμης 
: . 5.» Ξ “ κα 
τΤεΐωι αἷδρος; φαίνοιτο. τοσφυτώῶ;γ ξένε, σα ερὶ τῶν 

Ὑρῴων δίεισιν ὁ Θεῖός τε καὶ ἀγαϑὸς ἥρως. 

Δωὼ δ᾽ ἡμῖν" ἴσως τὸν τῷ Αχιλλέως ὠποι. 

τελέσαι λόγον; εἰ μὴ ὠπείρηκας πυρὸς τὸ μῆκος. 

φοῖ. εἰ οἱ τῇ λωτξ σσωρ᾽ Ομήρῳ φαγόντες". ὦ 

Αμπελεργὲ» τοροϑύμως ἕτω τοροσέκεντο τῇ 
«σόα. ὡς ἐκλελῆσιϑοοι τῶν οἶκοι" μὴ ὠπίςει κοῖς 

- » Ἵ "Α »“" - 
ἐ προσκεῖσϑαι τῷ λόγῳ, καθάπερ τῶ λωτῷ, ἴω β ῃ . β Ω Ἵ 

8 τῇ κόμῃ ] ἢς οοά, ΟοΙ]ερ. Νουΐ, νυ]βᾶτὶ ταῖς κόμοες, 
Ὅονιά δαῖςπι Ραγίάλ ρου! ατίτεν Ἐχρτοδγάγιγ 8Ρ Ἠεδοτε» 

δριιὰ Ἠοπιογ, Π|λ4. Γ΄ ν. 38. δ4ἀς ὃς ποιἔγιπι {πρτᾷ ἴπ δἰεΐζογε. 

9. ἔριλθε χρὴ τ᾿ ὄν. τ᾿ χειρῶν 1 ποπιρε μος 4ποαμε γέπι- 

βυ]ῖθ εὐγας εἴ. Οὐΐάτις ἀε τίς ἀπιᾶπάϊ ν, 521. 

Ἐξ μὐῥὶΐ ὀνριίγιθαγι!γ ὅ5᾽ [πὲ {718 [ναϊδες θρριες. ᾿ 

1ὸ ὑγόγρυπος  παίμ5 γρυπὸς ΚΘΗ ἐπίγρυπος Ῥο]οῖ 1, 11. 

ς.14. δ. ΧΙΝ. βασιλικος. ὙΑ}15 Ρετῆς ἴῃ ρτεῖῖο ιοὰ Ογτιιθ 

εο δε, νι4. ΡΙαταγοῖ. ἴῃ Ἀρορ ῖερπι, Ἀεριπὶ ὅζ [π|ρρ-. 

Τοϊοίτης δυῖοπὶ Ῥατὶ5 ὑπόγρυπος ἣὲ 6, πᾶς γηοαῖοο αάμροο, 

ιιϊῖς ΑΟμ1}}18. ααοηιε, σαὶ εἰεραηεΠηπις ἰηξτα ῥῖνα ὄπῳ 

γρυπὴν ὠλλ οἷον μίλλεσαν ττἰδ ας : ᾿ 

τι τὸ ὅμωα ἐγέγρωπτο ] νἱάε οδίσγιατα δα νἱτάπι ΑΡΟΙΪο- 

ΠΙ Ύγδη. Υ 1» το. π.}4. Ι ἼΣΩΝ ἢ 

ΟΑΡ. ΧΨΠ1 1 ἴων μὲν ἐκ Τρωὸς } Υἱάς ηρίλιὰ 4 γῖ- 
τΆπι Αροϊίοη, Τγη.], 1, ς, αν Π, 2» 

2 κόμην ] εογιαίησ ἜΠὶηῚ ΡγΓΠΑρΟΓα5, ἱπάς κομήτης ςορηο- 
πιϊπαῖμ5. νι Ἂς οδίεγιαδτα δα νἱτα ΠῚ Ἄρο]]οηῖ: Ἐγδη. 1. ο, 

3 ἐκοσμεῖτο ] ςοα. ΟοἸ!εοῖὶ Νουϊ Βαθεε ἐκόσμει τῷ» 

4 χρυσῆν ἀε ἀιγεᾶ ἙΠΡΠοτδΙ ςοπιὰ Ἡοπιοτ, 1. Ρ΄ν. 52. 
5 ὁμολογ. τ᾿ πάτρ' ὑπ᾿ ἀντῷ τρωϑ. } νῖ Ηοπιοῖις πᾶσσδῇ 

1]. Π’ ν. βο7. 
6 ἀγώλματι 1 ἔπρτα “ϊάεε Τεἰλπιοηῖο ἄγαλμα πολέ- 

μα ἀἰοίτιν Αἴαχ, ἷ 

ΟΑΡ, ΧΨΤΙΙ, 6. 1. 1 λοιπὸν δὴ ἡμῖν 1 πες ἀς Ηο- 
πιετο παρίκθασις 'π οαϊτὶ5 ἐοάεπὶ τεποῦς ομπὶ σοθιις Ει- 
Ῥβοτγδὶ ςοπίμπρίτυγ» ἱπ ητᾶ ξάπιεπ Ὠ1Π1]} ἀξ Επροτθο, πο- 
110 ΔΙΡΙΠΊΘΩτΟ τἰτ]ο5 105 περ] ροητος δἀπηοάμπι ςοηςίπ-., 
πδῖοβ» πεάιε Ὁ ρίο ῬιΠΠοἰξγατο δάάϊτος εἰ, 

ἃ οἱ τῷ λωτῇ παρ᾿ Ομ. φαγόντες 1 ποίᾳ ξλθμ] ὅς ἱηάς.», 
πρίμπὶ ρτουογθὶ ἀς πὸ ΒΕγαΐπη  ἰη ΟὨ 24, 

ΥΥΥ3 
Νν 

ζου 



γιό 
ΕΥ - ͵ ᾿ς δα, 

καὶ μήτ᾽ ἂν ἑκόντω οἰπελϑεὶν ἐν ἐνδε,ὠπαχθῆ- 
Ν "ὕ ον “δ ᾿ -“ » 

ναΐ δὲ μόγις ᾿ ἂν ἐπὶ τὴν γαῦν, καὶ δεθῆναι δ᾽ 
3 » » ͵ὔ ᾿ 

ὡὐ 7 ἐν ὠυτῇ κλωοντὼ , καὶ ὀλοφυρόμενον ", ἐπὶ 
» ν.7 ΄ »“ “ Ν ΄ .“ὉΝ 

τῷ μη ἐμπίπλωσϑαι τ λόγε, καὶ γώρ με καὶ 
Ν ὁ νεΡὰς 7 ͵ “ δ Ἵ 

πρὸς τῷ τῷ Ομήρε “ποιήμωτω ὅτω διατεθεικώς, 
ε -“ὔ " δ το ν᾿ Ν Ἅ " ΄ 

ὡς Θεἰώ τε ἰυτοὶ ἡγέμενον » καὶ πσέρω ἀἰνϑιρώπε 
᾿ς ᾽ “»“Ὕ.΄ “ ᾽ Ν 

δόξαι, καὶ νῦν δ᾽ ἐκπεπλῆχϑιε μᾶλλον, εἐκ ἐπὶ 
»“»- ὙῸ Ψ 2) Μ᾿ ε Ν » 

τῇ ἐποποιίον μόνον, εἰδ᾽ εἴ τις ἡδονὴ διήκει σφῶν; 

ὠλλὰ “πολλῷ μᾶλλον ἐπί, τε τοῖς ὀνόμωσι τῶν 
ΠΝ ὁ Ἄν ΚΑ -“ , Ν ᾿ ἘΆΟΣ γδδρ 
ἡρώωῶν ἐπὶ τε τοις γενεσι. Κοὼ νήῇ Δί ὡς εκῶςος 

, “ γ “ “» ΄ Ν 5 -“ 
οἰυτῶν ἐλᾶχε τῷ κτειναΐ τινω, ἢ ἀποθανεῖν 
εὐλονίεν κα Ν Ν ᾿ 

ὑφ᾽ ἑτέρα. τὸν μὲν γαρ Πρωτεσίλεων, δωΐμονω 
"ἢ “4 ἊΣ ἘΝ Ν ΠΝ “ ἡδη οντώ: δδὲν οἰμοι Θαυμάςον εἰδένωι τωῦτα. 

Ν ᾿ Ν 
Ομήρωῳ δὲ πόϑεν μὲν Ευῷορθοι, πτόϑεν δὲ Ἐλε- 

ψ, ἊΝ δν 
γοΐ τε καὶ Δηϊφοξοι, καὶ νὴ Δί᾽ ἐκ τῆς ὠντικει- 

-“ « ὕ{ ΔΙΌ “ 
μένης σρατιᾶς οἱ σσολλοὶ ὦνδρες, ἕς ἐν κατωλό- 

᾿ Ν. κα - Ω 
γω φράζει; τὸ γὰρ μὴ ὑποτεθεῖσθαι ταῦτα 

᾽ ᾿ ,7ὔ τ “ 
τὸν Ομήρον , ὠλλοὼ γεγονότων τε καὶ ὠληϑινῶν 
γ ἢ -“ - ς ἔργων ἀπαγγελίαν πποιεῖσιϑαι, μαρτυρεῖ ὁ πρω- 

ν 3 ΟῚ - φ«« λ 
τεσίλεως, τολήν ὀλίγων, δὲ δοκεῖ μᾶλλον ἑκὼν 

Υ νι ὧν -» , ΝΎ ΑΖ ᾽ 
μετασκευώσωι, ἐπὶ τῷ ποικίλην τε καὶ ἡδίω ἀ- 

“ Ν , “᾿ νὴ Ὁ ΑΞ Ὗ 
ποφῆναι τήν “ποίησιν. ὁϑεν τὸ ὑπὸ ἐνίων λεγό- 

« ͵  ΦῚ δ Ν 

μένον, ὡς Απόλλων ἀυτῶ ποιήσως “ τὸν Ομη- 
᾽ » , ν “535 

ρὸν ἐπέγραψε τῇ “ποιήσει, σφόθρω μοι δοκεὶ ἐῤ- 
ΑΘ Νὰ τ , ΜΨ τὰν δὴ Ἃ 
ῥῶσαι. τὸ γὰρ γινώσκειν τωῦτω ϑεῷ μᾶλ- 

ἈΝ , μ ἃ ᾿ λον, ἢ ὠνθρώπῳ ξοικε. Αμ. τὸ μὲν Θεεὶς ἦγε- 
δ᾿ » - ῃ “ 7ὔ 

μόνας εἰνῶ! τος ““οΙἤτον ς᾽ ξένε: τῆς ““Ζωσης ὠ- 

" 3 ς “ ς »" « ᾿ 

δῆς. ἐυτοί πε οἱ σποιητωὶ ὁμολογϑσιν " οἱ μὲν 
͵ ς ᾿ « ᾿ ᾿ 

τὴν Κωλλιόπην, οἱ δὲ σώσας, οἱ δὲ, καὶ τὸν Α- 
-“ ΕΣ ᾿ » ᾽ ! 

πόλλω πρὸς τῶις ἐννεῶ «τ“ωὠρώτυχεῖν ἰτϑ μενοι 

ΡΗΠΤΟΘΤΆΑΛΤΙ (ων. ΧΓΠῚ.. 

οἴϊε, πθαις Ηἰπς αἰ ςεΠπγαηι Ταρεηΐεπι, δες 
ο.α οἰἴδπα νἱ δὰ παιδὶ αρἀπσθηάππ. ἱπρεη- 
τἀπΊΠις δίσις οἰμ]αηζαπι ἴῃ Ἰρία ΑἸ Πσαπάμαπ1.. 
ααοά ογδίίοπε δα (Δεϊδιαζεηλ ποη [πογὶπλ ἐχ- 
ΡΙθίι5, Ἐτεηῖπη απεγίι5 ἩΠομηεγὶ ετίατη ροῦ- 
πηαΐα ΘΠῚ ΤΏΙ 1Δπὰ ἀη! ππ1 ᾿η 1411. νὰ ὅς 
ἀϊαίπα 1ρίΔ᾽ Ἔχ! Πίπηοπι, ὅς ἴαργα Ποπιϊπὶ5 νἱγο5 
ΡΘίπτα ρυιζεπι: ππποαια ΟΝ ρείςαπι τηαρ5. 
ποῦ πιοάο Οὔ ἐρίςαπι σοιπροίείοπεπι, πῈ- 
416 60, 4ποά 4]14118 Ἐχ ἰρί!5 νο]ρίας ρεγςὶρίά-- 
ΤῸ : νΟΓΠΠῚ ΓΠΠΪΓΟ ππὰρ5 ΡΓΟΡΓΕΓ Πογοιπληο- 
πηΐηᾶ, ἃΟ σΘΠΙ155 Ργορίογθα ᾿ἴὸ πὰ ΡΟΓ ἸΟΊΙΟΠῚ; 
[4ποἀ ἀοςξαῖ ] νὲ νπὶςσυίημπε αἰζογιιπὶ οςςϊά6- 
το, 80 δ 4[1ο ἱπεογῆςί ςοπίρεγις. Ἐϊεηϊπι 
Ργοχθ ]διπι ααϊάεηι., 4] ἀδεπιοη ἴᾶπὶ ἢν. 
Πμαες ποῆξ,, τηἰπίπιε τηϊγαπάπηι ρυτο. Ὑ- 
γταμπη νπάς Ηοπῖεγο ΕπρΠογδί., νπάς Ηδίεηϊ. 
ἵτεπ ὅς ΠΕΡ ΠΟΌΙ,, δ] τρίς ρεγ Ιοπεπὶ ΠΟΙ͂ -- 
[15 Ἔχουοῖτι5 ΥἹΓΙ ἔογτος πραγ πηϊ, 4805 [π᾿ 
(δἴαϊορς πποτηογαῖ ὃ Οἰοά ἘΠΙΠῚ ποῖ ἤπχο-ὶ 
τἰτ1Πὰ Ηοπλοτιι5, (εξ ἀ νεγα ρεῆαγιπι ξαξζαγιηγ- 
416 γογαπη ΠΠΠουῖαπι ςοητεχιθγίτ, Ργογαίαμϑ, 
τοαζαγ : Ραιςῖς ἐχοθρεῖβ, {π6 με πς νο θη - 
486 τπσζαῖβ νειν, νὰ ναγπ πὶ πιαρίδ5, πηαρ (- 
46 ᾿πσαπάππι αππη γεάάεγει ροῦππα. ψη- 
ἄς, φιοά ἃ ποπηι}}15 ἀϊξειπι εἴ, ΑΡΟ πε πτ 
πεπηρε 1Πὰ ςοιηροίηῆε, ὅς Ἡουίπεῖὶ ποπιεπ᾿ 
Ῥοξπιαῦὶ 1πηοτρίς, νας πλϊΠΐ σοπῆγπιαγί 
νάδίαγ, 1Π8 εηϊπι πο 60 πιᾶρίβ. ηπᾶπε 
πηοσία]! σοηπεηῖς. πλέον. Οἰιθα Π1] αὐτο- 
ΓῈ5 πε Ροξιίβ,, πηὶ Ποίρεϑβ, σα! μ {|5 σαΓΠΉ 55) 
ΤΡΠπιοε [θη ροξζαε : φιαη 60 4111 (Δ]Π]Π!ορεπ 
ααϊάοτη, 4111 νεγο Μείᾷβ νηϊπεγίᾷβ, ποπμι}}}} ἃς 
Ιρίαπι Αροππδιη Ἰπχία σιιπὶ ποιιθτη Μαίς. νῸ 
ΟΡΟΥῚ ργδοῆο Ππτ, ᾿πποςαηζ. Ηδος δαζοπῃ Εο- 
ΠΊΘΤΙ Ροξηγαῖα ποῇ δὈίηθ Πδογιπι ΠΠΠΊΪηΘ 
ΡΓοΪαῖα χυϊάςπι ἔμπεγο. ποπταπιθη 40 ΑΡΟ]}1- 
πεἰρίο δια Μιῇ5 ἔπητ ἀςςαηταῖα. 

ῃ “ ΕῚ 3 Ν 3 3 Ν 3 “ἮΝ ᾽ 
τῷ λόγῳ. το δὲ ομήρε ταῦτω ἐκ ἀϑεεὶ μὲν εἴρηται», δ μὴν ἀπόλλωνί γε ἀυτῷ ἡ Μέσαις ἀἶν- 

Υ 

τῶις ἡσῶ!. 

ἈΜΗ͂ Ν ΄ 7 Χ Ι 
Γέγονε γορ- ξένε » γ7εγονε ““οιητης Ομήρος ᾿ 

ν 3 ε Ν ΟΜ ον α 1 ᾿ 7 σ΄ Ν 
κωὶ δεν, ὡς μὲν ᾧΦωσιν ενιοι΄ 7 μετὰ τετίαρὼ καὶ 

», » -“ “᾿“.Ἂ-ν ε δὲ ΔΙΌΣ ν Ν 
εἰκόσιν τῇ Τῶν Τρωικῶν" ο, ὁἐ ῥετῶ εατοι κῶς 

3. δὲ μόγις ἔς ςοἄ, Βατοος, ὅς ΟΟ]1ερ. Νίου!, Ἐαπτί τὲ 
μόγις. ΑἸΙμά τ γεγο δά 68, 4ι8ς βείϊα παιγδητιγ 40 Ηοπιε- 

τὸ ςΠΠῚ [Ὁ οἷ 5 ΨΙγῇῆς,, φυὶ ἰοίο ἱπεῦγιατὶ ῃος πιοάο ἱπαυϊτὶ 

ἴπάς αῆγαξεϊ ἔϊεγε : νεγῇιβ Ἠοπιειῖοῖ» 405 γείριοϊτ , ἔμπης 
ΘαγΠ, τ΄ ν. 98. ἴα. ἢ 

Τὲς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νηας ἄγων κλαίοντας ἀνάγκῃ 
Νηυσὶ δ᾽ ἐνὶ γλαφυρῆσιν ὑπὸ ζυγὼ δῆσα ἐρύσας» 

4. δεθῆναι δ᾽ ὧν  σοἰ. ΙΔάΐαπ, οπλίτεῖς δ᾽ ὧν. Βάτοςςο 
δεϑῆνωι ὧν. Οοά, ΘΟ] ερ. Νοιι, δεδῆνοω ἄν. 

4 ὀλοφυρόμενον Βᾶτοςς, ὅζ ςοἄ, (ο]}, ΝΟΣ ὀδυρόμενον. 

6 ὡς μὲν Απόλλων ἀυτὰ πονήσας] ποίμ5 60 [ρεξέδης Α- 

ΡΟ] πὶ νοτίις, Βγπεῖο ἴπ Πίοης, ἀτημε 8115 4]]6ρδίι, 
Ἡεδὸν μὲν ἐγὼν ἐχάρασσε δὲ ϑεῖος Ομηρος. 

ἵπιο εχίᾶς ἐρὶβγαπιπιᾷ Απτθο]ορ. [10,111. αιιο Ιου Ηοπιοσῖ 

11. Ἐχείτίε επὶπι., ὁ Ποίρεβ, δχεες χυΐ- 
ἄτι ροξτα ΗἩοπηειιβ, σεοϊπίτηδ, νε αἴπηῦ 
ΠΟΠΠΙ]]., ΡοΙϊ ἡπάτιοῦ ἂς νἱσὶπε ἃ τοδιις 
ὙτοΙδηἶβ ἀῆποβ: νῈ 4111 γεγο, [Ὡρίεπὶ ἃς νἱ- 

σΑΥΠΊπα τὶ ιεπάδ εἤϊ σοποίπἀ τγν 4ιρά εἴτι πες πο- 
ΠΙδῃ Πὲς ῬΔΙΓΙΔΠῚ σαγίΟ ἱπῈΘΏΪΓΘ ἸΙσθδῖ : 

Οὐκ ὄνομ᾽ ἑυρίσκω σαφὲς καὶ πόλιν ὥράνιε Ζεῦ 
Μήποτε σῶν ἐπέων δόξαν Ὅμηρος ἔχει. 

7 ἐκ ἀϑεεὶ μὲν εἴρηται ] {ἰς Τϑΐοπ Οτ. 111. 46 Ἡοπιοτο 
εππὶ φύσεως λαχεῖν ϑεαξέσης αἴτ, Ἐξ ΤὨΓΙαΠῚ ἐκ ἄνεν ϑείας 
τύχης, ε᾽ ἄνευ Μεσῶν τε χκὶ Απόλλωνος ἐπιπνοίας [ὩΡ]1πιὸηι 
1Π12πὶ ὅς ἰποιπάληι ποίησιν Πετὶ ροτυ!ε, 

δ. 11. 1 γίγ. ποι. Ομηρος ] τειιετᾶ ἩΟΠΙΈτιπΊ, ροεῖα αι 
εἴζει, ἐχτιεἴς αἱτ, φιιοὰ {π᾿ ἀυιδίμπι δ οεηηὲλ' γοςαιεταῖ, Ηο- 
πιοτῖςα ΡΟεπιαῖα Αρο]] πὶ {γι θι!6π5. 

2 ὡἧς μέν φασιν ἔνιοι  ποη Οριι5 46 φείδια ἩοπΊεγὶ πιαΐτα 
Εἰς δάδεγθ, ρο[αιιαπι νεζεγιιπὶ δε ἀβ σε ἰσοᾷ [ατῖς ἐχουα 
ἔππε 80 λειιΐ ποῆτι Ψιγὶς ἀοξεῖς : Ρειδιῖο, Ἀπαὶάο ) Ματῖ. 
Βάπιο οάννε!!ο ὅς τεἰϊαμῖα, 

οἰπα 

Ὁ; 

γδὰ 
τ κςς 



μι 

Τρ. ΧΙ 
Βἰπεὶ (πργὰ σφηει}., σαπὶ ΑἸΠΘΠΙ οηίο5 ςοἱο- 
Πΐαπη ἴῃ Ἰοπίαπι ἀδάπςεγοηι. ΑἸ ἀςηίαυς (- 
Χαρίῃζα {ἸΡΓὰ σοΠΓΠΠῚ ἀπηο5 αἴπιηΐ ΘΗΠαχιΠς 
ΡοΙὲ Ὑ οίδιτι ςαρίᾶπι νέαις δή] ΓΓΟΠΊΟΓΙΠῚ αἵ- 
πὸ ἩεΠΟάππ1, 400 τεῖηρογε ἰπ ΟΠ αἰοϊάς ἀπη- 
Όο ςοοϊπογίης, ἤπης πιϊ 46 πὶ ςαγηγπα ἐς γ- 
τγοαιθ Αἰἴᾶςα. ἃ νὲ ἢγπιαε εχείζογίπε ἃς 
ναἰϊάας. νειτΐαιια ῥῃαίδηρος : Δ]Γογαπι νο- 
τὸ μᾶς 4] Ρεγίξῃ ἔγδίτεπι ςοη(οτίρῇε, 4ι1- 
θῈ5. ὁρε}.4 δἰ ἀροτθάϊ ΡΓάΘοΙριτ, ὅς ἄρτο- 
ΤΠ σαΐταγας ἱποιπιδεγο, νῦ πα 8115 ορὰς Πα- 
Ὀεγος, πόσις εἰπγίγοι, Ατηις Πδος Ροῆτε- 
τπᾶ,, ὁ Ποίρες, ἀς ΠΟπιοτὶ τειηρογίδιι νογῖο- 
τὰ ἴᾳπε, Ἰρῇβ. δηΐπι αἰδηχίεις Ρτοιοῇίδιιο. 
ἸΝεπΊρο σαπὶ ἄπο ροξίας αἰϊχυαπάο,, Πγτηπο 
ἴῃ εἰμ Ἰαάθηι εὶς Ἰοςὶ γεςείτατο, ἀπ ςεΠΙΠοηι: 
1πέογγορ αι πθ, 4 της νοηΐθης Ἠετος,, νεῖ 
ῬυΪπηὰς ἀεςογπογεπη ῦ Ουπιαι ἐρὸ ἀοτεῖιο- 
τΕΠῚ τηαρίς ργΓΟΡάγο ΠῚ, σοι οηΐπη (ς ροιογεπη 
Οἰϊεπάεγασ, τίάθης Ργογοῇίαιις, Ραπίάας ηιο- 
σις παιίεδας, οἷ πίτου. Ἰάςεη ιοά εἰδὶ ας- 
«ἰά ἴτε. Ναπι ςυπ|}1ς ΟΠαἰοἰἀϊς,, ας ἴῃ Εἰι- 
τῖρο εἰ, γὲχ οξε, Ηεἤοάο ργὰς Ηοπίετο ριί- 
Πηᾶ5 ἀοε]ς, ἰάαιια ργο  χίογειι ἡμιάπι εἰ Πα- 
Ὀεης θαγθᾶπι. Εἰπὲ ταις, ο Ποίρες, ροδιὰ 
Ἠοπλόγιϑ,, δὲ Ποπιϊπὶ5 Πᾶρο (πὲ Ροξπιαῖα, 

. 

111. Νοηηΐηα διίθπη, ἰροοϊείαις [Ηστο- 
ἈΠῚ |., ἃς σΕΠΠἃ 6Χ ἰΐς ςοἸΠεσὶς οἰμϊτατίδῃς,, 4υϊ- 
ὕπις δυίρίςῖα ΠηρῸΪ ργαεδιογο. Ογαθοίαπι 6- 
ὨΪπ Ρογ Ια γαιίτ, οο ἱπάς ἃ Ὑ τοῖα ὀρριιρπα- 
ἴα Τοιηρογα, 4ιο ΟὈ]Ιττογδη 15 δα Τ γοίατη ρε- 
ἢς ποηάππι Πιβίςεγετ. ϑ8ε4 δζ αἷϊο πιοάο 
ἢδες αἰαϊοῖς, ἀἰπῖπο ρίαπε, οπιπεπιαις (ρὶ-, 
Θηταπη ἐχοθάθξηζο, [πτῃαςαπ δηϊπι ΗοπΊ6- 
ται Δἰϊψιια πο παι! ραῇς [ Ργοτο Παῖς ] αἷς. 
ςππὶ Ψ]νΠΠ5 πιδηο5 δάϊηις νίσογο διά τι ει, 
φΔΥΠαΠἸ δι 6. ἰπ 1ρίοβ νίιτη οἤβ. Ροῖδα 
ΨΈΓΟ 4ιιαπη δίσοπα!ε Ν]γ 65, ἢἰς αι! ἀςπι εχ ἐο, 
απα6 ΔΤ τοίϊδιῃ ξα Πδης ροῆα, ἢ ρεγοιπέβατιι. 
ΨΊνΠας νογο (8 φυϊάοπη ςαπέλα ποΙα ας εἰ- 

ἩΕΞΝ ΟἽἼ ΩΣ Ἃ, "ὦ 
4 δ. Ν : ᾿ “ἤ Αἰ ΕἸ τς ε εἰκόσι τρος τοῖς ἐκτον, ὁτε τὴν ἀποικίαν οἱ Α-. 

-“ ΄ γ - λ ἐν" ὍΝ ϑηναῖοι ἐς Ἰωνίων ἔςειλαν᾽. οἱ δὲ ἑξήκοντω καὶ 
ε νΥ͂ ΄ ᾿ νν ᾽ εκῶτον ἐτή γεγονενῶι μετὰ τὴν Τροίων ἐπὶ οΟμη- 

͵) Ν “ ΔΘ 7 ρὸν τε φέσι καὶ Ἡσίοδον, ὅτε δὴ ὥσωι ἐμιῷω ἐν 
΄ ᾿ Ν »»νκΨγ Ν - Χαλκίδι, τὸν μὲν τὰ ἐπὴ τῶ περὶ τοῖν Αιόν-- 

4 ἘΠι6 ι ͵ὔ ᾽ » ᾿ -- τοῖν. καὶ ὡς ὧί φωλώγγες ἀυτοῖς φτροίρυίωΐ τε 
Ν ΧΞ ᾿ δὲ Ν υδεβα Ὁ δ : καὶ καρτερωὶ ἤσαν" τὸν δὲ ταὶ πρὸς τὸν ἀδελ- 
κι δ ἀμ τ λυ ᾽ “ ᾽ ν γ᾽ ἊΣ "7. ᾧον τὸν εαυτὸ Περσήν, εν οἱς ὠυτον ἐργῶν τε ἐκέ- 

ἷ“ ς ζ » ιν ΟΣ α λεῦεν ἀἁπτεσϑαι, καὶ γεωργίῳ «τροσ κεῖσθαι, 
ε τὰ Ψ ίς δ᾽ ͵ὔ Ε ὡς μὴ δέοιτο ἑτέρων; μηδὲ πεινώη. καὶ ὠληϑθε- 

7 ἊΣ “ ͵ ΄ὔ -“ σερῶ; ξένε, ππερὶ τῶν Ομήρε χρόνων ταῦτα, ξυν- 
ΝῚ Ὁ" ε Ἷ "- ᾽ τίϑετωι γαῖρ ἀυτοῖς ὁ Πρωτεσίλεως. δύο γῆν 

ὦ ᾽ ᾿ » ΨῪΦ ποιητῶν ὑμνόν σσοτὲ εἰπόντων ἐς αὐτὸν ἐντωυ- 
“ κ ͵ “ » ΄ οἷ, καὶ ἀπελϑόντων, ἤρετο με ὃ ἡρῶς ἀφικόμε: 

. “" “᾿ Ὶ ᾿ 

γος ὅτῳ ευτῶν ψηφιζοίμην ; ἐμᾷ δὲ τὸν ᾧαυ- 
͵ : , ὁ ἾΔΣ ΑΘΌΕΥΣ ψο το ' λότερον ἐπαινέσαντος, ζαὶ γὰρ μᾶλλον ἔτυχεν 

ἡσλςευκως ΄, γελάσας ὁ Πρωτεσίλεως, καὶ πανί. 
7 Ἴ Ν ,ὔ ,ὔ δὴης", ἔφη, ὠμπελδργε, ταυτὸν σοι πέπονθε. 

͵ Ν -Ὁ 91 ἐν ὙΝ ᾿ Ἀ Ω Χαλκίδος γεδρ, τῆς ἐπ᾿ Ευρίπῳ, βασιλεὺς ὧν ἐ. 
-" ,͵ Ν ,ὔ , 

κεῖνος ; Ησιόδω κωτοὶ Ομήρε ἐψηφίσωτα, καὶ 
“ ένα " - Ἀ 78 , ταῦτω: τὸ γένειον ἐχῶν μεῖζον, ἢ σύδ. γέγονε 

᾿ Ν ͵ ᾿ ἈΝ ὗς, 7, μὲν δὴ, ξένε, ποιητὴς Ομήρος, καὶ τῷ τσοιήμαωτώ 
" ͵ ν -Ὕ 

ὠνϑρωπε ταῦτα. 
΄ Ν᾿, ονῶκτ" ΝΥ τὰ δὲ ὀνόματα, καὶ τὸ εἴδη, καὶ τὰ ἐργο» 

72 Ἀ »ἭἪἢ ᾽ ἃ ἡ 2 ξυνελέξωτο μὲν ἐκ τῶν σσόλεων, ἃς ἕκωςοι ἡ. 
πὶ ΝΣ Ν ᾿ ν Ν , γον. ἡλϑε γὰρ Φερὶ τὴν Ἑλλαύω μετώ χρόνον 

-»“Ἢ “τ Ν γ Ν ᾿᾽ “ ᾽ τῶν Ὑρωϊκῶν, ὅπω ἱκανον ἐξωμωυρῶσωι τὼ ἐν 
ΨΕ 

-“ ᾽ὔ μὲ Ἁ “ Ὃ 7 “ 
τηθεΓροία. ἐμωϑε δὲ ταῦτα καὶ τροπον ἐτερον; 

ΓΝ 4 Ν ΄ , ᾽ , ,ὔ δαιμόνιόν τε καὶ σοφίας πρόσω. ἐς Ιϑ᾿ώκην γερ 
-“» "ο ᾿ 

ποτε τὸν Ομήρον σπσλεῦσωΐ φησιν, ὠκέσαντα ὡς 
" ᾿ "» Α Ἂς “πέπνυτωι ἐτι ἡ Ψυχὴ τῷ οδυσσέως", καὶ ψυ- 

3 ᾽ν Ὁ ᾽ 

γαγωγίῳ ἐπ᾽ ἀυτήν χρήσασϑαι. ἐπεὶ δὲ ἀγελ.. 
-" ιν , ε ν 4 ἢ ῃ ᾿ ᾿ 

ϑεὶν τὸν οδυσσέω, ὁ μὲν ἠρώτω ὠυτὸν τα ἐν τ. 
γΝ Ν ,ὔ " Ω 

λίῳ. ὁ δὲ, εἰδέναι μὲν πάντα ἔλεγε, καὶ με- 
͵ 

3 ὅτι ὠποικ. οἱ Αϑην. εἰς Ἰωνίαν ἔφειλιν 14 δυτεπὶ ποπ-» 

ΟΧΨΤΙ Δππὶς ροί Ὑγοίδπα τεπιροτγα, [δὰ 83πηπὶ5 ΟΧΙ, 
ξλξτυπι πατγαῖ Εὐΐεδ, τη Οἤγοπ, ἢ. ὉΟΟΘΟΟΨΧΧν. 
4 τὼ περὶ τοῖν Αἰάντοιν 1 τοίρις! ρατο ἰοςιπὶ 1144. Ν΄ ν. 

74: ΠΝ ᾿ ᾿ , ,,“ “ ΓΕ 
ᾧ ἐν οἷς ἀυτὸν ἔργ. τ. ἐκέλ. ἅπτεσϑαε] τε(ρίοἴαπευτ ν. 298. 

{η6. ἴῃ ἔργ χρὴ ἡμέρ. 4105 ἩεΠοάιι5 ςεςίηϊτ, τεοίτδητο Ηο- 
πιεῖὸ 36 ἀς Αἰξοίδιις ἀποῦιι5 πιιπατιις ἤιογας, ἀἴαις» 
1τ4 σετιαπΊοη ἱπῖεῦ εοὺ ἰηἠξίτατα πὶ δ, ν 

6 ἠριςευκὼς 1 ςοἀ. Βάτοος. ὅς ΟοἸ]ορ. Νοα, εἰρηκώφ., 
7 Πανίϑης] 20 60 οττιιπὶ ργουογθίιπι ἀθ 115, 40] πιαΐα 

ἀάϊοαπε: δαπέάσε ἐμά οι, πιαῖα οπίπιὶ βαμὶάῖς εἰς ἀρυά 

Ἐτδίπιιπι ἢ 4 ῥαργὲς εἴει. ᾿ ὗν 
8 κὶὶ ταῦτα τὸ γένειον ἐχ. μεῖζον Ἢ σὺ] 1. 6. 4ιάπιυ}8 46- 

ταῖς τε δητεσφάετεῖ, νε πιΐπι!5) 4ι18Π| τὰ “αἰ οἰ ν ΕΠ 4Π| πιο- 
Τθατιτ, "ἢ 

5. ΠΙῚ α τῷ δὲ ὀνόματα 1 μάςο ποπιρο βῥοορἠεὶ Ροτιλ- 

ἔεγιπε, ἃ Πεὸ ρῥγοξοέϊα Ἠοπηογίςα εξ ποὸπ ἃ πιοσιαὶῖ οὗνε 

41 [4 ἔσίγε ποῦ Ροτμ πεῖ, Ἑὰ ἴτάηιις νηΐς Δοςσερογία 
Ἡοπιδτιβ, ἱπ {Ἐφυθητίθις Ψιπίτον ἀσςος, 

 ἦλϑε γὰρ ] τἰάεπι ςοὐά, ἦλϑε μὲν γὰρ) 488 Μοτγεῖϊο 
οἰἰαπιὶ οδίδγιατᾳ ἰοἔξῖο, ; 

3. ὡς πίανυται ἤδη ἡὶ ψυχὴ τ᾿ Οδυσο. } ετροπο Βογοῖοί ΠῚ 
δεῖαπι δοϊπιὶ ταπάεπι ἀοβοίφητος νίπογε ἀεῇπυπε Δἴψιιο νἱ- 

δετε ἢ Νόοη ἴά ηὐϊάεπι νεῖ! ΡΒ  ογδτιπι πο τα ΠῚ εχίῆι- 

πῖον [τὰ οα ρεόδϊατε, αυ8ε εχ νεϊοτίς Τῆξηγρίας ξοπεδις 
τοσδηιίογεθ αισάι8 ΠΟΠΠῸΪῚΙ Πδυίεγε, ΕΠὲε (τἴςες ἀπὶ- 
πη.) σογροτε "πο ἐχοεάεπεῖθιις, πὸπ υ]τστίτις ἀρραγεπάξ 
αἰϊαίφας ἵπίοῦ Ποιπΐπδ5 Ορογαίοπός Οθειπαϊ ξιου ταζεπι »᾿ 
4ιδηὶ ηαου σις. σοτγρι5) 40 ἃ αὐγαίε νοςάηε πιοάεγηὶ ιῖ- 
ἄδπι, ἀυγϑυιςτῖτγ αυὸ ΡΟ ἐχοςῆιπι ἐχ ἢδο νῖτα αἰΐφυοι 46- 
ταῖῖδυιῖς εο5 νὰ ἀγοίτγαητιτ, Πὸος γεγο σχῆδυῇο ὅς ςοῃ- 
ἔπητο αμγαίβ σοτρότγε, πι ΒΕ} ἀπιρ 5. ἱπ φος ψνχαγωγίαις 
δίᾳιις σαγηλϊαῖθι15 ἰΐσεῖρ, 

μνῆ- 



γιᾷ ΡΗῚ,,,0.8 
χῷ 9 » ᾽ »-»: δ ἊΝ, "Δ “- ἰε ᾽ 

μνῆσϑει οὐυτῶν " εἰπεῖν δ᾽ ὧν ἐδὲν ὧν οἶδεν, εἰ 
Ω “ ͵ὔ ͵ ᾽ ͵ὕ 

μὴ μισϑὸς ὠυτῷ τοορ᾽ Ομήρε: γένοιτο ἐυφημίαι 
» Γ 7 “ Ν 

τε ἐν τῇ ποιήσει, καὶ ὕμνος ἐπὶ σοφίω τε καὶ 
Γαρῤο. Ἵ -“ “- 

εἰνδρείω. ὁμολογήσωντος δὲ τῷ ομήρε: ταῦτα, 
“κ᾿ Ὁ ͵ -" “-- “»» » Ἵ 

καὶ,6. τί δύναιτο χωρλεῖσϑαι ἀυτῷ εν τῇ “ποιή- 
, ͵ ΄ Ἷ ᾿ 

σει φήσαντος; διήει ὁ οδυσσεὺς ττώντω ξυν «- 
΄ δύο. ὧν ὧν ς ψ Α Ν Ψ 

ληϑείᾳ τε κωὶ ὡς ἐγένετο' ἠκισῶ γερτσρος οἵ- 
ὍὭςνς 

΄ Ἔ ,ὔ « ᾿ ᾽ 

μωτί τε καὶ βόϑροις αἱ ψυχαὶ ψέυδονται ". ὡ- 
ὧν 

ε ἑΣκ ὁ -“ , , ε Ν 

σιοντος δὲ ἤδη τὸ Ομηρδ βοησας [ οδυσσεὺς. 

4 ΄ » -“ πᾷ ον, -“ 

παλωμήδης με: ἐφη: δίκως ὠπαιτεῖ τὰ ἑαυτῷ 
, ς ᾿ ἊΝ δ » κ 7, Ν Ἂ 

ᾧονε᾽, καὶ οἰδὼ οὐδμοῶν, καὶ πσάντως μὲν παεί- 
ἣ ,ὔ Ω -“ δ 

σομαΐ τι. οἱ γάρ 9. εμισέυοντες ἐντωῦϑο; δει-. 
Ν κ᾿ ,3 »“ Ψ ,ν ΝᾺ - 

γο᾽, Ομήρεν καὶ το ἐκ ποοινῶν ἐγγύς. εἰ δὲ τοῖς 
“ ᾽ οι ᾽ ν 
ἀνω ενϑρώποις μὴ δόξω εἰργάσϑι! τὸν πωλα- 

μ " πε σλ ᾽ -“» ᾽ »“»Ἢ  ; 
μήδη ταῦτα, ἡτ]ον με πόλει τὰ ἐνταῦθα. μῆ 

ν, Κ 7 ᾿ ᾿ ͵ 
δὴ ἄγε τὸν πωλαμήδη ἐς τλιον, μηδὲ σρατιώτῃ 

“ δὲ ῳ. ΔΆ ον ἀγηδῖτς ,γ,ὦ ᾿ ᾿ 
χρῶ, μηθε οτι σοζος ἥν εἰποις. ἐρᾶσι μὲν γώρ 
“ ,ὔ Ν ᾿ ,» ᾿ ΨῚ 
ἕτεροι τοοιήτωϊ, τσ ιϑανο δὲ καὶ δόξει, μὴ σοὶ εἰ- 

φ Ὁ) “ ,ὕ ε ἣ , ν ͵ 
θη» γώ. ὠὡυτή» ξενε: η Οὐυσσεῶς τε καὶ Ομηρδ 

΄ . “ ς Ω Ὅ“ ἣν οὖὔῪ ξυνεσίῳ. καὶ ὅτως ὃ Ομήρος τὠληϑῆ μὲν ἐμώ- 
ἡ ήῳ Ν ν ᾿ 

ϑε; μετεκόσμησε δὲ πσολλεὶ " ἐς τὸ συμφέρον 
λΉδ δὶ δ᾽ ! ““] 

τῷ λόγξ, ὃ ὑπεϑετοῖς. 
- Ν ,ὕ ω 5 κ 

φοῖ. στατρίδω δὲ ομήρε, ὦ ὠμπελξργε, καὶ 
᾽ ") ΜΌΝ τ 

φίνων ἐγένετο, ἤρε τσοτὲ τὸν Ἰιρωτεσίλεων ; Αμ'. 
ἐ ΄ -“ μ ΄ ἃς 

καὶ πσολλώκις, ξένε. Φοῖ. ὁ δὲ τί; Αμ. Φησὶ 
Ἁ γΝ Ν , Η ΤΩ 

μεν εἰδένου. Ομηρξ δὲ «τ ὡρωλιπόντος ἀὐυτώ; ἱνώ 
ε Ὧν “ ᾽ ᾿Ν »“Ἢ 

οἱ σπεδαῖαι τῶν “πόλεων ππολίτην ἀυτὸν σφῶν 
Η - ᾿ νΝ “ σῷ ΒΝ ἦς Ψ 
“ποιοῖντο", ἴσως δὲ καὶ ϑεσμξ μοιρῶν ἐπὶ Ομή- 

" Ἵ Ἅ ΧΩ δ -“ Ἔν Ν - 
βῶ οντος . ἄπολιν αὐτὸν ΘοΚΕΙν » ὅτ ὧν τῶις μιοί-- 

Ἄρον τς - ͵ ὕὔ{ ᾽ Ἀ 
ρώις» δτ᾽ ὧν ταῖς μέσαις φίλω γε» εῷη, ἀυτὸν 

͵ ᾽ ἥππν Ὁ) Ὁ Ἵ Ν ᾿ Ε] 

σρώτ] είν. εἰ τϑτ᾽ ἐκῷεροι 9 “περίεφήκος λοιπὸν ἐς 
" -» ͵ὕ ΄ . ᾿ ,»ὃ κα 
ἐπώϊνον τῶ Ομήρω. προς ϑενται μὲν γὼρ ἀυτῷ 

»-» , 7 δ, Ν 
πῶσαι μὲν πόλεις ᾿, π άντω δὲ ἔϑγη. καὶ δικά. 

4 ἤκ. γὼρ πρὸς αἵμ. τ᾿ κ' βόϑρ. αἱ ψυχαὶ ψεέυδονται  πεπι- 

ΡῈ μηρυίπεπι δ᾽ θητες πρὸς βόϑρον ψυχαὶ, ᾿βπά πε νεὶας 
Ῥτδεπλ υΠΊ ΔΟςΙρΙεητε5 μαντίνονται. ϑὶς Τίγεῆδε ἀπίπια δὰ 
ΥἹγῆεπι Ογ 1. Ν᾿ ν. ος. (4. 

᾿Αλλ᾽ ἀποχάζεο βόϑρε) ἄπισχε δὲ φάσγανον οξὺ 
Αἰμάτος ὄφρα πίω γ καί τοι νημερτέα εἴπω. 

ς ὠπωιτεῖ] ἢς ΑἸάϊπα. Μία! ε Μοτεὶ!. ἐσσαετεῖ. 
6 τὰ ἑαυτῇ φοόνε] νἱά. (( Ἰη Ραίανμεάε. 
7 οἱ γὰρ ϑεμιςέυ. ὀταῦϑα] ἰ. ε, δριά ἰπξετοϑ, 4] πιπὸν 

“εαεια, δάϊπος; Κραδαραρῤι. 
8 τοῖς ἄνω ) Πεπιρε ταῖο5 ἤππτι5, 4πι ἢἰς ἀξοίπηι5 γείρε- 

δι τῶν ἐν ἄδῃ ἢ. 6. ἐμ{θνογτιγ ἔπιε ἱπβετίογα Ιοσᾶ ἱποο]θπ- 
τἴμπι, σὰ 8 εχ νοῖεγα Πιρενβιτοπε πιᾶπες σοπείηεπι, Οε- 
τεταπι ἐδ σαυίᾳ οἰ 86 αὖ ΠοπΊογο Ραΐαπιεϊς πιδητ οη δ» 

νἱάς ποταῖα δὰ νίταπι ΑροΪΠοπ Ὑγδη. ]. 1Π, ς. 22. ἢ. 2. 
9. μηδὲ ἀγε] νιἀς ἀς δος ἰοαιεηάϊ! ρεπογε δὲ ἐπιαρίπ. 

1|0.11. Μενομρὶ γιαίαίζῥισ πὶ 2. 
10 πολλῳ ]) οπιῖττῖς ςοά. Οοἰΐερ. Νου. 
Ἱ δ ὑπέϑετο ] ςοὐ. Τ,υιἀἴα:). ὃν ὑπέϑ. Πιρτ (ογίρταπι τᾶ- 

πῖθη ὃ 410 ἃ τοξεστων ἡ τὸ συμφέρον. 

Ὁ ἀρ Ὶ ΦΑΡ Ὴ ἘΡα 

ἰδπιπιπη ΘογαΠ1. ΠΙΕΠΉΪ ΗΠ αἰερας : ψεγαπε 
ΘΟΓΙΠῚ 4186 ((ἰγΓεῖ ΡΘηΐτ5 Π1Π}] ἀϊξξαγιιπι, ηἶ᾿ 
πιεγοβάεπι Ὁ ΗοπΊιεῖο δοςίριας, ἰαιήος ({1]1- 
ζεῖ ροδπιδῖς, δὲ πγπηπη. 40 (ἀρ᾿οπείδηι 
ἃς [ογεϊτμἀϊη πὶ {πᾶπὶ ςοΙοῦγοτ, δες ουπὶ 
Ἡοπιεγὰς ἰροροπάϊηει, αποάσια ἴῃ ροξηηαῖς 
νῖ ροῖϊδε [ρί1 ργατι βοαέιτιϑ ἢτ, ΡΟ Πςίτις οἤσι, 
οὔηηῖα Ν]γΠ{65 νεγα, δνε ρεῖῖα [πογαπῖ, ἐπαγ- 
ταις: τηἰπίπλα ἐπῖπὶ [ἀπραϊηε ἂς ἰζγοῦε ἐχ- 
ΠΕΡΙ πηᾶηο5 πιοητΠηΓΓ. ἨΠΊΕΓΟ δυζεπι 
ἴᾶπὰ αὐθιηζα οἰαπηίταπς ΝΊγῆςς, ἴτας, ἱπαμῖτ, 
ςαεαϊς5 ἀ της ρούπα5 εχίρις Ραϊαπηςήςς, ποιῖ- 
486 Ἰηϊαο πιὸ ἐρις, δία οπηπίπο 4] αι! 
ΤΙ ογῖς Γογεπάϊιπι. Οἱ ΕηἰπῈ ἢϊς 115 ἀ1- 
οσπε (δπετὶ (μπτ, ο Ἡοπιεγε, ροεπαίσας [4- 
τίπι ἐχεππηζιγ. Οοά ἢ ταππθη Ποιηϊηί- 
Ὀιι5 {πρεγίογα ἰοσα τοπθηείθιις {4 δήποτ [5 
Ραϊααιεάςπι Ῥαίγαίθ πγίηιις ν ἀεθοσ,, πηίηι 
ΠΉΪΠῚ δερτα [αοίεηξ, σε Πῖς ἕεγο, ΝΟΙ͂Ϊ ττἃ- 
46 «α Ὑτοίάπι νεηϊῆς Ραϊατηεάειπι παττγα- 
ΓΟ. ΠΕς ΠΉ]6 60 νίεγε 7 πες (Ὡρίθμεεπι Πα ́  
ἀἴοῖτο. ὨΙσοης Θηΐμη 41} ροξεας ηίάεπη, αὔνο-. 
ΓΙΠΠΊΜ]14 ταιπιθῃ 4 δι ν!ἀειπτι., 486 τἰδὲ 
[πογιητ ργδείθγηιῆα, Ἠδδςαις εἴς, ο Ποίρεϑ,. 
Ὑ]γῇ!ς δίαιις ἩοτποτῚ σοππογίδεϊο : Πςητις Ηο- 
πηογιι νογὰ αι! ἀογ ἀἸ αἸςις, 4110 ταπιθπ ΠΑ ΙΓ 
Βαιῖ ράιςα. ῥγοιι ἸΡΙ ργοροίτα πατγατοϊά 
Ροίζαϊαγοι, πάπας. ᾿ 

ΘΟ» Χ ΤΙΣ, 

ΙΝ. Ρῥοεμέχ. ἴ)ε ραίγία γεγο Ηοπιετῖ , ὁ 
Ὑιπίτογ, φαϊδυίσιις ἔδει ραγεπείθες {{, πὰπ- 
414 Ργοζε ]διιπι νπαπαπὶ γορα] } γλπέξον. 
Ιπ|ὸ {δεριΠιπ6. πὶ Ποίρεβ. ρφοθμῆχ. [ρίδ᾽ 
νέγο αι! αἷς ἡ γΖπέέογ. ΑἸΈ φαϊάσπιποιε, 
[ξἀ ςιπὶ Ηοπλεγι5 μαδς ΟΠ ΕγΙς, νὰ οἰαταζες 
ΜΙΓίΠΓΙ5 ἀγηδηζο5 Τρ[{Π| {161 οἰ] ΠῈ αἰσι(ςογεηῦ, 
ἔοττς Ραγοδγιπη ετίαπι ἰεχ αιαεάαπι 46 Ηο- 
ΠΠΘΓΟ εχιῆας, νὰ πμ]]4ππ παθεγα οἰαϊταΐοπη 
νἹ ἀφατιγ5 πος Ραγςῖβ, πος Μιμς γῸ ΠῚ σταῖαπῃ 
(ς [χπυγατη αἰεὶ ἢ πος εἤιιται, απο ἰαπὶ ἀε- 
ἰησερ5 δα ΠΟΠΊΕΓῚ ἰδιιάειη ροστίπθαι. Οπηπο5 
ΕΠἰπ οἸμίτατο5.) ςππέϊαοαις σεητος ἱρΠ δ αἀ- 

5. 1Ψ. 1 σφῶν ποιοῖντο] σφῶν ἀντῶν μαδεπτΒαάζοςς, ἃς 
ΙΑ. ρΓΟ ποιοῖντο ἰερὶς ποιώντωι Βατοος, ϑοίξηπε διιζοπι 
οἰμπτα τ θι18. γῖγος. ἢΠῆγες ΠῚ δαζοισετε οἴπες. νἱάε δὰ 
νιτᾶ5 Βορἢ Πατιιπὶ ρΡΑΠΠπι, πιαχίπις δα Ατιἤίἀοπὶ ποτιαῖδ. 

2 προςίϑ. μὲν γὰρ ἀυτῷ πάσωε μὲν πόλεις] συοά Ηΐ, ἀππὶ 
ΟΠΊη 65 {ἸΠΊΠ10 ςοπίεηζι ἐπὶ Διἐπηίγβ ταῦ. σαι δἰϊας» Ρίο 
Δεπη] Δι οπ 6 ΠΠΠτΙ4 [05 1ΠΑΧΙ ΠΕ ΠΊΓατὶ (ΟἸθαης δεηῖες ἀζ 
νίθες : νὲ δήίεο ἔπηπὶ ἢδς τατίοπε οπΊπες ἁρποίςζαπτ, νεὶ 
τὰ παπᾶπὶ 10 {ε λἀάϊςαπε, ΝΙΑΠΊ 8125 {δ ριςπὶ τὰ πτοπὶ εἷς 
νίϊατε5. ἐδ εἴπ Ηοπίεγο σοπίοπά!ηε ποιιπι, ΡΠ οἢτγατὶ 

. ΠΊΘΠΙΕΠῚ 40 64116 ΕΧρτιπης ἴῃ ἰοὺ ΑἹρῆδεις Μιτ]επᾶειις 
Ἀπ1Πο].].1. ς. 67. 

--- δ καὶ μία πατρὶς ἀοιδὸν 

Κοσμεῖϊτοι, γαίης δ᾽ ἀμφοτέρης κλίματα. 

Οεπιῖπα εἰΐαπι ἢἰ5 ἀϊ δεῖς 4 ΡΗ]]οἴἔγατο γεσεπιϊοτίς ροείδδ, 
Ηϊεγοηγπιὶ σϑυεγαθ, 48 Ἠοπιεγὶ ρϑίγία ἤππτ δἰ Ιεραῖα ΑἸΪά- 
τίο ἀε ρατγίᾳ Ησηι ς. τ. 

Ονδὲς εἷό ραίγὴ εεγίαι, Ηοντετε, ἐπ. 
Νες ἀπ πη]]1ὰ 12 Ματεῖα!ῖς Μομετῖ 4ρ. εππά, 

Ῥ πάλολασ, ἄγε ἐπ 7102 ἰϊχεε, ογδὲς δαόφ. 

ἀϊςιηῖ5 



Πι χιχ ζῶο: 
Αοἢὶς 5, 

ΟΡ. ΧΙΧ. 

ἀϊσιπι: ἅς νεῖ ἰπΔϊοῖο ἀς ἱρίο σεγιαιογίησ ἰη- 
νίςοπι, Ηοπίεγο (8 νὰ εἴ δα θιιξητζαβ. 
Οὐοάαυτοπη ηο Πἴατη απ! ἀεπη γετα δραά τὸ [α- 
ΕΓΙΠΠῚ ΓΟ ΓΏΓΙΙ5 ἀπ σοἸαταγιβ, ἢ αὨ! ΔῈ ΠῚ οἶμ5 οἰς 
ἴσαι ςοπίςίπ5, ἀγραπιςητο τ] (ἀητὸ ας αἰχΙ» 
ΤΠ ογα τον ομϊπι εἰ] Ἐχρο ας. πλΐῃὶ νήσου, 
αυαροιπαιο Ποπογαιη. Ρφοομάχ. ΟΥςάο, ονι- 
Ὠἰτοῦς ΟὈ ΘΑ Πα ᾿σίειγ Ιεοὶ, οὐ πιαπε 11 τὰ- 
φοπτασ,, ΑΟΠΠΠοπὶ ἀπξεπι τἰδὶ ἰαπὶ τθιηριις 
Εἰ ργοάπςογο,, ΠΗΠ πος ἥποαας ἔογτα ρειτοῖ- 
τείβξξαγις Πξ ρετίηάε Ἂς Ττοίδπος, “ιᾶπάο ε 
ψΑ]]Ο ἴῃ Ιρίοβ ἐπιϊςαθαί, 
“ΑΜ ἃ 

ΝΟΙ͂Ὶ πιδίπογε ΑςΒΉ]ΠΘπι,, ο Ποίρε5. 
Ῥιιθτο ΘΏ1ΠῚ ΕἸ Οσσιγγθα {Ὁ ΟΥατΟηϊς [Π τ ππη. 
«Ρῥοομέχ, Μυΐέαπη εἰδι ἀςθεθο, ἢ αν ᾿πξαπεία 
1ρίιπι γεργαείθηγαμογιβ. ΡοῆΠας οπὶπὶ αγ- 
ταδίαπη ἃς ριιρηδηζοπι ἱΠῈ ΘΠ ΘΠ,115, "2,207". 
δίς ἤει: ὅζ, υϊςαμ!α φά ΑΟΠΠΠεπ ροτείπει, τα 
ποῖίϊε (αιθθεγῖ5. ϑεσιξηζία διζοπη ἐς ἰρίο δο- 
ςεἐρὶ. Δ Ρεϊειιπι Ναϊαϊς ἐρεΐζγαπι νεπείτα- 
Ῥαι, ἱρπιίαιθ, νεραῖο, ἀπιογε σαρία Π)6ᾶ, ἴῃ 
ῬοΙΙο πιοπῖς οαπὶ ΡΕΙΘο ςοη[ιείςερας., ςοη- 
(πεταά π5 Πππ|5 ρυιάογο τὰπι πα! ἀδπι πηϊπίπις, 
“μιᾶς ΠΑ ΠῚ εἤξι, [α[α, πραὰς νηάς νοηΐγεῖ. Μα- 
Ἰαςία διιτε ΠῚ συΠῈ 1Π ΠΊΑΓΙ 4] πβ πο οὈτπογεῖ, 
11 φυΐϊάσπι ἀο!ρ πί5 ἀταμι6 ἐαμὶς πιατίπὶς ἴπ-. 
Ἐαυϊταηβ ἱμάς θαι, Ῥεϊςι νεγο {14 εχ Ρεἰι 
τηοητς οδίδγιδης ἔρεσιία, Πλεδπι ἀρποιῖ, ὅς 
Δάἀιιεηίδητίς5 πλθίι ρεγοα 5 εἢ, Ιρία δυτεπὶ 
Δηΐπιο Ρεΐειιπι σοηἢγπηδιτ, Αἀγογαπη πῃ πιοα- 
τοπ οἱ γεποςσαηϑ,νῈ 1 ΠΠΟητπὶ Δἀαγηδιιο τ ὁ- 

9 ὅτε ἔλαμψεν ἐπ᾿ ἀντ. ἐπὸ τ. τώφρῥε 1 πιληϊβεῆμπι εἴς 
τείριοἱ δά τ4 11144.γ΄ ν. 44. 

Τρῶας δὲ πρόνιος αἰνὸς ὑπήλυϑε γοῖα ἕκαςον 

Δειδιότας ὅ9᾽ ὁρῶντο ποδώκεα Πηλείωνα 
ἦν ἸΤΕΥΧΕΣΙ ΛΑΜΠΟΜΕΝΟΝ. 

Ὁ ΌΟΑΡ, ΧΙΧ. 4.1. κι ὑτευξόμεϑα ] ὑτένξη παθδεῖ οοἄ. 

Βάτοος. 
5. τοιαῦτα ] Βατοςς. δζ ςοἄ, ΟΟΙΠες. οι. μΠαδεης τοιάδε, 

132 ϑαλατῆίας δαίμονος  4ιιᾶπὶ Τρειἀ4 ἀΐχετε ροεῖδε ὃς 
ταγιβοργαρῃϊ. δὶς Ργοίειιβ ]ιοηιε ϑαλώτιος δαίμων 8υ- 
ἀϊτ ἀρυι ΕὐῈΡ. Πδτο ἀάνι, Ηϊετο οὶ, νἱάς ποτατα δά νἱτᾶ πὶ. 
Ἰγδηεηῇς ].1. ς. Κ΄. 

4 οἴμωι  οπιίττιπε ςοἄ. Βάτοος, ὃς ΟΟἸΪερ, Νοι. 
᾿ς δμίλε ] γεν ἰρεῖς θογεσμμαῖ!α.,, ν εστατς ἱπτετρρ, ῥτῖ- 

οἵεβ. ϑεὰ σεϑ ἱρία [ο αυΐτιιγν γε καἰγὲ ἴῃ Πἰ5 Ν' ἐποτῖς πὶν- 
φοειῖς Ἰοσαπὶ δδυς ἔμ) σας δάεο γρη μεμα ,γρὲς θεγδοις 
Ἅϊ4 Τ)λεαπι»ηαδε εἴτες, ἀἸΠΠπιυ]αῇς. Ομιλος ᾿τάπιις Εῖς 1εἰεπι, 
ηιοά ὁμιλία, ηυᾶ νοςε δὰ ἀεβρπαηάος αηηρίεχησ αρρρεῖς 
φη ντὶ νεῖετοβ γ ΠΟΙ Ππιαπι, Ἀεὶ ἰρίταν {156 νοτεσιηἀϊὰ 
Τεδπι ἱποορηίίαπι οἰ εξεατί ἃ βείεο νοἱυε ἱπάϊοαι. 

6 ἱπποκοίμιπων ] ἔς ἀϊσυπτις εημ1 πιατῖπὶ, Εἰβαις ετίαπι 
νοχ δρυὰ Ρῃηϊ]οῆτ, ἐπ Ἱπιαρίη, 1. 1. Νέρεπσιο γεὶ Ἴπιγγμοηε: 

'σπαῖε νιγοαιις ἴοςο ἱπίεγρτεῖος : Βῖο επὶπὶ Ηϊρροροίαηρος, ἴηξ. 

{μϑομγμαῖος νετῖαηι, Οτδεσᾶπι γοσεπὶ ΡΙΙηΐως δ. ΧΧΧΥῚ, 

{εξι. ΙΝ΄ τετῖπες», φιϊ Οπ. Γ᾿ οπλεῖ ἀείαθδτο, ἴῃ οἶτοο ΕΪΔΠ11- 

αῇο, Νεγεῖάος (ἄργα Ὠεἰρῥίνιος δ᾽ Ὅειε δ᾽ Ηἰρβοκάγερος βάεη. 

{ες οἤεπίος δἷτ, ϑίς εχ Νίδειι! Αεριῆμο 18 ἱεραὶ Νο- 
πίμ5: δίγεριες οἷς 

τος Μεϊρῥέπο ἐπριδιὶς θεοῖς, Η!ρροοανηρί με αἰβεγίς. 
Ἰάεπι Νοπίις Ηἰἠρροραρηρος ἐήμος γμαγίρος αἰςὶ αἷς 4. βεχ 
᾿οαμάαγηργ φμ46 μὴξξοαε {ἴπ|) 416: Γρεέϊατε Ἰΐσες ἴπ πιιπι- 

ΠΊΟΓΙΙΠ:) ΠΙΑΓ τ ΠῚ15 νεθιθιι5 συ ίοτιπι, ράτις λαοτία, ὅς ἰπ ἀε- 

ΗΕΒΟΙΟΑ., χὰ 
,Ἀἃ "Ὁ. " ͵ ᾽ 

σαιντοδ ἂν περὶ ἀυτῷ πρὸς ἀλλήλας, ἐγγρώ- 
“ ͵ ε Ν “" ΄ »Σ“ "Ὁ 

Φεσωιτω Ομήῤω εαὐυτὰς οἷον “σολιτῇ. τῷ δὲ μήδ 
ἐν » -" ἽὝ ΜΝ οὰ 
ἂν τξτον σιωπῆσαι τὸν λόγον -τρὸς σὲ, ὦ φοῖνιξ, 

(δ᾽ Ὰ Ἵ "᾿ 5. ἈΠ Ν ̓ ͵ 
μη9 ὧν κρύψαι » εἰπερ ἐγιγωσκον ὠυτον, τεκμη- 

"7, δ» Η ͵ Δ Ὁ 
ἔλῶ ἐφὼ σοι ᾧ εἰρηκω. ὠφιϑόνως γεὶρ οἱ μα! διε- 

͵ τ 3 -“ 

ληλυϑέναι σοι οπσοσω οἷδα. Φοι. πιςεύω, ἈΑμ- 

͵ ͵ὕ “" , » ἃ -“» 

πελεργε καὶ ἐπώμεϑω τῷ λόγῳ, δὲ ὃν σιωπᾶ- 
“» Ν Ν ͵ ἊΡ ᾽ 

ται ταῦτω. τὸν δὲ Αχιλλέω ὥρώ σοι εἐναφαίς. 

Ἴ Ἁ ὑφ ὐλῦ, Ἑ ""Ψ τῇ ᾿ “-“ 

νεῖν » εἰ μὴ κωὶ ἡμὰς ἐκπλήξει ὥσπερ τὸς Τρώας» 
“ Υ̓ 5.0 ὍΔ Ν ᾽ » 
στε ἔλώμιψεν ἐπ᾽ ὠυτὲς ἀπὸ τῆς τὠφρε᾽. 

᾿ , ᾿ κ΄, δ; μὴ δέδιϑι τὸν Αχιλλέω» ὦ ξένε, παιδὲ 
Ν » ͵ 3 " 4 Ἀ ͵ “ , 

γοῶρ ἐντεύξῃ ὠυτῷ «ταρὸ τὴν πσρώτὴν Τ8 λόγα. 
"»"- ͵ ͵ὔ ᾿ ΄, 

Φοῖ. μεγάλω δώσεις διεξελϑων ἀυτὸν ἐκ νηπίς. 
Ν, “Ἢ ε ΄ Ύ Γ 

μετὰ ταῦτω γεὶρ ὁπλιζομένῳ τος ἐντευξόμεϑα, 
Ν , ψ "ἶ Ν ͵ ͵ 

καὶ μωχομενω. Αμ. ὅτως ἐφῶϊ, καὶ σσάντῳ ᾧη- 
Ἁ ᾽ " ἣν ἃ »" 

σεις τὸ Αχιλλέως εἰδέναι. ἤκεσα δὲ ὥσερί αὐτὸ 

τοιοῦτο. Πηλεῖ φΦώσμω ἐφοίτω ϑαλαττίας 

δαίμονος". καὶ ἐρῶσω ἐὐυτξ, οἴμοι ", ἡ δαίμων, 

ξυνὴν τῶ Πηλεῖ ἐν Πηλίῳ ; αἰδοῖ τῷ ὁμίλει" πω 
Ἐνκς »“Ὗ ΄ "δὲ ἘΝ εἰ ἢ “ἶ 

τὼ ἑωυτῆς λέγεσω, εἐδὲ ὁπόθεν ἥκοι... γω- 
Ν ΝΥ 

λήνης δὲ ἐπεχέσης τὴν ϑώλατ]αν, ἡ μὲν 

ἐτύχεν ἐπὶ δελφίνων τε καὶ ἱπποκάμπων “ὅ 
, ε ΟὟ 1) -»"Ὗ᾿Ἁ “Ἤ ΓΝ ΤῸ 

ἀϑύρεσω" ὁ δὲ ἐκ περμοπῆς τῇ Πηλίΐᾳ ὁρῶν 
- “ ΩῚ “ Α, ΑῚ “ 

ταῦτα, ξζυνῆκε τῆς ϑεβ, καὶ ἐδεισεν ἥκεσαν, 
εν ᾿ 2 ᾿ ῃ μΞ 
ἡ δὲ ἐς θάρσος ἡγε τὸν Πηλέω, Ηϑς τε μνημο- 

͵“ ε “" εν ὦ 

νέυωσω;, ὡς τιϑωνξ ἡρώ» καὶ Αφροδίτης, ὡς ἥτ-- 

ΠΆΤΙ5 ΑἸΓΑΙΓΙΠΟΓΙΠῚ φεητί5 δε πιργοηΐϊὰς Δρι Ὑτγἤπυωι ὅς 
Ψ δι! δηεῖι ΠῚ, δῇ εἶτι5 σοὶ χορ μΠΊὲ 

νηάς Ἰίχυες ἀϊιετίος ρίδπς ΗἸΡῥοζάρηρος αὖ Η:ρρορο!ανεῖς 
εἴτε, ταις ἐγγὰΠε ἀοέξιπι ἱπεεγργεῖοπι ἀπίπιαίϊα ἢ οοπ- 

βιπάεπτεπι, Ἐπ’ επίπιὶ ΠΠΡΡοροι αρημῦ} αι 4ις ἐχ ὨμΠΊΠηΐ 
Ἡδάσίδηϊ ρᾶτῖς αἰτετα γοργϑείξηταταπι: 

τήτοὸ 
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“᾿ ὔ Ψ,. 

τητὸ τῷ Αγχίσε. κωϊ Σελήνης» ὡς Ἐνδυμιίωνι ἐ- 
, -“ 

πεφοίτα κωϑέυδοντι. ἐγὼ δέ σοι καὶ παῖδα, 
τε 3 ᾿ εἶπεν, ὦ πηλεῦ, δώσω, κρείτ]ω ὠνθρώπε. 

Ὁ. Ἂ,.,5 -“ "“ 

Ἐπεὶ δὲ ὃ Αχιλλεὺς ἐγένετο, “ποιῶνται ὠυτῷ 
7 Ἀ λν ᾿ ͵΄ 

τροῷεω τὸν Χείρωγο. ὃ δὲ ετρεζζξεν οἰυτὸν κηρίοις 
- »"Ἢ “ ν᾿ 

τε καὶ μυελοῖς γεδρῶν΄. ἐς ἡλικίαν τε ἥκοντα: ἐν 
Φ.ς -» ες ΄χ.᾽ 7 

ἢ οἱ σταῖδες ἀμαξίδων καὶ ἀσιραγώλων δέονται, 
-" ᾿ “ ᾿ ν᾽ ΝΙΝ 

εἶργε μὲν ἐδὲ τῶν τοιέτων. ὀἰκοντίοις δὲ ἤϑιζε; 
- ᾿Ξ ᾿Ὶ -“ Ἂς καὶ σταλτοῖς, καὶ δρόμοις. ἦν δὲ ὠυτῷ καὶ με- 

ἡ εβλ Ἱ μὰ, Ν ; εὸ Δ ὧν ΄ ΨῚ 

λίω μικρον τετμήημενη ὑπὸ τὸ Χείρωγος. κοΐ! ἐ- 
͵ ἐν ού ἡ ᾿ Ὰ ἈΕΕΣΥΝ ᾿ 

ὠκει ψελλιζομένῳ ἐς τῶ τ ἀλεμικο: ἐφηδε δὲ 
ς ͵ . Ν Ὁ ἘΝ  ἐνν τ ἘΝ Υ̓ 
ἑπτόμενος, οὐκτίνω μὲν ὦπο τῷ προσῶπε ἐπεμ- 

Ν “ ᾽ ΄ 
πεν᾽, ὑπερφυὴς δὲ τὸ σῶμω "ἐφαίνετο. ὠυξηθείς 

«-“ ἈΝ Ν ν - -“ δὲ ὃ λ Ἁ 
τε βῶον ἢ τὼ τπτορὸς ταῖς πηγωῖς δενδρω, “πολὺς 

» " ᾿ δὰ -“ 

μὲν ἐν συμποσίοις ἤδετο, πολὺς δὲ ἐν σπονδαῖς. 
Ἢ ΝΥ »Ἅὦ Ἀ ᾽ 5 ἢ 

ἐπεὶ δὲ ϑυμξ ἡτίων ἐφαίνετο᾽, μεσικὴν ἐὐυτὸν ὁ 
᾽ ΝΥ ε ΝΥ «( Χείρων ἐδιδάξατο. μεσικὴ γεὶρ ἱκανὴ" σσραὔνειν 

“ , ε , »Ἢ ᾿ ς 
τὸ ἐτοιμιὸν τε καὶ ὑπερωνεςηκὸς ἴ τῆς γγωμής. 9 

᾽ ἣ ’ ς ͵ ' ΝΝ 

δὲ ἐδενὴ σσόνῳ τάς τε ὡρμονίας ἐξέμωϑε, καὶ 
ἘΠ 3 Ν Ν ᾽ “ 8 

πορὸς λύραν ἡσεν. ἤδε δὲ τὲς ἐρχαωίες ἡλικως ἣν» 

τὸν Ὑάκινθον, καὶ τὸν Νάρκισσον » καὶ εἴτι Αδώ- 
᾽ 7 ω . 

γιδος. σσροσφάτων δὲ ὄντων τῶν “ερὶ Ὑλῷ ὅ τε 
, , ᾿ ὙΥ Β " ε 

καὶ Αζϑήρῳ ϑρήνων, ἐπειδὴ ὠμῴω ἐφήδω οντε; ὃ 
" 2 " Ν ἢ 

μὲν ἐς πηγὴν ᾧχετο ὠφανισϑεὶς, τὸν δὲ αἱ 
“Ἢ ὃ “ Ε ΄, ΕἸ ΖΝ Ά, " 

τῷ Διομήδες ἵπποι ἐδωΐσωντο, εκ ἀδακρυτὶ τωῦ- 
ἊΣ μ, δὲ Ἂ. ὧν ον ͵ Ν ῃ ᾿ -“ 

τῷ ἤδεν. ἤκεσω δὲ κὠκεϊνα., ϑύειν μὲν ὠυτὸν τῇ 
, Ἂ; ,». Ν δ ν 8 , 

Κολλιοπῇ. μδσικήν ὠἰταντῶὼ» καὶ τὸ ἐν σοιήσεί 
Ἁ ΑΥ 4 » 

κρώτος. τὴν ϑεὸν δὲ ἐπιςῆναι καιϑέυδοντι, καὶ, 
Ὁ -“ ͵ “ Ν - -" ͵ 

ω-“ῶι: Φανωι» μξσικης μὲν κὶ σσοιητικῆς δέ 

δωμί σοι τὸ εἰποχρῶν, ὡς ἠδίως μὲν τὸὶς δαῖτας 
Ν Ἁ ͵ὔ ᾿ Ἁ 

ἐργάζοιο Ἡ κοιμίζοις " δὲ τὸς λύπας. ἐπειδὴ δὲ 

ἐμοί τε καὶ Αϑηνῷ “ἢ δοκεῖ τσολεμικὸν εἰγωΐ σε, 

5. 11. Ὶ μνελοῖς νεδρῶν  ἹΠῚΟ ἃς ἰΞΟΠΙΙΠῚ , ΥὙΥΌΓΙΙΠῚ ὅζ 
Δργοόγαπι. νἱάς οδίεγιατα Ὀ το ποιστῖο ᾿π Α Οἢ 116 Ἠοπιετῖ- 
ςο Ρ.5. [4. 

2 μελία 1 βακίπεα, Ἡοπιετο {Ἀερ᾿ ΠΠπιῈ ρτὸ ῥαβα, εχ 
}αχίμο πεπιρε σοπβεξια, ροηΐτιγ : ἴῃ ἔρεοῖε δυΐοπὶ ρτὸ 
ΑΟΘΒΙΠΠ1ς μαῆα 1144, γ' ν. 177. πηλιεὶς ἤϊξεν μελίη. Ηΐπς Ρ]1- 
πὶ 1. ΧῚ. ἢ 54. βαχίρως ---. νημίμεν Ηοτμεγὶ ργαεζομο 
ὅδ᾽ “εὐληές ῥαβα ποδιϊίξαια. νὶὰς ὃς ἱπέ, 5.1Υ. ἡ. 4. 

3 ἀκτῖνα μὲν πὸ τ, προσ. ἔπ. Ἴ ρηΓΡΆΡ μῦρα ἐμεηρροῦα ἀϊςοτθε 
ΨΊΓγρΙ!. Αεπ. ἵ. ν. 591. νθ1 Ασπεδς 1ὰ εγιριῖτ. δὲς δζ ϑιδζίι8 
ΟΒΙ]]Ὶ, ν, τότ, 

-- Νῖμεο "4441 ἐρρῖξ ἐπε ογῈ 
Ῥκγραγεάσο 

ΝΠ πιδὶἴπνις τάπιοπ ἃ ἀκτῖνας τεξοτγθ, υΐδι5 ΠΘΓΟΙπι.» 
Ῥεογαπιιε ἔλοϊεβ γεβιίρογε Ππχίς ρυισα Πιροτιτῖο, νηάς 
δζ [ἀπόξοτιπι Παρ διι5 πἰπιδὶ εἰγοιπιάατί ἔπειτα, [τ ἀς 
115 Ηοιπεσγιιβ Π|144, Κ΄ ν. 546. 

ϑδ4 τΐ Π ΄ , ᾿ , 
--- ἢ τίςσῴωε πόρεν ϑεὸς ἀντιξολήσας 
Αἰνῶς ἀκτίνεσσιν ἐοικότες ἠελίοιο. 

Ψι νδαήμα 1116 ἀγριιπιεπίμπι ἤν ΑΒ] πὶ κρείτγονᾳ ἀγϑρώπε 
εἴἴο, φιλί ἐπι ΡΟ] οἴνατιν ράμ]ο ἀπις ΤΙ ετῖρ, 

ΡΗΙΙΓΟΤΆΑΛΤΙ ΟΖ. ΧΙΧ. 
πεγεπηηιθ Απομιίας οὈποχίδιη, ὅζ Γπιπαπι γε 
«ἀογπηθητετη Επάγηηοηεπι νἱΠιδιιοττ. Ἐρὸ 
νετο (ἰδὲ ἃς ΠΙ απ, ο Ρεΐες, ἄαρο, ἀϊχίτ, ῃϊι- 
πιᾶπαῖῃ ᾿Πἀο]6πὶ {πἸρεγργεημη. 

 ΠΠ. Ροῆεα γεγο ἡπᾶῖτι πατῖις εἰς ΑςΟΠΠ]Π]ε5. 
ΟΠΙγοηθη, 401 εἀπιςαγεῖ, εἰ ργαθέεςεγε Ηἰς διι- 
τε πη ἔΔι15.) ἀταις ΠΙ Πα οσιπὶ πηεά1}}15 ᾿ρίπιπα 
Αἰπτ. (πΊΠιΕ δά δείαῖεπι ρεγιςηϊῆει, ηπὰ 
ῬΑΓΙΪ5. σαΓΓΙ 118 ΡΈΟΓΙ ἀγα αἰἴγαρα ]ς ̓ πΠάἸ σοῦ, 
πα δΌ Πυϊαίπηοά! αα!άεπι γεθες εἰπὶ ῥγο ῖ- 
δι. [ΔΓ] 15 ταγηξη φἀ[πεέεοις ἃς τ6}}5 σατ- 
πριίαας. Ηαῖϊα αἰιγεπὶ τρί! ετίαπη ράγιιὰ ἔϊτ, 
ἃ ΟΠίγοπα εχαίοϊαία, νἹἀεθατυγαιιε δ 6 ΠΠἰςα ἂγ- 
τε ἴάτη ῬΑ θυεῖγε. Αἀ ἐρῇεθος νΌΪ ρεγιιθ- 
πἰῆδε, γα μπη Ἰιςῖ5 ἕδςϊα ἐπιϊτιοας., σογροῦα 
δυζεπη ναἶάε ργόςεγο σοπίρίοιμ5 εγαΐ: οἰ 
διιζξι5 Πἀτιγα, αὶ πᾶς δ ἔοητες ροπππ- 
τι ἀΓΡΟΓΕ5 7 ΠῚ] ΠΙ 116 1π ΠΟΠΪ 1115... πταΐτιις. 
ἴῃ [Ἀογῖς ΘρῈ}15 ςοἸε Ὀγααζαγ. Οἰιοηίαπι νε- 
το ἴγὰβ ΟΌΠΟΧίμϑ νἀ Ὀδτγ, ταπποεη ΟΠίγοη 
ἰρῆιπι εἀοςιῖς. Μαῇοα επὶπὶ δα πηϊίσαη- 
ἄδπι ἱγασαηάίαιτ » (δ! τοίαιια δηϊπηΐ ποία ὅς 
Ὠἰπηΐς εεγιυείςεηζος, εἰ ροίεη5. ΑςΠ]]]ες 
Διζοπι Π0}1Ο ΠΕρΡΌΙΟ δὲ Παυπιοηΐδς εὐ!αιςίτ, ὅς 
Δα Ιγγᾶπη ςεοῖηἶτ, (Οαποῦαί Διο ΠΊ Δη 1105 
4{ἱ εοάεπη δοταεί5 ἤογε ξαϊεης ΗἩγαςίπεμιπι, 
ἃς ΝΝαγοϊπῖιπι. δὲ ἔογτιε Αἀοπίάεπη. (πι- 
4ις τεςεηβ δάθις Ηγ]Δ6., αἴης ΑΒάετγὶ εἴϊεε 
ἱμέξιις : φιοπίατπηι ἀπΊθ0 . ἐρἤιοδὶ στη οἴξησ, 
ΑΙΓΕΥ αι! άεπὶ ἴῃ ἔοητεπη ργοϊαρίις ἀϊίραγις- 
γαῖ. αἰτογεπι Ιου ἀϊς5 ἀπ ςεγρίξγαης δαι86 5 
ποη αὐίαχις ἰαογγτηῖβ μαος σάπογς (Ο]εθαΐ. 
Αςςερὶ ὧς 14 Οα!ορας ᾷογα εὐπὶ {ες{δ, 
πχαίςαπι [ασιαῖετη ἃς ροειςαπι ρείςῃ- 
τεπ|. [εᾶπΠι ψοΓῸ ἀογπιίοητι αἀ Πα 6, ὅς, ὁ 
δέον. αἰχ!α, τρηγες φως αο ροδέεθς αἷο 
1 ὲ ψηαρέμη (Στ 62.) ΟΣ ἐπ᾽ (μαμίογος γοάς 
45 ἐρμίας, ξδ΄ χοργλέμαίλχες, (ῥέα. Ροεφα- 
4ι419; ΨΈ7γ0 ἡ: ἐ 65 Ραμα εἰ (ἐφέμέμε, νὴ {ἴγε- 

πα αν  πτὴσατιαπ ται εινν τ ΣΕΥ ὙΠ ΦΔ ΤῸ, ΜΙ ΕΙ. να 

4 ὑπερῷ. δὲ τὸ σῶμα ] 4ε εἴας ἤλτηγα νἱ4, ποίατα αὐ γἷ- ἴλπὶ ΑΡΟ]]οηΙ! 110, ΤΥ, ς, 4. 5. 
5. ϑυμᾷ ἡτῇ. ἐφαΐν. νὶ 4. οδίδτιιδια Γγοϊίης. 1,ς.Ρ.127.{4.14ζ. 
“6 μυσικὴ δὲ ἱκανὴ ὅζε. 1 εἰ τεὶ εχ Ῥγιβαροτδϑε ἱπρτί πη ἀϊ- 

(οἰρ!πα ἀμί Ρίτα : νί 48 ἸαπΊδ  ςἢ. τὰ νῖτα Ργεβδρ. δες, (ε- 
τεγαπὶ 46 πιιῇςα ΑΟἈ]}}1ς, απ ἃ ΟΠίγοης εὐοάδης βιεταῦ 
Υἱά, οοΠ!εδλα Ὀγε!ποηγεῖο Ἰ. ς, Ρ. 85. ὅς 86. 

72 ὑπερανερηκὸς ] ΒΑτοςεἴαπ. δὲ ςοἀ, Οο]]ερ. ΝΟΥ, ὠνεςηκόξςο 
8 τὸς ἀρχ. ἥλικας  ἀε Ηΐς οἰππίθιις ἐχοερῖο Αὐἀσηΐάε, 

ουΐμς ἔΔθ1}14 ὃς 4]125 ποιίΠῆπι8, ππιΐτα ἴῃ ἐριαρίρλδες ΡΉ1]ο.. 
ἤγσει. 

9. Ὑλω ] ἢς πιαϊι 4ναπὶ γλλα, ηποε ἱπ εἀϊτῖς Ὅτ; γαῖ 
εϑηάεπὶ τΑπιεπ {ον δ πάϊ γατίο ἐπὶ {πρτὰ ετίαπι [δηιεδαην 
τον 1η Αἤεβονε 5,1. 

10 ὡἧς ἠδίος μὲν τὰς δαῖτας ἐργάφοιο ] νὴ ἴπ ςοπυιϊιήϊς νίας 
διεγῖς πηιιῆςα Αςἢ 165, εχ νθρογίθις ἄθοοῖ γε ποιγίίς ἰὼ 
ς.}. 85. νδΙ ἄχ . 87. ἰοςα νεζεγιπὶ 46 πηιηῆςα οπγας ὅς ἄρ. 
ἰογεπὶ 80 ΪΠ|} πιημεηῖε ςΟ]]Π1ρῖτ, Οδτεγιπ ἀξ ΟΔΙΠορεγτηῆςα 
{2 Ροετῖςα ἔλσυϊταῖς ΑςΒΙΠ ἐπὶ ἀοπᾶπίε, νἱά. ἄς ἐπξ. 5. ΧΥ͂ΤΙ. 

1ι χρη Αϑηγαξ } ἵπ ςυΐας τητο]2 οἰ ΑΟΒΙΠςς. γίάς ςοΙεεα 
Ττεϊϊπρμστῖο Ρ. 57. 59. 

ΧΩ 
Χχ 



Οω». ΧΙΧ. 

πμης οη α4ς δοίαέον,, 4έφη6 ἐξ οαγὴς τον, 
Ραγεάθμο 7:4 ἡμόεμε; 4 φμλο ον 175 ἡ 115 ἐξ 
ἐχόγοε, ξ5᾽ 2{4 αἰδέσε. Ροδια 4μέφη (ὀομέηγὶς 
Ζογρογ όπς ῬεζΖεί, ΟΠ ορο “ά γές ἐμ44.:5 ΓΑΡΊΏγ16 
εὐἰεῤγαμααε {γ4επα.ἰαχαόο. ΤἩδοςαας ἰρίϊ ἀε 
Ἡόοπλεῖο ργαεαϊέϊα {πηζ. ' 

111. Αἀοϊείςεης αιέθηι ἔλδιις, ποπ,νε πτι]τὶ 
᾿ἐγαδίάογς, ᾿πϑογτο αἰϊεγιαζας ἐἀπςαθατηγ, εάτι- 
ζατοης 6118 ἸΠτΕγ νἹγρίηες νογγεεαγ, ΝΈηπε ὃ- 
ΠΙΠῚ νογο Ππ}}16 εἱς Ῥεϊειιπι . Πεγοιπὶ ργαθ- 
ΠιαπαΠΊτηιιπι. Π]τπππι. νὰ ΒΕ Ππὶ ἂς ἀϊγίτηϊπα 
ἀξο!πατγει, 1π|οςιπγ 4]! πο πη οἴαιτι Δ] σαῖς, 
τηλχίπις δά δε] τη Τεϊαπηοης ἀςοςοπάςηςο» 
Αἰἴδοεπι. Νίες ᾿ρί8. Αςβη]1ες (8 ἴῃ σγηδεςοιπη 
{ππ6| (ΠΙ πα ες, 411|5 το! Πα ποπ5. νὰ ἰδιάθηη 
ἃς ρἱογίδπ δά Ὑ γοϊᾶπὶ σοπίδαπογθηζηγ. Απι- 
ΌΙΓΟ ἐπὶπ| ςεγία ἱρί πεγαῦ {πἸπηπηὰ. Ρφοολῖχ. 
(Οὐ Δηαπὴ Ἰρίταγ 48 ἢἰ5 Ργοτεῇ δι. ΟΝ ἰΠΊΓΟΥ, 
του Κέμάέογ, ΟΥΑΙ ΌΠ]1 πιαρὶβ,, ο Ποίρε5, 
τηλρ!αῃε νεγὰ. Τ Πείδαμη Ἔη]ΠῈ αἰζ, Ἐχ ]ΔῃΓο ΠῚ 
ΑτΠποηῖ5 οὔ ᾿πιργεςατίομος ἴῃ ΠΙΠπΠ1, [Π ϑογΓΟ 
8. ᾿,γεοπιεάς ΠπΠξε Ἰηεογίθέζιπι. (ππιηιδ 
ὙΠείξο ποίρι]πγὰ στ ΡΟΪΘο ἱπεογοθάογεηζ, 
Τλεϊπογίίαιια (σαὶ γάοηιϊὶ [Ὀοἴείαβ., πα Π]Ππὶ 4Ὁ 
πος εξ ΑςμΠ]Π]Ποπα πὶ ϑογγαπι., νὲ ὙΠοίοιπι 
Ψ]ςΠςεγείαγ. [Ιριπι ᾿ταππι6 νπὰ σπι ΡΠΟα- 
ηἷςς, 4] οὗ (πο έζαπι σοη [115 ταπίππὶ εἴδει 
Ἰάοποιι5, ργοβθδιπι, ργίπιο [ατῖπι ἱπιροτα 
Φογγιπι ΠοπΠΠΠΟμΠΠ|6,, Πει {ΠὈ] 6 ΠῚ ., ἀίαι8 
ἴπ ρείγα Ἔχςο α ροἤίαιτι. [ρίππι νογο Πγοο- 
᾿πηράςσῃι ςεριῆς αυϊάεηι, ποπταπηθη οςςο  αΠΠῸ: 
{ε4, ατιοὸ ἀπίπιο νἱγαπι (6 ἰοησο ργαοαππο- 
τοῖα εἰπΊαιις Ἔχ Ἐπὶ ἱηξογίπιοῦς (ΠΠἸπιιοτῖς ὃ 
τητειγοραῆς. Ουπησπε γείροπάογοσ ]ς, αυο- 
πἰαπῇ ἱπίυἴα ᾿ἱπθητοπα, ο ΑΟΠ 165, νοηϊο- 
θαι, πιθιπηηιια αἰγεηζαδαῖ “ΠῚ ρου ΠῚ. εἴπ ἀ - 
ταϊπε, νὲ φαΐ ἴαγα ᾿πτογέθοιθε.. ἱπ|ὸ δὲ Εἰϊι5 
ςιαπιαριιά ΡεἸειτη (6 φέξιγαπι ργοίμῖπε, ὅς 
Τ)ειαιίδτι Γι Υσοπιε 5 Π]Ιαιτλ ἀπιχις ὃ ἸΝΝατα: 
πε εἴ 1ρῆ5 Νεορτοίεπιβ, παΐξξης πος ποπιοη 

ΗἩΕΒΟΙΟΑ. 721 
“ - ᾿ ν ψ 

καὶ δεινὸν ἐν ςσατοπέδοις "", μοϊρωΐ τε ὅτω κε- 
ἰ ἴ, Πυ Ξ ῃ 41 ὁ μ“ 
λέυεσιν, σὺ μὲν ἐκείνω γυμνάζε . κὠκείνων ἐρώ- 

᾿ δὲ " , “ δ᾿ λέχος. ἢ 
ποιητὴς ὃς ἔφα! χρόνοις ὕςφερον, ὃν ἐγὼ ἀὠνή-- 

ε »νἭ ἡ - 

σὼ τὼ σὼ ὑμνεῖν ἔργώ. ταυτὶ μὲν ἀυτῷ σερὲ 
Ἵ 32 ὔ 

ομήρε ἐχρήσϑη. 
᾿ , “ « Ἷ 

Μειρώκιον δὲ γενόμενος, ἐχ» ὥσπερ οἱ πσϑλλοῖ 
᾽ ͵ ᾽) Ω ΄ -“ 

φασὶν ̓  ἀπόϑετος ἐν Σκύβω ἐτρέφετο » τῷτο δὴ 
- Ἵ 4 Ν ͵ ᾿ 

τὸ ἐν ταῖς τσωρϑένοις " ὅτε γῶρ τὸν Πηλέω εἰ-- 
ἣ " πρέπει, , , δ , ,- 

κὸς, ὥρλφον τῶν ἡρώων γενόμενον, ὑπεκπέμιψαΐ 
Ἀλχτεῖν ΄ εὴ δὲ, ᾽ ὃ ΄ 

ποι τὸν ὑὸν σσόλεμδς τε κωὶ κινθυνὲς ὡποόροιν-- 

τώ; κοὴὶ ταῦτω; τῇ Τελωμῶνος ᾽ ἐξορμῶντος τὸν 
ὕἶ ἈΝ “Ὁ 1 » 

Αἰωντῶ. δτ᾽ ὧν Αχιλλεὺς ἠνέσχετο ἐς γυγωικω- 
᾽ “ - λ 

γίτιν ἐμδεδλῆσιϑιαι, παρεὶς ἑτέροις τὸ ϑαυμιαί-., 

ζεσϑαΐ τε καὶ ἐυδοκιμιεῖν ἐν Τροίᾳ, τὸ γοὶρ φι: 
-“ ΣΎ, 3 »ν 3 -“ .,} 

λότιμον το λεῖπον δὴ ἐν εἰυτῷ ἡν ἧ. Φοῖ. τί ὃν δὴ" 
ς Ἶ Ν , Ξ 
ὃ Πρωτεσίλεως, Αμπελδργεν ψερὶ τέτων οἶδε; 

ἤ -! Ν ᾽ 7ὔ 

Αμι. τοιϑανώτερφ» ξένε. καὶ ὠληϑέφεροι. Φησὶ 
ν ᾽ “" ,ὕ ᾽ τ ν γαρθησέω, ἐξ Αϑηνῶν ᾧέυγοντω., ἐπὶ τῇ ὠρῷ 

Τὰ -9 Ν αν ὅ ᾽ Ὅ) « ᾿ 7 Ἴ 
Τῇ ἐς Τὸν ὑιον . ἐποθώνειν ὑπὸ Λυκομήδες εν 

" -“ Ν , 4 Ν , 

Σκύρῳ΄. Θησεῖ δὲ ζενον ὄντω τὸν Πηλέα, καὶ 
“ " -» 

κοινωνὸν τῇ Κωλυδωνγίς ἐργεὗ, φσεῖλαι τὸν Αχιλ- 
3 Ν Ἵ -“ -“» Ν 

λέω ἐς τήν Σκύρον τιμωρὸν τῷ Θησεῖ. τὸν δὲ ἐκ-. 
͵ εν -Ὁ ΄ 9 ,ὔ «ρὕἷ΄αιν , 

πλευσῶντῶ ομιδ τῷ Φοίνικι", μόνω ὑπὸ γήρως 
Ν Ἢ ᾿ δά “ Ν ͵ 

τὼ ξυμρελευτικὼ εἰδότι, κατασεῖσαι τὴν Σκύ- 
᾿ ἕ -“ , “ ὟΝ ΤΊ 

ρὸν ἐκ τυροσξολῆς , μετέωρον ἔσαν» κωὶ ἐγωκι- 
᾽ [4 

σμένην ἐπ᾽ ὄχϑε πσετρωΐφ. τὸν Λυκομήδη " δὲ 
-- ἂ Ε) Ν » ᾿ 

σχεῖν μὲν» αὶ μὴν ὠποκτεῖναι » ὠλλ᾽ ἔρεσϑ'α!» τί 
ὄν ε - Ὡ μι 

παϑὼν ἄνδρα ἑαυτὲ βελτίω φέυγοντα " ἔκτει- 
᾽ Χ ᾿᾽ νΝἮἪ, 3 ΥΣ ΟὟ 

γεν; εἰπόντω δὲ ὅτι ἐπ᾿ ἀδίκοις, ὦ Αχιλλεῦ, ὅ- 
᾿ 

ν “ ᾿ ᾿ -“ 

κοντα; κοὶ πσειρῶντω τὴν ἀρχήν τὴν ἐμὴν" ὠφῆ- 

κεν ὡς ἐν δίκῃ ὠποκτείναντω» καὶ ἐπολογήσα- 
ὁ ὧν »ν» Κ᾽ ΑῚ “- 

σϑαι ὑπὲρ ἀυτῇ ἔφη «ρὸς τὸν Πηλέω, Δηϊ- 
)7 Ν ͵ -“ »ἈἣὌ ᾿ 

δώμιειων δὲ, υγατέρω τῷ Λυκομήδως, ἔγημε ὃ 

καὶ γίνεται οἰυτοῖς Νεοπτόλεμος "΄, ὀνομασϑεὶς 

1: ἐν τρατοπέδεις ] ςοἐ!. 1,214, ἐν δεινοῖς «ράτοπ. ΠΟΙ πι8 6. 
5. {Π1,ΟῸ΄ ὥσπερ οἱ πολλοί φασιν ] ηιοταπὶ ἰοςᾷ Βᾶθ65 

δρυὰ Ὠτεϊίποιτε, Ρ. 27. - 
2 τῇ Τελαμῶνος ] 4υἱ εἰ ἔγλίον Ρείεὶ, 
3 Φιλότ. πλ. δὴ 1 Βᾶτοςς, δὲ ψ λτίσδη, ἤϑη. [6 ἀπιθίτοπα 

αὐτεπὶ Ας 115 ν᾽ ἀσπάις Ὠγο ποιιγίίι5. Ρ. 141. 4, 
4. ἦν] «οὐ, Γι4ια. εἶναι. 
5 δὴ οπιῖττῖε ςοά. (0]], Του. 
6 ἐς τὸν ὑἱὸν  ΗἸρροίγεερ [ςἸ]ῖς τ, αιοπὶ ἤπρτὶ, ντ πο- 

ξἔυπι, Ῥῃφεάτγας οἰ δὶ υρεόξιπι, ΝΜ ερτυπὶ πιοπῆγο σοηςυ]- 
φλπάιιπι ὠρᾷ» οἰλῖι15 Βΐς πιεητῖο » τγδάϊάογατ: νάθ οχ ᾿πῆϊ- 
τὰῖο Μειγί. Ὑβείεο ᾿ᾶρ.30. δλπὶ διτεπὶ Οὗ οαιίαπι ΤΠε- 
εις οἰξταοϊίπιο Αἰἰεπῖς εἰθέλιι5 ἔφευγεν ὅς αὐἱάεηι ἴπ ὅ56γ- 
σιιπὶ δὰ ΓΥοοπιθάοπι : αυᾶπι οαιαπι εχ! Π| ὙΒείεϊ ἵπτοτ ἀ- 
1145 πιιϊτὰς δἰ!εσαὶ ὙΖεῖζες δὰ Τὺ σΟρἤγοπ ἐπὶ Υ 1324. ουΪ 
δὶς σοποίηὶς Ρῃ]οἴγαειις, 

7 ὑπὸ Λυκοιι. ἐν Σκυρῷ 1 νἱά. ΜΜευγῆις ὙΠείοο ς, 30. 
ἃ τῷ Καλυδωνίν ἔοργε ] ἰ. ε, ἀρτὶ π᾿ Ολἱ]γάοης ἱπτεγεπιρτί, 

νἱα. Οὐ άτιπι Μεταπιογριι. ΠΡ. ΨΊΠΙ, ν. 1093. ὅζ 309. Ηγρίπ, 
8.0. ΟἸΧΧΠῚ. δά άς Μευγῆυπι ΤΒεΐδο ς. 23. 

9. φοινικὶ 1 4 1 ροί ΟΒίτοπεπι εἀπςατιπι ΑΒ] οι» 
σψετεγες τγάάπητ. νἱάς σορίοίς Ὠτεϊϊποιγε. Ρ. το, 

το Λυκομήδη ] Βάτοος. δζ σοὐ, (ο]]. Μουΐ Λυκομήδην. 5ῖς 
επί πι 1}}} Ρ᾽ εγιηπίσιις Βυϊαΐπιοΐ νοςες Ποόγιης ἴῃ ρτὶπια: τα 
ὅς Παλαιιήδην (ἐπηρεῖ Βαθεπι νϑὶ εἀϊτὶ Παλαμήδη ὄζε. 

τι φέυγοντα  οπιίττιπι σοάϊςες 114 6π|. 
12. πειρῶντα τὴν ἀφχὴν τὴν ἐμὴν 1 ἐαπιάεπι σδυαπι Αἰ! ραπὲ 

Εἰβλτθιιι 4α 1], 1΄. δε ὙΖεῖζες δὰ Τὺςορἤγοπεπι ἰ, ς. {ρὶ- 
εἴοπεπὶ τ ΠτΠῚ ἐ8Π| Γγοοπιεαϊς ΑἸΠΠῈ., ρταιυίογες δυζογεβ 
Ῥαιιίαπίας, Ρ᾽ ατάγοῆα5, Ἡογδοῖ 65 τγαάμπητ, νἱάς Μευσῆμπε 
ὙΠεῖΐεο ς. 30 

12 ἔγημε ] ξιγεῖιο5. 1105 ἀπιογος νυΐρο ροδίᾶς ἃς μυϑό- 
γραῴοι ἔλείιπτ νἀς Ὠτγε!ΐπεουγε. Ρ. 4 γ. ὅζ 199, Οεἴδγηπι πάπα 
Βἰίαπι ΤἼεἴεὶ πηΐγυπι δι ρ ΠΠς ἀἰΠ Πρ επτίαπι Μομγῇὶ ], ς, Πθεγος 
ὙΒεΓεΙ πιεπηοτγαητῖς. 

14. Νεοπτόλεμος ] 4υἱ βγγτγάῃα 4Ἰϊὰ5 αἰ ξευ5 γἱ 4, [ἐπὶ Ρ.36. 

ΨΖ ΖΖυΣ τἕτο 



7: 
“ ͵ ,ὔ ἃ 

τῶτο διὰ τὴν νεότητω τῷ Αχιλλέως, καϑ᾽ ἣν ἐς 
“-ῃ 

τὸ πολεμεῖν ὡρμήσεν. 
» “ -Ἤ ΄ , 

Ἐντωῦϑω τῷ Αχιλλεὶ διωιτωμένῳ σωρεγένε- 
ε ἐν Ἢ) "ἡ Ν . ε 

το ἡ Θέτις, καὶ ἐθεράπευε τὸν ὑὸν, ὥσπερ αἱ 

ϑνηταὶ τῶν μητέρων. ζυλλεγομένε δὲ ἐς τὴν ἐν- 
“ -“ , » ᾿ ᾽ Ν 

λίδω τῷ σροτξ., διεπορϑμευσεν ὠυτὸν ἐς τὴν 
᾽ ᾽ “Ἢ ͵ὕ ᾿ 

φϑίαν, διοὶ τοὶ ἐπ᾽ ἀυτῷ κεκλωσ μένω". τὸν Πη- 
,ὔ δὲ ,ὔ 7] - δὲ ! Ν 

λεὼ θὲ ποιϑιμένη κύρλον τῷ σσαι δος. λέγεται κωὶ 
. ἐν. “-“ ᾽ “ π" ͵ " 

ὅπλω ἐκποιῆσαι ἀυτῷ ᾿. οἷω μήπω τις ἤνεγκε. 

ξυν οἷς ἐς τῆν Αὐλίδω εἰφυκόμενος 3. ἐλπίδος τε 
εἰ τς ΝΥ ᾿ » ω ᾽ ͵ 

ὑπέπλησε τὸν ςρατον, 9. εξ τε ὅτω τοι ἐνομίσθη 
-“ ε ἕ ᾿ ᾿ "“ Π 

σαῖς, ὡς θύειν ἀυτὲς τῇ Θέτιδι ἐπὶ 9α- 
- ᾿ , γ] 

λάτ)ῃ. καὶ ποροσκυνεῖν τὸν Αχιλλέα ἀτ- 
᾿λῆνν, ᾽ Ἂ 

πτοντώ ἐν τοῖς ὅπλοις. εἰρόμην τὸν Πρωτεσίλεων 
ν ἀγα » ͵ Δ υτα 53 ᾿ 3.53 Ὁ ς 

κῶὶ περὶ τῆς μελίως". ὁ. τι ἥν τὸ σσῶρ ὠυτῇ 
» Ν Ἀν νυ ἈΝ ΤΡ -“ ΤῊΝ ΟΝ 

ϑαῦμω; καὶ φησὶ μῆκος μὲν εἶναι τῇ μελί ὃ 
᾽ ᾽ » ᾽ Ν νὰ 

μὴ ἄλλῃ αἰχμῇ» ἐυθὺ δὲ τὸ ξύλον, καὶ ὅτω 
»« ,ὕ ε 7 ἃ “ ᾿Ν Ν 

τοι" ἐῤῥωμένον , ὡἧς μηδὲῖ ἂν κλωσιϑῆναι. τὸ δὲ 
, » ᾽ -“ , ἐν ν ξύμω τῆς αἰχμῆς ἀδαάμαντός τε εἶναι ὅ, καὶ 

Ν ἣ Ψ Ν δὲ ͵ τα “ ν» 
“ωντὸς διεκπωίειν. τὸν δὲ ςύρφικου“, ἐκ τῷ ἐπι- 

᾽ ᾽ » εἰ “ 

ϑάτερω» ὀρειχάλκε ἐμδεξλῆσθαι» ἵνα ἅπασω 
᾿ ὁ - “ 2 

δὴ ἐςράπηεσω " ἐμπίπηῃ ᾿ς Φρῖ, τοὶ δὲ ὅπιλω, ὦ 

Αμπελεργὲ» πῶς φησιν ὠυτῷ κεκοσ μῆσ αι): 
,ὔ Οὐ 2. -Ὁ Ν ᾿ 

Αμ. ἐτὸν ομήρε τρόπον ". ὦ ξένε. Θ᾽ εἴω μὲν γὰρ" 
-“ »2 “» , 7 ᾽ 

κἀκεῖνω ἐξευρῆσιϑαι τῷ Ομήρῳ, πόλεις τε ἐ- 
, 

Υ] Ν 

γωγροίφοντι "5, καὶ ἀςρω» καὶ πσολέμες, καὶ γε- 
" ν ͵ Ν δ , ᾽ γγὺ.»"» 

ὠργίως:, πῶ! γομμ8ς» κωὶ ὠὐθώς. ὡλλ᾽ ἐκεινῶν σ1Ὲ-- 

Σ᾽ “ Δ ὦ, ᾿ 
οὶ ὠυτῶν φησιν" Αχιλλεῖ ὅπλα μὴ γεγονέναι 

ἈΝ 4 ΝᾺ 

ἄλλα, ἢ ἃ ἐς Τροΐων ἡνεγκε ", μηδὲ ὠπολωλέγαι 
4, ᾿ Ἁ Ἁ 3 

ποτὲ Αχιλλεὶ ὁπλώ, μηδὲ τὸν πάτροκλον ἐν- 
“᾿ ᾽ -“ Ἅ 

δῦναι ἀυτὼ “πωροὶ τὴν μῆνιν. ἀποθανεῖν μὲν 
ῇ ἜΝ " . 

γοὶρ ἐν τοῖς ἑαυτῷ ὁπλοῖς; ἐυδοκιμξντω τῇ μά- 
« γ “ ᾿ - 

χη» καὶ οπΊόμενον ἤδη τῷ τείχες" τοὶ δὲ τῷ Α- 

ΡΗΙΠΟΦΤΒΑΤΙ (Ὁ. ΧΙΧ. 
αιοά ᾿ππδηῖ5 αἴΐδε Δς 1165, 4ιο τοπιροτς δά 
ὈΕΙΙμ πὶ ργίπημπη εἰξ ργοίς ἔπι, 

Ιν. Ηἰς δυίζείη ἄπ νίτατη ἄξσεγει Αςἢ}]- 
65, Παῖς δά πυῖε, Π] πιὰ συγαιῖτ, Πα [δςιῖς 
ἃς ΠΊΟΓΓΑΙο5 [ΠΠὈΈΓΟς πηαΐγες σαγατε (ο] θη. Οο- 
ἐἴο διοπη ἴῃ ΑἸ]4ς ἐχογείτα, ᾿η ΡΒ ΐδπη11- 
Ἰππὶ τγαπ πη] Ὁ εα, {πᾶς ἕατο ἱρί εγαης ἀς- 
Πίπαῖα. (ππηααε ἴπ ΡΕΪεὶ ροτζοίϊατεπι Π] πὶ 
Ρεγιρηῖγε ραῇα εἴἴει, ἀγπιὰ ἡποηιιθ, 4811 
ποπάμππ) σοίδιιεγαι ἡ πάπη.., 1ΡΗ ἀἰςεῖταγ 
ΡΓοςαγαῆς, (πὶ αυῖθιι5ῖπ Αὐϊάσπι ργοίο- 
ἐϊι5, ὅς ίρε ᾿πηρίεαῖτ ἐχεγοίτιπι, ὃς Τςας ταῦτ 
Γογῖο ΠΙΙης εἴ Πα Ιτς. νε Τ ΠΘΕΙΑΙ ἰαχία πιὰ 
ίλστα ἔλςεγςηῖ, Ας ἢ] ]Π]επηηας ἴῃ ἀγπηὶβ ἐχυϊτη- 
τεηγ δάογαγθης. [)ὲ Ππαῖϊα ποις Ργοιεῇία- 
ν πῇ ρογοπηζἤδει5 Πιπι. αιϊάπαπη διοτῖς ἴῃ ἱρία 
γα πάππ ὁ ταίροπαάϊταιμια 116... Ἰοπρίειά!ϊ- 
Π6ΠῚ παίάειπ ἔμ εἰυίεπι, φιδητα μ}}]1 αἰ 
Βαῆας, Ἰίρπαπη νεγο γεΐπιπι ὃς ναϊϊάτιπη δάθο 
ἔμ|ς, νε ταποὶ πο ροῖει, (υίρίάεπι ροτ- 
ΤῸ Παῖς Πιπιπιαῖη δάδπιαμπίίηαπι εἴς. ο- 
ΠΙΊΠΙΔ6Π6 ΡΕΠΟΙΓΑΓΕ : ἱπ|4Π| ουρΙ 46πὶνεγο αἷ- 
τΕγα οΧ ρδίτα, ογίσῃαϊςο ξαϊε οδάιξιαπ., γε 
τοῖα {π]ρτγαης ἱπηΠηςΓαῖγ. Ρδοοχέχ. Ατπηᾶ 
Δυζοιη ἸΡΙΠΙ5., ΤΩ] ΨΊΠΙΓΟΓ,, 4οπᾶπῚ ραίῖο αἷξ 
ΓαπΠς ἐχογπαῖα δ ἤγλμέδογ. Νοπεο, 40 Ηο- 
ΤΠΕΓ15 αἰχῖτ, πο άο.. ο Ποίρεβ. Ργαθοίαγε εἴε- 
ΠΙΠῚ ὅς 14 ἩΟπΊΕγο ἐχοορίταϊα αἷς. οἰμῖτα-- 
[65 [π 115 ἀο]πεαητςε, Πάεγασις, δὲ θε6]14, αηας 
ΔΡΤΟΓΙΠΠῚ ΠΕ] 115, Πιρταίαιια ἀἴημε οάα5. [ρίξε 
νΕΓΟ ἐς 1115 τγαάϊε Γεαιθητία : ΑΟΠΙΠΠῚ 4118... 
Παὰς Πα ἀγπια, ἡπιαπι μας Ὑγοίαπι (δοιπὶ 
ΔΓΠ|1. παστια νπηπαπη ΑΟΠ]Π]} ρου ιΠΠῈ ἀγα, 
ΠΟΟ ΡΑιγοοίιπι, ἀτιτη Ἰγᾶῖιι5 1116 ογαῖ, δα πάπας 
(ξ. [Ιῃ ργορυῖῖ5 ἐΠἰ πὶ ἀγπη15 ΡαΓΓΟΟΪ απ ἰητεγ- 
[εδπιπι εἢς, τε ργδεοῖαγε ροῖϊα, πηιγοημς ἰδπὶ 
ΡΓΟΧΙ ΠῚ, ΑΟΠ1]1115 Διο ἀγπηα ργαθάδιη [βδα 
ςάρίααις μαι δ, Νεηις οΠΙ πη απη ἴῃ αγ- 
τηΐϑ ρου Πο, (οι 84 πηρεῖαβ (ξ ργοῆςῖ(ςὶ ατ- 

᾿ » γ᾽ Ὅλ, “ δ ᾿ ᾽ ͵ 
“ιλλέως ἄσυλω μεῖναι καὶ ἀνώλωτω. ἐδὲ γοὶρ ἐν τοῖς ὁπλοις τελρυτῆσωι "" οἰυτὸν, ὠλλ᾽ ἐς γώμον 

5. 1Ν. Ἃ κεκλωσμένα 1 πεπιρε 114 ργδεποιεγαὶ ΤΒετίς 
νἱάδατατ 146 ΠῚ Ρ. 27. δζ Ρ.1ο08. 

2. ὅπλα ἐκποιῆσωι ἀυτῷ ] 486 Ρτεοίθις πεπιρε ἤιϊ5 4 
Ψυΐςαπο ἐαδτεξδόϊα ἱπιρείγαιῖς, νἱά, Ὀτεϊίηςυτε. Ρ, 99. 

3. ξυν οἷς ἐς τὸν Αὐλίδα ἀφικόμ. ] αἵ εα ἀδπιιπι ΑςΒ 11: 
ῬιοουταΙς ΤΠειἀεπι, ῬΔῖΓΟ οΪῸ δὰ Ττοίδπι σϑείο , ὅς ΔΓΠηϊς 

ΑΟΒΠΠς, φυΐδιις ἱπάμτι5 εγᾶτ» ἤρο]ίατο, πᾶτγᾶῖ Ἡοπιεγιι5,, ἃς 
δἰπὶ (εουτί 4111, νἀ, Ὀ γε! ποιγί, Ρ. 98. [π| ΑἸ] τἀ ἐπὶ τᾺππ6Π.» 
Τρεογεηι γηηΐε, α8ς ἃ Βεῖεο ἀοηδία δεσερεγαῖ, δάπεηταῖϊε 
Ἡοπιετιιβ παγγαῖ, 446 ροίξεα δχιῖ Ραίγοςο Ἡςόϊοτ, νὰ πα- 
ςεἴς βυοτῖς ἀς 4|115 1} νὲ ργοίρίςογες Τμεῖ5, νι, Ὁγα- 
Ἰϊης. 1. ς, 

4 μελίας ] νἱάς {, 5.1. π,7, ῬΙαιγα ἀιιτεπὶ ἄς ΑΟΠΠΠ]Ϊς᾽ ἃ- 
ἄυεἰ μαῆα Ὀτεϊῖπςο. Ρ. 99. 

5 παρ ἀυτῇ ] περὶ ἀντὴν 1,Δυάίαη, 40 ἃ π|Α}1π|. 
6 ἕτω τοι] ἢς ΑἸάϊη4 ὅς Μ55. Μοτεῖϊ. ὅτω τι. 

7 μηδὲ ] ςοἀ, 1,λιυιάϊαπ, ὅς Ο0]]. Νοιι. μὴ. 
8 ὠδαμαντός τὰ εἶναι] ἢς φιοαιε Ἠοτγαιίο σάγπι. , 6, ν. 

30, ἐπηῖος ἐρέω φάφηραηείσα ΑΚ ἈΔΠο5 ἀἰοίτηγο 

9 φσύρακα] ϑΟΠοΙΐοη οοά. Βᾶτγοος, Στύραξ τὸ τῷ δόρω- 
ρωτος τραχήλιον , ὃ καταπηγνύειν εἰς τὴν γῆν εἰώϑασι ΠηΉ]ϊα 
(0115 45 ̓ῖσες εχ ΡΟ με 1. Χ. ς. 31. 0, 490. ςο]]Ατο οὐπι} δ. 
1, ς, το. Ρ.37.. νπάς πιαπίξεβιιπι σύρακα εἴτε ουίρίεπι ἱπΕ- 
πᾶς Ρᾶτιὶ μαῆδε δῇχαπι, 4 ἴπ τογγαπι ἀδῆραιιγ, ϑιπι|ῖ- 
114 μ88ε5 ὅζ δριιὰ ϑιιἀ4π1. ἢ 

1. δὴ ἀςράπτεσα  ςοἄ. Βατοςς, διαςράώπτεσα. 
τι ἐμπίπτῃ ] ἢς οπῖπες Μ88, 4ιιοά πια!ῖπι αιιᾶπὶ ἐκπίπτῃ 

οὐπὶ εἀϊεῖς. 
12 καὶ τὸν Ομήρε τρόπον ] ἃ 40 ξιΐε ἀείςε δίτιτ 1λ. Σ΄. 
12 ϑεῖα μὲν γάρ] Δἀαια] γὼρ εχ Βαγοςς, ὃς ςοἀ, Οο]]ερ. 

Νοι. 

14 πόλεις τε ἰνωγρώφ. ὅτε. Ἴ πεπιρε π᾿ εἶγρεο ΑςμΙΠΐς 
1114 ἀτῖς ψυ]σαπὶ εβπῶλα ΑΗΠ{Ὲ σαπῖς Ηοπηετιιϑ, γε Ποτιιπι. 

1 μὴ γέγον. ἄλλ. ἢ ὦ ἐς Τρ. ἤν.  ορροῆτιιπι μος Ἠοπιε- 
1Ὸ δὲ 4υἱ [δ 4υμιΠτιΓ διιπι, νἱ. {ὶ μυΐπ5 6. π. 2. 

Ι6 ἀδὲ γὰρ ἐν τ᾿ ὅπλοις τελευτ. Ἴ ἢς τεπιοιιεῦ φυῖον ηποὰ 
ΟδΙϊοὶ ἸΡΗ͂ ροτεγαῖ, σοπίτα Δ απο ἀϊόλιπι, ΑςΒ.Πς ἀτπια 
ἀπμίξιᾳ δῆς, Αἰᾶπιεπ ΑΟΒΙΠ]Πεπὶ ἴῃ Ἀγπηῖ5 ἃς οῖε οσςιν- 

Ὀιγα- 

ΠΣ ΨΝ πτὰν ντὶ ὐϑαβεν ων ϑθδοΝ 



ὅπ. 4... -« 

ΟΦ. ΧΙΧ. [ 

Βιεγάγοίιτ, ᾿Πεγ ΠΊΕ Π ΟΟΟΙ Δ ΠΠ{Ὸ., σογοπαζιπι» 
(ροηίογαμηι γγ. ΑὙπΊα διτο ΠῚ οἷτς ΠΠ11ἃ σα - 
ἰάγαγα δάογπατα ἔα Π{8.. πος ἩΠ]Πππὰ ἴῃ ἰἰς ἔπΠς 
[λίπιιηι , ςοπιπι! ἤδιη νεγο ἴῃ ἱρῇ5 ναγίαπι ἔι- 
{Ππ6 ππιαγογίαπι,, εχ [ἴο ἴῃ αἰϊιτα (ρεμάογεπι 
ψογρεηζοπη, ΠΟ τηϊπογο, ΠΠ4Π} 5, ναγίοίατο: 
Μᾶς {Π8 ἀγιὶς νῖγεβ Ππρεγαγε νὰ ἤπιε, ταη- 
λπη Ψ]ςΔηὶ Οριι5 [ ργοίηάς 1 ἀεςαηζαῖα. 

ΝΥ. ρῥοομέχ. Ναπαμ 4 ὃς ἰρίππι οἴεπάος 
ΤΆΪΠΙ, ΟΝ Ιπίτογ,, δὲ ἃ ζογροτγίς ξογηια ἀοίςγι- 
δεθ᾽ πλέον. Οὐϊάπι ἀοίογθεγεπι, “αὶ διτοη- 
{πὶ τα παέλιις Ππὶ διά ϊτογοπι (ΟμπιαΠῚ ἰἴα- 

4: ἀοπίδιη εἰ δι αἷς. δυγοσια ἱποιιηάδηη 
ΠΊΔΡ5,. ριπςγοατ16 σοπηροιται, “οςιπη86. 
δὲ ντοιπαμιΕ {6 νεπζιις, ἔπι [ρίς ἐαΠ ἀρίταγοῖ: 
ΠΑίπι. γεγο ποη ρίδης δάμπποιιπι, (δ ἱπουτ- 
ναηήδε ἱπῆταγ παρεητοπη. ϑιιρογοι τη ἱπαγ 
Τηδο [α]ςαζιη : ν]σογο πη διιτοπῚ 4] Οςμ} 15 
ἱπογαῖ, (ρα ]ογῖβ ςεγις,) Π᾿ φαίείεπι ἀρόγεῖ, τὰ- 
Ἰδπι οχειτς, αα]15 Εἴ σαὶ ἱπηρέζιιβ δηΐ πη] 
ςΟοτοίτις ἀἰβοσταγ: ἢ νεγο δά ἀσοπάμππι ργο- 
τυϊπθε, πσης Ζιοαις ΠπηῈ]} σαπα ἀηΐπιο απαί! 
{υὈ(ἰταῆτε : νι ἀεπεϊδυίια. ταστὶ αυ!άεπι ἰι- 
σαπάατη τηδρὶ5 νΠ πὴ εἰιπὶ εἢθ. [τὰ θη πὶ 
ἔεγς Οταοςοϑ αἰζοίζος δάιπιογίιβ εἰππὶ ἔς, γε 
δάπεγίις ἰεοπαπι να! ΠΠΊπγος οἱξ (Ο]ΘΠΊ115. 
Ἐος δηϊπὶ ἄπ ααϊείςαπε αΠΠΠρεηζο5.., Ππιᾶρ 5 
δάδιις 115 46] εξ απηιγ, σιπη, ἱγα γερετὶ. ἴῃ ἀ- 
Ῥιὰπα ἱπιροῖα ἰγγι απῦ 801 απ γΈιτι., απ Ρασηᾶ- 
ΟἸΠΙππογιηλ ἀπ πηαπτίαπη αἰπα αιοάςππημθ. 
Αατβ διιζοπι ᾿η ΑΟἢ1 116 ἀΠΙ ΠῚ]. ὅς ἴῃ σογαῖςος αἷς 
οχεϊειῆϊς ἀγσαιπησπίιπι : τούξαμη. επίπι πΠδ 
δἴσιις ΘΠ ΠΟΠΓΟΠΊ. ' 

ΝΊ. ΤαΠΙΠΊπιιπι ροῦγο εππὶ ἔΠ Πετο- 
1ΠΠῚ7 [πὶ {π0 ἰπσθηϊο., ταπὶ ΟΠ ΓΟηΪ5. αάιιςα- 
τίοηθ. Ατημὰε αὖ ἐο ετίατη Πασεγο ΑςΠ]]οπὶ 
απο ορεϑ ςοπτεπηπογει: σοητεπηῇς δηἰ πὶ 
645 δἀδοιήαις, νὰ εχ τῖθιι5 ἃς νἱρίπτὶ οἰ αἶτα- 
Εἰριι5., 1145 ἘΧρΙρΠαιογαῦ, πιαχί ΠγΔΠῚ 4} 46 ΠῚ 
Ριαεάδηι ἐσεγῖς,, ἰρίς ταπλθη πι]]1Ππ|5 τοὶ οχ θα 
Πᾶρτι5. Πιεγῖς ἀθπάογίο ΠΠΠῸ νηϊσας ριιο]]δε:, 
πιαπὶίαπιθη πες ἰρίδ αυϊάθιη 0] (ἀτπ{τ, (Θ ἃ ἃ 
Οἴαεεῖϑ ρου τ Ππ|ὸ ὅς ̓ πια[ τας ΝΝοογο Ογαα- 
ςοϑ δοςιίδηζε,Ὠ1 πη] οΥΈ ΠῚ ραγίοιη οχ ργαοαα- 
ἙΟΠΠΠΠες ἀςςορ τ, κε, παῖς, ργάφαία εΠἴο, ῥέεν 
{ξεἰγδ: ρεομηρλλς γεγο ψμλομηφηο νοίμεγἠ! αἤίμα!. 

ἨἩΕΒΟΙΟΆΑ. 73) 
“ δ »" Ἢ ᾿ 3 9 »" Π ,ὔ 

ἥκειν ϑοκδντῶ» γυμνὸν ὠποϑώνειν , ἐφεφωνωμε- 
“ ε ΄ ᾿ δὲ .“ 

γον ὥσπερ οἱ γυμζϑίοι. τῶ δὲ ὁπλώ κωτεσκευ- 
Ἶ Ν γ 17 Ν ΄ 7 
ἄσϑαι μὲν ἄσημα, 7, καὶ σώφρονα, συγκεκρώ- 

σϑιι δὲ ἀυτοῖς ποίκιλμω ὕλης, μεϑιςά μενον ἐς 
᾽ γ γ φ ς “ 
ἀυγεὶς ἄλλοτε ἄλλας; ὁσώς ἡ 1Ἰρις 8. ὅν δὸ- 

-“ » Ἁ , Ἀ γ 

κεῖν ἰυτοὶ πέεᾳ τέχνης» καὶ Ηφαίτε ἄδεσιϑαι. 

ἂν. Ὁ ᾽ κε Ὗ 
Φο!. ἡ καὶ δείξεις εἰυτὸν, ὦ Ἀμπελεργε» καὶ 

" 7] ᾿ -» ᾽ 
ὠγωγροίψεις ὠπὸ τῇ εἶδες) Αμ. τί δ᾽ καὶ μέλλω, 

Ἵ 7ὔ " Ν Ν δὴ ͵ 
Φιληκὸξ γὲ σῷ τυγχώνων. τήν μὲν δή πκομήν 

ἐμφιλαφῆ ἐυτῷ φησιν εἰναι, καὶ χρυσξὲ ἡδίω", 
ΝΥ 18, ᾽ “ ν ἡ δὲ Ὡς ΟΝ 

καὶ ἐυσιχήμονω, ὅπῃ; καὶ πὼς κινοίη ὠυτὴν ἢ 
" Ὧν γ᾽» ΄ υὐὰὰ δὲ - " ν᾿ 
ἄνεμος, ἢ ὠυτός. τῆν δὲ ῥίνω ὅπω γρυπήν: 

3 - Ν Ν γ᾽ - 
ἀλλ᾽ οἷον μέλλεσαν΄. τὴν δὲ ὀφρῦν μηνοειδῆ: 

Ν Ν δὲ πὰ “-,γ ΓΑ ἴκι 
τὸν ϑυμὸν δὲ τὸν ἐν τοῖς ὁμμώσι, χαροποὶς εἰσιν» 
ε ͵ὔ ᾿) Γ ς ε 
ἡσυχάζοντος μὲν, ἐναδώλλεσιϑαἴ τινω ὁρμὴν, ὧρ- 

, ἘΆΜΜΔΕΙ ΡῈ αν 
μήσαν])ος δὲ συνεκπηδᾶν τῇ γνώμῃ" τοῖς τε ὁρῶσιν" 
ε ,ὕ ΠῚ 

ἡδίω τότε ἀὠυτὸν Φαΐνεσϑαι. π-επονϑέναι γαρ 
Ν Ὗ Ὰ . Ἁ -“! Ν Ν ΕῚ 

τι τς Αχιαιεὶς πρὸς οἰυτὸν, οἷόν τι πρὸς τὸς ὠλ- 
ν “" Ἴ ᾿ οἵ ᾿ 5 δ τὸν 

κίμες τῶν λεόντων. ἀσπαζόμενοι γοὶρ ἀυτὲςς ἐν 
ε » »"Ἢ ᾽ » ν, » Ν -“ 

ἡσυχία, μώλλον δυτοις χαίρομεν, ἐπὰν ϑυμξ 
ε 66 4. δος ἸΑΑΣ Ὲ ), Ν ἰὼ " 
ὑποπλησϑεντες ἐπὶ σῦν ὁρμήσωσιν, ἢ ταῦρον, ἤ 

“ 7 9 ͵7 ΒῚ δὲ “ “ , 
τι τῶν μωχίμων «᾿ηρίων. τὸ δὲ λήμω τϑ Αχιλλέ- 

ὡς δηλξσϑαίΐ φησι καὶ «“αρὲὶ τῷ ἐυχένος" εἷ- 
᾿Ν Ν᾽ ᾿ 19 , 

γωι γεὶρ δὴ ὀρθὸν, καὶ ἀνεςηκότα. Ὁ 6107: 

Δικακότωτον δ᾽ ὠυτὸν ἡρώων γενέσ'ϑ.α!, Φύσει 

τε καὶ ξυνεσίῳ τῷ Χείρωνος. τό τοι διαξεξλῆ- 

σϑαι πρὸς χρήματα " ἐκεῖθεν τῷ Ἀχιλλεῖ Φοι- 

τῆσαι. διεξέδλητο γωρ ὅτω πρὸς ἀυτὸὰ, ὡς ἐκ 

τρλῶν καὶ εἴκοσι πσόλεων, ὡς ἀυτὸς εἷλε, λαδεῖν 

μὲν «λεῖςω αἰχμάλωτω, μηδενὸς δὲ ἀυτῶν ἡτ-. 

τηϑῆναι . τὸ λὴν κόρης, ἣν εἐδὲ ἀυτὸς ἑαυτῷ ἔδω-. 
᾽ ᾿ ᾿ " “ 

κεν, ὠλλὲ τὲς Αχαιὲς ἤἥτησεν. οὐδικίων δὲ τοῖς Α-- 

᾿χωιοῖς ἐπικωλξν]ος τῷ Κέφορος, εἰ μὴ τὰ πλείω Α- 
ζ ͵ " Ν - “ἃ 

χυλεὺς λήψοιτο, ἐμὸν ἔξω, ἐφη; τὸ πλεῖον τῶν 

ἔργων, χρήμασι δὲ πελοονεκτείτω ὁ βαλόμενος. 

θυ ε ργοάϊἀεγαπε 311| 4105 νἱ 4. ἐρ. Ὀ γε ποτε, Ρ. 92. Οὐπὶ 
ποῆτο ξλοῖς Π δίγε ὃς ςετοτὶ Αἰ!ερατὶ εἰ ἐπὶ Ρ, 98. 4υἱ πυ- 
φιίας Ροίγχενκαε ἐχρεξελητεπι εἰιπὶ ἃ Ρατίἀς ἰητεγξς ξξιπι πατ- 
τδηῖ ρὲγ ἰηΠάϊ45. 

17 ἄσημα Ἴ πιαῖε ἱπτογρτες ἡρηοδηἑῥα σεττῖτ, 86 πίοι.» 
ἢμεπὶποϑ γε! ἀΐπιι5) Βγπιᾶς (σοριις οτατίοηϊς, 4ὰϊ εἴ, Ηο- 
πιοῖο ντ σοπιγαάϊςατ, ἃ 460 οἶγρει5 Α σΠ1ΠΠ}5 νασῖα σϑεατα- 
τῷ ΟΥ̓ΠΆΓΙ5 τεργδείοπιαδαταγ, ϑὲὶς ὅς ἴπ ντὰ Αρο ]οη]] 118. 
ΤΠ. ο. 16. Ιατόμας τῇγοπιις Γεργας παστοῦ πεποικιλμένος 

χρυσοῖς ἀγάλμασι γ» τοὶ! ιιοτιιπὶ γεγο Τρ ἀοτιηιὶ χαλκοῖ μὲν; 
ἄσημοι δέ. 

18 ὅσας καὶ Τμις  νἱ46 οδίετιαία δὰ ΡμῃΠοἢτδεὶ [επί οτίς 1- 
Τιαρίπιιπὶ 1.1. “4Ζ»ηρΡίογιο, ; 

ξ. Ὑν 1 χρυσᾷ ἡδίω 1 πᾶπὶ δι] 114 νἱ 4, Ὀγεϊϊπο, Ρ. 36. 

2 οἷον μέλλεσαν  νἱής Γ( χὰ ,ἀϊεχαναίγηρρ τι. 7. 
3. ὁρῶσιν ) ἂς Ταυάϊδη. Ἑαἰεὶ ἐρῶσιν. Ῥαυ]ο ΡοΙ τότε ο- 

ποϊτταγ ἴῃ Βαγοςς. ἀντὸν γεγῸ 'π σοα, ΟΟ]]ερΡ. Νοι. (δὰ 
τετιηεπάα 114 ριτο. : 

4 τότε ] “μη7) ὨΕΠΊΡΕ ΟἸΠῚ ἱπῖογ ἀγπτᾶ δζ ρ᾽δάϊος νογίᾳ- 
ἴὰτ) ὁρμήσας ΠῸπ ἡσυχώξων, ἴπςυπάμπι πιαρὶς ἱπτιεπ- 
εἶδες ν᾽ ιπι εὐιπὶ 41τ, ἡιᾶπὶ νδὶ ἡσυχίαν ἀρετεῖ : ηιοά ρτῖ- 
πιὰ ἔγοπιε οὐΠῚ παράδοξον ἢτν, ἤγπτας ἘχεπΊρ!ο ἢπηΠ 5 486{- 
ὥλιις Βοπιιπμηι 'π θείδια5 σεπεγοῇογεβ. 
ΠΝ ὅν τό τοι διαξεξλ. πρὸς χεήματα Δυλγίτ41Π| 14.-- 

πίε ΑΟΒΠΠ 41 Ἐχργοῦθγεης ργα! ΠΊπιος ἀμίοτγες δἰερᾶς. 
ῬὌτεϊπουτε. Ρ. 132. 

2 κόρης] Βτ (οἰ 415, 4υᾷπι Γγτπο τ σδρείμ4πι δθάιχεγαῦ 
γιά, τάεηὶ Ρ. 6Ο. 

Ζ:2.202.3 Ἐπ᾿ 



34 ῬΡΗΜΙΠΟΒΊΈΒΑΤΙ 

Ἐπ᾿ ἐκείνης τῆς ἐκκλησίας, ὦ ξζένε, καὶ ἡ 

πρὸς τὸν Αγωμέμνονω τῷ Αχιλλεῖ μῆνις ὑπὲρ 

τῷ παλωμήδες ' ἤρξατο. μνημονένων γαὶρ τῶν 

“πόλεων, ἃς ἄμφω ἐξεῖλον ᾽, τοιαύτη μὲν; εἶπεν», 

αὶ τῷ παλωμήδες σεροδοσίο. κὠώμὲ δὲ κρινέτω ὃ 

βελόμενος, ὠπὸ γὰρ τῶν ὠυτῶν ἥκω. δεξωμέ- 

γε δ᾽ εἰς ἑαυτὸν τωῦτω τῷ Αγωμέμνονος, καὶ 

} λοιδορει μένε: τῷ Αχιλλεὶ» τὅτε Οδυσσέως εἰπόν- 

τος, ὡς εἴη τοροδοσία ᾽ καὶ τὸ ὑπὲρ στροδότα λέ- 

γεῖν" ἐκεῖνον μὲν ἀπήλασε τῆς ἐκκλησίας, ἐδὲ 

τοῖς Αχομοῖς Φίλω εἰπόντα. καϑικόμενος δὲ τῷ 

᾿Αγωμέμνονος λοιδορίοοις «πλείοσιν , ἔξω βελῶν 

διυτήσατο, μήτε ἔργον τι σσρώτ]ων, ἐς τὸ κοινὸν 

φέρον. μήτε φοιτῶν ἐς τὰ βελεύματα. ὅτε δὴ 

εἰφίκοντο ἀυτῷ λιταὶ σταρῶ τῇ Αγώωμέμνονος ἧ, 

ἐν πιωντὶ" ἤδη τῶν Αχαωιῶν ὄντων: ἐπρέσξευον δὲ 

ἀυτὲς Διως τε καὶ ΝΜέσωρ. ὁ μὲν» διῶ τὸ συγ- 

γενές τε᾽.καὶ τὸ διηλλάχϑαι ἤδη σφίσι; μηνί- 

σὰς ἐφ᾽ οἷς περ ὁ Αχιλλεὺς ἐμήνισεν ἡ. ὁ δὲ σο- 

φίας τε ἕνεκα καὶ ἡλικίας, ἣν ἐτίμων οἱ Αχχριμοὶ 

πάντες. ἐπεὶ δὲ τὸν μὲν γϑν " Πάτροκλον ξυμ- 

μωχῆσαι σφίσι σπαρ᾿ ὠυτξ ἕυρωντο, ὁ μὲν; δράώ- 

ΠΩΣ τε καὶ σσωϑῶὼν " ὁπόσω Ομήρος φησὶν. ἀ- 

πέϑανε, μωχόμενος τῇ Τροίω ὑπὲρ τῷ τείχες. 

ἐδ᾽ ἔπραξε μὲν ἐδὲν ὠγεννὲς" ἐπ᾽ ἀυτῷ, ἐδὲ εἰς 

πεν. ἀπολοφυρώμενος δὲ «ἰυτὸν ἐῤῥωμένως» καὶ 

ϑώψας ὡς ἀυτὸς τε ἐδέλετο, κὠκείνῳ χωρμεῖς- 
κ, ᾽ , 5πτν ὃ Ἐκ 

σϑιαι ὠετο, ἐχώρει ἐπὶ τὸν ἘΚΤΟξφι. 

τὰς μὲν δὴ ὑπερδολὼς ᾽ αἷς κέχρηται Ομηρος 

“περί τε τὲς ὠπολλυμενες εἰυτοῖς ὥρμωσι Ὑρῷ- 

ας΄, ὁπότε ὁ Αχιλλεὺς ἐφάνη" περί τε τὲς ἐν 
ΝᾺ πὸ , “ » 

τῷ ποτωμῷ σφατ]ομένες ᾿. τήν τε τῇ πσοταμξ 

ζω. ΧΙΧ. 

ΝΠ]. ἴπ 114 ςοπείοης., οοίρεβ, Ας 115 
ἀποηιις ἴπ ΑραιηθπηηοηοΠ ἰγὰ Ραϊαπς 15 σαῖς 
(4 ̓ πίτππι σερῖῖ. Μεπλογδηϑ ΘΠ1ΠῚ 41145 δπισ 
Ῥοςερεγδησ οἰμίταῖο5,), 244’ 622 {1}, αἰεθαῖ, 
Ραδαημεαίες ργοά!εο. Με ἡμοαμε ἰᾶπ. 4815- 

ιιῖς νΟἸποτιτ, ἴῃ ἴπ5 νοσαῖο, Πᾶπὶ οχ {{ἀ6πὶ ρᾶγ- 
ἢ νεηῖο. Ηδεςδιοπι σαπὰ 1π (8 ἀϊέϊα ἴπ- 

τογργοιαγοῖαῦ Αραπιθπηποη 7 ΟΠ] ππσμΟ 
εοηιίςϊο ργοίξαμπογοίαγ 5 Ψ]γῆες νογο 270 
ϑγοαίμογε αἰἱοο 67,2.) ῥγοαλε]ομῖς ξ5᾽ Τρ "72 ἐδ- 
μογὰ ἀἰξιιτατεῖ9. ππης αι! 4επὶ, σαπιπς Αςἢὶ- 
νἱ φυάεπι ἀϊξα ργοθαγθηΐ, ςοποίοης Ἔχρι- 
11. ΡΙαΓΙΌιι5 γεγο Αραπλθπιποπεπὶ (ΌΠΕΙς 15 
1ρίς φιοσις ἱπίδέζατιις, ῥγοςα] 40 ἀγπλῖ5 ἀε- 
σεῖο ςοερίτ, πεαις Πα!ςαπάγη αιιοί δ ςοπα- 
τῆμποπὶ ἰρείζαγοι νυ]Ππτατεῖη ἔλοῖθη5, πεαμς δά 
ςοης ΠΑ ἀείποερβ αςςεάφηθ. ΟἿ ςετίε τεπὶ- 
οτος ργεοῖδιιβ επὶ Ασαπιοπηποῃ Δ ||, Α- 
ΤΠΙπἴ5 ρίαπα δηϊ πιο ἴδπι αι 115: ῥγθςες ἀπ- 
ταπὶ ρεγβεγεθαης ἰεσατὶ Αἴαχ, δἴηπς ΝΕ ἴοτ- 
Π|6Ὲ αυϊάεπι ΟὉ σορπαιίοπειη, δὅὲ ησποά Ογαςςῖβ 
Ἰάτα οἴει γεσοης ] Ἰατιι5, ᾿ρίε απο 65 ρᾷο δηΐθα 
εἰσ ἰγαίι5 4] ἔπαγαῖ, οὐ ςαπίδ εαπάεπι Ὁ αι 
Α(ΒΙ]1ε5 ᾿γαίςεραταγ. Νεῖογ νέο [ἀριεππδθ 
οΔυία, αἴημιε αρίαίῖβ. ΠΠΔΠῚ ΟΠΊΠΕ5 νεηογᾶ- 
Ὀαηίαγ Αςμῖαϊ. Ροαιαπι ιζοπη, νὲ Ραίγο- 
οἷο νῃᾷ οὐπὶ 115 ΠΊΠΙτα πὶ ΟὈΪγΕε ἰἰσεγεῖ, αὐ 
60 ἱπιρειγαῖεηί, 116 χυϊάοπη εἰ5, σας δὸ Ηο- 
ΠΊοΓΟ ἀϊσιηταγ ) ἀδξιπέϊις, εααιιε ραίι5 νἹτ4Πὶ 
δηϊαῖε, οὐππ| Τ ΓΟΙ4Π15 ριισηα ἀδοογταηβ, νὰ 481 
ΓΔΌΓΟΒ {προγάγα σαρεγοῖ. ΑςἢΠ]]ος5 γεγο Ὁππις 
οδαίᾳ Π1Π1]ἸρΠΟΌ1]ε δα ἀϊχῖς δας ἔθος, δε νΌ] 
πηαίςι!ς εἰππὶ υχίει, νεαπε νοΐαρε εἴθε ΠΡ, 
Ῥαίγοςϊο δυίεπη ργδαΠηπλαπ] ῥυζαγοῖ, ΕΠ 
του ρο[αςε, αἀιιογίυς Ἡςέϊογεπι ἐχρεάϊπο- 
ποτὰ (υΐτορίς, ' 

ΨΙ1. Ηγρεγθοῖδϑ δυτεπῖ αυΐδιις νἤις Ηο- 
ΠΊΕΓι5 ἦς ὙΓΟΙ4Π15, 411 724 Ἴ1722 τη} 7 δ γῆς 
Ρεγογίης στη ργίπιαπι ἀρρατγαῖς Αςἢ11165,, ἐς 
115 “τοη1. 41 τῇ Πυχηΐης τηδέξατι (πτ5 πδς ΠΟ 

5. ΤΠ, τ ὑπὲρ τῷ Παλαμ. 1 πατι ΟὟ ΕἸΠῚ ᾿πιουα ΠΊΤΙ1ΠΊ» 
ποπγνι Ηοπῖετιβ ν]τ) οὗ Βγιίεἰἀα. Α ο 1116 πὶ ἀϊατιγπα 1ξ4 

ὅτα Οτγδεοῖβ ᾿πξειμζηπι διε, ἀϊχὶς ποῖϊεγ ἤιργὰ τη Ραίαγμεάε. 
2 ἄμφω ἐξεῖλον ] πιᾶπὶ1π ἐχροαϊτίοπα δάιετίιβ. ἴῃ [1145 ὃς 

νιθες Ὑτγοίδα Πηϊτπιὰ5 σοπἰπηχογᾶπε Ορεγᾶπὶ ΡΔ] πιο ες ὅς 
ἈΟΒΙΠε5 να, ἢν τῃ Ραίαριεά, 

3. εἴη προδοο. ἔς ΑἸαάἴπα ὅς οπιπεβ ἵΜΜ55, Μογεὶ]. εἰ. 
4. λιταὶ παρὼ τῷ Αγαμ. ἀς Ἰεραιίοηε 44 ΑςΒη]επι δὰ 

εὐπὶ τεσοπο! ΠἸπάμπὶ. εχ ᾿πβίτιτο Ἠοπιετι5 114 4.1΄, 
ς ἐν παντὶ ] λπ πιᾶποᾷ νεὶ εἰ Π!ρτῖςα μαεο Ἰοσμτῖο, τ 6 Ρ[ε- 

πε εἴϊει ἐν παντὶ τῆς ὠϑυμίας, 4026 εἴ ὙΠυογάϊάθα, ρΗτγαβς, 
4ι14π| πο5 'π νετῇοπε ἐχργε πη ὃ Απ ροτίμ5 νεγττεπάμπὶ: 
φπρῦγι ἦγε σογισίογι6 147) ἐδη “Τ εὐ τε δ᾽ 

6 αἰας  Ὀϊοπιεάεπι ὃς Νεοτγεπι βἀπὶ ἰερατίοπεπὶ Οὗ: 
αἰ Ἡοπιετι5», ἢᾶς Ἰρίταν εχ ρᾶγίς οτἰαπὶ Ποίτοῦ οσσαἤποηεπιὶ 
εἰ ςοηῃίτδάϊςεπάι! σαρτᾶζ. 

7 συγγενές τε ] ἢς ορτίπιε Βατοος. ὃς ςοἄ, (011. Νουΐ. 
Ἑάϊεὶ συγγενέσϑαι τε. ἘΕτᾶπε Δι{6Π| «δῤαλ ἃς “ορἠες ραῖτα- 
εἶς5. Ρδῖγες δηϊπὶ εοσιπη Τείη»ο» ὃς Ρεΐεμς ἔγταιτεϑ εγαηῖ. 

ὃ μηνίσας ἐφ᾽ οἷσπ. Αἱ" ἐμήνισεν 1 ποπιρε οὐ Βαϊδηιθάφηι 

τηϊοε ἱπτεγεπΊειπι, αιιοἀ πο πηΐπιι5 ἡπᾶπὶ ΑΙ ἢ 1]165 δεστα 
ξετέρας Αἴδχ, νῇ ποῆγο φιϊάεπι παύγδίιπὶ ἤιρτα ἴῃ Ραίφ- 
ρρεάε ὃς “ϊ4τε, 

9 μὲν γῶν] οπιπίπο φἀἀεπάῃ ρυταιι μὲν εχ οο 4. 0]]. Νοι, 
10 ὁ μὲν δράσας τα χϑὴ παϑ.} ποῖα οπιηΐαν νὰ ῬΊγου]5 

ΑΟΒΠΠ15 Δγπηῖς ἱπάμειι5., ὅς ὙΓΟΙΔ ΠῚ ΟρρυρΠᾶπ5 να]παγᾶτις 
40 Ευρθοσθο, ἱπιεγεπτις δὉ Ηεέϊογε τ. νἱά. ργοῖίχε Ἠο- 
πτετιπὶ 1]. π' Ὀγεϊποιγε, Α Ομ}. Ἠοπιεεῖς. Ρ. τς. 4. 

1: ἐδὲν ὠγενὲς Ἴ πεπιρε ὠγενέςερον εαπιὶ ἰΧ 16 ῬΔίγο ο]τΠὶ 
{πυπὶ Ἠοπιεγιι5 πᾶγγδτ, Π144. Σ΄, εἰπιαιια {εσυτ, νἱα. Π τος 
1ϊποιγῖ, Ρ. τό. [44. 

5. Ψ͵ΠΠ1 Ἃ περί τ. το ὠπολλυμ. ἀντι ὥρμ. Τρῶας ὅτς.} 
τείριςῖς ᾿οομπι ΠΙ4(, Σ΄ ν. 221. 64. 4116 Π| εἰ12πὶ ταπρῖς ὨΪῸ 
ΟΒτγίο. ἴπ Ὑτοῖςο Ρ. 181. Ἠοπιεγι πὶ γεργδείεπταγε ἱπημῖ- 
ἐπ ὕτω δὴ γελοίως τὸν Αχιλλέα μόνον τρεπόμενον τὲς Τρώαφῃ 
τῶν δὲ ἄλλων ᾿Αχαιῶν, ὥσπερ ἐδενὸς παρόντος πάντων ἐπιλο- 

ϑέσϑοαι. δάἀε τυγίηπι ρ. 85, 

2 ἐν τῷ ποτάμ. σφατῆομ. Ἴ ἀτιϊσυΐαπι δά 414] οχ ςοά. 
ΟΟΙ]. Ν οι, Ἰοςις γεγο Ηοπιοτὶ δὰ 4μεπὶ γείριςϊς εἢ ΠΙΔ4, 
Φ' ἰηϊο, δ 

ἐς 



Ορ. ΧΙΧ. 

ἂς Πιιπηηἷς ποῖ σα Παέλις τος τη Αςἢ}]- 
Ἰεπὶ οχείζαγεῖ, Ργοίεῇϊδιι5 αι 6 πὶ εἴα νὰ 
Ροξεῖςᾳ ἰφιιάατ, ΠἸτιγαιπ τα πθη 115. ἱπάαςῖς, νὰ 
ἀεἸςίπατοηϊβ τάπτηπι σαι σογηροίτ5. Νε- 
41 επὶπὶ δοαηδπάγιπι Ας ἢ], ταπτας ἤατιι- 
τὰς νἶγο, (προγασι αἰ ΠςΙ]ο πὶ ας, τΙάπαε πος 
ταΐπιιβ., 4Οα πιαρηΐ5 Πυιπι πἰ δας {{Π6 πγαΐτο εἰ. 
{ετ ἱπξουίου, πες ΑςἢμΠ]Ποπὶςατα Πππιπς ἴπ 
ςεγίαπιεη [απ ἀε(ςεηίμγιπι. Ροπα εηϊπὶ 
ψΟΠΘπιθηζογ οτίατη ἰρί] ΒΠυαΐιπι οὐἢτγεριπῆς, 
.ΔΠΪΠΊΟ νείσις Δηχίας ἀες]παῇοι εἰιπη, πΟη ν ΕΟ 
Δηπάς (δ ςοπιπλει, Ηἱ5 δυοπι Ιοησα νετ1- 
ΓΠΠ]ΙΟΓ4. νὰ Ρυτο. 114 παγγατε (οΪει. Ὀερὰ- 
[ο5 αυϊάστη ἰη Ἠπμΐτι ἔς Τγοίαπος, ρίαγείς 
46 Ἰρίογιπη ρεγε, 4ιαπῈ1η τοῖο ὈΈ[]ο ρεγῖε- 
τε. Νεσταπηεη Παες οπηηΐα ἃ (Ὁ]ο ΑςΒ}1ε ἔα! Πς 

-Ρδίγατα,, νΕΓΠΠῚ ἰρίο ἰατη ἔγετοβ Οσᾶεςοϑ ἀςςοίς- 
ΠΠ-΄, εοίχιις υΐ ἴῃ Πατηΐπε ἐγαπς, πιδέϊαι- 
[ξ. ΑὐΠΠοπὶ ἀπζεπι 115 φα!άθπι πορ]οξῖ5. 
ταῖς ςετίαπιθη ἀδριρσηαιῇθ. ΨῈΡ ογας οχ 
Ῥαεοηϊα ργοίεεδις, οιπ5 δὲ Ηοπηετιι5 πη η1- 
Ὧἰϊ, ΑΠεγορδειπι διε ἰρίμπι ἀρρε]αῦ, 
Αχίι ἤσπιμι περοίεπι, ὅς νίγαηιο πηᾶπι ρο- 
τεπίειτι. Οὐοά πιαχίηγις διτοη ΑςΠΐπο- 
Ταπη ἃς Ἰ γοϊαπογιιπα ἤιοτῖς ἢἰς Ράδοη,, ἔετγα- 
τύπιαιε πιογα ἴῃ οσαρι 465 ̓γγιιογις, ΠΟΠΊογις 
αυϊάεπι {{4 ραγία σαγπηηῖς [π ῥγδοιογπηΠ. 
Τυςεθαῖ γεγο 1άθπι ςορίας πόα ἱπτοροῦς- 
ΤΙ ΠΠ15 ν γι 15, Ῥαδοπᾶβ ἐπς{65., ΠΟ αμ1Ε [τὰ ρτῖ- 
ἄεπὶ Ττοῖδα δάπεπογαῖ, ατο5 Αςἢ}}165 αυϊάοπι 
Ῥειτογγο[δεέϊος ἴῃ ἔπρπη νέγαγ, ᾿λαθποποπι ὃ- 
Ὠΐπι ἴῃ [8 ἱγγα!ς δι διιγα δαητὰγ, νὰ αἱ πππ- 
απᾶτη αηΐθα ἰπ ταΐο πη νίγιιπι ἱης Ια Πδητ. ᾿ 500 
δυζεῖη (ΠΠεητα Αἤεγοραθο, ρ]ι5 {Ὁ] Ὁ ἐῸ 
εἰπταῖτ, ἡπαπὶ σπὶ Ἡδέζογε νῸϊ ἀϊπηςδιῖς, 
Ὧξς Ραεοηεπι Π|4ο[π5 ἱπτεγέεςιτ, Ὑψπάς ςὰπὶ 
(οεῖϊ τρί] αἰΠπαάεγςεπτ, πε εο ἀϊε οαπὶ Ηεδο- 
τα ςοπρτοάεγοιαγ, Ποίςς πηπίπηε ΠιΠΊ Πα (οτ- 
τηοης5. Μεγαμπι, νη ρογλης φηομε γ26 {{-- 
δε» 1ογοῦ2 υἱάεαέ. ἰπαμῖςη5., ἴῃ Ἡςδογειη δη- 
τε τποοηΐα Πατίοποπι Παρεηζεπη ἱπηρετιη ἴε- 
οἷς. (πὶ δυζεπι εἰππὶ ἱπτογειλιςι,, νἱγαη1, 
4ιαίοιη ἀἰχίμημβ ἴηι ᾿ρήπι5 Ποία, εἰγοιιπη ππιι- 
τῸ5 τὰρζαιῖτ, θαγθαγο ααϊάειτι αἴαιιο ράγαμτ» 
᾿ιυπηάπο γίτα., 411 νεμίδτη ταπηθη ΠΊΟΓ ΑΕΓ 60, 
«ιοά Ραίγοςίαπι ν]ο ςογεῖιγ, ὈΙαΐπῸ πθπη- 
Ρὸ ἱπρεηῖο αιιοάᾶπι ν[τιπηι Αςἢ]Π]οπη, πταρηιιπι 
(ξγηρετ αἰϊαυ!ά ργο ἀπιὶςῖ5 ραϊγαῆς, νης οπηηϊ- 

ΗΠΕΒΟΙΟΑ. ς΄ 
΄ « “ »"»Ψ - 

κίνησιν᾽, ὁπότ᾽ ἐπανέφη “ τῷ Αχιλλεὶ Τὸ ἑαυτξ 
“ “, λ Ἂ. ς 

κῦμω» ἐπιινεῖ μὲν καὶ ὃ Πρωτεσίλεως ὡς πποιη- 
Ἁ δ 7ὔ{ δὲ ε ͵ ͵ Ν 

τικο θιογρώφει ὃς ὡς κεχωρισμένω. μήτε γῶβ 
- - ͵ Ἱ ὕ Ν , 

τῷ Αχίλλει; τηλικδτῳ ογτι, ὠπόορον ὧν γενέσθαι 
", κ ε δν ΧΑ τὸν Σκώμωνδρον, καὶ ταῦτω ἡτίω ἢ οἱ μεγώλοι 

»" “Δ ΑΣ 2 3. ᾿ , ᾽ 
τῶν πτοτωμῶν οντὼ, μήτ ὧν τὸν Αχιλλεῶ ες 

» ἘΣ ᾿ , 
μώχην τῷ ποταμῷ ὁρμῆσαι. εἰ γοὶρ καὶ σφο- 
ὃ Ὁ γ...5 Νι γα ον γ΄ αὐλοὶ , 
σφι ἐπ᾽ άυτον ἐμόομυρεν, ἡλυξὲν ὧν ἐκκλίνων» 

Ν δι᾿, δ »-“Ἤ »"Ὕ“ἥ 7 

κωὶΐ μη ομόσε χώρων τῷ ὕδατι. “ιϑανώτερφι 

Ν ͵ “ 5 ᾽ -“ Ἂ 

δὲ τότων ἐἰκεῖνω, οἷ μιαι, δίεισι’ ξυνελωϑῆναι μὲν 
᾿ Ἀ Ν ᾿ “ Ν ΄ ᾿ 

ες τὸν ποτάμιον τὸς Τρῶας» καὶ σλείδς ὠπο- 
-“ Ν “ -“ 7ὔ 

λέσϑαι σφῶν, ἢ ἐν ὥπαντι τῷ πολέμῳ ὠπώ- 
Α , “ -» ͵ἷ 

λοντο, ξὶ μὴν μόνῳ γε τῷ Αχιλλεῖ πεεπρώχϑς 
μ-Ν ᾿ 4 " ὥχδν ..0.5ὲ λ 
Ταῦτα, ὠλλαὰ ϑωρσήσαντας ἤδη παρ᾿ ὠυτϑ τες 

Ἃ -“ 
Ἑλλήνως ἐπικωταξαΐίνειν, κοὶ τὰς ἐν τῷ ποτα- 

» Α Ν Ἀ - 

μῷ σφαάτῆειν. Αχιλλέα δὲ τέτων μὲν ὠμελεῖν, 
᾿" ΄ ᾿ " μι, ᾽ ᾽ 
ἀγωνίσασθαι δὲ ὠγῶνω τοιόνδε. ἦν ὠνὴρ ἐκ παι- 

“ τῇ Ἂς , 

ογίος ἡκῶν» 8ὃ κῶὶ Ομήρος ἐπεμνήσ'ϑη ᾿ Ἀφερο- 

“ 49 Ἀ -“ Ν μ , “Ἢ “ἢ “ὦ παῖον δὲ ὠυτὸν κωλεῖ, καὶ Αξίᾳ τῇ πποταμᾷ 
ΜῊ ᾿ - , 

υἱωνὸν, καὶ δεξιὸν ἄμφω τὼ χεῖρε. μέγιςον δ᾽ Α- 
“ Ν ΄ μι ν ᾽ὔ , ΄ 

χαιῶν τε καὶ Τρῴων ὀντῶ τὸν Πωΐονα, καὶ ϑηρίξ 

δίκην ὁμόσε χωρϑντα ταῖς αἰχμοίῖς . πσἀρῆκεν 
δι Ἂν δὶω , Ψ δὲ ΝΕΝ “ 
ὁ Ομήρος τατειί τῇ λογξ. Ἴ7:ε θὲ καὶ ὠκρακζ νὴ 

᾿ « , 5 

δύνωμιν, Παίονας ἱππέως» ἄρτι “ἐς Τροίαν ἥκων, 
Δ Ν 71) 
ὃς ἐτρέψατο μὲν ὁ Αχιλλεὺς ἐκπλήξας. δαίμο- 

ἡ εὐ 9 , , γι. " 9 
γώ γῶὼρ ἐμπεπτωκεν μέ σφίσιν ὥοντο, ὥπω εἰγ- 
δὴ 9) ᾽ Ἑ ε ΄ δὲ 
δ ,τοιῶδε ἐντετυχηκότες, ὑποσάντος δὲ Αςερο- 

ἤ “7 Ὑ Ἀ 
παΐᾳ μόνε» πλείω σερὶ ἀυτξῦ ἔδεισεν, ἢ ὁπότε 

" ͵ ΩΨ κ“ 
τῷ Ἑκτορα ἐμάχετο. καὶ δὲ ἄτρωτος εἷλε τὸν 

΄ ψ »-“" “ ᾽ ͵ 
Παΐονω. ὅϑεν, τῶν συμμάχων ὠπωγορευόντων 

Η “" , " , - 

οἰυτῷ μὴ μοχεσϑιας τὴν ἡμέραν ἐκείνην τῷ Εκ-. 
ΠῚ “ , , ἦ 

τορά, ἐκ ἠνέσχετο τῶν λόγων τέτων. ἐλλαὶ εἰ- 
᾽ Χ “ 

πῶν; ἰδέτω με κρείτ]ω καὶ τραυμάτων, ὥρμησεν 
’ “ Ϊ᾽ 

ἐπὶ τὸν Ἐκτοροι» φυροτεταγμένον τῇ τείχως. ὠπο.. 
ἷ, “ "“ 

κτείνας δ᾽ ὠυτὸν, γενόμενον, οἷον ἐν τῷ τσερὶ «ἰυ-: 
» ,ὕ ᾿ “" »- ΄ - ͵ 

τῷ λόγῳ εἴρηκω» περλεῖλξε τῷ τείχει, βάρζα-. 
͵ Ἂς ᾿ δῷ 8 Ψ Ἀ δ 

ρὸν μέν τινώ καὶ οἰηδῆ ᾿ τρόπον , ξυγγνωςὸν δὲ, 
», Α, “" » "" ΄ ὃ 4 , 
ἐπειδὴ τῷ Πατρόκλῳ ἐτιμώρει. ὀωμμονίῳ, γῶρ 

, ΄. ΄ 

δή τινι τὸν Αχιλλέω φύσει χρώμενον, ὠεί τι μέ. 
ε “ ΄ ὦ 

γω ὑπὲρ τῶν φίλων -«ράτειν » ὅϑεν μηνίσαι μὲν 

πα ιν το οὐρὰ σ ϑυααθθυνιαιυυ οὐ,ασγνον-ἀκο σου να αὐ ΔΟ ΦΦΦΨΌΑ σα 

3 ποταμῷ κύησιν 1 ϑεαπιαπάτιιπι σΟΠῖτα Ας ΒΗ πὶ ἴητα- 
ταείσεπτεπι ἀεἰοτι δὶς Ηοπιοτ, Π|44., Οὐ ν. 133. {6. 

4 ὁπότ᾽ ἱπανίςη ] ἢς ΒΑτοος. ὅς ςοά. (0}]. οι, Ἐάϊτὶ : 

ζτ᾽ ἱπανίςη. ἶ 
ς Ομηρος ἐπεμνήσϑη 1 δὲ ΡαΠηπι 4υϊάεπι. Οτιᾶς ταπιεῆ 

πῖς ἀε εο παδοπίαγ, οπιπία πατγας Ηοππογ. Π|44, Φ' ν. 140, [. 
6 ἄρτι] ΚΑμαΐλη, ἄρματι. 5.4 γοῖᾷ ᾿φϑιο ἄρτι, Τρίς 1. 

ο. Αβεγορδειις ἅπτς Ρυβηδπὶ ςαπὶ ΑΚ ἈΙ]]ς ἴτα ἱπτοῖ αἱΐα.ν 
84 ἰρίωπι: 

; “πῶ, ὅν ΔΕ μοι θα 

Ηδὶς ἑνδεκώτη ὁτ᾽ εἰς Ἰλιον εἰλήλυϑα. 

γ ἀντῇ 1 Βατοες, δί ΟοΠ]ερ. Νου, ἐαντῷ, ϑο ργοπιίομς 
νίμγρατί ποιμπι. 

8 ἀηδὴ] Οταζετ, ὅς ϑἰπιαῖ, Ιερεῖς ὠηϑῆ. 
Ἐ λον 
ὑσερ 



736 
« ἐν "» »-» -» 
ὑπερπαλωμήδες " ὁμᾷ πᾶσιν Ἕλλησι, τιμωρῆ- 

͵ ,ὔ 

σαι δὲ πωτρόκλῳ τε καὶ Αντιλόχῳ"“. τῶ τὸν 

πρὸς τὸν τελωμῶνος Αἰοντῶ ταερὶ φίλων ὠυτῷ 
νκ“ ͵ ͵ Ν “ ᾿ ΄ εἰρῆσθαι λεγόμενοι, φόδρω χρὴ γινώσκειν. ἐρομένε 

᾽ “ -“ - “ἷ 

γώρώυτον μετὰ ταῦτω τῷ Λιαντος. ποιῶ τῶν ἐργῶν 

3 ᾿ “ , ται, -»Ὕ 

ἐπικινδυνώτωτω ἐυτῷ γένοιτο; τοὶ ὑπὲρ τῶν Φί- 
ε " ᾽ “- 

λῶν» ὁ Αχρλεὺς εῷφη. “πώλιν. δὲ ἐπερομένε: “ποιὸν 

ἡδίω", καὶ ἀπονώτερω : ταυτὸν ἀπεκρίνωτο. ϑ'αυ- 
» “" ἈΝ 7 

μάσαντος δὲ τῷ Αἰαντος στῶς ἂν ταυτὸν ἔργον 
, ! Νὰ ἴς ἊΝ “ ὕ ν « 

χωλεπόντε γένοιτο, καὶ ῥφδιον " ὅτι, Εφη, τῶ ὑ- 
-“ 7 " 

πὲρ τῶν Φίλων κινδυνέυματα., μεγάλω ὀντῶ» 
͵] , -» 3.5. 3. - ,ὕ , 

προϑύμως πρώτων, τῆς ἐπ᾿ ἀυτοῖς λύπης πτάυ- 
-“ -» ὔ “5 -“ 

ομία!. τρουῦμο δὲ ποῖον μώλιςω σε» ὦ Αχιλλεῦ, 
. “Νν “ ΟΝ ε -“ 

ἐλύπησεν; ἥδ᾽ ὃς: ὃ ἐτρώϑην ὑπὸ τξϑ Ἑκτορος. 
᾽ ͵ὕ ε 3 “ Ι Ψ 

καὶ μὴν ἐκ ἐτρώϑης γε ὑπ᾽ ἀυτξβ, ὁ Αἰιῶς εφή» 
« ΝῚ ΔΝ ὔ “Ὁ 

γὴ Δίω κεφωλήν, ὁ Αχιλλεὺς εἰπε» τῶς τε χει- 
ΑΥ Ν δ 3 “Ἢ ΤΥ 

ρφς. σὲ μὲν γὰρ ἐμώυτξ κεφωλὴν ἡγξδμαι. 
ἣ - Ε Πάτροκλος δὲ μοι χεῖρες " ἥν. 

- 7 “᾿ ,ὔ 
τὸν δὲ Πάτροκλον ὁ Πρωτεσίλεως, ὦ ξένε, τρε- 

“- ᾿ λ ͵ 
σδύτερον μὲν τῇ Αχιλλέως αὶ πολὺ γενέσθαι 

-“ » -“» 

φησὶ, ϑεῖον δὲ ἄνδρφι» καὶ σώφρονα, τῷ τε Α- 
Ὁ» ͵ »“" ε ων 

χιλλει ἐπιτηδειότωτον τῶν ἑταίρων. χαίρειν τε 

ε ε γ -“ Χ 

γάρ ὁπότε ὃ Αχιλλεὺς ἐχίρε » λυπεῖσϑαι δὲ 

Ν 2 " ͵ Ν ς [ τὰ 5.5 Ν 

τὸν ἀυτὸν τρόπον, καὶ ζυμθδελέυειν᾽ ἀεί τι» καὶ 
Ε ᾿ εῳ 7.2 λῴν 

ἀκέειν ἄδοντος ΄. καὶ οἱ ἵπποι ᾽ δὲ ἀυτὸν ἐχαίρον 
Ρ ᾿ 4 ᾿ Ν 

φέροντες “. ὥσπερ καὶ τὸν Αχιλλέω. ἥν δὲ καὶ 
3 Ν - ,ὔ 

τὸ μέγεϑος, καὶ τὴν εἰνδρίαν μεταξὺ τοῖν Αἰων- 
-“ ΄ ͵ ᾿ 

τοιν. τῷ μὲν γὰρ τελωμωνίᾳε “πάντα ἐλείπετο» 
9 " Νν ᾿ 2 
ἐκράτει δὲ ἄμφω τῇ Λοκρβ. καὶ μελίχρως ἡν ὁ 

᾿Ν Ἵ . ΎΥ 

Πάτροκλος, καὶ τὼ ὀφϑωλμὼ μέλας, καὶ ἱκα- 
“ 9, »“» 4 ς 

γῶς ἐυόφρυς» καὶ μέτρᾳ ἐπαινῶν κομης. αὶ κε- 

φαλὴ δὲ ἐξεξήκει ἐπ᾽ ὠυχένος, οἷον οἱ πσωλωΐ-. 
- κ ε δὲ ΓΨΨ0ΨΗΝ 87 9 »“΄ἐὶ 

σρα! ὠσκξσιν. ἢ ὃὲ ῥὶς ὀρϑήτε ἤν» καὶ τὰς μυ-- 
“ » ὔ μ᾽ ε Ἵ »" 

κτῆρας ἀγευρύνετο, κωϑώπερ οἱ πρόθυμοι τῶν 

ἑππῶν. 
-“ ᾽ , Ὁ -“- , τ 

Φοῖ. εἰς κωλὸν με τῶν τῷ Αχίλλεως ἵππων 

ἐἰνέμνησας» ὦ ὠμπελεργέ. σφόδρα γερ δὴ δέ- 

ΡῊ ΚΙ ΟΙ ΘΟΤΗΚΙΔΙΤῚ Οὔ. ΧΙΧ. 

διι5 αυϊάοπι Ογαοςὶς Ῥα]διης ἀ15 δια (πςοςη- 
(ἀογῖε, Ραιγοοίμπι νοῦο ἀίαμς ΩΡ] Οο λιτι» 
στγαιίτοῦ [ποτε υἹτ5, Οπαραιιο δα ΤοἸατποπηί- 
{πὶ Αἰαοοι ἄς δηλοῖς ἂὉ 60 αἰξῖα εἴς ἴς- 
ΓΏΠΙΩΓ..), ΟΠΊΠΙΠΟ ρᾷὰγ εἰ ςορποίςογευ. 
Αἴαςα δηἰπιὶ ἰρίῃπι μοί πᾶὲς ρεγοπηδαη- 
τς, ἡιδοηαπὶ ἰρίι ορεγιπι {πογιπὶ πιαχίπηθ 
ἀϊεηο1α πῆθπεῦ Φύθ αρέσογηῖ σαμ (05 
εορὲ, τείροπάϊε ΑςΠ1} 165, Βαγίπίαιις. ἱπτοῦ- 
τοραητ : Οἰδοπαπὶ ᾿ποιπάα πηάχίπηε ὅς οΠπῚ 
τηϊπί πη δερτίτάϊης Πηΐζεριὰ ἢ14ςπὶ τείροπάϊε. 
Αἀπηίγαίο διίεπὶ Αἰαςθ. αιοηδηι ραξῖο ἰάεηι 
ΟΡα5 αΙΗΉςΙ]6 ἂς ἕδος εἴς ροεεῦ φορά, 
᾿πααῖτὶ, αἰλιον ἐρηλα ῥγ0 ἀγροῖς, γεάσηα {22 ]- 
εὐξ», ἐμόόχεεν (πόεο, τορνλἐμαἰἼ226 2 η46 (μ792 ἠὶς 
εομίμημόϊ4 ε} ἑεμογ. [Ἐσοάεπησμε ἱπιειγοραη- 
τε 1: ΨαΪΠιΝ αὐτοπη, ο ΑΟ 1165, αιοάπαπι Πη4-- 
χίπης τε αξδοῖς ἀοίογε ὃ τείροπαϊε: Φοα αὖ 
Ηρέζογε χετερί. Αταιί δ 1ρίο πιίπίπηα ναϊ- 
Ἡογαῖι5 ἔ1ΠΠ|. Ἰησπ!οητς Αἴας, 1740 ῥεῦ 16- 
με, Ἰλτ, ὅδ᾽ οαρήξε, ξδ᾽ γραρήδμε; ἐφ ΟΉΖΗΣ 
γομϑ ἐρης σαρμξ οεπ έο: Ραἠγοσία ΨΕΥῸ 2225 
δὲ ἐγ “ὦ 7247226. ᾽ 

ΤΧ. Ραίγοο]απι δυίοπι) ο μοίρας, Ργοίεί!- 
ἴαιις αἷξ παιά τπυϊτο υίάεια δα Αςἢ}}16 πα- 
[1 ΠΊΔΙΟΓΕΠΊ ΕΧΟ ΟΕ] ΓΕ ΠΊ ΨΈΓΟ ΥἹγτη ἂς Ρττι- 

ἄδξητεπι, ΑςΒΙΠ απ Ἰητεγ οπγπεβ σοπηητο- 
ΠΕ5 ἐδ] αγΠΠπηηπι. (Οδιαπι οηἰπὶ εἴα, ἢ 
ΑςΒΠ11ε5 ραιάεγει, ἀοαϊἤξαμιε [πΉ]Ἰτογ : (οπι- 
Ρέγαιε δἰ χιά Ῥοπὶ σομᾺ}Π ἀεα 8, ὅς καποη- 
τεῖη δυάς, ΠΙΙαΙ͂]ας ᾿αθεηζοϑ ΠΠπ|πὶ πο 
ἴξοιις δίας ἰρίμιπη Ας ἐπὶ εαὰὶ νεμοθαηΐ. 
Ἐταγαιίοπη ὧς ἔζατιγα, ὧς [ογετάϊπε πτεγ ἀπὸς 
Αἴαςες πιράϊι5. Γεϊδπιοηῖο δηΐπὶ Πτογαπι νίγο- 
4 εγαῖ ἱπξεγῖοσ σα! άεπι, Ποςγςηῇ νετὸ (πρε- 
ΤΊΟΓ νίΓΟι16. ΕἸΔιΠ5 ΡΟΥΓΟ ογαῦ ῬδίγΟς 115. ὅς 
οειος προ, 8ς ἀεπία (δεῖς Πασθης {πρϑγςῖ]ϊα, 
ςοπηδηηηι8. Ῥγοῦρης τηράϊοςγοπ. (δρις 
ΔΕΓΟΠῚ ΠΕΓΌΪΟΙ Πγπιτοῦ ᾿ηΠΠἤεῦας, σπμπ] ει] 4 
Ραἰδεῆτγας ἐχογοῖτα εΠοίπητ. ΑΥ παίτι5 γοέλιιβ 
ετγαῖ, ὅζ δὰ παγὸβ αἰ ππάεθδίιγ, γε ἴῃ ἐαμῖς 
αἰδογιοσιθι!5. 

Δ 

Χ, Ρῥοομίχ. Ορείπγα, ο Ἱπιτοῦ, Αςἢ1]Π1|5 6- 
4105 ΠΉΪΠΙ ἴῃ πηεπιογίδπι δα άπχιῇ!. ΨεΠο- 

9. μηνίσ. μ. ὑπ. Παλαμ.} Ν᾽4 5 ρᾶυ]ο ἃπτε 5..11.π.1, 
1ὸ Αντιλόχῳ } 416πΠὶ ἃ ΜοπίΠΟης ἰπίεγεπητ)» Πυῖτ5 σ48- 

ἂς νἱεις εἢ. 
Π ποῖα ἡδίω] Βατοςς. ποῖα τῶν ἔργων ἡδίω. Ῥταείεγεα 

τὸ αἀάϊτ τάπὶ Βάτοος. ητ8π| ςοὐ, (ο]], Νοιι. 
12. ἐμαυτῷ κεφαλὴν ) ἢ ῬΑτγοο]μπι αποηϊε κεφαλὴν νο- 

(ἈΓ1]. Σ΄ ν. 114. γ΄ ν. 94. 81. Τεπ σον Αραπ)επΊποπὶ οἥρηὶ 1]. 
Θ΄ ν. 281.. 5ϊς Ἰρίτιν “σα αποαιε σαρας 11 ἢ, ε, Ἀπ|1ο1ΠΠ- 
πῖμ57) 410 βμέρεγαίο 4Ὁ Ἠεόζοτε ρυδιιΠΊ πηι πὶ ναΐπιι5., 4114-- 
1ῖα [χπῦ πεπιρε 486 σαρίτὶ ἱπΗ!ριιλειγ, [δὲ ἀσσερ {ε αἷς, 
Ἢ Πάτροκλ. δὲ μοι χεῖρες} ἴπςς Τιατπῖ5 ΄υοηιε ἀρλτεγας 
ἸοΊτηΣ ) 4.1 περοίϊλείιις πτ, δζ 4ι10 ᾿αγεδηῖ 4θρτο. Ετίαρτα 

ἴπ νὰ Ἡεξξοσίβ. ἀϊξλιιπι, εἰιπὶ ΑΡ ΑΒ ίμῖς Ὑγοϊαπογιιπι χεῖρα 
εἴῖε Δρρε!!δτιπι νἹ 4. 101 ποταῖα. ἀς Ρδίγος! γεγο ἂὸ Ηεέϊο- 
ΤῈ ἱπιεγξεξ! ὅς Αςἢ1]115 ἀπ! οἰτῖα ν. Ὀ γεϊ ἐποιιγε, Ρ, 13, 44. 

δ. 1Χ. 1 ξυμβελέυειν  τάπατᾶπι να] ΠΠππππὶ ΑΘ ΠΙΠΣ 
ςΟΏΠΠΙ5. Ἡοπιετιις φιοαις τεργδοίξηγας Ῥατγοοι5 ΔτΉι16.» 
4111: νἀ4ε Ὀ γε] ποιγε. Ρ. 11. 

2. ἀκ. ἄδοντος ] τείρίςοτα νἱ ἄδην 84 Π|84,, χ' ν, 193. 4. 
3 χρὶ οἱ ἵπποι} ἐγᾶῃσ πεπιρε 9εῖσε ΑΙ ἢ ]}}1ς εηι], ξλτι ἀϊ- 

(ἃ νὶ ραπμάεητεβ, νὲ ἀριιὰ ἩἨοπιεταπὶ ποις εἰ, νίἀς (δ 
Βη. ΠΙαά. τ΄ ἀς {{{4ππὶ ρᾷι]ο Ροἱὲ ρίμγα, ᾽ 

4 ἔχαιρον φέροντες] [ϊς οπιπε5 Μ85. φιοΐ πιδρῖς Ατιΐ- 
Ομπὶ 4μ8η1 χαίροντες ἔφερον ἡιοἀ ἴῃ οἠϊτῖ5 Ἰημοηϊεθδιυγ, 

τηζῃ- 



(4. ΧΙΧ. 

τηεητεγ οἰ πΊ ἀϊσεγα σρίο.. 414 τὰ ςεζεγὶς 
ΡῬγδεδηζίογες θη 115... ἀἴπ! πὶ ΕΧΙ Π πλατὶ Πητῦ 
Τζμέέογ. Ἦος Ἰάεπι. οΠοίρεβ. δὲ ἐσοεχ πε- 
Τος {πὶ ρεγοιπέζαγιις : ἀἰςοῖς δμέθ ΠΊ, ἱπη πλοῦ 
τα] τατεπι,., αμα6᾽ Ἰρί15. {τ ραΐτιγ, αὉ Ἡοτης- 
Το εξ ςοηβέζατη. ὙΠεΙλ]Ιαπὶ νεῦο, Ὀοπο- 
τη ξέγασεπι ΘΠ ΠΟΓΕΠῚ ὅς ρυ]ογατη, ἀπος τῆς 
ἔσπο5 [ΠΡ Π ΠῚ ἂς Χαμ Π ΠῚ, ρεγη!οἰζατα Πηϊγᾶ- 
δι1ες,, ἀχίπαοὶς ςοπίρίςμος, εἰ δἰ Ἰσαῖι5 πη ΓΙ 
᾿[υἱΠ6| σὐπὶ Ας ἢ] 1ε5 ἤογοθαι. (παι ὁ- 
τηηΐα, απ ἀϊαϊπὰ 6 1π Α ἢ 111 ἀἰςο δαπτιν, 
πάσηι ᾿πιπϑπεγίης, ἘΠ ΠΟΓΙΠῚ 4ΠΟΊΈΟ ΠαταγΑΠῚ 
ἀϊπίπαιη σγεάϊταπι εἴϊε, δίχα αἰ χα! πλοσταὶὶ 
διαΐιγα Ππηαῖτ5 Παέγο νά οι. 

ΧΊ. Ἐχίταυς αυζεπι ΟΠ 1115 15 ἔπε, {πεπη δὲ 
ἩοΠΊἐγι5 ἀσποίςις. Αἰτεηΐμη, ἰρίππηα ΡατάῈ 
δίηιιθ ΡΟ] πα ̓ πεεγεπηταπη, σορηΐτα ΠαεΠ5, 
ἅπας ἰπ Τγπθίαςο δος άογε, νίαμε [Δογί5 ἰη- 
τεητιις ἃς ΠΠΓΑ ΠΟ ΠΕ (ποτα τε ΠΕ πὶ Δ ΡΟ] }1- 
ἨδηῚ [οϊε ΑΓ) ἄο10 αἰγουεπει5. σας ογῖς, 
Οἴιπὶ ΡΟΪγΧεπδΕ διιζεπι (Δογῆςϊο, 46 τπη ] πὶ 
εἰπ5 ρεγαέξο, ὅς πιδέςιπημπο ἐς {ΠΠπ5 ἀπιοτε οὰ- 
Πξηζες ΔΠ15 ροξγαϑ, ΓΕ ἴτὰ (Ε Παει. ΡΟ γχεηδπι 
πιαῦαΐ ΑςΠΠΠ1δς, Παίαιια ΠῚ ραέθιι5 παυρτῖας ε- 
ἴαῦ εὰ ςοπάϊίοπε, νὰ 40 Π|οῸ Θγάεςος αράμ- 
ςεγεῖ, διηαραΐαμε νἹο!ΠΠπη ΑΟΠΠ]Π]οῖτι Ροΐγχο- 
ἃ. Ψιάεγαηί δαίεπη ᾿ππ]ςοῖη (6, οππη 4ε Ηε- 
τϊογίβ σοῦρογε γϑαϊππεπάο ἀρογέιγ ΝαΠῚ 
Ῥιγίδηγις αἀ ΑΟΠΙΠεπῚ ργοξεέξις, ἀπσθπι {Ὁ 
δα(οίπεγαι Π]α πὶ. 4146 παίι εἴτες ταϊ πίπτὰ δας 
τα.) 4185 ᾿Ἰρί! ἤξςιθα ρερεγεγαῦ : [Ἐπηρεγ δα- 
τέμπη ΠΙ δΕγΓΟυ ΠῚ παι πη ΠΙπηΪ. ῬΑ ΓΙ. στα ίις 
ὉδίΕγιιαθαης. Ἐδαπζεπ ἐγαῦ ΑΓ ἢ Π|5 εχ τα {|- 
τίας Πιιάϊο εἰῖαπι π᾿ ἀπΊογα τειηρεγαηςα, νὲ 
ΠΘΠῈ6 νἹ ἀδεπιιογῖς ριι6] ]4π|, ἱπ ροτεῆατε [πὰ 
Ὁὰπὶ εἤεί, δὲ πιρεῖα5 εἰπι5 ραξξιι5 Πεοιτη Ρτία- 
πιο. ὅζ πυρτεῖαϑ αἸεγοητὶ Πάςπι πασπεγῖς. Ρο-: 
ἥξα νεῖο {ιιδτη ᾿Ππογπηῖ5 σαεἤις εἴ, ἄτιπὶ ᾿πγά- 
πηεηΐα Οὗ ΠΠπ|Ω4| πέροσιπτι ργδεαγέπειγ, ΡΟΪγ- 
ἕχέμα ἀἸἘπρτεπεῖθας εἰεπηρ! ΟἽ γοϊαηῖς πα] τογὶ- 
Ὀιι5, νΙΓΠ 5 Γγοιδη!ς αἰ ΠΠρδεῖ5,(Ἔτο πὶ πα ΠῈ Πιοῖς 
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ᾷ “ ΄ ΎΥῪ " “τ ὁμαι " μαϑεῖν, τί βελτίες ἑτέρων ὄντες Ἱπ' 
ΜῈ " ΩΣ ΄ ΕἸ » Ε “ων, Θεῖοι ἐνομίσϑησαν᾽. Αμ. ἠρόμην κὠγω 
δ ῳ ͵ ᾽ Ν᾽ .ν Ν Χ Ἁ , ᾿ , τον ἡρῶ, ξένε, αὐτὸ τὅτο, κωὶ Φησί» τὴν μὲν λε- 

͵ Π ΄ Ν ᾿ ἫΝ Ἢ γομένην εἰϑιανασίαν περὶ ἐυτεὶς" εἶναι μεμυο-. 
-“ -» ͵ 5 (ἡ ᾿ λογεῖσϑαι τῷ Ομήρῳ. τήν Θετ]αλίαν δὲ ξυιπ- 

ΑΘ Σ “3 Ν , “ ᾿ πὸν ἦτε ἔσαν, καὶ ὠγαϑὴν, τότε δύο ἵππες 
" , ς ΝΣ ΟὟ ᾿ Λώμπον ᾽ τε καὶ Ξώνϑον, δαιμονίες τὴν τωχυ- 

- Ν Νς ΚὮ Υ « -“» τήτω; καὶ τὸ ηθος λαμπρεὶς, ἱπποτροφῆσαι κα- 
οἰμτὰ ᾿ ἥ λυ ς Ν . τὰ Θεὸν δὴ τιύα., ὁπότε ὁ Αχιλλεὺς ἤνϑει. καὶ 

7 “ 3 - “.᾽ σσάντων ὁσὼ ϑείως ἐπὶ τῷ Αχιλλεῖ ἐλέγετο σσι- 
͵ Υ̓ δ, Χ »"Ἥ ε » φευομένων, ἤδη ἐδόκει καὶ τὸ τῶν ἵππων Θεῖόν 

ῳ ΚΙ ,ὕ “ »“"Ἢ 
τε εἰγώι, καὶ ἐπέκειγω τῷ ϑγητῷ Φαΐνεσιϑαι. 

λ Ἃ δὲ “ μὰς} ὄν" Ν Τελευτή ὁε τῷ Αχιλλει ἐγένετο, ἣν καὶ Ὁ μη- 
᾽ 7 ᾿Ὶ ᾽ ᾿ ᾿ ΄ ρὸς ἐπιγινώσκει. Φησὶ γαρ᾽ οἰυτὸν ἐκ Πώρ δός 

Ν ͵ ᾿Ξ - δ ΠΩ 
τε καὶ Ἀπόλλωνος ὠποϑανεῖν, εἰδώς τς τοὶ ἐν 

- ΄ Ὁ Ρ « -" κω : τῷ Θυμρραΐω", καὶ ὅπως πρὸς ἱεροῖς τὲ καὶ ἐρ- 
τ ͵ὕ Α ,ὔ ᾿ - - κοις,), ὧν μάρτυροι τὸν Ἀπόλλω ἐποιεῖτο . δολο.-. 

" Ν μ 3 «ς ΄ Ἃ ν ς φονηϑεὶς ἐπεσεν΄. ἡ ϑυσίω δὲ τῆς Πολυξένης; ἥ 
Ὁ ἌΣ ἐπῶν ,ὕ 4 ΨΥ ἌΝ “ἹὮ δὲ ἐπὶ τῷ σήματι ΄, καὶ ὁσα περὶ τῷ ἔρωτος ἐκεί- 

᾿ -» ΒΨ Ξ μ“ γε ̓  ποιητῶν ὠκέεις, ὧδε ἔχει. Πολυξένης ὁ Α- 
Α.- ν᾽ Ν ᾿ 7 " ε “ἷ΄ γ, χώλευς ἡρα: καὶ τὸν γώμον τῶτον ἑαυτῷ ἐπράτ-- »- 

͵ 

π᾿ ον »“ Ν ᾿ ᾿ -" "- ͵΄ " τεν ἐπὶ τῶ τὸς Αχρωίδς ὠνώςφήσωι τῷ Ιλίς, ἡρώῷ 
Ἀν  ὐσ »! “ ) : 

δὲ καὶ ἢ Πολυξενή τῷ Αχιλλέως. εἶδον δὲ ἀλ.- 
΄ ᾿᾽ “ Ω Ν ΄ . λήλες ἐν λύτροις Ἐκτορος, ὁ γαῖ Πρίαμος, ἥκων 

, δ τεὴν , δ ΤῈ »- Ἃ » σσωρὰ τον Αχιλλεῶ, χειρώγωγον ἑωυτῷ τὴν παῖ- 
᾽ -“ Ἵ - Ἔ. ε ͵ " δὼ ἐποιεῖτο, νεωτάτην ἔσαν ὧν ἡ Ἑκάξη ἀυτῶ 

» ᾿ 4 
" , ὍΝ Ὁ ΚΑ δ ΧῚ : 
ἔτεκεν, ἐθερώπευον δὲ ἀεὶ τὸ βάδισμω τῶν σ“ω- 

͵ - , “ (δ ν Ψ , τέρων οἱ νεώτεροι τῶν στ αἰἴδων. καὶ ἕτω δὴ τοι ὃ 
᾿ οι. ͵ Γ 

Αχιλλεὺς υπο δικοαιοσύγης ἐσωφρόνει καὶ τοὶ ἐ- 
ΑΥ ε ἤ ΓῚ 

ρωτικοι, ὡς μήτε ὠφελέσιϑ αι τὴν κόρην ἐφ᾽ ἑαυ. 
ἢ , ΓΈ. “ “ τῷ ἔσαν, γάμον τε΄ ουτῆς ὁμολογῆσωι τῶ Πριοῖ-. 

μώ, πιφεῦσαι τε ἀναξωλλομένῳ τὸν γεμον. ἐπεὶ 
δὲ ᾽ “0. ᾿ ᾿ - ε Ἁ , “ ἐ ἀπέθανε γυμνος ἐν τοῖς ὑπὲρ τέτων ὅρκοις, 

͵7] ε , -" -Ὁ»ο. ς "»"» "“ λέγεται ἡ Πολυξένη, Φευγεσῶν ἐκ τῷ ἱερξ τῶν 
Ἢ ἧς -“ Τ Ὡ 5. Δι δ , δὰ Α 

Ἰρῳωωόων; Κωὶί τῶν Τρώων ἐσκεῦ ὠσί μένων, εἶδε γὰρ 

5. Χ. ικ δὴ δίομωι  βέλομαι σοἄ: ΒΑτοος. ἃς (0]]. οι, 
2. ϑεῖοι ἐνομίσϑησαν ] ἄϊιο5 Βαδεθ2ῖ επι05 ΑΘ Π}1ες. ἀϊαϊ- 

πο58 ἃς ἱπιπιοτία ες Βαίίμρς ὃς Χαρέρη, ἂς ηαΐθιις Ηοπιετ, 
Τιλά, Π' ν. τςο, ὅς 144. ψ΄ ν, 77. νδὶ νίάε Εὐῇαιβίαπι. ςοπξ, 
ἃς ΡΒΙοὔν. Ἱπτρὶπὶθ. νδὶ ἀς “ερτήης εἀποκείονεο, 
ἽΨ περὶ ἀντές] ςοἀ. Βατοος. ὅς (ο]]ερ. Νοιι. ἐς ἀντώς. 

4 τὴν Θετῖῆαλ. δὲ ἔνιππ.] ὙΒΕΠΆΪες5 ἀὐτεπη ΑἸ ἢ 165. σω- 
λοτρόφος Τ ΠΟΙ] ἴα ατοηιιε ἀϊςίτιγ Απτῃο ].], 111. ς, 47. Ἐν 
εαιι5 ἴῃ πιιπιπτῖς Πατὶ Π46., ντρὶς ὙΠΕΠΔ1146, ςοπιρατες, 
οὖς Λάμπον ἔξ! Πς πιεπιογία ΡΒ] οἴγατυπι πᾶπὶ Λώμπος 
Ἡεέϊοτίς εφιμς νἱ α, Π|Δ 4, Θ΄ ν. 135. ΑΟΒ1Π}15 ἐαις ἴτε Βω- 
λίος, ἢς επῖπι ἀρᾷ Ηοπιοτιιπὶ νοσβίαν 1], Π' ν.149. ἃς ἃ 
ποῆτο συσαις ρα] ρο ν. ς. ΧΙ]. π. 9. 

δ. ΧΙ. τ φησὶ γὰρ] Πἰαά, Χ' ν, 359.. ἀ4άς 1144, τ΄ ν, 
417. ὅς Φ' ν. 278. σοπε, οδίογιλια Ὠτς  ποιγ Ὁ Ῥ. 9ι, (4. 

2 Θυμδραίῳ 1 Αρο!]]πίς Τογνρὀγ σοὶ το ΠΡ υιΠῚ 7 4 ἐῤγνρόγα 
4ι18π| (ρίτα δ4ητ νἱοἶπί σαπιρί, ργο δ δ. ΠῚ πες ἀρ ρε! ΙΑτιτη ΠΝ 
ἴῃ 40 ΡοΪγχεπδε πιρτῖς ἱπῃίδης, Ρατγι ἀϊ5 ἀο]0 ἱπεογιῖς Α.. 
ΠΒΠ]1ες. νίάς Ὀ τε! ποιῖγε, ρ. 93. 

3 ἔπεσεν  ἀπίϑανε ςοἀ, 1 αυ4, ; 
4 ἡ ϑυσ. δ. τ. Πολυξ. ἡὶ ἱπὶ τῷ σήα. 1 ῬοΪνχεπαπη, Ῥτίασι 

Β τΔπι, ηιιᾶπὶ [ροη πὶ νίυις ἐχρογι γαῖ; [Δετι Εοῖο ἢδι ἐδς- 
ΡΟΡοίοΙε νπιθγάπη Α ΟΠ 15 Ππριπτ γεῖογος Ρἰεγίαιις,, ὅς α 
Ῥγγγθο αυοᾷιε εἰ ἰηξογίδς πη ΠᾺπὶ αἰμπε, νἱ 4, Ὠυς πους 
ΡεΙος. 

ς π.τῷ ἔρωτος ἐκείνε νά οὐπάοπι Ὁ. 112, 
6 ἤρα δὲ ) δὲ εχ ςοὐ. Βᾶτοος. 4 ἀϊεέξιπι, 
7 πιφεῦσαϊ τε} οπιβι τε οαϊτ, ΜοτοΙ], φυο ἁρποίςοθδας 

ΑἸαϊη. ᾿ 

Αδ4 δὰ τς 



7)8 
τ - - , δ “8 5 

το -“τῶμω τὲ Αχίλλεῶς ὠθεῶς ᾿ ἡνεγκῶν. ὐὐτο- 

μολίωῳ χρήσασθαι: καὶ φυγεῖν" ες τὸ. Ελληνι- 
» - ἌΝ ον , ΠΥ ΠΝ 

κόν. ἀνωχϑεῖσά τε τῷ Αγαώμέμνονι.» ζῆν μὲν 
᾿ “ “» Γ ͵ » 

ἐν κομιδῇ λωμπρῷ τε καὶ σώφρονι, καϑώπερ ἐν 
Ν Ὑ Ὁ. ΄ δὲ ὯΝ ΄ - ἣ 

πύτρῦῖ οἰκίο,. τρλταιδ ὁὲ ἠθη κειμενδ τ νὸ- 

ψ{ξ; δραμεῖν ἐ ἐπὶ τὸ σῆμα ἐν νυκτὶ, ξίφει τε ἐυ- 

τῆν. ἐπικλίναι᾿ ο. πολλὰ εἰπεσων ἐλεεινὼ; καὶ 

γαμικοί" ὅτε δὴ καὶ δεῖσθαι τῇ Αχιλλέως ἐρώ- 
-“ 3 5» Ν 

ςήν τε μεῖναι» καὶ ἐγωγέσε ὠυτὴν; μή ψευ- 
᾿ Ν , 

σωμένην " τὸν γώμον. 
37 

Α δὲ τῷ Ομήρῳ ἐν δευτέρα ψυχοςασίᾳ' εἴς. 

ρηταί» εἰ δὴ ομήρε ἐκεῖνω.» ὡς ὠποϑωνόντω τὸν 

Αχιλλεά Μμξσωι μεν ὠδωὶς ἐθρήνησαν;, Νηρηΐδες 

" φᾳληγαῖς τῶν φέρνων » 8 παραπολὺ φησι. 
οὴ ΑΉΜ ὦ: ᾽ ἷ 

κεκομπάσϑαι. Μέσας μεν γὰρ ὅτε ἀφικέσθαι 
᾽ Χ Ἃ -“ » 

ζτε αἰάσωι, ἐδὲ Νηρηΐδων τινοὺ ὀφιϑῆναι τῷ φρω- 
, ΄“ ῳ Ἂν 

τῶ, καί τοι γινωσκομένας ὅτε ἥκξσι. ϑωυμαςὼ 

᾿ κ᾿ “ Ν [ “πᾳ ͵ ει 

δὲ ξυμζῆναι ἕτερα » καὶ εἰ πσόῤῥω τῶν Ὁμήρῳ εἰ- 
- Ὁ ͵ πον ΄ ε ἽὝ 

ρημένων. ἐκ γὼρ τῷ κόλπξ τῇ μέλανος ἡ 9ά- 

᾿ ͵ Ν Ν ξ “ ἢ »“"᾿ 

λατ]ω ἐνοιδήσώσω τῶ μὲν πρῶτω ἐμυκῶτο; 

Ε “Ὁ, » Υ ΕΝ 

μετ᾽ αὶ πολὺ δὲ ἰρϑείσω: λοῷῴῳ μεγώλωῳ ιἰδσή»; 

ΕΣ ’ ᾽ Ν τ ᾿ ͵ δὲ ὥ ν 

ἐχώρει εἰς τὸ Ῥοιτεῖον. ἐκπεπληγμένων δὲ τῶν Α- 
τ ἐν 7 νι εν 

:χωιῶν, καὶ ἀπορέντων ὃ, τι ὠυτοί τε καὶ ἢ γῆ 
΄ ᾽ ὃ ͵ "17 Ν ᾿) 

“πείσοντωι; ἐπειδὴ ὦ λήσίον ἐγένετο» καὶ πσροσε- 

͵ -“ Ζ ἊΥ 9 “ Γ᾿ Ἄν 

κύμαινε τῷ σρωτοπεόῳ. “ῇρῆνον ἡχήσεν ὀξύν τε 

2 -" μ ἃ ᾽ 

πκωὶ ἀθρόον. καϑιώπερ γυναικῶν ὅμιλος, ὃν ἐς 

ΓΟ ᾽ ͵ ͵ Ν ἢ Ἢ 

τα κηήδὴ ἀνωφ ϑέγγοντωι. τάτε δὲ είν τε καὶ 
ἡ , Ν 7 ς ͵ 

δοιμονίᾳ φανέντος, καὶ σσάντων ὁμολογδντῶν; 
«( “2 νον» Ἀ " “πο 

ὅτι Νηρηΐδας ἦγε τὸ κῦμα. ἐδὲ γὰρ ἐπέκλυσεν 

δὲν, ἀλλο τορῶόν τε καὶ λεῖον τῇ γῇ προσηυ-- 
“Ἢ Ἵ 3 »ν Υ 3 

γώσϑη, πολλῷ ϑειότερω το ἐφεξῆς ἔδοξεν. ἐπεὶ 
! 3 ν᾿.» : 

δὴ γωὼρ νὺξ ἐπέλαξεν, οἰμωγή τῆς Θέτιδος δὲιε- 

͵ Ἀ Ν » ᾽ νΝ ΨΥ ΜΟΥ 

φοίτω τον σ«ρῶτον; ὠνευφημξσης τε κῶὶ τὸν υἱὸν 
΄ ",9] δ Ἀ ͵ ν γ 

βοώσης. ἐξόω ὃε τόρον, μεγὼ τε; καὶ ἐναυλον, 
ἣὰ δῳ ς«» -- 4 Ἵ ᾿ ͵ὔ Π 

κωϑάπερ ἡ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἡχῶ. καὶ τότε μάλι- 
ν ἣν -“" ψ , Ν , : 

σω καὶ Αχῴώιοι ξζυνῆκαν ὁτι τέκοι τὸν Αχίλλεῶ ἡ 

ὙΝΝ "» -“ Ν Ἂν Ν 

Θέτις, δ8δὲ ἄλλως ὠπιςἔντες. τὸν μὲν ἡ δὴ κο- 
» Ω . » ,ὔ -» “ὦ 

λωνὸν, ξένε, τῶτον, ὃν ἐπὶ τῷ μετῶπξ τῆς ἀκτῆς 

8 ὠδεῶς [ Οτυζεῦ, ἡδέως » ατὯπ| ἰεἰοπεπι ἱπιργοθᾶι πιε- 
τῖτο ϑ4ἰ πιαῖ, 

9. χϑὶ φυγεῖν  ἢς ΑἸάϊπα ὅς Μ55. Οτιεετ, χρὶ φέυγειν. Αἴ 
ἽΜοτεδηα : τὸ φυγεῖν. ϑΑἸπιαῖ, κρὼ τὸ φυγεῖν : νιταπιηας 
Σηλ]ε, 

1ο ξίφοι δὲ ἐντ. ἐπικλῖνοι 1 εφάεηπι ἀς πιοτίς ῬοΪγχεηδα 
ΒιΑθες ἴῃ νῖτα Αρο]οπὶὶ Τγ8η. . ΤΥ, ς. τό. 

: Ψευσαμένην ] ςοἀ. Βατοςς. ψευσάμενον. 

5. ΧΙ Ἃ δευτέρῳ Ψυχοφασίᾳ 1 τίτι]5. Οἀγ ἢ Ω΄ οἰΐιι5 
ν. ὅο. δζ (44. ἱπιιεηϊππτιτ πᾶς ἢος ἰοςο εχ Ηοπιετο γεϊαία 
Βαθοπιμδ, ἰδ ἰἰἰς΄ δευτέρα Ψψυχοτασία νεῖ νοκυΐᾳ 'πα 

ΡΗΙΠΟΞΦΤΒΑΤΙ Ο». ΧΙΧ. 

αιϊάσπια ΟΠ 1ΠΠ|5 ἀρ ἰρίος ξογιηϊ ἀϊπε σατο ιτ,). 
δὰ Ογδοςοβ. ἀἰϊείτας τγαη Πρ Πς, δἀἀιέϊλημπς 
δὰ Αραπιεπηποποπὴ (ρἰςπαϊάο ἀεηϊα ὅζ. πιο- 
ἀεῆο εὐἰτὰ νίἃ Γαδ. ρεγπάς ἂς {{ ἴῃ ρα- 
ττῖ5 ἀράϊριις ἀερετοῖ. ΑΟΠΠΠΙ5 ἀαΐεαι ςα4ά- 
νοῦς ἰαπὶ {τ άπο ἰηάδ ἰασεηζο, δα (δρυΐογιπ 
ποέξα εαπιςιςαγγιῆς, οἰαδϊοηυς ᾿πςιδαε, 
τλμἶτα τα γα Ὁ. Πτοῦ ἀἴαιε ἀπηαπτατπι πιογο ἰ4- 
πλεηταίδπη; ααΐθιι5 ἃς τοσαυῖς ΑΓΒ Ποπη, να 'πᾶ- 
ποῦς ρεγΠετγες, ἀμπιοογέγαας ἱρίαπι, νὰ αθὰς 
πυρεαϊεπὶ ἤάεπι πιηἰπις ΠΝ 

ΧΙ. Οὐας ροῦγο αὉ Ἡογλεγο ἴῃ (δευπάα 
ΡΙγοΠοίαίτα ἀϊέϊα πππε, ἢ ταπιεη Ηουπεγὶ [πὸ 
111. χααί! (τσοὶ ἀεβιπᾶμπι ἈΟΒΗ]Π]επὶ Μιίδα 
ααϊ άπ ςΑγπη πίθιι5 ἀςρογαιιθηης, Νεγοιάος 
γεγο ρεξξοχτῖ ρἰαηέζα, μαι πηΐηιιβ ἀἸςῖτ τοπλογθ 
Ἰαδιαγ! Ν οημς ἐπίπι οο νεηἰΠεΜιί5, πεαιιε 4 
πη ςΠ Δ }16 φαγπΊεη ΘἀἸ 46. πεαιις Νογοίάιιπι 
ν]]ατη δ Ἐχεγοῖτι «οηἰρεῶατῆ, ἡμᾶς τατηςῃ [- 
εἶϊε ἀϊρῃποίζαπειγ νἱ αρραγιεης. Μίγα νε- 
ΤΟ πυαςάλῃη ςοπτὶρ!Πς 4114... δ αιιδς ποη πηὰ]- 
τα 4Ὁ 115. πε Ἡοπιετο ἀϊθα ἔμπεγς, ἀΠεπ- 
τἰαηῖ. Εχ ΝΊρτο ξηϊπὶ Πηπ ̓ ΠΓπηοίςξ5 ΠΊΔΓΕ, 
ῬΓΠΊΙΠῚ φυϊάςμι. ΓΟΠΊΠσΙς: Ρϑπΐο γεγο ροίς 
εἰδτιιπ ἴτα., γε πιᾶρῃο πιοητὶ. ἤπη]ς εἴος, ἱπ 
ἈΒορείμνη. Ἐχαπάϑεί, ᾿ΑςΠἰμὶς διζεπα τοῦτ 
τότε ρεγουῇς, αυίάαις [δὲ ἃς τοῖγαα δαεηζας 
τσ ἢ ἀμδιῖς.. ροβαμαῃι, ργορίι5 δςςοίῃε 
ἰρίααιις αἰ!υῖς «αἶγα, ἰεἤππν ἱπίομυίε ἀσυζιπα 
ἃς ζοηζογταΠΊ, «μια ίς οὔ αμθπη τη] ογατη τας 
α ἔππογίθιις. ἀσοίπιης. Ομ86 ΤΕδ. Ἑι1ΠῈΊ ΠΟΙᾺ 
{πὸ παι 6 βευὶ ν᾽ ἀεγεζαγ, Γατογεηταγηια ο- 

ΠΊη65 Νεγειάςς Παξειθι5 λαιιοέϊας εἴς, (μεᾳις 
δῖ {Ππ|1|6 Εἰ ν]14. ρᾶγίε ποσπογς, [ἃ πῖζοϑ ἃς 
ἰεπεβ ἰχία τογγᾶπὶ σοηαμίςογο,) ᾿πιρϊκο τπαρίς 
ἀἰυίπα, μας ρο(ΕΊδοιτα (πητ,ν 1 διθγιπε. Ροΐ- 
'4ιᾶπι ΕὨΪΠ2 ΠΟΧ ἱπρταΐε, ὙΠ ΘΠ 15. ν]αἤατιις 
ἘΧΟΓΟΙΓΠΠῚ ρΡΟγογγδΠΪς, ΒΠΐμπα οοἸοδιαπεῖς εἰπι- 
416 ποπηϊης ἀρρο!δητί5. (ΟἸαπηαῦαῖ διιτοπι» 
Αἴτιιπι πιᾶρπαπηαιιθ, ἃς ΓΕ ΟημπΊ, νὰ ἴῃ πιοις, 
τρις Εςμο. Εἴ τιπὶ ἡποημπα πιαχίπις Αςἰηΐς 
νἱ ἱπτο!!εχοῦς, ΤΠοτἀῖς. εἷϊε Β]Παπι ΑΘ ΠΠ]Ὲπ, 
ιάτηι5 πες 4115 ἐς ἐο ἀϊπθιταγεηι. Τα- 
πισΐαπι ἰρίταγ πταπη.. ο Ποίρεβ. ποτα ἴῃ 11Ὁ- 

[οτιδίτατ, δευτέρα, επίπι αἰ οἴτι 418 γεκνίᾳ ημοαι:ε νεῖ ψυς 
χοςασία ἀϊξζα Ο ἀγεδε Δ΄, 4υοα νιγοδίαις ἐξ ἱπξενῖβ,, ὃζ 
πιϑηίμιπ, 1δ1 σεθιι5 Ρ] γῖπια ΠΑΡ γεπταγ, 

2 Μύσας μ. δι ἔϑρην. Νηρηΐδες δ. Ἴ 414 46 τε ργδεῖεγ ἴο- 
συπὶ Ἠοπιεγὶ δ]! ραίι πὶ σου ἤιε διιτογες οὐ δγιατοβ Ὀγοὶῖπο 
ΟαγτΟ ΡΟ τον, δάάε νἱταπὶ Αρο πηι Τγαηεηῖ. ΙΥ, 16. 

3 κόλπῃ τῷ μίλανος ] εχ [64 ςητῖθι15 πηαπιξεῆιπι εἴ, ἢς 
ΔρΡε αὶ ἢ ρηερη Ρτορε ἈΒοεζειπι, 4ιιοὰ ποπ ἰοπρε τγάα- 
πὸ αἰ ΠΊτε, ἱπτεγ ἐαπὶ νγθετη δὲ Αιαντεῖον πιεβίμπι ) εχ ϑῖτας 
Βοπε ςοἸ]ΠΠρίτας. ὦ 

4 τὸν μὲν} (οὐ, Βαγοςς, ἀθιι ὧν. 

τους 



ὍωρΡ.Χ. ΓΧῚ 

ἴΟΥ5 ἰγοηία Πιγρόγε σογηϊς., ΘΟΠΟΠΓΓΘΏΓΕς 
ἈΘΠΙαΙ σοπῆγαχογο., 6800 τΓΕπιρογε δἰ6- 
ὯἰΓ οἴἴαπι, νὲ Ραΐγοςϊο νπὸ ἰππρογοτηγ τι- 
ΤΔ1]0... ΡἸσογγιππιτη. ΠΌΪ ἀἴήπς {Π1| {δρι- 
ογαὶς ργαθεηβ ΟὐΠαπηθηΐιπὶ: νπάς ὧς τᾶς 
ὯππῸ ΤρίΠπ|, τ] ἀπ οἰταπλ ΙΔ Πιῖ5 ργοίε-: 
ἀυαπηζιγ, ϑαραϊταγατη απζοτη παΐξαϑ οἰ οπηπῖξ 
ἦι ΠΊΟγΓΑ Πππη 1ΠΠπ|Π ἸΠΠτπαπι,, ἢ οπέϊα (ρα- 
ἐξε5., αυ86 Οτδεςὶ Ἰρή! ἐχμίθιιεγα : ααϊ, νὲ πὲ 
τζοπηᾶπι αἰ 46 ΠΊ ργοπαϊττεγοηῖ, ΡΟ ἐχοξἤπιτη 
ἌΘΠΠΠΙ:5 ἀξζεγε ρυζάπογιηι. Αἰὐπιπιαας ὅς 
Ἰση 4 Παθεγεηῖ, νεὶ (δειπὶ δὰ Ὑ γοϊδπὶ 
ἈΠ ατιπτι, ν εχ ργάθάα ασοερτατη . ̓ σοπ ετ ΠῚ 

᾿ἴῆ τορᾶπι ςοησεέῆεγς, [ αιοά ἔαζξαπι ἅς ἐὸ 
Τέδεῖπι τεπηρούε . δὲ ροῆτεα, οεἰπὶ ΝΝέορτο! οππις 
Ἵτοίδηι δάρι ει. Ταπι εηϊπ Ῥ]ςη 1 41Π]|- 
τὴε δἰ ἄδημο {1 ὅς ἃ Π]1ο. ὅζ Οτδδοῖβ, σγὰ- 

᾿ τἴαίη ἸΡΙ γοξετγο ςοπδητίθας,, Ῥέγίο] τα ἔπογα, 
6 οὐππίπο Τγοῖα (ΟἸ !ξητθ5 δείατι τπΊ Ὁ] ΠῚ 
ἈΠΊΡΙοχαει,, ᾿ρίαπι ΑΟΠΠΠεπὶ (εἰς ἀπιρ ει αγ- 
ὈΠΓΑ θα πΕΓ. ᾿ 

. ΧΙΠΙΝΕορτιοϊοσππιπε δυζειη, ΟΥ ἸΠΙτοτ, ὰ- 
ἴσου [ας αἱὐὴ ᾿ 2μδογ. ΝΟΌΠΠΠΊΠπηαε ᾿Π40]15,0 
Βοίρεϑ, ὅς ραῖτο χιιάσπι τπἰογιογοιη.. πῃ ]Ὸ 
ΨΕΓΟ ΤοΙαιοηϊο Αἴδος ἀδγεγίογεῃῃ, ᾿ΙἀθπηηπῈ 
ὧκ ἀξ [ογπια εἰπ5 {πα !ςίαππι ἱρίπιις οἢ. Ρὰ]- 
σγαπα οπίπη {ΠΠ|Ὸὸ [41]. Ἂς ραττῖ [ΠπῚ]|ςπὶ. ταη- 

. 1πΠ} ΤᾺ ΠΊΘΠ 60 ἱπξογίογειπι , 4Δηταπα ΓΟγΠΊΟΙ 
ἃ [Ἰατυ]ς {προγάηγηγ. 

ΧΙΝ. ΑςΒΙΠ1δς υιῖοσι ἤγήηπος. ΠΠΟ48Ὲ ἃ 
ὙΠΟΙ͂Δ]15 οΠ ἱπάδρτι5., 4πο5 Δα (Ὀρμ]στιπὶ 
εἶπις απούαπηῖβ ἀοςεἀοηζος Ποέζα ζαποθδης,)6-᾿ 
ὍΓΙΠΊ ςοἸςδγαπάογιπη ὅς τη ογΙάγαιη τίτα5 ΠΊῖ- 
ζρῆζες, φυειπδαπηοάμπῃπι ἀριὰ 1 ἐπηηϊος 4πὸ- 
τ, ἄχ, αι] ἃ Θ᾽: ρῆο {πητ ΡΕΙΟροπηθίοβ πιοῦὸ 
Ἐςερίατη ει. Ρῥοολ. ΑἸϊα Δ πη ποιά το ΝΊη1- 

τοῦ, Ογαῖῖο, απ πῖδ Πογσας ππΠ 14 ΠῚ ΟΠΊΪ- 
τεγοῖα, πο συΐάστη, ΠΠ οπχηϊᾳ ΠΉ1Π1 εἴἴδης ἀρθη- 
ἄδ νῖ πε δᾶπὶ ργδείεγμοίαγο ραΐογεγ, "1,207, 

ῳ , » Ἢ 
Φίων σσαρώ τε τῷ παιδὸς, τ’ 

ΕΒ ΘΙ ΘΟ, Δ. “30 
ε Ὁ ᾽ " ξ 

Ὁρῶς εἰνεςηκότω, εγείραν οἱ Ἀχαιοὶ ξυνελϑόντες, 
“« τῇ , ὗ , 

ὅτε τῷ Πῶτροκλῳ ζυνεμίχϑη εἰς τὸν τωφρον᾿΄, 
ν ἀν Ὁ ὲ - : Δι δοχε 
κώλλιςον ἐντώφιον ἑαυτῶ τε κοἰκείνω δές.- ὅ9εν 
ΝᾺ, Ν ςε Ν ᾿, ὦ “ 

ὥδασιν αὐτὸν οἱ τῶ Φιλικοὼ ἐπαινξντες. ἐταίζη 
δὲ ᾿᾽ ὃ " ᾽ Χ κι ΓΝ 
ε ἐκδηλοτῶτω εἰνθρώπων “πτἄσιν οἷς ἐπήνεγ.. 

ἂ ᾽ » ε , νδκ -“ ἡ ν 
κεν ὠυτῶ ἡ Ἑλλάς, ἐδὲ κομᾶν ἔτι “ μετὼ τὸν Ἀ. 

᾽ ,ὔ λ ε Π ͵ Ἵ . 

χιλλεὼ καλὸν ἡγδμενοι, χρυσὸν τε καὶ ὃ. τι 
“ τὴ δ. ᾽ ΄ Ν “ 
ἕκαςος εἶχεν, ἢ ὠπάγων ἐς Ὑροίαν, ἢ ἐκ δασμιᾷ 

᾿ Ἵ 2 Ν Χ " ἧς 

λαΐξων, νήσωντες ἐς τὴν τσυρον ὠϑρόω », σσάρα- 
-»" ᾿ 2 ε , ΕἸ "τὶ 

χρῆμο το, καὶ ὅτε ὁ Νεοπτόλεμος ἐς Τροίαν ἡλ- 
“ ᾿ ΔΑ “ , 8ι.-Τἷ δὲ 

196. λωμπρῶν γωρ ὁη ετύχε τσώλιν" τῶν εἐντώ- 

τε τῶν Αχαι- 
-“ ᾽ ΄ ᾽ -“ ,ὕ “ Ν 
ὧν, ἀντιχαρίζεσιϑαι ἐυτῶ τοειρωμεγων. οἵγε καὶ 

Α, Γαδ -“ 

τὸν ἐπὸ τῆς Τροίως σποιξμενοι ἀσλξν , πσερλέπι- 
“ ͵ Ν ἣν (δ , " 

στον τῶ τάῷῳ, κ͵ὶ τὸν Ἀχιλλεῶ ὠοντο σσεξκ- 
Ἵ 

δώλλειν. 

χ ᾿ - 
τὸν Νεοπτόλεμον' δὲ, ὦ Αμπελεργὲ, τσοϊὸν" 

͵ὕ -“ 3 

τινὼ γενέσιϑωι φησί. Αμ. γενναῖον, ὦ ξένε: καὶ 
Ἂ ὝΜΗΙΝ ᾽ ἐξ 

τῷ μὲν πσατρὸς ἥτ]ω, φαυλότερον δὲ ἐδὲν τῇ Τε- 
: Ν Ἂς “ .»»" 
λωμωνίς, ταυτὸ δὲ καὶ τοερὶ τῷ εἴδες φησί. κα- 

λ Ν ᾿ »" λον μὲν γοὶρ εἶναι!» καὶ ποροσεοικότου τῷ τσατρί͵ 
Ε »“ "“ ψ -“ » 

λείπεσθαι δ᾽ ἐὐυτξ τοσϑτον, ὅσον τῶν ὠγωλμά-. 

τῶν οἱ κωλοὶ λείπονται ἢ, 

Ἂ «“ 

οἰ Καὶ μὴν καὶ ὕμνων ἐκ Θετ]ωλίας ὁ Αχιλ- 
τας Ὶ ἃ ἍΝ Ν ΕΑ τ δ -“ ΡΒ 

λεὺς ετυχεν. ὥς ἀγὼ σᾶν ετὸς ᾧοιτῶντες ἐπὶ 
ΕΣ " ᾽ Ν »"Ἥ Ϊἦ᾽ 

τοσημὼ» ἤδον εν νυκτί, τελετῆς τι ἐγκωτώμι-. 
᾽ὔ - ᾿ . τ ς , ΄ ΄ γνύντες τοῖς ἐνωγίσμωσιν ᾿, ὡς Λήμνιοί τε γομί-: 

ς Υ ͵ -“ 
ζσσι; καὶ Πελοποννησίων οἱ ὠπὸ Σισυφεὶ. φοῖ. 
ΝΥ Ἂ ᾿ τῇ φ“ Ἁ ἐν Υ 

ἄλλος ἀν λόγος ἥκει, Αμπελεργέὲ, ὃ μὼ τὸν 
͵ "» Ν » 

Ἡρακλέω ἐκ ἂν μεϑείμην᾽, ἐδ᾽ εἰ ππνϑ' ὑπὲρ 
-“- ᾿ “ 3 δι - ἊἋἡ 6 

τῷ μὴ τοὡραπτῆναι εἶυτον ἔπρωτῆον .ἊᾺΡ», οὐλ-. 

τς τῷ Πατρόχλῳ ξυνεμ. ἐς τὸν τώφ. 1 ἀε εοάεπι τυπιι]ο 
ςοπιροῦτις Ρᾷίγοοϊο ὅς ΑΟΒ1Π1ς νιὰς οδίεγιδια Πγεϊίποιτ- 
1ἴο Ρ. χά. 103, Οετογαπι ἀδ ταῦ! ΑΘ Β1Π]15. ν! ἃ, ἐτίαπι ποη- 
μὰ] δὰ νίταπι ΑΡο]οηΐ! Ὑ γι. 1. 1Υ, ς. τό. 
“ὁ ἐϑδὲ κομῶν ἔτι ] νί4 Ὀτοϊίποιτε, ρ. τοι. Νεπιρς φοπιατί 
«ἃ δΔεῖατε Οτδεοὶ. σοηξ, ἤιρτα δὰ “ραρμορριοηιεῦ» δὲ ΜΙεπείᾳ- 
τε 6.1. ἢ, ὃ. 

7 χρυσόν τε ὅζς 1 ἀπιρῇοτα διιγεᾶ οἴπογος εἴμι5 σοπάϊιος 
τεῆατιις Ηοπιογι5» ἰΙοςα παδε5 ἀρ. Ὀτεϊίης. Ρ. 1ο3.. 

8 πάλιν ] δὰ ἰυοτασι, ἃ ΒΟ ἄθπιο 1ρΗ͂ ῥετί(ο! υτοτυπὶ 
{οἹεπηίᾳ τεέεγαπς νυΐρὸ ΡΟΪγ χεπαπι; Ὁ Φ0 Α ΟΠ} δα ἰηξεγίας 

ταϊλπι 5 νὶά. τοὶ ποαγε, Ρ. 1ο ῦ. 
5. ΧΙ. 1 τὸν Νεοπτόλεμον ] Πῖς ηυαῇ ποιὰ ἱποῇολ- 

τείυγ εορτο  επὶὶ Εἰ οτῖα, εἰτυΐμ5 Πρ ετίοτίρτας ἐγὰς ΝῈ Ο- 
ΠΤΟΛΕΜΟΣ : αἱ εἰπὶ ποη ταπτὐπι Μ58, οπιϊττιιηῖ: να- 

τὰπι τὰς ἰρίᾳ Ιοαιίταγ σοπείπιδγι {15 ΒΠξοτίαπι ΑἸ Β1Π15, 
4ἀ 4υεπὶ οπιηΐα ἱπάς [εαϊεπιῖα Ρεγίπεης, Ργδεζογοδ Πιὰ- 
πιβεῆιυπι εἰ εχ 115) τᾶς {, τη Αἑποε Τείανπομῖο οἴτοα Πηεπὶ 
ἀϊσιπίαγ, ἀπί πηαπὶ δα {Ὲ ΡΒΠοἴγατο Ας ἈΠ 15 γέθιις. ἀεἴοτι- 
Βεπάϊς σογοηϊάεπι Βιυιΐς ορετὶ ἱπιροπέγε, Ἐτσδιαϊ 1ἰς, 
ΑἰττοΓ ὌΧ  Πιπιάγιτης, ἕμετς νεῦρα: τὸν Νεοπτόλεμον δὲ ὅζο, 
2 ποῖον} ἔς ΒΑτοος, νι!ρὸ ὁποῖον. 

" Π ἢ 8, . 

3. ὅσον τ᾿ ὠγαλμο οἱ καλοὶ λείπονται] Υἱάε δὰ 4ἱαεερε Τ εἰ»), 
5.11, ἢ. 1. 

5. ΧΙΝ. γ ὕμνων ἐκ Θετῖαλ. ὁ ἀχ. ἔτυχε] 418 ἀε τὲ 
ποπημ]]α δά νἱταπὶ Αρο!! θη. 1. 1Ψ. ς, 16. ὃς ρᾷ:]0 μοί ρἱιι- 
ζδ. δάάς Ὠτεϊίποιττ, 'π ΟΠ 1}], Ηοπιεσίς. Ρ. 197. 

2 τελ. τι ἐγκ τ΄ ἐναγίσω,1 1. ε. [λςτᾶν φιια!ία ἴῃ (οἱ ἐππὶ ςε]- 
τὰ ΤΠ εόγαπὶ οδεϊπεηῖ, ἐᾷ ἘΠῚΠὶ ἔμπης τελεταὶ, ἰΠπριης Ρἰδη- 
ὅτου ἃς ἱπξεγιις, ιυΐθι5 Πιᾶπ65 ρ᾽ασαπτοσ ἴῃ ἐγαγίσμασιγ νὲ 
εχ Ραιΐο ροίξ ἀϊςεπάϊς ρᾶΐος ἢ. 9. δὲ 20. 

3. ὡς Αὐνόμ. κρὶ Πελεσ:, οἱ πὸ Σισ. 1 παες ἰρίε ἴπ (44, οχ- 
Ρ]Ίσας ποῆετ: νἱάς ποτ. 9. 11. 13. : 

4 ἄλλος ὧν λόγος ἥκοι} πεπῖρε υ8ς ἠδ Ρεϊοροππεῆίς, 
εχ δϑιγρῆο βεηϊτίς., αἰ ξὶα ἔυπτ, οσυρὶς ἐχρ! !οᾶτί. 

ς μεϑείμην) ἤς Βατοσο. δὲ 1νδυνάϊαη, ἴτὰ ἐπιοπφατα πε 
αιοαιῖις ἱπιιεηὶ ἴῃ ΑἸάϊπας οχοπιρ τί, 40 ντοτ, Ἑάϊΐτυτα» 
επΐπὶ εγαῖ μεϑοίμην. 

6 ὑπὶρ τῷ μὴ πκραπτ. ἀντὲν ἔπγατον  ςοἕ, Βατοςοίδη, 
ἃς (οἱ!. Νοι.. ὑπὲρ τῷ παραπτῆνοα ἀντὸν πρώτοις σε (δηῇις 
ει, 4 Ε701 7102 γε εγηρμ Ἔν 172), 56 μίαν, ͵η ογριγρία ῬΓ ργ4ε-: 

Ζεγηοίαγε ἐΐσε!γ ἐεμέφηεγὴς ᾿ ἡμᾶς ΤΠ [1 ἱπορτὰ πιϊηίπις ἱεδεῖο 
εἴς νἱάοτιτ, 

ἌΝ)85. Δ)ὰ 2 λὰ 



740 
᾿ Ν 7 Α “ ,ὔ ἘΣ ͵΄͵ὔ Γ᾽, 

λὲὰ τὲς ἐκξολὼς τῶν λόγων ἀδολεσχίως ενιοι» 
Προς. .« Σλῷ ᾿ Χ ΩΝ λὴν 

ζενε; ἡγξντῶι» κοὶ λῆρον προς τὲς μὴ σχολή 
», ὴ δὰ ΓῊ ΚΑΙ δὰ Ν “ οὶ 
ὠγόντοῶς. σὲ ὃε ὁρῶ ὀδλον μὲν τής γεῶς. ἡς ὧρ- 

ἮΞ δὲ ὦ ΤΟ ΡῸ ἢ “ : ἐπρες 2 
χεῖς, δϑλον ὃς τῶν ἀνεμῶν . ὧν, εἰ καὶ μικρὼ αὖ- 

Ἷ ΄ “ νενῃ μτν 
ρα κωτοὶ πρύμναν σὰΐῃ. δεὶ τὼ ἱςίω ἀνωσείειν » 

, μα Ὁ Υ ΔΝ ε 

καὶ συνεζαίρεσιϑ᾽ αἱ τῇ νη!» τσώντω δεύτερω ἡγε- 
-Ὁ » “«Ψ κΚ9:ε΄ ε -“ 

μένες τῷ πλεῖν". Φοι. ἐῤῥωσϑω λοιπὸν ἡ γωῦο» 

Ν 3 » “Ἢ Ν ᾿ -“ -“ » ! 

κορέτῶ εν ὠὡυτὴῃ. τῷ γαρ τῆς ψυχῆς ὡγωνγιμῶ 

εἊ Λ, Ν » 

ἡδίω τὲ μοι, καὶ κερδωλεώτερω. τος δὲ ἐκᾷο- 
-“ -" 3 Ν ἈΝ 8 

λὸὶςς τῶν λόγων μὴ λῆρον, ὠλλ᾽ ἐπὶ κέρδει ἂν 
- »" 5 Ῥ ΄ ε 

ἡγώμεθω τῆς ἐμπορίως ταύτης. Αμ. ὑγιουίνοις» 
͵ “ ΑΝ ΕΣ δ ἢ " Ν 

ξένε. ὅτω “ἣν καὶ ἐπειδὴ βϑλει, ὠκεε. τῶ 
Ἰ Η ͵ Ν 

μὲν δὴ Κορλνϑίων ἐπὶ Μελικέρτῃ". τέτες γῶρ δὴ 
φ Ἐπ χ 4415 

τὲς ἀπὸ Σισύφε “ εἶπον, καὶ ὁπόσα, οἱ ἀυτοὶ 

»-» φΌὴνς - “ δ Ν ἃ ε 

δρῶσιν ἐπὶ τοῖς τῆς Μηδείως πωὐσὶν, ὃς ὑ- 
-“ ͵ ᾽ Ε 

στὲρ. τῆς Γλαύκης ὠπέκγεινον", ϑρήνῳ εἰκώ- 
“»" ΑὐΝΣ 7 Ν Ν Ν ἌΣ 

σα! τελεσμιῷ τε καὶ ἐνθέῳ" τὰς μὲν γῶρ δὴ 
΄ Ν λας -“ 12 3. Ν δ »ν» 

μειλίσσοντοι- τον δὲ υμνεσιν΄΄. ἐπί δὲ τῷ ἐργῷ 
“ Βς ΟῚ, ἐ Φὸ ΓἍ -“ 3 ͵ 

τῷ περὶ τὸς ἄνδρας; ὑπο τῶν ἐν Λήμνῳ γυνωι- 
-“"ΣΖΖὥά 7} Ν , 

κῶν " ἐξ Αφροδίτης σοτε πρωχϑέντι ; καϑοαΐί-. 
Ἂς 

ἘΠ 
ε »" 9 ΝΥ 

ρέται μὲν ἡ Λῆμνος ποθ᾽ ἕνὼ τῷ ἔτὲς" 
͵ Ν τὶ ὃ» "»" Ὁ: γ ῖς "ν᾽ 7 ΚῚ 

σβέννυται τὸ ἐν ὠυτὴ τοῦρ ἡμερῶς " ἐνγεώ. “ε- 
» 5» ἤῳ ᾧ Ὁ ἐδ 7 

ὡρὶς δὲ γωῦς ἐκ Δήλῳ πσυρζορε!. κῶν ἰφίκη: 
“ ᾿ , » ΝΝν 

ται τορὸ τῶν ἐναγισμώτων ; ἐδώμξ τῆς Λήμνεξ 

κἀϑορμίξζεται" μετέωρος δὲ ἐπισωλεύοι τοῖς ἐ- 

ῬΗΧΕΟΘΕ ΚΑ ΤΙ 

κ. 

Οα». ΧΙΧ. 

Αἱ ἀϊρτοβίοηος πὰ ὀγδόης. ΠΟμΠΏ]]1, ὁ Πο- 
(ρε8, πιιραςίταζοηι εἰ ἐχιπίπιαης, ἰεγπποποίς. 
ας οςἰοίοϑβ φριὰ οεἴμπι πηϊπίπης ἀρεηῖοθ. ΓΟ 

δυΐεπ νἱάθο οδίδαιι ἀδεθεγε παι, σα ᾿πηρο- 
ταβ8. οὈίεημὶ νεητῖ5., ἀπογαπι ἢ νοΐ τηοάϊςᾷ 
αιγὰ δὰ ριρρίπι σοη[ίτογῖς, νοῖα ἐχοπζεγο οσ- 

Ροτίος, δζ σππὶ Π40] (Οἰπογέ, οσυπέϊα ηαυίρα- 

ποηὶ ροῆροίει58. Ρῥοεμέχ. Ψαΐοθας ἀεἰὶπ- 
ζἜρϑ5 Π41115., ὃς αυἰςημ! ἃ οεα νεπῖς. ΑΠΙΠ ἐ-ς 

πἰπι νεέξαγα {παϊῖοῦ τ] αἴαμα να] ογ, Ο- 
ταις δτο ΠῚ ἀϊρτεΠΠομ 65. Ποη Ππρᾶ5 ρυΓΟ- 
ΠΉ115.. ΨΟΓΙΠῚ, ἴῃ ἸΠΟΓΟ Πυΐ5 τηργοαζιγαθ ΡΟ 5 
πᾶπημ8, ἤ μέέογ. Βδπο τίθι πε, ο ποίρα5, [τὰ 
(ξπτίοπε, δ αποηίαπι ἤαος τὰ νοΪπηῖαβ.. 8ι1- 
ἀϊ. Οἷᾶε 1π Μεϊίςογῖαθ Βοπουοπι ρδιγαη τ 
(οΥἸπι 115, (Ππο5 μι π ἸΠτε]]εχὶ ρογ ἐο5. 48] ἃ 
διγρμο (υητ,) δὲ φιαςῖπ ποπούεπὶ Πἰθεγογαπα 
Μεάξας τ|ἄσπη δοίης, απο5 Οἴδιςας πάθπ- 
τ65 οςοϊάεγμῃξ, ἰοΠπιηι γείογαμε οπιηῖπο Α]1-- 
πυϊά 8 χιᾶο ἴῃ Πεογιπη [βογὶς ςαπιιπταγ Πηη1- 
ΙἸς δὲ ἀϊαϊπαπι Ππαδεηζειη : Πογαπὶ επΐτῃ 481- 
ἀεπιρἰαςδιίοποπι, {Π|π| ποπουξ ἱπτεπάπης, Π- 
118 νέγο ἔδοϊ ποῖα σαπ8., αποά «ἃ τηθ δ τῖδ5 
1ΔΤιδπηπο ἱπίπηα αὐιεγίις νίγος, Ψεπεγε δαζος 
ΤῈ σοπηπλΠῸτἢ εἰς. Πα πηππ5 Ππρα]15 ἀπΠ15 [π- 
ἤτγαταγ, ποποηῆσιις ἀϊογιτη ἤρατο αιἠςααϊά 
1η ᾿ρίᾳ οὔ Ἰρῃῖς ἐχάπρυϊταγ, ἸΝδαΐς νέγὸ (4- 
οτὰ εχ Πεἶο ἱρπεπιδάξοτι, δίας δῆτε ἱπξεΞ 
τἰαβ ρεγαξζας δοςείογις, πα} ΓἜπηηΐ ρατῖθ ἀρ - ὦ 
ΡΕ με: (δὰ ἴῃ ἀἰτπιη αἕζα αἴγοα᾽ ργοπιοηΐογιᾷ 
Πυΐται,, ἄοπες δἀπαιίραγε ἔλ5 ἔμπεσε, [π-Φ 
ἔεγος ἐπῖπὶ θεὸ δας ᾿πίαπάος τππς ἱππο- 

μ, »,Δἔνὺ Ψ ᾽ - ,ὔ Χ Ἁ 3 5ε ᾿ κρωτηρίοις, ἔς τ᾿ ὧν αἴσιον Ἰδ πὸ εἰξααλεῦσωι 7 γένηται. Θεὸς γὼρ χϑονίες, καὶ ὠποῤῥήτες κα- 

"7 πλεῖν } άοπὶ σοἀά. Βεδεηι πλξ. 
8 ἐπὶ κέρδει ἀν 1 Βᾶες Ιεϑξῖο «οὐ, Βεγοος, ἡπᾶπὶ ργδεξε- 

κεπδαηιϊ οπιπίπο ἀπχὶ ρύδιιδε ἰθόϊιοπὶ νη ϊραῖαα ἐπιχώσρίαν. 

Θίπγαί. Ἰεσεπάιϊιπι [αἰριςΑ ταν ἐπικαρπίαν. 

9. τὸ μὲν δὴ Κορινθίων ἐπὶ Μελικέρτη 1 ποῖμῃπι Λήρίοεγίαγα, 

4 ἀεῖρῃϊπο ἱπ {πῃ πιμαπὶ Οοτπιι ἀεαςζαπι» [01 Γοραΐταπι» 

ἀϑιίγρβο, “ΠΏ πιῖᾶ ἴπ εἴτι5 Βοπότεπι σε ερτατα, γΑΠὶ ὅς [Ὰ- 

εἴα ᾿πΠιταΐα εἴτε, νιάς Ραμίαφη, Αττῖςῖβ σᾶρ. ν]τ. Οοτητῃια- 

εἰς ᾿ᾶρ. ». ἴπ {ἰδ Ἰρῖτιγ [Δοτῖς οὰ δέϊα ξιθγιηῖ. αιι8ε Ρᾶτγ- 

τἰπι ἀληῖγος βογο γε) ραντῖπι ἐρζεγίας [ἀρετεπτ. Ιριέϊα πεπι- 

Ρε δ ρίαπέξι ἃς 1εῆο᾽ ργοίξαιεπάιι5, 4] γε Βοπιο Ῥεγ ες, 

᾿Αἰβιαπιδητῖς ρϑιγὶβ ἔιγογε, νπᾶ οἰπὶ πηᾶῖγα ἱπὸ εχ Μο]υτῖ- 

ἂς ρεῖγᾷ π᾿ πιᾶγε πιϊίεγα ρυβθοῖρίταίυ5. Ὀἰμΐπο γεγο οα]- 

τοί ᾿οημεηίεπιθα Τἶτας ἃς σαήτις δἀπηοε θάπεγ, πο ἀϊ- 

Υἱππὶ πϑῖαγαπι ἱπάδρτεις σγεάεγεῖαγ, Εδάεπιῖρίτιν ὃς μΠο- 
πουιπὶ γατῖο, αυΐθιι5 δέδαεσο ΠΡ εγῖς ραγθηταταπι, ἀεὶ ἀμί δι 

πιοχ, πος πο Δεῤὴνὲ ἀριιὰ ὙΠ ε 2105, νε Πέργα ἀἰέξαπι. 
το ἀπὸ Σισύφε  ἡποπίαπι ποπῖρο ϑήϊηρ δώσ Ας0}1 Β]πις 

Οοτίηιμι γοῤηδυῖτ» νῦ ΠΟΙΠΠΊ. 
1 ὃς ὑπὲρ τῆς Γλώνκης ἐὠπέκτεινον ] [δεπάμπι ἔπε» 

ἐἀπίκτεινον ΡΥῸ ἀπέκτεινεν Πι0ἀ 1π νυρατῖ5 ογαε. Νοπ» 
“Μεάεα επῖπι ἱπτεγεπηῖς Αἰ] 5 ἴπορ λζεγηρογιρ ἃς Ρβέγες [«ἀ 
4 Οοτίθτ 5. οὈτυτὶ Ἰαρι ἀϊδιι5 11 ἔμογα., ργορῖοσ γεπεπδτα 
αυ88 ἀπιλῖγε δήεάοᾳ Οἰάμοάε, τἰσαὶὶ εἴιι8, τι! ἐγαης πλα- 
ετᾶ. Ἀεπὶ οπιπεπὶ μαῦε5 δριιὰ ΡῬδιιξαπίαπι Οοτγιπτῃίας. ς. 
3.0. 119, Οὐἱ ὅς αἀάϊτ ἐο, 4ιιοα ΡῈγ νἱπὶ ὀρρτεῖϊ ἱπποςεη- 
τες δι εηι, Οοτγιπτπιογιπι ἰδ εγος ροεπι ἱπυδῃῖε, ἄοπες 
ογάςεϊο πιοπεηῖε ἀππι8 εἶθ (Δοτβοῖα ἐπι πεγεπταγ [186- 

τίαιις ἴπ εοτιπὶ Ποηογεπὶ τοὺ ἀδγεπειγ, ἃς Ρ. 1411 ᾿πςεάδγεπίν 
ηυὯς ΟὈίετιατα, ἠοπες 2 ἈΟπΙΔΠΙ5 διετίογεταγ Οοτίπιῃιι5. 
Αἴαιο μος ἤιηιὶ ίαοτα ήεάρας 11 οτῖβ ρτὰ εἰβίτα, ἵπ 4 δ μ5 τας 

λεταὶ ὃς ἐνωγίσματα πιοάο ἔργα αἰΐερατο,, ρειϊπάς ἂς ἱπ 
[Ἀοτίς5 “Το έἠης ταις λπτατ, ὅς ςατπιῖηα δάδο, ητι86 ἃς ἐεήμα 
τεξεγγεητ, ὅς ϑγρερηηη γ 4] δ ιι5 ὈΙΣ οεἸο γαρδητων, τεοῖτα- 
Τοπιιγ. 

12 τὲς μὲν γὰρ δὲ μειλίσσ. τὸν δὲ ὑμνᾷσι } αες δάάιιπ- 
τατνντ ἀϊπεγίο ἤης {ισερτογιπι ἰδογογηπι εἀπήςπι ἱπάο! ἐπὶ 
ταπηθη εἴϊε ραίεαί. Ὑενετο δά ῥομόγερ νηῖςθ δίείξεογε δ, 
Ρἰαελπάος νετο Δήδάεαε ᾿ἰθετοβ 1 ρεττππεγῖητ, ρδέες ἐπ 
ποῖ 9. ὅζ τ. 

13 ἐπὶ δὲ τῷ ἔργῳ -τα ὑπὸ τῶν ἐν Λήανῳ γυναικῶν} [ἴ- 
Ἰῖσες σοπιραγαμεγας ἔργα "ΤΟΣ } ῖπι ΤΉ ΠΆ]14 ργαεῆῖτος μος 
ΠΟΓΕΒ ΟἸΠῚ 15 ΠΟ π16, 4ΠΔ6 ἸῺ 1 ΕΡὈ7γ10. Ὁ ΦΥΔΏΓΙΙΓ, 4118 Π118-- 
1 ἤπε, πιπο ἐχροηῖϊ, Ψίγος πεπιρα Ζερηρελας ᾿πτοτε πιο α 
Τηϊ ΟΠΊΠΕΒ : ΓΕΠῚ Δι Πρὶς Ηεγοάοιεις δοίγγρῖαο Επ. Ρ. πιὼ 
241. ὅς Ευτιριἃ, Ηδομδα ν. 886. ὙὉ] τεπὶ ρϑιΐο Ἰπου]δηΐεν 
ΠΆΡῚ5 ἐχροηῖς ϑομο] αῆεβ. Ις 1 ε»,ρ] 45 αἷς τη] οτοβ 8Ππ- 
πιὰ ἴλογα ψεπεγὶ ρεγάρεγε [Ὁ 185 ΕΠ.) ηπᾶς ομπὶ περῖϊ- 
Βέγεηε, ἰγαῖαπι Π εαπὶ σγα εἰ θητα Ἰρία5 ρυπία! ε, [4 νὰ 
ςοηίπείςετε. σμπὶ 1115 νἱτὶ πὸπ ροῆεηι,. Οὐ α ̓ρίβε σοη- 
τεγοτι!Πὶ ἹΠτεγργεζαῖδε ΟΠπε5 γΊΓΟ5 ἸΠΓΟΓΘΠΊΘΓΙΠΠΙ : ΕΔ6116.» 
Γὲ5 ἰλσγοσιπιὶ ἐχιτῖς οσσαῇο, 4ιε ἰπ (74. «εἰογι δ αησιτ, 
ἐν οὔτ ττάεπι τελετοὺς ΡεΓΠη 5 ἐναγίσμασι Ἰητε  ΠΠρεγε 
5 εἢ. ' 

14. καϑ᾽ ἕνα τῷ ἔτες ] καϑ᾽ ἕκαςὸν ἔτος Βατοςεἴφη, ἃς ςοἄ,, 
ΟΟΪ], Νου. 

15 πῦρ ἡμέρας ] ̓1άεπὶ ςο 4, ΠΡ επὶ σῦρ ἐς ἡμέρας. εχτῖπ- 
ΘυΐταΓ Ἀπτεπι ἰρηῖ5 ΟΡ τα οῃ6ΠῚ) 4πᾶπι ἱρίε πιοχ ]]ορδὲ 
γήμηον. 

16 αἴσιον  ςοἀ, (ο]1ε5. Νου, ὅσιον. ϑ 

17 εἰσπλεῦσαι 1 ς ἴάοπὶ ρατίτες ας Βατοςς, ἘΔΙτΙ πλεῦσαι. 

(δηζος 



ΟΨ.. ΧΙΧ. 
σδηῖθ5 ρυγΠ1) νῈ ΡΙΠΌ, Ἰρη ΠῚ ἴῃ ΠπαΓῚ αἴοτ- 
νης. Ροϊαμπδηι νέγο δοιὰ Παῖς ΡΟΥΓΙΠῚ 
(ἰθίεγῖε, ἀπ τι δυιας ἔπογῖς ἰρηῖβ ταπι δὰ το- 
Ἰιαυυπι νἰδξιππι,, {1π| Δα αττος, πᾶς [πὸ ἱρπὸ 
{υδιἤσεγε πεηπρῦπς, πουαπὶ ἱπάς νἱζαπη (δ 
᾿δχογαϊγί αἰππε, ὙΠοΙα]σας δζοπι ᾿ηζοτίδς, 
'4παε Αςἢ]];} εχ Τ᾽ ΠεΠα] ὰ αἀιιςπίπης. . ογᾶςι- 
“1ο εχ θοάομα 4||ατο ὙΠΕΙΔ]1ς ργαεοθρίας πιθ-ς 
χαπζ, [αΠ|Ὶ δηϊηι ογασηϊαζη, ν τ] Ποῖα}: δά Ττο- 
ἴᾶπι παυΐσαπῖος, αοταπηῖ5 ΑΟΉΙΗΙ (Άςγα ἴαςο- 
τϑητ, πιδέξαγοηζαιις ρατεῖπι ν]Π)60, ραττῖπι ντῖῃ 
(οττε ααὶ οἴει ἀδξξαπέξογιπι, Αταις Ἰηϊτῖο χαὶ- 
ἄοπὶ ἴτα τες. ρεγάροθαζιγ. ΝΝαιῖς. εχ Ὑ μειϊα- 
Ἴιἃ πἰρτῖβ νεἰῖς Πι]ατῖς. Τ γοίαπι παυίραρατ, (ἃ- 
«γόγιπι πη! γος φαϊ ἄστη ὈΪ5 (δρεοπι νοῃοπ8: 
ἴαιτος ψεΓῸ ςἀπάϊάϊιπι ἃς πίρτιπ, νγασπη 8 
τηλη(πςεππΊ. ἸΙρηδαας ἐχ ΡΟΙΟ πιοηῖς. πὸ» 
41ππ|ῶλ τὸ εχ ντῦς Ἰγοίδπα οριβ μαδογοης. 
Ἰσηοην ργαθίογοα εχ Τ Ποία 4. δἀπεοθαηι, 
[ἰθαπιίπασια δίχα ἀπ ππατη ἐχ ϑρόγοιθο Παιι- 
ἤαπι. Ηἰϊης ἅς ζογοηὶς δπιαγαητίηἷς ΡΓΙΠΗ 
ὙΠΕΙ͂ΔΙ ἴῃ ξαπογίθες ντεπάμπι δηχογε , νῖς { 
ψεητὶ ετίαπι παιῖπι ἰοηρίμς εοί ἤδη, πο ἢας- 
εἰς ταπιθη ἂς ἀείογπηος δάξεγγεης, Νοΐξξι 
δα το πη ΠαμΐπῚ ἱπ Ῥογγατη Πα ἀπισεῦς [5 ογᾶτ 
᾿δὲ Ῥτία!αυάττι τογγαί. διεησεγεπε, ὙΠΕΙά 
ΠΥΠΊΠΙΠ ΟΧ ΠΑΠΪ οδήογα, [τὰ ζΟΠΟΙ ΠΠΑΙΠΠῚ: 
Οὐνεγμίᾳ Τροεῖ, Τῤοίὶ Ρείεά. τρασηὶ σομλεγῖχ 
“οῤηα,, ομλτο ἡηογέαίς φηλογμϊα οἰ} πγμγ,.46. 
Ἵνοϊαμμή παΐί4 ε! (ἠρμ. δα Ἰρεμογ"α- 
ἐλ φημ, ὁχ φόμεγε πο βήι ὀαμ, 14 

᾿ ΗΝ εν 
«ταύρες δὲ, λευκόν τε καὶ μέλοανω 

᾿ἬΕΒΟΙ ΟΑ. "" 
-“ ,ὔ ΝΟ ΙΝ “ ᾿ 

λξντες τότε», κωϑωρὸν; οἱ μοι» τὸ σοῦρ "8 χὸ ἐν τῇ 
, 3 ε . Ὗ 

ϑιαλώττῃ φυλάττασιν. ἐπειδὴ δὲ ἡ Θεωρὶς ἐσ- 
, Ν ΄ Ν »ν ἡ ὅν ἐν, 

πλευσῃ . καὶ γείμωντῶι τὸ ξεὺρ ἐς ΤΕ ΤῊ ὡλ- 

΄ ὕ Ν ᾽ ͵ “"“ “ 

λὴν δίαιταν, ἔς τε τὰς ἐμπύρες τῶν τεχνῶν» 
 “ [ “-“ Ν μ, ν ΝᾺ 

κανξ τὸ ἐντεῦδεεν βίᾳ φεσὶν ἀρχεσϑιαι. τὰ δὲ 

Θετταλικὰ ἐναγίσματα, φοιτῶντω τῷ Αχιλλεξ 

ἐκ Θετ]ωλίας. ἐχρήσθη Θετ]ωλοῖς ἐκ Δωδώνης. 
Ἀ Ν “ Ἁ Ω 

ἐκέλευσε γεὶρ δὴ τὸ μαντεῖον Θετ]ωλὲς» ἐς Τροίαν 
“ " “αὖ - Ἃ, 

ππλέοντως, θύειν ὅσα ἐτὴ “ τῷ Αχιλλεῖ, καὲ 
, σ ᾿ ΝῚ ε ΩΝ Ἂ ςε 5 ΄ »“"Ἢ 

σφώτηειν τῶ μὲν ὡς ϑεῶ, τοδ᾽ ὡς ἐν μοίρω τῶν 
] 29 ε Ν Ν δ) (δι 4. τ 

κειμένων“ καταρχάς μὲν δὴ τοιάδε ἐγίνετο, 

γωῦς ἐκ Θετ]ωλίας μέλανω" ἱξίω ἠρμένη ἐς Τροῖ- 
ψ ἣ ν ε Ν ᾽ , 

ἂν ἔπλει, ϑεωρὲς μὲν δὶς ἑπ]ὼ ἀπάγεσα: 
Ἀἰ ἊΣ ω » χειροηϑ εἰς 

" ως “Ὁ ε ς . νν 

ἄμφω, καὶ ὑληνι ἐκ τῷ πηλίφ» ὡς μηδὲν τῆς 
,ὔ Ν »“ ᾽ ἍΜ 

“πόλεως δέοιντο ὃ, καὶ πῦρ ἐκ Θετ]αλίας ἡγον, 
Ν δ ὦ -“ -“ ᾿ καὶ σπονδας, καὶ ὕδωρ, τῇ Σπερχειβ ," ὠρυσώ- 

“ Ν , Σ᾽ ΄ ᾽ ΒΡῪΡ ἃ 
μένοι. ὅϑεν καὶ σεφανξς ἀμαραντίνες ἐς τῶ κή- 
ὃ 2: » τν ἘΨΨ “ Μὸν 
ἡ πρῶτοι Θετ]αλοὶ ἐγόμισαν » ἵνοι, κεν ἄνεμοι 

γῳ ᾿ ΠΡΗῚ δ Ἁ ᾽ ͵ 

τὴν νωῦν ἀπολαξωσι"", μὴ σαπρὲς ἐπιφερωσι» 
͵ Ν ν Ν » 

μήδ᾽ ἐξώρες. γυκτὸς μὲν δὴ καθορμίζεσιϑιαι ἔδει, 
“ μὰ Ἐν ὰχ, τῷ Ἣν 

καὶ πρὶν ἄψασϑωι τῆς γῆς ὕμνον Ἴ ὠπὸ τῆς 
ἣ " ᾿ ) ᾿ ͵ 
γεωὼς ἄδειν ἐς τήν Θετιν ὧδε ξυγκείμενον. ««Θέτί;» 

ς ΠΣ Ὶ , , " ἘΠ 
Κυωνέω ἧ, Θέτι, Πηλείω ὅ τὸν μέγων ἔτεκες υἱὸν .» 
ἵ δὶ Ἂ ΔΌΣ τῷ , " Ἵ 
Ἀχιλλῆω, τῶν θνατῶ μὲν ὁσὸν Φυσις ἤνεγκέξ:» 

-“ “ ῃ ͵ ΄- 

ΤΟΙ» Τροίω λάχε" σῶς δ᾽ ὅσον ἀθανώτα γενεᾶς» 

18 καϑαρὸν, οἴωμκεγ τὸ πὺρ] πεπιρὲ ἵρπεπι, ριτὶ ΠΠπηιῖπὶν 
εἰοπιεπτιτη, ταὶ θιϑ ΡΟ Ι Ια! ογοάίταπι ρειίοα {ιρογιοπε» 
Ἡΐπς ὅκ 'ρπς ογεπιᾶγε ἢεξὰς εο5, αἱ πιάπι5 {δὲ ἐπι} ΠΠξπτ, 
Ἐχεπιρίαπι οδυΐαπι ἴῃ “4έσοο Τείαρμογεῖο ἴαρτα.. Μειεοτγτᾶς 
πιεη, νι γογαΠῚ τι ΠΕΠῚ τεῖ 7) ἀε 18 ἢϊς ἀρίτιγ, εχ ἴπσς 

Ῥοπιϊβςοϊο νετεγαπιὶ γεάἀαάιάετῖς ΡμΙογατιιβ, Μα]ΐπὶἱβπεπι 
τὰ ἰπξιϊλπι ποη {ἰΠάτιπὶ ἀἰοὶ ἀπτε Δ (οἰ μτα5. ἐμ έγί κε, αὰ0- 
πΐαπι ἰηξετῖς (115 πολ ὃς γιΐργ4 Οπιηῖα πηᾶσὶς ρταῖα, νἱά, 
τοι. 22. Ηἰης ἱπέ. Πδ ᾿Άπεπι Ὠιιῖι5 σαρ τὶς τακαπτιτγ Ὑ Ὠς Π]}]1» 
ὅτ περίροπτεβ ἐχίγοπιῖὶθ ταπιροτίδιι ἴθ ΑΟΠΙΠ15 ἡεγ ές. 
νι Ρ'επα ετἰλπὶ ἀϊε ες ρεγδρεγεπσ. νίἀς ἱπῇ. ς. ἈΝ, ἢ. 12. 

19 ὅσα ἔτη] ἔτυῆτα Μοτο]]. (ΕΠ Ιειτα πὶ συρὶς κατ᾽ ἔτος» 
αιιοά πιοτῖτο ϑδἰπιδίπιις ἡποαμε τεριάϊατ. Ναπι νΠτατιΠ].- 
πιυπὶ εο ἤρπίβοδειι ὅσα ἔτη. 

20 τοὶ μὲν εἰς ϑεῶ τῶδ᾽ ὡς ἐν μοίρᾳ τ᾿ κειμ. ] δος εἤϊ, 

ἡυοὰ (δ ᾿πιτίαπι ἀιχίς τελετῆς τι ἐγκαταμιγυύειν τοῖς ἐγώ 

γίσμασι. 

21 γαῦς ἐκ Θετ]αλίας μέλανα 1 ἢς πίρτα πᾶιιῖ5 1π Ἰηξετιῖϑ 
“Αἱπεὶς Τιοςτεηῇ5, νιᾶς ᾧ, Αὐάεε 5. 1Π|. 

22 λευκὸν τε καὶ μίλανω } πεπῖρε πίργα Π 15 καταχϑονΐ: 
ἐς ἱπιπιο]αθαπιιγ ΟΠΊηΐα, ὅς αὐ ἐρέγίας ἰροόϊαθφητ, «ἰδ 

ςοπίτα Ὠ1ῖ8 Πιρετίβ., Ρετεϊπεπέφις δά τελετος : ΓΕΠῚ ἸἸ αι σ 

ἀπάπιαπι τεάάυπε ραυΐο Ρμο {ἐηιεπεῖα, ΟΟηξεγ οδείαπιυ 
ποιαῖα αὐ νἱϊαπι τ γαποπῆς ἰ, 11. ς. 19. ὅζ (πρτᾶ τη ἰάοε ᾿0- 
ετεηῇ. 5. 11, ἢ. 4. 

23. ἐς μηδὲν τ. πόλεως δέοιντο ] οχ Ὑτοῖα [οἰἰσοῦ) ΑΒ 
ταξείτα, πἰ δὶ} τερετεπάϊιπι ρυζαθϑης, 40 ἴῃ Πῖ5 (οτῖς δἰιις 
ντεγεπταγ. (Οὐδητιπιὶ ΘΠἰΠῚ πιᾶπ65 4Π0611Ὲ Εἴτι5 Τγοίϑηᾶ, 
οπιπία διιοτίατι πως, ρᾳίετ εχ νῖτὰ Τγπεηῦ ΕΥ̓, τ6. δῖ πε, πᾶτ- 
ταῖα ἀε ἀϊςετρτα ἃ δὉ εὸ ριιε}}4 Τ γοϊα πᾶ. 

14 τῷ Σπερχειῶ 1 ομῖμ5. Ημμΐ: ρει Αγ βιογας γῖιο Ας 

οἈ}}1 το! βίο.» γε σὰὶ δτίαπι φορά Ἀ]Θγεῖ, νὰ αἰ ἴδ᾽ φαοημα 
ἀϊότυπι, ὃς εχ νεογῖδιι5 ἀεπιοη(εγδιῖς Ὠχεϊϊπουσε, ἰη ΑἸ Μμ}}. 
Ἡοπιεεις, Ρ. 37. 

25 ἐξ τὰ κήδᾷ} Α΄ΒΠΠΠ5. ποπιρα, 
26 ἀπολώξωσι  Οτυτεγ, ὅς ϑαἰπιαῖ, ἀποθάλωσιν ΐ 
27 ὕμνον 4 εξ εχ βεμεγε κλητικῶν, νῖ νοςαὶ Μεππ. 

ἄἀεν ἐμεῖου, εὐἀϊτας 40 ΑἸάο ἴῃ ἈΒοτοτίθς Θγαθοῖς Ρ. σθ4. 
ΒΈπι5 σΑγΠΊΪπῖ5 αποα ἢτ, ἱπαίοαγε αἰ ς ΠΠπ5 : ἀπαρδείξος 
εΠΠε σοάϊοἱ 54|πιϑ6 δα οτίρτιπι εγᾶς, (010 ΠΙΒῚ] ἀἰοὶ ροτοίξ 
πιδρὶβ ἃ νεΓῸ δἰεηιπ). Ῥιυτῖο, γς βοτὶ (οἰος ἴῃ Μειϊεῖς ας 
4ε Τγτὶςῖ5 νεγι5 οἰυζάεπι ροποτὶς αδογθπάος ἢΐς πιηῖ- 
πιε εἴϊε. ϑιπι!ς Αἰ Β1}}15 πε! οιπὶ ἱπέγα ε(Ἐ σ᾿ ΧΥΨῚ, τα] τα- 

αυε Ριπάλτιςα, νὲ ποῖιπιν ἱπ φυΐδιις τὰ τἀπτυπὶ οδίδγιιδν 
τοῦ, νῇ βτορῆδε {{ἀςπὶ πιιπιοτίς γείρορ δας ἀντίς οφος. 
Ἐοτία ποη πιαῖς ἴτα ἀϊροπετγοβ, νογῇις δηΐπι {ΠῚ ἐχζερίο 
Ρτίπιο δζ νἱειπιῖ τρις ὁπιηος5 Ρίηδατίοὶ ἤιης : 

Θέτι Κυανεα γ) Θέτι Πηλείᾳ, 

Τὸν μέγαν ἔτεκες 

Ὑἱδν, Αχιλλῆαγ τᾷ 

Φνωτοὶ μὲν ὅεον φύσις ἢ- 

γεγκχς τοῖν Τροίᾳ λοΐχεν 

Σᾶς δ᾽ ὅσον αϑνήτα γενεᾶς ὃ παὶς 
Ἑσπασε, πόντος ἔχει. 

Βαῖν᾿ ἐπ᾿ αἰπὺν Κολωνον Αχιλλῆος 
Ἑμπυρὰ βαὶν ἀδάκρυτος μετὼ ϑυηλάξι 
Θέτι «α«υχνέα. Θίτι Πηλεία. 

228 Θέτι κυάνεα } κυώνεος πιᾶτῖς ἐρϊτοτοῦ » γηάς ΤΑ άὶ 
ποις Εἰς τειδυταν, πιαγίπας Π φᾶς, 

29 Πηλεία ] ἴτα νοσδειῦ ἃ βείεο, ΑΟΒΠΠΠ5 ραῖγο» 406 Π|ν 
στ ποῖυπι, δάαπιδεῖς, ὅς εχ 60 «ἡοὐέδενα ρερετῖτ, 

30. Τροία λάχε ] ἴῃ Ὑτοδάς {δρυϊτις ΚΑςΒΙΠος. Ῥγορε 8ῖα 
Αδὰ 4843 »γωϊξῷ 



74 
",,ΚψΨ' ὲ “ -“ Ν ᾿ 

““πωϊςεσπῶσε, Πόντος ἐχει ἡ. βαῖνε πρὸς αἰ-. 
δ ο ͵ : τι , μ 

ἐς σὺν τόνδε " Κολωνὸν ᾽ Αχιίλλεως" ἐμπυρώ 
-“ αὶ ᾿ 

«-- βαῖϊν εἰδοάκρυτος ᾿ μετοὶ ϑυηλεὶς. Θέτι Κυανέαδ', 
͵ ᾿ ͵ “ ,ὕ 

“Θέτι Πηλείω." προσελθόντων δὲ τῷ σήματι με- 
Ν᾿ ᾿ ψΨ » Ν “ 2 “2 

τῶ τὸν ὕμγον, ὠσπὶς μὲν ὥσ'πῈρ ἐν τοολέμωῳ τσε- 
. δ ] κγ5:ε 

ριεδεπεῖτο᾽ : δρόμοις δ᾽ ἐῤῥυν μυὶσ μένοις συνη- 
͵ ᾿ »“ Ν γ 

λώλαζον, εἐἰνωκώλθντες τὸν Αχιλλέω. σεφανώ- 
λ ᾿ “Δ Ὁ ὃ - 

σώντες δὲ τὴν κορυζήν τὸ κολωνξ, καὶ βό- 
κι ΣΌ 5 οὋὥ.ι ἃ Ἅ “ Ν , 

δ ἐπ᾿ ἀὐυτῇ ὁρύξωντες, τον ταῦρον τὸν μελω- 
ε - μ, 53. ἡ) ᾿ ᾿ 

γώ ὡς τεθνεῶτι ἐσφατῆον. ἐκάλεν δὲ καὶ τὸν 
, ἣν ΑΝ ᾿ δι -»Ἥ « Ν “ ᾽ 7 

Πώτροκλον ἐπὶ τήν δωϊτώ, ὡς καὶ τξτο ἐς χάριν 
ε » - " 5» ν τῷ Αχιλλεῖ τορώττοντες. ἐντεμόντες δὲ, καὶ 

3 ΄ 38 ψ ὩΣ λ “- ἊΝ 
ἐναγίσωντες ὃ. κατεξαινον ἐπὶ τήν γαῦν ἤδη. 

Ἵ 3 ᾽ γ : 

καὶ θύσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιωλὸν ᾿ τὸν ἕτερον 
΄-“ ͵ -“ ͵7 “Ἢ 

τῶν πωύρων Αχιλλεῖ πσώλιν», κανϑτε ἐγαρ- 
7 Ν ,ὕ ᾽ -»“ 

ξάμενοι “", καὶ σπλάγχνων “, ἐπ᾽ ἐκείνῃ τῇ ϑυ- 
»Ἱ ς “ 

σίαντὴν γοῖρ ϑυσίαν ταύτην ἔϑυον ὡς ϑεῶ. “περὶ 
͵ ἱ 

ἐν τῇ πολεμίῳ ἐνωχοῖντο. 

ταῦτα; ξένε, τὰ ὅτω σεμνοὶ, καὶ ὠρχαῖω. 

κατωλυϑῆναι μὲν ὑπὸ τυρώννων ᾿ Φασὶν; οἱ λέ- 

γούται μετὼ τὲς Αἰιωκίδας ἄρξαι Θετ]αλῶν, ἐ- 

μεληϑῆναι δὲ καὶ ὑπὸ τῆς Θετ]αλίως. αἱ μὲν 

γεὶρ ἔπεμπον τῶν πόλεων » αἵδ᾽ ἐκ ἡξίεν, αἱδ' 

εἰς γέωτω τποέμψειν ἔφασαν . αἰεὶ δὲ κατέξαλλον 

τὸ πορᾶγμώ. ἀυχμῷ δὲ πιεσϑείσης τῆς γῆς» 

ΒΡ 1.7. Ὁ ΨΈ ΚΕ ΔΤ 4;). ΧΙΧ. 
Ῥομέῃς ῥαὐεί. Δάρ[ο οχοολης ῥήρεσε δ 
μηρί Ποδέδε. γαΡΓ ΑΗ ἡσηε. ἐφόγγρηῖξ αὖεος 
7 εν, κάειίο (αογῖν, σοεγηίᾳ ΤϑεΙὶ, Τϑεὶ Ρε- 
464. Ἡγύηπο ἀξοδηταζο αὐ [πριΠοτιιπι αςςεδπ- 
τ|δι15 115 εἶγρθο σα! ἤθπι, γε π δ 6110, Πγοριείῖς 
ἘΧο τα σαταγ., σαΓΠιίστια σεγία τηθηίαγα ᾿πἢϊ- 
τατῖ5 ππᾶρπα {Π|Ὲ] νοςε οἰαπιαθαηῖ, ΑΘ ΠΠΠ]είτι 
ΠΟΠΊΪΠΟ ΔΡΡΟΙΙαητο8, ΟΟτοπαῖο διζοπὶ οδ]- 
15 νεπῖςο, (ζγοδιδαίααε τη Ἰρί εβοῆης, ἢϊ- 

στιπΊ5 νΕ Ππόγίιο, πηδόξα δᾶ Πτ' τατπι. [ΙηΠ1- 
ταθαηζαις ὅς Ῥαϊγος απ δ4 Ἔραας, νὲ 11 
Βοςσαποααε ἔλςεγεησ ΑΌΠΠΠΕρ τι Ποαιιγί. ΌΙ 
δύτεπι ἱποι[ἃ ἔε δῆτ, ἱπβε τ ας δ ΟΠ πὲ, 
δὰ πιδι1π| ἴδ Ἰτογι πὶ τεθαηξ. ΑἸτογοηίε 
᾿ΤΓΙΙ5 ταῦγο ΑΠΠΠ}1π πττότγα Ἱπι ΠΟ] άτο, ὅς ἰαΐ- 
ίλτοἱα οὈΪαία, ἐχείαπε ρογγεξῃς τῇ 10 (λοτὶῃ- 
εἷο, (Βος ξηΐπενι θεὸ ἴα οτῖπη βαοϊεθαηι, Γὰδ 
ἀπποαϊαπη (ΟἸς θαπτ παπεπι,, (ᾷοΓας σαγπὲς 
αἰρογίδητγοβ, πὸ ἴῃ ΠΟΠΙςΟ ἐρεῖς ἸΔοτῖ5 ἔπιξ- 
τι τα ὰνάςν ὑμῖν πὰ δ᾿ 
" ΦΑΙ α 7 7 ἡ δ 4 » ῖ ε ν ̓ 

ὀρθιρον πέπιλεῦν., ἐπώγοντες τὸ ἱερεῖον, ὡς μη 

ΧΥΝ. Ηδες, Ποίρεϑ, τἀπὶ νέπογδηάα, τᾶπη- 
ας νου ἃ τγγάπηῖα ἡμ]άθ πὶ νυἱοίδία ἃ- 
ἵπητ, 481 ροΙ Αφαςίάας ΤῊΘΙΑ}15 ἱπηρεταῖε. 
[ογαηταγ, ἃ Ἱ ΒΕ Π]15 γεγο οὐΐατη ἐδ ης- 
βἰεῶα. ΑἸΐαα ἐπὶπὶ οἰμίταζος Παίς θαητ., ἀ- 
Ἰὰς πηϊηίπις οαγαραης,, ΠΟΠΠΙ]ΪΔο πη ἤπι- 
τα Πι ΔΠΠαΠῚ (8 ταμπγαϑ ἀἸςέθαης, (ἘπΊροῖ αιι- 
ται γεπὶ ἀπ θγεραης. Ψογιπη {ἔπὰ αὐ! ἀϊταῖο 

Ψ 

-- τ ΠΠΠΠΠΠΠῤῤ''τ'ΠΠΤτθΠΠΠΠ’’Π’Πτπτπτ'κ-’-’᾿------ττττ---------ς-.-- “ἘὈ-ς-ὠἧ“--τ-ς-ς------- - 

φειπι, νπάε “εῤἑϊοο ορρί4ο ἄδτιπι ποπιεπ, υἱὰ. δὰ Δ ρο]- 
Ἰοπιὶ Τγαηπεηί. νίταπι ἢ ΤΥ. ς, τι. π.3.. Ὁ 

31: Πόντος ἔχει ] [οἸΠΠσετ αἰ παπὶ ράττεπὶ ΑΘἢ1]115. δὲ 1πι|- 
πιοτίδί ἐπὶ δου νοϊπης πη δεν, Ἰη ] πὶ Ρογαΐν αἰιᾶτπ» 
ὙΒειίάϊς ργεοίθιι5 πιοτια Νδρτιηιβ ρτοάιχὶς, σε Α ἢ }}}15 ἃς 
Ἠεΐεπας μαθίτασαϊο 1αἰογυῖγεῖ, γε ρα] ΡΟ Ἔχροπῖς νθε- 

τι ποῆεσ, Εἰι5 εἰΐαπι πιεητῖο ᾧ, Ργοζεῃίαο 5. ΧΤ1. νιάεη- 

ἄϊαιε εα ἀε τε ἥποηις Ῥεμίαηϊδ5 ἱπ Ζδορξςίς Ῥ. ΠΊ. 1οΣ. 

Θιγαδο ἄζ το 4] [οτίρσογεβ, ἰᾶπι ΟὈ[ετγιατί το] πουττῖο ἴπ 

ἈΘΒΠΠς Ἠοπιεγῖςο Ρ. 198. ἱπρτίπι|5 γεγο ποίξεγ ρδυ]ο ροίὲ 
ςᾶρ.15. 1ηΐ]4 114 φυοαιε ἀἰδῖα λήαοαγορ ὃς ΑΟΒΙΠ16α νά, 

Ῥαιυ[ἈΠι4ΠΊ Ρ. 112. ἱ 

25 πρὸς αἰπὺν τόνδε 1 τοάεχ Βατγοςοΐάπιιβ ΒΆθεε ἐπ᾽ ἐν- 

τὸν τόνδε. 5:4 πιαρὶ5 ρίᾶσες νυ ϊραῖα [εὐϊῖο. 
32. κολωνὸν 1 κολωνὸν Αχιλλέως ετίαπι γοσᾶς νἱτ Τγαπεη- 

ἔς 11Ὺ. ς.π- ᾿ 

34. ἔμπυρα ] ἔς ςοἀ. Ἰιειιάίαη, ΨαΙρατ ἐν πυρῷ. 8ε ηἰ- 

ΙΓ γορο ἵπ (Ἀοτοῖϊ5. ἔμπυρώ ρὲ ἀρροΠείοπεπι ἱπηρίτις 

οὑπὶ ϑυηλὲς» 446 ἔππι ἱρηὶ ἱπιϊοῖεπάα πϑεςπηηιε ἴπ (ἃ- 

ετὶς οδίαδτα, νπάς ἔμπυρα ππημ] ἀϊοιπίατγ. δῖ. Ἠοπιεγ. Π|44. 

1 ν. 120. ὁ δ᾽ ἐν πυρὶ βώλλε ϑυηλάς. ἘΠῚ Ἰρίτιγ ςοπῇπιέϊο 
ὠδάκευτος βαῖνε μετὰ ϑυηλὲς ἔμπυρω. , ᾿ 

ἢς ἀδώκρυτος 1 [εἀιιίπηις Ἰεδξοπεπι ςοάϊς,. 1,44 ϊ4π. 

ἃς Βαΐοςς. Μοτεῖϊο ετἰαπὶ οδίεγιδταπι. Αςἢ1]]επὶ πεπι- 

Ῥε, φιπι πη γεγειῖιγ) Ρ ΓΙ ΠΊΕΠῚ ]ΔΟΓΥ ΠῚ15 Δοεῖθε ἀεβειὙ8ε- 
εἶθ. Ηἴπο ἴᾶπὶ ἱπυϊταταγ, νὰ δϑεγῇς ᾿Ἰλογυπηῖ5 84 ἐνωχίαν 
ΔΠῚ ργαεῆο τ, αμεπιδάπιο πὶ ἃς Ρδίγοοἶη5 ἐς χώριν τῷ 
Αχιλλεῖ, ντ πτοχ εαυϊτατ, ἱπνίταραταγ. ΜΔ]ς Ἰρίτατ πὶς εαϊτὶ 
ἐυδάώκρυτος Πα εθδπτ, ηἱά επὶπιὶ μος ΑΒ] πρὸς χάριν. 

36 περιεδεπεῖτο] ςοἀ. ΒΑτοςο, ὃς (0]]εσ. Νοιι. ἐδεπεῖτο. 
37 βόϑρες} ντ πηοσὶς ἱπ (δοτῖβ ἐμ γον, νἱά, οὈ[εγμλία 

δὰ νἱϊαπι ΑΡοΙ]οη, Τγαπ.], ΓΥς, τό. 

38 ὠτεμόντες τε ΧΟ ἐνωγίσαντες } νἱάς ἀς ἢὶς νοςίδιως 
Οδίεγιδτα δὰ γίταπι Ἰγαπεηῆς 1], 25. 

39 ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν} τῷ αἰγιαλξ ςοἄ, 01}. Νοιι, τῷ αἰ- 
γιαλὼ Βᾶτοςς, ἢ ἢ 

49 κανῷ τε ἐναρξάώμενο, } Ππη}15 ρῃγαῆς δριυιὰ Ευτίρίάεηε 
Ιρβίβεη, ἱπ᾿ Αὐ]Π4ε ν. 435. ἐξώρχιε κανᾷ δζ ν. 1471. κανῷ δ᾽ 
ἐναρχέσϑω τις. Οὐυἱά νετο δ] νε]ϊτ ρῃγαῇϑ, ρϑιιοῖς τἰςεῖ» 
οἷατε τάπιεη ἱπάϊοατ Ειβδτβιι5 δα Π|84. Α΄ ν. 4.40. Ρ. τοῦ; 
Νεπιρε ἴῃ ίϑοτίς ᾿εογιπι, δητεαϑπὶ δομὴάε τπιλόξατθητιιτν 
πεοϑύματα ἡπλεήαπι οβετεδληῖ, αιδς ἐλοχύτας νυρο ἀρ. 
ΡΕΙΙαρδητ, εγαηταιε πηίχταπι 4 ἀἀάγη εχ ἔπαπιεπτο ἄς ἴ8.- 
Ἰε: γηοία» (αἰζαν Ἀσπιᾶπὶ σοσληι, ΟΥδεοὶ ἐλάας. Ὑτδηΐν 
πετεοραηε γεγο 1845 ἐλοὶς ρὲγ σεῖτα 4υβεάαπι) ναίᾳ ἡμαείκα- 
γνῶ νοσαθαᾶπι, ϑὶς επίπι Ἐπῆδιῃῖυς : τὼ κανῶ εἴτων τὰ ἀγα 
γεῖα δι’ ὧν αἱ ἐλαὶ χέοντωιγ» ἥδε κανῶ ἱρία αιοαις ἱπάε ἐν 
λοχύτοι πΟΠΠΕἢ]15 ἀϊέῖδε βιεγιπε, ἘΠῚ ἰρίτιγ κανξ ἐνώρξα- 
σϑαε ἰάεπι αιοά ἠλοχύτας προϑέσϑωι γποίαγ (4ἰ{ἀ»ρ Δῃτα.» 
{Ἀςτβοίμπ. οἴξετγε: χιοα δεδᾶς ἴῃ (δοτὶβ Πεοτιπι» ποῖ 
ΨΕΓΟ 1ΠΊΩογΙΙ5. 

4ι σπλάγ. } ἀϊοῖς εος σπλάγχνων ἐναρξαμένες ας εἶπε, 
Νεπῖρε ᾿δὰ σοηπ[ιπιπιδίίοπεπι Γδοτί ςῖ! ρεγείπερβι, νερτοίε- 

ἑτίοπε ἔλόϊα, ργοίεῤξοτυπι νπᾶ ρᾶτβ Ὠϊ5 νεὶ αἴτια νεὶ εἰϊ- 
Χαῖα γεὶ σοΐϊα ρογγζσεγειηγ, δος ΕΠ ἱρπὶ ἱπιηπηϊτιογοῖυτ,, ταὶς 
ΘυπΠΠῚ ἈΠῈ πΊ 4 (ΔοΥ  Βοαπεθι5 σοπιεδεγοιιγ. Ὀ οῖς ἱρίτας 
ὙΠΕΠΆΙΟΞΑ ΟΠ (Ά στα ἕα οἴεπτεϑ ἐνώρξασϑαι σπλώγχνων, ΄σαοά 
ΡΆΤΓΕΠῚ ΟΔΓΠΙ.ΠΊ|) 4886 Ἰρῇιι5 ἐγᾶης δάοϊεγεπί, ὃς νὲ ἰοημε-. 
Βδπειν νείεγεβ Ἔχ ΤΩ ῬΟΥΤΊΟΕΥ 7) ῬΤΙΕΠῚ γΈΓΟ τεΠάμπιυ» 
4ι18Π| ἱερεῖον τποχ νοσᾶτ, {δοιπὶ Δ} ΠΈΓγθητ, [Δ0γᾶ5 ἐρυϊας 
1ῃ Βοῆειςο ἱπῆίτιεγε ποϊεπῖεβ. 

5. ΧΨ.ο τ τυροώννων 1 «Αἰεμαάαε νἱάθτας ἱπιο Προς, υΐ- 
Ῥμ5 ροἢ Αεβεϊάας Τ ΗΟ 112 ραάγηΐτ, γε νἱάετς εἰ Δριιὰ Ἦε- 
τοῦ, ]. ΥἹΙ. ἱπίτῖο, 

ορρτοῖ- 



φεῖς αἰθθαῖ. 

ΤΟ». ΧΙΧ. 

ορργεῖα, ογασιΐοσια Ας ἢ Π]Πεππὶ σοΐεγε ἱπαθθη- 
το, σε ας ἐγὲι: χαᾶς αυϊάεπινε Πεο]οσεδη- 
τίμα ἀφογοιεγδητ, ἴῃ ΓΙ ΕΙ 15 {{Π|Φ ΟΠ δγα,, ἐῸ 
{γα δητεβ 0 α ἀΐχογα ογαςυίηπι: ΟΣ ἔς οἷ. 
Ἰηξογίαθ γεγο νὲ πιογίιιο ςεἰς γασδης, οὐαία 
ἥπαξαιις Ιρί1 φἀεἀξηζος νίῃμε αὐ τεπηροτγα, ημ1- 
Ὀιι5 Χοῦχες η Ογδθςίδπη Γγαϊςςῖγ. (0 γογιπη 
ἔϊατα ὙΠΕΙ͂ΔΙΙ Μοάογιιπι ράγτος (δοπεῖ, τὰς 
{ὰ5 Α(ΠΠ]115 ἔδογα ἱπτογπηίογε., ἐο χιο παιιῖς, 
«Ἀφδοϊάαγιπηι [απ ]ΠΙπὶ δὰ Οταθοογαπι (οεῖο- 
τλῖοπη Δ ΘΠ θης., 1 84] Αῃπλ Πα ΕΧ Αερίπα ττὰ- 
φεῖδι, Ροαιιαπι γεγο ΡΠ ρρὶ ΑἸπις ΑἹς- 
Χαηήογ ἰΙοηρο ΡοΙξ τοπιροτα το]ϊηιιαπὶ ηιιῖ- 
ἄεπι Τ ΠΕΠΔ]ΙΑπιῃ (Ἐγυίτιζοπι τοάςρὶς, ΡΏΙΗΪ- 
ἴῃ νοῦ ΟΠ} ςοπάοπαιιε, ἃς δάπιογίις [)α- 
τῖμπα. ὈοΙππ σοίζυγιβ., ΒΕ} (Οοίαπα ΠῚ 
ἈΟΜΠ]επὶ ἴῃ Ὑγοδάς δάϊιηχίς :. Τῆς ΠΑ Α- 
(ΒΠΠΠ15. σαγαπὶ ἀδπιο {πΐζορογε., ἃς ὀαυίΐτες, 
πιοίςπηαιιε εχ Τ ΠΕΙΠΆΠ1ὰ ἀμςοῦας Αἰθχαμάογ, 
εἰγοᾶ ταπητπι Ἔρεγε : πηαζαοηις ςοπρτοΠη 
ἔπηξε, νο αὶ ἐχαςτο σογγαπιθη Θαϊτιγί: ργοςα- 
ταις ἀἴαιιθ ἰβογὶα. ορεγατὶ δϑίεγαμε, [ππο- 
φάγμηζ ΔιιΓ6 ΠῚ ΘΈΠΠ.. ντ σπΠ ἱρίο ΒαΙο δίας 
ληιμο δάϊιογίτις Γλαγίμιπη αμιχί ΠΠΠ ἔειγεῖ, παας 
Ἰρίἃ εχ ἐαιῖ5 ἱποαπηδηζοθ, Ροίζεδ νογὸ χιδηὶ 
νἱέξιις Ῥαγίμς οἴει, ὃς [πάϊςα Ἔχρεαϊεοης 4ς- 
εἰπογείαγ ΑἸοχαηήεγ.. ὙΠ ΟΙ͂ΔΙΙ 1π ογίας ᾿πηπῖ- 
ἨΠΕΓΠηϊ, ΠΙσΓιι ΠῚ] ἀρΉΠΠῚ ΠῚ ΠΘγης, ᾿ΟἸΙΠῚ 
ἴλίηθη ἡ Ἰηξογίας πττεθδης. ποατις Τγοϊαπι 
ῬτΟΠοΙσογεπειγ, ὅς, 1 ργο οι ςεγόπειιγ, ἰηζοτς- 
ἴα ομπηΐα, πος γἶγε ραγασογεπε, ἰγάζιις "ΑΞ 
ὉΠ1Π|65, Οἰιοά ἢ διιζεπὶ φιαφοπησις ΤΠεῆα- 
11λα παῖα ἱπηπιϊίθγιε ρεγσυγγογα γε πὶ, ργο ῖ- 
Χα ραυγα]ϊτάζε ἀπο πάθειγ ογατίο. Ἅπτο η0α- 
[ΠΟΥ ΨΕΓΟ ΟἸΓΟΙΓΟΓ ἀππὸς ΡγογεΠίαιις ἢἰς τ 1Πὶ 
ΟὐςμΓΓΘη9. ΟΧ ΡΟΠτΟ ααίάδπ (Ὁ ἀϊχῖς νεηΐγο. 
ἸΝΝαιπΊ Θηἰπὶ παζλιπι (ες. δὰ Ας ἢ ΠΠοπ παι: 
δας Ποίρι εἰς ρθοῖς, ἔξαις 14 βἐξαπεπίογ ἔὰ- 

ΝΕ διίοπι ἀϊςοηΐο, παοά απιῖ- 
αἰκίας. συἶτοῦ ἐργασίας, Πυπηαπαίαις οὔτι να]- 
ἄς, αὐ ΑςΠΠ]οπι ἀἰ]Πρατ αάςο : αὐ παης, ἰπ- 

ΗΕΒΟΙΟΘΑ. 743 
Ἵ »“ -“ καὶ κελευόσης τῆς μαντείας τιμῶν τὸν Αχιλλέω 

ε- ε ΄ ὩΥ̓ ΔΑ ἈΝ οἱ “.᾿.»΄ἦ δα ον "»" ὡς Θέμις" ἃ μὲν ὡς Θεῷ ἐνόμιζον «ῷφεῖλον τῶν 
ἃ 7, ᾽ ἥ “ νι κτεῖνε ͵ὕ δ» ἢ Ῥωμένων ,ἐξηγείμενοι ταύτῃ τὸ “ ὡς θέμις." ἐνή-. 

ΙΝ ε » . ΝΣ μκ5 5. 3 ΝΑ γιζον δὲ ὡς τεθγεῶτι, καὶ ἐνέτεμνον᾽ τὼ ἐπιτυ- 
γ ς δον ΜΝ Ν ͵ , 

χόντω; ἐς τεή Ξέρξε ἐλώσις ἐπὶ τὴν Ἑλλάδω ἐ- 
,ὕ 2... ΜΕ γ““" ΄ 

γένετο. ἐν ἡ Θετ]αλοὶ μηδίσαντες",, ἐξέλιπον πό- 

“λιν τῶ ἐς τὸν Αχιλλέα νόμιμω,, ἐπειδὴ νωῦς ἐς 
- 3 ΄ “ “ ᾽ Σωλωμίνω ἦ ἐξ Αἰγίνης ἔπλευσεν, ἄγωσω ἐπὶ 

ξυμμαχίᾳ, τῇ Ἑλληνικξ τὸγ τῶν Αἰακιδῶν οἶκον. 
Ν Δ ͵ ε ΄ ͵ Ψ Ἁ 

ἐπεὶ δὲ ̓ Αλέξανδρος, ὁ Φιλίππε; χρόνω ὑςφέερον τὴν 
Υ 7 Ω ’ Ἀ ᾿ ͵7ὕ 

μὲν ἄλλην Θεττωλίων ἐδελώσωτο", τὴν δὲ φθίαν 
ἮΝ ““΄γ»» 4... »» ͵ 

τῷ Αχιλλεὶ ἀνῆκεν» επί τε Δώρειον σρωτεύων» 

Ἵ Χ ͵ὕ ᾽ ΄ ᾿ 7ὔ 6 
ξύμμωχον τὸν Αχιλλέω ἐν Τροία ἐποιήσωτο“, 
᾽ ς ἈΝ "» , ἢ 
ἐπεσρώφησων οἱ Θετ]ωλοὶ τῇ Αχιλλέως. καὶ 

ἵππον τεῖ, ὁπόσην ᾿Αλέξανδρος ἐκ Θετ]αλίας γε» 
͵ . ΄ τς " ᾽ 

σοεριήλοσαν τῷ τώφῳ;, ζυνέπεσόν τε ἀλλήλοις 
“ ε Ἂς 8 ᾿ΟΥΑΝν κα 5, ᾿ 
ὥσῆτερ ἱππομωχδντες “, καὶ ἐπῆλθον ἐυξά.-- 

Ν 3 ἡ Ὁ ἡ Ν μενοί τε καὶ ϑύσαντες. ἐκώλεν δὲ ἀυτὸν ἐπὶ 
Ἐν - ΝΑ Υ ᾿ 

Δαρεῖον, ἐυτῷ Βωλίῳτε καὶ Ξάνϑῳ, βοῶντες 
“ ᾿εὐπδν - “ 3 Ν δὲ - ΟΣ 

τωυτῶ ὠπὸ τῶν ἱππῶν. ἔπει ὁὲ Δάρειος ἥλω, 
- -" 7, 'χι 

καὶ πρὸς τοῖς Ινδικοῖς ᾿Αλέξανδρος ἥν» ξυνέςει- 
ε ᾿ ΄ Ε 

λῶν οἱ Θεττωλοὶ ταὶ ἐγωγίσμωτα, καὶ ἔπεμπον 
᾿ -“ Ν Γ 2 » 

ἄρνα μέλανω"“. τῶν δὲ ἐγωγιζοντων ὅτε ἐφι- 
͵ Ψ 5» Κ 

κνεμένων “" ἐς Τροίαν» εἴτε ὠφίκοιντο, μεϑ' ἡμέ- 
“ ρους ᾽ , Ω "ρᾶν Ξῃ ἐκοὺς οἱ καὶ ἐκ εν κόσμω «ασραττογτων, ἘΣ 

ω 
: Γνν.. ΄ δ. αὐ νἢ “ 

Μμήνισεν ὁ Αχίλλεὺς. καὶ οπόσω τῇ Θεττωλίᾳ 

ἐνέσκηψεν εἰ διεξίοιμι, ἀδολεσχίας πλέως ὃ λό- 
" Ἀν" , [ή 3 Ν γος ἔσαι. παρὸ ἐτῶν δέ στε τετ]ώρων ἐγτυχῶν ἐν-- 

τωαῦϑι μοι ὁ Πρωτεσίλεως, ἐκ Πόντε " μὲν ἥ- 
“΄ ᾿ ΝῚ ᾽ Α “ Η 

κεῖν εφη" νεῶς γὰρ εἐπιτυχῶν, τὸ λεῦσαι παρά 
Λ ,ὔ ῃ . 

τὸν Αχιλλέῶ, ξένῳ εἰκασϑείς, τοτὶ δὲ ϑαμοὶ 
“»Ὺ ΝΟ.» ε 

ἀσράττειν. ἐμᾷ δὲ εἰπόντος, ὡς φιλέταιρός τε 

καὶ χρηςὸς εἰή φιλῶν τὸν Αχιλλέα: ἀλλὰ γῦν, 

“--..ὄ --π-ὸῦύ5---Ἕ----α-πὌοὸθἂὸον Ὁ ὦὐτὸτδθΠτΠΠἕ - ο΄ -ρ-ξο-α----ς-----ο---ρ--ς--.------.---.-.---..-.ς-.ς-.--- ---.-ςςςςς.-͵ςς 

2. ἐγέτεμνον  ἢς θεπε Οπιίογιι5. Ηίπο ἔντομα. νἱς ποῖ 
48. 5. Ρτᾶδς. Εαϊτὶ Βαδεθδης ἀνέτεμνον. 
αν 3 μηδίσαντες ] νἱ 4, Ηετοάοι,].ς. ν ᾿ 

.3 ἐπειδὴ ναῦς ἐς Σαλαμι. ὅζς. 7 πεπιρε οιυία ἄεπιιο ἱπτετ- 
ταὶ ΠΌτιπὶ ΑἸΟΠΠΠΠ15 (Δογουιπι ἔα ἱπάϊρπατῖο δἀμοτίις Αθὰ- 
«εἰά45, εχ 44 ρεηῖς Αςἢῖ]165 ογατ, 4μἱ (ΟΠ τςεῖ, ΠΟπηππιηὶ 
Ρϑιτῖᾳ, ΤἈεΠ114, Μεάοσγιιπι ρᾶτίος {εηϊιεπίς» Οταεοῖς ἴρ- 
Ρετίας. ἔξγγε διῇ οἰΐθης, ἴῃ πᾶι8}1 ργϑοῖῖο , ἃ ϑ]απηϊπεπι.» 
ἀερυρπαῖο. 

5. τὴν μὲν ἄλλ. Θεσσαλ. ἰδελώσ. 1 εἶιι5 τεῖ ἱπ᾿τῖυπι ἴάπι.» 
ξεςεγας ΡΕϊρρις, ΑἸεχαηάγι ραῖθ νὲ ςοΙ Προγε εἰ εχ  6- 
πιοίμεπ, ΒΗ ΠΙρρὶςᾳ Π1], Ρ. 68. 

6 ξύμμαχον τὸν Αχιλλ. ἐν Τροίᾳ ἐποιήσ. ] δὰ ἀδς τὸ νἱὰ, 
αιδεάδαι ἀριιά ΠὨίοάοτ. 1. ΧΥΤΙ. Ρ. 499. Ρὶμγα νογο ἐς τε- 
Ἰβίοπε Αἰεχαπάτὶ ἴῃ ΑΒ ἐπὶ μα ο5 4ρ. Ὀτεϊϊποιττ, πῃ Α.- 

ΘΒ}, Ηοπιετ. Ρ. το 7. 
7 ἵππον τε] δαἀάϊάϊ τε εχ σοά, 1, άϊ4η, ὅς (Ο]], Ν οι, 
8 ἱππομαχῶνες ] Ὠεπρς ἀροπός δὰ ΒθγομΠ) ἰερυΐογα ἱπ- 

Πίταετο (οἴεπης, ηπ 46 τε ἴδ ἤιρτα πορὶς ἀϊδεαπὶ δά 
Νεβοτγεν» ὃς “γε οεβηγ ς. 3. 

9. Βαλίῳ τε κα τάνϑῳ ) εἐηυΐὶ ΑΟΒΙΠΙς ἐἰῤωίνιὶ ὃς ἱπηπτοτεας 
165, ἀς ηυἶδι5 ἴωρτα δ. Χ, π. 2. δζ 5. 

10 ἄρνα μέλανα 1 πᾶπι Δῆτεα ὅδηε ἴΔτΆ μδθς ροτγαδῆα, 
γἱάς δ. ῥγᾷες, ἢ. 22. , 

11 ὅτε ἐφικνυμ.  ἔτε οπιπίπο τγεέξε ςοά, Βαγοςς. ἃς Οο]- 
Ἰερ. Νου. πᾶπὶ εαϊη εἴτε παθεης. Νεπιρε ἀοπι ἥδες '- 
ἐγ ΑΟΒΠΠ ρεγαρεθδητ, Ιοςο Δ]16 πὸ ρ᾽ετιπίαις, πεαιεττο- 
ἴ4πι, γε 15 Ορεγάγεπίιγγ ςοητεπάετγε (οἱ εθδης. 

12 μεϑ᾽ ἡμέραν ] πὰπὶ τΑἰἴδτι5 (3 οτῖς χολ' ἀεδεδαίως, ἴπ- 

ξετὶς επὶπὶ βγΆῖα Πιᾶρῖς ὭΪΩΥΑ Οππηΐᾷ. ϑ]ς ἤιρτγα Κ. ργαδς, 
ἰπἶτ, 1,65 811 φυοαις ἴρπεπὶ ἴῃ ἰπἤι4πὶ ποη δἀπητεθδης, 
φαυουΐζηις ἱπξεγι5. Ορεγάγεπίατ, 

13 ἐκ Πόντῳ 1 εχ πίω] Ῥοητὶ Σεροα, νδὶ Ρᾶτ9 Ας ἢ} ἀϊ- 
Υἱπα ἀερεδας, νἱά. ποιαῖὰ δ, ργᾶξς, ἢ, 31, ὅς ας ραυΐο 
ΡοΙξ ᾿ὶ ΧΥ. διΐς ἐχροηϑηζωτν, 

ἔφη 



744 
" » ο Ὄ -“ Ν « 

ἐΦη: διενεχιϑ εὶς ὠυτῷ ἥκω. Θεττώλοῖς γάρ ὑ-Ξ 
Ὅν ,ὕ ᾿ς Ἶ ΩΝ Ὰ 

πὲρ τῶν ἐνῶγισμείτων μηνίοντω αἰσθόμενος. ἐ- 
" 3 δὲ “Ὁ “ 7 

μοὶ, ἔφην» ὦ Αχιλλεῦ, πσώρες. τῷτο. ὅδ᾽ καὶ πεί- 
ϑὲ. 3 -“ Υ 3 ᾿ 

ϑέται» Φησὶ δ᾽ ἀυτοῖς κακὸν τι ἐκ ϑαλάττης 
κ᾿ ἢ Ν Ξ Ν “ ,ὔ 

δώσειν. ποι δέδια μὴ σσῶρω τῆς Θέτιδος ευρητοῦ! 

δ. -“ ε ᾿ 5... Ὁ Ἂ; γ ΄ 14 

τὶ οὐτοὶῖς ὃ δεινὸς ἐκεῖνος, καὶ ὠμείλιοτος ᾿ἧ. 
ἘΞ Ὁ 3...) ΕΝ ΓΝ, “ 

κώγω μεν, ὦ ξενε. ταῦτω ὠκξσωξ τῷ Πρωτε- 

᾽. ἐρυσίς Ὁ νὺ δωίΐχλως προσ' σίλεω, ἐρυσίξας τε ὠμήν. καὶ ὁμίχλος προσ-- 
-“» "»" Ἄ Ν »-»" 

ξεξλήσεσϑθαι τοῖς Θετ]ωλῶν ληΐοις ὑπὸ τῷ Α- 
͵7ὔ » -“ “- -“ " Ἁ 

χιλλέως, ἐπὶ φϑορᾷ τϑ καρπϑ. ταυτὶ γαῖρ τὰ 
νιν ͵ Ν ᾽ ͵ 

“τάϑη δοκεῖ πσως ἐκ θαλάττης ἐπὶ τὰς ἐυκοίρ-: 
“ ε , γ΄ ΔΝ 5» { 

“δὸς τῶν ἠπείρων ἱζάνειν. ὠμην δὲ " 'Σἐπρολυσθης- 
΄“, Ε) “ γεν, "“᾿ 

σεσϑιαΐ τινας τῶν ἐν Θετ]ωλίῳ πόλεων, οἷω Β8- 
᾿ ᾿ 

ρώ τε: καὶ Ελίκη" 7. καὶ ἡ περὶ Λοκρεὲς Ατα- 
,ὔ " Ὰ Ν "δ -“ ΄ 

λάντη " ἔπωϑε. τὼς μὲν γορ κατωδῆνωΐ φο- 
ων: « » ἡ ᾿ γ, -“ 

σι" ἢ, τὴν δ᾽ ἄν ῥαγῆναι "“. ἐδόκει δ᾽ ἄλλα τῷ 
-“ -“ 7 “ ͵ ᾿ 

Αχιλλεῖ καὶ τῇ Θέτιδι. ὑφ᾽ ὧν ἀπολώλασὶν 
΄ , : δῚ [2 ᾽ δὺς γ΄ -.κ 

Θετταλοί. μεγώλων γὰρ δὴ ἐπιτιμίων ὄντων ἐπὶ 
-“ ͵ ἀν ἀ Ὁ δὰ κἡ ν 7 ᾿ 

τῇ κόχλῳ", παρ᾿ ἧς ἀνϑρωποῖ σοφίζονται τὴν 
,ὔ 5 γ' “ 

πορφύρων, αἰτίων ἔσχον οἱ Θεττωλδὶ «“αράνο- 
“, ᾿ 3 ῃ Ἁ ᾽ “. 

μῆσαΐ τι ἐς τήν βωφην τούτην. εἰ μὲν ἀληθῆ, 

εκ οἶδα: λίϑοι ἐν ἐπικρέμανται " σῷίσιν, ὑφ᾽ 

ΡΗΜΦΌΦ, ἘΓΛΤῚ Ο». ΧΙΧ. 

αυῖε,, απίπιο ΑΔ ε0 νεηῖο δἤεηο ΝΠ οατῆ 
ὙΠ οΙΑ115 οὐ ᾿πξεγίαϑς ᾿ρίαπι [πξεεηίεγε (δητῖ- ᾿ 
ΓΕπι. δος γαῖδὶ. ἸηηπαΠΊ, «“οῤλίος εομάο,- 
Τρίε νείο οδίδαμ ποιεῖς: [ξ πιΑ]} 408 εχ πιὰ: ᾿ 
Εἰ {εἰρή5. “πηι γαμη αἷς. Ψεγεογασθ, πὰ 
αὙἼΠειάς αἰϊαιμα δάιιεγίαπι ᾿ρίος ἱπηρείγεξ 
(εαιις 1116 ὅς ἱπηρ ΙΑ α Ὀ}}15. Τρία δπκέμη ὅς 6- 
φρο; ΟΠοίρεβ, οαπιὰ Ργοίοἤίαο Παες διά 15 
ίξπι. γι διρίπδβ Ῥυταῦδπι . νΕ] περι ]α5 ρε ΠῚ 
Ιεηζος Τ ΒοΙ]Α]ούιη σατηρ5 ἀρ Αςἢ1}16 ἱπηπη! 
(ἀπ τὶ, ἴῃ ΠηΕ 5 Ρεγηϊοίετα. ἩΗδπιμίπιοα! εΞ 
εἰπὶ πηαΐα νἱἀεπίαγ ἡποάαπηπηοάο εχ ΠΊατΐ 
δάἀπεηϊεηεῖα ξεγδςῖθι15 σομε πὲ πεῖς ἀρτὶ5 {π|{- 
ἄεγε. Ραυγαθᾶπι ετίαττι ἀπ παἱππὶ ραἤιγας 
ὙΠΕΠΔ]146 εἰπίταζαπι ποπημ} 5, ἡι416 Βιτα 
ἃ εϊῖςε, δζ, πὰρ 1η Ποςγάα ἔτ, Ατα]απίὰ 
εἰ ραῆδ, 1145. ἐπὶπι ἀϊρατιῆε αἰπης, μαπς 
νετῸ 4 τεῦγα ςοηείπεητε εξ ἀδγιρίατη. 864 
ΑἸττοῦ ΑΟΒΠΠ ας ΤΠεειάϊ ντη εἴ, αὶ ΤΠεΠα!ς 
εχϊο ἔπεγε. Νίἥδηι οὐ πιᾶρπα ροεπᾶ εἢθε. 
(ἀπείτατη ἀε τεῖϊα 1|4.. ἐχ 41 ΠΟ Π 65 ραΓΡΙ- 
τατι αὐία ςοηποείπηξ, δοςαίατὶ ΤΠΕΙ͂ΔΙ ἤπεγα. 
γῇ 411 εἰγοα τό πη ραγραγαδ αἰ 14 σοήϊγᾶ 
Ἱερες δάμη πῆδηί. Οὐοα ἀῃ νεγιῖπι αυάσθπι 
εν ἴρίοτγο, αἰογιπηίπα νεΓῸ 1ρί15 ἱπηρεπάςης, 

᾿ γι ἢ “ὦ 
᾿ 

ΓΙ! ( ᾿ 

14. ὁ δεινὸς ἐκ. χροὶ ὠμείλιετος } ἰγασαπάϊδπι ᾿ΠΕΧοΥΘ 1] ἐπὶ 
Ῥαίππι ΑΟΒΙΠῚ νετεγεβ εείδαμητ, νὰ, Ὀτεϊίποιιτῖ, Ρ. 1σό, δἀ- 
ας ὅζ Ρ. 121, 124. {Π4. ὦ : : 

15 μην δὲ κὰν 1 ΔΔ4141 κὰν εχ Βατοςς. ὃς ςσ8. (0]]. Νοιι, 
τό οἷα Ββρώ τε καὶ Ἑλίκη ] Βαγοος. οἷον ΡΓῸ οἷα. ὅεἴε: 

χυπὶ ἀς Βα ὃς Ηείΐες Αςμδῖαε ορρι ἀϊς., φιάτγαπὶ 114 ἡμ:- 
ἐπίδεσ, μλες ζεγγάε ῥίφζς ΔΟ(οτρῖα εἰς ἀπτε οἰδάεπι Γρειέξτγι- 

«λπι, Δ! σεητεν νείετιπὶ Ιοοα παρεῦ σοπρεῖπε ΠΠἰιῆτ. 5ρᾶπ- 

Ἠεπι. Οοπιπιεπίδγ, δὰ (Δ]Π1πιᾶςἢ, Ηγπηπ, 1π Πεἰμαι ν. 101- 
ὅζ 102. Υ ἣ ; 

17 Αταλάντη 1 4186 οτΑυ!ΠΠπιαπὶ ἱπιιπάἀδτίοπεπὶ ΡΠ Ο- 

Ἰγπιριδά, ΤΙΧΧΧΙΓΧ. 4ππὸ ΠΠ’΄, 418 ἀε τε εχ Ὑδιιογάϊαεν; 
Ὁιοάοτο; ϑίγάθοπε, ΡΙϊπῖο; ϑεπεςα αἰ Πρ επτετ ερὶς πιάρηιις 
ϑοαίίρεν δὰ Ἐπεδιιπι Ρ. 107. 

1 τοὺς μὲν  ἴτὰ Ἰερεπάμπι οπιηῖπ0., παῆϊ δὴ Βηγαγ5 ὃζ 
Ἡεἰϊεορι 1118 {ρεὔζαπι, αιιας ἀἰραγιεγε ν! ἃ. ἢ. 16. πιᾶ]ε ἴρ1- 
τσ ναΐρατὶ ΠΑ ἐπὶ τὴν 'μέν. ' ᾿ : 
19 φασὶ ] ἢς τεξϊε οπιπίπο ςοά. (ο}]. Νου. ΝΆπι ςετ- 

ἴτε εχ Ῥγοιεπ δὶ γεϊατίοπε ᾿ἴἢα ἀξ ντϑίδιις πτατὶ Δ Ογρτῖς - 
νἱηῖτοσ μδυῖ πᾶτγατ. Εάϊτὶ ταπΊεη Βαθβηΐ φησι. 

20 τὴν δ᾽ ἂν ῥαγῆναι} πεπιρε Ατἰαἰ αηταπί ἰη[]8Π| β9 δἘ4π|, 
Εἰιπὶ Ργίι5 οιπὶ τεγγὰ σοῃτίπεητε εἤϊει σοηἰμπξξα,, 1{π4 1|1π- 
νῖς ργοάιητς ρἰεγίιθ . φιισα ταπιεπ Οττμ ΠῚ Ἔχ ΠΑ] 6 ἴπτο]]ε- 
ΘΟΎΒαοΥ ἀϊα!5 Ιοςο εἴτ, 5 αἱίρετο Ἰαπιάπάτπι ο δ εγιιδίιπι. 

21 μεγάλων γὰρ ἐπιτιμίων ὄντων ἐπὶ τῇ κόχλῳ ὅζε,7 ρΡυτ- 

Ραταθ νίμπι Ιερίθι5 ρῃ ]1οἰ5 τεβτίπρεγε 14Ππ| ἐοερίτ Π]1|ς 
(βείλτ, νὲ εχ ϑιείοπίο ραῖεῖ, ὑχείαγε ς. 41. μη: σογιεὐγ- 

ἤἰαίαε θείς πὴ!ῇ οογες ρεγίθπίς, αείαεϊδια βογημέ σέγΙος εἶδες 
“ἀεὶ. Ἑππάεπι {ειδτῖι5 ποημς ΝΜεγοηῖς ἄξιο ἐπέεγαὶ- 
ξμενη Βα ΠῸ ρίας εχ [ογίρτοτε εοάεπι, Νέγομε ς.32. 4υἱ εἴς 
ἴ8πι απιπιάιιεγίαπι ᾿πίεγ σα ποη ἀπιπὶ Ἔ ἐρεόξδου 15 πιάτγο πᾶ πὶ 
ΨΕΈΙΤΑ ρήγρηγα ἐμέμαη γ ἀεπιοπβγαίϊε ργογάίοτῖθιις 
ἤιϊς παυγᾶτιν, ἐοέγαέβανηηηθ ἐδίΐοο πον θῇ, [64] ὅδ᾽ ἀογιὴς ἐχη- 
22. ϑεηιεηείυπι ετἰᾶπὶ ἱπιρογάτοσγμπι ἰςρὶ 5 ργοπιίοιε.» 
νοηάἀεητίθιις ρυΓρΌΓΑ ΠῚ ΡΓΔΠ6ΠῚ ῬΟΘΠΔΠῚ ἀἰξαπι εἴτε ς0]}1- 
φ5 εχ τε[ουιριο Ἱπηρεγαίογιπιὶ Ογδιίαπὶ., Ὑ δ᾽ επτιηδηὶ δέ 
ὙἸπεοάοῇιϊ ςοάϊοἰϑ 1, ΤΥ]. εἴτ. ΧΙν. δὲ ἀνέθρὶ ἰϊφηῖς τηρσίος 
φείίνα θερια βάρ δ) [ογερρράσηρ {ραγεερ Ε5 ἐαρίμὲς (λα! [8 {μιδέλιε: 

': δῶ ) ω : 

χη αἰ ζετίνπορ. (Οὐδ 165. το βἠείογεός ἱπτμπιετας βαέϊας εἴς 
{ε Ἱπιρρ. Υ αἰεπείπίϑπιις ὅς ΤΒβεοάοῖαβ γεςεπτὶ ργοπιμίρατα 
τητεγπιϊἸδτίοπε τεαπεις ςοἀ, 1. ΧΙ, 6 βοιίδιε ῥοϊοδεγὶς ἔδ᾽ 
ἀμ ΑΙ τς, ΝΠ. ὅ00 εἴτα] ροεπᾶ τεοτιίη ἐγ ηρλγεῖς γραὶεξ 
βαις διοαρί ας Ῥατραγα σοπιγα εἀϊόδα νῆς Πδιυΐτιιτ, 5 πεῖς 
Η| ἰτάααε ΡΟεηᾶ [Δηοϊταπι ᾿ἐρεπὶ {πὶ 80 ΔΙ͂ψιο Ρεοσμπῃ 
Ιπιρεγδίοταπι ἔμ ΠΠὸὶ οροτίες δειο ΒΕΙΠο γαῖ, 4ι14η1 ἢϊς τ6- 
(ριοῖδε ἱρίε, ὃς ςοπέγα ξοϊεπεες Ἐμείΐδ!ος ΟὉ 68Π| ϑῖᾶμε ἀἰ- 
{οτίπιθη (δ 116 ἱπτε!] ρας, ; 

21 λίϑοι ἂν ἐπικρίμαντοι 1 τὰ νεεδιπὶ εἰ ἐφρίαδς ἐρίξεισ' 

ἐρληρογάεριῖ, Παρ ΊτΑ  οππὶ δτεπὶ ΡΟ ΠΑΠῚ ρπΓρΙΓΑΠῚ σΟΠΕΓΑ ἴε- 
δὲπι νεηδεητίθιις {Ἐπ αειτα πὶ», εὐ 8 νῈ οτί Πη Πἰ5 πηι εις 
τέος ρῃπίτοϑ εἴϊε ποῖᾷ ργϑεςξάεπις οἤφηαί : πιοάμπι εἴτις 
μἰῖς ̓πάϊςατγὶ ρατάθ πὶ. 40 ἴῃ ὙΠεΙΑ] 14 εαπῃ ἔμπης ἐχεοιᾷ 
πίλριβτατις ἈΟπΙΔῆ:, δἴαιε κώταποντίσμῷ ΤΕΟ5 ριπίτος εἥε 
ἰῃπιΐ, ϑὶς επίπι 14 ρβεπιιβ {ρρ]ῖς!! φριίσεν ποπ ἀΠΠἤ πη} 
Μαιμᾶειβ πος, {δὰ ρϑι]ὺ ρεπίι5 ἀθίςγ δὶς Παρ. 18» 6. 
συμφέρει ἀυτῷ ἵνα ΚΡΕΜΑΣΘΦΗ͂Ι ΛΙΘΟΣ ὀνικὸς ἐπὶ τὸν 
τράχηλον ἄντῷ κρῃ καωταποντισϑῃ δίς. Ὗοςε εαέεπὶ π᾿ σα 
{Πιρρ]ίςῖο ἀεἰογθεηάο νῇι5 δι: 485 ΑτἰΠορμϑηῖς ἰοςιιπὶ δχ- 
ΡΙϊοαπϑ ὅτε κατεπόντεν τινας λίθες ἀπὸ τῶν τραχήλων ἀπ-- 
ἘΚΡΕΜΑΣΑΝ. ϑῖς ἀε Ο8}ῖ Ὁ βδείαγίς ραεάλρορίςβ ϑιειὸξβ 

ἡ μΐαϑ ἴπ Αὐρμῆο ς, 68. ΟΝΕΚΑ͂ΤΙ 5 ἐγ ΡΟΝΒΕΚΕ 
ἐεγμϊ οἰδεσ ἐγ ἤαρηεῃ ἐος ε{18 ργχασείρέαιος, ὃς ῬΡγαάεπειι5 ἀφ.» 

αἰτίπΟ χ, Στεῷάν. σάτηι. Ὁ 
δηρρῆηο βογίς αὖ ἀγήμε 
ριξε ρίεδίς Ἐρήορς ᾽ν 
Τα Ῥγάξοερς βμμῖο ἀἰφέμσ' 
ΞΡΥ͂ΒΡΕΝΒΥ͂Μ ἴαφέεο φεγέης 
Ἱρρερεεη 1, 4ἱ ΡῚ ΒΕ Μ »ποίκε. 

Νεχις πηγαθαγ {Ππ4 {Ὀρρ]1ο ρεπὰς 4 ΡΗΙΠοβγαέο ἱπιρεῖς 
ἔξέχιυς ἀεί δι, ρῃγαί, ος ταπτιπι 40 ἃ σοπίπηξξμπι εἰς 

οἰπὶ καταποντισμῷ ποῖδητε: δίς εηϊΠ| (ο]εππε εἢ ἈΟπιδπίϑ ἱπ 
καταποντισμᾷ [ρεςῖε ἢρπίβοαπάα, (πίεο ἱρ{πἰ ἐπὶπι ἀΐσιπα 
ἕαγ, 401 σα] εο ἱπίατὶ δαι15. ΠΡ πιογραπταγ [τὰ Οἴςσεγο ρτὸ 
Ἀοίοῖο Απιετίπ. ς. τι. ἦγ ομέδιερρε ἐρι βεέμερα ΡῈ {πρρρηὈΣ μη αἰδαίδα 
εἴ5 117,2 ἀγρλίεγε ἀἰϊςῖτ., ὅς ϑεπεγα ἀε Ο]ςπι. ς. 22. ΡΑ72Ὲ 
ἐμης ΡέμγρΣ ἡρηγ 4 4 ρ4 μεϑηγλλρεγτ φρείφο ἡρ δ) ἡ ΜΗ͂22 ογρργοίδης 

οὔ 



᾿ ΩΡ. ΧΙΧ. 
) 

ψ, 

, 

Ϊ 
ὉὉ ατιὰς ἄρτοβ ἀδίξγιης, ἀείεγιπεσις ἀοπηος 
{Ἐγαογαπησαο 411] Πιραπ ἀτγίραιογο, αἱ! νθη- 
αἰεὶ [ππε: πλρ]εἰ δείαπη πὸ ραγοπείδιις αυϊάεπη ἰη- 
ἔασίας πηίεγαπς, πη ταπτηος ηποσας γεπάϊάε- 
τὸν ΟἾΆΓΕ ΠΑ] Ππη, ο πιίπατιις εἴ ΑΙ Π16ς 
ὙΠΙΟΙΑΙ 5 ἐχ ππαγὶ (8 δ διέζιπιπι, πος ἰρίμῃ 
ΕΧΙΠΙ Πα Ιπηις.. 
. 
“ει 

" 

ΟὟΥΙ, Ρδοομῖχ. Ρογρίοίο τα, ὁ Ὑιπίτον, 
ΤΡ 2 ΓΛ ΠΊογᾶ5, ἄτη 116 ἡγε ὐλίο. ει ΠῚ, 
ἀϊς αιιδείο, φυϊά ἀς Ἰῃ[]α ἴπ Ροητο πιίγταδις 
Ργοτο αι ππεπιοῦαι ὃ ΠΙῚς οπὶπ ἔουτς Αςμ]- 
ἰξπι ςοπαξηΐγε (Ο]εῖ, γέγέφογ. ΠῚς οπίπί- 
ΠΟ, οΠοίρες, ἄξαας ἰρίᾷ τα]ϊα γοίεσε: οἢα (οὶ: 
Τισοῖ νπᾶπη ἰπ Ροηῖο ἱπ(αϊαπ, δά ἹπΠῃο ρίτα!ς 
ἴατιις πιαρὶς νεγρέπίςπι, “Δ ΠῚ ΡοΟητὶ ΟἰαΠῚ 
ἱπιγαητος [π᾿ γὰπὶ Παδθης, Ττίρίητα αἰτοπὶ 
“λαϊΑ Ιοπρίεαίης, Παυα ρίαγὰ νθγο ἡμαπὶ αμα- 
ἴΠῸΓ ἰΔτί τι απο σοπτιίπεγο, ἱπημις δὰ Παίςὶ ροριξ 
Ἰοβ,ἄταιιε νἱπῖος, ςεζογαίας Ππςὸ σαϊταγα χυϊάςπη 
ἉΥΓΘΟΓΕ5, 4186 ΨΈΓΟ εἶγοα ΓΕ Πρ πὴ {πητ, ογάϊ- 

-ἣς ααυοάαπη αἰ ροίτας. Τ ΠΊρ] τη ροῦτο Μαο- 
οτίάοπι ραϊιάεπι ἐρεέξαγο, βαπιηας ᾿Παάρεῦ- 
ἱπάς ἂς Ροπειπῆ ἢπδδιι5 αθατογο {π|56. 518- 
ταας, μας ἰη ἸΡίΟ εχὶ ππιητ, ΑΒ ]1ος [ππταῖαμπε 
Ἠεΐδπα, ἃ ἔλεϊ5 ςοπ απ. (ΟυπΠὶ δηΐπα ἴῃ ο- 
ΠΠΪῚ5. ΡΟΙΠτυπι 4145 {τ ἀπηοτὶς οριις, ἃ ρο- 
ἕτάς μὰς αι! άδπι ρατίς ἀπιογεπι ςοἰςδγεηῖ; 
Ῥυϊπλαπι αι επὶ ΑΟΠ]Π165. ἀηις Ης]επα.., 
Ὧ6 Ομ] 5 αυΐάεπη ΠῚ ἱπυιΐσεπιὶ ςορηϊτὶ, [δὰ 

ΗΕ ΚΙ Ὸ Οἷα. "; 
ὧν ἀποδίδονται μὲν τὲς ὠγρεὲς, ἐποδίδονται δὲ 
τὰς οἰκίας, “τῶν δὲ ἀνδρωπόδων τοὶ μὲν ἀποδέ- 

δρακε σφᾶς, τὰ δὲ «πέπρωται. καὶ ἐδὲ τοῖς 

γονεῦσιν οἱ «πολλοὶ ἐναγίζεσιν, ὠπέδοντο γαρ 

καὶ τὲς τώφες. ὥς τε τὸ κακὸν, ὃ ἠπείλει τοῖς 

Θεττωλοῖς ἐκ ϑαλώττης ὁ Αχιλλευς δώσ εἰν, ξένε» 

τἕτο ἡγώμεϑα. 

Φο;. Θλομένην» Αμπελαργὲ » μῆνιν λέγεις», 

καὶ δυσίατον. ὠλλώ μοι εἰπὲ τί περὶ τῆς ἐν τῷ 

Πόντῳ νήσε᾽ ϑαυμας ὀν᾿ ἢ Πρωτεσίλεως οἶδεν; 

ἐκεῖ γώρ τας ἰυτῷ ξυγγίνεται ἡ. Αμι. ἐκεῖ, ξένε, 

καὶ λέγει πσερὶ ἀυτῆς τοιαῦτα, ὡἧς νῆσος μὲν εἴη 

μία ἐν τῷ Πόντῳ, πρὸς τῇ ὠξένῳ πλευρῷ μᾶλ- 

λον, ἣν τίθενται εἰριςεροὶν οἱ τὸ ςόμοω τῇ Πόντα 

ἐσπλέοντες. ἐπέχει δὲ ςάδιω μῆκος μὲν ̓ τριά- 
κοντα» ἐυρος δὲ εἰ πυλεΐω τετ]άρων- δένδρα τε ἐν 
ὠυτῇ πσεφύκει, λεῦκαί τε, καὶ τστελέαι, τὰ μὲν 

ἄλλα ὡς ἔτυχε, τὰ δὲ σπερὶ τὸ ἱερὸν ἐν κόσμῳ 

ἤδη. τὸ δὲ ἱερὸν ἵδρυται μὲν πρὸς τῇ Μαιώτιδι, 
ἡ δὲ ἴση τῷ Πόντῳ ἐς ἀυτὸ “ ἐμξώλλει. τὼ δὲ 

ἐν ἀυτῷ ἐγώλμωτα Αχιλλεύς τε καὶ Ἐλένη, 

ὑπὸ μοιρῶν ξυναωρμιοσϑέντες . κειμένῳ γὰρ δὴ ἐν 

ὀφιϑωλμοῖς τῷ ἐρῶν", καὶ ποιητῶν τον ἐρωτῷ 

πὸ τέτῳ ὠδόντων., τορῶτον Αχίιλλεύς τε καὶ 

Ελένη μηδὲ ἐφϑέντες ἀλλήλοις, ἀλλ᾽ καὶ μὲν 

Μεμιὶς ἱπίμῖος ποτερίγεησ, ὝὙὝΑςεΟ 8114 1πΗπ|τ4 ἰοζ4, Οὐυΐῃ 
δζ πὸς Βος ἱπηϊτάπιογ ρῃγαῇ σοπίμεια Οετγπιδηΐ, Ρ] πίη νὲ- 
τὸ ἤβες Ἐχρ]σᾶπ5 [ἐπὶ Οἴςετο ς. 25. οτᾶτ, οἶτ, ρεγίπεάε ἃς 
ῬῃϊΠοῆτγατὶ ποτὶ ρηγαη Ματιῇδειβ, ἡμίμὶ ἐπ σμίξμηι θῆμοι 
ἰ4τπεε ἐπ ἦρι ἤἸεγεερε ἰοϊϊεῖ ας, Ῥοἰλετίογῖθιι5 ταπιεπ οιγῖ5 ἢάες 
εχρεπάεητὶ πιαρὶϑ {Ὁ]1ἀ4πὶ ἱπτεγργεϊατίοπεπὶ ρυτγαυὶ 4112 Π| 
Ῥιηάδτιις ἰιχτα οαπὶ 41115. 4αϊ θυ ἀ8 πὶ σεγεγιπι, ἱπιο ὅς ἱρίε 
Ῥῃϊοἤτατιις ποῖον Πιρρεαίταθαι. Ρίπάδτγιις πεπιρε ΟἸγπιρ. 
1. ν.90, ἐς ΤΑπταὶ! ἔλτί5 ἰοαιιεπς ἴτὰ ; 

--ος κόρῳ, δ᾽ ἕλεν 

ΑΤΑΝ ὑπέροπλον 
Τὰν οἱ πατὴρ ΥΠῈΡΚΡΕΜΑΣ ΒΕ; καρτερὸν ἀντῷ λίϑον 
Τὸν ἀεὶ μενοινῶν κεφαλῶς βαλεῖν 
Ἑυφροσύνας ἀλῶᾶται 

Ἐχ {πιμγίμαίς φεερὶς 
Νοχήρ ἡγηρ 167,2 " 
ϑκαρ εἰ ραῖεν 5 ΚΡΕΚΡΕΝὋΡ ΊΤ, θαίϊάηηγ ἐρ ἰαρίάενα 
«ϑμεν {ἔρηρεν τορίαης 4 σαρίμε ἀγποίϊγὶ 
Ζχειτα αὐεγγαί. 

δ πιὰ δι άεπι δὰ ν. 99. διείσιιι5 Ο γα πιπιδίίςιι5 ΑἸ δειπι» 
Αἰσηιαπεπι ὅς Ατομ]οςθιπι ἀς Τδηιαίο δὶς σεοϊπις, 1- 
Ρίψιιε ρῃτγαῇ ἃ Ρίπάαγο πιο δοςερτα ΡΒ] οἰἔγατιις ποίξες 
1. 11Π|. ς. 25. 46 Ὑδηταῖο αἵ: εἰσὶ δὲ οἱ χὰ ΔῚΘΟΥΣ ΕΠΙῚ- 
ΚΡΕΜΑΣΑΝΤΕΣ δεινὰ ἐφυξρίζασι 9 είῳ τε κῷι ἀγαϑῷ ἐν" 
δρί. ΟΒ(δτιιαηάσπι δυτεπὶ ΡὶΠαλγιΠῚ φυϊάεπι ἐο ἰοςο) 
4ιο ἃ ὃς ϑοΠο] ἴτας ποτδτιιπΊ, ροΓ ὠντωνυμίαν ἀΐςετε φιοά πο- 
Χ4 (ἀτη) ἱπιρεπάεας ςαρίτὶ Ταπία!ῖ, [4 φαοὰ ἐχρ ϊσϑητ ἢ8- 
τἰπὶ ηιᾶς ἀς βαίϊάο' ἰαρίάε αὐ ας. Ηίΐπο ἰρίταιγ ἐγαϑξο μετ ῃ- 
π!θπι ἐντωνυμίαν ρτοιογθ αἱ! Ιοηιεηάϊΐ βθης ῬΗΙο- 
ἤγατιις λίϑοι ἐπικρίμανται ἀϊοῖς ρτο ἄταν ἐπικρέμανται μολάε 
ὅδ᾽ «αἰθν ρρεῖνια φγαμῖα, υα! τα (ΟΠ ςεῖ εἴζεης οί πιΐηί5 πιαί εἴξ-- 
τῖς γεογιπη, ἐγηρεγάον, Ατηας μος εξ φιοά ἴπ νεγῆοης {ε- 
φυεηάϊιπι ἀμχὶ, 

23 ὑφ᾽ ὧν] νπι ρταεροῦ ὑπὸν χιθαὶ ἴπ νεγῇοπε [ευΐ- 
τογ, ἱβποτυ5 ΝΊρ το Ἰητεγρτγετὶ, βεοῖς, νὲ πηαρὶς ρεγταγθαταπὶ 
τεαάάεγες νετῆοηθπι. Εσοάεπι {|| οδυΐα [δηΐι ἴῃ νἱτᾶ Α- 
ΡΟΙΠοπΙ 1. ΠῚ. ς. 23. νδ] ριυιδεγητογίς παιιῖς πηι ἀπ! ἢιπὶ 
ἀϊοῖς ὑπὸ τῶν καϑαπτομένων τῆς ϑαλατῆης» 4υοὰ ᾿τἀ6πὶ ἴπὸ 
τεγργετίθιις ἰητε! ]εξξμπι εἰ πγίπιιθ, νἱ 4, [δ᾽ ποιατῖα. δὶς Ρδιι- 
ίλη. Οοτίπιῃ, ς,3. ἀε Μεάεας ᾿ἰδεγίς οὐ ζιος ἱπτογεπιῖος 
δτϑυΐᾳ ρβεϊεθδητις Οοτἰπιβίογιπι ρυοπες τοὶ τέκνα Κοριν- 
ϑίων τὼ νήπια ὙΠ᾿ ὠντῶν ἐφϑείροντο, 

5. ΧΨ]. 1 ἑλομένην μῆνιν 1 πιαπίξείιπι οεἢ δά ΠΠ|λ4ος 
Ἡοππετὶ τείριοἱ ἱπέτίπι, 40 Μωυΐδπι ροείᾷ ἱπυοςᾶς, τῶν 
μῆνιν ἀείδειν ἐλοιιένην ΑΟΙ1ΠΠ 15 γε τ. 

2 π.τ΄ ἐν τ᾿ Πόντῳ νήσϑ ] εἶας οηἷπὶ ρδυΐο 4ητε πηεῆνπὸ- 
τι ἱηΐτοῦ {δ οδίσιιγε 5. ΧΙΨ. νϑὶ νἱάς ἢ. 31. δάάς ς, ΧΥ, 
ποῖ. 13. 

3. ϑαυμαςον ] ςοὐ. Βατοος, ὃς ΟΟ]]ερ. Νοι!. ϑανμάσιον. 
4 ἰκὲϊ γὰρ πῇ ἀυτῷ ξυγγίνετωι ) πεπιρε ἱπ ργδεςεάεπεῖς 

διι5 Ὑ πῖτοῦ ἀἴχοθγατ, Ργοσεἤ  ϑιπ|; εχ Ροπτο δ Αςἢι]ς τρας- 
ὉπτΕΠΊ, (Ἔςιπὶ ἰοοὐτιπὶ εἴς : 1 Ἰρίτιτ ἀτγίρίοπϑ ῬΗῃοεηίχ, ἔς- 
ἔζαπι μδὰς ἀὐδὶε εἴς δἱς ἴῃ Ινεὰςά ἰη(]α, 4ε 40 ποηηι ἃ 
ἰδπὶ ΟὈἴεγιδι δ. ΧΙΝ.. π. 31. ὅς δ. ΧΥ, π. 13. ἶ 

ς μῆκος μὲν  Δὐάϊαϊ μὲν αὐτοτίτατε σοάίσυπι ξοταπάθηι, 
6 ἀντὸ } ἰζὰ οπιπΐπο ἰδρεπαϊιπι,, γεξοζιις ἐπἰπὶ δὰ ἱερόνο 

Ἑάϊεὶ Βαθεπιὶ ἀντόν. 

7 ὑπὸ μοῖρ. ξυναρμοσϑ. 1 ἢς ἄς Ῥαυίζη. Γάςοη. ς, 19. Ἑλί- 
γην δὲ Αχιλλεῖ συνοικεῖν. ᾿ ἄρρὶ ᾿ 

8 κχειμίνε γὰρ δὴ ἐν φϑ. τῷ ἐρᾷν ποῖῃρε οσιπὶ Οου]] 411- 
5 ςοηοίϊϊεης ἀπιοτοΠΊ, νης, ν᾽ τὰ ΘΑ ΠῚ Ἰαΐις δϊοτυσι, τος 
ἰοςΐ ΡΠ οἴἶγαεὶ ἵπ ἐρ᾿ ο]ῖς. 48. 49. 50. ΣἹ. 52. 52. Νες τἀπιεπὶ 
Θου]ς [ς νἀ ότίης Ας ἢ ΠΠ15 ἃς εἰς, ΔῃτεΘΠΟΔΠῚ ΠΊΟΓΙΟ 4- 

Ππιᾶτθηῖ, ποη δυιπᾶπο ἁῇοότωϊ, [ξά ςοεἸ ἢϊ βατογαπὶ ἱερῖ 
Βυης 4πιοτεπι ἀεδετὶ ἰηάς ργοθᾶι ΥἹηΐτοσ, νὴ - 

ΒΌὺ Ὁ κατ᾽ 



746. 
Ν ͵ ἘΦ κῶν τὰ, “ 

κατ᾽ Αἰγυπῆον, ὁ δὲ ἐν Ἰλίῳ ὄντες, ἐρῶν ὠδλήλων ὡρ- 
« ῃ 3 ε΄, 

μἐπσῶν, γένεσιν ἱμέρε σωμώτος τὼ εὑροντες. τε- 

͵ ᾽ -» δδὺ 3 ͵ -" ,, 

πρωμεένης δὲ ἰυτοῖς ἐς τὸ ἀϑανατον τῆς διουίτης» 
ΩΝ μ “ Ἐ , “ 

ἐδεμιῶς ὅσης τῶν ὑπὸ Ιλίῳ αἰ Ἐχινάδων τε", τῶν 

᾽ ἢ ὃ 1 Χ ΄ " Σὡ , 
κοτ᾽ Οἰνιάδω " τε καὶ Ακοαρνανίων, ἡδὴ μεμίοσμε- 

“ ᾽ “ 
γων, ὅτε δὴ Αλκμαίων, ὠποκτείνως τὴν μήτεξοι» 

Ἅ “-“ "» : “ ͵7 
τοὺς ἐκξολὰς τῇ Αχελὼς ὠκησεν". ἐν γῇ νεωτε- 

“κΥ « ῃ ν Ἂ ἐν ηνλες νὰ ᾽ » 
βώ τξεργδ. ἐκετεύει τὸν Ποσειδῶ ἡ Θετις ἀναδᾷ- 

΄ » ἀῷ , - “» δ 
γαΐ τιγω ἐκ τῆς ϑωλάτηης νῆσον, ἐν ἡ οἰκήσωσιν. 

᾿ Ν Ἁ “» “ - ν ἡ , 
ὲ δὲ ἐνθυμηθεὶς τὸ μῆκος τῷ Πόντε;» καὶ ὁτι; νή- 

δ »“Ἢ ᾽γ ᾽ » Γ ΒΤ 1 τ 
σε μηδεμιῶς ἐν ὠυτῷ κειμένης, ὠοίκητος ἦτ λεῖ- 

αν “ δ ἃ ᾿ [ .» 7 
ται» τὴν Λευκὴν νῆσον, ὁπόσην εἶπον, ἀνέφηνεν, 

- Ἃ Ν ͵ Η -“ - 

Αχιλλεὶ μὲν κωὶ Ἐλενῃ οἰβκειν» γωύταις δὲ ἵςξα- 
- ͵ 

σϑαι ἐν τῷ πελάγει ἐγκαϑορμίζεσϑαι. ξυμ- 
" δ Ἀν τὰ νλ « δε ὐων Ν . 

πάσης δὴ ἀρχων, ὁπόση ὑγρὰ ἐσία, καὶ τὲς 
ΑἹ ἐν , ᾿ ἠδ Γ᾿ Ὰ 

φοοτωμδς ἐννοήσος, τὸν Θερμυωθοντώ; καὶ τὸν Βο-- 
Ἂς Ἁ ἐϊ ἄν, ψ{ἀ ἐ ᾽ ρυσϑένη, κοὶ τὸν Ισρον » ἐξ" οἰ μηχάνοις τε καὶ ἀὡ- 

, Ἔ Ὁ ᾿ Ν᾿ ΡΟΣΕ " 
εννώοις ῥέυμασιν ἐς τὸν Πόντον ἐκζφέρονται» τορῶ- 

" Ἴ λ τ-ν »“ “Δ 3 Ἁ -“ 

χωώσε τήν ἰλυν τῶν αταμῶν. ἣν, ὠἐπὸ Σκυϑῦῶν 
.»] ν᾿ δ δι κυ ὕ - 

ὠρξάμενοι, σύρεισιν ἐς τὸ σσέλαγος, νῆσον δὲ, ὁπό. 
τ , ν 

σήν εἶπον, ὠπετόρνευσε; συςξησώμενος οἰυτὴν ἐν 
-“ , “ἢ , 3 » Ὧ -“ 

τῷ πυϑιμένι τῇ Ποντε. ἐνταῦϑα εἶδον τε φρῶ- 
Ν “ Π Ἵ 

τον, κωὶ “περλεθωλον ἐλλήλες Αχιλλεὺς τε καὶ 
͵ ν Ἕ, 

Ἑλένη. καὶ γωώμον ἐδαίσωντο σῴων Ποσειδῶν τε 
ἐΔ 

εἰυτὸς, καὶ Ἀμφιτρίτη, Νηρήϊδες τε ξύμπασαι» 
ἘΝΟΥΝ Ἂς ᾿ 

καὶ ὁπόσοι πσοτωμοὶ καὶ δαίμονες ἔρχονται τὴν 

Μαιῶτίν τε καὶ τὸν Πέντον. οἰκεῖν μὲν δὴ λευκὲς 
ΝΜ " “Ἢ εὐ 

ὄρνιϑως ἐν ἀυτῇ φώσιν- εἶναι δὲ τέτες ὑγρός 
} Ω 7 ὰ ͵ τε καὶ ϑαλάτ]ης ὠπόζοντας, ἃς τὸν Αχιλλέα 

, μ “ » 

ϑεράποντας ἑωυτῷ πεποιῆσθαι, κοσιμῶντας οἷυ- 
δὰ Υ “ ΚΤ. “ -ν - 

τῷ τὸ ὠλσος τῷ τε ἀνέμῳ τῶν «πτερῶν, καὶ ταῖς 
ὌΝ - « ΄ ,ὔ ὙΠ Ν 

ὠπ᾽ ἀυτῶν ῥανίσι. τσρώτ]ειν δὲ τῦτο χαμαὶ πε- 
᾽ ἈΝ »Ὕ “- « 

τομένες» καὶ μικρὸν τῆς γῆς ὑπεραίροντας. 
,, δὲ 7 ᾿ Ἁ -“᾿ ΄ 

Ανϑρώποις δὲ πσλέέσι μὲν τὸ τῷ τσελάγες 
, εκ » ᾽ “- “ 

χάσμω, ὁσίω ἡ νῆσος ἐσξαίΐνειν, κεῖτωι γώρ ὥσ- 
4 »"Ἥ ς« 2, »". Ν -" 

πεῤ ξυξεῖνος νεῶν ἑσίω. οἶκον δὲ μὴ ποοιεῖσιϑιωι 
» ᾿Ὶ “ἃ ἋΑ ᾽ , »ν. ,ὔ Ἀ -“ 

ὠὐτὴν σσῶσι τε ὡπείρητοι τοις τσλέδσι, κωὶ τοῖς 

9 ὠδὲμι σης τῶν ὑπὸλίῳ 1 {τδίης. τόπων» νεῖ ταῖς αὐἱά, 
Νεῖθρε ἀΐσεια Βυϊαίπιο ἀϊ ἐς ἀθάνατον, ηιι86 Ἱπιπιοτία!! νίτας 
ἑάοηεα εἴτε, ποῦ πιῇ ἴῃ Ἰοςῖς ραγΠπιῖ5 ὅς π0}]0 {τ εἰετς 
ῬΟΙ]υιεῖ5 ἔγα! ἀφ δάτιτ, Οὐ] ε5 0} ργορο Ὑτγοίαπι, Ὁ νε- 
ΞΈΓΙΠῚ ΔΕ ΠῚ ΓΕ] ρίοπε εἶσοᾷ ἰοοϑ {πεδγὸ 4] 1410 ρΟ]]μτα ὅς 
Ῥτορτεγεα ἱπβλυα Βαδιταπεῖδις νίάε υἷσ. Αροι]οη, Τγαπ. ΠΕ. 
ΤΙ. ς.20. δι 1 ὙἹ]. ς. 25. π.2. πεο πο]. ς. 27. ἔπ. 

᾽ο Ἐχινάδων τε} [ΟΠ] Ἰσετ πε παῖς πιίγεταγ, σὰν ΕςΗίπαάος 
ζξάεπι Ποπ ργδεδιιετγίης ΑΟ 1 ὃς Ἠεεπας, δα ἱπηπιοτία! ἐπι. 
Υἱτ8Π| ἀεί παιῖς, ἴᾶτπὶ Οἱ πὶ 645 ΑἸ ςπηϑεοηῖ5 πιατγὶ οἰ ἀ10 ροΪ- 
σταβ Αἴτ, ἀς 410 πα] ραίπηι γοζογερ : νἱ 4, ἱπτοτίπι Ραμΐαπ, 
ἀσοαάϊὶς, Ρ, 25}. : 

ΡΗΠΙΟΘΤΆΑΛΤΙ Ορ». ΧΙΧ. 

΄ μᾶες ἴπ Αορυρίο, 1ΠΠ| νεγο δὰ Ὑγοΐατῃ ππουδπι 
τα Ποηταϑ., πηθταο {ππΠ0 ἀσοεηῇ ἀηλογα. δὰ ρἷ-᾿ 
σῃεπάιιπι σογρογίβ ἀεῇἀογίμπη. δυγιθιι5. ν[. 
(πὶ διζεπὶ ν᾿ πε γδεῖο Ἰρί]5 ἕατο ἀθἤίπαία 
εἴξε ᾿πητηουταῖ! νίτας {πο επ5., 4186 ταπλοῃ, 
Ἰοσαπη ποη Βαθέγεῖ ᾿π αὐϊαςεπείθυς ΠΟ Ιοςῖϑ 5 
ἘςΒΙπαάϊδιι5 ασιοαμε, ας δά Οεηϊαάα ὅζα ςατ- 
πδηϊᾶπι ἰδοοηξ, ἰΔπΊ ΡΟΙ]ατῖς., ἐο απο ΑἸο- 
πιάφοῇ Ἰητογίεϊα πιαῖγε, δ Δςπεῖοο ἐρείζαπι 
Ἰποοϊαογί τ τοῦγαπη. ᾿ρίο δείπογθ εἰμι γοοεηξῖο- 

τοῖη 5 τορδυῖς Νερεππητι Τ Ποεῖς, νε δἰ απ. 
εχ πιαγὶ βεἀμζεγοῦ ᾿π[]απὶ., ἴῃ ατιὰ Πα ταγοπί, 
Ηἰς δυτετη, να ΠογαπιΡουτὶ ραείογιπι γεςογάα.- 
τασς φαοάφιε π6]14 ἴῃ ἱρίο τη εχιφητς ἴη.- 
μα Ὀἰτα 1115 πδυιίροῖαγ, [δαςοπ᾿ ἱπ( απ. Εἶτι5 
4υδιῃ ἀἰχὶ πηδρηιτἀϊΠ|5), 1 Ἰασο πὶ ργοάιχίτ, 
νι ΑΟΠΠΠ|ε φυϊάοπι ἀἴαιε Ηδθίεπα παθίταγε- 
τι. ΠΔυ 5 ΨΟΓΟ ἴῃ πγαΓὶ Πλτίοποπι ργδεθογοῖ,. 
41 παῖιος (ἀπσεγεηῖ, Ψηϊμετίας πεῖρα, 
αμαητιαημδηῖα εἴϊ,, Δηιι46. ἱπιρεγίαι τοπΘη5.. 
Πιιπιπαηας ςοηἤάοτδηβ 5 ὙΠΕεγιηοἀοητοπις 
ΒοιγΠΠοπεπίσας » ἄζαιις Πῖγιπι., γε ἱπέῃάϊς 
ἃς ῬΕΓΕΠΏ.5 ΡγΟΠπδηγθη5 ἰη Ροπτιπι ἀ6- 
ξεγδηζαγ, εἰεεῖς, νε Ππγι5 Πιιμίογιπη δήλσρο- 
ΓΑγΕΓΏΓ, Π1ΕῈΠῚ ἃ ΘΟΥ 5 ἜΧΟΙ ἴῃ ρα Ιαριβ δά άιι- 
ςαηζ: ᾿η[ἰάπηηιιο, αηφητζαιτι ἀἰχι, ςοηξεεῖι, ἴῃ 
Ροπε ἔπμάο ἱρίαπι ἤτιπιαπ5. Ηἰς ργιπιμπὶ (ξ 
νἰάογιης ἱπυΐςεπη ἄς απηρ]οχὶ {ππτ᾿ Ας 65 δῖ- 
απο Ηεΐεμπα. Ναυρείαίημε εογιτη οο]ε γαάγαῃς 
1ρίε Νερίμηις, δίας Απρ ἰτγῖτο, οτηπείημ 
Νογοιάος, Πυπηίπασαε ἃς ἀδεπηοποβ σποίαμος 
Μαβοείμ Ροηταπιαις ἰτεαποπίδης. Ἐεγμπῖ 
νίχιε, Αγάςοϊας διε. 1η ἰρίᾳ μαδίζαγε : εξ 
ΔΕΠΕ ΠῚ 645 Δ] 1116 5, 4ς τπαγα οἰεηζεβ5 δαίηεδ 
(101 πλιϑιῆγας Ασἢ!]εἰπὶ σογηραγαίϊε δἴπης, [- 
ςΟἹΡί!, ταχη ἐχοίζαζο Α]1ς νεῆτο ,. ἔππὶ δαγαπ- 
ἄξιαι δἰρεγρίπε δηγοθηϊτατεπὶ ΓΟΠΟ] ΔΓΕ 8. 
Ηὸς αιτεπὶ [ςογε ἐα5 ΠΕΠῚΪ νοἰδηζαβ., Ρδιι- 
Ἰμπιαὰς {ἀργὰ τογγατη [Πρ εῃία5. ᾿ 

ΧΥΝΤΙ, Ἡοηηπδς δἰτο 1 ῬεΪαρὶ ριγοι πη 
Παιραητοβ ᾿πίγαγα ἱπία] τα π|]1α το] !ρῖο νεταῖ. 
{τὰ εἴ εηϊαῦ νε ποίριτα! 5 παυπίαπῃ ἔοςι5, Ψὲ 
πε ταῖπεη (ΌΪ «ἀογη!ο Πππὶ ἱπ εα Παϊιαη, 
οπηηΐθιι5. ῬγομΙ διταπη εἰ πδιιϊσαητθι5, Ροη- 

1 κατ᾽ Ονιάδα  ντῦς Αςᾶγπδηῖδο δα Αἰβεῖοὶ οὔτα, ευὶ ορ- 
Ροβῖας Βοῤίπαάες ἰπία]ας νἱά, ϑιγαδο 1, Χ, Ρ. 459. δι ὅτ: 
Ρδδη. ἀε νιδὶδ. 

12 ταῖς ἐκδολ. τῷ Αχελ. ὥκ.} πεπιρε δα Αςῃεῖοὶ οὔτ Ἐςμῖς 
πήες, εχ Νὰ ἃ Πυυΐο ἀρρεῆο ςοπογεπεγε. Ἐοσιε ςοπς 
διρῖς Ὁτᾶς ἢ} πιοηΐτ ΑἸ σπια θΠ, 8 410 εὐοξδιις εγαΐ πιδιτὶς 
βυγὶδ5 ΜΉ Ἰργεϑιρει, ἢ ἴπ τεγγατη βυρ Π7ετ οποία πε 
τεςεπιηῃι ἐπι ἧς 188 εὐἀΐτα εἴζετ, ροβουαπι πιδιτὶς (μπ- 
Βυΐπς ἰρίε ἴε ρο πες, νἱ 4. Ραυίαη. ]. ς. ὅς νἱταπι Ὑγαάπεη- 
ῆς 1. ὙΠ]. οἰ 26. : πποχ αἰείτυτ γῆ νεωτέρα τῷ ἔργῳ. 

12. ἐρίκητος ] ἂς οπιπες τοὐά, ποτὶ, Ευϊη ἰἠτῆητορ. 

τίαια 



(». ΧΙΧ. 

4116 4ςςο]15 Οὐδεςῖς ραγῖτοΓ ἂς Βαγθαγί5. Οροτ- 
τεῦ Θη1Π|6 08, 411 Παιιοῖη {Π{Ππὰς (θάμχεγς, ἃς 
ἑβοτιῆοδιιεγε, οοςιἄθητα (οἷα παιιθπὶ ςοπίζεη- 
ἄεγα, 1Π τεγγὰ τηϊ πη ρογποίζαῃζεο, ἄς, ἢ νεη- 
[58 ΡαρΡΡΙ ἰρίγες, (οἴπογε, ἢ πηΐπιιβ, δἰ] σατα 
πδαὶ [Π γαῖ ααϊοίσεγε, Ταηπς επὶπὶ Αςἢ}]- 
165 Ἄγχιις Ἡδίεπα σοπιίματι ἀϊσαπειιγ, ὅς σαη- 
Π]Εηἰ5 νΑσαγΟ., ΠΠΠΓΠΠΙΠ]Π6. ΠΑ ΠΟΓΟ ΔΠΊΟΓΘΙῚ. 
ἤξς ποη Ηοϊπογὶ ζαγπηῖπα, τᾶς ἀα γεδιις ἀστης 
Ὑτοίδηϊς, ᾿ρίπππις Ἡοπῆογαπη. Ροξεῖςες ε- 
ιἷπῇ ἀσπιπ, απο 44 (ΑἸ]Πορε ΘΒ} νεῖν, αά- 
δας ἀπιαῦ Ας 165, εἰχιια ἀΠ]ΠἸσθητίις ορογαπῖ 
πᾶιιᾶῖ ΡΟ ηϊτΔῃ ἃ τα ὈΕ]Πἰςα ναςαιύίοπεπι Πὰ- 
ες. (αἴξ Ἰρίταγ ἴῃ Ηοιηθγαμα. ἀἰμϊπς 

Ρίαπε, ο ποίρεβ, ργογίιίμε ροὔειςς δ ἐὸ 
Ποποϊπηάταπη εξ, ΠΙμᾺ ξηϊπι δὲ ποιῖς, ἄς ςα- 
ἨΪΕΡΓΟΓΌΠΙα5. Ρῥοθημἦχ. Ελοραῖ νοτο τα] 
αποσμαδ. οἱ ΝΙΠιτογ. ςαπΈ Θηαῖτ δυάϊτο : 4Π 
ηείαϑ ἔοττε τρίτη εἴεγγε ἢ γἼκέξογ. Ἑφυϊάοπι 
ΕΟΓΕΠῚ Π.1ΔΠῚ Ρ] ΓΙ ΠῚΪ, Ο Ποίρεϑ5,, 41 ἰη[]απα 
δάδφιης, ἴα σιοαια ςαποηζοτη ΑΟΠΙΠςπὶ (8 

διαί Πς αἰππε. Ησης νεγο προτίογς, γε ριι- 
0... ἅππ0 ςΟποίπηδιτ σαηταπη., 411 {ππηῆηδ 

“ {δπία δἕαιο (φπιθητῖς εἴ νεπαίιις,, ἤς Δαζεπὶ 
{ε μαθεῖ: ὡ ἐπὴν ΣῊΝ 

π- 
Ἴ 

Ερδο 2ηεγφογ ας φ46 εἴγε: Ὑηάάς 

Οὐ ἐμξαμαλ ἰαέεγ.2 Ροηεὶ. 

᾿ς Μαάμήδες πο γε ἐθ ὦγά οαπέαξ: 

71, 2122 αἰἸμ1222 ΣΕ 87 ΗΕ 1,222. 

Ογαμάε γλγῆρ ἀξοσ; Τρ γ.8 ἑαδογίς 

Ῥερρς 5 ποινὴ: ῥὲγ φιεη ῥαμα ρογ21: 

Ρεγ φμθηγρδὲ Ραέγοοίμς φάε(}: 

Ρργ φιθη2 ΡΑ͂Ρ εΠ} αἰὲς μος 4245: 

Ρογ' ον ἡμμΖεῖ.4 ξδ᾽ εοἰρύγ:4 δογές 

14μάάέηγ) “02, σευλαἦὲ ΤΑ. 

Ῥῥοομῆχ. Ὀϊαΐπς οπηηΐπο ΟΠ 1165, ο ΨΊηϊ- 
ἴογ 5. ὅς ῥτὸ ἤπια Ἡοπιεγίψις ἀϊρηίτατς. Νοπι- 
ῬῈ δὲ 4145 1π ἰγτίςῖ5 σαγπα!πΙ τις ἀγτῖβ οἢς, ποι πἰ- 
Γηϊ5 ργοάποεγς ἰρία., πεάιια ὀχίοπάογς ΠΙΠΊ]5. 
Αἴαας δηγίαίεις ίαηθ ΠΟΌΠΠΠΊμηα Πα τα, (ἃ- 
Ρἰβηείαθηια {ππ|4||5 ἀςςεπίτα ροδῇϑ ἔς ὃ Κ:- 
κέξοῦγ. ΔΗ αΐτ5.,). ὁ Ποίρεβ. ΝαπΊηιε ἃς 
Ἠετγςοαΐθι ἔσγιιπε στὰ Α5Ό0]], σεηζαιγ!, σοΥ- 

᾿ 
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Ν , ᾿. ! “ “περὶ τὸν Πόντον Ἑλλησί τε καὶ Βαρξαροις. δεῖ 
Ἢ “ ͵ὔ γάρ τἱδσορμισώμενες τε; καὶ θύσαντας; ἡλίᾳ 

3 ΑἹ ͵ “ -“ Ἀ 

δυομένε ἐσξαίνειν, μὴ ἐγννυχεύοντας τῇ γῇ', κἂν 
δ Ἁ “ “ “» ᾽ ᾿ 

μὲν το τνευμώ ἐπήται, τλειν, εἰ δὲ μῆ: ὥνώ- 
ὔ Υ ἢ -“ Ε ΄ ᾿ ͵ Ψαμένες τὸ «σλοῖον ἐν κοίλῳ ὠνωπωύεσιϑιαι. 

᾿ν ᾿ ε ξυμπίνειν γοὶρ δὴ λέγονται τότε ὁ Ἀχιλλεύς τε 

καὶ ἡ Ἑλένη» καὶ ἐν ὠδαὶς εἶναι, τὸν ἐρωτεΐ τε 
Ὰ ΓΙ Ἴ δ Ἂς , ΧΩ δ. ἡ 

τὸν ὠλλήλων «δεῖν, καὶ Ομήρδ τὼ ἐπή: τὠεπὲ 

-“ ΄ Ν , ᾽ ͵ ᾿ Ἁ -» 
τῇ Τροίω, καὶ τὸν Ομήρον υτον. τὸ γερ τῆς ποι- 

- “ ΟῚ ν "δ ͵ “ 
ἡτικῆς δῶρον, ὃ πσάρω τῆς Καλλιόπης τῷ Αχιλ- 

-“ ᾽ »-ε Δ ἊΨ 
λεῖ ἐφοίτησεν, ἐπαινεῖ ὁ Αχιλλεὺς ἔτι, καὶ σπῳῷ.- 

“ 5» ᾿ Γ -“ 

δώζει μᾶλλον, ἐπειδὴ πέπαυται τῶν σόλεμι- 
“- Ἃ ΄“ 3 νι σονς -»" ΄ ͵ 

κῶν. τὸ ὙδνῪ ἀσμῶ τὸ ἐπὶ τῶ Ομήρω: ϑείως 

ἀυτῷ, ξένε, καὶ ποιητικῶς ξύγκειτωι. καὶ γὰρ 
δ ες ͵ νιν ε »"» 
ἐκεῖνο γινώσκει τε καὶ ἄδει 0 Πρωτεσίλεως. Φοι. 
3 Ὕ. , -“ “ ἐμοὶ δ᾽ ἂν γένοιτο, Αμπελεργὲν. ἀκέσαι τῷ ἀ- 

ἈΝ» ͵ 
σμῶτος, ἢ αὶ ϑεμὶς ἐκφέρειν ἐυτό; Αμ. καὶ μὴν’ 

Ν , “ , ΡῈ πολλοὶ μὲν, ξένε, τῶν προσελθόντων τῇ νήσῳ, 
Ἂς Μ “ , Ἂ ᾿ , 

καὶ ὠλλώ τῷ Αχιλλέως. ἄδοντος ἐἰκϑειν φασί. 
, ας 3 

τετὶ δὲ πσέρυσιν, οἱμια!» τὸ ὠσμιώ ἡρμόσωτο, χα- 
͵ » ᾿β Ν »-» »"Ὕ ριἐφώτω τῆς γνωμής καὶ τῶν δὶανοιῶν ἔχον. 
,ὕ δ᾽ ὅδ 

ξύγκειται δὲ ὧδε 
ς 

Ἡχῶ" περὶ ᾽ μυρίον ὕδωρ, 
δ 

Μεγάλς ναΐοισω τολευροὶ Πόντῳ, 
͵ , ν ᾿ Ξ 

ψώλλει σε λύρᾳ διὰ χειρὸς ἐμῶς. 
λ δ -“ ὕ 

Σὺ δὲ ϑεῖον Ομηρον ἄειδε μοὶ, 
-“ ,ὔ 

Κλέος εἰγδρῶν, κλέος ἱμετέρων τόνων, 
ἃ "» γὰ γὶ ᾿ 

Δί ὃν ἐκ ἔϑανον" δὲ ὃν ἔς! μοι 
Γ ἀν, : 

Πάτροκλος “" δι ὃν ὠἀθωνάτοις ἴσος 
᾽ ΓΝ Δ Ύ 

Αἰῶᾶς ἐμός" δὶ ον ἀδορίληπτος, 
" ΄ μ 

᾿Ααδομένω σοῴοις ἤκλεος ρῶτο, 

Κέπεσε Τροία. 

Φοῖ. δαιμονίως γε ὁ Αχιλλεὺς, Αμπελξργὲ, 

καὶ ἐπαξίως ἑαυτῇ τε καὶ τῷ Ομήρε. καὶ ἀλ.- 
Ν -“ “" Ὡλ ᾽ 

λῶς σοῷον ἐν τοῖς λυρλκοῖς ἀσμάσι, τὸ μὴ ἀ- 
͵΄ ᾽ Ν δὲ ὦ» ἡ 

ποτείνειν ἄντα, μηθε σχοιγοτενῆ ἐργάζεσϑεαι. 
ΥΚῚ » 3 δὲ , Ν δε 9 

καὶ εἰ σσουλοίδ ὥρφ εὐθοκιμὸν τε κοὺὶ σοζδον ἥν 

ἡ ποίησις. Αμ. ἐκ στ λαιῷ, ξένε. καὶ γῶρ τὸν. 
Υ̓ Ν 5 , οὲ 

Ἡρᾳκλεὼ ᾧασιν, ἀνως αυρωσάᾶντο, τὸ τῷ κεν. 

5. ΧΝΤΙ, 1 ἡλίᾳ δυομένε ἐσξαίνειν» μὴ ἐννυχένοντας τῇ 
γῇ 1 μὴ Ρτο μὲν τε(πἰταΐπτος εχ ΑἸ ἀϊπα ὅς σοα, [ναιιά., Ἡΐης 
νετίον 4ιοηις ηδία ἐϊίηριεπαάϊ γατῖο. ΜΜΌτε!!. [4 : ἡλίε 
δυομένεγ ἐσξαΐνειν μὲν ἐννυχένοντας τῇ γῆ : ελάεπηὶ ἀἰβίηραεπ- 
ἀϊ ταιῖο πη Αἰ άϊπα, Οείεγιπι ἐσξαίνειν ᾿ἰς» νδὲ ἀς παιίρδη- 
ἄθιι5 (δγπιο, γε κοριξεγάεγε πιοταῖ αδίο! ας Ροἥτιπι, 111 
ςΠἰπὶ ΠΑιῈΠῚ εἰσξαίνειν ὃς ἐκξαίνειν ἱπτο  Πριτιτν 

2 ὃ παρὰ τῆς Καλλιόπης ] νἱὰς ἢ δ, 11- 
3 κρὴ μὴν }) σοα, [ναια, αὶ μήν 

4 Ἡχὼ] εὐϊί Αχώ. ϑεά π|}4 σαυίᾳ ἀρραγεδδς, ςὰς 
Ῥοτῖσς {14 ποπιεῆ ἢἰς ἀεθοτγεῖ εβεγγ, Οὐ τογαπὶ ἐς 8:- 
ΠΕΙΓΕ Πατγπιΐπὶ5 ν᾽ 6 ἤπρτα δ. ΧΙΥ, ἢ. 27. 

ς περὶ ] “οὐ, ἱναινάΐαπ, ὅς Ο0}]. Νουΐ Βαδοπὶ παρά. 
6 δι' ὃν ἔτι μοι Πάτροκλος ] 1. 6. ΡῈΥ φηεέρ ςεἰεύγ ΓΗ τσ 

δ᾽ Ραινγοείὶ αγπὶεὶελα. 
7 ἡὶ ποίησις } αττῖ συ πὶ αὐΐεςὶ εχ ςοά, ΟοΙερ. Νου, ὅζ 

1ιαυάϊ4η. 

Βὺῦ υὉ ὁ ταύ- 
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τῶύρε  σῶμω . ἐπιγράψαι ἀυτῷ τόδε τὸ ἐπί: 

γράμμα". : . 
ἐμ με “ 7 "5 

Ασόολος; τε Θεῶν τρομέων σπιν, ὅτ᾽ ἐἰνϑθιρώ- 

πων; 
Υς ’ 5. 310 9 ὕ ν Οξυκόμιοιο κρέμῶςος ἐπ᾽ “ ἐυλιπέος κατὼ 

͵7 

“πευκης: 
,ὔ, -" ΄ ᾽ 

Εγκειμα!» μέγω δεῖπνον ομετροξίοις κοροίκεσ- 

σιν. 
-“ , ͵ὕ ε υε.3:}..β.7 

Φοὶ. ὠϑλητής γε καὶ τατων" ὁ Ἡρακλῆς ἐγε- 
12 4 τ -“ ᾿ ν 

γετο . μεγωληγορίων ἐπτοιινῶν, Αμπέλξβργεν σῶρ 
δ “ἢ Ν ,ὕ ΠῚ 

ἧς δῆλόν τξ τὸν ποιητὴν φϑέγγεσϑαι. ὠλλ' 
5» “Ί »" ς σὺ Ἁ ε 9 

ἐπανίωμεν ἐπὶ τὴν νῆσον. ῥεῦμω γῶρ δὴ ὑπο: 
ε -" ἐφ᾿ ᾿ ἢ ε -“ 

λαὸν ἡμμῶς; οἱο “΄ολλα περὶ τὸν Πόντον εἱλεῖ- 

τω» παρέπλαγξε τϑ λόγε. Αμ.- ἐπανίωμεν, 
γ δι νη δὺ »-» 

ξένε. τὰ μὲν γωὼρ ὥσμωτω ἐν ἀυτῇ τοιαῦτα. καὶ 
ἐ νὰ μέ “ ἢ 
ἡ φωνὴ δὲ, ἣν ἄδεσιν, ϑείω τε ἠχεῖ καὶ λωμπρώ. 

7) -» 7 Ε Ὶ ͵ὔ ς ΨΌΝ 

διήκει γἕν τοσαύτη ἐς τὸ πυιλαγος- ὡς φρίκην 

τ' »"» ε Ν᾿ ἿΣ" ᾿ ἘΝ, 

εἰνίς σθαι τοῖς ναύτωις ὑπὸ ἐκπλήξεως. φασὶ 
ἔτως: ΩΝ Ν ͵ . . 

ὃ δι προσορμίσοι μένοι κῶφ Ἀτυσὲξ ὐκϑειν ἐσσπῶνν 

3) « ν -“ “ᾳ Ἴ ΄ ᾿ - 

καὶ ἤχξε ὅπλων, καὶ βοῆς» οἷον ἐν πσολέμω ἀνα-: 
. δ᾽ εἰ- " ν δὶ μ Ἢ 

φϑέγγονται. εἰ δ᾽ ὁρμισωμένων "εἰς τοὶ βορειῶ; 

Ἀ ν᾽ Ν᾿ “ , Ἵ ἐξύον 3. Ἁ 

ἢ ἐς τῷ νοτιῶ τῆς νήσ 8: μέλλοι τίς ἄνεμος ἐνων-- 

“,.΄“] 3 ὙΠ Ἵ 3 ς λ 

τίος τῷ ὅρμω ἐκπλεῖν": κηρύτ]ει ὁ Αχιλλεὺς κα- 

Ν ͵ “ Ν Χ ,ὔ 9 ζὼ 

το πρύμναν τὅτο; καὶ κελεύει μεϑορμισωώμενες, 
κ“ ΧΑ ἢ κᾷ ᾿ ἂν ΄ ν. 

ἐκςῆνωι τῷ ἀνέμῳ. -ππολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἐκπίλε- 
Ἂν ἘῈ κε ἢ ΓΡΎΒΕ, : 

ὄντων τῇ Πόντε ποροσπλεξσί τέ μοι, καὶ ὠπαᾶγ- 

͵ “ Ν δα κε ᾽ ὮΣ Ἷ 

γέλλεσι ταῦτα" κῶι γή Δί ὡς; ἐπειθή σσροιθωσι 

Ν ἮΝ ἐἢ “ 3 3 ΄,ὕ , Ξ ᾿ 

χὴν νῆσον, ὦτε ἐν ὠπείρῳ ππελώγει ἐμιφερόμενοι, 
ῳ ΄ ᾽ Γ 

«περλδάλλεσί τε ἀλλήλες. καὶ εἰς δάκρυο ὑφ᾽ 

ε σὺν 15) “ δὲ ν . 

ἡδονῆς ερχόονται- κατωπλευσαντες ὃς . καὶ τήν 

“ Ω Ἵ δὴ . πὴ Ν ἣν ΝΕ ἮΝ 

γῆν ὠσπωσώ μενοι βαω ἴζεσιν ἐπὶ τὸ ἱερὸν, προσ- 
»"» “ γ, τὰ 

ευξώμενοι "τε τῷ Αχιλλεῖ; καὶ ϑύσαντες. τὸ 
“ ᾽ , “ » , 

δὲ ἱερεῖον οἰυτόμωτον τῷ βωμῷ «προσεφήκει, κω- 

᾿ Ν -“" Ν Ν 3 , ῃ ᾿ δὴ 

τα τήν γωῦν τε καὶ τς ἐμπλεοντῶς. τὸ μὲν δή 

Ν ΄ λ “Ἢ ᾿ ᾿ χί Ἂ 

Ζεερὶ τὴν καλπὶν τὴν χρυσῆν, τὴν εν Χίω τσοτε 

ΡῊ 1{ἱἰὺὺνὺ Ὁ ΘΕΥΓΡΕ ΑΙ ΤΊ Ω». ΧΙΧι 

ΡῈ5. σγαςὶ αἰηχι ει, πος ΤΡΙ͂ ἱπίογιρπης Ἐρὶ» 
ταΠΊΓηΔ: ὑπ - 

ΝΟ; ῥοῦ; εΡ ἐμ ῬοτοΉ2 “4εδοίς, 4ὲ- 
᾿ "9 

ζήδ Δἰφογ 77. 

Μηλοοηα ρήσοαο (βεημς “ὦ “γύογο ῥάχε 

211) ὙΑΑ͂ΝΕ 

Ηεΐσοε ἐφοῦμς τοομαης ἰάθη; ργάεδεσ. 

ἢ ᾿ν ΓΟ Π75. 

Ῥῥοοπέχ. Τὰ ἰδ πόας δι] βίαι ᾿πΠρΊ ΘΠ 
(ε Ῥγαεῆιεις Ηεγοαϊες., ὁ ὙΙηϊέοῦ, πηᾶρη!]ο 
ππεηείαπη ργοαηβ, απ Ροξΐαπι δηϊπηδίιπε 
νεγθα ργοίοιγε σοηῆαί. ϑεά δά ἱπίεϊαπι τα - 
νετγταπημγ. - Εἰμέτιι5 φηΐπὶ αυϊάαπη πὸ5. {Π01- 
6η8. σα πο αἶγα Ροπίμπι ν οἰ πταητ Γ᾽ 
οι ρίμγεβ.,, ἂ᾽ ογαιίοηὶς ἐδγῖς πὸ5 δ ἀτχίε.. 
γλμλογ. Βιδἀξαμηιβ, ὁ μοίρεβ. (ὐβπεμβ 1ἀ- 
4 ἴῃ 1ρία ταἱεβ: νοὸχ ργδεζογξα, 418 σα ΠῈ ΠΣ, 
ἀϊαϊπατα αι14 [ΙΟπδὲ αἴηηε ἀπσαππι. Ταη- 
14 416 ΥἹἱ ρεΐαρσιιβ ρεπειγαέ, νὰ Πουγογοπι Π61}- 
τίβ ἱπσυτίας ρεγίεγγτι5. ΑἸππτᾶμζοιη, 48} αὐ 
᾿πίαϊαπη ἀρρυίδγαης, ἐαπούπη δείδπ [8 αι ]-" 
το Πγορίταπι, ἀγπιογισηημδ ΟΠ τππ|., εἰαπιο- 
τες σιαΐεπι ἴῃ ὈΕ]]ο εἰπϊτγογα (Ο]θην 
04 {1 νεγῸ αὐ Ὀογραὶθβ νῈ] δυιῆγαϊεβ ρατίοβ 

ΔΡρΕ ΙΘπΕῖθι15 115 νεητεϑ ΑἸ 0115 ἱπητιί παῖ, ἵπ1- 
Ῥεαϊταγα5, 410 πηπη5 ρουία ἐσγοάϊ ροίπηι, δά 
ΡΟρριὶπι 14 ΑΟΠΠΠ165 παπεῖας, ᾿αθϑγαμε νῖ τηα- 

᾿ταῖα Ἰατίοπε νεηῖο ςςήδης ΜΈ] δαζειη ἐχ Ροη- 
10 παυίρδητζοβ δά πιὸ νεηιπης Γπ Ππί πος ἢαες τὰ- 
{εγαης, νγαις (ΟἸςαηΐ, Ρεγ Ιοιιετη, απᾶπάο ἱπ{α- 
ἴδηι, α ἸΙοπρίπαημο ρῥγοίριοίππε, ααίρρε ρὲγ πι- 
πγεηΐαπι ΔΕ ππαγα, (δ ᾿ππσεπὶ αππιρί οεϊ, ὅς 
ῬΓδῈ σϑπάϊο ἰΔογυπηα5 Πππάθγε, ΨΌΙ δὐτεπῃ 
δἀπαμίραιοτίπί, τογγαισπε (ΔἸ πταπιογίπς , ̓ δά 
τεπιρίαπη δοσεάπης ΑΟΠΠΠΙ {πρρ]Ιςαεαγι, δεία- 
οτὰ [λέλιγι. ΗοΠΊα διτοπὶ ἀγᾶς ρΥῸ ΠΔ1115 ἃς 
παυϊσαπτίαπι ἀϊσηίζατα νἱεγο δά ἴατ. Ἐτ πα 
δα νγπατη απ! ἀεπὶιγθατη ρεγεπεης, ἡπαρᾶς, 
Ἰιχιαηάο ἴῃ. ΟΠ ΙΟ ἱπ|π|ὰ ἀρράγαῖτ, εα σοῖη- 
πιεπιογαῖα πητ. Ο Ποίρεϑ5., ψΙΓΙ5 ἐγ 1π|5, ΟΣ 
δὐιτ πὴ ἀ1115, 46 Ἰπσα]ο πο ΠΠπης ἀἰξϊα ίαπε, το- 
Ρείαῦ 9 νον 

ΑΝ Ὡ ὅδ Ἵ »“"» Ε ἢ 7 “"Ἱ " 

τῇ νήσῳ ᾧανεῖσαν , εἰρητα!» ξένε, σοφοῖς ἐἰνδρώσι" » καὶ τί ἂν τις ὠραδήλως εἰρημένων. ἀυϑις 
“ 
ὥπτοιτο!; 

“ : Π 

Ἐμπέρω δὲ λέγεταί ποτε, ϑωμίζοντι ἐς τὴν 
- ᾿ ε Ἁ » “ - 

γῆσον; φαΐνεσιϑαι μὲν ο Αχιλλεὺς αὐτῶ: διηγεῖ- 

8 τὸ τῷ Κενταυρ. ] 114 6πὶ οο 44, ἱπίοεγιιης «4: οἱ ποπιεπ ἢ. 
τι. τὸ τῷ Ασθόλε Κεντ. 

9 τόδε τὸ ἐπίγραμμα } 4ιοἀ ετἴαπι Π4δες δριιά ὙΖεῖζ, 
ΟἸὨΙ 3 4.Υ. ς. 22. νδ] ρίωγα ἀε “2:θοἰὴ δὲ Ἠετου]5 ριρηᾶ. 

19. χρέμωςος ὠπ᾿ 1 Ρτγοὸ ὠποκρέμαςος. Νίδιη Ρτϑεροἤεῖο ἐ- 

πὸ, Ποπίεη γερεπβ, ροία {εαυϊτιγ, 
1" ὠϑλητής γέ Κρ! τῴτων } ἢ νἱτῖ5 ϑορἢ ατιιπὶ λόγων πο- 

λιτικῶν ὠγωνιςὴς νοσδτιγ ΤΠεοάοτις: νἱ ἀ. 181 ποῖδτα. 
12 ἐγένετο ] οπιϊτῖς πφης νοςοπὶ ςοὐ, ΟΟ]], ΝΟ, 

ΧΥ ΠῚ. Μειζαίουϊ νετο χιίάοηη, ἰπ(δ1πὴ 
απομάαπῃ (Γεθητδητ!, ΑΙ Π1165 ἀρράγι, ὅς, 

13 ἐκπλεῖν πε 1απάϊφη. νυ ρδτὶ Βαθεθδης ἐκπνεῖν. 
14. προσευξώμενοι 1 ἢς πιλ]μ οἰιπὶ Τνυἀΐατιο 18 ΠῚ προσι’ 

εὐξόμενοι οὐ!πὶ νυ] ρατὶς ηιΐ ὃς ϑυσόμενοι Πα εδαπτ ρᾶτ!ο ροῆ, 
ΡΙῸ τὸ εχ δοά. ςοἄ, ϑυσάμενοι [τὶρῇπηι5. 
ΕἼς εἴρηται) ξένε, τ. σοῷ. ἀνδρώσι ἢ ὨΟῊ ΠΊΘΠΠηΐ [41Π6Π, ε8 ἐς 

τε 4υ!οαδπη πιὸ ἰορ 6. Ἐπὶ (ροητένῆριις [λοτὶς [ς ργδδ- 
ῬυΗε ςΟΠ]Πρα5 εκ μος ἰοοο Ρ!οἢτατ, Ἐοτῖθ εὸ {ρεδξαῦ 
ἀρηρῥογ, 4.188 π᾿ Ὠμπηπιῖς ΟΠ Οτιῖπὶ ἐρράγοῖ, Ὑεταπι ἱπ 
τε οΡίζηκα ηἰμι} σοῖο Ἰΐρες ἀοβηίτο, 

αυῖς- 



Ο». ΧΙΧ. μν πκτα 

αυϊςαυ!α αὐ Ὑ Γοίδη σε Πιιπὶ οἴ, πατιαῆε γοίου- 
ΤῸ. σοπυ 0 οἴαπὶ εἰιπὶ ἐχοερίῇδξ, δἰηπα 
Ῥγϑοςερηῆς., νὲ Ὑ γοίδπι πϑιυίσαηβ Ὑγοϊδπᾶση 
Ῥαςξ Ια (1 δἀάιπισεγες, ποπηης απ. ἀεῇ- 
δηδης, ΠῚ στο σα! ἄαπη ΒοπλΐΠὶ ΔῃςΠ]Δητθη,. 
᾿Ααπιίγαητο διζοηι ογαιοποπη Ποίριίτς, ὃ πισά 
ἴατη ἀΠΙ ΠΊπ τη (ΟΠ ]Θρ ςε ἐχ ἐὸ (οἰ ςίταηξε, τΠ4 
0] (δγιια οριι οἴσε Ττγοίδπα ἢ ΟἸἰοπίαπῃ, ἴῃ- 
6, ο Ποίρε5, εἰ! οπη εἴ τὰπα Ἡςέζοτε οἰπξ- 
616 τηα οὐ 115 ΟΥΡΊηἶ6: παπὶ ἐς Ρυϊάτη! 4α- 
ΤΠ ἃς ΓλαγἀΔη! ἀατππὶ ἰΔησαίης εἰ {πρετῆτ. 
ἽΜετοαίου ἰρίταγ σαϊάδιη ἀγπάγο Θάπι Α ἢ Ιεπὰ 
ΕΠ ἀγθιεγάτας,, επηριάηϊε ριι6 114 ἴπ ἐπα] απ: 
τά. ΑΟΒΙΠ165 γεγο. οὰπι ἰρίιπι δά [ το- 
ἀεπητόιη ςΟἸ]αμἠαδι, νὰ οαπὶ αὐ ἄστη ἴπ παι 
ΠΌΙ αἰεγιιαγοι, ἱπηρεγαιίε. [τὰ επΐπι, νὰ Ριι- 
ἴο, [5 ογᾶῖ, 60 404 ἱπρτοαϊ πηι] ογίθιις ἱπ|- 
ἴατα ποῃ ̓ ἰσθατ. 868. διιΐομη {τ νοίρεταπι δά 
᾿ΤΕΠΊΡΙΠΠῚ νΕΠΕΠΓΙΠῚ , οἰ εο αἴσιις Ηεοπα 
Ἐοπαϊπαίαγιη. Ομπίσας δάθο νοπίῆδε, ππὰ- 
ΒπαΠη εἰ ἀςάϊε ροοπηΐαθ νἱπΊ, ἡ πχεγοδίογος 
νης ἔδγο (οἱοπε, Ποίριτίας ἰαγα Π]Πππὶ ΠΡῚ 
πηχιῆς αἷε. ἀεαϊῆε ργδεζογθα οἱ. νὰ πιεῖσα- 
τυγάτη. σιιπὶ ἰαςτῸ ἴαςογο ροίξι, δὲ νε(ξοιπάο 
ταγία παιι5. ντογοῦαγ. ΡοΠαμαπῚ ἀἷς5. νοτο 
ΜΠ πχίς, τὰ φυάδιη (Οἰιτο, ᾿πχαῖς, 1 τἰδι Πὰ- 
Ὀεπβ.) ΡαΕ Ιαπη γεγο ΠΗ ἴῃ ΤΠ τογα γε]πηπο. 
Νοπάμπηι δυζεπη ἃ τεύγα 441] γεςεεγαης (ρα- 
τῖο., σπὶριιο 1146. Εἰμ]ατιις 4 411Γ65 ἱἰρίοτιπΊ ἀρ- 
ῬΕεΙΙεγοῖ 5 αἰζογροηία φαπι, ἃ. ΠΟ ΠΊ Γαι πη 
ἰαπίαητς ΑΟΠ]]]6. : 

- ΧΙΧ. Αμπλάζοηες βό6. ἀϊια8 Ροξδιαγι ΠῚ 
ὩΟΠΠᾺΠ 4 ὙΓγοίδ νεηῖΠα, ἃς ἐστὶ ΑΟΠΙ1Ὲ 
ἀεραρπαίθ ἔογαπι, δα Ὑτοίατι αυϊάεπι παι 
Ῥεγεηῖς Αςμ 1165. Νεχας οπίπι απο ραίῖο 
ἤπενογοίμη!!ς νι άθο, ροίηϊιαπι Ρείαπιιβ. θοΪ- 
ἴμπὶ δπογίτις ἰρίας ργὸ ΡΠ γγοῖδιι Μγράοηϊας 
ἴποο 115 ροΠΠΊΠ δε, ταπιεη Απππαζοηᾶς ραι]ο ροῦ 
ὙΓγοΙδΘ δΕχ πὶ ἰδειιγας νεηὶΠς. ἘΔ ἰριτιΓ, 
νεραίο, ΑςΠ}}16ς ΟἸγπὶρίαάς. αι Πδάϊο ἈΠο-. 
ἴα Γοοηϊάα5 ργίπγεπῃ υἱοῖς, να]! ΠΊπιας ἐα- 
ΤῸΠῚ ΠΟρίας ᾿π1ρία., νε ρεγῃίθεπι, ἱπ{π|α 14 
ῬτοΠίραιίς. ρῥοεμἦχ. ασπαπὶ δι ριι, 

ἸΌΘΤΑΣ 740 
γ ᾿] ᾽ ἅ Ἀ 

σϑαι' δὲ σῷ ἐν Τροίᾳ. ξενίσωι δ᾽ ἰυτὸν καὶ το. 
-“ “Ὁ ΄ ΕἸ ΄ 5 5 

τῶ, κελευσωΐ τε ἐκπλευσωντώ ἐς Ἰλιὸν ὠνωγου-- 
- ε ,ὔ ΄ ᾿Ὶ »ὝἭ ᾽ ͵ 

Ἅει:ν οἱ κόρην τρωάδα » Τὴν δεῖνα εἰπωῶν, δελέυε- 

δαν τῷ δεῖνι ἐν Ἰλίῳ. ϑαυμεέσαντος δὲ τῷ ξένε 
Ἀ ͵ὔ »ν γ{ » ΠΣ" ᾽ 

“τὸν λόγον, καὶ διοὶ τὸ ϑαρσεῖν ἤδη ἐρομένε εἰυ- 
᾽ Δ 7ὔ 7 “ὔ » , ͵7 

“τὸν, τί δέοιτο" δώλης ̓ λιώδος; ὅτι; εφη; ξένε, γέ- 
, “ ᾿ Ἀν, ΔῈ ΑἸ ΕῚ “᾿ Υ 

γόνεν ὁϑὲεν σσεὲρ Εκτωρ᾽» Καὶ οἱ τορὸ ὠυτξ ἄνω, 

λοιπὴ δ᾽ ἐξὶ τῷ Ππρρλωμιδῶν τε καὶ Δαρδανιδῶν 
.“ ε ᾿ ,.».» ᾿ ͵ὔ 

Φιμῶτος. ὁ μὲν δὴ ἐμπόορος ἐρῶν τὸν Αχιλλεῶ 

" ͵ ἈἉ “ ει ᾿ »" 

ῴετο; καὶ τορλεώμένος τὴν κόρην » ἐς τὴν νῆσον 
ΟΝ ς- ΝᾺ ΔῊΝ ἐτ 7, 3. ἘΆΤΕΣ ὙΡ 

ἀνέπλευσεν. ὁ δὲ Αχίλλευς εποωινέσωώς αὐτον ἡ- 

᾿ ΄ ,ὔ " »“ Ἵ 

κοντῶ, τήν μὲν ποροσέτωξε φυλάτ]ειν ὠυτῷ ᾿ ἐν 
»"ὝἪ Ν ὃ -" ᾿ μεν ς Ἀ ἢ “.9 Χ ε 

τῇ νηϊ. δεῖ γαρ, οἱμμοι᾽, τὸ μὴ εἰσξωτὸν εἰνωι γυ- 
κυϑας ᾿ " : ᾿ ᾿) δὲ ς , Ψ 5 Α, νωιξὶ τήν νῆσον. ὠυτὸν δὲ ἑσπέρας ἥκειν ἐς τὸ 

προ ν οοθ -" ψΠῚ Ἃ ΩῚ Ν γ ἱερὸν, καὶ ἐυωχεῖσθιαι μετ᾽ ὠυτξ τε καὶ Ελενής. 
"᾿Ξ , ΔῈ Ν , , γ΄ “ 
᾿ἀφικομενξ ὁε, σσολλο μὲν χρημωτῶ ἔδωκεν» ὧν 
“] ὕ " ᾿Ὶ ᾿ -“, " 

ἥττας ἔμποροι» ξένον δὲ ἀυτὸν στονεῖσιϑαι ἔφη; 
, ε ᾿ » » ᾿ ὶ “ 

διδόναι τε οἱ τὴν ἐμπορίαν ἐνεργὸν, καὶ τὴν γαῦν 
» -“ ἄγεν δὰ δὺς ᾿; ἐ ἢ ᾿ Ν -“ 
εὐπλοεῖν. ἐπεὶ θὲ ἡμέρῳ ἐγένετο, σὺ μὲν ταλεᾷ» 
γ΄ »“Ἕγ} εν ͵ ἌΣ ΤΩΝ “ ᾽ σ΄“ 
εᾧη. ταῦτ᾽ ἐχῶν, τὴν κόρην δ᾽ ἐπὶ τῇ οἰγιωλξ 

ό “' ,ὔ ᾽ “ -“ “ 
λίπε“ μοι. ὅπω ςάδιον ἀπεῖχον τῆς γῆς", καὶ 

᾽ Α , 5» -“ “ 7 
οἰμωγή τοροσέδώλεν ἐυτοῖς τῆς κορής» διωσπω-. 

᾽ ᾿ »“" , “Ἔ 

μένε τὴν τῷ Αχιλλέως, καὶ μελεὶςὶ ξαΐνον-- 

τος. 

Αμαζόνας δὲ, ἃς ἔνιοι τῶν ποιητῶν " ἐλϑεῖμ 

ῷασιν ἐς Τροίαν, Αχιλλεῖ μοωχομένας, ἐκ ἐπέ- 

κτεῖνεν ὁ Αχιλλεὺς ἐν Τροίᾳ, πιϑιαγὸν γὰρ ἐκ 

οἶδ᾽ ὅπως, Πρκώμς «πολεμήσαντος 5 ἀυταῖς ὑ- 

πὲρ Φρυγῶν κατοὶ Μυγδόνω᾽, ξυμμώχες Αμα- 

ζόνας ὕςερον ἐλϑεῖν Ἰλίῳ. ἐλλ᾽ οἶμαι κατὰ τὴν 

ολυμπιάδω, ἣν τὲ τορῶτον ἐνίκω φσαΐδιον Λεωνί.- 

δας 1 ὁ Ῥόδιος, ἀπώλεσεν ἐυτῶν ὃ Αχιλλεὺς τὸ 
4 3 “Ὁ -“ , -“" 

μαχιμώτατον ἐν ἀυτὴ, φασι", τῇ νήσῳ, Φοῖ. με-. 

5. ΧΨ ΤΙ. τὶ ἀυτῶν διηγεῖσθαι δὲ τὰ ὅτε. τοά. 1,φιυἃ, 

ἀντὸς, διηγεσϑαι δὲ ἀυτῶ τα χε. 
2 τί δίοιτο ] ςοά, (011. Νοιι. ἃς “νυ ἀϊδη, τί δέ σοι δεῖ 
3 γίγογεν ὅϑεν περ Ἐχτωρ ] ΟὉ Ππι]εσι σαυίαπι ἰπιε ποτ 

αἴοαις τοί απιπὶ διιογίάτιις εἰἴε ἀϊοίταν πὶ νἱτα ΑΡΟ]  ΟπΗΐ 
1ΕῚΝ, ς. 12. ρεγίπάς δἴψιις μδης οἱ ριιε! ]4πιὶ ἱπυϊίαπι ΕΠ Π{Ὲ εχ 
ἕξαιοπεῖθιις ρᾶτεῖ, 

4 ἐντῷ ] ςοἄ. 601]. Νοιι, ἑαυτῷ. 
ς δεῖ γὰρ οἶμαι 1 [ιᾶς νοςε5 οπικιερας σοά. (ο]]. Νοιΐ, 

51 φιϊά τημταηάτπι ἤε, πη! πὶ ρτὸ δὲῖν ἔδεε : ντ (ξπῆις πτ (ς 
εν)» {4 ἐγαῖ, ὃ: ρμίο. 

6 λίπε] ςοἀ. ναι απ. λεῖπε. 
7 τῆς γῆς ] ἰά. ὠπὸ τῆς γῆς. 
5. ΧΙΧ, ι ἔνιοι τῶν ποιητῶν ] Δα ΟΣ ΠῚ Ἰοςᾷ ἀϊ]ρεπίος 

ἀπάϊοαυε Β γα ποιγε, ᾿η ΑΟΒΙ]], Ηοπιοτῖς, Ρ. 58. 
2 χιϑανὸν γάρ ἕκ οἶδ᾿ ὅπως Πριάώμ- πολεμήσ. ἢ δοάεπὶ 4Γ- 

διυπιθπῖο Ὑῇιρ ὃς ϑίγαῦο δὰ ᾿ξαπι -τοπὶ ἀςπιοηταπάδηβ 

ῬΠγγρίδιις ἀυζοπὶ σοπίγα Απιάζοπᾷς [Ὲ ργϑείδο ἔπε Ῥτία. 
Πλιῖ5 ἔδτετανς 1184, Γ΄ ν. 187. 

3 Φρυγῶν κατὰ Μυγδόνα ] πέπιρε Μγράοπια μέρος τῆς μὲ- 

γάλης Φρυγίας ντ Παδὲι ϑιερῃαη, ἩΗΐπο ππᾶτεῖ Π ξοτιιπὶ 
αύσαις λήγράονία ραΐπην δυιάϊς ροςῖῖβ. ΕτἨοπτεγις βόγγο 
244. φυΐδιις ἀΌΧ 0 δι Ῥείδππι λας Οτεῆος νοῦαῖ χῷ Μό- 

γόνος. (οά πιοῃεπάϊιπι ἀυκῖ, ομπὶ ταγρίτογ ἢΐς ἀθοτς 
ταῖε ΡΗΙΠ]οΙ γατὶ ᾿Ἰητεγργόζεπι ΝΊΡΤαΠι ν᾽ ἀςαπὶ,), νοτίεηζοτπον 
εἰν) Ῥγὶπηριό ργ6 Ρ γγρίδτς ἀάἀκεγίας ἐριἂς Δγράογεῖς, ἐερηρέι. 
βαιο δείϊμρ ρε ἘΠ. ν 

4 χατὰ τὴν Ὀλυμσ. ἢν τὸ πρῶτον ὀϊκα ξάδιον Δεωνίδ. Ἴ 

1, εοπὶ ἀαπι,οτγίι ἐδ ερίνπι, Πιατογ ΟἹγ πηρῖϊ5 νἱδίοτεπι, ΧῚῚ 
ΡΑΪπιᾶ5 πιογι ες Αἷτ Ραυΐδη. ἘΠ ς. ΡοΐεΥ, ρ. 190. Ῥιπιδηχ. 
ἀμτοηι νἱ δτοτα αι, ἀς ατι8 Πϊς [ἘΓΠΊΟ . ἐεροσίδυτ Ὁ], 152. 

ς φασι] ἔς ςοἶ. ΟΟ]]. Νουΐ, Ποιπρς, νὲ εχ {δηλθ τί δι 
Ρᾶϊεῖ, ποπάιιπι εχ Ῥγοτεῇ!αὶ δυϊοιίξατε μδος τεξετε, [δ 
αιιαῇ ὡχ ἔπι, πὶ πιο τς τὰ ποῖα αἰεῖς, Ἐαϊτὶ φησι. 

: 



7.9 
͵ . Φ( γα Ν τ 55 γώλϑ, Αμπελδργε; ἥψω λογξ. κωὶ τῶ ὠτῶ μι 

" ΜΝ, ε , ᾿ ᾿ ᾿ , ἡγείρώς, ἀφο Φλλῶς ἐφηκότω ὥσρος τὸς σξς λο- 
“ , κ » . “ γὃς. ἡκεῖν δέ σοι καὶ ταῦτω εἰκὸς παρώτϑξ Πρω- 

΄ ν᾿ ὔ ΡΥ -“ “- τεσίλεω, Αμ- “προ τεῖτϑ» ξένε; τῷ χρηφᾷ διδα- 
"Ὰ -" “ » σκάλῳ. «πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ἐς Πόντον ἐσπε.-. 

΄ κυ ἐν »-“ ᾿ 
σπλευκότῶν δῆλα δὴ ταῦτω. κατὰ γάρ τὴν ἄ- 

7 Ὁ ͵ . ἊΝ δ, Ὁ Ν Ἧ ξενον τὰ Πόντῳ σσλευρῶν, ἡ τῶ ορή τὰ Τωυρλίου 
ω ͵ ὕ ΣΟΥ ἣν ὰ τετῶτα]» λεγοντωι τινες οἰκειν Αμαζόνες, ην Θερ- 

ἀν ον λ Ὁ ῃ ΚΥΥ ΨΉΡΙ τὸ μώδων τε καὶ φάσις “, ἐξερχόμενοι τῶν ὀρῶν, ττε-- 
΄ γ ΟῚ « 7 

ολδάλλεσιν ἡπειρον.» ὡς ὁ ποῶτήρ᾽ τε καὶ Φφυτερ- 
Ν » ν Π (δ 2 ς γ᾿ -“ .709 ὠυτῶν Αρης ἐπωίϊθευσεν εν ομιλίω τῶν πσο- 

- εν ΓΟ “χ ἡ ,ὔ " 
λεριηκῶν εἰναι » »οὶ ζῆν ἐνοπιλὸν τε καὶ εφιππον 

΄ » ὯΝ. “,ι.- “᾿π βίον. βεκολεῖσιϑαι δὲ ἀυταῖς ἵππον ἐν τοῖς ἕ:. 
᾿ 3 “Ὕ» π “ἢ »"Ἢ Ν Ἷ 

λεσιν, ὠποχρῶσαν τῷ ςρατῷ. ὠνδρώσι μὲν δὴ 
-» Ε “ ᾿] τ: -“ ᾿ 

ἐνομιλεῖν καὶ πταρέχειν σῷφς τὴν ἑωυτῶν χώραν. 
» Ν ϑ 1.9 ἿΝ ̓Ν δὲ , ͵ ΠΕΜΩΝ 
υτοὶς δ᾽, ἐπειδὴ δέωνται τέκνων, “κατιέσως ἐπὶ 

Ω Ἵ Ν 

“πποτω μον Αλυν, οὐγορώζειν τε καὶ ξυγγίνεσιϑιαι 
- ᾽ μ, μ ͵ 

τοῖς ἀνδράσιν ἔνθα ἔτυχεν. ἀπελθέσας τε ἐς 
δ δ ΟῚ Ν Ἀ .Ὑγ7 0 ε ͵ 

ἤϑη;, καὶ οἴκας» ὦ μὲν ἂν τέκωσιν ἄῤῥενω φέρειν 
᾿ μ᾿ ἢ “- " δι ἀν ς 

ἐπὶ τῶ ὅὁριῶ τῆς χώρας.» ὅπως ἐνέλοιντο ἐυτῶ οἱ 
7ὕ ᾿ δι 9 » ΄ (1 Ψ "4 

Φύσαντες. τὲς δὲ οἰνωιρεῖσιϑεωΐ τε ὧν ἑκώςος ἐ- 
ἷ - 7 ἃ ἈΝ ᾽ ͵ 

τύχε; καὶ ποιεῖσθαι δέλες. ἃ δ᾽ ὧν ἀποτέκω-Ἅ 
͵ -“» κ ,ὔ ἣν τ 

σὺ ϑήλεο . ζιλεῖν τε ἤδη λέγονται, καὶ ὁμιό-. 
ε«» Υ νὰ ᾿ ὕ 

ᾧΦυλω ἡγεῖσθαι, ϑερωπέυειν τε ἡ ᾧυύσις μητέ- 
ο ἈΝ - ΄ ᾿ Ἶ 

ρων: τ΄ λὴν τὸ ἐπισχεῖν γωλῶ. τὩτὶ δὲ τρῶτ-- 

) Ὰ Ι ε 7 ἽἼ Ἁ 7 

τασι διὰ τὰς μάχας, ὡς μήτε ἀυτὼ ϑηλύγοιν- 
, Ἀ 4 Ω - Ν Ν ὩΣ 

το, μήτε τὲς μαζὲς ὠποκρεμοῖντο. τὸ μὲν δὴ 
" “ . “" ᾿ - ͵ 
ονομὼ τῶῖς Αμωζόσιν ἐκ τῇ μή μοζῷ τρέφε- 

-“ ε , ,ὔ ᾿ Ν ,ὔ 

σϑαι ἢ κεῖσθαι ἡγώμεθα. τρεφξσι δὲ τὰ βρε- 
, -“ ͵ὔ 

φη γάλωκτί τε φορξάδων ἵππων, καὶ δρόσε κη- 
ΑΜ ἢ Υ ῃ » 

ρίοις, ἡ μέλιτος δίκην ἐπὶ τες δόνωκως τῶν πο- 

ΡΗ ΤΙ ΟΙ ΘΙ ΚΙ ΑΙΤῚ ΟὝΡΧΙΧ, 

ο Ν πίτοῦ, γε Π1. Πηεαί 16 Ἔχοί τα] διγοβ, αἱ - 
ΟΠ 44 ἐπππὶ ἄγγος! (γπποηςη. Ηδὸς αἱῖ-᾿ 
ται {Ὀ] Θεαπὶ 4 Ργοζοί]αο νοηῖγο εἰξ νογοί!- 
γΔ]6. γἑμέίογ. Δ εο ἱρίο, ὁ ποίρεβ. ργϑὸ- 
ςερίογε ορείμπο Μαπεῖβ ταπιεη βογαπι ἤ0.- 
416 41 1π Ροηταπη πδυΐίραγς (Ο]Θηγ ΠΟΙ ΠΊπηα 
ἢαες ἔπης. ἽΝΑ δα ἱηΠοίρίταϊς Ρομτῖ ἰατιι,ημα 
Τδυγῖς! ρουτιρηταγ πηοηῖε5., ΑΠΊΑΖΟΠΏΙη» 
-απαςάδπη ἀϊςιιπειγ Πα ίταγα., δὰ χιδπ ΤΠεῖτ 
πηοάοη ἃς ΒΗαίϊ5, πἸοητίθιι5 ἀ6]αθεπίςβ., 4π|- 
δίμηϊ ςοπηπθητα: 4185 ραῖεγ, ἰάτογαις ἰρία-. 
τι Μαγ5. ἴῃ Ὀα]Πἰςἰς5. νοτίατί τιιπλι εῖθιι5,, νἱ- 
ταη] 6. ἴῃ ΔΓΠΊΪ5 8416 Θαι5 ἄεσοτε. 
ἀοοι. ἘἙΔΠογιπὶ ἀπέθπη. ἰηΠ ραἰ πα δι 
[ πιμ! τη ποπη ] ραίςὶ Ἰρῇ5., φιδηία ἐχογοῖταϊ 
(Ἀτῖς εἴς ροῆτιι. ]τί5 ροῖγο ἴῃ μα υϊάεπι 
ΓΕΡΊΟΠΘ ΨΕΓίαγΙ ΠΊΙΠΙ ΠῚ 6 ἐᾶ5 ρογπητίεγα. Τρίὰς 
νΕΓΟ 7 (π᾿ Ρογὶβ ορογατη ἄατς σιρίπης, α 
ΑἸγπὶ Πυμίμπη ἀοίςοπάσγα, ὅς οι νἱγ 5 νὲ οο- 
(Δ[10 τα] σις σομ[ποίςογθ τ χοάομπηϊείημς αὐ 
ξάς5 {48 ἴηι! ἀοπηοβ, ηπρ5 ημϊάοπι ρερε- 
τεγίητ τηδίοι]ο5. δά τεριοήῖβ ἤπο8 σεπίτογίθιις 
το]επο5 ἀέξετο. Ηος νοζοίο]]εῖς ἴῃ ημεπὶ 
Ἰποιάοεῖς απο, ςοίαμιο; (Ἔγαΐ ντ Παπι, εἄπιςα- 
τα. Οὐαβ νθγῸ [ΟΕ Π16]125 ρορογογίηῖ εα5 ἀπηοτα 
ἀἰσαπτιγ, δγατς δα ροηεῖς ἔπᾶς ῥγια]ερία δά- 
πηττογο., δδίαιιε αἰθγθ γὲ πηοβ. εἰ τπαιγίδιι5, 
νηΟ Θχςορῖο απο ἶας ποη ργαςθοδηῖ. 14 4ι- 
τα ΠῚῈ ΤΌγιΙΠ. ΒΕ] ΠἸσάτατη [αοίαης ἢπάήϊο, γε αάθο΄ 
1146 πεαμε ἰλέξεηζιγ, ποημς ἂρ νθεγίδιις. ἢι- 
(ροπάδηταγ. Νοπίξη Ἰριταῦ “ἠγχογεζόφες ἐκ 
60 αιιοά μάζοις ἢ. 6. γηαϑεγηές ὩΟΏ ΔΙΑ ΠΓΙΓ, 
1πάπτατη αἴξ ραζαπάμηη. - ΑΙπης δυζεπη ἰπἔδη.- 
τὸ5 τὰπ| Εαπῖηο ἰαξξθ., (μπὶ. γος ἔδυιί5., ηυΐ 
τηΕ}}15 ἔογπηα Παπίογιιπη ςαἰαπηὶς ἱπῇάοε. Οιας 
νεγΟ δ ροξεῖς ἃς [αι αγιιπι (γί ρτογίδιιβ ἐς Ηϊ- 
ίςς Αππαζοηίθιι5 {πε γαγιιπη πηΟΠΪ ΘΠ εἰ5 πγαῇ-- 

λ 

ξ κἡ} “ ͵ ͵ »" ω Ἵ ᾿ ; ταμῶν ἱζάώνει. τὼ δὲ ποιηταῖς τε καὶ μυϑολόγοις στερὶ τῶν Αμαζόνων τέτων εἰρημένω» «ταραιτή- 

ὁ ἣν Θεριώδ, τε κϑὶ Φάσιο] ἴπ ἴα οτὰ Απιάζοπες Ρ΄1-ὀ 1. ς. μαρεῖϑεπεοα. Ρ]ϊἸπίι5 ὅς εἰ Πις αν Ατιβοιεῖς μαδοπα 
πὰς απόαις Η. ΝΟΥ 1,4. δὲ 4111 ἀρποίζιπσ Ρ]υγα νετὸ 
ἀς Πἰ5 ὅς ςειεγίς Εἰς γεϊατί5. ἀθ Απιδζοπίθιι νἱάε δριιὰ Ρε- 
αἰταπὶ πὶ ἀοῖο ἀς Απιδζουῖθι5 [10 6110, κα] ἀϊέϊα Ηϊς τερε- 
τεῦε ΠΟ] !Π|. 

7 ἐκ τῷ μὴ μαάξζῳ τρίφεσϑαι  4ἸΠἸτὸῦ νυρο., πεπρε εχ εὸ 
τα Ἀρρε τὶ αἴης, 4μο ἃ Αἰτεγαπι πη ΠΙΠΊΔΠῚ Ργϑείο ἡ ἀΔηΓν 
νι πιδρὶ5 δά Ὀε}}1: Ἔχογειτία πης ἐχρεάίιδε. 

8 κοὶ δρόσε κηρίοις, ὃ μέλιτος δίκ. ἐπὶ τ. δόνακας τ' ποτ. ἱ- 

ζώνει ἴτὰ ἀε Ἰηάϊδο (ας ϑεηθσὰ ερ. ΧΧΧΙΝ «Τἠμηε ἐπ- 
Ῥεμὶγὶ αρμα Ιραος »μεί ἱπ ΗΑ ΚΕΝ ΡΙΝΓΥ͂ Μ βίμεε, φκοά 
πὲ Κα 5. ἐΠ{μεία σοεἰδ, ἀπὲ ἐρξησ βαγηριαἰἠγις ῥπηον αἰ οἰς ἀπὲ 
Τί ρριεῖον ρίργαί. 1 ποιγις ἡπομε ῥεγός θὲρῃ ϑαράερ,, {εαἷ 
γρίγετς γι {6{|47η} 65 ποιιαὐλ]ο))5 ρορεΐ, 41467)2 Ρεγ[ξηπαίμν δ 

κογέγαξαι! ριέγιαί εἰ γεὶ ρερίλεῃ. ΝΈΠΙΡΕ δρὲ8 Ἔχ 0 γογα 
τπεὶ σοπῇςετε ἱππιῖτν απο ἃς νογοῆπη!ε εἰς, ὅς 4115 νεῖς- 

ταπὶ εἰς ογεάϊτιπι. Ηίης Ρ]Ϊπῖμ51 ΧΙ ἢ αν. εμέ γμεὶ δα 
Δεν ὅδ᾽ »ιαχῆρρε {ἀεγτεῦη} ογμ ὅζς, ὅκ ΘΟ Πις δριιὰ ΡΒΙΪατργ- 
ται : 4ρε: ἐλ βογίῤησ οεγ {(ποίπριί, εα Καὶ Ὁ ΚΕ »ρηαείίρο γμεὶ, 
Ηΐης γη6} αεγὶῦγὶ  ἸτΡῚ10) 4ποάί ἐκ αὶ Ὁ ΚΕ αρτῆς {πόξεγαγ νι 

ΗΠ. Αηϊπιαὶ. Ὗ, 22. νΌϊΪ ςεγᾷπι δρεὲ5 ἀπὸ τῷ δακρύε τῶν 
δινδρων φέρειν αἷτ, μέλι δὲ τὸ πίπτον ἐκ τῷ ῥέρος χρὴ μάλιφα 
τῶν ἄφρων ἐπιτολαῖς. Ηΐπς Δρε5 αἰ ερίε Πα ἰργατίδας 
Απερῇμι5 νοςσᾶῖ ἴπ ερίρτ, νιὰς ρίαγα 4ρ. 84ἰ πιαῖ. δ 86] 1πι 
Ρ- 717. 14. 4} τογεπὶ {ΠΠππ| πιάτιτ! Πμ ΠῚ) ἴπ ΘΤΕΠΊΗΪ]Ο5. 411-: 
Βυίάαπι Ἰοοῖ5 ςοέμπεςπ)»), ἃς ἀδηίλειΠ|) 4086 ἔπε ποῆτὶ 
δρόσῳ κηρία »ηάρης νειεταπι (ἀοοραγηησηιε Ὀ]οὐ σον ἀἰ5 ἄς 
ΡΙ ΠῚ: εἴτε ραῖαῖ. Ηδες νέτο νὲ Απιδζοπίθιις θη ε]}15 ρᾳ- 
ἤμπι Ργδεθιεγε 7 ἰας παι ἐαυἽΠιΠῚ ὅς πιδηπα ἤπιε δρός- 
σὰ κηρία 7 ἴτὰ Του αιθ4ις ᾿ηξαπεὶ ἰΔς σἀρτίηϊπι ὃς γλυκὺ 
κηρίον ἀἀτιιπη. 515 ἐπὶπὶ ΟΠ] πιδοῆτι5 ΠΥ ΠΊΠΟ ἴῃ εἰσιν. 49. 

--- σὺ δ᾽ ἐθήσαο πίονα μαζὸν 
Αἰγὸς Αμαλϑείης ἐπὶ δὲ γλυκὺ κηρίον ἔξρως. ὺ 

Ετ Ἐθγδεουιπι ριΠοπίθιι5 ἰ4ς δζ πιεὶ ἱπρεῆιπι, ντ ραῖθε οχ 
Ἑ(λῖδε [ἢ ς8ρ. 7, βέτυρον κοὶ μέλι φάώγετωι, ηι8π| 1π τὲ παι» 
ΡΙυγα πιᾶσπο Βοοβετσ Τὶ 1. Ηἰεγθζοῖς. ρΡ.ὅ3.ο. 1{ νοῖῆ!ο 
ἴτε πὶ ὅς Οοτεϊεγῖο δὰ Βαγπαρδε ἐρ δ, Ρ. 19, ποταῖα νάε: δὲ 
Ἰς τάπιεῃ ἀφ χηρίᾳ ετδηϊ ἔαγα μελίσσης) νῦ 36. ΟΔ]}1Π1. 
εἴ 1. σὲ ᾿ 

ἄσϊα 



Ων. ΧΙΧ. 

ἄλια (ἀπε, Ἔάσιιε ογδίίοης Ἔχοῆε ἰυδεδίπηιις, 
ΠΕ4ΠΕ εηΐπη ργᾶοίδπει αἰ ρυτδιίοηὶ ςοπάποιιητ, 
Οΐπ. ροείμι5 αιιαίαπαῖτι ἔβείηιις ἱπ ἱπίαϊα ρὰ- 
τγδιιογίηξ, αιιθπησις εχίτιιπι {ΠΠ|4 Παδιιογῖς, ἃ 
ποθ 5 γρξεγαζαγ,, χιδπάοαιίάεπι 14 ΄ιοαις ἃ 
ΡτοτεΠίαο τΕ]αειπ,. τὰν 
ἀμ λμ ᾿ ἷ 

: ΧΧ. ΝΑ ΐθιι5 σοπηρίαγίδι5 αἸ!χυδη4ο πᾶ- 
νἱαπι [ατί., αι] πιεγσος ἰπ Ηε]ςροηταπη εχ 

ΨΟΠεθδης., ἵπ Ροϊαρὶ Ππι ἤγιιτι ἀεἰατὶ 
15, οἴγοα ΠΟ“ ΠῚ] ἰογθ5 Παδίταγς ἀϊσαη- 

τιΓ. ΔΌ ΡΙ5 ΔΠΓοΥη σαρεῖ, ται! αἰ πα πτάϊιι 
τῇ γιπς! 5 ἀξέθπεί (πητ, δα ργαοίερια ραῇϊ, νὰ 
ἸΡίος ἴο ἐγαϊθέϊο δηζῃγορορἢασίς 8. 5 
νεπάδγθῆς. ΨΌΙ νεγο δάο]οίςεπειαπη οἰπα 

5.1 Ρ[αΠῚ ΑπιαΖοπιπὶ νπα ΟΡ ρα ]ογϊταά!- 
ΠΕΠῚ Ε[δε πλίίοττα, ἀίαις ἱπάς αἰ! αιι5 ἐχεὶ- 
τἰΠδν ἀπιοῦ ; γορίηαα δα, ἡμᾶς ἰογογ ὁγατὶ Ρίϊ5, 
Ὧδ νοπάογος Ποίρίτοβ {πᾶς ΨΊΠποι 5. ἰρίταγ 
(ΟἹ νΌὶ εἤεης, ὅς σιπι {ΠΠ|5 []Πιιατν 1] νετ- 
[ατί, Π]άγιιπι Πἰπρια ἴᾶπι Ἰοηιιθθδητιγ. (ιιπι- 
ας ἐὀμηροιθο φιδθατς ἱπ ππατὶ ἐπιοης 
ξητ Παγγαγοηῦ, ἵἱπ ἘΠΊΡΙΪ πηοητίοποπι ἱποϊά6- 
ταηξ, (ΠΟΠ. ΠΉΠΪτΟ ΕπΪ πὶ δηζοᾶ τοπηροῦς δά ἰη- 
{0]Δτπ ἀρριυ]εγαηζ,.) αἰιτία! ο΄ ἴπ Θὰ οχὶ- 
Πξητοβ ἐχροἤιεγιη. ΠΠ|46 Ἰρίτωγ ὀρρογία- 
Ὡς {Π6] Ποίρίτες νομί ρυζαητοβ, παυῖας ηιοά 
εβξης δὲ παιίιιπι [αθγῖ., σι ὅς 1145 παιθι5 
Πιιοπαάϊς ἀρεΠΠπηιπι πα (οἰτπι εἴης, πα- 
νεβ ἤγαγε σοερεγαηξ εἰμ5 ογηαθ, πὰ 6615 
νεέϊαπα!5 τπαχίπηα ἰάοηοας εἤξης, δαμϊτατα 
(ΟΠσες ΑΘ Ή]Π]επὶ {προγάίιγαθ, Αἰπαζοποβ 
Επὶπὶ ν δὶ ἐαιο ἀείςεπάεγίης οἰξεηπαῖα σϑης 
(πηι, ρίαπβηιιε πηι] ογοβ. ΤῸΠῚ ἰρίτιγ ΓΟ ΠΊος 
τγλζγαγΠς ΡΓΙΠΊΠΠῚ) ἃς παι! τί οπ πὶ ἐχόγοιι- 
ες, ΝΌΪ νεῦοὸ παι ρΆ Πα  ρεγΙ ἴδηι {1 σοπι- 
Ραταῇξας, [δεῖς δὰ ὙΠογπδασητίς οἰία 
ΨΕΓΠΟ τΟΙΠρογα δηςογὶς οὐγίιπι ἀἴζοχοτς δά 
τοπηρίαπι,, {1241115 δ {ππγηγιτη ἀιιοθιις τΆ}}}1- 
δι15 Δ ΠΠαπ15, οπῇ παι διι5, ντρατο,παιαρίη- 
τὰ. ΑἀἸπ{{|Ὧπ|Ἰξδηπ νΌΪ ἀρρι Πρ πὶ, ρει ππιιπὶ 
Ἠε]]είροηεῖῖς ποίριεἴδιις ργαοσερογο, νὰ αγθο- 
τα5) Ζυ δι ἱη οὐθεπῃ ἀΠρΟ(Πε5 τα Πρ! πὶ Ἔχοῦ- 
παθαζιγ, ἐχοίἀογοης. Ροίῖοα νετὸ απᾶπι (δςιι- 
το ἴπ ἰρίο5 γερογοιῇας 1115 ]α!άοπη ἰπ σαρα, 
Αἰ115 νογο ἴῃ σεγαίσθπι ᾿ΠΠΠΪογα . ΟΠ πεία 18 {πχ- 
τ ἀὐθογος σοοιάογα 5 ΑΠΊΔΖΟΠΘΒ ἱπ ΓΕ ΠΊΡ]ΠΠῚ 
ἰγγαεγαμτ οἰαπηαηζοβ, ἐαμποίψια ἱπίτΠσαηζοβ. 
ἈΟΠΠΠδς. δυζεπι τογιιπι. ἀγπ6 ΠΟΓΓΘΠΔΕΠῚ 
ἱρί85 ἱπευίτις, ὧς μαι (Ἔτι δίαμ6 ἴῃ ϑοδηηδη- 
ἀγαπι ὅς ΠΙμπὶ ἱπίπγρεηβ, τογγογοπη ἔγεηο 
Ἰοηρδ πηᾶρὶ5 να]! άϊιπι ἐαιιαῦιις ᾿πουΠτ: 400 

.᾿- Σ 

᾿ ποδόσϑωαι τὲς ξένες. 

ΗΕ ΚΙ ΟΥῸΟ Α. 71 

, “ , ΄ νι δ “- 
σώμεϑω τῇ λόγε,, πρόσφορα γορ ἐκ ὧν τῇ 

ὔ "-“ ᾿ -" παρέσῃ σπεδῇ γένοιτο. τὸ δὲ «τερὶ τὴν νῆσον 
“ “ - Π ΕΔ , Ἂ ᾷ , 35 

εργον» ὁποῖόν τι ἀυταῖς ἐπρώχ,9η » καὶ ἐς δ; τι 
ἢ , ͵ “ ᾽ ᾿ -“" ΟῚ 

ἐτελεύτησε, λεγέσθω μᾶλλον, ἐπειδὴ τῶν τῷ 
) 4 ε:} ι 

Πρωτεσίλεω λόγων ἐςίν. 
Ν “ , Ἁ Ν -" ᾽ 

Ἐπὶ νεῶν σολείοόνων τοτὲ γωυπηγοὶ» τῶν ἐς 
͵ ͵ ᾽ “- , " 

Ἑλλήσποντον ὠπωγώγόντων ἐκ τῇ Ποντα ὠγιώ» 
΄ Ἀ Ἁ “- ͵ 

κατηνέχϑησαν ἐς τὴν ὠρλφερῶν τῇ ππελάγες 
γ ν ἃ « - ἄν , 
χὴν σσερὶ ἣν αἱ γυναῖκες οἰκεῖν λέγονται. 

Ω ε ᾽ “ ,ὔ 3." 

ληφϑένξες δ᾽ ὑπ᾽ ἀυτῶν, χρόνον μὲν τινώ ἐδέ- 

δεντο, σιτέμενοι πορὸς φέτναις, ἵνω ὠποδῶνται 
Νὰ, ἐκ ἐς ᾿ ᾿ γ -“» 5» 

σφας, ὑπὲρ τὸν πσοτώμον ἀγϑσοι:» τοις ἐἰνδρο- 
͵ Ν -» 

φώγοις Σκύϑαις. ἐπεὶ δὲ μειροίκιον, ζυν ἀυτοῖς 
» , ᾽ -»“{ 

ληφϑὲν, μίω τῶν Αμωζόνων ἐπὶ τῇ ὡρα ἤλέη- 

σε, κοΐ τις ἔρως ἐκ τότε ἐγένετο, τοαρειτεῖται 
,ὔ ᾿ “4 ᾽ τὴν δυναςεύασαν , ἀδελφὴν ἔσαν, μὴ ἀ- 

,ὔ Ν 

λυϑέντες δὲ, 
᾿Ν ! ᾽ , Ψ 

πρὸς ουτώς συγπεραϑέντες , ἐφϑέγγοντο ἤδὴ 

Ν 
κῶς 

τὸν ἐκείνων τρόπον. τόν τε χειμῶνω καὶ τῷ ἐν 

τῇ ϑωλώτη διηγείμενοι, σσαρῆλϑον ἐς μνήμην 
“αἷς ὦ ΄ ᾽ν , -" ͵ 

τὰ ἱερξ", τοροσπεπλεύυκοτες ἃ σώλαι τῇ γήσω: 
, γ »“» " . “ 

καὶ διήεσαν τὸν ἐν ἰυτῷ ᾿πολξτον. αἵδ᾽, ἔυρημώ 
,ὔ ᾿ , ᾽ δ ̓ “ ΄ ᾿ 

σποιησώμενωι τὲς ξεένες, ἐπειδὴ ναῦτωΐ τε ἦσαν, 
Ν - ͵ 5 γ ἐῶ τ. 7 

καὶ νεῶν τέκτονες » ὅσης Καὶ ὥλλως γαυπηγησί- 

μὲ σφίσι τῆς χώρας, πποιᾶντωι ναῦς τὸν ἱππα- 
,ὕὔ ε ᾿ ΄ κ - 

γῶωγον τρόπον, ὡς τὸν Αχιλλεῶ σχήσεσωι τῶις 
ε “ πν 

ἵπποις. καταβᾶσαι γαρ ἵππων Αμαζόνες "9. 
ἥ , ΔῊΝ ;ν Ἂ ᾽ 

λύ τε εἰσι γένος, καὶ ὠτεχνῶς γυναῖκες. εἰρεσίς. 
᾿ δὴ -“ ΜΙ Ἄς οὐ} , 

ὡς μὲν ὁηή τορῶώτον ἡψψῶντο, καὶ πλεῖν ἐρελετη- 
,ὔ -“ ταν 

σαν. εἰς δ᾽ ἐπιςήμην τῷ τολεῖν. συνεξελέξαντο, 
Μ ἈΥ ἀν » 2 “ “ , 

ἄρασωι περὶ ἐῶρ ὠπο τῶν ἐκξολῶν τῷ Θερμώ- 
»-“ ϑ κὸ ν ͵΄ ͵ 

δόντος, ἀφῆκαν ἐς τὸ ἱερὸν, ςαδίως μαώλιςὰ δι- 
"“" εὐ ͵ 

σχιλίες. ἐπὶ νεῶν οἴμοι σσεντήκοντω. καὶ προσ-. 
Ἂ "» »" ᾿ νὰ 

ορμισάμενωι τῇ νήσῳ, τυορῶτον μὲν ἐκέλευσαν 
) ,ὔ 7, 

τὲς Ἑλλησποντίες ξένας ἐκκόπτειν τὰ δένδρα, 
- ͵ ͵ὔ δ᾽ οὐ μι δὲ « 

οἷς κεκόσμηται κύκλῳ τὸ ἱερόν. ἐπεὶ δὲ οἱ σσε- 
᾽ ᾿ ᾽ ΄ “ ᾿ ᾽ 

λέκεις ἐς ἀυντες ἀνακοπέντες, τοὶς μὲν ἐς κε- 
᾿ ᾿ » ᾽ ᾿ , ΄ 

φωλὴν εχωώρησαν » τοις δ᾽ ἐς αὐχενῶ» «“ὧν.-- 
-“ ͵ Υ ε ͵ 

τες τε τυρὸς τοῖς δένδροις ἐπεσον, ἐπεχύϑη.. 
Ἢ ͵ὔ “δε “ “ 

σῶν αἱ Αμαζένες τῷ ἱερῷ, βοῶσαΐ τε καὶ τὰς 
“ , ἥἸνΝς Ὰ 
ἵππες ἐλαύνεσωι. ὁ δὲ, ϑερμόν τε καὶ δεινὸν ἐς 

᾽ ν 7 ΄ Η “ Ζ - 

ἀυτὼς ἰδὼν, καὶ πηδήσας οἷον ἐπὶ Σκομάνδρῳ τε καὶ Ἰλίω, «τοίαν μὲν χαλινβ κρείτ]ω τοῖς 

5, ΧΧ, κ τῷ ἱερᾷ } ΑΒ 15 πεπιρε; ἱπ Δεμρα ἱπίυϊα, 
τ ἐν ἀντῷ ] τοξετίαν δὰ ἱερόν, Ινϑιάϊαπι, τάπιεπ Παθεῖ ἀυ- 

τῇ δὰ ἱπ{πἰ8π| γεΐεγεπϑ. ἀρῶν 

3 καταϑῆσι γὰρ ἱππι Δμαξόγες δίς, 1 Πεπιρς γιοῦ οπι. 

τεάδαϊτυτιϑβγ οαγ Πᾶϊες δαιιῖ5 ἀεροτίαηἀϊς δ γίςατί νοἱυε- 
της, δ αιιΐβ ἱππάεητες ἀπ πὸ (ἄπίιΠῈ ψαίογς αἷς ὅζ νὶ- 
τῖθιις, εαιι15 γογο ἐς πἰτυία5 φόως εἴς ἃς Δ]145 πιυίίογεθ 
ἀπιθ εἰ] εθο 

ἵπποις 



7: Ρ,., ΟΝ 
ε , Ψ ὁ “- ͵,ὔ ᾽ 
ἵπποις πσροσέξωλεν, ὑφ᾽ ἧς ὠνεσκίρτησαν, ἀλ- 

, Ἷ το λυνι, νι ἡ εἰ . 
λότρμον τε καὶ φερατ]ὸν ὥχϑος ἡγέμενωι τοὺς 

-“ ΕῚ Ν “ ͵ὕ Ἷ 

γυναϊκάς. ἐς δὲ ϑηρίων ἡϑη͵ μετεξησῶν , καὶ 
» -“Ἡ - Ῥ ͵ ε 

κοιμένοις ἐμπεσξσα: ταῖς Αμαζόσι; τὰς τε ὁ-- 
᾿ ἢ ᾿ ἡ Ν ᾽΄ γ Ν 

σλῶως ἐγήρειδον, κωι τῶς χωίτως ἐφρλτ]ον. καὶ 

τοι τ ΙΝ τοὶ ΝΥ Σ . -“ 

τῶ ὠτῶ ἐπ᾿ ὠντῶς ἵσασαν, καϑώπερ τῶν λε- 
΄ ΤῊ» γ , 

ὄντων οἱ ὠμοί. κειμένων τε καὶ γυμνώς ὠλένως 
μ Ν ᾿ ͵ ε »“» , 
ἡσϑιον, καὶ τὰ φέρνω ῥηγνῦσαι προσέκειντο 

- » ὔ ΕΣ ψ"Σ 

τοῖς σπλάγχνοις , καὶ ἐλώφυσσον. ἐμφορηϑ εἴ- 
2 ΄ Γ Ν 

σωι δὲ ἐνϑρωπείᾳ βρώσεως ἡ. ἐκρόοινον σσερὶ τὴν 
“ Ν 2 ΄ Ν ͵ -» δὲ ᾽ 

νῆσον, καὶ ἐμιωΐνοντο, μες-ωὶ λύϑρε. ςἄᾶσωι δὲ ἐ- 
-“ ᾽ -“ “ 7 

πὶ τῶν ἀκρωτηρίων, καὶ τοὶ νῶτα τῇ ππελάγες 
δ. » 7 

ἰδῶσαι, φεδίω τε ὠοντο ἐντετυχηκέναι, καὶ κ- 
νοών τς ͵ - Υ ὐ ἥδ ΠΝ: ) 

τὸ τῆς ϑαλάτ]ης ἑαυτὰς ἧκαν. ἀπώλοντο δὲ 

καὶ αἱ νῆες τῶν Αμωζένων, ἀνέμε σῴοδρϑ "ες 
» “ » 2 κ ͵ὔ 

εἰυτεὶς πνέυσαντος. τε γοὲρ κεναὶ; Ἂ εἐἰδενὶ κόσμῳ 
Ὁ ,ὔ ] , Ὄ 

ὡρμμισι μένοι ἡ προσέπιπ]ον ἀλλήλαις, ὸ ξυνηρατ-- 
-“ 4 ᾿ ,ὔ νὰ 

τοντο, ναῦς τεὥσπερ ἐν ναυμαχίῳ κατέδυ γωῦν, " 
»ἿΚ ἈΠῸ ΟὟ 5 ῳ 

ἐἰνεῤῥήγνυ. καὶ ὁπόσας ἐγκωρσίες τε, καὶ ἐντι- 
ἌὌ  Ξ Ν - - ΄ 

πρῶώρες ἐμξολὲς ποιῶνται κυξερνῆται νωύμοχοι. 
)ὕ » -» ᾽ ᾿ 

σπάσαι ξυνέπεσον ἐν γαυσὶ κεναῖς ; καὶ ἐκ ἐκ 
͵ "»“"᾿ 7 »"Ὗ᾿ 

προνοίας σλεδσοις. “πολλῶν δὲ νωυσγίων τῶ 

3}. χὰ , γ᾽ ἈΡ ἢ ἢ Ὁ 3 “. 
ἱερῷ πτροσενεχιϑέντων » καὶ ὠγϑιρώπῶν ᾽ ἐν ἀυτῷ 

ε , ᾽ ζῶν ὕ] αν 

κειμένων ἡμιδρώτων, καὶ ἐμιπνεόντων ετι, μελῶν 
Β 7 Ὦ , ιν - ἃ 

τε ἀνθρωπείων διεσπωρμένων, καὶ σωρκῶν, ὡς 
““Λ,, «ε, ,ὔ ε ᾿ 

διέπήυσων αἱ ἵπποι, κώϑαρσιν ὁ Αχιλλεὺς ποι- 
-“ “, ͵ « Ἃ Ν ΄-“ 

εἶται τῇ νησωἡ ῥαδίαν. κορυφήν" γεὶρ τῇ Πόντε 
4 7 ᾽ ,ὔ ἊΝ ἃ ͵ “ 
ἐπισπασάμενος, ὠπένιψέ τε καὶ ὠπέκλυσε ταῦ- 

--«{ Ν ᾿ -“ 

τῶ. Φοῖ. ὃς τις , Αμπολξργεν μὴ Θεοζιλῆ σεή- 
-ν - 2 Ἁ ᾽ ͵ - » 

γεῖται» σφόδρω εἰυτὸς ὠπήχϑηται τοὺς Θεοῖς. 
Ν ΄ ͵ὕ ΠΟῪ “ 

τὸ γορ τοιώτος τε καὶ Θείως λογἕς εἰδέναι ὅτῶ; 

ΗΠ ῳ 5 Ν -» 7 

πσαρ᾽ ἐκείνων σοι ἥκειν οἰ μου!" οἱ καὶ τῷ Πρωτεσί- 
5 ᾽ ΄ ᾿ Ε 

λεὼ φίλον τέ σε, καὶ ἐπιτήδειον ἐποίησαν. δὰ 
πὰ Ἂν νὰν. .δι. Ὡ ὰ εν» , ᾽ ͵ , 

ἐπεὶ τῶν ἡρωικῶν ἡμῶς λόγων ἐμπέπληκας, τὸ 
. ἡ“ Φ Ἢ ᾽ Ε Εἢ ΦΙΥ. ἊΝ ΑΡν 

μὲν ὅπως ἐυτὸς ἀναξεθίωκεν, ἀκετ᾽ ἂν ἐροίμην, 
2 , 7 Ν ν »ε7 Ν ᾽ , 

ἐπειδὴ βεξήλῳ τε καὶ ἀποῤῥήτῳ ᾧῆς ἀυτὸν 
Σ ἈΠῈ ὐὔχης τΘ 

χρῆσιϑαι τότῳ τῷ λόγω". τὲς δὲ Κωκυτείς τε 

ἀ 

ΟΡ. ΧΙΧ. 
ἐπ ἐαπδα {ἸὈΠ]Ιεγς, Δ] Θπιιπη εἴς, ὅς 410 ηἴ-' 
101 ορὰϑ εἴθε οπιι5, πη. το γο5 1145 γαΐαα. [τηὸ 

1η ξεγίηοϑς Ρδηθ πιογοβ ἀθροπογαγθηῦ, ἀγα 1Ὲ ἴῃ 
Ρτοβγαῖαβ ἰγγιθπῖος Αππάζοποβ 7) γΠΡΈΪΑΚ ἴῃ εἰ5 
ἀεῇχογό, τα ]ημς ἱππογγιιογο, δαγοίαας ἀγγο- 
ΧΟΓΘ. νι Ιεοπαϑ [ΔΘ] ΠΠ πη]. Ἰασεπηππιααε πα- 
45 ΠΠ064}16 ν]η85 ἀεξμογαγιης, δζ ροέζογα ἰὰ- 
πἰἴδητοβ νη ςογίθιις ἱπῃφείδγπης, εᾶαιι (ογρίο- 
ταπί. Ημπίᾶπο δυιτεπη Θχατιγαίας. αἴθ ῥοῦ 
᾿π(υϊάτη ἰαίςιας {Π[{]ταγιιησ, τδοχις ̓ πηρίεταθ 
Ἰη(Ἀπίπογαητ. [η ργοπιοηζογιῖς ροϊγοπιο ςοη[- 
ἤρητες, ρεϊαρίαας ἀοτία ςοηίρἰεεηΐ 5,1 σᾶπιςς 
Ῥιπη (Ε ̓ποια1ΠΠἔ ἀγ ἰεγαζαα, ἴῃ ππαγα ῬγΔεοΙρίτε5 
{εἰς ἀςάογο Νιιο5 σιοηας ρογίεγε Απηδζοπιπι 
γε ποπηθπε 1 Ἰρίας ἰρίγαηεα νεηίο, δας ε- 
ἨΪΠῚ γατίοπε ἰπαη 65. ΠΕΠΟ ας ογάϊπε ἴῃ [[ἀε|- 
οποηι {πα πέξας ἴῃ {Σ πηπτηο ἱποιάθγπηζ; ἃς 
ςΟἸ 86 ἔπεγαπε, παιισας νὰ η. ὈΕΙΙΟ παι] 
ΠΑΌΪΠῚ [πιὸγε ἀἴαπα ρεγγαριι. Ετ χποίς 
σαΠ6 11 ἴῃ Π414]1 ργοαίϊο γε] ΟὈ] μος να] τα- 
ἐϊοβ ριιδογπαίογεβ ἱπΊρειι5 ἔδοίπηξ, 11 ΟΠΊης 5 
ςοπτίρογο ἴῃ παι! θ}5 ἱπαπίθι15, ΠΕ] Οαπιε ςοηί- 
Ἰο το ξδι5, (ὐυπὶ δυζοπι παυΐπη ἔγαρπγεηία 
μαμά ραιςᾷ δή τοπιρίμτη εἤξης ἀεἰαία, Ποιηῖ- 
πείσιιο 'η ἐο ἰαοεγεης (οππϊεῇ, ἴημα δάμις 
(ριγδηζοβ, πιοπιθγὰ ἴτεπὶ Πυππαπά πο ἱπάς 
[ραγίαᾳ Ἰδεογεησ.. ὅὲ ἡὰ5 ἐπε ἀείριογαης 
(αΥΠ653 [40]]ΠΠπγᾶπὶ ΑΟἢΠ]165 τΐαϊας ᾿γατῖο- 
πδπὶ [ΠΠΠπτιϊ, Νεηρε Ροητὶ δάάιςεης 1]- 
Ἰυυΐοπι δρογῆε οπιηία μᾶες αἴχις δδ] τ. 
Ρροοχέχ. Οαὐίςαπαιις τς, ο Νπίτοτ,, Ὠ]15. ςα- 
τι ΠΠτπιῖπὶ μιᾶι εἴτε ρυτδιιογῖς, πὰς ἢ]ς Π1151ρίΣ 
νεβεπηθηζεγ οὐΐο {Ππ οροτγίει. Νίαπι σιοά 
ταῖοβ., ἀϊαϊπαίηιιε αάεο τὲς Ποιεγὶ5, 1ά τα αὖ 
115 Βαθέγο ἐχιιπιο , ααϊ τα ΡγοσθΠίαο αποαμς 
ΔἸ ςιηλ ἃς. [Δ ΠΉΠΙαγο πὶ γε ά!4θγθ. (εῖε- 
τα] ἡπαπάσημ! Ἔτη Ἡεγοῖςῖβ πος ἐχρί οι! ΠῚ 
(ἐγπλοπίθι5, 40 ρᾷέζο ̓ ρίβ. αι! επὶ τειῖχο- 
τς 7. ΠΟΙΙπὶ Θαι46 ΠῚ ἱπιογγοσαγε ἄδημπο, 
ἀιδηάοσιηίἄοπη οἰιπὶ απϊάοπη (δγπιοπθιη ρτο 
Ρῥγοίδπο., δἴαχιες πείδπάο μαθεῖε αἰεγίς. 
(ὐοογῖοςβ νέγο, ὧς Ρυγιρ εσεζοπίες, ὧς Αςμε- 
Τυίαῖτι, π᾿] 44 Ππιπηϊπαπγας ρα] άμπὶπο-- 
πγΐηα, ὃς Αξᾶςοϑ, ρογ ΙοπἜεΠ}. Πογαπησημς {π61-- 
«εἷα ἃς βογᾶ ὅζτιι [οσταῆϊε. πμιηςϊ δ 5, δε τρίς πᾶτ- 
ταΓῈ Ρεγπλττεῖ, ζζμέογ. ῬογγΏΙΓς 46 ΠῚ. 
Ψόγαμη ἴάπὶ δάο: νοίρογα, Ὀοπείαημα ααίετ 

καὶ Πυρλῷ λεγέθοντως , καὶ τῆν Αχερεσιοδο, » καὶ τοὶ τοιωῦτω τῶν σποταμῶν τε καὶ τῶν λιμνῶν 
ΚῚΣ ἈΚ μὰν " ΑΡΗ λ ἘΩΑΡ ΉΦΜΜ, ῇ Ν δ ἀν Ων "" ογομῶώτω»ν κοὶὶ γὴ Διὼ τε Διωκδς ν καὶ τῷ τόάτων δικαςήρια.- και δικαιωτήρκαι, εἰυτός τε ἐσως 

ὠπαγγελεῖς, καὶ ξυγχωρεῖ διηγεῖσθαι. Αμ. ξυγχωρεῖ μὲν, ἑσπέρα δὲ ἤδη, καὶ βῶς πρὸς 

4 βρώσεως ] «οὐ. Τ,Αιάϊλη. «ἵματοξο 

5 σφοδρὰ 1 ςοἂ. (]]. Νοιι. σφοδρῶς. 
6 ὡρμισμέναε ῇς οσοἀ, (ο]]. οι, 1,4ιάϊδη, ὡρμισώμε- 

γι : νε[ιρία νεγᾶς ἰεϑειοπὶς γειπεπϑ., Πιᾶπὶ εἰίδηι γοσῆο 
ΝΙρτ ἐχβῖθες. Ἑάϊτὶ ἐπίπι μα επε ὡὠραϊσμένας. 

7 οὐϑρώπων ] οπηϊτεῖς ςοά, ΟἹ], οι, 

8 τῇ νήσῳ 1 τῆς γήσω ςοἄ, (ο]]. Νῖου, 

9 κορυφὴν ] νΟςεΓῆ ἐΧρ]ἸςαΠἀατη ἀἰχὶ εχ εο, χιοὰ Ηεΐγ.- 
«Βίιια κορυφεῖν ἱπτεγρτεϊδτι καταξῥεῖν. (Οὐὰ ἴδηις αἰϊμὰ 
ἢϊς κορυφὴν 4:|8Π| κατάῤῥες. 

ιο ἐπειὸ. βεῦ. κρ ἐποὐῥ. ἀντ᾿ χρῆσϑως φής τότῳ τῷ λόγῳ ] 
λὰ πεπιρε ἔμρτᾷ αἰξξυπι ργοοςπι, Ηςγοϊςοσιπι δ. 11. 

ἰῃτοη- 



ον.ΧΙΧ. 

Ἰηζοηεὶ {ππί, [Ιυσα]ες. οηἰπὶ νἱ 465, ηποά νε- 
πίδης, αἰ πη Π|5 Ὁ ἀγάγγο Ὀμθι15, τη θηπς ἐὸς 
τεςίρεγα οροσίθε: ὅζ ογᾶῖῖο Ρ]115 τειηρογίβ γα- 
4υγιι, Νιης αι ἄς πὶ Ἰρίταις αὐ πδιιπη ἸΔετιι5 
ἴτο. αιδοουπαις ποίτογ ἔεγε. Πογίις τθοιπὶ 
Δυβογοηβ, Εἰ {ἰ νοδὶβ ἔδιογς νεητις, πᾶ- 

οψίρα, ΟΠοίρα5., σπΠῈ ργίμ5 ἐς πδυΐ Ργοιθἤϊδο 
Πθαποτὶς : μος εηΐπὶ {Πᾶς [Ὁ] δῆτε ἔλοογε 
[ω5 εἴ. Οὐοά {ἰ δάιιογίις [ιογίενθηζιβ, Πμς 
[ο]6. οτίδητο γοποιτογα, ἃς νοὶ ἀαπηπαθογί5. 
Ρῤοομάχ. ΟὈίδαμογ τἰδὶ., ο ΝΊηΐτοῦ : ἰΐδαιις 
ἤει. Ψείηδπι αυιζοπὶ ΠΟῚ ΡΓίμ5. ὁ Νόρταης, 
ΠαμΙσΕΈ ΠῚ. α141η [πο ΠΟΠΕς [Ὁ ΠΊΟΠΕΠῚ αἷι- 
ἄϊηογο, 

ΒΕ ΒΘ 1.6 ἃ, 753 
᾿ ἤ “" ἐἰναπαύλῳῃ". τὸ γοὶρ"" ζευγάριω ὁρᾷς ὡς ἐκ βε- 

-.“ γ ἢ) , λυτξ ἥκει, καὶ χρή με ἀυτὰ ὑποδέξασθαι, κουὶ 
ς Ἐ Ψ “ -» »" ᾿ 2 5 ἃ , 

ὁ λογὸος «τλείων τῷ ΚΟΡΒ. νὺν μὲν δὺ ᾿ ἐπὶ Τὴν 

- " , ν ΟΣ ΤῊΝ » 

γαῦν χαίρων ἴθι, πσάντὰ ἔχων, ὁπόσα ἃ κῆπος 
τ Ἀ ᾿ ν “ ἘΩ͂ .ἂΆ.5, 

Φέρει. κἂν μὲν τὸ σσνεῦμω ὑἱμότερον, πολεῖ ξένε, 
΄ Ἴ ᾿ -“ ᾿ -“ ΄ κὰ Ἃ σπείσας ἀπὸ τῆς νεως τῷ Πρωτεσίλεω" τετὶ γεὲρ 

᾿" ΄ ͵ὔ , ᾿ 

τεὶς ἐνθένδε λύοντας νενόμιςωε ταράττειν. εἰ δ᾽ 
3 ΄ ΓᾺ ᾿ " ͵ ὃ “ “ Ψ 
ἐναντίον εἴη τὸ πυγεῦμιω , χώρει δεῦρο ἅμα ἡλίῳ 

ἣ , ᾿ ͵ “» ΄ 
ἀνίσχοντι, καὶ τεύξῃ ὧν βέλει. Φοῖ. πείθομαί 

) ἌΝΟΕ μὴ ͵ 
σοι, Αμπελξργε. καὶ ὅτως ἐσιαί. τολεύσωιμιε 

ἐφὺν ͵ 7, Ν ΕΝ Ν ζδι ᾽ ͵ 

δὲ μήπω Πόσειδον, ὭΣΡΙΥ ἡ καὶὶ τϑδὸε εἰκροώσώ- 

σϑαιτϑ λόγε. 

11 βῶς πρὸς ἀνωπάνλη ] δἰπαἷκ βελυτῷ πιοχ γεηΐτε ἀϊςσμπ- 
Ω - . , 

τον, Ἰρίδφυς νείρετα ἀϊέϊα Οτδεςῖβ βελυτόν, 
͵ 

12 τὸ γὰρ ] «οὐ. ΙνἈυἀΐαπ, τὰ γῶν» 4ικπε Ἰεζεῖο Μοσγε 
αποηιε ἴπ’ πιᾶγοῖηθ οὈίθγιδία, 

1 ὄν] ᾿αμάΐαπ ὅς ςοά, ΩΟ]]. οι δὲ, 

ΦΛΑ- ἄν ὦ ἘᾺΝ δὶ Ὁ 



ἌΝ, 

Μιὰν ΝΝ Ως 
ν 



ΦΟΛ. ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΝΕΦΤΕΡΟΥ ΕἸΙΚΟΝΕΣ 

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟῪ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ. 

ΕἸ, ΡΗΠΙΟΘΤΕΑΤΙ ἹΜΑΟΙΝΕδ 
ΡΗΙΠΟΒΎΒΚΑΤΙ ΙΝΝΙΟΒΙΒ ἹΜΑΟΙΝΕΒ.. 

ΟΑΙΠΙΘΊΤΒΑΤΙ ΡὈΕΒΟΚΒΙΡΤΙΟΝΕΒ 

5ΤΑΤΨΑΚΥΜ. 





κ ΠΝ: ἸῪ “ε ᾿ 
ΙΧ ΕἾ ἈΤ 7 

ΕΖ ΘΙ «..Δὲ 
Μαρίπος ῬΉ ΤΙ ΟΘὙΒΑΤΟΒΚΨΝΜ, δίας σῤῥγαψες {πλτάπιπι ΟΑ Τ.- 
ΓΙΤΆΑ ΤΙ, ςορπαῖῦ ἀυριπιοητιὶ (οτῖρτα, ρτδοτογχηδπη “πο Πηριατ 
ςοπηπιοηάες ΟὐΔε ΟΠ5 ἰθρο5, ὃς [ππητηὰ τη ρίησεηάο ἀἰοχτουῖταβ, νης δά 

ἀε!ποαπάπιπι νι ΠΠΠπγηα : νὰ ἀπειηι ἢτ, νττιτι τηδϊουε πη δ γα ΟΠ ΠῚ Ρἰ- 
ὁϊοτίβ Δῃ ογάτουίϑ ἀεἰπϑδίο ππογοδταῦ; ν εἰ 60 πογηΐπε ἰπ ργοτίο {0 ἔπτε ἢδ- 
δεπάα ἔπη, {ιο ἃ εχ {ΠΠ|5 ἤδτῖς πιρα!οοτόπα {ἀουτατεπα ᾿παἰοληάϊ ἀε ρτδοίξαπεί- 
διι5 ριέζοτία δι “ξατιιαγῖδε ἀττῖβ ορεγῖδιι [Ἰσεατ σοπηράγατο. Ργδοῖεγθα (ο]α δ {πητ, 
4126 4υἴάεπη ἰπ ἐο σεπετο ἀπτιπι12 1Π|4 ο]οιιοπτία ρογρο τὰ ἄτας ἐχοσπατὰ αὐ 
ΤΩΔΏΙΙ5 ΠΟΙ γᾶς ρεγιεηεγε, Ρίδης δἰτηα εηΐπι οἴ αιοίδπὶ [η{Ἐτιιταπη, 41 ἴῃ εἰ, 
4 ιὰϑ ξΕΠοΙητ5 Δ ἐο εἰκόσι ἢ. 6. ἐγμαρίπεόπμε, Ποπ 14 ἀρὶτ, νὰ ργδο[ξληειΠητηο- 
ΤΙΙΠῚ ΔΤΓΙΗ τ Ορεῖὰ ογάτίοης ἀορίησαῖ, Ξοτηπάεπισιε νἸττητοβ ᾿ποπ] Θητὶ5 ἢγ- 
11 οοἰοτιδιι5 [εσεπείδιι5 Προξεδηαϑ {|τλτ, δε Ραπιῃίδς., αιάτη ραγατ ἱπιδοί- 
ΘΠ, ντ Ρ] ἐπα! ἀΠΠΠπ|ε ἱπίξπιδτ, εχ ργδο πε! Ππππότεπη ριξεοσιπι {ρου {τις 
εἃ Δεῖδτε ριέξιγ5 {ιδῇ! ππιπτιδτιγ, {1146 ΔὈ(ΟΪ] τ Ππππὸ ορ ον, Ῥαπτῃῖλο ν ποτα 
Οὐπηο5 ςοτηρίεχο, ρετῆςσίεπαο ροΠοπεϊπίεγπῖτο: ὁςα!οταπιηιε δάςο ἱρῇ ταοθὶ- 
Ππτατο σππὶ [ι]ἀτίτατε ἃς δτδτία ςοηϊπηῤφξδιγι εχ {ζατιια (ὐη!ήτας ΚΝ ἐπετῖ5. Ργαχι-. 
το 15 ορεῖε, σεηδδ ἃ  επεγε Ηοιτοηῇ ΑἸσδίποη!5, παί! συμμετρίαν 41 ἐτηηΐδ 
ψέεπετε ΡΒ ἀϊδο, ατηπε ΠπΉ1}1 πιοῦο δ 4[}|5 ργδεοίδυ!ς γπαχιπηογιτη ῥ᾽ ὁζουιμπη 
ὀρετῖδιι το 4π8 ἔογπηδε ἀεοογα Ἰρῇ. ἀγοεῆτο: αι Παθοδης Πξοτιπη διε ποιιπὶ 
τη ὨΪπτοηζα Ἔχ ΓηΪ τη 4τ4 118 Πηρτιίατο, σοηίπετα ΠΟΙ [δοπη ἴα εχ εὰ οσοαίοης 
ἀοςεη5, ἱρία νεῖο τοῖα ἀεἰπεδη5 τηϊμίπας, ποις, 4814 1ῃ ΠΗρΊΠ5 ράτίθιι5 οο- 
τίτα ἰησοπίπτη ρυδο τοῖς, νὰ ἀεοου!, νεαβξέζις, ντ συμμετρίας, ντ ςοΟ]οτιπι 
τεπηρεγΠΠοπιπη,ντ ρατείιη [αθιΔο ἀρτο σοτηρ οποπάλτιμη Ὁ [οτιδηζοϑ ὀχτίτο- 
ΤΠ, ἘΧρ!!Ιση5, [4 νέτο ἀσιηῖ εχ ἱπίτίσατο, φαοσιτη Πΐς ἐχθοηταν Εκῷρά- 
σεις, (οτίρτοτεϑ {Γ65., ἴτὰ, νὰ πο ἃ ρίξξατί5. ἀο]ποδη 415 οὐδείοπ!5 οο]οΥῖθιι5 ργᾶοτ 
ἢίτογο, ἰησοη!! σοτία ἴῃ μος σεπετα σεττάητος, ΒΠΙ οἰ ξγατὶ ἄπο, 1 τη {πδτιι5 (Δ]- 
{πΠπγάτεῖς ΠΥ} ρο ταγα ἐχρεη φοπδξι5 ἔππετίτ. 

Ετ ἀἐ βδιμοβγαίὶε χαϊάεπι συπυὸχ Ἰη{πἴτατο, ροίἐ νίγος τπᾶσπος [ἐπερηεῖ- 
ΠῚ ἘΧρ᾿ ἰσδιιεγππις ΠΟΙ γΔΠΊ, ἴῃ ργαδίατίοπς, 4 λτη ἴῃ ΠΠπηῖποὸ ςοἰ ἰςἑλιοπΙ5 μὰν 
π|5 Τοτρτοσαπι ΡΗΠοἤταζεοσιπα ἠςάϊπιι5,, Π1Π}] εἷξ αιοά ἀς οο διριπιεπῖο 
πῆς Δἀάεπάϊιη ρυτοπτι5, ΡΠΟΙ͂ Π|Ότος αιάτιοῦ [πηασίπιπα τὐσιμς 5}1145, 
οὔπ ἀπὸ ταπτιπη ἢἰς ςοπηρατέαητ, Οποάταγμηπεη, πε νοὶ ποίξια γε] τοπιροσιιπι 
ἱπίπιτῖα ἔλόξατη οἱ! ν᾽ φάτιν, ἀπάτη συγδαΐτ Το. Μουσι, 1 1π ΓΠΠ]Ποττδτίοπο ἀς 
ῬΗΠοΙτδεῖς, ἀριά δυϊάατα ἐν βιδλίοις (β΄ Ἰεσεπάμιτη σεηίετ, ρτο ἐν βιδλίοις δ΄. 
ψετοῇιηῖς πῊδὶ ν απ δα ἄτη ἴῃ σοαῖςο5 Ἰῃ οἰ ἀΠΠ, 1π αι Πιπίοτῖς ΡΟ - 

{τγδεὶ [τηασίηοβ ἰπχτὰ οιπὶ ἐκζράσεσι (ΟΔΙ]Πγατὶ ἱππρογοπταν ΠΌτῖβ ἀπ θις 
Ῥμιοίξνδτι ρυϊοτῖϑ ; υθι αι ἃ εἴτι! ργδθῆχὶ ἤθη οθης, 4105... νὰ Πεε (οἷε- 

δαῖτ, πηϊηῖο Ρίπσεπάο5 [θγάτιιβ οπλΠΠΠετ, [Δ ς"]1ς ἔππῖτ [ρίτ|5, {πιο πὴ δυϊάας ςοτας 

τας, νὰ Φπδτιοῦ πεπηρε Π|δτὶ Ττηασίπιιπη νηὶ ΡμιΠοίζατο δαϊουθεγεηξητ, Οο- 

τετιτη ὃς 4118 ρεττιγθδίο ποπηι}}2 εχ ΔἸ ΠΟΤ τα οοάϊςοιπι νῖτῖο τῖδι τ δίς 

Τπταοὶπίθιιβ οτῖα νἱἄθτιτ. (Οεῖῖο εἐπίπι εχ ἱρῇ5 νοτθῖς ΡἢΠ]οἰἔτατὶ ρυιοτῖς {0,1}. 
ΝΧΥΙΙ, δείορὲν ὃς Ηἱρροάανοῖαο ἐριαρίνε, ρΙ Δ Ππτῖς ςοπβοίτιτ, ἐᾶπη 4 ἰοη- 
σοροῇ ἰραῖῖιο (εαιίταν Ν. ΧΧΧ, Ῥοίορές ἱτησίπεμα, ΡγΟΥΙ 1 δ τρίο ΡΠΙο- 

ἵξγατο ρυδοπιΠαπα πες. 5.4 ἐλ ἀς τε ἴῃ ποιὶβ δά {ΠΠπ|πὶ ἰοςιιπη ἃ ποῦ !5 οἱ 
ΤΩΟΠΪΠΙΠΊ. 
τς ΟΑΠΕΙΒΤΒΑΤΥΜ αιοά δκείπει, νατῖοϑ εο ποιηΐης ἱπποηῖο, (σιι- 

᾿Θιοζο ζοίοο, ᾿ς 5 

ἜΙ 



γᾷ ΡΑΆΛΑΕΕΑΤΙΟ. 

ἴι|5 Εχ 1ΠΠ|5 πτ, φιοά Πἰς οχμίθετιν ἐκφρώσεων β᾿ ἐμ αγΆ72 Ορτι5, ἀἸέτα ποη δάεο 
Ρτοοϊίμε εξ, Εφιυίάεπ ποίξπιτη πο εἰς ΟΑ ΓΙ ΠΙΒΎΆΑΤΎΝΜ, 4 Μι- 
τυ 44 Ἀερὶ {π|τ ίβογετίβ, [ας] }}1 1ταΠππ| ποςᾶτιι5, 4ε 4πο ΡΙ πταγοίι5 1η Γκιςα]- 
Ιο, ἔλο!]ε οπῃποβ ἰλγρίτ ρτοπη, Νεσιε εχ πημτο δητιιϊογίθιις μας ἰροέξϊδς 
ΟΑΙΠΠΙΘΎΒΑΤΨΝ 5 οορποπιεηῖο ΡΑΒΝΥΤΕΒ, νεῖ οδοίπηι ἃςαὶ- 
Ρέτεπτ [πάϊοες Ατμεπιεπηίεβ Ἱπ{πἰταῖτ, ντ]ο, Μειιτῖο οδίδπιδιιπι εχ νεῖογθι5.. 
διιτοτίθιι5, οἶγοα ἀπ] Ἐττατίοηΐβ ἄς Ατοορᾶρο ἥπεπι. Μιῖτο πηππβ Αμεπίεπί5.. 
τάεα ΟΑ ΠΓΙΒΎΤ ΚΑΤ 5, φιεπι τ έμη, ΤὨγδοῖδε ορρίάππη, σοη 1 1Ὸ 
ἰτ δουἷαχ ἰπ Ρευίρίο ρ.27. Απβορμαπίβ φιοαιε μἰῆπο Ο ΑΓ ΙΒΤΆΑΤΝ5.. 
Ηίης ἰοοῖι, χιιᾶπι Α χαρνεῖς, [ὩθιΑπα εἶτι5 ἐσ {Ὁ πατγᾶς 5. ΒΟ] Ἰδίξος Ατιβόρῃ. 
Ρ. 250. ὄρνιϑας ἰτοπιρ. 366. ὃὲ σφῆκας Ρ. 972. δι ἀεπίψις ΟΑΓΓΙΒΤΆΑΤΥ 5 
401 1π ΡυτΠιῖ5 ΑἸπρ μι ξεν οητπι ργοσαγατον ππτ, 4ε 40 ἀρια Ρ] ατάγοίιιπη ΒΥ πη 
ΡΟΙ͂ΨΊ] Οἱ". ὑλλμθνι το" 

ΟΑΓΠΙΘΤΆΑΎΨΝΜ {λιμαγπη, Ιητος οο5,1π {αῖθιι5 το[είειτα [ξατιδτία 
δίϑ5 εἶτα ΟἸγυηρίδάοια ΟἿΟΝ ἔπτ, ργοθατος ἀγτῆςεβ, [εἀ ἀπειηπ!ογθι5 ταπιοπ 
ἱπίοογεβ 481 εἤεης, ςεηίες ΡΙΊημι5, ΗΠ. ἸΝ ας. Πρ. ΧΧΧΙΝ. {εξ το. εππάοιη- 
41ιε ετίατη οοπηπηεηήαι Τ ἀτίδηι5 1η ογδῖίοπε σοητγὰ Οὐδεοοϑ ῥ. 182, ΝΝεχας αὉ- 
ἰοπιπα νι ἀεθδζιι ἀτῦβοὶ τεΐθιιεγε οριι5, 4ε ἀτῖα πὰ οοηῇσπατηπι, Νεθπς 4[115 
ἀείππει ἴη ἐο σεπεῖε 48] ρατία ἔξοογης, (αἠλχενσ, ἡπιεπα ἴητεσ εἰπία ὁπ (ῦο- 
ρῶς Ατῖϊβοες φεπίετ Ιοοο αἰΐεσατο Ρ] πι|115, δέ χα! ΡΗοτῖο τείξε, ζωγράφων "ἡ ἀν- 
δοιαντοποιῶν ἀναγρφιζϑὴν ρίἕζογηρε ὅδ᾽ βαέμαγίογινο ἀεζεγίρεϊοηοης εὐιάϊ: 
ποία νετο δεῖδζε Τοδο ίπη15 ἐς ϑαπάγαιτ ἐσ (σογπηδη!5, Α οδάειηῖδε δετίβ ριέϊο- 
τδε διιέτου, ὅζ οχ Ο4}Π15 ΕἸογεπβ (ὐοπηε5, οι! ρτοΥ δζ ριἕτοτ ΡατΠποπῇ5, πο ἰηςο-, 
[εδη5., οἱ Μιιΐδιηι Πηρσιἠλτγίτιτη δττίβ ἀγο ἰτοξϊοηϊςδε, ριέξοτίας, (τι! ρτοτίδε, 
δῖχις [ςαἰρτοτίδο ἀεθεπηις, Ατ, νεπιπηντ δτεασ, (λίγ αὐ ποίη! οριιβ ΟΡ μΠῈ- 
στη [πσογπάτη πηᾶρὶϑ οἷεῖ, {ιάπη ντ {πλτδγίμπη Εἰπ5 Δτογοιη ΕΠ  ΠΊ1Π} ρετγίια- 
ἄετε ροίππι, πη νεῦθα ὅς [ἐγ ]πππὶ εἰ οοπηπιοάαίε ΚΠεοτγεπι ἀΐοαβ5, νὰ ϑαπάγαγ- 
το ποίϊεο Αὐποί τι Ἀμοάϊμίπε. Οὐ δπημ!5 πε 14 4ιίάεπι πΉΠὶ (ἀεἰδίδοϊας, 
4ιδηδοσιίάεπι ππδῖοῦ ἰοηρε [ἘΥ]1 “ιιατπι ἀττί5 ριέζοτίδε ογὰ ἴῃ πος Ιρίο οροῖς 
ΔΡραγοαῖ, [τεῦ νῖγοβ ᾿ταΠ6 {πττετ5 οἷατοβ, ἀτηπε εἰο επί, “ιδογεηάμπη 
ΕΧΠΕἰπηο Ροτίι5, σα] Οριι5 Πα ργδε πηδηῖθιιβ μαθεπημ5 τι] θιΔΠη115, ἡ 

ἴῃ εο νεΐο ποπλπητη σεπεῖε ΟΑΙ ΓΙΒΤΆΑΤΝΜ ᾿ππεπίο ΟΡΕΙ 5 περὶ 
Ηρακλείας Δυτοτεπι, ἀς πὸ ΒΙΒ].οτμθοαε σγδθςδε ἰδτο {Π. Ἰλτη ἐρίτ ο.Μειι- 
{τ|5.). ἃ 410 δἰ ογιατίς ϑοΠο]Ἰδίξας Α εἰςῃυ]1 ὃς ΑρΟΠ Ομ, πες ποη διορἢδηὶ 
Οταπιπηδτῖοὶ ἀξ εο ἰος!5, μεῖοςε ἄεηπο Δ᾽] εσδπα!5 Πιρετίξάεο, ΨΊΔοτιγ πηὶ 
Εἴππὶ ὅς Ορ 5 6115 τοίρίςογο ΡΙη ἀατὶ ]υοι1 5. ΒΟ] Ἰαίτο5 Δ Ν επη. 1], ν. 150. {11 
ἄεδορεης, ΗΕ ἈΟΝΠ15 νιοῖπο, ᾿Νεορτοίεπι φιδεάδιη εχ ΟΑΓΓΙΘΤΆΑ- 
ΤΟ αἰϊεσαιῖς. 

Οἱπὶ ἐο ἰἄειπιης ἔπτ, Δῃ ἀϊπποτίτι5 Αγ ορἤδπειις Οτγαπιπηδτίοι5, Ο ΑΓ{1- 
5ΤΚΑΤΨΝ5, αὶ Αὐπξαγομιιπι πη] οἀ  ξτ|5 Ἰης Πεθδτ, 4 ἃ ἐγ ἀϊτιοη! ν εἴα πη 
ςοηστπεγεῦ, ἀριά Ατμεπδει 1.1. Ιρποῖ ρ. 21. ἀοέμοτίθιι ᾿πἀϊοδηάπτη τε- 
ἸΙπιο., Φαουιιπη ετίδηη Δι ιτεπτη εἰξο Πἴδτιεγε ἀς ΟΑΙΓΙΘΤΆΑΤΟ Ιάεπτί- 
ἀεπγ!Π]ερᾶτο νετευθι5 (ὐγαιηιηδεῖς!5, Ειξδιῃϊο δά Οὐγῆξδε Ρ' Ρ. 642. Ριηά4- 
τῇ ἔτεα ἱπζοτργετί δ Ἰπἰοτρείοπες Ργιμίας 1, ΠΠΠπαΐδς ΓΙ ὃς Υ, Ἰτὸπι δ ΝΝεπῖοας 
ΠῚ ᾿τπίσαπι, δὲ ΠΕΉπαδς ΠῚ ν. 9, πες ποη Επερ᾽ 415 φομητηοηζατουῖ δά Οτο- 
ἔξεπιν. 314.434.1037. ΟχαγηπηδιίσμπῚ ο]εηῖ εὔίδπι {πᾶς ᾿π ἈΠ ΟΡ μδποῖς (ομο- 
[5 ἐχ ΟΑΓΕΙΒΊΆΑΤΟ ραῆτππι Δ]ΠΠεσληταγ, Πεπιαις Ηείγοῖο σιοημς ραί- 
ἤπτ εἶπ Ποπη η15 ΟΓΑΠΊΠηΔτίςΙ5 ΔΙ] οράτηγ νοοϊδ. ἐλειὲς, ϑρώσκω, Ἰλλυρὶς; 
κυϑρὸς δὲ παρνόπη. Ροετί- 



“Ῥοειίςηι “ποις ἔλοιίτατεπι Ο ΑΓΓ15ΤΆΑΤΥΜ εχειοιῆε σιςη- 
λπι, εχ Ηείγοβῖο ἔοιτε οΟΠ σας νεῖ. Αρμοδίρ, χιοά ποηηεη 1} ϑομο 
εἶπε αἰοῖτ, ἐπὶ Αρμοδίε ποιηϑέντος ὑπὸ Καλλιςράτε;, φιοά ἐπ Ηαγπλοάίμρα 
Οαἠηῆγαίης σονηροζαενέ, 

ΡΙΙπῖο ἴτε ΗΝ οτῖδς Νασ, Γ,. ΧΧΧΥ͂ΤΙ, (ξῶζ,12. ὅς 27. ΟΑΓΠΙ5ΤΆΑ- 
ΤΥ͂Ξ ἰλιιάλτιιι, πατιγδ  τιττι τεγιιπα {π|141|5 ἱποΊ τις, ημεπη περὶ λίθων ἀε  αρὶ-, 
“ἰόν ῥγοέλοιεε, ἔπιε αἱ ρορρερρῆς (τὶ ρ ΠΗ, εχ ΔΠΠεσατίς ἰοςῖ5 οΟ]]ρετε εἰ, 

. οϊξτγεπιο ἰοοο (δπιδε, 416 ΠῚ ἱΠρτπη15 Βεῖς ἰρεξγδπάιιπι ριτο Ο ΑΓΠῚ- 
5ΤΆΑΤΎΝΜ, Αρβιίδηδειιπη, Επιραρά! Π[ ππη, ῥήτορα δόκιμον, 4τιεπι δυιάϊτε 
Ῥεμιοῖε 6ἤε5 διιοθατ, νετγδάϊτιτη ἄς εο, εχ Ηορσεῇα Μασπεῖο, ΡΙμταγοθο ἱπ 
νἶτὰ Βεπιο Ἐπ οηί5, ὃς σΕΠΠο Πδγο ΠῚ ΝΟ ξ. Ατεῖς. ς,12. 40] εχ Ηεγπηρρο εδπ- 
ἄσηη, 4πᾶπη εχ Ἡεσοπα Ρ] πτάτοθις ἄς Ο ΑΓ Γ15Ὶ ΚΑΤΟ ἃ Πεπιοῆπεης (ἃ- 
Βευΐλτη τείετι, δά άδης ΟΥ̓ΔτΙ ΟΠ, ΠΙΔΠ} τὴν περὶ ζρωπῷᾷ δίκην ΔρΡε|ατ, τς, 
ἐνὸν τεσ ταπτοΟΑἹ ΙΘΒΤΚΑΤΨΝΜ ει διιάπιηες επηοίξμεηες, ΡΙδτοπεπι 
ἀοἰοπιετῖς, τβετογεπι νὰ (σιογοτιγ, Εἰμίάοτη ἐξ Ο ΑΓ Π5Τ ΆΑΤΙ δϑῖο- 
ΠΕΠῚ ον 7.4 δρίδμορηες οὐππ5 πλοπλίπῖς ΑΠΙἔοτο]. 1.1. ΒΗ στοσῖς. πος ποη ὅ7εγδ- 
μλαφάτ, ουλτι5 πη Θπτῖο οἰ ἀρι εἰπάειη ΒΠοτοσίςοσ. . ΠΠ. ς, 17. ποη ἀπδίτεπι, Εἰ 
υοαης οραδ περὶ Αϑηνῶν νετετῖ (ναπηπηδτίοο δά Αὐπορμάπεπι, Ηδτγροοτγα- 
τίοη!; διδιμάας ραί πη ἰαιιάδτιιπη, Μομγτι5 1 ΒΙΒΙοτῆεοα Ατεῖς τγίθιμς, [π|οὸ 
ὃ ὑπομνήματα ϑράτη]ων Κρατίνῳ: εχ Ατῆεηδεο [10: ΧΙ, περὶ ἑταιρῶν οριι5 εχζ 
ἐσάςπι ἰἰδτο ΧΠῚ, ὃς σύμμικτα, φιοτπ Πδτιτὴ (Ὄχτιιπη Ἐτοτίδπιιϑ, (ΕρτιΠΊμΠ 
Ατβεπδειιϑβ δἰϊεσας ἐλναὶ 10.111, εἰάεπι δά ου δίς, [επί σις εἰιίαοπη εἴς Πὰς 
ἰρίας, φιιαϑ ρύδα πιδηϊδιι5 Βα θογητ5 {λτιάτηπι ἐκφράσ εἰς Ἰάοτη νἱτ ἀο  ἸΠΠπηιις 
᾿μάϊοας, Αταιε οὰ ἀε τα ροίξεα ψυΐάεπα νἱἀογίπηι5, Ρατετη πος δά εἴπῃ 
Ῥετγάπογς, Πᾶς ἄς ΟΑΓΠΙΒΤΒΑΤΟ, δΙ εοάλγηδητε δοοιίᾶτο, τεΐετε Ατιίξοτο- 
ἰες ἈΠειοτῖς, 1.1, ς. 7: πίζῖο δῃ δὲ ἐ4. {πὰς ἰάεπι 1π ΟςςοποιηῖοΟ ἢ]. Ρ.287. 
φτησπηογαῦ ἀε αἵτε, {πᾶ ροιτουίοτιτη ἴπ Μδοςάοηία ργετα ΟΑΓΓΙΘΤ ΚΑΊΝ 5 
δαχίς, υδίμππι επὶπὶ νἱ ἀετῖ χιιοαῖ, αι! ΑἸΠεπιθηῇ τῃοτοτὶ οἰιπὶ ρούτοτῖβ πὶ 
Μαδοεάοηίᾳ ἢξπ περοτίι, Ατοποητεπη ψιοχιε ΟΑΓΕΓΙΒΤ ΒΑΤΥΜ Ατῆεπὶς, 
τρίς μος, χυΐδιις τμετου ἤοτχιϊς., τοπιρουθι5 τπεπιούδης γέζογοβ, “ΠΟ ὃς 
Μειιῖο οδίξγιδειπι ἀς Ατοδοητίθιις 1. ΓΝ, ο. 6. 5ε4 εἴτα οππὶ τἤετοσε ντ πὸπ 
διιάεατη ίαςετς επάεηι, οοίξδης ΠΙεπτῖο το ΡΙ ἀταγοῖιις ὅς (ΟςΠΠΠπ|5,ποη ργδετοῦ- 
ΤΑΙ ΠΕτὶ εἶτ τοὶ πε] υάπη, ομπὶ ΔΙἸοτιιπ, αι θιι5 τπεῖοσ ἀεξιπέξι5 Παῖς, ππιπο- 
ταιτ ΡῈ] ςοτατη ππεπτίοπεπ Παῖς ργδετεγηη! της, Ἱππαρ;χῆσαι ἐπίτη ΕππῚ 
ἄϊσαπε ἴῃ 51. 1114: Ἰθίαιις είδιη, γε ργδεοίδτε σοίξα, {εγιιατ!αιιο υΐθιις ργαφο- 
τᾶς οαα θι15, ἔοττίτοῦ πτοττοπη Ορρ εις πατγατιγ ΡΑυ ηίδς ἰη ΑοΠαϊς 5 Ρ. 221. 

Ηιιΐς νεῖ ΟΑΓΓΙΘΤ ΒΑΤΟ,, τποτουὶ ἀπτίαιιο, «αὶ ρει πο μεηὶ 
νίαπα δά οαγὴ [δοιίτατετη πιοπίξγδιτ, οἰγ τ Πι15 τε θαδιτὶ {{{45 {ξατιιατιπι ἐκ- 
ζ)ράσεις: οἰχπὰ ἀοξι Μειτῖο, γατίοπεπὶ ιᾶς οδίξες πα πὶ νι ἄεο. Οετῖῖς 

ἹΠΟτπιπη ταπτιιπὶ τετη ροτιπη ἀγτιῆςεϑ5 εοσιη ἀεπΊΠ πε ΟροΓΑ ἴῃ Βοςοριποιίο ςοπη- 

τηθιπούδηῖιῦ : 5ΟΌΟΡ ΑΒ ἰη {λτια δαεοῦαε, ΡΆΑΧΙΤΈΠΕΒΊη {ἔλτυια 
βαεοϑὶ ὃ. Ομρίάίραηα, ΓΘ ΤΡ ΡΤ ἴῃ ἔξατια Οεοαφοηῖ. Νεζιε δ {πὰ πιὸ (εη- 

τεπτία ἀϊπιοιιοαῖ, 4ιοά οδίειιο ἰπ ϊδτιδε δαεεκο ἐκζράσει δεοραε, [Ἐατιιατίὶ 
Ἔχοο ΠςπτΙ ΠΠγηὶ ἀύτοπα σππη Γλε πιο ἘΠ επὶς εἰ οιιεητία σουηραγατί, Ζιιδπὶ ςζοτηρὰ- 
τατίοπεπῃ 4 [επι ἢ μεηὶς ᾿π Β Ποτοτίοῖς ργδθοσρτοτῦς ργοῇοιςι Ροτιπς, ἀπθίππα 

ξοιταῖπις νἱάεη χει. Αὖ νεταςθδπη, Γμοτούοπη ἱπίσποπι ταπηάτι {Πρ εγΠίτοπα 
εξ ροτε,άοηες δά ας ξογπηᾶτιιϑ ἃ [8 εγας {πα1Δ [επι οί εης5, ἀποροῖ, 
οὐππὶ ΡΙΔυίει δυιάἀἰοητίιιπι ἐχεύσοτος: ποις ἀδίοημτι οὔ ἐο σεποτο [παι ρτο- 

ἰςααΐ 



76. ἡ ΡΑΔΕΕΑΤΙΟ. 

(ἐπι! δά οπηης σεις ο]οτίδε σταΠλητεπη «ἰοἰρυΐίατη, Ηος, ἱπαυάτη, νε τἀςελιη; 
Ρἰαπο πη εὰ, {πε Ίη 111 ἐκζράσει ἀε λεπιοίμεης μαθεπτιιν, Α ἰεέζοτε 48ο- 

ἀλτὰ ἐπιάϊτο νιάφητιν πλαγσίηι δἰ Πἴτα ΠΗ ΠῸ, ποις (Αἰ Πβγδτιιπα ἀρηοίζοτς δὲ- 

τοῦεπΊ, δ4εο γηδίε οἰππη το 015 νετθ 5 ἐππι5 ἐκζράσεως σοἤιδοτοητ, {118 481- 
ἄεπι ἄετο δά !ρίμση. εἰπι ]οσιιπι οὐίεγιατα ἰοξέζοτ, ἔ ρίδςεῖ, ἐοπίμ]ογε ροτετιζ. 

Οὐετεγαχη πα πὶ ἀγριιπιεητιμτι [ξητεητίδς {πᾶς Αἰ!εσαιις νΊροπεπίιις, 0 π- 
ἀο ΡΗΙοἰξγάτοσιπη ἱπιϊτατίοπε Παίςε [πἀτυλγιτ ἐκφράσεις ααἠἠβγαίο ςοπείη- 
ηλῖαβ εξ ἀϊοῖς, (γποη ΗογηεΊηγ ΘΠΠΠΠ ῬΟΤΙΙ5 Ο1Ε15 ΤΟΙ ΕΧΟΠΊΡ τπ| δητ81- 

οὐ ΡΒΙΠοἰξεδεῖς ἰορτου ργδοδας ἀἸςεπιιςὺ Ομεπη ἐκφραςικῆς τέχνης τίιπη 
4110] ἴπ ΠΠ24ε.. ταπι ἴῃ ΑΒΗ Π1Π15 ἔφατο ἀοίοτίθοπάο ἱηρτίτη!5, ρεοίπηϊπα ἀξ !ς 
εὐ αττὶ δά εἴτ Οτγγηππδτίςὶ οδίεγιδησ, εχ αυίρι5 Ἐπ ξατ απ σοπία ει 
ΠΙλά. Σ΄ ρ.τ2ορ. Επιπὶ ἴτάσιιε ἔοῃτεπι σοστηπημποπι., ἐχ 410 ρτῖοσ ΟΠ ΗΕ 
Ροίξεα ΡΒ] οἴξγατι εξίατη μαμίοτιητ, ἐερὸ αυίάσοτη πμδ]] ἐγ [ἕδτπεγε. ἐρῶ εἰ 

Ριίοπιπη Βάτιπὶ ἱπηασίπαπα γεγποπεπη δῖορμαπο Νίστο ἀεθεπη5, ἐδιη- 
4ε τετίππογαῦ ἴπ ἔπ εἀϊτίοπς όσα 5. ἸΝΑτα Απτοπὶ! ΒΟΠΠΗΙ: Ἱητοτρτοτασ 
το [πτασίπιιηη ΡΠ] οἰ γί, {ας ᾿π οοάϊοε ΝΊΠἀοοΠΕΗΙ εἰπίάετη νεπΠοηῖθι15 
δἰ οτῖδε δορ ἰΐξατιπι, Ἠγοϊσοτιμη ὃς ἐριποδγιτα ῬΗΙοἰἶγδα ἱππρίτατ, ἰπσεπη 
ΠΠηΖιάτη δάίροχίτ, [ππίοτίς νετο ΡΗΙΠ]οἴἶγατί ᾿ππδρὶπεβ ἀ]ας Εςρηταίες Οδἱ- 
{πῆτδτὶ ᾿ρίς εχ Οὐδοςῖϑ 1} δεῖηα Μούς]]ε5 ἔεςῖτ, Ιη ντιδάπε νεύποπε πο ρδιοα... 

4 εἴδη, {δε μδε ράγιηι ἰοῆσε ἃ [οπτοητία {ΠΟσι ΠῚ δυτοπιπῇ γοςοάογεηζ, 1η τ6- 
Ἰἰφιῖς φιοαιε ρίεπίαιε νεὶ ργεπες Οὐαθοᾷ νοῦθα νο] σοπηπλο π5 ἐχρτίπλοτς 
Ἰισοθας, φυαπποῦτεπι ἢϊς αποάπεινε τη το] 15, τοτάπη γεγο πε πη γείουπηδγε τᾶ, 
ντηοιια ΡΘηΐτι5 Ποτῖτο αἰοἱ ιιεαῖ, πο απ Ἰτδμΐπηι5. ΜΙ τίϑ [ο Ἰοῖμ5, γε ίρετο, 
ΔΕ Ζαεη αἸς ραττίπη δέν Ομ ο5 Πρ  οΑπας, ραττπι ΠΟ η πὴ δάϊιπτοητο ἔπεγθης, 
ΟλΠ]οὰ εηἰπι Βα νΊρεπεηι! γεγο μάτιπὶ ἱπιαρίημση, ντ τε! πα εἶπ5., ΕΧΤ ἂς 
τἰπ|5 ἐχρτειδ εἴξ, ἃ 4αῖθι5 ἢ 4ιιαπ 40 ἀπ[ςεαϊε, 1Δ σεττε ρεηϊτίη5 ἐχοιις Οτδεοὶς 
ἔλξιιτη εἴς, παπαμάτη πῖς ἀσργεμεπάμῆς πιεπηηῖ. Νεσας τηβίταπι (συ ρτιι- 
ΤᾺ) {πᾶ ΕΧΟΤΏΔΕΪ ΟΡῈ5 {πὶ ΝΊΡΕΠΕΙΠΙ5., ἱπΑρΊ ΠΕ ΠῚ ἡξαταπα ἐκζράσεσι ἴπ- 
τ] ΠἸσεπ 5 σοηταΐοτιτ. ἴῃ 115 ἘΠῚ ΠῚ Ρ] Παπιητ16 Ρἰ 5 ἰησεπῖο {π|Ὸ ἀέτῆοες ἐπ 1}- 
ΠΠ{π, ψιιαπη τποτοσιπη ποίξγοσεπι ἀο]πεδτιοη!, πηδηιοίξητη εἰξ.. (Οὐοπηίηρη- 
τῶτῖοϑ., 71ὸ5 νΊσεποιιας δάίεοῖς ἈηρἢΠΊπιοβ., ποπ τὰπὶ Δα τέχειπ, ἐχρ ἰςδη- 
ἀππὶ ράττεπι πηαϊογεπι σοπηρᾶτατοβ., {πδτη δά μυϑολογίαν ἀοςεηάαπι, δῦ- 
416 αἰΐατα ἐγ αἰτομεπα νατιᾶτη ἐχροπεηάδηι,. 181] Ορι5 ἕπτ ποτί5 ποίεε, 
4αιθει5 Α[Ππ|5 ργοροίττιιβ. (ζοριι5, ἱπηῖτατῖ, (στατί ἰητογεα δοποίοιτημ5, Βίης ἴη- 

“ἦε ΥἹρεποπαπη]οςοτγη θοπλε ποτὰ ΠΟΌ]5 ἱΠα]οίππη ἔεοιξ., ἐχ α11-᾿ 
Ῥὲ5 ςεγοτσα νεὶ ἀξ τεχίι, νεἰ ἰξηίἢ δαϊτοσαπι ΠΟΙ Γοσ γα 

εἄοςεγε ρος, ἀν γ τὴ 

ΙΝΏΕΧ 



Ἀχ Ὁ κα Ἃ 
ΓΝ Χ κ 2 ὰα γι 

ΓΝ ὨΥΈΕΈΤΧ 

ΡΗΙΨΟΘΊΆΑΤΙ ΒΕΝΙΟΚΙδ ΙΜΑ͂σ. ΧΙ Ογεῖορς 
ΠΡ ΧΙΧ ῬΡμιογδθαβ νε] Ρῃϊέργας 

ὲ ΧΧ Αἴας 
Ἐχογάϊημ “ΠΆΩ 

δου βοισιληδες, Σὰ ᾿ὰ; ' 5 [ΠΟΥ Ῥγδγαδέος 
Π᾿ Οροπῆις ΧΧΙΠ ΤΗϊοά 
πί Ἑδθιυΐας ΧΧΙν ἘΠΖΗΣ ΠΡΗ͂Ν 
ΙΪν ΜὨεεγοεζειβ ΧΧΡ Χε ΤῊ “Ὡς 
ον ΨΉΝΙΙας πολλά ρρην γρη ΥΙ λον , ἐν ἃ ἐπ τθν ΟΥ̓ 

ΤΠ οὐ Μώπποη ΧΧΙΧ Απήροης μα Ν δρόμο γΕ] Απλγπιοπθ ΧΧΙΧ Εἰράης 
Χ αἰ δ 5 ΧΧΧ Τβεπὶ ᾿ Θπηζοοῖες Χ9: Αἰηρίοα ΧΧΧΙ Ραϊαεῆτα 

: Οάοπςε 
ΧΗ Βοίροχιις ΧΧΧΠΙΙ Η͂ 
ΧΠῚ Ρι(ζαζογες ὑπ » 
ΧΕΝ ἡϑαίηέϊδ ὁ ἂὼ 
χν Ατίαάπο ΦΗΙΓΟδΊ. ΤΡΥΝΙΟΚΙΘ ΙΜά46σ, 

ΧΝῚ Ραίριιας. Ἐχογάϊηγη (, 
ΧΝῚ ΡΕεῖορς νε! ΠΙρροάαπηῖα 1 ΓΆΟΒΙΠες ἴῃ δϑογτο 
ΧΙΧ Ρεηΐίοις. 1Π Ματίγας 
ΧΙΧ Τγηπεη "" 11 Ψεπαζογος 
ΧΧ δαῖγγί Ιν Ἡδετγοιες νο] ΑςΠεϊοιιβ 
ΧΧΙ ΟἸγαιριις.. ν Ἡδεγοαῖες ἴῃ σπΠ[8 
ΧΧΙ Μιάῴς ΝΙ Οτρίιδιις Ψ 
ΧΧΠῚ Ναγεοϊῆηις ΝΗ Μεάεα πη ΟοΙςἢΐς 
ΧΧΙΝ ἩἩγαείπιμι5 ΝΠ [1μἀραπάϊ 
ΧΧν Απάήπι ΙΧ Ρεϊορβ 
ΧΧΝῚ Μὲεχγουτῖι Ναία!ε5 Χ Ῥγπτπιβαις Μυῇ 
ΧΧΝΙΣ Απηρ ΐαγαιις ΧΙ Ατρο ἔπε Αξεῖες 
ΧΧΙΧ Αργογιιπὶ ψεηαΐογοϑ ΧΙ Ηεήοπα 
ΧΧΙΧ Ρετγίξιις ΧΙ δϑορμοοῖες 
ΧΧΧ Ρεῖορβ ΧΙν ἨἩἩγφοϊμτῃις 
ΧΧΧΙ Χεοηΐᾷ Μεϊίεαρεγ 

ἩμῚ Νεῆϊις 
Μὰ 18. 11 ΧΥῚ Ρῃιοΐείες 

Ι ψεμι5 
Π ΑΟΔΠΠ1 οἀπιςαϊο ΟΑΙΣΙΘΊΚΑΙΙ 5ΤΑΤΡΑΕῈ. 

1Π (εηγδυτάςς Ὶ ϑΑἴΎΤΙ5 
Ιν ΗΙΡροϊγειις 1 ΒάᾶςοΠα 
ν ἈΠοάοριηθ ΠῚ Ουριάο 
Ι ΑἸ ΠΟ ιν Ιπάιις 
ΨΙ ΔΛπείοςπιις ΑἿ ΝΝαγοϊπτις 
ΨΠ Μεῖδ5 ΝΙ Οεςαίο 
ΙΧ Ῥητηϊα ΝΠ Οτρῆἤειιβ 
Χ Οὐαπάτα ΨΠ Βαεεῆιις 
ΧΙ Ῥαᾳῃ ΙΧ Μεπίποη 
ΧΙΙ ΡΙπάατγις Χ ᾿Αεἰζυϊαρίες 
ΧΙ Αἰαχ οςγεηῇς νοὶ Ογγάς ΧΙ Ῥγαχίτε]ῖς Ουρι άο 
ΧΙΝ ἘΤπεῆλια ΧΙ Οεπίδιιγις 
Χν ἴδιοι Μαγίηι5 ΧΙ Μεάήσα 
ΧΝῚ Ραϊαεπιοῃ ΧΙΝ Αἰδαπιαᾷς 
ΧΥΠ ἸΤηίιηϊαλς 

44 44 ΦΛΑ- 



γός ΡΗΙΓΤΟΒΤΆΑΛΤΙ Ἐχογαζηγ. 

ΦΛΑΥΙΟΥ͂ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ' 
Ψ 

᾿ ΕΙΚΟΝΕΣ. 
ἐγ 

ΠΡΟΟΙΜΊΙΟ Ν᾿ ᾿ ΤΣ 

ΒΙΑΥ͂ΙΙ ΡΥ ΕΓΒ 
Ἂ ἽΜΑΟΙΝΕΒ 

ΕἘΧΟΚΡΙΥΜ 

Σ τις μὴ ὠσπώζεται τὴν ζωγραφίαν, ἀ- 

δικεῖ τὴν ὠλήϑειων “, Ἰὐμς δὲ καὶ κὰ 

» Φορο γὰρ ἰση ὠν- 

φοῖν ἐς το τῶν ἡρώων εἴδη. καὶ ἔργα. ξζυμμε- 

7 ς γᾷ Π ἈΠ ς 
φίαν σποσή ἐς “Ζοιητῶς ἡκεῖ 

Εν Ως γὰ ὃ « τρίαν" τὲ ἐκ ἐπαινεῖ, δ ἣν καὶ λόγε ἡ τέχνη 

ἅπτεται". καὶ βρλμκίνα μὲν σεφίξεςίαι ϑεῶν 

τὸ Ἑυρημώ; δια τε 17) ἐν γῇ εἰ δ, ἐγόσο. τὲς λει- 

μῶνως αἱ οι γρώφεσι; διώ! ε ταὶ ἐν ἐρανῷ 

φαινόμενα. βασανίζωτι ν γένεσιν τῆς 

τέχνης» μίμησις μὲν ἔνρημα πρισθύατον καὶ 

ξυγγενέφωτον τῇ φύσει. ἕυρον δὲ ἀυτὴν σοφοὶ 
» «᾿ Ι 
ἄνδρες, τὸ μὲν ζωγραφίαν, τὸ δὲ σλαςικὴν 

φήσαντες. καὶ «τλαςικῆς. μὲν “πολλὰ εἰδὴ" 
ν᾿ ΣῊΝ» ας (ἢ μ 1ο τ -“ 

κοι γῶρ ὦυτο τὸ τ λάττεῖν ". καὶ ἡ ἐν τῷ χαλ- 
-“ ΄ Ἀζ Ἀγ ν Ἂ δή Ἀ Ἁ 

κῷ μίμησις, καὶ οἱ ζέοντες τήν Λυγόδίνην, ἢ τήν 

Παρίων λίϑον". καὶ ὁ ἐλέφας, καὶ νὴ Δία ἢ 

μα λα ὰ νον γὲ 

ΕΟ Ή ΔῸΣ 

ὲ ᾿ Εν το ἢ 
Ἀτεπι ρἰ ουίδηι ἐμυῖς διοηϊταἤρεγπας 
τι15.). ἴῃ. νογΊτατε πὶ ἱπΙΏΓ 5 ας, ΤῊΝ 
Αἰεβρς εἢ τη ἀτίει Ῥοετοαπη 9. ἰάεπι 

ἐηΐπα οἵδ νεπυ(χο δά Βογοιπι βογπηᾶϑ δε ρεῖα 
εχργιπιεπάα ςοπαίι5. ϑγπιπιοιτίαπι Ῥργδθ- 
τεγεα [ἃ ΔΟΟ ΔΙ τατο ΠῚ] ζοπίοπΊΠῖς 9 απ. 
ΟγΑΓΙΟΠΘηι ΠΠΟΠ ΙΟ ΔΓ8 ΟΧΓΟ τ. Ετ ἢ «ιῖς (ο-. 
Ρ μἴάγαπι ποτ Ια! νοἰμετῖς, Πλθογαπι ἐὰ εἰ 
Ἱπα ΘΓ ΠῚ 7 [ΠῚ ἴῃ ξογγᾶς Αγ 15 ἑογπιὶς, αμίθιιβ. 
ΔΠΠῚ τοιηροίξατος ἀλίμος Ρἰπριης, ταπὶ εἶδ, απᾶ 6 
ἴῃ ζΟο]ο ἔππε Αἰ δζ, απ ρεηίτας 

Νὰ Ὁ ἐν Ἧ ὍΜα ἐλ ἐπε. μ αυξιμευλαντν 
τίο νεηα ΠΠΠΠπηιπα ἰδ ἱπιιθασαπι, παζαγάραιθ. 
ΞΟρηδίμπι πηάχίπις. Πρίαπι ἀμξεπ (ἀρίξητ65 ἐχ- 
ςΟρ τάγαης Υἱγὶ, ραγεῖπι ριησοπάϊ. ϑοπίμάνοε 
Θεηαϊ ἀγίεπὶ ἀρροϊαητοθ. Ἐξ Ππρεπαὶϊ ἀμ": 

- ἀοπὶ ἀγτίς πλμ τας {πητροςῖθ5, ἸΝαπὶ δζ ἰρίμοα 
βηροτο, ὅς απιᾶο ἀεγα ἢς ἱπηταιῖο,, δὲ Γγραί-- 
Π6ΠῚ γε] Ραγίιπι (ςαΐρεγο ἰαρίάθπι,, ἄτας 6ὁ- 
Ῥυγηθα ΟρεΓᾶ, ἅ οὐρῇ πυρροὶ ἤψῃρίο" 

ἴ Φλ. Φιλοςράτε ] 4ε αἰτοτς Βᾶγαπὶ ἱπιαρίπυπι νἱάς Ργο- 
Ἰεροπιεπα: 46 ογάϊπε δάγιιπι νἱάς ηυδεάαπι ἀ Ρείοβεν δὲ 
Ηἰρροιαγρίαρῃ οδΓεγιδῖα ποῖ. "1. 

2 εἰκόνες 1 γοσᾶτ πος οριξουϊηπι γραφικῶν ἔργων ἴκφραφιν 
ῬῃΙΠοΙἔγατιιο 1 ἵμηῖος ἴῃ Ῥτοοεπι, ἔμπαγιπι ἱπταρίπιπι. ἢ ἧς 
ϑυϊἀᾶς εἰκόνας ἢ ἐκφράσεις νοσεῖ. “Ὁ υο τἴταϊο πο ἀπ πηϊεὺ 
ΟαἸΠπβγϑεῖ οριις ἰη(οτὶ ίτιγ, ἐκφρώσεις Καλλιςράτῳ. Ἐο γε- 
το ίοοο ρἰμτὰ ἀς μᾶς ἰη[οτίρτίοπε ἃ ΠΟΡῚ5 ποίδλια νἱάς, Οε- 
τεγαπι ϑ 445 ΓΝ Πρ τοβ μγαπι ἱπτᾶρίπιιπὶ σοτηπιεπιόσας, 8 
ἀετε Μεαγῆο οδίεγιατα ντάε ἴπ ὨΗ.ἀε ΡΒΙΠΠοἰξγατῖβ, Οὐ: ε 
εὐπὶ ογγοτα τεγ! ΡΒ οἰγατὶ ὃς (418 41| Ἐοργαίεϑ σιπὶ 1{Π|5 
ἀϊςαπις σοπἰμηχ ῖς ὃ ἐο απο ἀ ἰπ ςοαΐςε5 ᾿ποι ες, τη 4αϊ- 
Ῥιι5 τίτα 1 Ροἰξεγίογαπι ΠΠ]Ποταπι ορεγαπι» πιϊπῖο ἀ εἴς επαΐ» 
οααιΠ Δπεητ. 

3 προοίμιον 11 ἴῃ ΜυΙρατῖς ἐγᾺΣ Προοίμιον Ἑλλαδια. Ατ 11 
410 {επί σοπίμπρὶ ΡΟ Πηπε ποη ν! ἀφο. ΜΊρεπεγίας Ελλάδια. 
ἐμάος ᾿πτεγρτθιαθ ιατγη δ ιι5 Ρ᾽ διοτο  σεγεβμδίπε, Ψετγαπινε 
4[14 τα σβᾶπι, νεῖ ἢς ποπ ν᾽ ἄβο σιν νοοῖ σιροοΐμεον {4 ̓ἴππρᾶ-- 
τὰτ. Πίςηι ιοά [επτῖο, Απτίαυΐτιβ ρίξξαγαε ἄπο ρεπε- 
τὰ Ηεἰϊ κάειν ὃς Α{[δείσρον. υἱά. ῬΙ1π. 115, ΧΧΧΥ͂. (ἐέξ. 36. Ρ. 
1οΓ. ἔξη. Πεἠαάϊοὶ ἰρίτυτ φεπογὶα Βῖς Ρἰἔξατας ἀείοτιριδε. 
Τιετασπιε νεῖ τρία ΡμΠοἤγαδτι, γε] ΑἸτι5 4115 ορετί ξεςϊε 
ἙΛΛΑΔΙΚΑ; ἤς επίπι ΠΙΔ }ΠΠ| 4118 Π| Ἑλλάδα. ΟΡεΐπυϊο 
τάπιεη ἀρυα ρἰεγοίηιιε. ἐμκόνων᾽ τἴτα!ει5) 410 εἴίαπι διι14495 πος 
Ορὰβ Δἰΐεραῖ : ομπαι18 1ῃ πιϑΓρ Πα ἔοττε αἰτοῦ 116 τἰτυλις 
ἙΛΛΑΔΙΚΑ δα[ογίρτιβ σερεγίγετιτ, ἱπιρ ογῖτι5 ἀπιᾶπιεπ- 
ῇς, 4ιο {ἢ νοχ (ρεξξατετ ᾿ρηϑτιιδ, γο οἱ προοίμιον ἱμπιπχίτ, σε- 
τοτιπὶ ροί᾽ Ελλώώδια ἱπ ςοά, ᾿μάϊαηο δάἀάϊειπι βιδλίον πρῶ- 
τον» 'οςο [τἰάεπὶ Αἰΐεπο. 81 βηΐπι ἴῃ Π γος ἀϊαϊ πὶ ἀτ05 
Βος ορυΐουιπι, αιοὰ τάπιθη Ὁ ἱρίο ΡΒ! οἴτατο ἔλέδιπι.. 
ἀυδίτο; νεγθὶβ βιδλέον πρῶτον ἰοοιι5 ἀοθεθάτογ ἰηξεγίι5 

Ῥοϊὲ ἄπεπι μμΐμϑ5 ργοοεπηῖ, Μαῖάτε ἰρίτις τόταπι ἅπης τὶ- 

ΤΟΣ 

τ πὶ Δι Πι πηι, ψιοά Ῥοπᾷ οἰπι νεηΐα ̓ἀοδιίοτυτα ΛΟ 
εἴτε ςοηβάϊπηι, 

4 ἐδικεῖ τὴν ὠλήϑειαν 1 40 ἃ επίπι γεῖδ ρεβμπι εἰ, γέ βέ- 
ἤμιπι οἱ ὠομ] 5 Ὠβιίςετε, ποπ 4ερεθαι, οεπάετε 4 επαμ4Π|. 
Σ σοφίαν ὁπόση ἐς ποιητὰς ἧκε! } 6 πε  ςηΓ[ΔΠῚ Ρἰδϊοτίδα 

Δτιῖς οὐπὶ ροεῖίσα Ρἰατθας νεἴδτ Ογᾶτῖο, ΡΙυτάγοῆο 
ἄζο. οδετιδιαπι πιᾶρπα ἰησεηι! δὲ εγααιείοηίς ςορία ΒΗ͂Ε 
αυΐτας τ. [ππἴμ5 ἀς Ριδζαγα Υ εἴεγ. ᾿, 1, ο. 4: 

6 ξυμμετρίαν 1 νοςεπὶ ΟΥΔΕΟΔΠῚ του Πυπι5 ἴῃ τ δὰ 
ΝΑπὶ ποῦ ῥαόεξ Ζιφ ἰρληηηα 3 ΟἸΆΕΙΩ δγρεηηρίτεί τεῆε ΡΙΠπίο 
116. ΨΊΠ, ἤχεον 

7 δὲ ἣν και λόγε καὶ τέχνη ἅπτετωι Ἵπεπιρο. 1ὰ γηϊοιπὶ εἢ, 
απο ογα ον ρτδεβελι γΒεογιπὶ τέχνη, αιιοα ξνμμετρίαν 44. 
δίδει, ἴπ 44 Οπιπΐβ σῖς Ροῇ ἴτᾶ, νπάς ἀς Βεπιοῆμεπε 6 δ!-- 
1ἔτγδιας ἴπ Βαροῥίε: ὁ ὁ δὲ τὸ ἐν λόγῳ διαπλάτῆων Δημοσϑένης 
ἀγάλματα, μικρᾷ [Ὁ λόγων ἔδειξεν ΤΩ αἰσϑητὸν, τοῖς τὸ χρη 

φρονήσεως γεννήμασι συγκεραννὺς τοὶ τῆς τέχνης φάρμακα. ι 

8. διά τε τὼ ἐν ἐραν. φαινόμενα ] νὈῖ πυδος5 ναγίαβ γουιιπ 
ἱπιαρίπες τεργαοίεηγδης, ΠΙυβγαπε Βδες ργοίϊχε πθθ, 
ρο]]οηΐο 1π Υἵι, εἰτι5 1. 11, ς. 22... 

9. βασανίζοντι Ἴ ὁρροπίτηγ μος νειδιῖπὶ τῷ σοφίφισϑιμνς, 
{Ο]τσες 4ὺὶ ογαίοσίδε ἀυρετε γι 5 ἀϊβπίτατεπι γοϊ τ, Δ4 Βεοβ 
τεξετεῖ ἱπαυΐτ ; Αἴ ΡΒΠΟΙΌΡΠυ5 εἰίδπὶ οπππεπὶ ἀμί δεπβ π- 
πε τβετοτῖςο ἔιςο ὠκρίξείαν γ ἀπι 4 ΕΠΠΠ πᾶ πὶ ἱππεηῖεῖ, μαίας 
τάεηιο 4υλῇ ξυγγενῆγ αἄξοσιε δἰ ἐπὶ ΟἸΠὶ εἃ δετατῖς.. 

1ο ἀυτὸ τὸ πλάτγειν } ἱπτο]]Πρὶς ἐΆπ|, 4118 εχ δγρί!!α ψεῖ 
δΥρίο δἱφυῖὰ βογπιδίωτγ, δτῖεπι 9 [4 Ἔπὶ ΠῚ ρτορτίε εἰ πλώτγον 
αιᾶπάο εχ ἴα νεῖ ΠΟΡΏΑΙΝ πιάῖοσῖα Αἰ 414 βογπιάτιγ, Ὁ 

εἰ Λυγδίνην ἢ τὴν Παρίαν λίθον ἡΤγράιις ἀϊοίτων ὅς γράϊο 
Ὧμ5, Αἴνεγο Ἰγράϊπος 1 Ράγοὸ τέρενος αἷι ΡΙΤπΐτ9 Η, Ν, 1. 
ΧΧΧΥῚ. ἢ. Ηΐπς Λύγδος λίϑος ἢ ὁ Πάριος ἀρὰ Ἡείγεἢ: 
Μεπιοχαῖα ὃς Ὠϊοάοτο ϑ8ις. 1,11, Ἡ 135. κὶ Παρία Λύγδος. ϑῖς 

Ρἰᾳ- 



Ἐχογαλη72. 

ΡΙαἤΊςοπὶ ρεγποης, Ριδταγα νοτο σοϊου δι 
αυΐϊάεπι ςοηας, (εἀ πο μος (ΟἸππη εβΠοῖτ: 
νεγαπι πηιΐτο ρίμγα εχ ἰἴὰ γα, νηΐςα ᾿ἰςεῖ, 
4πᾶπη 4114 4Γ8 δες Πη 16 εχ ΠΊΠΪτῖ5 ΠΟΠΊΠΊΪ-- 
πἰίοίταγ, πΊθγαπι εηϊπὶ ἀεπιοηγαι, ὅς οὉ- 
ταζαιη ΟὈίδγααῦ, ἔαιγεηεῖβ δἰτππι.. αἰαὶ πιοα- 
ΓΕητ5 ἀπ σαιάθητῖ5, Οὐ ὨΪοΓΠΊΠς γαάϊοβ, 
φιαϊείξαπαις ξαοτίης, βέτον χαίάεπι πιϊηὶ- 
[πθ ἘΧρτΙ τ, σαοπαιπη δυιτοπη ΟΟυ ΠῚ ρἷδιι- 
ΟὨΠΊΖΘ., ἃς Πίρταπι ἃγ5 ριἑτοτγία ἀρηοίςιε. 
Ἅρποίσίε δζςοπιαπι ἢδιαπη τυ δπησις ἃς τιι- 
{]αητοπη, νεἰπί πη σοΐογαβ ίη 118 ἀΓΠΠΟΓΕΠῚ: 
ἐμιαίαιτιος ργαείεγεα ἃς ἀοπηος, πεπιογὰ [6 ΠῚ, 
πηοηϊείχιε ας ἔοητες, ὅς, ἴπ 4αο Παες {ππτ,86- 
τπόγοπι, Οὐΐπδιη διιτέπι νἱπὶ Παΐι5 (ἰεητίας 
4 συΐπηεπ ρεγάπχογίης, {88 οἰατάτος5 [τῈπ|, 
4πίαε γερεβ ἀπᾶογα ργοίξςιε διογίης ἸρίαΠΊ, 
οἰπῚ 4115 ἀἰέταπι εἴξ, τὰπι Ατποάσπηο εχ (ἃ- 
τία οτἴππάο, ἴῃ σαΐις5 ἐρον ρίξξαγαα ςαυία, ΡΕὲΓ 
αιφατίοπηίππι ποίρίεῖο ἔπ. Ρίπρεθαῦ δαζοπὶ 
116 ταχτα Εσπιεὶὶ ργαθςερία,, γεπιυμαι!5 Ρ᾽αγῖ- 

πλιπη ἰϊ5 ἀἀάεηθ. ΑΙ πορὶς ίεγπιο ἀξ ρί- 
«ογίθιις ποη δγίξ, αἴσαβ ἰρίογιπι ὨΠζοτίὰ : 
νεγιπι ἱπιαρίηθθ, 44 |65. ἀγ5 Ῥἰἑϊοτια ἀαΐ, 
ῬοΙΠσοιγ, ἀπὰς ἀγραπιοητιπη (ΟδμοΥ- 
Ὥτοηϊς. εὐπὶ ἱππεπῖθης (εοίπηιβ. , νπάξ. 

“ὃς ἀϊςετς τεῶς ἀϊίςαπε, ὅς. χιοά δοπιπι 
ἢτ ἴπ ἐἰαποάϊ γεδιβ., απϊπηαἀπεταπί, Ηα- 
Ζαίςε δὐτοπι {Ἐγπιοπὶβ οσςαίο πη} {πὰ χει, 

ϑοίεηπε. ἀριιά ΝΙεαρο τάπος δρεαίαγ σεγτᾶ- 
τπεη, Οἰμίτας γεγο 114 ἴῃ [τοῖα εἴ, (ππτατις 

111 οτίριπε Ογαεεῖ, αἴψις ργοῦς Ἔχου]ῖ, νη- 

ἀς ἄς αἰςεπάϊ βιυιάϊς ρταεοδπι. ΜΙΠῚ ρ1- 
τὰν σαπὶ ΡΟ ]ῖςα ἀδοίαπιαγε τηϊπίπις ργοροί!- 

ταπὶ εἴϊε, ἀἀοἰείζεητο5 Ποίρί εἰς ἀοπιαπι ἵγε- 

'πεπιίδητόβ χαοιἀϊε πιο ο Π! ἕιογθ. Ἐχιτᾶ 

ταοεπία δυζεην ἀϊπεγίαθατ, ἴῃ (πα αγ ὶο δά πλὰ- 

τὸ νεγροητα, ἰπ απ ρογτίςι ψια απ] ΕΔιΟΠΪΟ 

νεπίο οδιεγία ἐχαθάϊβςατα ογαῦ, ἡπάγιοῦ, ) νί 

Ρυῖο, νοὶ φυίπηις ςοπεὶρπαιοηϊθιι5., ΤΎγῦ- 

Πεηιπὶ τείριοίεης πιᾶὰγε. Ἀοβιρεραίαιιο 

φἃ ὃς ἰαριάϊδιι5, αιοίζιπαμε. ἰαχι5 φοπη- 

τπεπάαϊ, πιᾶχίπις γεῖο Ρἰεξατί5 ἐρ!εηάςθαῦ, 

τὸ Τυῤῥηνικὸν πσέλωγος. 

εηἰπι!εροπάμπι ργο Αὐγδο ς οαπάοτίς εχ ναὶ εἴς αἷι Ρ] ηῖμς 

1.ς, νηάε Ὀιοάοτιι ετῖδπι, ηι6πι ΔητῈ ΠΙΣΤΉ ἰαρίδμαπι ἴῃ 

᾿Αταδία λαμπροτώτην λευκότητα ἀο(οτίρτ
μτις, πε Παρίαν 4υὶ- 

ἄεπι Λύγδον οἰπὶ 115 ςοτηραταπάμπι 810, ῬΙΙπίϑ νετῸ 1γράϊ- 

πος απίδα ἐς Αγαόϊα ἐάμέπηι αἀμεδὲ ίμος αἴτ, φιυοά Βεπιδὺῦ 

᾿Αὐτίαπυς Ρετίρίο Ματῖς Ετγιίδγαει 
Ρ 14. γί ἰητεν πιοῖςοϑ οχ 

ΜΜυζα Αγαδίδθσηις ἘΠΊΡΟΥΙΙ5 ἜΧροτίααθ Λύγδον. τεβοτγε, Δὰ 

εαπάοτεπι εἰυ5. Ἰαρίἀἰδ Ρετίπεπε ἐχ νεῖογε ἐριβτ. ἰδ: 

᾿ Κ᾽ην φέρνοις ὅτι κεῖνα τὼ Λυγδινώ κώνια μαφῶν 

ον Ἑρηκὲν» μίτρης γυμνὰ περιτρομάδοφ. 

Ἐν 1ῆ δριιὰ ειπάςπι: 
ΘΟ 

-- - οἷα κυλέγν. κονδίοδΝ ᾿ 

Γλυπτήν, παρϑενίων βριλομενὴν Χάξ τῶν. τὰ 

Μηάε ἤνφρίατο δὴ. ΝᾺ ἐγράμηε ράτεῖ, 40 δίρεδιαι πιὰ 

᾿διάεηι; Σ Ἷ 

Γλύψας ἐπώλει Λύγδινον τις Ερμείαν 

ΙΟΌΟΝΥΜΙΡΙΒΕΝΡΕΙΜν 5. γ6; 
᾿ , 

γλυφική, σσλωςική. ζωγραφία δὲ συμξεξλη- 
Μ΄ ,,9 ,ὔ ΄ ὝΆΑ 

τῶι μὲν ἐκ χρωμάτων; πράτ]ει δὲ καὶ τῶτο μένον, 
ΧῸ τὰ » ν ᾿ 

εἰλλὰ καὶ πελείω σοφίζεται ἐπό τότ γε ἑγὸς 
" ΝΥΝ.» χω ἐς , ,ὕ 
ὄντος, ἢ ὠπὸ τῶν ππολλῶν ἑτέρω τέχνή. σκιῶν τε 

Ν » 

γοὶρ ἀποφαίνει, καὶ βλέμμα γινώτκει ", ἀλλο 
“Ἀὰ ν Α, Υ̓ “ 23 “Ἢ Ἀ »“»Ἥ 

εν τῷ μεμήνοτος » ὠὐλλο δὲ τῷ ὠλγῆντος, ἢ τῇ 

χαίροντος. καὶ ἐυγες ὀμμώτων ὁποῖωί εἰσιν» 

δὶ ᾿ ͵ “ ᾽ ο΄ Ἀ 

ὃ «'λαςικὸς μέν τις ἥκις ἐργάζεται, χωροπον 
δὲ ̓  Ν Ν κ , Ν 

ἐ ὄμμω, καὶ γλαυκὸν, καὶ μέλων, γρωζδική 
εν κ Ν , Φ 

οἶδε. καὶ ξανϑὴν κόμην οἶδε, καὶ σπυρσὴν; καὶ 

ἡλιῶσαν", καὶ ἐσθῆτος χρῶμα, καὶ ὅπλων. 
" " : 

ϑαλάώμες τὲ καὶ οἰκίας, καὶ ἄλση, καὶ ορή, 
Ν Ν ᾿ Ν Ὁ ! Δ Ὁ “Ἢ “ 

καὶ πσηγεὶς, καὶ τὸν αἰϑέρω;, ἐν ᾧ ταῦτω. ὅσοι 
" μι “ ᾽ ͵ Ὁ 

μὲν ἐν κρώτος ἤραντο τῆς ἐπισήμης» καὶ ὁσῶ! 
͵ ἈγΨ --. Π ᾽ ᾿ Ὶ ͵ 

“πόλεις. καὶ ὅσοι βωσιλεῖς ἔρωτι ἐς ἀυτὴν ἐχρῆ- 
» ὶ ; , “- 

σαντο, ἄλλοις τε εἴρηται, καὶ Ἀραφοδήμῳ " τῷ 
ε λ ν᾿ ΄ ͵ ὩΡῚ 

ἐκ Καρίως. ὃν ἐγὼ ἐπὶ ζωγραφίῳ ξένον ἐποιη- 
οἷὰ ΡΥ ἜΣ Εἰ Ν Υ Δ 

σάμην ἐτῶν τεσσώβων. ἐγράφε δὲ κατὼ τὴν Ευ- 
᾿ ᾿ ΝΥΝ , 

μήλε" σοφίαν, πολὺ τὸ ἐπίχαρι ἐς ἀυτὴν φέ- 
, τλυανδα ὟΝ 
ων. ὁ λόγος δὲ καὶ περὶ ζωγρώφων, ἐδ ἱςορίας 

“ἀυτῶν νῦν, ἀλλ᾽ εἴδη ζωγραφίας ὠπαγγέλλο- 
Ἁ » ͵ ὡ 

μεν: ὁμιλίας ἀυτὼ τοῖς νέοις συντιθέντες. ἐφ᾽ 

φ χὰ ε ,ὔ ΄ ν “ ὴ ΄ ᾽ ΄ 

ὧν ερμηνευσδσι τε καὶ τὰ θοκίμδ ἐπιμελήσιον-: 

᾿ ᾿ Ν ν “᾿ τ 

τῶι. ὠφορμαὶ δὲ ἐμοὶ τετωνὶ τῶν λόγων αἵδε ἐ- 
͵ὕ 2 πιῆ, ε Ἁ “ τ ΄ὔ ᾽ 

γένοντο. ἤν μὲν 9 τσάρω τοῖς Νεωώπολίχαις ὠ-- 

ε " ἣ 

ψών; ἡ δὲ πόλις ἐν Ἰτωλίῳ ὠκιξαι;» γένος Ἐλ- 
Ψ ΠΣ ἈΝ ν᾿ τ . ᾿ 

ληνες » καὶ ἐςυκοΐ» ὅθεν καὶ τος σπεδοὶς τῶν 

λόγων Ἑλληνικοΐ εἰσι. βελομένῳ δέ μοι τὼς με- 

λέτας μὴ ἐν τῷ φανερῷ ποιεῖσθαι , “παρεῖχεν 
γ τ " “ ΓΈ Ν .» Ζ 

οχλον τῷ μειρωκιῶ » φΦοιτωντὰ ἐπὶ τὴν οἰκίων 

νν “ 

τῇ ξένε. κατέλυον δὲ ἔξω τῷ τείχες» ἐν πσροο-- 
" ; ΜΉΝ, ΠΑ ἩΑΝΝ σείῳ: τετρῶμμένῳ τσρος θάλασσαν, εν ῳ σοῶ 

" 
Μ 

τις ἐξῳκοδόμητο κατοὶ ζέφυρον ἄνεμον, ἐπὶ τετ- 
5 ΝΥ ͵ ᾽ -“- " Ϊ 

τώρων; ϑἱ μιῶ!» ἢ καὶ πέντε ὀροφῶν, ὠφορῶσα εἰς 

ε ᾽ - Ν “ νῪ 

ἤσρωπτο μὲν ἕν καὶ λίϑοις» ὁπόσες ἐπωινέϊ τρυῷη. μάλιξα δὲ ἤνϑει γρω- 

Ηΐπς ὅς εχριἸσαπάτις Ηείγ οδίυις Λύγδος εἰς τοὶ ζωδια ἢ. ε. λύ- 

γδὸος πιϊπιιτοτιπη φηϊπιαϊ πὶ ἀνα γλυφῆ ἱπίετυϊοης, 

12 βλέμμα γυώσκει } οζάπς τὸν νῶν 129) ὃς τὰ ἤϑη ρί- 

ὥλυτας, 4ι8ε ἐτεαιιεητεθ ποΙΈτο ἴῃ (ἐφιαεητῖδι5 ἱπιᾶοί πίθιι9 

νοςδ5. 
ΝΣ 

13 ξανϑὴν καὶ εἶδε χρὴ πυρσὴν κρὴ ἡλιῶσαν 1116 ὁπιπες ἔρε- 

εἷος ἤδυϊ ςοἹοτῖ5, ἅυς ἀσιιξητος ΕἸΠῚ δζ ἱπεεπάεητες συαῇ, 

ἁυζ οὐπὶ οοἴοτε αδ0 πιοοπτοβ, ἅτ πἶρτο ἱπβιυΐζαπτες, γί ἃν 

Ἰίφυο. πιοάο Βυς τγϑμαπὶ ΟςἸΠΠι θὰ Νοΐξ, Ατὸ ΤΠ,133. 

14 Ἀρισοδύμῳ} ἄς εο, [εἀ εχ Βος ἱρίο ΡΗΠοβτατῖ ἴοςο, 

Ψοπτας ἴπ ορεῖε ἀς Ηϊῇ. Οτάες. ὅς ἔτϑης. [πίυς ἐς Ῥιέϊιγα 

ψείδγιπι 1,11. Ρ. 75. ἐρεγαπο νῖ Εαγα νι ἀεατιτ, ροιξηπατη.» 

τϑητοσιπιὶ ΥἸΓΟΤΙΠΙ ἱπάδαβτῖα. πἰμι} ἀς εοὸ νϑεῆι5 ἱπαςηίτῖ 

Ροχυῖτ, γϑοτις αυδεγετέ. 

τς Ευμήλε] ἐς ἐο νἱάς ἃ ποῦδὶβ ποιάᾶῖα δὰ 1. 11. ἀς νἱτῖς 

ϑορδίίζαγ. πα Αἰεχαηάνο. 



γόᾳ 
“» 2 ! ὅ᾽ -“ ᾽ Ὁ ἮΝ 

ᾧωις » ἐνηρβμυοσιμιενῶν ὠυτῊ πινοκῶνγ δ6»Ἐμοισο- 
»Ἥ ᾿ » “Ὁ Ν 

κεῖν. ἐκ ὠπαϑῶς τις συνελέξατο;, σοφίω γάρ 

» Ε » 3 τὰ ͵ Ν 

ἐν ἰυτοῖς ἐδηλθτο «πλειόνων ζωγράφων. ἐγὼ 
2 Π - κῃ - ᾽ -“ 

μὲν ὃν καὶ ἐπ᾽ ἐμαυτῷ ὠμήν δεὶν " ἐπωινεῖν 
Ν 3 γ ε -“ 7ὕ ν 

τοὺς γραφῶς- ἦν δὲ τυροῦ υἱὸς τω ζενῳ: κομιδὴ 

ὙΑΘΟΛῪΝ ἡ ͵ Ν ΄ 
γέος; εἰς ἔτος δέκωτον ἤδη. Φιλήκοος . καὶ χαί-- 

-“ ΄ ΟΣ ,ὔ ᾿ ᾽ ’ 

ρῶν τῷ μῶν νεῖν» ὃς ἐπεφύυλωττε με επιον- 

5» νον ε 3 Ν 

τὰ ἀυτὲς, καὶ ἰδεῖτό μὲ ἑρμηνεύειν. ἵν᾿ ἐν μὴ 
΄ ε - μέ »" Μ ἈΠ 2. νη 

σκοόν με ἡγοῖτο, ἔσο! ταῦτω» εζην-. καὶ ἐπί- 
Ν ᾽ Νν Ν δειξιν ᾿ ἀυτὼ ποιησώμεθα, ἐπειδὴ ἥκῃ τοὺ μει- 

ῃ 3 , τὰ ε Ἀ εκ 

ροίκιο,. οὐζικομενῶν δ ν».9 μὲν σσῶις» εφην.» ὥρο- 

4, ὔ ε “ 

ξεδλήσϑω “ἧ, καὶ ὠνωκείσιϑω τότῳ ἡ σπεδὴ τῷ 
« -“ {4 Ν 

λόγο. ὑμεῖς δὲ ἔπεσϑε, μὴ ζξυντιϑέμενοι μόνον, 
Ω Ν ἈΠ ΔΙ » "», ν “19 Νὰ 

ὠλλὼ καὶ ἐρωτῶντεφ. εἴτι μή σαφῶς ὅ Φρα 

ζοιμεν. Ἢ 

ΣΚΑΜΑΝΔΡΟ Σ᾽" 
3 53 “ »Ἢ διε ιν ἈΝ 9 

Ἐγνῶς ὅν» ὦ πωϊ ταῦτω Ὁμήρε ονω; ἤ ὃ 
ἽΝ Ὕ " ΝΑ , ᾿ΝΣω, πον ς 

“πώποτε ἐγνωκως δηλαδὴ δαῦμω ἡγξέμενος » 9- 
Νν 

3 ΧΑ) »“ 5 Φυν ἢν 

πωσδήποτε ἔζη τὸ πῦρ ἐν τῷ ὕδατι. συμ- 
: . ὌΠ Δάλλωμεν ὃν ὅ, τι νοεῖς . συ δὲ ὠπόδλειψον 

ἐυτῶν᾽, ὅσον ἐκεῖγω ἰδεῖν, ἐφ᾽ ὧν ἡ γροαῷη. οἷ-- 
» , Ἀ ᾽ ζ. 

σϑά πε τῆς Ἰλιώδος τὴν γνώμην . ἐν οἷς ο- 
ἣν Ν " 5 “Ἢ 

μήρος ἀνίφησι μὲν τὸν Αχιλλέω ἐπὶ τῷ Πα- 
-“ δ ὦ Ἢ -» 

τρόκλῳ “, κινξνται δὲ οἱ ϑεοὶ πσολεμεῖν ἀλλή- 
- ς ͵ 3 » ἣν ἘΠ ῸΝ 3 Ἦ « 
λοις΄. τὅτων δ.» τῶν τσεριὶ τὲς ἐθς» «ἢ γρῶᾶ- 

“, 9. Ν Ν φὴ τὼ μὲν ἄλλω ἐκ οἶδε. τὸν δὲ Ἡφαιςον ἐμ- 
- » ᾿ Υ̓ 

πεσεῖν ᾧζησι τῷ Σκωμάνδρῳ πολὺν, καὶ ἄ- 
. ͵ ,ὕ ΠΝ 

κρῶτον. ὅρᾳ δὴ πτώλιν, πσάντω ἐκεῖθεν “. ὑ- 

ψηλὴ μὲν ἄυτη ἡ ττόλις., καὶ ταυτὶ τοὶ κρήδε- 
» ᾽ δ δὲ Ν , ΡΥ 

μνὼ τϑ Ἰλίῳ. πεῤίον ὁὲ τατὶ μέγω.. καὶ ὠπὸ- 
“Ἢ Ν 7 ᾿ Ν Ψ » ͵ 

χρῶν τὴν Ασίων ὥσρὸς τήν Ἑυρωπήν ὠντιτώξαι. 
μὰ ᾿ ἈΒΎΥΝΣ - ἀπο 

πῦρ δὲτϑτο, πολὺ μὲν πσλημμυρεῖ κατὰ τῷ 

ΡΗΙΓΟΘΤΆΑΤΙ 

ἐεροδαν κ τὺνν ἀἰ κὰν ἐν’ 

1. ϑεαητΜεεγ.. 

(ροῇϑ ἴῃ. 68 τ υ}15, 6|85.. νὲ ταὶ νι4ς- 

ταῦ» ποη ἤπς ἢΠμάϊο ςοἰ!ερεγας Παῖς, ρίατῖ- 

πιοσιπὶ Θηἰπὶ Ρἰξζογασι ἴῃ ἰρ(15 ςοπίρί μα αἴξ 
ἔμ. Ἐρο αὐτεπὶ ὅς ἰρίς. ρἰέζαγαβ ογαοηθ. 
ςοπιηηεπάασγε ςοηἤητιογαμα., γαῖα 6. ργάξῖο- 

το μοίριει ΒΠι5 ἀπιοάμπι ππιοηΐβ, 1 ἀςοῖ- 

τημπη ἰᾶππι ἀηπιιπ αἰτίρ δε, διιἀϊοηἀίαμο ὅς 
ἀιςεπάϊ οἴδε ρεγοιπρίάιις, 4υἱ Ἰρίῃα [αγᾶπ 
τη πῖς ΟὈἰογιασαῖ, νίημς Ἱπτεγργθγαγου τος 

σθαι. της ἴϊαηις ἰειιᾶπι πηῖπιὶ οἢς πιθη- 
τ6 πὶ ΔΓ ΙΓάγοῖαγ, εἴτο, αἰΧΊ, ἴαι 86 11 ἂτ- 

σαπηοηταπὶ ἀίςο πα], ομπὶ ῬγΙπιμπ ἱππποπες 

νεποτίης. Οὐαγα οαπὶνεη ἴδῃς, ριιογ, Πα 81- 

εθράπι, Ριόροπαῖ, ἀεάίςατιπισες εἰ εἴϊο ἢιι- 
ἀϊιπι ἴῃ ογδίίοπς παπο ροποπάμπι, ψόοσνε- 
τὸ ἐξαμίοημι τοι, τλθρο, ἈΗΡΠΊ Δ το ΤΟΣ 
ὅς, {ϊ αι] πγῖπα Ἰαςαϊςητεν ΧΡ ἰςϑιιοτίπγας., 
Ῥετοπηζατασ. ΤΡ» 

ἐμ ΑΕ Ὁ κ αρϑλιεβίίος 

ἘΔ ὰ ΕΡΝ Πἢ ἐς Οὐκ ἀλλ κρνν 

ΤΟ ΑῚ ΤΧ Ν δ τ δι ν 714 
Ἐπ ΠΕ ἀπην ας 
οὐ ΝΟΗ͂Ι ἰρίταγ, ΟΡαεγ, Ηοππρτῖςα εἴς 14. 
ΑΝ ἔοτίε πο ποιιεγαβ δηΐεα ὃ ἸΝὰπὶ πα γα 
μαμτ οδίζιγο μοπιοάο ἱρηῖβ ἴῃ ἀηπᾶ νίπογς 
Ῥοίπι. (Οοπξετγαπιιβ τδηπε απο πο. Τὰ 
δυζεπι αὖ {{π|5 οςυ]πι δοτιοταπαίρεγ, ἄοπες 
1114 ςομΠ ἀογδιιογίπηθ., ἐχ αυΐδιι5 Ἔχρτοῖα ρὶ- 
ὥαγα ἔπι. ΝΟΗ͂Ι Πίαθ φυᾶς μασεαῖ, νθ 1 Ηο- 
τπε ας Ρίγοοῖ! ημίάςπι, σα ΑΟΠΠΙΘαι {|| 
“ςοποϊταίαπι, Πιίσας δά πλμα 6114 σοπίαι- 
δαηῖ. Αἴαιδ ἄς ςετεγίβ ααϊάεπι {Π|5, πᾶς δά 
Ὅεοϑ ρειείπεηϊ, 181} μαῦεῖ ριέμιγα. Μαϊοᾶ- 
πὰ γετο ἰοαυίταγ τη ϑοαπιαπάγιπη ἀσπεη- 
τε, ςορίοἴππιαίσιε νερθίιπι. [Δ6| ἰΓθγιπα 
ταθυΐαιπι ἰητπογα 5 {Πππς ἀπτα ομπηΐα. ϑιδ- 
1ἰπλἷ5 ἐοςα Παεδς οἰμίζαβ., μα6 ἀπζεη 1} {ππτ αύ- 
ςε5. (ΟΠηρῃ8 Διζοπη Πἰς ΠπΊΔρΉι15, δ 4.1 {π||- 
εἷας Αἴϊαε δάπιοτγίις Επτοραπι]η οί ργοάιι- 
᾿φεπάλ6. Ηἰς δυίοπι. Ἰρηῖβ πλμ]τι5. αυϊάοπι 

ἐἰ 7 τ ωβ 

[ υ λα ΤΡ, ΤΟῚ 
ὃ : ᾿ 

"ἊΝ «ἀἡ 
δ ΝῊ γος, ὃν 

ιό δὲν 1 αφάϊἀϊ νοςεπι; 4ι186 ἀεπάἀεγαθατιις ἴπ εἀϊτί5 εχ 
εοἀ, 1 Αια, 

17) ἐπίδειξιν  4ιλῖε5 τῃεῖοτεβ εἄθγε (οἱ ορδης ἀριιὰ διιάϊ- 
τοτεβ,) φἰεείαγ»αἰίορες συΐσοὸ νοσταηῖν,, ΤΠ) γος ρ]ιγα αἰχι- 
πιις δα θέμα: δορῥ᾿αγιρα, ἴπι 4υῖθιι5 δα Ἐς μ Θητὶ ΠῚ ππ8. 

13 προδεδλήσϑω 1 ἢ. Ε. ΑΓΒ ΠΙΕΠΓΙΙΠῚ ΟΥ̓ ΣἸογγῖς ὑτοροπᾶῖ: 
ιιδῖ!α ροβυϊαρδης ϑορ με ώυτοσχεδιοίζοντες, Ο οΥρίδε ε- 
χορι ον νά, ποτ, δὰ νίτ, ΘΟρΒΠ, ργοοεπι, πος, Ζ6. δ646 δὰ 
νίταηι Ματοι δ. 11. η. 4. 

19 σαφῶς ] ςο4, Απο]. σαφές. 
1. ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ.: 1 Σκάμανδρος ] ϑοδπιάπάοτ ἔι!- 

σας, Ὀ1Π5 αἱ ρτὸ Ὑτοῖα ριισπαῦδης Ὁ τὰ ἈςΒΠΠ] ἐπὶ 
Ῥοῖ Ῥαίγοο πιογίεπὶ Τ το 95 Δοτίυ8. ἴηι ἐςμταπι ςοερτῖς 

ἀετοῖγεγε νοἱθπϑ οχιιη δῖ, οἰπι πῈ ἵπ νῖτας ἀἰΓοτίπιθη 4ἀ- 
ἄιιοῖτ. Οἷἱ ἰηβεῆα Ὑτοϊαπίς ἴὰπο Πισοαγγεῃβ,, ἃ 8110 μ0 
Μυϊοαπο ἱπιρεῖγατ, ντ ἴθπ8 δυμηππὶ ἸαΓολ ἐπτο πὶ ςΟΘγοθαῦ. 
νῖε Ἠοιπεῖ. 1144. Ο΄ πιαχίπιε ν. 330. 4. νηάθ δγριιπιεπίιπι 
αὐοδις δοςερῖς Ὠιαίορὶ ἱπτεγ Χδητπιπὶ (4υΐ εἰ ϑοαηγδη.- 
ἄεγ) ὅς Μϑτε [λισίαπιις, ϑολπιαπάγαπι ἰρί των ἃ γυΐςζαπο 
εχυῆμπι μᾷες Ρἰξέιτα γεργδοίφηϊαϊ, Ἢ 

ΥΩ Η ψοντι μ" » 

2 συμῷ, ὧν ὃ τι νοεῖς ] πεπιρς βθι]απι Ἡοπιοτίοαπι πο. 
ΜΈΓΑΣ ΡμεΓ, ἱπιᾶρίπε 68Π| Ἔχρυῖπιΐ ποίοίεθατ, τάμε δά πηῖγᾶ- 
τοηε ργοάεδατ. ᾿ ες ἰρίταγ ΡΒ οἤταιις οα 88 ἘΧ Ηο- 
ΠΊΕΓΟ Δ πὶ τοῖα Ρριεγο εἴξηϊ, [δ οππὶ ται] ΠΟΙ Δ ει τι1Π|. 

3. ἀπόδλ. ὠυτῶν 1 [ἐπῇι8 ε[Ἐ : οπιξτοπάαπι εἴτε ταπεῖίρος 
Ρ᾽έϊαε ταδυϊδς ςοπιεπιρ ατιοηεπι; ἄοπες τορειτᾳ ἐχ Ησ- 
τπεγο ξιετίπι, απᾶς δὰ ἐπὶ 1 υἜγαπάδπι ἔρεξέδης, γεοογάίδ- 
το ΐατιθ ΡΏΟΓ Ἐπ ογῖς ΘΟΓΙΙΠΊ7) Ἐχ 48]Ρ 015. ἀπότα ἴθα ρ᾽όδιγα βὰ- 
εγᾶτ. ; 

4 ἐνίξησι τὸν Αχιλλ. ἐπὶ τ. Πατρόκλῳ Ἱ 1146, τῷ ἣ 

5. κιν. δ. οἱ θ. πολεμεῖν ὠλλ.  ρύο Ὑτοία {οἰ]σες ἤφπιες 
ΑἸ], 8111 ςοηῖγα βάπὶ, νδ1 ΑὉὨηΠ 6 ΟΡ Ῥβίγοο!! ςαεάεπι ἱτά- 
ἴο δοτίιι5 δε πη ᾿ηδ]οίσεθατ, νία, Ἠΐ 44, γ΄, : ᾿ 

6 ὅρω δὴ πάλιν πάντα ἐκεῖθεν 1 πεπιρε 4πῖθᾶ ἰυτοτγατ, 
οπιίττογες ταηπίρεγ ταθυΐδε τη[ρεόδιίοπεπι, ἐοπος εχ οπιε- 
το; εχ 4110 ἘΧρτγεα 111 Πι, γερετἶτὰ εὔεησ, αιδε δὰ δᾶπὶροῖ- 
τπεητ, Οὐοά οππὶ ἔλόϊπι ἰᾶπὶ ἢ, πππς Ἰτεγαπι ἱπίρϊςε.- 

τα τὰ θυ ]λπὶ πρεῖ» ἃς οδίογιαγε γσ ἐκεῖθεν 1. ε. εχ Ηοπιοτο 
Ὑ 

οπιηϊα ἤης ἐΧρτο, 4ιιᾶς τορτβείοπται ἱπιαρο,. 

(α1- 



11. Οὐ. 

ςαιηριιπ ᾿πιτίδε., τ τις τοι δα Βαμηϊηὶς 
᾿αΙρᾶ5. ῥγογερὶς, ψὲ ἀυθοῦε5 Πρ 15 Ἰρῇ πα]- 
ἴδς {προγίϊηῖ, ϑεά αυΐ εἶγοα Ψϊςαημπι εἰς 
Ἰρῃΐ5. ἴῃ Δ41145 ἀοῇμις. ΠοΙείηιια ἤμπιθῃ ὅς 
(ρριεχ Ψαϊςαπιιηι ἀδργεσαῖιγ Αὐ πεαια 
ςαπὶ ςοπηᾶ ρἰξξιπὶ Πιιΐιπὶ οὐίδγιιαβ, φαοά 

᾿ ΔΙΏΒΕι15 πε. ΠΕ 16 οἸδ! ἀἸςαητοπι ΝἸςαπιπι 
ΟΘ΄ ξαγίῃς νε]οςίτατεπη, [Ισηῖς νεγο ἰρίεπάος 
ΠΟη ἤδμι15 εἴς, πος [ΟἸἴτο αἰρείξα, (ξ4 διγεὶ 
ςΟἸοΓί5 ἀίαιις [Πρ οδηἸάιι5, Ἐδταπιεη Ηοπ,ς- 
τ ποη {ππταπΊρ] μι. ἣς 
«29. ὅτι 

πα ἀν Σ 
ἡ ΨΉΤΙ 

ἐφ Ὁ ΡΟΣΕ Ὁ ΟΟ ΜῈ Τ᾿ 5, 
με 'Οοιπις ἀδειποη., 4 4ὸ παδθηΐ πιογίαϊοβ 
γε ςοπιοίξηξαγ, ἴῃ τμα]α πη βογῖδιις ςοπῇΠις 
ΔΕΓΟΙ5, νῸ ραζο. Ραιὶο «ΠΕ Πς Πτ5 εἰ δυζόπι τ 
αἀϊρποίζογε, αιοά χυαίι ἴῃ τεπετίς τεργάθ- 
(ξητθηταγ. ΟὈἰςαττα5 οπίπιρίϑα εἴ ποη ον 
ζΟΥΓΡΟΓΙ5 νη γαη, (Ἐ ΟὟ τεπηριι πού αγπιιπη. 
ψεπιδυίατ δαΐοιη ἱπάϊςῖο, εἴ, ροπίος ορίδιι5 
ναίσηζος ἴῃ τἰαίατηο ἰάσοτο. Μεπίταις Οο- 
ΤΓΉ5 ᾿πΠΠ1Θ Π]5 δα ̓πΠπΕΠ 65. τοπογΓ. πες Ἔρῃθθο5 
ἐρτοῆϊις, νῖπο ταδί οπηάιιβ. ἀτάπιθ Ἔτι 7 4 αἱ 
{πὶ ἐγεξει σογρογὶς ἤδίι ἀογηηίεη8. ογπη 
δυζοπη ἔὰςῖα ρεέξοσί ἱππίχιιβ., νὰ ΟΠ ἀρρᾶγοας 
η181},, {Ππ|γαπι νεγὸ νεπαθυΐο {βίηοπβ. δε 
ΠΠΔΠΕῈ5., ἀρργεῃοηάε {ΠπΩ4| ἀγοιτγαία. (Οἱ αι -- 
εἰγ. πος {Π| 6 δπίπγδάιιεττῖε. νι Πεγὶ (οἷει ρεῖ- 
πιο ἰοπηπο, σαπη ΠΟ 5. απ άϊεηῖς ἰοροτε, εο- 
φἰζατῖο τγδηῇς τι ΟὈ] αἰ οπδπι. δογπτη.. απ86 
ςοπιρ οἐξοθαίιγ : νράς ἃ απᾶθ ἴῃ ἀεχίεγα 
εἰ ἔλοι]α τηδπε νἱάδειγ ΕΔ], ἰοτηπο ἰδησιο- 
τεπῇ Εἰ ἱπάμπσθηίε. Μρέμθηςβ τἀπΊθη (ΟΟΠΊΙ5 
ἴσπεηη δα ογι5 ἀρρε!]επίετη, Πηϊγαπη α! ἀεπι 
εἰδίαιτι ἰπ Ῥαγζετη ἀθχίγαηι, [ἀσυ]απΔ νΈΓῸ ἴῃ 
Πηϊῆγαηι ἐγαηβέσγε, νὰ ἱρὴ 5 ναρογεπι ἀξο! πος 
ΓΠΔΠΙΓῚ ἃ ΡΈΠΙΙ ργοπηπθητε εἰοησαηβ, Ἑδςίαες 
δυο αυάεπι Ρἰέζογεβ γοργδείξηϊαγς [45 εἰ 
εογαπ πὶ ξογηηα ργδείϊαης, αοίαμα ἢΪ5 ΘΠΙΠῚ 
ςΔθουτΠης {μα ρ᾽ξξιιγαθ. (ΟΟΠΊΟ ἰπΊεη ρᾶ- 
τῦτη ἔαςιθ ΟΡ 5.) Πάρι ΠΟ] Ἰπαητῖ, ἧς ἃ σαρίτο 
νι γατη {γα Πθ πη. τος ἰρίο αἰζεπι. νῦ ρι- 
ἴθ. ἄοςοῖ, 605.) 4] {πὰ (τππτ δθῖαῖο σουηιπη 
Δσογα ΠΟη ΠΙΠ νοϊαῖα ἔδοῖς ἀςθογο, (είογαο 

ν 

ΙΟΌΟΝΜΝΜ ΕΓΒΕῈΈΚΌ ΡΒΕΙΜΝΜΝ 5. γό; 
᾿ ᾿ ᾿ , 

πεδίς, σολὺ δὲ κατῶ τὰς ὄχϑις ἐρπει τῷ σο- 

»"ὝἬ ε ͵ ᾿᾽ » δὲ δ θ᾽ 7 ᾽ν δὲ 2 
τῶμξ, ὡς μηκέτι ἀυτῷ δένδρο, εἶναι". τὸ δὲ ἐἶμ- 

τ Ν “ Ϊ᾽ γέν" »Ἥ “4 ΥΩ 
φΦὶ τον Ἡφωισον σοῦρ ἐπίῤῥει τῷ ὕδωτι. καὶ ὃ 

᾽ -“ ε ͵ “ 8᾽ ᾽ 

φποτωμὸς ὠλγεῖ, καὶ ἱκετεύει τὸν Ηφωιςον ἡ ἐυ- 
͵7 3 ΩΣ ὁ ς Ν ΄ “ ᾿ τὸς. ὠλλ᾽ ὅτε ὃ σσοτωμὸς γέγροιπ)α! κομνῶν» 

ἘΓΙΡ᾿ »“ -“ " Υ͂ Ω 
ὑπὸ τῷ τπερικεκαῦσιϑιι, ὅτε χωλεύων ὁ Ηφαι- 

ε ν ἡ« ͵ ᾿ξ ἣν ᾿Ὦν »“ Ν 
σὸς ὑτσο τῷ τρέχειν. καὶ τὸ ἄνϑδτος τῷ πυρὸς αὶ 

᾿ ᾽ “,»" μΆ ᾿ 
ξζανϑὸν, ἐδὲ τῇ εἰϑισ μένῃ ὄψει, ἀλλὰ χρυσοει- 

δὲς, καὶ ἡλιῶδες ἢ. ταῦτ᾽ εἐκέτι Ομήρε Πα 

ΚΩΜΟΣ.. 
»" ἊΝ ᾿ »-"» 

Ο δαίμων ὁ Κῶμος, τταρ᾿ ὃ τὸ κωμοίζειν᾽ τοῖς 

. ἀνθρώποις, ἐφέφηκεν ἐν ϑωλώμε ϑύραις χου- 

σᾶϊς, οἶμαι. βραδεῖα δὲ ἡ κατάληψις ευτῶν- 
π᾿. “ ε ΕΣ ς 5 ΄ ἌΡ Ὁ ᾿ 

ὑπὸ τῷ ὡς ἐν γυκτὶ εἶνε. γέγραπται δὲ ἡ νὺξ, 

εκ ἀπὸ τῇ σώματος, ἀλλ᾽ ἐπὸ τῷ καιρβ. δηλοῖ 
δὲ Νὴ ,ὔ ΄ , 5» 7 3 )ὲ τώ ποροπυλωιω", νυμφίες μώλωῳ ὀλθίᾳς ἐν 

ἐυνῇ κεῖσϑαι. καὶ ὁ Κῶμος ἥκει, νέος παρὸ νέ- 
« " ᾿ 4 ᾿ « - 

ες, ὡπωλὸς, πῳὶ ἕπῶ εφηξζος, ἐρυϑιρὸς ὑπὸ οἴ- 
κ Ὡ μ 9 μ ΩΝ “ο , 

ν8» καὶ κανϑ'ἐυδὼν ὀρϑος ὑπὸ τῇ μεϑύυειν. κα- 
ὰ δ δὰ ἸΦΟΥ » , νὸκχκ ἀν ν .« 

Θέευ εἰ 6; Τὸ μὲν τὰ ροσώσον ἐσι τὰ σερνῶ β΄ 

ἘΝ τὸς » -“ γ87 3 
ψας., καὶ τῆς δειρῆς ἐκφαίνων ἐδέν, τὴν δὲ οὐρι- 

᾿) ,΄ 51. ΤΡ γὼ» ἈΦ ἃ 

σερᾶν ταροδολίῳ ἐπέχων. εἰλῆῷϑαι δὲ ἡ χεὶρ δο- 
δὰ ,ὕ ἌΣ 8 0 Ν Ὁ Ἁ » ᾽ ν κξσω λύεται» καὶ οἰμέλει, τὸ εἰωθὸς ἐν ἀρχῇ 
“Ἢ , δ “ »ν εὖ» “ 

τῇ κωθευδειν, οτῶν σαΐνοντος ἡμᾶς τῇ ὕπνς, 
᾽, ες ᾽ν ᾿ ͵ “ , 

μετερχήται ὁ λογισμος εἰς ληήϑην, ὧν συνέχει 
« ᾿ ΝΥ Γ »" -" , 

ὅϑεν καὶ τὸ ἐν τῇ δεξιᾷ λωμπάδιον ἴοικε δια. 
,ὕ Ν -Ὕ »« - » -“ Φευγεῖν τήν χείρω, καταῤῥωθυμᾶντος ἀυτὴν τῷ 

“ ἌΝΝΑ ὁ ΟΣ ἰς 
ὕπνῳ. δεδιως δὲ ὃ Κῶμος τποροσδώλλον τὸ τοῦρ 

»" Ἵ ’ λῖ Ἃ ΄ ᾿) » τῷ σκέλει, σσωραζβέρει τὴν μὲν κνήμην τὴν οἶφα- 
Ως ΝῚ Ὰ ν ᾿Ν δι σερῶν ἐπὶ τῶ δεξιὰ, τὸ δὲ λωμπάδιον ἐπὶ τὸ ἀ. 

ὌΠ ΘΑΣ» Δ ΥΚΟΝ ΟΣ ᾿ »-» των ἐλτερὼ. ἐν ἐκκλίνῃ τὸν ἀτμον τῷ σσυρὸς, ἐκκει.-- 
΄ »“»ἭἪ Ι 9 Ἁ ΣῚ - ᾿ 

μένῳ τῷ γόνωτι ὠφιςὼς τήν χεῖρα. τορόσωπα 
δὲ ΘΝ, ἣ ΨΥ ᾿ ᾿ ΤᾺ 

ε ὀφείλεται μὲν τσαρῶ τῶν ζωγρώφων τοῖς εν 
“ Ν δ΄ Ἢ , " ΄ ε 
ὡρο», κωὶ τυφλωτίεσί γε ἄνευ τότων αἱ γρωφαΐ. 

»“ Ν , Ν »“" »“ ,ὕ 

τῷ δὲ Κώμῳ σμικρὰ δεὶ τῷ τοροσώπε; νε εὐκό-. 
“ἷἤ Ἁ ν. ἂν νᾧ 

τ καὶ ἕλκοντι τὴν ἀπὸ τῆς χεφαλῆς σκιάν. κεῖ 
ΠΣ ΝΣ ΤΩΝ , ͵ Οὐ λην δὰ νὸν 
λέυει δὲ οἰμοι᾿ μὴ ὠπερλκωλύπτες ἡ κωμάζειν τες ἐν ἡλικίῳ τέτε. τῶ δὲ λοιπὰ τῷ σώματος 

7 ὡς μηκίτι ἀντ. δίνδρ. εἶναι ] Δ|Π|4ϊτ δά Τυποηΐβ ΠΙά δὰ 

Μαυϊσβηυπι Π144. Φ' ν. 518, Δίνδρεω καὶ δίς, 
8. ἱκετέυοι τὸν Ηφ. ] νἱ4. ἴ014,ν.3:6. 
 χρησοειδ. χρὴ ἡλιῶδες } νὶ ἀιοά ἀϊιϊπἴτι5 ἀοςἐηἤιπι ἤτ, 

ΤΟ εοταπι ἐπὶ πὶ ἀντ ῷ οπιηΐα) ἄοπιι5, σοπα, ἱρίληιις Βάγθᾶ. 
1ο ἐκέτι Ομήρε ] πεπιρε ρί δεοτῖ5 ἢδες ἔπη πο Πιρρεαϊ- 

ταῖλ 40 Ηοπιογο, ουΐι5 ἱπρεπίμπι ἱπάο ρᾶτεῖ, τῷ πρίποντος 
Οδ(Ετιια πε Πἤπηιπι. ; 

11. ΚΩΜΟΣ. 1 Κῶμος ἱρία ἱπιᾶρὸ νἱδείατ ροβιιίετε 
νΚῶμον Ηἰς ἱπίογργθίθπηιν σον [Ὡ η ἑπερι ἐτετ ὁ. 47γ1, 4ἱ νὸ οἷς 
Πρηϊβσλτις Βιιάαεο Οδξγιδτιι5) αι. ὃς φιτοτὶ ποῆτο γοχ 

ε 

νίαγραταν ἰηξγα ἐπ Βοίρμογο π. 7. (πὶ ταπτοη Οορνΐ Γ) οἱ ἴπ 
ΘᾺ τάδ] Ἔχβί δεάτος ἤραγα, ὃς 40 οἷις ἀεἰπελίίοης βατἐπὶ- 
εἶτιπΊ, ΠΟΙ ἱ το ογπιαγε ἰητογρυετδτ οη ἐπὶ Ργ ογεπι. 

2 παρ᾽ ᾧ τὸ κωμάφειν 1 φυοα ὃς ἀϊοίτυγ εἰς Κῶμον βαδί- 

εν 4υλίι! ἀΐςα5. ἦγε κά (ούρηγα, νἱάς ἐγιαϊσος ἱπτεγρτεῖος 
Ἠοταδῖὶ δή 1, ΓΝ, οὐ αν. [ μὴ 

3. τὸ εἰωϑὸς ἢ. 6, κατὰ τὸ εἰωϑὸς, Αἴαιςε ἢς πιαὶτπι συ ήν 
οοα. Γιά, 4ιΑΠὶ σαπὶ οὐϊτῖς ἦϑος, δὲ 

4 μὴ ὠπερικαλ. 1 νὰ ρυιάοτὶ (οτος σοηίαϊλης, 4 [- 
ψεπεπὶ ἄεσει, Ἐτ σετῖς ἴτ ΠιοΓς γοσερταπι, ντ ἰαμεηε5 χω- 
μάζοντες τεξζτὰ ἕλοϊς οὐπὶ βΑοἴθιι5 αἰ αττθγθης νὰ Εἴς Ὁσπηιῖ 
Τορταοίεητατιγ, ᾿ ᾿ 

διη- Ὀάά ἀά ; 



γόό 

διηκρίδωτωε πάντα, περλλώμποντος ἀυτεὶ τῇ 

λαμπαδίςᾳ, καὶ εἰς φῶς ἄγοντος. ὃ ςέφανος δὲ 

τῶν ῥόδων ἐπαινείσϑω μὲν, ἀλλὰ μὴ ἀπὸ τῷ 

εἴδες. ζωνϑοῖς γορ καὶ κυανοὶς εἰ τύχοι χρώμα- 

σιν ἀπομιμεῖσθαι τοὺς τῶν ἀγϑέων εἰκόνας εὶ 

μέγας ὁ ἄϑλος. εἰλλ᾽ ἐπαινεῖν χρὴ τὸ χαῦνον" 

τῷ σεφάνε, καὶ ἑπωλόν. ἐπωινῶ καὶ τὸ ἔνδρο-. 

σὸν τῶν ῥόδων, καὶ φημὶ γεγράφϑαι ἀυτὰ με- 

τὼ τῆς ὃσμῆς.. τί λοιπον τῷ Κώμε; τί δ᾽ ἄλλο 

γε ἢ οἱ κωμάζοντες; ἢ καὶ τρροσδάλλει σε κρό-. 
ἣ “ ᾿κ ΝΎ 

τώλω, καὶ ϑρξς ἐνάυλρε » καὶ βοὴ ἀἁτακτος; 

λαμπάδες τε ἐὐρήδι να παρ᾿ ὧν ἐςι τοῖς, 

κωμόάζεσι καὶ τὰ ἐν ποσὶν ὁρῶν. καὶ ἡμῖν ὃ. 

ρᾶσϑωι. συνεξαίρετωι δὲ καὶ ππολὺς λεὼς, καὶ 

γύναια μετ᾽ ἀνδρῶν ἵεται, καὶ ὑπόδημα κοινὸν ὅ 
" Ἢ ΄ δὼ «δυο δῦ τ ἣῇ ἔχεσι καὶ ζώννυνται παρὰ τὸ οἰκεῖον". συγ- 

χωρεῖ δὲ ὁ Κῶμος, καὶ γυναμὼ ἐνδρίζεσιϑαι, καὶ 

ἀνδρὶ ϑῆλυν ἐνδῦναι φολὴν. κἀὶ θῆλυ βαίνειν. 

καὶ οἱ φεφανοὶ ἐκ ὠνθηροὶ ἔτι, ἀλλ᾽ ὠφήρηται 

εἰυτοῖς τὸ ἱλωρὸν, ὑπὸ τῷ ταῖς κεφάλαϊς ἐφαρ- 
3 - »“» ς Ν 

μότεσϑαι, διὰ τὸ ἀτωκτεῖν τῷ δρόμῳ". ἡ γὰρ 
“ ᾽ ΄ ᾽ ; -“ Ὕ -“ 

τῶν ἀνθέων ἐλευϑερίω σσωρωιτεῖτωι τὴν χεῖρῶ» 
τ Α “ ,ὔ “ 7 

ὡς μωρωΐνεσωαν εἰυτοὺ πρὸ τῷ χρόνξ. μιμεῖτωί 

τινὰ ἡ γρωφὴ καὶ κρότον,  μάλιςα δεῖται ὁ Κῶ- 

μος. καὶ ἡ δεξιοὼ τεῖς δακτύλοις" ὑπεξαλμένοις 

ὑποκειμένην τὴν οἰρατεραν το λήτῆει ἐς τὸ κοῖλον» 

Ἵν᾿ ὥσιν ωἱ χεῖρες ξύμφωνοι, πολητήόμεναι τρό-- 

πῷ κυμβάλων. : 

ΜΥ͂ΘΟΙ. 

φοιτῶσιν οἱ μῦϑοι σσωρο τὸν Αἰσωπον, ἐἰγά- 

ἐμέλησε 

μὲν γὰρ καὶ ομήρῳ μύϑς, καὶ Ἡσιόδῳ, ἔτι δὲ 

» " ῳ -» » 

πῶντες ἀυτὸν, ὅτι ὠυτῶν ἐπιμελεῖται. 

καὶ Αρχιλόχω ταρὸς Λυκοίμιξην ᾿, οἰλλ᾽ Αἰσώπῳ 

ΡΗΙΠΟΞΘΤΒΑΤΙ ΠΙ.Εαϑαΐδε. 

ῬΟΙΓΟ (ΟΥΡ τίε5. ἐχαῶς τεργδείηγδηγοῦ. 
ΟἴΠΏ65, μη μὲ φαβάταις ἴῃ Ἰῃςεπι εἄα-. 
ςξηῖα ἔβουϊα. 'Βοίπιπι Δυΐεπι σογοπᾶ ἰδιῖτς 
ἄξεπι τπεγογοῦ «υϊάςπι, ποη ξοπτηδε τάπης ῃ Ὁ. 
ποπλῖπς. Εἰαιι5 Ἔπἰπὶ ἃς ἔοττς ςοογι εὶς οο- 
Ἰοσῖδιις ἤογιπι ἱπγδρὶπεϑ τοβοττα ποη εἢ τὸν, 
πιᾶρῃὶ Ἰαδογί5. ϑἀ πηοἸ Πτῖος φογοπᾶς ςοπιτος 
πιεπάατὶ ππογοτὰς ἴαμα τοηοτγιτιάο. Βοίεῖ- 
ἄτη τοίατιιπα ἢ ἴκοπη ἰδυιάο ἔβείεηι, ἜΡΩΣ τὰ 
οὐογοπι (φίγαγε υἱδεδπίαγ, Ρὶ Ὧλ5 
τὰ, αυἱὰ εἰ Τοπηῖ Οιἰμὰ αἰϊπὰ 
ηπᾶπι Οοπλαπ ἀμιοπτεβ ὃ ΠΟΠΠΕ οΓῸ δ 
Ρἰταίαις Δοιζι15), ἃς ΝῸΧ ςοπα Β . υΓΕ5 ̓  
85 ἀρρο πτῦ Παπιραάο5 4μοημς. ἢ 
{με 14 ργαοίϊδης ςοπιεαπεθιι νε δε ρ, αι Ἢ 
δητε Ροάες Πάθεπι, νἱάεγς Ροίπηε, δε νἱεὶ! 
ὉΟΌῚ5 ν᾽ ἀοδήΓΗΓ, Μάᾶρμα δυζοπη. ἐδοτο ομᾷ 
ταγθα οἰείαγ, τλμ]ΠΠ το ]Α 116 οἰππη νἹΓῖ5 ἱπσα-ς 
ἄτης, νταπίιγαιις ξοάςπι ςαἰσςοτιπιρεπογε,., 
ῬΓΔΟΓΟΓΑΙΙς ΠΊΟΓΕΠῚΊ ργΔοςπριηῖαγ. Οοηςο-. 
-ἀϊτηςπῃρα οπημ5 Πλ.] οΓ νίγαπι ἀσογα, ὅς νῖτο. 
βοίδπῃ ἱπάμπογς παρ] ςθγοπη, τα Πεδγίτεγαας. 
ἰηςεάεγε. (οτγοπᾶθβ ροῖίο ποη ΔΠΊρ ἰμς γον 
δεῖδς (μη. (δ Ιδοῖυς ἱρῇ5 Ρεγΐε νῖσοῦ ἐῸ» 
υοά [πιδηΐρυς Ιἀεητάεπι} ςοπηροπεπάδα 
ἴῃ τρί θι5 ἔπεγε. ἀπ ςαγγεπείαπη πιοει {Γ- 
Ῥαΐαε, ΕἸογιπη ΩΝ 1ἰΌεγα]ῖ5 [αςῖε5 πιαηϊμτι 
Διιογίαταγ., νὰ σπ86 Ε05 δηΐθ τΕΠΊρι15 Πάςοῖ- 
ἀοετγεάάαι. Ρἰδιαμη εἰίαπι φαξηάδηη Ἰπηϊτα- 
ταῦ Ριέζαγα , 410 τηαχίπηα οριι5 εἴ Οοπηο. 
ΝΥαπι ἀεχίεγα, ςοπιγδέθις ἀἸριεῖς., Πιδ  εῶδαπε 
Πηϊταπι, ψυὰ «δια εἴξ, ταπαϊτ5. νὰ πηδηιιβ εἴ- 
ἴαπι ςοηίοπεηζ, ογπηδαίοτυπι πιοτε Ρεγζαϊίδος 

ὌΠ 3 

11. ΒΑ ΒΡῈ 48. 
Αἀ Αεἰοριιπὶ ἔβας ἱπυϊζιπι, δὐπδηζες 

ἐμπ|, αιοά (ἱ Ἰρῇ εἴϊει συγ. ΝΆπι Ηοπιε- 
τὸ 4 ἀ6ΠῈ συγᾶε ται ἔλα ἔτ, ὃ Ηείο- 
ἄο, πες πο ἴῃ Γγοατηδεῃ εἰ Πὶ ΑἸτΠΐοςΠο. 

ς τὸ χαῦνον } υἱά Ηΐς ἤτ, ἕλος Ράᾶτει εχ ἀδάϊεο ἑπαλόν. 
5'ς Αεἰΐδα, Ν. Η. ΧΙΝ, 7. μέλος χαῦνον ἢ ὑγρότερον ἀϊχὶτ ρ47- 
ἐεῖσι «ογβονῖς γηιοίϊενε ὃς ηυδῇ ἐἰ μεπεορα. 

6 χὰ; ὑπόδημα κοινὸν } πειηρε ἀἸ ετεδαπε σαί ςειις πιη]!6- 
Ὁιῖ5 ὅς νιγι! 5 ΡΟ μχ 1. Ψ11. ς, 25. ἔδᾳ τῶν γυνοικῶν ὑποδὴη- 
ματα Περσικό. Οετῖς αἷδι ςοϊοτίς βίεγε σπου δ τῖα ςαἸςθα- 

τιεητᾶ, μΠοσηις σοΐοτε δὰ ἀϊπεγίᾳ ἔμ} ἃ νγι διι5») [οΓ1.ἅι1- 
σχοητίις ρυτᾶῖ ἀξ τς Υ εἤίαγ, ς. 5. 

7 φωννυνται πωρὰ τὸ οἰκεῖον ] νεῖθΑ 4 ῬΕΓΠΊ ΓΑ ΤΠ γἷ- 

Ξ» πια!!εθτέπτις Βαθιτι πὶ ποίαγε εχ {Ἐαεῖπι {δαμεπιίδιις 
Ῥαῖεῖ, Ἑφυΐάεπι φοηϊπὶ οὐἰησεῤαμίην ξαπιίπας, ̓ 4ῃοαμε » πἴ- 
ΒΊΙ]ας ποῖῖιι5 Ζομά πιιϊϊεδτι, [εὰ 4] 15 εἴπρεπάϊ τῆοάὰς 
ΩυΑπὶ νἰτίβ, δἰ" ποπιεῃ : ἀπείς το]: ΙΝ. ἀε1ἴηρσ. ΓνΑτ᾿ Ρ. 20. 
Οἱρξξης δ᾽ οἱνρηρείτεγα 4 οἰμρεμάο : αἰξογια θὲγῖς αἰ ζεγηηῈ ρῖτίς 
ἐϊεγίδις «εἰν διεέηρα. 3. 

ὃ τῷ δρόμῳ  νυϊρατί ἐν τῷ Ὁ δρόμῳ: ΨΈτιπι οπηϊτεῖτ Ρῖδρ- 
Ῥοβείοπεπι ςοα. [ναι 1ά44ιιε πιετῖξο. 

9 κϑὶ, ἢ δεξιὰ τοῖς δακτύλοις ὅτε. Ἴ ξυΐτ 'πι (αἸτατϊοπίδιις νῇ- 
ἀλίιι5 Κρότος πιδηΐδθιι5 ἐχοϊταπάμς, [πὸ δὲ ἱπτος φαπεπάμῃι 

νἱά, ἱπῈ.1. 1. ζέπεγε νεῖ Οαριαίνἰεϊδησ τ. 8. Οετετηπὶ ρτδε-: 
{επτεπὶ Ἰοςαπι τοῖιπι Ατιδεπεῖιβ ἐχίοτιρῆς 1.1, ἐρ. το. Α- 
114 εἴιι5 κρότε ἔρεςῖε5, 4υαπι ποῆτο ἢϊς ΞΟΠΊΠΊΟΠΊ ΟΥΑΙ εξ 
ἀριιὰ Ηοπιεσγαπὶ Οὐγῇ, Θ' ν.379. Κῶροι δ᾽ ἐπελήκεον ἄλλοιο 
4ιοά Αἰβεπδειις ᾿. 11. ἐχρί τοις, ὁ ἱπεκρότεν τοῖς λιχανοῖς δα- 
κτύλοις. Ἐπ ραυο ροΙ,, δά τῆμπι κρότον ταΐτιπι εἴτε, ἀτι πὶ 
ἱπάεχ ἀεχίγδα πιβπι8 ΡΟΙΠἸοἱ ἱπιρτεῆιι5 ςάγπεπὶ {δὶ εξ πε 
Ρτεπιεγετ, δζ οπὶ νἱ 8]14ιἃ σεέετε οορεγεῖ, δά άς δὲ Εἰ|2- 
ταΐυπι δὰ Ηοπιετῖ [, ς. 

1117, ΜΥΘΟΙ. 1 κ Ὁμήρῳ. ὙΠΕΝ χῶὶ Ἡσιόδῳ] πεπρας 
Οπιηῖς εροροεῖδα σὲ ὧζ ἴῃ Βεέηογε. ΡΟεπιατῖβ ὠρχὴ κρὶ οἷον. 

ψυχὴ εὔϑος. Αὐἰδος, ἀε Ῥοει, ς, δ. 
2 ἔτι κ᾿ ἐρχιλόχω πρὸς Λυκαμᾷ, ] ἀε ΤΥςΆπιδ6, απεπὶ κα 

τε[ιπι Ασομ! οςθι5 ουπὶ ΑἸ ας δάερεγαῖ, τερ.] ἃς 8Ρ 118 
ΡΔῇδε ̓πίμγίαπι Ἰᾳπηδὶ5 [πἰς νἱτυθ, ποῖα οπιηΐα, [ἃ ἤπριι-» 
Ἰατὸ εἴ, αιιοὰ ἔλθ υἷα δὰ 14 νῇις μεῖς ἀϊοίτιτ, Ατ, δζ αἱϊδς 
λθι]Α νίαπι Ατο ΒΟ ςδιπι, ἐοςεῖ Ια]ίάπιις [πιρ. Οτ. ΝἼΙ. Ρ- 
207. ,Αὀχίλοχος ὥσπερ ἡδύσωατι περιτιϑεὶς τῇ ποιήσει μύϑοιᾳ 

ὀλιγάκις (ἰεδο ἐκ ὀλιγώκιφ.) ἐχρήσατο, Ἐπιεπάατίοποπι» 

γέγιπ 



ΦΦΕ, 

ΠΡ᾿ Μρμοδγθμ!, 

Ψοπιπι πἰμ}] ΠΟΙ͂ ΓΕΓΕΠῚ ΒιιπιαΠαγι πὶ αὐ ΑΘ- 
ἴδρο ὧν βιδυϊατιιπι ἱπυοίυοτο βαΐε ργοροῖ- 
ταπι, ΟΥατΟΠοπΊαιις δγιιεῖς εγίδαΐε δηἰπδη- 
εἰθι15. τὰ Ποηΐς Πππαῖο. ᾿ Ἐκεηίπη διιαγιεἶαπι ἀς- οἷ ᾿ τ φΟ ει ο πάις ἃς ἔτυιάεπὶ αδίρὶε. 

16 Ἰρῇ Πιεο αἰ υῖς ροτίοπαπι [ιβίποι, 
5.) δὲ ἐΠ55 ΡῈΓΊΟΠΟΠῚ : ΠΘΑῚΣ ΓΩῖ- 

ΕἸ Τρία τεῆιάο: αἴης δ {5 ρυιθη ἴπ- 
ΠΙῸΓ ἰπ νίτας Πυιὰς ποροτίίν, Βαθιυας 

ΛΕΙΟΡΙ δεπεῆςίο ἱπ ργοῖίο σὰπὶ ἢπε, 
15 Τογα5 δοοθάμης, γἱττῖ9 ογπαίιγαθ 

ΠῚ; ἐΡΟΠαΪ δι (ατις ςογοπαίαηγας, ΤΡ(Ε δι- 
τεπι, νέβιιτο, ἐΔθυαπι αι θαπι ςοητεχίτ, Οὐὺ 
τἶϑ᾿ αἰ δητί[ις., οςιΠαιις ἴῃ τοῦτ ἀεῆχι οἰασ τοὶ. 

ἴητ. Νέαιρα πουϊτριέξον ξαδυίαγαπι 
ἱπαξητοποπΠῚ δ εγαπη πιεπτοπι γοαπίγεγο, 88. 
Ῥίαπτογ διιζεπι ρίδδιιγα απίπαπεῖα ἴριι, ἰπτοῦ 
αὔας ἀρτπειῦ ἔαδυας, τεργαείδπίαι. ΒεΙίαθο 
ἘΠΪΠΊ, ΠΟΠΊΪΠΕΠῚ [15 ἸΠΠὰγ ἰπάπθης., ἐπόγαμας. 
εἶγζᾷ εἰσι σΟΠ Πἰτιδπτοἐ γθρερείξηξας, εχ ἱρῆς᾽ 
τις [Δείορὶ ] [ςἐπᾷ δας ἀο!τπεαηβ. ΠΟΥ ἀτι- 
το ΠῚ ργίηςορϑ ρίξξα εἰ ναῖρες, Ναπη Εἰς αιῖ- 

᾿ 5 1 ΡΛ πη ἀγσιδηθητῖς τηϊπ!16- 
τίο νεταγ, ρεγιπάξ ἃς ςοπιοἐ γι. 

ἐν Νδγνοινλ ξανὰ τ ΡΣ ΣῊ ΤΥ 

᾿ ΣΝ φὐ 71 τε μὰ ΗΝ »" ΔΙ ΝΕ 

ἢ ὁ ἜΑ. ἐλ} 

Ψ ὧν διὰὴ ἔκ τ νῦν : 

το δημεχιεο ΒῸΝ Ο᾽ ἘΠ ΕΨ δ: 
ΤΡ 

ὙΠ οθαπιπι ἐςος οδααπι : πιοεηΐα εηἰπι 
(ἔρτοπὶ ρογτῖς ραζοπεῖα. Ἐχογοίτις γεγο ΡοΪγ- 
πῖςο5 Οςαϊρὶ ΠΠ]Τας [ σαπὶ ςορί 5 εἴς [5,1 Οο- 
Βοτίος Θη1ΠῈ {πηΐ [Ἔρίειη. .Ὰ Δαζοπη Απι- 
Ρ᾽ἡαγαιι5 {{{ΠῚ ἀρργοριίπαμαί ἕαςοϊς, σογιπιαια 
4] Ιρίοβ πιαηθαης οιθπτις σομίςΔ. (Πεοτῖ- 
41 φιιάσιη ἄπιςος παος ππδειπης, ὅς πηδηιι5 
α Ιοιχοπι (οἰ πηι. (άράπθι5 νογο πποοπίᾶ 
[ρεςαίαταγ, ἀεἰρίοἰδης ργοραρπαςια, ντ χιᾶς 
(τ 4115 ἐχριισπατγὶ ρος οοηῇ αι, Νοπάμμη τὰ- 

ΙΟΟΝΥΝΜ ΠΙΒΕΒ ΡΒΙΜΝΜν-ς. 767 
πάντα τὰ τῶν ἀνθρώπων ἐκμεμύϑωται. καὶ 
λόγε τοῖς ϑηρίοις μεταδέδωκε, λόγε ἕνεκά. 

παλεονεξίαν τε γὰρ ἐπικόπεει, καὶ ὕξριν ἐλάυνει» 

καὶ ὠπώτην. καὶ ταῦτα λέων τὶς ἀυτῷ ὑπο: 

κρίνεται» καὶ ἀλώπηξ. καὶ ἵππος, νὴ Δία, καὶ 

ἐδὲ ἡ χελώνη ἄφωνος, ὑφ᾽ ὧν τὰ «παιδία μω- 

'ϑηταὶ γίνονται τῶν τῷ βίᾳ τοραγμάτων. ἐυδοκι- 

μᾶντες ὧν οἱ μῦϑοι διὰ τὸν Αἰσωπον, Φοιτῶσιν 

ἐπὶ τὰς ϑύρας τϑ σοφξ, τανίαις αὐὐν ἀνωδήη- 

σοντες» καὶ σεφανώσοντες ἀυτὸν ϑωλλξ φεφέ- 

νῳ. ὃ δὲ, οἷμαί, τινω ὑφδίνει μῦϑον. τὸ γεὶρ 

μειδίαμα τῷ προσώπε, καὶ οἱ ἐφϑαλμοὶ, κα- 

τὰ τῆς γῆς ἐςῶτες, ττο δηλῦσιν. οἶδεν ὃ ζω- 

γράφος ὅτι αἱ τῶν μύϑων φροντίδες ἀνειμένης 

τῆς ψυχὴς δέονται. Φιλοσοφεῖ δὲ ἡ γραζδὴ καὶ 

ταὶ τῶν μύϑων σώματα). ϑηρία γὰρ, συμξάλ- 

λεσα ἀνθρώποις, περιίξησι χορὸν τῷ Αἰσώπῳ, 

ἀπὸ τῆς ἐκείνε σκηνῆς συμπλάσασα. κορυζφρωϊο 

δὲ τῷ χορξ ἡ ἀλώπηξ γέγραπται. χοῆται γορ 

ἀυτῇ ὁ Αἰσωπὸς διωκόγῳ τῶν πσλείςων ὑποϑέ- 

σεῶν, ὥσπερ ἢ κωμῳδία τῷ Δάωῳ". 

ΜΈΝΟΙΚΕΥ Σ᾿ 
Θηδῶν μὲν, ἡ πολιορκία ̓  τὸ γὰρ τεῖχος ἑ. 

πτάπυλον". ἡ φρατιοὶ δὲ Πολυνείκης ὃ τῷ οἰδί, 

ποδὸς, οἱ γεὶρ λόχοι ἑπτά". πελάζοι δ᾽ ἀυτοῖς 

Αμφιάραος “ἀϑύμῳ εἴδει, καὶ ξυγίεντι ᾧ πα εἰς 

σονται. καὶ δ μὲν ὥλλοι λοχαγοὶ δεδίασι ταῦ. 

τῶ, καὶ τὼς χεῖρας εἰς τὸν Δίω" αἴρεσι. ᾿Κα- 

πανεὺς δὲ τὰ τείχη βλέπει. περιφρονῶν τὰς 

ἐπάλξεις, ὡς κλίμακι λωτάς “. καὶ μὴν (ἀλ- 

[εαιιεπεῖα βγπιαπε, ἴπ αυΐδιι8 ἀπϊπιὰπι ροεΐεος ἱπ' ἔδυ ]α 
ΡῬο[ιαπι εἴς ἁρπουῖε Αὐμ οι πι αἷς : ὁρῶν τὴν μὲν ὑπό- 
ϑέσιν ἣν μετήει γ» τῆς τοσάυτης Ψυχωγωγίας ὠδεῶς ἔχεσαν, 

σαφῶς δὲ ἰγνωκες» ὅτι φερομένη μύϑε ποίησις ἐποποιΐα μόνον 

ἐξὶ» ἐσίφητωι δὲγ εἰς ἂν εἴποι τις γ ἑαυτῆς. (τ Βιταγ γάγῖμ8 

ξΑθυΐα νίις ἀϊςαῖογ, 41} [τὰ ἀς εἴτις πεςεῆηεατε ἴῃ Ροεῇ 

{εηπτῖ Τἤδοη Αἰεχαπατίπας αισαας ῬγΟΡΥπιηϑίῃπι. Ρ. 22, 
Ατοβιοςδυπι ἰπῖον σρεσξυτέρῳς ἐπιςαμένες τῷ αὖϑε φεπίεϊ. 

ἹΜεπιογάταις ξΑ θυ] άτιπι εἴτις "οὐθη σαὶ ἀε νυΐρϑ ὅς δηυη 

ζοϊῖσοι, ναῖρο ἰτοπὶ ἄς Ππιο, Αροβοϊϊυς ρταθξ. δά ργοιεῦ- 

814, ταίρι οἴταιις εἰἴῖαπι δὰ αἰτηυαπι ξα δα άταπι τοί! ΒίΑ- 

ταπι ἵπ Ἔχρ!ῖς, ργοσετθ. 344. σεπῖ. ΧΙ, Οσπηξετεπάιις εἰἴαπι 

Ἠετπιόβοηο5, αὶ ἔλρυϊας εἴυ5. ἂς νυ]ρε πιεπιΐηῖτ. ΄ 

3 τῶτο μ. σώματα  ἱπτε]ΠΠρὶς ρα Δῃἰπιδητία, φυΐθδυς Ῥᾶττες 

ἀεάίε Αεἴορι ἱπ βαδυϊὶς ἀρεπάαβ. ϑὶ ποπιίπεϑ {|| ἴῃ βὰ- 

Ῥυϊς «ἀπιδιυιει, ΡΗΠοἤτατις ἀΐςσετγες πρόσωπα ῥέθηας. ἶ 

4 τῷ Δάῳ Ἰνίάἀετιγ ΡΒΠοτατας εοταπι (ξημἱ ορίαἰοπεπι, 
4υἱ (εγαῖ!ς θσαΐ ποπιεη ἀπὸ τῶν Δίων ἀφάιιοιιηῖ, ϑογιβῖοο 
Ρορυΐο, 4ι05 τεξιγαῖ ϑιγαδο ]. ΜΙ. Ρ. 304, ἃ Δάκοις ἰὰ ἀετῖ- 

νϑηβ) αἱ Δάυοι ἀϊδεϊ ἤπε ἀητίαυίτυθ. Οετεπιπι ἔγειιςῃ5 
(λεῖ5 ἱπ Μεπαπατῖ ἃς Τεγεητῖὶ Οοπιοεάϊίς θαμὲ ποπιςη.. 

ἸΥ. ΜΕΝΟΙΚΕΥ͂Σ. 1 Μροιεὺς 1 Θτεοπεῖς θ|ἴι5, 
ἰπυΐτο Ρᾶῖγα, οὐάςα!! {Π}} πιοτίτυτγ φιοά Ὑβεδας Αἰϊτοτ ὁὉ-. 

βάϊοης ΠὈἐτατί ποη ρος εἀΐχοταῖ ) 41 εἴηχογᾶς θᾺ5 ῬῸ- 

ἰγπῖςες φαπὶ Ατρίιΐδ, ἃ ἔγδιγε Ετθος]ς ραγὶς γορηΐ ρτίηδτυς, 
Ριέξζυγας ἀγριπηςηταπι Παρ εἀϊταυίς Ευτίρίάες ἰῃ ΡΒοεη Πρ, 

2 ἑπτώπυλον Βίης ἑπτώπυλος πόλις ὃς ἑπτώκυργος ραῦ. 

{πὶ Επιηριἀϊ ἱπ Ῥῃοεη, νῖ ν, 755. τούς, τοβς, ϑθρτεπι Π]γηπὶ 
Ροτιάγι πὶ ποΟπΊ πᾶ ἀριιά Ραυΐαη, Βαδ ες ἰπ Βοεοάς, Ρ.2:4. 
Ρᾶυΐο αἰΐτεν ΗἩγρία, 88. ΨΧΙΧ. β ; 

3 οἱ γὰρ λόχοι ἑπτοὶ  Οτεοπ. ἀρ. Ἐυτίρία. ν. σῷ, 
Ἐπτ᾽ ἀνδρας ἀυτοὶς φασὶν, ὡς ἥκασ᾽ ἐγὼ 
Λόχων ἀνάσσειν ἑπτοὶ προσκεέϊσϑαν πύλωεις, 

Ἱπάς ΑοἰΗν]ὶ τταροςαϊα ἀς μος ἀγριπιοπιο ἑπταὶ ἐπὶ Θή- 
ἔχις ἰπίοτιδίταγ. ϑερίεπι ἀυτοπὶ ἀμοὲς {{Π] 05 αἰ] ρεπτοτ ἀθς. 
{οτίρτος ὃς ποπιίπαιος μᾶδεβ δριυνὰ Ευτὶρίά, , ς, ν. 120, (4. 
δι ραυΐο αἰΐἵσετ δριιὰ Αἰ γ]απι ἴῃ (ερεεπι αὰ ΤΉΘθ. ν, 83." 

4 Αμφιάφαος ] ναῖε5, 4μὶ Πδὶ ᾿ρῇ δὰ ΤΒεδας πιοτίεπαιπι 
εὐπὶ ποῖϊει , Αὐἀτγαίξηπι τάπτεπ ὅς Ατρίιος (εφυΐ 60 ςολόϊης 
εἰ, Ετίργ]ε5 γχοτῖβ ῥγοἀϊτίοπ, οιπὶ ἰάτογοιν ἀδιθόζας, νἱά, 
Βατιῆ, δᾶ ϑιατὶ! Τμοθαιά, 1 1, Ι 

ς Δίκ ] «οὐ, [Κνᾶυά, πάθοι ἐρανὸν» 
τ 6 ὡς κλίω, ἐλωτ. 7 πεπτρς {Ἔπέαγαρ ορρηρριαεῖο 4 Οὔρδηει 

ἴπ 1Π|4 οδιϊάϊοπε ρεγαίδετυτ ἰρυισητα. νἱ ἃ, Ψερειίι ν Εο.- 
4ιις ὃς Ευτὶρίἀς 114 ἀε σᾶραπεο ἐρεξξλης ἴῃ ΡΗοεη, ν, 188, 

Ἑκεῖνος ἱπτὼ προσξάσειφ τεχμαίρεται Ἢ 

Πύργων; ἄνω τε κοι κάτω τείχη μετρῶν. 

ὅς Ρίατγα ἀς 60 κλίμακως ἰΑπὶ ἀρὈ] οβηςο. ἡκαβώ 118ο. 4. 

λεταΐ 



γὅϑ 
λετωΐπσω ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων, ὀκνδντές “τὸ οἱ 

Θηδαῖοι ἄρξαι μοίχης". ἡδὺ τὸ σόφισμω τῷ ζω- 

γρώζφε. περιδάλλων γὼρ τοῖς τείχεσιν ἄνδρας 

ὠπλισμένες. τὲς μὲν ὠρτίμς σσαρέχει ὁρῶν. τὰς 

δὲ ἀσαφεῖς τὰ σκέλη, τὲς δὲ ἡμίσεως, καὶ 

φέρνω ἐνίων, καὶ κεφαλοὶς μόνως, καὶ κόρυϑιως 

μόνως, εἶτα αἰχμάς. ἀνωλογίω ταῦτα, ὦ πεἷ. 

δεῖ γορ κλέπτεσϑοαι τὲς ὀφϑαλμὲς τοῖς ἐπι- 

τήδείοις κύκλοις συναπιόντως ὅ. ἐδὲ αἱ Θῇβαι ἀ-- 

μάντευτοι"". λόγιον γάρ τι ὃ Τειρεσίας " λέγει, 

τεῖνον ἐς Μενοικέω τὸν Κρέοντος, ὡς ὠποϑαγῶν ἔν- 

9 καὶ χειὰ τῷ δρώκοντος ἘΣ ἐλευϑέρω ἡ πόλις ἐκ 

τέτε εἴη. ὁ δὲ ὠποθνήσκει λαϑων τὸν πατέ- 

ρω" ἐλεεινὸς μὲν τῆς ἡλικίας. ἐυδαίΐμων δὲ τῇ 

ϑώρσες. ὅρᾳ γὰρ τὼ τῷ ζωγράφε. γράφει 

μειράκιον . ἐ λευκὸν "", δ᾽ ἐκ τρυφῆς, ἀλλ᾽ ἔυ-. 

ψυχον, καὶ πτ-ὡλαΐφρως πονέον, οἷον τὸ τῶν μελι- 

χρόων" ἄνϑος. ἃς ἐπαινεῖ ὁ τῷ Αρίςξωνος . δια- 

φραάτηει δὲ ὠυτὸ ςέρνοις ἐναφέσι, καὶ πλευραῖς 

κωὶ γλετῷ συμμέτρῳ: καὶ μηρῷ. ἔῤῥωται καὶ 

ὥμων ἐυπαγίᾳ “, καὶ ἐκ ὠτρέπηῳ τένοντι ἡ“ με- 

τέχει δὲ καὶ κόμης » ὅσον μὴ κομῶν. ἐφέφηκε δὲ 

τῇ χειῶ τῷ δράκοντος "“. ἕλκων τὸ ξίζος: καὶ ἐν- 

δεδυκὸς ἤδη τῇ τολευρῷ. δεξώμεϑα. ὦ παῖ, τὸ 

αἷμα“. κόλπον ὠυτῷ ὑποσχόντες: ἐκχεῖται 

γωρ. καὶ ἡ ψυχὴ ἤδη ἄπεισι, μικρὸν δὲ ὕςερον, 

ΡΈΈΓΙ τ; ΤΑ ΕῊ 1. Μομσοζεη, 

τῆδη Ἑ Ῥγοραρ Δ, Π} 5 ἀο οῖταγ: ὙΠεραπὶ ἐσ 
πἰπὶ Πῃοἀαπτπιοάο αὐρίςαη4ας Ῥαρσπας πιο-- 
τας πεϑυπῖ, [Ιυςυπάα ρίξξουῖ5 ἅτθ. ΑΥὐπια- 

᾿το5 δηϊπὶ γἱγοϑ ΡΟ πποεηΐα γεργαθίβηζδῃβ, αἰ ϊος5 
αυΐάσπι τοῖος οςυ 5 ΠῆΪε, αἰΐοσ. ψΈγΟ ογασαπι 
ΓΕΠῈ5 το ζζος., ΠΟΠΠΏΠ]Ος αἰπιἴαῖος., ΠΠΟΣΙ 
ἄλπι ρεΐϊογα δὲ ςαρίτα ταπίμπι, ἧς ἐδ λυ αν κα 
ἱπάς Παίπαγαπι ταπειμτι ἐχίγοπηα. Ηος εἰξ 
Ρτγοροσγείοπεπι ΟὈίεγμπαγε,ο ρας Ορο, Π 
ὉκαΪὶς {ὐθάμςϊ ἀἰϊρατεηξεβ ΡΓῸ γδεῖς 
Θπεΐμ ΠῚ 05 ΠΊσγογπι. ΝΕΟΤ 
οὐδςι}}} σάγεης εβατο. Ογαςυε 
ῥγοβαταγ, δὰ ΒΠτοπι Ογεοπεῖς Μεπο 
{ἰπεη5., νῇ ΠεπΊρε ε0 δά ἀγαςοηὶϑ { 
τεγοπηο Πἰδεσίατε εἰμϊτὰ5 ἱπάς (ΠΕ 
Εἰς δυζεπη εἶαπι ραίτε ππογίσυγ,, οὐ ἀξίατοπι 
αυίάεπη πιίεγαηάιιβ, οὐ ἔογεεπι τατςη δηΐ- 
ΠγΠΠῚ [ΕΠ χ ῥγαεάϊςαπάμπ5, Ὑιάς ἐπῖπι πὰ 
Ρῥίϑογ Ηἰς ργϑεἢιγεγῖς Αἀοϊείςεπευαπη ρὶπ- 
χἰς πήηϊπι ἱσπαιμπα.. πες ᾿αχὰ ἀ ἈΠ πεπίθπι, 
{4 πιαρπαπίπημπι, ἃς ραἰδείγαπι (ριγαηΐειη, 
ΘΟ. 4 Ειςἰ5 εἰ (οἱετ, πίτογε, πος Αὐοηῖ- 
ἄες ςοτηπηοπάδι, Εἰπὶ δυτοπ ρθᾶοτς πιι- 
πἰπῖς ταέξα ἱποιηάο, ἰΔτεγ δυίαις, ὅς πατίθιιο, 
ειπογε 1τεπὶ ἀεςεηεΠπτῖς. Ηυπηετῖβ 4ο- 
4μς Ὀεης ςοτηραϑ!ς ναΐει,, ὧς πιϊπίτης τρια 

Οςαπςα : ςομπαπιῆπς Παδοῖ, ἀπαίοίη Πὰ- 
Ῥεγε ροῦῃε 41 οἤεπηίπατε σουηαπι ποη αἷδί. 
Ῥταςοηῖβ διτοπημῆτο τηΠ{π|ε Πγιέδο εηΐξ αι- 
“ὅς ἴῃ ἰαζεγε ἰαπὶ ἄςῆχο. ϑαπρυίηοπη, Ο Ριι- 
“τ. Θχορίδπλι5 πὰ (δ᾽ εξξο : ἰαπι εἴδη ἀϊτας 
6ηΙπ|. τὴν Τὰ ΘΔΠΊΠΕΒ ΠΊΟΧ ΠΊΟΧ 811- 

7 ὀκνᾶντίς πὸ οἱ Θηδ. ἄρξαι μάχης  νε 41 ποίϊεητ ΡοΪγ- 
Ὠϊσοπὶ ἴτε ράτγεπι ΓΡΠὶ ταρεῖεγα, ὅς πος δος θεὶ- 
1μπὶ οοιηροηὶ πη ]εητ, 16 πη8 4Π|Ὸ ἀτιπὶ τεπτατᾶπι ἱπτετ ἐπὶ 
ὅς Ἐτεοεῖεπιὶ σοποοτάϊαπι Εὺτριἀε5 οἰδεπάϊε, 
8 κλέπτεσϑαι ] {μϑάπεεη αἰ Πρ πίβολει νοχ Ἰορίεις ΡΈΠ]1ο- 

ἢ γαῖ Τππίοτ. Ἰσοπὶδ, Ἡεβορε, Ν ὈΪ ἀηιά ρ οίμπι 41 ἴδ᾽ ἐᾷ 
παῖαπι ὄψιν κλέπτειν τῷ βάϑει ἀϊοίτυτ, 

9. τοὶς ἐπιτηδείοις κύκλοις συναπιόντας } τεξετο νοςεπὶν 

συναπιόντας πο δὰ ὀφϑαλωμές [εὰ δὰ ανδρας θέγον»γ 4υἱ ἴῃ 

ταρεηὶϊβ ὃς Ροίξ πιοέηϊα, ὅζ γε  ἰαπιπὶ πιπἰπιθπίοτιπι ρ6- 

πὰς ἐπ ἱπιαρίης τεργαθίοπια θαπτογ 9 νὰ [ΟΠ] 1οεῖ συνασιένοι 11- 

11 1πτοι!Πσϑητος κύκλοις ἐπιτηδείοις γ πος εἰξ ργὸ ναγία δἰτίτιι- 

ἄϊπε πιοεηίοτιιπι, γ8}}1, ἐπαλξεωνγ πὰς ἔμππι κύκλοι» ἱηξετῖ- 

οτῖδιιβ ρατιῖθιις αὐΐῥαγεγε, ὃς ργο γφιίομε εοταπι ημϑῇ ἀἐΐ{ε- 
ἄενε. (δος εηἰπι εἰξ συναπιέναι») ντ Αἰ 1 τοῦ ἀρράγβαπί, ἱπ 

τρῆς [Οἰϊῖςει πποεηῖῖ5. ἀϊίςαγγθηῖεϑ 7 ἍΠ1| ρεάϊδιι5 τεδτὶ, 4": 

ἀϊπιϊάϊο σογροσγε ὅζο. [τ δςοϊρίο Ἔρὸ Ἰοσιπι Ρϑυΐο οῦ- 

{τυτίογεπι. Οὐἱά δηϊπὶ {δ᾽ νεἰϊς ΝΊΒΕΓ., νοττεπβ.: 0- 
Ῥονγίει επίρρ ἀἰεοίρεγδ οομίος φρεῖς ογῥἰφμα οοαθεμρεθ5) ε8.0 ςετ- 
ἴε Ποπ οδρῖο. 

1ο ἐδὲ αἱ Θῆξωι ὠμείντ. 1 πεπιρε ιοπίαπι ἀπε ναῖεπι» 
Απιρἢϊαγειιπι (δοιπι δἀάμχηϊε Ατρίιοβ οοΠάεηξες ἀἰχίῃ, 
ἴδπι πες Τμεῦᾶς ναῖε ἀεβιτμταβ αἷς δι, 

11 λόγιον γώρ τι ὁ Τειρεσ. δίς. 1 ν4ε ε4 ἀε τὲ Αἕζυπι ΠῚ, 
Τταροεάϊας Ευτὶρι 415 εχ 4 πες Ρίξξιγα εἰξ ὀχρτοῖϊλ, 

12 ἔνϑα ἡ χεία τῷ Δράκοντος ] νἱά, Ἐυτρ!4. 1. ς. γ. 918. 4» 
13 λαϑων τὸν πατέρα ] πᾶπι Οτεσπιραῖες Μεποεςει ὙΠε- 

δας Ῥετῖγς 4ιιπιὶ Αἰ ἰμΠὶ ἴτὰ 1ητοτγῖγα πιδ] εθ ΑΓ, 
14. ὶ λευκὸν } λευκὸς ἱβπϑυιιπι ὅς ἰαχι αἰ ἘΠ οπίεπὶ ἢϊς 

ποταῖ., ποῇ ἱπέτεηιοητε νοςῖ8 γῇ, ϑιίς επὶπὶ Οτγαζετς 
τειῆθις λευκὸς ἀγϑρωπος παχὺς) ὠργὸς γπμαὶ Ιἀοκιαις [ο- 

᾿πᾶπε ἀρυά ΡΟ Πς, 1 ΓΧ, ὅς Ῥίοηϊ σΒεγίο. Ον.1Υ͂. 4ς τεριο 
λευκὸς ἰδεῶν» ἰντρυφερὸςν αἰϑρίας κι πόνων ἄπειρος ΤΌΠΡΙ ΠΟ, 
Εἰάοπιη]υε οἵας. ΓΧΠ. ἀε Ὑγεδηπία. ὑπὸ ἀργίας χρὴ σκιῶφ 
λευκός. Ψηάε ὃς ἴῃ νετι Ἐρίπιεηϊ 5 γαφίρες ἀργαὶ θεγιέγεϑ 
αἰδὲ αυϊθυζάλπι Ἐχρ !σφπειιγ. ' 

15 τῶν μελιχρόων } νοχ ἴῃ δαπαϊπιεπεῖς, 4υῖδις πήργὶ ἐσ 
ἰονίς ἀπιϑί!λ5 ργοίεηιιεαητιιγ, Ιλισγεῖῖιϑ 1. ΓΨ], ν, τις. Νὲ- 
3.4 μελίχροος εβ. Οὐ ἀϊςας »»εἠἠεμία, ν εἰ τρείομίαα, νειν 
εἰξ ἀρυιὰ ΕΙαυτιπι,οδίογιιαπτε ΟἸβληΐο. 81ς μελήχλωρον Ἅπια-- 
ἤλπι ἰσχνὸν κϑ! ἀλιόκαυςον νοςαῖ ρᾶῆον: ἀρῃὰ Ὑδεοοτίες 
14}}}. το. ἘΠ ἡ αν 

ιό κἀς ἐπαινεϊ ὁ τῷ Ἀρίφωνος Ἵ Ρί4ίογεηα Ἰπτε Πρὶν Ἄγ ἠβορις 
ΒΠΐμι,. Μὰ. Ἔχτᾶς {πὸ βηςπι ΠΡ γί Ὑ. ἀς Ἀθριδὶ. ρεπιῖ- 
τὰ ἔεγε ἰοςο λιογεῖ! ρᾶι!ο 4ητε οἴτατο : ἀϊςεὶς σπίπὶ νὰ 4- 
τλᾶῃ5 ὈΙΑπάϊτὶ τοῖς πρεδὲκοῖς {οἱ εαῖ, τὸν δὲ ὀὐχρὸν ἱπημῖς ὑπο- 
κοριζόμεγος» μελίχρων ἀσπάξετωι κϑὴ ὠγαπᾷ. Ἐξ ἱπ Ρῖδεςε- 
ἀεητίδιις μέλανας ἀΐχεγας ἀνδρικὲ4. ᾿ τς 

17 φίφνοις ἐναφίσι } ἐΧρ] σας ὁ πον δὰ Αἰβεπαειπι δ. [ΠΤ 
Ῥ.99. Ρεέξιις ξαο!]ε ρα!ρδθί!ς, 1ᾳ εἰξ τογοιῶνγα ἀἴημε εἰδιιπι. 

18 ἐνυπαγίᾳ ] εχ σοηϊεέξαγα τεροίιϊ ρτο ἐπαγγελίᾳ, φυοά 
ςοπιπηοάμπι (επἔϊπι μΐς πιῖμ! Βαδοτε ρος πευεί ψαδπὶ γίάε.- 
Ῥατιτ, ὦμοι γεγῸ καρτεροὶ χὰ! ἐυπαγεῖς ἱπι ἰαυιάς. 

19. χρρ ἐκ ὠτρέπτῳ τένοντι 1 πεῖοίο οἴιγ οπιϊ Πα περατίοπα 
ψετῖαῖ Νίρεγ : ἐρμεα διδίφηε σεγμῖοε, Οετῖε δπὶπὶ γποδιις 
εεγμλ ἴῃ ἰαυάς, ἴῃ νιο ἐπβεχίδη ίς δα τὶρι4α, Ρ] πίῃς ΠΡ. 
ΧΙ. Ηἰἢ. Νας, οὐγείςηρῃ ἀα] οἰγομποίβοόϊεα βοχίϊο εἴτε συρίε, 

20 ἐφίς. δὲ τῇ χειᾷ τῷ δρώκ. Ἴ πδες ἴαπὶ ρίξξος ἀεϊπεα- 
ΥἱΣ εχ Επιγίριἀϊ5 ΡΗ Οεη 7 Αξιι5 τὶ ἱπιτῖο, 

21 διξώμεϑᾳ γ ὦ παῖ» τὸ αἷμα Ἰΐδαες αἰςῖτ, σιοά [τ ἀςοι- 
ταῖς ἃτ5 [Ἀηριυιπεπὶ ρτο[]ϊεπιεπὶ ἢὲ ἱπηίτατα ) γε νεσς ρσοίὶ- 
Ἰἰτς υἱβοαῖμν, οχοίρίοπάμ5 ρτοῖπας ἃ (ροιη δι. 

τᾺΠῚ 



ΤΟΝ ἐ. 

ἀϊος ἤπιἀοηζοπι, Ἐοτγιποίοτιπι επὶπὶ σοτρο- 
ται ἀε[ἀογίιπι δηϊπιαα αυοαὰς τειίηθης: 
4π| οὗ τοπὶ ἱπιιτας δ 1ρίη5 ἀδοθάμπηι. ἘΠ- 
βαεηξα δυΐδιη ρδυ]αεῖπι (Δηρτίης ἰασαῖ, τπογ- 
τοιη 116 ριιογο {τρὶς οςι]ο ἃς [παι], ἐοηϊις 
αυὶ (οτηπιιπη τγάθογε νἱἠθαζαγ, 

ἩΣ γόδεν ἐδ ΨῚ ὴ 

μάν κω αὐδν. ἐν τὰ αν. ἡ 

 Ρρύρε ἄττα Νηίαπὶ Ἰαάμηε, ραεταϊ ποπιΐ. 
τἱ ςοπιοπἰ ποτ Παδεπίος ατιγαπι. Πίημς 
ΝΙ 115. (ἀπιιπορέγε οὈΙςξξαταγ,, ςαππη 4185 οὗ 
«Δυία5, τιπὶ Οὗ ἸΠαπινοὶ πηᾶχί πε, 04 ΕἰΙΠΊ, 
ἀιίαπι ἰαγσιις Ἀξρυρί5 δηπιὰ5 [απάας, ςο]ς- 
γεηξ, Αςςθάμης ἰρίτιτ, ἃς νους εχ Ἰρί ἀηιὰ 
4ἀ Θυπὶ νέπίμης ΠΟ] 165 ἂς τίἀςῆζας ῬῈΡΙΩΪ, 
“ΟΠ ΠΕ Π4Ι διζεπι εο9 [αουταῖοι ἡΠοα 116 [4- 

θεῖο οχιἤίμηο, Ἐξ 811] αι! ἀεπη ἱρί[πι5 Πππης- 
Τὶς ἸηΠάφης, 411 ἃ στ ηἰ πὶ εἰτι5. οἰποϊπηΐ5 {- 
(ρεπάμητιγ, ποηημ}}} 1Π ν]ηῖ5 ̓ ρίπις οὈἀοτγπηὶ- 
νεγαηῖ 7 4111 ̓ π ρθέζοτς ἰαίοίπιπι. Ιρί6 νέγο 
ἴατη εχ ἤπιι, αιᾶπι ἐχ νἱπαάγιπὶ πιθάϊο ἤογος 
1111 ἐξαπαΐς, νι ςογο δα ἐχ εἰς ςοητόχαης, ἤο- 
τίδυίαιις ἱπάογπνίαπε,, (Δοτὶ {παὐϊδδιαιο οἄο- 
Τὸπ [ρίγαπίεθ. Ριογὶ διιζοπη 4|1|5 Α[ϊα ῥαΐτε 
(αι {ππτίς αἰςεπάμιητ : εα επἰπὶ ἀοπηοίιςα [της 
υχῖῖ ΠΠπ|π 5 [ἰπ|γαπηοητα]. Οὐτοςοά!!! ἰρίπιν, 
ἅχ, αὶ ἃ ΠοηΠαΠ} 5 οιιπι ΝΟ ρἰπραηταγ, ΗΙρ- 
Ῥοροζαιηΐ. ππιης ἴῃ ἱπιο ἰάσθπε νογῆςε, πθ 
Ῥιπεγίϑ τογγογεπι ἱποιτίαπς. ΑΡτΙςα τιγας ι1- 
ἴθι ἃς πδιιραΓΙΟΠΙ5 (ὙΠ Οἱ απῚ [λυϊ15 [ απ 
ὕπης ἐχροπαη ] ταὶ ἴῃ ΝΙΪΟ, ὁ ριιογ, οἰ γριι- 
τηρητασι. ΝΙῸΣ πδπιρε Αὐρυριιπι 41 πᾶ- 
ν᾽ ρα Πεπὶ τεάάϊε, νι ἔςγαςὶ ἐτίαπι ραιάοδτ το]- 
ἴμγα εβῆςῖτ, ἃ σαπηρο γί ἐρόσις γορίοπε. [π 
᾿Ἀειμιορία δυζεπι, νηάς οἰ αἴ τιγ, ῬΓΟΠΊΝΙ5 
Τριὶ ργαξείξ, ἀδοπιοη,, ἃ αι πηϊτείταγ πιεπίδ- 
ἕὰ Δῃηΐ τεπηρε ατίθι5 ςοπαςηίςηῖς, Ρ δας 

ΐ Ἂν Ν᾽ δ ᾿ 

᾿ 

ΙΟΟΝΥΜΠΙΙΒΕΒΡΕΙΝν 5. γόρ 
Ν ΄ δ, ΣΝ δὃὁ τ, ὅν ἢ Υ̓ λ “ καὶ τετρυγυΐας "" ἰυτῆς ὠκέσῃ. ἔρωτα γαρ τῶν 

“" ᾽’ ς »᾽ ᾿ καλῶν σωμάτων καὶ αἱ ψυχαὶ ἴσχεσιν, ὅϑεν 
᾿ " γ 

ἄκεσαι ἀντῶν ἀπαλλάτη)ονται. ὑπεξιόντος δὲ 
Ε - “ “ φῳ Ν 
ἀυτῷ τῇ αἵματος ὀκλαζοι, καὶ ἀσπάζεται τὸν 

" » αι τ} ὦ τ 
Θάνατον καλῷ καὶ ἥδει τῷ ὄμματι » καὶ οἷον ὕ- 

Ψ 

σνον ελκοντι. 

ΜΕ ΟΣ 

Ν Ν » - ᾽ 
Περὶ τὸν Νεῖλον οἱ Πήχεις' ἀϑύρεσι, σαι- 

, ͵ “ν᾽ - 
δία ξύμμετρᾳ τῷ ὀνόματι. καὶ ὁ Νεῖλος ἀύυ- 

» ε ͵ ͵ 2 Ἄ ἸἩἉ 7 
τοις ὑπεργάννυται» το τε ἀλλώ;, καὶ ὁτι κυρυτ-- 

᾽ Ν “ ΄ ΄ : 
τάσιν ἶυτον, ὁσὸς Αἰγυπτίοις τοροεχύϑη . προσ-. 

2 ΦΙΩ Υ - “ ᾿ τᾺ ἄγεται ἕν» καὶ οἷον ἔρχεται ἀυτῷ ἐκ τῇ ὕδατος 
͵ Ἁ ἧς “ 

βρέφη ἑὡπαλὼ, καὶ μειδιῶντω. μετέχειν᾽ δὲ οἶμαι 
᾿ ΟἾ Ν “ Υ̓ ὟΝ ν μὴν 4  »" ἀντω καὶ τῇ λάλς. καὶ οἱ μὲν τοῖς ὥμοις ἀυτᾷ 

,ὔ Ν ἑ 
ἐφιζάνεσιν, οἱ δὲ τῶν ττλοκώμων ἐκκρέμανται, 

ἢ λ Ϊ᾽ , , « 
οἱ δὲ τῇ ἀγκώλῃ καϑέυδεσιν, οἱ δὲ κωμάζεσιν 

Ν, »" , Ψ. ΄ “ 

ἐπὶ τῇ σέρνε. ὁ δὲ ἀναδίδωσιν ἀυτοῖς ἄνϑη, τὰ 
ἐν ἢ, “ο2ὦ7ὦ ͵ ᾽ “ μὲν ὠπὸ τῇ κόλπε, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ὠγκάλης, 

͵ “ ὡς σεζανες τε ἐπ᾽ ἀυτῶν διωπλέκοιεν, καὶ καὶ- 
, Ἃ , ε ᾽ 

Θέυδοιεν ἐπὶ τῶν ἐὠνϑέων, ἱεροὶ καὶ ἐυωδεις. καὶ 
ΠΟ ὕ Υ Υ ἐπαναξαίνεσιν ἄλλο ἄλλῳ τὰ παιδία, σείς ροις 
“ Ν ». “οὐ " 
ἅμα", ταυτὶ γὼρ ἐναυλα" ἐκείνῳ τῷ ὕδατι. κρο- 
ὅδοι δ 19 ΨΙ. , ““ υ ΕΥ̓ 

κοθειλοι μὲν ὃν.» καὶ οἱ τσοτῶμιοι τῶν ἵππων, ἃς 
ΠΝ} ᾿ ͵ δ. “Δ Ἧ. 

τῷ Νείλῳ τινες τροσγρώφεσιν", ἀπόκεινται νῦν 
᾽ . πὰ -" ΄ ᾿ ͵ ἐν βαθείᾳ τὴ δίνῃ, μὴ δέος τοῖς πσαιδίοις ἐμ- 
«ψ ΄ λ " πέσῃ. γεωργίας δὲ καὶ γαυτιλίας σύμξολον" 

δηλοῖ τὸν Νεῖλον ἐκ τοιῶδε, ὦ παῖ, λόγε. Νεῖ- 

λὸς Αἰγυπτὸν πλωτὴν ἐργασώμένος ἐυκά ς Αἰγυ ἦν ἐργασάμενος ἐυκοίγπῳ 
- “ -" γὰ εὙᾺ “ Ἵ τὴ γῇ χρῆσϑαι δίδωσιν, ὑπὸ τῶν πεδίων ἐκποὶ 

΄ ᾽ ΄ δγ δή μ ϑείς. ἐν Αἰϑιοπία δὲ, ὅϑεν ἔρχεται» τὠμίας ἀυ-. 
» ͵΄ λα 7 δ ς λν -“ τῷ δαίμων ἐφέφηκεν᾽, ὑφ᾽ ὅ πέμπεται ταῖς 

ὥραις σύμμετρος. γέγεαπται δὲ ἐρανομήκης ἐ- 
-«-ρὃτ’ Π’'’----'-ς--ς-ς--- ὁὁ΄Σ ΓΓΓ.ὃ δ ᾽ῃ᾽Ῥ 

σὲ τετρυγυΐας} ηιοἀ εξ γπαπΐμηι. Υἱά, ποτάτα δὰ νἱϊᾶπι 
Ἀροϊίοπ, . 1}, ς, 4.5.4. 

ν. ΝΕΙΛΟΣ. 1 Πύήχεις] νοςῖς δδάεπι γατίο 4126 συ- 
γμαΐᾳ χυδε γε ποίαῖ, αυοὰ ομό δ ἢ, 6. πυγμῆς νεῖ πήχεως 
σπὰοηἤιγαπι πὸπ ἐχοεάδε Αεργρεῖῖς ἀυτεπὶ ργορΓΙι ΠῚ πή- 
χας ἀρρειίατο ρυογυΐοσ, 4υΐδι5 θίρατιπι ΝΊϊι πὶ ἕνυπι Ρἱπ- 
φέθαηι, Τυοΐ4η, ἴῃ ἈΒείογαπι Ῥτϑεςερτεῖς ῥ. 4ι1, εἄ, Θγάρι. 
Εἰπα τὸν Νεῖλον εἶδες γραφῇ μεμιμημένον γ οἰντὸν μὲν κείμενον. 
ἐπὶ Κροκοδείλῳ τινὸς ἢ ἱπποποτάώωμμ οἷον οἱ πολλοὶ γρέφεσιν ἐν 
ἀυτῶ. μικρὰ δὲ τινα πωιδία παρ᾽ ἀντὸν παίζοντα, ΠΉΧΕΙΣ 
εἰὐτὰς οἱ Αἰγύπτιοι χαλῶσι. ὙΤαϊες ΝΊαπι εἰτοιιπιβαπίες. 
φγαἷξεγε βαιια ΝΉῊΪ Υ ἀτίσαπα, εἀϊτα 4Ὁ Οὐἴεῖο Ταδ. ΧΥΠΙ. 
δὲ πυπιπτιβ Ἠδάτίαηϊ ἰη ασα Βορ. ΘΆ}}. ἀρ. ϑράπῆεπι, ρ.174. 
Ρ᾽δεβαπειππιΐ οροτῖς ἀε Ρ,  Ψ. Μιυιπιίπι, εἀ ποὺ, ΝΗ ἰἰ- 
ῥεγος ἡοοατς ΡΙΙπίας ΗΠ, Νὰς 1. ΧΧΧΥ͂Ὶ, ς. 7. εοίαςε νώνες 

τῷ Νελε ἀϊοὶ αἰϊδὶ ἔξ πιεπι πε ἂἱῖ ἰάεπι Ὑ τ. ᾿Οεἴεγυπι 
1τὰ τερτδοίξητατις Νιίις, φυοάὰ Ργρπιδεῖ εἶγοα ἔοητες εἶτι5 
Βαθίτατε ογοάδογεηταγ νἱ ἃ, δὰ ΡΗΙοἷγ νταπι ΑρΟ]]οπίϊ ἰδ. 
ΨΙ. «ἂρ: 25. ποῖ. 5. οδίεγιατα, δάάς πρμν ῬΒαίερ. 1.1, 
(ΔΡ.1:}. ἱ 

2 κηρύνϊεσιν ἀντ᾽ ὅσ. Αἰγυπ. προεχύϑη) Βίης ΡΙϊηίης Η, 
Ν. ΧΧΧΥῚ, 7. δεάεοίνῃ ἐϊῤενίς ( εἰ εηὶπι ίμπε πήχοις) εἶτα 
Ἰπάἀεπείθιις. ρἰδλιιπι ΝΉΙαπι τεξεγτ , ΡῈ 4805 τοτίάεπι οἰ 
ἰποτγεπιεητί Ἀπιπὶβ ἱπις Π ράπταγ, τ 

3. μετέχοι] ἢς ςοά, Απρ!ίς. Ψαΐραιὶ μετέχειν. 
4 σείςροις μάν φανεὶ γὸρ ἔναυλα ἐκ. τῷ ὑδι  φυϊᾷ πῆτε 

ἢπε Ευΐς υἱεῖς ἀοέεὶς ἱπεορτῖς αἰ Πεγιατὶοηίδιις ἐχρ]  σατυπη, 
οὐπὶ δεῖς λυτεπὶ ἢ. ἰ. Ρἰπρυπίιτ πήχεις, παπὶ Δι οίίοα {[- 
1, ἀϊςῖε Μετείαπιι 1. 11. {Πρ ς ΝῊ ἀρεε[ανρι τεκεησπαμε 
Πρηιβοατί ϑογιῖι5 ἀοςες δὰ Αεπεὶᾳ,], ΝΠ, ν, 696, 

ς ἔνκυλα 7 εὐὐ πιο]. Μ, ἔνανλος ---.. σημαίνει ---τ χϑὶ ὑκαν- 

μενον εἰντὶ τῷ ἐνοικῶντα. ν ᾿ ς 

ὁ ἃς τῷ Νωλ' τινες προσγράφ. 7 νῖάε ἰοουπὶ Τραςίαπὶ ρυΐο 
ἀηΐε πη. 1. δὶς πῃ πυπιπιῖς Ηδατίαηΐ αιοσυς γ ἐλάςπι ποίΑ αἱ- 
Ἰερατῖς. οὐπὶ Ογοςο αἶ]ο Ηΐρροροίάηηις σοπιρᾶγες, 

7 γεωργίας δὲ χα Ναυτιλίας σύμξολον Ὠεπιρε Δρρίξις 

ΝΟ ἑεριο, [γ πὐροἱ απ γιφαιέζοκε;, δῖ γαβίοα 4ιιας ἀπὶ ἐγγιεῖ 
{4) 4υλς υϊά [δὲ νεἰῖπε πυης ἐχροπίζυν, ; 

ὃ ταμίας ἀντῷ Δαίμ. ἐᾷις. 1 ἀς ἀσεπιοπο ΝΙΪο ρταεξοεῖο 
ψἱα, ὅς νἱταπι Αροϊϊοπιὶ, ἰ ΥἹ, ς, 31. δι 25.8η, 

Ἐδο 66 πιγοῆ-- 



779 
“ Ν Ν Ἵ μ ᾿ “ 

πινοῆσαι" καὶ τὸν πόδα εχεὶ πρὸς ταῖς στή- 
-“ “ 3 , νΝ ᾿Ν ΩῚ Π 

γος, οἷον, ὦ Πόσειδον. προσγέυων᾽ πρὸς ττον ὃ 
οὐ να ν ͵ ᾽ -“ 

“ποτωμὸς βλέπει » καὶ ωἰτεῖ τώ βρέφη ἀυτῷ 

“ολλὼ εἰναι. 

ἘΡῺΩΤ Ἑ Σ. 

-“"Ἵ᾿ ᾿ ᾽ “ ᾽» ᾿Ὶ »“ἭἪ 

Μῆλαὶ ἔρωτες ἰδεὶ τρυγῶσιν, εἰ δὲ πλῆθος 
Η “ , -“» Ν Ν Ἂν 

εἰυτῶν, μὴ ϑαυμώσῃς. νυμφῶν γωρ δὴ παῖδες 
γε “ » 

ὅτοι γίγνονται, τὸ ϑνητὸν πάν κυξερνῶντες 
ΐ ΚΟΥ τ ὧν " ν 
“πολλοὶ, διοὺ «σολλοὺ ὧν ἐρῶσιν ἀνθρωποι. τὸν 

Ἄς 2 δ᾽ ΤᾺ Κ “ν᾽ -“ , ᾿) 

δὲ ἐρώνιον ᾿ φασὶν ἐν τῷ ἐρανῷ «πρώτ]ειν τῶ 
᾿ - ν Ω -“ ᾽ Ν “ 5 

ϑεῖω. μῶν ἐπήσϑε τι τῆς ἐγνὸ τὸν κῆπον ἐυω- 
, “ 3 ΠΥ ͵ 

δίας; ἢ βροαδύνες σοι τῶτο; ἀλλὰ σηροϑύμως 
- . -“" Υ, Ν 

ὥκεε, προσφωλεὶ γώρ σε μετοὶ τῇ λόγε. καὶ 
“Ἢ μι τ ΓΝ: Ν , 

τὰ μῆλα". ὄρχοι" μὲν ὅτοι φυτῶν ὀρϑοὶ πτορευ- 

οντώι, τῷ μέσε δ᾽ ἀυτῶν ἐλευθερία βαδίζειν. 

πόα δὲ ἑπαλὴ κατέχει τες δρόμες» οἵα. καὶ 
με » γγ] ν Ἐ 

κατακλιϑέντι σρωμνὴ " εἶναι. ἐπ᾽ ἄκρων δὲ τῶν 
" ᾿ “Ἢ -“ ῚῚ Ν ε 

ὀζων μῆλω χρυσᾶ, καὶ συρσω . καὶ ἡλιώδη 
Ν" ᾿ “ Ἐν ΛΝ, 

προσώγονται τὸν ἐσμὸν ὅλων τῶν ἐρώτων γεωρ- 
ς ὶ "3 , ν 

γεῖν ὠυτώ. φιαρέτρωι μὲν ἐν χρυσόπαςοι» κοὲ 
᾿ 3 » ᾿ ΕΥ ,ὔ 

χρυσᾶ καὶ τὼ ἐν ἀυταῖς βέλη. γυμνή τάτων 

ἡ ἀγέλη πᾶσα καὶ κξῷοι διωπέτοντωι, πσερα- 
5» ᾿Ν “ ͵ ε ΝΣ ᾽ ΄ 

ερτήσαντες ὠυτω τῶις μήλεῶις. αἱ θὲ ἐφεςοί- 
“ 3,0 δὲ ὕλνν , 

δὲς αἱ ποικίλαι κεῖνται μὲν ἐν τῇ στόφ, μυρίῳ 
᾿ ᾿ ᾿, 5 ι ἢ ῚῚ 

δὲ εἰυτῶν τὰ ἄνϑη. ἐδὲ ἐσεφιάνωντωι τὠς κε- 
ε τ᾿ ΄ "»" »ὝἩ ͵ 

φωλὰς, ὡς ἀποχρώσης ἐὐυτοῖς τῆς κομής" στε- 

ΝῚ Ν ͵ Χ -“ ν φ8. 00 

ρα δὲ κυανέω, καὶ φοινικᾶ, κι χρυσά ενίοις, μ8- 

᾿ ᾿ ἣ ᾽ ᾿ ι , Ν ᾽ν} εἶ ε ΄ 

μον καὶ ὠὐυτον σ λήτηει τὸν ὡερφι ξὺν φ«ρμιονίο, 

-“ “ ᾽ « - ᾿ 

μεσικῇ. φεῦ τῶν τωλαίρων, εἰς ὃς ὡποτίϑεται 
Ἴ « ; ἣ ΝΗ Τὰ ε 

τὰ μῆλω. ὡς τοολλή μὲν περὶ ἀυτὲς ἡ Σαρδὼ, 
τρῥὴ 4} , , Π Ν ἌΥΤΕ " 

“πολλὴ δὲ [] Σμάραγδος. ὠληϑθῆς δὲ ἡ Μάργη- 

λις", ἡ συνθήκη δὲ ὠυτῶν, Ηφαΐς:ε νοείσϑω. ἐ- 

9. τὰ βείφη ἐυτῷ πολλὰ εἶνκα  Ὁεπῖρε ἰἰδεγὶ ΝΠ], νι ἴαρτα 

ἘΧΡΙΙπίο νἹἀϊπιι5») οὐ διτα Πρηϊβοῖπε ἱπογεπιεατὶ, 41:10 διιρε- 

αἴ ἀπιηῖς, γη4ε ὅς Ῥόδος ἢ, ε. ὌΡΗ ἀϊυπταν,, Οτας 1εῖ- 

Γ τ Νῆδες, δοπῖρῃι5 Αερυρῖο τῳ Ἐν τος {ΠῚ Βαρε- 

τε Ἰίςεας ἰϊδεγος Β. ε- Ῥεοδες 1105, Ἡ. 6. νῦ Ἰΐσεας ΠΡῚ εᾶ 

ἀπογεπιεηῖα σαρετε 7 ἥᾶς Πιπιπια ππὶ ἀϊαιια Αςργριὶ ξετι- 

{πλεῖ πιαχίπιε σοπάμςδης. δ ομϑθδνν 

ΨΙ ΕΡΩΤΕΣ. 1 μῆλα 7 πιαϊαπι ἁπιογὴς ἐγτιθοίαπι, ὅς 

:ὴ ἄοηϊς αὐγιαίογ ε ἃς γραίο [Ὁ ρετιπε ἀπιᾶπίεβ, 4ιοα ἴτὰ πο- 

τὰπι, νεταφάφαι νείετιιπι σᾶ ἀδο Βεο ὙΒοο σία, Ὑ γρι ,, 

Ουάϊ, Τοηρὶ ὅς. ὁ ἘΝ δ 

2 δὴ δὲ ΕΩ͂Ν Ψεπυς Κγαηὶα ὃς Πάνδηιιος, ἴα δὲ 

Ογἰάο, νἱὰ. Ῥίατο ἴῃ 5. ΡΟΙΤ. 1Π.Ρ. 18. 4] ὅς ρίατες [- 

εἰξ Αγπονες ἐπετῖς πανδήαν ςοπιΐτε5., ν ΒΡ] υτε5 {4 Ρίξιατα 

χεργδείεπια ΒΑ ΠΙΙΙΓ, 1θι4επὶ ἐπὶ πὶ αἷε νπυπι Ἰπυπι ἔρωτα 

εἴϊε Τρερεγίς εοείοβές αἱ πᾶν πάντως γε καλὸν ἕνεκα ὠξετῆς 

χαρίζεται» πιοχαπ8 δαάϊε οἱ δ᾽ ἕτεροι (ἔρωτες) πάντες τῆς ἐπ 

σπίρας τὴς πανδήμα Ἰ, ς: Ρετὃς. δἀάς δὲ ΡΒπγπατηπι ἀς ἸΝΆΓΙΓο 

Ὥεον. ς. 5. Ηἴης ὃς ἀρὰ ροεῖᾶς ἔγεαιιεπς ἱπ πμπῖογο πη ]ς 

τιπάϊηΐς Ομρίαἠνεηῖγε πιεητίο, 

ΡΗΙΠΟΘΦΤΕΆΑΛΤΙ ΤΊ. “2222107 ἔξ 

δυζεπῃ εἴτα, νε ἤαίαγα σοα μη αἰηρεπες 6-- 

νπὶ εἴς διΐπιο ςο] ρεγε Ἰισβαῖ., ρϑάξεησις. 

ξοητίθιις μαει ορροίειιπι, φιδπειπλ, ὁ ἸΝο-- 
Ρίαπε. Αἀ ἤπης ρογγο φαρίτο ἱπο!παῖο ἤμ- 
απ γείριεῖς, ὅζ, νετηαϊτος μαθεγο ΠΌῚ ̓Ιοφαῖ ρὰ- 
ογα]οβ,γορίταῖ. Ὁ τὐγδὶλν} ὙἘ ΤῊΣ 

1. ΑΗ͂ΜΟ ΚΕ δ.. ὧν 

Ουρίάϊπες ροπια ἐςςς ςοΠΠἴσαπε, φιοά ας. 
τ Π| Ρ]μΓε5 {Ππ|. ΠΟΙ] τηϊγαγ. Νεπιρε Νγπι- 
Ῥίιάγιπη {1 ΕΠ1| (ὰπτΘ, πλουταὶς σθπιιβ ὁ 
Ὀεγηδηῖεθ, Μιΐῆσις ἔπητ, απο τ᾿ 
ἤλης πιογαπι ΠΟΠΊΪΠ65 ἀπΊογε φαρί πεῖ. 
Οοεϊεβοπη αμζοπὶ Ουρι ἀϊπεπι ἀἰιίπα ποροτία 
ἴῃ ςοεῖο οδίγε ἔέγαητ. Ναπημὶά εἶμι, πᾶς 
ἴπ ποιὸ εξ, δεπεβοϊεηπας {Ἐπ[ππὶ βαθηες 
ἅγ. 84 μος ἱρίιπι τἀγάϊον 68 ἢ Ηος ργοιπτι ἴρὶ-- 
τὰ πιάρὶς διγδιι5 εἴο, τε εὐ ὴ νηᾶ εἰπε 
ογδτίοης πιαὶα αυοηας ροῖεπτ, ΗἜ αιμάσπι 
Ρἰ ἀητάγιπι ογάϊηες γοξξὶ ἱπόφἀαπε, ρὲγ 4πο- 
τα πιράϊηπι ἀπηδυίαγε ᾿ϑογαπ οἴ. Τεπο- 
τὰ Διι[6 ΠῈ σαγΓί σα] ο5 οσοαρας μειδᾶ, χιᾶε Ρῖο- 
ςαπιδεηι ἰεδιιπι αιθαμθ᾽ ργαεσεγε γαϊδαῖ.. 
Α {{πΊΠ|15. ῬοτγῸ γαπη15 πια]α διιγδα, σιδεηζῖς 
44, Αια 8 οαπ Τα τοιιπὶ (πριἀΐπαπι εχ- 
αἴθ δά (8 ἐἜχοοϊοπάα Ἰπιίζαης, Εἰ ρἤαγε-. 

εἰ ἐυξ ον αν δ κυ, ἐκ τῶν ΡΣ ἜΝ 
ττὰς αμ!ἀἐπι ἱπαιγαίδο, διγοασαιε {ππῦ ρατῖ- 
τεῦ, 1185 ζοπτίπεπε  (ἀρίετας, Ἐἰ5 τἄπγεπ πεῖ- 
ἄδτι5. νΠ ΠΘΓ[5. δουιπὶ σγὲχ εἰδ, ἰεποίαια 
αἰγοιπΊ ΠΟ Ἰταης.. {Π|ς εχ ΠΊΔ]15 ἰηζεγεα [ὰ- 
(ρεπῇ5. Ψαγίο δυτεπὶ τοΐογς αἰ ίπϑδς νε- 
ἢξες ἴηι πετδὰ ἴδσοης, ἡυάγαπι ἴῃ βογεπεῇη- 
τηἷς φοἱογίδιις ἰηβηῖτα εἰς ναγίείαθ. Νεαια. 
ζογοηδ5 σοίϊαηῖ ςαριτριι5, σοπηα ἱρῇς (υἰῇείοα-. 
τς. ΑἸδδ νοΓῸ πίρυιςδητος ἃς ρυιπίςοδε, ἅπ|- 
γεᾶεαμς αυδιίάαηι, τάπειπὶ ποη ἰρίιπι ἀἕτα 
πλαῇςο φαοάδπι ἔεγίιπε ςοπςεηζι. Επρο ςα- 
Ιατίος., αμην ἜΠΗ τεροημπίαγ, απάπι.. 
ταθ τι εἰγζα 1ρίδ5 δαγάδηϊςι5,, ΠΊαΪτα ὅς 5πιά- 
ταράμι5, ὅς πιαγσατίτα ἰηρθηια! 46πὶ ΔΆ γα. 
ΔῈ ΠῚ ΠΟΠΊρΟΙ {πεν νὲ  αΪςσΔ 1 Ορι ογεάε- 
γα ἔα ὅτ, δίας αιϊάσπι αυΐθιις ἀγρο- 

- φ 

3 μῶν ἐπήσϑε τι δὶς. 1 ἴϊὰ νἱυὰς Βοτίμπι ἐχρτγοίϊιπι ἴῃ 
νι ἀε!υα ῥῃδηταῆα οἰβάςεγε εἰίλπι Πδὶ βογηπὶ {πδυ τατον 
νι ἀεδίιτ. ᾿ 

4 προσῷ. γώρ σε μετὶὶ τῇ λόγῳ κὰν τοὶ μῆλα 18. ες, ἢ γετ-. 
5 Ῥτορτί!ς εἰ οαδπιιγ : δμηα ἰδὲ ῥάρς ρίξιίγαηα ἐπάγγα. 
“ἐ ΑγΆΟΤΕΡ2 εἶτσ ἀφρεριάϊεγίς. Ναᾳπι ἀπιβητὸς δὰ ἀππογεπὶ ἴδ. 
Ρτοποςαδδηΐ γιαίὰς ἴε πιιταο ρειεπάο, Ηΐπς μηλοζολεῖ»: 
εἰς Αφροδίσιω δελεώξειν ΑΤΙΠΟΡΗαπὶς οὐδ ες βαΝυδ. Ας, 
||. ἴς.3. ΕἸεβάπιον γεγο ἤδες ποῆογ, αἰϊιάφως δὰ γραίαν, 
φυΐθδιις ᾿αἀφητες Ομρι Δἴπδς ριδϊαγα αὐ δυο τὸς ὲ 

5. ὄρχοι ] [ἴα τοῖς! δεπάαπι οπιπῖπο θα «οὐ. 1ιαυα, Εαπΐ 
πτόρϑοι ΒΑθεθϑησ, ᾿ ΝΝ Γ . 

ό φρωιινὴ ] ῆς ςοἄ, 1,Δυ4. Ἐάϊη φρωμινήν. ἣν 
ἡ ἐδὲ ἐξεφώνωνται τ. κεῷ. εἰς ἀποχρ: ἄντ. τῆς κόμης 78αες. 

νεγθοτεπιις Ἐχίοσιρῆι Ατιβδεποιιις 1. 11. 6ρ. 2ι. νΌὶ ἴτα ἴωαβα,ς 
τἷς 8 Δπιδῇαπι : τε ςεφανᾷσϑαί σοι τὴν κεφαλὴν ἀναγκαῖς. 
ον) ἅτε τῆς κόμης ἀπο; »ὥσης ἀυτῇ. Ἰ ᾿ 

8 μαργηλὶς} »ΠΑγρΑΓΙΦ ἤδυῖ ἀυ δίς, [Τὰ πεπιρε Ογαθοῖ. 
τεσοπίίογεβ δαγθάγαπι νοςεπΊ Ογδεοῖς δυγίδιις πιαρὶς 4.“ 
ςοπιπιοαπάαπι ρυάραης, Ἡΐπς ἀφηίᾳως ἔλξξιπι εἰ μαρ- 

1.8 

“ 



71. γηογδε. 

τεβ ςοηίςεπάαηξ, νι [46π| ΜῈ] σδηις ςοπβςεγοσ, 
Οριι5 ποη Παοθαηὶ, {ἸΡ]πις δπίπη ἄς 84 ἱρῷ 
νίηιιε νοίαγε πηαία ροῇτιηι. Νὲ ἐς 1ἰ5 ἀϊςαπη 
ΔΓΟΠΣ ΕΠ (ΑἸγαης., νοὶ ἀπ ςαγγιπε, ναὶ ἀογπη- 
νηΐ, ν]6 βαπάοαης πα] 15 411 νείςπει, 
φυϊάπαπι {{ΠΠ| ΠῚ να] της νι οαηιι5. Ρασεετί- 
ΤῊΪ ΘΠΙΠῚ σΡΙ ΔΙ πππι ἡιδίμοῦ Ἔςςε 111 ἃ ςεῖε- 
τὶς ἔεςεγε (ἘςςηΠοποπΊ, ἀγατι δογιπη 4 4ΘηῚ. 
ἄπο πιαῖα υἱτα. οἰίγάαιις πηϊτειιπε., δἰτογιη 
ΨΟΓΟ ῬαΓ πηιζεῖς (8 ροῖαπε ρίτῖ5. Νοῆμο 
νΌ]ΕΙΡιι5 τἀπΊεπ (αομᾶς ἰηζιης πηῖπας., (δὰ ὅς 
Ῥέξζογα ΠῚ ἱπιΐςεπὶ ργαθθεηγ, νὰ ἴῃ 1115 τε]α 
αἰίσαδι μαθγέγα. ροιπητ. ὙΡαΐςγηπα. πος εἴ 
Δοπίρπηα. Ατιοπάς εηϊπι: ἢ απ ἐρο ρίϑο- 
Τίβ ππθητεπη Διο, ἀπηϊ οἰτίαπ μος τοργαθ- 
(ξπίαηξ, Ὁ ΡΙῈΓ., ΠΙΠΓΙΙΠΊ 6. ΔΠΊΟΓΕΠΊ: 
ΝΑ αὶ ροῖπο {πάππε ἀπηοτίβ ἰηίτίιπη ἔαςϊ-. 
πηξ : νης δἰτεῖ Πα! ἀθπη ργοιῖςῖγ πηαίπτι Ρτ- 
ν5 ΠΠπ|4 οἰσυ δίῃ... ΑἸΓΟΓ νογο {ιριπἰς ἰρίμπι 
ἐχςίριε πιδηΐθιιϑ., . Παιοχις νἱο ΠἼπι διπὶ 
οἰσιαειγαπα., ἤπημ] ἀγαιις δοςερετίς ἀζήμιος ἴτα 
βένετλν Ὁ οὐ οαμιδη ϑνι; ̓ΑΠΓΘΠΙ ΡΑΓ ἃ- 
πιογοη {4 Π πη. αἱ ἴδῃ ἰοσιπι σοορὶς Πα- 
θεῖς. ΠΙοίσις Ἰπάεγς ααἀέπν αἷἰο. νὰ 8- ὦ ἢ 

τών. 

πη α] ἰπίτίαπη, βδτ ,, πος νογο ἰἃρίτζας πηϊτίεγε 
νέ πο ἤπεηι Παδοδι δίπου. 1Π|5 δυτοπα, αιΐ- 
θι15. οἰγοιπηβιία ἐροξξατογηπι εἰ πιυϊείειιαο, 
1γὰ ΠομΠΉ τ; Πα δοίαιις ε05 δἰ ἰπξῖα. 1.- 
δα αθοαμις 4μΑ}15 Πε ἀΐςαπι, μος οηἰπι ἱπιροπ- 
(8 οἴίαπι ἀοἀογαθ. ΑἸτοῦ ποπῖρε δἀμπογίαγίο 
ἰᾶτῦ [ἀρογῖογ εἴπ, 'π εἴας. ἀογίαπη ἱπιιοΐδη5, 
ψηΔΠυπΊΠις. φἀπηοπεῦ {Ὡ οσδίγιι5., ρα θυ: 
416 ςοηἤτίηρίι. Ναας αἰτοῦ ἀςῆςϊε τάππεη, 
τεδυίααε {δ εο σομῇῆίε, τπαπιιπιαιιε πιὰ, 
{πβ σατο] τ, ἱπεογαμοπϑ ἀἰρίτογαπη νπιιπην, 
410 [λεϊο σειεγὶ ἢγίπρεγα ποπ ἀπηρ ας. Ροί- 
{ππε, πεαπα οἰδιχάμιητιγ ἀπΊρίϊ5, ΟΪεε διι- 
τα πὶ οὐΐπς ςοητογίι5 εἰ ἀϊρίτις. ὃς δάἀποτγίατι: ἷ 
τηογάδε αιγοηι, ΟὟ αποα Ομρίάϊπες ἰρεῶα- 

᾿ 
ὰ 

ΙΟΟΝΥΝΜ ΠΙΒΕΚ ΡΕΚΙΜΐ ς. 77: 
δὲ κλ ἕ δέ ᾿ Υ τ εὐκλιμάκων δέεντωι πρὸς τὰ δένδοα σσὰρ 

Ὕ συ 9 ες “-“ λ 3 3 ΕῚ εἰυτξ ", ὑψῷ γὰρ, καὶ ἐπ᾽ ἀυτὰ πέτονται τὰ 
-“Ὲ δ τα ᾿ λ ᾿ μήλω.. καὶ ἵγώ μή τὰς χορευτὰς λέγωμεν, 

Ἀ ἣ , ᾽ Ν λ ὰ ἢ τὲς διαιϑέογτως, ἢ τὸς καϑθέυδογτας, ἣ 
ἐς ͵ -“ ͵ὕ ὕ »" ὡς γάώννυντωι τῶν μήλων ἐμφαγόντες , ἴδω. 

“ “- -“ ε μεν ὁ, τί ποτε" ὅτοι νοῶσιν... οἱ γὰρ κάλλι- 
-“ , Υ ᾿Ὶ ͵ ες 

ξοι τῶν ἐρώτων. ἰδὲ δὴ τέτ]αρες, ὑπεξελϑόντες 
- ) 7 -" 5 “ τῶν ἄλλων, δἱ δύο μὲν ὠυτῶν ἀντιπέμπεσι μῆ- 

7] « ἈΝ ! ε λον ὠλλήλοις, ἡ δὲ ἑτέρα δυὰς ὁ μὲν τοξέυει 
“ ᾿) , ; ᾽ τὸν ἕτερον, ὁ δὲ ἐὠντιτοξευει. καὶ εἐδὲ ὠπειλὴ 

» , » ᾽ Ά Ἂ ΄ Ἂς τοις σσροσώποις ἐπεςιν, ἀλλώ καὶ φερνώ σπάρε- 
39, ᾿ : ὦν ὦ ᾿ χξσιν ἐλλήλοις, ἵν᾿ ἐκεῖ τς τοὶ βέλη ππελάσῃ. 

Ν Ν »᾿ , Ἁ » 4 μι κωλοὸν τὸ αἰγίγμα. σκόπει γεῖρ, εἴ τι ξυνίημιτῷ 
ζωγράῷε, Φιλία ταῦτα, ὦ παϊ, καὶ ὠλλή- 

« « Ν Ν Ἁ “Ἢ 

λῶν ἵμερος “: οἱ μὲν γῶρ διαὶ τῷ μήλε π΄ αἴζον-- 
“ ὕ “ ε » 

τες τόϑε ἄρχονται". ὅϑεν ὁ μὲν ἀφίησι φι- 
͵] Ν “ Ἢ ε ᾽ ε ᾿ ν λήσας τὸ μῆλον", ὁ δὲ ὑπτίαις ἀυτὸ ὑποδέχε. 

- λΝ ᾿ ἱ ται ταῖς χερσὶ; δῆλον ὡς ἀντιφιλήσων εἰ λώξοι, Ἶ 
ΠῚ 

͵ -" “- “ ν᾿ καὶ εἰντιπέμιψων αὐτό. τὸ δὲ τῶν τοζοτῶν ζεῦ.-. 
“»" " " , δ, γὸς ἐμπεδξσιν ἐρωτῶ ἤδη φϑανοντα. καὶ φὴμὲ 

ν γ β »Ἥ ἡ κω γῳ 
τὲς μὲν παίζειν ἐπὶ τῷ ἀρξάσϑαι τῷ ἐρῶν, τες 

δὲ τοξέυειν ἐπὶ τῷ μὴ λῆξαι "5 τῷ πόθῳ. ἐκεῖνοι 
τῇ ἣν ἡ ἊΝ ε Υ̓ Ὰ 

μὲν »ν 5 περί ὃς οἱ “πολλοὶ ϑεαταὶ Σ ϑυριῷ 

͵ " μ κ ἢ 

συμπεπτώκασι, καὶ ἔχει τὶς ἐυτὲς σσάλη. λέ- 
ἌΜΕ , Ν Η νον ᾿ 

ξω καὶ τὴν τοώλην» καὶ γορ τᾶτο ἐκλιπαρεῖς. 

«“8 ᾿ ᾿ ᾿ Ἢ ἐᾷ 

ὁ μὲν ἥρηκε τὸν ἀντίπαλον, περαπτὰς ἀντῶ 
ἈΝ Δ ΔΑΣ Δ «ὦ Ἷ 

κατῷ τῶν νωτῶν καὶ εἰς τονίγμω ἐπολαμβξά. 
-“ -»" ͵ « ἦ Υ Ν 

νει '5, καὶ κωταδεὶ τοῖς σκέλεσιν. ὁ δὲ ὅτε ἐπα.. 
Ἁ ε Ὗ ᾿ 

γορέυει» καὶ ὀρθὸς ὑπανίξαται, καὶ διοωλύει τὴν 
-“ εὐ Υ̓ ς ᾿ “ δ 

χεῖρο ὑφ᾽ ἧς ἀγχεται σρεολώσας ἕγω τῶν δα.- 
; “, ἭΝ ς » ᾿ Ἕ 

κτύλων, μεθ᾽ ὃν ἐκέτι οἱ λοιποὶ ἔχεσιν, εδὲ εἰ- 
ΨΩ ἀν ῖ 

σὶν ἐν τῷ ἀπρίξ. ἀλγεῖ δὲ σρεξλώμενος, καὶ 
ὃ ͵7͵ -“ “Ἢ .ϑ ὴν 9 δ Ὁ» 

κατεσθίει τ σώλαιςξ τὸ ὃς ΄. ὅ9:εν υσχεραί- 

γέλλιον. ἡαοα ἔτεσιεης ΕΠ δριιὰ Ομγοραίδίαπι ἀς ΟΠῖς, ΡΔ]. 
(οπῇ, νά, Ρ..17. 27..33. 

9 παρ ἀντὰ ] ἷ. ο. ἃ γγμίοαπο. ὐφοδόν δύαν 
1ο. ὅτοι ] πιοπίεγαι ιιοίἀδπι δοτιπὶ ἀϊρίτο ἰπ Ρίδξυγα, 
Ἅι ὀλλήλων ἵμερος] ἔρωτα νοσληῖ ὅς ἀντέρωτα, 4ιιεπὶ τοῦτ 

εἰλε Ὑφηετῖς, Τομὸ μαίαε.) ὃς Ὠίοναε Βἰτιπ δἰεθ δῆτ νἱά, Οἷς, 
ἄς Ν αι, Πότ. ]. ΠΙ. ..3}. Ἑοτιπι ἱπιὰρ9 ποι ἱπείερᾶπϑ, πες, 
1115) ημδς Εἷς γεργαοίεπιδηταγ, αἰ {Π᾿Π|}}15 ἀριιὰ Εἰτάεδι ἱπογ- 
πιπαῖο : πεπιρε Ομρίάο ραϊπιας τογπιίτεπι πιδπίδιις τεπεῖν, 
παεηὶ 1ΠΠ1| ““πέεγος ἂς πιδηΐθιι5 ἐχιοαιιεγε σοπαᾶζαγ, νἱά, 
Ῥλυΐδι).. ἴῃ ἘΠ14ς. Ροβετ, Ρ- 292. πᾶπι “Ἵ“πέεγος ουϊι5 λῶν 

εἷς πιοπῖῖο Ρ.29. νι νἱπάᾶεχ ἀπιογίς δ εοάςπι ἀο(οτιδίτας, 
Ἑυπαρίας ἴπ Ὑίτα 1ΔπΊδ 1ς Εὶ Θαδατῖς ἄϊιος ἔοπιες, φοπΊπιε- 
πιογας Ερωτος ὃς Αντέρωτος: εχ ἀυΐδιι5 [Δπ|0]1ομυπὶ Ὑ Βειτ- 
Ξἰοἷβ ἀττίθιις αἷς οιιο α ΠῈ Δαίμονας 1105) ἃ αΐθιις ΠΟΠΊΘΗ ἵΓᾶ-. 
Βεθαητ, ξογπιαπιηιις εοτιπὶ ἀ"]Πσεηζεῦ ἀε(οτρίτ. είν κᾷ 

12 πόϑῳ ἄρχονται 1 ἢς ἴητος ἱπιτῖα Ἀπιοτῖβ ΠΑΡ Βπίἀϊς ὅς 
ΟἸΪοες ἤδη ποτὲ κρν μήλοις ὠλλήλες ἔδαλον νά, Μοπριπλ.» 
Ῥαἤοτγαὶ, 1.1. Ρ.19. δάς ραυΐο δῆτε π. 4. ὅζ1, 

12 φιλήσας τὸ μῆλον ] τἀ ὺπημᾶπι Δ 4|16τ0 Ρτίι5 ΠΟΙ πιὶ- 

{πὶ (Ὁ]οθ δῆς φυἴεπι Ἀπιᾶπίο5 Οἴου Ἃτὶ ἀσσερίᾷ ΔΡ ἀπιαιί8. 
ϑίς εὐγοηαῆῃ ἃ Ὁ ἰἶος Ἀςςεριᾶπι ΠΑΡ Βιπίς οἴξυϊατιτ ἀρυά 
1 οπραπι]. ς. Μαχίπις ἀυζεπὶ αιᾶς οτ ἰρῇ τοτρ Πεης: ἢίης 
ἐᾷ Ρᾶτις ροςιὶ Βίδοδάπε, 4ιιᾶ τόκα, νἱ 4, Ουἱά,Απὶ 
1,1. ΕἸ, ΤΥ. ν. 31. ἴα. ὅς ϑ84ίγτιι5 ἱπξ, Ρυι ποὔτιπι ἴῃ 54 
πιαπάϊε τριάς ΟἹγπιρὶ Πἰηρυυΐαπι. 

14 μὴ λῆξαι ἢς 1ιΑυθίλη, ἙἘαϊεῖ μηδὲ λῆξομ. 
15 ἐκᾶνοι μὲν ἐν 1 ταγῇις. αἰϊὸς πιδηιι πιοπῆται, νὸς ᾿ 
τό εἰς πνίγμα ἀπολαμβ. 1 ὁπιπίπο ἀιιδίμπι πυήίιιπι εἶς 1}- 

ΙΔ Ῥατις ἱπιαρὶπὶβ γθργαείθγαγὶ ΑγΤΟΥ ΕΡὰ ΤΟ, ἴνιπεηα ὅτημς» 
ἤμρηση, Ὗ ἐπ ετῖϑ πανδήμῳ οοταΐτεπι, αὐΐ (ηόςαγε (οἱ τᾶς α- 
ΤΟΥ ῦῊ. αἰἠπείγεεεῦγι αι ἐπι ἐράνιον ἀϊςιητ: ἰριοίταγαις τἀ ἴο- 
οὐπὶ ΡΙΑτοπῖς 41 Ερωτα πώνδημον Π 5 δλπὶ ΟΡ ολιυαπι 
Πυιγμὸν ἀϊοὶ αἷτ.) φιοά Οδ[εγιιδειπι ἰδ πὶ θιογας Υἱβεποτῖο, ἢ 
ΡῬυίλη. 4ποηϊε πιεπιπῖς Ψ Ἔπεγεπὶ Ὑτγαπῖαπι ἢς ἀἰοὶ ἐπὶ ἔ-. 
εωτι χαϑαρῶ κρὶ ἀπηλαμένν πόϑς σωμάτων Βοδος. Ρ.294. 

17 κατεσϑίεω τῷ παλ' τὸ ἐς} νἱάε {, ποταῖὰ δὰ ΡῃΠοβγαι!: 
Ἠετοῖοα ἵπ Νεβογε τι. 19, αἀὰς 44 Ηρέογενι ἀἰξλ, τ, 4. ὃς 
[πιᾶρίη, 1.11. ἄπλπεο, ἐνκωον ᾿ 

Ἐξε ὃς Σ Ὑωσιν 



ε } ἀν... ε ἐδ “ Ν 

γεσιν οἱ ϑεώμενοι τῶν ἐρώτων, ὡς ὀδυκᾷντι καὶ 

ἐκπαλαΐοντι, καὶ μήλοις ἀυτὸν κωτωλιϑ8ὃ- 
ε εἰ κῶν τ - 

σι. μηδὲ ὃ λαγωὸς ἡμᾶς ἐκεινοσὶ διαφευγέτω, 
“ "2 “ Α 

συνϑηρώσωμεν δὲ ὠυτὸν τοῖς ἔρωσι. τξτο τὸ 9η- 
ε -“ Ἵ Ν , 

ρίον ὑποκωθήμενον ταῖς μηλέωις, καὶ σιτέμε- 
᾿ ᾽ »“» -“ Ν ᾿Ὶ Ν 

γον τοὶ σσίπτοντω εἰς γῆν μῆλω. πολλὼ δὲ καὶ 
ε -“ “ ἧς Ν 

ἡμίδρωτω κωτωλεῖπον » διωϑθηρῶσιν ὅποι, καὶ 
, ἢ -“Ὕ «Δι λ 

τωράτ]εσιν, ὁ μὲν κρότῳ χειρῶν, ὁ δὲ κεκρωγῶς» 
" ΔΟΡῚ ἈΚ Δ: ς 

ὃ δὲ ἀνασείων τὴν χλαμύϑω. καὶ οἱ μὲν ὑπερ- 

πέτονται τῇ ϑηρίᾳ κωτωξοῶντες, οἱ δὲ μεϑέπε- 
ᾶ, »“» ᾿ 4“) ε» ».7 ε 

σιν ἀυτὸ πεζοῖ κατ᾽ ἴχνος. “δὃ᾽ ὡς ἐπιῤῥίψων ἐ- 
« " ν᾿ ᾿ 

ὠὐτὸν ὥρμησε; καὶ τὸ ϑηρίον ἀλλὴν ἐτρώπετο; 
Π Υ » »“»Ἥ Ν . Ν Ν 

ὃ δὲ ἐπιξελέυει τῷ σκέλει τῇ λαγὼ, τὸν δὲ καὶ 
ν ἢ τ Φ οἱ 

διωλίσιϑησεν ἡρηκοτὼ, γελῶσιν δν» καὶ κωτῶ- 
, μι ΝΑ ΔΝ δὰ ὙΝΗ 

πεπτώκασιν ὃ μὲν εἰς πλευρῶν» ὁ δε πρηνής » οἱ 
“ἢ ᾽ “ -» ἦ »νὰ ; 

δὲ ὕπτιοι, τσάντες ἱὲν τοῖς τῆς διωμαρτίας 'σχή- 
᾿ Ν “- ᾽ ν᾿ 

μῶσι. τοξέυει δὲ ἐδὲς, ὠλλοὸ πειρῶνται ουτὸν 
-» “" Ἂ “ »-“ “ Φ 

ἑλεῖν ζῶντω » ἱερεῖον τῇ Αφροδίτῃ ἥδιςον. οἶσθα 
»-“»Ἔ . ᾿Ὶ 

γάρ πε τὸ περὶ τῇ λαγῶ λεγόμενον » ὡς πσολυ 
᾽ “ 2 Ν 

τῆς Αφροδίτης μέτεςιν ὠυτῷ. λέγεται ἕν ποερὶ 
᾽ Ἁ ὰν 

ν μὲν τῷ ϑήλεος " ϑηλάζειν τε ὐτον ὦ ετεκε» 
4 

τ 39. ν ᾿ “᾿ς Ἀ 

καὶ ὠποτίκτειν σσώλιν ἐπὶ τἀυτῷ γώλωκτι, καὶ 
. , τ , ᾿ “,.΄΄- 

ἐπικυΐσκειν᾽" δὲ, καὶ ἐδὲ εἷς χρόνος ἀυτῷ τῷ τόκα 
7 υε ε ͵ 5ν 

κενός, τὸ δὲ ἄῤῥεν σπείρει τε ὡς ᾧύσις ὠῤῥένων, 
«4 νὰ ͵ὕ εν 

καὶ ὠποκυΐσκει σσῶρ᾿ δεσεζυκεν"". οἱ δὲ ἄτοποι 
“᾽ ᾿ »" Ν 9. Ν ν.» ᾿Ὶ ᾽ν " 

τῶν ἐραεῶν καὶ πειθὼ τινώ ἐρωτικήν ἐν ἐἰυ- 
Ν 

τῷ κατέγνωσαν ", βιαίῳ τέχνῃ “ τὸ παιδικὰ 
᾿ .ῳ Γ. ΄ ᾽ ΄ 

ϑηρώμενοι. ταῦτα μὲν ἐν κατωλίπωμεν ἐἰνϑηρώ- 
. 9 ΛΑ. -.2 Α͂ »“ . “ Ν 

στοῖς ἀδίκοις, καὶ ἐἰνοιξίοις τϑ ἐντερᾶσιναι. συ 

δέ μοι τὴν Αφροδίτην βλέπε, 'πα8 δὴ; καὶ κα- 
ζ υ ἡ τς ΠΕ ΡΝ 4 5,4) Ὁ, 17 ῳ 4) 

τὸ τί τῶν μήλων ἐκείνῃ " ρῶς τὴν ὕπῶντρον πε- 

τραν ἐκξίνην, ἧς νῶμω κυανώτωτον ὑπεκτρέχει, 
. ᾿ ἃ. , 

χλωρόν τε καὶ τοότιμον» ὃ δὴ καὶ διοχετέυεται 
ΝΥ ΡΟΎΨῃῳ0Υ 

18. ϑήλεως  οοἁ, Τ,Αυἃ. Βαδεῖ λι "ὁ Ῥτὸ ϑήλεως. 
19 ἐπικυΐσκειν 1 οὐ, Απρὶ, ἐπικυΐσκε. (ετοταπι νί 48 4 

ἰΐσς νετῆιβ Ἰρῃοιῖ δυιτοτῖς ἀράς Βεῖοᾶοι, μαῖα Ρ- 127. 
Αεϊίαη. ἨΙΠ, Απίπι. 1. ΤΠ. ς. 12. 446 τθηι ἄς Θεπεται. Α- 
αἰπια!. ΓΝ, 6. Ἀτπιδῖαις 14 γεςεπείογιπι Ε14ΠΊ Ἔχροτί ἐπί, 
.20 κῃ ὠποκυΐσκει παρ᾽ ὃ ἡΠυᾷ παρ᾿. ὃ πέφυκε ορ- 

Ῥοηίεις 11 φιιοά ργδεςοίπι ἷ Ἰς εἰς φύσεις ἀῤῥένων. Οετετιιπι. 
ἑδηβεπὶ ἐλδυΐαπι ἀξ ἱεροτίδιι νιγοηιις ἔδχιι ροτεπείθιις5 
πατταῖ Ρ] πίμς 110. Ψ1Π. ς. 55. ὅς Αεἰταπ. ἀς ΑἸϊπια! δ. 11}. 
ΧΠῚ. οετΣ. οι! εἶτι5 ιο ἃ Ιεροτγεβ τηᾶγεβ ΘΟ ἀΕΠῚ πιοάο νὲ 
ξεπιίπες νεῖπαπι τεδάδητ: ὅς φαοὰ ἴῃ ξεπιε]ϊδγιπι πο πιῖ- 
τις ἃς ΠΊΑΓ ΠῚ ἱΠΡΌΪΠΕ {ΠΠΊΟΥ ἀρραγεαῦ, ρ᾽απήμ! πὶ τοίε- 
Τεη5 ΡΥΟΠΊΪΠΦΠΓΕΠῚ, ε 410 ἰἰαπιΟν ἜΧΕ ]Π4ὲ, 41105 τΠΊΟΓες ἴπ 
Φαιηΐδιις ἱεροτίδιις οδίεγιδητεβ, ἰεε5 εΠε ογεάίἀδγιπο, ἰε- 
Ῥοτείαιιε νίγοφις ἔδχιι υδῖεγε , εἰπὶ τείας ἐάπιθπ ΠιΪΠΙΠῚΘ 
ἔπι, νλβιυιπίαιιε ἴῃ Ἰεροτῖδιιβ ἰητεγ πιᾶγεβ δὲ ἔεπιίπας αϊ- 
ζοτίπιεη ἀδργεμβεπάδης αραέοηηῖοὶ νἱ 4, Ῥδι πὶ Προργαρῇ, 
(εδι. τ. ς.3. 8. ΧΧΧΙΧ. 

21 πειϑώ τινε ἐρωτικ. ἰν ἐντῷ κατίγν,} πες Ποάίς ἀείμης 

ΠΠΡΗΙΠΙΟΘΤΙΆΑΤΙ ΣΊ. “»φογει. 

ἴογες ἥν δα(ιπεῖηἀϊσηδηίι, ρεγρεαπι αιοά. 
δραῖ, ὅζεοηῖγα [όϊας ρεςςεῖ ἰορεβ, ρου! υΦ. 
Ἰρίαπι Ρείαπι. Αἴ πεῆΐα ἰεριις ΠῸ5 [ρίας 
πὸ, εὐπατις νΠᾶ οἰππη ἱρῇ5 γθπθήπογ Οὐρί-᾿ 
ἀϊηϊδιι5. Ηδης ἔεγαγη {π πι4}15 (ξἀθηςεΠΊν 
Ροπηίαιβ ἐπ᾿ τεῖταπὶ ςαάἀοητίδιι5 νείςεητε ΠῚ. 
τη ]τΆ πε δείδπη ἀἰπιτεθηέειτ (απιεία., νεπᾶτσ. 
τὰν {ΠῚ τεσγεηγαιθ., αἰΐι5 συϊάοπι πηδημμΠι.. 
ζοιηρίοποης ; 4115 γεγο εἷαπηογε,, δΠῖι9 
«μ]απηγάϊῖς. δρίεατίοπε. ΑΠίαις αυίάεπι ἔδ- 
ΡεΓ ἔεγαπι νοϊταπὶ ἱπο]απηδηζαβ.. 411} νὸ- 
το ρεάϊδιις ἰρίαπι ργεῖε ἱπίδαμπησιγ, 1ς 
[ἐςςς] ταῖτ, γε 4] 1η Ὀεἢηίαπι (6 νε]ς ρτοσ 
ἴϊςεγε), δᾶ ψεῖο αἷϊο φῶς ουγίιπι. ΑἹ- 
τοῦ 1116 Ἱεροτῖς Ἄγιιγὶ ἸηΠαϊδταγ, {Π||8 γεγο 8 
τηδηῖθι5, σα Ἰατη σορ ει, εἰαθίειγ: τἱάθπε 
᾿ρίταγ. Ψιάεδίηας οεοι τς αἰϊιπι φαϊάεππ 
ἴῃ ἰατας. αἰίαπι ργοπππη, πιαπῖθη5 ρου 
Ῥγοζεπίβἀσθηΐ ΠΟΉΠΕΠ., Οππ 65 πα ίτα δερα- 
ἔϊα εογιπὶ 4] ργάθάα Ἔεχοϊάογαης. ΟΝεηιο ἐο- 
ΓΙΠῚ Διιτο πη (ἀρ [15 εατη ρειίς,, (εἀ νίαιπι ςα-᾿ 
ΡεγῈ ςοηδηταγ,, Ψεηετὶ {π8ι|ΠΠπιᾶπ ΠΟ ΠἸάπι. 
ΝοΙ͂Ι επϊπ|, αιοά ἀκ ἱερογε ἀϊςϊεξμγ., πῃ τιῖπι 
δαΠ| νάίεα τὸ  δηογεα. [)6 ἔεπλε]α απῖρρε 
αἰἴτης, ἰαέϊαγε θα ηπᾶ6 ρερεγῖς, ὅς εοάειῃ ἰΔ- 
ξἔιῖ5 σοπείπειαίο ργοβημο συγ ράγεγε, ἃς {{-- 
Ρεγίοειαγα, ΠΗ ]Πππιηπε Ἰρῇ νάςαγε ἃ ραγία τε πι- 
Ρι5. Μᾶβνεῖο ὅζ, νὲ ΠΊΔΙΠΠΊ οί ρῖς παῖαγᾶ, 
{εγῖτ,, ργάθίου παίαγαπῃ τηδγίιτι Γοστιτα Εὐϊτ, 
80 ]θηίαις ἀπηαΐογεβ αἰίαγαι [δὲ {πρεγ ἢ 06} 
δπιδτοτᾶ5 απδί δ} 1Π Ἰρίο δρποίζογε {Πεςο- 
Ὀγᾶ5, πιαρίςα ἀγα 105 ΔΕΟΙρΔηΓΕ5. ΔΠΊΟΓΟΒ. 
Ηδες δυιϊεπι ἱπιργοῦῖς το!παυδηλι5 Ποιηίηϊ- 
Ὀιι5., ὃς νε τεάφαπιεηῖιγ ἰπάϊρηϊθ. Ἔπ νεέγο 

τ Π: Ψψεπεγοπὶ αἰριςε.. νοίπαπι ροίτα Πτξ 
δ δὰ ηιὰ πιαῖα 11} Ψιάεβ ἰάχυμι 1ΠΠπ4 ςὰ- 
πογηοίμπι, νπάς σοεγαὶ ἐπηδηδηε ἰδεῖς 65, ν]- 
τ είς ας Ῥόεα ἱπουπά!, 481 84 ἰττρδηάας 
εἰίαπι ἀἰάἀπσιηζας πιαῖοβ ὃ Ηῖς πὶ ψεπε- 

Ἶ ΓΦ ᾿ , ; Α τὰ Ὁ 
“τὸν εἶναι ταῖς μηλέωις; ἐνταῦϑώ μοι τὴν Α- 

4] ἴπ ἱερογε πιᾶρῖςϊ ρΕ1Πὶ υἱπὶ εὔε εχ βίπιθηε, Ναγγδὲ 
οἰ, ῬΔΘΠΙΠΙ ἴπ Τ᾿ ασοργαρ ϊα οπτί οἵα ἔεΐξε, 23. σ. 1. απμεπάαπι 
ζΟΠιΠῚΠΙτΟΠΕπὶ ἔμιπη, ἃ ραε} 14 φιιαάαπι, ἄππι ἴπ Αοδάεπια 
ἀερετγεῖ, ἀϊι ἐγαγα δὰ διττὸς ἀπιοτες (ΟΠ οἰτατιπι ἔα Ρῖτο 
εἴτις ἅπιοτς ἘΧΑγΠΠΈ, οὐ] ἔεγοπαο Υἱχ ρὲ εῆει. Ετ ἅπδπι- 
Υἱ5 θέν ραμαα σάρεῖε εχ εἃ ΨΈΓΕΓΕΙΙΓ, ᾿Π10 ὅζ ΞΟΠΊΠΊΕΓα 

οἰππὶ διρεγεῖγ ποι τάγηθπ {Ἐπιροῦ Πιγροητετι δ ἀοπης 
Ἰρῆις οὔδίαπι δάμπο δῆτε, Ἄεαιε οἵσε!ο Ἡπιῖπὶ τεῦ ἄχο 2011 
{ε. Ῥλυῖο ρο ἱπ δγᾷςςῖβ εἶϊι5., ἴσο 401 ραστιθι5 γθγεπ- 
ἀϊ5 εἴϊες ργοχίπιι5, (8 σου απι ̓ ἰππεπτιπὶ εἴτε, ἴπ ηυο δυνά 
Ἱεροτῖβ, σΠΠΊ ΡῚ] 15 οτριι 115, εχ ρα 6 1146 ἔοττε ρυάεπάϊ5 ἐν υΐν 
ἤς, νπ8 ουπὶ {ἱττοτ 5 (ἀπρυΐπε, ρυιε 146 ῥ᾽ ξπ]5. 5, Ὑ, Τ,1,.Α. Μ- 
Παοτιπιίεπίιπι εἴτε δαῥαηας 76 Ἱγαῤα: 11 ἄγηογεηε Με (α- 
{ρίοἷο Ευϊτ : ππεπὶ (σου πὶ δγαςοῖς {5 ᾿πίεττιπι Ρραῖ8- 
θαι ΠΡῚ,, εἰπὶ ἔταῖγε ρὰο 126 αἰ ἱαιιαηάο ἀογπηϊεητῖ , 40 ἐ0 ς- 
τἰἶπὶ τεπιροτε ντὶ {ε {επίεγατ, 

2: βιαίῳ τέχνη 1 {π||15 νΟ οἷβ βιαῖος γ[ι5 ἴῃ νίτα ΑΡΟΙ]οη ἑν 
δὰ ιάπι νἱἀε ποδί, 1. ς. 2. ᾽ν ἣ Σ 

23 κρὰϊ κατιὶ τί τῶν μυΐλων ἐκείνῃ! [αθιηιο]]Πρίτως δὲξ ορης ὁβο 

το 



ΤΠ. Με ο,. 

το πὶ ἔρεξα, 418Π| ΠΥΠΊρ μας νὲ ριζο, Ροἤιε- 
τε, Οπρ  ἀϊπιπὶ πηδίγοβ, Ἔα ς Ργορίεγ ργοὶς 
ξε!ςε5, ΑὙΡΘΉΓΘΙΠΊ διζεπῃ ἰρεςυίμπη, 1πώ4- 
4{π ᾿πδιγάτιπι ΔΑ] ̓ππι. Βοιίαεαιις ἀυγθας, 
Βιαες οπιηΐα {Ππ6 σαί Πρεπία ποη ἤππε. 868 
«ηἰπὶ ψεπμεγίβ εξ ἱππυητ, ἰάπμε Πείεγίς εἰ- 
Ἰδτη Ἐχργθιπι εἰς, ΠγπηρΠαγιπησιε εξ ἀοπα 
ἀϊσιαπεαγ. ΟΡ  ἀίη65. διατὶ ἱρί! ΡομΊΟγιΠῚ 
ῬυΪπηϊα5 αἤογιης, εἰγοιπΊαις δἀίδητος, νε 
Ριΐεῖο {61 πουτὸ ἔτι Ἰίσθας ργθςδηίατγ, 

ἀν 

ΚΙ. ΜΕΜΝΟ Ν. 
Ἐώ Μεπιποηὶϑ ἐχεγοϊτπη, ἀγπηα᾿ νεγῸ δδ- 

ἴεςεγε οπίηαβ,, ργϊπορεπαιις {πππ| ραησεα- 
ἄππιὶ ἐχροπιης. Ἐγαχίποα διζείη Πα 'ῃ ρο- 
ἑΐζογε,, νυ πη νυ! ἀθεαγ, νυ]πιις ασσορῖε, (Ομπὶ 
ΕηἾπῈ Αραμ ἱπιιεπίαπη ἰατα ραζεητγοιη, ὅζ τεη- 
ἔογί4.) ςαἤγαηιια ν4} 10 πηππῖτα, ὅς ντθπὶπιοο- 
ἨΠ5 οὈἤίδπη.), πα Π]ατ ςαιιίαπι νἱάςο σὰν Αε- 
τϊορεβιῆος, δὲ Ὑτοίαπι ΗΠ πὶ ποῖ] ῬΈΕΙ. 
Τλπιρσεταγ ἀἰτοπὶ Αἰιγογας ἤἰπ5 Μειηποη... 
Ἦμπης Ὑτοΐαθ νὰ {πἸρροιῖας ἔεγγες αἀπδητδη- 
τεπη ΡΕΙΙάεπη αἴπιπὶ ἱπτογβος ς, πιᾶρηιπ1.9 
Ἰρίοσχις ηἰΠ1] ᾿πβογίογεπι, Ὑἱάε εξηὶπὶ αυδη- 
ἔιι5 ΠπΠῚΪ ἰάσοαῦ ἐχρογγείξις, αιδηΐάαι οἰπ- 
εἰππογαπη ΠῚ (ρίςα,, {πος ΝΊΪΟ, νὲ ριῖο., (ἃ- 
τγᾶῖος ππίγίοθαζ : ΝΠ οηὶπι οἴἶδία Αὐρυραὶ, 
ἔοηζες Ατρίορεβ μαθεηι. Αἰρίςθ ξογπιαπη, 
ατιατη πιδίσιιπι θὰ ἐὰ γοθιγΓ. ΟΠ} 15. ετία πὶ 
ἴατη ἀεβεϊεηείδιι5. Αἰρίος ἰαππιρίηοπη, νὰ εἰτις 
401 ἱπτεγέεςϊς αεῖαὶ σοπιεηΐαί. Ναιε πἰ- 
οταπη υϊ6πὶ ἀἰχογὶβ Μεζηποηδ, λίπ αμ186 ἱρί 
1η6{Π ραΓ ΠΠπηᾶπὶ πἰργεάϊηςιη {ἰρηΐϊτεγε 4πὸ- 
ἀληηπηοάο νἱάξας. ϑιιηῖ διζοτη Ὀϊπας Ίη ςοῦ- 
1ο (ΠΡ]1π|ὲ5, Απιγογὰ 611] σαι Ιπρεης., ϑοίοπα- 
ἀπο ρίαπο ηβαίζαης, Νοξξεπιαμο ογᾶπϑ νττοπι- 
ΡῈ5 ἔπαπι δηίοιιογίαι,, ἐχεγοιταπηαις ΟὈγιαῖ, 
Εἰίαπι {πγγίρεγε νὰ ροίπε, Ιοια δὰ Πδὲς ςοη- 
πίπεητς, ἴαπιαὰε ἐςοο ἀγγερίι εἢ, Εἰαις 
ἴπ ρίδυγας ογὰ ἐχίγεπια ἱπάπ γα αγτῖ5 σοη- 
(φίευα: ποπιρο ἀρρᾶγει ἴῃ δἰ! ια ἕογγας ράγίο, 
τὐπη5 ηὐϊάσπι πεαιια]ιιαπιὶ Μεπηποηίϑ, 
{εὰ ᾿ρίς Μεπιποη, ργοις ἱπ πἰρταπι ἰαρὶ- 
ἄσιη τγλπϑίογηηαίις ἰπ Αςιῃϊορία (αϊτ, ΟοΥ- 

᾽ 

ΙΟΟΝΝΜΚΙΒΕΚΒΚ ΡΆΑΙΜΝΥ 5, 773 
, » »" 5 “ 

φροδίτην νόει, γυμφῶν οἰμιῶς οἰυτὴν ἱδρυμένων, ὅτι 
᾿ 95. - ἘΝ 

ὠυτὰς ἐποίησεν ἐρώτων μητέρας, καὶ διοὺ ττο 
μ δ , 24 δὲ 9 “ δ μμς 0ὃὕ 
εὐποόως. κάτοπτρον Τὸ ἀργυρᾶν, καί του- 

ν, ὃ δ ,ἷ Ν ε ,ὔ ε 
πόχρυσον ἐκεῖνο σανθώλιον, καὶ αἱ σσερόναι οἱ 

χρυσαΐϊ, τωῦτα το ώντω ἐκ ὠργῶς ἀνῆπται. λέ- 

γε: δὲ Αφροδίτης εἶναι, καὶ γέγεαπται τϑτο, καὶ 
» δῶ ΑΝ , ΟΝ ἢ δὲ Π 

γυμῴων ϑωρᾳ εἰναι λέγεται. κωὶ οἱ ἐρώτες ὁε ἀ-- 
-» -“ μ 

πόώρχονται τῶν μήλων; καὶ τοερλεφῶτες ξυχον- 

ταὶ καλὸν εἰυτοὶς εἶναι τὸν κῆπον. 

ΜῈΜΝΏΩ Κ᾽, 
͵] ΄ 

Η μὲν φρατιοὶ Μέμνονος , τὼ ὅπλω δὲ ἀυτοῖς 

ὠπόκειται , καὶ πρροτίϑενται τὸν μέγιφον ἀυτῶν 

ἐπὶ ϑρήνῳ. βέθδλητω: δὲ κατὰ τὸ φέρνον , ἐμοὶ 
“ ε«»"ν-»-᾽ Ζ., α. Ὁ " ͵ Ν ᾽ 

δοκεῖν, ὑπὸ τῆς μελίας". ἑυρων γάρ πεδίον ἐυ- 

ρὺ, καὶ σκηνὼς, καὶ τεῖχος ἐν φσρατοπέδῳ, καὶ 
7, , 7 ᾽ γν ἡ 

φποόλιν συμπεῷφρωγ μένην τείχεσιν, ἐκ οἶδ᾽ ὅπως 

ἐκ Αἰθίοπες ὅτοι, καὶ Τροίω ταῦτα, ϑρηνεῖται 

δὲ Μέμνων ὁ τῆς Ἡξε'. τῶτον, ἀφικόμενον ἀμῦ- 

νῶι τῇ Τροία, κτείνει φασὶν δ᾿ τῇ Πηλέως, μέγαν 
“ Χ δὲ Ἂν πόμν, Ὁ ζῳ , ͵ ᾿ ἋΣ 
ἥκοντω» καὶ ἐδὲν ὧν ἀυτξ μείω. σκόπει γαὶρ ὅ-. 

ἂ] -“ ᾿ -“ -“ “ 4᾽. ψῳ 

σὸς μὲν κεῖται κατὼώ τῆς γῆς, ὅσος δὲ ὁ τῶν 
Ἷ. ψ ἃ 5 βοςρύχων ἀσώχυς, ὃς οἶμαι Νείλῳ ἔτρεφε "- 
ΡΝ , Δ 

Νείλε γοὶρ Αἰγύπτιοι μὲν ἔχεσι τὰς ἐκξολάς, 
, Ν Ν , ως εὐ δι ἢ ἂν “ἐς 

᾿αἰϑίσπες δὲ τὰς “σηγας. ὁρῶ τὸ εἶδος ὡς ἐῤῥω-" 

ται, καὶ τῶν ὀφϑωλμῶν ἀπολωλότων. ὅρω τὸν 

ἴωλον ὡς καϑ' ἡλικίαν τῷ κτείναντι. εἐδ᾽ ἂν 
λ ͵ ᾽ 

μέλανα Φαΐης τὸν Μέμνονω , τὸ ζϑὼρ ἀκράτως 
“ ͵7) ε « 

ἐν ἀυτῷ μέλαν, ὑποφαίνει τὶ ἀγϑες. αἱ δὲ με- 
͵ Ἁ ᾿ “ Ν “ τέωροι δαίμονες, Ηὼς ἐπὶ τῶ παιδὶ πενϑξσα 

Ἂ Τα Ἂ μὰ 
κωτηφῆ “ποιεῖ τὸν Ἡλιον, καὶ δεῖτωι τῆς Νυκτὸς 

᾿ Ν » Ν 

ἀφικέσθαι πρὸ καιρβ, καὶ τὸ ςρατόπεδον ἐπι- 
»νἭ τἶὍ»ῳ ΄ Ζ κε ΄ δυπ ἃ ͵ 

σχεῖν, ἵν᾿ ἐγγένηταί οἱ κλέψαι τὸν υἱὸν, Διός τος 

ταῦτω γέυσαντος. καὶ ἰδὲ ἐκκέκλεπται. καὶ ζ. 

σιν ἐπὶ τέρμωσι τῆς γραφῆς σπεδὴ, καὶ κατά 
μι Α, ἢ ΡῈ Υ 

τι τῆς γῆς» τάφος ἐδαμ Μέμνονος, ὁ δὲ μέ. 

μένων, ἐν Αἰϑιοπίᾳ μεταξεδληκὼς " εἰς λίθον μέ- 

14. κάτοπτρον Ἰ ἐπετὶς ἀρραγδίις ἔσοπτρα, χλιδῶνεᾳ γ κε- 
φὸς ἰαπρυπίαγ ριά Ρ] υτάτο ἢ. ἀς Ἐοτίαπα ἈΟΠ|, Ρ. 317. Ετ 
ἐρεουϊαπὶ ἴμαπι Ν᾿ ἐπετί ἀεάϊ ας 1,Αἷς ἀριιὰ Αὐἱοπίμπι Ἐρίρτ.ς 4. 

4. τῷτο] οοἀ. 1,4, τέτῳ 4ι|ς ἔοττε ποη πιαΐα ἰεδϊιο. 
Νεπιρε {ἰρεηίπι ρτορε ἐξδίυᾶπι Υ ἐποτί5) νεῖ {ΠῚ ἀρρεη- 
ἔδπι ταδυϊαπι τεργδείεηιαθας ἱπιαρο, ἃς ἴῃ εᾶ {πιεγάγιπὶ ἀτι- 
ὅτις. Οὐδ πιδπι οβεπάεης ΡΒιοἤγατις τώτῳ γίγραπταν 
ἱπαιῖς Σ 1. 6. γίρεμη εβ ἡΠ)ε. 
ΜΠ], ΜΕΈΜΝΩΝ. ι Μέωνων  νἱάς᾽ ἀε εο δὰ υἱἴπι» 
Ἀρο!] πὶ} ΥἹ, ο.3, ἤλταας αποηις Μεπιποηΐϑ ἔκφρασις ἰητες 
(αἰ θναίεκε «β, 

2 ὑπὸ τῆς μελίας } ἢς ΑΞ ΒΠΠ15 ῥαθα ἀϊοίτων οπιετο, νἱ 4, 
ποῖλιὰ δά Ἠεγοῖςβ ἴθ Αςἢη]ε 6 π, 7. ὅς δ ΊΥ, π.4. ε8 πεπιρα 
40 ᾿ρίο Αςβῖ]ς ἱπτογεπητυς εἤϊε Ηὶς ἀἰοἰτοτ, 

3 Μέμνων ᾿ τῆς Ηδ.] ἂς Ῥιπάδτχιβ Οἰγπιρ. Ἷ, Αξςτεπαὶδ᾽ 

Αιϑίοπα νοῦς. 
4 Νείλῳ ἔτρεφε  πεπὴρε Ὠ115 ςοπιδηὶ αἰεθδης, δι Πυιιῖς 

νῇ ἐπα ΜΙὸ δὲ δρεγοῤῖῆο ΑςΒλ}ε9, νἱά, ποιδῖδ ἱπ Ἠεγοῖςὶς 
οὐ “ἰαεερ δ 11. τς, ποῖ, 11. 

ς μεταξεδλ. ἐν Αἰϑιοπ: εἰς λίϑον μέλ ) Υἱάς ποιαίᾶ δὰ νἱϊᾶπι 
πΑρο]ιοη. .,ΥἹ. ς.3. 

Ἐες ἐξ 2 λανα 
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Ν Ν “ Ν , Ν δὲ 

λανώ. καὶ τὸ σχῆμω μὲν κωϑημενε . τὸ δὲ 
. ον ἐρ. " 
εἶδος, ἐκεῖνες  οἶμιῶι. καὶ πσροσδώλλει τῷ ἐ- 

͵ ε 5 -» - 

γάλμοτι ἡ ὠκτὶς τῷ Ἡλίξ" δοκεὶ γοὶρ ὁ Ἡλιος 
ε »" Ν ΄ Ε , “ 

οἱονεὶ πλῆκτρον.» κατὼ τὸ σόμω ἐμπίπτων τῷ 
Π - ἌΝ) 1 ἰος Ὁ 

Μέμνωνι» ἐνκοωυλεῖσιεωι φωνὴν ἐκεῖθεν, κωὶ λώ- 

λῶντι σοφίσμωτι, ππὠρωμυϑεῖσιϑωι τὴν ἡμέ- φίσμωτι, πσωρωμυϑεῖσιϑωι τὴν ἡμέ 

ραν". 

ΠΟΣΕΊΔΩΝ, ΗΓ ΑΜΥΜΩΝΉΉ.- 
͵7 ν “ »“» -Ὡ 2 

Πεζέυοντι τὴν ϑάλασσαν᾽ τῷ Ποσειδῶνι ἐν- 
͵ Ξ- 3 .“ 

τετύχηκας οἴμωι τσαρ᾿ Ομήρῳ᾽, ὅτε κωτὼ τὲς 
᾿ Ν "“ 7 ε 

Αχαιὲς ἀπὸ Αἰγῶν" φέλλεται. καὶ ἡ ϑάλασσω 
" , ᾿ ᾽ “ 

γωλήνην ἀγει᾽. ππὠραπέμπεσω εἰυτὸν ἀυτοὶς 
ε - , νυν ὦ “ 

ἵπποις“, καὶ ὠυτοῖς κήτεσι. καὶ γοὼρ ἐκεῖνω ε-- 

πεται καὶ σωΐνει τὸν Ποσειδῶγω ὡς ἐνταῦϑωΐ. 
ΟΣ ΣΝ ον, “ - “ο΄ ῳ " ἐκεῖ μὲν ὃν ἠπειρωτῶν ὃ οἴμωι τῶν ἵππων αἰ- 

Ν τ 
σϑάνῃ, χαλκόποδες τε γὲρ ἀυτὲς ὠξιοῖ εἴνωι, 

ἈΠ ͵ κ ͵ , 9 
καὶ ὠκυπέτας, καὶ μάςιγι τολήττεσιϑα!" ἐν- 

Ἂ, - ν “ εὕρω ὴ 
ταῦϑα δ᾽ ἱππόκωμποι " τὸ ὥρμώ » ἐφυδροὶ τάς 
« ᾿ Ν ν χπ Ν Ν Ν τὴ 

ὅπλώς; καὶ γευσικοὶ . καὶ γλαυκοὶ», Κῶὶ γή 

Δία ὅσω δελφῖνες. κακεῖ μὲν δυσχεραίνειν ὁ 

ΡΗΪΙ, Ο ΘΈΝΑ ἘῚ ΓΠῚ. Νερέμπ. ». 4 )1γγώ.. 

ρογϊηις 'υϊάειη ἤτι5 (ξἀοητῖ5 εἰ : ἐογπιᾶ -᾿ 
νοῖο ἰρῇιις Μεπιποηΐβ, νὰ ριῖο. Ἱποίάππεῦ, 
1ῃ Παζπατη (0115 γα! : 8501 επίπη, Μεπηπο- 
ἶ5 οϑ νοἰ με ρΙβέξγιπη ρογοπεεπς, ἱηΠ46 νοςοῖ 
εἰίςεγε,, ζ οπηπιεηῖο 1Π0 Ἰοαμεαπι ργοάπ-᾿ 
ςεπίς Απγογαπῃ(ο]αγὶ υἱάσι. 

Ξ} ΤῊ Ἢ οὶ 

ἘΠ ΛΔ ΣῚ ; ᾿ ΠΡ ἢ 

ΡΠ]. ΝΕΡΊΨΡ ΝΡ νοὶ ΑΜΥΜΟΝΕ. 

1ῃ Νερειπιπι ρὲν πιάτα τογγεπτ [ἴπογε ἴπ-ς 
ςοἀεπτεπι, ἀρὰ ἩΟπλογαπῚ. γε ραο, ἰηςϊἀϊ-ς 
ἢ, ἀμπη δά ἐεγεπάτπι ΑςΠἰαΪ5 ααχ᾿ΠΠπππὶ ΑΘρὶς 
ῥγοβοιοίταγ. ἘΠ ἀατε πη γα πα ]Π πὶ τπαγα, ειιπι, 
Ἰρῆς δαημιῖς [πῖ5 εζοταπι εαπὶ Ποπόγδης ςοπηῖτα- 
τὰ. ΝΙΑπὶ δ: 11 (δαππηταγ Νερταπαπι, εἴσας. 
ὈΙαπάϊπηταγ ρεγίπάς ας ἴῃ πᾶς ταδιΐα. Αραδ 
Ἡοπιεγαπὶ δηΐτη ηυϊάσπι. ν τέοῦ) τοιγεγες. 
οδίξγιιας δήμιος: δοτίρθάος παπι]ιδ οῸ5 ΨΕΪῸ 
εἴϊξ ἃς ςεἴεγεβ, Παρτιίαιε ςαθάϊ: ἴῃ Πᾶς [ά-᾿ 
θυ] γεγο ἐαῖ5. πιαγιηἷς Παπέδας Ε“Ὁ ΟἸΠΤΕΒ. 
νη ρα} 15 'πααιᾶα {πρεγῆςῖε βηέπατε να]επ -᾿ 
θιι5, δά παίαπάππι ςοτηροίτ5., ἀεἰρΠΙη Πα τι᾽ 
ΡΕΓ Ιοπεπα Πιη]θι5. Αταις {Π| υϊάεπιν 

Ἷ ) 

6 ἱκεύς ] ἢς εχ ςοπίεξξιτα τείτα! ρτὸ ἐκεῖνον αιιο ἃ ἐγᾶῦ 
τὰ νυ]ρατῖς, ϑεηῇις εἰ» ἔβοῖοπι ἸΔρ[α15 ὃς ξογπιαπι Μεπιπο- 

πεπὶ γεξεγγο. ι 
7 τὴν ἡμέροιν  “Ἵπκγ 7: ἱπιε!! ρος, Μεπιποπὶ ΠΙΑΓΓΕΠῚ» 

ἤς νετίδ νῖςε Ηὡς ΡτῸ ἡμέρᾳ ἅρ. Ἠοπιετ. ΠΑ, Μ' ν. 140. 
Ηδὲ δέ μοι νῦν Ηῶς ἐνδεκοίτη. 

ἡμέρω ἡποηὰε ΟἈ]]βγαῖο ΑΥ̓ΚΟΆΑ ἀϊείεαν ἴῃ βαένα.» 

Μενριριοριῖς γ 4ἱ ἀε εβοπὶ τὰ, ἐκεῖνο τὸ δουμιόργημω κρ 

ΠΉΜΕΡΑΙ τας ἀνίας ἐκοίμιζε γ), χρὴ ἐκ εἴα μαςίνειν τὸν 
ΠΑΙ͂ΔΑ ἅς. 

ὙΠΠ. ΠΟΣΕΙΔΩῺΝῊ ΑΜΥΜΏΩΝΗ. 1 Ποσειδῶν ἢ] 
οπηϊτταητας {8 ᾧ ςοάϊος Τλμάΐαηο. Οὐιᾶς τάπιθη ΠΙΆ πὶ 

ἣῪ 
τοι ποτὶ. 

2 πεζέυοντι τὴν ϑάλ. Ποσειδ. 1 νεττὶ ΝΈΡ ΜΝ ΡΕΥ γηάγξ. 

»εάεβνὶ ἐείσιεγε ἐπεραεγιίεγα. Ῥτίογεϑ ἱπιεγργεῖθθ ποη ἱπιε]- 

Ἰίρεητεβ, Πα 1 ἐρεέξεητ, περὶ εξϊα νὶ νοοῖς πεζένοντε γετ- 

τὰπι ρὲγ γμάγε ἑγησραογεί. Μεπιρε Πᾶος ποῃ ἔᾶς1}ς 1πτε]]!-- 
φδῖ, ηυἱ Ομηρομάςιγῳ Δ υςΟΤΕΠῚ ποῆτιπι εἴτ, ηιοὰ ἴπ ῥγαος 

δὰ Ηργοΐοα Ρ᾽ατῖθιι5 οἴξεπάϊπιι5) ποπ πιεπιϊπογ, Οοηεῖ- 

πεῖισ εηΐπὶ ργοοεπιῖο Βυΐι5 Ἱπιαρῖπ15 ἀσεγρ Ἠοπιετὶ τε- 
Ρτεμεηῇο; αμϊ Πα ἀο5 Ν' ἰηΐτο ν. 17. ἴδε. ΝΙερτιπαπι οδηῖε 

Αερῖϑ ττϑη[είδητεπι ̓π ΤγοΑΔ4, εἰαιε τἀ πιεῆ ἴπ {{π0 1τ|πε- 
τε ποη γηαγίμος δῆμο5.,, 61105 ἱπποκάμπες ατγβεοὶ νοσᾶηῖν» 

τῆθιυιλυν [εἀ ἠπειρώτας») δος εἴ φηαίδῥως ἐπ ΠΟΥΥ 4 ῬΡΙΗΣ » 

ἢπο5 τίἀϊουϊς ρίδηε ςεεῖϑ ςοπηΐτίδιι5 Ρὸγ πτᾶγε αἰ ουτγογς» 
Βηραι. ϑεί!ϊοος τεέξίιι5 οὔϊα τἀ! οἴτπι αἷς ὅς {ΟΠ ἀϊις ρίέτο- 
εἶδ. ουΐπ5 τα θα ]Απὶ οὉ Οομ]05 Βα εξ», 411 Νερταπαπὶ ἱππε- 
χοίμποις νεδζταπι ἰς τερτδείβητεζ, 

3. παρ᾿ Ομήρωῳ ] Ιοσιπι ἴᾶπι 4]1ερδυιῖπιιϑ 1144, Ν' ν. 17. (4. 

4 ἐπὸ Διγῶν ] δτατηΠπταπὶ ἡ] ΝΈρτιπο ἀο πιο] πὶ, 
νυν ἐπετὶ Ογρτιι5 δὲ ΡΑΡΗο5, 8114 4115 1155) 1π 410 Ρτδεςῖ- 
Ριίπις εἰϊαπὶ εἷυς οατι5. Ηΐης ἀε Νερταπο Ἠοπιεγιι5 ἢγ- 

πῖπο ἴπ εὐπὶ ὃς 9᾽ Ελικῶνα κρ Ευρείας ἔχει Αἰγάς. ἘΓΡΙπά8- 

τι ΝΈπι, ἡ. 
Ος Αἰγῶϑεν ποτὶ κλει- 

τῶν ϑώμα νίσσετοι Ισϑμὸν Δωρίαν. 
“εραε αὐτεπὶ Ευθοεδα ἢΐς ἱπτε! ΠΠρυηταγ, εχ ορροῆίο ΟΠ 
Θερ ἢ, ν Ὁ] Νερταηΐ Αὐραεῖ ΟἹ πὶ τεπιρίαπι. νἱά, ϑῖγαθο 1. 
ΙΧ, Ρ. 4ος. δάάς Ηείγ ἢ. ἵπ Αὐγ. παπὶ ρ τπγο5 ““ε546, ἀκ αι- 
Ῥὰ5 ϑῖερῃδπι ὃς Εὐβδτῃ. δα Τ|12(4. ΝΠ], ς. 

ς ἡ ϑάλ. γαλήνην ἄγει ] [εηι5 εἴ : δριιὰ Ἡοπιετιπε {{π4 0. Ὁ 

πιηΐᾳ ἰτὰ τερτϑείφηταγι, ϑίς ςπὶπιὶ 116 Υ, 27. 

-- --- ἄταλλε δὲ κήτε ὑπ᾿ ἀντῶ αὐ Ῥὴ 
Πάντοϑεν ἐκ κευϑμῶν» 4δ᾽ ἡγνοίησεν ἀνακτά- 
Γηδοσύνη τε ϑώλατῆα διίρατο" --- τὰ “ 

6 ἀντοῖς ἵπποις ] εἰξ ἐπιρματίοιπι αὐτοῖς) γῈ πιαρίς οθπ." 
ἄλι, αιιᾶπι ΔΡ[ιγάμιπι, ἢς ἐχπος ουιπὶ σετῖβ ἱπηβοτε..ς Ἀν 

7 ὡς ἐνταῦϑω ] Ποηε ἕη ῥάς ταὐμῖά, ἵπ ἡνιᾶ ταπιοπ τες 
ςεῖς 1114 ὃς πιᾶγα ττάπα.}] πὶ ομΠΊ ἱπποκάμποις σοτηρο- 
πυπίμτν, Δ τ ἀδι ἶ 

8. ἐκεῖ μ. ὧν ἠπειροτῶν οἶμ. ἵππων αἶσϑ.  ςοπβτπιαι ηοά, 
ἀἰχίτ, ἐ4ι105», 4112165 ταγγα ἴτατ ἔδεϊπτι5, Ηοπηογιπὶ ΝΈρτι!- - 
πὸ ἄτα πιᾶτε τι οἰ ἐπε, ἰάη116 ΡΏΕΓΙΠῚ εχ Ἐρι τ θεῖς ο-. 
πιετῖοἶ5, 4146 ἴῃ πιάτῖπος ποη εδάδηῖ, {ε τεγγείγες οαιος5. 
Ῥεχοίρεγε ροῖϊε αἷϊ, ᾿ ᾿ 

9. χαλκόποδας] ἐπ ἘρΡΙΒεῖΔ Ἠοπιεγίςᾷ, εχ 4υΐδιι5 Ζέγγές. 
ἤνες ἐφιος εἰ ἀε!!πεατί εὐϊποίταγ : ἢς ν. Τρίε ΗΟ πιεσ, ν, 22. 

ὑπ ὑπ᾿ ὄχεσφι πτύσκετο χαωλκοποδ᾽ ἵππῶ , 
ὩὨκυπέτα. 

10 ἱππόκαμποι τὸ ὥρμα νἱάς ἀς ἱπποκώμποις οδίεγιδία 

δὰ ΡῃιΠοὔτ, Ἡεγοῖςς ἰπ “οὐ διε δ. 1. 0 5. Οετεγιπι ἱππόκαμ- 
ποι τὸ ὥρμα Δὰ νετθιιπὶ 6} ἐπὶ γ" Αγ ἰγεὲ ΠΗΥΤΩδ. γ Οτδεοῖς ἔᾺ-- 
πΥΠΑτῖ 1! οτἰπιο : ὥρμα επὶπὶ ργορτὶς Οτγδεςῖβ οεδ δαιογηπε 
ζεῦγος, ἀες εὐεμαμα αἰλείές ΔὉ ἄρειν. Μηπᾶε ετίαπι σαγγης 
4Ὁ ἐπιοτιπὶ ΠιΠΊΟΓΟ ἰρῇ ἀεποπηϊπαπτατ, νὲ τέϑρισσον Πιδ.- 
ἴπτ, ὥρμα : Ἰπάεαιε ργορτιΠηπιε ἀἸ οἴτιν ἱππόκαμποι τὸ ὥρεὶ 
μα: ἵνα, ἰος εἰεναηα φηεἰός οοέεηε ἀες ΗΙΡΡροροίανιεες 

11: γευφικοὶ } ΟἿ᾽. ΟὐνὴβἝαρηησ) ἴα πα ρτεπια οπτία ῬΡαγίβ. Α 4 
νοσᾶῖι5, ἱπτεγ ρϑις!4 4114 δα ΡΗΙ οἰξγδίμπι οδίδγιιατα,, ἄς 
ομπΠΊ Μογεῖϊο ςοπιπιιπίοαία ἰερεηάϊιπι ἔοτγίε σπνευςικοὶ {- 
{ρισατογ, Ργάθβεγι ΤΆ ΠῚ Π νευςικοί. ἵππες νευξικές νετὸ αἰςῖ 
ποῖαι, αι γεῦσις εἴ ῥρέμφος να] φξόμα. Υε νεῦσις δτί4πὶ ἀξ 

Ρ ἤοῖδιις Ορρίαπο .--ὸ φόμα νέρϑε γένευκε «το ἐρζεγίησ θόγ- 
211 τοβγμγα, ἘπῸΟ α]εβη, 110. ἀς ΑἸΐπιεπτ, νεῦσιν 1νει ΙΓ "ἴσο ετῖ-- 
Βυΐτ, π|4]6 εηἰπὶ [δὶ οτῖ] γεῦσιν ΟΠ ΓΙΑ πιι5 ΘΟ ίξσιιας Ὁ ὺ 
Οἱ ὃς ἀϊρ!1ςεἰν φαοά γαεαρίες 161 νεγτιπε, πι]! οἵαις Ἰρίς 
ριηίαρίες, Αἴ νϑγαπὶ νὰ ἔλιθαγ,, ΠΙΪΠῚ5 ΠΠΪΗῚ Ὑἱγὶ ἀοὐνϊ 4- 
ΟὨΠΊοΠ ΡΓΟΘΆΓΩΓ», ΥΕΓΒῚΠῚ νένειν ΡΓῸ »ΑΖ476 νἢτδιὶ ΠΠ πη.» 
εἴ, ἀκ νευςὴς Ἠεΐγ ἢ. εἴ κολυμθητής. Ἐξ γευσόμεϑα νηξόμε- 
3.7 Ποηῖγα νεῦσιν ῥώμῷφος ποίατε {ἐπὶ εχ Αἱ] τίς εἰ 10- 
οἷβ ποη ραᾶῖεῖ. Ρῃι!οῆγατιπι γεγο ἐχρ]ϊσατε νοσθ γευς 
φικοὶ ᾿ὰ αιοὰ ἱπιπιοάϊατο ῥγαθοεάεπιθιβ αἴχεγαι νεγρὶς 
ἔφυδροὶ τὰς ὅπλας τὰπι οἸατιπι ρατο., 4ιᾶπι αιρα Ὁ! ΠΠ-΄ 
πλμΠ|) ταις ἀἀε0 τεύϊς ἐς Ζ φηη, ἘΧΡΙ ΙΓ ατῖ. ως 

ἰπά!- 

δι 



1Χ. Ραῤμάος. 

Ἰηάϊσπατὶ νἱάοιις Νερίιπιιβ, Ιουΐαιις ἱγαίςί, 
πυοά ἱποϊἱπαίαα ΟΥδθςογιπὶ τοὶ {{τ διτου,, ἴη- 
48 1ρίο5 ράγιπι δεπίρης Πατιιαῖ, Ἡάςταθιι- 
14 γεῖο ἰδδίᾶ ριξλιις ἔαςϊε ςοπηραγεῖ, δζ ἀπηαο- 
τίς ἱπῃρο ταν οοἴγο. ΑπΊγπιοηος ἐπί πη, [)- 
παὶ Β]1ας,, Δα Ιπαςῇϊ ἀ4ταῖη ἰἀθητιάθπι νεπτὶ- 
της) 6118 φᾶρτι5 ἀπιογα εἴ. [Ιαπιαῖα νᾶ- 
ἀϊε διιςιιραταγιιβ [14 π|, ἱρπαάγαπὶ δάμις αιοά 
φπηρῦιγ. ΡδΌΟΥ απζεπη ριιο ας, ς τγερι ἀατίο, 
ψΓηΔ 6 ΔπγΘΆ ππδηΐθιις εἰαρία ρεγου!απι εξ 
᾿Απιγπιοπεπηδγραπης, Δ θ!απηηαο,. μα ΠΟΙ 
γεἸϊε ΝΕρΡιιπα5 πιᾶγα γα! παμθηϑ ροηίτας, ἀτπ- 
Ρίρετγε, αἴχια ἱρθόγαγε οἴϊεηάϊτ. (απάϊἀαπι 
δυο πὶ Παίηγα {πᾶ ΔΕΓΙΙΠῚ ΟἸΓΟαμ Γι] ες, Δηὰ 6 
{ρ]εμάογεπη πιϊίσεηβ, ΜΔ, Ο ριυιογ Νυτηρίιας 
οβάδηχις. ΕἸἰμπέλις5 ἜπἰπῈ ἰαῖτι {δ{δ ἱποιγιαζαβ 
ΠῈΡΕΪ5 δοςοιηπγοάαϊ, ρἴδιιςιις Δάμις. ταθῇ!- 

. ὅ1ι6 (ΟΙοΥί5.,. ΡαγραΓοο δαΐεπι ᾿ρίαπι Νέρτι- 
Ὠμδ ΠΟΧ ρἰπρίι. 

δ ἢ ἘΡ 

ἀχ Δ Ὁ ΕΣ 
Ἡππηάατη [ν] 465 1 Πιιπιαπη. Ὁλαϊατηΐ αὐίτοπὶ 

Εἴ Γ ἔεγαχ ὅς καῆπας. αἡπ6 Π0]1α [ππιεηῖς [ὰ- 
ἔλα, οὐἶτπι πι]ο., ραϊιάππι «ας Γεςαπαίταδ. 
ῬΜγεῖςα ἡποααὰς ρίξϊα εἰς, δὲ ρΙαάϊοίις, Παος 
επὶπη οἴαπι ἴῃ ραἰ μα διι5 παίςιιπταγ. Μοηζοβ 
ῬΟΙΙῸ ςΟοἷο τηϊπδηζος,, ΑἸΐας ΑΠ1 ροποτῖ5, {πε 
οἰγοπηροίτ. Νατὰ 41 ρίπιιπι ργοίευτης 
ἔεπας ἱπάϊςαης (οἴππι: ςὈργεῖο ςοπηαῖί,, ἀγ- 

δἰ Ποίαπει ργοάϊμιπσ. ΑΒίδεεβ δυζοπὶ 1Π|4ς αἰ 
ΔΙΠπἃ ππᾶπι ἱπιρογτιιπιπι ἀγαπ6 ἀίρεγιπι ἰη- 
Ὠμπηι πιοητειη ὃ ΝΝες ο᾽εθαπι επὶπ 111 ς ἀ1]}- 

φίιηῖ, πος ΓΑΙ οΓΕΠῚ : ργοργογοδαιιο ἜΣιγὰ σαπη- 
Ρο5 ἀοπης!]α απιαογτηξ, γε απ6 ἴῃ πιοπεθι5 

ἔδει! Ππι5 ογείζαης, ἘΕοπίδς αὐζεπὶ (τζαταγίπηΐ ἃ 

τποπεΐδιις,, αὶ ἀεϊαδυιητον ὅς ἀημας τηϊ ες, 
ψεγταηζα5 Πα ΠΊΡ ΠῚ ἴῃ ραϊπ4ςπΊ, ΠΟῊ ἰπου απ 

ΙΟΟΝΥΜ ΕἘΙΒΕΒ ΡΑΙΜΝ"5. ἢ 77) 

ποσειδῶν " ἔοικε, καὶ νεμεσῶν τῷ Διὶ, 'κλίνοντι 

τὸ Ἑλληνικὸν, καὶ βραδεύοντι ἐὠυτοῖς ὠπὸ τ χεί- 

ρόνος. ἐνταῦϑω δὲ φαιδρὸς γέγραπῆαι!» καὶ ἱλω- 

ρὸν βλέπων, καὶ σεσόθηται μώλω ἐρωτικῶς. 

Αμυμωνη γάρ", ἡ Δανωβ, ϑαμίζεσα ἐπὶ τὸ τῇ 

᾿νάχε ὕδωρ᾽", κεκρώτηκε τῷ ϑέβ. καὶ σέλλέϊαι 

ϑηρεύσων ἀυτὴν, ὄπω ζυνιεῖσαν ὅτι ἐρᾶται. τὸ 

ἕν παερίφοξον τῆς κόρης. καὶ τὸ πάλλεσϑαι, 

᾿καὶ ἡ κώλπις ἡ χρυσῆ διωφεύγεσω τεὶς χεῖρας» 

δηλοῖ τὴν Αμυμώνην ἐκπεπλῆχϑιι, καὶ ὠπο- 

ρεῖν, τί βελόμενος ὁ ποσειδὼν ἐκλείπει πσασσυ- 

δὶ τὴν ϑάλωσσων. λευκήν τε ὑπὸ Φύσεως ἐ:- 

σῶν ὃ χρυσὸς περισίλθει, κερώσως τὴν ἀυγὴν 

τῷ ὕδατι. ὑπεκςῶμεν, ὦ παῖ, τῇ νύμφῃ. κῦ- 

μὼ γωρ ἤδη κυρτῶται ἐς τὸν γώμον ", γλαυκὸν 

ἔτι, καὶ τῷ χώροπξ τρόπε» ττορφυρῶν δὲ ἀντὸ ὃ 

ποσειδῶν γράφει "΄. 

θεν Ἣν 

Ὑπομέξρος μὲν ἡ γῆ. φέρει δὲ κάλαμον κοὶ 

φλοιὸν", ἃ δὴ ἄσπαρτα καὶ ὠνήρωτω δίδωσιν ἡ 

τῶν ἑλῶν ἐυφυΐα. καὶ μυρίκη᾽ γέγρωπῆαι τ κα 

κύπειρον᾽, καὶ γὰρ ταῦτά ἐςι τῶν ἑλῶν. ὅρη δὲ 

ἐραγομήκη περλξέδληται, Φύσεως ἐὶ μιῶς. τὰ 

μὲν γὼρ τὴν σσΐτυν πἀρεχόμενώ λεπήῤγεων τι- 

ϑεῖ, τὼ δὲ κυπαρίτ]ῳ κομῶντω τῆς ἀργιλώδως 

λέγει. ἐλάται δὲ ἐκεῖναι τί ὦλλο ἢ δυσχείμερον 

καὶ τρωχιὺ τὸ ὅρος ; ΠῚ γὸρ ἐσπάξονται βῶλον, 

ἐδὲ ὠγαπῶσι ϑάλπεσϑαι" ταῦτά τοι καὶ ἀποι- 

κἔσι τῶν πεδίων, ὡς ἐν τοῖς ὄρεσι ῥξῶεν ἀνξωμώ 

μεναι". “ηγαὶ δὲ ὠποδλύξζεσι τῶν ὁρῶν, αἱ δὴ 
« Ν ῇ υ ᾿ 

ῥέεσαι κώτω, καὶ κοινέμεναι τὸ ὕδωρ, ἕλος ὑπ᾽. 
Ἶ ᾿ 

ΟΣ κακεῖ μὲν δνσχεραίνειν Ποσειδι 1 πος αιοαιε Δα Ηοπιε- 
εἰ τερτε βεηποπεπιὶ παῖ νἱάεταγ Ρετίπεγε, 41 Π ε05 ἀπ. 

ἄεητες ἰπυΐςεπι, ὃς ἀς {{ππ|τία 4.6 ταγε ρᾶτίτεγ αἰ Πεπιίητε8, 

ἃς πιᾶπίδιις ςοηζεγιῖϊα ριρπάητος Πατ, ηιοα ὅς ἃ ποῆτο 

ἕη Μενοϊοίς ὃς αὐ 1115 ρα ΠΠπι ταχϑτιπι. 

12 Αμυμώνη γὼρ ] 4116 ἃ Πᾶπδο πη Δαιάτιπι, νὈὶ 84- 

εγτὰ5 Υἱπὶ ἱρῇ ἕβςεγε σοπδτείωγ, Νερπιηῖ ἱπυοσϑυΐς δυχὶ!- 

ἀπι, αυΐ δἀμιεηΐεῃς ἱρία εἀπιὶ σοπιρτγείδι, πιόχαις {ΠῚ νετ- 

τὲ ἔοπίεβ ἱπάϊςαυϊς, νἱά. Τιιςΐαη. ὨΪΑ]. πιατῖη, ρο !οάο-, 

ταπὶ ἃς Ηγρίπιπι» ΡΙ σάπια δἰίογωπι ἰοσα σοπροῇα 80 Π]. ἡ 

δρδηβεπιο δὰ Οαϊ πιαςῖι Ηγπιη, ἴπ ῬΑ ἰδ ά. ν. 40. 

14: ἵνέχω ὕδωρ Τραεύμε ἱπιο!!ἰρίτας Ατρίαις γ ποη Ἐρί- 

τοῦϊοιις», γἱάε ρ! τὰ ἀρια 5ρβπβεπι. ], ς.Υ, 51, 

ὶς κυρτῶταε ἐς τὸν γώμον } Πιιόξιι5. 4.10 }}] Βηρίεν νε ἰεδϊο 

αδῇ ἱπέτα Ἰοοιπὶ τεϊπηαης. Ἐβγθρία Βάθο {Πβγαπι θα, 

4μᾶς ἱπΈ.1.11. μα εςὶπ Δείοε, νδι νἱ ἃ, ποι,12. πιδηϊβεῆε Δ - 

τοπὶ ᾿πηίτατας Ἠοπιδγιπι; Ζαΐ Ππ,}}} πιο ο ἀε Ν ερταπί ὃς Ὑγτις 

ςουρτοῖίι Οἀ, Δ΄ ν. 242. 
Πορφύρεον δ᾽ ἄρα κύμα περιςάϑη Βρεῖϊ ἴσον. 

Ιὰ πιά ὅς ἱππιτάτας Γλιοίϑπιι5, νυ νίάετε εἰ πος, [4. 

᾿ι6 πορῴῷνρ. δὲ ἀντ. ὁ Ποσειδὲν γράφει 1 ατοπὶ (Π]ςες 41. 

τοὺς οἰγομπιβα!ροθαι (ρἠεημίογ, νι ἵπ ποτ ροίταπι Ὁ εἶδ) 4υΣ 

Ἶ ἷ ΄ 

{ρ!επάοτ, γε Ἀπεδα ἱππιιεδ τι, αι 6 πε Ππιι5, δαγρηγέο δϑπ|.. 
νι (οἱες βετὶ., φοίοτγε ἱπιδοϊς, ϑ4ηε εηΐπι αἰ (ρ] σοι, φιοά 
Ἡοπιεῦῖ τηίεγργειες δὰ ἸοςιπΠΊ ποῖ ργᾷες, δἰ δραίιπὶ πορ- 

. Φύρεον σὐξεμγηρι ἐχρ! σης, 4υδῇ ςοἤοτεπι {ΠΠπτπὶ ἱπάμλε.» 
Βυέζαβ, ντ Ἰλτεαηῖ ἀπιϑηζεθ) πόας ἴῃ ἕωγίο ἀεργεβεηάδη.. 
τωγ, 84 |τ6πῈ ΡΕΙοἤτατιι5 ποίξεγ νοςς γρώφειν ρέηρεγε 411. 
υὰ φυϊά [ς ἐρεδζατε ργοάϊε, ϑ:π|}}1 πιοάο πορφύρεόν τι κῦ- 
μὰ περισήσαντα οὐπὶ 17γ0 ζΟΠΟῸδι ς ΝΥ ρτιπαπὶ ἀϊοίταν. 
δριιὰ 1υςίφημπι Ὀϊαὶ. Εηίρεῖ δὲ Νερευπῖ, ἘΕσοέεπταις Ῥεῖ- 
επεης 4ιᾶς δ8055 ἱπᾷ. 1. Π. ἴπ ΔΙείειε π,17. ν 

ΙΧ. ΕΛΉ. 1 φλοιὸν  ἀυδίταθας νἱρόπογίας δπποῃ., 
φλοὸν Ῥοτίυς Ιερεπάϊιπι ἤτ νεὶ φλογίον, ϑ8εά ταπιεπ τιδγῖ 
(ε ΡοΙϊε φλοιὸν ξοποϊμἀϊτ, αιοά ἠόγμρ νοὶ ον είρερη; ἰῆϊοτος 
Ῥτεϊατυτ. Νοπιρε εχ ρδ]υείθι5 ἐα, νε οχ Ρ!ἱπίο ποῖιπι.. 

2 μυρίκη } ἐᾶπὶ ἰητοτ Ἄγθογας δά ραϊμάες ογείςεπτες Ηο- 

πιετὰ9 ηυοαιις Π148, Κ΄ ὅς Ποἰσοτίἀος 1. 1, ς, 99. “οἰ οςξπι. ἢ 
8. Κύπειρον ] (γρέγως ποη ςοπβιπάεηα ςΗΠῚ Ογργίο πιο- 

πεητε Ρ]ἰηΐο !. ΧΧΊ. (εξ. 69. νὍ] ἄζ ἰη ραϊἀοῆς ροπίῃ, φιοά 
ὃς αδὶς Ὠιοίςοτιάες 118..1. ς. 4. 

4 ἀνξανδωενας } νυ ]ρατί 4ἀάεδαπε τῷ ἄνω, ΄υλενο- 
ςες πιδὶ (υἰρεέζας, πῆ πιμίᾶτς πιαὶς ἴῃ ἢ κάτω, 

οἰυτῶν 



5.9 
Ϊ᾽ Ἐν Αι δι ς᾽ ᾿ " ᾿ ἼΣ “ 
ὠυτῶν τὸ πσεθίον ,» αὶ μήν ἀτακτόν Ὑε, δε οἷον 

σπσεφύρϑαι. διῆκται δὲ ἐυτῷ τὸ νῶμω ὑπὸ τῆς 
“- Ἐπ ΥΑΝν Ἄν δ ͵ ᾽ Ν ,ὔ ς 

γρωφῆς- ὡς ἀν καὶ ἡ Φυσις ὠὐτὸ διήγαγεν . ῆ 
Ν νἀ « ΄ 

σοφὴ στάντων. Μαιώνδρες δὲ πολλὲς ἑλίτηει, σελί- 

γε βρύοντας, ἀγωϑ ἐς ναυτίλλεσϑεαι τοῖς ὄρνισι 
“ε "“ε"» ᾿ ͵7 ς ζ 

Τοῖς υγροις. σρώς γῶρ ταὶς γήττῶς ὡς ἐφυδροι διολι- 

σϑαίΐνεσιν, ἀνωφυσῶσαίΐ τινὰς οἷον ἀυλὲς τῷ ὕ- 

δωτος ΄. τί δὴ τὸ τῶν χηνῶν ἔϑγος"; καὶ γορ δὴ 
᾽ν ν ; κύτος τὸς - γί 

κάκεινοι γεγρώφοτωι κατ τήν ἑαυτῶν ᾧυσιν;, 
" , ͵, ν -“ ν τ ΡΝ 
ἐπιπολωιοί τε κωὶ τολωτῆρες. τὸς δὲ ἐπὶ μω- 

-“ -“ - Ν ἽΝ ρος ἡ 

κροὶν τοῖν σκελοῖν, τὲς ταεριτ]ες τὸ ῥοίμφφοεϊ» 
Ὑ ΧΕ τὶ ᾽ , ε ᾿ , Υ 

ξένες οἴμιωι αἰσιϑώνῃ, καὶ οἱδρεὶς, ἄλλον ἄλ- 
“ ᾿ τς ὦ “» λε πτερξ, καὶ τὰ σχήματα δὲ ἀυτῶν τοι- 

᾿ - , Ὗ ἸΒΟΟΝ , 9 

κίλω. ὁ μὲν γῶρ ἐπὶ σετρᾶὰς 
᾿ «, Ἀ ᾿ «ἂν 

“πόδε κατὰ ἕνω, ὁ δὲ ψύχει τὸ πῇερόν. ὁ δὲ ἐκ- 

καϑιαΐρει» ὁ δὲ γρηκέ τι ἐκ τῷ ὕδατος, ὁ δὲ εἰς 

᾿ : ᾿ 
ἀναπαύει τῶ 

Ν -ω » , 8.5 " ὮΝ ΠΝ 70 

τὴν γῆν ὠπονένευκεν , ἐπισιτίσασϑεαΐ τι ἐκεῖθεν. 

ἡνιοχεῖσθαι δὲ τὲς κύκνες ὑπὸ τῶν ἐρώτων ϑαῦ- 
ΔΝ) ᾿ Αὐῷ ὦ Ἀ « ΕΝ, Ν κὰν ἈΝ » μωὼ ἐδέν, ὠγέρωχοι γοὶρ οἱ Θεοὶ, καὶ δεινοὶ σσωΐ- Ὁ 

ἐχϑηννος τ δ ΡΥ ΑΝ, ΤΥ ΞΡ, 
ζειν ἐς τὲς ὄρνιϑεῶς. δεν μηδὲ τὴν ἡνιόχησὶν ἐξ: 

γῶς Ἐο Σ ΘΡΘᾺ μηδὲ ἀὐυτὸ τὸ ὕδωρ. ἐν ὧ 

ταῦτω. τὸ μέν δὴ ὕδωρ τῶτο κώλλιςον τῷ ἐλξδς, 

φηγῆς ἀυτὸ ὸ διδέσης. υτόϑεν, συνίςατωι δὲ εἰς 

τὐς ποτὲ πωγκάλην. διὰ μα δ ἐ τῷ ὑδα-. 

τοῦ ξ ἀμάραντα. νεύει, τοὶ μὲν ἔνϑεν; τ τῷ δὲ ἐκεῖ-- 

9εν. ἡδεῖς ὠσώχυες". κα βάλλοντες ἄνϑει τὸ 

ὕδωρ. περὶ τέτες με 7 Ἢ ἔρωτες. ἱερεὲς καὶ 

χρυσοχαλίνες ὄρνις; ὃ μὲν πᾶσων ἡνίαν ἐνδιδώς, 

ἑ δὲ ἀνωκόπηων, ὁ δὲ ἐξιρρέφων ὁ δὲ περὶ τὴν. 

γύσσαν ἐκκλίνων. καὶ ππαρακελευομένων τοῖς 

κύκνοις εἰγξειν δόκει . καὶ ὠπειλέντων ἀλλήλιρ; 

καὶ τωϑαφόντων, ταῦτα γάρ τοῖς προσώποις 

ὕπεςιν. ὃ δὲ κωταζάλλει τὸν πέλας, δ ) δὲ κα- 

ταξεδληκεν. ὃ ὃ δὲ ἠγάπησεν ἐκπεσεῖν τῷ βὕρηιϑος, 

ὡς λάσαιτο ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ" ̓ κύκλῳ δὲ τοῖς 

ὀχϑαις ἐφεςῶᾶσιν οἱ μασυκάτερε τῶν κύκγων, 
ΚΕ! 

ἐπαΐδοντες, οἷ οἰῶ!» τὸ δὕρϑιον "ὦ Φ εἷς πρὸς. τῦπα τοῖς 
᾿ 

ἑμιλλωμένοις. σήμιειον τῆς, φδῆς, ἴη, “δε τὸ π]ηνὸν μοράκμγς ἄνεμος τἕτο Ζέφυρος " 9 "τὴν ὠδὴν 

Π ΤΑ δρυά ς σελίνε Ἴ 2011 ραϊαδίθας Ν
Ε τ ἥ 

οἸαπιεὶ!. 1:8. ὙΒεορβταδίξιπι ἀερίδητίς Π|8. ΥἹ], ς, 6," δϑάος 
Π, ς. 3. 

6 ἀναφυσ. τ. οἷον ἀυλ. τ. ὕδι πεπιρο Ἀι τῆς 4618 ὅζ 
Ραῆιυ {ε ἱπριτριτἈπεῖδιις ἱπταπιοίοίς βυιζίατιςς 

7. χηνῶν ἔϑνος ] νἱάε ΡΗΙοἢτ, νῖς, ϑορμιθ. [π᾿ Ροίοσιονιε δι 
κυνῶν ἔϑνη ἀϊςσιιπτιγ. 

8 ἄλλυ πτερϑ] ἤς ςοἥ. 144. Οοπηπιιπες μαδεηξ ὠλλόιῳ. 
9 ὁ μὲν ἐπὶ πέτρας ὅζο,  πυπς τοίμΠ] Ἰοομπι δ ῳ 

ψειθοσηιις Αὐἰπαςξηςτις 1.1, Ερ. 3. αὐ 

ΡΗΙΓΟΒΤΒΑΤΙ 1Χ. Ραίδμος, 

τα ῃ. δάσια ναγ]ὰ ἢΠππ|ς ἐοεάατη. [ατίςεπι» 
ΔΕΓΕΠῚ Εα1Π ΡΕγΠΊΘΔΠΓΟΠῚ Ρἰέξυτα τεργδοίξπιδτς 
φιεπιδάπιοάυπι δὲ τπαῖιγὰ ΕἰιπῈ ῥεῖ {Π|ὰπὶ ἀϊ- 
ἀμεῖε, ἀοξιπίπιας ΠῚ ΠΪ απ. πηᾶριτὰ. ΡΙαγος 
ΜΕΓΟ ἱπίόγαιις ε Μαεάπάγος ἀρίο ΡΠ Ιαητεδ, 
δυλλμπὶ ἴῃ Δα ι5 ἀερεπεαπι παιδία! ἱπίεγαίοπ- 
τε5. νΙά465 Ἐπὶ ΠῚ  δηδῖοϑ Υἕ ἴῃ ἃ τι ἀΠ]αθαπειιγ, 
«ιοίααπι νεϊατὶ δῆς νεγοβ ἱπἤλητες. Οὐ 
ἀε ἀπίδγιιπι νεὸς 8έηίς [τἰδὶ νἱάετυγ}] πᾶπε 
[ 'ρῇ, Ῥγουζ εογιπι ἔετε ἱπρεπίαπι, ἱπ ὍΔ 
Βεὶς διυιδιυιδητες. Ῥίπριπεας ἀταε, 
1ῆος ἀπε. Ἰοηρίς (Ὡδηἶχος εἰ 
τοῦτο 7 Βοίρίτεβ, ψεριῖο, ποῇῇῇ, ἃς ἀε!!ςαῖος, 
Αἰϊιιπι ΔΠτἰς ρεπηῖς Ῥιαράϊειπη. Τρ 
τεγεα. ει ἀϊιεπῖ ,ς Ναπὶ αἴΐης αυΐεπι ἴπ.» 
ὥχο Αἰτογηϊοῖ ἸηΠΠῚτ ρεάϊθιιβ, αἰῖας νεγο ρεῃ- 
πᾶϑ τείτίρετας, ΑἸϊτις ραιγρας,, }1ω5 ἐχᾶμ8 81- 
44 τερίτγ Αἰΐας 1 ἴῃ τοῦγάπῃ ργοίριοϊς, νεϊπάα 
Δ]1]υ4 ρα ΡῈ] ἀςεὶρίας. ᾿Ουοά αὔτεπν εγοπῖ 
ἴτεπίς πρὶ ἀἰπίθιις γορηταγ, πιϊπίπις πηΐγιπη, 
{πὲ οηίπι ἔεγοςι!! Ὀ]}, αβἴαείπηαιις δά 1π|}- 
᾿ἀπάμπι Δυϊθιι5 νἱγίτιπι βιαδδοητος.. Οὐδπιοῦ- 

Ἔαις αυϊτατίοποπι ἱρίαπι, πες, ἱπ ἡ 
Ἴ,), ΔΠ]ΠᾶΠῚ ΠΟΡ]ΙΡΕΠΓΕΓ ῥγδείει- 

εᾶπταβ. Ηδες ἰρίταγ δηπᾶ ραϊςογτίπια ραῖα- 
ἀἰς ρατβ εἴ, ἔοητε Ἰρίὰπι {ῆπᾶς εἄςπιε. [πὶ 
ὈμΠΟΠΙΠΠιλπῚ ϑιζοπι ςορίταγ Ρ οἴ παπι.. Ἴα 
Δητιλ8 πε 0 γεγο πίμιπτ ἀππαγαηζᾶ, πος ἂ 
νιγαης ρᾶττα (ρίεἰς (πα {Ππηῖς ἐχοταίξιιπι, ὶ 
{πε Ποτγια πιο οοΐογε ἀητὰς ἱπηραιιηῖ. 
ἴτε Πα5  αρίἀϊπορὶ ἱπεαυίταηε (βογίς δυγοάις 
Ἰπίτεπτίς δυΐδας, ἀἤίις φυΐάοπι τοῖαϑ ἰάχαπς 
Βαθαπᾶδ, ΑἾϊιις γοτο φαάιισοπϑ, αἸπας βεέξεης, αἱ 411- 
ν5 Ργορα πιείαπὶ ἀθο παη5. Ἐχβοτγίδηΐεϑ δὸς 
ΟΥ̓́ΒΠΟς τῷ Ραῖα, ιιάῖγο, ὃς ΠΌῚ πηϊπδηζος ἱπιι!- 
ςοΠ|., ὅς ζοπα 115 (δ. πειὸ Ἰαςείξδηιοβ, Παες 
δπίπι ψυΐεα ργᾶς (δ ἔσγιιπε, Αταις ΑἸτυς Ρίο- 
ΧΙΠΊΙΠῚ ἀεἰ!οῖε,, Αἰπ5 ἴα ἀείςεῖς, Αἰϊτι5 (ροη- 
τε [μα εχ διις ἴδ ἀεπιῆε,, Εν Ἰαματῖ 1 ΓῊ Μίρρο- 
ἄτοπιο ΡοΠΊΕ. ΒΙΡαΘ Ὁ ΔιΓΟΠῚ ἴῃ ΟΥθεπῚ,ς αΣ 
ὉΑΠΕΙ πηαχπης ναϊςης σγοπὶ οὐ ήεπε. οἰαῇϊ- 
οὔ σαπεηζθ5., γῇ ρυῖο, νὰ αιοά ςοπιιδηΐας 
πέπηρο ςεγίαηεθιι9. (Οδητ5 ἱπάϊσεπι νοΐμα- 
ςτοπηηδ νἱάε5 βἀοϊείξςητεπιξ Υ̓ΡΠΙΝΝ ἐδ ἘΠ 

[ΟὟ] ἐκρχοὶ 

᾿Ψ»: 

᾿ πόα. "Ὁ: 

1ο ἰδῆς ἐςάχνες} {ιδῖπε. εἰσί, Ἰάϊοιπιις νεγο 111 στα. 
Ποταπι τὰ ὠμώφαντα ἀφώχυές εἶσι Ῥτὸ ἀρηαγαρεῤὲ ρ (ρϊεῖς 
"ρα. Οεἴεγαπι, ρα ἀν βρέ: ῃιαγαριῤὲ [ρεοῖεπι πο- 
τὰῖι εξ. ἶ ἀὐννὰ 

" ἱπποδρόμῳ} ἱτὰ γοδδέ ΤῊΝ εὐ τοχῆψας »γαυοά! ἴῃ εᾷ 
τγοπὸς εαμηταπάο ἴε εχέγοεγεηϊ Οηρίαίηες, 

12 ὄρϑιον 1 τρόπον φδῆς εἰς πόλεμον ἐρεϑισικὸν ἱπτετρτεῖα-. 
ταῦ ἘΘΠΆτΗΪι5 δ 1]. ΔΝ, ἢ. Νεπιρε ρωρρρέθς ρᾷυΐο ἃπια 
Βὶς νἱάϊπιις Ομρίάΐπες τερτδοίευτατί, ι 

13. Ζέφυρος } οὐΐι5 Ρταοίξητὶ πο Δ ἢΠπμ]οπὶ ἀεζείρείο- 

Ζερι!γ- 



Χ. Αρηρῥλοῃ. 

ΖΟΡΠΥΤΙΙΝ., ΟΥ̓ΡΙἾ5. ΟΔΠΓΠΠῚ ἰη(ρίγαηβ. Ριέπις 
δια πὶ Εἰἢ πππ 16 Π15 Π1Ο]]15 ἂς νεπαίτις, νὰ νεη- 
(1 {Π|ὰς ἢ {ὙπΊθο πη. ΑἸας οἴίδπι ΟΥΌΠὶ 
Ἐχρδηάογιηί, νὰ ἃ νεηῖο ἔεγιγὶ ἡπεαπι. Εη 
Πσαΐις ααοηις ρα μἀε ἐργθάϊειν, ἰαίις, ὅς 
Πυδιδιις ποπηιῃι! ἰητιπιείςεπβ. ὙΓαϊϊοίππε 
ΔυιτΟ ΠῚ ἰρ[ιηη ΓἀρΓαγϊ ἀἴηις ραογεβ, ροητο. 
81 ΟὉ ζαργᾶβ ΡΟυγῸ Ρἰξξογεπι ἰαυιάδιογὶς ηιι- 
ἄεπι, αιοά {δ {π]ταητες ἱρίᾷς ἃς ρει ϊδητος 
ῬίΠΧοΡΙΓ 5 νῸ] ΟὉ οἱιδ5 ]ιοα ταγές ἱποεάφηζες, ἃς 
ψοϊατὶ ἔοῖας 5 δυς ἢ Βίλυϊας ρετίξουα ἐπεγίπτχαϑ, 
ΨΕΙ αυΐ Ηἰ5 ντιητιγ, ποά ςοπίγαίῖο ςαπαηΐ 
ΓΟ: Ἰά αιιοά τηϊηίπλιπι εἰς ἰπ Πὰς ρἰέτιτα 
ἰδιι δ οἱ πηι5, χιιαπίιπη ὨΘΙΊΡΕ Εἶπ δα ̓πηϊτατίο- 
ποπὶ ἰρεΐζαι. Νίξαιις [ἰς ταπιθη (ρίεπεί- 
8πὶ δἴψιις ἀφοογαπη ρἰέξιγας σομπηπηεη 440 1- 
Τ15.. 486 νεῖ ἴῃ ας ργας ΠαπεΠΊΠπηΑ εἴς 
(8 νιάδπταγ, Ιη 40 ἰρίτιν ροῇτα εἰ ρίεη- 
τα ὁ Ῥαἰπηάγιιτη ρᾶγ ἱπηροίαίς Ππιπίπὶ, ἀταια 
60 {π|ΠἸΌπππὶ σοτηπιοπτιη ἐχρτγεπητ. Θπα- 
ΤῈ5 ΕΠΪΠῚ ἐδ ρα πηῖ5 [αι] αῈ., αιοάσιε ἱπ εἰς 
ΠΊ85 [τ ἃς ἔδυηίπα., ἐδ Πιρεῖ5 ἰγτεπὶ Θϑγιπ ἴη- 
Πηιέδιις, ὅς, οα επηίπας ἀπτδητ, γαπηῖς ἱρίᾷ5 
ἀπηρίςξξεητζος, δας ἴῃ 1ρία5 ἰἀτεηἀξηξοβ,, νετί- 
νίσιιο [Ἔχιι5 ρα πιᾶ5 ἀτιας. ΠΠρΊΑ5 ἴῃ αἰτογυσγα 
τὶρα, ρίηχίς, [Ιηάξαιις πιᾶ5 ἡ  ἀε πὶ ἀπηαξ, ὅς 
ἱποϊπασιιγ, ας Παμυΐππι τγαη {τ Ἐσπλΐπαπι 
νογό, πἰΠΠ]Ποὐπίπιις ἀππαηγοιη, οὐῖπι αἰΐεαα πηὶ- 
᾿πΊς ΡΟΗ͂ΪΕ, ἰασοῖ ὧς (Ἔγυῖς, ροηζεπὶ ἀαϊιᾶα 
Ῥγαοθεη9: τγαπ(θιιητίιι5 νογῸ Οὗ σςοστὶςῖ5 αἴρε- 
τίτατοπα ΟΠ τ ΠΊΠ15. 

ΤΟ ΟΝ ΝΜ 1 1 8 8 ΡΨ Ννς 777 
"» ΄ ᾽ ,ὔ ᾽, Ἁ τοῖς κύκνοις ἐνδιδές. γέγροιπται δὲ ἐπωλὸν, καὶ 

͵ ἂν...» ,᾿ -“ Ἷ ᾿ ε ͵ὔ χωρίεν, εἰς αἰγιγμω τῷ τανέυμοτος. καὶ αἱ πτέ- 
“ » ͵ ΑἿ Ν 7 θυγες ἥπλωνται τοῖς κύκνοις, ταρὸς τὸ τολήτηε- 
ἘΠῚ. Ὁ ΤῊ ἊΝ ἢ Ν Υ τα ΄ σϑαι ὑπὸ τῷ ὠνέμε. ἰδιὶ καὶ ποταμὸς ὑπεζέρ-. 
“““ ....» λ Ν᾿ Ἔ ΄ 7 χέται τβ ἐλες. ἐυρὺς καὶ ὑποκυμάαίνων. διαξαΐ. 

ΑΥ ᾿᾽ Ν ΕΑ, Ἕ “ 53. τς ἢ νεσι δ᾽ ὠυτὸν αἰπόλοι. καὶ νομεῖς, ἐπὶ ζέυγμω.- 
Σ Ὑ δὰ -» ἀττα » ΄ , “ τος. εἰ δὲ τῶν αἰγῶν ἐπαινοίης τὸν ζωγράφον, 
“ 3 ἂ ἐγ 4, , ᾽ ὅτι ἄυτας ὑποσκιρτώσας, καὶ ὠγερώχες γέγρα- 

ἈΝ “ ΄ Ψ - ᾿ -“ Ἀ Φεν; ἡ τῶν πτροξάτων, ὅτι σχολαῖον εἰυτοῖς τὸ 
͵ ᾿ ὕ, ἈΝ -“ 

βάδισμα, καὶ οἷον ἄχϑος, ἢ μῶλλον τάς τε 
Ἵ » ΄ ΡΨΗΝ , » σύραγγας εἰ διεξίοιμεν, ἢ τὲς χρωμένες ἀυταῖς, 

ὡς ὑπεξωλμένω τῷ ςόμωτι ἀυλῶσι, μικρὸν ἐ- 
“ -“ κά ᾽ ΄ πωινεσόμεϑω τῆς γραφῆς, καὶ ὅσον εἰς μίμησιν 

΄ δέ δ 5, ,ὔ Ν δ ἥκει. σοφίαν δὲ ἐκ ἐπιωινεσόμεθα, εἐδὲ καιρὸν, ἃ δὴ 

κράτιςω δοκεῖ τῆς τέχνης. τίς ἐν καὶ σοφίω "", ζεῦ-. 
΄ “ »" γμω φοινίκων ἐπιξέδληκε τῷ ποτωμῷ, καὶ μάλω 

« ΓΝ... π ν » ἤδυν ἐπ’ ἀυτῷ λόγον. εἰδὼς γοὶρ τὸ περὶ τῶν φοινί-. 
,ὕ μ, ᾽ ““, κ« μ ε κῶν λεγόμενον ", καὶ ὅτι οεἰυτῶν ὁ μὲν ἄρσην τὶς, ἡ 

Ν Ἂν "“" “" δὲ ϑήλειω,, καὶ περὶ τῇ γώμε σφῶν διακηκοις, 
Ψ ΨΜ Ν ᾿, » 

καὶ ὅτι ἀγοντος τοὺς ϑηλείας, πσεραξώλλοντες 
Φ Ν “ δ Νυ δ, Ζ ε ᾿ νϑ ἐυτὲς τοὺς κλάθοις, καὶ ἐπιτείγοντες ἀὐυτεὶς ἐπ’ 

᾿ , "7ὔ “ῷῳἘῷ ἷ“ 

εἰυτας, οἰζ᾽ ἑκώτερε τῷ γένες δύο φοίνικας, ἕ. 
᾿ ͵ὔ μή , ᾿ ι Ἁ ᾿ νώ κατῶ μίαν οχϑην, γέγραφεν. εἶτα ὁ μὲν ἐ.. 

"» ΔΡΟΞ- Δ ὌΝ Ὲ ᾿ -“ 

Ρώ καὶ ἐπικλίνετει» καὶ. υπερώλλεται τῷ τῦο-- 
τ - ΝΣ , ἶ 

τῶν. τῆς δὲ ϑηλείως, ἔτι ὠφεςώσης, εκ ἔχων 
ἢ Ἶ ᾿ : Ψ ον ἊΝ, »" ΄ ν᾿ Ἁ ε , 

ἐπιλαξέσϑαι κεῖται, καὶ δελέυει, ζέυξας τὸ ὕδωρ. καὶ ἔσι τοῖς διαξαίνεσιν ἐσ Φωλήης, ὑπὸ 

τῆς τῷ φλοιξ τρωχύτητος "΄, 

δ ΧΦ Ν, 

Ἴ γτδπη, (ἀρίεπϑ ἱπιιθητιπη, ργίπγις Μετγειι- 
τῖμς αἰοίταγ σουπρορ!ς εχ σογπίθιι5 σε ΠΊΙΠΪ55 
Ἰπρόαιια, δὲ ΠΠ οἷν, ὅζ, ροϊαμαπι οαπὶ Δ ρΡΟΠ] πα 

ΑΜΦΙῚ Ὡ Ν. 

Τὴν λύραν, τὸ σόφισμω, πσρῶτος Ἑρμῆς πτή- 

ζασϑαι λέγεται ' κεράτοιν δυοῖν, καὶ ζυγξ, 
, “ Ἁ Ν ͵ 

καὶ χελυος, καὶ δῶναι; μέτα τον Απόλλω" καὶ 

πεπὶ ἰπξ ΠΆδε5 ἴπ Ἡγαείμιθο : δάἀ[ρίταπις γεγο ογςηῖβ, σὲ» 
ταοάυϊεπτατς, (βίτας ετίδπι ἱπξ ἱπ ρῥαείῤομῖε ὃς Οἰγνηρο, 
ἄτεπι ἴπ δαέγγή. Νοη νοοῖ διτεπι {εἀ 2115 ογ σποτιπὶ ςᾶπ- 
τυπι ἱΐιπι ἀεθ τὶ, Ζερἤγγο βᾶς ρέγῇαηις, ἀοζεῖ Οτεροτίι9 
42. ερ.1. ογεπὸς τῷ ζεφύρε τὸς "πτέρυγας ἐμπνέοντος ἡδύ τε 
κι ἐναραόνιον ἄδειν ἀϊςεπ5, 4ἀἀς ὅς Οται. 14. ἄς Πΐοπ, ΟΠτγ- 
1οΒ.. ΟΥ.35, Οὐοά Οεγάας ετίαπι ργοθάτζιπι 46 ΥἹΓρΙ!, εςὶ, 
ΙΧ. φαΐ διδεῖ! ΠΠπὰ εο τγαδίς: ΣᾺ ν 

Οἰανάφηε ραπαονέες ρίαπ νην ἰἰρεῖσα φορῆ. 
14 ἡ σοφία ] ἀτιϊσυΐιπι δάϊεςὶ εχ ςοὐ. [αυάΐαπο. 
Ἰς τὸ π᾿ τ. Φοινίκων λεγόμενον ] νἀ. ΤΒεΟρἢτ. [10..1. 1, 46 

Ῥίδητὶς ς. 8. 9. Ρ]Ιπιι5 Ἡ. Ν.1. ΧΠΠ. [6ξξ, 7. ; ὶ 
᾿ 16 ὑπὸ τ. τ᾿ Φλ. τραχύτ. 1 τς [1] σε πο ἔς ] 6 Ρδτῖα- 
τοῦ ρεάεπι ξΠΠ1νντ 118, 4ᾶς ἰδειρατα ἤππτ. 

Χ. ΑΜΦΙΩΝ. ικ πήξασϑαε λέγεται 1 Δεσυγαῖς γγᾷα 
Μετουσιὶ βτγυόεαγαπι ἀθ! ποας ἩοπΊεγιις ΠΥ ΠΙΠῸ ἷπ ΘὨΠῚ Υ. 
47. ὅζ εχ ρᾶτῖε Αὐδτυϑ ἱπ ΡῃδεποΠΙ. ν. ζόβ. εἰ ηιις ἱπτεγργες 
Οετπιαπίςιις. ἴτ. Τἤθοη δά Αγᾶῖ, Ρ.37. Αθάς ἐς ἱπιεητα ἃ 
Μετγουτῖο ᾿γτᾷ ἄς Ρλιίλη. ἴῃ Ατοδάϊς. Ρ. 251, ἃς Ηγρίη, Ρος- 
τὶς, Αἤτοπ, ς. 7. ͵ ; 

2. κερώτοιν δυοῖν ὅζυ. 7 ντ ῃδες τεξείιις πτε] Πρ άπίατ, εη τ- 
δι γταθ ἤρυγαπι Ν. 1, εχ βεπιπιᾷ δριὰ ΡΊβποσγίαπι ἐς ἴεγυΐς 
Ρ.8ο. ὅς ἴι εἃ 

κέρατα (ΟΥ̓ΏΜΑ 4. ζυγὸν ἐηριπε ὁ, χέλυν εἰείγ ε. μα- 
γάδα γπηαραάεηι ἃ, ἀαπὶ τεξεῖις αἰ πίπρυᾶς ἰη ΑροἸ πεῖς 
Ἰγτγῖβ., φυα) 5 πεῖς ροετγίοτί ἴοςο γεργδείεπιδιιγ εχ Υ οἵη 
ἀς τηςῖγο ὅς νἱγῖδ. σγίαπι Θίλιῖθε Ρ. 97. Ν, Π. 

ΡτοΙ χίυς γεγο 'γγάπι ἀο(ογι δυης ϑοδ!ρογ λ4 Μαπιΐαπι ρὲ 
380. Ματιϊηϊις Ἰοχῖςο νοςε λύρα. 

3 μετὰ τὸν Ἀπόλλω ] ν ΑρΟ]]ΐΠΙ [γγαπὶ ἔπτη ἀεδετῖς, 410 
ψεπίδπὶ ἀοςίρεγεῖ, ἀρ αφὲὶς Βοιΐδιις εἰις., νἱά, 40. Ηοπιεῖ. 
Ἡγπια, ἴῃ Μεγζωγ. ν. 472,54. Ηγρίπ, Ῥοει, Αἤτοπ, ς, 7. 

ἘΤΡ τ Ἣν 



Ρή » ε ᾿ 

τὸς Μέσας» Αμφίωνι ᾿ τῷ Θηδαίῳ δῶρον. ὁ δὲ, 
Ὁ ΨΌΆΟΣ 

οἰκῶν τὼς Θήδας ; ὥπω τετοιχισ μένος », ἀφῆκε 
- , , ᾿ Ἵ Ν ἢ τον» 

κατὰ τῶν λίθων τῶ μελη» καὶ ὠκξοντες οἱ λί- 
» “ΑΔ δον -“ » , 

9 συνθέεσι. ταῦτω γοῖρ τῶ ἐν τῇ γραφῇ. πρω- 

κι π ν ᾽ ᾽ ᾿ ͵ 

τὴν ἕν διωθϑεῶ τὴν λύξαν » εἰ κωϑ' ἀυτήν γε- 
ἌΤΤΕΝ ΟΣ ἈΝ ον κι λμς 

γοάπται. τὸ μὲν γὰρ κέρως αἰγος ἰζωλξ᾽ σποι- 
»" ΔῊΝ τ) »ν ε ᾿Ν Χ ᾿ 

ἡτωΐ ᾧωσι. χρῆται δὲ ἀυτῶ ὁ μὲν μϑσικος εἰς 
,ὕ - ᾿ ΄! ᾽ ἌΝ τ ἢ 

τὴν λύραν, ὁ δὲ τοξότης ἐς ταὶ οἰκεῖα". μέλωνω 
«κα Ν Ν, 2 

καὶ πσρμόνωτω ὁρῶς τὸ κέρωτω;, κοὺὶ δεινοὺ ἐνου- 
Νὰ -“ "“ ᾿ ᾿ 

ρώξαι. ξύλα δὴν ὅσων δεῖ τῇ λύροι, πτύξε πών- 
“ Υ̓ Ἄν ᾽ “ 

τῶ τρυῷνξ, καὶ λείᾳ «ὸν ὄζον. ἐλεῷες ἐδωμξ 
“ , Ψ οἰ ἌΝ " 3 ᾿ 

τῆς λύρας: πω οἱ ὥνϑερωποι εἰδότες ὥτε ουτο 
΄ "5 “ἢ , 5» -“ Υ͂ 

τὸ ϑηρίον΄, 5.9) 65. τι τοὺς κεράσιν ἣ εἰυτϑ χρή- 
ἈΔΕ  ς ͵ ͵ ᾿ ὃ Ἴ 

σοντῶι. καὶ ἡ χελὺς μελοίίνον μνὲν » ὁιηλριοώτοίς 
»'! 

δὲ κωτὼ τὴν φύσιν, καὶ λαγαρὲς περλδεδλη- 
" ,ὕ 4 

ται κύκλες ". ἄλλον ξυνάπτοντας ἄλλῳ, ζαν- 
“ “ν᾽ “ Ν δὲ ΜῊ ὯΣς 

Θοῖς τοῖς ὀμφωλοῖς. γευραὶ δὲ. τῶ μεν ἐπὶ τῇ 
,ὔ -Ὁ-ἢ 2 »" ᾿ 

μαγαδὶι " φγρέκοιντοι. πωὶ τοῖς ὀμφαλοῖς " ὡς 
» ᾿Ν ἰδ » “αι "» Ὄ 

παντῶσι» τὸ δὲ ὑπὸ τῷ ζυγῷ" κοῖλα δοκῶσι". 
-“ -“ 5» -" ᾽ ἥ ᾽ 

σχῆμα σὲ τᾶτο ἀυτῶν ὠνωλογώτωτον, ἐἰνώκε- 
- » ἊΝ -»" ς- ἊΝ 

κλίσϑαι σφῶς ὀρϑας " ἐν τῇ λύρῳ. ὃ δὲ ἀμφί- 
“ Ν , ΠΡΉΜΕ: 

ων τί φησι; τί ἀλλο γε ἢ ψώλλει. ᾿ καὶ ἡ ἐτε- 

. λᾶ »Ἢ ᾽ Ν ν 

ρὼ χεὶρ 5 χείγει τὸν νῶν εἰς τὴν τυηκτίδω,, καὶ 
,ὕὔ -“Ἢ »δδ “Δ αν - ὯΝ 

«“αραφωίνει τῶν οϑοντῶν; σον εὑποχιρη τῷ φθον- 

Χ. Αρερδίο, 

ἃς Μιιῇς ςοπιταπηιςαίϊες, Απιρμίουι Ὑποθα- 

ποάοπο ἀεάιῆς. ο Ι5αποαι 1 ΠΟΡ45, ποηάαπι, 

πιυγίς οἰπέγαβ, στη Πα Ιγαγοῖ, σαπίμ5 σογΆΠ| ἰὰ- 

Ρἰάϊδιι5 εἀϊάϊς, ἴα νὲ δυάϊεητοβ σοπουγγογεηξ 

ἰαρίάοβ, Ηδὲς εηϊπλίμης ἡιᾶο ρίξξαγα Παρεῖ, 
Ῥγιπιδπι ἰσίτιγ ᾿γγάτι δάΐριςα,, δῃ ἀά νἱπππῃ 

πε ρίᾶδ. ὗὔοσγπα παπηαις σᾶργᾶο εἴς ρετα]- 
κε φοξδε αἰτιπι, ἘΔ διιζοηη πλιςιι5 4! 46 πὶ 
δὰ ᾿ἰγγαπι, (ἀρ! τΓαΓῖι15 νΕΓῸ δα [πα νεται ἐπῖο- 

[ππηρητὰ. Αἴτὰ, ἃς (δέϊα ἐδγτὶς νἱ4ες παὸς 
ςογημᾶ,., δὲ αα [εγιοηάππι πιμ]πτπγ νδἰεπ δ... 
Τάρπα, φαΐ 'γγα ἱπαϊδεῖ, Ἔχ ιιχο οπιηΐα (ππς 
να] 40, ς ΠΙΠ11 ἃ ποαϊ5 δίρογιτατις παθη. 
Ἐδιι πὶ πα ᾿γγὰς ραστα σοπηραγοῦ: ποηάμπῃ 
ομἰπὶ Ποπλϊηϊδιι5. ποίππι ἤπια ̓ ρίππι αηϊηπαΐ, 
ἤπιε δἰίαπι αιιῖς σογπιμιπη εἰμ ει νῇι5. ΟἸλο- : τὸ ἘΝΗ͂Ν . 
1γ8 δυιζθπη πίργα εἰξ απ!άοηι, (δ δάΐαδτς, νὰ 
4ιίάσπη ἔστε εἰμ5 παῖηγα, οἰαογαία ἰδ, ἰαχί- 
4πε νπάϊημπαηιις οάπὶ ΔπΊ ἰμης οἴγοι!, ἱπυῖ- 
ςοπὶ σΟΠΟΠγΓΟ 65... {4115 νΠΊ1]11ς15, ΕἸάδς 

δυζεπι ῥαγεῖπη ι! ἀςπὶ ππαραάϊ ἀρροίπτας {πη΄ 
ὃς νεὐίιβ. νπΊ 1]οο5. ργοσαγγιης, Αἴτογα νΈγῸ 
Ρᾶτις, πᾶς Πρ ἴπρο εἰζ, ̓ παηΐα οπηηία νιάςῃ- 
τατγ, Ηἰς νίσιε Πάϊιπι ματα. ἀρεΠηπλιις. 
νε τείζας ἴῃ ἰγγὰ τεσ! ποηταγ. Απιρηΐοη δι:- 

τεπη 4 ργὰς (δ ἔοι ὁ Οὐ Αἰ! ἀπάτη ςαπ- 
ταπιῦ Εἰ δἰτεγα αι άθπι πηᾶπῈ5 πηεηζετη δὰ 
Ρἰεὥγαπι ἱπεθηάις, ἰρίδαιις ταπαιπάθπι ἐχ- 
τς ἀσμείμια., αιαπίμπι ςαπςητὶ ἢ (Δτ8. 

ϑω 

4. μετὰ τὸν Απ. κὼ τὸς Μεσ. Αμφίωνι  νάτῖας εἃ ἀδ τὲ 

τιδάϊοπεθ, Ἀρο πεπὶ δοςορταπι 8 Μετζγουτῖο ἱγγδηὶ Οτ-. 

Ῥβεο ἀοπαῆε Ρἰεπίηιε ἀϊέξιιπι, 4αὶ ῥάέγες ἐγγάθ ἱπάς ἀϊέξιι5 

ἽΜαπῖο 11. Ν. Ρ.1:9. δ4ἀε Ἡγρίπιπι 1. ς, ΝΙςΟΙΠΔ οι πη» 

Οεταίοη. 8.11, Μωῇς, Νοῆεγ Αρο]πεπι οὐπὶ Δήκῃς ςοπι- 

ταιππί ρας ᾿γγᾶπι 41, ἱπάεαιις ὃς Αππρμϊοπὶ ἐξα, Αἱ ἃ 

ΜΜαυῆς ἀοςεριςε εἀπὶ Απιρμίοπεπι Απεϊπιθπι ες δἱὲ ὅς ῬΠε- 

τεογ 465; εἰτατῖ ϑοβοϊδλῆδε ΑΡο !οπιὶ δὰ Ατροόπαις, 11δ..1, 

ν. 736. [4- ῬΙοίςοτι ἀθ5 νοῦο ἀρὰ οππάεπι, ΑΡ ΟΠ] πε πὶ ἐδ ΠῚ 

Απιρμϊοηὶ ἀοπαῆϊε αἰτ, ϑεά ἴῃ ἔλθ} 15 4 ςοπίξαης αυϊὰ 

ὅς εετῖαπὶ ροῆπε ἐχρεέϊατε ὃ 
ς αἰγὸς ἰξάλε ἔς νοσεῖ ἨοπΊετι5 Πα, Δ' ν τος, νΌΙ Ι 

νλτῖαβ νείεγαπι ἂς Πρηϊβσατι νο οἰ5 ἰξάλε (επτεπιῖαϑ Ἰ]ερᾶς 

Ἐυβατῃῖας. Ροτρῆγτίις ΠΕΠΊΡΕ τομέαν ριυιτατ, 41 σε τΆ 18 

εατία αἰττῖτα οπτίετῖτ. ΑἸ ὀχευτικὸν ὅς {πἰπτορι, αιιαῇ ἀϊ- 

ςἂϑ περὶ τὰς τῶν ϑηλυῶν ἰξύας ἤτοι ὀσφύας ἑλλόμενον. ΑἸ 

ἐπὶ ἅλας ἱκνώμενονγ ΒΥ ἐπε επίπιὶ εχαδζα (46 ραἴοί σᾶρτοβ, πὲ 

(δθῖει οδποχίῖϊ βδηι: {εὰ δος ἴῃ ἀγρίως, ποά ἐριτπεῖοπ 

ταηρὶς οαπὶ ἐξάλῳ Ηοπιοῖιδ, ποπ σοπηροῖῖι, ΑἸΙ εΠῈ ἀπὸ 

τῷ ὄλις Ἰξεσϑαερυῖδης πηδητικὸν επῖπι ἐἤε , Β. 6. (μόαίμαγε 

ΠΑΡταΠΊ» 481 οἵσαγ ποῃ πι. [πα ἈΠειρτῖοο ηποαιε ἰεχίςο 

τααοηε [ε αἷς Ἐμβεδιμῖυ5 ἔξωλος ἐΧρ! Ἰοδίαπι Ρὲ᾿ προπηδῶν 

ΧΙ τέλειος. ΠῚ 

6 ὁ δὲ τοξότης ἰς τὰ οἰκ. 1 πεπιρε Δριιᾷ Ἡοηιεταπι].ς, ςοτ- 
πὰ σαρτῖπᾶ τοὶῖ5 σοπβςοΙεη αἴ5 δα δεητατ. δάάε Π. Λ΄ ν. 387. 

“ ὄτε ἀντὸ τὸ ϑηρίον ] ποπ οτᾶτ συγ ΡΙετία8. ἡ] οτίϑηιι5 

ἢι8ες πιῦφῖα σι ρετος 1 ὅτε ἀυτῷ τῷ ϑηρίῳ, 48 ταπτατίοπα 

Ρεττασ δτατ, πὸ ἵππβτηγ σοητιόεο. Οετθσαπὶ εἰερἢδη- 
τεῦ Οτᾷςςϊβ ᾿ρποτῖαπι δ Ἑ,) ἄοπες Μαςεάοπεβ ἴπ Αἤδκξπι» 

τγδηῆγεπε, ἴῃ Ατιοῖϑ τείδατιις Ῥαυίπίας : ἜθοΥἶβ τάπιεη 1π 
γερίδτιπη [β ἀϊα πὶ ΟΠ δι 6 Πτ15 Πιειη1η ΗΟ ΠΊΕΓΙΙ5. 

8. κέρασιν  «ἰερέες ᾿πτο! Πρ ῖτ ), νεται ΠῚ αι οτα ΠΑΠῚ ΘΓΓΟΓΕ 
ΡῬΓῸ φοτπίθυβ Παδίτοβ. νιἀς αἰριτατα 4 ΡΕΙΠΠοἰξγαῖο ἴπ Υἱτα 
Δρο]οπῖ Ὑγαποὶ 1.11. 

(δ: 

9. λωγαξὲς περιξέθλ. κύκλυς 1 ἱπτε! ΠΠρῖς ποῖᾶς. δὲ πιατι] 45, 
ααῖθδιις οἰγουϊαχί ἤρτιγα) γε] δ 64 ποπ πιρϊτιπὶ γεσεάσηις 
εἰεἶν»; ποῖαγε (οί ες παῖωγα, α : 

1ο μαγάδι 1 μωγάδιον νοσᾶι 1κτιοἷαπ, ἄδ 4110 ρ΄τπγα πος 
ἴῃ νἱεῖς ϑορῃ λγ, ἘΠῚ 'γγᾶς ρᾶτβ Πιρίπα, βατῆρι ἰαΠῆεπς, 
ἀπ ομτ5 1Π10 ᾿ΙβΠιμπι 801 σα ϑπ1155) οπι5. Πιβ πε πα ὶ οδυία . 
τρίᾳ εἴ, ψιιο πεπῖρε σπογάδε νοἤδητιγ, 41:86 4185 δια! Ππππὶ 
[Ὀπαπὶ δἀεγθητ, ἐφημίδιῖρ σοσβης Μυποὶ ποίτι. νἱά. 8ς4- 
Δϊρει. 1. ο, Ηἰς ἱρίε αὔεγουδις Ππρῖπι5 ἐφαμίειπι Πηβίπεηϑ5, 
4ι ἀϊοίταν μωγοὶς» εἴπιοῖς νεϊπξεείοτα ᾿γγᾷε» τεῆδε ργοχίπιᾶ» 
ποπ ἀρραγεβηΐ καῖλο θάμα, ατιε πιὰ ἀ πιο ἄτπὶ {πρ οΥΙο τ) ἐπί: 
20 [υδϊεέϊα, θασμα ἔπητ. 

"1 τοῖς ὀμφαλοῖς } ἱπιε}]Π9] νἱάσπίις ξογαπιῖηα ΤΏ ΠΠΡῸ » 
ἀε φυΐθι5 τε 'ραπτιγ 465, ϑὶς επίπι ἴῃ τα νθαῖ οι] τὶ αι10-- 
416 ὀμφαλοὶ αἱ ἐν τῷ ζυγῷ τρώγλε φ᾽ ὧν αἱ ἡνίω. νἱά. 

ἩείγοΒ. οοπίριοια ἐᾷ {πητ ἴπ γγᾶ,) ἡπᾶπη εχ Υ οἵπι Πἰδῖο 
τεργδοίβηταιμπηι5. ᾿ 

τς ζυγῷ ] ἴτα τγδηβΉ]Πυπὶ ἀ εἴτις ἐγαπίαοσἤιπι γ σοσπυς 
'ἴπηρεη5, αυοἀ ἐπρηῦ Τυᾶτ]Π15 εἰ, πὶ 410 {π|5. Πιπηπι απ δι, 
᾿ητεηίδε ἔπε Ε465. να, ϑοαίίροτ 1. ο. ἰά πο5 ἴπ ἰγγᾶβ ἤρι!- 
τα τεργαείδητατα Ἰἴττ. ὁ. ἀεῇρπαπιιθ. Ὁ Ἃ 

13 κοίλῳ δοκ.  μαγὰς ποῃ φοπείπιαίης ν]τγα ἀἸ ΠΊ1 ἀ ἴα πὶ. 
ἰγτᾶς ρδττεσι, Ἰάεοαιε {προτίογα νεγίι5 ᾿πριΠὶ κοῖλα; ἢ. Ες 
γᾷςιι8, πο ά ρατῖμπι {ππ|. 6, ἀερῃδιυιπη. 

14. ὀρϑὼς πεῖρα ἴῃ ἰγτῖβ, φιιαγαηι ἔογπια εγαῖ ποίξγί ς 
τοββικαἰρεϊδης ποτὶ Δ ΠΠῚΠ5, 4υα]6πὶ Μεγσυτ ΕΠ Δίμπτν 
ποη ὀρθαὶ Βάε5: [ἡ αι εχ τεβιιάϊηε νεγίμβ σογπιᾶ ζοπ- 
τιημπααπίμγ, ἱπΠῆεχδε. ΠΝ ; 

1; ἢ ἑτέρω χεὶρ 1 ποη εαπὶ ἰητο! Πρ᾽τ, αι Ὁ] εξξτιιπι ὅι ον 
{εὰ αἰτεγαπι, 48ε 60 ἔτι ρἰδξα εἴ, 418]1 εἴϊε (οἷες παπὰς 
ΕΟ Π1», 4 4 πί ππιπὶ δὰ 4] 141 ᾿πτεηάμπι, ἐν ὀρϑαῖς τῶν 
δακτύλων προξολαῖς ἢ. 6. ἐΧΈΡ Ἂς εἰσί ς ), νὰ ρ0]ο ροίὲ 1ς- 

δἰτωτ, 

(δηῖῦ 



γε, 

ΚΠ ΠῸ ρΕΠ ΓΙ αἴ 16 ππαζογ. 

. πᾶ δυτεπι ἱΠση 44 ετίατι ΠπῸ ΟΥΠΑΓΙ ΝΣ 

ΧΙ. Δναρῥίον. 

Οὐληϊε διε πΊ, νΕ ΡαΓΟ,, τοΓΓΑ ΠῚ... 
ἃ ὐ 

τος ἀατροπίαπθο πιο ςοπίιγσθητοο., (ο- 

- . : 4 . 
Ὁ φυϊάδπη Οεγγατ5., νπὰ γεγο σπὶ ἰαηἧδίπα 
{ξευπάππι ἀαγεπι ἀοίςοπάεης, θτηαιις δείροτς 
τΟἸΠυἴἔγαης5. Ογατίδιη δυιγε τη παίογαπι πηϊτγᾶ 

τ 4θοαιΕ δά 1, “παι Οταιίας εἰ τεχυ δ ἔδγης 
Ῥοξεδε ςαγπϊπιιπὶ δ4 πιοάτιπὶ αμοπὶ ὠπόθϑε- 
τὸν νοσδηΐ., «οπιιπ δοσορε ΠΠΠλιπῚ., ἰγγάήτις 
ποη ἱπξετίηβ πταϊο, Μοτγουτίας, γε ΠΉΗΙ νἱ- 
Ἅεειγ, ΔΙπρῃΐϊοηΐ, ἀππιογα σαρίις., νιΓ ΠῈΣ 
ἀοπυπη ἀθάϊς. (ΟΠΪαπιγς ργδοζεγοα, ἡ μαπὶ 
φοῖτας, Ἰρίᾷ σαοαιε α Μεγοιγῖο εἴς, πεῆὰς 6- 
Ὠϊπη νπο ςοηῆαϊ σοἴοτς, (δ πγαζᾶτ οιιπη. αἴ- 
ας {τ 415 δά ἱπ|ταγ εἰξ ἀϊππογποοῖογ. [πὶ τις 
πγιΐο απζετη (δάες, ρεάς ρυπιπη ςάθης σαηταὶ 
τείροπάδφητεπι, ἀεχιογάσις 469 τραέξαηϑ ρ(8]- 
ΠῚ: ὅς αἰξογα ππᾶηιι5 γεέξα ργοπος μαῦοι 41- 
Βίτος, ιοά (ΟἸατη ἤπροηαὶ ἀγίθιμι ἐχργπιεγε 
ΔΕ γα ςγεάεγεία, ΕΠο. Οὐιας νέγο 84 ἰ4- 
᾿Ῥί465 ρεγείπεηξ φυοιηοίο (8 Παδεης ὃ ΟΠΊπας5 
(α σδηειπι σοποιγγιης, ἃς απάϊπηϊζ, ἃς ΠηΓας 
ἤμπτ, δὲ ρατ5 αι ἀεπὶ ἸΔπ| {πγγοχίτ, ραγβ ἵπ εῸ 
εἴ νε σοηίαιγῥας, ρᾶγα πιοάο αἤδοιιτα οἰξ ςεῖο- 
Το. ΑΘΠΊΠ ἰαριάος ας ἰπσππάϊ, πταΠοαθηπα 
Ὀἰδαμεηῖεθ. ΜΝ δυζδπι ρογιῖ5 ραῖοξ {6- 
ῬιεπΊ, ΠΟ ΠΕΙΊΡΕ ἰγγᾶς [ποτ τοηὶ. 

νΝ 

ΙΟΟΝΥΝΜΊΠΓΙΒΕΙΚ ΡΑῚΊΜν 5. 779 
ὅδι δὲ τ ΓΝ »-Ἕ “ , ͵ 

τι. ΄ εἰ θεν οὐ» Τὴν γῆν; οτι σσαντῶν γενετειρὼ 

κἄϊ μήτηρ “. καὶ ἀυτόματω, ἥδε τείχη δίδωσιν. 
᾿ Δ ) «.Ν᾿ 7. ε ᾽ 

- καὶ κόμη δὲ ἡδεῖα μὲν καὶ καϑ᾽ ἑαυτὴν, ἐναλύε- 
" " ͵ ᾿ " “ “γ 

σώ μὲν τῷ μετώπῳ, συγκατιξσω δὲ τῷ ἰέλω 

παρὰ τὸ ἧς, καὶ χρυσᾷ τι ἐπιφαίνεσω. ἡδίων 
δὲ Ἁ -» ΄ ὰγ ε “ ᾽ Ἧ 
ἐ μετὼ τῆς μίτρας ", ἥν φασιν οἱ τῶν ὠποϑέ- 

ἕξι ἂ..Δ ΄ -“" 3, ᾿ “ 

τῶν «ποιηταὶ " χώρατως καμεῖν, ἄγαλμω" ἥ- 
ὲ Ν Ἄνο -“ , “ λ 
"διςόν, καὶ ὥσρος ἐσχῶτον τῇ λύρα. δοκῶ μοι τὸν 

“ΠΥ ͵ - " 
Ἐῤμῆν; ἐρῶτι κατειλημμένον, δδναι Ἀμφίονι ἄμφω 

τὰ δῶρα. “καὶ ἡ χλαμὺς, ἣν φορεῖ, πσαροὶ τῷ 
“ ΑΝ ᾿ Ν διλϑι, ἐλ ͵ ͵ 

Ἐρμ8 καὶ ἀὐυτη. καὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑνὸς φέρει χρώμα- 

τὸς» εἐἰλλοὶ τρέπεταί; καὶ κωτιοὶ τὴν ἴραν μετάν- 

θα". κάϑηται δὲ ἐπὶ κολωνῷ, τὸ μὲν πσδδὶ κρὅ- 
᾿ ὔ » δ Ὁ 

ὧν ξυμμελές, τῇ δεξιῷ δὲ σταρωπλήτ]ων τὲς 
μ Ν ͵ ΄ -“ 
γευρεὶς ψάλλει τ καὶ ἡ ἑτέρω χεὶρ, ἐν ὀρθαῖς 

"τοῖς τῶν δακτύλων -ροξολαῖς ᾿ ὅπερ οἵ μι 

πσλασικὴν ὠπαυϑαδιεῖσιϑαι μόνην". εἶεν. τὰ 
να “-  Ὑ 

δὲ τῶν λίθων π-ὥς ἔχει; ττώντες ἐπὶ τὴν ὠδὴν 
, ͵ - 

συνϑέεσι, καὶ οἰκέθσι., καὶ γίνονται τεῖχος», 
δι... ΔυΐΣ . καϊ τὸ μὲν ἐξῳκοδόμηται, τὸ δὲ ἀναξαίνει, τὸ 
ν δ ποιὰ ὟΝ . ας δὲ ἄρτι κωτέλαξε. φιλότιμοι καὶ ἡδεῖς οἱ λί-. 

Ν Μ Ἀν “ ᾿] “ 
3.ι, καὶ ϑητέυοντες μεσικῇ. τὸ δὲ τεῖχος ἑπταί. 

Βέυ, -“ δα δα ὁ “τ, {" 

πυλον ", ὅσοι τῆς λύρας οἱ τόνοι“, 
ἜΝ ᾿ ν 

-------ὄ------ ἔ--ςὄ --....-..---..--..ο.:.:ο.:.:..ὈοΘὥἩὦἜ Ξ Ὁ ̓ ΄᾽’.  -- -------------ρ-ρρΟ΄--ς---ς-ςς-ςςς--- - ---ὶἃἷἴὮἢὶἕ΄. 

τό μήτηρ } ἁἀάιιηι νυ]ραῖὶ ὅσα» 4ς πιδὶ {Πιηρεξια νἱάε- 
Ῥαιον νοχ., (Ὁ ετίε Ἐπὶ πὶ οὐπὶ νοσε ἧδε, 4185 (ἐαυϊτατ, ΠῸΠ᾿ 
Ῥοιοίξ σοπιροπί : νεὶ οπα!Πο ἴτας ὥσῳ Ῥοπεπά. σιγμὴ 
ῬΟΙῈ μήτηρ» νι ξεοἰπιιβ 7 γεὶ φυοά (αίτατ ἥδε οπιίτεπιά πῃ, 
γε ἰηυΐςεπι 114 ἄς (εαιιεπτία σοπδεγεϑης, ειγμῇ ΡΟΙῈ μήτηρ 
ετίαπι ἔθ ̓ λ. ᾿ ᾿ 

17 μετὲὰὶ τῆς μίτρας ] ἔς ΟΥρΡΒειις οἰππὶ τἰατὰ ρίδξειι5. νἱάς 
ἃ νἰτλπι Αρο!]οπ, 116.1. ἃς ΡμΠΠοὔτγαιι Ππϊοτὶς Ἱπιαρίπες ἴῃ 
Ονρῥεο, Μιταηιιε ἱηῇρπε εἰ ἀϊρηϊτατ, ὃ ᾿ς 
ἢ οἱ τῶν ἀποϑέτων ποιηταὶ ) ἀπόϑετος ὠνλωδικὸς νόμος 

ἀριιὰ Ρ]ιταγοῖ, ἀε Μυῇς, Ρ. 1132. δζ ΡΟ] σεπὶ 1.1. ς.9. ΦΙΝ. 
19 ἄγαλμα ] ΡτῸ «ἰονιο,, ογ»Α)ΆΕ»"10.} ὃζ γΠῸ νεῖθ δ0, ᾧ 

τις ὠγάώλλετωι, δητίυΐοτε5 ν[ιγραῖο, γυϊραῖα σας Ἰεχὶ- 
ςἃ οὈίετιδηῖ, ΡῈ 
.20 καὶ κατὰ τ᾿ ἶριν μετανϑ. 1 Ππι|ς αυϊά ἀε Εωγγρηἰϊ ἂτ- 

ταὶα ἴηξ, ἀϊοίταν τη ΡΠ οθγαεὶ Πυπϊοτί5 Τσοπίδ, ἐπ βγγγῥο. πα- 
ξαλλάτωσι τὴν ἀυγὴν ὅπη τὸ χρὴ ὅπως κινοῖτο εἰς ἶρις. ϑῖο ἃς 
Ἡεγοίοονμηε δυῖον ἀε ἀγπὶὶς «Ἱοῤλλίς ποίκιλμα ὕλης ἵπ εἶθ 
δας αἷς μεϑισώμενον ἐς ὠυγός ἄλλοτε ἄλλας ὅσας ἡ ἦρι: 

ΟΣΙ ἐν ὁρ9. τ᾿ τῶν δακτ, προξολ.} 4] δείξεις εἰ πιεάϊταη.- 
ἔπι. Νεπῖρς νὲ ρᾷυο ἀπῖς ἀϊςεθδαῖ, {τ πιᾶπιι5 τείνει τὸν 
γῆν ἐς τὴν πηκτίδα... Ὧι 
2} ὅπερ οἴμωι πλαςικὴν ἀπαυϑαδιεῖσϑ κα μόν, Ἴ νττν {ΠΠ 
ἘΖ. ϑραηβεπιῖι δα Τα] ἸΔπί [πιρ. οτας. 1. Ρ.19. πλαφικὴν ἢος 
Ἰοσο πο {πμεναγ 47,2. ΑΥ̓ἐΕΩΔ 7 εὰ ἀττδ ΠῚ ϑοτθηΣ ἃυῖ ΘΑ ΗΚ» 
ε»γοἰϊίφνιάϊ ρυται Πρηϊῆςαγε, νεὶ οἰ αγᾶπὶ δὰ Ὁποῦ ΠΊ ν8- 

τἰειαῖοπι Πςόξεπάϊ, υοα οἰ πὶ ξιετὶς φωνασκῶν ππιιη.5 : 8ἴ- 
4ι6 δῖ5 ηυΐάσπι ᾿οοιπὶ ες σοηΐες, νδὶ ἀε Απιρῃίοπε οἷ- 
τπαγοθάο ἔδσσπιο, ποῃ νθεγοὸ [διυατγιί5. Νεπὶρε ἢπιῆγαε 
πιᾶπυ5 αἰ τα ργοιεη πιεητεπι» ντ Ρϑυΐο Δητα ἀϊέλιιπι ΡΗ1- 
Ἰοῆτατο, αἀ ἰγγαπι γουοςατὶ. Αἵ ρᾷος Ν Ἰγὶ ἱποοπιραγα  ]ῖς, 
ὅπερ δᾶυτ ἀυδίε τοξεττοτ δά ἰ4, 48 ἃ ἱπ ργαθςθἀεητίδιιβ ἵπι- 
πιεαίατε αἰχίτ: ἡ ἑτέρα χεὶρ ἐν ὁρϑ αἷς τῶν δακτύλων προσζο- 
λοῖς» ὅπερ μο4 ἐρ{ηετν., πεπιρε δος ἡποαὶ ἀϊρίεὶ ργοιεηῃ {πὲ 

μόνην αἷτ τὴν πλαςικήν ἀπαυϑαβδιεῖσϑωι: 400 [ἐπτεὶ Δἀπι[{Ὁ 
ποη νἱάξο, φιιοπιοάο νἰτίπτα μας νογθα δα εἰἰπὶ (ἐπ [ΠΠΊ, 44 ΠΊ 
Ὑὶς (απιππι5 ἰἴς ἐγ αΐτγ ρεγίγαδὶ ροῆπης, Οὐυἱἀ εγβο ὃ ΜΙ- 

4 ΓΕ ἥδ, 

τάτατ ΡΒ] οἴέγατις ἀτῖεπι ἴῃ μᾶς ἱπιαρίπο,, ἴῃ αι ἡ προδολὰ 
τῶν δακτύλων ἦ, 6. ἐἰἰρίε ργοίεη ταπῖα (οἱ οττία Ρἰέδτι ἢπὸ 
νι ψιλῇ ργοπιίποϑητ, δταϊε ἐχίεπί, [4 αιιοά Αἰτας (ξατιιατία. 
τπτιπι εἰςεγε δι άςαῖ, 4146 ἐχίαπιία ὅς ἀερτεα τεργϑείεη- 
ἴτε ροῆηι: ἴῃ ῥ᾽ ξξιτί5 γάγίιι5 Πτν ὅς ἴπ {ππιπιδα τίς ἰϑδ 6 
Ροπατιγ, δ|ΠῈ}1 πιο Ρ]ἰπίις Α ΡΟ Π 15. ΑἸεχαη άτιπι πιίγατας 
Βυϊηιεπ τοπεητεπι, ἴπ 114 ἐπί πὶ Ρ δεμγα, νε αἷτ, αἰἠρίμὲ ἐμ. 

πέγε Ῥίον ὅδ᾽ βείρεξγα ἐΧΊγΑ ταῤπείανε εξ. 118. ΧΧΧΝ. ς, 
το. Ετποῆετγ ἱπξ, ἀθ ρίδζαγα Ν ὁποτὶς ἐδυγπδας Π},1|, ἐ βέ- 

λεται γεγράφϑαι δοκεῖν κἡὶ ϑεὸς ἔκκειται δὲ οἵα λαξίσϑωι. νϊάε 
Οίαγα εἴμι5 ρεηετί οοἸ σεπτεπι ἀοεΠ, Τυπίμπι ἐς Ρίδίωτ, 
γε ει, ]. ΠῚ, ς, 3. 

21 ἑπτάώπυλον  ἀε ΝΠ ΎὙΒεθαγιιπι ροτιίς υἱάς ραυιΐο απις 
ἀπ Μεροεζεο. ον 

14. ὅσοι τ΄ λύρας οἱ τόνοι 1 αἵ Μοτο 
τ8πι, ἃ 400 ποίξον ὅς Μιιῇς9 ἀςςερί πὶ ἴοπεπι αἰςῖτ, τρί- 
χορδὸν ε λό Ῥιοάον. 8ις. 116..1. ρ. τῷ. ἌΠΠις ἀε(ογι δίτως 
εὐἴαπὶ ἱπ πυπιπιο Βτυτὶ δρυὰ  ὔφ αὐάε ΕυΠαιῃ, δὰ ΠῚ. 4, 
Σ΄ ν. 370. Ουρετγιπὶ Αροιῃεοί. Ηοπιοτγὶ ρ.12. τετρώχορδον ἔιι- 
17 Κα δ λοὴς δι Βοειίῖο ἰᾶπι. τα ρῦβά Οτοια δὰ Α.- 
τᾶϊρα ρ. 44. Ἐοτῖο φυλτίαπι οἰ Γάδπὶ κὸ ἡκαῖδν α ας πὶ 
δίτοπος Ρίατεβ οδίεγιλίε εχ γείοπαητία Πιαιεαξὶς ἐπ ἀτοιι 
[οτοτῖϑ. οἰπὶ ἴΓ65. ἱπίτ0 Βαδεγεπτιτ τΑπεῖ πὶ 7 οδήεγιιας Απος 
ἩΥπιμ5 4.1 οἰπὶ Οςηἰοτίπο εἀϊ (οἱ εἴ ὃ. 15, 5:6 (Ἐριεπὶ ἴᾶ- 
πιεη ̓  χνήρι ἱγτας. ΑπιρμΒϊοηἰ5 ετίαπι Ηογαίίιις εγίειῖς {ἰν, 
ΠΡ ΟὟ, 12 ὉΠ “ ΜᾺ νὴ 

Μεγοατὲ παρ ΤΈ ἰδεῖ ἐς »εαρὶῇ 
ο Μομΐε ἄνηρῥίου ἰηρίήεε σαπονάδο, 

᾿ς Τμηνε ἐβμάο γεζόμαγε {ρίξη 
᾽ , ᾿ Πα ὡς 

Αἀάε ὅς Ἡγρίπυπι Ῥοετίςας Αἰγοποπιίς. δᾶ, σ. Μπιρε . 
ἴωης εχ νεογίθιις 41 Απιρμΐ οποπὶ ἐγὲς ἐὐογάδε ἀθ πουο ἴπ- 
πεηἴῈ ἀϊ ςαητ, αυΐδιις ἴγ γαπὶ {, Μεγουτ [, Δρο Πηΐς, φησένον 
εἰονάατμηι ησᾶε εἰζες δητεα, δυυχίς, συΐυ5 γαῖ Διτον αἰ! οραγὶ 
(οἹει “γἠβοείες πὶ Πστο , ἀς Μαυᾷςα, 864 τάπιοπ Ἠφπποτιις 
Ἡγπιη. ἴῃ Ηοπλετ, ν. 51, ἀς Μεγουτίο ᾿ἰγγᾶπι ἀρίδητε : 

Ἑπτὰ δὲ συμφώνε ἐΐων ἐφαγύσσατο χορδάς. 

ΕΓΕΓΕ 2 ΦΑΕΘ- 



γ8ο 

ΦΑῈΈ :Θ. 2 Ν. Ἶ 

Χρυσῶ τῶν ἡλιάδων τὸ δώκρυω ., φαεθόντι 

λόγος υτο ῥεῖν» τῶτον γὰρ' «παῖδ ἡλίᾳ γενό- 

μένον» ἐπιτολμῆσωι τῷ τσωτρώῳ δίφρῳ κατὰ - 

ρώτω ἡνιοχήσεως, καὶ: μὴ κατασιχόντω τὴν ἡνί- 

ὧν; σφωλῆνωι; καὶ ἐν τῷ Ηριδανῷ᾽ πεσεῖν. τοῦ- 

τῶ τὸὶς μὲν σοφοῖς σα λεονεζίω τὶς εἴνωι δοκεῖ τῷ 

αυρωδες᾽, ποιηταῖς δὲ καὶ ζωγράώφοις ἵπποι; 

καὶ ἄρμω. καὶ συγχεῖται τὰ ἐρώνιω: σκόπει 

γώρ. νὺξ μὲν ἐκ μεσημιδρίας ἐλαύνει τὴν ἡμέ- 

ρᾶν. ὁ δὲ ἡλίᾳ κύκλος, εἰς γῆν ῥέων ἕλκει τὲς 

εἰςέρως. αἱ δὲ ὥραι ; τες πτύλως ἐκλιπϑσαι τ᾿ 
ἤ ᾿ ᾿ » -“ ᾽ "» Ω ΄ Ἄ, 

Φευγᾶσιν εἰς τὴν οἰπον)ῶσων ὠυτωῖς ὠχλύν. καὶ 
εῳ -“ ἢ ᾿ ᾽ ᾽ “΄ Ἵ 

οἱ ἱπτποιγτής ζευγλής ἐκπέσοντες» δίφρῳ, Φερον- 
, Ἀ »-» ᾿Ὶ -» »᾿ 

τῶι. ὠπωγορέυει δὲ ἡ γῆ. καὶ τς χεῖρας αἴρει 
"“ « 7 “ ἊΣ ᾽ : Ε ὑῶν Ω 7 
ὠγῶ: ῥαγδαίς τϑ τυρὸς ἐς ὠυτήν ἰᾶντος. εκπί- 

Ν ,ὔ 

στεῖ δὲ τὸ μειρώκιον» καὶ κωταφέρετωι.. τήν τε 
Ν ε ͵7 

“ἀρ κόμην ἐμπέπρηςαι, καὶ τὰ φέρνω ὑποτύ-- 
-»“ » 9 »- ἈΥ 

Φετωι. πτοτώμωῳ τε Ηραδανῷ εμπεσειτωι, κοί 
κὰ ἡ »Ὕ ἡ 

«παρέξει μῦϑόν τινω τῷ ὕδατι. κύκνοι "δγὼρ 
᾽ -“᾿ ν ἡ ,ὕ 

δὴ ἀναφυσῶντες ἡδὺ τὸ ἔνϑεν ποιήσονται ὠδὴν 
Ν Ω ΕΝ ᾿ ᾽ -» ἦ᾽ -» Ὡ, 

τὸ μειρώκιον, ἀγέλαι τὲ ὠυτῶν; εἰρϑ εἰσαι; Καύφρῳω 
2ὦ χ δ Ν ΣΝ 3 , 

τῶὠυτῶ κοι "ΜᾺ φσοντοῦι ν». Κῶν δεν ὠγήκοον ε- 

σαι τῷ τοιέτε λόγε. ζεφύρῳ τε χρήσοντωι ἔρὶε 
ΡΝ 

τὴν φδην᾽ ̓ ἐλαφρῷ καὶ ἐνοδίῳ., ἤθεται γορ 

Οἰιοᾷ δι Εεῇυς Αὐΐεηις πγπιαῖ, 84 ΡΙεἰδάυπι πυπιετιπι ἴε- 
φεέσι σμοτάδ5 τετεη δε ἜΤΕΙ Μεχγουτγίηπι) νὲ ποιοηι δὰ 
ἹΜυΐλτιπι πιιπιεγαπιὶ Οτρἢ οι: 

Ηἰς ἑαρς β|4 γιοιεγα αοἔβα ἦγ») γροαμἑαγείημα ττοτὴξ, 
ἹΜυνᾶγιπι “« (βεοῖονι, ΜΓ: (αέτ : 116 γέρεγον. 

. Οαγρεία Ρίοῥαάαῦ πγηεγο ἀεήάμχεγαΐ. ͵ 
84 ταπιθη Οηρδεὶ ἀιο ας οἰτίνατας (Ἔρτερρε ΕΔ πταΠΊ τεῖδαεςς 
«Βογάας νἱάδευγ Ψ γρι τι5, ἴτα Εἰς οπηηΐα ᾿πςεττᾶ. 851. Ἐ1Πὶ 
116 Αὐταὶ. Ι. ν. 645. ῃ 

Νεε πορᾷ Τ γε! εἶμ, ἴηρᾷ ἐπῆρ θεῖε, (Ὡτεταος 
Οὐϊοφιῖλην πιμπηεγίς. ρίορε αἰζογεναίπς θοσμηῖ. 

τΤἰπιοίμεις ΜΊοΠα9. θηάσοίνα οΠοτάδτιιπι ᾿γγᾶπι ξεοῖ, οὉ 
Βιδης ἱππουδίιο Ῥᾶτίᾳ τεϊεσδτης, Ἐρβοσοσγιπι ἀθογεῖο, 
νίάε οδίοτιιατα Οὔρετο ̓ Αροιβεοῦ ἘοσηεΙ Ρ.33. Ατροῆτε- 
πῖο ἴτα στε δες ΠἸςεητία, νε μάώγκδεν εἴκοσι χορδαὶςγ ἡπᾶ8 
Ἰγγᾶς ὁπιηῖπο ν! ἄείιν ἔρεοῖδο ΕΠ πιοπιογεῖ Ἀπαςσγεοῃ; ο- 
ἄατίο 84.ν 6] Ῥοτῖιι5 ἔταρπιθηῖο οὔαη ὑμιθβ τετὶ πὶ ΠΟΙΙ ΠῚ ππιίτιιπὶ 
τΕΡΌΒΠᾶΓΕ 5 { αι5. οἰτῃ γα ΠῚ ἃ 'γ4» ̓ ἀυλταπι αἰξοτα ΑΡΟΙ]- 
τῖϑβ δἰτεγᾶ ̓ ἠωΝ Πιι ὐὐ ἀἰβίηβυεην, αὐϊσπις φομῖγος- 
νεγῆαπι το ας 

ΧΙ. ΦΑΈΘΩΝ. 1 χρυσᾷ τῶν Ἡλίέδων τ λιν ἢ Ήε- 
1ιδάμπι, ἰοτοζαπι ΡΗδειβοητῖς, ποπιῖπᾶ Βαρθ5. ὌΝ ἜΤΕΙ; 
ὨΜΠῚ ἰδὲ ΟΙΜΨ. ααΐ (ερίεπὶ 4]]ερατ. {τε5᾽ τάπταπὶ Βαδες Ο- 
νἱάϊις Μειδηι, 11. 11, ν. 345. ἴεᾳ. δ. ὙΖεῖζ.. ἐπημα, ΙΥ. ἔ, 
ΟΧΧΧΥΙΙ. Τε 15 ἴπ )ορεεῖος γεὶ αργος πηιιταῖῖβ». ἐπ πτο 
εοτιπι ἴῃ.  ικείμηπα { εἰρίήγτεῃε ψεγῇϑ, νἱ4, Ἔ, 
Βίπυπι 1]. ςσ. ἴτο Γαι ςίαπαπι τη, ἴα], Ιουΐς ὅ 5 
181. ἃς ἀε Αῇτοϊορ: ρᾶσ. 991. Ετεχ ἰηβιταῖο ἐς δ 
Ογρηῖς Τ. 11. Ρ. 523: δάάε στ, Ἄρο!ίοπ. 118. Υ. τα .- Εἰἴε- 
ϊγαπι δυο ΠῚ μέγμα Βάθοτα ὠργύρε κοι χρυσῶ ἀκάλοη γε- 
τοτῖρας : νἱά. ϑεγαδοπ, 1. 110, ὅζ ρΊτιγα οδ[εγιιαπε πὶ πιΔΒπιπῖ 
Βοςπασιιηι Ηϊογοζοῖς, 1. ΥἹ. ς. 16. Τοπιΐ 1, Ρ.. 871. Ἡΐης 
χευτῶ τῶν Ἡλιαδῶν δώκρυα ποῇτο, ἐροῦδθα 

2 Ηριδανῷ) ραίῇπι ἤμης Ἀμαΐμπι ποχηϊηληῖ Ρορῖλο, ἴῃ 

ΡΗΤ ΠΟ ΘΎΚΑΤΙ, 

᾿Ῥτδεβοπιϊηίιπι παης, ροΐ 

. δυτοταπὶ {ιβταρὶϊς βεπΊαυῖς αὶ 

ΧΙ. Ρῥάφέδον. 

ΒΗ ΜΟΒυ αν Ἐρυ νος 
οὔκ πο νρὸν (πὲ. 1π' ἫΝ 
σὺ ωσα ιπιαοῇν Εὰπι, 
τλλ τ δυτίραπάϊ! Πυάῖο ρα: 

ξ πὶ ἐπι: τ ἀίξομ απ σαγπιΠ.2. μιαῦε- 
παίσιιο πὶ ἰῷ ἰηϊειείνομαα ἃ τεῦϊο δϑειτγαί- 

 σαγῇι, ἱπηπς Ἐτίἀαπιπι ἀεὶ 
ἀρίομτος αιάεπὶ ἰρπθας ἢ 

ἌΘ ΕΟ ἃς ρἰδῖο-: 
ΤΕΣ Ε4Π05. ἃς ΓΏΓΓΙ5, ᾿ δοπβαπάπητος τρίτα 
ςοοἰεῆία. Ατιοηάς επἰπ. Νοχ αιήάοπι ἃ 
τλϑιαϊε ἀΐεπη αδίρίς, (0115 ΘΝ ΜΕῚ ἴῃ τεῦς 
ττη ἀοῆμιοῃς ΠΟ ]]88 τρίς. Ἠογᾶς ρόττο, ρούτ' 
[85 ὑτηοτι. ὦ Δ ΠΌ] οςουγγεπίεβ βιρίπης το- 
ΟΝ, ἐαυΐ, ἴπρο ἐ Ἔχςαῇο, οοῆτο ἀρίταιι- 
εἰς, Τ ας νογο ἀοβεῖε. ν Ῥαὶπὶ παίηις αὐ (146- 
τὰ το] οἶρῃς ἱπηρετι 4 ἀμιοαπι ἴῃ ἐρίαπι ἵπρταν. 
ἐπίς.. Ἐχῶμδιε ἐα Ἰπίογεδ ΟΕΤΤΗΙ πριν φρο μὰς 
Ριδοςορίαας τ, Οὐππαπι ομἰπῚ οἵδ ἀπηθι 
ἢς ἐπ ἀσυγηνς περρῶοσα.. ᾿ἸΠΕ ἀπηυπὶ 
ἀμνδαν ἀεϊαθετογ, ΣῊ ἈρΌ]αξ ἀς Βαπηίης. ἘῚ 
θεΡὶς ὁσραοπεῃι. Οὐρὶ πάπα μέ νι 
βαμταγ. Ὁ παῆς «αὐίτη δ εἶ, ἰδίαν. 
ἴαπι {Πὲς [αείςπε. ςΔηζιι5 πιδτοτίαπη, στερεί- 
ας ἰρίογιιση, ἴῃ δοῖβοτα (δαί, Οὐγῆῖτο, Πμαες 
δἴσις [ῆτο ὁςείποηξ, πας ν]1 ρᾶτι ογϊτἴρπο- 
ταἴϊαες [θα Ζερῆγτο δυζεηη δα ἤδης ςαη- 
Πϊεπαπι νίθηταν [40}}} αἴχιθ οὐυϊο, ἀϊοίτας 

ι, Ἡμν τὴ Ἐβην δι ουά, Ἐὰ Ἄλθαϑν: Αγροπαυε. ΠΝ 
ΙΝ. ϑέγαθο τάπιοπ. εἶτι5 ποπιϊπὶς βυμίιπι πα ρίαπι ἀϊτ εἶ 
{εξ φυπιις νἱοίπιις Ῥαάο ἀϊσατιν [. Ψ. Ρ. 215. Ιρΐππιὶ βχ- 
αἰμρ οἴτε ἀϊςῖν Ηγρίπ:]. ο. ἱπ᾿ φιδηι ΡμΔεῖμοη Αι πιΐπε ἰόλας 
ἀεοίαετίτ, ε εἰπὶ ιιτοπὶ ἤυμ τοῖς Ἑτί ἀάπιπι ἀϊξλιπη,. 
ῬτπιΟ ΠΟΠΙΙΠῚ5 δυτογδ ΠΝ ἀιοά, αἰϊογωπι ἥσοσιις 

{{ππιὺς ΗἩΥρίαϊ. ἰηζεγρτε, 
ΤΑΙ Μυπίκογαρ,, ΑἹ εγγαηϊε γεῖογες οἶτοα Ἐγλβηντηρ, ηαἱ Κ4-- 
“ἰαημπμς πὶ ποπ Ἰοπβε Ῥδυτίεο ουπὶ ΨιῆυϊΑ (εἰ ἴαπροπϑ, 05 
Ἀεπάϊε, Βοςματεις Ἠϊετοζοῖς. 1, ΥἹ, ς. 15. Τοπιΐ ΠῚ} Ρ. 86. 
3 πλεονεξία τις εἶναι δοκεῖ τῇ ἢ πυρώδ.} Δ[απὶ. βιδέϊας Ῥηδε- 

τοῦτῖϑ ἐχρ] !οδτίοπ ε ΠῚ Παδει ποίάπ. 1 1πΎΤτ, ἀεΑῆτοϊορ, Ῥιϑ9ο; 

Νεπιρε ΡΗΔοιμοπτεπι Το!ῖς. ουγίαπι ἀδργεμεπα!ΠῈ, ποπ οδτσ 
το ἀπιεπ, ̓[εὰ ἱπιρεγβεγαπι ἀτίεπι ποτ  σπτο πὶ το! υπς, 

ΔἪ. τὼς πύλας ἐκλιπῦσαι ] πεπιρὲ ἀπρίεχ ςοΕ} ἴαπιια, οτος 
τι. ὅς οφοαῇι5, σπῖτι ντγίαίαιις Τάπι 7 14επὶ σαπὶ (016, σαξ 
οτίθης ἀρετῖε ἀΐεπι, οσοίάεπ9 οἰ αιιάϊι, νε εἰ δρυιά Μδογοῦ.. 
ϑαῖηγηαὶ, 1, ς, 9. ψένεγο 80] 1Π|5 Ἰαπυιΐς Ῥτβεεῆε Βηρίδιτ, 
εο 4οά ἀϊεπὶ ὅς ποέϊεπι ἐαοῖαι, ἴτὰ ὃς Ηοταε, πᾶς δηπὶ 
τεπιρεῆατε5 ἐϊβίπσιμηι, Ηἰδοιδρυ Ρυά θυ ἘΈΆΠΑ ΤΕΣ 
1. ν, 125." ᾿ κα ὑκΝ 

Ῥηαεβάνο ΕΟΚΙΒΡ'Σ «εῖ! οἰ; ΤΟΝ ὁ ν.: 
5 Κύκνο, 1 Οὐρπὶ Εἷς Ῥίπριηταγ, 4ιοηί ΠΥ (γεγεηισ, Τιῖριι- 

ΤΌΠῚ ΓΕΧ» Ῥγᾷθ Ῥηδείοπτεὶβ [πόλι ἵπ Ογοπαπι πηιάτι5 εῇ να, 
Ψτγρ]. Αδη, Χ ιν 186. ὃς χὰ δμπὶ ϑοτι5, Οὐ ΐη5 Μεζδπι. 
1,10, ν..367. [ἀν ΝΙΝ ΤΙ ιςίβηιις Ροτίιι5 {εαμεπάϊις ἐς Εἰεῶτο 
ἃς Ὀγεηῖς Τὶ Ι. .Ορρ. Ῥ. 525. 41 Ογοι ο5 Ἀροηῖς 4Π Π- 
το3,). ςλποτοίψιιδ ὁ Βοπιΐπεο! ἴῃ πες. Πὰς Πιυζαῖος αἷτ, 

ὁ Καύτοῳ ταῦτα, χθὶ εφρῳ 11 θὰ Βυυΐῖα πδπιρε 1Π|5 Πεημεης 
οἷον, γε ραήηπι εχ Ροεζάγιπι ] Ἰοςῖς οοπίξαι, γἱ4, Ηοπιοτ. Π, 
Β'ν. 419. . Αηβογεοη.. οἁ. π Αρο!!ΐ. ἄζο. 

7 Ζεφύρῳω τε χρήσονται πρὸς τὴν ὠδὴν 1 ροπηηιις ρίαπε 
ἰοείις ἔ, ἐπ τ αημαϊόμε, τδι 1ᾶςπ Ζερβγτις Πβίταν Ογςηὶς 
ταρίταης, γὲ πιοϑμ!οπτιγ,, 

ΘΠ 



ΧΠ. Βοίρογαδ. 

οιΐπη 84 ἰοἤιπι. σγσμουιπι ἰρίς ππππς 
Ἦλδες ἰτάις ἰῃ διχίαπη {Πάγιπὶ φιοαιις σογιπ- 
τις ςοηίροξδιι, αμᾶγο ἴᾶπη τοπηριι5 οἴ, νι ροτ- 
ἱπάς αἴας οὐρϑηᾶ ζᾶηᾶπτ. Οὐδηίιμπι. διι- 
ἔοι δα πηι]! ογοι 9 9 ἴῃ τῖρα ςοηΠΠτοηῖος, απᾶς 
ἴῃ ἀγθογες ποπάμπι αδίετς, ΗΟ] Δ445 αἰιης ἴτα- 
τς οδιυια εἴα ἐταπϑίογηηαῖας , ὅς ῃ ἀγδογος ἀ6- 
(ἰῆς,, Ιαογγπιδίψας εἰδιιπάοτς, Αταις Παος 

Ριέξατα ρι τ 
ἐὴλ5 τεργδθίδηζαῃϑβ Ἐχίγεπηῖς ραγτθιι5, δα νπι- 
ὈΠΙσππι νίπιϊς. διθογας ΓΩΙΜ] ες, Μβπι5 
ϑυτεπι γᾶπιὶ οςςιρᾶπί. Ηδιι ςοπηδπ.! αιιΆΠῚ 
ῬΟΡΙ ΠῚ ἀγρογίβ οπιηΐα! Ηξιι ἰδοῦ π185, νὰ 81ι- 
τος ἤππε! Ετ μᾶς ἰπ Οςυϊογιιπὶ αυϊάοπη (ςάς 
Ἔχαηάαξ, ἰῃ ςδε[5 γεβιϊρεῖ ρμρ 115, γδάϊιιπι- 
416 νεϊμεὶ τα τ. Ουβς γΈΓΟ ἴῃ ΠΊΑ]15 Πδς- ᾿ 
τεῖ, εἶγοα ἰρίατιιπι γιῖθος Ἰποπα αςοῖ, Ατ αμᾶ 

ἴπ ρεδζογε ςοη[ίταπε, ἴδιὶ ἴῃ ἀυγιιπῇ Δ ίογιητ. 
Ἰιροτ ἄς Παίς, νοτείςοπι ἔπμπι ςΟΠ δ εη5, δὲ 
Ῥμβδι οπεὶ αυϊήσιι ἤπια Πιδτοπαῖε, φοίτων 
ΘΠίπι ἜΧΕΙροὶ γρίεηιπεημειετς, ΕἰΡιϑαῖβως 
νεῖο πιοχ φυϊτυταπὶ ἀμ ἰδ οδίς. Αἰτῖς οηίπι 
ὅταιις αἰρουίθιις ἃ (ξ οχμαἰδητῖθα ςοΙετ, ἀζαμιε, 
αμιᾶς ἀεϊαθαπτις εχ {Π|ς ἀςςϊρίοε, ρογαμις {|π|- 
Ρίἀλπι Δηιιᾶπὶ «ὦ Βαιδαίοβ, Οἰςεπιπι δςςο- 

ἴδιος, Ρορυΐογιπι γαπιεητα ἀσάποςι. Ὁ 
ΠΡ ΤΉΝ ΑΙ ν 

εὖχ ἢ ν" 

ἢ 11 5.0 5.Ρ. ὃ Επ.8 
. Ἠδείρίαε, ιαε ἴῃ “ποτε Ππηε, πιυ ογουΐδο 
ζηςἰαπηαης, Εαμ05 ἀιιτοπη σοἰθεγα νἀ θπειγ, 
Ὡ6 ῥίοτος Ἔχουείαηξ, ποις ἔγααπιπη τείριιδπε, ὁ 
(εἀ ἔεταϑβ νι ταρίαης, ἂς σοηςυΐςεηι, [ΠῚ νας. 
τος νερυτο, δυάίμπης, ἀἴαὰε πη Εἰίςε οδίξαμ!- 
νηὶ ργαθῆδης.. Ροίξ νεπαιίοηθιπι δυεπι, 6- 
Ῥυϊυπηηιις ἐὰ (ΟΠΊραγΓΑταΠΊ, Πᾶιι5 ἐ05 εχ Επ- 
τορᾷ ἴῃ Αἴδπι εγαιῖςῖς,, Παάϊα δά {πηπημιη» 

τοῦ: πος ἐππὶ ἱπιογ 0 ἰητογ [6 ἀἰ- 
ἤλης βεηῖεθ. Βεπιρηπι ἰρῇι διπραππιγ οΒβῇ- 
εἰο: ἄζεοςε ἴδ ἀποογὰβ ἀσπητταης. ἘΟ5 δτι- 
τοπιδιηοεηΠπ|ὰ Ἔἐχοῖρὶς ἀόπηι5, [Πααιτο5 ο- 
Πεηάςης, δὲ ἐγς]τη4, [πε ἤγαγαπηααο νο ΠἸρσία. 
ΜἊυχτο ργδείογεδ οἰγοιμπηάβίιγ, ὃς ργοριρπαςιι- 
ἴα᾿μαδεῖ. Οἰιοά δυζοπιτοτίτς ἀόπηις ΟΕ ρα]- 
ἐοττγίπηαπη, ἀἰπη! 1] οἰγοι]] ἔογηλα ρογεῖςα εἰγ- 
«ππηροίτα τηατὶ εἰ, σογᾶς ἰρεςίθπι γοίεγεπβ, 
«ιοά Ιαρίάε ςοητιξζα {τ Εἴτι5. οο]οτ5, Οἱ- 

᾿ φαίτων ΠῚς ἰαρὶ5 εἴοπεε, Τρία ἐπῖπὶ ἰαῖοχ, 
(00 Ρῃγγρίαβ πηοπτίθιι5 ἐπηαπδη5, 1η ἰαρὶςὶ- 

ΙΟΟΝΝΜΙΊΒΕΚΝΡΕΙΝν 5. 

πε Πάθος. Ἀλάϊςος φηΐπὶ ῥγοῖε- 

78: 
ξυναυλίαν τῇ ϑρήνε τοῖς κύκνοις ὁμολ' γῆσαι. 
ταῦτά τοι καὶ πάρες! τοῖς ὄρνισιν, ὡς τε ὥρω 

καὶ ψάλλειν ἀυτὲς, οἷον ὄργανα. τὰ δὲ ἐπὶ τῇ 

ὄχϑῃ γύναια, αἱ ἕπω δένδρω, Φασὶ τὸὶς Ηλιά-. 

δας ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ μεταφύναι, καὶ εἰς ὃ ἐνδρα 

λῆξωι, δώκρυώ τε ἀφιέναι. καὶ καὶ γραφὴ ταῦτα 
οἶδε. ῥίζας γάρ βαλομένη" ταῖς κορυφαῖς» τοὶ 

μὲν εἰς ὀμφαλὸν δένδρα ὧυται. τὰς δὲ χεῖρας 

ὄζοι φϑάνεσι. Φεῦ τῆς κόμης, ὡς αἰγείρῳ πάν- 

τῶ, φεῦ τῶν δακρύων, ὡς χρυσᾶ, καὶ τὸ μὲν 

σπ’λημμῦρον ἐν τῇ τῶν ὀφθωλμῶν ἕδρω, χαροπαὶς 

ἐπαυγάζει ταῖς κόραις, καὶ οἷον ἰκτῖνα ἕλκει. 

τὸ δὲ ταῖς σταρειαὶς ἐντυγχάνον μαρμαίρει πε- 

βὶ τὸ ἐκείνων ἔρευϑος. “τὰ δὲ σεγάζοντω κατὰ 
“- ΜΕ δ. -» ἡλι 6ι . τῷ φέρνξ» χρυσὸς ἤδη. ϑηνεῖ καὶ ὁ Φουταμὸὲς, 

2.5. -“ δή Ν -» ν Ι ͵ . ἀνέχων τῆς δίνης. καὶ τῷ μὲν φαέθοντι κόλ- 

πὸν ὑπέχει, τὸ γὰρ σχῆμω" δεξομένε" τὲς δὲ 

Ἡλιάδας γεωργήσει ἀυτίκω, ἄυραις γοὲρ καὶ κρυ- 

3»,. οἷς ὠνωδίδωσι, λειτεργήσει,, καὶ τὰ πε- 
σόντω ὑποδέξεται, καὶ διὰ φαιδρᾷ τῷ ὕδατος 

ἐισάξει τοῖς ἐν Ὠκεανῷ βαρξάροις τὸ τῶν ἀϊ- 

γείρων ψήγματω". , 

ὌΟΣΠΟΡΟΣ'. 

᾿ τάδ᾽ ἐπὶ τῇ ὄχϑῃ γύνωιω “παραξοῶσι: πσά- 
βακαλεῖν δὲ τὰς ἵππες ἐδίκασι,, μὴ ῥίψαι τὰ 
ἐςσῷ Ἃ ἀὠσοπῆύσαι τὸν χαλινὸν, ἑλεῖν δὲ 
καὶ συμπατῆσαι τὼ ϑηρία. οἱ δὲ, ἀκέωσιν, οἷ- 
μα!» καὶ σοιξσι ταῦτα. ϑηράσαντας δὲ ἀντες, 

δὲ δά τ ἡρηκότας ᾿ 'διαπορϑιμεύει γωῦς ἐπὸ 

τῆς Ἑυρώπης ἐς τὴν Ασίαν, ςαδίῳς μάλιςάώ πῳ 

τετηωρως" τατὶ γοίρ τε τένμέσω τοῖν ἐϑυοῖγ. 

καὶ ἀυτερέται πελέεσιν' ἰδὲ καὶ πεῖσμα βάλ.-Ἅ 

λοντῶ!. δέχεται δὲ ἀυτες οἰκία μάλα ἡδεῖα, ϑα- 

λώμες ὑποφαίνεσα; καὶ ἀνδρῶνας, καὶ ϑυρίς. 

δὼν ἴχνη. καὶ τεῖχος δὲ περαξέδληται, καὶ ἐ- 

πάλξεις ἔχει. τὸ δὲ κάλλιξον ἀυτῆς ἡμίκυ- 

κλος παεριέξηκε ςοο τὴ ϑαλώσσῃ, κηροειδῆς ὡ. 

πὸ τῷ ἐν ἀυτὴ λίϑε. γένεσις ἐκ πηγῆς τῷ λί. 

ϑω. ϑερμὸν γοὶρ γῷμω ὑπεκρέον τὰ τῆς Φρυγίας 

8. βαλομένη ] τεξετεπάιιπι 44 γραφὴν» Ἰοχιεπάϊ δυϊεαὶ ξι Ἁ 

πεῖς {πη ἴπ΄ Βῖ9 ἱπιαρίπίθιο ρἰξεον ἀϊοίειτ διαχεῖν τὸν Ἀ- 

πόλλωνα Ἐ. 6. ἰφεῖα ξμοῖε. ὅ᾽ μαι ἰαχαια, [εγε δὲ ταρτᾶε- 

ζεηίατα, Μένει ὶὶ ναι αἰϊφια, Οορηλῖαπι εἰὲξ ρεηι5 Ἰοηιεπ- 

ἀϊ, αι ἐτεῖριον ἀζεγε ἀϊοῖαιγ,, ηιιοὰ ἀξξιαι παγγᾶτ, ουΐας 
ἀπβηῖτα νθίψις Θςοισταπε Ἐχαπηρία. ϑῖς ἴῃ Βῖ5 {ππαρίπίρ, 
δεανταγάγο ἀε Ἠοπιετο ἀΐοίτυς ἀνίξησι τὸν Αχιλλία δζς, ι ς, 
ἐχοίαμενα γεργηπίᾳ!, Ἴάςεοο 4118. ; 

9. σχῆμα 1 Βεπυϊΐπαπι ἢᾶπς ᾿εξεϊοπεπι εἰς πυ]]ὰς ἀυδῖτο, 
ἙΔ ἴῃ πιαρίηε ἀππογατα Μοσγεῖίο. Ουΐ ἴπ τοχίὰ τάπιοπ 
ἐχμίδεθας ρος Αἰάμπι χρῶμα. 

1Ὸ τῶν αἰγείρων ψήγματα 1 ἤπιε Ἰοφιεπάϊ ρεπις εἰ ἴῃ 
θήτα Αροονι! Ὑγαν. 1. ς. ᾿ 

ΧΙ. ΒΟΣΠΟΡΟΣ,. 1 Βόσπορος } ἱπιαρίηθπι ἤδπς 
αλον εἴϊε ἔπε οδυΐὰ [ιζριςαθδιις ϑαἰπιδί, Νοπηρς ἴτὰ 

εχ ἄδτωριο ιαῇ ὅς Δ|1δ] ποίϊπες Ἄχοσάΐτηιγ, 
ΠΕ ὄρη» 
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δρή. καὶ τὸ ῥεῦμιὼ εἰς τς λιθοτομίας εἰσώγον, 

ὑπόμξρες ἐργώζεται τῶν πτετρῶν ἐνίας, καὶ ὑδώω- 

τὠώδη τα οιεῖ τὴν ἐκζφυσιν τῶν λίϑων., ὅεν ὠυτῶν 

καὶ ππολλεὶ τοὶ χρώμωτω. ϑολερὸν μὲν γαὶρ ἔν- 

ϑώ λιμνάζει, καὶ κηροειδὲς δίδωσι" καϑιαρὸν δὲ 

ὅπε. κρυφαλλοειδ ἐς ἐκεῖθεν" καὶ «ποικίλλει τὰς 

πέτρας » ἐν σολλαῖς διωπινόμενον ταῖς ὀπειῖς. 

ἡ ἐκτὴ δὲ ὑψηλήν καὶ τοιῶδε μύϑες φέρει ξύμ.- 

δρλον: κόρη καὶ π-αἷς, ἄμφω καλὼ, καὶ Φοι- 

τῶντε τοῤυτῷ διδασκάλῳ ΩΝ φοροσεκώυϑησαν ὠλ.- 

λήλοις, καὶ πσερλξώλλειν ἐκ, ὅσης ὠδείας., ὥρμη-- 

σαν ὠποϑανεῖν ἐπὸ ταυτησὶ τῆς πέτροις» κἀν- 

τεῦϑεν ἤρϑησαν εἰς τὴν ϑάλασσαν, ἐν ὑςώταις 

καὶ τορώταις τσεραξολωῖς. καὶ ὁ ἔρως ἐπὶ τῇ 

Φσέτρῳ τείνει τὴν χείρω εἰς τὴν ϑάλασ. σαν; ὑπο- 
σημαίνων τὸν μῦϑον ὁ ζωγράφος". ἡ δὲ ἐφεζῆς “ἢ 

εἰκία, χηρέυει τί γύνομον, ἐξελφλυϑθσὶ τῷ ἄςεος 

δι’ ὄχλον νέων. αἱρπόσεσιαι γεὶρ ἀυτὸ ἐφασαν, 

καὶ ἀφάδας ἐκώμαζον. καὶ δῴβς ἐ ἐπείρων. ἧς 

εἶμαι, κομψόν τι ἐς ἐυτὲς ἔχεσα» κνίζει τὼ 

μειροίκιω, καὶ, δεῦρο ὑπεξελθξσα, οἰκεῖ τὴν ὀχυ-- 
ραν τουτην οἰκίων. σκέψαι, γαρ -ὡς ἡβανῥωτρι; 

κρημνὸς τῇ ϑαλάσσῃ ἐφξές ἀεηβεὶ ἰρμὲν ἄλυζό- 

μενὼ ὑπολιξῆδαρες ̓ τῶ, δὲ ἄ ἄνω Ὁ 

ἐφαλόν᾽ τινο ταύτην ἀνέχων οἰκι 

ἐς ὠυτὴν τῶν ὀφϑαλμῶν, καὶ ἢ γ 

τοὶ νεὼς φάντα᾿ ̓ς πλὴν τῷ κινείσθω. ἐς τῆτο 

ἤκασαν τὸ Φεώξμον, δὲ" ὡς ὠπολελοίπασιν ἀυ- 

τὴν οἱ ἐρῶντες΄. ἀλλ᾽ ὁ μὲν κυανόπρωρον, ὁ δὲ 

χρυσόπρωπον , ὃ δὲ ἄλλος ἀλλό τι τῶν ποικί. 

λων ἀκατίων ἐμξεδηκὼς ταλεῖ,, καὶ κέίρρες ἄὐυ- 

τὸς, καλοί τε καὶ ἐφεφανωμένοι. καὶ ὃ μὲν ὠυ-- 

λεῖ »ὁ δὲ κροτεῖν. ὐρυμὰ ὁ δὲ ἄδει, οἷ οἵ μαι, φεφα- 

γῶς δὲ ἘΠ ν αὐ καὶ φήμαται καὶ εἐδὲ ἐ- 

ρέτ]εσιν; ἀλλα ἐπέχεσι τὴν εἰρεσίαν, καὶ ὑφορ- 

ΡΠ] Οὐδ 

ροεκκεῖ μενος». « τῷ ̓8ιτεπη Ῥτοπηίποηβ.,. πηλτὶ 1 

ΑἸΤΙῚ ΧΙΙ Βοίβογι. Ἀ 

πΝΝΝ ἀεγίαδε, {|| Ὠχογαπῖ, ποηπα}- 
[ὰ ἱπυπάας, οβῆςείτηιιε δάθο νὲ νπάδθ ἸΓΔΠῚ 
᾿χογοίξοῃτοο ἀρίος Βαθεδησ,. ἱπάεηιιδ δὲ νὰ- 
τἰας ΘΟΓΙΙΠῚ τοἱογ εχι Πίς. γ ΉΕ επίπὶ γδῖ. 
ἤλρῃαι, ςΟογιαπα ἔαεῖς ἰρίάοπι: Ρυγ8 νετῸ 
ΥΌΙ εἴ, Ἰης οΥγΠΔ]]Ιπτι5 Θἀπιοῖπιν ἰαρὶΘ: ναΞ 
αἰδταμιο, Δα ίαχα, Ῥγοι νς ᾿ ρο[ιῖς ΤΙ ΠΊΘ. 
ἔπεγις ἐχοερίᾶ. ἰλίρομνι 
Ἰα(πποά!. τ Ἶ 

ἃς Ριιογ, [ογπποίῇ διπὲ 4ις ἔτοηιοη- 
τάπξος ργδεςεργογοπι,, τῆμῖηο δοςεηῇ ἀίποῦα 

16 [5 πτιτιο ἌΜΗΜΉΜΕΝΝ δίαιτα 
ο(ςρίοπο 57 6Χ. Βος χο 84 πὶ πηρεῖα 
Ταδγαηΐ, δαὶ 6 Βίης ἰπζετ βιάημον ἃς ροῆτο- 
ΤηΟ8 ΔΙΡὶ 5 ῬΓΑΘΟΙΡΙτας ἰη πιαγα ἀξάεγε. 
Οὐρίδοκαφῶς,διρος ὅχο ἤδης, ̓πηληιῖπ 1Π.» 

᾿ ΠΊ ϑαρον ἢ ἢ Ἴ. 

«υίταγ, ἀοπιηπι; ἴῃ θὰ 1 δὰ πημ] εἶ νἱν 
Ἰταπα (γαηῇρίς, Πρ τ Τα πι- 

5 ἀΠΊΟΓΟΝ γΓ ει ταγοῖ.. ὀπῖρο τάρτιι- 
τλοάε- Τὸ ΘΑΠῚ Ἢ ἈΠ Γπγαιιογδην (είδ,. Βα] άαις. 

᾿ίλοταιοης μαθίτα, ̓ΠοἤπμΠΊ ἀπσθῆζοα 
νοπεῖτα ἐν ο τραπεπβυήάις, δαπη (ΟἹ ςϊταῦ πέος 
Αἰ! τρί ιν Υ̓͂ Ῥικον, Ράιο οἰατίυις ἀάμεγίας, ἐ05 
ΤῈ ρέγεης , ΡΓΕΡΙτΙΠῚ ἱππδΠιιπη χοίταυίτ, αἴας, 
Βα οἰαποι πη Θργοῇα,, πηπηΐταπν ΠῚ Βαδι- 
τῶι ἀοπγιπι., Ψ ππμπῖτα επὶπὶ ἤΠενίάο, Ρτδὸ- 
εἰριτππὶ πηλτὶ Ἰπηπηΐηοτ, ᾶτῖς ἡ ἀς πη αι.» 
νηα15 ἱπιπηογρίεαν ἃ (δ ἧς ἀυθῃ ὰ ἘΌΝ Ρᾶγ- 

ἀβαπιιιβίπεης ἄοπναπι, ἃ μιὰ εἰ 4ιοά πᾶ: 
815 πιᾶγε πἰρτίςαγς υἱάδαταγ, {ΠῚ χες ἴῃ ἰρίιπε 
ΟΟΕΪΟΓΙΠῚ ἃ Ἰοπὶ ἀϊπηίετίε: Ῥγδοδοῖηυς τΕ] 15 
πδιΐ5 ἔρεοῖεπι ΟΠΊηΪ ἐχ ζ Ράτίο 5 ὨΠΠ ιιοά πιι]- 
[65 Εἴς ἢτ πποῖις, [Ιῃ Ἧς ς ἀνύτον προ 
ἐαββοεῖίαπι Ὡς ἤς: ]Π ἀοι . ἀεί 

ἷ ΑἸΠΠ15 11- 

αἰανῆ; οὐδὲ γὐνθαι ̓ἀρεσν τε ἰῆεϑλρᾳ 
πρτοιϊας παυήρατ, οτος Ὡπὶς Βιαδῖται ταπὶ ἰρίδ 
ψις, τπππὶν πᾶ (ΕΠ ΘΟ Ρα]ογῖ, ςογο ας ἴπ- 
ῃ; πρρθν; ν 811. ᾿ΑΓαΒΘΔ]1Ὸς χιίάοπι τἰδία σαπίε, 
᾿ΔἸτπ8 γεγο ρας, νεῖ ν᾽ ἀεειγ, αἰίπ5 ςαπίας, νὲ 
Ριπο; «οτοπαίμις αἴσπα οἰθυ!α ρτοϊϊεϊυηξ: 
Πᾶς τϑππος βρίτδης,, (ξἀ ἐδ Π ἘΡπ Ρι86- 

Ἑὰ κ 

2 ὑποσημ. τὸν μῦϑον ὁ ὁ ξωγρ. 7 πεπῖρε ποπ ἱρίοϑβ ἴπ πιᾶτε 

ἀεΠπίϊεητες ἀπιᾶπῖεβ Ἱπὶαρίπε τῆ τερτϑείεπίδιιεγαι Ρἰέϊοτ, 

(εὰ ξύμξολον (Άπτιπι εἶμ5 τεῖ σμρλάίπεηα Ἀἄχίιο γΆΩΤΕ τροῦῖς. 
γι. 

ρα ονς τ Οταζδει5 ὅς ϑϊπιαί. Ρῖο κλυζόμενος 

μαδεδβηῖ, 4ιιο ἀπ εἀϊτῖ5 ἐτατ, Ἰάαις Ργαφβεγοπάμπι Ῥαϊαμ. 

δῖς επὶπὶ τείροπάεε, ιοὰ {ει ταὶ δὲ ἄνω. Ψετθιιπι κε ἐ- 

πολισϑαίνειν ν[αγράατιτ 21145 ας 1}}15) 4υδε (ΔΒ δα ἀϊριπ- 

τατ, νὲ γρογρίγ Αγγαέες ΑἸΙδηνιε εἶτι5. βεπεγὶϑ, νἱάς, ἴαρτᾷ πο- 

ἢταπι ἴῃ βαἐναϊίδεσ, Ηἰἱς νετο ἀβ γηρέ, 4188 ἱπιπιοῖα. βλθαι 

τᾶπιεη; 4υοηἰᾶπι ἢ ἔξ ΠΊ πΊοῖι15,, Οοι}}15 ἱΠῚΡΟΠΕΏ5. 
Ῥγβεθεῖ, αυδῇ ταἹϊα φιοαμε Ὁ δηυάᾶ ἀπ!αθαπειγ. 

4 ἀνίχων νοχ εχοίάεγας ἱπ εἀϊτ, Μοσεὶ], σοίξίτι 
ἄϊπα ὅς ςοἀϊςε νι αίλη, δ 

ς καὶ γῆ παρίχεταν τὰ νεὼς 'πι ἰδετηρο ἕυπαι πϑιΐς 
ἄοππις εχβγυόια σἱάοτων Βα ε, ὌΝ 

6 ἐδὶ ὡς ἐπολελ. 1 Ὠϊς φισαις, χεϊδεταε τὰ ὌΝ 
ἐδὲ, γυοα τάπτεπ ΑἸ ἀϊπα, ΡΑγΐξεγ εἄϊεῖο Ἂς ςοὐ, Π6ι6, ἅδπος- 
ἴξεβαπι. ϑα!πιαί. ἐδὲ ἐπωλελ. οπιϊο ὅς συ ἐς 

ἸΝΙ 

ἐ τε «οὐἁ. Τρμά. ἢ ΝΑ τ δεῚ ὅς Νῖρεν Ἰερίτ, παπι 
ἠδ φιοὰ Ομρίάϊηες μρυπορα Ὗ δὰ κερὶ ἢν ἔ 
πεν νεγγεηάιιπ) τάπιεπ., Αρραν θεν. ̓4ιοὰ ςοηζΐοχίις πᾶ "ἢ 
δὶς Ἰδεῖηὶ φισημο 4»ηογές. ἀϊομπεὶ Ρεγίοπας Ἀπιλῖλϑ. 

ΜΉΝ 

8 κῶμος] Ρῖο ̓φοπηειαπείδυς ἢ, ξ, κῶμον ἘΉΝΕΩΝ 
νΟΧ ἀριυια Αἰβεπᾶειιπι οςοιτεῖς ὃς Δ[105,) γε οδίεγμαίιπι Βιι- 
ἄλεο, νἱής ἔ, ἴῃ Οὐγο Π.1- 

ΠῚ 

εἰρίο- 



φ 

ΧἼΠ]. Ραίον. 

αἰρισαπβ ἀρρεῖαηε. Μυ]ογςμ]α νεγῸ εχ 
ἄοπιο; αιαί 6 ἔρεεια, [δες ργοίριεϊς, Οο- 
ΠΙῚΠΠΊΠΠΘ ἱγγ δ. ἀγα ἴπ ἀηγδηζεο5 ἔα ΠΙἀἸοίς 
(δ ρεγδηβ, ΠΟΠΊΠΟΔΟ πδιίραγο, ΨΕΓΕΠῚ Θγίιτι 
πδῖαγΘ 605 ζορίς. Οορίθιι5 Πῃοη 16 ΙΟΠΡΊις 
Ῥτοργείϊις οσςαγγος. ἃς τππρίβηζθϑ δαϊος δο- 
1168). ΠΙξαΪαγαπΊηιις (Όηι5 τα οεἰγοιπιηῇγερει. 
Ιποῖάο5 ὅζ 'ῃ νεπαζογες,, ὅς ἀργίςο αβ, βιιπηῖπα- 
416, δείαςι!5. 4ς ἔοῃτοβ : Πα ὅς χιαα ἤπης, ἃς 
4146 Ππης, ἅς νὲ ἡπαεήατη ἢεγὶ ροίπης ρὶ- 
ἔγζαγτα Θχργοῖπε, π1}1] οὐ τογαπι ναγίοταίοπι 
ΨΕγΟΠ Πα] Ιπιάίπειτι ἰθάςσης, (δ αοά νηϊςιι- 
41|6 σοπιθη!οη5 οἵδ ἐχργίπηθηβ, ΠΟΠ ΠΊΪΠΕ15 ἂς 
{1 νη] σαιη αἰϊαιιατ γοπὶ ἀοΠπραῆδε, ἀοηες αά 
(ἈΠ πτη ρογιιθπογίπιηθ, απ ἃς τοπηρὶ πὶ 
{τς ροίτιην νἱάες,, νὰ ραζο, ὅς ςοϊιπιπαϑ 
Εἰ ἀρροί[ταβ., ὅς ἰπ ογ ἴαοοπι {{πρεηίαπη, (8ὃ- 
«αΓΙτΑτ5. πδιλίμπη. σδαία., εχ Ροπίο παυΐρσαι- 
ὅπη. 

- 

ΧΙΠΣΡΙΙΜ ΟΣ 0 ἜΣΤΕ 5. 

Οἷκῦ πο δά 4114 ἐτἴιςῖ5 ὃ {5 ΘΠ 486 44 
Βοίρογιιπη ρογίποης ςοηΠάογαιι. Οὐἱά 
αἷδ ἡ ϑαρογίιης ρἰ(ζατοτγία ατας ἐχρίσοπι, 1ά 
ΠΟ αὖ ἱπῖτῖο Ἰητοπάο απ). Νίε τα θη γο5 
Εχίρσαί πποπιοπτὶ ρεγίεαμαιημγ., (ς ἃ πᾶς π1ο- 
τλουῖα αἴρῃ {πὶ ταπτιιπὶ.. ςαΐατηο αι ἀς πὶ 
ΡΙζαητοβ, παδαιιε ἸηΠαἰαπτο5,, ἃς ἢ ηιῖ5. τοῖς 
ΘΧΙΓΑ τ, ἀὰς ττάρητοπι {Π|4ἴτ,, 605 ογδίίοπς 
ῬΓΔΘιΟγΠΊΪτΓοΠηι15. [6 115 ΘΠΪΠῚ ρδιιςα δι14165 
αυίάσπι, ριέξιγαθαιια εἰδὲ οοπάϊπηοηῖα πιαρῚ5 
οἵϊε νι 4εθιιπτιιν. Αὐ ΤΠ πη ὶς ΠΑΡ᾿ Πα 15 ορεγΑ ΠῚ 
Ὠδιαηζες ν  ἀθαίπι5, 1{}Π| Θηῖπι πηφητίοης Πιης 
ἀἸρηΐ οὉ νεπαίι Πιυιΐτς ἐχοο ]οπτίατη. ΤΠγη- 
ὯΙ 1δ᾽τιΓ ΟΧΓΟΓ 15 ἱΠστοαϊπηταγ πιάτα νοηΐοπ- 
ἴες ἘΧ Ροητο, ἴῃ 6Π0 ὧς παΐαΐος Παδεηῖ, ἃς ρα- 
ἴσια Ρ (οἴμπι ραγίῖπι., ραγιίπι ΠΠπ|ϊ., αἰογιιπη- 
4πὸ Πιμπουιπη, 4105 {Π1π ἂς Μάθοιῖς ἴῃ ἰρίτιπι 
1πΠιπάμηΓ 4, γῇ Α115 44 1115 πηαγ  Πἰς ἀπ]ςῖο- 
τε5 πη Ροπεϊσας) ροιμ μι δοσοπημηοάαζίογος, 
εβπείιιης. Ναζαηζ διϊζοίη νὰ ΠλΠἰτατπ ρ ἢ αἰηχ, 
οἴζεηϊ, δκ ἴδηι ἀθηὶ, ἀρ! οἴχας παπιογο, ἰῃ- 

9. ἐρῶντας ] Βἷς φυοαιιε ἔρωτας παθεῖν σοά, 1,804. 
τὸ ὠκέση Ἷ πεπιρς ἴτὰ ἀβΆθγε ἐχργοῆιις τπιρ᾽ οπείπΠὶ ρ6- 

ἔυ5, γὲ διιάῖγο οτϊαπὶ νἀ εατῖθ. δὶς ἴπ Οοηηο κρότον μιμεῖ- 
σϑαι τὴν γραφὴν αἴεδαι. διά. καὶ προσδώλλε σε κρόταλα, 
χὰ ϑρῶς ἔνανλος, κρὴ βοὴ ἄτακτος; ἴῃ Ρείορε ὅς Η!ρροιαριλα 

οἱ δ᾽ ἐπ᾿ ἀυτῷ βοῶντες, ἀκέοις γώρ πὸ ΠΙηι!αφις ραἢπι 1π. 
Πῖ5 ἱπιαρίπίθιι5 οὐιιία. 

ΧΤΙΠΠ, ΑΛΙΕΙΣ. 1 τί ἄν ἐκ ὅζα, 7 ρυιογὶ ἤδες ἤιπῖν, 
ἴῃ ουΐι5 ργατίαΠΊ ἱπιᾶρὶπε5 {{πὰ5 [Ὁ ὀχρί!σαγα δίερασς ΡΒ 1]ο- 
ἢγαταβ.) [ἀρτα ἴῃ ΡγΟΟΘΠΊΪΟ 7) ἃδρτὸ ξεγοητὶς αιοὰ Βοίροτὶ 
Ρίϑαγδο ταπηάϊι ᾿ἱπδδεγεασ, 

5 τί φήσεις λίλοιπε μοι δὲς. 1 Βαος ἴάπι ΒὨΠοΙ γαῖ {πὸ 
τείροπάςπιϊς, Ἐχ [15 8υτεπὶ ρᾶῖεῖ, Ποπ ΠΟμΔΠῚ οἢΤς ἤδης 
Ρ᾽δευγαπι, [δὰ ρτγίοτὶς ρατῖεπι. Ψπάε πι8}1π|, οι ἰηζοτί- 
Βιίοης ΑΛΤΙΕῚΣ Ρείοσγοπι ἔκφρασιν ῃὶς σοῃτίπιιατί, 

ΙΟΟΝΥ ΜΙ ΒΕΒ ΡΕΙΊΜν 5. 783 
76, “ “ ᾿ δὲ ΑἿ, πιχ ὦ, 1; μίζονται τῷ κρημνῷ. τὸ δὲ γύναιον ὠπὸ τῆς οἱ-- 

κίας, οἷον ἐκ ππερλωπῆς. ὁρᾷ ταῦτω, καὶ γελᾷ 
δι δὰ “ δ ῃ ΧῊ οἱ αν 9 Ν 

κατα τῇ κωμε» χλιδῶσω εἰς τεὶς ἐρῶντας, καὶ 
ων ,ὕ ᾽ ᾿ - , Ν 

εἰ πσλεῖν μόνον, ὠλλὸ καὶ νεῖν ὠνωγκώξζεσω. καὶ 

τοοίμνωις ἐντέυξζῃ το ροχωρῶν, καὶ μυκωμένων ἀ-- 
͵ " Ἅ, ,΄ Ν Α 

κόσῃ" βοῶν, καὶ συρίγγων βοη τοερληχήσει σε. 
7ἷ } “ Ν -“ δι 

καὶ κυνηγέταις ἐντευξῃ; καὶ γεωργοῖς, καὶ σσο- 
-" ΄ Ν “2 ͵ 

τωμοῖς, καὶ λίμνωυις, κοὶ σηγῶϊς: ἐκμέμωκτωι 
" - ᾿ ν ἣν ἰαν Ν Ν᾿ Ἵ 

γῶρ ἡ γρώφη καὶ τὰ οντε. κῶι τὰ γινομενά, 
ς ν Ἵ μή ΄ Ν -“ ᾽ “ 

καὶ ὡς ἂν γένοιτο ἔνια" καὶ διαὶ πολῆϑος ὠυτῶν 
« “ Ὰ Π Υ Ε ΓΟ, » ΝῚ 

ἐδιοργϑσω τὴν ὠλήϑειαν, ἀλλ᾽ ἐπιτελδσα τὸ 
ς λα αν ς Ν Ν » ἡ ᾿ Ψ 
ἑκόςσε οἰκεῖον, ὡσανεὶ κῶν εἰ ἐν τι γέγραφεν, ἐς 

ὃ 9.,..5:ἐ Ν ᾽ - Ν φ 

τ᾽ ἂν ἐφ᾽ ἱερὸν ὠφικώμεϑι. καὶ τὸν ἐκεῖ νεῶν, οἷ-- 
᾿ εν» Δ να Ν δ δνμὺν Ν 

“μαι, ορρώξ» κωΐι φηλώς; ου τσ ὥρι θύνται αυτ ων» κωΐξς 

δι κὸν ὐκν α νῷ ͵ Ν Ὧι ΚΝ ᾽ 
τον ἐπὶ τῷ φομωτι τευρσον » ος ἡρτηται εἰς Φρυ- 

κτωρίον τῶν νεῶν, αἱ πσλέεσιν ἐκ τῇ Τόντε. 
΄' 

ἈΠ ΕΚ ΣΝ 

5.9. 4“ χ.... 6. .5Λ " « -“ ͵ὔ 
Τί δν δκ ἐπὶ ἀλλο ὠγέις; κανῶς γωὼρ μδὲ 

ὃ; ὦ ͵ ΄ ᾿ , 
τὰ τῷ Βοσπορῷ διανενέηται. τί φήσεις , λέλοι-- 

Ν » ε ͵ ὰ Ν 
σέ μοι" τὰ τῶν ὡλιέων,, ὃ καταρχάς ἐπήγγει- 

ἢ ων» 3 δ - ᾿ 7 
λώμην᾽. ἵν᾿ εν μή πσερὶ μικρῶν διεξίοιμεν, ἐλ.- 

Ὁ ͵ γ ᾿ ν , 
λοὶ περὶ ὧν λέγειν ὠξίον, τὲς μὲν κωλάμῳ 9η- 
»“ ἈΝ ω , Ν “᾿ βῶντας, ἢ κύρτῳ τεχνώζοντας, ἢ εἴ τις ἐἰνιμιξ 

Ἀ ᾽ , “ , δίκτυον, ἢ ἐνωρώτηοι τρίχιναν., ὠφέλωμεν τῷ λό- 

8" σμικροὶ γεὶρ ἰκόσῃ πσερὶ υτῶν, καὶ Φανεῖ- 

ταί σοι μῶλλον ἡδύσμωτω τῆς γραφῆς. τὲς δὲ 

ἐπιχειρᾶντας τοῖς ϑύννοις “ ἴδωΐεν, ἄξιοι γαὶρ 

ὅτοι λόγξ, διῶ τὸ μέγεϑος τῆς ϑήρας. Φοιτῶ- 

σιν οἱ ϑύννοι τῇ ἔξω ϑωλάσσῃ πὡροὶ τῇ Πόντε, 

γένεσιν ἐν οἰυτῷ σχόντες καὶ γομοὺς, τεὸς μὲν 

ἐχϑύων, τὼς δὲ ἰλύων, καὶ χυμῶν ἑτέρων, ἃς ὃ 

Ἰσρος εἰς ἐυτὸν Φέρει, καὶ Μωμιῶτις ,ὐφ᾽ ὧν γλυ- 

κερώτερος καὶ φοτιμώτερος ἄλλης ϑαλάτ]ης ὃ 

Πόντος. νέεσι δὲ οἷον «ρατιωτῶν φάλαγξ, ἐπὶ 
Ν “ΚΕ Ν δ , " ε 

ὀκτῶ καὶ ἐῷ ἐκκωΐδοκα, καὶ δὶς τόσοι. καὶ ὑἰ- 

3. ἐπηγγειλώμην 1 ΠᾺΠΠΠὶ ἜΧρτε ΠῚ ΠῚ εἴτις γαῖ ρ το ΠΊ Ππ» 
ἴπ {Πιρετϊογίδιις : φιοά ἃπίπιο Ἰρίτας ἀρίταθατ ἱπαγγείλα- 
σϑώωε ἴς αἷτ. 

4 τοῖς ϑύννοις  νἱάς ἀς {πὸ ρΙοἴυπι ρεηετε εχ ἱπβίτοτο 
ῬΙϊηΐναι "Ὁ. Ψ. (18. 44 4πποπὶ ν᾽ ες ποτατὰ νἱτὶς ἀο ας, 

ς ᾧ γλυκεράώτερος[ ες ἀειςϊοτίδις ροητὶ δαυῖς νἱα, Ατῖς-. 
ἤστε!. ΗΙΠ, Αηΐπια]. ἰ. ὙΠ, ς. 13. 4υϊ ἄς ἐρίξ ρτορίογβα ρι[οἰ- 
διι5 αἰθπαϊβ δἰιπὶ πιᾶρῖς ἸἀοηομπΊ οὐΐε ἀοςεῖ. 

6 οἷον τρατ. φάλαγξ 1 σεπύηα Βαθες ΡΙ υταγοῆις ἀδ [οἱετ- 
τίδ δηϊπιδὶ. Ρ. 979, Ατηξζοτο ες αυοαιε Ὑἤυππος ἵπτεγ στο- 
Βδ[14 ἀπ᾿ πιαπεῖα τοξετι, ΗΠ, Απϊπιαὶ, 1.1, ς. 1. τά άς Ρ]Ίη, 1]. 
ΙΧ, Ἡ. Ν. ς. 17. ἡμίση Εἰ γηάρηο γατὶ ροηίμ Ὁ ΒῈ Ο Α- 
ΤΙΜ, ἃ Αεἰΐδα, Ηϊῇ. Αηπα.]. ἈΝ, ς.3.. Βίης ἰπ βιιοσία Ραγ- 
τε αὐ πηπηὶ Οαάϊταπὶ ἄθο σοηίρί εἰ μητογ Ὁ δυππὶ οαπὶ ἰη(οτὶς 
Ῥιίίοπο ὙἽΜ ἢ, εν φγέχ, ργους ἰΐτίογας ΡΗσοηὶςίας ἜΧρὶϊ- 
φάπτιγ ἀριὰ ἴο, ΟἸετίςμπι Τὶ ΓΧ, ΒΙΡΙ, [6], Ὁ. τι, 

σοχυ- 



ὅ; 

γ84 ΡῬΉΓΤΙ ΟΙΘΤΆ ΘΑ ΤΊ 
,ὔ ὕἶ΄ " ͵ 

ποκυμοατίζεσιν ἀλλήλοις, ἄλλος ἄλλῳ ἐπινέον-- 
- « ᾽ ν τ γἋ] 

τες, τοσῶτον βάϑος, ὅσον ἀυτῶν' τὸ ἕυρος. ἰδέαι 
47.2.5 γὰ Ἐῤ ΄ Ν Ν 

μὲν ἕν, καϑ' ἃς ἁλίσκονται, μυρίαι. καὶ γαρ 
5 Ν σἰδηρόν" ἐξιν ἐπ’ ἀυτὲς ϑήξασϑαι, καὶ φώρμα- 

᾽ δὼ κα “ 

κα ἐπιπώσαι" καὶ μικρὸν ἤρκεσε δίκτυον. ὅτῳ 
ἜΒῚ. Ν ἣ -“ λυ. 3.2 δὲ Ν᾿ ε 
ἐπόχρη καὶ μικρὸν τῆς ὠγέλης. ἐρίφη δὲ ἠδὲ ἡ 

-“ ͵ὕ τι -“Ἢ ͵ὔ 

ϑήρᾳ" σχοπιωρεῖται γώρ τις ἐφ᾽ ὑψηλξ ζύυ- 
ἔχιν} ᾽ »"Ἢ γ΄ ͵ὔ 

λε, ταχὺς μὲν ἀρλϑιμῆσαι. τὴν δὲ ὄψιν ἱκανός. 
- » “- Ν Ἵ Ν ᾿ 

δεὶ γαρ ἀυτῶ πεπηγέναι μὲν τὲς ὀφϑωώλμες εἰς 
᾽ -“ Ν :- ͵ Ἀ 

τὴν ϑάλαταν, ἐξικνεῖσϑεαι δὲ ποῤῥωτώτω. κῶν 
ΕἸ Ἂ, ᾽ ἡποίν. ὦ .-. ᾽) 

ἐμξάλλοντας τὲς ἰχϑῦς ἴδῃ, βοῆς τε ὡς μεγί- 
ΕῚ ζω. - “ ᾿ 

σῆς ὠυτῷ δεῖ πρὸς τὲς ἐν τοῖς ὠκωτίοις, καὶ τὸν 
ὟΝ “-“ ε Ν 

εἰραϑ μὸν λέγει, καὶ τὲς μυρλάδας ὠυτῶν. οἱ δὲ, 

οποφραξωαντες ἀυτες βαϑεῖ καὶ κλειτῷ δι- 

'ω, δέχονται λωμπρον ἄγραν ὑφ᾽ ἧς καὶ κτύῳ, δέχονται λώμπρ γραν. ἦ 

-Ὁ-« “-΄“» ͵ὔ Ἵ “ 

φλετεὶν ἕτοιμον τῷ τῆς ϑήρως ἡγεμόνι. βλέπε 
γ, ᾿ ᾿Ν Ν 

φρὸς τὴν γραφὴν ἤδη, κατόψει γὰρ ἀυτὼ καὶ 
ε λ ͵ 

δρωμενω. ὁ μὲν σκοπιωρὸς ἐς τήν ϑώλατ)αν 
͵ ἂν ἃ Ν ᾽ Ὰ “ 

βλέπει, διωπέμπων τὲς ὀφϑωλμες εἰς τὴν τῷ 

εἰριϑ δ σύλληψιν. ἐν γλαυκῷ δὲ τῷ τῆς 9α- 

λατηης ἀνϑειῦ τὰ τῶν ἐχϑύων χρώμωτα-: μέλω- 
εἰ » κ᾿ « -“ ἮΝ ᾿ 

γες μὲν οἱ ἄνω δοκξσιν, ἥτ]ον δὲ οἱ ἐφεξῆς» οἱ δὲ μετ' 
5, ᾿ , ν Ξ ἢ 
ἐκείνες » ἤδη σσωρωϊψψέυδονται τῆν ὄψιν, εἰτῶ σκιῶ-- 

δεις, εἴτω ὑδωροὶ. εἶτω ὑπονοῆσαι ", κωταξαίγεσω 
. ς μέ 

γὼρ εἰς τὸ ὕδωρ ἢ ὕψις ὠμξλύνεται διακρι- 
-“ Γ᾽ “ »“ ς ͵ὔ κῃ ἀν «Ὄδ}75 ΧΆ» 

(ἕν τὼ ἐν ἀυτῷ, ὁ δὲ τῶν ὡλιέων δῆμος. ἡδεῖς, 
͵ ἘΝῸΝ -“ ε 

καὶ ξανϑ οἱ τὴν χρόαν ὑπὸ τῇ ϑέρεσιθιαι. καὶ ὁ 
͵ ε ᾿ . Υ 

μὲν τὴν κώπην ζευγνυσιν, ὁ δὲ ἐρέτήει» μώλω 

διεξῳϑθηκότι τῷ βραχίονι. ὃ δὲ ἐπικελέυετωι τῷ 
Ν ἣν ὔ 

πέλας, ὁ δὲ παίει τὸν μή ἐρέτ)οντω. βοὴ δὲ 
- φδ ἰκ  ΑΤΤ ᾽ ", Ἂν “π᾿. 7 

ἥρτωι τῶν ὡλιέων, ἐμπεπτωκότων ἠδὴ τῶν ἰχθύ- 
᾽ Ν ν ἮΝ Ν Ν δ λει» Ὕ Ἀ 

ὧν εἰς τὸ δίκτυον. καὶ τὲς μὲν ἡρήκωσι, τὲς δὲ 
Ν τ ΓΝ ͵ τ 

αἰρξσιν. ὠμήχωνξντες δὲ ὁ. τί χρήσοντωι τῷ 

“λήϑει, καὶ «-ωρανοΐγεσι τῷ δικτύς, καὶ συγ- 
» »7Ζ δ - Ν ὃ -“ ἊΣ 

χωρῶσιν ἐνίες διαφυγεῖν» καὶ διεκπεσεῖν, τοσξ. 
Ὲ ἢ ͵ - 

τον ἐς τὴν Θήραν τρυφῶσι. 

ΣΕ ΜΈ ΔΗΝΣ 

; Ἐροντὴ ἐν εἴδει σκληρῷ, καὶ ὠςρωπὴ σέλας κα- 

τὰ τῶν ὀφϑωλμῶν' ἱεῖσω» στῦρ τε ῥωγδαῖον ἐξ 
5 » -“" Διὸ ᾿ Δ ᾽ ,͵ 

ἐρανϑ, τυρωννικῆς οἰκίας ἐπειλημμένον, λόγει τοι- 
“ Ν δα - «ἕ Ν ῃ 
ὅδε, εἰ μή ἀγνοείς.. ὠπτετῶι. «συρὸς γεφελή “ ε- 

7 σίδηρον } τε ἀεπίοπι 1ητε]]Π1ρῖτ, νὲ δὰ ἢ, 1. ΟὈΓεἐγιιδτυπη» 
ϑαϊπιαῆο. 

8. ἄνϑει  ποῖδε ἄνϑος οπιπεπὶ ΠΟΙ ογεπι νἱ ἀππὶ 414 116.» 
ΠιταηΓ[ΕΠῚ. 

9 εἴτα ὑπονοῆσο Ἰνατί εἴατὶ5 σφι ἱπ βπί τἴμτις Δ 16 Φετ 15 ΠῚ1- 
σοῖο, ῬΙΕΠίοσ ογᾶτῖο εἶτα ὑπογοήσαε διδόντες τὸ χρῆμα ὠντῶνο 

ΧΙ. ϑερφείε. 

νἱςοπηαας {] {πρροίῖ βυιέδιαπε, Α]Π15 (ἀρεγς 
Αἰΐαπι πατίγδητοϑ . ἔρατίο ἱπτογ νεγι πη 4016 ΓΕΪ]- 
το. ιυδηζαμη ἰατιτἄϊης ἤτὰ Ἔχρίεγεησ. - 
ΠΕΙΠΊΘΓΙ5. ΔΙ ΓΘ ΠῚ Παρ ΠΠτΓ πιοϊ58. Ναπι ἅς 
ἔευτιπι ἴπ εο5 ἀσπεγα εἰς, ὅς ρῥμαγπηαςα ἱπίρεγ-. 
ΘΈΓΕ : ΡΑΓΙΠΙΠΊΠΙ16 Θεία εἰ γεὶ Ἰἀοπϑατη γὸ- 

το εἴς, συἱ ργὲχ εχίριβ πόσις {βεςεγιγ.. 
Οριείπιιβ διζεπὶ νεπατίοηΐβ πηοάιις [τ : εχ. 
(ΠΡΠἸπιϊ πέπιρα τγαρε αἰ!σας (ρεσυϊλτιγ, αμ 
παπΊεγαπη θαι ροίτε ςεἰ είτε, ὅς οοι}15 νὰ-ὶ 
Ιεαῖ. Οροττεῖ εηϊπὶ 1ρίπιπι ἴῃ τηατὶ ἀςῆχοβ. 
Παῦδεγε θσι|ο5, ὅς απᾶπὶ ἸοΠρΙΠΊπηε π{4εππὶ ἐχ-ὶ 
σασγεγο, Οἰμοά {ἢ διγοπη ἱηρτοάίοηζος ρἰίςε58- 
πἰπηδάπογίαϊ, πηαχὶπιὰ εἰ Δ εο5. 41 ἴῃ πᾶ- 
νἱςυ] 5 τπογδηζηγ. 9. Ορ5 εἰ νοςς, εἰ] 
ΠΕΠΊΕΓΙΠῚ ᾿ρίε, ὅς ποῦ πΉ}}}Π|1ὰ ἤπς,, ᾿πάϊςαζ. 
ΗΙ νογο Ἵγαιογο δὲ οἰβ}{Π1 τοὶ ἐο5 ἱπτευ- 
οἰμάδηίεβ., ῥγδεοίαγαπιὶ ἐχοιρίπης ργαοάδιη, 
εχ απ νεπαιίομῖβ ἀοπηπο αἰπτια5 σοπη- 
Ραάγᾶγε Πξ ἐχρεάϊειπη. [Ιδπὶ Ρἰέξιγαπι ἱπίρςς 
αιδείο, δες ἱρί8 εηϊπι, νὲ ἤει [οἸεδηξ, οςι} 15 
εταπὰ νι ἀθ 15. ϑρεςμίαζοσ 4! ἀθ πὶ ἴῃ ΠιαγΟ 
᾿πειβίαγ, ΟΕ 115 ̓πΓΘΉΓ5, ΝΕ ΠΕ ΠΊΘΓΙΠῚ ΡΙ οι 
αἰεαηδίιγ, [π᾿ ΠΟΟΓΙΪΟ ΔΠΠΓΕΙΠΊ ΔΕ ΙΙΟΓΙ5 ΠΙΓΟ-- 
τα ΡΠ Οἰαπὶ ναγὶ] σοϊογεβ, ϑαρδγιογοβ Πα! ἀθη 
Ρίαπε πίρτὶ νἱἀδηίαγ,, Ῥδυ]ο πιΐηιι5 γεγο ργο- 
ΧΙΠῚΪ 1115. αὖ 4} ἰπΐγα 1105 {ππτ ἴαπι υἱίμιπι 
Δ]Πππε, ροίτθα νπιθγϑε {Ππ|1165 ἀρραγεηῦ, 46 τὸ 
1ἴη4ς 4416) ΠΊΟΧ ζΟΙογὶς απέπῃ {πρίςατιὶ ο- 
Ῥογίοας, Οσμ]Ογ ΠῚ ΕΠ1Π| ἃς 165, ἰῃ Δα πᾶπὶ (δ 
Αἰτι15 ἱπηπηϊτΓθη5, ἴτα πο είαζαγ, νῖ, πᾶς ἱπὶρία 
ἔπε, ἀϊσποίζεγε πεαμπεαῖ. Ῥιςαζογιπι 811- 
τοῦ ταγθᾶ [σι πὶ 5 ὅς, ιοα «Πάπα ἀρτγίςεπ- 
τὰ. ςοἴογα ῇασπ!. ΑἸΠσαῖαις 4] 5 αυϊάςπι 
ΤΕΠΊΠΠῚ,),. 415 πταπηείςεηςε Ὀγάςῃϊο γεπιος 
ἄποῖε,, Αἰτπ5 ΡΓΟΧΙ ΠΊμτη Πουίαίαγ,, 4115 γε ΠΊῸ 
πηΐϊηι5 ΟΠΙρΘΠΓΟγ,. ἱποιπηθεπίοπι Ρεγομττ. 
᾿ΟἸδπηοῦ διιίεπη ἃ Ρ [ζαζογίσιιβ ΓΟἸ ἰτπγ, (ῃ γετία 
ἴατ ἱποιἀθπείθιις ρ (οἰ διι5 : ὅὲ 4108 μι! ἀειτὶ 
ἸΔτη σΟρογΓΙηΣ . 4[105 διΓο πη] ΤΠ 0 ΠΑΡ᾿ ΠΏ, 
ΑπεΙριτοίχις 4 ταηΐαθ τη] τ 41π| [λεϊαηξ, 
δὲ τεῖε ἀρεγίμηϊ, ὧζ εἰαδὶ χιοίάαιη ραϊιπειγ: 
Δάςο ργας αδιιμήδηϊϊα νεηᾶζιπὶ οχογσθηγ 11- 
Ὀεγαϊίτογ. 

ΧΙΡΟ ΕΜ, Ε. 

Τοηίίγα εςςο, ἔρεοίε πηαρὶς [Ο]Π1644: ὅς ἔ]- 
συγ, (ρ᾽επάογε οςιος ργδεείηρεηζα τεριδε- 
(ξητζαῖαπι: ἸρΠΠΠ 116 ἐχ σΟ6]0 ΘΓ ΠΊροΠ5, τερὶ- 
νΠΊΠΙΘ Ραἰατίμπι ςΟγΓρίοΠ8., 1Πάπ|. ἢ ρτο- 
δ πιειη!Π1Π1|. σοποογπὶς [Ἀ]ΔΠ|. Ιρπρᾷ 

ΧΙΝ. ΣΕΜΕΛΗ. ι κατα τῶν ὀφ9. 18 εχ ςοηϊεόνε- 
τὰ τε[οτιρῇ. Νπι εὐϊτὶ Βαδερδης ἐκ τῶν ὀῴϑαλμ. ἔλεοϊ!ε 
ΔΌΤΕ ΠῚ χορ ἔογίρτιπη Δ γειΐαίθ, σοηβιπαϊ ροτεῖ ομπὶ κα- 
τὰ (ετῖε οἐξραπὴ, γέρα οσπείος ποτ μᾶθ ες εχ φυΐδιϑ ἔρίοι- 
᾿ἀογεπὶ επιϊτταῖ. 

πυδὸς 



ΧΙ. ἀγιφάέ. 

ἡὐδε5. Ὑ μοδᾶς ἱππο εης., δάμη ἐς 5 τρία 
ἐπουμη δίς, Ιου 6 δα ϑεπηοίειη δηγδηζί τι ΠΊογς 
ἰπαϊίθηςς, Επ ϑεπηοῖς χυίάειτι, νεῖ νἱάδειγ, 
Ρειῖε; Βδςοίιι5 νοΓο, ρα Ιου ΠΊ, ̓ητΕΓ τπεαϊ- 
85.) νΓ ΡΟ, ΠΑίοΙιΓ Πδιππ185. Ετ ϑοπΊε]ος αμ- 
ἀεπιὶη ςοοἴμπι δἰςεηάἀεπιῖς Πιδοδίςιιγα ἀρρα- 
τεῖ ἐρεοίες, ἰρίαπιηια Μιΐίβε σαγπηϊηΐθιις [ι|5 
ῬΓΟΙΘ ΙΘΠΓΙΓ., ΒΑςςἢ 5 ΔιταπΊ, ἀἰτπιρίο π|ά- 
{5 ΨΓΕΓΟ., ΕΧΙΠτ, Πατηπιάτηαις οὐξμίσας, Ἰμςἰ- 
αἰ ΠΠππις ἱρίξ,, ἀ]ιε ἱπίταγ ΠπῸ]1Δς γεξυίρεης. 
Ὀι(ςοάδη ἀιιεπη ἢδπηπηα ἀπίγιιπὶ ΒΑοςΠο ἔογ- 
τᾶ, ΑΠ τις νἀ με (πδυίτις ἰρεϊιποῖς. (ὰ- 
ΡΓΘΟΪ᾿ ροῖτο εἶγο ἰρίμπι ργορεγπιίπαης, Ποάο- 
ΤΆΟΕΙ ΕΘ ΓΑΠΘΙΊΙ, ἰΔΠΊΠι16 ὅς ἱρίαο νίτο5, ἂς τΠγγῇ 
γθογεβ ἃά60 Π0|| σα τιγα αὶ τεγγὰ παΐδθ. νεὶῃ 
πιρά 5 υοαι8 ΠΟΠΠΙ}14ς ἐχογείςαηι Ππηπη 5, 
ΝΝες πηίγαγὶ 5 εἰῖ., ψιοά ἱπ ΒΔςςἢὶ ργαιίαπῃ 
τΕ]Ππ5 ἱρῃεπ σογοπεῖ, {πᾶς ρϑμΐο ΡΟ οἰιπὶ 
ἸΡίο εἰίατππι θαος μα ίειγ, ὅς νίπμπιε ἔοητρ 
Ἠιδυγίομάππη ργϑορεδῖς,, ἰὰς ἴτεπι, φιαῖς οὗ 
νθετγίθιις πιαπαῖ, τἰπι οχ ρ΄ οα, τπη ἐκ ἰαρί δ, 
{πρρφάϊεαθῖε, ΡῬᾳπὰ διιάϊ, γε Βασςμιπη ςἀ- 
ποῖα νἱ ἀθίιγ! ἴῃ ΟἸΚΠδογοηΐβ νεγεςίδιις Εἰπὶ- 
οη (ἈἸταη5, Οἰτβαεγοη γεγο Πιυιπηαηπα ρεεῖς 
ῬΓΟΡΓΟΓ ΕΧΕΓΙΓΟΒ ἴῃ ἸΡίο ραμ]ο ροίῃ ἀοίογεβ, 
αυμγίταταγ, Ποάογαθημε ρείϊαϊ σΟΓΟΠΑΠῚ, ἃ ςὰ- 
Ῥίτα ἀξοϊ!παηζεπι: ἱπαϊγης εηἰπὶ δάπηοάιτ 
ἴῃ ΒΔΟςΠὶ στάδια πΊ ςογοηδίιγ, [Πιχία 1ρ[Ππ|» 
Διιτετη αείεπι Μερβεγα ροηΐζ. ὅζααιιδο ἔοπ- 
ἴεπὶ εἄϊτ, Αξοοπίβ, ρυο, ἂς Ρεητηεὶ (Δπ- 
δυϊη!5 Γαι. 

ΙΟΟΝΥΝΜΙΒΕΙ ΡΕΚΙΜΝν "5. 789 
»“ὝἭ ΜΞ, Π »“ ͵ὔ ρισιχξσω τὲς Θήξας. εἰς τὴν τῷ Κάδμε ςέγην 

ε«͵ὔ ᾿ Ἴ ΝῚ " ῥήγνυται, κωμάσωντος ἐπὶ τὴν Σεμέλην τῇ Δι- 
͵7 , ε “ ὅς. καὶ ἀπόλλυται μὲν ,. ὡς δοκῶμεν. ἡ Σεμέλη, 

᾿ ᾿ 

σίκτεται δὲ ὁ Διόνυσος, οἰμώι» νὴ Δία πρὸς τὸ 
“ Ν Ἁ " - 7 ἣδ Ω Ν 

ὥσυρ. και τὸ μὲν τῆς Σεμελής εἰδος εἰμυδρὸν δια- 
͵΄ ν7 ᾽ ; ᾽ ᾿ Ἂς « »“ ᾽ φαίνεται, ἰξσης ἐς τὸν ἐρανὸν, καὶ αἱ Μξσαι ἐς 

3 Ν.4.95 -»Σ,Ἅῃῃγ ςε ἣ ̓ ͵ -“ ᾿ εἰυτήν "ἐκεῖ σονται. ὁ δὲ Διόνυσος τῆς μὲν μη- 
, ͵ -“ 

τρὸς ἐκτρώσκει; ῥαγείσης τὴν γαςέρω, τὸ δὲ πῦρ 
ἥν ΝΕ ἴ ν᾿ «δ ἀν πα ρον: 

εἐἰχλυῶδες ἐργάζεται, φαιδρὸς οἰυτὸς, οἷον ἀφήρ 
-“ Ν Ὑ “, 

τις ἐςράπτων. διασχἔσω δὲ ἡ φλὸξ ἄνερον τῷ 
͵ὔ “» “ἷ 

Διονύσῳ σκιωγραφεῖ, σσαντὸς ἥδιον Ασσυρίς τε 
΄ [ ,ὔ ᾽ -“ 

καὶ Λυδίᾳ. ἐλικές τε καὶ περὶ ὠυτῷ τεϑήλασι, 
“- "“ Π2 

καὶ κιχῆξ κόρυμζοι, καὶ ἤδη ἄμπελοι, καὶ ϑύρ- 

σὰ δένδρω., ὅτω τοι ἑκέσης ὠνασ'χόντω τῆς γῆς, 
ς Ν -»"Ἢ Ἀν “ μι ΜΝ ᾿ , 

ὡς καὶ τῷ πυρὶ εἰνωι ἐνιω. καὶ καὶ χρὴ ϑαυμά- 
ἦ᾽ -“ Ν -“ 4. Άκ -“ ΄ ε -“ 

ζει, εἰ σεῷωνοι τὸ τσὺρ ἐπὶ τῷ Διογύσῳ ἡ γῆ» 

“ ᾿ς ΄ Ὕ “ Ν᾽ ᾽ Ἵ 

7γε κΚωι συμξακχέυσει αὐτῶ; Κῶ  οἱνον ὠφυσ-. 

- “ ΄ ͵ “- 

σεῖν ἐκ τῶν πηγῶν δώσ ει", γώλω τε οἷον ἀπὸ μαω- 
ψαΐν ἰῷ ἘΡῚ ᾧ ͵ δ Ν ᾽ ͵ 

ζῶν ἕλκειν», τὸ μὲν ἐκ βωλς, τὸ δὲ ἐκ πέτρας. 
" “ Ν ε Ν ὔ χδ' γ Ἴ 

ὥκδϑεὲ τὸ Πωνος, ὡς τὸν Διφγυσον «θεῖν εοικεν ἐν 
-»- -Ὕὕἡὕ» -" “Ἢ ε “, 

ταῖς κορυφωϊς τῷ Κιθαιρῶνος » ὑποσκιρτῶν Ευιον- 
Ὰ , ᾽ , 

ὁ κιϑαιρων δὲ ὀλοφύρεται, ἐν εἴδει ἐνθιρώπε, τὰ 
ὦ Ϊ᾽ ᾽ ῳ ΠἊλ η Ν » ) Ἷ μικρὸν ὕςερον ἐν ἰυτῷ ἀχη". καὶ κιτῆξ φερει ςέ- 

Ἕ »" “ “ 

Φανον, ὠποκλίνοντω τῆς κεφωλῆς, ςεφανξτωι 
»"“ ΓΙ 3 " 

γεὶρ δὴ ὠυτῷ σῴοδρα ἀκωνὅ, ἐλάτην " τε ἀυ- 

“ “ ΓΒ» “" δέ ΓΟ ΑΡο. ἈΝ ΄ ἐδ πταραφυτέυει Μέγαιραᾳ, καὶ πηγὴν ἀναφαΐίνει ὕδατος. ἐπὶ τῷ Ακτἄΐωνγος ", οἵμαι» καὶ Πενϑέως 

εὐ ματι. 

ΧΡ. ἩΜΑΧΑΡΑ͂ Ὁ ΝΕ. 

Οὐοά Ατιδάπεη ΤΠείειι5, αἀπεγίις δαί ἰπ- 
φτατΠηπηι5., (44 Π}1115 πὶ 4] ἡοπ Ὑ Πείεὶ 
ἱηρτατίτάϊηε (4 ΒΑςοΠ πιπηής 14 ξλέλιπι αἱ- 
οδηζ,) ἴῃ 4 ἱπ(]4 γε]! χιιθγὶς ἀογπΉ Ἐπις ΠῚ 7) 
[ογιαῆδε δχ ἃ πιιέγῖσε αὐ τιΠ|, ΠΠπ6 πάππαμς, 

Ἅ.ΙΑ Ὁ ἋΣ ἢ, 

Οτι τῆν Αρλαδνην ὁ Θησεὺς, ἄδικα δρῶν, οἵδ᾽ 

ἐκ ἄδιμκω φασὶν » ἀλλ᾽ ἐκ Διονύσς', κατέλιπεν 
᾽ ͵΄ ᾿ ΨΡΡΗ͂Σ ͵ὔ δ ΄ Ὗ 

ἐν Δίῳ τῇ νήσῳ κωϑευδεσωαν, τώχα τος καὶ 
͵΄ δ ἌΣ ᾿ ,» Ἂ κὰν 

τίτϑης ἀκήκοας. σοφωὶ γάρ ἐκεῖναι τὰ τοιωῦς-. 

2 ἐς ὠυτὴν 1 οοἄ. Γιαυ. οπιίτοε ἐς, 
3. Ασσυρίς τε κἀὶ Λυδίς 1 πεπιρε ϑγτίαπι, 1γἀΐδπι ἃς ςεῖε- 

τ Οτίεπεῖς γερίομες Βαοςδιιπι ρογαργαῆτε ποτιπὶ : Δπτγὰ 
δυζεπι ἔγεαιιοηταθας, ποίβεαιε εἶν5 ἴῃ ΝΥ πιοηξα οσλιετ- 
ἦλε, ἄς ηυΐδιις νόγεγεβ ρα Ππι. : 

4 συμξακχίυσει 7 ἴυχι Οὐ] ᾿πυ 4 Μείαπι. 16... ν. 
418. (εη. - βύῆνε ξένεερε θἰμίαεϊδις αρτὶ. 

ς οἶνον ἀφύσσ. ἐκ τ. πηγῶν δώσει ] ΡΙ᾿πίι 1. ΧΧΧΙ. Η. Ν. 
(εδι. νη, Μκείαρνς Απαγὲ ε (ὅπ:ε 1Ἰδεγὶ Ραϊνίε, [ϊατς ἀἰεύης 
ριεπὲς εἰμα Ἀεὶ θέν ἤμεγε ( αἷν), ἀάς ἄς 1.11, (εδξ.1οό. 
υἱάς ὅς ποδίς5 ποίδτα ἱπέ, δὰ βερμεβεμγι ἢ, 2. ἴα. ᾽ 

ὅ τὸ μὲν ἐκ βώ»κ] ἢς ἱπξ, ἴπ βερέδεο, ἀς Οἰῥαεγοσιε δ 
Βαςο εἰς ἱπ εὸ οτρίϊ5, εἷς γόέλακτε τὴν βῶλον ἡ γῆ λιπαίνει. 

7 ἄχῃ} τἀ Ρεπιβειιπι γείριςὶς, ἱπ Οἰτβαέγοπε, Βοεοιίδα 
πιοητς,4 ΒΑΟςἢΙς ἀἰϊσεγρτισι. Οὐοά ἀγριπιεπτιπὶ Α εἰς Βγ - 
1ο ἃ Ευτὶρί δὶ ἱπ ΒΑςςἢΐς ἐγάξδταπι. Αἀάε ὅς Οὐ, Μεῖαὰ- 
φιοτρἢ. (. 111. ὃς ποῆτιπι ἱπξ, ἰπ δομέδεο. 

8 σφόδρα ἄκων  Πεάετά επίπι ΒΑςοΐ ἀγροῦ, οὐΐι5 Πὰ- 
πίπὶ οδηυχίις, φαοά πος {γπιθοἷο ἱπάϊ σαι, Οἰτμβδέγοπ 
υοάαπιπιοάο ἱπυΐτιι5 εἴ, οἰπὶ οἴῃ διγοτγίθιις δόϊ5 ἔε- 
πιῖηαβ ξοθα πιὰ ςαοάς ἰλοογάτιγας ργδείεητίας Ῥοητῇειπι, 

9. ἐλάτην ) ηυοά δέζραεγα «θίετεπι Πἰς Ρἱπρίτωγ ροπετῖς, 
εχ Ευτίρί ἀϊς ΒΑςςἢϊς εἰ, πιἢ ξλ!Πογ, παπὶ ἰδὲ Βασςδις Τῆς. 
θᾶπᾶ5, ἔιγογς δέϊα5,) χλωραῖς ὑπ᾿ ἐλάταις ΟἸ(Βδεγοπὶς (ωδῇ- 
ἄεγε αἷτ, ἐπηπὶ}Π]ς ἃ (ε Ειγὶ 5, νἰταχας Οδατηείιπὶ ἱπίατίς- 
45) 4146 ϑεπΊε  εη [Ουιἷς σοποιδίτι ΒΑςςΒιπὶ σοπυ τε περ4- 
νέγδης, νὰ, Ῥγοΐοβ. Βαοςβαγ. Ευτῖρ. ν, 38. ὅς Α(ξ. ΠῚ, ν,982. 
Ευγεῆτες γεγο ΒΑςομὶ πιμηΐπε, δάξοφις ἢιτὶἰ5 εὸ ἱπηρε]- 
ἸΙεπτε δόξες Τβεραπᾷς, ἐλάτας κλαδες τέπεῖς ἀϊσαπταγ δὲ 4, 
ν. το. Μαχίπιε τάπιεη δα 1 γοίρ οἱ ρυτεπι, φιοά Ῥεητῇεις, 
ΒΑςςΒάσιιπι [ρεου!άτυγιις πιγίξετία , ἴθ δέος αἀ(ςεπάοτίς, 
414 εμοτία πηίίεγε ευπὶ αἰ ςεγρίεγιπι Βας ἢ ὰς δυγδυιηάδο, 
δὲ Μεραεγοιλξτας, νἱά, δ], ν. τος 9. 4. ἀἀἀς ὅς ποίξγμπι ἱπΕ, 
πη Ρεμέῤεο ἰπῖς. 

10 Ακταίωνος ] Π3ΠΊ ὅζ 1|6 εχ Οδάπι! ρεπετε ἴῃ Οἴτῃ λ6- 
τοῦδ» ποπ ἰοηρε Τμοθὶς, Ολάπι τάς, 4 σςδηΐθις ἔμπις διὶς 
Ἰδςεγαῖι5, 

ΧΥ, ΑΡΙΑΔΝῊ. 1 ἀλλ᾽ ἐκ Διονύσῳ 7 (δίητς, εἴα. Ῥγον 
ξεέξλιπι [ἃ οὔτε ἃ Βασςῃο, αἴ, ποη ἃ ἰξιΐτατε φυδάαπι δηϊπιὶ ὃς 
ἰηϊυ βία ἰη Ὑμείεο, 

Ορδ δα σώ, 

ΝΥΝ μέν... Ὁ - 

σαν ἑος - 



γ8ό 
ι δ ΄ 8.13, - “ "5, 

τῶ. καὶ ὀωκρυΣ σιν ἐπ αὐτοῖς... ὁτῶν ἐθέλω- 
3 " δ ἢ οὐδ . Ξ- 

σιν. δὲ μὴν δεομαι λεγεῖν . Θήσεω μεν εἰναὶ 
»Ἥ Νι ᾽ "» -“Ἐ 

τὸν ἐν τῇ νηὶ, Διόνυσον δὲ τὸν ἐν τῇ γῇ" ἐδ᾽ 
ε 3 ἜΣ : ͵ .Χ 5" ᾿) ΘιεΝ, χω 
ὡς εἰγνοθντω ἐπιφρεῷοιμ᾽ ὧν εἰς τήν ἐπὶ τῶν 

»-“" ς 5 "»" -“ »ν Ψ{ 
πετρῶν". ὡς ἐν μωλωκῷ κεῖται τῷ ὑπνῷῳ. 
5» » ,] 5 - δ΄ ΕΝ 

ἐδ ὠπόχρη τὸν ζωγράφον ἐπαινεῖν, ἐφ᾽ ὧν 
-. ας Η “ ε ἊΣ ἔ ὙΠ ᾿ 

καν ὠλλὸς ἐπώινοιτο. ρώθιον γὰρ ἄπῶντι κωλήν 
Ὰ ᾽ν 

μὲν τὴν ΔΑριώδνην γρώζειν, κωλὸν δὲ τὸν Θησέω», 
͵ὕ ΄ ἷ “ ,ὕ ΕΥ̓͂ 

Διογύσε τε μυρίῳ φάσματα, τοῖς γραώζδειν ἢ 
͵ ͵ “ Ἀ »-“» ,ὔ Ἀν. “ 

«“λατηειν δυναμένοις, ὧν καν μικρῷ τυχῃ τίς» ἢ- 
Ν “ Α, ᾿ « " , " 

ρήκε τὸν Θεόν. καὶ γαρ οἱ κόρυμξοι, ςέφανος ον- 
, ΄ Ν Ν ἦς 

τες » Διονυσὰ γνωρισμιω» κῶν τὸ δημιεογήμω 

᾿ Ν ε 7 -“ 

φάυλως ἔχῃ" καὶ κέρας᾽, ὑπεκζυόμενον τῶν 
ῃ “ Ν , « 

κροτάφων, Διόνυσον δηλοῖ. καὶ πτωρδάλις ὑπεκ- 
5 "»" “» Ὶ 3 Π 

φαινομένη ὧν τῷ 9εξ8 σύμβολον ἡ. ἀλλ᾽ δτὸς 
ε 3 “᾿».υ Ἁ 

γε ὁ Διόνυσος ἐκ μόνῃ τξ ἐρᾶν γέγρωπται. σκευὴ 
ἣ Ἂ Ἵ , 

μὲν γορ ἠνθισμένη " καὶ Θύρσοι, καὶ νεδρίδες. 
Ὑ ε5 »" Ὁ πΟ »-»"Ἢ - ν ΝᾺ 

ἔῤῥιπται ταῦτω ὡς ἔξω τῷ καιρξ. καὶ ἐδὲ κυμ-: 
ῃ ε “ βῆ “ΔΑ τε ᾽, 

δάλοις αἱ βάκχαι χρῶνται γῦν, ἐδὲ οἱ σώτυροι 

ἀυλῶσιν. ἀλλοὶ καὶ ὁ παν “ κατέχει τὸ σκίρτη- 
ε ΣΙ. Ων , μώ» ὡς μὴ διαλύσειε τὸν ὕπνον τῆς κόρης. οἷ- 

λεργίδι δὲ ςείλως ἑαυτὸν . καὶ τὴν κεφωλὴν ἐό-- 
Ὁ ἘΑ͂ ᾿ ͵ ς δὲ ἀνθίσως, ἔρχεται “σῶρῶ τὴν Αριώδνην ὃ Διό- 

ἡ θῸ 7 Ὗ ὙΠ ΉΡΡ 
γυσος,» μεϑύων τῷ ερωτι, φησὶ περὶ τῶν ἀκρα- 

Ὧν « τ , ,»,ν» Ν 3 

τῶς ἐρώντων Τήϊος' ὁ Θήσευς δὲ, ἐρᾷ μὲν, ὠλ- 
Ἢ εἩ ἘΞ , "» λὰ τῷ τῶν Αϑηνῶν κωπνβῇ, Αριοΐδγην δὲ, ὅτε 

5 ᾿ ἡ ν ᾿ χν ΑΥΩΣ 
οἶδεν ἐτι", ὅτε ἐγνω ποτε, Φημὶ δ᾽ ἀυτὸν ἐκλε- 

λῆσϑαι καὶ τῷ λαξυρίνϑε » μηδὲ" εἰπεῖν ἔχειν 
ΤΑ ΠΝ ἀρ τι ω 

ἐῷ ὅΤΩ ποτὲ εἰς τὴν Κρήτην ἔπλευσεν» ὅτῶ μό. 
4 ͵ ͵ .“ Ν 

νον τοὶ ἐκ ππρώροις βλέπει". ὁρὼ καὶ τήν Αριοί-- 
δεν δὲ δ Ν Ἀ ,» 5 

δνην, μᾶλλον δὲ τὸν ὕπνον. γυμνοὶ μὲν εἰς ὀμ.-. 
ν ͵ “ , λα ΄ Ἂς 

φωλὸν φέρνω ταῦτω» δέρη δὲ ὑπτίω, καὶ ὡπα- 

λη φάρυγξ: μαωσιχοίλη δὲ ἡ δεξιὰ Φανερὼ σπὥ- 

Ἡ11; 0 5 ΤΊΚ᾽ ΑΥ̓Τ' 1.: 

ἀμπι. 

ΧΙ,Ὶ, Αρέφάπο. 

ἴῃ Πυϊμίητοῦ! ἔα .}1ς5 ἐχεγοϊαίαθ, ἸΔΟΓΥΓΉ15 (α8 
ςομηϊαητι. ΝΌΪ νοϊποτπτ. Νοπ ἰτάημ6 τηῖ- 

1ἰ οριιϑ οτῖτ ἀϊςογς, ὙΠποίξαπι εξ, 48} ἰῃ πα- 
νἱ εἴϊ, Βαςοιπη γεγο, 481 εἰ πτεγγα: πεοτς 
Ῥεγιπάς αιαί! [ἃ Ἰσπογαγοβ δά ΡΠΕΙΙαπῚ 7 ἴΌΡΕΥ 

(ἀχίς γεσιιπιθοπίοπη, Δηἱ πη τη δάπιέγγεγε ᾿Π60, 
ΤΊΟΪ νε ἰασθαὶ (Οπηηο ἐδρΐτα. Νες (Ἀπ εἴξ 
Ῥίξογεπι σοπηγπθηάαγε δῦ 115, 4αϊτι5 δζ 415 
ςοιηπηεπάδγ! ρος. Ριυϊογαπη ἐπὶ πὶ ΡΙΠΡΈΓΕ 
Αὐδάπεῃ 5 Ῥυϊογαπι ἴτοπὶ ὙΠοίξιιπι πες Αἰ 
σὐϊσιπαια αἰ! ῆς "16: ΒαςςῆΙ ἥποημε ἱππαπηθς- 
τῶρ [ογπηδα {πη0}}}}5.,. οἱ ρίησογε αὖ πηρετγῶ 
Ῥοΐϊιητ, πιάτα πιοάο εχ ριιαπη Δ] ]ητιδππι ρατ- 
τεπῇ διρεσιε αιπρίαπη, Πδυπῃ αεαμίταγ. Ετ- 
Εηΐτη Πογυτη];1η οττὰ σοητοχεῖ, ΒΑΟΟΗΙ {πητ]η- 
ἀϊοίμπ1 7) ἐτίδπι {1 πε ρειπη [τ Οριι8. ἘτςογΠα 
τειηροτίδις [ἰδηδίιπι Βαςοῃαπι ργοαϊε. Ψι- 
οἰπτα Ῥαηίηετα ἀρραγεπς Πεὶ εἴς (γπιθο- 

Αὐ Ηἰὶς φυίάετι Βαςομι5 ημ}]ο «ἰϊο 
ΠΊ Δ:ΠΟΥἷ5 (ὙπΊΡο]ο οἰ ριῶαθ, ἜΕἰοτῖ- 
εηἰπὶ νεῖβ, τῆγγῆαας, Ἂς ὨἰπΠῺΪ ρεὶ- 

115... νεὲ δὶς Ιοςο πιίπιις ορρογίιπα, γεϊεξια 
{ππτ, ΝΥες Ἄσγιηθα 5 Βασοπαθ., πες {0115 84- 
{γι 1 ργδοίδπεϊα νεπηζυγ. Οὐΐῃ ὅς ΡΔη τρίδ, 6 
ταγθει ρος (Ογηπιηι, (αἸτατίομθπι ςοἢ]Ρεῖ. 
Ῥαγραγα νΕΓῸ ἱπάμτι15, σαρΌΓα 6 ΓΟί]5 ΟΥΠΑΓΙΙ5, 
αα Ατίδάπεπ δοςεάϊε Βαςς 5. “72076 εὐγλμδ. 
νὲ ἀξ ἱπιροίεηίεῦ δηηδητίθιι Τ εἰμ5 ΑΠᾶ-. 
σγεοη αἷτ, ὙΠείξιι δηζεπὶ παῖ ΠΗΙἀἘΠΊ. 
(εὰ ΑΙΠΕπάγιπὶ ππλαπὶ, Αὐἰδάπεη νέο πὸ- 
41 ἀείηςερϑ πουῖς ἀρ 15, πε΄. 6 ν πα 4Πὶ 
ΠΟΙ αηΐδα., Πμΐη ΝΕ] 1Ρίπ15 ΟὈ]Ίταιτ ἰα  γτ 
(1 ρυῖο, πες. οαπ5 τοὶ ςαπία ἴῃ ΟΥείδηῚ 
οἰϊπι παυ!ραιεγί. ἀϊςετε ρος, [ἃ απδε ἃ 
Ργογὰ {Πητ ργοίριοἰτταητυτη. Ν 146 ὃς Ατδάποη, 
αυη ρους ἱρίππι (οπιπιη. ΝΝαάππι αμ! ἄδειτ 
σῇ] Ὀ}]Ἰςππ. νίαε μος ρεέξιβ : οοἸ πη ἀπο Π» 
{ἀρ᾿πιπ|,ς Π10116 σαιζεαγ. Αἷα ροῦτο ἀεχίογα 
τοῖα Ος}}18 ραίθῦ: αἰτογα ψΟΓΟῸ ΠΊΔΠΙ15 [πη ἴΔ6- 
πὰ ἰλςεῖ, πε᾿ 44 νεπίι5 τπγρεὲ οἴεπάαί. 
Οὐ4115,. ο Βαςςῃθ, πυᾶπηαις {πᾶ115. 4ΠΗς}1- 

᾿ 

ΚΝ ΎΊΣΥ Ν δ᾽ οὖν -“ 7 δ ἣν , εν “ 5. , σώ. ἢ δὲ ετερὼ χεὶρ ἐπικετωι τῇ χλαίνῃ, μη αἱσχυνῃ τὶ ὃ ἄνεμός. οἷον; ὦ Διονυσε; καὶ ὡς ἧ- 
ἘΠΕ ἘΞ ΜΕΝ λεετες τεσερσει σεν τ τους ς- ο΄ τ ν πέενενοι ὑϑϑαεν θεν να λον ον 

2 εἰς τὴν ἐπὶ τ. πετρῶν 7 Ατιδλάπεπ 1πτε} 1 τ, 4υ4π| Ῥιδξι- 

τὰ τερσδείεπταθας ἰῃ Ρεῖγα τες [Πεπι. 

3. κέρας 1 ποτὰ ΒΔΟςΠὶ ἐρ᾿Πεῖδ βεκέρωτος; δυκέρωτος, ταὺυ- 

ξοκέρωτος» κεραωΐᾳ γ ταυρομόρφῳ Ραίππι ἀριιά ροεῖᾶς οδιίᾶ. 
νι4. Ατμεπᾶειπι Ϊ, ΧΙ]. ν. 476. Οτρβειιπι ἢν πιπ!5 Ρ. 142.Επ- 

τρί άεπι ̓ π Βαοςἢ. ν. 362. 4ο6. ἵγσορἤτγοη, Οαἤαπέγα ν. 299, 

ὅς. δἀάςε οδίεγμδια 1}}. ϑραπι απο ἀε Ρ, ὅς Υ, πμη1. Ρ, 392. 
εὐ. ποιᾶς. 

4 τῷ ϑεᾷ σύμβολον 1 νἱ 4, ἱπξ, Τγγγδερές πὶ το. 

ς σκευὴ μὲν γοῥ ἤνϑισμ.} τὸ μὲν τῆς ἐσθῆτος ἀνθηρὸν οἱ 

ἄμοααςε τεϊδυΐτ, ἃς ρῃγπος εχρί σᾶς, ΡῬὨμγπιτιις ἐς Νβτυτ, 
Ῥεοτ. ς.30. Ηΐης δογενς ΙΖεοῤης ααοαις εἴ λει] ἀε Ν - 
Ῥ15 Ρεῖεὶ δὲ ΤΠ ει ά!ς, 

6 ὁ Πὰν ]} ἐπδ!!αρε ηιπιετὶ οἰ ΡΓΟ οἱ Πώνες, Ῥαῃεξς επίπι 
ϑαῖγτί, 511επ|, ΒΑΘ ΟΙΙ σοπηῖτοσ, ντ θοῖατη. ΕΟΓΗΠῚ γετΟ βι- 
ἐαγέγ νπὰς͵ δζ σκιρτοὶ ἀἸΦλὶ νἱ 4. ῬΗυγπατ, ], ς, 

7 μεθύων τῷ ἔρωτι  ἰοςιι5 11 πο ἀπΠπι}:ς εἢ δρυά 
ὙΠεορΉγ] δ έξιπι κρὴ ἐρωτικῶν μεϑύοντες ἡδονῶνο 

8 τῷ τῶν Α9ην. καπνᾷ ] ̓ πτ6} Πρὶτ ρήγαν ἢς ἨοπΊοτηϑ ἀξ 
Ὑιγῆς Οἀγῆ. α΄ 

Ἱέμενος τὸν καπνὸν ἀποϑρώσκοντα νοῆσοιε 
Ἡς γαίας. 

Ὁδοὰ ἱπιϊάτις5 Οὐϊάϊῃ5 ἀε ΡῬοπτο 1.1. : 
Νορι μία ε! Πραοὶ ργκαάεριεῖα, [54 ἑάρπερ ορίαὲ 

Ἐπερρααῦνὰ οἷο ραιγὴὶς ρο 12 Ῥίάεγε [0 εἰς. 
ψιάς ρίαγα ἀριιά Εταίπημπιὶ τη ΟΠ 4416. Ρ. πὶ, 586. 

9 ἔτε οἶδεν ἔτι ὅζε. Ἴ ἱ. ε. [δ ρετῖς 45 ἢ ποπ ποῆτει δΠΠρ]1- 
τι8) γε] νη 18π| ΠΟΡΠΟυ ες, 

10 μηδὲ] εὐϊῇ χρὴ μηδέ. 8ε4 χὠ οπιτες ας οοά, 1,44, 

τι ὅτω μ- τὸ ἐκ πρώρας βλ.  ἴ. ε. τάπτιιπὶ ἴῃ ρΑττίδηι ἴπα 
τεηίως εἴ, 400 πβυϊβαητὶρ ργογὰ ἀϊγεϑὶα εγδῖ, 

{1|5. 



ΧΡ. Ραβρόκε. 

{ι|8,.. Ψεγιπ Διο ροτηᾶ, Δη γάςοπΊο5 Οἶθαῖ, 
οἰσυϊδέιις ἄϊςε5, ἼῊΣ, 

Ὁ ἜΓΑΡ δν ἡ ἀρ ΜΚᾺΝ ΣαΝΣ Σ ΚΟ ΉΝ τρίς, 
Ρα[ριιαΐξ ἐαυιγιιπη διτπαῖ, Γαθάαϊιπηαιια το- 

βαῖ, νὰ 4] 1414. 40 θε[ἴατη αὐ αππιαπάμιπι ρεὶ- 
Τιςῖαξ, σοπηπηπιζαζαγ, [ΡῈ νογο οδπδπη ΘΠ η- 
δῖ: ΒομΕΠῚ, ρταρα!! ΠΠΊ 6 νᾶσςας, ομΐτις τδιι- 
ΤῊ15 ζοΠ ποτα ης ντεραίιγ, ΟὐαΪ 5 γεγο ἰρίο- 
ταπι ἔπεγῖς σοηςιδίτη5, ΜΙποιδιγὶ ἔογπηα ργο- 
ἀϊε., πηοηῆτοίς ργογίις ἃ παίιγα εἰδθογαία. 
(Οοἴξις διιζοπι ἢὶς φυ!άς πη Πλϊηἰπς Ἐχργιπηίταγ, 
[Σ4 οββεῖπα χιίάεπι ΠΒαες εἴ, Ταράαϊο ἐχαα- 
ἀϊῇςαια. Ψπάϊᾳυδηιο νοτὸ ἴῃ δα ἤϊατιιας ίαπς 
αἰροίτας, αἰίας χιϊάοπι ρογβείξα ἔογπια, αἰϊαο 
νΕτΟ γε Ρεγρο ηζαν ταπζηπι Πα θοπίο8 ΟΡΙΙΒ) 
Ρεάϊδιις5 ἴαπὶ (ἐραγατίς, δίχις ἱποοῆίιπ ρο}}}- 
ζξητο5, Ταὶς αι δυζεπὶ γα Πατιιαγία δῆτα 

“γα ἀαἰτπι πυιπαμᾶπῃ ἔπογαῦ τη οἶα. δεάα- 
ἰὰι5 Τρία δείαπη ἔροςῖε δτεις ας, ἐχοο!!φητοπῃ αγ- 
τ6π|, πηξητίαια ἀςίεπι ἰρίο ναίει ργὰθ (δ. ἔε- 
ΤΘΠΒ : ἀιτις τ ναὸ οείατη Ππαθίτα : βαίσαπν 
επί πτ {πὰ ἱπάμτιις εἰς ρα]] τιπη, πιαιίηις τπίι- 
Ρὲγ Ρίξξς εἴς ρεάϊδιιβ., πο Ατεοὶ πηαχίπιε. 
ΟΥὐΠᾶτι ρσαιάςητ, ϑθάθε διζοῖη νεῖμε δοιαὶ 
εἰαϊδογδηάδο ἱηεθηξι5, (πρί ἀϊποίηιιο ορετὶς ἢ- 
δ᾽ Δα (οἰαἰτ (οςῖος., γε σα  οπογς αποάαπηπο- 
ἀ0 δεῖς ἤτοριι5. Μαηίξοβε εηίπι ἤππε εχ σὰ- 

ἱπῈ1Π|.. Ὁ ῬΊΕΓ. ΠΕΠΊΘΓΟ 411] τογο σγαπῚ νεγ- 
61], Ρὲγ Ιϑυθηι, αἰτία γιάε5 δάθας 

Βοιιΐ5 ρατίεϑ ἰδθυιίραης, 401 (γπηπιειγίαμπη ἵζει 
πθγαπε, {τὰ Οριϑ ἰρίππι ςολῇ τ. ΟοΒ διι- 
ἴοπὶ (εγγα οσοίρας,, φορίτδιοπα ΠῚ οπΊης πη. 
ΟΠΊΠΟΙΊΠΙΣ ἀγίοπι {πρεγαηΐζ, αιᾶς ἴῃ πηδηιι5 
ςΟπηροτ δίας σοΐογεθ. Ἐπ᾿ ἐπίπι. Ἰρηο 

ἔξγγα ἱπιροίϊεα, ἰᾶται ρογ ἰρίαπι ἀιιέ!λ ε. 
Ῥαςκαπε διιῖοπι ἰρίαπι (ρΙ ἀΐηες 1Π|: Πὶς 
αυάοπη αὶ τοῦτα {ἀγίππι ἱπηρ6 ΙΕ π5., ἢἰς νογο 

- 

ΓΟΟΝΥΜΕΙΒΕΚΡΕΚΕΙΝν 5. 787 
- Ἁ 5 ΝὟ , Ἵ 

δὺ τὸ ἄσϑμω"". εἰ δὲ μήλων, ἢ βοτρύων ὠπό- 

ζει, φιλήσας ἐρεῖς". 

ΠΑ 5 ΦΑΊΗ. 

Η Πασιφαάη τῷ τώυρε ἐρῷ, καὶ ἱκετέυει τὸν 

Δαΐδωλον σοφίσασϑωΐ τινα πειϑὼ τῷ ϑηρίς, 

ὁ δὲ ἐργείζετωι βὲν κοίλην, «-αρωπλησίαν οὖῳ 
,, -“ 7 ᾽ Ψ ἷ΄ ᾿ 

γελαία βοὶ, τῷ τάυρε ἐθάδι. καὶ ἥ τις μὲν 
-“ Ϊ᾽ -“ -“ ,ὔ γμτ 

σφῶν ἡ νὴ ἐγένετο, δηλοῖ τὸ τῷ Μινοτώυρϑ εἰ-- 
᾽ Ν “ ,ὔ ΄ 

δος, ἀτύπως συντελεσϑὲν τῇ φύσει. γέγρωπται 

δὲ ἐχ ἡ ἐυνὴ νῦν, ὠλλ᾽ ἐργωφήριον μὲν τῶτο πε- 
-“ ν᾽, Ἁ 

ποίητωι τῷ Δαιδώλῳ. σπτεριέφξηκε δ᾽ ἀυτὸ' ἀγωλ- 
ἝΝ Ν ᾽ “2 δ δὲ ᾽ "-» ἣ 

μωτῶ,. τὰ μὲν ἐν μορῷωις . τῶ θὲ ἐν τῷ ὁἱορ-. 
»“ὝἪ ͵ὔ ΝΜ 

9.ὅσϑαι» διαξεξηκότω ἠδη᾽, καὶ ἐν ὠπαγγελίᾳ 
“ »ἷ Ν ΄ ᾽ τῇ βαδίζειν. τετὶ δὲ ἄρω ἡ τορὸ Δαιδώλε ὠγωλ-. 

ἡ " ᾽ » "ο' ᾿ ᾿Ὶ 

μωτοποιίω ὅπω εἰς νδν ἐδέξλητο. ἀυτὲς δὲ ὁ 

Δαΐδαλος εὐτ]ρκίζει μὲν καὶ τὸ εἶδος , ὑπέρσο- 
͵ Υ ᾿" ᾿᾽ 

Φὸν τι καὶ ἐννεν βλέπων" ὐτ]ικίζει δὲ καὶ ἀυ-. 
δ Ἁ »" Ν Χ ( : “Ἢ ᾿᾽ 

τὸ τὸ σχῆμω., ᾧωιον γαρ τρίδωνω ᾽ τᾶτον ὠμ-- 

πέχεται; πτροσγεγρωμμένης ὠυτῷ καὶ ἀνυποδη- 
τ ε “ ν ,ὕὔ 

σίας “, ἡ μάώλιςω δὴ οἱ Ατ]ικοὶ κοσιμῶνται. κεί- 
΄ »" ) Υ̓ 

ϑηται δὲ ἐφ᾽ ἑρμονίᾳ τῆς βοὸς, καὶ τεὶς ἐρωτῶς 
"»"» "“ ᾽ὔ 

ξυνεργὲς τποιεῖται τῇ μηχανήμωτος", ὡς ΑΦρο- 
- - “ ᾿ ᾿Ὰ δίτης τὶ ἀυτῷ ἐπιδεῖν ̓. ἐναργεῖς μὲν τῶν ἐρώ-. 

ΡΥ. ᾿ ͵ 4 -“ ,ὔ ΝᾺ 
τῶν κοί οί τὸ τρυστῶνον; ὦ σσῶΐ» φρεῷοντες, καὶ γή 

Δίῳ οἱ τῷ σκεποέρνῳ λεωΐνοντες τοὶ μή πτω ἠκρι- 
» ͵ 

ξωμένω τῆς βοός, καὶ οἱ ςωϑιμώμενοι τὴν ξυμ- 
τ ε « ΔῈ 

μετρίαν, ἐφ᾽ ἧς ἡ δημιεργία βαίνει. οἱ δὲ ἐπὶ 
-“ ψ» Ψ ΄ ς ᾿ “ἡ 

τῷ πρίονος Ἐννοιών τε ὑπερξεδλήκασι τοῶσων, 
ε , ,ὔ ΄, 

καὶ σοφίαν. ὁποσή χειρὸς τε καὶ χρωρυώτων. 
δι “Ἢ 

σκόπει γώρ» τῷ ξύλῳ “πρίων ἐμιξεδλητα,, καὶ 
Ἂν ΓΨ, γδ Ἂ: ὃ , δὲ ᾽ δ. “1.8 «Υ 

διῆκται τὰ ἡθή. ἐγϑδσι ε ὠὔτον ὅτοι δι ερῶ- 

« Ὁ ΡΕῚ “ “ ἜΥ, δὴν ἃ γνῶ 
τες»0 μὲν ἐκ τῆς γῆς, οδ᾽ ὠπο μετεώρς:", ὀρθ ἐ- 

12 χρὴ ὡς ἡδὺ τὸ ἄσϑμα Ἰ εἶτι5 τεῖ ἴῃ Ψεπετὶς ἀεἰ οἰϊα ρας 
{πι πιεπτίο δπιᾶπεῖθις5., ἢς ἵναπιρτίᾶϑ ἰπ ἐρ! 018, ηιιλς εἰ 
ἴῃ Ατἰβαςπεῖο δἀζοτίρείβ [1δ..1. ἐρ, ΧΗ], ὠτμὸς ἐνώδης χρὴ 
τῶν ἔξωϑεν ἐκ ἐλατήξωενος μυρῶν. ΝΥ 

13 εἰ δὲ μήλων ἢ βοτρ. ἀπόζεν φιλής. ἐρεῖς  οπηηῖπο, Βυπο 
ἴοσιπι Ὁ οςυΐος Βαδυίς Ατηβδοποίις ἐρ. ΧΙ, ἀριά 4μεπὶ 
ξοτγαρια τάπιδῃ ἰερίταγ: χρὴ τὸ ἄσϑμα ἡδὺ ἢ δὲ (Ἰερεπά, εἰ 
δὲ) μήλων ἢ ῥόδων πόμασιν συμμιγέντων ὠπόζειν (Ἰερεπά, ἐ- 
πόζει ) φιλήσας ἐρεῖς. ϑ|π|ε Δυτεπὶ εξ υοά ἱπέ, ἀἰεΐτις 
ἴῃ ϑιαεγγῖς [αὉ βη. ἀπογέυσασϑαν τῷ πνέυματος. 

ΧΥΙ, ΠΑΣΙΦΑῊΗ. 1 αντοὸ] οοἐ. [ναά, Βαθεῖ ὠντὸν 
αυοά πο ἱπιργοδτίπι. ἐδη...0.ὉῊω 

2 τὸ μὲν ἐν μορφαῖς} ἴ. δ. {ἰπελπτεηῖα ἴδπὶ ἴπ 1115 σοπιο 
Ρᾶτεηῖ, ποπάμιπι τ4πιεη εἰδότα, ὃς εχαίοϊδια, Νδπι ἀε 
τα] θιις5 (δηυίτυτὶ τὼ δὲ ἐν τῷ διορϑῆσϑι. Φῤ 

3. διαδεῦ. ἤδη  ρεάε5 ποῖα δρᾶγαῖος, ὃζ φυλῇ ρτγαάίεπεεβ: 
πιᾶπι δητηυΐοτες Πἀτυατι! σοητίπιιο ἰαρίάς ᾿ηξετίογα γεργᾶς- 
{επταῦδπε, νἱάς οδίεγιδια απο ἀς ρξεοτίδιυς νει, 'π Π.ε- 
ἀαίο, δὲ ποῖατα δὴ νῖταπι Αρο]]οηῖ Ὑ γαπ. ᾿ 

4. Ατῆικίζε μὲν χὠ τὸ εἶδος 1 ἔς Ατῇικὸν βλέπος ῥτῸ ς4}}1- 

ἄο, ὅς μι Βάιιοϊαπι ργξεξεγεητε Αὐορμδηὶ Ναδ, Αὐὶ, ΙΥ, 
ς, 3. οοπῇ, Εταίπι, ΟὨΙ 44. Ρ. 316, : 

5 φαιὸν τὸ τρίξωνα ) τρίξων ἀητίυ  ΠΠπ|ῖ5 τεπιροτίδις πα 
οτάϊπατγιο ὅς νυ]ρατὶ νῇι συϊυίζιπαι6, ετίαπὶ ργίπι ογάϊηϊῖς 
Βοπιηίδι5. ϑὶς Ἐραπιϊποπάας τρίφων ἀριιὰ Αοἰΐαπιπι Υ, 
Ἡ.Ν,4, δ Αρβειίαο δριιὰ δσυπ άπ Π, 12. τε! δαΐτιγ. Οτε- 
ἔφεηες Ἰυχυγία τρίφων ΡΑυρογίοσιπι τληγυπὶ βυῖτ ἃς ΡΒ] οἵο- 
Ροσαπι. σοπ, Ἐδγγάτίαπι ἀε Ἐς Υ εἰξίατ, Ρ. 11.}, ΠΥ. σαρρ.14. 
δζις, ὅς ϑαϊπιαί, λά Τοττ άπ, ἀς ρα] ο, 

6 ἀνποδησίας 1 ἐὰ ἔτρο ετἰαπὶ Οταςοῖς ἀπεὶ υιίοτῖδιις 
τΑπτιπι ἱπ νι. (ετῖε ϑοσγαίεπι ᾽Δπὶ ὃς ἀϊ(ςίριυ!ος οὐ ἐνυ- 
ποδησίαν ρετίτϊπρις Ατἰ ορἤδη, ἰπ ΝΌδΙθ. Ρίδτο ἱπ ϑγπὶ- 
Ροῆο ταπιοη Ατιοάειπὶ ουτυίάαπι πιεπιΐηῖς, 4υΐ [επιροτ ὡ- 
γυπόδητος Ῥτοςείϊετίτ, Αροπίλιπι ᾿άἀεπὶ ἢδις γάγο ἔες δ, 
᾿Αεἰίδη. Υ.Η. 1, ὙΠ 13. τγαάϊς : αα αιεπὶ νἱἀς ποίᾶτα νἱτὶς 
ἀοέϊίς. ψμδὰ 

᾿ 7 τῷ μηχανήιι, 1 ἀττϊςυΐιπι δάϊεοϊ εχ ςοά, ᾿αυ Δ, 
8 ὡς Αφρ. τι ἀντῷ ἰπιδῆν } πεπῖρε μηχανήματι γάδολ6 

εἰδθογαπάδε, δ] αι ἔεμεγίς, ἱ, α. ΑἸ Ἰυτα βερηββαεὶς ἱτηρεπ- 
ἀεπάμπι, γε πιθιιεγες ται γιπι δἀ ἀπιᾶπάμπι,) ἰάεοαης (- 
Ρἰάϊπεϑ ἱπ εα βηροηάα οςουρδητατ, 

9 μετεώρε ] ἴτὰ ἱερεπάϊχιπι εἴτε ρτὸ μηχανῆξ Ζυσὰ ἴπ νυ ΐ- 
8διΑτι5 οτδς ὃς (εη[5 Πιαάες ὅς (ςηιεαιία, 

σρρ 88: 
ῃ 

ββένω 



γϑὃ 
ὝΝΝ Ἀ " ν δι» ΚΗ 

μένω τὲ Κῶ σαρογεύοντε. τετὶ δὲ ἐνωλλὼξ ἡγῶς: 
ε ᾿ , τ τὴ Ἵ 8 μεϑώ;, ὁ μὲν γοὶρ νένευκεν ὡς οὐνουσησόμενος » ὃ 

᾽ ε ͵7 » » »“ 

δὲ ἀνέφηκεν ὡς γένσων. καὶ ὁ μὲν ἐπὸ τῆς γῆς» 
ΑΥ̓͂“, Ν , ᾽ ͵ ΑΥΥ Σ ΑΝ Ὁ ΒΉΝΑῚ ἐπὶ τὸ φέρνον ἀνωπέμπει τὸ ἀσθιμω; ὁ δ᾽ ὠπὸ 
- ᾿ , 

τῷ μετεώρε» καὶ τὴν γωφέρω πίμπλαται, κώ- 
΄ ΄ Ν - ἼΩ . 

τω ξυνερείδων τὸ χεῖρε. ἡ Πωσιφοίη δὲ ἔξω σε- 
Ν λ ͵ Ὁ Ἁ, “ Σ᾽ ͵ 

δὲ τῶ βεκόλιω ππεριαϑ ῥεῖ τὸν ταῦρον , οἰομένη 

προσάξαι εἰυτὸν τῷ εἴδει καὶ τῇ ςολῇ, ϑεεῖόν τε 
2 ᾿. Ν ς ΓΗ ᾽ ,ὔ 

οἰπτολωμπϑσῃ» καὶ ὑπὲρ σώσαν Τριν. βλεπει 
3 ᾿ « ,»».- 

τε ὠμήχωνον". καὶ γῶρ γινώσκει ὁποίων ἐρῷ. 
γ ᾿ Ὡ ς »“Ἢ 

κοὐὲ σσεριξοίλλειν τὸ ϑηρίον ὥρμησεν, ὃ δὲ τῆς 
Ν ΝᾺ ““ ͵7] ᾿ Ν ε “ »“ , 

μὲν ἐδὲν ξυνίησι, βλέπει δὲ τὴν ἑαυτῷ βξν. γέ- 
Ν " , ͵ - 

γρωπτωι δὲ ὁ μὲν ταῦρος ὠγέρωχός τε καὶ γε- 
Ν »" 3. Ὑ " ", Ν Ν Ν 

μῶν τῆς ὠγέλης, εὐκερῶς τε καὶ λευκὸς, καὶ 
᾿Υ Ν Ν Ω 

βεξηκῶς . καὶ βαϑυὺς τὴν φώρυγγω", καὶ σπίων 
Ν ᾿ ͵ ε Ν , Ϊ᾽ Ν " 

τὸν ὠυχένω ", καὶ ἱλαρὸν βλέπων εἰς τήν βὲν. 
Π δὲ: ᾽ ΄ νΥ, Ν Ἀ -“ 
ἢ ὁεὲ ἀγελωίω τε καὶ ἄνετος, καὶ λευκή “ “ ἀσῶ»; 

, » » “ἣν δ 
ἐπὶ μελαίνῃ τῇ κεφωλῇ. ὠπαξιοῖ δὲ τὸν ταῦρον, 

΄ ἈΧΎΕ ,7 δὴ ς 
σκίρτημο, γῶρ ὑποζρωίνει κόρης ὁή τινὸς » ὑπο- 

, 5» »“ ἡ 

φευγέσης ἐραςξ ὕδριν. 
ἈΝ 

πε λοψι ἤ ΠἸἹΠΠΟΔΆΑΜΕΙΑ. 
ἈΠ ἈΚ, ὅν. ͵ “-“ ἃ 

Η μὲν ἔκπληξις ἐπ᾽ Οἰνομώῳ τῷ Αρκάδι, οἱ 
δ᾽ Ἴ “Ψ" »“ 3 ͵ ΓῪ ͵ Σ “ 

δὲ ἐπ᾿ ἀυτῷ βοῶντες, ὠκόεις ᾿ γώρ πε» ἥτε Αρ- 
ε )ὕ ᾽ -“ ͵ , 

καδίοω., καὶ ὁπόσον ἐκ τῆς Πελοποννήσς. «ε- 
ΝῚ δ ΑΙ , 

πίωκε δὲ συντριδὲν τὸ ἀρμώ . τέχνῃ Μυρτίλε ", 
“ , , Α ᾽ 

τὸ δὲ ἵππὼν ξύγκειται τεττώρων, τὸ τὶ γερ ἐς 
᾿ ΤΑ 3 -“ Α Δ. ᾽ 

μὲν τὸ ππολεμικὼ ὅπω ἐθωρσεῖτο". οἱ δὲ ἐ- 
ν᾿ ᾽ ὙΠ αὖ Ἀν, .3 « 

γῶνες ἐγίνωσκόν τὲ υτο, καὶ ἐτίμων. καὶ οἱ Λυ- 
Ν Ν ὕ μέ ᾽ Ζ 

δοὶ δὲ. Φιλιππότατοι ὄντες᾽; ἐπὶ μὲν Πέλοπος 
, ΄ 3 ἣψ ᾿Ν ε -“ 6 Ν 

τέϑριπποίΐ τε ἡσῶν καὶ ἠδὴ εἱρμιωτῖται “. μετὼ 
“ ΕΣ “ 

δὲ ταῦτα. τεϑρωῤῥύμε τε ἥψαντο, καὶ λέγον- 

ΡΗΤΙ Ὁ ΝΕ ἌΨΓῚ 

7 

ΧΓΠ.. Ρείορς νε  ΗῬοά, 

ἀείιρετν πἴτοπβ, πιοάο ογεῶϊ, πποάο ργοηιθπ- 
τοβ) Βοςαις ΡΕΓ᾽ υἷσας ἕλσογθ 605 ΔΥΟἰτγ παν: 
Ηἰς δεξηΐπι παῖς, γε αὶ πηοχ τ (ἀγγοέξασις, Ηἰς 
νεῖο εγεέζῃϑ εἴτ νεπλοχ παϊταγα5. ΕΓ Πς αυϊάςπι 
4] ε τεῦγὰ (πγππῈ ἱπιρ 6 }}1τ, δά ρεέξι5 ἀηΠο}1- 
ται γεπηϊτείε : 1116 νογοὸ 411 ἀθίμιρεγ πἰτίπαν, ἃς 
νεπίγοη ἰηῇαι, ἀξογίμπι πίτθηβ πηδηϊδι5. Ραΐ!- 
Ῥίιαξ Διγαπῃ ἔογ 5 ἀρ ἀγπίθητα ταπγατη οἰΓ- 
οαπηίρί εἶς, ἔοτππια ἃς νεῖτε Ἰρἤιπα ρε οὶ ροῆς 
ταζᾶ.. ἀἸαἶπο (ρΙεηάογε ςογιίςα,, οππποπΊς 
{π|π| ̓ μρογαπις, ΑΙ νιυΐπι ἀείρεγαιίοηεπι 
Ῥγοάϊε, ποις ἐπίπι αι]4 ἀγάθαι, Αταις δά 
ΔΠΊΡΙΘχυτη δοῇίας ταὶς αϊάοπη, ταῦτ νοῖῸ 
ΕΟΓΌΠΊ, ας τ Πδὶ ψΕ]τ., ᾿πτε]Πρῖς 181]. {π- 
ΠῚ ΨΕΓΟ τγαίριςιε γαςοᾶπι. Ριξξυίαιε ἢ ταις 
ται {πρεγθι5., ὅζ ἀγηπθπεῖ ἄτπιχ, σογπίδιιβ ναίθης 
ἂς ζα Πα] τς γ 4υιλάγατυίαις, δι. ΡΑΙ ΑγΊθιις ΔΠι- 
Ρ 5, τεγυΐες Ρίηρ 5, ἰδοτππίαιις. ἴπ νδοσάπη 
ἱηταθηβ. Ηδδς ψεῖο φσερα!!β ἂς (Οἷα, το 
416 ρΡοΙΓ ςἀριι πίσταπη ςαπά Δ. Ῥεαϊσμα- 
τὰν τδαγαπι: ΡΕ]]ας {ΟΠ]Πσες ςυυαπι δὰ ἰη- 
Παγ(υδ(]ταῖ., δππδητὶβ μας ΕΝ δε ἠδην: 
ἴΕΠΊ. 

- ἢ 

ΧΡΊΙ, ΡΕΙΟΡΒ νοὶ μΙΡΡΟΡΑΜΙΑ, 
Τοῖτοῦ οὔ Οεποπηδαπη, ὉδοτῚ ᾿ 

ἄδηι: 41 γεῖῸ ἱρίπιις οδηία. εἷλη ἰΐαηξ., ἀμ ς 
επἰπι πιιοάαπηπιοάο,, Ατραάο5 ἴδῃς ὅς, Ρεϊο-. 
ΡΟπΠΟΙΙ οὔπηο5. Μγτί! παπησιιθ. ἅττα ζοπ Ξ 
{γαΐζταβ σθοιάϊς σαγγαθ, [16 δυίθπι, ἡπάτιοῦ 
᾿αηέθις οἵϊ ἐαυῖς, 14 εηἴπα δε] χυΐάοπι ται 
ποπάιιπη αδεθδηζ, ἴῃ ςογτα τη θι15 νΈγῸ ημᾶ- 
ἄτίραθ ἴδπὶ ἡοίαθ ὅταηε, δεῚ ἴπ ργθῖο μαρερδη- 
ἔπ ὦ, Εἰ {γάϊ φυΐάοπ: τα ρπιὶ Πἠ ΝΜ κι 
(Ὁ Ρεΐορε 1ἴδπὶ φυιδατΊρίς διριίψας νεβεθδη- 
ταῦ: ροῖῆτθα γεῖο. θάτιιον τοπιοηΐδει5 ἱπίγας 
ὙΠ, μ {{π| κυτῖδις γ δζ οπηηϊμπ ρτίπηΐ οἷο 

ἵ 

οἱ ν ΑΣΟ ὙΗ͂ 

το βλίπει ἀμήχανον ἸἸριαηβύαε, ξείεγα Ῥ͵δε [8 [γε οη:- 
Γᾶ ἡπορὲς : ἂς βλέπειν γοργὸνγ ΔἸϊΔ΄ι16 Εἶτ15 ΠΟΠΙΠΙΔτίς Ραΐ- 
ἤπι οδυΐδ. 

"1 βαϑὺς τὴν φάρυγγα ] Ἀ. ε. ΟἿΐ ογΉγ Ηρ, ἐδγιης Α θη" 
,αϊεαγίᾳ ρέμάεμ!, αχοὰ ἴπ Θρείπηΐ. ταυτί του τὶς; Ροηῖς 

ΜΊτρὶ]. Θεοτρ. ΠῚ. νοσι. ἢς ὃς Οὐυἱά. ἀοίδιιτο Ἑπτορϑε γᾶρῖο- 
τς, 4αςπὶ ρα ςογγίπιμπι ἀο(οτί δίς Μοταπι, Π, Βη. 

' ““γηπιῖς ραίεαγίς ρερμείθρ, 
δις ὃζ (οἰ ππης| 14 116. ΥἹ. ς. ᾿. ῥαϊραγίδεσ ριρίϊἐς δ᾽ ρέηε “ἀ 
2έημ Ῥνοπηὶ σοτηπιεπήδε ΒΟμΕΠΊ. 

12 πίων τὸν ἀυχένα  Ἐεο ραίοεγ δος ἵπ βεπετε εἴ δὰ 
εχ ηλλάγ ρέγερμεαἠγε»» ρεγάπμελε. 

ΧΥ͂ΙΙ, πελού ἄς, 1 Πέλοψ ἢ] μᾶς νοδεβ ὀπιϊτ 
ταητας ἴῃ ΑΠρ]ῖς, Βυγίας δυτεπὶ Ροίορές ἱπιᾶρίπεπὶ (δα 4110 
φεῆι 4865 ἱπξ, ΠΡ ἤπ, ἔτι δ τι 1. (ἀς πα νιὰ ράυ]ο ροῇ 
τι,12,) δὲ ἀραἀ ΡΒΙΠοῆτ. Πιπίοτεπὶ ἴῃ Ἱππαρὶπΐθιιϑ. 

2 κέεις } νῖάς {, δὰ Βοίρῥογπμῆς π, 9. 
3 Μυρτίλῳ ] δυιγῖίραε Οεποπιδῖ, σογγιρτὶ 4 Ρεΐορο Π6 ἀχὶ 

νεύόξεπι οδιϊσεγεῖ., Υἵ ἐᾷ γτοπε οἰγγι5 (οἰ θγεῖγ Θόπο- 
ταδὶ, 4ιεπιδάπηο ἀιπΠῚ οἰ1Π| 8.115 ΑΕ] 14 πὶ Ππ8 πὶ 4π δ᾽ πεῖθιι5» 
τ ουπὶ Ρεΐορς 40 4116 οὐΓ[ι σεγίατιγί, νἹάς ρτοῖχε Ῥδι- 
(λπ. Ατοβάϊς, ρ.249. ϑοΠοΙ δῆ, κα Αροί]οη, Αγροπδαῖ, 1,1, 
ν, 751: 

4. ἰς μὲν τὸ πολ. ἔπῳ ἐϑαρσ. Ἴπαπὶ ἴῃ Ὑτοίδπα. ὀβπαϊθης 
τᾷ ταπαιᾶπι ἤπρυΐάγε 'π ααιδυζάαπι ΟΡ Ἐγιιδτιιαι» τεϑρίππῳ 
Ῥίρπατα πο Ἁμάογεπε, νε ᾧ. οδίεγιιδειπι δα Ηόγοΐος ΡΗΪ-- 
Ἰοῆατί, εχ Ἠοπιςεὶ ἢ, Οἱ νυ. 185. ςοπᾷ, δὲ ἴπξ. ἴῃ “πρῥίαταο. 

5. φιλιππ. ὄντες  Γ,γάοτιπι ἴπ ̓ εαυίτα πο Ρογίτα πὶ δΔῃσ 
ται ΠΠΠη15 τεπιροτίδεις φεἰεδτας ογοαοι. 1.1. Ρ'2:-. 

6 τέϑριπποί τε ἦσαν κι ἤδη ἐρμιωτῖτωι ἢ τέϑειππον ἡμάς 
«ἰνίραε ΤιΑτιηῖς ἀϊσαπτωτ, ς τέϑριπποι Ἰαυδίθοτ εαυῖ5 1μπ- 
δεῖ5 ντεγεπτηγ, δα ἀϊτ 4υτεπὶ ὡρματίτας 
ποη ταπτιπὶ ποϊεης εαιος, χιοα ἀπίΐαιι 
ταηῖ, νυ] ογεῖηϑ 1. Ψ, ὅς Τ γι]! 8π, ᾿ϑρεόϊας, ο, ς, [εἐὦ 
ἀπ φιοφες ἢ Ε: οΗγγ εἶν αι10. σετταγεηῖ, ΤΠ ΠΡ ΈΓΕ ΠΟΠΈΠε. 

ἹΠ ὥρμα τάππεπ ὀίρας Ῥτορτὶβ ποσεῦ, φιοὰ ἄνο τὰπτμπιν 
1π|τ0 648] γεμτεν, νηᾶε παῖᾶ νοχ ὥρμωτος ὀήρίς ἀεἰπ- 
ἀε ργορτῖϊ ᾿ἢρηίβοατι τεϊ δια ἢπτ. (ετεγιπὶ Πγαάογηα 
λυ μεγθίαπι 4ιοαια δίεγο νία, Εταίπι, Ομ Πα 4, 

Ρ-189. Ἷ ῖ 

7 τεϑραϊ ύμα 10 τ8]} εεἴαπι ἱπῇ ΠΕ ΑΙεχαπάο: ἴῃ πιοηϊπιεπ- 
τὸ ἀριιὰ 1πη605 νἱά. νἱταπὶ ΑΡΟ]]οπ. 1. 11. ς, 42. τεϑράῤῥυμον 
ΔιιζΕΠΗ ΟἸΠΠῚ τεϑρίπαν πιϊηίπιε ςοηξιπάδη άπ πὶ, ΠΑΠῚ τεϑειῥ. 
ὗνμον εἰ ὄκτιππον, φιιεπιδάπιο ἀτπὶ ὃς ΡΗΠ]Ποἤγδτιι5 1118 ζοη- 
ἱπηρίῃ, τεϑραῤῥύμε τε ἥψαντο» Γ λέγοντα! πρῶτοι τὰς ὀκτὼ 

σχεῖν. ϑιπμίτες Χοπορίιοα (0, Ὑ, Ογτοραςα, Ρ. 1ς6. ΑΡ- “ 
- μᾶρι- 



Ἔν πὸ 

ΧΥΠΙΡΟΙ Ηρ. ΤΟΟΝΥ͂Μ ΚΙΒΕΚΒ ΡΆΙΜν 5. 780 
ΒαθιΠς ἐππος ργοάππτισ. Αἰρίςε, ριοῦ, 
Οεποπηαὶ ἐηπ05., 4ιιΔπὶ [ογοοίδηζ, “ιαπιηϊια 
ἹπΈροΓ γα Ποππ θη ξεγαπειγ, γαῖα Ρ]οπὶ ἃς 
ἔραπηα, Ἰ4 ἐπίπιἰπ Ατοδάϊςεἰς πηαχίπιε εημῖς ἃ- 
ΠΙΠΊΔΔπογίαβ : ΠιᾶΠὶ [πῸ ἰτε ΠΏ ηἰρτὶ, ἴῃ ἀρ ἢιγ- 
ὧὰ αυΐρρε ὅζ ράγιιπὶ Ποηθῆδ ςαιία ἱμπρατῖ: 
Ῥεϊορί5 ςομῖγα εηπο5,, ]ιιαπη ἤπτ ςαΠπάἸϊ, ὅς 
Παθοηῖς οδίδαμεητες, ὅς δά ραγοηάμπι σοπι- 
ῬοΙ ΠΗ, ρας άδαμε ὅς, νὲ αὶ νἱέξογίαπη ργαείδι- 
τίη, ΠΠϊπηίοηζεσ : Οβποπηδηπι τεηιρεία, 
νὰ ΤἬγαςὶ Π]οπΊοαἹ {{πλ}}|5., θαγθαγας ἔρεεῖς- 
4118 τγπσ  ΘΠει5. ἰασθαῖ, Αἱ πες Ρεΐορὶ,, νῖ 
Ρικο, ἀΠΠΠ465, “πο Νερειπο ἔογηια δἀπιγαεῖ- 
Οἠϊ οἴξ ροτιογῖς, ἀμπὶ [ μέγ} ἰπ ϑίρυ]ο 15 νὶ- 
πππτη πη! ηΠἔγαγοι, Αἀπγίγατιιβ αιιζοπη δά ϊηες, απ 
Ἰιςοῖ φαϊοίοξερεθρηΣ, [χυῖς συγ 15 ἱπηροιΐτισαγ- 
ταίαις ρογπᾶς ἃς τευγαπὶ πιᾶγο ρογαπηθι- 
Δι, ὅζτιε σαίτα αα!άδτη εχ ἰρίο ἴῃ ἀχεπὴ (ΠΕ 
{Ο]Ιάτιπι μαι, δὲ (Ε 4, τεῦγας. Ππη}]1ς ἐαυὶς 
ΟὈποχίαπι ε{Ἐ [πιᾶγὲ.}1 (τα ἰρίτιγ ΡοΙορ5 
νἱποῖς δίηια Ηἰρροάαπηία, ἴῃ ςαγγα ςοπῇῆςη- 
τες, ἰδίας ςοππαθίο ἱπηξῖ!. Μία δάθο διι- 
τε πὶ ΠΊμΓΠ0 {πσσαπηθιης ἀιπογί, νὰ ἰπ δε ἢηΐ, 
νεῖ ἀπΊρ Ἔχ ἱπυιίςοπὶ γαδης, Αἴας ἰρίς ααϊ- 
ἀέτῃ ᾿γάϊο εοαιις ἀοἰίσατο να]άς τίτα νος ἤίτας 
εἰξ, δείδτειη ἀρθηϑ, ξογ πη ΠΊηις (Ἐγιαης. ἡπᾶ 
Ῥϑιο ἀητὸ ν! ἀμ οὐπτη.., οἴπια Νδρίμηο θη ιος 
ρείεγεῖ. Ηἰρροάαιηϊα νεγο πυρεῖα! ογηαία 

παῖξαι, πο 40 πιαίαπη ἀσίερθης, ρο[ηπαπη 
ψείη ψἱΓὶ ἀγηρίοχις νεηίγος νἱόϊογία {1 οὐτὶ- 
Οδαπτ, ἘΧΠΠΓ δὲ ΑἸΡΠ ει 6 σιγρίτε πιο, οἰδβα- 
τὶ ἀπαπάαπη Ρεϊορὶ, τἴρας οδεαιταπτί, οο- τοπαᾶπι ργοζοπάςηθ. ΟἸιΑΠίΠῚ διτοπὶ δά 
πιοπἰπηοηΐᾶ,, πᾶς ἴη ΗἸρΡροάγοπιο [ππὶ,͵ ργο- 
οἱ 101 (Θρι]} ἰάσθησ, ηιο5 εποίπαιις οςοϊἄφη5 
ΠΙϊας παρτίας ργοιγα μοαῖ, ετίδιις ἤπργα ἀ6- 
ζει ἰαπὶ ἱππποπθι]5 ἱπτεγές 5, Αὐ Πυ- 
τηι5 ἱρίὰ εἶγοα (δρυίογα ἴαπὶ ἤἥογος σἱρσηϊε, 
νε Τρ] ψφίοσαα ργοςὶ πῃ Οεποιμηαὶ εἰδής σογο- 
Ὡὰς 4οαδπιπΊοα0 ρατγεϊςῖρεϑ ει άδηΐ, 

“ ᾿ “ . " Ἀ ν ται πρῶτοι τὲς ὀκτῶ σχεῖν. ὅρω, πταϊ, τὲς μὲν 
Νὰ “ 

τῷ Οἰνομιοίς , ὡς δξιγοΐ τέ εἰσι, καὶ σφοδροὶ ὁρμῆ- 
ἤ Ὁ)4 » Ν Ν δὲ ᾿Ν 

σα!» λύττης τε καὶ ὠφρϑδ μεςοὶ, τετὶ δὲ “περὶ 
͵ ω Ἀ , ᾿ς ὟΝ 

τὲς Ἀρκάδας ξυροις ὧν μωλιςῶ" κῴὶ ὡς μέλανες» 

» Ὁ φι.. νι,.3.κἢ ἢ, δὰ 3 Ἵ ᾿ 9 Ἵ 
ἐπειδὴ ἐπ᾽ ἀτόποις καὶ ἐκ ἐυφήμοις ἐζεύγνυντο» 

τὲς δὲ τῷ Πέλοπος, ὡς λευκοί τέ εἰσι, καὶ τῇ 
ς7 , -“» ς - Ν ᾽ 

ἡνίω τοροσζοροι, πειϑϑς τε ἑταῖροι, καὶ χρε- 
τ “ “ «Ὁ , -“ ΄ 

μετίζοντες ἥμερόν τι καὶ ἐυξύνετον τῆς νίκης. 
ἘΡΎ ων" Ν ͵ ς » 

τόν τε Οἰνόμώον, ὡς ἰσὼ καὶ Διομήδης ὁ Θρᾶξ 
κι. τ Δ πα Ν : δ βώρδαρος κεῖται» καὶ ὠμὸς τὰ εἶδος. οἴμαι δὲ 

ἐδὲ τῷ Πέλοπι ὠπιςήσεις, ὡς Ποσειδῶν “ποτε 
ΠΩ “ “΄ ᾿᾽ ψῳ ᾽ 

ὠυτὸν ἠγέσϑη τῆς ὥρως ; οἰνοχοξντω ἐν Σιπύλῳ 

τοῖς Θεοῖς". καὶ ὠγασϑεὶς ἀνέθηκεν ἐς τιτὶ 
ἣν 9 δ Ἂν μ Ν δ “ 

τὸ ὥρμα ὅ, μειρούκιον γὲ ἠδὴ ὄντα. τὸ δὲ ἄρμω 
» »" “ ᾿ , δ ΄ Ν Ἰδὲ 
σώ τῇ γῇ τήν ϑώλωσσαν διωςείχει, καὶ ἐθδὲ 
« δνμω ὁ. οἷ “ Ν Ψ , 

ῥωνὶς ἐξ ἀυτῆς πηδᾷ ἐς τὸν ἀξονω, βεξαίω δὲ, 
» “- ᾽ » « ͵ ᾿ - .“ 

καὶ τῇ γῇ ἐοικυῖω,, ὑπόκειται τοῖς ἵπποις. τὸν 
“3 ͵ - ͵] 

μὲν ἐν δρόμον ὁ πέλοι τε καί ἡ ἱπποδώμειω" 
-“ ᾽ “ γ “.-{“ 2 

γικῶσιν » ἐζρεφήκοτε ὠμζζω τῷ ὠρμώτι,, κωκεῖ 
3 , ν ῳ “ Νὰ 

συζυγέντε. ὠλλήλων δὲ ὅτως ἥτ]ησιϑον, ὡς ἐν 
“2“ὧὌἨλὍὌἌΨκ"ν , Ξ᾿ Μ ς ὁρμῇ τῷ περιδάλλειν εἶναι. ἔσαλται δὲ ὁ μὲν 

ΖΝ . ᾿ ΄ ς 

τὸν Λυδὶόν τε καὶ εἷδρὸν τρόπον", ἡλικίαν τὲ καὶ 
« Ψ ΠῚ » ͵ὔ τ υ 

ὡρῶν ἄγων, ἣν μικρῷ πσρόσϑεν εἶδες", ὅτε τὲς 
Ὁ ν "»ν οὼὦ» “δ 
ἵῶπες τον Ποσειδῶ ἐζήτει. ηὃ ἐςώλτωι τὸν γα- 
τ Ν , μ ᾿ ᾿ , ᾽ ἢ 
μβκον τρόπον, ὠῤρτι τὴν «σῶώρείαν ἀγωκωλύπ᾽δ- 
Βιγ ᾿ » δ ᾿ ὌΝ 7 Ὁ Ἢ 

σώ ἧ, ὅτε εἰς ὠνόρος ἤκεῖν νενίκηκε. “πηδᾷ καὶ 

Αλφοιὸς ἐκ τῆς δίνης, κοτίνε τινὰ ἐξαίῤων ςέ- 
᾿ » ͵ ͵ υ, 4 Ἁ 

ᾧανον τῷ Πέλοπι; πσροσελαύγοντι τῇ ὁχϑῃ. τὰ 
ΡΡ. »“ε . Ἷ ΄ ε »" 4 κα δὲ ἐν τῷ ἱππόδρομὼω. σήματα, οἱ μνηφῆρες ἐκεῖ 

᾽ ἾΜΑι 

ἐθώπηοντο, ὅς ὠποκτείνγων ὃ Οἰνόμαος ἀνγε- 

δώλλετο τὸν τῆς ϑυγωτρὸς γάμον, ἐπὶ τρεῖς 
ὦ ὦ , " ᾿ ΝΣ μ ᾿ ᾿ Ἂ ϑυω δὰ “ 

καὶ δέκω δὴ νέες "΄. ὠλλο ἡ γῆνῦν ἀνϑὴ φύει τσώρα τοῖς σήμασίιν»ὡς μετέχϑιεν τι κώκειγοι τῷ φε- 
ἵὰ, ὙΤΝ Ὁ νὖν  ςἊὦ τί , 

ᾧανξσϑιαι δοκεῖν ἐπὶ τῇ τῷ Οἰνομώς νίκῃ. 

καδαῖίς συγΓΩΠῚ τετρώρυμον ἐξ ἕππων ὀκτω ἀϊεῖτ, 4υεπι ἰο- 
εὐπὶ ἐχρτγεῆις ΡΒ οἴἶγατιις ποίξογ ἱπξ. ἴῃ βαρεῤίᾳ νἱάς [δὶ 
Π.11, Νοπὶρε τετράώρνμον Εἰ σΌΓΓΙΙ5 ΦΉΙΜΟΥ ἐΦΡΡΙΟΡΙΜ ν ἵπι 
ψεῖουΠΊ ἃιιζοΠΊ ΟἰΓΓ 05) ΓΟΠΊΟΠΕ5. ἤηρι] γείροηάεδαπε 
ἤπρυ5 ᾿απιοπίοτι πὶ ρατίδιι5, Ὑνιογες ταπλὸπ ᾿Ππο5. ΠῸΠ 
μχίᾳ [ε ροῆτοβ αἰΐος ἄδχιγος,, αἰΐος Ππίῆτος, [εὰ δἱΐος 
}ο} αἴϊος, ὅς ργολείο ντ Ἰοηιθθάατιιγ Γλιο  ἴας., ἀοξὲς οἴξεπ- 
ἠϊτ σοπιγὰ ϑαἰπηαῆιιπι ϑομεθετιις ποίδογ ἀς γὸ νεβἰσυ τί Π1. 
ἴ, ς. 12. Ρ. 1:1. , 

8 οἰνοχοῦντα ἐν Σιπύλῳ τοῖς ϑεοῖς ] Γεπι ΟπιπΕΗΙ Βαδες5 8- 
- Ρυὰ Ρίπάλτιπι ΟἹ πρ. 1΄ν- 18. (44. Ἶ 

9. ἀνέϑηκεν ἐς τ᾿ τ᾿ ὥρας ] Πεπηρε ἃ εκ τὰ [υϊς 
ῬεΪΟΡ ἐπὶ ἱπιρειγα τς οἰγγαπι, 410 νἱςῖς Ὁ ἐπ ΠΊᾶιιΠ|; πάγγᾶς., 
Ρίηπάλτας υοαις ἰ. ς, ν. 114. [4. δ οχ ἱπίίτυτο ποῖξεγ ἱπέ, 
π Ρεϊορε πρ πη. Π|δτὶ [. ἃ Ὀ1ϊ5, ἴπ ροπεγα, πη [εγῖβ. ρα Γ τί - 
τυάίπίς Ηἰρροδοηηίας, [μιοϊάπυς ἴῃ ΟΠ τί ἀεπιο Ρ48.. 103:. 1. 
11. ορρ- 

τ χν τε καὶ ἡ ἱπποδ Ἴ πεπιρε ἅπιθος ἴῃ ομγγι σοΠ- 
{ταϊοϑ, ἀτιπὶ σαγῇι οὐπὶ Οεποπιᾶο εἴδει ςετιαπάϊιπι, ἀριά 
Αρο!]οπίμπι φαοηας ἴῃ Ατροπαις, Π16.1. ν,77.4. Ρἰξτος τος 

Ρτὰείεπιας ἐφέρα ἸΑ(οηΐ5. Μοπεῖ τάπιεη 5. πο] ἰαος, ποα 
ἴπ ἉΡΟης ἴτᾷ νη ἴπ ουγγι σοη δα ΠΠε ΡεΙορεπι ὅς Ηἱρροδο- 
πιϊϑ πὶ) {εὰ δτιιῆςεπι τάπτιπι γεργαοίξηταῖζἝε ἐος ἴτὰ ἰππέξος, 
ντ ἄς εν ανριεν ὃς βίἐϊογέάγι, συΐα 5. πεπρὲ ργαοπιίαπι Ηΐρρο- 
ἄληνία, αἰΐᾳιιο πιοάο γεριαοίξηζαγες; 4ιοα δίς φυοαις νἷ- 
ἀετυγ εἴς πιοπεη άπ]. 

ιι τὸν Λύδιόν τε χρ ἀφρὸν πρόπον } ϊς 1ΠῈ ἱπ Ῥείορε ὰ δ 
ἰηῖτ φόλη ἁπαλὴ σχῆμα ἐκ Λυδίας. ὐὰ 

. ἃς ἣν μικρῷ πρόσϑεν εἶδες } Βίπς πιληϊξείαπι εἴ οτάϊπεπι 
Βιδτίσι ἱπιαρίπιπι, 40)}0 ἃ ΡΒΠοἤτατο ςοἰ οςαταξ βιξσιπε 'π 
ποῆεις σοὐϊοῖδιις, εἰε ἱπιπηιταταπι, ΟἸ Αγ ππῆὴς εὔῖπι ἢδες 
Ρτοάμπητ Ρείορίς ἱπγαρίηεπι, 4ιιλ5 ἴηξ, Παδοταγ Γὰδ ἤη, ἢαΐις 
Τ1ιδτὶ ργίπιὶ, αὖ ̓ρίο ΡΠ οἴγατο ργαςπιαπι διε Πυὶς 4ιλπι 
πιιης ρτᾶς πιαπίθιις μὰ  ΠΊυ5, ᾿ 

13 ἀνακαλύπτεσα 1 πεπιρε ποιᾶς πυρίᾶς βείμρς ροπε- 
Βαπτ, νπάς ἐνακαλυπτήφια ἀΐες Ρο(ξ πιρτί45, ἃ ἀπιοῖο 
βλπηπιεο ργορί παῖς ἴε σοπίρίοἰεπάλπι ργαεδεδας ἔροηία : 
νἱἀς οδίεγιατα δὰ Κΐ,, δορῥηγαν. 1. 11. 'π Ἡεγηποεγαίε, τα, 17. 

14 νέως } ἢς Ἰερεπάμηι ρυταιῖ, ΝΑπι οἀϊτὶ πάθεης νέοις. 

Ορᾳ δὲ ΠΕΝΘ- 



δ᾽ . 

700 ΡΗΙΙΟΘΤΕΑΤΙῚ 

ΠῈΝ ΘΈΥ Σ΄. 
ἕω ἢ ἈΝ 3 -" ΩΝ  ΣῚ “ 

Τέγρωπήηωι μὲν, ὦ πταἱ. καὶ τῶ ἐν τῷ κιθωι- 
ω - Ν Ὑ0 ͵ 3 Ἂς 

ρῶν:», (βουκχῶν χοροὶ, καὶ ὕποινοι πσέτροι "9 κωὶ 
Ω ε Ἵ δ “ 

νέκτορ ἐκ βοτρύων, καὶ ὡς γώλωκτι τὴν βῶλον᾽ 
ε:.-ο "ΝᾺ “ " 
ἡ γῆλιπαΐνει. καὶ ἰδὲ κιτ)ὸς ἕρπει» καὶ ὀζῷξεις 
᾽ Ἂν ὕ Ν᾿ 

ὀρϑοὶ": καὶ Θύρσοι» δένδρα, οἰμώι!» μέλι φώ- 
΄ ς Ἂς δέ ᾽ ͵ νδ " 

ζοντω΄. καὶ ηδὲ σοι ἐλώτη χωμαὶ", γυνοιικῶν 
γ Ἴ τς ,ὔ ͵ Ν Ν , 

ἔργον ἐκ Διονύσε μέγω. «οέπωκε δὲ, τὸν πενθέω 
Η ΄ -" , ᾿ χὰ , Ἵ 
ὠποσεισωμένη τωῖς βώκχωις , ἐν οἴθει λέοντος. 

« Ν Ν Ἁ Ν ͵ 8 “ 3 , 
αἱ δὲ καὶ ξαίνεσι τὸ ϑήρωμω ἧ, μήτηρ ἐκείνη; 

ΝΡ» Ν ; ΟΝ ΓΝ “ ᾿ 
καὶ ἐδελφαὶ Μητρὸς . ὧτ μὲν ὠπορρηγνδσωιτῶς 

- 9 - δὲ 3 “ Ν «Ν “ ΄ ιϑ 
χεῖρως ", ἡὶ δὲ ἐπισπῶσω τὸν υἱὸν τῆς χωίτης “᾿ 

Ὄ "5 Ὲ ῃ " .“, " 5 -“ 
εἴποις ὃ ἂν ὡς καὶ ὠλωλάζεσιν, ὅτως εὐιον οἰὐ]ωὶς 

᾿} , 5» Ν ᾽ 

τὸ σϑμωα. Διόνυσος δὲ ὠυτὸς μὲν ἐν περιω- 
οἷ! ͵ὕ «“ Ἷ Ἁ ΑΝ ͵ 

πῇ τότων ἐφήκεν» ἐμπλήσως τῆν ταωυρειοῖν χο-- 
δὶ δὲ Φ , Ἢ “ 

λε τὸν δὲ οἰσρον “ππροσδωκχεύσος " τοῖς γυνώι- 
΄ », -» » ᾿ ἐὐδγε ὁ ε 

ξίν: ὅτε ὁρῶσι γῶν τῶ δρώμενω, καὶ ὁπόσω ἱκε- 
,ὔ ς ᾿ ͵ ΠΥΘῚ. , 

τεύει ὁ Πενθεὺς λέοντος ὠκέειν φασὶ βρυχωμενε. 
Ν Ν ἌΣ» »Ὕ., Ν δ ᾽ Ἧ “" 

τωυτὶ μὲν τὸ ἐν τῷ ὁρει. τὰ δὲ ἐγγὺς ταῦτω; 
Ρ “- ἣν ͵ , ΩΣ Ἴ “- 

ἤδη Θῆξαι» κοὼ Κάδμιε ςέγη. καὶ Θρῆνος ἐπὶ τῇ 
᾿ Ξ Ν 

ἄγρα 1: καὶ συνωρμότ]εσιν οἱ προσήκοντες τον 
“᾿΄ ψ,. “ 

γεικρὸν 5. εἰπῇ σωΐ εἴη ὁ τῷ τάφῳ ἐὴ πορόκειτωι 

καὶ καὶ κεφαλὴ τῇ Πενϑέως , ἐκέτ᾽ ὠμφίδολος "", 

ΧΥΠῚ. ΠΕΝΘΕΥΣ. 1 Πενϑεὺς ςοα, 1,Δυάϊάπ, «ἀάϊε 
Βάώκχω. Οεἴοτιπι Πυῖι5. ρίξζαγαε ἀγριπιςπταπιὶ Ὑταρὶ εἶ 

ἄνο Αεἰςαγ]5 ὃς Εὐτὶριάε5 τγαροεαίῖ5 ἀε]Ἰπετιπί, αἀὰς Ο- 

γιά. ΜειᾶπιοτρΒ. 1. 

2 ὕποινοι πέτροι ὅς, 7 «ἰϊνάϊε δὰ "14 Επτὶρι. ἴῃ Βδς- 
«ἰδ ν, 142. [4. 

Ρῆ δὲ γάλακτι πίδον, 

Ρὲ δ᾽ οἴνῳ γ ἐμεὲῖ δὲ μελισσᾶν 

Νέκταρι 

1τοπὶ ν. 703. ν] ἀε Βαςςμάγιπι νηᾶ 
Θυρεόν δὲ τις λαξξσ᾽ ἔπαισεν εἰς πέτραν; 

Οϑεν δροσώδος ὕδατος ἐκπηδῷᾷ νοτίς. 

Αλλη δὲ νώρϑηκ᾽ εἰς πίδον ἀὐϑηνε γῆ9) 

Καὶ τῇδε κρήνην ἐξανῆκ᾽ οἴνῳ ϑεὸς. 
ὅσως δὲ λευκῷ πόματος πόϑος; παρῆν) 
Ἀκροισι δακτύλοισι, διαμῶσαι χϑόνα 
Γάλαωκτες ἐσμὲς εἶχον. 

εοηῇ, ἃς ᾧ, δὰ δερροίερ οὐ ρτιαῖα π. 5. 
3. γώλακτι τὴν βῶλον ] ν᾽ά. ἔιρτα πο. 5, Δ( δογηοίοα ὃζ πιο- 

ἂο Ἰ  νὰ νεται Επτίρτά, τ Επ. 
Π4. ὄφεις ὀρϑοὶ ἡ πᾶπὶ ὃς {Π|| ἴπ {γ πιθ οἹῖς ΒαςομΙ. 5.11- 
σεῦ ΠΑΓΙΠῚ, ΕΠΠῚ ΓΠΡΊΤΕΥ 

Στεφανωσέν τε δρακόντων 

Στεφάνοις. 

νὶ εξ ἀρὰ Εαστὶρι4. Βᾶςςἢ. ν, τοι. ἱπιο δὲ Βαςςῆδε 
Οφεσι κατεζωώσαντο λιχμῶσαν γένυν, 

γι εἰξ ἰδ14. ν. 697. δαήε ν, 767. ὃς Ἡοτατίμπι δ. 11. οἄ, 19. 
ξ ϑύρσοι δένδρα οἱ οἴμιας μέλι φάζοντῳ ] δος αυοαηξ ἀείμπι- 

ἴππιὶ εχ Επτὶριάς εἰ, 1. ο. ν. 709. [ᾳ. 
---- --πὦ ἐκ δὲ κισσίνων 

Θύρσαν γλυκεῖαι μέλιτος ἔφαζον ἡ ῥοαΐ. 

6 ἧδε σοι ἐλάτη χαμαὶ ὅζς. Ἴ 4δίετεπι 4ιᾶπι ςοηϊοεπήεοτγας 
Ῥεπτθειιβ 7) ΒΑοςΠΙςοτιπὶ Οτρίογιπι ἐχρίογαζογ, ΒΔοσδε ε- 
ψυλίξπταε, νά, Επτγίριά, ν. τοι, ἧς ποίάτα ἤιρτα δὰ ϑεπιε- 
ἴδῃ, ἢ. 9. 

7 ἐν εἴδει λέοντος ] πᾶπιὶ ἔσγοτς ΒΔΟςἨίςΟ δῖδε γμάξεγ Ῥεπ- 

{πεῖ “ἄραιεθ, ὃς πιλττῖϑ5 (θγογ θ᾽) ας [20 ογᾶιλὶ ὅς Αμίοηοῦ; ἵιξ- 

ΧΥ͂ΠΙ. Ρομέῤοι.. 

ΧΡΕΡΑ ΕΝ ΕοννοΝ 
Ριῶδ χυϊάεπι [Πεὶς  ἴπης. οραεῦ, πὶ ΟἹ- 

τπδογοῆς οαπι ρθῆ, ΒαςςΠάγιπι οΠουῖ., δὲ 
Ρέϊγδε νἱπο (ζατητίεηζεβ, ὅζεχ γαςοπηῖ5 πε ζβαγ 7. 
νέαις ᾿δέϊε τε] σΙεθαπι ρίπριε αςῖαῖ. Ἐο-. 
σα ἀιζεηι Πεάετγα ἰεγρίς, δε δγρεηζος γε! ἂς 
ΤΗγτί!, ἀγδογείαιιθ γπεῖὶς. ντ ρατο, ΠΗ] απιοϑ5,. 
επ τ] δείδια αἰεί πη Βυπὴ ργοουππιοητετη, 
ΠΊΔΘΉΙΠῚ ΤΠ ΠΙΘγαπα, ΒΑςςΠΣ παμηῖπο δέξαγαπη, 
οριι5. (εἰ άϊε ἀυζεπη., Ρεπίπειην [{ ἰεοηῖς 
(ρεεῖς ἴῃ Βαςςπάγιπι ργατίαπι ἐχουείεπβ, δε 
Ἰρίδε ργαβάδπι ἀϊίξεγριιπε, πιαίογ 1 εἰς, πιὰ- 
ας [δε ἰογογεβ, πᾶς μίάοπι ἀπο! δητοβ 
πηδηιι5. 1114 νεγο ςοπηὰ ἐγαϊιεπβ ΕΠ απ. Μ]ὰ- 
ἴαγε ἐτίαπι ἀϊχετῖβ. δάεο Ἐπίμπη (ρίγαπε. [ρίδ 
διαῖεπι ΒΑςοίνιι8 μᾶες 4υαί! ε (ρεςεία! ἱπταεζαγ, 
ἴγᾶ 5ϑηδηη τορίξη5 ) Οοἰἔγιιτ γὄτο πιυ]ετίδιιβ 
ἱποιτίθη85. πες ᾿ρίταγ χα ἐαοϊαπενίάφης,, δὲ 
πυίς αι ΡΘΠΓΠΕΙΙΝ. ῬΓΕΘΘΓΩΡ 5 βεππαπζοπ [δ 
διάϊγο Ἰεοπεπι αἰ απ. Αἴας ἔα αιήάαπι (πηξ, 
φιλο ίη πιοητα σεγαπίμγ, Ηδθς νογο ἤμ86 115 
(ππενίοῖπα, ἘΠ οθδς ἰατη ἔπης ὅς (ὐαάπι! ἀοπηι5, 
δι!αδθας ὁ Ρργδεάαιῃ ᾿ἴὰπ|. Θεβιπόαπιαια 
Αἰῆπες ςοπηροηιηῖ, {Π φιοάαπηπιοάο (δραΐετο 
Ροίπι (γιατί. (αρας εἰίαγα ῬΈΠΕΙ Οὔρηθ 
ἤταπι νἱάθ5., θη ἀμρίαπι, ἠενω πη Ἶ τη 

οπερρ; ἐτεάεδδηὶ Ῥεπίβειπι. νἱάς Εατίρίά. ΠΣ Αδοῖνι, 
1ηϊτῖο, πιαχίπιε ν. τσιο. (4: Οὐ άϊμ5 τάπιεπ κα᾿ ἄν του 1ῃν΄ 
4ργμῆς εὰπὶ ν πὶ Βαςςμῖς ἀῖς;. οἱ ε 

8 ϑήραμα ] μακάριον ϑήρωμα νοςᾶῖ αἱ ἱρία Ἄμαμε ὝΜΙ Εἰ 
τρια, ν, 1:70. 

9. ἀποῤῥηγ. τὸς χεῖρας} ἵηήα ὃς μεομοες Ῥάτιε5 'π Ἢ 
ςαεάς ἀείοτιθεης Επτγιριάε5 ν. "27. 

ἵνα δὲ τοὐπὶ ϑώτερ᾽ ἐξειργάζετογ 
Ῥηγνῦσα, σάρκας» Αὐὑτονοή τ᾽ ὅζ, ὁ 

το σπῶσα τὸν υἱὸν τῆς χαίτης ] πιοττιη σϑριιῖ, σοπια δι 
ἄμδῖε ἀρρτγεβεπίμπι, ατγιρας ἄραμοη, πᾶτγάταγ ρα Ευτὶσ 
Ρίάεπι γε 138. 

ιν τὸν δὲ οἷσρον προσθακχίυσας } ποπ ΠΡ ἢ Ρβγαδῆς Αε- 
1ίαπὶ Ὑατγ. ΠῚ, 42. ἀκόω δὲ ὅτι κι ταῖς Λακεδὸνεμον ες για 
ξὶν ἔπεσέ τις οἶσρος βακχικός: 

12 ἄγρᾳ ] ες Ἰεῶϊιο εἰ σοἄ. 1, 2υἀΐαηϊ, 4ιιάπι ὅς Μο- 
τα]. εχ {|5 ἴῃ πιάγρίπε δάποτδιιεγαί. Οεπυΐπαδπι εἴτε πο 
ἀιδίτο, Νεπιρε τπαιαπι ργαεόαρε ἔμτγογα Βαοςμῖςο δἀ- 
μὰς λέϊα “εαμε, ςξαρις Ῥεπιβεῖ Τρεθὲς οἴξεπτάθας, νδὶ Ρτοίη- 
ἂς ϑρῆνος ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ. Ἐξ φετῖς [τα “βοσιιβ ἀριιὰ Ευτίρῖ- 
ἀεῆι δὰ Αβδιξη ἄρ Ῥεριιῥεὶ, φιιῇ Σεορς εἴϊετ, Ἰᾳ δγαητεΠΙ, 
ἐυτυχεῖς τᾷδ᾽ ἀ ἄγρᾳ ν- ηϑι. 4μ04 πο Οδ[ετιδηζες ΠΡ γαγῖῖ 
Ἱπηρεσίτί ἴῃ ὠγορᾷ πιπζάτετε τὸ ἄγρᾳγ ΟΟςμραμεγάταις Βδες 
Ἰεώξιο εἀϊτίοπεπι Μοτγε!]δπδιπ., ὅς ςοάϊςεδ. μος ἴῃ νεῖπο- 
πε ἔξουτις «ἢ ΝΊρετ., Νδπὶ ἈΠ. μαθει ἄ ἄγρα. 

13 συναρμ. οἱ προσήκοντες ὅζο. ] Οαάρημς πεπορε πρρ νϊάς. 
ἙατίρΙ4. ν. εἴς, 4. πᾶπὶ εχ “94η:ε Ολάπιὶ ΠΠ14, ὅς ἘςΒιοπα 
Τμεδαπο πδῖις Ρεπίβειις, 

14. εἴπη σωϑείη} πιεπιρε αἰ ΠΟ Π]ΠΓπτιπὶ ἐγᾶς ἰάσεγα πιδπι- 
Ῥτᾷ δὲ ραἤπηι ἀϊεἸ εὐξα ςο]]σετε : νἱά, Εατγιρια, ν᾿ 1217. ἴα. δά- 
ἀεν. 117. (4. ἴτ. ν 1298. (4.. 

ι5 τῷ τάφῳ 1 πᾶπὶ πιαρηᾶ {Ἐρυϊταγᾷθ, γῖ ποσιιπ, τεϊϊοῖο, 
ἤπε αι πε πιαηΐδιις αυΐάεπι Βεπε εἴτε, ἱπιο πε δὰ ἜΣ 
4υϊάεπι ράτεγε δοςοἤιπι., Ρεγίμδίιπι Βαδογες δητίαια ἴὰ- 
Ρετγβϊηο. 

16 ἐκετ᾽ ὠμφίδ,  ἰὰ εἴ, αιοα γρ4)ε" Ρτοὸ [ιεοπῖπο ποπ 
Δπιρ ΐμ5 μάθειςε, 

φιοά 



ΙΝ Τγγγδοηί. 

4ιοά νεῖ ἱρίι! Βασςοΐιο τη ἱδγιςογάϊαιι πιοῦςτα 
ΡΟΠΊΕ, ργίπιαπη ᾿ποηγαξειη ργὰς (ἃ ἔσγεης, σα- 
ΠᾶΠῚ ΠΊ0]1ς, σοπηαίαιιο Ἠδιμιπη, αιια5 πσαις Π6- 
ἄτα, ποααε {πΠ|14ς 5, ἀτς νἸεῖ5 ραϊπιο5 γειϊηχίτ, 
ποααΟ εἰθῖά σοπςμῇΠε αἰΐηια, πεηιις σδος ἡ οιιτη 
οεἤτγαπι, ςοηεγα {4 δπίτη οὐβγηπαῖο οσαῖ δηὶ- 

τηο., (4 νἱο"ΠΠτπ εείαπι Βαςςας οσβγεπαθαῖ. 
Τη(αηϊοθας αἰιζετη πος ἰρίο ποά οπὶ Βᾶσομο 
Ὅοη ἱηίδηῖγοι. Μιίδγιςογάϊα ἀΐσπα εὰ 4ιο- 
66. 446 τη] εγίδιις ἐαξηϊπης, ραζαγο [ας οἤ., 
Οὐδητα {την ἐπίπη {πᾶς ἴῃ ΟἸΠδογοης ἰσηο- 
ταγτιητ! αιάητα ας ᾿εὶς ἀθπηιπὶ ςορῃο- 
ἔζιπε! Νάτη ποη ἱπίμπία πιοάο, νεγαπὶ οἴίατη 
τοῦτ, 480 ὈδοςΠΠαθαπτγιι, ἰρία5 ἀςἤΠίταϊς. [Ια 
ΟΙΕΠδογοης Θπῖτη αυϊάδηι ν᾽ 465 νὰ ςεττατηϊηὶ 
ἴοτας ἔογαπίιγ ἱπίθηζαθ., οἰ ΟΓΕ α114ΠῈ Αἰτα 
ΤηΟη5 (ἀγσὶς (δατο. Ηἰς νέο ηυΐετε ςοπῇ- 
ἤϊαπε, δὲ αιιας ἔιγογο σογγερταὰς ςοπηπη[Ὀγιιηζ, 
Δητο σόα οςοϊρίαης: Πυμηΐχας (ξάςητῖς5, αἰ 
αυϊάσαι σὰρξ ἴῃ σαπια πο παταπα Παδεε, 
"411ὰ νογῸ ἰη πα πλθγιπη. Αρδιθῃ δυτειη ἀπι- 
Ρἰεῶι αυϊάοιπ ΙΓ τη Δη πη ἔεγε: ταησεγε τὰ- 
τήςῃ νεγοίαγ. ΕἸ ]ι6 (ΔησιπῈ τὰπ τηδηιις 
τρίς. φιαπ ραπα., ΠΊΔιτ πα 16 ραγβ ἀσηι- 
δῖα ρεγίροετίαᾳ εἴ. ϑιπῖαμβ δάμας φαί- 
ἐπὶ Ηαγηοπία ὅς (δάμη, ποη αια165 4η- 
εὰ ἔπδγαης ταπΊθη, ἴῃ ἀγασοπθβ ΕΠὶπὶ ἃ Ραγ- 
«5 ἰατη (πητ ἐγαηβίουπηατ. [ΙΔτηηπε ἰαιιαπΊα 
Ἰρίος οσσιραξ : επαημπογα ρεάθς, οπαπίιογα 

ἀπαῖος, ξογπίάθαπε πηιζαίίο δά [Πιρεγίογα (δγ- 
" Ν Τρίϊ νεγο οδιπυρείςπης, (δας ἱπυίσοτη 
Πρ οέξιηταγ, νὲ 41 ςογρωγῖς γε πα. γειῖ- 
πέγα συρίδητ, νι 114 1ρίος (Ἀ]τεπὶ πε διρίδηι, 

ΧΥΧ ΤΟΣ Δ ΈΡΕΝ ΣΙ 

ἘΠ [Δογδυη ὨΔι6ΠΊ., ΠΑΙΙΘΠΊΠΙΣ Ρἰ ΓΔΕ ΓΔΠΊ. 
«Α]τεγὰπι αυΐάεπι Βᾶςςῃι5 σιθογπας.,, ΤγΓ- 
Ἔεηὶ δἰτογάπη , ἰπ οἰγοιιπη βίο ἢ πηαγὶ ργαιί- 
ΦἈΠὶ ἐχεγοθηζθθ. ϑ8ογαη αιοά αἴπος πᾶ- 
ΝΟ ΠΊ, ἴπ ἐα ΒΑςς 15 θαςς Παῖς δα γΓοιηθπτίθιις 
ΒΑςοἢ 5. Μιυίοδ διιεπη, αιδοςιπαμο ἰπ οὐ- 
5115 οδείπος, ἴῃ πηαγὶ γείοπαι. [Ιρίππιαις τεῖ- 

ΙΟΌΟΟΝ ΜΟΊ ΕΙΒΕΝΡΚΙῚΝν 9. 

δ 

79: 
“ Ν -“Ἤ ’ ὠλλ᾽ οἵω καὶ τῶ Διονύσῳ ἐλεεῖν, νεωτάτη, καὶ 

ε λον ͵ Ν Ν ) ͵ ὰ ΓΚ ὠπώλη τὴν γένυν, καὶ τουρσὴ τῶς κομαᾶς, ὡς ὅτε 
4 “4 2 Ν᾽ ͵ “ κιττὸς ἤρεψψεν, ὅτε σμίλωκος ἢ ὠἐμπέλε κλῆμα, 

Υ̓ ΄ ν Κγ ͵ " Ε γυς , 
ὅτε ἄυλος ἐσεῖίσε τις, ΤῈ οἰσρος » ἐῤῥώννυτο γὰρ 
Ἡ χ ἡσας Ν γ»ε } » “1 ᾽ ΄ δὲ ἐπ᾿ ἀυτῶν, καὶ ἐρρώνγυεν ὠυτῶς ΄. ἐμαίνετο δὲ 

᾿ ΄ ᾽ ἀυτὸ τὸ μὴ μετὰ Διονύσεᾳ μωΐνεσιϑωι. ἐλεοινεὶ 
: Ν “, 4. ΜΑΙ : ͵ πε Ἁ λ 

καὶ τὰ τῶν γυνωικῶν ἡγωμεϑώ οἷα μὲν γὰρ ἐν 
»Ἢ -“ ΠῚ , ἰς .. “ ΄ 

τῷ Κιϑιωιρῶνι ἠγνόησαν . οἵω δὲ ἐνταῦϑα γινώ- 
᾽ ᾿ δὲ ᾿ ᾿ ᾽ ε ΄ ,ὕὔ 

σκᾶσιν. ὠπολέλοιπε θὲ ἀυτὰς δχ ἡ μωνίῳ μέ- 
3 ΓΌΝΥ: ὅλον 5.0..) τ 

γον, εἰλλὼ καὶ ἡὶ ῥώμη, καὶϑ' ἣν ἐδώκχευσαν. 

κατοὶ μὲν γοὶρ τὸν Κιϑιαιρῶνω ὁρῶς ὡς μεςαὶ τῷ 
᾿ ᾽ ν΄ “ΨΥ 

ἀἄϑλς" Φέρονται; συνεξαίρεσαι τὴν ἠχὼ τῷ Ὀρξές» 

ἐνταῦϑω δὲ καϑίςανται, καὶ εἰς νῶν τῶν βεξακ- 
, τ ς ΄, ᾿ »-“"Ἢ »" 

χευμένων ἥκεσιν. ἱζάνεσαί τε κατὰ τῆς γῆς, 
-» ᾿ ς ᾿ ΄, “ ᾿ 

τῆς μὲν εἰς γόγωτω ἡ κεζφιωλὴ βρίϑει, τῆς δὲ εἰς 

ὦμον. ἥδ᾽ Αγαυὴ περιδάλλειν μὲν τὸν ὑἱὸν ὥρ-- 
δ΄ δὲ ᾿ - , δ᾽ ᾽ “ 

μῆκε» ϑίγειν δὲ ὀκνεῖ. σσροσιμεμικτῶι δ᾽ ἀυτῇ 
Ν -» δὸ “Φ Ν ΕἾ ᾽ "" λ ἊΣ ᾽ τὸ τῷ παιδὸς ἀΐμα» τὸ μὲν ἐς χεῖρας. τὸ δὲ ἐς 

Η Ν δα, ἜΣ δ 
«“αρείοὶν, τὸ δὲ ἐς τὰ γυμνὰ τῷ μωζᾷ. ἡ δὲ Αρ- 

μονίω καὶ ὁ Κάδμος εἰσὶ μὲν", ὠλλ᾽ ἐχ οἷοί 
[ε δ ͵ Ν χὰ ᾽ “ ͵΄ περ ἦσαν, δράκοντες γώρ ἠδὴ ἐκ μοιρῶν γίνον-. 

Ρ ὅ᾽ ἤ “ 

ται", καὶ Φολὶς ἤδη" ὠυτὲς ἔχει, φρβδοι πσά- 
“ Ὧ).ὉΦ Ἁ “ὦ ἡ 

δὲς", φρϑδοι γλϑτῶ, καὶ ἡ μεταζολὴ τῷ εἴδως 
͵ « ᾽ ͵ Ν 

ἐρπει ἄνω. οἱ δὲ ἐκπ᾿λήτ)ονται, καὶ σπεριξάλλε-. 
᾽ ἥν Ὶ εὲ 

σιν ὠλλήλες, οἷον ζυνέχοντες τὰ λοιποὶ τῷ σώ- 
« ᾿ » ΄“- 3 Ν Ὰ ΄ 

μῶώτος; ὡς ἐκεινοῦ γᾶν ὠυτὅς μὴ ᾧφγῃ. 

Φ Ρ Ρ ἬΝ ΟἿ" 
γ ἡ ΠῚ ἦΝ »“» ͵7 Ἁ ᾿ 

ΝΜαῦς ϑεωρὶς". καὶ νωῦς λῃςρική. τήν μὲν 
᾽ Ν 3) 9 ͵ »« 

Διόνυσος ἐυϑύνει- τὴν δ᾽ ἐμξεξήκασι Τυῤῥηνοὶ 
- Ν λ ς ε 

λῃςαὶ τῆς περὶ ἀυτὲς ϑαλάσσης. ἡ μὲν δὴ ἱε- 

μὰ γοαῦς; βακχένει ἐν ἀυτὴ ὃ Διόνυσος, καὶ ἐπιῤ- 
« “ ς , ε ΄ δὲν οἷν ἢ ᾽ " 
ῥοϑῶσιν αἱ βάκχαι. οἱρμονία δὲ; ὁπόση ὀργιαί-. 

Ὁ Ρ ! ε ΝΕ Ἀὰ ᾿ »"Ἢ 

ζει, κατήχει τῆς θαλάσσης. ἡ δὲ ὑπέχει τῷ Δι- 

Υ7 χὶ ἐῤῥώννυεν ὠντεὶς 1 ποπιπιὶ ἱβιιπὶ ἐθὸ Ριιτο [Ἐπίϊτιπι.» 
εἴτε : φυπὶ πἰπιΐα απὶπιὶ ρογυίςαςία ΒάςοΠὶ ἐχογοίτυΐ [ε ορ- 
Ῥοπεῦαι Ρεπιῆ στ, ἴπ σάγοογεΠΊ ΠΟΠΊρΙ γος Μβεπλάμπι.» 
ςοηϊϊοΐεῃς, ἃς παῖ Οπιηΐα ἰρή5 ρατίτες Ἂς ΒΑοςἢο πιϊηδτιις, 
τπλρὶ5 εα5ίιος ἱρίο Πιπιαραῖ, ὅζ δηΐπιο νὲ εἴΐεηῖ πηδρὶς εθε- 
το εἤϊοίεδας, Βασςδι πιπιπς πος νεἤοπιθητῖ15 εὰ5. ὄχοὶ- 
ταηῖς, 

18 μεςκὶ τῷ ἀϑλε] ρῃταίς νῖτας Αρο]ἱοπιΐ (τίρτοτὶ ἔτε- 
αϊιςπεΠπιᾶ : ἀπίπιμπι, 41 τοτι5 4]14114 γα Οσοιρδξις εἰ, 
μερὸν ἀυτῆς ραἤηπι ἀϊσεητί, ᾿ 

19 εἰσὶ μὲν] λάμιιις ἔιης Οαάππιις δὲ Ἠαγπιοπία, ξογπιαπιαιδ 
ξούαπι Βυππαπαπὶ δας ἀϊεγπεῖς ἰἰσες, [δὰ ἰδπιὶ πιυϊτατί 

ζπεϊριαπε, πϑησε δάεο0 ἔππτ ΔΠΊρ] 115 40.3165 ἐγαπτ, ϑὶς ἴπ 
ἴα. ἰπιαρίηε Ὑγτγῆεηο5 ἱπεσετί ἰυ δεῖ ἕως εἰσὶν. ἴ. 6. ἄοπες δο- 
λίγες ἴατις ἔογπια, ποπάμπι ἴῃ εἰρη ϊηο 5. πτυτατῖ. 

20. δρώκοντες γορ ἤδη ἐκ μοιρῶν γί} βαδυ]απὶ ταπρὶς Ετὶ- 
σὶρὶ 4, ἴῃ Βδοςἢϊς (Ὁ ἢπ. «δἀάς Ουἱά, Μετλπι, ΤΙΝ. ἔα. ΧΧ, 
Μοππππι Ὠϊοηγί, ΧΙΙΝ. Ὀιτοπγῇ. Ρεγίερες. ν, 390. Ηγρίη. 
ὯΔ. ΥἹ. Αρο!]οάοτ. 1. ΠῚ. ς, ς. 6 1Υ. ὅζο, ἔθυε αὐ νετὶ 
ζωϑῆν εγυΐτ Ἰηρ οπίοίς ίαρηυς ΒΟςμάγτις Θεορτ, 8,],1, οι 19, 

21 χὰ φολὶς ἤδα 1 (ἐφιιεητία {τὶ ρΠΠῆς ρίδης νίάετιγ πος 
ἢ οδ οουΐος Βαβεης Οὐυϊαίιπι Μείαπι, ΙΝ, ν, 576. 44. 

22 φρῶδοι πόδες ] Ουϊα, 1. ς. 

--- ..... ωὠνηγηβαχηε ἐν ϑπητη 
Ρακμί είν “νει βρμαηην αομρμῖρς ἐγηγά 

νὶάς Ππμ]ΐα ραυ]ο ροίὲ ἴῃ Ὑγγγῃφηϊϑβ π, ς. 

ΧΙΧ. ΤΥΡΡΗΝΟΙ. 1 Τυῤῥηνοὶ ] οπιπίπο ποπηυΐ]α.», 
Βιυι5. Ρἰδιυγας. ἐχργεῖλ ν᾽ ἀεητιγ εχ Ἡοπιετὶ ἤγπιπο ἱπ» 
Βαςοῆυπι. Νέες ποῦ εχ Ουἱάΐο Μειδπι. Ἰ. 1Π1. ν, δὸς, ἴξᾳ, 
Ἡδθεῖ ετἰαπι μῆς ξαδιυλπι ἱπ ἱοηγῆαλς. Πδ, ΧΙ ρ.τιόφ, 
Νοπηιβ. ἃ 4ιυΐδιι5 ΟΠΙΠΐ θιις ταπιεη ἴῃ ἢοὸς ἀἰεπεῖς Βᾳος 

ῬΕΙΠοἤταιί ἱπιᾶσο » φιοα {Π}Π| ΒαςοΒυπι ἴῃ ᾿ττοτε ἀροπιόπι 
ὅζα Τυτγιῃεηΐβ Ἱπιεγσερι: ΠῚ πάγγοητ, ἢδες Ὑγτίθεηος Βλ6- 

δο, ἱρῇ φιοήημπε παιϊσαητὶ, ἱπΠ ἀΐδητες τα πο πιὶ Ἔχ ΐδεης. 
2 ϑεωρὶς  τοῦϊε μφκὶς {Ὡσγὰ τιᾶπὶ ϑεωροὶ ἀϊξτὶ ηαΐειη- 

ὅς ἔλοτας ἰερατίοποβ οδίγεης, Ῥγαθρτὶπηῖς τάπιοπ τὰ ἀϊδτα 
Αἰβεπίεπῆυηι πδυΐς Παοῖδῃη15. ἴῃ Ὠοἰμπὶ πὐηλ, Ὡς αι 
νἱάς Μευγῇιπὶ ἴῃ ΤΒείδο ς, τόν 

ὀγύσω 



᾿ 
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͵ τ" , - Αυδὸν “7 
ογυσῶ τῶ εωὠυτὴς νωτῶ . κωϑώπερ ἡ Λυθῶν γη΄. 

ἡ δὲ ἑτέφφι νωῦς μιοΐνοντωι., καὶ τῆς εἰρεσίας ἐκ- 

λανϑάνονται ", πολλοῖς δὲ ὠυτῶν καὶ ὠπολώ- 
γ Π -“ Ν Ἵ 

λασιν ἤδη αἱ χεῖρες". τίς ἡ γρωφή 5. χὴν Διόγυ- 

σον, ὦ σσὰϊ , λοχῶσι Ὑυῤῥηνοὶ , λόγε ἐς ὀυτὲς 
“΄ ς -" ͵ 4 Ἄν ΣᾺ ,ὔ - 

ἡκοντὸς, ὡς ϑῆλύς τε εἴη; καὶ ὠγύρτης, καὶ χρυ- 
- Ν »“ « ᾿Ὶ -“» Ἴ “ ͵ ,ὔ 

σἕς τὴν γωῦν, ὑπὸ τῷ ἐν ἀυτῇ ταλέτε . γύνωιω 
"»") κ“».». ͵ Ἀν τ) 65 

τε ἐυτῷ ὁμωρτοίη Λύδια, καὶ Σάτυροι; καὶ ἀυ-. 
κ᾿ 7 ͵ὔ ἐπ 

ληταὶ, καὶ γαρϑηκοζρλέρος γερων΄, καὶ οἶνος Μάα- 
νὰ ΣΝ Ἀ - " 9 Ν - ᾽ “-“ 
ῥώνειος » κωΐϊ ὠὐτος ὁ Μαρῶν - Χδι Πανῶς αὐτῷ 

᾽ -“ ἀν ἐδ ᾿ ἴδ , ᾽ Ν Ν 

ξυμπλεῖν ἀκδβοντες ἐν εἴδει τρώγων, υτοὶ μὲν 
᾿ ᾿, ᾿ ᾿ 2 

ἄξεσιϑαι τὰς Βάκχως, αἷγας δὲ ἀνήσειν ἐκεί. 
Ύ -“ » ΄ ϑήδης δ τ 

γοις» ὥς ἡ Τυρσηνῶν γῆ βόσκει, ἡ μὲν ἐν λῃφσφΆ- 
Υ ᾿Ὶ νὴ ὟΣ - ͵ 5 ΝΣ 

κη νωὺς τὸν μῶώχιμον τῦλει τρόπον. ἐπωτίσι 
᾿ , ΔΝ ᾿ 1 Α δ, τε γορ κατεσκευώσα!, καὶ ἐμόλῳ", καὶ σιδὴ- 

τ δέ “ - Ι: δι τς Ν δὺ δ ͵  950" 
ραὶ οἰυτῇ χεῖρες ", καὶ αἰχ μαὶ, καὶ δρέπανω ἐπὶ 

ε ᾽ ͵ Ν ᾽ 

δορώτων 5. ὡς ἐκπλήτηοι τὸς ἐντυγχάνοντας » 
“9 »» -“ 

καὶ ϑηρίον τὶ ὠυτοῖς ἐκφοιίνοιτο "", γλαυκοῖς μὲν 
φ ͵ - δὲ ,ὔ 

γέγραπται χρώμώσι, βλοσυροῖς δὲ κωταὶ παρώ- 

ρῶν ὀφιϑωλμοῖς " οἷον βλέπει. λεπτὴ δὲ ἡ πρύ- 

ΡΗΤΙ ΟΦ ΆΑ ΤΊ ΧΙΧ. Τγγγῥομ, 

σὰ ΒᾶςοΠΟ [ρῆεγηϊ! Παηά (δειι5 ἃς ᾿υγάογιπη 
το} 15. Οὐδηταπιὶ δἀ αἰτεγαπι νΈΓῸ ΠΔΙΙΟΠῚ 
[εἰμ νεΐζογεβ } ἱπίαπίιιης., τεπη!ρα οπιη]ιδ 
ΟὈΠΙΝ ςαηταγ. ἰ[ρίογαπιαιθ {παπι Ῥ]αΓΙ ΠῚ 15 
ἴατι ππᾶπις ρεγογα. Οὐἱά ΠΌὶ νυἱε ριέϊαγα ὃ 
Τγεγῆοηϊ, Οραεγ, Βαςςθο ἱπῇάϊαπειν, ἕαπηᾷ 
δὰ εος αἰϊαια. αιιοά εἰεπηίπαιις Πι., ἃς εἶγ- 
ςαππξογδηθιϑ, πδιθαμε να πᾶτιν ρ]δη6 ΔΕΓΘΔ 2 
(τἀπταπὶ εἰ ἱπεῆξ οραπ.) ςοπηίες ᾿ειπὶ μᾶ- 
Βεαΐ 1γἀ 45 τη} ΠἸογοιαβ., ὅς δαῖγγοβ , ἃς ἰδ 1- 
εἶπες. ἃ ἐεγα ογαπηἜπόπι, υΐπτπι τοπὶ Μ6- 
ΤΟΏΘΙΠῚ σπὶ ᾿ρίο Μάγοης: Ῥαπαβ εἰάπη Πτγ- 
ΓΟΥΓΙΠῚ ἔογπια οαπὶ ᾿ρίο παιίρσαγα διιάίθηζεβ., 
δἴσας {1 {ἰπ|Πἀϊαπταγ] φυΐάεηι Βαςς 85 σὰρτὶ- 
νὰ δά μ ἐλ] ) σαργᾶ5 γΟΓΟ; 415 Ἴγίγποπο- 
ταΠῚ Ῥαίοίε τεγγὰ.), 1Π|5 ραίζεπας ρεγῃλ 0]. 
Ριγαῖῖςα ἰρίτηγ πᾶι5. ὈΕΠΠΙσαγι σῖτα παμΐραῖ. 
Ναὶ ργουηπεηεθεβ εχ νίγααπο ργογαξ ῬαγΟ 
Ἰισηῖς ὅς τοῦτο 1πῆτγιέτα εἴ: πγάπι5 ργάθίοῦ- 
εὰ ἰρί! ἔπην ἔδγγεας, ςυἰρι ἀἰαίχιιε ἂς [αἱςῖ- 
Ῥι5 ργαεῆχας παῖδε. Ψίαμε οσςιγγεηζεθ ρότγ- 
τογγοίδοϊας, τορι πιπιηαις πατίπυπι ηοά- 
ἄδπι ἱρί!5 εξ νιἀθαζαγ, ςοεγη}15 χαϊάσπη ρὶ- 
δ εἰ ςοἱογίθιις : αἰγοὰ ργογαι νΈγο τγ σι ΐεη- 
τί νεῖπε ταείαγ οςι} 5, Ραρρὶς ἴτοπὶ ταημῖ5 

3 ἡ Λυδῶν γῆ} “γάϊανε ἴπῖεγ σετεγδβ τοῖγᾶς ΒΆσομο ἀε- 
γοίδς ςοπιπιεπιογᾶῖ ΕπτὶρΙ 465 ΒΔςςἢ. ργο]. νυ. 13. 

4 μαίνονται» κρὴ εἰρεσ. ἐκλανϑ. } πεπιρε 'π βιγογεηι Δ(Ἐ 
ἃ Βδςςδο, οὐἱ ᾿ηΠάϊαρδητιγ, ἴῃ πιπιεῃ δἴμι5 ᾿ηΐμσῖ, 1 
Οιἱά,]. ς, ν. 67ο. 

Ἐχἤίμενε θὶγὶ ἤμε ὅος ΓΝ 5Α͂ΝΙΑ δε 
δὲμε ΦΙ,ΏΟΥ͂. 

ἙΓΝΟοππιι: 
Τυρσηνοὶ δ᾽ ἰώχησαν γ ἰδακχίνοντο δὲ λύσση, 
Εις φόβον οἱς ρηϑίντες» 

5 καὶ ἀπολώλασιν ἤδη αἱ χεῖρες πεπιρε ἄτιπὶ ἱπ Ῥείρὶ- 

πὸ: ἃ ΒασοΟ πιυζάγεητηγ, ΠπΔΠι15 Δπηίεγης, ὙΙάεδτιγ πος 
εχ Οὐάϊο ρἱδζον εΠξ ἱπτίτδευς : ν, 6γὅ. 

- 1τδγς οὐβάρες εἰμεηε θεῖ! οὐπεγίεγε γεῆηος 
1» [ρ4εἴπεγε γοβίγε νηάρμσ ὄχεα Ῥέα), 67 δίας 
14 γιοῦ; Ε{8 γγιάγιησ ; ἑάρη βέμριασ ρο[ θοιαγί, 
Αἰμεν σα ἑμίογίος ομρίθης ἄατε ὀγαορία ἔπε, 

Βγαείία πον ῥαδηῖ, ἐγ οο 6 γεράγαίμσ  ϑηαΐαε 
Οογρογε «ἐπὶ. 

ϑῖς ἴπ ργδεςεά. ἱπιαρὶπθ φρξδοι πόϑες, φρῶδοι γλετοὶ ἀε ΟΔ- 
ἄπο ὅς Ηδγπιοηΐα, αἀ11ΠῈ ᾽πὶ ἀγάσοπες ΠΙΠΓΑ ΓΘ ΠΙΏΣ, 

6 τίς ἡ γραφή} δες Ῥηεγὶ εἴϊε, ουἱ ΡΕΠογδίι μᾶς 

ἱπιᾶρίπεϑ Ἐχρ  σαῖν Ῥετξητς “ΓΕ Ρ ΙΑ ΤΟ ἘΠῚ εἰ1157) 4186 8Π- 
τε οουΐοβ εἴ, ᾿πάϊσατιγ ἴῃ ςοά, ΑΠΡ], νὲ ἱπ {εαιιεηεῖδιι5 
τείροπάξης ΡῃΙΠΠοἤγατιβ Ῥεῦρας δὰ Ἔχρ !οπάἀδπι ἱπηαρὶ ΠΕΠῚ, 
ΝῚ] οδῆπαι τἄπη, 4110 ππΐπιις ἰρίε ΡΠ οἔγδτιιθ, 4ιιδΠ πηΐγά.- 
τι15 βοΓΠΊΑ5 ΒιΗι5. Ἱπιαρὶ πῖθ νἈ1145) ἀΐσεγε σγεάδλιιγ, Οὐ 

184 ΠὀῚ νυῖς ριξειγα 5 Μαχίπιε εὐπὶ πυίρ᾽ πὶ 8}145 ἴῃ ἢἰ- 
{6ε ᾿πτΑρΊπΊθι15 ρα θγαΠΊ νΟσέπι Ἐπηίζετε Οὔ ἴεΓιιοπτι5. 

7 γύναια τε ἰυτ. ὁμαρτ. δίς. 1 ποπ αἰ ΠΠ πη} τδάοπε, {εὰ 
Ῥδυϊο δαπις5 ΒΑΟΟΒΙ εχεγοίταπι ἀείογιδις 1 ποῖάπ, η Βαςςῆο 
Τ. 11. Ρ. ξτο. [4. 

8 γαρϑηκοῷόρος γίεων ἢ 5116 Π115 » απεἐπὶ πρεεξύτην γώρϑηκε 

ἐπερειδόμενον Ἰ. ς. γοςΑτ ΤΙ ἍΠι15, 

9. οἶνος Μαρώνειος κὰν ὠντὸς ὁ Μώρων ] νά, ἀε Μαζοηδ ἢε- 
τοῦ; ΒΔςςΒὶ ςοτηΐτο, ΟὈίεγιατα δή Ηεγοίεα ῬΗΙ οἤτατὶ ̓ π ργο- 
ΟεΠΊ, Π. 13. 1ὰ ταπτυπὶ πιοπεο πιαὶς πὶ ττάπεγε ΨΊροπετῖ- 
ππὶ Δεν αίθηρ; Αεργριὶ γερ 6ΠΊ, 416 πὶ Μάῤῥον νε] Μώρον ἀϊξξιπη 
οεἴδπι πᾶγγαῖ Ὠίοαογ. δίς. ΒΙ6]. 1.1, Ρ. 55. ΑἸ εαἰπι Μάώ- 
φος ΑἸ᾿ἃ Μώρων » πες νεγδαπι ἀρὰ ὨΙΟάοσγιιπ)» ηι0 πιεπῖο- 

τεῦ Μεπάεπι 1]|ππὶ ἱπ ἐχεγοῖτι ΒΑςςΒὶ ξυτῆςε, [εἀ ἀς ἤιο ἴπ- 
δεηῖο 114 ΨΊρεπετῖι5 ςοπβηχίς. 

το ἐπωτίσι ] ϑομο!ταίξ. ὙΠαογ ἃ. δὰ 1, ὙΠ. ς. 34. ἐπαξίδες 
εἰσὶ τὰ ἐκωτέρωϑεν τὴς πεώρας ἐξέχοντα ξύλα, εχ 40 ἐϑάεπὶ 
τερεῖῖτ δίας. ἸΑΡΠΆ ἐγρο ἔμπης Ὁ νίγᾶαιιε ρᾶγις ρτογᾷδ 
Δυγιου!ατιπὶ ἱπῆτ ρτοπιϊπεητία, ὃς δὰ ξεεπάμπι ςοπι- 
Ῥγλίδ. ἢ 

1: ἐμξόλῳ] ἔμβολον τοῆτιιπι εἴϊε, ποιΠπιυπι, 5 Αρρίαπις 
1η Μιτβειἀδεῖςῖε ΜΑγῖῖ σαρυτ πρὸ τῶν ἐμξόλων 1. 6. ῥγὸ γοβγῖδ 
Ροδτιπι Αἰτ, Ὑάξεο ςοπιρΊμγᾶ Ρ᾽ ατατοῃὶ ’Ιοσα. Αριά τοῖ- 
ἄεπι δυίογες ἔγεημδηβ ΠΊΕΠτΙΟ χαλκεμβόλων νεῶν ἱ. 6. πφηῖ- 
φῖρ γοβγαίανηγα, 

12 σιδηρωὶ ὠντ. χεῖρες 4.185 κόρωκεοις 81148 Ἀρρε! πηι: ἈΡ- 
Ῥίδη. ἰ, Ψ. ἀε Βε]}. οἰλη]. κρὺὶ κόρακας ἢ χεῖρας σιδηροὶς ἰνκολώτε- 
ρὸν ἐπεῤῥίπτεν. Δήαγίμα ξγγεαε 1 ἀτῖπῖ 4ο4άε ἀΐσπης, Ὀδείας 
1.1. ἀ6 ΒΕ]]. Οἴμ}}, ἡγε θέλ γραι γέγγεα ὅδ᾽ γείέητα θένα μάπες 
ἀϊςαπτίτεπι φαγράρονες, Ἰάεπι 118, εοά, ρ, 404. »ηαρης [ξγ- 
γεάς αἸ7η6 βαγράρομας ράγαμεγαμί, ΟἸΔτίι5 ετίαπι ΟἸιγίίης 
1. ΤᾺ. τ. 9. ἤνγεσε ἡμοψηθ γραία, ῥγβάρογιας θοοαρη!. 1|1ἃς 
ἀπ|1σ!εθαπε ργορίηφιυ5 παμῖδιι5., γεηθῆαι οδυΐα, Ἱπιεπ- 
ἴΟΓΕΠῚ ΘΆΓΙΠῚ ῬΕγΙο ἐπὶ ἔδοῖς Ρ] ηΐι5 Η. Ν. 1. ΨΙΙ, (εξ, 57. 46- 
{ογίδις {125 Γἱυῖμς 10. ΧΧΧ, ρ, 355. ὅς Εγομείπις 1,11. ϑιγα- 
τερ. ς.3. 

13 κρι δρίπανα ἐπὶ δορώτων 846 νειδῖς Ὁδείατίς ΠΠ}. ΠῚ, 
ἀε ΒΕΙ]ο ΟἍ)}11ς, Ρ, πὶ, τος. βαίσες ργθφομίάε, ἐρίξτίαε αἴίχαε- 
476 ἰοηφηγλές,) ἡμᾶς ἴπλε ςἰΔ{Π| πιᾶσπο νι! ΕμΠς σοπίγα 
ΟἈ]]οσιιπὶ πλιιεβ αἷς, Ζομρηγὶβ Παίδας ἔπης ἔξει ρεγείοαεϊοπ- 
Βίοτεβ τεῆς νάγγοης, δάβοηης ἱρῃῆηπια ῬΕΙογατὶ δόρατα 
αυΐδιι5 ᾿πίεσια δρέπανα ἢ. ε. {πἰτες. ἨΪΒ γεγο ἔμπες » 4]: 
θιι5 Δπίξηπας 36 πιδῖος τεϊ!ραδδητιγ, ςοπιρτεμεπίος δά- 
ἀμέϊοίαις, τεπιῖς ἱποίτατο παϑιι!ρῖο γιπηρεδαπτ, γε εἰ ἀρυά 
δυηάεπι Οδείαλγεπι. 

14. ϑηρίον τι ἀυτοῖς ἐκφαίν.  ἢς πεπιρε νδτίογηπι δηΐ- 
ΠΙΔΏΓ ΓΗ ἔογπια ἀπιιϊαυῖτι5 πᾶμε5 σοπίγιεθανς, ΡΟ] υχ ]. 

1. ς. 9. 5,1. ἔς, δὲ τινα πλοῖα Λύξια» λεγόμεναν κριοὶ κρὰ τρά- 
γοι οἷς εἰκάζειν, ὅτι τοιῶτον ἣν πλοῖον χρὴ ὁ Ταῦρος, ὁ τὴν Ἐυ- 
βώπὴν ἀγαγων. 

15 κατὼ πρώραν ὀφϑαλιιοῖς  4Ὁ σεμίο 1δὶ ρίδξο ἴπ παιῖ- 
Βιι5, ξογπιδ ἀηἸπια]ς ΕἢΠ Ἐς, ἔοττε ποπηοπ ἀςςερίε 116 ρᾶτβ 
Ἡᾶνθ. Ναπὶ ὀφϑαλμὸν ἴητεῖ Ρᾶγτε5 παιιῖβ σοηίει ΡΟ]]υχ ], 
ς, 5.111. οἰγοὰ ῥγογάγη, 

εἴ, 



ΧΙΧ. Τηγγφεπὶ. 

οὔ, δε νε]απα ἕα]σαῖα, ρεγίπάς ας ρἰ(ξίμπι ροῆτε- 
πιὰ. Ατ ΒΑΟΟΙΐ παιΐς σοτογὶς {πο ΠῚ ραττίθιι5, 
«ιιδητιπι πη] ν᾽ άσπιτ, ἔάχο ΠΠῚ]]|ς οΠ: απα 
ῬΓΟΓΑΠῚ ψΟΓῸ ((παπιοία νἱάογιγ, ΟΥΠΊθΑ]ς 
1ΡΙ1΄ ἀξοιατίπη φάαρτατῖς, πς, ἢ απο ϑαγγγὶ 
ὙἱΠΟ σγϑιαε! ἀογπηίγεης, (τῆς ἤτορίτι ΒαςοΠιις 
ἡ ἰὰΣ Ῥγογᾷ ἀιιῖοπὶ δά αἰιγοαθ ρᾷπιΠ6- 
Τὰς ΤΟΓηΙᾶπὶ εἤπέϊα εἰὉ αἴας ργοσπέϊα.. 
ΒΑςΟΠΟ Θπὶ πὶ ἀηἰ 4] {{πιι4 ρτατι ΠἼπημπι εἴ, 
ὨδίΏΠΙ16 ΔΠΙΠΊΔ] ΠῚ Παΐσεειιγ τα] αἰ ΠΊΠλιπι., 
Ἰδυΐχας ἔογειι (Δ]τι,, ὃς ΒαςοΠας σῖτα. ΥἹ- 
465 Ἰρίτιγ ἃς ἰρίαπη ξεγαπη σιπὶ ΒάςςΠο παιιῖ- 
ΒΔ ητοπ1. δίῃ ΤγΓΠΟΠΟΚ ργοΠ]Ιοπτοπη , διατὶ 
δΔητοσιαπι Βαςο 5 ΠΠΠΠΕΓ, ὙΓΠγγ 5 δυιτε πη 
116 ὁ πιράϊα πδῈ] ρα] ]αυιῖγ, πλα] νἱςεπὶ σο- 
ΤΟΠ5.). ΡΕΓΡΌΓΘΑΘΙΙΘ οχ το Πιροηπία ἤτπε νεΐα, 
ΠΕΟΓΙΠῚ {ΠπΠ|ι5 (ρ]οπάογο Πιπτ σογαίοῖ 9 διιγοας 
δαζοίη ἱπίοχίας {πητ Βασςας, ἴῃ Ὑ πιοῖο θδο- 
Τἢάητοβ., ΒᾶςΟΠ1Ο ἰγθπι ἴπ Τγάϊα σεῆα. Οὐοά 
ῬΟΓΓΟ νἱτ6 7γ αἰ] Πεάογα παιῖς τε εἰς νἱ- 
ἀδλτιγ, 4ποάσιιε γᾶσεπηὶ {πἸρογ ἰρίαπι δεῖο]- 
ἰδπτιιγ) ΠΊΪΓιπη Ε{Ἐ φι!άοπι: [84 ἰοπρο πιαρὶς 
ΤΑΙΓΔΠ 115 ΥἹΠΙ ἔοη5., νὰ Παιιῖς ἐπὶ οαζ ςαΓίΠα, 
ἴσας νεῖπε ἀΠε114 Θάπσαῖ. Ψογαπι αὐ Ὑγτ- 
τῇξπος γοπογιαπιγ, αποαις ππαηοητ: Βας- 
«Πι5 ἐη1πὶ πιοάο ἰπ ἔπγογεπη ἀρὶς θο5, [)ε]- 
ῬΠΙπογιπησιις ΤὙγΓΠΕΠΟς5 ἴατη Οσςιραηί ἔογ- 
πιᾶο, ΠΑ] 5 Δηζοα ΠΟη αἰεραί πος ππᾶγς, πος Ὁ 
115 Ἰποο]οθαζιγ Αταμε Πμὶς ηυίάςπη ἰαζεγα 
ἔχης σοργαΐα,, Ιαδτῖςα ρεΐζογα αἱ! : αἱ ρίπηα 
ΝΡ" 

ἂν 

͵ γι 

16 λεπτὴ δὲ ἡ πρύμνα κβ! μηνοειδὴς καϑάπερ δζς. ] νε [οἷ- 
Ἴϊσες πιατίπας θείας οδιιάαπι τεξεγγεῖ, ϑίς ἐς Πεἰρῥίπο Ο- 
νἱάΐις ἤειαπι. 1Π| ν. ὅβι. 

-- --- ἀ(ἰκαία ποιή ἐσεάᾳ ε}, 
«δμαίϊᾳ ἀἰρίάαε [πηαμεην σον ἰμριαε. 

17 μοι δοκεῖν διείκαςαι } δοκεῖν ΟπαϊΠιιπι ἱπ εἀϊτῖς. Οοάοχ 
᾿Δηρι!ς. δοκεῖ μα εθ δῖ, νπάα δοκεῖν ξεοίπιιι5. 

18 ὠυτῇ ] νοςεπὶ μᾶης εχ οοά. Δηρὶ]. δάἀϊεοϊπιι5, πᾶπὶ 
βΆη εὐἀϊεῖ5 ἀοἰἀεταθλτιτ. ἐν 

19 ἐπειδὴ ϑερμότ. τ΄ ζώων ἐςὶ } πιίτιιπι ΡΓΑδτοτ τἀπὶ Ρμιο- 
ἤταιο δαπὶ σαιίαπι ἔα, αυοα ραπίπεγδς ἤπε νηὶ ἀρρε- 
τεπιϊ Πῆπη4ς, ντ εχ Ορρίαπι Ογπεροτοῖς ἃς Αταδίδιις5 οδίεγ- 
ψατυπὶ πιᾶρπο Βοςἤατίο Ηΐετοσ. Ρ. Π. 1. Π]. ς, 7. Ρ. 790. 

20 πηδῶ κξφα κρὶ ἴσαἙυκδι } ἂς ΡΟΙυχ σοτρυβ πηδητι- 

κὸν ραπίβεγᾶθ τγίθιΐε, ν᾽ἀ8 ρίαγα δρυἃ εππά, ΒοΟΒατι, 1]. ς, 
. 788. " . 

; ἃ ἀντὸ τ΄ 8ηρ. συμπλέον δίς, 1 ἢς Ομ! 4, ἀς Βαςοἢο ἱπτες 
Ὑγτδεμοϑβ Ρίγατας Μείδηι. 1Π. ν. 668. 

ἁϑπερε εἰγος εἦργες, βηγεείογαμε ἱμφμία ἰγηείρ, 
Ριξβαγιρμῆμο Ἰασερ [8 γ 4 ἐογρόγα ΡΑΜ δ ΕΥ̓ ΜΣ2.ῳ 

Ἡοπιεγιις γεγο ἑφορῖς ἃς θη! πηεπιϊπῖς ἴῃ Ρἰγατας ἱπιπηΠ5. 
ζαηγὶ ὃς ἱδογιῖς ΜΟΠηιις. ἦν υ 

25 ϑυρσὸς δὲ ἑτοσίν ---- τὼ τῷ ἱςξ πρ.] Ππε: πιοάο ΝῸ . 
τῖις) Βασοδιιπι ἃ Ρίγαεῖς 'η ἢδυΐ Θᾶγ πὶ ἀδτοπειπι γε σἀρτὶ- 
ψιΠ1, πτυτα τε πιϑίυπι πϑιυὶ5 ἐπ ταγτγίηπι ἀϊεῖτ 

Καὶ χλεεροῖς πετώλοισι κατώσχιος ἠέρι γείτων. 
Ἰςὸς ἔην κυπάρισσος ὑπέρτατοςν ἐν δὲ μεσόδμῃ 
Κισσὸς ἀερσιπότητος ἀνήϊεν αἰϑέρε γείτων, 

Σειρὴν ἀυτοέλικτον ἰπιπλέξας κυπαρίσσῳ. 
ΑἸΐτοῖ τουτί Ἡοπιογὶ [τ φανταςική. 

Αὐτίκα δ᾽ ἀκεότατον παρὰ ἱφίον ἐξετανύσϑη 
Ἄμπελος ἔνϑα χρὴ ἔνϑα) κατεκξημγῶντο δὲ πολλοὶ 

ΙΘΟΟΝΝΜ ΕΙΒΒΕ ΡΕΙΝνΥ 5. 

"᾿ 

793 
Ν -“ 

βνω» καὶ μηνοειδὴς “, καϑάπερ ταὶ τελευτῶντα 
5 Ἷ ς Ἶ -»“ - ᾿ ΓΙ 

τῶν ἰχϑύων. ἡ δὲ τῷ Διονύσῳ ναῦς τὸ μὲν ἀλ- 

λώ πέτρω; μοι δοκεῖν, διείκας αἱ ", φολιδωτὸς δὲ ὃ. 
» ΥΡ , γ ΕΝ 

ρῶται τὰ εἰς σσρώρῶν, κυμιίξώλων εἰυτῇ " σπσαρωλ-- 
Ν ς , “"» ᾿ Ν , ,ὔ 4«.. 

λωξ ἡρμοσμένων , Ἱν᾽, εἰ καὶ Σάτυροι ποτε ὑπὸ 
57 ς , Ἁ ΄, οἷνῳ: καιϑέυδοιεν, ὁ Διόνυσος μὴ ὠιψνοφητὶ ππλέοι. 
Ν δὲ ,ὔ γ -“ ͵ δι » “ 

ΤῊΝ ὧεὲ σσρωραν ἐς χρυσὴν σσαρόώλιν εἰκοφοιὶ 

ον" , “ Ἁ 
τε καὶ ἐξῆκται. φιλία δὲ τῷ Διονύσῳ πρὸς τὸ 

-ν ᾿ ΑἹ ͵ “ , “δ 

ζῶον, ἐπειδὴ ϑερμότατον τῶν ζώων ἐςὶ"", καὶ 

πηδῶ κξφα, καὶ ἴσα Ἐυάδι ἧ-. ὁρῷς γῶν καὶ εἰυ- 

τὸ τὸ ϑηρίον συμπλέον " τῷ Διονύσω, καὶ ππη- 
δῶ ἔρον ᾿ ": ᾿ ͵ ,ὕ Κι “ 
ὧν ἐπ: τὸς Τυρρηνδε » μήπω κελέυοντος; “συρ- 

͵ , ΑΥ ὐ ἀ ὦ 
σος δὲ ἑτοσὶν ἐκ μέσης νεὼς πέφυκε. τὼ τῷ ἱσῷ 

, Ἂ" « -» ε »" 

πρώσσων “᾿, καὶ ἱσίω μεθῆσται ὡλεργῆ» με- 
͵ ΕἸ »“» ͵ὔ 323 " ἣ' Ἂ, , 

ταυγάζοντω ἐν τῷ κόλπῳ ἢ. χρυσαὶ δὲ ἐνύφαν 
͵ ᾽ “Ἢ ͵ , δὼ 

τοι Βοκχοε ἐν τῷ Ὑμώλῳ "5, καὶ Διονύσε τῶ ἐν 
΄Ζ “-“ ᾿ Ν “ ᾽ 

Λυδίω. κωτηρεῷη δὲ τήν νῴυν ἀμπέλῳ, καὶ κιτ- 
“1 Ν Υ εὐ ν ᾽ »“"Ἢ ᾿ 

τῷ" φαΐνεσιϑαι» καὶ βοτρυς ὑπὲρ ουτῆς οἰω-- 
-“ »“Ἢ ὕ ᾽ ,ὔ «ε 

ρεῖσιϑια!, ϑαῦμα μέν ϑαυμασιωτέρᾳ δὲ ἡ τση- 
ΓΝ ς ᾿ ᾿ “ 2. 

γὴ τῷ οἶνε, ὡς κοίλη εἰυτὸν ἡ γαῦς ἐκδίδοται “, 
Ϊ᾽ -“ ᾿ Δ». Ν “ε Ν 

καὶ ὠντλεῖτωι. ἀλλα ἐπὶ τὲς Τυῤῥηνως ἴωμεν, 
“ »,. 2:37 ε Ν ἷ ᾽ " ͵ 8 
ἑῶς εἰσίν" 0 γῶρ Διόγυσος ὠὐυτ δὸς ἐκμήνοις “-- 

» "« α" ἢ " 
ἐντρέχεσι τοῖς Τυῤῥήνοις ἰδέαι δελφίνων » ὅπω 

3 » ͵ ..2Ὁ 

ἐθόδων, ἐδὲ ἐγχωρίων τῇ ϑωλάσσῃ. καὶ τῷ 
Ν »Ὕδο νυ 

εἰμὲν τὰ ταλευρὰ κυώνεω 5, τῷ ὃ ὀλισϑηρὼ τὰ 

φέρνα; τῷ δ᾽ ἐκφύετωι λοφιοὶ παρῷ τῷ μετα- 

Βότρυες " ἀμφ᾽ ἱρὸν δὲ μέλας εἱλίσσετο κισσός, 

Ανϑεσι τηλεϑάων, χαρίεις δ᾽ ἐπί καρπὸς ὀρώρε;- 
23 μεταυγάζοντα ἐν τῷ κολπῷ ] (οἰϊσος ἡγτας νε]ϊ πιαχῖ- 

πὶς οἤεπάοθαι ΔιιΓι ΠῚ) αι γτ εχ [44. ρᾶῖες ρυγραγα Ἔγαῦ 
ϊπτοχία. ᾿ 

34. ἐν τῷ Τμώλῳ 1 ποῖις ΡΗτγρίαΘ πιο π5) ΥἹηΐ βογα οἰ ΠΊπτως, 
δἴσιις 60 ἴῃ στα ἢ πιὶ5 ΒΆσςΟ 7 1η αμΐδιις | πὶ σππὶ Μα6.- 
πλάϊθιυ5 [5 οτρία ςοἸεργάγεῖ, ςεηῆτι5, Οτρβρις ἢγπιπο 
δὰ ϑαθαζίιπι ἀς Βδοςθο : ' β, 

ψ , "΄, ͵ Ἶ 

- ᾿ὐπῶς τετελάσμεένος ἔλϑη 

Τμῶλον ἐς ἠγώϑεον ---- 

ὃς Δυῖον τγροςξάϊας αᾶ6 ὙΠΟ Αῖς τηΓοτϊ δίτων: 
᾿ Ηἴπε ποίᾳ Βαάροῖο Ἵγμοίωμς φετοε ἑμρα. 

35 ἐμπέλῳ καὶ κιτῖῷ] Βἷ5 ΑἸΤυΔἹ νἱάθειγ δὰ Ιοςαπι Ηο- 
πιοτὶ ῥϑυΐο δπιε ποῖ, 22, δἀἀιέϊο. ΒΝ 

26 ὡς κοίλη ἀυτὸν ἡ ναῦς ἐκδίδι  Ἡοπιοτιις Ηγπιη, ἵπο 
Βδςςῇ. ν. 35. . 

Οἰνος μὲν πρώτιςα ϑοὴν ἀνεὶ νῆα μέλώναν 
Ηδύποτος κελάρυζ᾽ ἰνώδης » ὥρνυτο δ᾽ ὀδμὴ 

Αμξροσίη. 

τι Νοππιβ: 
Πρύμνης δ᾽ ἡδυπότοιο βαϑυνομένῳ Διονύσιος 

Οἰνον ἀναθλύξζωεα μίϑης βακχίνετο πηγή, 
27 ἕως εἰσιν 1 πεπιρεν υλῇ τες νὰ ραγγδίυγ, πδη ἴπ ἱπη- 

αἷπε Γρεξεαγείιγ, κα 1 ν7 Ῥ εις ῬΥΟΡΕΥ ογριτς αἰμεῦγ αάῤπο βέμε ΓΙᾺ 
Ρᾶυ]ο ροίὲ πεπιρε ἃ Βαςοπο ἴῃ Ὠερῃίπον ἐγαηβογπιαπᾷο9, 
δ πΉ}Π15 ρηγαῆς {. ἐῃ Ρρεμεέξεο νΌ] νἱά, ἢ, 9, 

28 ἀυτὰς ἐκμήνας ] νὶά, {, ηφι. 4. ῴ 

19 χὰ τῷ μὲν τὼ πλευρὰ κνώνεω } ἰᾶες ρίαπε εχ Οὐ ϊο 
ν᾽ ἀσητιγ Ἐχργοῖτα, ουΐῃς ᾿Ο Ομ ΠῚ ΠῸΠ εχίςείθο., πᾶτε ρᾷυ]0 

φτοιίχίον εἴς. νἱὰς Μοταπι, ΠΙ; ν, ὅγι, (44. 

ΗΠ {ἢ} φρέ- 



., 
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͵ ε ἊΣ 3 ΝΥ νι. ν Ν- Ν ε 

Φρενῳ; ὁ ὃε ἐκόίδωσι τὰ ἐρωιίώ. καὶ τῷ μὲν 
κῃ λ “ φνεν" 

κεζδωλὴ φρξδη. τῷ δὲ λοιπὴ» τῷ δ᾽ ἡ χεὶρ υὑ- 
ιν ς “΄ -" ᾿ ,ὔ “Ἢ ε 

γρὼ, δδ᾽ ὑπὲρ τῶν ττοδῶν ὠπιόντων βοᾷ. ὁ δὲ 
, -“" - Ν , 

Διέγυσος ἐκ πσρώρφις γελῶ τωῦτω » καὶ κελεέυεῖι 
-“ »"ἐ - Ν ᾿ ᾽ ͵ ͵ 

τοῖς Τυρῥηνοὶς, τώ μὲν εἴδη ἐχϑύσιν ἐξ ἀνϑρώ- 
ΝΑ ἡ οὐ π, ες“Ὧνν 

πων, τὰ δὲ ἤθη χρηςοῖς ἐκ φώυλων. ὀχήσετοιι 

γϑν μικρὸν ὕςερον πιωλωΐμων" ἐπὶ δελφῖνος. ἐ- 
ΜΆ 3 “ 3 ᾽ - 

δὲ ἐγρηγορὼς ὅτος. ὠλλ᾽ ὕπτιος ἐπ᾽ ἀυτῇ κῶ-᾿ 

Ὁ ἐυδων. καὶ Ἀρίων ἢ δὲ, ὁ ἐπὶ τῷ Τωνώρῳ δηλοῖ 
, »" ᾽ -“ ἦ ͵ 

τὲς δελφῖνας ἑταίρως τε εἰναι τοῖς νι ρώποις» 

᾿ ἘΝ ᾿ Σ 

καὶ ὠδὴς φΦίλες. καὶ οἵως πτωρατάξωσϑιαι 
Χ Ἁ « Ν Ε) ὁ ἂς -“ 

φρὸς λῃφῶς ὑπερ ἰνϑιρώπων καὶ μεσικῆς. 

ἜΦΥ, ΠΡ ΤᾺ ἢν 

ἈΝ ᾿ Ν ΄ “ « ΧΙ Ν 
Κελωνναὶ μὲν τὸ χωρίον; οσὸν ὧἱ σσηγῶι » καὶ 
ὕ : ᾿ δτο ἈΝ 

τὸ ἄντρον᾽- ἐκποδὼν δὲ ὁ Μαρσύας, ἢ ποιμαΐ- 
Υ Ν ΓΗ ᾿ ΠῚ ᾿ ΠῚ κ 
νων μετώῷ τὴν ἐρᾷν . μῆ ἐπτονει τὸ υϑῶρ. καὶ 

γ Ψ 

γγεὶρ, εἰ πότιμον καὶ γώληνὸν γεγρωπῆα!» πποτι- 
͵ “- ͵ Ϊ᾽ ν Ἁ 

μωτέρῳ ἐντεύξῃ τῷ Ολυμπῳ “. ὠδαὶ δὲ μετὰ 
ἢ 3, ( ε ἣ 3 « - γ 

σὴν ἀυλησιν" εἷδρὸς, καὶ ἐν εἷδροῖς ᾽ ἀνϑέεσι, 

συγκεραννὺς τὸν ἱδρῶτα τῇ τῷ λειμῶνος “ ὃ ρόσῳ. 
ε οὐ". 98 Ν ᾿ ζὰ 

καὶ ὁ ζέφυρος ἐκκώλει υτον", παροσπνέων τῇ 
͵ «ὯΝ » »“ν΄᾿Π 5. Ψ ιν ὦ 

κόμη» ὁ δὲ ἀγαπνγεῖ τῷ ὠνέμε» ἕλκων τὸ πὸ τῷ 
-Ξ ͵ὕ ᾿ “ ει 

ςέρνε ὦσϑιμα. κώλωμοΐ τε ὠυλξντες ἤδη πα- 
[Ὁ 4 ἊΝ μ, ΟΝ 

ρώκεινται τῷ Ολύμπῳ: καὶ σιδήριω ἔτι, οἷς ἐπι- 

ΕΊΝΤΑΙΣ οἱ υλοΐ. ἡμρ δὲ ὦ 

τὶς ἀγέλη, καταϑεῶνται τὸ μειρώκιον, ἐρυϑιροὶ ἢ Ἀ 

καὶ σεσηρότες" ὁ μὲν τῷ φσέρνε Θίγειν δεόμενος, 

ἡ δὲ ἐμφῦναι τῇ δέρῃ.» ὃ ὃ δὲ σπᾶσαΐ τι ἐπιθυμῶν 

φΦίλημ: 
ε " ᾿ » ΄ Ν - », 

σιν ὡς ἀγωλμω. ὃ σοφωώτῶτος δὲ ἀυτῶν, ἔτι 

" δ ᾽ ΄ ζω 

., ἄνθη τε ἐπιπάτ]εσι, καὶ προσκυνξ- 

“» δ. ͵ ῷωἈ» “. , “ » ͵ 

ϑερμξ8 σατερδ τε ὠνλξ τήν γλῶσσαν ἀγασπώ- 
᾿ ᾿ Ν “ “Ὕ᾿ 3, 

σὰς; ἐσϑίει, καὶ τὸν Ολυμπὸν ὅτω φιλεῖν οἴε.. 
) ν Νὰ ᾿ -“ ͵ 
τοῖ. Φησὶ δὲ φὸ ὠπογεύσωσθαιτξ πνεύμῶτος 

ΡΉΗ ΤΊ Ο ΑΝ 

τὰν Εδ 

ΧΧ. δα γί. 

ε ἀοτίο παίδίτα, ̓Δ[ῖτις οαάαίτι Θπηετῖς. Ἐξ 
Αἰΐας υίάοπα ἢ ἊΝ ἦν Θμδπηῖς., ΔἸπ5 νογΟ, 
᾿φάϊας. Πιρετίτες εἰς φαρας, πιᾶπαβ Αἰ] ΔΕ. 
θιυῖτ9. 4115 ποά Ροάε:. ουαποίςαης οἰαπίτατ Ὁ 
Βδςοῆιις ἰπζεγθα ἀς ργογὰ αὐ Παὸς οπιηΐα τδθῖ, 
ΤυτΠοηϊααε πατα {π0 ξουτηαπι αι άθιη Ρἰ(εῖ5,. 
ΡΓῸ Πυιπδηᾶ, ἸΠ ΔΕ, ΠΊΟΓΕΒ γΌΓΟ ΡΤῸ τ ἢ , 
ὈΙΒΡΓΟΌΟΞΚ. ᾿Ῥαϊδεπιοηὶ Ἰρίταγ ρυῖο μοί εἶ" 

ΡΒΙπονεποίαγ, πες ν!ρΊ]απ5 φυϊάεπι ̓ ς, (ε4 
(ἀρίπιις (αρεγ ἱρίο ἀογπηίποπθ,.ς Ατοη αἰο- 
ας ἴῃ Ὑ Δεπαγο ἀερῃϊπος Βοπιίηϊ δες εξ 
ΔΙΠΪςΟ5 ἀΥΡΈΪΓ, «ἀπταίαας, Ἀπηδητος. ὅτ]μς αἃ 
4 ςοπηράγαζοβ, γγ ἴῃ ΠΟΠΊΙΙ 
[ἰ4π| ζοη ΓΔ ΡΙΓαῖα5 Ἂς 6 ΠῚ: 

χα ΚΟ. 
Οεἴδοπας {6 Ἰοςιι5 γείεγε., ψιλπειπὶ εκ 

ἐοπεῖθιι5 5 αἴ ἀπίγο ςο]]ρεγα τῆ: 5εά Μαΐ-᾿ 
[γ85 «δεῖ » ϑυρτεσες ραίσεῃβ, δῦ φογτα πη ἢ, 
1ητεπει5. 
51 ἀμ]ςῖς επὶπὶ 114 ἀταπε ἐγαπαμη]α ριδϊα εἴς, 
ἀμ ]οίοτ! οςσαγγος ΟἸγπηρο. (ὐδηῖτ δι ο ΠῚ, ροῆν 
4υάπη τί αβ ραυΐο ἀπο ηβαίοε,, πιο ς ἱρίε 5 
δ τι τ ΟΠ ΠπὈιι5 Πογῖθι5. ΠΕ ΕΝ ΤΟΥ ΠΟΠΊΠΊ1- 

(ζεη5, 411 ΡγδτιπῚ ἱτεραυίε, ΤΙρίατα υϊάςπι,. 
ΖΡ γγας ἶ ἱπιΐταῖ,, ςοπηδς δα ρίγδηϑ, 
νοηταπη ἔρίγαῦ, ἄμιοοῃα εχ, Ρεξίοτε (ρὶ 
ΟἸϊδηιὶ δυζοιπ, ἰαπα ἴῃ εἰδίατι ξουπιατί, ἐμ 
ΟἸγπΊραπὶ Ἰαςοηξ, [έγγεάσας δάμαες να 
τηρητὰ, 4115 ἰδίας ΡΟΙΙππταΓ. ΘΑΓΥΓΟΓΙΠῚ. 
ΘΊΕΧ, Ἰρίϊας ΔΙΊΟΓΕ ςαρίη5. ἱπίθητῖς δἀοϊείςεπ-. 
τΌΪ ΠῚ ἐπτιθειγ Ος }15, τας Πα] ἀταις τ θη- 
τες: 4115 πυϊάοπι Ῥδίζυς ςοητγεέζαγο συρίθης, 
1115 (Ο]]0 ἸπΠᾶθγογε, δἸίμς. οἰζαίμπι γαρογο 
ἐχορίαπβ. Εἰϑγας οεΐαπη ἰπίρεγραησ, ̓ ἃ ρεῖ- 
ἴπάς φιαῇ ἤΠατιαπιδάογαπι. ΙΤρΡίογιπι δαζειτε 
«Αἰ ΠΠἀΠΠΊτηις. ΑἸταγιτ5. σαίαπη!, δάπυς τερ Ια . 
Πιπριιυαπη αγτὶρίεπϑ, πη ς απ; ἴςαις Ο- 
Ἰγαιριιπι οἰσμ]αγὶ [Ὁ ρεζαΐ. Τρίαγησιις οἴίαπι 
(ριπταπι εἰὰ5 ἀερααί!ο ν!ἀεαγ. 

30 Παλαΐμων 1 ουίιις ἱπιαρίπεπι δας ἔοτπΊᾶ, 44 ἢἰς ἀε- 
του δταγ, ἀ δ] ϑαταπὶ Πᾶθ 65 ἱπέ,]. 11. 

31. Αρίων} ἀε 410 ποῖα οἰπηῖα, ποῖι5 ὅς Ἰοςιιβ δρυά 
Ἡετοάοτιπι ἰδ το 1. τάσεο Ραιυδπίαπι, Ἡγρίπυπι, [κςϊΔ- 
Ὠὰπὶ ὅζο. 

ΧΥΧ. ΣΑΤΥΡΟῚ. 1 Κελωιναὶ μ. τὸ χωρ. ὅσον αἱ πηγαὶ] 

(εἴδεπαε Ἰοςις Ρῃτγρίδθ, νδὶ λέαγῥαε ὃς δίασεαράγε ἴσατιι-. 
τἰρῖπες, ν ἀδδτιγ ϑέγαθο 1, ΧΙ. Ρ.578. ἅταιιε Βδς ἰμητ' πηγαὶ» 
εχ « αυΐβιις (εἰχεγας Δβποίοιε ἴπ ἱπιαρίπο ποίετ. 

2 τὸ ὁ ἄντρον ] Δητγὶ οἶγοα ἔοητες Ματίγδε, ἱ ἴπ αι Νυπι- 
Ῥθαθ μΝτες, Οατίίι5 πιεπιίπῖς {0 ̓πιίμπι Π|0,. ΠῚ. Ἠϊῇ, 
Αἰεκ. 

3. ἢ μετὰ τὴν ἔριν 1 οαπὶ ΑΡΟΙΠΠ 6 πεπιρε, σαπὶ 40 ποις 
Πητιπὶ Ἀιατίνας πηι οἰ ΠΔ σΕΓΓΑΠΊ ΘΠ. 

4 ποτιμοτέρῳ ἐντ. τῷ ὁ Ολύωπῳ ] πεπιρε Οἱγρηρηῆὲ ἡ αι8 

1π Ἦϊ5 ἰοςἱ5. οἱ πὶ ερῖε Ρϑτῖτεγ ἃς Ματγίγαπι ]. ς. ϑίγᾶθο δι- 
τοῦ εἴ. Ἐπὶ γεγο τεργβείεηται Β4ες Ρἐέξατα, [Ιρὕππι τί- 
ὈΙΑΓΙΠῚ σαπτι ΠΟῚ ΠΉΪΠΗ5 ἃς Ματίγαπι εἰ εθγεπι ποπ Οριὶις 
νι ἀϊς4π|» πιιϊτα ἀς εο Ρ] πΆτγοι. 1π Πθγο ἀε Μυῆολ, Με- 
ταΐηοτς Εἰ}15 ΡΙΆ1Ο οεἰᾶπιὶ ἴῃ ςοπυϊμῖο, Ομ βῖι5 ΜεογάπιΥ 1ς ἃς 

τὰς δαϊατογεπι ἔωρι 
ποῖ. 12. » 

4111, πότιμος αὐτεπὶ ἀϊοίτις Οὗ ρυ] οΥϊἐα ἀϊ πε, πᾶπὶ πότιμον 
ἴῃ Βέπεγς. ἀἰοίτας 14 φιοά ἀιςε εν», ἀϊσιπειγηις καρποὶ 
γλυκεῖς κρὸ πότιμοι Ὑβεορῃταῆο, ἱπ|Ὸ πιειαρῃοσίος λόγος 
μοαιε πότιμος Ρ]διοηΐ-: 

5. καὶ ἐν ἰδρ.  σορυ]διτι φιηῖτεῖς οοά, Γ Αι, 
6 λειμῶνος  ἢς εχ σοηϊδόϊωηγα τοβίτιν πᾶπι ΜΉ ΒΑ χει- 

μῶνος ΒΑ εθδηῖ; ἰδδξίοπε ρῖδπε δρίυγῆλ, 4ιᾶπὶ τηΐ γι πὶ ποα 
ἀερτεμεπαϊῃε ἱπίεγργεῖοβ. 

7 ὁ Ζέφυρος ἔκκα δδάυτὸν ὅζε. 1 πεπιρε ΖΕρἢΥ ΓΙ δ σδπς 

4 ἀμοαμς Πῆεθατι πη Ραἰναϊδεσ, νὰ ς 101 

8 ἜΡΕ ΠΟ Θγατοπις ἃς 84] π|δῖ, ἐπιτρυπῶντοα πιΑ]- 
ἰεητ, 

Σ 
Ν κε 

9. ἐρυϑ ει) γῖπο 6 τυδεπέος, νὶ 4υϊ ἴπ ΒΑςΟΝΙ, νὲ 
ΡΝ ἢπιὶ (οἀαμεῖο : Ἵπιο ἃς διὰ τὸ ἄκρατον τῷ αἵματος 
αυοὰ ἰηξτα ἰρῇς ατῖδυίτας τὰ δήϊάα. 

10 τὸν Ολυμπον ὅτ ᾧ Φιλ. οἴεται ] νἱὰ, ΟὈ[Ἐτυιδία {, δὰ “ἔγιο- 
γὲρ πος, 

1 ὠπογέυσ. τῷ ΠΗ ΣΕ 7 εἰεραητεγ, νἱά. {, ποῖαι δὰ 
ΑἌνίαάμε» πρὶ 12. 

ΧΧΙ. ΟΕΥΜ:- 

Ααμας ἰαιιάαηήδε ἱπηπλογατῖ πο]. Ἵ 



᾿ 

ΧΧ. Οὐγρμρίώ. 

Χ ΧΙ ΘΔ ὙΜῈΡ ΚΝ 

Ιῃ φαΐ. σγαείαπι τ ας ΟἸγπῖρε ἱπῆας} 
414 πχαίςα ἴπ (ΟἸ᾿τάϊπς οριια εἴτ᾽ Νοη ρα- 
ἴον τῖδι δαϊθτ, ἤοπ σαργαγῖι5, πθαιις ΝΎ ΠῚ- 
Ρ "5 οληῖς, μας ςοποίπης αὐ τεἰθίαιη (αἸτα- 
τα (οἸεπε. δε, πείζίο αιοπιοάο αβεΐωυς. 
ἴαχια, πᾶς ἴῃ ἢχο εἴ, ραμήες, δὲ ἰπ Ἰρίδαι 
ἱπειογί5.. Οὐ νοτο ἱπάς Παδεης οπποἰ πηεη- 
εἰῦ Ετοηἰπηηξαιε εἰδὶ γείοπας ὙΠΟ συ ο τοὶ οὐίε- 

᾿ ἀμιοταν Ποαμα (1 ἀΐεπη αι ποτὶ πγαγ 7) 4υΐρ- 
ΡῈ αι ἴῃ ποξξεπη δείδπη ςαπτιιπι τα ΡΓΟδαςΓοΓΟ 
ἐπρογοπτιβ. Οοά Ρυϊοτϊευίησηι τᾶ ἴῃ 
ἐδ ΘχαυΠ45., ΔΠΠΙΔ τ τ: πος ΘηΪΠΊ ἰοη- 
56 τπο τς τας τἰδὶ ἱπῇ ᾿ ΟἸΠΠϊΑ αἄἴςεγε ρο- 
τογίπηιις, Οὐι]ας ποιπρο τἰδὶ σοίτη5, ΠΊΠΪτιιπι- 
4116 116 τίδ 15 σγατίαθ δά αττ. Εἰ:τΠ δυιζοπη [ι- 
ῬΕΓΟΙ πὶ ἀπηδῖτ., ςαπε!επας (ξηξαπι ἱπάϊ- 
ἕλης. (ἐπᾶ νεῖὸ ψίθγαγὶ νἹάδίιγ, ἄς αμά- 
{ἰ δά ςἀπτιπι {ἀρ ΠΠ|γ6. ϑριγίταίαις, φαοά ἰπ 
τα ἢτν ΠΏ ]Π1ατπὶ ἔαοῖεἰ ραγῖοπὶ ἱπῇατ. Οο- 
ΤῊΆ ΔΠΓΕΠῚ ΠΟῊ ἱποι τα αιίάειη, πες νεῖ Ἰη δάο- 
Ἰείξεπγαϊο ταπιξη νγθδηο Ρίπρι5 Ἰάσεῖ, νΟΓΙΙΠῚ 
δον Ποείτατς αυϊάοπη {ιγίϊιπι αἰτίτιγ,, (84 τὰ- 
ὙΠ ΠΑ πὶ ργοαῖς Πεςίτατοπι, κατα ἃς Γδ- 

πτὶ ΡΙπα ΓΟΠΙΌΙτΑ : ρυ]ογὰ οηΐπι οἱ ςογΟΠΔ, ὅς 
" ξογηποί!5 φαοαις ογπάτιπι δάάογε ροί- 
ἅς, ᾿Εἴογεβ διγοη νἱγρίηἰθιις παίζαπειγ, τπιι- 
᾿ Μογοαϊι πε γαθογεπὶ ργαε θη. Ροᾶοτα δὶ 

ἐγίπι ποη (ρίγίτι πιοάο, (ξἀ ὅζηνα- 
ἔς ἴσα σιγὰ, ἃς πχεαϊτατίοης ςγπιίπαπι 86 εἰ δίδπι 
οληςπάοτιπι. Αα οὰ νίπιιο τ ἀητιὰ Ρἱπρίτ, ἱπ 
Ἰρίαπι ε ίαχο σογρογε ἱποϊίπαίο,, ἱπιιιθηίθι: 
πιοά ἢ ἤλπτιοτη γοργαοίςηταίίοι 9 ποη νιχιε» 
ἀρῖο ρᾶγίες ρεέογε [ηξογίογεβ γεδάϊζηγα [αΠΠςτ, 
ἔππε εηΐτπὶ Δ] πδγιπὴ ἱΠητΓατΙοπ 65 Πιρεγβεϊατίας, 
εο φυοά 4146 Ιοπρα {πηξ ἴπ ἱρί!5 σοπιγαῃδη- 
τιγ, Οὐοα Δυζοπὶ τᾶ ἴῃ νη 15 ἀρ τοι ντη- 
δι4., 1ὰ δζ τἰδίας εὐἰδυιδτιγ,, ἔπει δάίριγαη- 
τί :ἴπ|Ὸὸ δε ριἐζοσγὶ εἰ δυαπίαγ μαθς οπΊηία, οι] 
ἀοθοζαγ αποά ἄς τι εἰδία σαῖς. φιοάᾳιιε τρία. 
ὕρίγας, δὲ αοα ἔοης εἰδῖᾳ πιοιιδίιγ, 

Ἢ 

ΙΟΟΝΥΜ ΠΥΒΕΈΚΝ ΡΝ ὺ ς. 705 
ΩΡ ΛΟΥΜ π᾿ ΘΕΣ: 

“τίνι ἀυλεῖς Ολυμπε; τί δὲ ἔργον μεσικῆς 

ἐν ἐρημίο; ; καὶ ποιμήν σοι σπείρεςιν: ἐκ αἰπόλος» 

ἐδὲν ὕμφαις ἀυλεῖς. αἱ κωλῶς ἂν ὑπωρχήσαν- 

ἴο τῷ ἀυλῷ. παθὼν δὲ, ἐκ οἶδ᾽ δ, τι, χαίρεις 
ὦν ΚΑ “ ᾿ “ ἤ τῷ ἐπὶ τῇ πτέτρω ὕδατι, καὶ βλέπεις ἐπ᾿ ἀυτό. 
΄ , Γ -" ᾿ Ὺ γΥ̓ τί μετέχων ἄυτξ,; καὶ γαρ ἕἔτε κελαρίζει σοι, 

Ν Ν δ᾿. 5 ἥν οῖ ς ͵ γ ““Ἵ κῶν τσρος τὸν αὐλὸν ὑποιςοί.» ὅτε διωμετρῶμέν 
" εν “ ΓΎΤΟΝ Ἑ σοι τήν ἡμέραν". οἵγε βελοίμεϑ᾽ ὧν καὶ ἐς γύ- 
Η - ν Υ͂ ν Ν κίας ἐποτεῖνωε τὸ ἀυλημώ. εἰ δὲ τὸ κώλλος ἀγά- 

΄ “ ὅδ 4 Χ ἢ ς ὐτα Ν ε ΄ κρίνεις, τῷ ὑθώτος εἰμέλει" ἡμεῖς γερ ἱκανώτε-: 
, ἈΕῚ Ὡ μ Ἁ ᾿» ρθι λέξωι τὰ ἐν σοὶ ἅπαντα. τὸ μὲν ὀμωμά σοι 

, ἈΝ - Ἁ ᾿Ὶ ᾽ χωροπόν, τοολλὸ δὲ ἐυτῇ πρὸς τὸν ἀυλὸν τὰ κέν-- 
᾽ “ ΡΨ -“ ͵ τρώ. ὀφρῦς δὲ ἀυτῷ περιξεθληται, διασημαίνεσα 

Ν - -“ ΠῚ ͵ὔ « 

τὸν γᾶν τῶν ἀυλημάτων ἧ. ἡ “παρειαὶ δὲ παλλε- 

σθα: δοκεῖ, καὶ οἷον ὑπορχεῖσθαι τῷ μέλει. τὸ πγεῦ-- 
Ν “δᾺ ᾽ ΄ - ω “νγὖ “-΄».» μα δὲ εδὲν ἐπαίρει τῷ τοροσώπε ὑπὸτϑ ἐν τῷ ἀυ.-. 

“»“Ύ Φ ε γ΄ ᾽ ᾽ ᾿ γ -“ ΄ λῷ εἰναι. ἡ κόμη τε ἐκ ὠργή, ὅτε κεῖται καϑώ- 
᾿ ᾽ εἰ - δ -“" ᾽ 5» ͵ περὲν ἄσύυκὼ μειρωκίω λιπώσω" ἐλ ἐγήγερται 

δυ α ὉΝ ὑολμιν »" ͵ Ὑὐν ἡ μὲν ὑποτῷ ἀυχμξ., πταρέχεται δὲ ἐὐυχμηρὸν ἐ- 
δὲν 1, ἐν ὀξεία καὶ Κλωρᾷ τῇ ποίτυὶ. πράγανν: 

ὡ σέφανος, καὶ δεινὸς ἐπιπρέ έψαι" τοῖς ἐν ὥρα» 

τὰ δὲ ἄνϑη το αρϑένοις ἀναφυέσϑω “, καὶ γυναῖ. 
" Ἂν ΔΙΑ, ,ὔ κ᾿ οἷς ἔρευϑος ἑαυτὰ ἐργαζέσϑω. φημί σοι καὶ τὰ 

΄ ᾽ ,ὔ 4 5 ᾽ φέρνω εἰ τπονεύμωτος ἐμπλεω εἶνωι μόνον, ἀλλὲ 
ΓΡΕῚ ͵ - Ν ὃ, “ δὼ. 9 ͵΄ καὶ ἐννοίως μιεισικῆς» "αὶ ὁιοαισικέιψεως τῶν ὠυλημά- 

͵ 

, ,ὔ ἥτε ὦ 
των. μεχῶλ τὅτων σὲτο ὕδωρ γράφει, κατα- 

͵ὔ ᾽ ᾽ ἢ τ ΦΙΝαν ,ὔ ᾽ 4“ Νᾷ κύπηοντα ἐς ἀυτὸ ὠπὸ τῆς ππέτρως" εἰ δὲ ἑξηκό- 
» ᾽ Ἀ ᾽ , ε -“ τῶ ἐγφαῷεν. ἐκ ἂν ἐυσιχήμονα τα ὑπὸ τῷ ςἐρ- 
»" ᾽ ͵ὔ 7 Ν « ͵ὔ -“ γῳ ἔδειξεν» επιποόλωιοι᾽ γαρ αἱ μιμήσεις τῶν ὃ. 

Ν »" ͵ ᾿ ᾽ -" 

δάτων, ὑπὸ τῷ συνιζάνειν ἐν ὠυτοῖς ᾿ τὰ μήκη. 
μι , ᾿ ΑΣ 4 

τὸ δὲ κλύζεσϑαΐ σοι τὴν σκιαν ἔξω μὲν καὶ πτα- 
δ ρον σον, κα ᾿ ᾿ , ὙΠῈΡ 

ρᾶ τῇ ἀυλξβ, τήν τοηγήν κατώπνέοντος, ἔςω δὲ 
“ ,ὔ ὡς δῷ ’, ἃ - “» » ΡΤ Ὶ “ κ᾿ 

καὶ παρὰ τῷ ζωγράφε ταῦτα πάντα, δὲ ὃν καὶ σι ἐν τῷ ἀυλεῖν, καὶ ὁ ἀυλὸς ἐν τῷ πονεῖν, 
Ν δὰ Ὁἢ -ρἡ 

καὶ ἡ πηγή ἐν τῶ καταυλεῖσξεαι. ν 

ΧΧΙ. ΟΛΥΜΠΟΣ. ι Ολύμπος ] νἱἀετί ροΐεγας ἤδες 
ςοπτίπιϑιῖο εἴς ἐκφράσεως ἱπιαρὶπἰβ ργδεσεάςητί5, ΜΝ εγιπι 
ΑἸίτεγ ρυῖο. Ηἰς επίπι ἐν ἐρημίᾳ ποῦὶ5 Πἤίτωτ, ργαεοεάεη- 
τε ἱπιαρίῃς ἴητεγ ϑάεητοι, 

2 ἔτε διαμετρβωίν σοι τὴν ἡμέραν} ἷ, 6. πε μος φιίΐάεπι 
εἰἴαπι 448 τἰδὶ ργαοῆας, νὰ τίδι τἰδὶ πεητὶ τεπΊριις δᾶ 
Δαἀπιοιίλανατ,, φυοὰ οτατοτίδιις ἕλςογδ ἐν 5.) 4υιδι5 δὰ 
εἰερίν ἀγαπὶ ἀϊσεπάιιπι : Π4ΠῚ [Δ τι ΠῚ αδείξνι ὉΠῚ ς4Π6η- 
ἐλ ἰδὲ οἰερίγ ἀγα ῬοπαπλιιΣ, ντ ἄἀϊε ἀιιθαπημϑ. λυιάΐτε ὃς ποίει. 

3 διασημαΐν. τ. γᾶν τ΄ ὧνλ. ] παπὶ ἵπ {Ἐτίϊς τ πίδιις δἀ- 
ἀυςίτως ἢ βεγο Πταπὶ, ἴπ Ἰπςαπάϊς τοι ἴτὰτ ὅζο. 

4 παρίχεται δὲ ἀνχωηρὸν ἐδὲν 1 { τῆι ἴς οἴ : φΟΠΊΔΠῚ Πἰ πεῖ, 
φυϑητυπι ἐπ ἴδ εἴ, ργὰς Ποοίταις {ιγῆηπι πἰτατιτ , πὸπ ρος 
ἐλπιεη ἔμσρεγε ΠΟΙ ταπὶ ςογοπᾶ Ἐχ Ρἷπιι) δάεδοαις τὸ 

αὐχμηρὸν καὶ παρίχεσϑαε ἴ. 6. ΠΟΠ ρράτγεγε, δᾶπὶ ἤςοδπὶ δάθο 
εἴτε. 

ς ἐπιπρέψαι ] ἢς τείπἰταΐ Ἔχ σοηϊςέξιγα ») παπὶ εἀϊτὶ πιλία 
ἐπιτρέψαι. 

ὁ τὰ δὲ ἀνϑ. παρϑίνοις ἀνγαφ' } δηῇις εἴ : σογοπΑΠῚ οχ 
ἴπι [βίος οτηδηάο ΟἸγ προ, πιαίσυϊας ἱπάο]ῖς ἰυιεπὶ : 

ἜΠ βογες ἔεπιϊπας ἄεςεγε ὅζ ἴυμεπες εἢεπιπάτος, 51- 
πλϊ!ῖς Ἰοςιι ΡΙατάτο ὶ ἔν πιροῦ. 116. 11]. ς, 1. νδὶ Απηπιοπίεις 
Ρτοπαυηοίαῖ ὅλως εἶναι τὰς δλδύνε τεφάνως κορασιώδεις» καρ 

παιζώταις μᾶλλον ἐπιτηδείξς παρϑίνοις χρὴ γυναωξίν δίς, 

7 ἐπιπόλαμοι ] ἱ ἵ. εν πηΐπι5 ἀσουγδῖδα, 
8 ἀυτοὶς] ἀυταϊ!'ςοἀ. ΜΚαυᾶ,ποη πΊΑ]ε: Πᾶπὶ ἱπ 36υ.28 γέργ44- 

}επιαιιορίδμα μιμήτεσιν τιΟπ Πιῖπι!5, αι ἴΩ ἱρῇϑ5 ἀαιιΐς, ὕδασιν 
ςοπιγλξεῖο 114 Ἰοηρίτιιαἀ πα ἰηςο Πἰρὶ ροιεί, 

ΗΠ πἢ ᾽ ΜΙΔΑΣ 



ἮΝ 

γοό ΡΥ 1 Ὁ 8 ΤΒ ΑΙ ἴω τ" χχιιμάία χα ΠΝανε ὁ 
Δ ΤΑ ἌΓ Σ.. Κ 

Κωθέυδει ὁ Σάτυρος, καὶ ὑφειμένῃ τῇ φωνῇ 
͵ ΝΥ. -“ ἌυὺΨ λεγώμμεν πσερὶ ουτϑ, μή ἐξεγείρηται, καὶ διωλύ-. 

δ᾿ Ἐ Γ) Υ », ᾽ σῃ τὰ ὁρώμενώ. Μίδως ὠυτὸν οἴνω τεϑήρακεν᾽ ἐν 
κι λΕ. ν ᾿ ») ͵ Φρυγίᾳ «πσερὶ ἀυταὶ, ὡς ὁρᾶς, το Ὀρη. τὴν κρήνην 

᾽ ,ὔ ἜΡ λθννς ἡ -» ΄ »Ὕ"--»ἢὕ 3 

οἰνοχοήσως ΄, ἐν ἡ κεῖται τταρχολύζων τῷ οἷνα 
. “ « , Δ ἐδ ἷν Ν Με ρῷ ἐντῷ ὑπνῷ. Σωτύρων δὲ ἡδὺ μὲν το σφοδρὸν ο- 

3». οὦ «ἃ Ἁ ἦς “ - 

τε ὀρχξνται» ἤδυ δὲ τὸ βωμολέχον ὅτε μειδιῶσι; 
δ, 3 σῷ « »" 5" τὰν -“ Ν καὶ ἐρῶσιν οἱ γεννοίῖοι,, καὶ ὑποποιξνται τς Λυ-- 

δα ἄγον , »-" δ αὐ 7 ας» ὠμκολλοντες τέχνῃ. κεκεινο ἐυτῶν ετι. 
᾿ς , ἌΝ Ὰ Ἀν ρ τα σκληροὶ γρώζδονπια!, καὶ ὠκρᾳτοι τὸ αἷμα “, 

Ν Ὶ τ -“ Ὁ} ΄ , ππερατ]οὶ πο ὠτώ, καὶ κοῖλοι τὸ ἰσχίον, ἀγέρω-- 
, Ν γί; ἢν ΔΤ νον δὰ ἐμέο δ δὲ χοι σσώντῶ, καὶ τὸ ἐπὶ τῶ ἐρωϊώ ἵπποι. τὸ δὲ 

΄ »“Ἤ ᾽ »“Ἢ ΄ ᾿ “ 3 
ϑήραμω τῷ Μίδε τξτο γέγρωπται μὲν ὅσω ἐ- 

- Ἂν εἰ ἴω, Ὁ 5 “᾿ 
κεῖνοι» κουθέυδει δὲ ὑπὸ τῷ οἶνω, τὸ ὦσϑμω ελ- 

ε ε ͵ ᾽ 

κων ὡς ἐκ μέϑης. καὶ ἡ μὲν κρήνη τσέποται ἐἰυ-. 
“2[ιι» ΝΣ « Ἁ τῷ ῥφῶον, ἢ ἑτέρῳ κύλιξ. αἱ δὲ νύμφαι χορέυε-. 

σι, τωϑάζεσαι τὸν Σαίτυρον ἐπὶ τῷ κωϑευδειν. 
ε Ἐξ ε γε ὦ εἶ 

ὡς εἱξρὸς ὁ Μίδας", ὡς δὲ ῥώϑυμος μίτρας ἐπι- 
ἢ ͵ὔ 

μελεῖται καὶ βοςρύχε, καὶ ϑύρσον φέρει, καὶ 
ΛΝ δ ̓ Ὁ , πα 

σολήν ἐγχρυσον. ἰδ κωὶ ὦτω μεγώλω, ὑφ᾽ ὧν 

ἡδεῖς οἱ ὀφϑωλμοὶ δοκβντες ὑπνηλοὶ φαίνονται ὅ, 
᾿ « » ᾿ ᾽ καὶ μεϑέλκεσι τὴν ἡδονὴν ἐς τὸ νωθρόν . αίἰνιτ-. 

“, - “ Ε { 

τομίνης σπεδῇ τῆς γραφῆς ᾽ ἐκμεμηνύσιϑαι 
“ ᾿ , » ᾽ ͵ 

ταῦτ᾽ ἤδη, καὶ διωδεδόσϑια! τοῖς ὠγϑιρώποις ἐν 
, η 8 " “ ΔΥ κωλάμῳ. μὴ κατασχέσης " τῆς γῆς» ἃ ἤκεσεν. 

ΙΑ ΡΣ τ ΣΙ Σ ΟἿΣ; 

Ἁ , Ν , « 
Ἡ μὲν πηγή γράφει τὸν Νώρκισσον, ἡ γρώ- 

᾿ Ἀ ν ᾿ ᾽ν ἈΝ . -“ ΄ ΄ 

Φη δὲ καὶ τὴν τοηγην, Καὶ τῶν τὸ Νωρκίσσε σον- 
,ὔ γ 7 3 

ταῦ. μειρόκιον, ἄρτι ϑήρως ὠπηλλαγμένον, πση- 
Ἀ ΡΣ. ἡ “ ν 3 ΡΑΜΑ, ΑΙ Δ᾽ Ἃ 

γῇ ἐφεφήκεν » ελκον τινὼ ἐξ ἀυτϑ ἐμερον, καὶ ἐ- 
ἈΞ ἜΝ, ΟΡ ΨΜΜΏΩ - ᾿ ῥῶν τῆς ὠντᾷ ὡρας. ὠςράπτει δὲ, ὡς ὁρῶς » εἰς 

᾿ ἘΝο ἢ Ἃ “Ἢ 

τὸ ὕδωρ. τὸ μὲν ἐν ἄντρον Αχελῴε καὶ νυμφῶν". 

ἸΣΟΧ ΤΕ ΜΙ ΡΝ... 
Ῥοουπηϊε δαΐγγις, αιᾶγα ΠιδπαΠ ἀς ἰρίο 

νΟςΘ ΟΠ ΠΑ ΠΊμΓ, ἢς, ἐχρογροξαδις, ηπε νἱάετ 
ΤΩ15 Οπιηΐα ςοπξαπάλι, ΜιΙάα5 ἱρίπ 'π.. 
Ῥῃγγρία νἱπο ςερίξ, εἶγοα πος ἱρίος,, νε νἱ4ε5, 
πηοητς5, [ΟΠτοΠη νἱπΟ πηϊίσεης, δὰ ἡΠ16 πὶ ἰαςοῖ, Ὁ 
ὙΠΟ, ἄτπ ἀογπηϊτ,[ςτηγίοηβ, ϑαιυγουιπη ἃς Σ΄ 
το ΠῚ ἰΠσαΠτι5 ἱπηροτιις (Ἰτα πε τΠη, ἱπουηάα τς 
ἀξπειιπι σοπηϊταϑ - ἀππιδηζαις Βοηὶ 1Π|. Εγ- 
ἀαίχιε ΠΠ] οθμοχίας λεῖα τς ἴα Δ ἀτ τῷ 
ὈΙαπάΐεητοθ. Ηος χιοαὶ τ ΠΡΟ ςοημ6- 
ηἰε: ἀμγὶ ρἰπριιπταγ, ἃς (λπραίης ναἰσηίοβ., ὅς 
ἸῃΓερτί 5) δμγί σι15 ΡΥΟἰΙχί5., σαιῖς οἰ πηϊθιι5, ἔδ- 
τοσίςηζος, ἃζ ἃ ραγἕς ροίξοτίογε εαιίηὶ. Μί- 
ἄδο δυζόπι Παος ργαθήα ριέϊα εἴ αυίάεπι, νὲ 
ΡΙΠΘῚ 1: (οἸεης, (ε4 νῖπο μὶς οὔγατες ἀογπηῖ, 
ΔηΠΟἸΐταπι νε 4] οὈΤῚ Πιητεγαῃθπς, Ἐδο τυ. 
4116 40 60 ὀχ! πδυῆτις ἔοΠ5 τοῖι5.. μᾶπὶ ἂν 4|10 
«ΑἸΙχ [ ἀεργεμεπαϊτατ ]. τε δννυ τὐτη ὴ 
τη, ϑαῖγΓΟ απο ἀογιηίας Π]Ππἀφητε5. Ομᾶπῃ 
(ΕΠ ]σατι5 ΜΙά45 εἰξ,, πιαπη, πη 1115, πητγαθ Ἂς 
εἰποίπη! Εἰ Πιιάϊοίας, τῃγτίαπιηις φσεῆαξνε- 
ἤΠεπγηιις ἱπαιιγαῖαπη! Ἐςος ὅς ἀιιΓ65 ρΓΟΙΙΧα5, 
Παδτγιπη οἶρα {ΠῚ Οςα]1, αι {πᾶμε5 οπιπίπο δ΄ 
νἱάφηζαγ, (Ὀπηποίςητ ἀρράγθαπς, ἄς {πδυϊτᾶ- Ὁ 
το πὴ Δ ΙΔΠριογοπι (γαάἀιςαπτ: ρίϑιτα ρ΄ 
τὰ ἀἄλα ἱππιιεπῖα ἤδες ἰδπὶ 8 ρος ἐππᾶσ 
παῖς, δζ ἃ ςαἴαιτιο Ποπηϊηΐθιι5 εἴα αἰευίσατα,, 
τοῖτᾶ, ας δα άδίιςγας, ΠΙοπτῖο πηϊηϊπιο ῥτο- 

ἊΣ 

Φν 

[ἢ 
ΡῚ 
Ῥὰ 

τηςηΐς. τῆι 

"ΑΥ̓͂ ἈΝ τ 

ΧΧῚΣ ΝΜ Δ σΙ δ γν 
Εοηϑ πιϊάεπη ΝΑγοὶ πὶ σεξεγς, ρίξειτα γο τὺ 

ΤΟ ὅκ [οητεπι, ὅς ΝΝΑγο ΠΠ οπχηῖα. Αἀοϊείςεπ.- 
τα 5,4 νεηδτι πιοάο γοάϊεης, ξοητί ἱπηπηίπει: Ὁ 
ΔΠΠΟΓΕΠΊΘΙΙΕ {γᾶ ἢ ΟΧΊΡίΟ, δὲ {{| Ἰρίπι5 ἔογπιᾶ 
(ἀρίταγ. 1η δηϊιάη δυο, νὰ νἱάες, {υ]ριις Ὡ 
αμδΉΠ! ἐπλίττς, Απεγαπὶ αυϊάςπι ΑςΒεΙοὶ εἰ 

Ν 

ΧΧΙΠ, ΜΙΔΑΣ. 1 εἴνω τεϑήρακεν ἐν Φρυγ.} ἀς 841γ- 
τὶ Υἱπὸ ἱπεδτίαπάϊβ νἱάς ποιδῖα δὰ νἱτὰπὶ ἈΡΟΙ ΟΠ: Ὑγᾶπ. 
118. ΥἹ. ς. 27. 

2 τὴν κρήνην οἶνοχ.} 2 ηὐᾶπι πεπῖρε 84πιᾶς μοϊδηάδε 
οδυία δοοεάεγε (ο] εθαῖ ϑδίγτιιϑ, ΐ Ν 

3. παραθλύξων τῷ οἴνε ] ἔς ἐνφημίζων ῬὨΠοβτγατας αἱ οἶς, νο- 
Τποῖς εἰπὶ ἃς σγαρυίαπι ἐχῃδίαγε ἸΠΠι6Ώ5. : 

4 ἄκρατοι τὸ αἴωα} ἄκρατον εἴξ, το ἀ ρυτιπι εἴ ἃς ἱπιρεῖ- 

πιϊχτυπι, 4112}15 ἔλπριιίς νίπμαςοπι ἱπάο᾽ ἐπὶ δὲ ξεγμ!άαπι ες, 
εἶς, Βίπς ἔρνϑροι δαϊγτῖν» νὰ {πρτα ἵπ δΖενγήσ. 

ς ἐς ἀξρὸς ὁ Μίδας 1 πεπιρε πιίγλταν εἴτι ᾿βιαρ ῚπΕπ|, ἵπ 
18 ριέλιτα πιεῖ αἱ ἐχργεῆπι. 

6 ὑφ᾽ ὧν ἠδ. οἱ ὁφ3. δοκ. ὑπνηλοὶ φαΐ». «Πηϊπᾶ5 41Γ65) 
Δἤῇπίπαπι αμοαιε ἔοτπιᾶπι ἃς ΠΑΡ ίταπι Θοι] 15 ἱπάμσεύς Αἴτ, 
4υΐδιια (οπιπιιπι αι ἱπάμοδητ) ἀῖαιε ἰπσιιηάμππι οΒταταπι 
1π ἰδηρυϊάϊπι, 4 4}1ς οΠῈ δπποτσιιπι, νδγζλης. 

7 ἐνιτῖομ, σπ. τῆς γὙρ.} πεπῖρο ς0 αἰνέήτεται ος ἀιαὰς 

ἱπάϊςαι, φιοά διιγεα φρογίας οξεηάαῖ, ρίξειιγα, ας τόρ οῖσ 
Ροτεγδῖ, ᾿ ᾿ῇ 

8 χρὴ διαδεδι τ. ἀνϑρ. ἐν καλ. μὴ κατασχ. ὅζε. 7 ορείπιι5 
Βοσιπὶ ἰητεγρτες Οἱ άϊη5 : Μεῖδπι. Χ ἴ. ν. 180, (4. νδι Μι- 
ἄλπι 1ᾶπιὶ δυτίτιπι σεἰατε αυϊάεπι ἠεάεοις γοἹαϊΠε δἷς, (τὰ ᾿ 
τοπίοτεπι ξαπιλ πὶ, 4011 εἂς νίἀεγδῖ, οεἰπὶ Ῥγοάεγε δγοδπιπι 
πο διιάεγει, πες ἤϊεγε τάπιεη ροῆτε, εξ Δ ἢμπιο εἰ 1] 
ἱπιπη:γπΊΏ ΓΑ ΤῈ : 1δ] νετο ἐπατᾶβ ἃτιπάϊπεβ εἰΐε, 4ιιαε νεη- 
ἴο ἀρίταῖδα τῇ τὰ Διιγὸς Βαρεῖς ἱπάϊοατίητ, ΑἸ] 
4ἃ ελπὶ τγεπὶ διίαπι Ρεϊγοπίτις ἃς Ρεγῇιι5 ἴπ ϑδίγτγ. 1, 
ΧΧΙΠῚ, ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ. 1 ἢ πηγὴ γράφει -ττ χὰρ 

τι τ. Ναρκ. πάντα 1 ἢδες 4 γεγριπὶ ἔδσε Ἴχίογιρτα ἴηι» 
πίπιπταν ἴῃ ἐρ [το], Χ, Πδ τι 1, δάγιπι μιᾶς “ἠγἠβαεν»εἴο δἀζετῖ.. ; 
Ῥασταγ. ἐδῳ ν 

2 ἄντρον Αχελώᾳ καὶ Νυμφ. 7 «εἰεθτατιιπι {|| ΡΙΔτοπΣ 
αποαας ἵπ Ῥῃδεάγο Τ, ΠῚ], Ρ. 230. οἰπὶ ἰσομη ρυΐοτε εἴξοτ- 
πιδέυπι ἀε(ογ Βεπ5 ἱπίον 14 ἰπαιΐς : Νυμφῶν δὲ τινῶν χρρ΄. ; 
Αχελῶς ἱερὸν ἀπὸ τῶν κορῶν τε κὴ ὠγαλμόώτων ἔοικεν εἴγωε. ᾿ 

ἃς } 

δ 



ἱ 
ἰ 

τ οἢς Π1α νιἀδαίωγ. 

ΧΧΠΙ. Ναγοίϊυ. ἸΟΟΝΥ͂Μ {Κ18ῈΕ 
ἃς ΝΥπιρμαγῦ. ΡΙξξαγα αὐζεπη νεγοπης (δα ϊ- 
τας : ἤατυδο οπίπη [Γοργαοίξηιδηταγ] τίς εχίρια 
οἰαθογαίας, ὅς εχ ἰαρίας ἢεὶς παῖο. Αἴας αἰΐας 
αυϊάοπι δοίδῖο ἐχοία ἤπης, ράγίοπε εἰίαπα θιι- 
Ὀυ]σογαπιᾶς ραογηπ ριτοτὶ ἀςξίογγπαγμηι, ἰη- 
ἔλητοϑ δάΠις, ὅς ΠιιΠΊ Π|5 ἱρπατί. Νες θαςςΠΙςὶ 
ἜΧρΟΥΚ ΠυΠΊ 5 ἴοῃϑ εἴ, νῖ ιοπηῖη ΒαςςΠ4- 
τατη. βγατίατη ΒΑΆοςΠις εἀϊἀεγῖς. [τᾶηπο νἷτο, 
δῖ]ις μϑάεγα  ρυοτιί]ιις γθαϊπγίτις οἱς ραπι- 
Ῥίπἰβ, δὲ γαςεπηΐς ασαπάαξ : νηάς ἄς τῆγτῇ, 
ΟΟΟΠΊμΠῚ ἀτιξετι ῬΓΟρο οἰιπὶ ἀπςιης δυΐςιϊας 
(ἀρίηζοβ., ργῸ (πᾶς πάθας τηιῇςο5 ἱπάοϊς, 
ςΑπάϊαίαιις ἤογες ξοπεῖ δά παίςιιητιγ, ποηάτιπη 
Ρέτίεξι, (δα ἴπ 60 αυϊ ἤητ νι ἴῃ δἀοϊείςεπειι- 
ΤΙ σγαζίαιτη ρα ]α]οπς. Ροττο ρίξξηγα. ἰρί! τγε- 
ταπη πάῖηγᾶς ΟὈ(δςιζα, ΓΟΓΙ5 οζίαμη Δ] 14 ἄο- 
ΠΠΠαγς ς Πογίθιι ἄπρίε: ααΐδιις. ἃς αρὶς ἴπ- 
Βάει πυαράληι 7 ΠΕίζιο δὴ ριέζιιγα ἀεσερία, δη 
ὯΟ5 ἀος!ρὶ σγοάεγς ραὰγ {τ αίθιις νεγὰ δρὶβ 

594 εἴο. Τεαιάεπι., 
ΦἀοΙ]ο(ςεητα!ατη; ποῇ 4141 ἀςςςρὶς ριέδιγα 
ΠΘ4τ6 ΘηΪΠΊ σοΙογίθι5 ἀις σαγὰς ἱητοητι5 11- 
ιοίοις, (ξ4 γεργαθίξηζαης τὸ [ἘἘ[]Π|τ] ἀηπα 
ψεγα ἄς Γα]15 απ] πὶ νἱ ἀεθα5, Νεπηρε,πεαις 

τς Δ [Ομτ5 ἐρροξινμ ἀθοεθθοπάετς Ροῖες. ε0 
τ“ ποά Πυζαπ οαζ, ἃς ςογροσὶς αι πππζοῦ ' Ἢ ἴ Ρ ἢ 
᾿ ἃ ΠπαπιΠ πιοῦςζαῖ., ἢδς ἴῃ δοάςπὶ αι ςοη(- 
ἢατ. Τρίτον, ρεσίπάς ας [1 ἀπηΐςο οςριιτ- 
τες, πᾶς 4 ε0 ἐχροξατγο [ας ἢ ἐχρεία5. 
Ἀρξ ἐγρο, ἴδ: οτίατη 4]! οαιο δὰ τὸ ἔομς ντο- 
ἴὰγ. Ψεγιπη {Π|6 πὸ ας πὶ διά! αι ΠῚ 
ΦΟΓΙΓῚ ἡτιας αἰεί πηιι5: (δ ἀ Ἰρί!5 ἃς φυγίδιις, δὲ 
ΟΟΕ]15 1 Δ΄ ατη ἱπςι ἀϊτ. Νος ταπιθῃ ἱρίμμη, 
νερίξιυς ο[-, ογατίοπε 46] Παφίης : ἐγείξις 
1π|ΠΠ|| ρο τις ἀδουαεῖπι ρο[ῖς, τηδηιπη- 
416 ἤχα 6 (1η|Πταῖπὶ Παίϊα (πη οη9. Αὐ ἀοχ- 
τογὰ δα Ἰυπηθο5 εἰγοιιπιήτιξξα εἰ... 411 [πγτπη 
ΔΙΓΟΙΠΠτιΓ., ἄξ οἸπΠἰππ ργοπηϊποπείιπι ἔροςῖ- 
ἐπὶ ργαθδόης, δ0 ιοα ραγίεβ Πηϊἴγας ἰπτγου- 
[ὰς ςςάδης, ΟΠδηαῖς Διο πι ΠΊΔΠι15 Δ γο ΠῚ 
«υϊάξηι,, νὈὶ συτγιιαζιγ σα τις 5. Γαρᾶς νΌΓΟ, 
ΜΙ δά τππέϊαγαπι ᾿ηβεζξίταγ, νιπδγάπηαιις οἰ- 
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Ἶ, δι. καὶ ,ὔ γέγρωπται δὲ τὰ εἰκότα. Φάυλε τε γεὶρ τέ- 

" Χ Ἵ »“" χνῆς τω ἀγώλματα᾽, καὶ λίθιᾳ ἐντεῦθεν. καὶ 
- 

ΜΝ , α ν ΝᾺ τὰ μὲν ππερλτέτραπται ὑπὸ τῷ χρόνῳ, τὸ δὲ 
, Ν , δ ᾿ εν βεκόλων ἢ ποιμένων σσεῖδες σπερλέκοιψαν , ἔτε 

, “ ἌΝ “ “ ͵ γήπιοι», καὶ ἀγαΐσϑητοι τῷ εξ. καὶ ἐδὲ ὠἀξώκ- 
. Α - ὦ ἰ. ᾽ 

χέευτος ἡ πηγή, τῷ Διονύσξ οἷον ἀγαφήγαντοξ ἐυ- 
᾿ - “ Ϊ΄ -“᾿ » τήν ταῖς ληνωῖς ᾿. εἰμπέλῳ γϑν, καὶ κιτ]ῷ ἤ- 

Ἂ ἐν -“ ΄. ρέπται!» καὶ ελιξι καλαῖς, καὶ βοτρύων μετέ- 
“ Ω ἤ ΄ “ σχήκεν » οϑὲν οἱ ϑύρσοι. κωμαζωσί τε ἐπ᾽ ἀυτῇ 

ΝΛ ς ε γ δ. σοζροὶ ὄρνιθες, ὡς ἑκόώςεα ἑρμονίω. καὶ ἀνϑὴ 
» » , κ » ᾿ 

λευκοὺ τῇ πηγὴ τσαραπέφυκεν , ὅπω ὄντω, ἀλλ᾽ 
Ὡς Ὁ “- ͵΄ “ -“ 
ἐπὶ τῷ μειρακίῳ Φυσμενω ἧ. τιμῶσα δὲ ἡ γρῶ-. 

Ν Ν [) ΄ ͵7ὔ ᾽ -“" ᾽ φη τὴν ἀλήϑειαν, ὸ δρόσο τὶ λείξει “ ἀπὸ τῶν ἀν-. 
͵ » Ν 7 ͵ὔ ᾽ " » ϑέων, οἷς καὶ μέλῆτω ἐφιζόνει τις. εκ οἱδ᾽ εἰτ᾽ 

᾽ - ε ν Ὁ - ", ΓΚ ἐξωπωτηϑεῖσω ὑπο τῆς γραφῆς; εἴτε ἡμᾶς ἐξω-. 
-“ Ἀδὰ ᾽ ῃ μ πατεῖσϑοαι χρή» εἶναι ἐυτήν. οἰλλ᾽ ἔξω. σὲ μὲν, 

᾿ ΄ Π , 7 , γ , τὸ μειροίκιον, εἰ γρωφή τις ἐξηπάτησεν, εἰδὲ χρώ- 
δ “ 7 4 ᾽ 4... “ μοσιν ἡ κηρῷ “Ὡρροστετήκας, ὠλλ᾽ ἐκτυπῶσν 

Ἢ ΕΝ τ᾿ Τ 7 ᾿ ᾿ εἰ “4 ἥλ.» σε τὸ ὕδωρ, οἷον εἶδες ὠυτὸ. εἰκ οἷσιθια ὥτε τὸ τῆς 
“" ᾽ , ἤὰ " σηγῆς ἐλεγχεῖιν σόφισμω, γεῦσωΐϊ τε καὶ πτα-᾿ 
͵ “ " Ν λ. -“ ᾿Ν- ρώτρέψιαι τῷ εἴδως, καὶ τὴν χείρω ὑποκινῆσως, 

Ν ΒΥ “ε ’ ," νι Ω ΄ καὶ μή ἐπὶ ταυτῷ ἑφάγναι. σὺ δ᾽, ὥσπερ ἑταίρῳ 
, 

᾿ - , ᾿ 
ἐντυχῶν, τὠώκειϑεν πσεραμένεις. εἶτά σοι καὶ πτη-- 
Ἅ" , Ὅς Γὰ τ ον 8 ΕΣ ““ ν γ᾽ μύϑῳ χρήσεται. ὅτος μὲν ἐν ὅτ᾽ ἐπαΐει τὶ 
.- “ας. 8 ἐλλ᾽ ᾽ , Δὰν Ν ὕδι Ω “Ὁ ἡμῶν", ἀλλ᾽ ἐμπέπτωκεν ἐπὶ τὸ ὕδωρ ἐυτοῖς ὠ- 

Ἢ »Ἣο ΨΚ] εν ᾿ Ν ἶ σὶ; καὶ οἰυτοῖς ὀμμωσιν. ἡμεὶς δὲ ἀυτὸ, ὥσπερ 
Ε Ν ᾿ γέγραπτωε λέγωμεν. ὀρϑὸν εἰνγωπάυεται ἐνωλ.. 

Ν Ὶ ὴ ΡΙ. "Ὁ": εὖ, Ὗ, λωξ τὼ τόδε, καὶ τήν χεῖρω ἐπέχον πτεπηγότι 
»“, » ΄΄ γ ΕῚ »" «ε ᾽ν , » ψω 

τῷ ὠκοντίω ἐν ἀρλφερῷ. ἡ δὲ δεξιοὶ τοερ ῆκται 
᾽ ᾿ »-»Ἤ ᾽ ᾿ “ εἰς τὸ ἰσχίον", ἀνασχεῖν τε ἀυτὸν, καὶ σχῆμω 

᾽ ὰ -" “ ᾿ “ ᾽ φράτ]ειν ἐκκειμένων τῶν γλετῶν, διοὶ τὴν τῶν ἀ. 
κα δ ͵ Ἀ ε Ν γ7 ΠΤ 

ἐλφερῶν εὐκλισὶν. ὀεικγύει ὁε ἡ χεὶρ ἀέρω μὲν" 
ε “-“- " . ε . ἃ 

κωϑ᾽ ὃ κυρτῶτωι ὁ ὠγκῶν, ἐυτίδας δὲ καϑ' ὃ φρε- 
ζω “ ᾿ Ν ᾿ , 7 

δλϑται ὁ καρπὸς, καὶ σκιοὶν τῇ ἀρέχεται συνι-- 

ἢ ἐγάλματα ) ἅπ6 πεπιρε εἶτγοα ἢος Δπιτιπὶ ρἰξξαγα.» 
χεργδείεπιαδι, Ρίατοπί εἰῖϑπι εἰγοα {ΠΠπ|4 ΠΟ ΠΙπΙ ΠΊοΓᾶτα 7 νὰ 
φαίεαι δος εχ Ρίδίοης εἰς Ἄχρτγεῆλ. Ν 

4 ληνκῖς } ἔς Απρὶϊς. ςοἀ, δκ Οτυζετι5, Βἀϊεὶ πιὰ] ας ληνοῖρο 
“Ληναὶ Ατεδάϊδις Βαςοβαε. 

ς ἔπω ὄντα ἀλλ᾽ ἐπὶ τ΄ μειρ. φυόδμ. Ναγοῖς ἱπιε!] ρῖς, 
4105 τεγγαπὶ ργοάυχιε αἴππτ ρος Ναγο ἢ ἔατα., ἰρίο ἴα 
Ἤοτοεπι εἴτι5 ΠΟΠΊΪΠί5 Πγιζατο. νἱὰ, Οὐ. Μετιαπι, ΠῚ. ν. σου. 
Ῥδυίαδηϊαβ ἀπῖεᾶ ται 6 ἔϊιπο ἠογένμ ἰάπὶ ποτιπι ἔς ἀο- 
τηοηῆτγαι εχ ΡΆΠΊρΗΪ ἐγπηπίς. νἱά, εἰπὶ Βοφοεῖς. Ρ. 906, 

6 λείξει 1 ἱ. ε, λεῖξον δρικνύει ΠΠΠ]ΠΔητοπν πιοπῇγας ἃς τος 
Ρτβοίεηιδι; ἐς Πιη}} ἰοαιοπάϊ ρόπογο νά Ηΐς ἱρῆς ἱπιᾶ- 
᾽πὶ, ρῥαείῥονιίε Ὁ. καὶ δὲ Ἐρμᾷ γοναῖς τι. 4- δι νὰ" 

7 ἐδὲ χρώμασιν ἢ κηρῷ 1 πεπιρε υσηίαπι ΔρεΠῚ» ἄεςε- 
Ῥῖαπι σοἸ οὐ θις ἱππαρὶπὶθ., {ΠῚ αὐθαεγεγα ἀπιδίρεθας, διαιὲ 
λἀ60 πη ἃρὶ5 ἢοτὶς,, 4π ἱρίς ροτίι5 αρὶ5 ρίδϊιγα ἀδεοίρεγε- 
ταγ, ἀπ δίμ5 πδοτοθας,, Εἰπο τγλπῇτι5 σαριᾶῃ8 ΟςςΑΠΟΠ ΘΠ) 

ἱπιαρίης Νγςϊ Πιιπὶ ἀςεοερτιπι Πᾶιε οὔδ, πος ἱπ εοἰογίδως νὰ 
νοὶ φρίς νοὶ ἱρία ἀεσερτι5, πες ἴῃ ζεγ ἀιοά νεγᾶς δρός 
[οἹεηῖ, Ναγοιιπι ἀεῆχυπι δῆς, (δ ἀαμιὰ νεγα ἃς πδιιγαὶῖ 
ἘΠΕ ἀσεςερτυπὶ ὅζς, 

8 ὦτος μὲν ὧν ἐκ ἐπαΐει τὶ ἡμ.} ΠΗῖε (δὶ Ναγοῖ Πιιπὶ [2Π.. 

ἀιιᾶπι νίαιιπὶ, Ρ᾽ ὅξιιπὶ ααΐρρε ἰτα, νὲ {ρίγατε νι ἀεγείατ, [τ 
ἰρίτασ ἀετεπειπι εἰιπὶ οἤϊς ἀἰςῖ! (Πος ἐπὶ πὶ ἦϑος φυσι ἃς- 
συγαῖς ἐχρτοίϊεγας ρίδξογ ) ντ ποη δυάϊαι οἰγουπιβγερεπίες, 
ουΐις (ΟΠΠΠσοῖ ὅς Διγε5 ὅς οςι] 1 ἰπ ἀ4ιιᾶπι νπίες ἢπε ἀξῆχί, 

9 χεριῆκτωι ] {ππ||]επὶ Βυϊας γεγδὶ νίμπι ἴηῈ, μαδες {|δ. 
ἼΙ, ἴῃ Ράπε. 

τὸ δεικνύει δὲ καὶ χεὶρ ἀέρα μὲν } πεπηρξε πιδηὰς 248 ᾿πιδος 
εἰτου πιάνει», νδὲ ςυδίτας ᾿ησυγαατον νου πη το πφυΐτ, ρον 
σα ἴπ Δεέεπι Οσι 5 ΠΙ τας ἐχραιίατι, ϑὶς ἱππίογ ΡΏ 110. 
ἤτατος Ππλι]επὶ Ηγαείρεῤὲ ςοτροτῖς Βαδίταπι ἀςἰποδης τῇ 
πλευρᾷ δὶορωμένῃ δαὶ Πῆϊε, 

νἜΒᾺ Β1 2 ΄ ζώνε- 



Ὶ 

Φ Ὁ 

γὺξ δὰ ΡΗΤΓΟΒΤ Κατα, 
ἰατὰ 'π νοία φομΠάρητο ΠῚ φγδέθες: ἀπέχου ᾽ Ἁ Ν 

ζάνεσαν εἰς τὸ ϑέναρ, λοξζαὶ δ᾽ αἱ ὠκτῖνες τῆς 
ἧκ ὮΝ Αλν οΣ κῇ " 

σκιᾶς. διοὶ τὴν εἴσω ἐπιςροφὴν τῶν δα, χών 

τὸ δὲ ἐν τῷ ξέρνῳ ἄσϑιμα ἐκ οἶδα εἴτε κυνηγε- 
ΥΩ Ἢς, λέγ. «ὙΠ ἢ ͵ νον; ε 

τικὸν ἔτι, εἶτε ἤδη ἐρωτικόν. τόγε μὲν ὄμμω ἕ- 
"“ ᾿ κ᾿ Ἢ “ Ω -“ 

κωνῶς ἐρῶντος, τὸ γοὶρ χωροποὸν εἰυτξ καὶ γορ- 
Ἃ 4 Σ ε 

“ὃν ἐκ φύσεως ποραὔνει τις ἐφιζάνων ἵμερος. 
“ ἫΝ Τν, ΡΝ ͵ αὐ δι 

δοκεῖ δ᾽ ἴσως ἀντερᾶσιϑιαι, βλεπέσης ἀυτὸν τῆς 
ῷ ε ᾶ4 3. ον Ἑ ἈΝ ψ Ἀ Ν 

σκιᾶς, ὡς πσαρ᾽ ἀυτβ ὁρῶται". ππολλὼ καὶ σε- 
-ὦἦὍν ,, δ ᾽ ΡΝ “-.9 

᾿ τῆς κόμης ἐλέχϑη ἄν» εἰ ϑηρῶντι ἀυτῷ ἐνε- 

τύχομεν. 

δρόμῳ, καὶ μᾶλλον ἀξ εῦ ὑπὸ ἐνέμς τινὸς ἔμ- 

[4 δᾷ" ͵ φ5 “ 

μυρίαι γορ ἀυτῆς ωἱ κινήσεις ἐν τῷ 

σνδς γένηται. αρηόη: ἂν καὶ νῦν λόγε. εἰμ.-- 
Ν 

φιλωφὃς γοὸρ ὅσης οὐυτῆς., καὶ οἷον χρυσῆς. το 
ἈΦ "ἘΝ ΚΛ ὁ, ν ΤΥ οδνδε σ γεν ν 

μὲν οἱ τενοντες ἐφελκοντῶε, τοῦ ὑπὸ τῶν ὠτῶν 
΄ νι Ὰν -“»" ͵ ᾿ ΄, δ δὰ -“ 

κρίνεταί, τὸ ὃς τῶ μετώπῳ επισωώλεύει, τὸ ὃε Τῇ 
«04 ᾽ ".: ὦ ᾽ “4 ς Ἁ 
ὑπήνῃ ἐπιῤῥεῖ. εἰσὶ δὲ ἄμφω οἱ Νώρκισσοι, τὸ 

εἶδος ἰσὸν ἡπουφ ὠλλήλων. τολὴν ὅσον ὃ 

μὲν ὑλ τὸ τ ὁ δὲ τὴν πηγὴν ὑποδεδὺ-. 

κεν. ἐφέστηκε γὰρ τὸ μειρώκιον ὕδατι ἐςῶτι, μῶλ- 

λον δὲ ἀτενίζοντι ἐ ἐς ἀυτὸ, καὶ οἷον διψῶντι τϑῇ 

κώλλες. 

ὙᾺΑ ΚΝ ΘΟ ἡ» 

᾿" 
Ανώγνωθι τὴν Ὑάκινϑον , γέγρωπταί γάρ. 
οἷς Ν ᾿ -“Ἢ “ “Ἢ Φνς Ψ 

καὶ φησὶν ὠνωφῦναι τῆς γῆς ἐπὶ μειρακίῳ κώ- 
ΥΝ ““ν» ᾿ς » 5 , Ῥ 

λῶ, καὶ ϑρηνεῖ ὠυτο ἁμῶ τῷ ἡρι» γένεσιν, οἱ μια!» 
ᾧ Ψ Ὁ -“ ΘΣ »" ᾽ “0, Ν ͵ 
Ἅε αὐ:8 λαθέσω» ὁτε ὥπειζωνε. καὶ μή σε 

λειμὼν ἀναξάλῃ τϑτο", καὶ γοὶρ ἐνταῦϑα ἐ ἐκπέ- 

ὑφ. ὁποία τῆς γῆς ὠνέσχε. ΧΕ δ ἡ γέεφ- 

φὴ καὶ Ὑωκιν ϑίνην ᾽ εἶναι τῷ μειρφικίῳ τὴν κό- 
"» Ψ "- “ὩΣ ᾿ 

μήν, καὶ τὸ αἴμω ἐμίιον, τῇ γῇ σσινόμενον, εἰς 

οἰκεῖόν τι χρῶσαι ΓῚ ἄνϑος. ΝΠ] δὲ ἐπ᾽ ἀυτῆς 

τῆς ΚΤ Λην 5 ἐμπεπτωκότος ὠυτῇ τὸ δίσκε,. 

δεινὴ μὲν ἡ ἢ διωμαρτιω, καὶ ἐδὲ σσιςὴ λέγετας 
μ Ἂ ον. : ᾽ν 
κατὰ τῷ ᾿Ἀπόλλωγος. ἐπεὶ δὲ σοφιςωὶ " τῶν 

ἡ ω Ἁ ΄- “ο΄ { 
μύϑων ἥκομεν , δδὲ ἀπιςεῖν ἕτοιμοι, ϑεωταὶ δὲ 

, -“ ͵ Ἷ 5 , δ 

μόνον τῶν γεγρώμμεένων, ἐξετώσωμεν τὴν γοα- 
» "} ; “" “Ὕ» 

φήν. καὶ πρῶτον Ὑε τὴν βαλξίδα, τῷ δίσκρ. 

ἣΦ 

κα 
ΧΧΙΡ. ΗἩγαρλμεδηις 

Οὔ Ια ναιργας γαάϊ!. Οὐ ἀϊρίτος ἱπιγοθεγίοϑ.. 
ΟἿΣ ἀπεέεπι ἴῃ Ῥεέϊογὸ εἰ ΔΏΠΟΙ τας, 8ῃ νὸς. 

παητῖς ΔάΠες {1{. 8Π ἴδῃ ἀπηδητίς ἱρ. ἴσῆογο. Οςι- 
1ῃι5 ταπιθη εἰ πηροπίε ΔΠΊΔΏΓΙ5. οἰῤωοί 1 εηῖπι. 
οὐπὶ ΠΠῸ ἃ ΠΑΓΠΓΆ, ΠΝ τὴς (οδ, » πη} ἄεητς 115. 
ςυρίάϊης, ἀμ να ᾿Δαζοπν ἔοττε (Ὲ. 
ν]οΠΠΠῚ ἀπ ὙΠΊΡΓᾺ 1 Ϊ Ρίϊιπι δοάεπι πιοάο. 
ΡΟ ΡΟΝΝ Ὁ. αὐαἰρίείεατ, Μιὰ ὅτ᾽ 
ἄς ςοπιαᾷ Δαν “ΠΡ {1 1ῇ νεπδηζεπὶ ἰπ- 
οἰ] Πλιι5. Τηβηὶ οηίπι Ἰρῇ ᾿ς 
τι5) ΠηάΧΙΠ6 ὙΟ] νΈπτη5 Δ]1α 015 οἱ αἀίρίγαιις- 
πε. ΝΕΙ Πεταπιθη εἴ Ἀταλ ν ἡμὴ ἍΠῚ ΠΟ ΡΓΔΟ-᾿ 

τ {τ δυγείαιια 
ςΟ] Πἰδῆν 661 νίη- 

οὐ δι Διὸς πὰ ῆν ἴψπς νΡᾶτβἰη ἔτοηῖα 
σ᾿ τΆταΓ ) Ρᾶγς ἴῃ ΒΑΓ ΘΑΠῚ Ἔχαπάαι, βιηὶ ΔΕΤΘΠΙ 
ΔπΊθο ΝΑιῸΟἐΠΠ, ραγοπὶ ΠΡ] ἰπαΐσεπι οἰπεπάεπ- 
τοβ (ρεοίοπη, ῬΓαοτογα ᾶπη ἀυοά: Πῖς υϊάς 
ἴῃ δὔγε δπηποῦ: ἢϊς γοΓο ξοπε ἱπηπιθγίις ἜΠῸ “ 
δίαπεί οτοηἰπι Δατιᾶς Δ4ο]ε(ςεπει]ι5 αἀῇαι, 
4αΠ ΠΟ ἰΠ ἸΡΠΠπῚ ἱπεοηταθ,, δ Ρυϊοηίτιάι " 
ΠΟΠῚ 4μα] εἰμ Πτἰθητ. ΄ 

ἄν Α Ἶ 

ἀν ἐνδθ ον ἡ 
ΧΧΙΡΟΗ ΤΟ ΟΝ 

Ἡγαεϊητἤμτη νἱάς, ΠΠ|πὶ επὶπὶ ρίδαγα γὸ- 
ῬΓΔοίξητας : δάαμε ἴῃ. ρευ]οτῖ Δἀο]εἰζεπα! 
ΒγΔΓΙΔ ΠῚ ΡΕΠΙτΔ ΠῚ (δ ας ἔαζοτιι, ἡμιεπι ΘεῖαΠΊ, 
{πτυ]ὰς ΔαπΟΠΟτΙς, Ἰαρεξ,, παίαῖοβ, γε ρυτο, 
ἄπςεης Ὁ 1Ρίο ̓ὰπὶ ἀςΠιπῶο. Νέχυς ΕΠΙΠῚ 
{Ππ|ὰ τα ργάζυιτι ππογθζογ., ΠΕΙΠΡΕ ΕΧ ΕΟ οίατηι 
παίοϊταγ ΠΟ, ἴη Πυδητιπν τογγοας Ῥαγεςορϑ εἴ 
παίμγας, ᾿λοςεῖ δυζόπη ρἰέξαγα ΠγδοΙ ΠΙΠΠΑΠῚ, 
ΕΠ δάἀοϊείζεμγι!ο σςοπηαπι, [ἈΠρῸΪΠΕΠΊΠΙΙΘ, 
Δ6Ππις νίτα!ςη1, ἃ τογγὰ ἀὈογρίαπι 4 αἰϊηπαπι» 
Ἰρῆπι5 Ππαϊτιάϊπεπη ἤογείη ςοϊογαῖς. 15 διι- 
τεπτοχ Ἰρίο σαρίτο Παῖς, οππὶ τη Ἰρίππι ἀἰίςιις 
ἰποι ἄπει. Μάρπις αϊήεπη εγοῦ, ὅς 481 Β- 
ἄσπι Παῖς ΠηογΘατῸΓ., ἹΠγριζαγαγ, ΔΡΟΪΠΙΠΙ. 
Οὐιοηϊ4ΠῈ ταπηθη ΠΟΠ σεηίογε5 Γαυ]άγαπινε- 
ΠἰΠΊι15,) πος δά 14 ςοιπροί νὲ ἴῃ ἀπθίμπι» 
εᾶ5 ψοςοπη5., [εα ρἰξαγιτι ταηίμπὶ τὰ- 
ταπι ἐρεξξατογεθ 5 Ρ ἔπγα ΠῚ ἜΧαΓηΪ Πα Πη115. 
Ἐὺ ργίπιο αιάσθπι {πη πὶ. ἴῃ 4πὸ ἀϊ- 
ίζιις εὐλϊτῖτιγ, [ςοηΠάεγαθιπιβ . ὍΤὰ- 

π διὰ τὴν εἴσω ἔπιςρ. τῶν δακτύλαν 1 Πεπιρε ἀϊρίεί ἱπετος- 
νοῆι, σαπὶ αἰτεῦ δἴτεγο πὶ Βγειιῖοῦ, πες εἰμ ἀ6Πὶ πιλρηΐτι- 
Ἰηῖ5 φπιης, ἴπ γΟΪΔΠΊ ΠΊΔΠιι9 ὙΠ ΓΑ] ῥγοϊϊοἰιης ἤριιγας 

ΟΒ]ίχυλς ὅς ἱπδεαι18]5. 
12 ὁρῶταε ] 1ἴὰ τείογρῇ εχ σοπίεάδιτα, [εἀ πηϊπίτηδ ν᾿ 

Ῥυτο ἔἈ]]3οῖ. ϑεηῇις επίπι ἤς ς] ΑτΙ ΠΊΠηι!ς, ]ιεπι ποπὶ ἔιπ.- 
ἀϊτ ἡοά εἀΐτιηπι εγας ἐρῶτωα. Νεπιρε νπῖργᾳ ΝδυςιΠῃ 1π» 
86112 Ρ᾽ ἐξα, ςἰΠὶ τρίιπι 4.415 εἰ γεργαείεηϊες, Δπιοτεπι» 
Ομ] 5 Ρτοάϊς ποπ πηΐπιις ηιαπὶ ἱρίς Ναγοϊπις, δάεοσις» 
Εἰ πὶ ἸπζΙ ΕΙΣ ἐοάεπὶ πιοο νπιργα, 400 νπιδγᾶ αὖ ἱρίο 
τη(ρι εἴτα, φυοά (ρεοίεπι γεαπιδητῖς ΝΑγοΙΠὉ ργαςβοθᾶτ, 
ΧΧΙΥ, ΥΑΚΙΝΘΟΣ, 1 μὴ σελφμι ἐἐνκθκλη τῶν} 

παγγδιιογαῖ βΌτεπὶ ῃγαοίητηιιπι εχ ΗΥδοίπεθο ἴμπιιε πα ΟΥΤΕΠΙ ς 
ἀπθίιπι γεγο ἐρεξϊαπεὶ πλοιιδγε ροίΐεγατ, φιοέ ρἰξζητα Εο- 
ΤΕ ΠῚ ἰπ ΒέΆβο. [πη ΠΔΠτε ΠῚ, Δτ4 116 ΟΧ 60 ΠΑΪΔ4[65 (τσ δητΕ ΠῚ» 
τορξαο οι αγεῖ, Τὰ γεγο ἀμδιιπὶ πο ἀεθεγε αἱτοιπι ἀναξώλ- 
λων τῶτο ἷ. α . κατα ἔτο ἢ, 6, ἀ:δίτηπὶ γεάάεγε ἴῃ εο περοτῖο. 

2 ᾿Ηακινϑύνην 1, ἰὰ εἴ πήργαγε» νἱά. οδίεγιιαια ἀς ἢᾶς νο- 
ςε δὰ νἱγαπι ἈροΙ]οπΊ!. ΤΠ. ς. ς. 6. 

3 δίσχε 1 ἀἰίσιις βαρὺς λίθος πλατὺς καὶ κοιλότερος. Υἱ Δα 
Ἠοπιετιπι 1146, 5΄ οδίδτγιαι Εἰβατῇ τι, Υ] ὅς ἀϊοτίπιεπ ἐπ- 
ἴον ἐϊε Ὅν ὃζ σόλον. Μοάμυπι Δυ6ΠῚ ἰδ οῖ επάϊ ἀϊσιπι νὶχ Δ! 1δὲ 
4ροιιγδτίιις. αι ἀριιὰ ποῆτμπι ἢ,] ἀε!Ππαάταπι ἢ ἡπιιεπῖς5. 

4. σοφιραὶ ] «ἢ ἢϊς σοφιςὴς Ἰάφηι αιιοὰ κριτικός. 
πλαΐτις 

ΕΣ ̓  

᾿ 

, 



ΧΧῈ, “χάνι. 

ΠΉᾺ]115 ποηρο6 ςοηροίτις εχίριπις εἴ, ὅζ πὶ 
νηΐ Παπεὶ Ποίας, Ηἰς Ρατίος ροίογογεβ ἃς 
ἀοχεογιπη γι {ΠῚ ΠΕ ἢ8., ργοπαβ Ἐξῆςῖς ραγίεβ 
ΔΠΓΟΓΙΟΓΕ5., ὅζ σΓΠΓΙ ΠῚ. ΔἸ ΓΟγη ΠῚ δἰειαίιπι ο- 
Ποπαῖε, φαοά Πτπὰ] (ΡΠ τα, ὅς νπα ἀθχγεγαπι 
ππδηιῃ {πρίξαμ! ορογίετ, [ οιιπη δατεπι» 
{Π|πεηεῖβ. σεῆιις ἢἰς εἴτ: τες! παηΐοπι ςὰ- 
Ρυς, δ4 ἀξχεογας ρατίες ΠΠΠ0 4 εοπίηαε ἰπβο- 
ἐξεγε ορογίες, ἄοηες ἰαίεγα ἀε(ριςίατ" ἅς, τἀ η- 
4118 Εχ {Π|15 {ΠΟ Π6 πίε πη, ργοϊϊςογο, τοΐμπα ἴῃ 
ἀεχίεγαβ ράγίοβ ἱποα πη ημάο. ϑίςημς δάθο ἃ- 
ΡΟΙΙΟ ἀϊίξιιπι ργοίςοῖε: ἤραιις δηΐπι ΔΠτογ ο- 
ταίττεγα ρογαοε, Ροίαμπαπι δαζοῖη ἴπ Δ4ο- 
Ἰο(ςθηγα]απε αἰ ίςι5 ἱποίαϊε, ῃῖς φαϊάεηι ἰαςεε 
ΔΌ Τρίο ργοῆτγαιιιβ ἀϊΐςο, [ιαςοηίςις εἴς δάο- 
Ἰείςοηγαμις, εἰ ̓45 γθύξιβ,, συγίιαης ποπ ἰη- 
ἘΧΟΥΟΙΓΑΓΠ15.5. Ὀγασ  πτη 16 ἴάπη οἰςιδη5, ὧς οἵ 
ἤμυπὶ οἴεπάςξης Ρυ]ογιγαάϊμεη. Αρο]ονε- 
ΤῸ ἴδοϊεπη διιεγες, ταπιθῖο δάπης ἱπΠῇεης, 
ΨαΪτιΠ 6 ἴῃ τόγγαῖι εἴ ἀςῆχο. ΟΡτίριξ.» 
Ἰρίαιπι ἀἸςεγεβ., ταπεῖι5 ᾿ρίππι οςσιραιῖς ἤπρογ. 
Ἀπιαϊς ίβης Ζερἤγτιις ΟΠ, 411 ἱπα αὶ [ρῇ!.. δὲ 
10. δἀοϊείςοπευιπι ἀπ ειπι ἱπηπηπι, Ηδος 
ζατιοη νοηςΟ [π{πἰ|ὸ νἱἀδηζης ὧς ἰοςις, νἱάει- 
ὅμ6 ἢδος ἰρίᾳ ἰρεευίαταθ. Ψιάες δυζεπ, νὲ 
Ρυτο, Ἰρίπιπ τειρογῖθι15 αἰδίιτι. ἰρεοίθαμα 
τη 6 π|. Οπηηίιπὶ ργαείογεα ἤογιπι σογο- 
τιὰπὶ σοῖς, Ρδι]ο ροίὶ ὅς Ηγαοϊπί μη 1ρί5 
ἸητΟΧΓΉΓΙ, 

ν; 

Γ᾿ Ἃ 

" 

ΧΧΡ. ΑΝ ΚΙΪ. 
ΨΩ τογγεηβ 4] ἰη Απάγο εἰπῇ, ἤπηη- 

ἤσαας ἱποὈτίδει Α Πα τΙ], ριέξαγαθ Πυῖτι5 {της ἂγ- 
᾿συγτηεητήπη. ΑΠαάγΙ5 Ἔπίπι, Βασομὶ θεπεῆςϊο, 
τεγγα νἷπο (ζατιγίθης [οἰ πάϊταγ, Παυυϊιπιημς» 
τρίς οάϊε, Πα ππαρπιπὶ αυϊέςεπι, ἢ νὶ Δημῖ5 
411 ἤπιαι (ρεξδιογίς : ἢ νεγο νενῖπο 41 ππὰ- 
εξ, ΓΠΔρΊ15 15 εἴ, ἃς ρίαηε αἰ πῖϊ5, 1 ἰςοῖ 
ἘΠΙΠῚ., ομἱ Εχ πος Παιγίγα ἀδίαπι [πογὶξ, ΝῚ- 
ἴπιπι αἴας Πγιπι ςοπίεπηπέτα, ἀϊσεγεαΐε ἀὁ 
Ἰρ[15,, Ξο5 ΠΟ (6 ππο]ογο 9 ἀρραγίτγο5, ἢ πλο- 
ἄμ αιαάεπη, (ξὰ τα]ε5 ἢιιάπέ. Εἰ ἤδθς 
αιάσπι 11, νὰ ραῖτο, σάππηῦ ΡΕΙΘΥΙ5. ΠΉΙΠῚς 
ῬΈΕΙ]... Ποάογα Ἂς {π|||ὰςς γεάϊπητι, ἃ 
4111 σα!άσπι ἴῃ νέγασας σῖρα (ἰτγαης,, 411 να- 
τὸ Ππαπηϊ ργοσαπδιιητ, ΨΕγοίΠ.1}6. φατοΠ1. 
ἢος αιοαις σςαπείοηῖς Θογαπι πΠοη ΡΓδοογ- 

, 
μ᾿ « 

. 

ς ἐδύρκευεν 1 πεπηρε [επίις εἰ, ἐᾷ ἤριιγά φυϊάεπὶ ΑροΠί, 
Ὠδπι ἰδ πὶ ἴπ τα! ποπ τεργαείεπιατ, 4186 ἢτ ἀϊίσυπι Ρτο- 

ἰοϊεπεῖς, φιιαπὶ ἵπ ργαεοσάθητδις ἀείοτίρπες [εὰ οο μαδί- 
τὰ, 401 {τ εἰυβ 4υἱ ἀϊςο ἴαπι ἔμετῖς τασαϊατυδ. 

6 Λακωνικὲν } [ἘἸΠσὸτ 1 αςσοπίςο νοβῖτιι τεργαοίβητδίιπι.» 
Ρ᾽δλυτα εἴς, ᾿ῖβ ἱππυῖς. Ναπὶ Τά σοπ εγαῖ Ἡγδοίπείνις, ἀυοὰ 

ποῖμπὶ) δίης Λάκωνα [δ ρίοζατο Εἰῖμπι Οςθ 411 αἷς ΑρΡ ΘΙ σ 
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βαλξὶς διωκέχωξαι μικρὼ, καὶ ὠποχρῶσω ἑνὶ ἐ- 

ξῶτι. ἣ δὴ τὸ κωτέπιν καὶ τὸ δεξιὸν σκέλος 

ἀνέχεσω, τοραγῆ ταὶ ἐμπροσϑεν ἐργάζεται » καὶ 

κεζίζεσω ϑώτερον τοῖν σκελοῖν, ὃ χρὴ συγε- 

φάλλεσϑαι;» καὶ συμπορέυεσιϑ κε τῇ δεξιῷ. τὸ 

δὲ σχῆμα τῷ δίσκε ἀνέχοντος, ἐξαλλώξαντώ 

τὴν κεφαλὴν. ἐπὶ δεξιὰ χρὴ κυρτῶν τοσῶτον  ὅ- 

σόν ὑποξλέψιι τοὶ παλευροὺ , καὶ ῥιπτεῖν, οἷον 

εἰνιμῶντω, καὶ ποροσεμξώλλοντω τοῖς δεξιοῖς 

“πῶσι. καὶ ὃ Απόλλων ὅτω «ὡς ἐδίσκευσεν", ' 

εἰ γὰρ ἂν ἄλλως ἀφῆκεν. ἐμπεσὼν δὲ ὁ δίσκος 

εἰς τὸ μειράκιον, τὸ μὲν. κεῖτωι ὑπ᾽ ἀυτῷ γε τῷ 

δίσκε. Λακωνικὸν “ τὸ μειρώκιον, καὶ τὴν κνή- 

μὴν ὀρθὸν, καὶ δρόμον εἰς ὠγύμναςον, καὶ βρα- 

χίονα ὑπεγεῖρον ἤδη, καὶ τὴν ὥρων τῶν ὀςῶν ὑ- 

πεκῷῴαΐϊνον. ὠπέφραπται δὲ ὁ Απόλλων ἔτι ἐφε- 

ςωὼς τῇ βαλρίδι, καὶ κωτὰ γῆς βλέπει. πσεπη- 

γέναι φήσεις εἰυτόν, τοσῶτον ἀυτῷ τῆς ἐκπιλή- 

ξεως ἐμπέπτωκεν. ἀμαϑής γε ὃ Ζέφυρος νεμε- 

σήσας ἀυτῷ, καὶ τὸν δίσκον εἰς τὸ μειράκιον ἐ- 

πσαφείς. καὶ γέλως δοκεῖ τῷ ἀνέμῳ ταῦτα, καὶ 

τωϑάζει “περλωπὴν ἔχων. ὁρῶς δὲ, οἴμιαι, ἀυτὸν 

ἐν πτηνῶ τῷ κροτώφῳ, καὶ ἑἱ δρῷ τῷ εἴδει. καὶ 
ἦν " ᾿ 

σέφωνον φέρει σπώντων ἐνϑέων, μικρὸν δὲ ὕφερον 
ΤΊ; 2 -“ ᾽ 

καὶ τὴν ὑώκινϑον ἰυτοῖς ἐμπλέξει. 

ἈΝΔΡΙ͂ΟΙ. 

᾿ τὸ τῷ εἶνε ῥεῦμα, τὸ ἐν Ανδοῳ τῇ νήσῳ, καὶ 

οἱ μεϑύοντες τῇ τσοτώμξβ Ανδριοι λόγος εἰσὶ τῆς 

γραφῆς. Ανδρίοις γὸρ δὴ ἐκ Διονύσι ἡ γῇ ὕποι- 

γος ῥήγνυται, καὶ ποταμὸν ὠυτοῖς ἀναδίδωσιν, 

εἰ μὲν ἐνθυμηϑείης ὕδωρ, ὄπω μέγαν, ἐὐνδὲ δΣ Ὑ 

γον, μέγως ὃ ποτωμὸς καὶ ϑεῖος. ἔςι γερ τέ- 

τῷ ἀρυσαμένῳ Νείλε τε ὑπεραδεῖν, καὶ Ἰφρε, 

καί τε φάναι περὶ ἀυτῶν, ὅτι κἀκεῖνοι βελτί. 

ες ἂν ἐδόκεν, ἐλίγοι μὲν ἀλλοὶ τοιῶτοι ἑξοντες. 

καὶ φδεσιν, οἷ μαι, ταῦτα γυναίοις ἅμα καὶ πται- : 

δίοις» ἐξεζφανωμένοι κιῷ τε καὶ σμίλακι, καὶ ' 

οἱ μὲν χορέυνοντες ἐπ᾿ ἑκωτέρας τῆς ὄχϑης, οἱ δὲ 
3 , »»ν ᾿ -“ ᾿ 

κωτακείμενοι. εἰκὸς δὲ τὸ κῴκείνα εἰναι τῆς ᾧ-. 

δραᾷ Τιοίδη, Τία!. Ἀροἢη. δὲ Μεγοιτ, βει τς δἰίαπη » 
Ἡγαοίητηο ἀρυὰ μᾶςοπαϑ ἀϊσάῖηπ, Ἐς 41 νἱά, Μειτῆ- 
ἀπὶ ἀς Εεῖον. Ηακύ9. 

ΧΧΥ. ΑΝΔΡΙῸΙ, Υ το τ᾿ οὔην ῥεῦμα τ. ἐν Αὐνδορ  ἢ1- 
Ἰὺἀ πεπιρε ἐς 41 ΡΙϊπίι5 Η. Ν. Π, τού. 2: “πάγο ἐἑη μία, 
τερρίο 1ἰδετὲ Ῥαιγῖς, {ϑπέεοι Νορὲς Γαπηαγλὲς ηρεν Ῥριὲὶ β» 

Ῥογε ἤμεγε δέμοίαρης ἐγ (θέ, ογείῤ, δὰς δι], ΧΧΧΊ, ἢ 1, ἢ 

Ἴξν 
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δὴς» ὡς δόνακω μὲν Αχελῶος᾽, Πηνειὸς δὲ Τέμπη 

Φέρει» Πακτωλὸς δὲ ἄνϑη λοιπὸν, ἑτοσὶ δ᾽ δ᾽ 

ποτωμὸς δυνατός τε ἀποφαίνει τὰ ἐν ὠγορᾷ", 

καὶ σσλεσίες, καὶ ἐπιμελεῖς τῶν Φίλων, καὶ κω-: 

λὲς, καὶ τετρωπήχεις ἐκ μικρῶν “. ἕξι γοὶρ κο-. 

ρίσιϑεντι ἐυτξ συλλέγεσιϑαι ταῦτω. καὶ εἰσά-. 

7γεσιϑοαι εἰς τὴν γνώμην. ἄδωσι δέ τ. ὅτι μό- 

νος πτοτωμῶν ὅτος μήτε βωκολίοις ἐςὶ βωτὸς» 
μή ἵπποις. ὠλλ᾽ οἰνοχοεῖται μὲν ἐκ Διονύσῳ» 

“πίνεται δὲ τ ὑνῶος μόνοις Ἡρεόδος ῥέων. 

ταυτὶ μὲν ὠκέειν ἡγῷ.» καὶ ὠδόντων εἰυτὰ ἐνίων, 

κατεψελλισμένων τὴν φωνὴν ὑπὸ τῷ οἶνε. τὰ 

δὲ ὁρώμενα τῆς γρωφῆς, ὁ μὲν πσοτωμοςὅ, ἐν βο- 

τρύων ἐυνῇ κεῖται τὴν πτηγὴν ἐκδιδὲς. ἄκρωτός 

7ε καὶ ὀργῶν τὸ εἶδος ὃ. ϑύρσοι δ᾽ ὠυτῷ π- ἐρά-- 

πεφύκασι; κα περ οἱ κάλαμοι τοῖς ὕδωσι. 

«-αρωμείϊψγαντι. δὲ τὴν γῆν. καὶ τὰ ἐν ἐυτῇ ταῦ- 

τῶ συμπόσιω: Ὑρίτωνες ἤδη. “περὶ τὰς ἐκξολὲὶς 

εἰπαντῶντες, ὠρύονται κόχλοις τῷ οἴνε. καὶ τὸ 

μὲν πτίνεσιν ὠυτξ, τὸ δ᾽ ἀνωφυσῶσι" εἰσὶ δ᾽ οἱ 

κοὶ μεθύεσι τῶν Ττρατώνων, καὶ ὀρχϑνται. σσλεῖ 

καὶ ὃ Διόνυσος ἐπὶ κῶμον τῆς Ανδρε, καὶ καϑόρ-. 

μίξιν μὲν ἡ νωῦς ἤδη. Σωτύρες δὲ ἀνωμὴξ. καὶ 

Ληνὰς " ἄγει.» καὶ Σειληνεὶς" τὸν γέλωτώδ τε ἀ- 

ΡΝ, Ὁ ΘΙ ΚΙΑ ΤΊ 

ὅδε (Ἰτεπι. 

ὝΧΨΙΙ, ΜεγΟμΣ ΖΦ Νάράίοε: 

τα τα, 04 ςαἰαηγτη ΑΟΠ οί οι, ΡΌΠοι5 Το πι- 
Ρε ξαταῖ, Ραξζοϊας ἀθηϊσιις οτος : Πὶς ΔΈ ΓΟ 
θυμίις ροίεπτθβ ἴῃ ἴογο γεάάασ, δὲ ορυϊεη-. 
ἴ05; δ απηϊσογηπι Ππἀϊοίος. ρυϊαοίαον ὅ 
ιαίΠΟΥ ΟΠ ΙΓΟ5. αἶτοσ ρα οη65, Ἐο επϊππ' 
εχίβεϊδεὶς 14 ααίάεπι σοπηράγατς Ἰΐσεῖ, ἱπηας 
ΔΙ ΠΊαι Ἰηάπςεγα, (Οαπαπῖ ργαοίογθα αι 
Παιίογαπι {{{π (Ο]ιι5 πες Ὀαθυ]οῖ5, πος ἐπα 
Ρατεαῖ5 [δ ἃ Βδςςῇο πηςεαίηγ,, ἱπίθπηεγα- 
ἴι5 νΕΓΟ. δίδαταν ἢν (ΟἹογιπι Ποπηϊπατη ργαῖι- 
ΔΠπὶ πηδηδη5. Αἰ4ΠΕ Πα ἐπὶ τα δυάϊγα 
᾿ΕΧΙΠΙ ΠΑ. ΠΟΠΠΙΠΠ5 εὰ ςἀποπεῖθιι5, 4.1 ργᾶθ 
ψΙΠΟ μαϊ γινεῖτ νἱἀεαηίι. Οὐᾶε ἀμζοπὶ οσι- 
115 {αδτῖςῖς ρίδαγα, μαθς ἔππὲ, Εἰαυίμ5. 481- 
ἄεπι ᾿ηΠγιέῖο εχ γασοππῖς ἰοῦο ἴασεῖ,, ἔοπ- 
το Θηγϊοης., ἱπίοσοῦ ἰρεςῖς ὧζ νέβοτις, 
ΤΏΥΓΙ γεγο πιχγὰ ἰρίαπ ἐπαίςππταγ, γέ ἴῃ ἀ- 
4115 ςαἰατη!. ΤΕΙΓΑΠῚ Ῥτδοτο ποθ οπεὶ υοπι, 
1ἤληπς ἴῃ δὰ ςοπυίαΐᾳ,, δα Ιρίᾳ ἴαπι οὔ ἴδ... 
Ὑπτοπες οσσαγγαηξ, νἱΠαΠΊ 4 16. ΘΟΟΠΪοΙ5 ἤδι- 
τίθης, αι ραγτίπι Ὀίδαηῦ, ραττῖπι. εβῆαμ, 
8100 ὅς ἱπῖοὺ το πἐ5 40] ἐδ ηϊ ἴαπὶ ἢ ητ, δἵ- 

Ναυΐσας ἃς Βασςῇας 1Π Απάτο 
ΠΟΙΠΠΠῚ ἀιιδπιγας, ἰδίηαι8 ἴῃ ροτίαπι {πθ61|- 
ἐδ εἰ᾿ παιι5, ϑαίγγοϑ δυιοπι ργουηϊίςις, Βδο- 
ἐπαίημε ἃς ΘΠοῆος ἀμοῖς : ἀφιείς ὅζ Ἰοσιπα 
δὲ ΟΟΠΊΙΠῚ, ΠΠ]αΥΙΠΊπιος ἂς ςοπηροτδτοηΐδιι5 
ἀφα εἰ Πηπιος 609, νὲ {μάπι, (μαι ππῖο ἤυιο 
{γααίγ. μὐϑᾷ 

να ἢ ἀπ ῳ ᾿ ἐν ΠΣ 

ΑΝ ὦ 
ΧΎΕΝ “ ς ἢ Ν " δι ε "δ ε ΧΣ ΑἿΝ ἐμ ὁ ενῆνν 

Ὑεῖ, κω τὸν κῶμον. ἐλωρωτώτω ἡτουὶ τῶν ἡ ίμονε» ὡς ἠδιξὼῷ Ὁ ποτάμιος ὠυτῷ τρύ- 

γῶτο. 

ΒΜ δ ΓΙ ΟΝ ΑΗΣ 

οΟ κομιδῇ “πωῖς, ὁ ἔτι ἐν σπαργάνοις. ὃ τὰς 

βξε' εἰς τὸ ῥῆγμω τῆς γῆς ἐλώυνων. ἔτι κεῤκεῖ- 

γος ὃ συλῶν τὼ βέλη τῇ Απόλλωνος. Ἑρμῆς ὥ- 

τος. μάλω ἡδεῖωι ωἱ κλοπαὶ τῇ 9εϑ. φασὶ γαρ 

γὸν Ἑρμῆν, ὅτε τῇ Μαίο ἐγένετο, ἐρῶν τῷ κλέ- 

πτεῖν, κοὶ εἰδένωωι τῷτο. ὅτι σσεὶ ταῦτω πενίῳ 

δρῶν ὁ Θεὸς, ἀλλ᾽ ἐυφροσύνῃ διδεὶς» καὶ τ αἴζων. 

εἰ δὲ βέλει καὶ ἴχνος ἐυτῷ κατιδεῖν, ὅρω τὸ ἐν 

τῇ γραφῇ. τίκτεται μὲν ἐν κορυφῇ τῷ Ολύμπε, 
Ἷ 

ΧΧΓΡΙ. ΜΕΚΟΥ͂ΑΙ͂Ι ΝΑΤΑΜΕ5. 

Τεμεῖα5 {ππ ρθε, αὶ ἴῃ ξα(ει5 ἀαἴηης εἴ, 
νδοοᾶϑ ἴΠ τογας Ὠϊαίπιὶ ΡγΟΡΟ ἘΠ 5. αὐΐϊαις 
ἄξει Αρο Π"πἰ5 {πγγίρις (Ὡρίτίας, Μεγοισγίῃς εἰ, 
Ρεγσαιᾶπη ᾿πσαπάα {ὰπεὲ Πυΐπς εἰ ἔμπγία.. 
Μετγκοαγιαπι εηΐπι ἔεγπης, ἤπγθίας Μαῖα πα 
εἴτε, Πιγεῖβ εξ ἀεϊοέατηπι, ΕΑΠΊΠΠΕ ἀὐἘΠῚ 
ἐρτέρίς ΚΑΠΠ ΠΣ, Νέες ταπιοπ εχ ἱπάϊσεητία 
μος ει [λοιεδαΐς, [Εἀ δηϊπηὶ «αι, δ Ρογ 
ἴοσαπι. Οοά ἢ γοϊμετίς εἴας ταὶ γε Πιρῖα νῖ- 
ἄετο, πᾶς τη ριέδιγα ἔππε σοηίοπηρίατε. [π 
ΟἸγπιρὶ ααϊάεπι γεγίςε. οἰγοα τρίατ΄ ({- 

λ 

2 ὡς δόνακω μὲν Ἀχελῷος δἰϊοταπι Βυυίοτιπι ἀοπα ςε- 
Ἰεδτατ., νὰ 115 τἀπιεπ πιαχίπιε ἐχοαίϊεγε ΒΑΟΟ ίσιπι 1Π{π|π|» 
οἤεπάαι, νε ποσὶ ὈγΠΙΠΟ ΒΓΑ ΒΘ, ᾿ 

3. δυνωτάς τε ὠποῷ. το ἐν ἀγ. 1 Πᾶες ὅζ (εφμιορεῖα, ἐχ Ατῖ- 

ἤσρδμαπε ἀεζιπια εἴα, φιιοα ὃς Ισεποτίμ5 νι) ποη ἀπ- 
Ὀῖτο. Ἐχίβε Ιοςιια ἴπ Ἐφμυϊτῖθ. Ρ. 293. 

Ὁρᾷς ὅταν πίνωσιν ἄνϑεωποι» τότε 

Πλετϑσι, διωπρότϊεσι» νικῶσι δίκας» 

Ευδοριιονθσιν » ὠφελῶσι τὲς φίλες. 

4 τετραπήχεις ἐκ μικρῶν ] ὉτΟΙΕΓΟ 4115 ἸΟΟμῖΟ ». ἅια ἱ ἴπ- 
ἀϊσατιιγ, οπηπία ποτα Ρἰογα πορὶς ὅζ πιοίίοτα νἱάοτῖ, νΒὶ 
γνἶπῸ ἱπολ] αΐπιις. νἱ 4, ΗΔ τίδῃ; Πιπίπ5 ἴπ τοι οτθ,, 

4 ποταμὸς ] ἴητε! τρὶς Βιναΐιπι, ἔοτιπα. με πιδη8, ΡΓῸ πιο- 
τς ὙΟΙΘΓΏΠῚ ΓΕΡγδοίςητζατιπη , ἈΠΙρογΆ 8 ἱπηϊχιπὶ) ἃς ἴῃ [6- 

ἔϊο ποη σϑηπίς ἃς ᾿πποῖ5 ἤγατο , γἱ σαΐσο ΡγΟΟΙ ΠῚ ΒΘ ΠῚ» 
{εἰ ἥγαϊο γϑοεπηῖβ, Βασςἢῖσι5 οὔτι πὲ θυμῖι5, νἷπο ἤμπεης. 

ὁ ὀργῶν τὸ εἶδος 1 πιοτα Ἔοτιπὶ 4: Ὑπὸ ἱποδίμεγε, 
7 Ληνοὸς] ἢς εχ ςοπίεόϊεγα το[οτὶρῇ; ποι νἱάδο επίπι» 

οὐ Βαοομδα ἴῃ Πος (Δτε!]ΠἸτῖο ργϑετογιγι ἀεθοαπε, Ψοχ [ι- 

Ρτᾷ εὐἰαπί: οσσπγγεθας η ΝάγοῖΠο. Εάϊτὶ Βαβθηϊ ληναίως. 

8 γέλωτα 1 1οοίεῦγε ν οττι ΠΊ115) 41 [6115 1Π Ὑ ἘΠ ΕΓ 5 βόας 
(το! το. ἀρια Ἠογαείαπι 1. 1. οἱ. 2, 

-- Ἐνγείγα θλάεγις 

«μανε Ιοσης εἰγεμίσμοίαι δ᾽ Ομρίάο, 

ΧΧΥῚ, ἙΡΜΟΥ͂ ΓΌΝΑΙ. ἃ ὁ τῶς βᾶς 1 ςοπϊπηρίς 
ἢπΝΠ: πηοάο Μογουτῖῖ, ἱπξαπεῖς, βιγειπι βοπιίπμπι, Ηο ταῖς 
,,1, οὐν το. 

ΡιΟΠπηαπὶ 



ΑΧΓΙ. Μογὲ. Ν, 

ΡῬτγέιπδηῃ Πεογαην (δάσπι πδίςίειγ, ΠΙΙς νε- 
το. Πουλεγιις. πὲς ἱπΊΌ γα 5. (ΘΏΓΓῚ αἰ, πες νεη- 
τῸ5 Δ} ἸΓ1. ποις πἰπδπὶ ἀδηητ! Οὔ πΊοη- 
τί. ἰεἰτιαίποιπι : εἤδαις πιοηζοπὶ {Ππππὶ ἀϊ- 
ψίμαπι ρίδης, ἀίαε δὉ οπιηϊδι5 115. ςαῇ- 
Ὀμι5. ἱπηπιιπθία,, ααΐρις Ποιηϊπιπι ΠΊΟΏΓΘ5 
ἔππε οὐποχιι. δὶς ρεηίταπι Μεγουγίαπι» 
Ἡογδα οχορίιητ, ΡΙηχὶς ὧς 1185... νὰ σαϊίημ6 
ἔετε ἕογπια. Ἐδίς!ἰ5. νεέγο ἰρίϊιπι ἱπποίμηξ. 
Βογαπι ΡαΪςοΥτίπηοβ. ἱπίρεγρεηῖαβ, γῇ ὩῸΠ 
ἸρΠΟΌΙΪΕς Ππαῦοαῖ [αίςίαβ. Αταις Ηογδθ αμὶ- 
ἄοπὶ δὰ Μεγοαγ πηαῖγοπη, ἴῃ ἰςέϊο Ἰδσοηζοιη, 
ςοππαγτπηζαγ. ΑὉἸΜΟΓσαΓΙ5 ᾿πτογθα οἰ ΠΟΙ] ΠῚ 
ξλίς!ς (ς (δ αιιχίε, ἰαπησιια ἐγοίδιβ ἱποςαάίε, ἀ6- 
ας ΟἸγίιρο ἀείςεηάϊς. Μοηβ διΐεηὶ ἰρίο 
ΟὈΪοέζατιγ,, τάδε δπΐπι ΠΟπΊηἰ5 δά ἱπ|ϊαγ. 
Οἰγιηρίηαο σαιάϊαπη εο ἰρεέζαγε σγεάας νεὲ- 
{ππι., ιοά Μετγοιτίμ5 ἴῃ ἐο0 τ παῖ5. Οᾶ- 
1ε νεζο ἰδ [αγίαπι} ψάςςα5, ἴῃ ΟἸγΠΊΡὶ τὰ- 
ἀϊεῖθιι ραίταβ. μας τρίς ἰῃητιαπη. δυγοῖς ἱπ- 
δίχα σογηίιι5, Πἰπεις πγᾶρ!ϑ κα ΔἸ 465, Αροἰ- 
1ἰη1 ἀϊςατας {πε ἐπϊπ|. δραζίδβ, ἴῃ τεῦγᾶς ίρε- 
Ἰπησαπη ργΟρΕ τ, ποη γε ρεγοδησ, [δ νὰ νη] πὶ 
Ἰαίςαπι ἀΐεπι, ἄοπες μος ΑροἹ]ηὶ δορτς [Δ- 
οἷαι. Τ[ΡΙΕ διιτεπ, ρογιπάς ἂς] ππ]]ὰς ἴῃ μος 
[λεΐπογς ἱρήιις ραγίεβ εἤξης, ἔαίοιαβ (δίς. ν6- 
πϊζαας ΑΡΟ]]Ο δὰ Μαίΐαδπι, νᾷεςὰ5 γεροίθηϑ, 
Αε εἰ Πάειι ἰρίᾳ ποι μαῦεῖ, ευπιαις παρᾶ- 
Τί αγιεγαίαγ, Μιίης ρεγοίρεγο ηυ!ά ἀϊςαιὶ 
νι άδειγ επί πὶ ΠΟΠ νοσοίη., νοΓαᾺΙ ἃς ΠιΘηΓΘΠῚ 
αιοάατημηοάο νυΐτιι ργοάογε. δϑ1Π1}}15 ἴτα- 
ας εἰ ἀϊδιτο δα Μαίαπι : οἰεηάϊε πὲ ἢ- 
115 τπ115, 46 πὶ ΠΟΙ ραρεγ!. Ψδοςαβ ΘΠΙΠΊ, 
αυΐδυς ἀεἰεέζογ., 1π τεγγαπῃ ἱπηπς., ποίοίο 
ΨΌΙ τογίασαπι: πηαὶς δυζοιη ρει) δέ αά ἰο- 
«ἃ ἀειγιάειγ ργοξιηάα πιαρὶ5,) απᾶτη Θὰ {ππῖ, 
δ 486 νᾶοςᾶς ρεγιιθπογα, Μαΐᾳ νετῸ τηΐγα- 

“ταν, πῆς ογατίοηὶ Πάοτη Παῦοι. απ 
ἐπυϊςεῖη δάϊπις σοπίεηάπης,, Ρο Αρο]]Ιη 5 
τεγρα ἴτας Μογοιγίμ5., ὅς, ἰη (ζαριι45 πηᾶρηα ςο- 
Ἰεγιταῖς ᾿ῃΠ|Ιεη5., δοίαῃς ν]1ο Πγαρίτα ἀγοιτα 
(οἷς, ἃς οἰαπουϊιπν [8 γιρις απ! άθτη., ποι τα- 
πιεη ἰαῖες,, ροίαμιδπι {ὑγγραϊπει. Ατημὸ. 
Ηἰς ριουῖς οὐίαπῃ θσεῖ ἀγ8. θργαοίξητζαι 
ἐπῖπι ΑΡΟΙ πο ἔοπίς τοπια, [αοίταις 
Ἰδεία νὶ ἀρραγϑαΐ ἔαςϊθ,. Μοάϊοιις ταπιθη οἵ 
τις. αι}15 Ππρογῆςίεπι ταπίαπη ἔαςῖεὶ οςςι- 
Ῥᾶτγα νἱάδαζιν, ΟὈἰςἐϊδίοης ἴγάπα νίποετε ἴη- 
αἰρίςφητο. 

ΙΟΌΟΝΝΜΠΙΓΒΕΙΒ ΡΙΙΝ ν 5. 

κατ᾽ ἰυτὸ ἄγω τὸ ἕδος τῶν ϑεῶν. ἐκεῖ δὲ ομη- 

ρος" ὅτε ὄμίδρον αἰσιϑάνεσιϑωι φησὶν» ὅτε ἐνέ- 

μὼν ἀκέειν, ὠλλ᾽ ἐδὲ χιόνι βληϑῆναι ἀυτό “πο- 

1ε. δὲ ὑπερξολήν. εἶναι δὲ ϑεῖον ὠτεχνῶς. καὶ 

ἐλέυϑερον «“ντων πταϑῶν., ὧν μετέχει τὰ τῶν 

ἀνθρώπων ὄρη. ἐνταῦϑα τὸν Ἑρμῆν ἀποτεχθέν- 

τῷ Ὥρωι κομίζονται. γέγρωφε κἀκείνως, ὡς δι 

μὼ ἑκάίφης. καὶ σπαργάνοις ἀυτὸν ἰμπίσιχεειν, 

ἐπιπάτεσαι τὼ κώγλιςω τῶν ἀγϑέων, ὡς μὴ ὡ- 

σήμων τύχῃ τῶν σπαργώνων. καὶ αἱ μὲν ἐπὶ 

τὴν μητέρω τῷ Ερμϑ τρέπονται; λέχει καιμιένήν» 

ὅδ᾽, ὑπεκδὺς τῶν σπωργάνων, ἤδη βαδίζει , καὶ 

τῇ Ολύμπε κάτεισι. γέγηθε δὲ ἀυτῷ τὸ ὅρος 5 

τὸ γοὶρ μειδίωμω ὠυτῷᾷ οἷον ἀνθρώπε. νόει δὲ 

τὸν Ολυμπὸν χαίροντα, ὅτι ὃ Ἑρμῆς ἐκεῖ ἐγένε- 

το. τίς ἕν ἡ κλοπή; βῶς νεμομένως ἐν τῶ τβο- 

λύμπε τορόποδι, τάυτας δὴ τ τὰς χρυσόκε- 

ρῶς, καὶ ὑπὲρ χιόνω λευκεὶς, ὠνεῖντοι γὰρ τῷ 

Απόλλωνι, ἄγει σοξὼν εἰς χώσμω τῆς γῆς» ἐκ 

ὡς ἀπόλλοιντο, ἀλλ᾽ ὡς ἀφανισϑεῖεν εἰς μίαν 

ἡμέραν: ἔς τ᾽ ἂν τὸν, Ἀπόλλω δώκῃ τῷτο. καὶ» 

ὡς ἐδὲν μετὸν ἀυτῷ τῷ γεγονότος, ὑποδύεται ταὶ 

σπαργάνω. ἥκει καὶ ὁ Απόλλων σσωρὼ τὴν Μαΐς- 

ἂν. οἰποιτῶν τοὺς βῶς. ἡὶ δὲ ἀπιςεῖ, καὶ ληρεῖν 

οἴετωι τὸν ϑεέν. βέλει μωϑεῖν ὅ, τι καὶ λέγει: 

δοκεῖ γὰρ μὴ φωνῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ λόγξ τὶ 

ἐπιδηλῶν τῷ ποροσώπῳ. ἔοικεν ὡς μέλλων πορὸς 

τὴν Μαΐαν λέγειν τωῦτω" ἀδικεῖ με ὃ σὸς υἱὸς, 

ὃν χϑὲς ἔτεκες. τοὺς γορ βξς» αἷς ἔχαιρον, ἐμι- 

δέδληκεν εἰς τήν γῆν» ἐκ οἶδ᾽ ὅποι τῆς γῆς. ὠπο- 

λεῖται δὴ, καὶ ἐμξεξ λήσεται κατωτέρω πρὸ τῶν 

βοῶν. αὶ δὲ ϑαυμάζει, καὶ ἐ προσδέχεται τὸν 

λόγον. ἔτ᾽ ἀυτῶν ἀντιλεγόντων ὠλλήλοις, ὃ Ἐρ- 

μῆς ἵσαται κατόπιν τῷ Απόλλωνος, καὶ κέφως 

ἐπιπηδήσως τοῖς μεταφρένοις:» ὠψοφητὶ λύει τὼ 

τόξα, καὶ συλῶν μὲν διέλαϑεν" ἐἰ μὴν ἠγνοήϑη 

σεσυληκώς. ἐνταῦϑα ἡ σοφία τῷ ζωγράφε. 

διωχεῖ" γοεὼρ τὸν Απόλλωγω, καὶ ποιεῖ χαίρον- 

τῶ. μεμέτρηται δὲ ὁ γέλως , οἷος ἐφιζάνειν τῷ 

" ϑυμὸν ἐκγικώσης ἡδονῆς “προσώπῳ, θυμὸν ἐκγικώσης ἡδονῆς. 

ὉΡΝ ΝΑ, νι ψηνίυσκὴ «δύποιοὶ συυλοκαι ΘΠ} δ᾽ μόρῳ μας - τσυ'.--- τ ιευξαμεβαιθδϑεοι 

εἰ ΟὐγΠ,, Ζ' ν. 43. 

να μάθει ἐπ᾿ Ατγοδάϊοῖς Ῥαυ ΆΠ185. 

γεὶ ῥίατγεν {αεῖέ. 1. ε. ταῖεπι τερύδε- 

ζρηται Αρο  πεπι, ϑοίεηπε επΐαι Οταεςῖβ, γέ ροεῖδ5 γεὶ 

Ρἱέλοτεβ εβῆςετε ἀϊοᾶπι, υοά τερτδείεπιαπι. ϑῖς Ηοπιε- 

τὴς ἨδΙοπαπι ἄγειν ἐπὶ τὸ τῷ Ιλίν τεῖχος ἀϊοίταν, ΡΒ] οἴξγατο 

2 Ομηρὸς] Ἰοειι5 

3 Ωρωφ] Νγρηρβαε, 

4 διαχεῖ ) ἰπείαηὰ 

τη Ἠογοϊ εἰς Ῥγοίεῆί4ο ς. ΧΧ. 1, ε, Δα δινξεαπὶ τεργδείεηζαγε. 

οἷς Ψ]γΠε5 ἀριιὰ εἰπά, Κ γ{ὲ «ὰ Ἠοπιεγαπι μὴ δὴ ἄγε τὸν 

Παλαμήδην εἰς Ἰλιονγ ἰ. 6. πε γε εμηγ σαὶ Ὑγοὶ 270 θερμὴ. ῃε 

ὃς ἴαρτα ἰπ ϑοαηπιαηάγο ἀς Ἠοπιετο ἀνίςησι τὸν Αχιλλέα ἐπὶ 

τῷ Πατρόκλῳ. Ετ ἀε Ρίξξιγα ἴῃ Ρβαειβορίε ῥίζας
 βαλομένη» ἴεα, 

βεδλημίνας τερτδείεπίδην, ἼΑσοΟ λ]18, 

"ὩΣ ἢ. ΑΜΦι- 
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ΑΜΦΊΙΊΑΡῈΕῈ ὦ Σ. 

»Ἥ Ν - “ ε Ν δ σΝ 
Το τοῖν θυοιν ὠρμοῶ ἱπποιν. τὸ γῶρ ἐπ’ τετ- 

, " ““,ψ{ Ν Ν ᾽ ΔῚ 
ταρῶν ὅπῶω τοῖς ἡβῶσι διὰ χεῖρος: εἰ μή ὠρώ Ε- 

-“ -“ ͵ " » “ 

κτορι᾿ τῳ ϑρωσεῖ; Φερει τὸν Αμῴφιωρεῶν εἴ Θηδῶν 

᾽ “ αὐ ε -“" ͵ » - - 

ἐπώνιοντω 9. ὁπότε ἡ γῆ λεγετῶι ὠυτῷ διωσιχεῖν» 
ε 5 "» Ω γ ἵ 

ὡς μιαντέυοιτο ἐν τῇ Ατ)μκῇ", καὶ ὠληϑυοι, σο- 
Ν ͵ ε κ΄ » 

φΦὸς ἐν πτανσόζοις". ἑπτῶ ὅτοι ἧ, Πολυνείκει τῷ 
Θ ὥ ΄ λ 3 3 “ δε ΓΝ 
ἤφοίῷ Τὴν ὠρχῆν πωτωκτώμνενοι; δόςις ενοςή- 

᾿ 

σε, πλὴν Αδράςε, καὶ Ἀμφιάρεω, «τὲς δὲ λοι- 
« ,ἷ 3 ͵ ΑΕ , 

πὲς ἡ Καδμεία" κατέσχεν. ἀπώλοντο δὲ οἱ μὲν 
Ε ΄ ͵ 

ὠλλοι δόρασι, καὶ λίθοις, κοὶ πελέκεσι" Κα- 
Ν λ ,ὕ -“ » ͵ 

πανεὺς δὲ λέγεται κεραυνῷ βεδλῆσϑαι, πρρό- 
Ἐν ᾿ 2 6 ΛΘ’ “ 

τερος μὲν οἴμωι κόμπῳ βωλὼν τὸν Δίω“. ὅτοι 
ς δ’ 55. «"} ͵ὔ Ἂ τ ᾿Ν Ἵ 

μὲν εν ἑτέρεξ λΟγδ. κελέυει δὲ ἡ γραφή βλε- 
2 7 λ 

πεῖν ἐς μόνον τὸν Αμφιώρεων, φέυγοντω κωτοὺ 
“ “ ᾽ -“ ᾽ »-» ] ἜΝ γα 

τῆς γῆς» ἀντοῖς ςέμμωσι; καὶ ὠυτῇ δώφνῃ. καὶ οἱ 
.“ ἈΝ ἈΨ ΘΑ ΛΟ - »“ δὴ 
ἵπποι λευκοὶ, καὶ ἡ δίνη τῶν τροχῶν σπεόῆς 
ὕἶ{ Ν 7.9 ““ 0 Ἀν ἊΝ 
ἐμπλεῶς;, κοὶὶ τὸ ὦσϑιμω τῶν ἵππῶὼν ὠπὸπῶν- 

Ν "»“ -" ᾽ “ δὲ . -“ ἣ 75: ν 

τὸς τῷ μυκτῆρος" ὠφρῶ ὃὲ ἡ γῆ θιερρώντωι» καὶ 
ε ͵ Ἦ δ δ ,ὔ Ἐπ ΝᾺ δ “ 
ἡ χαίτη μετωκλίνετωι. διοορόχοις τε ὑπὸ ἰϑρω- 

5 πε: Ν 

τος σι, τοερίκειτωι λεπτὴ κόνις, ἥτ]ον μὲν κώ-- 
ε λ 7 ,ὔ 

λὲς ὑποφαίνεσω τὰς ἵππξς» ὀληϑεςέρες δέ. 
ε 7 ᾿ ᾿ν" " ὌΝ “ 
ὁ δὲ Αμφιώρεως τὰ μὲν ἄλλω ὠπλισωι, μόνα 

3 -" 7 , ᾿ 

δὲ ὠμελεῖ κρώνες» ἀνιεὶς τὴν κεφωλήν Απόλλω- 
7 ἜΤ Ὰ Ν “ 7 οἵ Χ 

γι, βλέπων ἱερον καὶ χρησμῶϑες. γρώφει δὲ καὶ 
Ν, ΑΥ ς ᾽ὔ Ε] “ ιν, ᾿Ὶ 

τὸν Ὡρωπον΄, γεανίων, ἐν γλωυκοῖς γυγωίοις " τοῦ 
ὥς-:} ,ὔ 7 

δὲ ἐςι ϑαλωατ)αι ὃ. γρώφει δὲ τὸ Φροντιςήρλον 
-“ ͵ -«" « Ἁ Ν "δ Π “ 

τῷ Αμφιάρεω, ῥῆγμα ἱερον, καὶ Θειῶδες. ἐἰυτξ 

καὶ ὠλήϑεια" λευχειμονξσα, ἀἰυτῷ καὶ ὀνείρων 

““ὐλη 

ῬΕΕΙ, ΘΊΘΎΓ. ΑΥ̓ΤῚ ΧΧΡῚΙ. ἀρρῥῥάγάμοι 

ΧΧΨΙ1. ΤΥ} δὰ 

ΒΙίρϑε., (πᾶπὶ αδάτίρα5 ΠοΠάππι γαέζαγα 
(οἸεθαπι Ηεγοεβ. ΗἩβέζογε ἐχοερίο, διάδοι. 
ἤπηιο εογῃπῃ,}) ΑἰΠΡΗΐαγαιιπι νεμυηῖ. ὙΠΟ 5 
ταάθιηζεπι., 4110 ΓΕΠΊΡΟΓΕ [Ε]]1|5 ̓η τρῇ 115 ογᾶτ' 
τἴατι ἀϊεῖταγ ἀπ ςεΠπΠε., νὰ ἴῃ Ατεῖσα ογασα]α. - 
τεάάογος, νεγάηὰς ἄαγει γοίροπία, ἰαρίεης [αὶ 
ὅςηίς (ἀρίεητίας Πμ 115 ἱποῖγία. Ἐχ (ξρίοπι 
Μες, 4] ΡοΟΪγηϊοὶ Ὑ μεραπο ἱπηρεγίαπι τοῖς 
τπεγα σοηδθαπίιγ, ΠΕΠΊΟ ργᾶθίεγ Αὐἀγαίειμη 
αἴηι ΑΠΊρΡΗΪαΓγαιπΔ τειεγίιβ εἰ, τα! πος 
νγὺ5 Οδάπιθα μαῦει. Ρεγίογιιπσ διγαπι [14-- 
ἢὶ5 4111. Ἰαριἀϊδυίαιιε, δζ (εοιγίθας: (εὰ (δ- 
Ράπθηπι ἐπ] πεη βου 6 ρεγηϊ θεεαγ, σαπι τρία 
ΡΠογΙοι τη ἀγγορδητία ξου ἴδε, Αἕαες ἀς {Π1Ὸ 
αυϊάεηῃ ἀϊσεπάμπι εἰ αἰ]. Ἱπηᾶρὸ Δ,ΓΕ ΠῚ 
δας π΄ νπππὶ τείρίςογε τπθες Αμπηρῃΐασ 
ΓΑῸΠῚ : ΟΠΠῚ ἸΡΙ5 ζοΓΟΊΪ5.,, 80 Δ ΓΟ. ΡΕΓ τες 
τὰπι ἔμρα ἀείατιπη. φμητάμς ςἀπά ἢ] ἐ- 
41, τογαγ πη. γεγΠρΊπεπη ἔς ΠΙπαῖίο οὐ- 
σιραΐ, τοιίις παγίδι δ μείδης δαμὶ: ἔρα- 
πιὰ δυζοπη τεγγὰ ρεγίρεγί εἰξ,, ἰπρασηας γες]!- 
παῖγ. [σας] ροιτο (πμάοτε πιαάοίαἐξ!ϑ τε - 
πεῖς ἱπΠδογεῖ ρυ]πῖς,), πλίπιις Πα! ἀ6πὶ ρα ]ςγος 
ἐο05 τεργδείξηταδης, [εξ δα νιπππὶ πηαρ]5. Απὶ- 
ῬΠΙΑΓΔΙΙ5 ΔΌΓΕΠῚ ΓΕ] 110 σοΥῬΟΓΟ [Οἵ ἀγπηδίι8» 
(οἸαπη περίεχίς ραίεαπι, ΡΟ Πηΐ ἀσιοῖο ςαρί-- 
τε, Ἰρίοψιε αἀίρεξϊ (αςεγ δια» [ἀπ ἴςιι5. 56 α ὅς 
Οτόραπι γεργδείδηζας, τηράϊιπι [ητεγ ρίαιισας 
᾿π] ΘΕ Π6ΠῚ ΠΊΌΪΙΘγο 145: πηαγία απζοτη [ἀςηοίαητ 
1ῆας. Ἰλείετι δὲ Απιρῃϊαγαὶ ογασυίιπι. ἰαοτιιπα 
ἃς ἀϊα!πιιπῚ δηττιΠ1.1] ὅς νεγιζαϑ Ὠἰ πεῖς πάπα 
νεβιδιις : [δὲ ὅς ἰΟπιπίογιπτ ροτία. ((οπιπὼ 
πατήσας ἢἰς ςοηίαϊτογσι5 ορι οἴ :) ἰρίδαιις 
(ογηπαβ το. ριέλι5 εἴ ἔδοϊς, απ! ἀαπιαις 

γὸ . ἦ οἷν , Ψ 7 , ἁς  Γ ,. Ἅ{73, Ὁ. δεῖ γὰρ τοῖς ἐκεῖ μαντευομένοις ὕπνε" καὶ ὀνείρος εἰυτὸς, ἐν εἰνειμένῳ τῷ εἴδει γεγρῶ- 

ΧΧΥΤΙ. ΑΜΦΙΑΡΕΩΣ, τ ἔπω τοῖς ἥρ. διὰ χ, ἦν, 
εἰ μὴ ὥρα Ἑκτορι ] νἱάς ἔαρτα οδίεγιδια δὰ ῥβείορεν. ΜΌϊ 
ἴαπιθη δεγοῖθυς απῖς Ἠεόζοτεπι 'π δ 6110 ταπτιιπὶ νἤιπι 4ιᾶ- 
ἀτίρατιιπι περι ἴῃ ϑροπίδιις ςοποράϊ. Οεγῖς Απιρῃία- 
το 4πἀαἰγῖρας ἴῃ ρριοίδις ετίδαετε Ἐπγίρι ἀεπι, [τεπΊ 4116.» 
Ἡ!ρροίγιο » ἴπ εἶπα. πΠοπΊηῖς τγάρο δ α!4) 1Δπὶ Οὔ οτιιδίμπῃ Υ 1- 
ϑεπεγῖο Δα Π.], 

2 ἡ γῆ λέγ. ἄντ. διωσχ. ὡς μαντέυ. ἔν τ΄ Ατῇικ. Ἴν14ε 6 ΔΠΊ 

3π τεπὶ νίταπι ΡΟ] οπι Τγαπεπῇς 1. 11, ς.37. ὅς 101 οἰταῖος 
ἀυῖοτγε 5, 
ΟΠ κ3 ἐν πανσόφοις ] ἢς Ατμεπίεη(ε5 νοσαΐ, ΓἈρί επτία ὃς ρ110- 
ἴορμῆδε βιάϊις οεἰεῦτεβ, νὰ ΔΓΠῚ15 8 σθ ἠδ επΊο 11. 

4 ἑἱπτὸ ὅτοι δὰ (εαιεπεῖα 1 γαηάα ἕλοίαπε ποηπι]]α 
{ἀργὰ ἴῃ Δήομοθοεο ΟὈαϊᾶ. 

ς Καδμείᾳ ] ὙΠεθ4ς, 4 Οδάριο σοπάϊτοτε [τ ποπιϊπαίᾶε, 
ῇς ἃ ἴπ. νοσαᾶῖ ἴπ Επδάηο. 

6 τὸν Δία ] πξὸς τὸν Δία μαδεῖ ςοἄ, οὐδ. “Οεἴσγιιπι. 

ποῖᾳ ἔαθυΐᾳ ἀς σδράμθο δι πιῖπε ᾿ἔἴο ὁ δ α(ρινεροΐαν»;, ἀππὶ 
ὙΡεδᾶς ἔραία ἐχρίρπατγο σοπᾶτειιγ, νἱἀεπᾶις Επτιρὶ 4, 50 - 
ΡΙ᾿οῖ. θη. νὰ ἃς 'π Ῥῃοεπιῆς ὅς ποῆετ ἱπῇ, ἴῃ “Ἵμείρογε δ 
Ἐμαάηε, 

7 Ὡρωπὸν ]} Γερῖο εἰξ ᾿πτοῦ Ατι οαπὶ ὅς ΤΔηΔρΓαΠῚ, ντ ἀ- 
Ῥυὰ Ραυίαηίαπι εἰξ, οὐπὶ στρ σοβποπηῖπε,, οὐΐπ5 σοπαϊῖτο- 
τε ἢδες ἱπῖᾶρο γεργαείςηταπε νἱ ἀετιγ, Ογοριιηι, υγ σα πῖς5 
ἩΠῺΠΙ) ΜΜασφάοπεπι., νὰ ἀρῃἐ ϑιερηδηιπι εἰ ν. ὥρῳπὸς, 

φιιεπιδαπιοιδιπι ραΠηπι ἢεγοαβ νυδί πὶ ςοπιάϊτογεβ γεβεσιπὸ 
ΠΏΠΊΠῚΪ Δπτα11. [π|0 ἰρίδπι τεργδείεητεθαϊς νγθεπὶ ἴσπ6- 
πὶϑ 111ς) νε 1αἰγίιπι, ἈΒοαϊ δ ἐπι, 1υπεπὶς Βαθίτιι τερταε- 

{επίθδι Ῥγοΐορεπεϑβ, δριὰ Ρ[τπ, 11. Χ, ᾿ς,35. Ἀερτδείεητα- 
ταγ Διταπὶ ἢ, 1. 1460, φιοά Χ1Ι ταπέμπὶ ἢ 4 4115 αὉ Οτορο 
ἀϊῆει ΑπιρΒίαγαι δησγιπι» ργιπιαίαας 116 ἂὉ Οτγορί!5. ἀϊωῖ- 
πὶβ βοποσίθεϑ Ἐπεγῖς αβεόνι5, νὲ δριιὰ Ραυΐδη, εἰ]. ς. Ηἰπς 
Ὡρωπός τε κα Αμφιώρειω λοετρώ ἱαπραηίης ἘπρΒοτίοηϊ 4- 
Ρυὰ ϑδιθρβϑπιπι 1, 

8. τὰ δὲ ἐσι 9άλωτῆωι 1 πεπιρ6 πιι]τεγῖδιι5. Πρ δειιπι, Οιο- 
ΡιΠὶ τεργδείεητας ρί φησ, 4 σΟ]οΣ πηάτπιι5,) νὲ στη τἰπηᾶππ 
νγθεπὶ εἴτε Πρπιβοδτγεῖ : πιρϊϊεγος ἐπῖπὶ 1146.) νὲ ποῖξες 
Αἰτν γμαγία ἴππε. 

9. ἀλήϑειω λευχεμ. 1 εαπαοτ επῖπι ἀ! οἶτος πε Ἰποδγῖτα 5) νῃ- 
ἄς νεγίτας αἷδα νεῆξ, αιᾶς ογϑοιο ἤπιε, οιιπὶ ογδοιῖ 
ΥΙγία5 τ γεγίτας. 

1ο ὀνείρων πύλη ] ἀε ροτεῖς ἱπ(ο πιπίοτιιπι ἀπιαιιδ, φυΐδιι5 
ποΡίϑ εχ ἱπξεγί5 δάμπεπίφης [Οπηπὶᾶ) ἔπε ἱποδγία ὅτις ἐετῖ» 
σ᾽ οπαϊ Ἠοπίεγις ΟὐγΠι Ὑ΄ ν. 462. ὈΙπεῖπις ἀε ταρῖ Ἠδς- 
Ἰεῆᾷβ ν. 319, ὙΊγρΙ 5 Αςπεῖά. Ψ]. ν. 893. δῖ 44 εἰπὶ 8εγ- 
νῖμ5, Αὐΐοπ, ΕΡΒεπιεσὶ ἀ. ἤπ, [τεπιηιε Μδοτγοθίις 46 50Π1π. 
ϑοϊρίοη. ]. 1, ς, 3. Εοσιιε ετίαπι δἰ ϊινάτιης Νοηπιις ἱπ Ὀϊοηγί, 
1, ΧΧΧΙΨ. ν. 89. ὅς Οἰυάίαη, 1. ΝΊ. ἀε οποτγ. σοπί, ργδβξ, 
φοπῇ, ὅς Αἰοἴδτ, παρέργων Υ1) 8. Μαυζγείαπι ας, ΧΙ; 7. 

(προῖ 



ΧΧΡΠΙ ἄρ Ῥρῶ ἸΟΟΜΝΜΥΜ ΨΊΒῈΚ ΡΕΙΜν 5. 
ἴαρεγ πῖρτα γεϊβεπι ῃάδεῖ, 60. νριιο, αιοά 
ΤΟΧ ΠΕῚΡ 15, ὅς απι4ὲ ἀϊεπι ἐχορίμης. (οσπι ἰς 
τπδηΐδιι5 4ΠΟη 116 τεποῖ, νὲ 4] ἱπίοπιηία ρὲγ 
ψογατη Ρογίαπι ἱπάμπςοτς (Οἶδας. 

ΧΧΡΙΠ. ΡΚΟΚΥΡΥ͂Μ ΡΕΝΑΊΟΚΕΞδ. 

ΟΝΟΪΐεο ῥγβοιεγοαγγογο ΠῸ5.). Ο γεπαΐογεβ 
ΠΕΘῈΘ Θ΄ 1105 ᾿ποίζατα,, ῥγι ας απ ᾿πιιο ισε- 

᾿Πγ1|5 ὅς 41 νΕ 118. ὅς αι] 4 νεπογαίηὶ. Κος 
᾿ΘΠΙΠῚ ἀρΓί σαρίε πα! σι Ἔχ! ΠΠ| ξοτεῖς ργᾶς γο- 
15, Ψίάδοαμις ἔογδο ἔβείπογα, πᾶπὶ οἰθαϑεῖ- 

οΤοάΐε, νίτοβ ναίδιε, ὅς ποημε ἤσιιπη, πο- 
46 (πέζαπι αποπησπηηις., πὲς ἀγθογο πῃ 
ἔγιιριξεγαση ν]]απὴ γε ες. (Εἀ εχ μιιπλο σμη- 
ἐϊα ἐυα]Πι, 114 αυϊάεπι οἰοάϊοη», ἴῃ αἰϊα νο- 
ΤῸ ἱποι θη. 4115 ἀεηίηιια (8 αῇτίςαηβ, ν]- 
ἄξο ᾿ρίμπι, δὲ (δεῖ8 Πουγθῆζοπι., ἃς ἱρῃεπιν 
ΤΟΙ 15 οπηϊτεθηζομη 5 ἱρίιίαα ἰάπη ἴῃ νοϑ {τὶ- 
ἄδης ἀξηζεβ.) ο νἱγὶ ἔογίεβι Μ᾽ αἰδηΐ δηΐπι ἢ - 
Ἰατπο 41 ἔεγας χυᾶπι Ἰοηρ ΠΊπηο ἱπτεγιδ 10 αιι- 
ἄἶγε Πγορίταπη. Ψοϑ ἐρὸ αιιίάεπι., ξογππαπι 
ΗΠΠῈ5 Δἀο]οίςεηχι! νεηδηζεβ. δ Ἰρίο ἴατη ςα- 
Ῥίοβ γϑοσγ νο εις ρτὸ ἱρίο ρεγίο]ταγι. Οὐ 
εηϊπὶ [να] ΠΡῚ 1 χιοα ταῖπὶ ργορα [ἀἀεαμῖτα- 
τἰ5}} αυϊά χειοα ἐδησοητοβ (μή. 4μοά ἴῃ.» 
Ἰρίαπι σοπαογῇ ἐἢ 5 ὃ Οὐ ά χιοα Θαμῖ8τγια!- 
τηΐηὶ ὁ Οὐ ἐπεπὶς απ Α ριδαγα δχίγα 
ΤῈ Τάρειῖ {π|, ΠΟΠ᾿ ρίέξοβ. εὺ5 εἴς εχι!- 

᾿ χηδη8, [δ δὲ νίπεγα, ὅς πιομοὶ, δίηις ἀπ|ὰ- 
τα. ΟΡίπγρο ἰρίτιγ, νὰ 41 δηάϊγε ροῆηηι, 
πῆξαι τείροπίῃπι δ 115 Ἰατιγιπι ραῖο, Νο- 
46 τὰ νογθα!απι χυϊάεπι., νὲ 41 οδεγγαη- 
τοπι γοάπισογα σπρεγεῖ, Ἐπ Π ΠῚ, ρεγίπάο αἵ- 
ηπς ἐρὸ νἱέξιι5,, πραπε Παθθης απο ἱπηροῖιι- 
ΓᾺΠῚ ΔΠΊΟΙΙΘΓΕΒ.), ΟὈΟΓΓΙΠΊΠΙ6 ἂὉ δὰ ΓΟ ΠΊΠΕΠῚ. 
Ομ ἀογαπιι5 Ἰρίταγ ρἰέξα πὰς ἔπε, ρἰξξιιγα 
εἴ επὶπὶ δά αταπὶ ςΟμ τ Επη:5. Αππδὶ- 
ψης πεπιρα Δαοϊε(ςοηγηππη αυίάοπι Πο- 
ΟΠ ἰαιμοπες, ὅς ποπεῖϊα ἤιιάϊα ἐχεγοεη- 

803 
ΥΡῚ Ω Υ ν 

πτῶι, καὶ ἐσθῆτα ἐχει λευκήν ἐπὶ μελωίνῃ, τὸ, 
μὲ ἡ μᾷ ᾽ “ Ν φῇ ε οἱ μώι, γυκτῶρ ἐυτξ καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν. ἔχει καὶ 

Γ - “ ε ι ΧΕ σιν κέρας " ἐν ταῖν χεροῖν, ὡς τῶ ἐγύπγιοω διὰ τῆς 

ὦληθϑὃς ἀνώγων"". 

ΣῪ ὍΘ ΗΑ" 
᾿) “» “ 2 ) 

Μη παροϑεῖτε ἡμῶς, ὦ ϑηρευταὶ, μὴ δὲ ἐ- 
" -“" τ ἐν ς ὦ ᾽ ͵ 

πικελέυεσθϑε τοῖς ἵπποις, τορὶν ὑμῶν ἐξιχνέυ- 
Ψ ἡ ἢ "ἤ “Ἕ ες 

δωμεν ὃ, τι βέλεσϑε, καὶ δ, τι ϑηρῶσθϑε᾽. ὑ- 
"Ἂν Ἀ Ν ͵ “, “ Ἀ μεῖς μὲν γεὶρ ἐπὶ χλένην σῦν᾽ φατε ἵεσιϑαι. καὶ 

« κᾧ ν Ψ “ 7 Ἂν ἈΝ 9 ΄ ᾽ ͵ 
ὁρῶ τὸ ἔργω τῷ ϑυρίῃ, καὶ τῶς ἐλαίας ἐξορώρυ-- 

λ ᾽ ͵ ᾽ ᾽ὔ Ν δὲ »"» 
χε. τῶς ὠμπέλες ἐκτέτμηκε, καὶ ἐὺὲ συκῆν κώ- 

, ' -: Ν ἔ ͵ 
ταλέλοιπεν» ἐδὲ μῆλον, ἐδὲ μηλάνϑην ". πν- 

δὲ ἐξήρηκεν ἐκ τῆς γῆς» τὰ μέν ἀὠνορύτηων. τῷ ὁὲ ἐζηρήκεν εκ τῆς γῆς» μὲν ὠνορυτ]ων» 
- Δ Ὸ , » δὲ π , ς »" 

τοῖς δὲ ἐμπίπτων, τοῖς δὲ πὸ ρακνώμενος. ὁρῷ 

δὲ ἀυτὸν καὶ τὴν χωΐτην Φφρίτηοντα", καὶ πῦρ 
᾿ Ν « “ “»-» “ 

ἐμδλέποντω, καὶ οἱ ὀδόντες οἰυτῷ σαταγϑσιν 
γ.“4“»- ἱ, τυ ᾿ 

ἐφ᾽ ὑμῶς, ὦ γεννοῦεοί. δεινοὶ γεῖρ τοιαυτὶ ϑηρίω, 
“ ΐ ͵), ͵ “νὰ ᾽ Ξ ὅτι ἐκ πτλείτ κωτάκϑειν τῷ ὁμάδῳ, ἐγὼ μὲν οἷ- 

᾿ “ ᾽ ΄ -» ΄ δ “- 
μαι, τήν ὥρῶν ἐκείνε τῷ μειροικίε ὁϊοιθηρῶντας 

᾿ ) « “ 

ὑμᾶς, τεϑθηρᾶσϑαι ὑπ᾽ ἀυτῷ, καὶ 'τιροκινδυνεύ.. 

εν ἐθέλειν. τί γαὶρ ὅτω τολησίον; τί δὲ πσαρα- 

ψαύοντες : τί δὲ παρ᾽ ἐυτῷ ἐπέσραφϑε; τί δὲ 

ὠςίζεσϑε τοῖς ἵπποις; οἷον ἔπαθον; ἐξήχϑην 

ὑπὸ τῆς γραφῆς, μὴ γεγράφϑαι δοκῶν ἀυτὲς, 
᾿ ἦναι δὲ, καὶ κινεῖσιϑαι, καὶ ἐρῶν. διᾶτωθ ζω 

ἘΠ οὖν ἡ , Ν “» ἄς 4 ᾿ 

γᾶν ὡς ὠκξοντωώς. καὶ δοκῶ τὶ ἀντακέσεσθωι. 
»»ν νἷν -“ " , ν ὲ 

συ, ὃ εὸ γοσω ἐπιφρίψας «οορῳπαΐοντω δ ἢ 

, 
Ἢ ᾽ ἣ 

φϑ ἐγξω τι; τσ εὑρωπλησίως ἐμοὶ νενμκημένος, καὶ 
5." 4 1. “ ᾽ ͵ Ἷ ῬΑ 

εἰκ ἔχων ἀνείργεσθαι τῆς ἀπώτης, καὶ τῷ ἐν 
9». ο΄ »“» “ Ν 7 

αὐτῇ ὑπνξ. σκοπῶμεν δν το γεγρωμμένω, 
-“ ᾿ ΨΩ, δ ͵7 ᾿ 

γραφη γῶρ τοὐρεφήκωμεν. «αερίκεινται μὲν 
᾿ -" 7 Ὡ δὴ τῷ μειρωκίῳ νεανίαι κωλδὶ ," καὶ καλὰ 

τι κέρας} πεπῖρε εογμε4 ρότιᾶ (ΟΠ ΠῚ] εἰ, ΡῈΓ 4ιι8ΠῚ Ρό- 
γᾷ [οπτηΐα δάϊπεηταπεν νὰ ΕΑ] Δοῖᾳ ὅς ἰποεγίᾷ ΡῈῚ ἐδηγ ΕΑ), 

νἱά, αὐτοτεβ εἶτ, ἔδῳ; 
12 διὰ τῆς ὠληϑῶς ἀνώγων } (ιδητ, πύλης. Εχ Πος νεῖὸ 

ῬΗΙΠοῆτατὶ ἔοοο ράῖες οριίπιο ἴαγε ρογίας 1145 (ορημὶ ἀεὶ 
Ροῆς; 4εῖ {οΠἰςεῦ ἰοππηΐα ΡῈ 5 ἱπάπιοατ, ἢςς πεςοίϊε ες 

νι δριιὰ Ψιγρι τμπὶ 1. ς. χογιπὲ ἀἰδζαπι Ἰητο Θά πγι5 ρτὸ (0- 

᾿Ὡπἰὶ ντ νοϊαῖς Ταγπεδας}, ΕΥ̓. δάμετί, ς. χ4., 
ΧΧΨΥΙΠΠ. ΣΥΟΘΗΡΑΙ. 

πᾶτοτγες νογιπ|:5) ΠΕΠΠΡς σύας Δδίο!ατε αἰοὶ Οτγαεςῖβ) 4105 
Πιοηαεηεῖαβ σαὶ ἀἰάϊτο σύας ἀὐγρίεε) σύας κώπρες» ἵτεπιυ 
χλένως κάπρες ἀρρεἰ᾽ᾶπι, γεὶ δὶς τρίς σοὺς ευϊςσογίτ, Γἀθπὶ 

᾿Βεπιάταῦ Ορρίᾶηΐ 4106} δυιτογίτατο Κυνηγν ]. 11. ν. 122, 

2 ϑηρᾶσϑε] οοἄ, 1ναυαΐαη, μαδεῖ ϑηρῶτε- ἀαὶ 

3. χλώνην σὺν 1 χλόνην σῦν ἀργιρ νοςτ ΗΟ πιέτιις ΠΙΔά, τ ν. 
115. ὃς ἤπε ἀααϊτυ χλένην ΝΙσαπάογ ἀριὰ Αἰπεηδεὶπὶ 0. 
ΧΥΝ. κα αιεπὶ νῖάς δίδου οπαπι. ΡτοΪίχε δυτεπι νοςεπι. 
χλένην ἐχρ] ςατ 54 Ἠοπιετὶ 1. ς. Εὐδεῆῖαϑ : νοὶ οηΐπι εἴα » 

αἰϊοὶς τὸν ἐν χλόη ἐυνωζόμενονν ηυφῇ χλδευνονν νε] ἐνμεγέθᾳ νεῖ 

ἐγτοιιίαν, σὐις ρογεπιας ἐχρ ττοηΐθ Δυῖοτε5 δἀἀπςαπίω 
ΑἊΚΒ.}ι5) Ατιοτοῖεθ ὃς Αεἰἰδῃι5. 

ι Συοϑήρω  Φργσγηε γε- " 

4 μηλάνϑην ] ἔτυῆτα 6ΠἘ ρυτο 4υϊ ῃἰς ρϑειπίαγοπν ἀγθο- 
τὶς ἰρεςίθπι 4ιδεγιπε: ςοηξεξεα ἤλες νοχ Ρῃοῆναῖο εχ 
Ἡοπιοτίοῖς {{λῖ5 Π|8 4, 1΄ ν. 537. 44. αἰιᾶε οὉ σοη!ος εἰ ἔι.- 
{πὸ σὰπὶ δες {ετίθεγες ποη ἀιιδίτο ῺΩῸ 

Ὠδσεν ἐπὶ ΧΛΟΥΝΗΝ ΣΥΝ, ἄγξινν, ἀργιόδονταν 
Ος κατὸ πολλ ἔρδεσκεν ἔϑων Ονήος ἐλαίην» 

Πολλὼ δ᾽ ὅγε προϑίλυμνω χαμαὶ βάλε δένδρεα αακρὰγ 
Αὐτῇῆσι ῥΐζησιν κοὶ «υτοῖς ΔΝΘΕΣΙ ΜΗΛΏΝ. 

ΨΡὶ μῆλα Οπτμῖθ μόπετὶς ὠκρόῤρυα ἢ, 6. μέϊτς ποτατο, Ἐπ. 
{ξατῆϊυι9. οδίογιδτ Νοχ ἰἴϑαις μηλεγϑης αγδογερ ποτᾶτ. 
επλέμτάιε [γμέΐησ ψέγασε. 

ς καὶ τὴν χαίνην φρίτ]οντα δὶς. } {2 φυοφυς ἃς ἔδαυεης- 

τά εχ Ηοπιεγο πιϑηϊξοίδς ἀδσογρτα ἔμητ: Πἰἰαα, Ν΄ γ, 473: 
-α- φείστει δὲ τε νῶτον ὕπερϑεν ἐ 

οφϑαλωὼ δ᾽ ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον" ἀὐτοὶρ ὀδόντας 

. Θήγει, ἐλέξασϑαι μεμαθς κύνας ἠδὲ χο ἀνὸρας. 
Οὐιαπιαῖς ϑεπιΐπα Ρτογίως οτίαπὶ Ηςἤοάτ5 Βαθεας ἴῃ ϑουτο 
Ηετοι δ ν. 386. 4. 

6 γραφῇ γὲρ παρεφήκ. } ἴάπη [5 σΟἸ ρθης υαῇι ρίδευτϑτα 
εἶδε ἀϊοῖτ, ποῦ 1ρίαβ γεειπὶ ἐρεςῖςα ηιας ΠῚ οδμειίδητις, 

3 

71}- ΤΙ. 11:2 
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ἐπιτηδεύοντες» κοὶ οἷον ἐυπωτρίδωι. καὶ ὁ μὲν, 

παλαίΐςρας τὶ ἐπιδηλοὶ 7 τῷ προσώπῳ, ὁ δὲ 

χάριτος» ὁ δὲ ἐςείσ μϑ' τὸν δὲ εἰνωκεκυφένωι 
΄ - ψ, ᾽ ΔῊ Ὁ 

φήσεις ἐκ βιξλίς. Φερεσι δὲ ἀυτὲς ἵπποι, πσα- 
Ὲ ᾿ " , Ν 

ρωπλήσιος ἐδεὶς ἄλλος ὥλλωῳ. λευκος τις » κωὲὶ 

δι ΠῚ ,ὔ 

ξανϑὸς, καὶ μέλως, καὶ Φοίνιξ. ὠργυροχώλι- 
δι “ Ν 7 

νοι ὃ, καὶ ςικτοὶ ". καὶ χρυσοῖ φὰ ᾧΦάλωρᾳ “. 
-“ Ά “ 

ταῦτ Φασὶ τὼ χρώματω τὲς ἐν Ὡκεανῷ “Βαρ- 

-“ “ » " ΝΟ ΝΝ 

δάρες ἐγχεῖν τῷ χωλκῷ διωπύρῳ " τῷ δὲ συν- 
“ , δ 9 Ἵ 

ἴςωσϑαι. καὶ λιϑϑσιϑαι» καὶ σώζειν ἃ ἐγροίφη. 
3 “ Ἀ ͵ ς 

ἐδὲ τὴν ἐσθῆτα συμξαίνεσιν, ἢ τὴν σολήν. ὁ 
5 « ͵ Ἂς “-“ 2 » 5 

μὲν ἔυζωνος ἱππαζεται» "ὁ «Εῷος οἰκοντισης» οἱ μι!» 
Η 3, ς«ἂλ ἢ “ 

κὠγαϑοὸς " ἄν. ὁ δὲ τέφρακταὶ τὸ φέρνον, ὠ 
»“" [ , “ "5 ἊΣ Ν ͵7 

πειλῶν «“λην τιν τῷ ϑηρίῳ" καὶ τὰ σκέλη 
, Ν δὲ Φυ Ὁ δ ν9.1» 

πέφρωκται. τὸ δὲ μειράκιον ὀχεῖται μὲν ἐῷ 
“ Υ Ν :ὦν Ν Ἁ 

ἵππὲ λευκξ. μέλωινω δὲ, ὡς ὁρᾶς., ἡ κεφωλή 

"»νῳ Ἃς ὍΝ ΕῚ ) 7 

τῷ ἵππῳ. καὶ λευκὸν ὠποτετορνευται κύκλον 
οὐκ “- ͵ ᾽ Ε Ἄνας ΄ ἣ » 

ἐπὶ τὸ μετῶπξ. κῶὼτ ὠυτο τῆς σεληνῆς τοπ᾿λῆ- 

"ἷἹ “ 

βέδ- καὶ φάλαρω ἔχει χρυσᾶ, καὶ χωλινὲν κόκ- 

κα μηδιοβ", τετὶ γὼρ τὸ χρῶμα παροσώςρώπηει 

τῷ χρυσῷ ""- καϑάπερ οἱ σουρώδεις Δ θεν εοΣ 

λὴ τῷ μειροκίῳ χλαμὺς, ἔχεσά τι ἀνέμε καὶ 

κόλπε. τὸ μὲν χρῶμω ἐκ Φοινικῆς ὡλεργίας., 

ἣν ἐπώννξσι φοίνικες. ὠγωπώσϑω δὲ τῶν ἐλερ- 

͵ ᾿ λ ἢ ὧν 

γῶν μαλισῶ» δοκὃν γωρ σκυϑρωπάζειν. ἕλκει 

τινὰ τσαροὶ τῷ ἡλίε ὥρων ", καὶ τῷ τῆς Ἰδὴς ἄν: 
εἰ ῥαΐνεται ᾿ς αἰδοὶ δὲ τῇ γυμνξσϑαι πρὸς 

γ - πὸ 

τὲς “παρόντας » ἐσολτωι νἠμ δον “ φοινικῷ. 

συμμεῦειαοι δὲ ὃ 0 χιτῶν ἐς ἥμισυ τϑ μηρ8 » καὶ 

7 παλαΐςρα τι ἐπιδ 71. 6. ΠΑΝ ΒΑΡ ες ἔα οΙ6π1» 4118}15 
ῬΑΙδ ΘΠ ἤτατιιαι, 

8 ἀργυροχαλ- ] νἱά, νἱῖ. ϑορμιῆδσ. 11..1. νἱτα Ροϊορχομὲς δ. 

11. π. 15. 
9. ςικτοὶ ] ει ριϊ. βῥγγφίνηγε ορης νοςδης 4185) νἱ ἄς 

ποίδια δὲ εὐπάεπι βοίερο δ. 11. Ὡ. 1. 

1ο χευσοῖ τοὶ φάλ.] νἀ. δὰ εὐπά. Ῥοίογγμο». 5.11, π.1ς. 
1 τὲς ἐν Ωκ. βαρ. ἐ ἐγχεῖν τῷ χαλκῷ διαπύρῳ ] εἶτα ἴητε]- 

τρὶς Ρεγ Βαύθατγοβ ἰπ Οὔεαπο, Ὡς ἢ νέγο εογιπὶ τα 
νας ἀν τς δὰ νῖς, βοϊορεογιὲς ςὶ εἴτ, Ἡ. 17. 

12 κώγοιϑος } ἔς ςοἀ. ΑὨρ]ϊς, ἀεί ετα ὑποριγμῇ Ροῆ κὅ- 
Φος» αιᾶπι εὐϊτὶ Βαδ τητος ἰορεθδης ὠγαϑὸς. 

13 κόκχα Μηδικᾷ ] σοςσουπὶ Ρ] ̓ πῖυ5 Η. Ν.]}, ΧΥ. { αΣ. ργαες- 
ΠλητιΠΊπληπὶ Οἰβείδπι, Α ἔτι απ, ΡΙΠάϊ4πι, ΟΠ οἰ δ πὶ) ΡεΠῖ- 

πιπὶ ϑαγάϊηΐαπι ἄλτο αἷτ, 4ε )ήεάλα Ὠ181], Βαθυλώνιον τάπιεπ 
κόκκον οἰίαπι μαδεῖ ΡΗΙοἤτατιϑ ερ. 38, “αἰ βχογεῦα. ΝΊρεπε- 
τίας ρυζαῦ, {περερεηρ εοςοὶ Μεαϊοὶ εἴτα [ὀγέσειρα, τιλτπι {ἐγίσοα 
“Μεάίοα Ἀρρ εἰ ]αῖα.,. οστοίγοο οοΪοτα ἱπΊθυτιπι. Ατ Βαδγίο- 
γιλιογε εοτοίμᾳ ν οἱ Μράϊοιενν ρατριγα ξοτγίαη εἰξ. ϑ81:ς ἐπίπι», 
1π Ῥετῖριο Αὐγίαπιις ρηγρηγε πιεπηῖπὶς εχ “ροίορο Βαῤγίογτίς 
Ῥγόε δὰ Ἐυρἢτγατί5 οὔξίιπι. ὅς Βαδ δι ΟΠμαπῖπὰ ρὲγ ῥαβέπνε 
δίριεαγ Ἰοίμδε ΨἹΓ ἱπες! ρῖς ΡΠ πὶ εχ ΤΊ 3 ΝΞΞ 
ρώγρηγα Βαὀγίορίρα ) ντ οὈἐεγωδτιπι Βοςσμαγίο Ηίθγοζ. Ρ, ἢ, 
1.1. Ρ.. 138. 

14. προσαςράπτει τῷ χρυσ. } [επίι5. εἰξ ἔγδεπαπι {πὰ 

ΓΟσοἰΠΘΙΠῚ 400 δὲ Θαπηηι15 ἔΠΠῸ ἀπ |πέξιπη. 

15 δοκῶν γὰρ σκυϑρωπ. ἕλκει τινὰ παρὰ τῷ ἡλίᾳ ὥραν] 

ΡῬΗΓΙ ΟΕ ΒΑΤῚΙ ΧΧΓΡΤΙΙ. ἤργον. Τοηδέ,. 

(65. ὧζ ρδιγίοιῖς Πππι1|65, Αἴας δἰτις αυϊ-ὶ 
ἄσπι ραϊδεῆταπι ἴασις (ρίγαῖ, αἰϊηι5 σπαγῖτοβ 7). 
ΑἸττι5 νεδαπίταζοπι: ἅππς ἀς ΠΌγο σαραῖ {ἢ τπι- 
{|ς ἀϊςας, Ἐφαὶϊ διιξεπη ἱρίος ρεβαηξ ἀμογιιπι 
μα] ]ις {1 ΠΠΉ}}15 αἰτοῦ. ΨΙάςαβ οηϊπὶ σδηαὶ- 
ἄμπηι. ὧς Παιαπη., Πιργαμηηιο., ὃς ῬαΠΙσΘ ΠῚ. 
Αγροπιοῖς ογηατί ἤπητ ΕΠ επίς » Βηγυριίαθε ορε- 
Τίϑ : ΔΓεαα δατοπ] αε πᾶς ΠΝ Αἰμης Βαγ- 
Ῥαγοβ, Οςεδη! δοςο] 85, {{{05 σοΐογεβ ΔΕ ᾿μῇπτη- 
ἄεγα Ἰρῃϊζο,, Πο5 νΕΓῸ ΠΟΙΓΟ ) ἃς ἱπάαπγείζογε,,ς 
ὅζ ας Ρἰέϊα ἤπτ ίεγμαγαε. Νεονεῇι!ο θαάεπι 
οπηηΐθιι5 Πα Ιτπε, ΑἸΐπς. ηα!άθια ἐχρεαι- 
τι5 ἐηπῖτας, απ [εἰι15, ἤγεημας, νὲ Ῥαίο , 14-- 
ουαῖον εχίῆοπς. ΑἸΐις ψέγο. Ῥεδας, ΓΠΊΔ-- 
τὰς εἴ, ᾿πέλαπι πιϊπίταπ5 ἔδγαα ςυἰάαπι: Πα- 
Βεῖαμς ΟΥΠΓΑ Θτίατη ἀγπιᾶῖα. [ρ(ξ διτοπηδάο-, 
Ἰε(ςθητυ 5 ἐημπο απ! άειη ν ΘΠ ΙΓῊΓ ΠϊπΘΟ 3. πὶ- 
σταπι γογο, γεν 1465), Ε40 ες σαριζ: οδηάϊ- 
ἀυίᾳαε ἰῃ ἔτοηῖς εἰγοιμπιάμιϑιιιο Δρρᾶγει ογθίϑ, 
Ἰππᾶπι ρΙς πάπα ἱπηίτατιις, Η θεῖ ὅς μα ογαβ ἐκ 
ΔΠΓΟ 9 ὅς ςοςςο Μεάϊςο ἱπηθιτα ἔγεπα, Ηἰς 
οηἰπὶ φοἷου δυτο (ρ!επάογεπι ἔμιπι πεϊίξες, ναῦς 
Ἰδηει ςο]ογὶς σεπηπηδθ. [πα πΠπΠΘητι1ΠῈ 4Ή016- 
(ξεππιο εἰ ΟΠ ϊαπιγβ, νεηῖο αρίτατα δ᾽ ιδη-- 
{πὶ ΔΙ 41:16 Πππᾶῖᾶ. (ΟΟἸογοπὶ πιάσει εχ 
Ραηῖςεα ΡαΓραγα {γα τ), “πατη ΡῬΠΟΘηΙςο5 π|α- 
ΧΙΠΊΘ Ῥγοραῆς, [ηἴογ ῬΌΓΡΙΓΑς ΔιΓΟ ΠῚ πηᾶ- 
χίπχατη {Π1] ργεζίαπι ἤδτιογς [25 εἰ : σππι» 
επἰτπα {πδεγΠ{Π|ς νΙάδδίιγ, ρα ]ογ τι ἀπ 6 πὶ 4 [0- 
1Ὲ τγαῆϊς, δ (γῖμας Ποτγιἀϊ5 ςοἱογίθη5. δά- 
(ρογρίταν., ΟὐΟγαπὶ Ργαοίδπείθιις διιτοπυπυάα-. 
τὶ νογεοιη δίῃ.) ταηἰςα..) 44 πιδημ5 νίχις μετ το 
τἰησεηῖε, ΕΔ 46 ραγραγεα ἱπάμτις οἴ, Ὑππὶ-᾿ 
«ἃ διιίεπι 1114 δὰ πιράϊιμπι [ξπταγ ὠαδίμθανν, 

} 

Ρίαπε μαες ΠΠαβγαπε ῬΊπ|: 114 Ἡ. Ν, ΙΧ. (ΔΡ. ὅ:. ΥΌΙ1 ἀς 1γ-, 
τῖα ΡΌΓΡαΓΑ: δάμη εἰ {μηρηῆρλα ἢ οοίοτε {ἀγεριείγεή ΠΟ᾽ΟΥ ΟἹ). 11. 
“γἱοάης αἰρεῖε, ( ἢ. ε. αιοά ποῆες ἀϊςῖς πευϑλύκ ξεν 
τάομσηο {μ{ῤ εὐξω (Ἐ. ε. ἢ Ἰευιαῖδ πὶ ὅζ [ποῖ οδυιετίαπι δίρεσες 
τὶϑ.) τεβείρεν»ς (ἢ: ε. ἕλκασα παρὸ τῷ ἡλία ὥραν ντ ποίξοτ Πᾶ- 
θ6:.) ῬοΙΠυχ 116... ο. 4..5.11. ἐρ]επάογεπι ρυγραγεαβ νεες 
8 ἴο] 5 ζαιλς; ἄππὶ τίπραπταν ἀβυϊρεπεῖβεις, βαθετε εἴδη». 
αἰοῖς 5 χαίρει δὲ ἡλίῳ ὁμιλέσα τῆς πορφύρας ἡ βαφὴ" κῷρ. 

ἡ ἀκτὶς ἀντὴν ἀναπυρσέυεε» τὴ πλείω. ποιεῖ Κρ φαεδροτέραν. 

τὴν ἀυγην» ἐκφοινισσομένην ἐκ τὸ ἄνω πυρός. Ῥυτο ἐΆΠΊΕΗ ἢϊς. 

ῬΙΙπΙΙ [πῆι ροτῖιι5 ἀϊοῖ ρατριγᾶπι ἕλκον τινὰ παρὰ τῷ ἡλίς 
ὥραν γ Ἀεπιρς ρἰδειγα {Ἔγοπ8πὶ τεπηροίξατεπι, (Ὁ! επιῆμς ριι- 
Ραγεας νει ᾿γγδά!δητοπὶ γεργδείεπιαθαζ, 

Ι6 κρὴ τῷ τῆφ!δὴς ἄνϑει φαίνετωι 1 ΝΊίβεΥ» ἱπίεγργθβ ) Ζάδα 
ῥεγόκρ Βὶς ΠδῚ Βηχεγδῖ,ηιαπι πιριαπι ἱπμεπί48. ὙΊβεπεγὶ- 
115 ἱπτογργεσαθδταῦ ῬΜΥΡΗΤΑ μαβ α(ρεν ε{ ἤονε τηοριῤίς [ἅἀε 
πες Ἰρίς {ἐπίαπι [βεῖϑ δε ουτιις. [άίαγα ν ο ΠἈῈΡ ΗΠ ]οἤγδεις ᾿ρίλπι 
βίμαν, ἴπ η8 δῆς νεπαῖοπεηι ἤῆεθας ρίξαγα,, πΑπὶ Τά αη 
βίθανε ἢ ἴῃ βέπεγε ποῖαγε Ηείγ!ο ὅς Δ|1Π|Ξ5 οδίεγυατηπι. Ὠῖ- 
οἷς ἰτάαις ῬΒΙΠΙοΙ γατυ μμηρηγαηε, αι ἱπάμτειις οδεαυίταρας 
1116 ταμεη5, Ποτία:ς ἔν] ας νίγεητῖς σο οτίθιις,, [4 δἰ πὶ ὥν- 
9η εχ τσεςεριπηπιο γῆι » Πυδῇ εὐξρεγρι : πδπὶ ἱθα {γ]1υὰς 
νῖγεάο ΡΌΓΡΙΓΑΠῚ ᾿γγὰϊδη5 2] ἀπε Πὶ ΠΟΙ ΟΓΕΙΙ εἶτι5 1π|- 
τλπτα ρα. 

17 χειριδωτῷ ] εὐ γίάοίαε αυϊὰ ἤης Ο εἰ]. Ἔχρ σας "0 
ΥΠΙ, ς. 12. ταπίςσας πεπρε σἱσγα Ὀταο ἴα.) ἃς νίαας ἴῃ Ρτὶσ 
πηοζὸς πάτο ἃς Ῥχορς 10 ἀἰρίτος 

Ρεγτ- 



ϑ 

ΧΧΓΠΙ. ἄρν.οῶ. ΤἸΌΟΌΟΝΥΜ ΓΙΒΕΙΒ ΡΕΙΜΝν  ς. 
Ρέγηηες νίχιιθ. ΙΡ(δ τίάεε, ᾿πσππάμπιηις 
ΤΠΕΤΠΓ., ΠΟΙΠΔΙΠΙ ΠΕ ΠΠΓΓΙΓ, απιᾶς Οσα]ο5 ΠΟμ 
Δρίζοη δε, νδὶ νεπίο αρίγαία ἔπος. Ἐοτίε 
ΑἸ ]αἰς δὲ ρΈΠ45 σοπιπηεπααιιοτίς, παῇηιιε ππο- 
ἄππι, ἀζαιις Πρ ΠΔείττα οπηπεϑ ἕοϊοὶ ρᾶττος [!- 

᾿ΠΑΜΠταγ. ἘρῸ νοῖο δηϊπη ἱπΔΟ ΘΠ. ΠΠΙΓΟΥ, 
Ετεπὶπι νὰ νεπαῖογ γοθογς ναΐοῖ., ἀἴαιιε οπῸ 
{ἀρεγδῖε, (δας ἀπηαγὶ ἰητε]Πρῖς. ϑαγοίπας 
ΔΌΓΟΠΙ ἸΡ(15 ἔογιιησ πηι] ἃς πηι]οηες, ρθάαϑς 
ἀζιἰῖςοι ἃς τειία,, ὅς νεπαδιιία, ἰδοιίδηιιο ἃς πα- 
1125, συίρίάς ργδεῆχαβ. (βηιπὶ φαοαιις ἄϊι- 
ἐζογες πα ΠἸτἴαπὶ μάποςς (δ αιιηταγ, ας ἰρθςα- 
Ἰάζοτεβ7 σδηιπηηιε ναγῖα σεπθγᾶ, πο πηοάο 
ὭΑΓΙΌΙ5 να] τ ΠῚ 7 ΨΕΪ ρεγηϊοῖταῖε,, νεγιτη ὅς 
τοῦογὸ δηἰπιοηιια 1ΠΠσηΐιτι : πᾶπη ἅς τοθογα 
1 ξεγαιτι οριι5 ἐγ. Ἀδργαθίδηιας ἰρίτιγ ο- 
«ΓΟ5, [μδοοηάβαϊο, ὅς ἱπάϊςοβ, αἴχις Οτειί- 
ὯΟ5: 4}105 χιϊάξηι ξεγοοίςηεος ἃς ἰαίγαητεβ., 
ΑἸΐος νογο διίβηζοϑβ, αι δὲ (δ απίαγ ἔαγαπῚ, ὅς 
νεἤιρίο Πίδητες διτομάμης, Μοχ ἰοποῖιις 
ΡΓΟΡΓΟΙ͂Ι νοπαίγίσθια ςοἰοδγαθιης Π)Ε4Π1.. 
Εἰμπς εηἰπι φιοάάφπι {ΠΠπς τομιρί πη εἴ, ἢα- 
τα 416 ργᾶς νετιῆατο ἰαοιι5) ἀργογιηηις αἵ- 
416 νγίογππι σαρίτα. Ραίσππγαγ Πἰς ἴβογαα 
1ρ{1 ἀϊςατας ἔδγαθ, μϊππα 1, Πρίαιι6, ὅς Ἰερογαβ,. 
εἰσιιγος οπΊη 65, Ποπιϊποίημς τηϊπίπης γείογπαὶ- 
᾿ἤδηζος, ΡΟΙ͂ ργέςος νοπαίίοη πὶ ἀσογε απ ΕΓ, 
ΝΥες ἴογα ἰἀτεδγᾶβ ραζίτιιγ, (ξ4 εχ τπΠαϊἰς ργο- 
{ΠΠπι Ιπάε ἱπ᾿ εημίτος ἰγγαῖτ, ὃς ἱρίος χαυί- 
«ἐπὶ γορεηείπο ἱπιροίιι ρογίογγει. ϑαρογα- 
τὰ νΕγο δ {Π}46π|Ἰδου απ 05 πηΐπιι5 446 Π| 
τοπηροίης ἱρίαπι ξεγίεπείδιις, ρατιίπι ψιοά 
ΔαΠοΥ 5 Πᾶς ππιπίτὰ Πτ., ραγείτη πο ά τγορί- 
ἄληζοβ πλΐηιις ξογίογίπς ξοστίεογ : ψυΐπεγα τὰ- 
τηθη ΠΟη 860 ργοξιπάο ἴπ ἔξπιοτς δοςορίο 
ζεῆδ ρὲ (γ]πὰπὶ ισίς. Ργοβιηάα διιτοπι» 
Ἰρίαπι ἐχοῖρίς ραίιι5,, ὅζ αὐ ραϊιιάειη Ιάςιι5. 1η- 

δος 
" ὡ ἸΑΤ Σ ΝΡ δὰ 18 ἣς ἣ »" Ν . ἰσῶὼ τὰ ὠγκῶνος “. καὶ μειδιξ,, καὶ χωροπὸν 

, Ν -“ να  , “ ᾿ βλεπει, καὶ κομιξξ, ὅσον μὴ ἐπισκοτεῖσθαι τὲς 
᾿ “ , ΓΝ. “ ,ὔ ὀφϑαλμεὲς, ὅτε ὠτακτήσῃ ἡ κομή ὑπὸ τῷ ἀνὲ- 

Ν δι 9 μ8. τάχω τις καὶ τὴν πσὡρειεὶν ἐπαινέσεται, καὶ 
, , Αὐ ΟΣ χ γὰ ε Ν ΑὟ ἃ τὰ μέτρω τῆς ῥινὸς, καὶ καϑ' ἕν ἑτωσὶ τοὶ ἐν 

-“ 7 κα Δ δὲ " “ “ τῷ τοροσώπω. ἐγὼ δὲ ἀγώριωι τῷ Φρονήμωτος, 
ς »5»ε Γ  ν καὶ γοῖρ ὡς “ϑηρωτῆς ἐῤῥωτῶι» καὶ ὑπὸ τῷ ἵππν 

“- “ » Ὁ «- ἐπῆκται, καὶ συνίησιν ὅτι ἐρᾶτοι. σκευοφορξσι 
δὰ ᾽ "“,;γ»"ν ν᾽ , ὃ , ΄ῳΨ Ὲ ἄυτοις ὀρείς, κου ὀρεωκόμοι, πσοθος ρώξως "᾿, 

ΔΨ Ν , ἌΝ ἵν 
καὶ ὠρκυς, καὶ “προδόλια, καὶ οκόγτιω, καὶ 

. ΑΝ ὁ “ Ν λόγχας, ἐφ᾽ ὧν οἱ κνώδοντες, καὶ κυγαγωγοὶ 
΄ Ν ΄ Ν νν “ συσρατεύξσι» καὶ σκοπιωροί. καὶ τὼ ἔϑγῃ τῶν 

“" Ϊ20 Ϊ᾽ « εὖ ᾿ Ν ͵] Ὴ ε 

κυνῶν", ἐχ οἱ ῥίνω ἀγωϑθαὶ μόναι, ἢ αἱ τα- 
“ -“ λ « -" μ χεῖαι ἀυτῶν ,.. ἀλλα καὶ αἱ γενναῖαι. ἔδει γωὼρ 
Ν »“,»νἦ , 

καὶ ὠλκῆς ἐπὶ τὸ ϑηρίον. γράφει δὴ Λοκρίδως ", 
σι οὴ 5 Λακοΐγας» Ἱνδικοὶς, Κρητωκοὶς, τὰς μὲν ὠχερώς-. 

ἈΠ ͵ὔ εν δὲ ᾽ ͵ Ν νΝ χϑο: κωὶ υλακτσας- τῶς δὲ ἐνγοῶσας, αἱ καὶ 
, Ἁ -“ 

μεϑέπεσι, καὶ σεσήρασι κατὰ τῷ ἴχνας. καὶ 
Ν ᾿ ͵ὔ ..ὔ " 

τήν ὠγρότερων ᾿᾿, τροίόντες, ἄσονται. γέως γερ 
᾿ -“ ἘΣ μ, ͵ . κω « “ τις ἀυτῆς ἐκεῖ » καὶ ὠγάλμω, λεῖον ὑπὸ τῷ χρό-. 

Ν Ἀδ’ ὦν ἣν .ν 3 ͵ 
νϑ» καὶ συῶν; κεφαλαὶ, καὶ ἄρκτων, γέμε- 

» Ν ἍΛΑ. 5 “ ται δὲ ἀυτὴ καὶ ϑηρίω ἄνετα, νεξροὶ, καὶ λύκοι, 
΄ , ΜᾺ ᾿ , καὶ λωγωοί. πτάντω ἥμερα, μὴ δεδιότα " τὲς 

» ͵ γ, 25 λ ἈῊΡ Ὶ Ν " , ἀνϑρώπες. ἔχονται "ἢ μετὰ τὴν ἐυχὴν τὴς 9η.. 

ρώς. καὶ ἥς, Θηρίον ἐκ ἀνέχεται λων ἐἴνειν, ἐἰλδν 
““ὋἘοὲκηο, “- Ἀ “᾿ς “ ἐκπηδῷ τῆς λόχμης. εἴτω ἐμπίπτει τοῖς ἱππεῦ- 
Ν ὔ " » Δ 75 “ 

σι» καὶ τὠρώσσει μὲν ἀυτεὶς ἐκ τοροσξολῆς. γι- 
-“Ὕ» “ , ΄ ᾿ 

κᾶται δὲ ὑπὸ τῶν βωλλόντων, κραρίω μὲν εκ 
᾽ν 7ὔ ᾿ Δ 

ἐγτυχόντων ““, διά τε τὸ Φρατ]εσϑιι πρὸς τὲς 
᾽ , ᾿ «Ὁ ὦ Ὁ Ὁ , 

πληγας “, διώ τε τὸ μὴ ὑπὸ ϑαῤῥέντων βάλ.-. 

λεσϑαι" μωλαωχϑεὲς δὲ σσληγῇ ἐπιπολαίῳ κα- 
᾿ υ ᾿ μη Ν ν᾿ ΄ Ν “- Ὑ{ ᾽ 
τὼ τῷ μηρῦ, Φέυγει διαὶ τῆς ὕλης, ἐκδέχεται δὲ ἀυτὸν ἕλος βαϑιυὺ, καὶ λίμνη πρὸς τῷ ἕλει, διώ. 

18 ὁ χιτον ἐς ἥμισυ τῷ μηρῇ καὶ ἴσα τῷ ὠγκιῶνος ἢ χεταὶνἸη- 

τεἰ!Ἰείτατ εα Τρ τιιηΐοα, αιιᾶΠ| χοιρόδωτον ρῬά(]0 λητε νοςᾶ- 
δι: πεπιρε ταῖεϑ νοίξες “δ θέμκα ἐγαγαῆμε φάμεγίῶς οσμίος 
Ῥτοιερερά4 Ρετγειηα τε 1. ς, ἱπάϊςαι Θεἰϊῖις, 

19 ποδοςράξας ὅζο. πες {γί ρΠΠῈ νι άἀετιγ ΡΏΙΠοἤταὶιὶς 
ὉὉ οὐιΐος παθεηβ ἰοςιπι Χεπορῃοητς ἀς νεηδτ, πρὸς δὲ 

τὸν ὗν τὸν ἄγριον κεκτῆσϑοι ἄρκυς» ὠκόντια » 2ροδόλια, ποδὸ- 
τρ (4. ᾿ 

20 τὰ ἔϑιη τ΄ κυνῶν 1 ΠΑ ΠῈΠῚ ἔθνη [οτίρτοτ νἱἕας Αρο!]]οηΐϊ 
αοαιε ἀϊχῖτ, ὃς ν!τΑτιπι ϑορμιΠ, 4 ἀ βοίερηον,, δ 11.η.14.νἱ 4, δὰ 
εος οδίδγιιατα, ἰτοπιαιο Ορρίδπι5 ουΐωδ 181 Αἰ ορατιπι ᾿οοιπι 
Βαθες. : Ἡ ; 

21 γρώφει δὴ Λοκρίδας δες. 1 πᾶες αιοαιε εχ Χέπορξση- 
τὸ Πἰδτο ἀε Ν ἐπαι. τγδηϑίογιρια νἱάσητυτς, νδὶ ἀς νοπαιίοπα 
ΦΡΤΟΤΙΙΠῚ ἴϊα : πρὸς δὲ τὸν ὗν τὸν ἄγριον κεκτῆσϑιε κύνας ἵν- 

δικας» Κρητικεὶς ἢ Λοκρίδας ) Λάκαῤας. ᾿ 

22. αἰὐγρότεραν ] ποτιπι Πάπας σοβποπίεη, ψεπαίτί σεται, 
ἱπτεγργεγατισ ΡΟ Ϊπχ ΠΡ, ΜᾺ, ὅς) ϑομο)αῆ, ἀ Ατιβορῆδη, 
ὙΠΕΡ οτίαΖ, Ρ. 772. 

23 συῶν κεφαλαὶ κα ἄφκτων } ΠεπΙρδ ἷτα ἴῃ πιοτα Ὑείεηῖ- 

δι5, νὲ Πίαηπας Πιπυϊαςτίς, ἱπ ]υἱς5. ἀγα δεῖς, ερΡ οπία ξεγαγινπ, 
φυΐδιις ροτίτί ἐγητ, Ππιυίασγα σοπίεοτατέηι, Τασρὶς πος 
τεπὶ νεῖ5 Οτγάπιπιας. δὰ Ατὶορβδη. ΡΙ ατιπι Ρ. 93. ἔϑος ἦν 
τὰς ϑηρῶντάς τινα ἄγραν μέρος τι τῷ ϑηρνμένε, κεφαλὴν ἢ πό- 
δὰ προσηλὲν πασσάλῳ ἐπί τινος δίνδρι» εἰς ἀυτὴν ὕλην γ) πρὸς 
τιμήν Αρτίμιδος, Ηυΐῃ5 πιοτῖς νεῆίρία μαθὲς ἴῃ δητίαυο 
τπάτήποτέ ρυ δ! [δέο ἃ ϑραηβεπιο δὰ (αἰ ἐἰπιαοἤηπιρ. Σοῦ, 

214 μὴ δεδιότα 1 ἔς τείοτίρῇ εχ οὐ. ᾿να4, Νάπι εὐϊτἢ 
μαδεδαπι χρῶ δεδιότα. νυ 

35 ἔχονται ] ἔς εαΐτ, ΑἸ ἀΐη, ὃς ΜΒ. Κκαυά. Μοτεί]ας εὐϊ- 
ἀϊτ ἔχοντα» ἔοτιδ Υροργαρθὶ Ἔγγοτε; ργαδζεγοα ςσιγμὴν ἅπἴα 
ἔχονται, ροπεηάδηι ρυταυίτι5, Ηγπιποϑβ ἰρίτουγ ἃς (οἱ εηπία 
νοίᾳ ᾿ϊς ργαςπη δὰ Γ᾿ ηδπὶ αἷς, ροίξεα νεπατίοπεπὶ ἴη- 
Πιτυταπι εἴς. 81. Χοπορῆοπ ἀ5 Ψ παι. Ρ. 98,4. κῷν ἐυξά- 
ἱμένοι τῷ Ἀπόλλωνι» κρὴ τῇ Ἀρτέμιδι τῇ ἀγροτέροιγ μεταδῴνοι τῆς 
ϑήρας ἅς. 

χὖ ἐκ ἐντυχ. 7 ραττίςυϊα ἐκ ἴπ Μοσε!! απ φχοίάεσες, 2- 
βποίτις ΑἸ ἀΐπα οὑπὶ σοα. Ἰναυά. 

27 διά τὲ τὸ φράτγσϑον πρ. τ, πληγοὶς } θε:|}|Σ πεῶρε 
ἀιυγίοτς, 

ΚΕ ΠῚ ἰἰ 9 



8ού 

2 εν ΝῊ τὴ » κδσιν ἕν; (βοῇ χρώμενοι, οἱ μὲν ὦλλοι μέχρα τῷ 
“ ιν δὰ αὐ ΠΝ να : ᾽ ἔλδς. τὸ δὲ μειροίκιον συνεμξώλλει τῷ ϑηρίῳ ἐς 

᾿ ἤχρα, ΠΣ Υλ γρ νὰ ἧς τήν λίμνην, καὶ τεσσώρες ὅτοι κύνες. κωὶ τὸ 
Ν ο ΄ ἘΞ ἡ ν ΠΝ -» 

ῥῥεν .- ἼΡΙΟΥ ἐετῶν τρῶώσοιν τον ἐπῖτον" ὠπονευσῶών 

Ἁ "“»ω 13 ͵] ͵ Ν ᾿Ὶ Ὁ» δὲ τῷ ἵππς τὸ (ῥξιρομκιον, καὶ ἐς τὰ δεξιὼ κλὶ- 

γῶν “, ἀφίησι τῇ χειρὶ σσάσῃ ", καὶ βώλλει τὸν 

σῦν, κατ᾽ ὠυτὸ μάλιξω τὸ συνάπτον τῷ “«λά- 

τῆν τῇ δέρῃ. τεντεῦϑεν οἱ μὲν κύνες κατάγεσι 

Τὸν σῦν ἐς τὴν γῆν. οἱ δὲ ἐ ἐυο βοῶσιν ἀπὸ τῆς 

ὄχϑης, οἷον Φιλοτιμεμενοι πρὸς ὠλλήλες. ὅς 

τις ὑπερκεκροξετωι τὸν πέλας. καὶ πτέπτωκέ 

τις ἐπὸ τῇ ἵππε» μὴ κωατασχων, ὠλλ᾽ ἐκθ- 

ρυξήσας τὸν ἵππον. ὃς δὲ καὶ Ων ἣν τ 

ταλέκει ΞῊΝ τῇ ἀμώ ων τῷ ἐν τῷ ἕλοι. ἔτι 

Ξν τῇ λίμνῃ τὸ Σ μειρόύκιον, ἔτι ἐπὶ τϑ8 σχήματος 

γ μ᾿ 
ῷ τὰ πτωλτὸν ἀφῆκεν" οἱ δὲ ἐμπεπλήγασι, καὶ 

ϑεωρξσι, τὸ αὐτὸν οἷον γραφέν. : 

ΓΕ ῚΣ ΕἸ ἊΝ 

εὐ Αλλ᾽ ὃ κ Ὀλίθα γε ἄυτη καὶ ϑώλασσω:. ἐδ' ἐν 

ὐδὸ ἜΡΟΝ Αἰϑίοπες δὲ; καὶ ἤῳ Ἕλλην ἐν 

Αἰϑιοπίω» καὶ Ἴδας τϑ εἰνδρὲς, ὃ ὃς ἑκῶν ἔτλη 
ΓΕ. ΠΥ 3 - κτλ Ξ 
κατῶ ἐρωτῶ; οἱμιωί σε» ὦ σσῶϊν, μὴ ἀνήκοον εἰ- 

-» ᾿ ᾿ ᾿ »" 
ναι Τ8 Περσέως » ὃν ῷασιν Ατλωντικον εἰποκτεῖ- 

Υ̓͂ “ 2 ΄ »Ἢ 3 με Ἧ}}»...) 

γωι κῆτος ἐν Αἰϑιοπίω, τσεζεῦον ἐπὶ "ἂ ἀγέλας, 

καὶ τὲς ἐν τῇ γῇ τι 1: ταῦτ ἘΝ ἐπωινῶν ὁ 

ζωγρώφος, καὶ οἰκτείρων τῆν Ανδρομέδαν, ὅ ὅτι 

κήτει ἐξεδοϑη. τετέλες α; ἤδη ὁ ὃ ἄϑιλος" καὶ τὸ 

“ τε ».» 3..ἢ 

μὲν κῆτος ἐῤῥιπτῶι προ τῆς ἠΐονος, ἐμπλημμυ- 
τὰν ν᾽ Ὁ οἱ ε ΕΝ 

ρδν πηγώϊς αἵμωτος: ὑφ᾽ ὧν ερυκλρο ἡ ϑάλωσ- 

σώ. τὴν δὲ Ανδρομέδαν ὠπαλλάτηει τῶν δεσμῶν 
Υ, ͵ δὲ ᾿ ᾿ ν Ὁ ὁ, 
ο τρῶς" γεγρώπτωῶι ε τῆνος μεν; Τὸ εἰωκτος» νε- 

! { 

ὃ ν᾿ ν Ὁ. , ,ὔ ανίως δὲ, παρ ὃ εἴωϑεε΄- καὶ εἰσ ϑμαΐνων γέ- 
γραπται. καὶ ἐκ ἔζω τῷ Σ οχϑηκι γώ! καὶ 

γδῃ ἐυχῆν ἀνεξάλετο τῷ ἔρωτι ὃ Δ ήρευς πρὸ 

τῷ ἔργεν πσωρεῖνῶι ἀὐτὸν., καὶ κωτοὸ τῷ ϑηρίᾳ 

συμπέτεσϑαι- ὁ δὲ ὗν. καὶ ἤκασε τϑ Ελ- 

λήνος. ἡ κόρη δὲ ἡδεῖω μὲν.» ὅτι λευκὴ ἐν Αἰϑι. 
λυ τ δ . 

οπία, ἡδίων δὲ ἀυτὸ τὸ εἶδος. παρέλθοι ὧν καὶ 

᾿Λυδὴν δρῶν, καὶ Ατϑίδωα ὑπόσεμνον., καὶ 
, 55: ,ὔ ᾽ ΔΑ ΓΥΜΗΙΝ 

Σασώρτιώτήν ἐρρωμενήν. κεκουλλωπίσωι δὲ ἀπὸ 
ὌΝ 'ἣ᾿ ἷν ᾽ -“ “, ξὺ 

τῷ κοιρᾷ» καὶ γοὶρ ἐπισεῖν ξοιρε» “καὶ χαίρειν 

μετ᾽ ἐκπλήξεως. καὶ τὸν Περσέω βλέπει μειδία- 

28 κλῖναν] οοά. Τὰ, μετακλῖνον. 
29 χειρὶ πάσῃ ] Ἰὰ οἢ αμάητισι πιᾶηὰ γἈ]οδΑΐ, 
ΧΧΙΧ. ΠΕΡΣΕΥΣ. ι τετέλεφοε ἤδη ὁ 29 λος } Πεπ1- 

6 Ρίδηιιγα πο ἰρίαπι Ρυβηδπι Ῥοτγίοι ομπὶ πιοηίεγο το- 

ΡΗΙΓΟΞΤΊΒΑΤΙ 

᾿οδιίος, πΠοπαϊπείηας ἱππφάςηζεμη. 

ΧΧΙ͂Χ. βεν θα, 
(δατπιιπέιν Ἰρίταγ οἰδίποτο Πιδίατο, σεις! 6 ἷ- 
᾿ἄδπι νίαιιε δή ραϊιάοπη: δάσο! οἰξσηταίας γοτο 
νηᾶ σα ἔεγα 1Π|4οιι (8 ΠΟ ςΪς, παι νῃᾶ 
οαηΐδι15 απάῖαοσ. Ἐξ ἔογα φαϊάεπι ἢ ἴπ ἐο ἐς 
γε οανιπὶ νεἰηέγεῖ : δάο]ε ςοπτη]π5 τάπιθη, ἐ- 
410 οἰίτδης ἰδξαπη, αἴσις δά ἀεχίογαπι ςοΥρο-᾿ 
γα ἱποϊπαίο, τοτὰ πηᾶπιι ἰλσυ δε, ἀργαπηατις 
ἔογιτ, 48 ρᾶγία πηαχίπτο Πππθ 5 σΟἰαπα δ6- 
προδίτις, ἴπ4ς «δηοο 4υϊάοπὶ ἀργιπη ὦ τοῦ- 
τάῖὴ ἀξάμπςῃης, δηγαζογεβ 1 νεῖα  ἀε τίρα. τη εἶδ- 
τηδηΐ Αἰταμα,, ιαίῃ. ἐγ, ' : 
πηογὸ ΡΟΠΠΕ ᾿ {πρεγαγε.ς εἶ 
ςεοίαϊς, απο οἰιπὶ ἔτει 
(4 Ρεττυγδάγηπη ἐπὶ ἡπογεῖ, ἴεν 
τΟΠΑΠῚ ΘΠ ΠῚ Εἰ Γοχίς. » Ἔχ ργαῖο, φιοά ἴῃ Ρᾶ- 
1.46 εῇ. ᾿Αἀμυςἴη ἘΣ εἢ θοϊοίξεπειίεας, 
δάϊιις ἐο εἰ Βαθίει,, 4 δου παΐῆτ.. ΟῚ 
νοτο Οδπιρείξιιπε, οαπίαας, ψμαῇ ρίδιυταπι, 
ζΟΥΠΟΓΕητν ἰητασητιιγ. τ ἦν 

ἡ ; ὺ Ἵ ν ᾿ ἷ Ν Ἢ 

ΧΧΙΧ ΡΕΚ ΕΓ 5. 
Δεγαδγαπι ποπηο ἡτυά. ε πηαίς καὶ Ιπάϊαής 

γοτο 1 ὃς Αειμϊορίαν Ἐείη Αοιηϊορία Οτας- 
ς5 ἢ ψίηᾳας ςογταπηξδη, 411 ΔΠΠΟΓΙ5. σαι.» 
ίροηις [4 (δ Πετῦ το ἐς, γοΡυετ, ἐς Ροτίςο. 
Δι {8 χιιειη ̓Απδηείςαπι ἢ ἴῃ Ἀαιμίορία ςα- 
τὰπι οςς ας βέγιησ, Βταρο5 ραγΙΓοΓ, ἴῃ ΤοΓΓα 

Ἦεε! ἰρὶ- 
ΕΓ Ρἰἄον ςοιηπηθηάαί.. Απάτοπιεάφηιαμε.» 
[6.0] ἐχροίᾶπι,, πλϊίδγστιτ.. Ιαπαυς ἤμεπι 
μάθει σοτταπιοη: σοευίομας ἴῃ. ἤξίογε ργοίςεες 
[«οἰηραγεε Ἶ, ̓βπριϊηῖ ξομαῖθιιδ (ςατιιγίεηβ, ἃ 
4υῖθιι5 ἰρίῃπι ἢ ἸΔπὶ πηᾶγα τυθεῖ. Απάτοσπο- 
ἄδηη διζοῖη (ἰρι4ο νἱποη 5 (οἹαῖτ,, ρἰδυίαας 
15 οἢ αἴατις φυϊάεπι, ργὸ ποθ ἱπποπῖς ν6- 
το, Ργβείεγ [Ὁ] !τπτη. ΑΗ ΠΕΪπ5 Ῥγδοῖογοα το- 
Ρτγααίςηζατι, δὲ απαί 401 ἰαοῦα ποῃ φαγεαῦ. 
Ετοη1ΠΊ ργεςαίι ο[“ Ρογίθης, ρυιπ!ατιαπ Ορις 
ἀρρτεάεγθίιτ, (τρί ἀΐηοπι, ΥἹ δἀειξε, ὅζαάαετ- 
{18 ξεγᾶιη ἰπιχέᾶ εἰμ] Ἰρίο αἰαγιιπι γοπηϊρίο για - 
τόταγ. Αἀβηζηια 116 αμ!άθπι., Οτγβθοισπαις 
μοπηηεα Ἔχδιάϊαῖς, Ριιο11α διζοῖτι {πϑι}ΠΠ1- 
πᾷ αιϊάςπι εἴδ, ἱπ Αφιϊορίᾳ αῖρρε σα τά 
448 ἤτ, οὗ [οήπαπι τη Ἰρίατη Πᾶμε ρδι1- 
Ιο εῇ (ιδυῖογ. γίηρογος νεηιε ΠΊΟΙ ΠΤ ππαπα 
Ἐγάφπι, Διεμςαπη ΛΑ ΜΠ ΠΊΔΠῚ Πιαςαςηαπι» 

ἔου εΠΠπιαηη. Ἑογῃηᾶς διιζοι σγαίῖα ἰρί! σοπῚ- 
Ῥαγαῖα οχ Οςζαίοπε : εἴδη ἃς πάσπι πο Πα- 
δεῖς νι άσζαγ, δ σηι ἤπιρογα ραπάεγα. Ρετ- 
(ξιιπι ργαθίογθα γείριεις, {παμῖτοῦ ΙΡῇ Ἰάη ἰδ τῆ 

" Ἂν 
ἐν: 

Ρτδείεητας, [εὰ ᾿ρηπι οὐπὶ Απάγοπιοάα ἢ πῆϊε, 4ιά]ες, Ῥοῇ 
ΡΊΡΠΔΠῚ ςοη(ρεξζος βπΠῈ οὐρᾶς ἐγδϊδ τ). 

1. παρ᾿ ὃ εἴωϑε } Ἠδπν βγη νΌ]ρ οἰ παιπὶ Ομρίαήρενη, 

ἀΥΓῖ- 



ΧΧΧ, Ροίρε. 

διγιάθη5, Ιρίδ νεγο, Παιιά ργοςι ἃ ΡΈΟΙΪα, τη 
ἀιΠςί ἀἔχιια οάογαῖα ἴασοὲ Ππογθα » [πάοτγοτη ἴῃ 
τεγγὰπη {ΠΠΠΔη5., (Δογροη 5 τογγιςι]ατηθηίο (6- 
ΡοΐϊτΟ , πε ἴῃ ἰδρίἄθιι οδυΐ οἰ Ποπηϊπες ἔου- 
τῷ ζοΠαογίδηξιγ. ΜΏ]Ε διιτοτη Πππε ραἤογες, 
ἰας ρογτίρεηζεβ, νἱπιιηησας πιο δια. Πι- 
φμπα] Αομγίορε5 {της Οὗ ςοἱογθτη πιίγα δι οπη, 
αἰδυΐοηιε οτος τἰάσηταβ, ἃς [πουΐθηζον. 'σαιι- 
ἄζηχος: {ἰπίαας ρίογίσις Πδὲ ΠπΉ]65. Ἐς υ- 
ἔξας δος αυίάεπη ἀἀπηϊτεῖς, Πη το γεγο ςα- 
Ὀίτο (ὃ ἱρίπιην ἤγπιδης ραοέξιις αιτο τ, ργὰς ἀη- 
Βείδείοιιο (ρίγίτιι γορί οι, ρος Παπηημε ἱπέπο- 
τῦτ, (ΟΟἸΠ]αιηγάσῃη διῖῖεπι ἀδί νεπίο ρυγραγο- 
8Π1; (Δῃριπιαις. σαττῖς ἱπήρογίαπι, αυΐθδις 
ἔεγα ἴῃ ςοττᾶστηίης ἰρίμιπι δάϊρογίεγας, Ψαῖο- 
8ητ Ρεϊορίἀας, Ρουίξί χα πιιπιογο σςάδης: ρὰ- 
(ΟΓ ΠαπΊ]Ες οπα] Πι, ἃς (ἀηριυίης {{πιΠις, 
Αἰϊχυ! ἃ ἸηΠιρεγ ἐχ ἰασογα νἱμϊ 4] ςοἱοτῖς δοςοί: 
{πτ: νοηδοαμιε δείδτη ἱπιαπηογιης, εἰ Δα πος 
ςοηΐεγοητς ἰΔθογα, ἀππὶ ἀη ΠΟ ἴτας χισαις ἰη- 
ναἰείςιηι. δα ἄς ριιε!α Παῖς ράγιπὴ {1 τοὶ 
ςοηΐοτγς ν]ἀθίαγ, 

ΧΧΙ, ΡΕΖΤῸΌΡ Σ. 

ἩΙτα5 τποΠΠς, νος εχ Γγαϊα, δάοΐο- 
[ζεηχυας 'π ργπια ἰαπιρίπε., Νορτιπυίημς ἃ- 
(οΙείςοητα!ο ἀγγιἀἐ8, βαμίαις ἱρίμππι οδ]ε- 
ἕζλης, Πγάνιπι γεξεγτ ΡοΙοροπι, δά πηαγε ργοξα- 
ὅζαπι, νὲ δὐπιογίι Οεποπιδιπὶ Νεριιπιιπι» 
ἱπποςοῖ: πὰ ΟεποπΊαι5 σοΠΟΓΙΙΠῚ τηΪΠἰΠῚΘ 
δαὐπηττεῦας, (ξ, Ηἰροάαπηϊδς ἀπηαητοβ ἰητογῇ- 
ἴθηβ. Ργοσογαπι (δ(δ εἰἴογεδας ἐχυυ 5, Ο- 
ταυτὶ δὐίοτη ῬΟΪΟρὶ διγεἢ5 6 πιαγὶ σαγγις δά- 
να ἴταγ, ϑοά σαὶ τογγογες ἤππε, ὅς ιΐ χα 
ἤἴπςο, ἰευίαις νηρΐα Αδράθιπι ΡοΓΓΠΓΓΟΓα 
Ῥοῆπητ πᾶτε. (Οεγίαποη ἰριταγ ες ΡοΪορὶ 
[υςοεάεε, [δ πο ρίἐξουῖβ ςογίδηπθη ὀχροπήα- 
ἴωιι5, Νεαιιο οηἰπὶ πιοάϊςὶ οἢ, νι ριιο, 

ΙΟΟΝΥ ΜΝ ΒΕ ΒΎΡΕΙΝν -, 807 
εν 9 7: ε Υ̓ » ᾽ , ᾿ μά τι ἤδη εἰς ἐυτὸν πεμπέσω. ὁ δὲ ἃ τπαόῤῥω 

τῆς κόρης, ἐν ἡδρίῳ καὶ λιξανώδει πές» κεῖ- 
ἥ ῖ ) ᾽ " » [δ » "Ν δ δὶ “ τῶι, φάζων εἰς τὴν γῆν ἱ ρῶτω, καὶ τὸ δεῖμιώ 
- , “ μ . ΒΕ ᾽ ,ὔ ̓ τῆς γοργῶς ἐχὼν ὠπόϑετον, μὴ ἐντυχόντες 

»"Ἢ ΩΝ ε ἀυτῷ λαοὶ λίϑοι γένωνται. «ολλοὶ δὲ οἱ βε- 
, ,ὕ ᾽.» Ἃ- ᾽ -“Ἢ ς - κολοι., γώλω ὀρέγοντες, καὶ οἷνε ἐπισπᾶσαι, 

«.«δ»ον ΄ Ε - »" , Ὁ Γὰ ἡδεῖς Αἰϑίοπες ἐν τῷ τῷ χρώματος ἀτόπῳ, καὶ 
᾿ » ς ΤΩΣ (Ν ἣν βλοσυρὸν μειδιῶντες, καὶ ἐκ ἄδηλοι χαίρειν, καὶ 

δ ΜΕ “ ε ᾿ δὲ ᾿ ἢ ν οἱ πσλεῖςοι ὅμοιοι. ὁ Περσεὺς δὲ ἀσπάζετωι μὲν 
ΝΛ »Ἢ .2 ΠΩ ἂν ἘΠ »“»Ἡ 

τοῦτω᾽, σηρίζων δὲ ἀυτὸν ἐπὶ τῇ ὠρισερῷ ἐγ- 
Γ᾿ 3.7 ᾿ ͵] Υ̓ φ, ΣΌΝ »“Ἣ᾽᾿ κῶνος, ἀνέχει τὸν ϑώρᾳκω, ἔμπνες ὑπὸ τῷ 

᾽ , ἐὐλς να ᾿ ΤῊΝ ἀρ, ἄσϑιματος, ἐμδλέπων τῇ κόρῃ. καὶ τὴν χλαμύ-. 
““΄᾿ν ἦ᾽ ΄ "Ἥ “5 κ δὰ τῷ ἀνέμῳ ἐκδίδωσι, Φοινικῆν ὅσων, καὶ βε- 

“ ε ἃ , ββλλημένην αἵμωτος ῥανίσιν, ὡς ττροσέπνευσεν ἐυ- 
Ὁ »“"Ἢ ᾽ -“ ΔμΝ Ἵ 

τῷ τὸ ϑηρίον ἐν τῷ ὠγῶνι. ἐῤῥώσιϑων Ππελοπί. 
δ 4 ᾿ δ᾽ -“ Γ' κε ᾿ » " Ὁ φυώρα τὸν τ Περσέως ὥμον" κωλῷ γάρ 
ις ἄγαν: τ ν ες , ͵ ! ἌΡ οντι ἀυτῷ, καὶ ὑζφιαίμῳ τοροσήνϑηκέ τι τῷ κα- 

Ἂν « ᾿ ,ὕ 
μώτς. καὶ ὑπῳδήκασιν αἱ φλέδες » ἐπιλαμζά.- 

ὃ ᾽ δ “Μ ΄ ; 
γοντος τὸτξ αὐτὰς; ὁτῶν τὐλεονεκτήσῃ τὸ ἀ- 

σϑμα, πολλὸὲ καὶ «παρὰ τῆς κόρης ἄρνυται φ; 

πο. Δ ΟΦ 
᾿ »" ᾽ 

Στολὴ δὲ ἀπαλὴ, σχῆμα ἐκ Λυδίας", καὶ 
͵ ᾽ ς ͵ » 1 δὴ ̓ ὃ ὧν 

μειρώκιον εν ὑπήνῃ τυρωτῇ " Ποσειθων τε μβείόιων 

ν ἢ Ν ' ΣΤ ὔἷ Ϊ᾽ ν “ ᾿ 
εἰς τὸ μειροίκιον» κὠὶ ἀγώλλων ὥὠυχο ἵπποις “, 

-“ , ᾿ Δ΄ εἶν , “ 

δηλοῖ Πέλοπα, τὸν Λυδὸν, ἐπὶ ϑιάλωτ)αν ἥκοντα, 
᾿ -“ ΔΎ νὰ υ 

ὡς ἐυξαιτὸ τῷ Ποσειδῶνι κατὰ τῷ Οἰνομοῖς ἦ, ὅτι 
Ν 5 » ς ᾽ ν᾿ 

μῆ χρῆται γαμξρῶ ὁ Οἰνόμοος, ἀλλα κτείγων 
“ ΒΡ ἜΝ -»" " , 

τῆς Ἱπποδαμείας ἐρῶντας , φρονεῖ τῶν μνηςήρων 
» “ ᾿ ψΨ : 

εἰκροθεινίοις. καὶ ἐυχομένῳ τῷ Πέλοπι ἥκει χρυ 

σδν ὥρμω “ἐκ ϑωλάτηης. ἡπειρῶται δὲ οἱ ἵπποι, 
᾿ “ ᾿" » 2 ὄ'ἴ'Ὑ 

καὶ οἷοι διοωυιδρομεῖν τὸν Αἰγαῖον ὠυχ μηρῷ τῷ ὦ- 
΄ Ἄ ἐ »Ἥ ς ᾿Ν 2 πὴ 

ξονι., καὶ ἐλαφρῶ τῇ ὁπλῇ. ὁ μὲν ἐν ἦϑλος 
5 ) " Γ» - 

ἐυδρομήσει τῷ Πέλοπι. τὸν δὲ τῷ ζωγρώφε ἐ.- 

ϑλον ἡμεῖς ἐξετάζωμεν. ἐγὰρ σμικρῷ, οἴμιαι, 

3 μὲν ταῦτα 1 ἐἀϊεῖ ἰηίεττιπι Βαδεθαπε χὰ 40 ργδε- 
εἰιπῖς σοάϊςε [νΑυἀ. οὔ Πππιιϑ, Ν 

4 Πελοπίδα.] Ῥεϊορί5 Ροίεεγις δε ΓΉΡΩΣ εὐπγρθεγγ βα ΠΣ 
Μαζίδηζεπις ἱπάϊοαῖ, οτγάξ, 1, σὈηίγα [}18Π|1π|; ἐπίσηιεοι Πε- 

λοντίδοι παριὶ τῶν ὄμιων κρὴ τῷ ἐλίφαντος. Εἰ ἃ Ρτορεηῖ- 
τότε {το βείορε μιῇ Βαεγεαϊτατίς ἰπτα ἀσςορόγε, οὐ νπάς 
Οδυεποτῖς που ΠΊ πιὰ εχ τηνι Βορταρ 5 ἃς Ροετίς βθυΐα, νῖ- 
ἂε ράιίο ρο[ ποῆτιιπι πη Ῥεῖορβ. Εδμγησο γόγο 1] Ῥε- 
Ἰοριάλτιιπι μυπιογο ῃἰς ποῖος φΟΠπρᾶγβε Βιυπτεγιπι Ῥεγίξὲς 
ἅΠο4ιις ναί ετε Ὁ, μὰπς ἰοηρε αἷς εἴτε Ρυϊεγίοτοιι. 

ς ἐπιλαμθ τῦτα αὐτὰς πεπῖρε ἰαδοῖς πιαρὶς ἱπιθηο 
4Π ἢ: ἢ 5 νθῆμε ετἰαπι ΠιΔρ 5 ἰηταπιοίσιιπτ, ᾿ 

6 πολλὰ καὶ παρὸ τῆς κόρ. ἄρν. ] εἶτι5 Εἰ πὶ ἔογπια σοεπε 
[ο δημεϊίτυ5. ἔγεηιεπιίογθθ νεπίιπτ, ὅς νεπᾶε πιᾶρὶς ἱπει1-: 

πιείσαητ. ᾿ 

ΟΧΧΧ. ΠΕΛΟ ᾧ. 1 Πίλοψ ] δῆς ἱπιᾶρίηεπὶ Ἰοριῖπι» 
Οὐοιραγε ἄβθεγε δητς ἐπὶ 486 , Πέλοψ ἢ Ιπποδαμεια ἴῃς 

(οἰ δίτηγ) ἀμπὶ ἴῃ εὰ ΠΠἤγαη 44 νεγίαγοπιις οδίδγιδυϊ πιὰ 
ἢ,1. δζ 12. ' 

2 ξολὴ δὲ ἁπαλὴ σχῆμα ἐκ Λυδίας] ἢς Γ᾿ δοάεπι ἰΙοεο 46 
Ρεῖορε ἔξωλται τὸν Λύδιον κρὶ! ξρὸν τρόπον. . 

3. ἐν ὑπήνη πρώτη ] Πῆς Ρἰπάατις ἀς Ῥεΐορε Ἀπρ ας. ομππ 
Ἡ!ρροάᾳπιῖα φηΐπιο ἀρίταμες ΟἿγ Πρ, ἢ ν. το. Αἄχναι νὶν μές 

ν γίνειον ἔρεφον. 
: ἐανναρον ἵπποις] ἱρπήππια Ριηάαῖὶ νεγθᾶ εχ ΟΣ 

Ἰγπιρ. ἷ. ν. 119. ΝΌΙ ἀς Ρεῖορε : 
--ο τὸν μὲν ἀγώλλων ϑεὸς, 

Εδωκεν διφρὸν χρύδεον, ἐν “τεροῖ- 
σιν δ᾽ ἀκώμαντας ἵππᾶς. 

ξ κατοὶ τῷ Οινόμαάς } πεήϊρέ αὐδάτιρίς5 ΟΠ] 0 Ριβηδπε 
ἄτιπι ἐγαίγ ἴ4|65 ἴγζάσιις, 4ιῖδιι5 νίηςογε φιδας, ἃ Νὅρίιπο, 
ἐαμποῇτίς γοῖ πα πιῖπε, ΠΡῚ ἀεροίςοϊς Ῥεϊόρξ, νἱᾷ, ΡΙηθατυπὶ 
ΟἹ γπιρ. 1. ἃς ἔτρτὰ ἱπ' Ῥείορε ὃς Η ρροδαν»;ἱά. 

ὅ χρυσῶν ὥρμα -Ξ ὑπειῤ. δὲ ἵπποι] ἢς ῬΙηάλτιὶς . ς.Π. 4: 

δὺ γα 



δοῦ ; 
σ ρόαδυ ΒΑ Ν Ὁ» "κῃ Ν Χ 
ἀγῶνος ἵππὲς μὲν ζυνϑ εἴνωι τετωρῶὼς» κοὶ μὴ 

ἢ ἜΣ “ γ “«ἀΑ' 
ζυγχέωι τῶν σκελῶν τὸ κωτὼ ἐνώ εἰυτῶν, ἐμ- 

" - - - Ἷ μι. κὺ 
ξαλεὶν δὲ ἐυτοῖς μετὰ τῷ γώληνξ Φρονημωῶ" σῆ- 

",ἷ] ν Ν 3 ᾽ “ “-“ ᾿ ͵ ΝΑ 

σωΐ τε τὸν μὲν ἐν ὠυτῷ τῷ μη ϑέλειν ἑσώ- 
7 ν "-“" 

γωι᾿ν τὸν δὲ ἐν τῷ κροωΐνειν βέλεσϑθαι, τόν 
κι, ε ᾿ ͵ ἢ - 

δ᾽ ἐν τῷ πείϑεσϑιι. ὁ δὲ γονυτωι τῇ ὡ- 
ν γε 3 » - “ 

βρῶ τὰ Πέλοπος, καὶ ἐυρεῖωι εἰυτῷ αἱ ῥῖνες, ὁ-- 
ς ΄ ἡ 2. ὦ ΄ 

σώ χρεμετίζοντι. ετι κοίκεινο σοζφίας" ὃ ποσει- 
ΔΝ -“ ,᾿ν» Ν γ᾽ , ᾽ νν ᾿ 

δὼν τῷ μειρωκίδ ἐρού» χω ἀνώφερει αὐτὸ ἐς τὸν 

; ! “ ᾽ Ὁ 

Λέδητω, καὶ τὴν Κλωθώδ. ὅ, τε Πέλοψ ὠςροό- 
-“ -. » 9 Ν »“" Ν .-π 3... ἴο 

ψαι δοκεῖ τῷ ὠμωὕ. καὶ τῷ μὲν γωμιοῖν εκ 
᾽ , κι Ν ᾽ δὴ “ ΄" 3 “ δὲ 

ὠπόγει ἀυτὸν , ἐπειθὴ ὠρμήσεν ". ὀγωπῶν δὲ 
Ὑ ᾽ ν “ Ν Α 

ἄλλως ἐφάψασθαι τῆς χεῖρες. ἐμπέφυκε τῇ 
“ -" ἀδυ 3 “ ΟΡ. 

δεξιῷ τῷ Πέλοπος, ὑποτιθέμενος ὠυτῷ τὰ ἐς τὸν 
Δ ἘΌΝ Υ ὶ Ν - 

δρόμον. ὁ δὲ ὑπέρφρων ἤδη, καὶ ὠφφνειὸν" πνεῖ, 
ε -“Ὕ Ψ ͵ Ἀν ε 

καὶ ἡ ὀφρὺς μεταὶ τῶν ἵππων. βλεπει δὲ ἡδὺ, 
Ρ ἐπὶ ὉΟδΑΣ , . “5 “ - - 

καὶ μετέωρον » ὕπο τ8 τιώρω ἐπισοξεῖν » ἧς » οἷοῦ 
“ ὮΝ ἘΛΟλ “΄ ΄ ᾽ ᾿ 

χρυσωὶ λιδώθες, ἡ κόμη τξ μειροκίε ὠποςώζε- 
. ε -“ νυν δα ὦ -» Ν 

σώ, μετώπῳ ὁμολογεῖν κωὶ ἰδλὼ συνων θεῖ, καὶ 

μεταπίπτεσω τῆδε. κώκεῖσε, ἐν τῷ καιρίω μέ- 
Ν ,ὔ ς γῦ) ν᾿ ἴω 

νεῖ. γλετὸν» κωὶ φσερνῶ.», κωὶ ὁσῶ ὥερι γυμνξᾷ 

» ΩΝ 

τῇ Πέλοπος ἐλέγχῃ ὧν, κωλύπτει ἡ γρωφή. Λυ-- 
Ἁ ἀν εἰ ἂν ᾿ τὶ 

δοὶ γοὺρ, καὶ οἱ ἄνω Βώρδωροι", κωϑείρξαντες ἐς 
ΝΎ Ἰω λ 

1 τὸ κώλλος λωμπρύνονται τοιώσδε ἐσθῆτας ᾿ 

τοιοῖσδε ὑφάσμωσιν, ἐνὸν λωμπρύγεσιϑιαι τῇ 

φύσει. καὶ τοὶ μὲν ἄλλω ὠφανῆ. καὶ εἴσω, τὸ 

δὲ τῆς τολῆς, ἔνϑω ὁ ὦμος ὁ ὠραςερὸς ", τέχνῃ ἡ- 

μέληται; ὡς μῆ κρύπτοιτο ὠυτξ ἡ ἀυγή. γύξ τε 

γῶρ ἐπέχει," καὶ λαμπρύνετωι τῷ ὥμῳ τὸ μεῖ-- 

ρώκιον ὅσω ἡ νυξ τῶ ἑσπέρῳ. 

ΞΒΩΝ ΤΑΣ 

Κωλὸν δὲ καὶ συκάσαι ᾽, καὶ μηδὲ τοῦτω 
- 3 ͵ 7 ν 

“παρελθεῖν ὠφρώνες. σύκω μέλανω ὁπῷ λειξό- 

Ραο ΕΑ ΤῚ ΧΧΧΙ. Χερὶά, 

ἸΔοτῖς υδίμου ἱππροῖε σῆμα, πεάπε ταπΊο πῃ, 
{πριυ]οτιιπὶ ρεάες ἱπυΐσεπὶ σοηβιηάοτγα, δὲ τιχ- 

τὰ οὐπὶ ἰοπίτατα αἶτοβ ταπιεη οὔαπὶ ἰρί!ς5 ιαίῃ 
ἰπίρίγαγο (ρ᾽ γηῖ9 : ἀἴατα αἰϊαπιὶ αι!ἀεπὶ το- 
Ῥγδοίξηιαγο Π|ὈΠεηγεπι ἀμπὶ πιϊηίπιε νε] θέ, 
ΑἸΐαπι γεγο ἰά ἀσοηζοιη., νῇ τογγαπι ν ΠΡ 15 
ἀμαῆϊοι: αἰϊαπι οδίβαιϊοίμππι {ξ ργαςεητεπι. 
ΝΝεριιπιιβ ἀυίθαι ΡΕΙορὶϑ ρυ]οττάϊης ἀοοζα-., 
τι) ΡΠ αἰτημδ πᾶγεβ., Δα ἰππίεηες πιογε 
Ηος φιοαιε ατιϊς εἴ: Νορταπας δάοϊείςεπ- 
(αἰυπι αππιαῖ, γηουϊίας δά "με θεγεπι ἀγαις]ο- 
(πο τεέεετ ογίσίπεθ. ΜΙάείαγαας Ρεορϑ ἢπ- 
ππετο ςουΐζαγε. Α πιραῖς τάπηεπ πριε- 
ἀπᾶπι ἀεμοττατιγ ΄αϊάετα : πιλπάοαμ!άοπι 
Θάγτη (ς πεῖς ἀρρείεητεπη. (αῇίεης ςεΐογα πηα- 
ΠΠΠῚ εἷμ5 αἰγείζαγε, Ρεϊορίβ ἀδχίογαθ αμδί! 
δάπαογεῖ, πε δά ςαγίιπι ἐρεᾶδης ἱρί Πιρρο- 
ἀϊταη5. [ΡῈ νεῖο ἰαπι απίπιο ροβίς, αἴαιεν 
αἴτιπι ἔριγαῦ, ὅς {προγο Πππὶ γεγίῃ5 ο]υο5 ἤ- 

ὅϊε.. Ιασαπάπιπι ἀπτοπη αἴχιις δἰ αειπη τιισίαγ, 
ἐμπὶ τἴάγὰ ἱποθάεης, εχ 48 διιγεάγιπι {Π||4- 
τα ΠῚ πΊοάο ςοπα ἱππεηῖ5 ἀςἤμποης, δὰ τοπ- 

τεπι ςοπηροηίτι, ὅς πχίὰ ἰαπιρίποπι εβίογο- 
(εἶτ. παςσαις τος ἀεηβ ταις ΠΠπ  ογάϊπεπι τὰ- 

πιδη ἰοτιαί. Ναῖες, δερεῶιβ, δὲ ιδεςιη- 
4πε ἀε πυάοΡεῖορε ἀϊςὶ ροῆσητ, τερῖε ῥιέλι- 
τὰ. 1 γάϊπαιηηῖιε, ὅς [πρέγίογεβ ρᾶγίο5 Π8Ό]- 
ταηῖες Βαγθαγὶ, ᾿πίγὰ Πα πποά νοῖϊτες ρυ ετῖ- 
ταάίποτη ἱποϊμάδηταβ, τα! διι5 ογπαήτγιγ νο ἰ- 
ΠΊΘΠΕ5.. σ1ΠῚ ἃ ΠαῖηΓΑ ΟΥΩΔΙΙΙΠ ΓαρΡΕΓΟ ἰἸσθαῖ. 
Ετ τοϊαια χυϊάσμῃ ἰαίθης,, ἀπ τερππαιγ ἃ 
εδῖη νεγο νο 5 ραγίεπΊ. Ὁ] πη ἴεν εἰ Παπτα- 

τ15, ᾶ4τ5. πορὶοϑαπι ταργαθίδηίαϊ, ΠΟ Πυιπογῖ 
(ρίεμάον τερεγείαγ Νοχ επηϊπὶ εἴς, Βαπιο- 
ΤῸ ἴαπιεη ςοἸ γαίας δἀο]είςοπτα 5, μαι 

ἔξοις ἂς Ποχ Πείροιο. 

ΧΧΧΙ. ΧΕΝῚ 4. 

Ρυΐεγιπι δυζεπιὶ εἰς ἤςιις Ιερεγα ςαΠ1, δέ 
πὲ Πᾶς ΄υϊάεπι ΠΙομτο ργαθίογῖγθ, Εἰςιιβ ηἰ- 

7 «τἤσοι τε τὸν μὲν ἐν ἀυτῇ τῷ μὴ ϑίέλειν ἑςώναι ] πυταταν 

Ῥ᾽ λοτὶς ἀτίεπι ἄπο πιαχίπις δάιιετία ἐχρυίπιεητεπι γ (δ 6- 
{ξεπιεπὶ πέπιρε ἐηπιπὶ, [τ ταπηθη νὰ ράτεγες ομπὶ δὰ πο- 
τιπι σΟπΙρΟἤτΠΊ εἴς, πεαὰε ἰδ εητος Πρ Πῆετε, σῆσων ρτὸ 
γράφειν ἱςώντα νῖάε {π|1165 ρῃγαίες οἰ ογυατᾶβ ρβι]0 ἀπία 
ἴῃ Μεγεηγὶ Ναὶ, τι. 4. 

8 ἀναφέρει ἐς τὸν Λέξητα κρ τὴν κλωϑὼ 1 [επῇις εἢ Νε- 

Ῥτθηιπὶ ἀπιοτὶϑ5 ἴα] οτιρίπεπὶ δὰ ΟἸοίμο ἃς ἱνεδεῖεπι γείεσγε : 
4υἱ (ΠΠΠσοῖ ΡεΙορεπι δάαπιατε σοερετῖι;, ροαιαπι 4 Τληϊδ- 
1ο, ρᾶγεηῖς [1057 Ἔχρ εστιΓ Ο ὨΦΟΥΙΠῚ Πιιπιοπ 7 ἴπ για ςοη- 
οἾδι5, πίσις ἴῃ Ἔρα 15 ἀρροῇτιβ, 4 Ιου γεγο τε βίτυτι}5 βιΐτ, 
ΙΔ αιοά Ρίπάδτγιι5 ἔλξξυτη Βπρῖτ» εἰπὶ ἴῃ ἰοδέξε τεσοηϊεπο 
ἀο, εχ ηο Οἱοίδο δὰπὶ ἱπιαρτιπὶ Ἔχίγαχιε δῖ : ΟἿΥ Πρ. 
1.ν.38. εχ η10 ἢδες ἀδςεγρίᾷ πιδηϊξεῆε,, ἤς επἰπὶ ἀε Ρε- 
Ἰορεῖ!ε: “ 

“«᾿ " 
ΠΣ, τε μεγωσϑενῆς 
Ἐράσσετο γειίοχιος Ποσειδῶν» 
Ἐπείνιν καϑαρὲ λίξητος ἔξελεν 

Κλωθὼ, ἐλέφαντι φαίδιμον 
Ὥμον κεκαθμένον. 

9. ἀςρώψαι δοκεῖ τῷ ὠμῳ ] εὐηγριεο, αι18πὶ Οεγεβ ἱπ ἐριι- 
115 ἀειιοταῖμπι, ΡΕΙορὶ τεβίταιτ, νι 4, Ριπάδτιϑ], ς, ὃς ραήηπι 
Ροεῖδε ἃς πηγτβοστΆΡΕΙ, 

τὸ ἐκ ὠπάγει ἐκ ἐχεϊάεγας Μοτε ]απα εἀΐς, Βάθοης ΑΪ. 
ἄϊηα ὅς «οὐ. 1,4πὰ. 

1: ὥρμησεν] ςοἀ. 1,44. ὥρμηκεν. 
12 ἀφνειὸν  Οτυζετιις ἃς ϑαϊπιαῖ, ὠλφειὸν : αιοά ρεγρίΔ- 

πεῖ, Νέειηρε δὰ “ἠρῥεηρε ςετταπηῖπε Ὁ ἐποπιδιιπι νἱ οἶς. ΦΊ-- 
ἀς ἢ, ἴῃ Ρείρε ὃς ΗΙρροεα»ρ»ἶα. 

13 Αὐδοὶ γὼρ κρὴ οἱ ἄνω Βάώρδαροι ] ᾷς Ἡετοάοεις [18. 1- 
παρὼ γὰρ τοῖσι Λυδοῖσι; σχεδὸν δὲ κα! παρῶὼ τοῖσι ἄλλοισι Βαρ- 
δώροισι κρ ἄνδρα ὀφϑῆνωε γυμνὸν αἰσχύνην μεγώλην Φέρει. 

14. τοιώσδε ἐσϑῆτας 1 νἱάετιις Οῤίγοάοίας ᾿πιο ]σεγα, 45 
ῬΆμ]ο ἀπτὲ ἀξίου θεθᾶς ἴπ ἤργοτγηρς ϑεριαἸογίδησ. 

15. ὦμος ὠριςερὸς  ἐδγπεις Πέπρε 116. 
τό νὺξ τε γοὸρ ἐπέχει  ποπιρε διιοπίαπι Ρῃ]σεγε πιαπ, 

φοτριις οὐγοδοία τερεῦατ, εἀπὶ ΠΟ(Ἐ15 τεπεδτὶς οοπιραγαῖ, 
μπ8π| τἀπιεῃ ῥείρεγὲ δὰ ἱπῆπαν πμάατης ὀηγπέγμς Πηϊοτ 40- 
ἀατηπποάο 1]}υτεῖ. ; 
ΧΧΧΙ, ΞΕΝΙΑ. ι καλὸν δὲ κἀὶ συκώφωε } Ῥτίπιμπι,, 

δας 



ΧΧΧΙ. Χεομάλ. 

ὅτας (ἄςοο, {Πα πζς 5, ἀσεγιιδε! ΠῚ ν 15 [0115 {π|- 
ΡὈΠτὰς ἴππε, Ῥίδας γοτο ἴμπε οὐ σοτιῖες 
ΤΙ Π1ἴ5), ὅς ραγ5 ΠμΙἀοπη Πίσης ΔΙ παητιιπη, πΊ6]- 
Ιε (ξατυιτίοπεδς, Ῥαγ8 νΟΓῸ ἃ ξεπηρείζατε ρεηϊ- 
τι5 ((Πς πη. [πιχτὰ ἱρίἃ5 αυιζξιη γα ΠΊ8 ργο- 
Ἰδέζι ΕΠ, πλϊπίπιθ, ρῈγ ΙΟμ 6 ΠΊ, 1π|01Π 15, ἔπι- 
Θαῇις Ἐχροτς, βρὺ ὨΟΙΊΡΟ ἱπατηθγᾶξ,, Ρατ- 
τίπη υ!άθηι ογιά5., ὅς ρτοῖϊθος δάπας, Ραγ- 
τΠΔ νΌΓΟ τιιρ 5 7), ἅζαις ΟχοΪοταβ᾽, ΡατΓΠῚ 
Πίδπιος πμποάαπιπιοάο,, [πςοϊαιέ ογέπι Ὁ- 
βοπάσητζος,. μᾶς νεγο ἴῃ {ππππ|ο εἰ τὰ- 
ΠΊΟ ἢξιι5) ΘΔ ΠΊ ραίΐον ρογέοαϊε, 415 νης 
σιμαπα {παυἱΠιπιας νἱφεητυν. ΝΙαοίδιι5 αἱ- 
το πὴ τοι ἰη Πγαίππη εἰὶ Ῥαμϊπγεηιπι, ἦμα- 
ταδὶ ἃϊίας. ἡυ!4επὶ ριυαηλϊπς ὀχειτὰβ {ππὶ, 
Αἰΐας ὙΟΓΟ ἐ0 ςοπάιιπειγ Πίδηϊοσ, πομημ ας 
Ἰοϊπθτγαπι οἤοπάμηι, Αἱ ἕ Ργτὰ ΡΥ). νἱ- 
ἔε, ἃ Ροπλα ἀςοιιπημἴαζα Ροπιΐ5., ἱρίογαπι- 
ἅς ἀΠΟΓΠΟ5 ἃς ἀδοαα5: Οὐογαία οπηηία, αἵ- 
6416 Διῖγθο σοΐογε. Οἱ απζοη ἰρί15 Ἰρο ἶσα: 
ὍΟΓ. δἰπὶ ποη {πρέτῆςίεὶ ᾿ηΠπαογεγο, (δ 45 
τατὸ ουδᾶς ἀϊαίαπι ἃ (γα ] ροτο 
ἤιᾶος Πλιπογᾶ : ἵγπέγις οςῦο, τασεργατίπι ἴῃ (α- 
Ια ο ςοπροΠ . Ὀλαϊλενας ΔΓ ΠΟή [6 Π15) 
ἴξὰ Ἰρ([ὰ5 Ῥίδηταε σοηζοκειὶς εἰς υἹπηϊηῖθιις,ΡΑ]- 
ἐπίτατη ροῖτό [ἐχρὲπάςης] σοητοχιιηι, ἢ Ἰ4αὶ-, 
ἄσπν νι άδβ εαπι, (ιἰρεπίδίατις εχ {ΠΠ|5 γιας, 
ὃὲ νε Πηρι ἀἰίςοτηί αξιηὶ ΡοΠΊπῖ9. ΠΥ μη] 
τΟΙε γα ι5. Βαςς πὶ γ 4116. ὃ ϑοπογ ἀῶ γά- 
ἐρμμῖξεγ, ἀξ νἷτς ἰπατιῖε5, Τλίζεγοβ νείαας Ρὶ- 
ἔϊος 1105 τἄσοπηος ςοπιςάϊ ροῆς,. ἃς, γἱπὸ 
ἔυγρογο, ΠΙᾺ ἀάοαπο ἱπσπηάιι, πὶ 6115 
ἤσαϊπεῖ {πτοι τδσδθῃς τπεῖ, ἴῃ ΜῊΝ Ἰᾶτη. 
ζοποίοίςοης, ἃς δά ἐχυπάδηδαϊη ὁ ΟΥΓΠΠΠΠΊ,, 
ἢ αυῖς ἐχργπιογοι, Ἐξ οαΐειις ἴῃ ἀἸέεγο ἕο. 
εἴξ, παροῦ ςολέγας, ἀατο Δάπις ραϊρίϊαη: ια- 
δΔιίαμις ογάτογοβ ποὺ τποάο ἡἰαοῖ, ναγιπῚ δἴ- 
ἴατι ξαϊσαγῖς [ηἴζαν σοτιπσαητ5, Ἐτοηϊη; ργᾶα 
Ρἱπρπεάϊης (ἀρεγηδίαηις, ἰρΙεηάείζεγς νἱ- 
ἀδτατ, 

" 
ὌΡΓΔ 

ἐ 

ΙΌΟΟΝ ΜΟΙ ΒῈ ΒΒ ΡΙΚΙΝΜΨ 5, ὅ0ο. 

μένω": σεσώρευταὶ τ ἐπὶ Θύβλον ὠμπέλε. 

γέγραπται δὲ μετὰ τᾷ δε ῥηγμώτων᾽ » Καὶ 

Τὼ μὲν ὑποκέχήνε, σσωξαπτύοντω τῷ μέλιτος“, 
"δ᾽ ΓΝ δ ὦ ΓΝ » ΄,ἅ 4 .κ 

ταῦ ὑπὸ τῆς ὡρῶς οἷον ἐσχιφάι. πλησίον δὲ ἀυ-. 
ἌΡ, 75 ς ᾿ ΚῸΥ̓ ΚΥΣῚ ᾽ Ἁ Ἀ Ν “ 

τῶν οζος ἐῤῥιπττάι» μὼ Δί ἐκ ἐρδεῦ ἢ κενὸς τῷ 

τΡῃ8. σκιάζει δὲ σῦκω τὰ μὲν ὠμὰ καὶ ὀλύν- 

ϑερῖ ἔτι; τὰ δὲ ῥυσὼ καὶ ἔξωρα, ταβδὲ ἥδ 

δὲ 
ἐπ᾿ “5 τῇ ὄζε σρεϑὸς δυυρμρυζ » ὦ δὴ καὶ ᾿ 

ῥ᾽ , σωραφάίνοντα τῷ χυμϑ τὸ ἄνϑος. 

ἥδιςω σύκων δοκεῖ. καρύοις δ᾽ ἅπαν ἔσρωτωι τῷ- 

Ἀμζδιν ὦ ὧν τὼ μὲν ἤν βρῶ γυκο τϑ ἐλύτρε, 

τὰ δὲ. ἔγκειται μεμυκότω , τὸ δὲ τὸ ἀρεμφαΐνει 

τῆν διωζυήν. ὠλλὰ καὶ ὄχνως ἐπ᾽ ὄχναις ὅρα, 

καὶ μῆλω ἐπὶ μήλοις, σωρές τε ἀυτῶν,, καὶ δὲ- 

κώδας, ἐνωδὴ πάντ, καὶ ὑπόχρυσα. τὸ δὲ δ᾽ 

ὀἰυτοῖς ἔρευϑος δὲ ἐππριδλήσϑαι φήσας, Εν 

λρ ἔνδον ὑπηνϑηκέναι. Κερώσε δὲ ταῦτα δῶ- 

ἔω, ὁπώρω τις ἁντη βοτρυδὸν “ ἐν ταλώρῳ. 

ὃ τάλωρῤος δὲ ἐκ ἀλλοτρίων «ππέπλεκται λύ- 

γῶν, ὠλλ᾽ ἀυτῷ τῷ Φυτξ. πρὸς δὲ τὸν σύγε. 

δεσιμον τῶν κλημώτων εἰ βλέπεις, καὶ τὰς 

ἐκκρεμιαμέναις εἰὐτῶν. ξαφυλὲς. », καὶ ὡς κα- 

τεὶ μίαν "αἱ ῥάγες» ἄσῃ τὸν Διόνωσοον, εἶδα, καὶ, 

Ὁ Ὁ τνις βοτρυέδωρε ᾽, περὶ τῆς ὠμπέλε ἐρεῖς. ᾿ 

φαίης δ᾽ ἂν καὶ τὲς βότρυς τῇ γραφῇ ἐδωδίμες 
εἶγαι» καὶ ὑποίνως. κῶκεϊνο ἥδιςον, ἐ ἐπὶ φύλλων 

κράδης μέλι χλωρὸν 5. ἐνδεδυκὸς ἤδη. τῷ κηρῷ, καὶ 

ἀγναπλημμυρεῖν ὡραῖον, εἴ τις ὠποϑλίξοι, καὶ 

τρυφωλὶρ᾽ ἐφ᾽ ἑτέρα φύλλε νεοπαγὴς, καὶ δα. 

λέυεσω" καὶ ψυκτῆρες γάλακτος, δ᾿ λευκξὶ μό- 

γον, οἐἰλλε καὶ ςιλπνβ. καὶ γεὶρ σἴδειν ἔοικεν, ὑ- 

"πὸ τῆς ἐπιπολωζέσης εἰυτῷ τοιμελῆς. 

Ἰοςσιιπὶ ἱπῖογ Ποίρ᾽ τ] 16 ππιποτγα βσιδιι5 τρια, ἀοπαπι» 
πεπῖρε 1|4ς Θετοτῖς, αιιο ῬΗγια!! Ποίρ τα] τᾶτεπὶ τεπιιπογᾶ- 
τῷ οἷξ., νὲ ρβῖεϊ εχ ἐΡΙΒΘΑΤΕΡ δριυια Ῥαυίαηίατπη πὶ Ατί- 
εἰϑ Ρ..35. ἃ 

Ενϑ δ᾽ ἄναξ ἢ ἥρως ᾿Φύταλις “ποτὲ δίξατο, σεμνῆν ὦ 
Δήμητραν ) ὅτε πρῶτον ὀπώρας καρπὸν ἔφηνεν, Η 
Ην ἑεραν συκὴν ϑνητῶν γένος ἐξονομεζει. ὅζο. ς΄ 

3 σὔκω μέλανα ὁπῷ λειδ.} πίρτας ἤξιι5 ἔρεοῖες, Βαθεῖ Ρ]:- 
πως Η. Ν. ᾿Χν. (ῶ, 19. «Δἰεχαμ γέννᾳ ὁ γἱσγις 6Π}), οαγιάδ. 
(4216 γἱηιρράγ ζορμοηρίγιε αἰοἰοαίάεν Νὴ κύρη δ᾽ τήμῳ να δ᾽ Τῖ- 
δωγημα 4ε  νυαεεοοϊδη. ᾿ 

3 μετὰ τῶν Φλοιξ ῥηιγμάτων ΠΕΙΡΕ ΝΙΡΡΑ͂ΡΣ Ῥυΐο ΔΠπῖ6 

ἀοϊπεαῦθας ἤσιπι Αἰοχαηάγίπαπι Ρ] Δ ἶ118. οαπάίραρεῖε γῆμαι, 
4ιλς ΩΣ τδγα ἀἀοίτυγ ἱπάς ΟΟοἸμπιε ας ἰ ἴῃ Ηοττ, Ρ, 359. 
οὐἱ σοπαςφηΐς) αοὰ ρρμΐο Ρ988 ποίξεγ ὑποσίσηρα ἀϊοίξ, 

4 παραπτύοντα τῷ μέλιτος 1 πεπιρε μεγεοῦίαε {1186 βομ. 
ῬΙΙηϊαΝ 116. οἷς, [δ ἐξ, Ζι, (σοις γραεμγείξομ δες δεῖς ἰφἕέ,ρετ. 
εοὗδίς γεοίϊές, 

[ ὑποσίσηρα }} νἱά, ρφυΐο δπῖς ἢ. 3: 
6 ὀπώρα τις ἄυτε βοτρυδὸν ὅζε" 1 ὁ ὀπώραν οπιπε 

το σε ἀϊοῖ ποῖιπι, Οεγαία ἰρίταγ ἢΐς ὁπώρ, 
4186 τᾶςεΠΊΔΕΙΠῚ 8 ΟςμΠηΐΑτα ἱπ ΠΑ] 21ῃ 0 ἴᾳσετε αἷς. 

7 βοτρυόδωρε ] {ἰς βοτρυφόρον ΒΑςοΒιπι ΟΥρβειβ νοςᾶῦ 
ἴπ ὙΌΝΝΝ 

8 μέλι χλωρὸν 1 {ἀσουη πιε 115 ἱπτο ]ρῖτ, εχ ρεγοοξεῖς Ά- 
οὐδθα5 νἱά, π. 4. 

9. τρυφαλὶς } ἔοτια εχ ἤςι! σλίειιθ. Νδπι νι ΡΙ᾿πίις ΠΡ. 
ΧΥῚ. (εῶ,. γι. Εςῖκ5 ἰδέξειι5 ἔσει, μυΐς 4 οςαΐεος βριγαῆ. 
ἀος σοδρυ! νίδ, ϑὶς ὅς Απίον. 1. ΠΙ. ΗΙΠ. Απίπι, ς, χύ, 
πήγνυται δὲ τὸ γάλα » ἐπός τε συκῆς» καὶ! πνετίαν 

δυ8 
τοῖς, 

ἘΚΚ Κκ ΦΛΑ- 



δ.) 

τ διὸ ἀρ ἡ ἥῳ ΡΗΙΓΟΒΤΒΑΤΙ 1. Ῥὴγρίη. ῥγημη1. σαμεηῇ, 

ΦΛΑΥΙΟΥ͂ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ 
ἜΨΒΕΙΚΟ ΜΈΣ 

ἜΤΨΜΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΕΙΑΥΙΙ ΡΗΙΠΟΒΤΆΑΤΙ 
ἱ ΙΜΑΟΘΙΝΕ δ. 

ΤΙΒΕῈΞΚ 5ΕΟνΝνΝΌν5. 
Ἶ 

ὙΜΝΉΗΦΤΥΡΥ Ἃ 1" 

Πὰν τίς ἵτην ἐλεφαντίγην᾽ ὡπόλοϊς μυῤῥινῶσιν 
Ἵ ς ἊΝ Ω " 
ἐδεσιν ἀπολαὶ κόραι. διδάσκαλος εἰυτὼς 

ΠΡ ΕἾ ᾽ "» Ἶ ᾽ υ 

ἄγει σοζβὴ, καὶ ἐδὲ ἐξωρος. ἐφιζάνει γάρ τις ὥ- 

ρώ καὶ ῥυτίδι πρώτῃ, γήρως μὲν τὸ ὑπόσεμνον 
“ , »9.« ΕΣ γόν ᾿ ͵ 
ἑλκεσώ , τέτῳ δ᾽ ἄν κεραννῦσα τὸ σωζόμενον 
-“ Ω “ Ν Ἁ -» “ ᾿ 

τῆς ὠνμῆς. κῷῶὶι τὸ μὲν σχήμω τῆς Αφροδίτης, 
ΜΕ ῊΡΕ ᾿ ἐᾷ ᾿ ᾿ 

εἰδξς γυμνὴ, καὶ ἐυσιχήμων. ἡ δὲ ὕλη, συνθήκη 
β᾿υνΔζ ᾽ 3 

μεμυκότος ἐλέφαντος. ὠλλ᾽ καὶ βέλετωι γεγρώ- 
- ε ΝΜ 4 « 

φϑαι δοκεῖν ἡ Θεὸς, ἔκκειται δὲ οἵω λαξέσιϑαι ". 

βέλοι λόγε τὶ ἐπιλείδωμεν ᾽ τῷ βωβῷ: λιξα- 
“, « ΄-«,. κ 

νωτῷ γερ ἱκωνῶς ἔχει, καὶ κασίως, καὶ σμύρ- 
-“ ͵ ἂν »Ἢ γ -“ ᾽ 

γης. δοκεῖ ὃς μοι κωὶ Σαπῷες τι εἰγωπνεῖν “. ε- 
͵7ὔ “ ε , ΄“ “ γῚ 

πορινετέω τοίγην ἡ σοζδίω τῆς γραζφῆς. ππρῶτον 

μὲν, τὼς ὠγαπωμένας λίϑες περλδωλξβσωΐ, 

εκ. ἐκ τῶν χρωμαίτων ὠυτὸς ἐμιμήσωτο, ὠλλ᾽ 

ἐκ τῷ φωτὸς » οἷον φϑαλμᾷ ἡνῶν "ἫΝ 

γείων ἀυταὶς ἐνθεῖσα. εἴτω καὶ ὅτι τϑ ὕμνᾳ 
ἤ ἢ) ᾿Ὰ ᾿ ἐ "δ " 

“«“ωρέχει εἰκδειν. ἄδεσι γοὺρ αἱ παῖδες, ἄδεσι" 
ἐν ΡΣ « ὁ ᾽ 

κωὶ ἤ διδώσκωλος ὑποδλέπει ὃ τὴν ὠπάδεσων, 
Ἔἱ . -“ Ν ᾽ Υ Ἵ « ᾿ 

κροτξσω τῶς χεῖρας “» καὶ εἰς τὸ μέλος ἱκανῶς 
᾿ Ω Ν Αἵ ᾿ "“ “ ΓΙ 

ἐμοιςξώζεσω. τὸ μὲν γάρ τῆς ςολῆς ὠπέρατῆον, 
Ν . δ᾽ “] ᾽ Ὁ  γρς 7ὔ Ν ΔΕ} μἱ 

κοῦ μή ὃν. οχλὲ ὠυτῶις, εἰ ἀϑύροιεν, 7 τὸ εν χρῷ 
ἰὸν, Ἵ δ δ ων» »} » “» Ν᾿ ς 
τῆς ζώνης, ἢ τὸ εἰς βραχίονα τῇ χιτῶνος, ἢ ὡς 

ΨΙΒῈΕΚΒ ἣ 

1. ΝΗΤΡΙΑΙ. 1 γὙμνήτριω,} ἴδης εχ σοά, Ἔεδς 
ΣΕΙΟ ΟΔΌΠ Πηε15 Ἦι11115 ἱΠῚ Δ ΡΊ ΠΙ5. 1Π ΟΊ ρ ΟΠ ΕΠ γ 4ι15ΠῚ δτία πῈ» 
τεῖηεῖ ΑἸάϊπα, πρείτιι5. 114 παΐς Ιοσὺ φυδάγας 4υλπὶ εἀΐτᾶ ἃ 
Μογεῖο ΑΦΡΟΔΙΤΗ. 

2 ἐλεφαντίνην ] Ν ἐεπετεπι, αυδπὶ ἢἰς ἀεἰοτ τς ΡΒ οἤτδειις, 
ἐλεφαντίνην αὖ Εἰερῥαρεῖμο Αεργρα ἀϊοὶ εχϊξίπιας αγταὶ- 
ἄϊτι5 ἔγηταρπι, ΧΠΠ. ἀς Γ115.). σὰ ποπ αἤδπιῖο. Οειῖξ οχ 
{εαυεπιδιι5 ρᾶτοῖ, Ἐο αιοά εχ εθοτε ἔλόϊαπι τερταείςηςα- 
τεῦ πᾶδς ἱπΊαρο ὑεη ες ΠἘατιᾶπ1, ἐαπ| ἐλεφαντώην ἀϊοῖ, 

3. μεμυκότ.] Ηείγ “ἢ. μεμυκότων πεπυκνωμένων; συνεσφιγμέν- 
ὧν. ϑιιητ ρίτυγ ἔλεφας μεωυκὼς ΕΒ οτί5 ἔββπιοπτα ςοαρηΊοη- 
τα) ααοτιπι συνϑήκη βογπηδτᾶπη Ππατιιᾶ πη ἱπιᾶοσ τεξεγεθ δῖ, 

4 ἔχκειται δὲ οἷα λάξεσϑαι  νἱά. οδίεγιατα δὰ [ξδ, Αροἱὶ- 
Ἰοπ.}.11, ς, 2ο. 

Σ ἐπιλείξωμεν Ἴ νετΠππιὰ ἰεῶξϊο ςο 4! οἷ5 1 αντάϊ πὶ, ΝΙΑπι 
«ἀϊτί Βαδεθδης ἐπιλώξωμεν. Νεπιρε,(ε αἰταγί [0 ι16Π5, εἶε- 
ΘΔΠίεγ ἀἰοῖτ ε 1}}1} ογαιοηὶς δἰιημτά φυαῇ ΠρΆπιοη αἤυξι- 
ΤῊΠΕ) ΠΔΠῚ Φἰ[Εγ]ι5. Βεπειῖς ΠΙ δΑπιϊμιιπὶ ἔτη ἁβέατίπι εἰ εἴς, 

1. ΨΊΙΚΟΙΝΕΣ ΗΥ̓ΜΝΡΜ ΟΑΝΕΝΤΕΞ. 

Ἐπέγεῖι ἐδυγηοᾶπι ΠΊΟΙΙς ΠΟ] ι15 
ΜΜγτίοεῖβ ΡΟ ας ςαπππί. ΒΔρί6Π5 Ἰρίᾷς5 
πες ἐχοίεῖα ἀμοῖς παρ! γα., ΠΑΠΠ τιρ 5 

εἴδη ρυϊπιῖ5. απαοάαπα ἱπΠ|άθε πρλλίμον 
(ἐπεέϊαπα αυίάειη ψεπογα Ϊοπ. (ταΠθῃ5., 
1Π|ατπτὶ ταπηθη τα]! 115 ῬΓΙΠΙΠΙ ἡδἰα τειπρο- 
τᾶη5. Εἰ ψεμοῦῖβ ἡ] ἀεπῈ Πα 5. {τς εἰ: 
Ρυάογε ἡπάατα εἰ οπππίς5,δς νπά!θδηῖις ἄδρο - 
τᾶ. Μαζϑγία νεγὸ ὃχ εῦογε ςοπίο! σία ςοτ 
ΑἸεῖτ. Ατ θα πηϊηΐπης ναὶς ν]ἀεγὶ ρίζα. αἵ- 
416 ἴτὰ ργοπηίπες, νὰ τπᾶπι ἀρργο θη αϊ Ροῇς 
νἱάθατατ. Ψ]ίης αἰ!υ! 4 {προ ἀγὰ ογδῃοηῖς 
1Ιρεηγι5 ετίδιτι, {ΠΓγῖ5 επῖπη, σαί] ἸδοηΠο, ἀς τηγτ- 
τηαο Βαδοταῆοτίπι, ΨίάσειςῚ Ἰρίταν Τρ η αι 
Δϑάρρῇο Ψ ΠΟΙ τ δυιτιιπα ΠῚ ἔρίγαγο, [μδιι- 
ἀληάιιπη ρόγγο ἱπ 1{4 ρἰέζηγα ἱηροηίμπι.. 
Ργΐπταπη χυϊάεπι χιοΐ σ᾿ ΒΕπΊΠηΐς, ΨοπΕΙΙ στδί]8. 
81 ΟΥΠ4Π5. ΠΟΠ ςοἴογος τη, ἴξά τρίπαι 
ξαϊρογεπι [ε1 ἱπηϊταία,, ΡΕΠ οἰ ἀϊταΐθτα ἴρῃ 5 1Π- 
ἄεης, δά οςυἶος ιδῇ Ροτ πἰπιαϊαπάοο. Ῥείη- 
ἦε αιιοά δὲ Πγπιηιιπὶ δυαϊεηάμπι ἀμί! ργαο- 
Ὀεατ. (απιιηΐ επΐπι ριε Πα. ςαπιηΐ 7 τοίρι- 
οἴεται ππαριῆτγα ἀιΠοπαπι οἀςηζεπι νοςοῦη, 
πιϑηϊθας Πιρρίοάξης, ὃς 44 πιο απ ἀβϊλεῖπι 
εᾶ5 Γθάμςεηθ. οἰ τας. ροῦτο τποάϊςτι5 ρ[α- 
πς, ὅζημὶ ΠλϊηΠς Εἰς προ αϊπιθητο ἢγ. (1 ἰπ46- 
γῈ να ητ. ΖΟΠΔΠΘ ΓΟΓΡῈΙ5 ἀπηδίοπο. ὅς αἀ 
Ὀγας πη ρεγησοης ταηῖςα, ὅς ῥεαιθις 

ό δοκεῖ δὲ μοι χῷὶ Σώπφες τι ἀναπνεῖν ] Δάμῃς Ἰοφυΐεαν 
ἄς Νεπεγεν ΑΝ τμπὶ αἰοις νἱάθτὶ Σαπᾷὲς τὶ ἀναπνεῖν, 1 
Αἰΐαπι Γεπίαπι Βαεγε πο ροίείξ, ηιιδπι ἰρίτάτε ἐἈπὶ ἱπάο- 
]επιν 4μΆπη. ΘΑΡΗΒα 1111 τπ Ἀγ πταῖβ Πιΐϑ εγίδιαιῖς, ὙΊρεποτῖις, 
Πιᾶες ἃ ὑμνητρίας τοξΐογεπϑ, 2}1{6Γ ἀοοίρῖτ, πεπιρα ἔρίγαγθ δὰ 
ΒΑρρῃϊςοϑ ἢγπιηοβ. Ψεγαπι πηδηϊβείμπι εν, ἐς “  πεγο Ηἰς 
{εγπιοη ει εξ, ΕἸ γπηδγηϊια πιεϑπη ἐοβενηυίαιεν 4ιοἃ ἰηξετ!- 
ν5. {64 μ1τ|Γ 7). ΒΥ ΠΙΠΙΙΠῚ ΘΆρρἢι5 Ὑμνητρίας σάπεγα ) πᾶπὶ ἰᾷ 
ςΟἸ Πρ εδατιι ἐχ ἤατιιὰ ξογπια 1|18, μὰ ϑάρρῆο Ψ πογεπὶ σε- 
ΡτΓδείδητδιιογας, ρί ἐξα. 

᾿ περιδαλὅσα] ἄμε Ῥ΄ Ἔπετὶ ἤμε ὠυλυτρίωμς. 
8 χῷ ἡ διδώσκ. ὑποθλ. } Ἰοσυπι ἤπης νι 4114 4ιλεάαπι.» 

ῬῃιΠοῆγαιὶ φοαπρη]διῖς Ατιβδεπεῖι5 Π16,.1. ἐρ, 10. ἐπιδλέπεν 
τλπιεη ΒΑθεῖ ργοὸ ὑποβλ. 

9 κροϑῶσω τ΄ χεῖρας } ἱπιεγι 12., ἴπ σάπτ οδίοπιαπάα, 
πιο άἀεγδηϑ ΠΙΔΠΗ ΠῚ ςοπιρ!οῆοπε. δὶς {Ὀρτὰ ετίαπι ἰη Οο- 
πιο [ κρότα ]μάλιςο δετωι ὁ χῶμος; Κϑὴ } ) δεξιὼὶ τοῖς δακτύλοις 
ὑπεσαλμένοις τασοκειμένην τὴν ὠρισερῶν πλήττει εἰς τὸ χΟΙ͂ΛΟν 5 
ἵνα ὧσιν «ἷ χεῖρες ξύμφωνοι ̓  πλητῆομενος τρόπῳ κυμξώλων. 

πιάϊς 



σὸς τς σὸς οὐδ 

ι 

Ἡ. ἀνῤῥδὴ αὔρα, ΤῸ ΟΝ ΨΙΜ, ΕΙΒΕΒΚ ΒΕΟΥΝΝΟν 5. δ 
Ὠμϊς αὶ εἰ ποσοῖς, ἴῃ ΠΊ0}}1 Παητίαπι Πον- 
δ4., τοξτιρογιαπησας ὁ τογα σαριδηταπι: νο- 
{τείας ργατο [1Π}1165.. ςο]ογείηιια δάγιπη, διι- 
ὅζαπισπα αἰτεγίηβ αὉ αἴταγο ἄςςις [ Πᾶος ἰη- 
ατιλπὶ Οπηηίᾶ 1 τϊγιτη. ἴῃ πιοάμηι Ἐχργοῇα.. 
{πητ. ΝΝατη αὶ οα Ρίησεηάο ΠΟἢ ἘΧρ ϊπλμηΐ, 
αιι46 σοπείηρσογο (οἰδης, 11 1η ριἔπαγῖβ Ὠλϊπιι5 
νεγο ᾿πηταπτις, ΨΊΓρΙΠαΠη ἰιτοπὶ ἔουτπδϑ ἢ 
Ῥαγιαϊ., δι 4111 φ!ρίαπη ᾿πάϊοὶ ςοπιηαίτίοτε- 
Τ15.. Π1ΠῚ ντιο 1 ργοίογεηάα (δητεπεῖα ἀπ- 
(Ερ5 ἔπεατγιβ νἱἀοταγ, νίψαι δάθο ἀμδίαπι (δὲ 
1ππςοπὶ ραἰπιατη γεάάιης, Κοίδαα νἱπας, ηἰ- 
οτδς οτος, Ρυ]ογαε Πγ4|35.. νοσοπῃ ἱπσαπάας, 
ϑάρρίτις ἀΠ]ΟΙΠΊπ ττη Π1π|4 [χιοα ςαπιηι] σδη- 
τἰσατα εἴν. Αςοϊηῖς δηζείη ἰρί!ς Πάϊδιι5 Οτρὶ- 
Ὧ0., ἄγοι τοοπαΠ5..). πογαμίημιε οπηπο5 τὸς 
Ζοτε Ππαγπηοηΐας ΠΕΠΊΕΓΟΒ., ὃς πᾶς ἰγγὰβ ἰῃ- 
(ὑηξ οπηηΐα ΡΟ] Ἰσοίαγ, (εἰ ογοβ ααζοπι Πεὶ νοἱ- 
ΨΕΠΕμΓΟΟΠΪ,. τη γε Π1ΠῚ ΠΟΘ ΠΡ ΔΠῚ., ΡΙΓΟ» 
αἀϊριοίεπεθβ, Οἱ ἃ Ἰρίειγ σαππητ ἢ Ριέζαγα ἐπὶ πὶ 

Τρία αυσαας ςαπείςιπι αιοἀατηπιοάο τα- 
ἴοι, Ψεπεγειη α πιατὶ σεηΐγαπι ἀϊςπηῖ, σοε 1 
1ηῆπιχιι, ἃς ἴῃ πᾶ αυϊίοπι ἱπίπάγιπι ἀρρι]ο- 
τῖτ, ποπάμπι ἀϊσιπε: ἀϊσοητ δπζοπι, νὰ Ραῖο, 
ἔαέξαπι Ια εἰ πα Ραρῇο. Ναιίἱταζοτη ροῦγο 
Δί ϊατίπη ςαπεπάο ἱπάϊςαης: Πιριοίοπζοβ οη ΠῚ 
Ε ζοεῖο σεπίγαιη εἰἴξ ἱπηιπιηξ ἢ τπΔΠῚ15 νΟΓῸ 
{πρίπας Πυέξαιπι ἰηἤαγ πιοιίίαηῖας., ηποά ςα 
Ῥεΐαρο οσῖα {{τ, οἰϊοπάπησ: τἰΠίημε 1ρίαγιιπι» 
Ρ δοίμι5 ππαγὶβ ἐγά παν }}1 πα οί πὶ εἢ,, 

11 ΑΗ. 115 ΔΣΙΜΕΝΤΑ. 

Ἐπ Ηἰπηυΐος, ὧς ἰθροόγεπι : Παες ΑςΠΠ]1ς 
{πη ργαθάα, 464 }15 πππς ηιίάεπι εἴ. Οἱ 
νεγο ἴῃ Πῖο {6 {|τδῖ οἰπίταταες Ἐχραρηδθις, ὃ 
6αιιο5, ὧς ν]ΓΟγα ΠῚ σοΠποῦτθο: ἃς ΠαμηϊΠα σμΠῚ 
Ἰρίο ρυισπαῦιης, ἤποτο θα πο {πὲ Εἰ1- 
Ἰογαπη αιϊἀθ πη ΟΡΟΓΙΠ Ργαθπητπη Πα ΕΌ 
Βηίειάα, δὲ 1,Ἔϑθϊας (Ἐρίεπη,, διγι 4118. ὅς 
ττὶροάαϑ.,, ὅζαρ Οὕδεςος δυζογίζαζοιη. Οἷιας 
ψογΟ δ ΘΟ ρα ΟΠίγοποπη σογαμίηγ, Πῖ5 ρο- 

19 λειμών τε ὁ περὶ τοὺς ἐσϑῆτας 1 Δ γετβιπὶ ῥγάλπηρ εἰἶγ- 
εα ϑε[!ε5; ἢ. ε. νεἴξες. ρσδτὶ, βοτίδιις γατιορατῖ, ἰη τ Βαθεη- 

το. ϑὶς Ατιβασποῖις 6.1, 6ρ. το. τὸ πρόσωπον τῶν πα- 

ειῶν ἔνδον ἔχειν τινὰ ῥόδων λειμῶνα αἴ. Ἐτ Αςμ Πὲς δες 

1:18.1. ἀς ρᾶυοπε ὦ δὲ τῷ ταὼ λειμὼν ἐυανθέφερος γαπορῖς 

ῬτΑ μα ἴ. Ε. ἀπά ρῥγαπὶ ἡρβαν θάγίορα!α εἰ} βονίαϊον. Ὶ 

τι ἄλλο ἄλλῳ ἰπιπρέπει ] πεπιρε φοϊογες ἡιοίααπι πιαρὶς 

τἴτοτε ἱππέϊος 15, σιῖθιι5 ἡ 8}Ε εἰ σαιοητιγ) Ποίιπὶ εἰξ, 

τι δοκοὶ} ΠεΙνλιιάϊαα, Ἑάϊεὶ δοκεῖ. τὴν ᾿ 

12 πρόσφϑεγμα ] ῇἢς Απδεπείας Σαπφᾶς τὸ ἡδὶςον φϑέ- 

γμώ τεοῖπ ε ριεῖ 118 ἴπ Ογάϊρρες πιιρτίῖς αἴ, Νέπιρε» 

εἰιις ἀπιατοσία ἃς δὰ Ψ επεεπι ἔρεξιδηεία Ρ]ογδαιι. ᾿ 

14 τῷ τόξῳ τὸν πῆχυν 1 πῆχυς τόξεγ ντ ποιμπὶ, πιοάία εἴτ5 

Ῥᾶτϑ5 εἰξ, ιν (Δρ|ττάπ|ὶ [υβίηετ, Ἠοπιεγαϑ πιο ΠΑ. Δ ν. 

37ς. τόξῳ πῆχὺν ἱρίπιπι “γεηρη αἰχῖς περιφραφικῶς νὰ 1δὶ Ετι- 
βαιμῖυς οδίστιιατ, 

ις ταχεῖς δὲ  ἢς ςοά, 1,Αιι4, Ἐάϊεῖ ταχεῖς το Ὁ 

16 ἐπήοῇ τῷ 6ρ.] πιοάοίες οἸοφυίτιτ, ιιο ἃ ταγρίῃς Ρο- 

᾽ ᾿ δ ΄ Ἶ 7 5 - « “" , 
ἐἰγυπούησίῳ χαίρεσιν » ἐφετῶσαι πωλῇ «τόρ 

γὕ " Ρ ᾿ » ΄ 

κωὶ ὠἀνωϊνυγχὴν ἔλκεσαι ππαρῶὼ τῆς δρόσε - λει- 
,ὕ ε κ᾿ Ἅ -“ " 7 Φ᾽ ἡμῶν τε, ὃ το τερὶ τς ἐσιϑῆτας "", καὶ τοὶ ἐν ἐυταῖς 

ἰ ἃ εν ᾿ 5 - 
χρώμωτα,, καὶ ὡς ἄλλο ἄλλῳ ἐπιπρέπει"» δι. 

᾽ Ν Ἁ ͵ὕὔ ε 

μονίως ἐκμεμίμηται. τὸ γρ συμξαΐνοντω οἱ μὴ 
, ν᾽ Ε ᾿ ͵ ΕΣ - - 

ψρώφζοντες » ὃς ἀληζευώσιν ἐν τωῖς γραφαῖς. 
ἐν Ὶ »" -" , » -" 7 Ν ΕἾ 

τοὶ δὲ εἰδὴ τῶν σπωρϑένων; εἰ τῷ Πάώρμδι, 7 ὥλλω 
“- ““΄»ν 7 5 " Ν -»" 

τῷ κρατῇ ἐπιτρέποιμεν. ὠπορῆσιαι ὧν μο: δοκοῖ 

ψηφίσασϑαι, τοσῶτον ἑμιλλῶνται, ῥοδοπήχεις» 
ε Ἵ , 

καὶ ἑλικώπιδες, καὶ κωλλιπάρῃοι, καὶ μελίφω-Ἅ 
- - Ν Ν " 

γοι. Σαπῷξε τῶτο τὸ ἡδὺ πρόσφϑεγμὼ ᾿ς σσῶ- 
͵ ᾽ »ἭἫΥ͂ ᾽ “ ͵ὔ 

ρωψώλλει δὲ ἀυταῖς ἐρῶως, γωκλίνως τῷ τόξῳ 
ι " ΝΑ ᾿ Ἢ ͵ γΧ 

φὴν σσήχυν “, καὶ ἡ γευρὼ «τωνωρμόγιον ἄδει, καὶ 
ΗΝ , γ Ψ - - ἣν ἈΛΛ, ΤΩΣ 

ψΨ ΕῚ ᾿ Φησὶ στάντω εχεῖν, ὅσα ἡ λύρῳ. ταχεῖς δὲ " οἱ 
- “ « " μὴ “ ὀφϑαλμοὶ τῇ ϑεξ, βῥυϑι μὸν τινώ οἶμαι διανοῦν-. 
" ΄ ᾿ ΕῚ 

τες. τί δῆτω ὥδεσι; γέγραπται γάρ τι καὶ ὠ- 
»“ Ἁ ,“ “ “Ἢ π 

δῆς. τῆν Αφροδίτην ἐκφῦνγαι τῆς ϑωλατ]ης λέ- 
δὲ "ω ΄“ “τὸ ᾿ “ ΄ 

γξσιν. ἐπιῤροῇ τῷ ἐρανξ΄. καὶ ὅπε μὲν τῶν γή-. 
,ὔ “4 Ἵ Ἀν ΨΩ ῳ 

σὼν προσέσχεν, πω λέγεσιν , ἐρῶσι δὲ οἴμιαι 
͵7ὔ ᾿ ,ὔ « σὰ» 

'Πάφον. τὴν γένεσιν δὲ ἱκανῶς ἄδεσιν. ὠναξλέ- 
᾿ ᾽ “ Φ».. γ᾽ ΦΆ “ πεσαι μὲν γορ» ἐμφωΐνωσιν ὅτι ἐπ᾽ ἐρανῶ. τες 

-“ ε ΄ «ε “ “ Ψ ᾽ δὲ χεῖρας ὑπτίας ὑποκινᾶσαι . δηλξσιν ὅτι ἐκ 
᾿ Ν ΄ ΝΥ. ν ,ὔ ᾿ 

ϑωλάώτηης: τὸ μειδίαμα δὲ ἐυτῶν γωλήνης ἐσὶν 

αἰνιγμώ. 

ΑΔ ἘΝ ΟΣ ΡΟ. Φ΄ ΔῚΓῚ, 
Ν ᾿Ν » ,ὔ --τ΄-"Ἁ. 

Νεδροὶ, κωὶ λώγως, ταῦτα ϑηρώμωτω τῷ νῦν 
͵ ε [ τ 7 ε 

᾿Αχιλλέως. ὁ δὲ γὲ ἐν Ἰλίῳ “πόλεις αἱρήσει ὃ »ὴ 
- Ν »"» Νὰ τ᾿ 

ἱππὲς: καὶ νδρῶν ςίχας". καὶ ποταμοὶ εἰυ-. 
» - ΕΟ ἘΡ δὲ γεν αν 

τῷ μαχξνται.» μή ἐῶντι ἀυτὲς βέειν . κοἰκείνων 
Ν »»ΝἫἿΥ Ν 3 ΄ “ 

μὲν τῶν ἐργων μισϑοὸν ὠποίσεται Βρασηΐδα Ἵ, 
Ν ᾿ Ε Ε ςε κς Ν Ν κ Ἢ 

καὶ τὰς ἐκ Λέσθε ἑπτο", καὶ χρυσὸν, καὶ τρί. 
ΝΥ δ ν ᾿Ν λη ὁ ΠΝ “ὼ᾿ δ᾿ ᾿ 

ποόώς . κι τὸ τὸς Αχιίδς ἐπ αὐτῷ εἰνα!. τῷ 
ἊΣ Ν πν, .2 -“ ͵ὔ - Ν 

ε σσώρον τῷ Χείρων, τωυτῶ», μήλων δοκεῖ, κοί 

εἴδε.) ΕΧ ϑΔ(1Γηὶ γοναῖς ἴῃ τῆλτε Ρτοϊεξξῖς ἡ ΘΠΘΓΘΠῚ Παῖᾶπη» 
ἀϊςεηζοβ. 

11. ΑΧΙΛΛ. ΤΡΟΦΑῚ. 1 πόλεις αἱρήσει 1 ἢς ἱρς ἀς 
{ς ΑΘ Β1}}. ΠΙΑά. χ΄, 

Δώδεκα δὲ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλώπαξ ἀνθρώπων, 
Πεζὸς δ᾽ ἡνδικά φημι κατα τροίην ἐρίξωλον. 

2 ἀνδρῶν ςίχας 1 Βἷπο ῥηξήνορωα ἀρρε]ϊατ Αἴαχ δρυὰ Ηο- 
ΠΊΘΓΙΙΠΊ. 

1. μὴ ἐῶντι ἀυτὲς ῥέοιν} νἱάς ἔχρτα [18,1, ἀς δεσηραπάγο 
ποῆτιπι, ὅς ἰδὲ ποῖαῖα, 

4. Βρισηΐδα ] Ἠοπτετ. Πἰαά 1΄ ν. 131. 
ΣΦ κθὶ τὼς ἐκ Δίσξῳ ἑπταὶ ) Πιδίπιε! Προ κόρας» συας ΠῚ Α - 

δΑπιοπιποη πᾶ οὐπὶ Βεί(οιάς οβοτι, αρυὰ Ἡοπηδγαπι ]. ς, 
Νδπι αἰΐαβ ψἜρδορε ντθες φυοαια ἱπτε]]ΠΠρὶ ροτογδης ας ἴδε, 
4145 εἷ [ὲ ἀοπαίυγιπι Ργοπηίτῖς ἰδὲ ἃ, ν, τςο, 

ὅ κἂὶ χρυσὸν κρ! τρίποδας } δυτὶ ταϊδητα Χ, δ Υ 11 {ρος 
ἄἀλς ἄοπο δςεῖριτ Αςδη|}ες Πα 4, Τ΄ν. 243.[Ἁ, 

7 τὸ τὲς} δἠάϊάϊ τὸ εχ “θά, [Ὧι ἀ, 
ΚΚΚΚΚΣ κυρίων 



812 ᾿ 

Ν » τ, “ λ 
κηρίων ἀξιώ. καὶ ὠγωπῶς. ὦ Αχιλλεῦ, μικροὶ 

»“Ἢ - » ,ὔ Ν Α ν νὰ 

δῶρω. πτόλεις ὠπαξιώσων τότε, κωὶ τὸ κῆδος τῷ 
΄ 8 ς Ν “ 5. (Ἐς -“Ὕ ᾽ ΝΕ 

Αγωμεμνονος“. ὃ μὲν ὃν ἐπὶ τῇ τώφρῳ καὶ ὁ 
΄ λ "“ 3 , "Ὁ ᾿ “, ς 

κλίνως " τὲς Τρῷας ἐκ μόνε: τϑ βοῆσωι. καὶ ο 
7 5᾽ ᾿ ΕἸ , »" 

κτείνων ἐπισροφρώδην ον καὶ ἐρυϑιρωΐίγων τὸ τῷ 
͵ “ - - 

Σκομώνδρε ὕδωρ". ἵπποι τε ὠθάνατοι",, καὶ 
“ ΓΜ Ἔ δὸς "» 

ἐλζξεις Εκχτορος "5 καὶ ὁ βρυχώμενος ἐπὶ τοῖς Πω- 
, ͵ 14 Ἴ ͵ " 

τροκλξ σέρνοις “(, Ομήρῳ γέγρωπτωι. γροζϑει 
δὲ 3 Ν Ν Δ) ις ΟἽ Δ ιό δ.κ( 

ε ἄυτον κωὶ ἀϑοντῶ 5 κωὶ ἐυχόμενον ". κοιὶ ὁ- 
, -“ , ς ὔ , 

μωρόζοιον τῷ Πριάμῳ "7. τοτονὶ δὲ, ὅπω ξυνιέν- 
᾽ “ ΕῚ Ν -“ ἡ , ς 

τῷ ὠρετῆς . ἄλλα σσαϊδοω ἔτι, γώλωκτι υὑπο- 
,ὕ “ ψ, , ε 

ϑρέψας κωὶ μυελῷ οὐ κοὶ μελίτι ὃ, δέδωκεν ὁ 
,ἊΡ ͵7 ε Ν Ἀν ν γ᾽ 

Χείρων γρώφειν » πῶλον, καὶ ὠγέρωχον , καὶ η- 
“ Ε] -“ ΝΙΝ Ἁ ε “ἢ »“» 

δὴ κξῷον"“. ἐυθϑεῖω μὲν γοὲρ ἡ κνήμη τῷ παιδὶ, 
Β ῃ δὲ ΠΡ ΣΣ Εις 5. ἡΠἢ Ν ν δὶ ζ 
ἐς γόνυ δὲ αἱ χεῖρες “. ἐγωϑθοὶ γὼρ δὴ ἄυται 

Ν ΟΝ , , ἌΣ ΔΑ ἐσ 

σππομποὶ τῷ δρόμε. κόμη τε ἡδεῖω., καὶ ἐδὲ αἰκί- 
», Ἀ ͵ ε ΄ 

γνήτος" εοὐζε Ὑῶβ, προσαιϑύρων, ὃ ζέφυρος μετα- 
"ἢ 5» ᾽ν ε ͵ - ».»ϑ»»»»νκνκν 

τώτηειν ἀυτὴν., ὡς» μετωπιπΊξσης τῇδε κοώκεισευν 
ὕ " ε - “7 ᾽ ν Ἦ. 
ὠλλοτε ἄλλος ὃ στωῖς εἴη. ἐπισκύγιον τε καὶ 

ΙΑ 21 ! ἡ Ν ἊΝ -“ δ 
ϑυμοειδὲς “ φρυώγμω ἐσι μὲν ἤδη τῷ παιδὶ; 

« δλο.5 ΟΝ 7, κι 
σαροῦνει ὃὲ ἀυτὸ ὠκώκῳ βλέμματι , καὶ πσώ- 

“-“ ,ὔ “ Ὗ “ ε 

ἰῷ μώλω ἵλεω; καὶ προσζωλλέσῃ τι ἑπώ- ῬΈΑ ΄ ἔ , 
Ρῃ ᾿ ε ᾿ Δ τὰ ᾿ , 
8 γελωτος. ἡ χλῶμυς δὲ, ἦν ὠμπεκχετον: “σῶς 

ἊΝ Ν τ ἈΝ ᾿) Κι ονς ᾿ 
φῶ τῆ; μήτρος » οἱ μοῦ!" κωὠλή γαρ» καὶ ἀλιπορ- 

Ν Ἄ Ε] 7ὔ - -“ 

φυρος, καὶ σσυραυγής. ἐξωλλώτ]εσω τῷ κυανὴν 
[κ ΕΥ ,ὔ Ἀν , « ἐ-ὶ 

εἶναι! “. κολώκευει δὲ ἐυτὸν ὁ Χείρων, οἷον λέοντα, 
Ἔπ ε “ Ν -“ , 

π͵ῶκως ρπάζειν. καὶ γεθροὶς συμπέτεσιθοαι. 
Ν -“ " εκ Ὧν μ᾿, Ν δ 7ὔ 

νεδρον γᾶν ὠρτι ἠρηκῶς , ἥκει σωροὶ τὸν Χεί- 
᾿ς ΠΣ -» 3. ε 

ρώνω » καὶ ὠπώιτε; τὸ ὦϑλω. ὁ δὲ χαίρει ἀἰ- 
7 Ν Ν ,΄ 3 ν 

παίτεϑμενος, καὶ τὲς τοροσιϑίες ἐνοκλόάσας, ἐς 
π ,ὔ -“ δ 21 “ ἌΟΡ Σ  ΨΟνΝ 
σον κωϑθίςωται τῶ “παιδὶ ὁ, μῆλω ὠπὸ τϑ κολ- 

,.,) ᾽ “ Ν Ὁ }.9 "ὁ; Ν ᾿ Ν 
“πὸ ὁρεγων ὠυτῷ . κοιλὼ κῶϊ εὐωδη" κοὶ γῶρκωὶ 

- Ε -.»»' » ͵ Ν ν ᾽ 

τῶτο ὠυτῶν εοικεν ἐγγεγρώφιϑαι. καὶ κηρίον ὀ- 
᾿ »-“» Ν ! ων ΓΑ͂Ν) ων» 

ρέγει τῇ χειρὶ, «γόνῳ λεῖξον, δ ἐυνομίαν τῶν 

ΡΝ, 9 ΤΑ 11. Ζεῤῥψιν αἤγ, 

πιὰ ν] ἀοΠταΓ ΠΟΠΠΘΗΙΓΟ ας ἔδυϊ. [Ιαπταιῖς Δάφο, 
Ο ΑΟΠΠΠΠΕῈ5. ραγια ἀπταβ ΠλΠΠΟΓΆ., οἰαταζο5 ο΄ 
{{π|νΑφΑπιοιπποπίαις αβππίτατοπι αἰρεγπα- 
ταγιι8, ΑΟΒΙ]165 Ἰρίτιγ ααιάθπη ἴῃ να]]ο., (ο- 
Ἰοα8 οἰαιποτς Ὑγοΐδποβ ἴῃ ζπσαπη γοτίοπβ; 
δὲ να]!4ς ρευίππθηβ, δοαπιδηἀγίαις. ἵτοπα ἂ- 
ἥπατη τα εάϊηο ᾿ππριι6 5. ὅς ἐπὶ ἱπηπιοΥτα τ᾿ 

165. ἃ Ἡεέογιϑ γαρίασιο) ἀειπηια Αςἢ1]16ς ᾽ Ῥ ᾽ νὴ ᾽ 
Ραίγοςῖ! Ῥεἕζοσι ἱπέγεπηεης, δὉ Ηόπιεγο εἰ 
ἀεηθαῖι5. Ιάδπγ εὐπάδπι σαποηξειτὶ Ρἰ Πρ, 
ἃς {πρρ] ςαπίεπι., ὧς νῆο οπτη Ῥηαμηο τεῶῖθ 
νίςητεπΊ. ἘΠῚ δμτδπι 481 Ηἰς ποθ 5 ἢΠβίταν, 
ποηάμπη πηδίςια ἱπηρυιζαιη νἱσίαζο, {εἀ ριιο- 
ταπη δάῃας, ἰαξγο, ἂς πηθάμ114., ὅς πλΕ}16 αἰεης 
ΟΠίγοη ρἰπσοπάϊμη ργδοθ τ, ΓΕΠευΠΠΊ, ἀγα 118 
ξεγοσα] πη. ἰάπια8 ρεά!δι5 ναϊθηγεα. Κο- 
ἐξα εηϊπι εἰ ριιεγο Εἰ 149. δά σεπῃ νογοὸ ῥγο- 
τοπάπηζηγ πηᾶπη5: {{46 οπἰπῚ ορείπιας δά 
οσαγίιπι ἄπςες εχιπης. (πιὰ ΡοιτῸ πι- 
συηάα ΕΠ, ΠΕΘΠΕ ΠῚ ΠΊΟΌΠ]15 : νἹάστιγ οπῖπη» 
Ἰπάξης ῃ εα Ζερηγτιβ σοηπάεγο εαπ|, νῖ ἀϊ- 
ἰλθεπίε εὰ Πις αἴαῃς ἱμμ 4115 αἰτ!πὸ ΡΌΟΥ 
νἱἀεαζαν. ΒΠρεγοΙ υιπι Ρι ΟΥΓΟ . [Γοπιγαίαια 
ἴγᾶτη ἔρίγδηϑ ἴαπὶ ἡ! ἀο πὶ ἴῃ ΜΝ εἴ: {μὰ 
Βεμίρπο τἀπΊεη Πμαες τοπηρογαῦ Οὐέπτι, ΡἰαςΙ- 
ἄδαημο σοπα, ὃς Π101}15 ΓΙ [5 Αἰ υδηταπι Ρίϑ6- 
Ὀεπία. Οἰϊατηνς, 41 εἰ τπάστας, 4 πιὰ- 
τε εἴ, νὰ ριῖο, ρυ]ογα ΘΠ1ΠῚ Εἰ ἂς ραγρατγοα, 
Ἰρῃείσαα σου 5. ἀἴαο τη ΠΙρτΙσδητοπι νοι - 
σεηβ. Βίαπάε δαζεπι εἰπὶ ΟΠΙγοη ρεγπάα 
ἃς ἰεοπεπι Ἱπ||ῖαῖ, 
Πἰπημϊοίαμα ςαγίπ ἀεαπαπάος. ἩϊηΠΙ]Ο ἴοὶ- 
ταῦ τπηοάο ςαρίο δ ΟΠ γοπο νεηῖτ, ργᾶθ- 
πλδαμιε ροῆιϊαί. [5 νέγο ροῃϊαγι σαιάεῦ, 
Δητουοιίαιε ἰπβοχίς ρεάϊοιις δε παίεπι (ς [ὰ- 
αἰγρθεγο, ρόοπηα Εἰ ΟΧ {πὶ ρΡουτΊσοη5, ρα ΪοΓγα.. 
ἴαμα οὐοτγαία : Εἰθηΐπι Παθς ΠΠΟΠΠΘ ΘΟΙΕΠῚ 
ΨΙΓΓΙΙ5 βϑΒΙΟΠο Ἔχρύοῆα ν!ἀείαγ. Ἐδυμτη εἰ- 
ἴδτι ΠΊΔΠΕ ἸΡΙ ρουτΊριτ, Π16}}15 σαζία {ΠΠ|Παπτο τη, 
εο αποά ραίξις [ΘΟ ]οςΟ] Πταρίδιι αι άδπη - 
{ἸΠ1115.. 51 Θη1Ππ|͵ θΟΠ5 ΟὈιία 6 Πουῖ5, 115 ηπᾶ- 
{1Ἰπργι! ἀοηταν, ᾿πσοηζος παίςπηγαν ἔα! πο ]- 

5, “ ι , » ἌΡΝΑ ΜῊ δὲ “ ΙΝ ϊ 
μελιτιῶν. ὁτῶν γωρ ππόφις ὠγοϑοῖς ἐντυχὅσαι κυΐσκωσι, περ,πληϑῆ τὰ κηρία γίνεται» καὶ εἶπο-: Ξος οὐέουῖμοι δὰ ρέεβίς ἐύρς δ ας τς τ 

8 κῆδος τῷ Αγαμέμν. ] πᾶτι εχ ΕἸΓΦθι5 νπδπὶ ἱρῇ οἴδετε- 

θαι ἰδ. γ΄ ν. 144. 4ιι5 116 γΠ8 ΟΠῚ σετεσίς οὐδ δεῖς ἀοηὶς 
χείριυμε. 

9. ὁ μὲν ὃν ἐπὶ τῷ τάφο. κρὴ ὁ κλίνας ὅζο. } τοίριεἰς δά 
Τίλαο5 Ἠοπιειῖςδε Σ΄ ν. 277. [η. 

10 χτείγων ἐπιςροφάδην ] ἱρίΑ Ἡοπηετὶ νοχῖη ἢος πεβοιῖο 

Τ|Δ ἃ, Φ' ν. 2ο. ἀιι8πὶ Επ τ 5 ἱΠτοΓΡΓείδτηΓ συνεφραμιιένως 

ΕΣ ἰσχυρῶς. ἨείνοΒ. ἐπισροφάδην ᾽ ἐπισρεφομένως, ἰ ἰσχυρῶς ἢ 

μετὰ ἐπισροφὴς τῷ σώματος, οἷον ἐπετραμμένως χρὴ ἐνεργῶς. 

τι τὸ τὸ Σκαρ. ὕδωρ] νἱάε {, Ἱπηαρίη. 110.1, δὰ δροφρργ-: 
νη. 

ις ἱπποι τὰ ἀϑάνατοι 1 Ἠοπιετ. ΠΙΔ4" Π' ν, 149. 4. ὅς [ι- 
Ργὰ τη Ἡοτγοὶϊεὶς νι ἀε αὶ ΒΗ]. 

}3 ἕλξ ξεις ἕκτορος 1 Πια, χ΄, 
14. ἐπὶ τοῖς ἸΠατρόκλε φέρν. 1 ςοα. 1,Αυ Δ απ, Παδ ες Πατρο- 

κλείοις. Οετετιπὶ νἱ ἄς δὰ ἐς σὲ Πα, Σ' Υ, 41: 
15 ἀϑοντα ] Πα(, χ΄ ν, 16. 

16 ἐυχόμενον ἢ 124, Π’ ν. 232. 
17 ὁμωρόφ. τ' Πριώμῳ] 1144. Ω΄ν. όγ3. 

18 γώλακτι ὑποϑρ. κρὴ ὠυελῷ κφὶ μέλιτι 1 νἱ δε πσταῖα ἄς 
Π15.Α ΟΠ 1115 ηπεγιπιθπεῖβ ἢ ἴῃ Ἡεγολοῖς ν δὶ ἐς “Αεῤλϊ. 

19. κὄφον ] 1, 6, ποδαρκέω ναὶ πόδας ὠκὺν νι ραἤππι Ηο- 
Πιεγι5 νοοῖ. 

20 ἐς γόνν αἱ χεῖρες ] πεπηρα ουγγεηζοθ, ΟΟΓρΟΓΕ Ργογῆιπι 
1πο]πᾶῖο; πιηπ5 δὰ δέπιδ ἀεπηϊττηῖ, 

21 ϑυμοειδὲς] ἕαϊε Θηΐπι ᾿γασηπάι5. οἶδ} 1165 νἹ ἃ. ο  σγιιαία ἔς 
«αὐ Ἡεγοῖσα ἴπ «Δεῤἠίε. 

22 τῷ κυανῆν εἶναι } πεπηρε ρέργξοαύα! Ὑγτῖα 'Ῥυτγριΐγα » 
4186 Ορτίπια εγαῖ, νά οδίδγιαδια δὰ }16..1, 1π ρον θέ-- 
ραίογίδις πο νν 

23 εἰς. ἴσον καϑίς. τῷ ὦ παιδὶ 7 ἢς ὅς ϑιλίϊι5 ἴῃ ἈΟμΒΠεΙ. 

ἂς ΟΒίγοπε: 
Τηπς ὀξαρόίς ἀἰρλΊγα γ αἰ χη ἧνῖος {εῤ νοὶ ὴ ἐρῶ ἄγεθ. 

Ἰεαιις 

δά Ἰερογεβ. γὰρ ΕΠ 4059. 

ΚΞ πριν - το πρω 

ἰὼ 

πώξας, 

οὐ 



᾿ 
᾿ 
᾿ 

ἃ 

ΙΠῸΟρμέαηγά, ΤΌΟΝΝΜ ΒΕ ΘΕΟΝΝῸΟν κ. 81 

Ἰεσας {ταταυσίππε Ἰρίαγιπι σε! ]ἴΔ6. ΟΠίγοα 
δυζοπι ρἐξιι5 4αίάοπι εἰς νὰ (ὐεπεδαγιι5. Ἐ- 
4παπη νογῸ Ποπλΐηΐ σοπαπη Πππὶ ρίπρογ Πἰ 81} 
Βαδεῖ Ππριΐίαγο, Μογιπι σοπιθίπαγθ, αἴαπα 

Οψηΐγα, ἀκ νεγίχις πος εἶαγο, νὰ Πηϊας ραγίτοῦ 'η- 
εἰρίαταμιθ., νας οσαΐππι [ἃ Πιρίας, ἢ, νΒὶ Πο- 

᾿ς μο ἀοῇπαῖ, ἡπαεγαῖ, Πος Θρο ρει εξ ριτο 
᾿ρίοτῖ5. Ιπάο]οπιὶ ροῦγο ΟΠίγοπίς ἱμβ τα, 
εἰτις ξογπιατ, ὅς ἡιᾶπι αὖ δα {γα ρτι- 

Ο ἠδητα, ἄς οἰπαγα, ἀπὰς. πιμῇςϊ εἰ ἰρεεῖ- πὸ ς- Ἂ » 

εἴ ἱπάϊιτ. Νίιιης ἀμτοπὶ ὃς ὈΙαπάϊ πιοιπτὶ 
ΔΙ υ] 4 1ρίι ᾿πεΠΠ,, πος ἐπὶπὶ ριογος ἀο]ηὶ- 
το, ἃ Πιασὶβ5 74Π| ἴαὰς παίτγῖγα, ποις ΟΠΙ- 
τοῦ, Ηδεο ἡυ4επὶ εἰγοα ΠῚ ἔογοβ οὔίογ- 
ψάητηΓ. ΟἿ νΟΓΟ ἴῃ ζαΠΊΡΟ ΕΠ ριεγ, ἐα1- 
τυ τῖ5 σε ]η Οεηΐδαγο ᾿πἄθη5. [Ιάοιτὶ γαγίις. 
οςες ΟΠίγοη ἐααϊζαγε ΑσῃΠ ει, (ἐπε ᾿ρίο 
νῇ ἐ4πο νεῖ. (Οὐγίαπησις φυϊάδπι τα τεπηρε- 
ταῦ, γε ἴεγγε ροῆηε ραεγ: εἰ νεγο, ργᾶθ σαυάϊο 
ΤΟ πη δη1,, χείρ οἴεης 1ρίε αὐτί άθε, ταπτιπι- 
πὲ ποη ἀἰςίτ: δἢ τὶ νηρα]α τεῦγαπη “πάτο, 
ἥλρτίς ποη αἕξι5: δα δά συγίιηπι ἱποίτοσ 6]. 
Ἐφι15 ΔΓΕ ΠῚ ἀσογ εἰἘ., τἰπισησις διιξεγτε (Ὸ- 
[εἰ Νέεηηρε ἀπΠΠροπεοῦ ἃ πλθ., ἀϊαΐπα ρπεγ, 
εαυϊταπαϊ ἀγίοπ οἀοέλις, ἀγαιθ Πα Ππηοή 
Ετατη ρὰγ ἐπ π0., ΧαμΓΠΟ ΟἰἰπῚ ν ΘΠ οΓ5 δὲ Βα- 
1ϊο: πιυϊταίσιια υ!άοπι ςαρὶθ5 νγθῈ5., Πλμτοβ 
νἶγος ἱπΓογῇοιε5., τἀΠτπὶ σαΓΓ ΡΓΟΡρΕΓΔΠ5, 
αιαπίμππι., αἰ ἔπρα (δῚ (6 (ράπςεγε σοπα- 
Ὀππειγ,. δες ΟΠίγοη ΡΈΕΓΟ νι !ο πα". 
Ριυογα ἃς Ὀοηὶ οπηϊπί5.),. πθαις ΧΑΉΓΗΙ γαίῖ- 
φἰπιἰ5 {πη }Π|Ὰ. ᾿ 

ΧΡ ΟἸΕΥΝΥ ΣΦ. ΚΡ Εωδὶ 

Ῥυταῦασ τα αιΠἀοπη, Οσηγδ γι ἀτππι σγαρ ΠῚ 
Ἐαπογοιθι5 ἃς ἰἀχῖς Εἢ8 σεπίταπ). ΜΕ] οχ ἐ- 
Πμαθιι5, ΡῈ [ΟποΠΊ, 4145 [χοη!δπ ἰπῖγα ἔε- 

24. δικομοσύνη ] δικωιότατος Κεντώυρων ἀϊοῖτης ἩοπΊεγο 1- 
1144. Δ’ εἶτοα Ηπ. παρ δά νίγστυτε ΑἸ ΒΊ]Π ἐπὶ ἰη τα πε ἀϊ- 
οἴταγ ἃ ΡΙυἴατοθο [ἰδ. ἀς Μιῆςα, 

25 οἱ ἀντοὶ ἔτ, 1 πιαΐεθατ Οτυζογιις ὅς ΘΙ πιαῖ, ὁ ἀυτὸς ἔτι. 
θεά θῪὲπεπάθετῖς ἰεἐξ, στρ. ρυτοπι, ΝΙεπιρε ταθυ δ γεργδε- 
Τεηταθαῖ ΟΠ τσπεπὶ ὃς ΑΟΒΙΠ]επὶ νας πιο άϊς, Ιἀεοαιε ΡΠ ϊ- 
Ἰοίβγατιιβ., νδὶ πιοηταίοι ςο5 δὰ δητηὶ οὔϊα το] ἐπτεβ, 
εοἴάεπι δἷζς οἴε 411 ἴῃ σαπιρο ἐαιίταητες Γεργαείεητοπτητ, 
Νοαὺς οὔ αιοά οἰπὶ Οἰαι το ΕἸοτεπτα Πΐς ἐπε πΠά6ΠΊι15 οἷ 
ὠντεῖ ψιαῇ εἰανηα!. Οὐ] ἐπὶ πὶ σαπὶ νοςς ροετῖςα Ατοῖαα 
Ῥῃποῆγατο ὃ Νες οριι5 4.60 ἀϊβίηδεϊοπς, 4μᾶπι 1116 μεῖς 
ἄπαάες οἱ ἀυτοὶ. ἔτι διδάσκει. 

26 κεχρ. ἀντῷ ὅσα ἵππῳ ] ἔς ΤΖεῖζες ἀε ΟΒίγοπε ΟἸ] ὙΠ, 
᾿ ἨΙΗ͂, 94. 

Ουτος ἐγκωτανωτιζόμενος μέρεσι τοῖς ἱπαείοις 

Τὲς μαϑητὰς ἐδίδασκε ϑήραν » ἱπποτοξείαν ὅζε. 
᾿ 27 ἀφαιρεῖ ] {ἰς ςοὐ. Γαι. Βαϊ ὠφαιρεῖν. δεπίμις εῇ : 
Ἔφιυυπι ἀστεπι ποη ρογπη Ππιγιιπι, ντ, ιιδῇ ̓ πάο5 ἀρεης, τί ἀςδὲ 
ΑΟΒΙ|165. αιιεπιαά πιο τπιὶ πιιης τιάεθας ὑπὸ τῷ ἤδεσϑαι. 

28 ἐπὶ Ξάνϑα κὰν Βαλίς 1 ποπιῖπα εαιοσμπι ΑἸ. ἨΠΠ]15 ἀριά 
Ἡοπιογῦ. εἰς ηαϊθμ5 ( Πργοῖς, ἴῃ “ἀεὶ δίρν 

Ν δφ ᾽ »“Ὕ Ν 

δλύζωσι τὸ μέλι οἱ οἷκοι ἐυτῶν. ὁ δὲ Χείρων, (ῳ ὃ 
“ἷ “ , » Ν᾿ ὁ ἢ 

γέγραπ]αι μὲν ὅσω Κένταυρος. ἀλλεὶ ἵππον 
᾽ -"Ὕ» “ ΕἸ Ἁ »-»"-΄5 

ἀνθρώπῳ συμξωλεῖν, ϑαῦμα ἐδέν. συναλεῖ-: 
᾿ ιν Ν “ " ͵ὕ 

Ψαν μὴν, καὶ ἐνῶσαι!» καὶ διοδῶναι ἄμφω λήι 
ς " Ν ᾽ Ν " 

γεῖν Καὶ ἀρχεῦϑαι» καὶ διωφεύγειν τὲς ὀφθωλ- 
ὙΕνν ΣΕ. Δ Ξ.: : 

μὲς. εἰ τὸ τέρμω τῇ ἀνϑρώπε ἐλεγχίοιεν» εὐγο- 
ἕν Ἵς: , ἘΠ Ύ ΡΕ, 3 

9.3, οἶμαι: ζωγράφε. κωὶ τοτῷ Χείρωνος ἡϑὸος 
» ͵ Ν π΄ Ξε ὃ δι, δὰ Ν ἮΝ ἶ 5..2 
ἐργώζεται μὲν καὶ ἡ δικαιοσύνη", καὶ τὸ ὑπ᾽ 

3. ΤΑ͂Ι ΄ , δὰ ἘΣ ο Ὺ 
ἀυτῆς τοεπνύσϑων ππσρώτηει ε καὶ ἡ τοηκτις» 

ε “᾿ς 2 ΣῊΝ νὦ κ᾿ ὑφ᾽ ἧς ἐκμεμέσωται. γυνὶ δὲ καὶ ὑποκορισμξ τι 
᾿ “2“7)Ὃἵ0ΙῳἌ ᾿ ͵ 2 7, “ λ -“ 

εἰυτῷ ἔπεσιν" εἰδώς στ ὃ Χείρων ὅτι τὲς σταϊ- 
- Ν ͵ -“ ΝΝ 

δας τῶτο μειλίσσεται, καὶ τρέφει μῶλλον » ἡ τὸ 
, Ν Ν Ν Ν 2 ! “Ὁ 

γάώλω. ταὺυτὶ μὲν περὶ τς ϑύρως τῷ ἀντρξ. 
ε ΑΝ ,α; “Ἢ ΄ -" « ποινὰς -“ 

ο δ εν τῶ στεδίῳ “αἐς 5 δ ἱππηδὸν ἐπι τ Κεν- 

» , « ΓᾺΣ Χ γ ῃ ς 7 
ταύρε ἰθύρων. οἱ αὐτοὶ " ἔτι. διδάσκει ὁ Χεί. 

ς ΄ς -“ 

ρῶν τὸν Αχιλλέω ἱππάζεσιϑαι, κωὶ κεχρῆσθαι 
" »ἽὝ ἡ “ “5 »" ν ᾿ 

ἀυτῷ» ὅσὼ ἵππῳ “. καὶ συμμετρεῖτωι μεν τὸν 
δὶ , » Ν ως ᾿ - δ 498 δὲ 
δόμον ἐς τὸ ἀνεκτὸν τῷ στ ωιδί. κωγχώζοντι δὲ. 
᾽ »“Ἢ ΟΝ »“ ὯΝ ὃ »“ 
ἀυτῷ, ὑπὸ τῇ ἥδεσθαι, ποροσμειδιῷ μετῶςρε- 

΄ Α δ , δ Ἴ ΄ “4 
Φόμενος. καὶ μιονονξ λέγει» ἰδ σοι κροωΐνω ἀ- 

ἮΝ Δ ἐ.5 , 7 «ὦ 
“πλήκτος" ἰδὰ καὶ ἐπικελευομῶωίΐ σοι. ὁ ἱππος 

γ Π Ὁ Σζ ͵ » ΄ 
ὀξὺς ὠρο!, καὶ ἀφαιρεῖ 7 γέλωτα. λωγωρῶς γοίρ 

.« Ψ “Ψ « Ἀ, “ “ 

μι ἱππασϑεὶς,. ϑεῖε πσαὶϊ. καὶ τοιῶδ᾽ ἵππῳ 
͵ ΝΟ Ν Ἢ 

πρέπων; ὀχήσῃ ποτε ἐπὶ Ξώνϑ 8, καὶ Βαλίφ ἢ. 
δ. Ν ἘΠ 6 

καὶ τολλώς. μὲν «σόλεις αἱρήσεις, πολλεὶς δὲ 
Υ̓ 2 “" ΄ς “ ͵ 

ἄνδρως ὠποκτενεῖς, ϑέων, ὅσω καὶ συνεκφεύ- 
» ΓΟ 4 “: γοντες ἧ. ταῦτα ὁ Χείρων μαντεύεται τῷ τσαι- 

σὰς Ὶ " νι ΜΕΝ, 
δὶ, καλαὶ, καὶ εὐφημώ, κωὶ ἐχ, οἰώ ὁ Ξάνϑος ἢ". 

ἘΠΕ ΑΒ ΑΕΎΣΙ.. 
Ν ᾿ Υ Ν -“᾿ ͵ δ οὐ (Δ ᾷ 

Συ μὲν ὡξ τήν τῶν Κεντώυρων ἀγέλην δρυ- 
““Ὑ" ᾿ δι -“ δ “2 "ὦ 

ὧν ἐκπεφυκέναι » Ἀαὶ σπετρῶν᾽. ἢ νῇ Δίω ἵππων 
Ἔ ἧς ων... 3 , 

μόνον 1, ὡἷς τὸν τῷ Ἰξίονος ᾽ ἐπιϑθόρνυσιϑαΐ φα- 

25. συνεκφέυγοντες ] ἐαἰτὶ Βαθεπε συνεκφίυγοντας, ἹΜοτεῖ- 

1ι5 ἔοττε δά ἀεηάμπι οἴ διώκειν Ππιοπιιεγασ, 864, ηἱῇ ΕΔ] Ποτν 
νηΐ σα ΠΠπτοΓΆ πιιζᾶτα [Δ ]118 τας οτῖτ. ϑὶς ἀΐςες θη ΠῚ εἰ: ΠῚ εα1}8 
γεύξιιπι τὰ πὶ σε εσὶ οἰ Γαι ν ΌΓΙΙΠῚ 7). ἡι8πὶ 11 4105 Ερίεητεβ 
ἰπίφαμαίατ. 

30 ἐχ οἵα ὁ Ξανϑὸς } Χαπτθι5, Α ΟΠ 115 σιυς, ἱπηπηποπα 
ἔεπι εἰ πιογίεπι ργβεάϊοῖς ἀρὰ Ηοπιεγιπὶ ΠΠ184, Γ΄ ν. 4.98. 

111. ΚΕΝΤΑΥΡΙΔΕΣ. 1 Κρωτώυριδες  ποη αἱ ΠΊπιΐ- 
Ἰῖ5 δες ἱπιάρο ἱπιαρίηϊ ϑηλείας ἱπποκεντάυρθγ Ζειχίαὶ ρα 
ἴδε, φιιαπὶ ἀδ! πᾶς [ιοίαπιιβ 'π Ζειχ. Ρ, ὅ;9, [6. 

2 Κειτάυρων } ἢς ςοα, 1 αὐ. Ἑάτὶ Κενταυρίδων. 

3 δρυῶν ἐκπεῷ. κοὶ πετρῶν 1 Βαᾶες Ἔχριςῖα εχ ἨΗοπίετο 
144. τ΄ ν. τ62. Ϊ 

Ου γὰρ ἀπὲ δρυὸς ἔσσι παλειφώτε ἐδ ἐπὸ πετρῆς 

ὅτι ἄς ΡΙατο δ! Παῖς ἀς Ἀερ. 1. ΨἼΠ, ἢ εἴγε ἐκ δρυὸς ποϑὲν καὶ 
ἐκ πέτρας τὰς πολιτείας γίνεσϑαε 3 

4 μόνον ἢ ςοὐ. 1,Αυά. μόνων. 

5 τὸν τῷ Ιξίονος } ΠΠΠῸ5 πεπιρε ἴχϊοηῖς Ὁ δηζδιγι5. οταΐ, οἷ 
ἐχ ἤθε Βεπίτιδ, Π.18Π| ΡΓῸ Τὕποπε ππηρίοχιῖ βϊογατ, 48], 6- 
αυ85 ᾿πΠ|Ιοη5, ΟΘΏτΑΌΓΟΥΗΠῚ ας πογί5 δαΐον Ἐχετίτ, 

ΚΚΚ ΚΑΚΆ δΊ) 



δ14 
Δ χ δ ͵ 53 » 

σιν» ὑφ᾽ 8 οἱ Κεντώυροι ἑνωθέντες. ἡλίϑον ἐς κρῶ- 
“ ἮΝ ἢ ν ᾿ ἜΝΙ “ Ν 

σιν. τοῖς ὃὲ ὥρφι οὶ μήτερες ομοφυλοι ἡσῶν» ὅ 
- ", Ν -“ ᾽ " ἐὺ τ 

γυναίκες ἤδη, κοὶ «πῶλοι ἐν εἴδει βρεφῶν, καὶ οἱἰ-- 
δ "ἶ “, »“ ᾿ »“ ψ 

μαίσε ὦχϑεσθαι τῷ Πηλίω, καὶ τῇ ἐν ὠυτῷ διαΐ- 
αν ΄ κα «ν᾿ 

τῇ» ποὴ τῷ τῆς μελίας φυτῷ", ἀνεμοτροζεὶ οντι» 
Ν ͵ Δ δύ ς ΕΥ̓, ἐσὼ ν ᾿ Ἁ » 

κοὶ σπρεχομένῳ τὸ ἰϑυ ὁμξ. καὶ τὸ μή κλῶ- 
» ὩὩ ρ 5 -Ὡ“ Α ΝΠ ,ὔ ! Ἀ 

σϑαι ἐν τῇ οἰχμῇ. κωὶ τῶ ἀντρφ κῶλλιςων»καὶ 
ε ε ΕἸ 5 - ᾿ ᾿ 

αἱ πηγαὶ, καὶ αἱ τσῶρ᾿ ἀυτοῖς Κενταυρίδες εἰ μὲν 
ὴ οὐ ῷ «Δ ᾽ Ν 

ἐπιλαϑοίμεθϑω τῶν ἵππων, οἷον Ναϊΐδες εἰ δὲ με- 
-Ὡ “,ν ᾽ “ ἱ 

τα τῶν ἵππων ὠυτὼς λογιζοίμνεξεω» οἷον Αμνωζό- 
ε »“» 3, ε ͵ «! 

γες. γοὶρ τῷ γυνωικείς εἶδες εἰ δρότης ῥώνγυται» 
͵ Ε » “,ε γ Ν 

συνορωμένεε ὠυτῷ τῷ ἵππε. Κένταυροι δὲ ταυτὶ 
Ν ΤΡ ῈΣ Ν ν ΜᾺ “4 Ν δὲ 

το βρέφη» τῶ μὲν σπαργώνοις ἐγκεῖτοι!» τῶ δὲ 
-“ ,, ε ἣ ͵ Χ ἣΝ ͵] γ 

τῶν σπαργάνων ὑπεκθύετοι» τοῦ ὃς ᾿ιλούειν Εοικ8» 
Ὗ δὲ 2 ͵ Ν 3 ;» - »“Ἢ ΓῚΣ 

τὸ δὲ εὖ πράτ]ει. καὶ ἐυροῶντος τῇ μωζϑ μει- 
-“ Ἐτι " ε - ἵ Ν }Ὶ 

διῶ. τὰ δὲ ὠτ]άλλει ὑπὸ ταῖς μητρώσι, τὰ δὲ 
Ω ᾽ Ν 5 ", ς δ 25 ΝΥ 

σερλξώλλει ἀυτοὶς ὀκλωζέσας. ὁ δὲ ἐς τὴν 
΄ 3 ε “ Δ. ᾽ν Ν 

μητέρω λίϑον ἀφίησιν, ὑξρίζων ἤδη. καὶ τὸ μὲν 
-“ ᾿ Ξ "γ ἣ ᾽ “ 

τῶν νηπίων εἶδος ἕπω σωφὲς. ἐκπλυμμυρϑντος 
Ε »»»-» ΄ ᾿ ΝᾺ ὮΝ -“ ᾽ 

αὐτῶ τὰ γωλώκτος. τῶ ὃε θη σκιρτῶντώ» ἐμ- 

Ν ε δῚ ἂν - 

φαΐνει τι καὶ τρο;χύτητος. ὑπέρχει δὲ ἀυτοῖς 
ε Ἀννν Ὁ γ ε 

χαΐτη μέλλεσω, καὶ ὁπλαὶ εποωλωὶ ετι. ὡς κο- 
ε δῦ 5, ““,ῳὠ ς Ν 

λαὶ αἱ Κενταυρίδες, καὶ ἐν τοῖς ἵπποις. ωἱ μεν 
Υ --ἠἼ} Ἔκ ᾽ Ἵ ε δὲ 

γῶρ λευκαῖς ἐπποις ἐμπεφυκασιν; φι ὃς ζαν- 

-“ ῃ Ν δὲ 7 Ν ᾽ 

Θοῖς συνώπτονται» τς δὲ «ποικίλλει μεν; ὠπο- 

᾽ -“ “-“}ὔ -“ 5 -“ » 

είλζοι δὲ ἀυτῶν οἷόν τι τῶν ἐν κομιδὴ ἵππων. ἐκ- 
,ὔ . 2 » 

πέφυκε καὶ μελαίνης Ἱππϑ8 λευκή Κενταυρίς " 

2 » ,ὕ ᾿ ᾿ » 

καὶ τὼ ἐναντιώτωτω τῶν χρωμώτων, ἐς τὸν τῇ 

κάλλες συνϑήκην ὁμολογεῖ. 

1 ΤΠ ΘΔ ΘΙ ως 

" Ε 7 Ἁ 

τὸ μὲν ϑηρίον ὥρω Θησέως, ἐμπεπἼωκε δὲ τοῖς 
Π , 5,» ,ὕ “ 

Ἰππολύτα ἵπποις » ἐν εἴδει τάυρε», γλαυκξ ' κω- 
-“ “ ΑΗ γ λ 

τὸ τὲς δελφίνως. ἥκει δὲ ἐκ ϑωλόώτ]ης κατοὶ 
»-» ΄ 3 -» δῇ Ν Ν ἢ, 

τῷ μειρακίᾳ» ἐδεμιῷ ἵκῃ. μητρυιοὶ γοὺρ Φαϊθρω, 
-. -“ ͵7] 5 »" 3 γ΄ ε νἐσ. νὼ 

ξυνϑεισα λόγον ἐπ᾽ ὠυτῷ, ἐν οντώ» ὡς δὴ ἐρῷτο 
ΕἾΤ -“ Ἃ 7, Ἴ ΣΝ " - ͵ὔ "" 

ὑπὸ τϑ ἵππολύτξ ἀυτή δὲ ἀρω τῷ μειρωκίᾳ ἡ-- 
᾽ - ε »Ἡ ᾿ 

ρω" ὠπατάτοι ὁ Θησεὺς τῷ λόγῳ; καὶ κωτα- 
“ »“ λιν ε Ἵ - Ν ΝᾺ τ 

ρῶτωι τῷ “παιδὸς τὼ ὁρώμενῶ. οἱ μὲν δὴ ἵπποι, 
ς» ε Ν ᾽ , », 

ὁρῷς. ὡς ἀτιμώσωντες τὸν ζυγον. ἐλευθέραν εἰἷ- 
΄ Ὁ ε 

ρξσι τὴν χωϊτην . κροωίνοντες ὠσπερ΄ οἱ λώμ- 

ΡΗΙΠΟΘΤΒΑΤΙ 
5 “. . : “Δ - 

ταηΐ, ἃ απο Οομζααγι σοηἰπ}}, τα ΠΠΠ5 παταγὶς 
᾿ 

1. Ηἰβογει 

Ῥτοάϊεγιπί, Αἵ 15 ὃζ πηαίγεβ ἐχ εοάεπὶ ρ6- 
ΠογΘ {πεγθηῦ, ἰαιια Γεπηίηας δάθο, ὧς ΡΠ 
Ἰηξαπτι ἔρεςίθ., δὲ ἀοιηι5 ἱποπη Δ Π πιὰ... 
Νοη εηῖπὶ 1 ΡΕΪΠΠῚ πλίητιβ ἱπσπάπηπν ριι- 
το, ἃζ 4μϊ ἴῃ εο εξ νἱέϊιιηγ., [γαχίπϊια ατθο- 
τοι. πᾶς, ἃ νοητὶς οἄπςαῖα, ὃ γειτπ απο [8 
ςοπλπιοηάας, δὲ εο, απο Πα] ἰηίεγαϊθης 
ΠΟὴ [Γαησαῖιτ. ιΠΓοΥγΙ πα γεγο {πη δηϊγα, 
δὲ [Ομτα5. ὅς ἡπ86 ἀρὰ Ἰρίος. ἔππὸ (ὐεηγααγί-., 
ἀεϑ : ἢ φηπος5 υϊάσπη ποη δἰτοπήαγηιι, ᾿ αἱα- 
ἴδιι5 ΠγμΜ τη 86.. {ΠΠ γεγο οὐπὶ 6115 ε45 ςοη- 
{Ἰἀεγεπηη5, ΑΠηΔΖοηιιπῚ ᾿ηΠ18γ μα ξητε5. Ναηὶ 
ΠΊᾺ ΙΕ τῖ5 Γογπιας ἀο]σατα ΠΊΟ]] "165. τηδίςι 
τΟὈογς αἰ δἀααίγεγε νάθειγ, εχ ἐμ {1- 
ΤῊ] ςοηίρεξζο. (Οεηζδια! διζεπὶ 1ΠῚ ἰπΐϑη- 
ἴς5., ῥαγεῖπη [αίς "15 Ἰασοης, ραγεῖπη ε ἔΑ(ς 115 (δ 
{πὶ ἐχεμηῦ, ραγεπι ἤογο νἱάεπειγ, ραγιίπη νὸ- 
ΤῸ Ὀεπε ἀσπηΐ, πιαῖηπιαημε νὈεγτπῃ Παθητῷ 
(πδαϊτοῦ πάθης, ΑΙΠ {0 πηγαιγίσιι5. ἱπίαητι- 
νη τηογα ᾿πὐπητ5. 4111 ἐα[46Πὶ ἴῃ σοππα ῥτο- 
σππηδεηζες ἀπηρ  ςεϊαμειγ, [{Ὸ δυζεπὶ Ἰαρὶ- 
ἂς ρει πηαῖγοῃ]. ρεΓα Δ ΓοΓ Ια (ς σ6- 
τεηβ, Εἰ ἱπίδηταπι αυϊάειη ἔογπηα ποηάπιπη 
Ῥεγξοξα [ἀρραγοι, } αβήμπεπεο τρί! Ιαξ}15 σορίᾶ. 
Οὐμάφπι νοτῸ ἰδίῃ [Δ]ταπς,, αἰρεγαπηαιια 4}}-- 
44 ργαεία ἔογαπι. Εἰημα 1ρ[5 ἴπθα ρΥἸΠΊᾶ 
4μαί! τη. Ποῦρα., ὃς νησιΐαα δάμης Π10|168. 
Οὐυδίη ρυΐογαθ Οὐφηγαιγ 65 64 Θείδπι ρατίο ηπᾶ 
οαπδο Πιητ. ΝΔΠῚ 4|1246 4] 46Πὶ οιιπὶ ςαπά!- 

415 σορίπεγο ἐαπαῦι5,, 4[146 νοΓο ἤδι115 ΠΟΠα6- 
τεηῖ. Ατσὰς 1115 ναγίας ὃς χιαί γεϊιςσοὶ οἷν 
εἰ5 14, 4ὸ 6411 ΟρΕΙΠΊΘ’ σαγαΓ! πίζογα (Ο]εηῖ. 
Ἐχ πῖργὰ 4 4116 ἐαια ςαηἀἸ ἀΠΠΠππ|ὰ ργογηίηθε 
(ὐξπίδαγβ : σΟΠΙΓΑΤΉ ΠΕ ἸητΟΓ {δ τπαχίπῆς ςο- 
Ἰοτεβ δά ρι]ογτι 115 ςοποϊπηϊίδίεπι σοπίρι- 
τη. 

᾿ὙΣ Ὁ ρον ἐν 
Μοπῆτχιμ χυάεμῃ 11π4 ΤΠΕΙΕΙ εἴ, ἰγγαῖς 

νεῖο 1η ΗΙΡΡοΙΪγε ἐαιος) ἰρεςὶς τδυγ!, οἱδιι- 
(Ο ςοΐογε, ᾿πἴϊαν ἀεἸριπουοπη. Ψεπὶξ δι- 
τεὴ1 ἴῃ δά ο]ο(ςοηγ] ΠῚ εχ ΣΠΑΥῚ... ΠΕΠ]Ὸ ἴπτς.᾿ 
Ῥῃαςράγα οτοηίπη, ποιμεγςα, [ΑἸ πη ἰπ ̓ ρίππΠὶ 8ο- 
συίλοποπὶ εἰς σοπηπιεηῖα. αΠπα[! (ςΠ]ἰςοῦ αὐ 
ΗΙΡροίγιο διηδηϊε τθηγαγογαγ, σηπῃ ἰρία τάυπε 
Οἷτις δίῃογα αγάογοι, [Ι͂ητόῦρα ὙΠείδας. ἀςςς 
(τίοης ἀεςείρίταγ, δ ας Πῖς Οςἢ]15 νΙΔοπη5, 
ΠΙΪΟ ἱπηργεσαίιγ. Ἐτ᾿ εῆμπος ἡ! 46ΠΠ ΠΕΓΗΪ5. 
νυ πραπι ἀδεγεξξδητζος, [Πθεγάγῃ ΓΟ Δ πε τ δῃ: 
(πσ{ταητε5. χαάσπι σεπογοίογηπι ἐαποσπι 

6 τῆς μελίας φυτῷ ] [ταχΐπιι5 'ἱπ πιοπίε ὙΒεΠ[2]1462 Ρ6]10, 
ΝΌΙ Οεπτεδυγοτιπι (εἀε5., ἔγεημεπθ. [δὶ δοςερίς Ομ τοηῖς 
Οεητδασὶ δ απιηις ΑΟΒΙΠ165 μααπιὶ ἤιᾶπι, ηυδπὶ Πηλίαδα 
μελίην ἱπὰς γοςαῖ ΗοπΊετιϑ Π|8(, Π'ν. 143, ἃς ρΠηπι. Ρείϊ4ς 
ῥαᾳβ4 ελάεπι Οὐ άϊο νοσατιγ. 

ΙΝ. ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ. 1 τάυρῳ γλαυκᾷ 1 νειίογ δὲ 
ἀμρίς {1 οοἀ, Πναιἀ, ἰςξτῖο,) αμᾶπι οι εὐἀϊταιπ οἰ λευκῶ) 

«ἰακεὶ Γὰητν ποη αἰδί, 

» 

1ά φυοὰ Ράτεῖ εχ δὸ 4ιοὰ τἀδίιις κατοὶ τες Δελφῖνας 4 
Οείεγα ταῦρος ΠΙΟ [ΓΙ ΠΙΔΓΙΠΙ1ΠῚ» 

4ιοὰ εχῖτῖ ΗΙρροΙγιο ςαιᾳ εχείεις , δτίαπὶ νοςδξιις δρυά 
Ἑαυτιρί ἐπι ἴῃ ΗΙΡΡΟΙ, ν. 1214. [44. " 

2 κροαΐνοντες ὥσπ. ] Ῥτίοτε5 ἱπίεγργεῖες ψεσίογιης ἂς ἢ 
Ἰερηξης κροαΐνοντες ἐχ, ὥσπερ» 4118 6 πὶ ρεγρίαρες Ἰοξεῖο, 
διιτοχίκατο τάπιεη Ν58, οοαα, ἀοἰπἰτυΐτιτ, 

ΠΊΟΓΘ, 

Ῥ 



Ρι Ἀῤοάρρωμο. ΤΟΟΝ ΝΜ ΧΙΒΕΚ 58Ε σνν ῦν 5. ὅν 
ποτα, ἀἴη 6 ΠΑΡ ΠΑ ΠΊΟΓΙΠ, (δ πεῖ τὰ- 
πε Π ας [ογπηϊἀ!ηο αἴγοηῖτ. (Ἀπαραπι γεγο 
(ρυιπια ἱπίρογρεητος, 4]ϊις5 χαϊάοπι ἱπ ἔιρᾶ., 
πηοηπγαπι γοίριςϊς, 4115 ἰπ Ιρίαπη 1ΠΠ]1Ὸ, Αἰτιι5 
{Πππ||5 Οςι]15 ἱπειθειγ Ππ. ἴῃ τηαγα αἰϊαις ἱπι- 
Ῥέξα ἔδγταγ, ντ φαΐ {π| ἱρίτις το] ατιχας οὉ]1- 
τὰς Πε, Βφ(δῖ5 διιΐοπι παγίδιις δοιιγιπα Πἰπ- 
πἴπης, Πτγείϊε φυΐάεπι ρίδὶ δι 15. Ἐχ 
ΟἸΙΓΓῚ5 ῬΌΓΓΟ γοτῖς 114 φιίάογη [πἰχαῖὰ οἴ γὰ- 
αἴος, 4ιιοά ἰπ δα πο] παζιις Πὲ σαΓγα5, νεγεῖ- 
δὶπε δἶξι5: αἴ ἀχθ γε το (ξογπι νοϊμήγαγ, 
γετγτρίπο δάΠιις ἐαΠῚ οἰγοιππαρεπίδ. Ρειτεγγε- 
δὶ ἴππε δ ςοπηίταπι ἐααΐ, ἀτηας δος αι- 

ἄςπι. ΕΧομείη, αἰΐος γεγο, σαὶ ἔγαθηῖὶς ἐὺς 
᾿ 

“ςοόγοςης ψιοάδπηπιοάο, ἰαπῇ ἔογιητ. ΤΊΙαι- 
τε ΠῚ, Δ ο]ε(ςαπταῖς, σα ΠΙτατῖ5 πα]τογ Ἔρτορίς, ἰη- 
1πΓί8 (1 4ἘΠῚ ἃ ΠΟιιογοα ΔΡΉςΕΓΙ5,ΠΠΑΙΟΓΕ τὰ ἘΠ 
Ἰηίητία δἢΠςογὶς ἃ ραῖγο. Οὐᾶγα ἱππᾶρῸ οτίατη 
πογοῖας ργας (8 ἔεγε, ροδείςαιπη χισπάδῃι [ε[- 
{ππὶ τε ργορίεγ σοπηροπθηβ, ϑρεςι 46 ΕηΪΠῚ 
1{π2ς᾿| ρεῦ {1185 σΠ| Π απα νεπαθατῖβ., (οἰ πάπιη- 
ΤῊΓ σα Πα5. πηι Πογες γοβεγοηζοβ  ῥγαῖα ΔΠΓΟΠῚ 
ριξϊα, δάοϊείςθηζα]β ΠπῚ}}14., πα 65 ἱπτοπηο- 
ταῖος ἴιῖ ΠΟΠΊΪΠαθᾶ5.,, τα ργόρτογ ἤογίθιι πηαγ- 
φοτοπι ἱπάποαπι. Νγιηρηαεηιε παετῖςεβ, 
ἐχ Πἰΐδς ἔοπηθας εἰπεγίᾷε, οοπιᾶς (ςπάπηΐ, 
Δαπαπη 6 Ραρ Πἰς Πιπάξητοβ. ΤΊΡΙ διιζεπυ 
πος (οτετιάο, πες Ὀγας ϊαπι ργοῖς : [ξ4 
ΓΠΘΠΊΡΓΟΓΠΠῚ ΠΟΥ πη ρᾶγς ἀΠ]Δηϊαία ἰαςεῖ, ραΓς 
(οπίτῖτα. ϑαιαίθε ὅς σοιπια, δὲ ρεέξας αμ- 
ἄετη [ρίγαῦ δάϊπις, νὲ φιοά ποη ἀϊπηϊτίαϊ ἀη]- 
ΤΏΔΠῚ. ΟΟΕΪΠ5 ναΓῸ ρατίε5 ναἱπεγαΐας οἰγοιη- 
ἔρις. προ ρυ]ου Δ πεπι! νὲ δηζθα ἰρηο- 
ΤΌΔΥΠΙΙ5 Θ4ΠῚ ψῈΪπογατὶ ποπ ροε ! Νατη πὸ 
ππης 4υάεπι φἀο]είςεπευίαπι ἀείεγις, (ξ4 δὲ 
νΪΠογδιι5 νεπυαε5 αἰ! χα σοης ΠἸαΐ. 

ΚΗ ΘΟ ΡΟ ΦΥΝΈ. 

Ῥγδθίοῦ ἀγπηᾶ εχ 4εγε σοηξεζία, ας ΡῈΓΡι!- 
τοα5 νετε5, (Δηριῖ5 αιοαιο (ρ]επάογίς αἰ αἱ 
Ἐχεγοίτα! αἀήϊτ. Οταίίαι Παϊς ριέξαγας σοη- 

᾿ἘΠΠλς,, αποά αἰτιπι αἰϊτον ςαοίοβ γοργαθίςηζει, 
Ὁ 4Ε ἰτο ΠῚ ΟΧΓΟγΠατὶ τουγουο) ρΟΠπγασιια Πιιμ1 
νηα, αὐ αιοπὶ ροίϊα {14 πιεγιητ. (σδρείαὶ 
Δυζοιη, ὧς ἰρίογηπῃ σαι ογεΐξαπι ἐγοραο- 

. ᾽ , 
προὶ καὶ ἔμῷρονες, ὠλλ᾽ ἐξηρμένοι Φόξωῳ καὶ 

πτοίω. βαίνοντες δὲ ἀφρῷ τὸ σεδίον, ὃ μὲν ἐς 
Ν 3 Ν ϑν 

τὸ ϑηρίον ἐπέςρωπται ζέυγων, δ᾽ ἐνεσικίρτησεν 

ἐς ἀυτό, ὁ δὲ ὑπεξλέπει, τῷ δὲ ἐς τὴν ϑώλατ-. 
᾿ ᾿ ε Ν ͵ ε »" ἈΝ “Ψ -“ ᾿ 
Τὰν ἡ φορῶ, κωθώπερ ἑαυτᾷ καὶ τῆς γῆς ἐκ. 

-“ ν "»" 

λαϑομένῳ. μυκτῆρσι δὲ ὀρθοῖς ὀξὺ χρεμετί. 
Ὕ ͵ δ ᾿ ἕ 

ζεσιν, εἰ μὴ πσαρακέεις τῆς γραφῆς. τροχοὶ Σ 

ὥρματος »ὃ μὲν ἐξήρμοςαι τὸς κγήμεις, ὑπὸ τῷ 
“-“ ω ᾽ » “ 

συγκλιϑῆναι τὸ ὥρμα: ἐς ἀυτὸν᾽ τῆς δίνης: οδ᾽, 
3, Ἴ ῃ ᾿ 

ἐκλελοιπτῶς τὸν ἄξονα ; Φέρεται καϑ' ἀυτον, 
ὲ ΕΝ - Ά 

σρομξξσης εἰυτὸν ἔτι τῆς δίνης. διεπιτόηντοωι καὶ 
᾿ ᾿ 

οἱ τῶν ὀπαδῶν ἵπποι, καὶ τὲς μὲν ὠποσείονται; 
"ἡ κι ΠΥ Υ 

τὸς δ᾽, ἄγχοντάς φῇ“ ἤδη Φέρεσι. σὺ δὲ, μεῖραί- 
᾿ “- Ν ε » 

ΚΙΟΥ» σωφροσύνης ἐῤῶν» ἄδικα μὲν ὑπὸ τῆς μή- 
»ἭἝ ἡ ᾽ , ἀύ ἔοὺν αν ὦν , « 

τρυιῶς ἐπόϑες, ὠδικώτερω δὲ ὑπὸ τῷ “πατρός. ὡς 
4. ᾿ Ὰ «.« -.7 » 

τε ὠδύρατο καὶ ἡ γραφὴ ̓ ϑρῆνον τινὼ στοιητικὸν 

ἐπὶ σοὶ ξυνϑεῖσω. σκοπιαὶ γοὶρ ἄυτωε, δὲ ὧν ἐ- 

ϑηρας ξυν Αρτέμιδι, δρύπτονται τὰς σσωρειοὶς, 
᾿ » “ “Ἢ “ 

ἐν εἴδει γυναικῶν. λειμῶνες δ᾽ ἐν ὥρω μειρακίων, 

ἃς ἀκηράτες" ὠνόμαζες, μαραίνεσιν ἐπί σοι τὼ 

Ἅ.,6}η} γύμφαιτε; αἱ σαὶ τροφοὶ; τετωνὶ τῶν στη- 

γῶν ἀνασχξσαι, σπαράτῆε:σι τὰς κόμας, ὠπο- 

δλύζεσαι τῶν μαζῶν ὕδωρ. ἤμυνε δέ σοι ἐδ᾽ ἢ 

ἀνδρία ἐδὲν, ἐδὲ ὁ βραχίων. ὠλλώ σοι τὰ μὲν 

ἐσπόώρακται τῶν μελῶν, τὰ δὲ συντέτριπται. 

πέφυρται δ᾽ ἡ κόμη; καὶ τὸ μὲν φέρνον ἔμπνεν 

ἔτι, καϑπερ μὴ μεϑιέμενον τῆς ψυχῆς. τὸ δὲ 

ὅμμω περιαΐϑρεῖ τὰ τετρωμένω. ᾧεῦ τῆς ὥρας, 

ὡς ὥτρωτός τις ἐλελήϑει ἔσω. εδὲ γὰρ νῦν ἀ.- 

“πολείπει τὸ μειραίκιον εν ἐπιπρέπει ὅ τι καὶ 

τοῖς τράυ μασι. 

ΠΡ ΟΛ δ ΟἿΥ Ν Η. 

Καὶ τὸ αἷμα πρὸς τῷ χαλκῷ. καὶ ταῖς Φοι- 

γικίσι» φ᾽ροσξάλλει τὶ ἄνϑος τῶ φρωτοπέδῳ. 

καὶ χερλεν τῆς γραφῆς.» οἱ ἄλλος ἄλλως πε- 

πτωκότες " ἵπποι τε ὠτώκτϑντες μετ᾽ ἐκπλήζξε- 

ὡς, καὶ τσαρεφιϑορὸς ὕδωρ πτοταμϑ, ἐφ᾽ ᾧ ταῦ- 
᾽ Ν Ἀ -“" 

τας οἱ δὲ αἰχμώλωτοι, καὶ τὸ ἐφ᾽ ἀυτοῖς τρο- 

3. ἀυτὸν Ἴ 5 Α1πιαῦ, Αἀ ογάτπ οοά, [πϊ [οτὶρῆς, ᾿ερεπάμπι εἴα 
εἰνλὸν, ποτιπίηιε εἴτε αἷτν χυτὰ Πε ἀυλὸς ἱπ τοῖα : πεπῖρε ἀτι- 
ὅξδιι5 116 οἱ αχὶβ ᾿π(εείταγ (δὰ ποίςϊο, αι οπιοῦο ἀϊοὶ ροίς- 
Πὶ ἱπ επὶ ἱποϊπατο συγτι τοίᾶς γα εἰς ἐγαέζας. Ἀςξεπεο 
ΕἾΡΟ ὠυτὸν ὃς δὰ τροχὸν τεΐετο. 

4 ἄγχοντώς πῃ] εὐϊτί ἀγχοντές πη. ϑεά οὐπὶ ποπ ρᾶ- 
ἕεᾶτ, νὰ ςαυΐτεπι ροίς ἄγχειν εαιι5,) σΟπί δεξιά ΠῚ ΠΟΙ ΓΑ ΠῚ 
ἔς ἔδοι!ς τιεγὶ σοπβάίπηι5. 

ς ἀκηράτως ) νοχ ἐς ςαἤίπιοπία δι τᾶτο νίωγραῖα, ϑ8ῖς 
Ἀρο ]οπ, Αγβοη, 2, παρϑενίη χρὴ λέκτρον ὠκήρατονε 

6 ἐπιπρίπει} [12 Ῥτο ἐπιτρέπει» φιιοά ἱπ νιυ]ρατίς ἐγάξωρ 

τείοτιδεπάμπι εἴτε Πιρίςαθαγ, ἤσφις ἱπ ΑἸάϊπο φισαμε ες 

χεπιρίατὶ ἐπιεπάάταπι ἱπιιεηί. ϑιπ|}επὶ ἐσγογεπι ἴῃ ελάεπὶ 

γοσε ραἤηπι σοπηπιΠπιπὶ ΟδίΈτιιο. 

Ν. ΡΟΔΟΓΟΥ͂ΝΗ. ι πρὸς τῷ χαλκῷ 1ΠΕΠΊρ6 46Π68 

εἱΠπ ἀπε φυ! ΠΠπποσιπὶ Πετοιιπὶ ἀγπια οδίεγυδε ΡοΙ͂ Ηεῇο» 

ἄυπι ΟΡ. ὅκ Πΐεδ, ν, 150. [ᾳ. Ηεγοάοτιπι Π10.1. Γναστετίαπι } 

Ψ. ν. 1286. Ῥευΐαπίᾶ5 Ρ. 84. ὅς ΑἸβεπδειις {0.0}. ς,4. εχ αι. 

Βυς οπιπεπὶ ἔεγεὶ Ὑἤιπὶ νι δογὶς ροϊοτίογεπὶ εΐε ςο|} 15 

βεῖε εἴ, Ἢ 

τοο ον, 



φι6᾽ ΡΗΙΙ ΟΠ ΕΆΥΣ 

σαῖον. Ῥοδογείνη καὶ Πέρσαι μνρυ βεμονίβε, 

ἐν σπονδαῖς ὠτακτήσαντας » ὅτε δὴ λέ γετῶι ἥ 

Ῥοδογ ἐνη κρατῆσαι τῆς μώχης: δὲ δ σὸν τῶ ὸ δε- 

.»-ν ͵ ᾽ Ε - Ἃ Ἷ ἢν 
ξιὼ τῆς χωΐτης ἀνωλαζεῖν ξυγχωρήσασα᾽ ἑαυ- 
ω- δὲ Ν᾿ ἐν ΑΝ ΝΥ ὌΝ 4 ΟΝ δέρδυ 

τῇ βρωδύυνοι. ἢ ὅπ ἐπῆρτο, κοὶ φρονεῖ “ ἐπὶ τῇ 
,ὕ ᾿ , ξ 37) Ἢ Ἷ Μ᾿ ΝΜ “ἷ ν΄ 

νίκη.» καὶ ξυνίησιν ὡς ἐσοιτο οἰοίθιμμος ἐπὶ τῶ ἐρ- 

γω- καὶ ἐν κιϑαίρω, καὶ ἐν εἰυλοῖς, καὶ ἔνϑα 

Ἑλλήνες: «ες δὲ ἀ ἀυτὴ καὶ Νισοωιίω 

ἵππος; ἘΣ ἐπὶ λευκοῖς τοῖς σκέλεσι, καὶ 
Ἁ ,ὔ Ν ἈΝ Ν -“ π᾿ αν ““͵΄᾿.- 

τὰ σεέρνὼ λευκα, κοί τὸ Ὡγευμὼ ἅπο λεὺυκξ τ 

-» Ν ᾿ ΄ ἑ -“ ,ὔ κ᾿ 
μυκτῆρος, καὶ τὸ μέτωπον ἐν ἀρτίω τῷ κύκλῳ. 
ἮΝ ᾿ ἈΜ 9 “ ν᾿ χὐρλα τ δὶ 
λίϑων μὲν ξν, κοὶ ὅρμων, καὶ σσαντὸς ἑπαλξ᾽ 

κόσμε σταρωκεχώρηκεν ἢ Ροδογ ξένη τῷ ἵππῳ; ὡς 
3 ") » “ ψ Ν , ; 
ὠγώλλοιτο, καὶ οἱδρῶς τὸν χαλινὸν διωπτύοι: 

κοκκοξοῷεῖ δὲ ἐσθῆτι κωτωλάμπει πάντα, 

σπλὴν τῷ ἑαυτῆς εἴδως. ἐν ἡδείᾳ μὲν τῇ. ζώνῃ, καὶ 
δὲ ΞΞΣΟΣ “} 3 ᾽ Δ Ρ ΥΟΉΥ ἢ ᾿ 

Τὴν ἐσισητῶ κράδι τι ες γονυ;: 9 εν εἐ τῇ ἀνῶ- 

τ ΠΝ καὶ σ’αρεχομόῃ γραφάς ἀπὸ κερκίδος ἢ . 

τὸ δὲ ἐπὸ ὦρε ἐς οὐγκώνω τὸν χιτῶνα. διαλες 

σξϑσωι πόρπαι ξυνώπτωσιν, ὁ ὑπανισχέσης ἐγαλ- 

λοξ τῆς ἄλέται ἔνϑα καὶ δεσμός. ὁ δὲ ὦ ὦμος ἔγ- 

κείτῶι» καὶ τὸ σχῆμω ὅπω μαζόνορ". καὶ 

τῆς ἀσπίδος ἄγαν δαὶ χοὴ τὸ μέτρων; καὶ ἐ- 

ποχρῶν τῷ φέρνῳ; καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς γραφῆς 
5 » “ς " ἃ Ἀ ν ὰ 

ἐνταῦϑω ἐξετάσαι. ὑποξώλλεσω" γῶρ ἡ ἀρι- 
᾿ ͵ “ Ἐν δ ΝΣ Ἔν 

σερεὶ τὸν τσϑρπακον; ἔχεται τῆς αἰχμῆς: ὠφιςσῶ- 
-“ , Ν ᾽ (δ .ἿΖ 09 ἣΣ ᾽ εἰν" ͵ 

σα τῷ ςέρνε τὴν ὠσπίδω". ὀρϑῆς δὲ ἐκκεῖμε- 
5. ον γεν ἃ, μι λ Ν ν » ᾽ ΓΑ 

νης "τῆς ἴτυος. ὁρώτωι μὲν καὶ τὰ ἐξζω τῆς ὠσπί- 
Ν᾽ “ -" ἈΠ ἀφ π᾿ ν δὲ "7 

δὸς. ἢ ἐ χρυσᾶ ταῦτα, καὶ οἷον ζῶω; τῶ δὲ ἐ- 
ΠΣ ε "ες ἃ ““ἊἊἝ 

σω, καὶ ἔνϑα ἡ χεὶρ» ὥλεῤγω , πσροσωνδεὶ δὲ 
» -“ ε » ΑΝ " ὮΝ “ 

εἰυτοὶς ὁ πῆχυς. ωἰσιϑώνεσιϑωι δέ μοι δοκεῖς» 
“ “ “Ἢ. αν λὴν ὶ - ἥ 
ὦ παὶ, τῷ ἐν ἀυτῇ κώλλες» καὶ βελεσθαΐ τι 

Ν Ν ͵ 4. " "ἢ Υ δ ͵ δ , 

φοὐἱ σερι ττὰ ακδέεν. ἴδε θη. σπενοει μεν 

Ῥ΄ Εϑοάοζηῆε. 

νη, δα ἈΠοδοριηοη ρετγείποης ἃς Ρογί5, νιῆ- 
σρητος ΑΥΠΊΘΠΙΟΚ5 ΓοςαἸἔγασοβ., ἡπάηάο, Βεί- 
Ιο ιίάςπι Ἀβοάοραμπε νἱἑπονίαπι αἤσοιτα ἀϊ-᾿ 
αἴταγ, πιογᾶξ πὲ ἡμϊἀεπὶ τα πε }} 11. πιιδητιιτι, 
αὦ ἀοχεογαπη ςΟυΠΔΠῚ (ιΐρεπάοπάαπι τε αν 1- 
ταγ, {] δὶ ςοποράςηθ. Νόπηε εὶς οὐ 125, {δ ]-᾿ 
αις ρίαςει νἱδξοτία,, ἄς ἔογε ἱπεο ρίς, ντ οθ 
Ορις {Ππ4||͵ τατα οἰτ[ατα. “υδιη τὈ115 τοἰοθτ- 
τυ. ἘΡΕ: νδῖ τποάο Ἰοσοσιπι Οταεοὶ ἀς- 
Βαητ ̓  ῬΙεϊα δπγοπὶ οἱ οαπὶ οἂ ΝΠ. ε΄, 
πίστα, αἰ ὶ5 ρεάαπι ἐχίγοιηῖ5.) ΠΙπΘΟ ὑπων 
[ἰηταια τΑπα!αῖς οβ]απ5 ἢδ Ι Ο15.. ὁ δὲ ἐτοητῷ 
ΘΕ ΠΠπιδα ̓ τοταπαϊῖται ἱ ., Οεπηπηας, 'αυ1- 
ἀείη ν ἜΡΡΗν ̓οπιποπΊσις πιο] ΐογοπι» 
τὐρῆθθξι 64πο  Ἰράμῖπε ἈΒοάοριιπο, ν χο- 
τεῖ » βορυπιαιο, ἀεϊειοίε πηρηάατ. Ομ 
φυϊοπί εχ ςοςοῖπα νεῆς (ροπάογεπι. ἀμοπης, 
Ἰρίϊας. οχοορία Ρυϊοπευάϊπε., “Ζομδ αυϊάραι 
Ργᾶβοϊπρίτος, ἴῃ τη ἀΠΠΠππὰ., 84 σθηα νοζεπι.. 
ἀειηίτερητο : αςιηάαὶ Ἰζθπι ΠΑ͂Σ ΒΕ ἢ εἴ, πυρά 
γΑΓΙΑ5 ἱπηαρίῃες ἱηζεχεας ὀχμίσει. Ἐδπὶ ιι- 
τε πὶ νεἴτι5 ρατῖεπ, {μᾶς Ὁ ΠιιπιοτῸ δά. «δί-, 
τὰπὶ τοπάϊε, ἀϊῆαπεςβ ποέξπης ΠΡαΐδε: ΠΊΕ - 
βεηῖα Ρογ σας νη, νδι νίπςαϊο νος δοῃ ἰ. 
ἀπείτιν, Ἠμπιογις γογο νοίῖς, το! ΔΟΙαΓ, Πα- 
δἰτυίαας πο οἱ ὑῶν σα ᾿Οἰγρεὶ 
ἀποηιις πηγατὶ [5 οἱ ἢ πποάττη γ αιοάσις Ρε- 
ἑϊοτί τερεπάο ἐχαέϊε (ἰβείαε., Ριδαγάραθο. 
νὶπι ᾿πάδ οἰ σετε. ϑιηΠῆγα ΘΠΪΠῚ ΓηΔΠ115, 
(ουτὶ τγαπῇεης Ἰογαπι 5 ξυίριάεπι τεπεῖ, οἶγρεο 
ἀρείζογε ἃπίοζο. 
Ρογγβέϊο, Ἔχγεγίογα δείαιπι οἶγρει ραίθητ: ΠΟΠηΘ 
ἀυτειπι ϑίιγθα μᾶθς,, πὶ πια πτημς. τοξεγιης 
ἤριγαβ ὃ [ητοτπίοτα νεγο, δζ νὉΪ ΠΊΔΠΙΙ5 ὙΡι- 
Ρυγοα Πτηξ ἸΠας εχ οὐδίτο ̓φίομς ΡΙα5, ηΙ- 
τΟΥ!8 Ἢ ϑθπαγα ταῖῃὶ νἱάετίς, Ὁ ΡΠΕΓ, 
486 εἰ ἱπῆτε, ρυ]ογι πιά ποπ, γοϊϊοαας ἃ γὶ ἐδ 
αυόσιε δ]! αἰιάϊγε. Απάϊ σίγα, ̓ ϑδςτῖς 
4υϊάεπι ἱπίξητα εἰ, νΌΑγπιθηῖος ἔηρατς Ροδτε 
[Ργεςαῖα], ΘΠ  ΠΊΠ11Ὲ ργδε [Ὁ ἔεγε ὩρΡ]ςαπεῖ5: 
ῬΓΘΟΔΙΩΓ 8|1{6Π|.. γὙῸ ΥἱΓῸ5 νἱησαῖ {σις ππῆς 

μον ᾿ Ὁ τορ-- Η " ᾿ ᾿ ε ᾿ ΣΛΥΗ 
ἐπὶ τῇ τῶν Αρμενίων τροπῇ» αὶ ἡ ἐγνοιὼ ἐυχομένης. ξυχετῶι δὲ αἱρεῖν τὲς ἀνδρως, ὡς “ γῦν - 

2 Ῥοδογόνη ] Χεγχῖβ Ἐἐχ Λπηῆει ἈΠ. ἈΠοάοφιιηε , ςοπ|- 
πιεπιογάτας Οτεῆδε ἀρὰ ῬῃοτμιπιΡ 116. ἃ 4118.) ΠΙΠ Ἔγγος 
εἴ ϑυϊάδε, ἀϊπετίαπι ἤλταετε ἔλ9 εἴ Ἀποάοριπεα Ηγβαίρις 
Ῥ]1Απι, ΤΠ λτῖ! ἃς Χεγχὶϑ πηδίγεη, ΟΪδάϊς τἀπιεπ ΑὙὐπιεηιῖβ ναὶ 
ΔῸ ας νεὶ «αὖ 114 {ΠἸΑτ8ς πυΐριαπι 4145 πιεπεῖο. 

3 ξυγχωρήτασα ] ἢς ΑἸ ἀπ ὃς ςοἀ, 1,84, ΜοτεΕΪπδπα.» 
ἐυγχωρήταντα. 

4 βραϑύναι. ἢ ἐκ ἐπῆρτενι, κρὴ φρονεῖ δες. ἢ ᾷς Ἰεβίππιιβ ἃς 
ἀἰβίπροϊπιις Ργάβειηις ςοα, [,Ἀπιἃ, 41} Βαρεῦας ἢ ΡτῸ καὶ 
ἡποά ετατὶ ἴπ νυ ρ ατίς ̓ 40] ἴτα ρύδετεγεᾷ ἀἰβίπρμεραπι : 
βραδύνωι, ἣ ἐκ ἐπήρται " κὶ φρονεῖ ὅζε. 

5 Νισαία ἵππος μέλωινα 1 νἱα., ἃ νῖτ, ΑΡΟ]Ιοπ, ὕγαη. [10, 
176: 31. 

6 ἁπαλξ] Μοτεὶ!. πιδίεδ αι ὥλλε, τά εΔ επιεμάδεϊοπε ἢϊ- 
ἈΠ ορυ5. 

7 ἡδείᾳ ] ἢς τε[οτὶρῇ εχ εὐϊίοης Αἰάϊπα, ρτο ἡδεῖα αμοά 
εὐϊειπιὶ 4 Μοτεϊο. 

8 ἐναξυρίδι } ἀε ΒοςΡετγῆςὶ νεβίπιοπτ σεπρτε νἱά, ᾿ὠάοια 
ΦὈ εγιᾶτα Ἀἀ νἱϊάπι Αρο οη. Ὑγἂην 

9. χροὶ παρεχομ. γεαφιὶς ἀπὸ κερκίδος 1 ἢ ῇς ὅς Αὐἤδεπε- 
τὰς Ὁ, 1, ἐρ.27. ϑερίφριον ποικίλον ταϊς ὡπὸ κερκίδος γραφαῖον 

'ο ἔπω Αμάζονος ] ηι1ς {0}]ἴσος πιήαε Βαπιεγος Ρίπ-. 
ΘΌΠΙΩΓ, 

"1 ὑποφάλλεσα 1 ἢς εχ τοπίεδειθγα {ττίρῇ ρτὸ ὑπερδάλ- 
λέσα, ΒΕΠΊρα. Ὀγδομίμπι Πηϊῆτιπι ἱπάϊάϊς ναὶ Πιδ ἀϊάϊε πόρ-. 
πάκιγ 616ΠῚ ἰνωφοξέω τῆς ἐσπίδοςγ δος εἴς ρατίεπι ἱπτογῖο- 

ΓΕΠῚ εχ ἰογο νεὶ {έγτο., αι {{ὶπεῖιγ ἔσυταηι», εχ ϑιι44 ἢϊς 
1πτε] Πρ επάμπι Ρυϊΐο. 

ει ὠφιςῶσα τῷ φίρνς τ, ἀσπ. ] πεπιρα ὅγάςῃϊο [υβίπεπς 
{σπτυπι, τεπ ες Βα ἔάπι [ιγίπι ρογγείξα πιϑῆιι, νὲ [συ πὶ ἵπτος 
δὲ σογρι5 βαῇα Πι, (υταπίαις φἄάεο ἃ Ρεόϊοτγε γεπιοῖίι5. 

12 ἐκπειμένης } ἂς πηγαὶ ἐπὶ οὐ ςοἄ, [ναιἃ, αιι8π| ἐγκειμένης 
σα πὶ εα τς. 

14 ἐἷς] ἢς εχ οοηίοέξιγα τε[ογίρῆπιις, ΡτῸ ὃς ιιοᾷ οταᾶῦ 
ἴῃ εὐἀϊτῖ5, Εἰγπιδης διπθηδατίοΠΕΠῚ {ξαμεπεῖδ. Νέεπῖρε νἱ- 
το, νὰ προ γἱςῖτ, θέπεεγε αγΊμῖς Παρ τ) ΡΆΤΙΙΠῚ ομΓϑῃ 5 νΕ., 
“γρογε εο5 βέργεγε ροίτι: αἰ 4]Ιαρ [0] εἴτε ξεισιῖπεῖ ἔεχιυς υἱ- 
ὁϊοτγῖᾶι ἐδ ινα ἐϑὴ 

' ψΟΙ} 

γιπδοπο Δαζθιη μεν τὸ Ἐχ- 



ἰ ᾿ 
᾿ ' 

᾿ 
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τι θεν 

Ἄν Ἂν» 

π΄ ῶν - 

νου ,ς..- 

τς ΥΙ. ΑΡΡΙΧΙΩΝ. 

ῬΑ γγῥέοδοι, 

“ψιοῖτ 9. Πεηπ6 δΏ ΠΥ ΠΉΠΠ}] νἱάεταν, νἹ: ἀηιθεαγ α- 
ΠΊαΓα, Ῥαΐϑ σπίτι δα, 146 τοιηροῇτα εῇ, 
εᾷ νεγοοιϊπάία εἴξαϊρεῇα, 4188 ξεγοςϊαπηίετη- 
Ρόγεῖ : απᾶ6 ΨΕΓΟ γοπηα εἴξας (ΟἸατα, ἰρίαπι 
ςοποϊταταπ πιᾶρὶς ἃς γΑἸ ἀαπὶ τεργαοίδηζα,, 
Ργδοτογοα ἤδαα αιάεπι εἰ οἱρίαπηχαε ρεγας 
ΔΌΓΟΙΙΙ ραγ5. σοπΊαα ΠηΐΠι5 ςοπιροῇτα. Ἐὰ 
ΨΕΙΟ 486 ἃ ραγίθ νίγδαιις οἱ ἤτα, παθοῖ 
ςοἴοτγεπι ραυΐο ἀϊζτγεραητεπι ἂν 14; ἰάαις 
40 ἐο οἷϊ, αιοά ςοπιροίτα {τ. ϑ:ρετ- 
αἰ τογιμπι ργατία ἱηάε εξ, χυιοά οτπι παίο Ἰποῖ- 
Ρίδης, ἰπχίασιις ΘΠ εηαίςδηειι. Μαῖογ νεῖοὸ 
ἐγαπη ργαῖία ἴῃ ξο απο [ἀἰπιίαϊο εἴγοι!ο] οσα- 
Ἰος ἀπιδίδης: πετηρε ἐᾷ ποη ΠΊΟάΟ Οςα} 15 ἀρρο- 
Πία, [δα δ εἰγοιπιροίτα οἵ [ὰς οἢ. Αἴ ρεπὰ 
Δ ΟςΕ] 15 ςοῖρίς 1Π|ςῖας, ΠΠ]ὰγίξατα γεγο ἰδετὶ- 

, 

Βοας; τις Εη1 πὶ {πϑἰτᾶ5 ἴῃ δθμὰ πηΑΧΙ ΠΊς τό- 
Πάει. “Ομ ροττο ἱτὰ τεπηρεγαει ἔπε, ντ σα6- 
{ππς ςοῖοτ ἐπ δίγιπι ἀοῆπογο. νἱάθατη. Ηι- 

Ἰαγίγαιςπι δυιζοιη ἡποα ργὰς δ ἔξγαης, οχ ος- 
«αἱοπς εἰ, υοά ἐμᾷ οὐρὰν εχ ΠΑΓΙΓΆ, 

[Ρ4}1 εἰ ἀϊρηίταξο. 
Π6ΠΠς  ἐπεγεᾶε ἔεγαχ, 
{Π|ΠΠΠΠΊ11Π|, ἀείςεῖδος 

ὃς ΩΝ πτ0}}ς κῆν 
ἄπο οἰδυϊατὶ φυϊάοτν 
“τα νετγο αἰ Πς ΠΠίππιπι ἴτ, (ΕΓογΠῚ ποράοῖν, 

4886 εἰδὶ ἀϊάϊοίς πε (τίς: δια Πο- 
ἃ ίμης, δῖααα ἀφημαῖία, ος πιοράϊοςγε, πο- 

Ραβοαῖα ργοζος ἀςςΐπεπ5. Ομοά ἢ εἰαπιίετ- 
πιοποπη [δ ίορεγο νοἰμογίπιας, Οἴάεςς ἔοι-. 
ιαὔϊε ἰδαμευποα ͵ 

"" 

ἀν" 

νης ἀν δ ΑΚΚΗΙΘΗ͂ΙΟ ΑΤΗΙΕΤΑ. τ 
Δα ἰρᾷ εα ̓ αρςοάϊς ΟἸγπιρία, ὅς δά Δ5ο- 

ὩΏΓΩ .. η1105 ἴῃ, ΟἸγπιρία οδεαῆε, γ. ῬαΪςεττῖς- 
τσπι: πος ΘΠΙΠῚ νἰγογαπι Ραπογαίιαπι εἰ 
(ΟΥΟΠΑΓΏΓΑΙΘ Ὁ ων Αὐτηϊςμο, 4] ἰη πο-. 
(ἴα νιζζογία ἀδος Οοτοπαζ ἀμτοιη ἰρ(Ππ| 
- ὙΜΡΑ Εν" . Τεγηαη {]ατα ἀρ ρα! Ιαγο [ὰ5 

ἢ. ταπ πος [ἘπΠ υοα σοὶ οαγαπι {πἴςε- 
Ῥεγίτ, τὰπι ποα ἀοςιγατα {τ ρί ἔξιι5 ὅς παῖ ο5 
Ἠε!]αποάϊςας οἵδ (οἸεπι. διδάϊαπη ροστο το]- 
Ἰὰ ἴῃ Πιηρὶ οὶ να! (ἀρρεάϊτατ, οπίπθαας Πππ4 

ἸΟΟΝΝΜΕΤ ΒΕ ΒΕΌΝΝΟν 5. ᾿ δ 
ἣ “Ὁ ᾽Ν “ν “»᾿» Ν βῆκεν " 8 γάρ μοι δοκεὶ ἐρῶν τῷ ἐρῶσϑωι. καὶ 

Ν Ν ᾿ -“ “ ἈΝ. ν 

τὸ μὲν ὠνειλημιμένον τῶν τραχῶν αἰδοὶ κεκόσμη- 
λ 7ἷ " 

ται; τὸ ἀγέρωχον κολαζέσῃ" τὸ δὲ ἄνετον βακ- 
“ ᾽ ᾿ ΝΜ ἰεὶ Ν ς χένει ἀυτην, καὶ ῥώννυσι. καὶ ξανϑὸν μὲν, καὶ 

“ " Σἤ Ἂ᾿ -“ 

χρυσξ πέρω; τὰ ἐτακτὃν τῆς κόμης. τὸ δὲ ἐπὶ 
,ὔ 7 μᾳ τὰ 5" Ν 

ϑώτερω κείμενον ἔχει τι καὶ ἐς ὠυτὴν τσωρωλ-- 
, δ'ἰ Ἂν “ ᾽ ]7 

λάτ]ον, ὑπὸ τῷ τετώχϑαι"". τῶν δὲ ὀφρύων χά-- 
Ὰ ον ον ν᾿ αὐδὸ Ἴ 

Ἐλεν μὲν ὠπὸ τῷ ἀρχεσϑαι, καὶ ὁμόθεν ἐκπε:- 
΄ Ἄπι 6 } Ν -» " 

Φφυκέναι τῆς ῥινός" χαριέφξερον δὲ τὸ περιῆχθαν 
- λ ᾽ Ν λ “ “ ᾽ ν" 

δεῖ γορ ὠυτὰς μὴ προρεθλῇσϑαι τῶν ὀφϑαλ.-.. 
[ χοὰς ἢ 

“ Ἵ ᾽ λ Ν -“ ν. 

μιν μόνον. ὠλλὰ καὶ ππερλξεδλῇσιθιοι ὠυτοῖς. 
“ν᾿ , κα τὰ 

ἡ σσαρειώ δὲ ὑποδέχετωι μὲν τὸν ὠπὸ τῶν ἐμ 
͵ - -“-ε »-“ Δ 

μάτων ἵμερον "΄, ἐνφρωίνει δὲ τῷ ἱλωρῷ, τὸ γοὶρ 
Ν 3 “ ͵ὔ , « 

φιλομειδὲς ἐν σσαρειῷ μόάλισω. καὶ οἱ ὀφϑωλ- 
, Ν “ » 

μοὶ κέκρανται μὲν εἰπὸ τῇ χαροπξ ἐς τὸ μέ- 
΄ ᾿Ὶ ς 5 “ 

λῶν; σ΄αρέχονται δὲ τὸ μὲν ἱλαρὸν ὐπὸ τῷ 
“ ἐκ γα Ἷ “ ν 

καιρξ ",. τὸ δὲ ὥρουϊον ὠπὸ τῆς φύσεως, τὸ δὲ 
-“ “οοςῬ »Ἥγ ἡ, ὧν ἡ ες 

γαῦρον εἰπὸ τῷ ἄρχειν. φόμω δὲ ἑπωλὸν, καὶ ἐἰ- 
"γώμεςον ὀπώρας ἐρωτικῆς. κ᾿ νώδο μὲν ἥδισον, 

ΕΓ Νὰ δὲ 5 ἐ ῥαδιον " δ δὰ ὠπόχρη σοι βα- 

ϑεῖν, ὁράὶ πραιδίον. χείλη ἀνϑηροὶ, καὶ ἴσα, σό- 

μα σύμμετρον.» καὶ τταραφϑεγγόμενον τὴν ἐυ- 

χὴν τῷ τροπαίῳ. κἀν τοαρωκϑσῳι βεληϑῶμεν, 

τάχα Ἑλλήνιε: ἢ β ἃ 

ΑΡΡΙΧΙῺΩ Ν᾿ 
{Ἐς ᾿ἀυτὰ ἥκεις οΟλύμπιο, καὶ τῶν ἐν Ολυμ- 

πίὰ τὸ καάλλισον. τοτὶ γὼρ δὴ εἰνδρῶν τὸπαγ- 

κράτιον τ φεφανξται δὲ ὠυτῷ Αῤῥιχίων, ἐπαπο.- 

ϑανὼν τῇ νίκῃ. καὶ φεφανοῖ ὠυτὸν ἑτοσὶ Ελλα.. 

νοδίκης, ὠτρεκῆς δὲ προσειρήφϑω, διώ τε τὸ ἐπι- 

μελεῖσϑαι ἀληθείας", διώ τε τὸ εἷς ἐκεῖνοι γε- 

γράφϑαι. ςάδιόν τε ἡ γῇ δίδωσιν ἐν ἐπλῇ " ἀυ- 

. 

ΙΣ ὑπὸ τῷ τετώχϑαν 1 πεπῖρε σγίπεβ οτάϊπατοϑ ὅζ ἀρῖς » 

ζοπιρὸ ἴτο5». Ἰυσεπιαιιε δ΄δο αἴτίεγ οχοὶ ρίθητεϑ δζ το πυττεη- 

ἴεβ ) 4ιιπὶ 41 ΠΡ Έτς νΟἸίταης., αἰτεσγίεις φο]οτίς {επίμπι., 
εβίςετε περεῖϊε εξ, 

ι6 ἡ παρειὼ δὲ -ττ- ἵμερον  Βαες, νι αἱ ΡΙαγα, ἃ ποῆτο 
ἀτςερίε Ατι βλέπεις 115. 11. ἐρ. 4- «ἰ. δὲ παρειαὶ ἀστὸ τῶν 
ἐμμώτων ἵμερον ὑποδέχονται. 

17 ἀπὸ τῷ ἢ καιρῷ} ποπιρα βίάογία ἰφεῖος οευΐος ἔλεῖτ, 
18 φιλήσω μι. ὃ. ὠπαγγ. δὲ αὶ ἐφδιον] δες φυοηὰε δὰ 

νετδαπὶ τερεῖῖς Αὐἰ ἤθη ότιιβ ], ς, 
19 Ἑλληνιεῖ ] ΠεπΊρε εχ οτἱβ ει ςοἸΠρίε» Ὅἴδεςε ἐαπὶ 

Ἰοαιΐ, 
Ι Αἰ ιχίων ἢ Αἰβακίω ἀϊοίτυν Ραυα- 

πῖδς ἴῃ Ατοδάϊς, Ρ, 270. 401 εἴς ἀρὺ ἃ ΡῃϊραΙ εηε5 Πδτιιλπι 
φοπηπΊεπτοταῖ, εἰ! ΠΊα τε) ΠΟ τι .ΠῚ ἴῃ Οἰγπιρτίε Ῥαπογαιο νὶ- 
διότειι, σοτοπδτιπὶ εε παγγαῖ. 
2 Παγκράτιον ] 4ι1 ἢτ Ραποτατίαιπι ὃς Ραπογδτίαβες, ορτῖ- 

πὶς ςοπῇδι εχ 0 ἃ Ατίβοτεῖ 5 Ἰοςο τβεῖοτ. σαρ, τ΄ νδὶ νατία 

ΑἰΒΙοιάγααι δεποτ ̓ ἀεῆπιτ, ὁ γὼρ δυνάμενος τοὶ σκέλη ῥί- 

πτεῖν πῶς, χρν κινεῖν ταχὺ» κϑὶ πόῤῥω, δρομικός" ὁ δὲ ϑλί 
χὰ κατέχειν ᾽ παλωιεικός" ὁ δὲ σαι τῇ πληγῇ. πυκτικὸς" ὃ 

δὲ ὠμφετέροις τότοις» παγκρατιαφικός " ὁ δὲ σὥσι τοένταϑλος. 
Ηΐως ἔδοϊ!ε ραῖεῖ, Ῥᾳπογαζιιπ) εχ ρυριΐατι ὅς ἰπόξα οοπῇϊ- 
τ,| Νέος πιᾶὶ6 Μεγουτγι}ῖ5 1, Π1, ςς 28. ἀυρίοχ Ραπογατία 
δεηιις ἔλοϊτ, νπιπὶ 4ιοὰ [όξας ἔρεςίες Θογαῖ, ας νοϊυταῖοτῖς- 
νπὶ πυποιιραδάτατ, 4 ἃ 11) ]αΐ εθ (Ὲ ἐχογοογοης ἢιπὶ ρτος 
ἢγατῖ, πυπταοιιε {π1ρ}1 ςατὶ, ἄαπι αἰτος ἰτεγιπι ἢδὶ Πιδίτος.: 
τὸ πἰτεδδτιιγ) Βυιπινο ἐυταγεητωγ : ὅτε ἰ4 εἢ αιοά μος 1ο- 
ςο τεργδοίεητατιιγ: 4]τεταπι εχ ἰιιόϊα ὅζ ριιρίϊαει ςοηαπςο. 

Οοηξεν 4 ἀς τεδὰ5 Αροηϊξεςῖς [οτίρίεγε, ὅς Ἐαϊιμόθοννος 
δὰ Τη(οτίρεῖοπ Αἰβ]εεῖς, ἢ, 

3. διώ τ΄ τ΄ ἐπι, ἐληϑείας } Ἰυβιτία Ἠεϊϊαποάϊςδςε, αυΐ μ“" 

δχοτῖδπι, πιογίιο ἰΐςες, ΑγγδιςΒίοπι δάϊἀϊσαυϊε, Ἐκ ατνσ 
εἴϊαπὶ Ῥαυίαηῖας Ἰ. ς, νδι ἴτὰ ἀε Ατεδι οι σαι ἐγένετ 
(υἴκη}) κἂὶ ἐν ἀντῇ ( τῇ Ολυμπιάδι (οὐ σοι 418 νἱδῖοτ ο ἕῃ 
εν δικαίῳ τε ἐκ τῶν Ἑλλανοδικῶνγ καὶ Αὐῥαχίονος ἀντῷ τῇ ἀ- 
ἘΤῊ.- 

ἦ μ ὡπλῇ 1] “οἀ. 1Αια. Βαδεθας ἐπαλῇς. 

{111 λῶνι, 

Σ᾿ 



διὸ " 

λῶνι, κοὶ εἰσεχιϑσῃ τοσϑτον᾽. καὶ τὸ ὃ τῷ Αλφειῶ 
“ 52 ΒΕ δ, , 

γῶμω ἐξέρχετωι κβῷον, ταῦτά τοι καὶ μόνος 
Ν τ Χ  ς Αὐτ Ψὰ ἢ 

«ποτω μῶν ἐπὶ τῆς ϑωλώτ)ης ὀχείτοι δ κότινοί 
᾿ -“ ͵7ὔ ᾽ - » 

τε ὠυτῷ ποερλτεϑήλασιν᾽ ἐν γλαυκῷ εἴδει, κα- 
͵ ͵ 

Ν Ν Ν ᾿ “ ΄ὔ Β΄ τ Ν 
λοὶ, κωὶ κωτοῦ τὴν τῶν σελίνων" λοτητώ. τῶυτι 

[οῚ ᾿ ,ὔ ᾿ ΄ Ἅ. 

μὲν ἕν μετοὶ τὸ φσάδιον ἐπισκειψόμεθα. καὶ 
ψ ΝΑ Ν » "Ὁ ΝΟ 

“πολλὰ ἘΤΈρΦι. Τὸ δὲ εργον τὸ τῷ Αρριχίωνος » 

ΝΙΝ ᾽ “ ᾿γ ᾿ 

πρὶν ἢ τωύσωσθωι ἰὐυτὸ", σκοπῶμεν. ἔοικε γαῤ 
πῆς Ἢ ὕ Ν -“ “ 

μῆτϑ ἀντιπέώλε μόνον, ὠλλῶὼ κοὶ τῷ Ελληνικξ κε- 

κρατηκέναι. βοῶσι γϑν. εἰνωπηδήσωντες τῶν 

Θάκων, καὶ οἱ μὲν τῶ χεῖρε ὠνωσείςσιν » οἱ δὲ 

τὴν ἐσθήτω" 3 οἱ δὲ ὠἴροντοι! ὠπὲ τῆς γῆς» οι δὲ 

- ς ᾿Ν ᾿ 

ποὶς πλησίον ἱλωροὶ “προσπωλαίεσι "τῷ γάρ 
ω Ω ὡ ΔΥΤΥΥ -» -“ - Ε 

ὅτως ἐκπληκτικὼ καὶ συγχωρεῖ τοῖς Θεωταὶς ἐν 
-“ “9 ΕΣ ἢ τομαὶ ε 

τῷ κωϑεκτῷ εἰνω!. ἢ τίς τως ἀναίσθητος, ὡς 
“ ᾽ -»"Ἢ »“, ͵] Ν 

μὴ ἀνωκρεγεῖν ἐπὶ τῷ ὠθλητῇ; μεγώλε γώρ 
ω-,ε ) “- μ -“ ᾿ 

δὴ ἀυτῷ ὑπάρχοντος» τῷ δὴς δὴ νικῆσαι τοὶ Ο-- 

εἶ ες ὦ ὃν σὰς ΚΑ, ὴ ΑΥ »“ “Ἢ 

ΌΤον τὰν, ΩΝ ὅτε κωὶ τῆς ψυχῆς 

εἰυτεὶ ἀράν τε τ᾿ ἐς τὸντῶν ὀλδίων πέμπεται 

χῶρον». ὐυτῇ κόνει". μὴ συντυχίω νοείσιϑω τῷ- 

τοῦ » σοζφώτατω γορ πορένοήϑη᾽ τῆς νίκης" καὶ 

πὸ σώ λαίσμνω 5κ ἀγνοήσεις.. οἱ «ταγκρατιάξον- 

τες, ὥ πωῖϊ. κεκινδυνευμένῃ, προσχρῶνται τῇ 
, -“» Ν 3 Ὁ“ ε -“ - 

““ώλῃ. δεῖ γὰρ ἀυτοῖς ὑπτιασ μῶν " τε; οἱ μὴ 
ἕ 

ΡΗΙ ΟΒΤΆΛΤΙ 

Ϊ 
᾿ 
Ἷ 

ΓΊ. “γγ λοίοι 

ςοππρίεχα (ραζίατ. Αἱρῃεί: αὐζετι νπάδε η΄ 
πγάΐο ΐς, ἢ τας Ἰευπππας,, Ἰάηπε οὉ τρίαπε 
Βαπιϊ απ ο ες 1π παγὶς τιροτβεῖε Πυϊται. Ὁ- 
Ἰεαῇ! εἶγοᾶ Εἰιπὶ ρίδιιςο ζοἴογα ΡυΠ υ]δης, Ῥυὶ- 

7), 8146 ἀρίο. ̓ἀεηἤτιατς π1}}} ςεάεητεβ. 
ες ἰρίτεγ ἐδοππάμπι τδάτιπι ἐρε ἕδη ἀ4,ΑἸα- 
πιαΐτα. ΑὐτῃὶςΒιοηῖβ ταπῖξη οριιβ, δηῖε- 

ἅτιᾶπ| Ββπεπη Βαδεαῖ,᾿ (ρεξίεπιιθ, Μιάραιν 
ΕπἰπΊ ΠΟἢ δάιιογ αι μπη πιοάο,, νεγιμ ὅς νηΐ τ 
νεγίος νἱ οἰ Ογᾶςςοϑ. Οἰδιυίϊαπε! Ἰρίτιγ,ε  ετ. 
ἄϊδιι5 εχ! Πδητασ:. αἴαηα 4111 ααϊάεπι πιδηιιβ ἐχ- 
σαππηΐ, ΑἸΠι νότο νεεπ ᾽ 4111} αἷτε ΠιρΠ] τη, 
ΑἸΠ Ἠάγοο ̓ ΟὨΠῚ Ργοχίπιῖβ μα] [υϑϊαπίαγ. 
Οὐδε επῖπι [τ (ππτ δα δαπηϊγδιίομεπι ςοπι- 
Ροίτὰ,, πηϊπίπης ρεγπαίτηπε ἐροέγατογίθιιβ, νὰ 
(8 ςοππεαηι. ΑἸΙοααὶ, 415 Δάςο οπηηὶ εἰς 
(ξε (δη(α ρυίμδξας, γε ποῦ μεῖς αἰγίοτας ἰδρίιις 
ἀςςίαπιος ἢ ΝΥαττι οιιπὶ ππᾶρπιπὶ αιιά ἰαπη ἔιι- 

Ἐ 1: ̓ ξοπίδοιίτι, μος πεπιρο, νὲ δ5 ἀητοα Ο- 
Ιγπιρία νἱςοτε9 πηαΐτο πιδῖπιβ πῆς αἰο αίταν 
1πυά, φααη 0, απίπια νἱξξοτίαπη γράϊπιεπβ, ἐπι 
Ἰρίο ρυΐπεγο δα δεαίογῃ πὶ ξάςπι ΡΓοβαοίταν.. 
Νείας οἴ! 144 αἱ 
Ἐχοοριταία [ΑὙΤΙΟΠΐοη ᾿ μπὲ δά νἱδιοτίαπα 
ςοηίξαπεπήαπι: πδῆμπς ςογταΠΊ ηἷς ἐῈ Ἰρπᾶ-. 
ταπι εξ ἥπατη. Οὐ Ραπογβίῖο ἔξ Ἐχεγοοῆζῳ. 
ΟΡ εν, αἰσᾶς ρίαπα νεπηζιγ ἱπόϊὰ τ Ὁρῃὴς ες 
ΘΠ ΠῚ παρῇς γος ἢ Ὅν ἐπρριάαθθι, φιῖ 

ἠδρρόξὲ 

ἷ ς 

ς εἰσεχάτῃ τοσῶτον  ἱπιέΤΡΤΕΓΟΥ ; 1Π γ8}16) ΦΗ46 “471 μα 
{ῥεῖα ἡγηδεγ 0» ΑΖ. ΟΟΟΙΡΑ ., “ΗΑ 1772 αάϊο ὅρη: {, νεὶ 

ἢ πιαιυιῖϑ : “4, ΠΝ [ρα Σἰμη92) ΔΙ Ώ 92 δὴ ἦτ ἐρμαρίνο οομίῆς {8 
ἥ ἡβεύα:. 

6 ἐπὶ τ’ ϑαλ, ὀχεῖται ἢ ἢς Δρ. Τλιοΐη. ὨϊΑ]. Ματίη . Νε- 
ΒΡΙΡΗ9 δὰ ΑΙΡΒειπι; τί τᾶτο; ὁ Αλφειὸ μόνος τῶν ἄλλων ἐμ- 

πεσὼν εἰς τὸ πέλαγος, ἔτε, ὠνωμίγνυσε τῇ ὥλμῃ» ὡς ἔϑος πό- 

παμοῖς ὥπάσινγ ὅτε ἀνα πάυεις » σεαυτὸν διαχνϑεὶς» ἀλλὼ διὰ 
τῆς ϑαλάτἥης ἔννεραεν. χρὶ γλυκὺ φυλάτἼων τὸ ῥεῖθρον» ἀμιγὴς 

ἔτι χρῷ καϑαρὸς ἐπείγῃ. ϑις ὅς Μοίεβις ἂς εοάεπι; 

τὴς αἱ βαϑὺς ἐμρᾳύει τοῖς κύμασι τήνδε θάλασσαν 

Νέρϑεν ὑποτροχώει» κ᾿ ξὶ μίγνυτωι ὕδασιν ὕδωρ. 

7 κότινοι δὲ ὠντ. περιτ. Βίης κοτρηφόρον ὕδωρ νοῦ... 

Ἵοΐοι8. Νέες ἀπΠηπη!: ταοπε ΑἸρμεὶ τῖρα5 ἀείσγιδις 
ϑιζδδο 1. ὙΠ]. Ρ. 353. 

8 κατὰ τὴν τῶν σελίνων δς.} σιπὶ 4ρῖο εἴς σοπιρᾶγαῖ θίρας) 
ἄοτις, 4ιο ἃ. νὲ εχ Πἰ5 ἰπ ΟἹ πιρὶ15, [τ 6χ 1Π|0 ἰῃ Νεπηεῖβ ὅς 
ΤΠηπιι15. ν᾿ φεοτίδιις σογοπβε ἱπιροπογεπίιγ. 

9 πρὶν ἤπάυνσασϑωι ἀυτὸ ] Πεπῖρε, ΡΓῸ πῖογε ἔιο, φιΐς- 
4ιυϊά ἴῃ δῖ5 τα }15 ριδλιπι εἰδ, φιαῇ τεῖρί οοι! 5 οδιετ- 
ἕλτετυγ ἀείοτιδίς, αάεοαιις ἰαϑξαπι ΠΠ14πὶ Αὐγαὶ οΒϊοη15) παῖ 

. ΧΕΙΘΓΆ ἴῃ 6 18ΠΆ εἴϊει 115.) σοπΠάθγαπάδπι ἰξ, Δηιθημδπὶ 
Ἐπεπὶ Βᾶρεδε. 

1 ἀνωπηδήσ'. τ. ϑακ. Κρὴ οἱ μ. τ΄ χεῖρε ἐνασ, οἱ δ. τ. ἐσϑῆτα } 
4ιοὰ εξ πιϊγαπτίιπι ῥ᾽ δινἀεπείμπιαιε ἐρεξδιοσιπι. 8ιῖς Α- 
τι δεπεῖας Π|Ρ.1. ἐρ,27.. ἀε ρορυΐο Ῥαηγοπηπιαπὶ  ρεξξδητε 
ὃ δὲ δῆμος ἀνίφηκέ τε ὀρϑὲς ὑπὸ ϑάυματος ---- Γ τῷ χεῖρε 

κινεῖ) Χρὴ τὸν ἐσθῆτα σοθεῖ, 

1 οἱ δὲ τ΄ πλησίον ἱλωροὶ προσπαλαίεσι  ἢδες Ρυΐοτα 1:- 
Ἰυῆτγαπτ ηπδε {Ἐααμητιγ ἀριᾷ Ατἰβαρπεγιπι!. ς, νδί, ροῖ:- 
4ιάπὶ Ραπιοπιϊπιᾶπὶ ἐρεΐδαῆς ρορυΐαπι αἀἰχ ες {0 Π]1ςα- 
ἕετη, ὅς πιαπίδιις Ρἰδιιάεπτεπι,, ἀάϊς : ἔπωτα συγκαϑήβιενοι 
διηγεῖται, καϑ᾽ ἕκαςον ἄλλος ἄλλῳ κινήματα πολυτρόπῳ σι. 

γῆς" χρὴ πᾶς ϑεκτῆς ὑφ᾽ ἡδονὴς χειρονόμος εἶγκς περάτεμν 

ΤῊ ΤΙΝ ἘΡΉΝΣ 

“νι ὍΝ ἰρίτας ἰπυΐςεπὶ φοἰ!οαμεπίεβ ᾿ς ἍΝ Ῥαηῖο- 
τηϊπιδο τερεειιης ὅζ ἱπηίταπτιγ: τὰ Βἰς, ἀεΡαπογατίαῖ εοτιπι- 
46 ψἴττατε [εγπιοπεϑ σοπξεγεηξοβ. , ΠΊΟίτ5 φουμΠΊ ὅς βείξειιθ 
ἀπευϊτδηταγ, ὅταιε ἀάᾷεο ΕδῚ ἱπεΐςεπι προσπαλαίειν νἱ ἀεπτιτ. 

15 δὶς ἤδη νικῆσαι “τῷ Ολύμπια } εἶμι τεὶ εἰἴαπι πιεπτῖσ, 
ἀριιὰ Ραυΐλη, 1. ς, 4ἱ εαπὶ νἱοἹΠς αἷς ἀμαδιις ΟΙγπιρίάϊ- 
ΒΡ χε ργδερεεγαηι, φμληφηαρο[»»,4 4"2Ε)2 παρέα, βα ἴ- 
ΓΙ 48 πὰπο ᾿ἀείοπθίττ ᾿όξϑ, νιον ἱπτοτίδε. 

5 ἀυτῇ κόνεν Ρυΐπετγε πεπιρὸ ςδγιϑΠ, ἢ 5.). ἴῃ απὸ κοΐ 
σασϑοώε τὸν ἀντίπαλον (ΟἱςθΔητῖ, υἱὰ, Ῥμῖϊο 11. τὸ χεῖρ: τῷ 

᾿ κρείτῇ. ἐπιτιϑ. 0]. τοβ. ἴε4. ὅζ περὶ ὀνείρων ξο]. τόδ. κογ σθαι, 
ἀϊχὶς Θαϊεπις ΡῬτγοίτγερι. Ρ. 5. πιῇ τεσ! εη ἀ:πὶ Ἰδιικονίζεσϑαι- 

14 μὴ συντ. νοείσϑω τῶτο]) «οὐ, 1»ϑιάϊαη. ῬΓῸ μὴ Βαδε8 

μηδέ. ϑεπίις εἴ, ποη ρυϊαηάιπι, ἔοτὲς βοτίμπα [ἃ ἀςοί αἴ 
ἴς, νε ἱτᾳᾷ ρυΐπετε ἢ Ὧε ςοπίρογῇι ; : εἴε επῖπὶ Βος τις Ρη.- 
οτατιαῆῖσαδ,, νἱδζοτγίδπὶ πᾶς γαίης πιο] εητῖ5. ϑο ]ἴσδε νὰ 
βρέ το! ἴπ5 τοπεγὶ ροίεης, πες πιδηῖθιι5. ἀρργεμιεπᾷεπεῖυπι χὰ 
οἰαδεγεπευν γ) Δ 1 Ἰαμεπτιιπι εῆ, Ηΐης πῇ, ἴῃ ἄμέαεο : κόγις 
οἵα ἐν «φάλειες ἐκείναις ἐπὶ πηγῇ ἐλαΐᾳ. 

ΕἾ ὑπτιασμῶν νοςζϑδῆς. Αἰϊας χαμοιὶ τρόπῳ, 4105 ἰππαῖε: 

Ῥιπάδσιις {Π|μππῖοε, Ὁ ἃ, ἹΝ. ν.77. {ᾳ. ν 1 18 ἀς Με), ἐᾷ ατς 
ΕΧΙΠΙΟ: “πα τόλμα γὼρ εἰκὼς 

Θυμὸν ἐξιδεεμετᾶν ϑηρᾶν λεόντων 

Ἐν πω" μῆτιν δ᾽ ἀλώπηξ 
Αἰετῷ ἄτ ΑΝΑΠΙΤΝΑΜΕΝΑ 

Ῥομζον ἴσχει. 

ἀναπιτναμένα εηἷπι οὐδ ὑπτιώζυσα. Ἀεπιὶ οπΙπεΠΊ Ἰπουΐδη- 
τεῦ πιαρίς εχροπίς ϑοΒΟΗ δῇ, δὰ μᾶς νοςεϑ : ἔοικε δὲ διδά- 
σκεῖν ἀυτῷ τὸ ὁ πάλαισμα, ὡς ἘΠΉΕΑῚ κειμένῳ ν χρὴ τὸν μείζε- 

»"ς τέχνη νενικηκότος. χαρὰ γάρ, ὶ ἀλώπηξ ὑπτίαᾳ τοῖς ποσὶν εἰ-- 

μύνεται, τὰ μὲν συλλαξομένη» τῷ ὁ δὲ ἀμύσσασω. Ιάεαι ὃς 

Ἰἰαβες ΡΆμ]Ὸ Ροἢ δάάϊε: Διὰ ἐσώτων πρχρίφησιν ὅτι Κυλίσι- 
κὸς ἣν ὁ » Μέλισσος, Κρὰ ἑαυτὸν ἘΞΥΠΤΙΑΣΆΣ περμγένετο., 
ϑιο ἰφίτις Ῥαπουδιιδίδαο υἰγίθη5 ἱπξογιοσεβ, ορογα ἀγα τοῖμ-. 

Ἰυξῆαπ-, 

-"Ξ.“»,{-,. ς; 
κηόϑος τι ἀπ Ά,,. 

ΞΕ 

δι -- 

ἌΡ ΕΣ Ξ ΩΣ ΖΞ 

- Ἄς ὰς 



-ὐὐυ τοι, ὐἂὦἋ»ν, 

Ϊ 

᾿ 
“ 

 ν»»-. 

Ἔν 

ἱ 

ἷ 

δον 

ΕΠ ἀγγῥιούο ἸἸΘΟΟΝΝΜΙΙΒῈ 

Ταξηαπεῖ ταϊηῖπῖς ἔπης τὰ : πεχίδας ἱτεπὶ [ὁ- 
Ῥι5 παῦοητ,} αμἴθιι5 φαάθηΉο 486 {πρετίογος 
Θιδάαης. Αἱ ὅζαγίο 1ρί15 εἢ οριιδ, ντ 8110 4]1- 
οὐ πιοΐίο φάϊιεγίατιιπι ἀποαπῖ, [Π|646πὶ ὅς 
Ῥεάϊ5. πα! ]θο πὶ ὀρριρπαης, ὅς τηδπιπι» 
τογαιιςπῖ 5. ουπὶ Ἰἰσοᾶς {115 ἃς ξογίγς , δὲ ἰη(1-- 
ταγο: Παθς οηϊπὶ Ῥαποτατίαἶξδε ἕλσεγε ςοη- 
ςΘάϊτηγ, πο τηογάογα ταπιθη ἰἰσοῖ, ὃς ἔοα!- 
ζαγα. 1 ΔοσΔΘΠΠΟΠΪ διιγοῖη πος πος ἰοσῖτ ἡ 
Ὅ 5 ρογπλϊτειης, [δ(8 46] ργδο]1α, νεριῖο, Ἔεχου- 
φξηζόθ, ΑΓΕΪΘΑ ςογταπληα παες μη! 46πὶ το- 
Ἰιςσίιητ, νεδηραηι νόγο ργοῦδαπῖ. Ψηής δά- 
ψοΓίΆγΙμ15 ΑΠΠΙςΠοηςπι, πιεάϊιπι απ οσςι- 
Ῥάη5, ἰπίογῇοογο ἀθογεαῖ, ἧς σδίτιπη 4α! ἄς πὶ 
Θυζγαγι Τρροίαε,, (ριγίγιιπη. οἱ ἱπτογοϊπάθηβ. 
Ὁ ταγα νΕΓῸ ἱπραηῖθι15 Δἀπηοιοης., ΕχίγαΠΊ- 

486 ρΡραΐδιι5 νιταπαιις ΡΟρΙτοπῚ ἱπιρ] ςαης, 

ἥι 
ΝῊ 

γδη ἢ 

ων 
Ἷ 

5 Ὁ. 

Ἷ 

᾿ 
ἣν 

ἡ ὴν 

ἴδια, ὀχιγοπιδιηαις ρος ράττοπι ΡΟ ἰεῖς 
τ΄ Βθχα ςοππρίοχι, ελϊαπι ἴῃ πα Ιτοῖο Ρππιᾶ-. 

εἵ 

] 

ΔΝ 

(υΠοςατίοης φυίάσῃι δἰιπὶ οςςιιραυίτ, (οτππο- 
ἰφπτα ἱπάθ πιοῦῖς (Ἐπήθιις οὔγερεπίς. Αἱ 
σγαιγα γΟΠΊΠΠΠι15. ἱπτοπάφηθ, Αὐγῃὶ  Β] ἡ Ϊς [τ|- 
ΧΑΙΙΟΠΘΠῚ ΠΟΠ ΟΟΟΠρΡΔμΪ. ϑΏΓ[ΙΠῚ ΕΠΪπῚ ΡΓΟ- 
ϊείςης Αὐτπο ῖο ροαΐ5 ρἰδηζαπι, ΟΡ 4ιιᾶπη ἃ 
«οχγογα ράγτα ρογι οἰ ταθαταγ, Πηρεηίο ἰαπιρο- 

πῃ. Δι Πρ] 15 το οτος 
᾿  ὩΡ Π|ς, ἱπριϊηίδεις σοπείπου: ΠηιΠ τίς νετο ἱπῇ- 

πογο Παιιᾷ {{π|τ, 60 4ιιο 4 {ππηπηὰ νἱ Ἔχιογίουὰ 
ψεγίαβ [ρεάςπῃ ] ἱπῇθέδαί. Απηΐπια παπηηας, 

᾿ς 8 ΟΟΓΡΟΓΕ ἀπ ςςάεπ5, ἰδηρτϊάς [4 παϊάςεηι εβῇ- 

τς ὠοΥνν ἅν εν 

Β τ ὌΝ - . - - 

εἶς: ἰςἃ ταπηθη ΠΙ[15 νἱπὶ οἱ ργάεθοι ἴῃ 1ΠᾺπι 
Ῥάγίοπ, ἴῃ φυατι ἱπο θα, Βιζδιι5 ἀιίοπι εἰ 

ἥν ἢ ἀξυ μι αν ϑον ἌΝ ἣν 
Ὑὴν ͵ κυ. ἜΣ ε} ἢ ὰ ΓΝ 

ἕῃ ς ἡ " 

γα δία, δ 
γδον ἐἂἶ δὴν ΠΥ 

τὸ σώματος, ὠδρανὲς μὲν ἐυτὸ ἐργώξεται 
ΠῚ 

μκοὲ Ῥοοίφεθαπε, νὲ ἔς πιαπῖδας Ρεάϊδυαις ὠπδίι γι ' Ρεαιθαῖς ΑΥ 
᾿φεπίεπι ὅς ἱπουηδεητοπι δἀπετίατίιπι σοπβςογεπῖ, νἹ ψυὶ- 

Ρε5 Δφυήϊαπι ἱπιπιίπεητεπι, ΟἸΑε ΠΠπις τοπὶ αιοαιις ἐχ- 
Ῥίϊσας Τμεοοτίτι5 ἐν Ἡρωκλίσχῳ ς Α ᾿ 

--- ἅτ, ἐς γαῖαν «πτροπεσόντες ὕ 
΄ ΕΣ ΄ 

Πυγμάχοι ἐξένροντο «τ“αλαΐίσματω σύμφορα τέχνᾳ 

[ 

τ ο χπὰβ εἴϊει, Επίερδίι5. ᾿π ΟΠγοηῖςο νοσᾶτιπη αἰ οἷς, -π-- Αν-ὶ 

Ε- 

᾿ς ἐν τε ον - μετ νεν- 

ἢ 
Ἂ 

Ζαϊον, τὸν λεγόμενον γηγενὴ γ διοὶ τὸ ἐπιρήμονω εἶναι τὸν λεγό- 

μενον σωροὶ τοῖς ττωλωις αἷς τρόπον χαμαὶ γ ὡς ὠπὸ τῆς μητρὸς 
γῆς βοηϑεῖσϑαε δοκεῖν. . ᾿ 

τό οἱ μή εἰσιν ἀσφαλεῖς 1 πεπιρε πὶΠ Ἰαρίαπι Ρτοθε τεπι- 
Ρεταιοτίης,, νὲ σοιηρθῇτι ἤπτ ἴτα γε[ιρίπι αἀ ἐχεγοεπάεϑ 
Ῥϑυΐο Ρο[ξ πιεπιοτϊαβ τέχνας γ {πσοιπιθεπάμιπι οἢ 1}}}5 ἀν- 
τιπάλῳ. ὴ Ν 
ἡ 17 συμπλοκῶν ] Πεχιι5 ἴπτε]ΠΠρῖς, φυΐθιις Πυτΐ τὔξεης ὑ- 
πτιος, ἡεπὶ οἷον πίπτοντα ᾿ῖς νοραΓ, ἱπιρ!ίσατα ἀεθες δά- 

γνοτίλτιιπι, πιαπῖδυς Δα ἢος νῇι5 Ρεὐϊδαίαμε. ' ἱ 
. 8 ἄγχειν 1 ἄγχειν ἱπτεν Ῥαποτγατίδβᾶτοπι ατίες ΡΟ οὶ 
ἀϊοσιε τείδιιπι, Οὐ] πε, Ῥαυζαηἴα5 ορτίπις Ἔχρ ] οϑιιοτῖ 
1. οὐ νδὶ ἀς Πᾶς ἱρίᾳ Ατταιςβίοηβ ἰπόξα ἀροης,τὸ ἄγχειν ἐχρ]]- 
καῖ τὸν τράχηλον πιέζειν ταῖς χερσίν. πιο ὅς ηοιἕεγ Ραυύϊο 

Ῥοἢ ὠποφράτῆειν τὸ σϑμαν [ῤ᾽γἐταα ἡπεεγοίμαογε ἀἰ οἶς : 40 4 
φαπὶ γατίϊς πιοάϊς Πετὶ ρος Ηἰς ἱπᾶϊι οἴ» Ρϑυ]0 ροϊ (βέξυπι 
αἷς 40 Αὐτῃϊςιοπὶς δάμοτγίλτιο τὸν πρήχυν τῇ δειρῆ ἵ. ε. δπ- 
δέν φμεηγὶ ΟρΡροπεπάο : ἰάεπι πυΐγμω Ράμῖο Ρο(ὲ ἀρρεὶ- 
Ἰλιυῖς. 
19 σφυρῷ π' αἰεσι] δος πἰΠ ἔἈ]Π1ος τῷ σφυρῷ προῦ- 

παλαίογτες ἀδϑητ, νι Ἰμχατίοπεπι οἴποίδηϊ ) 4υᾶπι ΓΑ ΟΠ πιὸ 

᾽ “ν΄ 3 πὰς 5 

δίδωσι δὲ ἀυτῷ ἰσχύειν ἐς ὃ ὠπερείδεται εκ 

ὝΝ. 

᾿Απιδθιπὶ γηγενῆ Ρτορίοτεα, 4ιοά ἴπ {4 τε ἐχετοῖτδειη- 

ἈΤ ΘΟΕ ΟΥΝΙΝ Ὁ ν 5. δ10 
5 ᾽ - τὸ ΄“ 

εἰσὶν ὠσφωλεὶς " τῷ πταλαίΐοντι, καὶ συμπλο- 
“ 1 2 κ᾿’ Ζ Ὰ “ , κῶν". ἐν ωὶς τοεριγίνεσϑ.α! χρὴ» οἷον πίπηντα. 
» ἣν »-»Ὕ Ν ᾿᾽ ᾿ ΕἾ 

δεῖ δὲ ὦυτοῖς καὶ τέχνης εἰς τὸ ἄλλοτε ἄλλως 
“ ς ᾽ -“ ὄγχειν ̓ς οἱ δὲ ἀυτὼ καὶ σφυρῷ προσπαωλωίς- 

19 νον - ᾿Ν , τ σι, κῴῳΙί τὴν χειρᾳ σρεδλξσι » Ζυροσοντος τῷ 
΄ ἀν 3}. » πταίειν » καὶ ἐνώλλεσιϑιαι "- ταυτὶ γοὶρ τῷ αἀὰγ- 

Ἵ 7 εἶ “ , Ν «γ ἢ κρωτιάζειν εβγῶ» Ὡϑλῆν τῷ δώκνειν ἤ ῥυτίειν ἢ, 
,ὔ τ" 5 » τ Ξ Λακεδαιμόνιοι μὲν ὧν καὶ ταῦτω νομίζεσιν ", ὡ- 

᾿ : δ πογυμνάώζοντες, οἵμαι: ἑωυτὲς εἰς τὰς μάνας. 
-» » " 

-“ ν. Ἠλεῖοι δὲ ὠγῶνες ταυτὶ μὲν ὠφωιρξσι, τὸ δὲ 
" 3 “ “ ν νε 
ἀγχεῖν ἐπαινξσιν. δϑεν τὸν Αῤῥιχίωνα., μέσον 
7 ε ᾿ { ΘΙ ᾽ -“ γ ν ηδὴ ἡρήκως, ὁ ὠντίπωλος ὠποκτεῖναι ἔγνω. καὶ 

Ν Ν »-» “- ὃ “5, ἡ τ ᾿"΄Ὦ τ τὸν μὲν στῆχυν τῇ δειρῇ ἐνέδαλεν, ὠποφράτηων 
ΚΝ τ Ν ἈΝ “ “ ἀυτῷ τὸ ἀσϑμα. το σκέλη δὲ τοῖς βεξῶσιν 

» ͵ὔ δι Ν 3... ϑῆις, ᾽ ἐναρμόσας, καὶ στεραδιείρας εἰς ἑκατέρων εἰγκύ- 
γ Ν δὲ “Ἢ ν᾽ ΄ , » λην ὥκρω τῶ σσόδε, τῷ μὲν πινίγματι ἔφθη ἐυ- 

ν ε .“ {ἕν “δ » τὸν ὑπνηλβ τῷ ἐντεῦθεν ϑονάτα τοῖς αἰσ΄9:η- 
ὰ ͵7ὔ ͵7 : ωοΟἅὍν Ἄ: β. ἐν Τηρίοις ἐντρέχοντορ" τῇδε ἐπιτάσει τῶν σκελῶν 

ΝΗ , ἐν δὰ , εἰνειμιένῃ χιρησωμενός, ἐκ ἐφ,ϑὴ τὸν λυγισιμὲν Ἢ 
᾿φ8 Αῤῥιχίωνος. 
ΠῚ 

2.2«ἃἊἈ 7 ΟΝ ἘΣΤΊ δ »“ εκλωκτίσας γωρ τὸν τῶρσον τῷ 
τ κ σ9 "“" 

᾿ φεοδὸς ᾿Αῤῥιχίων, ὑφ᾽ ᾧ ἐκινδύνευεν εἰυτῷ τὰ δὲε- 
Ἂ Ἢ ὶὴ δ 0) ,͵ 

Υ ὑφ ἰ. Ὁ: 
ΟΥ̓́Τ » , ΔῊ ΤᾺ ἕγτοι ον τ ᾿ξιὼ, κρεμάννυμένης ἤδη τῆς ὠγκύλης,, ἐκεῖνον 
ΟῚ , ᾿μ ἌΓ “ ϑε 3 ᾿ "μὲν συνέχει τῷ βεξῶνι, ὡς ἐκέτ᾽ ἀντίπαλον" 

δόξω Ν Σ 4, τὰ Δ ῃ ζ ᾿ ἣ τοῖς θὲ γὲ Ἔροις ἐγιζήσας, κῶι τὸ περὶ τὸ 
Υ̓͂ » ᾿ » Ὅν « 

ἄκρον τῷ ποδὸς ἐγαποκλείσας τῇ ἀγκύλῃ, ἐκ 
»Ἥ “᾿ -“Ἢ ᾿ » ᾿ Ὰ μος 

ἐᾷ μένειν τῷ σφυρῷ τὸν ὠςρώγαλον, ὑπὸ τῆς ἐς 
ων γν; γ. ΡΣ ΟΝ ἐμ Αὐ δν ὁ ᾿Ὶ ᾿ 9 ΗΣ 

τὸ ἐζω βιαίῳ αἰποςροῴφης. “ἥ γωῶρ ψυχὴ, ἀπιϑσω 

γέγρω- 

Ῥὲ5 ἐὸ Ἴοοο . ΌΙ πιλ!]8 011 πε, δάπητς : 1ᾳ 4ιοπιοάο 
. φΒες ας ἱρίδ Απβὶςμίοι, ΡΆΌ]Ο ΡΟΙῈΡΕΙΙοἰἔγαιιις ἐχροαΐε, 

ο΄ 230 ἑναλλεσιϑω, μἰ λάξ ἐγώλλεσϑα αἰχίς ΡΟ ΙΧ 118. ΠῚ. ς, 
30.5.4. καἰ οἰδις ἐξείαγο. νἱάβ ὃς ποῖ. [ᾳ. 

21 ἢ ὀρύττειν  [04{67γὲ γ' ἔοττε ἀεπτίδας , νε], αιο δ πποῖτπι, 
γα αίνυ: ΟΟΌΠῚ ἱπρτίπτι5 ἕο ἀϊιηταγ, ϑίς πα οὐμ- 
πηρῖς Ραιίλη. ἴῃ ΤΆ οηἰςΙ8 Ρ. 96, ΥΒὶ ἀξ 1ασοπηπὶ ὀχοῦ- 
᾿οἰτῖς ρου ΠΙΠΑ Π οἷς κρὺ, ἐμποδῶντες λὰξ, δάκνεσί τε κοὴ τὲς ὁ- 

φϑαλωώς ἀντοξύσσχοι. Οαἴετιπὶ τὸ διζκνειν καὶ ὀρότῆειν εχ 
Ἰερίθιις αἰ] οτῖςῖς ἀθεΠε 4 Ραπογατίο ἀεθις, εχ Γλιοίαπί 
Βεπιοπαόϊε οι Ράτεῖ: 8446 ἘΔθτγιπὶ Αροπιῇ, 1, ΠῚ, ς, 8. 
Οεἴογαπι Μϑ. [ναι4, ΠΑδοῖ χρὴ ὀρύτῆειν 4186 Μοτο]]ο 4ιο.- 
416 ΟὈΓἐγιιαία Ιεφεο ἔμεγαῖ, 

22. Λακεδωμμόνιοι μὲν κὰ ταῦτα νομίζωσιν] αἵ ϑέπεςα ἅμ 
τοῦ οἵξ, οπιηΐπο Ῥαπογατίιπι διιογίατί τας ἀδοπιοπιος: 4πῈ ΠῚ 
τΑπιθη οὐπὶ Ραυΐαηΐα ἧς ΡΗΠοἢταιο σςοποί]ΐατο αἰττοι Ρ, Εδ- 
θεγ Αροηιῆιίς. 1.1. ς. 12. 

23 λυγισμὸν 1 λυγίζειν 146 πὶ οἱ φιοά τρέφειν δζ καταςρέ- ᾿ 

φειν, τογμεγε δὲ ἐπι ἤεὐίεγό, ντγυπλημ 6 ἔγεαμθι5 'π το Δ5οηί- 

[τῖςα, ςρέφεινγ ἀπάγειν» λυγίζειν ἴῃ 60. περοτίο ἴμι Βμηζις 
Ῥο]Παςὶ Ρ. 270. 

γ4 δίδωσι δὲ ἀυτῷ ἰσαρύειν ἐς δ᾽ ἀπερείδ. ] ΠεπΊρ6 σογριις 
πιοτίεης 44 ἀρεηάμπὶ αὐ! ς πη ἱπερτιπὶ γεάάιτιτ »γ 41| τα πιδα 
πο! Ππατιγγ ΕὉ οἰαπὶ ἱπγρ θτιὶ τεπἀΐτ, οιπὶ βτδυίοτὰ Ππτ ςοτρόγα 
πιοττιοτηπι, ἴπιο ἃς ἰοπιπὸ [ερυϊτοταπι, πὶ οἃ 4186 (ρΙτίτι.-- 
γπὶ νἸτα πὶ πιότιι ἀρίταητιγ, ΝΜ οτίθης ἐρίταγ Αγ ἢ, ςαπτ 
τδπὶ πἰτοηπάο ἱπουπιθας ρ]απιαα Ροά 5 Δαἀποτγίανι, 4ι8πΠ) ρο- 

Ρ τὶς ἤοχιι τεπεῦαζ, Βος Βγάυτι5 ἸΠοαΠι δὶς δα ἰπχατίοποπι. 
Ῥογβοίςη ἀ4πὶ, 410 πιδρὶ5 γίτα [ςμῆπηι (ρ᾽τιπιίσας οἰ Βιρίοπε. 

1.1} " 2 σταιὶ 



ΘΕ. ὗ χεῖρε ὕ μὴ ὠποκτείνῃ ἑαυτόν. δ Ὁ ὃ χὴ 

ἷ Μέμνων, ἐξ ἶ ιεγος 

Αντίλοχον᾽ τ «προδεδλημένον ἐλεᾷ 

Ἔν ΡῬααι ο πι τανἢ τος ΡΠρΔαρροδιί: 

πται δὲ ὁ μὲν ὠποπνίξας νεκρῷ εἰκοείσιαι» καὶ “πν" αυϊάοη, Αὐτϑϊςμίοποιπι οὐδίτο 

τ δὲ. ΑΛ 5 κα ἢ ΥΌΣς ἡ ͵ - ΄ 
το Ἀπ δρ ον ἐπρυβαίναν Τῇ χϑρ 

γλίον ὅσω οἱ. νρκῶντες γέγραπται καὶ γὸρ 

τὸ Ἐτι ἐν τῷ ἄνϑει, καὶ ὁ Σ ἱδρὼς Ν μιρνῖ ἐ- (οἷο τίς. διί {πιάον ΔΗ ις, ἴοπ οτᾶτας, τί ' 

τι" καὶ μαδιῶ καϑώπερ οἱ ζῶντες, ἐπ οδὴ. νί- ἴθδι ἰὴ γι Αμων" ϑίροις, 

κης αἰσιϑνωνται. ΤΩ ἐς (ει Ἶ : διαβῆν ΜΝ 

Ἀν τιλοχοςΣ. ΤΡῸς ' 

τὸν Αχιλλέα ἐρῶν τῇ Αντιλόχε ἀρὰ Ἔκ πὶ ̓ΑΠΙΠοοΙΝ. ἅπιοτθι ρίιπι, ΓΡΡΝ 

εἰμείαξεδα Ὁμήρῳ. νεώτωτον τϑ Ἑλληνικξ τὴ ἯΑΕ 65. εἶρτον, 
εχ «ΣΙόπΊρῖο, ᾿ς. Οεδέζοσ 

τὸν Αντίλθχον» καὶ τὸ ὠμι λαντῖ τῷ χρυσξ᾽ 

7 

" -» ΤΥ δ δ ᾿Ξ.» Ν 5»  « “ 

ἐννοῶν, τὸ ἐπὶ τῷ ὠγῶν.. καὶ ἀπωώγγελλε τῷ 

λλεῖ ἢ κεῖσθαι, τὸν Πάτ οκλον» σοζφισωμένε, ἌΝ 
Δχ " ἧ ἥ πεῖδο κα]]Π4ς πὰ ἢ Ὥ 
τὸ Μενέλεω" «ππαραμυϑίαν ὁ ἐμᾷ τῇ ἀγγελίᾳ, με- μρῃῖο, δα ἀς εἴας 4 

ταθλέψαντος Ἀχιλλέως εἰς τὰ ὁ παιδικά. καὶ Τλιβοῖαιις [Δπτὶ Ἶ ἶο 

Ἄ.Ε ἐμμεμὴ ἐπὶ τῷ 5 πένϑει,, κι κ ΠηΔΠΠ15,). ΠΟ “᾿ ΙΡ: 

πτομένῳ χάΐρει 4 ἰοντ' , 

δηπά γεοφας τοηοι 

Αχαιδρ, οἷον δέδιε 

μνονος μῦϑος οἱ μέλωνες. 

τῷ σώμωτος., ὀδύρονται 

δωι, κωὶ ὁ ἐκ τῆς εἰϑαύησ᾽, ἢ 

καὶ οἱ ων τς, 

ἐς ὠπὸ τῇ ἢ τρφνϑ" μ 

ἊΣ 

βλοσυρξ"  κοὶ, τὸν Λουρὸν ἀπὸ ΡΥ ἑτοίαν. κ 
Ἅη, ἵ 

ἡ ςρωτιὸὰ πενθεῖ τὸ μειράκιον», ἡξέως ἢ 

τὸ ὁ ϑιρήνῳ ἅμα. μι... - δὲ τῶς αἰχμα εἰ εἰ τῦ- 

2: τὸ ἀπαγορεῦον ἢ Ἀγ Εν, γόος νῇις Ῥαυΐαπίας ἴπ μος 

περσιῖο, ἴτᾳ επιπὶ δυῖας Ῥυρπας εχίτῖπι ἀε! ποεῖ : κι Ὡ 

ἄγχων τὸν Αὐῥιχίωνα ὑπὸ τῷ δακτύλῳ τῆς ὀδύνης (πεῖρα αἰ- 

χίων ὅς. δὲ ρᾶυ]0 Ἧς ταπι ἀμ γμ εὐ 
ἈΟΒΗ 9 σοπεϊπιε : 

φιίτιπι Ροάϊς Ἰυιχάταπι ἩΠππὶ ΒΑΡ αΠΠ{Ὲ ἀϊοῖς ἘΑμΙβηϊας ) μᾶς Αντίλοχος δἰ ἑτέρων ἐδύρετογ δάκρυα λείξω,» 

Ῥᾶϑτῖε 2 ΡΙοῆτατο ποπηῖμ!] ἀἰςεάεπ5.) κωτοὺ τὸν χαρὸν ἀ- Χῆρας ἔχων Ἀχιλῆος. ΤΥ ΩΝ ΟΝ ἜΝ 

παγορένει τὸν ὠυτὸνγ τεῖηροτε πέτρα πὸ Δ, Ἰοβῖοπ εχίρι- ἢ κτείνει τὸν ἜΡΙΝ Μεπιποηε, ̓ πίδγε ΠΣ ΠΠῚ Απεϊοῦ 

ταιιῖτ, 8 πἰπγᾶπι ἱρίε ας ἐχιμαἰ αἶσα, ἘΜ ἢ οδαη ἐείαπειιγ Ἠοπιεγι τα Δ' ΡΙπάλγιιβ Βγιῃ. οὐ. ΨῚ,. 
26 ἀκρακφνής ἔτι} ἤς Μϑ. 1, Αυάϊαπ, ἀϊβίπέιίοης Ροῇία ιῶγς {1}. ΤΥ. ς. 6. ο ἴπ|5. τάπιεπ ΠῚ φἰβοία βδεμρειι 40 

Ροῇ ἔτι. Ἑάϊε ἔτι ᾿ππθυπτ συμ {εηποπηθυς. Ἠεέϊοτε εἰιπὶ σοὶ πὶ Αἱζ, 
ΨΙ1. ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ. 1 Αντίλοχας ] ΜΈΡΌπαΙ ΕΠ π5, 8 ὃ ἐκ τ᾿ 1Ιϑάκης] Ν]γῆεϑ. κ , ᾿ 

ἀε πον νῖάε ποῆτγυπι ἱπ Ἡοτοὶοΐϑ5. 9. ὁ ἐκ τ. Τυδί Ἰοπιεάες, ὁ ' παρ ΠΠῃ 

1 γεώτατ, τῷ Ελλην. 1 ἢς εηίπι ἃ Εἰ1ΠῚ Μειθιδιο {|84. τὸ ὁμώνυμοι] "ἄρ κει ζθμαοιίν ἀἶμεν, ὑ Αἴτοῖ ΟΠεῖ ἡνη, 
ο΄ νο 769. Αντίλοχ᾽ ὄτις σεῖο νεώτερος ἄλλος Αχεῶν. Β[1ς. " νλὴι ἢ 

3. τὸ ἠωιτάλαντον τῷ χρυσὰ} αὐοᾷ ρταθιπίαπν Απε]οοἢο 1 φευφνβ] ὃ Ηἰπὶ ἔλοΐος εουιπὶ 401 ἀπίπηο Πιης δ᾽ ἮδΙ 

ἀεάϊε ΑΞ ἢ 1165 ἴπ οεττατπίης ἔπε δ τί, ιοὰ Ῥαιγοοῖο ΤΉ Ρ οπιηΐα ἱπτεπτῖ . δρς ὁ ὙἹγες δῖ προικελόμητις ΑΝ νων, 

ταῦ» τουτίας οασγίι ἔογοητί : νἀ. Πιαά, ψ' ν. 795. 4, ἅ ἢπι ἀϊοεῖτας Ηο βογοι ον ὸ ΓΝ ἐς 

4. ἐπαγγίλλεν τῷ Ἀχιλλεῖ 1 [α6 ἱπϊππι Πα, Σ' Ἄν τω 12 ΤΡ αν ἴεπεῖδι! ε ἀϊς ππετυς ΠΙα4, Δ ναΒ Ὑ 
ς Μενέλεω  δΌ εο δπὶπὶ πυποῖτι5 ἔατὶ Ῥδῖγος ἘΠ τὰ 11 ἀπὸ τῷ ἐνϑθίν] 2 Δῖον Αρα ἸΕΠΠΠΟΠἃ ἐτεαιιεητίις νοῦν, προ 

ΑΘΒΠ]οπι Απα]οςμας, νἱά. 1|2ά. Ρ΄ ν. 685. ἴᾳ᾿ Ἡσπιετις νυ 144, Δ΄ 223. Η΄ 312 ὅτε. ΑΝ 

6 ϑρηνεῖ ἐρωμ. ἐπὶ τῷ πένϑε! κοὴ συνέχει τῶ ) χεῖρε] ες ἌΡΕΙ ὙῚ ἡ ἐλευϑερία ] Ἡοπιεσιιβ ὑπίξθυμον βου δεῖς. Ἧ [ Ἢ 
Απα!οομιπι ᾿φοτγπιδητεπὶ Ῥαῖγο οἱ, πιοσγίεπὶ ̓ ἀπημηοίΑΠς Α- ες δάζῳιν. ἰλλμ Ἡοπιοσο ἀβθβ εν 



ΨΠΙΜοώ».. 

οἹο μαῆϊς, ἀδοαϊαείτα Ἀτὰρ Ρεάϊ- 
Όιι5 » μαΠιίχιο ἱπηϊταητατ, Ρἰεγίαια σαρῖτα ἴη- 
ξεβιεῖα, Δ  ἀοἴοτς, ἀςῆχα μϑδθηζοβ, ΑΘΒΙΠοπν 
εχ ζοιπᾶ ἱμάίςαγα σδιιοῖο : 

. 44 οἴ ρο ἘΡΑιγοο απιἰπεεγβούξηπι ροπεῖρῇ, 
«Αε ρεοϊος ρίαπι Ργοάαε, ἃς τπιλρηϊταάο. ἢ Βος- 
416 ἰρίιπι, χιοά ςοιπαπι ποη παίγίατ. [π- 
φεῦ δυΐοια » ΑπΕΙοςΗὶ Ρεδουί ἱποιπηθεης, δὲ 
τοραπι αἷ, νὰ ραξο, νουοῖ ) ἡπάθηι5 ἱπ το- 
σάμη {πηῸ ᾿τομϊϊκίδησα, ἃς ἀτπτα [οσγίδῆε , ὅς 

Ξαηάθιη Παπαια. πτμ]- . ἹΜεπηποηῖβ σάρις. 
ὥῖαπι Μειηποη [ιδῖϊς» 4 υλπι ΗἩςεῖοτ, νὲ πὸ 
οἰ Ηρ, Ὑμμεαὶ ̓  πζυ δα Ραίγοςῖο πτίπογα ἢτ 

εἰρυπ νας ΡΕΙΙς ̓ πάστας,. ΑΚ ΜΠ ως ἀροτδὲν 
ΔΓ ἀςῃ5. ᾿ΑΠΠΙΟΟλυπι ςοπΠἀογοπηιις. Ρα- 
Βοίοἰς αυίάεπι ν]εγα ΡΓΪπιαπη ἀραμομν ἤλυια 

᾿ ΨέῖῸ (εξ εἴἕεγε ςοπιᾶ, ἰδυὶ 

κρῖ 15 ἔν 
᾿Ιδεε 6 

ὑππτμ, “ιοαμο! ταν ἄμδας ῃ Ν Ἧ 
ο΄ χεηι; ΠΡ μο οἱ ἡποιίδιιοτα. ΗἉ 

ἶ Βιθυΐα εἴ, ποη ΤΟΙ Ά]Ιςα, (πὸ 

Ἶ ὑϑην οἴ-, ὅκα (ροΐζατοτε τοῖα. ΠΟΓΠΪΓΙΓ 7 ΜΕ 

ἀρ, 

ν χό Γ᾿ τ ἢ τ. Τά, Βαδεῖ ὑπὸ τῶν. χὴν 

τς 17 μὴ ἀπὸ τι κόμης} οἰΠρῆς νεγθὶ γίνωσκε νεῖ Ππη 5, 

ἣν ΠΠ 18. οἴχεται γὰρ μν τι Πάτροκλον ἢ ἀε ΑΒ ςοπιά, 41|4Ππ| 

πβεης Ῥαιγοςίμπι ροΐηι, ἢ ᾿ λα Ηετοῖςα υἱ ἀϊπιιῖς ἐπ εῤιμίο, 

"ἢ ἯΙ 9. εἴδος ] {ὑγηηά, ἃ πεπῖρς, “ρυϊσεττίπιας εγαῖ, νἱά, 1, ὁ, 

β 20 μέγεϑος ] ἀε ρτοςοτῖταιε ΓΟῊΤΗ ἀϊδιαπι δὰ νἱτάπι. 

ο΄ ἈροΙ]οπῖ! Ὑγαπ, 1. ΤΥ. ἴτεῖι δὰ Ἠδγοῖςα νδὶ ἀδ Αεῤῥήο, 

' ΨΙΠΠ. ΜΕΛΗΣ. 1 Ὁμήρω λέλεκτα μαθὲς λδυϊλπὶ» 

δ, ἀραιὰ Ἠοπιετιπι ΟὐγΠ:}. ΧΙ, ν, 234. ἴᾳ. ἴτεπιψας Αρο]]σᾶο- 

ςχαπι! δ. 1. ς. 9. 5.11, 4ι8ε Πιαίορο χυοαμε “ιιοίαπὶ ἰητὲν 

εν» Νερταπιιαι ὃς Ἐπίρευπι, ἘΧρΡΓΟ γδητοπΊ, Νερτυπο, 4ιυοά ἔοτ- 

πιᾶ ζμ4. ἱπάμιτιις 7γγὸ ἀευπιαια!αι πῆρν ἜΓῖΓ; ἅτδι- 

πεπταπὶ ἀεάϊς, Επίρεμηῃ ΔστΕΠῚ [με δυό, ̓ν» 

ἈΪπιοπεῖ: Βἰϊαπι ΔΕ, ἡοίιπι εἴ. 

ὑφ᾽ ὦ αὶ ἐυνὴ ] νἱδετυτ ΔΙ]άττα Ἰαϊοδνὴι ἐδ 41ιπὶ 

υἱάς ρϑυϊο Ρο ΙΕ πα 4. φυϊά γεγο [δ] νος ἄνϑος τῇ κύματος ΠΡ 
400 ἐυνὴν ρᾶτες φημ εχ αἰ δεῖς 4 1.1, ἡδαρίη. ΝΈρΡΙΝΜο ὃς 

Αργηηργ5. τιν πω, Ἧγαι Τρραρίη, ἰηᾷ, Πι17; 

ϊ »"- ) " 

πυΐας, ἐπὶ πι υῖς- 

ΟπΠιδεὶς ἴῃ ἀπαν οἴστοπι: 15 δυζοη φρμιερουυς Θεῆι 

οοάσιι Ἰοοο νδὶ οτἰπιγ 'ἴπΠ πιᾶῦε Ἐχθαῖ, τρλν ἧὰ. 

ΙΟΟΝΥ͂ΜΊΙΙΒΕᾺ ΘΕΟΨΥΝΝΌΟΝΥ "5. 821 

δεος, ἐνωλλάτ]εσι τὼ “πόδε, καὶ ἢ σηρίζονται ἐπὶ 

τῶν" 
ΤΥ μὺ 

σῶς τὰς ποτ τῷ ἄχει. τὸν Αχθλέο μὴ ἀπὸ 

δἰ χῆδι, εὐρυἰτν οἱ ἱπσλεῖςοι ἀσθοος 

Ἵ τῆς κόμης “, οἴχεται γοὶρ τϑ7ο ἀυτῷ μετοὶ τὸν Πά-᾿ 

τρκλον" - ἐλλὰ τὸ εἶδος " ἀυτὸν ἐνδευκνύτω, καὶ 

τὸ μέγεϑος ", καὶ ἀυτὸ τὸ μὴ κομῶν. ϑρνεῖ 

δὲ, προσκείμενος τοῖς φέρνοις τ τὸ Αντιλόχε!» ἢ καὶ 

Ἢ ψιὼ4» ἐπαγγέλλεται ς ἀυτῷ, καὶ τῶ ἐς 

ἀυτὴν.. καὶ τὰ ὁπλωΐίσως, καὶ ὶ τὴν ἱεφαληνπῷ 

Μέμιγογος.. ὠποτίναι γοὼρ καὶ τὸν Μέμνονω ὅσώ 
Ι ῃ 

τὸν τόρ» ὡς μηδ ταῦτα ὃ Αντίλοχος., ἔλατ- 

τον τῷ πατρόκλε᾽ ἔχω. ὅδ᾽ ἐν τῷ τῶν Αιϑιόπων 

σρωτῷ δανὸς ἑ ἊΣ. ἔχων αἰχμον. καὶ λεοντῆν 

ἐνημμένος 

ψώμεϑα ὦ δν καὶ τὸν. Αντίλοχον. ἡδάσιαν μὲν υ- 

ἀράν ἐς τὸν Αχιλλέα., σκε-, 

πήνης τρόσω, κορμοῦ, ξγ ΑΚ κα ἡλιώσῃ κόμῃ » καὶ κβ-, 

φος ἡ κνήμη» καὶ τὸ σῶμα σύμμετμν ἐ ες ῥαφώ- 

ἰμΝ τὸ ἢ δρόμιε καὶ τὸ «μα ὲ οἷον ἐπ᾿ ἀδωτι 
δ} 

πω τι; ἀϑὴ, δ ΠῚ ᾿ ἥν Ψ “ιν 

ν᾽ ' ἐμπεσέσης ἀ ἀυτῷ κατὰ ὲ τῷ σέρ- 

εὰ κατηφὲς τὸ μειρά- 
οὐ ἮΝ ν 

νον 

, τὴν πὶ τῷ τὸν πατέρα; 
πνν λγ Ξ 

νιπέωρ, κα καὶ » ἤρα ἡ Τυρὼ τῷ ὕ- 

εἰ λέλεκται" "᾿ς λέγει δὲ καὶ ἐπάώτην 

ποσειδᾶνος ε καὶ τὸ ἐνόνθης. τῷ κυμαανν 

2 (ας, ἀλλ᾽ ἀῶ : ἐᾷ ἡ Κραϑηὶς ἐντω- 

γίῳ τῷ Μέλητο » ὅδ᾽ ἐφήδῳ ἔ εοροε Ὁ κωὶ γέ 

τῷ ϑεατῇ ὅλος, ἐκεῖ ἐμξάλλων ὅϑεν ἄρχεται ὅς’ 
Ὧ ἀχῖ 

3. Ἰωνικὸς} ΠΑπιΜεἰ ετῖς, Πογοὶξ Βα ΐ, ΡΟ ἐϑπινγπαπι, πιοτε8 
ἢδες τα] τἐρταε(ξηται: ἀε 410 βυυῖο ραήηπι ἀεορταρδι. 

4 ἐρᾷ ἡ Κριϑηὶς ἐν Ἰωνίᾳ τῷ Μέλητος ] ἀξ Ογμθείάες πλαιτίᾷ 
Ἡσπηδτί, ὃς Δείοιἐς θυ! ἀπιοσίδιις ποτιηηνα οπτηΐαν. ΠΠ|ο5 
Ἡοπιετιπὶ ἀεάηΠε ἔλτηα ἔτ, 41 ἱπάς δΖείοβσενμα ἀϊδίας» 
ΝΟ οσυΐο αἰτεγο Δπ|} {0 Εἰ ογρδγεσ. 

τς ἐφήξῳ ἔοικε 1 θαγΡατὶ 4115 ρίπριπσις Ημιυ πιδίογδς,, 
εΝ Ὀπηηε5 ταπιεπ, Οδ[εγιαῆς ποδὶ εἰ. Ν Αἰ] απεης υἱάδ᾽ 
τὰ, ἴῃ ὄρετε ἀς το οπὶϊς Ἀοπιβηοτιπι {δ Ἱπηρεγάτοτι δὰ Ὁ 
ἀεάϊιδεῖς, Βαγθατοβ ταπτιπὶ ρἰπρὶ αἱ ἵπ πγᾶγς ἐχειητ, ΑἸ 
ἴα π1}} βογπια ρα Πα : νι Αὐγαρᾶ8 51. 1116 Βα μ1}5 Ὁ 

Ἰιαήτπι ψ Αγ. Ηϊἤοτ. 1.11, ς. 23. Ηγρίες ποη πιΐπυς ἃς Ἀδτα-. 
δᾺ5 ἐΔ ἔογπια ρα ηπι ςοπηρατεῖ, ἀρυὰ Ρατυΐαιη ἴῃ 816 ἴα, 
ἡΜεΐες τάπιεη ἴῃ θην γᾶς οὕ πὶ πα πηϊηῖς ῬΑ [ΠΠ|, νὰ ἃς ἴπ πιῃτ. 
πιο ἥιϊοάαπι Απιαίεγϊαποτιηη, οἰϊπν ΡΟ πη ΉΤὰ ἃς Εἰ ρ᾽ ἀα δᾶτ-. 
Ρᾷ εχβιθειιγ; ποῦ νἱ Εἰς Ἰμυεπίο, ἅτῆϊο ρτπιὰ ἰαπυρίπα 

᾿ φβ]οτείςεπϑ. 
ὅ ἱκεῖ ἐμδάλλων ὅ8εν ἀρεταὶ 1 ἐμβάλλειν ἀϊειιπίαγ βυνΐ 

κ1}}} πίνει 

, φαιδρόν το κι καὶ Σ μειδ᾽ῶν. 



᾿ 

τ 522 

᾿ πίνει δὲ αὶ διψῶσα; καὶ λαμβάνεται ρὲ τῆμξ 

καὶ κελωρὺ ̓ζοντι ἀιροσδιαλέγεται, δ ιμνς ΜΝ 

λξντι, δάκρυω δὲ λείξει ἐρωτικοὶ τῷ ὕδατι. καὶ 

ὁ ποτῷ υμὸς, ἀτάῖι γερ» χαίρει ἀυτῶν τῆνεράς 

γσειῖ. κκώρμεν μὲν. ὃν τῆς γραφῆς υτὸς. ὸ ̓Μέλης; 

ἐν. κρόκῳ. 

ρῶν. δὲ ἡλικίαν. τῷ ἄγϑες» καὶ σσαρεχόμενος εἶδος 

καὶ λωτῷ κείμενος, καὶ "ΣΦ Δὰ χαί-. 
ὯΝ 

εἱξ ρὸν, καὶ μειρονιῶδ ες» καὶ ἐδὲ ὡσοῷ 

ἂν τὲς ὀφϑαλμὲς τῷ Μέλητος ̓  ΛΩΝ τι 

τῶν ποιητικῶν, δ᾿ χάριεν. δὲ ἐυτῷ, ; καὶ ὁ ὅτι μὴ λά- 

ἔρως τὼς σιγὰς ἐκδίδωσι 2 καθάπερ: τὲς. ἀμ 

ϑεῖς τῶν Τὴ γρο πὰ νὼ ἰλλὰ 
͵ 

Ἶ “ἃ ἄκροις τοῖς διμεύλις διαὶ 

Ἔ σὰ καὶ 
. καὶ Ἐξ τ ὀνείφατι" ὥς φ 

ΒΡ ἵναρ ἘΑΡΙ, : : 

Ὅτε τῶτον. ἄρ « 

ἔυ εἶδα ᾿ καὶ ἡ ορζσοίτ 

͵ ιν τϑ ἡλίων χρῶ 

ὥρῳ τῷ τ τί: ὃν .ὦ παῖ, 

τί ἦγον ΕΣ ἐῶς καὶ τῶ  μὸ ἐλεδει 

ῬΑ δ 

εἰς τὴν δΟΌ ὦ Ὧν οἶον ν Ἐν οἷν ἀπο αιῖδ 

εἴατίυ5., “Μείος ποπ ΡΤΌΘΩΙ 8 

ἐν κρόκῳ χρὴ λωτῷ 

ἤοτοβ ποπιίπαγε, 40 
ἹΜεϊοεῖς, {Π15 ἱπρυι πιῖβ. 

ἅπὶ ἨΟΠΊΘΙΘ. » 41] βιμον, ἐν Ἢ 
βέϊατις. οὔτε νίάοτισ, ΡΠ πῖας, 

ας. ΧΧΙ. {εξξ. 17. Άπ.- Ἧος εὐγίδ ἤογες Ηονρμεγης ἦγες ἰκώε ν᾽ 4 ὶ γρμϑλϊα: αὐΐθιι5 ἀ εἰ εὐξατίβ,, εἰ! ητιτπ, μαδεβιηῖν Ρ τἰετῖς 
ἰοίο»!, «γ0{0}1, ῥγαοίγεβηεη. ο “Οοπϊμππρίς διιταπὶ 1105 11. 5 

ν 348. νδ1 Ταποηεπι; [Ομ] [ΟΠῚΠΕΠῚ Ρτοςατγαταγαπι, ἰσὄλιπι εχ 

115 σοηβευχηε αἷς, 
Λωτὸν 9᾽ ἑρσήεντα ἠδὲ κρόκον» ΠῚ ὑώκινϑ ον. 

ῷ. ἀναπολεῖν 1 σοα. 1,4, ονωσικοσεῖνν, ἀρ Ἰεῶτῖο Μοτζεῖὶ- 

ἴο 4ιοαιθ ἴπ πιατρίπε ξμῖς οδίετιαία. 

9. τι τῶν ποιητικῶν Ἰ ντ 41 ῥοείαε ραῖοτ πὸ, ὯΝ εχ ἰρίο 

ξοεοιῆδηι 1Π4πὶ νοῆδπι ἱγαχεγῖτ, Ηΐπς ομπὶ ἐγγ τερτᾶε- 

{εηταῖαγ ΜεΪε5) θατθδτις, ἴπ παπηπιο ΑἈΠι8Π τία που ΠῈ». 

Ηίης δὲ Ρᾶ,]Ο ἃπτο εἶδος ἐκ ἀσοῷον εἶλι8 : σοφοὶ ἐπὶ πὶ ῬΟΕτΔΘ, 

το ἄκροις τοῖς δακτύλοις διαμώμενος ὅζο. 1 πεπιρε οαπα» 

4111 υνϊ ρίηρὶ (οἸεδης εβιιηάεπτεθ πιᾶρηο ἵπιρετι ἐχ ἅπι- 

Ρβοτα 8485, μἷς ρίπβίτις [απιπιὶ5 τε ΓΓΆ ΠῚ ταῦοτο ἀἰριτῖ5, νῈ 

τίμα! ἱπὰς εχίαγραπε, 4105 αἴτεγα πιᾶτι ΟΠ] ρὶτ» τ Γ01}1-- 

εεὶ ἴῃ Ππυΐαπι πιδίοτοπὶ σοαἰ εἴσδητ, ῥ᾽ οῖάδ ἴδηι Ἰαρεπτεπῖ, 

ποη ομπὶ ἱπιρεϑία, νι 1}}}) 48] δῖτο πιασηᾶ ΔααάΓαΠῚ σορίᾳ 

ΤΠ δ τεῖτα ρτοτιπριηῖ, ΝΕπιρα ἴτα ρἰδεξοτί5. ἱπρεπίυπι εἶε- 

ΒΆΠτετ Μεϊοιῖς ᾿ηάο!οπὶ τεργαοίεηγαιτ, 4116 ΠῚ» νας ΒΒ ΕΣ Ηι- 

πιετῖις εἰ δρυὰ ῬΒοείιπι ςοά. ΟΟΧΙΜΠΙ, Ρ. 2οό. τίκτεσε 

μυρίαε πηγαὶν κὰ πλησίον ὠλλ ἥλων βλαφάνεσε, ἀφ᾽. ὧν Ἔλη85 

μύρων ὃ ποταμὸς, πτελογίς ϑη. τε ἰυθὺςγ Κρ ἐκ πηγῶν ἔχπλω- 

τος χρὴ ὁλκώσι ΚΩ͂ κώπη γώ ΓΝ 

Ἐτίθιις ἐπὶ πιᾶτο ἐβπυπαϊτατ ες 
πίῃς ἀϊκίειν 1οΙΠ5 σΟΥΠΙ: πᾶππ βυιιίιπι, Ἰοπρίοτίδες. ταϑεῖ-, " 

Ῥι5 ΡῈῪ τοττᾶβ τερεηζεπι τοτιπὶ τεργδείοητατει ποα ΠουΤες.. 
εἴμενος » ΧΘῊ ὑακύϑῳ}ν νίάοτα ἐς Βοϑ. ἐλο  ὐθν 

ΠΕ ΡΒΒΒΡΎΥΙΣ ΤῸ σεν -ΒΕΨΩΝ ας 

δητα 
ῬδοιΝ ἴῃ οςο αἴηα 

Ῥοττβέγιι,. κ Ηγαείητῃο, - 
ἄςξαις Οὗ ἱππρηϊϊειη δείαίοη ΠῚ ἂς {1- ἥ 

νφη ]οπὶ ἤροοίοπι ργᾶρ φῃ8.0 ἵπιο δὲ εἶ. 
ἰδ ποηῚ πηαΐε Πεοχουίεις Ῥςεγες Με-. "ἢ 

( δτςα πα απ! πηεάϊία 
νεγο τη Ἰρίο ὃ μποςαςςραίε. 
οἀϊτ βοητοβ. νὰ τάς 5 Γαι 
Ρίησεγε π|ο8 οἵδ.) (ἃ. 
ἀϊριης, δαπᾶο, ὐμο ἔτι 
πμπὶ {ΠΡ 61Ε. ΝΟδἰ 5 αν : 

απ Εἰς εἴα υἱάσι 
Ρίαζ, νῈ ΔῈ 
Πιαες; οΟμἢ 5, 

ἾἌ 

Ἐχροπαπ ὁ ὃ ὍΝ 

φἰβμάο, ' ᾿ ̓ 

τῇς 
π Ἰὼ πὸ ἮΑΘΑ, ̓φωίραν πεονοίνίκεν ἀϊέζωπι. 81- 

ἰγρι!! ἴπ Ῥμιατπιᾶςθιτι 
ἡ ἀημαγε, ΖΡ ΝΟΣ [ρναρὶα ἡ δμίῃ ) 
αἴτετ ππηϊτα 46 ἀπιοτίθιις [ιΐς [οπιηΐα 

ΟΠΠΠἰἰ5 «σαρακάϑηνται ὃς πα υ!ρεηῖ, τὲ ΝἾ “τὲ 
τῃεῖθ.. ἢ ᾿ 

ἐ 

ἋΣ ὅκ ὄναρ, ταῦτα ] ἢ. ε. ποῃ νᾶπβ εἴ (ρες τα. ΟΠ ἢ ἫΠ 

ΝΝεπιρε ἃπιᾶπτες 

επΐπὶ Μεϊςεῖς Ἀπλοσῖβιι5. Ηος ΄ιοηιιο ᾿παροιμιῶδε.. Ὁ 
13 ἐϑδὲ εἰς ὕδωρ τὸν ἔρωτω τ. γράφεις} ἰά 6} ΒΕ 

Ῥῖο ἀϊέλιπι ἀε Ια ογαπεῖθιις ἴῃ ςαίίαπι, ἐπι τἡτ δα ν ἕ 
Ρ.3:1. πιδχί πιὰ γεγο εἰερδητία ἱπ 60, ἡ τέκ ἦν ἢ 
Ἠ [στιν ἢ 4{8ε ἢϊς ῬΑΠοἤτατις Βαθεῖ, ργομεγθίδ.. 

14 κῦμα αἴρων ὑφ᾽ ὦ καὶ ἐυνὴ ἔργωι] ἤπιε εῇ {πᾷ 1μς 
ῬΙΑΙορ ΟΝ ερτμηὶ ΔΕπίρεῖ,νΒὶ Ἐπίρειις Νερίσῃο ἊΣ 
Ἵγνο ἄοϊο Υἱτίαταπι, κὰν πτερισήσας ̓ἰπαιῖς πορφύρεον τι ἍΠι ; 

ὅπερ ὑμᾶς συνίκρυπτε» ἅμα συνῆσϑα τῇ πραεδὲ ντ᾽ ἐμβ.. ΚΑ ΚΣ 
Ἂ ἐργάς. ἀυτὸ κυρτὸν Ἱ ἰἴς {, 11, 1. Ἰὰ Νερέηηο "τὺ. " 

πὲ κῦμω γὼρ ἤδη κυρτᾶτωε ἐς τὸν γάμον. 
16 περιεχὲς} ἢς Τιιοῖᾶπ. ἰοσο ῬΆ010 ἅπτδ οἷτ, τρτρισῆσι 

τὸ κῦμα {δ᾽ Νερταπαπι ἀϊςοΐτ, σμππὶ Ἵγγο ςΟΠΟαπΙεητὶ, ἤν 
.1 οὐνϑὴς δ: οὔον Γ [{8.1. ᾿ἴπ Νέρέμρο ὃς Ἴηγνποπδ 

τὸ κῦμα» νεῖ {πὶ βοηί ΑΓ επὶ Νερταπο Ρτδεβ ετοιγκεκυρτωμένον, 

γλαυκὸν αἷο; μρδ νῷ καριπὲ τρόπε, κρὴ τγορφυρδν ὅζε., Νεπι- 
ΡῈ ῥβμηρηγάξ. ἱπρτίπι!ϑ εἰξ τὸ ὠνϑθηρόνγ 4 ἃ ἃ (οἱῖς (ίοπάοτε. 
Ἡϊς δαιιᾶπι τγϑῆοσα ἀθθι νε : ἴπρτὰ ἃ τααΐϊαηιο Ν' κεν 
πιΐηε, ἵ ᾿ 

18 λαμφανῃ μα 7 Ἐν Ῥοε γείξε ἀρρτεβεηίαπι δὰ 4: ὯΝ. 
Ἰϊαπὶ ταρυ]απι Ῥετγίγαδετγε εἰπὶ ψεὶ]ς νἱἤερατισ, ὁ ἐν 

19 τὴν Κριϑηΐδος διωγρώψωμεν) φμῖμρ ἐποίει κοίοτι δεπιῖπα, 
, ᾿ 4αϊ- 

ἣ- 



ΡΊ͵]Π. Μεΐρε. 

φυϊάοπη. ΒΥΔΕυατ τά εἰδὶ ἔογε ργαβὲ τὸ ἔετβ, ἢῃ 
τρία Βαογοαῖ. ξγπιο. εἰ θδιαγ Ἰρίτυϊ: 
Ἐοτπιᾶ αϊάεπι εἰ ἀοἰίςατα, ὅς ρίαπε Ιοηἱ-᾿ 

1.) Ῥυάογ, Δυζοπι, βογπιαπῖι ΟΥπᾶξ , ἀἴσιΘ 
τς δθιῖς εἶτα {πΠςῖς σοἱοτ: σοπηα δαζεπὶ [α Ὁ 
ΔιγΓοπι αΙάἐπὶ τγε]ίρατα οἵδ, ραγραγεα, γέῖο 
νἱετα ἐχογπαζιγ: ΝΕγοϊἀϊς ἀοπιιπη, δος Ν αἰ 5, 
νἱεταπη οΠΠἘ ἀπ του γε 1811ς παπαῖ εἰ 685 
{ας νηὰ ςῃοῦδας ἀμιςογο ἰπχία Μεϊείεπη, Παυιά 
Ῥίόςι] δ οὔ 5 ἔσπετε παδεηΐεπι. Ἀἄεσαυ. 
τοι ἀμ]ος χυὶά ἂς ἢ ΠΉΡΙοΧ ἴασις ργαα (Ε ἔογε, 
νε ΠΕ ἰδογγηηῖβ συ! ἀδη πιμζαζαπη γα 15 μᾶδο. 
αἵ Ἰοπίταέεη. (ΠΗ πὶ. ῬΟΙΤῸ ἐο ἱπουπάμπη 
τηᾶρὶς, 04 ογπαιποπεῖς ταγοαῖ. ΤΌΓηΠΟς 
επί πι, ἰαριΠογιπιαις [υϊρογεϑ, ἃς πιοη ἃ... 

Ἔν πιεάϊοετίς ααϊάεπη ἔογπηας τη ἐγ θιι5 ΠΟΠ.» 
᾿ς οβίξζυτε πίτογοπη δάάιπε, ὅς ρεὲγ Ιουεπὶ Ρα]- 

οὐ πιά πὶς ποη ΠΙΠ1] Ἰρῇν 5. δαξεγιπε: Πεξου- 
ος Μὲς νΈΓΟ [ογγηδιδ οχοε θητίδεις δάἀπιεγίβη- 
τὰν: 1Π|45 ἐπί πη ἀγρυηῖ,, 40 Πὶ5. δυΐεπι δηὶ- 

᾿ ΜΠπΠῚ ΑΔ Διςιηξ. Μαηιδ τομῇ ἀεγεπηι5. ΜοΙ- 
Ξ ἑουὸν δζ Ἰοηρὶ ᾿απάϊάϊποη ! πλίπε5 ιΑπῖ 

᾿ς Ὑ]παπη. νὰ (Ὁ 

᾿Ο ααμοὶς 
᾿νἱάρατατ, ᾿ Εἴ ΡΑρίΠ|46 

᾿ Οὐϊάπαμι μας Μυΐδοῖ 
᾿Ουά δά Μεῖει ΚΙ πὶ Αἰπεηϊ. 

πἰςᾶς ςοΙοηίας ἀπιςογεηῖ Ὁ Μαῖα οἰαΠης ἀτιςεϑ Εὰ-- 

Ὁ» Ὁ τόν 

ἐπίξβ [ο- 

τ΄ τρῃὶ ραυιάδδαπέ, γε αὶ ἃς Οερμϊῆο,, ἃ ΟἹ, 
ο΄ ΜΊΕΘΟ {1 ροῖῃ (ιδυίοτ. Τρῇϑ ἰρίτυγ, ἢἰς σπο- 

ΓΕΔ5 ἀπσοητθι5., ΟσοΠγιΕ5. Ναης γεγο Μι- 
ἴδε, εχ Ῥαγοᾶγυπι ἄξογεῖο,, πίαϊες Ηπιογὶ 
ποῖ. Ῥαθίεημις. ρὸῦ ΠΙπιτ ΜΕῖες Ρεῆςο 
4υϊάοπη,νταγροηζοῖβ νοστίοϊθιι σαυάςας, Τἰτᾶ- 

ἄς ἘΞ το τε 

᾿ετε, {π ἀρίιπη ἔογππα. Ἰθηία παπηαῖς ΟΌΜΕεΙε- ̓ ϑζοι" κς 

᾿ φηγαὶς τῷ Μέλητι ) 

ΕΣ 

ἸΟΟΝΥ͂Μ ΜΙΒΕῈΚ ΞΕσννΝῶον 3 83 
δὴ χαίρειν φὴς. ὅταν ἐνωλύμ ἀυτῇ ὁ λόγος. λε- 

γέσϑω τοίνυν. εἱδρὸν μὲν ὠυτῇ τὸ εἶδος, καὶ 

μαϊλιαχωγοίόν, αἰδὼς δὲ τῷ εἴδει ἐ ἐπιπρέπει» καὶ 

ἐπὸ χρή τᾶτο τῇ «τἀρειῷ τὸ ἄνϑος "“. ἡ χαΐτη 

δὲ ἀνείληπῆαι μὲν ὑπὸ τὸ ἐς, ἐπικοσιμεῖται δὲ 

καὶ κρηδέμνῳ ἐλεργεῖ" δῶρον Νηρηϊΐδος ἢ Ναΐδος 

οἵἴμωι εἶνωι τὸ κρήδεμνον. εἰκὸς γοὶρ μουν 
Ὶ 

τῶς ἡ ὶ τῷ Μέλητι, τταρεχομένῳ τὰς σπητὸ 

νὰ, εἰ τ ὀῤῥω τῶν ἐκξολῶν"". ᾿Θλέπα δὲ ἕτω τὶ 

᾿ηδὺ, καὶ ἀφελὲς, ὡς μηδὲ εν δακρύων" 

ἐξωαλλώτηειν τὸ ἵλεων. καὶ ἡ δέρη ἔτι ἡδίων, ὑπὸ 

τῷ μὴ κεκοσιμῆσϑιι. Ορμοὶ ϑης καὶ ἀυγαὶ 

εραδέραια, ταὶς μὲν ἐν βετρίῳ 

ξὶν ἐκ ἀειδῶς ποροσανϑσι;, 

γ᾿ Μσζ, 

λίθων, καὶ 

ν "ΧΊΩΙ ἐν 4 Ὧν ͵΄ νἱὰ “- 
καὶ γή "Ἢ ὡρώς τι ἐς οἰὐυτὰς ζξε, ρεσιν" αἰσχραῖς 

δὲ, καὶ ἄγαν ᾧ ΐκις ἐντιπρώτηεσι. τοὶ μὲν 

γορ ἐλέγχωσε;., τῶν δὲ ἀπάγεσι ΜᾺ "τῶ ΡῈ 

ἀνασκοπῶμεν.., ἑπώλοὶ οἱ δώκτυλοι, καὶ ἐυμή- 

κεις» καὶ. λευκοὶ κατὰ τὴν ὠλένην.. ὁρῶς δὲ καὶ 

τὴν ̓ὠλένην; ὡς διὰ ἀποον τς ἑό δι ρα λευκό- : 

τέξοι ὑπαφαίνεται ̓ ΔΙ ὐλζὸ ἀιϑὰ ὑπαυγά- 

τί ὅν αἱ Μξσαι δεῦρο; ; τί ἐδὲ ἐπὶ ταῖς 

ζ: ἡναῖοι τὴν Ἰωνίαν ὅτε 

ντο τὸ γναυτικξ ᾽ ἐν εἰ εἴ ἀπῴκιζον, Μξσαι ἥ: 
᾿μελιῶν σὰν» ἔχαιρον. γοὶρ, εν ἢ Ἰωνίᾳ διαὶ τὸν Μέ- 

λητώ, ὡς δ; ἀρέμεν ἢν καὶ Ολμειξ ὃ ποτιμώτε- 

Εἰ. Γ “ρον. ἐντεύξῃ μὲν ἐν ἀυτωῖς καὶ ; αἰς 

“14πὶ εχ’ Οδπῖπο ἐχδίθει ΟἹ. Θεοῦ δον 15 Ὑ. Π. Απιϊφαϊς, 
Ὅτᾶες. π.20, ἐχαξξε ργοξεόϊο ουπὶ Βας ΡῬῃιοὔγατι ἀεἸιπο8- 
τῖοπε Οτἰεμεί ἀἰς ςοπιιεπίεπτεπ. ἙΝ 

᾿Π 20 ἄποχρ. τῶτο τ᾿ πρᾶρ. τὸ ὁ ἄνϑος ἢ κοί οΣ απο ΡυάοΥ 

οἰπιδυῖε θεπᾶς5, Οτιβεῖαϊ (υβῆςετο ἀϊοῖτ, ι4ε πιοκίῖοο {ς1]1- 
ἀντι ἐεὖ τυδοτγε ἔδοϊοπι οἴτες τἰπέξα, πεαιῖς ἔπος ΠΠῸ πὶ σοἰ ογεπὶ 
ον Πδὶ ἱπάπςετοι, 
ι 21 πίαρεχόμ. Φ. στηγ. ὦ πόξῥω τ΄ ἐκ. 1 δυς ἐρεέϊατ εὐἴδπι 

4ιοά Ρᾶμίο δῆτε αἰέειπι νἱ ἀ. π. 4. ὃς 6. Ηίης γεγο εἴὔε αἷς 
ἡὐοά Νεγείάος ὃς Νιαϊαάες χὰ Μεϊεῖεπι νη Ἵμόγεᾶβ ἃρδηῖ, 

᾿ ἄς πεπιρε γγαγίμας [)λεᾺ6, Πιας Μηιίακίίος, 
ΓΖ δακρύων ]|4οΥὙπι85 ΠΕΠΊρΡ 6, 4185 ρτᾶς ἀπίοῦε βιας Με- 
; γετῖδν νὲ πιο ἀϊξειιπι, νη ἀϊο πιίίσεθατ. ϑύπὶ ἐπὶ ΠῚ ππιᾶη- 

᾿ 4185 φιλοδάκρυοι. ϑῖς ἀε ̓ Ἀφοπιῖο Ἀπιᾶητε Ατἰβαεηες, ερὶ.1ο. 

μὉ. (ἃ δάκρυα μόγον ἐχ ὕπνον αἱ νύκτες ἐπῆγον τῷ μειρακίῳ. 

«λαΐειν γὰρ αἰδέμενος τὴν ἡμίρανγ τὸ δάκρνον ἐ τλον τρτϑν ταῖς 

νὺξ» 

ὙᾺ ὑπὸ τῷ μὴ κεκοσμῆσϑαι πη! εις ὙῊ ἱπ ερίβοία 
ῬμΙοθται ΧΙ, 

ν 24. τῶν δὲ ἀεσάγωσι] οει]ο5, ἱπ πολι ῥιερθκὲ πιιπάϊ 

εἰεραπύα δδβγαδυπι. 

«ἴο Β εἰ φεῖο, δίστε ῥαρήνα. Τλιρι τας ἀϊοῖς ἀραὶ Νοιπίμπι , 

. 

ι 

ὶ ρον ΟΝ 

{{π|πι|5 πιυ  εθ τὶς ἀθεῆχοβ, ἃ φοπεεαδίδη8α Ραυϊοτῖ ςοτροτίς 

ΩΝ "Σ εἷ ματοὶ ὀρϑεὶ ὑπαυγάζεσι ] ὁ 6 οϑοὶ ἢ, 6. τῶν φέρνων 

τς ἠρίμα προκύπτοντες η8165 ΕἸΙΓΟΡΔΕ ΓΝ ἀϊοῖς ΑοΒΠ}}ε5 Τὰ- 
τις Π1| 0.1. ραρήλῥαε ἰδμΐεθν εραίγιογεεος ΤΑ δξαπτῖο ΠΡ, ἂς ορίβ- 

ἐνταῦθα. γυνὶ δὲ γένεσιν τῷ Ομήρω αἱ Μμϑσαι 

διὰ τῷ παιδὸς ὁ Μέλης ᾿ τηγαῷ δὰ εἰργυροδίνῃ εἶναι "", 

χρχο, διορυὰ ποῇσιπι ἱπῈ ἴῃ (γεῖορε μαζὸς ὑπανίξαται εῇ 
᾿4ιοα δίς μαςοὶ ὀρϑεὶ ὑπαυγείζασι. ἸἸϊὰ ὑπαυγάζειν νετὸ εἰε- 

; Βλρτεε ἐχροηίΐς Ατιβδεπετῖ ᾿οοιις : κυδωνιῶντες οἱ μαφοὶ τὴν 

ἀμπεχὼν ἐξωϑδσι βιαίως, ΤΑ]ε5 [ππτ, 4ναίες γα Ῥίγρο ρπ- 
εἰς  υμαί, γε οααΐταν Ματε}15 ὙΠ, 64. ῥονγίάμίας Ρίαυτιι5 
νος ἰὴ Ρίεἀοϊο. Ορροπιιπειιτ εἶδ ἐρρελίγαί ας η ηρηῦιαο 4- 
Ρι4 Ῥτγορεγιίμπι [16.. 11. εἴ εβ. 15. ὅζ μαζὸς ὑποκλιϑεὶς ΑπτΒ0], 
18. ὙΠ]. ερίξτ. ἴῃ ψετυ  ΔΠ|, 

26 Μέἕσαε ἡγῶντο τώναυτ, ἐν εἴδεε μελιτῆ. 1 δίης εἰ φιοά 
ἘρβεΠογιπὶ παπιπιὶ ἀράς ἱηῆρπε Παδεᾶπι, φυοα, ργάτοτπις. 
ἴμπι Ηαγάμίπο 'ἰπ ορεγε ἀς Νιπιπιῖὶς Ὑγδίμπι, οδήδγιδυίς 
1] τῖς ϑρΑπβεπηΐιι5 ἡ ΟἿΑΙ] πιας ἢ! ΠΚπιπαπι ἱπ Ἀρο]]τη ν. 
66. νὈῖ ὅς αἰΐα εἴτι ρεπεγῖίβ ὀχεπιρίὰ ἀπ πιηείιπι δγαο., 
ΤΙΠῚ, 4118 Ππτι ἀἸμΐπο ἀνςες [ε ργεδυ ε σοϊοπῖῖς. ἀφάμ- 
σεπαϊς σγεάμπιηγ, σο] οδξα ἢ θε5, Οδίθγιπὶ ἀε ἴπ4 ἄτη- 
πἰεη πὶ σο]οπίᾳ ὅς ἐχισι ες βὲγ δαπὶ ΧΙ ἴπ Αἴϊα οἰμίταῖῖα 
διις νἱ 4. ϑιγαδὸ 1. ΥῊ]. Ρ.385. 

27 Κηφισσῶ ] ποιιεπὶ εἰτις ποηιίπίς ἤυιΐος ϑῖγαθὸ σοΠι- 
πιεπίογαι δ. ΓΧ. Ρ. 4124. ἰπ αυΐδιις ὅς “ἠρηίσμς ες, ἀε πο Β. 1. 

28. Ολμειξ] Πἴς φυσᾳις Αἴιίσάπι ΔἸ Πυῖτ Βυιία9, ἱπ Βοεοτία 
οτῖυθ) ἐς ηπ0 ϑίγαθο 1, ΙΧ, ρ. 4ο7ι 

29. χορευώσαις ] αἀάϊιηι ποτὲ οἀϊεῖ,, ιιοά οπιϊετεπάϊηπι 
ἀυχί ροῆ ςοἀ, 1αυά. 

30. ὠργυροδένῃ εἶναι 1 πεπὶρς {04 ἐριϊ πιο Ῥεπεο ἀδτιπι 
3 Ηοιπετο [146 Β΄ν, 735, 

Τι͵ώ- 



Ἅ 

' λαλ" " πέρξ δι παῖ 

ὩΣ ΕἾ ἡδ 
ῥω, ἐν ΡΗΙΓΟΒΤ , 
τιτορήσῳ δὲ, κέφῳ ἱκοὶ ̓ ἐυφόρῳ ὃ, Ἐνιπεὶ δὲ, 

ϑείῳ" "πὐρ λείῳ, παγκώλῳ" ̓ ᾿δάσοι μι καὶ Ξάν- 

ϑῳ, τὸ ἐκ Διὸς", καὶ Ωκεανῷ, τὸ ἐξ ἀντῷ Εν 

ταςἷ. ΩΝ ἜΝ τ Ἐπ 

᾿ πανϑι πὰ 
πανϑίαν ἡ καλὴ » Ξεν ζῶντι μὲν πὸ τῷ δ ἤϑες 

γέγραπῆαι, » ὅτι τε ̓Αρώσπαν ἀπηξία᾽ » καὶ κύ- 

ρ8 ἐχ ὩΣ Ὗ καὶ Αβραδάτι, ἐδέλ 

γῆν σπώσασϑι “ : ὁποία δὲ ἡ ἢ δῶ» οὶ ἡ ὁ- 
᾿ τῇ 1 

Φφοὺς ὅση; καὶ ὅεν ἔδλεπε; καὶ. ὡς εἶχε τὸ ὯΙ Γ εν 4 Ι ι ἸπρογοαΠη 

ἔπειτ, 480 ογο. ̓ ποπάαπι ΧΡ μῶτος" ὅπω ὁ Ξενοφῶν. εἴρηκε ὁ ν καί τοι δεινὸς ὦ 
Ἰὰς 

ἰρ ον τ ταῦτα. ἀλλὰ ἀνὴρ». Ἐοντάρο : 

ἐν ἐχρίκανὸς. ̓ γράφειν, δὲ κῶν 

Ρβοη, 

1 

ΘΝ τῇ πϑίο νη ἐντυχῶν,. 

ταὶς, ἐὠτισραμένας, ς 

ρεν" δ ὅ,: τι αἰυτῶν͵ νὼ καὶ 

᾿- ἀν 
9» κόφῳ κθὶ ἰῷ ΕΝ, Β 

Ῥ 

τσ ᾿εμε μη. τεῆς ν 

ἱπηὰ τ δ 
δ ιαν μὰ ΔῊΝ ἜἜΟΥῚ ῬΕῚ ὶ 

ψηάς δὲ γα Τὰς πὰ ἜΧρτ 7 ᾿ “ ἜΣ "Σ 

᾿ ϑοίμς ἴῃ ἀἰδλληιν, εἰπῆ θέητι , δι ᾿ νι ̓  

Ἢ ὙΠτΑτοίιι κι 15 ἀμ, {ρβιῃ φρο πεῖ 
Οἰγρέίε Ῥεπεὶ ργῸ { [εὶς ΘΑΙΙΗν ἃ 

Τρε[αϊία. ἦν τ ̓Ξοοφῶντι, δὲ οἐμιλ. 7. Β. ε. ἴῃ ΘΑ Χεπορδοηίς γος 
νὰ ῊΣ τἄθθν Ἐπίρεα. ἀρ ἢ οἀγῆ: Δ ν. ΠΝ ᾿ αυρ,ς Ν " Ἷ 

313 πωγκάλα ] ἰσοιι5 εἰ ΠΙΆ 4. Β΄ ν. 810. οὐ ΝΑ 7 δχοίων τῷ 7 ψυχῇ ἐτεκμήρατο ] ΠεπΠΊρε νὲ 4145 εχ ξογπιῶ 
Αξίν ὃ ὃς κάλλιφον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵησι, π΄ Βοπηηίς ἀε δηϊπιὶ ἱπάο!ε ςοηϊφέξιγα βαίμμης οἱ φυσιογναμει 

34. τὸ ἐκ Διὸς } Π]δά, Ξ' ν. 434: Φ' ν. 2. Ω΄ ν.ὅ91. ΟΠ μονῶντες; ἴτᾶ΄ Ῥίᾷ δέον 1116 εχ δηίπιΐ ἱπάο ς, χη ἐπι Ραητίά 8: 
Ξάνϑᾳ δινήεντος ὃν ὠϑάνωτος ἔτεκε Ζεύς. ες ἈΠῈ δρυὰ Χο ἐπὶ ἰερεγαῖ, ἔογπιδπὶ οογροσίβ ᾿ρῇ 

ὃς πάντας ] [ἸΡ[πτ. ποτεμώς, πᾶπι τείρίοις ἀὰ 1124, Ο' γ, ἵ ςοπυδηϊεηιεπι ἔν 15. εῇ. Ἦος επΐπν νυ Ρμταῆς τος 
195. ἴε4. δι "ἢ ̓ κμαίρεσϑωι ας Βιεῖς φιοά (δ ἤπεπι δυΐα! πᾶν 

Ἴουδ βαϑυῤῥεύναο μέγα. σϑένος Ὠκεανοῖο ᾿ βίπί ἀε οι ἴ5. εἰμι. ἀϊοῖς ἑπόσα τῆς ψυχῆς ἀγαθῶν ἔι ἐσπασενε. Ἐν 

Ἐξ ὁ ὅπερ πάντες ποτῶ ιοὶ κὸν πᾶσα ϑάλασσαν ὶ νὰ ᾧ ΜΆ εημ6 τταῖ Νίρες: Ραπεῤίαηα φηαἑολ “ρῖγη0 ἔπη ἢ Ἰφ. 
Καὶ πᾶσαι κρῆνον ̓  καὶ φρείατω, μακραὶ γάωσε. Ῥίριχε. ᾿ ἣ Ἢ 

1Χ. ΠΑΝΘΙΑ. 1 Ξενοφῶντι μ,. ἄ. τι ἤϑας γέγρ. ̓  νἹά, 

2 Αρώσπαν ὠπηξίᾳ 1 ἀς Αταΐραε ,) Θιιΐαο ουτο ἀΐλε σαρτῖ- 

{τᾶς Δ βεοῖς Δ οργἤμς ϑορμι8, νι Ῥμιοἰγατιιθ. Βαθες 'π., 1, Ρ. 24. 

(]τος πε ἤβεμα ἉΠΊΟΓΟΒ, ἢ 

ἤν) τς μαυρόθυς «οπμθ θη Κ ἢ 

χίπιε ναΐεγει. γιγαυτεπι να. ὉΓΙΒΘΠς ιπ 
ἄεπι πηϊηι5 ςοτηροίτα5, ἴῃ ρίπρεπάο νέτο εχ. 
ογοϊ τα ΠἼππι5, Ἰρίαπι «υἴδεπν. Ἰῖςεῖ Ὠυηα πᾶ 
νι πες ΡΑητΠ 
γογίατης., Ραπιίάπη, Δ πο ΕΧ 
ΕἰΠ5. «οηϊςοἰς 
Τεηα5 ἀοΠΊΟ 

᾿Ροχῖς 5 Ἰξαρεηά 

' ἔπω, ὁ Ξενο ν εἴρηκε]. ΕΣ 5 ἀε δὲ Ῥυϊοτίταα-, 
ἈΝ αἷμα ρᾶτίοο, ὭΣ 

ν ἐπιθ πὶ τ ρὸ  μρως κὐδήρ αν ρΆ οπιπιεηίαι 1: 
ὐάς ὅς δεποοληι ἐπ Ἰτοδὰ, νερό. τῇ ποῆπαπι ἰαξτα ἱ πο δήγ. Ογτοραεά, ἀπο. 

8 αἱ Λυδαὶ αἱ καλαὶ 1 45 ΚΑ θ0]4 τεργδείξηιατ, φιοηΐδαι 
Χεπορῆ. Κυροσ.. 1}. Ὑ. δὲ Ψ11. δἂάε ἔργα πϑτατα 84 ντὰς ροῇ υἱϑξιιπὶ ργαεῖο Ογο εἴμπι ὅς ̓γάο5, ἱπ 4ιο ἃς Αὐγαάαζες, 
ϑορβιίατιιπι "δ. 1, ἴη ΤΡ οπγίῖο δ. ΗΠ]. πὶ Σ. Μεπιίηῖς ὅς 1Π40- ςεοίάογαι, ΡῬαπιβίας πιοῖθ, 486 ταδι!α δας ἤρα νὰ 
τὰς Ρεϊα , Π1. 1]. ἐρ. 63. ὅς 118. 111. ερ. όγ. φοπείβῖξν 

9. ἄγειν τε κὰν Φίρειν Ὁ) τι ὅζς. 1 φέρειν] 
νᾶπὶ Ραπτμίδπιὶ ογεάιογαὶ Ογτι!5.) 1Π οαρτἰιιαπὶ ἐἈΠῚ 4ΠΊοτῖ- φαῖὶ Πρ εθαπε ΠΙδΠἰτιεπάιϊιπι ΕΠ Οτατεγαβ ὅς δ4ἰπιαΐ. ἴδπε 
δι15 νἀ, Χεπορῆῇ. 118. Ψ. Ρ, 117. νῦνεγο 805 114 τορι άϊδε-. τηοπιεγδητς. Νεπιῖρς, Ρβγαῆς ΘΔ Ἠετο ἀοιὶ ἴῃ μος ἱρίο! πε-- 
εἶς, Ογίδαμε νἱπὶ τηϊπαπτεπι ῥγοσϊεγίς., Ιεβοτε εἰ ἀρὰ ροχίο εῇ. Οτοοίας οπὶπι δά ΟΥ̓ταιπη». νἱξξοτεπι; ἀε Ρεγῆθ, 
εὐπά. ΠῚ. Ρ. 158. Αγραπηεπειπι οἱ [ἀλπὶ ἀεο]πιλῖθπῖς Ἐδρίδπι [ιᾶπι ἀϊτρι εητίδαβ». φίρεσί τε χρὴ ἄγθσι τοὶ σά. 1Ὲ ὙΨ 

ὝΩΗΝ ΕΝ ᾿ ᾿ 

Ἁ “ ἂ 

δ κα ἦν ἧκ ᾿ 
δι ᾿ "ν.. “ἢ " ᾿ ᾿ Ἂ Ὗ 

͵ ᾿ , , «α«ὖὉ Ὁ 
᾿ 

ζ , 

ντοῦ ἴῃ ἀε(εεϊδοπαϊ 

3. 

ΤΕ ΠῚ Χεπορποηῖς δ 
ἧξ 

Ὃ 

Ἱ δτπιο εβ.ς Ἢ 

εοἰία ἘΝ εἴ Χεπορβοη, ᾿πση!οη- 

πὴ ν γλες 

- 

ϑὶς δὲ Ποπιεγις ἀς αἰτιριεηία πο ον φρύδι, δέηι ἣ ἭΝ 
νῖτα εἴς. θε νοςίδιις ντίταν 1124. Ε΄ ν. 484 

Ἴ Κύρε ἐχ ἡτ]ῶτο ] Π4ΠῚ εἰ οἰμπὶ ἔδγιᾶγε εἴτι5. Ῥα]οτίτα- 

εἰαϊδτιι ράτι πὶ ργαῖος ΠῚ εἶϊτ5 ἀπιοτγεβ ἔστε ἐείζατα εἰ. νυἱὰ. 
ΣΧεπορμοη ἰδ. Ν. Ρ. 115. 

1ὸ ἐχὶ ἀυτῷ Ξενοῷ.] (υδίηι. γέγραπτομ. Νεπιρεχεπορέσα, ἫΝ 
᾿ ἀϊπεπι [ς ἀΐσεγεησ Ρεγίδβ, ᾿π σιογαπι ροτεβλτεπι ρέγιεπεταῦ Οτοείιπι ργγᾶς. Ογτῖ τα τι ἱπιροὔτωσι εἴτε ρ[απε ἤθη πΠιεπηΐτς 
Ῥείπιιπι, Αγ τὶ 15. ν᾿ δεῖ5, νεἰξίδιιβ Ἰφσεγατῖς πιαρποῆις εὐϊο πίς, (εὰ θεηὶ πε  εἰπὶ ἃ Ογτο Δαςορτιπι ἄοςεῖ, νἱ 4, Ογγορς 

. ὙΠ. Ρ-18ο. [4.. Ῥιδίοτοπι ἢ ἴτας Ραμῤίαε, θΕ}1ο Ογτὶ δὐαὶ 
νετίιβ Οτοεῖεπι δε υγάος ςἈρῖδθ, ἴῃ τθι] Δ ποαπε {1 Πρ} ς 

4 Αθραϑ. ἐξώλετο κοινὴν γὴν σπάσ.] Αδτϑάλιος, ϑιιίοτιιπὶ [πὶ εἰτι5 τοὶ νεῆὶ ἴαπι ἐχρτο ες Αἰῖν. ιοά ἱπ εᾷ εἰαδου. ᾿ ̓ 

βασιλεὺς, τιάτίτυς ΡΑΠΙΗΐΑ 6, 4π0 ἵπ ρτᾶς]ῖο πιοτῖπο ἱρία 4πσ- σλπάα Χεπορβοησεπὶ {ξουτας δε: δάεοφις γεὶ Ἰποτγαιετία νὴ 
415 πιοτίεπι ὀρρετῖϊι. Οειογιπι ργὸ σπάώσασϑαι Ογιξτη5. λῆς Οτοςῇ «αἰ Απηϊτϑιεπι) γεῖ ΟγΟ, Ὑπποχ {εαυῖτιτ) ἜΑΆ » τ. 
ὅς 541πια(. Βαδεης ἀσπώσασθωι. 8εα {Ππ|4 πιϊπίπια σςοπίπιο- ὀογαογακεγέξ, ᾳῃ!οα ἐρίαπι υίά ἢ Βδὶ νεἰϊς πιοχ ἐχρ  ἰσαδιτιιρος ἣ 
ἄἀαπιὶ πιῖῆὶ νἱάειατ. Ἑφυΐάεπι σπώσασϑα, ἀς ἐημίά! ἀϊςῖ ποι, (ἢ. 12, Θετεταπι, (Ὡπετιοτίς ἱβίυρ Ογτὶ ἱπ' Οτοεξηπι ἤδη, " 
ΠΟ ἰβῆογο, 868 Υ, Ρ, ἃς ἀθτε γιοπι σπσασϑα! ἀϊςίπιατε τροηιίαε λυ ϑυναν Ἢ 22ιἴ4.. 

ὑΑ Ἰρίτας 
᾿ὐὺν 

ν 
ἕ»νἤ 

: τε: 



πο οὐ δ 

εχ Κ΄. 

ἐξ μος ΒΕ ἀπ δ εὲ Ογταπι ςοηβίτιτιβ. εἰξ ἃ ρεπεῖδι5,. 

ΧΧ. Ραμεύϊα, 

Τρίτον ΠΟΙ εἰπλ., ψε] στατὶ Βοατιι, 
- Ουᾷ αὐλο ἀ ὅν ἤμς οατιῇ ᾽ δ Ο 816}} ΓΑα ΔΘ 4611} Τί: 115 (118 

τογίια τῆίαπα., (φιαηάοηαίάοπι, Πὲς 

ρἰέξαγα ἱπέσπαῖς.) μὲ {ἰτ ἀγαπηα ςοπΠάογε- 
τι. Μαζαο. Πὶ (Σ ἀπιοῦς ΡγΟ(δ πιο απειιγ, 
ται ογχας ἔπαπι ἱρῇμῃις ππππάϊιπη ἀγπηΐϑ νἱτὶ 
ἱπιροηάεγαι. Ραρπαθαξ διιτοπὶ Ριο Οὐτοδ- 
γεγίι5 Ογοε πη, οχ σαγγα, Ππαίποῦ τοπιοηΐ- 
δὺς οἶζοχις δας ἱππθο, ἰδ 5 αάθες, 
δὲ 1π ρυίηγα ἰδηπσίπθ: απ δεῖαῖο Ῥοξτας γε] 
ΑΥΘΟΓΕΚ ΠΟΙΕΙΪ]α5. τειτ θχοίάσητες, πιογατίοπς ̓  
ἀϊρτας Δι δἰτγδητηῦ. ̓  ἁ φυΐάεπι, Ορι- 
ἐγ. (Ὡηξ,, 404} ἃ Δ ἢΔΕΓΟΡΠοσῖς ἰηξοτγτγι ίο- 
ἴδηι; 11 ἐπῖπι ρεπογὶ ραρηαθ ἴη τπογε ροίϊ- 
ται οἵα [ππεπηρτα ] ῬΓΔοοίάογθ, ϑδῃρ!ηὶ5 
Δυτοτα , Γεσο ΠΕ ΠΠπηιις αὶ ἈρΡραγοῖ, βᾶγβ αι]- 
ἄξηι ΤΟΥ͂ ῬᾶΓβ 1ρίαπη σοΐογα ἱπηθιιῖτ, ὅς ραϊθαθ 
«σάλι ποπη }}} Δ ρογαπα οἵ αὐἰπας. Εα βύστο 

᾿ΕΧ ἀὔτεα σαὶθα [ἀγρίς, πἰρτα, Ἰρῆφας βισογεπι 
᾿ 86α1ε αμτο. Βοπεῇὶ Πππιὰς ΤΠ μαι ἰηβοτίας 

Ο δᾶ ὑρες τὰ Μι!- 
ΞΟ ΨΙΓΟ ἤτοπιιο Ογτης 

ἣν "τ 

μον Ἰλκως ὰπι δὰ 
εἰτεγαάθο, 
ταί. Ἰακοϊφυάτο 
Ἰρίδιηαιις ρὲγ Ιοὰ δ 5Π1γ) ς 
Εις φαίάατη ἴϊα ἱπῇι ἀκ, Ἰαδτῖς». τη τρία, 
1Δ ΠῚ οοηπς εξ βῆναδοι Ρραγραῖ. Νοπάμπηι δυΐεπι, 
τάλτν επίδπι Ὁ ὑῶν {πὰ ἄπαις εἰ ἐν πι-᾿ 

εἰπῇ Ὑτιπομπὶ νΕΓῸς 
ὠμμὴν ἀγθιπη τοῖς τε, Ππιάγαρ ἀπο Βαροητεπη 
τᾶπιος. 564 πιαρὶς Δάθιις Ἰασαπαῖ αἱ Ἰριε. ΝΏ]Α. 
ῬΟΠῸ Ράγίξ ἐογπταπη ργὰς ἀοίογε τπιυιταυῖτ, 

ΤΌΝ να 1 8 Ἐ ἈΠ 959 εὔννην 5. 

ἘΠῚ ζΟΠΊΡΙ ΗΓ) ταῖτι ἀπι- ς 

δ2᾽ 

ἀυτὸν ", ἢ ξυγχωρεῖ τῷ Κύρω"". τὸν δὲ Αξραδώ- 

τήν; καὶ τὴν ὠποθανῶσαν ἐπ᾽ ὠυτῷ Ππανϑίων, 

ΕἸ ταῦτα ἡ γραφὴ βέλεται. Στ ΤΠ ς 

ϑω, οἷον τὸ ) δρῶ μω. ἤρων ὅτοι ὠλλήλων, καὶ 

τὸν κόσμον ἢ γυνὴ τὸν ἑαυτῆς ὅπλω ὠυτῷ ἐποι- 

εἶτο ἐμώχετο δὲ ὁ ὥρᾳ ἠδ Κύῤε πρὸς Κροῖ-- 

σον" ἐπὶ εὐ μύμν ἄρμοχος, καὶ ἵππων ὁ-᾿ 

»τῶ τὰ νέος ἔτι “ἐν ἑπωλῇ τῇ ὑπήνῃ, ὁπότε 

᾿ καὶ οἱ ποιητωὶ τὼ ἀρ τὼ “νέα ἐλεεινὰ " ἡ- 

ψγένται» τῆς γῆς ἐκπεσόντα. τὸ μὲν δὴ τραύμα- 

μώτω: ὦ «᾿αἷ, οἷα ἐκ μαχοιροφόρων, "τὸ γαρ, 

κατωκοπΊειν πρὸς ψ 1: τῇ τοιαύτῃ μώχῃ. τῷ 

δὲ αἵματος, το ὄντος, τὸ μὲν το ὁπλεῶ 

χραΐνϑι τόδ᾽ ἀντόν, ἔ ἔςι δ᾽ ὃ καὶ δέῤῥανται κῶω- 

τὰ τῷ λόζῃς. ΡΝ ἄρα ἢ ΤῈ κράνες εἰνέ- 

ξήκεν ὑακίνϑινος, ὠυτῷ τῷ χρυσῷ ἜἜΡΕ  ή,ον. 

κωλῶ μὸν ἢ ΕΣ ὠταάφια; καὶ, (ταυτὶ τὰ ὄπλω; τῷ 

γε μὴ αἰσχύναντι, ἀυτὼ. μηδὲ ̓ἀποβωλόντι ἐν 
ἐδ ἐν ἐν 

ἔείως πολλεὶ δὲ Ασσύρμ τε, καὶ Λύδιω 

᾿αῦμρ ἐμηὶ ἀγαϑῷ δῶρα, ἀπάγει", Α τώτε ἀλ- 

δἰ λζιν καὶ ψάμμον χρυσῆν" ἐπὶ ἁρμαμάξης, ἐκ 

Ἢ ϑησαυρῆνκρίξον, τᾶν. ργῶν. 'Πανϑία δὲ ὅ ὅπω, 
τῶ ἡ τρόσῴορω ἔ ἔχειν, ἡγεῖται τὸν τάφον με μὴ 

ἐντάφιον. τῷ ᾿Αδι ραδώτῃ ἰυτή γε γένοιτο. τὸν 

, ἤδη. διελήλακε ἡμμ, Ἴ σέρνει, 

ὑμένως ", ὡς μηδὲ οἰμωγὴν ἐπ’ 

ἀ ἢ ἴται γᾶν τὸ σόμα. ξυμμετρίαν 

τὴν ἐν» φυλάτηον. καὶ γὴ δ τὰ ἧς. τὸ ἄν- 

ὠυτῶ ῥῆ α!. 

ϑὸς ΠΣ αν τι ἐπὶ χείλεσιν, ὡς καὶ σιωπώσης ἐκ-. 

φαΐνεσϑαι. ἶ ἀνήρτηται δὲ ὅπω τὸν οἰκινώκην » 

αθρρα ητι48 πα ἀοίεγα χιυίάοπι, νἱἀεατυς, ὀὐλλ᾽ ἐνερ εἶδει ἔτι, συγέχεσω τῆς κώπης εἰυτόν, 
14 Ἰαεία εῆς ἀἰϊςεῆϊπι, νέ φιας [εἰρίβπι ἐμοῖς δὲ κώπη ῥοπάλῳ χρυσῷ εἴκαφαι, σμώ- 

ὙῊΣ 
Ψ' 

“ ς ᾿ ͵ 

ψεῖν» ἥγε μηδὲ ὠλγεῖν ἔοικεν» ἐλλ᾽ ἐπιέναι χοΐρεσα . ὅτι αὐτὴν ἐλ να 

τι ἔκον οἶδεν ὠυτὸν  πᾶεο πιαηϊξεο. ἰαπὶ δὰ ριξζοτγεπι» 
Ῥετγάηεης, ουΐις ἴῃ Ργϑεςεάεπτθις πιδητῖο, ποῦ ᾽ὰ Χέπο- 

Ῥοηςεπι 3 πιρ] 15. επιρε Ρ᾽δεογιιαθυῖα ἐχργίπιοης ἀϊξξα Χε- 

Φορβοπτῖ, ΔὉ ἐ0 Ρτδτετιη ΠᾺ ὅς Ἰρίε οπιῖπι, Εἰγπιαης Ἰὰ 

ὅς [εχυεητία ἔξλτίπι; ἴῃ 4υῖθιις5 αἰτ) εὰ ἰδίτωυς 4ιε ρίδϊοττα- 

Ὅυϊα εχρτοίετις [ε ρετίεουταγηπι. Ὁ ; 
12 ξυγχωρεῖ τῷ Κύρῳ ] 4επὶ ἐαμνα ἴοτε εσυρίξης Χα- 

πορΒοη, οατηὶ νἰτταταπη ρέπέγε 6 πὶ, ἵπ Οτοείαπεν 
ἄρῃς (ἀειιϊεητεπι τεργδοί πᾶτε ἰααμς πο α ὅς ρἰέτοτ ἱπιϊ- 

{λτιι5 εἴ, δἄεοσις Ων. Ογοε 
Ὁ 13 τὸν κόσμον ---ο ὅπλ πὰς Χεπορῃ. 1. 

ο Ψ.ρ.πδ. πὸ. ΝΊ,Ρ. τό. 1, ΜΙ. Ρ..84. 

14 ὑπὲρ Κύρε πρὸς Κροῖσον ) πεῖηρε Αἰγτί!5 νἱ δεῖς οὐδαὶ 

εὐπὶ αοἱ υϑ ΡΗ͂ δε Πυπὶ ρογοπάμπι : νἱ4, Χοπορῆοπ Ογτορ. 
ἸΝῚ. Ρ.148. “αΐ οὐπὶ ἐχοίις οἴει δρυὰ Αδγλάαγαπι Ραπιδῖας 

ελμία) ἯΩΣ 40 60 ἀΐμο!ϊεῖς Βιογαι ἐρηβτιι, 1τρίᾳ Ραηιβίᾳ 
ἐ 

᾿ ο Ἵ 

ραγδίνῳ τὲς ὄζες. ὠλλ᾽ ἡδίως οἱ δακτύλοι. 

μεταξέδληκε δὲ εἐδὲν τῷ εἰδες ὑπὸ τῷ ἐλ- 

ἄπεισι δὲ, 

ορεγαπι παιᾶπτο, ΟΥτὶ ρᾶγτεβ [εοιτις εἴ) νία, Χεπορᾷ. τδ, 

Ῥ΄ Ρ. 155. [Ἁ. 
ῚΣ ἐπὶ τετραῤῇ. ἄρμ. καὶ ἵππ. ὀκτ. 1 ἢς Χεπορῇ. Ογτορ, ]. 

Ψ,Ρ. 156. νϊάς νεγῸ εὰ ἀς τὰ ποδία ἴ. δὰ Ῥείορενν ὃς Ηΐρρο-. 

εἰαηρελαῦε τ. 7. 

16 ἐλεεινὶ 7 ἔς σοὐ, Τναυάδίαη, εἀϊεὶ ἐλεεῖν. 

17 δώρω ἀπάγει  ἡτιὰς (οηϊοος αἱ ἐπ, πιαρπίῆςς, ρτο. 
ποτε {{ΠῚ|π|5 σοητίβ, ρογο  πεπάα ρογείηθγεηι: νἹά. ΧεύοβῆηρΙ -" 

ὙΠ ρΡ.184, 
Ὲ ψέμμον χευσῆν] Ρίδτοτ συγγηπὶ Δυτὶ ἀγαπᾶ ἀνάγα. 

τρΐος σεῖετα ἀοπᾶ ρίπχεγαῖ, πᾶπὶ Γγάϊα, αυα6 Ῥγδοὶΐο. 40 

οοοιάϊς Αργαδαᾶτες Πιδιιρατα δυΐτγ τὰἱ5 ἀτεηαθ οτας ἔτεα, 
γηΐο ὅς ἴῃ “Ρεοαετδίαπι ΔὈΠῚ Λύδηον ψῆγμα. 0} 

το ὠκινάκην ἤδη διελήλακε} ἔς Χεπορβοπ], ς. Ρ:.385- 

30 ὅτω τι δὴ ἤξωμι. 1 ἂς Ἰερεδας [ναιἀ, οι ρταοβεύθας 
ἀυπι ποδὶ νι άεταν ἰοδδίοπὶ εὐΐτας ὕτω διεξῥωμένως, Νίαπὶ 

Ἀπιλῃῖ οἰγικίζοντες ἰνυῖυ ἤτο 1 Ράγτ συ] τιιπὶ σΟ Πρ οτίςη:, 

Μπλτὴ ΠῚ πὶ ἐχ 



" 
ἕω 

826 ΡΠΙΟΒΤΚΑΤΙ 

ὅχ ὡσπερῆ τ ΤῸ ὑπρωτεσίλεο" ̓ καταρεφϑεῖσα οἷς 

ἐδώκχευσεν", ἐδ᾽ ὦ ὥσπερ ἡ τῷ καράνέρξ᾽ σον ὦ 

Θυσίας ΕἸ ἢ ,. ἀλλ᾽ ὠσκέυωςξον τὸ κάλλος, 

καὶ οἷον. ἐπὶ. τῷ το ἤν» φυλάει ἐυτὸ, ὦ 

καὶ ἀπάγει, ̓χοντὴν μὲν ὅτω τὰ τε καὶ 

ἀμφιλαφῆ ΜΝ, τοῖς ὥμοις καὶ τῷ ἀυ- 

χόμ» δρν δὲ λ λευκὴν ὑπεκι αἴνωσο, 3 ἣν ἐδρύ- 

ον 

(αἴ. ̓ Ῥεςεάϊ 

τοαίπηῖτα [ ςογΟηΐ5 

Ὧν ἂν ναὶ 

ησίνέ Ργοζείϊαί νΧΟΥ, 

δεν αι βοκάηον δ βοῦς 
Ἔγαῦ: πες νι ΟΙ ἸἶκῸ ἀρδμοῖ, ΥΣ 4 ε ἴὰ- 

βὰ ραιίοίμοτοι, βξδρε νὴ ἡπαϊηξηι ἤπεαρ- 
1. 1.) ὅζᾳ τ 115 οτᾶς ΑὈγδάσια ἈάΠαις ἣν ἡ δὴν 

ἴσον 5. Δυβέεττ : ΠΟΠΊΔΠΙ. τ ΠυΙοπὶ ῇς 
᾿αἴγαι ἰλπὶ ἐμιπηετ5 ἐγαϊοῖ εἰτεαπι- 

Βιπάεπϑ, ςοἸ πὶ νέγο. πἰμειπι οἴϊεπάοπϑ» 
αιοά, ΡιΔο] τῶλα ἰδσεγαυε αμϊάσπι, ΠΗ ἴτὰ.» 

ψατο μ μὸν! υὴν ὡς αἰσχύνδι, τοὶ γὼρ, ση- ἴαπεῃ νΓ ἔοο ἀατοῖ, ἀΠαρΡανΝ νηριίιπι νὸ- 

ΕἾ ὅν Πιρία, Ἰακαπάα ἢ τπασὶβ ἀπάτη. φἰδι 
μεῖα τος, ἐγύ; Ὧν. ἡδίω γενῆ. τὸ δὲ ἐν τῆλ νῦν 9 
ἃ 
«παρε ἢ ἔρευϑος, ἥ ἐφ χ Ν διαφέυγει, 

χορηγοὶ δὲ ὠυτδ: ἥτε ὅρὴ καὶ ἡ οἰδὼς.. ἰδὲ καὶ 

μυκτῆρες ἀνεταλμένοι, τὸ ̓Μέτριον . καὶ! βάσιν 

τῇ ῥινὶ τ} ἧς ὥσπερ ἀλη νὴ μηνοειδῆ 
τὸ λῖν ἐμ μην Ω 

οἱ ὀφρύες; ὑπὸ λευκῷ τ 

ΚΝ 
τὲς δὲ ὀφθαλμὸν, ὦ 

ες». μήδ᾽ εἰ μέλῶ ὟΝ 
μὲν: ὅσος ἐν ἀυτ 

᾿ αο 
ψυχῆς ἄνθοι ἐστ Ἵ ἐλκωδεμὴ δὴ διακείμε: 

μῆς: καὶ τϑ μὲν, τας 

πιόντες. ΓΕ Ἢ Ὁ 
ΝΑΥ͂Σ ΜΚΜΚα 

χυται τοῖς ὀφϑαλμοῖς, ὡς 

ἀυτῶν᾽ ' ἀποτάζω. γέγ 

ἱσορίω τῇ ἔργδ. γέγραπται κα 

μὼ ὑποδεχιομένη, ̓ καὶ ὙΡΣΝ 
δ 

ΝΕ κόλπῳ. 
τε Ἷ Ἂ ᾿ " 

καξσανὰ Ἢ Ἃ. ᾿ 
ὦ 

ἽΝΑ 

τὸ ἀνωμὶξ τῷ οἴνῳ αἷμα. καὶ οἱ ἐκπνέοντες ἐπὶ 

ἐ 

Δ μι 5 ἡ τε ϑτοσὶ  ΝΝ ὑπὸ 
" 

εἰνδρὸ βῦς. ὃς πρὸς ἀυτῷ σπαίρει, κόρη τε χρήσμι 

δὸς τὴν φολὴν᾽, εἰς πτελέκυν , ἐμπεσέμενον ἑώυ- ἐν 
,ὔ “ 

τῇ» βλέπεσω. τὸν Αγωμεμνονω ἥκοντω ἐκ Ὑροΐ- 
ς , δὲ ͵ ΕΟ ͵ 

ὡς ἥ εἶν ἀρ Ἄρην ἐχεταὶ τὅτῳ τῷ τρόπω" 
ἡϑῪν: δὺς 

ο, κείμενοι δ τὰ ὥλλος τῷ οὐνδρῶνορ, ἡ καὶ, 

Οὐ ΔΌΓΕΠῚ ἢ ΠῚΔ]151ΠΟΥ Σ 
αμίάοπι ἀοίοτίε., ̓ εἰαία 
ἃ νεγοςιιηαῖα τὰ ι: Ἐξος 

οὐΐιι5 ιαί! γαπηὶ, 1 
τε, ἜΡΙΝ {πη 

᾿, 
ἈΡΝΊΑ, 

. ΟἰδητιΠ, Ρεγ 
ΤΠ ΡΡΟΠΝΝΙ τὰ 

[15 ΓΙ ]ΠΏ1110 Στὸ ρετ- 
Ἷ τ) αυΐαις δ 5. ΔΠΙΠΠαΠῚ Εἴ- 

ἅς ἰν 

“ἢ ογάῖοῦ 1ῆς΄, νΓ κα]ςς. ἱπιρυας, αἱ 
τὰ ἱρίιιπι. Ῥαϊρίται, ΡΘΙΔημιε νατῖς ΠΑΡ τα, 

ἢ {Ἐουγίπη, πᾶς ΤΡΙ τ πατΓ, ᾿ητιιθη5, Ασα- 
τηεπηποηοίη α ΤτΟΙα τοἀοιηζοιη [τορτβοίδῃ- 
ταηῖ,} 4ιοπὶ ἰιος ραέϊο εχείρίε ΟἸγιαεπηποῖῖτα: 

ΓΝ ἐκ “ ἮΝ ἘΡ ΨΗο 

21 ὴ τὸ Προτεσίλεω ] 1αοἡαρηῖα Ῥτοιεπίαὶ ΠΟΠΙΉΧ, ἄδ εἰι- 

ἴπς. εχῖτα νἱας ΟὈ[οτιατα δα Ἠετγοῖςα ἴῃ Ῥγοτεῇ!δο: “ἢ 28.29. 
22 καταφεφϑεῖσω οἷς ἰδώκχευσεν ] Ρυτο τείρι οἱ δὰ τγϑαϊ- 

᾿ἰοιμε ΠῚ ΘΟΓΙΠῚ » 41 Πα ἀδπλϊᾶπι πιοτῖμ! Ργοτο ἢ] αἱ Δογθαπι.» 
{πταρίπεπι ἢ 1 βηχί 78, εἰσι ἔλογα ἔεο ἴα αιοτίἀΐε πάγγαπτ, 
1π φαογαπι πιιπιετο Ἡγρὶπ. Ὁ. ΟΙΝ. ἴπ ηο ΘΠ ςΐο σμπὶ 
ἀεργεμεπία ΔὉ Αςαῆο ραῖτς Αι Πετ), 116 εἴρίεπι ὅς ίλογα, 
ῬΥτᾷ λξξ8, οοπιθυτί (ξατῖπι τΠ|., πε ἀϊαας {{Π|- ἀοϊογεπι 
φἰετες. Αἵ ἱρίᾳ ἀοΐογεπι ποῃ [ιβίπεης νπᾷ (6 ργγδεθηι- 
τατον πιοτταάαις αὐθο εἰ φεφϑεῖσα οἷς ἐδξώκχευσεν; σοτοπα- 
τὰ [155 φυΐδυς ἴδογα 14, δόλα ηιαῇ βμιγοῦς, οδίδατ, Νεπι- 
Ῥε εογογιαύαγέ σαρίτΆ [λοτὰ ββοίφητοβ, γε ποῖμπι, ϑῖς πο- 
ξεν ἱπξν ἰὴ Εμαάρε: οἱ ἐς τὰ ἱερὰ τεφάνες τε χρὴ χρυσὸν ἐξα- 
σκδντες. 

23 ἡ τῷ Καπανέως  Ἐκαάμε: ἂς ι 1ηξ, αἁ ἐμ γιειηΈ 

θ1}5.) 1ρί4 φιοαιις 1μ| ΡοτίοΙυιοπϑ πιᾶτῖτο πιοεῖμα) ἴα 05 

ἬΝ 

δαπὶ 480 1|ε Ἐπ αϑν Ἰηβ]Ιεπ5. Πμβα δυτεπὶ ἤπηε ρε- 
οἶε5 ϑυσιῶν, σὨΠΊΠ116) 4186 ἴδογΆ [{{ πιατῖτο τ] Π| δηὶπιο 
Ρετάρέτει, πο ροδῆς ποη {Πίτιαε ἤρπα ἱρία βργϑδξεσγε ἔα- 
εἰε; βαρεῤίαηη, τ ποῃ νῖ ἐΔΠ1) οἷον ϑυσίας ἀρθεῖσαν » Οὐςιπι- 
θετε δίζ, Ὁ Νὰ 

324 ὠπ᾿ ἐτῶν], ς 

ἐπ᾿ ἀυτῶν. 

ἰδία ὅ ςοὐ, 1ιλμάϊαη, τεξτε Μοσε!!]. 

Χ, ΚΑΣΑΝΔ χερησμωδὸς τήν σολὴν 1 νΑΐες5 ἱπῆι.- 
Ἰδτί, Ἰδυυγθατί, [1 ἰσατὶ ἱποεάςρδῃ ἀταε 116 εοτγιπι ΒΑ ίταϑα 
νἱά. ΒυΙεηρεν. ἀεϑοτίβ, ΤῸ σ. 3. ἀδιεοϊ εις ραυΐο πες 
Βποπὶ 1115 2) ρὴγτῖς τὸ ς σίμματω ἀϊοσίτυτ, πιοτιθυπάαά Ο4- 
ἔαπιάγα, αι Ὠΐς Ρὲγ κόρην χρησμωδὸν ἱπτε]] ρἰειιτ. Εδπὶ ε- 
πἰπὶ ρε Πςεπι ΠΡῚ δάάιιοὶ ἐγεάεης δ Αρβπιεπιποπε ΟΙγιδα τος 
πιπεῖετα, νπᾷ οαπιὶ πιατῖτο πο ἴπτοι ΠΟ Γ ἘΠ ὌΝ 
θηιίς, ὌΡΗ ' δ ᾿ 

φρο γος 

Χ, Οαάκάγα. Ἷ 

τ κ΄ Σὰ 

-ἂ' - «ἀνε 

Ὄπ ". “πὰ 



; 

Ε 

γα 

᾿ 

᾿Ρᾶττοπὶ τερίεεὶ, ἱίαι 

φ 

4. 

Χ, Οαγαμαίγα. 

νίχις 4460 εὔγίμιπι, νὰ απ ΠῚ ἀροτεάϊ ἔαοϊ- 
5 νοἱ Αερι5 γογίεας μα Τ ̓ Οἴγιαες- 
τπποῆτα δαῖε ὙΡΟΡΙΙ ἰη(αἸῖς, οχ 1π| Ὥοη Πα- 
Ὀεπτίς, ὦ ᾿ραπιεπ ΟΕ. οἰγοιπηαοπίςης, {- 
ΤατΙΠι ἱ ΝΠ ἰγαπαίς ΔῃΟΙΡ τοι. ἱῆαπι, μὰ γε] 
πιαχίπηαδ σα ἀογοπτατ ἀγθογςϑ. νΙ τρί ποπίφας, 
Ῥγίαπηιήα , νἱ8 ΠῚ Αρατποπιποηΐ. Ριι Θο πηι, 
ὅχ οἵ Τρ αι βάοι πη ἱπαεπίγοηζ, σαηοη- 
ταπι,ςαἸ Δα ἰητογί παῖς (αςαγὶ. Αγης ἢ νὲ ἀγάπα 
ααυϊάοιι, Ο Ριεγ, (ρεάειηιις ἰΠ., πιάσῃ ςοτ- 
τὸ Ριοῖ5 τγάρίςς ρείϊα [πογυης: ἔπ νε Ρἰέτα- 
τΆΓη. 7 Ρίιγα ἴῃ ἱρί!ς οδίδγιαδί5. Ναπιαάποτ- 
το ἀπίπηιιπλ: ἕασος πὰς Ἰῃςῖς (ὰητ πιϊηἰ ἴτας. 
πολι επὶπι Παος ἀροδαπειγοῦς Δὲ ογάξοίες 
111 τηϊηϊῆγαης ΡΟΣ 7). ἰρθ ἰρ!οπαϊάϊοτος; 
ΔΌΓΘΙ απρρε αιΐ πη. Μεηίᾷς ορίοῃιβ 
{πη τοίοιτας, ιίθιις Ἀέρος γείςε Ὀδητιις 
Πογοῦ8, Ποπιπιαιιςε ὨΪΠ1 οτγάϊπο ςου- 
λει, ςοηυίμας παπιαϊς ἀΠΙΠΊΔ ΠῚ ἀριηῦ, 
αἰϊδάιιε σας 115 ν᾽ ἀθπλις Εποτίᾳ., ΑἸία γὲ- 
ΤῸ ςοηίγαζζα,, «]ϊα. ἴμο Ιοσο. ταροίιτα, δεςα- 
ἸΙσες. 6 πηλη!θι15 οἰααιμειιγ, σγαουο τηαρηαΙη 

ἴο πιογιοπεπαι εἰδ πῈ}- 
᾿ἴ, ῃλπ «γριὰ Θο5 ὁςειι σαυιῖς. Οὐδηζαμι δά 
ἀεβιηϑογιπη Διτοπὶ ΒΑΡ ίτιβ., ΑἸΠπς, αὐϊάξηι 
δύτταν βαθεῖ Ῥταροίξπι, οἷδὶ ἀϊϊηυϊά Βιαιπίσης Ἦν 
Ροιιίις:. ̓ Αἰϊα5 γεγο. ςαρίτα ττπποᾶταγ, ἀΠπὶ 
ΤΠ ογᾶ ογο οἴ. ΠΑΙ͂ πιδληιι ργοίς ηἀίτιγ, Ρο- 
σαΐαιπ τοῆοη8. ΤΑΙ Ιης, Ἰοζο ὀχοίάθηβ, τηεη- 
ἔπι τγαϊεἶτ. ΑἸΐις ἴῃ σάριις ἀἴαπ βυπιοτος 
Ῥγοςιτηδίς, νεΡοεία ἀἰςογοι, Ογπιραςμιι5. ΑΙτῃς 
πιογιεπιααεῇε. νἱχ ογθάϊτς 
πραιης) Γοπηογα ἸΡΗ͂ ἱπίεδα ἃ σταρυϊα. [4-ὖ 
πρητίαπι Ραϊίδε πέπιο, ᾿φιαηάοαιιίἀοπὶ ἴη- 
τοῦ ρος πιογίθηζοϑ ποῃ ἴτὰ τορφηῖς νοροτας 
τοἷογ ἀςἰπίταϊε, Ρτγαξοίριιας. διιζεπι ἴῃ Πὰς 
ἴζεπα ρᾶτῖο5 Αραπιεπηποι ποῖ, ποι ἱπ Ττο- 
ἸΔη15 ἰᾶζοηϑ σα ΠΊΡΙ5. 

ἣν 

ἐπ τι ἘΠ ΄ἷὖ Φ ΟΘ΄. τ ΘΒ. 

2 ὡς κῶν τὸν Αἰγισϑον ] 4 πεπιρε {ὈΡτίιπιὶ Αβαπιεπιπο- 

ΑἸ τς ψΟΓΟ ἔιροῦο 

ποςίη ἈΝΟΠΟΠΔΝ σαϊαί-. 

᾿ 

ποπὶ ἀσργοάϊ πιιπηϊᾶπὶ δα τες ἀυιζασιιδ) τἀ ΠτΠΊ ΕὉ . ξοτεϊειιάϊ., 

Ὡς ἐτγᾶς ἱπέευιοῦν 
1 πίσλε τέχνη τινὸς ἐπείρα Ἰνἱάεπάυς ϑοΒο Α{ς, δά ϑορῇο- 

«ἰἰς ΕΠεῶγαπι ν. 196. ἐχ 4110 ορίπιε. εχρ! !ςαπιετῖς πίσλον 

«ἄπειρον αυοὰ ἢ {Π| χιτωνίσκος κεφωλῆς κα χειρῶν ἐκ ἔχων ἔξο- 

δον. Ἐυτίρίἀες νεῖ ἴῃ Ῥγοίΐοσο Οτειεις, νὰ ποίϊεγ ἔδγε, 

ἄπειρον ὕφασμα νοταῖ. Αἀάε ἄς ὙεῖΖ. 4 Τγςορῆτοη. Α - 

Ἰεχαπάταπι ν. 1101. ὅς 1277. Ὁ] ἀμφίξληφιρα Δρρε]!]ἀπεγαῖ 1]- 

1υπὶ χιτωνίσκον ᾿γ ΠΟΡΒτΟΠ : ἱτεπὶ 5. ΠΟ] 18{{8π| Επιγίρί 415 Π7- 

ΖΗ ἐχίγεητο, 
4 ὃς χρὴ τ. δίνδρω αἷρ. τῷ μεγ. 1 Πππι! πιοάο ϑορῇοοΐε5 

ἴπ Εἰεόῖγα ἱπιεγεπηι πὶ αἰσ ΑρδπηθπιποπεΠι 
--- ὅπως δρῦν ὑλοτόμοι ὅν Ὰ 

Σχίζεσι κάρα φονίῳ πελέκει», ᾿: ᾿ 
Ἐχ εοάεπι 4ποαις εἴϊε νι ἀετιγ, αισά ὠμφήκη, Ρδμ]ο Δπἴα 
γοςᾶθαῖ πελέκυν. 

5 κρατῆρες δ᾽ ἐκεῖνοι  πεπιρα ἱπίος ἴλογα δζ ἐρυΐ5 ἱ 1ηἴεγα 

6ΠΊταΙ πη Α ΒΑ ΠιεΠΊΠΟΠ πὶ εἴε, ἃ ΟἸγειαεπιη οί ἃς Αορῖῆθο, 

ἀριυιὰ Ηοπιοσιπι 4110 4ιιε ΠΑΣΓΆΠΙΣ Οὐγῇ, λ΄, ιιοπὶ [ἐηαμπίων 

Ὰ ἋΙ 

πο Ν ἥν, ΚΒ ΊΒΟΝΝΙ 5: ΕἸ ΟΝ Ὁν.5. ἡ ὡλ 

» 

ὅτῶ ᾿ὐβνακαι ὡς καὶ τὸν Αἰγισθον ἡ βθμν. 

σαι τὸ ἐῶϑοι ἡ κληγνώμνήςμα δὲ, πέπλε -: 

χνν, τινὸς ᾿ὠπείρς ̓  τὸν Αγωμιέμνονω, τρερισχξ- 
σώ. ποελέκυν ἐς ἀυτὸν ἧκεν. οἐμφήκη τῶτον, ὃς 

καὶ τὰ δένδρω αἷρε! τὸ μεγάλο. τήν τε τῷ 

Πριώμιε κόρην, κωλλίςην νομισιϑιεῖσωαν τῷ Αγώ- 

μέμνονι, χρησμές τε ὠπισειμένες ἄδεσαν, ἐπο- 

κτείνει ἐα τῷ “πελέκει, καὶ εἰ μὲν ὡς δρᾶμα 

ἐξετάζομεν, ὦ πταΐ, ταῦτω, τετραγεδηται με- 

“γάλα ἐν σμικρῷ" εἰ δ᾽ ὡς γραφην, πλείω ἐ ἐν ἐἰω- 

τοῖς Τὰ σκόπει γώρ. λαμπαῆρες͵ ΟΝ χρρης. 

γοὶ φωτὸς, ἐν γυκτὶ γωρ τωῦτώ πϑ. κρατῆρες 

δ᾽ ἐκεῖνοι" ᾿χορηγοὶ πσοτϑ; φανότεροι τϑ πσυρὸς, 

οἱ χρυσοῖ. πλήρης δὲ ΠΝ τρώπεξρν, βασιλεῖς. 

ὧν ἐσιτᾶντο ἥρωες. ἐν κόσμῳ τε δὲν τότων, ἐ- Ἷ 

ποϑνήσκοντες γορ δΐ δώῃ ὄνες, τὰ μὲν λελά- 

τὼ δὲ ἐπ᾿ οἰυπῶν κτιςα!» Ὁ3 » δὲ συντέτριπ ται. 

κεῖται » καὶ κύλικες δὲ ἐν ἐκ χειρῶν τΐστασι, “ λή- 

ἽΥ οἱ πολλαὶ λύϑρε». Ὗ καὶ ἀλκὴ, δἴδν ὠποϑνη- 

σκόντων ὀδεμίω,, μεϑύεσι γαῖ) τὰ δὲ τῶν κοι- 

μένων. κῃ . ὁ μὰ -ἐκτέτμηται τὴν ἐν 

ρυγγώ» σίτε τὶ ἢ ποτῦ ἕλεεσάν. δὸ᾽ αποκέ- 

κοπται τὴν πιφαλήνο εἰς τὸν κρατῆρα. κύπτων. 

ὁ δὲ ὠπήρακται. τὴν. χεῖρα» Φέρασαν ἔ γεκπώμιᾳ. 

ὃ ὁ δὲ ἐφέλκεται τὴν τρόίπεζαν, ἐ ἐκπεσῶν τῆς κλί- 

Ὑῖς. δ᾽ εἰς ὄνως : καὶ κεφαλὴν κεῖτωι, ποιητῆς 

ἂν φαίη, κὐμθαχον" ΤΥ δὲ ὠπιςσεῖ τῷ ϑανάτω. 

ὁ δὲ ἐκ ἔῤῥωτωι φυγεῖν . οἷον στ έδης ἐμ Βρν. 

γῆς ὠυτῷ τῆς μέθαι ὠχρὸς δὲῖ ἐϑδεὶς τῶν κειμέ-. 
ἘΝῚ ἢ ἤν 

ον οὑποῦδὴ τὲς ἐν οἴνῳ ἀποθνήσκοντως ὃ κ ἐυ-- 

Ὁ Ὡ" 9. ᾿ δὲ , » "δ᾽ ἀπολείπει τὸ ὥνῶος. τὸ ὃὲ κυριώτωτον τῆς 

Ν σκηνῆς Αγαμέμνων. ἔχει, κείμενος ἐκ ἐν πεδί-. 

οἰς Τρωϊ κοῖς" . ἐδ᾽ ἐπὶ Σκωμάνδρε τινὸς ἠίόσιν, 

εἰἴατι ο ἴπ οτατ. π᾿ ὠπις ας, ΔεΙαη, Ψαγ, ΗΠ. 1.11. Ηγρί- 

πα δ. ΟΧΨ ΤΙ. Πινεηδ}}ς5 (τ, Ν ΤΠ, ΤΠ Βαΐπαο ἱπιογοπηπι 

αἷς ΤΥ οορῆτοη ΑἸεχαηάγα ν, τ1οο, (4. ἸΔεπιχιις Αςφίοηγίας 
ὅς ϑεηεοᾶ ἴῃ Αβαπιειπποπε ἀΐσυητ, Οοτογιπὶ ἤδος ἱρί ἱπια- 
8ο., εἰυίαιιε 4 ΡΠ] οἰἕγατο ἔλέϊα ἐδ] δατῖο, πιαχίπις εχ ἤος 
πιοτὸ ἀείοτίρια ν᾽ άδειτ 1, σιν, 4.8. 

Ως ἀμφὶ κρητῆρα τραπέζας τε πληϑέσας 
Κείμεϑ ὁ ὀὶ μεγώρῳ ἄζε. 

6 ποιητ. ἂν φαίη κύμξ. ] νος6 Ηοπιεγις γείταγ,, ἐς Μγ ἄοπα 
4Ὁ Απεος πο ἱπτεγεπιζο ΠΠ4. Ε΄ ν, φβό. Ὑδἐ Ευβαιβίως ἴ ἰηἴεῦ- 
Ῥτείατασ ἐπὶ κεφαλὴν 17 εαρηὶ Ῥγχοσιγηόεης,, ὃς κύμξην πεΐςϊο 
απ ἀια!εέϊο φαρηδ τιοταγα αἰτ, νη 6 δέ κυξις ὧν Φετίμας, ΕΠε- 
488 κύμβδαχον νεὶ εχ πιιάὰ ΒΑΒΒΟΕΕῚ Υῇ ἃ τιμή Τίμαχοςγ νεῖ 
1τὰ ἀϊοὶ καρ διὰ τὸ ἰγκεῖσϑαι ἀυτῷ ἦχον. ἴδίάφεπι δίραίοας 
ἐγίνη ποίαγε νος ἘΠῚ ὀδετυδι, ΓΝ Ἰοςῖς Ηοπιετὶ Βιπιαῖ, 

7 ἐἰχρὸς δὲ οοά. [ναιιά. ὠχρὲς μέν. 

8 ἐκ ἐν πεδίοις Τρωῖκ. ἄςς. 1 ἢς ἔεγε Ῥίοη, νὰ ποβος εαπι 

ἐπηιτατις ν᾽ ἀθατην π' ἅπις. καὶ! ὑπὸ μὲν τῶν Τρῴων ἐδὲν ἔπα- 
3εν ἐν δέκα ἔτεσιν οἷς ἐπολίμει --τ. εἰς δὲ τὴν οἰκίαν ἐλϑὼν ὅζς. 

Μίηληὶ ΠιπΠὶ 2 ἀλλ᾽ 

δ 



48), ψῳ. ΡΗΙΙΟ Ν πλήν μὲν 
᾿ δ γΧᾺ 2 ΟΝ 

ὠλλ᾽ ἐν μειρωκίοις » καὶ γυγωΐοις, βξς ἐπὶ φά- 
. 9 ςς Ν γ 10 ΡΝ, " Ἣ» ΚΝ 

τυῃ", τετὶ γὰρ τὸ" μετὼ τὲς τῶν: τε καὶ τὸ 

ἐν δείπνω. Ἔν δὲ ἐν οἴκτῳ" ̓ τοὶ τῆς Κα- 

σάνδρως. ὡς ἐφέσηκε μὲν ἀυτῇ μετὰ τῷ σελέ- 

κεως ἡ Κλυτοιμνήσρω.» μανικὸν δ πα ἀὐδᾷ καὶ 
Ω ᾿ 7 Ν - Ν δα (Δ 

σεσοξδημένη τῶς χαίτας; καὶ τρωχεῖω τὴν ὧλε- 

γῆν. ἰυτή ἡ δὲ, ὡς ἱδρῶς τε καὶ ἐνθέως ἔχεσα, 
τ ΠῸΝ 

πεσεῖν ὠμήκε τῷ Αγαμέμνονι » βιπτϑσω 

ἐφ᾽ ἀυτῆς τῷ τὸ σεμματώ, καὶ οἷον τὴς άῳ. 

τῇ τέχνν ἀυτόν. ̓ διῃρμένε δὲ ἤδη τῷ πελέκεως, 

ογατρέφει τὲς ἐρθηλιθοὲ ἐκεῖ, βοῶ δὲ ξ ὅτωτὶ 

οἰγωτρὸν ὡς καὶ τὸν Αγαμέμνονω τῷ λοιπῷ τῆς 

᾿ μεμνήσεται 

γερ ὠυτῶν καὶ ἐν ὥδε, πρὸς οδυσσέω, ἐ ἐν τῇ οὐ- 

γορῷ τῶν ἴωμι - νι ἬΝ ὧν 

“Ἑ ΝΟ ΚΝ 
Τὸν Ττῶνα αἱ νύ ρα!. σονηρῶς φασὶν ὀρχεῖ- 

σϑαι: καὶ ἐνπηδν τῷ προσήκοντος, ων 

καὶ ἀναθρώσκοντα κ κατὰ τὲς ὠγερώχες τῶν τραί- 

ς ΕΑ νος οὐδ΄ ΠΕ 1 
ψυχῆς ἐλεεῖν τῶυτῶν ὠκξοντοι "" 

γὼ ὧυται ὃ δ μεταδιδάξαωεν αἰυτὸν. ΙΝ 
ἡ 

δρχησιν, ἡδίω τῷ ἴϑει. τ ρεόῦτα δ᾽ ἀυταῖς ἐ- 

δὲν, ὠλλοὶ τα ἐιρῶντι. ἀυτὰς, καὶ ἐπ, ΔΗ 

τὸν κόλπον: ἐπιτίϑενται κατὰ μεσημιδρίαν » ὅτε 

δὴ λέγεται καϑέυδειν ὁ δ παν, ᾿ ̓ ἐκλελοιπῶς τὴν 

ϑήραν. ἐκάϑευδε δ᾽ ἄρα, πρότερον μὲν. ἀνειμέ- 

γος τε καὶ τσρῶος τὴν [ καὶ τὸ ἐπίχολον. ὦυ-. 

τῆς λεωΐνων τῷ ὕπνῳ. τήμερον δὲ ὑπερχολᾷ. 

μευ τὰ χὰ εἰυτῷ αἱ νύμῷωι: ΜΑΙ ἡ 

μὲν ἤδη τῶ χεῖρε, ὁ πάν, δέδιε δὲ ἐπὶ τοῖς σκέ- 

τὸ ὮΝ δὴ 

γένειον. ὃ τ λεῖςον᾽ ἀυτῷ λόγος, ἐξύρηται: βω- 

λεσιν» ἐπειδὴ βέλονται αἱρεῖν ὠυτώ. 

χωμρίδων ἐμξεξληκυιῶν “ ἐς ἐυτό. φασὶ δὲ καὶ 
᾽ Η ἥ Ὅ, 3 “ὦ Ἂ; μ. 

τὴν ἠχὼ ἀνωπείσειν ὑπερορῶν τε υτξ, καὶ μη- 
᾿ ἢ ΔῊ τὸ ΟΝ 

δὲ φϑέγγεσϑαι πρὸς ὠυτὸν ετι. ταῦτω οἱγύμι- 
΄ ΚΕ Ὁ Ν ὍΝ ᾿ ιν ᾿ 

αι πασσυδί. σὺ δὲ κατὼ δήμες ὠυτὼς ὁρω 
Ὗ ῃ ᾿ "“ Ἴ ἾΝ « ἰδὲ ᾽ Ἐ5ΝΑ 

τῷ μὲν γὰρ τῶν Ναωιόων εἰθή. ρωνιθως οὐπορροῦί-- 

ΧΙ. Ρ.7. 

. δος ἫΝ Ἢ {πιά 
αἴ) ἘΠ ροῖ Ἰαδογεπι ὅς 

-μΠ}. Ὁ Μιιαίίοης 

Υ δ υ ἘΣ ἱπιηγίπεῖ ᾿Οἰγίες 
ἢγα, βιγεηεῖς πιοτὸ Ἰπτισῃδ, ἃς ςΟπΊ85 σοπ- 
6Π58, ἢ ἀίρογα  Ἰρία γεγο, ψμλπ ἀε]!- 

ταἴὰ εἴϊ, φῃαπηημε ἀϊαίπα! Ἰῃ εὸ ἴαπι εἰ νεῖπ 
᾿Αραπηοπιποῆςπὶ Ργοοῖάαζ, φογοπαβ δἰ η8) 
ρίμιπιαιις ἐχ φοπιροίτο νοἸπς διηρίοχαῖα .. 
1πιὸ (ξσατῖ ἴδ Ρεποίγαπίο ΠΠπς γοΠοίες ο- 
οα]ο5., ὅς ἴτα ΜΠ ΓΟ τοῦ Ἱποίατηαι, γε ὅς Αρὰ- 
πιοπιηοη πηϊίογο Δηΐπηο » ΠΑ ΠΙΙΠῚ Εἶτις ἀρεῖ- 
ογαῦ 1Ρί!., φἤοογογαν 14 δῃ Δ! 5, Ηδες εὐἰπι 
ΔΡια ἰῃξογος ΒΑΤΓΡΙΝ ΚΠ, ἴῃ ἀπίμπάγιπι οι - 
εἴοπο. τὰ δ ὯΝ 

Ὁ ῥὶ τὰ  ΨΈΝ. 

ΧΡ ΡΑΝ 

Ῥαπαὰ ἱπερτς ἤ]ταγὸ αἰππὶ Νγίηρἤας, ἃ ΠῚ 
ΘΧτο ΙΘητοπῖ. ςογιπι {πο ηήο, 

{ε(8., Ἂς τε ἢ! ητο πὶ 
ἐχεεάετε : 

1 Πἰτοογατα ἐεγοςϊθηειπιο 
᾿πῖογε, Ιρίςε δυτοπηαςαηάαπι νείσιις πηᾶρῖς 
[ἰταείοποπι. ΕἰΠπῚ ἄοςεγς ψείϊεπε. Μεητεπι 
ταύπθη γηϊηΐπης ἢ 101. ΕΝ {ξἀ κεγε- 
ϑϊαπίοπι, {1129 ,ἀίοοας απήδεητοιι, ον τρθσο 

ὑπ ΐ μον ἐπρθν νιν ΤΠ} - 

φβη5, ΙΔΠῚ νΟΓΟ ἔμρτα τησάμπη ἰγαίξίταγ, ἱπο 
τι εηίπι ἴῃ ἱρ[ππὶ ΝγΠΊρμαε : Ἰαπιάυε. 
ΡΟΙΓ τογραπὶ Ῥαη νἱπέδις εἰ ππᾶπιιΒ 5 εἰπιεῖ- 
41 σγαΓΙθι15, ΠπΟἀ ὅς Ἰρίἃ νἱποι!ς ςοηῇτίη- 
Βεγα εμρίαητ, Βαῦα., απᾶπὶ Ρ]μγίπηὶ [8- 
οἴἵ., ΠΟμΑΓΙ] 5 ἱρῇ Ὶ φαμ δ τις δγα οἴ. Ριὰς 
{ε ἀυξεπὶ βαγιηγ, απ04 ἃς Ες πο ρεγίπαίιγας 
ἤηε, ἰρίμπι νὰ ἀείρίεῖαι, πὲς ἀΠΊρ] ιι5 αἰ σοὶ 
ἀϊρηείαν: Ηδος ἐς πυπηρῇῃϊς ἱπ νηἰπογίΠΠ]. 
Τα νοΓῸ ξαγαπὶ ἱπτπογς [απ } 125. ΝΝαϊλάππα 

9 βᾶς ἐπὶ φάτνη ] εἰ Ἰρίε ἔς σοπιραζας Αραπιειιποη Ὁ. 
ἀγῇ, λ΄ ν. 410. νθι ΥἹγΠ εχϊτα πὶ ἤππιπὶ Ἔχροπεπδ: 

--- ὡς τὶς Ξ κατέκτανε βὲν ἐπὶ φάτνη 

Ὡς ϑάνον οἰκτίξῳ ϑανάτῳ. -- 
νπάε ὅς Πίοπ οὐᾶϊ, σ. ἐπιςίας ἴτὰ Παις οἰφάεπι ἀεί ᾽ς, ὁ 
δὲ Αἰγισϑος τὸν Αγαμέμνονω δειπνήσας» ὥςε κατέχτανε βὲν ἐ- 
πὶ φάτνη. 

1ο τατὶ γὰρ τῷ ὅζε, 1 Εἶ5 Πεπρε ἐχρίςας ἨοπΊδείοαπι» 
Ῥατγοεπηΐαπι, Πος ἐρ[, το εὰ ΠδῚ νυ]τ, εξ αἴθπο) φιοά 
ΡΟΙ ἰδ οτεπὶ ἄς ἱπτετ ρϑῆιιπι [ππτεπάτιπι ΒΕΓ σΩΓ ) Πᾶπὶ ΡοΙΣ 
Ἰαθογεπι ἄμπὶ Ῥα(οίτατ, δ ργϑείερε σοπῆῆιϊς πΠ 

τι κυριώτερα δὲ ἐν οἴκτῳ ὅζς, 1 πᾶες Ηοπιετὶ ἔππε συγίῃ5 
Ρέπε δὰ νεγθιιπὶ ΠΙΔά. Λ΄ ν. 410. 

Οἰκτροτάτην δ᾽ ἥκεσα ὕπῳ Πριάμοιο ϑυγατρὸς 
Κασσάνδρης δὲς, 

12 περιπεσεῖν ὥρμ. τῷ ΑΎΚμε --το χρὶ οἷον περιδάλλωσα ἢ 
ςοπῇ, Ηοπιεγ. ἷ. ςς ν, 422. [4. 

11 ἐλεεῖν ταῦτῷ ἀκέοντα ] νἱά. π. τι. 

14 ἐν τῇ ὠγορῷ τ. ψυχών} ττο]ι5 εἢ Οὐγῆτας Δ’, 
ΧΙ. ΠΑΝ. ἃ τὸ ἐπίχολον ἀυτῆς ] ἢς Ὑπεοοτείτας Ράηρς 

φρο ἔτατὶ τήδαῖς 
Καὶ οἱ ἀεὶ δριμεῖα, χολοὶ ποτὶ ῥινὶ κάϑηται. 

δ: ΠΉ]1416 πιοάο, ἘΝ ΡΟ δριιά ποίξγυπι ἔῃ Ῥέρεαγο Ῥὰ- 
ποτὸν (αἰταπίοῆι πὰθ ἘΠ υὐὴν ὅς φαιδρὸν, ἴπ α10. τῆς ῥινὸς ὀδὲν 
χολωδὲες. ᾿ 

2 περιῆκτο μ. ἢ. τὼ χῆρε] ἢ ἢς Γι ἴῃ Ναγεϊῇὸο αὶ δὲ δεξιὰ πε- 
ριἤκται εἰς τὸ ἰσχίον. ἩΪς δλυζεπι νἱ οἰγοιπγάνιξξα5. πιδπὰδ 
Πρπιῆοδῖ, νὰ νι Π Ομ} 15 σΟεγοογεπίμγ, 

3 πλεῖϊςον ] οοἀ. [νδιια, πλέϊςος. ἐφ 

4. ἰμφεθδληκυιῶν 1] «οἀ, Ινϑμᾳ, εἰσθεδληκνιῆνς 

ΘΠΪΠῚ 



π οι ε. «ὅ, νς αὐ στο 

Υ 

τἷνκ 

ἢ 

“π. ΟοὐἶἷἼκπ Ὡς. τ 

ΡΤ 

Ἔ 

᾿ 

ἀ 

ἡ 
ΝΣ 

ἊΣ ̓ταπι οἵ, Ραπααιις (αἶτα 

ΧΙ μάγια. 

Ἐπὶ ΠΊ ΘΈΠΙΙ5 6 (ΟΠ βυτ45 τοίρεγραπε: Ἐπὶ 
ψΕΓΟ ὨΥΓΏΡἢἷ5 θα ας !5 ἱπΠοΘ ἘΠ μδίογ, ΠἸΠ}] οἢ 
ΓΟΓΘ ἀοτοτίου : ποηΠΟΪ ΔῈ ςΟΠΊ5 πἰζρης,, ἢο- 
ΓῸ5 Ηγα Ἢ οἰπτμῖπο9 κυάβης, τὴ ἌΝ Βο- 
τοηΐοβ. ἣν Ἂ 

᾿ῶΝ, χαΐν. ΡῪ ΝΥ ΝΣ ΣΝ 
ΠΆρες 4αοαιιε τα τηϊγαγ ρυτο, ὁ τὶ ἄθο 
ὐδίεν; αιάγητη ργοθοίεῖς, ας Ρεάος δοςιγατα 
ἀϊρποίοι Ροαηε, πραιῖς αἰᾶς ἃς ςΟ]ΟΥ, 410 1ῃ- 
ἄμτας (πηι, »ἱποοηρτας (8 Παθεηῖ, ἅτ φὰς Ρεῖ- 
τηᾶς αἴηπα παίηγα νατίθσαηζο, ᾽Οαν ἰρίτηγ Ἰῃ 
ΔἸπιθο 5 ποθὴ ἔππε, (οἰ ογΠηπιας ὃ Οὐΐάαμις ἴῃ 
ντδε. δ Ὀαϊρμαηὶ, ἔογος. φοπημ τη αυαί! ἀπ- 
εὐπτὶ ΝΙΕπΊρε Παζιι5 ἴΔΠ| ΡΙΠά ΔΓΕ). ΝΕ ζεῖ - 
πίβ. Εἰηρίταμε εἰιπὶ ἰᾶπι αδ ἱπίδητία [ρατει], 
νι ςοηςίπηε5 πιῇςι5 ἐπαήατ. Ἠόοςαμς οἴ 
606 ἀρτιητ, ἴῃ ἰδιγο ἐπίπι ἃς ΠΊγΤτὶ τ ΠῚ 5 
Ραογ ἀδροίϊιις εἴ: ςοποίεηῖε ραῖγο (δ (α- 
Γγαπι μαίταγιπι ΒΠΐαπι, οο ηποά ἃς ογιηθαῖα 
ἴῃ ἀοπιοτείοπαγοπε, οὐπη ἴῃ ας επὶ ἐἀογεζαγ, 
ἈΠοδεαις ἐγπεραπα οχαυιάϊγοιειι ΝΥ Πρ πᾶς 
Ργδοζογοα σπογεαβἰῃ οἷτι5 στατίατι ἀπχ!Π τε ϊὰ- 

δ. ἵπτο ππιης : ΔΙ Πα 
᾿ ἴλπι δὰ ςατπηίπα (ξεϊνοπάα ΡΙμάατιι (δ σοητα 
᾿ (δα, πςο ξς ]ταιιοη δες Ριπάατγὶ ςαγτηΐπα «6: 
εἰπῆς, ΚΠοα δυῖοπι, [γεργδείδηγατα [λυ ἀτῖςὺς 
εἰαϊρογατα, δά ἱρίϊτι5 ἔογες ροίιτα εἴ. Ῥικοαι- 
ταπ ἰφρίἀθαπη οἰὲ [Ἰατυιᾶτη ροιε δηϊιπιδάιιοττί, 
τίρείςοητε Ηἰς ρίζξατα, ἄς χυϊά αἰϊιά. ιᾶτη 
{ταϊρειγαπα ὃ ρτᾶο (δ ἔογεηίθ. Κοίσι 4α5 ηποαις 
δῶ ε [οπείδι τεςεηίος ΠΠῖς ΝΝγηιρηαβ, ϑ6ά. 
Ῥδῃ πείοϊο ηπδπὰ [αἰτοῦ ἱπ πππιογατη. [86- 
8 ἀυοιη ἸρΗ ἕαςίες, ΙΒ]! ιι6 τίς μαδεεῖγα- 
αὐπάϊιτη. Οὐας γετὸ ἱπ ἄοπιο {πππε ἀροϑ εἶτ- 
τὰ ἰη[δητοτη ἰαάπης, ἸΔ τὶς τι πϑυμόσα οι 

ΓΟ Ν ΜΙ ΒᾺ ΒΈΟΥΝΝΘΌνΝ»"5. 

ἀῤ 

829 

γεσιν ἄυτωι τῆς κόμης" ὃ δὲ παρὰ - τοῖς βεκό- 

λοις οεἰυχμὲς. ἐδὲν φαυλότερος τῆς δρόσο αἱ δὲ 

ἐνθὅσι τὸς χωΐτας, ἐκπεφυκόσιν ὑακινθίνοις ἢ 
ε ΄ ῳ 
ομϑδίως ἀνϑεσιν. 

ψ' ΠΟΙ ΑΥΡ Οὐ ΣΤ’ 
Ὁ “ Ἵ 5 ιν οἴμωι ϑαῦμώ σοι εἶναι καὶ τῶς μελίτ]ας, 5: 

τω γλίσχρως γεγρωμιμένας ν᾿ ὧν γε ναὶ ΟΣ 

᾿βμαία δήλη, καὶ τούδες, καὶ πτέραὶ, ν᾿ καὶ τὸ 

χρῶμω τῆς ςολῆς ἐκ ὦτα δηνν ἰσώ τῇ φύσει 

διαποικιλλέσης ὠυτὰ τῆς γραφῆς. τί ὧν δν ἐκ ἐν 

σίμξλοις" αἱ σοφαΐ; τί ΐ δὲ ἐν ἀςει κωμάφῳσινε ε- 

πὶ νὰ τὸ Δωϊφαντε ὑϑύρας; γέγονεν. ἤδητιίν-, 

δαρὸς, ὡς ὁ δρεὶς. λον τ, κακ νηπίς εἰυτὸν» ἵν᾽ 

ἐμμθνα ἤδη. καὶ. ἔμμασος ἤ. 

τῶ; τὸ μέγαν σταιδίον εἰς δάφνην ἀπόκειται. ψ 

καὶ “ποιῶσι τωῦ- 

κοὶ κλῶνας μυῤῥίνης συμξαλλομέν τῷ τσώ- 

πρὸς ἱερβ τέυζεσϑιαι τδι τ οἱδὲ ὃς, εἰφ᾽ ὧν. Ἡο μὰ 

λώ τε κατήχει τῆς οκίαν ὅτε ἐτίκτετο »ὐπαωὶ “Π, 

ες σγώνω ἤκδετο ἐκ Ρέοις ἧ. ἐλέγοιο τ καὶ οἱ γύμ.- 

Φφαι χορεῦσαί, οἱ» καὶ ̓ἀνασκιρτῆσαι τον Πᾶνα. , 

Φασὶ δὲ ἀυτὸν, ὅ "τ πίνδαρος ἐςτὸ σπϑιεῖν ὠφίκε- 

το, ὠμελήσαντα, τῷσ Ἰράν να ξδεν: εὐνν Πιν- 

δά: : ᾿ἡνίαδὲ ἀν μια; ἐκπτε 

ϑίδρυται “ μὲν ἀυ ̓ ὯΝ ϑύραρ, ̓ὦμωι δὲ καὶ 

λίθᾳ τὸ ἄγωλμω (; εἰρβὰ κἀτεσκληκύας 

ἐνταῦϑα τῆς ̓γοαφῆς» » καὶ τί γὼρ ἄλλο, ἣ ἐξε- 

σμόνης:. ἄγει ἰ κῶ τὰς γι γύμφας ἐνδρόσες, κωὶ 

οἵας ἐκ πηγῶν. ὁ ἜΝ, Πεν ἐξορχεῖται μὲν ῥυθμὸν 

δή τινῶ φαιδρὸν ὃ δὲ ἀυτῷ το δ εἶδος, καὶ τῆς βι- ἐν 
"Υ κι γὸρ ἐδὲν; χολῶδες. αἱ δὲ εἴσω ὃ μέλι): οὐ 

ς ἐών τὸ ΑΝ  ἐπιδώλλεσαι τὸ μέλι, καὶ 

δ ΕἾΜα, 
ς αἱ δὲ νθξσι τὰς χαίτας, ἐκπεφυκόσιν ὑωκινϑ. Νἢ ῆς εχ 

«οπίοέϊητα τε(οτίρῇ, πᾶπὶ νυΐρατ Βα εθδης αἱ δὲ αἀνϑξσος 
τος καίταςγ ἐμπεφύκασι δίς. ἄνϑος σὐπιᾶς ττιβιιὶ οδ(ετια- 
τοῖσι δὰ νἱταηὶ ΑΡρΟΊ]οη. Ἰ. 1], ς. 22. ἢ. 15. ἃ αὐ Ἡετοῖςα Ργο- 

το]. σ, ΧΧ. π᾿ τι, ὑαχύνϑινα ἐκπεφυκότω ρυτο εἴτε Βγαςίπ- 
το 5 Ρενξεξϊο. ἔστε ἰδπὶ ραιιάθπιεβ. ἣν αοίρεθές ἀατοπὶ πὶ- 
φτϊςαπτῖβ σο᾽οτῖβ σΟπιᾶΠῚ ςΟΙΠρΑτγατῖν Ὁ δε δτιπὶ 84 ν]τα πὶ 
Ἀρο]]οηῖὶ Π1], 5. τ, δα Ηεγοῖςα Ρτγοτείίδο δ. ΧΧ, π, τι. 

ΧΙ]. ΠΙΝΔΑΡΟΣ. ἃ σίμθλοις 7 ἴτ3. ὙΠ ΕΔ]Π1οτν τείοτι- 
Ῥεῖς ἀπίπιις ταῦ Μοότοῖ]ο, {δὰ πι8]ς τΥρορταρ λ5. εἴτι ἴῃ - 
τεπιίουί τοίροπάϊε, ηυΐ σύμϑλοις ἔεοῖς, Νίαπι ἱπ Αἰἀϊπᾷ ε- 
ταῦ συμβόλοις» η18πὶ [εξ οπεπὶ ἴῃ πιαγρίπεπι γδίεςῖς Μοτε!- 
1ις, Οετογαπι νοςς νείτυς ἴα Βος ἱρίο Ἀεροτίο , 4υΐομπ- 
αἰς εἴ λυτοτ Γένες “Πρδάρε διὰ τίχων. ϑῖς Ξηἰπὶ ||: : 

Τὸν μὲν ὅτε κνωσσοντώ πότε χϑόνα κάτϑετο ωήτηφ) 

Εισέτι παιδίον ὁ ὄντα ) μέλισσωώ τις) ὡς ἐπὶ σίμφλῳ, 

Χείλεσι νηπιίχιοισι τιϑαωιδώσσωσι ποτᾶτο. 
Ῥδιΐο δἰϊα5 εἰιι8 γεὶ οἰτουπιξαπεῖαϑ ἀρμἃ Ραμα. μᾶθε5 Βοε- 
οἵἶο. Ρ. 299. εοατιε Αητίρατογ οεῖαπι 1 πἀϊ Ἐρίρτ. ἴῃ ΡίπάΑ- 
ταπὶ 5. ΠΊΠ1ὰ 6 Ρ]φτοης οἰτοιπιβεττὶ ποίμπι. 

ᾧ. Δαϊφάντῳ 1 ρατοῦ Ρ᾽ πάατὶ Γἐομπάτιπι ρ᾽ εγοίαιις, αυι4ΠΊυ15 
Αἰ τινὰ ραιτὶς Ριπάατί ποπιθη ργοάδης Αἰ ιν νἱα. 5ι1445) δ μο- 
πιλ5 Μαριίτος ἰη γίτα Ριπάδγ, 

ἢ ̓πλιεε] τοέεγο μος νογθιΠὶ οἰπὶ ΝΊστο δὰ Βαῖρῃδη- 
ἸΝ Ρϑτγεπι, 41 να 115 Οπηϊπ  θ615 ΕΠ] τ πὶ ροοἔαπι ἔοτε ἀϊά41- 
σεγαῖ, οπιηΐδηιις Δά60 ἃ ργἰπιῖ5 νηΒΟΪ ΓΕ] 15 Δαβίδ εθδι, φιαα 
1Π|πὶ πὶ ριιετγο ἰπάο]οπι ΕἸ 2: ἃ ἘΧοίτάτεπε, 

4 κυμξαλα τε κατήχε -- τύμπ. ἠκξετο ἐκ Ρέας] Ρῖσ- 

Χιπιὰπι ἈΠδδε τεπιρίο ΡΙπάατὶ Ρᾶτγεπὶ Βαδιταῖα δριυιὴ Τῆε- 

θ8πο5, τγαάϊε Τ Ποηϊα5 ΜΔρίογ ἵπ νἶτα εἶς, 41 ὅς Ραςμ- 
ἌΓΕΠῚ οἰμ5 πῃ ἈΠΕ6ΔΠῚ τε! ριοπεπὶ ΕΠ τεῆδτατ, 

5 ἄδειν τὼ τ. Πυδώφς 1 ῬΙατατοι, ἰδτὸ μοά! πορ βοίῖε 
{αιῖεν βλμΣ βομριαίηρ ρίζαν τ ὑδαρος ἃ ὀκέίαν ὑπὸ τὸ Πα- 
γὸς ἀδεσϑαί τι μέλος, ὧν ἀυτὸς ἐποίησε Π μετρίως ἔχωερεν. Ημς 

Απεῖρατοτ πόσις ἈΠ ἀἰς Ερίβ το ἴῃ ΡΙπάατιπι: 
, Μάρτυς ὁ Μωμνοίλιος Κερόεις ϑεὸς, ὕ ννὸν ἀείσαως» 

Τὸν σέο» ΚΘ νομέων λησοήφιενος δονάκων. 

δε ΤΒοπιᾶρ Μαρίῆετ : λόγος τὶ τὸν Πᾶνα ὀρχήσασϑαί ποτὸ 
τὸν Πινδάρῳ πιιᾶνα » κῷ! χαΐρειν ἄϑδοντα τῦτον ἀεὶ ἐν τοῖς 
φοξρεσι. 

6 κἂὶ καϑίδρυτοωι } κοὴ δἄάϊεςϊ ἐχ Μϑ. Γιαιιάϊαπ, ρδυϊο ροῇ 
ἐδηάεπι ςοπἰ πη ξεϊοπεπι;ΡΟἱὲ ντῷ ἴῃ νυ]ρατῖς Ροὔταπη,οπηΐτ- 
θη ἀλπὶ ἀιυχί. 

7 τῆς ἑινὸς αιϑὲν χολῶδες } νἱά, δά ἱ ἱπιαρίηςπι Ῥταεςεά, π. ἢ 

8 αἱ δὲ εἴσω ὅζς, ἢ τείροηάει τὸ εἴσω ἢῖς τῷ ἱπὶ τὰς 9ύ-. 
ρας» ΥΌΙ ἈΒεᾶς ἐξατια : ἵπεγὰ ἀοπημπὶ νΈῸ Ρον ὅς πιο}! :- 
ςϑηῖθ5 ἴῃ ἰδ 115 εἶλι5 ἀρ65. 

Μπιπὶ τηπὶ 3 χεὶ 



ὰ 

ὅ20 τν ῬΠΙ ΟΘΤΚΑΤΙ 

τὰ ματι ἢ ἐνέλκεσοι, δέει τῷ ἐ) γχειρήματος. ἐξ 

γὙμητβ τάχα ἥκξσι», καὶ ὠπὸ τῶν , ὐμ κρὶ 

ἐἰοιδίμιων . καὶ γὰρ τἕτο οἴμοι Ἐν ἐντώξαι 

πινδάρῳ. τ 

ἈΠ Α ΣΟ ΑΘ Κ ΡΟΣ ΣΙ ᾿ 
ἬΝ Γ ΥΡ Ἃ..1.. Ὁ Ἢ Ἂν 

Α, τῷ πελώγως ὠνεςηκυΐωι πέτρωι γ, καὶ ἡ 

τι ὁ ὩΣ ϑάλατῇα, ἤ ἔβη: τε δεινὸν ΒΝ 

πων ἐπὶ τῶν πρηρῦν-. καί τι καὶ φρονήματος ἐ- 

χων ἐπὶ τὴν ϑάλατῆαν Ε1 “Λοκρὸς Αἰως. βέξλη- 

ται τ ν ἐν δὴ ναῦν» ἐμπύρως δὲ ἀυτῆς ὦπο- 

᾿ πηδήσας; ὁμόσε νεχώρηκε τ τοῖς κύμασι, τῶν μὲν 

διοιπαίων, τὰ ὶ ἐσισ σπώμενο' Ν τας δὲ ὑπαν- 

τλῶν τῷ σέρνῳν Ῥυραῖς, "δ᾽ δευχῶν,α αἱ δὲ Τυραὶ 

πέτα! εἰσὶν» ὑπερφαΐνεσαι Ὁ τῇ ἈΠ 

λέγεις τἰβεσρεο γώς δ τ τῶν ϑεῶν. οἰυτῶν. 

᾿ κόλπξ» 

ἐφ᾽ οἷς ὃ Προσειδᾶν ἀργῆς τυρὸς φέλλε-. 

ται; φοβερὸς. ὦ ὦ παῖ, καὶ χειμῶνος πλέως, καὶ 

“τὰς χαίτας ἐζεμίνος.. καί. τοι ποτὲ καὶ συνε- 

πὸ “μα χει τῷ Ρ λοιρῷ κατὰ τὸῖ Ἰλιον ̓ σωφρονέντε δὲ (δι 'Ρεγ 

τ΄ κοιὶ φαδομένῳ᾽- τῶν δι νὰ ἐγώνυ ἀυτὸν τ τῷ, 
ἐ ) ὴ ἢ  ὑξρίζο 

ΝᾺ σεπλ 

σκήπτρῳ: νῦν Ν ἐν ἐπειδὴ ϑή 

ποσείσωιτο εὐ" ν ἀνῇ ἴξμι ἫΝ 

τῆς “Ὁ ἄμ ὅτος. τὸ δὲ ἐ ὀαργὲρ,, ̓ 
Φ 

Ἀὐ μὰ ὑ- 
ΓΝ 

ἜΠπη. σπιλάδερ" δ οἱ πές 
ἐ δι; Ὡν-" 

τω διοὶ τὸ Φεὶ ΜΕ τὰ Ν᾽ δ δὲ ἐ ες μέσης, 

σὸ κυμάτων ἡ 

ἅπτει᾽ τῆς νεῶς; ἐς ὃ ἐμπνέων ὃ ἄνεμος, πλεῖ ἷ 
γον τ ἀὐτὰ ἐμ 

ή νοῦς ἔτει καϑάπ εβ σίῳ χρωμένη τῷ. πυρί. δὰ 

δὲ Αἰος» οἷον ἐκ μέϑης ἀναφέρων, μεν 1 ων} 

πελαγῦς; ὅτε νωῦν δ τη ὅτε γῆν. καὶ ὅτε τὸν Πο-Ὸ 

σειδῶ πλμῳ δέδοικεν», ὐλλ᾽ ἔοικε διωτεινομέ- Ὁ 

γω᾿ ἔτι. ὅπωϊ τὲς βρ δ ῥώμη ἀπολέλοιπεν, 
Ν τν 9 Ν » 

ὃ ἀυχήν τε γέςηκεν, οἷος "ἐπὶ Ἑκτορὼ καὶ Τρᾷας. 
»“»Ἥ 5 ν Δ ᾽ 

ὁμὲν δὴ Ποσειδῶν, ἐνιξαλὼν τὴν τρίαινον, οὐρείξες 

᾿Ν τρύφος ἀυτῷ Αἰαντι τῆς σσέτρας. οἱ δὲ Γυραὶ 
Ν “.ᾳῃ. 2. Ψ ἐ ΡΣ κα 

αἱ λοιποὶ μενξσί τε͵ ἐς ὅσον ϑώλατ]ω, καὶ ἄ- 
εἰν »“ - 

συλοι ἐφήξεσι τω Ποσειδῶνι. 

ϑϑάποςς ᾿ ΧΠΙ,Ἄλαχ Γοῖγ.νε Ογγ46: 

πἰτάποητος, ἢ ποςεαῖ, απο ἃ [ἀ-ς 
ἘΣ 

3 «ρει δυίσας τι 

δουϊεοίαις οἱ 
(εἰρίππς ΟΡ 

: Ῥεῖαρο Ἐχιδηζος (οριὶ ποπίμας εἴγη 
(ἃ ἰρίος πηᾶγο, μογοίψιε ἱπὶ ἰκορυϊὶς αἴρει. 

τ τοπήθι 5, δῆμος γα αἰϊχιιδητιιτι δάμιογι5 ᾿ 

᾿πιᾶγα ΕΠ81] Ῥγδε (ς ἔεγεπβ. ̓ Τιοετεπίεπι ᾿πᾶ]-- ᾧ 

οδηΐ Αἰαςοιη. [5 ηυϊἀεηη ἀμππηίης ταδαη πᾶ- 
νἱπὶ παῦες ω εῷ ἀυτεπγδοςοη(8 Εχ[ Π δηϑ στα 

Πιέεδιι5 μεθα εν: ῬΕΓ 41105 ττδηξεπς 4}- ἢ; ᾿ 

ἄξιη, αἰΐος νεγὸ ροίϊ ἴς τγαΐμξηβ, ἀ[105 ρβέϊογε Ἃ 

(ιβίποηο, Ογγᾶς ταηάεπὶ αἰδουκιια, (ἀπεαιτ 6 
το πὶ ΟΥτγᾶε ρεῖγᾶδ, 6 πὶ Αόσᾶθο οπλϊπρητορ) ἔ 

δἀπεγίιις ᾿ρίοβ 605 ᾿ἀϊδα, (Ὡρετδα ἰαέθαῖ. 3 

ΟὐΑΠιΟὈτοπὶ Νορταπας Ἰρίεξ αὐ Ογταϑ5 ργοβοῖ- Ἶ 

(οἴτινν, ταυτί Β. 15.7.0 Ῥαογ, ἅμ Ὲ τοπηρο ἴδτυιπε. 

Ρίξηι, εὐἰποίημϑ Ποὺ εἴτις, ΕΠί πγιθγο σαι [Ο- 

(το Αἴαςε δ συαπάο Πίαμ ἡποημε ρριυιβηᾶ-. ἘΔ 
ἷξε, (ξά ται αυίάοπι πιοάεῆο ἃς Ὀλδράτοςπτ 
τερἰρίαπιαιις ἰξοριτο ςοηθηπιανίε. Ατημης, αν οὐ 

Ἔγοίςητοπι νἱάσῃς, ἐπ φηζοπὶ ἴῃ ἰρίαπη ροτῖι: 
ΠῚ οχάιις, «μὴ Αἰαζοιη ηίποι, ιχί νόττοχ Ρεῖ- 

«τίσι, γε γῃὰ σαπὴ {προτθία [μὰ ἰρίιπι ε 
φιρα ν, “Ῥιϑαγας. γι ἐπὶ μος εἰ ποτα. 

ΘΔΠΓαπῚ ἀπξοπη δα ψίθαΠῚ τόγαπη γοργϑείξη- 
τατίοπεπι, ἃ Παιΐεαμπι πτοιίθριις αυϊάσπι πηαγα 

πῖχ δος 

ΡκΞ 

Ξ: Ἁ 
ΞΘ ἐς ας τ Ὡ 

κοντὰ 4." 

ΟὉΠΕίεΙς, ρεῖγαθ ἀπο πὶ (ιδεις ἐχοίας [ἀρρα- 

τΘη.].. ̓ ψιοά Ρέγρεῖαο. Δ:]υδηειιγ. Ἰρῃῖβ ἃ 
πηράϊα ἐγαπιρίς ηδα, οαΐ ἄμππη νεπίι αὐίρὶ- 

ταῦ, ουαγίαπι πϑμῖς ςοπείπιιας, ἴσπο ρετίπάς ἃς 
νεῖο νι. Αἰαχ, υιαῇ ροῖ «ταριΐδπὶ (ε ςο]]σθης, 

Ρεΐαριιδ οἴγοιπι νηάϊαιις ΘΚ 15 πηουταγιηες Π8-- 
ΥἱΠΊ,ΠΟς ΓΟΓΓΔΠῚ Ῥγοιςίςηβ: πες αἀιιοπιδηοπι 

᾿Νορεμηυπι ξοτυίάας, (εἀ άδπης [ππατας 1 1π- 
τρηταητῖ εἢ ΠΠΊ1|5. Νοπδυπι) Ὀγας μα γοῦιγ ἀε- 
ἀπε, δῶ, νί τη ΗἩβέϊογεπι ἃς Ὑτοϊαποϑ, [Ὁ 1}}}: 
᾿οπρίταγ, ΝΕρταπα ἰρίταγ, τιἀοηίεια ἱπιρὶπ- 
8εη5, ρεῖγας (ταιπι νπᾶ οππ 1ρίο ρίοιπαϊὲ 
Αἴαςα. Ἀοϊχιδε γεγο Ογγας, υπό ἰρίαπῃ 
πιᾶγο εξ. ρΡεγπιάπεῦιηῖ, ΝΘριαποαις Ρεγα.-. 
Ὀπητ ἱπυ οἰ Ὀ 1165. 

ο “ὐἰὐὐϑδδέἑΈέων» 

ΠῚ 

9 λιπαρῶν καὶ ὁοιδίμων Ἴ αἀάτάτο ΜοτεΙΪα5. Αϑηνῶν» 4υοὰ 
2 αὐτοτίτατα σοάϊοιπὶ Ργοατοτιπὶ ἔεοετῖς, πείσιο. Ηος 
ἴοῖο, πες ΑἸάϊπαπι "πὶ νοσειῃ ἀσηοίςξεγο,ῃες σοὐϊςεβ πο- 
ἤγοϑ.: ἱπιὸ πες [ἐπ ἤτιπὶ εαιπὶ ροίδυϊατθ. (Ουΐπ ροτίμϑ Π|Ρ- 
ἸΏ τΕ}}ΠΡ 6 πΊο5 τόπων; ντ (δηῇις ἤτ 40 ἤγραοιο ᾿γδίᾳ ΑἸ (ανια 
Εἴτι5. ἱπρθηῖῖ ἰοςῖβ., ΡΙπριίθδιι5., ἃς σαγηηπῖθιις ςεἰεθτατίς, 
ἢας δρὲ5 δάιιεητδῖτ, 
ΧΠΙ ΑἸΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ. τ Αἰὰς ὃ Λοκρὸς] [Ὡδα]4πὶ 

ἢδο ἱπιλδίης στεργδοίςητδιαπι ἐχροῆίαπι μαθε5 αὖ Ηοπιετῶ 

ΟὐγΠ. δ' ὃς ἔνε ταυά Οὐϊηξιπι ϑαγγπδειπι ᾿ἰδ το υἷς, Ῥὰ- 
ΤΑΙ ΡΟ πιεποπ Ηοιποτςοσαπι. δὐάς Ἡγρίπιπι Μίγιῃο!, ς, χό. 

2 σπιλάδες ] ἢ. ε, ὑφώλοι;, γηαγὴ (ἀῤεμηε ἐχείζε. ΟΝ 
3. ἅπτε πια ἐπι ἄτι... ᾿ ἣν 

4 διατεινομένῳ Ἱ ΜοτεΙ]ο ; ἱπ πιδτρῖπε ΟὈἐετιδίμπι, μ486- 
ΤΕ σοάϊςες ποπημ]ΐος ἀπειλῶντιγ 486 6] ΟἹ εἢ, ἐχρ] σδῃ8 ἸΑν 
γευθιπι διατοίνεσϑοι, 611} ἘΠῚ ΠῚ ΠΗ ΠΆτΙΓ πάη ἰητοηταῖν κεἰ Ὁ 

ς κὰν οὐ. 1, αυάΐαη, ααἀάξε γοίρι γ᾿ ̓ 

ΡῚ 

Ὁ οἷος ] ἴἸάεπι ςοἀ, μαθ ει οἷον. ᾿ 

ΧΙΡΟῚ ἨΈ 8- 



ΧΙΡ. ΤΥ 

ἈΝ ἐν ὨΙΤΩΝ μαδοι ἢ ρήπις ἱπναρίηϊς, 
αἰροξϊας:, ἱρῆ 15 νΈΓΟῸ ΓΒΕ ΠΊΘΠΓΗΠΊ ποη Αε-- 
Βυριίαπι, ̓νε ρυτο, (δὰ ΤΙΟΠ]οιιπε εἴς.  Νέπι- 
ΡῈ ἰπχίᾳ ΝΗ ΕΠῚ Ἀεργρηογυπι τὰ εἴς τοῖπις 
δὲ Ρεποιι5 ΤΠ] ἰς τειγαπὶ Παθεγα πη 
ΟἸΐπι ρογπλίττοδαῦ, πποπεῖθιις να Πῆπτος ςαπι- 

αποά οχίτις πυρί ράζεγοσ, 
τὰν τεϊάεηες (οἰηάει ππιοηζος, ροτταίσιις βιυχπίς. 

᾿πἰ ἀαδίτ: Παυῖὶς επίπι πιιης ορετὶ ἰηβας, πιᾶ-᾿ 
᾿ ΒΠΟσαΟ Εἰ ςοπαῖῃ ἱποιηη δὶς. ἀγαις ςαπηρος 

αὖ 4υῖς5 ᾿ἰθεγαῦ. ϑιδίτασμις ᾿φυίάοπη δα 
᾿ κιπάεπάιιπι εἰς πιδηι5,, πιοηζος. γεγο ρίας 

ο΄ Πι4πὶ ροτοιτίαητζογ, φιιάπειαι βιπηϊηΐ (λτ5 {τ 
(ρατίο ἀἰεάιιης. Αττο διγοπὶ οο νὰ νἱυίάς 
το πὴ γοργδείοητεε ςοπιομάθηζο, ἀθχεογας Νο- 

τ΄ ΡΙΠΠὶ ράγτοϑ ὅς ςοπιγαέζδε [ππτ, ὃς ργοτηϊποηῖ, 
ος Ἰὔυπιαιθ πηϊπαῖαγ ποη τπᾶηι, (δὰ τοῖο 

᾿ς φογρογο. Ρίδεις ἀπέθηι, ἢ. φοογαειις οἱ, 
πες πιαγὶς ζοίογε 7 (δά , ἐεττίοοία..ς ̓ Νεπηρευ 

᾿ ἱατοίχαε νε ἀεαμογα, νἱάθατ,. Εἰπαίεις αὐτοπα 
ἶ Ἷ τοργδο(δηταταγ, φμα!!ς ροίῆεα οχτετίς,. φογροηί, 
ἯΩ ο 4ις, «ὐδίτοί ἱπηϊχί, ἤαταιπε τηστας, άᾷ ἣν 

ἘΠ Βιυιπηϊη σι νε ογράπτιι πιοϑ οἰξ.) ΤΊ οἤ-ς 
ἀππαιιο νΕ]οιιθ πη. ἃς Ἀπ πἰογείῃ, ἴηοε ἴ, 

ας ατᾶς ρατείλεα οὔ νία, ργοπιίτείς. 1 ΔΥΏΘῈΘ 
ὙΠΟΠΆ]Πα ργοάϊε (δ ΠαΘηείδιις ἀπαῖς,, οἷοῖς 
φοἴπδῃ5 ἃς (ρὶςἶ5. ΡΠ πη ι6 ἔεγεης νη Ῥτο- 

ος ἄξιπίει. ΝΝὰπη θατος σποσιις ἀοςὶρίος ἃ 
ἢ Νέερταπο, νδὶ ἀογπιϊεπεὶς Γλεὶ βοπίταϊς ἰϑπαςπ,, 

᾿ δα ςοποϊρι επάμπιπι Ἐααμπ, το] 15 Ἰὼ ϑῆ δ 

ΣΕΥ, ει τ αν α. 
ΑἼΜΟοτεῖϊο. πιαγρι πὶ δά [ογίρταιπὶ δύκην Αἰγύπτα λιμνάώξε. ΝΙ Ξπι- 
Ρε ταῦ Βυιυίυπι τεργαοίεηγα ας ἵπ τουγα ΠῚ οχιπάδπίοπι, 

δ, νι ἴῃ. Ἀεργριμπὶ Ναας, 
τ αὶ χοῖς πεθίοις 4146 ΤΈΡρε νυΐσο δάἀρε!]λπίυν. 

ἈΪΠῚ Ουϊάϊας Μεῖδπι. 1,1. ν. ς69. 
τς. θοιάμε ΤΟΉρε μὲν φμε Ρεμέίς αὖ ἦγιο 
ως Ρίραο (ῥωρηοιῖς θοίμίμεγ θγιάϊς. 

3. δρῶν] ΟΠλπῖὶ ὅς ΟἿ πιριιπὶ πιοητεϑ ἴητε Πρ τ Πα δες 6πι- 
᾿Ρε οἰ πὶ οἴπρεθαπίαγν πι}}10 ράΐεητε εχίτα., ντ δάθο Ρεπεί ἃ- 

ας, ἱῆδυις ἀεἰαῖᾶ5 βαξπᾶτο, τοτυπιαις τγαϑξιιαὶ {απιὶ ἰπι- 
ὅλτε οροτίεγεῖ. 

, 4 ῥίξει γᾶν ἃ Ποσειδ. τῇ τριωΐνῃ τὸ δρᾳ} διασφάγα ποιῆ- 

ται τῶν Τεμπῶν. ἕνεκα τῷ Πηνειῶ Νερτυπμπὶ ἄἴςῖς Ατἰβίάες 
Οτατι!. ἴῃ ϑιιγτπ, Ρ. 474. Ἠδτγοι! ταπιθη 4111 Πος Ορας ττἰ- 
Ῥασπε. Ρτοϊίχυπι εἴτες νεἰ εἰ πὶ νεὶ ἢππο ΟΡ εγῖ5 ταπτί δι1- 
τόγεπὶ οςεἰεδγαηίες δά άπσοετε Ἡεγοάοειπι, ᾿᾿οάοτιιπι, ϑιγ4- 
Ῥοπεπι, Οιϊάϊιιπι, 86 πεοδπι ) Τταρίοιπι, ΟἰιἰάπιιΠ} δίς. 

ν»- Αἀ ̓Νερίηρειρη τάπιεη πιῇ ἈΠΟ ς τεύειις τοβογτοτ, 1116 φηΐ πὶ 
ΠΟ Σεισίχϑων: τοτγᾶς, πιοῖιι ἀυτοπὶ 146 Ῥόπεὶ ἐκφολαὶ ρατεβα- 
᾽ ὅ14ε. Ευβατπίυς αά  Θιοπγί. περιηγον. γ3ο. σεισμῷ τὰ Τέμ- 
ἐ [2] τὰ Θετ)αλικὼ ὑ ῥαγέντα διέφησανν ἢ Ἰπη ταις. ἱπέτα. Ἀριάπο- 

τος Άζπιπὶ Ἰερίπηιιϑ ἴῃ Νήσοις. Πετραῖον ἱπάς ἀρρε!]ατυπι οε ἰαχία 
δι διιοίμαπι ΝΜ ερίμπιπι, ἐο υοά ῥεῖγας ὙΠεβΆ] ας ἀϊ Πα ει, 

ΓΊΠΟΣΝ ἢ Ῥιηάατὶ ὁ “ΜΠ. ὰ Ῥγτ. δ΄ ν. 246. 
4 πύλας} ἈἰπΟΣ αϑρίας ἀϊξιις Ρεπειιδ.), ΟΡ ΦΈΓς 

πῇ Ῥεῖ μιοηῖες πύλας γι Διο εῇ Ἐυβαιβίας, τα Πἱοηγῇ 

Ἢ 

᾿ 

δίς ἐ- 

Ἱ 
ό 

πο να ΕΙΒΕᾺ 5ΕΟΥ͂ΝΌν 5, 

ΡΟΣ ΔΠΊΒΙ ἐμ ῖθιις, Παμίοαιις εος ἱπαπάαηῖο, δΟ,. 
Νερχαπαδῖ ἰἸοι 

ἢ ΗΝ (ΑΠΊρΡΟΒ. ἰατ ἀπᾶῖ.. δι ἰξέχις αποά ΡίαμοΣ, 

ἮὮ ΝΝΕρεαποαις, {ες ζἈΠΊΡ 5 ἀἰϊαρίμτυπι, νἔπγιιπα-. 

ἐπαῤῥοὴν τῷ Θεῷ μαϑέυδοντος ἡ ῃ γ7 ἢ ὑποδέξηται εἰς ὁ ἵππον. ἅ 

ϊ ἤν. ορτίπιο δεβοίϊεννε ἣ 

[ 

831 

ΘΕ ἡ ἢ τ ἜΣ ΌΛῚ Α5 

ἐδ ᾿Αἰγυπτιώξει" μὲν ἡ «προξολὴ τῆς γραφῆς" ὃ 

"λόγος δὲ ἀυτῆς ἐκ Αἰγύπτιος, ἀλλ᾽, οἵμαι, Θετ- 
»» Ν ᾿ -"  ταλῶν. Αἰγυπτίοις μὲν γοῖρ τοαρὼ τὸν Νεῖλον ἡ 

δὴ γῆ» Θετ]ωλοῖς δὲ Πηνειὸς καὶ συνεχώρει ““ἄλαι 

γῆν ἔχειν, σποερλθεξλη "μένων τοῖς σοξδιοιξν "Ὁ 
πε Ὁ 

, 

πω ἐκραλεῖν. ῥήξει γῶν ὁ ; Πποσείδῶ ἢ 

αἴνῃ τῶ ὄρη ἡ » καὶ πύλας " τῷ τἀν... ἐργώ- 

σετίι. τἕτῳ γεὶρ νυνὶ τῷ ἔγῳ ἐφέστηκεν, ἀθλῶν 

ἀυτὲ, καὶ ἀνακαλύπτων τὰ πεδία. καὶ διῆρ-. 

τάι μὲν ἡ χεὶρ εἰς τὸ ἀγαῤῥῆξαι: τὰ δὲ ὕρη, πρὶν 
Ἄν 

πεπλῆχϑαι, δίςαται τι τὸ. ὁ ἀποχρᾶν τ τῷ ποταμῷ 

μέτρον. ἀγωνιζομένης δὲ ὁ Ὡρὸς τὸ ἐγαργὲς τῆς 

τῷ ῥέυμωτος ἐπικλύζοντορ" ἀ ἀυντὰ,, ὑπὸ τῇ 

ῶν τῇ ἡ τρί 

ΓΤ. 

τέχνης. τῶ δεξιοὶ τῷ πορεαδῆνο μ᾽ καὶ ὑπέ- 

ςώλτωι, καὶ πιροδέξη τ; καὶ ΣΟ ΧΩ τὴν “-λη- 

γὴν, ἐκ ὠπὸ τῆς χερὸς, ̓ ἀλλὰ ὠπὸ τῷ σώμω- 

τος. γῆ στὰ δὲ καὶ κυάνεος, εἐδὲ ϑαλάτηγις, 
Γ καἰ, 
ἐλλ᾽ ἡ εἰρώτης., τῷ: τοι καὶ ἀσπάζεται τῶ πε- 

ἦν 
πραις, Ὑ ΗΝ δ ρου θυς καϑάπερ ἡ ω- 

ἩΝΝ Ἵ ΚΝ 

5 εἷς ς κῶζῷον, καὶ στοτιμιώτερον » καὶ ὁμολογεῖ ̓ 

τω ἜἌΡΑΙΣΣ ἐκρυήσεσϑαι τῶν τσεδίων, ὁδῷ χρώ- 

μενος. «ἰγίσιχει ὯΝ ̓ 1 Θετ]ωλίω, ρας ἢ ήη- 

δὴ τϑῷ ὕδατος, ἐλαίᾳ, κομῶσα: καὶ ἀςάχυϊ » καὶ 

ὯΝ πσῶλς ἐρεδτομοη συνανίσιχογτος . ἔξαι γὰρ. καὶ! ἵππος ὧν σσώρ᾽ ὄὠυτξ' ̓ Ποσειδῶνος, ὅ' οτῶν τὴν 

 ἥ, 

πέραγο ε- Σαλώξς ΠΛΙῸ εἴτε ἀϊοῖς ϑυρῶν 
ὁπάς. τς ̓ 

6. ἐκ ἀπὸ εἰρὸς ὅζο. 114 εἢ, ΠΟΙ ΠΊΔΠΙΙΠῚ Πιοιδῖ 418 ἔπ. 
τίατ, {4 νε βοτεῖου ἢς ἱπτρέτι!5, πηᾶηιι ἹΠΙΠΊοἵα Πγπηϊτεγτγῖ- 
ἀεητεπι το πδπ5) τοῖο σΟΓρΡΟΓς ἴπ πιοηζες ἱπιιεξζι5. φαπὶ ἰπι- 
Ῥαἕγυτιις ν᾽ ἀφτητ. 

7 οἷον ἄνϑις ] 1. 6. Ποπ΄ ἱπιπιῖτ|5 ΔΠΊΡ  ι15 ἀἴαιις ἐχαπέδης, 
[εἀ 4υα!ῖ5. δας ροβαμαπι ΟΙς ἄς δ ονες ἱρῆ ρατεξλξζα 
ἔχης οἤϊα, 

8 «οταμῷ γὼρ αὶ σύνηϑες ᾿ϑέτϑμ] πεπῖρο ἴπ οπιπίδιι8 
γΕΓΕΓΙΠῚ ΠΊΟΠΙ ΠΕ Πτί5. ἤμι}}} νης ἱπηϊχί (ρεὐξαπειτ, ππη- 
4υδπὶ ἐγθόϊο σοτροτὶς Βα δίτα, 

9. ἀνατίϑεται τ. Τιταρήσιον } νἱά, ποῖαι ἤιρτᾷ ) νδῖ ἐβ 
ΔΜείοῖε τι, 19. 

Ιο πώλε ἐφαπτομίνη συνανίσχ.  ΤῊΘΠΆΓ4πὶ ἐαμογιιπι 
ξετας ο πὶ Αἰϊφυοτίε5 οδίδτιι δα  ππι5 : δἰτ5 νογὸ τεῖ ῃὶς ΟΡροζῦ- 

τπης τ πιεπεῖον ιιοὰ ἰάειπ Νδριαπις., οὐἱ Ηὶς Ὑλοἤα]ας ᾿ 
οτίρίπες, Ρεπεὸ ρὲγ πιοηγίιπι Οἰδία θη} Πὰν, τε δυιθπτατ, ἡ Ἷπ- 
πῶν αιιοφις ἤτ δωτήρ) νὶ ποῖαπὶ, φιοά4ις ἱπ ΤμεΠλ!αο ὰ- 
χὶς οδίζοεπο 1Π|0) 4ι6πὶ πιοχ ποῖδεν ἱπεϊΐςας, πιοάο., Γ 

ῥέε ἐσαμπιὶ ΡΟ αὐοαΜειῆε. νἱά. εᾳ ἀδ γε ϑοβο ἰαίε, ΡΙπάα- 

τὶ δὰ Ῥγεβ. Δ' ν. ΩΝ ἐπί τινος πέτρας κοιμηϑ εὶς αἱ ἀπεσαερωώ- ἶ 
τισεν κϑὴ τὸν ϑορὸν δεξαμένη καὶ γῇ ἀνέδωκεν ἵππον ῳρῶτον ὃν 
ἐπεκάλεσαν Σκύφιον, ΑἸΔ τάπγεη ρεγομβίαν»; ἐτλώδρτΣ το] τ οπι 
φαυυπὶ εὐ! ἀπὸ ἀοοεπιῖ, νἱά, ψΊτ5 ἀοξεις. οδίδγυατα δὰ ψὶγ.- 
8.11..1}8.1, ΘΟ εογα. ν. 12. 
τ τχρ ̓ ἀννὰ]ς ἿνΝ 1απάϊαη, βαθεῖ πρρο τὸν 

ΤΛΑΥ- 



ΠΝ Ἴολων τε καὶ βορεάδε ἐ Β καὶ ὅσ γ 1 ΩΣ 

᾿σλξν εἶν ̓ χρυσῶν ἀπόκειταί τ τι ἐν Κόλχοις κώ- 

Ἑυχίπὶ ἱπίμιϊας, φᾶς 4Ὁ 60. «ιοά ἀϊπῖιδε 401 ἱπυιΐσεπι ρᾶτ- 

᾿ ῬΟΙ ΠΟ πίλ5 Δ] ]πιοτῖος, ΑἸΙΙ ταπιεπ πϑι5 Αὐρο ριθοτπαῖος, «ἰγοιπιξετεπεῖ, οὐ ἰδτιιπι. 

᾿ 
ον 

83: ἀλ ΦῊΝ ΡΠ ΟϑΤ ΚΆΤΙ 

ΤΑΑΎΚΟΣ Ἢ ΟΣ ΟΣ. ' 

ΑΓ. Οἰάμοῖα ΓΝ 

σΡ 5 5. ΜΑ͂Κ δ Ν Ψ δ. 

ἡ δὲ κει, καὶ ὑπὸ τῇ ὠδῇ χε ῶ δ ὃ τές: τῶ 

Ἀν ᾿ 

Βοσπόρα καὶ, Ξυμπληγάδων᾽ ή Αὐγὼ ΘΝ παρίορραθθει ἴαπν Τπιρεταῖς, 

πλευσωσω; μέσον ἤδη τέμνει τὸ ῥόθιον τ τῷ Πόν- οὐ εἀΐος Ρ κ νι π Λιϑο. (ὐπταηαθ 
οι. τπαγὸ ἀθαιηΐος ἼῈ}5, δια νεγὸ πιᾶ- 

15. καὶ ϑέλγει τῆν ϑώλωτ!ων Τρφεις; ς ἀθώων, αὐϊήϊει δ μυχὸς ἐπ, ὄν 

πϑιῖς (αῇον ἃ Ρ Ἰχ [πη αἴσιις Ηετςουΐοβ. 
οὔλ δ, "" ΣΝ δῶν, ὅσκαροι», καὶ Ἡρω-. Αὐδαοίάδοημς ας Βογοδάας, ἃς αυϊςαιά (ππ|τ΄ 

᾿ ς ἐς τ ΒΘΠεγΙ5 ἥ Ἱ Πογεθας. Τταθϑ δαῖτ 
(ἀρτας ἀριαία εἰϊ, ἀγθοσ ψειυΙΠΠ πα, αι 

: ΡΙΓΟΓ. ἴῃ Ῥοάοης «ἡ ογάςιἶα ἔπ ντοαταῖ: 

ε 

ΒΡ - 

ἡμιϑέω ὁ φορᾶς ἤνϑει. τρόπις "δὲ ὑφήγμοαι Ω, Ἷ 

Ἷ νην ᾽ ̓, δένδρον ὠρχουτον: ( ὦ κωτῶ ὲ Δωδώνην ὁ ὁ Ζεὺς ἐ- ψαυ ΟΠΙς ΘΠ!15 ΡΟΙ͂ΤΟ φοΠΠΙ απ ἰβυά: ΔΌΓΘΙΙΠΠ» 

“- δὲ φιοάάαπη Οοἰειηἷς εἰς γεῖϊας ἀπε ατίοιῖς., 
ο τ. ἐς τὰ μῶντεῖο ἐχρῆτο. ᾿γνωμή Ὁ ἐς τὸν 

ΠΝ 4.1 Ηε δε νὰ οαπὶ ῬΙΤΥΧΟ ΡΟΓ δέγεπι νοχι- 
(δ ἔεπτυγ. Ηος αὐβέεττα ἰαθοσ εἴ, ὁ Ῥεῖ, 

δον, κραβ' ἐρχαίς, ὃς λέγεται τὴν Ἑλλήην, ὁμξᾷ ΤΙαίοῃϊ ργοροῦειβ: πεπιρο ομῸ5 ὅτατο γεὶ- 
ἘΠῊΝ ν᾿ τὴ ἕῳ, δὰ τῇ Ὃ ανῷ πορ τ πρώ ἴα ᾿πῃδογεῖ, Πουγθηάμπι τιςῃ5.) (Οπηπιπιατα 

ἷ ἣ γ Ἢ ςοηϊεπιηθῃβ : ἶης Παμὶ Ἰπαροταῖ [[αίσῃ ]; 
ὕ Φ γερὸς γάρ αυφηδοαιήάεπι φἀϊρίμηι ἰρεέϊαι σαι παυίρα- 

τις ἀντῷ δραίκων ἐμπέπ. λεκται », δεινὸν βλέ- (ἰοηίο. Εἰ ΤΊρὮγ5 αιϊάεπη; ο ριιεῦ) βυθοῖς 

πων" καὶ ὑπερόρῶν ΤΡ τ » ὅϑεν ἄρχει ᾿ΒαΓΟΥΙ5 ῬΆγίοα ΟΌϊεν, ἴχας ῬΓΙΠΊΗ5 πηογιαϊϊιιπα, ἣν 
ἍΠΡΗΙ πιϊπίπιε ἀπίς τεπίδίᾶπι. ἀρογειι5 αἰςὶ- 

- (δι Α ἢ πε ᾽ 

σῶν ἑλεῖν, ὥ παῖ ἣ σττρῖται ὠἰςγλον. 
Ἐπ ἫΝ 

᾿ 
τῆς νεῶς.. ἐπειδὴ βλέπει ἐς αὐτὸν ἡ τῷ τλὲ αἰ- Γυγμοριις, ργοτᾶς ΣΙΝ 

ἽΠι ναΐογοξ ςυπηπιαχί-, 
ΟΟΒΪΟγαΠι ἀςί ἐπ ἀε-. 

τία. κα) τίφυς μ μὲν, ὦ ὦ ποῖ, κυδιρᾷ ὁ, λέγεται ο 
5" αὶ ̓ ν 

ἀγθιώπων ἀπισεμένη “ν ϑαῤῥῆ. τὰ 

δι 

[ ποι 

σῶν ἮΝ τέχννν. ̓Αυγκευε δὲ ε
» ὁ ̓Αφαρ ως, ἐπιτέ- ἡ 

τωκτάιϊ τῇ [ πορώρῳ " δεινὸς ἂν διὰ τὰ 
ο ΔῸΣ ἤδη γα Ἐκ ̓ 

δεῖν᾽» ᾿ καὶ, ἐς σ΄ πολὺ, 

᾿βοΠαιΙ καλαμοροα Γ τὐρμῖοα Ἧ 

σϑαι: πτρῶτος ἀ γν ὑποραίνωσαν τρυτος, ̓  ̓Α Ὶ ὰ ΒΒ: 21": ἢ 

σϑαι"". ὠλλὼ νῦν ἀνθ 1 καὶ 

τὸ τῇ Λυγκέως ὄμμα τὴν πρσδυλὴν τῇ : 

"ὦ 

“ σχασώμενοι 

χν. ῬΛΑΥΚΟΣ. 1 Συμπλυγάδων ] ποτ [πιαε Ροπιΐ πα Ῥγορογεϊάε, ἀριι εδδε' 

Ὁ; ποάεης Νερεπιὶ βηϊμσ. 
Τοπὶ Εμρὀεγριμῖρ αἰ ςὶ 4.- γῸ [Πτεγα} 10... ἐλ φάμεν ἐμιγαμεδης ραημήγφα » θἰαεῤαπίην 

4μί δον ραμίμν» ἀεβεχα ας εοεμ»Α 1η47)}. (ῥ ο εἸρα ῥγαεῤεύα», Ἷ ἘΝῚ ΕΝ πὶ ἐοίρίφογε ρυτο ν. Ν᾿, 

γΕΙΟαΙΚΩΣῚ ἘΘΟΘΤΤΑΙ {5.1 ἸΨ. [27. συμπληγιίδες ὃς συν- πρώραϑεν Ἑυφα καταβς ἀἰεῖι Γ», 81 ποίοίο 8ῃ τὰ πὲ- Ἶ 
δρομώϑες πέτρον εὐ ομ ΓΜ χα, νι εῇ ἄρα Ιυυεπαίοσπιν, φοἴϊατίο. (ξαιάτιι εὐῖπ ξυβοτπατογεπὶ με : ροτεῆαιε ρτο- , 

5 Ἠοπίοτιβ Οὐνγ᾽ Μ΄, Ἠεγοάοσ. ἅπνν ἰπρᾳἢ Ρεῦ μετωνυμέαν, Ρτο ποτα, παυὶ φοοϊρὶ, Ῥγδοῖογεα ἃ πο. τὸ ἀϊῶας βιοτῆς, 8 1 ἱ ᾿ 

Μείῖροπι, Ριπάαγῃϑ, ἀνὰ ὙΠ ὐποῦμμ: δκ Ν ΑἸειίιις ΕἸ  σοιθος  ἢιο, Ρϑυἷο ροίᾷ ἀπ πριυιίτοτ 15) φιΐ ργογάς ἢ, ὟΝ 
ἊΝ, ἀρ ραΉΗΝ, 1:5, 8 7 8 Ὁ ποτα. - ὙΠ}. Ῥεβεεπ, ἃ τι 

Ατροη. ἹΝ. Οὐϊάϊις ΜειδΩι 

Ὄϊι5. Αὐτοῦ ΡετρΙῖ τ ο τὰ Ρυ15: δζ αἰτοῦ Ρῃιοἤτγδτιδ 1ο Λυγκεὺς δὲ ὁ ΑΦ. ἐπιτετ. τῇ πρώρᾳ ΤΗγείουο! τ εἶν 

ἴῃ Σηκαϊθηηαάίς. 48. ῥΥΌΥΠ μαμίραμῖς 1 γησοως θπκιὶ 

2 Ορφεὺς ἄδων 1 σαπεητεπι ΟΥρ ξαπὶ ἴῃ Ατρο παυὶ ἴλάα- αὐ ὅ 7 ἐκ 1 4 μὴ τριρδμίσεα 

εἷς ΑΡΑΙομιμς ἀνθρύλα ῥ)" 1| δεινὸς ὧν διὰ πολλῇ τε ἰδῶν } νὰ ᾿Ὶ Βα 
3. Αἰακίδαι } Ρεϊοις ἃς Ὑοαπιοπ.. πολλῇ τε ἰδεῖν. Ῥγδεροίιιοπεπι τ υτῶς Ὁ ετ 

4 Βορεώδαι] Ζετες ὅς (α]αἱϑβ. ἈΡο]]οπίας Ατροη. . Ὀε γπρεὶ νϑτο ϑήϊᾳ τοβ δάβο ποῖβ, νζ ἴπ ργοιιθγδίμπι εἰ 
Ζήτης ἂυ Καλαὶς τε Βορήν ΚΣ το ΟΝ ΔὈϊετῖτ, νῖᾶς ἱπρτὶπῖϑ Ριη ἀλτιπὶ Ν πιεῖ Χ, Αρο]ίοη. 1. Ἷ: 

οὐ ΕΠ  θέμι ὈΡΘΗ͂Σ: Ατροη, ψΑϊετ, Εἰδος, 1.1, Ατροπαιῖ, ΤΖειζ, ΟΒΙ 84,1. Ηἰῃ,. 
5 τρόπις δ. ὑφήρμ.} ἈΡΟΊΙοπ, Ατροπιν. 555. “ημο ἴοςι- 48. δἀάε ΡαἸαερῇας, ἘΒτον 

τ8π|ὶ εἴϊε πατγδῃϑ, εἴω5 ἔλιουϊτατις τΑ πο πεπὶ τὰ το άϊι 12 ἐς πολὺ λ καταῦλ, τῷ βάϑως  Ναἴετ. διε οὶ αὐλός 

Ὡς 

Ἐν γὰς οἱ δόρυ ϑεῖον ἐλήλατο» τοῤῥ ἀνοὶ μέσσην --- ροίβε φιὶ γμρηρεγε ΓοΥυἀςο 

Στεῖραν Αϑηναίη Δωδωνίδος ἡ ἥρμόσε φηγβ. Εἰ ἥγρα ἀγαριβρἰ 9 ἐαολ ἀερνεῥεράεγε οήι, 

Νιρρηἰγ τη}. εἰϊτείγιια ἐρ [ ἐγαθες ἐγαὲ ἐγαξβ4, φιραρῃ γρμθάϊδε ὅζ Αρο]]οη. , ς: ἣν 
Οαγίμαθ Μίρεγηα ὁ Ποάονιαοα ἥμεγος πααρεαμεγαί. προδι - ἀνέρα κεῖνον ΠΣ 

Νεπιρε Ποάοπαε αμότοιιβ εγπιοπα Ἰομ5 ογᾶοια σεάάεγε ΡΣ ὼ ἔφϑε κατὰ χϑονὲς ἐυγάξισϑαι. ΣΎ Κλ 

ΠΟΙ. 13 ἑρμοίτων } ὃ ὭΩΝ ἹΜοτγα!!!απαπὶ λίϑων ὑφάλων. ν : 

6 γνώμη δὲ ἐς τὸν πλῶν ἅδε οςοά, 1,44. γνώμη ἐξὶ πλὲ δὲ. 14 πρῶτος δὲ ὑποῷ. γῆν ἀσπ- ] ΝΑἸετῖμ5 Εἰαςοιις Πόεο 

7 ὠυτῷ 7 “οὐ. ναι, ἐν ὠντῷ, ὦ ; Εἰμύβφη,. "ὁ ρας ἐΕΥΤΑΣ ἀἰαδὴ! ἐπε »ηαρίβον, ὦ ἡᾺ 
8 τῷ χωϑέυδων 1 τῷ δὐἀϊεςὶ εχ ςοή, Γι 4, ΝᾺ: ΜΑρίβον ἨφπῚρΕ Ε σηθδοτηδίοσ δῇ ΩΝ 

9. Τίφυς μὲν ὦ παὶ κυδερνᾷ } ἢς ᾿γοορβτγοη, Ουΐάϊις, Α- 
ις τῷ φώομιυκις.] Θίοκοιρν ἰμενεαν ἐγ Ἷ 

“ ἄνα... . 
τεΠῚ ἔδοιιπτ ΑΠποδθι ΠῚ Νορτθηι ΕἸ] τα π,, Ἡγβίπι ΩΡ. Χχιν. νἱ- 16 οἱ πειτήκ. 1 {πδιητὶ ἀπ ζμος πο δμα ΠῚ τὸ. 
8πὶ φοποἰ Ἰατοηῖς ἱπάϊςαι : Τιρηγ» ΑἸἩο Ἰρᾳυΐε, Τὴν Θφηίες οπποϑ Ἀγμβανδιν: ΧΙΥ, ΠΝ: 

τρῶν θν ; ΑΝ ΟΣ 



ΧΓΡΙῚ. Ραζαοϑ. 

ἨΕΠῚ ςοπεηδηί. Νίάπι Ηθέςιἶο5 αυ46πὶ ηἰ- 
ΠῚ] σοπηπποει5 πποπῆτγο ρεγῇις, νὲ {αὶ εἰτς 
ΘΕΠΕΓΙ5 ΡΙ αγι 115 οσσιγγιῆςι, ΒΟ νογος ν 
Ρατο, τποηγαπι μος εἤς ἀϊειῆς, ΟἸδμςις 
ΠοΠΊρΘ ΠΊΔΓΙΠΕΙ5 δ Τρί15 σεγπίτιγ. [5 γιατ 
Απεπεάοηα αιιοπάαπι Πα δἰταῇδ, πα πααπΊηις 
ἴῃ τπαγὶ ΠΟΓΌΔΠη ἀς ουπαῆς, Βη ΕἸ δαΐαιδ εἰῖπὶ 
Ταδεπηείδιις 24 ρι(οἰππη (δος ἐπ ἀείδει5 ἀ1- 
ἴξαγ. Μάρπαπι ἰρίταν χα, νε νθγοῇτηηδ 
εἴτ, νατίοίπατιιγ, οἵα ἐπὶ πὶ ἀγεὶς ρου ΠΠΠΊΠ5. 
Τρίτας ἀυτοπι ἔρεζίες ἤδος εἰς : Βαπηϊαϊ ας 
ἄξιπ Ἰρίϊ (πε θατθας εἰτγὶ, «απάϊαΐαις αἴρε- 
ἔξ, (ζατογαγίιη δα ἱπῆαγ: αἂὲ φοπηαᾶς οἰποίηηὶ 
{ππὸ βσδιιος, Πυπιογίας ἱπξάπάσης πυϊςαυίά 
Τηατηας Παιιξγιπὲ ἀαπᾶθ: ἀςη( {ρους Πα, 
δὰ ςοπίαπεϊα ἱπιΐσοπη., νηιπη αιαῇ εἤξε. 
Ἐτιρε Ὀγας ἰτΠι, αιάτη 4 αποΓίτις ππαγε οἢ ἐχ- 
ἘγοΙΓδτΠΠῈ.7). π΄ Ππέδς ΡοΓροῖαο ἱποίάθῃς, 
τρίοίψιις νὰ παίαητὶ ἰη[Ἐτιίδης ςοπιρίαπαπϑο! 
Ἑυρο ροΐας, υδηζα ἱρῇ ἱπίρογία ἰάπιῖσο εἴ, 
ἘγμΐζΟ δ αἰσα ςοπιᾶη5! [ηΐτα ρεΐξις ψΟΠΙΟΓ 
εἰ αἰτογιις ἔογηγας, ἂς ἰατῆ επαποίςςη5. Ρὶ- 
ἴζεπι τάπιοπ γε ϊαιιο ςογβογε ΟἸαιισιπη εξ. 
ςαἰιάᾳ οἰϊεηαῖε, (ἸὈ]αΐα, ὅς δά Πππιθιπὶ γεῆς- 
ΧΑ. Ραΐ5 νΕῖῸ οἷπ5, [αἰζαίαπι γοίθγομς [ὰ- 
ΠΑΠῚ., ΡΟΓραγεπη πάθας ςοΐοόγεη. (τ- 
ςαπηθιοίαης ὅς Αἰσγοπες ἰρίαμπι,, τὸς ραγίτοῦ 
ζλποηΐες ΠΊΟΓΓ(ΑΙ ΠῚ.) ΟΣ ἀμίδα. ὃς ἰρίας 
ὅς ΟἸδιιςις τγαηβξογπηατί ἔπε, ὃς Ὅγρῆθο {π| 
οἄεηέας (ρεοίπηεπ ζαητιι5. 4110 εξςεϊππε νὰ πα 
ἵπᾶγα αιαϊάδστη Μιςες {1 Ἐχροῖ5. 

ΙΟΟΝΥΝΜ ΓΙ ΙΒΕΒΚ ΒΕ ΟΥΝῸΟν 5, 833 
᾿ ᾽ ΄ “ ᾿ ᾿, ͵ -» τήν εἰρεσίαν" Ἡρφκλῆς μὲν ἄτρεπτος μένει τῇ 

͵ " ἣν ταὶ 7 5 ΄ ς ϑαυύμάτος, ἅτε δὴ σππολλοῖς ὁμοίοις ἐντυχών" οἱ 
Ἁ ἣν “ , Γ -“ ,ὔ εν δὲ λοιποὶ 9 αὔριοί τι, οἴμιαι!, τῶτο λέγεσιν. ὁρῶ- 

Ν ᾽ -" “ ε »-ν τῶι γῶρ ἀυτοῖς Τλωῦκος, ὁ Πόντιος ", οἰκῆσαι δὲ 
ε , ᾿ 32 

ϑτοσί «ποτε λέγεται τὴν ἀρχαίαν Ανθηδόνω, καὶ 
Ἵ “ Ὡσόως μέν τινος ἐπὶ τῆς ϑαλάτ]ης γέυσασιϑαι, 

ἍὉ δὸ ε ὃ ἥ Ὑε ᾿ ν.. κ᾿) , κυμώτος δὲ ὑποόρωμόντος ἄυτον εἰς τεὶ τῶν ἰ- 

χϑύων ἀπηνέχϑαι ἤϑη ". μοιντέυεται μὲν ὃν 
μ.. ΜΙ Ἀ » -“ χὰ μέγω. τι ὡς εἰκὸς, περίεςι γάρ ὠυτῷ τῆς τέ: 

χης". τὸ δὲ εἶδος, ὑγροὶ μὲν ἀυτῷ γενείων βέ- 

φρύχοι "“, λευκοὶ δὲ ἰδεῖν, και ίπερ κρανοί" βα- 

ρεῖς δὲ π᾿ λόκωμοι κέμης, καὶ τοῖς ὥμοις ἐποχε- 

τέυοντες ὅσον ἐσπάσωντο ϑαλώσσης" ὀφρῦς 

λάσιαι!, συγάπτεσαι τσρὸς ὠλλήλως, οἷον μία. 

φεῦ τῷ βραχίονος", ὡς γεγύμναςαι πρὸς τὴν 

ϑώλασσαν., ἐμπίπτων ἐεὶ τοῖς κύμασι, καὶ 

λεωΐνων εἰυπ-ὦ ἐς τὴν νῆξιν. φεῦ τῶν σέρνων; εἰς 

λάρνη μὲν ὠυτοῖς ἐγκατέσπαρται, βρύων κο- 
»" Χ. -» Ν Ἃ ε , 

μώσω- κωὶ φυκίων. γαφηρ δὲ ὑπόκειται πτα- 

ρωλλείτ]εσω » καὶ ὠπιξσω ἤδη. ἰχϑῦν δὲ εἶναι 

τῷ λοιπῷ τὸν Γλαῦκον δηλοῖ τοὶ ξρωϊω ἐξηρμέ- 

γώ, καὶ σρὸς τὴν ἰξυν ἐπιςρέφοντῶ ἢ τὸ δὲ μη. 

νοειδὲς ἀυτῶν, λιπορφύρε τὶ ἄγϑος ἔχει. σσε- 

δαϑέεσι δ᾽ ἀυτὸν καὶ ἀλκυόνες, ὁμιξ μὲν ἄδωσως 
ἰὼ Ἂ ᾽ ͵ 2 κι ᾿ ΄ 21 ν τς ον τῶ τῶν εἰνθδώπων, ἐξ ὧν ἀυταί τε" καὶ ὁ Γλαῦ: 

ὑν ἼΟ ΔΕΡ Ἐ' » ε “ ᾽ ΤΑ ἐυνν ἢ ς ͵ κος μεϑηρμόσϑησαν, ὁμᾷ δ᾽ ἐνδεικνύμεναι τῷ Ορφεῖ 5 τὴν ἑαυτῶν φδὴν, δὲ ἣν ἐδὲ ἡ ϑάλατηα 
οὐμάσως ἔχει. 

ΧΡΙΡ ΦΌΡΗΑΙΕ ΜΊΟΥΝ. 

αἱ ἱπ1Πητπο ἴᾷεγα δοϊς ροραίι5 εἰπῇ 

ἐχ Οογπίθο οἵα Παζιάπηιβ., ἔοχ δατεπὶ {{Πππ|5 

Ῥορυὴὶ δι γρα5 ποῦὶς ἀϊςαταγ, ἸΝΈρταηὶ νΈΓῸ 

ἢος τοπΊρ πὶ 9 ἰςηΐ αιιοάαπι {ΐαγγο πιαγὶ Δ6- 
ἤτορεηϑ (ρίπυμπι οπὶπι σός Πτιπο σαηΓΠΠῚ 

εάμππι) μος [δ]. ὁ Ραεῖ, ϑοίαηι. Τοῖγα 

ΠΑ ΛΑ Ι ΜΟΥ Ν: 

Ὁ ϑύων ἐνὶσϑιμῷ δῆμος εἴη δ᾽ ἂν ὁ ἐκ τῆς Κὸλ 
βίνϑε, καὶ βασιλευς ἑτοσὶ τῷ δήμς, Σίσυζον 
ἀὐυτὸν ἡγώμεϑω. τέμενος δὲ τετὶ Ποσειδῶνος ", 
ἤρεμά τι πσροσηχᾶν τῇ ϑωλότῇ, αἱ γαρ τῶν ἄν 

, Ἵ χω δ 2 )δ πὶ » 
τυῶν ΧοΟΗ τὅτο ι 5σι γ Τοιᾶθξ. ᾧὡ ΄σςῶι » 5η, 

ὕκος ὁ Πόντιος ἀθ 4110 ρϑῃππι πιΐα ροεῖδς, ἔ- 

Ἐδιῖρι ἥμιν εὲ τεὶ νεγίταιο ἐχρ σας ῬΑ ορβδίας 0. ΧΧΤΙΧ, 

18 ἐπὶ τῆς ϑαλώτηης} οὐ. Γ4υα. μᾶδειἐπιϑαλατῆ ας Οἐ- 

χοτιπὶ ἀς τὸ 1ρία Οἰδιιοοαιε ρι[ζαοτς, ΡΟΙὲ ἀερυξαταπη ἱπι- 

πιοτιαὶτατὶς Πεεθ δαὶ νεὶ ἴπ Ρἰἴσεπι νεγίο, νοὶ ἴῃ Ῥεμπὶ Π14- 

αἴπαπι, νἱά, Ουὐἱάϊοπι Μεῖαπι. ΧΠῚ. ν. 936. (ἐ4. δαὰς Αἰπὲ- 

ἤλουπι!, ΧΥ͂. ς.7. ὅ.1. Ὑ11. ς. 12, Νοππαπι Ὀ᾽οηγί. ΧΧΧΥ, 

Ρ. 369. ὙΖείεεπι δὰ Τυγοορβτοη. γ,754..0 ᾿ 

τῷ ἐς τ΄ τ᾿ ἰχϑ' ἀπηνέχϑαε ἤϑη.} πεπιρὲ 1π πιᾶτο {ε ἀεάϊε 

φυαεοῖριίτεπι,, 1δὲ [εσιιπάμυπὶ φιοίααπι ἴῃ Ῥίσεπιὶ σπμγαζιδ, 

{εξουπάμπι 4105 ἴῃ 105,72} 72 ΑΥ ΡΈΜ7),ς 

10 περίεςε γορ ἀντῷ 1. τέχνης ] σοηξ, Ραυΐλη, Βοδοιῖ, Ῥ- 

«ἴε4» 
"." πῆ; βόςρυχοι  Αεἰςδγίαπι ὑπήνην δαῦλον τεῖδιιογο 

Οἵαιςο Ῥαυΐαπίας πιοπηϊηῖς ΡΠ οἷς. Ρ. 319, εἴς επἰ πὶ ἀπε 15 

ἐυλιω τὰ δασία. 

ἊΣ φεῖ τῷ βραχίονος ] ἐγφοηίς; ὕηέπεγος ΟἸαμςὶ 1, ς, (εἰς. 

Ῥιδὶ Ομ άιιιδι 

23 χά! πρὸς τὴν ἰξὺν ἐπιςρ. Οιϊάϊις ]. ς. 
Ογηγαφηε ,ἱκμρμίρεγο σμγμαίς ποι ζει ,έϊξε. 

24. ἐξ ὧν ἀνταί τε ἄς, 1 πεπιρε ΑἸςγοης, Οεγεῖς νχοτ, 
ΠΔΙ ΓΆΡ ΊΠΠῚ εἶι!5 ἀσεῖθε ἰπρεης, ἴῃ {1 ποπιηῖς δἰ το πὶ πηχς 
τάτιγ ὙΠ8 οἰπὶ 60. νἱα, Οὐ] ἃ. Μοταπι, ΧΙ, ν. 731: 4. 

25 ἐν δεικνύμ. τ. Ὀρφεῖ} νἱγο ψυρρο μεεικωτάώτω, ἢν) νὰ 
ΠΡ ἱπιείμπι Βυΐο5 ἱπιᾶρίηὶ5. οἰεηίμηπι, Ατροπαιτὰς ἄζ πιαῖᾷ 
ἕδπει ἀε! Ἰπ]εθᾶτ. 

ΧΥΙ, ΠΑΛΑΙΜΩΝ.: ἃ τίμ. δ' τοτὶ Ποσειδι ἢ Νερτι- 
πὶ ΠΕ ΠΉ τοπΊρΡ  απΊ, Ρ᾽πὰ ἀΓθογα ἔερεαπι, δὰ φιοά ΠΠΠπιϊᾳ 
ξεἸεῦγατα, πιεπιογᾶῦ ϑέγάθο 1. ΨΠΠΙ ρ, 320. Πππ44ς ἀσζῆγα- 
τις ἀεἰοτῖδῖς Ραυίληϊας Οοτίητηΐδς, Ρ. 44. ἀκ. 

2 αἱ γὰρ τῶν πιτύων κόμεε τῶτο ἀἄδεσο] οἰιπὶ αἀἰϊκίπει, ἴδηις 
Ρ᾽μπι φαγέρεγε πιατὶ, ηιοπιοάο ἰὰ εχ ριδξιγᾷ {πιο !ξαις 
οἴεπαίς, ἘΔ πεπΊρε πιοῖδ5 ρί πιιυπι νογιῖσοδ Γοργδοίςπιαα 
δᾶ, 4ιυϊίδυβ νῦ ποῖ. ῥγᾷες, οὔ ΓἘγιιάτυτη; τοπρ απὶ οἴη σε δ 8. 
ταῦτ, Ιπάξαιιε ἋΡ δοσισὶ ζβηζιι οἴς {0 πμπὶ ἀϊςίς, φυΐδεις 
ἘοΠΙρΡΙ πὶ πιᾶτὶ δαβγεραῖ, 

Νππ ἢ μωΐνει 

ΜΝ 

Ἂ: 



834. 
“ -“ “ Ἁ ΨΕΤ -“ 

μιαίνει. ἡ Ἱνὼ τῆς γῆς ἐκπεσϑσο!. τὸ μὲν εαὐτής, 
δ » “ Ὗ, ͵ὕ 

Λευκοϑέως ᾿ τε καὶ τῷ τῶν Νηρηϊδων κυκλε 
“ λ -“- ΄ »“ ͵ 

τὸ δὲ τῷ παιδὸς, ἡ γῆ παλαίμονι τῷ βρεῷοι 
ὕὔ Ω ᾽ν 93 Ν 

χρήσεται". κατωίρει δὲ ἤδη ἐς ἀυτὴν, ἐπὶ δελ- 
ἊΨ ᾽ ᾿- ἢ “ 

Φῖνος ἐνηνίξ. καὶ ὁ δελφὶς, τοὶ νῶτω ὑποφρων- 
Ἷ 

ω ᾽ Ν 

γὺς, Φέρει καϑεύδοντω, διολισιϑωίνων ἀϊψοφητὶ 
“ - 2 , “-“"“ 

τῆς γαλήνης, ὡς μὴ ἐκπέσοι τῇ ὕπνε. ταροσιόν- 
““,ι νὰν 

τι δὲ ἀυτῷ ῥήγνυταί τι κατὰ τὸν Ισϑ'ιμὸν ἀδυ- 
ὡς “59 ἐς “ 

σον". διωσχέσης τῆς γῆς ἐκ Ποσειδῶνος , ὃν μοι 

δοκεῖ καὶ Σισύζγῳ τότῳ τεροειπεῖν τὸν τῷ τσῶι- 
“ ᾿ ὅ -“ , 

δὸς εἴσπλεν» καὶ ὁτι Θύειν ὠυτῷ δέοι. ϑύε δὲ 

“ ᾿ ͵ “ 

ταῦρον τατονὶ μέλανω ᾽, ὠποσπάώσας, οἱμα!» 
᾽ Ν Ω » “ δεν Ἀν, ε .. 5 

οἰυτον. ἐκ τῆς τὸ Ποσοιόῶνος ἀγελής. ὁ μὲν δν 

ν» ͵ ς.:»ν 7 ' 

τῆς θυσίας λόγος, καὶ ἡ τῶν ϑυσάντων ἐσθής, 
Ν ς 7 3 “ ΜΕ ὶ ἐν ,« 

καὶ τοῦ ἐγωγίσμουτοι» ὦ πῶ!» κοῦ τὸ σῴωτίειν, 
᾽ . “5 ΄ ᾽ ͵7 » 

εἰς τὰ τῇ Πωλαΐμονος ὠποκείσιϑω ὀργία, σε- 
ε ! ᾿ ἌΟΤ 5... Μ᾽ Ἄν 

μινὸς γορ ὃ λογὸος . καὶ κομιδῇ εἐπόθετος, ὧτ 
Ν "ἢ -“ "» 

ἐἰποϑειώσωντος ἐυτὸν Σισύφς τῇ σοφξ' σοφὸν 
. -" Ἂ ε - 2) 

γὼρ ἤδη π ὃ δηλοὶ ὠυτὸν ἡ ἐπιςροζὴ τῷ εἴδες. 

“ ν Ὰ ᾽ ΝΥ εἶ 

τὸ δὲ τὲ Ποσειδῶνος εἶδος. εἰ μὲν τῶς Γυρος σέ- 

γ δ μὴ 

τρῶς» ἢ τὼ Θετ]αλικὰ οβῆ ρἥζειν εμελλεν δει- 

᾿ 3 “ “ 7 ͵ 

γὸς ὧν πε ἐγρώφετο ον καὶ οἷον πα λήητηων. ξένον 
͵ ͵ - ΠῚ ΡῈ »γ 

δὲ τὸν Μελικερτὴν " χοιάμενος. ὡς ἐν τῇ γῇ ε- 
“ ͵ ᾿ 

χοι "» μειδιᾷ καιϑορμιζομένε » καὶ κελεύει τὸν 
ἣ ἦ᾽ ͵ ΑΥν 12 Ν 7 

1σϑ μὸν ὠνωπετώσει τὰ σέρνω“, καὶ ψενεσιθς 
͵ κὶ Ἁ Αγ “ " 

τῷ Μελικέρτῃ οἶκον. ὁ δὲ Ισϑιμὸς, ὦ σαὶ, γέ- 
᾿ δον» ἴδ ὃ 7 ᾽ ἢ , ε 

γραπήῆαι μεν ἐν εἰόει ὀωιμονος 5 ἐνυπ ιάζων εαυ- 

᾿ ἰι Ὁ ͵ δὲ Ων τ Υν )ὔ 
τὸν τῇ γ» τέτακτοι ὃε ὑπὸ τῆς ζυσεως, Αι- 

ΡῬΗΙΣΟΘΤΆΑΤΙ ΧΡῚΡα αορμομν 

Ροϊαιιατη οχοϊ Δ! Ε1πο., “μα πέιπι δι ̓ ρίαπη ας 
ἀςπ! δαςοῖπδας οὰ [{Γποῖὰγ] ρεγίομα, δε ίνογει- 

ἄσπιοθοτο : {πο δα ἢ] μη νογο δειίπεῖ, ΡαΪδα- 

ταοπε ΡΈΟΓΟ το] ]ι5 ἔγαείαν. ΟὈςαπεητζε δυιτοπὶ 

γείϊαϑ ἀο!ρ πε, δα δατη ἴδτι ἀρ ρα τ, ἀο!ρ ι- 

πυΐηϊς ἀογίᾳ Πἰἢγαταθ σείϊας ἀογπηοητοπι.» 

ΡΙδοι 45 πα ]]ο Πγαρίτη ροπθοηβ νπάδ5, ηὲ εχ 
(οπιπὸ εχςοίγοτιγ ΑΡρρε!εητὶ γεγο τρί! στοᾷ 
1Π|πνῖπη δάγεμπι ραμάϊτιγ, ἴεγα ἱπηροῦο 

ἀϊξεάεπες Νέρταυηϊ., 4.1 Ῥαοτὶ δάπθηταΠΊ, 

υοάηως εἰ ἰβογίβοατγς οροτῖεαῖ, δι ΡΠο {ΠῚ 

δῆτε Ἐχρο τς παῖ ηἱ νι ἀοίαγ. ὙΔαγαπι Ἰρίπις 

(Ἀοτίβοας πἰργαπι ἡπππη.) ἡπετη 4 Νέρτπην 

στῶσο, ντ ριΐο., ἀρ άτχῖς. ϑβοπῃοι δαζέπι 

ταῖῖο, ἂς ἴδογα [δοϊελείαπι να Πῖ5., ἧς Ἰη(ογῖδΕ 5 
ὁ Ῥιιογ, ἂς ἱπρυίατο, ΡαἸΔΕ  ΟΠ]5 ΟΥΡῚ 5 γε η- 

αιδηταγ. ΨΕπεγδ 15 εηὶπὶ 111 ἀοέϊτίπα εἰ, 

ἃ Ρίαῃς ἀγζᾶπα, νί ιᾶπν (αρίςη5 ἀἰπῖπο 1π- 

Πιπέντα (πείποτῖς δι ρμπ5 : (αρ᾿οπίεπι Θη1ΠῚ 
ἴατι Πα! ἀθιη ᾿ρίδ ργοαιι οτῖϑ σοι Νερίπαὶ να - 

το αμοα αττίηει [οί πι, ἢ ΟΥγαϑ ροίγαϑ ΔῸΣ πε 

(Δ ἸΔς πιοηίεβ (εἰ πμάδγε ραγάγοῦ, Πουγεηάὰ νεῖ- 

ας, ὅς ταί! ξεγίταγαϑ ριέζαϑ Γαι Ποτ. ΜοΙσοττόπα 
νοῖο Ποίριτο ἐχοῖριθηβ, νὰ 1Π τεγγα ἘΕΠῚ σΟησ 

ἀαϊ, αγγιἀθε ἀρρε!!εητ, ΠΠΠτπυτηηας ροέϊας 
τεοϊαάογς δ ο, Μο]ςετίαοαις ἀογηαπὶ ργαθ- 
θέτε, ΙΠΏπιιβ δυτοπι, οραεῦ, Πεὶ αα!άεπε 
μαθίτι Ρἰἔλιι5 εἰς. Βίπ τεῦγὰ {πρΙΠῚ: ροίεις 
ψοΓΟ ἃ παίϊιγα Εἴ. νὰ Ἰπτοῦ Δεσάδιι πηᾶγξ 
ἀἴαιις Αατγίατίςιπη ἰασοαῖ πηεάϊιι ) ρους δά 
ἱπῆταγ αὐαπογίδιι ἱπιροίταβ, Ἐπαμε δά ἀεχ- 
τογᾶτη ἱρί15 δ ο]εἰςεπεΐες., ΓΘ δειι5. σεγτθ : 
δὰ (Ἰη!ἔτγαπι νεγο ριιο ας, Οσπςῆγεαε [οσταί : 
πγαγῖα αὐΐοτι παθς ρυΐογα,, ἃς [115 (τὰ ΠΩ 1114 
τε! αγῖ, ΜΠ πηαπα ςοη Ἐταθητι, αὐἀΐάθης. ' 

͵ , »" ͵ 2 -“᾿ ᾿ ᾿ -“ 

-γαΐίε καὶ Αδρίς μέσος " κεῖσαι, καϊεώπερ ἐπεζευγμιένος τοῖς σσελώγεσιν. ἔς: δὲ αὐτῶ μειρώκιον 
Ϊ΄ »“» ͵ ͵ , 42 ᾽ “ὃ ΄σ - 

μὲν ἐν δεξιῷ, Λέχωιον δὴ ""- κόρριι δ᾽ ἐν ὠρλσερέ, Κεγχρεαΐ πὸ τάχω". ϑάλατῆαι δὲ ἄυται καλαὶ. 
ε “ΞΟἮΥ “,νΝ 9 ᾿ 

καὶ ἱκανῶς εὐδὶοι τῇ τὸν 1σ 9 μὸν ὠποῴαιν ἐσῃ γῇ πιαρᾳκώϑηντοι. 

3. Λευκοϑίας } τερίαγ Πἰς ρεπιτίυυ5 ἃ [ἐαεπις πιὸχ νετ- 
ὍΟ χρησέτοα. ΡΏΓΑΠΠ δυΐαπι χρήσεται Λευκοϑέας Υἱχ νετ- 
τας ςοπαει! επτιι}5, 44π| Γεν εολρεάε ἔγμείην ρεν για, ηυᾶπι 
1πο τ πιᾶτα, οαπὶ Β]10 ῬαΪδεπιοπε, ντ ΑτΠδτιβητῖς ᾿γαπὶ ες 
ξυρεγεῖ , ργαθοϊρίξατα,, ΠῸῚ ἱπιροῆταπι (επῆιϊ,, ἰπ πιᾶτιπᾶπὶ 
ἴβαπι ςοπιετία Ὠ εαπι,, νε Ρ4ΠΊπι τγα ἀἴτατη Μγεμορταρ ἢ 5, 

4 Νηρηΐδων κύκλῳ 1 νἱά, ἀς Πὰς ρῃγαῆ δα νίτα5 ΒΘΟρΒΠ. 
11|60.1. οίεγπογο 8. 111. π.1. δάἀε 24 γίταπι Ἀρο!! οη! Ὑγδη. 
1:18.1. ς. 2. 

ς ἡ γὴ Παλαΐμονι τ βρέφει χρήσεται ] Πεπρα ἴπ {Πῆ πλιπι 
ἀείδτις ἃ ἈΠ εἰρμῖηο Ραϊδοπιοη, ἰπ λάγεο {Ἰδιεγγδπεο δὲ 80- 
{εοπάϊτιις εἰξ, νε ἴῃ Οουίπιμίας, ποη ἴοπϑε δ ἱπίτιο Ρδι- 
ἔληιδϑ παῦεῖ Ρ. 45. πίπς εοτεῖτα χρώσϑωε Ηἰς ἀἰοἴτυτ, ΠΑ πὶ 
τηλῖγει, Νεγοῖἀ8 ἔφέϊαπΊ, ππᾶγὲ ἱπὰς Βάθιῆς : δε 86 
Ῥϑυΐο ροΐδ πᾶθεῖ ποῆετ. 

6 ἄϑυτον Ἶ δάγτιπι 1} (δεεγγαβειπι εἴ), ἀς 410 ῶ0- 
Δ ῥτᾶες. εχ Ραυίδηϊδ ἐρΊΠ|115, 
Ἢ μέλανω  ποῆξετ Ἠοπιεγιιπι ἱπηίτατιῖγ Ο γ,. γ΄ ἱπϊο. 

τώυρως παμμέλαναφ Νερίπο ἔμογοβ οΟΠΙΠῚ ΕΙΠΟΓΑΠΤΕΠΊ, 
8 Γυρὸὶς πίτρας ἢ τὼ Θετῆαλ. ὄρη ] νιγαπιαις ορὰς Νερτα- 

Αἱ Ῥ Φουα τῖθι5 ἱπιαρίπιδιβ ρ8.]οῸ ἀπε τεργαθίξητατῃπὶ γὶς 
ἀϊπιιβ. 

9 ἰχεάφιτο) φοὐ, Κκαμᾷ, μάροθας ἐφαίνετο 

10 Μελικέρτην 1 ΠΟΠΊΘΠ ΡαΙΔεπΊΘη18.,) ΡΟΙηι3πὶ ἴῃ πε- 
πλεγαπῃ Π δοΥιπι το ϑτι5 εἰ, αιοΐ εχ Ουϊάϊο ποι Πῆπιιπι, 

1 εἷς ἐν τῇ γῆ ἔχοι } ὨΔπΊ Δάγτιπι Πιδτεγγάπειιπὶ ἱποο]ι- 
1 Ῥαϊδεπιοῃ, νὰ βᾶιῖο δῖε ποίϊες ἱπηιιςθῖ, ὃς εχ Ραυδηΐδ 
ΘΟ ἐτιαθΠΊι5. 

ΙΣ κελένει τὸν Ισϑωὸν ἀναπετοσος τὰ ξίρνα ΠηνΠΊ Ῥ4η- 

ἄετε, ἢ, ε. διασχέσης τῆς γῆς ῥήγνυσθαι γ ἴαδεῖ γε Δάγιυτη 
{ιΡτεγγπει πὶ ράτεαι ΡΔΙΔεπιθηὶ, αιεπιδέπιο ἄϊπι ρϑμ]ο πα 
τς Ἰσφιείνατιις ΡΒΙΠΠοβγδῖις. 

12 μέσος ] ἢς Γαυάϊδη, χε] ὃς οτάίηα Ῥ8:110 4]19 Αὐγαΐᾳ 
μέσος χρὴ Αδρίᾳ κείσϑωο. ἘΔιτὶ μέσον Ιερεραπε. 

14 Λεχώιον δὴ ] ςοὐ, Τιαια, Αίχριόν τι οἴμομ. Βεχίογαθ 

Διτεπι ΠΠῊΠ|1.. ντγὶ ἔογπια ῃὶς γερταο δηζαῦι , ΠΠΠῈΠ ΠῚ 1,6.- 
ςΒδεαπὶ Βὶς φάβαεγεγε ἀϊοίς ). Ἀυἱ ορρίάμπι ᾿νε ἢ δειιπὶ τες: 
ΡΙβφείεπτατ, ἀεχίγας. ΠΠΠπ|1 ρᾶτγῖοθ οσοιρδη5, νὲ (εμοῤγεάέ 
πηϊγας. 

Ιξς Κεγχρεαὶ πὸ τάχω 1 γοζε5 ημ8ε εἀϊτ|5 ἐχοὶ ἀεγδηΐ, εχ 
εοἀ. [,Δυάϊλπο τευοοϑμίπιι5, Βϑτιπι Υοἤ ρίι πὶ αι 0 4.18 
ἴπ [υἱ5 ἀεργεμεπαῖς ἀγυζεγηθ. ϑαϊπιαί, Ἰερὶ ῥγὸ χόρας δ᾽ ἐν 
ἀφισερᾷ νοϊεθας Κίγχρεαι δ᾽ ὠἐριτεφᾷ : πηαὶς νὶ ριῖο» πδππὶ. 
Ῥτίιι5 ΗΠ] τε πεηάμπι, ὅς ροίεεῖι5 τἄπαυδπ ἐξήγησις ΒΗ ϊα 
Ἰοιγατὶ δά ἀϊ ςςηίξη ἀμπι; τς ϑπῖξᾶ " μειρώκιον ἦν τῇ δεξιῶν Δέ- 
χοτὸν δὴ. : ᾿ 

ΧΡΙΊΙΝ: 
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νης, οριεῦ, νὰ φιλῇ οχ παι 46 ᾿Π{1]15 
Επ{τς ἀἰδγαπιιβ, νὰ αἱ γογπο δᾶ5 τοΠΊρΟΓΟ 
Εἰγοι πη ΠΑΠΡ ΘΙΠ115),, σππὶ ΖΕΡΉγΓασ. 1πσπῃ- 
«τη ἔλοῖς Ὠγᾶγα, ἀμγὰ πα «αἰριγταπδὺ ΜῈ 11- 
Θογου ᾿ριταγ ΟὈΠ ΕΠ ΠΑΓῚ5 τεύγαθ., ππάγεηιιδ τἰ- 
Γ Ρετπάς [ ςοτηπηοάϊιπι 1 νἱάθατγ, ποπ.. 
φΟποζαιιπη ΕΠ αιι!άεπγ, ἤθηϊις σοπεμΠηαοῖτοῦ 
Ἰπίπγοις, πος ςοηἤτατζιπι τάπιθη ἃς {γᾶ Πα}}}}- 
Ἰὰπη ἰδ ροπίτις 5. (δ παιραδῖ!ε.. ὅς (ρίτίτα 
{0801 δηἰπιαίιιπι.. Ἐρςος ἱπρτοῇη παιιεπὶ ἔ- 
Ὑπ|15) ζοποραϊ5 οπΐηγ. Οὐηςεάο, ἸΔΠΊ416 πᾶ- 
ΠΡΌ ΠΊι5. Μαγα ααίάοπλ, νὰ σογηΐς, αι ΡΠ. 
Πηταπη,, ἱπίπϊας γεγο ἴῃ ἰρίο [,Ἐβθι5 Ῥεῖ [ο- 
νΘΩΣ ἀπ" ἸΠῚΌΓΠ5 ΠΟῊ Ππηΐ. δὰ 1 ἐπππις : {εὰ 
ΘΊΕραΪο5. ἂς ραγιαθ, ΨΊςῖ5 αι! δυάαγη Ππη}1ς 5, 
ἃς [0 ΠΟ 1115, ΝΕ] ῬῈΣ Ιου πὶ τπαγὶβ ἢ δι 8. 
Τρίαγαπι ργίπηα αα!άειπι τατὰ εἴτ, ἂς ρύδεςορϑ, 
᾿ἃ παίηγα πηπηἶτα,, νεγείσο πη οὐπηΐα ἰρεςιίδη- 
τί Δα ΓΟΠοπς Νερεμπο,, τοῦ α τάππεη Παπη 4 4- 
416. πἸοηζαπηα ἴδ ἀρ65 ραίςεηϑ βογιθιι5, α1105 
δὰ ΝΝεγοιάες5 ἠδοδγρεγε νογοίμης οἴ, αιαη- 
40 ἴῃ πιαῦὶ ἰμάπης. ϑοαιοηζοπι γεγο ἱπία- 
Ἰδιτι ρἰαδηαιτι ἄτα σατηρετοτη ριζαζογοϑ ημ]- 
«ἐπὶ Παδίταπς ν πᾶ 7 ἀἴημις ἀργίςοίαο, Μεῖ- 
ΤαίαΠι δυζοπη ΠΌῚ ργαεθεηῦ. ᾿πυϊσοπι πὶ ααϊ- 
ἄδπὶ [Ππριπὶ τεγγαθ.. ἢὶ νοτο ργαθάας [μᾶς, 
ἯΙ Νεριαπαπι {Πιιπὶ ἀρτίσοἶα 1 οἰ ἀγαίΓΟ 
ἃς Ὀἰρ᾽5 ὀΥοχθγιητ,, {πὰ 6 6 ΓοΥγὰ Ργοιθηϊ μῆς 
Εἰ δαἀἰογιθοηίε5, Ν ταπιεπ ὨἰΠῚ15 τογγοῆτα 
πίηθη νἱἀογεταγ ΝΝερειηιβ, ἀγαῖγο Ἰη(ογία 
ΕΠ ργοτα,, ἔδγγαίιημθ παιίραητί {ΠΠ1}}15 γαῖ. 
Ῥγοχίπιας Πὶς ἰη|4ς ἀπαα, Πποηάατῃ νπα ἔμπε- 
της αἴπδαθ: 4πᾶ6 τη η ἃ ρΕΪαρο ἴῃ ᾿ιραϊο.. 
{ΠΠ, Πιιπιϊηἷς Ἰατιεάϊπο ἀϊάυέϊα εἰ. Ησοσαι- 
τοι Ὁ]. Ο ριιεγ, εχ ἰρίᾷ ριέσαιγα σοσποίςζοτς 
Πσοῦ: ἱπίαϊαθ παιηαια ῥραγτες ἀϊτιρταα αἹ]ῖ- 
αυδηιπη σορσηοῖοηἷς Ππαῦδηζ, νὰ νι ἀο5., αἵ- 
46 (10] πππτιοτοίροπάδης, ραγεθιις σοποδαῖ5 
να οἰπΠΊ Ἐχγαηεῖδιι5 σοὶ ραητιγ ἀρτῖ5. Ηος 
δζ Ἑυγορᾷ ΟἹ πὶ οἰγοα Ὑ μείϊαϊα τετηρε εἴ ρα. 

ΙΌΟΟΝΥ͂Μ ΓΓΙΒΕΒ ΒΕΟΥΝΝῸῺν 5. 8} 

ΝΉΗΣΟΙΙ. 

Βδόλει, ὦ σαὶ, καθάπερ ὠπὸ νεὼς διωλεγώ- 
χὰ ον “ Ἵ ΓΝ ͵ 

μεϑώ περὶ τετωνὶ τῶν νήσων, οἷον φεραπλεον- 
Ἴ Ἁ “2 “ ͵ « Ἵ 

τες ἀυτῶς τὲ ρος» ὁτὲ Ζεῴυρος ἱλωραὶν ἐργάζε- 

. ἤ , “ ε . γ΄ 

τοὴ ϑώλωτ)ων., σπιροσπνέων τῆς ἑαυτῷ ἄνρφις; 

ἀλλ᾽ ὅπως ἑκων λελήσῃ τῆς γῆς. καὶ ϑάλατ- 
͵ Ἢ Ν δὰ 1 γ Ὰ ὰ , ΝΑ 7 

τῷ σοὶ ταυτὶ δόξῃ, μήτ᾽ ἐζξηρμένη καὶ ἀναχαι- 
τίζεσα; μήϑ᾽ ὑπτιὰ καὶ γωληνὴ, πλωτὴ δέ τις 

κοὶὶ οἷον ἔμπνας. ἰδιὶ ἐμιξεξήκαμεν, ξυγχωρεῖς 

γάρτοε΄. ξυγχωρῶ, καὶ τσλέωμεν. ἡ μὲν ϑάλωτ- 

τῶν ὡς ὁρξς, “πολλή νῆσοι δὲ ἐν ὠυτῇ. μα δί;, 

ὁ Λέσξος, ἐδ τμίδρος, ἢ Λῆμνος᾽, ἐλλ᾽ ἀγελαῖ- 

«ι, καὶ μικραὶ, κωθάπερ κῶμαΐ τινες, ἢ ςώ- 

ϑιμὸὶ, ἢ γὴ Δί᾽ ἐπάυλιω τῆς ϑωλέτ]ης. ἡ μὲν 

δὴ τυρώτη σφῶν ἐρυμνή τέ ἐςι, καὶ ὠπότομος, 

καὶ τειχήρης τὴν φύσιν, ἀκρονυχίαν ἐξαίρεσω 

σπ’ανέπτῃ Ποσειδῶνι, κωτώῤῥες τὲ καὶ ὑγροὶ, καὶ 

τὰς μελίτιας βόσκεσα ὀρείοις ἄνϑεσιν, ὧν δοέ- 

πεσϑαι καὶ τὰς Νηρηΐδας εἰκὸς, ὅτων τῇ ϑα- 

λάσσῃ ἐπιπωίζωσι. τήν δὲ νῆσον τὴν ἐφεξῆς, ὑ- 

πἼίαν τε καὶ γεώδη ἔσων, οἰκῶᾶσι μὲν οἑλιεῖς τε 
καὶ ὁ γεωργοὶ ἅμω. ξυμδώλλονταε δὲ ὠγορῶν 

ὠλλήλοις, οἱ μὲν τῶν γεωργεμένων, οἱ δὲ ὧν 
7, “᾿, Εν Ὁ Δ) ἤγρευσαν. ποσειδῶ δὲ τατονὶ γεωργὸν ἐπ᾽ ερό- 

5 ͵ ἽΝ ς ͵ ᾿ τω τρξ καὶ ζεύγες ἵδρυνται ", λογιέμενοι ἀυτῷ τὸ 
Ϊ᾽ » » ε δὲ Ν “δ Ἴ ᾽ ες ἐκ τῆς γῆς. ὡς δὲ μη σζοῦρα ἠπειρώτης ὃ Πο.. 

σειδῶν φωΐνοιτο, πρῶξᾳ ἐμβέβληται τῷ οἰρότρῳ, 
ν . “ ἐ, “ ἤ ε 2. ῈΡ ᾿ καὶ τὴν γὴν ρήγνυσιν» οἱον τσ λέων. αἱδ᾽ ἐχόμε-. 

Ἵ -» ἊΝ Ω δ. Τὰ ν 2 
νῶι τϑτων νῆσοι δυο, μίω μὲν ὦμφω ποτὲ ἦσαν“, 
ε »“" δον -" “ 

βώγεισω δὲ ὑπὸ τῷ πελώγες μέση, τσοτωμᾷ 
“3 ἣ “ ᾽ ͵ὕ ἢ 
ἐὐρος ἑαυτῆς ὠπηνεχθη. τετὶ δ᾽ ἔςι σοι καὶ “ὡ.-ὄ 

Ν ὦ - ΩΝ -“ ͵7 
βῶ τῆς γραφῆς» ὦ σοὶ αὶ γινώσκειν. τὰ γα Ε' 

͵ -“ ! ς-ὦκ“ν σχισμένω τῆς νήσε᾽ὶ «τἀρωπλήσιο τον ὁρέἧς, καὶ 
εἰλλήλοις ξυμμετρω.. καὶ οἵω ἐγωρμόσαι κοϊλω 

9 ͵ “Ἥ ΓΙ Α Ν , Ν Ν μέ 

ἐχχειμένοις. τῷτο καὶ ἡ Ευρώπη πτοτὲ, περὶ ταὶ τέμπη τα Θετ]αλικοῦ᾽, ἔπαϑιε. σεισμοὶ γωρ δὴ " 

ἈΝΤΙ. ΝΗ͂ΣΟΙ. 1 ταυτὶ δόξη } ταντὶ ἢ, 5. γε ν᾽ ἀδας 
τηᾶτο εἴϊο, πϑαις σμΠΊ τδτγὰ ςοηβιπά45, ἢ Ἰπιπηοτπὶ το Π- 
“αϊείςεγε νἱ ἀδαίιγ ), ΠΟ τεπηρείζατε αυτά ἐπὶ. ἰῃτιΠιοίςοης 
Ῥίξιον {Ππ|ὼ τερτγαοίεηζαιτ, πος ρίδηςε τἀπτθη εἰϊ8π| σοπηι]ε- 
ἔζεης, [εὰ πιοῖι ἀρίτατιιπι, αἱ Πα ρΆ ΠΕ θὰ5 ἢτ ορροτίιπυ5, 

2 ξυγχωρεῖς γάρ πε} ἵπ νυϊσαιῖς. (ἰδ αη δα Ιορεθάπεις 
θα : χὰ ὁπὲρ τῇ παιδὸς ἀποκρίνασθαι η086 {πΓρεόζα πη Πὶ 
ὅς εχ ϑΈπο ο παίὰ υἱάσι, Νοπιρε οἰιπὶ ρτὸ πιοῦε. ἴῃ 
Ἱπιαρίπῖδιι5 ἢἰς οδίογιαιϊο,, ἔδερε ἱπεεγγορδιοηΐδιι8. [18 
Ῥηπονὲγ (αὶ τας ἱπιαρῖπεβ οχρ] σας, τείροηποπεπὶ {δ᾽ οἷατ 
ποεῖ» πο] ἔμέϊο πιυταῖαδ ρετίοπαε ἱπάϊςῖο., ἰάηις Βῖς 

αιόσιο οδίεγιει, Ῥαετὶ γεϊροηἤοπε ξυγχωρῶ χρὴ πλέωμεν 
ἀτᾳ Πιδίμπόϊα, πιατρὶπὶ ποπηθπιο δάζοτιρίογας ἔοτις : δὸ- 
κεὶ ὑπὲρ τῇ παιδὸς ἀποκρίνασϑει ηι186) ἀερταιιᾶτα Ρτιπηα νο- 
φε δοκεϊ ἴῃ κοὶ, Ἰρποτγδητὶα ἀπιληιςηἤιιπι ἱπ τοΧοΠὶ τς 
τερίξυτιητ, 

3 ζΛίσξος ἐδ᾽Ίμβρος } ηᾶ6 1π[ιϊλς ἤιπὶ πιφίοτεβ. 
4. γεώδη ὅσαν οἰκῶσι μὲν δλιεῖς τε κοι } νοτος Βλε ἐχοίάθ. 

ταῖσι Μογο! απ. Ἠδθει ΑἸ απ. ὅς Μ85. τγροργάρῃο Μο-: 
τε!!! ἔγαι αἱ διΐτν Ππη τα. νοοιιπὶ χρν γεώδη ὅς χορ γεωργοὶ 
4υῖδι5 ἱποῖρις ἃς ἀείπῖς μας (ςητεητῖα, 86! πιαί, Ἰαοιπᾶπι μἰς 
{υἰρίσατι γ (δ σοάϊσυπι δοπογαπι ΠιδΠαάϊο ἀειἐΐζατις,, οχα 
οἰ άη{ε ταπη θη νΟΟοΠῚ γεώδη νἱαϊε δὲ ἢς ἐπιεπάδιιίς. ὑπτίαν τὸ 
χὰ γεώδη" κρὴ γεωργοὶ ἅμα δο, 

ς ἐπ᾿ ὠρότρε κοὴ ζέυγες ἵδρυνται ) Ἠεπιρα ἱπίεῦ Νεβιιηῖ 
ςορηοπλίηα οἱὲ φυτώλιιος ) πᾶπὶ πιάτα δυπιοτε ἢ γερεῖα- 
Βηΐμπι ργοπιοιιες ἱπογεπιεηῖα, νὲ οδίδγιας ἱπ {ΠΠ158 σορπο. 
ταϊπὶβ Νερίμηϊ οχρ[ἐσδτίοπς Ρμογημειιβ. ' 

6 μίκ μὲν ἐμφώ ποτε ἦσαν] 4816 αυἱά ἰηζιαε Οοάε δὲ 

Νίξῥνο οἱϊπι σοπτὶρ 8 πᾶτγας ϑίγαδο ἰδ. Χ, ρ. 489, 
7 τίμπη τῷ Θετῆαλικοὶ νἀ, {( τα Θετῆαλίᾳι 
8 γὰρ δὴ λἀαιτάϊητιι5 δὴ εχ ςοὐ, [,λ0Ἐλ 

Νηη ἢ 2 κακεί- 
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μὲ 3 " Ν ε 7 οἷν. 

κοκείγην ἀγωπτυζάντες. τὴν ὠὡρμονίων τῶν ὁρῶν 
5 -»Ἥ , Ν “" 

ἐνωπεσημίναώντο τοῖς τμήμωσι, »͵ὶ πετρῶν τε 
ῳ " , ὩΜΕ 

οἶκοι φανεροὶ ετι, «αρωπλήσιοι τῶις ἐζηρμο- 

, - ͵ φ Θ᾿ εὐ δέ 

σμένωις σφῶν σσετρώις.υ λή Θ᾽, ὁπόση σχιίσιεν- 

»Ὕ" ᾽.κφ Γ᾽ , ΓΑΙ " γ΄ 
τῶν τῶν ὁρῶν ἐπισπέσϑωι εἰκὸς, ὥπω ἀδηλὸς " 

Ν ἈΠ γι δ. δ -“ 7, Ν 

λείποντωι γορ δὴ ἔτι οἱ ἐυναὶ τῶν δένδρων. τὰ 

μὲν δὴ τῆς χὰ πώϑος τοιξτον ἡγώμεθα. ζεῦ- 

γμα δὲ ἐπὶ " τῇ ΤΡ 85 βεξλητωι, ὡς “μίαν 

ὑπ᾽ ὠυτῷ Φωίνεσιϑ:ωι. καὶ τὸ μὲν ὑποπλεῖτωι 

τῷ ζευγμωτος - τὸ δὲ ἁμαξέυετωι. ὁρῶς γαίρ 

στὸ τὲς διοφοιτῶνταις οἰυτὸ, ὡς ὁδοιπόροι τὲ εἰσι» 

καὶ γαῦτωι. τὴν δὲ νῆσον, ὦ πταῖ, τὴν παλησί- 

ον, θαῦμα ἡγώμεϑω. πῦρ γὰρ δὴ ὑποτύφει 

ἀυτὴν -ἄσων. σήρωγγώς τε καὶ μύχες ὑποὸς- 

δυκὸς τῆς νήσξ, δὲ ὧν ὥσπερ ἀυλῶν ἡ Φλοξ δ 

ΑΝ »; , ᾿ ἜΗΝ 
ἐκπαίει, ῥύακάς τε ἐξεργάζεται δεινεὶς, πσαρ᾿ ὧν 

ἐκπίπτεσι ποταμοὶ πυρὸς. μεγώλοι τε καὶ τῇ 

᾿ϑωλώτη Ρι ψρ νον ἢ καὶ Φιλοσοφεῖν μὲν 

βελομένῳ τὰ τοιοῦτο,» νῆσος ἀσφώλτε κα Θ εἰς 

φοωρεχομένη φύσιν , ἐπειδὴ ὑφ᾽ ἑλὸς ἀναξρωῆ, 

“πολλοῖς ἐκπυρξτοι πονευμοσι» τὸ τὴν ὕλην ἐ ε- 

ρεϑίζοντω «παρὸ τῆς ϑωλώτ)ης ἀνωσπῶσω. ἢ 

γραφὴ δὲ, τὼ τῶν στοιητῶν ἐπώινξσω;, καὶ μῦ- 

ϑὲν τῇ νήσῳ ἐπιγρώζει, γίγαντω μὲν βεδλῆ- 

σϑαΐί ποτε ἐνταῦθα. δυσϑωνωτέντι" δ᾽ ἀυτῶ 

τὴν νῆσον ἐπενεχϑῆνωι δεσμῷ ἕνεκεν, εἴκειν δὲ 

μή σσὼ ἀυτὸν. ἀλλ᾽ ἀνωμοίχεσιίεαι, ὑπὸ τῇ γῇ 

ὄντω, καὶ τοσοῦρ τῶτο σὺν ὠπειλῇ ἐπ πνεῖν. τοτὶ 

δὲ καὶ τὸν τυφῶ φασιν ἐν Σικελίᾳ " βέλεσιϑεαι, 

καὶ πὸν Ἐγκέλωϑθον ἐν ἘΓουλίον “ τώυτῃ: δ ἤπει- 

ροΐ τε καὶ νῆσοι πἰἐζεέσιν: ὥπω μὲν τεθνεῶτος, 

ἀεὶ δὲ ἀποθνήσκοντωξι ἔς δὲ σοι, ὦ παὶ, μήδ᾽ 

ἐπολελεῖφιϑωι δόξωι τῆς μείχιης. ἐς τὴν κορυφὴν 

“ »Β , τον ἢ 
ὶ τῷ ὅρες ἀποδλεψαντι. τῶ γαῶρ ἐπ᾽ ἀυτῆς ζαι- 

, ε Ζ, ᾿ 2 “ } Ἁ πο ἣν . . 

νόμενω ὁ Ζεὺς ἀφίησι κερωυγεὶς ἐπὶ τὸν γίγαν-- 

ΤΟΝ Ω " ν τὴν ͵ Ν ν μὰ 

τῶ. ὁ οὑπ οὐ γορεῦοι μὲν θη») ίσευει ὃς τὴ γὴ 

9 Ἢ Χ ε “ δὲ ᾽ ᾿.ῃ “ἢ "κα ᾿ ζ 

ἐτι καὶ ἡ γῆ θὲ ἀπείρηκεν» ξκ. ἐῶντος οἰυτὴν 

ἑξάνωι τῷ Ποσειδῶνος 

ΤΊ. Τρ ηαθ, 

ΝΥΔ τὴ τουγὰ 5 ΠΔΟΠ5.,) 1141 Πα τι6 ἀρογιεηζοδ, 
τηοηΐ τη Παγπτοηΐδα ἴῃ ραγα 5 ἀϊμ 115 10 41- 
οἴατη ΓΟ πδγα, Πππέσας σοηίρίσυαθ ἴῃς Ῥεῖ 5 
ςαυίταϊοϑ, ΘΠ] 15 (1 (ἀχὶ5 τορομάξηζεβ., [51 
ναιπηπο.. πμπα οι {οἸΠΠ05 τηοηγος. (εηπ| οτα- 
ἀἸ 1. Ππτ. ποη οὐίςαγο ἀθργεῃθη 45: ὨΔΠῚ 
αἰϑδεμηι, ΘΠ Πα ὀξίαιτι πὰπς τεαητ, Τα 
ἰρίζωγ ὅς τηία]αε ἔα δγθιγουπαγ. Ροηϑ ρού- 
ΤῸ ἔγειο ἱπιροίτιι εἰϊ.. νὰ νὲ νι άδαεαγ [1π- 
1141. Ῥοηϑβ ἀιῖοπι ἅς πδαϊρα5 να ρᾶπας 
δὲ συγ α5: νι ἀδ5 ΘΏΙΠῚ νἱάζοῦοβ.. ὃς παιῖαθ 
1ρίστα νε ρεγιγαηίθαπι. Ργοχίτηδπι ΤΩ] αΠ. 
ο Ριιογ, δἰ! αἱ πιοηίεγὶ Παθογα αὐ δἰτγεπητιν: 
ἰσῃῖς Πιδειϑ δᾶπι τογᾶπα ἤαρταῖ, ἰςςοΠΠα (616 οἷτ5 
ὅτατις τηξάίης {δἰ πρτοΠη5. τοζάτῃ {πσςο μα τ, 
ΡΟΓΠΠ05 ταμ4πᾶπ| ςάΠᾶ165. Παπλίπα ἀπ πιγ., 
Βογγοηάδαμο ΘἢΊοῖ: ρσοθμπία, ἐ απ δα5. ἴρῃς 
ἀςςοΠ!] τ ἐχεμηϊ,, ἱπρεηζοβ., ΠΙΔΡΙΠΙΕ.» 
νηάαγαπι πᾶν 1 Ἱπρτιδαῖεα, Οὐοά ᾳαρίαηι.' 
ἀς 1Π|ς ΡΒ ΟΡ αὶ ψοϊ ποτε: ᾿ηζα, αίρματο 
ας {]ΠγῚ ̓  πάζα]ος ργαθ θη. ππατγὶ οχοιῶ, πη ΐ- 
τῖ5 ΔοσθηττΠΓ [ριγίείθιις, αἴιαὸ τἡπαγουιατη ὅχ- 
εἴταπε, ἀπ πα π85 Δ6 18 ἱπηθιθις, Ριῶο- 
Γὶ5 ἐϊποῦ 415. ἀξ ροξτιβ απιρίοχα.. 1ηΠυἴας᾿ 
ἔλθυΐαπι ἀρρίηρῖς: ρισαηΐοπη νι ἀε]ιοοῦ ΟἸἡτ 
ἢἰς Πα] πλῖπθ εἴξ ργοιγαίαπη[οὐτεπάϊε,] εἴσιιο, 
σα πιοῦτο γαϊεγε σου ΠΙζἸΔ ΠΕ, ἱπυροίζατη ἴη- 
{π|4πὶ εῆς, νὰ νἱης ἢ} Ἰοσο επατ ςοπτειπογοῖ, 
τρίμπι νεῦο ποπάππι ςεάετς, {54 Παπιο Ν 
ποχίμππι γεπογε. {ππηγαια σαπὶ τηΐη5 ἔρίγα- 
τὸ Ἰρῇδιη. Ηογαηῖς δὶ ἴῃ 810 ἴα ΤΥρπο- 
ποπὶ Πποητ6 νε]]8 αἰππε, ἃς ̓ π Πὰς τρία [τα] τὰ 
Ἐποοίαάιιηι. “5. ΠΟητπθηζε5. ἱποι θα 1ΠῈ 
διτηία146. ποπάτιπι τπούεαῖς αἰ!ἄσπι, (ξἃ ρεῦ- 
Ρεῖαο τπουϊθηεθιι5. [σεῦ ἀπίθπη δὶ, Ο Ῥιι- 
ἐγ, ΕχιΠίπιατο, ἀυοά πὸς Ριισῃα ἐδ ἀεῇ ἴτν 
δα πηοητῖς νογείσεπι γοριςσίεητ. Ομσά δηῖπε 
ἴῃ Ἰρίο σεγπίταγ,, Παρίτογ εἴτ, 481 δαϊπηθα ἴῃ 
δισαηγοπι τη: ̓ μίς γεγο ἴαπὶ φοβεῖν αυϊάθηι, 
το] Πγ] φάπας τάτηεη σςοηῇάϊε: αἱ {εἰ εἰ τε]- 
ἴι5.. Νερίμπηο εἰ πιηϊπιο (ὩσΠΠτὸγς ρογπηε- 
τεπί6. (α]σίποπα δυζεῖ Πίος οἰγτοπηξααις 
[ρἰξϊογ]; νὲ πη1116 ργαθίου! 5. ΡΟΕΙῚ5.). ΠΩ} 
ΡῬΓΔοΙ πα Β15. νἱάθογοηζαγ.. (ΟΟἰΐδιη ροῦτο 
ππηςςς, οἰγοι Πα μρατ Πα] ΡΟΙΠΊΣ, ἄγασο Πᾶ- 
Ὀϊτας, τῃθίααγ! σαϊαίατι, ντρατο, τα 05. απ, 

: ἜΣ ἌᾺΝ ΕΣ εὐὔςε ) - δ 
τοεραέδληκε δὲ ἀυτοῖς ἄχλυν, ὡς ὅμοιον γεγονόσι μᾶλλον: ΑΗ 

νοις; Ὁ ᾶς τὸν δὲ ἩΠΟΡΛΘΕ : κολωνὸν τῶτον οἰκεῖ ἐδιοίκων. πελέτε τινὸς, οἶμαι, Φυλοξ ὃς ὑ- 

9. ἐπὶ] ἴτὰ οὐπι ϑαϊηταί, τείοε!ρ ἢ ΡτῸ ὑπὲρ, ἝΩΝ ἴπ νυ ]- 
Θδτὶς εγᾶῖ, 

Ιο δυσϑανατξντι  νοςεπὶ ὁρτίπια εΧρ σας ἰρίς ῬῃΙο- 
ἤτατις Ρᾶυϊο ροῇ, Οἰραπιος Βυϊαῇποάϊ ὄπω μὲν τεϑνεῶτας 
ὠεὶ δὲ ὠἀποϑνήσκοντως ἀϊςεῃ5. 

1 τυφῷ ἐν Σικελίᾳ ] νἱ 4, ΡΙηάατις Ρνεῃ ΚΠ, Ουϊάϊις Με- 
τἀπὶ, ΨΥ. ψαϊογῖιις Ἐ]ᾶςοιις Ατρομᾶατ, 11:. Ηοπιοδει5 ταπιδη πὶ 
ολῖα]. ΠΑΙΠΩΠῚΝ. 290, εἰν Αρίμοις, [τἈ]}18ς ἱπ (ἃ, 4ιας Αφηδγίβ, 
εἰ ΤΥΡΒοπεπὶ Γοραξτιπι ἀἰϊοῖτ, 

12 τὸν Ἐγκέλ. ἐν Ιταλ. πο ΝΗ Ἐποεϊαάο 
ξετε ρόεῖδε ἔα ϊαπίιγ, 46 ΠῚ τπιεπ [τὰ] 86 ἢἰς νἱπάϊοαῦ 
ποῇετ. τάυτῃ Δαάϊτ, φιοπίαπι ΝΘΑΡΟΪΙ τη [τα] 14 1(ἐς ἀϊ810 - 
δι ἀε ἱπιαβίπίθιιΣ, ̓ ἱπίδιτατι5 εἰν 

13 πιςίνει δὲ τῇ γῆ ἔτι Ἴ ποπῖρε ἕεγγας ΕΠ11 οἱ σαηίος, τεῖ- 
τᾶημε 1ρ{15 συμμαχῶσω, να ὡς Ἱπῇ. ποῖαῖα δὰ ἀγεαθηρ, 

14 τὸ Ποσειδῶνος ] 4υὶ [οἰ]ςεξ σεισίχϑων σι ἢτ, δὲ ἐγνο-- 
σίγαιος ἱπ οἰρΑπτοπιδοΐα᾽ τεΓΓΑΠΊ Παῖς λς, γε ἴῃ οἃ ἈΓΠῚ-- 
τος ςοπἤῇετς ποπ ροῆξης βάτο. 

Βιυπιω 



ἫΝ ᾿ 
Χ ΤΊ Τρἤλτο. 

Ο Βπιο ςοηάϊεις ἴάσοῖ.. Ηκπος πεπῖρο ἀϊςίπιτ 
Ῥεἢία αὐτιιπι ἀπιαγθ, ὧς σα! ἀπγοὶ νιάο- 
τί τ ἀπιρ] ο] φέσι ἔοιιογο. Ιταητῖς ψο ]ας αιι- 
Το ἀριά Οοἴςπος οὧὰ Ηεἰρεγιάμηι πια]α, εῸὸ 
ιοά δυτθα νἱδογοηζαν . πο ἰηίοπηηοϑ οιϊο- 
αἰοθαης ἀγαςοπός, ΠὈΙσις νεηάἀἰςααηγ. Ρα]- 

ο΄ ]δαϊς {{6Π| ἁτᾶςο, 4.1 αὐπας. ἌΓΟΟΠῚ Παδιζαῖ, 
τς Αἰποπίεπίδπι ροριυαχη δατὶ σαι πα μὶ Διηᾶ- 
; τὸ νἱάοτιις, ιοα 11] οἰςαάατιπν ἔογπτα παρ εἰς 
Γ΄ ΟΥ̓ΠΑΠΊΘΠΓΙΙΠῚ ἔδςογα, Εἰς Ιρί οείαιπι ἄγαςο δι- 
ες τοιβ. (άριις οηἰπὶ ε ἰατο ἐχί τ, σα “π|τάοτ: 
Ἶ τῃςίδατο, νε νογοίηλς εἴ, τηοῃςηθ, Ηδε- 

᾿ 

ΟἽ 

ἄετγα αὐτο » Πηϊ]ασοαιιο ἃς Ὑἰαϊεῦ οὈυῃλῦτα- 
τς τὰ [π[υ]α. ΡΝ {ς οὔἘ ἀϊκαζαηι Ἰοαυίεαγ: 
“Νὰ πιπς νογο ΒαςςἤμΠῚ ἀθοίίς, ἀζίη ςοητίπεπτς 
Ε- ἡ εσδι τεγγὰ δεῦπἠσα εν Ἰοςὶ ἰαοτίς αὔοα- 
ἧς 5 5:1. πὸ Ρεγην!Πη ᾿ γαῖα, 1 [Ἰαςεηε] 
τοίριπα, ἄς ἀαγεὶ ογαίεγοϑ ἐπογίος, ἄς δάπιις 

ἴάας εἰθτας, γπηραπάηπς Πης βτερίτα. Ρτο- 

ὴ {Ὁ το πε. ̓  Βεγροηηπι ἃ 
» ἔς ἱπρ σα πειγ, 4ΠΠ νέο, ν] ν Ἰηφ Ορίῃ; Βαςς ἢ 5 [ε- 
{ε ργδθθι 'Ζοηδο ἴοθο νζ Ἰἰς ντατ- 

ΑἸ γεγο πιατιγείζιιας, 811 οπιρμᾶςος, ΑἹ οα- 
Ομάηῖηδο νἹἀθητιιν, ὙἱπμπῚ τΕπΊρογᾷ ρυπάθηζεγ 

᾿ τα δ: ΒᾶςοΠο. νὲ (Ἔπιρεῦ νἱπάεπηϊΠΊ. 
᾿ Βιαῦοαι, Ἀάςεπηὶ δάξο. ἀφηπ(ὑηε, νι ἄς ε (ἃ- 

τ χὶἰς {ἰρεπάδηειιγ, ὅς ππαγὶ ἱπυπιίπεαηξ, ἔπι- 
ο δυίχυς ἀεςογριης τη. πιατίπας, 414 Π| τοῦ- 
Ἔρις Δ165: (μΠΊ ΟΠΊΠίθιι5 οπὶπι ΒαάςςΠιΙ5, 

ῬΓβοιογαυδπΠι οιπὶ ποίξιια, νίτοπι σουηπημηί- 
«αἵ. ΟΣ δἰ τι Ἰϊαπι, ἃ τἌςεΠη5 ΔὈϊο 

δὴ αιοά διόπερ νἱηππ ἴῃ Οὐϊππὶ φάάιι- 
᾿ ̓ ερ ον πᾶς παπιηὰς ομὰ [1 ςοπηεάοτίς 

πηπΐ νἱτα νἱπιιπι διιογί δίταγ: πραις ἱρίς 
τρῶς τοπηθίςπτος ἔογγο ἀρ Τα 

Ἂ τ 

το ἃς ὁΐτι νῦν ἐν ἀκξοπ, οἰκῶν ἀταςοηΐς ἴπ ΑστορΟΙ! ϑρυ 

Αἰβοπίςηίεβ., εἴτι5. ςυξοαϊς, πιεητίο ἀραὶ ΕτΥπιοίσρίςι Μ. 

βιποτεπὶ ἴῃ Δρώκαυλος- ΠΝ τῇ ἡμοαιε δας [ρεθαπε, 

᾿ ἶβα: ὀικέρον λὐνῳ τὸν τῆς πολιάδος φύλακα δράκοντα, Χο οἱ 

᾿ μὲν ἕνα, φασὶν οἷδε δὲ ὕει, ἐν τῷ ἱερῷ τῷ Ἐρεχϑίως, τῶτον δὲ φύ- 

ν τ Σ τῆς ἀκεοπόλεώς φασίν ᾽ν ὦ χρὶ μελιτ]έταν παφατίϑεσθαι. 

Ἧος ἰαηϊτατας ἰπ Οἰγγηρίο [ιὸ [πιρ. Αἀτγίαδπιις βῆ, ἀε 4.0 

Ἢ ᾿ΧιρΒι πα ἴῃ Ἐρίξ, Ρ. 164. Αδριανὸς δὲγ τότε Ολύμπιον τὸ ἐν 

ταῖς Αϑήναες» ὦ ἐν: ἰῷ Χο] ἀυτὸς ἵδρυται, ἐξεποίησε» φῇ δράκοντα 

ἐς ἀυτὸ, ἀπὸ ὑνδύας κομις ϑένταγ ἀνέϑηκε. 

᾿ Ι6 τέτἼιγας ἐπὶ τ. κεφαλάς ] ἀξ δυτεῖϑ οἰ 4415, αυΐδιις ο4- 

Ρ᾽ 1105 οτπαραΠΕ Αἰ οηἰεη[ες νἱά. εχ ἱπβιτατο Μειγῆιι [γε ξ, 

᾿Ατεὶς. Πδ. Ἐν στα, ὅς ἂδ ἔοττιπ, Ατπεη, Ρ- 6. 
17 ἦε ἡ νὴσ. αἷς εἀϊτὶ ἤδη ἡ νῆσι νογλπὶ ἰεδεῖοπεπὶ 

βαθεῖ ςοὐἄ, ΓΑ. 
18 ὄφεις τε] ἵπ Ψαϊρατίς αὐ άϊτιπι ᾧ ϑυοὰ οοὐϊοοπιὶ νΆ.- 

ἄϊαδη, (ποι οπιϊπιι5, 

Δηζ» Νωρμμίμμε ΜἬερέγαι: Βιιπιο ἡπαῇ. 
ΠῚ ἢ ΠῚ αιυιίάεπι, ἐὐγτξ " 

[ᾺΓ, κὸν ΡΟΓΓΟ 4[Π| ταπγείζιιπε αίάεπι,, 

ΓΘΟΟΝΝ Δ ΕΒ δ. ΕἸ Ν Ὁ. ν.5. 837 
νυ. »" “ “ ᾿ ., ᾿ ΄ 

πὸ τῇ γῇ κειτῶι. τῶτο γῶρ λεγέτώι τὸ ϑηρίον 
μ Ύ “ -“" λὼΝ . -" 
ΞΌΝΣΝ τε ξἰνοι: Τῷ χβύσω γκαξο: τι ἰδὴ χρυσὲν 

᾽ “" ἢ , ͵ 7 ς 
ὠγωπῶν. καὶ ϑώλπειν. τότοι κώδιον τὸ ἐν Κόλ- 

Ν ᾿ -“" (δὶ » ᾽ γ 
χρις. καὶ τοὶ τῶν Εσπερίθων μῆλω, ἐπειδὴ χρυ- 

πων γ.Κ » , 

σὰ ἐφαίνετο, διΐ)ω ἐὕπνω ξυνεῖχον δρώκοντε, 

καὶ ἑαυτοῖν ἐποιᾶντο. καὶ ὁ δὲ ἐν δὲ, ὁ τῆς Α- 

ϑηνᾶς, ὃ ἔτι καὶ νῦν ἐν ἀκροπόλει οἰκῶν "5, δῶ. 

κεὶ μοι τὸν ΑΑΘηναίων ἀσπάσασιϑαι δῆμον ἐπὶ 
» πα δ'γν ω ᾽ “7 ΠΝ Ν 

τῷ χρυσῷ. ὃν ἐκεῖνοι τετίγως ἐπὶ τὼς κεζξα- 
ν ΄ὅ 7 ἊΣ ᾿ “ παρ ν ἜΡΙ : ἀξονς ὁ 

λως ἐποιξντο. “᾿ Ἑ κρὶ χρυσᾶς ἀὐτος ὃ 
δ Ἢ ΥᾺ 

΄ ᾿ , - ΧΡ -“Ἡ ε 

δράκων, τήν γῶρ κεζρδαλῆν τῆς χειῶς ὑπερξάλλει, 
Ν με ΘῸΝ “ “ ͵ δ 

δεδιῶς, οὐμιδ!» ὑπὲρ τῷ κάτω πλξτξ. ματρεφῆς δὲ 

κιῆῷ: τεκαὶ. σμίλωκι, καὶ εἰμπέλοις;, ἥδεήν γῆσος Ἵ 

ἔσώ» ̓ἀιογύσῳ μὲν ἀνεῖσϑωΐ φησι, τὸν Διόνυσον 

δ. ὠπεῖναι γῦν, καὶ ἐν᾿ ἢ ΄δ βαεχέψος 

ἐπι ρέψαντα τῷ ᾿ Σειληνῷ τῶ ἐνταῦϑα εὐποβῥη- 
μας "2 

τῶ. κύμθαλώ τεταῦτω ὕπτια, καὶ ἐπ να 

 Π, χρυσόν, καὶ ἀυλοὶ ϑερωοὶ ἐ ἔτι» καὶ 

τὰ τύμπανα , δὲ ξ ἀψοφητὶ κείμενοι, καὶ τὰς γςε- 

φὐἷ τὶ ὃ Ζέφυρος οἷον αἴρει ὠπὸ τῆς γῆς. ὙΦ: 

τε, οἱ μὲν ἐμπλέκοντωι “ύρσοις, οἵδ᾽ ὑπὸ τῷ 
» . , νι ΑΘ ὃ 

οἴνα πσαρεῖνται ζώννυσϑαι ἀυτὲς ταῖς Βώκχαις, 

κωβέυδοντας. βόϑρυς δὲ οἱ μὲν ἐργῶσιν, οἱ δὲ, 
περγώζαεσιν, οἵδ᾽ ὀμζφωκες, οἵδ᾽ οἰνώνϑιαι "5 δὸ.. 

κῷσι, Ὁ ἐρῖν οὐ τῇ Διογύσε τεὶς ὥρας τῶν 

ὠμπέλων,» ὡς, ἀεὶ τρυγώμ. ὠμφιλαφεῖς δ᾽ ἕτω 

τι οἱ βότρυς. ὡΣ καὶ τῶν τσετρά ὠπηρτήσϑαι, 

καὶ τῇ ϑαλάνῆν ἐπικρέμασϑαι; ὀπωρίζεσι δὲ 

ἀρ Εἴθμενν "Ὁ λάτ]οί τε καὶ ἠπειρῶται ὄρ- 

γιζτες. τῆν γὰρ ἄμπελον ὃ Διόνυσος σσαρέχει κοι-. 

γὴν -ὥσι, «“λὴν τῆς γλαυκός “. ἐκείνην δὲ μό- 

γῆν ὥρα ὠπωϑεῖτωι τῶν βοϑρύων, ἐπειδὴ τοὺς 

 δαθδάλλει τ τὸν οἶνον. ὠὰ γαν τῆς Ὧν} εἰ εχ" ἡξενήδι ̓ νάνι ν᾿, τῷ 

-- 
ψῖ, ὄμφ. οἵ οἱνάγϑαν ἢ ἐφυΐδεπι Ὁϊοίξοηίάη!. Υ. -ο :, 

οἰνώνϑη εῇ τῆς ἀγρίας ἀκπέλῳ καρπός. Ηῖϊς τἀπιδπ πρώτη ἢ 

ἔκφυσις εἴς τῆς «αφυλῆς νῖ δρυὰ δυιϊάαπι, Ηείν οὨτιπι ὅτ ας 
τἰβορμαπίς 5. μ0]. ρα ΠΠπὶ ἐχρ σατο, ἜΡ ἰά φιοά δ 
φακι; »ϑασεὶ ἰδαρι ατε[δενεὶ » ἃ πιατιιγίτατί πιᾶρὶς. Ἀρρτορίπ-. τι ᾿ 
φυαπῖῖ Ἱπηρίτατ, ἃ σοί ΒΑΟΟΒιι5 νἶτες [τ΄ ἰῇ ἼΠΙΤῈ ἀἰ 
εἴτατ, νῦ οπιπὶ τοπιροτο πιάταγος ἔπιόξις μαδε; 
θυ [άαπι;, ΑἸ 15 τατάϊιις γοποηῖδι9. Οεἴει ; 
γαΐα ἰοοιις ἱπιΑγὶ νἱ ἀειαν δᾶ, 4185 Βαθες Ηοπιογιις Οὐ, 
Η΄ ν. 121. (4, νεγδοίθηις αὐτεπι εἰπὶ εχ ΡΒ] οἰ ἔγατο ἀείετίρβο ) 
Ατἤδεπει. ",1. ςρ, 3. 

20 πλὴν τῆς γλαυκὸς ] δἀάς οδίοτιατα δὰ νἴτατι Αροϊ!ὸ. 

πἰϊ Τγαη, 0. ΠῚ. ςἂρ. 40. 

21 παιδίον 7 ἴῃ Τιαιάϊαπ, αἀάίτως νήπιόν τε Κρ ἄοινογ, 

ζ1 τῷ οἴνῳ 1 ναυά, οοά, τὸν οἶνον. 

Νῆῃ πῇ 3 “αὶ, 



ἐ ΕἾ 

"μὰ 

δ) ΡΗι οτ καὶ ἣν 

“αἱ, ὡς μηδὲ τὸν Σειληνὸν τῶτον, τὸν φύλακα 

τῆς νήσξ» φοδεῖσϑαι, μεϑύοντά τε καὶ πτό- 

μένον τῆς ἐν ἥδ᾽ ἐπ ὠξιοῖ ἐπ᾽ ἀυτὸν  βλέ- 

σχεῖν» ἀλλὰ τῷ Διονύσε ἐρῶσο» ἀνώτυπϑται ἀυ- 

τόν τε καὶ ὼ ἀνωγράφει ᾿ἢ, κοὰ ὁρᾷ μὴ πβρέντρι 

τὸ γὰρ τῶν ὀφιολμῶν ῆϑος τῇ Βώκχῃ μετέω- 

ρὸν μὲν» 8 μὴν ἔξω γε ἐρωτικῶν φιντόνν. ταύ- 

τὶ δὲ ἡ φύσις τὰ ὅρη ἐυγθεῖσα , γῆσον εἰργώφαι» 

᾿δασεϊεν τε καὶ ὕλης λέω, ὁπόση κυπαρίτ]ε τε 

ὑψηλῆς» καὶ πέυκης.», καὶ ἐλάτης» δρυῶντε ἃ ἄυ, 

καὶ κέδρε" καὶ γῶρ τ δοδρα τὸν ἑαυτῶν γέ- 

γράπται τρόπον. τὰ μὲν δὴ ἐνϑηρῳ τῆς νήσας, 

συοϑῆραί τε ἀνιχνέυεσι» καὶ ἐλαφηδόλοι», ᾽ λόγ- 

χῶς ἐπὶ τὰ ϑηρίω ἠρμένοι καὶ τόζω ἔνιοι. καὶ 
ἀριε, φρς 

μαχαίρας δὲ, ὦ παῖ, καὶ κορύνας φέρεσιν ὁ οἱ ὧγ 

χέμωχοι σα δνὴ καὶ ϑρασεῖς. δικτυάτε" Ὦ τῶ 

διῆκται τῆς ὕλης. τῶ μὲν Αρλχί ας ϑηρίον 

τὼ δὲ δῆσωι, τὼ δὲ σχεῖν τ δρόμε. καὶ τὰ μὲν 

εἴληπται τῶν ϑηρίων, ΣᾺ ε μάχεται, τὰ δὲ ἤρηκε 

τὸν βώλλοντω. ἐνεργὸς δὲ σ “ἂς βεαχίων νεωνίξ» 

καὶ ξυνεξαίρεσι βοὴν κύγες ὠνδ ρώσιν ὡς γὲ τὴν ἡ- 

χῶ φάναι ξυμξακχένειν τῇ ϑήρα. τὼ δὲ μεγώλω 

τῶν φιδν δυυτόμωι σπωϑῶσι διωτέμνοντες. κωὶ 

ὃ μὲν διωΐρει τὸν πέλεκυν, ὁδὲ ἐ μρέδληκεν. ὁ ὃ δὲ 

ϑήχαν λαβὼν ὠπεςομισμένον, ὑπὸ τῷ σε λήτΊειν; 

ὃ ̓ ἐπισκοπεῖτα 7 τὴν ἐλώτην οἷςῷ ἕγεκώ ππγ αὶ
: 

ἐεες τῷ δένδρε ἘΜῈ τὴν ναῦν, ὁ δὲ τὰ νέα 
Κη 
ο ἐρετικά. ἠδ᾽ 

ἸΑΩ Υ̓ καὶ ὀρθὰ τῶν δένδρων τέμνει εἰ τ 

ὠποῤῥωξ : καὶ ἡ ὠποῤῥωγείσω πέτρω; καὶ ὁ τῶν 

εἰϑυιῶν δῆμος. καὶ ὁ ἐν μέσωις ὄρνις; ἀπὸ τοιξ. 

δὲ γέγρωπται λόγξ. οἱ ἄγϑρωποι τῶῖς ἭΡΑ ΘΝΝς 

ἐπιτίθενται» μα Δί᾽ ὁ τῶν κρεῶν ἕνεκω, μέλαν “ 

γοὲρ καὶ νοσῶδες, καὶ ̓ κδὲ φεινῶντι ἡδὺ " “ὃ ἐξ. 

ἀυτῶν κρέας. γώσέρω ἊΝ ππϑρέχοντωι τσαισὶν, 

ἰωτρῶν, ὁ οἵαν τ ΤΟΥ ἀυτῆς ἐυσίτως ἀπο- 

φαίναν, καὶ ὅφες. ὑπγηλαὶ, ἔσαι καὶ “Ἢ 

οἷς ἢ ἩδεΕΝ, ὦ ἐυτωῖς ἐναφραίπτεσι, προσ- 

“5 

Ιεηπ δαζεη σμ ΠῚ ἤπε, εἰξΟλημαμδοιὶο, 
ΝΥ ΘΠΙπη Ἰρηἷς [σοῦ ἐς. 

᾿δοταῖ, ςαπείαμς πιχία ς νἱτῖς 

ΧΡΙΠΟ ΤΙ  ,ε, 

εηππ.. ἱπίπας τατον 
Ῥ 

Ἵ ἀτιγοέγαπτοπι,ς Ε1 7 
Ὅταν ἐξα, Βαςονΐ 

Βαης συ! άθ πὶ πὶς καῖ 

ἄεπι, εὐτμπι, ἃς ΒαςςΠαι 
νΕΓΟ ἱρίαπ| αἰρίςεγε ἀςάηρη 
ΔΙηοΓΕ ςἀρίᾶ. ΠΊεηῖς ἴτ τοργδείξητας, Ρἷπ- 

βίταις ΠΟΙ, ἱπαας. δθίδῃτςπι ἱητμεταγ. Οςαν 

Ἰογιιπι φηΐπὶ ἱπάοε ἴῃ ΒΆκΟμα, εἰδῖα αὐϊάοπι, 

Ψέπεγας τἀτηθη Ποῆ οἶα (οἰϊείει ἰἀτη15. Οο- 

τογατη Παζηγα οἵξε τηοητς ᾿ φοπηροηεἢ5 ἴπ- 

(υ]απι εἰξεεῖτ, ἀςηίαπι ἀῖσις Ῥίεπαπη Δι οΥΊΡ τι, 

4.865 Ρίπιι5 Ῥιοςογᾶ., Ρίςξα Ἰίθ 9 ἃ ΔΌΙΟ5. 

απεγουίαπε., Ἂς σράγι8.. Ἑκηϊπὶ αὔθοτεθς 

4υοηιε ῥέξας [πο ῥθξ Ἰοάο. [μοοᾶ Διτοπὶ , 
1πί]α6 ἔξ 5 Δοιπάα 

ᾳ 

Ὀιι5. Οἰλαϊος εἰ4Π1 σα 
ψαϑ . 4ΙΟΓΩΙΟΥ ΘΟΥΙΙΠῚ (0 
οἰίψας διιάεητ. Κὶ 
ἀμῶα ἔιησ, ΕἾΤΕῚ ἐπι, 
αἰἴα νΕΓῸ νι νηοῦ, εν 
“Πῆαπε. Αἴΐϊδεσις ὃς Ἅτιιπι «ρίας 
ἄξιαι, 41146 (8 ἀοίςπάσης ῖ [61 
(ιροτάγαη. Τοῖο ἀιγόπα ἰπιςῃ Γῃϊο ᾿ 

Ιππτ, ντρίᾷ αποηας ἘςΒΟ γεηδιϊοποπὶ νᾶ.» 
«οἰούταγε νεῖὶς Ρτδείς ἔεγατ. Αὐδογοβδιζοπι,, 
πιδίογοβ ςαοάμης Πρπατογοβ., ΠΗ εἰς ραγσξη- 
τ5: δα 5 φυϊάοπο [δουμπι τος, Αἰτι5 ἰαπλ, 
ἱπιρερίε, Αἰῖι5 ἀςιῖῖς, ἐγεχαφητθα5. Ἰϑίδιις οὔ- 
τυίαπι Παοηβ: δἰι5 γεγο δείξει ἐρεςιΐα- 
τυγ.. ΠΊΑΪΙ. τοπβείςπάϊ «ιν ἀγθόγετα ἐπῶδος 
ἡδεῖ 486 ἰη(εγυίας, Α]ττι5 που ἰα5 ας τοῦ 
ἀτογοβ δά γοπηϊρίαπι ἱποιἀϊς. Βαρεβυτοπι,ς 
δ ίαχιιπι δίς Πππὶ.. πλεγροταπΊαις Ῥόριδις 
δὲ ατᾶς ἴῃ τηε (115 Ε[ἴ 115 ᾿ Πᾶποςς [ 
Ρίἐδὰ (πη, Μετγρὶς Βοπιϊποοϊπῇ Ἷ 
ΓΓηΪ5, Ῥει ἀλιωττν αἴτὰ ΠῚ ΠῚ ι 

ἤμ 

'ψίττατς μας νι χυΐ δο οὐνείευη Μὰ 
(0 γεύθης ναϊεδηΐ εἰξυϊοτοίῃιις βαπε, δι 

ἢ.) Οογοᾶ Διο ΠΊ, ΥἹ ὃς σΓάτοΥ ᾿ ὅν Γ 
Ἰρίογιπι ἀραῖ, ργδοάδε Ρογίοης τηοΓρὶς ΚΝ 
ἄποπης. ΕἰΈ διυζεπι ΟεΥχ πηατῖπα ἥϊάς 
Δ0}15). (ξἀ Βεηῖρπα, ἀἴαπς οςἰοία, ὅς λάργδο-. 

ἐάων ἀπ μβίβ ὶ 

᾿ἄγωται τ τὸν. κήῦκα "ὦ , ὄρνιν». , μαΐμαι τῶν οὑλισικομένων μελεδωνὸν εἰ εἰναι Ὁ ̓  καὶ σιρογοέναι Ν 

πυρὰ . ὁ δὲ κή ἐξ ϑαλάήλος ἣν ὃν χρισὸς δὲ ὁ ορνις,, καὶ ἀπρώγμων » καὶ ϑηρᾶσαι μὲν τι ὡ- 

ἷ 

23 ἐπ᾿ ἀντὸνγ ' ἀντὸν «οἀ. Ττιλυὰ, 
14. ἀνατυπδταί τε Κρ ἀναγρ. } δηΐπιο {ΟΠ σεῖς ἀδίδητεπι 

ΠΡὶ τοργδείεπιας, νἱ ἃ, δὰ Ππιιΐεπὶ Ιοοιπὶ ἴῃ να ΑΡοΙοπ. 
Ύγαη. 1.11. ς. 22. ἢ. 20. ποδὶς οδίεγιατα, 

25 ἀδὲ πεινῶντι αδὸ 1 Ηοτας, ἰ. 11, ας. 2. 

δὲ ἡιμες 2471 6760: {4:89 εαἰϊχεγί! «04, 
Ῥαγεθῖξ ργακὶ ἀἰοοί ἐς Κορ ΑΡΙ 4 ἐπεικερείησ, 

λ6 γατέρα δὲ ἄς, 1 Οοπι ταπιςη 1, ΧΙ, ἐς βιηρίῖο, τῖς- 

ἡεὰν 
ἄει 605, 41 γηεγρὶ θεγίγεῦ; πο πιο εοπβεπιαηάο ἐμτοςς 
τε Ρυζδης. 

27 πυριάλωτοι ἢ Τδαΐ. πυράλωτοι. ἹΜαϊιπὶ πυρὶ ἀλωτοί. 

28 κήυκα 1 ἥμεπὶ ἵπ Βαϊ γοηιπι βέπεγε ρυταητ, νἱ, 
Οοπῆκπείη. ἴπ [ εχὶς. ν, Κηήδξ.- Ριϊπίῃς φιοαιὶς͵ Η. Ν. ΧΧΧΙ; 
27. Οεγοιπι ὅς Ηα]ογ οπιῖπι ΠΠΊΕΓΟ ἱπηρὶτ. 

29 μὲν τι] ᾿ς ψν ἐἢ τοὐ, 1,5. Μοσεῖο 4ποαος 
ἴῃ πιαγβίτις οδίογιαϊα, Εαίτὶ Βαθοας μέν τοις 

ἀππὶ 
Φ 



Ψ 

Ἥ 

᾿ ΧΡ]. Τρ αο. 

᾿ ἄλπι [μεϊεπάαπι ποπ, Ἶ ας υἱτίαπι παδοης: δά- 
ἀΓηδη ναΐεῖ, ἃς ραγιπὶ ἀοτ- 

πε: απο ἢτ, εἰ : ΒΙ5 οςυ]ο5 ἰοςει. Οιδη- 
ἀο ἰρίτιν δά οἴδιπι οιοίδης, ἰ5 φυίάεπι ἀσην 

ἴῃ βιχο τπογαάταγ: Ἠΐ γογο ἜΣ νείρεγαπι τὸ- 
᾿ ἄδαπε, ργάράδε ἀεςϊπταπη εἰ δάξεγεηζες ραγ- 

τοη,. ᾿Καπιηὰς ἀογηγπης οἶγοα ᾿ρίππι ΠΊΐηϊ- 
᾿ πῖς ἀογηηέπίεπι,, ποαιθ νΠαμαΠι [ὈΠΊΠΟ, 

ἰῇ γοἱ πείθει τρῇ5, οοποχίαπη. Οποά ἢ ἀο- 
11 νοῦο ἀιίρρίαπι αἀποπίατε ρεγίεηίεγίε, ἰρίᾷ 
αυΐίάεπι, Αἰτιιπι ἴσιο ἀσΌΓι Πα ἱποαπιαῖ : πηεγ- 

᾿ ΒΓ νέτο ἐχ ζοπηροί! ποῖ ̓ δ᾽δεὶ διρίπης, ςυγαζο- 
τ ταη» ἢ φιαπήο ἱπς τ ΡΝ ἀξίεεειε: 

(ιΠίπεπεοθ, Ηἰς γεγο ἢ πιογροίαιις εἰγ- 
ΤΠαΠΊΓρί ες. Εἤαυοι ἐ0 ηποά ἰη τηεάϊ!ς (δ 6- 
{ῖτς δυΐθιις Ῥγοίθο {Π||Π|5. ἱπτογ νίταϊος πτὰ- 
τ ο5 Πατεῖ: εο ψετο αιοά νἱρϊας Ππροταῖ απο- 
μι : Ῥγοίδιιπι. Ηἰς᾿ ΔυΓΟΠῚ.) Ὁ ΡΠΟΓ., ΠῸΡ 

ιοαις ΠΑῸ] ἀρριΊΠγ115... ἘεΙπίαϊας φιϊάεῖη 
ἀιοάπαπι {τ ποπλθη, 'ρῆοτο. Αἰγεὰ νοτο ἃ 
τὰς (Ἰτοπι ἀρρε!!αίτιγ, πὶ τοπιεγα Βυϊαίς 

᾿ς ΠΊΟΩΙ ροξζας ἀρροϊαείοποπαι ἘΧΟΟρΊΓἀΓΙηΣ 
ο΄ ρυἱοτῖς οπιπίδιις αἴητς ἐρτορὶῖς τϊδυιεπάδτη. 
 Οσμαϊεα αυίάοπι ἴα ο[Ἐ, νε χυιᾶς Ραγιιαπὶ [π- 

᾿ς {τρετε γορίαπι ἀεοαῦ: ποις οηἰπν ἢϊς ας 
Ῥίατι ἀγαῦί, πες νίτεβ σοΐοτ. Ἐοπείιπι νΈΓῸ 
τρῇ εἢ ἀδιιπήαημα,, ». ΔπογιπῚ ΠπΊρί 405 41105, 

᾿ ἑηρίἀοίαας εὐϊε, αἰΐοϑ ατιξεπι ἰρης (πο «αἰεία- 
“οκ: δἄξοαις ἀαυιῖς (ζατες, νὺ ὅς πγαγὶ νῃάᾶ5 

Ἰπηπηϊείαί. 800 110 ἰρίτυγ Βυζα. δαλας ἰα- 
᾿ Ῥαπαιγ [ογπθηΐαβ, ἄχ νεῖ ε Ἰεδεῖε νιδγαῖδα 
νας {0 Π]ταπί65, 4πᾶ5 οἰγσιπι Πᾶες ΡΟΙτὰ 
ΘΠ τη, Ηος αὐΐετα δάϊτογαπι ξοηταπι» 

᾿ς χΠΙΓΑ ΟΠ ΠΓ 7) νίΓαΠὶ (010 ἱπηραταπάιπι, Δἢ Πη8- 
᾿ς αἰ δαϊεηδοπάμπηι ἢ, Ργοίξις {ΠῸ ᾿πάϊς Δ : 
ο΄ ψαηῖε δηΐϊη νεροῦ Ἰιαετα [παπὶ Ργοίεγας (δη- 

[4 
᾿ 

- 

᾿ς τοπείατη, (Οστογαπη ἰη[π]Δε ράγτεπΊ, ἀμαντος. 
᾿ς διαδίκαταν, ἐρεύειπαβ : ςοπάϊταπι οηΐπι ἴῃ ἐα 

Ὁ]ογαΘ ας ργδθοίαγας οἰ ταῖς Ππγι]δογαπι, ν- 
Λλτη ἀΠῚΊρΙἰτιάϊπο ἀοπηαπι Ἔχαθαμ8η5. Γορὶ- 
ρν τῳ ἰπτας ριο Θἀπισαταγ., [αἱ δ15. δυτεπὶ 

Ἰὰς ντὈ5 οίδπαϊε. ΤΉδαῖτα Ἀοπηρε Πίς {πηξ, 
χη ἢ τρίαπ 
; “Βῖρρ οὐτγομηις εἰίατι χαϊάαπι εχβγπέεις εἴ, 

᾿ς ἀμ οατι]ῖ5 ΜοΙΙεοπ ΤΌ ιι5 (15 ΠῸ ἀπΊρΙ 1.5, ΝΥΝ 

- ςΟἸΠα Οτο5 οἱ Εαιτοβ. τρίαῃῦ ῳ 

{ἃ εὐπὶ οπιειίδηταγ : [5 επὶπὶ Θαι5. νεῖς-. 
ΟΡ ἘΠΕ » ἰρίοίψιια ἱὰρο.. εασιαις τοογτις 

Ἢ 4 
8 Ν 

ἐὰν ᾧ 

"Ὑ' 
30 δόλῳ τι] οὐ, 1,44, πιαῖς δόλῳ τε. 
31 ὑπὲρ τὸν Πρωτίω ] πεπιρε ἀοτηιῖγε ἱπ πιεάίο Ῥῇοςα- 

τυπὶ [Ο]οθας Ῥγοτειι5, Οεγοε ἴπ πιεγβότιαι πιεάϊο νἱρίϊαητο, 

32 καϑώρμιταν ἡμν»] ποπῖρε [δ ἰπϊτίυπι Βυΐι5 ἐκφρά- 

τ σεως ἴθ, ΟἸΠῚ ἿΝ τ ἱπρτοίπαπι» οἰτοιπιπδυίρᾶτε μᾶ5 

Ἰηΐαϊας ἤπχεγαῖ, ΦΩΝἤ πᾶιεπι ἴῃ Ροτίιπι {ξ ἰιδάμςογο 

Βηρίς. 
ἼΣ τοῖς καλοῖς τ χρὴ ,ϑαυμασίοι ἢ ἢς ο ἄπις ςοὔ, ἐχλο 

Ναπι εἀϊτί Βαδοθαης τὴν κρλήν τὸ κὸϊ ὅν μησίαν. Ῥαΐρρα 

; ὍΣ δι 

τς χρῶν τοῖς Μελιταίοις κυγιδίοις τσσερλδοαμεῖν εἰυτό 

ΩΝ νὴ ΕἾ ΒΉΈΝΕΒ Ε ΟΝ ἢ ν΄ 5. 839 
Ν , δρανὴς.» τορὸς δὲ γε ὕπνον ἔῤῥωται, καὶ καϑέυ- 

δ “Ἱ »-Ὁ 7 χ ᾽ -“ Ὰ ᾽ 

ες σμικρώ" ταῦτ τοι καὶ ὠπομισιϑ οἵ τὲς ὁ- 
Ὧε)ν»Ὁ 9 ἋἋ ᾽ ΑΝ ΚΝ ἐπι} -" ᾽ 

φϑαλμες ἐκείναις. ἐπειδὴ ἕν ἐπὶ δαῖτω ὠπο- 
“ ε Υ ᾽ -" κ , -“ “ 

πτῶσιν - ὃ μὲν οἰκερεῖ πσερὶ τὴν το ἐτρῶν, αἵδ᾽ ἡ- 
᾽ ε ͵] Ω ͵ Ὶ 5» ΟῚ 

κασιν εἰς ἑσπέραν ὠπάγεσαι δεκάτην ἀυτῷ 
“- , ΒΕ ΑΝ 7 

τῶν τεϑηρωμένων. καὶ καϑέυδεσιν ἤδη περὶ ἀυ-- 
δι νέ λ ψ 

τὸν, εἰ καϑέυδοντο;, εδ᾽ ἂν ἡτ]ηϑέντω ὕπνε πο- 
ΦΥ͂ 5, δὺ ὦ ͵ ᾽ Ἦν , 

τέ, εἰ μὴ ἀυταὶ βέλοντωι. εἰ δὲ δόλε τι προσ- 
͵ ΕΩ ς ᾿ ᾽ ΠΝ ͵ δι ΝΣ 

ιόντος αἰσϑοισο, ὃ μὲν ὠνοιξοξ τορόν τε καὶ ὁ- 
Ψ . ͵ ΑΘ ΩΝ 

ξύ" αἵδ᾽ ἀπὸ συνθήματος ὠρϑεῖσαι φευγεσιν» 
,ἦὦ ν΄» δ ν ᾿ ,ἷ ᾽ ΄ 
ἐνέχεσαι τὸν μελεδωνον., εἰ σσετόμενος ἐπείποι 

δ, ψ τ κι 
“ποτέ. ὠλλ᾽ ἐντωῦϑα ἐςξηκεν καὶ τῶς αἰϑυιῶς 

»ν Υ Ἄν ὁ « “ Ν ᾽ ,ἷ 
τἀ... ἔσι δ᾽ ἀυτᾷ τὸ μὲν ἐν μέσωις ἑσάνωει 

τῶϊς δρνισιν. ὃ Πρωτεὺς ὁ ἐν ταῖς ππνὴν τὸ 

δὲ μὴ κωϑευδειν, ὑπὲρ τὸν οο γμνν ὈΡΡΌΤ 

δὲ ὦ [2] σπωΐ ᾽ καὶ καϑώρμιςαι ἡμὶν" ̓  καὶ δ γ) Τὸ 

δ τ -“ ,ὔ Γ᾿ ΗΝ ΡΣ Ν ͵ 
μὲν ονόμιώ τῇ γήσῳ, ξκ οἰϑω. χρυσῆ δ᾽ ὧν πρός 

νας 3 ,ὔ ΜῈ λ " ε Ν 
᾿ γε ἐμξ ὀνομώζοιτο, εἰ μή μάτην οἱ τοοιηταὶ τὴν 

" “ 3 ΄, 3 Ω “» - 

τοιώνδε ἐπωγυμίων ἐζευρήκωσι, τοις κώλοις τῇ 

καὶ ϑαυμασίοις" πᾶσιν. ᾧκιςῶι μὲν δὴ, ὁπό- 

ση βασίλειω μικροὶ ὁ δέξασϑαι, καὶ γα δὴ ὠρόσει 

γε ἐνταῦϑώ τις, ὠδὲ μη τα πον δ᾽ 

ἀυτῇ πηγῶν, ὧν τς μὲν ὠκρωιφνεῖς τε καὶ ψυ- 

χροὸς ἐκδίδωσι, τὲς δὲ ἐκπυρώσασα: ἔςι δ᾽ ὅ-- 

τῶ τι ἐυρεὶς, ὡς καὶ τῇ ϑαλατῇῃ ἐπιπλημμυρεῖν. 

τὸ τοι 3. τϑτο “πηγαὶ ὑποκυματίζεσι ἴεν ς 

σώι, καὶ οἷον ἐ λέζητος τάς τ τ ἢ τε καὶ 

ἀναπηδῶσαι, " περὶ ἃς βέφληται ἥτε ἡ νῆσος. τὸ 

μὲν ἂν ϑαῦμα τῆς τῶν ““ἡγῶν ἐκδόσεως εἴ ΕἾ 

Ἐν, γῆς προσῆκε νομίζειν, εἴ τε τῇ ϑωλώτη οἰ- 

᾿χειῶν» δικάσει ὅδε ὃ Πρωτεύς" ἥκει γοὶρ δὴ ϑεμι-. 
7 ͵ 34 Ὁ δὲ ͵ “ ΄ γὴν 

σευσῶν ὅκως . τὰ θεὲ πεπολισμενώ τῆς νήσῳ 

σκοπῶμεν. ᾧκιφαι γα δὴ ἐν ὠυτῇ πόλεως κα- 

λῆς το τὰ τες πρὸ 
ϑ Σῦ 

βασ λικὸν εἴσω τρέφεται “παιδὶ " ἄθυρμα, δὲ 

ἡλιῷ. δι ἐὰν γάρ ἐςσιν, ἀχρ αἰυτόν Ὁ ᾿ 

τε ὠὐ τα » καὶ Στὸν 4, τἴος τὅότῳω ἱππά- ΝᾺ 

γεαγ ἀἰςὶ ποῖ Πη. ; 

34. ϑεμιςέυσων ΕΥΤΤΣ ποιδῦαῦ Ργοΐδιις ΟΠΙΠΪΑ," 
ἘΘΓΕΙΠῚ ΡΟεταγ ΠῚ Βαδεπι ἔδθυϊας : φαπὶ δμζοπι οεΐ 

ταῦυϊα τεργαοίςηταθαῖ. ᾿ 

ἢς ἱππάδας] ςοἀ, 1,44. τὸς παῖδας. Μαΐε δυΐεῃι, νερυο, ἡ 
Μἱρεπετίμο ίσσάδα Ἰυάαπι ἃΐς τείρίοἱ ρυΐαῆς, ϑὶ τειὶ. 
πεπάλ ἰεδῖο . ἐμῖτες μδυς ἀυδίς. νεστοπαμπΊ, Νεπῖρα 

εαηής γιορδηταν οαι6}}15) γε Πιοχ [ςαμΐτιΣ, ψ- 

πὴ " 

ὰ , 
δυνὲ- 



4 

ἊἋ ἊΜ 
Τὰ ἢ ἄμβοω ῃ. 14. ὴ 

ἵ βὸ Ἶ 

ἶ ᾿ ξοπὶ 

840 ΡΒ 1 Οὐδ ΚΒ ΑΥΤΕῚ 
συνέχει σφᾶς ἐς ζυγὸν μου ἢ ἡνιοχῆσον δὴ 

ὑπὸ τετωνὶ τῶν σσιϑήκων, ἃς τὸ πσοιιδίον ϑερά- 

ποντῶς ἵγέχοι “λαγωὸς δὲ ἑτοσὶ. χϑεὲς οἷμαι 

εἰσῳκισμένος, ξυνέχεται μὲν ἱμάντι Φοινικῶ, κα- 

ϑάπερ ΝΠ. δὲ ἐκ ἐξιοῖ, καὶ διολι- 

σϑῆσαι τὲς δεσμιεὲς ἐθέλει, σσιφέυων τοῖς τσρο- 

σϑίοις τῶν ποδῶν. ψίτ)ωκός τε καὶ κίτ]ω ἐν οἱἰ- 

κίσκῳ τολεκτῷ,, σειρήνων δίκην ἐν τῇ νήσῳ ἄδς- 
᾿ "πο ᾿ ΨΡΑΥ ΝΎ ΕΛΥ, ε 
“σιν. ὥδει δὲ ἡ μὲν ὁπόσα οἶδεν. ὁ δὲ ὁπόσω 

μανθάνει. ᾿ ΚΝ 

ἌΚΡΑ Ων; 
᾿ 

οι, ϑερίζοντες τῶ λήϊα, καὶ τρυγῶντες τοὶς 

εἰμπέλες» ὅτε ἤροσειν, ὦ παΐ, ταῦτα, ὅτε ἐ- 

Φύτευσαν, ὠλλ᾽ ἀυτόμωτο ἡ γῆ σφίσι ἐνα- 

πέμπει ταῦτω. εἰσὶ γαρ δὴ Κύκλωπες, , οἷς, ἐκ 

οἶδα ἐξ ὅ ὅτα, τὴν γῆν οἱ πτοιηταὶ" βέλονται ἄυτο- 

πὰ εἶναι! » ὧν Φέρει. πε τοΐηται δὲ καὶ ὠυτὲς 

"»""ν,.  9Ὸ:ἫὋἪὩ 
" 

᾿ , 

᾿ς Ὅν ΧΡ. Φτάρι:", 
ςεἴ, 416 Π| αἴζατως οπἸῇ Δι ραπα ας Πιηἱ 15, 

᾿ς Ηἰς ἀὐτοπη]οριιδ) ἡμοβτηϊηἰ ἔτοϑ ριον Παδοῖ. 
ΒΕ 7) νέ ρυῖο,, ΓΆρταΣ. αν ΤΡΌΓΟΟ αυϊάεπι, 
Ρεγπάς Ἂς (ΔΠ15 5 Ποπεϊη θα ΙογΟ : νοΥΠΠῚ..Ὁ 
Ἰπάϊρπαίαγ αιοά νἱηδξας ἤτ, ἄχ, ἀητεγουῖθις. Ὁ 
ἔγοζιις ρεαῖθιι5, νἱ πο] 15 ε ὔδάαζοτς ςοπδίγν 
Ρῇτιδςιια ργαρίογεα, δερίςα, ἵ ἃ ΙΓ ηϊ- Ὁ 

. θπ5 ἀοπηπηςι]α ΦΙΓΘΠΠΙΠῚ πιογο. 1ῃ τη] ςᾶ- 

ἠπητ: ὅς πες συϊάεπῃ χά Τρίᾳ πους σαπζαῖ: 
Π|ς γεγο δε διάϊε Ὁ εὐμὸ οὐ 

δου ἐς χοὸς 

οὐδ αἰ: ἴῃ ταπιρὶς, ββείππε,, γ 4υΐψιε. 
νἱηπάἀεπηίαης, πεήιιδ ἀγάγῃ ἴὰ., Ο ῬΕΕΓ γπο- 
ας Ρἰαπεαγαπτ: νεγαπα ἰροηζα Ἶμδες : ἱρῇς τοῖς τὰ 
1π15 εα 1. πε δηΐπ Ὀγεῖορες,, «υΐδιις, ̓  : 
(το ηπὰ ἀε «αὐ, Οὔτας (εγγατὴ ΨΟΪΠΠΓ, Ὁ 
᾿αμδαςθΠα 15 σίρηϊτ, ἰροηΐε ἤπὰ “Πυ μὴ 
ἘΠΉΧΕΓΌΙΙ ΔΓΕ ΠῚ ἃ ἰρίος, ραβοτες αι Ἰηί,ρᾶ- 
ἔζεγε ἐπὶ. ὅζ ομεβ, ἡιάγαπι, αῶς ῥγὸ ρβοζῖα ' 

τὲς ποιμένας, καὶ τὼ ̓πρόξατα βόσκεσω ᾽, ̓  ὅταμς ὁθίθηϊο νταηταγ. Ηἰ Αὐμὴς πές ἔογᾷᾳ 
ὧν τὸ γάλα “ποτόν τε ἐἰδινν ὐὸ καὶ ὄιψον: ἴδον 

ὅτ᾽ οὐγορεὶν γινώσκεσιν » ὅτε βελευτήρμον, ὅτ᾽ 
᾿ Ρ̓ δ λι ἣς - οαἢ ᾿" ἜΦΗ ΑΙ 

οἶκον, ὠλλὼ τῶ ρηγμώτω εσοικισομενοι τ οβδε. 

“τες μὲν ἄλλες ἔα" Ππολύφήμος δὲ, ὁ τῷ ποσει- 
»"“ ἐν “7 “ 7 

δῶνος, ὠγολώτωτος ὠυτῶν, οἰκεῖ ἐντωῦϑώ. μίων 

ε Ε Δ ΟΣ Ὅτ λυ 30 

μὲν ὑπερτείνων ὀζξρυὺν ᾿ τῇ ὀζφι ϑαλμξ, ἑνὸς ὀντος, 

“-λατείω δὲ τῇ ῥινὶ ἐπιδαίνων τξ χείλες, καὶ 

τών! τὸς ἀνθεώπνς; ὦ ὥσπερ τῶν λεόντων οἱ 

ὠμοί ". γυγὶ δὲ ὠπέχεται τῷ τόιετα σιτίῳ, ὡς μὴ 

βερὸς. μ ηδὲ ἀηδὴς τον το ἐρᾶ γὰρ τῆς Γωλω- 

τείως, παιῤύσης ἐς τωτὶ τὸ σέλαγος, οἰφιςορῶν 
᾿ Τὶ δ “Υ ς ΝΣ ς ᾿ Ἴ » « 

εἰυτὴν ὠπὸ τῷ ὁρες΄. καὶ ἡ μὲν σύραγξ ετι ὑ- 

Ν ῃ ΜΝ “ Υ̓ δ᾽ 46 οἷ ᾿ 

Το μώλης; κωὶ ἀτρεμέε:. ἐφι δτω τσ οιμένιον 

ΩῚ ε ΩΝ “ Ν “ δ Ν ἸΝῶ 
᾿ς ἄσμιο. ὥς λευκή τὲ εἰή, καὶ γώυρος. καὶ ἡθίων, 

ὄμφακος. καὶ ὡς γεξρεὶς, τῇ Τώλατείω σκυμνέυ- δ Ἴλκ;  νδ 
εἰ 3 καὶ ἄρατνο, ὅδε δεὺ ὑπὸ παρίνῳ " ἐδ ὅπ ὠυτῷ το τδατω: γέμετοι εἰθῶς 5 διὸ ᾿ὅπό-. 

Ετς ΚΥΚΛ' ΩὟ. 1 οἱ ποιηταὶ] νά, ἩρΡΝΣ ̓ οὐγῇ: 
γν.τοϑ. λήάς Ἑταΐαι. ἄς Ργομεγρ. Κυκλώπείος βίος. ὃς ἴαρτα 

᾿ πε: ἢ ἧς τὰς 'ποιμὼ, καρ ν τὰ ὁ πρό. βόσκ.}. ἔς ἘΧ 

ἰδι ΤΝ τοῦ τίρβ, Ἑάϊπ ; πεποίητο, δὲ ἀντὲς τον τὸὼ 
ΤΝ ; 

ὑπίξτ. ὀφρὺν] ΑΕ οἴει δὲ ὅς ίεαᾳ. λά 
Τβεσοπε 1ῆ8 16γ]}. ΧΙ. ἱ 

-- ἔοι λασίω μὲν ὀφρὺς ἐπὶ πωντὶ μετώπῳ 

Ἐξ ὠτὸς τίταται πότνι 9᾽ ὥτερος. ὡς μία μακξώ. 

Εις δ᾽ ὀφϑαλμὸς ἔ ἔχες:. πλατεῖω δὲ δ Ρίφ. ἐπὶ χείλη. 

4 ὥσπ. οἱ λεόντων οἱ ὠμοὶ }1ὰ ηιοαας ἀε[ιπητιπὶ εχ ΤΠε- 
Οοτῖτο , ουΐι5 ἱπηϊτατίο ἐπ νι άετις ἕοτὰ πιῖι5 τάθι]8ς 46- 
ΠΕΣ , 

5 ἀφιςορ, οἰυτ. ἀπὸ τῷ ἢ ὅφες] Ὑπεούτῖς, 1, οὐ δ 
-- -- καϑεζόμενος δ᾽ ἐπὶ πέτρας " 

᾿Ὑψηλῶς ἰς πόντον ὁρῶν ὅζς, ᾿Ξ 

414 ἤπιε πογιηῖ » Ὧες ουγίαθ, πες ἀΟΠΊ15, (ἀ 
ἄοπιος Πδὶ πιοητιπι οιέγηας ἐδείππι. ΑΕ 
ςξέογοβ οπηϊτέε : ΡΟΪΥΡΒεπηας) Νεριιηΐ Π]ῖις, 
ἸρΡΙΟγὰπη ξεγοςΠι ππὰ, Δις Βαδίταζ, νπιπὶ ἀυῖ- 

᾿ἄξπι {πρὲγ νηῖςο ἐχτοπίαπι ζο τ 0. [προιοιπηπτ.ς 
αθεπο: [ἰΑΕἸΠΊπη τῇ νεγὸ παι) ἱπηροίτπττῇ 
οἾδῦγο, Βοπηϊπείαις ἀειιογᾶπς παια [δ οι ἃς 
Ἰδοπες τας] εἰ Πῆγαι. Νππς αὐζοπη αϊ-. 
ἄεπι ποςςε δοἢίπει ραίτιι, ἢ νογὰχ νἱάδα- 
ταῦ : πηϊπαίαιις, ἰασαπάιι5. Οαἰδίεαπι πᾶπι- ἢ 
4116 αὐπιαΐ τπχία {Ππ4 ᾿πάξηζοπι ρεΐασιιθ, εχ 
πιοηῖε ἰρίβπι ςοπτοπιρίαι5, Εἰ Ἐβυΐπη 4{|- 
ἀοπηδάπας [ΠὉ «[α τεποῖ, ΘῈ ςοπείοίε.. Ιρῇ 
γεῖο ρίτογα!!ς [ἸΠΠῚ ταΐτατ] ςΔπίι5, (πο α ςαπάϊ- 
ἄὰ [τ ((ΠἸσεῖ., Ἂς ργοζαχ, δε οπιρῆαςς {παυοῦ 
[(αἰαιςα]: Εἰππυ]οίημε νε ἱρίς Οαἰατεας, ἂς κἢν " 
{πε ντίοβ αἷαί. Ηδθς δυΐεπὶ {0 ΠΙςα «Δηϊξο. 
ποαιο νΌΪ ομεϑ5 {πᾶ6 απο τς "ἢ 

ἡ 

φιοά Ἐπ πο Ἡοπιετο Οὐγι 1. ν. 113. νϑὶ ἱπ᾿ πιοηιῖς 
διι5 Βαθίτατε Ογοίορας Αἰζ, 

6 ὡς λευκὴ εἴη τοὶ γαῦρος } ἢδες 4υοαιε Τμοδετίε 
Λευκοτέρα, πακτῶς ποτιδεῖν, ) «παλωτέρω δ᾽ δ᾽ ἐξνὸρ 

Μόσχῳ γαυροτέρα» φιαρωτέρα ὄμφακος. ὠμῶς. ψ ᾿ 
4188 1π||τ8{ΠῚ εταπι εἰε ὃς ΊΓΡῚ] μπὶ ες], 2, δὲ 7. ὅς Ομΐ- 
ἀϊιπι Μειαπι. ΧΙΠΠ.ν. 789. [ᾳ. ποτιΠΠππιπι. 

7 ὡς νεξρὰς τῇ Γαλατεία σκυμν. ὅζε, 1 Ὑπεοοτίτας : ψ. 

- τρίφω δὲ τοι ἕνδεκα νεδρως 

Πάσας ἀμνοφόρως, χῷ σκύμνως τέσσαρας ἄρκτων. 

ὅς Ου!αΐμπι . Ἐάν: 834. 4. 
8 ἐδ ὅ' ὁπ ἀυτῷ τὼ προδ. ἄς. Βδες δὰ εχάρρεγαπάας 

ΟΡΕ5 εἴτι (ρεδϊαηί, 408ε τάπῖδε ἤπτ, γὲ Πδὺ ΠΙΠΊΕΓΙΠῚ ἰῃὶτδ 
Ροίπει, πες νδὶ ἤηε οπιηβϑ, ΠΊ6ΠΊοτίδ γειΐποτς Ροῖπι, ϑιπε 
δυεπι 118 τατῆι, εχ ΣΧ ΤΒΕΠΟ ΝῊ ἀείιπιτα, 5ὶς ὃς 80. Θμϊάϊιπὶ 
11, ες. ΡοΙγρβεπη 

--- γρέεφε ; φαλίδμε Ἢ ΓΖ) 
Πηϊ 



ΧΙΧ, Ρῥογόκε. 

{ππε ν᾿ πεαις νΌΪ ργαβάτα Ὄχι ἴδῃς ἀπΊρ]πι5 πλο- 
ΠΟΤ. Μοηίδηιι5 δί4ι16 δος Εἰς ρἰέϊιι5.,, τα- 
ἐζδπι χυίάεπι ἂς ἀεπίαπ,, Ρίημ5 ἱπῆαγ παθεη- 
ἴση, 4ιιατίθη5 "ΠῚ. Δίρεγοβ νογαςίθι15 ΠΑ 115 
Εχέγρης ἀθηζεβ, ρεζζογθαμε ἂς νεπίγο, δγαςῃϊο- 
ΤὨΠΊΠΙΟ δὲ ρεάμιπι ράγαθ115 ΟΧΓΓΕΠΊ15) τοία5 Ὠϊγ- 
υτιι5.Ε ρἰδοί ἀντι αι άειπι οθτιειπη ρα (δ ἔεττ, 
4 Διηηαῦ: ἀἴαπηθη [ογιγατεπη ἀτή ἱπΠΠἀἴα5 γι]- 
τι ργοαϊτ, ρεγίπάς ἂς θεϊμας, νιέξδς πεςεπηταῖα. 
Τρίἃ νεέγο Ἰῃ τ Π0}}} Πα δραιογο, ἀερἰπογιπα, 
Ἰπηροη5 Πυάήτίρα5, ΕΟ ε πὴ ἰπρὸ {γα δητ ΠῚ, 
ξοάοπηαιις (ριγίτα. ργαραϊτογιμη. Ὑτίτο- 
ὨΪΔΕ διιζοπῚ νἱγρίηςς, Οαἰαῖοας δης Πα. ἔγα- 
15 1105 τεσιης, {1 ἔοττα {μα ργοζεσγιια, ας Ππᾶ- 
εὶς ἀαιιρ πη, ἀσογα νο ητ, Ιρ(ἃ νεγο ρυ- 
Ῥάγοδιη νοτοπὶ (πργὰ σαριῖ. ΖΕρῆγτο ρεγπητ- 
τοηάδῃῃ, τΟ]]ῖτ, νὰ ὅς ΠΡ νη γαςυ]ιπι, ὧς συτ- 
ΤᾺΣ νομὴ (τ: εχ 480 ὅὲ ἰρίεπάου ηιίάαπιν 
ἀτοητὶ σαρίείχιιε ἰγγαάίας, σὰ σαπᾶδ τἀπΊθ. 
φΟἷογ {πδυϊταῖτα ποη σοάδῖ, (ΟΟπΊὰ νεῖο Εἶτ 
Ζερῆγτο αυϊάδπη., ρεγπτεῖταν πηϊηϊπιθ., Πγᾶ- 
ἄδε επίπι., πὲς νεπίο νἱηςὶ ροιοῖ. ἢ εχ- 
ἅγιιπι ργάθίογοα Ὀγαοἤίαπι [ἰάθη } ἰηςιιπη- 
δι απ! ἀΠΠΠπτοαπς ἰηῆδχο οδίτο, ἀἸρ τς ἴῃ 
«ἰε!ἰτατιππιο Παπιεγο σοπααιοίςις, ν]ηϊΐηαε» 
αιδί! Πυιέξυδηζες νεπας Πιδυπάδης, ργοῆδης- 
ἥπ6 Ραρ 1146, ἴπηὸ πὸ ἔξπιεη αιυίάεπι ἤπᾶ 
φἀγοῖ ρυ]ογιτπάϊπθ, Ρ]δηῖα δυιζοπι ρα άϊ5., ὅς 
4186 οἰ} 1ρ(4 ἀείΠηἶς νεημ 45, 1η πγαγῖ, Ο ῬΙΕΓ, 
φῬιέϊ εἰς, Ἰεμπζογαις γαῖ δθηθοσ., ραθεγπα- 
οαἱὶ της συγγιπ τερθης, Αἀπηϊγατίοηο ἀϊ- 
ΘῺΪ ΟΟΕΪΙ, υ]ῖγα νἱις δηϊ πὰ [ἰπγῖτος ργοίριςς- 
ΤΕ, δῖ, αι ἰάῖο Ραῖοῖ ροίαριβ,) γῇᾳ ργοσξάθτο 
ὙΙἀσηζΩγ, 

ἸΧΙΧ. ῬΠΟΚΒΑ5 ΓΕΣ ΡΗΓΕΟΎΔΜΕ. 

ΑπΊηἷ5 4υϊ4επΊ, Ο ριιογ, ΟΕρἢϊΠιις Βοςο- 

ΙΟΌΟΟΝΥΜ ΠΙΒΕΒ ΦΈΟΥΝΝΘΟΥ “5. 841 
ΩΝ "δ τ :-ν «δ, Ἅγ. ἐὺς Δ ΕΠΕῚ 

σὼ εσιν» 5ὸ ὃ71ὃ ἡ γῆ. οτι ορειος΄ τὲ καὶ θξίγος 

͵ ΄ Ν ᾽ ΄ Ἴ Ν ἃς 
γεγρώπται, χαωΐτην μὲν ἀνωσείων ὀρθὴν καὶ 

» 7ὔ ε 

ὠἀμφιλαφῆ, “πίτυος δίκην", καρχαρες δὲ ὑπο- 
7; “ “ ΄ ἢ 

φοΐνων ὀδόντας, ἐκ βορξ τῷ γενείᾳ" φέρνον τέ 
΄ ἃ “ΑΝ φ' , ,ὔ καὶ γωςέρω; καὶ τὸ εἰς ὄνυχώ ἧκον, λώσιος το ἀν- 

,ὔ ᾿ “ ΄ 3 ᾿ 
τα". καὶ βλέπειν" μὲν ἡμερόν φησιν: ἐπειδὴ 
ΕΠ “4 εν ν τὰ ͵ " 

ἐρῶ" ἄγριον δὲ ὁρῷ, καὶ ὑποκαϑείμένον ετι; κώ-- 
-“Ὕ Ν ͵ ε ͵ ε Ἁ 

ϑάπερ τῶν ϑηρίων τὰ ἀνώγκης ἡτ]ώμενα. ἡ δὲ 
ε »“ »" ͵7ὔ ᾿ς 

ἐν ἑπωλῇ τῇ ϑαλάσσῃ παίζει. τέτρωρον δελφί- 
ς ,ὔ . ᾿ νων ξυνώγεσω ", ὁμοζυγέντων τε καὶ ταυτὸν 

͵7ὔ ἴΑ ᾽ Ἁ γ ΄ 

συγεόντων. σσωρϑ νοι δ᾽ ἀυτὲς ἄγϑσι Τρίτωνος, 
-" Ἅ, ΄ "“ αἱ δμωαὶ τῆς Τωλατείας,, ἐπιςομίζεσαι σφᾶς» 

", ͵ὕ ᾿ ὶ Ν «7 ,ὔ 
εἴτι ὠγερωχόν τε καὶ «τπωρὼ τὴν ἡνίαν τρῶτ-- 

, ΕΟ Ν -" ἄ Ν ᾽ 
τοιεν. ἥδ᾽ ὑπὲρ κεφωλῆς, εἑλιπόρζφυρον μὲν λῃ- 
ἣ 14 » ἣ ῃ » Ν ς »ν» φ 

ΙΟν “ἐς τὸν Ζεῷυρον ὠιρέῖ, σκιῶν εὠυτῇ εἰναι» 
ΨΨΡ. ΄΄Ὺ Ψ Φνκ 4 ἘπΗ Ν γ ΄ ΨΕΝ 

χοῦ, ἰσίον τῶ ἄρμῶτι, αἀῷ δὃ καὶ ὠυγη τις ἐπὲ 
᾿Ν ΥΙ ς ᾿ Ν “ "» “΄ 

τὸ μέτωπον καὶ τὴν κεφωλήν ἥκει, ὅπω ἥδιον 
“Ἄν. δῷ νι. 36 Ό γ᾽ ἃ κᾷ Ϊ΄ 

τῷ τῆς παρειᾶς ἀνϑες. αἱ κόμαι δ᾽ ἀυτῆς ἐκ 
-»Ἥ -“ 7, ͵ εἿ δ ἐς 

εἰνεῖνται τῷ Ζεφύρῳ, διαδροχοι γεὶρ δὴ εἰσὶ, καὶ 
χὸ  ψιο Ν . Ν ΪἼ ᾿ Ἣ ᾿ 

πρείτ]ες τξ ἀνεμε. καὶ μὴν καὶ ὠγκων δεξιὸς 
᾿ ᾿ “ 

ἔγκειτοκ"", λευκὸν διωκλίνων “πῆχυν, καὶ ὠγα.-. 
Ἀ ͵ ν᾽ ς » ΕΞΝ ΟὙ ἢ. παύων τὲς δακτύλες πρὸς ὡπωλῶ τῷ ὥμῳ. 

᾽ ΄ 'δ , καὶ ὠλέναι ὑποκυμαΐνεσι “, καὶ μαζὸς ὑπανί- 
» Δ Ν ᾿ ᾿ ἐ 

σαται 7. καὶ ἐδὲ τὴν ἐπιγενίδω ἐκλείπει ἡ ὥρα. 
ΩΝ Ν δὰ πὰ ὁ ͵ Π Εἰ ͵7 
ὃ ταρσος ὁε; καὶ ἡ συνωπολήγεσω ἀυτῷ χώρις, 

᾽ Ν τ ΑΥτὶ ὔ Ν᾽ καῇ 
ἐφ ὡλος ὡ παι, γέγρωπήαι, καὶ ἐπιψαύει τῆς 

ὃ - “18 ΧΡῊ Ξ, 
ϑιαλώτηης» οἷον κυξερνῶν ' τὸ ὥρμα. ϑαῦμωα οἱ 

΄ Ν ε )ὔ 

ὀφϑωλμοὶ, βλέπεσι γεὺὶρ ὑπερορκόν τι, καὶ 
» ͵ -“ ΄ 

συναπιὸν τῷ μήκει τῇ ππελάγες. 

ΦΟΡΒΑΣ, Η ΦΛΕΓΥΑΙ, 
᾿ ΜΙ Σ -" 

Ό μὲν φῳοτῶμος, ὦ “αἱ, Κηφισσὸς", Βοιῶ.. 
--.----ς-ς-ς--.-.-.-.--- ὁ ΘθΘ θὃΠὃΠΡν.΄’΄’Π΄ΠἷΠ΄΄Γἷ΄ἷὃἷἕ ᾿ς... .-΄.-.--- .“..-ὦΠ΄ὋΠτ----- ττ-ςς--ς---.-.-ΞΦ “ὁ Ξ ο 

ἽΜαίμας [κα ἐδρὶξ γ τπρίϊαε βαὀνί αρεέην ἐπὶ ἀρίγές, 
Νῦν, [[ βόσιε γορὲς» ῥοιῶ» εἰδὲ ἰσεγε πο ἤηι. 
Ῥαηρενῖς ΕΠ} ρειερριεγατε ρέσμα, 

ἢ ὅτι ὄρειον] ὅτι τοἀιιπάας : ντ (ΟΓ6τ, (δ ἰπἰ πα πὶ ποιδα οὉ- 
ζετιιδτίοη!ο ρ οὔπττιιπι, ἀριν ρτα ΠΙ πιάτο 5 ράγίτοσ ἃς ττογεϑ, 

10 πίτυος δίκην 1 ΠεπΊρα Δγδοτα πὶ ́αοαις χαίτη οἴξ, Οα]- 
Ἰμπιάςι5 ἤγπιηο ἴῃ Ὠ οἰμπι ν, 81, 

ὦ δὲ χαΐτην 

Σειορμεένης Ἑλικῶνος ------τ 

1 ξέρνον τε χρη γαςφέρω .-- λώσιος πάντα] ᾷς δριἀ Οὐ! ἀϊαπὶ 

Μεῖαπι. ΧΠΙ. ν. 846. 14 Οαἰαῖεᾶπι Ογοῖορϑ : 
Ν ες »εὶδὲ χαρά γιρίαὴς ῥογγθέ ἀὀη ρα (δὲς 
Οὔνρογε, ἱπγρε βρη δε, 

Βανγόᾳ θίγος βίγεσεφηε αἴτει ἦγε τοΥρογε {ξ146. 
Ῥεριϊεπι τάπηεπ ρεέξοτε εχ Ογο!ορίδις Βγοητεπι τεργδείεη 
ταῦ ΟΔἰΠπιας ἢ, ἢν πιπὸ ἴπ απ. ν. 75. οἱ [οἰ] ς ες [οτ5. ἐπι]- 
{εγῖτ εχ ρεΐξξοτε [)ῖᾶπα : 8ῖς εηῖπιὶ Ποαπὶ αξζατις ροεῖα : 

Βρόντεώ σε τιδαροῖσιν ἐφεσσαμένα γογώτεσσι 

Στήϑεος ἐκ μεγάλε λωσίης ἰδράξαο χαΐτης 
Ὡλόψας δὲ βίηφι" τὸ δ᾽ ἄτριχον εἰσέτι χρὴ νῦν 
Μεσσάτιον φέρνοιο μένει μέρος. 

Ο εἴετιπι {{Π|5, τὸ ἐς ὄνυχο ἧκον λάσιος πάντα Δ γεΥθ ΠῚ: β47 1 
4πῆε απ ϑηρπεν ϑεγ οὶ δ ίτ μέτα ογρρνΐπο  Ππι 14 πιητ 1ῆ4 αυᾶς ἱπῈ, 

Βδθειπιις ἰη ἀδάογὶ Εχεχμίές. ἀδ φααάθις εἰυζάεπη χὰ ἐς ὁ-- 
πλὴν λάσιον. 

ι: βλίπειν 1 ἤς {τὶ δεπάϊιπὶ Ρυτδιΐ οὗ (εαυδης φησιν. 
Ναπι εἀϊτι μαθεθαπε βλίπει. 

13 ξυνάγεσα ] ἰπ ςοαϊοὶς 1νϑιἀϊαιι ππᾶτρίης Δἀποκδτιιπα., 
ξυμδαλλεσα. 

14. λήδιον ] νἱὰ, οδίεγυατα δὰ νἱταπὶ ΑΡο ΟΠ, Τγδπ. 1. ΠΥ, 
ς, 20. π, 7. 

τς ἔγκρ τωι] πιδ ἐπὶ ἔκκειται ν ΤΟ, 676, ἴα εχ άγε ΌτΑ. 
ἙΒίμπι ἰπτε! ΠἸράτυτ) 40 ἃ ἴῃ σογροτίβ 110 ἤτι Βετὶ πεςεῆς οἴ, 

ιό ὠλένειι ὑποχυμαίνεσι ) Υἱά. οδ(ετιιατα Δα νἱταπι Δ ρο]- 
Ἰοπῖ! 1. ΠΠ, ς. 8. 51π|||Φ ρῃγαῆς ἱπξ, ἴῃ Ἡεγοιίο ὃς Ῥγρνταρές, 
ν᾽ ψάμιον ὑποκυμαΐνειν αἷς ἀμπὶ ΡΥ σπιαεὶ ἸΏ Ετα τογγάπι 
ΠΟΙ ΠτιιΓ 7) ἘΧ 64 ρτορτγοίπιτι. 

17 μαξὸς ὑπανίς, ] ἂς Γι ἴπ ΔΖείοίε μια ζοὶ ὀρϑοὶ ὑπαυγάξωσι. 
18 οἷον χυβερνῶν } πεπιρο ἀπε μΐτ}5. πο θιι5 σι δογπαςι. 

ἴυππὶ ἰάτοτε δῆχυπὶ Βαεῖεραῖ», ουΐι5 1ΔΠὶ νγῖσος δὲς Ομ ἴ1. 
τοθ οδς 

ΧΙΧ. ΦΟΡΒΑΣ. 1 Κηφισσὸς } ΡΗΪΕρΡΥυΠῚ (δά δπὶ Ηο. 
Πιδτι5 ΠΥ̓ΠΙΠΟ ἱπ ΑΡροΙΠη. {πατιῖτ ἐν χαλῇ βήσσῃ, Κηφισσί- 
δὸς ἔγγυθι λίμνης, Οερῥηγεα δυῖοπὶ Βοεοτεῖαςε Ἠυυΐμς ἰρτ6} 15 
βίτατ. Νὰπι Βοεοτίδε ρορυΐμς ῬΒίεργας, νὲ εχ Ραιίαηίας 
Βοεοτῖςοῖϑ ὅς τε], ρει, ν 

Οοο οὐ τιός 
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τιός τε, καὶ 5ὶ τῶν ἀμεσων΄. σκῆνϑσι ὃ ἐπ᾿ ἀυ- 

-“" ͵΄ ͵ ͵ " γ ς 

τῷ Φλεγύαι, βαρδαροι, σπόλεις ϑπῶ οντες λλ σὲ 

δὲ σπουκτεύοντες . τὸν τε οἰμῶι Ἀπόλλωνω ὁ- 
“- ω 3 , ᾽ ἃ {07 ε 

βῶ8- δδ᾽ ωὡυ φορθῶς ἐξὶν᾽, ὃν ἐςήσῶᾶντο οἱ ᾧλε.. 

; 7 Γ ᾽ δ ̓ 7 Ἂ ͵ 

γύαι βασιλέω, ἐπειδὴ μέγως πσῶρὼ τσῶντας 
“- Δ Τὺ ἡ “ν᾿ ν δὲ 

ὅτος, κωὶ ὠμότωτος τῷ ἐϑνως. φπυκτεύει δὲ Α- 

͵ Ν ᾽ ᾿ ΨῚ » ἐδ ᾿ 

πολλῶν ὥρὸς ἄυτον, ὑπὲρ τῶν σπαρούωνγ. τήν 

ἢ ᾿ Ν ΕΝ 
γορ ἐυθυ φωκέων τε καὶ Δελφῶν ὁδὸν κῶτα-- 

: "», ἢ “5 γ "γ΄ -» 

σχων “, ὅτε ϑύει πυϑοῖ ἐδεὶς ἔτι, ὅτε σσαιᾶνας 
᾽ ΄ - -“ ΄ Ν , Ν 

ἐπάγει τῷ Θεῷ. χρησμοί τε καὶ λόγιω , καὶ 
3 ᾿ 2 ͵ ὕ "ἢ 

ομφαὶ τρίποδος. ἐκλελείπτῶι “σώντω. λήςευει 

»-“Ἡ 3 )ὔ Ε ͵ Ὁ "ἢ ᾿ 

δὲ, τῶν ἄλλων Φλεγύυῶν ὠποτώξας ξεαῦυτον. τὴν 

γὰρ δρῦν, ὦ πὰϊ, τωύτην , οἶκον πεποίητωι. 

Ν ὐ δ ὁ. “" « Ἢ ͵ὕ 

καὶ παρ᾿ ἀυτὸν φοιτῶσιν οἱ Φλεγύωι ; δικωσό- 
- ͵Ἵ ᾿ Ν 

μένοι δή τῷ ἐν τοὺς βασιλείοις τότοις. τὸς δὲ 
᾽ λυ ς ͵ ὔ{ Ν 

βαδίζοντὼς ἐς τὸ ἱερὸν λωμβάνων: γέροντας μὲν 
ς ΝΣ ΄᾽ Ν νυ , "ἡ 

"οὶ πσαῖδοως ἐς τὸ κοινὸν τῶν Φλεγύων πέμπει, 
3᾽ »οὉ"Ἢ «Ὁ Ὧ» Ὑ912 (ῳ 

ληΐξζεσϑαί τε καὶ ὠποινᾶν" τοῖς δὲ ἐῤῥῶμενε- 
5» Ν Α ᾿Ὶ 

δέροις ἀνταπόδύετωι ". καὶ τὲς μὲν κωταπῶὼ- 

Ν , ᾿Ν δ ΑΒ 

λαΐει, τὲς δὲ ὑπερτρέχει: τες δὲ παγκρῳτίωϊΣ αἷ- 
-“ , » 

ῥεῖ. καὶ ὑπερξολδὶς δίσκων". κεφάλας τέ; πο: 
Ξ »-» Ὗ ΟΟΜΑΥΣ ΘΕ Το αδ, 

κόπων, ἀνώπΊει τῆς δρυὸς. καὶ ὑποτότῳ ζῆ τῷ λύ- 

εὐ Ὁ »" ͵ » ν 

ὅρῳ. εἷδ᾽ ἀπήρτηντῶι τῶν π]όῤϑῶν, μυδῶσωι; αὶ 

5 εἰὦ Ν Ν ͵ δὶ 

τὸς μὲν ἄνες ὁρῶς, τῶς δὲ φροσζώτες , αἱ δὲ 
͵) ͵ Ν Ν ..3 

εἰς κρφινίω περλήκῶσι. σεσήρφισι δὲ, καὶ ὁλο-: 
ν ἢ ΕΟ ΤΗς ΤΩ 

λύζειν ἐοίκασιν » εἰφσσνέοντος ὠυτοῖς τῷ ὥνεμε,. 
3 “ -Ὁ " , “ἷ 

Φρρονξντι δὲ ἀυτῷ τῶῖς Ολυμπιώσι τάυτωις ἥκει 

, ᾽ ͵ ε Ν ͵7 7 ν 

δ Απόλλων, εἰκώσως ἑώυτον μιειρουκίῳ σσυκτῃ. 5 

᾿ Ν “- -“- Ἴ ᾽ λεηλλν 3 -“ ᾿ 

τὸ μὲν τῇ εξ εἶδος εἰκειρεκομης "... ὦ πα» γέ- 
Ν Ν ΄ 5 ν τ Ξ 

γρώπτωι. καὶ τὼς χοϊτῶς ὠνειληῷῴως. ἐγὼ ευ- 

"δῇ ͵ 5. “τὴν 2 Ὁ 
ζώνῳ τῇ κεφωλῇ πυκτευῃ. ἐκτινες δὲ ἀπανί- 

ΡῬΗΤΪΕ, ὁ 5 ΤΠ Ὁ τ ΧΙΧΟΡῥόν ῥα: οἱ Ρῥ]εργ4δ. 

τις οι, ὅς Μαυῇο πηϊηϊπης ἱπέγεηποηθ, ΡΗ]Ὸ" 
δγας δυιτεπη, Βαγθατὶ, ᾿ρίτπι μα διέαηῦ, ἴῃ. οἴτ 
ταῖοϑ τυ ηῖππα ςοἸ]οδ, ΡΌρΊ]Ε5 νοτο απο δ: 
τἰποῦ. ππης απ! ἄοιπ ΡΟ ποι, νὰ ριτο., εξ 
1πΈο]]Πσὶ5 : 11 σοπίγα ΡΠοτ49 εἰϊ, απεπὶ ΡΠΪΘ- 
δγὰξ ΓερεπΠὶ οΓξαγιηΓ, ΠΠΟΠΙΔΠῚ ΠΊΟΪς ΠοΓρο- 
ΤΙ5 ΟΠΊΠ65 ἀπέθος ας, ἃς ἴῃ 114 σεηίε εἰϊ (Δ6- 
νΠΠΠπγι5. (ΟΠ ἰρίο δυζεπι Αρο ο Ἰμέϊααγ, 
νε τγαηΠταπη ᾿Ιθγαπι Πμαεατ. Ἀθξδη ἐπὶπὶ 
"αὐ Ρῃοςειάσηη ὅς Π)εΐρμοβ νίαττι ἀμ οδίάες 
1Ππ|πθαμπε (αςγα ΕΠ ρίδι ἀγΡ 115 [ΟΠ ΕἸ ρ ἢ, 
πεοραθδηᾶβ Αροΐ πὶ δάξογε, ἀγαὰξ νδεϊοϊπία 
δάςο ἃ ογδοιία.. {Προ άπ (οτγέδβ, ςεαπε 
ΟὔληΔ. Α ςεῖετῖβ δαιίοπ,. ΡΗΪΟργβ (οἰ ππέζιιθ 
Ιατγοοϊηϊα ἐχέγοθῖ, Παης δηϊπη. Ο ΡΠΟΓ, ποῦς 
ἙαΠ0 {101 ἀοπ,μπι ἴδοις, Αταμε δά εππΊ Ρ 16 Ὁ 
σγδε ργοβοιςαπίιγ, τη 1 τρία ἴπγε ἀραᾶ ἐ- 
γνπη δζξιγ. Ργοβοιςθητε5. διζοτη δά ΑΡροΪ- 
Πηἰς (σε απ ἀεργεμεπάξηβ, ἰεπο5 ἡ! 46 Πὶ 
ἃς Ριοτος δά ΡΠ]οσγάγιι σοΟΠηππιμηΓαΐοα 
ἀἰΠριθηάοϑβ ἃς γεαϊπηθηο5. τη τ: νϑ! Ἰογο 5 
ψΕΓΟ δα ςογίδιηεη ργοποςαῖ, ὧς 41105 ἡ! ἐς πε 
Ἰμέϊα., αἰϊοβ νεγοὸ συγία., 4|105 ραπογασίο δ 
τοι ταέλι {ρεγαῖ, (ρίζα δυζοπη, αρίςιπάςῃς, 
εαποζοι {πρεπάϊε, ἃς ̓ ῃ πος νἱταπὴ ἀερίτταθο. 
Οαρίτα νογο γα Πη15 Πδογθητ [ρεηία, ρυςγε ἀπὸ 
ἔοςάΑ: δίηπς 414 αι 4ς ΠῚ ἀτία σοΓηΐ5, ΑἸ 
νεγο γοσοηία, 4118 ἴη σγδηία γεάαέϊα ἔμργε ς 
ϊαης ἀυτε πη, ἴα 116 ν]]αγα νι ἀθητιγ, νεπῖο 1Π 
δα ἰηἰρίγαηίθ. [Π|5 {Ππρεῦθὸ ΟἸγιηριῖς ΑροὶΞ 
ἴο {Ππρογαθηϊε) δἀο]είοθητι ΡΕΡῚΠ ἀπ 1]δει15. 
Εὶ Ῥεῖ φαϊάδιηι ἔογπια σομπιατη σείαητῖς 1Π- 
τοηίαπη., ο ρθε, ριέϊα εἴς. οὐποίημε σε] ρα- 
ἴο5. Ππαοηι5,, νὰ ἐχροάϊειογε ραρηςεὶ ταρίτει 
᾿Αδαϊὶ διζεπη 4 ἔτοηῖο νυἱδγδηζαγ, ὅς τι [τη γα 
ΔαπΉΠ πὶ δ σεπα. Οσυϊογιιι ΡοΥΓῸ 
ΓΔΑ 11 ὈΘΠ6 ΤΏΓΘΠΕΙ Ππηἴν Φα ΔΘ ΠΊ116 συ Π|8-- 
Ὠἰθιι5 ᾿πϑαπὶ τα πεηζοβ : Πα6 δαζοπὶ Ἰογίβ (απΐ 

ΝΥ Δ ͵ὕ αἱ ἣΝ 9. “ ἕ ,ὔ ε ᾿ Ἵ β δὶ : 

ξάντωι σωροῦ τῷ μετῶπϑδ » καὶ μειδιωμω- συμῷ 'ζυγκεκρ μένον ἡ «σώρειοι σέμπει. βολοωΐ τὰ 

Ξ “7 1Π ΝΝ ξυνεξαί; -“ ΤΟΝ ΝΣ ἐνήψ, Δ  ἐτ ἡ τ 1 Τ: 

ὀφϑωλμῶν ευσκοστοι γ. κῶΐϊ ε Ἰρϑσοε τῶις χερσιν οὐ. ὃς ενήϊνώντο τὸς Τμῶντῶς γ᾽ ἤθι59 5 

7 καὶ τῶν ἀμέσων 1 ΡαΠΊπι ἐπῖπι ἩΟΠΊΕΓΙΙΒ σοτοτί 8 ροεῖδς 

Οερμῆτιπι σεἸερταπε, } τὰ 

3. πω ὄντες ] «Ἰ. ΟΒτι βίη, πιά! ερᾶς ὕπω οἰκῶντες. γε- 

ταπὶ εἰερἢ5 εἴ, ἡποα ποίξεν ἀϊοῖς Ἰρίοϑβ ΡΒΪεργὰς πόλεις 

ἤπω ὄντάς»γ ΟἸὉΠΙ [Ὁ οἴ εῖατε ἡσηάμππι σσῃϊθηόϊοβ,, ἄς τεῖρα- 

Ὀ]ϊς46 ἔογηια πι}}14 νίθητεϑβ. 

4. οἱ δὲ πυκτένοντες 1 41105 ται] πεπΊρο Γεργδε[δηταῖ, 

ς Φόρδας ἐξιν 1 ἐπι οαπὶ ΡΒ] δ γα ἈΡΟΠ πίς τοΠΊρΡ πη 1π- 

φεβλπτῖδυθ ἱπηρὶς Οὐἱάϊιο : ΜειάπιοτρΒ. ΧΙ. 

“πος μηρία ργοζαγες 

Ἱρμῖα εἰρη Ῥίερ γί: γααεθαι Ῥείρῥίεα, ΡΡονϑας. 

6 τὴν γὼρ ἐυϑύ Φωκέων τε κι Δελῷ. ὁδὸν κατασχ,] νιΡΉ Ϊ6.- 

8) γε, αὐότιπι ΠΧ ῬΒοτθας, νίαπι δὰ ῬῃοοΙ ἠδ Ἰητοτοίαε- 

τίπτ, ἵπιο ᾿ρίαπι Ρῃοοϊ ἀεπὶ οΡραρπδπογιης, ΡΔΟ Δ ΠΙ45 ΠΕ ΠῚϊ- 

εἴτ ῖη Ἀτοδαϊοῖς ρ. 218. ἐς ΠεΙρἢῖ5 40 115 ΟΡ 6ΠΠς Ἰάεπι ἴπ 

Ῥμοεῖς. Ρ.3:2, ἄς τη Βοεοτῖς, Ρ.3:0. 

») ἀνταποδύετωι 1 ἀς πᾶς νοςε δ Ηεγοῖσα αιδοάαπι 985 

[εἐτυδαϊπτιϑ. 
8 Παγκρατίῳ 1 ὅδι1ἃ πι παγγράτιον νά, {, ἴῃ «ἀγγῥίοῥίοη. 

9. ὑπερ. δίσκων 1 νἱ4ε ἐς πος ᾿πΠ| Ὁ ἴπ Ηγαείριδο. 
Ιο ἀκειρεκόμης ἢ ςοἠ.1, 44. ὠκερσικόμῃης. 

11 βολαὶ δὲ ὁφ3. ἔυσκοποι 1 πεῖπρε δος οχ ἅτε ρῃρ! 4) 
νὰ ΘΟ] τα πὶ ἃςῖς γούϊᾳ ἴῃ δηταροηῆαπι ἱπίεητα βδει γοπῖν 
81. Απλγοι5, ΡΟΠ]ΠςΕΠὶ ρα ρΊΪατι ργομο σδη5,ρια ΤἼεοοτίῖο 
16}}. ΧΧΊΙ. ' 

--- δωματῳ δ᾽ ὀρϑὰ 

Πὺυξ θιωτεινώμενος σφετέρης μιὴ φείδεο τέχνης. 
Ετ ἄς εοάεπι Απιγςο; οἰιπὶ ΡΟ] πο ρυρΊ 8 τι! φεγταηῖο, Αροΐ- 
Ἰοπ, Ασροης 11.117. τπῖτ. εἰς ὠντοὸν ἔχ᾽ ὄμματα. αἀάς Ρ, Ἐ- 
θπιπὶ Αροπιῇις.1.1, ς. 14. 

12 ξυνεξαίρασαι ταὶς χερσὶν  ΠεπΊρε 14 40 4116 οχ Αττ δὲς 
εἤ ρυρηδτας, νε (δ ]ατῖς πιαπίδης ΡῈΡῚΪ δ ἀιλογῆις δηΐαρο- 
πιῆαπιὶ σοηπίεγει, Οὐοὰ ἸοπρΙΠΠπιο τεπιροτο τὲ ἤμσογα 
Ῥοῆει Μεϊβποοπιᾷπι ριιρΊ ἐπὶ ἐχεγοίτατίοης οὔδυίπα πὲ Ὁϊο 
ΟΒγγί(οξοππιϑβ πᾶγγατ, ΜΙ ηςοπ. ἵ. 8: πηι πιοάο Ὑβεο- 
οτίτι5. ΟΟ11105 ἱπίδπίος. δζ πηᾶπι5 {δ λας σοπίππρίτίος, εἶτ, 
Ρίαγα εδπὶ ἵπ γῈ πὶ νείθγιπι ἰοσα νἱ 46 4ρ. Ἐδδ τισι Ι. ς, 

13. ἐνήψαντο τὲς ἱμώντας 1 ποῖμπι ρυδίϊοϑ ἐογο ῥοπείννο πτιῖ-- 

ΟὈΪἰ- 

Ἵ 



ΧΙ “ας. 

ὉὈ]Ιραῖας., α1ια5 τηᾶρὶς σοτόπας ἀδοοιρηξ, 
δρᾷ ἴΔπὶ [ρίππ| ρα! ατιι ἀσρτοῆτις ες. ἀοχις- 
ΤᾺΘ ΘΠΙΠῚ Ἰπἰοίζαο σεῇπι5 εΠςασοπ δάϊες ο- 
ἢεμάϊε πηᾶπιπι , πες ξογΠΊΔΠῚ ὅς ἤταιτι. ἤπῸ 
ζαρεγαῦ ἐπι. ἀϊπητθηξοιη. [Ιαπὶ δυΐθηι» 
ῬΙεσγαβ ίαςεε, αιαπτιπηηιια οςσαροῖ τεῖγαθ, 
Ῥοξτα ἀϊςοι, ᾿Γοιήρογα οχοορὶς νεηιι5, (8 πι- 
συίίις Ππαυα δου ἀπε ὁ ἔσῃ πηδηαΐ. 
Οὐπάείεπι δυζοηι οἰ έδιγα {ΠΠ|τ|, ὃς ἀργὸ Πηλὶ- 
ει, ντ 4! Ποίρίεο5 ἀδιόγαιο πηασὶβ., “Πα ΠῚ 
Ἰητογῇσογο ἰάοπειις ἐχίογοῖ, Οἱ Διο ΠῚ ἃ 
φΟΕἾο ἀε(ςο μα ϊεῖρηῖ5, πη] πηοη εδ ἴῃ “πεγουτη 
Ἰῃγ πη Πιιπι, ἀτθογοπι σου θυ πγπη, να εἰπε τὰ- 
ΠΊΘἢ ΠΠΘΠΊΟΓΙΔΙ ΠΟΙ ΡΕΠίτι5 ἀοεατ. [ Οςιις 
ἘΠΙπ|, ἰη {πο δος ροῖτα, φάτις, οριιεγ, φ έγ- 
φής (ΑΡ1:2 ἸῸΠςιΙρΑΓΉΓ, 

Ἀν δ ΖΜ... 

Οππι Ατδηῖς αποῆμπθ., ΕυτυΠῆθο πηὶ- 
τὴς [ποπῖο,, σογίδυῖς Ἡσγοιΐος, γε 481 σοεῖο 
ζογοπο τπαρὶς αιᾶπὶ Αα5. ραν οὔοτ. Επ|πῚ 
ΠΑΠΊΠΠ16 ἸΠΟΏΓΠΑΓΙΠῚ νι ἀθγασ,, ἀγαις ΟΡΡΓΕΙ: 
ἔππι., ΡΕΠιμΙΠ] 116 αἰτογὶ ᾿πΠΊχαιτι, ἃς Υἱχ το Π- 
Πίεητοπι. 86. νεϊῸ ἃ ροῇξ σοοίμπι ΠΡ] της 
τοπογο 7) ἀΐπαια ΠιΠίπεγο ρος δηΐπιο γορι- 
ἴλη5) ἤἢαπς τἀ’ ΠΕ Π ΙΓ ΟΠ 6 ΠῚ ἀρογῖα ΠῸΠ 
Ῥιοάϊε. ϑε4 Ατίδηεὶ (ξ ςοπάοϊογε αἷς οὐ στα- 
νἹΠΊπημπι ἰαθογεπὶ 5 ραγίθια μα οπογὶβ ΠΠὈῖγο 
νος. Ηἰς νεγὸ αἄθο δεης Ηδσοιΐοπι δυαὶ- 
ὙἱΕ, νῇ Ῥγθοθς οὐδ αἠ αι, Παες νὰ {πδῖγο. 
νος. Ριδτ5 ἀπξουη Εἰ Πὶς αυΐάσηι, ιαί! ἀο- 
ἤςσίοης Ἰαπηίδηι, νὰ εχ {πάογε ςοΠ]ἴσεγε οἴ, 
41 αι ϊάοιπ αὖ ἰρίο ἀϊτπαματ, δγαοπίοαμς ἴπ- 
τΟ]]Πσεγο Ἰσθὶ ἐγαπιθπίθ. [Π|Ὸ νοῦ ἰαθοτοπὶ 
(υδττο σεῖς. Ηοοαια ἃ οτίβ ργοζητίγα 
τηά!ςαῦ, ὃς εἶατα ργοϊεξία,, πιαπιυίηιις ἰαὈογει 
Ῥο[ιυαητοθ. Ἀδγςι] 5. ρόγγο νεοδγας ααϊ- 
ἄστη πυ]ϊα δἀπηἰγαιίοης ἀΐσηας, πο νἱ πὰ οΧ 
1115. νὶβ ἰδ θοσγὶς Πιῖπ5 46] Ππδατίοηὶ ἀσος άϊτ: ἸΠ 
Ἰδοοπείδιι5 ΘΠ τη ἀΓΉ 6 ἐγαζειβ ἤσαγί5. ἕαςῖς οἱ 
ψΠΊΌγαπι τοι ρόγαγο, πάθοι δα ἀπῇ) οΒῆη- 
5εῦὰ ποὴ ᾿πᾶσῃαθ οἰδ ἀγτῖ5. Δἰἰδητ5 νοῸ 
ψιηὐγας ΟἸΠΠΕΠῚ ἀγίθπι [πρϑταμξ. (Οτππ ἐπὶ πΠὶ 
τα σοπτΓ 0 {1 ΠΟ ΡΟΥς ὧκ ΠΟ ΓΠαἴΟ 5 ἱΠΌ] Ο ΠῚ 
{νιηῦγας ] σοπουγγιηῖ σα! ἄοπη, δὲ ρατίος ταπιοῃ 

τ Ὁ ΝΥΝ ΒΕ . ς ἘΟν Ν δ ν. 5: 843 
ε ὔ Ν ᾽ - τ ,ὔ Ἷ 

οἱ σεῷανοι πσερὶ ἐυτεωῖς ἥσων. πεπύυκτευται δὲ 
5 0} 3 ᾿ Ν ᾽ ΝΥ “ “» 

ἀυτὸν ἤδη. τὸ γῶρ ἐμδεξληκὸς τῆς δεξιᾶς ἐγερ-- 
ΛΟ -“ - Δ .2Α 

γὸν ἔτι δηλοῖ τὴν χεῖρα, καὶ ὅπω κατωλύεσον 
Ν ΄-“ ““ ε ͵ Ἃ -“ " 

τὸ σχῆμα, ᾧ ἡρήκεν. ὃ Φλεγύας δὲ κεῖτωι ἤδη; 
«ς ͵7ὔ Ἀ ΕῚ 7 - “᾿ Ν "ὦ 

καὶ ὁπόσον μὲν ἐπέχει τῆς γῆς» τοοιητὴς ἐρεῖ “- 
ῇ ΝᾺ ᾽ Ἵ » ἣν “ ᾿Ν 

κεχώρηκε δὲ εἰς κρότωζον ἀυτῷ τὸ τραῦμω, καὶ 
Ἢ “ Β ΗΝ δ , 5 

το αιμῳ ὠσπτερ εκ -« ἡγής 14 γεγραπιαι 

δὲ Ξέτιν ΄᾿Ν ὃ Ν ἮΝ Ω ΠΩΣ τὰ 
ε ὦμος καὶ συωδὴς τὸ εἰδὸς , οἷος σιτε σθαι 
- νυν ἈΝ ΄ ΤΝν ᾽ » 

μῶλλον τες ζένες, ἢ κτείνειν. τὸ δὲ ἐξ ἐρανᾷ 
Ἂν ΡῚ δι ιχεία Χ Ν δοῦὶ 11 Ἂ 

πῦρ. σκήπτος " ἐπὶ τήν δρῦν " φερετωί, συμ- 
΄ ᾿ ΑΝ ᾽ )) » , Ν ΕΣ Σὰ 

Φλεξων τὸ δένδρον, δ μήν ἐξαιρήσων γε τὴν ἐπ 
Ε ΄“ ΄ Ν ν ΄ » “- “' Ν 

οἰυτῷ μνήμην. τὸ γάρ χωρίον, ἐν ᾧ ταῦτω; ὄρυ- 
. - τ " 

ὃς, ὦ τσῶϊ!, κεφαλαὶ" ἔτι. 

ον ὐν Ὁ ΣΝ 

“ ᾿ ͵ὔ 
Καὶ Ατλαντι ὁ Ἡρωκλῆς; εδὲ προς ὠξαντος 

δ΄ ἐν ἈΝΕ δ ε Ἀ 3 ἣ » “ 

Ἑυρυσιϑέως᾽, ἥῤρλσεν . ὡς τὸν ἐρανὸν οἰσων μᾶλ-- 
Ὰ ᾿ ᾿ ᾿ ΕΝ 

λον ἢ ὁ Ατλῶς. τὸν μὲν γεαρ συγκεκυφότω εω- 
ἣν 7,ὕ Ν ΄ ,ὔ “ 

θῶ, καὶ τπιεπιεσμένον, καὶ κείμενον ἐς γόνυ ἐτε- 
Ν ΄ 3 “-“ -“ , 

ρον, καὶ μικρὼ κωτωλειπόμενω ὠυτῷ τῷ ἑφώγαι. 
Ν » Δ 7 ὙτιιΣ τ ΤᾺ 

εἰυτὸς δ᾽ ὧν καὶ μετεωρίσωι τὸν ἐρωνὸν, καὶ ςῆ- 
ΓῚ ͵ ᾽ δ᾽ -ν ͵7ὔ 

σαὶ να εμενος εἰς μῶκῥον τὸ χρονξ. τὸ μὲν 

᾿ “». -“ Ε] Ψ" 

δὴ φιλότιμον τῶτο ἐδαμδ ἐκφωίνει. φησὶ δὲ 
- - ψ  5, ὦ Ὁ - 

συνωλγεῖν τε τῷ Ατλαντι ἐφ᾽ οἷς μοχϑεῖ, καὶ 
“ΙΝ “-Υ 6 ᾽ - δ᾽ “ Υ 

μετώσχειν σαν τὸ ἄχνδς αὐτῶ. οὐ δτῶω τι ὠσμε- 

»", -“ ΄ ε « ,ὔ ᾽ ν 

νος εἰληπταὶ τὲ Ηρώκλεξς» ῶς μίετευεῖν αὐτὸν 

ΞΡ - , γε ν 3 Ὰ 

τλῆναι ταῦτῳ. γέγοαπται δὲ ὁ μὲν ἐπειρήκως, 
᾿ : ἘΣ ΝΥΣ ΣΕ ὡς 

ὡς τῷ ἱδρῶτι συμξωλέσιϑαι, ὁπόσος ον ἐπ᾽ εἰυ- 
Π 

͵ “»"Ὕ ͵ὔ 

τὸ ταζοι᾿, βραχίονός τε ξυνεῖναι τρέμοντος. ὃ 
ἀν ἘΠῚ ΔΎ κεν “ - νος ἃ 

δὲ ἐρῷ τῷ ἀθϑλᾳ. δηλοῖ δὲ τῶτο ἥτε ὁρμὴ τῷ 
͵ 

δι. , 

φροσώπε: καὶ τὸ ῥόπωλον καταξεδλημεένον, καὶ 
στ » “ ᾿ 6 Ν δὲ Ν 

αἱ χέίρες ἀπωίτξσωε τὸν ὠϑλον. σκιες δὲ τὰς 
Ν “ ,ὔ γ ΄ " ν Κνυ 

μὲν τῷ Ηρωκλέδς ὅπω Θαυμάζειν ἀξιον, εἰ ἔῤ- 
᾿ Ν ΠΣ Υ..α λ Ν -“ , ͵ 

ρῶνται τὸν ἄϑλον. τῶ γάρ τῶν κειμένων σιχή- 
πολ ς.5 Ν Χ Μ Ν Ψ τὰ 

μώτω: καὶ οἱ ὀρθοὶ, μώλω εὐσκιοι, καὶ τὸ ὠὡ- 
ΕΥ̓͂ “ “4 , « ἣ - 

κραξῶν ταῦτα, ὅπω σοζξόν. αἱ δὲ τῷ Ατλαν- 
᾿ " ε κ᾿ ᾿ 9 

τος σκιαὶ σοζίας τσρόσω. ἑτωσὶ γορ συνιξηκό- 
͵7 ͵ὕ » ͵ Ἁ -“ 

τος. συμπίπτεσί τε ἀλλήλαις, καὶ ἐδὲν τῶν ἐκ- 

τα πιᾶηιι5, 18 Πὶ ἴπ τε ΠῚ νϊἀθηάὶ ἩΟπΊογιις ὅς δὰ δἰῖπὶ 
Ἐυπξρτμῖις ΠῚᾺ 4. γ' νοὶ ἀς Ἐυτγγαϊο ὃς ΕΡ ἐὺ, ρυρίϊϑτια σοτταη- 
εἰδυ5 : δά ἀς Τπεοοτίς. 14γ}}. ΧΧΊΓ. ὃς ΑΡοΠ!οπἰιπὶ Ατροηλατ, 
11, τηϊτῖο. [Ιπἰτίο δυιτοπὶ πιο εὐγίο δομίηο ΝΟ ΔΠῚ ΠΙΆ ΠῚΙ5 
σουϊποίοθάηι, ἴτὰ ντ ἀϊριτ τυ ἀϊ οΠεπτ, φυοταπι νπρΌΐθι ἴα 
πύατιιο ἰᾳςογάγεητ, Ροίϊεα ςαοίις βιογο ἰπ νι, διίτεπιιᾶ- 
τὸ ἴῃ ἀσιτιπι ἰογο, πος δά νει πιᾶπι5 κώρπον το] - 
φαῦδητ, τοίξς Ῥαυζαηῖα ἴῃ Ατοδαϊςῖσ, ΡΟΪΠχ 1. 11. ς. 30, ρ΄4π- 

- ἴδιαι ρἰ απ εἰς ἐπιιτῖς. τίρα ς αἷτϑ ᾿ἀσοσμο σφαερομαχεῖν Ρὲι- 

φἰϊε5. ἀϊοῖς, νά, Εεἰτδίιπι Απτίφυῖτ, Ἡοπιοτῖς, 116. ΤΥ, ς, 6. 
14. ποιητιἐρεϊ] 4] ἀἰχοτῖς πος ρο ἴα παῖ τι ἔοτεα οχγας 56επ- 

{πὶ εἴτε ρυτο, ρΡοεταπι ἰά, οὺΐ ἤν Πἰσεπτία ππροπάϊ, πγε ἴὰ5 
αἰξιυτγιιπι, ΖυιΆπιὶ τ θτοτειη ΒΆΙΠ οἰ γατιπι:ντ ρα ΠῚ οσσμστιπε 
θοτηπὶ ἰοςα.) 4ιιδιι5 41105 οἱ σλητᾶς ργοίἝτατοϑ ἱπτορτγὰ τεγγᾶς 

ἴαρογᾷ ἀϊσηπτ οσσμραίϊς, Τὴς Αητβοὶ ταπΊϑη Πάτιγα τᾶ 644 Π| 
ΔΡ. διγαδ οηξ ΠΡ. ΧΥΤΙ. Ῥ. 8:9. δζ ΒΙυτ, ἱπ δεγίογίο. 

1; σκηξιτὸς 1 ξΪπιῖπ 6 ΡΑτεπΊ, ρατγιίπι τοῦγᾶς πιοῖι, ρᾶγ- 
τἶπι ρείτε ΡΒ]: Ρ 785 ἐχεϊπόϊοϑ εἴϊε, οὐ ἱτηριοίατεπι, πασγᾷς Ῥαι- 
[λη.Βοεοτῖς. Ρ.310. 

τό ἐπὶ τὴν δεῦν 7ν81 Βαδίταῦδπ Ρῃογθαηζοπι ἔργα ἀϊδξιιπι. 
10 δρυὸς κεφαλαὶ} κεφοίλαιον Ἰερις ςοὐ 1 υάϊαπιι5. Ἑϊΐας 

γογοὸ ποπιίηϊβ ἰοςὶ ἴῃ Βοθοτία ΗἩογοάοτιβ 4υοαυε Πιοπιηῖξ 

ΟἈ τοΡ. ς: 387 4οπὶ Βοεοτῖοϑ τρεῖς κεφαλες σοσᾶγα, Ατῃθηὶ- 
επίος- τευὸς κεφαλάς» δἷῖ 

ΧΧ. ΑΥ̓ΛΑ͂Σ, 1 δὲ πρός. Ευρύσϑεως } συΐις5 ΠῚ 4- 
1145 ὀώδεκα ὥϑλες {τ ερ ΠΠς Ἠετγοιυεπὶ ποειπὶ εῇ, 

2 ὁπόσος ἄν ἀπ᾿ ἀντϑϊ τάζοι) σοὰς [νᾶμα ὁπόσος ὠπ᾿ ἐυ- 
τῷ τάζει. 

Οοο οο 2 κειμέ- 



ο ὑ4- 
μ 3 Δ “ Η Ν “2 - 3 

κείμενων ἐπιθολῶσιν, ὠλλεῖ Φῶς ἐργώζονται» 
ἐν ἀν ἈΑΘΝΟ ΠΤ) ᾿ ͵ 

Ὁ ουβοὺ τὰ κοιλώ, τὸ Κῶ! εἰσεχοντῶ τῆν γατερο» 

Ἂν .Ἂ" ςἍ»Ἅ ς ͵ 

κκοὰ! ταρονενεύκότος Τὰ Ατλώντος ὁρῶν τε ὑπώρχεῖ» 

παὶ ὠσισομοωΐνοντος ὁ Ζυγιέναι!. τότε ἐν τῷ ἐοσανῷ, 
ἢ ] ͵ 

, ͵ ΩΝ δ ΠΥ ΠΩ ΝῊ 
νυ Φέρει, γεγρώπται μὲν ἐν αἰϑέρα. ὁποῖος πε- 

5» 

ον» 

Ν, ΣΝ ἘΠΝ “ ͵ ἃς δὲ 
βὶ ἐυτῶ ἐφῆκεν. ἔφι δὲ ζυνεῖνωι τάυρωτε, ὃς δὴ 
᾽ » -“ » » « -“ »,,.,,,,μνφεὮἷὯνϑΝν 
ἐν θρωνῷ τωῦρος, ὠροτῶν τε; ὁποῖα! ἐκεῖ ὁρῶντωι, 

Ν , ,ὕὔ ΝΥ Ἁ Ν κωὶ πονευμώτων. γεγρώπται γὼρ τὼ μὲν ξὺν 
8, ,ὕ δι λα 7 ΝΝ -" Ν 

ὠλλήλοις, τῶ δὲ ἐξ ἀλλήλων. καὶ τοῖς μὲν φι- 
΄ Ἧ, γ Γ Υ ὕ᾿ Ν -“» λίω πρὸς ἀλλήλω» τὼ δὲ σώζειν ἔοικε τὸ ἐν τῷ 

5» » - ς - νι ᾿ ͵ -“ 
ὅρων γεικος΄. γὺυν μὲν ὃν ἐνωθήσεις τῶυτῶ; Η- 

᾿ 

“ ᾿Ν Ν ͵ -»" ρώκλεις. μετ᾽ αὶ πολυ δὲ ξυμβιώσεις εἰυχοὶς ἐν 
τι "πῇ ἍΜ: ᾿ “ Δ θῶ δ 

τῷ εροινῷ, στίνων,» καὶ «περιδώλλων τὸ τῆς Πξης 
»Γ “ , . ͵ Ὗ ΄ 
οζΉ γῶρ τὴν νεωφτ'ώτην ᾽ καὶ τορεσξυτώ- 

“ΔΝ 

εἰϑὸς. 

εν δὴ ᾽ Ν Ὗ δ ΛῸΣ  ΡΉ 

τὴν τῶν σέων, ὃ, ὠυτὴν γῶρ κῴκειγοι νεοι". 

ΑΕ ΜΑΣ ὉΠ 9. ΠΡῸΣ 

ἿὟ 1 ὦ ᾽ν 7 ᾽ Ψ 5.Ν “'ὅὖ 
Κονις οἰῶ εν «σώλωις ἐκείναις, ἐπὶ πηγῇ ε- 

2 Ἂν - “ ν᾽ Ψ ͵ ν 32 

λωΐς", καὶ δυοῖν ὠἀϑιλητωῖν ὃ μεν ξυνδέων τὸ ς΄, 
ε΄} ΕἸ “ Ἁ 3 

ὃ δὲ ὠπολύων λεοντῆς τὸν ὦμον. κολωνοί τε ἐ- 
͵7 Ν »“» δὰ ἘΜ ᾿ δ “πιτήδειοι ἷ, καὶ ςῆλαι᾽, καὶ κοϊλω γοώμμωτω “. 

3. εἐδὲν τῶν ἐκκεήμ ἐπιϑολ. ὠλλοὸ φῶς ἐργάς. τὼ ἐκκείμενα 

(της ρατῖοβ ῬΓΟΠΊΠΘΠτΕ5, ἴσια ἐχίϑῃτεβ, ντ Αἰιδιὶ ετῖπὶ νἱ- 

ἀϊπιι5. Οὐλῖε5 ἤπης σᾶρὺῖ δε ιπούαχ πη Ατίδητο, 4 1π σε- 
πα ῥτοσμηϊδ θη πιππάϊιπι Πα πιετ! 5. ΓΙ πέτα Ρ᾽ πρίτατ, τς 

απς δάθο νοπίγο σοπίγαόϊο σᾶριις ὅς ρεόξι5. πεςεΠατίο ργο- 

ετεπάϊτ, Οὐαῖεθ. ρᾶτεεβ ν ΡγΓΟΠΊϊΠοΓε (ξπτῖᾶς ἰπ ρίέξυγα, 

εβιςοῖε νπιθτας ἄς [οἷ τηϊς εἶα, ὙΨπιθταβ βηἰπι, ρατιῖ δἰ! συ 
εἰγουιπροῆταθ, σαΐ Ρ᾽ιι5 Τα ςἰ5. γθ  παπΆτιΓ), νῖ ἐκκείσϑωις 14 

νἱ ἀσαταγ ἜΠ. τππτ. 81ς Ρ] στΆγο 48 εγο ἀοτῖ πγα]ῖτ, οἱ ξω- 
“ε ἔφοι τὼ λαασερὸ τῇ σκιῷ τρανώτερα ποιῶσι. αὐἰάο ΓΟ ΠΙ ἢ ΠῚ 

ἃ- Ριέζατ, 1. Π|. ς.3... 1. Τὰ αὐτοστα ντὰς ἀπ οιῖς ἤε οΠςε- 
τε ἴπ σογροτῖς σοπίγα δὶ (ῥερρατθ, Ὑ 01 νπάϊ φιαη}18 νπιδταα 

1Π ἴξ πηι ἱΠΟΊΣΓΘΠΓΘΒ., ΡΑΓΙΠΊΩΠ6 4460 [τοῖς το ησιοη- 

τε5) ἱπιρεάϊαπε, πε ν}14 Ρᾷγς ἐκκεῖσϑως ν᾽ ἀθδίηῦ , ὈΓΔ ὁ ΠΙΓΠῚ 

ταπιθη ἔο Τοἴτοῦ πη 1114 Ατ]δητῖβ ριέξυτγα ἀσποίοϊσ ΡὨ" οἰἔγατι5, 

ἴῃ 48.) γΠΊθ γα: ΠΟῃ οδίσυγεηῖ τοὶ ἐκκείμενα, [ε Ἰςεπὶ τος 
Ἰααδητ, ταῖς οι οἴδητ, 4118 [δτι5 Πτ δίτο ἡ ἀϊς φυλῇ ρᾶτ- 
εἶδα υϊδαίαπι, γε Ρτοπιίπετε νἹ ἀξ ΉΓΩΣ 

4 ἀσϑμαίνοντος  ηποά νὲ [οπτια5., πεςεῆϊ εἢ νι ἡῥογαι 

ἱπταπγείσοτε νιήφαῖιτ, δάφοσιι 68 ρατία 0416 Οροτῖες. 

φι1πὶ νπιθταα σππὶ! σα σοσ ΠΟ Π6ΠΊ, στ ὅττο Π| ντ ἀσγοτασν 
φ τοῖς μὲν Φιλίῳ πρὸς ἀλλ. τὰ δὲ σώζειν ἔοικε τὸ ἔν τῶ 5- 

δανῷ γέϊκος 1 ν᾿ ἀεῖιγ δὰ ἀϊο Ἐπιρεάος ας Ἀτὶποίρίᾳ νεῖκος κρὰῇ 

φιλίαν αἰϊιάετο, ἐς απΡι5 ίοροπ, 1 οτῖ ΨΠ]Ι, 76. 
6 Ηξης  [ιποηῖϑ Π᾽1465) αταπὶ Ἠδθγου δριυὰ Πιρογος τοπ- 

τα σοπὶ ἀαταπὶ ΠΟτιΠ1 7 ν1 4. ΠΘπιοτ, ΟΠ, Α΄ ν. ὅο;. Ἠεῆο- 
ἄππι ἵπ Τἤθοσοπ. ν. οὕο. Ριπάστγωπι ΝΙ οι 11. ὅς ΠΠΉπι. 1, 
Ῥαυΐαπ, Δττῖςῖϑ ὅζο, 

7 τὴν νεωτώτηνδζίς. 1 π|3}6 Ῥτίοτες ἱπτογργοῖος 22:42, γρίρεὲς 

»ρατῃ. Οετῖς παρώδοξον ῬΗΙΠοἴται 1[{13; ἤπια γεγῆοπε οχ- 
Ῥ ἰοατῖ πο ΒΟΙ͂ τ, πιέγίψας ἢἰσ Παδογθταν σοι δα! Θ}10. 
Νεπῖρε νεωτώτην ΠΟη δα σελαέεη [εὐ αὐ (ὈνἨΑ͂» τεξετας 
Ὁροντῖεῖ, πρεσξυτάώτην δα δεῖατεπι, Ευΐαιιε φάθ ἤεδε ἢ 6- 

ΟΠ γεωτώτη ἢ. 6, [074 πιαχίηνε ἐμηθλβ . 1, Ατιη15 ετϊαπι.» 
1ηποπΐα ἀϊδια. Οὐἱά, 118.1. ἀε Ροπίο: 

Νεξϊαν, δ᾽ “»ηόγο4ε ἰφίῖεος, ἐρπίαίγμε Πεονπρ 
ει γεϊρὶ ἐογημος ρπαμα ΠΡ ΚΕΝ Τ  ρηάρη. 

4186 τάπιοη ἤηλι] πρεσδυτώτη ϑεῶν ἀϊοἴτΠΓ 7), Πᾶπὶ ΡΓΙΠΙΑΠΊ. 
1112π| ἐχ ΙοἱὐἹε Ἱρρηογιεγῃ ῬΘΡΕτΙ ΠῸ (Δ ] δητατ. 

8 δὲ ἀντὴν γὰρ κὠκεϊνοι νεοί  ποῖηρε Πεοτηπι {Π|4 ΡΟ ο]- 
Ἰδετῖχ ,γ, ΕΠ Οτ ΠῚ ᾿ππιςηταπι πεόϊας ὅς Απιδγοῆδπι ἱρΗς πιῖ- 
{τεηάο ταρτιγν 

ΡΊΒΙ ΘΥΘΠΑΝ ΧΧΙ ἐπεέποίι 

4Ά6 ἐχίατε ἀεσεσαης ποη οὐδίσιγαηξς, [ε4 
Ἰππηεη ΗΠ πης: ργαθτογ 16. σΟΠΟβΠ185 ΘΠ ΓΝ 
Ρᾶττος ἀὔαῃς γε άἀιιέζαβ, ῬΓΟΠΊΉ ΠΘητοη “ΠΟ ΠΉΘ 
Αὐδηζοπι νιάογε εἴ, ἃς δημποίδητεπι (δ πεγθ. 
Οὕλε νετο 1η ςοοῖο [ππες αιιοά ρίξε ἔεγε,, ρῖ- 
ὧϊὰ υϊάεπὶ {ππ| ἡμαί! δοῖῃετ! ἱηπαίαγοηί, 
4118}15 πεπιρε τὰ ἀπ Γς (Ο]εῖ. ὙΔιγιπΊ8 
ἢϊς νἱάογε εἴ, 4114}15 συ! ἀετη ἴῃ ςοεῖο οἵ ταῖι- 
ΓΙ5.), νΓαί 6. 414165 101 σογπΠητιΓ, ΠΕσΠΟΙ 
νεπτοϑ: ΡΙ δ] ἐπ τι (απ 1} ραΓΕΠΠῚ αι! 46 πνςοη- 
{ριγδηζοβ., ραγτῃ ἰρίγαηζος οχ Δἀπογίο: αγηπς 
4115 αα!άθηγ ἀγηϊοϊτία ᾿ηπἰςοπη εἰς. 4111 νοτο, 
4πᾶς ἴῃ σοοῖο οὈτπεῖ., σοηζοπι πο Πι ταογῖ 
ν!ἀδηζαγ. Ιατπηπς, ο Ηογοαϊδς, Παπιοτ5 Πα 
(υ{τρῖςο5,. διὰ πιαΐτο νογο ροβῖ νπα οι ἱρῇς 
ἴῃ σεῖο ἄερες, Ὀίθεης, Ηεθείσιε ρα ]ογίτι1-- 
ΠΕΠῚ ΔΙ Ρίοχι5, ΓΟΑΓΕΠῚ ΘΠΙΠῚ “ΠΟ ΠΟΠῚ ΠΊ4-- 
χίπιο ἄποος, πιαχί πιο 16. Δ μτατ: ΠΔΠῚ ΡεΥ 
1|4πὶ δε Ἰρί61}}} τπποποίςαητ.. Ϊ 

ΧΙ ΝΖ ΕΥ̓ ἃς 

(Οὐ δηξιι5 ἴῃ {{{|5 σογτ 1 πῖδι15 ΡΌ]π5., ροί 
νηζοηοπΊ' οἷθο, ρίεηο νοΐαξ αἰπθο, ρογαίϊαηι! 
Δι ἢ]οταγαια 6 ἀπογαπι αἰτοῦ αι! ἀεπη ΔΓΕ Π. 
ΟὈ]ΙΡαῖ; αἰτοῦ νεγο ἰθοηΐς ΡῈ }16 μιαπηοσιηι (ο]- 
γ]Γ5. ΤΠ ΠΊῸΪ ἰτοτπὶ οἱ τοὶ σοημπδηθηῖος. [ςοπ- 
(ρίοἰπητιγ, 1 ὅς σο!αμηας, ἱηοϊίδοαας [ εἰ5 1{0- 

ΧΧΙ. ΑΝΤΑΙΌΣ. 1 κόνις) ρυΐιογς [δ ππιῖιο σοπ- 
{ρεγβεγε (Ὁ]εθ8πὶδίβίεταε. Οδυΐαπι νάε ἔργα δά ἡγῥίοῤὶς 
ογ!. Ὠοῖ, 13. Ηἰς ταπιδη ἃ Αηΐβεο Πηρυίάτεπι Οὗ σαυίαπι τὰ 
λξξιπι αἰτΤπσᾶημ5 [16 ΤΥ]. ν, όις. νὰ {οἰ Παῖς ἃ τοῦγὰ πιδῖσα 
νἶγο5 δαςίρεγει (418 ἀξ τα νἱ ἃ, ἃς πῇ, π, 19.) 

116 ρανμοῦ βάερς ρεαϊϑωσ ΟΡ» έτη φ Εν 6 γ91,417 67,3, 
«ΠΧ  έμεηρε νεερηὀγὴς οαἰ ας ἐμξμα!ε ἀγέρα. 

2 ἐπὶ πηγῆ ἰλαίᾳ ] δὰ νεῖθιπὶ εἰ. οἱ 4 οἰεὶ (θπίενι, νεῖ 
}οΠῇ σἱεὶ (ο»εεα, Ἐπ ἔοττες οἷθο πιάπϑητεβ Ρ]μγε: γέβετι Ὑ1-- 
γι .11115.1, ΝΠ. ς. 3. «4112 ἰπαιῖτ, ρὸν ρέρριεες {ΕΥγΑ͂9 θογιαφ 
Ῥγοεμίες θριεϊὶ οἰεο ἐγ μρηρηριέ., Ῥεῖ δοί!ς.), φμοα ορρἠάμν ἐμὰ 
ΟἸδείαεγ ἤερεε, γεογρῖρθ 1 Ἰραγίσ, ἐρ φμο Ἀ αϑάρέες αὶ ἱμᾶσι 
1ες αὖ ἴρίᾳ ἀ4πά θηραρέμγ. δ γ Αεῤϊορὶαο ἰομς εβν 
φηὶ Ῥηέϊος ῥονρλίμες εἰ οἰδγ πὶ ἐπ 60 παίαηογέηῖ, 85 ἐμ Ιράϊαι 
4μὶ (ἔγέμο εοοίο γ2 4,477) Ἔ)2 1} οἰεἰ γε ἐμαὶ γόνα, σοπξ, ἃς 
1Πάοτ. 1. ΧΠΠ. Οτιρίπ. ς. 13. ὙΑ]}15 οὐταβ ργορε ΑἸσχϑπαΠ σ4- 
ἢτγα δὰ Οχισι ἢιΐμπι Πάγγαταν Αὐγίδηο ], ΤΥ, ἐς ἐχρ. ΑἸεχω 
Μ. Ρ.:74. ἴηι Αἰτίςα τάπιεη ὅς ρύορε Τίριρίρ) νὈὶ Ηετγου] 5 ἄς, 
Απτδεὶ (ετταΠΊΘΠ 7) ἴα ]6 414 Οὔ ΠῚ πὸπ πιεπιηὶ, Ηἱπα 
ἐπὶ πηγῇ ἰλαίς ποτ Ῥατϑη: νοττοπάήμπι εἴτε σα οἱεὶ ἔθρέδς ςαστῃ 
ΝΙβτο , 4υαΐεβ {0 }]Ππετ ΠᾺΠ] π᾿ ε0 τγᾶόμιι, [τ ῥο( οἰεὶ (ῦν-- 
165 ,) Ἱπιρτοργίαπι ᾿οσμτοποπι εἴϊε εχὶ Πίπιαπθ. Ὑὰὸ ἔδηῇις 
ἢ Ἰ2ΠῈ ΡΟ] ΘΓ ΠῚ οχοίτανὶ 80 ΑἸΉΪΘτῖβ 115.) ΡΓῸ πηοζε οεγα 
ταλτμΠΊ, ρο  χηανρ οἷρο ἐρηεηιδὲ οἰ 2γ5: δεν αἰἠδογ' ἴτὰ 7 νὲ ἔοππ 
εἶδιις. οἱ εἰ τοτί ἱπιπιογῇ εἴ{ε νἱ ἀοτὶ πιιεαπε. ; 

3. ξυνδίων τὸ ἧς 1 Πεπιρε ριιρ}165 ἀυγίδιις, οτο, νυΐτα ᾿ς 
ἐχορίεραπε, Οροτγιπιθητῖα ργορίθγοα νῇ δυΓ ΠῚ ἡ 6. ἐἰγτα- 
τιδὰς νοςαθαητ,ντ εχ ΟἹ απιςηζε ΑἸεχαπάτγίπο, Ραιήμηΐα, ΡοΪ-- 
Ἰυςς, Ἐπβάιηῖο Εςγπιοϊορῖς. Μ, ἄοςες Ρ. ἕδθ εν Αροῃ, 1. τὶς 

4 κολωνοὶ ] τιπιι}15 ἐπὶ πὶ 1114 ρδτς Αἰτίσδε ορῆτα [πισδης 
1 ῚΥ, ν. 90. 

Τλάε ει Ἱπερεπεῖος ἐχοία γη6 θη ἰδ γηρες, 
“Ἵπ: εἰ φηα8 γέρμα θοῖαι γιορ θάμ θεάς, 

ς κἂὶ τήλοι ] σοἰπερργιῖς Ηεγομῖίς ποτὶ ἀμ το Ἰητο ΠΠρὶ, ΤΊ, 

Ζὶ ποη Ἰοπρε τεπιοῖδϑ, νδὶ τος Ρ] πο Η, Ν.], Υ, ς. 1. 50]1σ 
πο ΡοΪ γῇ. ς. 24. δζ ΜΜαντίαπο Οδρεῖ]α 1. Ι. ς (ε “δ ίοα [εἀες 
Απτδεὶ : Πᾶς ῥγοϊπής σοἱιπιπᾶς πάθος τὰ θι]Α γοργδείεητα - 
δῖ, α Ιοςο νδὶ [πόα ποη ἰοπας αἰ Ππιας, Ηΐπο ἀρυα ϑιγα- 
Ῥοη. 0. ΧΥῚ. ρ. 829. ΟΊ πρὸς τῇ Λιγγὶ Ανταΐς μνῆμα [πλτυϊτν 
Τιγγὶ το(οτ οπάϊπι Πρίςοτ, 

6 κοῖλα γράμματα ] ἰἰττετᾶς ἱπτο!] Ποἷς ΠΟ] πηπὶς Ηδγομ]ῖδ 
ἱποι5) σοίποσιιμα εἴμ πιοπιοτίαπι ςοπτίπεηζες, 

τοῦας, 



ΧΧΙ. “ηέδοι(. 

ἴεταθ. [λῦγαπι Παος τεξεγιης, ὃς ἈπίαοιΠΊ, 
απεπιτοῦγα εὐ! άϊε, νε Ποίρ τοι αορτο [ασοτοῖ, 
Ἰαιγοοίπαπες, νερὸ, Δ. Ηΐδες δυζοπι. 
᾿Πσογίαμηῖπα ΟὔΘΌητΙ., αἴσιι8 ᾿ΠΓΘΓΈΠΊΓΟΚς. οἰγτὰ» 
Ἰρίααι, νε νι 465. ραϊαοῆταπι, (δρο]θητ Ηετ- 
σαΐοιη ρἰέζατα δά δυοῖν, αὐ αὐγαὶ πᾶθς πιαΐα 
ἴα σερεγαῖ, ἀτήτς ἀραα Ηοἰβεηδος ςεἰθδτι- 
ταῖθ πα {ποταῦ ἱπάδριι9. ΝΌΠ ΠΉΙΓαΠΊ ΓΑ ΠΊ6Π 
ἄθατα 40 (1185, 4 πᾶπ| απο ἀγαςοποπη ἴῃ ρο- 
τεαίοπι τεάθρογῖγ Ηδθγοιεθ. Νο ρθη διζοπὴ 
αυϊάσπι, νεαίπηῦ, [απ] θεῖς σα] ΙΏῇΟχο Εχ ἰτὶ- 
ποῖε δάμῃς απίμοἰτς.. δά ἰπόξατα σπὶ Απίδθο ἴς 
᾿οπηραγαῖ, Οςι} 15 ἴη σοσίΓατοη πη απαΠά4Πη,ᾶς 
ψΘ Ια ᾿αέξας πιοαϊταιίοηοπι ἀοῆχιθ, Ιταρᾶι- 
ἴοι Παοπας δ ἰοῦ, πε ἰρίμππι ίαπας πθητί5 
Πάτα ἀοιοῖατ. ΑἸσμπι σοητγα ἰρίγαηβ Απίδοιις, 
εἰδτιις ἱποςάϊτ, Ηουπογίσαπη {Ππ44, γφ) ἐγ ογ 17,2 
[μὲ δὲς. νεὶ ταῖς αυϊά ΠΘγοι]}, να νι άθίαγ, 
Οςοίποη5, αἴας Πᾶς σΟΠγΙπΊο]1α ΓΟ αγ ἰρί] 
φἀάςης. Οἰοά {Ππέϊα ἀυζοτι Ηουςα 15 σαὶ 

τααχίπιβ ρος ϊατο Ππιάταπι Ἔχει εἰςτ) ποπ 11 

τατθα οἴπς ἔμταγα ἔα δε. απαπὶ 44 ρἰ ελιις οἢ, 

᾿πάοϊεβ. Ἐαὰθηϊπι να 144 εξ Ρἰ ἔξει. ἀγα νὰ 
ἘΠ ατίς 1114 Πε ρίοπαβ., ταητὰ οἱς τη σογρούθυ 
ςοποίΠηἶτ45, ϑίαδγιγα ο[4Π1 ΠΑ ΘΠΠΠῚ Ρι65. 

ἃκ (φεεὶς ἔιργὰ ποπιίπουη. [πο Ἰρί1 ἃς (αη- 
σαϊηὶβ ΤΟΥ 7) δέ νεπᾶς αιΑ{1 ραγτ ΓΘ ηΓ65.) νῈ 

1145 αἰΐαιια Ἰαῖτὶ ΠἸΌΙογῖς γα. ΑἸὨγᾶοαΠῚ ἃι- 

τοπι. ΟΡ οΥ. τα ἔουιπίάατο ραίοπη., δοΠας ο- 

πἰπι ποῦ ΔὈΓπι1}15 εἴς, ραταπηαιο αδοῖς απο 

ηϊπι5. ἰαττπάίης ἰοηριτιΔποπῚ ὀχαθαμοῖ, 
ἘΠαιιο φεγαῖχ πιιπηοτὶ ἀάποχα, ΠΠΟΓΙΠῚ ῬΑΓ5 

Παυς οχίσμα ςοΓαΐςε πὶ Οσςιιραῖ. Ααἀάιέϊα αι- 

τε πὶ Ὀγδοίηἶα ἔπη αςηϊις ἀἴαιια Πυππιοτί : ροξξι- 
«ας ᾶς νοητογ πα ἢ πλα]]6 0 σοπτραξῖα » δ τἰδῖα 

ποητοία, (δὰ 1ΠΠεγα 5, ντ το τιι5 αυϊάσπη 
ἢ Απίδοιιβ, , [εἀ νε- ἔδει α. ταπθη οοη- 

᾿Πεπρὶ οὐίδον ροίηε, πιϊπαίσιις ἸΔοπαιις αὐτὶ ἐχί- 

ἢατ, εβηεῖπηε, Νίρεν δείδιτι ἢ Αηγαθιι5, (0115 46 - 

(ἰδαβ,νε θαι ςοϊογεσι Πάπας, ΟΠ Δπισθητ ρι15, 

ΝΟ Ν Μ᾽ ΕΙΒΈΕ ΚΙ ΒΕΟΝΝ Ὁ ν 5. δ 
6 ἥ φὰς ν “ ΟῚ “χΓ»» Ἵ ΄ 

Λιουη ταυτώ, καὶ Αντῶιϊος, ὃν γη νήηπε.» σινε- 

λ. Ζ: 8 -“᾿ ε ᾿ “- 
σϑαιτὲς ξένος δ, λῃς ρακῇ» οἵἴμιωι, σσώλῃ. ἐθλξν- 

δε -“ “- Ν ἃὰ ᾿ 

τι δὲ ἀὐυτῷ ταυτῷ. κῶὶ ϑώπτοντι ὃς ἀπώλλυς 

Ν οι Ν ε -.- » Ἂ " ᾿ 

στερὶ ὠὐτήν» ὡς ορούς» Τὴν “ὠλωίςραν . ὠγεῖ τὸν 

, ε ᾿Ν -“ Ν νὴ -“ γ 

Ηρακλέω ἡ γραφη"» χρυσᾶ ταυτὶ τῶ μῆλω ἤδη 
ε “ . Ν » ν-»; "Δ, ᾽ 
ἠρηκότω “καὶ κωτὰώ τῶν Εσπερίδων ὠδόμμενον. εἰς 
᾽ Ἅ ς--» “ » Ἵ ᾽ 7 ἐ 7ὔ 

ἐκείνως ἑλεῖν Θωῦμω τῷ Ἡροκλεες, ὠλλ᾽ ὁ δρά- 
γεν ν, Χ ΠΝ 5 δ 

κῶν. κῶὶ δθε γόνυ, φώσι, κωμιψῶς . ἀπούνεται 

Ν δ - ᾽ “ ω- εἣ , » 

πρὸς τὸν Αντωΐον, ἐν τῷ τῆς οϑοιπορίους ἄσϑιμα.- 

͵ Ν τ᾿ ᾽ . δ 

τί» τείνων τὸς ὀφϑωλμιὲς εἰς νῶν τινώ, καὶ οἱον 
΄“ ͵ ᾿ "5. , ῬΑ “ 

διάσκειψιν τῆς πτώλης. ἐμξεθδληκε τε ἡνίων τῷ 

ΚΙ »“" ἐἶ Ω Ν ’ τ ν: ως, λ Ρ ε 

υμῷ, μὴ ἐκζερειν ἐυτὸν τῷ λογισμδ. υπερ- 
- ς “, 3 "» ͵ὔ 

φρονῶν δὲ ὁ Ανταῖος, ἐπῆρτῶι; « δυφήνων δέτε;» 
δ ΠΣ ΙΝ ΨΥ .: ν  Ν ΔΎΝ ᾿ 

σσωϊδες οἢτοιξτοντι πρὸς τ Ἡρουολέω ἐοικώς ᾽» 
, ὯΝ ᾧ Ν ᾽ ν - “5 "δὲ Ν , χὰ 

λεγείν» 2. βώννυς ὠὐτὸν τῇ ὕοβεῖ, εἰ ὁξ “σώλης τῷ 
»"» ᾽ γ » , ἈΝ ε 

Ἡρώνλει ἐμελεν» δὶ ὠλλῶς ἐπ εὔυκει» ἡ ὡς γέγρα-- 
, ἄντ κ »" 

πηι. γέγεαπῆαι δὲ ἰσχυρὸς οἷος καὶ τῆς τέχνης 
" ὃ ̓ ὅν , “ ͵ “ ἊΣ 

ἔμπλεως, δὲ ἐυωρμοσίων τῇ σώματος. εἴη δ᾽ ὧν 
ΝΥ ἤ Ν ΦΆΘ » ς “᾿, » , 

καὶ πσελώριος » καὶ τὸ εἶδος ἐν ὑπερξολῇ ἐἰνϑρω- 
γ ; “ μ ε « 

πε. ἔσιν ἀυτῷ καὶ ὠνῦος οἵμιοτος , καὶ αἱ φλέ- 

δες οἷον ἐν ὠδῖνι, ϑυμξ τινος ὑποδεδυκότος ὠυ- 
ΔΊΟΥ, λ λ “ δι “-» ͵ " 

τῶς ετι. τον δὲ Αντώνον7γ7 ὦ πῶ! δέδιας οἱ μϑοῦεῳ 

͵, ΝΠ Ὑ γ 3... ᾽ ,ὔ " 

ϑηρίῳ γάρ ἂν τιν! ἐοικὲν » ὀλίγων ὠποδέων ἴσος 
δ: Ἢ: ἊΣ χ ν 9 ΤΉ Ψ  ὙΓΡ 
εἴγωι τῷ μήκει καὶ τὸ ἐυρος. καὶ ὁ εἰυχήν ἐπε- 

-“ Υ̓ ν κ᾿ ἈΝ , ᾽ ΄ 

ζευκταὶ τοῖς ὦμοις,» ὧν τὸ πσόλὺυ ἐπὶ τὸν εἰυχένω, 
“ 14 » δὲ ε » μή Δ 9 
ἥκει "“, περλῆκται δὲ ὁ βραχίων, ὁσὼ καὶ ὠὡ- 

ΨΥ, Χ ᾿ ΡΟΝ ͵ 
μοι "" σερνώ-. καὶ γῶφηρ. ταυτί τῶ σῴφυρηλω- 

4 Ἂς Ν ΝΥ Ν “ ΄ ᾿᾽ ᾽ 

τῶ ". καὶ τὸ μὴ ὀρϑδον τῆς κνήμης, ὠλλὼ ἀνε- 
͵ ᾽ ᾿ λ Ν » με 

λεύϑερον, ἰσχυρὸν μὲν τὸν Αντώίον οἶδε, ξυνδὲε- 
, ᾿ ΝΣ » ΄ ᾿ ᾿ ͵ 

δεμένον “ μὴν» καὶ ἐκ εἴσω τέχνης. ετί καὶ με- 

λας Ανταῖος, κεχωρηκότος ἰυτῷ τῷ ἡλίῃ ἐς βα- 

ἩΠΥΥΥΕΥΝ ΜΕΝ ΜΡ θέν τ, ἀπτν Ὁ ΤΟ ΜΤΕ ΜΕ εἰς ς ς΄ τ δ τ το πον τ 

γ ὃν γῆ ἀνῆκε] πεπιρε γηγενὴς οταῖγ νι Οπιπα ΘΙ ΘΆΠΙΙΠῚ 

δεθι5, Ῥγδεῖεγεᾷ ἀε Αηταᾶεο Πρ]! ατῖπι Αρο]]οάοτ. 1.11. ς. 

4. Ῥ. 18. διὸ ἊΣ γῆς τινες ἔφασαν τῶτον εἰνος παῖδα. Τεν- 

γαέηπμε ΘᾺ θειιορ ν οὐδι Τλισαπιι5 1. ῚΝ. ν. ςΦ9. ΖΕΥΥΑ͂ΣΙ ΕἸ115 

Ῥαγεγιεενα ν. εὐ. ὃς ῬῈΑΪΥΕΙΣ Ν. ό:ς. 

4 σίνεσϑαι τὸς ξίνες]} τὲς ξίνες ἀνωγκώζων παλαίειν ὠνήρει 

Ἀροϊ!οάοτ. ἱ. ς. τῇ 

9 ἄγει τὸν Ἡρακλ- ἢ γραφὴ } Ρἰδειτα αἀάποιγε ἀϊοίτας 

ἢπεπὶ δάιιθη θηΓΕ ΠῚ τεργδείεητατ, σχήματι τῇ λόγξ ίβερε 

οδίετιδιο νἱ 4, Ππιρτα Πδ, 1. δ λόγοισι Ναάίαὶ, ἢ. 4. 

τὸ χρυσῶ ταυτὶ τοὶ μῆλα ἤδη ἥρηκ. } πεπιρε Ηε[ρ τί άτιπι 

μΒοτεῖ πόα ἰοπσε Ὁ Απταοῖ γερία ἀϊβαθλητ, νἱ ἃ, ΡΠ π. Η. Ν. 

1. Υ. σ.αν 4 φογιπὶ Πίαπι ἈσοιΓΑτίι5. 400 αι ἀεϊπεα 10, 

ΧΙΣ, (ἐᾶι, 21. 
τ ἐδὲ γόνυ κάμψας 7 νἱ 4, οδίοτγιατα δὰ νἱτᾶπὶ Αροϊ!οπὶΐ 

Ὕγαπ. Ἰ. Π. ς. 6. π. 1. ἀε Βαᾶς Ῥθγαπ. 

τς δυφήνων δὲ τε παῖδες ] εξ ἰπτίπιπι γεγι5 Ἡοπιετῖοϊ 127. 

εχ 144. Ζ' νδ] Ὀιοπιεάες ΟἸδυςιπι, ἴεοιπὶ ἴῃ σοττάπηεη ἀε- 

(φδηδοητοπι ἱετί εἴν τοῖαπὶ δυτεπὶ ποπ ΑἸΙερᾶτγ ααοα ποι 

ἤππιις εἴϊει, Ἐπ᾿ γεγο ἱπίεθτιπι 

Δυςήνων δὲ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν. 

Ἑυπάεπι τερεεῖς ΑΘ 1165 Π’α ἃ, Φ' ν, 151. οὐπὶ Αἰζογοραθο ριι- 

Βιηλίυγιιβ, 

13 ἢ τοιῶτόν τι  Ρατιϊοι!πι ἢ οχ σοπίεφδξιιγα δἀϊεεῖ. 

14 ἐπὶ τὸν ἐνχένα ἥκει 1 πεπιρε σογιῖςα, οοπτγα ξα ΠΊΔρ[5) 

Απζϊᾶειις ρ᾽δξιι5 δῖ, νὲ Πα πιετὶ 4υδῇ ςσεγιῖς 5 Ράτοπὶ ΟσςιΙ- 

Ῥᾶγεπε, διοηρπίας «ἰίας ἀἰχῖς Οὐ άταϑ 1, ΠῚ. ἦε ἅτε 4π|. ψῸ 

273. ϑι4 πῖπϑ Αρο παγὶς 116. 111. Ἐρ. 13. ξο ἀπ ππιπὶ ηεπ- 

ἀδπὶ ρπαίμβοπεπι ἀεί θθηβ., Ῥγ0 ὀγενμίαιε σεγηϊοῖς εἰὰ5 θα 

εἰρ εἰ {ερίνια!ο [ξαρπίαγαης αὐῤαεγεγε εν βρη αἷς, 

15 περιήκται βραχίων ὅσα κοι ὦμοι] ποτ ΠΠππιπὶ εἰξ περι- 

ἐγειν χεῖρας νεὶ βρωχίονω ποίαγε 7475 ΡΟΙῈ τοῦρα τείογμες 

γε, ουΐπ98 Πρπίβοδτις ἐχεπΊρ]α ἴπ δΪ5 ἰρῆς Πα οπΊι ἱπγαρί- 

πἰδιι5. 8ε4 45 [Ἐπῇις εἴτε ροῆὶς πος Πρηϊῆσατο δἀπιΠὉ 

ἴῃ πος Ιοςο, ποι γίάθο, Οἱ [σὰρι85 νετὸ δἰτὰς παθεηΐ, 

τας ῃία φιοῆπς «ὐάμέβα μαθεητ, ὅς φιιαῇ εομεγαξ 4.) νὰ δα πὶ 

σεπιΐπαπι ἰμΐπ5 Ιοοἱ [ἐππιπὶ ἐδ ποπ ἀϊιδίτεπι, 

τό τὰ σφυρήλατω ] ἔς ΤΙδοοτίτιις Ιἀγ}]Π1ο ἀς Ααιγοο ρυ- 

δῖε 

Στύήϑεα δ᾽ ἰσφαίρωτο πελώρια ν δι πλατὺ νῶτον 

Σαρκὶ σιδαρείῃ» σφυρήλατοςν οἷα Κόλοσσος. 

17 ξυνδεδεμένον 1 Ππεπτρ 6) ουΐα5 παι τί ἐγᾶπῦ Ρεάες, εἰπὶ 

Φμοῖϊα οτας ἃ ςο  πόξαπες ρεάϊδι9 ςοηβτ πρὶ, ὅς φυλῇ ᾿ἰρατὶ: 

φυοί βετῖ (οἹεδ δι, νε ἴπρτγᾷ ἴπ Απτβιςδίοπο νἱάϊηνι5.. Ὁ 

φίν- Οοο οὁ9 3 
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Φην. ταυτί μεν ὠμῷοιν τῶ ἐς τήν παλήν. ὁ- 

- ΝῚ5 ν »-“ Ν 

ρῶς δὲ ἀντὲς καὶ σ“ωλαΐοντας, μᾶλλον δὲ τε- 
, Ν ᾿ ἡ ἐβ »“ » 

πωλωικότας» καὶ τὸν Ἡρφλεώ εν τῷ κρῶτειν. 

΄ ἣΣ " Δ. Ὁ ΑΝ -“ “18 “ εὐ δ 

κωταπωλαΐίει δὲ ἀυτὸν ἄνω τῆς γῆς “- ὅτι ἡ γῆ 
-“ ͵ ᾿ 19 ὕ Ν 

τῷ Ανταΐῳ συνεπώλαιε ", κυρτξμενη, καὶ μετο- 
ῃ 3 ν Ὁ 3 “»Ὕ ᾽ τ ΑΡ ΤΑῚ 

κλάζεσω ἀυτὸν, ὅτε ἐκινεῖτο. εἰπορῶν δν ὁ Ηρω- 

»Ἣν “ἡ »“» » ᾿ “ 

κλῆς ὅ, τι χρήσαϊ)ο τῇ γῇ» συνείληφε τὸν Ανταιον 
͵ " -“ 22 ε Ν Ν 

μέσον", ἄνω κενεῶνος “. ἐνϑώ αἱ σαλευρφιί» κοὶ 

᾿ “Ἢ “3 » ᾽ “4, » ἣν ᾿ 

κατοὶ τῷ μηρξ ὀρθῶς ἀνοίδέμενος » ἔτι τε κωὶ τῶ 
-“ ν »“»Ἢ ᾿ » 

χεῖρε ξυμδώλων, λωγωρῷ τε καὶ εἰσϑιμωινέσῃ 
-»" ε ᾿ ν᾿ -" ᾽ Ἂ -“ 

τῇ γώσρὶ ὑποσχῶν τὸν πῆχυν: ἐκθλίξει τοπνεῦ- 
. 3 Γ Ν -“ 7 -" 

μω: κωὶ ἐποσφότει τὸν Αντωιον: ὀξείαις τῶις 

“7 ΄ ᾽ ἣν :ὦνἝ δέ 

πλευραῖς ἐπισροφείσωις εἰς τὸ ἡσσωῤ. ὁρφς ὁὲ 

δι ν᾿ ᾽ , Ν ᾽ Ν 

τσϑ τὸν μὲν οἰμώζοντω » καὶ βλεποντῳ ἐς τὴν 

-» » ᾽ “ν - Ν , 

γῆν, ἐδὲν ἀυτῷ ἐπαρκᾶσων» τον δ᾽ Ἡρακλέω 
2 Ν μεν ἐδ ι ᾿ 

ἰσιχύοντω, καὶ μειδιῶντω τῷ ἔργῳ. τήν κορυφήν 
“Υ Λ, 2 “ "7 γὴν δ εν 3.0 5 Η 

τῷ ὁρὲς μὴ ὠργῶς ἴδης, ἐφ ἐκεὶ ἐπ αυ- 

Ἄ Ε ΝῊ ιν ἈΠ ΎΩΝ 
τῆς ϑεὸς ὑπονέει “ππερλοπὴν ἐχεῖν τῇ ἀγῶνος. 

καὶ γάρ τοι χρυσῶν γέγρωπήαι νέφος". ὑφ᾽ ᾧ γάρ τοι χρυσῶν γέγρ ὑφ᾽ ᾧ, 
“ -“" ΄- »" ε Ν ἣν ἣΝ 

οἷ μια!» σικηνξσι, καὶ ὁ Ἑρμῆς ἡ ῥτοσὶ τσώρω τον 

« ῃ » Ἁ “ Ω “ 

Ἡρακλέα ἥκει, ςεφανώσων οἶντον, ὅτι ὠυτῷ κω- 

λῶς ὑποκρίνεται πο ὠλήν. 5 ξ 

ἮΡΑ ΚΙ Δ ΠΣ ἘΝ ΠΎΓὰ 

ΜΌΑ Τ ΟἿΟΣ. 

Ἐν Λιξύῃ καϑεύδοντι τῷ Ἡρωκλεῖ, μεταὶ τὸν 

Ανταῖον, ἐπιτίϑενται οἱ Πυγμαῖοι, τιμωρεῖν τῷ 

Ανταίῳ Φώσκοντες' ὠδ ἐλφοὶ γαρ 'εἰνωιτῷ Αὐ]αΐῳ 

γεννοϊοί τινες». ἐκ ὠθϑληταὶ μὲν. ἐδ᾽ ἰσοπωλεῖς, 

γηγενεῖς ὃ ὃν ἄλλως ἰσιχυροί. γὸ ἀνιόντων ἐκ τῆς 

γῆς» ὑποκυμωΐνει ἡ Ψψώμμος. οἰκξσι γὲρ οἱ πυ- 
" : ΣΝ ς χες: ͵ ΝΘ ΎΌΣ, Ἂ 

γμαῖοι τήν γῆν. ὁσῶ μυρμήκες» καὶ ὠγοροὶν ὡ- 

18 γῆς] Εὐ[εθίις ἱπ ΟΠτγοπῖςο, ροίαιαπι ἠε᾽ ὑπτιασμ οἷς 
δα γεϊ υὰ ἅττ 'π ΡῈΡΊ δτι, 418 γτε θΆτητ Απτδειις, ΡΟ ΠΝ 
ὧν Ἱπφυίτ Ἡρακλῆς ( Πς «ηἰτη οπιοπἀαοῖς 54[π|ᾶῇς οὶ 80} ΠπΠῚ 
Ρ. 294. ουΐῃ5 ΠΟδ5 δπίθη ἀλτίο πιαρὶς 4118 ΠῚ 8] ΠΟΥ Πᾶ. » 
Ρτοθ τιν) ἰσχυρὸς ὧν προσδεηϑεὶς γ ζώσας τοῖς ὥμμωσι καὶ με- 
τεωρίσως διεχρήσατο. 

19 οτι ἢ ἢ τῷ Ανταΐῳ συνεπάλατε ] ΠεΙνυσ4η, ]. ΙΥ, ν.198: 

Ηος πο 1Α70} θαβία σμτγμέαειε γεελεγα θίσος 

ΤΈΣ {εἰ (θείμα, φκοα οἸεηὴὴ τετίρογε ραγθηζομο, 

1αρᾷ εἰοίρξϊα θίροπε τεμονῖο γοόογε γμεγμόγα, 

ἃζ ν.ὅος. [. 
ἘΞ ΣΕῊΝν ἐρὼ Ῥίγείψμε τοίμριὲ 
1 πρά ἐεἰδεγε ἐάςερς πος 

400 ὅζ 14  οὔζαπε ν. 65. 
116 ρανιρι βάερς ρεαἰδτις σον» ἴτρεγ 6 γι. 42 γ 7,2 
«Αμαἡ ίμερνε τησρρόγάε οαἰ μας ἐμξεαϊε ἀγόπασ, 

ἣν ἘΣ δ Ροιοδὸν 1. 11. Ρ. "8. Ψάνοντω γῆς ἰσχυρότατον συνέ- 
ἡ. Ὑίνεσϑωι. Ἐλθι]Ας οτἰ ρίπεπὶ ὀχρ!ῖοαι ΕὰΓε πη Οὗτο- 
τίςο, πε ἐπι πιαῖαπι αἴθπ5, ηιοἱ τρόπῳ χαμαὶ νεὶ ὑπτιώ- 
σμῷ ναϊετοι Απίάςυϑβ, 4ιὰς ηυϊὰ (δὲ νοϊϊης ἰαχτα σμπὶ ΡΟ 

ΡῬΗΙΤΟ ΒΤ ΆΙΛΙΤΗ ΧΧΙΙ Ἡδγοηΐος ἡ έεγ Ρ.672. 

Αἴας πᾶε ηυϊάεπι τη νίγοαιιο δά ̓ πέταπι [απ 
ἄοις5. ἴαία [έλδητζεβ ετίαπι νἱ ες ᾿ρίοϑ ) ἱπ1ο 

ΤἸυζζατος ροίῖι5. ΗἩθγουθπησις 1Π 60 ν νἱηςαξ 

[«οπῇίτυτιπι 1. Ῥαρπα ἀυζεπὶ 60 {ἸΡΟΓΙΟΥ 

ουδάϊε, {υρεπίαπι, α1ο0 πηΐπιι5 τοΓΓΔΠῚ ἀπ Π- 

σαῖ, τεηθη5» ΠΠΟΠἰϑΠὶ τογγὰ Αητᾶςο ΔΕΧ πα 

ξεγοῦατ, (ΕΣ δι  !οπβ)άτημς πιά πα εἶπ ρα άε(α5 

(υγιπι ργορεδης, ἄπιπι πηοιογοῖιγ, Απςορθ 
Ἰρίτων Ἡδγουϊοβ αμοπαπι ραζῖο δάμεγίιβ τοῦς 

ταηι [δ σοόίεγες,, πιδάϊιπι Απζδοιιπι ἤιργὰ 1- 

114. νϊ ἔπης ςοῆαε. ςοτηρ]εξδίταγ. ὅς ἔοπιογῷ 

(μο ἀρτῖε εἰπὶ (υΠπίποης., πιὰαπαίημα σοη Ὦτί- 

σεῆς ἱπίθρογ., δηΠοϊαπίίηις ἃς ςοηιγαΐῦῖο 

ψοπτ οὐδίταπι Πισιοίςης..,. ἰριπταπι. ἐχρτῖ- 

ταῖς. αἴας ἴτα Αητδθαπ πηδέϊας , ςοἴϊαγιιΠ1. 

Θχίγοπηῖο ρα διι5 νογίης περᾶν ἀπε ἀεπεῖθιι5. 

ὙΊάες αυίοπι μθης μάθη ραπιθηζοπι. ἃς [1 

τοῖταπη Ῥγοίρίοἰσητοπι, απο ὨΪΠ1} παπς ας 

ἄεπι εἰ δυιχί ὶ εγαῦ., Ἡογοα]εμη γεγο γδ !άιΠ|» 

δετιάφηάο ορὰϑ ᾿Ππ|ἃ ρογαρεηζετα, Δὲ πεαπ 

πιοητῖς νογςθπι Οδίτοῦ ἱπ!ρίοογε τε νο]πι: τς 

Τ)εος ἱπάς ςεγίαπιεη ἰροέξαγε οδίεγηα. ἀὰ- 

τρὰ δηϊπὶ ριϊὰ οἱ ππθοθ: [0 μά, γε ΡαῖΟ. 

μπιαδίταηι. Ακοράϊταις Μετγουτίμ5 ἰῆς δὰ 

Ἡτουΐοπα, ςογουαίαγιϑ σαπη., απο α Ρυϊογαμι 

δάςοϊιξας ΠΌῚ ἐρεξϊαςυίαπι εχῃϊδραῖ, 

ΧΧΙΙ ΠΕΚΟΥ͂Ι ΕΘ ΙΝΊΤΙΒΕᾺΑ 

ΡΥΟΟΜΏΔἍΆῈΕΟ ὅδ. 

Ηετγουΐεπι, ἰπ Γἰδγα ἀογπιίεπίοπι, ροῖ Ἀπ’ 
τ4εππὶ {{προγααπη 1 ΡΥρημαοῖ ἱππδάμης, Αῃσ 

ταδιιτα (δ νίταγος αἰοηζεβ: ἔγατγοβ δηΐπῃ [δ οἱ-- 

(Σ Δηζδοῖ ἱπσοπιοβ ρίσπε., πο ἉΓΗ]οταβ α]- 

ἄεπι, πες [πε ρᾶγε5.,, νεγαπι ΓοΓτρ Πᾶ5 τᾶ - 

τπεπ, ὅς ΔΙΙαβγόβογε ναΐσπτοθ, [ΠῚ αμτὸπι 6 

τεῖτα ργοάοιηείθιι, (στε Παξεπαταγοπα, Πα- 

Ὀἰταης οπῖπν ΡΥ σπιδοὶ τογαπη ρεγι πᾶς ας ογπι- 

«ας, ἰδίσιια ξαζαγί5 ποοοιΠτατίθι5. ᾿ηἰοεγαϊταγᾶ 

ἘύΈ 11 ἸΙοςΟ ἐχρ]σατα πᾶ 65 ἤιρτα δὰ μγγῤἱοῤίοσ, πὶ τς. αὐ 48 
8 ΠρΡογαπι ΔηΪπι8 ει, Δἃ Επ|ε Ὀ ΠῚ Ρ. 48, ὃς 84 παῖ λά 501 1πὸ 

Ρ. 203. Οετεγαπὶ δαπάεπι βαρ υΐαπι ἀξ τέγγα, δαϊιμαηῖθ [5 
ὥχλητοβ, δά ςεζογοϑβ 4 σις ρίραπτεβ Ἔχιοπάοσαης, νιάς ζτα 
Τη[μἰἰς τι. 13. 

10 μέσον ὠνοὶ κενεῶνος ] ἂς εἰἴαπιὶ ΑΡοΟΙοάοτις ἀς πος ἱρίο 
ςοτίασιης ἰδ. Π, ς. 5. Ρ.118. Ἡρακλῆς ἐρώμενος ἔγκασι με- 
τίωρονγ ϑλίψας ἀπέκτεινε. Ἐὸος εἴδ ημοά ἀγκονίζεν νυ]ρο 
ὅς ὠγκονισμὸν ραἸδείετῖτας νοσαθδητ, 

21 χρυσῶν γέγραπται νέφος ]τα]6ς εηΐπι ἀηΡῖγε Πεο5 ἢπ- 
φεῦδητς. νίάς Ηοπιοτμπὶ Π18 ἃ, Ν' ν, 523. ΑΜΤΕΑ72 γητεὖ εγη Βα]- 
ἴλ5 συοηας ΑΟἈ]}15. σαρίτὶ οἰγουπιάατ Π|4 4. Σ΄ ν. ζος, χρυσῶν 
φυτεπὶ οπλης 4ιοα ρυίοσιπις νπάς Ψ  πιι9 ΄υοηες ραἤηπε 
χρυσὴ ἀϊοῖτιτ, 

21 Ἑρμῆς] πεπρε Μεγοιτῖι5 ΡΆΓΕΓ εῇ Ρῥαϊφεβτγαε, δας 1ι- 
ἔῖαα. Οὐ ἀὲ τὰ ρίιγα ἱπὲ ἴπ βαϊφεβγα, 
ΧΧΙΠ ΒΡΑΚΛΗΣ ΕΝ ΠΥΓΜΑΙΟΣ. 1 ἀδελφοὶ 

γοὶρ 1 οοἄ, 1,4 ἴαη. Δα δὴ. 
2 οἰκῶσι γὰρ οἱ πυγμ. τὴν γῆν} νι, οὈίογματα δὰ νῖτ. Α- 

ῬΟ]]οτ, Ὑγαπεὶ 1. 111. ς, 47. 

τορο- 
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Κοροππητ, ΝΠ αἰϊοπα δυΐοιη, (ξά ἔτ, ργο- 
Ῥγπίημθ τηδηϊθι5. οα]τὰ ἀφραίςαπειγ. ΝΝὰΠὶ 
“ἀζ όγπης δ τπείηπε,, Ρυρηηδοιίηις δἰρσί5. 1ηΠ- 
ἤπιησ. ϑεουγί διξαπι ἴῃ (ρίας νεῖ ἀἰςιπεηγ. 
604 θογοϑ5 εἴ ἐα5 ἀγδιεγοπταγ. 864, οτο- 
σηογιταγοπη [πὶ ΗΠ ογο απ {ΠῚ ἀγπηαπτιιγ, ὃς ἀοτ- 
“ΤΑΙ επζεπη (δ ἱητεγἐβέξιγοβ δἰθηε: ἱππὸ πε νἱ- 
Ῥηαπίοπι ας πὶ γεξογπη ἀδιιετίης. [Ιρίς νε- 
τοὶῃ ΠΊΟΪ] ἀογπηὶς ἀγεπα. ἸαΠητήϊηο οχ ἰμξξα 
ἱ οὔγερεπίς. ὍΤοῖο ρεΐζογα δημοϊταπη τγὰ- 
δἰτ, ογα ῃΐδητε. (Ὁ πηηὶ ρίοπιιβ. Ιρίδ φιοαις 
(Οτππι8 εἰ, Πϊς γοργαθίξητατιις, αὐ ας: ππασηὶ, 
Ῥαζο, ἴδεϊοης νίγος [πᾶς, αιιοά Ηδγουίοπινίςο- 
τίς, Απζᾶρις “ποις ἢϊς Ἰασοῖ, ΑΥΒ ΔΓΕΠῚ 
Ἐεγουΐοηι αυίάοπι [ρ᾿γαπεθπ), ἂς τορι ἄμπι ρίπ- 
'Χίε: ΔΏΓΑΟΙΙΠῚ νΕΓΟ ἘΧΑΠΙ ΠΊΠΠῚ ). αἴηιις. ἀΓΙ- 
ἄπππ1. τογγάεαιο ἰρίππη γε πα 01. Εἰ αμτομῚ 
ἜΧΟΓΟΙΓα5 116 Ρυρπιδεοόγηπι, 61| Ἡδγοι]θηη 
αἰγομπηάφαογιπῦ: ἅς νη αι! 4οπὶ ἢαες ρ[α- 
ἰδηχ {᾿ πιῆγαπι ρεεῖς πιαπιιπι; ἄπας νογο [ας 
φοἤοστζες ἰη ἀοχίογαπι, νί να ΠἀϊογεπΊ, πποιθηΐ, 
Ῥεάες (ἀρττίαγιὶ οὈΠ]ἀεης. ἂς διπάϊτογιπι τγ- 
θα. εἰδίαγιιπι πηϑρηϊτης Ρεγο ΠΠ. ι4η- 
ἔπΠῈ ἀιζοτη δ 605 41 σαρις Ορραρπαης . δα 
Πυϊάεπη ρᾶγία ἈΘχ ἱποθάϊε. νὰ 41 νἱγίθιι5 
ταΧΙπΊς ναΐογο 1ρ{15 νἀδαίιτ. Δαἀπιοιθης 
ΕΙΠΕ ἀγοὶ πη ϊπας., ἴσπθη σΟΠΊΔ6., Ο(Ε}15 
(του απ : ἔογοϑ ὅς ΟΥ̓ [ραγαητιγ.,] παγῃπη 408 
ἐτίαιη εςσα ἔογεβ.. πὸ, νὈϊ σαροϊ ἐχραρπαζιπι 
ἔπεγῖς, (ριπταπη βἔογίο ἀϊπισας Ηεγοαΐος. Ηδες 
ὉΠ άση] αα ἀοτγηηίεπίεπι (ρϑέζαης. Ἐσςςδ αιι- 
Το ΠῚ νῸ ΕΓ σάτα... ντα16 ἴῃ αἰ ογπηῖης τι άθαῦ, 
Ποίϊείαιε νηϊποτίοβ, σο Πα π5) ἰπ ἰεοη 5 ρεΪ- 
ἰεπὶ ἱπιοίπας, Ευγυ ἤΠθὸ εο5.,. νὰ ρυῖο 4|14- 
ΚΠ Γ15. 
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ποτίθενται. ἐπισιτίζονται δὲ ἐκ ὠλλότρλω, 
᾿ δ δι» “ὧν Νν ᾽ ΕΣ Ν δ᾿ ΄ 

ἀλλ οἰκειὼ κοὶ αὐτεργω". καὶ γώρ σπείρεσι, 
ζει Ν ᾽ “ καὶ ϑερίζεσι,, καὶ πὺγμαίΐῳ ζέυγει “ ἐφες ὦσι. 

, ᾿ Ν ᾿ ͵ Ν 

λέγονται δὲ καὶ «πελέκει χρήσασθαι ἐπὶ τὸν ἄ- 
ε ᾽ ᾽ Ν Ἵ ᾿ ἐπ ἡ φξώχυν ; ἡγώμενοι ἐυτες δένδρα εἰνωι. ἀλλὰ τῷ 

Ἵ ἣν ν π ᾽ -" ϑρώσες" ἐπὶ τὸν Ἡρακλέα ὅτοι, καὶ ἀποκτεῖ- 
΄ " Λ Ν 3...» 

γωΐ φασι καϑέυδοντω; δείσωιων δ᾽ ἂν ἐδ ἐγρῆ- 
7 ε ΠΆΡΕ ε - “ , ἐ , 

γοροτῶ. ὁ δ᾽ ἐν ὠπολῃ τῇ ψάμμῳ καιϑέυδει, 
, Ε ᾿" ε , » “ , 

κωμώτε ὠυτὸν ὑποδεδυκότος ἐν τῇ «τώλῃ. καὶ 
“- ΄ δ ἢ ᾽ λ τοαντὶ τῷ φέρνω τὸ ἄσϑιμω ἐφέλκεται, χανδὸν 

32 ͵ “ῃ , ας ᾿ ἐμπιπλάμενος τῇ ὕπνε. ὠὐυτός τε ὃ ὕπνος ἐφέ- 
3 δ᾿ ““ ͵ μὴ Ἵ Ἁ φήκεν ὠυτῷ ἐν εἴδει, μέγα οἵμαι πποιέμενος τὸ 

ς ὅδ. 5.ὧὦδχ » “- ͵ὔ ͵ φᾺ ἑαυτϑ, ἐπὶ τῷ τῷ Ηξακλέες σ- τώμωτι. κεῖτάς 

καὶ ὁ Ανταῖος. ἀλλ᾽ ἡ τέχνη τὸν μὲν Ἡρακλῆν 
ὕ Ζ Σ 7 Ν Ἂν 5 
ἐὐσνδν γρώζει, καὶ ϑερμὸν 4 ἃ 71 δὲ Αντῶιον 

," Δ ὦ ᾽ -“ 
τεϑνηκότω. καὶ οἶνον, καὶ κατωλείπει οἰυτὸν τῇ 

» ε Δ το - γῇ. ἡ σρατιοὶ δὲ οἱ πυγμιαῖοι, τὸν Ἡρακλέα πε- 
, ὦ », ᾿ κ᾿ ͵ ᾿ ᾿ 

ἐλσχοντες᾽ μίω μὲν αυτή φώλωγξ τὴν ἐρλςε- 
-“» ΄ ,ὕ Μ΄. 7ὔ ὔ 

ραν χείρω βάλλεσι" δύο δὲ ὅτοι λόχοι ςρώτευ-: 
᾽ λ Ν « »" ᾿ 35-ς 

ἐσιν ἐπὶ τὴν δεξιαν, ὡς μᾶλλον ἐῤῥωμένην. καὶ 
͵] »" 

»"» 

τῶ πόδε -ππολιορκῶσι τοξόται, καὶ σφενδονητῶν 
" ᾽ “͵ ᾿: ͵ὔ Ψ «Κλ» 

οχλος, ἐκπλητίόμενοι τὴν κνήμην» ὅση. οἱ δὲ τῇ 
Α » ͵ ͵ὔ ἊΨ 5 » κεφωλῇ πσροσιμωχόμενοι, τέτώκται μὲν ἐνταῦθα 
ε . ͵ Ϊἦ᾽ Ἦν. ΓΚ ὩΝΐ 
ὁ βασιλεὺς, κωρτερωτάτς ὠυτοῖς τέτε δοκῶν.- 

5» ͵ Ἁ - ᾽ 

τος. ἐπάγεσι δὲ καὶ οἷον ἐκροπόλει μηχανοεὺς, 
-" 3 Ν τ 3 ΄ 

πῦρ ἐπὶ τήν κόμην, ἐπὶ τες ὀφιϑαλμιὲς δίκελ.. 
͵ Ν ᾿ ᾿ὅωΝ ᾿ 7 Ν Ν -“ ἘΠ ων 

λῶν, ϑυραι τινες ἐπὶ τὸ ςόμο;, καὶ τὰς τῆς βινος, 
᾿ ͵ ξ - δὴν , - μ; 

οἱ μα!» τσύλος, ὡς μη εἰνώπνέυσοι ὃ Ἡρακλῆς, ἐ- 
᾿ λα 3 κο ς δ κα ἘΝ ἀ 

πειδὴ ἡ κεφωλὴ ολῶ. ταυτὶ μὲν περὶ τὸν καϑέυδοντω. ἰδὲ δὲ καὶ ὡς ὀρθϑται, καὶ ὡς ἐπὶ 
, ᾽ ι δῶν ΠΡ ν᾿ 

τῷ κινδύνῳ γελῷ, τές τε ππολεμίες σσανσυδὶ συλλεξάμενος , ἐς τήν λεοντῆν ἐντίϑεται; καὶ οἷς. 
͵ , ͵ 

μαι τῷ Ευρυσϑεῖ" φέρει. 

ΧΧΙΙΠ ἨἩΕΚΟΥ͂ΚΕΒ ΓΡΚΕΝ, 

Ορριυσπαῖε, νἱ [ογίεβ, ΗΠ Θγο 6 ΠῚ 3. δ ΡΓΟΞ 
τεάϊτς. Νοη ταύπθη ἃ {πρεγῆιτς ΟΠ πο Γίς 
10. ἀϊιοῦιις ἰαπι ργο ἤγαείβ . ἀἴημ ππᾶπα 14 ΠῚ 
ςΟἸ Πππδητς, ατίο ααθ ἄδοεαῦ ἩεγουεπΊ. Μα- 
σίτπι υϊάοηι νοἤγιιπι οἰϊ σογιαπλθη,, ΠΕΠΠ6 
ἢϊς ταπλθπ ᾿λίογιι5,) πὰς Ἰρίδ δηῖς [πγογοπὶ 

ΕΑ ΛΉ ΟΣ ΜΑΙΝΟΜΈΜΝΟΣ, 
Μάχεσιϑε, ὦ γεννωῖοι, τὸν Ἡρακλέα"; καὶ 

ποροξᾶτε. ὠλλ᾽ εἐ τῇ λοιπῷ γε παιδὸς ᾿ ὠπό- 

σχοιτο, δυοῖν ἤδη κειμένοιν, καὶ σοχαομιένης 
“Ὕι ᾿ ς Ν -" “  χἢ 

τῆς χειρὸς, ὡς κῶλον Ἡράκλει. μέγως μεν υἰ. 

μῶν ὁ ὧϑλος, καὶ μείων ἐδὲν, ὧν πρὸ τῆς με" 

3. ἀυτεργὰ 1 νἱά, ἀδ μᾶς νος ποτδῖὰ δά Ηργοϊσῷ ΤἂΡ. 

Χ, 8.10, 

4. Πυγμαίῳ ζέυγει ] πεπῖρε δημοτιπὶ 4ιιοηὰε Β6Πιι5 Ριι- 

ΠΠΊαπι ἴῃ Ργρπιδοὶς, Δα ΝΠ ἔοῃτος, Ἁρποίοις Ατῖβοι. Ἰ. ὙΠ, 

ἩΙ, Απίπι. 5.12. αὶ γάρ ἐφὶ τῶτο μῦϑος ἄλλ᾽ ἐξ κατὼ τὴν ὡς 

λήϑειαν» γένος μικρὸν μὲν ὥσπερ λέγεται Κρ! ἀυτοὶ Κρ οἱ ἵπποι. 

ς τῷ Ευρυσϑεῖ ] αἱ ΧΙΠΊΡΙ ἱπιρούμετγαι Ἰαροσεϑ: εἰ ποπι- 

ΡῈ ἴΠπο5 δὔδετγς δαρὶς μεν ἰόζμπι, τἈπαιᾶπι ἰηῃρηὶς ἀϑλε 

ἀτρυπιςητι ΠῚ, ᾿ ᾿ 

ΧΧΙΙΪ ἩΡΑΚΛῊΣ ΜΑΙΝΟΜ, 1 μάχεσθε ὦ γεν 

γαῖοι τὸν Ηρακλ: ] ἔοτι!ο5 Ηθγου 15 λει, 4105 γαδι]α ργας. 
{δπταθατ, οπιηὶ σοπᾶτα ἰὰ ἀρθητεϑ5.») γε Ἠεγοι! ΠῚ ξιγεπίθπλ 
οοπιρείςεγεπε, 4οα ρᾶτος εχ ᾿ϊ5 αιιας {δ ἔπεπὶ ἀείοεξ- 
Ριϊοηὶς ἱπιαρὶπὶς Βυῖι5. ἢ δ θητιιγ, μι" 

2 τῷ λοιπᾶ γε παιδὸς } [το5 ἩθτουΪΐ εχ δήεραγα Β]Ϊ1, ἰαχεα 
ῬΒΠοΙῖγ. 4ιος βιγεηβ ἱητογεπηῖς. Ὑαθιία 1 ἀμπο5 ἴάπὶ ἢ - 
ἤεθς ἱπτεγεπιζοβ,, πες τουτῖο ἰτλα1}6 ΕἸ ΠῚ ΡΑΓΟΙΠΠΓΊΓΗ Αἴς.» 
Ῥμι!οὔτδτιβ, ΑΙ ταπιφη Ρ᾽μγες Ἠργου! εχ Μερᾶγα ἢ]1Ὸ 5 
ατδαμητ, οἶγοα ποπιῖπα σης δοσαπὶ αἰ πείξητες νὶ ἀν 
8.Π0), Ριπάατὶ δὰ {Πῃπ|, 1, ν, το 9, 

νίαρ 



948 ΡΉΠΑ, 6. 8 ΠΙἸΚΙΑ ΣῚ 
7 ᾿ ͵,ὕ , " 

νίας ἀυτὸς ἡϑιλησεν᾽. ἀλλὰ δείσητε μήδέν. ἅ- 
«ὦ» , τ ν 

πεσιν ὑμῶν, Αργος βλέπων, καὶ τὰς Ευρυσϑεί- 
" - -" ", β 

δας ἀποκτεῖναι δοκῶν, ἐγὼ δὲ ἤκεσω ὠυτξᾷ ποωρ᾽ 
“ ε , Ν ὔ ᾽ λ 

Ευριπίδῃ κοὶ ὥρμώ ἡγεμένα ᾽ καὶ κέντρω ἐς τὰς 
ω Ἢ ἄν, 3 

ἵππες φέροντος. καὶ τῆν Ευρυσϑέως οἰκίων ἐ- 
» Ν “ ε ΄ 

πειλξῆντος ἐκπέρσειν, ὠπώτηλον γώρ τι ἡ μωνίω, 
κ - ἊΣ ᾽ Ων 

καὶ δεινὸν ἐκ τῶν “ἀρόντων ἀγωγεῖν εἰς τὰ μὴ 
“53 Ϊ᾽ - δ Ν 

“παρόντω. τἕτοις μὲν ἐν ὠπόχρη ταῦτω". σοὶ 
« -“ -“ ςε Ν ΄ . 

δὲ ὥρο γίνεσαι τῆς γραφῆς. ὁ μὲν ϑώλωμος", 
ἀἰοκν ἀνῇ ͵ 85 αν ΜΟῚ ὟΝ μ, 
ἐφ᾽ ον ὠρμηκε; Μεγώρων" ἐχεῖ, κωὶ τον σσωιῆὼ ε- 

τι. κανῶ δὲ, καὶ χέρνιδα ἢ, καὶ ἐλαὶ, καὶ σχί- 
εἶ “ Ἷ, ͵ 

ζαι; καὶ κρωτήρ, το τξερκίς ", λελώκτιςαι πῶν- 
ἈΠΕ ΩῚ “ἶἷ ε -“» Ἂ Ἵν: 

τῶ. καὶ ὁ μὲν τωῦρος ἐσήκεν , ἱερείου δὲ προσεῤ- 
« » -“ ,ὔ " -“ Ὁ » ἘΝ 

βιπταὶ τῷ βωμῷ βρεζϑη ὠγεννῆ, καὶ τῇ λεοντῇ. 
Ὅν τ Χ ΝΝ » “ ᾿γ 

προσξέδληται δ᾽ ὁ μὲν κατὰ τῷ λωιμξ, καὶ δὲ 
ε »"᾿ »" , ᾽ 7 "ν᾽, 

αποώλῆς γε τῆς Φαρυγγος ἐκδεδρώμηκεν οἰσος" 
ε δὲ ᾽ ᾽ Ν ὃ ,ὕ ΚΘ, ν “ 
ὁ δὲ ἐς ἐυτὸ διωτεταταὶ τὸ φέρνον, καὶ ὁγκοι τῷ 

, ͵ “2 -Ὁ Ἧ ε 

βέλες μέσον διεκπεποίκοσι τῶν σπονδύλων, ὡς 
᾿ ΗΑ ς ἕ 

δῆλω εἰς πολευροὶν ἐῤῥιμυμένων ". αἱ παρειαὶ δὲ 
» “ ͵ Ν Ν γ. ν» δ, 

ἰυτῶν διώξροχοι, καὶ μὴ θαυμάσῃς εἰ ἐδώκρυ-. 
Ν Ν »“ 

σόν τι σωροὶ τὸ δωκρύσαι. παισὶ γάρ χρυσξν 
͵ Ν Ν 37 Ν 7 ᾽ 

τὸ δάκρυον, καὶ μικρὸν δ᾽ ἴσως, καὶ μέγω. οἰ- 
-“ ᾿ “ “ ΄ ἌΜΕ -“ » 

σρᾶντι δὲ τῶ Ἡρωκλεῖ περίκειται τὸ ἃς ὁ τῶν οἰ- 
-“ “" “ Δ « 

κετῶν δῆμος, οἷον βεκόλοι" τάυρῳ ὑξρίζοντι, δη- 
᾿Ξ τὴ ΠΝ ΝΣ 

σωΐτις ἐπιδελευων, καὶ κωτωῶσ χεῖν τις ὠγῶνω 
,ὕ Ν Ν .“ ε ῊΝ -“ 

σπποιέμενος » καὶ κεκρωγῶς ἕτερος. ὁ δὲ ἥρτῶι τῶν 
“" “ΜᾺ ςε ς Ἀν δ᾽ Ν “- 

“χειρῶν. δὸ ὑποσκελίζει, οἱ δὲ ἐνώλλονται. τῷ 
εν " 9. Α Ω “1 "δι 7, ΄ »-ς - 

δὲ αἰσϑησις μὲν ἀυτῶν " ἐδεμίω., εἰγαῤῥιπτεῖ 
Ν Ἵ ᾿ς -» Ν ᾿ 

δὲ τὲς φροσιοντῶς: κ͵ὶ συμπώτει. σσολὺυ μεν 

τῇ ἀφρϑ διωπτύων, μειδιῶν δὲ βλοσυρὸν καὶ ζέ- 

ΧΧΠΙ. Ἠργεω, βισόπε. 

(ἰθτε. Μεγαπι ΠΙΠῚ] νογοαπηη!. ἃ νΟΌΙ5 6- 
πἰπλ]οηρε ἀρε[ξ, Αὐροϑ γείριοίςης, ὅζ Εμγγ- 
ἢΠεὶ Ε|τος (8 οςείάετε ατγοιτγαῖιι5., ἰρίπιπι- 
4πε ἀριά Ἐπτγριάδπι διάϊο σπγγιπι οἴαπι ἃ- 
βεηῖεπη, ς Πίμηη]ο5 ΕΠ 15 Δ ἢ! οητοπι, Ἐπ’ 
τΥβμβείαις ἔδυ] ας ἐχιππὶ τηϊπϊταπίετ., δά 
[Δ]]απάιϊιπγη παπηημε ςοπηροίτα ᾿πίϑηϊα οἰ 5 δἔ- 
416 4 ργδείεμε θη δή αὐίδπεα τγαάπιςεγα νὰ- 
ἴοι. Αἴηης Παες αιάσπη ἴπ βόγιπι ρστγατῖ- 
Δπὶ ἀἰϊέϊα Πιπεο. [Ὧπ| γεγο τε πΊρι8 εἰδ, νί ρὶ- 
ὥυτας δηϊπιο τς αἀάϊςθαθ, ὙΠ αίαπηιϑ α1}}- 
ἄεπι, ἰπ απεπη ἱπηροζαπῃ ἔξοῖς, Μεράγαπι δ - 
δας τοποῖ, αἴης Β]πι: ςαπιγα ἀπο πὶ 7) ἧς 
τα Πυϊα.. ὅς πιοίας (86. (οἰΠλαπς Πρπα. ἃς 
ογαίογ, Ηδγςοὶ χιᾶς [ου5 ἔπης,, σα] οἴει ἀϊΠο- 
Ὧα Ππητ οπιπῖα. Ετγτδιι απ! 46πὶδάϊται, Πο- 
ἢίας νογο, τε πο }}} ἱπίαπτοβ, δά ἀγὰπὶ φγοϊοξῖαθ 
ἔπηξ. νηᾶ σππὶ Ιεοηῖ5. ἜΧχα 1185, Ψΐηι5. ἀιν- 
[ἘΠῚ συτογα ἜΧΟΟρΙΓ 4115, Ρέγη 6 τοπόγαπ 
(ἀρίτια εχϊαῖς ἱπριατη, Α115 δυζεπη Ἰρίο Β- 
χας εἰ ρεΐογθ, ςυρηαμε ἰἀριτταθ ΡοΓ νέττο- 
Ὀγάγιπι πηθάϊιπι ἐρτεάϊταγ, νι ᾿]ϊ0 Ραζεῖ, 
1115 1π|ατας γε! Πατ|5. ΙΡίοτιπ ἀπο ρέπας 
πιλάθηξ., πΕημ8, ΠΊΓΕΓΙ5. {1 Πα [Π(ΟΪΙΙ 1.» 
ἰΔογυ πη εογεπη ἀεργεμεηἄαβ, Αμγοᾶς ἘΠΙΠ 
ῬΠΕΓΟγΏΙη ἰΔογγπιας (πη. Ῥάγας ῬΑΓΙΓΕΓ ἃς 
πλάρηᾶθ. Εἰγεηίεπὶ διίεπι δου οπὶ νηξ- 
νεγί [ἐγιόγαπι οἰγσμῇ ιτ τ11|4.) νὰ ταμγητῆι 
Ια(οἱδηζοτη Ὀυ θυ ]οΣ., Αἰ 1π5 ν]ποῖγα εἰιπὶ ΟΧ [τς 
{1115 ραγδῃϑ 9 ΔΙ᾽ σοί θεγα σοπιεπάεηϑ, 4]1π5 
εἰαπηῖταμβ. ΑΠπ5 ῬοῦγΟ πιᾶημ5. [0111 Αἰίας 
{πρρίαπταῦ, ᾿μΠ|ιππῦ 411. Ιρίς γεγο δογαπι 
Π1Π1] οαππίῃο (δπεῖς, (ξ4 φάδιητεϑ το ροὶ τ, Ἂς 
ςοηςιίςαῖ. πταΐταπι αὐϊάεπι εχίρμςμβ [ριι- 
ΠΊΔΠη. ΓΙρΙ ἀμ νεγὸ ἂς [π(Οἰ τπὶ τ άεπθ, 
ςοπτεηπίχις ἴῃ εα.), ἡπᾶ6 δοϊς , γείριοῖθηβ 
ΟςΕ]15, οδεμειίαις (ξηίαπι ἴῃ ἐα ἀἰτγίρεηβ, 

Ν νῷ 15 ᾿ - 3 ΄ ᾽ ᾽ ἌΝ -“ “ νον, καὶ τοῖς ὀφϑωλμοῖς ὠτενίζων ἐς ἀυτὰὶ, ἃ δρᾷ, τὴν δὲ τῷ βλέμματος ἔννοιαν. ὠπώγων ἐς 

-------- τ τ- - --------------.. τ ττ-- - -- -ς-““ ὖὅῸοπ “ὃ ΤὯῸὯὋὯὋὃῸῬ'᾽͵᾿͵'᾽ ὦ. 

» 

3 ὧν πρὸ τῆς μανίας ἀυτὸς ἤϑλησεν ] ΠΕΠΊΡΕ; ράιο ἀπίε- 
ἡιιᾶπὶ ἔωγοτε ὡοτγιρεγεῖιτ, ΧΠῚ Ια θογε8 δ Ευτγῆῃεο ἀεπιδη- 
ἄαῖος ἐχαπιίδλιιογαῖ, ὅς γεν) ἘΔ ΠΉΠὰς πᾶς εχ οι ἀτππὶ Π|1- 

τιδηΐεπι; ρεππιάἀεάεγατ, νι, ΕυτιρΙ ἐπὶ Ηδθγόμ]. Ἐὰτ. Αἐν,111. 
4 Ἄργος βλίπ. 9 τῆς Ἑυρυσϑ. ὠποκτ. δοκῶν ) νἱά. Ἑυτί- 

Ρἰά, Ηετγςι. Ἐπ, ΑΦῈ ΤΥ. ἴσια. 1π Ευτγ ΠΠεὶ τρίτιν ἔὰ πη} Π14π|; 
εχ 4118, ἔιγαεΠ5,) ρυαθας εἰς ργορτίαπι νχουοπὶ ὅς [ἰθ εγοϑ, ὅς 
ἴῃ Ατροϑβ ἱπιεηταπι, ἔδγιιῖ5 αι επὶ {|5 Ἡετοιε πὶ π1Π1] πιὰ- 
11 Ραγαταγαπι Αἰτ, 

5 κχϑὴ ὥρμα ἡγόμ. ] Υἱάς Επτίριά, 1. ς. ν. 947. ὥρματ᾽ ἐκ 
ἔχων ἔχειν ἔφασκε, ομτγεε» γιοῦ; ῥαόθης ῥαδεγε ἀϊκῖ!, ἦπο ἃ Ρ]4- 
πιππιε ἐχρ] σας ΡΗΙ]οἴγατὶ πιεητεπΊ. 

6 τύτοις μὲν ἦν ὠπέχρη ταῦτα ]τέώτοις», πεπιρε ΔΔοϊεἴζεη- 
εἰδιῖς, ἴῃ αοτιπι ργϑοίθπεια ἢὰς ἱπιασίπες ριετο ἐχρ ῖςα- 
ῬΑ ῬΕΙοἤγατιις. , νὲ ἔαρτα ἴῃ ργοοεπιίο νἱ ἀϊπτιις, [π δου 
αὐρρα ρταιίαπι δγίυϊεγαι, απ36 ρϑιΐο δηῖε εχ Ευτγρί ἀς 
ΟδΓετιιδυῖς ἐς ιγοτῖς νιγίδιις, ΙΔπὶ ρίιεγο {ε ἱπιαρίπεπι.», 
ΘΧΡΙ Ισἀτυγι πα αἷς. 

7 ϑάλωμος πεπρε 40 τίς 34 {81 4πιιπὶ σοπῇιρετας» 
Εὐπὶ τεγιῖο Β]τοτιπι Μορᾶγα, νὰ Ἠδγοι]ῖς ἔμγοσεβ εἰταγεῖ, 
νἱά. Επεῖριὰ, 1. ς, ν. οοό. (4. 

ὃ Μίγωραν ] {ἰς Ῥίπάλτιις ΠθΉπ|, 1. ν, το 7, ὅς Εππρίάο5 

[ἐπιρετ, πες πο ϑεηες, Ἠεγουϊ, Επγ, ΑροΙ]οάοττις τ, 1. ΠῚ 
Ρ.121, ἃ Ηγρίπ, ς. 3:. ἘΠΙΠ ποτὶ Μέγαεραν. ϑίςημε εἰ 8 ΠῈ 
Ἰερεθατιτ ἀρὰ Ἡγρίπ, 80. ΟΟΧΙ1. Μέγεραν μΒαδεῖ 5.80], 
Ριηάδτι 1. ς, 105 ΟΠΊΠε5 σοτγίρεπάοϑ ριο. 

9 κανῷ δὲ χρὴ χέρν. ὅζε. 1 [ἀστοτιιπι νδίοσιι πὶ Ὡρραγδίι5 5 
Ναπι δὰ Ἀγᾶπι ἴοιιβ ἔιγον Ἠδγου! ἐπὶ ργί ππιπὶ σοτγίρες, δά 
α4Π| ἀπο 5 εἴα πὶ εχ 115 ᾿πῖθγαΠη1τ). ΠΙΔῖΓΕ ΟἸΠῚ τετστία 
τπλ]λῖπιπὶ ἀεπίαις ργοβιρίεπις, υνἱά, Επτιριὰ, 1, ς, Αὐδι5 
11. τππῖὶ 

10 Βρκίς ] Πιρῖτε Ἑρχιος εξ, 4ιιΐ ἱπεγὰ Ἑρκος ἢ. 6, [ερίαπι 
δεάήϊηπι σΟἸἸτιγ) νἀ 6 ΟΥτα] ἀϊιπὶ δ γπίδαπι.11. ἐς 115 Ρ, 95. 

11 εἰς δῆλα εἰς πλευρῶν εἠῥιμμένων 1 ἸῃτοτεΠΊτΟ τ ΠῚ ριεγο- 
ΓᾺΠΠῚ σογρογᾷ ἴῃ ἰαῖιβ γεοϊπαῖα τ Ρ]4 Ἔχ! θεῦ αὶ», νὰ τε - 
᾿μπὶ εχ νιγᾶαι8 ρᾶτίε σοηίριοὶ ροῖϊεε. Οἱοα ποι ΠΙΟΠΘγεπιρ; 
πὶῇ πηῖταπι πάθος ρτίθτεβ ἱπιεγργεῖοβ ρεγιογι ε ἀπιππϑάμες 
τοΓΕΠΙ. 

12 οἷον βακόλοι  σοπηρατγαῖίο 1{4 ἀοἤιπιια οἴϊ νι ἄξεις ἐς 
ΠΙ44. δ΄ ν. 571. 

Ὡς ὅτε βὲς τὸν τ᾽ ὄρεσι βεκόλοι ἄνδρες 

Ιλλάσιν ἐκ ἐθέλοντα βίη δήσαντες ἄγεσιν. 
12 ἀντῶν ] γοςεπι Βᾶπς οπηίττηπε οςοά, Βατοςς, ὅς 1,34, 
14. ἔννοιαν ] ἔγνφιο; οἵξ πιεπ5 αιιδηὶ ρτθάμης οςυ ὅς πιο- 

παῖδε 



ΧΧΙΓ. Τῤίοά. 

«υΐδιι5 ἀοοιρίταγ, (σπίτηγ δυζδπι ἔγεπηΐε, σετ- 
νΙΧΖῈΟ ἱπεαπηοίο!ς., οἰγοάσιιο ᾿ρίδηυ ἰπίπγριης 
νοπας, ΡΕΓ 4145 δ Παρ Γ5 ραγταβ ρυϊποίραϊος 
τοῖα πηοτθὶ νὶς ἀοἤιις, Ἐτίπηγη διιζοπι, πᾶς 
ἢδος εἰῆςογο ροζαῖτ, (ΔΕ ρεπαγηεγο 1πΠ ΓΠδβῖγο 
Τροξξαῆι, ΠΙς αὐγοπη πθατ παι ἀεργεμεπάαβ, 
Τρίαπὶ δηϊπι {δ 1 Ἡδγοιίθπι. ὅς ἵπ ρείζους 
Εἶπ πὶ πηθεϊϊο Τρήρ σΠογθαπη ἀμοῖτ. ἱπτας (πὉ- 
{υ]ται5... πιοητοπΊη 16 εἴτις ρογτατθαμθ, Ημς 
νίαιις αιϊάσιη ργοςεάϊς ριέδαγα. Αἴ ροξτας 
4[ϊὰ δὰ παὸς Ὀαςςῃαηειν, Ἡεγουΐεπηαιις ς0}}}- 
δϑηῖ, Ιάαπς Ἰάςο, 4ι04 Ργοιπδε οι. νὰ 1ρίϊ 
αἰπης, 4Ὁ 60 ἔποτγίτ Πογαζιϑ. 

ΧΧΙΡ. ΤῊ ΤΌ 4. Μ Α 5. 

Αἰρεῦ Πϊς, δὲ ἴῃ αίρεγα ρεῖ Ιοιιδιὴ τε] ]πγα. 
ἈΠοάτι5 επίπι δες ἱπίμα!α εἰ, συι5 αἰροτγτι- 
Πηὰ ΡαΓ5 {1π4||. δοἽππὶ νιάγιιπὶ απ! άοπι ἃς 
ἤσιμιπι ἔογαχ, ἀγατίοηὶ ναγο ράγιιπη ξαιιξιιπι οἵ 
80 νος α}15 πηραγιιπη. Επης δαζοῖη τίρ!- 
«σμη. ἀγαιδ τη σγιάα (δπείϊα ζΟΠ τυ ει ᾶ- 
φτιςοίαπι σςοηἀογοιηι5, Τ Πιοάαπιαηζοιη [1η- 
αἴμππη {1 ἔοττο διά! !. 8δε4., ο᾽ τεπιεγίτα- 
ἔεη}! Ηδτουὶ ΤΠϊοάαπηᾶς ἱγαίςϊ ἐπ. αποά δά 
ἔξ. Ἄγαηζεπη ἀσσθάδης ὈΟιΠῚ Αἰ Γογα ΠῚ ἱπριαί, 
εὐπηηπε ἀεμογαῖ, ἀἀπγοάτιπι Παϊα πη οὐ! ἐριι- 
Τὶς δαἀϊιετις. [Ιη Ἡδγουϊεαὶ παπιηιε ἀρ 
Ῥιηάατιιτη ξογίδῇης της! ἀ1Π|, φιαπάο ἀρ (ο- 
τοημπὶ ἀϊπθγίδει5 τοι] σοπηθάτς Ὀομεμη, νε 
ὯΘ οἵα ιϊάςπη οπηϊτο πα ἀπικογε. ὙΠΙ- 
Οὐἀδπηδηζομ δαζεπὶ οἶγοα ψοίρεγαπη [π|1- 
{ξη5, ἱρπεπίαιιο δά [ογοηβ 7 (πάτη δὲ ἰαριἀος Ἰσηὶ 
Ἐχοϊζαη4ο ἸΔοπεὶ Πιηΐ,) [πρεγ ργμπὶς ὈΟμΘΠῚ 
αἰἴΐαι, ἐχρεγι πηβηζιπη σαρίθη5 σαΓΉ ΠῚ, ἂΠ ἸΔΠῚ 
ΘΠΊΟΪ τας Πηΐ.., ἸρποπΊηιια ταγά ταΓ15 ΓΑ [ΠῚ 
πΟη ἀςςιίδη5. Ριέδιγα [τὰ εἴ [έϊα., νὰ πὲ» 
ἴετγας χιυϊάεπι ἰρεςίεπι {πρεγῇςϊαγῖς ᾿ηίρίσογο 
ἴα τ. ΝΠ, νΌ] (6115 ράγιδπ 4[1Πτ|8π| {{] 
ῬΑΓΓΟΠῚ ΔΓΑΓΓΟ 1ΔΠ| (ΠὈΠΠΠτ, γαξθγε οπηπίηο, ἢ 
τείζε ᾿πτο] Προ, τογγαιτι ἀγαίγὶ ἀπέξαμπι Ποη οχ- 
Ῥέγίεπη. Αἰ εγοιίες πιοπεῖβ υ!ἀειπι ἃς ἐπ 
Ὀοιΐ Δα δεῖ, {πρεγῇσιαγίατα νεῦο εἶτ ατίεη- 
τοπεῖι Το απιαητζ5 ἱπηργεσατοηΐδις ργαθ- 
Ὀεε, ἴτὰ νὰ ρεηαῖῃ συοηὰε  (πδγιάθης ]τγεπηϊῦ- 

ΝΟ ΟΝ ΒΕ, παν ΝΌν 5. 840 
ΑΥΕῚ , -“ δεύχες ᾿ 

ὦ ἐζηπώτηται. 
βρυχᾶται δὲ ἡ Φαρυγξ, καὶ ὃ 

3 Χ Ω Ν᾿ “» « Ἴ ὠυχὴν ἐμπίπλαται", 
καὶ ὀνοιδξσιν αἱ σπαερὶ ὦυ-. 

᾿ , Ψ Χ ΄ “-“ “ 
τον Φλεξες ᾽ δὶ ὧν ἐς τοὶ κωΐρλοω δ τῆς κεφωλης 

δ φεῦ » 7, » ͵ " 
ὠνωῤῥεῖ πσᾶσω χορηγία τῆς νόσε. τὴν Ἐριννῦν 

᾿ ἃ “ » ᾽ Χ -“ Ων 
δὲ", ἢ ταῦτα ἴσχυσεν, ἐπὶ μὲν σκηνῆς εἶδες πολ. 

, ᾽ » Νν 15 δ ο» ᾽ πᾶ λάκις ἐνταῦθα δὲ ἐκ ὧν ἴδοις, ἐυτὸν γωρ " εἰσ-- 
᾿ ᾿ ᾿ν Ν ὃ ΑΚ αν, ͵ 

ῳκίσωτο τὸν Ἡρακλῆν, 
καὶ διὼ τῷ φΈρνξ χορευεῖι 

μέσῳ ἀυτῷ, εἰσὼω σκιρτῶσω, καὶ τὸν λογισμὸν 
-“ ΜΆ, Ἶ ς ͵ Ν ᾿ 

ϑολξσω. “μέχελ τέτων ἡ γραφή. «ποιηταὶ δὲ 
“ ἂν» Ν᾽ 

τοροσπαροινξσι, 
καὶ ξυνδϑσι" τὸν Ἡρακλέα, καὶ 

»Ἢ Ν , ε ᾽ “ 
ταῦτω, τὸν Προμηϑεῶ φάσκοντες ὑπ᾽ ὠυτξ λε- 

λύσϑιαι. 

ΘΙ ΕΤ ΟΥΔΤΑ ΜΑΣ 

δε Ν Ν 7ν 7 ΄ »“» - 
Τραχὺυς ὅτος, καὶ νή Δί᾽ ἐν τραᾳχείω τῇ γῇ. 

“δ ᾿ “ἷ εν - Χ , 7 
Ῥόδος γῶρ ἀυτη ἡ νῆσος, ἧς τὸ τρφιχύτωτον Λίν-- 

»“ Ἁ -»" ᾿ “᾿ 

διοι. γῆ σαφίδας ' μὲν καὶ σῦκα ὠγωϑὴ δᾷ- 
ἷ δὲ ᾽ ᾽ ἣ »":; Ν ε » 

γι.» οἰρόσωι δὲ, εκ ἐυθωΐμιων., καὶ ὡμωξζεῦσωι 
Υ ς δᾺ Ν ἈΠ 5 ᾿᾽,,᾿ϑ -“ Ἵ 
ὥπορος. ὃ ὃὲ φρυῷνος, καὶ ἐν ὠμῷ τῷ γήρφν γε- 

᾿ ͵ " 

ὠργὸς νοείσιϑϑω, Θειοδώμωντω τὸν Λίνδιον εἴ πε 
3." καὶ γ » ΝΥ “ ΄ Ω 
ὠκέσωας ἔχεις. ἀλλὼ τῷ ϑράσες" ὀργίζεται 

τῷ Ἡρᾳκλεὶ ὁ Θειοδώμας, ὅτι εἰρῶντι ἐυτῷ ἐπι- 
Ν 3 “ πω ὦν “ - 

σῶς ὠποσφάτ]ει τὸν τερον τῶν βοῶν, καὶ σι- 
-“ 3 Τδ, Ε Ν Ὰ - ΄ ὑλ 

τετωι᾽, σφόδρᾳ ἐθάς ὧν τῷ τοιέτα σιτίς. Ηρᾳ.- 
-Ὁ ͵ ᾿ ὃ ̓ “1 ε , 

κλεὶ γῶρ ὧδ πσώρα Πινθάρῳ ἐνέτυχες.» ὅποτε 
᾿ ἤγτι “εν ᾽ ῃ ᾿ 

εἰς τὴν τῷ Κορωνᾷ φεγήν ἀφικόμενος, σιτεῖται 
τὰ τ ε λ δ νι ε -" 

βδξν ἐλον, ὡς μηδὲ το ὀσέω περατ]εὰ ἡγεῖσϑει. 
᾿ κ9 

Θειοδούμοαντι δὲ «σερβὶ βέλυτον ἐπιφοιτήσας, καὶ 
"“ ͵ὕ Ἵ . Ὁ “ιν ͵ 

σοῦρ κομισώμενος , εἰγωνθ οὶ δὲ ἐμπυρευσασϑαι 
τὴ Ν “ ἦ᾽ 

καὶ οἱ λίϑοι, ὠπανϑρωκίζει τὸν βξν, ὠποπειρώ-. 
-“ -" ᾽ ῃ ᾿ ς 

μενος τῶν σωρκῶν, εἰ μωλώτγοντωι ἤδη, καὶ μόνον 
Ἶ ᾿ » ε Ἂ » » ͵ πὰ - 

ἐκ ἐγκωλῶν ὡς βραδεῖ τῷ πυρί. τῶ τῆς γρα-- 
“ Ψ δὼ Ὁ,,5 , - “ ᾿ 

Φῆς οἱώ μηδὲ τὸ εἶδος «τ ρεωρακενῶι τῆς γῆς. “.: 
͵ λ᾿ ς -“ )7 

πξ γῶρ τι καὶ μικρὸν ἑαυτῆς ὠροσωι σἀρᾳδέ- 
ε » μι ᾽ ΄. Δ, 7 ς 

δωκεν ἡ γῆ» ἐοικεν.» εἰ συνίημι» ἐδὲ οὐπόρῳ ΠῚ 
»“»Ἥ ᾿Ὶ ᾽ν - Υ “ ᾿ 

δὲ Ἡξφικλῆς τὸ μὲν ἐῤῥωμένον τῆς διαγοίας ἐπὶ 
Ν »ἭνΚ Ν «7 ᾽ »" » " 

τον βὲν εχϑεῖ; τὸ δὲ ῥώϑυμον αὐτῆς τῶις τῷ Θει- 

ν 3, ως ὦ δ “ ᾿ ᾿ 
ὃ αμῶντος εὐραις θὲ ὥκενγ οσὸν τῆν τα ὥρειαν 

προ τρρ......ν.. ὉὕῳὌὦὌἋιϊι ρου νύ... το δοορτω υτκυσδλι στο ποσρά συνε σοσίι.ν α,ααντνα.- σου σα ον συτσοοον κάναν τ ϑσαν σάφ αονονυ αραναι, 

τερ, Ὀϊοῖς ἴτας οομ 5. ριἔξαπι Πεγου] ἐπὶ εἴτε 11|4π| γτδρ- 

2οὴ [ρ᾽ταπιῖθιι5, 446 σοπυεηΐεπς ἤς ρμδηταίπιαείθιις σεγε- 
Ὅταπι εἴπας ταγθφητιθι5 : 1, 6. [Δ θυῖς ὅς τρις  επτῖβ ) 4πᾶς 
εἰπὶ Εὐτγ ΠΗ εὶ Πδ ετὶς ἱπιιπίπεγε Ἰο αι θγεπτιτ, 

τς ἐμπίπλαται ] ἐρεἐμηεεἰ!, 4 ἃ εἰς ἵγα [λει] επτίαΠπΊ, 
τό καίρια ] ῇς εἀϊτί. Ετ πε παίριω μέρη τῷ σώματος γο- 

ολτὶ ροῦε ρᾶττεβ σοτροτίβ ργίποῖρα!εβ, ἐχεπιρ] 15 πιοηβγαιίε 
Βιυάαεις. Οοάεχ ταπιθη Βαγοςοίβη. ὅς [4 ἴ4π. κύριω Βϊς 
μιάθεπῖ: πεπιρε κυριώτατα εδ[άεπι σογροτίς ραᾶτίεβ ϑγαεοῖ- 
Ῥπ4ε ποπιϊπατῖ, οχ Θ8Ιοπο εἰάεπι Βιιάαεο Οδ(ογιιάτιιπι. 

17 Ἐρωνῦν] Πιτία ποπτρθ, ἃ Ππποπο {π1Π||Π{ὰ Ἡδτοι]ῖ, πιεη- 

τοπι εἰτι5 ἀρίταυΐς νἱά, Ευτὶρι 4, ἤτοτς, Επτν Αἰδ, ΠῚ. τὰ Βη, 

18 ἀυτὸν γαρ]} ςοὐ, 1,44, ἐς ἐυτὸν γάρ. 

19. ξυνδῶσι ] ἢ. 6. ξυνδεδεωένον γεώφεσιν ἰἰβΆ1ιΠῈ τερταθ- 
{ἐπίδητ: νἱ ἃ, ἀς μᾶς ρΒτγαῇ ἤιρτα ]. 1. λ΄ Δίεγοισίβ παίαίες τι, 4. 
ΧΧΙΥ. ΘΕΙΟΔΑΜΑΣ. κ ςαφίθας  οοἀ. 1δμά, 

ὅζ Βατοοςς. ςκφίδᾳ. 
2 τὸν Λύδιον } πιεπιπεγὲ Πυΐης οὐπὶ ΤἬΗϊο ἀΑπιαηίο σοΠ 5 

«τοπετῆδε (δ᾽ πιο ἢν πΊη. ἴῃ Ὠΐλη, ν. 161. ὅς Αρο] οπίις 
Ατροπδαῖ, 1.1. ν. 1214. [, 41 τάπηεη Ὠτγ ορὰπὶ τερεπὶ ΤῊϊ- 
Οὐδπιδηῖοπ ἔδοϊς, 

3. και σιτέϊται 1 ἀς Ἠέτοιΐς βεφαγίᾳ νἱάε {, λά νἱτᾶπιο 
Αροϊ]οπ. τ γδη. ΕΝ, ς.23. 

4. ὠπόρῳ 1 «οὐ. ΤιΑυ. ὠπορεῖνι 

ΡΡΡῬΡ ἐἰγεῖ- 



4:0 β τα ΘΒ ΒΔ ἢ 
᾽ν.“ ε Ν Ν ὰ 

ἐἰνεῖσιϑωι. ὃ γεωργὸς δὲ λίθοις ἐπὶ τὸν Ηρα- 
ὔ δῆ ε , -“ ως ͵ Ω ᾿Ν 

κλεῶ κῶὶί ὁ τρόπος τής ολης Δώριος: ουχμος 

“ , - Ν -“" -“ 

τε τῇ κόμη» καὶ περὶ “᾿ὦ προσώπῳ πῖνος, κὶ 
5 Ν Ν ΄ “ ε ΄ “ λ 

ἐπιγξνὶς . καὶ βραχίων, οἵδε ἡ Φιλτώτη γή τὸς 
-“ ᾽ Ν ᾽ » -“Ἢ -“ )ὕ 

ἑαυτῆς οἰθλητοὶς ἀποτελεῖ ᾿, τῶτο τῷ Πρφκλεὸς 
ν 7] ΣΌΝ δ “- ᾿ ᾿ 

τὸ ἔργον. καὶ ὁ Θειοθώμοώς ὥτος σεμνὸς τσουροὶ 
΄ - “ Η - ,ὔ 

Λινδίοις, ὅθεν βᾶς μὲν ἀρότης Ἡροελεῖ ϑύεται. 
3 ͵ -", 5 «ε 

κατέρχοντῶι δὲ ἐπαρώμενοι» ὁσου οἰ μιοιι ὁ γεῶρ- 
ς “ Ν ΄ ΄ 

γὸς τότε. χαίρει δὲ ὁ πρακλῆς.» καὶ Λινδίοις δί- 

δῶσι κατωρωμένοις τὠγωϑά. 

ἊΨ ΑΗ ΡΟΥ Το ΦΆᾺΑ ἃ: 

Δ ἡ) κι - Ν -“ ΠΣ 
Μη τὸς ἱππξδς:  σῶϊ: τῶς τ8 Διομηθδς 

“3 -“ ͵ “ ᾿Ξ 

ὥϑιλον ἡγώμεθα τῷ ἨἩρφκλεέδς ; ὡς γε Κῶ 
΄ 2, ᾿ »“ ε Ν 

ἤρηκεν ἤδη. καὶ συντετρλῷῴε τῷ ῥοπάλῳ. καὶ 

« ᾿ -» » » ε δὲ ᾽ 7 ᾿ δὲ 

ἡ μὲν κείτῶι αὐτῶν . ἡ θεὲ ὠσπωίρεῖ » τῆν θὲ 

Ἂν "»"» 5» - ε ,ὔ -» 

εἰνωπηδᾶν ἐρεῖς» ἤ δὲ “πίπηει; βωρξαροι. τῶῦῖις 

᾽ ς Ν γ ΕΥ Ν 

χωίταις , καὶ ἐς ὁπλὴν λώσιωι 5. Κειΐ 

"» ͵΄ ͵ δὲ ε ΑΔ υΝ “ 

ὔὥλλως ϑηρίω. Φώτνωι ὃὲ ὡς ὠνώπλεω μελῶν 

ἐν ρωπείων. καὶ ὀςῶν εἰσιν, οἷς εἰς τὴν ἱππο- 
« Ω , ᾿ , 

ἱτροζίαν ταύτην ὃ Διομήδης ἐχρήσωτο. ὠὐτος 

ρλὴς ε 5» ͵ Ν᾿ Ν 

τε ὁ ἱπποτρόφος » ὡς ανγρμλώτερος ἰδεῖν [ 

«ὦ “" ,ὔ ᾽ Ν 

εἱ ἵπποι «ταρὸς οἷς στέπτωκεν. ἀλλὰ τετονὶ τὸν 

»ϑ ͵ Υ̓ - ᾽γ, 

ὠϑλον᾽ χωλεπῶώτερον χρὴ δοκεῖν, ἐρωτός ἵ τε πρὸς 

» Ε ͵ ᾽ - “ - ͵ὕ 

“σολλοις ἐπιτώτ)οντος ὠυτῷ τῷ Ηρφίλει » μ0- 

ΠΑ 4} δ ων Ἷ Υ Δ 

χϑε τε ἐπ᾿ ὠυτον δὶ σιμιῶρξ οντος. τὸν γωρ θη 

« »“"Ἢ ὕ 

Αὔδϑηρον ὃ Ἡξφλλῆς ἡμίξρωτον Φερει. ὠποσπάώ- 

σας τῶν ἵππων. ἐδωΐίσαντο δὲ εἰυτὸν, ἑπωλὸν 
"ὕ τ Ν ΄ ͵ Ν γγ.5, ν - 

ετι. κοὶ τῦρὸ Ἰφίτξ νεῦν. τδτίὶ δὲ ἐσὶ οὶ τοῖς 
᾿ 5 ᾽ 

λειψάνοις συμξωλέσϑαι- κωλὰ γοὶρ δὴ ἔτι ἐν 
-“ “ -“ Ν ἣ, ὃ ἡ δ , ἡ γὴν 

τῇ λεοντῇ κείται. τὰ μὲν δή δώκρυω τῷ ἐπ᾿ ὠυ- 

-“ ἌΣ. δὴ , ᾽ ΕΟ Ἢ 
τοῖς. Καὶ εἰ θη τι πσερλεπτύξατο φυτῶν 5. ἥ ὁλο- 

φυρόμενος εἶπε; καὶ τὸ βαρὺ τῷ ππροσωπ» τῷ 

ἐπὶ τένϑει δεδόσιϑω., καὶ ἄλλῳ ἐραςῇ ἀλλοῖ. 

ΧΧΡΓΡ. Δάν} εχός. 

ταῖ. (Οείεγιπι δοτίςοἱα ἰαρι ἀϊθιις Ἡογσαίοι 
Ρετῖς., Ἱπάπππεπτίαις. πιοάπι8 [οείςιϑ εἴ, 

(μαϊογηις ςοπιᾶπι οςςαραῖ, ξδοϊοπηαιις (οτ- 

ἀ65, Ππρευίου γεγο ρᾶγϑ σθηι! ὃς Ὀγαςἢλαπι τα] 

{ππτ μα ϊα {π|5 ρου πατεῖς δι] οτῖ5. ἙμαγΠππιᾶ 

το 15. Αἴαμε πος εἴ Ηεοτοι5 ορι8. ὙΠῖο- 

ἀδπηαβ γεγο ἢϊς δριιὰ Γἡπάϊος. ἴπ μοποῦς οἱ, 

νῃάς Όο5 ἀγαῖου εγςι]ῖ αμϊάοπι ἱπηπιο Αἴτιγ, 

Ααίρίςαπεαγ διζοπη δογᾶ, ἱπιργθσδηζοθ ΟΠΊΏΪΔ, 

νί ἐρο ρῃῖΐο, απᾶ8 τὰπς ἀργίςοία ἱπιργθςαίηβ 

ξαϊς. Ηϊΐας Ηρτγοιοβ ραυάει,, [ἀπαμίαις 
Ἐχεογδητρι5 ΟΠ ἱπιρογτηΓ. 

ΧΧΡ. ΑΒΡΕΒΙ ΕΧΕΘΦΡΊΙΛΜΕ. 

Ν "ὈΓΙ ΠῚ » ορῦεγ, ἱπίογ Ηεγοα} 15 Ια ρογος 

Ῥϊοιηεαϊς ἐημα5 σομ ΕΟ πηιι5, 4145 ἡμ 4 Επὶ Ἰᾶ πὰ 

νυἱοῖτ, δὲ εἴαιια ςοηξεςῖς. Ψπά επὶπι αυϊάεπι ἐα- 

γα Πη ἰαΠ. Ἰαςοῦ,, αἰτογα γεγο ραϊρίταῖ, Ἡδης- 

488 το ῇ]ιγε ἀϊχοτῖβ, αἰτογα νογο σε, 1015 

μοττίάας, ἃς Πιίρίάε τοῖδς,ἴαας αἰϊοηαί βεγας. 

Ῥγδοίρία νογο Πιυιηδηὶς πιο ΠΊΌΓΙ5. ἀΓατὉ οἵ- 

δὲς άπ [ππτ γοξοττα,, αυΐδιι Ὀἱοπιοάες δ 

ΔΙεπας ἐαᾶβ νεεθατιγ ΤΡ σθοαπο εαπᾶ- 

τἴτοῦ απᾶτη ἐπ 8 0015 1Ρ[15.. [πχτὰ Π145 

αἰροίδι ξεγοεῖογ εἴ! Αὐ απὶ [πεῖ 
[ΠΟ ΠΙογεπι ἰοηρο ἰαθογοιη {ας 

«γοβεπάμππι εἴ, δὲ 40 ἅπιοῖὲ μοι 8]105 
πλαϊτος Ηδγο ἱπιρεγάζιπι, δὲ οιπι ἀεῖι- 

τηπᾶ ἤδοΐ εχίσιια ςοηϊππέξιπη. Αὐάέγιπιυ 

ποπηρα {Ἐπποίπιπι, αὖ ἐμ ἀμ! Πιπι, ἔστ  Ηογ- 

οΐςο. Ιεπογαγιησ ἀπζοῖπι Ἰρίμππι το πο] πτπ 

φάμας, αἴηπς Τρμΐτο ᾿ππίογεπι, Ἠοζαμς εχ 

ἰρῇῆς ςοΠσογο εἰξ γε !χυῖῖ5: ρα]ςγαο ἐπὶπὶ εἴς 

ἸΔπηπιιπι τη Ἰεοπίς Ἔχημὶ!5 ἰασοπῖ, [ρίδτιπ» 

νεῖ σιο σαι ξιίδ5 ἸΔοτῪ πΊᾶ5 κὶ ὃς {1 ἀπιρ ΘΟ Χατις 

685 εἴτ, απ ςοπηιςῆτς απ] ἀἰχίς,) να]ταπη- 

4{ε Πιδιγεπι, ᾿πσεπτὶ σομἀοπομηΣ 7) ἱπ|Ὸ 

ἃς αἸϊα ἀπιαητίθιι5 4115. ΕΠῸῸ [4185] ἤπι|5 ςο- 

Ιυπηπᾶς Ποποσ ρυΐογο πιοηϊπιθηῖο ἃρροίτας. 

ἐχέτω τι καὶ καὶ κήλη γέρως" ἐφεςηκῦιω καλῷ 

ς κρὴ ὁ τρόπος τ. φολῆς. } δες ποῃ 84 Ἠοτου]οπὶ τεξε- 
τογίοα δὰ ΤὨϊο ἀΑπιδητοπ. 

6 οἵας ἡ φιλτ. γῆ τὲς ἑαυτ. ἀϑλητ. ἐπιτελεῖ 1 ἀτΉ τᾶς τοῖς 
τὰς ἢὶς νΟΟΆΠΙΙΣ Διδίογεβ ὅς ἈργίςοἾ 46. ΐ 
ΧΧΥ. ΑΒΔΗΡΟῪ ΤΑΦΑΙ. ε μὴ τὡς ἱππες --- ὧς 

9)λον ἡγώμεϑα τῇ Ἡρακλέες 5} ἱπιε]Πρὲς ΧἼῚῚ 1{4 Ἡετγομ!5 
ἦϑλα, Ὁ Επτγῆῆεο εἰ ἱπιρεγατα, 'π ἀΙΙΟΤΙΠῚ ΠΗ ΠΊΕΓΟ ςετ- 
ταπιθῃ οὐπὶ Ὀ]οπιε 5 ἐηπαθι5 ποη σεπίεταγ. δὶς ξλθιϊα- 
ταπι σᾶρυς Χ ΧΙ Χ Ἡγρίηιις ἱπίογιδις : Ἡογοπὶίς Αι 4 Χ ΤΣ αὖ 
Ἐπνγγβόεο ἡρρεγαίᾳ, Ὅλρυι ΧΧΧΙ νεγο βάγενρ εἰμ αιοῦ2, ἴῃ.» 
ηπο ἀε Πιοπιεάϊς διατὶ Θμῖ5 40 Ησογοιϊε ᾿πτεγίε δεῖς ρίτιτ, 
Ἡΐης ποῆεγ οσοαῆοπε ἀιιέϊα, νἱξῖ45 Ὠ᾿οπιεάῖ5 εαι185 πιᾶ- 
Βυυπὶ ΙΔ  οτεπι ποη 4μ14 6π| ργβεθ ας: Ἡδγο]! ἀϊοῖτ, πιαχί- 
ΤΊΠὶ γογῸ εἰιπὶ ἜχΑ πε ας εο, απο ἃ ΑΒ ἄογιπι, ἐς] οἴΑ5 {ι89, 
40 ἀπ επὶ πίετε ἀΠ[σεγρτιπὶ νἱάεχοῖ : ἀἕθιις 14 ροΙΟΤΙ ἴμ- 
ΤῈ ἴῃ ἄϑλοις εἴιι5. [0 ΟἸΠῚ ἱπιι θη 1Γ6. 

2 ἐς ἐπλὴν λίζσιοε 1 ΠΠ|1ς Ιοιςπαϊ βοηι5 μαθὲς {, ἴπ. 
ἄεἴορε νϑὶ νἱὰ. πος, τι. 

3 τεατονὶ τὸν ἀϑλον] πιοπῆτγαι ἀἰρίςο Ἡφγρμΐοπι, αυΐϊ Αϑάς- 

ται ΠῚ εἴτιπι ξεγεης ἴπ ἱπιαρίης γεργαείεπεα σΔτιγ ) ΡΓΘ- 
γατὶϑ ἴᾺπὶ βαπθιι5, αἴφι 6 ππας ἰδ ογεπὶ αἰ ΠΠοΙΠΙοτεπὶ εἴα 
αἰι8πὶ ΠεστΑπΊθη ΟΠ 11{15 Ὁ 6118. Αἱτ, 

4 ἔρωτος ] πέπιρε Αδάεγαπι Ἡρακλέας ἐρώμενον βαεῖϊπην Δ“ 

ΡΟΙ]Ιοάοτὰς [1.11], ς. 4. Ρ. τοφ. ὅς ΡτοΪεπιδθιι5 Ηςρῃδεβίοι 
Δρυὰ ΡΒοτίμπι ςοὐ, ΟΧΟ, Ρ. 4.83. 41 Ραΐγοοϊλ ἔγατγεπι ἀϊ οἰῶ 
«Αθάεγερονα ἀὰο ὅς ΤΟ]. πιΟ τας, 11. Ηγρίπιιϑ ταπιθη 0. ΧΧΧ, 
“Ἄδάεγτν Ὠϊοπιεαῖς (δγαμπὶ ἔλ οἶς, σπαημα ομπὶ Π οπιεὰε ΔὉ 
Ἠέετγοι! ες Ἰπτθγε ΠῚ ΠῚ Πᾶγγᾶῖ. 

ς τὸν γὰρ δὴ 1 Ρατιϊςυαπι δὴ Δ [41 εχ ςοὐ, 1, διιἀΐφη, ὅς 
Βαΐοος, 

6 αυτῶν ἀντὰ ςοἄ, 1,Αυ4. 
7 καὶ ἄλλῳ ἐραςῇ ἄλλο ] [ἐπ{ι5 εξ, Ηετοι]! 1 επτί ἀπιᾶ-- 

τοτί ςϑπάἀοπαπαᾷϑ5 εξ ἸΔογγπιᾶϑ5, 8]1Ά41ς Ἰιιξλιις τη αἱ, γῇ 
4115 ἀπιδητιθιι5 414 ςοπάοπατγε [85 εῇ, 

8 ἐχέτω τι κρὴ ἡ ςήλη γέρας ὅτε. ἢ {πίτυς πηι] εἴτε νι 46- 
ΤΥ, 4116 Π11 νεγποης γεάαϊαΐ, Νίεπιρε : ποῦ σοπίσπηεπ- 
ἄος 4125 εἴϊεὲ ψυϊδιις νυ ]ρῸ πιογῖιο5 ργο[ευίπηιν {Ατιιᾶ-- 
τὶ ὅς ςΟ] πη ᾶσιπι ἴῃ πιοηϊπιεητβ Ποποσε5.) Ἡεγοι]επ. 

ΑΙΗοΙ- 

πὰρ: 



᾿ χερτγϑείεηζεζ 5 Αδάετὶ {εῥὈ 

φν 

ΧΧΥῚ, Χερίά, ΙΌΟΝνΝΝΜΝ 

᾿Α(Ηδγσυΐος αυϊάοπι, χιοά τλϊπίπιδ γαΐσαγε εῇ, 
εἰαϊξαῖεπι Αθάεγο, αὖ εἰτις ποηΐϊης ἀρεῖ. 
ἀλη »κοπαϊε. Οδτταπιοη 4υοαὰς ἱπ, Αϑάετὶ ΩΝ 
πιοτίαπη. ςοηβίπιοεις: ἴπ ἐ0 νετὸ 
Ἰαῶα,] βϑΠοΓΑΓΙΟ 5 το! σα ας ΓΑ ἢ Ἰεΐν 
δι15, Θαιῖς ἐχρορείρ, ἀπ χω ΕΠ 

Τερας φμϊαοπε μη ἀοηηαπδυῖας ς 
Ῥγαδήδ, σγατίδιις αιῖζοπη ἱπΠ 4 
τη» ΡΘ 465, Διιγοί Ἐς ἀττὶρ; 
αἰγοαπηίρί εἴτ οςυϊο. ᾿Ναπη 
τς σαρὶς, οὐ {ρίοῖο; 
Πρὶ οχ Ππαπη ἐπὶ ἐττῖς 
ὧδ {ρεηἤις ααδγοιι 
βὰ Ῥεάες νίῃας 

μάνας μὰ 

τ ΒΡ ΕΣΣ τ αν ἡ 
τορτία ἀπηρὶς- 
ὟΣ οι ς 

τα πο ΠῚ ςοποῖ- 
" 

φυἱάεπὶ ἴοπρε πιλίοτεη 
πιο ἱπιαΐτα νἀ εγὶ ροτογας ἀς ςοἰπιπᾶ Ἰοηυΐ 4ιιᾶπι τὰ 

ἼΤΩ δϑάϊτα. ΩΣ ς πιῖπος 
ϑρῖς τεήροπάεται εἰ ἐντίϑεσις ἴπι Ρ οχίπιε (εαμοπεὶξ θυνα : 
ὃ δ' ἐὰ ὅπα οἱ πολλ. ΝᾺ ΔΆ Ἢ ἐὰν ᾿ 

9 ΚΕΝῊΝ ΝΣ ΣΑὗ. ΓΥΆΗ͂Χ, “ δι ἀροιοάογας Ἰοζοφη.- 
ἕξ εἶτ, ̓ διϑιορβαπης ἀς ντδῖδ. Μεῖα ταπιοπ [15.1.ς,:. Πὲο- 
φηϑάῖς [ὑγογε [ιο πονρηῖνν ρρείμαῇς Αδάενανη ντθεπι ἀϊοῖε, 
Ουοὰ βεπιας πιι5 νοῖεγι πὶ Αδἀεείτατιιπὶ ἀρπὰ ΘοΙεΖί- 

. ἀπι, ἵἴπ αὐο ΑΒΔΗΡΑΣ ΚΟΡΑᾺΣ εξρίες, ἀς αυο νἱάς» 
11}. Βραπμεπιΐαπι ορ. δ Τ,ϑυτεηι, Βοξετιπι. αὐδάς ϑαἰ ππαίιπι 
ἀ ϑοἤπῃπι Ρ. 160, ὃς ἨοΙεπίυπι ποῖ, αἀβιερβαιν, ὶ 

ΧΑΥΊ ΞΕΝΊΑ. 1 πάντῃ 1Μ388.ποθβτί μαίρεης πὴ 
ἂρ 

ν 

Ἃς... [τι ΨΕΓΟ ἄ ὙῈ: ̓ 
ΠΝ φοπιοάας, Οὐαὶ Ἰρίτιτ πᾶ ᾿; 

προ σοον ἢ 

ΨΙΒΕΚ ΒΕΟΥΝΟΥ 5, ἐπ 
σήματι" ὁδ᾽, ἐχ ὅπερ οἱ πολλοὶ, ππέλιν τε τῷ 
Αὐδήρῳ ἀνίφησιν ᾽, ἣν ἀπ᾽ ἀυτῷ καλῶμεν. καὶ 

γῶν τῷ Αδδήρῳ κείσεται, ὠγωνιεῖται δ᾽ ἐν ἀυ- 

τῷ τουγμὴν, καὶ πτωγρώτιον, καὶ «πάλην , καὶ 

τὸ ἐνωγώγιω «πώντα,, πτολὴν ἵππων. 

ΞΈΕΝΥ ἍΆ., 

ο ο μὲν ἐ ἐν τῷ οἰκίσκῳ λωγωὸς , δικτύς ϑήρα- 
᾿, 

μω: , κάθηται δὲ ἐπὶ τῶν σκελῶν. ὑποκινῶν 
οἷ 

- 

ρσϑίως, καὶ ὀπεγείμαν τὸ ὡς. ὠλλὼ καὶ 

τἀμά ' τῷ βλέμματι. ᾿βέλεται δὲ καὶ 

ι εγὸς τῆς ἄυς, δρυὸς Γ ἐἰνεῤῥηγώς τε 

.» καὶ διῶ ὲ τῶν ἤπ- ὀϊδεδυκὼς, ὡ- 

2 κυνὸς, ὃς ὑπὸ τῇ ἐν κά- 

ὙΤΝ ΛΦΙ ὅτ 
ὴ δὲν τ βλιμάζεν. π- γῶρ ἀυ- 

᾿ἥ ̓ ἰναθλόμε ᾿ ἐκεῖνοι 

᾿πλείω, ̓  ̓βαϑ Γνγὴ καγῷ. καὶ. “ἂν ὄψε τὴ 
ἐ ἘΝ 

» αἰυτὲς δν τϑ τε τμ μαρά 65 ἐν 

ὃς ὅτος; ἐκ αρίϑ' ὦ ὅτι με-- 

νυ ὑτεύξῃ βεύναναι λα 

«Μᾶς ὑπὸ τῇ ἢ δρυὶ ] ῇς τοιϊϊπι ς (ΠῚ Μϑ8, α ΡΗ͂ΡΝ [}}ε| «εἀϊεῖ 
Π 

εμὦ 
ὁ τῆς δρυός, 

᾿: ΠΡ δα, εῇ ΣΝ ἃς, ηιοά, ποδῶν ἐ- 
᾿ Εν νι μη ϑῆκις, δάτιπὶ ἐχρ] ογεπῖ. Ίἀεπάιις 56} 0], 

Ατἰπορμαπὶς μές, Ἐδᾶ τὸ Βῖς πίδ!} ὁρὰρ εἢϊξε αἷς, σιπι 
Ἰαπιαῖο ρεέξοτγε δη (δι ΠΊ Ρίηραεάο Θοι]ῖ5 ραζελε, 

ἡ 4 ὀχταθλώμες  νοχ Ἠεποάες ἤ ἔξγ. κι ἧμ. 11], Ρ. πὶ. 99. 

: Αρτοὸν δειπνήσας τετράτρυφεν ὀκτέολωμων. " 
ΔΝ νά 8 ἀπίψιος ΟγΑΠηπΊδῖ, 
᾿ς τατὶ μὲν ] μὲν λάϊεςϊ εχ Μϑ858. ποῆεί5. ἡ 
6 Διὸς βαλάνων ] [ωρίαραίεε 4υαβ ἸΙομές 

π» παλάϑης} ϑιυϊ4, παλάϑαι μάξαι σύκων» Ἰπωλκϑίων. τῶν 
πεπατημίνων ἰσχάδων. Ἡείγ «ἢ, παλάϑ με εύκων μαξζία ἱερ,μώξκε. 

8 φύλλα ]} ἐχοίάογας πες γοχ εὐϊτῖ5) μιλπὶ ἘΧΜ585. πο- 
ἢτὶς γοιιταΐπιμϑ. 

ΡΡΡΡΡΣ Το οἶμαι, 

όπιν ἐξ ρῶν δι ὑποψίαν , καὶ τὸ αἰεὶ πστώσειν., 

“- 

τῶι, δ ωγὸ ὑπάνων ἑαυτὸν, καὶ δηλῶν μένος Τρῖ- εἰν 

να ως δή ω Ὁ λωγὼ Ὁ ΡΥ, ᾿ 

ὅσαι δ; γῆτ]αι, χή- ΐ 

σι, κε καὶ τῷ ΘΌΘῸν καὶ ἔτι τῆς μήκωνος,ἢ ἥ- δ 

. 

Ῥ 



δ: 
" . 3 , 
οἵμαι τὴν γραφὴν ὠποζξέρειν τὼ ξένια ταυτὶ 

“τ »κ».»ν - ͵ ς Νὰ ͵ 7 
τῷ τϑ ὠγρξ δεσπότῃ. ὁ δὲ λξεται τάχα, πρώ- 

Ν »" 
μνείες " ἢ ϑασίες “ βλέστων, ἐνὸν τῆς γλυκείως 

3 » -“ - ἜΜ 26 
τρυγὸς ἐπὶ τῇ τραπέζῃ ποιεῖν, ὡς, εἰς συ κωτιων;, 
"] ͵) νΟλν ΤῸ )ὕ Ν Ἃ 
ὄζοι σεμφύλξ, κωὶ ὠὡπρωγμοσυνής. κῶὠὶ κωτῶ 

τῶν ὠσυτρίξων ἐρέυγοιτο. 

ΑΘΗΝΑΣ ΓΙῸ, ΝΥΑΩ. 

οἱ μὲν ἐκπλητ]άμενοι ϑεοὶ, καὶ Θεαὶ,» τσροει-- 

ρήμένον ἰυτοῖς, μηδὲ νύμζας ἀπεῖναι τῷ ἐφϑδι- 

νξ", «σωρεῖναι δὲ ὠυτοῖς ποτωμοῖς, ὧν γίγνον- 
“ ν᾽, -“ »“» λ 

τοι. Φρίτη]εσι δὲ τὴν Αϑηνῶν, ἄρτι τῆς τῇ Διὸς 

κεφωλῆς ἐν ὅπλοις ἐκροϊγεῖσαν, ΗΦαΐςε μηχώ- 
-“ --ς ͵ [Ἢ « -“ 

γαίς» Ὁ πελεκυς΄. τῆν δὲ ὕλην τῆς ““ανοπλί- 

ὡς ἐκ ἂν συμξάλοι τις, ὅσω γὸρ τῆς τραδὸς, 

χρώματα : σσαρωλλοτ) ἐσης εἰς ἄλλοτε ἄλλο 

φῶς. τοσαὕτω κοὶ τῶν ὅπλων. κοὶ ὁ Ἡφαίσος 

ὠπορεὶν ἔοίκεν ὅτῳ σοτὲ τὴν Θεὸν σσρόσωγώ- 
3 ͵ κα σο εὐ Ὡς Ν᾿ ς 

γήῆται᾽. τοροαγώλωται γῶῤ ἐυτῷ τὸ δέλεωρ, ὑ- 

πὸ τῷ τὼ ὅπλω συνεκφῦναί οἱ. ὁ Ζεὺς δὲ σϑ-. 

μαΐνει συν ἡδονῇ» καϑάπερ οἱ μέγαν ἐπὶ μεγά- 

λῳ κωρπῶ ΝΡ ΣΞΑΟ, πος ἀϑλον, καὶ τὴν πτϊ- 

δὼ ἐξισορεῖ » Φρονῶν τῷ τόκῳ. καὶ ἐδὲ τῆς Ἡ- 

δφς τὶ δεινὸν ἐνταῦϑιω “, γέγηθε δὲ, ὡς ἂν εἰ 

καὶ εἰυτῆς ἐγένετο. καὶ θύωσιν ἤδη τῇ Αϑηνῷ 

δῆμοι δύο ἐπὶ δυοῖν ὠκροπόλεοιν᾽, Αϑθηναῖοι, καὶ 

Ῥόδιοι, γῇ καὶ ϑωλάτιῃ» ἄνθρωποι γηγενεὶς ΄, οἱ 

μὲν ἄπυραᾳ ἱεροὶ, καὶ ὠτελῆ. ὁ δὲ ΑΘ ήνησι δῆ- 
»" 3, “᾿ Ν ΄ « “ 

μος: τοῦρ ἐκεῖ καὶ κνίσσαι ὃ ἱερῶν, ὁ κωτανὸς δὲ 

ῬΉΤΉ ΘΑ ΧΧΤΓΊΙ Μεγ Ζ46 3,27. 

Ἰιαητῖα: Ριυΐο ρΡίϑαγαπη ἀργὶ ἀοπιπο ΧΘηΪᾶ 
μαες οἴϊετγς : ἰρίξ νεγο ἔογιε ἴῃ Ὀαίπθο εἰν 
Ργαπηηεα νεὶ Τ Παίϊα δηϊ πιο ασίταπ5 νίΠα : (ΠῚ 
ἄθ]ςε πιυπιπι δά πηδηίαμη Ὀἱθεγο ᾿ἰσέδε, νίν 
ἴῃ νυ ρει γε άϊθη5; ΝΠ ας Ε485, ΟΠ] 118 οἶδαῖ ῖ- 
4ις ἴῃ Πίης ἱπᾶς οὐδιηθαϊαπεςϑ ογιεῖοι. 

, 

, »ᾧν». 

ΧΧΡΙ. ΜΙΝΈΚΡΑΕ ΝΑΤΑΓΕδ. 
Οὐος ΘΒ ἰπιροίοτο νἱάος. 11 (ππτ, ἀτα 8 

Τδδε: πεπιρα οἀϊδειπι Ἰρῆσ, 5.) ΥΓ ΠΕ Ἡγπιρῖδε 
αυίάςπι ἃ ςοοἶο Δ ΘΠ γαίης, (4 νε ουπι- 
ἱρῇϑ. ἀπ Πιθι}5, νη8 οτίμητιτ, αὐήης. Ραϊ- 
ἰλάοπὶ ἀιιτεπὶ ἀγηταῖα πὶ Βοιζϑηῖ; δε 6 Ἰου]ς 
«ρίζα ΠΌΡΕ Θγαρίζ, Ψυΐςαηὶ τ ὅν ὑπ δά 1- 
τί5, εἰ ολίπιὶ ἐχ φάγιπι παππεγο (θοιτθ., Αὐ- 
πιδίηγας, πτοῦη πιατογιαπι ΠαΠΊΟ ἔς] σοηϊε- 
ὅτι αἰϊεηπάτι, ἡμᾶπι γα επὶπι 1] αἰ Ταῆς 
ςοἷογοβ, πιοάο Πᾶς πηοάο αἰΐα ἰιιςε ρεγ νίςἐς 
ςογαςαητῖ5,, τουίάειη 4πΠοαπ6 ςοἴογαβ ἀγπιο- 
ΤᾺΠῚ {ππε. ᾿χπιάθαν ἴῃ ἀπθιο οὔς Ν υ]οδηι5, 
“ιοπαΠΊ ραξῖο Πεαπῃ, πιαχίπις {6] ἐοποΊ Ποῖ. 
ἴδτη ομἰπῚ ᾿ρΙ [πᾶ ρεγίεγε ἀοἸ πἰπιοητα, ἐο 
“μοα παῖᾶ οιιπι ἱρία {πὶ ἅγια. [πρίξεν δὰ- 
τε πὶ οαπη γοϊπρταῖο δπμοίατ, νείοϊςητ χα τπα- 
ΒΠΙΠῚ ΠΊΔσΠΟ ΘΠΊΟΪμΠπβητο ᾿ἐχαπηαγαηῦ ἰὰθο- 
τοπι, βδιαπηαιις ςοπτεπηρίάζαγ, ῬΆΓΠΙ Ἔχυϊταις: 
Νες Ιπποηὶϑ5 ν]1αὲ Ὠΐης ἵγαθ, [ξἀ4 Παιά (δοῖι5,. 
ἃς Π{εἰρία σεηϊία εἴοι, ραάθι. [Ιάππαιθ ἄπας 
ἔδογα Ἰρήι δοίτιης σεητες, ἴῃ ἀπιαης. ἀγοῖθι8., 
Αἰπεηϊθηίεβ ας ἈΠΟΟΙΙ, ἕεῦγὰ ππογίηπθ, ᾿ηάῖσο- 
παεδηηῦο. ἈΠΟΩῚ αυ!άσπι ίαοτα [λείη] ᾿ρῃῖς 
ἐχρεγεα, αιε ἱπηρεγίεξϊα : σααηταπη δα Ατῃε- 
πιοηίο πη νογο ροριυίμπι, Ἰσηδπι 1}ς παῦει, ἃ 
(Δογογαπη πΙάογοπι; ριἐπαπιε ἔαπλι εἴ, νέα 

9 πραμνείᾳς} γἱπαπὶ ἰυὰ ἸΠΙΟΣ Ρταε[ξρειΠιηια 1 ἴη Οτδδ- 

εἶα. Μοητῖο εἴπι5 δριὰ Ηοπιογιπι 1]. Α΄ ν. 638. ἃ Οὐγῇ. κ' 

ν. 135. Ατβεπβειβ.}.1, Ρ..30. εχ Ἐρᾶγομιαες γεξονι, ἴπ Ἰζᾶγο. 

ΜΠ ἃ παίοϊ, διξεγαπ), ἀπγαπὶ ὅς νΑἰτάππι, νπάς εο Ατβεπίεη.- 

[5 ταϊπίπιε ἀεϊεξξατι οὈίεγαει Ατορμαπες, Αἀαϊτ δ᾽ 46πὶ 
ποπῖθα ΠΠυὰ Βαρετε ἃ (σοριίο Ῥγαηηρῖο. 

10. ϑωσίοις ΠΟΤ ΠῚ ΠτὰΡῚ5 4118 ΠΔ ΡΥ,» Στε71.) ΤΡ 4 ει γἱ-- 
Ὠυπὶ εἴς. νας ἀεῖεο Ατμεπαδιπι 1. 1. Ρ. 28. 29..31. 

ΧΧΥΙΙ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΝΑΙ, 1 προερημ. ὠυτόὶς 
μηδὲ Νύμφ. ὠπέϊνωι δζς, 1 οπῃπῖπο Πᾶεο ἐχ Ἠοπίοτο ἐχρεοῖα 
πὰρ Τ|4ἀ. γ ν. 4. 4. 

Ζεὺς δὲ ϑίμιτα κέλευσε ϑεες ἐγορὴν, δὲ καλέσσω 
Κράτος κ᾽ ἐλύμποιο πολυπεύχω" ἡ δ᾽ ὦ ὥρω πάντῃ 

Φοιτήσασωα κέλευσε Διὸς πεὸς δῶμα νέεσϑαε. 

Ουτε τις ̓  ποταμῶν ὡπέην» νόσφ᾽ Ὠκεανοῖο 

Ουτ᾽ ἄρά γυμφάων ὅτε. 

2 ὧν ὁ πέλεκυς ] ἴϊᾶ πΊΑ  1π| αὐάπι ὡς ὁ πέλεκυς αιοά εγᾶζ 
ἴῃ εὐϊη5. ϑαϊπιαί. ἱερεθαῖ ἕ ὁ πελέκυς τεϊφτῖο ργοποπηῖπα 
Δἀηφαίςς τεῖλτο. Ηος νεγοὸ ἱπῆγιπηεπ:ο [οι115, ῬΑ] Δ ἀε πὶ 
Ῥατιαγι εηεῖς,, σαρυΐ ἈρΡΘΓΙ ΘΠΕΘΠῚΥ ι] σα ΠΗ ΓΗ» ἱπάπιοἱξ 1 ς1ΆΠι}5 
Ῥίκίορο Ιομῖς ὅ5 Μεγεμγὶὶ, Ἐπ Ῥίπάδτις ΟἸγιπρ,Ζ' ν.6ξιομΐμ5 
Ἰοοις οδιχοτίδεις νἱάετις ῬΗΠοῆτατο : 

Ανιχ, Αφαίςε τίχνωισι ς 

Χαλκελάτῳ πε λέκε 

Πατέρος Αϑαναΐᾳ Κορυφὰν κατ᾿ ἄκραν 
Αγορόσασ᾽ " λαλας 

ξων ὑπερμόκοι βοᾷ. 

3 προσαγάγητα! 1 ποῖᾷ ἐπῖπι 4186 ἐε γι ϊςβπί π᾿ Μίπες- 
γΑπὶ Ἁπιοτς Βτγπίδης ροεῖδε. 

4. ἐδὲ τῆς Ηρ. τι δεινὸν ὑταῦϑα ] πιοτοῖλε. 4[145. ἔετηῖπαδ, 
δ. Τουῖς ΠΡ τὶς ἐπβεῆδε, πο5 οχ ξασειυς ἀπιοτίδιι5 πᾶτοβ 
Γοἰτεῖ, Νεπιρε Βῖς πι]14 Ζεϊοιγρίαε σου» σππὶ Μίπετας 
εχ διγέπο σοπουδῖτα οἰπὶ Π εὰ νεὶ Ηθγοιάθ παῖ ποη οἴ, 

ς ὠκροπόλεοιν 1 ἢ ἢς πιδηῖϊ ἐχαγαῖῖ, ἙαΠτὶ ἀκροπόλεων. 
6 γὴ κὶὶ ϑαλάτῆη ἄνϑρωποι γηγενξϊς 1 ΟΠΗΪΠ ρατεϊουία πη. 

κοὴ ῬοΙὲ ϑαλώτἥη δυτοτίτατε σοάϊοῖθ Βατοςοίαπι. ϑεηίιϑ ἰτὰ 
Ρίδπιυις : Νοπιρε (λοι ΒοδΠΠ8 αἷς Μίπεγμδθ Ποπιίμεο τοττῖρε-- 
Πᾶς πιατὶ ὅζιεγγα : 41 1π ἈΒΟάΟ επὶπὶ ἱπίι!4 1Δ4 ἕο ενδηῦ, 
πιλτὶ μος ρεδεῖδηι, τεγγα Ατβοπιεηίες, αυάτιτη ντθϑ5 ἰπ τοῖς 
τὰ σοπιίπεηί ροίέεα ἔμῖτ, 

7 οἱ μὲν ἄπορα ἱερὼ κοὴ ὠτελῆ } Ρίιγα οὰ ἀθ σε δζ πιδρί5 
εἴατα Πιοάοσιις δὶς, 118. Ψ, Ριπάδτις ἰτεπὶ ΟἸγπρ. Υ1], ν. 
γι. 4. δὲ εἰυζάεπι ϑοΒο δῆς. Νεπιρε ἈΠῸ 115 ἱτεπιηιδ 
Ατβεηϊεπίθι5 ϑοϊ.,. ἢ, ε, ““ρολίο εἀϊχοτῶι, ἔογτε νὲ δρυᾷ εος 
Βαδίταγει Ρ81185, 401] ρτίπιϊ πδῖδς [ἀσγιβοίιιπι Οδτυ ΠΤεης, 
4ιοὰ λέτυτὶ ΒΟΑΙ͂Σ Ἰρπῖς οὶ βαεγίπτ, δάεοφυς {πε εὉ 
(λογα ρεγερεγίητ , Οεῦγορε ΑἸμεπιθηῆαπι Ἀδρε ρεγίεέία ἴη- 
τεγεα {(πογῳ οβέεγεηιε, Ὑπάε Ατμεπῖβ ἐξά οπὶ αι! 4 6πὶ ἢχίξ, 
ἈΠΟ ἀϊῖ5 τὰπιεη Ργορίτία πηαχίπιε ξαδῖα Μίπεσιια ἔτ) πιαχὶσ 
ΠΊΔΤΌΠΊΠΙΙς 115 ΟΡῸΠῚ ΔυτῸΓ Θχίεῖζν 

8 πῦρ ἐκεῖ κοι κνίσσαι 1 ἀοξΗ. Μευγπιβ. ἐπιεπάαθαὺ 
σῦρ ἐκεῖ χον κνίσσαν. Αἴ ἔοτίβ ποπ Οριιβ δὰ Ἐπηεπἀδιοηε. 
Μοττεπά πὶ επί πὶ: φιάριζηέηρε 4 “41 εραϊεηι εκ ρορηίμηρε ἀρηαῖ 
ἐπε ἐργχὴς οβ΄ πέώογες. Του ἱπέγεσιεης {{πῸ πορρέγαεηὶ εὸ 
(φηῆι ἀριιὰ πρίέγμπι εἰς ςοπβἢταξιϊο, 

οἄφ- 



ΧΧΙΧ. Τοίχο. 

οἀοέεπι (ρίγεξ, ὅς σιπὶ ἡ άογα αἰξοπάαξ υατη 
Οὗ τοῖη δή 605, τἀ Πτᾶπ| (Δ ρ᾽ Θητογ65, ΓΙ ΠΕ 
(Δοτιβοδηΐες, [δα αὈ τ, ἈΠΟαΙ 8 ααζειτι ςας- 
Π|τὰς ααγιπη ἀεἤμιχις ἀϊοῖτιγ . ἀοπιοίημς ἐο- 
ΥΠΠῚ Αἴ 16 ΔΠΡΊΡΟΥΤΙΙΝ ἱπιρ] θα Π|6.. πυθοπι Ιο- 
νε ἱπ ἰρίοβ εἤιπάεηιςο, ψιοά δείρῇ ἹΜιπογιδι 
Δρθποι δι. ΡΙητιβ αασῆμπςο ἀδόπιοη ατοὶ ἰη- 
{π|άφτ: Ριόδιι5 δυτοιη [Ἐς οππιᾶῆς ημίάεπι, νὰ 
4ϊ ας παδίδιις Δἠποητγαῖϊει : διγειῖς γεγο ΟὉ 
τηδτο ΙΔ: 7 ἴῃ αι ἀρράγαϊς. ΡΙέξιις εἴς ἄς οειι- 
ἴτω, δὰ δος οῃἰπὶ Ρτουϊάφητία ἀςπλΠ|95 εἢ, 

ΧΧΙΧ. ΤΕ 4 Ε. 
Οὐυιοπίαπι ῬεπΟΙορες. ἰαυάδς5 τεῖλπι., νἱ 

4 ἴῃ ορείπγατη ἱποίἀοτῖ5 ρἰέταγαπη, λῆς 
ΕἸ], ιδο δα τοίαπι ρεγτίπθηζ, ςσαπέϊα ἰμαδεῖε 
ψ] Δοταγ, βαπιπιδαίαας ἐχαξὲς ἀϊῆοητα, δι (Ὁ 
1ἰεϊϊς Βοτίδιις Ἰαςοητίθιι5, δὲ γδαῖο. ταπτατι ποα 
τείοπαηίς, ἰρία δυιζοῖπι, “Ῥεποῖορ 6. ἰδεγγπιας 
ξαπάξηις, (αίθη5 Ἠδ ΝΟ πάθοι: ̓Ιφαςίαςίε,) 
δ 4πδε τεχιίε (Ο]ασπτθ 5. ἀγάπεᾶπῃ ετίαπη ἰη- 
ταογα ἴῃ νἱοίηϊα τοχεηζοπη, ἀπ ΠΟ να] Πιρογεῖ 
΄4ποαμε τοχειγᾶ Ραπείοροη, ἱπ|ο ὅς Ἰρίος 8ε- 
1657 4ΠΟΓΠῚ το ΠΠΠΊπηας ἔπι. νἴχαπθ. ̓ οκας 
Ῥαϊεηζτοῖαα.. ΓοπΊι ἰτααμιο {{14 Πχης ῬΑΓΙΠῚ ἴε- 
ἰοῖβ νϑπίδυια,, ἀουηϊηὶς οὐθᾶπι ἐαπὶ ἀϊζογοδ. 
Αὐΐὰ νοτο ἰπτιις Ρᾶτος ἀοίδιτα : ποῆμς οἅπὶ ςο- 
[απιπᾶς [ιβίποηι ἀπηρ] 5, εο ιοά Πιδίδάε- 
Τί πε ἰαπη απ 7 ἀαιις αἰ θαπτιγ. 80|1ς ἰρῖτιν 
Βαθίταςαϊαπι, Ῥγᾶθθοε ἀγαηοῖβ,, (Ὁ]ετ εηὶπὶ δηϊς 
ΠΊΔΠἸοςῖς, φιᾶα ΠΙΘΠτίτπι ὀκείιρας, τοχίιγάτηυ 
οχούςεγε, Αἰρῖςε δὲ Πα: {πα ἀχραεπίες Παπιεῆ 
ἴῃ Ῥϑυϊηοπτιπῇ ἀείσοηάπης, ΠΙϊίτηιϊιε ἐος οςιι- 
Ἰὶς ριξζογ, ρεῦ ἡ] [δ ἀεπείείοητοο, ἀπε (ζαη- 
ἀδφητες:) 67 ἀδγδημ Ῥοΐἐ4έοε, ̓ αχία Ηθ(οάτιπι, 

4ἴαις νοΐατιι (8 ἐχεγοεπίεθ. Αησι 5 δυο ΠῚ 
δάτεχιιης ἀοπΊοβ., 4145 απ! ἄοτη Ρίαπας, ςοη- 
ςΔιὰς νΕΓῸ αἰϊα5, Ἡάτιιπι ρίαπαο αἰάεπι 4ς- 
Πιμῖβ ἀρίᾶς [ἀπε ΒΑ τας 15, σαιᾶ5 νογο τοχιησ, 
Ὠγειηὶ επἰπὶ 1Π46 {ππὶ ορροτγίαπας.. Με: 
ταῖαΓ Ροῦγο ἃ {Π|5 ἰαάθπι ρἰέϊοσ. Ατα- 
ὨΘιπΠῚ οπῖπὶ απο ττὰ {ἰδ ΠΠἰτεγ εἰαδόγαιις- 
τς, ῃαίίαιις. εἰ (μδἰ εςοτῖς οςι]ῖς., ρε]- 
ἰεπίαιις ἸΡίπας ἐοξάδμῃ αιιοάαπητηοάο Ρἰηχοτίε, 

ΙΟΟΝΥΕΎΒΕΒ ΞΕ ΟΥΝῸ ν 5; 85 
“ 2 , Ὗ δ ᾿ 

οἷον ἐυώδης γέγροαπηα:, καὶ μετῶ τῆς κνίσσης ὡ- 
»-« Ψ ε Ν ᾽ 

γωῤῥέων, ὅ.9:εν ὡς σσαρώ σοζδωτέρες ὠφίκετο ἢ 

Θεὸς, καὶ θύσαντας, ἐυ. Ῥοδίοις δὲ λέγεται χρυ- 

σὸς ἐξ ἐρανξ ῥεῦσαι". καὶ διωπλῆσωι σφῶν 
᾿ Σ Ν Ν Ν ͵ ᾿ " δὶ 

τῶς οἰκίας, κωὶ τὰς σενωπτδς., νεφελῆν εἰς αὐτὸς 

« “Ἢ “ δι -“ -“ » 

ῥήξαντος τῷ Διὸς, ὅτι κάκεινοι τῆς ΑΘ᾽ηγᾶς ξυνῆ- 
᾽ ὕ »“ » ͵ Ν ε ΄ ς 

καν. ἐφέσηκε τῇ ὠκροπόλει καὶ ὁ δαΐμων, ὃ 
-“ “ ἊΝ ν ᾿ ε ᾽ 

φολξτος. γεγοωπΊωι δὲ πἼηνὸς εν : ὡς εκ γε- 
-" Ἄ, νον. Δ ΡΡΡΑ ἡ , 

φῶν".. χόυσξς δὲ, ὠπὸ τῆς ὕλης ἐν ἡ ἐφόνῃ. γέ- 
Ἂν ᾿ " 9 Ψ , ᾿ - 

γεαπίωι καὶ βλέπων", ἐκ τυρονοίας γάρ ἀυτοῖς 

ἀφίκετο. 

ΕΣΧΟ Ι. 

Ν Ἁ »Ἥ ͵ «ἘΠ “τῶν ᾽ 

Ἐπεὶ τὸν τῆς Πηνελόπης ἴσον φθείς » ἐντετυχή- 

᾿ » “ -“ Ν ΝΥ -“ ͵ νυν Ἢ 

κῶς ὠγωϑθῇ γσαφῇ» καὶ δοκεῖ σοι πσάντω ἱς ὃ ε-. 
" ε “ὦ ᾿γ 

χεῖνν σήμοσί τε ἱκανῶς ἐγτέτωται., καὶ ἄνϑεώ 
“ ε Ἁ “ ΄ Ν ͵ὔ ᾽ “ ,7ὔ 

κεῖται ὑπὸ τῶν μίτων, γα μόνον ἐχ, ὑποφϑέγγε- 
ς 2 , ͵ μ' 

τοι ἡ μπῇ. αὐτά τὲ ἡ Πηνελόπη κλαίει δα- 

μαύνιε οἷς τὴν χιόνω τήκει ἀν ΗΝ . καὶ ἀνα- 

λύει ἃ Σ διύφηνεν" δ ρον καὶ τὴν ἐρά χνῆν ὑφωΐνε- 

σῶν ἐκ γειτόνων ; εἰ μὴ «παρυφαΐνει καὶ τὴν Πη- 
ΣΙΝ Ν » ΕΣ ἣν ε ͵ ᾿ 

νελόπήην, καὶ τὲς Σῆρας ἔτι, ὧν το ὑπέρλεπ]α᾽, 
Ν ͵ὔ ᾿ Ε ν᾽ η΄ 

καὶ μόλις ὁρῳτώ. οἰκίας μὲν ἐκ ἐυ πσρωτ] σης 
“ νι ͵ Ν 

προπυλώιω ταῦτω., φήσεις ἐυτὴν χηρεύειν δὲ- 
“ » ν δὸ γ " Ζ΄Ζ 

σποτῶν' αυλήη ὁς ερήμος εἰσὼ παωρου()αΐνετοῶι » 

Δ ἔνι .ς ΄ » ν ΥΚ ᾽ 28. Ὁ Δ΄. “ὦ 

καὶ ἐδὲ οἱ κίονες ὠυτὴν ἔτι ἐρείδεσιν, ὑπὸτϑσυνι- 
,} Ν᾿ γε) " γ Ὁ Ϊ᾽ Ν Ϊ᾿ 

ξάνειν, καὶ καταῤῥέειν' “ὠλλ᾽ ἔσιν οἰκητὸς ὡ- 
ψ, » Ἁ » ᾽ ε 

ρώχνωις μόνωις, Φιλεῖ γῶρ τὸ ζῶον ἐν ἡσυχίρῳ 
“ ν ,ὕ -“ Ἴ 

διαπλέκειν. ὅρα καὶ το μηρυμώτα" τὅτο ὠγώ-- 

- δ ψ' ΓΥ 

π]ύεσαι τὸ γγκῶ: καϑίεσαν, ἐς τδωφος, δει- 

χνύει δὲ ἀυτὰς ὁ ἀκ κατιώσας δὲ ἀυτᾷ, 

καὶ ἀγαῤῥιχωμένα" ̓ οερσιποτήτες κατ τὸν Η- 

σίοδον “, καὶ μελετώσως πένθ καὶ οἰκίας 

δὲ φεροσυφαίνεσι τωῖς γωνίαις, τὰφ᾽ μὲν ἐυρεί- 
ς λ »" 

ας» τᾶς δὲ κοίλας. τέτων αἱ μὲν ἐυρεῖα! χρη- 

σαὶ ϑερίζειν, τὼς δὲ κοίλας ὑφωΐνεσιν, ἀγα-. 
ἘΝΣ Ἂ ᾿ 2 εν Ἢ 

ϑὸν τῶτο χειμῶνος. κωλὼ μὲν ἐν καὶ ταῦτω τῷ 

ζωγράφε. τὸ γὰρ ὅτω γλίσχρως ἐἰράχνην τε 
ἦ᾽ ᾿ -“ -Ὁ δ ΔΎ αν δὲ ε ͵ ἐκ Ὕ 

ἐνυτὴν διωπονῆσαι, καὶ δεὶξωι" κατὰ τῆν Φύσιν, καὶ τὸ ερλον ἀυτῆς ὑπομόχθηρον γρώψαι, καὶ 

9. χρυσὸς ἐξ ἐρ. ῥεῦσ. 1 νἱἀς Ριηάλγιπι ὅς εἴι15 ἱπιεγργειεϑ 
Οτᾶεροϑ ]. ο. δάάς οοἰ εξ ἴο, Μεῦγῆο ἴῃ ἈΠοάο 1.1. ς, 17. 

1ο ὡἧς ἐκ νεφῶν ] πᾶπὶ Διτγιπὶ ἐπηρίπεγας ἈΠΟ ΤΙυρίτοῖν 
" βλίπων] πΔΠῚ τοεοιπὶ [145 ἤπραπε, νἱἀ6 Ατιξορἢά- 

πεπὶ ἴῃ Ρίμεο, νὰ 41 μ0}1Ὸ σοπἤ]ο σοεςο ἱπιρείι γαῖρο 
φἀιξηΐατ, Ηΐρ πεπιρε; νι πιοχ {Ἐ4αΐτγ , ποη οοεςι5 {ὰ- 
ο41ε ἱπιρεῖι 57. εα Ἰοιι5 προνοίᾳ 8 πςΠογατ. 

ΧΧΥΊΠΙΙ. ἸΣΤΟῚ. 1 Ομηρος 1 Ἰοοις εἰ Οὐ, Τ' ν, 
104. [ε. τὴν χίονα τήκει ἢ, ς, τηκομένην ἀναγξοίφει νᾶ, ΠΡ. 

1, Μεγομγὴ ΝΑ Αἰ. τι. τ. 
τὸς Σῆρας ἔτη ὧν τοὶ ὑπέρλεπτα ἢ δεγίοα ἰπις Πρ τ) Σηρις 

κὰ ὀϑόνια Αττίαπο αἰξὲα Ρεγίρ!ο πιατὶς Ετγγιῆτγ. ρ. 13. ὁϑόνιον 
γεγο οπιπε 4ποὰ λεπτὸν Υἱα, ποίδτα δα νἴταπιὶ Αρο!οηιὶ Ι. 
Ι, ς, 7. π. 9. 

3. ἀναῤῥιχωαίνας} νοχ Ῥτορτι Πππὶὸ ποῖδηβ ἀγα ΠΘΟΓΙΠῚ 
πιοιμπΊ, 4110 ΡΟΣ Βίαπιεητα, αὐπα πε ἐγαπτ,ας πάη, Κι Α- 

τ Κορ μαπίϑ ς εἰἴ4π| δ. Πο  ἰα[ς, οδίδγιιας δά εἰφήν Ρ. 6:8, Υοχ ῃ4- 

- ε΄ ἐκ τῷ ἀράχνης, γηάς καὶ «φαχνιῶν κοι ἐν ὑπερφιξασμῷ ὠναᾷ- 

ῥιχῶ: δι: ΟἰγαπιπΊαγιοὶ ̓ Ππτεγργεζαητογ ὠναξαΐνειν χὰ χερεὶ 

χῷ ποσίν. γἱάε ΘῸ Π ἀ6Π|, ἱτε πη 8.114 ΠῚ, 

4 κατὰ τὸν Ἡςίοδον 1 Ἰοσιι5 εἰξ Ορετιπὶ ὃς Π᾿οτιπη ν.777. 
5 δῆξαι Μ55. ποῆτί Βαδεῦθϑης ςίξαρι 

ΡΡΡΡΡΆ ἄγρα- 



ὅ54 
" ᾿ Ἂ - ἐν ΟΝ ͵ 
ἄγριον, ἀγαϑ δημιεργβ» καὶ δεινξ τὴν ἀλή- 

σῷ» εὦὦὦ ς “ ὕ ᾽ Ν 

ϑειων. ὁὸ ἡμῖν καὶ τοὶ λεπ͵|ὼ διύφηνεν. ἰδὲ τε- 

, ν δ ὦ ͵ Ν 
τρώγωνος μὲν ὠυτῇ ᾿ μήφρλνϑος σπσεραξεθδληται 

τοὺς γωνίαις, οἷον σσεῖσμώ τῇ ἱσβ. -περλῆπΊαι 
» πῖνη ᾽ 

δὲ τῇ μηρίνϑω λεπη]ὸς ἰςος» “ολλὲς ἀποτετορ- 

“ Ν , ΝΑ, “» “ΟΝ “ 

γευμενὸς τὰς κυϑλξέ: βοόχοι δὲ ἐκτενεῖς ὠπὸ τῷ 
) ͵] ΝΛ “" ͵ὔ Ἷ 

ὥσρῶτξ κυκλδ μεχέξλ τὸ σμικροτῶτδ διωπλέ.- 
,ὔ ᾿ ς “ 

κοντωίί, διωλείποντες οἰλλήλων 7, ὅσον οἱ κύκλοι. 
γ 3 -“ ῃ λ 

αἱ δὲ ἔολϑοι δὲ ἀυτῶν βαδίζεσι, τείνεσαι τές 

κεχωλασμένες τῶν μίτων. εἰλλὰ καὶ μισιϑεὸν 
γ - Ἂς - 
ἄρνυνται τῷ ὑφαίνειν, καὶ σιτῶνται τοὺς μυίας, 
3 “ἢ ἘΣ 5 »“»Ἥ τ᾿ 
ἐπειδὴ τοῖς ἱςοῖς ἐμπλωκῶσιν, οΘεν βϑετὴν 9ή- 

» “Ἢ “Ἢ ὔ Ὶ Ν 

ρον ὠυτῶν «ρἀρῆλϑεν ὁ ζωγρώφος. ἡ μὲν γὰρ 
" » δά ε δ Υ̓ »“» 1 ε δὲ Ε 
ξχεται τὲ σσοδὸς, ἡ δὲ ὥκρε τῇ τσ!ερξν, ἡ ὁὲ ε- 

΄ -“ -“ ΝΑ 
σϑίεται τῆς κεφαλῆς. ἀσπαίρασι δὲ, πειρώ- 

-" ᾿ ΔΝ Ψ 

μεναι διωφυγεῖν, ὅμως τωράτ]εισιν ; ἐδὲ διωλύ.. 

ὥσι τὸν ἱφόν. Ἐλ ψα 

ΑΝ ΤΊΓΟΝΉΗ,ς 
᾿ } 32 Ν δι Ν , Δ ,.. 

Τὰς μὲν ὠμῷιὶ Τυλδεώ» καὶ Κωπανεῶ» Κῶὶ εἰ 

δὴ τις Ἱππομέδων., καὶ πωρϑενοπαῖος, ἐνταῦθα 
-“ 7ὔ -“" ΝΥ ων 

Αϑηναῖοι ϑώψεσιν, ἀγῶνα ὠρομενοι, τὸν ὑπὲρ 
-» 2 ᾿ 4 

τῶν σωμάτων. Πολὺνείκην δὲ, τὸν Οἰδίποδος, Αν.- 
,ὕ {1,9 ᾿ , 

τιγονη»ἤ ὠδελφὴ: 9. ὠπῆει ̓ νύκτωρ ἐκφοιτήσω- 

-“ ͵ὕ ᾽ »“ 

σα τῷ τείχεξ, καί τοι κεκηρυγμένον ἐπ᾿ ἀυτῷ, 
͵ 

͵ Ν νις»".» » “ ὡ » μὴ 9 ὠπῆειν εἰυτον. μηδὲ ἑνῶν τῇ γῇ. ἣν ἐδωλξ- 
δύτδα δ ἦ᾽ " δή Ἂ ὅς “ 

το. τὼ μὲν δὴ ἐν τῷ πεδίῳ, νεκροὶ ἐπὶ γεκροῖς, 
- ΠΑΝ ὦ Ν υ 5 

χαὶ ἵπποι ὡς ἔπεσον. καὶ τοὶ ὅπλα, ὡς ὠπεῤ- 
β μὰ τ ἣν , ς 
ῥύη τῶν εἰνδρῶν» λύϑιε; τε ἑτοσὶ πηλὸς, ὦ φασι 

᾿ ᾿ ΄ εἰ δ δὲ » 7 . ᾿ , Ἂ- 

τῆν Ἑνυὼ χωίρειν. ὑπὸ δὲ τῷ τείχει, τῷ μὲν τῶν 

"αἱ ͵ Ἶ ὴ 

ὥλλων λοχωγῶν σώμωτω, μεγάλοι τέ εἰσι, κοὶ 
αἱ , ᾽ ἡ 
ὑπερδεξηκότες ἀνθρώπων᾽. Καπανεὺς δὲ γί- 

ἵ “ Ν ᾿ “ ͵7 

γωντι εἴκωσοι" Ὡσρὸς γῶρ τῷ μεγέϑει βέξλη- 
“ Ἀ 

ταὶ ὑπὸ τϑ Διὸς. καὶ ἐπιτύφεται. τὸν Πολυγείκην 
ἕ 7 , 5 ᾿ 

δὲ ἡ Αντιγόνη» μέγαν. καὶ κωτ᾽ ἐκείνας ὄντα, 
εν » ν Ν Ἵ χ ἊΝ 

καὶ εἰνήρητωι τὸν νεκρὸν, καὶ ϑάπηει τσρὸς τῷ 
͵ 

“ ,ὔ ͵] 

“«ϑετεοκλέες σήμωτι, διωλλώτηειν ἡγεξμένη τες 
. ,, ΄ 3 - 

δελφες.» ὡς λοιπὸν ἐστ". τί φήσομεν. ὦ “σοι, 

ΡΗΉΙ10 95 ἘΟΑΟΥΨΊῚ ΧΙ “4φέϊρομε, 

ὅς φαίιτη ςυΐτα, ἀγάῇςῖ5 εἴς θΟηΙ,, ὅγαιις 
δὰ ἀππμῇϊπι τὰ ἜΧργϊπιθητ8. [5 ΔΠΡΟΠῚ 
τεπυϊπππα αποαιε ἤμεθα ΠΟΌΪ5 ςοητο- 
χαὶτ. Ερσοθ. αμάγαησίατεπι {πῶς αα!άεπι 
ἔπποπα Δησπ] 5 αἰΓοαπιάπζζαπι,, Βγππαπιθη- 

ταπι πυαῇ τεῖδα. 'ϑαίρεπάϊει απξθιη α δαπίςα!ο 

τεῖα ρογίοηπιβ, ΦΠΑΓΠρΡ ΓΙ πηῖ5 Εἰαθογαίᾶ.» 

ΟΥΌΙΡΕ159 Ια ϑξιαις τοέϊα [πεὰ αυϊάστη δΔΌ ἐχ- 

τταπιο οτδε αὐ πο πίπημπ νέαι ἱπποίϊητηγ, 

εοάεπη, 40 ἐρί! οὐρεβ, ἱπγογια!ο αὐ ἱπαϊςοπα 

ἀϊῆδητοθ. Ιρίϑε νετο ἰδῃίβοδς ρεῖ ἐ05 ας 
συγγιηῖ, γα πὰ ἱπτοπάθητεβ ἤαπηπα. ἱπ|οὸ 

δκ τεχίυγας πιογοεάςπιδαππηταγ, πη] 6 

Ραίζαπτατ, ΠῚ ηιι85 [6115 1π]ρ}1ςἰταβ τοπέδηξ, νῃ- 

ἀε πε ργδεάδιῃ αι ϊάοπι ἱρίογιπη Ριξῖοῦ οπιὶ- 
(τ. ΑἸΐὰ επίπι ρεάς ἀεείπθιαγ, αἷὰ Ππργεπια 
4114. Αἰϊι5 ἰατη ζαριτ ἐχθάϊειγ. Ραϊρίταπταιι- 
τεπ1, εἴδισογε αἰτεητεβ, Πιημίημε τείαπη πιὸ- 
νεηΐ, πες τἀ ΠΊΘΠ ΓΕΠΊΡΙΩΙ ΘΆππ. 

Ἶ 

ΧΧΧ. ΑΝΊΤΊΙΘΟΝΈΕ. 
Τγάευπη αιυϊάειη, ἂς ΟΑραηθιπ), δὲ ἢ αἰνΐἷ5 

[{ἔρε]οπάμς} Ηἱρροπιεάοῃ., ὅς Ρατίῆεπο- 
Ῥᾶδιι5. εος {πῆς (Ἐρεϊίεπε Αἰπεηϊεπίδθ. Ὀε]- 
[πὶ ἘΧχου ΡΓῸ τπογιῖς σοι ροποΠ 15. ΡῸ- 
Ἰγπίςεπη νεγο, Οεάϊρι Π]ηπι., Αππροπο ΝΟ 
Ροηίτ, ἔογογ, ποέξιι ὀχίγα Πλμγοβ ΡΓΟΡΓΕΙΑ..» 
φιδηηι5 εἀϊέξαπι εἶξε, πε ααιρίδιι εἰιπὶ (8- 
Ρε ίγεῖ, πθὰς τεγγᾶθ, απ π (δγιτποτη γοδ- 
φπδε, πιδηάαγοι. Ομδε ἴῃ ζάτηρο ἰρίτιγ νἹ46- 
ταις. ςαἀδηογα [πηΐ «Διο 115 Δοσαγηυαζα, 

δζ ἐηιΐ, ἐο πο ςεοϊάογιης ἤεα, ὃς ἀΓΠΊ8) ρΓῸΣ 
νί νἱγί5 ἐχοίφογο9 δζ {Ππ4 ταθὸ ςοπηροίειπι 
Ἰυταπι, 4πὸ Ἑηγο οδἰςόϊατί ἔεσπιπι. 8:15 
πιοθηΐθιι5 διΓοπη τ σοτΈγΌγα ΠῚ αἰ ἀοπη ἄτι" 
οὐ ςαήαιογα ςοηίρίοἰπηζαγ, πιαρῆα δἴσθξω 
Βυιαπαηη ἐχοθάθησια {τἀτιιγαπι : τιπὶ (αρᾶ- 
πδιι5. ΡΊβαητὶ {{Π|1}15, Ρτγαθιογαμαπη ἐΠ1Π12 
αιοά πιδρηϊτ4ῖηε σἰσαητεπι τείογτ, [ομ15 ἔα]- 
πιπο πόα 1έξπ5 σοπΊ δαγίταγ. Ροϊγπίςεπι 
Δυῖτε πα ΠΊΔΡΉΙΙΠῚ, ΑΙ 416 ΤΟ 4.115 111 Δοα ΠΑ161π|; 
Απτῖροπς ἂχ τ0111{, ἃ ῥγορο Εἴθοοῖῖδ. πιοηῖ: 
πΊοπτιπη (ρΕ] τ 9. ἔγαῦγαϑ γθζοης ΠἸἀζηΓα, 1405 
ταπη εἷμα 1άπὶ ἤετὶ ροιεῖ. Οὐ αἸσότημ, ὦ 

-ττππσσπτπππτπτσΠ τ ππ--- - τι--- --ςςςς
---  ς.-  ΄ὖὦὃὄὕΣ»νὐὄἅ 

ὁ ἀντῇ 1 εοἀ. 1,414. ἄυτη, ἦν 
7 διωλείποντες ὠλλήλων 1 ςοἄ, Τιαυά, διωλεὶ τ. απ. οἶλλ. 

8 παρῆλϑεν  ἢς ςοὐ, ΤΑπ4. ἘάΠτ: «τροδιῆλϑεν. 
9 ὅμως ταράτ]εσι ] ἱπτετίετιης Βάγοος, ὅς ἰναιιαἴαπ. πε- 

βλπίεπι ράτγιῖςι! πὶ ἐ, ἡτι4πι γεξε 15 ΟΠΊΪΕ ριιτεπι, 

ΧΧΊΙΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ͂. 1 Αντιγόνη} Ρεπίπει ἢδος ἴ- 
ΤΊΔΡΟ ἡιοαιε 44 ΤΠ εΡάγιπι ΟὈ Παΐοπεπι, ἔγαιγίθιις Ἐτεοοῖς 
αν οϑὰ αἰ ΠΠ ἀεπεῖδι:5, 48 ηι14 ἤιρτα εἰίαπι δ. 1. 1π 47:- 
φέζεο. Απτίροπεβ γεγο τε, ἢας ΤᾺ 2 γοργϑοίε - 
ἐοτιδι Ηγρίπιϑ ἔλθ, 1. Χ ΧΠ. ' ΑΜ ΝΗΙΝ 

.2 ὑπερξεξηκ. ὠγθρώπων 1 πεπιρε Ἠετοίοῖς τεπιροτίδις δο- 
ΠΙΙΠΕ5 ΠῚΔΡ15 ΡγΟζεγΟς δΙΠΠῸῸ ρυταραητ. νἱάδ ρ]τπγα εᾶπῃ ἴπ 
Τ ΠῚ δηποῖατα δα νιταπὶ ΑΡΟ]!οπιϊ Ὑγαη. 116. ΤᾺ, ςΟΧΥῚ. νδῖ 
ἄε Αςμ]ΠΙς ἴζατυιγα : ὃς 4 Ἠετοῖςα, ππαχίπιε δὰ βγοοεηριλενγ. 
3 βίδλητωι ὑπὸ τὰ Διὸς νϊάς [ ποιδῖᾶ δὰ -νπρῥίαγαμης 

Οἴββητες δπτεπὶ {4 επὶ ΤΟιιῖς ξι]πηῖπς Ῥετίσγιιητ, νς αάδο ὅς 
Ῥτοςογίτατα, ἐς αι νἱ ἀς ὅς (4. ἱπιαρίπε Εμαάηε, ὃς Ροἐπαρὶ- 
ΘΑ αι5 Ππι Πς ἄς ΟἈρδηςειϑ,1 

4 ἰσι ] Ογαζοτ, ὅς δα! πιαί, ἔτι εχ {ιρὶς, γϑγιπὶ δεπε ἴς 
Βαθεῖ ἔφι. (Οειθγιπι πι8}} Εἰς ἀεοῇ, το!]επαμίμας αἰξετῖ- 
ἴσης ἴπ δά, Μοσειί, Ιᾳοιπας ηάεχ, 

" ΡΟ, 



ΧΧΧΙ. Εμδαΐπε. 

Ριιογ, 46 γοαςοπίς [πη ̓ ππαρίης ἀγίς ὃ [πιπὰ ἐπί τη 
Ἰαςεπὶ επλτς ἀπ᾽ Θςι}15. Ταιγοσὶς 
ΔιτοπῚ ΡΙοπαπὶ νἱγρίποπι εἰμαπάϊ ςαρὶς 
ἱπιρείαβ,, γα "15 ἔγαεγοπη ἀγηρίθχαῖπι ἰαςοττῖϑ : 
Εἰ αἸάτιιπη (απ ς ἢ γθρυ!πλῖε ΠΙ ΠΙοπηνιις.,, σαο - 
ἄϊτιπι ἀπγὲβ σοξογπηϊάαπθ. ΟἸγομπηίρίςογε» 
ΔΕΓΟΠ. ΟΠΊΩΪ4 ΟἰΓοαΠπΊςιγοα ἄτη σρίϊτ, ἱπη- 
ΤΠ] ἔταίγοππ ἱπειιεαγ, ρθη ἤοχο τοῦγᾶς ἱπηὶ- 
χα. ΜαΙὶ διιζοπὶ ριπῖςας ροήδθοι (ροηϊς πα- 
ταπ| οἴ“, ΟΡιοΓ, πδπῖ ἰά ἴῃ τατημ!ο ἕαγία5 {8- 
ψἱΠα ἔογιιης. Οοά [{ ἔτιέξιπι ἀεςεγρίεγιβ., 
(ληρσαῖς οτίαπηπιπι ἔπ άϊτατ. Μομῇτί αἰϊχαϊά 
Ετἴαι Πμαδοι ἱρηΐ5, πῃ ἱπξογις δά δι Βίτας : πὲ- 
46 ΕὨ1ΠῚ (Θςιιηι ἱρίδ σοι, Παπιπιατι- 
να τηϊίςοι, (δ ἰη46 ἴῃ Α]145 αἰϊαίσιις ραγίος αἰ 
ςοὐϊε, αἴας πὸ ΤΌρῸ αυϊάςπη [605] ςοπίπηρὶ 
Ροῖϊς οἴοπαϊε, 

ΐἷ 

ΧΥΧῚ ΡΝ 
Ἐοριιβ. ὅς αιιαα δα Ιρήμπ ἱπρυίατα νἱ 465, ἃς 

«υ0« 1η 1ΡίΟ Ἰάςοε, τηδίμ5., απαῖπι γΕ ΠΟΠΊΪηΪ5 
ἐῇε ν᾿ ἀδαίιγ ςαάδιιεν, πλθ]ΠΠογ ἴγοτη, (Ἰτα τὰπὶ 
τορεηείηο 1η ἴσποτη ργο ΠΘης5., Βαϊ ΓΘ ΠΊΟά 
ἦε «αι, ο Ριέν., ρἰζξα ἔπητ. (αραπειιπὶ 
ΑΥΡῚ σορπαῖὶ (δρεϊαπτ, ΑἸΟμα απζετ ΤΠ16- 
15 Πιογαῦ ἱπεεγίβέξες,, σαΠπὶ ππαγιπι ἰΔΠΊ σοη- 

“ επαϊῆοι. Αὐάϊῆιὶ επὶπὶ ἀροδεῖβ, σιςπηαά- 
ταοάμΠ1,1 ΠΟ] εηζογ ἴῃ Ιοπεπὶίς εἤεγοπης, ἔα ]- 
ταίης Ἰέξιι Ποτῖς, ὅς, ργα[υια πὴ 1η τεγγαπὶ ςᾶ- 
εἴογοῖ, εχρίγαιεγιτ, Ροίϊαμαπι ᾿ρίτγ Γλις68, 
ποτεγίααο ἴῃ [τερίοης } ΤΠαῦαπα ςεςϊ δῆτ, 
ὧὰ Ατῃεηϊοπίος νὰ {(δρε]γθηζαγ, ἀγηγῖ5 {Πρε- 
ΕἸΟΓο5.. Οδεϊπυ  Πδηι: (αραπεις αι ἀπ [δ ρε- 
Πα πάπι5 Ἐχροηϊτατ,, [115 αι 46 ΠῚ Ροτίτι5 οπληῖ- 
δας Π|46πὶ οαπὶ Τγάεο, ἃ ΗΙρροπῃεάοηιςο, 
ἃς τεἰ 415: πος τἀπηεη ὙΠῸ ργᾶβ οπηηϊδιι5 
ἄπο! θιι5 ς γερίθιις ργαθοῖριιο. Ἐπαάηθη ποπ- 
Ῥέ; εἴτις ΥΧΟΓΕΠῚ, ργΓΟρτοῦ 1ρίππι πιογίεπαὶ 1π|- 
Ῥείας. ςορῖτ: ΠΘΠΠ6 Θπίεμ ἰά πη θη (Ο]1Ο ἰητεη- 
αἴ. πες ἰδηΐϊιθο (8 Πιρεπάϊτ, νε ἔλοογο ἀπηιδηΐ 
σἱγογαπ ἀοἤἀογίο υχογαβ: (δ τη Ἰρήππι {(ξ8 
ἀγηπητης ἰρηδαι, ΒΟη 1 νίγιιπι Παίσογα πι- 
τ ἀὐθιιγαῖα., αἰ ἧς ᾿ρίᾷπι Ππαροατ, Ταΐος 
ἅριταγ Οδραηοὶ {πηρ ἰηξογίαθ, Εοπηῖπα δι1- 

ΤΟΟΝ ΜΕ ΒΕΓ ΒΒ), ΕΟ ΝῸν ἢ. δ᾽ 

τὴν σοφίαν τῆς γραφῆς; σελήνη μὲν γῶρ τρο- 

δάλλει" φῶς, ὄπω σποιιςὸν ὀφϑαλμοῖς. μεςή 

δὲ ἐκπλήξεως ἡ κορή ρηνεῖν ὥρμηκε, σπερλδαλ- 

λέσώ τὸν ἀδελφὸν ἐῤῥωμένοις τοῖς πήχεσι" κρώ-. 

τεῖ δὲ ὅμως τξ ϑρήνε» δεδοικυϊώ πε τὰ τῶν φυ- 

λάώκων ὦτα. περλαϑρεῖν τε βελομένη «τώντω 

τὼ πέριξ » ὅμως ἐς τὸν εἰδελφὸν βλέπει, τὸ γέ. 

γυ ἐς τῆν γῆν κὠμπηεσω. τὸ δὲ τῆς ῥοιᾶς ἔρνος» 

ὠυτοφυὲς, ὠπαῖ, λέγεται γερ δὴ κηπεῦσιαι ἐυ-: 

τὸ Ἐριννύας ἐπὶ τῷ τάφω. κἂν τὸ κωρπξ σπώ- 

σης» αἷμα ἐκδίδοτωι νῦν ἔτι. ϑαῦμω καὶ τὸ 

πῦρ" τὸ ἐπὶ τοῖς ἐναγίσμωσιν" καὶ γαρ ξυμξάλ- 

λει ἑωυτῷ, εδὲ ξυγκερωννύει τὴν φλόγω. τὸ ἐν- 

τεῦϑεν δὲ ἄλλην καὶ ἄλλην τρέπεται », καὶ τὸ 

ὥμικτον δηλοῖ τῇ τάφς “. 

ΕΥ̓ΑΔΝΉ. 
Η πυρὰ » καὶ τὸ ἐς ἀυτὴν ἐσῴφωγ μένω, καὶ 

ὃ ὠποκείμενος ἐπὶ τῇ τυρῷ, μείζων ἢ ἀνθρώπῳ 

δόξαι γερὸς . ἡ γυνή τε; ἡ σφοδρὸν ὅτω πσηδη- 

μῶ ἐς τὸ πῦρ αἴρεσα » ἐπὶ τοιοῖς δὲ, ὦ παϊ, 

γέγοαπηωι. τὸν Καπανέω οἱ προσήκοντες 96 

πῆεσιν ἐν τῷ Αργει. ὠπέϑανε δὲ ἄρα ὑπὸ τῷ 

Διὸς ἐν Θήξαις", ἐπιξεδηκὼς ἤδὴ τῷ τείχες. τσοι- 

ἡτῶν γάρ σῷ ἤκεσας, ὡς» κομπάσας τι᾿ ἐςτὸν 

Δίω, κεραυνῷ ἐδλήϑη, καὶ τπορὶν ἐς τὴν γῆν πε- 

σεῖν, ἀπέθανεν. ὅτε δὴ καὶ οἱ λοχαγοὶ, καὶ 

οἱ λοιποὶ ἐπὶ τῇ Καδμείῳ 1 ἔπεσον, νικησάντων 

Αϑηναίων ταφῆναι σφῶς, πρόκειται ὁ Καπώ- 

γεὺς, τὼ μὲν ἀλλωέχων ὥσπερ Τυδεὺς, καὶ 1π-- 

πομέδων, καὶ οἱ λοιποί ᾽, τετὶ δὲ ὑπὲρ τσάντας 

λοχαγείς τε καὶ βασιλέως. Ἐυάδνη γωρ δὴ, ἡ 

γυνὴ, ὠποϑανεῖν ἐπ᾿ ἀυτῷ ὥρμηκεν, ὅτε ξίφος 

τι ἐπὶ τὴν δέρην ἕλκεσα; ὅτε βρόχε τινὸς ἑαυ. 

τὴν ἀπαρτῶσω, οἷα ἠσπάσαντο γυναῖκες ἐπ᾽ 

εἰνδρώσιν' εἰλλ᾽ ἐς ἐυτὸ τὸ πὺρ ἵεται, ἔπω τὸν 

ἄνδρω ἔχειν “ ἡγεμένη» εἰ μὴ καὶ ἀυτὴν ἔχοι. τὸ 
δ ἡ" , »᾿  ὰ οἱ ΠΛᾺΣ Ν 

μεν δὴ ἐντώφιον τῶ Κώπανει τοιξτον. ἥ δὲ γυνή, 

5 προξάλλει  Ἑοα. 1, Ατι4. προσδάλλει. 
6 ϑαῦμα χῷ! τὸ πῦρ ὅτε.  ἀφοαπιαειΠηπια δες 46 γορὸ 

Ῥοταπι ἔγαίγιπι ἔα θα ροειῖς, Οὐϊάϊο Ὑτιῇ, ΓΥ,6, δκ 'π 1δίπ. 
ϑιλῖίο Ὑμεθαϊά. ΧΠ. Τασαηο ἰδ. Υ' 5110 [ταἰῖςο 1.ΧΥῚ, Αὐ- 
ἴοηϊο ερίδτ, 111, Βίαποτγί Ἀπιβοῖοξ. 1. 111. ς, 14. παγγδηταιδ 
Ἠγρίπιις 38. ΤΧΨῚΠ. δὲ Ραυίαπίας Βοδοιῖςῖβ ρ. 295. ἤιᾶ 
Δοῖᾶτε ἡιοηιιε, 418 4οτάπηΐς5 ἔγατγιθιις {|| 5 ἀριιὰ Τ ῃςθᾶ.. 
τιο5 Ραγεπιαθᾶτι, ἰά πὶ ἀοςοη Ὁ τορο εἴα οὈ ογιιᾶτι!ΠΊ, 

7 τὸ ἄμικτον  υἱάς ἐς [πὰ νοὺς οὈζεγιδία δὰ νίτὰπὶ Α- 
ῬΟΙ]Ποπῖϊ Ὑγαπεῖ]., ς.22. ἢ, 9. 

ΧΧΧ, ΕΥ̓ΑΔΝΗ. ι μείζων ἢ ἀνϑο δόξκε νεκρὸς ] νἱά, 
Σπιδρίη, ργᾶες, π, 2, ὃς 2. 

2 ὑπὸ τῷ Διὸς ἐν Θήξαις  νίἀε οὐ ετιατα ἤιρτα 1, 1, ἴῃ ρα 
γῥίαγαο. ΑἸ [ταἱῖς ἃ (ς ἱπιιρητῖς ταπταπὶ ἐκ οἰ αἰ Πἴς αἴης, γίν 
ἀε Πιρ. δὰ δήεποεζειηι ἢ, 6, 

3 κομπάσας ] εχρί ἴσας Επεῖρί 4, δι ρρ]Γοἰδ. Πὴ, 
-- ὥμοσε πόλιν 

Πέρσειν ϑεξ ϑίλοντος) ἥτε μὴ ϑέλῃ. 

ἃ. Καδμείᾳ 1 1, ε. ὙΒεδαπα, Ὑδεβάτιπι ἐπΐηι σόπάϊτος 
Ὀάπηις. 8ις ὅζ ἔ, νοσδτιγ ἴῃ ανηρφέφταο. 

ς οἱ λοιποὶ ] ςοὐ. Βατοςς. Βᾶδετ οἱ ἄλλοι, 
6 ἔχειν ] ἐείρί οἷε δὰ ργδεσεάοπεῖδ, νδὶ τὰ μὲν ἄλλα ἔχεν 

ἀἰείτις σαράπειβ, ηυ8ε σεζεγὶ Βαδεᾶης, δᾶ Πεπιρς οπιηΐα 

πᾶς δα ρατεπταἝϊα (Ἀοτᾶ ροτγείπς θδηῦ, ] 

καθ ὦ" 



διό 
7 «» Ἄς ἣν Ἁ , Ν 

κοδώπερ οι ἐς τῶ ἱερὰ σεφειν8ς τε καὶ χρυ- 

σὸν 1 ἐξασκβῆντες͵, ὡς φαιδρὰ ϑύοιτο, καὶ ἐς 
΄ - “ “ ς ν᾿ 2 Ν 

χώρλν τοῖς Θεοῖς . ὅτως ἑαυτήν σείλασω- καὶ 
3 ᾽ » Ἁ »“ »“ 

ὅδὲ ἐλεεινὸν βλέπεσω. “πηδᾷ ἐς τὸ τοῦρ. καλξ- 
δ᾽ ᾿ γ δ Ν Ν ͵7 “ δ - 

σώ» οἴ μια!» τὸν ὠνὸρφι», καὶ γοὺρ βοώσῃ εοικε. δοκεῖ 
γ . Ν ιν ε - “ » 

δ᾽ ἄν μοι καὶ τὴν κεφωλὴν ὑποσχεῖν τῷ σκηπ]ῶ 
-“ « νΎ »-» 7 

ὑπὲρ τῷ Καπανέως. οἱ δὲ ἔρωτες ἑωυτῶν. σσοιξ- 
Σ ᾽, λ » -“ 

μένοι ὃ τὸ ἔργον, τὴν πυρῶν ἀπὸ τῶν λώμπα- 
᾿ κ Ν “Ἢ 3 

δίων ἅπτωσι. καὶ τὸ σσῦρ ξ φάσι χρωΐνειν ὅ, 
Ε 9. ἴξς ἣ) ͵ἷ 

ἀλλ᾽ ἡδίονί τε κοὶ καϑιαρωτέρῳ χρήσωσινα!» 
᾽ "“» “Ἢ ν “ 

ϑώψαντες ἀυτῷ τὲς κωλῶς χρησαμένες τῷ ἐ- 

βν, 
ΘΕΜΙΣΤΟῸΚ ΔΗ͂ Σ: 

3 Π 5 ᾽ ψ, Ι 
Ἑλλην ἐν βαρδάροις : εἰνὴρ ἐκ ἐν εὐνδράσιν ᾿ 

3 “ -ν " 

ὠπολωλόσι καὶ τρυφῶσιν, Ατ] κῶς μᾶλα εχῶν 
-“΄-᾿ ᾽ Ν “Ψ 

τϑ ἡ ωνοε » ὠγορέυει σοῷον, οἱ μωΐ, τι» μετωποι- 

ὧν ὠυτὲς. καὶ μεϑις ας τῇ πα τλὴ Μηδοὶ 

ταῦτω, καὶ Βαδυλῶν μέση" καὶ τὸ ἀ κι τὸ 

βασίλειον ὁ χρυσῶς ἐπὶ τῆς ππελτής εἰετός ̓- καὶ 
Ω “ ,ὕἷ “- 

ἰυτὸς ὁ βωσιλεὺς ἐπὶ χρυσξ ϑρόνξ ςσικτὸς, οἷον 
»» -“ ’ ᾽ ᾷ 

ταώς᾽. ὡς ἐξιοῖ ἐπωινεῖίσιϑαι ὁ ζωγράφος. εἰ τι: 
τ ᾿ 

ραν κωλῶς μεμίμηται!» καὶ κωλάσιριν, ἢ κάνγ- 
Ν , "» 

δυν΄, ἢ ϑηρίων τερατώδεις μορφεὸς ᾽, οἵω ποικίλ- 
,ὕ 3 5 Δ. 7 Ν 51. Ν » 

λεσι βώρδαροι. ὠλλ᾽ ἐπευνείσϑιω μεν ἐπὶ τῷ 
“ ὕ 3 αὐ νι} ͵ὕ Ν ͵ὕ ἃ 

χρυσῷ, γράφων οεἰυτὸν ἐυητόρλον, κωὶ σωζοντῳ ὃ 
ἘΣ Ἄς ᾿ ᾽ν ϑὼνΝ -“ ». Ἵ “᾽ 
φνώγκωσωαι κωὶ νή Δίῶ ἐπὶ τῷ τῶν εὐνϑχων εἰ-- 

5 ΔῪ »,Ά΄Ἣ΄7Ω75ῪΧ - ᾿] 

δει. καὶ ἡ ἀυλή. χρυσῆ ἐςω" δοκεῖ γωρ μήδε 
ῃ ] " “ ᾿᾽ ἣΝ » 

ψεγράφϑαι» γέγφαπται γώρ οἷω ὠκοδομῆσιϑεαι. 
“Ὡ - ’ ᾽ 

λιξανωτξ τε καὶ σμύρνης αἰσϑανόμεϑα,, τὰς 
»-» “ 

γαρ τῶν ἀέρων ἐλευθερίας ὅτω σππωραφ 9 εἰρε- 
« , Ν 7ὔ " " 

σιν οἱ βάρβαροι. καὶ δορυφόρος ἄλλος ὥλλῳ 
Ν “ ͵ὕ » 

διωλεγέσιϑω περὶ τῇ Ἑλληνος » ἐκπ᾿ λητήόμενοι ὑυ- 
Ν τ δ᾽ ἥ 7 ᾽ “Υ 

τον, κωταὰ δή τινώ σύνεσιν μεγώλων αὐυτϑ εργῶν. 

ΡΗΙΓΠΟΞΒΤΒΑΤΙ ΥΧΧΙ. Τῤορρήμοοίον. 

[ΕΠ]. ἘΧαΠΊρΡΙΟ ἘογΙΠ1 41] (Δογιῇς!α σογοι5 
ΔΙΓΟΠῸς ἀΠΠσοητοῦ ἐχογπαηζ,, 4110 ῬαΪογα.»» 
ὈΠίσας ἀοςερτὰ οὔἕεγαηὶ, (εἰρίαπι ἐχογηδηβ., 
πες ταἸ γα 1]Ὲ τιθης, ἴῃ ἴποαν ῥγοίμτε, νι- 
ται 7) νΓραῖο, νοςδης 7. οἷ δη]Πὶ εἰαπυϊϊαπεί 
Παίς, νηδοίην αὐέειη ΤΠ1ΠῚ νεὶ σαριζ εἴ- 
ἴδπι ρίὸ (άραπθο [αϊπηιπὶ [δ] εἕδιιγα. Αἵ 
Ουρι άϊης5, αῃρα ἔπη εἰζ [λεϊςηζοθ., ργγαπα 
ἔδου 9 ΒΚ τὶ ηθς [805] ἴρῆοβ ἰασεπι 
ἴπ46 σοπίγαπογα αἰππί, ΨΕΓΌΠῚ ἸποαΠ0 πηΔρ 5, 
πηλρ! 6 Ραγο ἐο (ε εἴα νίμιγος, νι αὶ οὁ 
Ριδθοίαγο νέος ἁπποῖο (ξρεϊιιιογίηιν, 

ΧΧΧΙΙ. ΤΗΕΜΙΒΊΟΟΓΙΕἙ. 
Οτϑεςις ἰπτοῦ Βαιθατος, ΥἱΓΊπτογ ἐος ααΐ 

ὙἹΓ πο {{πί|, ρεγάϊτοβ αΐρρε ὧς ἰαχαι ἀςαϊ- 
ἴα5: Ατεῖςα ᾿πάπιτις νεῖ, νεῦρα. νί Ρεῖο. 
αςῖτ ἀς στγαιυ αἰΐσιιο ἀγριπηςηίο., εἐπηεπάδηβ 
{{ 05.. αἴχαε ἃ Ἰυχιι αθάπιςθηβ. δες Μεᾶορ, 
ἃς πιοράίαπι ἀτραπης ΒΑ γΙοπαπι, εἴας ἴη- 
{ἴβπε τϑρίμπι ἀιιγθα ἴῃ ροῖτα ἀημῖϊα,, ἧς ἈῸχ 
τρίς 1ῃ [Ὁ]1ο ἄιγεο ππδςιῖς, γε ραιιο, [[ε4εε] α1- 
Πιπέξις5, Ριξτογ Ιαιάσπι οχεὸ αυϊάεπι πο (ἂν 
Ριᾶῖ, πιο τἴἰάγαττι ρι]ογα ἱπιϊγαῖιβ ἔς, ἃς σα- 
Ἰαίιγιπ,, ἀπ σα πάγη), δι ξογαγι τη πιοπῆτοίᾷς 
ξόγπηας, μία νεἰζες αἰ ΠΙηριπης ΒαυΡατί. Αα 
Οὗ Διυγιπι Παδόας ἰδυιάςπι, ηποά ἴτὰ ρίηχίτ», 
γε διίπτατι ΟὈ]οέζει, δὲ [ογπΊαπὶ τιδατιγ σπαπὶ 
ΑΥτΙ5 νἱ ΟὈεϊπες,, Οὐ Θαμ πο Πουππὶ ἱζεπα ἔογ- 
ῃπδι ΡῈγ Ιοπεῖη. Αἰαπὶ δῖε ΔιΓ64Π1» 
ογράογο [ας εἴτ : πεαιε ρἰ δῖα επῖπι εἰς νἱε- 
[ΠΓ 7 ν ΘΓ ΠῚ τὰ τεργδείςηζαζαγ 7. γε Πγαξζαηι» 
[ Ρρεῖμι5 ψιᾶπῃ ρἰ ἐξαπι 1 γείογατ. ὙΠῊ5 ργδο- 
τ6Γθ8 ὃς ΠΊγΓΓ Δ ΠῚ [ΘΓ ΠΊ115.) [8 ΔΌΓΟΠῚ ΕΠἰΠῚ 
Πθεπιπι Βαγθαγὶ (ο]επὶ σσττατηρετο. Ηαῇ- 
ἔεγοβ ῬΟΥΓΟ Ψ ΠΏ] οἰ 4ΙΓΕΓῸ 6 αγαᾶθο 1Π- 
νίςεπη ἀἰϊἤδγεγε Παζιδίημς. οὈἢιιρείςοηίες 
ομπΊ 14 60 αποἀ ροτίρείς ΔΠ]παπεμτι Βείϊας 
δ δόγος πηᾶρηα5 Πασοδηῖ. ΑἸ ΠῚ ΕΠΙΠῚ»' 

πὴ τεφάνες τα ΚΘ! χρυσὸν] ςοἄ. Βάᾶτοος, φξεφάνοις τε χρὴ χρυ- 

σῷ ἑαυτῶν. 

8. ποιέμενοι  εὐϊτῖ οἱ ποιέμενοι ,) ΨΘΓΙΠῚ ἀτίςα!ο ΠΗ] οἱ 
ΟΡι9. Οεἴεγυπὶ Ομρίάίρηρε ἀϊοίταγ οἵα ντ ἰρηεπὶ ἀσσεη- 
ἄληῖ: ἔρως ΕΠΪΠῚ πυρῷόρος ) νὴ ἀριὰ Ρ] Αγ ΟΠ μΠὶ εἰς ἴῃ “4- 
νπαίογίο. 

9 ἔφασι χραΐνειν ΠΕΠΊρΕ τὲ ἔδογα 1ρΠ|5» δι ΠΊ]τι6 Ρ0]- 
Ἰμπετα σγεπιδεῖ5, 4} ΠΟΙ τρῇϑ ν᾽ οἴ θηταβ ππᾶπιι5 πε! Πεητ, πε- 
ἔλς. νιὰς ΡῃΙΠοίῖ, Ἡδγοῖοα ἠλπος Τείαγμομῖο δ, 111. π, 9. ϊς 
ταπιεη Ομρ᾿ ἀΐπ65 Ἰρη65 {π05 ΡΟ] μΐ πειτία!απὶ εχ  Ἰπιδητ, 
αιοᾷ 4πἸογθπὶ Επιϑἀπε65 ξλοίπιις διιίογεπι ΠΑΡ Ιεττ. 

ιο ϑώψαντες ἀυτῷ ] Βᾶτγοςο, ϑάψαντες ἐς ὠυτό, Ἑάιεῖ 

ϑώψαντως τὸ ϑάψαντες. 
ΧΧΧΙ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. 1 ἐκ ἐν αἰνδιρώσιν ] ΠΑΠῚ 

Ῥετίδε εβξεπηίπαιι, ϑ:ς διιζθπὶ νίγρυΐα ΘΡιι5 τὶς ΡΟ ἐν- 
δράώσιν,Σ ηιὰ ΟΠΙΠᾺ περδηζεπι ΠΠΟ 416 Ῥτείοιι]απι οπῖπε 
ςοα. Βάτοος. νι [δη[ι5 ἤτ᾽ νἱγιιπὶ βοττε ΠῚ.) ἵπ νἱτίβ ρδγάϊ- 
εἰ σοπίραγεγε ΨοτηπΊ ργαθσεάεηβ Ἐν πἐνοξεὴ; ἴῃ Βος 4ἰ0- 
41 φοἿ0 ταῖς αιιὰ οδτίπετε ἀεθογα πμὶ ροσπιδάοιν άεο- 
416 ἃ ᾿οόξ, γυ]ραῖα ποι χοςεάο, 

2 ὁ χρυσῶς ἐπὶ τῆς πέλτης ἀετὸς} ῆς Χεπορβοπ Ογτο- 
Ρϑεά. 1. 11. ἀε Ογτο : ἣν δ᾽ αἱ ὠντῷ τὸ σημεῖον αἰετὸς χρυσῶφ 

ἐπὶ δόρατος μακρᾶ ἀνωτεταμένος» 1ϑθεπὶ Δαάϊτ; χρὼ νῦν δὲ ἔτο 
τῶτο τὸ σημεῖον τω ᾧ Περσῶν βασιλεὶ διαμένει. 

3. οἷον τάως ] ΠΑΠῚ Ῥετίς νε[!!5 ποικίλην 40 ποίμπι. π- 
ἀς νετίᾳ νῖςε Αεἰϊαπι5 ἐς Απίπιδ]!δ, 1. Ψ. ς. δι. ἀε βαμογῖς 
δεικνὺς φιλοπόνως τὸ τῆς πτερώσεως πολύμορφον ὑπὲρ τὴν τῶν 

Μήδων ἐσθϑήταγ κρὼ τὰ Περσῶν ποικίλματα πὴν ἑαυτῷ φολὴν ἐπι- 
δεικνύμενος. 

ἢ καλάσιριν ἤ ἢ κάνδυν] καλάσιριν είν οΒίῃς Ογαπιπιδτίςμος 
χιτῶνα. πλατύσημιον ᾿ ἡνιοχικὸν χρὰ ἱππικὸν χιτῶνα γ ἔνιοι δὲ 

λινᾶν χρὰ ποδήρη χιτώνιον, ἰσχνὸν Αριφοφάνης ὅζο. 81 πη}}18 δρυὰ 

Ῥο]]ςαπῚ,), ϑι!ἀαπὶ ὅς ϑ. μοί αῖ, Αὐμξορ ἢ δη15. ΠᾺΡ επιιιϑ. 
Οπ»παἶγ» ῬΟΙ ΠΧ χειριδωτὸν χιτῶνα κατὸὶ τὲς ὦμες ἐναπτόμενον 
ἄϊςοῖς. «Εἤφιε δάφο ἤδις ἀμδῖς 116 μέπι ἡγεμόσι [ΠΠΠῚ 
ϑίγαδο [1Ὁ. ΧΥ. χιτῶν χειριδωτὸς͵ διπλῶς ἕως γόνατος. 

5. ϑηρίων τερατώδ, μορῷ. ] 1415 νείξες ἀε[οτῖδις ΡΟ] χ 1, 
ΜΠ. ς. 13. ὁ δὲ κατάφικτος χιτῶν ἐξιγ ὁ ἔχον ζῷα ἢ ἄνϑη ἐνυ- 

φασμένα. κῷ ζωωτὸς δὲ χιτῶν ἐκουλεῖτο χρὴ ζωδιωτός. δἀάς 
Οἰεπιν Αἰ, Ραεαλρ. 110,11, ς, τοι 

νι Ρι- 



ὡϑ 

ΚΧΧΠΙΡΑ ἸΟΟΝ ΝΜ ΤΊ ΒΕΝ ξεν νν 5: 8,7 
νε ραῖο, ὙΠεμλποοΪεπι, Νεος 15 ΕἸ ’ππη, ΑἰΠο- 
τἰἷ5 Βα γ]οπέπη Ροίϊ ἀἰίπαπη Δ ϑαἰαπηΐπα νἱ- 
ὅογίαπι νεπίξ, νδὶ ἱπ Θγδεοία αἰγίμπι ἰπ- 
νεηΐας ἱπφεγταπι, σαπιαις Άορς ἀἰοτγιης ἀς 
115) 4186 Χοῖχοθα (δ, (μα ΠῚ φΧογοίταϊ ργαθεί- 
ἔξει, φεςορεγῖτ, θεηθῆς! 5, ΜεαϊςαγαπΊ διτο πὶ 
ΤΕΓΙΠῚ ἰρίαμη Ῥέγοο Πς ΠΪ811: νοτιπὶ νε ρεῖγαα 
ἱπηΐχιις ἔστε εἰ δηΐπιο. Ψοχάιιο πολ πο 5 
ψογπδςια ε, (ξἀΡογῖςα Ἰίηρσια, Ἰοφιίεαν ὙΠο- 
τηϊΠοοες, εἰ ΘΠΙπῚ ΜΠ ὉΡΕΓαΠῚ ἀθάεγαι. Ουοά 
(Ὶ πυϊηίπτε στοαῖς, αὐρίος αὐάίδητος, ὡννς τοῖν 
ΟΡτίπιε (Ε οπηηΐα δ ον τ τὰν τ 

ἷς αυϊάοπι ΠαΡίτα ἀἰ- “ «ὃ δα Του οὶ 
οφοπείδιις νος δι τ {π 
[πο πάθον 

Θεμιφοϊκ λέω γοὶρ οἵ μια! ἐκώεις, τὸν τῷ Νεοκλέες» 

Αϑήνηϑεν ἐς Βαξυλῶνα ἥκειν» μετοὶ τὴν Σαλα- 

μένω τὴν ϑείαν, ὠπορᾶντω ὅπῃ σωϑήσετωΐ το-. 

τε τῆς Ελλάδος, καὶ διωλέγεσιϑιαι βασιλεῖ, πε. 

βὲ ὧν φἐπλ γνῶτε ὠυτῷ ὃ Ξέρξης ὥνατο“. ἐκ-. 

φιλήτηοι δὲ ὠυτὸν ἐδὲν τῶν Μηδικῶν, ὠλλὰ τε- 

ϑάρσηκεν, οἷον καϑεςως ἐπὶ τῇ λίϑις΄. καὶ ἡ 

φω Ἀν, ἐς εἰ ἐπὸ τὲ ον ΠΑΡ τρόπῳ, μηδίζον ὁ ὅθε.. 

᾿ ̓ Ἰλὸν ον ἐκεῖ προ εἶπ: 

ἍΝ ὄρ κωὶ τὸν ὐμβμδλο 

ὶ ν- “«ωρᾳπλήσιον τοῖς 

γεσι» πεπλανημένον δὲ τὴν τῶν ὀφϑαλμῶν 

ὐπὸ βλέγεν ὡς μετέμωϑεν ἢ. 

ὌΝ δ ἀρὰ ἐγ, Ἢ πλὴν 
9 ̓βὲξ ὑχϑρς ̓Αρκαδία καὶ τὸ κάλλιςον Αρ- 

ς᾽ ἱχαὴ ᾧ μάλιςα ὁ Ζεὺς χαίρει" Ολυμ- 

τὸ ὀγομαίζομεν. ἄθλον δὲ ἔπω τ ἀλης", 

δὲ τῷ παλαίειν, ἕρως,. ἀλλ᾽ ἔςαι. παωλωίςρω 

᾿ Ἶ Ν᾽ ΜΝ ων ν ἜΨῬΕΝΕ ΝΣ Ὁν εν Αρχαδίᾳ, τό ὦλὴν 

δὲ ἜΠΗ Εἰβής ΤΑ μλνν ἠπσδ Ἰαςαηάα, 
Βοπηϊπείαιις ςεγγατιιτί {πος ἱποῖτηοα. "Ὁ 
τἀτηῖπα αι ΐαάοπι {|| (ρηϊῃοαπι ριογιῖ: Ηἱ ἐς 

᾿ΠΪΠῚ εἶγοᾶ Ραἰαο ἔγαπι τον Ὥζεγ οχυϊεαηΐ, α]1Ὸ 
δἰίοιο ς ζοΓρο τς. βσχα, Ραϊαοῦ :ξοηρταο, [εξ 
ἐχεγοοῆτοβ, Α τοιτὰ οτος εἄϊιος σγεάογς ρὰγ 

Ἀν ΠῚ 1ά δηΐπι υἹ τ] ἔογππα ν ὙἱγρῸ ποδὶς ἈΠ 
ο [μαάει, βοὸς ΠΙρτα ὟΝ ΟΠ ρίατ, πεαιθὶ 
ων ταῦτα. ἀ ᾿Ορττατηΐῃς 

αιοά Ἰυξξα ςοπίπηρίτατ..ς Ραϊλεῆτας δυτεπιυ 
ἔογπια, ἢ ἕαπὶ ἢ ερίιόδο «οηίδηδατυτν, Ῥιοῖίααι 

ὁ ὁ Ξέρξης ὦ ὠνωώτο 1: υἱάο ἀὐξοιι, τ δορᾶνασίδοαςςς 4. ὅζο. 
τ οἷον καϑεςὼς ἐ ἐπὶ τῇ λίϑε Ἴ παρ ιὥδες 6ΠῈ νἱάετατ, νι 

ἀγέρα τἰτὶ ἀἰεΐταγ,, νεῖ δγυπάϊπεν. ἀκα ἱποετιῖβ ὃς ρᾶ-- 
ται {ΠΡ ας. γάτα. Ἐοτις ἐμάν τι πὶ ἵπάς, φιοὰ ο- 
τᾶσυϊα ἐβρίν ον οἰ πὶ ἰαββεδδηι γὦ βάχανα, ἵπ 0 
φοπῇῆεις 5161} γε ναὶ ἜΒΡΝ φεοἰηϊτ, ἸεΙῤΕιε {ετυλ-᾿ 
τὶ ἀἰοἰς Ραυίη, ῬΒοοίς, Ρ' ᾿ ὯΝ ἣν 
8 μηδ. ὀΘεμις.714 πεπρε, Ἂ ρδυΐο ΡΟΙ͂ ἀοςείιτ, Ρτιάοη- 

τοῦ ριέζογ ἐχριοίϊεγας, οΠὶ ; Ἀερὶς (το τίτιπι, τὰπ 8 πὶ ἴπ 
{ετπιοπεπΙ εἶτι5 ἀτἜπτιὶ τ οίξηζαηϑ : νπάε ἱπτο]]!ρὶ εὐπὶ 
ὍΝ νἱάε δυξεπὶ Οοτπεῖ. Νέεροε, νῖτα ΤΠεπιῆοε!. ς. το, 

ὡς μεϑέμαϑεν} ς ςοα. [νἈυ4, μετεβάλλετο τὴν διάλεκτον, 
“πε ; σχόλιον ταϊ τ εἴτε υἰδεπειεγδὰ ἢ ἱπιετργετατίοπεπι νοοῖς 
μεϑέμαϑε Ρεγίποη9,. 

ΧΧΧΙΙ. ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ. τ ἦϑλον δὲ ὄπω πάλης ἢ 
ζοπίαϑ εξ: ἱπιαρίπεπι τεπιροτα ἐρεέϊατς, 4υΐδιι5 ἰιέξα ποπ- 
ἄλιπι εἴτε ἴῃ νία, 

3 παλεισρα γ, καὶ Ἐρμῷ 1 Μετγουνίιπι ρᾳἰετας ὃς Δροπαπὶ 
δΔυτοτεπὶ ἔλοιμπι γοῖογες, ΡΙπάδτιις 5 ΟἸγπιρ. ΥἹΙ, ἀς Μπρῖιο. τὰ 

ος ἀγῶνας ἔχει 

Μεοῖραν τ᾿ ἀΐϑλων» 

ἢ έτος τεργϑείδῃ ως 
11] ἱπάοϊς. ἀϊιοτί ἴιης, ̓Ρίλοίμεν οηΐπη σοἴοτῖθ 

᾿ξυρηκε" καὶ ἡ, γῆ χωΐρει ως ἐπὶ τῷ" ἐυρήμα- 

Ἢ τι» ἐξα σί. δηος μὲν πολεμιφήρμος, ἔνσπονδος 
ποκείσετεις τοῖς αἰγιϑιρώποις . σώδιο δὲ ἡδίω 

σβατοπ' ἐδῶν δόξει, καὶ ὠγωνιδνταε γϑῴν τὰ 

μὲν: δὴ παλαίσματα, σαιδία “, ταυτὶ γὼρ ἐ- 

γέ; ὠχῶ σκιρτῷ σπεερὶ τὴν Ῥαλιηεραν: ὥὦλλο ἐπ᾽ 
γ ἄλλω 

ὸ ἄλῳ ἐρώντὴν λυγίζωτα, εἰη δ᾽ ἃ ὧν γηγενῆ, φη- 
σὶ κιϊῶν ἢ ἡ κόρη, μήτ᾽ ὧν γήμασϑαίΐ 

κῶσα » μήτ᾽ ἃ ὧν τεκεῖν. δαπέφυκε δὲ εὐπ᾽ 
; ἐν ὧν τὰ παλαίσματα. κρώτιςον γαρ᾽ τὸ 

μμέν ν τῇ σλῃ.. τὸ δὲ εἶδος, Ἀ: παλαΐ-. 
ἡ οἱ 

. ᾿ς μὲν ἐφήξῳ εἰκώζοιτο“, κόρη ἔσω" εἰ δὲ 

ΒΩ Ν 
ἘΓΝΕπι  Χ. νπα οὐπὶ Ἠτουὶε εὐπὶ ργδοἤάετε ἀξοηῖρε αἴ αἴτ, 
γηᾶε ἃ Πεσιεπς Δριιὰ δἐαπὶ ἐρίτεῖοη ὠγωνιος ἃς ἐγωαγώνιος 
Μετοατ ν τγῖδυταπι, Ηογατίιις φιοαις 11δ.1, οἀ, το. Μετ 
οὐ Ἔγος. συτυς ΠΟπεπαπη νος δ ξοτπιαῖϊε αἰςίς, ᾽ ̓ ε- 
εογά6 γῆόγὸ ραίαεβγαο. ΑΔ ημοπιὶ Ἰσοιπὶ ργουοοαῖ ϑογιΐμ 
4α Αεπεὶα. ΨΊΓρΙ!, 1,1. ν. σσθ. νὉ] ῥραίαεβνψε Τερρι γοςϑὺ 
Μετουτίιπ, νς ὅς ποῆτιπι ἔργα ἴθ πεέαεο. Ἠΐης Ρα- 
ἐπεβγαγ", φαλπὶ ρίξξαγα ντ Πεάπὶ Βὶς γεργαείξηταϊ, Μεγοιτίξ 
ΒΙ᾿Απὶ ἀϊοῖς, 

3. ἐπὶ τῷ 1 οπιίτεῖς ςοά, Βάτοςς, ργαθροδείοπεπι ἐπί. 
4 πα δία] 4005 πεπΊρε ταδυᾶ τεργδείξηταϊ, ρα δ γι ἢ) ἔμπης 

γΑτία σοι ΠῚ Πα σοΠΟΓΆ, 
ς κεάτιρον χα] ςοἄ. Βᾶτοςς. κράτιςον μὲν γὰρ δὴ, 
6 εἰ μὲν ἐφήδω εἰκάζοιτο δίς, Ἴ ἀϊοῖς ἴτὰ τεπιρογᾶτιπι ἱπ ἃ 

ταλ[ου! πὶ ΓΟ ῸΓ ὅζ ξεπιίπεΑπὶ εἰ εραμτίαπι εἴς, γε Δπιδίρι- 
πὶ ἤτ, ἅΔπ ἰπμεη ἐΠῚ πιᾶρῖς Ἅῃ ΡῈ ]ΆΠ| γεΐεγας, ϑὶς Οὐ άϊι9 
Μειῖαπι, ὙΠ. 

Ταϊίς ἐγαί ϑπκίεν {πεὶος, φάη ἐἰἴσεγε θέγε 
ῬὴΊγρίγι 647) ἦγ ρμέγο., Ῥμεγλίοπα Ἴη Ῥίγρίπο ρο[δε. 

4.1 ἴτὰ Ππηῖς εἴ ποίτί δυτοτὶς αἰ δεῖς ἰοςα5., νὲ Ομΐ ἀτιηι 
ἐχριο ΠΠἔ ν᾿ ἀδατιν. 

ῷ 44 44 εἰς 



δ᾽ 
᾽ ᾿ " ῃ 

εἰς κόρην λωμξαίνοιτο, ἐζηδος δύξει. κόμη τε 
ς οι » ,ὔ 4 Ύ 

γορ ὁσή μήδ εἰνωπιλεέκεσιθαι, ομμῶ τε ἀμῷο- 
, »Ὁ»’ΣἋΑῃ ν. 5 ᾿ “ δ Ἄγ) «- 

τέρῳ τῷ ἡϑει» καὶ ὀῷρυς, οἷω κωὶ ἐρώντων ὑ- 
»" Ν " περορῶν, καὶ τ΄ ει; λεόντων, Φησὶ γοὶρ σσρὸς ἀμ- 
αν, 5νεν “ » ἙΝ 

Φω Τὼ ἔϑνη ἐῤῥῶσϑαι. μαζῶν τε ἐδ ἂν τα- 

λοΐοντω ϑίγειν τιγοὶ . τοσξτον. ὠυτῇ ποερλεῖναι 
“ , χ ν ᾿ δὲ - Ν Ἄν 

τῆς τέχνης. καὶ εἰυτοὶ δὲ οἱ μοζοὶ μικροὶ τῆς 
ε » “ ς 

ὁρμῆς τταραφοΐνεσιν, ὥσπερ ἐν μειροικίῳ ὠπώ- 
΄“ » »" “ " 

λῷ. ϑῆλύ τε ἐπαινεῖ ἐδέν. ὅ9:εν εἐθὲ λευκώλε- 
, εν ᾽ “20 Ὁ 

γος ϑέλει εἶναι» δὲ τὸς Δρυάδας " ἐπαινεῖν ἐοι- 
ἐ ζω ε ν -“ “πον 8, 

Κεν 7} ὁτι λευκαίνωσιν εαὐτῶς ἐν ταῖς σκιονεςἧ. 

5» Ν ᾿ « ᾿ μι »" 

ἐἰλλὼ τὸν ἥλιον, εἴτε κοίλην Αρκώδίων οἰκᾶσα,: 
"ὦ -“ ὯΝ - ᾽" «δ ΓΚ ἘΡ ΠΝ δ, Ὁ 

οἰτεῖ χρῶμω. οδ᾽ οἷον ἄνϑος τὶ ἐπώγει ὠὐτῇ 
Ν » ἢ ͵ ᾿ ΄ Ὁ το΄, δ “ἢ 

“αἹ ζοινίτ]ει τὴν κορήν» μετρίῳ τῷ ἴδει κωϑῆ- 
ΔΆΝ ΤΣ - ᾿ ͵ " ,ὔ ΠΝ 

σϑαι δε, ὦ πᾶν, τὴν κόρην» τσ ὠνσοζθον τι τ 
ὔ -“" Ἀ -“ ὴ , « 

ζωγρώῷε, ταλεῖσαι γοῖρ τοῖς καθημένοις αἱ 
΄ Χ Ν “᾿ . ὦ ἐὰν “Ἦν 

σκιωΐ". καὶ τὸ καϑῆσϑαι ἀυτῆς “ ὑξωνῶς ευ- 
᾿ “ Ν ΤΑ, οἱ » 

σχημον" «ράτ]ει δὲ τῷῶτο καὶ ὃ ϑαλλος τῆς ἐ- 
“ " »“»Ἥ Λ 5» ΄ , 

λαΐας, ἐν γυμνῷ τῷ κόλπῳ. ὠἐσπάζεται δὲ το ξ 
“ Ἀ Ἃ ᾿ 

τὸ Φυτὸν τϑτο ἡ Παλαΐσρω, ἐπειδὴ στώλῃ τε. ὡ- 
- 32 5 Ὁ Υ ΤΊ 

ρήγει " κοὶ χωΐρεσιν ἐπ᾿ ὠυτῷ “ πσῶνν ἄνθρωποι. 

ΔΩΔΩ ΝΗ. 
᾿ »ὝὟἮὦ ͵ ι ιν ΣΦ. »ν ὃ ΑΝ, 

Ἡ μεν χρυσή “πελειῶ 5 ετ ἐπὶ τῆς θρυος ᾽» εν 

« ἃ Ρ .} 

λογίοις ἡ σοζφή ε καὶ χρησμοὶ , ὃς ἐκ Διὸς “ ὡ- 
, - ἄτα ε , ἣ 

γωφϑεγγετωι. κεΐτωι δ᾽ ὅτος ὁ πέλεκυς» ὃν με- 

7 δενάδας 1 ἢς Ἰερ! ΕΝ ρετ, ἰεραπτ δὲ Μ55, ποῇτι δι 84] - 
ταδί, εὐἀϊῖ Βαδεῦι δρύωες. 

4 σκιαῖς} ςοἀ. ΒΑτοος, σκηναῖς. 864 τηο]λις εἰ σκιαῖς» 

αὐΐδος ΟἹ οτία πεπιρε {{{4 παπιίπα ἀοοξξάπειγ. 
9. ἀυτῇ ] τὰ τεςερῇ εχ σοπίεδειγα ρτὸ ὠυτὸ,» αμ0α εγᾶῖ 

ἴπ δἀϊτῖς. Μϑ. [ϑυάϊδη, Βαρεδᾶϊ ἀντῷ- 
το μετρίῳ τῷ ἴδει} ςοηϊεέϊατας ἀεθ ἐππιῖς Βαης Ἰεξεϊοπεπι: 

συ]σατὶ μετρίᾳ τῇ ἴδῃ νης ΠΐΠ1] {ληὶ ροσαὶ Ἔχ τα] ρεγα. 

Νίρετ νεγγογαῦ: γμεαοιγὶ 146, δὸς νετο, ἃ απὸ τεγῖῖι5. σ4- 

{ας 1δὲ). νι Ευβλιμιις τγδαϊτ, εξ τὸ ϑερινὸν κατώσημα Αεβέπα 
σεγίς οοΉ [Πεμεῖο.,) στα ἃς ςαἸϊάα. ἘτϑιΠ4λε 1δὸς, ϑέρος δε- 

βία εορηρεῇαε.Αετε νεῖο δεβῖμο ἃ [ς σα ςβλέϊο, ορτίπιο (0] 
1ητο  ΠἸρίτοτ φοινίτ)ειν τὴν κόρην. 

11 πανσοφόν τι ζωγρ- πλεῖσοα γὰρ τοῖς καϑημι. αἱ σκίαὶ ] 

Ῥῖα πλεῖσωι πλείως ἰϑρῖτοοά. Βατοσς. (σεῖετγιιπη οἱτ οὉ 1ὰ 

αιοὰ ρἷις5 νπῖδτδε ἴπ (εἀςπίε, πιδίου ἃτ5 {τ ἴπ 1811 σογρο- 

τίς ἤτὰ ριησεηδο, ἰΐαπεῖ εκ ἔπρτᾶ ἀιῶιϊς δὰ “εἰαηέορ. ἸΝεπα-- 

ΡῈ νπῖθδυᾷ [ποῖ οἰγοιπιδιία, γε ρτοπιίπεγε νἱάεβπτιγ νατίλδ, 

μιᾶς ῥτοπηίπετε περοῖδε εἰ, ρᾶσιος, εβηοῖτ. ὙΡῚΙ γεγο νπι- 
τα ἱπ νιπργαπι ἱπουγγίς τὸ ἐξέχον οδτίπετε ἀϊῆς 1] ρἐέξοτσί, 

1; ἀυτῆς ] Μ58. ποτὶ Βαθεης ὠυτοῖς. 

13 ἐρήγει 1 παπὶ Ρταθπηίαπι νἱδτοτῖας εἰξ, δάεσηπε ᾿υδϊ4- 

τοῖσι ἐαοὐ 4: νἱττα τ ΠῚ. ὙΌΣ 

14 χαίρυσιν ἐπ᾿ ἀυτῷ ] βαυιάεητ ο]68, αι νἱξξοτίαπι τὸ- 
τπυπεγαθδπεις ἴπ [πἀϊ5 ΟἹ Πιρ 1 ςοἶ5. 

ΧΧΧΊΙΙ. ΔΩΔΩΝΗ. 1 ἡ μὲν χρυσῆ πέλεια ] νἱάε- 
τὰς ῬΕΙ]οἤτατις (δααΐ 605) 411 νη ΠῚ τα πτιιπὶ οοὐμγηθ 47,2 ἃ- 
Ρυὰ Ποάοπαειπιὶ ογαομ!απι ἀσποίζιης, δὶς ἃς ιοηγί. Ηᾶ- 
Ἰὶς. 1,1, τταρῷ Δωδωναίοις ἐπὶ δρυὸς ἱερᾶς καϑεζομένη περιςεροὶ 
ϑεσκιωδεῖν ἐλέγετο. ἸΝεπιρε ἀϊπ85 ἔδεϊ ἀϊςα5 σο  πηρᾶς5, Αε- 
φγρεῖῖς με δὶς ἐρτεῆλς, αἰτογαπιαιε. ἀριιὰ Απιπιοπίς ογᾶσιι- 
1μπ1) αἰτογαπι ἀρια ΘΠ οάοπεη ςοπίεαιΠς ραίαηῖ, ομΐι5 ἔξη- 

ΡΨ ΕΙΟ ΨΈΕΞΑΤΕΕῚΙ ΧΧΣΙΡ Ὠοάοζε. 

γείεγες ροῦα5.). ἢ ῥγὸ Ῥι6 11 Παθογς να] : 
[ἀιιθίατῃ 1 1ππφηϊ5 ἰρεςίεπι ργαο είς. Ναπὶ 
δὲ ςοπλαπὶ Παίθεῖ, Γάτπ Ράγιιπὶ ργ οι ΠΔπ|, νῈ πα 
ΡΙοι αιίάςπι ροτιογιτ, ὅζ οσι]5 γι αε σοη- 
νεηΐε ἔδχα!, οεἴἴχας {προγοίπαγη., αοά πες ἃ- 
τηδηζεςβ γε ογπυι άθε πθημδ ἰπέξαητος.: ςοπίγα 
νιγοίχιια επΐπη ναίογε., πιαπηπιαίημπε πὸ ἰπ- 
ἕζαηεὶ αα!άθηι ταηρεηάα5 ρεγἤπηζγοῦς νἱάθίαγ. 
ταπτητῇ ργαθ {α ἔογι αὐτ5᾽ Γρίβε αὐζοπι τιαπι- 
Ππ|46 Ἰδηϊτεγ ητππιοίςεγε νἀδηξαγ. νὰ ἴῃ δάο- 
Ἰείσεπεμο ἔογε ἀεἰσατίογθ. Ἐεηϑπθιη ροῦ- 
τὸ ργοθαῖ πῖΠ|, Ὑπάςης ςαηα!α 5 σα ἀςπὶ 
εἴΐξ ταρὶς νἱπῖ5, πες Ὀγγαάςβ εἰ ρίαςεγε νἱ- 
ἄεπειν, αυοί [δ "ρίαϑ 1π νη θγ!5 ἀδαι σθης: (δ 4, 
νι πιᾶς σοητα!}1α Αὐοαάίας Παῖτος. (0115 οο- 
Ἰογθπι εχρθεῖτ, 15. γεγο βογίάο σοΐογς εδηὶ 
1πι θυ, ρῬαγραγααπε Ππρὶε ρα Θ ΙΔ τη, πιδάϊοςτῖ 
Δε[ππὶ ἀεγὶβ δεῆιι. Οὐοά (δας γεγο ριεῖα, 
ΟΡ, 14 πηπηας ριέϊογίβ ᾿ηδπῆτίας {ῖδι- 
πάσηι: Ρἰαγίπιας παίησας 1δἀεπείθιις νπι- 

Ὀγαθ. ϑδεάφης διξεπῃ Πρίπις ἔογπηα (εἰς ἀς- 
ςογὰ οἴ 5 νίημς τ4]1ς ἢ ὅς οἰξαβ ἘβΠοιΓ απ, 

οἴῃ πθ60 {πὰ γεροίτη5. ἸΝαπν Ραϊδετα Παης 
᾿Ρίαπταπι αἀἰπρῖς, απαπάοσιηάεπη ὅς [υἰέζαα διι- 
Χο ἢ, δετρία τηογιαΐος ραμάθης. 

ΧΧ ΤΡ Ὁ ΟΥ̓ ΟΝ ΟΣ 
Αἰγοα συ σο]μπηθα δάϊθιις ἴῃ απδγοα 

ε[ζ,, ογδουϊοσγιαιη ςα δῆς. Οταςυϊοιιπὶ ἴπ- 
Πμαῖτι., απ86 4 ἴοι φοςερία δηππηςίαί. [ἃ- 
(ο δαζοπη (ἘςπΓ15 "14. ηπ8π| Ἡεἰτς ἀγδουῖςϊ- 

τεπτίδε ΡΙ πάδτιπι ἐν αιμαῶσιν Δυτοτοπ ἰδ ἄαι ΘΟΡΗΟ οἸς 5Θ.Πο- 
Ἰιφῇ. σα Ἰγαοῤίρ. ν. 175, ΑἸ εοάεπι τεῆς ἀπας., 811] τγεὲ5 
ςΟἸ απλθ45 θοάοπδϑδβ δϑηοίοεθαπι, Ροβετίμ ετίαπι ϑιγαδος 
πεῖ {Ἐσυτιπι Ρδτεῖ ἐχ ἐρίτοπιε ἰδ τὶ Ὑ]Σ, Ρ. πὶ. 107. δᾶ5 νε- 
τις Ἰπτογρτγεζαταγ ἤεγο ἀοειῖ, Πἰπριϊαπὶ ρογε τί παπν ἰοημη.- 
ἴ65.,),. Ουπι5 ΙΟοιπι 14επὶ 5οῃ οἰ 865 οδίεγμδυῖς. δά ϑεγα- 
Βοπεπὶ 1. ς. εοαπε ρεγίίπετς πΉῃὶ νἱάθιας πο μάθει ἰπ. 
ΟΑ]10 Τλιοίαπιις: ἡ φυγώς ποτε ἐν Δωδώνη ΑὙΤΟΦΏΩΝΩΣ 
ἐμαντένετο, 

2 ἔτ᾽ ἐπὶ 1 ςοά. Βαετοςςίλῃ, Βαδεῖ ἔνες:» 
3. τῆς δρυὸς ] φηγὸν (δι δϊταῖς Βορμος!, ἱπ Τγαοῤέρ. ν. 17. 

ὅζ Ἐπρμοτῖο ἴη “πο ἀρυιὰ ϑῖερῃαπ, ἤαρηα. ἀὸ Ποάίοηε. 
Ικομὲν ἐς Δωδῶνα Διὸς φηγοῖο προῴήτιν. 
Ὑγερίρησ 4αἰ Τλοάσμερλ Ἰοιίς ἐαρὶ {αεϊάϊοί»», 

Ἀρο]οάοτιβ ἴζθεπ δρια εἰπάςπι. 
Στεῖραν Αϑηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε Φηγξ 

Ῥαήας σάδαριάμλ! βαρρεν ἐς Τοκογὴαο (προ. 
Ἀεπι ἐχρεαῖς Ζεποάοτις ἀριδ οἴη ἐπι," ἐν Δωδώνῃ 7 ἱπαυΐεον 
πρῶτον φηγὸς ἱμαντένετο, Ὑπάε ὅς ἴάεπι φηγωναῖον ΤΟιεπὶ 
ἀἰχίτ, Εςϑυϊάας αποαιις, 4]]εἐσαπῖς ἐοάξηι ϑιερῆδπο, φη- 
γωναίᾳ Διὸς ἴῃ ΤῊ ΠΆΠΑ. ἱερὸν πιεπιογᾶτ, Ρατίζογηιιε ΟἸπθαᾶς 
ΔρΡυα εὐη ἀεπὶ πόλιν ἐν Θεσσαλίᾳ, δὴ φηγὸν» χὰ! τῷ Διὸς μαν- 
τεῖον πιεπιοταῖ, Πιχία Ζεποάοτιπι 1ΡΊτΙΓ ξύσμς ἀπτίαηϊος 
ἴῃ Ποάοηβ; 418π| ἀπεγοι5. ϑεά πιδι πὶ φηγὸν ὅς δρῦν νε- 
τοτίδιις ργοπηίσις ἀἸδτα ἐΠῈ, υοα εχ ἱρίο ϑορῇοοϊς ποπ 
ἹΠιΠΊΕΓΙτΟ ΘΟ] ρας, 61 αι18π| ἴῃ ἽγΑοβίγ, ν. 175. φηγὸν ἀϊ- 
χογαῖ ᾿οάοπδοδιτ ἀγρόγεπι, ἐᾷπὶ δρὺν αἰ εἰς [δ ἤἥπ, εἰυ, 
Ὑταροεα, δὲ ϑαυίάδα φηγὸς δρῦς» δὶ φήγινος δρυϊνὸς εἢ, Ἠΐης 
γεγο Ποάοηδειιπι ογδοι{ιπι ἀἰ οἰ τὸ μαντεϊον ἐκ τῆς δονὸς 
ἀρὰ ϑίθρμῃαη. 92ρ». ἐφ Ῥοδίονι. 

4 ἐκ Διὸς 411 Δωδαναῖος ἱπάδ ὅζ Δωδώνης μεδέων ψΨΟΟΔΙΙΣ 

Ἠοπιεγο, 4110 ἀΐρίτιιπι ἱμτοπαῖς ΘιοΡἢ8η15) γε οἤοηΠιπι εἶ. 
Οτοποιῖο δα {μα ἔάρπι, 

ἀλ 



ἌΧ Ροσγ.., ΤΟ ΟΝ ΕΗ ΒΕ ΘΕΈ ΟΝ Ν  ν 5. 

ἄδ ταί, ἃ χιο ΗΟ οάοπαε δοςοίδε. Ε αμδγοιι 
Διο ΠῚ {πρεπίαο φογοπα [πητ πο « ρεγιπάς θα, 
ἃς Ργτβίι5 {γῖροϑ, ογάσα]α εάας. Ργοβο ςπητιγ 
ΔυζοΠῚ Δ] 1π5 αἰ φη} 414} 4 (ςἰ{ΟἸταζαγι5 εχ δα, 
Αἰ!ι}5 (ἀσγι πσαταγαβ. Πτραιε Τ᾽ ΒΘ θαποσιπῃ οΠο- 
ΤᾺ ΠΙογσμτη οἰγοιπηΠΠΠπητ, ἀγθοτ 58 ρ]επτίατη 
(101, νὲ ριιο, νιπάϊςαηζεβ., εο σιοα δαγεα 1Π1||ς 
ζαρῖα (1 4ι118. ΙΟἱ]}5 Δυτο πη ναΐες, 4105 Ποπηε- 
Εὰ5 Π]Οτῖς ρεάϊθιις εἤςε, Πυπησιις σθαγο πο- 
νἱΓ, ργαοίςητδιι5 νταηζαγ, ἃς νἰζαηι ἀσπηῖ πι]- 
10 ἀρράγατιι. ΝΌΪΠΟ αὐζοπη (Ὁ ντὶ αἴης ἀρρα- 
Γαΐ 60... αιοά [ΠρΡΙτῸΓ Οὐ πος ἰρίππὶ αμί- 
ἄσπι ἀεϊεέξειιγ 115... ἴῃ ἀΐδπι αιοά νἱμαης, 
(λςογάοιες ἐπίπαν δὶ {ππτ, Ετ αἰϊπ5 αυϊάοιη 
ἀοπηη Ιαπγτι σοπίορσοηήας, Αἴπι5 νοτο {ρρὶϊ- 
φατοηϊ δι ργαθοίς, αἰΐιπη ρἰασεηίας ἀϊροηεγα 
Οροστίοῦ, 4] 1ππΠ| ΠΊΟΪα5 ἃς σα {γα : 4] (Δογί- 
ἤρσϑε δ] αι 4, ΑΠ115 411} ρα! ] πα νἱπιδα ἀςίγα- 
πιοτὸ ποη ρεγπητίοτ, ΠῆΗΠας αἰτοπὶ ἰΔσεγάο- 
ἴο5 νἱ4ς5 Ποάοη!ϊάα5. (διιογα ἂς νεπογδθ}}} ἔρα- 
εἴς: παπὶ {πβῆτι5 (ρίγαγε νἱἀθπτιγ ἀγαπς 11- 
αιηῖηα. [ρίβαιιο ετίδπη τερίο, αυαῇ οὐογοπὶ 
[ια]οτν ῥ᾽ εξ εἴ, ο ριιεγ, ας ἀϊαῖπα νοςς {τ ρἷο- 
πᾶ. Αδηθδημα ἴῃ 1ρίὰ Εςῆο ςοΠ ταῦ, 4Π18Π}. 
νῇ ριῖο.. ΟὟ πιᾶηππὶ ἀρροηθηζοπη ςοΓηΪδ: 
ιληδοσπάςηι ἰεθεγος Ιου ἴῃ Ποάοπα ἀϊςατὶ 
ἕπηε, ἰΙοηρα ἀϊεὶ ραττο γείοπδηγθϑ, δὲ, ἄοπες ἰτο- 
ΤᾺΠῚ Εος δτιίρεγις αἰ! 115, ΓαΪΠΙπγδ Π]ΘηζοΒ. 

8:0 
»“Ὗἢ᾽ ᾿ - δὲ ͵ ς ᾽ ν᾽, Ἁ ΄ 

ἥκεν Ἑλλὸς ὁ δρυτόμος", 
εἰζ᾽ καὶ κατὰ Δωδώνην 

Ὁ δ 2 3. “ὦ »"“ 

οἱ Ἑλλοί ΄. ςέμματα 
δ᾽ ἀνῆπται τῆς δρυὸς, ἐ- 

ν , - -“ ΄ χ1}5 πειδὴ, κωϑάπερ 
ὁ Πυϑ οἱ τρίπτες.» χρησμὲς ἐκ- 

͵ -- Ὁ ᾿] "ἡ ΄ 3 Φέρει. Φοιτῷ δ᾽ ὃ μὲν ἐρεσϑαί τι ἀυτὴν, ὁ δὲ 
»" Χ 5» “ ε Ν » 

ϑῦσαι. καὶ χορὸς ἐκ Θηδῶν" ἑτοσὶ ποερμλεςῶσι 
Α - ᾽ Ἵ ν ΄ » δ ᾿ 

τήν δρῦν, οἰκειέμενοι 
τὴν σοφίων τῷ ἐνδρε;, οἱ μια» 

τῷ τὴν᾿ χρυσῆν ὄρνιν ἐκεῖ πσωλευϑῆναι. 
οἱ δ᾽ ὑ- 

» “ ἃ ἕ ͵ 
ποφῆται τξ Διὸς, ὃς ἀνιπτόποδας 

τεῦ κοὶ χωώ- 
Ἷ γ υ ͵ » 

μωιέυνας ἔγνω Ομηρος"", ἀυτοσιχέδιοί 
τινές εἰσὶ, 

Ἐν» ͵ Ἀ ΄ Ν Ἁ 

καὶ ἔπω κατεσκευώσμένοι 
τὸν βίον. φασὶ δὲ 

ἈΝ , νῚ Ν , 

μῆδ᾽ ἂν κατασκευάσασθαι, 
τὸν γα Δίώ χαΐ- 

᾽,ὔ Ε λ..5.3 
[9] Μ , Η͂ 

ρειν σφίσιν. ἐπειδὴ εἰσπάζονται 
τὸ ἐὐτόϑεν 

,, ἱε- 
- - ἃ ᾿ ἀν γᾶν ὦ ,ὔ «ἣν ρεὶς γάρ ὅτοι. καὶ ὁ μὲν τ ἐρέψψαι" κύρμος. ὁ δὲ 
ΡΞ “κα » δὲ Ἷ Ὰ ΤΩ 

τὸ κατευξάσϑαι 
» τῷ ὁὲ ποπανῶ 

χρὴ τῶτ ξεῖν» 
3 ᾽ Ψ “ - , ψῶν τὸν δὲ ἐς θλῶς, καὶ κωνᾷ ", καὶ δὲ ϑύει τὶ, σδ᾽ ἃ 

͵ οὐ ὃ -“ - -" ᾽ κ΄“ Δ 
«σῶρήσει 

ετεβω 
εεβροί! 

Το ερειον. 
ἐντωῦθϑα 

ὃς 4- 

᾽ -»“ κ᾿ ἰς “ὦ ὌΝ ψΝ 
θείων 

Δωδωνίδες, 
εν σρυῷνω 

τε κῶὶι ἐερῷ τῶ εἴδει" 

». ΝΜ ͵ ν᾿ Ὁ “" Ν 
εοικῶσι γωρ ϑυμιωμάτων τε ὠνώπνειν,; κοΐ 

'σπονδῶν. καὶ τὸ χωρίον δὲ ἀυτὸ ϑυῶδες, ὦ παῖ, 
Ἶ ἵν. -“ ᾿ » 

γεγόοαπτοι; καὶ ὀμφῆς μεςόν. χαλκῇ τεηχὼ 
᾽ »“ὝὋ ν᾽ ἃ με εκ Ε 

ἐν φυτῷ τετίμητῶι, ἥν» οἱ μιαιν, ὀρος ἐπιδάλλεσαν 

᾿ - ΡΝ ᾿ δ τὺ 
τὴν χειρὼ τῷ σομῶτι; ἐπειδὴ" χωλκεῖον “ ἀνγέ- 

“» δ, ᾿ δώ 2. "ΔᾺΝ δ᾽ 9. Δ ε 4 Ν , ΠΣ , 3: “17 ᾿ “18 
φειτο τῷ Διὶ κώτω δωδωνήν, ἡχδν ες “ολὺυ τῆς ἡμερος , καὶ μεχλ λώρδοιτο τις αυτὲ μή σιωπῶν “. 

ς Ἑλλὸς ὁ δρυτ.  Ἑλλὸς ΡΓΟ Ἐλος τοίοτιρῇ, ν. ποτ, [4, τς, 
Ζς ρτίπτως Ποἀοπβειπι ογϑοι]πν πιοπβγαιιτ: τε !]ς Ὀ ἀν πτὰβ 
αἀ Ἡοπιοτ. 1184. Π' ν. 234. Ἑλλὸς, ὁ δρυτόμος» ὡς φασὶ πρῶ" 

σὸς καταδείξας τὸ μαντεῖον. : 

6 οἱ Ἑλλοί ] εἀϊεῖ μΒαθεθαπὲὶ Ελοΐ Σελλές νοςαι ϑορβοεῖ, 
ἄῃ Τγαοῤίνἰὶς ν. 1174. αυοά Ἠοπιεγιπὶ [δουταπὶ οτίαπι εἴς 
ζαχία ποπηῦ!]ος ϑιταῦο ]. 11. Ρ. 1Ο3. τείδτιγ. Ατιβοτῖεϊες 
αιοαιε Σελλὲς νορᾶῖ, εοίαιις οἶγοα Ὀοάοπεπι ὃς Αςβεῖο- 
νπὶ Παδιταῆε., νπᾶ οἰπὶ ρεηείδυβ, 40] Γραικοὶ :4 Δεῖδῖδ, 
ῬοΙ Ἑλληνες ἤπτ ἀϊέϊι, τεαιυτ, Ὑπάς ὅς Ράτεῖ γεξείιϑ, γε 
σεῖοτὶ σγαπιπιατῖςο δά ΘΌΡΒΟΟ]. οὈίδγιαίπι, ἀϊοὶ Ἑλλύο: 
διιοά ΡΙπάατὶ αιοαιις οὔδὲ ϑέγαθο αἱτ ὶ. ς. Ψπάε δὲ Ἑλλοπίαν 
ἄαπς ᾿ἰρίαπι Ποάοπαπι νοςϑῖαπι εἴ, ἤπιε οἰγουπιϊασεπίοπι γε- 
δἴοπεπι, ἀοςεῖ ἰάεπι ϑορθοο]ῖς ΒοΠο] ες: δάάς ἃς Εὐλ- 
ταίΐαπι αὐ ΠΙΑ4, Π' Ρ. 1057. πεπρο δῦ Ἑλλοις ἱπεὶς ἀϊδὲϊ Ελ- 
ληνες. ετγαπι πιιίτα5 ἐς δεή {Π|5 νὶγ ς]. Τὰς, Οτοπουῖις 
δά ϑτερμαπὶ ἔγαρπι, ἐε Ποάονε Ρ. 20. [ε4. Μα]υΐ ἰρίτον ἀριὰ 
Ῥῃιϊοὔτατασι Ελλοὶ [ερὶν ἃς ράν]ο ἅπτθᾶ Βλλὸς ρτῸ Ἑλός, αυοὰ 
δι ϑαϊπιαί, νἱάοο ῥοαῖς; π8Π| Ελὲς πυίριαπὶ ἐπιεπῖο. 

, Θηξῶν 1 ΎΠεθας Αεργρεῖαβ πιο] ]Πρῖς., νη άθ σο!απιδᾷα 
Ὁοάοπδεδε, ἷν. 6. ἱπτεγργεῖς Ἡδγοάοτο,, νετΐϊδε βατ ἀϊςσας 
οάοπαπι δάἀποίατιπε, νιάς ραιΐο διτε π. 2. 

8 δένδρα οἶμαι» τῷ τὴν } οοά, να. δένδρα γ οἴμωι δὲ χῷῃ 
σὴν ὅζε. ΒΑτοςοϊᾶπι5 οἴμως δὲ τῶ. 

9 ὃς ἀνιπτόποδας τε} ᾿ο5 πιοτο5 ὑποφητῶν Ποάοπαεο- 
τοπὶ εχ Ηοπίοῖο ϑιθρῃαπιβ ἐς Ποάογια τἀποὶς, ὅς Οτίρβη, 
ς. ΟεἸΓ δ. Ν11. κῷ ὃ Δαϑώνης μεδέων δυσχειμέρε, παρ᾿ ὧ εἰ- 

σιν οἱ προφῆτωι ἀνιπτόποδες , χαμωεεῦνωε ὅζο. ΠΙΪ ἰρίτογ ο- 

πιπερ, οὐπὶ ῬΗΠοβτγατο ποίῖγο, ἀρὰ Ηοπιεγυπι, σα 5 Ἰοςι5 
εἴ ΠΙαά. Π' ν. 225. ἀνιπτόποδες ἱεροτιηῖ, αιοά ὅς ΕυΠπλι ι5 
ἐχρίϊσατο σοπαίιι5 οε.. ᾽ν οἱ. τάπτεπ 126. ατοποιιῖι5 ἴῃ» 
(μῖς. Δροργαρῇϊ5. ἔγαρπι, ϑιερῃδηὶ ἐδ Ποάοηα ἱπιιεπῖς ὑπο- 
φῆται ἄν ἱππόποδες, ἡτιᾶπι ἰεξλοπεπιὶ Ηοπιεγο τοί τυταπι.» 
σαρίς, ὃς νεὶ ἀς κείεγέιαιε., νοὶ {ίηγα φογρογὲς ἐκ ρεφλδως 
»αειϊοράα ἔλοϊϊς ἐχρ!σατὶ ρος ρυταῖ. Ιρ[ε ταπιεη ἤεστε- 
τίυς αἰἰαυϊά ἰτοτε ρυΐατ, πεπῖρε 4οἀά εχ ρέπεγὲ Οεπῖδι- 
τογαπὶ διοτῖπτ ) 405 Ρογι μδοθίδπι 4ιοηις 7) ἢ, 5, Ρᾶττίπι. 

58εἰ] οτιπὶ Ἰπσοί ΠΣ Ῥγορᾶς. ϑεὰ πείοϊο δὴ δος Πδὶ Ρετ- 
{ιδίωτγι πε, 4] [εηθη5 ἐριτπεῖοη χαμανεῦναι δὰ πιοτές 
(ρεΐζαγε σοπἤαεγδαεείητ, 

1ο Ομηρος]} Ιοςσιις δῇ 1148. π΄ γ. 231. [. 
11 τῷ ἐρέψαι } πεπιρε τεξα Βαϊ απο ἀϊ ἕαποσιπι ἰδυγα ἐ6- 

δέτε (ΟἹ εραηι (ἀσεγήοτες. ϑῖς Ομτγίε, Αρο]]τηῖς αςετάος, 
ἴῃ ρῥγεοίθιι5 δὰ [ εμπὶ 1144. Α΄ ν. 30. ᾿ 

--- εἰ ποτέτοι χαρίεντ᾽ ἐπὶ νηὸν ἔρεψνα δὶς. 
12 τὸν δὲ εἰς ἐλὰς καὶ κανῷ ] [δίπι, νεγθαπιὶ ΑἸ Ἰ4π0 4, 

βλέπειν νεὶ ἤπιε, ΝΠ πιαὶῖς τῷ δὲ τὠς ἐλ. γε ςοηβειδίας 
Γ(ὨΠῚ χρὴ τάττειν. 

3 ἐοίκασι γοὸρ ] “οἄ. Βατοςς, Β4δεῖ δὲ ρτο γάρ. 
14. χαλκῆ τε ἠχοὶ [ες ῃ!ο εγρὸ ΝΥ Πρ πὶ τεργαοίβπεθδὺ 

βλιια, εο ἣπε αι εχ ποῖ. (4. εἰυςείσει, 86 πο ςοη- 
Βιπάθπάα εἰξ σμπὶ ἤατιια Ηρ εἸ]τπῈ τοποπτα, ἄζαιε Ιεθ εῖος 
ἱπηρε  επες ἀρυα Ἐρὶτ. ϑιγαδοη, Εἰ. ΨῚΙ. ρΡ. 1Ο3. δαπὶ ςηΐπιν 
Ῥύδγαὶ δι σοπίδας εχ διερξδηιὶ ἔγαρπι, ἐς Ποάοπα. 

'ς τὴν χεῖρα τῷ «τόμ. ἐπειδὴ) ὃς, Ἴ πιαπιιπὶ οτὶ ἱπιροπεγα 
εἰς ΠΙεπεῖὶ ἤρηιπι, Εςβο ἰρίτηγ εὰ ἕλοῖς ῃῖς γοργβοίξηιας- 
τὰ, νεϊπάϊςοῖ, [6 σοπτίςείσεγο, γε οπδητθις Ποάοπαεῖς ἰ6.- 
Βετῖδιις ν᾽ δέαπι,» πιᾶρὶ5 πιιῖτο ἡυᾶπι ἱρίᾳ [οποτῖβ. 

16 χαλκεῖον ] Ἱρῇ ἐεδείες Προάονιαεὶ, αὶ ἴπ ρτοιόγδίωπι» 
Ἰλπηρτί ἐπὶ δδίθγιιπε, ποιίππι οπιπίθιις. ᾿ς αυίδιις ἀϊ- 
Ἰίρεπίεγ Ιοσ νεζεγηπὶ σΟἰ]ερῖς Αατοηΐας νη Παΐεπ "ἴδιο 
ἂς ογδοι] 5 ς. 9. 

17. μέχρι λαϑοιτό τις ἐυτῇ ] Βᾶες υϊὰ Πδ᾽ νο]ΐπε Ἔχρίϊςας 
ϑίερμάπιβ ἴῃ ἔταϑπι. ἃ 1 ἘπῸ 110 εἀΐτο ; ροῆτος. ἀϊοὶς ἰη Πο- 
ἄοπδεο τρίποδας πολλὲς ἀλλήλων πλησίον» ὥςεγ τὸν ἑνὸς αἷἰ- 
πτόμενον παραπέμπειν διὼ τῆς Ψάνσεως τὴν ἱπήχησινν ἑκάςω 

διαμίνειν τὸν ἧχον ΑΧΡῚΣ ὄἄνϑις τὰ ἑνὸς ἐφώψητω. 1,εδες 
ἴτάατιε ταδει τοίοπδηϑ, ΠΟη ῥγίυς γείοπαγε ἀεῆηϊτ, ἄοπες 

ἵτεγᾶτο ταξῃ δἰπΠὶ 415 δὰ ΠΙεπτίυπι τεάερεεῖς: 416πὶ ἔεη- 
(ωπν νεγβόγαπι ϑέθρ πὶ ργάεειπτε ΡΠ] οἰἴἔγϑτο ργίπηαπι, αἴ. 
{εουτὶ, οἰ για αι οημε οἱ. νίγιπι ΙΔ σοῦ, Θγο που ΠῚ Ροβ- 
εὰ νἹαϊπ|ιι5) ἢ πος δὰ ϑιερῇδηϊ ἐς Ποάοπε ἔγαρπιεπευπι. 

18. μὴ σιωπῶν } Πᾶες νετθᾶ τείριοίιμς χαλκεῖον ἐν. 6. ἀεόες-Ἅ 
ἐς [οάοραεος, πῃ ςοπεϊςείςεητς 5) δηῖς ἀιια ΠῚ 45. δτιῖρς- 

44 44: ΩΡΑΙ. 



8όο 

ΚΌΡΑ, 

Ν ᾿ 5.Δ -» μὴ Ν ς “9 -» 
Τὸ μεν ἐπὶ τῶις ἕδρωις εἰνγῶ! τὰς τῷδ, ΞρονῈ 
͵ὕ Ι ͵ὔ “ ΝΜ] ΟΝ, Η 

σσυλᾶς » Ομήρῳ φῶμεν εἰδένωι, καὶ εχειν. εἰ- 
Ἵ ᾽ τὴ 7 “ “ 

κἊς γὰρ πτξ οἰυτὸν ξυγγενέσιϑιαι ταῖς Ὥραις. ἃ- 
ν νῷ 7 Υ Ὶ Ἁ ῃ 

τε τὸν οἰϑέρω ἔλώχε ΄. τετὶ δὲ τὸ σπεδαζόμε- 
ε Ν Ὁ" “ ΝΥ) - 72 

νον ὑπὸ τῆς γρωφῆς. κωὶ ἀλλῳ ζυμξωλεῖν βώ- 
ἣ - Ν δ 3 “ ἴδ ᾽ Ν ων» 
Ἷον. οἱ γῶρ δή Ὥρωι; ἐυτοῖς εἴδεσιν ἐς τὴν γῆν ὡ- 

ἡ , "ἷ Ἃ . 5» Ν 
Φικόμενωι, ξυνώπτεσωι τος χεῖρως., ἐνιουτον 
Ὁ ε Ἀ Ὲ "» Δ. ᾽ - 

οἴμοι ἑλίτ]εσι". καὶ ἡ γῆ. σοφὴ ἔσω,, ἐυφορεὶ ᾿Ξ ἤ ἢ ἵ 
-“ » -“ ᾿, Ν - Ἂ [ 

ὠυταὶς τοὶ ἐνιωυτξ σπσάντω. μὴ πτωτεῖτε τὴν ὑ- 
, Ἀλ ΤΥ ἈΝ ἍΝ 3. σὰν Χ ἸΆιν δ Ν 

ὠκινϑον., ἢ τῶ ρόδω. δ ἐρῶ σσρὸς τῶς ἠρινῶς;, υ- 

σὸ γορ τῷ ππατεῖσϑωι ἡδίω Φαίΐνετοι, καὶ ὠυ- 
-» “- » 2. ΔΎ ΚΝ ΤΟΝ ἮΝ, Ε ᾿ 

τῶν τι τῶν ρων ἥθιον τῦνει. κωὶ μή εμιφωίνετε 
ε - -“- 3 ᾽ “ ᾿ ΝΜ Ω 
ἑπωλοὶς τοὺς εἰρέσωις δκ ἐρῶ τρὸς τες χει- 

“Ἢ ᾿ λ - ᾽ ν « 

μερίξς σφῶν - τὸ γῶρ σπωτεσϑωι ουτοὺς ὑπὸ 
Ω “ ,ὔ γ « κ Ας Δἴ 

τῶν Ὡρῶν ποιήσει ἀφςώχυν. αἱ ξανθαὶ δὲ ἄυ- 
ΕΝ -»“ “ Ε “ ͵ “59 

ται βοιίΐνεσιν ἐπὶ τῆς τῶν ὠσωχύων κόμης .΄ ὁ 
ἃ , ᾿ γ ἐν Ἀλλ 

μὴν ὡς κλάσαι!» ἢ κώμψωι, ὠλλ᾽ εἰσὶν ἕτω τοι" 
5 ᾽ ) ἊἌ ν᾿ ᾿" 

ἐλωφραὶ ὡς μηδὲ ἐπήμυειν τι σῶν ληΐνων “- 
«ὦ» ὌΝ ὁ Ν ͵ ωο.᾽ 

χώριεν ὑμῶν, ὦ ὠμπελοι» τὸ λαξεέσϑαι τῶν ἀ- 
4 ἜΣ , μὲ ἌΤΗΝ Ἰεῇ 

πωρλνῶν ἐθέλειν". ἐρῶτε γώρ πξ τῶν Ὡρῶν, ὅτι 
ΣΆ, ᾿ ΝΣ Ἀυ άνς 

ὑμῶς ἐργάζονται κωλας: καὶ ἡδυοίνες ὃς ταυτὶ 

Ὁ ἐᾷ “Ὁ Ἂν “ 8 τς 
μὲν ὧν, οἷον γεωργίοιε τῆς γρωζφης" αὐτῶι δ᾽ αἱ 

.Ν Ν , ͵ - 
Ὡρωι» μώλω ἡδεῖαι, καὶ δωιμιονίᾳ, τέχνης. οἷον 

Αι ,4 “ νι εν “ ͵ 
μὲν γώρ ἀυτῶν τὸ ἄδειν » οἵω δὲ ἡ δίνη τῷ κύκλς, 

ες - »" ὧν 

καὶ τὸ κατόπιν ἡμῖν " μηϑδεμιῶς φωίνεσιϑιαε, ὑ- 
δ: , ὩΣ 7 ἈΝ ταῦ 

πὸ τῷ πτάσας οἷον ἐρχεσιϑιαι ὅ. βρωχίων δὲ ἀ- 
δ ὧν ο ΄ ϑ δια ᾽ Ἀ Ν 

γω. καὶ ἐλευμερίω ἀζετξ κομής. καὶ σσωρείοι 
“ ΄ Ἂς Γ. Ν 

ϑερμὴ ὑπὸ τῷ δρόμε» καὶ οἱ ὀφϑωλμοὶ συγχο- 
μ Ν » »“ 

ρεύοντες. τάχω τὶ καὶ μυϑολογήσαι συγχωρῶ- 

σὶς νι, ποῖ. ργδεςεά, Οεϊείμπι ὠσίγητος λέξης Ποάοπδει5 

Βίπο ἀϊοῖταν ἀρὰ ΘΔ Ππιφοιι πὶ ΠΥ πιπῸ ἴῃ Π εἰ μπὶ ν. 6. ᾿ 
ΧΧΧΙΥ. ΩΡΑΙ. 1 τὰς τῷ ἐρανῷ πύλας ) ἀς ςοεἸϊ 

Ῥονίϊ γ 485 Ποτᾷς ΟὈτίπεᾶπτ, Ἰοσιιβ Ἡοπιετὶ εἰ 1134. Ε΄ ν. 
740. ἴη. Ἰηπηῦα ἡμοήμε Ῥιγίμίγμε ἐβμμάε εοείεβές ροίεηέεῦη 

φιογανιΠ ξμοίμεγιῖγ ἀρὰ Μδοτοῦ. 58τιγπδὶ, 1. ς. 9, 

χ. τὸν αἰϑέρω ἔλαχε ] ποτιπι,) ΗΟΙΠετιπὶ εχ δεῖμεγε 46- 
πα! Ππιπὶ.) ποπ ἕεγγα βεηῖτιπι αἰ χης νετεγεβ εἰτι8 ΘπΟΟΠΊ18- 

θλ5 ηιοίίαπι, πιισηις ἴᾶπὶ 8] ἀϊτ ΡΒ] οἤγατιιβ. Ῥεγιποὺ 

τῇπιις Δπιμοϊορίας {πῶ 116. ΤΥ. νι ἀθ οπιετο : 
Ου γοὶρ ἔφυ χιϑόνος ἔργον» ὠπ᾿ αἰϑέρος ἀλλὰ ἡ Μέσᾳ 

Πίμψεν ἕς. 

Ἐπ Απτρδιτὶ 1π4 πιρ ΟΑτπηϊπῖ5 Τ εστ! ἢπ. 
Πώτρα σοι τελίϑω μέγας ὥρανος ἄζεο. 

3. ἄλλω ] ςοἅ. Βατοσοίλπ, παρδεῦαι ὠνθρώπῳ. ΝεπΊρε ρτῖ- 
νϑ 1ΠπΔ Ηοπιοτῖγ ἀϊυῖπὶ ρίαπε, διε ἀἰςοῖτ, αποά Πῖς γετο 
Ρἰπρίταγ, πιοσγιδ! ππιὶ μι Ἔτημ5 αἰεαμΐ ροῆτ. 

4. ἐνιαυτὸν ἑλίτωσι 1 ἢς ὅς ΑΡΟΙ]ο ἐλελεὺς γοσᾶτιιτ) ἔοττα 
ἐπὸ τῷ ἑλί,γεν τὸν ἐνιαυτὸν : ιδητιιῖ5 ΜΔΟΓΟΡΙΙ5 δαταγηδὶ, 
ἴ, 17. ἀπὸ τῷ ἑλίηεσϑαι περὶ τὴν γὴν ἀἰςὶ πια]ῖτ, 

;Σ ὅτω τι ] «οὐ, ΒΆτοςο. πονν τί- 
6 ἐλαφραὶ εἰς μηδὲ ἐπημύειν τι τῶν ληΐνων ἢς τεδὲς σοά, 

Βατοσς. πιῇ ιοᾷ ρτὸ ἐπημύειν Πα εδῖ ἐπημύνειν» πες Ιὰ ἔοτ- 
τε πι816. ψυ]ραῖα ἰεδτῖο ἐπημύεν τῶ ληΐῳ πτδὶ νιάεταν παῖᾶ 

εχ ρύάπο ἱπάϊςῖο ἀς νεῖθὸ ἐπημύεν. Ατνετο ἐπημύειν Ηείγ- 

εἰαῖο ἰατορργεῖς οἢ ἰσικατακλᾷνν Ὑ ογμπὶ ὅς ϑυΐάα5 ἐπήμυγην 

ΡΗΙΤΟΒΤΒΑΤῚ ΧΧΧΡ. Πρ742.ὕ 

ΧΧΧΡ Ὁ Ἃ 4Ὲ. 

Οὐοά Οοεῖϊ ααάθπη ρογίας Ηοτβ σοῖη- 
τηῖας ἤπι, Ἡοπλετπιπι (οἶγα, ἀγα τοποῦς ἢ- 
Πδιτι58, ΨοΓΙΠτη116 ἐπιπὶ εἴ, ̓ ρίππι στη Ηογὶς 
{υἱΠἔ νεγίαειπ,οιπη οι πογεπιτεηθγεῖ, Ηος 
ἰρίιπινεγο οἵξ ψιοά ριτιτας Πυάϊο Ἔχρτείς 
(πη εἴς, 4110 φυοσιιθ ἀγραπηθηίο σοηϊςογα 
Ἰίσει. Ηογὰς βηϊπὶ ργοργία ἢ] ἔογπηα ἴπ τοῦς 
γάτα ἀοἰαῖας., πηαπαί 16 1ΠΠΡ ΓΕΒ) ΔΠΠΙ1ΠῚ. 
νεΡατο,νοἴπτ. ΤΕ] Ϊπ5 ἀμιξετη, 8 ρΊ θη ἡ 
{πτ, ογμπίππι 1ρί15 ργοπεηζητη ργαθῦες, φπαε το- 
ἴο 84ΠΠ0 παίζηηταιτ. Ηγδοϊπτῃμμη τοίαίις 
ςοΟΠοιίςαγα ΠΟΪΊτ6, δά νεγπα5 Ἡογα5 ἤοη ἦϊχα- 
ΤΙΠῚ: ΠΑΙ͂ [15 σα] ςαῖας ᾿πσιπήας πιαρὶϑ πςογα- 
(ζιηξ 9 αἴσιμα 1ρ]5 Ηοτὶβ {πδι}1|8 πηι! 44πὶ 
ἔριγαπῖ. Νἥες ἀϊχογίπι δή ΠΥ θεγη85.) ΠΊΟΠΠ 8 
ΔΙΏΔ ῬΓΟΙΘΓΘΟΓΟ σαποῖα: Π8Πη} Ὁ ΗΟΙῚ5. (α]- 
ςαία. [ρίςαβ ργοάισξητ. ἘΕἰαιας ἀμίοιτι» 
Πὰς {προῖ (ρσαγιιπὶ σοπη]5 ἱποθάμπηξ, ΠΟΙ 
ἴτὰ τἀηλεη νὰ ἐγαηραητὶ, νοὶ βεύϊαπι, [εά 
νίχιις αἦδο (πητ]ει165.. νὰ π6 πηι μπὶ 401- 
ἄδμη ΕοΙΠι. ἥτις ἀρτὶ Παῦθηῖ, ἱπέτπ- 
φάη. Ψεπαῆας, ο νίτος, Ε[Π|5, πο Ὁ δμξι- 
τη ΠΑ ]10115 ΠΟΥ5 ἀθσεγρὶ σπρίατῖ5: Ηογα5 ΘΠ 
Πρ εἰς. ααοά ρυ]ογαϑ νοϑ,) ὅς ἀμπ]ςὶς νἱηὶ ἔεγα- 
ς65 τοάάαηε. Αἰαις 114 υϊάεπη ἴῃ ρἰδιτα 
ἢας 4 ἀρτιςυίζαγαιι ἰρεΐζαηι. Ηδεὶρίαε ι- 
τεπη Ηογάς ἱποπηάας {ππηε δάπγοάήμμτη, γε! π6 
Ρίδης ἀϊπίηαθ. Ο14]1ς εηΐπη Ιρίαγιη σαητιις ἢ 
4118115. ΟΥ̓ 5 νογερο! ὃς αποα ΠΏ]]ΠΠΠ5 τογριηη 
ΠΟΙ5 ΟὈπεγγαίηγ, Οπηηϊθιις 4 ΠΟ5 νοὶ πΠ| ἂς- 
ςεἀεηεθιβ, δ] Δτπὰ 1ρίι5. εἴ Ὀγας πη. 
ςοπηδημο, ἀοπλ 4, {τπῖταν ᾿Πρεγίαίθ, ξουτιείσις 
ΡΓᾶθῈ συτίαᾳ σεπᾶ,, νηπδαπς {πὈ{]ςτἀητ Οςα]}. 
Ἐοχταίϊε δι αθαἴας ἐς ριέζοτο Ἰοσιπι ἔοίπης. 

μᾶθες φιοά ἔξλαψαν δὲ ἐπημύνατο πο ἔδφλαπτεν νετίῖτο 
Οετεγιπι 4ιδητιπιὶ 4 [εηἢιπ|,) ΠΠΊ}]Π1α ἤππε Π 4 ὙΊΓΡΙΠΙ Ἀε- 
πεῖα, 11. ἐς ΟΑπη}}8 : ᾿ 

11,4 θεὶ ἐπι αξῖαε (ὀρείής ρὸν {μρρηρᾳ βοίαγεῦ 
Ογα»ρ"για., μὲς σα ε ἐθρόγας ἰαε  }: αγηϊίας, 

Ἐς Οὐ]: πὰ ἐς Ατααπτα ὅς ἩΙρροπῖεπε Μίεγαπι. Χο 
Ρο[ε ρπέες 1δος [ἴοοο {γεῖα γβάεγε ρα α 
Εἰ {ὑροεὲς οαγ,4ε β,φγιος βεδγομγγεγο “γ:ῆα:. 

7 χάριεν ὑμῶν τὸ λαξέσϑοι τῶν ὁπωρινῶν ἐϑέλειν 1 πείσίο 
σὰ ἐθέλειν», αιοα ὃς Αἰάΐπα ὅς οπῖπες Μ88. ἀσποίςμητ, ἱπι 
ΤΑΔΤΡΊΠἐΠῚ τε] ερδιεγις Μογε 1115). σα 15 τΕχεΠ5 μαθοῖ ἐθέλει. 
Οείοσγισι {εηΐιπὶ γεόϊε πιὶς ἐχργεηΠε σοηῆάο,, δα νεγθιπὶ 
γεστεγοβ : Ψεημῇας νεγα) Ὁ νἱταβ, 40 Πογίς ἀδοογρι νε]]α 
Ἀ0ΠΕΠΊΠΑ ἰδ 115: 1. 6, μος ἀρὶτ) 60 ἐρεόϊας ντ8Ὁ [ἴ5 ἀδοεγρα- 
πη : νὰ ποη γἱ ἀθϑπ] οἷν 58ἰπιαί, γεριἀΐατο ἐθέλειν (ετυατῖ, 
ἐθέλοι τι] οτῖτ. 

8 ἡδυοίνες ] ςοἄ, 1,Δὰ, Παδεὶ ἐνοΐν ες. 

9. ἡμῖν] ἢς 1,ἀνιάϊδηιι5 Ορτίπιε. Μαϊε εἄϊεῖ ἡμᾶς. ἔδηἤις 
εἴν, ρ᾽ξεα5 ἴτὰ Βοτᾷ5 εξ, γε πι}} 18 εἄτιπι ἐρεϑαπεῖθιις τοῖς 
διπιὶ Οδιιεγίδτ. 

1Ὸ οἷον ἔρχεσθε } αϊτῖ οἷον ὀρχεῖσϑαεγ ἡο ἃ ράτιπι 4- 
Ρίαπι: αμϊἃ επΐπι ἱπ οἴγομ!ο {Ἀ]άπε5 ἡεςεῆς δας ἐρεόϊαπ- 
ἴδει ἔλοῖεπὶ Οδυεσίεγε, ἱπ|Ὸ σΟΠΙΓΑΥΙΠΙΠῚ Ροτῖι5 ἰά σοπις 
[ἈἸτατίοπί5 γεηυΐγεγς νἱθεθατιγ. Ἀδέλε ἰρίτιγ 1, αὐ ἀϊαπι5 δὲ 
Βάτοος, ςοάεχ ἔρχεσϑωε ε ΠΕΠΊΡΕ οἱ ἐρχόμενοι ξΑςἴςπι ΠΟΡΙ5 
ΘΘμΟΙΓΜΠΓ) ΥΕ τΟΡΡΊΙΠῚ οἱ οἰπιόγτεσο 

Ἡοτσῖς 



ᾧ 

ΧΧΧΓ. Ησγάε. 

Ἡοτῖβ δηΐπι (α]ταπειδι18 οσσαγγθης, αὐ Ἔχεγσθη- 
(4Π1 ἀγίθηι αὐ ἱρῇ!5 ΠΊΪΗΙ εΠ σοπηρι]Πις νἱάε- 
ταγ, Ποαθιις 11Π|5 ἔοτες Πσηϊῆοαπεῖθις, Η Ο- 
ΒΑῈ [.6. οἰεραπέλαο, Ρηρσθμεὶ σαγαπῃ Πα 
ἄεδθεγο. 

ΤΟ ΝΥ ΜΙ ΕἸ ΒΕΒ ΕΟ ΝῸ νιξ. 8ό: 
ρον -“ , “ ,ὔ 

σιν ὑπὲρ τῇ ζωγράφε. δοκεῖ γοίρ μοι, χορευέ-. 

σαῖς τοῖς Ὥραις ἐγτυχῶν, σεισιϑῆνωι ὑπ᾽ ὠυ- 
»“ ᾽ ᾿ ΄ ,᾿ Ἴ “ »“» 

τῶν εἰς τὴν τέχνην» ἴσως αἰγιτ]ομένων τῶν ϑεῶν, 
τ᾿ Ν ἀλεέ ἡγε 7 
τι χρή σὺν ὠρῷ γράφειν. 

τ δός. εὐ 69. ἐοδ 69.:-Εὐθ 69. :-Ἔὐϑ 63.: ἀοθ 63. Φ03 563. .-8 65. δός θ3.: ἐφ 68. ἐφ βξ 63. -ξόβφο 3. ἐϑϑξ68- 

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΝΒΕΒΩΤΕΡΟΥ' 
ΕἸΙΚΟΝΕΣ 

ΡΗΠΓΟΘΛΤΆΑΤΙ ΓΥΝΙΟΝῚΙδ 
ΙΜΑΟσΙΝΒΕ 5. 

ἘΧΟΙΚΩΌΙΝΜ. 

ΒΕΡε5 ἢς φιδείο αι μάϊσθηηις σοηίου- 
ντοΠ 6 ΠῚ ρΕγα πη 6 ΠΊ, ΟΠ ΔηΓ ΠΟΥ - 
διι5. 'π ςεγίαπηθη ἀείζεηάετγο ἀϊῆςις τα - 

Ῥυΐαῆτο5, Νίεηιις, ἢ 4014 αὖ αἰίψιιο νοτεγιπη 
{πίζερεμπι εἰ οἰ πὶ, 14 φευππι!αγὶ ργο νἱγίδιι5 
ψΕγθαπΊιγ. Ποποο ργδείεχει Ἰσπδιῖαπι {{- 
{ΠππΠ]Δτο 5. 4αϊη ΡΟΥΙῚ5 ρΓάΘΘΙΠΓΙ ἱπίτ6 1118. 
5] ἰζΟΡΠΠῚ [ΓΙ ρ γ Π1Π15 ἘΠ᾿ ΠῚ. ΟΡΕΓΔΟ ΡΓΟΓΠΙΠῚ 
ζαςσίθηηι : πο ἢ] γεγο ετίατη εῸ πο5 ἐχοϊήο- 
τα ςοπείρογίς, πος (αἰζοπη, νῸ 86 ΡΟ Δ ΠΊ5 
Ῥτγαροίαγα ορεῦα, ἰπητα! αποηις νἱάςα- 
ΤᾺΠΓ. Ποηίξαμθπηαγ. ΟἿ γεγο [ΠῚ νῖοῦ 
ῬΓΔΕΙΏἴο ὃ ΕΠαογαία [αὶ ριέξαγαγασι ἄδ- 
ἔσῆρειο ψιαβάδπι ἃ σορποπη 8 ΠΊΘΟ., 8110- 
416 ππάῖογπο 5 ΡΟΓΙΠΠπια ἀἸα!οξῖο Ατεῖςα σου- 
ἔσγίρια, οπὶ νεπιῆδτιε ἧς (οηΐτι ρίαπο Πηρπ]α- 
τὶ. ἘΕἰπ5 νϑἤιρι5 ἸηΠΠογς σαρίεηζεβ, πεςοῆδ 
ΒΑΕ Πτι15., ΔΏΓΘΠ 141 ΓΕΠῚ ΡΘΏΪτι5 αρρτεάσγε- 
τιγ, ἀς ριδπγα ἀΠΠ γεγα ιαεάδῃη: νὰ ὅς πιεη5 
ἀρραγαίιτη Παῦθαῦ ἀεσεηζοπι,, δοσοπηπηοάά- 
{{1ΠῚ ΡΓΟΡΟΓ 5 ριξξογίδο ἀύτῖ5 ορεγίδιι5. Ρ]- 
σεγγηγιπὶ [Ἰρίταγ 1 εἰἘ,, πες ἴπΠ Ράγη5 οσσαρα- 
ταῦ πος Πυάϊαη. Οὐρογίεε ΘΉ11 ΕΠ], 4] ἀΓ- 
τα τεῦξε εἱϊ ἀεξιπέζυτγιβ, τὰπὶ παίπγαηι πὰ- 
πιδηαῖη θεης ροτίρεξξαμη παδεγα. τὰτὰ πιο- 
ΤῸΠῚ ἀΓρτΠΊΘηΓα, ΠΠΔΠΓΙΙΠῚ (5 ε[Π, ΔηΙπηο σοπ- 
εἴρεζγε, δεΐδιη [ἀσφητΠ. 5. ὅς 41 1 σα ΠαΓΙΠῚ 
απ ροίειοπε. 414 ἴῃ Οςα]ογατι ΓΕΠΊροΓΙΘ, 
4υ4 ἴῃ {πρεϑγο! Ποστπι σοίτιι ροίπτιπι ἢ : δἵ- 
416 νὰ {ππηπηαςπὶ ἀϊςαιπ, απαθοιιπα τ δή δη1- 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 1 Φιλοςράτε Νεωτίρε Ἰνἱάς ἀς εο ἢι- 
ῬτΆ ἴῃ Ῥγο εβοπι. 

2 προείλ. τι ] τι ἴῃ. συ]σαιί5. ΟΠ Πιιπι, Παρ Ρ]σπάτηπι τες 1- 
Ρίαᾳ Ἰοφιεθάτυγ, 

3. ἑαυτοῖς δώσομεν 1 χὰ νετδιπι ποδής ἐρῃς ἀφδίιμσ τὰ εἴ, 
νὲ ςοπίςημπδπηιγ οἰ οἰ 6Πηι15. 

« προανακέκρεςοε ] δὰ πιμβοοσιπι Δ] [τά τι προκνακρέματα 

Ἡ, ε. ρῥγαείμϊ, 

ς ἔκφρασις] νἱάς ἀε Πᾶς γοςς 44 Οἠ γε πλῖμα5 πο- 
ταῖα, δὰ 1η[ττὶρτιοπεπι, 

ΤΡ ΟΥΟΥΕ Μ ΤΟ ΝΣ: 

͵ ᾿ Ἁ 
Μ΄ ὠφαιρώμεθω τὼς τέχνας τὸ ἀεὶ σώ-- 

ζεσϑαι, δυσαντίξλεπηγον ἡγέμενοι τὸ 
δ ͵ ΤᾺΣ » “ ͵ 

φυρεσθυτερον. μηδ᾽ εἴτῳ τῶν «τωλαιοτέρων “προ-- 

εἰληπαΐ τι΄. τῦτο ζηλξν κωτὸὼ δύναμιν φειδώ-. 
͵ ᾽ “ «} ε μεϑώ, σχήμωτι ἐυπρεπεὶ τὸ ῥάθυμον ὑποκορ,- 

͵ὔ " Ε , » 

ζόμενοι» ὠλλ᾽ ἐπιδώλωμεν τῷ φϑάσαντι. τυ-- 
, Ν “» 7 ΄ Ἵ » 

χόντες γοῦρ σκοπξ, ὠξίως λόγε παρόίξομεν" εἰ 

δέ τη καὶ σφωλῆνωι ξυμξαίΐνῃ, τὸ γῶν ἐπαινῶν- 
ν “-“ Ἄμε ον ἡ ε - ΄ 

τῶ φαίνεσθαι ζηιλξν τῶ ἐυ ἐχοντὼ ἑαυτοῖς δώ- 

σομεν᾽. τί δὴ μοι ταυτὶ «προανακέκρεσας ; ἐ- 

σπέδας αἵ τις μκῶν ἔργων ἔ, "τὠμῷ γεαφικῶν ἐργῶν ἐεκῷῴρασις" τὐμῷ 
- 7 Ν Ἵ δ 4 » ὁμωνύμῳ. καὶ μηγροπεώφορα “, λίων Ατῇ]κῶς 
"»" μέ « τῆς γλώτης ἐχεσων ξυν ὥρα τε ποροηγμένῃ, 

ἈᾺ δ Ἷ νν »" ͵7] 

καὶ τόνῳ. ταύτης κατ᾽ ἔχνη χωρῆσωι ϑελήσαν.-. 
δρο μέ ἌΡ δὲ “ ᾽ "Ἢ 

τες.» νγκήν ἔσχομεν τσρὸ τῆς ὅὁλής ἐπιζολῆς 
Ν -“» ἈΝ 

περὶ ζωγρφιφίας τινὰ διελθεῖν, ὡς ἂν καὶ 
ε ,ὕ γ Ν ᾽ “ ᾽ 
ὁ λόγος Ἶ ἔχῃ τὴν οἰκείων ὕλην . ἐφαρμότης-- 

- ,ὔ "ἢ " 

σὰν τοῖς ὑποκειμένοις ζωγραφίως. ἄρξον 
᾽ - ἮΝ 9 καὶ ἐκ ἐπὶ σμικροῖς τὸ ἐπιτήδευμα. χρὴ γορ 

᾿ Ω “Ἢ ,ὔ -“ ἕ 

τὸν ὀρθῶς σπροτωτευσοντώ τῆς τέχνης φύ- 
β » 3 ͵ Δ Ω 

σιν τε ἀνθρωπείων εὖ διεσκέφϑαι.» καὶ ἱκανὸν 
“ὦ Ω “" ͵ Ἐ Ν , 8 

γνωμωτεῦσαι ἠἡϑῶν συμδολω, καὶ σιωπώντων ὅ- 
τ Ν ᾽ δ “ Ἃ δὲ ᾽ ᾽ 

καὶ τί μὲν ἐν πωρειῶν κωταςώσει, τί δὲ ἐν ὀ- 
“ , δανν α ͵ ὕ -“ 

φϑαλμῶν κράσει, τί δὲ ἐν ὀφρύων ἤϑει κεῖται. 
᾽ -" ε ᾿; ᾽ 

καὶ ξυνελόντι εἰπεῖν . ὁπόσω ἐς γνώμην τεΐγες. 

6 μητρωπάτορι] μητρωΐᾳ {τγῖρηε ΡΒ ο γάζυπι ρυτεπῚ, νῇ-- 
4ε οδίεγιασια ἴπ βγαη, )ὰ ἡγπαρίνος ἃς ἐκφράσεις 1{145. 

γ ὡς ἂν κὼι ὁ λόγος 1 πιᾶῖς Εἷς λόγον {Ἔγγπογιονῃ νοτῖξ. 

Ῥαπι, νπάςε [δηι5 παίοο θατογ οδίςυγ ΠΊπηι5. Λόγωγ γε ρυ- 
το; ἧος εἴ γαῤίογς πιαχὶπις ἐροέϊαπαάα ςεηΐες ἀταις Δθῇ:-- 
πιαπάλ ριδζοτῖας τις ορεσᾶ. Οὐυσοά νεῆβαῖ, ὕλῃ γ δος εἴ 
ἀρραγᾶτιι ργϑδοθριοτιπὶ εἴτι ἀστ5 τη γοϊ τατίοπεπΊ ἔὰ5 εἢ» 
4ιοά δε ἴπ [δαπεητίθιις. 

4 ἠϑῶν σύμβολα καὶ σιωπώντων θα ίίμς ἀρρε τοι Οἱσοτο 
1.111. ἄς Οτάτοτε : Οὐγηγμὴς ἐρεῖῆῃ γι ί 5. ΑΙ Ι γ᾽} {Ὀμτεῦρι “τιον, Δ 4775 
αη»αίκγᾷ ῥαῤεὶ θέμε, 

44 443 
͵ 

Τ 



862 
,ὕ Ν᾿ » ΓΚ ! ͵ Ν 

τέτων δὲ ἱκωνῶς ἔχῶν ξυνωιρησοι το ώντώ, καὶ 
3 τ “ ςε ἌΛΙΕ χ -“ 

ἄρλφω ὑποκρλνεῖτοι ἡ χεὶρτο ἐκόσε δρῶμα;, με- 
΄ Ὁ ν ͵7 Ν ,ὕ το ΝΎ ΣΝ 

μηνότω ὃ εἰ τύχοι, ἢ ὀργιζόμενον » ἥ ἐννεν .ἢ 
, 1. Ν ΡῈ ἈΠ ΣΝ υ»᾽. Ζὼ Ι4. δον 

χωίροντω “. ἢ ὀρμητήν ᾿. ἡ ἐρῶντῶ καὶ κα- 

͵ ὶ 4, κ9 0 Δ ͵ ε - 

ϑάπαξ τὸ «ἱρμόδιον ἐφ᾽ ἑκώσῳ γράψει. ἡδεῖω 
᾿ ᾽ 3 “ .) , ἈΠ ΝΝῸ 

δὲ καὶ ἡ ἐν ὠυτῷ ὠπάτη "» καὶ ἐδὲν ὄγειδὸς φέ- 
- ᾽ Ξ ς Ὕ ,ὕἷ 

ρβδσω. τὸ γορ τοις δ σιν ὡς ἔσι «προσέσ οινοη» 

᾿ ἘΣ Ὁ »" ς 5 "ἢ 3 ἣν» 
καὶ ἄγεσ!ϑαι ὑπ᾿ ἀυτῶν, ὡς εἰναι νομίζειν εἰφ᾽ εξ. 

βλάξος ἐδὲν. πῶς καὶ ψυχωγωγῆσαι ἱκανὸν, καὶ 

εἰτίας ἐκτός; δοκϑσι δὲ μοι σσωλαιοί τε καὶ σο- 

φὸι ἄνδρες -ππολλὸ ὑπὲρ ξυμμετρίας "᾽ τῆς ἐν 

γεφιφικῇ γράψαι» οἷον νόμδς τιθέντες τῆς ἐκά- 

ς: τῶν μελῶν ἀνωαλογίως" ὡς ἐκ ἐνὸν τῆς κατ᾽ 

ἐγνοίαν κινήσεως ἐπιχειρεῖν ἄρλφω;, μή εἴσω τῷ 

ἐκ φύσεως μέτρε τῆς εἱρμιονίως ἡκέσης» τὸ γαρ 

ἔκφυλον καὶ ἔξω μέτρε» ἐκ ἀποδέχεσϑιοι φύ- 

»»ϑῶς ἐχόσῃ 7 κίνησιν. σκοπᾶντι δὲ καὶ σει; ορζῶς ἐχδσί 

ξυγγένειάν τινῶν πρὸς παοιητικῆν δ ἔχειν ἡ τέχνη 

ἐυρίσκεται , καὶ κοινή τις εἰμζοῖν εἶναι! φαντώ- 

σίω. ϑεῶν γορ πὠρεσίων οἱ “ποιητεὺὶ ἐς τὴν ἑ- 

αὐτῶν σκηνὴν εἰσεγονται » καὶ σσάντο ὅσα ὄγκε;, 

καὶ σεμνότητος, καὶ ψυψωγωγίας ἔχεται. γφφι- 

Φή τε ὁμοίως ; ἃ λέγειν οἱ «ποιηταὶ ἔχϑσι; τωῦτ᾽ 

ἐν τῷ γρώμματι σημωίνεσω. καὶ τί χρὴ λέγειν 

σερὶ τῶν ὠρλζήλως εἰρημένων σσολλοῖς, ἢ πσλεί- 

ὀν λέγοντω δοκεῖν ἐς ἐγκώμιω κωθίξωσθαι τῇ 

πσρογμώτος : ορκεῖ γαὶρ καὶ τοῦτα δεικνύναι; 

τὸ σπεδαζόμενον ἡμῖν ὡς ὠποξεξλήσετωΐ ποι, 

ἢ κομιδὴ σμικρώ. γρώμμασι γορ ποροςυχῶν χεῖ- 

ρὸς ὠςείως» ἐν οἷς ἐρχωῖαι ποροίξεις ἐκ ἀμέσως 
5} Χ αὐ 53 ᾽ ΡΣ » 
ἐχξσαι ἡσὰν, ἐκ ἠξίωσω σιωπῇ “σαρελϑ εἰν Ὁ" 

γεν Ἁ » ὁ δ ΄ “ἀ ὲ 

τά. ἀλλ᾽ ἵνω μη" ἐφ᾽ ἕνος τὸ γρώμμω παροῖοι, 
»" Ν ε ͵ ν ἃ ᾿ Ἁ ᾽ν“ : 

ἔξω τὶς ὑποκείμενος» τῦρὸς ὃν χρὴ τὰ κοϑ' ἕκα- 
δεῖ ὃ 

ῬΗ .Ὸ Τ 8 ἈΝΤΙ 

᾿ 

ΙΝΝΙΟΑΒΙσ“ Ῥγοθε» 222. 

ΤῊ] Ἰηἀοίεπη ροττηοπί. Ηἰ5 νεγὸ αθατίηη ἴπ- 
Πεαέζις οὔπηθ ἔδγες ραπέλιηι., ορεϊπιθηπδ 
ςαϊαίαπ6 αὐξίομεπι ἱπηϊ τα της πᾶππ8 : ἰη[ἅ-- 
Πἱὰ ῬΕγοίτιπῚ {] ἔογ5 Γογαῦ., δῖ ᾿γαίαπη 2. ΔῈ Ὲ 
ςΟριδΠπ1Π1., ἀυ σαι δητοπι, δὰ ἱποῖτα- 
ΤὨΠΠ 5. 411 ἀπ ηΓῈ ΠῚ: νΓΠΠΒ Ρδιιςἰ5 ΔΟΓΟΪ 181, 
4ποα ςοπηδηίοπϑ5 οὐ σας... ῥοπίς!!ο ἐχ- 
Ρτίπιοῖ, Οΐη οτίαπι ἱπσαπάα Πᾶς ἰῃ τα ἀδ- 
ςερτίο ες, πα Π αιις ργοῦγο οσποχία. 15 ἐ- 
ηἰπι 4146 ποη ἔπητ, ρεγιπάεας ῇ εἤξητ, ργαο- 
(ξηέεπὶ 4μαί! δ είς. ἀταμα αὖ ᾿ρῇ5 ἀπιεὶ, ρα- 
τίτεγ ας ἢ εἴς ὀχ ΠΙπηε5. ἀἄμπτη ποχαθ τατπο 
14 Ππαρϑαὶ πΠ1}1}}5 πὶ πῸπ Πε δηϊπηῖς ἀδπλιὶ- 
(εηἦϊ5 ρΕΠΠ ππΠΓη , ΟΥΠΠῚ [ἀπ ζαγοδίγορΓε- 
πεηπίοπο ὃ ΨΙάεπτογ δπζειη ἀητ]! δὲ ἀοί! 
νἱγὶ πλθΐτα ἀξ (γπππΊε 4 ἴῃ ΡΙ ΠΡ ΟΠΑΙ αὐτο σοτι- 
(γιρηῃς, Ιερας {πα{! (ἀποίδῃσος σοηπεπιθητίας 
πιέπασγογαπη ΟΠ] [15 : ΘΠ4Π Ἰπεερταπι ΠΟᾺ 
{{π| τποζις πηθητῖ5 αρίθ Ἐχργίγμογε, ΠΙΠ Πατπιο- 
ἰδ ἰητγα τη ΘΠ γᾶτη., πᾶ8 ἃ πατιγὰ εἴς, (δ {- 
ἢατ: απο επίπι Ἔχίγα σοπιιβ {ππππὴ ἃς ποπίι- 
ταττι {ΠὈΠΠΠ|πτ| παζιγατη ΠΟη δατηϊτεγε, γοΐζο- 
ΓΌΠῚ {Ἐπηροῦ πιοίιππι ΟὈἰεγιδηζειη. ΡΓΟΌΟ 
ΔΌΓΟΠΊ αἰτοπμθπεὶ σορσηῃδτΠΘΙτι ετίαιτι ἡ 11411-- 
ἄαπι σαπη [αςιτατα ροξεῖςα ἀγίεπι Παῦεγο ρΡᾶ- 
τοθῖ:, ἃς σοπιπηιποιη πη πὶ νιαπε εἰ 
τεργαοίςπιατποηεπι. Ναμη ροξίαα Πεογτπι» 
ΡΓΑρί ΓΙΑ ΠῚ 1Π (ζεηαπὶ {παῖ Ἰηάπςιηε, ὅς 
ὀπηηῖα πᾶς ξαἴτιπη, ὅς ργαιίταῖθηλ.), ὅς ΟὈΪΘ- 
ἀϊαποόηοια Ππαῦρθηγ: ςοάςηιῆ: τλ060 ὧς ριξξαγα, 
πιδος Ιρί8 ας ροξίας ἀϊσεπάα Παεηῖ, ἴῃ τα- 
Ὀυ]4 ἀε!πθασ. ϑεὰ αι οριι εἢ ἀΐςεγε ἀα 
τοΌα5, 4146 ἃ ΠΊΠΪΓ5 ἀἸ]Πς τάς ἀϊέϊα ἔππτ 5 ἀπὲ 
Ρίαγα ἀϊσεηάο ἰρεοίεπι ργασθεγε 1Π ςΠΟΟΠῚ1- 
ὙΠῚ Γεὶ {{ΠΠππ|8 αἰ σγε!επείαπι ὃ δι ηοἰ πῆς επὶ πὶ 
γε] 1Π4, Δ ἀεπιοηΓαπάτπιπι.., οριῖς πος πο- 
ἢγαπη ποι Δ οΙθμἄπτη ρίαπε, δ πἰπηϊς Ἔχῖα 
εξ. [πῃ ριζζαγαβ πειηρε ομπῇ Ἰπο ἀογίτα να- 
ΠΕΠΙΠΊπιας πηᾶπε5., απ δι15 αηταπαα ΗΠ Πογίας 
ςοπεης δηζαηγ, ΠΟΙ ἹΠΟΟΠΟΙηης Πα Θηΐϊ65, Π0- 
1ὰ] 1ρίας ΠἸδπεο πποίπεγα Ψεγαπι η6 νΠἰμ5 
{εγτηοηα Πᾶες (ςγίρεῖο σοπτιππδίηγ, ργοροπαᾶ- 
τηᾶ5 δἰ ας πὶ ΠΟὈ 5, οἢ] ΠΠρΊΪα ἀγτι συ] ΑτΠ| εχ - 

Ἔπππτπππρρριττσ τσ πῆι ἔειπες - ἰδιινι τὰν  ΕΤΡ ΙΡΕ Σ ΕΣ ΡΟ τ} 

᾿ 9. μεμηνότα ] ἔς Αἰδυεπὶ βέγεπίεηα ερίεσῖα ἐχρτοηῃε Τί- 
τποιπδοῆαπι ριἕζογεπι (ογίρτον νἱτὰς ΑΡΟ]]Ο ἢ: Τγαπεπῇς 
118. Π| ς το. ἀϊςῖε, 815 Ἐρὶργαιηπια ἱπ ΒΔΟςΝΙ ἤατυδπὶ Απ- 
«δοΐορ. {0,1 ς. 3. 

τς Βκφρονα τὴν Βάκχην ἐχ᾿ ἡ φύεις ἀλλ᾽ ἡ τέχνη 
Θήκατο κρὴ μανίην ἐγκατέμιξε λίϑῳ. 

ὃς 1014. ςἀρ. 9. ἴῃ Δήεάεαρ 
ῳ τίς τεχνίτης τόδεγ᾽ ἔπλασεν ᾽ ἢ τίς δ γλύπτης 

Ος λίϑον ἐς μανίην ἤγαγεν ἐυτεχνίη. 
10 ὀργιζόμενον 1 ἰϊᾶ Ρ] [Π1115 ἐς δ:]Δηΐοης βὅτοτς, .ΧΧΧΙΨΝ. 

ἢ. 20. εὐπὶ ἵπ ΑρΟΙ]οάοτο ἱπίδηίαηι ἐχρτγο ηε, πες ῥογρ-. 
γερὰ δὰ ἀεγε {δεἰ[8 {66] ἱγἀοιραἰλάρ. 

1 ἔννεν ἔς Ρτγοΐοσεποβ βῥηἠἠσιρι γεράἠἑαεϊογιὶ πιο πε πη 
ΡῬίηχις νἱ4, Ρ]1η.1. ΧΧΧΥ. [6. 5. ΧΧῚ. 

15. χαίροντα 1 νὲ ῬγΑχίτε 65 Ῥῆγγπεπ Ηηχίε ἀριᾷ Ρ]ΙΠΐτπὶ 
1. ΧΧΧΙΝ. ἢ το, ς.Χ. γμεγείγίοῖς ραμαάρηεές ἕλςϊο. Ἐτ ΠΕ, ατεῖ-: 
ἔεχ ἀριιὰ ποῆτιιπι ζγεραζοσ οῦρ. 

13. ὁρμητὴν ] ἔς ΡΑττΠλῆιι ρίηχίτ, ἨοριΙτῖταε, ριιογὶ ἴπν 
Δγηηῖς. ἀθομγγοητῖ5 ὁρμὴν δριια Ρ᾿Ιπϊμπὶ ΧΧΧΥ, [ς(δ, 36, Κ.Υ. 

14. ἐρῶντα 1 πο ΒΑΠΟΒαΠῚ ΔΪτεγ ῬΕΙ]οἤτατιις Ἱππϑρίη, 1. 1, ἴα 
“Ἄγἱφαίρε ἐκ μόνε τῷ ἐρῶν γεγράφϑιμ αἷτ. 

᾿ς ἀπώτη ] 41ἃ πεπιρο ἐρεόξατον ΕἈΠΠΠτγ» νὰ τεβ ἱρίας νῖς 
ἄεγε [8 ριιοῖ, 4ιΑΓΙΠΙ ἱπτασίποπὶ ἱπτδῖμγ ; ἢ. 6. τέχνη δια- 
μορῴδν τοὶ πρώγμωτα» ᾿χρὴ τοῖς πλώσμασι τὴν ὠλήϑειαν τε-- 
ρατένεσϑαι ντ ὙΞΟΡΗΥ], δίπιος. ἐρ. 5.4. Ἰοηιίτιτ, ϑῖς δι}85 
ὅζ ἐαιος5. ςεἰεδτίοτιπι ρίξξοτιπι ορεγίθως ἀδσαρίος ποιιῖ- 
πιιι5 νὲ δάἀπιοίαγεητ,, γεὶ δἀμίππίγεπι. Ηος ἀϊοιης ραἤηπι 
ΝΜ 5 

"τὸ ἔμπνδν ΡΙἐηΓΔα, 
16 ξυμμετείας ) ἀε 4114 Ιοςα νεζθγιΠὶ )4}1 46 ῥ᾽ οτία τα 

{οτἸρίδγαπε, αΠ ροπτεγ ςο]]ερίς Εγαπο. 1ππῖϊ5 110. 1Π|, ἐς Ρί- 
ἔζυγᾳ Υ εἰ. ς. 2. 

χ 1 γι ἐχέσῃ 1 νυ ]ρατῖ ἐχέσης. 541ΠΊ8Π| ὅς Οτμζετὶ ἐπιδη-- 
ἌΤΙ ΟΠΕΠῚ {ὩΠΠ115 (εοιτὶ, ὀρϑῶς ἐχϑση κίνησιν εἱς ὀρϑῶς ἐχεσ 

κατὰ κὴν κίνησιν. ᾿ ἡκῆη ἡ ἢ 
18 ξυγγένειάν τινα πρὸς ποιητικὴν 1 τι πὶ [ἀτῖιι5. ἀΠίρεητος 

αὐάιιέξίς νετετιιπι 1ο ςἾ5. ργοίεαυλτας Ταπῖτι5 οροτ. οἷξ,], 1, ς, 4. 
τῷ ὕα μὴ 1 Οτιτεε, ἵνα μοι» ααοα ἐρατίηπι ρυῖο, 

Ῥοης- 



Ἧι 
ἡ 
. 
᾽ 

Τπγγα πὶ αὐτο πῃ ἴῃ ἱπηὶς πηοῃτίς τααϊςῖθας., 
Ἐὰ Γγοομηςαϊς ΡαοΙας. Υἰτρ αἰτατοπὶ ρον 

κὰν} τ ἡ νεῖν νῖ γι ἴω 

ΔΙ ΒΟ 

᾿ ̓  ποητυάϊης ἰαπξίασν, ΠΕ 

γᾺ οὐδεν ̓ βμης φυίάομη οζυομνι ᾿ 

ἵφ 
". 
ἰὰὰ “ 

ἣν 

1. “εὐ ον ἡ: ϑύγγδ. 

ἔθος τ ρηλιὰ 40 ἤς ἰς εείδιτι ογαζίο (ἱαπὶ 

ὅς ἐγάῆοο ἀανιθιὰ ττν ἀνὰ ΜΝ ο 
τς ἱπίια εἰ, ̓ 4ᾶπῃ τερέοιαηέ ἀἰυϊπυς 

Ῥ  οειο νοςαΐ.. ἽΒΗ͂Ν ἱρί  [Ὠγου ας, ἃς 
τίς βυπιοηταπι ἱπ' ππαπίδυς ΐ ᾿Ουλητί ἢ Ε 

(ὨΠῚ 64 4015 ΡυταθἝταν Α Ὑπειάς νεηϊῆς. 
Ἑτοπὶπι ΡΑγοαγιιπα πὰρ ΤΙ ὙΠΟΓΙ ΠΝ ςμπὶ “},.-- 

ις [τα] ο ἴρῇ ἃ]- 
Βἰουῖς, ΔΓ δίοτϊ- 

ΠΟ ΧΊΠ]ΔΠΠῚ ν φοῖοτ Ἱπὶο νἱταμν. Βυΐ- 
ἘΠ Ή ἀρ, 

{58 ΡΑΓο ! (υο Νέτθο 

ν 

γοοπιρά 

ἀφ α]οπτοῦ 
᾿ ἀξοϊπαης 

τς ἐτ τὰ οπ|το- δαδοῖ ἐπα 
ατίπι, {ἔχαπι Ῥατεξβείος, 

ταῖς. ἱπιροι Πα ΠῚ ΟΧΙΕΠ5. 

Γ ᾿ 
Ῥιοῆο, ἡ Ῥέδδ αἰτατία πὶ Αἰῖον, ἃ ἢ μέρει 
ἐπριϑϑοψῃ ὑέος δὰ {Ξ ; ἼΝ Ῥπι- 
ἐν ΟΝ ἌΝ ΤΥ α ΣΤΗ͂Σ αὶ μά ὰ ὺ 

ΑΝ δ᾽ ἢ 
δ 

" ἐὐδι ἡαψαΜ: 

᾿  ΑΟΜΕΝΣ, , Ὁ Α 1 ἀνεμώδεω 1. φυοά 
εὐιον Ῥίοηγῆις ἴῃ Ροτῖοβ; ν. 51:- ϑρϑὲ 4ιεπὶ Σκῦρος ἦ- 
νεμόεσδω ἀϊοίΐτυτ. ΟΝ 

2. ξὺν τῇ δοκώση π᾿ Θέτ. 7πέπιρε Ραο ΠΤ Ατὶ μδδίει ̓Αείδες, 
Ὑπειιαϊς Π]πι5. Ψγςοπιεαῖς ἰηρτεῆπις εἰ Ογηεοευπι. 

3 κόρη] Αἰαϊπα ὁ ᾿ χορὸς Βαδεῦας, Μογεὶ!. ἡ ἡ χόρην ἴῃ πιᾶῦ- 

Εἶπε γεγο ἡ λόχος Δαίςτ᾽ρίεγατ. Ὑεγάπι Ἰεδείοπεαι τὰ πε α 
σετῖο Μοσεοὶ!ὶ ἐχῃΐδες : νὰ πο ἀπδίτεπι χόρη εἰς εχ υ- 
Ῥορτγαρῃὶ ἐγγοῦς, ΡΙαπε δίοπα νετο ΟἹ. Εἰοτγεπιῖς πιϊμὶ νἱ- 
ἄετιν “πιεπάατίο, 41 Βεῖς πιαίεθατ, ὁ καιρός 

4 Πύξῥον ἐχδώσει } ἢς Ὀιξγς5 Οτετεπῆς 1, ΙΝ. ». 96. Αροϊ- 
Ἰοάοτυς [16.111]. ς, 15, ἅπ.. αι ΝΙεοριοίερριῖ πο πγεπι ΠΟιπη.» 
Ῥοῆέλ εἰ ἀςςοἴπης ἀἰςῖς, λἀάς δι ΤΖειΖ, ΟὨΙ ΠΑ, Ψ1Π, Π.226. 

᾿ 

ὴ ἁπασῶν Α ᾿ὠλλ' 

πιὰ οηἰπὶ δάὺ Θτδεςοβ ἐς. ΩΝ 

ΚΟΙΟ ΝῈ 5. ' 8603 
-“ “ “ Ἀ 

ςω διαρϑρῶν.» ἵν᾿ ὅτω καὶ ὁ λόγος τὸ ἐρμότ)ον 
ν 

:χῇ: 

ἌΣ. ΓΛ ΔΛ ΕΝ ΚῪΡ. 

"ν “ ΄ ε συ ΓΟ. 7, 

Η κομωσῳ τῇ σχοίνῳ ἡρώωινή 3 ορῶς γῶν “πῇ 
ΗΠ Εὐλδι »Ὅ»᾿» Ν ἀν ϑ ͵ 

τὴν ὑπὸ τῷ ὁρεῖ. σιῴραν τὸ εἶδος, καὶ ἐςαλιμε- 
Ὡ 3 “  π ἘΠ. Ἔ 

γὴν κυανῷ, Σκύρος, ὦ πτώϊ. νῆσος, ἣν ὁ ϑείος Σο-. 
“᾿ ᾽ ; ν 1: » Ν Ὰ 

Φοκλῆς ἀνεμώδεω᾽' καλεῖ. ἔς: ὃ ἀὐτῇ καὶ πτορ-- 

ϑς νην καὶ ἐμπέλε ἡληκε ἐν τοῖν χεροῖν. 

ὗὕ δ᾽ } ὑπὸ τς «πρόποσι τ τῷ ὅρες πύργος, στὰ ρϑε- 

γέμοντα ἐνταῦθα. αἱ τῷ ἈΜ ΟΝς "᾿ ξυν 

τῇ “κύσῃ" σπωρὼ Θέτιδος : τὸ γάρτοι μοι- 

ρῶν ἐπὶ τῷ “παιδὶ δόγμα τξ πατρὸς, Νήῤεως, ἡ 

᾿Θπλβμϑεσα, καὶ ὡς ἐπ᾽ ἀμῷω πσεπρωμένον 
“ἢ, 

ουτῷ εἰη, ἢ ἤ ζῆν αἰλεῶς, ἢ ἐυκλεῶ γίνομενον 

᾿ ταχισῳ τελευτῶν" οἰ ἀπόϑετος ἀυτῇ ὁ παῖς ζυν 

τὰςς Ἀλυκομήδυς ϑυγατρέσιν ἐν Σύρῳ κρύπτε-" 
ἔν ψΑκον το 

ΠΤΗΙΝ. 
ἣν ΔῊΝ Ἐν " 

τυ ρα τῆν ΑΙ: σ ὑτοίτην, ξὺν ἜΣ ΥΡΑΓ ΤΩ νὸς 

ναι κῶν, ΓΟ Λδι ᾿ μί. ων 

Οἴρτι κὸ σρῆτά γεέρ τόκῳ ὦ ὡρῶν ἢ κόρη᾽, τὸν 

᾿" Πύῤῥον ν ἐκδώσει ". "Ν ἀλλ᾽ εἰ τς ἐνταῦθα, ταῦτα. λει-- 

᾿ς μῶν δὲ Γν τῷ πύργῳ ̓ς κ᾿ ἡ ως γοὶρ ὃ τόπος 

τῆς, ἥτε κόρώις ἀνθῶν ἀφθονίαν δδναι. καὶ ὅ- 
μᾶς γε ὡς ἄλλη ἀλλαχόσε εἰποσκίδνανται, τοὶ 

: Δ δὴ ἀποδρέπεσαι ὲ κάλλος μὲν ὃν ἀμήχανον 
ἐν 

ΡΝ αν 

ὧπ ποιλίνεσι ̓ αἷς τε ἐφϑαλμῶν ἀπιλᾷ" ἐς- 
ἰν ὃ { 

ΓΗ ἐήξαις, καὶ θοῆς ἄνϑαι, καὶ τῇ πρὸς ἕ-. 
κατὰ ὁμῆ ὃ ἐυ μώλω τὰ ϑῆλυ ἐλέγχεσαι. “ἥδιον 

᾽ ΣΝ ων 2 ͵ 7 7 τ ϑαμ τὴν κόμην, καὶ πλιὰ 
᾿ ἡθρότητι» Φυτή μεΐλα διελεγχϑήσεται τήν 

᾿ » καὶ τὸ προς ἐπίπλώςον ἐκδύσω, 

ν Α “ΜῊ Ε΄ εἰξει. λόγε γοὶρ ἐς τὰς Ελλη- 
νας ἐμπεσόντος τὲ τῆς Θέτιδος. ἀποῤῥήτῳ, ςελ.- 

λετώ: λομήδος ξὺν οδυστεῖ ἐ ἐπὶ τὴν μεν: διε- 
ἣ Ἔτῳ ὅπῃ ταῦτα ἔχα.. δρῶς δὲ ἄμφω, τὸν 

ὙΠ; βεξυϑισμένον ἫΝ τῶν Κι Λων ἐ- 
ἀμ 

Ὧ ετίνοω "Ἢ 5 διο πταναργίαν, ἄμαι, καὶ τὸ λεϑρῖν τι ἀεί " 0 Σ δὲ τὸ Τυδέως ἔμιζξρων μὲν, ἕτοιμεος δὲ 

ἢ ὠπολρίανσαι ἀποφίρεσαι ἰεαὶ γοϊεδαι ΟἿ᾽ οἰ ἰδίαι , 

401 νεηΐδπι πιδγεῖιγ, [ἈΪτο τι 4] αᾶ ΓΟ ΠῚ ΓΟ γε πὶ ἰεβίοπεπι 
ἴτε ουτι5 : ΠΔΠῚ σοεταρεΠη πιὰ δὶς, γαῖ ΑἸάϊπα ; ὠποσ, ἔ- 
δναντω; τὰ ἔϑυῳ πο οὕσααὶ ῬΓῸ ἔϑνῃ ἐπησπάδθας ἄνθη ὅς 

Ππηπῖτος ὠποφέρωσαι τείονθεθ ας πιᾶπιι5 νἰγὶ Ἔγμα τὶ ἐπ πγατο- 
Βίης εχοπιρί δὶς ποίει ΑΙάϊαΐ, 

6 ἀπλὰ] 4} ΠῚ «παλό. 

 βεῦνϑ. τὴν τ. ὀφ3. ἀκτῖνα δίς, 76Πς ἈΠπὸτ ῬμΙ]Ποβγαευς ἱ ΄ῃ 
Μειοιεῖς νδὶ ἐς Κύνε, εὐπιὶ κατηφῆ τὸ ἀεὶ χρὴ οἷον ἱπεσκεω.- 
μένον ἀἰϊςῖτ, ΡἈγαπίαις ΠηΜ]ς ἃρυὰ πο τιπὶ ἴαξτα ΠῚ 
Τμάερεδες ἡ τῷ ὄμματος οἰκτὶς βεδνϑισμένον τὸ τῆς ἀνίας ση- 
μαίνειν 

τὴν 



961 
Ν ͵ Ν ᾽ν ͵ὔ ΄ , 

τὴν γνώμην» καὶ τὸ δρωφήρλον τυροτείνων. κωτό-- 

πιν δὲ ἀυτῶν καὶ ὁ τῇ σάλπιγγι σημοωίνων᾽. τί 

δὴ βέλετωι; καὶ τί τὸ ἡϑος τῆς γραφῆς"ν σο- 
Ν ε -“ "ΔΝ 

φὸς ὧν οδυσσεὺς, καὶ ἱκανὸς τῶν ἀδήλων 9η- 
ῇ ἢ " 

ρωτὴρ» πτρὸς τὸν τῶν ϑηρωμενῶν ἐλεέγχον μηχι- 
-“ ν » «, λ ᾽ Ν “ ͵ὔ 

γάται τῷ νυν. ῥίψας "} ἐς τὸν λειμώνω τωλώ- 

ρὲς τε, καὶ ὁσῶ πϑισὶ ρθν: ἐς σπωιδιον ἐυπρε- 

πῆ. καὶ πανοπλίαν" αἱ μὲν δν Λυκομήδας» ἐ ες 

τὸ οἰκεῖον χωρϑσιν . ἃ δὲ τῷ πηλέως, ταλάροις : 

μὲν: καὶ ἡ" χαΐρειν ἐν πραρωλιπῶν͵ ὦυ- 

τὰ τωῖς κόρουις ἤδη ἐ ἐς, δὲ τὴν πτανοπλίων ὁρμή- 

σας; γυρϑῦταις τὸ ἐντεῦϑεν ἀνδρίζεσϑαι “. ὁ 

δὲ Πύῤῥος» ἐκ ἄγροικος ἔτι", ' δὲ ἐν ὠυχμῷ σῴρι-. 

γῶν. οἷω, βωκόλων γεαμεύματα: ἀλλ᾽ ἤδὴ σφας. 

τιώτης» ἔφη μὲν » ἀἰκοντίῳ ἐπερείσας ἑαυτὸν, καὶ 

"εἰποδλέπων ἐς τὴν γωῦν “-. ἐσθὴς δὲς ἐυτῷ Ὥ ἢ 

πὶρ, ἐξ δὰ ὄκρα ἐρ τὴν ἐξταοι οὐρα 

χεῖροι καὶ λεῦτν ὑπὲρ γόνυ χιτών. τὸ δὲ ὄμ- ; 

μω ὠυτῷ γοργὸν μὲν; ἐκ ἐν ὁρμῇ δὲ, ἀλλ᾽ ἐν ὡ- 

γναωξολαῖς ἵτι"", καὶ τῷ ἀσχάλλειν τῇ τρλξῇ τι- 

ἡ γνώμη τῶν ἐν Ἰλίῳ μικρὸν ὕσερον. ἡ κόμη νῦν 

μὲν Ἰσυχάζοντος ἐτΑδνητα τῷ μετώπῳ: ὁρ-- 

μήσαντος δὲ ὠτακτήσειεν . συνωπονευεσώ ταῖς 

“8 ϑυμξ κινήσεσιν. αἱ δὲ μοι κ ἄνετον 

αἶγες - καὶ τὸ ἰτακτξντω βεκόλιω. καὶ ἡ ἐν, 

βσος ἐῤῥμμένη ἀν σὺν καλάυροπι», τοιᾷδε, 

ὦ πα, λόγε ἔχεται ". ὠχϑόμενος τῇ μητρὶ ὶ 

τῷ πτώππῳ τῆς ἐν τῇ νήσῳ ἕδρας, ἐπειδὴ ἐπ᾿ Α- 

χιλλεῖ τεθνεῶτι δείσαντες περὶ τῷ χα ωιδὶ, ὠπώ- 

μοτον ἐποιήσαντο τὴν τῷ πύῤῥε ΤᾺ αἰπολίοις 

τε καὶ βεσὶν ἑωυτὸν ἐφίςησιν Ἁ 

τὲς ἀτιμάζοντας τὴν ἰγέλην τὠύρες, οἱ δὴ πρὸς ὴ 
Η Α ὟΝ ᾿ 

τῷ ἐν δεξιᾷ ἐνδείκνυνται ὄρει. Δαν ας δὲ ἐς τὸς 

ΡῬΠΙΙΤΟΘΦΥΒΑΤΙῚΙ 

τ: δὰ οἀέχιτὰ 

ΙΝΝΙΟΆἝΚΊΙ5. 144εῤλίρ» τ, διγγον, 

ἄεης αιήάοπι, ΔΠΪΠΊΟ τἀπιῈΠ ῬΓΟΠΊρέις,, δὲ 
ἀοχεογίγατεπι ἴπ ἀρθηάο ῥγας (6 ἔεγεης. Α 
τεῦσο 1ρΡίοσαΠῚ 4 ταῦθ Πσπιτι εάατ σοπί!- 
Πι. Μέγαπι 14 ΠῸΙ φιήάνιε, ὃς αιοάπαιτι 
Ρἰδαγας ἱπρεπίαπιῦ ϑαρίεηϑ σιμπη [τ Υ]γΠ185. 
ἃς τάοπειις ΓΕΓΙΙΠῚ ΟὈίζαυγαγιπι, ἱπάαρατου 5 
ἐᾷ ππης πηοΠἰ παίηγ, π46 δά τοῦτ ἱππε ἢ!- 
βαηάλγιιπι Ροττίποηῦ Ἐχρίοτατίοπεπι. Ιη ργᾶ- 
{ΠῚ ΘΠΙΠῚ Ρτοὶ! τι σαἸατΠ 5.5 σείογαια ρα 6}}15. 
τεπουϊουῖδιι5 δα Ἰαϊτιπὶ ἰη(εγαίοπτία, τοιαπιαιθ 
ΡαΥ͂ΓΕΓ ἀγα ΠΓΑ ΠῚ. ΟΠ γοοπηεαῖς Ἰσίταν Β]146 
δά ἐδ, ητ6 (1Ὀ] ςοππθηπιηγ. “οποιγγπηῖ., Ρῶ- 
1|465 νέγο ςαἰαϊ μος «υϊάοπὶ ὃς ταάϊος τοίατιιπι 
ναΐεγο ἰπροῖ, γ Ἱ γι ηθ5, {Πα τοϊπαιεπβ, 1ρίς 
ΔΙΙΓΕΠῚ προ δα ἀγπηα[γατι ΓΠΒΠ5.). ΥἹΓ οἱδ 
Βος!ρίο ἀδρτοϊιοπάϊταγ, ῬγεγπιιΣ ΤΝας 
ἴπ ταγα ἀΠΊΡ] 1115 ἀσθη5.7 ΠΕμς (αι Βοῖ-᾿ 
τιάι5. » νείο Ὡξ “πὰ ΠΝ 
{41 εἶπ ΠΉ1]65. ΠΑΡ 1 ἱπηῖχα5 ᾿“ςοηἤιηε,, ἅπας 
ΥΕΠῚ Ῥεοίρίοϊοης, ἢ Ψεῆῖς αὐζοῖη ας Ῥυραγθάν ας 
ἱπάς ἃ Πιρουίογς ΠΠΊΟΓΙ Ρᾶγτο πιᾶῃ Ε 
ἢ ηἰβτα:. ἃς αἴρα, Ἰκαύευ ἈΕῚ ΠᾺΡ Ῥετείῃ 

πηεῃ μας οἰ ἱπηροτο! ἴαπὶ Υ 
ἴῃς αυὶ ἀϊῆξεγας δάμιις » 8 
πηούπη. Απίπιο ἀρίταΐ ἢ 
Ροϊ ρεγεπίαγ, (αρίαγϊες 
(τεπεῖς ἔτοπτὶ ἱπηρεπάοε: μαπιταπηοη, ἢ , 
εἰτατίογ ἔλέλεις βιογίς, Ηίης ἱπάς ἰλϑαπάαπι ες 
Ραζεδί., δΔηϊ πη: ἀρίται'οηες [αἷς πηοείδιις (δομτα-. 
ταπη. Οᾶργδο δυζοῖη (Ο]ετς Ἔχ []ταητο 5, ὅχαν- Ὁ 
πιςπῖα ἰαίοἰυϊεπεία., αἴηιιβ ἴῃ πιράϊο ργοίοοϊα᾽ ὃ 
εὐπὶ ρεάο εἶδια, Ἰιος ΠΌ].. ΟΡαεγ, νοϊμηζ.. 
Μδιη [πςςεπίδε δἴαμς Διο Οὐ πιογαπη ἴῃ ἰη(α-ς 
14: χυοηίαιπι, ΟὟ ἈΟΒΙΠΘπ ἱπιογουηζομη Ραπ 
εΓῸ τποίπεηζος, ΡΥΓΓΠΠΠῚ οὰ (δ ποη ραίϊι- 
ΤῸ Ἑρτραὶ {ιγαπούδηί.. Οἀριΐβ. Ἰρίταγ ἧς θο- 
Ὀιι5 (8 ργϑεῦεξ τοώζογοπΊ; [ΔΠΓΟ5 ἀγΓη ηΓ5 ρὲ - Ὁ 
τυϊαπεοτ ἰηβηταητος το[ιρίπαηβ, αὶ ἱπ πιοα- 

ἫΝ Ἱερτδοίξηταηευτ.. Ογάραϊο 
ὉΠ, 

8 ὁ τῇ σάλπιγγι σημωίνων ἢ ῇς ὅζ Ἀρο!!οάοτιις 1:8. πι. ο 
τὴν Βη. Οδυσσεὺς ----- ζητῶν Αχιλλία γ σώλπιγγι χρησοέμενος. 
ἔυρε. απᾶς Πημἰϊεῤία ἐμόᾳ εἴς ἀρυὰ ϑτατίαπι Αςἢ}}}.1. ν. 6,1. 
ν. 40. 51. 201. Υ. ν. 39. Π15. Ἰχ βαρεῖ εχ Ἡγρίηὶ ἔα, 
ΧΟΥ͂Ι. Γι γες ἐμ Κερίο θεβήθιίο »πηπέγα βιίνιρα Ροιεῖε, ἵπ 
4μέδεα εἰγρειο δ᾽ βαβανε, δ᾽ [μόϊμο εθἐοίρεγα ἐμ{πεε σαπιέγε, 
αγημογηη ΜῈ (γερἑἐέηι ξδ᾽ εἰαγτογεσι εγὶ ἐμ. «Αοὐϊδες ῥο- 
δα αγόϊέναης σάεε., θεοίβενη τρί ϊεθγ δ) ἀἐμερλαηῖε., 4ἰψυᾷ 
ξ ρει 65 ῥαβάνε ανγίρα, Ἐχ βος εἰβ σορρέμ δος, 

9 τὸ ἦϑος τ. γραφῆς) εἴξ ἰρίᾳ ὑπόϑεεις ὅξ ἀτρυπιεπίαπι 
Ῥιξζυγδα, 4.86 ΔἸ] υ1ἃ δὰ Βεπὰθ πιοτιπὶ Ρεγάπεης σοηιῖ!- 

Ὡδαῖ, ΑἸϊ45 60 ]ΠΊ ἀϊοίτυτ ὁ ἐπίνοιαν γνώμη» ὑπόϑεσις» ὑληγ ἷξο- 
ρία τῆς γραφῆς ἵτεπὶ τὸ τῷ 5 ζωγρώφε δρᾶμα τς δρυὰ Ρμι- 

Ἰοῆταιος. 
1ο ἀνδρίζεσϑαι } Ῥεΐογεβ τγοβ (145, χιιᾶς ἴῃ εὐϊεῖ5 ἀε- 

δγδηῖ, εχ ἱπρεηῖο {πρΡΙ εὐΐππιβ  4η Βε εἴτις αιδπὶ ΟἹ. Οἤτῖ- 

Πίδηις αμἱ {πρρ!εδαι φαίνεσϑαι γ Δ] Ἰοτμπὶ εῆο 1! οἴι1Π|. 
Ἧος εἴ αιοά ϑεπεςα Ὑτοδά. Α ἐξ. Π.. ν, 214. ἀϊςοῖξ 

Ἐαἤης εΠ} αγρηἷς θέγιρ. 

Ὁ ἐκ ἄγροικος ἔτι } πεπιρς Ὁ Ραγοπιῖθιι ἔϑιο ρδγεπίφ ἐ- 

1.5.) ΑΟΒΙΠΙς., του τ18 1η ἱπίπϊα ΚΑ ὑν τατῖς ΟΠΓΑΠῚ ὃς ΡΕα ᾿ 
Ξοτμπι ϑγπιεπτοταπηαυς βείῃι, νἱἀε ρδι]ο Ροβ (δαιιεπεῖα, 

τς ἐς τὴν ναῦν ] 4 {Π]’ςοὐ Ὑτοΐαπη πϑυΐρατε ἀεθεθας, δὰ 
43 Π| ἃ Ογϑεοῖς ΠΡ βπεπι δ ε}11 ςρεγ(ε τες, αυοά ἐπὶ ἢ- 
πε Αβεαςίάα εχριιβπατί ποῃ ἀεθεγε ἴῃ ἔλεϊς εἴτι. 

13 ἐξ μ᾽ ἄκρε ἐς τ. ἀφις. ἐἰνειλ. χεῖρα} πεπῖρε ραίμεζα-: 
γε μῦ ἴῃ ἀεχίγο Βυπιεγο ργορε ςογιῖς 6ΠῚ ̓πβθιυίδτιπι, ἢ - 
πιβτιπι Ἰλζιι5 τερὶς τοτιπι, ἰθΊ4ις Πηϊῆτα ἐχεγία ρ] ετπιπιηια 
δἀάποίτατ, νὲ ΡΆτει εχ ΡΑἰιιἀδίοταπι {πὶρ ἐγδζοτιΠῈ πι}ΠἸτιιπια 
ας βρυτίε» 1 1Π ̓ ητίααϊς πιο ἱπιεηξῖ8, 

14 ἀλλ᾽ ἐν ἀναξολαῖς ἔτι 1 εαἄεπι ρῃγαῆς τθουγτῖς ἴπξ, πὶ 
““εῥείοο δα ἴῃ Μεάρα ἐγ Οοἰοῥέε. Ναπααπι ΨΕΓΟ ἱπίεσργες 
ῬὨτγαίεος πιεηΐεπὶ αἤξουτιι εἢ, ἐν ὠναξολωῖς εἴνκα ἀϊ εἴτα 
ἡρηρεῖης ὃς ηπιϑεσιπαιε τες μας αἰ γέγέην, δὰ αιαπι ταπιεα 
{ε σεείρραὶ Αἰ1χαῖς δζ ργδερδγεῖ. 

ΙΣ τοιῶδὲ ᾧ παὶ λόγῳ ἔχεται ] λόγος Πΐς 14επ|, 4ιιο ἱφορίᾳ 
ἅς τεργαθίξησατιιγ ἴδια, σε ῥγοτηϊοις ἀϊςιπίυγ Ραδηπι 
ὁ λόγος τῆς γραφῆς δζ ἱτορία τῆς γραφῆς» αὐ γειθμπὶ ἰρίτις 
σψετίετεβ ἑαίονα ῥ ἡ βογλάνγε ἐαρρηριίν 

{1} {91} 



ὶ 

Ἴ Μαγ)4. " 

ΔυτοπΊ ἀ αἴας ἝγΙατο, 4104 αὖ [το Ττοία 
ζΔΡὶ πεπιίπα ΡΟΙΠτ, ΠΠΠΠ 4Ὁ Αφαςίἀϊς., ΡΠ Οςαχ 
ἴῃ ϑογγαιῃ ἀθ!οραίαγ, ριιογὶ αἰσάπσεηάϊ ζαια, 
Νιις Ἰρίταν Πα ἀπιέξα ἱπολαϊς ἴη οἴη, Ἰρποταπη 
Ἰσποσιιβ, ΠΙΠ απο οἰεσαητία δὲ νἱροῦ [ογπιᾶς 
ἰρίπιτη. Ας ΜΝ Π15. Π]ππὶ εξ οἤεπάσγοι. Αἰ- 
4πε μος ἤρπο εἰπῈ 411Α115. εἴθε ἀρποίςζοητς 
Ῥῃοξηΐες, ἱπρτατὶ!5 Τγςοπηςαϊς ἃς Πλοἰἀδιηΐας 
Ργοάπεγ. δος [πηΐ0 486 ἀγ5 Ὀγθα Πᾶςςο τὰ- 
ὈεἾ1ὰ πος βάοςογο νυϊτ. [τὰ νέγὸ ρ᾽ ἐδ εἤ, νὲ 
Ῥοΐδεῖς. οἰαπὶ ΓαΓΠΊΪΠἰ5 ΡγαΘθογα πιαζογίαγη 
Ροῆιι, : 

ΓΟΘΡ 

ον 
2 

͵ 

ΤῊ ΜΕΥ δ. 

διρεγαίῃς οἵ ῬΗγΥχ : ἀείρεγαιίοηοπι ἴΓὰ- 
ας ἰαπὶ ἔαοὶς ρνδοίεσί, Θοὐ πὶ ιᾶς ρα γι 
Εἰ ΕἸΠτΕΠΠΠσο5. Οεγίε ρογθπηιπι εἰ0115 (8 ςα- 
εἰη!ῆς ογεάϊΐε, Ἰπτοπιροῆίας σαπὶ [Ἄτοπας Β:- 
11ο ςεγίαγος δι. Ργοϊθοῖγ ιζεπι τ δα5, 4ά- 
ΤᾺΠῚ ΠΕ] ΠῚ ἀρηα ἐππὶ ππης ργοείαπη, ντ α΄ 
σἄπογ ΠΟΙς ἀπηρ 5, αΐρρε αμείη ππης εἴ- 
ἴα ᾿πξογογετη οα σεγίαπηῖης ραζδαῦ. ΡΊΠΕΙ δι- 
τοι (ἴδε ργοχίτηι5, α 4018 (Ὲ πους ἐγ! Πα ροη πη, 
νι 41] {ἴάπη ΠῚ ̓ ρί! ροθπαση Παγιογῖς, ἐχοογία- 
ἴι15 νΕῚ πιάζογίοισι νὲ ργαεθεαῖ. ἘΕυχτίπι δὰ- 

᾿τΟΠῚ ΙΠΓΠΘΓαΓ Πὰς Αγαγ ΠῚ... 41] 1Π Ἰρίαπι 

ἀνα, ρον 

δ": δε.» 

ΙΔ ἀσιε ἀοίει, Μιάε5 δπὶπιὶ νεῖχις νὰ 
ΤΏΔΠΙΠΙ5 6[115 ΠΟΙ δὲ ἔεγγο ἱπέεηζαθ Ππε, νταις 
ἴῃ Μαγίγαμη ρ]διιοῖς τοῦ! ΠΟΛ ἱτπαταγ οςι- 
115. ςοπηᾷ αὐγείζα ἀρυθῇι δζ πα }}144. αθοῦ 
ἴῃ ροπα διζοπὶ σαράεπὶ ραγαηεὶς οἴ, ν θρῸ 
Ρυζο: {προγο]απηααε οσυΐο ἱπομπιδίε, δά 
1γᾶτη ΠΟΠΊΡΟΙΠΓΙΠῚ,), Δα ἀπίπιο ιεπἄΔη1» 
᾿πάπθηϑ αὔοδζαα. Οὐὴπ ἐὔίαίη τἰηρίτιγ (8ε- 
ναπα σα! ἀάατη, [ΠρΕΓ 115 1186 ραίγατε ραγαῖ: πος 
Δῃ ργδθραιάϊο 14 ἔλείας., δῇ ἱπτιπγείσεητον 
δά {πρπ]ατοποπη ἀΠἰπΊΟ » (τ (το. ΑΡρο]]ο 
 διζοτη ρέξι5 εἰς ἰπῃ ίαχο αιοάδηη (δ ᾿ρίαπι τὸ- 
αἴϊπαης: ἱγγὰ δα Πηϊῆγαπι ἰάςεῖ, αἴήϊις ἃ ΠΊαηΙ 
Δα ες ἰαθια, ἰεηϊτοῦ ἱποιάθηζο, ρα] ζαγ, ας νο- 
Τὶ ᾿πτεγ μάθητε. Αἰρίσε. οὐἰαπη του απ 
Τεὶ [ογπηδηγ. {παπθπΊαια τἰπιπι ἴῃ. ἴαοῖΘ τα- 
πἰτοηΐεη. [εχίγα γεγο ἴῃ {πὶ εἰς ρῥοΐτα, 

ΓΟΌΨΨΈΕ: 

᾿ ἤδη, διὸ ξύνεσιν ὧν «πείσεται. 

δός 
" 7 ε ᾽ γ 

Ἑλληνῶς εμπέεσοντος, ὡς 8Κ Ἄλλῳ τω εἱλωτὸς 
γ ς ΄ Ν - “ ͵ 

ἐσοιτο ἡ Τροίω: τὸ λῆν τοῖς Αιωκίδαις, ςέλλεται 

ὁ Φοῖνιξ ἐς Σκύρον, ὠνείξων τὸν “«αἴδω. καὶ κω- 
, ᾽ " ε,.2 γἊ ᾽ ΝΝ 

ϑορμισώγενος , ἐντυγχάνει οἱ, ἐκ εἰδότι εἰκ εἰδως, 
δ᾽ 5: δ ἢ ᾧ Δ ΝΥΝ δὴ » - 

πλήν ὁσῶ τὸ εἷδρόν τε καὶ ἰδρὸν τῷ εἴδες ὡ- 
μ - Ἵ ΄“ 

πεδείκνυ ἀυτὸν Αχιλλέως εἶναι σταἴδω. κοἰντεῦ- 
ἃ "2 γ ΄ “ 

9ὲεν γνωρίσας ὃς εἰή, εἰὐστυςος γίνετῶι τῷ τε Αυ- 

δ 16 Ν -“Ἢ ὯΝ Λ -»" «- ,ὕ 

κομήθει . κῶὶ τῇ Δηιθαμεια. τωντῶ ἡ τεχνή 
"- ᾽, ε "“ Ω 

βραχεῖ τέτῳ γράμματι ἀναδιδώσκειν ἡμᾶς ἐ- 
͵ , ᾿ « ΙΝ “» Ν 

ϑέλει. γέγρφαπἼωι δὲν ὡς καὶ “πποιητωῖς ὠδὴν 

“παρασχεῖν. 

. ΝΑ ΡΟΣ ΣΝ 

᾿ ε ) ΠῚ »"- 3 ᾿ , 

Κωϑήρητωι ὁ φρύξ. βλέπει γᾶν ὠπόλωλος 
“ 

καὶ ὕξατω 
-“ ΄ . » ᾿ Ν Ν 

δὴ ὠυλῆσωι πεπίφευκεν ., ἐκ ἐς κωιρὸν ἐς τὸν 
ὧ ͵ ΠΕΣ 7 » - ε ᾿ λ 

Λητὃς ϑρωσυνόμενος. ερῥιπταί τε ἀυτῷ ὁ ἀυλος 
ὕ ᾿ ΚἈΚ ΟῚ .." « Ν »"Ἢ ᾽ δῶ ᾽ 

ἄτιμος. μὴ ἀυλεῖν ετι, ὡς καὶ γῦν ὠπαυδῶν ε- 
͵ ᾿ ΩῚ κο 53..159 

λήλεγκται. καὶ πτὠρέφηκε μὲν τῇ σίτυϊ, ὠφ᾽ ἧς 
ἕῳ Γ 2 

- Ὕ ς “-" ν 

κρεμασϑήσεσϑοαι οἷδε, τεύυτην ἑωυτῷ κωταδι- 
ἊΝ ᾽ Ἁ ε ἐδ 

κωσώμενος δίκην, ὠσκὸς δεδάρϑαι. ὑποκλεπτειἷ 

δὲ ἐς τὸν βάρξωρον τῶτον᾽, τὴν ὠκμὴν τῆς μώ- 
" γ᾽ 7ὔ »“Ἢ 

χαίρας σσἀρωκινέμενον ἡ εἰς οἰυτὸν." ὁροῖςς γάρ 

σὰ ὡς αἱ μὲν χεῖρες ἐς τὴν ὠκόνην ἐυτῷ, καὶ 

τὸ σίδηρον ἐνωδλέπει δὲ ἐς τὸν Μαρσύαν, γλαυ- 

κιῶν τὼ ὀῳφϑαλμὼ, καὶ κόμην τινὼ διανις οἰς, εἰ. 

γοίαν τε καὶ ἀυχμῶσαν. τὸ δὲ ἐπὶ τῆς το ρειᾶς 

ἔρευϑιος φονῶντος οἶμαι" καὶ ἡ ὀφρὺς δὲ. ὑπέρ-: 

κειται τὰ ὄμματος, ἐς ὀργὴν ᾽ συνηγμένη, καὶ 

διδῶσώ τι τῷ ϑυμῷ ἦϑος΄. ἀλλὰ καὶ σέσῃρεν 

ἀγομόν τι ὑπὲρ τῶν μελλόντων ἐυτῷ δρᾶσιϑαι: 

καὶ ΣῊΝ εἴτε χαΐρων, εἶτε καὶ ἀνοιδέσης ἐς 

τὴ σόαγὴν τῆς γνώμης. ὁ δὲ Απόλλων γέ- 

γρώπται διανωπώνῳν ἑωυτὸν ἐπὶ πέτρως τινός" 

ἡ λύρω δὲ ἐν ὠραφερῷ κειμένη » ἔτι πσλήτηεται ὑ- 

πὸ τῆι εἰρὸς τῆς λαιῶς, ἐμπιπτά 
κὰ , : «" 

καὶ οἷον διωψωλλέσης. ὅρω δὲ καὶ ῥώϑυμον 

᾿ ΄ ᾿ 

ρεμωίως, 

-» 

τῷ ϑεῶ εἶδος, καὶ μοιδίαμω ἐπανϑῶν τῷ προσώπῳ", ἥτε χεὶρ ἡ δεξιὰ ἐπίκειται τῷ κόλπῳ, τορῴ- Ὁ 
. ᾿ Ἵ 

ἜΣ δ 

1τ6 ἔκπυξος γίνεται τῷ Λυκομάδει 1 ο[ξ ἀατίπιις, συΐτς ἀλ- 
πιηο νοὶ ἐπιοί απιθητο τας οςάδε ἱπαϊ σαη5, 4ι14πὶ ΠΟ γαεπ- 

"αἰ τατιοηοιη, Ογάθοῖβ που ΠΠπιὰπὶ, ὅς 1 ατπὶ ἱπιϊτητιιγ, 
11. ΜΑΡΣΥΑΣ. 1 ἀσκὸς δεδάρϑαι) ἤς ΡῬΙυτάτοῃ. ἀε 

βυπιηῖθ. ὠσκὸν Μαρσύε ἀἰϊχίτν δι ὙΖεῖζ, ΟἨ]]. 1, ν.13, ἀε ἐὸ 
εἰσκὸς ἀπεχρεμάσϑη: 

2 ὑποκλίπτει}) ΠΟῚ δγᾶῖ οὐγ ἰδ οπ ἐπὶ ἢάης (Ὁ! οἰτατεῖ 

ἽΜοτοῖ!. αυὶ ὑποκύ τει ἔοτις τοίογ δε πάϊιπι ρυταυϊτ. Νεπι- 

Ῥεὲ ὑποκλέπτειν εἴ γαγείνι ἐπιπεγὶ. Οτύτεγ. 168. ἀποβλέπει 
᾿ϑαϊπιαῇ, ὑποξλέσει. ; ὲ 

ο΄ χ βάξθαρον τῶτον 1 δεγιῤαργ ουἱ Ματίγ ΠῚ ἐχοοτίδηιπι 
ἀταάιάϊ: ΑΡΟΙΪΟ., ἱπιε!ἰρῖς) νἱάς Ηγρίπ. ἔθ. ΟΌΧΥ, λάἀδὲ 
ϑρηες, ἐς ἴγὰ Ὁ, Π' ς, 6. 

. 

;} 
“ ᾿ ͵ ἣΝ ) ΜᾺ 

4 παρακινέμενον πες ἢϊς Ῥτοθο παρακούειν ἫΝ ι 

εὐϊτ. Μοτεὶ!. ὡΡ ᾿  . ν᾿ 
ς ὀργὴν 1 π᾿ πιαγρίῃα Θχεπιρίατὶς ΑἸ ἀϊπὶ, 4υο ντοτ, Ἢ ̓ 

δὶ πηᾶπιιβ Δ]]εὐιεγαῦ ὀργὴν», ΠΑΠῚ ἴῃ εαἰτὶ5 Βα όθατος 
4ιοά πιῖπτις ς πΒὶ ργοθᾶζ, : Ἔα 

6 Ἶ9ος] Ρἰϑιιγαα ΘΠ ἐχρτίσιοτς τὸ ἤϑηγ ἴῃ εν ἢ 
ἀοουῖς ποῆετ, Αταιῖ Πὶς διΐαπι ργοίῃθ γέιβος απἰ πε 

ξεγοοίαπι {πρετοῖ!ο φἀάιιόϊο ἐχργείϊεγαι, συ ργοίμας ἷς 
ῬΕΠοΙ γάτιια δρδόνως τί τῷ ϑυμῶ ἦϑος δηἰπιο αβδόϊυπι συοῇ΄ 
ἰπάμεγο ἷ, ε. οἤεπάογε (ρεόϊατογί δέξο ζει πὶ δη πη, αι ἢς 
ϑογίῆδε, 

7 προσώπῳ ] ΓευτἰΠΊπια ἐπιοπάατο, παιοὶ οηΐπι οἢ Ασο- 
πῳ ηυοὰ εἄϊτι Παδ εητ, 

ΚΥΝΓΡ ως 



8όό . ΗΘ, ΤΥ ΑΥ͂ΤΝῚ 

ὡς ξιρέμασ!, τὸ τσλῆκτρον, κωτωῤῥοωιθυμεμένη 

ὑπὸ τῷ ἐς τὴν γίκην “γωίροντος ὠυτξ. καὶ ὁ σσο- 

τωμὸς τῷ ϑδηνε' τὴν ἐπωνυμίοιν ὠμέΐψψων. ὅ ὁ- 

ρῶ μοι καὶ τὴν τῶν Σωτὺρ ΘΩν ὠγέλην, "ἷω “ρη- 

γᾶντες " τὸν Μίαρσ ὑαν γεγρώφατωαι, ὡς ἐπιφοί- 
Ν 5 ἊΝ Ν “᾿ 

νογτες τὸ ὠγέρωχον καὶ ἀνεσκιρτηκος σὺν τῷ. 

ὠνιῷσαι.- 

ΚΟΥ ἩΉΔΕ ΑΣΑ ἐπὶ 

Ἂν ΝΑ Ἀ - Ἶ ͵ ἃ ν Ν 
τὶ δ᾽ ἐκ ἂν εἴποις Ἕ, τϑτῶν» ὅς γε μὲν 
Ν ὔ ς Ὶ 

ὐπὸ θήρας ἡ γραφή 5 
΄, " » Ἅ Ν ὃ -“ Ἵ 

δίδωσιν ὠκροιιζβνῆ, τοοτίμε τε καὶ διωυγᾶς νώ- 
ὃ “ Ν ᾿ Ν τα ὙΠ 

μώτος; ὀρ δὲ τς καὶ τὸ τσερὶ τὴν σσήγην ὠλ- 
ἢ " τ ΡΞ ΣῊΝ ε ν δὴ 

σὸς, φύσεως εὐγον οιμο! τῆς σοφῆς" ἱκώνή γῶρ 
᾿ : - ,ὔ ΝΑ ἡ 

σποίντω ὅσω βέλεται» καὶ δεῖται τέχνης ἐδὲν,ἤ- 
» » ᾿»" νι 

γε τέχναις ἀυταῖς ἀρχὴ καϑέσηκε. τί γαρ ἐν-- 
- “ -“ , "Ὁ ᾿" 

δεῖ πρὸς τὴν τῆς σκιῶς τσωρασκευήν: αἷδὶ μὲν 

' οἱ ἡμερίδες ἄγφλαι 2 ὠνερπύσασαι τῶν δένδρων. 

.λὸο ἄλλω συνδέωσαι. μίλαξ δὲ ὧι ὠυτή» καὶ κιτ]ὸς» 

ὁμδ τε καὶ κωϑ' ἕν διασιχόντες . σσυκνόν τινω τό- 
εὖ ᾽ εὐ ρο ὔ «δ.» 

πον᾽, καὶ ἠδίω τέχνης ἡμῖν ττωρέχεσιν. ὁ δὲ τῶν 
, Ἁ “ “ Ἴ ἢ -“ 

εἰηδόνων χορὸς» καὶ τὰ τῶν ὠϑλων ορνεῶν μϑσειο,, 

νυ εν" ᾿ »"» ᾽ ἴ "ἢ » 

σοφῶς ἡμῖν τῷ τϑ μελιχροτωτδ Σοφοκλεὸς π Ἐπὶ 

»“ ΡΝ 

πὶ γλῶτ]αν αν εῖ» 

ἘΞ πες συκγύπτεροι" 
ΕΣ ᾿ ἽἼ ᾿ ν ͵ 

δ ἐἰὴν κωτ᾽ εἰυτὸν ἐυςομᾶσ᾽ ἀηδόνες; 

. » 9 ἡ ΄“ 2; γυ Ὧ7 λ Υ 

εἰπόντος. ὠλλ᾽ ὀγειτῶν “Φηρευτῶν ομιλος.» ἡδεῖς 

Ἢ ν᾿ ΤΣ ν , " Ἀν ἘΣ 7 

μὲν: κωὶ σιῷροι » Ἀουὶ νεοντες εΤ, τὸν ἐν τῇ “η- 

θῶ ϑυμόν. ἄλλος δὲ ἄλλό τι φεράτ]οντες » διω-. 

᾿ 

γαπώνεσι σφᾶς ἀυτές. οἷον, ὦ ϑεοὶ, καὶ ἡδὺ τὸ 
πο Ὧν Ύ ᾿ 

σαφὲς τῆς τεχνής» καὶ ὡς ἐςξιν ὁρον τὴν ἑκάςε 

τ ΔῊ “δ “ἤ ἣ Ω ΩΝ 
τύχην. φιδώς ΡῈ υτοσιχέθιος ευτή; θροτύων; οἱ-- 

μα!" ξυγκειμένη ᾿ δέχεται τὲς ἄρχοντας κοωλὸν 

εἰπεῖν 'τῆς ς ϑήρας: καὶ φέντε μὲν ϑτοι., ὁρῶς δὲ 

τὸν  Ν υτῶν ; ὡς διογεῖς ρας ἑαυτὸν, ἴ :- 

Γ ΑἹ Δ, 3 ΟΝ ν}..0 

! ὥνον- υἽ γὴν δὲ ὠυτοῖς ᾿ ὧν ᾿ 

111. Γχαέοζες. ΓΥΝΙΟΚΙ5 

ποπιοῇ ἀν: ἬΝ Β ΟΡ σατο γαῖ πην 
ὙΙάς ϑαγυγόγιιπι σγεροπῃ, αιιδί! Ιησοητεβ Μήαγ- 
ἴγαπι, Ρ᾽εῖος, νῖ Ργοσδοἰτάτειι Ἰι δε [0 {8]- 

[ογαηῖ. 

111. γενάτολεςξ 

Δὲ ααυΐδιις ποη ΙᾺ αἱ 3 ᾿ ργοίδαμιατίς 1Πος, 
4105 ἃ ψεπαίιι «ιήάεπι τοάιιοῖε Ριἔυγα, εἰχας 
Ππτρι ἀππὶ εἀϊτ ροτα]εηΐαθ ἂς ῬεΙΙαςΙἀ4οἸγπι- 
Ῥμᾶς (οπέεπι ὃ Επ (Δἰτιπι εἰίαπὶ εἶτα ἴοπ- 
τοὶ) ΠαΙΈΓΑΘ , ὙΓ ΡΌΓΟ,, ΟΡ 15 (Ο]εττῖ5. 510] ε- 
ηϊπη ἰμβῆεῖς Δα οπιηΐ αιιᾶ6 ψαΐς » ἅτῖοαμς π}}}} 
τηάϊρος, νῦ ας ΤΡΙΆΓΗΠῚ τὴ ἠν ΕΧΠΓΟΓΙ ργιη- 
εἰρίμπι., 
Δρραγδίιπι [26 ργοξείθο ἰαδγιιίζας Ὑτοριδη- 
[65 ῬΕΙ͂ ἉΓΌΟΓΟΘ. ΠΟΓΥΠΊΡΟ5 φοταπι (ΕΙΠΕ, (ατ- 
ππδπτο ΠῚ ΑἸ μα αἷϊο ςοπηθέξοητεα. [8- 

ξυμεθδλήκασι τὰς τῶνκ λημαάτ δ μερήμξυ δ, Σλ. ΔΝ ΠΉΠ]αχ πεάογασις, ἃς Ππλ}] ὅς (βου πὶ. 
ἀςξηίαπι αοηάαμη]οςιπι, ὅς ἀπηοθηιη τη8- 
φ᾽5.) 44 ΠῚ δ΄ ργαοῆαγα ΠΟΌΪ5 ροτιει, ἐχῃὶ- 
Ὀεητ. [υοιπιαγιιπι σΠογ5... σοΓογαγαΠΊ]Σ 
Δα ατη πημίξα, (οῖτα ΠΟ 5 πιε ΠΠΠΠπιὶ ϑορῇο- 
οἸ15 Πἴὰ ἴῃ Ἱϊπριιατα τοποςδηζ; 

αἰ γαίας, 

Ρῥήγείᾳ ἐμαζέ ἸΏ ΣΙ ογὸ 4720 

τη αιϊοητ5. ΨΟΠδΓΟΓΙΙΠῚ δυζθτη σΟἤΠΟΥ5 ᾿πσαπη- 
ἀΔ, ἃ νϑ]τ44 οἢ, (ριγαπζαις δάϊπις νεπατοη!β 
ΔΕ Τὴ} 3411115 διτο πη ΑἸ αυ]4 τπο] Ἐπ άο, (ς(δ 
Ἰρίος γεπείμησ, 
(πρυῖς ἀαείαϊεας ἄξεις! γέ ἰδές ἡ 446 {1 σα π|-- 
νἱ5 ἴογέμπα, αἰ ζογπεγε! ϑιογεα αυϊάοιτι παες 
ΕΧτΕΠΊρΟΓα 5, ς γειθιι5, νὰ ραζο, σομτοχία, ἀϊ- 
ςογς ὀχογίοβ, {α! ἃ ριϊογο ρο ἴπὶ πη γεπαίοπο 
ποεῖ, Ἔχειρις. δ. ΠΓΠΠ6 ΘΟΓΕΠῚ αυίάοπι αιη- 
416. Ψιάε5 δυζεπη ἡγεήϊηπηι ἸΠΓΟΥ 608; ΜΕ 
εγιρεηϑ (Ε., δῇ {πρεγίτς δος εητος σοππεύ- 
ται, [πππη, νῈ πῃ] νι ἄστιγ, ἐπαγγαῃβ σογίᾶ- 

ΤΙ Ν, ἡ τὴ 

᾿ 

ᾶ “ ἣ “᾿ ω 3 “ιν ᾿ς ἣ 
ςραπΊα! πρὸς τὸς ὑπερκωτωκειμένες ᾽ τὸν ἑαυτῷ μοι ΘοΆΕΙΝ 9 ἄϑιλον ὠφηγέμενος . κῶΐϊ τὸ 

᾿ ! ᾿ ἣ 

[αρούς 1 ἤς τοίου Ππιι5 Ῥτὸ Πορσίᾳ 404 εταΐ ἴῃ εαϊ- 
: ἀυθίτατε ἔχ εἴ ἀς {πῖως Ἐπιεπάδιη οπίς. σετείτιι- 
"νι εἰ πὶ εἰξ ἐχ πιγ!Ποργαρμί5, δλάανι, ΡΗτγο 

Θἴδε Βυυϊαπὶ » Δήφγ(γαε ποπιεπ ἱπάιΠε νεὶ οὐ [δηρυΐπεπι. 

ἽΜανῖγας εχοοτίατὶ ἵπ᾿ εἰ]Πὶ ἀεϊαρίπι, νεῖ ὍΒ Ἰοιγ πὰς Δ6- 

ςερσαϑβ ΝΥ ΠΊΡΏ τι! πὶ 821} τουα πη 118 ΘΠ “Πρ ηΓπ|. νὰ δ 8Π- 

τὸ [105 Ρίυτατοθιιπι ἰἰδτο ἀε Βιυαῖῖς Ρ 36, οἀϊε, ΜΜαιηλεϊ. 
Νεαῖα ὙΠ 1ης. Πσαῖις. Ρογοήτς 4πεπὶ ΠδῚ ἢἴς βηχίς ἱπιεγργεϑ: 
ποβτγδπι ἐπιεηἀδείοπετῃ ϑ] π|αῇ, ηπο απο ἀαϑος Ροίξεα ἀε- 
Ρτεβεπάϊπιιϑ, 

9 Σατύρων ἀγέλην οἷα ϑρὴν. 7 Ουἱάϊις ΜεΝ Υ].ν.394. 

Περι γαγιοοίαο βίμαγμηα ππγαΐνα Εαμρῖ, 
Εἰ δαιγγὶ {γαῖγες, ὅδ᾽ ἐμῆς ηοηπο οἰπτησ, Οἰγηρηε 
Ἐρ Νγρηρῥας ἤεγηηῖ, 

111. ΚΥΝΗΓΕΤΑΙ. 1 ἄγει ἐπὸ οϑήρ. γραφὴ] ἄς Βοα 

Ἰοσιοπαϊ βεπεγε νἱά, δα [εηΐοσ. ΡΗΙ οὐτ, πταρίπ. 1.1, Δχογομτγὶξ 
παι αἰ ό. τ. 4. 

2 ἀντοῖς} ἤς οπιηΐπο οἰῃ Οτγαζεγο ἃς ϑαϊ πηαΐ, τείοσιθεπαῦ 
ἄνιπὶ ρτὸ ὠυτῆς» απο ογᾶς ἴῃ δα 5, 

3 τόπον 1 ἢς τείοτιδοηάμππι ραγαιῖ μι τᾶτεν) αιοά εἴ 
π νυ]ρατῖσ, 

4 Σοφοκλείες] Ἰοςις εἢ ἱπ Οεάΐρο Οοίοπεο ν. 17. 
7 πυκνόπτεροι] ἢς τεβίτι! εχ ΘΟρΒΟο] 6, πᾶπι εἀϊτί ἢδ- 

θεθδπι πυκνότερον, ; Ἂ» 
ό φιφροὶ } νοχ ποῆτο ποῇ ἵπῆν Ἐαπδηδ, ῇς Ρδ1Ὸ 8Ππἴῖδ οῦΣ 

σαγγερας ἱπ Αορηήε ἐη ϑῶγο, Ἑάαϊεὶ Πα θεθαπε ςριφνοί, ηιοά 
ΡΓῸ φρυφνοὶ ἐττογς ροδιμΠΙ δτίαπι εΠῈ ροῖϊει, Μαρὶς ταπιεῖ 
Ρίαςει σιφροί. 

ΤΏΘΠ 53 

Οὐἱὰ οηΐπι Πἰς ἀφο ἢ ἰρῇ αὐ νπῖθγας. 

Οἰδηίὰ εἴ, ο Π]1) ἡμδηι. 

ἝἜ 



11. Ῥομαῤογόε. 

ΠΊΘΠ.5. ὙΓΠΠΟ αἰξογα ΠῚ 6 ἔογῖ5. ργίπηιβ ργοῆτα- 
νοΓιτ54π86 οΑΠΠθιι5 ε Ζπογσιθες {ρα ηΠἐ (πὶ 

155 ΟΡΙΠΟΓ, ὅζ δρεγ.) ςοηῆτϊδϊας 
πηι. Ναπαημα εηϊτη τἰδ᾽ οχίο !! ποι νἱάε- 
ἴα). δὲ σαιάογο [αοίπογε ὃ 1Π| γεγο δογίτογ πῃ 
ἰρίαπι παγγαηγεπι. ἱητιοπίαγ. ΑἸΙπ5 ΘΟΓΙΠῚ, 
1πο παη5 (δ ἤογεαθ., ρα !απ| γε υίοίσίτ, ἱρίξ 
οεἶδπη ἔογτο ἔαςίπιις ἀο]ποδηϑ αἰϊχυοά, ΠῚ ρα- 
τρίτη 1η νεηατίοηθ. Οὐ ΔητππΊνεγο δα αἱ- 
ΤΟΓΙΠῚ ΠΟΠΙΠΔΠΓΠΤῚ ΠΟΥΠΙ 5. 15) 4| ΠΊΘαΙΟ 
Ἰοςο δἼεοιιισθησὶ ΡΓοχίμπημη5 ΕΠ σα σοι (Ἐ ΠῈ1- 

Ρἰδημπη αἰτογα πλᾶπὶ (Θπθη 8, ἀοχεογα (ἀρογςα- 
“Ρῖτα εἰγοιπηαίζα, Π᾿φηατη πη ἰ σαπεγα νἱάε- 
τὰγ. ΑἸτπς, πηι ἤτιτι γείριςίςης, ἤγερεγε 
ἴπθος ραΐογα. οᾶδις διζειη ρίφεογ, ὅχίο- 
ἸεγεΠηππας εἰς πιαπιι5. Ναπηηιις οπτηία ἐϊ- 
(ριεἰςητί τς ἔλπππ]ογαπι ααϊάςηγ ργαοιογπα: 
1υπι εἰς αυϊάηυαπι. ΑἸτις ἐπὶπη φιϊάθηι ἰη- 
νΘΠΓΟ ἀγσοτ5 τγιπςο ἱπΠάοε, ςοάθπι Πα ἰζα,.ς 
απο η ςατία ἱπογ νοπδηάμπη νεοθαζιιγ, ας ρε τὸ 
τὰ {1δ] ἀρρεπία σοεηᾶηθ. Ε βεπηϊπὶβ ΔΠΓΘΙΤι 
σΔΉΪΡΕ15,. ΑἰΓΟΓ Ἔχίθη [5 ἀητὸ ἰρίμππι νογαῦ5 4]- 
τεῦ ῥοΠίςἰς ρεάϊθιις ἱπΠΠτοπ5 ογίσίε ςεγαϊςοπι, 
πιο [δὲ ργοϊϊςϊαπίιτ ἐχεϊρίεπθ. ΑἸϊας νογο 
ἴρς οςοπίο, δι ναῇς, ιιὰδ εἰ γεὶ ἰάοηθα {ππῖ, Ὁ 
ἱπηροίΠεἰ5.,. εἶδος ςορίοίε ἴῃ εὰ ἱπρογίς, δά - 
τηοάπιπι {ἐπιοιρίιπι νγσεπ5. ΨΈτ5 ῆδ τε- 

ππεγο ῥγοϊςέξις οἵδ, νὲ ηυἱ νοοῖ δὸ Παιγίαῦ 
 Ροίιη. Αα Παες ὃχ ἡποῦδι5 (Ἐγιιῖ5 (δέξου. 
ον ραῖο, Αἰτοῦ , Ῥογεοη 5 (ςἰπάἀοπίοπὶ τοίοτε, 
14 συγᾶτις νῈ ἐχ ΔῈ 610 αἰ ἀατ: ΑἸτΟΓ να5 {π{|- 
ποῖ, αποά ρογίοπρς Ἔχοῖρίαϊ, ΠΟ Θη5. ΡαΓΟ. 
νεαθαιια ο5 ἤδης ρογτοποβ. Οἱοα {1 1π νεπατῖο- 
ΠΟ οὨΙπ [4 ΟὈδἰεγιοτιον πλϊηι5, ραγιτη σοάοτς (Ο- 
Ιεας ργοίροίβ τοϑνὉ 

ΙΟΟΝΕ ΚΞ 86) 
κωταζαλεῖν ϑιώτερον τῶν ᾿Θηρίων τπαρῶτος" 

ἃ δὴ τῶν δρυῶν ἐξήρτηται δικτύοις, ἔλω- 
ἃ ᾿ 
γ γωῤ 

ὡς ἐπῆρϑ αἵ σοι δοκεῖ, καὶ χαίρειν τῶ ἔργῳ; οἵδ᾽ 

Φος - οἰμώι; καὶ σῦς, ἐγκείμενα. 

3 Ν ν « “ὦ ᾽ ᾽ ἸΗΝΑ ᾽ ͵ ᾿ ὦ 

ἄτενες μεν ὁρῶσιν ἐς ὦυτον, ὠζξηγέμενον." ὠτερος 
ν᾿ “ » δ Ἁ » Ἵ 

δὲ σφῶν, ἐναποκλίνας ἑαυτὸν τῇ σιξώδι, διανω.. 
, 5 Ν ᾿' ᾿ Ἀπ Ὸ κ᾿ 

πάνει τσξὲ » καὶ ἄυτος τὠχῶ ἀνωγράφων τι τῆς 
ἰῶν »νὉΝ μ ΚΥ , ᾿ ΝΑ τ ξονς ͵, 
ϑήρφς οἰκεῖον εργον. «δάτερον δὲ τῷ ζυσσιτίῳ 

͵ ἸΑΗΘΩ ἅ, 8 -» ᾿ 7 ΄ ε ὃ 

περφρις᾽, 0 ὥρὸς τῷ μεσοατώτω » κύλικος ἡμθε- 

αἰοηλι " ΟΝ ᾿ ὃ δὴ ποδὶ 
ὃς ἐν ϑατερώ ταῖν χεροῖν ὡσης, τὴν ϑεζιον ὑπερ 
ὃς; ΠΝ ι Ν Ν , " 

τῆς κεφωλῆς περλἄγωγων, τὴν ἀγροτέραν “ “- 
Ἶ κὰν Υ , ἐ Ἂν ΡΣ ς; 
δειν μοι δοκεῖ. ὁ δὲ, ἐς τὸν διάκονον ὁρῶν σοξεῖν 

Ἅ ,ὔ ΙΝ ᾿ ὔἷ ἢ) 

κελευειτήν κύλικω. σοζὸς τε καὶ ζωγράφος, καὶ 
᾽ Ἀφ[Ψ νη “ ν" “ Ν , 

᾿ ὠκρλθης τὴν χεῖροι. ὠνασκοπξντι γῶρ τοώντῶ, 
[} 

,ὔ Δ “Ἢ 3 ΑΆ “ 
“παραλέλειπται ἐδὲ τῶν ὀπαόνων εἶδέν. δε" 

μὲν γώρ τρύφος δένδρε κατειληφὼς κοϑηται» ἐν- 

εσκευώσ μένος , ὡς εἶχεν ἐν τῷ «περὶ τὴν Θήραν 

δρόμῳ, καὶ σπσήρως ἐνημμένης ἀὠυτῷ δειπνῶν- 

δυοῖν δὲ κυνοῖν, ὁ μὲν ἐκτείνας ἑαυτὸν, παρὸ 

᾿ἀυτῷ ἐσϑίει, ὃ δὲ τοῖς ὀπισϑίοις ἐνοχλάσας, ἐ- 

γέχοι τὴν δέρην. ἐνδεχόμενος τοὶ ἐς ἐἰυτὸν ἐποῤ- 

ῥιπήέμενα. ὁ δὲ, ασῦρ ἅψας, καὶ ἐνθεὶς τῶν 
σκευῶν ὅσω τορὸς τῶτο χρηςεἰ, τὼ πρὸς ΝΡ δαῖ- 

τῶ ἀῷφϑονω τοαρέχει σφίσι, μέλα ἐπισπέρ- 

ὑχῶν ἑαυτὸς ὠυτόν, οἰσικὸς τε ὅτος εἰκῇ ἐῤῥιπήα!α 

ποτὸν ὠπαντλεῖν τῷ βελομένῳ. δυοῖν τε 9:- 

φῳπόντοιν ἃ μὲν διωιτρὸς, οἷα!» μοίρως τέμνειν 
Ε 

Ν “ὉΠ. , , ᾽ ». » 
φησὶ, τῆς ἰσωίως ἐπιμελόμενος ἐν τῷ ὠποτέ- 

“ ᾿ ἃ Ν 3, ΄“ Φ Ν ᾿ ᾽ 

γειν: ὅδ᾽ ὑπέχει τὸ ὑποδεξόμενον, τοὺς μοίρως ἴσας πξ ἀποωιτῶν, οἴμαι ". τὸ γὸρ ἐν ϑήρῳ κω- μ χει τ' ξ ᾿ γ ΐ 
τα γε τᾶτο διωλλώτῆον, ἐς τύχην ἐδέν. 

1. ΗΠΕΚΟΡΙΨΕΣ οἱ ΟΗΕΓΟΡ 5. ΥΗΡΑΚΛῊΣ Η. ΑΧΕΛΩΙΟΣ. 

Οἰιδοτῖς ἐοσταῖϊε (οςίοίας ἀγάςοηὶ αιας ἢ, ὀ Ζητεῖς ἴσως τίς ἡ κοινωνία δρώκοντός τε, ὃς ἐγ- 
ΠΊΔΡΠΙΙ5 Πἰς 41 {πγρὶς, ἰρίγαπι διγο Ι η5, 
τεγσογα ΤᾺΡεπ5, Ὀαγραπηηις ἀσπλίτγοης ο- 
τεξία {π0 οτι ἀἴατς (Ὀγγαῖα , τογποηας ἀρ- 

ἣε 

ταῦθω πολὺς ἀνέφηκεν, ἐγείροις τὸν τοῆχυν.» κωτοὶ 

νῶτω δαφφοινὸς, καὶ γένειω καθεὶς ὑπ᾽ ὀρθῇ καὶ 

παριονωτῇ τῇ λοφιξ, βλέπων τε δεινῶς δεδορκὼς", 

7 κέρας 1 πιᾶῖε ΜΟτΕΙ ΠΡ πιιδταπι ν οἱ δας ἴῃ μέρος. ΝΝεπ1- 
Ῥὲ δητίαΐ ἴῃ ἐεόξές ἱμματῖς ἀοςαπιρεθᾶπι, αοταπι ἀοχιγιπι 
ὅς Βηϊβειπι εογν, Μεαΐαπι Ιοςιιπι ἀἰργήϊηγιμς οὈ τίη εθδς, 
ἀφχιγαπι εογης ἀἰρηίτδῖς εἰ (ξεμπάϊ, αὶ ἤμπι ὑπερανακείμενοιν 
4105 ΡΆι]ο ἅπις ἀείοτίρῆε ΡΒ! οἰἔγατιις ἀτο5, δλρἠγγηε 
εογης Οσςσαραθαπι ἀϊρηϊτατε εἰς οφάσπιεβ,, 4005 ἰᾶπὶ ἀε- 
ῥίπρίς Ἰάεπὶ : πεπιρε ψημχμε δε δε 'π ἢος σύσσιτίω, 
ὅς Ρτίπιο ἀείοει δίς γρμεαάξμρ ἡ] Οσσιραίογας ἐοοπ., σοΠ- 
νεγίαπι δὲ ὑπερανακειμένες ὅὃζ οἰπὶ εἰς ἰοημεπίςπι, 4105 ἷ- 
Ῥίοϑ ππιμὶ ἀοἸ ποτ, [πᾶς ργοργεάϊτων δὰ ἀϊιοτιιπὶ σείογοσαπις 
ἀε(ςτἰρείοπεπι, ι! Πηϊτιιπι ἤρπιαῖίς σοτπι οδτίπεθαπε : 
αὐάς Βυϊεηρεσ. ἀξ Οοηιῖ15. Παρ. 32. 

8 ὁ πρὸς } ἀττϊοιυ!ις, 4 ὀχοίάἀεγαϊ [πὶ οὐϊτῖ5) ἐχ σοπίο- 
ἔχυτα ἃ ποδίϑ5 γείξίγυτιι5 τ, ; 
"9. ἀγρότεραν } πιαὶς ἸΜΟΙΕΙ 15. ἀργε πίη ἐαηγρες νεττίν, 

᾿Αγρότερα Τλιλπᾶ εἴς, ἡ ἐπάτοτιπὶ πιπιεπ, γἱάε δὰ ΡΠ οἴτα- 
τὶ ἐεπίοτίς 1πιαρὶ πὲ ποτᾶτα [ἰ. 1. ἴπ Συοϑήροιες ἢ. 16. 
Πὸ ὅδε] ἴτὰ εχ Πηριοἰοα τείογίρῃ, Εαϊτῖο ΑἸάϊπα ὅϑγον 

Βαδεθατ. Μογεὶ!. ἔδιον, ἐπιεηάαδ αν Ἰάεπι ἐδῴ, 5: ργοδα-: 
ΠΗ πα πιῖμὶ. νι άοτατ Ἰεόπιο 4αιαπὶ εὐϊάϊ, Θτυιέγι. ὅς 
ϑαίηγαῦ, λεῖον ἤϊε ἀεθεγε [υἰρισαθαπίιε, βεὰ πεᾷις 1ᾷ ςοηισ 

πιοάμιπι νἱάδευγ [επἤιπὶ διπάετγε, ( ᾿ 

ι᾿ ὠπιιτῶν οἶμαι} νυΐρατῖὶ ὠπαετεῖν εἶν. Με ίοτδπι ἰς.-- 
διίοπεπι πιᾶπι8 ὀγιάϊτα Αἰάϊπὸ ἐχοπιρίαγι αἰΐευςγας, Ἀδ- 

ἢ ἥπετο τἀπιεη ΡΟΙς ὠποωτῶν εἶναι 40 ἃ δὲ ΒἈἰπταῆο ρἰασοῖς, 
ΙΝ. ἩΡΑΚΛΗΣ Η ΑΧΕΛΩΙΟΣ. Ἃ βλέπων τε δὲ,-; 

γῶς δεδορκες 1 ΑἸάϊπο 4ἀἰοτιρταπὶ χρη ἅπτα δεινῶς. ϑεά ρυ- 

τὸ βλέπειν Πΐς εξ ποπ βίάεγε [εὰ βέάετ, απΐ νία5. 6“ νὸ εἷς. 
ἀρυὰ αγάεςος, νὲ ἀριά Θογπιαπος αι β ἰΠς. Νεπτρο ἄγασο 
Εἰς βλίπειγ ἀρρᾶτεττοσιιο φαίρεόϊι, πος εῇ δεινῶς δεδορκώς. 

ἈΤΡχΣ 2 Ἀμὰν "καὶ 

ἴᾳ ᾿ 



δύ 

«αἱ ἱκωγὸς ᾿ εἰς ἔκπληξιν ἀγωγεῖν" γαύρε τε 

ἵππϑ, δι. ὑπὸ τοσωύτῃ κερωίῳ γυρώσας τὸν ἀυ- 

χένω; καὶ διωσκώπηων τὴν ἐν ποσὶ γῆν . ὡς ἐς 

βολὴν᾽ ἵεται" καὶ εἰνδρὸς τάτε ἡμίϑηρος “- βέ- 

πσρώρω ᾽ μὲν γεὶρ ὠυτῷ τορόσωπω . καὶ γενειὼς 

εἰμφιλαφὴς, πηγαίΐ τε ναμώτων ἐκπλημυρὅσοι 

13 γενείς". τό, τε συνεῤῥυηκὸς . ὡς ἐς ϑέαν: 

πλῆθος, καὶ ἡ ἐν μέσοις κόρη". νύμῷη τὶς» οἷ- 

μα!» τατὶ γοὶρ χρὴ νοεῖν τῷ ἐμφ᾽ ὠυτὴν κόσ- 

μῳ"- 
νίωςτε ἐκδυσμέῆος λεοντῆ: 

Ν » καὶ 

“ρὸς λόγε" τῷ μύϑῳ " τῆς Ἀρψαδίας: ταφῆς 

χεροῖν ἔχων, ἡρωΐνη τε τις ἄυτη σρύζνω". 

Φηγῷ ἐσεμμένη» Κωλυδὼν " οἵμαωι τωῦτω. τίς δι" 

ὃ τῆς γραφῆς λόγος; Αχελῷος ὃ ποταμὸς, παῖ», Ἧ Δίκας. ΑἸ ταύπθῇ δ] 

Δηϊανείρος; τῆς Οἰνέως, ἐρῶν » τὸν “γάμον σπεύ- 

Ν Ν ᾿ μέ » ὃ ͵ ον ὁ ἢ 

δει, καὶ πειθὼ μὲν ἀπεςι τῶν ὁρωμένων. ὡλ- 
Ἰιξ " “ ἔρον ἡ -“ ε νύν 

λος δὲ ἄλλοτε δοκῶν ", ὑπὸ τοῖς ὁρωμένοις εἰδε- 
Ἂ ͵ ε -“ ἃ , - ᾿ 

σιν ἐκπλήξειν ἡγεῖται τὸν Οἰνεώ. τῷτον γώρ͵ 

εἶναι! γίγνωσκε τὸν ἐν τῇ γρωφῇ ἈΘΜΗ ἢ δὲ ἐπὶ 

τῇ τεαιδὶ πώς ἐξ ὠϑθύμως τὸν μνηφῆξοι ὁρώ- 

σῇ. γέγρωπΊαι γεῖρ ἐκ αἰδοὶ τὴν π’αρειοὶν ἐξαν-. 

σα, ἀλλὰ περαδεὴς οἷω “πείσεται, τῷ παρὰ 
ῃ ν 7 5» ,» ςε εἶ - 

φύσιν τῆς συζυγίας. ὠλλ᾽ ὁ μεν γεννωΐος Ἡρᾳ-. 

κλῆς, ὁδξ π ἀρεργον "". φασὶν, ἑκεσίως ὑφίςα- 
3 Ν Ν δ » » “ ται τὸν ἄϑιλον. καὶ τῷ μὲν ἐν ἀναξολαῖς ", τωῦ- 

ἀκ ΓᾺ  ΡΑᾺ 

ΡΙ 1.1. 0: 5. Ὁ ΒΑ ΤῊ 

καὶ γέρων ὅτος ἐν ΠΝ τῷ εἴδει. νεῶτ΄ 
ΝΥΝ Ἴ -“ 

͵ βόπωλον ἐντῶιν 

. ηἷπιὶ ποη ρυιάογς. ἘυΠνΝ 

ἹΥΝΙΟΚΙῚΒ ΠρΗσενοὶ Αϑεὶ, 

Ῥαγεης αἀξρεξθι,, οαπὶ οαμο βεπετοίο, ᾿ 
ςεγαῖςς {Ὁ ε Ἔλλῦ ας Ἰέϊα., τοῦς 
τάτηημα ρεά ἴδε Πα δεδξαπι οβοάϊεπς, ἴῃ το 
ταγήεῃ {πα ταϊτ: σα 
τϊξεγο:; ἔαεϊες ἐπίπι εἰ ται τ  ογπη5; ὅς Ὀαγθα 
εἰρι44.,, ἐοητείηας Τγτρ ματιιπι πα Δηῖαβ ἃ 
πιεηῖο. ΤΌΓΌΑ ρΟΙΤΟ, ᾿ἀπαμαπιαᾷ ροδαοα- 
[ππὶ 4π46 ςοπῆμϊε, απαοαμπς ἵπ πιεαῖϊο εἰ 
ΡθΕ]α, ὨΥΠΊΡΠᾶ, γῇ Ριτο, 'Βος οηΐπι ΕΧΟΥ 
παι Εἶπ8 φοΠΠσετς οἰξ, ἃς ἔδπεχ ἴθε, πιοο- 
ἴὰ αἱ εἰ δεῖς ΠΝ δἀοϊείζεης. Ἰεοπίπας 
ἜΧχαιμΐα5 Ἔχθθης, ὅς οἰδιιατη ΠπΊΔη] 0.15 Γἐ ΠΕ Π5 5 
Ἡεγοίπα ἵζει τἰατειτῖοα βλεῖς, ξαδυίαοαιε τς 
ςοπιεηϊςΑτοαάϊςας, ασο, ρα Ἰίογιήθηῖο, τε- 
ἀἰϊπηίτα, Οαἰγάοηίαπι γε ραῖο Ῥγοάμηι. Ἐςαμοά- 
ΠΑΠῚ γεγο Ἡμῖτι5 Ριἅαγας. ἀΓΡΌΠΊΘΠΙΙΠΙ εἰ 

᾿ΑςΠεΙοις ἤπιος Ὁ Ῥαετ, εἰαπίγαμη, Ος πεῖ ΠΙ1- 
ἀΠῚ ἈΠΊΔΠ5, ΠΕΡ ΔΘ νΓ 6Γ5 αὐ [πςςοῆϊις απ ἀ6- 

16 ᾿Πάπιτιι5 (ρεεῖς, ἔοτ- 
ἐηδατη (οίε τογγῖπι- Τηῖ5, Παῖδες ἀρραγεθαῖ, ( 

τιπὶ ραταθαῦ: ἤπης, ̓Ἰρίμιπι εηἷπι εἢξ ἄριο- 
(τε ειππι, {πεπι ἴπ ταδυΐα φἰδξαπι μαδαϑ᾽ προς : 
βαπι ὁ Πεἰαπίταπι ἘΠΙαπ, ἢ Ρτοσαπι. (μπιρα- 
τη ἰαοίο αἀίρεξει ἀϊρπαητειη., Ριθα οἱ ἐ- 

Ἰτογοη ἊΝ ἱπάισεξης» 
{4 ἡποῖάς πᾶς ἢτ εχ τπποῦ 
5ῖο ρεγρείηγα ἐχροέξδῃς Ὁ 

ἀπηδηῦ., ζεγγαπηθη {ἰδῖτ, Αἴας Παὸς α}- 
ἄςπι αὐ τορΊραις αἠἢ ἀρυρποαῖ νυ ρέτνι 

ει 
ἊΝ 

“Ἦ ἠδ ἰν τ 

Ἶ 

4 ἱκανὸς ] ἢς πιρίαΐ αιιᾶπι ἱκανὸν ςαπὶ εἀϊτῖς, 
3 βολὴν] ἢ ἐἕίωσ δὲ ρίαρας ποῖαι, Ὑπάε οὐγἐαηρεη, ἐξα α1π: 

(οἵεπι επὶπὶ ἐ4:1 ρεπεγοίογεβ σεγδηπε ἱπιπηιηθπῖε τε- 
ΖΆΓΑ Ρεάΐδιις ἔοάετςε, ἄς διπηίῖγε. 

4 κοὶ ἀνδρὸς τότε ἡμίθηρος 1 [ες σμΠὶ ῬγΑεοοἀεημδιις 
τὰ ςοπίπηρεπάδ τίς ἡ κοινωνία, τῷ δρώκοντος ᾽ πῶ ἵππε, χν 
ἐὐνδρὸς ἡμίϑηρος. Νέεπιρε ἀταξοπεπὶ ἐααππι δὲ νἱγαπὶ [ἐπ|ὶ- 

ξετααι Ριξξιιγα τεξετοθατ, ἡιιδς σὰν 18 σοπἰππρΆπτιγ ΄πθ6-ος 
τἰς, Ἠος ἰρίμπι τάπιεῃ ἱπου!θῆτεν Ροςα ποπ ἐχρι σαυτοῦ 
Ῥλίεῖτες οπιπίβ εχ ἔγασ ΠιεπῖῸ ΘΟρΡ ΠΟ ΟΪ 15 Δριἃ ϑιγαθοπεπὶ» 
18. Χ, Ρ. 418. Νεπιρε {εἰθιι5 ξογπη15 Ασβεϊοιις Π εἰαηῖγαπι», 
ἀπ δι» ἐδηγὶ ἡρτοργὶν ἀγαςζονμῖς, δχ Ρ2γὲ ἐβηγῖμο 0975 81. 

ΘΠΙΠῚ εϊδηῖγᾶ : ̓  ς, 
Μνηξὴρ, γὼρ ἦ δὼ! ποταμὸς» τς λέγων 

Ος μ᾽ ἐν τεισὶ  μορφαῖσιν ἐξήτει πατρὸς, 

Φοιτῶν ἐναργὴς ταῦρος ἄλλοτ᾽ αἰόλος. 

Δράκων ἑλικτός" ἄλλοτ᾽ ἀνδρίῳ κύτει 

Βέπρωπος,. 

Τη Βος τάπταπι ΒΗ οβτβτυς ΔὈϊι πη ἀϊπογία, φαοά ρτὸ ἑαηγὲ 
ϊητερτί ἔογπιᾶ ἐχηΐμαῦρ (ΡΠ Ιτιιαῖ, 

; βόπρωρα } » νΟΧ ϑορβοοῖίο: νἱα, ποι. ργδεσεά, ΑἸΐᾳ5 
γετο οἰϊαπὶ βιὸς βεπρώρες Βπρὶ ποτιιπι. ἨΗϊΐπο ““πβάμς 
ΤΑΣ [Ὀγηῖς Ἡογαάτίο ἀϊείτας 1.1, Οᾶγπι. τ4. ν, 25. 5 4“- 
γαϊης ἐαηγίρο κογμα θείως Ἐγίααηασ, ντ ἢὶς Ασμεΐθας, Υ γα 
δι ]ο Θεογρίς. ΓΜ, σοπέ, δὲ Ερίβηνο ἀ Αεἰίαπιπι αν. Ηϊῆοτ. 
Ἰ1,3.. ὃς χὰ εο5 νἱτί5 ἀοόξι5 Οὔ [Ἐγιιαταπι εἰτις τοὶ γδίϊοπεια. 
«ἀάε δι ϑιταδοη, ἰ. ς. 

6 ἴκπλημ. τῷ γενείε ] νὲ πχοτὶς εἰ Ρίπρετε Βαμῖος, 4ιια 15 
Ἀοβείοιις. 

. 7 κόρη 1 Ὀεϊαηίταπι, οαΐις πυρεῖᾶϑ αρροῖεθ αι Ἐν 
"ΆΓΟΠρῚ πο ἀμθίιο, γ 

᾿ 

8 γίρων τος] βίοβας, τι μῆς Ουϊγάοηῖας Κερεπι, 
Ῥεἰαηίγαε, οὐΐι5 πιρεῖας τς νὸν ἈπΊΡἰαῖτ, Ῥαῖγση). 

9 »εανίας τι}} Ἡεγεμείενρ Ἰπτε Ποῖ, ε: : [ἐχαεη 5. Ραζεῖ- 
1ὸ0 ἡρωΐνη τις ἄυτη ςρύφνα] ἱΡίΆ Ῥεϊαηιέτα πιεῖ Ἰδίτης φυοὰ 

εχ ΐδ, 4ιᾶε {ιδιμηριιπτατν οἷν Ππτιπα εἴ, 
τι πεὸς λόγε ] πρὸ λόγε, Βάθδεπε εὐϊη,Ὁ π᾿ πιατρίπε «- 

ππεράβυοταῖ Μοτεὶ!. πρὸς λόγον. Μετιπι πρὸς λόγᾳ Ἰερεη.- 

ἰράργο. τότε εὖρος ὡς πρὸς λόγς τῇ ΕΣ Μοϊεπι 4- 

μι νἱαῖε, 4ιοαις Θταζεγας ἃς ϑαϊ πιαίιις, ἃς ὅς, 1ηξ, 
΄ 

ἡ δ 
Ρτ εἴτε ἀϊοῖς σογεεερρἐεγαίοηα Δα Ρ ΠΒΆ πιο νεβίβίοτισι ΔὉ εὦ 
πιρτο Ὄτιῖπι ΔΙΊ Ρ τα, 

12 τῷ μύϑῳ τ᾿ Αρκαδ. τροφῆς φηγῷ ἐπ. 1 ἔαθυ]α τ τὰν ὶ 
εῆ, ψιοὰ μοπιΐπες ̓ ρίαμάε οἱϊπι νἱχετίπε, 5εαις Τρίο5 Ατ- 
οαάς5) φυοα Δυτί "Ἐπὶ σαρετγεηῖ νἱἀοτὶ, βαλανηφώγες 85 
ῬεΙ!αγὶ νο!εθϑητ, ἱπτο ὃς σίας νεἴοϊ (οἸεθαης, νἱἀς οδἔεε- 
νδῖα Ἀἰραϊτῖο δὰ Ατιςπιάοσ. Οπίτοσσίς. ΠΡ. Π. ς, 25, ὼ 

13 Καλυδὼν] εἀϊτί πιᾶὶς Καλυδά. (αἰνεἰογελανο δυτειτ Ὠγπις 
Ρῇδε ἔογπιὰ ἴπ ταθιυῖα γεργδείεητδγαπι μα 065, Ζυΐ 161») πᾶς. 
τΆθυϊα τέξει, ἱπίεσ Ἠδγουϊεπι ὃς Αςβεϊοιπι, βεῇ ἴμπς,, Μο- 
σῖβ δυτοπι Ιρία ἰοσᾶ, ψεὶ, ἢ πιδμῖβ 5 Ἰοςοταπι φέγεῖος, τ ἴπ ρῖ- 
ὅλυτίς τεργαοίεπτασί, ϑῖς, πε τᾶς: Ἔχοπρία ΤΡ 2ΠΊ; τρίς 
ποτ τάδ] 4π|, “Το ἠεγνα ἴτι δέγγο, ἴμτον ᾿Υςοπιεάεαϑ νἱγ- 
Θῖπε5, τερταοίδηταπτεπι;, Ἡεγοΐη γα ἐχμίθετε ἀιϊοῖτ, πη ΠΕ 8Π|.» 

ςοπηᾶπι ἃ εηῖεπι), 4188 ἱρίᾳ ἢε ϑῴγος ἰηίαϊα, Οδερουτίιηῖς 
ας Ππη]18 ΘπΩΡΙα ἵπ (οπιοτῖς ιοαιις ῬμΠοῆγδα [π|- 

Σ Βιπίδυς. 
14 ἄλλος τε ἄλλοτε δοκῶν υἱάε Ρ4:}10 δπῖε ἢ. 4. 
ις ὀδᾷ πρεργον 1 ΠΟεγομἰίς βάτεγξα Ἰπ[οτῖρῆε 0. ΧΧΧΙ, 

Ἠγξίπιι5, 414, 4ι18ε Ἠξετγοι!ες ΡΑίγδιτ, ῥσάθῖεῦ ΧΙ 4Ὁ Ἐυπγ- 
ἢπεο 1 ἱπηρετατα ἄϑλα, ἀϊσεῆης, 
τό ἐν ἀναξολωὶς  νἱάς οδίογιαια ἐς 1114 ρα, κά Αοἰη- 

ἤρα ἴῃ δόγγφ Ὠρῖ, 13. 

Ἐη 

᾿ὸ νῖγο ἴζεπι τἴο (8- 

ΕἾΝ ἴϊο φοπίατις ἡ 
ὉυῸΠῈ ΠΠᾶΡΠΟ , 

ἀηῖπιο Ἡεγοιΐες. ἐς προ ὦ ΚΝ ὰ 



, ἀ τ τ ὃ, 

Ἐπ νεγο οείδπη γι ςοΠρΓΕΠΊ ἴδηι Πιετίης. Ἐξ 
ααάς {δ ριρπας ἱπιείαπι απ! άςπι ἤπης, εἰ 
ἰπαερί ιν ἽΝ ΤΟ Πιογοὶς ἴπγα {π{ρ σοΥ 55 ὧ6- 
ποπιτάπηθη Ππιαῖι5, ἰπ σογηρογιπι (είς ἐγαηίς- 
ΤΟΗΜΆΙΝΕΡΙ λουπι,; ἴὰ Ηεγουϊεπι ἱτπρθειπι» 
ἔεῖς. Ηἰς ἀυτζοπὶ ἴλουα ςούγερῖο σογηὰ ἄεχ- 
{ΓΟ 810 1πῚ ΠΟΥΠΙΙ εἶδα 4 τεπηροτίθα5 γαά!- 
εἶπάς διι τ, Αἴαὰς ἱπάς {]ς, [ϑηριιπὶς ρο- 
τἰὰια απᾶπη ἰγπιρἤας (ζαιγίρίπο5 ἐπηιττεπϑ, [ὰ- 

Γ΄. Ηογείος 1 Ομ 315. 

εἰοίε9. Ηογου]οο νοτο, [βοίποτγε ἰδετιιβ, 1Π Τλδίρὶ 
ΠΙΓΑΠῚ Οσι]ο5 ςοπίϊοῖτ. ΙΔπηημε εἴδιιαπι αυὶ- 
ἀεπὶ ἴῃ τογγᾶπι ργοϊθοῖς, ΑςΠοΙοὶ νετο εἰ ροτ- 
Ττιρὶς σογηιι, γῖπᾶς ααοά { ῃ Ὅϊ Ιοςο ΠῚ Ἀὐρδι 
4115, 

»ν 

ΚΥ. ΠΕΚΟΡΓΕΒΊῚΙΝ ΟΥ͂ΝΙ5. 

1.45, ο Ηείςαΐες, [π15., δὲ ἵπ σαΠ|5 ΔΠΊ 
τάο5 Ἰαθογοβ, Αταις 460 πιϊῆος ἃ Ιπποπῶν 
εἰἰδιη ἀγασοηεϑ ΠΟΥΤΙρΡΙ ΘΠ 5) νεγα 6. ΠΊΔΠΙ Υ- 
{ΓαπΊΠ 116. Ρατπὶ 4! οπη πηαίγοπι το 5., 
46 πιέηζο πτοία, ὅζίοῖά ςοπογγείςεηβ, 1Π- 
ΡῬτορίπαμο εἴ, Ψογατη ἢ αιΠ46Π|, 1ΔΠ| ἀϊπη, 
Ἡπτηὶ ἰρίγαγατι ἐχιθηάμπητ νο]τπιῖπα., ταρίτα- 
4ι|ς ἰηξαπεῖς πιαπίδιι5 {πρηπίτταηι, ας ἄεη- 
εἰππ| εἴίαπι ραγίθι πιοηιγαηζ : ἀσατί ἀπο η 
1Π1|πητὺ δὲ νἱγυ]ςπεῖ. Οὐ δε νογὸ ἱρί!5)θο αιοά 
πηογίαπταγ, ἔπης Πδοςσοίςεηίος, ἀγαιια ΟΟ]} ηἰ- 
ΕΠ] ςεγπεηίες, [ιδιπηδαι16 ΠΟΙ. ΔΠΓῸ ΔΠΊΡ 15 
ΠἰΓΘΠ5) ἀιριχριτα, πρατις ργ οπιοτι5 γψάγίοτα- 
τε ἐξείσεης; ἄἀεςοῖοτ ἰαπη, (Δηριππεοαιιὸ πηῖ- 
ἤϊαιπι ᾿ἰπϊάτιπι παθθηθ5. . Αἰσπιεπας διιζοπη [α- 
«ἴεπὶ {] ἱπειιδαγίϑ., γθογοαγὶ αι! 4: πὶ 11 ἃ Ρτῖ-- 

“τη Ππροόγα νἱάοτατ: αἵ Πιάςπὶ 115 {πᾶς νιάος 
ποη παῦε. Ρδιιοῦ δυζοπὶ ἐατη ἠς ἰςέξαπι αμἰ- 
ἄεπι τεπογα ρογπηι; νἱάοσ ἐπίπι νείχιιε νε 
ἴργαᾶς ἤαρογς ] πε ἰδογγππαπι σαϊάθιη απάςηβ, 
(οἰαααςε ταηῖςα ἰητογίογε δπηϊέϊα, 6 01} εχι- 
[Ἰτης. ἱποοπηρίο φαρί]ο,, πιαηϊδιις ἐχίςηῇς ἣν 
νοοίξογετατ, Ἐλπλιίας ἀυτεπΊ, Ζιοζαιοῦ ̓  
ταγίοπεὶ αἀβιόγαης, ἐχγογπαῖδο 7.811 αἰϊυά 4υϊ4- 
ἄλληι ἱπαΐςοπι «οἰοαιαπεαν. {ΠῚ νεῦο. αἵ- 
ταῖς ἱππτιι, ἀτηπο ῃΐς, εηίξ πιο ραγαζιβ, 
ὙΠοΡαποταπι ἀεϊεῶᾶι (μπε, (πσουγγθητος Απι- 
Ρἐγιοηῖ: ἰρίεημς,, δά ῥτίπταπι παπεῖιιπη; 
εἀιιέῖο νασίπα ρο᾽δαῖο, {πη|π] δάοῇ, νὰ δυχί- 
Τιμπι ἔσγαῦ ἀιιπι {{{ σΟΓΠΓΠΓ, Δη οὈἤαρο- 
αἱ αὐζοτη σαιάφαιια, ποη (ατῖ5 (το. Μᾶπιι5 
επΐπα «άϊις [44 ἔουίςπάμιπι] Ρᾶγαῖα οἵ, Ονςι- 

᾿ ᾽ 7 « λ 

νοις. καὶ ἐκ οἵδ᾽ εἴτε ἐκπέπληγεν» εἶτε χαίρει λοιπόν. 1 δὲν 

17 ὑπονοεῖσϑων 7 ἱπβηϊτίαιις ῥτὸ ἱπιρεγαίίιιο Οτβεοῖς ἔτε- 

ἀυεπη5 Πυσϊπτεϊ! εόϊο δεῖ. ΜΝ 

18. ἐκπρυμνίζει] αιιο ἃ σοτπὰ ἰπάς Απιαϊτιῆεας ςε[ς, ἐογ- 

με οορὶπε ἈΡΡΕ ]Ατιπὶ, εχ τυ βορταρ ῖ5 ποτυτη εῇ δεροεῦς. 

Ν. ἩΡΑΚΛΗΣ ἘΝ ΣΠΑΡΓ. 1 ἐδὲν ἐπιςρίφη τῆς 

μητρὸς] ἂς ραυῖο ροί ἴπ Ογρῥεο ἀε ἀαυϊία ἐδὲν ἐπιτρεφόμε- 

ΝῈΕ “5. εὐ ᾿ 8όρ 

τα" ἰδ δὲ καὶ ὡς ξυνεξήκασιν ἤδη. καὶ ὅσα 

μὲν ἐν ὠρχαὶς τῆς διαμώχης, ϑεξ τε καὶ ὠτρέ- 
π7 ἥρωος ὑπονορῖσιϑιωι". τό δ᾽ ἄν τέλος, ὁ μὲν 

ἐς βέκερον ἀνωμορφώσως ἑωυτὸν ὃ ποτωμὸς, ἐπὶ 

τὸν Ἡρακλέω ὥρμησεν. ὃ δὲ, τῇ λαιῷ τῷ δεζιξ 

λαβόμενος, κέρας ϑάτερον τῷ ῥοπάλῳ τῶν κρο- 

τάφων ἐκπρυμνίξζει ἢ. καντεῦϑεν ὁ μὲν ἀἵμα- 
ΓΑΥ̓ “ ἈΝ , ἌΜΑ Ν Ρ 

τὸς ηθη μᾶλλον ἡ νώμωτος ὠφίησι κρδνες; ἀπώ- 

γορεύων. ὃ δὲ Ἡρακλῆς» γαννύμενος τῷ ἔργῳ, ἐς 
Ἀ “.} ς- » Ἀ ΑἾ δ «͵ ᾽ »-“ 

τήν Δηναάγειραν ὁρώ. Χκῶι τὸ μὲν ρβόπωλον ὠυτῶ 

᾿ -“ ἡνε Ὁ" ᾿ δὲ »» Ἁ “ 
ἐς γῆν εῤῥιπῆωι, προτείνει δὲ ὠυτῇ τὸ τῷ Αχε- 

λῴς κέρας οἱ ἔδνον τῷ γώμε. 

ἩΡΑΚΛΗΣ ΕΝ ΣΠΑΡΓΑΝΟΙΣ. 

Αϑύρεις, Ἡρώκλεις » ἀϑύρεις, καὶ γελῶς ἤδὴ 
Ν ὦ 9 3 ΄ 4 Ν “ 

τὸν ἀϑ'λον;, ἐν σπαργώνοις ὧν" κὠ͵ὶ τὠῦτω καὶ 
ΝΟΣ, ὃ ΄ ε , ε ,ὕ Ν 

τὲς ἐξ Ἡρῶς δρωκοντῶς . ἑκώτερον ἐκώτερο χειρὶ 

προλαξῶν, εδὲν ἐπιςρέφῃ τῆς μητρὸς Ἄ ἔκφρο- 

γος σαρεςώσης» καὶ περαδεξς. εἰλλ᾽ οἱ μὲν ἡ- 
᾿ "᾿ ͵ ᾽ -» « 

δὴ τταρεῖνται, μηκύναντες ἐς γῆν τες ὁλκὲς» 
᾿ ἣ , ε ΄ “ -“ ΄ 

καὶ τς κεφώλας υὑποκλίναντες τῶις τὸ γηπίξ 

ἵν « Ἷ ᾿ ἈΦΧΎΚ Εγ. οδὲ δν 
χερσὶν 5 υποσφαινδσας τι καὶ τῶν ὁσοντῶν" κωρ- 

- » ὶ -“ ε 

ἀροι δὲ ὅτοι, καὶ ἰώδεις. λοφιαωΐ τε ἀυτοῖς, ε΄. 
χαρ 9; 

“ ͵ » 

πὸ τῇ ϑανάτε, ἐς ἬΝ τος ἐπικρεμεὶς " καὶ τὸ 

ὀμμάτα δ δεδορκότα" ἥτε Φολὶς, ἐκ μος ' 
» ἣν μι 

σω ρυσω κἂὶι ΟἰΥκὶ ε τ 5 ἔν ἘΡΕΣ τὰς ἡϊῷ 

ἐδ; 
-. ΕἸ ο. εν Ἑ: ΟῚ 

“Μεὲ 

τς - 

δ ἰσκεπβντιν Πρ )ἢ μὲν ἀυτὸ τῆς πρώτης 

. ἐκπλήξεως δοκεῖ" ὠπιςεῖ, ὧν γῦ ν» οἷς ἤδη ὁρᾷ: 

ζ ἐν ἀντ κεῖσθαι ξυνεχώ: 

. ὁρῷ Ἴε; σε ἘΑ χὐδε,- : καὶ μονοχίς. 

τῶν: ἐγαπεδισασα τῆς ἐ ἐυγῆς; ἀτάκτῳ τῇ κόμῃ, 

ΜΌΝ χξϊεαδ ὁ ἐκπετάσασω, βιῶ ̓ϑεράπαιναί 

τεν ὅσωι Ἔσεσαν Ἤ Ὑἢ ἐκπλαγεῖσαι ἀλλη 

ἄλλό τι τυρισδιαλέγονται τ τῇ πλησίον. οἱ δὲ ἐν 

ὕπλοις ὅτοι, καὶ ὁ γυμνῷ τῷ ξίφει ἕτοιμος, οἱ 

μὲν Θηδαίων ἐκκῤ : 

δ᾽, ὑπὸ τὴν τ δα ἀγγελίαν, σπασώμενος 

τὸ ξίφος. εἰς ὥμυγων ὁμξ ἐπέςη τοῖς δρωμέ- 

. Ν ἡ γν ἐν Ὁ ἧς ΔΝ 
γῶρ χειρ ») τ ἂν τω ετοίμιῶ. {] δὲ 

γος τῷ πτωκός. Ἐχαόϊε Πδες Ρβγδῆς Ογαοοῖβ ποῖάῦγ αποά 

Οετπιδηῖς { αἡ εἰπεῖ ἔε τε, 

2 ἄκλαυεος } Θταίοτις νεὶ ϑΑ[πιδί, ἀκέλυπτος δπαα ἰε- 

βεπάχιπι [αρί ςα θΔητιιΓ, Πιρίοἰοπίς σαυΐα μδις ἀπδίς φιοά 

{εαυΐτυιγ μονοχίτων. σι άεταγαιις οπιπίπο ἐἃ ΥῸΧ Ρτδείεπιϊ 

Ἰοςο ςοπιπιοάϊοτ, 
ψ 

ἈΤΓ ΤΙ 7 τῶν 



870 ΒῊ ΓΙῸ 5. ΤΑ ΑΓ ᾧ 

τῶν ὀφϑαλμῶν ἔννοια χωλινὲ τῇ χειρὶ ἐφίφη- 

σιν, εδὲ ἔχοντος ὕ, τι καὶ αἰμύνωιτο; καὶ χρησμὲ 

. προμηϑείας δεόμενω τοὶ στωρόντω ὁρῶντος. τοαῦ- 

τώ τοὶ καὶ ὠδὲ ́ λησίον ὁ Τειρεσίας. ϑεσπίζων, 

οἴμώι, ὁπόσος ὁ γῦν. ἐν σπωργάνοις ἔφαι. γέ- 

γρώπτωι δὲ ἔνθεος. καὶ μαντικὸν. ἐπασϑιμαΐ- 

γῶν. γέγραπται καὶ ἡ νὺξ ἐν εἴδει; ἐν ἢ ταῦτω, 
: ἶ Νὰ 

λωμπωδίῳ κατωλάμπεσω ἑωυτήν, ὡς μὴ ἐμρ- 

τυρὸς τῷ φοιδὸς ἄϑιλος γένηται. 

᾿ ΣΡ. ὁ ἘΠ ΎΡΆΣΣΩΣ 

ορφέα: τὸν τῆς Μέσης, ϑέλζξαι τῇ μεσικῇ 

καὶ τὼ μὴ μετέχοντω λόγε λογοποιοὶ φασὶ 

“πάντες λέγει δὲ καὶ ὁ ζωγράφος. λέων τε ὃν, 

κοωὶ σῦς ἀυτῷ “πλησίον . οὐκροωταὶ τϑ8 Ορφέως 

καὶ ἔλαῷος, καὶ λωγωὸς ᾿, ἐκ ἀποπηδῶν τῆς ὁρ- 

μῆς τῷ λέοντος" καὶ ὅσοις ἐν θήρα δεινὸς ὁ 9ὴρ» 

ξυναγελείζονται ουτῷ, ῥα ύμῳ νῦν Ῥάϑυμοι. σὺ 

δὲ μηδὲ τὲς ὄρνιϑ᾽ας ὠργῶς" ἴδῃς» μὴ τὲς μεσι- 

κὲς μόνον οἷς ἐγευφομεῖν ἡ τοῖς ἄλσεσιν ἔϑος, 

ὠλλ᾽ ὅξφι μοι καὶ τὴν ἤξαχέτην κολοιὸν, κορὶ τὴν 

λακέρυξαν ἀυτὴν,. καὶ τὸν τῷ Διὸς, ἐἰετόν᾽ δ᾽ 

μὲν» ὅποιος ἄμφω τῶ ττί ἔρυγε τὠλαντέυσως, 

ἐξ ἑαυτῇ ἐὠτενὲς ὑς τὸν Ορφέα βλέπει, ἐδ᾽ 

γλνι νι τῷ τωκὸς “, πλησίον ὄντος" 

» ογαλείσαντες τὰς γένυς 
ΧΟ ΜΝ 

ΤΟΙ), Ἀοώΐ ἄρνες 

ων 
) ἐστ ἢ 

 ἀνω- 

ἜΝ ᾿ “- ΠπὩπν 
ω νὰ! δὲ ἯΜΗΣ ἐμει- 

ϑδο ΑΝ 
ζων ὁ υμφα. ὃ 

ἀζόνμοι ὠκροατες ἄγε ταῦτα, α τῷ ομφῶ. » καὶ 

περ ίφησιν. ἰυτῷ. ΓΝ ἃ πὰ ὅν». καὶ τς 
Ἂ 

τος» Ἀοιὶ κλῆϑρο ον καὶ αἴγερος ἄντη» καὶ οὐ ὅσα 

ἄλλω δένδρα: ξυμξαλύντα, τὸς ἤιτερηδν οἷον 

χείξας ̓ περὶ. τὸν Ορφέω ἕς κε" ̓ καὶ τὸ ϑέα- 

τι ὃν ἰυτῷ ἢ συγκλείασιν. ἐ δ εηθέντα τέχνης 

ΨΙ. ΟΡΦΕΥ͂Σ. 1 ὑπφινι1 ποη ᾿ἀιβηαης ἜΤΟΣ 

εἶο Οτρβεὶ εἰ ἴπ πυπηπιο 8ὺ Ετ12ΖΟ Ῥτίπηιπι ΡΟ] σατο, δ]1ο5 
ἄνιος ποη αἰ ΠΊπη}65. Ἰυχτα οιπὶ 110, ἐχμ θεν εχ Κοπια ἴδ- 
τεγγᾶμεα Ἔχςέγρτοϑ εἰ. στοποαϊας Τβεῖ Απτίφαϊς, Οτ.Τ.1. 

3 ἔλαφος κοὶ λαγοδε] Δ ΠΊΔΠ π1ΠῚ ̓ποπηίπαϊ ὉπηΠ  ΙΠῈ πηᾶ- 
χἰπις πιετου! οἵ, ἵπ αι θιι5 τάΠη ΕΠ ἕστο εἰς πη χί πιο» ἰεο πῖον» 
πιεῖαπι νἱσετγίτ δι! επὰϊ πιά μπι, " 

3. ἀργῶς) Θτγατετ. ὅς Βα! πηδΓ ὠργές: 564 ργϑ εξεγεπάμπὶ ἀργῶς 
Ῥτεπι; νε ουτιοίς Ἅ0ι65 ἰσοππάεγαπ ας εἴϊε Πσηϊ βοδτιγ. σὰ 
ἐπὶ πὶ 3.165 Πὶς ἐκ ὠργοὶ ἀϊσαηζαγ, ΠῸ}]Α γατῖο ρϑῖοῖ, ΟΥΡμεΟ 
αιυΐρρε τταπα}}}}}6 διυιίου!ταπεεδς. 

4 ὀευφομεῖν} νοχ ϑορθοοῖεα, νἱ ἄς ρδι]0 δῖε ἱπ ζεηογν. 

ς τὸν τῷ Διὸς οἰετὸν ] ἢς ΜΜατγιεῖδ]ις 4ιοσας Ἀοπῖδε {ου]ρὶ 

Βίηρίαιις [ΟΠ Πτὰπὶ Οὐρ μειπὶ ἀϊοῖς 1 Χ, ερίρτ, ᾿9. 
1ψϊς Ονρϑεα ργοιίριως θίάεὐίς 
ῬΑ θεγεῖσε ἱμῤσλοιρ ἐῤεαιγῖ, 
Μίνδηϊείζμε [Ὡγ 44, ἀπεερηηθ Κορές, 
Ἀδρέηπε 7:4ε Ῥῥγγρᾷ ρεγεκ δ τογιαη ἕξ, 

ἃ ἐπιςρεφόμ. τῷ πτωκὸς ) υἱὰς Δ Πεγομίεσε ἐξ Ομπήν ΠρῚς 

ΙΡΥΝΙΟΚΙ5 

Ἰογιιη δυο πη 1114 πιοηϑ εἰ νι ἀείιτ, μα ἴγαθηᾶ 
ΠΊΔΠΕΙ ᾿π Ἰςίατ, οαπα ἈΠ}] παοαὶ αιοα ν]ςο!(ςα-- 

ΨΊ]. ΟΥρῥϑ. 

τα, ΕΔ 416 ἡ1186᾿ σἜΓΠΠΓΗΝ ΟΥΔΓΙΪ ἐρογο ευγᾶ 
ηϊπηδάπιεγτατ. Ῥγορτογοα θη τἰδὶ ῃὶς οὔἴ4π| δά- 
ἤλητεπι Τ Ίγοίαπη., διό τὰ ΟΡΙΠΟΥ» 
ἡπαπτιιβ, 411 1π σμηἰ5 ἴΔπ οἴ, ἢτ οἸτπὶ ἔπτιι- 
τι, ΡΙέμις διοπι οἴ. νι ιν πιιπὴ πε 
Πάτι5, ὧζ ξατιάϊςο δοῦϊιι ἀρίταῖι8. οριέϊὰ.» 
ετίατη ποχ εἰ, ἡ φείϊα (πηι 8. Ππηαπᾶ.. 
ἔογιπα, [δἰρίαπη ςοἹ υταη8, τς τοβίδεις ςαγοδξ 
ΡΌΟΓΙ ςοτταπηςη. Αὐνμον ἀηδονω 

ΤᾺ ΟΆΡΗΕΡκ 

Οτρπιεαπι, Μιᾷς ΕΠ π|., πτηῇςο πιοάυΐα- 
ΠΉΠ6. Εἰ ΠῚ ΓΔΓΙΟΠ 5 ὀχροια ἀειπμ!πῇς, ο- 
πγηες [υ]αγιιπη (ςγιρτογος ἀϊσιιηῦ τ ΠΝ ετ- 
Ἰδπη ρι ἕζογ. (υαγο 'ςο δ ἀρεῖ ργορε εἰιπὶ ςοη- 
{Πππης. Οτρίιθο δυίοταηγος., ὅς σογμι5., 
Ἰεριι5., πὐξηΐπις αὖ δι άϊθηαι! ἔογαογο ργορίεῦ 
Ἰεοηξηι ριβείδηγθηι δἰ τογγίτηβ.). ἱπιο ἃς αμ1- 
Ὀαϊσιπαιις ἴῃ νοπᾶγα. τοΥΓΙ Ὁ1}15 ἱεο εἰ 4- 
ΠΙΠ Δ], νη οι 60... {ΓΑ ΠΩ ΒΜ] τγάπη8}}- 
Ιε ςοπρστγορδηζαγ. (ἰτίσαπι πὲ 1165. 4{|- 
ἄξπι {προγῆςίαγις. τε ἱπίριςογο νοϊίπην, ΟΠ 
(ἈΠΟΓᾶΝ ΤΑΠΓΠΠῚ 5 αιϊδιις σοηοίπογε τη (Αἰ τῖθιι5 
πιο5 εἴ 5 νόγιπὶ ἤγερογαπι πΆ]Ηὶ υἱάς σγᾶςιι- 
1μπ|.. ᾿ρίαπηι!β σογηϊςε ΠῚ. δὲ Ιου 5 αἰϊτο πΊ ἃ- 
ἀμνμην Ηδες αυϊάςῃι, νι ταπι]ις φυαίῖ Ἰιδγαης 
Αἰαπη, ἰροηίε ἔα ̓ηγεητς Οὐρμθαπα ̓ πεμετα 

πες ἰερείςυηπι συγαθ παθεης ργορςε δάβδη- 
τοπι: 1Π46 νεγὸ σοῖτα οἷαι τεηθης, αιοά ο[ξ 
ἀσπηυ]ςοητῖ5 ἐο5 Οσρμεὶ οριβ, ἱλιρίχας {Π| 
ὧζ ἀρῃὶ ργοπηίςηε ἤδης, ἀἴημς ατγοηιτ!. Μῖι5 
Ροτγο συ! ἀέαπη ριέξοῦ δα άθί5. πᾶπὶ ἀΥθογεβ ἃ 
τϑάϊοϊθιι5 ΔῈ ]]Θη5, Οὐρμεο ἐ85 δά δμηςῖς διι- 
ἄϊτογεβ,, αἴχας εἴγοα εἰπα πη οὐοτῃ {ΠΠππ|. ΡΙ- 
115 ἸρίτηΓ ὃς σαργοίίι5, ὅς δἰπιι5., ὅς Ροριι-. 
Ιὰ5 παθς, ὧς αἰϊας οὐαί βεποης ΔΥΒΟΓΒΒ.. 

᾿ απ! 5 ΓΑΠΪ5.. ΨΕΙΠΕΙ ΠΏ 115 Οτριπραπὶ ΠΝ 
Βίμηε: Ἰρῆψις, τῇθατγιπι αποάάατη οἰγοιπι- 
Ῥοπιιηῖ; ΠΙΒῚ] ἀγιςοριις μα δεπίεθ, νὶ τ ἃ Διο 8 

γ.. 

᾿Π7 οἱ δὲ] τείροπάει τῷ ὁ μὲν 40 ἃ ρτϑεςεῆπι ; τϑξεγιησαιδ 
δὰ κολοιὸν ὧζ λακέρυζαν.. 

8 ὃ ἐςι] ορτιπιε [ε βαθεῖ Β8ες ἰεξξῖο,», πες εξ σὰς οἰπ 
Μοχε]ϊο ΠΊΕ ΠΠΠ5 1Π ὅλοι. 

9 χρὴ τεϑηπ. ἢ»; ἢς επιεπάδπεγασ ἱπ Ἔχεπιρὶ. ΑἸ ἀπο πιᾶ- 
πιιθ ογαάϊτα ρτὸ ἢ τεϑηπ. αιοα εγαὶ εὐἀϊτιπὶ Δπτεᾶ: [4418 
ἔσεαι! ποη ἀμδιταμΐ, 

10 γεανιένεται ] ἢ, 6. ᾿π 16 1115 ἀυ!46τ, {16 ΠΕΠΠῚ ΘΠ ἰΠῚ 8115 
ἄετε, νῖ {π1}159 ρυπἀδητίαε σδιζα πη ϑὶ5 ἃς πιετςυ]οἵε γα πὶ 
φέτεγε. Ψηάς Ἠογδίίης Αττ. Ροεῖ. ν. 246, ἡμμεμάγέ νιάθτινς 
εἴπηχιε, ] 

Νιρρεήγτογε ἐδηεγἐς ἐμμεριριῦ θεν ῥη, 
τ ἀνασπάσας] ἀς Ππι}}1 Ιου επαὶ σεπογε νἱ4ς οδίετιιατα δὰ 

86εη, ΡῃΠοῆτ. Ἱπηὰρίη. 1. 1. Μογοαγ πϑῖα δ." π. 4. 
12 καὶ δεηϑέντα τίχνως } τοῖον δα δενδραγ 4186 ΠῸΠ ορὰρ 

Βαθεδησ δτῖς 8]1418 αἰροπί, νὲ τβθβίγιπι. Οτρβεο Ργδᾶε- 
Βελητ, Ιἀεοηὰς 1] ορηβ οἰπὶ Μοχοῖο πιιτας ἱπ δεηϑὲρ 
τῆς τέχνης. 

τῇ Γ8- 



ΤΙ. Μοόφα 2, Ορέεῤτ. 

ἴῃ τατηῖς σοηἄξαηι, ὅς ΟΥΡΘ 5 τὰ νπῦγα πο- 
ἀπϊεταγ. [ρίε νέο ςοηπίτάος, ρυιπιᾶπη ἐπηῖ- 
τδη5 ἰδ πΠσ᾽π6 ΠῚ, ΡΟΓ σοηδς ἀοΠπρητοπη, δκ εἰὰ- 
τ ΔατῸ ἔα! σεηζεθηη, ἴῃ σαρίτο, γοζατη σοι ἴλη, 

ἰρ6! πηρητίς αοίθηι ργοάςῃβ, νο- 
3.“ 

Πάπς π᾿ ΡΗΠοίορ να ἀς 15 ἀςῆχα. Εοτῖο 
“ηπης δείαπι αἰϊηπ! ἃ ςαηϊτ5. ἰηδίςατημα ἤιρετ- 
ΟΠ] πὶ ααδῇ εουιπη, ἥτιας σαηϊτ, πιο ηγο πὴ, γα - 

ὑρϑηζο δἰϊαπι ἰρεοίεπι ἱπάμθηβ ἀγηϊις αἰϊδηι; 
ῬΓΟῸΓ. τποῖιις ἀηΐπηΐ πγιτατίοηοτη {Πδοιτης, 
Ῥράμηι δου αϊάθπη τοῦγᾶς ἸΠΉΪΧΕΒ οἰτΠαγᾶτη 
(υΠίπει, ἐοειπουὶ ᾿ποατηθθηγθηγ: ἀἄοχίοῦ νεγῸ 
Ργδοῖς τποάιϊαηάο, ρυϊαης ῥαυϊπιθηταπι [- 
εᾳ. Μαπιιμπη αὐτὸπι ἀοχίγα τοπαοίτον ρὶδ- 
ἐπαπι ἀρργομοηάοης ἐχίοπαϊταν ἤιργὰ Πάθϑ,ςι- 
το ἱπουτηθθηζς, ὅς ςαῦρο ῃτγογίμπι Πόχο. 51- 
εἰγα αὐτοπι γεῶις ἔοτις ἀἰριτῖς ποτά. Ψε- 
τιιπι αὐἀπογίις τς, ὁ Οὐρπξς, ἰογοςία ὄχεγςε- 
δίπιγ θοίαῖπα. Νιιης δηὶ πὶ Ὀθ]Πα5. ἀσπηι τε 
αυίάςπι, ὅζαγθοτας; ὙΠ ΓΑΟΙΙ5 νογο πιαπεῖ- 
οὐ 1ς ἀπ ςύοραης νι εθεγὶβ ὃς ἱπἤσοτιθ, (ογ- 
(5 ἀπξογρθηγταμπη, οἰ ταπχθη σαΠΘη ἕεγαθ. 
ετίδιτι θοηίρΠα5 Δπγο5 ργϑε ὈΠΌΓΏΠΕ, 

ΨΙ|]. ΜΕΡΕΑΩ͂ ΙΝ ΟΟΓΟΗΪδ. 

ο Οὔδεπαπι οἵ πᾶς (Δεμαπι ὅς ἐγιιςα  οπιΠη 
᾿ἄπρεγ οσυΐος ραϊροθγαμι δετο τ, Ππρεγεῖ]ο αα- 
ἔπι σοσ!τατοηππὶ ρίθπαιτι (6 ργοαῖγ., ςοπιᾶ 
ψοποιαὈ 5. Οομοημθ παίςίο 84 ΔΠΊΟΓΘΠῚ. 
80} ἀϊαιίπισπι ροῖίιις αβήλειτι ργὰς (8 ἔεγθπβ, 
ναϊταίαας οδτυσαπα ἱποοπουίηπι ἐροξϊδηάμτη 
Ῥταοῦσοης ὃ Ηος ςετῖς Ηοϊδάμι ἱπαϊοῖτπι. 
εἴ: Μεάξασις, νὲ ρυΐο, ἢΐς ἀρῃοίςοηάα, 
Αθεῖας 8|1Δ. [Ιαΐοηϊς επὶπὶ εἰαῇς ΡΠ αΠ- 
ἀε (ἰδάϊπδα, οὑπὶ να] ]ς. ἀυγειπὶ Ρογίο- 
ααογείαγ, Ἀερίαπιαιις πργοάογοιηγ Αροίας ὅ 
Απιάτογο Ποίρ τίς ραε!ῖα ἀοςοπάϊτιγ, (δίταιθ 
δι Ἰπ(Ο] τὰ ρίδης ςοσίτατίο.  Οἰτ15 ν6γῸ αἰξο- 

᾿ ὅξας Πτιεἴπ5.,. ποη (ατῖ5 (ζῖο. Μεῦσο ταπιθῃ 
δοίτιας, απἰπιοαὰς ςἢ δηχία. Εἰδθῖτα δυο 
ςοιηραῖοῖ, ΠΟῸΠ 60 610 [βοΓῖς [{π|5 ΟρΡΌΓΑΠΙΓ, 
ποαις ἴῃ σου πλδύοῖο οἰπ| ᾿ς ΠΊοη 5, [δ ἐὸ 
ἦτο ρυδιῖςς ἐαπὶ σοηίρίεὶ ἔα τ. Ια(ΟηΙ ἴζοτα 
ξαοῖος νθοϊῆα αι! άεηι., δ πη νἹΓ 15. ταπιοη 
τοῖα Ἔχρεῖθ. ΕἰαμΕ οςυίις [Ρ(1 (ποτ, 
{προγοπούαπι γερίοηὶ α᾽οέλις., ἡπᾶο αἰταμι 
ἔρίγαῦς, ὃς υϊσααϊα δἀπογίσηι [πεῖς ἀείρίςεγς 

γ} τιώραν 1 ἀε Ὀτρῃεὶ τίατα νἱ 48 ποιαῖα δὰ σἴταπι Ἀροὶ- 

Ἰοη, Ὑγδπ. 1. 1. ς, 4. ἐὰπὶ Ἰτεγαπὶ ΟΥρμεῸ ει δῖε ποίξον 1πῈ. 

ἴῃ “γρο δ. Αεεια, δὲ ΟΔ}}Πβτάτας φυσι τη Ὀγρέεο. 

14. ξυνιὸν 1 ἔς γε οτ!ρι ρτὸ ξυνὸν ημιοά οτᾶς ἴπ εὐϊάς, Οτιι- 

κεν, ὃς ϑαϊπιαῖ, ξύννεν. 

ις μετανϑῆσα } Μοτεὶ!, πιδῖοθας μετωϑέκσα- ῳ 

ὙΠ. ΜΗΔΕΙΑ ΕΝ ΚΟΛΧ. ιἔραλται δὲ ἐκ ἐνεργὸς] 

Διαρίας ὃς ἱποαηιαπιοητὶς Μεάςαπι νίμΠῈ πόῖιπι, Οὐπλ, 

5. δὲ ἀϊιηὶ χα [ρίγαῃβ. ππεητς αἱ Ὁ 

ΓΟΌΟΝῈ 8. : ὁπ 
π ΔΝ ἿΣΝ Ν ͵ να 
ἥν οἴτε ὀρνιϑες ἐπ᾿ ὠυτῶν καϑέζοιντο » αὶ ἐκεὶ-. 

ς Ν » ΄ 

νὸς ὑπὸ σκιῷ μδσξργοίη. ὁ δὲ κάϑηται . ἀρτί. 
Ν " ͵ὔ 4 ᾽ »« " 

χνεν μὲν ἐκδώλλων ἴβλον, ἐπιῤῥέοντω τῇ στα- 
“ , ᾿ ω ὙὟ - ᾽ 

θείζ2᾽» τιφρεῖν 5 δὲ χρυσαυγῆ ἐπὶ κεφγωλῆς αἰωΐ 
-“ , μὴ 5 » 72 ΝΣ ς , » 

μῶν. τό. τε ομμῶ ἀυτῷ ξυνιον “, θρότητι ἐνερ-- 

Ν ΔΎ ΓΝ “ ͵ 2 ΄ 

γον. κωὶ ἔνθεον, εὐεὶ τῆς γνώμης ἐς ϑεολογίαν 
ἢ ; Σ ἐν μῇ "Ἀν ΝΡ τὴν Χ 

τεινῶσης. τώχω ὃς τι Καὶ γυν οὐδεξί» ζζοζι ἡ οῴρυς 

Ὸ 3 ΄ Ἀ »“Ἢ ͵ὔ ᾽ , 

οἷον ὠποσημαίνεσω τὸν νδν ἀσμάτων, ἐυθ ύς τε 
“» Ἃ “ ξ ᾿ Ν “" ͵ὔ 

εἰυτῷ μετωνι δσω ἷ Ὡρὺς ταῖς τῶν κινήσεων τρο-- 
͵ Ν - »"»" ἢ Ν ᾽ 

πάς. καὶ τοῖν ποδοῖν ὃ μὲν λαίος ἐπερείδων 
᾽ »“ 4.. ᾿ , ς ΘΙ 

εἰς τὴν γῆν» ἐνέχει τὴν κιϑείρειν, ὑπὲρ μηρβ κει- 
, ε Ν 5 μ « 

μένην. ὁ δεξιὸς δὲ ἀναδάλλεται τὸν ῥυϑιμον, 
᾿ αι ΥΝ τὸ ΄ ς » Ἵ 
ἐπικροτῶν τἄδωφος τῷ πεδίλῳ. οἱ χεῖρες δὲ ἡ μὲν 

,ὔ ᾽ Ν Ν »Ἢ , 

δεξιὼ ξζυνεχεσώ εἰπρὶξ τὸ πσλῆκτρον, ἐπιτέτω- 
- , 3 ΄ »“" ᾽ »"» 

τάς τοῖς Φ,ϑόγγοις, ἐγκειμένῳ τῷ ὠγκῶνι, καὶ 
-ὦὋ-Ψἦ᾽ὕ , ε Ν ἊἍψΨῶη - ) ἡ 

καωρπῷ εἰσὼ νευοντι. ἡ Λούίο δὲ ὀρϑοις σληήτίεε 
- Ν 3 Ὺ " 

τοῖς δωκτύλοις τὲς μίτες. ὠλλ᾽ ἔξω τις ὠλο- 
Ν “ κ - -“ 2 

γία κατὰ σξ, ὦ Ορφεῦ. καὶ νῦν μὲν ϑηρίω 
͵ Ἂν Ν δὲ δ ΄ ν 3 

ϑελγεις, καὶ ἐγόρου, Θράτηριις δὲ γυναιξὶν ἐκιθες. 
Ἁ ᾿ Ν δὶ "7 “ κω Ν ᾿ 

λῆς δόξεις. καὶ διασπάσονται σῶμω » ᾧ καὶ τοὶ 
ὸ Ἁ 

ϑηρίω φϑεγγομένῳ ἐυμενεῖς οἰκοοὺς σσαιρέσιχε. 

ΜΈΝ ἘΠ ΔΑ ΕΒ ΛΑ Ὁ ΤΣ. 

᾿ ᾿ ἢ ς δ 
τίς ἡ βλόσυρον μὲν ἐπισκύνιον ὑπὲρ ὀφϑολ.- 

- » ᾿Ν δὲ ΧΆ ΄ . ΦεῚ 
μῶν Φιρδϑσω τὴν ὃε οζρυν ενγοίους μεφή , καὶ ἱε- 

᾽ { Υ ͵ὕ "γ, γ,.ν " "Ὁ" ᾿ 

᾿ ρηπρεπῆς τὴν ΚΟμΉΝ » τὸ τε ομιμ᾽ ἐκ οἵδ᾽ εἴτε ἐρω- 
» 7 ΄ γὰ 

τον ηθή εἰτε 

δῶν γνώρλσμω" Μήδειαν, οἷ- 
Υ τῶ . ͵ ᾽ ,ὔ ζ 

βίοι, χρη γθεἰν» τὴν Αἰῆτε. ἐνορμισάμενος γερο 
Δ ἕως, ͵ “ ᾿ δ 

τῷ 4σιδὶ ὁ τῷ Ἰάσονος φόλος » ὅτε τὸ χρυσὲν 
»νΝνΝ  κῷ ἐἢ Ψ: ἐλνρα, νὴ “ ᾿, ΥΝ ᾿ ᾿ 
Π Ὁ δέρας. καὶ εἰς , τῷ Αἰἥήτε τρταρελϑων 

πόλιν. ἐρξ ἡ κὐρή τϑ ξένε ̓  λογισμός τε ὑπει- 
᾽ δ »(. ιν Ἀος ᾿ δῶ 5 

σιν ἀυτὴν ἀήθης. καὶ δ, τι μὲν πέπονθεν, ἐκ 
᾿ ᾧ " Ὁ λ ΄ ζω ΞᾺ 
οἶδα. ἀτακτεὶ δὲ τως ἐννοίας, καὶ τῇ Ψυχῇ ἼΞΝ 

͵ ᾽» Ν- » λυ ΠΣ 

λύει. ἐσῶώλτωι δὲ εκ ἐνεργὸς νῦν, εδὲ ἐν ξυνε- 
γι. “ς᾽ . Π “κοντὰ 

σΐῳ τῶν κρειτίονων, ", ἀλλ᾽ ὡς καὶ ππόλλοῖς ὁρῶν. 
ἜΡῚ Δ ᾿ ον ᾿ ᾽ ν " ἌΣ 

τὸ δὲ τῷ τώσογος εἶδος εἷξρον μὲν, αὶ μὴν ἐξωτῷ 

25 ἐκὲ γ " πν 9 » ᾿" ΠΥ  " 
ἐῤῥῶσιϑαι. ὄμμω τὲ ὠυτῷ χωροπον μὲν ὑπόκει- 

δὰ ἀν ἢ 9 , ἢ Ἵ Ν 
Ἁ ξ ΟΥ̓ σ: : “ ται τῷ τῆς ὀζρυος η9:ει, φρονέσης τε" καὶ τᾶν 

κ᾿ ἢ “ ΥᾺ .ἢ » 
τὸς ὑπεραιρέσης τῇ ἐντιξός. ἰδλῳ τε ἤδη βρύει 

ἰτάμε ΡΗΙοΙγδευς αἰςῖε εᾶπὶ ἐκ ἰξώλθαι ἱνεργὸν γ» Ῥυτο δὰ 

(οπιπὶ ἢΠ πὶ Βα δίτυπι τερον, αι ἱπάυτί ὠποῤῥήτα ἤπια ρεν- 
ΓΌΗΣ πιλϑί. ἐνεργόνεεπίπι ἀϊοῖς μὰς βιαίᾳ σοφίᾳ ναΐετει» 

ντ ἰτες Ρῃϊ οἴγατιις Μαρίαπι ἀεί δῖς : ντὰ, δά νἱτάπι Αρο]- 
1οπ. "0,1, σαρ.3. ἕῃ 

2 τῶν κρειτ]όνων ] ἢς Πεο5 ουϊυιῖ5 οτάϊπίς νεϊετίθις πο- 
πιῖπατὶ ποι πιιΠ|, 

3. ὁρῶν 1 ἱπ Αἰάϊπα πιᾶημ5 ἀοϑλ ἐπιεπάλιιεγαι ὁρσϑιμεν 
͵ κωθεξε- 



47) 

κοιϑέρποντι» καὶ ἡ κόμη ξανδὴ 1 ἐπισωλέυει τῷ 

μετώπῳ. τὸ δέ γε τῆς φολῆς, λευκὸν χιτῶνω 

ἐζωςαι; λεοντῆν ἐξηρτημένος 5 κῶὶ κρηπίδα ἐνῆ- 

πτδ. εἰκοντίῳ τε ἐπερείσας ἑαυτὸν, ἔφηκε. τὸ 

τε ἤϑος τῇ σεροσώπε οἷον μήτε ὑπερφρονεῖν , ωἰ- 

δεῖται γοὸρ, μήτε ὑποκεῖσθαι! , Θαῤῥεῖ γοὶρ τὸν 

ὦϑλον. ἔρως δὲ ἑωυτῷ ποιεῖται τωῦτω» κεὶ τῷ 

τόξῳ ἐπερείσας ἑαυτὸν, ἐνωλλοξ τὼ σόδε ἵςη- 

σι, τὸ λωμπώδιον ἐς τὴν γῆν τρέψας» ἐπειδὴ ἐν 

ὠνωζξολοαῖς" ἤδη τὼ τῷ ἔρωτες. 

αὐ ΒΟΥ ΝΙΝ ΧΕΙ 

οἱ ἐν τῇ Διὸς ἀυλῇ ἐϑθύροντες Ἐρως οἵ μαι 

καὶ Γανυμήδης, εἴ τι χρὴ τὸν μὲν τῇ τιώρῳ νο- 

εἶν᾽, τὸν δ᾽ ἀπὸ τῷ τόξῳ καὶ τῶν πτερῶν ἐς ἐπί- 

γνωσιν ἄγειν. οἰϑύρεσι μὲν ὃν ἀσρωγώλοις ὃ- 

τοι. γεγροίφοτοι δὲ ὁ μὲν ὑξραεικῶς ἐπιτωθώ- 

ζων «καὶ πλήρη τῆς νίκης ᾿ τὸν κόλπον ἀνωὼσείων- 

ὁ δὲ, δυοῖν ἀςρωγώλοιν᾽ ἔτι τὸν μὲν καὶ υτὸν 

ὠπολωλεκὼς, τὸν δ᾽ ἐφ᾽ ὁμοίᾳ ππσροπέμπων ἐλ- 

πίδι. κατηφῆς δὲ ἀυτῷ ἡ παρειὼ, καὶ ἡ τῷ ὅμ- 

μῴτος εἰκτὶς, κοί τοι ἷρ8 ὄντος; βεξυϑισμένον 

τὸ τῆς ἀγίως " ἐπισημαίνει. ϑεωΐ τε τρεῖς ἄνται 

ἐφεςῶσι σφίσιν, αἱ μὲν εἐδ᾽ ἐφερμηνένοντος δέ- 

ονται. Αϑηνῶ τε γὰρ ἀυτόθεν ἰδόνηι δήλη, τὴν 

ὁμόγνιον, τσοιηταί φασι, σ“ὠνοπλίων ὠμπεχο- 

μένη» καὶ γλωυκὸν" ὑπὸ τῆς κόρυϑος ὁρῶσω, ξὺν 

οἰῤῥενοπῷ τε τῷ ή9 ει τὴν παρειὰν ἐπιφοινίτ] σώ- 

ἡδὶ δὲ ὧν τὸ φιλομειδὲς, ὑπὸ τῇ τῷ κες ὃ ἴυγγιῖ 

καὶν τῷ γράμματι σημουΐνει. ρον δέ γε τὴν τρί- 

Ἴ 

᾿ 

).72 ῬΈΕΙ Ο ΤΟ ΙΝΝΙΟΒΙ5 ΓΠῚ. Γπα διαί, 

νι ἀδηζον. [απαυρίηθ. Ῥοτγο. ἔζαῖεγ πίῃς ἱπάς 
τερείζαησς, Παϊπασις σαθίαν᾽65. 1η ἔγοητο ἀσίτα- 
τὰ. (ὐδηταιῃ δα νείζος, ςαπάἸάα [πος ηζλιι5 
εἰ ταηῖζα,, ἸΞοηΙ15 ἃ τεῦρο {πἰρθη15 Ἔχαι!5, 
δὲ σδριάα (π]ραῖα. Πα Πα Ἰμαίχιις τοπί!- 
{π|ις “Ἐδοϊοὶ εα εἰξ ᾿πάο]εβ, αμ4]15. {1 Εἶπ 
41 πεαπε εἰαζο εἰς ἀπίπηο, (νεγεςαηάιι εἰ 
ΕΠ Π15) ποαὰς αὐϊεῶο, (Πάξητογ ἐηπὶ σογ- 
ταπιθη δ6 1). Οἰρί4ο δαζοηι ἰὸς [] πθρο- 
τίη νη άϊσαῖ,, ἃς γεο!πὶς ἴπ ἀγοιπι ἀδςι14-- 
τίπι ροίε5 ᾿ηΠ{ἔπτ ρεάϊθιι5, ἔδοι!α ἴῃ τογγαπῃ 
ςαλογίᾳ 5; ἡπδηἀοσιάεπι ἀπποῦ ποπάήμππι οἰ 
ςΟΠΓΠλΠΔΓι15. 

ΡΠ. ΨΡΘΙΒΡΙ͂ΝΟΙ, 
Τη Ἰοιυὶς αἰτῖο 4αϊ [αὔτη (σπρίάο, νέ ῥυΐο, 

δὰ Οδπυπηθάο5 [ππτ: Παφυΐάεπι ἤπης τίαγα αἰ- 
ςογπογο ἴα Εἴς, {ΠΠπΠῚ νεγο εχ ἄγοι ἃς 4}15 8- 
σποίςεγο, (ΟΠ μηττρίταν αὔγαρβ}}5 αυ 46 π1., 
ῬΙΔῚ δυο της Οπρίάο «μα! άεμη ῬΓΟΓΔΟΙΓΟΓ 

αἰτοῦὶ ΠΙμἀθη5., δ ρΙδηατη ν ἕο }}5 {παῖ τοπ- 

αἰπῖοη5: Οαηγπιεάος νογο,, ἀπογαπι [Ὁ] [- 
ΡέγΠίταμη αἰϊγαρίογιιπι αἰζεγιιπι πποο διηϊτ- 
τΕΠ5 7 Δἰτεγιπλ ποῖ αἰ ΠΊΠ11}} (ρα ῬΓΟΙΙΟΙΕΉ5. 
14εο πιοεῖϊα 1ρ! εἴ “σεμα., γαάιπίαας οςα 
νεθμΠῚ Ἰισθε, ργοπιπάαπη ταπλδη {ἸΠιτῖα πο - 
ἅξεπι Πρηϊῆςατ. ὙΓαβ ἀπζοπὶ  6ᾶς 186 ῥτο- 
ΡῈ οος ςοηἤῆιης, απᾶς αυϊάεπι ἱπιεγργεγας-. 
τίοης πο ἱπάϊρεης. Μίπεγια παπιαμο [[ὰ- 
τἰΠ0 ᾿πέπσ πε ἀσποίοιτιγ, σοητ 14.) νὲ ρΡοοῖαθ 
ἄἀϊσιης, ἀὐπγαάταγα ἰηΠτγηέϊα, δὲ ρίαποο [π|0 σαϊσα 
{πδη5 οςι]ο.,, οσππῃ ἱπάο]ε πηαίσυ!α σΘΠΔΥΓΠΠῚ 
τυ Ρογεπι σοπίπηρεηθ. ΑἸεογα γογῸ {ΓΙ 
τἰίαπα Πιδποιη : αἱ ἃ ςΕἢὶ εἰ ΠΙοςε νὰ, οτῖαπι 
ἴῃ ριέζαγα τποηῆγαι. [Ιᾳποποπὶ φημ τοῖσ 

4 ἡ κόμη ξανθὴ} ἤυ Μεάεα δριυιά Ουϊάϊυπι δά 1ΤαἰὍπεπὶ 
Οπν γαῖδὲ μίωσ ἀεηπο πὶ μίαομεγε ταρ δ, 

ΠῚ ἐξηρτημένος ] ῇς ΑἸδῖπ4. Μαὶὲ Μοτεὶ!. ἐξηρτημένης» 

6 ἐν ἀναδολωῖς  νἱάε ᾧ1π Ἡεγομίς νεὶ Ασβείοο τ. τό. 

ΨΠΠ. ΑΘΥΡΟΝΤΈΕΣ. 1 οἱ ἐν τῇ Διὸς ὠνλῇ ὠϑύρον- 
τες} ἵπιᾶβο δες ἀεϊίπιδατα εξ εχ Αροϊ!οηῖο ἈΠοάϊο 1. 111. 
ν. 1|4- [4 6. ᾿ 

2 τὸν μὶν τῇ Τιάρᾳ νοεῖν } Πεπιρε ΡΗτΥχ Θαπυπιεᾷες Ειῖτ, 
ῬὮτΥ ᾽ΠῚ δι πὶ σα ρ τα ᾿Πτθ Θσπ ΠῚ ΘΠΤΙΠῚ ΠΟΙ ΠΊΪΠΙ15 ἃς Ρεῖ- 
ἤομπι τἴατα. Τπυιθη 4]. ϑ8ῖ, 1, ν, εις. 

Ριεθεὶα ξ5᾽ ῬὨτγ βία βεβέέεν ὀμεοα ἶαγα, 
Ἡΐης [πὶ ἀπείυΐβ πιοηἰ πιθητίβ. ρ4ΠΠΠὶ οὐ Ζἰάγα σοπίρί εἴτις 
ΟΘαπνπιοάεβ, νὰ νἱάθγε εἰξ ἴπ πιιπιπτο Π| πῆ απ|, ΑΙ ητις ἐχ- 
ΠΙδΙτῖ5 ἃ οἰ, σγοποιῖο ΤΠεΐ, Αη. στδες. 1.1. 

3. ὑδριςικῶς ἐπιτωϑάζων σα πη τ ΜΜΟτε τς φλυαρισικῶς 
«ἀυΐ ποπ ἀρρᾶγεσ, δὶς ἀρὰ Αρο]!οπίμπι ἷ. ο, ν. 124. Π- 
ἤπος Ουρίάο καγχαλόων φαοῤέρ»ρα))ς αι πιαὶα τὸβ ἤιοςε- 
ἄλι Οαηγπιοδιϊ, (εϊεγιπὶ δά άϊτιιπη πὶ νυρατίς ὁ ἔρως ΡῸ 
ἐπιτωϑάζων ηυᾶπι οἱ οἴϊλπι ρυτᾶι! οχ πιατοῖπα ἱγγερῇΐε, 

4 πλήρη τῆς νίκης τὸν κόλπον ] ῥρίδγπῦη ῬηξίογἹ 4 βἔρηπεαν ἢ, 6. 

αβγαραί!ς αυὶ Οπρὶ αἰπὶ, Δ ο Πρ οτοτί᾽ ταις νἱηζοητί, ςοτε- 
ταπῖ,. ϑπὶ 1 πιφηϊξοιξε ΑΡΟΙ]οπίϊ ν, πο. (8. 

Καὶ εἰ ὁ μὲν ἤδὴ πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαξζῷ 

Μάργος Ἑρως λαιῆς ὑποίσ χανε χειρὸς ὠγοσῶν 
“4: αὐπράε ἐαρῃ δογπῦ {πὸ γραχίδα [μα 
δαίαν ΟἩρίάο ἰφέμαε γράμης θοίᾳ τορμού, 

ς ὁ δὲ δυοῖν ὠξρωγάλοιν ὅζς.] Πδες ὅς [ςαπεπεῖα ταγῇις ἔδπ- 
τεσπίαπι ΔΡΟΙΙΟ πὶ ἀϊίετιε ἐχρείπιμης, ποτ (ἀτὶς αἰ] οἰ ἐς εχ 
Ρ  σδταπὶ ἃ [νϑτῖπο ΑΡΟΙ] τ ἱπτογρτεῖε. 810 Ε1ΠῈ ΑΡΟ ΠΟ Πλ5 

τ μαν ὁ δ᾽ ἐγγύϑεν ἐκλαδὸν ἧςο 

Σίγα κατηφιόων δοιὼ δ' ἔχενγ ἄλλον ἐδ' ὥντωφς 
Ἄλλῳ ἐπιπροϊεὶς " κεχόλωτά δὲ καγχαλόωντι 

Καὶ μήν τόσγε πρῶσσον ἐπὶ προτέροισιν ὀλέσσας 
Βὴ κενεαὶς σὺν χερσὶν ὠμήχανος ---- 
-- Οαργρριϑάες ϑέγο {(μεοϊάπης ἐγι[άεὐ αι φεμίδτης 
Ἵαεῖίε πμοέγες, μοίγμε ῥαῤεῤα! αβγαραίο", αἰδέγης 

σάρηο ρεγίπαο ἐπ{εἰϊοϊδεν 
Ῥοι αἰμεγηθὰ ῥγοϊϊοίεῃς, Οφοῤίμηαρεὶ βεγο Τα ον» ΓΗ 

Ομρίαϊρὲ, 
Τὐήιε εἴα {πεῖ ρο ῇ ῥγίογες ἀραὶ, 
ἡΜαρίδης ϑαοιμές ἡγε! ἐχρεῦς σορ 1. 

6 βεξυϑισμ. τ. ἐνίας 1 ἤπια Ἰοφυεπάϊ ρόπυβ δρυὰ ΡΗΪ- 
Ἰοῆγ, ϑεπίθγεπι οδίεγηδωϊπης δα ], 11. ἱπιαρὶπ, “οῤῥϊε ἐς 
δώτγοπ. 6. ϑεητεητία εδάεπὶ ἀρ. Αρο]ϊοη, νἱ ἀ. ποσὶ ρσᾶες, 

7 γλαυκὸν 1 γλαυκῶσις Αϑήνα [λερ ῆπιε Ἡόοπιετο δυάίω» 

ῬΑ]145, νὰ ποι Ππλιπὶ εἴ. 

8 ὑπὸ τῇ τῷ κεςᾷ ἴογγι εὐβηε Ὑ ἐπετῖβ εχ ἨόπΊογο πο- 
τ Πῆπιιι5,) ἔνγγα κεςᾷ αἰςῖτ), ηποά ἴῃ ε0 νίβ απιαεάδπι ἤΠιοτγῖῦ 
ῬΕΙ εχ, εχ ςοπίρίγατίοης ἢ, συμπαϑείᾳ ΟσςὨΪτΑταπὶ νἰττατοπι 
ΝΑ ων να, ἀς γρε ποτᾶτα 24 νίταπι ΑρΡΟ]]οπΙ Τγ8Πρ 

.Ἰ, ο, 25. ὺ 

τ|1Π| 

΄ 



ΤΧ. Ρεώρ-. 

τίδτη εἴα σγαιίας, δὲ ἔογπγαα πιαίεας ἄοςει. 
Ἐσαυ!α (ΠὉἱ νεγο γοίμππε, ὅς αιαα ςοπποτίατι- 
ΟΠΙ5 ἱρί!5 οἵ πεοοῆίιας ἢ Ατρὸ αυϊπαμαρίητα 
νεΠ θη Αγροπαῦζαβ ἴῃ ῬῃαΠάςπι Πιδαμέϊα εἴ, 
Βοίρμοτγο ἂς ϑυῃηριερδαϊδις [Ὡρογατῖ5. (εὐ- 
ἩΪ5 ἀιιτοπη δ Πιιαίιπι ρίμμη,, 1π αἶτα ἀγιπάϊης 
(θιγίσο ναΪτ Ἰασοπΐεπι ὃ Οοτηα οπίπι ἰρίϊ 
ἄἀεηᾷ δὲ ἐγεξϊ οἴ, θαγθα Πισ ποτ ἤα, ὅς οςι- 
11 Ἰῃ σας πὶ ςοἰογοπι νογροητοθ. Καρεπιίπα 
Διο ΠῈ νὴ. ΓἰΠῚ ΠΟη Ὁ νγπᾶ (νι Ποτὶ δου) 
εἴπη, (ξἀ νηάϊαιις ἐχαεῇιυιαης, αμάπτις Ροη- 
10 ἱηΠιηάαειιγ ἄοςςι. Νδισατοηΐβ ρόοστγο Πι- 
1ιι5 ΙΔ ογοπη Ῥεγοςρ 1, ορίπογ, νοὶ ἀροει!β, 
ΔΕ ΓΘιι ΠῚ ψ6]]Π|5 ππεππογαπτὶθι5 53 ΑὙρΡῸ ΘηΪπὶ 
Ραβγμοίιάνα, [πος εἴδ, ογρρϑοἰόμς εμγάθ ῥαθΖ- 
Ζ472.7)} ἩΟΠΊΕΙῚ οτίατη σγπλῖπα σοἰοῦγαπε, Ατ- 
ΒΟΠΑιζαΘ διτο η ΓΟ “ι!ἀ6 ΠῚ 1Π 115 Ππητ ῥγοίρι- 
οἰοπα 5. ααΐθιι5 Οσςιράπίιγ. οαθηιις ογὰ- 
ται ΟΠρΡΙ ἀΐποιπι νθηϊππί, γορδηζεβ., νὰ ΠῚ 
[ἀσοιτταῖ δή παιταγαπι σοηίετιατίοπεπι, Με- 
ἀξαπη Αφεῖαα Πα ἀργεῖ. ΟΕΠΟΙ πηετ- 
ςεἄοπὶ πηάτογ Ρ απ ἰρί! ργοροπῖγ, πιαπη ἴῃ.» 
Ιουὶς σγοραπα!ς αἷς ΠαΠο, ΨΊάοη᾽ ετίαπι αγ- 
ἴθπὶ [η΄ ΡΙέξηγα ὁ Αὐγεα Παμάδιι ρ1] εἰζ, [εἀ 
{υταγὰ τη Ἰρία εἰς, χιιας πηοηζῷ ροτίις ρεγοῖρὶ 
αι γι Δογὶ αιιθαῖς σοογα οἱ Δαζο ΠῚ ΠΟΙ ΟΓ 5 σγ- 
ΤῸ ΨΟΪμΙτ: ΠΩ 6 ΡΓΟΙοἰατιγ,οχ δὰ οπηϊσδης 480- 
ἀδηηπηοαο ᾿πθαγ, νὰ Πι]σοσιιι5 ΠΟ ]Π]ἀγιιπι ἤπια 
αι Παῦοαζ εἰ ςοπέσγοι. (ρίἀο διζοτη δἰγα- 
Ῥα]ο5 ης τείρί οἷς φυίάοπι ἀπιρίϊις : ααΐπ Ἰρῇς 
1η Παπλιπη 1ϑ(}]5 ρεπάθς ἃ πιδιγὶβ ρερίο, νῖ 
Ῥτογλ!Πιπι ΠὈΪ ργδοῖτος νγροῃβ 5 (Ὁ εηἰπὶ Π0}1ς 
αι!άεπι ἀεπηαηήατο ἀςεῆς Ιαθοτὶ. 

ΓΟΡΟΟΝΈΕ 872 
} τ Ν ὅν ΓΝ 

τήν εἶναι » τὸ σεμνὸν καὶ βωσιλικὸν τῷ εἴδες 
΄ ᾿ ͵ 

φησί. τί δὴ βέλονται, καὶ τίς αὶ τῆς ζυνεσίας 
» ἌΝ ΓΞ γ αἿ 

ὠυταῖς ἀνώγκη; ἀγξσω τὲς ποεντήκοντω ἡ Αρ- 
᾿ Ἵ “Ἢ ͵ ᾿ 

γω ἐγωρμιιφαι τῷ φάσιδι, Βόσπορόν τε καὶ Ξυμ- 

Ψ -» ςκ 

πληγώδας" δελθξσα. ὁρῶς δὲ καὶ τὸν πτοτα- 
ὟΝ " Π » ΄ ᾿ ᾿. 

μὸν ἀυτὸν, ἐν βαϑεῖ δόνακι κείμενον, ἐν βλοσυρῷ 
-ϑ».» ͵΄ Ν Ὰ ᾽ » ᾿ 

τῷ εἴδει. κόμη τε γώρ ὠμφιλαφὴς ἀυτῷ, καὶ 
΄ -“ , ε ΄ Ν 

ἐνεςηκυῖω, γενειύς τε ὑποζρίτηεσω, καὶ γλαυ- 
-“" ὄ ΄ ͵ 3 “-.«]ἦ 

κιῶντες ὀφιϑωλμοί" τό τε ἀϑρόον τῷ ῥέυματος, 
᾽ Ἐν" ἂν ΄ ὃ Π γ Ξ . ", 
ἐκ πὸ κώλπιδος ἐκχεόμενον, ἧπεβ ἐν εἴωθεν, 

ὠλλ᾽ ὠπὸ παντὸς ἐκπλημιμῦρον, ἐννοεῖν δίδωσιν 
βδῦ. » - ΑΞ ͵ ἊΝ 
ἡμῖν ὁπόσος ἐπιχεῖται τῷ ππόντῳ. τὸν δὲ τῆς 

΄ τ 3:2 τῷ Ξ Ν -“ ᾿ 
γωυτιλίως ὐϑλον ὠκξέεις, οἰμια!, καὶ παοιητῶν, τὸ 

Ι 

“ ,ὕ ͵ὔ ,ὔ , Η͂ 

χρυσϑν δέρας λεγόντων - ππωσιμέλεσάν τε τὴν 
᾽ ͵ 

Αργὼ;» καὶ ομήρε ὠδὰι" φράζεσιν. ἀλλ᾽ οἱ μὲν 

ΤΣ Αργἕς γωυάτοαι ἐν ἐπισκέιψψει τῶν κατειλή-: 
,ὕὔ « κ ἍΝ; πος ῥ. “ΟΡ ΄ 

φΦοτῶν: αἱ ϑεαὶ δὲ ἐς ἐκεσίων τϑ ἐρωτὸς ΚΕ ΙΝ» 

αἰτᾶσαι ξυλλαξεῖν σφίσιν ἐπὶ σωτηρίων τῶν 
,ὔ 

πλωτήρων ; Αἰιῆτα Μήδειοιν μετελϑόντοι". μι- 
ἣ ΔῈ «ὦν ε ΄ « , » 

σϑον δὲ οἱ τῆς ὑπεργίας ἡ μήτηρ σφαῖρφιν πσρο- 
͵΄ Ν ᾽ " ὕ ΄ ΄ 

δείκνυσι, Διὸς εἰυτὴν ἀϑύυρμο γεγονέναι λέγεσα. 
“ὦ ͵ ᾽ » » “"ἷ: 

ὁρῶς καὶ τὴν τέχνην ἐν τῇ γραφῇ; χρυσξ" μὲν 
ξ ε δ, 5 -“" “ -“ -“ ἂν 6 ἄυτη; ῥαφὴ δὲ ἀυτῇ, οἵα νοεῖσϑαι μῶλλον καὶ ἐ- 
“Ἢ μ » δ - « 

ρῶσϑιαι» ἐλριας τε κυῶνξ ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἐλίτ]σα "- 
νυ ἐς ͵ ᾿ Ἢ 

καὶ ἄναῤῥιφείισω τώχο σσξ τὸ ἀποχωρξν σέ- 
-“ ᾽ Ἷ ᾿ “ 

λας μαρμαρυγαῖς εἰκαίζειν εἰφξέρων ὠυτῇ δώσει. 
Η δὰ μὴν « 

ὁ δὲ τὲς μὲν ὠσραιγέλες ἐδὲ ὁρᾷ ἔτι. ρίψας 
δὴΝ ᾿ ᾿ ᾿ »ν» ὝἫο» ᾿" , ᾽ “" ν ἩΡΩΡ ΓΈ ᾽ ες αὑτὸς χαωμώζε 3᾽ ἐξήρτηται Τ8 τῆς μῆτρος πεπλἕ ν ἐπαληϑεῦσωε τὴν ὑυποσχεσιν ὠύυτῶ, 5“ 

γορ ἐλλείμψγειν τὸν ἄϑ'λον. 

ἩΧΡΡ αν ΟΡ δὲ 

Ουἱ νεΐδις αιαάγισ!5. ΡΟ πηοάϊαπι ςοηκῖ- 
ἩρηΓζοπη δυΓρατιγιι5 εἰς ογοζζα τἰαγα, δ. 1 γάϊο 

τ' ἘΔ Θ ἊΡ, 

; ( Ἢ , Ἀ τῷ Ἄν ΕΕ « Ἵ Ο μὲν ὑπὲρ τέτρωρον δ ἠπείρε μέσης ἱππέυ- 
δ, ὙΗΝ “ ͵ Ν ΄ σεῖν μέλλων ὑπ᾽ ὀρθῇ τιάρω ", καὶ Λυδία ςο- 

9. ξυμπληγάδας ] νἱά. αἴτετιπι ΡΕΙ οὔτ, [πιδρίη. 110, 11, 1π 
Ο΄μιεο 77.471. Ὁ. 1. 

το Ομήρω δαὶ  ποη ἀιιδίιπι πη δ] νἱιπι, ἰτᾶ τες επ- 
ἄυπι εἶξε ρτὸ ὠδὲν» ιοὰ εὐἀϊιῖ Βαδεθαπι. [4 χιοὰ Μο- 
τες ποη νι ἀεπ5, ἰΟΠΡ᾽115 ΡετΙτΑ ΠῚ ὅς πη Πτ15 ἀρτᾶ ΠῚ 6πι6η- 
ἀτίοπεπὶ τεπίδιιθγατ, ϑοσ ] ἐπῖπὶ ν οἴ εθ αι κατε τὴν Οὐμήξε 
ὠδὴν φράξεσιν. Ἐχτᾶς Δυτεπὶ Ιοςι5 Ἠοπιετῖ, νΌ] πιασιμέλε- 
σαν Αργω ἀἰϊχὶτ Ο ἀν. Μ' ν. 7ο. 
ΤΙ μετελϑόντα ] νοΧ γεξεῖτας δὰ ἔρωτα γ 411επὶ ογᾶπτ ἢδὲ 

ξυλλαδῆν, πα] ίο ἐγ ἴῃ [Ἰαλπάϊς τροπαῖς, μετελϑόντα 
ἡμήδειαν αργεἴηνε Δήεάεαηι, βαπιαὰς Ἰαομ5 ἀπιοτς εἰς ἀς- 
νἱπείεηδο. 

12 χρυσῷ μὲν ἄντη  ὶς πιΑ}1π| οὐπὶ ΑἸ ἀΐπ4, νε πιοχ ἕλι-. 
χάς τε κυανᾶν 412 Π| οὐΠὶ Μοτε]!. χρυσῶν. Ἀεξεγεη άα διιίεπι 
Βαες δὰ σφαῖραν. Ρ᾽]Δ4π|, αιλπὶ ἀεί δ: 14πὶ.), ὅς ουΐις πο- 
πιεη ῥτοχίπιε αητεςεἴπι. Μοτει!5., πείοϊο 400 βιπάά- 
σπλεῦῖο, γεγίεγαῖ, “ηγο {{4πεἸαἰερ} ῥπες θεβις ἴδεαθ. Οετῖς ποῖ 
Ῥεῇε ἰπάντα,, [εὰ πινάα ρίπριὶ Ψ ἐπι (ο ες : ςοπιιεπίτη 6.» 
ἀεἴοτγιρτιο ρέϊαε {{Π|π|5, 8ε εἰξ ἀρὰ Αροϊϊοη. 1. ς. νἱά. ἡ, 4. 

13 ἱλίνωσα ] τᾶ Ἰερο ῥτὸ ἑλίτῆχσαν, υοά ἴῃ εὐϊτῖς ετρτ, 

ϑεηῇις εἴς, σηγέανη ρί 4»ηι σΟΘγα] εἶς ουγὶ5, ὅς αυὰῇ νοτιῖοῖ- 
Ῥι5 εἴἴε αἰεἰη ἐϊαπῚ, α1145 οἶτοα [ξ αιιδῇ νοΐαατ, (Οετεγωπὶ 
ἀείοτιρεῖο ἐπα μέδαε τοῖᾷ τηδηϊξες εἢ Αρο! ΩΣ, ϑὶς δα 
πὶπι {ἰϊε : 

Χρύσεα μὲν οἱ κύκλα τετίνχατωι, ἀαφὶ δ᾽ ἑκάςω 

Διπλόωε ὠψῆδες περιηγέες εἰλίσσονταε. 

Κρυπταὶ δὲ ῥἑαφαΐ εἰσιν " ἕλιξ δ᾽ ιπιδέδρομε πάσαις 
Κυανίη. Ατὰρ εἴ μιν ἑαῖς ἐνὶ χερσὶ βάώλοιο 
Ἀρήρ ἧς φλεγέϑοντα δὲ ἠέρος ὀλκὸν ἴησιν. 

“πτεὶ ἐ ἐα βγεῖ {γι ογόες γ, εἶγοα θέγμρεφιε θέγο 
Οερ»ρέγιαθ κογηρρἼ σε οἰγομνηάμεαε θοϊαεπένσν 

δείαε θέγο ΓΖ Ω [μπι, ῬῈΥ ΟΊ: ἤέγο ργγδ ἀἰἰοαντὶξ 

Οοενμίμσ. Εανη θέγο {{ πεῖς ῥγοϊϊοϊας »παριδσν 
ΖΧὲ βείία ἐμεερη!ε7}1 ΡΕΥ 4Ἔ74 {{εἰοιεῦγ ἀἰμεεῖ. 

ΙΧ. πελού. ι΄ ὑπ᾽ ὀρϑῇ τιώρᾳ 1 εἰ4γά γεδϊᾳ τερὶλε 
ἀϊρηϊτατῖς ἰη ἀϊσιμ πὶ Δρυαὰ Ρεγ[5, σετογὶς δἰ πὶ ἔὰς ἐπὶ ρ6- 
ἢατε ἡρεϊίναίαγα, ντὰς σο]] οὐϊ ΒεΠΟπῖο ἄς ἈἌερπο Ρετί, ἱ. 

1. ν. 18. ΡῃΠοῆτας, ἐρη. 29. θασιλεῖ μεγάλῳ πορϑητῇ τιώραν 
πρίπειν αἶτ, ὀρϑὴ τιώρα ἴΠῈ, ἴῃ “4γρ0 δὲ Αφεία Οτρῆεο αισαμε 

τι δυΐταγ, 

δος 98 λῇ 



δ74 
“,. , [ ὧν - Χχ Ἴ - 

λῇ Ὁ πέλοι οἴ μου ϑρασὺς ἡνίοχος. καλὸν εἰπεῖν᾽. 
ΕΣ ᾿ ͵ Ψ 
ἔϑυνε γάρ ὥοτε κοὶ διὰ ϑαλώσσης “ τοτὶ τὸ ὡρ- 

“Ἢ ν " , -“ “- 

μώ: Ποσειδῶνος. οἴμιωι, δόντος, ἀκρο; τῇ τῷ τρο- 
ΟΣ: ᾽ ῃ " νι.» ͵ 

χξ ἰψίδι, ἐπ᾿ ἰδιώντῳ ἄξονι, τῷ τῆς γωλήνης 
͵ “ Μ δι .5 -» , 3 διαϑέων νῶτα. ὄμμω δ᾽ ἀυτῷ γοργόν. καὶ ἀυ- 

λ ᾽ λ' Ἂ" Ὧν “ ἡ 

χήν ὠνεξηκῶς τὸ τῆς γνώμης ἐτοίμον ἐλέγχει. 
“ » ΝΥ - -“ 

τε ὀζρυς ὑπεραίρεσω δηλοῖ καταφρονεῖσθαι 

ΤΣ ἘΒῊ ἴ γαῖ τοῖς ὃν Οἰνομώον ὑπὸ τῷ μειρουκίῳ, ΦὈρονεῖ γεὼρ τοῖς 
ῃ] » λ { 

ἵπποις, ἐπειδὴ ὑψαυχενές τε καὶ πολλοὶ τὸν μυ-- 
παν ΧΌΎΝ ΡΘΕ ἀρρ , 

Ἀτῆρα"» καὶ κοῖλοι τὴν ὁπλήν", τὸ ὄμμῶ κυώ- 
“27 ν ῃ, »" νῷ 3 “Ἢ 

νεοί τε καὶ ἐτοιμοι, χοίτην τε ὠμζιλαφῆ κυώ- 
-“ » ὰ 

γῶν ἀποωιώρξντες ἀυχένων., ὃς δὴ ϑωλάσσίων 
, “ ῃ Ν γν 

τρόπος. πλησίον δὲ ἐυτῶν Ἱπποδοόμειω, τὴν μὲν 

σταρειοὺν αἰδοῖ γράφεσω, γύμφης δὲ φολ
ὴν ἀμ-᾿ 

͵ : “ « ε-"Ρ 
πεχομενη. βλέπεσαά τε ὀφιϑωλμοῖς 9 οἵοις αἰρεῖς 

-ν ,ὔ ω "ω Ν ᾿ 

σϑω: τὸ τῷ ξεν μάλλον. ἐρώτα γοὶρ, καὶ πον 
ΝΡ , ͵ " Ν ΄ ΠῚ 

ψεννήτορω μυσάτηετευι, τοιϑτοις ὠκροϑηνίοις “ φρο- 
“- Δ δχ Ἄν ἈΠ Ν , ι -“ 

νδντῶν ἃ δὴ του σρούς » κεφωώλας ταυτῶς» τῶν 

᾽ Ω ͵ Ν - , 

σπρυπυλωίΐων ἐνημμένη ἑκάφη, καὶ σχῆμω δέ- 
« "" Ἄ.) ᾽ ͵ -» 

δῶκεν ὁ χρόνος " ἴδιον, ὃν ἕκαςος ὠπώλετο σφῶν. 
᾿ Ν Ὁ: ΚΡΟΝ - 9. Ν κῇ 

τὲς γοὴρ δὴ μνησῆρως τῆς ϑυγῶώτρος ἡκοντάς 
͵΄ ΕΣ , “ ͵ -“ Ψ, 

κτείνων. ὠγωώλλετῶι τοῖς γνωρίσμιωσι τῷ ᾧονξ. 

εἴδωλω δὲ ὑπεριπώμενω σφῶν ὀλοφύρεται τὸν 
. “ὦ ς᾽» ς » » 

ἑαυτῶν ὠγῶνω, τῇ τῇ γώμε ξυμξδάσει ἐφυμνϑν- 
" κ᾿ Ν ε ͵ « ᾿ 7ὔ 

τὰ. ξυμβῆναι γὼρ δὴ ὁ πιέλοψψ,, ὡς ἐλευϑέραᾳ 
᾿ ε -“ 37 “νυ 4 ν 4 -» 

λοιπὸν ἡ σ΄ωἰς εἰή τὸ ἀλοσορος. κοὶ ὁ Μυρτι-- 
Ρο , δίς 

λος" δὲ ξυνίξωρ τῆς ζυμδάσεως ἀυτοῖν ἐσιν. 
“᾽ν Ὁ 3 ς 2 3... " “-“ 

ὅδ᾽ ἐκ ἄποθεν ὁ Οινόμιοιος , εἰλλ᾽ ἐτοιμον ὠυτῷ 
« Ἀ ε ͵ ) - , 

τὸ ἄρμω. καὶ τὸ δόρυ ὑπερτέτώτώι τῷ δίφρε "ἢ 
,ὔ Ν “ - ΠῚ ᾿) -“ 

κωτωλοξόντι τὸ μειρόκιον κτεῖνωι. ὁ δὲ, τῷ 
Ν ͵ὔ Ἷ " .37 " ᾿ἣ 

σσώτρὶ θύων» Ἀρεῖ» σπεύδει", ἄγρμος ἰδεῖν, καὶ 
κ δι ῸΛ ΚΝ ΤΡ “", ᾽ ,ὕ 

φονῶν τὸ ὄμμω- καὶ τὸν Μυρτῖλον ἐπισπέρχει». 
Ψ Ν Ν Ν "7 ἡ . ἢ 
ἐρως δὲ κατηφής τὸν ἀξονω τῇ ὥρμωτος ἐντέ- 

ΡΟ ΘΓ ΑΥ ΙΝΝΙΟΚΙ5 

ἰηἀυπεπῖο, Ρεΐορϑς. ορίποσ εἴς, ᾿υυάαχ δυτγὶς- 
54. Ῥαϊογιιπὶ εα ἀθ τα ἀΐσεγα. Νίεπιρε αἱ!- 
υδηἋ0 ῥοῦ πΊαγα Θείδτη σΟΤΤΈΠῚ 1βιιπι ἐρὶτ, 
πος εἰ Νέρταιπο ᾿ηάἀηΐσεπίς,, [ὑπππὰ τοῖς 

ἼΧ᾽ Ροΐορ:. 

ἃρίἀς, ἀχὸ ποῇ πιδάείαξϊο,, {ταπα}}}}Π1 τηαγῖϑ. 
ἀοτία ρεγοιγγοηθ, Οὐσμ]ης Ἰρίϊ ἀςτί5, ὅς ςού- 
Υἱχ ογούδα δηϊπιί ργοπητιἴπεπὶ ἀγραῖε: 
(ἀρογοῖπαπι ἀυζοῖι [Ὡδίλτασι., Ὁ εποπιαιπι 
ΑὉ φαἀοϊείςεητε ςοητοπητίαι Παθεΐ ἱπάϊςαῦ. 
Ναπῇ δαμ|5 ςοηβαϊε, ααία αἰτα σογιῖςε Πιητ, 
δζ αἴτιρία πᾶγς, ὅζ σοηςάια νηρσῃΐα,, οςμ]ο- 
416 ὨΙΡΙῸ 7. ὅζ ῥγοιηρτ, ργοβιίδηηηις ἴι- 
Ὅαπι σγαηοῖς Δι Θπτα5. σογΠίςθι5; σα 

ΠΊΔΓΙΠΟΓΕΠῚ ΘΟΈΟΓΙΙΠΊ ΠΊο05 εἴ. ΡΙΌρῈ εο5 
ΗΙρροάδηηία εἰξ, φεπαιη ριάογε {{Ππία. ἡγπι- 
Ρἤδθάμα ογπάᾶία απιϊέζα,, ἀῇ 8 115 τπδῆς ΟςΠ- 
15, φαΐδιις (δ Ποίρί τίς ρατίεβ πιαρὶς διηρ ςἘὶ 
Ργοάαδτ. Απιαΐ εη]Π1, ΡάγΟΠΙο ΠῚ απζοπη ἀείο- 
λει, ααΐ εἰμίπιοάϊ ἀάογοῖς (οἰ εβέιαῖ, 
4185 4ητ οὐἾ]ος Πασες ἢ Τρία, ̓ π4μαΠ1, {{π 8. 
{τις ἀττῖς (|ρεηία {πης {πρ]α. ιϊδιαις,. 
τοπΊριι5 ρΓΟργίατη ΠΟΙΑΠῚ Πα! ἀϊτ, {το αυϊαιιθ. 
ΘοΥπΊ ΡΕΓΠ. Νεηρε. αὐιεηζαπίος ἢΒ]186 
ΡΓΌζΟΚ5. οςοϊάφηβ. ἱπῇρηῖδας5 ςἀραάϊς ἰδοταταγο, 
Μαμοϑ γεγο ἱρίογαπη {Πρεγαο τάπητα ἰαπηεη- 
τ ΠταΓ ΠοΥΓΑΠΊΘΠ {ΠΠ| 7). Παρδάγαπι ραϑίοηδ. 
Π(οηρτατΠ δῖ 5, Ρεΐορεπὶ εηΐπι [ αἴσῃ νεΐη 
Ροϊζεγιπι ΠΙθεγα οξε ριιο!!α, αν πος αἰαῆοτε, 
Ραξξῃ. (οηίοιαίσιις Ἰρῆς ραζἢ εἢ Μγεῖῖ-. 
ἴι8.. 1ρίξ νεῖο ποὴ ἰοηῆρε δϑεῆ (εποιηαδι:. 
αυΐη ἐχρθάϊτηϑ ἴαπη 11} ΕἰἘ σαγτιις, ὅς ΠαΠῚς ν᾽ 
[πρεγεχεεηξαπι (8]146,, να, {1 αΠ]οπιάτιγ 440]16- 
(ζεηζεπι; πιούγεηι ἰηΐογαῖ. Ηΐς γεγο Ῥαττῖ 
(λοτα ἔλοίβης,, Μαγεῖ, [εΠίπαῦ, ἐγαςὶ αἰρείδι, ὃς. 
Οὐ] 5 καρ ἄθπι πλπαπείδιις. ΜΥγΠΪππσις νττ 
σοῖ. ΟἿΡΙάο δυῖθπι πλοο Π5., ἈΧΟΠῚ ΟΠΓΓΗΣ 
᾿ποιάττ5. νιγταπημς ἀοςεηβ., ὅς ἢος πεπιρα 
αμοα ἀπηδη8 Ρι16 114. σαπν ἀπιαηζο δάμπεγῇις ρα- 
{ΓῈ ΠῚ ζοπίριγει 9 ὅς σᾶς ἀειποέρς ἔατα ἀξ Ρς- 
Ἰορὶ5 ἄοπηο [αιιδηῖ. 

ἱ ν " : 

Υ 

ἜΡῚ διδόε ὡν ΩΝ "2 ᾿εὐ δα ΤΣ δ, 5. ὙΛΤΟΝ ῃ ν «ἢ μνεῖ» ἐκοτΈρον ἐὐδὲς εἐννοριν γ τι τε ἐβῶσο ] ἈΟρῆ γ᾽ τῷ ἐρῶντι, ἐσίὶ τὸν σπῶτερφι ξυμξαΐνει; κοι τῶ 

᾿ - δον , ἡ ᾽ Ἂ 
μέλλοντω τσερβι τὴν Πελοῆγος οἰκίων ες μοιρῶν σψίνεται Ἧς 

᾿ ᾿ 
--- ΠΤ ΠΤ ΠΝ Ἐπ τι ΤΡ τ ΩΤ ΡΤ ΕΣ 

2. Λυδίᾳ φολῇ} συΐις ἀε[οτρείοπεπι ἔπρτὰ 4Ρ. δἰτογιη.» 
ῬμΠοτατιπι μα 65 1,1. Πππᾶρίη. Ρείορε ὃς ΗΠ ρροά»εῖα. 

3. καλὸν εἰπεῖν ] ν᾽ ἀδίμγ π1Πὶ ΔΙ Τα ἃ 1π(οἹ τὶ πάθοτς ᾿Πυά 
χαλὸν εἰπεῖν. ΜΑΙ᾿ΠῚ ερο καλὸς εἰδεῖν, ρπίσεν αἰρεέζιε, 

4 κρὼ διὰ ϑαλόσσης ὅτε. } ρίαπε σεπιίπηβ Πηΐς εἰ αἰτοτῖ- 
15 ΡΗΙ οἴτατί Ἰοςι 1, 1. [πιᾶρ].. ἴῃ βείορε ὃς ΗΙρροα»ρ":4. 

ς πολλοὶ τὸν μυκτῆρα ] ἴῃ 64] βαΠογΟΠοτίβ8 βογηια οοῦσ 
Ῥοτῖς πάγός ἀρεγίος εχ βὶς ΘΟ] πιεῖ] 1. ΝῚ, ς. 29. 

6 καῖλοι τὴν ὁπλὴν } 14επὶ ΟΟἸπΠ1Ε}14 εἐπμυμπὶ εἴτε νιτ. 
εἰπεγῖς θηριίίς 85 αἰ ὅ᾽ ΟΟΝΟΑ͂Κ] 5. χορμραξμο, 

7. ὄμμα κυάνεοι 1 ΟΟΙμπιεῖ]α 1. ς. μίργές οομέβε, Μαὶς πϊς 
φηΐθα νεττεθδης Οοὐ! σοογαεῖ, νας ἀς νοος κυάνεος Δἃ νἱ- 
τ2π| ΔΡΟΪ οηιΣ 1. 1. ο. 

ὃ τοιότοις ὠκροϑινίοις 1 ῬΤΟΙΣΙΓΟΓΩΠῚ ΠΕΠΙΡς ρος Ογιπι.» 

ἨΙρροάφηνίδε οαρίείδιι5, νὲ πιοχ [εαιίταγ, νἱ 4, ὅς ἤιρτα Ρῃΐ.- 
ΤἸοίἔγας. Γεπίογεπι 4ε Ρεϊορε δὲ Ηἰρροἀαπηῖα, 

9 σχῆμα δέδι ὁ χρόνος 1 Ἀεπιρα ογϑηΐμ πὶ ἀπε 4υΐι5 ἃ τδα 
φεῦτε πιδϑὶβ ΘΟΪῸΣ ὅς 8114 ἤρπᾷ ἀϊ(ϊησιπιησ. 

το Μυρτῖλος ] υιτῖρα Οεποιηαί, 41 Ρεϊορὶ ἀοπιίπμσι., 
Ῥτοάταϊε, ντ σαστι5 Οἐποπηδὶ ἴῃ ἱρίο σογίαπηῖπε, αἰ γδάδας. 
εἰπὶ εβπιπάεγες ργοςιγᾶπ5, ' 

1 τὸ δόρυ ὑπερτετ. τῷ δίφρι ΠηπιΠῖα ἱπξενῖιις ἰορὶ5 ἴῃ 
“Ἄγ,ο δί “εε:4 εἴτε θη. ὅν ν᾿ ῶ 

12. σπέυδει ] Μοτε]]τ5 ἐπ πηλγρίπε ἰεβοῃ άμπι ριυϊίαῖ σπένδει» 
[εἀ πμ]]α Οριι5 ππιτατίοπα, 

12. τῷ ἐρῶντι 1 Ἰεξπϊοπεηι [ἜΠΟΣ πιᾶγϑίηι ΑΙ ἐπὶ ππεὶ δά- 
{ογῖριαπι, Εάϊτ Βαρεθαης τῷ ἔρωτος. 

14. ἐκ μοιρῶν γίνετωι 1 ὨοπΙρΕ εο, 4ιοά Ουριάο τεπ|0- 

ΧΟ ΡΥΚ- 



ταηΐ, σοπῇ ἡδτε τς 

Χ, Ργγγόι ἀπὲ Μη. 

ΧΡ ΠΣ ΜΔ ΤΟΎΣ: 
ἘυΓΥΡΥΙ δ: Νοορτοίσαν Γ68 ῬΟδΙαΓΠΠῚ το - 

Ἰεῦγαῖ Ὀδοταιδ, νιταπη]ας ὨΟΠΊρΡο ὅς ραίτῖος 
ἱπηϊταγὶ ποθ 5.) ὅς ΠΠΔΏΙΙ5 τοῦοῦα αἴης ἰηῇ- 
σηας αἴξ, Πορσαιια εἴίδπι {πὰ ῥοάς Ρἰέμ- 
τὰ. Ἐοτίαπα, παπιᾶῆμς Ὑἰγταο πὶ οΧχ τοῖο τεῦ- 
ΓΑΓΙΙΠῚ. οτδε δὰ νῃϑπῃ οἰπίταζεπη ςοπάπςοπῖο, 
ΠῚ αυΐάειτι ποῦ Ἰπρίοσιὶ οςοιπηθαης, (ςἀ Δά- 

᾿ ψετῖιι5 Μαϊραγοβ ἈΠ ΠΊα8. ἰδέϊατο Ροπιης πιὰ 

᾿ Τβιαβὴς φ6271γ). ΠΟ γῸ ΟΠ] 222 γούογε ((7.- 

2427. 

Αἰΐι ογίαο νῖτος, ἔοτζος ἱρῇ, [ιρεγαηῖ. Αἴας 
δ «1115 ψιίάοπι ΠΛ ἴα 411 ἀριηΐ πιοηΙπηθη - 
τὰ : ἰαῖῃ δο5.. αἱ ἴῃ πὰς ταυἷα τπᾶηιι5 ςοπίς- 

τὸς υίάθιη {4 Π|ππὰ 
εἢ ̓ ; Ῥρογοἰμἠογία, γε Ἐοπιογιις νος. Απι- 
ὈΙκ αυζοπι ἰρίβπν ππαγιι5., φοπη τς ὈΪΐ αυίάοπι 
τηδηιι (4 ἀοάϊ ΤΙΝ Μετίπηιις παυίαπι 
εἢ Πατίο, δὲ ἀηραῆας, Ἠεϊείροπιὶ τηραζι!5.. 
Αἰδπὶ ὖ Εἰτορᾷ ἀϊυϊάθης, (ὐδπηριι5 νέγο, 
ἴῃ πχράϊο ροῇε Ἰτας., Βυμΐο Χαηίπο ἀἰπταϊθας; 

τ Ξ ἢ ἊΝ ν “7 - » ΄ ͵ ᾿ δὲ πεδίον φοοτῶμνῷ διραιρεῖται Ξάνϑῳ, γέγρα- Ριιαίαας 1] ΠῸ εἰς ποι ἔριπια ἔτοπιοπα, ποις. 
Πυλ]ς ἰῃ ΡοΙ ἐπὶ ὀχας ππιαθα : ἐς ἐαθῖ]ς τρῇ 
Ἰοτιις ἃς νἱαα. Ρα]υ εὶς, δ τοποτὶ [απο] ΠΟ Ίατη Ὁ 
[ργλέδρηι] Ἀροϊιηῖο δυτῦ οἱ ἱροιίιις αματη [{4Π55 
δζ [οηεῖδιις, νε ἰδ} πιοάμιπι ΔαΠίθοαι, ρεάσετα. 
ορροπῖε, Ιαεἰςίδιις ἐαπὶ παπιεᾶδης. Ρἰδεῖ- 
ἀ0 τρίτα ἤπχα ἀεσιγγίε: νετίπις ἀπζοπη οχ- 
εγοίτας,, δϊης Μγίοπιπι (ΟΠ ΠΟ ἘΟ ΠῚ (ΠῚ 
Ὑτοϊαπίς, ἱπάς διιτοπι Οὐδεςογιιπη, ἘΘΠῚ ἰαπα. 
ες αι νἱάοπευτ, Ττοίδηϊ ἤπης, αι γεγο υἱ- 
τίδιις ἱπεθρτῖ, ἘΌΓΥΡΥ (Ὰης ργαραὶοθ, ΨΙάςς 
Διο πη 404 ἐογηπι 11 αυϊάξιτι [πη τη ἀςῇ- 
ἄολητ, 16 ἰρίο ἔοστε Επγυρυΐο Ρο[ευΐδητς, 8Α11-- 
ἀοαπέημο το]δχατίοης, ΜγΠ νεγὸ δηΐπιο δοσξῆ- 
ῃ, δε! ἱπτροῖα ἴδει ργογπιηῖ, Οὐ αςσουιΠη ζορίας 
εοάςηι ἴῃ ἤστα ἔππι, 400 Ττοίδηὶ, ἐχςορις 
Μγυπιάοπίδιι: ἢ ἀμίρρε ἀσγος. ἃς ῥγογηρα 
Ῥγεγηαπι ἤίραητ. Οδηταπι δα Δάο]ο(ςεητος ̓  
ἈΈΓΟΠΊ, ΡΕ]ςγ τἀ ηῖς αι ἀο πη ΘοτιπῚ αιοὰ ἰη-. 
αἰοίαπι ἔδεῖαε αἰ 81} εἴς, απαπαἀαμπίάεπι ἴῃ αττὶ 
ΤῊΪβ ἴατ (ππι|. Ῥτγοςεγὶ ταπιθη [πηξ να]άς. αὐ- 
4116 {πρεγ σοίογος ἐπηίπθηῦ: βείαζα ἰητογ [8 » 

2 

τῷ τῆλε ἐπλήμμυρεν ἡ, 

ΙΘΟΟΝΕ 9 97; 
ΠΥ͂ΡῬΟΣ ἢ ΜΥΣΟΙ. 

ἌΝ τ Τώ Εὐυρυπύλε καὶ Νεοπή)ολέμς ' «ποιητῶν ὑ- 

μνεῖ χορὸς, σσατρῴζειν τε ἀυτὲς " ἄμφω, καὶ 
᾿ -» ᾽ δ » ᾽»» Ν " Ἀ ᾿Ὶ τήν χειξᾷ ευδοκίμες κωτ᾽ ἰσχὺν εἶναι. φησὶ δὲ 
Ἄς Ν “-" ς ͵ εἰ ἴ ν ε ,ὔ καὶ ἡ γεαφη τοῦτω. ἡ τύχη γὰρ τήν ἐξ ἐπά- 

᾿ “" 3 δ. 9 , » « σῆς γῆς ὠρετὴν ἐς μίων πόλιν συνενεγκξσω, οἱ 
Ν ᾿ " » Ν ,,..“ 

μὲν: ἕκ εἰκλεεῖς οἴχονται» ὠλλ᾽ οἷοι πρὸς στολ- 

λὲς 7 

Δυςξήνων δὲ τε σταῖδες" ̓ εἰπεῖν. ἐμῷ μένει 

ὠντιόωσιν. 
Ἀξι ΝῚ Ὁ “᾿ οἱ δὲ γενναῖοι γεννωίων κρατϑσι, τὰ μὲν δὴ πε- 
δ “ ε , {Μ] 4 Χ ἿΝ ν Υ 2. β' Τῶν μιώνων ἕτερ"... γυνὶ δὲ περὶ τὸς ξυνε. 

σῶτας ἡ ϑέα. “πόλις μὲν. ἀυτηίλιος ὀφφρυόεσ- 

σῶν κοι Ομηρον ̓ , περιϑεῖ δὲ ἀυτὴν τεῖχος. 

οἷον καὶ ϑεὲς μὴ τ τόσαι τῆς ἑαυτῶν χειρός. 

γαύςαϑιμόν τε ἐπὶ ϑάτερῳ, καὶ Ὥς ΜΈΝ 

τ διώῤῥεις. Ασίων Ευρώπης διείργων. τὸν μέσῳ 

πταὶ δὲ, δ μορμύρων ὠφρῷ : ἐδ᾽ οἷος ἐπὶ τὸν 

οἰλλ᾽ ἐυνὴ μὲν αὐτῶ, 

᾿λωτὸς, καὶ ϑρύον, καὶ ἑπαλξ δόνακος κόμαι. 
Ἂ ἼΨ δ “ ἈΝ 59 
κοτοκειται δὲ μᾶλλον, ἐνέφηκε-. καὶ τὸν πόδω 

ἐπέχει ταῖς σσηγαῖς: ὑπὲρ ξυμμετρίας νῦν, διυ-. 
͵΄ ᾽ Ν ,ὔ ν ἐν ΄ “ 

βαίνων φῳῦτον γοῤῥμαίγος. Το βευμὼ με ΤΡΙΟΥ» φρωτιού Ἧ 

ἑ ͵ὔ “ ν Ν 

τε ἑκατέρωθεν, Μυσῶντε ξυνὸν Ὑρωσὴ, καὶ Ἐ)λήγων 
ἌἜ ξ ΧΙ ΠΣ Ρ » ᾿ 
ἑκωτέρϑ. ὁ οἱ μὲν κεκμηκότες ἤδη. οἱ Τρῷες ; οἱ δὲ 

ἀκμῆτες »ς οἱ ξὺν οὐ δαν, ὁρζὸς δὲ ὠυτῶν ὡς οἱ 
δ 

μὲν ᾽ν τοῖς ὅπλοις κάϑηνται; τώχω ὅπ: τῶτο 

Ευρυπύλῃ α«ἰπήσωντος ὅ, καὶ χῶΐρεσι τὴ ἀνωκω-. 
“ ε δὲ " ͵ὔ Υ δὴν (2 -“ « νΝ 

χῇ" οἱ δὲ ἐοϑυμοῖ τε κωὶ ἐζορμιῶντες:» οἱ Μυσοὶ, 

ἵενται: τότε τῶν Ἑλλήνων ἐν ὁμοίῳ κωτωῶς ὦσες 

τοῖς ΠΥ ον: φαλὴν Μυρμιδόνων - ἐνεργοὶ γαὶρ, 
»- “ Α 

καὶ περὶ τὸν Πύῤῥον ἕτοιμοι. τῶ νεανίω " δὲ, 
νἱ Ψ ᾽ ͵ Ν ᾽ » 

κάλλες μὲν ἕνεκεν ἐριμηδασαῃ ἂν ἐδὲν, ἐπειδὴ 

ἐν ὅπλοις, τωνῦν. παν γεμῆν» καὶ ὑπὲρ τὸς 

ἔτι ΡῈ: ἡλικίω τὲ οἰμιφοῖν ἴση" τς τε τῶν ὁ- 

τῆεηι (οἷατ, 9 εῖον 8144 οἴϊΞ ἱπ σαῇι Ο ἐποπιαῖ, ὃς ξλιοτιπι 
“ἀεογεῖο σοποίαάϊε, 

Ἀς ΠΥΡΡΟΣΗ 'ΜΥΣΟΙ. 1 Νεοπτολέμε 1 ἐὸν ἴδεπὶ 

ὅς βγγγῤίσ ἀϊσιταν » γε ̓ποτιπῖ, 
2 παάτρώζειν δὲ αὶ "ἐς } ἐγᾶς δυΐοπι Ργττμὶ ρατοῦ ΑΟΒΙ]]165, 

ἘΘΥΥΡΥ ΤΙ ρ ι5. 
3. δυφήνων τε παῖδες ἀχο  ἹΥΕΗΙΙς Ἡοπιετίοιις ΠΙᾺ, Ζ' ν.127. 

Φ'ν αι. 
4 ἕτερα Ἵ ἴσηζις εἰξ : «ἱΐα πιοηίπιεητα δίας ἱπιαρῖπε5 

αἰϊοσιιπι πιυϊτουαπι Πογοιπι δὰ Ὑγοῖᾶπι ρβοίξα γεξοττς.. 
5 ὀφρυόεσσα. καϑ' Οὐ. 7 "144, χ' ν, 4π. 
ξ ἐδ οἷος ἐπὶ τὸν τ. Πηλ. ἐπλ- } νἱὰς ΡῬῃΠοβγατιπι (ξηΐο- 

χεπι [Ππαρι πίη], 1, ἴῃ δε τημαγηργον 
.7 δινγραίνων ἀὐτὸν γάώμωτος } ΡῖῸ ἐντὸν ἴπ φυϊδυίθαπι» 

οοὐᾷ, ὠντὼ [δ ᾿πιιςηιε αἷς ΜΟγο Πα : ἰρίς Ιεσεπόιπι βοτία 
ἀντοὶς ρυΐατ: (ἐἀ θεης Βαθος ὠυτὸν; φιιοά τὰ ρεάεν γεξοτεπ. 
ἀιιπι. 

8 αἰτήσαντος ] [πὐρίοῖο πΊΠὶ εἴ, Ἰερεηάιπὶ εἴτε αἰτήσαντες 
νὰ [ο{5 πε 40 Εὐγγρυίο Ὑτγοίδπος πος ργεςῖδις εβίαρι- 
ταῆς., νὰ τεαυϊείσεγε ΠδῚ Δ}14ιαπτυπι Ἰῖςσθαῖ. 

9 Τρωσὶν } «ἀϊτί αὐάιπι ὄντων » 4 νεῖ {πιὰ ομηϊτεσπάιιπι,: 
νεὶ ΡΆμ]0 ἃπῖς τότε. 

1Ο τῶ γεανίω δὲ } ἢς ερεῃάιιπι ΡγῸ τῷ νεανίᾳ δὲ» ηιοά 
ἴῃ δἀϊεῖς δ, πιαπί ξοες Πιφάεης (ταμιφητία, Ἐξ νοττεπά πὶ 
ψιαρενῦι δὶ ΤΉΜερες ἀμ εν ἘῸ ΘπἰπῚ (ὁπ. δου ατίσο 
αι ραΠηπι ντιησιν (ογίρτογερ Ογαθςῖ,, ὅς ΡΗΙΠοἤτατὶ ἢ - 
ιξπειπις, Πρ εἰ ηρί! πρρέοῦρε Ῥ)γγβητια 5 ΩΣ 

δοο 9 5. 2 φ3αλ- 



976 ᾿ ΡΗΙΓΟΞΦΤΚΑ͂ΤΙ ΓΝΝΙΟΒῚ 5 Χιρηγρῥιαμ Μη, 

φϑωλμῶν βολὰς ἐνεργῶ. καὶ καὶ μέλλοντες. ΡαΓΩ5, Οσαϊογαπησας ταῦϊ! ἤτοπιοβ ΘῸ5 Ρτο- 
ἄπης τηϊιπιθαας. φαπέόξαπεο,, ἈΑςὸς. εὐἰηὶ 
“νεήίψας {Ὁ ςαΠΠἀς Οζα πηι, δε νη σιπὶ οτῖ- 
ΠῚς ἁρϊτατίς ὨδξαΠΙΟϑ ̓ ν ἀεοίταμο ἱρίος. τὰν 

καὶ, ὁ ϑυμὸὲς ἐπιπ' {Γ εἰ" σφίσι, σιγῇ τε μενέω (μπίηας το δον ταςῖτα, (ρίγαπείδιις {᾿ π]ος, Οε- ; 
“νείεσιν ἐοίκασι. καὶ ταὶ ὁπλὲν δὲ ὠυτῶν τσσώ- [Ἔῖππὶ τὸς ἐεῶφε ἢ 

" ΩΝ, ΚΟ λίαν ΡΝ. ἘΣ 
γόργον γῶρ το οὐμω ὕπο τῆς κορυΐθος εἰῶσῶ» 

καὶ συνωσπονάυοντες ταῖς τῶν λόφων κινήσεσι» 

»ς Ἃ, ἀν ἃ 

ῬΥ ἷκ5 τΑΙΠΕῖλ 
᾿ τ ΡΞ 

ΠΣ ὍΝ ἀλλ᾽ ὃ μὲν Ευρύπυλος τ ἀν ἐσαλ- 

ται". καὶ δον λένε τὴν ἀυγὴν ὁπ τὲ κοιὶ 

ὅπως κινοῖτο, ὡς ἢ ἰμε ᾿ς τῷ Πύῤῥῳ δὲ τὰ ὁ ἐξ ΠΣ, ψεῖο. Ψψιυϊςαηϊα ἤπεν 
ΩΝ: ᾿ ῥῇ, ΣΡΩΝ Ηφα αίςῳ πώρετιν" ἐ ἰκσάς ποτ᾽ ἀυτῶ ; οδυσσεὺς,. αηῖεα, {|| σεῆεγας, {πᾶτη Δθοιηϊπϑει νἱξοσί 

ΠῚ. Ουοά ἢ ἢ διγοπη 1 ργΟρ 5 
"οὶ οπευξοίμενος τὴν ἑαυτῷ νίκην". ἵ 9 εωρῶν δέ. ὴ οἄδτγοῦ, ἍΓ (2, ΕἾ Π1] Ῥγδετεγρα ΠῚ Ἐροτίεῖ ε0- 
τις τοὶ ὁπλώ» λεῖπον ἑυρήσει τῶν Ὁμήρε, ἐκτυ- ̓ ΤᾺΠῚ γαμδο 1 ἼΠ εἰ ὀχργρῆα, αἰχὶε Ηοππορας, (4 

πωμοίτων᾽ ἐδὲν, ὠλλ᾽ ̓ ὠμφιξᾶς ἡ Ί τέχνη δείκνυ. ̓ βοζαγάίΘ ἐχ ἐὸ ἘΝ ἀρπποίις οπηηΐα. Ἵ 
᾿επίπι ΤΏΒΣΙ 
ἬΝ νὲ ἐσὸ πηπδὴ ἢ 

' Ργοαΐε Ὁ) {ε1ρίαπ 
οςς 

σι ἔσο πάντα. τὸ π᾿ γρ: τῷ καὶ ὅὲ 
ἡ! ΠΝ 

ἔμ 

Π ἀν  τῶνς 60 ἴῃς [εξ 
Ἷ ἐμ 

Τρεῦ; καὶ Ἡδδρόν. γε  ὕσεμν πεέυσυ τε ῥκώων. Ἶ 

πᾶς Ἰαπᾶς ίλροτοπη.ος 
ἐρανὸς δὲ ὅδε. ὁρῶς σῷ τόν τε ΤΕ ἡλίο κύκλον, 

ἐδ 

τ ὡς ἀκωμας ἐν ὠυτῷ. καὶ τὸ “πανσελήνε φως δι [85 δ Σ  κᾶν ἢ ριδοίοτ.ς ὡὼ 
δρόν. ἀλλώ μο: δοκεῖς 5} τῶν καθ᾿ ἑκαφονὥ-. ἣ Ἢ Ἐν ῬΙε ἀξο πάϊς αι Ἡν Ν 

σρὼν ποϑεὶν ἀπκὥσαι" τὸ γὰρ διωλλώτην ἀν. ἢ», ἄππι ος Ἰάιης,. ὉΠΊΘΙΙ ἌΓΘΩΣ ὙἹςῖ τς 

τῶν τὴν αἰτίαν σοι παρέχει τῆς ἀρ τις, δ τ ἤη:, ν Βογάγιιπη, ψιοαι ; ὑπ 
ΠΩ Ἡγαάς5 αἴτογα νἱἀες Ῥᾶτίε. Ν᾽ γ 

δὶ μέν σοι πεληϊάδες ὙΡΙΕΗ ΤῈ χαὶ ὠμητα ξύμ- ὁπόπη: ἔα δΐαπη ἀμ οπῇ ἃ ας, δε οαιιῆαπη, τὰς Κι 
ζολώ»- δόμεναι» ἢ ἢ ἄυ σπείλιν, ἼΔΑΣ: ἔχεσαι» Π Ἰπτογ αὔτα Πτ, 1ἢ αἰϊπά. τειηρας, ΟΡεΓ,. ἀπ. 

ξογδτηιις, πα ΓΟ τς τνεκθνο 4888 πυης ἐν δ τὰ 
ἿΝ: τοτάϊ, ἴμπε. Ι 

Χ 

ὧδ. ἂν καὶ τὼ τῆς ὥρας ἀυταὶς ἄγει" ̓ς. ὑάδες δ᾽ 

ἐπὶ ϑάτερα. ὁρᾶς, κοὶ τὸν ̓Ὡρίωνα. ὦ ν δὲ ἐ ἐπ᾽ 

εἰυτῷ μῦθον, καὶ τὴν ἐν πῶς οἰτίαν» ἀίρφν, ΠΡ τς πος ΑἸΩΝΕ ΔΌΓΟΠῚ, ( ; 

ἀνααλώμεϑω», ὦ παῖ, καιρὸν, ὡς ἂν μὴ ἀ- 8400 ποη Ἰαιιαγῖ., (δὰ ἘΠΕῚ ἐν αὔθ, 
μα! οΠοάςπι Οπϊοπί5. “ἃ βθάση οι ὍΡΟΥ 
τΟΥΓΑΠῚ Θλμηι5) σΟοΙ Βι15 πὶ τα Π15: ἃς ρα]ςεττ- 

ἀφέρες» ἐν ος,ἢ εἰ ἄμαξαν κωλεῖν βέλοιο. φα- ΠΎΠΠῚ ΕοΥῖαπη ἃ ἅς ἴῃ τοῖτὰ [της νγθοϑ., ζοη- 
σὶ δὲ ἐυτὴν καὶ μόνην αὶ λέεσιί αι ἐν Ὡκεαγῷ, ᾿Πάεγοπιασ.. “ΨΙιάθς σεπηίηδϑ. ἘΝ τὰ ψκϑην ἀν 85 

ὅδ 80 Ῥυϊοτέπι νἱϑ5 ἐς ἀοίκηδί, ὃ 3ῃ προιὸν 

παγομεν σε τῶν νῦν ἐν ̓πόϑῳ. οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἀυτῷ 

εἰλλ᾽ ἀυτξ φρέφεσϑιαι" ̓ οἷογ φύλακα τῷ Ὡρω. ἢ: 
»Ὡ 

γος. ἴωμεν δὴ λοιπὸν διοὶ γῆς, ἀφέμενοι τῶν ἀ- π πα ζὼ 

γω. καὶ τῶν γε ἐν γῇ κώλλιφον. ̓ϑεώμεϑω τ τοὺς πόλεις. ὁρῶς μὲν ὌΝ ὡς τε διαί τινες ὥυται. 'σο- 

τέρφιν ὅν ὦ ρύτέροιν αφερμηνένεσϑαί σοι βύλεδι αὶ ἤ τὸ τῶν λαμπάδων Φῶς, καὶ τὸ τῷ ὑμεναίῳ 

τι ἐπιπρίπει 1 [ς τείοτ!δεπάμπι Ρυταμ τὰ ἔσεται ιοά τς τῶν Ομήρς ἐκτυπωμάτων ἢ ἀεζοτίρεϊοπεπι δτπιοσααι Ἁ- 
εἰδε ἴα νυ], Ν ΟὨΠΠ 15 Ἡοππεεῖςαπι μιαθε5 Π|44. Σ΄ ν. τ2οϑ. ἰῷ ΐ Χ ημΑ [εμεη.. 

1: ἀσήμοις Ἡλι Οὐπειι5 Οαἰαβοτ, ἐλπιθῃ Ἴ18. 1. ἴδ βος ἴοςο οπιηΐα ἴμπε ἀείμπιια. τὰ 

Ἠετου!ς άϑλα ἵπ δγπιῖς ΕΠΓΥΡΥ Ρ᾽έδα ΕΠ αἷε, : ΠΌΤΟΝ δ τὰ 

13 ὡς ἡ τρὶς 1 ἴῃ. εὐϊεῖς Θπι Ππι ὡς». πϑροϊασίο ιρρίεπ- τό Το ν δν χὰ 'τὰ τῆς ὅρας ἐς ΤΗΣ, ᾿ Ἱ τοῖς ΠΣ ΤΙ 

ἄσπι. ϑ8|πῈ|}} πιοάο ῬΒΙΙοἤγατιις [ξηίου 1. 1. Τππϑρίπιπι ἱ ἰπ οΟΪΙΠπι δα τιΠ1; οἱ ἐνταῖς Ἰεροηάϊηπ γεξε πμῖτ ΜΜΌγο !ς., 48, 

“ηρλίοπε ἀε εὐἰανηγάε, εἶα» ὁ γὰρ ἀφ᾽ ἑνὸς φέρει. χρώματος ΤΆΠΊΕΠ ΟἸΙΓ ΡΓῸ ὡς ἄν ἰερὶ πιαϊαιεῖς ὅ ὅσ᾽ ἂν σλυίλτη ποτ ἢδ- 
ἀλλο τρέπετεμ; Κι, κατὰ τὴν Ιριν μετανϑ εἴν νἱ, 181 ποιαῖδ. θεθαι, (ἣν ὯΝ Ν 

τ λ ας ἀπευξέω, τ. ἑαυτῷ νίκην ] ποτιμπι 7) ΡΟΣ πιρτ τω «Αοὐλμις Ἴνὴ ὅ Ἄ 

ἅε ἀτηιὶς εἶιι5, ἃ ζκίζαμο ἔλθ τί ςτῖ5., σοπτεπαι Π ΨΚ. 72»» ὃς 17 αλλ᾽ ἀυτῷ τείφεσϑο Ἴ ἔς εχ; διπειο [ουϊδεηδασι» 

«Ἄϊκοον Τεἰ 4» ΟΡ ἸΗΊ72.. ΠΠυσιαις σδυΐα Πιρετίοσο ὁπὸς ΤᾺ Ρυΐδι. ΗΗτ' ἀυτῷᾷ τείφεται κὰν πὶ ᾿Ωρίωνα δοκέυε.. ς 
πιοχ τάπιεη Αἴλος ἱπάϊσηίταις {τὰς ἱπά το! 1 ἴῃ Βιγογεπι αὖἴο, ἘἙαπὶ Ἰερεβᾶπε: ἀλλ᾽ ἀυτὴν περὶ μὲν τὴν τρίφεσϑιι. Μοτεὶ!, 

ἴσαις πιοτῖιιο ὠπευξώμενος τὴν νέτην ἀμεγίαμμο ἰ δγίαα Ιερεραὶ ἀυτῶ περιμίνωσαν τεβνὴ ΠΝ Ρεηϊτας τεϊΐσετα 
᾿ ᾿Πϊαπι ΥἹν 5) Ργεσμο ἀγπιᾷ ρατοπτῖς φοπος ἴεν ὌΑΚΗΝΕ ποϊιπι. ΝΎ 

ΓΗ 
τὴς 

᾿ Η͂ 
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᾿ Ἰὰχ δὲ πγπιεπδοῖ. ΤΑΥΠΊΘΠ , ὧς εἰ δ! ασα τα ἴϑπυς͵, ἥδ ὦ μέλος; καὶ ὁ τῶν ἀυλῶν " ἦχος, καὶ ἡ τῆς κιβά.- 

δὲ οἴτπατας ἤγερίτιβ, ὅς πθραι, πιοάήϊ τὸ 
ΕἸΣ Ψία6ς δὲ πη]! γοι]α5..,. νὰ ἴητογ να- 
Πιδυα ἀρρώξαπι Δαπηϊγαητεβ.. Ἷ τΔῃζηπη ΠΟΠ 
νορ ογαπι ̓  ὑγ6 σαιαΐο. Νυρέας μια ἤππε, " 

᾿προαν, Ριιάον αὐζθπὶ ἃς 8- 
Ἰξσξαηε αιιο πηι, ΟΠΊΙΕτΟ ἀΐςογο: 

ΠΑ ἀττίξοχ ἐχρτγοῖπε, (οἸεττία.. γε- 
"ὦ τη ἐςες ῬγΔετογμπα 4ιοαμα,, ὅς σοιηπη- 

μον ξποίαιις νεπογάπάος, ςμπὶ 
φυδυιίταῖα σοοτηΐ ργαε πάθητε... Οὐοά ΔΘ ΠῚ 

᾿ ἜΤ Ροΐειαι εἰς ἀγα, ἀπογαπι εἢ τα- 
Ἰδητογιπη, ποίοϊο. 4ὰ ἐς οἀιηὰ ἀεροίεαμη: 
ὩΪΠ ρὲγ Ἰοιιοῖτι πο αι [Ὡ5 ἤτ, πιογοςαῖο ἴοςο, 
᾿ χοῖςς (δπτοητίαπη ἰαταγο., ργοροίττιιπι εἴς, πα 
ξοποαάτ ̓πηπποῖα 145) πο ἀ γοέλιτη ε[, ἀ ΟΝ 

αυϊίρίαιι.. Οὐ] Πᾶτη νογο ςοπττουο α εἢῦ 
ποίηρα ἀπογαίη ἱβόταπι, αὶ ἴῃ πιςάϊο ἤδηι, 
νι πΏΠ| νἱάοειγ,. Βιοπηϊςἰα!] οἰ πιθη αἰτοῦ αὶ ετὶ 
Ἰηΐοηζαῖ : ἰκοτιπι ἀυζοπα. ἽΠυά πορᾶτεν νίάεο. 

᾿Νοη επίπι ἰρῇ ὶ πηεῃς εἴξ, αιοά οἴζοιτ εἰ ςςιι- 
. (τον, πηιϊέλα ρυ Ὃ. ΕΝ (Οἰμτα Ἰπαοπιποπη Τὴ 

ΦΌΪγα, Ψίάβος ἐἰηβὶ ἀαηρεῦιον᾽ νεγίαίαις, Ἀε Ἂ᾽ 
ἱ νἱίιπι εἴδε, ςοπιπιοάδητος, ΔΕ ὴ ᾿ΨορεπΊ;ς 

᾿ Ρυδδροηυη ἢ Ργδοίξιτία ΓΝ ἰρίος 5 5. νίαπε, 
ἀταθαμ!ς. ἀραηταάαιιςῖτος Ἢ Ἐπὶ Ἰρίταγ 0]. 
ἄϊιπη δΕ}}] δὲ ραςἰ5, ἴῃ αἰυήτατς Ὁ ΒΕ. ποη ν 
“- »ἰζατηπι,ς Ψίάες ΑΙΓΟΓΔΠΊ, νι πιαιῖς ΙΓ ΟΥ̓ ΤῈ 

τς πιορηϊα {ἴ, 4] ργορίεγ φοίατοΠΊ. δ 
ὩΝ ἰπηῦοῖ]ος ἸκὴΝ ἀρεῖ “Μαοτ- 

ἽΠ115 σοΠρτΟ ας [ρΟΠίΌΓΙΙΠῚ, ΠΝ 

ἐφ κρᾶσις, καὶ ὁ τῶν ὀρχωμένων ῥυϑιμὸς ἐς 

εἷυτώ σε ἄγει; ὁρῶς δὲ καὶ τὰ γύναια τῶν σσρο- 
ΕἸ των ὡς δωλίμγωι ϑαυμ ἐ κωὶ μόνον 

ἐκ ἐκξροῶντω ὑπὸ ) χαρμονῆς. γώμοι ταῦτω» ῶ 

σωϊ, καὶ φρώτη , ξύγοδος γυμφίων .. καὶ ἄγον- 

ται τὲς νύμφας οἱ γωμδροί. τὸ δὲ τῆς αἰδξς, 

᾿ καὶ τῷ ἱμέρς» ὡς ἐπιπρέπει ἑκάσῳ σ΄ ἀρίημι λέ- 

γεῖν, σοφώτερον ἀυτὼ τῷ δημιεργξ αἰνιξωμένε. 

ἀλλ᾽ ἰδὲ καὶ δικαφήρμόν τι, καὶ ξυνέδρω κοινῆ, 

“Σ γέροντες σεμνοὶ, σεμνῶς παροκοιϑήμενοι τϑ 

ὁμίλῳ. τὸ δὲ ἐν μέσῳ χρυσίον, τώλαντω μὲν 

δύο ταῦτ᾽, ἐς οἵδ᾽ ἐφ᾽ ὅτῳ" ἡ γὴ Δί εἰκώσιαι χρὴ» 

ὡς μισϑὸς τῷ ὀρθῶς ἐκδικσοντι,, ὡς ὧν μὴ 

πρὸς δῶρω τὶς τὴν ἐυθ εἴων" φέροι. τίς δ᾽ αὶ δί. 

κη; διτ)οὶ μὲν ἐν μέσω τινὲς ὅτοι, δοκεῖν ἐμοὶ» 

ξένιον ὄγκλημα δ μὲν ἐπάγων ἐμ » τόνδ᾽ 

τῷ πρισφέρει͵ δ ΚαΤΉγορος: καταθεὶς δὲ τὰ υ- 
ἯΝ 

ποφόνια ἡ καϑαρὸς ἢ ἥκειν ἢ. ὁρᾶς καὶ τὲς ἐπι- 

ἡ δοηϑᾶντας ὶ τυ ΝΣ καὶ γέμον: τήν βοὴν, ὁτω 

7: φίλων., οὐλλ᾽ ἥτε τῶν ΠῚ νς τῳ καϑί. 

φησιν εἰυτεὶς » καὶ εἰς, τὸ ἡσυχοῖον ἄγει: ̓ ταὐτὸ 

“ μὲν ἂν σοι μέση τὶς πολέμε καὶ εἰρήνης ἐν βϑ'σο. 

ουΐλο ε τῷ υλάαπι ΡτοΡαρ Δρι ότι Ῥαγιος λεμεμένῃ πόλει κατάς: σφι. ἔρύκι ὡς {65 ἐς 
θῇδι Ἴμπε,, δὲ (δπος ἰῃϊ᾿ ̓" ἧς ραογι!. Νοὶ- Ἴ ταχή ἐροὶ (αὶ τ' 
ὯΔΠῚ ων ΨΕΓΟ τα ἶ τὸς ΠΙΠΝ 1ΠΠταδαας: ἀρ λυ. 

ὑοῦ χ' δο5 γεροτγίες, (Ἰπε παπιρε ἹΠῚ συ ΜΆττεπι, Ῥαϊ- 
Ἶὰ ̓φαυ(δασιαπεαγ. Ηος επΐτη, ντ ἜΗΝ νἱάο- 
ἴα, ατς ἱπάϊοατ, ἀππι μος φυϊδοπι ΔΕΓΟ 811- 
ἔπ ̓βαϊυτα Πρὸς εὔϊαε ἀοιίαγαι: {Π|ὶς νο- 
ΧῸ Ἰθοβιίϊιογοπι, Ῥεείεπι ἰρίᾷ ἀξαῖε. χρ-ς 
πω Δυΐεπὶ ΠοΙΠίππι ςοητεπηζα Ργοποςδεῖο- 

ε, Νεπιρε ΠῚ, νε νεὶ ὁριπὶ αιιᾶς ἴῃ “ἢ 
αν, Ῥατῖς Π] σεάσγεης, ναὶ {{ μΟ]]ο πε. 
δυπηῖς οΤεπε αΠογαηι. ΠΗΠας 1 ἰσίταν ἡμΐ. ἴπ. 
ΓΆΙΟΣ Πηΐ αἰπιέταης, Ηος εηΐπι, νῖ Ρυμο; 

δ 

ὃ ͵ ἡτ ο ἘΡΟΎΤΗΣΝ -ἐγ- 
ἐν, κὸν οἱ δὴ λμέτε,, , » καὶ δ λϑη- 

“τῳ ΣῊΝ 

᾿ πω νος πρὶ τον οὐδῷ μ 

Ὧν ἧς, μὲν χρυσῷ τε καὶ μεγέϑ' 

ἘΠ εἰνω!» τοῖς, δὲ, τὸ ΝΣ ΛΠΕΣ ταν δ ἀυτῆς δξ. 

ὶ αν σα. ἐξίωσι δὲ, , τὴν τῶν ἐναντίων ἐ δεξάμενοι 

αόκλ τς ἐν γέμεσϑαι. γὰρ": "Ἔ τὸν ἐν τῇ πόλει 

᾿φλᾶτον, ἢ μη νεμομένων ἐν τοῖς ὅπλοις εἶναι. 

λόχον δὴ δαλλάτηοσιν, ΚΝ τατὶ γάρ, μοι 

χ καὶ τὸ τῶν λώμπ. φῶς ὅζο, 1 εχ ἨοπΊετο {πὰ οἰΑτί πὰ 
ἤμπι. Πυδο ποπιρε νεθ 65 ἱπ {{π| ἀτηγὶς ρίζας, ἵπ' αυλτιϊπὶ 
αἰτοτα πυιρτα ἴα σο  οσσάγθητιγ (οἱ εηηῖ8. ὅζ το] ρο5 ορο- 

τὰ οὐἰγθητιν: ἁἰτόγα Ὀ0]10 ἁγάογε οἤτα ετος 

19 ἐυϑεέῖαν) Πιδίης. δίκην νεῖ τ} 5 αιν!ά, 

30 ἔχοι νᾷν ] Μοτεϊ πα νῦν γ ΑἸάϊη νῶν) 1π οὐῖιι5 πιδύ. 
φἴπς δαΓοτίρτιπι νοεῖν. ϑ6πίας εἰ ἐρι[ πον! ρίαξεγο,. νυ αιοὰ 
φοοινατου σαρίοἰδατ) ἐπιφονίοις τεἀίπιετος σα 6 πὶ ρΑτγαζΑΆ ΠῚ. 

Νεπιρα νὶ Ἠοπιετιιβ : ὠναίνετο μηδὲν ἑλέσϑοω »οἰμ! αἰϊφνίά 

αετίρεγε ἃ [ε ἈσουΆτοτοῖη, τεάίπιεη δε [ἰπ|5. σϑυΐα, 
τι ὑποφόνια ἢ ποινήν γοσαῖ Ηοπίογιιϑ ὃς }1Π| δοηὶ (οτῖρτο- 

τεϑ. Νεπῖρο ὑποφόνια ῥτεῖίιπι ἴμπι, αιοα τίδυεδας Πο- 
πιϊοίδα ΠΥΝΕΝ ἃς αβπηίθιι9. πιοχῖῃΐ ), ἧς εἰπὶ μοπιϊοῖ- 

ΡᾺ 

σέε΄ 

᾿- Ὁ ζ 

ἀϊ τειπι Ἄβετεπῖ, παν, ποινή εἴϊᾶ πὶ ποῖᾶτ, ν: ἐς Ἠλῖ- 
᾿Ροογδτίοη, ἱπ ὑποῷ. δχ Ηεἰν ομλιην ἴῃ ποινῆ, δίάς Επβατῆις- 
ἘΠῚ δὴ 118. Σ΄ ρ. 1215. 

25 ἥκειν ] ἥκει πιλίεθας Μοσο 5, [Σὰ τοξὶς (ς Βάδειο ᾧ. ἃ- 
κεὶνν βᾶτεῖ ΒΆ: ἱπτογργετδείοης ποτα. 

23 δὲ ̓ ἀυτῆς] δι᾿ ἀντῆς δξνας ῥδ {ρίαν νε] ΠΩ ἀἰαγε ἀϊΐ. 

οἶτον 8.8) 400 ἃ ἰυχία ΙΕρε5 [πᾶ5, (παπιαιε δυναμιν ἀρίς εχ» 
Ρτπιὶς δζ τορτδείεητατ, ᾷ 

24. νέμεσϑων γαὶρ ὅζς. 1 πιῖγοῦ, μοτιπι {επίαπι ἔιβοτδ ρὸ- 
το  ΠῸ Μογε  πν, σαπι οἰ γΠπ1ε εἰϊπὶ ἡ πεπὶ ἢ 05 γε  ἀϊπηις 

ἱπάϊοεπε, ταπι ἱρία ΡΠ οἴ γατὶ νουδ8.. τὰσι Ηοπιδτι ], οι ἐς 

410 οπιηΐα 1α κῳτὼ πόδα ἰμῃι ἐχρτοῖα, ΤτΝΝ 

855 5523 δοκεῖν, 

ὁρῶς ὡς ἡβξένὲ ἐσιν. εἰ γοὶρ ἔχει νῦν “", ὅπερ ῶς 

πὰ τα 



δ'ι 

ἀς ΡΗΙΓΟΞΤΒΑΤΙ ΓΥΝΙΟΒΙΞ Σινά σε. 
ἀπε. ἡ πις ταῖς ἔχϑαις αϑέξετα; λέχρο,  Ἰοῖτα τῆς αεϊιρεῖξπες ςοειξετετς ὑεορς εῖρστα. 

Σ δὲ καϑιαλιεμέπις ἀντεὶς ἐμᾶς ἀλλ᾽ ἐξν ἄσατις δ ἀπρατε ος γεῖες: ται 
ἐγ εσας ἀωταῖς χρήσεις απ, λάχεε. ὦ γα τα Ὁ ἘΠῚ ὅ , 

ἔπηλες «πατὰς. «παπὺς τοῖς παεϑέσάς, λίαν 
π - - - κι ως κν 
τῆς σοὶ αΣ Ἰτέφσεε:. παὶὶ δὴ. «εἶ κεὲν γετι υσΣ- 

- ῳόκυ ἢ « ἃ , Χ "5 

ξεεὸς τὰ αν ἡερερεσστος τῷ συσύναν. πξ ππ|ς- ΕΝ 

ἔξλλε σε τὸ δεττε- 1Ἴὶ2 σσυπαίπες τὰς ξώχεσης- ις- εἶα εις μξσδιος - πο (δι .΄ - 

μισῇ. δ ἀγύαμαν τῷ ἐπ΄ ἐϑτες ἔξελε τΞϑ»:- 

ἐπελάκνετα τις λείς τερὰς ἀωτῶν. φήκη δὴ τῶν ὦ 
πραχϑέσταν εἰς τὲς λαχᾶντας ἐλξξτα,. αἱ. 

ξανταῖ ἕταε, παὶ ἘΦ τππαν ἐς τὰν τα ἐλερεᾶν χα;- 

ξῶτι. παὶ ταῖς τε ἔγξας ἔξω ἀδεῖν πλίσεςς τῶν 

ξεαγπραξυπο, πεῖς Ξιαλλάνται ἐς ἄωτές. τὰς δὲ ει, 

γην λξέξχαι ὥπξρανα. ἀτή τε παὶ τῆῦ ἐσιϑῆτα, παν ΣΕ τοῖν ὡς ἀμ χ 

ἐἰξ' ἃ τα πελέμα τ τῦτα. ὁᾶς γ6:2 ται αἷς καὶ μεί. Ν 

αν ἐδὸν χορῶτε. 42}λ: ἣν μὲν ἄξξωταν ὃς τὰ “πο τ γεν ϑου κου τ τὸ 

45 τροέδῃρ- -»- δ᾽ ἄδελείιυ ας αελκας, ἘΞ ΕΣ ΚΞ 
χρεράς- ὦ δὲ ταὶ “ὁ πεΐτρωπεν ἐπισπένχε αἱ δ᾽ ἐς πόματος πασαν χε τάν πατατε Ξπις 

Πα το τος τ τροφοὺς, δι άθας ταὶ ποτα τισι 

εἴ το χε τῶ ταν 

τς᾽, τέμενος 

Ἐκπιδατειις᾿ ξατες τοῖς τος δέσατα ττέατσε τ εέξεστε ξεσοσειζες 

ἄτατεττην πε πτ 3:26. 

-- Ὧς τέπτσα 

πόσπτας ἤξτῆτα εἰξ παπὶ : 
ὄσπι, φττῶ Ἐσὶα πὶ ξείξο στσατε, φισσ 2 πα χῶπτου-. ΞΞ- σιὲ πρανῶξ το ς 

ξτας ὅἄςς. “π΄ ἃ Ξυῦσαν Ασα. (ζέσει Ὗ. τ. τεσ. 
37 τα᾿ ἔσατε ᾿ὶ τες:ῆξαις ἅπας Ββζαςεῖε ἐπτασπιδτεῖσ, Ξ τε -- 5παρξξ ρενβξεσεε σεξηταηρια βέρενἥα ἢ 

ἐπ᾿ «ἅ: ἘΩ ἔπε ναρα αι παβπιαπς --- ἀπ᾿ ϑετιν- Ἧς Ξ ἔ 
ΠΣ Δ κὸν Ἰϑωλπαξ πιαῖεξας ὃ, Ἀ κὺρ, γα ἧς τεῷ πα- 35. ἄστη ἢ Θσαπσσεα ζωτῷ ταΐεξας , τε ἄς Ξαῖποξ φαΐ ἃς 

ξ:Ξ ξναξεπ. - ἀὥπτὴς Βταΐαε. 
τὰ ὦ - Τί πε ἰσιεππιξιεσε εἴτε ἕετέτα ὅταιξας,. ἘξεΞ Ξ5 ἐἰ τῶωτῃ ἢ πᾶσαν αιτστὶ ἔντοῶϑα 38: γα 

Ἐαξεπε ὥνδας φισακᾷ παζπιτ ἔα ἐς αδδεσυζατα ἔστξ ἐπὸς π τον εν δρῖς ἢ ἔν Κα τς ὅν, αιτσεξ 

τξσατε. Ζ ᾿ πε εἰξτις. ϑέσευς Ζασεας αἴπτι. ἐξαῖσασε σεασστες σι σπὰς ᾿ 
τς φαξεκεὶ τῆς ἀγωῖῆς τὸν τῷ βρδριιατας ὥχς. ἢ δπιηῖππα ὠτῖσιο βεσσίτατα, πὲ Ἐαέξοκξ, χιξἜξαστας. 5ι ἄξια. 

πιτὸρ πρξσπις Ξε ς ἔξπσσπεῖς εἶξι απ Ἐςεατατσς Ἔθ. τα.- 34 κελαίνεταί τε τὴν σα τοσὰν πεσισχῆτοι 1 ἔτει αν το 
ΞῊΣ πὶ εξειστετισσιεεῆν ἤταισιτσο ὥξαε ἐπαστσ ττς ᾿ τιν ξῦ κεϑα πενιο, ξεσταις σαοσισα ἔτος. : 

Δέεπαεσξζαις πχαντπῶν αὶ παπε ζωσσετς ψ- ἕαξατος Ἐξρσισστα τ κατ τς 
ξα ατατι (εις πεστεπ ἔσῦα εξεειτε Ἐπιῶσατο Εἰσαδεσις.. ΕΣ κελεῖατ᾽ πασξαν, ὦ; “ ἘΑ͂Ν 
Ξαταπς, «τας πτρτῖσιξα, τετέιε δ πα ἔκαπιεῶς πτίττις ἔετεηνξς Σριστῆρ πτα ἄξια, ᾿ 

τιξισπιιι, φασι πὔεσς ευρεῖσιτπας σιρέξπε "ἘΣ φηρξε σαὶ τὴς ἀφ- Ἐππρε Τ κεὸς παίσας, τς χαχεσσας δμεθεττε τᾷ πῆετήφατης 
“ἶπν φτὰ 5απτὶ σα Ξοῖξ ῥῶ διιχλιξτῖος ζώντων ὄξος. Ξειξπσα παῖς ςαΐαςς τ ἐῶμεν ταστσα: 
τοξεσι φιζαζε ἂς στστίσατια ὥξοτσ, φισοστιιξιησιλξιτας φερρκεβνανε:, 



ΧΟΡ,» δι μὲ Μη, "Ὁ" 

ἄφας Κορῖς ςυϊαίαιτι ἱπάϊοϊα τα σάρογε ἀρτὶ 
εχ ξίπιο,, 4] ἀπΐπηὶ [αἱ σαιάϊαπι νυΐτα ρτο- 
αἷς ἰόγοπο. Ἐδογιτίαθαιιδ ςαιίαπη πἰΠ}} ορὰς εἴ 
“υδογεγθ. ΑΘΤΉΠῚ ΕΠΙΠῚ (πη ΠῚ ἀγηρ  Γ- 
{Ππ| πηεπίπγα Πιρεγαῖϊε ἀγσιης τὰπι της ῇο- 
Ἐς, ΕΠ ᾿ΟΡΕΙῚ ἱποιτη σθητας., [ΠΠῚ αὶ 
ἄδπι ΠΙΡΕΪΟς. νἱπεας ςο] ρας, ηυϊ- 
δι αἰ Ὁ τ[4υδ6 Ἰίσοητ.} δ ππασπα ημϊ- 
ἀξπι εἴπ δηΐἶ ΠῚ] ςοητοπιίοπο. Οὐεγοις γΈΓῸ 

ο ἡΠλας Εἰ ὀρροττηπε (Δτῖς, πϑάϊις δδϑ γατίοπς 
Ῥόίτα, Ναπι ἄς νπῖδγα {Ὁ δὰ εξ ςορίοίᾷ, 
ς τε πΙρογαηαῖς ἱπίδγαϊσ τς 4υΐ ἴῃ ορετα 
{πὸ ἀοξιάαης. Βοίηις Πὲς ργαερίπσιις., ἃ 
Ῥταθςοηΐδιις, 4105 ςογηΐβ, ζοπίςογατιις., (Ὁ 
Πθόγοι ἜΧΡΟΠΙτΟΥ ἴῃ σγατίΔ} ΘΟΓΙΠῚ., 4] ἴῃ 
ἔγαπησητο ςοἸ ἰσοπάο ἰαθόγαπε. ᾿ς ππαϊϊογοιι- 
Ἰἰς νοσγο συ! αἷς δπποη τίδὶ ραιάαε νἱάοι- 
τογ 7 [δηὰς ἰπυΐςεπη Ποτταγὶ ἰἀοπείἀοπταά ρίη- 
ἰξπάμπι ξαγίπαβ, ργὸ πιείϊογιιπι σοθπα ἢ Οἱοά 
ἢ νἱπάσπηϊα ετίαπη Ορας ξμογῖς, ἐπ τἰδὶ δες 
εχ νῖτε διγεα νι πἰστίςαης. ΝΊστίςαΠς ΘΠΓΟ ΠῚ 
ἔοίϊλε ςοϊογ 40 ἀγιϊῆςβ, εγθάο., (εἴτε δα ἢ δὶ- 
ἴὰ5 ἔτ, γε ργοξιηάα δὰ νἱάςξατιγ. ϑατὶς ροῦ- 
ΤῸ Ἰρίξ νἰες δρίιπὶ εἶγοα τητος ναᾶβ ἰπ ἤδη- 
ἐς ἜγΩ αἴρποίςετε. ἀσγροητεηπι νέγο, 
4υοά [πη νίπεα εἰ, ραϊος γεργαείθητγας, πὸ ἂτ- 
ογες ἱποποπτιν, ἔγιξξιι οπιῆας. Οἰϊά ἀε 
νἱπάἀεπηϊδητίδιις νογο ἀϊςεβ ὃ αἱ ΡῈ ἄπριι- 
ἤαπι ππιης δαϊτιπη (εἰδ ἱπσεγοπζες 9. ἴπ ςαἶᾶ- 
τῇ!ϊ5 (γυιέδιις γεροημηῖ. ᾿πσα πα {ΠπῚῚ Ποπηὶ- 
Πόϑ. ὧς δεῖαῖα ορεγὶ σοποτια: ΨΊΓρίπες ρογ- 
ΤΟ δὲ ἰπμεπες Βαςςῃῖςο ἃς Επὶο ττιι δά πιο- 
ἄος ἱπεβάπης, αἷϊο ψυϊάςπι πιοάαϊαπι ἰῤίϊ5 
ἐχογάϊθηζε : πε πὶ τα ἀσποίζογε ρυτο,. σὰπὶ 
ΕΧ οἰτηατα,, τὰπὶ εχ εὸ, φιοά {δηιΠα", 
τηασὶς νόςῈ δςοίπογε οἰτπαγας νἱάςξαϊογ 
(οπῖ5. Οἰἱιοά [1 θομπὶ ετίατη αἀγπιθηῖα αά- 
ψεττεγίς, δὰ ραθα]ιπὶ 446 ρεγσιης. ἰξηθεη- 
τἰθος οἐὰ ρα δε5 : σοϊογεπὶ χαϊάςπι τπᾶ- 
ΒΏΟρετΓς πηϊγαπάμπι ἤδις ἀπχοτῖβ. εχ ἀπΓῸ 11- 
ςεῖ ἃς ἴδπῃο ἔπε τοῖα. 5.4 ἢος χιοά πηι- 
δίξηζοβ υδί! διιάϊας ἴη Ρἰέξιγα,, αιιοά ἴτοπὶ 

ΓῸ ΟΥΝ ΒὉ 
᾿ :-: Ὁ ᾿ ͵ ἁ ἃ βασιλέος οἰ μκῶι τινὸς τεκμήρασϑ'αι, ὃς τὸ γε- 

ν᾿ Α “ Ἀπ  ἜἝ Ἕ 
γηϑὸς ἐλέγχεται τῆς ψυχῆς ἐν τῇ ὄψει. Φαε- 
᾿ " ἈΝ , ΝΡ 4 - - ΥἿΝ Ὁ ρότητι. καὶ τὴν γε αἰτίαν τῆς χαρᾶς εδὲν ὅ- 

-" ᾽ὔ ΝῚ 4: "» κ“. ᾿᾿ 

τεῖν χρή" τὸ γάρ τοι λήϊον πολλῷ τῷ μέτρῳ τὴν 
Ὰ : - ᾿ “ σποραν ὑπερξαλεῖσϑιι, διελέγχεσι οἵτε διαὶ 

3: δὰ Ν ε -“ " ΄ σπεδῆς ἀμξντες, καὶ οἱ ταῖς ἐμάλαις τὰ κει- 
, - ᾿ -ᾧ ρόμενα τῶν δραγμάτων δέοντες, οἷς ἕτεροι τα ροσ-- 

ἀγξσι καὶ μάλα συντόνως. καὶ δὲ δρῦς ἐκ ἄ- 

καιρὸς ἐγταῦϑα., ἐδ ἔξω λόγε. σκιά τε γεὶρ 

ἀμφιλαφὴς ὑπ᾿ ἀυτῇ, ψυχάσας τοῖς ἐν τῷ ἐρΞ 

γω καμξσι. καὶ βᾷς ἑτοσὶ, πίων; καϑιερωθεὶς 
«Ὄφ τὼ δ «κα ᾧ ὦ ᾿ 3, 5. Ἃ 
ὑπὸ τῶν κηρύκων, ἃς ὁρῶς, ὑπὸ τε δύ! περετί- 

:Ζ6. Ὁ ω Η γὼ “ ; ϑετοῦ τοῖς τοερὶ τὴν συλλογὴν τῷ τουρξ κάμνε- 
͵ ΄ 4 - Ω - 

σι. ταὶ δὲ γύναια τί φής: ἐρ᾽ ἐκ ἐπτοῆσϑαΐ 
- Ν ΄ ᾿ ; Ἁ 

σοι δοκεῖ, καὶ διωκελέυεσϑ αι ἄλληλεοῖς συχνά 

μάτ]ειν τῶν ἀλφίτων, δεῖπνον εἶναι τοῖς ἐρίϑοις 
ν ΕΣ ἥςς 5 , δ , ͵ ἰαΐ “ 

εἰ δὲ καὶ ἐπώρας δεησῃ, πάρες! σει ἄυτη, χρυ- 

σῆ μὲν τῶν ὠμπέλων ὃ, μέλαινα δὲ τῷ καρπᾷ 

41 δὲ τῇ καπέτε κυανὸν ἐτεχνήθη, οἶμαι, τῷ 
" ᾿ ῷ ἀ5 " -“- , 

δημιεργῶ- τρος δήλωσιν τῷ ἐν ὠυτῇ βαϑες"". 
᾿ »"» ἢ ἢ, Ὲ Ἀ ἌΝ Ξε ᾿ μὴ ᾽ 
ἀρχεῖ γοῖρ σοι ἢ τὸ περὶ ταὶς ἡμερίσιν ἕρκος ἐν 

" ͵ 4: ΄“" τ ἐδ μέ ΡΝ -» 

τῷ κασσιτέρῳ “ γοεῖν. ἐδ ἄργυρος, καὶ ἐν τῷ ἐμε- 
᾿ ; τ ᾿ ὰ « 

πελῶνι, κάμακες ταῦτα » τῇ μὴ κατακλιϑῆναι 
" ν ΄ ᾿- » [δ᾽ δι.» 

τὰ φυτὰ; βρίταντα τῷ καρπῷ. τί δ᾽ ἂν εἰποὶς 
᾿ » ὃ - δ, εἵ 

στερὶ τῶν τρυγώντων; οἱ διαὶ ςενῆς τάυτης εἰσό-: 
᾿ Ἐν ὙΦ , 

ὃν εἰσφρήσαντες ἑαυτες,» ταλώροις ἐγαποτίϑεγ- 
᾿ .». ὰ 

ται τὸν καρπὸν 2 ἡδεῖς, καὶ τε ρόσζφξοροι 
Σ δὰ Φύσει ν᾽ ᾿ Ἢ 
τὴν ἡλικίαν τῷ ἔργῳ. τοαρϑένοι τε γὰρ, καὶ ἤἡ- 
, νς ἵν τ κι: ὦ. κά “- - 
ἴϑεοι, ἔυεον καὶ βακχικὸν ἐν ῥυθμῷ βαίνεσιν "", 
- ἀν." . ἄν - ῬΑ εν ΟῚ «᾿ 
ἐνδιδόντος ἀυτεῖς τὸν ῥυϑ μὸν ἑτέρα» ὃν, οἶμαι, 
ΡΝ ν᾿ Ὅ2λ ; , ᾿ 

ὥς ἀπό τε τῆς κιϑαίξας. καὶ τῷ λεπτὲν 
Ὁ. “ -" ͵ Υ Χ 

πρισάδειν δοκεῖν τοῖς φϑόγγοις. εἰ δὲ καὶ τὴν 
, 

ΕΝ, ᾿ 1 ᾿ς ὧν βοῶ ἢ δὴ , Νν 
ἐγελην ἐνγοησειος τῶν ἐφορῶν, αἰ ὁὴ φῦβος τὴν νο- 

Ὡγὶ λ ὅδ υἱὲ ͵; τὰ 
μὴν ἵενται» ἑπομένων ἀυταῖς τῶν γομιεων, τῆς 

ν χρέως ἐκ ἂν ϑαυμάσειας, εἰ καὶ χρυ- μεν χῷ μ 
-ὔ “Ἐ “΄ ᾽ ἤ 5 -“ -" Ν Ν 

σὲ καὶ κατ]ιτέρε πᾶσα. τὸ δὲ καὶ μυκωμένων ὥσπερ ἀκέειν ἐν τῇ γραφῇ, καὶ τὸν ποτῶ- 

3ς βασιλέως ] Ευβδιδίως Δ Ιοςυπιὶ Ἠοπιετί, απεπὶ ἢἰϊς ἐχ- 
Ῥτεῖπι ΡΗΙοἴτατυς, βασιλέα ἱπτετργετδτιγ οἰκοδεσαότην,, ἢς- 
4.ε ἄνακτα ΄συοηὰς ἔλερε οἰκοδεσποτῶντα ποῖδτε οδίξγωαζ, 
ϑεὰ αἰϊσεγ δεςερηε νἹάειυτγ ΡΗϊοἴτατυς. 

3ἅ6 πρέτίϑετο ] εὐϊτὶ προστίϑετο : Μοτγεῖίος ἐπιεηάαδλε 
προςίϑεται. ϑεὰ πιοϊϊα5 ποῦῖς ν᾽ πὶ πρετίϑετο. 

37 ἐκ ἐπτοῆσϑαι ἔς ΑἸάϊπα, Μοτεῖ!, ἀπτοῦσϑαι: ρῆυς 
Ῥιτδεῖεγγε πιαῖυϊ. Οτατεσ, δὲ 54] πιαῖ, αὶ καταπτεῆσϑαε. Μυϊῖε- 
τεβ πεπιρε, ντὶ ἴῃ νγσεηῖς πεσϑχῖο, ρδιϊάδε ἀϊζυγζαης, πδὶ- 
4ις πιῦτθο δοοίπιληῖ. 

38 χενσῇ μὲν τ. ἀμπίλων ὅζς, 7 [εηΐαπι ἤθη ΔΠΠεςυτυς δ]- 
ἐτᾶς Μογεῖϊας., ιεσι ἕλος τάπιεπ εγαξ ςο ἴρετς ἐς {Ἐς 
Ἡοπιετῖ: Ἐν δὴ ἐτίθω ςαφυλῆσι μέγα βρίϑεταν ἀλωὴν, 

Καλὴν ΧΡΥΣΕΙ ΗΝ, μέλατες δ᾽ ἄνα βότρυες ἦσαν, 

Νέπιρε ἴπ ἔσυτο ΑςἈ ΙΝ 5 ναγίο πιεῖδ!ο ἤρυγας [ς ἀϊιετο 
ἴαεε εχρτεῖϊαε εγᾶπὶν ἰά φυοὰ σοϊοτςε ᾿πιϊταδααγ ρίξεγᾶ. 

ἢ πρὸς δήλωσιν τῷ ἐν ἀντῷ βάϑες ἂς Ευξλιίείος εἰς βά- 
ϑ.ς ἔμφασ», Νέεπιρε Ργοξιηθίτάτεσι πίρτίσλπες ςοΐογε το 
Ργδείεητατε [οἸςς ρἰέζοτεβ. Μίπες πδὲς ἱπτιοὶ εϑ ρτῖο- 
τίδιις ἱπτεγργεῦῖδις. 

Π 30 ἀρκεῖ γάρ σοι νοεῖν δζς. 1 1. 6. ἱρίε ςορηοίζετε ὅς ἴπ- 
τοὶ! ρέτε ροῖες πις ποη ἱπτεγργείδ. ᾿ 

4ἰ κασσιτέρῳ] εὐϊτὶ κεωνοτέφω. ϑ8εὰ νετὰ ἰεϑο δυΐς ἴοςο 
εχ οπιεζο τεϊειταεηἀα ξυϊς, “ἡ 

4: ἐν ῥνϑμὼ βαίνεσι ποσὶ σκαΐροντες, νι ᾿- 

τὰπι. Αἀ αὐᾶς νεγδ Ευβαιδίας : ἔνρυϑμόν τινα κρρ ἐφχη- 
φικὴν κύησιν δηλοῖ Ρ. 1223. 

Ἁ 

μὸν 

ϑϑὐὐϑνν.«(ὐὐὐὐνννννννννΝννν., γμμ.. ὐμμμΝΝΝ, ἡ ὦ. α... ὐνἱ-.. 



ὅδο 
Ν ͵ ᾿ - »ἃ « “ 

μὸν κελάδονται εἶναι δοκεῖν» παρ᾿ ὃν αἱ βόες, 
ον ΠΝ , ,ὕ Ν δὲ ᾿ ΝΥ 

ππῶς ἐκ ἐνωργείας σσρόσω; τὲς ὃς λέοντῶς δ 
δ ᾽ -“ ᾽ν. , ᾽ ΄ -" Ν 
ἂν ἀφερμηνεῦσαί μοι τίς ἐπωξίως δοκεῖ, καὶ 

Ν ἘΠῚ ΥΝ πὶ - “ ε ᾿ ,ὔ τὸν ὑπ᾽ ὠυτοῖς ταῦρον. ὁ μὲν γορ» μεμυκένωι δὸ- 
“ Ν ἡ » » 

κῶν, καὶ σπαίρειν, σπαρώτ]ετωι, ἤδη πσως ἐμ- 
͵ -»Ἥ ΄ -“ ε λ 

πεφυκότων τοῖς ἐγςηϑιδίοις τῶν λεόντων. οἱ δὲ 

κύνες τε, οἰμιοι, ὅτοι ἔποντωι τῇ εἰγέλῃ, καὶ τσ ἐ- 
δ χα ἐς ͵ ᾽ μ , 3 Ν Ν “ 

ρο τῶν ἰϑυνόντων ὠυτὲς νομέων ἐγγὺς μὲν ἵεν- 
» Ψ. ε “ “ ΕἸ 5 

τῶι τῶν λεόντων, ὑλακῇ ττοεῖν ἐθέλοντες ἀυ- 
Ν “ 3: τὰ “-“ » 

τές» προσ μιγγῦνωι δ᾽ καὶ τολμῶσιν. ἐπισπερχόν- 
᾽ ᾿ Ν “ “Μ , ε»"ἙἍ» 

τῶν ἀυτὲς καὶ ταῦτω “ τῶν νομέων. ὁρῶς δὲ αὶ 
-“ ὙὝΨ» Ν Ν 

διασκιρτῶντα τῷ ὁρὲς ϑρέμματω, καὶ τὲς φα- 
Ἅ Ν " Ἁ ΡῚ 

ϑιμὲς. καὶ τοὺς σκηνῶς, καὶ τὲς σηκές; οἶκον 
᾿ -» , [ἡ ΄ 

τε οιμνίων νόει ταῦτω, λοιπὸς, οἶμαι» χορός τις 
π νΝ , “, 

ἑτοσὶ) τοροσόμοιος τῷ Δαιδώλῳ 11- φασὶ δ᾽ 
᾽ ᾿ ͵ “ ὩΝ Ἁ Ε] “ »-“ 

εὐυτον Αρλαΐδνῃη, τῇ Μίνω, τορὸς εἰυτῷ δοϑζνοω. τίς 
. ἐπ ͵ ΟΣ ΕΝ ᾿ - ᾿ 

δ᾽ ἡ τέχνη: τοωρϑένοις ἤίϑεοι τς χεῖρως ἐπι- 
͵ὔ ΄ » ἘΥΨ. 5» » 

πλέξαντες χορευξσι. συϑ', ὡς ἐοικεν, εκ ἐρκε- 
Γ , ᾿ “ Ν , »ἵ 15 » 3 

σϑήσῃ τἕτῳ; εἰμιή σοι καὶ τοὺ τῆς ἐσθῆτος ἐξα- 
, “-“ ͵ "ὦ. εὮς δι ᾽ ς 

κρμξωώσομώι τῷ λόγω. ἐκῶν αἷδὲ μὲν ὀϑόνωις ᾿ 
. ,ὔ ᾿Ὶ - 

ἥσϑηντῶι, ςεζανες ἐπὶ τες κεφαλοὶς χρυσᾶς 
-“ ΤΡ ὙΝ ὦ ) 

φέρεσαι" τοῖς δ᾽ ἐυήτρμοι μὲν καὶ λεπτοὶ 'πε- 
2 "» ͵ ᾿ “Ἢ “-“,΄ »ν 

μίκειντωι χιτῶνες " μάχαιρως δὲ τῶν χερῶν ἐξήρ-- 
- 5" “ ,ὔ 

τήντῶι χρυσῶς ἀργυρῶν τελωμώνων κωτεχόν- 
τ ἀΝ ΤῸ δκ ͵ ἵν τ᾿ὸ νν 

των “ἢ ἀυτώς. ὠλλ᾽ ἐν κύκλῳ μὲν ἰόντων, τῶτ᾽ 
“Γ᾿ σὰ “" ΄ .-» 7 
ἐκεῖνο τροχβ περιδίνησιν ὁρῶν “, νοήσει κεραμέως 
53, ᾿ Κ᾽ , -" - 
ἔργον τινὸς εἴπῃ - δυσκόλῳ “5 μὴ τῇ περαϑεὶν 
Ε ἊΝ ν ΝΑ, :5 
ἔχοι τε εἰρῶντος. ςιχηδὸν δὲ ἰόντων ἄυϑις, πολύ 

“ » ν ᾧ{ ,] ͵ ᾽ 
τι χρῆμω ἐπιῤῥεῖ, ὅπως ἐχεσι τέρψεως ἐπιδη- 

νΝ ,ὔ 3 ͵ ΜῈΣ - 

λέντων. καὶ γάρ τινες ἐν μέσοις ἕτοι κυζις ὧν.-- 
"ἶ μ ᾽ν , 

τες, καὶ ἄλλοτε ἀλλήν ὄρχησιν ἐπιδεικνύμενοι» 
" ᾿ " Ν ᾽ ᾿ “ » 

ἄγειν μοι σωζφῶς ἀυτὲς εἰς τὸ ϑαῦμω δοκξσιν. 

ΡΗΙΠΟΘ ΤΕΑΤΕΙ ἹΝΝΙΟΒΚΒῚΙ8, ΧΡ ΑΜΕΜ, 

ἤυιιι5 ἤγερεγας χιαί ν᾽ ἀεαῖαγ. τπχτὰ απο πα 
θοιοὸς ςοηιης, σποπιοάο ποη οτηηεπι ἀϊ- 
Ἰαςιαίτατεπι (ἀρεγατ ἢ Πθοπο5 απ! ἀεπὶ νἱχ ἐϊ- 
σης ηιίηματηα ἐἀςίςγιδεγε ταῖῃιὶ νἱάοταγ ρος, 
νι δ ταυγιπη ἰρί15 οὈποχίαπη. ΗΙς επῖπι, τὰ - 
τηαρῖγς νὙἹΠ|5 ὃς ραϊ ρίταγα 7). ἀΠαηίατηγ.. ἱπῃδ6- 
ΓΘΠΓΙΡῈ15 ἴδ αΟ Δ ΠΊΟΔΟ Ἰρ[15 Ἰηγο Πίης Εἰς 
ἰεοπιδιι5. (ὐλπὸϑ δύζειῃ {Π1, γε ραζο, ἀγγηεη- 
τα (Ἐαπιηγιιγ, ὅκα ραίζογιθι15, ε05 Ἰῃο τα ΠΕ 10 115) 
Ρτορία5 δε Ἰεοπε5 αυϊάεπὶ νεδοςεάαητ ςοτηρεῖ- 
Ἰπηγαγ, ἰδέγατα 1ρίο5 τεγγεγα νοΐεηζοβ, (δὰ σοπ- 
πηϊτγογα (Ὲ οὐπη {ΠΠ|- πο διιάξηϊ 5 ταπιετίῖ 
Ραΐζογεϑβ εοβ, ν πος ξείαης φιοαμς, νγρεδηζ. 
ψιάες ετίατπι (Ἰ τατος ΡῈῚ πιοπίδπα ῥεςιι- 
ἀες, ἃς ἤαδια, ταθεγπαςιίδηιθ ὧς τυραγία ἢ 
Οτερηπι (εάεπὶ ἢεὶς ἤατιιας ρας εἴ. Ἀε]ϊ- 
4μ8π1, νὰ Ρυῖο, εἰ ἀΐϊςεγε ἀξ οποτο τἴο, Π 46- 
ἀλϊεο ρεγί πη! : ἰπης γεγο ἐπηι Ατιδάπας, 
Μίιποίς Β]146. 4Ὁ Ἰρίο ἀφέμπη ἔ6. Οὐδεηδπι 
γεγο εἰϊ αγβ ὃ ομπΠΊ νἹγρίηιθι5 φάἀο]οίςεπίες 
πΔΉ 115 [ΠῚΡ]]ςττῖ5 Ἐπογοάγη ἀπςαπε, Τὰνε- 
ΤῸ 7 νε νογΠπ}}}ς εἰς, 1Π1|5 ποη ετὶ5 ςοηζέη- 
τι15, Π1Π ετἰαπν νος γατοηετη δοςυγαῖε ἀἸςεπ- 
ἄο ρεγίξαμαγ. ΨΊΓρ πε5 ἰρίτας ἰϊηεοῖς αυϊάεπι 
ογπαῖας {ππτν σογο Ϊὰ5 ἴπ ςαρ τ15 ἀιιγεᾶς σε-. 
Παηζεβ: ᾿ππξῆθς διζεπι τΠη1ςὶ5 θθης τΕχεῖς 
ας {06 ΠΡ τις ̓Ἰπάμεῖ ἤπητ. Μδηΐϊδιι ροῖτο 
(υ(ρεηίος ἐπίες Παθθηξ διγθος. αἰ ΓΠ εἰς ἂγ- 
βΈηΓΕΙ5 605 {ΠἸποπεῖδιι5. 564 ἀππηῖη ογρεπι 
αἰγοιπηαρπηταγ. ἰὦ γοΐᾶθ σοπμο ΠΟ }15 1Πίζαῦ 

Παῦεγα 4115 ν]ἄδῃ5, ἀριιά φηϊπηπι (αππὶ ΠρῸΪΕ 
εξ οριιβ ουϊιἀαπὶ αἰχογῖς, αμἱ αἰ ΠΟ Πἰογ δα 
ΟἸΓΟΙΠΊΑΡῚ ΡΟΙΠΕ γοΐα Ἔχρευτογ. Ἀπίας δὰ- 
τοι γοζζα ργοςεάθηεθιις, πλμϊτα δοςοϊάογο ν1- 
ἄδξητογ πᾶς αιδηία ἀεϊεέζαζιομα δῇς δητας 
Ἰηάϊοῖο Ππῖ, Ἐπ επὶπὶ ἰπ πιεάϊο ΘΟΓΠΠ.» 
αυϊάαπι [πη σαρις (Δἰταηίε5, ὅς πιοάο πος, 
πποίο δἰϊπα (αἸταείοηϊς σεπις Ἐχμιροπῖοϑ, γᾶτ' 
Ρέγε πὶ ποι οδίζιγε τπ δαἀπηϊγατιοπογα Ἰρίος 

41 κῷι ταῦτα ] πιαῖερ τ Μοτεῖ! ἐπὶ ταῦτα. ; 
44 τῷ διεδάλε ] δυῖϊηϑ Δωφδλῳ χορῷ πιεητῖο δεΐδπι ἀριά 

Οαἰβταιαπι ἱπ Ομριαίγίς βατμα. ἴτεπὶ πὶ βρο Μερρηγιογιές, 
Μειπίπῖν οἴ ετἰδηὶ Οτγερογίις Ναζίδησεπιβ οτγᾶΐ, ΧΧΧΙΨ, 

Κνώσσιος Δαιδάλε χορὸς ἐναρωόνιος γύμφη ποιηϑεὶς εἰς κάλλες 

περιατίαν. δάὰς Ραυΐλῃ. Βοεοτίοἰς Ρ.314. Υ1 Δριώδγης χο- 
ρὸν νοσϑῖ ὅζ εχ 4180 ἰαριἀς ξλδεϊςατηπι αἴτ. Μίγαπι νετο 
Ἑυϊατπῖιπι, χἀ Ηοπιετὶ Ιοςιηι, εχ 410 {4 Ἔχργεῆα ἔμπης, 
χορὸν Δαεδώλῃ ἰπεογρτγεζατι [Ωἰτατίοπεπι, 4π4π| ἱπιεηΐς ἴη Α- 

τιδάπας σγατίαπὶ [ΑΘ Ά]1::5) πες ν]14πὶ Ομ ετὶς δτυεῖ!, 410 
εὐονρη ᾿ἰϊυτι τορταείδηζαιε τηδητίοπεπὶ ἔβςεγε. 

41 ὀϑόγωις } νἱάε οδίεγμδια δὰ νἱταπι Αρο!]οηῖ Ὑγδη. 
1.1, τς 7. 

46 ἀργυρ. τελαμών. κατεχόντων ἀυτοὶς ] 116 εηἴπὶ Ἠετοὶςοῖς 
τεπιροτίδι5 ρεῆδηάϊ ρἰλάϊος πιοβ. Ηεἤοάιι5 Ασπίθε 

ὩὭμοισιν δὲ μιν ἐμφὶ μελάνδετον ἄορ ἔκειτο 

Χάλκεον ἐκ Τελαμῶνος. 

ὙΊγρι τος Αεποιὰ, ΧΠ Ἔχίγεπιο 
--- ᾿Ὀμρεγο οὐ ὀαίῥεισ αἰΐο 
“4Ρῥάτει. 

δὶς ψυςορθτοη ἱπ Οαἤαπάτα ν.1}23. φασγάνε ζωςῆρα ἀἰχίτν 

Ετ Ἐυβατιῃίι9 δά 1144. Γ΄ τὸς ἀσπίϑας διὼ τελαμώνων ἐφόξαν 
οἰς κρν τὰ ξίφη. αἀ4ε ἃς 44]. Σ΄ ρ.1227. 

47 δρῶν] ἢς [ττὶρῇ ρτὸ ὁρῶεγ αυοὰ οἢ ἴῃ δὐἀτεῖο, νε οο- 
Βρεγοαῖ ζςΠῚ ΨΟΓΌΟ εἴπη.» γοήσει ΕὨΪΠῚ ΠΗ Σ ἀατίμις εἰξ. ὅς 
νοήσει εἰπεῖνν [ξομῦρ σοοίίσε, 

48 δυσκόλε Ἰπορτο δυσκολείᾳ, αἰ ἃ ἴτι εἰἀετῖ5 εἴ, Ιερεπ- 
ἄυπι {πρίσατα5 ἴδστὶ βιεγας Μίοσε!!. 1116 τασιςῃ δα κεζα- 
μίως τείιυ!εγαῖ. Ἐρο 8ἀ τεόχον τεξεγγι πια] πὶ, νὰ Γξαῖτς ἢν 
εἤς ῥος ορμς βρκίβ ἴπι ἀἰβποιίίοτε τοτα ἀπ οἰγοιπιαρὶ ξα.», 
Ροίῆπι, εχρετίθητίς ἃς τεπτδπτὶς, ϑείτεπὶ Ηοπιοσι εὶς, εχ απ 
θὲς Ἔχργεῆα ἤδες ἤιπτ ἢ} ορτίιπε ςοπιοπῖς [οπίῃϑ : 

---- ὡς ὅτε τις τρόχον ἄρμενον .ν παλώμῃσιν 
Ἐζδιιενος κεραμεὺς πειρήσεται αὔκε ϑεησιν. 

49 ςἰχηδὸν ] ἢς πιδ!ῖπι 4.8 πὶ οἰπὶ νυ! σατῖ5 φοιχηδέν. Ἠο- 
ΣΏΕΓΙΙ5 ΕΠΙΠῚ: 

Αλλοτε δ᾽ ἂν ϑρίξασκον ἐξὶ ςἴχας ἀλλήλοισι. 

θε 110 νεγὸ [λἸτατίοηις βεπδγο, 404 ἴπ ΟτΡ ΠῚ ρτὶ ΠΙΠΠῚν ἵπ- 
ἄς, ΟΠοτὶ εἴτουϊο (Ὅ]ττ0, γεόει πὸ ποτα ἔοτο δαπτον, [λεῖα 
ι5 ΠῚ πιιῖαο ΟΡιιετῇς, νἱάς ρίυγα ἀρυὰ Ευξίατηίαπι ρ. 
1227. 4.1 νἹάεειιγ ἢος βεπις εἶδε ἰζάτιιετς ὀρχήσεως, απο 
ἐμμελείος γεῖειθι5 αἰ οίτατ, 

γιάεξη- 



ΧΊ. ἄγσο πε “δοέο:: 

νἱἀσπίαγ. (Οείογιπὶ αοα [Π ὀγας ρίξταπι εἰ 
ΟΥΟΙτΑ, ΠΊΑΓΙΚ5 ἱπΊασΟ . ΠΟη τα εἰς. Ο Ῥιιεγ. 
Οὐςραπμπι διξετι ἀρποίςεγε [ας εἴ, ιδίπ τεγ- 
ταϊπηΠῚ ἀῦ5 Ἔχ ει τεγίδα, ἰπ (σατο ἐχργοῆδο, 
Ψεγαπι ἀεὶ 115, 4186 ἴῃ ΔΓ ΠηΪ5 ἜΧργεῖα {πὶ α- 
4 ἀε]πθαζα, (5 μαδες (Ὡρεγαμε. Ψιάς. 
4 ΠΟ 4116 δα 4186 δά ᾿ππ|οηθ5 ρεγπεηῖ: ἃ σα 
εχ {ΠΠ|5 {6 Ἰαηραι νἱέϊοτία. Ἐσςς επὶπι Εἰγγ- 

ΡΥ ΪΠ5 (ὨΡ]Ατιις οἴ, πιαχ!] τα εἴας ορβογίμηξ. 
τυηάςηις Ργτγῃο (βπριπίσιιο ςοηξοτιίπι ἐἐ- 
ζαπάϊτιγ. Ιδςοῖ ταπιοη πα] ]απὶ ἐπηϊττεης σο- 
ΤΆΪΓΙΠῚ..) ας ῬῈΓ ΓΕΥγα ΠῚ ΡΓΟΠΓατιι5., Ψ ]Πι]5 
Ἰαρίι ταπίιπι πο δηζοιοττθη5., δάςο τεπιρε- 
{πππε Επῖτ ΠΠ]Πάτιιτι  Ῥγτγγίιις δάθιις ει πτῖς 
ἔρεςίεπι ργαθξεγι, πιάπιιπι τα 00 ρεγ (αι, σις 
τπᾶρηᾶ ςΟρίὰ ρεγ οηίεπι ἀεῆμιτ. Μγίϊ νογο, 
Παος πλϊπίπης ἔογοπάα ςεπίξητεβ, ἴῃ Ἰππςπθπὶ 
ἱπουγγαητ, Αἵ {Π|π 6 πογγθηάτιπι ἰρίος ἰπταστι, 
ἀἴαπα {ἰργίάοι, (απίποζαιις ςατογιιαίη : ΠΊΟΧ ὅς 
ἘΠΓΥΡΥΪΙ σαάδιιεῦ οσοατα τ, δοογαδτιτι 605 
Ρίοἤεγηεῃϑ. 

ΧΙ ἌΚΟΟ έε. ΦΕΕΤΕ δ. 

Ναιυιῖς {πὰ Πυυΐο ἱπ πιαγε ἀσξογειγ, τθ]τα 
ΤΕΠΊΪΡΙ ἀρίτατίοπα. ὙΊγρο δυζοίη 1114. π46- 

ΠΔΠῚ οἰτ,, ἴπ ΡΌΡΡΙ . ̓αχία ἀγιπιδττη ςοη(ηἴοπς 

᾿ψίγαηι ἢ Ηἰς ἵτὸπὶ σοπείπης δάθο δοςιηθ 8 
εἰππαγας ρα], σὰ ογοζία εἰαγα 4115 εἰς ὃ πὲς 

πὸ ἄγᾶςο {προγ (βογα 111 ἕαρο,, πρῖτο (ρίγὰ- 

ται ἱπαοίπογο ργοξιίαις, σαρατζατι ἴῃ τογγάτη 
ἱποϊπαης., δ4θο ρας Εἰπυΐαγη αὐ! άοπι» 
Ῥμαίάεπι ἁρποίςς, Μοάεαπι νεγο 1Παῖῃ. [Ιῃ 
Ριρρὶ νοτὸ {Πιδ(Πποηζοπι πα τεπι [δἰοποιη Πκὰ- 

τυᾶτηι5. ΟἸΠΠαγάπη αὐτο πη ὃς τἰαγαπ ἀμ 1 ΥἹτ 

ἀείπιις. ὧς νίγαπι νίτοαηιε {{πογιμπι ΟΥΑΙ, 

ΟΥρδὰϑ ἀπίπιαπη {Π]τ,  Δ]]Ἰοροϑ Β]1ιι5. Νοπι- 

Ῥὲ ΡοΙΓ ςογίδηιοη δάιιογίι5 ταῦγοβ,, Ὁ] δά (ο- 
Ρογεῖη ἱἤιιπι ἀγαοοποπι Μοάςα ςαγπηΐπο δά- 

ἀυχίει, αγίεεῖς ἀυγεας οχαπίας ἰρο]ίο δυΐο- 
ταπεαγ. ἙΕπρίτια! γεγο ἴαπὶ ἄεγαιπι ἀϊίςε- 

ἄϊππε Ατροπδιυῖδς, ροίἜαμδηι γείο!εοητ Οο]- 
«δὶ, ὅς Αεεῖα, ριιε]]ας ἕασίπογα. Οὐ! νογῸ τι- 
ὉΪ Ατροπαιζαγιπι ροἴϊα ἐχροπαπὶ ὁ ΟΟγηὶς 

40 ϑαλάσεης εἰκὼν ὁ ϑάλατἼα  πέπιρε ἱππηΐς ἵτα νίυϊάς 
πιάτα τερτγδείεητατὶ 5) νὲ Πιομε πάις εἴ ΠῚ ἢτ Ριι 6 τ, ΠΟῚ π|ᾶ- 
τε εἴϊε, [ε 4 τδητυ πὶ ̓  ΠῚ 1 ΠοπῚ εἶπ5, ἤς ἱπᾷ, ἴῃ Ν εο (δ ἰηϊ- 
τιπι μὴ δέδιϑ, τὸν Ἑνηνον ποταμὸν πολλῷ κυμαίνοντα) γέγρα- 

“ται γάρ. 
41. ἐκχυϑεὶς 1 [14 Ιερεπάιϊιπι ρυζαυ! ρτὸ ἐχυϑεὶς φιοά 6- 

τας ἴῃ νυ]ρατὶθ, ἄγπιας ἰεξείθπεπι δα] πιαῖ, δὲ Οτυῖοτ, 

ΧΙ. ΑΡΓΩ, 1 ἐκπταίσα τῷ ποταμῷ ] οὐϊ ἐκκαίξσα 

. σῷ ποτῷ. ἴῃ ἐχεπιρ τὶ ΑἸἀΐπο ἐπιεπάδιιεγαί πΊάηι5 ἀο δ 
ἐχκπταίωσω τῷ ποντῷ. ϑΑἸπιαί, τὸν τρόντον σοάίοῖς (αἱ πιαγρίπὶ 
δά(ζοτιρῆε, Ἱνερεηάιπι ἐκπταίεσω ἐπε, νά σταὶς ΜΌτγο 5 4θ0- 
ιις, ϑεὰά ποταμῷ ἱερεπάϊιπι ργῸ ποτῷ, ΠΗ͂ πια! 15 ποταμῶν 

το ΟὟ 8 8.8: 
ε Ν ΨΥΊΑ » 4 " Π ἃ τ 

ἡ δὲ δὴ κύκλῳ τῆς ἄντυγος, θαλάσσης εἰκὼν, 
τ , Ξ -“ -“ ῳ 

ἢ ϑαλατῆα", ὦ π-αἷ. Ωκεανὸν δὲ νοεῖν χρὴ, ὅ- 
᾿ ͵ »" “ ͵ "-" « 

θὸν εἰναι τεχνηϑέντω τῆς ἐν τῶ σώκει γῆς. ἱκώ- 
»ν Υ “7 " , 

νῶς ἐχεῖς τῶν ἐκτυπωμάτων. ἄϑιει δὴ καὶ τὰ 
ν Ν ͵ὕὔ ε ᾽ "»" ε 

στερὶ τες νεαγίας, ξὺν ὁποτέρω ἀυτῶν ἡ νίκη. 
ΠΥ -“ἢ 

ἰδὲ γοὶρ καὶ καϑήρηται ὁ Ἑυρύπυλος, κατὰ τῆς 
͵ " -» “ »ε 

μωσχώλης ὠσαντός ἀυτῷ καιρίαν τϑ' Πύῤῥε' 
κί. 2 » Ν " - ᾽ 

καὶ κρεγηδὸν ἐκχεῖται τὸ αἴμα. κεῖταίΐ τε ἀγοι- 
Ὁ λ Ἁ -" ὥς Ε Ν κι , 

μωκτὶ, πολὺς κατα τῆς γῆς ἐκχυϑεὶς ᾿, μόνον 
Π ξ Ν Ἁ -“ “ 

ἐ φϑάσας τὴν πληγὴν τῷ σώματι, διὰ τὸ ἐς 
ν “ ͵ Ὑ ὁ. ““»-" ὦ ἤᾳ 

καιρὸν τῷ τραύμάτος. ετ᾽ ἐν τῷ τῆς τοληγῆς ὃ 
55: Ἵ ΗΝ ( Ν -» “ ͵ 

Πύρῥος σχήματι, ῥεομενος τὴν χεῖρφι τῷ λύϑρω 
“Ἢ δ. γε ΄ , ε 

τοολλῷ, κατώ τῷ ζίφες ἐνέχϑέντι. οἱ Μυσοΐτε, 
Γ᾿ « ᾽ Ν -“ ΟΝ ᾿ 

ἐκ ἀγωσχετὼ ἡγδμενοι ταῦτω. ἐπὶ τὸν νεωνίαν 
» ΜᾺ» » ᾽ Ν Ν ε» »“» 

χωρξσιν. δὲ ἐς ἀυτὲς βλοσυρὸν ὁρῶ, μειδιῷ, 
φΝ εἰδῇ ΨΎ» ν ͵ Ρ 

καὶ ὑφίτωται τὸ εἴζζος, καὶ τάχο, τσ κρύψει 
Ν ͵ ν δ ͵ 

Τον Ἑυρυπυλξ γεκρον, σώρηθον γήσώς. 

ΑΠΌ ἢ Δ Ἢ πὶ ἨΣΣ: 

Ηδὶ ἐκπ]αΐςσω τῷ ποταμῷ ᾿ νωῦς ὑπὸπολ- 
ΩΝ “ιν “ γ ͵ τ ς 

λῷτῷ ῥοθίῳ τῆς εἰρεσίως. κόβη τέ τις ἀυτή ἐπὶ 
-“ ͵ ε ΄ ᾽ὔ ἌΡ. 5 ν 

τῆς τρυμνής» ὁπλίτ Ὡτλησίον ; καὶ ὁ εμελες 
Γ -“ »ἭἪ᾿Ά ῃ ͵ 3. Δὰν 

προσώδων τοῖς τῆς κιϑάρας κρέμωσι, ξὺν ὀρθῇ 
- “"ὔ ε Ἁ “ « » Ε "Ε “. ͵ 

τιώρῳ ; δ, ΤῈ ὑπερ τῆς ἱερῶς ἐκείνης ᾧηγξ δρά- 
᾿ Η͂ “ ,͵ , 

κων. πολλῷ σπειρώμωτι κεχυμέενος;, καὶ τὴν κς- 
Ἀ - . “ Ἷ, “ ͵ δ 

φαλὴν εἰς τήν γῆν νεύων, ἔτῶ βρίθεσων; Ἐ ποτα. 
ε μὸν μὲν φάσιν γίνωσκε: Μήδειαν δὲ τάυτην. ὁ 

ΦΌ ΤΥ ἐς “ ͵ Ω ͵΄ ͵ ΕΥ̓ ἂχ 

δ᾽ ἐπὶ τῆς πορύμνης ὁπλίτης Ἰάσων ἂν εἴη. κι-- 
δ. ,ὔ δὲ Ν ͵ὔ ε-Ἣ»ν Ν " δὲ ᾽ 
ραν δὲ, καὶ τιώρφιν ὁρῶντας, καὶ τὸν δὲ οὐμ.- 

-“ ,ὕ Ἁ “ ε - ε “μ᾿ 

φοῖν κοσμείμενον, Ορῷευς ὑὕπεισιν ἡμᾶς, ὁ τῆς 
Ἃ δ δ ν. -“ ͵ - 

Καλλιόπης. μετοὶ γερ τὸν ἐπὶ τοῖς τώυροις «-- 
ΜΒ ΠΩ Ν , » 

ϑιλον ἡ, ϑέλξασα εἰς ὑπνον τὸν δράκοντα τϑτον 
͵ Ἁ Ν ͵7 » 

ἡ Μήδεια, σεσύληται μὲν τὸ χρυσόμωλλον τῷ 
ἐἢ “ιν δ ΟΣ “' 

κρλϑ᾿ νώκος. φυγῇ δὲ ἰενται λοιπὸν οἱ τῆς Αργξς 
-“ ᾽ Ν 9] Ὁ “ ᾿ 

«λωτῆρες » ἐπειδὴ ὠνάπυςω τοῖς Κόλχοις, καὶ 
συ Ν ΄“ ᾿ ᾿ “ “- 

τῷ Αἰήτη» τα τῆς κόρης. καὶ τῷ μεν τῶν τῆς Αρ- , ἵ 
“- “-“ ιν εῳ. 

γϑς ναυξατῶν τί ἀν σοι λέγοιμι; ὁρῷς γὼρ 

-.-.. 

[ἐαυοπεῖα [υπό επε, Ἔχ αὐ θι5 ρδίες ΡΒαΠάς Βυμήο ἴπ βοη- 

τι πὶ ἀεπιἴλπιὶ ΑγξῸ πδιιοπὶ ἤδης τι] 4 ΠῈ τεργαείοητοτο. 

2 ξυν ὀρϑῇ τιώρᾳ ] νἱάε ἢμπς ποίξεμπι Τππίοτγεπι ΡΗΪΠο. 
ἢεαιπι Ρδυ]ο ἅπτε, 1Π βείορε ὅς δὰ εἰὐπὶ οδίδγηδία ΠΟΙ, 

3. δρώκων 1 ὑφερολογία.. Νεπιρε τεσεηίον {πὰ ξὸ ογάϊπθ 
40 ταδυ]α εὰ Ἐχῃῖθοῦ.. ἥυὰς τορτγοείαπταθοτ ς Ἰοπρίησιο 
ἀγασοπεπι, 400 ἰαπὶ βαζοϊπατο. δὲ αιιγεο νεῖ ϊογε αδίστο, το 
80 οςοηίςεπάεγαῖ οἰιπὶ ἸΔίοπο Μεάε8, 

4 μετὰὼ γὼῤ τὸν ἐπὶ τ΄ τώυροις ὧϑχον Ὠσπιρὸ ἀεγίροάος 
τἀτιτί ρει πι ΡογΓἀοΙπΑ πα Ἰδίουϊ, ἐνὰς ἄγάςο γἱποεπαιθ 
δηίεφυαπὶ ΟΟἰ Βΐςο νεϊϊεγς ροσεῖ ροίΐες, 

5 κριδ]} ἱπ εὐϊτς νοχ ὨΪΒΠ εγᾶς κεχεῶ, 
ἍΤ τὶ βεκ- 



. 

882 ΡΗΤΤ ΟΥΑΙ ΝΟΕΙ͂Ν 
» Ν 5 , ᾽ -“ ΒΑ 

βοαχίονως μὲν ἐξωδηκότας ἀυτοῖς , ὑπὸ τῷ εἰς 
Ν ᾽ ἡλ ͵ Ν ΝΕ 7 γε , 

τὴν εἰρεσίαν ξυντόνε, τῶ δὲ τορόσωπώ , οἷω γε- 
γὰᾺὰ ς 7ὕ Ἂ -“ “ 

γοιτ᾽ ἂν ἑαυτὰς σπερχόντων. τὸ δὲ τῷ σσοταμϑ 
, ε 7 “, ν"ν Ἀ » ! 

κλυδώνιον, ὑπερκωχλώζον τ8 τῆς νεὼς ἐμξόλξ» 
, Ν ““-,᾿Ἦ , ὃ - 

κωταφερομένης σὺν “πολλῇ τῇ ῥυμ, τάχες δεῖ- 
ς ΝΑ αὐ οὐ ! Ξ 

γμώ. ἢ κόρῃ δὲν ἀμήχανον τιγῶ νδν δείκνυσιν 
“ »“.΄.« Ἵ μὴ Ἂ Ν » »- δ δα, 

ἐκ τῷ ὡροσώπε. ὄμμω μὲν γῶώρ ἀυντῇ δεθωκρυ-- 
͵ 3 -“ εν ΄ δὲ ᾽ αὐ δὴ Ἢ ΄ 

μένον; ἐς γῆν ορῶ. πσερίφοθος δὲ ἐςιν ὑπ᾽ ἐννοί-- 

ας ὧν δέδρακε, καὶ λογισμᾷ τῶν μελλόντων 
͵ ΥῚ Ψ Ἄ, Ν ε λ 5 τὰ Ἂ 

“ληρῆς. αὐτὴ τε τῦρος ἑωυτὴν ἀνωκυκλειν δ0- 

-" » -“ “ -»Ἥ“ 

κεῖ μοὶ τὰς ἐγνοίως;, διορῶσω τῇ ψυχῇ ἕκαςα, καὶ 
Ὁ“ Ν Ὥ“,ῚἽ “, » Ἁ »-»“ 

“πεπηγυΐω ταὶς τῶν ὀφϑαλμῶν βολὲς ἐς τὰ τῆς 
“- Ἢ ς᾽ ἱ , ἊΣ 3. ρα ΄Ζ ᾽ 

«Ψυχῆς ἀπόῤῥητώ. Ἰάσων δε; ἀυτῇ πλησίον ξυν-- 
᾿ δῶν ἐτὰ “ ᾿ἾΝ ς δ δὲ" ᾿ 
ὧν τοῖς Ὅπλοις ετοιμος εἰς ὠμυνῶν. οὐδὲ ὃ. τὸ 
ς ἃ -“" ΤΕ γ] “ » 

ἐνδόσιμον τοῖς ἐρέτώις ἄδει, ὕμνως» μοι δοκεῖν, 
Φ ͵ -“» ἈΝ Ν ΄ 3.4, 

οὐγωκρδόμενος Θεοῖς; τὸς μεν. χοξ φήριδΕεν ἐῷ 

“- ᾿ ἐν Ἂ, “ « ΄ὕ ΄ ΤΩΣ κατωρϑώκασι; τς δὲ ἐς ἱκεσίων τείνοντοις. 
᾽ “- - ὦν ΝΥ Ω 

ἐφ᾽ οἷς δεδοίκασιν. ἑρᾶς δὲ καὶ τὸν Αἰήτην ἐπὶ 
͵ Ὁ Ἑ 7 ᾽ , 

τετρώρε. μέγαν τε καὶ ὑπερώιροντω, οἰνιϑιρώπες, 

ὅπλω μὲν ἐνδεδυκότα ἐρήτω, γίγαντος, οἴμαι, τι- 
᾿ ε " “ἀν ε Ἂν 

γός. τὸ γάρ ὑπὲρ ἄνθρωπον τϑϑ᾽ ἡγεῖσϑαι 
΄ “ΝΙΝ ν ͵ 

δίδωσι, ϑυμξ δὲ τὸ πρόσωπον τὸ λήρη» καὶ μό- 
Ὁ ἘΞ ΚΑΥΝ ἐπ ψοὺκ, » 

νον 5ὶ πὺρ ἐξιεντῶ τῶν ὀφϑωαλμῶν, λαμπάδιον 

τε τῇ δεξιῷ αἰωρξντω . ἐμπρήσει γὰρ ἐἰυτοὶς 
΄“ ᾿ 5» οἷ ε 

φῳὋλωτήρσι τὴν Αργώ. τὸ δόρυ δὲ εὐυτὼ ὑπὲρ τῆν 
», ΤῊΣ δὴ »" πρὸ ἘΣ δι ἜΡΤΝΣ 

ἀντυγω" τὸ δι 8 προχεῖρον ἰσώτοωι. τί δή πο- 
“ι-ῃ.» , Ἀπωχ τ Αἢ 

9 εἷς τῶν γεγοαμμένων; ἤτο τῶν ἵππῶν; μυκτῆ- 

ρὲς μὲν ἀνωπεπτωμένοι τέτοις, καὶ οἰγετηκῶς 
Ἂ Σ Ὶ -“ἤ 3, 

εἰυχῆν . βολαΐ τε ὀρ ὡλμῶν ετοιμῖοι, ἄλλως τε, 
κι 5 ΝΥ ΧΩ 7,5 δίδὶ Ν Ν ΞΡ 

καὶ ἐνεργό! γυν σαι. ὀιόωσι γῶώρ τατι “εωρεῖν 
͵ Δ ΥΥ Ὁ ς 

ἡ γεφιφή" τὸ δὲ ἄσϑιμα, ἐξ αἱμωτ)ωμένων ἐς 
Ν 47 “ ͵7ὔ ς ΝΣ “- ͵ὔ 

τὸν δρόμον τῇ μάςιγι ὑπὸ τῇ Αἰψύρτῳ, στάροι- 
ζ »-Ἢ κα Ἄν 9 “, 7 « τ . 

ὠτεῖν γῶρ τϑτον φασι τῳ Αἰήτῇν ὑπὸ «τ αντὸς 

ΧΙ]. Ηοἤοσξ. 

επϊπι Ὀγϑο ἴα ἱρῇς ἐπε πηι [{., Ῥτᾶθ σοηζεπτο 
1π τοπηραηάο ἰαθογε, να]τ5 γογῸ ΕΟΥΓΙΠΠ) 
4θα]ο5 ἐδ (οἱεης ναϊάς ξεΠΙπαηπιπη. ΕἸπ- 
ΓΉΪΠ15 Ροστο πιέξει {πρεγ παμὶο γοῆτο δβεγαε- 
(τη. οἰπ ἱπηρεῖα πηᾶρῆο ἀείαταθ., νεΐος!- 
ταῖῖ5 ἰη4Ἰςῖ πὶ εἴ. ὙΊΓρο αδὐζειπ τπϊγῆςοβ 
ΔΠΙΠῚΪ ΠΊΟΓΙ5 ναἱτ Ῥγαθ (ἃ ἔδεσε  Οο επὶπὶ 
Εἰ115 ΔογΎ Π,15 (πη ρεγξαῇ, ᾿ρίδημςε ἴα τογγάτη ἴΠ - 
τπεῖαγ. Ἐτπηδεα ρεγζεγγιτα εἴς ςοηΠάεγατίοπα 
Εογιη; 446 ραΐγδιτ: εἰσας τπιδαϊτατίοπο ρἰε- 
πὰ ΘΓ... 486 ἀδίησερ8 οπθηῖγο ΡΟΙΠηϊ- 
Ψιάοταγααδ ΓΠ1Π1 (Θουτη τρία νοϊαογε σοπί 1. 
Δηΐπιο Πηρσαΐα ροτίριςιεπϑ, ἃ οςυίογιπι γά!- 

Ο5 1ἴΠ ἀΠἰτη1 ἀγοδη!5 ἀεῆρσεηθ. [αἱοη δι[ἘΠΊ; 
ΤΡ] ργοχίπηιιϑ., ἀυΠ115 δα τπβπάδτηῃ ἐαπὶ οἰ ρᾶ- 
γαῖη5, [Πδνεγο ᾿ποθητιαππη τειη! σι θι18 Πα ΠΪτν 
Πγπηποϑς, ντ πὶ νἱάθειγ, 115 τηᾶπῃ πιοάιι- 
ἰατας ) ΡΑΓΓΙΠῚ σγαῖα5 σοπτηξητεβ. Οὗ θὰ 486 
θέεπο {ποροἤεγαητ. ραγεηλ αὐ ΠΙΡΡ]Ιςαῖο- 
ποῖ, ΟὟ 64 486 πηοῖῃεῦδηϊ, ρεγ ΠΕ ητ65. 
ψΙ465. αποαις Αδοῖαπι, νοΐξαμη. αιιδάγ!ρ!5. 
ΠΊΔσΠΠΠΊΠΙΟ..) ὧς ρίας 4}115. ΘΠ ΠΕΠΓΕΠῚ 
ἀὐτη!5 η΄ ἀπίαπι Μδιοσ 15, οὐ Ἃ441Π|.. ΟΡΙΠΟΓ, 
σἰσαητῖ5). (1 ΕΠῚΠῚΊ ΟΡ ΠΙΟΠ 6 ΠῚ 4115 ᾿πῆ 1 τη τ 
40115 Πυπιᾶπα ππαϊουῖβ 2.) να δὐτοτη Γαγουῖς 
Ρίοπαπη, δ ταητατη ποη ἴρηδπι Οςμ}15. Ἰάςιι- 
Ιδητοιη, ἃς ἀξχεγα [ας τη δίτο ]Θητθπι: Αὐ- 
50 ΘΠἰΠῚ (ἘΠῚ 1ρῇ]5 παιτῖς ΕΠ ΠΟΠΊΕΠΠΓ115. 
Ηαῇα Ἰρί! ἤιργα ογαπὶ συγτιβ Ἔχίγειηαπ,, νε δά 
πγδίμαπη (1. ροίπτα εἢ. Οὐ νοῦ φγαίιπι 
ΠῸΙ ΕΧ 115 ας ΡΙεϊα [Ἰηγἢ 4ῃ 6481} ΠΑΓΕΒ 
ςετία Ἰρίις εχραπίαε ἔπητ., ὅς ογεζία ΘΈΛ ΙΧ. 
ΡιΟπλ]ιια ΟσΒΣΟγΠῚ γα]... ἐαμη 1145... τι 
Πος ἱΠΡΓΙΠῚ15 ΕπΊρογα, 40 τηᾶρὶϑ {ππτςοης- 
τατ!. (ὐοποίταῖοϑ εηΐ πη οτίατη εἴα ργοα!ε ρ ἔζιγα: 
((« δε φη ΠΕ] τις ργοάῖν, δα ἰβηρτίποηλνίημο ἢ 4-- 
οτίβ, ντ νεΠοππ ΠΕ ἢ5 συσγαηξ. Ὁ ΑὈίγττο (δε - 
ἔογιμη, (ππης εηϊπὶ Αςοία δαγίραπι ἔμ ἃ- 
1π1η{}) τοῖο ρεΐζογε ἀμπέξις. Ῥιεΐαῖ5 δαζοτη ἐχ- 
αἴτατης,, ὅς {πρὲγ αμῖς {πάαπτθιις απαῇ εἴ- 
βογείςςῃβ, νὰ ΟὈίζαγου οοΐον ἀρραγραῖ οἴ- 
πεῖς. 

ε Ἵ νον , ᾿ ἘΣῪ ἽΝ ; , ἈΠ ΕΝ » “ες ἑλκόμενον τῷ σΈρνξ!» δίδωσι γινώσκειν. ἡ γῶρ διωνιςαμένη κόνις, καὶ ἱδρῶσιν ἐπανϑέσω τοῖς ἱπ- 
ποις» ομυδραὰν τῆς χρόας ποιεῖ τὴν διάσκειψιν. 

ἘΣ ΤΟ ΗΝ 

ἐῷ " δ᾽ 3 ͵ὔ " ᾿ Α ς 
ΊΤαυτι μεν ἕ ἐπιτώτηοντος » Ομ]: τινος ὁ 

“ἐνγώτος Ἡρακλῆς μοχϑεῖ. ἐδ ἔσιν εἰπεῖν, ὡς 

ΧΙ ΗἨΣΕ 51:0 ΝἝ. 

ἶπος αυϊάσρη, πε ργδεςϊρίεητς φυϊάοηι 48ο- 
ΡίαΠη [ογεΠΊπλι5. ἩΘγοι]ος5. ἰασογος {πσιριυ: 

“ΞΕΞΞξεεοτ  - - ΘΦΌΞΘΘΕΕΕΕ τ τ «οαλο αν νυ ὦ πεσε τι ἣν 

6 πλήρης 1 τς ΠΑ }1πὶ ατι8π|ὶ πλήρες» 04 1η νυ!ραιῖς εἢ, 
7 ὁδὶ δὲ ἀϊρίτο Οηρδοηρε πιοπίγᾶς, 
8 δόρυ δὲ ἀυτ. ὑπ. τ. ἐντ. ὅζο, ἢ δεπηίηᾳ ἔ, μαθε5 δριά 

ποίξτῃπι ἴπ βείορε (ων ἔπ. 
9 παραξατεῖν γὰρ τῶτον 1 παραξάτην ΠΟΙ ΓΔΏΓΕΠῚ ΕἸΠῚ» 

ὯὉ1 ΕΧ ᾿ατγο Ριρπδῖ,) ΨΈΓΙΙΠῚ ὅς Δι ραπὶ ποίαγε οδίετ- 
ΔΓΕ ΘΙ ΑΙ τς δὰ ΠΙΔ 4. Δ΄ Ρ, πι. 803. «Ἵῤῥργεμρρῃ αυιῖδπὶ 8111 
τυ το ΆΡὮΙ Β] πὶ ἐλ οἴμιος Αεεταθ, ἃς ἀϊποτία Ρίαπε αὖ 1ἴ5, 
αἰᾶςε Βῖς ῬΗΠοβταίας μαθϑι, ἐς ξ0 τγαάιπτ, 4: ἰρῇ ἔπ 
ἀφιπήϊ, 

Χ]Ι. ἩΣΊΟΝΗ. 1 κ8᾽ ἐπιτάτγοντος} τιεπιρε ΧΙ ΠῚΔ 
ςεἴεθγατα ταπίορεγε ϑλα [πᾶ Ευτγῇμεο πηαπάδηϊς [ἴτε- 
Ρεγας Ἠξγοη]εβ : Οχ ΘΠΟΓΙΠῚ ΠμΠίεσο πο οἶδ, υοα 14 
τΆΡ 0} γεργδείςηται, ΡΕΙΠοἴτατως αἷς, 

1. δ΄ ὄχλε  Οτυζεγις βαἰπιαῆιιο {ἰρὶ σαθάτογ διοχλεῖ. 
5ε4 θεπε [ὸ μάθετε ἰεξηομεπι δβἀϊταπὶ Ῥυτο, {ΠΡ ̓ πτε!Πβεη.- 
ἀαπηαιις γὙώεταε: 41|6Π14 ἀπΊ0 ἦτιΠ| δ ἀϑυμίας γύνεςϑαν» δὲ 
δἐ ἀσφαλείας αἰίδηιιε εἶμι5 φοποτίς ἀϊοιητηγ, 

ποῖα 



ΧΙ. Ηρήοπο. 

ποάήπε ἀϊεὶ ροίεῇ;, ΕπτγΠίιδιιπι ππης απ! ἀοπὶ 
ἸρΡίι πιο οἤτ45 ρυαεθογο, Ἰ οι Παπὶ ἀιζε πὶ 
{ἔσαὶ νιγγιζεπι [Τἀτθη5., νΟ] Ππταγία σεγταπηῖπᾷ 
{δῖι. Οὐ δηἰπὶ 4114 ἐς σαμία τουγ ΒΊ]επα 
δάςο τείαπη {πΠιποῖ ὃ ποπιρὸ νι άἄες, φυαῃεὶ 
ἔτητ ΙΡΙ1 ογεϑ5 οσιογηηι, ππποος ΟὈταταπῚ οἰγ- 
οαἶο “πα! ἀδ(ογιθεηζος, τογιοηπε αἰρεέζι 41}- 
ΡΙΠΠΠππιπι [ρα πὶ σοπηρίοχὶ,, ὅς Πιρργαπααϑ 
ΤὰρογοιΠογιιπι [ριποία8. ὃς ττπςο5. φἀάπισεηζαβ. 
Με ἀσυζα [6 Π| {ΠΟΥ ΟΧΕΓΘΠΊΪΓα5..,. ἀΟιΓΟ5. ἧς 
{ΡΠ ςὶ ογάϊης ἰΙσσαῖοβ ἀθηξοβ οεπάρηϑ: ε 4πι- 
115 [11 αι!άφιη Πδηγαεὶ [ππτ, ὅς γοτογῖ, νεγοτῖ- 
ποιὸ ΡΟΙΠηΓ ἀρργεῃοπία,, 4}}1 ἀςαζα ἴπης σαίρί- 
ἄς, αἰτοχια ἐγοῦδι. ΟΟὐδητηΠΊ ρογγῸ σαριι 
'Ἐχ ΟὈ]ηια ἃς Πιιπη4α ςεγαΐςα (8 ἐχεγοπβ! 
ΜοΙες νέγο χιϊάθπι.., νὰ ρϑιιοὶς ΓΟ] απ, 
ποῦ 1115. (4 ταπτθπ ράγιπὶ σγθάϊ]ος οςι- 
ἰογιαπι σοπαϊποῖς το πποηΐιπ), ἘΕτθηΙ ΠῚ ΠῸΠ 
νηᾶ νἱςε ταηταπη.. (δ πια]τῖς ραγαθι15 σοῖο ἴη- 
σαγπαῖο, ράΓΓα5 ἰπ πηαγὶ ἀοἰ τοίσεητοβ ΡῸΓ α- 
αυάτα ςοπίρ! οἰ ππταγ, ἀσσαγαῖα ΟὈἰΕγπατίοηΘ ἐῸ 
“αοά ργοξαηάϊις ἰατοαης ἱπτιοηζεβ ἀεταπάδη- 
τία: αἰϊαθ νογο ρᾶττοβ σπηίποητ, ππαΓ 116 ΡΆΓΙΙΠῚ 
Εχρογτὶ ραγιας ἱπίπϊαα εἴς νἱάδπταγ. Οϊο- 
(ςϑπεὶ σεῖο ῬΥΙΠΊΠΠῚ ΟΟΟΠΓΓΙΠΊ15 : παῆς να- 
ΤῸ νοΠποπιθηεΠΊιο πιοῖιι ςοποίτατιι5. ΠΊ8]}- 
τἀπὶ ἐχοῖτας βεέλιις Πγορίταπι. Αἴαιο παρε 
Εἰίαπι ἴῃ τπαγὶ ἥππης τη 6 1110. ΠῚῸ διιτεηι 
Πιιέξις, ςοῖο ᾿ἰγγαπηρθῆσο ἀἰπ{π|5., ραγτίπι οἴγοα 
ΘπΊϊποηζα5 Εἰπι5 ρατίος Παξζιας, ᾿ππ]πΠ 415 645, 
ἴσας ἱπξογίας ἔρυιτια ἱπ] ΡΠ 1Θῃ5 : ραγτίπη ΓΙΡῚ 5 ]- 
Ἰιάϊταγ. Ἐχιγοιας δπζεῖῃ σαιιάας ΠΘχι5, Πταγα 
-Ἰοπρί ΠΊπες ἴῃ αἰτιπι ργορε!ςπς., πτῖς νοῖὰ γο- 
Ρταοίεπίαγε ροίπε, ναγῖο σοίογαπι ἰρίςπάογε 
(ΟἸΪσοπτῖα. Ψαγαπιὶ πηπίπις {Π|5 νἱγ Π|6. 
ἀϊαϊπα5 Ραγοο Πταγ. δεᾳ Ἰεοηίπας ὀχιαθ. 
δι εἴαιια, αητο ρβ 6516. δά νἤιπι ίππε ράγατα, {1 
Ὁριιδ ἔοτγίς οἰβ μαδεαῖ. Ργοίϊαϊ διιζοτ ππάιις, 
αιαί! ἀρρτεῆγις, ἰαθιο ρεάς ργοτοπίο, γε ἐὺ 
“τοῖα ΠῚ σοΓραι5 πΙζαίι, δα Πλοτιπη ΠΟ] ΟΓΓΙΠΊΠῚ 
ςοπηραγαίιπι. δΠ|{{ π|1Π| δυιοπι ἰδτιι5 ἀμΠ1» 
νη οἰππὶ πάη Πηἰ γα Ἔχρογιιρίτιγ, γοάπςῖτανῦ 
«ἀοχίγιπι γος ᾿πτε πο πάϊ σδμία 3 τπᾶπὶῖ ἀοχ- 
{τὰ πόγαιπι δά ραρι απὶ αἠἀπισθητο. (ὐδυίατη 
νετο ἱπογιπλ, Ο ΡΕΕΓ.) ΠΘ αιδογαπηι : Ρὰ- 
611ὼὰ (αχὶς δάμαθύεης επίπη ςεῖο εἴδιις οχ- 
ἐΡοίτα εἴ. ΗεΠοποπὶ αἰτοπὶ ἰρίαπι, [.20- 

ΟΝ ΙΕ; δ 

Ευρυσϑεὺς δ’ ὄχλε "νῦν ἀυτῷ. δεσπόζειν δὲ τὴν 

εἰρετήν᾽ ἑαυτῷ τάξας, ἐθελεσίες ἀϑλες ὑπο- 

μένει". ἡ τί μαθὼν φοξερὸν ὅτω κῆτος ὑφίςαται: 

ὁρῶς γοὶρ, ὁπόσοι μὲν ἀυτῷ οἱ ὀφιϑαλμοὶ κυκλο- 

περεῖς. τάυτην τῆν ὄψιν ἐποτορνέυονοντες », καὶ 

δεινῶς ἐς πολὺ δεδορκότες, ἐπισκυνιόντε ὀφρύων 

ἀκωνϑῶδες καὶ ἄγριον ἐφ᾽ ἑαυτὲς ἕλκοντες. ὁ- 

πως δὲ ὀξεῖα ἥ τ σόμώτος ἐκξζολὴ, καρχώρξς;, 
Ν ,ὕ Ξγ: ΕΣ Δ τῷ « ᾿) 

καὶ τρισοίχδς ὀθοντῶς ἐκφαίνδσω" ων οἱ μὲν 
, ͵ '΄ς ᾽ ,ὔ 

ὠγκιφρώδεις » καὶ ὠνεσρωμμένοι κωτέχειν τὸ λή- 
, « ν»»" Ν ᾽ ν Ω ν 

φϑέντω" οἱ δὲ ὀζεῖς τήν οἰχμήν, καὶ ἐς πολὺ 
᾽ -" “ τὸ ᾿ -“» « γ᾿ «, Ὁ ἢ5 

ὠνεςῶτες. ὁσή δὲ ἢ κεφωλή, σκολιβ γὶ ὑγρξτξ ἀὑυ- 
, γ ͵ ΝΣ γ Ἁ " -“ 9 

χένος ἐξιθσα. μέεγεϑος δὲ ἀπίσον μὲν, εἰπεῖν ἐν 
» ε δὲ Υ̓ -“ λ 2 -» " 

μικρῷ, ἡ δὲ ὄψις νικῷ τὸς ὠπισδντας. ἐκκυρτε- 
Ὁ ᾿ ιν Ε Ν Ν " 

μένε γὼρ ἐχ ἅπαξ, ἀλλὼώ κατοὶ σσολλὼ μέρη 
“ ᾽ Ν “ ᾽ 

τῇ κήτες, τὰ μὲν ὑφώλω διαφαίνονται; τὸ ὡ- 
Α νον γ- »Ξ ᾿ 

κραδὲς τῆς ὄψεως κλέπτοντω τῷ βώϑει“- τὼ 

δὲ ἀνίσχει, νησίδες ἂν τοῖς ὠπειροϑλότηοις 
δοξαντω. ἀτρεμέντι τοροσετυχίοιεν τῷ κήτει" 

͵ δὲ Ν δ ΄ «ἡ Ὸ» 

κινϑενον ὁε νυνί σῷο θοτατῇ ρυμῇ» σσόλυν ἐκίνει 

ε ὃ ω 3 ᾿ Ἂ “ ν᾿ , 
ῥοϑίς κτύπον. ἐν γωλήνῃ καὶ ταῦτα. καὶ κλύ- 

εὐγδε φ δι χρὴ δὲ ἜΑ ; 
δὼν ὅτος ὑπὸ τῆς ἐμξολῆς ὠυτῷ διωνις:ἐμενος, 

- Ε , ͵ὔ 

ὁ μὲν περὶ τοῖς ἐμῴοινομενοις μέρεσι κυμωίνει, 

ἀρνμ εν , ͵ ΒΕ 
κλύζων ὦυτω. καὶ δια λευκοιίνων κάτωϑεν " 

»]}) " “ἤ - ᾽ , 

δὲ τὰς ἠόνας προσ έθληκεν. ἥτε τῶν ἐραΐων ἀ.. 
δι. ὧν Ἄ Ν , δ 

νάκλωσις » ἐπὶ πολὺ τήν ϑώλασσαν ἐς ὕψος 
ἥς ΜΡ Ἀν χ υν. ὦ , 

ἀναῤῥιπτεντων, ἱςίω νεῶς ὧν ὠπεικοσιϑ εἴη, τῷ οἱ- 
͵7 ε ΓΠἈΕῚ ᾽ , 

κίλοις προσαυγάζοντα. ὠλλ᾽ ἐκ ἐκπλήτηετας 
ΕΞ « ,ὔ “: 3 9. να ᾿ δι 

τωῦτω ὃ ϑεσπέσιος τος. ὠλλ'᾽ ἡ μὲν λεογτῇ, 
ε ᾽ Ἂς ᾽» -“" “ 

καὶ τὸ ῥόπαλον » ἐν ποσὶν ἀυτῷ, ετοιμίω τορὲς 
Η ΄, 5 , δὲ , Ψ δ ̓ ὴ 

τῆν χρείαν: εἰ τϑτων οεήσειίεν. ἐφῆκε ὃς γυμνος, 

»" Α, λ ᾽ Ἃ 

ἐν πτροσθολῇ, τὸν μὲν ὠρλσερον προτείνας τοό- 
Ρ ᾿ [ -“" ν ͵ 

δὼ, ὄχημῶ εἶναι τῷ τοαντὶ σώματι ; μεϑιςα. 
» ἡ 55.})νς "τὰς ὦ Ἢ 

μένω πρὸς τὸ τῆς κινήσεως ὀζυῤῥοπον. καὶ τῆς 
, 

»“Ἢ Δ “ Ε “Ἢ ι 9 "“" 

στλευρῶς δὲ τῆς ὠραφερῶς ἅμ τῇ χειρὶ πτροκει- 
ἐγ ρο..Υ. “ ὔ Ά, 

μένηο, “πρὸς τὴν ἐπίτωσιν τῇ τόξῳ τὰ διξιὰ 
ε »"᾿ "»" λὶ Ἁ Ἁ 

ὑπέςωλτω!» Τῆς δεξιῶς χερος ρος τὸν μαςὲν 
͵ὔ Ν ᾽ ». " 

τὴν γευρῶν ἑλκϑσης. τῆν δ᾽ αἰτίαν, ὦ παῖ, μὴ 

»"Ἢ » -“ 5» ,ὔ κυ μ , ( 5." Ἁ 

ζητῶμεν τάτων. ἡ γωὼρ τῶν ππετρῶν ἀνημμένη κόρη τορόκείται τῷ κήτει βορώ. Ἡσιόνην δ᾽ ἐυτὴν, 

3 δεσπόζειν δὲ τ. ἀρετ. 1 πεπτρα Ευτγῆηοο δεσπότῃ ἴῃ ςε- 

τοῖς ἄϑλοις [πἰ5 οὔ ἴεουτιις », ἰἸΔΠΊ εχ (ΟἸα 5. νἱγτατῖ8 ἱπιροτῖο 

φρὶς δὲ πυτιι, τἀ ΠαΙΔΠῚ δεσποζῴσης. ᾿ 

4. ὑπομένοι 1 ὑπομίνειν εἰξ π΄ οτᾷ οοά. Θαπιαί, (ἃ πῆς! το 

εἰ ὑπομένει. 5 ἂν 

ς ἐς πολὺ ] ἢς πο8 εχ σοηϊεέξιγα, 410 ἃ δς ϑαϊπιδί, νι, 

Ἑδτ ἐς πολύν. ἱ Ν 

6 κλίπτογτα τῷ βάϑε:] ἢς ἀρυιά ΡμΠοΙτ, [Ὀπίοτεπι ἴτο-, 

αάᾶςς εβῦθα ἂν, φἀπσαδιισς  πτοττς τς πρτρτε ΠΡ π εν γεν 

παπὶ [15..1, 1π λήεποειεο κλίπτεσϑαε τοῖς ὀφϑαλιιοῖς ἀϊςιπτυτ, 
4105 4111 Διηδίςπίος τοτος σοπίριοι ποη ρατιμητητ, 

7 προκειμένης ] ς τεἰ[Ἐἰτιΐπτι5 ῬΓῸ περικειωένης, Οταζοτιις 
μαθεδαι παρακειμένης. 84] πιὰ, προκειμένης νΕἰ παρακειμένης. 
φεἀ4 ρτίῃβ πιετῖτο ργαεξεγεπάιπι, Νεπιρε ἄγου τοπάθῃ- 
τὶς πεςεατιο πρόκειται Πηϊτιμσι ἰάτιις Πητγαηιις πιᾶπιις, 
ἀσχίτο πιαρὶϑ ςοπιγαξϊο 7) δὰ 4ιιοα πόγηι9 ἄγοι οἱὲ δἀάιι- 
σεηάι5. 

ΤΕ τ 2 Λασ-- 



884. 

Λαοιέδυντος πταϊδα, νομίζωμεν. τοοῖ δὲ ἕτος » εἴς. 

σω, μοι δοκεῖν, τῇ τῆς “τόλεως τείχεις» ἐν τσερι- 

οπῇ τῶν φαρωτ]ομένων. ὁρῶς γάρ «πόλεως κύκλον» 

καὶ τῶς ἐπώλξεις ἀνθρώπων μεφσὲς;, καὶ ὡς ὡ- 

νατετάκασιν ἐς ἐρανὸν. ἐυχόμενοι τες χεῖροις» 

τάχω σξ δεδοικότες ὑπ᾽ ἐκπλήξεως σερλτ]ῆς» 

μὴ καὶ προσβάλλοι τῷ τείχει τὸ κῆτος. ἐπειδὴ 

ὡς χερσεῦσον ὥρμήκε. τὸ δὲ τῆς κόρης κώλλος 

ε Ἦν γκν ͵ 25... 0,9. ΑἾ ἘΔο 9 ΛΠ ᾿ 

ὸ “ἘΣ ἐφερμηνέυειν ἐπ᾿ ὠκρλξες ἐκ ἐῶ΄. τὸ 

γοὶο περὶ τὴ ψυχῇ δέος, καὶ ὁ ἐπὶ τοῖς δ το 

γοις ἰγῶν- πρμτν ἡμὲ μὲν τὸ τῆς φύσεως ἄν- 

9ς, διδωσι δ᾽ ὅμως τοῖς ὁρῶσιν ἐκ τῶν στορόν- 

τῶν τὸ ἐντελὲς ςοχώσασϑαι. 

» Ὁ Δ Κα ΠΥ 

Ὁ87 διῶ μέλλεις» ὠϑεϊς Σοφύκλεις » τ τῆς Μελ- 

πομένης δέχεσϑαι δῶεα; τί δ᾽ ἐς γῆν ὁρῶς; ὡς 

ἔγωγ᾽ ἐκ οἴδω εἴ τινως ὠθ βθιζων ἐννοίως ἤδη. εἰ 

ὑπὸ τῆς πρὸς τὴν Θεὸν ἐκπλήξεως " ὡλλὼ ϑάρ- 

σειν. ὦ γωθὲ, καὶ δέχε τὰ διδόμενω. ὠπόξλη- 

τῶ γορ ἐκ εἰναι Θεῶν δῶρα" οἶσθα πε. ἐξ ἐγὸς 

ὁρῶς γεὶρ 
ἊΣ ᾿ 7 ε «- ὔ 7 Ν 

καὶ τοῖς μελίττως ως ὑπερπετονταί σδ . Και 

-“» Ἅ 

τῶν Κωλλιόπης ϑιασωτῶν ᾿ ὠκέσως. 

ε -“ Π ΄ ͵ 

βομθξσιν ἡδύ τι καὶ 9 εῖον - ἐπιλείξεσωι σαγο- 

᾽ "εὖ »" » ΣΦ ᾿ ἊΝ ΝΥ Ν 

γὰς εἰποῤῥητὲς τῆς οἰκείως δρόσε" τδτὶ γώρ καὶ 

»-»“ -“ ͵ ͵ὕ Ν » 

τῆς σῆς πποιήσεως διωδύσεσϑιιι", σσαντὸς μᾶλ- 

“3 Γ) Ἵ ᾿ “ 

λον". ἥπξ τις καὶ ἀνωφϑέγζεται μπορὸν ὕςες- 

ΔΙῸ -“ ᾽ Ἵ ᾿ ͵ὔ δ ͵ 

ον ἐπι σοὶ, Μεσῶν ἐυκόλων ἐν ρήνιον λέγων" 

ν ,ὕ ε » ͵ , ῇ 

καὶ δεδοικέναι υτῷ  σσωρεγγυήσει, μή τοῦ λάθῃ 
» -“ “ "“ 7 ,ὔ ᾿Ν 4 

τις ἐκπηᾶσω τὸ σδ σομαῶτος μελιτίω ν καὶ τὸ 

ΕἸ , » 8 εν ͵ὕ 

»έγτρον ἀφυλώκτως ἐγχρίμνψασα ". ὁρῶς δέπε 
ν᾿ Ἀ ᾿ 2 ε ἣ Ν ς ,ὔ Αὐτὸ 

καὶ τὴν Θεὸν εἰυτὴν . τὸ μὲν ὑψψηγόρον, καὶ ἐ- 
͵ -“ , 9 Ε ἊΝ 7, ξ Α 

πηρμένον τῆς γνώμης " ὠπόνετον ἐχιέσαν εἰς σε 

γῦν, καὶ μειδιοίμιωτι ἐυμενεῖ τὸ δῶρον μετρξσων. 

ΡΠ Ὁ ΤΑῚ ΙΡΝΙΟΚΙ5. Χηίδορδοίε:. 
πιςάοηπτεῖς Π]Ι4π1. {τἀτιιάπλι5 οροτίει. ΨΌ1- 
ΠΑΠῚ νετο Τδοπηφάοῃ ὁ ἰηῖγα ὑγΌ 15 ροτηοα- 
ΤίΔ.. ὙΕ ΤΠ νι άθτυγ, νὈΪ, 41115 Ειισητη5. ἔαπτα- 
ΤῊ Ἔ ορεσυϊαίαγ. Μιάεβ ἐπίτη νγΌ15 ἀπ] 1- 
τιπ|. ἃς Ῥγοραρσηδουΐα Ποπηηϊ δι} γεΐογία " ἃς 
νείη ςοοῖμπη ῬΓΘοδηΓΕ5 ΠΊΔΠ1|5 τεπάδης, ἔογ- 
τεδῃ πηοτηςητοβ, ργὰΟ ΠΙΠηΪὰ ςΟὨ ΕγΠαι ΟΠ) 
ὯΘ ΠΊΘΓΟ οτίάτη ἀρργορίπαμε Βαίδεπα. αιιατ- 
ἀοηυϊάεπι, νη τοῦγαπη Πλ!στάζαγα, ργοςοαϊτ. 
ψΊΓρΙΠΙ5 να αζοπὶ ργαοίς τα. το ρουὶς τὰ- 
το τεργδοίδηίαγε πὸπ Ῥεγπτ. Ἐογπλάο 
εηἰπὶ ἀφ νῖτα, ἃζ δηϊπηῖ ποίας, ΟὉ ἐἃ πᾶς ο- 
ας εἴας Οσπογίαπταγ, 1Π 4015 Ε1}5 Πογοπῃ δά 
πιαγοογοηι δά άιςοῖτ: ἰρεξϊαζογιθιι5 ταηθη εχ 
ΡΓδείςηεριι5 ρογἔεδοποπι εἴμ [αἰρςαηϊ ςο- 
Ρίαπι ἕδςϊτ, 

ΧΙΙ͂Σ ΡΟ ΡΒ Ε ΟΟΣΤΑ ἜΣ δὲ 

Οἰά ςμπέατίς, ἀϊπίης δορῃοοῖος 7, Μεῖ- 
Ροτηθηε5 ἀςοίρεγε ππηογα ὁ ἐσ] ἴῃ ΓΟΥΓΓατη 
ἀςῇρίς οςιος ἐ ντ πείζίαπι ἐρῸ . 4: πιοα!τατῖ- 
ΟΠο5 1ΔΠῚ ςΟ]]Πσοῃ5 Δ] 1115. 4π| Πῖπᾶς αἰρεῖϊα 
Ρεγοϊπις [14 ἔλεῖα5 1. Ψεγαπι θΟΠΟ ἐς δηϊς- 
πιο, ΟΌοΠΘ, ὅς σαρα ἥτπιᾶς ἄδπίαγ. Νόοη ε- 
εἴη εξ γεριάιαπήα Πλθογιπι πλιπεγα ΠΟΙ͂. 
ἃ ΟΠ ορεβ (οάαίτπι νπὸ 14 εἀοέξιι5, (ε- 
5 ἜΠἰπῚ νὰ Θεία ἀρ65 (προγαοῖζοπε τι. ὅς 

. Τυσια φᾷ ἤγορδῶσ ἂς ἀϊπί πατη, ἀγοαπαϑ σας 
ἀοιπεῇις! γογι5 Παητθ5 : πππς Θπὶπὶ [ππαπηΓ} 
Ροδῇηῃ παῖ σππηηπάχίτς ρεπειγατηγιπι, ΚΕ 
ςογῖο ρΆΠ10 ΡΟΙ᾿ ργοπιποία τ ποηπειηο δίμ α- 
γῆ Ζ6 [αμτεῦρ ο8 ρἐπελάαγαρε, ἴξητιο νεγου! δ 
ποπεδίγης 408: ἐχ ΟΓΟταΟ δοΪδηϑ αρὶ5 ἰλζοαῖ, 
ἐξ ἀφαίουπι ποη Οδίοπιαῖα ᾿πῆραῖ. ψιάος οὔατα 
τιίαπη ᾿ρίαπι ἀπ οπΙ5 (ΠὈ]᾿ππίταῖοπὶ ὃς (τ π- 

τοπτίδτηγ ργδι]τατοπὶ ἀραά τα αμαί! ἀθροηςοπ- 
ἴοην, ἧς ὈΙαπάο τα πνιπμ5. ππεειςηΐθη). Αδ- 
(τυ]αρίας ροσγο., νὰ ορίπου, τς εἰξ, ἡ] ργο- 
χίπλιβ δα (τατ. ραθαπεπὶ νι (τγίθαβ Ἐχῃουίαης. 
ἃς ἡφείνέμς οί αάϊγε τὸ ργάθσοης ΠΟᾺ 

ΧΕ ΚΡ ΠΥ ϑημαΑ - Ε Ὰ 
Ασκληπιὸς δὲ, οἶμαι, ὧτος ἐγγυς , Παιᾶνα ταν “παρεγγυῶν “ γρώφειν, καὶ κλυτομῆτις " ἐκ ἀ- 

8. ὁ κωιρὸς ἐφεεμηνένειν ἐπ᾿ ἐκρ. ἐχ ἐᾷ ] αυἱά ΠῸῚ νει, ἴα- 
ἡμπεητῖα ργοάυπι ἈΠ τῖπι. (οπιγατῖα ταῖϊοια Ἰηῖτα ἢ ἴῃ Δ1ε- 
ἰοῖργο ἀε Αμαίαρία ἀϊοῖς: τὸ δὲ κώλλος ἀῤῥενωπὸν ἐκ φύσεως 

ΜΙ 
εἰνίςησιν ο καηρος- 

ΧΙΙΠΠ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ. 1 τήν ϑεὸν 7 πιδῖα εὐϊτὶ τὸν 3ε- 
ὃν, πᾶπὶ Μίείροβεγιεηε ᾿πτε! Πρῖτ, ἄς 414 ρα} 10 8πτδ. 

2 ἀπύδλητα γὰρ ἐκ εἶνειε ϑεῶν δῶρα δες. 1 τείρ] εἴτ νεγἤιηπι 
Ἡοπιετῖ, 416 ΠῚ ΡΕΓ ἕνω τῶν Καλλιόπης ϑικσωτῶν ἢϊς ἴητε}- 
Ἰρίτ, Πα. Γ΄ νὈὶ Ραγὶς αὐ Ἡεξοτεπι : 

Ουτοι ὠπόδλητ᾽ ἐξ’ ϑεῶν ἐρικυδέα δῶραν 
3 Καλλιοπ. ϑιωασωτῶν } Υἱἄ. Ποῖ, ργδθοθα, 
4. διωδύσεσϑαι 1 ποπ νἱἀ60. οδυ[4π|, οἰ διαδλύσεσϑαι γε 

διαφύσεσϑωις τπιαἰ ποτε Μοσς!]υ5. ͵ 
ς παντὸς μᾶλλον) Πεπιρα ργάδοΐριια ϑορῇου 5 νἰ τί τὸ 

ἡδυ ϑοβοϊαῇες δὰ Ατἰπορῃϑηῖβ νεῖρας : ὁ Σοφοκλῆς ἡδὺς 

διὸ ΓΝ μέλιτα καλέεται Ἠείγοβίας ΜΙΙεῆας : Σοφοκλῆς ὃ 

τραγικὸς αὐλιτῆα Ἰκαλέϊτο διὰ τὸ ἡδυ. 

6 κνϑφήνιον ) εὐἀϊτῖ ἀνϑήλιονν [πιεηπῖς ἔς εἴἴαπὶ ἀνϑύνιον 

πιεπιῖπῖτ Μουο 5. ΘΑ] πταῦ, οο ἀἰ οἱ πιο αὐ [οτγίρ ογας ὠνϑύλλιονο 
Μεϊιοτεπι ἰεφειοπεηι πιαγρὶπὶ χειρὶ. ΑἸ ἀϊαὶ αὐποταιῖς νὰ 
ἀοίξι πιᾶιηῖ5, ΠΌΔΙ ἤβοῖ!ς ἴα οπηπίθιι8 ῬΓΟΘοτΌΓΔΩΙ εοηῆάο. 
ἘΜῈ δυτθπὶ Ανϑρήνιον τὸ τῶν μελισσῶν πλάσμα ἢ. 6. ἔφης γ- 
πο γεεῦο, Οεπιίηα παδες δριιή ϑιιϊάςπι. 

7 ἐἰντῷ ἢ {ξομτις ἤππὶ Οταζογηπι ὅς 94] πταῦ, παπὶ δα Πα- 
δέθβηι τῷ. 

8 ἐγχρίαψασα νετίοσ β80ς ἀιιδῖε δος ἰοϑεο 4 πὶ ἱπ 
πιδτρίποπι Μϑσεῖίι5 γεϊεςῖτ, 4υᾶ πὶ τεχτι Ὁ ε0 Ἰη[ογῖὰ ἐγσ 
χείσασα. 

9. παιᾶνα Ἔρε πὴτ Ρᾶοᾶπᾶς (εήρῃῃς ϑορβοοΐεπ ϑιιῖ-- 
ἐ5 τεβάτατ, ηδε νεΓΟ (8 ρᾷεᾷηδ ἴῃ Αεἰουϊαριι ῃἰὶς μ8- 
Βεπίιγ, δι ἴατο Βοίριτ φαπι ἐο., ξγυβγα ΑἸ} 1 αιιϑεγαβ, 

Ιο τὲ μὲν φψηγόρον κοὴ ἐπηρμένον τ. γνώμης} ϑΟρΒοο] θπε» 
μεγώλως τῇ φράσει κρατῆσαι ϑοΒο αἴξες εἰις αἀὦ Οεᾷ σα- 

Ἰοη, δἴτ. ἵτεπὶ εἰιΠὶ ἑκοσε τὸ λαμπρὸν ὠπανϑίξειν ΑΠΟΠΥΠι5 
ἴῃ εἶπ5. νἱτ8. 

τι κλυτομῆτις.] ῃςε κλυτοτέχνης ἀιῶτις ΨΌ]ο πὰς τοῆε 91. 

ἀλ: δζ κλυτότοξος ΑΡΟΙΙΟ ἀρὰ Ηοπιεγπὶ ἃς αἰΐο, 

ἀοάϊ- 



ΧΙ. Ἡγαοίφεδιώ, 

ἀεάϊρπαῖις. Εἰτ|5 γεγο οὔτις, ἱπ τς ἀςῆχι5, 
ΒΙΠΠαγὶ πηϊ ττ5 εἰ Πιδπίτατο, ραυ!οαμε ροίς ἔπτα- 
τᾺ ΠῚ ΠΟΙρΙΓΙ ποοοΠηταζοιη ᾿πάϊοαί. 

ΡΝ ΠΥΦΟΙΝΊΤΗ ΓΤ. 

ϑοι{τἰτοπγαν ἀθ δάο οἰςσεπίι!ο, Ο ΡΕΟΓ, [ΠῚ 
4115 1ρίς ἢτ, τππ| ηιι4ς ἤν ργδείεπείδα Αρο  ἰηῖς 
(απΑ ὃ Πο5 Θηϊτη ἱπτποσὶ πο νεγεῦιταγ. Ηγα- 
οἰπεπαπη ἰρίταγ ἢἰς [8 οἵϊε ργοάϊε, ΟεὈΑ]1 Π]Ιπππ. 
Ηος νςῖο εἰοέζος σαιίατη. ετίατι ργαοίθητίας 
Ὡς! ςοσποίζοτγε ραγ εἴς. 'Νειηρο ἢΠΠΠπ5 Γάτοπδς, 
Δἀο]ο(ςεητθηγ απηαη8, οπηηΐα (8 ἀδίιγιιπι ἱρί] 

᾿ ΡΟΙ σογαγ, πὰς μαθεῖ. τποάο (εοιπι ςοη- 
{πείζογε ποι γοοιίει, ϑαριεαπαϊ εηΐπὶ ροτγί- 
τίδπι ἃς Μινςαπι ατέεῖῃ (δ εὐοέξαγιχα [αἰ], νε- 
απ αἰμπατίοῃς ναΐδαῖ, πος ἰγτὰς τγαζϊαηάδς. 
{τ ἱπιροτίτας, γοδαίμε ἀσοη!ϊςῖς ργαθθε νε 
ῬοίΠτ: ργαθγεγοα, νὰ νεέζας οἷογα σἰγοαγς ααραῦ 
Το ρΊοΠΘ5,4πογαποῦη ΑΡΟΠ] πἰς τμηξ οἰ! οητε]α, 
{δ ἀαταγαμη. Ἦδες αυϊάοπι εμ5. ΡΙδα5 δὰ- 
τοπῚ εἰξ Ἰητοπίτ5 ρΓῸ πογα.. ἰαθειπηηπε [πΡΕΓ 
ΟΟμΪο5 {προγο ΠΠπὶ ἀτίο!]εη5.,. Φαογαπι γα} 
ψε]ατὶ φαίάαπι επησαης: {παυΐπιιε τα Ἡγα- 
αἴἰηίμιιπι ςοηῇγγηδης., ἂς ἀδχίγασι οὐ Βᾶης 
Ἰρίᾷπι ςαπίαπι ργοίοπάθπθ. Αἵ νεγοὸ 84ο- 
Ἰείςεης ἀεῆχίς5 οςμ}15 τη τεύγατα ἱπταστιγ., νᾶ- 
ταις. σα] ργοάμπης ςορϊτατίοποπι. Ἐξ 
φηΐπη 115. πᾶς δὐάτ οὈἰεέξαταγ, ἃς ΠάμςοϊαΠ1: 
41|8ε νἰχάϊιη ταπηθη ἱπιτία σαρὶτ, νογεσαπάϊαθ 
δάἀτηϊοι. (Ομ Πίς νεγο {ππ|Π{γᾶιπὶ σοΓρΟΓΙ5 
Ῥατγίθηη ραγρηγθα Ἔσεης ἰΔ6Π8.. ΠΠ14ΠῈ ΠΟΠΓΓα- 
Πΐτ οείαππι ρασίειτ : ἰάςι]ο ἀυζεπη ἀδχίγαπι [ι]- 
«ἰτ οἰ αηῖθιι5 ργοπηίποηεῖθιι5, ὃ. ἰατογε οςα] 15 ρᾶ- 
τοηῖς ΠΠ40 : ἔδοϊς ἐπὶπὶ πιυάτππη πος Ὀγας ἢ - 
ἘΠῚ ςορίαπὶ ΠΟ ΐ5. ἀξ 41115 σποαις ῥαγιθι5 
τετείξεϊ5 ἀἰςεπάϊ. Ταὶμϑ Τρ [δας εἢ δά εἰρίας 
ΕΧΓΓΟΠΊΠΠῚ 9) ὅς πιο 1 ΡΟΙΠΊπια ἴῃ τ ϊαΘ 
{ππιηηϊτατο: [οπΊογα ΠΟῃ ὨϊΠηΪ5 ργοΠαητῖα, ὅς 
«ΟΧᾷ ἴῃ τα] ]0 σογρογς ἐπιίποηξ, [μᾶζι5 
τεπη ρεᾶιις τα σοπβογπηατ, ας {Π (ρίτῖτα εἴτε ρ]6- 
παπι: Ὀγαςίπτηημε εἰ εἰ, 'π απὸ τοπογαπὶ ΟΌ- 
ἔδγαο ἀττοσίαγιπι πηοζαπη, ὃς ςογαῖχ πηοάογαῖο 

) 
ξ 
Ϊ ἐν 

ἴι; παρὸ σῇ Ἵ εἀϊτί Βαδεδαπε περὶ σῇ. 
'ΧΙν. ὙΑΚΙΝΘΟΣ. 1 πυϑώμεϑα 1 εὐ ποϑεώωεθα 

μάδεπι, Μαπιις ἀοόϊα ἴπ ἐχεπιρὶατὶ ΑἸάϊπο ἐπιεπθαμρτας 

προσϑεώμεϑα. ϑδομτὶ ἔσππις Οτωτογί ἃς θα] νᾶ δγπεη ἀὰ- 

εἴρπειπ, οὐ σοτῖς ἔλιεπξ ἐδ ποητίαγ ντ ὃς ΜΌτΟΙΠΙ γετῆο, 

41 (ἰοἐμειγεμν Ἰητετροτατ8 ξυϊς, 

2 ὑπὶφ κύκνον 1 Οτυζοτ, ὅς ϑα!πιλῇιις ὑπὲρ κύκνων μ4δε- 
ὅλης. 
ἰς ὅσα Απόλλ. φίλα] ἀε Ἰοςῖς 'ητ:26 ργαῖα Αροὶ πὶ, δὲ ἃ 

“ιοταηι πιαχὶπια ρᾶττα ΠΟσΠΟΠΊΙΠΑ ἀυχίςν, νι ἀφ Ἡοπιοτατη 

Ὠγπιπο ἴῃ δἰπὶ, αυΐ ρίογασις 114 γεσθηβιί, 

4 ἐπὶ τῇ ἀυτῇ  Πιδί πιο Πρ οπάμπι αἰτίῳ γ οὐϊααιοα! εἰ- 
1ρίες ἔτοηιθητες αταεςῖδ, 

ς και τὸ μειράκιον 1 ἰλοαπᾶς ἱπάϊοἰιπι ΡΟ καὶ παδεδᾶπε 

εὐϊεῖ., νέτασι πἰ 1} ἢἰς ἀεεῖϊε ρυτο, ε 

6 ἔτι μέλλον  πθπιρς ποπάμπι αυϊάοπι φηΐσιο εγᾶς οῦ- 

ΙΟΟΝΕΞΒ ΕΞ 
) 

͵ “- 

ὠκέειν. βλέμμω τε ὠυτξ 
»" ΑΝ "»Ὁ 

παξιῶν σαρὼ σξ " 
᾿ Ἁ ͵ 

πρὸς σὲ φαιδρότητι μεμιγμένον, πσαρὼ μικρὸν 
“ ͵ ᾽ 

ὑφερόν ἐπιξενώσεις αἰνίτ]εται. 

ΔΒ ΟΝ Ὁ, ὌΣΣΕ 

-“ “- 

πυϑώμεϑω" τῷ μειρακίς.. ὦ στωιδίον, τίς τα 
5 }] ,», Ν ΧΦ “ , 

αὐτὸς εἰη. καὶ τίς αἰτίῳ τῆς Απολλῶώνγος σπωρέ-- 

΄ , Ν ε -“ -“ ͵ὔ ! 

σίας; ϑαρσήσει γὰρ ἡμῶς γῆν τοροσδλέιψαι. 
3 “Ὁ φ ͵ὔ 

εἐκδν ὁ μὲν Ὑάκινϑος εἰνωΐ φησίν, ὁ Οἰδάλε. μα-- 
͵ »"ὝἪ Χ ᾿ ᾽ -“" “ »Ἢ 

ϑόντας δὲ τᾶτο χρὴ καὶ τὴν αἰτίαν τῆς τῇ ϑεῷ 

«-αρεσίας γινώσκειν. ἐρῶν ὁ τῆς Λητὅς τῷ μει- 
΄ ] ὃ ̓ ἥ᾿ φὰ “ἤ Υ ᾿ 

ρφικίω, πσώντω ϑωσειν ὠὐτῶ ζησιν ὁσώ εχ,31» τὸ 

- , Ν 

ξυνεῖναι πυροσεμένῳ. τοξείαν τε γερο. καὶ μεσι- 
,ὔ Ν ΦΟῚ 5 “ἃ Ν ΄ 

κὴν διδώξειν, κοὶ μαντικῆς ἐπόϊειν, κὠὶ λύρᾳς 
᾿ ἱε »“»Ἅ 2 “ῳ, 2 

μὴ ὠπωδὸν εἶναι » καὶ τοῖς ὠμφὶ τπσωλαΐςραν ἐ- 
͵ ε ᾿) τι Ν Ε ͵ 

πιςήσοιν: δώσειν τε ὑπὲρ κύκνον ἦ οἶυτον ὄχεμε-: 
» ᾿ ͵ὔ 

γὺν ππερλπολεῖν χωρία, σώ Ἀπόλλωνος φίλω . 
Ν Ν ε Ἵ“ , δὲ ᾽ “ 

ταυτὶ μὲν» ὁ θεός. γέγρωπται δὲ ἀκειρεκομής 
ΓΑΊΝῚ Ν νῦν ᾽ ον εἴ ΔῊ Ὁ 

μὲν, Τὸ εἰωθὸς, φιαιδράν τε ὀφρῦν ὑπερ ἐφθωλ-- 
ὅλ .9 τῳ ῃ - “ " Ψ' 

μῶν ἐγείρων, ὧν ὠκτῖνες οἷον ἐκλάμπεσι" καὶ 
«δ» Ν ͵ 

μειδιομωτι ἡδεῖ τὸν Ὑάκινθον ϑιαρσύνων , τορο- 
᾿ » Ν δ Ὁ ΕΥ Ὸ ΜΥΥΥ! πα 

τείνων μὲν τὴν δεξιῶν ἐπὶ τῇ υτῇ ἧ. καὶ τὸ μει- 
9 -“ ᾽ Ν :» ᾿ 

ρώκιον᾽ δὲ ἐς γῆν μὲν οἰτενὲς ὁρῶ, πολλὴ δὲ ἡ 
“ ν᾿ ἐ ᾿ τε 

τῶν ὀφ,ϑαλμῶν ἐννοιω. γοίννυτωΐ τε ἐφ᾽ οἷς ἐ- 
. , " ͵ δ ᾽ - 2 

κθει, καὶτὸ Θώρσος, ετί μέλλον. αἰδοῖ μώγνυ-. 
Γ' ᾽ ΝῪ -“» ,, 

σιν. ἕςηκε δὲ τοὶ μὲν ὠραφεροὶ τῷ σώματι ἐἶλι- 
ΝΑ) “ ΟῚ ᾿ « 

πορφύρῳ χλανίϑι κωλυύπήων, ὡ δὴ "αὶ ὑπέςωλ.. 

5 Χ ᾿ ᾿ » Ὑ Ε 

ται΄, ἀκοντίῳ δὲ τὴν δεξιὰν ἐπερείδει, ἐκκειμέ-. 
“- Ὁ Ὁ Ὁ ἐοὐψδις 

νῳ τῷ γλετῷ. καὶ τῇ ταλευρο διορωμένῃ βρα- 
,ὔ ε Ν Ν δίδ φφυν ΓΕ Δ Εν Δ 

χίων τε ἑτοσὶ γυμνὸς δίδωσιν ἡμῖν ἐς τῶ ὁρώ- 
᾿ Ν ᾽ “ -»" Ε ἦ᾽ 

μενῶ λέγειν". σφυρὸν μὲν ἀυτῷ κξῷον , ἐπ᾽ ἐυ- 
΄] -“ ΄ ΠΑΝΤῚ Ἀ τλ ᾽ δὼ 

ϑείᾳ τῇ κνήμῃ» καὶ ἐπιγενὶς αὐτή ἐλαζρα ὑ- 
ν ͵ ΄ 3. Ἐς 9 ὦ 7 ᾿ 

πὲρ κνήμης» μηροί τε τέρατ]οι, καὶ ἰσχίον ὠς 
, ἢ ΣΙΝ , " γ᾿ 

γεχον τὸ λοιπὸν σώμω. σλευρὼ τε ἐμπνδν ὡ- 

, πο Ν Ν 7 Ν ς } 

ποτορνέυξσω τὸ ςέρνον, κοὶ βραχίων ξυνων ἁπώ- 
ὅς Ν ᾿ δ ΚΣ 

λότητι σφυγμῶν". καὶ υχηήν ἀνεξηκῶς τὸ μεΞ 

ἐς ᾿ς ; - ἐποτπῷὐτ σον. .---ὐ Ὁ ἀν παι ἢ 
ἐῚ 

βεπιᾶῖο, [4 νεγδῖς Αρο πῖ5. ἰαπι, ΟΡ ἢγαιᾶτὶ ραν ατίπι ὃς 

εἰρίεθας, φάεοημε μέλλον ἀϊοίτοτ τὸ ϑάώρσος. ; 

» ἃ δὴ κὶι ὑπίσαλτωι } ὕπα]ε ῃλες δὰ νεῆεπι τοῖα Μος 
ταὶ}, τοῆεγο ἐρὸ δὰ τὰ ὠρισερὰ τῷ σώμωτι» ὦ δὴ (1. ε. καὶ 

ἃ δλ) ὑπίταλται » Ππη!οπι Νάτο! ςοτροτίς ἤάταπι πο δῖδ 

ἀερίηρὶς ΡΗΙοἴτατας (οπίοτ!]. ᾿. Ἱπιαρίη, ᾿ ΐ 

8 δίδωσιν ἡμῖν ἐς τὰ ὁρώμ. λέγειν Ὠεῖαρο ςεἴοτας ρασῖεβ 

ςοτροτίς ἰφεπᾶ ἰεξῖας, Βεαςβίαπι γεγο ἀεχιταπι πυάμπι» 

φτα τα Ἔχετγι!πι» σείεγᾶθ θιοη86 Ρᾶττεβ ποηθυ ας πυήας ο- 

τας ἐχροπῖς, αάεοαιις ἐς ἰϊς ἀἰσεπάϊ ςορίαπι ἕλοίξ, ; 

9. μηξοί τε ἀπέριεῖοι } [ἰς γατέρα ἀπέριτῖον ἱπιαβίπε [:- 

αεητο ἀϊοῖτ. Ἠογατῖο ], 1, 8ατ, 2, εέ δεγγεγιη ἤέγμαν, 

τὸ ἑπαλότητι σφυγμῶν 1 ἤς Μοτεῖϊι5 εἀϊάϊε : ΑΙάΙπα 

φευγῶν παθεῦλτ, σφυγμὸς νΕΓΟ εἢ ραἱρίτατίο ἀγγοτίαγιπι ἃ- 

ρυ 4 ΠΕ οΒίαπι, ἑπαλότητι ἔςτι δ ἐπαμηι ΡαταμΙ ΡτῸ ὠὦπλό- 

τῆτὶ απο ἴπ εὐτιῖς ογαῖ. 

ἢ ΓΝ ᾧ ἐν τ την: τρλον: 



886 
ε ’ ᾽ ᾿ 4,5 3, “ν᾽ 

τρλον. ἡ κομή τε ξϑς ὠγροικος; ἐδὲ ἐν ἀυχμῶ ὠ- 

νεςηκυίω, λλ᾽ ἐπιορεμοι μένη τῷ μετώπῳ; συν- 
ἢ Ν -“ πὰ. ᾽ - ε 3. 2 

ὠπονέυεσω δὲ τῶις τῷ ἰδλξ ὠρχῶώΐις-: ὁ δ᾽ ἐν 
Ν δ " 1 Ν , τ 

φοσὶ θίσκον ἐγὼν. “καὶ σκοπεῖ τι σσερ! εαυ- 
ΠΈΣ ΤῚ γ ͵)Γ᾽ “ ᾿ ΚΙ ν 

τὸν": Ἔρως τί [ἐκταῦθα,} " φαιδρὸς ὠμο» καὶ 
“ Ν , ᾽ κν " 

κατηζής. καὶ ζέφυρος ἐκ πτερλωπῆς, ἄγφμον 
ε ΄ τιν “7 .΄ι « ͵ Ν 

υὑποφαίνων τὸ ομμῶ; οὐϊνίτίεται ὁ ζωγράφος τῆν 

ἦν “ἢ ἢ ἣ ; δὰ τ , 
οὑπώλειαν τὸ μειρουκίξ. ὁισκευοντι ὃς τῶ Απολ- 

,ὔ ᾿ ͵ Ἴ » 

λωνι σα λώγιος εμπνευσῶς ν» ἐμδώλλει τῶ γακίν-- 
᾿ ͵΄ 

ϑῳ τὸν δίσκον. 

Δα ΔΕ ΑΘ Σ", 
͵ εν» 7 -“ ΝΥ Ἵ ᾿ « 

Θαυμάζεις ὁρῶν ἐς τοσξτον ἐὐγῶγω κόρην ὁρ- 
ἐς ᾿ Ἢ 7 κι ὔ ε 

μῶσων, ὠγρίᾳ τε ὅτω συὸς καὶ τοστῷς ὁρμῆν 
ε ͵ὔ εκ Ν ε “ἤ 2 “ 

ὑφιςωμενήν: ορώς γῶρ ὡς ὑῴώαμον μὲν ὠυτω 
Ὡ ΄ ΝΣ ᾿Ὶ ς 

τὸ ἐμμώ: λοφιώ τε φρίτ]εσω, καὶ πσολὺς ὃ κα- 
Ἀ “ ἿΝ Π Ν Π ὙΠΈ: , 

τῶ τῶν εθοντῶν αῷρος; ες σολυ ὠνεφηκοτων, 
Ν Ἂν ᾽ ᾿ 2 ω ΄ Ξ 

καὶ τήν οἰχμὴν ὠτρίπτων. τὸν τε ἐυρος. ὡς 
Ἀ 7 - ῃ ΧΦ ΝᾺ δὲ Ν Ν ΝΜ 

πρὸς λογὲ τῇ βάσει", ἣν δὴ καὶ τὰ ἴχνη τωυτὶ 
ὕ , " δὲ "δα Ν Ν , 

δωκγυσι: ταυρων εἰποθεοντῶ πόθεν" δὃε γαρτε- 
, ΄ ε ,ὔ ᾽ ΄ ᾽ 

τῶν «πὠρελιπε πὸ ἃ ζωγρείφος: ἐντυπωώσως ου- 

»-“ » Ν Ἁ ΓΎΡ ᾽γ, 

τοὶ τῇ γραφῇ. τὰ δὲ ὁρώμενω καὶ δεινὼ ἤδη. 
-} ἃ ες " “ 

ἐμπεπτωκὼς γερ ὁ σὺς Αγκαΐῳ ᾿τότῳ κατὰ 
᾿ Ἂν ε ᾽ )] ἢ 

τὸν μηρὸν, κεῖται ὃ νεαγίας, εἰϑιρόον ἐκρέων τὸ 
- Ν 9 ΝΞ ἐμ 5. Εν ΚΕΝ, »Ρ{ 

αἷμω- καὶ ἐς σολὺ ὠνεῤῥωγῶὼς “ τϑ μηρξ. ὁ3:εν 

ὯΙ ἑκυτὰν 1 Οτιζεγιι5 ὠυτόν, 
12 δίσκον ἔχων ] ἐπ δίσκος ἔχων. Ελςῖ]ε διιτα πὶ ραἴδί, ἴιτ- 

ῬΑτυπὶ Πἰὶς εἴϊε τοχειπι, ὃς ἴῃ {ἐ4ιθπτθι5. Μοτε] 5. τα- 
(θεθαι δίσκον ἔχων, ἤσαηιιε ετίαπι 54|π|δῖ, ἰφυ!ΠΠ πιὰ πιιτά- 
τίοπε εη[ιπι τα πηεη ἐρτερίε τε[ίτιϊεπεδ, , 

13 ἔρως τί [ ἐνταῦϑα 1 φωιδρὸς δζς, 7 ἰλσιιπᾶπι ατᾶς Πἰς ε- 
γαῖ νὸςε ἐνταῦϑα ἱπτρ[ εμίπιι8, ϑεηζι5 ςετῖς αι ἔμοτῖς πιὰ- 
πἰξείξαπι εἴς ρυτο. 

« 

2 ὃς πρὸς λόγῳ τῇ βάσει 1 Πη1}}15 Ργλῆς ἔμρτγα ἴῃ Ἡλγαι- 
ἰε νεὶ “εβείορ. νοὶ νἱ, ποι, 

3. Αγκαίῳ } ἡτεπὶ ἰητεῦ σεῖεγος ἤεγοας, 41 ἱπεεγβιθσιηῖ 
νεπβτίοπι Αρτὶ 4] γ ἀπ! ςοπιπιεπιοταῖ Ἡγρίπι ΚΟΙΧΧΠΗΙ, 

ΡΙΉῊ 1 Ὁ ΤΊ ΔΎ 

ὃς 

ἌΝ. ΟῚ ΧΡ. Μείεαρεγ. 

εγεῶα. (Οὐοἴπηᾶ νεΓῸ ΤΠ Π16 ἄρτος 5, ποαπδ 
οἰπὶ [Ππα]ογς ἀγτίρεηβ, (ες [ἰρεπίᾳ ἔγοητί, 
αἴηιια δά "Ἰδημρίπὶα νίηπ8. ρεγπσοπβ [Π118. 
ἌΡΟΙΪΟ διγεπη ἀπτα ρεάες ἀϊίςιιπι παῦεῖ ργοιε- 
ἐξιπ1. ΠῚ φυοαμα δπϊπλιπη αἰ απδηταγη δάμπιοτ- 
τε. Ομριάο «μὰ Πἰς ὃ ἰαδειις (πιμ]., ὅς πηοῦ- 
ἤπι5: αι! ΖΕΡἤγτιϑ ἵταπι ὁ ε (ρεςυΐα τογιαπι 
νἱάςης. Νεπιρειπηάϊςαῖ ριέϊογ ἱπιεγταπη δο- 
Ιείςεπεῖβ. Ὀισαπη Ὠεπιρε ἰασυΐαητε ΑΡΟΙΠ-- 
πο, ΟὈ] Ι΄ ιο αβίατιι Ζερηγτας {Ππ|πλτη Η γαςίη- 
τΠιιπὶ ᾿π ρα ΠΠτ. 

ΧΜΕ ΕΠ ΣΕ Ν᾿ 

Μιγαγίς αιιοά νἱ 4θα5 δὰ ταῖπι (Δειμπὶ ςεγία-- 
πῆξῃ γαξηζοπι ρμο]]Δπ|., ἀἴαμα ἀργὶ τάπὶ νΑΠ 
ἱπιρεειτη ΠιπΙποητοπὶ ὁ (εγπ]5 ἐπὶπι νε (Δη- 
συίης {ΠΠαΐαπιὶ Παοαῦ οουαπι. [δπίημιδ τἰ τ 
σραῖ ἀγγοίξι5. πιθ]ταπηαας νὰ ἄθητεβ ἀείρα- 
τῆςηῦ, ἰΙοηρε ργοπιίπθητοβ, ἃς ἱπαϊἐὩϊ ἃς. 
ΜΜοΪε5 φυίοπι εἰμ ἱπςοῆτι! τείροπάοδι., αποπὶ 
νοΠΙρία οτίαπι οἤεπάμης 1Πὰ... Π18}} ταιι- 
τοτιπι γε  ρ 5. πππογα: πθῆπς δηϊπὶ Πο- 
τιιπὶ Ὑ]]ππὶ ρἰζῖου. ργαθτογπατς σπηέϊα ἴπ 
Ρίδιτα Ἐχρυιπιοηθ. ὗὐ86. δἰτοπὶ Οὐ] 15 
ἢϊς Πἤυπίηγ άπ πογγογεπὶ που. Α- 
Ρεγ επἰπιῖη Αποδοὶ Πυΐι5 ἰγγΓ ἔοπιαγ 3 ΡΓΟ- 
Πταταίχας Ιᾶςοῖ δάο]είςεης, (ἀπριπεπη ςΟρΙΟ 
(8 εἰιιπάθης, ᾿παρηδΠΊΠ 6 ἐεπιογῖ5 ῬαγῈ ΠῚ.» 
νυπεγα ραζεητοπὶ ἐαρεπ58. (ππηαις ἅΔε 

14. κρ ζίφηρος 1 «απξ, ΡΒΙΠοἤτατηπι [ςπίογεπι [ππρίπιπε 
118.1.1π Ἡγαοίμος 

ΧΝν. ΜΕΛΕΆΑΓΡΟΣ: ΣῈ Μελέαγρος } μά ε5 Πιυιῖιι5 4- 
Ρτὶ ΟλἹεάοηϊ! νεπαιίοηὶϑβ εἰ ε! πεδιίοπεπι ἴῃ πιᾶγπιοῦδ δριά 
ϑροπίιπι ΜΙ(ςΕΙ]4π, Ρ. 312. οἰ Πεη1]}15 γα] ἀθ ἀε(οτίριο ἢ 
Ρμιοβγατὶ,, ιαπιοῦτοπι εἰς αιοαις απὸ ςοπΊράτετε νο- 

ἈΝ). Νὰ 

ὍΣΟ Ε, τς 

4. ὠνεῤῥωγὼς  πυ]]2 «αι εἰ οὐ οὐπὶ Μόοτεῖ!ο τοίετῖς 
θΑπιι5 ἀνεῤῥωγὸςγ τεξοττων οπἰ πὴ πος Ρατ οἰ ρίμπι δὰ νεανίαν» 
γι ΡΆΪΟ οητε ἐκρίωνν 

ἴῃ π14- 



ΧΡ. Μείραροῦ, 

1η ΠιαηΙθι15 14ΠῚ Πὲ ἰαθογ., Αἰαΐδητα (ΘαΠ| ε- 
ΠἰΠῚ {Π4π| εΠἙ ριιε]]αιτι σγεάογε ραῦ εἴς 4) (ἃ- 
Βιττα ὀχρεαίεα, ἧς πεγθο ἱπιροίτα; ἴῃ 60 ἰαπὶ εἴ 
νε ΙΔσυ ]οτιγ.. Απηϊέτα γεγο εἢ νοῦς δά σεηιὶ 
Ῥετγτίηρεηῖο, (Ο]εἰς ρεάες ἱπάπιτα. Μδπιι ροῦ- 
ΤῸ δῇ Ὀγδο[ἰα ὅς μιιπιογιπι νίαιις (της πιιάας, 
νι δἀ ἀροηάμπι ἤτ ἐχρεάϊία, νεῖτε ἰδὲ αὐ Β- 
Ὀ0]45 ςοπιγαξῖα. ἘΕογπΊδιη εἰτι5, ἃ Παῖηγα Πηᾶ- 
(ζυΐαπι, τεπηροτί5 γατίο πιαρὶς Ἔχοίταϊ. πες 
-“ὈΪΑπάπιπι φα τιιουν, [84 οσυΐοτγιιπι δοίεπι δά 
ἔοσιιπι 46 ραῖγαητι σςΟπίἀθγατ πε 1ῃ- 
τεπάϊτ. Αἀοϊείζοητος ροῦγο {Πὶ Μείξασεν ὅς 
ῬεΙξις ἔππτ: παι Ποίςο [αἸΠ{6 πὶ ἀργιπι ἰπ- 
τεγίςςογαητ, ρἰέξαγα ἱπάϊςατ. Αταιο Ηἰς φι!46ΠῚ, 
411 σογριῖς ργοιοπάσπάο Πηϊῆγο ρεάς ἱπηὶ- 
τίτηγ, ΜΜεϊεασοῦ οἴ, αὶ Πδτιπι (δγιδης ἴδου- 
Το ἱπηροταπη ἀρτὶ ἐχρεῦδς, ἰδποθαπι ἰρί! ορ- 
Ροηθηβ. Αροάπηῃ 46 ἡ ἰρίιπι ἐρεέξαπε 
(ΟΠ ΠΠΟΓ 115 400. ΟΙ]οίμ5 εἰ ππο- 
ἰδ, ΟΠΊΠΙ 4116 οΧ ράγία νόσοῖι5. Τιρίας ἰρί! 
θεπο ἤγπιας ας γοῦαθ, αἴης δα ξογοπάππι 
ἴη σαγῇι ἰἀοηθας, σοι πλΐητι5 ἱγεπι [ΙΓ ΠῚ σοΓ- 
ταῖηθη [ἀΠΊποητες, θοπδε ας ἰπ εο ςυοάς5: 
ἙσΠΊΙΓ ΡΟΥΓΟ ἀγέξ ἱππόϊζαπη πιοὶας, ἰη[οτῖ- 
ΟΥθας ἀφόρητα ργοροσγιίοης σγοροπάρης : ὅς 
ςοχοπάϊχ, ἀπε Παιυςίαη. ΡΟΙϊς ργάθθεγα, 
ΔἀοΙεἰςοηζοεπι ἀργὶ ἱπιρετι ποι ΠΙσογίιπι ἰγὶ:᾿ 
{πὶ ἰατιις ργοίαπάμμη., ἃς πιοάϊςιι5 νεπίεγ: 
ὧς ροΐζλις πηοάογατα ργοιηϊηθηβ, ὈγαΟΠ ΠΠῚ- 
4116 ργοδέ αγεἰσυ]αίιιηγ, ὧς Παπποτὶ ςεγαϊςὶ ςο- 
Πιαογοηζος να]ϊάας,, ὅὲ Ὀαίη ἱρ ργδερεηζαβ: 
φΟΠΊᾶ νΟΓῸ ΓΘ Π5.,. ἰατπ 118 ΕΧ ἱπΊρεῖα, ορο- 
ΦΠ1ητεηῖο, ἐγοίξα 9 ὧς Πούγιἀπαιν ἱπτιιθης σαο- 
ἴπις Οσμ 5, Ππρογο]Πππηας παϊηΐπυς του ῈΣ 
ἴμπι, (δ ἴῃ δηὶπιὶ δοίϊαα τοΐαπη : ναΐειιθ 
1τεπὶ [ἴατιις,, 41 ἐς ἔογπια εἶτ υ!ἀημαπη ἐϊ- 
(ΕΓ ποῇ ματα, εο σοι πηοάο {τ ςοηςῖτα- 
τἴογ, Νο ΙΝ ρόῦτο εἰ εἰν ςαπάϊά44 δὰ σοηι νίαμις 

ς τὸ βίλος 1 ητο ρτίπιο Αταίδητα ἀρτιιπὶ τγαπ(ηχις ἀϊ- 

εἶταν, ἀριὰ Ραυΐαπ, 1 ΊΠ, Ρ.528. ἔν ἷ 

6 ἔςαλτωι δ᾽ ἐσθῆτι μὲν ὅζο. 7 ὀχαδὶς δος Βαδίτα Ατα- 

Ἰδῆτὰ μασι γα ἴῃ πιατπιοτε ϑροηίασο, αἰιεπὶ ὶς ἠε- 

{οι ΡΠ γατας.. Οετογαηιίἀοπὶ ἀς νοἢ διι5 Πίαπας ὅς ε- 

ἴὰ5 ΝΥπιρΒάταην Ουϊάϊις Μετιληι. Χ, ν. ς36. ἀς γεηεῖς νε- 

πλιτῖςς 
το ΝΜήΑ βέηη, θεβεηε τίδε {μσοίιδῖ. Πέρας, 

νἱάς διε τα ἀε τὸ ἀἰδέα Π]υῆτιὶ Θραηθμεπνῖο δὰ (ΑΙ πιας δὶ 

Ἔγπιπυπι ἴῃ Πίαπαῦι νας Ὁ, ᾿ [ 

7 κρηπῖδα ] Ῥπερίονία ἵπιο Πρὶν οαἰοεαγμεη 4, νὲ δ ετιο 

νσςατατ, δα ΝΊτρΙ!. Αὐπεῖα.].1, ν.317, Ἐνδφομίδας νοςάητ 

γεῖοτεβ 405 ὕλον τῆς Αρτέμεδος τὸ ὑπόδηια ῬοΊ]υχ ἀϊεῖς 

Ῥ- 347. κυνηγῶν ὑποδίματα ἱπτετρτειατις ϑεΒοιίαξος σα!!ὶ- 

τολοῦΐ δὰ Πγπιπιπι ἴῃ ΤΆ ΠΑΠῚ Ν, 11. νδὶ ἃς νί460 11}. 5ρπ- 

Βεπιίαπι οταάϊτς ἔοτγπιαπὶ ἤᾶτιπὶ κρηπίδων ΕΧΡ᾿ ΓΑ ΠτΕΠῚ; 

αμαπὶ ρτδοῖεγ δἰϊα πιοηϊπιεητα πηᾶγπιοῦ ϑρ ΟπἰαΠῸΠῚ ἰαςι- 

Ἰεπίος οουϊς ΠΗ͂Ϊτ. . 

8 οἰνίφησιν ὃ χερὸς ] ΠΠῚ}15 ΡΒγαῇς ἤιρτὰ ἵπ Ἠρίον"ε [υὉ βη. 

9. ὃ μὲν ἐπερείσαις ιν προφολὴ τῷ λομῷ ποδὶ} προξολή εἰ 

Βαδίτις ςοτροτίθ) ἀπεγογῆιπι Ράυ1}0 πιαβὶ5 ἱπο!πατίῖν ἢ λααὶ 

ΙΟΟΝΕ 5. 887 
.γ ἘΥ " ᾿ , , 

ἐν χερσὶν ἤδη τῷ ἀθλεντος» ἡ μεν Ατωλωντή; τῶυ- 
ΠΥ : ᾽} Ῥ ΒΑ - , Ω 

τῆν γοὲρ εἶναι τήν κόρην χρή εἰναι νοεῖν, πρόχειρον ἐ- 
-“ » -ν5ἔ1 »ἵαἶ , " 

“πιθεῖίσω τῇ νευρῶτο βέλος ᾽, ὠφήσειν μέλλει. εφαλ- 
Ν» -“" δ " ε ᾿ , δὶ ᾿ δὲ “» 

ται δὲ ἐσθῆτι " μὲν ὑπὲρ γόνυ, κρηπίθο ἢ δὲ τοῖν πτο-- 
»“Ἢ “ « “ ᾽ ΕΣ Ν ΘΝ 

δοῖν ἐνῆπῆαι. καὶ αἱ χεῖρες ἐς ὦμιον γυμναὶ, διὸ τὸ 
μὴ “ » “νἷ,, 59 ͵ 

ἐνεργὸν εἶναι!» τῆς ἐσθῆτος ἐκεῖ ἐς ππερονώς ξυνε- 
Ν Ν "ε Ν “ 

χομένης. τὸ δὲ κάλλος, ὐῤῥενωπον ἐκ φυσεως 
δ ε ᾿ " -“ Π 7 
ὃν, εἰνίςησιν ὁ κειρος" ἐπὶ μῶλλον, ἐπ ἐφίμερον 

᾽ Ἂ Ν “ τ »“»Ἢ ᾿ 

βλεπέσης, ὠλλὼ τὰς τῶν ὀφ,ϑαλμῶν βολάς 
- "ἶ ͵ « Υ͂ 

ἐς τὴν τῶν δρωμένων ἐννοιῶν τεινσης. οἱ νεών! 
ΔΝ , Ν , ͵ ᾿ δὴ 

δὲ ὅτοι Μελεάώγρος, Καὶ Πηλευς" τϑτος γορ θή 

Ν -“ κ᾿ ε  »Ὲ Ν 

τες καϑελέντως τὸν σῦν φησὶν ἡ γραφῇ. ὃ μεν 
3 “ ΄ »“» ε ᾿ ἐ 

ἐπερείσως ἐν τοροξολῇ τῷ λαιῶ ποδὶ" ἑαυτὸν. ὁ 
᾿ ͵ , ᾿ ᾽ - 

Μελέαγρος, κοιὶ τὴν βώσιν τηρήσας" ἐσφαλῶς 
-“ ᾿ ς ΄ 

ἐνδέχεται τὴν ὁρμὴν τϑ συὸς, λόγχην ὑποςήσας. 
ἢ Ν Ν Ν ΟΜΝ} λέν "7 ᾿ . 

Φερε δὴ καὶ τῶ περὶ ὠυτὸν εἰπῶωμεν. φςυῷρος μὲν 

ὁ νεανίας, καὶ σσάντῃ σφραγῶν. κνῆμαι δ᾽ ἀυ- 
“ » -“ Ν ᾽ Ν , " - 

τῷ ἐυπαγεῖς» καὶ ὀρθαὶ, Φέρειν τε ἐντε τοῖς 
᾿ ε Ν ε ΄ ᾿ 2 Ἃ ΕΣ δρόμοις ἱκαναὶ» καὶ ὑφιςοήμεναι τὸν ἐκ χειρὸς οἰ- 
» ͵ ΕῚ ΄ , Αι 

γῶνω, φύλακες ἀγωθαΐ. μηρός τε, ξυνων ἐπιγε- 
ε -“ ΄ Ἐπ “ 

νίδι, ὁμολογῶν τοῖς κάτω. καὶ ἰσιχίον, οἷον δὶ δόνωι 
-» ε “ Ν -“» “ 

ϑϑαρσεῖν, ὡς ἐκ ἀὠἀνωτραπήσομενε ὑπὸ τῆς τῷ 
᾽ -" " ,΄ὔ Φ. -“» 

συὸς ἐμξολῆς τῷ γεωνίε!" ταλευρῶ τε βαϑεῖω", 
Ν ᾽ ’ 2 Ν ΄ Ν ͵ 

καὶ γωφξὴρ ὠπέρατ]ος ", καὶ φέρνω τὸ μέτρμον 

σεροσεκ κείμενοι » καὶ βραχίων διηρϑρωμένος, καὶ 
- 4.8 δ ͵ 

ὠμοι “πρὸς ἀυχένα ἐῤῥωμένον ξυνάπτοντες, καὶ 
͵ ᾽ -“ δ,δό , ἊΝ »“ ν᾿ » 

βώσιν ὠντῷ διδόντες" κομή τε ἡλιῶσο;, καὶ εἰ- 

-“ “- Ἐς ““᾿-" ς " ᾽ "“ Ν 

γεςηκυίου νυν, στο Ττἄ τῆς ὁρμῆς ἐνεργδν κα͵ὶ χώ- 

πὶ ἡ " δε ν ν ΚΑ Σ 
βύπον ἑκανὼς ορκος τὸ ουμῶ" ἥτε οῴρυς ἕκ 

᾽ ᾽ -» -" ᾳ Ἄν ΤῈ “᾿ 

ἀνειμένη» ὠλλ᾽ ἐν τῷ ϑυμῷ πἄὥσω " καὶ ἡ τῷ 
Ἢ ΠΉΎΌ ας δὸς; ΘΉΡΑ ι » 

προσώπε κατώφασις », ἐδὲ ζυγχωρξσω «περὶ 
Μ Ν ͵ Ὁ: 

κάλλες τὶ λέγειν» διὼ τὸ ἐπιτετάσϑαι. ἐσϑὴς 
Υ̓͂ 

ἃ ἐκ κοῦ ἐς ὮΝ , ὲ 

Ἀνὰ ρϑυῖο ροίξ ἴῃ Νεῤὸ, ὃς αἰΐα εἶτι5 βεποτῖς ραπηπι, 
χα: ΓΟᾺ 41 Εἰς ἀοίσηδίταν σοτροτῖβ μαδίτω Μεὶς- 

ἈΘΘΓ πὶ ΠΊογπιοτο ϑροπίᾶπο σοπιραγεῖ, νὲ ἐχαΐῖο {ΠΠι|4 «ἁ 

ἱπιαρίποτα, φιααιν ας ΡΒ ΠΟ ἤγατις, εβτέξωπι ν᾽ ἀθαίατ,, 
1ὸ βάσιν τηρήσας ] πἰδ11 ποσοϊε εἰξ, νε ουπὶ Μογεῖ]ο της 

φήσας ἴῃ ςηρίξας πυμτοπηι,. βάσιν τηρεῖ γ αν εοάεπὶ ἤαία 

φοτροτὶς ρει δΕξῖ, ϑταμδ ἐγγυςηὶςπὶ μο9πὶ βγπιο ρεάς ἐχ- 

Ρεΐτας, δ : ᾿ ἫΝ 

11: πλευρὸ βαϑεῖα 1 ἀερτοῖτα. αἰ᾿γαληίαπι ΟΡ ἰσχίῳ ἴασιος 

ΤΕΠΊ, ᾿ Ρ Ἷ 

Ὶ2 γαφήρ ὠπίριτος  ἢς ραιῖο πες ἴῃ Ἡγαςίπιβο μηροὶ 

Εἰ δὐτεπὶ γαςὴρ ἐπέρινῆος Ῥεπίεν ρίανηα, ντ θ0- 
Ουϊάϊι8 

ὠπέριτοιι ᾿ 

πὶ [οτίρτογος Ιοαυππταγ, ΠῸΠ ῬΓΟΠΊΠΕΩ5 ἔοεάς, 

Απιον. 1. εἷςρ.Υ. ᾿ 

τος εαβίραιο ΡΙ ΝΣ {πὸ ρεΐϊογε θεμέεγ, 

ταξεαπεῖι ἀε Ορίβς, εἰ ς, 10. ρεέδοτὶ {εϑάλια ε} ρίαρἐπος 

θομίγῖΣ. ΤῊΝ ΠῚ 

1: ἐπιτετάσϑωι  ἴϊῖᾶ. εχ ςοπίεξξατα πιᾶτρὶπί 2ἀ[ογίρειπὶ 

ΜΜότειιο. παπὶ ἱπ τοχτα ἱρίο ρατίτον Ἂς ΑἸόΐπα Βᾶθϑαι ἐπε- 
, 

τετόχ εν 

δὲ 
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δὲ λευκὴ, ὑπὲρ γένυ, καὶ κρηπὶς "", ὑπὲρ σφυ- 

ρὸν, ἔρεισμω ὠσφωλὲς τῇ βάσει. χλωμύδω τε 

χροκοδαφῇ " ὑπὲρ ἀυχένος κολπώσας "", τὸ 9η- 

ρίον ὑφίςωται. ταυτὶ μέν σοι Τὼ τῇ Οἰνέως. πη- 

λεὺς δὲ ὅτος παροδέδληται φοινικδν φώρος." μώ-: 

χαίρω δὲ ὠυτῷ ἡ παρ᾿ Ηφαίς" ἐν χερσὶν, ἐκ- 

δεξομένῳ" τὴν τῷ συὸς ὁρμήν. τὸ δὲ ὄμμω ἅ- 

τρεπτος: καὶ ὀξὺ ὁρῶν, καὶ οἷος μηδὲ ὑπερόρλον 

ἄϑλον τὲν ἐς Κόλχες σὺν τώσονι δεῖσαι. 

ΜΈΣΟΣ, 
͵ ᾿Ν »"» , 

Μὴ δέδιθι, ὦ ππαὶ΄, τὸν Ἑυήνον πτοτωμὸν, 
-“ τ ὕ ᾽ 

τσολλῳ κυμουίΐνοντο, » καὶ ὑπὲρ τοὺς οχϑϑάς αἰρό-- 

μένον, γέγραπται γώρ΄. ὠλλὲὰ μῶλλον τοὶ ἐν 
᾿ » δ ἢ “ ἈΓ Ὴ Υ δι» ευτῷ διωσκειψωμεϑεω, ὅπῃ τε καὶ ὁπὼς ἐχείτα 
» Ἷ Ἀ , ἈΝ τα ,ὔ Ἀν ΝΕ 

τῆς τεχνής. ἢ γαρ' ἐκ ἐπισρέζξει σε ταρὸς ἑωυ- 
λ ς -“ -“ “ ᾽ ᾽ “ τὸν ὁ Θεῖος Ἡρᾳκλῆς » ὅτως ἐμξεδηκως μέσῳ τῷ 

-“ ) » 4 ΟΝ “-“ » 

“ποταμῷ; καὶ γὰρ ἐκλώμπων ὠπὸ τῶν ὀφθωλ-- 
-“ Ν Ἷ ἘΝ. ᾽ 

μῶν, τὸν σκοπὸν μετράντων, τόξον τὲ ἐχῶν ἐν 
“-“ “-“ ,ὕ γ Ἂ Ἄ ἡ Νν}8 “ 

τῇ λαιῷ τοροξεδλημένῃ » ἔτι καὶ τήν δεζιων ἐν τῷ 
-» , 4 ͵ ᾽ Ν Ν “ἢ 

τῆς ὠφέσεως ἔχων σχήμωτι" ἐς μαζὸν γεὶρ ἄυ- 
ΤΥ "΄ ν᾿ -“ “ 3.5.0 5. ᾽ν 

τῇ. τί δ᾽ ἂν εἰπτοις σσερί τῆς νευρώς}) ὧρ δ᾽ δ 
᾿ , “͵᾿ Ϊὖ᾽ , » Ὁ 5.2 ᾽ ͵ 

αἰσϑιάνεσϑοι δοκεῖς ἐπηχέσης τῇ τῷ δὶς 8 ἀφε- 
-“ “ εν» να... 5 “ 

σοι» τοξ δὲ ὅτος, ὁρῶς τὸν ὕσατον ἀνωσκιρτῶν- 
7ὕ , ὃ ἐΡα- κ ὃ Ν 

τῶ κένταυρον ; Νέσος δὲ οἶμαι ὅτος » διωφυγῶν 
ΕἸ " ᾿, 2 ᾿ “ ,ὔ “"Ἥ τῷΊν 9.5 

ἐκ τὸ Φολοης τὴν Ἡρώκλειῶν μόνος χείρ.» 01 ε- 

-» 3 ᾽ “ ἃ". ᾿ 

πιχειρῶντες ἀδίκως ἀυτῷ διέφυγεν ἐδεὶς, τα λὴν 
“ "΄ δὲ Ἂς Ὑδ δ ᾽ ὅ Ν ὅτος. οἴχεται δὲ καὶ ὅτος, ἄδικος ἐς ἀυτὸν ᾧα- 

Ν Α. ΄, ͵ 2 

γείς. πσορϑιμέυοντος γώρ τὲς δεομένες τέτῳ» ἐ- 
«ς »" -» " Ἂς 

πιτὲς ὁ Ἡρακλῆς ξυν τὴ γυναικὶ Δηϊανείρο;, καὶ 
“ : ΔΨ. ε Ν 

τῷ πωιδιγλλῳ, ἐπωδὴ ἄπορος ὁ ποταμὸς ἐφαΐ- 

γετο, τὴν γυναΐίκω πσορϑ μεῦσωαι σπὠρεγγυῶ, ἐύυ-- 
᾽ Ν “ , ᾿ “ Ν, ᾽ ΄ 

τὸς δὲ, ἐπιξ ἐς τῷ δίφρε ζυν τῷ “παιδὶ, ἐχώρει 
ἣ ν᾿.» - » ῦ9. ε Χ -“" ἰδὶ ν 4 

οἱ τῷ πσοτωμξ. κονταῦϑω ὃ μὲν, κωκῶς ἰδὼν 
Ν - .» 7 ᾽ ͵ » ᾽ 

τὴν γυναῖκα, ὠτόποις ἐπετόλμω, τῆς οχϑής ἐ- 
ε δὴ »“ ᾽ ͵ »“ ,ὔ 

πιδάς. ὁ δὲ βοὴς ὠκέσας ὁ Ἡρακλῆς» τοξευει 
ΌΜΩΣ ( , “ δὲ ς Ν κο 

κωτα τῷ Νεσδ. γεγρωζῴωται θὲ» ἡ μὲν Δηιώ- 
“ “ Ν 

γείρᾳ ἐν τῷ τῇ κινδύνῳ σχήματι, καὶ περιδεὴς 

ΡΗΙΠΟΞΦΤΙΒΑΤΙ ΙΡΝΝΙΟΚΒΙΚ5 ΧΡ. Νε[. 

Ῥεγεπεη5, ὅς (Ο]64 δά τος νίχιις δἀίςεπάεης, 
(υ]ογιπι ρεάμππι ΡΙαητῖς ςεγεΠηπιιπι. (ΠΪα- 
ΤΥ ἀεΠῚ ΔἰΠἘΠῚ σγοςο τἰπέξαπη δά σεγμαίσοπε 
{πππᾶπ5.. ὈΕΙΙπαπὶ ἐχρεέϊαι. Αἴαὰς ἢἰς αηπ1- 
ἄστη παῖδες πᾶς δά Οεηϊάεπι ἰρεέϊαηι. Ρό- 
᾿ξ διιζεπι 1ΠπῸ ραγριγειιπι Ραἰ] μι ργοπλτ τ ὦ 
τς, εἴιιε ρἰαάτιβ ᾿Ρῇ 4 Ψυΐίοαηο [τίσις 
ἴῃ πηδηϊθιι,ἱ ἱπΊροταπη ἈΡΓῚ Ἐχςερίαγο. Οεὺ- 
Ιο εἰ ἱπηποῖο. ἴαμα ογῖβ οὔτι, ἀπά οι. 
εἴς ἀεςεαῖ, 41 πς οχίγα ραίγιατη 4 ἄεπη ςεγ-' 
τατιθῃ ἴῃ ΟΟΙΟΗ 15, απ ΙΔίοης 9 (δῖγε νογθα- 
τι. 

ΧΨΙ, ΝῈ ΒΦ [δὲ 

ΝΟΙ͂Ι εἰἴπιεγε. ὁ ριξε, Ἐπθηιπὶ Πασΐππῆ 
τη ται δε ἴπαητεπη.). τραίαιις ᾿πππάδηζοπι: 
Ρ᾽ ἔδει οπῖτπιὶ οἰς ταητισν ΟΠ ΡΟΙΙ 5 θᾶ, 
4188 ἴπ ἰρίο {πητ| ἐχρεπάδπιις, αοιίαια ὅς 
αποπΊοίο ατῖε ἔπε οἰασογαία. Νοπης ΘπΙ πὰ 
δα (ξ ἀϊείπιι Ἠεγοι]ε5 τε σοπιιογτῖς, 64] [τ 
ἴῃ πιθάϊο ἤμεῖο νείρίᾳ Εχίε Κείαςοῖ απρρο 
ΟΟΙ]15 ἰςοριιπι πηεειθπείθις., ἀγοιπησηις ἰαθια 
τεηπετ ργογοηία, ἀεχιίγαπηη 6 ργάθίεγοα δα ἴδοις 
ἰαπάμπιπη μαρεε σοτηροίϊίαχη : εαπ δηϊπη ΡΔρ}]}- 
ας δἀπιοζαπι τεπεῖ. Οὐ νεῖὸ ἀς πειὸ 
ἄϊςε5 ἢ ποηηε ἀπάϊγα νι άςγῖβ γείοπαηίειη (ἃ- 
οἰκία επμῆδ. Αἱ δ 410 δοιτὺ νι άεπ᾽ (εη- 
τ γοσιιπι ν] εἰ πη πτη (Αἰτταητοπι  ΝΕΙ5, ορί- 
ποῦ. Πῖς εἴ, πὶ εχ ΡῬΠοΪοε [πρίεης (Ο] 5 ΗΠ γ- 
Ο]15 γΠΑΠΕΙΠῚ ΘΠ ται. παπάο ἱπἰππῸ ἰρίαπι 
ΔρργοΠῚ5 (ὐστΔγ15 ΠΟΙΠΟ ργάθγοῦ μας νηϊ- 
σαὶ παῇτ, Ιαπησηπα ἀκ Ηἰς ρεγῖς, αποά 1π|- 
Ργοῦε δάμπεγῇιβ εἰιπὶ (8 ρέγεγο νἹἤις εἴει, [5 
οπῖπὶ ἤππῖο γα οθη5 θα γῸ ΟΡ Παθθηζεβ, 
οαπὶ δά επὶ Ηδγοες σαπὶ νχογα Πεἰδηΐγα, 
ἃς ἢἸο Ἡγὶο, νεηϊῆεε, εοὸ φαοά ἱπηρεγιῖς 
Πιπηὰς ν!ἀστοταγ., ππυ]ογοπα νετγαιιςας ΝΕΠο 
πηδηΐαῖ : Ἰρίε διε, ςοηίςεηίο νπα οιπὶ ἢ]Ὸ 
σαΓΓ 7). Πιπαΐμππ {προγϑυτ. ΑΥ]ΠΟ τπη 4α}- 
ἀεπη ῬΓοίοτας ΠΊΠΟγο τ ̓ ΠΠΠ6Π5 (ΘΟ ΠΙΔΠΓΙ8, 
Ῥᾶτιπι Ποηε ἐοηγαιῖτ, νΌΙ ἴῃ ΤΙρΑ ΠῚ οχίζοη: 
ἀϊῆει. Ἡξεγςι]εβ νεγο, διάϊτο οἰσπλογο; ἰάςια-- 
Ια ἴῃ ΝΝεῆπιπι δγλιετς. Ριῶ εἰ εἰδηίγα χαί-- 
ἄοπα ΡοΓΙΟ τα ητῖς ἔΆςῖῈ. πηείπσῃε σογγερίᾳ 
πΊδηις ἡ ΗοΓομ 6 πη ἱπτεπάθητβ. ΝΕῆς αἱι-" 
το π, πιοάο (ἀρίτα ρεγοα] 5. ραΐρίταῖ, ποις 

᾿ ἢ ͵ ν᾿ » , να δὲ , ἡ, ᾿ "Ἂν δ ᾿ Ν ». ςε Ἃ, 
ες τὸν Ηρᾳκλεῶ τὰς χείρφς τειγφω. ο ὃς Νεσος:- αρτι τον οἰςὸν τζώμενος . κωὶΐϊ “περί εαυτὸ 

ι΄ ͵τΓς΄τ΄τ-τ-τ-τ5ὕὕτΓ΄ τ Γ΄΄΄Γπ-!΄'-----΄-------ς’----«-.-ςς--.-ςςς 

14 κοὴ κρηπὶς μᾶς ρατίς ἀτςεὐϊτυτ ἃ πιάγπιογε ϑροηΐα- 
πο; φυοὰ πυάϊρεάεπι τερτγαείεηται Με εβρτγιη, 

τις κροκοξαφῆ ] νἱάς οδίετγιιατα δὰ νἱῖαπὶ Αρο!]οηι! Ὑγαᾶ- 
πεῖ 1. ἸΥ, ς, 21. ἢ.,12. 

Ιό κολπώσας  ποη ἰβίε 4! ἀεπὶ Μεΐδαρεῦγ, 4111 ΓΑ Π|6 1» 

εἰν] πὶγ ἀε ἤπιιπὶ ξβοίεητος ἱπ 1ΠΔ νεπατίοπε σοηίριοἰμππτς 
ἴῃ πηᾶγπιοτε ϑροπίδπο, 

17) ἡ παρ Ἡφαίςᾳ 1 ποῖα Ρεϊίαε Βα ἃ Ῥαϊ]άε ρο ταν ἃ 
ψυϊσαπο οὐΐριε ᾿πἢτιιόξα, ια Αςἢ1}1ε5 ροῆεα νῆιθ ἀρυα 
ΡΌφτ49 δὲ πιγιμοργαρῃοϑ. 

18 ἰκδεξομίνω 1 ἤς ρτο ἐκδεξομένε οἀϊτοτιιπε ΓογῚ ἐπ άεπι 
Ρυταθδπι. 
ΧΥΙ ΝΕΣΟΣ. 1 γέγραπται γοὸρ ͵  ΠΟΠ Γειιθγὰ Ἔχ - 

ὅἄκδι, δάεοαιε Π1] εἰ ηιιο ἃ πιεειι8 . οἰπὶ Ῥίξιυς ἢς ταπειπης 
δὶς ἔργα ἴῃ βγγγῤο [δ θη. ϑαλάσσης εἰκὼν ἐ ϑάλασσα- 

2 Φολδης ] πιαῖε εὐϊτὶ Φιλόης. ἸΝοταπι {ΠΑ τοδαἶλε οΡ- 
Ρ᾽ ἄτιπι, 4 βῥοίο (επίδιιτο ποπιεπ Βαθεπϑ. γῖδε ϑῖερ Βαπιπην 

2 ἐπιχειρᾶντες ἸἍΜοτΕΙ!. πα] ει ἐπιχειρέντων. 
4 κακῶς ἰδῶν ) νἱ 4. οδίεγιατα 4 νἱτάπὶ ΑΡοϊϊοο Ὑγὰ- 

πεῖ].1. ς. 11. ἢ. 2: 

ἀιτιπι. 



ΧΡΤ. Ρρλῥέβοξος: 

ἄππι, νεῖ νἱ ἀοεα.» ΡΓ ΜΙ γο (πο, αιοά Ἡοτοιὶ 
ἀδηάιιπι αἰδγιαγεί, Πεἰδηῖϊγας τγαάϊο. Ριοῦ 
νεγοὸ Ηυ]]5 εὐὐζι! φαίάςπι δάμπας ἱππΠίς, ο- 
4ἷ5 δ( {ππηηηπαττῖ σΌΓΓΙΙ5 ΟΥάπη του η 15), γὲ 
Ραςαίς {πρΠδηῖ : πιδηϊδιις νογο ργὰξ βιιάϊο 
ΡΙανάϊε, εἶπα ργοίεςατιιβ , δά αιας ρατγδηήα Ἰρίϊ 
νίγο5 ποπάμπμῃ {πρροτοθδηῖ, 

ἜΤΗ. ΡΉΗ ὈΥΟΎῪ 7 Ὲ,.5. 

οι 1{ς ἐχογοίτα ἀμπσοηάο δάπις οσσιρα- 
15, αἴας, 6 Μεϊίθοςα αὐ Ὑγοίδιη. ν]εογαβ 
Μεπεῖδο ςοηῖτα Ρηγυρεπι αἀάμπςεπ5, ΡἢΙ]ο- 
ἕζοιος εἴξ., Ρορδηεὶς ΠἸτπι5.. νἱγ νας {{γὸ- 
115) ἃς εχ Ηδγοι]ς5. αἰμπιηδ. ΟΟΙοδαι ἐ- 
ηἶπι ἃ τοπογὶβ Ποῦ] ε5 ΡΗΙΠοεεπι9 αα εἴ- 
Ἰᾶτη αοίαίς ἀΥΠΊῖσογ οἰμ5 ἔα: ἰπἀ46 δζ αὐτηᾶ ροΙ- 
εἃ πιεσοάςεπι δ ἱρίο ἀοςερίζ, ργο πη!" ουο 
ἴπργγα ργδοίο, ΠΙδ διΐειη ἴαπὶ ἡυϊθπ1» 
ἔλεϊε πιοῦδο γοροπάεπις τειγίςσιμη {προγο!]!- 
νπὶ ἀεογίατη δἀάιιςοης {Προ γ οςιΐος ἀοργοίς- 
(05. αἴχις ἱπιθες!!ος,, σοσπᾶπι διζεηι (4]- 

Ἰοτε ρίεπαπη οἴϊεπάςης, δαγίρα ἴτοπὶ Πουτί μ5 
δἴσας γίροπβ, Ιασογπίίαιια ἱπάμπιτιβ.,. δ τα πὶ 
Οὔ Θης, ἱαπι, ο ριιετ, παγγατίοποπι {πρρ6- 
ἄϊται. Αςμίαὶ Ττοίαπι παιιίσαηίες, ἱη(ΠΠ|α Θ᾿. 

δαπαεγεηζος, ΟὨγγίας ἀγάπη ἱπἀασαθδης, ἃ ἴΔ- 

σπε οἷτιι ἐχιγιιξῖαπι. οὰπὶ ΟΟἰςΠο5 ρεζεγεί. 
ῬΠοέζεζες διε πιβηοΥ Θογιπη, 4146, ἀππη 
εαπὶ Ηστοιϊε νἰχεγαῖ, ἔπογᾶπς ροα.) ἀγα Π1» 
«ιαογοητίδιις οἴεπαϊς, ἤγάγα ἰτεγιμη Ρ6- 
ἄπιπι εἰμς νεπθπο ἱπβείοπιε, ἄτας Αςἢὶ- 
νἱ φιίάεπη Ττοίατπ ρείιηῖ, ΡηΠοξζοτες νέγῸ 
ἴῃ Ποῖηπο Πεὶς Ἰασεῖ9 

Ταὖο ἥμε »μογῥϊαο., ἀγαθοῦ ῥθάε; 
νι αἷὲ ϑόρῇος]ς, 

ΙΟΟΝΕ ΘΝ. 880 
δι ͵ε 4 ὃ »"Ἢ νε » ΄ ς ᾽ 

σφαδάζων, ὅπω; δοκεῖν, τὸ ἑαυτῷ Φίλτρον ᾽, ἐ.-. 
͵ὔ ΕἸ » ν᾿ ΄ 

πόϑετον ἐς Ἡρακλέω, τῇ Δηϊωνείρῳ δεδωκώς. τὸ 
᾿ ͵, ε ᾿ ᾽ “ 

δὲ τ αἰδίον ὁ Ὑλλος ἐφέσηκε μὲν τῷ δίφρῳ “, κα- 
Ἀ “ ε ͵ “ ᾽ “ -“" 

τῷ τῆς ἄντυγος δεθέντων., ὡς τε ἄτρεμειν τῶν 
εἾ - Ν᾿ -,9εὲε “ - ͵ 

ἐππῶν" κροτει Ἰδὲ υφ ἡδονῆς τες χείρας, γελω- 

Ν ΟΥ γ γε 
ζ δὲς "ἃ μήπω ἐρρῶται. 

ΦΕ Δὦ Θ ΕΧΗ Σ. 

Δι 8.ὺν -“ »Ἥ ΨΚ Ν ἈΠ Γ9 
οΟ μέν ἐπι τῶ φρωτήγειν εἐτὶ) κῶί τὸς εκ Με, 

3 “ἣἮΝ»λ Ἁ«, ᾽ ᾿ 4 ἕ , 

λιξοίως 6πι Τροίων ὠὡνώγων ν τιμωρδς Μενελώῳ 

Ν -»“ ᾿Ὶ ͵ὔ ε “ ͵΄ ᾿ 

κώτῶ τῷ Φρυγὸς, Φιλοκτητῆς ὁ τῷ Ποίωντορ, γέεν- 
“», Ἵ Ε) ς ΕἸ -Ὁ-ή 

γωίος δ ὃ» κανωφέρων ες τῆν υῷ Ηρώκλει τρο-. 
͵ ἤ ,ὔ δὰ ΄ -“ - ς 

φήν. ϑερώπων δὴ γενέσιϑιαι τῷ Ἡρωκλεῖ ὁ φιλο- 
΄ Ω 7 “ἷ Ν {ν ε “-- 

κτήτης ἐκ γηπίξνοτε καὶ Φορεὺς εἶναι οἱ τῶν τό-. 

ΟῚ . " - ΜΕ 
ξων, ἃ δὴ καὶ ὕςερον μισϑῷ λαξεῖν σσαρ᾽ ἀἰυ- 
ἊΣ » Η ᾿ ἜΤ ς Ρ᾿, 

τῷ, τῆς εἰς τὴν τσυρὰν ὑπεργίας". ὁ δὲ νῦν ἐν- 

ταῦϑω ξυμπεπρωκότι διοὶ τὴν νόσον τῷ φοροσώ-. 
“ ᾿ " ᾽ Ν 

πῳ ξυγνεφῆ ὀφρῦν ἐπὶ τῶ ὀφϑωλμωὼ ἐφέλκων, 
, πεν 5. ͵ ᾿ 

κατω τς, καὶ ἐν βώϑει ὄντως, καὶ εἰμενηνὸν 
ε:»"» ΄ “" 
ὁρῶντας , κόμην τε καὶ ἀὐυχμᾷ τολήρη δεικνὺς, 

Ν ) ,ὔ ς 

καὶ τὴν γενειάδω ὑπανεφηκωὼς καὶ φρίτ]ων, καὶ 
«"} 2 ὔ ᾿ 

ῥώκια εἰυτὸς τε ὠμπισιχόμενος, καὶ τὸν ταρσὸν 

ἀρ μιν ν θαιολο υρλρνμνοι κωλύπτων; Τοιὸν ὁε, ὦ σι» ὀίθωσι λόγον. ἀγα-- 

πλέοντες ἐς Τροίαν οἱ Αχακοὶ, καὶ προσχόντες 
» ͵ ͵ -“ 

ταῖς νήσοις, ἐμωςευοντο τὸν τῆς Χρύσης" βωμὸν, 
ἃ ͵ ᾿ ἿΝ ͵ δ ᾽ ΄ " 
ὁν]ώσων ποτε ἱϑρυσωτο᾽, ὅτε ἐς Κόλχες ἔπλει. 

͵ 3» »“" Ν - 

φιλοκτήτης τε. ἐκ τῆς ζυν Ἡρακλεῖ μνήμης τὸν 
Ν - -“ " Ἃ 3 

βωμιὸν τοῖς ζητϑσι δεικνὺς, ἐγχρίψωαντος ἀυτῷ 
“ ὃ ΜῈ γν, 4 ΚΙ ͵ “ οὖν ε ῃ 

τϑυδρε τὸν ἰὸν ἐς ϑώτερον τοῖν παοδοῖν. οἱ μὲν 7 

ἐπὶ Ὑροίαν οἱ Αχωιοὶ ςέλλονται. ὁ δὲ ἐν Λήμνῳ ταύτῃ κεῖται» διωξόρῳ, φησὶ Σοφοκλῆς", κατώ- 
Υ ᾿Ὶ ͵ 

φάζων νόσῳ “τὸν πόδ. 
ἘΠ ΈΞΕ.Ὁ Ο ὙΘΘΈΡΕΕΑΣ ΈΡΕΘ εν τ πυπππιπ ππιαν τσ πὰ σπτ' ὙΠ πρρασατδιν πον τε τ στ ασα Ρ. πα πκεησακποι 

ς φίλτρον] ἤἥς τεβίτυϊ ρτο δίφρον 4ιιο ἃ εγαδτπ εἀϊτῖ5. Εἰγπιαῦ 

«πιεπἀαοπεπὶ ὅζ ἜΧρ σας Αροϊοάοτις 116. 11. Ρ.134. νδὶ 

ἀες Νεῆο ὁ δὲ μέλλων τελευτῶν προσκωλεσώμενες (τὴν Δηΐο- 

νείραν) εἶπεν» εἰ ϑέλοι φίλτρον προς Ἡρακλέα ἔχειν γ τὸν τὸ 

γόνον ὃν ἀφῆκε κατοὸ τῆς γῆςγ ΚΘῊ τὸ ἡνὲν ἐκ τῷ τρώνματος 

τῆς ἀκίδος αἷμα συμμίξαι. ἡ δὲ ποιήσασω τῶτογ ἐφυλατῖε παρ 

ἑαυτῇ. 
6 ἰφίς. μὲν τῷ δίφρῳ Ἴ εἀϊεῖ ρο μὲν ἰάσιιπαε βαείμης 1π- 

ἀϊοῖιπι. Μ οταπι π18}} ἀεεῆε νἱάδτυτ. 

γ κροτεῖ 1 Οτυτεγιιϑ ὃς δα πια, [υ[ρίςαπίατ, ἰερεπάιιπι εἴα 

ῥῤῥωδεῖ, 

ΧΥΤΙ, ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. ι τῆς εἰς τ. πυρὰν ὑπέρ- 

γίας πεπτρε Ῥμϊοόζοιος, ντ ποίυπΊ , Ηετγςυΐι ἴῃ τορυπὶ {ας 

ςοηίοἰεπεῖ, γε ἐἤποετε 14 ροΠῆτ, δυιχη!ο δαῖτ, 

3 Χρύσης ] ῥγο»οη ον] ἴῃ να πῖπ ον γδ1 1αἴοη Μίπεγιδε 4- 

χαπὶ ἀεαιοαιεταῖγ ποη σοηβιπάεπάϊ ουπὶ ΟΡ (4, ντῦς Ὑτο- 

ἴοα, ἴῃ πᾷ ςΟἸ ἐδ δτιγ ΡΟ Ι]ο ϑπιίπεβίιι5, δς ἐπι ουΐι5 Γεπιρῖο 

λητῖὸ ἃταπὶ οοοίίας Ἔβ Δ ΟΒΊΠΠ ες, νι βαδειπι ἴπ ἀγα Ποὔλάαε, δ( 4 

ϑιερθᾶπο σ. πόλεων» Υδὶ γεγῖι Βορβοο 5 ἐχ 1ερημέίς 4116- 

φαῖο» 4ὸ ἀε Οὐ») 1νεπιηὶ πιδηϊξείτυπι εἴξ ἀρὶγ αἰΐμπι εχ 

Διχμαλωτίσι [αδἰππρίτ, φιλῇ ἀς εΑ4επὶ ΟΡ»γ[4 δρεῦιεπι, πὶ 

ταπιεη 60 Οὐγγίε Οἰία ᾿ιπράτατ» Ῥετίπὰς δίας Π|44, Α΄ 

Ὑτοῖεα 184 ἀμο ἱππρυηταγ ορρίάα, νε Ρ᾽ατίδις οδίεγυδεῖε 

φαϊπιαῖ, αὐ Ποῆλάας ᾳτάπι ρ. 146,14. [ἄοπὶ Οὐγγ 5 Ἱνεπιηῖ 

ποῃ θγόενρ {τὰ βγογπογηέογἑηΡ εἴΠε ἀοςεὲ , ἴπ 4010 [Ὁ]4π| ἀταπὶ 
ποτὶ {ΘΙ Πρ᾿ πὶ ΡοΠίαπι ἃ Ἰϑίοπε ργοθας εχ {5 ϑορβος 5 
νοι δι5) ἱπ Ρῥιοδζείε: 

"Σὺ γὸρ νοσεῖς τόδ᾽ ἄλγος ἐκ ϑείας τύχης 
Χρύσης πελασϑεὶς φύλακος», ὃς τὸν ἀκωλυφὴ 
Σηκὸν φυλάσσει κρύφιος οἰκῳρῶν ὄφις, ᾿ 

ΑΒ Βος ρτοπιοητοσὶο οὔ ἀγᾶπι ἱπ δὸ ἢΠδὶ « [δίοπε ἀςάϊα 
ΓἈτΑΠΙ χρύση Αϑηνῶ ἀϊοίτατ δ διιέζοτγε ἀγριπιεπιὶ δά 80. 
ῬΠοοΙ 5 ΡμΠοὐξετεπι», νὲ εἰάδπι νἱ [πὶ 54! πιαί, δἀἀεηάϊς δὰ 
Ποπιπιθηϊαγ. οἷτ, Ρ. 243. 4ιιΑπη5 ἴδ᾽ ΟἸ ΕἸ πτι5 εἀϊάετῖε ς 
ἐν χούση Αϑήνης βωμὸν ὅζε, Μεητῖο εἰυίάεπι ἴπ Οδηγ2 4- 
τα ὅς 'π 4Ἰτεγᾶ 47,4) Δα αιιᾶπὶ ν᾽ ἀετί ροτείξ ϑαἰ παῖ, Ρ. 138. υἷα 
ἀξ ϑαἰπιαί, ρ..39. 243. Δ4ε Ἠοϊῆεηίιπι δὰ ϑεερῆδπιηπι ἀθ 
ψεδιδ. Ρ. 357. 

3. ὃν Ιώσων ποτε ἰδρούσατο ] αυθἀ Ποῆλάδε ηποᾳις ἰηζοτί- 
ΡΟ ἀτᾶς ἄσοες, νδὶ ἀς μᾶς Ομγίαε ἅγᾷ : ὃν --- σοι τρι- 
πάτωρ πορφυρέῳ φὼρ ἀνίϑηκε κριῷ, νἱὰ, τἀ εἰιπὶ Ιοςιπι 841- 
πιαίμι5. ᾿ 

4 οἱ μὲν ὅζς, 1 Βαες, οὐπὶ (εαμιεηεῖδις νίχιιε 44 ἔπεπ), ἴα 
τεργϑοίεητατὶ πὶ αυϊδυΐθαπι «οα 4. οδίεγυατ οτος : ὥς 
δὲ ἐν Λήμνῳ τάυτῃ λέλειπτως διαξόρω φησὶ Σοφοκλῆς» κατα. 
φσάζων γόσῳ τὸν πόδα. οἱ μὲν ιπὶ Τροίαν οἱ Αχακοὶ φέλλονται» 

ς διαξόρῳ φησι Σοφοκλῆς ]} πη Ριοέϊζετς ν. 7, 
ὅ νόσῳ } εἀϊὶ ἰψ. {ε νοσῳ εἰξ δριιά ϑορβοςίςπι, ὅς ἱτὰ 

ἥλοαις μαδεῖ ςοάεχ Μόγο!]ο υἱΐως γἱά, πος: 4. 

γυνννυν ἘΚΦΡΑ- 



ϑρὸ ΟΑΥ ΚΡ Κλτι 1.84: }71. 

ΕΚΦΡΑΣΕΙ͂Σ' ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ͂- 
ΟΑΙΓΊΘΤΆΑΛΤΙ ΠΕΘΟΚΙΡΤΙΟΝΕΒ5 

ἘΤΑΤΝΑΚΥΜ' 

ΕΙΣ ΣΑΤΥΡΟΝ; ΟΣ ΗΝ ἘΝ ΧΏΩΡΙΩ 

ἘΝΘΑ ΉΣΚΗΤΟ. 

" ᾿ς Ἵ Ἀ ΄ 

ων ἤν τι ᾳερὶ Θήξας τὰς Αἰγυπτίας. 
ἢ ͵ ἐκ 

τροσεικασιμένον σύραγγι » εἰς ελικοῶς 
» -“ Ἵ ΄ Ἀ -“ “Ἢ ε Ἷ 

εἰυτοφυῶς ἐν κύκλῳ περὶ τὲς τῆς γῆς ἑλιτ)ό- 
Τὴ 3 Ν ΓΝ χὺς 6 4 ᾽ 

μενον πυϑιμένας. καὶ γορ ἐπ᾿ ἐυϑείως οἰνοιγο- 

μένον» εἰς ἐνθυπόρες ἀυλῶνας ἐσχίζετο, ὠλ- 
ε ͵ὔ Ἁ ᾿ 

λεὶ τὴν ὑπωρειον πσερλτρέχον κωμπήν» ὑπογείξς 
᾿ γῳω"; ᾽ ! , 7 

ἕλικας ἐξέτεινεν, εἰς δυσεύρετον «-“λώνην ἐκπί- 
.«“ ᾿ Ἴ -“ ͵ »-“’ 

π)ον. ρυτο δὲ ἐν ὠυτῶ Σωτυρδ τι σχημοιν 

" « ͵ Ν ΓΤ ς ΄ 

τεχνηϑὲν ἐκ λίϑε. εἰσήκει μεν ἐπί τινος κρηπί- 
᾽ ΕΣ Ἁ “ Ν ὴ 

δὸς, εἰς χωρίον ἐυτρεπίζων τὸ σχῆμω» καὶ τῆς 

᾿. Ἂ Ν Υ̓ 5» ΄ 

δεξιᾶς βάσεως τὸν ταΐσον ὄπισϑεν ἐξαίρων. 
᾽ » ἈΝ Ν Ν ᾽ δ 

μετεχειρίζετο καὶ ἀυλὸν, καὶ τῦρὸς τήν ἤχῆν 

“ ᾿ ΄ ' -» ν γ »»ν ἣ ᾿ 

τορῶτος ἐξωνίςωτο" τῇ μὲν γαρ οἰκοῇ μελος 5 
Ὁ δ 2 -“ δὰ 5 εν ΓΜ 

“ἀροσῆπΊεν ἰυλξντος., δὲ ν ὁ ἀυλὸς ἐμζφωνος» 
κᾷ ᾽ , ͵ὔ Ν "- , ᾽ 

τὸ δὲ τῶν ἀυλόντων σ΄ώϑος διὰ τῆς τέχνης εἰς 

, Ὁ κὰν Ὰ ε ξ ͵ 

τὴν πέτραν εἰσῆκτο, οἷδὲς ἀν ὑπανισωμένας 
κ᾿ Ἷ ε ΝΊΥΗ ͵ ͵ 

καὶ φλεδας, ὡς ὧν εἰ τινος γεμιζομένως τονεύ-' 
᾽ “ “ρ“,μν -" Ν 

μώτος; καὶ εἰς τὴν ἐπήχησιν τῷ ἀυλξ τὴν πνοήν 
͵ ΄-“ κ᾿ -“ 

ἐκ σέρνων τὸν Σώτυρον οὐνωσπῶντω.» κὶ ἐνεργεῖν 
Ὁ 3" » ΄ ἂν Ζ' 

ἐϑέλον τὸ εἴδωλον, καὶ εἰς οἰγωνίων τὸν λίθον 
5 ᾿ “ Ν » 77 

““ἰπ)οντώ. εἶναι γὰρ ἔπειθε καὶ «ττνοῆς ἐξο- 
ε ων ἡ ν ἡ γ, 

σίαν ἐν ἑαυτῷ εἐμῴυτον, καὶ ἄσθματος ἔνδει.. 
3 , », ᾽ “ ᾽ 

ξιν, ἐγειρομενὴν οἴκοθεν ἐκ τῶν ὠμηχάνων «τό- 
᾿ Ϊ᾽ πὰ δὲ “3 , ῃ ᾿ δνῃ 

ρων. ὃ. ἥν δὲ αἱδρότητος μετέχον τὸ σῶμα, 

᾿ 3..96 “ Ἕ »..}] ΥΩ " 

ἐλλ᾽ ἡ τῶν μελῶν τεῤῥότης τήν ὡρῶν εκλεπῆεν, 
», ΄ 5 ὴ -“ ᾿ δ 

εἰς ἄρϑρων συμμετρίαν ἀνορικῶν τὴν ἰδξων τρω- 

ύνεσα. καλὴ μὲν γῶρ κόρη, χρῶτες μωλϑώ- 

1ΙΝ ΒΑΤΥΚΥΡΥ͂Μ ΕΟ ΤΟΟΙ ΒΊΑΝΤΕΜ 
ΚΒ1 δ8Ὲ ΕἘΧΕΚΟΕΒΑ͂Ι. 

Νίπιηὶ ἡποάάαπι εγαΐ εἰγοα Τα 45 Αε- 
σΥρίαβ, ἔογπηα πη] (γτίπρι., ναγιῖς 
Πεχίθας παζυτας ἱπάπῇτια ἵπ ογθεπι. 

ἵπ τεῦγαε ραγαθι5 ἱΠέουϊογι 15. σοπιου ΕΠ. 
Νοη τϑέϊο δηϊτη ραζεηϑ ᾿τπετγα ἴῃ ἀϊγοξξος (οη- 
ἀεθαζαγ πιεατι5. (ξ4 (σπιοπίαπο ἀξοιγγεης 
βόχα (πδεεγγαπεῖς εἰγοῖς ργοζοηοδαζιγ, ἴη 1ὰ- 
Ὀγτητπαπι ἀεπθης, απο {6 ἐχρεάϊγε ἘΠ ς}|σ 
εἴἴοτ, Ροίϊτα ἀιζεπι Ἰῃ ἐ0 ἐγαζ ϑατυτι ἰρεςίεβ 
παιαοάδιι, ς ἰαρίάς εἰαδογαῖα. (οπῇιίαας 
δα ἴῃ σγερίδίης, εἰεραητε ργὸ ἴοςὶ γαείοπε » 
ςοΥγροσῖς ροίπιι., ἀεχίγίαιθ ρεαϊς ῥἰαπταπ ἃ 
ἴΕγρῸ Θχίο εη58. ΤΙρίαπι «ποαπε τπαπίδιις 
ΔΡΡΥοΠοπίπιτεηθῦδῦ, ὧζ ἰΙΌπιιπ δηξα α]105 ο- 
ΠΊΠΕ5 ᾿ρίε δάπηγαγιὶ ν᾿ ἀε δαῖτ. Ἑαυάεπι ε- 
ΠΙΠῚ δά ἀι1Ὲ5. ΠΟ Δρρε]!εῖσας πλιςη5 (Οπη5 
(ΌΪα ςαπεητῖς, πεαμς τἰ᾽α νος }}5 ογαῦ : (εἄ 
τάπιθη αἰζείθι5 {{0115 απο πε ἀγα πὶ ἰαρὶ- 
ἀεπγίμπεγαι ᾿ηἀπιέξις, ΨΜιάεγες νοπαβ Ἰηταιπο- 
(ζεπέος φυσῇ ἐρίγιτα φιοάαπῃ, ὅζ, νε Ὁ πογϑιτι 
τἰδίατι γεάάογει, Βαϊ ε ρεέξογε ἀπσεητεηι 
ϑΑΓΎΓΙΠῚ : ὅς ΠΟΠΑΓΉΠῚ ἱπ ΠΠΠΊ]αΟΓΟ ἄρα Πα! 
ἰαρι ἀεπιηια ἴθ ἀπ πΊΐ σοητοπιοη πη 4π8η- 
ἄδην χααί! ἱποϊεηζεπα. Ἐτεπὶπι ἰηπταιτι ΠΟΙ 
εἴτε (ρίγίτιις. ροτείατεηι ρεγίπαἀεῦας, ἀη[Ε}1- 
τυΐσχας ᾿παἸο πη, ΠΙγσθητ5 εχ αἀ πη γα 15 τη δᾶ - 
τἰδιι5. (Οείεγητη (ΟΓΡΙΙ5 Εἰπι5. πΠ ΟΠ Ποἱ ῥάττ- 
ςερϑ πιϊπίπηε ἐγαῖ9 (εὰ νεπιυίϊαίειη ππειθγο- 
ΓᾺΠῚ Δα ἔογεθασ (Οἱ ἀἸτα5.. νὰ τπαίςυ]ογιπι ατ- 
τπππὶ ργορουτοποπι Γαΐογγεῖ., [ουπιᾶπι 6- 
ἴπ9. οχαίρογαηθ, Ψοηια εηϊπι ρι10} 14 ααῖ- 
ἄδπι εἴζο, οὐδ Π10]}1, ὅς σοποίπηα., ται 4γ- 
ταδιι5. ἀεἸ κατα : ϑαῖγγο νεγοὸ (πμιαίίθπς. εἰς 
σας... ταπαπᾶπε τποπςοϊας εἰ. ὅς 1Π.» 

ν ͵ ΜΡ ἣ ; ἔν Ἂ ἀν εν, : 

κοὶ, καὶ πρόσῴοροι» καὶ μέλη ϑρυπήόμενα. Σατύρς δὲ ἀυχμηρὸν τὸ εἶδος» ὡς ἂν ὀρείᾳ δαίμο. 
“αἰς........θ......-----τ-ἡ- .- τ “““““- τ πρἷἷἷἿἷ΄ἷἿἷἿ--΄΄ --  -“Ἕ“Ἶἷ“ἷ“ ὦὃὦὃὦὃὦὃὦὦἝὦἪὦἝἪἝ.ἝἝ-.-- τ ----.-- τυ 

ἘΚΦΡΑΣΕΙ͂Σ ΚΑΛΑΙΣΤΡΑΤΟΥ. 

τ ἐκφράσεις 1 Ἀπη] 1, πιοὰο ῬΒΙ]ο δεῖς Τυπίον ἴπ ργδεξ, 
Ἱπιαρίπυπι, 40:86 8110 [10 ἀξ ἱπιᾶρίπίδι18 (ογίρτα ἔιεγαπε., 
γεαφικῶν ἔργων ἘΚΦΡΑ ΣΙΝ νόσατ, ΕΠ δυζεπι ἔκφρασις 
λόγος ἐναργὴς Ἠείγοϊο. Οριίπιεηις ἰπ ἰξὰς ΟΠ Πτατὶ 
ἐκφράσες ἡυλάτατ ἀείοτίριο Αρμιμοπί!, οὶ ἔκφρασιν ἀείοτί- 
Ὅις λόγον περιηγηματικὸν ὑπ᾿ ὄψιν ἄγοντα ἐναργῶς τὸ δηλέ- 

μένον, Ιάσεῖ ποῇ Ἱρπότεπι, Αρβιμοηίο ἔκφρασιν ἰρεοία- 
Ἰϊοτὶ (δηΐα ἀρε!!φτιπι δι ργοργ πιπδίπια ἔμιπι, 40 ἃ 6- 
ῬιΑΥγ ΑΔ ΟγΙονῆα ΑἸ). 411: ἀἰε ογηρηίογερε νοσεπῖ, Ἐχφραςικῆς 
ἀὐυΐεπι Πυιῖι5 τέχνη6) σέ νοὶ ΕἸΠ ΑΙ ϊι5 δὰ 1144. Σ΄ Ρ. ἸΣορ. 
ἘχεΠΊΡΙαπι ἀεάϊε ἐρτερ πὶ ΗΟΠΊΕΓΙΙ5,, [πη ἀεί ρείοπα ἔουτῖ 
ΑΟΒΙΠΙ5.7 γε Ἠοπιοτις 4ἀθο Πιΐτ5 Πθπ πηΐηιίς ράτιῖς ἡιιαπὶ 
σοφιςικῆς ἴῃ νηΐπετ ει Οπιηΐδ.,),. αι δοςεπίεπι ΡΒ] οἵἶτα.- 
ἴωπι δυνἀτιϊτην5, ρΆΓΘη5 εχ ας, Ηΐης Εἰατῃίις ], ο. ση- 
μδίωσ οι οἷο μὴ ἔχον ἐν Ἰλιάδι καίριον τόπον τὴν ἘΚΦΡΑΣΤΙΊ- 

ΚΗΝ ἐδείξασϑαι τέχνην» εἰκότως τὴν ἀσπιδοποιΐαν ἄρτι ἐ- 
πλάσατο δίς, νῇ Ρ40}]0 μοί ἐξέφρασε μὲν κοὺ ἑτέρωϑι ἐκ δ- 
λίγα» τὶ διαπολλᾷ τῆς Ιλιάδος ἔκφρασις διωγελῶ γ), ἐν φενῷ 
δὲ ὅμως. ἐνταῦϑα δὲ λειμὼν ἐκφραςικὸς ἐξήνϑηκεν» ὑνδεικνυ- 
μένῳ τῇ ποιητῷ τὴν κατ᾽ ἐυτὸν ἐκφραςικὴν δύναμιν. ἧς χάριν 

χρη τὸ πλάσμα ὁπλοποιΐας ἐμηχανήσατο. ἰςέον δὲ καὶ ὅτι μὲν 
ἐν τῇ Οδυσσείᾳ » διὰ τὸ μὴ ἐνωγώνιον τὴν ἐκεῖ ὑπόϑεσιν εἶνωιν 
πλείες κρὶ διόλι γλυκεῖαν κεῖνται ἐκφρώσειςγ εἰ χὠ μὴ ὅτῳ 
πλκτεῖας. 

2 Καλλιςρώτε ] ἀε εο δυΐογε ζςοπῇ, ποδῖς 'π ῥργοΐεβοΠΊ, 
Δ ΡΗΙΠοἢτατοτγιπι Ἱπιαρίπες ὃς ΟΔ1ΠΠἔγατὶ Ἐςρἢταίες αἰ Φξ8. 

1, ΕῚΣ ΣΑΤΥΡΟΝ, 1 πρῶτος ἐξανίφαωτο 1 [εη[ι5 εἴ : 
Ρ᾽δλιπι ϑαιγειπι εἴς εὰ βςῖθ, νὰ ἱρίε ἀπτθ 4]ῖο5 ὁπιῃς8, 41 
ἅπάϊτς ροίεηι, Πιίγατὶ νι ἀδδίιτ Πηιηῆςδα ἴσας ἐχος] }ςΠιΙ4ΠῚ ὁ 
Βος ἐπῖπ| εἰ τῶν ἀυλέντων πιάϑος,) νῖ ΠΊΟΧ ΟΠ γαειϑ,ιοά 
ἸΡΗ͂ πιαχίπις σάπτι {10 ἀεἸ ςἔτεπίωτ, φίλαυτοι. 

Βας- 



11. Βαεοῤα. 

ΒΑςοΗὶ ργδῦαπι (ΑἸ ἀγαηεῖς, Ηδάογα ἰρἤιπι» 
τεάϊπηιθαΐ, ἀγα ΠΟ ἐχ ῥγαί!5 ἐγιέλιπι ἀ6- 
ςογροηία αυϊάοπι, (δὰ ἰαρὶ5, νἱέϊα (Ο]ϊἀϊτατε 
ἴῃ γα πιοϑ αἰ Ἐπ{π|5,ρεγουγγεαι σας τί οΠΊ,χίγο- 
ταὶς Π||5 σοπ ππέξιι5. δα σογιίςα!ος Πογιιος 6 
ἔτοπῖς ἀεἰαθθηθ, Ααἀἤαῦθαι ροτο βείαιπ ΡΔῃ 
ἰδετιιβ ἰδίας σαπει, ἘσΠΟπ:Ε διπρίθχαίιις, Πη6- 
τεῆς, νὰ ορίπογ, ΠΕ, {1 εἴρια πιοάιϊατιπι (0- 
“πὰπ ἐχοϊταῖοι, ΝΥ ΠΊρῃας ρογίιδάεγος, νε 88" 
τγτο τείροπάεγει. Ηος ἱπταῖτί {πη ΔογιΠΊ., 
Αςφιῃιορίςυη πιαύτηοῦ ΜΜεπΊποη 5. νοςαΐς ἐχ- 
τἰεΠ  ἐγεἀι ἀϊπηις, απο δοσεάεητα αιάοπη 
ἀϊς εἰπ5 ργαείξησια ἰδθγαιπῃ ἤπθγιτ, ἀθθιμητα 
νεγο; ΠΠΟΈΓΟΎα γαξξιηπι, 4] ρίαπι ἱπροπημογι 
Ιπραῦγα. (οἰπηπαιε. ε πιαγπιογίθιι5. ν ἱα- 
Ρἴαιί5 ἃς ἀοίογίὶξ ριδείεπεία ἀϊγείξιπ , 
τημαπὶ ἱπάοϊεη {πᾶπὶ οἰπὶ ἀϊςεηάϊ! [α- 
αοαἰταῖς Ῥεγπημίδιιςγις, νέο (φηίι5 Ἔχρετῖς 
ἤαροτε, 

1. Ν ΒΑΘΟΓΟΗΜΕ δ͵1ΖΤΓΩΜ: 4 
ΡῬΕΜΟΘΊΗΕΝΙΒ ΑΚΤΕΜ ΊΤΚΗΩΝδ- 

ΤΑΤΙΟΝΕ ΕΑΜΟΤΑ͂ 40ΟΟΜ- 
ΜΟΡΑΊΥΓΚ. 

Νοη ῬοξίαγαΠΊ Γαπταη ὅς ΟΥ̓ΔΓΟΓΕΠῚ ἀΥ [65 
ΔΠΙ Πα Πταγ 7) ἀπ] Πίτη5 1η ΠΠπριᾶ5 αιιο απ ἰης!- 
ἄσξητῖς αβῆδειι: νεγιπὶ ορίΠομΠὶ δἰαπῚ ΠηΔηι15. 
αἰυϊπιοτιιπι ἐρ γίταιι σγατῖα σούγερτας, δητθα, 
ὅζ σπὶ ἀϊαϊπο ἔμγογα 4ιαί! ργορῃείδηζες σοη- 
Βείιπς ορεγα. ϑοοραϑ οπίτπι, ν οἰ [ἢ ΓρΊγατιοπα 
4ιιΔ44Ππ| ςοπείτατι5.. 1 [Ἰἀτιὰς οριβείττι Πεὶ 
Δβήατιιπη τγαηίπαϊ τς. (οὰγνογο ν Οὐ Ϊ5 δἰτῖτι αἱ- 
ψἱπιιπὶ ἀττῖς ἔπγογοπι πο γοροῖο ὃ Βαςοῆαα 
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γος, καὶ Διονύσῳ σκιρτῶντος. κισσὸς δὲ ἐυτὸν 

ἐσεφάνε, ἐπ ἐκ λειμώνων δρεψψωμένης τὸν καρ- 

πὸν τῆς τέχνης. ἀλλ᾽ ὁ λίϑος, ἀπὸ φεῤῥότητος 

εἰς κλῶνας χυϑεὶς᾽, πτερλέϑει τὴν κόμην, εἰς 

συμξολὴν, ἐπὶ τὲς ὠυχενίες τέγοντως ἐκ μετώ- 

πῶν “προσέρπων. πτωρειφήκει δὲ καὶ ὁ πιὰν, γαν-. 

γύμενος τῇ ὠυλητικῇ» καὶ ἐγωγκαλισώμενος τὴν 

ἠχὼ; ὥσπερ οἴμιαι, δεδιως,, μή τινὰ φϑόγγον 

ἔμμεσον ἃ εἰυλὸς κινήσας, ἐντηχεὶν ὠναπείσῃ 

τῷ Σωτύρῳ τὴν νύμφην. τῶτο ϑεωσάμενοι τὸ εἴς 

δωλον, τὸν Αἰϑιόπων λίϑον ἔμφωνον Μέμνονος ̓  

ἐπισέυομεν γενέσϑιαι., ὃς πτροσιέσης μὲν τῆς ἧ- 

μέρως ἐπὶ ταῖς πσαρασίαις ἐφαιδρύνετο, ἐπι- 

σης δὲ, ἀνίῳ βαλλόμενος, τεένϑιμον ἐπέφενε" 

καὶ μόνος ἐκ λίθων ἡδογῆς γα λύπης τραρεσίω διοι- 

κέμενος τῆς οἰκείας ὠπέφη κωφότητος " εἰς ἐ- 
΄ - ᾿ ᾽ ΄ ᾽ ,) 

ξωσίαν φωνῆς, τὴν ὠναισϑησίων ἐκνικήσας. 

ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΚΧΝΣ ΑΓΑΛΜΑ΄. ΜΕΤΑ-. 

ΦΩΡΙΚΩΞ ΔΕ ΕΙΣ ΤῊΝ ΔΗΜΟΣΘΕ- 

ΝΟΥΣ ΤΕΧΝῊΗΝ ΔΙΕΙΛΕΚΤΑΙ. 

Ου τοοιητῶν δὲ καὶ λογοποιῶν μόνον πυνέοντωι 

τέχναι, ἐπὶ τὸς γλῶτίας ἐκ ϑεῶν ϑειάσμξ πε- 

σόντος, εἐἰλλῳ καὶ τῶν δημιεργῶν αἱ χεῖρες» 9 εἰ- 

οτέρων τσνευμώτων ἐραίνοις ληφϑεῖσωι, κάτοχα;, 

καὶ μετοὶ μωνίας, πσροφητένεσι τῶ προιήμωτο". 

ὁ γορ δὴ Σκόπας᾽, ὥσπερ ἔκ τινος ἐπιπνοίας κιγη- 

ϑὲς, εἰς τὴν τῷ ὠγάλμωτος δημιεργίαν τὴν 9:ε- 

οφορίαν ἐφῆκε". τί δὲ ὑμῖν ἐκ ἄνωθεν τὸν ἐνθ - 

σιωσμὸν τῆς τέχνης διηγῶμαι : ἥν Βάκχης ἀ- 

2 ἀλλ᾽ ὁ λίϑος ἀπὸ φεῤῥότητος εἰς κλῶνας χνϑεὶς } ΠπΊΠ1ς5 
Ἰοους ἵπξ. ἴπ Βάςςῆὶ ἤδεια ες Κισσὸς δ᾽ ὠντὸν ἔςεφε περι- 
ϑίων ἐν κύκλῳ. ὡς κισσὸς ἣν ὁ χαλκὸς εἰς κλῶνας καμπτομενος. 
Οετοτιπὶ ἔογρῃ ἀπὸ φεῤῥότητος ρτο ὑπὸ φεῤῥ. 4ιιοά εγαῦ 
ἄπ εὐϊεῖ : νι ἔδηπις πε : εχ (οἰδάίματε ἢ. 6. (ο]αίμς συτη εἴτες., 
βιϊάμαιε [ἀροτάτα ἔδέξυπι μος εἴε : Ππι}6 οἴ, φιιοά ἴπ {8- 
ἥμπεπις Βαρούνφε ἴδατιια. οςοιττίς : εἶδες ὧν ὅτι χρὴ φερεὸς ὧν 
(ὃ λίϑος) εἰς τὴν τῷ ϑήλεως εἰκασίαν ἐμαλώτετο. λάς ποπ 
ἀϊΠπι}}14 «4 ἤδτιιαπι Οπρίάἑρνὲς οΒίδγαδτα π, 7. 

3 τὸν Αἰϑιόπων λίϑον ἔμφωνον Μέωνονος, ] «ἀϊεῖ κρὸ τὸν Αἱ- 
ϑιόπων λίθον, ἔμφωτον Μέων, Μαυΐτᾳ ἀε εο ἰαρί ἄς ΡΗ]]οἴγδτιις 
νἷτα Αρο]]οπὶϊ Ὑγαπ. ἰ, ΥἹ. ὅς Ο4}}ΠΠγατιις ἐπέ, ἴπ Δορριονε. 
Νες ποη Ρμιοίξγατις 1,1, [πηλοίπ, ἴπ λήερργιοθ, Οετοτα πὶ 
«ππη!επὶ ΟΑ ΠΠτατὶ ἔννοιαν ΠΑ δ 658 ἱπῈ Ν, ΙΝ ἤπ. 

4 κωφότητος ] εἀϊτί κεφότητος, ν! ἀϊτ Μοτε ]ι5 νος επὶ δεῖς 
Ἰοςο πιΐηιι5 ορρογιυπαπὶ εἤδξ, [υρί δεῖς ργοϊπάς ἱερεηάμπι 
εἴϊε φαυλότητοςγ νοτίταιιε 4 ρῥγοργίᾳ θέδαιε αὐ[ξεάεδαι. Υ' ε- 
ΤΙΠῚ ταβ ἰρί(4 Ἰοαυίτογ ἱερ ἐπ άμιπι εἴϊε κωφότητος, 4ιοε 841- 
πιϑίϊ9 αυοαια 4ηἰπγὰάιιετιῖτ, 81ς ἱπΈ, ἰπ Μειπποης καὶ μὲν 
φύσις τὴν λίϑων γένεσιν ἄφϑογγον παρήγαγε Κρ κωφὴν --- αἱ 

δὲ Αἰϑιόπων χεῖρες χρῷ τὴν ἀφωνίαν ἐξενίκησαν τῷ λίϑε. 
11. ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΚΧΗΣ ΑΓ. ὅζο, μετὰ μανίας προ- 

φητένεσι τὼ ποιήματα 1 εἰεράπτεγ νοχ προφητένατι Ἁ νατῖ- 
Ῥιις, ἐπιβυπαίπο Πιο σοτγερτῖα, αδἀ δγίῆσες αϊι πὶ ατίς 
Δἰϊαυϊὰ Επρεπίες τγαπ[βεγιαγ: ἤπῆς ἐνθεσιασμὸν τῆς τέχνης 
Ῥᾶυ]ο ροῇ νοςᾶῶτ, Εοσιιε (ρεξξδης 1114 νδζθγί5. ϑιιτογὶβ ἃ- 
Ριυιὰ ϑιιϊάληι ἴῃ Ιώκενθος ἰωτρὸς,) 4] χρὴ Φειδίαν αἰςοῖς ὅτῳ ἐν- 

ϑεσιῶνται δημιμργ εἶν» ἕτω κρὶ Ζεῦξιν εἰκάζειν τὰ ἀγώλματα. 
Ηῖς ἐρηρείος ΝΝΊσορῥαηες αρίρισ εἴς ἀρια Ρ] πίμπὶ Η. Ν, 
1. ΧΧΧΙΓΧ, ηρείμς ἴτεπι, νι Ἰἀεπὶ μαθοῦ, ἐπ γμαεαάρε 47. 
2ἐς ἰἰῤίάο. 

3 Σκόπας ] ςεἰεδ τίς ΠἈτυάτίι8, 4υΐ οἰ γτηρ. Τ᾿ ΧΧΧΥΤΙ Ηο. 
τυῖς τεῆς Ριϊπίο 1, ΧΧΧΙΥ. ςρ. 8. 4ι πιιῖτα παθες ἀς εο 
ι|8. ΧΧΧΨΥῚ. ρίμτα ἀθ εοὸ ςο]]ερὶς ἀφ ΠΠ0 Ππίιι5 ἐς ρἰδτο- 
τῖδυς ρ.194. ἢβης Ἰρίπι ΒΑ οἢ πὶ ὅϑοορϑθ6) ἃ (αἰ ῇτγαιο μἰς 
ἀείοτίρταπι, ςεἰεργας ἐρ᾽ ργαπηπιᾶ νεῖι5 Απίμο] ΙΝ, 2. 

τίς ἅδε; Βάκχα. τίς δὲ μιν ξίσε Σκόπας. 
τίς δ᾽ ἐξίμηνε) Βάκχος ἢ Σκέπας; Σκόπας. 

ιοά τὰ νεσίερας Ἡ, Οτοτίαϑ : 
«ϑείς αι ἡ 47 Βαρούα, «ϑκές {Ὀμίρ τι 7 δοορ 44, 
«δ» κὶς ἐμεῤεακη! Βαροβησ 478 δίοβάε 5 ϑζοράσ. 

δ αἰ τὰ : 
Α Βαάκχω Παρία μὲν" ἐνεψύχωσε δ᾽ ὁ γλύπτηφ 

Τὸν λίϑον» ἀνϑρώσκει δ᾽ ὡς βρομιαζομένα. 

4) Σκόπα, ἃ ϑεοποιὸς ἐμήτατον μησᾶτο τίχνῳ 

Θαῦμα χιμαιροφόνονγ Θυάδα μαενομέναν: 
Η. στοιι; 

Ηρες Μαρριας Ραγὶα εΠ; ἱαρίς εΠ} ρἰρηαί αὖ ἀγέέν 
Ἐχῇβίδε δ᾽ τοίο ρεΐογε ρίεγια Πέεο, 

Ο δέορά ἀϊπμῖησ γερεγτὶε ἐμᾷ ἀεχέεγα οἀεΐο 
Ῥγοαίρλπερ ἐρηίαπηρη, Τ γαίας ἐαργίπεοαη, 

3 τὴν ϑεοφορίαν ἐφῆκε} ἢος εἰξ φιοά ἐξέμηνε ἀϊεεδλὲ ἐς. 
Ρ᾿Βταπιπιᾶ ρείις : Οτοτίις ἐνθωσιάζων ἴρίς) ροειίςο ἱπιρθς 
τὰ ερεεαμὶς γετίεθατ, 

γνννν: γαλο 
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7 ͵ὔ 

γαλμώ: ἐκ λίϑε Παρίᾳ 4 ππεποιημένον » ὠἀλλατ- 
ν"; ἐν 

τόμενον πρὸς τὴν ὄντως Βάκχην. ἐν γοὶρ τῇ οἰ- 
ζω 6 ήῆ , 

,ὔ « ἈΦ. -“ ΄ , κείο τάξει μένων αὶ λίθος, τὸν ἐν τοῖς λίθοις νό- 
, μβ 

Ω ᾿» Υ, Ν Ν Ἀ ͵ 4 

μον ἐκξαΐνειν ἐδόκει. τὸ μὲν γεὺρ φωινόμενον ὁγ- 
ἐπ ον ν Ν " 

τῶς ἦν εἴδωλον, ἡ τέχνη δ᾽ εἰς τὸ ὄντως ὃν ὠπή- 
᾿ ΄, 5. δ ῳ, Ν ἘΜ 

γάγε τήν μίμησιν. εἶδες ὧν τι» καὶ φερεὸς ὧν» 
᾽ Ε » ὕ ᾽ Ἵν, ᾿ Υ ͵ὔ 

εἰς τὴν τῷ ϑήλευος εἰκασίαν ἐνοωλάτ)ετο, γοργό- 
»“ εν ᾽ ΠῚ Ὡ ᾽ 

τητος διορϑιε μένης τὸ θῆλυ, καὶ εἰς ἐξεσίαν.ἐ- 
. “ " ΄ ν᾿ “ 

(μοιρῶν κινήσεως » ἤδη βακχεύεσϑαι᾽. καὶ τῷ 
ἰδὼν 6, Μ, ΩΣ , ὔ 

Θεῷ εἰσιόντι τὸ εὗδον ὑπήχει. «πρόσωπόν γε 
᾽ 3 μ . Ν , 

μὴν ἰδόντες ὑπὸ ἀφασίας ἔσημεν, ἕτω δὴ καὶ 
᾽ ͵ ΓΙ ᾿ μ αἰσιϑήσεως συνείπετο δήλωμω “. μὴ πὠρέσης 

᾿ ", ᾿ἷ 

αἰσϑήσεως, καὶ Βείκχης ἐκξακχεύων ϑειωσμὸς 
Ω -“ . ͵7 ΝΣ 
ἐμηνύετο, ϑειωσμξ μὴ ταλήτ]οντος. καὶ ὁ- 

ἦ “" δ “-“ » 

σὰ Φέρει μανίας οἰσρῶσου ψυχὴ » τοσωυτῶ πσώ- 
' Ἁ ͵ὔ ας ἢ » ,7ὔ 

ϑὲς διέλαμπε τῶ τεκμήρλω ὑπὸ τῆς τέχνης» 
,ὔ - ἃς ὶς! ͵ὕ 

ἀῤῥήτῳ λόγῳ κρωϑέντα. ὠἰνεῖτο δὲ ἡ κόμη ζε- 
͵ ͵ 

- ᾽ ΔΜ ΄ ε 

φύρω σοξεῖν, καὶ εἰς τριχος ἀνθησιν λίθος ὑπε- 
ὃ ᾿ Χ ε 

σχίζετο. ὃ δὴ καὶ μάλιςω τὸν λογίσμον υπε- 
« 7 ΄ Ν ᾽ 

ζίςη; ὅτι καὶ τρλχὸς λεπηότητι, λίθος ὧν, ἐ- 

΄ , ΕἸ ἢ -" , 

πείϑετο, ττλοκμων ὑπήκεσε τοῖς μιμήμω- 
»ὝὟἪἩ “- “ ΄ 

σι, καὶ τῆς ζωτικῆς ἐζεως γεγυμνωμένος, 
᾿ “ Ἀ ἢ δῦ, 1 2 

τὸ ζωτικὸν εἶχεν. ἐφης ἀν ὁτι καὶ εἰυξήσεως ἄ- 
͵ « Ν ΔΑ ΔΆ Υ̓͂ 

Φορμεὶς ἡ τέχνη συνεισήγαγεν" 5Τω καὶ τὸ ὁρώ- 

3 Ἁ ᾿ ἈΝ κὰν ἦ ᾽ 

μενον ἄπιςον, καὶ τὸ μὴ τοισοὸν δρώμενον. αὶ 
-“ Ν 5» ΄ Ὁ 

μὴν ὠλλὰ καὶ χεῖρως ἐνεργξς ἐπεδείκνυτο. 
᾽ ὔ 3 , ν 

γὰρ Βωκχικὸν ἐτίνωσσε Θύρσον, ελλά τισφά- 
Ρ “ἢ δ ᾿ Ἵ Ψ 

γον ἔφερεν » ὥστερ ἐυνώξεσω, σεικροτερὰς μανΐ- 
Ν 3 ΄ ΄᾿ ), 

ες σύμξολον. τὸ δὲ ἦν χιμαίρας τὶ σ“λάσμω;, 
Ἀ Ν ͵ Ν λ Ὰ θ ἘΡοῚ Σλί 

“ελιδνὸν τὴν χρόαν. κ͵ὶ γώρτο τεῦνηκος ο λί- 
Ξ ᾿ γ, ᾿ 

9ς ὑπεδύετο ᾿" καὶ μίων ὅσων τὴν ὕλην εἰς 

; Ν » ΝΣ 4} 6 Ὁ Ν ᾿ 

ϑανάτςα κωὶ ζωῆς ῆρε ἢ τὴν μίμησιν, τήν μὲν 
΄᾿ ᾿ 

ἔμπνεν σἥσασαν;, καὶ οἷον ὀρεγομένην Κιϑιωί- 
" - ΕΖ 

ρῶνος, τὴν δὲ ἐκ τῷ Βωκχίῃ ϑανατωϑ εἴσων οἵ-. 
“- ᾽ ᾽ὔ ᾽ ͵7ὕ ᾿ 

σρξ» καὶ τῶν αἰσϑήσεων ὠπομωρωίγεσων τὴν 
ε 39 ἐδ Ν εΥ̓ » , » 

εἰκμήν. ὃ μὲν ἐν Σκόπας, καὶ τὰς ὠψύχες εἰς 
γῳυ ΄, 9 ὃ Ν ἐλ 9 ΄ τ᾿} 

δωλοποιῶν γενέσεις ᾽. δημιεργος ὡληϑείως ἡν» 

4. ἐκ λίϑε Παρίς ] μίπς Α Βάκχα Παρία μὲν ἀἰοῖταν ορῖ- 

ΤΠ 4115 ἰτεγιι}9 1Π|110. 

ε ς καὶ εἰς ἰξεσίαν ἀμοιρῶν κινήσ. ἤδη βακχέν. 1 ρῖ0 βακχίυ- 

ἐσθ, Οτυΐεγις ἃς 541π|δί. ἐδακχένετο νεὶ βακχίέυεται ἰεΒεη- 

ἄππι εεὐΐεοῖ. Ψετγιπι πιῖδὶ σοπίγιξι!ο τοτίτς ῥησεως 184 

εἴτε νἱάειιν : εἶδες ἀν ὅτι» καὶ σερϑὸς ὧν, ἰμαλάτγετο εἰς τὴν 

τῷ ϑήλεος (γοργότητος διορϑεμίνης τὸ ϑῆλυ) εἰκασίαν » κρὰ 

ὠμοιρὼν κινήσεως γ εἰς ἐξεσίαν ἤδη βακχίνεσϑαι» ἴς. ἐμωλώεε- 

τὸ. Οεἴεγοπι ρηγαῇς Ποῃ ἀν ΠΠ 1115. ἴπ ρσᾶες, ἤδη : οἱ- 

κείας ἀφίςη κωφότητος εἰς ἐξεσίκν φωνῆς. ὃς ἴπ ἤαταα “ι4- 

»ρΑ»115 ὁ κηρὸς πρὸς τῆς ϑαλάτῆης ἐξεσίαν ἐξαλλατΊόμενος. ; 

6 ὕτω δὴ καὶ αἰσϑήσ. συνείπ. δήλωμα ὅζε. Ἱπαρωδοξολογία 

μδες εἴδ, 4ι14165 ἀπτᾶῖ ποίξεγ. Νεπιρε μος Πδ1 νυῖτ: οὉ- 

αυρυῆε ᾿πτιιθητεβ Βαειδας δυῖι5. ξαςίεπι, ΠυροΟγεΠΊ 811- 

τεπι ἀγραπιοπίμπι εἰς Βετιοτγεξαοιςητῖδ ς πος ἰρίμπι Ροῖτο 

ΟΑἸΙΙΘΦΥΚΑΤΙ 11. Βαειξας 

ἤλτυια ξυΐτ εχ πιάγπιογε Ῥαγῖο εβμξϊα, δὲ ρίαπε 
πηιίαῖα ἴῃ ΒαςοΠ απ νογϑιπ. ΝΠ] πς παζιι- 
ΓΑΙ {{Ππ|4Π| ΓΘΤΙΠΘΩ5 [Δ Ρ[5.) Ἰορε5 ἰαρί ἄτιπι ρΙαηΘ' 
τγδη ργ  ἀ!εθδγιγι Ετοηϊπη πιά οςπ] 15 ρᾶ- 
τεῦαξ, γεαρίε υϊάθηη Ππημίαογιηπι γαῖ: δΓ5 
ΔΌτοΙη ἐπηϊτατίοπα δομίημε ργοςεεγαϊ, νὰ τὸς 
τρία ΠΠῚ νι ἀεγοιαγ, Ψιάθγες. νείχπε. (011: 
ἄτπὶ πιο ἐἤου [ππᾶγπηο τ] ἴῃ ἔεπηΐπαε ορίεπε 
ΠΟ Πἔταπη 9 (τσ θηία [απγϊπθᾶπη ᾿πάοϊεια 
οτίσοηζο .) πιοίπε8 στη ἜΧροΓβ ἢ, ἴα αἦ 
Ῥαςς πα ταπηξη [αςυ]τατοπὶ δἀάιέξαπι: Πε- 
Οαμς ἱπργεῆο Ἰητογίογα (Ὡδίοπαθαπί. Ὑαϊ- 
{πη σεγίς ἱπτθ ει, ργὰς ἤπρογα σοηΠΙ ΠΠΊι5 : 
νίχυῃς δθο (6 {{5 οτίδιη ἀγριἜπτιπὶ γα  ο 
ογαῦ, ΨΌΙ (δ η(5 Πμ]115,, ἃς ἐϊαίπιι5 Βασοπας 
[αγοῦ {8 Ἔχεγεθαζ. εἰπη, ταπηθη ΒΑςςΠίςι5 ἔ- 
ΤΟΥ ΠΈΠ]5 τογγογοῖ, Οπαπίππηαις ἔογι δηϊ- 
ΠΊ115,) [ΠΓΟΥΙ5 ΟΟΠἾΓΟ Ῥογοίτβ,, ταπτηη ἐπὶ ἴπ- 
αἰκϊογαπι {{Ππ|5 αβεέτιι., ατίς 14 ργαθδητο, τα- 
Ἰῃσοῦαῖ 75 ̓ΠΕΠ401}} πηοάο τοι ρογαζογι.- 
Οὐοπηα (ΟἸμτα Ἑαϊοῃΐο δοϊταηα ρογηηϊττεθα- 
{ΠΓ7 ΔΙ]: 1 σΑΡΉΠ} Πογ ΠῚ ππάγητογ (ςἰπήθθα- 
ταγ. Οὐμοάπμαε πηάχίπηξ πηθηζοπὶ δἀτηϊγατίοης 
Ρογςο]Ιερας πος εταζ, αιοά «ἀρ  ΠΠε| ετίαπι τε- 
ΠΕΠΙΓΑΙ ΓΠΘΓΙΙ5 ἰαρὶ5 ΟὈ ΘΟ ΠΙρεγάγογ., οἰποίη- 
ΠΟΓΠΓΠΠΕ6 ΠῚ] ΓΑΙ ΟΠ 15 ράγεγοῖ : ἃς ν|τα] ἢ 
ἀςοΠίξατας ξαςσυταῖς, νἱτα!οιη τἀπηεη νην μαδε- 
Τοῦ ΘΊΓ5 ΘτΑ τ {Ἰρογαηΐεπι Παζιγα ΠῚ σΟΠΑτΙΠῚ 
ἀγθπΊ δα πος Ορις ἀίτ 1{{π: αάεο ὅς ηιιοά ςοη- 
(ριοἴταγ πςγε 1016 εἴς, ὃς απο ςγεάίδι!ε ποι 
οἱ ταπιθπ ἐρεέζαταγ ! Ψεγαπι επὶπὶ νεγο πια- 
ὯΠ5 ΟΠ4ΠῈ ἴπ ἀσθοηἦο ςομίτῖα5 οἴσπάο- 
δας. Νοῃ ΒαςοΠςιπῚ δηἰπΊ αι! ἀςπὶ ημαῇαθας 
τῆγτίμιπι., (ξἀ πιρέξατιπι δηϊπια] ἔογεῦαι, ταπ- 
4μιᾶπὶ εἰιδη5, πα πε ἀςογδἱογίϑ ἤρημπι. Εγαῦ 
Διτοιη {Ππ|4 σαρε] ας Πππμ]δογιπη [ἰι141 ςοἷο- 
γ15.. ΕτΘΠΙΠῚ (άχιπὶ οϑδιιεγὶ5 ΠΟ η16 ἱπάι6- 
ταῦ ἔρεσίεπι, νπαΠΊΠ 116 ὅς εαηπάεπι πηαζογίδιτῃ 
1η πηογεῖς δζ νίτᾶς [Π|ϊτα πηι ἀΤδγαῦ9 ἄπιτα 
Βαςο[ απ] πα! ἄς ΠΊ Δηϊπηαῖαπη Πίϊεγοι., ἃς ΟἹ- 
τΠαογοηΐβ ιδῇ ἀρρείεηζοπι: φαρο ]Δ πὶ νογῸ 
ΒδςςΠῖςο ἱπτογοτηρίαπι ἤπγογο,, δε (ἐπίμμμη νἱ-- 
ΒΌΓΕ πηαγοεηζειη. [Ἃ46116 ϑοοραϑ, ΓΕΌι5 1π8- 
ΠἰπΊατῖς (ροςίοηι ηΠἀπεη5. Ορίἕοχ οχίτῖς νοτὶ- 

ἡμοά τέγγεγε ροήδε [δηῇιπι Ἄγριιογε., {επ[ιίις δάεο Ηὶς 
εἴε δγϑυι ΠΊΕ ΠΙΌΠΗ 5). ΟΠΠῚ Πι}}115 ταπηθη Γεη 5 τπ ἤἥλτια ἢὰς 
Βασςῆδε ἤτ. ΒΟΥΓΟ μηνψεσϑα, ϑειασμὸν ἢ. 6. Βασςδίουπι 
Βυγοτεπι [δ Ἔχεγογα, ἀἴημιε ΒΟΠΊΪΠΙΙΠΊ πηεπτιδιις οδεγίατί, 
ϑειασμῷ μὴ πλήτγοντος) εὐιπὶ τειογὰ ἔασον Ὀαςς σεις ἢἰς πὰ]- 
Τὰς Πτν 41 ρεγοεῖ]αε πιεῆτες ἐρεόζαπεῖι!πι. 

7 χιμαίρας} ᾿ίπς χιμαιροφόνος ἵπ ΡΔ0]0 4πτε αἰϊεραῖο 
ἀϊσεθδτιγ ἐρῖρτ. 

8 διῆρε] Ὀεπ6, Δηῖε {Ὀγίρπιπι δηήρω; νεῖ δυήρατογ, γε οὉ- 
{ετυας Μοτε]], ἴπ πιᾶτρ. Νεπιρε βηχὶς ΟΔ}}}γδτιιῖς ἴῃ πάτα 
πιὸ ἱποι 6 ἀγτῇ επὶ Αἰϊηϊια ρᾶττς ΠἸμ] ἀτιπι.,) 4 ΆΠὶ ρᾶτ- 
ἴε ΠῚ 116 σατε 11 δῇπηρεπάλπι σάρε ]Δς πιοττιαε ἱπιαρίπεπι 
ΨοΓΓΟΤΙΓ. 

9 τοὺς ἀψύχως εἰδωλοποιῶν γενέσεις] ἄψυχοι γενέσεις {πὸ 

ἄψυχα γενήματα γὲ5 ἱΠ ΑΜ ΝΑ Ως) ΟΡΡοπμητης επίπι τοῖς 
{{Ππ Ὸ} 



111. ΓμρΊάο. 

ταῖῖο : δκ ἴῃ πηαίεγίας {ΡΠΠΔητ1 τας Πιιρεη ας 
Εχῃιδιῖ, ΠΕ] οἤΠεηες νεγο. Ππιμίαςγα ο- 
ταῖίοπα Εἤπηρσεης, ργορεπιοάιπη ἰρίΠπ5 οτγὰ- 
τἰοπῖ5 ἐρεσίθπι (επί (δ εεῖς. ππεπεῖς αηϊ- 
ΠΉΪ4π6. ςοποορείθιι5 αὐτῖς Ῥμαγπηᾶσα δάτηϊ- 
(ζεπ5. Ἐ νοἤὶρίο ἀρτπιοίςεείς απτεπ 4π0 4 πηϊ- 
ΠἰΠῚΘ σαγοδί ΠΟΙ [ἀΠπ|Π0}. σαὶ ογέιπη ἀεθει, 
{ροδατιιπη ργοροῖτα ἤδτιιὰ 4: νεέγαπι ἤπια 
διίτηδρηππη α114 (ρίγαῖ ὅς ςπαγαξξογο ργορυπι 
ῬΑΓΘΠΓΟΠῚ ΓΠΘΓΙΓ. 

1Πι1Ν ΦΊΔΊΡΑΜ ΟΓΡ̓ΡΙΟΙΝΙ 5. 

Α Βαςςβα δὴ (ιριάϊπθηῃ: αἰτζογιυαιιε ἀγεῖβ 
ἔβογας ἱπτογργεζοπι ογαῖο ἄσοῦο σοῖς ἢ πο- 
[5 υίρρα ταὶ ίβογος ποπ νόσαᾶγα ἀγα ἴοα- 
τὰ αιδς (της. (Οἰιρίάο οἐγαΐ Ῥγαχίτε 5 Ορι5: 
τρίς φυίάοπι Οπρί4ο, ριιον, ἢογίάιις, τεπεῖ, 
415 ργαβάϊειις,, ὅς ἀγσι. Αογς διιζεπι ἔογπηᾶ 
Εἴτι5 Ἐχργεῆα ἐγαῖ : αιοά ἰρίππι, (ΟἱρΙ ἀϊποπι 
{υίρρε γείογοηβ, ἀοπιπαζογειη Ὠ δι ὧς πτὰ- 
ΘΏΠΠΙ, Εἰτι5 ἀοπη πο ΟὈποχίιπι εἰ ἔλέξιμη: 
15 ἜΠΙΠῚ ΠΟ ῬΑ 865 {Πι4 εἴε ομηπίπο, 
(ξἀ φυϊςαιά εἴτις ἔαϊς. ἴῃ ΟἸρΙἀποπῚ ογαῖ 
ςοπιόγιπι. Ψιάςας 465 πιο ΠΠτ|6 αἰ Ίμεη5. 
ὧς πιοάο πηγα 1} ργογίῃ5 σαγηΐβ τοπουτπἀϊπς 
Τυχαγίαης5 δίημα. νὰ ρϑιςῖὶς ἀ(ΟΙΑ πη], πηαῖο- 
Τίατ ῬαΓΘΠῚ 115. 4] Όιι5 ΟΡ ἣϊς ἢ. ρεγῇς!- 
επάϊ5, Μο]]5 αυϊάεπι εἴας, τηδιθίϊαι!5. οχ- 
Ρεῖς. δεγί]ῃε ςογτηρείεηζεμῃ ςοἴογεπη Παοης, 
ὧζ νεπυῆατε ςοπίρίςσιις, πιοῖααις ἀςΠίτα- 

νῇ χϑὴ φρονήσεως γεννήμασι ΒΕΓ τε Αγἰηγηὲ σομοέρίηα ἴπις}Π1- 

'φαπίυτ. [τ πεπιρε ΘΟΟΡΑΠῚ ΟἰΠὶ Βεπιοδεης σοπτεεπάϊτ, 

δε Πϊαπι ἴῃ γεότσ ἡρηατιίνγια ἐς ἐχρτίπιοτς τά πιεπ {ἔγ[μγρι ὃζ γπο.- 

ζωηλ, 48 165 Δπίπηῖ Πητ, Ροτυε : Πεπιο ἤεπεπι ἵπ ἐοπξε- 

Ῥιίδι δὲ ϑεγόϊς τε8 τρίῷς αιδῇ Ὁ οουϊοβ ροπεῖο, δἴαιε ἔξη.- 

ἔδιυς οδιίςετε γί υ{-, ἀϊςαῖ, 

1ὸ ὡς ἐδὲ τ. οἴκοϑεν κινήσεως ἐφέρηται ἄς, } ἡ οἴκοϑεν χῥη- 

σις, 41 ποῃ ζάγεγε δἱζ Βᾶπο βδτυᾶπι " εηιβυβαίηιις ἀτιῖ- 

εἷς εἰδν φιο 116 δόξεις» νὲ (Ὁ ᾿πϊάτιπι δυΐαβ ἱπιᾶρὶ 5 ἀἰδειΠ|» 

δαπὶ ἀεἰἐπεδυῖς : ςυΐαΐαις νοι πρβία ἰδπὶ ἱπ ἱρίᾳ μᾶς τὰθι- 

1 αἷς ςοπιρᾶτετέ, μχξυκοηνα 

τι τὸν οἰκ. γεννήτ. ] ϑοοραπι {πατιιάτί πὶ ̓ πεε Πρ ίς, 4 10 

εἴπόλαι ἔς ργοθεὶ Βᾶες ἔἕατιια, ἱπάο!επι ΟΡ Ετιιπὶ εἶι5 νη α!- 

αὐλαιὰς [ρίγαηϑ. ᾿ προσ ἀδών ; 

Ἑπ τότ ΕΡΩΤΟΣ ἄγαλμα. 1 ὡπὸ δὲ τῆς Βάκχης προς 

ἔρωτα 1 δες νεῖθα ἴπ ρτϊογιθι5 «ἀϊεϊοπίδιι5 ςοτοπίάεπι» 

ζπιροπεθαπῖ ἐκφράσει ἤλτυαε Βιαςοῦαε: ἱπάεαις Πιςςεάε- 

ας ἤστιδε [πὲ ἔκφρασις. Νίες ρτεθαῖ, Ἱυεπὶ (επίαπιὶ Πᾶς 

δετε ροίτει [4 ἐκφρώσεως Βασοῦαε οἰδυίοϊα,, Νοδὶς ἴζαφιις 

φθοϊεῖς, ᾿π οτάϊπε Βατιπὶ Πλευαταπι δ ηυ! ἃ Ῥετταγθατίο- 

εἰς φἀπιαπι ξα{, Γπσσεάετγεσιε ἀεθεγο, νὰ (πσςεάϊε 'π.» 

Βᾶς εἀϊείοπε ποτα, Πατιιὰπὶ Ομ α ἐρεῖς Παῖς Βαρούαε. Ἐἰτ- 

πιας 1ά εχοτάϊιπι ἐκφράσεως {ἴΆτιιϑς Ομρὶανιές χρὴ ἱτίρας ἱε- 

εῶς τέχνης οἱ λόγοι προφητεῦσωε βέλονται» υοὰ πιο] 5 αυᾶ- 

ἀγαδῖε ἱπιπιεάίατε ροί Βλσοδας {ἘἈτιαπι, ἱπ 408 εἰϊεείγεήνις 

ϑοορᾶς δτ5 ὅζ ἐνθεσιασμὸς ἔμεται ςεἰεδγατιθ. Ηος γεγο 

οδίδγαατο πο ἀἰβῆο!!ε εγαῖ σοπίϊσοτε, σψεγθῖς {Ππ|5 (8}}1-- 

ἢγατιπι τραππιίοπεπι ἔλοετο ἃ θάῖυα Βαρούαε δὰ Πδιυαπι, 

Οπρίαϊνιῖς ̓  πιαχίπυς ομπη γετθὰ 7 ἃ υΐδιι5 ἔκφρασιν ἤδτιας 

(αρίάϊνεὶς αυζριςαδαπτιις εἀϊτίοπες γα ρατας, [ἀτὶς ἀρτε σαπὶ 

1ῃϊς ςοδαθγογεηῖ, οὐπὶ 4υΐθυ5 ργοίπάς δὰ ςοπίμπρεπάα 

ἀυχίπιμ5, Οτβίπει νΈΓῸ ΕἸΓΟΣ ἐχ 60 Βαθεῖς ροτυΐτ, 

ΙΨΑΕΝ Ἀ ἝΞ: 

ν 

89) 
ῳ - , ἰὼ. ἐν, 3 “ ᾿ ͵ 

καὶ τοῖς σώμασι τῆς ὕλης ἀπετυπτο τὰ ϑαύ- 
« Ν ᾽ 

ματα. ἢ δὲ τὸ ἐν λόγῳ διωπιλάτ]ων Δημοσϑέ- 
᾽» ͵] »-“ ν ὔ γ .“Ν 

γης ὠγώλματώ, μικρᾷ καὶ λόγων ἔδειξεν εἶθος 

αἰσϑητὸν, τοῖς γᾷ καὶ φρονήσεως γεννήμασι 
Ν Ὰ - ͵ὔ 

συγκερφννυς τῶ τῆς τέχνης φΦάρμωκα. καὶ 
᾿Ὶ ΕῚ ε γ᾿ »“Ὕ ΤῸ 

γνώσεσϑε δὲ ἀυτίκω, ὡς ἐδὲ τῆς οἴκοθεν κινύ- 
ἂν γῇ ς ᾿ ᾿ ᾿ 

σεως ἐφέρηται " τὸ εἰς ϑεωρίαν προκείμενον ἀ-. 

γώλμω;, ὠλλὼ καὶ ὁμβ δεσπόζει, καὶ ἐν τῷ χω- 
“ ͵ ᾿ ὐλὸ ͵ 

ρακτῆρα σώζει τὸν οἰκεῖον γεννήτορφι ". 

ΕΣ ΤΟ ΤΟΥ͂ ἘΡΩΤΟΣ ΑΓΆΑΛΜΑ, 

Απὸ δὲ τῆς Βάκχης τσρὸς ἔρωτα “καὶ ἐτέ- 

ρῶς ἱερᾶς" τέχνης οἱ λόγοι προφητεῦσαι ̓  βέ- 

λονται. εἰ γάρ μοι Θεμιίγον μὴ κωλεῖν ἱεροὶ τέ- 

χνής γεννήμωτα" Ἐρως ἣν, Ππεαξιτέλες τέχνημω; 

ὁ Ἐρως ἰὐυτὸς, παῖς εἰνϑηρὸς, καὶ νέος. “σ]έρυ- 

γάς ἔχων, καὶ τόξα. χωλκὸς ὁ δὲ ἀυτὸν ἐτύ-. 

πξ, καὶ ὡς ὧν ἔρωτα τυπῶν. τύραννον ϑεὸν καὶ 

μέγαν, καὶ ἀυτὸς ἐδυνωςεύετο". καὶ γοὶρ ἠνείχε-. 

το χωλκξς εἶναι τοὶ πτάντω, ὠλλ᾽ ὅσον ἥν Ἐ- 

ρῶς ἐγίνετο“. εἶδες ἄν τὸν χαλκὸν 9 ρυπήόμοενον, 

καὶ εἰς ἐυσωρκίαν ὠμηχάνως χλιδῶντω- καὶ, 

ὡς βραχέως εἰπεῖν, τὼ ἀναγκαῖα πληρῶν ἑαυ- 

τῇ τὴν ὕλην ἀρκῶσαν. ὑγρὸς ἡ μὲν ἥν, οὐμοιρῶν 

μεγωλειότητος, χωλκῷ δὲ ἔχων συνωδὸν τὴν χροΐς- 

ἀν, ἐυανϑής ἑωρᾶτο, τῶν δὲ κινήσεως ἔργων δι: 

-- 

φιοά {πττετῖς πιϊπιατῖς πηᾶτρίηὶ φά(ογι δὶ ΓΟ]οσοπὶ Εἰ ΓΕ 
Ἐλοῖϊς Ἰρίσαγ βοτὶ βροτοῖς, ντ τἰτα πὶ ἤάτυας μρἑαϊρτές ἸπτοτΓε.. 
τεγεπὶ ἰορο αἰΐεπο,, 41 ταϊες ςοάϊςες [ξαπεγδηταγ, 446 
ἢς ρῥδιιοια 114 νετθὰ ἐχφράσει ἤλτιας Βακοιε τε! ρ 4:1ε- 
τεητν ἥὐᾶς Δ {ξατιιαπι Οηρίαίγεις τοβοτεπὰα Ἔγᾶπ, (ετεγιηι 
ςοὐϊςες νιυ]ραῖῖ ΡΓῸ εο φιιοά ποϑβ ἰθρί τὶς πρὸς ἔρωτα, ἢλ- 
θεθδητ τὸν ἔρωτα. Αἰτογιπὶ Ργαχίτο]ὶς Ομρλαλριθη Ρϑυϊο ροβ 
μθες, 

2 ἑτέρας ἱερῶς ] Οτυΐεγις ἂς ϑαἰ γαῖ, ἕτερα ἱερά Βαθεης 
φιοά ςοπηπΊο ἀϊιπὶ (δ π[Ππὶ ργαςθες ἡ] ]απι. ἴ 

3 προφητεῦσως } προφῆται ἴιητ, 401} Γλδοτιητι ΠΊδΠΓαΠΊ οχ- 
Ρ] σης : Παευάτγίαπι τάμε αὐτεπι τλπηλᾶπι 4Ἰφυΐά ἀϊυΐηξ 
Βαϊεητεπὶ Πίεηθ., εἰ προφητεῦσα, ἀϊςῖς Ογάτίοε ΠῚ, {ας 
εἶμι. γη16γη νη 08 ἢ ὅζ ἀγιγγεεεγη, ἴτι [Ξἀτιιῖς ΘΧρτοῖπιπι; ἰὴ ἀϊςας 

4 χαλκὸς ] πιᾶτπιοτα τἀ ΠΊΘ ἢ ξε]ϊςῖοσ,, ἱπτο ἄς εἰατίου Ἧ 
1 ῬΡγαχίτο! ἐ5,) νῖ Ρ] ηΐις 1. ΧΧΧΙΝ, ς. 8. τοβφτογ. Οἱ ετίαπὶ 
1. ΧΧΧΥ. ς.1». ἄμος εἴμς Ουρι ἀϊηες πιεπιοτγασ, [τὰ 4 ΓΙ ΠῚ 
ΨΙΓΙΙΠΊ] 116 ΠΙΑΓΠΊΟΓΕΙΠῚ δε σοηΐας εχ Οἱςσογοηίς ΠΡ. Ιν. 
ἴῃ  εγγεπι, δὰ αμεπὶ ἰοοιπι ἱρῇς ρτγοιιοσας ΡΒ] ἑηΐις. ΑἸταπα 
Ουριάϊπεπι Δεγειπὶ οἰυἴάςεπι Ργαχίςο!ἰς ἴπ ἄτος Αἰδεπίεηῆ 
πῇ ἃ ποῆτγο ἀεδἰ πδατιπὶ Πα απιι5. 

ς κα ὡς ἄν ἔρωτα τυπῶν --ο καὶ αὐτὸς ἐδυναςίνετο ἢ ΡἷΔ. 
πε βεπηπι8 ἰοςι5 ἱπέγα εἰξ ἴπ βδτιια Δε(ουϊαρίϊ, τῷ γόων 
τῆς τέχνης μὴ πειϑομένης τῆς ὕλης» ὠλλοεὶ γοῴεης ὅτι σχηματίξῳ 
ϑεὸν κρρ δεῖ δυναςέυοιν. 

6 ἔρως ἐγίνετο } {ἰς Ρδι]ὺ Ροίξ ἴῃ ἤδειια Νανο καὶ μὲν 
γὰρ λίθος δλη πρὸς ἐκεῖνον μετηλλάτίετο, τὸν ὄντως παῖδα ὅζς. 

7 ἑαντῇ 1 αἴϊεηεῖο Μογεῖ!ο, οπιπῖπο ἰορεπάαπι Ρυταητῇ 
ἑαυτῇ τὸ ἑαυτὴν» 4104 Δητεᾶ εἀϊτιιπὶ ἤιογαῖ, Ἰρίδαιις εἰἴαπι 
ἰπ τέχτι τε πιιογαῖ, 

8. ὑγρὸς 1 ἰς ἴῃ ΝΑτοΙ Π ἤλεια σοπιπιοπάδιωτ ὁ λίθος εἰς 
ὑγρότητα κεχολοωσμένος, Πρηιίᾳ μαθὲς ἤϊατυα Δδαεοδὲ ἰηῖτ. 

γνννν 2 φερη- 



804 
͵ “ἤ Ὥ δεῖ ΄ ᾽ ᾿ Ν 

φερημένος, ἑτοιμος ἥν δεῖξαι κίνησιν. εἰς μὲν γεὶρ 

ἕδραν σώσιμον ἵδρυτο , ἠπάτω δὲ, ὡς καὶ τῆς 
3 ᾿ “ 5 “ ᾽ ,ὔ 

μετεωρξ κυρλευων φορᾶς". ἐγώυρϑτο δὲ εἰς γέ- 
“, 2 ΕΠ λωτώ, ἐμπυρὸν τι » καὶ μείλιχον» ἐξ ὀμμοίτων 

διωυγάζων. καὶ ἥν ἰδεῖν ὑπωκέοντω τῷ στώϑει 
Ν ἣν Ω ᾿ 1 ͵ 

τὸν χωλκὸν", καὶ δεχόμενον ἐυκόλως: τὴν γέλω- 
΄ ῳ δὲ ᾽ ) ᾿ » ᾿" 

τος μιμήσιν. ἵδρυτο ἐν» Εἰς μὲν τὴν κορυφην τὸν 
Ε] Ἴ "“ ."" 

δεξιὸν ἐπικάμιπτων κωρπὸν, τῇ δὲ ἑτέρώ μετεῶ- 
,» Ἀν λιο ἢ Ν Ν οὖ , ᾽ »- 7 

ρίζων τὸ τόξον, καὶ τήν τῆς βώσεως ἰσοῤῥοπίων 

ἐπικλίνων ἐπὶ τὼ λωιώ. τὴν γεῖρ τῆς ἐραφερῶς 
“ 3 ᾽ Ἢ 

λαγόνος ἐκφώσιν ἀγίςη, πρὸς τὴν ἐυμωρότητωυ 
“ »" Ν Ν ᾿ ͵ Π τ 

τϑ χαλκξ τὸ ςεέγανον ἐκκλωσὼς . ““λοκῶμοι 
᾿ “ ) 3 μ 

δὲ ἐυτῷ τὴν κεφαλὴν ἐσκίωζον ὠνϑηροὶ καὶ εν- 
͵ὕ ε ,ὕ μ «14 

ϑλοι, νεοτήσιον ὑπολώμποντες ὦνϑος. καὶ ἥν 
ν " ε " δ Ν ν Κ 

ϑαυμαςὸς οἷος ὃ χωλκός. ἰδόντι μὲν γώρ ερευ- 
ὌΝ 3 “, ; 

9ς ὠπέςιλδεν ", ἐξ ὥκρων βοςρύχων αἰρόμενον. 

οι ψωμένῳ δὲ ἡ ϑρὶξ ὑπεζανίςατο", μωαλϑα- 
" " ᾿ "», : Ν Ἀ ͵ 

κιζομένη πρὸς τὴν αἴσιϑησιν. ἐμοὶ δὴ, ϑεασαμέ- 
΄ὔ ΄ « ἧ" 

γῳ τὴν τέχνην , ἐπήει ποιςέυειν ὅτι καὶ χορὸν ἤ- 
͵ -“ 

σκήσε κινέμενον Δωΐδωλος "", καὶ χρόω πα ἀρεῖ- 
ΪἼ δῇ , γ. . 

τχεν αἰσθήσεις" ὁπϑ πραξιτελῆς εἰς τῆν εἰκόγο, 
γ) ᾽ - ἥχ ὔ 
ἔρωτος ἐνέϑηκε μικρᾷ καὶ γοήμωτω; καὶ σπτέρυ- 

5 ͵ Ω ͵ 

γι τὸν ἀέρω τέμνειν ἐμηχανήσωτο. 

ἘΠΣ ΤΟ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ ΑΓΑΛΜΑ. 

Ἀ ἡ ε 5» “ 
παρε κρήνην Ἰνδὸς εἱςήκει, ἀνώθημω ταῖς 

« 3 Δ κ.4 , 
Νύμφαις ἱδρυϑείς. ἥν δὲ ὁ τνδὸς λίϑος μελωι- 

᾿ τ -“ ͵ Σ᾽ 
γόμενος » καὶ ὥσρος τὴν ἐκ Φύσεως τὲ γενξς αυ- 

“ ,ὕ Ὁ ΑΙ 5 - λ ν ΓΚ 

τομολῶν χροιών. εἶχε δὲ ἐνθλὴ μὲν καὶ ϑλην 

τὴν χωΐτην, ἐκ ὠκρώτῳ τῷ μέλανι λώμπεσαν, 
3 Δ. [ἢ »" " ,ὔ " 

εὐλλ᾽ ἐκ τῶν ἀκρὼν πρὸς κόχλε Τυρίως ἄνϑος 
ὌΝ, κ Ἁ 3 -“ Ν , 

ἐρίζεσαν. οἷον γαῖρ ἐυπωθϑσω; καὶ νοτιζομενη 
-“ ,ὔ ε Ἐν ΥΣ « . »».ν 

τῶις προσοίκοις γύμῷωις ἡ ϑρὶξ, ἐκ ῥιζῶν ἐνιξ- 
͵ -.- ἡ ᾽ ᾽ 

σώ μελάντερος; πρὸς τοῖς ἄκροις ἐπόρφυρεν᾽.. ἐ- 
Γᾳ ν 3 -» » ΄ 

φϑωαλμοΐ γε μὴν ἐ συνῆδον τῷ λίϑῳ. κατὼ 

σ ΑΚ Ὺ ΒΊΑ ΒΑΘΤΟΙ 1Γ,. Τράμ. 

(15, Δ τποῖιις (απιθη ἐἀεη ἀλη] ἔρεοίειπ γαῖ 
ςοΙηροίτι5. [π᾿ ἤγπηα επὶπὶ αι! 46 πὶ ογᾶξ 
ςΟἸϊοςαίιι (ξ6.. αἴζασηθη ΟςῈ}15 ᾿πηροπεθαῖ, 
ΔΑ! ὃς πιοίιι5 ΡῈ ἀεγθπὶ [δοιαίετη πᾶθ6- 
τεῖ. Ἐχιυϊίαῦαξ ἀιιζεπι τα. Ἰρηεος αοίάαπι 
ὃς τηδληίπετοβ σα] 15 γαάϊοβ νἱγαηβ. Ἐγαῖ- 
4ς νἱάογα 865 αἰξεξξα! οδίεαιι, ὧς γἰ[ι5 ἱπιϊ- 
ται] οπείη ἕλοις δάπγεεγε, [τὰ γεγο ροίϊει5 
εγαῖ, νὶ δα νεγείςοπι ἀδχίγιπι ἢ εέξεγες Ὀγὰ- 
Ἑ“Πίαπ1, αἰτογα διζοπι ΠΙΔηϊ] ἀΓΟΙΠῚ Εἰδμαγεῖ, 
ἃζ «Ὁ ἱποεῖϊις δε] τῖο δά ἰδειιατη ἀδοϊπα- 
τοῖ, Ἐτεπίτη πηι γι Ιππ]Ὸ] Ἰά αιοά ρτο- 
πλΐποῖ ἐχιο!]εῖσαζ,, 465 Γρογείη [τὰ ἔγαῆρθης 
νὰ [ἀςο]ς ᾿πῆθῶι νιἀεγειασ, Οἰποιηπὶ γε- 
ΤῸ (ἀρι Εἶμ5 οδυτησγασαηί γεπη!,, ὅς οτῖ- 
(δι... ᾿παεη} {δ᾽ πσεπῖες πίτογθ. Ἐταζαια 
ΔαΤΉΪΓΔΌΠ]6 ῬΓΟΓΙ5 465: ἹπῖΏ θη ΘΠΊ μη γα ΟΣ 
ἴπάς τεξι!ρεθαῖ, αὖ ἐχίγοπιῖς οἰποῖΠη15 ὁ Πγ1- 
καΠ5, (οηιγούϊδητί Διο πΊ ΟΆΡ Π]π5 {πγτῖρο- 
θαζ. ΤΠ ]]ΠἸτογ (δη[ηπὶ Αἴ ἤςθη5, ΜΙΗ͂Ι Ἰρίτιγ, 
ἄτι ἀγίει σοπίετηρίαγογ. [σ᾽ ογαῦ δηἰ ΠλΠὶ 
σγεάεγε, σιοά οβοσγιιπὶ ετίαπη τη ποῖα ςοπτι- 
τιτη εἰαθογαπεγι Παρ άα]η5, δὲ ιοά ςο]ογ (ξπ- 
{πὶ ργδεδιεσις : αιαπάοσυϊάειπη Ργαχίτοϊες 
ΟἸρ! ΔἸη15 ἱπιαρίη! ᾿ρίοβ ρεης ΓἘπία5 ᾿Π 41 Πςτν 
δὰ νῖ αἰδδεγεπι ἔδοάγει στ εβξβοιῆει. ἡ 

ΤΡ. ἹΝΊΝΡῚΙ δΊΙΔΤΥΓΑΜ. 

Ιηάιι5 ταχίὰ ἔοπίθπι ςοηῇεθαῖ, ΝΥΠρἢΐΦ 
ἀοπατγίππι νι εἴξε, ροἤτη5. Ἐτγαίαιιε Ἱπάπ|5 
ΠΊΑΓΠΊΟΥ ΠΙΡΥΙΟΔΠ5, δὲ Δα ςοἰογαπη, σαπεῖς {15 
ἴη 4011 ςοπιιξηϊθηζοιη [44{1] ἐγαησέπρα. Ηδδο- 
Ὀαζ ἀυζεπ θεῆς βογεπίεπι σγηριπηααε ςἀρ!]- 
[πππ|2 πΟη ΡιζΟ φοΪογε πῖργο ἰμσεπίθπι, νὲτ 
ΓΙΠῚ ράγία ἐχίγεηα οα πῇ Πογιάο Ὑ γείδο σοη- 
εἶᾶς ςοΐογε σεγταηίθπη. ΝΑπη ἀ δἰ τηττ15 ν εἰ ατὶ ὃς 
τηδαεἴλέλι5 νι ςΠῖ5 ᾿γΠΊρΡἢ 5 ςἀρὶ ] 15, εγαάϊςῖ- 
Βι15 Ἐχαγρθη5 ΠΙΡΤΙΟΓ., ΨΕΓΙῚΒ Ἔχίγθιηᾶ ἴῃ ΡαΓ- 
Ραγειπι σοογεπὶ ἀδοϊ παρα. Οὐ δ αι- 
ἄξῃη ΡΑΓΙΠῚ σΟΠΘ ΠΊΕ ΡδηΣ τπδγγηοσὶ. ΟἸγοᾷ 

9 ὡς κὸ! μετεώρᾳ κυριένων φορῶς μετέωρον Φορὼν θοϊαἑπτι 
γοςᾶε. ἤς ρϑυΐο ροίε εἶγοα ἤη. Πραξιτέλης χρὴ πτέρυγι τὸν 
ἀέρα τέμνειν τὸν ἔρωτα ἐμηχανήσατο. ν᾽ 

ιΟ ὑπακώοντω τῷ πάϑε; τὸν χαλκὸν 1 ΠπΊ}ε εἰξ αυοά πᾷ. 
βᾶθες ἴηι ἤδτιια Βαςοίὶ πρὸς ἀνθρωπίνην αἰσϑησιν βιάζεσϑαε 
τὸν χαλκόν. 

τι πρὸς τὴν ἐυμαρότητα τῷ χαλκῶ τὸ τεγανὸν ἐκκλάώσας } 
το] πάμπὶ ἐγὰΐ σομησια ροΙ͂ χαλκῶν, ςοἤδεγεῖ Ἂπίπὶἰὰ οὐπὶ 
φεγανόν. (Οεἴογαπὶ {πη} 14 μαθὲς δἀάιιέϊα ᾧ, δὰ ἤδτιᾶπι.» 
Βαεοραε π.;. ἢς ἃς ἴῃ ἤδιια Βακοὲ χρῷ ὄντως μὲν ὃ χαλκὸς 
ἣν τεγανὸς, ὑπὸ δὲ τέχνης μαλωτήόμενος. αὐάε ὃς αἰτοτιι5 ἢΔ- 

τιλς Οπρίαἰρεῖς Ργαχἠεἰίς ἔκφρασιν (Ὁ ἴπῖτ, 
12 ἔρευϑος ὠπες.  ἢς ἱπΕ ἤλτυα Βαεοῥὶ χαλκὸς μὲν ὧν ἔ- 

φυϑραίνετο ὃς [δια Οερα[ονὶς χαλκὸς μὲν γὰρ ὧν ἠρυϑραΐ- 
ΨψῆΤτο. 

12. ἁψάω. δὲ ἡ ϑρὶξ ὑπεξανις. ὅς. 1 ρεπιῖπα ρίδης μαδ6β5 
Ῥᾶυϊο 1ηῈ. τι Βαζοδὲ ᾶτυα : ψαμίνω δὲ σοι πρὸς τὴν ἐἰκμὴν 

ὑπεξίρωτο" κὠϊ ὄντως μὲν ὁ χαωλκὸς ἦν σεγανὸο) ὑπο δὲ τέχνης 

μαωλατ)όμενος εἷς σάρκα : ἀπεδίδράσκε τῆς χερὸς τὴν αἴσϑησιν. 

ὙΡῚ ἐχρ!!σατιγ 4ιοα ἢ.], ἀἰξεαπι οδίοιιγῖι8. ΝΈιηρε οἰπὶ 
865 αγμερε εχλξϊε δϑάβδο τεργδείεπιει, οςοιιραῖα οάγρής 
»ῃοἠϊογίς ὑπιαρῖηε βμαπταῖα , πὸπ ρίζης νὲ πιδηιις ἀμτῖ- 
τίει {ἐπῆιπι ἐχοΐτες, 

14 χορὸν κινώμενον Δαίδαλος } νιἀε ( ὦ ΡῃΠοῆται Τυηΐ- 
οτῖβ Αϑύροντως Ὡ- 10. (ετεγιπὶ [επτεητία {Π1}}15 {, ΝΙ. 1, ἔπε 

15 χρὴ χρόα παρεῖχεν αἰσϑήφεις ] ποῖα α18ε ἀε ςεἰεδτίοτῖ- 
θυ. Ρ᾽δξοτιπιὶ ἡποτιπάΑπι Ορεγίθιι5 ἀϊσιιητιΓ, 8.165 ριῖς 
δάμπο αῇε νυῖ5, εηιάθι9 ἀἀΠ  ππιΠΠῈ σ404}105., Δ 4ιλς Ηἰς 
4ΠΠιἀϊε ποῖδετ ςοοτεπὶ [εηῇιπι ἐχοϊιδτ ἀΐσεης, 

Εἰς τοτ ΙΝ ΔΟΥ ἄγαλμα. 1 μελάντερος πρὸς τοῖς ἄκροιᾳ 

ἐπόρφ. } τὰῖες Απδοτθοπ λιπαρεὸς κόμας ἀείοτιδις 
: Τὰ μὲν ἔνδοϑεν μέλωινας 
Τὼ δ᾽ ἐς ἄκρον ἡλιῶσας. 

ὙλΪε5 ἴῃ Ομρλαϊΐρο νἱ ἀἴπιι5 ραυΐο δηζε ἴῃ βφέμα εἰμ, ῆς.» 
41ε ἔρωτα εἴίλπι ἀείοτιδῖε Ἐππαρίμ5 ἴῃ νίτα [Δα]. ἢ : αἱ 
κόμρε μελάντεροε κοὴ ἡλιῶσοω! κατέχοντος. 

ΡυρΙ- 



ΚΟ Ναγεῇ, 

ῬρΙΠας φηΐπι σςαϊογιπ ἀφοιγγοθαι σηά!4α 
πιαιετία; ἴαχο 14 ρατῖε ἴπ ςαπάογεπι 1Πς]1- 
πᾶρζα, πᾶ παζαγα} 5 ηποαιις [πα] ςο]οΥ ςἀπ- 
ἀϊοατα (οἷο, Οἴδριΐα νεγο ἰρίππι ἀς ἔστι 
πγθπτ8 τηοιεγας,, τοπλ]Θητίατη ταπΊση ἰαρί- 
ἀϊς ἤδις ργοάεδας οοἷογ : πυ]ππὶ οπῖπιὶ {ὰρ- 
Ρεῖεθαε δγτιβςίιι., 4110 σθηδο ἴῃ 60 τιρογα 
εἰπρὶ ροἤξης, πίργεάϊηθ ερτιείατεπι τοροητζα, 
Οοτροτῖϑ ταπηεη Παδίτα ργοάοθας ἱπιηςςς αἵς- 
ξεδιιπι. ΤΙταθδηβ δηΐπι ἂς ἰα(οιἴθης σοπί!- 
πεδας, νὲ φαΐ πγηλ5 ρεάϊδιις ἤαγα ποίοιγεί, 
{ξἀτγουπαας εἴϊες, ὅς ρορ τι θι5 ἴῃ τούγαπη Ἰη- 
Ὁ πατί5, δίσχις δάθο ἸΔρ]8 "ἴο αἰοέξιι ςοτ- 
τΈρταπὶ γείεγεθαδι, δὲ απαῇ ρα!ρίταγς νἱἀςαταΓ, 
τηοταπι ῥγδθίογεηβ, 4114}15 6 σγαρηα οτΙΓὶ (0- 
ἴετ. ΝΙΒΗ ργάθεαγοα πιο ]ς Παρεδαῦ [π4| {- 
φηΠ]ασγιιπη, ἤρα οοἷογο, ααϊςαμ! εἰς νοπα- 
{ατιπι, γείεγς θα, (δ [Ὁ] πλειηὈγογαπη ςοπι- 
Ροίτίοης ἀρίβ ςοποϊπηδίιι5 εγαῖ, [ηζερα- 
Ππρητο οπηπὶ ἀεἰίεαζι5, παάαίαιιο ογαῦ5 1η- 
ἀοτηΠῚ ποπῖρο σογρογίθιις σοπίγα- ΔΘ [15 ἀύ- 
ἀογοπη νἱΓΠ] γοῦοσα πε αἰιοι5, 

ΨΟΙΝ ΘΊΑΤΡΑΜ ΝΩ4ΚΟΙ581. 

Τλιςιιβ εγαῖ., ἱπάπ6 0 ἔρος ΡῈ] ΓΟ ΓΙ ΠΊΠ157 
Δηϊ5 ςοη ἴλη5 Ριιγῖ5 ναϊάς ὧς Πρ 415, ΡΓορῈ 
δι1Π1 διιοῖη ΝΝαγο ἴτι5 ροΓι5 ογαζ., αὶ ππαγπλο- 
τε ςαπάϊάο ἐοηξεξδιι5, Ρμεγ 1 ς,, νοὶ ροζίιϑ 
Δάἀοϊείςεπμς, ἰάοποα αὐ ἀπιογεῖη δείαία, [αΐρο- 
τιππι ιιαί! ρα] ογι τἀ! ηἷς αποάάαλπι αὶ σοΓρογΟ 
εαλτῖεη8, (ΟὈτροτὶς νεγο πἶς ογας ΠΑΝ, 
Αὐτοα ξαϊσεῦας ςαοίατία., Παρ 0 δα [τοήτοπι 
ἴῃ οὐθεπι γϑιοίωτο, δά ςουσθηγ νεγοὸ αἰ βιμο 
ἴπ τοῦρα. Οτειις εἶτι5. Ἰητοπιογάζο σϑιαϊο 
Εχυταητὶ5 παῖς ογαῦ, ποάις ΠΙ]αγτατὶς (ογοηδς, 
Τηζπτιις ΄υΐρρε οι] 15 εγαζ ἀττὶϑ ἱπά εἶτα πιοα- 
ΤΟΥ; νῦςμπι Νάτο ο [ογτιιπαπὶ αοα τις οἷτι5 
ἴγπασο ἱπηϊταγείιγ. Απηϊέδιι5 ογαῖ, αι1α}15 ι- 
Ρἰἀϊπιιπι: ααϊδιι5 οτίαπη ἔογπιὰς νἱροῦο ΑΠ]- 
τ ]αθατιγ. Εταΐαις 411 επὶ οὐπαίσας Πα ὶ- 
τὰ ἰπε : ρερίυς ςαηάξηβ, ἰαριἀϊς πιαζοτίας 
ςοποοΐογ, οὐδεπι οἶγοα εαπὶ σοηβεϊθης : δά 
ἀοχιογήπη γεγο παπΊεγισι νε 5 ̓πῃαΐαζα 
δά ρεηι νίχμιε ἀεἸαρία,, [81 ἀσπηεθαῖ : (ο- 
ἰαπίαιις ΟΠ ]απηγ ἀξ ἐχεγίαπι πιαητπὶ Παδοῦαῖ. 
Ὁειογιπι αἄθο ἀε]σδίι5. εγας ρορία5.. ἃ δὰ 
ῬΕΡΙΙ ἱπαιτατοπειπι σοπηροίτιι5, νΕ ΓΟΓΡΟΙ͂5 
Εἰ {ΓΑ 5] ποεῖ οΟΪοῦ 5 εαπάογς ἐο, πὶ 
1ῃ Εχίγο πη}5 πἰτοθαῖ, 11 σαπάοσι,, 481} 1 πλοπη- 

ε Ν ῃ »“ , ὃ ᾿ ] 2 μ 
ὡς καὶ τὴν τὸ σωμωτος θιουλομπτειν χρόων". τῆς 

ΞΕΛΔΗΤΟΝΜ ΚΑ ΙΕ, 897 
Ἁ λ »“ ͵ 

γαρ τὰς τῶν ὀμμάτων κόρας περλέϑει λευκό- 
».6. τ ὸ Ν - τής» κατ᾽ ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς πτέτρας μεταπι- 

͵7 ᾿ 7 ἦγ ἃ νΝ -“ -“Ἢ » 
πτεσης εἰς λευκότερον, καϑ᾽ ὃ καὶ τῆς τῇ ἱνδῷ 

“ ἐ ͵΄ ΄ ᾿ ᾽ 
φύσεως ἡ χρόα λευκαίνεται ἡ. ᾿μέϑη δὲ ἀυτὸν 
»7 Ν ν ΐ Ω ͵ ε 
ἐξίφη, καὶ τὸ μεμεϑυτμένον καὶ κωτεμήνυσεν ἡ 

-“ (9. ῃ ᾽ 4 ΒΒ Π -“ ΄, Ν 
τὸ λίσα χρόα" δ γῶρ ἡν αυτῷ μηχαάνημῶ τὰς 

ν ἔ - Ὶ , 
“πὠρειῶς Φοινίξωι, σκέποντος τῇ μέλανος τὴν 

᾿ Ε] δ “ “, 

μέϑην. ἐκ δὲ τῇ σχήματος κατηγόρει τῷ πά- 

ες. «“αραφορός τε γαρ καὶ κωμάζων εἷςἥκει, 

εἰ δυνάμενος ἐρείδειν τῶ πτόϑε, ἀλλ᾽ ὑπότρομός τε 
ΝΥ ; “Ἢ ς , ἐ “ 

καὶ υπὸ τὴν γῆν ὀκλώζων. ὁ δὲ λίθος ὑπὸ τῷ 
, » ͵ « 

“άϑες ἐώκει σα ληγέντι, καὶ οἱονεὶ σπαίρει', τὸν 
δὶ Ἄν Δαν ͵ Ἵ Ξ ἐ 

ἐπὸ τῆς μέϑης ἐμφανίζων σεισμόν. εἶχε δὲ «ἰ-. 
κι 5 Ω - ,» ᾽ν 

ὅρον ἐδὲν τῷ ἱνδῦ τὸ εἴδωλον, ἐδ᾽ ἑκάςην κατὰ 
᾽ 7 Ἵ ᾽ ͵ »-“ Ὁ χρόαν ἐξήσκει χώραν, εἰλλ᾽ εἰς μόνην τῶν μελῶν 

συμβολὴν διήρϑρωτο, ἀσκεπὴς δὲ ἦν» καὶ γυ- 
Ν Φ ΔῊΝ “ - ῃ -» 

νος; ὡς ὧν τῶν Ινδικκῶν σωμώτων “πρὸς τὸ της 

ἀκμῆς φλογῶδες εἰωθότων ὠπανδρίζεσιϑαι» 

ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ͂ ἈΓΑΛΜᾺ.- 

Αλσος ἤν; καὶ ἐν ἀυτῷ κρήνη «τώγκωλος, 

ἐκ μάλα καϑώρβ τε καὶ διωυγῶς ὕδατος. εἷ- 

φήκει δὲ ἐπ᾿ εἰυτῇ ΜΝώρκισος, ἐκ λίϑε λευκβ πε- 

ποιημένος. τοοῖς ἡν» μᾶλλον δὲ ἠΐϑεος, ἡλικι- 

ὥτης ἐρώτων, ἀφραπὴν οἷον ἐξ ἀυτῷ τῇ σώματος 
΄ 3 , “ 

ὠπολάμπων κάλλες. ἥν. δὲ. τοιόν δὲ τὸ σχῆμα. 

κόμωις ἐπιχρύσοις ἤφρωπῆς » κατὰ μὲν τὸ μέ- 

τωπον τῆς τρλχὸς ἑλισσομένης εἰς κύκλον, κα- 

τὰ δὲ τὸν ἀυχένω κεχυμένης εἰς νῶτω. ἔδλεπε 
ιν 3 , “- δὲ . ᾿ » Ϊ᾿ 

δὲ ἐκ ὠκρώτως γαῦρον, ἐδὲ ἱλαρὸν κωϑθεωρῶς. ἐ- 

πιπεφύκει γὰρ ἐν τοῖς ὄμμασιν ἐκ τῆς τέχνης 
Ν ͵ “ Μὰ κ Ὧ Ν ᾿ ͵ 

καὶ λύπη: ἵἱνώ μετῶ τὸ Νωρκίσξ καὶ τῆν. τυχῆν 
ἀ ἢ "- μ, δὰ “ ἐν Ι 
ἡ εἰκὼν μιμῆται. ἐςώλτο εωσπεῤ οἱ ἔρωτες 9 

οἷς καὶ τῆς ὥρας τὴν οὐομὴν τοροσείκωςο. σχῆμω 

δὲ ἦν τὸ κοσμᾶν τοιόνδε. «πέπλος λευκανϑ εὶς, 

ἑμέχρως τῷ σώματι τῇ λίϑε,, περλϑέων εἰς 
͵ χῶν ν δ ΑΛ ΚΑ ἊΣ ε 

κύκλον, κατὰ δὲ τὸν δεξιὸν ὦμον “τ ερονίδες, ὧ- 

πὲρ γόνυ κατωξαίΐνεισαι» ἐπαύοντο, μόνην ἀπὸ 

τῷ ττορπήματος ἐλευϑερῶν τὴν χεῖρφ. ὅτω δὲ 

ἥν ὡπωλὸς, καὶ τορὸς πτέπλι γεγονὼς μίμησιν, 

ἐν τῇ περλξολῇ λευκότητος, τὴν ἐν τϑὶς μέλεσιν 

ἀπ σσανε  τπ4  ΟΥ ΠΡ ατναν οὐ ς΄ --- Ὁ πὸ ον ΠΝ δ αν 

Σ λευκαίνεται 1 ἴτ4 τείοτδεηάμπι οὔα ῥτὸ μελαΐνετωςν 

αοὰ εἴ ἴῃ εὐἀϊτῖς,, τε5 ᾿ρίᾳ ᾿ϑφυΐτατ, 

3 σπαίρει 1 εὐϊιὶ σπαίρειν Βαρεθαηῖ: ι 

Ἑπ τὸ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ ἄγαλμα. τ ἔρωτες ] ἰεδιίοπεπι 

Μοτεῖϊο ἵπ πιαγρῖπεπι τοϊεέξαπι ἐρῶντες τορμάϊατς (ιϑήςης 

(ἐαμπεηεῖα.» φυΐδις Ραϊοτίευνάϊπα ΠπΉ]5 ἀϊοίταγ ΕμΠε, ποπ 

ἐρῶσι ςετῖεν πο ἃ ἱπερίμπι, [εἀ ἔρωσι.- 

2 διαλάμπειν χρόαν } ταῖε5 νείζες ὀϑόναν ἀϊξίας ὅς λήδια 

ἱάε κά νἱτᾶπι Αρο οἱ! Ὑγαπ, 116. 1. ς. 7. 

ὠυγὴν 



8ὃοό 
- ν΄ 5.) ΠῚ 5 Ν ͵ 

εἰυγὴν ἐξιέναι συγχωράσης. ἔφη δὲ καθάπερ κω- 

τόπτρῳ τῇ πηγῇ χρώμενος, κὶ εἰς ευτὴν περιχέ- 

ῶν τὸ προσώπε τὸ οεἷδος. ἡ δὲ, τὰς ὠπ᾽ ὠυτῷᾷ 

δεχομένη χωροικτῆρως., τὴν ἀυτὴν εἰδωλοποιΐων 

ἥνυεν, ὡς δοκεῖν ὠλλήλοις εἰντιφιλοτιμεῖσί᾽αι 

τὰς φύσεις. ἡ μὲν γεὶρ λίθος ὅλη πρὸς ἐκεῖ- 

γον μετηλλώτηετο τὸν ὄντως σταἰδα΄. ἡ δὲ πση- 

γὴ» πρὸς τοὶ ἐν τῇ λίϑῳ μηχανήμωτω τῆς τέ- 
᾽ , Ε Η ὦ 

χνης ἀντηγωνίζετο, ἐν ἀσωμάτῳ σιχήμωτιτὴν ἐκ 
, ᾽ , “" ε 

σώματος ἐπεργαζομένη τῷ σιχή μιαΐϊος ὁμοιοτή]ω “, 

τὸ τῷ ἐκ τῆς εἰκόνος κωτερχομένῳ σκιάσ᾽μαῖι οἷον 
ἀνα) μὴ Ψ “ 

Τινον σούρζον τὴν Τϑ ὕδωτος φύσιν περιθεΐσω. ὅτω 

ΡῈ " ν ΝΥ, Χ ᾽ ἊΝ ,ὔ »Ἢ 
Ἑ ἤν ζωτικὸν, καὶ ἔμπνεν τὸ καθ᾽ ὑδάτων σχῆ- 

- ε Ω Ν ᾿ ὃ ΄ ᾿ Ἷ ΟῚ ᾽ 
μώ. ὡς ἀυτοὸν εἰνο! δοξώσοι τὸν Νάρκισον, ὃν» ἐ- 

τ ᾿ τ -“ »-“Ὕ 7 "Ὡ- ΓᾺΙ] 

πὶ σηγὴν ἐλθόντα. τῆς μορφῆς ὠυτῷ κωϑ᾽ ὑ- 
, ᾽ ᾿ “ σῷ Ι͵ 

δώτων ὀφϑείσης π-ἀραὶ γύμφῃ τελευτῆσαι λε- 
3 ᾽ὔ . -" ᾽ ͵ ᾽᾿ Ν 

γξσιν, ἐρᾳσθέντω τῷ εἰδώλῳ συμμίξα!. καὶ 
“Ὕ 3 » , ᾿ ᾽ ἢ 

νῦν ἐν λειμῶνι φαντάζεσαι , ἐν ἡφλνωῖς ὡροις 
-» ζΞ" ᾿ Ἀ ε πεν 

ἐνθϑντωα". εἶδες ὧν ὡς εἷς ὧν ὁ λίϑος τὴν χρό- 

ἐν, καὶ ὀμμώτων κωτωσκευὴν ἥρμοζε, καὶ ἠθῶν 

ἱσορίων ἔσωζε, καὶ ωἰσϑήσεις ἐνεδείκγυτο, καὶ 
5 ᾿ Ἴ 

“σα ϑη ἐμήνυε» καὶ πσρὸς τριχώματος ἐξεσίων " 
9 ᾽ ᾿ δ ν ΄ ᾿ ᾿ 
ἠκολέϑει, εἰς τήν τραχὸς κωμπὴν λυόμενος. τὸ 

δὲ εἐδὲ λόγῳ ῥητὸν λίϑος εἰς ὑγρότητα κεχώ- 

λασμένος". καὶ ἐναντίον σῶμω τῇ ἐσία πσῶρε- 
Ἔ ᾿ν Ν ᾿ , 

“όμενος ἧ. σερεωτέρας γωρ τετυχηκος Φύσεως, 
« 5» Ἣ Υ ΄ ᾽ ᾽ ͵ 

τρυφερότητος ἀπέσελλεν ἴσθησιν, εἰς εἰρουίόν τι- 
ὕ ͵΄ 

γα σώμοτος ὄγκον διωχεόμενος. μετεχειρίζετο 

"δὲ καὶ σύραγγώω» ἧς νομίοις Θεοῖς ἐκεῖνος ἐπήρ- 
᾿ ͵ ᾽ ἢ , Ὁ ,ὔ 

χετο" καὶ τὴν ἐρημίων κωτήχει τοὺς μέλεσιν; εἴς 

ποτε μδσικοῖς ψαωλτηρίοις προσομιλῆσαι ποϑή- 
Ρ , τ ς ἡ Ν γ ἵν 

σεις. τῶτον ϑαυμάσας, ὦ νεοὶγ) ΤῸΝ Νώρκισον» κι 

σ ΑΒ ἢ 

Ὀτὶς ογαῖ, ἐγδηπειηὴ ρευγηϊοπίε, ϑιαδαί ρού- 
τὸ [οπεετδησηδιη ἔρεςι!ο νίβη8, Γαι ἴῃ» 
Ἰρίωπη νυΐεις ἔρθοῖεπι ἀϊβιπάεπο: ἔοπενεγο,., 
Εἴπι5 ΠΠπεαπιθηῖα ἀςςῖριθπ5,) εἰμί επη ἔογπηδα 
τεργδείεηταγτιοηθπι ργϑθ 5. νὰ νἱἀθγεπαις 
ἸΏΓΟΥ {8 ἱπιιίςεπη {14 γεγαπη σεῆδγα ςοπτοπάς- 
τε. ΜασίποΥ οηΐτη τούπΠ| 1 ψαΥτπη ΠΠππὶ ρὰ6- 
ΤᾺ ΠῚ Ἔγαΐ ἐΓδΠσβογπιαίιπη. ἘΟΩΚ ΔΠΓΕ ΠῚ (τη 
αὐτῖς 1Π ΠΊΔΥΠΊΟΥΣ ΠΟΙ ΠΉΠἰ 115 σοποεγίαθαξ, 
ἤραγα σογρογεδα (Ο] ἀἸτατ!5 ΕΧρογτε Ἔχρυι ποις 
{ἸπαΠΠἸτἀϊ πο πὴ εἴτι, παπι (ΟἹ! ἀΠ τη σογριι5 τεὰ- 
ἥἄογεῖ, ἤσαγαε : νΠΠΌγάθαις, ΕΧ ἱππαρίπο ἀογῖμα- 
[8 2 ζΑΥΠΕΠῚ Πα! Δ Π44Π| 461186 ΠΊΔΓΟΥΙΔ 
ἰηάμποης. γίημιε ἀάθο νέγο νίμα ἐγαζ δ ΔΏϊ- 
τηδῖα ἴῃ 4615 Δρρᾶγεης ἔρεοίεβ, νι Ναγο [- 
(ὑπη᾿ εἴς ρυΐαγες. ατιὸπὶ δά [οπίεπι ἃςςε- 
ἀδηζαπη, ἔογηια ἤπα ἴπ 4415 σοηίρεϑια ἀράς 
Ιγιηρἤδπη ἱπτουγΠς πχοπηοίδηῦ, εο αποά σππῃ 
᾿πχαρίης ἤπα σοηϊπηρὶ σρεγει, Δ 416 ἴῃ ργᾶξῖς 
(ρεδιατγί,νεγπα τοπιρεῆδις βογεηζοπλ ΟὈ(οτμες 
Διιτο πὶ ἰαρί ἄπ, οἰ 6πὶ ντις εἴϊξεε ςο]οτῖϑ., ἃς 
ΟΟΙΪ]ΟγιΠῚ ταιπιθπ ξογπιαπ ἱππ{{8, ὅς ππογαπι 
τεργδείςπιδιίομοπη ἰεγιᾶγε,, δὲ (Ἐπίπι5 ργᾶς (8 
ἔεγγε, δε αἴδεύμις ἱηάίςαγε, δὲ οὈίεαιοητεπὶ (ἃ 
ΓΔΡ᾿Πατηβθητο ἀιηρίο ὅς ἀεηίο ργαοῦεγο. ἸΏ.» 
οΥΙΠΙΠῈ οἰποῖππος (οἰ μίπη. [ἃ δαζεπὶ ο- 
ΠΊΠΘΠῚ (ἘγπιοπεΠῚ {πρεγαῖ,, αιοα ἰαρὶ5, ἴπ ἀδ- 
Ἰιςαῖαιτι τ ΠΠἸτῖο πὶ Ἰαχαῖαβ., σΟΓριΙ5 Παῖαγαξ 
ἔπαα σοηίγαγιαιτι ἐχῃϊθεαῖ. (Οτπὶ ἃ ΠαίΠΓα 6- 
πἰπη ἤτξ (ΟΠ Τάτ 5. (Ἐπίαπι ταπεη αἰ! ὲπὶ ργαε- 
θεθαῖ τη ΟἹ τι εἱ, 1 τεηπεῖη σοὐροτ!β ἡμδί! ἀ1Ὲ- 
Ει5 ταπιογεη. ΕἸ αι εἴα τεπεῦαῖ, 
41 ραίπογτ!5 [115 Ἔχογά!α 1Π|ς σαπεῦθας, δζίο- 
πταιάϊποηι ςαητίθα5 γείοπαπι γεάάεδαί, {ἰ ἔοΥ- 
τ6 ππιῇοῖς ᾿ΠΠγιπιθησς ντεη 415 εππη ἱπςεε- 
τίς. νορία5. Ηΐης ερὸ Ναγοϊιιπι δαγηϊγα- 
[5.. Ὁ ἵππεπος,, νΟΌ 5 εἰατη Πῆογο εἰπὶ νο- 
Τα], ἀε!!πεδης εἰπη, νὰ Μυίαγιιπη ογηεί δίγι1Π|. 
Ψαπαπη γεγο ἴτα (8 μαθαῦ ογδῖο. νὰ τρία (δ 
ἤλτυα μαρεδαῖ. 

πἰ να ᾽ Ἂ ᾽ ε μ, , « ς 5 γεν 

εἰς ἡμῶς πταρήγαγον » εἰς Μεσῶν οἰυλὴν ὑποτυπωσόμενος. ἔχοι ἢ δὲ ὁ λόγος, ὡς καὶ ἡ εἰκὼν εἶχεν. 

ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΣΙΚΥΩ͂ΝΙ ΑΓΑΛΜΑ 
ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΎ, 

Ἐϑέλω δέ σοι καὶ τὸ Λυσίππε δημιέργημω" 

ΥΓΙΠΙ.ΟΙΝ ΒΙΤΙΑΤΙΡΩΑ͂Μ ΟΟΟ64610Ν1 δ, 

ΑΡΥῸ ΒΙΟΥΟΝΕΜ. 

οἷο εἴἴαπι (ἰὈϊ Εγῇρρὶ οριις Ππῆεγς ογὰ- 

3. λίϑος ὅλ. πρ᾿ ἐκ. μετηλλάτγετο τὸν ὄντως παῖδα ] ς ραιι- 
ἴο ἅπτε ῖπ ἥδιιια Ομρίαἰἠριὲς ὅσον ἦν (τῷ χελκξ.) ἔρως ἐγίνετο. 

4 τὴν ἐκ σώματος ἐπεργάζ. τῷ σχήματος ὁμοιότητα ] σχῇ- 
μα ἐκ σώματος εἴξ βριτα 19ρ1415, Δετῖ5), δἰτβγιπίχαε οταῖπο.-- 
τὶς σογρογῖ9,) αιιὰς ὁρροπίτις τῷ ἐσωμάώτω σχήμωτι» 4114} 
4Ὁ νπιργὰ ἴῃ δη1ι8 ἀεί θίιαγ 75. 486 ῥγοῖπάς ὁμοιότητω 
σχήματος τῷ ἐκ σώματος ὠπεργώζεσϑοιε ἀϊοίτατ, 

ς ἀνθᾶντα } 411 πεπιρε ἴῃ ἤοτεπι [μϊ ποπιίηῖβ ἤς ̓ “οπ- 
νετῇις. , Ἵ 

6 τριχώματος ἐξεσίαν 1 σοπιᾶπι 4Π1ρ]4Π| τ Ηΐ ποίατε νῖ- 
ἀετὺτ ἃ ἀεπίαπι, ἱπάεηις ᾿τισεπὶ Φοςίρεγε ρυῖο, αιο ρεη- 
εἴμ πὶ ΑΡοβΌ]ις βεπιίπαπι ἐξεσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς εἰι- 
Ρῖτ. ϑᾶπε ἐξεσίαν {Π|4πὶ τορεπάϊ σαριῖς σαι ξεπιιπῖς 
φΟΠΙπιοπάΑι.) Ἰρίς ἀμζοπὶ τὴν κόμην ἀντὶ περιδολρία Ἰρῆξ ἀᾶ- 

τᾶπι ρδυΐο ροῆ δἀάϊ τ Οογ. ΧΙ, πη] τάπηοπ μδες ἐχρ]!ςατῖ 
πιὰ 115 εχ πιοάο Ἰοφιεηάϊ οδίεγυδτο 86 [δειᾶπὶ ΒΟ ςΉ δε π. 5. 

7 εἰς ὑγρότ. κεχώλασμ. Ἴ ἢς Βαεοὴ [σίκα - ὑγρὸν χὰ 
κεχαλασμένον ἔχων τὸ σῶμα. Ἐς ἱπξ. ἀγιογε Ῥγάχλἑείης πρὸς 
τὸ μαλϑακὸν τῆς τέχνης τὸν χαλκὸν μαλατῆέσης. 

ὃ ἐναντίον σῶμα τῇ ἐσίᾳ παρεχόμ, ] ἢς ἱπξ. ἰη ̓ Ργαχἐεἰία 
Ομριάίηε: ἀπαλὸς ἦν μαχομίνην τῇ ἀπαλότητι τὴν ἐσίαν ἔ- 
χων. Γ" πρὸς τὸ ὑγρὸν ἤγετο ἐσερημένος ὑγρότητος. 

9. ἔχοι ἂς εχ ςοηϊεέξιιγα τείογιρῇ Ργὸ ἔχρ, φυοά ογδἕ 
ἴῃ εὐϊτι5. 
ΚΑΙΡΟΥ͂. 1 Λυσίκπε δημιέργημα ] 4ε ομραίζονιε 4 ἴγ- 

ἤρρο ἤδειια τεργδείςπιδια ργάεεῦ Ἔρι ργαπιπια, ηι0 4 ἴπ Α Πα 
τῃοϊορία εχίδὲ, 1. 1, εἶτ.14, ἀρυητ φυοαιιε Ηἰπιοείιι5 ἃ6 
Ῥυὰ Ῥμοτίμπι ςον 243. ἹΖεῖΖ, ΟΠ λ4, Ὑ111, μι. 200. 

τοπ 



ΣΊ, Οὐμαή. 

τίοπο : φυσᾷ αυΐίάεπι, Πρποττιπι Πιογιιπι ρα]- 
ΤΟΥΓΙΠΊΠΠῚ.) ἀγεξοχ ἐαγίσαγιις δ: γοπίίς ἔρε- 
ἑξδηάτιπι ργοροίιεγαί. Οςολῇο οἐγαΐ ἤδίιιαθ 
ἔογπηα Ἔχργεῖα εχ δογο, ἀγῖε σιπὶ παίμγα σοη- 
τεπάδητε, Ριιογί διε ἕδςῖος ΟὐεαΠοπὶ εγαῖ 
Ῥαδοίζεπεῖς, ἃ ζαρίτε δά ςα]ςεπι ρυϊσογίατίς ἤἥοτγο 
πἰτεητίς, ΕΔοΙδα5 ἐγᾶῖ ογπιοῇις, ἰασπαρίπεπι μα- 
Ὀεηϑ ἴῃ αι ποις ἰροςίος εἴτει, ἃς Ἑαμποηΐο ἰά- 
ξϊαπάδπη, σιοςιπαιιο νο δ, σοπιαπη (Ὁ] τα 
Ρεγπηϊτεθης, (οΐογα ογαι ἤογί ἀἸΠΊππο, (ρ᾽επαο- 
τὸ ἤογεπι σογρογῖς ργοάθηβ, Ετγάζηις Βδος ΠΟ 
πηᾶχί πη Ἔχ ρατίο {{}}}|5, Ἐγοητα δηἰπΊ ρτᾶ- 
εἰ ἰδ γε ισοθδι, ρέπας διζεπι ἰρίϊ ἵτα, γε ἤοτίς 
την Παϊδεγθησ, τυθεηζθϑ, ἱππιθη}}} ἀθοοτε Ε1]- 
δεθδηξ, (6 ΠΘγιΠῚ Οςεϊϊς τυθογεπη ἱπάπςεηζεϑ, 
διαὶ 'π βΊοθο σχισάδηηι , {πππ|τἰς Ραάτιπι» 
Ρἰδητῖς ἱπ Πρ ης., ροαΐθιις αἰδέιις. (σδρι!]ες 
ΤΠΊΟΓΘ [Ο]1το ποπ ογοιιογαῖ, ΨΈΓΙΠῚ ΠΟΙ γεγ- 
[ας {πρετς! ]α γερεης, {προγ σεπᾶς οἰποίηηιπ 
Ἰλέϊαδας,, οςεΐριις διιτοπὶ ΟςραΠοηίς ἃ εἰπεῖπ- 
Ὧ15 γαῖ πηπηππο, (οἷος οΠοπάεης, υΐ ἃ ρεΐπια 
ὨδΓΙ τα ο ργορογγαϊ παπογαητ, ρῖΪο5, ΝΟΣ ἰρ]- 
ἔμ, Ππροσο ρεγοι!ῇ οὐ μος ρεξαςυππι, σοη- 
ΠιΙτίπιιβ, 865 παίτιγας ορθγα ΠΊΟ τὶ σεγηςηζοβ, 
ΟΥ̓ ποπηηπ6 {ἀππὶ {γαηϑΠ|Πγς.. Ακς ἐπὶ ΠῚ. 
εἰππὶ εἴϊες, γαρεῦατ: ὅς παιιγα ἀπγιπι, ἀ{- 
᾿Βυοδατ, πιο Πτοῦ σεάσης τε... χιοςσιπημε. 
ψε Ιοτ, Ρτγαβίογρα νἱτα]! [6 ΠΠῚ φάγος. ἱπτιι5 
Πιαθιταπταπι [ξηΐαπι Ππαδετε Πάςπι ἔβοίεθαι. 
Αἴαὰς τὰ ΠΑ ΡΙΠἸεπὶ εγαῖ, ῆχο Πγπιῖτογ ταῖο : 
ἤϊλης απο [ἀσυταΐθπι πιοιγίσεπι ργας [δ ἔε- 
γεῦας,, οσυ]απιαις [Α]]ορας.. ταπημαπὶ ἢ 
ΞοπΊροϑ εἴϊει πιοιιις, 410 ροιγο ργοςσθάοτοι, ὅς 
ΔὉ αγεῖῇος [βουϊταῖοπι δοςερίοι δόγίατη ρα- 
φδύι. {1 νε]!ες, γαπηϊρίο αἰάγιπι [ςαπάϊ, Α- 
απ Πα ιάςι ἐγαηξ. 446 ΠΟδΙ5 πηγαπάα 
νι ἀε δηζιγ. Ις. διζοπι ααΐ Πτ οχ Παπηογο 
Εοτπτη, 4111 ἀγείθιις ἐχοθΠπί) πογιπίαιια οὑπὶ 
(ξη[ἰ ἀγα ἱπησαζο αγτῇσαπι πηγαηάα ἱπ44- 
σατα, ἐγ ἀϊειοηίς οἰίδηι ἰδιιάς Οραϑ ἰἄ ςςἰςθτεῖ, 

- 

- 4 - ν - ἊΝ 
τὸ, ταὶς σττέρυξι. καὶ τὸ μὲν ἡμῖν ϑαῦῥια,, τοιῶτον ἦν. 

φῳ 

5 ͵ΤΑ͂ΤΝ ΑΕ. 997 
- » ω “ ͵ τῷ λόγῳ πτ-ἀξαςῆσαι; ὅπερ, ἰγωλμάτων κώλ- 

᾿ . » λιςον, ὁ δημιεργὸς τεχνισάμενος Σικυωνίοὶς εἰς 
΄,ὔ " -- ἢ ἰῷ 

ϑέαν τρέϑηκε. Καιρὸς ἥν εἰς ἄγωλμω τετυπω- 
ν »" ες Ὶ μένος ἐκ χωλκβ, πσρὸς τὴν φύσιν ὡμιλλωμένης 

“ , -“ κι -ο.. ᾽ 
τῆς τεχνῆς. “τωϊς δὲ ἥν ὁ Καιρὸς ἡξῶν, ἐκ κε- 

φαλῆς ἐς πόδας ἐπανθῶν τὸ τῆς ἥξης ἄνθος. 
Ψ εὐ δὰ » 

ἦν δὲ τὴν μὲν ὄψιν ὡραῖος, σείων ἤωλον, καὶ 
7 , ὃ ͵ ζεφύρῳ τινάσσειν, πσρὸς ὃ βέλαοιτο, κατωλιπῶν 

Ἀ ἶ , Ψ ν δὰ ͵ ᾿ Ϊ᾽ Ἀ τήν κόμην» ἄγετον. τήν δὲ χρόαν εἶχεν εἰνθηροὶν» 

τῇ λωμπηδόνι τῇ σώμωτος τὰ ἄνϑη δηλῶν. ἦν 

δὲ Διονύσῳ κατὰ «τὸ πσλεῖςον ἐμφερής. τὰ μὲν 
Ν ,ὔ “ μ, ε Ν ᾿Ὶ γώρ μετωπώ χώρισιν ἐφξιλδεν . αἱ σπαρειωὶ δὲ 

᾿ ων Ὁ μ ᾽ , , ε "ἢ υτῷ εἰς ἀγϑος ἐρευϑόμεναι νεοτήσιον ὡρφῖζον.- 
Ω Ν, δ εν Ἑ ᾽ το, ἐπιδάλλεσαι τοῖς ὀμμάσιν ἑπωλὸν ἐρύϑη- 

ε«.-»Ἥ δὲ ΡΨ, ΄ ΕΗ κ΄ ν᾽ γ 
μώ. εἰφήκει ὁὲ ἐπί τινος σζαίρας᾽, ἐπ᾽ ὠκρων 
-“ » ᾿ ᾽ , Ν δ, 4 

τῶν ταρσῶν᾽ (βεδηκως, ἐπτερωμένος τῶ πόδε ἧ. 

ἐπεφύκει δὲ καὶ νενομισμένως ἡ ϑρίξ, ἀλλ᾽ ἡ μὲν 

κόμη; κατὰ τῶν ὀφρύων ἐφέρπεσω . ταῖς ππα- 
-ΨἌ,"ΪὖΪ΄ ΄ " 

ρειαὶς ἐπέσειε τὸν βύφρυχον, το δὲ ὄπισιϑεν" ἦν 
- »“ , χὰ ἢ ᾽ 

τῷ Καιρξ πλοκώμων ἐλέυϑερᾳ, μόνην τὴν ἐκ γε. 
7 2 »“» ε - νέσεως βλάςην ἐπιφαίνοντω τῆς τριχὸς ὅ. ἡμεῖς 

3 Π " ᾿ ε 

μὲν ἐν. ἀφασίῳ «τλήγέντες τορὸς τὴν θέαν, εἰ- 
«.ω " φήκειμεν τὸν χωλκὸν ὁρῶντες ἐργω φύσεως μη- 

νχωνώμενον» καὶ τῆς οἰκείας ἐκδαίνοντα ταξεωςῖ. 
" »: ᾿ ͵ ὺ 

χαλκὸς μὲν γὲρ ὧν, ἠρυϑραίνετο", σκληρὸς δὲ 

ὧν τὴν φύσιν, διεχεῖτο, μαλϑακῶς εἴκων τῇ 
“Δ ΄ ῃ 

τέχνῃ τορὸς ὃ βέλοιτο, σπανίζων δὲ αἰσιϑήσεως 
με ΓΝ “- » 

ζωτικῆς, ἔνοικον ἔχειν ἐπιςιᾶτο τὴν αἴσθησιν. καὶ 
« ᾿ Ν 

ὕτως ἐφήρικτα, σσάώγιον τὸν ταρσὸν ἐρείσως" ἐ- 
, δὲ ἐ»"»" ᾿ ,ὔ μή ᾿ , ΄ 

φῶς δὲ, ὁρμῆς ἐξεσίαν ἐχεῖιν ἐδείκνυτο, καί σοι 
7 , ε Η “Ἤ ᾽ 

τὸν ὀφϑωλμὸν ἡπάτα.» ὡς καὶ τῆς εἰς τὸ τορό- 
-“ Ν νυ “ σώ κυριέυων φορᾶς. καὶ παρὰ τῇ δημιωργξ λω- 
͵ ἀνα : 

ζῶν καὶ τὴν ἀέφμον πλῆξιν τέμνειν" εἰ βέλοι- 
“- 7 “ "ον 
εἷς δέτις τῶν ἀερὶ ταὶς τέχνας σα. 

»" ᾽ ᾽ »"Ἢ ΄“- ΠΡ ͵Ἵ ͵ὔ ΗΜ 

φῶν, καὶ εἰδότων σὺν αἰσιϑήσει τεχνικωτέρα τοὶ τῶν δυμιεογῶν ἀνιχνέυειν ϑάυματα, καὶ λόγι 

ΟὨΙΠ Δ, Χ. ΗΠ, 32:2, 322. πες πιοΐτπι αἰ ΠΊ ΠῚ Π15 ΡΒ αἴΔς 
Οεραβο, ρτοὺς ἀε[οτιδιτιν Αὐοηΐσ ἐρίρτ. 12. νἱής οδίεγιδ- 
Δ ἀοίτ,, Τπῖο ἀς Γγῆρρο Ρ. 114. 

2 ἐπί τινος σφαίρας  εἰυ8 πες Ροϊάϊρριις 'π ερίργαπι- 
τιλίε , ποαιιε ΗΙπιδτίαβ ἀρὰ ΡΗσείυπι πιεπιίηῖς, Μεπηίηϊς 
ταπιεπ ΤΖειΖ. ΟΕ]. ὙΠ]. ἢ. Σοο. ν] πτερόπων ἐπὶ σφαίρας 
εἰηέλιπι αἷς 4 Τγῆρρο καιρᾷ ἄγαλμα νἱὰ, ευιπάςπι εἰαπιυ 
ἢ.231:5. ἢς δὲ ἀς Ρῃϊάϊαε οοσαῆοης Διυίοπίιιϑ : ΄ 

φηϊα τοικίαε ἐμβηές  βάτγε ἴϑτσ πόέπεος 
3 ἐπ᾿ ἄκρων τῶν τάρσων ] Πὶπο Ῥοῇάϊρρα : 

Τίπτε δ' ἐπ᾿ ἄκρα βέξηκας; Αεὶ τροχώων «ἰοῦ 
ηιοά Οτοιῖιις γεγιζ: 

Νεγε ἐπν ρεάϊδες {ερρηὲς  ΑΡῚσ ΘΗΥΤΕΥΕ «τ 
4 ἐπτερώμ. τοὶ πόδε } πτερωτὸν τὼ σφύρα Ηϊπιοτίαθ, Εἰ 

Ῥοθάϊρρυς 
-- --α τ: δὲ ταρσοὺς 
Ποσσὶν ἔχεις διφνεῖς} ἵπταμ ὑπηνέμιος, 

Οτοιαϑ : Ῥεμ" 46 
(αν ρεάϊδις 5 Τεμεὶ ἐμγόίρε γριά θοίσ, 

Αὐυϊοηίας : 
«μία ἐαίανία βαόεν ̓  Τέοϊμενές {αν «ἱὸ 

ς τὰ δὲ ὄπισϑεν ὅζς, 1 Πηλ]14 Ηἰπιοείυς, ΡοΠαΐρριις, ΤἴΖβα 
1Ζε5 ὃς Αὐυϊοηίτι5., : 

ὅ τὴν ἐκ γενεσ' βλάφην ἐπιῷ, τ. τριχὸς 1 ἢ. 6: ο[[05.7) χιιαί ες 
ἕεοεης παιὶ ἰπἔβηϊες ἤαδεγε [Οἱ] ἐπί, 

7 οἶκ: ἐκξαίν. τάξ,] ΠΡ ΠῚ φράσις ἱπ ἴῃ Μαιμα Ομρίάιπίς 

Ὑδ] νἱά, ποῖ. 4: 
8. χαλκὸς μὲν γοὼρ ὧν ἡρυϑρ. 1 Πιι 4 μαθὲς ἢ, θδέιᾳ ὅψ- 

ῥίἰμάς τι, ὃ, ; 
9. διαχεῖτο μαλϑακ. εἴκων 1 νἱάφ Ππη!4 ραυΐο ἀπῖς δά 

Ναγεἰδινε τ. 4. 
10 τέμνοιν  ἢς ἐπιεπἀάτα λιυις Πιπ|) ΠΑπὶ δά Βα δ ηΣ 

τίωνε. Οετεγαπι βεπιίπα Οςουγίςθλπε ἔργα ἱπ ἤλευ4 ὧν" 
ΓΝ 

ΧΧΧΙΧΧ σμῶ 



Φο8 
»,᾽».» “ " "π: ᾿ »-" “ δύ 

σμ8 ἐπὴδε τῷ τεχνημῶτι», Τὴν τ Κωερδ ὀυνώ- 
» “" ͵ Ω ͵ Ν 

μιν ἐν τῇ τέχνῃ σωζομένην ἐξηγέμενος. τὸ μὲν 
“ “" ᾽ ᾿ ᾿ ᾽ 

γὼρ στέρωμώ τῶν ταρσῶν αἰνίτ]εσιϑιαι τήν ὀ- 

ξύτητω; καὶ ὡς, τὸν σπολυν" ἀγελίτηων αἰῶνω, 
ΠΥ ΥΩ) ᾿ ᾿ »- 

Φέρεται ταῖς ὥρουις ἐποχέμενος" τὴν δὲ ἐπανϑ8- 

σῶν ὥρφν, ὅφι στῶν ἔυκωίρον τὸ ὡραϊον, καὶ 
͵ὔ ͵ δ ΔῊ ε Ἷ Δ δὲ Υ 

μόνος κάλλες ὀημιξργος ὁ κοίέρος. τὸ θὲ ἄπήν- 

ϑηκὸς ὦπαν ἔξω τῆς κωιρξ Φύσεως: τὴν δὲ κα- 

το τῷ μετώπε κόμην» ὅτι προσιόντος μὲν ὠυ- 
“ ε«" ε “ 

τῷ λαξέσϑαι ῥώδιον, παρελθόντος δὲ ἡ τῶν 
᾿ ͵ Ἀν δ. δ 

πραγμάτων ὠκμὴ συνεξέρχετα!» κωὶ ἐκ ἐφὶν 
-“ , 

ὀλιγωρηϑέντω λωξεῖν τὸν κωιρον. 

ἘΠ ΤῸ ΤΟΥ ΟΡΦΕΩΣ ΑΓΑΛΜΑ. 

Ἐν τῷ Ἑλικῶνι, τέμενος δὲ τῶν Μεσῶν σικιερὸν 

ὃ χῶρος, τταρὼ τὲς Ολμειβ τῇ πτοταμβ ῥύακας» 
᾽ ,ὕ " 

ποὺ τὴν ἰοειδέω, Πηγάσε κρήνην. Ορφέως ἀγαλ- 
“,.-Ὡ ΓΑ 

μα» τὸ τῆς Καλλιόπης; “σωρὸ τῶς Μέσας εἷςἡ- 

κει, ἰδεῖν μὲν κείλλισον. ὁ γοὶρ χωλκὸς τῇ τέχνῃ 

συναπέτικτε τὸ κώλλος ᾽ν τῇ δὲ τὲ σώματος ἐ- 

"" δ᾽ Δι - »-»" » ᾿ 

γλαΐᾳ τὸ μεσικὸν ἐπισημαῖνον τῆς ψυχῆς. ἐ- 

κόσμει δὲ ἀυτὸν τιοόροι Περσικὴ ᾿ χρυσῷ κατώς- 
᾿Ξ -“ ᾽ “ ΠΣ 

ξικτος, ἀπὸ κορυφῆς εἰς ὕψος ἐνέχεσω. χι- 
ΠΝ ν - ἢ : , 

σῶν δὲ, ἐξ ὥμων ὠπαγόμενος εἰς πόδας, τελα- 

μμῶνι χρυσέῳ κατῶ τῶν ςέρνων ἐσφίγγετο. κόμη 
ν 5. “΄ῷ ᾿ τ δον ͵΄ 

δὲ ὅτως ἥν ἐνανϑής. καὶ ζωτικὸν ἐπισημωίνε-- 

σα; καὶ ἔμπνεν» ὡς ὠπατᾶν τὴν αἴσϑησιν, ὅτι 
, »“ 

καὶ πρὸς ταὶς ζεφύρε τανοοὶς σειομένη δονεῖπται. 
ε ᾿ ͵ -“- ε 

ἡ μὲν γὼρ ἐπαυχένιος κατα νώτῳ χεϑεῖσω., ἡ 
᾿ γ 3 

δὲ, ὀφρύσιν ἄνωθεν δὶσιχιδὸν ἐπιφαΐνεσω, κα- 
Ν ““, » ͵ μ Ν , ᾿ ΄ 

ϑιαρες τῶν ὀμμώτων ἐφαινετάς βολάς. τὸ πέ- 
᾿ »“ ͵ὔ “ )ὔ 

δίλον δὲ ἀυτῶ ξανϑοτάτῳ χρυσῷ κατήνϑιςο, 
Γ Ἵ Ὰ ΄ Ν ᾿ Ἀ 

καὶ πέπλος κώτω γωτξ ὠετος εἰς σφυρὰ κα- 

͵ : ᾿ 7 ε 3 
τήει. μετεχειρίζετο δὲ τὴν λύραν" ἡ δὲ ἰσωρί- 

- ͵ "»" Ἁ ε 

ϑιμες ἡ τῶῖς Μεξσαις ἐξῆπτο τὲς φϑόγγες" ὄ 

Ἂς Ν ε 

γὰρ χωλκὸς καὶ νευρῶς ὑπεκρίνετο", καὶ πρὸς 

τὴν ἑκάςῃ μίμησιν ὠλλατ]όμιενος σσιϑηνίως ὑ-. 

ἣν 

ΟΑΔ ΕΓ ΚΊΑΙΕΙ ΣῚ], Ογρόεη: 

ΟεεαΠοηῖβ νἱπι {ματι ἀν ΠΒοΙοία οἰαρογαῖῖο τα- 
εατιη", ΟΧροηςηθ, Αἰδ5 επί πὶ τα} }5 Δ ἀΠΕγΘΏΓΕΘ 
(υδιπαΐςαγε ρεγηϊςοίτατεπη [ἀϊσατ 1, νγαπιο τη8]- 
(ατὶ νογίαπα δεασπι., Ποτὶϑ νεΐϊα [εγατῃγ: 

γοπιατοπι το Π1,) απ ηἶτοῖ., ἐ0 [ ρεγάπογο,} 
4ποά οπιης τεπιρείινπι {τ ξογπιοίιπη, (ο- 
Ἰυΐχας Ῥα]οτταα!πῖ5. ἀγεξεχ Θςςδίϊο εχιῆδξ., 
οτηῃς οοπίτᾶ αποά νεπιῆδτο σαγοῖ Ὁ Οςςο(- 
οἠΐς ἱπάοϊε {1 αἰϊοπυπι: σοπιᾶία ἀμγοπι [Π 
ἔζοηῖς Βυΐειαπίοιη, [ποίᾶγε, } απο ἀοςοάςῃ- 
τε πὶ οςςαῇομεπι ἀρργεμεπάεγο [αοῖϊο (τ, εὰ 
αἰτεῖ εἰαρία περοιίοναπι ἤπημΐ αρεαΐ ργαα- 
εἴρια Υἱ55 συοάσις περςέζαπι νἱχ ᾿ἰοθας Οὐ- 
ςΔΠΟΠ6ΠῚ τος ΡΕΓΑΓΘ. 

ΚΠ. ΙΝ ΟἈΡΗΕῚ δΊΑΤΓΡΑΜ. 

Ιη Ἡεϊοόης (Ἰοςὰς δυζέτη ἴᾳσεν ΜιίαγηΠΙ, 
σι ταις ἀπηοςπιις, γορίο εἢ Πα ργορς ΟἸπλ 
Βιιγηϊηίς τος, ὅς πἰργιςαηζοπη Ρερδί [οπταπ1) 
Οτρμεὶ ἤδτυα, (ΑΙ ορος ΗΠ, τιχτα Μαΐᾶς 
εἰοέζα ἐγαῖ,αἤρείδι ΄υϊάοπι ρα ]ςογγίπια. ΑΟ5 
ΕΠἰπι ἴπιχεα ςμΠΊ ἀγίς ΡΕ]ογἰ ἐπ πετη σίσποθαῖ, 
ςογροσὶ5 ςοποϊπηϊγαῖς ΔΙ ΠῈϊ ΠαγπΊοηἑαΠΊ ἀ6- 
ἤρπαηβ. Οὐπαῦαγ ΕἸΠῈ τἰαγὰ Ρεγίϊςα, ΔιγῸ 
ἱπτοχία, ἃ νεγεῖςς (ἀγα εγεῶα. Ταηίςα νε- 
το, ΔΌ Πιιπγεγὶβ αὐ ρεάες ἀδπια, ὈαΙΓεο δυγεο 
εἶγοα ρεΐζαϑ αἰγιπροθαῖαγ, Οὐἴηα αἄθο εγὰῦ 
νεηιῖα,, δζ νἱμ!άαπι ἱπάοϊετι δἕηϊις δηϊπηα- 
τάτὰ ργοάξης, νὰ Πιςιπὶ (Ἐ πῇ 1:5 αςεγεῖ, πα 
ΔαΕδμοηΙ διιγΓᾶ5 ἀρίταζα ςἰ ΘατιΓ. ΑΙΠΊΙΕ Εἰτ|5 ρᾶγ9 
ἴῃ ςοἸ πὶ ἀεἤϊιεπς αυϊάθιη ρῈγ παπιεγος αἰ - 
ξπηάεθατιγ9 ΡᾶγΓ5 ΨΕΓΟ {πρεγς 1115 Ἱτη τ] ΠΘη5. 
ὈΙΠάα,ραΓος5 οσυ]ογατη γαδϊοα ἀρράγεγε [πε αἴ. 
(αἰςθαπηθηζαΓη ΡΟΥ͂ΓΟ Εἶτι5 ἔπαϊπο πηαχίπης ηϊ- 
τεραὶ ἀιγο,, ὅς ρΕρίτ5 ρὲγ ἀογίιπι ἀεπμῆιις 
δὰ ταῖος ρεγίπεδαῖ. [ςγτγαίηαας τεπεραΐ, 
αᾶ6 του ετη δάϊδιι5 ἱπτεηἀθθδίαγ ποῦ Μι- 
ἴλε πππΊογδητγ. ΑΕ5 ΕΠΠΠ| ΠΟΓΙΙΟΣ ογίδτη {1- 
τα ]αθαζ, νίχια νητπὶ 4 ΠΟ ΠΊΠ15 ΘΟΓΏΠῚ ἹπΠ}- 
[Αγ ΕιΓ,), γαγ8 Γογπιαΐῃπηι. ΠΊΟΓΕΠῚ ΔΓΕ σα- 
τεῦδαῖ: 411Π ράγιιπι ἀὈογαῖ, 4110 πλΐπιις ᾿ρίιπν ἢ- 
ἄϊιπη (Οητπι ἐπ ταίπτη [465] νοςα]θ γε ογθίιηγ. 
διιδ᾽ ρεάτιπι ρ᾽αητ5 ποπ᾿ σοα πὶ εγαΐ Ἐχργεί- 
(υπι, ποαις ΡΙεἰαάες δοιπογέπι ςοαηζοβ, πο- 

͵ “΄᾿ ΑΛ; Ν Π ᾿ Ἁ ᾽ τω πήγετο, μικρᾷ κωὶ φσρος εἰυτήν τὴν ἠχὴν τῶν φϑόγγων φωνήεις γενόμενος; ὑπὸ δὲ τῶν ποδῶν 
Ἀ , ᾽ ᾽ . ἣν Ν ᾽ ἊΝ 

τὴν βάσιν ἐκ ϑρξανὸς ἥν τυπωθεὲς , ἐδὲ πλειώδες τὸν αἰϑέρα τέμνεσαι, ἐδὲ Αρκτα σσεραφρο- 
σι πιττ πτ-. πες... σε γε νη 
τι ὡς τὸν πολὺν δζς, 1 [112 πος εχ εοπίεξζηγα, ἘΔ ᾧ τὸν 

πολυ». : 
ὨΡΦΕΩΣ. ΣΕ ἱοριδέα Πηγώσε κρήνην 1 ἤς ἰοειδέω πόντον 

Ἡεβοάυς νοςδῖ, Ἠείγο ίιι5. νεῖο ἰοριδὲς μέλαν ἢ ἀνθηρὸν 
Ἰπτεγργειδίις, 

2 συναπέτικτε τὸ κώλλος ἢς ἱηξ, ἴπ Οαρὶάίηθ Ῥγααίβοῖές 
χαλκὸν τικτόμενον ἔρευϑος ΑἸΧΙτ. ἣ Σ 

3 τιρίρῳ Πηροκὴἢ να, ΟΡ [Ἔγυιϑεδ δά νἱταπι Αρο Ιοπι! 1γ- 
δριὶ Ὁ, ἴτοπι δὰ ῬΒΙΠοὔτατί ᾿ππίοτὶβ Ἱπιαρίπος. ἱπ Ογρῥίο 

4 ἐπὸ κορυφῆς εἰς ὕψος ἀνίχεσα ] 1. ε, ὀρϑή. γε νοςαθαῦ 
Ἰυπίον ῬΕΙΠογαίιβ, νἱἀς ποίᾶτα δὰ εἴης βείορερι τι. 1. ὁρ- 
᾿ϑὴ τιώρα 40 εοάεπι Ογρόεο ετὶ δυιίειις ἴῃ “ηρο ὃς Αεεία. 

5 ἰσωρίϑμες ἴτὰ Ὡοη αι ιτδμ τοί δεπάιιπὶ εἴτε ρτὸ ἰσα- 
οἴϑμαι.» μα 1ῃ εαϊεῖς εγᾶτ, ϑὶς Μεγοισὶ Γγγὰ φϑόγγες 
Βθεθδς ἰσωρίϑμως Αἰἰδητίἀϊθις : νἱἀς ΤΠεοπεπι 84 Αταιηπὶ 
Ῥ.37. Ἡγρίπιηι ἔδδ. Ν]], 

6 ὑπεκρίνετο ἢς ορτίπιε επιεηβαδᾷηι Ογιγοτις ὃς δαἰπιαῖ, 
βληι οαἰτὶ Παθεηι ἐποκρίνετοι ι 

ας 

δα ἐν 



ΡΠ]. Βαιεης. 

ας ντίας ςοπιογποηθς, αἰιΔς ταπιεη ἰη οςε- 
ΔΠ11ΠῚ Εἀπ| ἀθαοίαϊ πάις Ρατδηταγ: (ξὰ ο- 

ΠΊΠΕ Δυΐαπη ροπι5 δάογαῖ, ΟὈΠρείςοης δ ςη- 
τ{π|.). Οπη ποία ἔογας πιοηΐδηδθ,, ἃς ηι86- 
ἐππΉ16 1Π ΠΑΓΙ5 ΡΟ ΟΓΓΑ 15 ραίςμπταγ, Ατ- 
ας φασι αυ! ἄστη «ἰδη) σα Βαταγ, ςειι ἔθ πῸ 
ςοηφοπτα νἱέξιι5: 058 Πποηπθ,, απ, Π|5 ρὰ- 
(ζυῖ5. ἰγγδε σδηκι δυο ταθατ, Ας Ιεοπιπι 
Ἰγαγη τ15 πατιγα δ πιαίσιτη σοπορίταπη χαΐς- 
τὰ ργοσιυτηθερατ. ΨΙΔΙΕς οὐδ 465 Πιμιΐος 
εβηρεης ,. ξοπείδιι5 δα ςάητιι5 ργοϊασεητοβ, 
δ γπατὶ5 Πιιέξιιηη ἀιηούε σα ΠΉ 15 {Π]τιιηγ, ὃ 
(διτες Πγμςα ῬΟΓΓα (85: ἄτας Οπηπειπι, ΠΠ14Π| 
ταοάο δηηὶ τειηροίϊαβ ἰπρρέάιτας. ρ᾽αηΐαιτι ε 
ΙΓ Αγ 5 {{|5 Δα Οτρἢΐσδππ σα Π]6πᾶπ0 ργο- 
Ρεγάηζοτη. ΝΙΠΙ ας ογαῦ χυϊάδηι 4ποα (ο- 
ἢππὶ οἄογεῖ, ἀἴη16 ᾿γγισαπη ἐχοίταγοῖ σοποξη- 
τὰπη: [δ ἦς τα πΊθη ἴῃ ὈΓΠτΙς ἀΠἰπΊΔηεθιις οχ- 
εἰζαῖος. ἀπιούα πημῇςος αἰοίιις τηοπῆτγαδαι, 
ἴδια, γε Π 46 ΓΘ νΟ] ρίας πα ΔΗ σα οηζαγ ἀρ- 
Ράγεγοι, Θεοῖς θα, οπηϊοαπείδαιις ε (ξη[Πδιι9 
ΦηΙ πη τι ἀεἰτπιπηθητζα παίγιτῃ ἰπ πιοάμπιπι οΧ- 
ΡΙΪπηοθαῦ, 

ΓΙ]ΙΠΠΘΙΝΙΟΝΡΜ Β4ΟΟΗΙ. 

Τφεάαἱ! αυάςειι Ογείθηί!ς νἱάογε ἐγαῖ, 146 
Πάσπι ἔεγε {πρεγάγοηζ, τηδοΠη15. φαϊ δα (άαιτι 
ΤΠΟΌΠ]1ὰ Ορεγα., ντημς 4ιτῖ5 ΥἹ 465 Δαἀδέγιπη 
Πιεγῖς δα (δ η[ις πυπιδηὶ ἤρεοῖεπι ργαε δε η 44Π|, 
ΑΥ Ργαχίἐε 15 τηδηι5 (ρίγαπεῖα ργογίας σοηῇςεῖε- 
Ὀδηΐ ορεῖα. [γι εγαῖ, ΒαςςΠιίαις Παραῖ, 

- 

»ΥΓΑΤΊΟΥ ἃ Ε, 

“, 

809 
Φαὶ τῶν ὠκεανᾷ λέτρῶν ἄμοιροι, ὠλλ᾽ ἦν τῶν 

δὶ ΔΚ Υ͂ ,ὔ Ν δ᾽ ἷγὉΝ ᾽ ῃ 

μὲν ὀρνίϑων γένος πορὸς τὴν ὠδὴν ἐξισώμενον, 
, δ Ὁ “- “ ᾿ 

πάντες δὲ ὄρειοι ϑῆρες . καὶ ὅσον ἐν ϑωλάτ!ης 
-“ 7) ᾽ ,ὔ ᾽ 

μυχοὶς νέμεται. καὶ ἵππος ἐθέλγετο ὠυτὶ, χω- 
-“ » ͵ ͵ ᾿ς »Ἢ γ Ὗν τὰ 

λινξ τῷ μέλφι κρατέμενος. καὶ βξς, ὠφεὶς τὰς 
» ͵ Υ̓ ν» ᾿ 

γομιοὲς, τῆς λυρωδίας ἤκεε, καὶ λεόντων ἄτεγκτος 
᾿ Ἁ ε 5“ 

Φύσις, «πρὸς τὴν εἱρμονίαν κατηυνάζετο. εἶδες 
᾿ “-η ἢ ᾽ 

ἂν καὶ πσοτωμες τυπξντα τὸν χωλκὸν, ἐκ στη- 
» ΓὙΑῚ ᾿ ͵ «" Ν » ,ὕἷ 

γῶν ἐπὶ τὰ μέλη ῥέοντας, καὶ κῦμω ϑωλάσ-. 
ΜΝ “ » ἣν ε “ 

σῆς ἔρῶτι τῆς ὠδὴς ὑψόμενον » καὶ πέτεας" 
͵ὔ Ἂν ,᾿ ͵7 ““ 

«λητ)ομένως μϑσικῇ, καὶ πσῶσαν βλώςφην ὥρι- 

ον, ἐξ ἠθῶν ἐπὶ τὴν μϑσαν τὴν Ορφικὴν σπέυ- 
δν.9 ι ἀ χν “ ᾽ Ἁ ε 

δέσων, καὶ ἐδὲν μὲν ἥν τὸ ἠχὃν, ἐδὲ τὴν ἐρμο- 

γίαν τὴν λυρωδὸν ἐγεῖρον " ἡ τέχνη δὲ ἐν τοῖς 

ζώοις τῇ περὶ τὴν μεσικὴν ἔρωτος τὰ πσώϑη κα- 
7 νυ Ψ “ “ δ ες ᾿) ᾿ ΄, Ψ, 

τεμήνυεν καὶ ἐν τῷ χωλκῷ τὰς ἡδονὼς ἐποίει φαΐ. 

γεσϑα!. καὶ τὰ ἐπανϑδντα τῇ αἰσθήσει τῶν 

ζώων ϑελκτήφλω ἐῤῥήτως ἐξέφιαινεν. 

ΕΙΣ ΔΙΟΝΎΣΟΥ ΑΓΑΛΜΑ. 
Δαιδώλε μὲν ἐξῆν ἰδεῖν, τῷ περὶ Κρήτην . σσι- 

ςέυειν ϑαυματα', κινέμενω μηχαναῖς τὰ πσοι- 
͵ Ν Ν ᾿ ΄ ,᾿ 5 
ἡματω», καὶ τορὸς οἰνθιρωπίνην αἴσιϑησιν ἐκᾷι- 

ἄξεσϑαι τὸν χωλκέν΄. αἱ δὲ δὴ Πρᾳξιτέλειοι 
-“ νὰν Ὁ , μ᾽ ΄ χεῖρες ζωτικοὺ διόλε κατεσκέυαζον τὼ τεχνή- 

κ) ε ΟΡ 
μαώτώ. ἄλσος ἥν; καὶ Διόνυσος εἱφήκει, ἠι9ές 

δα λει δυο. ρερει γὰς., ἀέεισόδω ὰ ἐδ ως... τὺ -- στ σθετεεο:-------ο--ς.---ς-ς-ςςς- 

7 εἶδες ἂν κα! ποταμ. τυπ. τὸν χαλκὸν ]} βυιΐο5 δὰ τῆς- 
δίγτυπι Οτρἢεὶ γεξεσιης οτίδπι Αρο !οπίυ5 110,1, Ατροπϑιτ. 
ποταμῶν τε ῥίσϑρα. ἴτεπὶ Ἡοτλτίιι8 (τπι.], 1, οὐ, ΧΙ, αι 
Οτρμδᾷ ἀϊεῖε : 

“γι6 γι ον 4 γΑρί 40: γ10 7.27 672 
Εἰμεηγιήγηγα ἰαρ{μμ5γ) ςεἰεγεί,με θεμπιοε. 

δὶς ὃς Ργορεγιίμς [1{0. Π],᾿ 
-ο τε τοροίίς αἰϊοιεγι 

Εἰμνιίηᾳ Τργείοῖα αἰεεϊγμεὴξ ἰγγά. 
Θιπι]14 ἐχ ϑεπερα, Οαίραγηῖο Ριίοης; ϑιἀοπὶο, Βοειῖο θα 
ἀπ πος εἴτες ςοἰ Προτε. 

8. κῦμα ϑαλάώσσης ] ϑ.{{π5 Τιλ]ϊς 1,11, ἀε Ατρο 
“44 ρηρρῆγε {φογάθ εἰιῥάγΆ εἰϊοίονες “εαγίρας 
“4ἀκἔμτι εαηηε θερῖ! γηάτέ. 

ὃς Ν αἱετῖυς ΕἸλςοις 116. 1. Ονρῥει 
Ἡδηε ῥρογιίμηα γέρο {μδὴρίδ, {τα] εαν»ρεέρνε ----- 

9. πίτρας ] [(ἀχοτυπὶ ὅς ἀγθότιπὶ Οὐρἢρ᾽ οαπτμπι (Ἔτι. 
τἴαπι ἔγεσιςῆβ δριιὰ γεΐεγεβ ΠΙεΠΊΟΓΙΆ, 
Απιρβίοπίς Ροτίιι9 4ιιαπι 44 Ογρβεὶ τῇρατγαπὶ Ρετιίπεγε 
Ῥυτεῖ νῖγ ἀοέξιβ : ΜΜΑτι4}15 ἴη ϑρεέξας, ερίΕτ. Σ1, ἄγεηλ ἐχ- 
ἘΙδίταπὶ Οτρβειπι ἀείοτίδεπθ : 

Κερίέγτοιι [ξορεἰὶ, »εἰγαπάφημε (γἠμ ομομ γῆς 
(αἱρυγηΐας εὐ. 11. ἀς εοάεπι 

πῆς [μας δ᾽ [2χ4 ἱγαεμς δζς. 
Οὐυϊάϊις 1. 1Υ΄. ἐγ, εἶερ. 1, 

Ομ ἰγάφεγεῖ [ἱμας Ογρέειως .---. 
Ἥοται, (τῆι, 1. οὐ, ΧΙ]. 

---- ϑοραίενα ἐεηλεγε ἐμίδομε 
Ονρύεα ῥίμας. 

"ἄζποχ Βίαηάμρ ὅδ᾽ φεγέίας βάϊδης “ΑΠονΙς 
ρκοεγε φμεγοι, 

ἵπιο ὅς ὙΊγριϊ, ες]... βίμαίψηε [βφηοιίες Οτρμθαπι πιεπιος 

ΟΟὐάπτ5 ἴαχα ἃ" 

ταί, ΤἌςεο Οἰδυάίφηυπι, δ:Δοηΐηπι, 4105. ϑ8:ς ὅς Οταεοῖ: 
Ἑυτίρίάες ἴῃ Βαςοἢΐ5 συνῆγε δένδρεω. Ὁ. ΟΑ]αθεῖ: 

Ορφεῦς ᾧ μολπῆσι ἰφίσπετο πᾶσω μὲν ὕλη 
δι ΑΡο]]οπίις Αὐροπ.ῖ, ἀς {αρὶν ἰθ αίσαυγ,, 4145 

-τ ϑελγομένας φόρμιγγι κατήγαγε Πιερίηϑεν. 
Το ΟΒτγ(ο, οσ. 35. ἀὲ ἐὺ σεειάξεις ταῖς δρῦς, καὶ τὰς πές 
τρας, χρὶ τὲς λίϑες. οτ. 74. ἔτε δὲ τῶν δένδρων προσιόγτων ἅμω 
τῷ καρπῷ τε κῷὶ ἄνϑει. ϑὶς ἃς ϑελγομίνας δρύας ΔὉ Οτρβεο 
᾿Αητίρατες ἱπ ερίρτ, ἀϊοῖε» υοα εξ ἱπ. Απιποϊορία, 

ΔΙΟΝΎΣΟΥ. τ Δαιδώλυ μὲν ἐξῆν ἰδεῖν τῷ περὶ Κρήτην 
πιςίνειν ϑάνυματα 1 εἀϊιϊ μΒαθεθαηι Διαεδώλῳ μὲν ἐξῆν ἰδεῖν τῷ 
περὶ Κρήτην πιςένειν ϑάνματα ὅζες, Μοτεῖϊι5 [Ιερεπάμπι ριι- 
ταθας Δωιβώλε μ. ἐ. ἰ. τῷ π. Κρήτην ἀπιςὰ ϑάνματα. 8:4 
Ῥεπε Βᾶθετγε ριτο πιςίυειν ϑάνμώτα. Νίεπιρε τὰ Ηοπιεγιις 
δι Ηεἤοάιις ἀΐχοτε ϑαῦμα ἰδέσϑαε νεὶ ἰδεῖν θές τρίγηση, 816 
ϑαῦμα πιςένειν Ρυῖο εἴϊ ἰὰ αιτοὰ τα᾽ε ἢτ νι γηήγνης σγεάϊμε 

νἱάεάτιγ, Β. εἰ νὰ ἤδεπι {πρεγεῖ, Οτυζοτις ἐπτεπ ἀαθαῖ Δωία 

δώλε μὲν ἐξῆν ἰδὲν τοῖς περὶ Κρήτην ρὲ πιξένειν ϑάνματα. 

Ῥαεάαίὶ νηἱγα ὀρεγᾷ Ογείερ οι θίάεγε ἐγεώεγεψηε αἰέν, 

Νέεαας 14 ἀϊρ!ῖσετ. Ρίλης εθάεπι πιθάο δὰ οτδηι ςοὐΐ- 

εἰς ϑα!πιαβαπὶ δηποίδιμπι, ὨἰΠ φυοά ἰδὲ δαΐδαλον {τ ρτὸ 
Δωειδάλε. 

3 ἐχθιάξζισϑαι τὸν χαλκὸν] 46 διιγεῖς Πδεάλ]: ορετίδιις 
πυπαηιαπι ἰερὶ, χρυσὸν ἰρίτωτ πιυτᾶιΐ πη χαλκὸν ἐκξιώζεταίι 
τὸν χρυσὸν εὐϊτὶ Βαθεῦαπε, Μοτεῖ!. ἐκβικζόμενα ἰερεπ- 
ἄνπι ρυϊαδατ, Οεζεγαπι εἴεραῃο αἰδλιπι ἐκθιώζεσθωι τὸν 

χαλκὸν πρὸς ἀνθφωπίνην αἴσϑησω. ἢ. 6. νἱ δάδξιυπι εἴδει, (4ε- 
τὶς πεηρε ἄς σ4ε|1,)} 465. Δ4 Βιυιπιδη πὶ {εὐΐαπι: ἵ. ε, νὰ» 
(ρεοίεπι ργαεθεγος {δπῇις ὅς πιοτις Βιυπιαπί, Νοπ αἱ Π- 
πήϊς εἰξ φυοάὰ {ἃ ἱπ ἤλτια Ουριαϊπὶς ἀϊξέμπι, χαλκὸς ὑπα- 
χέων τῷ ποίϑ ει. 

ΧΧΧΧΧ 2 σχῆμω- 



" 

900 
“ 4 « “,: ε » 

σχῆμα μιμόμενος" ὅφτω μὲν ὡπλβε᾽, ὡς πρὸς 
5- ." “ ᾿Ὶ 

σάρκω μεταῤῥυθ μίζεσϑαι τὸν χαλκόν ᾿. ὅτω δὲ 

ὑγρὸν καὶ κεχωλασμένον ἔχων " τὸ σῶμω, ὡς 
ΑΝ " τ 3 "“ δ᾽ 

ἐξ ἑτέρας ὕλης. ὠλλὰ μὴ χαλκῷ πεφυκός" ὃς» 

χαλκὲς μὲν ὧν, ἠρυϑρωΐνετο", ζωῆς δὲ μετεσί. 

ἂν ἐκ ἔχων, ἐξέλετο τὴν ἰδέων δεικνύναι, ἅψα- 
᾿ Ἵ 7 ᾿ δὲ. 5 ᾿ ε , Ν 

μένῳ δέ σοι ἁρὸς τὴν ὠκμὴν ὑπεξίσατο. καὶ 
" ΔΕ ΔΝ. ἣ ΔἸ ΝΝΛ 0 ͵ 
οντὼς μεν Ο χώλκος ἢν φςεγανὸς» ὑπὸ δὲ τῆς τε- 

χνῆς μωλωτ)όμενος εἰς σεύρκον» εἰπεδίδρᾳσκε τῆς 

χειρὸς τὴν αἴσθησιν. ἥν δὲ εἰνϑθηρὸς., εἱδρότητος 

γέμων, ἱμέρῳ ῥεόμενος, οἷον εἰυτὸς Ευραπίδης», ἐν 
7 3 7 ν" ᾿ δ᾽ ᾽ " 

βώκχαις εἰδοποιήσας, ἐζέφηνε. κισσὸς δ᾽ ἀυτὸν 
"» ᾽ , ε ε 
ἔσεφε τσεριϑέων ἐν κύκλῳ" ὡς κισσὸς ἦν ὁ χαλ- 

᾿ ᾿ “ ἰὐδον 8 κ᾿ ον, , 
κὲς, εἰς κλῶγας κωμπτόμενος 9 καὶ τῶν βοςρυ- 

χὼν τὲς ἐλικτῆραις ἐκ μετώπε: κεχυμένες ἐἰνα- 

φσέλλων. γέλωτος δὲ ἔμπλεως, ὃ δὴ καὶ πσαντὸς 

ἥν ἐπέκεινα ϑάυμωτος, ἡδονῆς ἀφιέναι τὴν ὕλην 

τεκμήρλω» καὶ τὴν τοαϑῦῶν δήλωσιν ὑποκρίνε- 
Ν , Ν δὲ ᾽ ν ᾽ 

σϑαι τὸν χορλκόν. γεξρὶς δὲ ὠυτὸν ἐσκεπεν, ἐχ 

οἵαν εἴωθεν ὃ Διόνυσος ἐξάπτεσιαι » ἀλλ᾽ εἰς 

τὴν τῆς δορῶς μίμησιν ὁ χωλκὸς μετεξάλλετο. 

εἰςήκει δὲ τὴν λύραν ἐπερείδων τῷ ϑύρσῳ - ὁ δὲ 

ϑύρσος ἡπάώτω τὴν αἴσϑησιν. ἐκ χωλκβ σε- 

σποιημίνος, χλοερόν τί, καὶ τεθϑηλὸς ὠποςίλᾷειν 

ἐδοξώζετο, τορὸς οἰυτὴν εἰμιφιξόμενος τὴν ὕλην. 

ὄμμα δὲ ἤν πυρὶ διαυγὲς, μανικὸν ἰδεῖν. καὶ 
ιν Ν ! « ΔΚΜ) Ν ́ κ 

γὰρ το βακχευσιμον ὁ χώλκος ἐνεδείκνυτο; καὶ 

ἐπιϑειώζειν ἐδόκει" ὥσπερ οἴμοι τῷ Πραξιτέλες 

καὶ τὸ βάκχειον ἐγκωτωμίξαι " δυνηϑέντος, 

ΕΙΣ ΤῸ ΜΕΜΝΟΝΟΣ ΑΓΑΛΜΑ. 

Εϑέλω δέ σοι καὶ τὸ Μέμνονος ἀφηγήσα- 

σϑαι ϑαῦμα. καὶ γεὼρ ὄντως παράδοξος ἡ τέ- 

χνη» καὶ κρείτίων οἰνϑρωπίνης χειρός. τῷ τιϑῴώ. 

να Μέμνονος εἰκῶν ἥν ἐν Αἰιϑιοπία', ἐκ λίθιᾳ πε- 

“οιημένη. εἰ μὴν ἐν τοῖς οἰκείοις ὅροις ἔμενε", λί. 
»" ΛΝ ον ΟΡ ϑὸς ὦν - ἐδὲ τὸ τῆς Φύσεως σιγηλὸν ᾽ ἐνείχετο, 

ΟΑΛ ΘΚ ΊΆΆΡΕΙΥ ΙΧ. ον 072. 

δἀοϊε(ςεηεῖς πα εἴ ἱπλ δίῃ [4 ἐχαξξε εὐτη τέσ 
ζεγεηϑβας ἢ ἴῃ ςαγΠοΙη 868 οἴει {γα Πβξογιηδειπν 
Αάδο νεγο τηο]]ς ἂς ἀε]Ἰσαζατη σούρα5 παέθαῖῳ 
ἃς {1 εχ 4114 4.12115 ππαζεγια ΡΟ 15 ἥπατι ἐχ 
δεῖς εἴξε ςοπβῇατιβ: ἡαοί 866 ]ςεῖ εἴξεε ᾿ρίσ 
ἤπια 2 τυδογς {ππἀεθδίαν τάπηεη, νἱτδ- 
416 Ἔχρεῖϑβ.. δἰι5 ταπηθη ἰρεσίεπι πιοηγαγα 
(Δταρεῦας δε, {1 ςοητγοέξαγεβ ) Ἔχίγοπηδπ πλᾶσ 
Ὠμτη ἱπΊρε]]εγε νιἀοραταγ. Ἐτάταας τοηογα 
5 ἄπγιπγ ΄υϊάεηγ, (δ ἀγα τασιθη 6ΠΊ0}}1- 
τατη, ἵτὰ νῖ ἴῃ ζαγησηη Δ ΠΠῸ νἹ Δεγειαγ, ΠιΔΠῈ5 
(ἐπ πὴ [αΠ]1οΌας. Ν εηυίτας φατεπη εγαΐ, ἐε!ιςατα 
ΠΊΟΠ]Ιεῖς οί ςπα5. Οσ]ογιπ {Πα Ὀγὶ8. (ταζθηβ: 
«ιαίοιη ὑρίε Εαγιριάςς ἰῃ Βαςς 5 ἀεἸ ποαταπι 
γεργδείξηγαιτ, Ἠξάεγα ἰρίισι γράἀηῖθαῖ, 
οὐδε διηδίεηϑ : δβιεάεγδε πειρα ἸΠΠΑΓ 865 
Βαθοῦδε. ἴῃ γαπτος ἱπουγιδίιπι: ἂς Εἰπεῖη- 
ΠΟΓΙΠῚ ὨΕΧΙΙ5.) μὰ ἔγοῃϑ ἐγαῖ 7 αἰ 05 σοαγ- 
ζ6η85, 1065 ΡΟΙΤΟ τι ρίεπας εγαῦ., απο 
ςεσῖα ΟΠΊΠ ΕΠ. ἐχοθάεθας δαπηγαῦοποπι: νο- 
ἰπρτατὶς πεπηρε ἱπάϊοϊα {πρρεάϊταγο ππαζογῖ- 
411.) αἰξοξειμιπηηις Πρηιβοατίοποπη Ὧ65. 46- 
πιιϊαγ. Ηϊππαὶ ρε ]ς ᾿ρίαπι τεσεραῖ, ποι 
αθαϊεπι (ΟἸεδαι σείϊαγε ΒαςςΠι5, (εξ 44 ρε]}1ς 
ΤΠ τΑτ ΟΠ τ] 865 δγας [Γδηϑἐογιηδίιη. (οΙ1- 
Πῆοδας δυΐεπὶ ἰγγαπὶ τῆγτίο ᾿πηϊχαῖη Πα- 
δέης : τῆγτγίιις νεγο ἰρίαπι (ξηίατα [4116 θαι: 
αμίρρε 4111, Ἔχ 4ογα ἔΔὈγιςαίιβ, εγθάςεο νὶρο- 
ΓΕ ὧς νἱγεάϊπε ηιδάδηη τηϊςαθαῖ 5. ἴῃ 1ρίατη 1]- 
ἰατῃ ἐγδηίιεη5 πηαζογίαττι, Οσμ]5 ργαοτεεα 
ἴσπε εγᾶς γι ]δης., ἔαγογοπι ργὰς (8 ἔδγεηβ. 
Ἑπίπηπεγο Ὀᾶςς ϊσιπιὶ εἴα [αγόγοσι 465 
πποηῇγαῦαί, ὅς ἀϊπ!πο σογγερίαπι ἱπιρεῖα νἱς 
ἀεραταγ: Ργαχίζοϊς., γε ριζο 7) Βαᾶςς[γςιιπι. 
αυοαὰς οεἴτγαπι πλίςογι δογὶ ναί φηῖε. 

ΙΧ. ΙΝ δΙΟΝΥ͂Μ ΜΕΜΝΟΝδ. 

ψοΐο Μειηποηῖβ ΠὈῚ σποχιε τ γασυ! 
εἐχροηεγο. ψέεγο ἐπὶπὶ βαρεηάα {π|τ ἀγθ., ὅς 
πυμπαήδηλ ἐχοεάξης τπᾶηππ. Μειπποηΐς 
ΤΙΓΠοηΣ ΠῚ Ππλαογαπι ἴῃ Αειῃϊορία ἐγαξ 6 
ΠπιΑΓΠΊΟΙΘ λέξη. Αἴ φατε ἱπίγὰ {105 ἰαρὶς 
ποη Πςοηῇοθαζ Πτἱτες, πξαῖια αι 4 παίιγα 
ΤΡΙ͂ ςοπηρεζεῦθας, {|εηείῃπη. τομεθαῖ,, νογπΠὶ 

----- τ τττ--ς-ς-ς-,-----ς-ς-ςς-ςςςςςς-ς-οΘῬς-ςς---ς-ς-.ς-.ςἘἘἘ -.. ----ὠ-ὠὀἠ--ὀ-»ς-ς-ς--ς-Ἐ---- ὖὅ π΄π᾽ὁὃ...:.. 

3. ὦπλϑς.} ΑἸάϊπ. ἐπλός. ΜοτΕΙ!. Ἰεροπάμπι ρυταδας. 
ἁπαλὸς απο ἃ ὅς Οτυζεγις ργοδαθατ, γεὶ ἡπαλῶς, ΜαΙΐπὶ ερο, 
ἢ αυϊά πιυταῃάνπι, ἐπλῶς. γ4ἰμέγηεμ! αἰ σεγέης (4}|, Μετ. 
ΡῈ [ἐπίως εἰδ, ἰτὰ μρρρἠϊεεννι ὃς ἐχαξτατη ες ΠΠ|2ηἱ ΒΑ ςςΕ] τες 
Ῥταδείεητατί οη ἐπὶ, νὰ 465 ἴπ σγΠεΠῚ τ Π(ξογπγδίιπι ν δαῖτ, 

4 πρὸς σώρκα μεϑαξῥυθμίζ. τὸν χαλκ. 1 ποπ αἰ Πηπιι]ς 
εἰ φιράὰ ἤιρτα ἀϊοίτον ἵπ Ντο ΠῈ λει χαλκὸν ἐς τὴν τρις 
χὸς καμπήν λυόμενον. ᾿ 

5 ὑγρὸν κῶν «εχαλασμ. 1 Ρίαπε φεπιῖπ ἢ48 5 ᾧ, ἴῃ ἤδίια 
Ουρι αϊηὶς ηοτ, 5. ὃς ΝΑτοὶ ΠῚ ποτ. ς. 

; 6 χαλκὸς μὲν ὃν ἠρυϑραίνετο ] ΠηλΠ (ς ἴῃ ἤαιμα Ουρίἀϊ- 
οἷϑ ποτ. δ. 

7 ἁψακίνῳ δὲ σοι ὅζς, Ἴ ῃδες ὠυτολεξεὶ ἔετς Βαδδπτην ἴαν 
Ρῖα ἴῃ ἤλτια Ομρῥά ἐς νἱὰ, ἰδ1 ποι. 7, 

8. χαλκὸς εἰς κλῶνας καμπτόμενος 1 ἤτη}} 15 ΡΒ γαῖς ἢ τη διε 
“γγὶ ἴξατιια, νι ν! ἡ, ποῖ, 2. 
τ χρὴ τὸ βαάκχειον ἐγκαταμ. δυνηϑ.  ῆς ἴπ ἤλτιια Δήερριροα 

"ἷς ἀε βδευδγίο ουΐα5 114 ορὰς : πέτραν ἀνέμιξεν ἀλγεινῶο 
δ ἴπ εδάεπι ρβϑιΐο δηῖε εἶχεν ὧν ἐγκεκραμένα χρὴ ταὶ λνα 
πϑντα. 

ΙΧ. ΜΈΜΝΟΝΟΣ. ικ ἦν ἐν αιϑιοπίᾳ ἀβ αι νἱάδ 
ῬΒΙοῆτγας, νῖτα Αρο πὶ Ὑ γδη. Ἰ. ΨΊ, 

2 .κ μὴν ἐν τοῖς οἶκ. ἕροις ἔμενε δις. 7 ἢς ραυΐο ρο[ ἴῃ Ῥγδς 
ΧΙτο 5 Οηρίανηε: ἐξέφαινε τὴς ὠυτᾷ φύσεως ὁ χαλκὸς) τὲς ὅ- 

" ἢ » -“ Π ν ξᾶς εἰς τὸν ὠληϑῆ τύπον μεϑιςάμενος, Υἱὰς ὅζ ἔργα ἴῃ ἤλτια 
ΟεραἠἜονιές τι. 7. 
3 δὲ τὸ τῆς φύσεως σιγηλὸν } Οτιιζετιι8 ἃς ΘΔ πιαί, ὅτε τῷ 

φὴς φύσεως σιγηλῷᾷ αυοὰ πιϊηΐπις ἀρ! ςεῖ, ; 

ἰαρὶς 



, “ο ζωεζηβΖια. 

Ἰαρὶβ ἡιαπειπιηῖς οἤοε, νοςῖ8 ἐδουϊαίοτη μᾶ- 
Ὀεθατ, Μοάο επίπι οτἰξήζεπι ἀϊοπι!]οηπο- 
Βαζιιγ, νοςε σϑυάϊιπι ΠρΏΙΠοΔης5,, ἃς ΟἿ πηᾶ- 
τ ῦῖς ργδοίξηγίατη ἰδθτας : τποάο, δά ποέξζεπι η- 
εἸϊπατα αἴ. πιϊ(ογδιάπιπη ὅς δηχίιπι ι! ἀἀΔπη 
βειποθαῦ, Οὐ αδίεπιίαπι τπόοοίογε αἰοῦιιϑ. 
ΝΝΕαιο νέγοὸ ἰδογγῃηῖς σαγεραῖ, (δ [45 ἡο- 
πὸ νοΪπηίδει Ππαρεῦας οὈίδαιεπιεθ, Ψιάο- 
Ὀαζαγαιιε τα Πἰ Μοτηποηΐς ἱπηᾶροὸ Ὁ ΠιΠιᾶ- 
μὰ ΠδῖΏΓΑ (ΟΪ0 ςογρογα αἰξεσγε, ςείεγαπι [- 
ΤῊΝ Ὶ αιοίαιηι σεπὶο δηϊπαίχιις πιοίι δα τα- 
δεθατιγ. Ιπηπη! ἴαπι ἰρίταγ ΠΡῚ ὅκ τ τίαπι 
Βαθεῦας, τυγίας ἰρίμπι νο]ιρτατῖς οςςιι- 
Ῥαῦαὶ (δπ{ις., δ νίγοαιις αἴδέξι ρας πιπι. 
ἸΝαταγδαιις ἰαρ᾿ ἀϊδι5 ηυ!άςπι ἱπάο!επι ἀθάϊε 
νοςΑἰ 6 ΠῚ ΠΪΠΙΠῚς, ἅΓα16 πιπζατη, ἃς ποαιευ 
«οἹοτὶς γερίπηεπῃ δαπηϊτοηζεπι, πες ἰδοιῖ- 
εἶας ραγτςιραπι, (ξ4 οπιηϊθιις σαί ιι5 ᾿π0]- 
ΠοΥΔΌΠεπι. ΠΠ1 γεγο Μεπιποηῖς ἰαρίἀϊ ὅς 
νοϊπρταζοια πααγὰ ᾿πάπ]Πε,, ὅς σαι ἀοϊογεπι 
δΔαπηίσαϊς : [Ο]ατηι6. ΠΔης ΠΟΙ ΠΊ115 ἀΓΓΕΠΊ, 
446 (επί ίάχο δὲ νοσεῖ ἱπίεγπεγιι, Π46- 
ἄλ]μς ἐπὶ πῇ δά τποιίοπεπὶ απ άςπι ναι δι- 
«ἰλέϊεγ ργοςείηε, ροιεγδίαιις {{ΠΠ|π| ἂγς ἱππιο- 
ἔπΠῈ οἰεγα πηδίεγιαπη. ὅς δά ςΠογεατη ἐχοῖτα- 
το. ΠΠΡΟΠΊΌΙΠΕ ἀπζεπι ομηηΐπο,, αἴατις ῥἰα- 
τς περαίηπι εἰ ἔαϊς, ορέγα πΊο τὶ νοοα ργαε- 
ὄϊα. ΑΙ Αειῃίοριπι τηδηι5 νἱᾶ5 ρεγβςίθη- 
αἱ ἱπιροίΠὈ 1114 δἀϊημπεπεγς. Ππρογεπηαις νἱ- 
ςετε ἰαρί 415, ὅζ Μεπηποηὶ 11 Εσῃο εἰίδηι [- 
τη εἰϊ τείροπάεγε, αιιοίίες ἰοηπθγείηγ, δέ 
ἰιραῦτγε ἵπροπαιςεηιί, ςαγπγαπ ἰαρσπθτε το ά- 
ἄεγα, ἰδοιαητὶ δαζεπι (Οπαπὶ νἱο πὶ εάογα 
δοππθ. [Παάσις ορὰβ Αμγογας σθαι 
ἡοριεὐαϊ πιοεγογεβ., πὲς ἢϊππὶ ο4πὶ δηχίθ 
Πιφογοῦα Πηεραῖ5 Αεγῃοραπὶ αΐρρε ατίς 
Εἰιπὶ αἱ ατο {ππογὰς Ρεγοπιρτις ἰρίι γεἢίςα- 
εηῖς, 

ΘΕΆ Υ (ΔῈ, φοί 
᾽ Ἀ μὴ -“ 
ὠλλὼ, καὶ λίϑος ὧν, εἶχεν ἐξωσίαν Φωνῆς. νῦν 

μὲν γῶρ ἀνίσχεσων τὴν ἡμέραν προσεφϑέγ- 
“ “Ἢ Ν Ν 

γετο, ἐπισημαΐνων τῇ φωνῇ τὴν χαρὰν, καὶ 
-“ -“ » ) 

ἐπὶ ταῖς τῆς μητρὸς πσωρεσίωις “ φιιδρυνό- 
-“ Ν ᾿ ͵ ᾽ , ᾿ μενος" νῦν δὲ, ὠποκλινομένης εἰς νύκτω » ἐλεεί- 

Ἵ Ν 3 ἣν 7 ἃ Ν » 2 
γὸν τι καὶ ἀλγέεῖνον ἐφένει; “σρὸς τὴν ἀπϑσί- 

᾽ ᾽ ως 
ὧν ἀνιώμενος. ἠπόρει δὲ ἐδὲ δωκρύων ὁ λίθος» 

Η 23. « ͵ »“ ͵ “ 
αλλ εἶχεν υπηρετϑιενω τῇ βελήσει καὶ ταῦτω. 

ν ͵ ΑΝ, ». ὧν ΄ -“»γἴ ϑ. 4 ὃ 
κοι ὴν Μεμνονθς ἡ εἰκῶν μόνῳ τῷ ὠναγρωπείῳ ὁ1- 

“ ᾿ δὼ 
«λλώτηειν μοι; δοκξσω σώματι", ὑπὸ δὲ τύ- 

ε ͵ Ν , ᾽ 
χης “ τινὸς ὁμοίας . καὶ ππρορίρεσεως » οἰγομένη 

κατηυϑύνετο. εἶχεν ἐν ἐγκεκρα μένω καὶ τε λυ- 
͵ῷ Ἴ Ν ͵ ἐδ “ ",΄ 9. ᾽ Ν 

ϑντωῖ'" καὶ τὸ λιν ἡδονῆς αἰσθήσις οὐυτὸν κα- 

τελάμβανεν, ὑπ᾿ ὠμφοτέρων τῶν τοοιϑῶν τα λητ-- 
ε ΄ Ν , 

τόμενον. καὶ ἡ μὲν Φύσις τήν λίϑων γένεσιν 
γ , 

ἄφϑογγον τταρήγαγε» καὶ κωζὴν, καὶ μήτε 

ὑπὸ λύπης ἐθέλεσων διοικεῖσιϑα,", μήτε εἰδυῖαν 
ε - ᾽ ᾿ ͵ Ἂ 
ἡσθῆναι. ὠλλὼ καὶ πάσαις τύχεις ἄτρωτον. 
᾿ » 7ἷ ς 

ἐκείνῳ δὲ τῷ Μέμνονος λίϑῳ καὶ ἡδονὴν πσαρέ- 

δωκεν ἡ φύσις, καὶ “πέτραν ἀνέμιξεν ὠλγεινῶ", 
, ὔ{ 39 

καὶ μόνην τάυτην ἐπισώμεϑα τὴν τέχνην, γοή-- 
λ ᾽ »" Μ 

ματώ λίϑῳ , καὶ φωνὴν ἐνϑθεῖσαν. ἃ μὲν γοὶρ 
δ ,ὕ Ν ἢ ᾽ ͵ ΕῚ 

Δαίδωλος μέεχξλ μὲν κινήσεως ἐνεώνιευετο, καὶ 
᾿ 8 ὁμῶς ὺ 

δύναμιν εἶχεν ἡ ἐκείνῳ τέχνη ἐξιςἄγαι τὲς ὕλας, 
δ, ἢ ͵ὔ “1ο ᾽ ͵ 3 

καὶ εἰς χορείων κινεῖν “. εὐμήχανον δὲ ἥν, καὶ 
»-“ μ“, » 

παντελῶς ἄπορον » καὶ φωνῆς μέτοχα πρᾳ- 
, ΩΝ Ν , ει " 

γμωτευέσισαι τῶ «σοιημώτῶ. αἱ δὲ Αἰθιόπων 
- [2 ἜΤ ᾿ ,ὔ ἦ᾽ Ω 

χεῖρες πόρος τῶν ὠμηχάνων ἐξεῦρον, καὶ τὴν 

φωνίαν ἐξενίκησαν" τῆς λίϑῳ. ἐκείνῳ τῷ Μέ- 
Ν Ν ᾿Ὶ ΄ ᾽ »- ε ͵ ᾿ ͵ 

βνονι κωὶ τήν Ηχῶ λόγος ὠντήχειν, ὁπότε φθέγ- 
᾽ Ν ᾿ ῦ 

γοιτο, καὶ γοερὸν μὲν φενάζοντι γοερὸν ἐγτι.-. 
ἂν ᾽ » Φ." ἡἱἹΔΣ ἊΝ ͵ 

πέμπειν μέλος" ἐυπωϑδᾶντι δὲ, ἀνταποδιδόναι τὴν ἡχῆν οἰντίμιμον. ἐκεῖνο τὸ δημιέργημα καὶ 
Α , β- ) ᾿ -“ δα δι ῖν , νυ ". 

τῇ Ἡμέρῳ " τὸς ἀνίως ἐκοίμιζε, καὶ εκ εἴω μωφέυειν τὸν σοῖο, ὡς ὧν εἰντιπιϑείσης ἀυτῷ τῶν Αι- 
᾽ » ς ᾿ ͵ , 

Θιόπων τέχνης τὸν ἐκ τῆς εἱμωρμένης ἐἰφαγισιϑέντω Μεμνονώ. 

Χ. ΙΝ ΒΙΟΝΥ͂Μ ΔΕ5ΟΡΨ4Ρ7|. 

Πιλπς Ατρὸ παιιοπὶ νοςαΐοπι ἐχτΠΠς ογε- 
ἄϊπιις, Μίπογαας πηαηῖθιι5 ἔα γι ςαῖαπι, τα 

ΕΙΣ ΤῸ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ͂ ΑΓΑΛΜΑ. 

Ειτῶ τὸ μὲν Αργῶον σκάφος ἔμφωνον γενέ- 

σϑαι' πειϑόμεθω, τὸ ὑπὸ τῶν Αϑηνῶς τεχνὴ- 

4 τῆς μητρὸς παρυασίμς } εἴᾶε ἐπίπι 4αγογδε ΒΙΐας, 
: καὶ ἦν Μέμνονὸς ---- σώματι) σϑηβευᾶίο εἴ ᾿ ἀρ ἢ ἐἰ- 

κῶν Μέμνονος ἦν δοκῶσώ μοι τῷ ἀνϑρωπείῳ διωλλάτἥειν μόνῳ 

σώματι. Οὐο οτάϊης οτατιοηῖς οδίεγιαϊο οπιπία ρ᾽ δη:Πῆ-. 

τὴ εὐλάϊιπι, ' 
6 τύχης τινος ὃμ- ] τύχη ἄς Δαίμων ᾿ῴ6Π|,) Δαίΐμονω ἀυῖεῖ 

ζμμπι ουΐηῖς ἀπί πημΠῚ οἴὲ, ραΠπι νοοτίδι5 ἀϊδειηι. 

7 ἐγκεκρ. και τὸ λυπύντα ] [πιὰ νἱἀς Δα Πατιαπι ργϑε- 

«εἰ, Βαεοῤῥὶ ποτ, 9. υἱα 

8. διοικεῖσϑαι ἢ ρτῸ διοικήσεων τείοτ δερδιπὶ Ραΐζδιῖ, 

Βος επίπι ἰῃ εἀϊεὶς εἴτε εχ Πρτγατίογαπι νἱτίο υἱἀθίρατητ, 

ἀνίμιξεν ὠλγεινῷ 1] νἱά, ποῖ; τϑεςεά. 7. 

Ἴ ̓ἀψᾺ χορείαν ἥν τὰν οδίδγυαια αὰ Ῥμιοἰξταιὶ 

Ιυπίοτί5 {πιαρῖπε5, ἱπ ἤγγσβο ἴεα λήγῃ» ἢ. 29. 

τι ἀφωνίαν ἐξενίκησαν } πἴ8}} ῃῖς ορὺ5 ἐπιεπἀαϊίοπε Μο- 

ΤΠ], 4υΐ πι8}|ετ ἐξεκίνησαν, Οετεγαπι βεπιίηα Βαθες ἴ, ἰῃ 

διφιγνὶ [ξδτιι, ΝΡ] νἱά, ποε. 4. γ τ δ 

12 τῇ Ημέρᾳ 1 πιᾶ]ς ἩΜοτγε]ι5 γεύτογας ἡρεϑεγαδέμ, ἡμέρα εἷς 
Μησυτα εἰ Μεπιηποηὶβ πιᾶῖεγ, εῸ ποπιὶπε ἀρρεῖϊα' ἃ αἰοαις 

Ῥμιοῆτατο [επίοτὶ, {ππᾶρίπαπι 1. 1, ἴπ έεγηγοηε νἱὰς πο. 7. 

Χ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ. ι τὸ μὲν ὠφγῶον σκάφος ἐμΦῷ γενῖ- 

σϑαι 7 ποῖ “ηρο πάμεπὶ νΟΚ ΑΙ οπὶ ξΆςετε ΠΙγΠ ΓΆΡ μος δὲ 

ΚΧΧΙΧΣ 7 9ῳ 
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“ “ ν », ͵ 

ϑὲν χειρῶν , ᾧ καὶ τὴν ἐν ὥτρϑις ἐκληρέχησε 
7 " Ν᾽ , ΙΝ Ν 

τυχὴῆν: ὠγώλμιω δὲ αὶ φσισευομεν ν εἰς ο τῶς δυ- 
΄ ᾿ νώμεις Ἀσκληπιὸς ὠνίησι᾽. τὸν προνοητυκὸν ἐπεῖς- 

Η »" 5» ε Ὁ“ οῸ "»“ὔ, 

γων γξν, ἐπὶ τὴν ἑαυτῷ κοινωνίων τῷ ἐνοικξν- 
7 δι ΣΝ ἵ 3 7, 

τος τὴν δύναμιν τρέπειν; ὠλλ᾽ εἰς μὲν ἀνθρώ- 
ΔΩ -“ πινω σώμωτώ κατάγεσθαι" τὸ ϑεῖον δώσομεν, 

“. Ν - ͵ » ἣν 
ενϑώ καὶ μιωνϑῆνοι τωϑήμωσιν- καὶ σσισευσο- 

δὲ ᾿ ν γ " ς , 
μὲν ὁε, εἰ μή ἐγγονον κὠκίως " «“ωὠρώὠπεῴυκεν 
Ε μΩ » με - φ» ἢ 

ἐμοὶ μὲν ἕν αὶ τύπος εἶναι δοκεῖ τὸ ὁρώμενον, 
᾿ »Ἢ » Ω ᾿ ς 

ἀλλὰ τῆς ὠληϑείας τ:λώσμω. ἰδὶ γοὼρ ὡς ἐκ 
ἈΝ ε Ἴ ᾽ ͵ ᾿ 

ἂν ἠϑοποίητος ἡ τέχνη» ὠλλ᾽ ἐνεικονισωμένη τὸν 
᾽ ᾽ Π “ κὶ 

Θεὸν, εἰς οἰυτὸν ἐξίςωται. ὕλη μὲν ἔσώ ϑεοει- 
᾿ ᾽ ͵ ) Ἁ ᾿ 

δὲς ἀνωπέμπει νόημα" δημιόργημώ δὲ χειρὸς 
τὸ δ ν ἐ " , 

τυγχένεσω;» ἃ μὴ δημιεργίωις ἔξεφι ταράτ]ει» 
»“᾿ γ5ς.} ᾽ ΄ 

τεκμήρλω ψυχῆς οἰῤῥήτων ὠποτίκτεσω. «αρό- 
΄ ΄-Ὁ », 

σωπον δέ σοι ϑεωσωμένῳ δέλξται τὴν ἴσϑη- 
᾽ Ν ᾽ “ 8. ΔΖ Ω 7 

σιν. δ γὰρ εἰς κώλλος ἐπίθετον ἐσ χημώτιςα!» 
- “ ᾿ κίε ς ' “ 

ἀλλὸ ππαιον καὶ ἵλεων οἰνοοινᾷν ομμωώ" βώ- 
Ἄ ε , ΤᾺ νὉ »“ 

ϑος ἄφραςον ὑπαςρώπτει σεμνότητος, αἰδοῖ μι- 
“ἷ ΜΙ ͵ 

γείσης. πσλοκάμων δὲ ἕλικες» ῥεόμενοι χάρασιν» 
« ᾿ ᾽ -“ ΄ μ , - 

οἱ μὲν εἰς νώτω τεϑηλότες ὠφετοι κέχυνται» οἱ 
ε Ἁ Ν » “Ἢ 7 

δὲ ὑπὲρ μετώπε τπορὸς τῶς ὀφρῦς ἐπιμένοντες 
«ὦ δεν ἀκ “" ΔΝ -" “ 

τοῖς ὄμμασιν εἱλξνται. οἷον δὲ ἐκ τῆς ζωτικῆς 
͵ὔ ᾽ Ν . 

αἰτίας καὶ ἀυτοὶ κωτωρδόμενοι» εἰς τὴν τῶν βο-. 
“ »“ ὕ - 

σρύχων καμπὴν συνελίτ]ονται» τῷ νόμῳ τῆς τέ- 

χνής μὴ πειϑομένης τὴς ὕλης", ὠλλὼ γνοξσης ὅ-. 

ΟΑΙ ΘΥΓΕΚΙΑΦΤΊ Χ. “εγεμίαρλι. 

εἴα τερίοποπ ἱπίεν αἴγα (ογῖς 1Π|4 αἢϊὶ- 
ρηδαε} διατιαπι νογῸ ποη ογράσιημς, ἰΠ.» 
4ιι8Πὶ νἱγε5 Αοἰςαϊαρίμ5 ἱπ[ιηά τ, πηοητοπη ἴῃ 
εδπὶ ργοιίάδιτι ᾿ἱπάμποςης., ἸΠΠΔὈΙΓαμΓ5. νὴ 
δα(υ! ςοπιπϊιπίοπεηι ἤφέξογς ὃ Ν ογιπ ἴῃ σοτ- 
Ῥοτγα[[ογίδῇΠ5) πππαπα αυϊάδπα παπηεη ἀςάμςϊ 
ςοποφάεπημι5. ἃς ἰδὲ αἰείξιιαπι σοηπταπηϊπαγὶ 
ἰαΐθε., πιϊΠἰΠΊ6 γεγο Ἴγεάθπιμβ, {1, αμοά ρος- 
ςατὶ ἰαθεπι πο ρίρηϊς, ςορηδτοπαοπλ οὐπὶ Ὁ 
ςοπίγαῃεγα νἹἀθαῖπγ, ΜΙΏΙ ἰρίεαγ 4! άεπα {1- 

ταυ]ασγιπη ηοη εἴϊε νι ἀδειγ, οὐ ςεγηϊτατ; (εἀ 
ψεγιτατ5 Οριι5. ἘςςΘ ἐπ! ντ ΠΟμ Π60]15 1Π|1- 
(ΑΙΥΙΧ αγϑ ἢ, (54. ᾿ππαρίης ΤΠ ειππ γεργαείξη- 
τη 5,1Π 1ρίππι αυαῇ [τηφτογίδπι] νεγιαῖ. Μαῖε- 
τί Ὠἰπηίγιπα αμδε {{, ἀϊπίπαπι ἔριγαῦ (είτιπη: 
τπιδημίημς Ορι5 406 {π|,14 ἐὰ απο 40186 ἀγτῖς 
ορετγίδιις ηγπιπι ργαείμαγε Ἰσθαῖ, ργας θαι, γο- 
ΓςΟΠΑΙΓΟΓΕΠῚ ηϊπ11 (ςπί απ τη σίσποης Ἰπα!ς!Δ. 
Ψυΐτας δαζειη  ᾿πτιθαγι5. (Θηἤππὶ ΟὈΠΟΧίιπ 
ΠῚ ἔαςτ. Νοπ εηΐτα δάϊοίπιιο ἀσσογα ογηδξιις 
ε[᾿ (ςἀ πιράϊσιπα ὧς ργατοίαμη Πεζλς οςα-᾿ 
ἰππι., {ἀπηπιαηπιε δὲ ᾿ΠΕ 4011 ππαϊεῆϊας νο- 
τεςιηήια ταπιρεγαία {πδίασοι. ΟἸπποιιπι 
Δυτεπ νο]ιπλῖηα.) Οτγατ 15 [ςαζεητῖα..). ῬΑΓΓ ΠῚ» 
αυϊάφτη ἰη ἕεῦρο νερειδηίθο ᾿ρεγα ἀϊιπάτπ- 
τιιγ, ραγίιπη ἔγοητ ἱπηπιίπεηζες, ὅς δά {προγο!! 
Ῥεγηβηζθϑ, αἶγοα Οσμ]05 γαριιπῖ. ΤΡί! νοῖο, 
ΠΑ! ε ν [411 (ταις γα ἰγγισατὶ., τη ἤόχυτὴ οἰη- 
ΟἸΠΠΟΓΒΠῚ σοτηρ Ἰσαπτιγ, τίς δά Ιερεπι, απδππ 
πηαύοτία οἱ ἀϊοῖς, που χιδίη σε. (εἀ αποςΐ 

Ῥοεῖαβ, νῖ η0186 εχ Ῥοάοηδεα ἴγ]π4 εἴτες ξλδτίςατα. Ηΐης γαεὶ- 

εἰἰοα γαίες ἀϊοῖτας Υ Αἱ. ΕἸ. 1,1. ςοπξ, ὅς Αρο]οη. Ασροη. ἸΥ͂. 

2 εἰς ὃ τὰς δυνάμ. Ασκληπ. ἀνίησι 1 πος εχ νετθγμπι ἢι- 

Ῥεγπιίοπε Ὑπεοϊοροτιπ εξ : αὶ ἤδτ5 ἴι]5 Πεο5 σοπίιῃ- 
δὶ οτεάερδητ, ἀἴσιιβ ΡῈ 685 ἐνεργεῖν, Μυΐϊτα ελπὶ 'π τε ΠῚ 
ϑριιὰ 1Δπ|δ ᾽ς μαπι Πἶδτο ἀξ πιγιξεγ. Αεργρε: δὲ 41105 Βαδε5, 

8 τῷ ἐνοικᾶντος τὴν δύναμιν. τρέπειν ] Ἰεξξιοπεπὶ ἰδης Εε}1-- 

εἰΠἄπιδε ἀεθεο ςοηϊεόξιταε ) ϑ4ἰπια[πἴπε 7) πη Οσιτετῖ ἢ πε- 

(εἰο. ΝΝαπι ἴτ4 σοάϊοαπι, 4.1 ποπιεῃ Εοτμ πὶ ργδεξεγιης.» 

πιᾶτρί πῖθιιβ δάζοεῖριαπι πιξηὶ. Ἐάια Βαδεθαπε σε νικξν- 

τος τὴν δύναμιν πρίπεινγ 4:0 Ρίδης ἱπιε]!Πρὶ ποπ Ροτεγαῖ, 

Τ1Απὶ {επΐι5 ρἰδπιιβ : ΠΕΠΊΡΕ ἢ πδιυῖϑ, ᾿π 11, ΜΙπδσιιαα π1- 

πἰδυς Αριίσαια, νος }15 Ἐχεῖτῖτ.), πηΐτο πιαρὶ5 ἤδτιιᾶ, ἴπ.. 

αὐιαπὶ νἱγιζοπὶ ζμδπι ἱηξιπάϊε Αεἰου!αρίι5.», ἀλπὶ {Πρ ἤιας 

τπαεπῖοπι οπὶ ε8 ἱπτίπης᾽ ςοπίμπρίι, (στ ἤεγὶ σγεάϊτιπι ῥεῖ - 

ω4 Τυρετιίοπε;) 4ΑὉ εο, 4 δᾶΠὶ ἱπμαδίτας ἴηι», ὅς το- 

ἐἀπὶ ρεπεῖγαῦ, νἹΠῚ εἶ115 πιο ἀΓ σ4 ΠῚ ΠΟΠΙΠΠΙ ΠῚ σατΆπι Βαθεδίε, 

ἹΜοτεῖ!ιι Πιρι ςαθδτησ Ιερεη άτπὶ τὠς γόσμενικῶντος τὴν δυνα- 

μιν πρέπειν» γεγο θαΐαιε: Παιάν βεγο μοῃ ἐγ ξα ἰγγχιδ εἰμ ποαὲ 

δ, ἵπ φμάπε Ῥίτες “Αεἰεμίαρίμς ἐρξεσιαῖδ., ὅδ᾽ ῥγοιίαεγεέεηρε 

Ἡράμχὶς τρμορηέοῦγα Ααἰ {{εἰ σΟγἈ»ρητεἼΟ 147,2... Ὁὲ Θ᾽ δἰ Ἴσόγη νπογδο- 

γῆς ροἐεγιείαηι ἀεεεῖ. ἸΠΕΒΕΙ οἶτον ἃ Ατρυγῖις. ὅς Ἰηρεηϊοῆιις 

{ε εἐπιεη αε ρυταδαῦ Μαιηϊλοιις ὨΗ. Οτῖῖ, δὰ Ἠδγροογ. Ρ. 

387. τῷ ἐσικνᾶντος τήν δύναμιν γ ντ ἴς, (οἷα μεταϑέσει [ππιοτᾶ- 

τασὶ (Ἀπεῖισ, αιιοά ἴῃ πιεπάο οὐαρας σενικῶντος : ΠΙΪΠΙΠῚ8 

αἰρ!ςεςν Γεπίυίαμε πιᾶπεδῖς ἰ46πὶγ Ρτο ἐρῥαῤἠμαμεὴς επὶπὶ 

Ῥεπτοιγαγεὶς ΓΒ ἰταοπάαπι, αυοά εοάεπι τεάϊτ, ΘΟ ετετιπι 

τοῖπις Ιοςὶ [επίμπι Μαιήλεουσι δἤδβουτιπι ποη εξ ἔδο!]ε 
Ρδιοδῖε ςοπξεγεπεθιιβ. εἴτι5 νεγΠ ΟΠ επῚ οπὶ ποία» ῆς ε- 
ὩΪπὶ Εἶπ : βαίμανε ϑεγο 1072 σγεαορ5.) 12 ψηάγ θίγες «4ε- 

Παϊάρῖωα Ἰαβεοιάϊε, ργομέδερεεερ ἐρράμσενες ῬΑΦΊ116702 «αὶ [ΣῈ εὐ»»- 
φρμροαγάμ, Ὅὲ ρεΡΦΙὙΑΡηΠς ροτθ»1:4γ,2 ἀεςεῖ, Νεπιρε εἰἰπὶ 
ταν ἀἰβιπϑιῖο ταγθαιίς ; πᾶπὶ ΡΟΙ͂ κοινωνίαν πιϑὶε στιγμὴν 

Ροίμϊς οὐπὶ Μόγεῖϊο,, αυἱ εχ ἴδ ὑποθέσει ἕος ἔεοῖς; ἱπιὸ 
δὲ ρτϑι ἰεξεῖο ἴῃ πρέπειν, ΡτῸ Ω10 τρέπειν Ἔγᾶῦ {δῆτα επ- 
ἄτη» εἰ ἱπιρεαϊπηεητο ἔτ, 

4 εἰς μὲν ἀνθρώπινα σώματα κατάγεσϑαι ] ΠΕΙΡΘ. οὐππν 
Βοχηϊπιθα5. σογροτε αυοαιε ςοπίμηρὶ ΠΔεπιοηΐᾶ, εχ [Δ- 
στ ΒοΙ5 εοσιπι σοπιθάςητθιι5,. ρεπι]τππὶ Ὑ Βοοἰ Οροτιιπὶ {{- 
Ρετῆϊο ἔτ. νιάθ 10] τππὶ ΕἸτιηϊ σα πὶ ἀξ Ρσ ἐγγου. σοὶ ῖρ. 
Ρ.18. 1Δπιθδ]1ςμυπι ἐς πιγίξετι5 Αερ. 1. Υ. ς. 23. ηπᾶπι ἢὶς 
ορίπίοπεπι ἰηρὶς ( 4}}1{πγϑτι15) δίσιυιε τα ἀγριιπιεηζδίιγ: ἔῃ 
Ῥεο5 οτγεάίπηι15 σπὶ με 8Πἰ5 σογροτίδιι5 οοπίμπρὶ», ςΟποι- 
Ρ᾽Γςεητῖδε ὅς ρεσςδεὶ Δ᾽ ΟΡ ποχί!8,οιτ ἤδταδε οϑηϊ μηρί ποπ 
οτεἈΠ1}5,) η1148 ΠΟΠ εἰξ ἔγγονος κακίας», Ουἶτι5 Πιδίεγια 1Ππ|- 

πη 15 εἰ ἃ νιτο ὅς οτίπιὶπε 5. ΝΙΗΠ ταπηθη ἢϊς πι]15 τες 
{ρῖοἱ δά [ιυπιείοπεπι ξογηδε ἢ πιδη8 ἴῃ ἐπιδημιίαις Ὀδοταπῃς 

5 εἰ μὴ ἔγγονον κακίας παραπεῷ.  εἀϊτὶ εἰ μὴ ἔν ἔγγονον 
κακίας. Ἐν Οπιττεπάμη ἀιιχί , 14 ἐπὶπι (ἐπῆππι τισϑαθαςν 
δὲ πϑτιπὶ εχ τερειτίοης ρτίπιας (1140 86 νοςῖ5 ἔγγονον νἱ- 
ἀεθαῖιτ. Οειεγιπὶ τὸ ἔγγονον ΠΠῚ} πιοάο νἤιγρατιγ ἵπν 
ἤλτιδ ΗἹρροογϑεῖβ νδὶ λόγοι μνήμης ἔγγονοι. Παραπέφυκεν 
Δυῖεπὶ τεξεγοπάμπι Δα τὸ ϑεῖον ) αοῦ ργαεςεῆης; ἤς ἄγριι- 
πιεηϊδτο εχίιγρεϊ ε., Π114Π| ποῖᾳ ργδεσεά. ἱπάϊςδυπνι, 
αμδπὶ γεγο ποτα ᾿πςυΐεπτες ἐχρίτσατ, Μϑυῆᾶςις Ὠ 
Οτῖτ. δὰ Ἠδγροσγαᾶτ. Ρ. 388. τετίπες ἔο, δῖηϊτιε ἴτὰ νεγεῖ: 
“4: πκηερ ἦρι ἐπ 74 ΠΟΥΡΟΥΑ αἰεαμεὶ ἡ μίάερα σον ρα ογηταν 
ἐῤδίφμε φαὐξεξϊορίδιης γ»ηαομίαγὴ : ποῦ ἐἠμα ξαγηεα ἐγεάεγεσ, 
πὶ φηοά γεΐδμρα εβ »ηναίο φάρραίη εἰἰσαρησ, Ἰά ὁ πῆ 
γπαίμρα ἐμ γϑξίο γερεγὶγὶ ροῇδ.,) 91 (μὴ2 βογριῖριδ ρπρῖθηε [4 
ΜΣεαγμπῦ, Οὐε γεγο ςετῖα νἤμ! ᾿ἴπριιδς Οτάεσας ρᾶτιπι 
εἰ ςοπίεηταπε, 418 ρατεϊςυαπι ἦν ΔΡ[Ό]υτε Ροἴταπι [ι8- 
ἤλητίις ργὸ ἐὸ φηοαὶ γεξίηρε πιοπ᾽ πιεπηϊηὶ ν Πιγρατγὶ. 

6 εἰς ἀυτὸν ἐξίτωται ἔς ἀε Τ)λΑεάαϊο ἱπιᾶρ. ρταεςεὰ, δύ- 
ναμιν εἶχεν καὶ ἐκείνε τέχνη ἰξιςάνωε τὰς ὕλας. 

7 τῷ νόμῳ τῆς τέχνης μὴ πειϑομένης τῆς ὕλης ] οοπῆτγυο 

Ἰευπὶ 



1Χ. συρλάο Ργαχὶρ, 

Τειπι εβῆπρας, Ππσατς δάθο αὐ γίο ρο- 
ἴδητοῦ ἀρέγε οροῦῖεατ. (Οείεγιπι στη ἐδ, 
4146 οΥγαπτιι, ἱπτογίγε (οἰεαης, ἔογπια {ρῃὶ, 
να αιιοά [Δηἱτάτοπι ἰρίαπη ἰπ (8 σοπείποας, νἱ- 
δόγοπη ἱπιεπηεγατιιπιὶ ροΠάςης νίρει. Νος 
αυϊάεπη (δὶ, στε ο ριιεγ, (εγπιοπεβ ππβηὶ ἀ- 
Ῥίοϑ, δζ ΠΊΕ ΠΠΟΓΙΔΠῚ ἐχοϊτληζες,, Ἐχογί! {πη} 5 
14 εηΐτη νὰ ρυτο, Ἔχρεεὶς : τι νογο δά ΠΥΠΊπαΠῚ 
ΠΠΟ6118 ςαποπάϊιπη 65 ράγάτας., ἢ τηοόο (Δηΐτα- 
τδηγ 1Π ργεεῖο ῃαθεδ5. 

ΧΙΟΞ ἹΝ ΟΥΡΙΡΙΝΕΜ 4ΙΓΊΤΕΑΡΥΜ 

ΡΚΑΧΙΤΕΙ͂ 15. 

Ῥεαπῖης ἴΔ ἀγὸς Αἰπεηίεηῃ (ρεΐδῇϊ, 
4116π| ῬγΑΧΙΓΕΙες Πάτα ὃ ΑΠ ροτίεις ἀγτὶς Οριι5 
ογβίίοης {Πππγα εἴθ ορογίεγ ὃ ΡΈοΓ γαῖ πηο]- 
15 ἄκίεποεγ, ἀγῖβ πηεία! πὶ δ πιο Πἰτίθ πα) ἃς 
ἡππθη ἐπι γεπιιζατειη βοχίς γοάάεηις. Πε- 
1ιςίαγιτη δεῖται, ὅς πᾶς Ἔχ Οςι]ς πηίςαης 11|ς- 
ΤΕΌΓΑΓΙΠΊ; ρίεπι5 ἐγᾶζ 7 ὃς ριιδὶς ἤογεπὶ ργὰε 
ἔξ ἔεγεδαι. Ηδεζαιια οἰ εγας νίάογε δά 
ΔΓΓ5 ΠηΓαΠῚ ἱπηπηιαίά. ΤΈΠΕΓ ἐγαζ Θπἰ ΠῚ. 
δάἀποτγίαπι Παθεπς τοπογίτα πὶ ἱπάο!ειη, ὅκ 
Δ πΊΟ]]ΠἸτίοπι νέγρεδας ἐχρεὶς πιο] εἰεὶ, ἴο- 
ππΊΠ 16 παίιγας (ας ΟΓάἀΙ ΠΕ ΠῚ Ἐρτεάϊεσδίιιγ 
ΤΠ ΘΙ ΠΠΠΔ., ᾿ΠΠππῖτ65 ἤιος δα νεγαπι ἐχργεηο- 
ΠΕΠῚ ργοίεγεηβ,, δα 116 Ἔχογο ἰρί γίτι, ἐρί γίταπι 
τατηξη [πζορεγας. Ετεπὶ ΠΊ ΦΖΙΟΓΕΠῚ πες σᾶ ραχ 
εγαῖ ἱρία γπατεγίᾳ, πες δάϊρίγαπίεπι αἰϊιπη Πα- 
δεῦαῖ, ΠΟΓῸΠῚ 4γ5 ξαςυ]τάτοπι (πρσεγεδαί. Αὐ- 
πε οὰπὶ σοηΐβ τυθογε ςοτητηηίςαδαῖ, 
4υοά Δαπηγα}}16 ργοξεξϊο ἐγατ, 465 ψιοά εἰς 
ἴξε γυθογοπῆ νὰ ρίσπεγεῖ. Ργδθζογεα ριογ] ς 
δείατ5 νεπαῇαῖε γεϊαςεδαῖ, Ἐξ ςοπιᾶς εἰπ- 
οἴπηος {πρέγο τὶς ἱπηπγίπεητος μασεθατ. [ρί8 
τ ΠΊΘΠ)ΟἰΠΡΊΪΟ Γαρ τα ςαείατίςπι τε ἀιπλίτιι5) αἴ- 

ΤΑ ΤΌΝ Α Ε. 903 
τι σχηματίζει ϑεὸν, καὶ δεῖ δυνας ἐυειν. τῶν 
δὲ γινομένων εἰωθότων φϑείρεσϑαι, ὶ τῷ ἀγάλ- 

ματος ἰδέα, ἅτε δὴ τῆς ὑγείας τὴν ἐσίαν ἑαυ- 

τῇ φΦέρεσα, ὠκμὴν ὠγώλεθρον ἐπικτωμένη 9 άλ- 

λει. ἡμεῖς μὲν δή σοι καὶ λόγων, ὦ τσαῖ, γεά- 

ρῶν» καὶ μνήμης ἐγγόνων ἀπηρξώμεϑα: κε- 

λεύεις γεὶρ, οἴμια!" ταρόϑυμιος δὲ συ καὶ τὸν γό-. 

μον" ἄδειν, εἰ νέμοις ὑγείαν. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΑΞΙΤΈΛΟΥΣ 

ΕΡ ΣᾺΣ 

Τεϑέασαι τὸν ϑεὸν ἐπ᾽ ἀκροπόλει, ὃν Πρᾳ- 
ξιτέλης ἵδρυσεν; εἰ δεῖ σοι τῆς τέχνης σπἀρᾳςῆ- 

ναι τὸ πρᾶγμα; παῖς ἦν ἐπαλός τε, καὶ νέος» 
πρὸς τὸ μαλθακόν τε, καὶ νεοτήσιον τῆς τέχνης 

τὸν χωλκὸν μωλωτ]σης΄. χλιδῆς δὲ ἦν α ἱμέρῳ 

μεςὸς, καὶ τὸ τῆς ἥδης ἔφαινεν ἄνϑος. πάντὰ 
δὲ ἦν ἰδεῖν πρὸς τὴν τῆς τέ χνής βέλησιν ἐμει- 

Θόμενα. καὶ γοὶρ τσωλὸς ἦν, μαχομένην τῇ 
ὡπωλότητι' τὴν ἐσίαν ἔχων, καὶ «πρὸς τὸ ὑ- 

γρὸν ἤγετο, ἐφξερημένος ὑγρέτητος. καὶ ὅλος ἐξέ- 
δώνε τῆς ὠυτῷ φύσεως ὁ χαλκὸς, πες ἕρες εἰ 

τὸν ὠληϑῆ τύπον μεϑις μενος ". ἄμοιρος δὲ ὧν 

πνεύματος, καὶ τὸ ἔμπγαν ὑπεδύετο, ἃ γάρ 

μὴ «-αρέλαξεν ὕλην μηδὲ εἶχε τὸν φῦντα, τώ- 
τῶν ἡ τέχνῃ τὴν ἐξεσίαν ἐπορίζετο. ἐκοινῶτο᾽ δὲ 
τὰς παρειὰς ἐρυϑήμωτι, ὃ δὴ καὶ παράδοξον 

᾿ ΄ μέ -» . ἥν, χαλκὸν τικτόμενον ἔρευϑος “, καὶ τραιδικῆς 

ἥν ἡλικίας ἄγϑος ἐκλώμπων. κόμης δὲ εἶχεν ἕ- 

λικας, ταῖς ὀφρύσιν ἐπιξαίγοντας. ὃ δὲ, τελα-. 

μῶνι κατωςέφων τὴν κεφαλῆς κόμην , καὶ ἐκ 

τῆς τίχνης οὶ πειϑομένης τῷ νόμῳ τῆς ὕλης, ϑεη[ις εἴ : ἀτ- 
ἕοπὶ τῶν βοτρύχων καιπὲς ἢ. δ, εὐπείπησε φαρἡ αηλεπεὶ Επ- 
αἰὐε, πἰδ}} οὐτᾶς Βαθεπίεαι, φυοάή πιάτεγία εἰ γεὶ πηΐπιϑ 
ὈρΡογίαπα εἴδει : νι οἱξ απάπάοφιε ορροττιιηᾶ πιδρὶς, ἀτ- 
τεπιαις ἴθι) ΑἰΙ4ιια ρᾶτῖς πιᾶρὶβ διπίπεπβ νεὶ πιαρὶς ἀς- 
Ῥτεῖα,, νεὶ πιδου]ῖς ποταῖα, γὺ ἔργ ἴῃ πα ἱπιαρῖπε, δὲ 
Βαεεοίαε, αττῖξεχ, αἰδαρε ἐμιῤάαγεφηε ππλττηοτῖβ ράτιεπὶ ἱπ νὰ 

(ως ἴωος νετίεπϑ, οςιῖο5, ὅς σὰ 6}14π| πιοτίιαπι ἰηἀς ἤπρε- 
Ὅλι, [δ] εγροὸ τέχνη ετᾶτ σωϑομένη τῷ νόμῳ τῆς ὕλης. [π 
ἴιας γεγο Ηἰρροοτατίς [δια πιΐπιι5, ἴΠ. οὐΐι5 πηάτογίᾳ π18}} 
εγᾶτ, φιοά ἔλεγες Πηρεπάϊ5. Παρ!!! οὐαπι εἰποίπηΐ5. Ηἰς 
ἰιδηιις τς αὶ πείθεται νόμῳ ὕλες πον οὐ ξαἴταν ἱερὶ γααεές 
γίαε, [εὰ ἱρία πιιογίας ἠερες [ὑγίδὲΓ» ( αιοά ηοῆτο ραυΐο 
Ροΐ εἰ δυναρένειν,} νι 14 ἀιιάεατ εχοίτατα 60, 4ιοα [ἐπεῖᾶς 
ει ἴς πρετο, νπάς αιιαῖϊ ἐνθωσιώζωσα Αἰϊαυ ἃ πιδίμς ἂρ- 
διεάϊάτιτ. 
8 νοὔεης ὅτι σχημ. ϑεὸν χρὴ δι δυνως. ἢς Πιρτᾷ ἴῃ σαρίαϊ- 

»ἷς θατυα χαλκὸς αὐτὸν ἐτύπι» καὶ ὡς ἂν ἔρωτα τυπῶν» τύ- 
φάννον ϑεὸν χφ μέγαν» «οὴ ἀυτὸς ἐδυνατένετα. 

. 9 νόμον } νόμος ΒΥ ΠΊΠιΙ5 εἴ, ηιιᾶϊες 'π Πεοτγυπὶ 'Βοπο- 
τεῦι οαπερᾶαπίιγ, ΡΒ] τάτοῃ, ἀε Μυΐς4 Ρ. 1113. 46 ΟἹγπιρο ἢγ- 
πιπΟΡ ΓΆΡ ΠΟ πεποιηκότος εἰς τεὺς ϑεις τις νόμε.. Ετ Ατίῖβο- 
ΡῬ[αηὶς Ἄπάγγάτοτ ἴθ βάλ. ᾿ 218. νόμοι δὲ καλῶνται οἱ 
εἰς ϑεὲς ὕμνοι. Ἅταυς ἢἰς νόμον Αεἰουϊαρίο ςαποπάυπι μαδε- 
πιμδ; ἢς Αρεὼς γόμῳν ἀρ Ρ]μίάγςὶι, 1, ς, Ρ.114ι. τὸν τῆς Αϑη- 

ΜῚ] 

γᾶς νόμον 1δ14, 0. 1143. Νεπιρε οπιπεβ ἢγπίηος Πέοσιπι γός 
μὲς αἀἰξῖος, ιιοὰ ςεττῖς ἰερίδιις τἀ βείξε! Αιογῖπε, εχ ἴοςο 
ΡΙΑτοπίς |, ΨΊ. ἀς ̓ ς ῖθ. ρ, 7γο9. ἀοςει, νἱτίφως οἱ, Αηάτ, Π)2- 
ΠΕΓΙΣ ἜγγοτοπΊ, 4] 44 Ατιξοτε 5 Ῥοεεὶς.Ο, 1, ἄζ 2. γόμον ἦγ. 
ραγημῆγι Αρο  ἑγεῖς εἴς Ῥυταθατ, εχ εο ἀγρυιῖς 111, Θρφηβιοπηΐαθ 
δὰ ΟἈΠΠἰπιλοῦιιπι Ρ. 509. 

ΧΙ, ἘΡΩΣ. 1 Πραξιτέλες Ἐρωτα 1 αἷΐυς Ουρίάο Ργᾶ. 
ΧΙΙΟ 5, [τάς πὶ δεγεὰϑ., ἀεἰπεᾶτυς ἔς Πιρτγά. 

2 τῆς τίχνης τὸν χαλκὸν μαλατῆ. 1 Πιλ] 1 ἢ Βαδες ἰη ὥχα 
}ιαίρε νΌϊ νά η,7. ἃς Νιαγεὶ νδὶ νἱάς π' 7. 

3. μαχϑμένην τῇ ὠὡπαλότ. } εαἰϊτὶ μὴ μά χομένην ὅζς. Περάῃ. 
τεπὶ ραττϊ οι! πὶ Οτιζογιις ετίδπι ἤιε νἱἀεγᾶτ οΠη τε Π 44Π|, 

. ἤπε οαΠλπὶ ἴῃ Μ558, ἱπυεπεγαῖ, Νοη αἰ πης δυτεηι υϊ ἃ 
Ἰοςο εἴ, χυοά ἔμρτα ἴῃ Ναγεῖο Ἰερεθαπιας : λίϑος εἰς υἷα 

γερότητω κεχαλασμίνοςγ χρὴ ἐναντίον σῶμα τῇ ἐσίᾳ παρεχό. 
μενος. ὃζ ρᾷυΐο ἀπῖς ἴπ “εἰμί αρίο νοὶ νἱ ἃ. ποι. 7. ὙΝ 

4 ἐξέδ. τ. ἀυτῷ φύε. ὁ χαλεὸς, τὰς ὅξυς εἰς τὸν ἀληϑὴ τύ. 
χὸν μεϑις.} ἤς ἔργα ἱπ ἤδευα Οιεαίονκς τὸν χαλκὸν αἷξ.» 
τῆς οἰκείως ἰκθαίνοντα τάξεως ὃς ἴῃ ἤλτιλ ἡηεπμοπέ ες καὶ μὲν 
ἐν τοῖς οἰκείοις ὅροις ἔμενε λίϑος. 

4 ἐκοινᾷτο Ἵ εαϊτί ἐκινᾶτο; πιεὶοτο πὶ ̓ς! οποη Ογιζετο 
ϑα!πιαίοιιε ἀεθεπιι, ὁ ; ᾿ 

ὅ τικτόμενον ἔρενϑος ἔς δια Ογρθεὶ ἰηϊτῖο χαλκὸς τῇ 

τίχνῃ συνακέτεντε τὸ κώλλοξ. ΦΥΑῚ 
" 

ΤΩΥ 
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τῶν ὀφρύων ὠπωθέμενος τῷ διαδήματι τὸὶς τρῖ- 

χας: γυμνὸν σσλοκώμων ἐτήρει τὸ μέτωπον. ὡς 
᾿ Ν ΩΝ ᾽ , ν᾿ , ΠΝ δὲ καὶ καταὶ μέρος ἐξητάζομεν τὴν τέχνην » καὶ 

᾽ -“Ὕ Ψ Ϊ᾽ , 
τὼ ἐν ἀυτῇ δὲ ἄλματωα, ὠφασίωα τ ληγέντες 

4φνὐχθ “ ᾿ ᾿Ὶ 3 »" Ν δ 

εἰσήκειμεν. ὁ. τε γαρ χώλκος εὐτραῷη καὶ Λι- 

“ ,ὔ ᾿ ᾿ 

πῶσαν ἐπεδείκνυτο τὴν σάρκω. καὶ πρὸς τὴν 
“᾿ , . ᾿ 

τῆς τραχὸς μίμησιν μεθηρμέζετο, ὅτε μέν. βο- 
͵ Ψ -“ ͵ ῳ Ν 

σρυχῶν λων στ“ λοκῶις συνεξελιτήόμενος 7» 0ΤῈὲ δὲ 

“τὰ, ὡδῷ ΝΥΝ ᾿ " ν 

ϑελέσῃ τῇ τραχὶ ἐκταδὸν κατὰ γώτε χεϑῆναι 
, “ δὲ » “ον ᾿ ,ὔ Δ 

συναπλέμενος, ὅτε δὲ ἐπιτεινὰ! τῶν μελή Ὅσρος 
ω- ᾿ ἼἽ ὕἷ ΠῊ Δ. -“ 

. τὸ σύντονον μεϑιςώμενος. ὄμμω δὲ ἱμερῶδες 
δον ᾿ ἂν ἂν ͵ ͵ 

αἰδοῖ συμμιγὲς", ἰφροδισίᾳ ἐρωτικᾷ γέμον χώ- 
Ἵ] , »“" ες Ν Ν “ 

ριτος, καὶ γοὶρ ἤδει ξηλϑν ὁ χωλκὸς τὸ ἐρώσιμι- 
δ «ἴδ: δὲ Ὑι »Ὰ »“ δ ͵ “ 

ἐν. καὶ ὑπήκεσας ἐϑέλοντι τῷ εἰδωλῳ γαυρῶ- 
᾽ ν τ εΥ γ », 

σαιδ, εὐκίνητος δὲ ὅτος ὁ ευφημος. ἔδοξεν ἄν σοι 

͵ Ἵ ΄ 7 

κινήσεως μετέχειν» καὶ εἰς χορείαν ἐυτρεπίζε- 

σϑαι. 

ΕΙΣ ΑΓΑΛΜΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ͂. 

ι ᾽ Ν ΟῚ 

Εἰς ἱερὸν εἰσιῶν σεμνόν τι καὶ μέγα» ὃ τὴν 

᾽ ᾽ ᾿] ᾽ -“ 

καωλλίςην εἰκωσίαν εἰς ἑαυτὸ μεϑίφη, ἐν τοῖς 
, -» Ν ΗΝ ΄ Κι -»Ἥ ῃ 

προπυλαίοις τϑ νεῶ ἰῤυμένον «“Ἐωραι Κενταυ-- 

4 δ᾽ οὶ ᾿ ͵7ὔ Ν Η 

ρὸν» ὃκ εἰνδρι, κατε τήν Ομήρειον εἰκόνω᾽. ὠλλὰ 
͵ Ἐς ἢ " 32 ᾿ 

ϑηρίῳ π αρωπλήσιον ὑλήεντι. ὥνθρωπος ἡν ἀ- 
«- ,ὔ 5.»} 6 ἢ 

χολ λαγόνος κατιῶν ὁ κένταυρος, ἐς ἵππϑ βά- 
» ! »" ν΄ ὙΠῸ ἊΝ 

σιν τετροισκελῆ λήγων. τὸν γαριππον καὶ τὸν 
᾿ ε ͵ ᾿ ε ΄ "» ᾽ 

ἀνϑρωπον᾽ ἡ Φύσις ἐξ ἡμισείας τεμᾶσω, εἰς 
᾿ς λ . ΄ -" 

ἐν σῶμω συνήρμοσε, τὸ μὲν ὠποκρίνασα τῶν 
»ὝἪἍ Νῶε ᾽ὔ , ,ὔ 

μερῶν» τὸ δὲ ἀλλήλοις τεχνησουμενη συμῷωνω. 

-“ Ν Ν 3 ΄ “ 53. νυν μα δ 

τῆς μὲν γὰρ οἰνϑθιρωπίνης » ὁσον εὐπ᾽ ἰξύος εἰς ἀ-- 
ε ͵ὕ λ ͵ Ω - ““,Νε 

κρῶν υποῴερεέται τῆν βασιν, ὠφειλε; τὸ δὲ ἵπ- 

͵ “ τ δα “Ὁ ὥ δ 
πε σώμαϊος, ὅσον εἰς ὁμῴωλον καταξαΐγει τεμξ- 

Ἂς ς 3, ΄ » ͵ὔ « Δ -“ 

σώ: τῷ ἀνθρωπείῳ συνήγετυπῳ. ὡς Ὁ μὲν ἵππον 
ἦν ν Ϊ᾿ ͵ 

Ὁ κεφαλὴν ποϑεῖν καὶ τες ὠυχενίες τένοντας, κα 
“ ᾿ ν., “ -» » , Ἀ ᾿ 

ὅσον εἰς τὸ νῶτον κωταθαῖνον ἐυρύνεται, τὸν δὲ 
"», Ἁ ᾿ “ ΓΝ » ͵ 

ἄνθρωπον ἐπὸ ὀμζαλξβ μεχόκ τῆς βώσεως 
ν “- , ΚΑ ΟΡΗΝ 

σηρλγμοὸν ζτεῖν. τοιῶτϑ δὲ ὄντος τῷ σώματι, 

ἫΝ Ν ΚΙ ν » , 3." ͵ πὰ 
εἰδὲς ὧν ὥυμον ἐπιπγνεοντα " τῷ τεχνήμωτι, καὶ 

ΟΑΙΓΥΚΥΤΒΑΤΙ ΧΠ]. Οὐ  Ζη7. 

αδ ἀϊαάεουηαίε {ρογο τς ἀγσθης σαρ!]Π]ο5., 11- 
Ὀεγϑίη ἃ οἰππίς ἔγοηίθτη το ατιγ. (ΠῚ ρεΓ 
Ῥαΐξεβ δυιτε ΠῚ δΥΓΕ ΠῚ ἐχρεηάεγεπηις , ὅς Ρ4]- 
Ρἰτατοπεςβ,, 485 Πιπ δαῖτ: ἤπροτςε ρεγοθ 
ΤφοπΠΙπη5, Αἐς Παίησιιδ ρἰπριθπὶ δατ8 
Ορίτπατη τεργαθίξηταας ςαγηεπΊ, ὅς δα ςἀ- 
ΡΙΠΙΠΙ ἱπηιεατιοηειπι γαῖ {γα ββογπΊαίιπη, μῦς 
τἰπι χυϊάεπι ἴηι οτΐρος ΟΠ στ ΕἾΓΓΟΣ 7 
βγεῖ πη στ ηΐ. Ἰοησο τγαΐξιι ΡῈ ἀογίιηπι ἔροη- 
τληθ0 πΊοιι αἰ ιιο, αἀαρίατιπη.,, ρατγτὶπι ἴτᾶ.» 
ςΟΠΟΓΠΊΑΙΠΠΊ, 4αΠΠ] ππεπηθγα δά νεῃοηηεητῖο- 
το ΠῚ ζΟΠΆΤΙΠῚ ἱπιεπάεγει. Οὐςαΐμ γεγο ,11|6- 
ςοθγας νογοςιηϊα ρα ας Πασεης., ρίε- 
Πιῖ5 νοπογοᾶς ογας ςπρ᾿ ἀϊξατῖς, εἰεηϊπὶ 1 
ἀυοα ἀππΆ0}}6 εἰς ἱπηϊτατὶ σιοαιβ ποιδγας 
τηοτα απ|, Αὐάϊγες Πδιιιαίη ἰαεῖος οἰλογεβ 
ἐάεγε ραγαπεέπι: ἱππΠΠΟΓ ΠῚ ΖΠ16., ρα ]ογατη 11-’ 
[ππῚ., ΠΊΟΓΙΚ ραγιείροπι ςγοάεγθϑ εἰς, ὅς δά 
«Βογοάπα [Εἰ ἀζεϊηρεγευ ἶ 

ΔΙ ΙΝ ΟΕΝΊΑΡΑΙ ΥΑΤΕΆΜ, 
Ἱπργεῆϊς ἴῃ τεπιρίμπι φαοάάδπι αἰιραπιπτ 

ἴσια ἱπσθης, ΠΟ ( Ρι]ςογγίαϑ [161 νἱ πα ϊςδιτε- 
τὰς ἱππαρίηεβ, ψοΠι δυΐππι δηΐς Ἰρίμππι τετηρ 
(επιασγαπη νυ ἀεο ροίεαπη,ποη νῖγο, ημεπηδά- 
τποάμπι ὅς Ηοπιεγίςα ἔεγε ἀοπρατίο, (δ δεὶ- 
ἴμας (ἡ]αίςοἶαε Ππηΐετη, Ηόπιο αῖρρε εγατ δά 
ΠΠ|ὰ νίχαεσεηζαιτας, πη εααὶ ἀείππεης τη εγιογᾶ, 
ρεάϊδιις φυάίηοῖν Εσαμτηῃ εηἰπὶ Βοπιπεπιας 
παῖαγα ἀϊπηϊάϊο (ξέξιιπι ᾿π πάτα ςοῦρι5 σοπι- 
Ῥέρεγαξ, βάγίς αυϊάοηι πχειιγογαπι (εογεῖα, 
Ράτῖε νετγο νέ {1 πα ΐςεπι σοπργποίεηξ εἰαθ 0. 
ταῖα  Ὠαπιᾶηο Επϊπὶ ςούρογὶ, ημδηίαπι ἃ 
Ιαπῖδο δὰ ἱπτος ρεάες Πιδεεπαίταγ, ἀδίγαχίεῦ 
ἐαυΐηΐ δυιεπῃ σογρογὶ5 {ιαπειπι δὰ νπ10}}1-: 
εὐπη νίχας Ρεγεηρῖς γείεϊπάεης,, πυπιάπαε εἴ" 
Πρίεὶ 4 σοηίαπχίε: [τὰ ντ Θααπ5 σαρι ἡαϊ- 
ἄεπι ἀεπάεγαγει, τεπάϊηείαιδ ςεγαῖςα]65, δ 
αυςχυα πὶ ταγρᾷ ἀείςεηάιε ἰδίψιε ἐχρ]ςα- 
τιιῦ. Ποπῖο γεγο αὖ νΠΊ το ἀά ρεάο9 νίαμς; 
σα ᾿ηΠ|τς, πη ἀαπιεηζατη γεπῖγαί. ὙΑ}18Δι- 
τεπὶ σούρογα οὰπὶ εἴδει, ἀπίππμια νἱάεα5 οραϑ. 
ἱΠιὰ (ρίγαγε : ςογρὰ νέγο Πογιϊιπι, δὲ Π| 
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7. ἱμερῶδες αἰδέϊ σνμμιγὲς [Ξε εση ἐπὶ τευ ποῖ ροῦϊε ρυτο 
γυ]ραϊοταπ). Αἰ ογᾶπι Θτηζεγιβ 84  πιαυι 8 Ἀπποιδιιεγᾶς 
ἱμέρῳ κρὶ αἰδοῖ. ; 
8. χρὶ ὑπήκυσαφ ἰϑίλοντι τῷ εἰδώλω γαυρῶσωμ Ἷ εἀϊτί γαν- 

φξἕτα; ἴηι Μϑ5. ἔε ἱπιιεη {πὸ πγοπιεγᾶς Μοτεῖμις : ὑπακἄσω ἐ- 
ϑέλοντι τῷ εἰδώλῳ γαυρῶσαι : ἴαχία 4ιᾶε νετίεγαζ ἱρίε : π|ε- 
τ] πὶ Ποιιογᾶῦ ΔΠΊΔθΙ Ἐπὶ δοπιι] τὶ ἔπι 4016 Π| . δ᾽ οὐτονηρε.- 
τανε ρεμίδενο βρενθε χοβίενεῖ, . Ἐχ ΑἸάϊπα ὑπήκωσας εἀϊ- 
ἀἴπτις, ΡΓΟ 480 ὑπηκέσα πΠαδεθαττεχις Μότγεὶ!! : νετι Πηιΐ-- 
ἴεπι ΑἸἀΐπας Ἰεδεοπεαι τοάάιι αιοὰ (δαυΐτιτ ἔδοξεν ἔν σοι. 

ΧΙ, ΚΕΝΤΑΧΡΟΥ. ᾿ κατὰ τὴν Ομήρειον εἰκόγα } 

αι τείρι οἵας (ΑἸ ΠΠἔγαειι9 πείοίο, πεῦ πηεπιϊηΐ Οεπτϑιτῖ ἔς 
φρασιν οδιιίδηι εἴϊε ἀρὰ Ηοπιεγαπι. ΝΠ ἔογιε Ἰά (ρεξεας 
4ιοα Π|λ4ος Δ΄ ἤπεπι δηκωμότατος Κεντιζυρων ἀϊοἴτυτ ΟἿ - 
τοπ. Εχταῖ αιοαις ΟὐνΠ, Φ' ν.:95.[4. Οεπεδυτγὶ πιεπεῖο, (ἐᾷ 
ἔοτπηᾶ 4.4 }15 οἱ διιετῖς πος 1δ1 ἀἰΐετις ἀϊοίτοτ, 

2 τὸν γὰρ ἵππὸν κι τὸν ἄνϑρ.  ἰϊὰ Ἰεβεπάμππι εἴτε αὔεπ- 
τίο Μοσε!]ο, δπῖς εηίπι εἀϊτηπι τῶν γὼρ ἵππων χρ! τῶν οὖνα 
ϑρώπων. . 

3. ἐπιπνίοντα Ἴ ἢς εχ ἱηρεηῖο κείςειρίς ρσο ἐπιπλέοντα 
αυοὰ ἴῃ εἀϊεὶβ εταῖν Ρ 

νυΐτ 



ΣΙ Μράίορ, 
ναΐπι ΒΕ] αἱ πεπὶ αι! ἀλιη γεμίάςης : ἸρίοΓ- 
46 Ρὲϊο5 ρει ]ςεγγίπις ἱπηίτατὶ ἰαρίάεπι, ὅς ο- 
πληϊα δα νογάπη ἱπγϊτατοπ οι ςοητεπάήετο. 

ΧΙΠΠΟἹΙΝ δΔΙΟΝΥ͂Μ ΜΕΡΕΜΕ. 

Μ!άϊ εεἴδιτι ἑαπιοίμπι ἰη Μαςεάοηϊδε Πηὶ- 
δ Μεάεαπι, Μαγπτοῦ ἐγαῖ ἀηϊ πη] ἱπάο]οπῃ 
Ἰπάϊςλης,, ἄτα ἴθ 60 οχργίηηεηίς {14. 4186 
ἱπιρίσιιόγαης ἀπ πλιπι, Ετεηὶπι ργοδιηάας 
τηραἸτατοηἰς ργᾶθ ἔς ογοδαι ἱπάἸςίαπι,, ἰηΠιγ- 
ξεθαταιιο Δηϊπηΐ ἀοῆτις, ἃς δὰ τι Πιεἴατι ςοπι- 
ΡΟΙτα Ἔγαῖ ἱπιᾶρο, ντηιιε ῥδιιοὶς δδ Ὁ] ΠΔΠῚ, 
14 αοά σογποθαίιγ Ἔχρ σατο ογαζ ἘΟγ ΠῚ» 
4πάς Ῥαϊγαῖα εἰ [ιόγιηῖ, Ναπὶ ςορίτατίο 
ἱπγαρίπο ἜΧΡΓΕΙ] πηαρὶς,, φιδιη ἢ ἰρίδιπι ἀρο- 
ΤῸ νἹΔΠΠος,, τ μ]ϊεγὶς σοηΠ]ἰα ργοάεθαξ : ἔετ- 
νΟΓ Διο ΠῚ ΔΉ ΠῚ17). ἱπηροίι ἰγὰα γεργδείδησα- 
τιι5. ἱΠροηίμΠ εἰμ δά Οριις Ἔχοίγαγε νἱἀςθα- 
ἴΓ) δά ςλθάθπι) ραϊγαηήδπι βασι ἱπηρο!- 
ἰεπάο. Μοεῆιειᾳ ρογγο πηϊδγαιίοπαμη Πιρογ 
Π|15 ςοποορταπι ἀεἴσπαθας., 84 ΠιατογΠΙΠῚ 
αἰξοζξιπι ἰαρίἀοπι δῷ ἵγὰ ραγιιπι να]ϊάς γειο- 
ἕΔῃ5, ΝΝξαμδ ἐππΠῚ τρια ργογίιις ὅς Ὀ6]1|- 
8 Εγαῖ ἴτῆᾶσο, (δ ἴγὰθ ραγιίπῃ, ραγίιπη ἰη(ἃ- 
Πίαθ ἱηάϊοπι Παρερας,, πηι] ο τὶς ἱπρεηὶ! 
ζΟΠΠΠΙΙς ᾿η γα θης : νὰ (υἰριοἰοπὶ Ιοσιπι ἴαςς- 
τοῦ, ἴογε, νὲ ῥοῦ ὈΙΙοπα ἔοπηῖπα., ἃ ἤσχγοτς 11- 
θεγά. 4 ςοπηπι(ὈγαγίοηςΠ} γοιιεγίατηγ,, δηὶ- 
πγιίσιις,, τηαΐο φομΠἀογατο., οἷμ5 ογαιίτατα 
δἰΠίραίιγ. Ηος ίαπείῃ σογρογς αἴξέλις ἱπηὰ- 
50 ἐχρτίπιοδας, ὃς νἱάεγε εγαῦ ἰαρίάςιη, ραγ- 
11ΠῈ [ὩγΟΓΟΠῚ Ος 115 οἰ ΓουΠηβογθηζεπη ,. ραΓΕΐπι 
τειχίσαι τ]Θητοπη, 465 60 ἜΠΊΟΙ] τιπὶ νίαιιο, νὰ 
δηχίοιδίοιη (Ἐπεὶ γεταρετία σποάαπηπιοάο Αγτὶ- 
ἢςο ροῦτιϑ εἴς ἱπτρετιπη δα ἱπηϊτδεοηθπ 6ο- 
τα], 4146 ἴΠ ἀγαπιαῖς {πο ἘπΓΙρΙ 465 Παθεε, 
εἴδηρεπίς. εἰ ρεγαῖ δυζαπ 1114, γπὰ σοπα- 
ῬΛΟΙΙΘΠ5 ἰΏΓΟΠ Πρ ΠῚ (ἀςυ]ταζειη ρεγτιγθάταπτ, 
ὅχυλογοβ δα [ογοοίδιπι ἐταπςῖτ, ἢχος ἃ παίιι- 

5ΤΑΤΝΑΕ 
9ο 

3 ,ὔ Α » Ν “ ἤ Ἴγένώμενον τὸ σῶμα, καὶ τῷ προσώπῳ θήρα. 
ὥδες ἐπανϑῶν, καὶ τὸ τῆς τρωχὸς κάλλιτα ὑε 

, ,ὔ Ν . ΄ σοκρλγομένην τὴν πέτεαν, κοι αντω πρὸς τὸν 

ὥληθῇ τύπον σπέυδοντω. 

- ΕΙΣ Τὸ ΜΉΔΕΙΑΣ ΑΤΑΛΜΑ. 
Ειδὸν καὶ τὴν τρολυϑρύλλητον ἐν ὅροις Μακε- 

δόνων Μήδειαν. λίθος ἦν: μηνύων τὸ τῆς ψυχῆς 

εἶδος, ἐπομαξωμένης εἰς ἀυτὴν τῆς τέχνης τῷ 

συμπληρξντω τὴν ψυχήν. καὶ γορ λογισμϑ κω- 

τηγορεῖτο δηήλωμω; καὶ ϑυμὸς ὑπανίξωτο, καὶ 

πρὸς λύπης διάϑεσιν μετέβαινεν ἡ εἰκών, καὶ, 

ὡς βραχέως εἰπεῖν» τῷ περὶ ἀυτὴν. δρώμιωτος 

ἐξήγησις ἥν πὸ ὁρώμενον. ὁ μὲν γαρ λογισμὸς" 

ὑπὲρ τὴν πρᾶξιν ἐδήλε τῆς γυναικὸς τὼ βε- 

λέυμαωτω. ὁ δὲ θυμὸς, τῇ ῥύμῃ τῆς ὀργῆς σα- 

δογοφαζέμενος ἢ τὴν φύσιν πρὸς τὸ ἔργον ἤγει- 

ρὲ» τὴν ἐπὶ τὸν Φόνον ἑρμὴν εἰσωγόμενος᾿. ἡ 

λύπη δὲ τὸν ἐπὶ τοῖς παισὶν ἐπεσήμιαινεν οἷ- 

κτον, ἐἰς τὴν μητρῷων σύνεσιν ὠῤῥώςως ἐκ τῷ 

ϑυμῇ τὴν λίϑονέλκεσω ", ἐγαράτεγκτος, ἐδὲ 

ϑηρλώδης ἡ εἰκῶν., "ὠλλ᾽ εἰς ϑυμβ, καὶ μανίας 

ἔνδειξιν διῃρεῖτο, ὑπηρετε μένη. τοῖς τῆς γυναικὸς 

φύσεως βελέυμασιν. εἰκὸς γὰρ ἦν» μετα τὸν 

χόλον κωϑαρέυεσον τῷ ϑυμξ, ἐπιςρέφεσιϑαι 

πορὸς οἶκτον, καὶ εἰς ἔνγοιων ἐρχομένην τῷ κακᾷ 

τὴν ψυχὴν οἰκτίζεσϑαι. ταῦτω μὲν τῷ σώμα- 

τος τῶ στοϑη καὶ εἰκὼν ἐμιμεῖτο.. καὶ ἦν ἰδεῖν τὴν 

λίθον ὅτε μὲν φέρεσων τὸν ϑυμοὸν ἐν ὄμιμωσεν, 
ὅτε δὲ σκυϑρωπὸν ὁρῶσαν, καὶ μωλατ]ομιένην 

εἰς ςενότητα , ὥσπερ ἀντικρὺς τῷ τεχνησωμένᾳ 

τὴν ὁρμὴν εἰς τῆς Ευραπίδε δρωματοποιΐίας πλά. 

σαντος “ τὴν μίμησιν. καὶ βελέυεται, συγανακι-. 
" ῃ , γῶσα καὶ σύνεσιν ἐκῴρονα, καὶ εἰς ϑυμὸν ὠγρα- 

- ᾿ ὕ “ Ἵ 

" ἀΐνει τὸ Ἴϑος, τὲς πεπηγότας τῇ φύσει πρὸς 

ΧΙΙΠ]. ΜΗΔΕΙΑΣ, 1 λογισμὸς ] 1Π|Π6 ΠεΠΊΡ 6) 4116ΠῚ ἴϊ1α 
χίᾶ εὐπὶ ϑυμῷ ἱπ ἱπιαρὶπε ἘΧργεῆιπι ραυΐσ δηῖς ἀΐχεγαι. 

2 παραγραφόμενος Ἷ πεπιρε ϑυμὸς σοπίρϊοὶ πεαυΐε, ἰάεο- 
ὅτε ατιβοεπι ὁρμὴν τῆς ὀργῆς» ἐρηρείωα ἅταρε θη, φιιας ἱπ 
ξότροτζε ἰγατοτιπὶ ἀρρᾶγεῖ, Ἐχρτὶ πηεηῖεΠ1, ϑυμὸν Οοι}15 Πιδ- 
εοε διτ, ᾿ 

3 τὴν ἰπὶ τὸν φόνον ὁξμ. εἰσαγ' 1 φόνον Ἰερεπάυπι ῬῖῸ Ψψό- 
Φόνγ ατιοά ἱπ φαἀἰτῖ5. ἐγατ, σογαπι πη Ϊ ν ἀετοῦ : ἰάαιυε ἴξεα- 

ἴμ5 δτἴδπὶ ἰπ νογῆουο ἢ Μοτεὶ]. βιεγαῖ, ὁρμὴν γεΥῸ εἰσάώ- 
γεν εἴξ ἐρρείίενε. ϑτατυα Ἰταιισ εἰιπὶ λογισμὸν ἀτῆε Ἀπίπιΐ 
αἰ ροπείοπεπι οἰξεπάεραι, φυα δἀ ςαεᾶεπι ραιτἀη πὶ Με- 
ἀεὰ Ἰπιρεῖ νι άσγειαγ, ἈΠ 

4. ἀὐῤῥώφως ἐκ τῷ ϑυμᾷ τὴν λίθον ἕλκεσα 1 πιλ!ε εὐϊε ἕλκων 
σὰν ῬΓῸ ἕλκωσα γαημοα γεξετγο δά ἴα, ψιοὰ Ῥταεςεἴθι, ἡ λύπη. 
Ῥγδείεταα πιαὰὶε ῥγὸ ἀῤῥωσως Μοτοίίμς (υδηϊταῖς ἀῤῥήτως, 
ἀποά ἴπ νεγῆοπε ἀποηῖς ἔδουτας εἰξ, ϑῖς ἐπΠὶπ| ἐΠ : Ῥὲ 
ἦρι τρβιρνγαῦ ῥγηαβορ λα οοομἐ!ε ἐλ ἀρ ἰηρεὲ ποθ! τρασηον 

χγαῤεγεί. Οπιηΐα 4]1α νοΐεδας ἀΐςογε (δι Πγαζυς : Νεπῖρε 
βλτυαγίιπι ἐγ εἶσε ἁβοξλαπι ἵπ Μεάςας ἔλοῖς ἐχρτοπηῆε : 
αὐὰς εἴεῖ ᾿παὶ οἰ τ ΠΊ ταϊ(ετϊςοτάϊδε» ἄτα|ιις ἀο᾽οτὶς οσὐϊαζ 

ἄαπι» ον δΙἸοτιπι σα σά οι, ηι4πὶ ἱρίἃ ραίγαιτ Μείοϑ, οοπ- 
ἐερτὶ : {εὰ “86 τΑππεπ με γνοάνες γον [4 2ἰς (ογεΐμεν, νὰ πιᾶτοτ- 
τὶς αἰοξειις τεάϊτεί, εἥοετο ροῖητ; νὰ δϑάεο [δες ἱρίᾳ, 
446 40 ἅτῖε εξ, τειϊτῖα ᾿φρί ἀοπὶ τα πιεη ποη [Ὡτῖς γα! 6 
Ῥεγίγαιιαι λἀ ἐπὶ {ρεοίεπι, 4146 πιῖεγποθ δηΐπιος Μεάεδε 
τεαάϊτος εἤτε ᾿παϊςεί. 

ς μαλατήομίνην εἰς φενότητα ] εἰερδηίεῦ ἰδρι ἀεπὶ γ ΤῈΠὶ ἄτι. 

ΤΑπι. ἅτ αἰοῖτ ᾿τὰ ἐπιο  Πϊτιι πὶ, γε ἀπιχί θτατεπὶ ὃς ἅΠΡῸ[1Δς 
αυδῇ (επτῖας : ἀνιπὶ ΠεπΊρε δλπὶ ἰδρίαϊ νυΐειις ἤρυγᾶπὶ ἰπ- 
ἀυΐτ» φυᾶς εἴτε (Ὁ]ει ξοσι ΠῚ, 4105 ἀπχίος αἰϊφυϊά Παθει, 
Ἑδάεπι τ4πιεπ [ξητοηεῖα ρ4ΠΠπ| τη Βΐς Ερρῤγαβδιε τεςυττῖι. 

ό πλώσαντος] ἤς (τεῖρῇ ΡΓῸ σπλήσαντος», Διά ἴπ εδαϊεῖς 
Ἐγδῖ, εχ ςοηϊεόϊηγα, πιαχίπιε, ντ ςοηῆάο, ργοθ θη. 

7 πιπηγόταφ} ἴῃ πιαγρίηε ἱπαϊςατΔΠ] Δάοσο!ο οπιεάά- 

ΥΥΥ ΥΥ͂ τὸ 



φοῦ ' 

το ἔγγονα τῆς Φιλογονίας ὅρες ἐκδάλλεσα - καὶ 

φτωιδικῶν λόγων μετὰ τὴν ἄγομον σφαγὴν ὥπτε- 

ται. ἣν δὲ ἰυτῇ καὶ ξιφηφόρος ἡ χεὶρ. διωκογεῖν 

ἑτοίμη τῷ ϑυμῷ, ἐπὶ τὸ μίασμα σπευδέσῃ. καὶ 

ἡμελημένη Θξ , τὸ ἀυχμηρὸν ἐπισημαΐνεσω » 

καὶ ςολή. τις πτένϑιμος, ὠἀκόλεϑος τῇ ψυχῇ. 

ΕἸΣ ΑΓΑΛΜΑ ἈΘΑΜΑΝΤΟΣ. 

Ἑικῶν ἣν ἐπὶ ὌΝ Σκυϑικαὶς ἠϊόσιν, ἐκ εἰς 

ἐπίδειξιν. ἀλλὼ καὶ ὠγωγνίαν τῶν γραφῆς κα- 

λῶν᾽ ὡς ἐξησκημένη. ἐκτετύπωται δὲ κατ᾽ ὠυ- 

τὴν Αϑάμας, μανίας οἱςρέμενος. ἦν δ᾽ ἰδεῖν γυ- 

μνὸς , αἵματι φοινίσσων τὴν κόμην, ἠνεμωμένος 

τὴν τρίχα» παράφορος τὸ ὄμμα, ἐκπληξίας 

γέμων. κοὼ ὥπλιςο δὲ εἰ μανίαις μόνον εἰς τόλ- 

μεν. ἐδὲ τοῖς ἐξ Ἐρλννύων δείμωσι δημοφϑόροις 

ἠγοίωτο, ἀλλο καὶ σίδηρος τῆς χειρὸς στροεκξέ- 

ζὥλητο. ἐκϑέοντι ὁ «ἀρωπλήφσιος. ἡ μὲν ̓ 'γεὶρ 

χεὶρ ἔντως ἦν ἀκίνητος, ἐδόκει δὲ εἰ τί ἥν τὸ ςά- 

σιμον, οἰ δόξῃ κινήσεως. [Ἰνὼ δὲ,7᾽ ὑπὸ τῷ Φό- 

ὃς χλωρόν τι αὶ τεϑνηκὸς ὁρῶσω: ἐνηγκώλιςο δὲ 

καὶ παΐῖδω νήπιον, καὶ τὴν ϑηλὴν τοῖς χείλεσιν 

εἰυὶ προῆγε. τὸς τροφίμιες ᾿ἐπισάζεσω “πηγοὶς 

τοῖς τροφίμοις. ἐπήγετο“ δὲ ἡ εἰκὼν Ὡ τὴν ἄκραν 

τῆς Σκίρωνος ", καὶ τὴν ϑώλατιων τὴν ὑπόρειον. 

τὸ δὲ ῥόθιον πρὸς ὑποδοχὴν " ἐκολπϑτο, κυμαΐ-. 

γεῖν εἰωϑός. καὶ ζεφύρε τι κωτέχει τὸ σῶμω ἥν, 

λιγυρῷ ππνέυμωτι τὴν ϑάλωσσεν κατευνάζον-- 

τος. ὁ γορ δὴ κηρὸς "2 ἐφάνταζε τὴν αἴσθησιν, 

ἐἧς καὶ τανοὴν δημιεργεῖν ἐπισοίμεγος, καὶ ὠνω- 

ΟΑΙΠΙΦΊΤΚΑΤΙ 

, τ ἠβίωτη: 
κοντίζειν " ϑωλωσσίες ἀυρως» καὶ εἰς ἐργώ φύ- 

σεως ἐπάγειν τὴν μίμησιν. «σαρεσκίρτων δὲ καὶ 

εἰοπεπι, ἴπ τοσίαπὶ γεοίρετε πο ἀμδίταμ. ἙάΙε εηΐτα» 
διαδεθδης πεπεικότας. 

ΧΙΥ. ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ. 1 εἰς ἄγαλμα Αϑάμ. ποι 
ἄγαλμα δἷς ἀείοτί ἴτω, [δὰ εἰκὼν σετα ριέϊα, ντ ρος ρδῖε- 
δῖτ, Μαΐε ἱρίεις εἰς ὥγαλωκ Βυΐσ ἐκφρώσει Ἰη[ςτίρειπλ,, ἔπ - 

2. ἀλλὰ κοι ] τα! εδδι Μοτο]]. ὠλλ᾽ εἰς, 8:4 πι8}} οριιβ 
εἰπεηἀδτίοπε: ΠΑΠῚ εἰς ρογ εἰΠΠρῆπ {πρρτῖπιϊ π|} ἱπηρεάῖε, 

3 τῶν γραφῆς καλῶν } ἴῃ εἀϊτίς Αἠἀάἀίτιπι εγᾶς καὶ κώλλες. 
Οὐλς νοςεϑ, (εευΠΊπιε παῖς εχ νατίαπιε ᾿εδξίοπε,, πιᾶγ- 
φἰπὶ δάίοτίρια, 418 τῷ κώλλος ΡΓΟ τῶν κωλῶν ἈΠΠΟΙδῚ Ἰερὶ 
πιοπιεζαῖ ΠΟΠΠΕΠΊΟ., ὅς τεχτίιΐ ἱπιροτιῖα ἱπξεγίας , Οπηϊτ- 

τεη2ς εἴϊε εχὶπιδι!. Μο τε ]ι5 685 γοτπε δῖ, ρτῸ ᾧκάλ- 
λυς ταπιεη χρ κάλλες ἰορεπάμπΊ σεηἤεηϑ, ' 

4 ἐκϑίοντι ] ἐκϑεῖν ῃϊς ἀϊςι νι άδτας ἀς 1110, αυἱ ἴῃ δ0 14πὶ 

ἢτ νι ἔετίδι, αιοά δὲ Ῥεάεπι ρτοπιοιιεπάο. 

ς μὲ δὲ] Π45 νοςες ἐχοί 4} σεσῖε Πιδάεπε {Ἐαυεπιῖα, 
ἀυοσιπὶ πὰ}} 15 πε {15 εβ Γεπίω9., φυδπιοθτεπι γεβίτιεγα 
615 πεςεῇῆελο σοερὶτ. 

6 ἐπήγετο ] ἢς {τ θεπάϊπι ποπ ἀιίτο εἴτε ρτο ἐπείγε- 
γ60 αυοὰ εὐϊτιπη 4ητεα δι. 

7 Σκίρωνος  ἢς πιείίοτες διΐογεβ σοςᾷηὶ πηοητες [6 Με- 
Βατιάς, ἤιρεν ηιο5 ἴτεν 80 Πθῆπιο εξ Μερᾶγα δζίη Ακίςαπι. 
ΟΟὐβαιοθτεπι σεραβίδτο Σικέῤῥωνοςγ μα ἰπ ρτίοσίθιις εἀϊεῖς- 

ε 

ΣΙ. Αβῥαημαε; 
ΤᾺ ΤογΠ Ϊη05. οαγ(ἀ{ἴ5. 1 ῬΓΟΡΓΙΟΒ ἔοεέις ἐχοε- 
ἄξηβ,, ροίϊσηῃς ἱπηρίαπι ςαράεπι πιαζογίος 
{εγπιοπεϑ ἱπ{Πππυπτ, (Οειεγιιπι πηάηιι5 Ἰρῇ ε- 
ταῦ ἐπἤίεγα, 84 ἱπίθυιμθπάμπι ἱγαῖο δηϊπιο 
Ραγαίᾳ,, ἄυπι δα Παριταπὶ ργορογαῦαῖ, δὲ 1η- 
ςοπηρίᾶ σοπΊᾷ. [Ππ4]ΠΟγοπὶ ρας ἔς ἔεγοης, δὲ 
ατγηϊέξιις. ᾿πρτδτὶ αἰζεζξαϊ ςοη(επίδηειιβ. 

ΧΙΡΟΙ͂Ν ΑἸΗΔΜΩΗ͂ΝΤΙδ δΙΟΝΥ͂Μ. 

Ἱγηᾶρο ἔμ ἴῃ δογιῃῖςῖς τΙρί55 πο 84 οἵ- 
παῖυπη τατηςη ταητιπη 2 {Ε4 δή ςεγίαγηθη ΡυΪ- 
οὐτιάτηῖ5, απαα τπράο εῇξε ἴῃ ρἰδξογία ἀττε, 
δὰ ἀπνιῆηπι αι! εἰασογαία. Εχρτγοῖϊιϑ 
νετΟ ἰπ εα Αἰπδπιαβ εἴαΐ), Πιγοῦῖ5 Πίγηι- 
15 Ῥεγοίζιι9. Ψιάσγα εατὰ εἴας ἡμάιΠπι» 
ςοπηατη ἰΔηριίης δά ρεγσοηζειη, νοηΓ9 αρῖτα- 
τὰ «αείατία,, οτι]ο {γαη πεγαπι ητπθηία, {{π|- 
Ρογε Ρίαπιπ). Νίεαῃε ἱπίαπία ταητυτῃ δὰ δι- 
ἀδείαπη ἀγπιδίι5 εγαῖ, πες {πγίάγαπι τογτίςα- ' 
Ιαπηθπεῖβ.. ρΡΟρυς Ἔχις, (Ο]ππι ἐχαίρεγα- 
Ὀαίιγ., νογιτι ἃς ξογταπη πηᾶπὶ ργοίοπάς- 
Ὀαΐ. ΙΔγηϊαπηηπε ἔδγιεητὶ ΠΠ}}}}5 ἐγαῖ, Ἐτὸ- 
ΠΙΠῚ ΠΊΔΠΠ5Γαεγα 146 Π| γᾶς ᾿πηπποία. ν6- 
ΤῊ ΠῚ ἱπηπηοίθιμη, πος 4ποά εγαῦ εξ δας ντάε- 
Ὀατιγ. (δὰ ἰρεείεπι ργαερεδαί πιοίιι5, [πὸ 
νέο } ρζδς ξογπιιἀϊης ρα!!! άτπι αι! ὅς πλοῦς 
τἰξεγαπι ργοάεθαῖ, πΓαπτεπΊααε εταπι ρεγαπε 
ν]η15 ἀπΊρ᾽ εχαθαΐιγ, δὲ ραρι πὶ 14 0115 ἱρίτι5 
Δαπηοιεθδῦ, 411 01165 ἰαεῖςες 1ηΠ]]]4η5 ΑἸ τγι οι Ὲ5 
140115. ῬοΙΓΟ ἱπτᾶρὸ ἱπρατῃ ΠΠεθαΐ ϑοιγοη 5, ὅς 
ΠΊΔΓΕ 404 πηοηΓ5 ΓδάἸς 65 4Π]1πτ.ΕἸξλι5, αεἤτι- 
ΑΓΕ 4115 (ΟἸΠπ|5,Ππππππ, 410 ἐχείρεγες, ραπάεθαῖ. 
Ζερθγτγίχιο δἰϊαιιαπέιπι σοΥρι5 Οςοιραραῖ, 
Πηάμο ἤδίῃ πιαγε ΤΟριεητῖ5., (εγα επίτῃ 
[ξη(ας ᾿ἱπιαρίπεπη ἐχῃθεῦδαῖ, νὲ 446 εατι 
(ρίπταπι ργοάμςογε ποῆϊξι, ὅς πγαγίπαβ 8185 
εἰδοα αγί, ἀίηιιθ δά παΐαγας ορογα ᾿Π}] τα Οπ πὰ 
Ρεγάπςεγο ΑΠιυαθαης εἴπ τηᾶγίηὶ ἀε}- 

------τττ---------- .-τ  Ἕ-.--ς΄..-ὕἰ΄᾿-.-ἷὃ. ὃ΄΄ὦ'ἪὁἪὃἪὅἪἝἅ;..ὄ .... .. .. 

οηἰδιι5 εγᾶῦ, γεγᾶπὶ [εϑίοπεπὶ γεάιιχίηιι8. Νοῖά διΐοπι 
ἴπῖεγ δογομ!α (2..2 ρεῖγα Μηοίμγές, εχ ηἃ 770 σὰπὶ Δε-. 
εεγῖε ε ἴῃ πιᾶτε ργϑεοῖρίτες ἀβάδγιηι, ῬοΙαιιαπι γε ΟΠ ῊΧ; 
Αἰβᾶπιαβ, Εἰ ππὶ πᾶτι πιδίογεπι, Γεαγ ἢ 1Π1,) ἔμγθγε Ρετγοῖσ 
τι 1πτεγε ποτ, νἱ, Ῥαυίλπ, Αττῖς. ἔπε Ρ. 41. Ιρία ἰρίταν 
}εῖγα ΜΜοίμτίς ᾿εῖς Ἰπεε]]!ρ ἐπ 48 μὲν ἄκραν τῷ Σκίρωνος. 
8 ὑποδοχὴν Γπως πετὴρς ἃς Λείξεεν ες, 401 ἴῃ πιᾶτς ἀεῇ- 
Πεπίεβ,, ἃ πιᾶγε δεπίρηε δοςορτῖ ἰπ πιατίπος Πξος πιιϊδτῖ 
ἔμετος, Τεισοιῃεδε» νεῖ ποτιπι, ὃς Ραἰδοπιοηΐς ποπηπα. 

9 Ζεφύρω τι κατέχει σὸ σῶμα ] πεπιρε γι ϑῖτ480 1.1. ρι:8, 
Βαῦεῖ: Αἰτίςα, Ζερῃγτί δἀίρίγατα υἱἀεητις ἃ ϑείγοπιϊς ἔαχίς 4 
σψηάε ετῖδπι Ζορ γγὲ ἀρρε!!δπιυν δείγορες, ααἀς ὅς 1.1Χ. Ρ.391- 

1ο ὁ γὰρ δὴ κηρὸς } Οεγίς ρίπρεγε δητιηυῖο νῇτατηπὶ γί, 
ΡΙΪηΐιπι ΠΡ, ΧΧΧΥ͂. Γ.39. δ 41. ελαμα ἀς τὲ σππαῖτα πημ]- 

"τιν, Ηλγάσϊπο τεβ ἴτα ρεγαόξα υἱάεζηγ : 1η ταθι]ῖς Ἰσπεῖς 
ἀμπςεθάπτις ᾿πεάγεβ φιδῇ ἤι|οΐ, 401 ΒριΓΑΠῚ τεξεγγεπε ΡΙ- 
ἔζαγας πιοχ ἤιηγᾶε, Τλιδλις5 ΠΠ1 ροῆεα ἱπιρὶεθάπτις ἴπ- 
Βυΐ ἀϊμενῇ ςο]οτίς ςεσα, ΡΓῸ γϑίίοπε ἱπιδρὶπίϑ : ας ςε- 
τὰ ἀείςεπάεθϑὲ αἰτίτι5, ἱπιρτιπιεαιιγαια) τἀ ι]Ας (δ ἀ 18 ἴ- 
Θηῖθιι. 

ἱῳ ἀνακοντίζειν 1 νοςς ΠπῚΝ; πιοάθ ἀς δη νῇις εἢ Ηεγο- 
ἄοειις ἷπ Μεϊροπῖν, κγακοντίζοι ἐκ μέσα τῷ ὡλὸς ὕδωρ ψυ- 
Χέον κοή γλυκν. 

Ἶ Ρἰνπος 



ΧΙΡ. “εῥαρρακέι. 

ΡἢΙπο5. Ργοςα] 15 ἴῃ ριέξαγα [εςαηίε5, ΨΙάς- 
Ὀατυγαμε ἤάτιι ἀρΊταΓΙ σεγα, ἃζ δά Πγαγὶς ἱπηϊτα- 
τἰοηεπη ςοιηροίτα,, ΡΙάηα ἴῃ Εἶτι5 ΠαίΠΓΑΠῚ» 
γέγρεηβ. ΑΠΊΡΠΪΓΓΙτῈ χαϊάθπγ, [πη ταδιας οχ- 
{γα πηῖ5. εχ Πυδιθιις ργοάίθηβ., ἰβθιππὶ 4πο- 
ἀαπηπιοίο ἴαιε Ππογγιἀπιπη τς θαζαγ9 ὧς (ο- 
Ἰαγε φιοάάατη ἰθαγ οχ οςυ 15 ταάιαθατ. Νε- 
το ἀο5 νογο ἴπχία βίῃ Παδηΐ: π10}165 Διιτε πὶ 
δα ἐγδηΐ αἱρείξιι, ᾿πσαηάας, δον ἐπεγίαις 1116- 
ςεὈγαβ ΕΧ Οςα]15 ΠΠΠΔητ65, αἴχις ἴῃ Ππρεγῆςῖε 
Πιυιξλυαπι πιάγιπογιπι στοίϊις ψοϊαςηζος 
Δαπη γα οηἱ ἐγᾶπῖ. Εἰ Οςεδηῃς Πεπι εἰγ- 
σαπηβι Πα τιγ. Ῥαγιπηηια ΔθεΙ , ηΠ0 τηΐπιις 
Εἴμι5 Ππιθητα πγοτιπη ἀϊἀ!ς "δ νι ἀξαηταγ,, αι} 15 
ΠηλΓῚ5 Πυιζγπδητ5 εἢ8 (Ο]ει. 

ΙΟΟΝΕϑΒ. 907 

εἰνάλιοι δελφῖνες, τὸ ῥόθιον ἐν τῇ γραφῇ τέ- 

μβνοντες. καὶ ὁ κηρὸς ἐδόκει διωπνέεσιϑιαι., καὶ 

πρὸς τὸ τῆς ϑώλάσσης νομίζεσϑαι μίμημω , 

πτρὸς ἀυτῆς τὴν ἐξεσίαν ἐξωγλατ)όμενος". ἥγε.. 

μὴν" τοῖς τῷ σείνωκος τέρμασιν Ἀμφιτρίτη ἐκ- 

δυϑιζομένη ἀἄγομόν τι, καὶ φρλκῶδες ὁρῶσα» 

καὶ ἡλιωκόν τι σέλας ἐκ τῶν ὀμμάτων μαρ- 

μαίρεσω. Νηρηΐδες δὲ περὶ ὠυτὴν εἱςήκεσαν" 

επαλαὶ δὲ ἤσαν ἄυται» καὶ ἀνθηρωὶ παροσιδεῖν, 

καὶ Αφροδίσιον ἵμερον ἐξ ὀμμάτων φώξεσαι, 

ὑπὲρ δὲ ἄκρων τῶν ϑωλασσίων κυμάτων ἑλίσ-- 

σεσαι τὴν «πορείων ἔπλητ]ον. “περὶ δὲ ἀυτὰς 

Ὡκεαγὸς, φεῦ, ὠχετό γε, μικρᾷ τῆς τῷ ποτα- 

“1 , Ν ΄, δΙΝ, β 4 

μξε κιγήσεως κ͵ὶι κυμώινεῖν θῶχ, εἰσῆς. 

1 πρὸς ὠντ. τὴν ἐξεσίαν ἐξαλλα]όμ. 1 νἱάς ποτᾶιᾶ ἴ, τἀ 
ἤλτιαπι Βαοςμδε π, 6. ᾿ 

1Σ εἴγε μὴν εἴ εἰ γέμων. 8εἀ νετ ΠἸπτᾶπὶ Μοτε ! ε- 
πιεπάβδείοπεπι ἱπ τεχίμι δαπηίτεγα ποπ ἀπ 141}}1Π|115. 

ς ποταμᾷ 1 Οὐςελπιιπὶ ποταμὸν Δρρεϊ [τὶ Δ Ἡοπιεῖο πος 
τἰππιυπι νι, Ο ἀν, Δ΄ (ὰΡ Πη, ὅς 4161. 

14 μικρᾷ τι τι ποτ. κινήσ. χορ κυμαΐνειν διδαχϑ. 7 ἀἃ νδγθιπὶ: 

αγηρῖσμε αὐδβ ψμο τρίγνισ ἡ μμὶὴ γποτησ εἴαρα θὲ ἤμέϊηει ἐ- 
“ἰοτεσίμν, ϑεηῖιβ νεγὸ εἰδ : ραγιιπι Δ εΠ{Ὁ 4110 πιῖπιις5 πιοῖις 
ἈΤΙΪΠῚΑ ἀμ οτίδτιγ ἴπ Οσεᾶπο, 4ι8}15 {τ Πιιόλυιι πὶ πιαγίς ἂρὶ- 
τλτοτγιπὶ : “φἀ60 πεπιρε ἐχαξὶς ἁγιοχ Οἱ βᾶπιιπὶ επηχογαῖ. 

ΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ ΕἘΚΦΡΑΣΕΩΝ ΤΈΛΟΣ: 

ε τος 
( ἌΣ ΟΣ 49) 

(Πὰς 
Ψ ὴ «ΖΙ 

ὙΥΥΥ 3 ΕΠΙ- 



“Ἂς 

᾿ ἘΝ 
εὐ μ 

ν ΥΝ ἌΡ ἷ 

ΜΝ ἐνν 



ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ. 

ΡΗΙΓΟΘΤ ΆΑΤΙ ἘΕΡΙΣΤΤΟΙΔΛΕ. 

ΘΕΑΕΘΟΒ. ΒΕ ΡΑΤΙΝΕ, 



χὴ ἡ 

ΙΝ Μ" 

δ αν λει 
ἡ [ 

Ἷ Ὶ 



τὰκ τὰν ἃ 
ΟΝ ἀν ΜΕΝ " ΜῊ 

ΤΊΈΤΩ ΠἸΦΌΣΩΝΣ 7. δ 

Ε ως ΡμΙ]οἴἶται ἀσπιεη οἰδυιάπιπε ςοἸ εξ οη!5 ορεσιπ ΡΗΙ] οἤτλίεος 
ΠΙΠΊ, {ι4π| μοοςς ΠΟπῃρ]Ἐχιιπηιείξ γοϊπγηεη, ἐς μΐθιι5, νὰ ποη πμϊτα 
λάεο, ἴτὰ ποηημ} 4 τἀπιοη πιοπεπάδ γεηίπηζ, απο [οἰγς Ἰητεγεῖῆξε ρι- 
τος ἤπ4, Δηιοιδιη. Δα ἰρίας Ιεσεη445 ἐρ!ἴο[25 μδίςς δοςοεηης, 1,6- 

ὅτογαπα ἀπ]! σεητίογεβ, 
Ηος ἴτάπιε δῆτε οπηΐᾶ τηοπεηάιιπ, 414 τἸΔηῖο Διιέπ!ογεπῚ πος ἢὶς ερί- 

Ποίλειπι ΡὨΙοἰξγατι ςοΠ]!εξλίοπεπι ἐχῃίθεγε, 4ιδπα ν εἶ ̓ π νοϊππηπε εριο]4- 
ταπα νατίατητη δὉ Αἰ άο Μδπιτο, Α. 1499 ἴῃ 4. εἄϊτα ἔπτ, (πᾶπὶ Ορεκιπὶ 
τε φαοτιπι ῬὨΙοἰξγατεογιπη ςοἸςέτοηὶ, πᾶς ροίξεδ Απ, ᾽5οῖ ὃς 1502 ῥτο- 
ἀἰϊτ, εριοἱλ5 ΑἸ τις ποη δάϊςοῖτ,) νεῖ ἴῃ ςο!!εἕμοπο νετεγιπι ἐρ! οἰλτιπι; 
οὐἱ Ομϊδοῖ! ποπιοη ργδεῆχιπι εἰξ, νεἰ ἴῃ εἀϊτίοπε Μοτε!]λπα ορεγαγῃ ΡΒ ΙΪο- 
ἢταδτοογιπι, [π᾿ εἰ εηἰπὶ Γ,ΧΠ11Π1 πυπηεγαθαπίαν ΡΒ οβτατὶ ἐρηξοϊδε., πος 
ἸΧΧΙΝ εχμίθεπιιβ, νὰ δάεο νπάεοιπι ἐριΠ0}15 διόλου παςυίχιε τεοεηῇτις 
Ἠιδες ποίετα εἀϊτῖο 'π ἰπςεπὶ ργοσεάδε, Εδιμπ οὐϊο 1125 4ιλε [.ΧΠΠ] τητεγ ὃς 
ἘΙΧΧΊΙΙ ἃ ποδὶϑ ςο]]οσάῖας ἔπογαησ, [ο. Μεατα5 άπ νυ] σαιογαῦ, ν πα σατα ας 
{δττδτίοπε ἀς ΡμΙογατίβ, {δε λπηο τόϊό εχ οβῆοίηα ΕἸΖειιίτίαπα ρτοάϊις, 1ῃ 
ἃ ργδείεγεδ οο !εφείοπε ἐρηξο δς εἰ δηζεα τηπτι]δϑ 1} 6 ἐχῃϊθιιεγαῖ, ια- 
ταϊῃ οχ οοαϊοῖθιι5., 4ιυίθιι5 νίτι5. ἔπεγαῖ, ἱπηρίετς ἰΔοιπλβ 1ρ6Π {πογας ἀλειηιὶ 
διης 1112ς ερῖίς, ΧΧν. ΧΧΥῚ. ΧΧΙΧ. ὃὲ ΧΕΙ͂Ν, μᾶς ἐχ Μοιπίδπα εἀϊτίοηε 
Ἠεῖς φιοσας Πιρρίεμίπιμβ, {πβταραπτίθιις οοἀἸοἴδεις Ν᾽ Δεϊςδηΐς, φιιοσιπα 1π41-- 
οἴππι δά ἰρί Π]Δἰοςα 4 ποδίς ἔδλέξιπι δι, Ἐχ Π|Ἃοπὶ νέτο Ν δεϊοδηΐβ οοάϊ- 
οἶδιις μαδεππις ἐρηποἰ45 ΓΧΧῚ]. ΓΧΧΗΙ. ὃς ΕΧΧΙΝ, πιῇ τάτηεη ροξεεπι πε 
ερίοϊδε Ππαρπιοπίιπι ροῦτ5 ἡπᾶτπι ερίο]Δ. (οηΗ4ο δυζοπη ἰλς τατίοπε 
τείατοίταπη 11 ἀλγηπιιπ, {πο ἃ 1η ςοἰϊεόλίοπε Πάπιπι ἐρηοίδτγιπι Ιοάοςὶ ΚΙ- 

χηοπάοποι! διιδλίοτο,, {ιιᾶπη ἴῃ τηδη 15 {π|5 {0 τοϊἴλσιγ σοτμοίτεάιι [πη- 
'φειτηαπηι5) ἴῃ ἐρ τοἱα Μ5. Δ ΕἸΊαπι Ριτς έτη, Δριιά οἰηΠ. Βα τί οἰμπι ΒΙΌ]. 
Ὅτ. 118.11.ς.10.Ρ..421, ἈΕΙραΡΙ ςα {Πττετατῖα δάπαϊῃτ, ΥἿΧ ἐπὶπι 4125 αἰ 115, τὰ 
ΔΜεικῆο ροίξελ οἀϊταβ μαδυίπηι5, ἐρ Πο145 πΠτ ρυτο, αιίθι5 Κἰπχεηάοπεῖ- 
Δπι5 ςοάεχ (ε ςοπηππεπάδις, Ρ]μτεβ δαΐετη ἴοττε, πᾶπι πος, δά 1 {ΠΠ|πι, ααΐ 

ταΐπιις διίεητο οοιΐο ἴῃ ἐποὶ πςπάϊ5 Βοπηδηὶβ σοάϊοιθιι5 γεγίδεις ἐστ, Ηδ- 
Βεπτιτ επίπὶ ἰπ εἰς ποπηι δε {πᾶς ἔταριηεητα {ππτ ταπτιιπῖ ἐρ το] Ἄτιιπὶ 1ητε- 
φτάτιιπι ἱπ ποίξγα ςοἸ]οέλίοπς οχιαπτίμπι, {πᾶς ἢ Ιρίείμο οςι]0 ἱπίρΙ οἴδητατ, 
Ἱποάίτας νἱΔοτὶ ιεδηΐ, 4114}15 εἰξ ον εχιρει οοά. γατῖο. ΧΧΧΥΤΙ Ρ. 522» 
{πε ΐη ςοἄ ΟΧΧΨΉ, ὃς ΟΧΙ, εφάεπι [δος ςοπηρατεῖ, ἱποίρίεχας νετθὶς δο- 
κεῖ καὶ μέμψεως ἄξιον, ἀείϊηϊε νετο 1 {{| ζτε ἀυλὸς ἠδὲ) ἄκεσμα ὅτως 
ὡς τὰ σὰ ἥϊματα" 4πᾶτη ἐτασπηεπίαπι εἴτε εριοἷδς ΓΧΙΧ ποίγαε «ἀϊ- 

τἰοπίς εἰς πηδυιξείξιιπη, δι πΊΠΠτεῦ χιδε ἴπ {!εππ ςοαϊοϊθι5 Παθεταγ ἐρητο] 4, 
οὐἶτις ἱπίππι ἦν ἄρφς πάϑος ἐρωτικὸν, ἢηϊ5: νύκτωρ δὲ ὄναρ γίνεται 
ἸρΠίππια εξ εριτοϊα εἀϊεοπὶς ποίας [Π, ἱπίτίο πλάποα. τγδέτεγεα ἡμᾶς ςοά. 
ΜΝ αἴὶς. ΟΧ Ρ. 1:6 εχμίδεπειγ ἱπτοῦ ΡΠ] οἰἶγατί ἐρ 045. πο ἐἀτ κον τ ϊ 
ἔρετε νἱάεπτιγ, [ξ8 ἰλοϊπίαπι ῥῃ]]ο ρος διωλέξεως., πείςϊο νπάς ἀε- 
Ῥτογηζας, δίαιιε δἰίεπο ἰοοο ἱπίεττδθ, ΜΙΗῚ σοηϊἐξξιγ δῃϊπο (εάει, εἴ μᾶς 
εχ φιάλη ΡΗΙοἴἶτατὶ διωλέξει ἀεςεγρταϑ το! 145, 1τὰ Βορ Πᾶς τ δὶ νἱάεπ.- 
τοῦ οἷετε ἰπ ἐχούπδηάο ΡΠ] οἱ ΟΡ ΐοο ἀγριιποητο ἱηαιητίλπη. Μεπηίηῖς νὸ- 
το διωλέξεων {{πᾶτιπι ἰρίς ΡΒΙΠοἰῆγαταδ νῖτας ΑΡο ]οηὶὶ [10. ΝῚ ςΔρ.35, ὅς 5α1- 
ἄἀλ5, ΝΙΠ ἔοιτο οὐ Ιοηρα αἰ οατῆιδ ἰπ ἐρ ΠΟ] Ιοιτα δοιπηρη ἀοἤταπι5 τιν ιν 

νἱάολ- 



ΟἿΣ ΡΑΔΕΕΑΆΑΤΙΟ. 

ν᾽ ἀεδτιγη πε. 4πὸ πημτ 4 ἤδεοςε ερι{ξο]4 ἐχβιθεάτατ, διά ἱπζεστο εἃ ἄς 
τα ΟΠ1115 το] έζο ᾿παἸοῖο τρίππι ἔΓαρσπιςητιτη 1ΠΠπ4, απαϊεσιπάήιις {τ, μος [Δ]- 
τοῦ Ϊοςο 181] νεῖαῖ ἐχμιθετε. 

Ο, τὸν νόμον τῇ Φύσει ἀνθομοιῶν- 
τές, ἀντικεῖοδαι μὲν ταῦτά φασιν 

ἀλλήλοις, καϑάπερ τὸ λευκὸν τῷ 
μέλανι, καὶ τὸ μανὸν τῷ πυκνῷ, καὶ 

τὸ μελιχρὸν τῷ πικρῷν καὶ τὸ Ψυ- 
χρὸν τῷ ϑάλποιἤ. εἶναι δὲ φύσεως 
μὲν ἔργα ζωᾶ, καὶ ἄςοφι, καὶ ποτα" 

μὲς, καὶ ἴδας, καὶ πεδία, νὰ ἰοϑι μὲς, 

καὶ πορθμεὶςγ, καὶ καϑάπαξ τὸ ὑ- 
πὲρ τέχνην. νόμϑ δὲ ἔργα τείχη» 
νεώσοικοι, Κα)ναῦς, καὶ ἀσπὶς, καὶ 

λήϊα, καὶ πᾶν τὸ ὑπὸ χεῖρφι. νὰ τὰ 

μὲν τῆς φύσεως ἀῷϑαρτα εἶναι τὸν 

ἀεὶ χρόνον" τήν τε ϑάλατῆαν μένειν 
ὁπόση ἐγένετο, καὶ τὴν γῆν ὁπόση 

ὡρίοϑη; καὶ τὸν αἰϑέοφι ὡς ἔφυ, ἅ- 
σρφι τε "τὸ ὥρφις » ὡς ἐκείνων κύκλος. 

καὶ τὸ ἐπὶ ζῶα δὲ, ἀυτῆς εἶναι, Φεί- 
ρεοϑαι μὲν ἀυτάὰ, τὰ τικτόμενα᾽ τὸ 
δὲ ἀεὶ τίκτον παρέχει τῇ Φύσει τὸν 

τῷ ἀκηράτῳ λόγον" τὰ δὲ τῷ νόμων 

φϑαρτά τε εἶναι καὶ ἁλωτά, τεί- 
᾿γή τε γαῖ καὶ ἱερὰ τοὶ μὲν ἁλίσκε- 

σϑαι, τὰ δὲ φ,ϑείρεσθαι σὺν χρό- 
νω γ οἰκίαν δὲ ἔν κατεσκευασμένην 
δῆλον εἶναι καὶ εἰ ἑςίξει (ἴερο: ὅτε, 

ἐκ ἀεὶ ἐξήξει,). καὶ τὸ ναυπηγηϑὲν 
ϑκεῖναι Θέξαιον, ὅτι μὴδ ἡϑάλασσα 
βεβαία ἀνθρώποις. τεκτονικήν τέ 

καὶ χωλκευτικὴν πᾶσαν φϑαρτὰ 
ἐργάζεσϑαι τῷ νόμῳ. καὶ τὸν μὲν 
νόμον εκ ἄν δημιεργῆσαι ζῶον ἔμ.- 
ψυχον δὲν, εἰδ' ἄφρον, ἐδ' αἰθέρφι, 
δ᾽ ἄλλο τι τῶν ὧδε ϑεσπεσίων καὶ 
μεγάλων " τὴν φύσιν δὲ ὁμοιξσθαι 
πολλα χἕ τοῖς τῷ νόμο εἰδεσι. χω- 

Ὁ 

- 
ΕἾ 

Οὐἱ ἐγ)εέμεϊοσοηε Ἰεσοτημς ςοηζεη- 
ἄτης οὐ πα ΗΑ, τα “Δ ἱπαΐςογα ΠῚ 
ΟΡΡΟΩΙ {ξατιιπητ, νὺ πἶστο δίριιπη. ὅς 
τΑΤΙΙΠῚ ἀοη[Ο, Δι ἄπ]ος ίηδίο, ἐτὶρὶ- 
ἀμπτηαις ολἰ4ο. ΕΠε δυζεπὴ δἰτπὶ 
παέμν 46 4! ἀπ Ορεγὰ ΔηἰπΊδ ϊα., [15 
ἄἀεγάαιις, ὅς ἤπμ105, [γ]} 85 ἵτεπη δίαις 
Ἄστοϑ , {ἘΠ 105 δ βοττι5.) ἀἴῆιις, νς 
νοῖθο δοίο μαι, φιίς αι 4 {πρτὰ ἀττῖβ 
ΥἾΓΕ5 εἰξ ροίτιπη, {δ ἐκίϊομάς νετο 
οροετα πιοςηίὰ εἰς, πδιιδ] 4 η1ις, ὃς πᾶν 
νο5, οἰγρεοβίτειη, δζ μοττοβ, ὅς φυΐςν» 
4υ14 πηάπιιαπη οαἤταγας ορποχίμπη οἵδ, 
Νιαίμγαφ Ρουίο ορεία Ἴουπιριοη!θ 
ΕΧρεγία πιᾶπετε [ἐπιρεῖ. δοιῖςες 
ΤΊΔΤΟ τληταπη ΕΠ ρεγίειεσαγε, 4ι8Π- 
ΤΠ ἂο ᾿π|τῖο ἐχτίτι. ὃς τετγάπη Ηπες 
Πιος τιετί, ἃς δεῖ μογετη αιιδηζι5 ρτι- 
Τ15 Πδιδ κι (15 δ εἴς, δἴδγα ἱτεπῇ 
ὃς τεπηρείξατες. εἰ 46Π| τιιοτὶ ΟΥΘ ΕΠ, 
Οἰιλητι δά δηϊπηαία δυζεῖα., εἴς 
4ιίάοπι παήαγάε νὰ ἱπτογοδηῖ, ηι|ρ- 
Ρέ βεηῖτα 4πᾷς Πητ: νἱπ τάπηεῃ σοὶ» 
ϑηξητοηι (δαλρίτετηδῆι πος ἱρΗ ρτᾶθ-: 
[ἴλτὸ μαδαγ 465 ἱπσούτιρτα ντ ρεγ τς 
ἐα ξἐμἐϊομὶς δατετα {πδε ἔπητ, εά ςοῦ- 
ταπΊρὶ δζ νίποὶ ροῆε, Μοεηΐα επίπῃ 
δύ τεπηρί4 4οἀ διτίποτ, 114 φιυϊάοπι 
ΨΊ ἐχριιρηλγῖ, Πἰίσα τα ΠΊριι5. τυϊπδν 
το] τί : ἀοπηι5 νείο .. ρυϊςοττπιέ 
εχίπιέϊὰ ἰἰσεῖ, ιοά [ππηρεῖ ἀμγατς 
Βιαις ροίΠτ, εἴτε πηαπ ει, Νέας 

ο πδιιθηλ {{401}6π| εἴτ ροῆξ,, οἰπὶ πὸ 
ἰρίαπι πᾶτε υϊάέπι {2116 πιοτια]! 
θιι5 (εξ ργδεβεατ, Οπιηδπὶ νεγο πηδ- 
«᾿ιδηίοαπι 4ΓΉ 116. ΔογαιΔ πῆ ἀτίεπι ΓῈ5 
Ἰητογίτιγᾶ5 ργοάπσεγα εχ ἐη ζἐψέϊοσε. 
Αἴχις φημ είσμοη 4υϊάεπι Πμη- 
4ιατη ΡιΟάπςεγα ΦΠἰ ΠΊ τι ΠΟΥΡΙΙ5» 
ῃσάις {{π}|Δτπ, πεπαε δεϊίβείεπι, πε- 
41 ἃ[14π| 4ιιάπηιι5 γεσιηι ΠΠΠάτατη δας 
ΓΑΙ ΓΑ δτιπη, ἀτηπι6 πηάσπάτιτη: [Δ6- 
ΡῈ διιτέπι παίμτδηη ἐρἑξμή]ονῖς [ρε-: 
οἴοπι 4ιοάαμηπιοίο γείεισε, Εδπὶ 

» 

ΘΠΙΠῚ 



ΡΆΑΔΕΡΑΤΙΟ. φιϑ 

επἰπΊ ἰοςα “ιδεάδιη το οΠ115 ςοπλ- 
γαπηῖγο, τατίοτίθιις ἰοησε πᾶτη “πᾶς 

, ΒαπΊαπα αῖῖς ἐχἤγαηδητζιγ, Απτγγα “τε ΠῚ 
Ρδηάοτο, οἰγοιη “π8ε μεάεγα [εγραῖ, 
ἄοπῖο “πδιι5 τηᾶσε ἰποιπ 44, [π|0 ὅς 
φαιδυάδηη τη Ιοςι5 ἰξατιια τοίοττο ἤσιι- 
τά, ἴῃ [2ΧΟ ἃ ὨδτιΓὰ [ογπηαγα τη, ἈΠ 1168 
4]14 016 δάτγτὶβ Ππ1]ο (4), δυτταῖς ηι4 
τείογοητεθη. Μοῦτζεβ Ἰτεπὶ ἃς οοἾ [65 
ΔΗΪΠΊΔΉΓΙ115 {ΠΠ|1}65 ἔογπηαγε, {1415 
Δ 1Ρ(8 [ογπηδζιιϑ ἸΏ] οιη πο ταςο, ὅς ἴῃ 
Οὔγοῖα  εο (δ), δομίπιιπὶ ἱτεπι σάριτ τη 
ΟΠῖο, νεφιδε Ππηίδογα αι ἅττα 
4υδήλπι εἴπηρατ, ἱρΠίπις πιθιθιι5 ἃ- 
Πἰπηδητίμπη [ρεοιε5 πάπας (ο. ᾿Νεμα- 
ΡῈ ἱπταθητῖ 1η δᾶ5 ἔπρο5 τοίετγς νἱ- 
ἀεητιγ, δζ ραγάοβ 5 δῖῆϊιε ςεηζαιτοϑ; 
Πὲς ΠΟῆ οΟἰΠ5. [π|ὸ πες [πηδὲ οὐ- 
Βὶ5 ἄριιτὰ σάτοῖ, (δ 'ἰπ ἐο πόα ἴὰ- 
οἰε5 ιφεάδηι ἐχρτοίϊα εἰς, Παρ ατῖβ 
οὐ! ἀλτη “ιαί! ρἰέξιτας ορι5. Αἴ 
γαῖ ἐγ δέέμεϊο τι παέμγά ποη πηο- 
ἄο ςοητγδυιδυῖ ΠῚ ππ!ηῖπις νι ἘΠ, 
(ε4 ςορσπαιιοηίϑ οτίατη δγέξηΠπιπιο ντη- 
οὐἶο τυπέῖδε, ὃς {ππ||65.,. (641πὸ πηι- 
ἴιΠ0 ᾿πηπηεδητεβ, ᾿η 7 ]ἐαῖο ἐπιγὴ π4- 
ἡμγ 6, ὃς παήπν ἐρφεεμέϊονί [ς ταϊίςει, 
Βοπιπηα; τὸ αι ἀθπη Ἰπ!τιιτη, πδπς 
14 φιοά ςοπίςαιτις νοσάπη5, ΟΒτ- 
πελῖηιιε δάεο γαζηγ 4 ργπ185, ἐάτη [6- 
4ιατιιν ἡ πέσ. Νεσας ἡρ ἐμηεσ 
εηΐπῃ πιοεηίδ ἐχίξγιεγε, νεῖ ρτὸ πηοο- 
Ὠ115 ἀγπτὰ ἱπάπεγε ροτιος, ΠΗ δηθὰ 
τηδητ5 γα έν ἀςα ες. Νεηπε φαλωγα 
ἐοταΠΊ, 411 Αἰ 4144 ορεγάπτιιγ, ν᾿ Πππὶ 
ΟΡ 5 εἄεγε ροτμετ, πΠΠ ἐμζλλμ ἐϊονὲς 
Ιερεβ δάϊπιιεητας βΠεπτ, ϑαρρεάϊ- 
τις γοῖο μαΐμ7.4. 1 ἡ ἐοηΐ τῆοτο, 
δεῖμοίοπι, Πάεγα : ἐπ Ἕέπέϊο ντο τὴ 
π΄: η7.46 ΔΟΥΙΟΠΪ ΓΙΓΔΊΥῚ, ΓΕ ΠῚ ΔΕ ΟΔΠΊ, 
φἰξγοπουηιαπ, Ποπηπ8, “0115 τεπη- 
Ρείξατες ἀεπηίγεπταγ. Ατσεπταπη νε- 
ΤΟ, δ( ΔΕ Γ117) ἀπ Ὲ δάδιηδητειη. ἃς 

ΠΔΥΘΑΓΙτΑ ΠῚ. ὅς {πᾶς {πητ εἶτ15 σοπε- 
Τίδ ΓΑΛΙΟΥὰ 9 Πατηγᾷ σοπηραύδείτ 41]- 
ἄστη, ἐπ βλέμεϊο ν ΕΥῸ Ῥγετιη1 εἰ5 {ξ4- 

ρία τε γὰρ ὁ χυρὲν τείχεσιν ἀσῷφα- 
λεςέροις τῶν ποιηϑέντων, ἄντρφ τε 
κισσηρεφῆ κα]ανοιγνῦναι, ἡδίω οἴκων. 

καί πε καὶ ἄγαλμα διδόνωι πέτρᾳ 

συμφυὲς, σατυρικόν τι, ἢ πάνυ ὅ- 
μοιον. ὄρη τε καὶ σκοπιεὶς ὁμοιδν 

ζώοις, οἷον τῆς ἀυτῆς ὁ ἐν Λήμνω 

δράκων, καὶ ὁ ἐν Κρήτη λέων, καὶ ἡ 

βέκρανος ἡ πρὸς Χίῳ, ἀγαλματο- 

ποιέσης τε κατα τὸν νόμον, καὶ ταὶς 

νεφέλας εἰς εἰδὴ ζώων ἀγέσης. ( λέ- 

ψαντι γᾶν εἰς ἀυτὰς λύκοις τε ὁ- 

μοιῶνται» καὶ παρδώλεσι, καὶ κεν- 
ταύροις, καὶ ἅρμασι. καὶ ἐδὲ ὁ κύ- 

κλος τῆς σελήνης ἄσημος, ἀλλὰ 

κακείνῳ τι ἐντετύπωται πρόσωπον, 

οἷον γρφιφῆς ἀῤῥήτε. ἐμοὶ δὲ νόμος 

καὶ Φύσις κξἰὶ μόνον εκ ἐναντίω ζδαί- 

νεοϑον», ἀλλὰ καὶ ξυγγενεςάτω., "αὶ 
ὁμοίω, καὶ διηκόντε ἀλλήλοις. νό- 

μος γὰρ παριτήτέος εἰς ζ ύσιν, καὶ 

Φύσις εἰς νόμον, καὶ καλᾶμεν ἀυ- 

τοῖν τὸ μὲν ἀρχὴν» τόδ᾽ ἑπόμενον. 
κεκληρώοθω ἀρχὴν μὲν Φύσις, νό- 
μος δὲ τὸ ἕπεοθαι. ὅτε γὰρ νόμος 

ἐτειχοποίησεν , ἢ ὑπὲρ τείχες ὧ- 
πλισεν, εἰ μὴ Φύσις ἔδωκεν ἄνω χέ- 
ρφς. ὅτ᾽ ἂν ἡ φύσις τῶν ἐνεργντων 

ἔδειξεν εἰ μὴ τέχναι ἐνομίσϑησαν. 

ἔδωκέ τε Φύσις μὲν νόμῳ ϑάλασ- 

σαν; αἰϑέρφι, ἄςρφ' νόμος δὲ ἄυ φύ- 
σες γεωργίαν οναυτιλίαν, ἐςρονομίέ- 
ἂν; καὶ ὀνόματα κεῖοθαι ταῖς ὥραις. 

ἄργυρόν τε καὶ χρυσὸν, καὶ ἀδά- 
μαντα; καὶ μάργαρον, καὶ ταὶ ὧδε 
σπανις οἷ, Φύσις μὲν ξυρε; νόμος δ᾽ ἐ- 

(4) ΡμιΠοῆν. νίτα Αροιοη. Ὑ απ, 1Π|ν14. 
Αροϊϊοπ, Ἴγ4η. 11’ 22. 

(6) νἱά. ΡμΠοῦτ, νίτα Αροϊοπ, Ὑγαη, ΙΥ,34, (6) Ραιοῆτ. νων 

ψ 2 2 τίμη- 
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τίμησε. περιωπήσοις δ᾽ ἂν καὶ τὰ 
εἰνθρώπε ὁμοίως ἔγοντα. Φύσις 
μὲν ἔνναν δημιδργεῖ τὸν ἄνϑρωπον, 
Χα) λογικὸν, χα) ἐυζ»υὰ πάντα. νό- 
μος δὲ ποιδεύει καὶ ὁπλίζει, καὶ ὑπο- 
δεῖ, καὶ ἀμφιέννυσιν, ἐπειδὴ γυμνὸς 
ἀυτῷ παρὰ τῆς φύσεως πέμπεται. 

προτίϑησι δὲ ὁ νόμος γα ἀρετῆς ὦ- 
ὅλα ἀνθρώποις, οἷον τιμῶν τὴν φύ- 

σιν. καὶ μὴ τὸν νόμον ἀζγο͵αμρώμεϑα 
τὸν τὸ ἀϑανάτε λόγον. καὶ γάρ εἰ 
καὶ φϑαρτὸ ἐργάζεται, ἀλλ᾽ ἀ- 
ϑανατα τά γε ἀυτὰ ποιεῖ. ὄνομά δὲ 
εὐυτῷ τέχνη. ἠπείρς δὲ ἀποῤῥωγεῖ- 
σα νῆσος, καὶ νήσῳ ξυμξαλδσα ἤ- 

ΒΑ ΧΕΕΖ ΖΡ. 

ταῖς, Οίξετιθϑ διιτεηλ, Πι11}}}} απ ς 
οὔπῇ τε θτι5 Πυτηδηὶς ταπὶ (εἰς πάθετε. 
Μεῆτε ργαεάϊταμη. π έηγ 4 ΠΟΥΠΙΠΕΠῚ 
[ογπηαᾶῖ 4146π|, δὲ ταῦοπε, ἀτή 1Π- 
σεηΐο δά ογηπίὰ ναεπτεσι. [ΗΟ ρ]}- 
ΠΑΠῚ ψετο οἸάοτη ἐηβέδεέϊο ρυδείταῦ, 
ε4 ἀξ ἀγτη 5 Ἰρή ρτοίριςοϊς, ςαἰσειαιιο; 
δι νεξειδιι5, φιιαπάοαυ!άεγη πιιάιι5 ΕἹ 
4 "4:27, ΠΟΠΊ ΙΓ ΙΓ. ἰφπλέμέϊο 4ιο- 
4π1Ὲ νΊττατ|5 ργδε πη ΠΟΠΉΠΙ ρτορο- 
πἰς. παέμγαρ “πα! τοπογεητα 414- 
ἄχη. Νίειε εἰξ φιοά ἐγ ἰέμεϊοηέ 
᾿πηπηουτα τατετη ὉΠ ΠἸςεπηιι5. Οαπλ- 
νἱβ ΘὨΪΠῚ αἶτοα ΓῸ5 βοΓΓΠΓᾶ5 ΨΈΓ Έτατ, 

᾿1ρίἃ ταπιεπ εἰβ Ἱπηπιουτα ταῖο ΠΟ0η- 
οἶα. Νήοπιεπ διτεπὶ ἐρ ΝΗ σμ 

εἰ “γ2ζε. διιηῦνεγο 4 τοῦτα ςοητηξη- 

τε ἀιπα 8 1η[{|4.,. ὃς οἰιπι ᾿η!πἰ4 σοη- 
{ππόξὰ τετγὰ σοητίποη5;, ὃς Ρεπειι5 ροῦ 
ΟἸγπρίος πποῆτες ἐπ 5, πεηιε 
ρχέμγαθ Ἀεῆμε αγέ ορεῖα: [ςἀ τηςα!- 
ππῇ 4υ!ἀρίαπι, {πο συμδεξηκος [ἢ 
ς, εομἔρρεης ΟΥ̓ΔΕς15] Δρρε [ατεγ, ΡῈΥ 
“ποκα ἐγ ἐδμέῖο ιάτατας πτΠ 1115, Πᾶτιι. 
τ γΈΊΟ ἴῃ ἹΠ[τυτ ποίη νοῦ νἹ ΘΓ, 

πείρος , καὶ Πηνειὸς Ολύμπε διεκ- 

πεσῶν; ὶ Φύσεως ταῦτα, ἐδὲ νόμς 

ἔργα. ἔςι τε ἐμφοῖν μέσον, ὃ κα- 

λεῖται συμβεβηκὸς, ὑφ᾽ ὃ ὁ νόμος 

ὁμοιδται τῇ Φύσει, καὶ Φύσις μετα- 
βάλλει εἰς νόμον. 

ψεπιμ νὲ δὰ ἐρι{το[15 γεάεαι ΡΠ οἤτατί, ποη {πῆτγασοτ νἱτίς 4ο ἐξ 15, 
Οὐλη 65 Πυισαίαμ1ς οαἸτ5 ν Π1Π5 ΠΟΠΊΪΉ15 εἰς εχ [ἰπηδιιοῦο. [ςπηη1} ποίηρε Ρἢι- 
Ἰοίγατί., 41 [π]146.) σοηϊπσὶ5 ΑἸεχαπατι δειμετῖ, ᾿1Ππ| οοπίςτίρῇε νίτατα Αροἱ- 
Ἰοηῖ! Ἴγαποηῇ8, (ετῖς πογαιος {ππτ πη ἐα ςοἸ]εέλίοης εριοίας ἐρωτικαὶ, 
ε85 ΠΟη Π|Π0115 ΕἸ σοηςοΙοτο, τὰ 65 Θη1ΠῚ ᾿ρῇ τς 5111445. πες οδυίλιτι νἹ- 
ἄεο, οὐ 4ιαπι εἰπ15 το πἸπποηπιπη ἴῃ ἀπ θῖιπη ἢτ τοποςαηάμτη, ΕΔΠῚ τἀ πΊςη, 
{πᾶς ἀσπηθη ἀπςῖτ ἴῃ ΠΙίσο ἐριξοἱ] ς, 4.446 ἱπίοτίρτα νιῖσο, ρτὸ 488 40ρ4- 
βανε (ὈΠπἸτεπάπιηι εἰς ᾿π ποτὶ οὐδ ἐγιιδυίπηιβ δά ἐὰπ1, ποΉπῈ σοποτῖς εἰς 
ἄδηη, πεαιε διζοσῖβ εἰς ἐσὸ αιίάεπη αγρίτγοσ, [ἃ χιοά ἱπιπέϊο γριιπηεηῖο 
εὐΐης! ροτοίς, {| ςοποεάδτιγ ποθ 5, 4ιοα ργο] χῖτ5 ργοδιίπηις ἱπ Ρτοϊεσο- 
ΤΉΘΠΙ5 σεπεγλ δια.) νῖταε ΑΡΟ]]Οπΐ: δὲ Θορ Πξλγατη Βηοτίας δυζούοπι οἱε 
εὐπάετη. ΝΝδῃῃ οἱμπὶ 1}ς, ᾿η τὰ ἈΠοτίδ [10.11 σὰρ. ν]ππο, ἀε Αἰραῖο ἀσεῃβ, 
ποτε πλοπποσοῦ, ΟἹ πογπτη ἃ (6 διζογεπι ἜριΞο]Δπ|. 4ιλε δά Αἰραίμτη ἰρε- 
ἑϊατ, δσποίςεγς, π1}}] εἰς χιοα Δι Ρ] 15 Δα οὐποεπάδπη (δητεητίατη ἀοπάοτα- 
γι ροίτιτ. Οποὰ εηϊπὶ ἴῃ σοαἸοίδιι5 Μ55. το] 15 ποη ἱπηξὶα ἱπιιθηϊΑτι ἐἃ, 
(τ [ξουἤτη ἔετς ἴῃ εἰϑ ἐχῃιθεδίαγ, ππης τάςεο, 4ιεπηδαάπηοάμπι ὅς 1, φιοά 
ἱπάο [65 Οἶπ|5. ἃ το [1115 {τ ρίαπε αἰπετία., 4ι14}15 ἃς εἰξ ἐρ!οἷας ΓΝ. 1. ΝΊΠ, 
ΤΙΧΟΧΟΧΙΧΥΝ ΧΥΠ.ΧΙΧ: αιᾶ5 ρτοίηάς δά διτογεμη, ἃ ΡΗμοἤτατο, ἐρηξο]4- 
τι ἐρωτρεῶν Δυτοτα, (ἸΠοτι πη. ἢ 4115 τεξεγοηα115 ες ἰτςπι 1παΔἸοδιιοτίς, ἰ5 
τὴς υ!άοπι πο νἈ]46 τερισηδηζοπη ΒΑ εις, ο 

ἘρΠΠοΪα5. διιτοπὶ Παίος ρτίπηι5, 404 [οἰλπη, Απτοπ, Βοηβητες ἴῃ Γ ατί- 
ἈΔτὴ ΠἸπριιᾶπι ςοηποστίτ, ὃς ἰπχτα οατῃ Η οτοῖοῖς, Ιςοπίθιι5, ὃς νἱτῖ5 ΘΟρἈ Έλτιμτι, 

ελάεπι 



ΡΝ ΕΑ ΤΎΪ60, οἵ 

ολάετα ἰἰησια γεάάϊεϊς, Μδτεπίας (ὐοπαίπο οὔτας, εχ οὐἶτ5 Ι δ] τες Βὲ- 
ἀεηί τη νἸπάοδοπεπίθῃ, ἰχτα οἰπῚ 1115.,. 1116 οοάεχ σουπηπησυδατ, νὰ ἀοςεῖ 
1 ιηθεοίμς. ΒΙΡ]. νιπᾶοῦ. [0.11 Ρ. φφ5. Βοηπβηίϊδπαπι νετο εἰς νετοπεπι, 
4μπδε ἴῃ ἐρηΠοατιπι οοΠ]οέξοης. 1. (συΑς! πΠοπΊεῃ ΡτΔείογεητε , ἘΧΒΙ θεταγ, 
᾿τεπη πε τη εὐϊτίοης οροταπη ΡΠ οἰξγατὶ Μοτυε ]]λπὰ πείοϊο νπάς διαπίεσι εἰ, 
Ἑρθ τοις ἴῃ ΒΙΒΙοτμεςας Οὐδες. [1.1]. ς. το. Ρ..421. ἸΝοη [εἰδίεςετις εα., δά - 
διις πππιοηὶ ἰἰςςς, Ρ. [ἀπηδεςίο οροζῖοῖ, πάγη, νὰ ἐχ ἐρ!ξο]α [πισας ἩοΙ ἔςηι 
δὰ εὐτη ρᾶζοῖ, 4ιδε ἐχτᾶς. ΒΙΡ]. νΊπάοῦ. Π10. ΝῚ ρ.229., ἐατιιπι ποιὰ ψεποπο 
1Πυππγαπάλυιπη ςοηΠ πη ςερογαῖ, φιοά 40 εο, νε ἰτα ἱπβηΐτα, οπη!Πτιπι, 4110 
{υςςεῆτῃι 4 ποδὶ ρεγίεξξιπη ἐπετῖς, ᾿ςξζουθιι5 το παυίππες ἱπἀϊςαπάπιπι, 4 πο- 
[25 “ιιοἀ διτίπεῖ, 411465 Ροτι ΠΊ115., ἘΧΡ] ἸΙςαπἀοαμιε διιτουῦὶ πηαχίπης ἘχΠἘ]π|ά- 
νίπλις ςοπάμποετς, ἀεάϊηηι5. Οι85 εηϊπὶ Κἰπιεπάοποῖις5 σοΟἸ] οφῃΟΩΙ ἔπιδε, 
(πρτὰ ἃ ποῦὶβ ςοπιπιεπιογαῖδα δά! ἀεγδῖ., ποίξεϊς ἐοτταῆς πηᾶρὶ5 εἰλίδογατδβ, 
εἰ ξατουιπι ἱπι ἴα σατεπιι8. Α Ομγάποηαπο ψεῖο ἱηἘγιέϊαβ, {1145 ἰδιιάδτῖ 
ἴς νἱ ας αἷς, ᾿ρίδβ ποῃ νἹα}Πς ]. ς. ἀοξει πη ΕΔ τὶοίπ5, ποδῖ5 αοαας νι άεγε, 
ἈΟΠ ἸΙςα τ, 

Οετεγιπα οσοιττῖς ἰπ οοά!οῖθιι5 αι! θυ ίλπη ππδπυ τρεῖς ϑομεάα ἀς εὐΖ- 
γαδβογίδι ἐρήβο εὶς, ῬΙ]οἴἶγατί ποπλεπ αιδε ἰδέτε, Μεγαίηϊς εἰμι τη ΒΙΒ]:- 
οἴβεοας ψιπαοθοηεηί [0 Ρ. 258 [μἀπιθεςῖμ5., εἰμίαιιε ὠπόγρφιζδον εχ 
ςοὐϊοε Βαγοοοίαπο ποδιίοιιπι σοτηπηιπίςσατισῃ ἔτ, Ὑ Έγιπι π|}}}]} αἰτα ἡξά 
ἀς οδματδέξοτε ἐρι!οἱϊοο οριςυϊμππη εἰς, αιᾶπὶ Ἰρίὰ ἐρι{το]4 Δα Αἰραίπιπη, αιιδς 
Ρτίμππμπι ἰοοιιπὶ ἴῃ Πᾶς οοΟἰεξλίοπε, 4ι4πὶ εαίπηι5, τιιθταγ, ΕἸ νοτο {πΡηππ- 

ἔϊδε ἴμης ἀεῇβηίτίοπεβ σεις ἐρΠἘο]ΑτιιπΊ,Ἔοσππηπαε {ιᾶς [Ὁ ἐο σεθοτο {πητ| 

πΔ] 1 παρωνετικὴ, συτατικῆ, εἰρωνικὴ δ τε] !ηιι4ς, τοι, ΠΠπιαε, (πᾶς ντὶ 
Ῥμοῆτας ποη ἔμπης, ἱτᾷ πε νἱπὶ 4υϊάεῃι οὔτε νιἀεπτανγ ἐπάτει, [64 ραοτ1168 

Ροτίμι5 γαγίοσιιπι ποπηϊπιιπι Ἐχρ] !ςδτίοηε5 , ντ ἤπε ταραάϊο ἰξξϊοταπι 
ἰοςιπι ολ5 μεῖς ᾿πιιεηῖγε πο ρος ἴπ- 

ἀϊοδιιο  ΠΊ115. 

ΧΦ ΧΕ Σ ΕΠ]!Ὶ: 



οιό ΡΉΤΙ Ο ΥΤΥΙΣ ΑΚ ΧΥ 
: 

ἘΡ. 1, 

ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂. 
ἘΡΙΞΤΟΙΑΕ ΡΗΙΠΟΒΊΒΑΤΙ. 

ἈΝ ΑΥΣΛΠ ΑΙ 5 ἩΜῈ Ὁ 
Β Ν ᾿. υῳ δ. 

Ἅ ἐπιςολζον χώρφκτήρφοι τῷἢὋ λογξν μέτα 

τὲς πτωλωιὲς, ἄρας μοι διεσικέφιϑικε 

δοκῶσι φιλοσόφων μὲν ὁ Τυανεὺς ᾿ καὶ Δίων “, 

σρφιτηγῶν δὲ Βρῶτος ᾽; ἣ ὅτῳ Βρξτος ἐς τὸ ἐπι- 

φέλλειν ἐχρῆτο, βασιλέων δὲ αὶ Θεσπέσιος Μώρ- 

κος, ἐν οἷς ἐυτὸς ἐπέξελλε; πρὸς γῶρ τῷ κε- 

πραμένῳ τῇ λόγε Ἶ καὶ τὸ ἑδραῖον τῷ ἤϑες" 

ἐντετύπωται τοῖς γρώμμωσι. ῥητόρων δὲ ἄρλφω 

μὲν Ἡρώδης ὃ Αϑηναῖος ἐπέφελλεν. ὑπερωτηκί- 

ζων δὲ καὶ ὑπερλωλῶν, ἐκπίπ]ει σσολλαχϑ τῷ 

χυρέποντος ἐπισολῇ χωρφικτῆρος. δεὶ γαρ φαί- 

νεσϑαι! τὴν τῶν ἐπιςολῶν ἰδέαν ὠτ]ικεςέρων 

μὲν συνηθείας, συνηϑεςέρφν δὲ ὀτ]ικίσεως: καὶ 

συγκεῖσϑις μὲν πολιτικῶς, τῷ δὲ εἷξρξ μὴ ὡ- 

παύδειν. ἐχέτω καὶ τὸ ξυσιχήμον ἐν τῷ μὴ ἐ- 

σχημωτίσϑαι"- εἰ γαρ σχημώτιϑμεν » Φιλοτι- 

μεῖσϑαι δόξομεν, φιλοτιμία δὲ ἐν ἐπισολῇ μει- 

εουκιῶδες κύκλον" δὲ ὠποτορνεύειν ἐν μὲν ταῖς 

βεοαχυτέραις τῶν ἐπιφολῶν συγχωρῶ, ἵνω τε- 

τῳ γᾶν ἡ βραχυλογίω ὡραΐζοιτο ἐς ἄλλην ἠχὼ, 

πὥσω ςενὴ ὅσα. τῶν δὲ ἐς μῆκος ταροηγ μένων 

ΑὉ ἘΡΙΘΤΟΙΑΘ ΡΗΙΨΟΒΡΤΑΤΙ. 
1. 1 Φιλοςρώτε ] [εσυπάϊ μ45 ες ΡῃΙο γαῖ). οὐ 

πιεατίο ἴπ νῖτι5 (ΟΡ μι ἔάτιπὶ ἃ]Ιαιιοτῖεβ., οἴξοη [πὶ εἰ 1.» 
Ρτοίεβοπι. σεπεγα!θυ5, Οεἴθγιπι ἐπιςολάς ἐρωτικοὶς πιετῖ- 
τὸ τη οι δὶς ϑυϊάαθ. Εχ φιδγιιπι σεπεα τἈπλεπ ἤδυτ εἰ 
ΡΓπια εχ ἢϊς ερίο]15,. Αἰραπο ἱπίογιρτα. υςε δἰτηπὶ 
ετῖδπ1, 4114Π| ςείεγ 6. μα οἴ ΔυτογΕ ΠῚ», τεγίιπὶ πεπιρε Ρἢϊ- 
Ἰοἤτατιπι, να οβεπίωπι ἰπ ργας. δὰ Πᾶς Ἔρις]. νηάε εἰ φιοὰ 
ἔπ πιεπηγαηὶς Ν ατσαπὶς σατοτὶβ ΒΒΠΟθ γα εριο} 15 Πᾶες 
4υϊάεπὶ πιϊπίπις τππιόξα ἰερᾶτιγ, Ργαδῖεγθα ετίαπι ἐρωτικαὶ 
ποη ἤππτ ΙΝ. ΨΠΙ, ΝΠ. ΤΧ. Χ. ΧΙ. ἈΝ. ΧΥῚΣ. ΧΗΣ ; αυε 
Ῥτοῖπάς ἄς ἱρίλε ξογγαῇῇῃς αἱ Ππης τε δα επάδε Αὐτοσι. 

2 Ασπασίῳ ] πιαϊς. εὐϊὶ Ασπασίᾳ. Αἰραῆιιπι εηἰπὶ ο- 
Ρδϊῆαπι Ἀαυεππαεπὶ εἴ, δά 4:1επὶ [4 ἰρεόϊας εριῆα- 
ἴα. ἀϊίετες ΡῃΙΠοίγαιιβ τγαάϊς τη 11,11. 46 ϑορῃ! ἤατγιπι» 
νἱτῖϑ, δυιῖις ἱρῆι5 δραμὲ νῖτα, ΨΌΪ ετἰπι οσοϑίοπεπὶ Πα- 
ἴι5 ἐριοϊδς πα Ἰσαταπὶ μᾶρε5. Οεζεγιπι πο [ογίρτα δά 
Αἰραΐαπι 14 εριο]4 εοάεπι ἰοσο εἰϊοῖτιγ, [δὰ τείνειν πρὸς 
Αὐπάσιον, Οαἶι5 χαρακτὴρ ἐπισολικὸς εἃ ρετῇτιηϑίτιγ, ΕΠ:- 
41: φάδο ἔιαες ἱπίςτιρεῖο πο 85 δυίοτγε οριβοἶδε, [εὰ ΑΠΌ γα- 
τίσ. Οετογαπι γεϑ ἱρὰ ᾿οαυΐτιιγ, ποπ εἴτε ἀϊι οτ απι δὉ Πᾶς 
εριοα ἔγασαιθπίαπι ΡΒ: οἴτατι ἀε οΠπαγαέξετε ερ! ο]ςο, 
οαΐμς. ἱπίτίμι τὸν ἐπισολικὸν χωρακτῆρα τῷ λόγε αποά 
ἴῃ Βιδοτμεοα Ὑιπάοθοπεηῇ πιεπιογας ΓΑΒ εοῖμ5 [18. 
ΡΝ. Ρ.:48. 

3. ὁ Τυανεὺς  Αροϊ!οπίμπι ἱπιε!]ρις : ἄς σπΐα5 ἐρ!ο]4- 
τιιπὶ σματαξτεγα νἱάς ποῦῖβ οδίετγιιαία δὰ ες τρίδ5 βρῇ οἶδβ. 

4. Δίων ] εἰπὶ ῬΒΠο ΟΡ 5 αοςεηίετι νἱάϊπιις α ΡΕΙΠοὔγα- 
το, ἴῃ νἴζτα εἰιις, ΡῬγω(δθθηίεπι 6 π| πὶ ἱΠτε]] ρτ, 

ς Βρῶτος } ἢπι}}6 ἀξ Βιιτὶ ἐριο}15 τυ ἀϊοίαπι Ματοϊδηξ 
Οπιςῖ, ἐς 4ο ΡὨτγηῖοῃμ5 δριια Ρῃσιίμπι οοὐ, ᾿ξ. Μαῤκι- 

ΕΑ ΗΜ Ὁ. 
ΡΙΠοίατοιη ογαϊίοη!β ξογ ΙΑ ΠῚ, ροϊνειε- 

το5,) Ορτίπη8 ΠῚ ρετίρεχι δ ν᾽ ἀδητγ 
εχ ΡΗΠΟίορἢ 5 ΤΓγαπεπί!5, ἃς ΠΟ 3. εχ 

ΤἹπιρεγαζοσιθι5 ΒΓΌΓΙ5.,. νῈ] φαϊσιηαπΕ 15 Γαὶτ, 
480 αὐ (ζεϊροη 45 εριο]45 νίμ5 εἰς Βγατξιβ. 
εχ ΡηΠοΙρίθι85 νεῦο Ἐοπιαπούαπι με 
ΜΜαγςα5, ἴῃ ΠΪ5 ἡιιᾶς ρίξε (ςγρῇς, ργϑείεγ νεγ- 
Ὅᾷ εηἰπὴ εἰεζζα πηογίιπὶ εἰἰαπι ΠγΠΊϊτας 4π86- 
ἐΔπὶ ὅς ςοπ!αητία ἐρ!ο]1ς εἰμ ἐχργεῆα εἰ. 
Ἐχ ογατουθιι5 ἀιζοπὶ ορείπλς απ! άεπὶ Ηογο- 
ἀο9 ΑἰΠοηϊ [5 (τγῖρῇς, Ατηςοιίπιο ταπλὲπ 
δα αἰοξματιοπειη νίχις ἱπάμπσοηβ., ΠΡΠλΙππι- 
ἀπε Ἰοημᾶχ, ἴβερο ἐα, χιιᾶς ἜρΗἴ0}15 σοπιιθπίε, 
[ογπια Ἔχοι τ, Ορογίες εηὶπὶ ἐριποϊαγεπα 
[ογηπδπι Αταο 0 Αἰ παπίο πιᾶρὶ ἰξαῖεγα» 
αμάτη νυσαγοπη (δγπηοηεπΊ, δα νυσαγοη τὰ- 
πιρη Ιοαποπα! σοπ[ποτιϊποπη ΡγΟρ 5 ἡ Π4ΠῈ 
ΔιτεοΙ͂πγης δοσεάεγο : ὧχζ οἰ} αυάσθτα (δτ- 
ΠΊΟΠΙ5. σΈΠΕΓΟ εἴα σοητεχίαπι, νεημ ας τὰ - 
πιεῇ ΠΟ εἴϊε ἐχρεγίεπη. Ηαδθαῦ ρόῖγο οὐ- 
ΠδίΠΠ1. [ἃ ΓΑ ΠΊΕη νὰ ςοἱογαία ποη {{. {1 ὅ- 
ΠΪΠῚ σοΙογοβ σαδεγαγηι5, αἰξοίζαγο ν᾽ ἀεὈ πτιεν 
ἴ ΡΠΟΓΙΙς ἴπ Ἔρηο]Α εἰ αἴοώαιιο. Οτῦεπ 
ψΕΓΟ “πα! ΠΟηΓΟΥΠαΓο ἴῃ δεδυίουίθις εριο- 
Τὶς ρεγαιτῖο, νίεα τε (Ἰγα ΠῚ ραιςῖτας νεγθσ- 
ταπι ἀδοογεαγ, 400 Αἰλπ|(Οπίτιην παποιίςα- 
[1 7. (ΠῚ ἀπριϊα [τ 41145. Ἐχ ΠΪ5 διιτεπ ἐ- 
Ρ ΠΟ] 15, πᾶς Ιοπρσίας ργοάασπηζιν, ρίαπς δὲς 

νὸν τὸν Κριτικὸν συγγραφέα ὑπερορῶν μὲν ΤΙλάτωνος κρ Δη- 
μοσϑένεςγ τὰς δὲ Βρώτα, τῷ ἱταλῶ; ἐπιςολοὶς προκρίνειν», ἴτε 
“μῤγίάκιαε, νεἰ φαΐουπαημε βιεγίς {ΠΠΑτηπὶ Θρ ξοἰάγμπι ε- 
ἀϊτογ. ἀξ 115 τε πιοπίμπι. 

6 βασιλίων δὲ ὁ ϑεσπίσ. Μάρκος ] ἴῃ {{πτετὶς τα ΠΠΕπ βωσι- 
λείοις [οτ᾽ ἐπ ἀϊς πιαχίπιε ἐπτΐη { “4ηεραἠστερρ, ἴῃ νἶτᾳ εἶμ 
5.1, παγγᾶς ῬΒΙ οἴ γατις ἢ ν Ὁ] ὅς ρεπυίΐπιπι τ] πὶ ορίο- 
Ἰδγιιπὶ χαρακτῆρα ἀεϊ!πεαᾶτ, 

7 πρ' γ. τῷ κεκριμένῳ τῷ λόγς ] γετιὶ γεγθὶ5 ϑεπεσδᾶο ἐρ. 

1οο. ν»ῖ ἐξ Ἑδθίδπο : εἰοέξια θεγθα {1} σιορ ἐαρί44. 
4 τὸ ἑδραῖον τῷ ἤϑες] τρίς Μ. Αὐγε τις. τὸ τὼ ἐπιςόλια 

ὠφελῶς γρώφειν ΠΌϊ τγίθυς ΠΡ, 1, τῶν εἰς ἑαυτὸν 5.7. νΌ] ἃ 
Ἀυπῖςο τὰ (ε Βαθετε δἷς, αἷς 

ν᾽ Ὁ ῬΑ ᾿ ͵ : ͵ , - 
9. ἐν τῷ μὴ ἐσχηματίσϑαι ] ητ4 Πτ σχημωτίσαι λόγον, νῖ- 

ἄἀε δὰ νῖτας ϑορ μη, 1.1. τη δοορείλαγ. δ. Ὑ. α..7. 
ΙΟ φιλοτιμία δὲ ἐν ἐπις. μερακ.} ϑόπεςα 6ρ. 75. φηαίὲς 

ένπιο ρθη ε{2) [[ ὅπ {ξἀεγεριεσ 1 4ρριδι αγεηπμς, ἐϊαόο- 
γαϊμς 87 γπεϊ ἐς) ταἰος ἐρήβοίαε γρεας ο[ὲ θοίο, φεαε πῖφὶὶ ῥα- 
ὀεέαηξ αεεεγξέμηε πὸο βόε. Ἠδες δυΐεπι ὅς [ἐπιιοηιῖα “4΄- 
ραϊίενο ἱπρεὶπιῖϑ ταπριιπτν αι, σα πὶ Δ Ὁ ἐρ το] 15 οἴζοτ Ἰττρε- 
ΤΆτΟΓΙ, οἰ γωνισικώτερον τῷ δέοντος ὠπέφελλεγ τὰς δὲ αὶ σαφῶς. 
Ουοὰ ορροηίτας τῷ ἀφελεῖ. νἱάε ΡΕΙ οὐξτ, Αἰτεγιπὶ ἴῃ νῖτα 
Εἰι15. 

"1 κύκλον } Ογδίϊομὶβ ογδερε Οἴσετο 4ιοαμε ἀϊοῖτ ἴῃ Οτγας- 
τοτξ ς, 71. δὲ ἀε οτᾶτ. ]. Π]|. ς. σι. ποῖιπιας 4αϊ ἃ ἢτ τοτὰπ- 
ἀλ οτατῖο. Κύκλες περιόδων Τ) ἐπτεῖγίιι5. ῬΉΔΙΟτθιις Αἰ. 6 
νετετιπὶ γμβῖοτοβ ἀρρε!]λραητ. Αταυς 116 κύκλος εξ, ιιεπὶ 
ὁ ῥυϑμὸς ἐλέγχει σε Ἰοχυΐτις Ηεγπιοροπες ]. ΤΥ. ἀς ᾿πιιεη- 
τίοπε ς, 8. Π4πὶ ἃ[ϊας αιιϊάοπι κύκλος εἰξ ρετιοάμ5, εδάοπὶ 
γοςε)ᾳιιᾶ φοορτᾷ εἴδ, ἀφῆποης, νἱά, 1014. 

{εῶδΔ- 



ἘΡ. ἢ. ἢ]. 17]. Ρ. 

Γεξιαταπὶ 1Π|ατπὶ γοίιη ἀἸ οι τ 1 νε]πι, ἰά 
ἐπίπῈ ἀος]Δππατοπ πη [ἀρὶτ πηαρίβ., “πᾶπι γε 
ερίποϊας υδάγετ. ΝΠ ἔογες ραυΐο απτε Ά- 
ΠοΠῚ οριοϊας. ἀυζ ἰῃ Πιητηαπὶ ςοπίγαῃογα 
δηΐοα ἀἸξξα πεσε (τ. αυς σοποίαποποπη ἰπ- 
ἔογγς, αι οχ ΟπΊΠΙθιι5 115 ςοπίδαπατζιγ. Ροτ- 
(ρἰσαῖτας ἀυζοπη Ορτίπτα ΟΠΊΠ15. ΟγατοΙἶ5. πιὰ- 
δ γα εἴς, πηαχίπηα ἐριἴοϊαθ. Ἐπ ἀδηΐαϑ ΘηΪΠΊ, 
δὲ ργξοδηγεβ, σοάοπιεοίηιις. ἧς γεπιιθηΐεβ, ἂς- 
ςυίδητος ἴτοπι, ἀςξεπάἀοητοίαις, ὧς ἱπτογγοραη- 
τε5, [ας] 5 ρεγΠιδἀςδίππιβ, {Π ἀΠπςῖ 44 ἤε ε]ο- 
«το. Πὰς (ἃ αἰιζοπη ο]οςυτίο οτῖς, νὰ τὰ- 
πΊΘΠ 1η ΠμΠη1|6 (Ογάϊἀμππιαις ἀϊςοπάϊ! σοπιις 
ΠΟῇ ἸησΙἤΔΠλι5., Πὶ (Σητθητῖας ροριαγες ποιῖ- 
ἴεγΓ 5 ΠΟΙ1ἃ5 νΟΓΟ πιοίο πιοάαμη ροριατὶ ρτο- 
ΤᾺΪΟΓΙΠΊ115. 

ΤΡ ΕΣΜΕΎΕΥΝ Υ ΟἿΣ 

Ἀυθεης πηϊηίαπι, ἰαῦγα ραπαίχις ἰηβιςαη5, 
ἱπηροάϊπηθηζο εἰ οἰσι] 5, Ατσιιΐς ργαθζογθα 
(ἐποέξαπι ἴδοϊεϊ, χπαο ΠΙυΐ ἀππι ἔβςογὶς ο5, τα- 
δοίαπι σθηδηι, ἃς ἀοἢογείςοητοπη. διΠς Ἰρὶ- 
τις Πιςὶ σο]ογατίοποπι., ἃς πἰἢ}} δὰ ἔογπιαα 
Εἰεραητίατη Δ4ας, πε τὸ, φιιο οἴ εΠῚ ρίηρ45, 
(ςποέξαα δοςιξῃη, 

ΧΙ ΤΕ ΝΟ Σ Ὡ: 

ΟΥΕἾΪ ἴῃ ἀπιογς σοπῇΠ] Αγ! (απ. ΤΙ (4- 
ζήεη ἐχ [λπ|α (Οἱ ππὶ ΤΟηἰςιπὶ απλας δά οἱ οίςοη.-. 
τυ]πι., (ογπεὶ οππὶ Παδῖτεθ. Ηος διζοπη 
ξαγογὶβ εξ νιάδεων 115, 41, ΠΟ πιξης οτίαπ 
νιάςαϊ, πείοιιης. 

ΒΡ ΤΕΥ. Ωἱ 

51 ΠοΙΙ4ο ροριὶ! ρἰαιίι ἀεἸεΐατὶς, εἰσο- 
τας φυοαιθ, αιαηάο ρυδείεγθιηιίοις ποῖ 
αἀπτεραηΐ, ΡΟραΪΠΊ Ῥατα : ἢος σεῖς ΑτΠο- 
Ὠἰδηατη ΡΟραΪο (ἀρι επείογογη, αιιοὰ ρτὸ {π|5 
ΡΙδαΠΌιι5 μ1}}] πγογος 15 ροῖαηζ, 

γι γι, Ὅς 

Απιδηςεπι σΟΠΓΙΠΘΉΓΙΔ ΠῚ ΘΧΘγσογο ΓΑΠΊΘΠ 
γηδίου!β εἰς τε ρεγαησίαθ “πὶ ΠΟ ἀηπηαγὸ 
οπιηίπο. Νατη ὧς ἴῃ ΒΕ ΠςῚ5 γα θῈ15 πιά σηὶ Πιηῖ, 
ποῦ 'αυὶ παΐαπι οπληΐπο νεΐπις ἀςσςρίηῦ» 
ἴξὰ «ὶ νιζοτίαη. νυϊπογίθιις ςΟη δαϊπιπίιγ. 

ἘΡΙΡΤΟΣΤΩ ΔΕΞῚ 917 
2 “- ᾽ ΄ ᾿ 7 4 “ Ἔ 
ἐπισολῶν ἐξαίρειν χρή κύκλες, ὠγωνγιςικῶτε- 

νιν 4. Ἁ -“ ὦν, , 
ρὸν" γῶρ ἢ κατ᾽ ἐπιφολὴν τῶτο. ταλήν εἰ μήπω 

»“Ἢ “ ὔ δ ΙΌθ»" 

ἐπὶ τελευτῆς τῶν ἐπεςωλμένων ἢ ξυλλωθεῖν 
, , Ν -“ νν -“ 

δέοι τὰ προειρημένα, ἢ ξυγκλεῖσαι τὸ ἐπὶ στῶ- 
3 Ν ΠῚ , Ὰ ε Ψ. 

σι γόημω. σαφήνειω δὲ ἀγαϑὴ μὲν ἡγεμῶν 
“ , ὔ λ » -“ ν ᾿ 
ἅπαντος λόγε, μάλιςω δὲ ἐπιςολῆς. καὶ γαρ 

,ὔ Ν , Ν ΄- Ν 

διδόντες, καὶ δεομένοι, καὶ ξυγχωρξντες, καὶ 
Ν Ν᾿ “ ΝΒ. ΄ Ν 

μὴ.» καὶ κωϑαπήομενοι, καὶ ὠπολογόμενοι, καὶ 
᾽ “ -ν ΄ δ » ε ,ὔ 

ἐρωτῶντες, ῥξῶον τοείσομεν ἣν σαφδῶς ἑρμηνεύσο- 
“ ,ὔ Ἂς ἈΚ 

μεν. σαφῶς δὲ ἑρμηνέυσομεν καὶ ἔξω ἐυτελείας» 
Ν κι , Ἁ ν Ὰ ΟῚ Ἁ δὲ 

ἣν τῶν νοηϑέντων τοῦ μὲν κοινοῦ κοωνῶς» τὸ δὲ 
᾿ "» Ἵ 

κουνῶ κοινῶς φρώζωμεν. 

, 
Β, ΒΈΡΕΝ ΤΟ ἨΔ 

΄ Ν } 
Η σπουρσαΐνεσω μίλτος τοὺ χείλη. καὶ σὴν πῶ- 

- ΄ ͵ὔ 

ρειὺν γρώφεσο". κώλυμα φιλημάτων. κατη- 

γορεῖ δὲ καὶ γῆρας τῇ τροσώπε; ὑφ᾽ δ πσελι- 
᾿ . ἘΠ Σ « ᾿ δὲ ε Ἀ ν γν 

δνὸν μεν το σομῶ"ν ρυσσήη εἤ τ ὦ βείου κῳὶι εἐξζω- 

ρος. ἴσχε δὴ χρωματοποιΐαν, καὶ μηδὲν ἐπιποίεε 
-“ χ ᾿ Ν ΄ ΄ ,ὔ “5. Νὰ ΄“ 

τῷ κώλλει, μὴ καὶ γρώψωμαι σε γήρως ἐπι τῇ 

τῷ τροσώπε γρεαφῇ᾽. 

τ ΑΘ Ν ΟΥΩ νιον 

οι ὀφϑαλμοὶ ξύμξελοι τῷ ἐρῶν. σὺ δ᾽, ὡ- 

κοὴν σπώσαως » ἐρᾶς Ἰωνικξ μιειρουκίῳ, οἰκῶν Κό- 
Ν Ν Ἀ ὮΝ -»" " ε ἔλνϑον. τατὶ δὲ μιανινοὸν ζφαΐνεται τοῖς ὅπω εἰ- 

͵ὔ “ἤ »"᾽ 8 ““ῳ 

δόσιν ὅτι γῶς ὁρῶ. ᾿ 

ἈΞ ΔΕ ΠΠ ΒΚ ἢ τ προς 
͵ Ε ͵ ΄ Ν ὶ , 

Εἰ κρότῳ ὠγοήτῳ χαίρεις, κωὶ τὸς σσελαργες», 

ἐπειδὴ σσωρλόντας ἡμῶς κροτῶσιν᾽, ἡγξ δῆμον" 

τοσότῳ σωζῷρονέξερον τῇ Αϑηναίων, ὅσῳ μηδὲ 

αἰτξσι μηδὲν τὐπὲρ τῇ κροτεῖν. 

ἘΞΟΥΑΨΗΣΥ Ξτ Οὐδ. ον ες 
ΠῚ Ὑ τ » ,ὕ “ Τὸ δὲ ἐρῶντα κώρτερεῖν σωζῃρονέφερον τῷ μῆ- 

δὲ ἐρωσιδῆναι. καὶ γερ δὴ καὶ τὰ -σολεμικοὸ 

ἄνδρες. ἐχ οἱ μὴ τρωϑέντες » ἄλλ᾽ οἱ γικῶγτες 

ἐν τρώυμωσιν. 

12 ἐγωνιξικώτερον ] 404] νἱεῖιπι εγὰς χήρα ἠν αμΐ Εἰς 
τΑπρίτιγ ν, νἱταπὶ εἴλ5. 5. ΠῚ, ς ἰΥὰ ; 

12 σαφήνεια δὲ ἀγαϑὴ μὲν ἡγειι. 1 πιλχίπιε, πὶ ερ! [οἱ α 
Ῥεϊποῖρὶ5 ποπιίίης [τεθεηπ 8. δες αιοαις τάπριπε “- 

αίζανι, νἱά. νλταπι εἴμῃι5 5. ΠῚ. τῷ 

Ἐρ. 11. 1 Βερενίκη ] ςοα, Υ ατίςαπ, Ρ. Βαθες γυναικὶ ἐ- 

τιρα» 

᾿ παρεμὲν γράφασα ὑπογράφεσα Βαθεῖ ἰὰ, ςοὐ. 

3. γράψ. σε γήρως ἰπὶ τῇ τι προσ. γραφῇ ] ψεπεβάτεπι αἵ. 
ξεέιατ (ΟΡ δ ἴῃ εο, ηιοὰ γήρως ἐπὶ γραφῇ γράψεσϑαι (ε 
ἀϊεῖτ» {ιδπι βριγαπι Ἀοπιᾶπᾶ πῆρα Ἔχργίπιεγς δὶς ποπ ἰ(- 
εαἷτ, ἴῃ εὐ τΆπιεη γηΐος δυΐμ5 ερ᾿ οἶδε ῥοίτα εἰ γεηι 5, 
υάπι αἴΐςαιι! λάςο τεγῆομς ΠῸΠ Ροτμίπηι9, 

Ἐρ. ἢ Ἐπικτήτῳ } ςοὐ, δεῖς, δ. βαθεῖ τῷ ἄντῷ. 

2 κροτῶσιν ) πιὰϊς ἰπτεύργετες ρτίογες ρίφμα μη: οἰσοηΐς 
Δτι πὶ ἐγέρίαγε εἴς, Ρυ]ὸ ἀπῖε ῥγὸ παριόντες, ]0 4 δγαὶ ἴπ 
συ ϊρατὶς γε τευ παριόντας, ἰάαιιε Εταναὶ ςοὐ. τ, δ, 

3 ἡγᾷ δῆμον. } σο]οπ ἢΐς ρο[υΐιπ5., ἰῃ εἀϊτίς οπί πὶ ατά- 
1ε δες οὐϊ {εηπεπείδιις ἸππΡΊΙΠεΙΓ» ῬἜστυγ  Αα ΠΠπιδηυς 
γεγο εχ ρϑυΐο απῖς ποίατα (αἰ Ἰεϑίοης ὅς ργαυα Πᾶς ἐϊ- 
Πιπόξίοπε σοηπεῖτατγ. 

4. μηδὲ αἰτῶσι μηδὲν 1 ρΙΑυζοτεϑ δπιίος Οταεοῖς Ἀὶ οπιαπῖ[. 
4πε Ὁτατοτίθιι5., μα ]ες Σιφνάίςουος ραίἢ πη γοσατ Ρ᾽ πιι8 
ἰαπίοτ, ποι πιμπὶ,, ν᾽ ἀεγίψαε ῥοἴπιηι ἐπὶ ἴπ γὲπὶ οδίδγ 
γαῖα Οὐε [Ὁ ΠΠ1ὸ ΤΒεατγ. ἈΒετοσ. 1. ΠῚ, ς, το. ᾧ . 

Βρ. ΝΥ Αριφοδόλῳ ] γλιῖς. ὃ. τῷ ἀντῶν 

Φ21.22 αὶ 



φιβ ΡΉΗΓΙ, ΟΙΘΟΤΊΒΡΑΙ Τ 1 
͵ 

δι ΑΥΘΕΕΝ.:Ὰ ΧΑ 

τὸ μὲν μὴ ἐρῶντι χαρίζεσιϑαι, Λυσίᾳ δόξα " 

τὸ δὲ ἐρῶντι, δοκεῖ πλάτωνι. σὺ δὲ καὶ ἐρῶντι 

καὶ μὴ ἐρῶντι. τῷτο δὲ σοφὸς μὲν ἐδεὶς, Λαὶς 

δὲ", οἶμαι, ἐπήνει. 
, 

Ζι ΒΚ ΤΉ 

Φοξῷᾷ δῆμον, τσαρ᾿ ὦ πολλὰ δύνασαι. 

Ἧς ΧΑ ΡΥ ῪΤ ΚΊΝῸΝὟ 

Μεμνήσεσϑαι τῶν σῶν λόγων οἴει τες Ἐλλή- 

γας, ἐπειδὴ τελευτήσης. οἱ δὲ μηδὲν ὄντες ὁπό- 
. δν μ ε ᾽ ᾽ 

τε εἰσὶ, τίνες ὧν εἶεν ὁπότε εκ εἰσί", 

Θ. ΝΕΣΥῪΥ ὁ 1" 
»“ ᾽ Ν 

Ἐπεμψώ σοι σῦκω ἠρινά. ϑαυμάζοις δ᾽ ἂν 
φἰ. υ Ἂς ΣΝ λα χν 5 

εἰυτῶν ἢ τὸ ἠδή, ἤ το ετι΄. 

ἵ. ΔΙΤΟ Δ Ὁ Ρ Ων 
δ Ἷ Ε) 7 «, 1 Ν ͵ ᾽ 

Τοὺς ὠπυρήνεις ῥόως' Ἐρυϑραὶ κηπευεσιν» οἷ- 

γοχούσως γᾶμιου πσότιμον, ὥσπερ τῶν βοτρύων οἱ 

ἐυ παρώτ]οντες. δέκω σοὶ τότων τρυγήσας ἔ- 
ΘΑ ν “ ͵ νι τς, », 

πεμψω. χρῶ δὲ ἀυταῖς., σιτέμενος μὲν ὡς οἴνῳ, 
͵ Ἀν. ΄ 2 

μεϑύων δὲ ὡς σίτῳ. 

1 Ὁ Φ.Ε ΠΗ ΟΥ̓͂Ν 

τὸν τραγωδὸν Διοκλέα", εἰ μὲν ἤδη γινώσκεις, 

ἐπωινεῖς δὴ πξ. εἰ δὲ ὠγνοεῖς , ἐν τοῖς ἐπαινε- 
͵ ͵7 Ν “ Δ Ξ Ν - μιν εν Ἢ 

μένοις γρώζε. καὶ γενξ τσερὶ"υτον οἷον εἰκὸς ἢ 
Ἀ ᾿ - 

τὸν πεπεισμένον, ἢ τὸν μὴ ὠπισξδντά. 

18. ΜῈ ἼΨΡΟΑ κιά θεν 
ν “ ε , ΓΑ 

Καὶ σὺ πονηρὸς ὅτως, ὡς μηδένα ἄλλον ἐλε- 

εἶν " κάγω δυςυχὴς ὅτως, ὡς μηδὲ παρ ἄλλε 
- ͵ὔ » 

λαζξεῖν΄. καὶ πσάνυ χαίρω τῇ κακοπραγία, βε- 

ΤΙ ΑἸΖΣΉΕΝ Α 1 1 

ῬΑκηη72 οἰ φημ 2071 4716}. ΤΥΠαΘ εγᾶῖ ορὶ- 
ηἶο. .4;94212 ἀπά, νἀ αταγ ΡΙαζοηί, 
ΤᾺ ὅς ἀπιάιτι ἠα5 ὅς ποη απηαπι. Ηος διι- 
[ἘΠΊ ΠΕΠΊΟ ἰδρίξηβ, ὈῈΠΕ γΕΓΟ [,α͵5.,, ντ ΡΟ. 
ΡΓΟθδπεγιτ. 

ΨΥ ΝΕ ΤΟ ἘΌΤΕ ΙΝ 

ΤΙπιε Ρορυΐμπι , ἀριά φιοπῃ πη τιπὶ ρο- 
[68. 

ΤΙΡΕΝΟΕ Η ΠΕ Τ ΟΥΝΕ 

Οἴδεςοβ ῬυΓ45 [ΠᾺΓΙΠΠῚ ΟΥΔΙΙΟΠΙΠῚ ΠΊΘΠΙΟ- 
τίη γεῖεηζηγος,, ε νῖτὰ ΝΌ] Ἔχςοῇογίβ, Οἱ 
νεέγο Π1Π1] {ππε, ἀππὶ (αητ, χα! ἐγαητ, νΌΪ ποπ 
ἔπογίηζ πη β τ 

ἸΧΩΝ ΕΙΣ ΘΚ, 

Εἰςιις (Ὀ] πη! νεῦπᾶ5. ΜΙγαγὶ 1Π 1516 ν8- 
{{ππ| ἥπ φιοά ἰάπη ἔπε, ἔς απο δάϊιις Ππτ, 

ΧΟ ΘΟ ΟΣ ΟΣ 

Αργγῖπα Ἐγγεῖγας Πουεῖς ςοίμης, [ατῖσεπι; 
ξυπάεηξα ροσϑΌ! ει, νἱπὶ ᾿ηΠὰΓ ΠαεπίεπΊ. 
ΨΕΔΓΙΠῚ ΠΊΟΓΘ ΟΡΠΙΠΠΔΓηΠ. [ΕςΕΠῚ εχ ἢΙ5 
ἀεςεγρί, ἰθῖχας λττο. Ἔπ| ΔΏΓΕ ΠῚ νΊΕΓε οἰ5, 
νείζεῃϑς ρεγίπάε ἂς υἱπο. ᾿πθΌγίδειιβ νεγο ΠΟΙᾺ 
πηδρὶ5 ἃς οἶρο. 

1 ΠΡΟ ΡῈ ΘΙ 

Ὀϊοςεῖεπι τγασοθάμπι, ἢ ἴαππι ΠΟΙΗ͂Ι αι! 46Π|, 
ΡγΟΡαβ Παιΐ ἀμδῖς. 51 εἴ ἱσποῖιδ, ἴπ ῥγο- 
Ὀαζογιπη Παπιεγο (ςγιῖθε. Ἐτεμπῖτε ἱρῇ ργας- 
Ὀς, υαίεπι [Ε ργάεθεγε ρὰγ Πε ςππι, 481 νεὶ ἱρίδ 
ποΥΪτ, ΨΕ] ποη σγεάεγε ΠΟΙΙς. 

ΧΗ ΕΣ ΕΑ ΚΗ δὲ 

Ἐξτα [τὰ πηαἰίσιατς ἐς, νὰ ΠΕΠΊΪΠΙ5 πη! ογοᾶ- 
τί: ὅζερο [τὰ ᾿πξογει παι, ντ ἃ ΠΕΠ10 Α]1ο δς- 
εἴρεγε νεἰϊπι, Ρσοσγίμί ας πη] σάτα οἱϊ ἴπ- 

Ἐρ. ΝΙ. τ Λυείς δόξα  ἀγρυπιεπίιπι 14 ογδίοπδ {Γ4- 
διαυετας ΓγΠ45 ὡς χαριςέον μὴ ἐρῶντι μᾶλλον ἢ ἐρῶντι. (οπ- 
1τὰ ηπεπὶ ἀπΠοτῖς ἴῃ ΡῬΗαεάγο ΡΙάτο, νεὶ ἀπεγεητεπι ϑοογα- 
τεπὶ ἱπάμοϊε. 

5. Λαὶς δὲ πιετειτῖχ ἔλπιοία, ιιᾶς [ΟἹ] ςεῖ ποπ αβξεόξιπι 
{4 Ἰυσγαπι σαμεθᾶτας, : 

Ἐρ. ΥΙ11. ΄ ὁπότε ἐκ εἰσι] ῃς ϑορῇβοοῖεθ πιούτιοβ αἱ εἰν 
ἀείτι ὄντας» ὅς ἀξ ριιετῖβ Βειμ] εεπιτῖοῖς5 Ματμδειϑ 11, 18, ὅτε 
ἐκ εἰσί. 1, Ατὶπὶ {εἰ ὃς ῬίχηΣ ἀϊσυπε. ΡΊαυτις τη Ρίειἀο]. 
Α.1. Ὁ. Ππ. Δήογέμίς εβ ψηὶ ξαῖς, φιὶ ει, θέμησ εβ, Ἠϊπε 
Ρᾶτει ερϊβοϊδε ἀσυπιεπ: Οτδεςῖ, ἱπημῖτ, φαΐ μὶδ! (εν ἢ, 
τ. πλιοῖ, αἰ θέμε, (Πος εηἰπὶ εἴς εὐὲ,) φιίά ἐγ ΗΜ 
ποη ἀγερίϊας ἐγηρ 5 μος εἴ νδ] πιοείεπειιγ. 

Ἐρ. 1Χ. κι Νίςορι ] Υὶ αἷς. Ὁ. μβαθεῖ ἑταίρα τινί. 
3 καὶ τὸ ἤδη ἢ τὸ ἔτι ] (ἐπί εἴ : Εις [{145, βέγγῖο ἐφ,ρογῈ 

πιϊτας, νεῖ (μρεγεε οτε ἀϊτυτίιπι Ν εἴοτα ἐα (Ὡρετγίογὴς πρὶ ὁπώ- 
δα, ὃς ἂς παϊγάταγιπι τὸ ἔτιγ 400 ἃ ἐφγραίη ερη εγανγ  ροιμετίπές 
ΜῈ οτεβιταγαπι εα5 γποάο παίάε., ὃς ἢς πηϊγατυγιπι τὸ ἤδυ;, 
αμοὰ ἦα» θεμεγῖσί,. Νεπιρε δάεο 111εὲ ργδεςοςεβ, ντ ἀϊ- 
Ῥίμπι νἱάεγεῖιγ ἂπ γεσθηβ Πϑ[Δ6.) ἃπ οχ ρῥτίοσε πιεῆξε ἔ- 
Ρειβίτες ἔπι. 

Ἐρ. Χ. τ ὠπυρήνως ῥόας} [ἃ ρτο ὠπυρώεςγ ηυ04 1π ἐ- 
ἀϊεῖ5 εγαῖ ὅς Μ558. γε(οτίθεγε ποη ἀυπθδίται!. Ρ]᾿πῖι5 Ὁ. Χ1Π, 
{, 34. ν01 ἀς Ῥμπὶοὶ πιδ}11 ναγὶῖς ρεπογίθυς; ΑΡΥΚΕΝΥ͂Μ, 

εμὶ Ἰρηοίμς πμοίρας δεῖ, [ξ4 «αν ἀ!άϊον δ παίηγα, Ε᾽᾽ ὀϊαν:- 
ἰϊογες {ρὲ “είν, γηίγ 76 4γραγὴς εἰἠβέρδιὲ περεόν γεέσο 

Νεπιρε πύρην πηοίεμα ἢ, Ψηάς ἐπύρηνον» 4μοά ππείδο ἐ46 
γχεί, Νεραγὶ τἈΠΊςπη ποπ ΡοτεΙ [,Δτῖμο5 ἀργγίρηε αἴ σεγεν 
πηεάϊα ςοτγερία, πῇ Ογαεοῖς εἴτει ὠπύρινον. νἱάε Ματεῖαὶ. 
1:8. ΧΠῚ. ερίρτ. 42. δζ 43. 1105 1π|τάτὶ ρος ΡΠ] ἤγδειπι» 
φεπιϊπδπιαες δάεο ἰεδοπέπι εξ ἀπυρίνες, οἰπὶ πεπιῖπδ 
ςοπῖοηάετε νε]]π|, 

2 σιτέμ. μ. ὡς οἴνωγ μεϑ. δ. ὡς σίτῳ] [ἐπίπιὶ ἢππςο ἐπ 

Ρυῖο : ορῖάατ νὲ ραίζδιυγ μος ρᾷβριῖο, εοὸ ἰφεείείδς ὅς νο- 
Ἰαρτατίς ἔῃ ι», 4110 σίπιπὶ ΟΙ ΙΓ) ΟΠ ΠΙΔΘΙ5 τάπηεη εὖ 

1πεδτίδτογ 4π8π| ραἤῃ ηθοιπαμε ἱπεδγίαγὶ [Ὁ] 6π|ι5) 404 
Ῥτδεβιτ 6 υἱάεπτιτ ἀργγέρα, συ νίπο ποπ αἰ ΠΠ.η1}18,, ἀ- 
ἢπηη τα ̓πεδτίδηἀϊ νίστατε, 

Ἐρ. ΧΙ. ΟΣ Διοκλέω 1 Πίοοῖες νατίος ἱπυιεπῖο, Τγαρίςιπε 
πυ]Ἰπι: Οοπιίςυπι ΑἸ επδει δἰ!εσατ δ. Χ, 1π Δείη ες, δὲ 
ῬοΪΙυχ Ί. Χ, ς, 24. 4] δε ϑάλατίαν εἰτι5 εἶτδτ, ϑεὰ πες 4ε- 
τ5 εἴτις ἔετῖ, νὰ ἐς 0 τἈπαιᾶπι σοδεμο ἔσεαι ΡΕι οἶτα- 
τι5 ποῆεγ. 

Ἐρ. ΧΙ]. 1 Μειρωκίῳ αι. Ὁ, Βαθεῖ ἑταίρῳ τινί, 
2 λαβεῖν ] ἀεείρεγε ὃς ἀ4γὲ ποῖᾶ 1,Ἀτίηϊς ἵπ ἀπιατοτίῖς τος 

σΆθ 14, ἀδημε ἃς ΟἸαξοῖς χαρίζεσθαι το 4πτεᾷ μαδιίπιμα 
ερ.6) ὅς λαϑεῖνν 

ξε!ῖ- 

ΕΡ. ΨΊῚ. ΚΙΙΠΧ. ΙΧ. Χ. ΧΙ ΧΙ, 



ἘΡΌΧΙΙ 

ξε!Ιοῖτας. πθς νει τορι] ἐεγεπάδα ἤεγὶ 
ἤπειι, ποῖα πόσις Ἰρποπηπία Οὗ ἀετεῇα- 
ΌΠῸς ππογεβ Πηθηι σθη(επαζαγ. Ομοά ἐρὸ 
Επἰπὶ ἔαεῖο, (Οἰτις νοϊρτατῖς εἴς οριιδ: Ταὰπὶ 
ψΈΓΟ στ πηθη. ΓΟ ΠΠΠη6 πὶ ΓΕρΓΕΠΘΠΠΟΠΕΠῚ 
Ἰποαγγῖς, σα]ραθ, ἡπᾶπι οπιηὶ εχ ραγίς {π||- 
ποῖ." ᾿ 

ΧΠΠ. ΨΓΚΕΥΙΖΕ. ἈΕΟΥΘΊΙΖΕ. 

ῬΙάτο αυίἀςπὶ ἀϊαΐπιις (ΟΡ ἢ ΠῚ5 πιϊπίπιε ἰη- 
νἱάϊε 5. ετί! 1 ναϊάα αι δθυίάανη ρεγ[ιαίιμη ἢ, 
Μεγατη. δαηγ]αῖίο σἰπὶ εἰ5 11 ᾿πιογοοίῆς, 
πιοηίδιη οὐογιαίσαπς 7) πιᾶρηδ5 ραγιαδίπιιο οἱ- 
νιταζος ἀεπηςθητος, Οτὔρίιοὶ ἃς Ὑ ΠΑΠΊγτΙ 
τηογέπηα (δοστι. ΑὉ ἱπυϊάϊα διιζαπῚ ταμίαι. 
ἀΌΓαϊς 1ρίβ., ιδηγιπλ φεπγ]ατῖο αὖ ἱπι] 414 
ἀὐο. Ναιῃ ἱπυιάϊα πλίογα ἱπρεβηΐα ππεγῖτ. 
ΔοΙ ΠΪΑΟ νογῸ Ἔχςο ]Θηγιρι5 εἰἢ ἱποἰταπιδητο. 
Ετ ἰηυάογε φαϊάδπι αιΐβ (οἱ ει οὉ ἐα, ηπδε ἱρίς 
ςοπίδαῃϊ ποη ροίητ. Αἀ αἴι8ε νεγοὸ πιοϊ 5 
διιζ (ἈἸτοπι ποι ἀογογίες αἰι15 ες σοπηροίτας; 
δ εὰ δοπηιίαείοπο ἔεγγαγ, ῬΙδῖο ἰρίτηγ δὰ ἴῃ 
[ογηγας ϑορἢῃ ἴογιπη οχίρατίαιις εἴ, ας ης ΘοΥ- 
σία αυϊάεπι σογριαπάο (δ Ῥαζίτινς. [προΓΑΓΙ, 
τημἶτα ἰτοπὶ Ηἰρρίας ας ὕγοζασοτγδο [ογήηδε αἱ - 
ςοη4Ἱ ςοπίοπα ργοίογι. Δοπλα φατεπ 411] 
4υϊάοτη οχείσογε αἰϊογιιπη. ἸΝαπι ὅς ΟΥΥ] ΕἸ- 
115 δοπηη]ατις Ηοτγοιςη) Ργοαϊςὶ., ἡπᾶπάο 
Ρτγοάϊειι5 ΝΝεσυϊτίαιαι ἃς Ψ Ίγίαζεπι δα Ηστςα- 
Ἰςπι δά άαςοῖς, δὰ νίτας ἰπΠἸτασπάπτη ἀεἰθέξιτα 
εἴπ ἱπυϊταηῖεβ, (ΟΓρίδε νογο δαἀπλϊγάζογοϑ 
εχύτεγιης ργαο πε ΠΠπηΐ, ἂς ρἰατίην. Ρτὶ- 
πλιπὶ αυ!άοτη Οταςοὶ, ΠΕ] βπογιηε τη Ὑ ΠΟ Πα }14. 
δριά 05 σογρηγάγε εγὰϊ ο]οαποπτιαη Ἔχο- 
ςογο : ἀεῖπάς νῃϊμογί! Ογᾶεοὶ, ἀρὰ ηπος ἰὰ- 
ἀϊς ΟἸγπηρίδοϊς σοηῖγὰ Βαγθαγος ἀπ ογιῖε, ς 
τΟΠΊΡΙΙ σγααϊθιι5, ϊςίταγ εείατι Αἰραῇα Μί- 
1εᾳ Ρεγῖς 5. Πἰηριᾶπη δὰ Οογρίας ἱπιταίο- 
Ποῖη ἐχαςαϊξ. (Ογτίαπι νετοὸ ὧς ΤΠαογάϊ- 
ἄειη οπηποβ πούμπης {ΠὈ] πϊταΐοιη ἂς {πρετςοῖ- 
Τϊαπα ογδείουἶβ Ὁ ἐὸ δοςθριῆςξ., δἴηϊις {πᾶς 
1Π 401} δοςουηπηοάαίε αἰτογιπὶ υϊάεπη 11π|- 
σᾶς [παυϊταῖο 7 αἰτογιπα νἱ Εἰοσιτοηῖς. Δ6- 
{ςΠίπεβ σιοαιιθ, ϑοςγατςι5, ΡΓΟ 4110 ΠΠΡΕΓ ὃ- 
τιάϊτα αἰ Πογεθαβ., νὰ 4 Ἰασυ!ςητογ ὧς τα[ιῖ- 
φαῖε ἀϊαίορος (τυ ρίογιτ, πο νογῖτιβ οἱ 1 ο- 
ταϊίοπς, 4ιᾶπὶ ἀς ὙΠαγρο]α (ογὶρίς, ρογρ 

» γ Ἶ ἐ Ὁ 

ἐκ εἰφανῶς τὲς διωλόγες κολάζοντος, ἐκ ὠκνεῖ γοργιάζειν ἐν ΤΩΣ τοις 

Ἐρ. ΧΙΠῚ. 1 κἄν σφόδρα ἤς ἴατε ἰερεπάμπι Πιρις4- 

Ῥϑιαν Μογθῖαβ: πᾶπὶ εἀϊτὶ μαθοθαης κι σφόδρα, 

2 γοργιάξειν 1 νἱάς ἀς Βᾶς νοςε οδίετιατα δα νῖτ, ϑορᾷι- 

ἢλτγ. πη Θοτγρία 5.1. ἢ. 17. 

2 κατὼ τὴν Ἱππίε δίς, 1 {ιδΊητο 8 ς ἰδέαν» 4αοα ρύλ6- 

ςεἤῖε. 
4. Προδίκε Ἡρακλέα ] νἱά, “ὦ βῥμάς δορῥὴῇ. ῥγοούννν τι. τό, 

αἀάε νἱταπὶ ΡῬγοαϊεὶ. 

ς ἀπὸ τῆς τ, νειβαλθ.) Υἱάς δῇ νἱτ45 ΒορΒΙΠ. (π΄ Θογρία 

δ, Π, Π,4. 

ἘΠΡῸᾺ ΙΡΟ ΤΑ Ὲ, Ὁ 
, Ν ͵ ᾿ .“ , 

λόμενος μὴ πάυσασϑαι διωμωρτάνων, ἵνω “τ ώυ- 

σῃ μηδὲ συ τῆς ἐπὶ τῶ μιαρῷ τῇ τρόπε κακοδο- 
΄ Τα »Ἥ ΓΚ « -" δ 

ξίας. τὸ μὲν γὼρ ἐμὸν μιᾶς ἔργον ἡδονῆς. τὸ 
δὲ Δα ᾿ ᾽ ὃ ἘΡΑ Σ ν , 
Ὲ σῸν κοιγον εἰς ὀιωιοολὴν τής σώρω σσαντων 

οἰτίας. 

ΤΟΥ ΔΙ ΡΟΣ ΕΒ.Α ΣΤΉΝ 

ουδὲ ὁ ϑεασπέσιος Πλώτων τοῖς σοφιςαῖς ἘΣ 
͵ Ν μ "“» ᾽ Ὰ 

δάσκηνε; κῶν σφόδρα ἐνίοις δυκεῖ τῶτο. ἀλλώ 
᾿ Ἀ Ν 2 λ εν Ε ὃ» ὃ 

φιλοτίμως μὲν πρὸς ἀυτᾶς εἰχεν. ἐπειδή ὁιε- 
, 3 ͵ 

φοίτων ϑέλγοντες μικρώς τε καὶ μείζες σόλεις, 
Ν , -“» Ἀ 7 

τὸν ορφέως καὶ Θωμύρε τρόπον. τῇ δὲ βασκαί.-. 
Ω -“» - ,ὕ 7 

γειν ἐπέσχε τοσϑτον » ὁσὸν Φιλοτιμίω φϑονξ. 
ν Ψ Ν Ἧ ͵ὕ 

φϑόνος μὲν γώρ τρέφει τὰς μοχϑήρας φύσεις, 
δ . Ν ἌΡ τὴ ᾿ Ν Ὰ 

φιλοτιμία, δὲτὰς λαμπρός ἐγείρει. καὶ βασκαί- 
ε » 9 ῃ δ ΠΣ 

γει μέν τις τὸ μὴ ἑαυτῷ ἐφικτώ. «ἁ δὲ ἀνιεινον 

ἢ μὴ εῖρον διωϑήσεται. φιλοτιμεῖται πρὸς ταῦ- 

ΤᾺ -“ ᾿" ΨΥ, “- 

τῶ. ὃ γδν Πλάτων καὶ εἰς τὰς ἰδέας τῶν σοφι- 
“ἷἁΊὰιω ὕ “ - ΄“ 

ςῶν ἵεται. καὶ ὅτε τῷ Γοργίῳ παρίησι τὸ ἑαυτᾷ 
᾿ ͵ Ν 

ἄμεινον γοργιώζειν᾽, πολλώ τε κωτοὺ τὴν [π- 

πίςξ᾽ καὶ τιρωτωγόρε φϑέγγεται. ζηλωταὶ δὲ 
, ᾽ Ψ Ν » « 

ἐγένοντο ἄλλοι μὲν ἄλλων. καὶ γοὶρ δὴ καὶ ὁ 
κῃ »Ὕ ᾿ δ “ ΄ 

τὸ Γρύλλς Φιλοτιμειτοι τορος τὸν τῷ Προδίκε Η- 
δι "ἃ, ΠΡ εἼ, ε ὋΥ Ν ΄ Ν Ν 

δφκλέω ", ὁπότε ὁ Πρόθικος τὴν κωκίων κοί πήν 
» ᾿ Υ ΔΝ ᾿ ᾽ 9 

ὠρετήν ὥγει σσώρα τὸν Ηρφᾳκλεών καλδσας αυ- 
Υ .“ Χ ΤΣ 

τὸν εἰς βίς αἵρεσιν. Γοργίς δὲ ϑαυμαςαὶ ἤσαν 

ἄραςοί τε καὶ τύλεῖςοι. σαρῶτον μὲν οἱ κατὼ 
᾿ ΓΕ}... νι κε ,ὕ 

Θετ]αλίων Ἑλλήνες » πσωρ᾽ οἷς τὸ ῥητορευειν γορ- 
᾽ Ψ ᾿ ν,κ» ἡ] 

γιάξειν ἐπωνυμίαν ἔσχεν. εἶτω τὸ ξύμπαν Ελ- 
᾿᾽ ΓΈ ΄ Ἁ “ 

ληνικὸν, ἐν οἷς Ολυμπιώσι διελέχϑη κατὸ τῶν 
᾽ » » ᾿ ᾿ὔ ͵ 

Βαρίδάρων, ἐπὸ τῆς τῷ νεὼ βωλξίδος Ἀ λέγεται 
ε ΄ “ , 

δὲ κω Ασπασίω“, ἡ Μιλησίῳ, τὴν τῷ Περλκλεες 

γλῶτ]αν κατὰ τὸν Τοργίαν ϑῆξω. Κρατίας δὲ 
᾿΄ ᾽ ᾽ »" ᾿ 7ὔ 

καὶ Θεκυδίδης εκ ὠγνοῦνται τὸ μεγωλόγνωμον, 

καὶ τὴν ὀφρῦν, σγαρ᾽ ἄυτξ κεκτημένοι» μεταάποι- 

ἕντες δὲ ἀντὸ εἰς τὸ οἰκεῖον, ὁ μὲν ὑπ᾽ ἐυγλωτ- 
ω δ. εἐο δὴ εὐ Ν ͵ δὲ εἶν 

τίας 0 δ᾽ ἄν ὑπὸ ρώμης. καὶ Αἰσχίνης θεν» ὁ ὠπὸ 

« ΜΡ “ ᾽ 7 ε 

τῷ Σωκρώτες» ὑπὲρ ἃ πρώην ἐσπέδαζες ,» ὡς 

ρὲ τῆς Θαργήλίας λόγῳ", 

6 ᾿Αοπασίᾳ ] υἱά, ἀς εα Μεπαρίιι, ἀε Μυϊίογίδιις Ρῃΐ- 

Ἰοῖ. ς. 6. 
γ διαλέγως κολάζων 1 Ραϊο εἴτε σαβίραέε ὃς οὰπι ἀκριδείᾳ 

ἀϊαϊορος [ςγίδεγα. Οὐεππδάπιοάιιπι 4}16] τὸ κεκολασιείνως 
λέγειν ῬαΐΠπι τη ἰδιάϊδυς Οταζοτγαπιν Τδεριυΐαας ἐριἃ ΡΗΙ- 

Ἰοβτγαίαπι νιάτα πε ΘΟ ρ ΒΠἢ. δυτότεσι οςσαγγίς, ΠῈ Α εἰ Βΐ- 

εἰς δαϊεπὶ ἀϊα! ορῖς., ϑοΟγα εἰ πὶ Ὁ ἐχοο !οπεῖλπῈ ἃ 4:15 

δυΐδαπι αἀ[οτίρεῖς, νἱά. ΤῬίοροη. ᾿νβετε. 1. Π, [εξξ, 0, (64. δὲ 

[ϊος νδῖοταπι, νἱτὶς ἀο δεῖς δά {ΠΠπ|ΠΔῈ ἀυτοτγοπι Οὐδ δτγιιρτος, ἢ 

4 π᾿ τ᾿ Θαργηλίας λόγῳ ] οτατίομμηι Αεἰς Βἰη15 ραΠηπν ἃς 

ῴησι 



920 

φησὶ γώρ τῷ ὧδε" Θαργηλία, ἐλϑϑσω εἰς Θετ-- 
΄ -“ , “ 

ταλίαν, ξυνῆν Αντιόχῳ Θετ]ωλῷ., βασιλέυοντι 
“ ΄ὶ “ εἣ ᾽ ͵ "7 

“πώντων Θετωλῶν. οἱ δὲ ὠποςώσεις ὃ εἴτε σροσ- 

ζολοὺὶ “" τῶν λόγων Γοργίας ἐπεχωρίωαζον “ολ- 
“- Ν ἤ ἃ ον ς ον ὁ ἐνιν 4 - 7 

λαχξ μὲν, μώλιςω δὲ ἐν τῷ τῶν ἐποποιῶν κύ- 
-“ ν 3 Ἂ 

κλῳ", πεῖϑε δὴ καὶ σὺ, ὦ βασίλειω, τὸν ϑἀρ- 
» -“ ᾿ ν ἡ 

σωλεώτερον τϑελληνιοδ» Πλϑτώρχον. μή ἀχϑε- 
-» - νν λ σϑαι! τοῖς σοφιταῖς, μηδὲ εἰς διωξολεὶς κα- 

,͵ -“ ᾽ 5 ΄ Ν δὴ 

ϑίξασϑαι τῇ Τοργίε. εἰ δὲ αὶ πείϑεις, συ μὲν, 
-" ᾿ Ἄς ν 

οἷα πὲ σοφία καὶ μῆτις ". οἰσθιὼ τί χρὴ ὀνομα 
" - 5) Ἅ Ὁ ΜΡᾺ δὲ » ΝΣ Ὁ ΤΑ 

9εσϑαι Τῷ τοιζυθέ. ἐγώ ὁὲ ΕἸΠΤΕΙΝ ἐχῶν » δᾺ ε- 

"3 
χω. 

τ ἈΠ ΕΡΤΡ ἈΚ ΊΟΣΝ 
᾽ ἈΝ -“ -“ Θ᾽ ᾿ ᾿ ,ὔ 

Οἱ ἐρωτικοὶ τῶν “ποιητῶν ἀγωϑθὴ ὠπκροώσις 
2227 ", Ν ᾽ Ν »Κ “3 

καὶ ἐξωροις, ἀγξσι γοὺρ ὠυτὲς ἐς ἐννοιῶν τῷ εἐ- 
- “ ᾽ ὔ Ν δ ͵ Ω ν 

ρῶν» ὥσπερ ἀνηδηκότας. μὴ δὴ νόμιζε σεαυτὸν 
ε ͵ ᾿ -“ ͵ὔ » ͵ ς Ν 7 

ὑπερήμερον' τῆς τέτων ἀκροάσεως" ἡ γοωρ ζυνα- 
, “- “ -“ Ἀ ᾽ ͵ ᾽ 

σίω τῶν τοιῶνδε «ποιητῶν καὶ ἐκ ἐπιλήσει σε ὡ- 
Ἂ δ 553 , 

φροδισίων »ἤ αγαμνήσει. 

1. «εὐ κτν Πα Ωι; 
“ ,ὔ Ν 

οἱ τελέμενοι τῇ ΡῬέω μιωΐνονται, τσλήγέντες τὰ 
᾽ , » δ.) “ Σ Ν 

ὥτω κτύποις ὀργάνων. ὠλλ᾽ ἐκεῖίγώ μὲν κυμ- 
᾽ “ - ᾽ ,ὕ 

ξώλων καὶ ὠυλξ ἔργα. σὲ δὲ ὅτως ἐκπλήτ]εσιν 
'Σ, “ « 5» ᾿, ᾿ 

Αϑηναῖοι κροτξντες, ὡς ἐκλανϑνεσί:ωι τίς εἰ, 
, 

καὶ τίνων γέγονως. 

Ις΄. ΚΛΕΟΦΩΝΤΙ ΚΑΙ ΓΑΊΙΩΝ. 
Ν᾽ ἘΠῚ ἜΡΟΝ Ν Ἀ "ὮΝ ! κ᾿ 

ὙΥπὲρῶν ἐσσεσώλται» τῶ μὲν ἡθή γέγονε, το 

γ σῦν γ ΓΥΧ ἣς ΄ Ν ἜΣ δὲ ἀυτίκω ἔςαι. ἐγὼ γώρ» Λήμνιος ὧν , σσωτρίϑω 
Ἴ -“ Ἂς ᾿) . 7 ὔὖ Ἴ Ζ΄ 

ἐμαυτῷ καὶ τὴν Ἰμίξρον νομίζω, συνώπήων ἐυνοίῳ 
3 ᾽ ᾿ Ω 

καὶ τὰς γήσες εἰλλήλαις. καὶ ἐμάυτον ὠμῷο-- 

τέρωις. 

ΡΥ ΑΝ ΕΡ. ΧΙΡ. ΧΡ. ΧΕΙ. 

(αγε. Ὀιοῖτ εηϊπὶνεσας ἴῃ παπς πιοάμπη: 7947- 
ψεϊαργοζεξζα ἠῃ Τϑο αἠλαγα, ομρρ ἀμ εοοϑο σε’ - 
“αῤαέμν 1ῤεάϊο, φι ογογελδις ἐγηρογαὐκαε ΤΡΕ: 
“αὦ. ϑεραγατίοηαβ δαζεπη δὲ σοπηπη}Ὡγὰθ οτὰ- 
τοη!5,.4 αοτρία ἱππρηζαθ, ραίπι {γεηιμεητζα- 
Ὀδηζαῦ απ! εἰς πΊ. ΠΙΑΧΙΠΊ6 γεγο ἴῃ ἘΡΙΠΟΓΙΠῚ 
(ττῖρτογιπι σοῦρογα, Οὐγεάε νεγοὸ οείαμη, Ὁ 
Απρια., ας Ρ]τγομππὶ αιϊάεπι, αταθςο- 
τιιπι διιἀδο  ΠΠπλμτη, ππα]ε εἰς δάπεγίι5 (ορ}1- 
{145 δηϊπιατιτη, πεαὰς ἄς ογρία ππα]θ΄ (Ἐητ]- 
το εχ Πιπια. 81 ἤθη οΓε 15 νεγο, τὰ 4 46 Π|. 
νι 1Ρία ἐς (ἀρίβηεία τοῖα, αἴης ργιάδητία, 0 
ΠΟΠΊΪΠΟ {ΠῸ ΓᾺ}15 Δρρε!]απάι5 πο]. Ἐρο δι- 
τοῖπὶ σππ|. ἀΐςεγο ροΠΠπι, ποη ρο τη. 

ΑΙΣΚ. ΡΕ1160115. 5715. 

Αὐηδίογι! ροξγαθ ᾿ποα πα! (της αὐάϊτα εἴ- 
ἴα (ξηϊογίδιις, ἐος επΐπὶ δά πιςἀϊτατίοπεπι 
ἉΠΊΟΓΙ5 ᾿Ππταης 7) 4ι4Π ἄξηιιο ᾿ππεηδίςεητεϑ. 
ΝΟΙΪ νεγὸ ταπιριις εἰ] αα(ςα]τατίοπί5 πυϊαίπιο- 
αἱ οἰαρίτιπι εἴτε αι δίεγαγὶ. νάπη εἰμίπιοάϊὶ ροῦ- 
τΑγι ΠῚ σοηἰετηο νεὶ. νὰ πα οὐ τατος γο- 
ΤῊΠῚ ΔΠ]ΑΓΟΓΙΑΤΊΙΠῚ, ΕΠἤςΙοῦ.. νε] νῦ γεηγϊηϊ- 
ίζαγε. 

ΩΣ ΡᾺ ΟἿ ΕΝ ΤΟΣ 

Ουΐ ἈΠεας ἱπίτίαεὶ πη ἔμιγογε δσππΓ, 
ΔΌΓΕ5 ΟΓΡΑΠΟΓΙΙΠῚ (ΌΠῸ ρεγο!ῇ, ΕΠ ημ1- 
ἄξηι οὙ πη] ογιπη εἰδίαοαις οἴ οριις. ΤῈ νεῖ 
{ἰς πτοιιθης Αὐμβηϊξηίδς ομπὶ Ραμ 5 Θάπης, να 
ΟὈΠ (τ Αγ5, ηιιῖς5 [5 τ χαΐθιι5 ραγεηείθιις οὔ-- 
[15. 

ΧΙ. ΟΤΓΕΟΡΗΟΝΤῚ ΕἸ ΘΟΑ10. 

Π)ε αυΐδιιβ [ςγιρίΠ|5., δα ραγείπη ἔβα ἴαπι 
πηε,, ῥαγείπι ἤθηι ςοηξοίπι. Ερο οηίπη, [.6- 
ΠΊΠΙΠ5 4.1 {π|., Ππηδτιπ ΄αοηας ρατγίαπη πιὶ- 
ΒΙ εξ ρυζο: δεποπο θηγία Πδὶ ἱπαίςοπη ἰηΐι- 
ἰα5, πιθαμα ἰρίμπι νεγίψας ςοηἰπηρδηβ. 

.-ῤ͵ΠττΠΠΠΠΠΠ΄΄Π΄-Ππτππ-Π΄ρ Πρ πὯτἝπτἃὖἷἿἿΠ΄ ο΄“ ΄ῆ΄ῇ΄ἰπἨίιἰπ-.“..-τ---:τΠΠρΠρΡΡΦρΦρΠρΦὍΦὍΦἕἔἝἕΨἔψπππ οθ΄ ἕϑῬΌΟΟὃ᾽ 

Ρυά 1, δεγίμπι, Ηεγπιοβεηεπι, Ῥμοτίιιπι πιεπιῖο. Νυρίαπι 
ταῖηςῃ εἶιι5 πᾶς Πΐς Δ]]6ραῖιγ, Αἀάς Μειγῆμπι ΒΙΡ]1ο- 
τες Αττῖςα. 

9 ἀποςάσεις  μυΐΠ5 Οτατί Ομ ἷ5 [Ὁ ΠΕ ΠΊΑτί5 πιεπτῖο ἴῃ νἱεῖς 
Θορ  . Π16..1. πὶ σογρίαν ὅς ἀριια Ηετπιορεπεπὶ 1.1. ἀε 4 εἰς 
ς.9. νῦιϊ δὰ ογδιίοῃῖβ λαμπρότητα εδὴϊ ςοπάμοετε δῖ. ἴ- 

βυάσις ὠποςάσεως [πρρεαἶται ἐχεΠΊΡ]μΠῚ: ἄυτη τῶν περὶ Θή- 
ᾧας ἐγένετο πρωγμώτων ἀρχὴ κρὴ κατάςασις πρώτη. Ὠοΐτυς 
Ἡεοτπιορεπίς ἱπῖεγργεβ ἀπόςασιν ἤΡΌΓΆΠῚ ἱπτεγργογατιγ, 4118 
τες ἀϊιπέϊε [Ἔρδγάπιιγ, ὅς ργοπαποίδηταγ, δἀΠιδῖτο ἱπεεγ- 
σ 110, νεἰ ἱπιογίριγαηΐοης, νῖ ἴῃ 1Π|5 ποεπιρε ἀρχὴ χορ κατώ- 
φασις. δεραγαΐογιες νυ]ρο νετθηῖ, 

ἴο προσβολαὶ ἤριτγα νἱἀετιιγ ΟρρΟΙ Δ τῇ ὠποςάσει, Οετ- 
τε προσβολὴ φογρηγρἠμγ4 αιαηάοαϊε τεάιϊταν,, νῦ ἂΌ ἱρίο 
Οἴςεσοθε. Οὐ ἢ ἰβίτην προσξολὴ Πτ (τ ἢ ἐπιᾶ. Θγδτίοπίς 
εὐΐιι5 ράγίθς ἱπτογ 15. Βαϊ πιο ἀϊ γεπιοεῖς ργορίι5. σοπ- 
ἱπηράπιιτ ὃ 

ΤΙ ἐποποιῶν κύκλω ] Ἔρίουπι κύκλον ΠοΥρι5 ροεεσαπι εἴς 

{π07) εχ νετετῖδιι5 ροϑῦὶβ Ἔρίοῖς σοπιροἤτιπη, 4ΐ τεπιροτᾷ 
ταγι πο νίαιε δὰ Ψ]γΠΠ9 Ἔχίτιπι ἀεἰογιρίεγς, δβατίπι Ργο- 
εἰπ5 ἀοςεῖ, ἴῃ ΟὨτεοπηδιῃϊα,, ὅς σορίοίιι5 ὁ πώνν Οαἴδι- 
θοηι5 δὰ Αἰπεπαεὶ Ὁ, 11. ς, 3, Οἷἱ ταπιεη δρποίτίιγ αἰΐ- 

τοῦ ἔοττε ἵιιπι ΡΒ οἴἶτδει ο συπι 8 οςῖριὶ ρος, ηιιᾶπὶ ἀε ο 
σογροτε. Ἐοτίς ἰρίταγ ἐς Ἰρῇς ροετίς εἰιπὶ δοοϊρίεπαμπη 
Ῥυταυΐτ. 81. ἐπίπὶ γοσε πύκλε ἀς Ποπιίπιπι ταγθα ραίηπι 
στιηταν Βοηΐ {σείρτογεβ ; νἱάς ποδῖ5 οὐδίεγιιαϊα ἤιρτα δά γἱ- 
τὰ5 ϑορῃ!άγιπὶ ἴπ Ῥοίερμορδ δ, 1Π. π. 1. 

ΙΖ οἷα πε σοφία κοὴ μῆτις  Ἰοηαεηα! ρεπιι5 ΡΗΠοἤτγαίον 
νᾶες Ὑγαηδης [Ὀγιρτοτῖ, ποη ἱπξγεαςπ8, ἀριὰ πιιεπὶ 
Οτββοὶ ὠνωρχία ὅλην» ᾿ππεπὶβ νο]ρτατίδιις ἀφαϊτις ὅλη σύ- 
ξαρις ἀϊοιιπτιγ, γε 4118 ΤᾺ ΘΑ πὶ ΠΟΠΙπιδτῖς εἶμ, 

13 εἰπεῖν ἔχων ἐκ ἔχω} Ρτο πιοτε ερίβοϊδηι ἀςιῖς ἀϊέξο 
Βηϊτ, φιοά ἀουπιεη ντ ραῇηπι, τὰ ἢος ἥμοαιε ἰοςο ἰπ.» 
Οδ(ουτίτατεηι ἀεηῖτ. ϑεηίαπι πυπς εἴτ ρατο ; {Ὲ νὰ γε βο τς 
ἄΐσεγε τὰγρε πΠοπιεπ, 410 Ρτοίογι δεπάϊι ἤτ ΒΡ] τάτοθις , ἢ 
αυΐάεπι πιαὶς ἐς Θογρία ὃς Θορ 115 ἐδπείατ, ντ 411 ςορηῖ- 
ταπι ἱππ ἃ ποπιεπ ΒΑ εατι ρεγίρεξειιπιαμε : ποη ῥο ταπηεῖ 
ἀϊςεγε νεὶ πιοάεβία, νεὶ γθιιεγεπεῖα, 414 σδίεγᾶβ Ρ] σταγ εξ 
σἰγτατας ρτοίς φιιδταγ, ἱπτρεἀ τι, 

Ἐρ. ΧΙΨ, τ ὑπερήμερον 1 ἀπ Μοτε]]. ὅς Οΐάς, ὑπερη- 
μένον. ἽΜοτεῖϊις 'π πιαγρὶπε ὑπερήμερον εχ σοηϊείξιτα (8 
{γίθεγε ἀΐχεγασ. Αἵ Η. ϑιερἤδπιπι εχ Ἱνεχίςο εἴτις ἱτα ἴπ 
Τὰ ἐχεπιρ τίθης τερετς ρετγίριςο , γε ςοηϊοέξητα 9181} 
τ Ορυ5. 

ΑΥΊ]. 



ΕΡ. ΧΡ ΧΡΙΙ. ΧΙΧ. ΧΧ. 

ΧΎΤΙ: ΠΟΛΙᾺ .Ε. ΤΣ ΤΟ. 

᾿ Ροξείςᾳ ρεηβ παιπιογοία, ρ γος σιδπὶ 8- 
ΡιΠΊ ἐχαπηπα, Ραίζιιπε διε ΠῚ ἀρ65 ργαῖα 
υϊάεπι, Ροδεα5 νοτὸ ἀοπῃς νγθεί]ας, γι- 
οἸΠΊ παι 1114 ἔλιιῖς, Ηἱ νεγο (ρ!επάϊάο οδίο- 
ΠΙΟΓαΓη ἀρ ραγαῖι σοπιίϊα ᾿ηΠγιπιπε. Ουϊάδπη 
Ροξδζαγιιπι πιεηίας οτίαπι δάογηδηῖ (δοΠ 45, 
ΔίαΠ16 τά 165 ῬυΓΟΠΊΙ15 ἀΠΊΔΙΟΥΟΓΙΠῚ ροξτα5. ἃ 
ΘΠΙΟΓΕΙΠῚ ΠΙΙΠΊΘΓΟ ἧς (εἰ [5 ες. αὶ νἱτατη 
ΟΠΊΠΕΠῚ (ΑΠΕΪ 115 ἱπηρεπαϊτ. “ιις πιαἀπιοάιιπι 
θοπᾶς {Π|ς εἰςαάαε. Ψι διζοπη πὸ τοῦς, [δά 
οἰδ15 αἰαζαγ. εἰσὶ συγαα ἔογς ςοπῇάο, τι 

ΧΙΧ. ΑΝΤΟΝΙΝΟ. 

Οἰςοπίδε ἰῃ νιδες διιαίϊδτας ποῃ δάἀποίφηϊ, 
ΕΠ οἰΑπὶ ργδειογίζογιιπι πηδίογιιπι γοβιρὶ- 
ξηῖε5, Τα νεγο ἀοπλαπι Πα τ45, πάτη ἰρίς 
αἰτιρι |,1 γι δυνίαιις, χαὶ οἰάοπτ ργαθίιησ, ἴα, 
αι! ποη εἴης: δι εἤδεπε αυίάεπι., ἀςπιο- 
πη Πφης νογο; αιοά ὅς ἰρίογιιπα. θοπα οςοειϊ- ᾿ 
Ῥαιιογίϑ. 

ΧΙΧ ΣΕ ΣΝ ΤΕΥ δ. 

5416. εγαπηῇ πο] ῖς. : (α]πς. ετα πη ποη 
(γι θαβ,, αἰ1ς ἔογπγοί8, παΐμὶ Πιρεγθε. Νοη 
ΕΧ δἔγε ςοπῃροίϊει5 655) Πίχας αι46 εἰ πηϊςθη- 
(αὐ, (ξ4 εχ δάαπιδηΐς, ὅς ίάχο, ἂς ϑῖγφε. 
Ραιΐο ροῇ νίάεθο τὸ θαγθείςοητεπι, ὅς δὰ α- 
Ἰίογιιπι ἴδηις Ἰασοηίοπη. Ναε Απῖογ ὅς Νε- 
ΓΊΘΓ5 ςοΙαγεβ 1 (ππτ, αἴσιος μὰς {Ππς (δ(Ε 
νοΓΓςηζα5. ᾿ 

ΧΑ. ΑΡ ῬΕΜΙΝΑ4Μ. 
Τυαηδὲ δυγιιπὶ ἀσοερῖς,) [,6ἄα δι6ΠΊ, Εἰὶ- 

τΟρἃ ἀξ ργεέρε ἴδιιγος, Δητῖορε ητ188 εχ πιοπ- 
1415, ὅς ΑΠΊΥΠΊΟΠΘ 180 ΟΧ ΠΊΔΕΙ αἀιιδηταθαηί, 
Ροξιαε νεγὸ ἰαθυίοία ἄομα Πηχογιπε. νογῖτα- 
τοῦ ργοροηεηζοβ, [αθυΐαγαπη ἀθἢ ἰπιθητὶς ἴπ- 
ψοϊαίαπι. Αςοῖρα τὰ αυοηαςο, ἀςοίρο, Πέξαπι- 
416 (Όπηοιια 'π αἰρεγηδηάο {πρεγίδπη, ὅς ςα- 
{Ἐταεῖς Ππχα]δτίοπεπι πηϊίτα., νὰ δὲ ἐρὸ [υρὶ- 

ΕἸ. τι ΠΥ ΘἿ, (ἂν Εἰ οΣῖ 

ΑΙΡΕΤΊΙΑΝ Ωΐ. 
Ν . Κ ᾿ ͵ Ν 

. Τὸ σσοιητικὸν εὔγος σπσολλοὶ, καὶ τολείες ἢ 
ε -“Ὕ “ ᾽ ΄ Ἁ ᾿Ὶ ν 

οἱ τῶν μελιτ)ῶν ἐσμοί. βόσκεσι δὲ τὰς μὲν 
»-» δ ᾽ ᾽ 

λειμῶνες. τὲς δὲ οἰκίωε καὶ πόλεις. ἀνθε- 
-“" ΄ ε δικ 5 “ἡ 

σιῶσί, τε οἱ μὲν κηρίοις ,» οἱ δὲ ὀψοποιΐᾳ λαμ- 
“, ᾽ Ἃ “ " Ω ΝᾺ « 

πρᾷ. εἰσὶ δὲ τῶν ποιητῶν οἱ καὶ τραγήμωσιν ἐ- 
“ ͵ Δ ΚΕ " Ὰ -“ ᾽ “ 

ςσιῶντες, τέτες δὲ ἡγώμεθα τὲς τῶν ἐρωτικῶν 
΄ - ῳ , - Ἴ “ 

“ποιητείς, ὧν εἷς καὶ Κελσος ὥτος» ὠδαῖς πσώρω- 
, ι ε »“» ΄ τῷ « Ν ͵ 

δεδωκὼς τὸν ἑαυτῷ βίον, ὥσπερ οἱ χρηςοὶ τέτ- 
» ἃ Ν ῶ 3 λ πον 

τιγες. ὡς δ᾽ ἂν μῆ δρόσῳ, ἀλλα σιτίοις τρα- 

φΦεΐη. πιπίςευκώ σοι μελήσειν. 

ΝΎ ΩΝ ΠΩΣ 
ἣς Ν , ) Π 

οι πσελαργοι τας πσεπορϑήμενως σολεις ἐκ 
-“ “ ᾽ Ν ᾿ 

ἐσπέτονται . κακῶν πεπαυμένων ἤχῳ Φεύγοντες. 
᾿ Ν τς ς οὐ ἃ Π γε τὰ 9. . 

συ δὲ οἰκίων ϑίκεις ἦν αὑτος ἐπορ. σῶς ,) Καὶ 

“»Ἥ -ὕὖἦ ΕἸ "ν Πῶς “ Ἴ ἢ Ι Ν 5 

Θεοῖς τοῖς ἐν ἐυτὴ Θυεὶς, ὠσπερ ἐκ 5σιν᾿. ἢ ὅσι 
- , ἊΝ {ἢ ἀρυεο» » 

μὲν; ἐκλελησμενοις ὃὲ ὁτι καὶ ταὶ ἐκείνων ἐχεῖς. 

Τ᾿ ΝΒ 1 ΡΛ οι 

Χαῖρε, κἂν μὴ ϑέλῃς" χαῖρε, κἂν μὴ “γρά- 
Φης. ἄλλοις καλὲ, ἐμοὶ δὲ ὑπερήφανε. ἐκ ἤσθω 

συγκείμενος ἐξ ἐξέ ρος, καὶ τῶν ἕσω τότῳ ι 

κίρναται, ἀλλ᾽ ἐξ ὠδαμαντος, καὶ πέτρας καὶ 

Στυγός. ταχέως σε ϑεωσαΐμην γενειῶντω, καὶ 

ποαροὶ ἀλλοτρίωις ϑύρωις κείμενον ἡ. ναὶ Ἑρως, 

γαὶ Νέμεσις ὀξεῖς Θεοὶ, καὶ σρεφόμενοι. 

, 
ΤΥ Ν  ΑΣ Κι Τρ 

,ὔ " " “ ε ,ὔ Γ 

Η Δανάη χρυσὸν ἐλώμδανεν, ἡ Λήδω ὄρνια, 
ε ’ γον δ ε ,ὔ “ » 2 

ἡ Ευρώπη ταὶ ἐξ ὠγέλης, ἡ Αντιόπη ὅσω ὄρεια ", 

ἡ Αμυμώνη τὸ ἐν ϑαλάτη" οἱ δὲ «σοιηταὶ τὸ 

δῶρα μύϑες ἐποίησαν “, τταράώγοντες τὴν ἰλή. 

ϑέιαν ψυχαγωγίᾳ ψευσ μάτων. λώξε, λάξε καὶ 

συ, τὸν ὠκκισμὸν ἀφελβσα τῷ μεγωλογνώμονος, 
Ν ν᾿ ᾽ ͵ γ “Ὁ ς -“" , -“, Ἴ 

καὶ τήν εἰρωνίων αἀφεισω" τῷ σωῴρονος, ἵνωκώ- 

ἙἘρ. ΧΝῚΙ. κι ἐἧς δ᾽ ἄν μὴ δρόσῳ εἰεράπτογ : πᾶπι.» 
γογε εἰςάα5 ρᾳίοϊ ποίμπι, χγοιιθγθιδ! τεῦ δατοπὶ ἀϊδξιπι 
ἀςε ξαπιεϊ! εἴπ δζ τεπαΐ νἱόξι ραἢὶς εο5 δεόσω σιτεῖσϑαε. ἴτεπι 
δρόσῳ χρὴ ἀέρι σιτίξεσϑαι. νἱὰς εχ Ρ]υζάτομο, ὙΒεοοτῖτο ἃς 
4}115 Ετδίπιυιπ ἱπ ΟΒΠ 4 ϊδ. Ρ. πὶ. ζόζ. 

Ἐρ. ΧΥ ΠῚ], 1 ὥσπερ ἐκ ὦσιν } εαι!άεπι εἀϊτὶ μαδε- 
Ὁλης οἰκῶσι, νοτ ΠῚ ἐκ ὦσι ἰδρεπάμπι εἴϊε, πιαπιξες (δά δῆς 
4ι8ε (δξαυμητιτ, ἢ ἔσι μέν. ϑεηῇιϑβ εἴ, εἰπὶ 115 ἔδογα ἔλ- 
ςεταν 4105 ἐχριυϊεγίτ, δοάείσιε εογεπὶ Οσςιρδιιογίτ, Ρτο Δ - 
ΠῸ δΔηΐπιο, ἀταῖε οὐἶτιΠὶ Ἔχίεγπαπι ρταςίβδηῖς 115, 4105 πο 
ετεάας εἴτε θεὸς, νεὶ ἢ οτεάαε εἴς, ποη [05 ρυτος ἧς 'π- 
ζαγίδς ΠῚ ΠΠπ4τὰς πιεπιογεβ. " 

Ἐρ. ΧΙΧ, κ τότῳ ] ἱτᾷ ργὸ τύσοις γεροῦηϊ εχ Μαιῖςα-, 
0 5. 

2 κείμενον 1 Νατῖς. «. παδεῖ καϑήωενον, 
Ἐρ. ΧΧ. « γυναικὶ 7 πιᾶῖε πδης ἰηϊοτίρείοπεπι ἱπίετργο- 

(λὶ παν ΚΙ ΧῸ ΚΙ: νχοτεπὶ επὶπι πομῖ εἴϊε, δα αιαπὶ ἔςτί- 

δ᾽ῖ, γε] ρτίπια ἤ8ες ερι!ο]2 γυναικὶ Ἰη[οτῖρτα ργοάϊε: [ά4επι 
εἰτοῦ ὅς 'π (εηπεητῖθιι5 οπιηΐθιι5 4 ἀπη}Π|ι5, Ὑ λεῖς. κα. μαθες 
γυνακκὶ πόρνῃ. , ἌΡΑ 

2 καὶ Αντιόπ. ὑσοὶ ὀρεια » ἡ Αμυμ. τὰ ἐν 9.αλ.] πεπιρα Απεῖο- 

ΡΕΊοιιεπι ΟΙγπιρίιιπι; ἀάεοαιις ὄρειον» ΑΤΩΥ πιοπς ΝΘρταπυτη 
ϑαλάτιον φἀαιῆι, γε ποίιπι εῇ. ἘΝῚ 

3 τὼ ἐν ϑαλ. 1 γιῖς. 4 δι ὁ. ὅσα ϑαλώνγἼια Βαθεητ, 
.Ἀ- " " , οἷν 4 τὰ δῶρω μύϑυς ἱποιήσαν ] ἐμμα, ἢ ἀομα Δρρεϊϊ4- 

γεγιης Ν ἐρεῖς ρϑυιάϊωπι, 4110 βεπιίπαεὶ ἐς ἔλαβον φάνη. 
γε. Νεπιρε λαμβάνειν ὃζ διδόναι ἀπιατοτίας νοςες, γε δη- 
τε πιοηίτιπι 4 046) 4υΐδιι5 Ποπείξε Ὑ ἐπεγῖς σοπιπιθγοίαπι 
Πρπιβολτυγ : νπάς ὅς ροεῖδε ἰογὲ {ςΒεπιᾶτε 1ΠΠυὰ τερτᾶς- 
[δπτάταηῖ : ἃς ποίξετ, ςοποίμάἀδης ερ᾿ξο δηι, δὰ εἰφράηερ [ς 
οὔξετι φυοὰ 114 σιρίλτ, ὅζ ἀεεήρεγε ορτᾶτ, αιοά συρίΑτ ρίε, 

ς τῷ μεγαλογνώμονος χρὴ τὴν εἰρωνίαν ἀφέϊσα 1 πᾶδς νετθα, 
4ιᾶς ἱπ εαϊτῖς ἀεπαεταθαπωγ, εχ είδιις ςοὐα, γιϊςδπίς 
τει[ἰτυΐπλι8. 

ΑΔ 4148 
Α 

γζῶ 



91: ΡΟ Τ 
ἃ γὼ Ζεὺς γένωμαι, καὶ Ποσειδῶν. διδὲς μὲν ὦ 

͵ ἃ ͵ ῃ ὸ 
ϑέλεις. ἃ δὲ ϑέλω λαμβάνων. 

κα ΑὙΤᾺ 
-»“ “ » » 3, -“ 

Ο Μῶμος τῶν μὲν ἀλλων εδὲν ἔφη τῆς Α- 
δ ᾽ ,ὔ Μ ᾿ " Ν ͵ 

φροόΐτης αἰτιασώσίδα!" τί γῶρ ἂν καὶ μέμψαι- 
ὑὐ τὰ ᾿ , ΄ ", “]ὕ Ἵ 
5.6 [ ἐ [2 3 τοὺ; ἕν δὲ μόνον δυσχερωίνειν ἐφ, ὅτι τρύζοι 

ἀυτῆς τὸ ὑπόδημω » καὶ λίαν εἴη λώλον, καὶ τῷ 
͵ 3 , ἃ, ΝΠ "ἢ »κὦ “ 

ψόφῳ οχλήρον. εἰ ὁε ανυποόητος ἐξάδιζεν, ὦ- 
"3 Δ» » α. ,ὔ - ᾿ 

σπσερ ὠνίσχεν ἐκ τῆς ϑαλάτίης, χα ἂν “ποτε 

Ω τ ͵ δὲ δι, ἘΠ ͵ 
ευπορίσωι σκωμμώτων δε κωμωιὼς ὁ ὠλιτή- 

΄ ὃ -“ ὩΣ , δὴ Ν »Ἢ 
ὅλος. καΐ μοι δοκεῖ μήϑὲ μοιχευομένη διοΣ τῷ- 

ων ω ε 3, 

το μόνον λωϑεεῖν» ὅτι σσώντω ᾧ Ἡῷαιςξος ἔγνω; 

τὼ κεκρυμμένω τῇ σανδαλίς διωξώλλοντος. 

ταῦτα μὲν ἡμῖν ὁ μῦϑος. ἐὺ δὲ", καὶ τῆς Α- 
ῃ » ͵ "ἷ ͵ 

φροδιτής εοικας βελεύεσιϑιωι ἄμεινον , χρωμένη 
-“ Δ," 53. Ἂν ͵ “ 

τοῖς ποσὶν » ὡς ἐτεχιϑης ̓. καὶ φεύγεσωῳ τε Μώ- 

μὲ τὸ ἐγκλήματω. ὦ ἄδετοι πόδες. ὦ κώλλος 
5» ͵ 5. ΄ ΗΝ Ν᾽ Ν , 

ἐλεύθερον. ὦ τρασευδαίΐμων ἐγὼ, καὶ μωκαίρλος 

ἐὰν στατήσητέ με. 

κδ΄. ΜΕΙΡΑΚΙΩ͂Ι ΑΝΥΠΟΔΗΤΩ,". 
7 ͵ ε Ἂ; »“» 

Μωλοικώτερον διετέθης ὑπὸ τῷ σανδωλίξς " 
“- ΕΗ ε Ἷ δ Ν Ν Ν -" 

ϑλίξει σε, ὡς σσέπεισμω!» δεινωὶ γώρ δωκεῖν 
ε Ν « “5 

σώρκως ἑπωλὼς αἱ τῶν δερμάτων, κοιινότητες. 
» ε - Ν Ν Ν 

διῶ τῷτο ὁ Αἀσκληπιος τὰ μὲν ἐκ ποολέμε καὶ 
ΣΝ »"»“ ΄ 

ϑήρας τραύμωτω » καὶ τσ σῆς τῆς τοιώυτης τύ- 
κ᾿ ε ΄ »“» λ)»" 

χης", ἰᾶτοι ὅ ῥαδίως, ταῦτω δὲ ἐῶ» διὼ τὸ ἐκξ- 
ε " “Ἢ Ν 

σιον , ὡς ὠνοίω ἢ μῶλλον:. ἤ ἐπηρείω δαίμονος γε- 
΄ 3 ,ὔ 

γόμενω. τί ἕν ἐκ ἀνυπόδητος βαδίζας ; τί δὲ 
-ωι»-» »ν δ ΄ 

τῇ γῇ φϑινεῖς “; λαυτία, καὶ σανδώλιω, καὶ κρή- 

πίδες, καὶ πσέδιλω» γοσόντων ἐςὶ Φορήματω, ἢ 
, Ν “᾿ 7 ΜΝ Ἵ ͵ 

Ὑεροντων. τὸν Ὑ8ν Φιλοκτήτην "ἐν τϑἕτοις γοω- 
- ᾿ ε Ἁ Ἂς » 

ᾧεσι τοῖς ἐρύμωσιν. ὡς χώλον καὶ νοσξντώ. 
ν᾿ 3 ΝΣ ᾧ ἄνα δὲς 

τὸν δὲ ἐκ Σινώπης φΦιλοόσοῷον δ. καὶ τὸν Θηξαῖον 
, ν ΜΝ οὦ 

Κράτητα, καὶ τὸν Αἰαντο» καὶ τὸν Αχιλλέα ἐἰγυ-- 
ἐδηο 
ΜῊΝ 
ἍΔΕ ΤῚ 

Ἢ ἀπ ἀν, 

Ἔρ. ΧΧΙῚ. 1 τί γὰρ ἄν κὰ! μίμψαι 
τἰςᾶπιιθ ἐ. αιιᾶπὶ συϊρατὶ ἐμέμψατο. 

Αἰ ΔΙΝΟΝῚ ἂς τε ρδ ρτῦ ἀνέχων ἠὺ 

4 ἰτέχϑης} 
ἅπῖεδ εὐϊταπὶ ἔπε, 

ΧΧΙΠ. 1 ἀνυποδήτῳ 1 ΜοτΕΙ͂], Πιξρίςαδξίυγ ἐκ ὠνπο- 
δήτῳ. : 

2 ϑλίξει σε] ϑλιξεὶς Βαδεῖ ΥΔτῖς, 4, 4ιιοἀ πηϊπῖπιε οοπ- 
τεπιπεπάϊιπ. ἡ 

3 χρὴ Ἰτάσης τῆς τοιάυτης τύχης ) ες; 4πε ἐχοϊδεγαπὶ 
εὐϊτῖς, τειεῖτυϊ εχ Ὗ τί σΔ 15 5. ὅς ὁ. 

4. ἰᾶται ] ἴα πια! πὶ οὐπὶ {44 ςοἀ 4. ἡπαπὶ οἰπὶ δἀϊεῖς 
ἰώτο) αἱ δὲ πιοχ εἴν Ιεβεθδησ ρτὸ ἐᾷ) αυοὰ ἰμάοπι εχ 78- 

ΕΡ ΧΧΙ ΧΧΙ͂. 

τοῦ ἤλπῃ, ἂς 'Νερειηι5., 4Δῃ5 4.188 ςΠρ΄5) ἀπὰς 
ΨΟΓΟ ΟΠΡΙΟ ἀςςΙρίΘη5. ᾿ 

Χ ΧΙ, ΤΕ ΕΜ. 

ΜΜοπλαβ αἰτ χαϊάδιτι πἸ 81] (6 ἴῃ Ψαπεγο 
αἰοῦαί γοργεποπάσγο,, ἡ! επὶπὶ γοργοπεη- 
ἀϊΠοεῦ νπιπὶ νέγο ΠῸΐ ἀρ σοῖς αἴοθας, αποά 
καἰςεις εἰης Πτγιάσγες, πἰπηίσας ἤγερεσιι5 εἰς 
(ξε., αἴχιο (Οπίτι πιοϊοῆπι5. Οοά [1 ππαϊ5 
νεγο ρεάϊθις ἱηςείΠῆεε, 4116115 ε πηαγὶ ργοά!- 
εγαῦ. Π1Π}] Πα δυΠδε χαοά σαι ]]αγοίαγ, δ ςο- 
πηΐςς ρεγγιησογοῦ, (το! οτι5 116. Ῥγδείογεα 
νἱάδεαγ πλΐῃ] Γγ 15. ἔτιιεπβ ἁπιογιθα5 ΟὉ 
μος (Οἰππι ἰαῖετς ποι ροταῆδ., αιοά οπιηίᾷ 
Ψαυ ςδημ γείς!ζογεῖ ἀγάπα Εχ (ΔΠ64]10,Εὰ ρτο- 
ἄεητθ. Ἡδέζεπιιβ Ποῦ]5 [αραΐα. Βεπα νεῖο, 
ὅζ  εηςγα ργαάθητίαβ σοπίπεγε νἹ ἀογί5., απὰ6 
Ῥεάΐθιι5 νταγῖβ, νὰ ἴογι παίαγα,, ὅς ΜΟΠῚΪ οτῖ- 
Πα παῦΟη65 οἴΠιριαθ. Ο ρεοβ π|}}}15 νἱη- 
ουἱὶς ςοητιδος  Ο δεγαπι ρυ]οτιτιἀϊπεπλ! 
Ο τοῦ [ε]ίσθηι πια αἴσιις δεδίαπι, {1 πιὸ (αἱ- 
ζαγο νοϊποσ 5! 

ΧΧΙ] ΒΟΙΕΒΘΟΕΝΤΙ ΡΙ504:- 
σΕ410. 

Ἄερτα εἰδ]1 εἢ ργόρτίεν (πιά Α]τ1π: ΓΕ 618 
1Ππ4.. «τεάο, Ῥγειηίε, ναίεης ἘΠ1ΠΊ σου γὸ- 
ςεημτία δά σάγη 65 τπεΓα5 τπογάθπάαθ. Οἱά- 
τς Αεἰςυ!αρίμ5 ναϊπεγα θΕ]10 ὅς νεπαῖίοπε 7 νοϊ 
ΑἸϊο ιοςσιπαμ εἰμπηοάϊ σαί, ἀσσερτα [ας] 6 
ίλμιαῖ : ἤᾶες γεγο περ] ριτ, γε χααο ν]ῖγο [10]1- 
ἀϊτατε πιαρὶ5. ιάτη δάπεγία ἔογίιιπα {Π|αζὰ εἴ- 
ίξητ. Οὐἠη!ρίταν ἤπε σλ]ςεῖς ἀιηθε ας ἢ Οὐ] 
ΨΟΙΟ ἴεγγᾶθ ἱπ 465 1 απ, (ἀπα]α, οτε- 
Ρἷάαε, ὅς (οἰεας (μησ δερτογαηγιιπι σοαπηιεη- 
τ. νοὶ (ἔπιπι. Ηΐης ΡῃπΠοέϊετεπι. τη Πα 
Ρίπριης πηαΠΙ ΠΊΘΠΕΙ5, νΓ4Ὲ] οι τι εἴτι, αὔ- 
4116 ἀδρεῖ. δϑίπορεηίςπη νογο Ρ ΠΟ ΟΡ πη. 
ἃς Οταϊοῖεπι Ὑ Πεθάπιπι, δὲ Αἰάσεπι, ὅς ΑΟΠ]- 

τἰοαπίβ τεπούδι. Ἰεπιρε ΡΟ Πγβεῖ δάδιις ει ρὲσ ἰο- 
πιηΐᾶ πηβο]4πὶ Αἤεγγε 1π τεΠῚρ]15 {5 σγεάςθδσηγ, ἰά6ο- 
ας ργαείεπϑ τἘΠΊΡιι5 ΡΓβΕ ΈΓΓΕΠΊ, 

; ὡς ἀνοίᾳ ὡς εχ {4 Μ58, «4141, 
6 τῇ γῆ φϑονεῖς } τεῖγᾶς εἰτπὶ ἱπυϊάεγε αἷδ, υδῇ δή τοῦς 

τλπὶ Δ] 1αυἃ νοἰρτϑιῖ5 γεάεᾶς ρ]ςτο Ρεάε ἢ ργοπιλτιγ, νἱ ἃ, 
{Ὁ Ππ. διυιῖυ5 ἐρ!, 

7. Φιλοκτήτην ] 4 δχ ἔξγρεπιῖβ πιοσῆι ρεάϊθιις ἱθοτα- 
θατ, νὲ ΠοίμπΠι. 

8 τὸν δὲ ἐκ Σνώχ. φιλόσοφον ίορεπεπὶ Ογπίςιπι ἰητεῖ- 
Ἰίρις. ες αι Πίορεπεϑ Ἰνβθττῖηβ., δου υπι εμπὶ ρεβαῆξ 
ἀσϑενήσανταν φιοά φογροτε ἐμ βγεσ δι. Ἐλ Ἢ ΙἜτο τ πνις ἐξ 
εοάεπι ]. 11. 41|. Του πίαπιπι : δεοσρηφηθ ρογίαμῖξ εἰσι 
οὗ εογρηθπί (γαρι ἠαίενα ,, ΤΉ ἑαρε (ὕπιελ ηχορηόγα {{{)εγ-- 
2αγε (οἰμως ἐγαί. ΝΙΒΙοπιίπιις ταπιθῃ) (τἀπμιπὶ πυνσμϑ 

κράτος) ἱποοάεθᾶς ἀνυπόδητος. - 

Ις πὶ 



ἘΡ, ΧΧΤΠΟΧΧΙΓ. 

Ἰεπὶ ὀχςαϊςεαίος ), νὲ ἧς [ϑ(Οθιη ἀϊ πη ἀϊα ρατις. 
ἘοΓΓῸΓ ΟΠΙΠΊ, σιπη τογγοηζοπη {Π᾿ τγαηῇγος, ογα- 
Ρίάαπι ἤπιΐο ἀςεδηζαμι [ας Ππ|ὸ ἐπ γειῖ- 
Πέηΐο9. ας {ἰς ἸΔίοπ αἰζογιπη ρβάσπη ΠΡ ε- 
ταπηῇ πάθας) σαί, αι4 ἤεγὶ ορογίογες, δ4ο- 
ἐϊιι5, Ποη σοΟΠΠ]10 1τὰ Παίπθπ5, δίσαας ρι]- 
ἐγ ΔΌΠῸ.. ΠῈ}14 τὰ ἰδοῇις, πα6 πο τεγγαῖα 
δζ ροάεπι ἱπιεγιοηΐγεῖ, ΝΟΙ͂Ι εἰπηεγε, Ας- 
εἰρίες ρεάϊς ρίαπιαπι ρι]εῖ5 ρογπάθαΐσαε Πεῖ- 
Ὅα, ἅς νεἢιρίιπι οπππας οἰσι!αδίπιαγ. Ὁ 
τ τ} ροήτηπι οΠαγ ΗΠ πγοτιιπη, ο ποι ἤοτες, 
Ο Ρίδηζας το! ]Πγίϑ.) Ο στατιΠπηιπῃ οἰςυ πηι! 

ΧΧΙΠ. ΜΨΊΙΕΚΙ ΟΑΥΡΟΝΑΤΚΙΟΙ. 

Οἰπηηΐα (πὰ ΠΊΟ ἐχοϊταπξ: [ἰηδα ταηϊςα, ρει- 
1ηάς ας {ΠΠΠ4|5 πε ρθρίε5,, ἃ σαιροπα, αιαί 
ΜΈποΙΙΚ ΓΕ] ΡΙ πη. ὅς ρος ΐα,, νους απο 
ΟΟΙΪ,, ὃς νἱπυπΊ, ΠΟ ΑἸ ΠΓοΓ ἃς θο5, ἂὰ ττἴπιπὶ 
αἰρίτογιμ ςοηϊπηζεῖο, απ δι15. ΡΟΓΉ] πὶ νὸ- 
ίταγ 2 ν εἶπε! γοίᾳ ργοπλιΠΕῈ σούγπιδι. Αἴαπα 
Ἔρο πιϑῖπο ααϊάσπη πα ςαἄαϊ: αζ Π]π4 πγτηϊ- 
τεῦ ρεγί τ, νὲ σποπιοη ἤχιππι, ἃς οαπ ἀἰρ τς 
αμαί! ςοπογοιῖτ. Οοά [1 οἴίαπι ἀδςρσιηζες 
πυαπάοσῃε, οπιπς αἰοα ἴῃ ΡΟςι]ο γοϊπαα- 
τὰν Παϊῖτι ἱποαίοίςις, {πὰ υἱηας πεέζατο γο- 
αἴας. είζεπαιϊε ἱρίταγ δὰ σαζεηγ ἐχρεαις 
ν] ἰδ, φιαί! ποπ γἷπο τοπηροίατιπη,, (εἀ οἰζιι- 
115. 

ΧΧΙΡ. ΕἸΡῈΕΜ. 
Ἐ νἱίγο αυϊήοι ρος ]α [ππτ7, τα6 ἑατ δῇ 

ΓΠΔΠΙ5 ἴῃ ἀΓΡΟΠΙΙΠΠῚ ΔΙΠΠ6 ΔΕΓΙΠῚ 11 σοη- 
νοχίαηξ, νὰ ἱρῇ5 Θτίατη Δ] ζατά το ΠΠος ἃ το 
κοηγαξία ἀοοςάδί, δε ἢΐ5 χιίάσῃηγ ᾿παΠἰ Πγΐ5 

ΜΕ Ρ 9 πισιρα ΜΙ 
4. 

,ὔ "ἢ ,Ἵ ε 

ποδ ἡτες,"κ"ὶ τὸν Τύσονο, ἐξ ἡμισείως , λέγεται γῶρ 
ε ᾿ " ΄όο ὃ ΄ 3 "» Ἁ ὡς, τὸν ἄγώυρον “ διαξαίΐνοντος ὠυτῷ τὸν ποτα. 

, ᾽ ) Ν δι ἐδ. ᾽ ᾿ ᾽ μὸν. ἐνεσιχεϑη κρηπὶς τῷ ῥεύματι, εἰς εἰντί ληψιν 
δαὶ 5, Δι 6 , ᾿ Ξ Ὶ 

τῆς ἰλύος γενομένης" καὶ ὃ Ἰώσων ἕτως ἠλευ-. 
͵ -“ »“ ἃ. 

ϑέρωτο τῶν ποδῶν τὸν ἕτερον, τύχῃ τό δέον δι-. 
Ν Π ͵ δὼ ὕ, ἀτϑ “ 

δαχϑεὶς» εἰ γνώμῃ ἑλόμενος. καὶ ὠπήει κωλῶς, 
Ν » Ἁ -" » » 

σεσυλημένος μηδενὶ τῷ μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τῷ 
᾿ Ν “" ͵ Ὰ ε ἢ 

“ποδός. μή Φοξηϑῆς. δέξεται τὴν βάσιν ἡ κονις. 
ε λ» ͵ 

ὡς -σόω, καὶ τὸ ἴχνος τοροσκυνήσομεν “πάντες. 
Ὁ ἶς » ΓᾺ . το ὦ ῥυϑιμοὶ πσοδῶν φιλτώτων, ὦ καινὰ ἄνϑη, ὦ 

“ Ἷ 3 0 
γῆς φυτὰ", ὦ φίλημω ἐρώμενον. 

,ὔ 

Κγι ΤΥΝΑΙΚΥΚΑΠἊΠΗΛΕΙΔΙ: 

,ὔ ε »΄ ᾿ ἣ Ὁ Εν Νὰ 

Παάντω μὲ αἰρει τῷ σα" κ͵ὠὶ ὁ λινὲς χιτῶν, 

ὡς ὁ τῆς ἰσιδος᾽, καὶ τὸ καπηλεῖον, ὡς Αφροδί- 
᾿ , ε γ' 

σιον» καὶ τώ ἐκπωμάώτω;, ὡς Ἡρας ὀμμωτωΐἶν 
ὡ πιο ς »" -» - ͵ 

καὶ ὃ οἶνος, ὡς ἄνϑος ᾽, καὶ τῶν τρῶν δακτύ.. 
« ͵ ᾿ πα δ᾽ ᾽ » 

λῶν αἱ συνϑέσεις, ἐφ᾽ ὧν ὀχεῖτωι τὸ πποτήρλον, 
« ἘΑΡΑΙ , ΤΗΣ ὌΝ. μὰ ἵ 
ὥσπερ αἱ τῶν φύλλων τῶν ἐν τοῖς ῥόδοις ἐκξο- 

; ᾿ χὰ . ͵ Ἂ 
λωΐ". κὠγὼ μὲν φοξξμαι μὴ π ἐσῃ" τὸ δὲ ἕ- 

᾿ -“ ε 9 ͵ ᾽ Ἵ "» 

φήκεν ὀχυρῶς, ὡς γνώμων ἐρηρεισι μένον , καὶ τοῖς 
’ ͵ ᾿ ᾽ 

δακτύλοις συμπέφυκεν. εἰ δὲ καὶ ἀποπίοις πο-. 
ἣν »“ ΄ὕ 

τὲ, τῶν τὸ κωτωλειπόμενον γίνεται ϑερμότερον 
ὦ Υ “ δ δὲ ἘΊΔΩΣ } ἣν 

τῷ ἄσϑματι, ἥδιον δὲ καὶ τῇ νέκταρος. κατει-. 
ὯΔ 2..0Χ ᾿ , ΄ ͵ «δυ “ 

σι γᾶν ἐπὶ τήν φώρυγγω ἀκωλύτοις ὁδοῖς, ὥσ-. 
ἐς ἘΣ , ᾿ , 

περ εἰν οἴνῳ κεκροιμένον» ἐλλὼ φιλήμωσιν. 

ΓΟ ΠΥ ΠΡ 
“χὰ ; δ 9 , ε δὰ Α » 

Εξ υελξ μὲν τῶ ἐκπωμωώτῶὼ»γ ὧδε σωὶΐ χ':-: 
" ᾽ Ἀν Ν ε 

ρὲς ἄργυρον ὠυτῶὼ πσοιᾶσι καὶ χρυσόν, ὡς καὶ 
ἢ Ν ͵ ε Α, Ἁ “ “ ε ͵ 

τἕτοις τὸ βλέπειν ὑγρῶς σσωρὼ τῶν σῶν ἐμμα. 
" ἊΝ ͵ - Α μὴ  ν, 

των᾿ εἶναι. ὠλλώ τοῖς μὲν ἄψυχον καὶ ὠκίνητον 
«. 

9. τὸν Ἰάσονα ἐξ ἡμησ.  Ἰαίοπέπι αἴτεγο ρβάβ ἐνυπόϑθη- 
σὸν Ῥἰπρὶ ἱπιοὶ Πρῖτ) πος ἐπίπι εἰ ἀϊπιἀϊο πιιάτ!πι εἴτε 7, γε 
ἐχ {ἐαυεπεῖδιι5 Ραϊεῖν } 

1ὸ ἀναυρὸν  ποπίεη ΡγΓορτίμπι ρυϊϑυῖς Μοτεῖ 5. Αροἱ- 
Ἰοηῖ γεγο ϑοῃο!ϊαῇ, δὰ Ατροήδατ, 1. ν, το. νδὶ δες ἴρίε 
ἀεαίοτς πλυγαπίιγ, αἰζεγιπι σα σειιπὶ ἵπ βυμ0 ἀπηττεπ.- 
τὸ) ἀναυρὸν τΟΙΓΟΠΙΕΠῚ 6ΠῈ 411, εχ Ρ τα ἷ5 4115. ΟΥμΠῚ, 
Ἐπ σοτθὰ εἰμ: ἄναυρον λέγε! τὸν χείμαῤῥον ΠΡ γάρ ἐξ ὑετῶν 

συνιςάμενοι ποταμοὶ. ὅτω καλξνται. 

"ι ὦ καινὰ ἄνϑηγ ὦ γῆς φυτὰ πᾶς πεπὶρε ἴδ ρεάϊδιι5 
(πὶ ἀε!ϊοατὶς τοῦτα 4μᾺΠ ρεβίεηιε Πισοτοίςογεης, δίπιΐ- 
Ἰς ὅς ΠΠπὰ ῬετΠὶ ἴας. 1, 

--- φιιϊεφηξά εαἰοαμενὶε δε, τοί 14, 
ὅς Οἰφιυιάϊαηὶ πὶ ἰαιάς ϑεγεπδα 

---- φιοομρῆμο ῥὲγ ἐεγϑ ρὲ 
Κρριαγεν, βηχεγε τοίδε. , 

Τηίοι Οτάοςος ρεπιπα παδες ὙΒβεοοτε, 14}]}. ὙΠ], αἴ, 
Πάντα ἔαρ» πάντα δὲ νομοὶ δζε. 
Ενϑ᾽ ὦ καλὰ παΐς ἱπινίσσετει. 

δἷς Αἰπεπαει δ. 1Ν. ροείαπι ΘαἸ]πὶ ἐς Ἀέθε 1 δ ΈγΑ}: σος 
οἰηηε αἷς : ὅτι τὰ ἔχνῃ τῆς γῆς» ἐφ᾿ ἧς ἀρματηλατεῖγ χρυσὸν 

ἃ, ἐνεργεσίας ἀγϑρώχοις φέίρθν. Ὁ 
δι Ἰρμνοι ἢ εἀϊεῖ ἀμΆΣς Βαδεθαπὲ, αιοὰ πιδὶ ἃ τὸ 
Ῥγδοίοπεὶ γιἀεθάίις ραν] Α[1ς Πι1ΠῈ Πιαρῖϑ. 

Ἐρ, ΧΧΊΤΙ. ΟΣ ὡς ὁ τῆς Ισιδος } ΠΠ; Εαγὴα ἵπ ἀπτίαιι5 
πιοηϊπηεητῖς {πὸ ἱπάϊιτα σοη(ρι οἴτιτ, νἱδε Μεποιγοίαπι ἐς 
{γπιδο]ῖςα Πίαηλε. : ἃ.. ἴᾳ0 ἀκ ἤδειιας, ἰπ αυ]- 

ἡπῖ8. ΠΠς τὲ ταε[οπίδεις, Ῥατῖε ἱπβεγίοτε δὰ 
ἐἰρηδεατη οβεπάμπε, Γΐπηπι δυτοπὶ Δεργριίος 

τ 4 αἱ τῶν φύλ 
εἢ ἱπιε!ρὶ ρεῦ, 

ὃ κ' τ᾿ τ᾿ βλεπ- ὑγρ πωρὰ τῶν σῶν “μ" 
μάτων  ἀμμάτων εχ ἵπρεπίο τε πίει ργὸ ὀμμώτωνν 4ιιοα 6- 
ἀϊὶ Βαδεθαπε: αἰ επυῆι ργοξεέξο αὉ ἢος ἰοσο, Νίαπι ἀε 
πιδηΐϊθιι5 ἰοαυΐτυτ , νίτγι πὶ τοπθ πε δ115.) ἃ φυϊδιις πιο] τ ες 

αυλῇ ἀοἰϊσατα ν᾽ΓΓῸ {γα ΤΠ ται! : ΠΙΔΏ ΠῚ ν το ἄμματα, 

πες φυϊάφυᾶπι εἶδ οἰπὶ ὄμμασι, ΕἰῈ γεγο τὸ ὑγρὸν ςατηῖς 
Ἁ 

Δαδιδλῶ 3 τὸ 



924. 

τὸ διοιδὲς, καϑόπερ τῶν ὑδώτων τοῖς ἑξηκόσι" 
᾿ -» ͵ 2 -“ “ἶἷ᾿ 

τὸ δὲ ἐν τοῖς ττροσώποις ἐκπώματα τῇ τε ὠλ- 
ε ͵ ᾽ ἐν ", “ -“ 

λῃ υγροότητι εὐζροὐίνειν εοικε;, καὶ τὴ συνέσει τῶν 
“ “ 53.» ὃὦν ᾽ν , Ν ΄ Φιλημώτων. ὥστ᾽ ἐκεῖνω μὲν κωτάϑ8, καὶ χαί- 

" ͵ ᾽, ᾽ »-» 
ρεῖν ἕω» τώ τε ἄλλω; καὶ διοὲ τὸν ἐν τῷ σφωλε- 

- ΄“ - ͵ ν: ͵ ͵ »" 

ρῷ τῆς ὕλης φοόζον. ἐμοὶ δὲ μόνοις τυ ρόπινε τοῖς 
3, «ο΄ ε ͵ὕ Ὰ ᾿ 
ὄμμασιν, ὧν καὶ ὁ Ζεὺς γευσάμενος καλὸν οἰ- 

ν ΄ ᾽ Ν Ν - νοχόον᾽ ππωρεςήσώωτο. εἰ δὲ βέλει. τὸν μὲν οἶνον 
ν ,ὕ ᾽ ͵ “ 
μὴ ττωεαπόλλυε, μόνε δὲ ἐμιδάλλεσω ὕδατος, 

Ἀ “ ΄ “ 

καὶ τοῖς χείλεσι τοροσζέρεσω .» σσλήρε φιλη- 
Ζ »Υ͂ Ν διὸ 4 “ ὃ ἥ Μ 

μάτων τὸ ἔκπωμα, καὶ δίδᾳῳ ἡ τοῖς δεομένοις. ἐπὶ 
᾿ ,ὕ ᾿ - γ᾿) ᾿ 

γοὶρ ἐδὲὶς ἀνέραφας ἕτως, ὡς ττοϑ εἶν ἐτι τήν Διο- 
͵ , 

γύσῳ χώραν, μετὼ τὰς Αφροδίτης εἰμπέλες. 

ῃ 
πα 1 ΠΡΗΝ 

᾿ να σι δ ΄ »Ὡ.,» 

Ἰὼ μὲν ομμωτῶ σδ θιωυγεφέρο τῶν ἐκπτῶ- 
-“ Ἀ ᾿ 

μάτων; ὡς δύνωσϑαι δὶ ἀυτῶν καὶ τὴν ψυχὴν 
δ “ »ὝἪ μ ς 

ἰδεῖν. τὸ δὲ τῶν παρειῶν ἐρύϑημω εὐχρεν ὑ- 
, “5 Ν “ »"Ἢ ͵ 

πὲρ ἀυτὸν τὸν οἶνον. τὸ δὲ λινξν τῶτο χιτώνιον 

! 
Κε. 

» - “Ὁ νΝΝ ΄ 

ἐντιλώμπει τῶῖς ττὠρειωιϊς. τῶ δὲ χείλη βέξα- 
ε ε - Ν 

σται τῷ τῶν ῥόδων αἵμωτι. καί μοι δοκεὶς τὸ 
ε ᾽ “ “ ᾽ Ἵ] ἶ 

ὕδωρ φέρειν ὡς ὠπὸ πηγῶν τῶν ὀμμώτων:, καὶ 

δια τῶτο εἶναι γυμφῶν μίω. τόσες ἱσῶς᾿ ἔπει- 
, , 7 

γομένες; πόσες κατέχεις τι ὠρατρέχοντος; σπὸ- 
-“ ᾽ Ν “ ᾽ 

σὲς μὴ φϑεγξαμένη᾽ κωλεῖς ; ἐγὼ παρῶτος, ἐ- 
“᾿ »“» - Ν Ἵ κ 

πειδαὰν ἴδω σε, διψῶ , καὶ ἵσαμαι μὴ ϑέλων, καὶ 
5 Ν ᾽ ͵ 

τὸ ἔκπωμα “ κατέχων, καὶ τὸ μὲν ἃ τοροσώγω 
“ , “- ἣν 9 

τοῖς χείλεσι, σβ δὲ οἴδω ποίνων. 

Κς. ΜΕΙΡΑΚΙ ιν 
- “ , Ν , 

Ουδὲ ὁ τῷ Μενώνδρε Πολέμων κώλον μειρά-- 
, ᾽ ψς ͵ὔ ον ἢ ,ὕ 

κιὸν τσερλέκείρεν» ὠλλ᾿ οἰχμωώλῶτξ μεν ἐρωμε- 
͵ὕ ᾽ τεν δ Α ΒΡ λλλς 

γής Κατσελμῆσν ὀργισιϑ εἰς. ἣν 8δε ὦυτος ἐπο-- 

πείρας ἠνέσχετο Ξ κλαίει γὲν Ην  πίτων, καὶ 
ϑάγοι ἢ γῶν 

μεταγιμοίσίσι τῷ φόῳ τῶ 

ὥρᾳ ἐφείσατο κ καὶ τὸ δρῶμα, 

Ροῆ ἔπέρτιτο δὲ ροζαπ 
προπίνειν τοῖς ὄμμασι Ἰαδεε, τοὴξ ὅζ εριῇ. {τατιεηζεπὶ 27. 

Οὐιγ νόγο οσιΐος ἐκπώματα γοςεῖ, ραῖεῖ εχ οὐ εγιιδεῖς δῷ 
Ρίδεῦ, ερὶ ἢ ποῖ. 2. 

3. καλ. οἰνοχόον } ΘΔ πις ἀεΠ1) 411 Οὐ} 15 ΠΕΠΊρα οἱ π|ᾶ- 
Σῖβ 4υ:4ΠΊ ΡΟςιΪΐς ργορίπᾶγος, 

4 κοὴ δίδᾳ  Μαίςαδη. ς. μαδεὲ κῴῷ ἕτως δίδᾳ. 
Ἐρ, ΧΧΥ. τ τὰ μὲν ὄμματα ] μὲν 'π γμ]ρατῖς οπιϊΠμπι 

ΡΗΙ ο αὶ ἘῚ ἘΡΟΧΧΡ. ΧΧΥ͂Ι. 

δ ἱπιπιοῖα εἰξ ρα πο! ἀϊτας., πΟπ Αἰ ΊΓΕΓ 4 ΠῚ 
44:15 Πασπαητίθιθ: 6046. γεγο 1Π ἕδος τὰ 
{πητ ροςια., ταπΊ 10 ΠΟ Π πεῖ σεπεγς ν]άςη- 
τοῦ οδ]θδματίοποπὶ δάζογγε. τιπὶ ργαθοῖρας 
οἰςα]ογαπι (ξη[. ἢ ΟὐιϑυποΌτο πὶ 111 φιιαείο 
Ροευΐα ροπε, ὧς ναίεγθ ἤπε. οπὶ Ῥγορίες 
4114... τὰπι ΟὟ πηαίογιας ππθγαπι,, ἔα! ]ς ἔγαηρῖ 
(οἸτα6. ΜΡΙΗῚ νεγὸ (0]15 ργορίμα οςμ 5, 4] 
Ιου εείατη δὰ ραΐατιιπι χαοά εἰΐεπε ἔογπηο- 
(ὰπι 116 ρίποογηαπι σοη[ίταῖτ, Οαοά ἢ νο- 
[6 γῖ5.. ΠΟΙ νίπαην ἔγαγα νπὰ σοπίαπηεγο ἐν ε- 
ΤᾺΠῚ δημᾶπι ἱπβιπάξης (Οἷαπι.. ἰαστγιίαιις δά- 
ΠΊΟΙΙΘΠ5) Οἴζα 5 ροςαΐαπι ἱπιρὶθ., ὅς ργαεθε» 
ααΐδιι5 Οριιβ 110 ἔπειτ, Νεπιο ἐπ Πὶ τάπη ἴη- 
νεηιῆι οἵδ. 41 Βαςομὶ ἐχρεῖας ἄμα ἴπχία 
ςαπὶ Ὑ οπογῖ5 νΠ 5, 

ΧΧΡ. ΕἸΙΡΡῈ Μ. 

Οὐυὶ ταῦ ροςυϊα ἔπην ππᾶσε ρα ας, νέ 
ΡοΙΠπι ῥεῖ ᾿ρίος δηϊπηατι ἡποαμα ἱπίιοτῖ.. 
Οεπαγαπι τασοῦ πΐτογα ἰρίαπι [ἀρεγαῦ νἱπιιπ. 
Τλη68 δυζεπὶ Πασςταηίςα σαπαγιτη πσοπη γεῇο- 
ἅς. Ταῦτα νεγὸ τἰπέϊὰ ἔπης τοίασιπι βηραῖ- 
πο. ΨΙΑογὶ5 οτίαπα τπϊῃἱ δαμᾶπι Ος]15., ταΠ- 
αιᾶπη ἔσητα5 αι δυίάατα, ἔππάογε, Ἰάεοαις 
ΝΥΠΊρμαγια εἰς νπὰ. Ομδτη τασῖτος ΒεΠ: 
ΠδηΓΩ5 {15 ὃ Οιδιπι πημῖτοΚ ργδειογοιγγεηζες 
τεπος ἢ Οὐάπὶ τημῖτορ ἢπε ἰοσιιοῖα ἱπε τα ὃ 
ἘρῸ [ΠΓΟΓ ΡΓΙΠΊος, ΠἸπλ]Δτα πε τα νι άεο, ἤτῖο. 
ἃς νο! ̓ πυϊτης {πὈΠΠ, ρος] ππηαηιις ἀττοριαπὶ 
τεηθης.. ΠΠπ4 χυϊάδπῃ Ἰατῖ5 πο δάμηθμεο 
νέγαηι τ Ὀίθεγε (Οἶθο. 

ΧΧΡΙ, ΒΕΙΙΟΙΙΣ δΦ,ΙΙ 5, 

Νε δριιά Μεπαηάγιπι φυϊάοτη Ροϊσπιοι ἐσ 
Ἰερδηίεπι τοπερατ δ οἰο(ςεηεαηπι: 1π ςαρτί- 
νΔΠῚ ΓΔΠΊ6Π ἀΠηδί!αιπι 7 ̓γαῖι5., πος Διί εἴς, 
4μᾶπι τοπίδπι ἃ (6, ἰρίς αιοαιις Δερεγγπηα 
τ] 1, [μλοιγηα Ἰταηὰς ργοίγαγιβ ξιμπάϊς, ἧς 
Ροσπίτεπτια ἀπςίπιγ σας α]5,1η ςοπηᾶπι ραπάῖας. 
Ἐρῇςδο ἰρίταγ ρερεγοῖε εείδπι σογησεαϊα, 
νετο, πείςίο απ ἀς ςΔυία, {1011 1,0 Ὑρώδεν 

1ο. Μευγῆις ἴῃ μα εὐϊιίοης τεἤίειεταε, Βαδεπίαια γδιΐ- 
οῃΐ οπιπες. 
2. ἱρᾷς} ΒΑεΐς, νὲ ξουπιαπὶ Πιιρεπεεϑ ξο Ἐϊπδιίοπεπι ἤβαηε. 
᾿ μὴ φϑεγξαμίνη ἢ εὐϊί οπιίίεταπε ποραητοπί ραττῖς, μὴ 
πὶ εχ δι οδπίς ὅ ὅζ αοισοαμ :, εἰεραπτῖοτ ἐπὶπὶ ἱπάς 
ἐπῆν » ὅς ϑορβιδε δοιπιῖπα “ον ἀἴρπιις, ἔθγγηαε ργες- 
βαηεῖαε ϊαπε τὶ αξητῖς πειϑοὶν αμιᾶ6 41145 οτίβ εἰξ ἔλουπ- 
ἀἴλε. 
4 κἂὶ τὸ ἔκπωμα μέρ νίψις 84 βηεπὶ ἴπ εὐΐτ, Μο- 

Ἐρ. ΧΧΥΤ. 1 ὠποι ζ Ν ᾿ τ 1 Μειυτ: φυϊίοπεσ 
ὠποκείρειν εἀϊ ἀϊτν [εὰ πὶ: ρσοῦο ἀποκείρας γ ἢεπῖρε βόξ᾽ 
ἐάηρ ἐοτονμη 8! 7 Ἰρίᾳ ροιῖφα Ροεῃί(οητία ἀμέλιθ, 14 δεβοτα 
τἰπὶς το ἰτο 

ἄλ, 



ΕΡ. ΧΧΨΊῚ, 

ἄα, σαρίτα δο Πατη ᾿πἀ χογῖς, Οὐ ορι ογαῖ 
φἸαάϊο δάπιογίιβ σοπιαπὶ ὁ Οἱ ά νἱτγο {{Π|8ες 
τάτη πλαΪτῖ5. να]πεγίδιις ὁ Ομ] Θπι, ἐχοὶ ΠῚ 
τηοθμ! Απποη ψο] ροείαγιπι ἀπ ρ πα, 
ΡτοΙςοΠῚ, ἙσρΠοιῦος ὅς Μεπεῖδος ἱπιγοάμ- 
ςεηείαπη σοπηαζος,) ἃς νηϊπδγίιπι Ας Πποσιπα 
ἘΧεγοῖταπη ὁ [π|Ὸ ἢ 415 εἰβ ρυ]ςοῦ ἀοίςγιδι- 
τι Πιμαπ5., σοπηατη ΑἸ. Ετ ἤει δγαπη 1η- 
(οΓ ίλογα ἀοπατγίᾳ εἴπ, ἅζ ἀγσεητιπι: ἢς εἴα 
φοπηα. (ΟΟπηαῖὶ {πη Βαγθατὶ ρ ]εἰ5. αγαεοὶ 
βαΙοῖβ, Οὐ] ραϊρεῦγίβ, πᾶῖιθ5 να] 5. τεγγὰ 
πηοπτῖθιι5, πηοηζος (Αἰ τθιι5, πιάτα ᾿π{π115, ταιι- 
τί σου 115... ΠΊΠ}] ραγαάπΠ8.. νγρε5 Πιοθη 5. 
ἘἙογι 4 ΠΟ δείδτη 1,6ὸ Πἰγίμπτις οἴ, ἃ ε- 
415, 14 ἴτη ἔγθίιιθ, ἃς ρ Δ ]πι5 ρρπαςίογ, ρά- 
164 Π| Ῥγοιηίτγθηθ. Ψαπαγδηζιγ οτίαπι (ἃρίςη- 
[65 ἴητογ {1{6 1145 ςοπιαηίθ5, ὅς ᾿πτογ ἰδσεγάοτιος 
605, 4111 ΠοπΊδιτι ργοπηϊτίπης : ὧς Πεογαπι 4[1- 
νΠΊ Αἰϊα σοπιᾶ ἱπίρηθηι: Νεργαπππῃ νὰ ηἰ- 
δτισοπηιπι) ΑΡΟΙΠπεπὶνε ἰητοηίιπι, Ραπα νὰ 
ἀδηίτπι ςοπηα» ΠΠπ| σοπια (Οἰατα,, Βαςομιπι 
1πχγα ΟμΠη ΟΥΙΠΙ 115 εἴα Πεάδγα σοπηᾶηζε ΠῚ, 
ψεπιι5 διιτοπη ΠΟ τὰπὶ αι!άετη τοπία ἔϊτ ᾿ ἴπ 
Ἰυέξα σππὶ εἴει, Αὐιάϊα! νίγαπι (ἀρίςητοπὶ 
(0115 χιοσμε γαάϊος σοπηαπι ἀρροϊΐαγα , [ο- 
ὉΞΠΊΘΙΣ το] 19 [115 ἀἴςεγα νεπογα 116 ΠῚ πηὰ- 
ο'5) Ζ0( ςΟΠΊΑΠῚ αμιατίαῖ. πες [Ὰ]1ατ,  ςα 4η- 
ΠΟΙ, ΜεΓΟΌΓΙΙ5 νΕΓῸ ΓΕΙΠΠρΟΓΙθῈ15 ΡΑΓΙΓΕΓ 
80 τα]15 σοπιαί. τὺ {ΠῚ ἀσπηιπι, πα πο 
Ὁ Ποίϊε Ἔχριιρπαίιγ, ςοιπη8π) ροηϊζ, ὧς ἔς- 
ταΐπα Ταρὶτ18 ογπαπηθηῖα ποη φηΐθα αἰϊπλϊτεῦ, 

ἘΡ ΘΟΓΥΟ,ΣΤΑΙ ΕΣ ΠῚ 
“ Υ̓ ᾿ »"Ἢ 4 Ὶ ͵ 

τῆς κεφαλῆς. τί ἔδει μωχαιρῶν ᾿ ἐπὶ τὲς τρί- 
΄ ε “ ῈΣ 

χάς; τί δὲ ἑκεσίων καὶ τπτολλῶν τραυμάτων; 
- ͵ὔ ᾽ ἜΥΝ ὡς 

οἷον ϑέρος ἐξέκοψως. ἐδὲ οἱ ποιηταί σε ἐπαίΐ- 
λ. ῃ ᾽ 

δευσαν τες Εὐυφόρξ ες", καὶ τὲς Μενελάες " εἰσά- 
΄“» “ “ “ 

γοντες᾽ κομῶντως, καὶ ὁλον τὸ τῶν Αχακῶν φρφι- 
᾿ ἊΝ ΦΕ ΔΙ -" ᾿) " 

τόπεδον; καὶ εἴ τις ἀυτοῖς καλὸς -«οοτωμῶν,, κο-- 
- δ ς ᾿Ὶ ᾿ 4“ (ἢ ΟΣ ἊΣ ῳ 

μᾶ΄. ὡς γῶρ χρυσὸς ὠνώθημω καὶ ἄργυρος, ἐ- 
.»“»ἢ ε Ν 

τω καὶ τρίχες". κομῶσιν οἱ μὲν Βάρξωροι σί- 
ε , ς ᾿ Ν 

λοις , οἱ δὲ Ἑλλήνες κρανεσιν» 0: δὲ ὀφϑαλμοὶ 

, ς λ-»" « ε Ν »ΨΓ ᾿Ὶ 

βλεφώροις, αἱ δὲ νῆες ἱςίοις, ἡ δὲ γῆ ὀρεσι, τὰ 
" ͵ὕ ε Γ: « Ἁ “ 

δὲ Ὀρή νώπιωίς, ἡ δὲ ϑώλασσω νήσοις, οἱ δὲ ταῦ- 
« Ν ν )ὔ 

βϑι κέρφσιν, οἱ δὲ ποτωμοὶ τέμπεσιν, αἱ τοόλεις 
᾿ ς ἣν 

τείχεσιν. Φοζερώτερος καὶ λέων, ὃ λάσιος, καὶ 

ε γ, “" ͵ ν 3 

ἵππος, ὃ ἤδη τῇ χαίτῃ πεπιςευκώς" καὶ ὠλε- 
᾿}" 4 ΄, « ᾿ Ἷ ᾽ ω 

κτρυῶν μωχιμώτερος» ὁ τώ κὠλλωίώ εγήγερκως. 
-“ δὲ ς Ν Ν Ω «2 Ν ͵ 

τιμῶσι δὲ οἱ σοφοὶ καὶ τῶν ὠςέρων τὲς κομή-: 
“, « ᾿ ᾽ -" ,᾿ 

τὰς “; καὶ τῶν ἱερέων τ᾿ἐς ὠνέτες ταῖς κόμαις "- 
Ν -» » ΝΜ Υ ΠῚ ᾿Ἵ “ 

καὶ τῶν Θεῶν ἄλλον ἄλλως". τὸν Ποσειδῶνω, 

- ΄ ᾿ ,ὔ ς ᾽ 

ὡς κυωνοχαίτην. τὸν Ἀπόλλω ὡς ἀκερσεκό-. 
Ν “ [3 λ ς 

μην", τὸν Πᾶνω» ὡς δασύν, τὴν σιν, ὡς λυσί- 
ἤ . ΄ ε Ἄδα, -νὰ ἐκ . 

ΚΟμΟν.» Τὸν Διονυσοὸν» ὡς μετῶ τῶν τρλχῶν κωὶ 

-» -“ “ “ ᾿ ᾿ ΡΞ 

τῷ κιτ]ῷ κομῶντωα. Αφροδέτη δὲ ἐδὲ πενϑσα"» 
Ϊ᾽ ΄ " Ν τ ες δ ᾿ -“ ἊΝ 
ὠπεκείρωτο. ἡκδσω γὲ μὴν ᾿ οἷν ρος σοφξ. καὶ 

᾽ -“ ͵ ,͵ 

τος ὠκτῖνας λέγοντος κόμως Ἡλίς , καὶ τὸν 
- Μ -“ “ 

Δίω σεμνότερον τῶν ἄλλων Θεῶν, ὅτι τὴν κόμην 
ἐκ ας ͵ ΤΥ. ε » 

σείει ", κἂν ἐπινευσῃ» ἐψέυδεται. ὃ δὲ Ἑρμῆς κο- 

μὼ τῷ κροτάφω καὶ τοῖς σφυροῖς. τότε ἀποκεί. 
᾿ »-»Ἤ " ᾿ ͵ “ οὖ 

τῶι καὶ ππόλις ὅτε ὀλίσκεταί δ, καὶ γυνὴ τότε ὠφίησι τῆς κεφωλῆς τὸ κάλλος, ὅτε τοενϑεῖ. Ρ 

2 μαχεωρῶν ] Μευτί. μαχαίρας. 
3 τὸς Ευφόρξες } νἱὰς ἀς εἰ:ι5 σοπιά Ηοπιεῖ, 1144. Ρ' ν, 

807. δάάς ἃς ΡΗΙοἴἶϊε. Ηετοῖς, ᾿η Επρβογόο. 
4. Μενελώες ] 41ι6Π| ξανϑὸν ἃ φοπιὰ ραΠῆπι ποπιίπαι Ηο- 

ΠΊΘΓΙΙ5. - 
ς εἰσώγοντες } τεξξε, Μουτῇιι πιαῖε εἰσώγεσϑαι- 
6 καλὸς ποταμ: κομᾷ ] τΆϊ65 βχιμῖ} ἴῃ οπιπίδιι5 ἀρράγθηῦ 

φητίιιῖς ΠΟ Ϊπηβητί 5. 
7 τρίχες } ςοπιαπὶ Π 115. ραᾳΠῆπι οδ]αταπι 4 νετεγίθιις ἀο- 

πατίτπΊ|, Οδίεγιδίυπι ποδὶς δά ΡΗΙοἴγατὶ Ἡοτγοῖςα ἴῃ Αεὐΐ- 
ἦεν υΐ ϑρεγεῤίο σοπιᾶπιὶ νουεγαζ, νὰ 11 4}115. Π 115 τρίχας. 

8 κομῶσιν οἱ μὲν βάρϑ. πίλοις 1 ἴπ ῥτίοτίθιις εὐἀϊτοηίθις ᾿ 
στρδ]ς [ογίρτιπι ὃς αἰ πέξιπι τρίχες κομῶσαε. οἱ μὲν βάρξαροι 

ὅπλοις. τπηδηϊ ες ΠΠΠπιε χομῶσιν [οτὶ δειιάτιπι, ὃς δὰ [ει θητία 
τεξετεπάμπι. Νέες τρίχας κομώσας αἰεὶ ρος ρότο πῇ δῦ-- 
ζωτγάε : ργδείεγε τρίχες ὅπλοις ΠΟΠ ἅδαϊιε ςοπιπιοις αι: 8Π| 
'πίλοις κομῶν ἄπρυητιιγ, αιο ἃ ρο(ξετίις εχ Ν δεῖς, ὁ. γδυο σαι, 
Νέεπιρε πέλοι ρἠἑεὶ ρ᾽ ετιίαις. ΒΑγθαγθγαπι ἱπ νι : Ῥαγερίς αυϊ 
» ἰεαιὴ ργορτοτοὰ ἀϊοσιπτις Μαγια!ῖ 1. Χ, ἐρῖρτ. 22.. δου ρὲς 

. Βοποτακοτίδιις, νῖ εἰξ δρινὰ "υοίαπ. ἴῃ δον. Οαγαρηφηε: 
Δρυδ επηα, ἱπ ρίας: τάσςο βόγγρας, ἀς αυϊδιι5 το8 ποῖα 
ξη νυ ριι9), ὃς αἰῖο5. Πίλοις διυϊεπιὶ χομῶν δεῖς Βαιθα 
Αἷἴτ, νὲ ρᾷυΐο ροίξδ υσηιε Μεγοιγίαπι κομῶν τῷ κροτάφῳ 
κοὶ τοῖς σφυροὶς αἰςῖτ, χὰ 24ἰαγὶ εἰας τοίριοἴεηϑ, 

9. κομήτας } {εἰ 4,92 (Ο»» 4»: 62: κομήτην ἰητεγργεζάταν Ο.. 
νἱάϊις Μοῖαπι. ΧΑ. γ4ῳ. 4τιᾶπι νεγποπεπὶ δυῖς ἰοςο πιᾶ- 
χίπια ὁρροτγίαηδηι [δγιιαπἀλπὶ ἀιχί πηι, 

10 τὸς ἀνέτες ταῖς κόμωις  Ὑ αιἷς, ὁ, μαδοῖ τῶν ἑέρίων τὰς 
κόμας οἰνέτως. ᾿ 

ΝᾺ. 

᾿ὰ ἢ 1. γον. φε, ἀεί. 
1081. ᾿ 

11 ἄλλον ἄλλως ] Μειιγί, ἄλλες ἄλλως. 
11 τὸν Ποσ. εἰς χυανοχ. 1 ἔγεαίιδης πος Νερτιηΐ ἐρίτμ6- 

ἴοπ δρυιὰ Οτρμευπῖ, ΗῸ πιεγιπι) Ηςἤο άμηι ὅζς, αἀάε ΡΒιτγ- 
πυσιπὶ ἀε Ναῖ. Π εου, ς. 22, 

13 Απόλλ. ὡς ὠκεῤσοκ. ] [ἰς ΟΥΡΒεὺς ὅς Ηοπιετιβ. Ρίπά4- 
τς ἀκειροκόμην. δὶς ὅς ΡΒυγηυζι9 ἐξκειρεκόμαν 1, ς, σάρ. 32, 
4ιάπὶ ἰοόϊίοπεπι Εἰς ἐχμίῖδες σοά, Ψψλεῖς, ὁ. Ργορειίίας 
ἰπ 3. ἡπίοηξα 

[ ἱπιοηῇ Ῥγεῤίᾳ γερρᾳ Πεὶ, 
ἀοηίάςπι ἀςειδ ΠΠπὶς Πυρογεε : 

ἰο' δὴν αν ἍΝ ἴπ βγϑυῖος 
ΤῊΝ ΣΥΗ͂Ι 

: ἜΝ. δὴ 
Πὶ 

τ: φαάοπη 

κῃ ̓
 κόμην 

ζΟ, πρέ ἐ τοις 
᾿ Η» κἂὶ Κνανέησιν ἐπ᾿ 

πὰς ὁ χαῖτ, σῶ 

Κρατὸς ὠπ᾿ ἀθανάτοιο μέγαν δ᾽ ἐλ 
ἥτις εχρτοῖπι Ν γι]. Αεπ. Χ. ν, τις, 

“πηεΐ, ὅδ᾽ τοῖν πμιε ἐνερ οὐ Οἰγνηρηπὰ 
ἃς Ουἱά. Μεκαπι. ἵ. ν. 170. Ἷ 

Τουτιβοαν» οαρίεῖς εὐποΩ : τεγφῖς φμαενήμέ 
Ομεζανίειρα, ομ)ὴ}. Φ, ας γραγ 6 “εν Αγ 5 ΠἸἀεγ 4 γ»μουέ, 

1 ὅτε ἁλίσκετωι ] νὲ ἴπ οπῃηὶ ἴς, ἰαξει ρταμίοτοι 

ΑΔ 488 3 

ἔλιξεν Ολυμπονο 

καὶ 



οζό 

καὶ γῆς λιμὸς, ὅτε μὴ κομῷ, ἀλλ δένδρον μὲν 

“πεσὸν κλώετοι » καὶ στοιητὴς μεγουλόφωνος " 

ππολλὼ ἐπ᾽ ὠυτῷ λέγει» σὺ δὲ Φύλλω τοσωῦ- 

τῷ ἐκτεμὼν 5 δακρύεις. φέρε εἴπω σξ τὸν ἐπι- 

τάφιον τῆς κόμης. ὦ κάλλεας οἰκρόπολις; ἔρωτος 
2 9 ἡ) φξ" Ε 

ὠλσος.» ὦ ἄσρο κεφωλής. 

Λζ. ἘΡΩΤΙ ΚΑΙ ΜΈΤΡΑ ΚΙΏΩΙ. 
οι Λακεδικεμόνιοι φοινικοξφεῖς ἐγεδύοντο 

͵ Ι ΝΟ ῳ ἢ ͵ ΜΝ ͵ 

ϑωρᾳκως"» ἢ ἵνω ἐκπλήτ]ωσι τὲς πολεμίες » 
᾿ ἌΝ λύκος ἤν. 5 Ὁ ν 

τῷ φοδερῷ τῆς χροίας .. ἢ ἵνα ὠγνοῶσι τὸ 

εὐ μνο» τῇ κοιγωνίῳ τῆς βωζφῆς. ὑμᾶς δὲ δεῖ, 

τες καλὲς, μόνοις ῥόδοις ὁπλίζεσθαι: καὶ τάυ- 
,ὕ Ν -» ᾽ “ ᾿ ͵ 

τήν λωμξώνειν σσώρώ τῶν ἐρφιςῶν τὴν σ““ανοπλί- 
“5 “ ,ὕ 

ἐν. Ὑάκινϑος μὲν ἕν λευκῷ μειρακίῳ, πσρέπει 
᾽ ἘΝ ς ͵ 

δὲ Νώρκισος μελῶν!» ὡς καὶ μιειροίχιον᾽ τὸ πώ- 
3 5 «, ᾿ »" 

λω; ἥν ἄνϑος, ῥόδον δὲ πᾶσιν καὶ φώρμια- 
Ἀ -“ , » -“ 

πον. κῶὶ μύρον". ταῦτω Αγχίσην ἐπεῖσεν ταῦ- 
3. ὁ » ᾽ - ΓΑΕ 

τῶ Αρή ἀπέλυσε, τῶυτῶ Αδωνιν ἐλϑεῖν ὑπέ- 

μνησεν΄, ταῦτω "ρος κόμα!» ταῦτω γῆς εἰσρο- 

παΐ, ταῦτα ἔρωτος αἱ λαμπάδες. 

Κο Ε Ν Δα ΚῸ.: 
9 ᾽ ΓΈ ΟΝ Ὁ: ἈΝ. « 

Εἰ κώμε Φέυγεις, ὠλλ ὑπόδεξαι κἂν τὸ ῥά- 
ΕΟ οὐκ ἢ ΄ δέ ᾿ “ 

δὰ ἐντ᾽ ἐνξ. καί σὲ δέομαι μὴ τεφώνξσϑαι 
͵ » ᾿ » 9.) 4)Δ}5 “ 

μόνον. ὠλλω καὶ κοιμηϑῆναι ἐπ᾽ ἀυτῶν. καὶ 
᾽ν "δὺν Ν ΄ “ Ν »Ἥν Κἡ ν 

γορ ἐφ ἰδεῖν μὲν καλώ:- οἰῶν τὸ πσὺρ ἐχεῖί τὴν 
« ΝῊ 

εἰκμήν. ὥψασιϑαι δὲ μαλωκὸ, καὶ τ ἰσης σρῶ- 
» ε μ εκ τ , ΄ 

μνῆς ὡπωλώτερφι . ὑπὲρ τὸν Βαζυλώνιον κόκ- 
- ΡΩΝ ΄ ͵ ἐάβα ταν ϑηίμς. 

κον᾽» κουὶ τὴν Τυρίων πορφύρᾳν. καὶ γοεὶρ εἰ σπε- 
ἐὼ , »“"Ὕ». ΕῚ ΨΟΎΨᾺ “« ΄ 7 

δαῖω ἐκείνων ὠλλ᾽ αὶ πινεῖ κωλόν. ἐνετειλώμην 
τε - ΡΟΝ. δι , -“ δ τυ Πρ 
εἰυτοις κωὶ τὴν θειρήν σδ Φιλήσαι!» καὶ τοῖς μαω- 

Ω Ἐρ ἐς Ν κο 
ξοἷς ἐπελϑεῖν» καὶ ἀνδρίσωσθϑ'αι, ὧν ἐφῆς" καὶ 

" “ 3 , - -“ ἐ 

οἷδο; ὅτι ἀκέσεται. ὦ μωκώρλο,, οἵαν γυναϊκώ 

[ 
φπερμθάλλειν μέλλετε᾽, ἐλ, ὁ δεήϑητε ἐυτῆς 

19. κρὶ ποιητὴς μεγαλόφωνος ] ΠΟ Αἷτι ἐπι Πηρυίατεπι ρο- 

τ: ροεῖα 
φἷςε τα! ἐπι οαζιπι ἀεἸΐπεᾶγα, χὰ 

Ἐρ. ΧΧΥΓΤΙ, ι οἱ Λακεδ' φοινικοῦ. ἐρεδ. ϑυΒΘ τις ςο]- 
1εϑια Οταρῖο ἀε Ἀερ, Τςεάδεπι. ἱ. ΠῚ, ς, 6, ρχσ ϑώρακας γα- 

εἴαπι ἢϊς τείριοἱ ραῖο, [δὰ ἱπάεβπίτε δοσῖριο., νὰ (ξηῇις Ἷ .Ρ Ρ 
418 ἢτ σεδυΐταῖς νΑ]εη5 ἃς ΠΙδ]Ιπηῖταῖο, (τα - 

- ΔΎ ὰ 

τὶς. ὁ. μΒαδὲϊ χιτῶνα. ὁ ὁὃδ΄ΖΣὍἝ Θ. 
2 Ναρκ- μέλανι » ὡς κρᾺ μειᾷ ἐκ. ὅζς. 1 Βρε ΑΝ 

ἀἰτὶς τὰ ᾿εέϊα προ ὦ γ ῥόδον δὲ, 
᾿ , ι "ὧν ὦ ΔΕ». Ὁ ᾿ 

καὶ μειράκιον ποαλοαονγ ΚΘ ἄνϑ 665 ΚΘῊ φάριακον κρὰ μα 
τῷ Ἀγχίσην ἔπωσε, ταὐτώ Ἀρὴ ἀπέλυσε ὅζς, ἢτ86 πὰ 
ζππι υπάμηε. γ Ατῖς. ὁ. Βαδεθαι ὡς πρὸ μειράκιον τ ἦν 
ἄνϑος», αυοὰ δοπε [εξϊοηῖς νεβίρίμπι [εςυτῖ, γε! ]αᾶ ᾷοῖς 
εχ ἱηρεπῖο γεβίταΐπημ5: ἱπάε ρ τοῖς επηῖπι, πᾶθο νοῦθᾷ ἱπιπτ- 
ἄϊατε ροίξ Νώρκισος μέλανε [εημ! ἀέθετο, ᾿ΤΑγοΙ Ππι9. ΘΠ πὶ Ηος 
οἰϊπι ἑμπεμὶς ἐχτίτῖς : αἀ 606; ν Εγθ8 ῥόδον δὲ πῶσιν ἴη0 ἴοςο εἴτε 
πιουοηβα,ηυεπὶ ρου 4πι ΟὈτἸΠπ6γε,οαπὶ νετδῖς ἡ φάρμακον 

Ν τὸ μύρον ςοπίμῃξϊα ςοπιπιοάπιηι (δηΐμπι Πιπάπην νι, ποτ, 4. 

δ᾿ νὰν, ὁ. 

Ἵ 

ΡΒ. ΟΊ ΚΙ ΑΕ ΕΡ. ΧΥ͂ΤΠΟΧΡΤΙ. 

41|4π|[υελπι5 ροίςαξ, ξεῖγα γεγο πάη ο ΠΟΙ. 
ςοιπηδῖ, ἔαιγιο5 εἴ. [π|ὸ αὐῦοῦ { ςαάαζ. ἤξτι 
ξάτη ΡΓΟίς ΌΙΠΊΩΓ., πη 4:16 ἴῃ 1ΠΠππ| ἀἸοῖς 
Ῥοεῖᾶ. ἢ νος αιιῖ5 ναϊεᾶσ (οπογα, [11 ΨΕΓῸ 
τοῦ (1115 ἀδοι 5 ποη ρίοταβ. Αρὲ ἔππο- 
Ὀγοπι ςοπηαθ τᾶς ἰδιάειη εἄατη: Ο ρϊετῖ- 
τυ ΔἸηἷ5. ἀγοαπι! Οἰπςιπλ ΟρΙἀϊη15} ὁ ςαρὶτ5 
{Πάετα! Ὶ 

ΧΧΓΡΙ͂Ι. 4ΜΟΒΕΙ ΕἸ ΡΕΠΓΙΟΙΣ. 

Ῥαγραγεῖς Γαςοάἀδοπιοηῇ ἱπάπεδαηταγ {Πο- 
ταςῖθιι5., ἤπιε νὰ ἐουπη ἀϊπογα Ποῆίδι5 ἱποι- 
τεγεησ σοΐογε τογῆςο, ἤπ6 ν ἰἀπρυίπεπη Π6 
δηϊπιαάιουτογοπε., εὐ φιοά 11} Ππ}}1|ς εἴης 
τἰηέξυγαο, Ψο5 δπζεπη ἐογηηοίος (0115 οροῦ- 
τεῦδαι ἀγπηαγὶ τοί!ς, ὅς μδῆς αὖ ἀπηματογι τι ᾶς- 
σΡΕγε ἀγπηάταγαπη. Ημγαςητῆι5 ΠΕΠΊΡΕ (ἀΠ- 
ἄϊάο δἀοϊοίςεπεμϊο, Ναγο τις ηρτο σοπαε- 
πἶτ, (αποιηδαπηοάιιπ) ὅς ᾿ρίε Ηος5. 116 δάοϊο- 
(τεπεαΐες οἰ Ἔχεῖας,) Ἀοίας νεγὸ οπιη! 8 
ἅκ ῬΡῃαττηδοιτη ὅς νησιοηπιπι ργαθρεης. Π|Δ6 
Αποβίίδη ρε!!εχεγαης, {146 Μάτίεπὶ ἀποίηχε- 
τιιηῖ, 146. Αἀοπίη, νε νεπίγει, αὐπιοπαπθγαηῦ, 
1118 ἔππὲ νοεῖς σοπιᾶς,, [Πὰς τοῦγας [αϊροτοθ, 
11Π|δς ἀπηουῖβ ἔλςο5. 

᾿ 

ΧΧΙΙΧ. 40 ΕΕΜΙΝΑΜ. 
51 τπε ἔπισὶ5. νῈ] πηαχιπιθ. αἵ τοίβϑ5 (τοι 

Ἰοςο πιεὶ (ΐςῖρε. Τὰ νέο ργεζοσ., νὲ ἤοῃ 

(ΟἿ υιτὶ σογοπαγὶ εἴ5.. ψογαπι οἰίδηη ἱπάἀογμηϊγα 
νο] 15. Ἐτέηηη αἰροΐζα ημπάετη (ὰπε ρμ]ογας, 
Ἰσπεαίαας 115 εἴ νίροῦ: ταέξα γεγο ἔππε πιοῖ- 
1ες. ὅς ὁπῖηι ἰεόζο τη ]]Πούαβ., πιαρὶ5 απᾶπὶ 
τρίαη Βαρυ]οπίιπι σοσςιπι, ὅς Τ γτία ραγριι- 
τᾶ. 1Π|ὰ δηϊπ1, ταππο ἐργερία Πηζ,, ΠΟ 1τά-- 
πΊεῇ Ρυ]ςγιπι Παΐδης οάογεπι. Μαπάδα οἰ 
νε εἰἴδιτη ἀθ ςο]]ο 0 [πδυΐα ἰπμηφας, ὧς ρᾶ- 
ὈΙΠας ἱπιδάαπε, δὲ ΥἿΓΙ ραγίοϑ 7. {1 ῬογΠΊΓΓας,» 
σαηῖ. 8ἴὸ διε 4104 πιαηἀαγ15 Ππτ ΟὈτοπι- 
Ρεγαΐιγαθ. Ο Ὀεαίας τοίαε, ἡμα]επι ἔειηῖ- 

ΠΑΠῚ ο[Π15 ἀιπρίἐχαγας ! ϑεά τοραῖς Π]|απὶ πε 

3. ῥόδ. δὲ πῶσι κι φάρμακ. κὶ! μεύρον] Βοταπι ἴδηις ἴΔπι εἰῖῖς 
ἄδης εἴ, Νεπιρε ρΒδγπιδοὶβ ὃς νηριεπιῖς ἀηοτος το ο 4 
Ῥπτ; αἱε ρ τιιν ογργτες ἕο γπιὰσ ἄεσεγε γος, οἴ ἔαιις ἰη Αγ ρματ- 
πιδοῖ δὲ νηριιεπεὶ {ΠΠο ἐξα πιοητογυπι δα δτποτεπὶ ἴοσο 6, ΟΠ 
ΝατειΠ ἀεςεαπτ (θος ἐμ(ος, Ἠγἀοἰητἰ αἰδος. Ῥοτ[ια θαι ς 
4ἄεο τοίᾳς Απομιῇ, νι ἔγεγεζησ ν᾿ ἐπογὶς Διιρί εχίδι15, Ματεῖν 
νὰ (ΟἸπεγεῖ [Ὁ ργϑει! ἈγπΊδίυγα, Ὑ ἐπετὶ 410 οδίεαιΐ ροῆθτ, 
᾿Αἀοπιάϊ, νὲ ᾿ρίδ ηιοηιε νεηΐγεῖ δὰ ἀπιδηζεπι. 

4 ἐλϑεῖν ὑπίμνησεν 1 )ἀ Ν᾽ επετῖς ἴς, 4πηρίεχιι5, Ἡΐπς το- 
ἴλ5 ἴῃ ερ. 29. ποῆξε Αδωνιδος ὑπομνήματα νοςαῖ, αποά 
πεπρε ἔπε γοίειιβ Ν᾽ ἐπεγίς σοΐου, Πὰς τοίλε Ὀγειιΐς δείαβ 
εχοίταγος ᾿ΠἘΠΕΠΊ, ὃς πηοηογοῖ, νὰ ἔγεασπείμς δῇ ἰρίαπι Ἔχ 
ἐγοξηἀϊ Ἀπιοσῖς σϑι ἃ νεπεϊταγεῖ, 

5 ταῦτα 1 δὐϊτ ὥνται Βαδεραπι, απο ἀ πιυΐάπάμιπι ρι- 
ται, Ρετιίπεε γεγο ἢος ταῦτα 88 ῥόδα, νὲ ργαθςεάεπιία. 

Ἐρ, ΧΧΙΙΧ, τ βαξυλώνιον κόκκον ) νίἀε οδίξγιατα δά 
ῬμΙΠογαεῖ Γευϊοτίϑ 15,1, Ἱππαρίῃ, ἵπ συοϑήφαις Ὁ, 4. 

λ πεβιδώλλειν μέλλετε ] γαζίςαη. Β, ἀβάϊτ ἄνθη. 

ΠΟΙΉΪΠς 



ΕΡ. ΧΧΙΧ. --τ ΧΧΧΊΙ͂Ι. 
ποιηίης, ἄς οοίξογαις αἴαια ρεσπδάεις, ϑ81η 
διιάϊγα ποϊπογίτ. νγῖζα, 

ΧΙΧ. Ὁ ἘωπῚ αὐ . 

Βοίᾳς, [Ο]11|5 αιαῇ 4115 ἰαῖαε., νι δά τε νε- 
πἰγοης Ργορεγαγιηῖ. ϑείςιρε εὰ8 Ὀεηΐ- 
φηΐγογ. νὰ Δάοη!α!5 πιοηίπηρητα, Δπ νε Νε- 
παγὶς ππέξαγαπη., ἀξ νὰ ΓΟ] γῖ5 οσαοθ. ἊΑ- 
(Ὠ]εταπὶ πεπιρα οἰφαῖογ ἄθοοῖ, Ἀέερεπι, 
ΤΠΔΡΠΙΠῚ ροριιϊαίογεπι; ταγα.) τη τε πὶ ρὰ- 
1εα : ξογπιοῇιπι αζεπὶ δά ο]ο(ςθητα πη γοίας, 
σαπῇ Οὗ αῇπηϊταίειτι [γαργαπτίας, [πὶ ΟὉ ΠΟΙ ΟΓΙ5 
Ρτορτίοατοπα. Νοη ἀπζοπη τα 1] ἐχ τοῆς, (ς 
τοίᾶς οχ τα ΠδῚ ογπαίιπι οοπηραγαῦιηζ. 

ΧΧΧΙ ἘΈΕΈΜΙΝ.ἍῈ. 

Βοίδιιπι τἰδὶ {Ἐγίαπι πιο, ποη ταπὶ νὲ 
ποπούε το δῇςογεπ), σπδηηπαιηα πος οἰἴατη νο- 
{ππι, χααπη γε ἰρί!5 τοῖς παπς ργαιίαπι [Δ σΟΓΕ ΠῚ, 
Ἰρί15 νε πα αγείςογο [ἰςογοί. 

ἀπ ΣῈ ΡΣ ΟΊ Ἵ 5. 

Ἀςᾶς [εςοἰτν αὶ εἰίαπι Ιςέδο νι γοῇς βιο- 
εἶδ. Ναπι νοϊρταβ εχ γΠ}ΠΠ5 πιαπογθ5 ςα- 

Ρίᾶ πηάρηιιπι ἀγσαπιοπιπι ας Ποποτῖβ., 4] 

ταϊτιοπεῖ μαοίαγ, [τἀχπς ὅς ἐρὸ τὸ Ἰρίαγιιπι 
ορο ατιγοέξαιι. διιπὶ ἐπί πη δηηαζογίας, ἅζ νεγ- 

(πὰς. δὰ ρα ογῖς ντὶ πογαηῖ, ΨΈγεογ δμζοιη 
ντααΐες ἐρετγίητ, εἰδίχις ἀογηηϊοητὶ πιο εἴϊας 
ἔπεγίης, αιξιπδάπποάιπι Ἰλαίαθ ΔΕΓΙ1Π1.» 
Οἰιοά [] πιιϊά «ιηαητί νἱ5 ργαίας γεροπάογε, 
το] 48 ἐρίαγιιπι γα ΠΕ 7 ΠΟ (ΟἿ45 Ἰατη ἀπι- 
Ρἰἰμ5 γοίϑ5,, γεγαπιτο χιοαας (ρίγδηγεϑ, 

ΧΙ ἘΦ ΕΥΜΟΙΝΗΝ Μι 

Τοιιὶ φιοαιιε, οπῇ ἀογηγίγες 1η [Δα τηοηζθ, 
Βοτςε5 τοῦτα εἰιιάϊς, Τοταπι. Ηγδοιπτίναι ὃς 
Οτοσυπι. Κοίαε ταπηθῃ ἴπ 115 πη ςγαηί ἔογίς ἢ 
ιοά Υ εποτὶ οἴἴΐξης ργοργίαθ 7 ἃ ἡ [Ἰ45 {πο- 
τς Ιᾳποηθπὶ πλαζο {ππηογὸ ορογίεγεί, 
πμεπιδάπιοάιι ἧς (είπιιπι τηπτιο {πυρί 
αι. 4πἴ4 ἀογιπῖγο Ἱαρρίτεγ ποι ροτυϊῆεε, ἢ 
μας χιοαις δἀξιϊοης, 1114 νογονε ἀογπηῖγοῦ 

ΒΡΗ͂. ΠΑΊΕΙ 927. 

ὑπὲρ ἐμβ, καὶ τσρεσξέυσατε καὶ τοείσατε. ἐὼν 

δὲ στωρακέῃ» κατώκάυσατε. 

κϑ'΄', ΜΕΙΡΑΚΙ ΝΙΝ 

τὰ ἔοδα, ὥσπερ πτεροῖς τοὺς φύλλοις ἐπο- 

χόμενα, ἐλθεῖν π᾿ αρὲὰ σὲ σπεδὴν ἐποιήσατο. ὑ- 

πόδεξωι ἀυτοὶ ἐυμενῶς, ὡς Αδωνιδὸς ὑπομνήμο- 

τα΄, ἣ ὡς Αφροδίτης βαφην". ἢ ὡς γῆς ὄμμω- 

τα. ἀϑ'λητῇ μὲν ὃν κότινος πρέπει, βασιλεῖ ἧ, 

μεγώλῳ ππορϑητῇ» τιάρωἶ, καὶ φρωτιώτῃ λό- 

φος, κωλῷ δὲ μειρωκίῳ ῥόδω. καὶ διοὶ συγγέ- 

γειὼν τῆς ἐυωδίως, καὶ διῶ τὸ οἰκεῖον τῆς χροιᾶς. 

περλϑήσῃ δὲ" καὶ σὺ τὰ ῥόδα, ὠλλ᾽ ἀντώ σε. 

Αν ΑΎ ΝΥ Α ἜΣ ΖΟΝΣ 

πέπομφ σαι ςέφανον ρόδων, καὶ σὲ τιμῶν, 

καὶ τῶτο μὲν γὰρ» ἀλλ᾽ ἀντοῖς τι χωρλζόμενος 
-“-ς "δ .“ ᾿ “ 

τοὺς Ῥρόδοις.» ἵνω μὴ μιωρφιν ῇ. 

ἄσν ΜῈ 1 ΑΚ Ί Ως 

Ευ πεποίηκας καὶ «ρωμνῇ χρησώμενος τοῖς 
ὍΛΟΣ ε Ν Ν Ἁ « 

ρύδοις. ἡ γοὶρ πρὸς τὼ πσεμφϑέντα ἡδονὴ ση- 
“ , » πα ἘΣ ὩᾺΝ 

μεῖον μέγω τῆς τυρὸς τὸν τοεμιψαντω τιμῆς. ὥς ε 
Ε ΄ 5 ὔν »" «ε ,ὔ Ν » ᾿ κἀγώ σε δ ἀυτῶν ἡψάμην -' καὶ γάρ ἐςιν ἐρω-- 

᾿ Ν “ -“ 

τικοὶ, καὶ σσανϑργω» καὶ κώλλει χρῆσθαι εἰδό- 
͵ Δ) ε 3, 

τα. δέδοικω δὲ μὴ ἐδ ἡσυχίαν ἤγαγεν, ἀλλ᾽ 
΄" ͵ ὃ φ -“ 7 Ὸ 
ἠνόχλει σοι κανϑέυδοντι, ὥσπερ τῇ Δανάῃ ὁ χρυ- 

᾿ ͵ ΄ 
σὸς. εἰ δὲ βέλει τὶ φίλῳ χαρίζεσθαι. τὸ λεί. 

ψανω ἀυτῶν ἀντίπεμεψον, μηκέτι τονέοντα ρόδων 
͵ ᾽ ᾿ ἣν “ 

μόνον» ὠλλω καὶ σξ. 

ἼΒΙ ΤΥ ΝΑΙ 
ἵν » », “ 32 -“ ᾽ » »νΥ̓ 

Καὶ τῷ Διε' »οτὲ ἐχοιμώτο εν τῇ τδὴ Τῷ ὁρεί- 
Υ̓ »᾿᾽» Ν «», Ἀ ΄ 
᾿ἄνϑη ἡ γῆ ἀνῆκε, λωτὸν, καὶ ὑώκινϑον, καὶ κρό-. 

κὸν. ῥόδω δὲ ἐ πταρῆν. πσότερον ὡς μόνης Αφρο- 

δίτης κτήμωτω", παρ᾽ ἧς καὶ τωῦτω ἔδει τὴν Η- 

μάν δανείσασϑιαι, καϑάπερ καὶ τὸν κεςὸν ἐδα.. 
᾿ 4 Ν ᾽ Ν “- 

γείσατο᾽, ἢ ὡς ἐκ ἂν κοιμηϑέντος πὶ Διὸς, εἰκαὶ 
“ »“ »Ν τὰ 

ταῦτω “παρῆν. ἡ δὲ ἐδέετο καιϑέυδειν τὸν Δία; 

Ἐρ. ΧΧΙΧ, τ ἐς] Μευτῆιις ὅς ψατῖς, Ιερεδαπι ἢ ὡφο 

5. ἀδώνιδι ὑπομν. 1 ν᾽46 δὰ ερ. 27. Π.3. δῖ 4. 

καὶ ἐς ΑΦρ. βαφὴν 1 πεπιρε ἐχ Ἄστιοσα γεπετγῖς δία τοί, 

υἱά: [ΠῈ. 6Ρ. 37. 
4 βασιλεῖ Μειτί, κρὼ βασιλεῖ ἢ ς ὅς ΜΝ αεὶς. ὅ. 

ς τιώρα] νἱ 4, ποιᾶτα δὴ ῬμΙοθγατὶ Ππῖοσ, Ἱπιδρίπες 'π. 

Ῥεΐορε τι.1. 
6 περιϑήση δὲ δζο. (δες νίαις δὰ βηεπι, οπλ ἃ ἱπ εὐϊ- 

εἶ5, ἀοξεΠῆπιο Μευγῆο ἀεῦεπιι5, ὃς Ν᾽ ἀεὶ σδηδ 4. ο. 
Ἐρ. ΧΧΧ, ι γυναικί ] Νατῖς. ὁ. τῷ ἀντῷ 

Ἐρ. ΧΧΧΙ. 1 κὰν σρωμνῆ ] κρρ οπιίτεῖς δεῖς, ὁ, 

2 κἀγώ σα δὲ ὠντῶν ἡψάμην) ἄνπι {οἰ]ἰςεὲ τοίας 20 εὸ 

πὐῃας διοτας» ἦνς υἷος ἱρῆιιθ ἔιηρεηῖοβ ρα εγηπὶ ἀπιρίε- 

διεγεπτιγ, ἱρίς μοῦ ὑπ. δῶν ΕἰΠΊ ἀπιρίεχιις εἴς, Γὰ- 
ςεπὶ παες ἀοοϊρίμπε δχ Ερ. 28. ημᾶπὶ νἱάε, 

Ἐρ. ΧΧΧΙΙ. 1 χὰ τὸ δὴ ις.] γἱάς δας ἀε γε οδίε- 
γδία δὰ Ἱπιαρίῃ.},11, ἴῃ Δζείοιε ἢ, 4. 
2 ΑΦρ. κτήματα ] πεπιρε νταιίϑη. ΕἸτας, ροβεγίουι ς, 

24. ον μὲν χρὴ μυρσίνη Αφροδύτης ἱερὰ χὰ οἰκεῖα, τῷ ἐς κάλλος 
ὀδλόγῳ αυὶῃ ὃς οτῖα δἃ εχ ψεποτῖς Ἄσγιοτς, νἱα, 1ηῈ. 6ρ. 37. 
Ἡΐπο δὲ νπασταδεῖδγιπ)ν ({ππε δυτεπὶ 1146, νι ἰά 6 πὶ αἷς Ραυΐλπ. 
Αφροδίτῃ μώλιςά ϑεῶν,) η12ς ἄρχωσα τῶν χαρίτων ἀἰςίταγ Α- 
τι δεπεῖο 1.1. ἐρ. τ. σαπιὶ τΟΙΆ, 4ι3ΠῚ ΠΊΆΠι δεῖ, ρίπρίτις, 

3 τὸν κεςὸν ἐδανείσατο] Ἡοπιετυϑ Π|4(. ξ΄, 

4 ἡ δὲ ἐδέετο  εαἀϊεῖ Ιερεθδηξ οἱ δὲ ἐδέοντο. Αἱ 7]μπο [ο- 
ἴδ ογαῖγ ᾳυᾶς ΤὈπιπιπὶ Ομ] ἱπάϊοοτς ουρίεθατ, πες δἰτυὰ 

οτῶν 



ο2ὃ 

ὅταν δὲ πονέη ῥόδω., ἐνάγκη πᾶσω δήπε 

καὶ οἰνϑερώποις καὶ Θεοῖς ἀγρυπνεῖν ἥδεως " 
ε Ν Ε ΄ ἣ “- ς ὔ 5» ᾿ς 

7 γὰρ ἐυωδίω δεινὴ “΄σασῶν ἡσυχῶν ἐζοικί- 

: Κὰ ᾿ Φ ᾽ ΄ ᾿ . “ 
σώ... ταυτῷ μὲν δν ὠφείσϑω Ομύρω κῶὶι τῇ. 

- “-“ἴἵ'ἷὃ᾿ 7 Δὲ ᾽ ΧῈ ᾽ Ψ ͵ 
τῶν «Τοιήτων ἐξεσία. συ οςε οὐγροικῶς εποιήσος 

͵ -“ Γ᾽ «} Ν ͵ 

μόνη κοιμηϑεῖσω ἐν ῥόδοις » Καὶ σωφρονήσώσω 
ὅς 5, ,ὕ Ν ᾿ “»» ὅπ Ὁ - 

ἐνὶ σωῷροσιν. ἢ γώρ τῶν ἐρωφῶν ἐχρῆν σοι 
ΟΥ̓Χ ΚΝ Ν ΄ ἀν αν Ν᾽ 

σπσαρειναὶ τινώ» ἤ ἐμὲ τὸν Δίοω. «““λῆν εἰ μή ενε- 

)7ὔ " ᾿ Χ ͵ - ῃ 
ϑυμήϑης: ὦ καλή» τὸν ςεῴανον τοῖς ςέργοις στροσ-- 

ὠγαγϑξσω κοινῶ μοιχῷ συμπλωκῆναι. 

Δγ.. 
͵ , ᾿ τὐδι Ν ᾿ ὔ 

τί σωυϑόνταω τῶ ῥόθω; τορὶν μὲν σσωρὰ σοὶ 

ΜΈΤΡΑ ΚΙ 

Δ ΚΕΝ, Ν ἈΝ ᾽ ΝΥΝ 
γενέσθαι κωλοὶ ἥν ρόδω" καὶ γοὺρ ὧν ὠυτοὶ ἐδὲ 
᾿΄ ᾽ , ᾽ ] “ 3 
ἔπεμιψω; εἰ μή τι ἐξιόκτητον εἶχεν. ἐλϑόντω 
δὲ ΓΤ ΨΗΙ 3 , Ν ΟΞ). ᾿ Ν 

εν, ἐυϑὺυς ἐμωρώνϑη καὶ ὠπέπνευσε. τὸ μεν 
Ν ᾽ ἮΝ »“ 2 " Ν δ ᾽ ον 3 

σωφὲς ἐκ οἶδω τῆς αἰτίας, καὶ γάρ μοὶ εἰπεῖν ἡ- 
΄ ε ἜΚ ὔ « »Ν , ᾿ " 

ϑέλησαν. ὡἧς δ᾽ εἰκώσωι ῥρώϑιον, εκ ἤνεγκε πάρ- 
͵ )δὲ ΓΝ. »-»" Χ ΝΟΣ ΣΣ, 

ευδοκιμεέμενο » ὅθε ἡνεσχετο τῆς τρῶς σε ὠμιλ- 
αὐ πον λυ ᾽ν ᾽ , Χο χ Ν 

λης, ἀλλ᾿ ὁμᾷ τε ἔθιγεν ἐυωδεςέρε χρωτὸς, καὶ 
» ΄ 3 “ Ἄν Ὁ 

ὠπώλετο. ὅτω κοὶ λύχνος σπσΐπτει πυρὸς ἡτη- 
Ὑ ΄ Ἂ νὰ δὲ ᾽ »Σ ἢ ᾿ 

ϑὲς μείζονος, καὶ ἀςέφι θὲ οἰμιωυρω ᾿, ὁτῶν ἐν- 

τιδλέπειν ἡλίῳ μὴ δύνηται. 

Αδνα ΑΚ: 

Ὄντως τοὺ ῥόδω Ἐρωτος φυτώ. καὶ γεὶρ νέα 

ὡς ἐκεῖνος. καὶ ὑγροὶ ὡς εἰυτὸς ὁ ἔρως καὶ χρυ- 

σοκομῶσιν ἄμφω, καὶ τ᾽ ὠλλ᾽ ὠυτοὺς ὁμοιω. τὰ 

ῥόδω τὴν ἄκανθαν ἀντὶ βελῶν ἔχει, τὸ πσυῤῥὸν 

εἰντὶ δάδων, τοῖς φύλλοις ἐπτέρωται. Χρόνον δὲ 

ὅτε Ἐρὼς» ὅτε ῥόδα οἷδεν- ἐχϑιρὸς γὼρ ὁ ϑεὸς" 

καὶ τῇ κάλλας ὀπώρα » καὶ τῇ ῥόδων ἐπιδημία. 
εἶδον ἐν Ῥώμῃ τὲς ὠνθοφόρες τρέχοντως", καὶ 

τῷ τώχει μαρτυρεμένες τὸ ὠπιςον τῆς ἀκμῆς "- 

ὁ γαρ δρόμος διδωσκωλία χρήσεως" εἰ δὲ μελή- 

σαῖς, ὠπελήλυϑε. μωρωΐνεται καὶ γυνὴ μετ 

ῥόδων, ἂν βραιδύνῃ. μὴ μέλλε, ὦ καλὴ, συμ- 

παΐξωμεν- φεφανωσώμεϑα τοῖς Ῥόδοις , συν- 

δράμωμεν. 

ΡΗΤΙ, Οὐδ Τ ΑΥΛΗ ΤΥ ἘΡΟΧΧΧΠΙ. ΧΧΧΙΓ. 

Πρ τογ οριι9 ἢαδεγεὶ ἢ ΑτὐνΌΙ γοίας ἔγαργδηζ, 
πεςες εἴ Ποπηϊπείηπς ἀξοίαις νἱρίαγα ἰμ- 
Ὀοηπίογ: οἄογίς εηἰ πα ἔγασγαηγια δ ΟΠΊΠΕΠῚ ἀγ- 
ςεηήαπι ναΐεε πϊείεη. Ηδες ἰσίτγ ΗοπΊο- 
το ΘΙ ηαιθπάα, ὅς ροξεῖςας [Δουτατ. Τὰ νε- 
τὸ ἱπῇςεις τα ρείπῇι, απᾶς (οἷα γοί πὸ ἴῃ ἄοε- 
τη οΓΙ5.) ὃς ςα ΠἸππΟΠἰδπῚ 1π ράγιιπη οΔ 15 ἐχου- 
σπετῖ5. Αἰ επίπη διπμδίογεπι απθπάδιῃ τ] Ο - 
Ρογίεθαῖ δάεῇς, δι πὲ. 4.1 ΙΟμ]5. ἰοοο τ] 
{1πι. ΝΙΠ ἔοστε σοσιταῇι, ο ρα ϊςουγίπηα .. οππὶ 
(ἔγαπι ῥοίζου! δἀπηομεγεβ, [6 ἢ ΠΟᾺῚ ΠΊΟΘΟΠΙ 
ΔιΏΡΙ οχίθας εἴα, 

ΧΧΧΊΤΙΣ ΕΟ δ. 

Οιἱά τοῖς αςοϊἀϊτ ἢ δηθημδηη επἰπὶ δά (δ 
Ρεγαθπίγοης ρυΐςτας τοίας ἐγαηζ: πραιςς 
οᾶ5 τπεἤ οτος ταὶ πηι, ΠΙΠ αἰ αι! παρα 
(μπτ, υοί ἀΐρπαϑ, νε αἰϊεγπαγεηταγ, γοάάογεί. 
Αὐτὸ διζεπὶ ἀεἴατας, [ἀ{]1π|ἀγπεγιιητ, ὃς ἘΧΠά-- 
ἴαγαπε. (οτίο αυϊάςῃῃ σδυαπιποη ΠΟᾺΪ: 6- 
416 ἐαπῈ ααϊάπχιατη ΠΉΪΝῚ ἔαγεγι ν οἰ γΠΏΓ. 
Οὐιαπίιπι δαζοπὶ σοηϊοέξιγα Ἰἰςεῖ δαὶ, ἴογ- 
πιὰ {πρεγογεπι ἔεγγε ἤθη ροζαθγαηζ, ΠΕΠΠΘ 
τεσιαπι (ἀειιπ4ο ςεγίαπηϊηὶ ράγοβ ἐχίγεγθ, (δά 
{πιὰ} ἃς {ταργαπιίογοπα δεερογπης σητΕΠη. Ὁ 
ἰρίδα ρεγίεγαμε. ϑὶς δείδισι σδηάοἷα ςοηςὶ- 
αἰε,, νἱξξα δὉ ρῆε τπφίογε : ἵπιὸ ὅς αἰγα, (ο] 15 
ςοηἰρεύζπηχ. νΌΪ ἔσγγε ποη ροίαπε, οὈίςι- 
ΤΑΉΓΕΓ. 

ΧΧΧΙΡ. 4 Ρ ΕΕΜΙΝ 4 Μ. 

Κειεία τοίαα Οριάϊπι ἰᾷογι ἔππε ἤογεβ. 
ΝΥατη 1π|60}}} (ππε ρεγιπάε αἴαιε {6 ἰρεεὶς, 
δὲ ἀε]ϊςατας, απεπιδάπγοάμπη τρίς (πρίάο. 
δαηςαπς νεγ 6 ἀγεας σοπΊδ6 5 [απ ὅς ςε- 
ταγὰ 1615 ππλ}}1ὰΔ. Ἀοίδε (ριπαπη [ἀριτίας ἰο- 
ςο μαῦεηξ, δζ γα] πὶ σο]ογεπὶ ργοὸ ἴαςίθις. 
[Ο]ς αἰαίαε ἔπη. ΤΤεπιρι5 δἰθπὶ ὅς 
ΑπἸποΥ., ὧς τοίδε., ρατγίζεγ [ἢ άϊπης. [πίε- 
{π5 επῖπὶ ἢἰς ει ὃς ἔογπιαα εἰς ορίθιι5., 
δχτοίατιιπι πογᾶθ. Κ242 Κοῦμας βογἼόμς γέ- 
εἰδμάτος συγγεηζεβ, ἃς ςο]εγίίαίς τε βοδη- 
[65.) 4Π14Π| ῬΑΓΠΠὶ [{41}15 τὸβ {τ ρα ογιταα1- 
Ϊ5 Πο5 : συγίιβ. εηἰπὶ ἄοςεῖ, ντεπάμπιπι εῖαίε 
εἴα. ἢπ σαπέξετ!5, πιοχ ἀθιεγῖτ. Μαγοθίοϊε 
εεἰατη ΓΠΠ] δ ν, ΡαγΊτοΥ ἃς γοίαε, Π πλογάπη ἴγαμαζ. 
Να ςυηέζετγι5, ρα ίογα, [δα ςοΠ]ἀαπλι5, οογο- 
ΠΕΠΊΟΓΓΟί!5, νΠ8 ΠΕΓΓΔΠΊΙ15. 

δὰ αμοά οταῖῖο πριν, δρυὰ ποῆειπι ργδθςβάϊε, 
Βίης πεςεῆπεατε Τρία Ππαάεπιε πιιτάπά ᾿εξεῖο ἔτ, 

Ερ. ΧΧΧΊΙΠΙ. 1 ἐυωδεςέρε χρωτὰς 1 ξοτροτηπὶ 4Π0- 
ταπάλπι Πιδυθο] επεϊαπὶ, ν΄ ΑἸςχαπατί Μ,. ςεἰεδγαπε νεῖογθο: 
ελπὶ ΡαΠηπι τί διιιηι νἱτιπζεπι Δ Εἰ 1115 Πι15 ἀπιάπιε5. ϑρε- 
ῥαιημε μὰς ἐρίρτγαπιπια Απίβοὶ. 1, ΝῊ. Ρ. 617. 

Πέμπω σοι μύρον ἡδὺ» μύρω τὸ μύρον ϑεραπέυων 
Οἰως Βρομίῳ σπένδων νώμα τὸ τῷ Βρομίᾳ, 

δ αἰτεγιπὶ (Ὁ ἔπ. δ τὶ εἰ. 
᾿“Πίμπω σοι μύρον ἡδὺ» μύρῳ παωρίχων χώριν  σοὶν 

Αὐτὴ γάρ μυρίσαι κοὴ τὸ μυρὸν δυνώσ οι. 

ΘΠ} [αϑιιςοἱ σπτίαπι ὈΑΙΓΆπιο ὅς νπριιθητῖθ πιαχίπις ιᾶδτες 

Ῥδητ ριιο δε ὙΖειζ, δὰ Ηεῇο ἃ. ἐργ. χὰ ἡμο. ἷ, 11. ν. σις. ἡλείς 
φοντο πρόΐην αἱ παρϑένοι τῷ βαλσώμε ἐλαίῳ 

2 ἀμαυρὰ ]} νοςεπι ἴπ εὐϊτῖ5 οπι! πὶ εχ ψ Ατσϑη15 2 ὅς 
ὁ τεποσδιιΐ, 

Ἐρ. ΧΧΧΙΨ. τ ὁ 9 εὸς Τέγηρηα Ἰπτε Πρῖς, οι Τ) εἶ ρεγς 
(οπαπι ἢϊς ἱπήπιϊτ. 

2 ἀνϑθοφέρες τρέχοντας ] ἴπ ΕἸοτΑ ἰδ ιι5 ἔοτίς, ηυϊδι5 σ0- 
τοπδῖος ρὲ νγθεπὶ ἀπο {6, ςοἰΠρεγε εἰς οχ Οὐ 419 ΕΔ- 
ἤοχιπι 1, Ν, ν. 335. (4. 

3 τὸ ἄπιςον τῆς ἀκμῆς } εριἢ, [:ᾳ. φϑονερὸρ ὃ χρόνος κῷ 

τὴν κάλλως ἀκμὴν ὠπάγεν. 
ΧΧΧΥ͂. 



ἘΡῚ ΧΧΧΡ. --- ΧΧΧΥ͂ΠΙ. 

ΧΧΧΡ ΤΣ ΕΣ ΤΟ Ἂν 

ἘΠῚ (πππ| ἅς ἔογπιαα νεῖ ὅζγοῇβ. 'σ! γεγο 
ποη ναταγ, ργδοίςητι 5 Πΐτας εἴ... ἀππὶ ἴῃ 
το διι5, πα πλοῦᾶπι ποη Πα εηῖ, σαηέξαζα,. ὅς 
ἴῃ πιοχ αἰ πρὶ ςπεῖθιις ταγάμς5 εἢ. [Ιπυϊάππὶ 
Θηΐαι. τοπΊρι5 ἃς ἢοις νθημαίθπι ὀχίη- 
δυϊε, ὃς [ογπηας ν]σόγεμη διβοτι. ΝΟΙ͂ πιο- 
τὰϑ πούζεγα, ογοία νοςα] 5: (δ 4, ἀμπὶ εἰς ροῖ- 
Εἴϊας δὲ νἱι15.,, Ὀοπα τᾶ ΠΟὈΪ5 ἱπηρειτίγα. 

ἘΥΧΟΔΧ ΚΚ ΤΣ ΕΜ ΝΟ: 

Αὐάϊαὶ νὲ τοί!α. πη δά τὰ ρεγιεηϊεης, 
α(1 ἀφ Ὀἰτιπὶ ρεγίο πογίης, παπ ἃς Ἔσο [ἃ ἰπ 
τηδηάατς ἀφογαπη εἰϑοντακο [νἹΟΙΠΠ1π|]} ἄς γογὸ 
[0 οχ ρυγιΠηπιο σογρογο Ὀϊθξητζοϑ νἱτᾶπη γοι1- 
Πιισγίησ δὶ ἀπ ππιρογο ραγαηίοπΊ, δζαθρτς [Ὁ {π- 
Πιπεηζεση: Ἀεέϊε ἔεο 5, τοίᾶς, αιοά τὸ- 
νἰχογιεῖθ. Κορο ἄοήες νεπίδπι ρογπιαποατί8. 
Ἐχροτίτὶ οπὶπὶ ἀθογοι!, παπημ!4 ἃ νοὐΪ5 ᾿πμ- 
ἐοπὶ ἀσςορογίεἰς σπποἸ ππτρητῖ) 114 δα [ταρταη- 
εἴπη, γῸ5 ἀυτο ΠῚ δα ἀπιγατ! πο πΊ. 

ΚΕ Ἐν 

Αςςυίᾷς πιὸ, ἡποά τοίας ποι πη Γογῖπη δ]. 

Ἐρο νεῖο 1ὰᾷ πεαις νὲ 411 Ποιπο {{πὶ ράγα μι 

ςυγοὔις ἔδοϊ 7 πο αις νὰ 411 ράγιμπι ΔΉΠΟΥ {{Π| 
ἀκάϊι5. ΨογαπῚ ἤαιμι5. 41 {15 σοπια, Ρτο- 

Ρυ ας δάθο γο ἀἸ ΠΊ τιι5 γοί!5, ἀξιῶν Πουῖθιι5 

το ποη ἱπάϊρσεγα ρυταρατη. Νόαμπε επἰπὶ Πο- 

τλδτι9. Μοΐξαστο ἤδιιο σΟΓΌΠΑΠ ἱπΊροία]: 
φιαηάοαιάςοπι ἱρ 15 πος {προγ Ἰσηὶ ΓαΠοε, ἃς 
τἰἴἴλο {ἀρεῦ εο ρϑπηίπιβ : ἱπΊοὸ ἤθαις ΑοἰΝ]- 

1ι εἰἴδπι,, πσαπς Μοποίδο, ΠΘαι6 411] ςαϊςμη- 
ας εογππλ) Ὁ] ἀρ ἐπὶ ἱπῇΠσηος ίαης. [Ιη- 

νἱἀϊοίας νας ἢος 1Π|Φ ὅς εἴτο ἀθρεγίεης εἴτ, 
ὧς αὶ {πατίπη εἴα ἀςπατ. Αἰπης ἐτίαπη Εἰι5 
Ῥυϊπιαθ οὐ ρίη 5 {Γ ΠῚ πη πὶ οσςαοπεπη Πα- 
διῇς, ϑρίπας βπὶπι Ἀοίανιιαη. Ν᾽ επογοπι» 
ψυΪπογαπθγαηξ ργδογογοπηγοιπι, νῦ ΟΥ̓ΡΓΙ αἰαηῖ 
δι Ῥῃοεηῖςοθ. ϑϑησηίπθ 6 σογοποηηαγ. Εἰ- 
“ἴλίιις ἤογοπι, 401 πὸ 1ρί1 Ψοποῦὶ αι! άθηη 
Ῥαγςτ. 

ΧΙ Χ μά. Ὁ ΟΡ ΕΜ ΤῊΝ ΑἿΩΗ: 

Εἰδιια τᾶς {15 ΠΟ ΠΔ11, Γοία5 δ ογ58. Ατ- 
41 ργοξεθϊο εἰμ θπη. 65. οὐΐις 1146 1η 40] 15. 
Οὐἱά ἰρίταγ ἤογοϑ ἰδ] αά(ςπ{ςἰ5, 401 ρα ]ο ρος 
ἀϊίρεγθιπε ὃ Οὐϊάσιια. σαριζ ἰσηϊ σογοπαϑ κα 
ψε δὶ χαϊάοπη ψιάσειν ΜΜοάεας ΟΟἱς 1415 

ἘΡΡΣ ΟΥΑΣ 919᾽ 

ες ΜΈΤΡΑ ΚΎῸΞ ὡς 

3, ᾿" « ς Ν 

Ἐςιν ἔαρ καὶ κώλλες καὶ ῥόδων', ὁ δὲ μὴ 

χρησώμενος τοῖς πσαρῶσιν ἐἰνόητος, ἐν ἐ μέλλε- 
͵7 ΓΙ ΥΝ - 

σιῖ μέλλων . καὶ βραδύνων ἐπ᾿ ἀπιῶσι. Φ90- 
Ν δ) ͵ ὡς Ἁ μ “ ᾽ Ξὼν. 

νερὸς γῶρ ὁ χρόνος καὶ τήν ἀγϑὲς ὥρφιν ὠφανΐς- 
Ν Ἀ ͵ ᾿ ᾽ν ᾽ ,ὔ δὲ ͵ 

ζει, καὶ τὴν κάλλδς ὠκμήν ἀπῶγει. μήδεν μελ- 

Ἴ ϑ 5 εν Υ̓ 

λε, ὦ φϑεγγόμενον ρόδον, ἀλλ᾽ ἕως ἔξες:, καὶ 
ο. ἐῶν ΝΣ ΕΝ, 
ζ2ς» μετώδος ἡμῖν" ὧν ἐχεῖς- 

ἄξιο τὰ ας 

Ἐπυϑόμην ὡς τὸ ῥόδω,, ἐλϑόντω παρὸ σὲ, 
«“ ᾽ ͵ ᾽ ᾽ , 

ὁσώ χρέος ὠπέξωλεν, ἐγώ τε γώρ ἐνετειλώμην 

ἀυτοῖς, καὶ ὡς ἐκπιόντω ὠκηρώτε χρωτὸς τῆς 
-»“ ͵ , Ν ΠΡ, Ἢ 

σῆς δρόσε» κατέσχον τὴν ψυχήν ἐξιᾶσων., καὶ 

δυσανασχετῶσων. καλῶς ἐποιήσατε, ὦ ῥόδα, 
" Ἶ, κ δέ ͵ὕ ΡΟ Ὁ ΡΠ 

ἀναξιώσαντω. καὶ δέομαι » μείνωτε Ἐφ᾿ ὧν ἐλθω. 
»-" ὕ , ἄλ..2 ᾽ 

μαϑεῖν γὼρ ἐγνωκὼ εἴτι σταρ᾽ ἐἰλλήλων εἰλή- 

φατε; εἰς ἐυωδίων οἰυτὴ, καὶ ὑμεῖς εἰς χρόνον. 

ΤΑ Α 15 50 το σον ὁ αν ΤΙ 
ω ψ « ὧν κὰν 

Αἰτιζς μὲ ὅτι σοι ῥόδον ἐκ ἔπεμψα. ἐγὼ δὲ 

ὅτε ὡς ὀλίγωρος τῶτο ἐποίησα, ὥτε ὡς ἀνέροι-: 

ξος ἄνθρωπος. εὐλλ᾽ ἐσκόπεν ὅτι, ξανϑὸς ὧν» 

καὶ Ῥόδοις ἰδίοις «εζϑανέμενος. οὐλλοτρίων οὖνϑὼν 
Γ᾿ ὕ ΕἸ Ν »“ -“ 

εἰ δέη. ἐδὲ γώρ Ομήρος τῷ ξανθῷ Μελεώγρῳ 
! , ϑυλν νι γέδε δ Σ », 

φσεέζανον πσερλέθηκεν' ἐπεὶ τῶτο ἂν ἦν ἄλλο 

τοῦρ ἐπὶ πουρὶ ". καὶ δωλὸς ἐπ᾽ ἐκείνῳ διπλξε' 

ὠλλ᾽ ἐδὲ τῷ Αχιλλεῖ, ἐδὲ τῷ Μενελάῳ, ἐδὲ ὃ. 

σοι ὥλλοι σταρ᾽ ὠυτῷ κομῶσι. φϑονερὸν᾽ δεινῶς 
ΤΠ Ν δι δ Ὡς " ͵ 

τὸ ἀνϑοος καὶ ὠκύμιορον , καὶ σταύσασϑαιτωχύ: 
͵ὕ » 9 -“ Ν λ ͵ ᾽ 

λέγεται δ᾽ ἀυτῷ καὶ τήν παρώτην᾽ γένεσιν ἐκ λυ- 
ὔ γ, 

πηρωτάτης ὠρζώσϑιαι πτροσφέίσεως. ἡ γοὶρ 3 

κανϑώ τῶν Ῥόδων σπορισωαν τὴν Αφροδίτην ἔκγις-. 

σεν", ὡς Κύπρμοι κωὶ Φοίνικες λέγεσιν. αἵμα- 
Ἁ ͵ Γ' “, ε 

τος μὴ τεφανώμεϑω. φεύγωμεν ἄνϑος; ὁ μηδὲ 

Αφροδίτης φείδεται. 
κω, 
ΣΎΝ ΑΚ, ᾿ ᾿ 

λ :} »" 

Ουσά τις ξανϑή;, ῥόδω ζητεῖς. καὶ μὴν φύ. 
“ » δον Ἴ 

σεῶς ὅτως ἔχεις ὡς ἐκείνω. τί ἐν μετωλαμᾷεα,. 
᾿ δ ᾿ ἐδ ἈΝΑ ΚΓ γεῖς οἰνιθ.ὧν, μετοὶ μικρὸν ἐκ ὄντῶν ; τί δὲ τὴν κε- 
᾿ " Ζ΄: 2- ὝΎ -“ 

φαλὴν τεφανοῖς τουρί', ἐμοὶ γεὰρ δοκεῖν᾽, καὶ 
5 μ 

Ἐρ ΧΧΧΥ. τι ἔαρ κῷν κάλλος καὶ ῥόδων 1 ἴτα ορτίπιε, 
Μλιςαηὶ α ἃς ὁὅ. Ψυϊραῖ Βαδεδαπε ἔχρ κορ κώλλος ῥόδων» 
απο ἀ (δηἤιπν απ εθ ας πιῖπιις σΟπΊπΊο ἀτπι. 

2 μέλλεει } Ναὔςσαη. ὁ. Βαθεδας μένεσι. 
3. ἡμῖν ) λάϊεοῖ εχ Ν δἴίςαπο 4 ὃς ὅ. παπὶ ἱπ βἀϊτῖς ἐχοῖ- 

ἄσται. 
Ερ. ΧΧΧΥΙΙ. 1 σῦρ ἐπὶ πυρὶ  δεπιίπα μαῦ5 ἴδ 

ἰηΐς, ερ. [ἃ- 

2 φϑονερθν 1 νῖ 4:04 [ιν ΠΙΠῚ Ἔχίρι!0 το ΊρογΘ ργδεβ δαί, 
3. κῷὶ τὴν πρώτην ] καὶ τὴν ΔἸ δυτοτίτατε ςοά, γλεὶς. 

4 διό. : 
4. Αφρ. ἔκνισεν  Βίπς Πιρτα ἐδδὸν  Ἐποτῖς γοσδὶ βαφὴν 

ερ.29. 

Ἐρ. ΧΧΧΤΙΙΧ. τ πυρὶ Βεπιῖπᾳ μαδες ἴπ ἐρ, ργδδς. 
Υδὶ τοί π᾿ ςοπιὰ ἤδιια πῦρ ἰπὶ πυρὶ ἀϊςίτωτ, . 

2 ἐμοὶ γαρ δοκεῖν 1 πιαίμϊ δοκεῖν ἀιιΆπι δοκεῖ, πο ταῦ 
ΒΌὺὺ Οουῦῦ τῆς 



929 
-» τὰν ἃ -“ "7 

τῆς Κολχίδος ὁ ὀρμος, ὃν τῇ Γλαύκῃ ἔπεμψε; 
«7 “4 ,7ὔ ἊΝ “ ᾽ ! 

ῥόδα ἦν πτεφαρμαγμένα., καὶ διὰ τῶτο ἐκώυϑη 
Ἂν; ΕΣ ᾿ Ν δεν "ἡ 

λωξδξἕσω. εἴτε γὼρ τερπνώ τῶ ῥοδω: μή τσώρευ- 
᾽ς Ν , “΄ ᾽ δ Ἀ ς μᾺ 

δοκιμείτω τς κωλος, εἴτε ἐυώδη., μή ἀντιπνεί- 
», ᾽ » Ν ᾿ 

τω, εἴτε ὠκύμορφι, μὴ φοξείτω . ἐμοὶ μὲν 
" ᾿ -“ ͵ « 

ἐδενὶ ἄλλῳ δοκεῖ ποροσεοικέναι Φύλλω ῥόδων λυ- 
ἈΝ « -“ , 

ϑέντων, ἢ σσίπτεσιν. οἱ πσολλοί γε τῶν σφο- 
“ ᾽ -» “-“ Ε - 

δρα ἐρωτικῶν ἀυτοῖς μᾶλλον ἄχϑονται λυϑεῖ- 
ἂν » ῃ ᾽ Ν ᾿ 

σιν» ἢ χαΐρεσιν ἐπιτετειχισ μένοις, ἐπεὶ τήν τ ὡς 

ρϑσίαν τῆς ἡδονῆς ἀντῶν ὁ μέλλων Φόξος νοῶ". 

« Ν Υ̓ λ ν᾿ ͵ 6. ἃ 

ἡ δὲ σὴ κεφωλὴ λειμῶν σσολὺς, ἄνθη φέρων.» ὡ 
, ΄ " Ν -“ ῃ ͵, 

μήτε ϑέρες ἀπεισι, καὶ χειμνῶγος μέσε φαίνεται» 
Ν᾿ ,ὔ 3 , » Ν Π ͵ ! 8 

κωΐ δρειψα μένων δ. λυεται. εἰ γῶρ ἐπιτρειοις 
Ν “ 7 5 -» » Χ Ω ͵ὔ 

μοι κοὶν ἐνὼ βόφρυχον ἐκτεμεῖν. εἰ γῶρ ὠπελ- 
“ γ Ἵ ς “δὶ 

ϑοιμι ὅτω πνέων, ἔση χαριζομένη ρόδω;, μοῖραν- 
» 

ϑῆναι μὴ δυνώμενα. 
᾿ 

θησαν ἘΜ ΙΡ ΝΑ, ας Δ ΒΟ, 
ψ ΩΝ 7 

Ὡς δυσερί σοι καὶ φιλόνεικον τὸ κώλλος. ἐ- 

μελέμενον μᾶλλον εἰνϑεῖ, κωϑώπερ τῶν φυτῶν 

ὅσω τῇ φύσει ϑαῤῥθντω. καὶ τῆς τῶν γεωργῶν 
᾽ ͵ ΤΩΝ ΠΝ 

ὀλιγωρίως χρήζοντα. ἐχ ἵππον ἀναβαίνεις; 
᾿ Ζ΄ 3 -“ 3 πος 

ἐκ εἰς ταλαίσρφον ὠπαντάς; δχ, ἡλίῳ δίδως σε-- 
" Ν ΧΝ ᾿Ν “ -» Π 

ὠντόν; ἄγϑος γοὸρ καὶ βωφὴ τοῖς κωλοῖς" οἶδ 

εἰυχμηρὸς στερίεις, κωὶ σεωυτῷ μαχόμενος. ἐζη- 

͵ ϊ Ἃ Φ Ν Ν ͵ Ν ͵ 

πώτησαι΄. κωλὸς εἰ κῶν μή Θέλῃς, καὶ πσάν- 
Ψ » ΄ ᾿ ͵ « ε 

τος ἕλκεῖς τῷ λίαν ὠμελεμένῳ., ὥσπερ οἱ βο- 
Ν Ν “ Δὸν γ 7 Ἵ 

τρυες. κωὶ τῶ μήλω » καὶ εἰτι ἀλλο ὠυτομώτον 

, ς Ν Ν ἣ ᾿ ε ,ὕ 

κῶλον. ὁ μὲν γῶρ κωλλωώπισμος ετορλκον " 
ν , δ -" ὃ ΄ ᾿ 7 

καὶ ππάνυ δεῖ δυσχεραίνειν τήν φαρμωσσομένην 
9 ε » ᾽ Γ Ν φ' 
ἐυμορφίαν. ὡς πανθργίας ἐγγύς. τὸ δὲ πκέρωε-. 

μ᾽ Ἀκ 9 Ὁ ! ᾿ ͵7 κῷ 

ον, κωὶ ἀἄκοκον», καὶ ἐνεπιξόλευτον , μόνων ἴδιον 
» » ᾿ ,ὔ ΄ 

τῶν. ὠυτὸ δεξζωμένων τὸ κώλλος. ὅτω καὶ ὃ Α- 
Ψ κ, Ν 

πόλλων “ποιμυενῶν ἥξρφ(» ἴδε Αφροδίτη ββεκόλων, 
Ἷ ΠῚ "4 Ν ᾿ -“ " 

καὶ Ῥέω ὠγροίκων , καὶ Δημήτηρ τῶν τὰ ἄςη᾽ 
ΑΝ ον, “ πα ϑὴν Μ 
εκ εἰδότων " ὅτι πσᾷν ὠληϑέςερον τῷ δεδολωμέ-. 

δ᾽ 
Ν ͵ » ΝᾺ ᾿ 

νΒ τὸ φύσει σωρόν. ἐδεὶς ἐδὲ ὠφέρας οἷδε κο-. 

ΡΗΙΠΟΘΤΆΑΈΙ ΕΡ. ΧΧΧΙΧ. 

εεἴαπι πλοηῖς, ἡποά Οἴαιςαα ηλῖπι, τοίδς [α- 
γαῆς νεηθη!ϑ ᾿ἰπεέξας., ἐδηιηπς ΟὟ ΓΕΠῚ, ΟΠΠῚ 
δεςερίΠει, αὐπθιῇα εἴ. Ροιτο 1 ἱπεπηάαθ 
{πη τοίδε, πο]πὶ ρυΐοτας νἱποὶ δὉ 115: {1 [τὰ -' 
βτδηῖοβ, οάογς ποὶπὶ ἡπεπη μαΐαπε ςοτταγο: ἢ 

ἤμιχας ΠΟΙΙΠῚ δα5 του γο. ΜΊΗΙ Δη6 ΠῈ}}Δτεὶ ταπῖ 

ΠΩ] εἴτε νϊἀεπειγ γοίλγαπη ἀἸβἸπεπείμπι ἴο- 
114. χιᾶπη πιο επεῖδι5, Μαϊεσαο δούαπη, αα 

νεΠοπαθμεΠΊιτο 645 ἀπηάηῖ, τηδίοτα Ἰρῇς ἀϊ- 

βΒαςηεδιις δἐπείπητον τ 4... ἡπατὴ σαθάϊο. 
ἄττα Βγπλίτογ ]ας οα]γοΐθι9 ᾿πΠαεγεητ', απ η1-- 
δύ ργδθίδπτογη οάγαπὶ {πδαϊτατοπη ἔαΓΏΓΙ ΠλΘ Π15 
[πρεγαῖ, Ὑπιιπὶ ψΕΓῸ Πάρος ργδτεπι ΔΙΏΡ 1 
ἤπαιπὶ εἴς, ἤοτοβ ρυοάποοηβ, 41 πΕημ86 δ6- 
ἢατε ἀϊίραγοης, πιεάϊλαμε ἤγεπια ςομίρίοἴπη- 
τὰν» πεάπς, ἢ 45 ἀεςογρίεγις, ἀΠΠπππι, Νε- 
παι τα ἢ} σοης οἰ εγῖ5 ἕω νι ἀίοη απ 
οὔἴποπι ! {ἰ ̓ τὰ εηὶπὶ ἀπεάαπι ἔγαργδῃβ, ἰαγ- 
σῖτα [αοτ8 γοίδϑ, μας τηαγοοίςζογς πεαιθδηζ, 

ΧΧΧΙΧ ΒΥ δι ὦ 

δύῃ Ρογαίςαχ δ] ὅς ςοπεεητίοία ξοΥ πᾶ 
εἴ ! Νερίεῶα πγαρὶβ νίρετ) ιεπηδαπηοάιπα 
Ρίφπτας, αιας παίμαγα ἔγοταθ, το οπουαπη ἱποιιγίᾷ 
1Π1] ἀεεγίπλθηεὶ δοοίριπι. Νόοη ἐαμμππι» 
ςοηίςεπα!ς ἢ Ποη 1η ραϊαεἤτγαγη ἀείςεπαϊς ὃ ποῖ 
(ΟἹ! τεπηςερ πῆ σογηπλἰ τε ὃ [5 ποπῖρε [ρα ΐςτο- 
τα π1] ἤος οἴ, ςοἸογείηαιε ργαεῖτας ἐογπποί!β. 
(ἃ τὰ ({υα] 1415 οὐαπιθι]45.. ἃς ΠῚ 1τρίι δά- 
νογῇις, ἘΔΙ]ογῖ5. Ἐογπλοίας ἐς, δα πι! πο] 18: 
οπγηςίσας νεῖ πος ἱρίο ἀτςῖ5, 4ο ἃ πι}1 τα] τί- 
ΒῚ συγὰ Πε, ρεγηάθ ἂς νπδα ὅς παΐα, ὅς {1 αἰιας 
αἰϊα (της ἤπε Πιπάϊο δὲ σαϊτι ραΐςγα. Με εηῖπι 
ςοπηζῃς [5 Ππάεγο, ποι γιοππη εἰξ, οπηπιίαας 
Ρυϊοπιμάο {ποῖα δεγίδ ΠΟ πῈ ΠῚ ΠΊΘΓΘΠΙΓ. 
απίρρε π86 ργοχίπιε 84 ἐγαιιάςπι δοσοάαί. 
δ1Π1Ρ|1ςἰταϑ Δζεπη, ργο ἰΓαίατις, δ] αδ' ἱΠ|41|5 
αἰϊοπα Πηςεγίίας, (Ο]ογιπι εἰς ργοργῖα Θογαπη; 
{υῖδας νεγὰ Ορερις [ογπιας ργαοαπιία, Τὰ- 
ες Αροἱο αππαῦαζ ραίϊοτες, δὲ διιθαΐςος Ψε- 
ἢ115), ἈΠοαηια ἀρτίςοἶαβ). ἃς (εγόβ 605, 60 
ἴῃ. νγδίθιις ποη ἐγὰηΐ νογίατ!. Οποπίαπι ο- 
πῖης ἡποἀα 4 παῖηγα δάε(τ (οἰ ἀππὶ εἰζ τπδρ!5, 
αμᾶπὶ 14 αιοά ἀγα Πιπι]αταγ. ἸΝΟΠΊΟ νοὶ [1- 

“" 

τη εὐϊεῖς, Ἰά φιοά {εομξι5 οεῖαπι 401 τγα ποίοτίρῆι οοά, γα- 
τὶς, ὁ. ἦν, ροἢ [Ἐμι6π5) πτηζϑυῖτ ἴῃ εἶνε. Νοῆτα ἰεάξιο Ατ- 
τἰ εἰ τπιιπὶ πτᾶρὶς [ρίγατ. ἰ 

3 μὴ ἀντιπνεέτω 1 πεπὴρς (ῤίγαγε πεῖς! ο 4υ14 ἀμ]ς ες 4πιο .- 
τεϑ ἤπος» ρα Πῆπι οἱ οτίδπίιγ ἀπιαητοβ, ὅς ΡΠ οἤτατιις ἴπ Εἰς 
δρ τοῖς ραΠηπι. σοπξ. ἃς δὰ ερ. 31. π. 1. δίης ἐντιπνεῖν το-- 
[25 ποι νας, ἢ. α, [ρέγέζης {μαμῆξα!θ σοτίατα σπτπ 115. 

4 μὴ φοϑείτω] τοσοταάτίοπα πεπιρε, Ζιιᾶιη Ὀτδιΐς δείδια 
τυ]ς 5 ἀυγατοπίβ ἢ, ὅς νῖϊας ρϑιιάϊα, δις Ῥ]ΓΠηις : Εἶο.- 
τὲς ἦη αἰλεῦ, φῆργεὐ! ἩΦΔΗΤΑ͂, Ἡαργ1.4, θὲ ραϊανῃ οΠ, αὐύρμο»ῃ πο: 

τὐράμος, » 4π͵4ε (ρεὐδαιήγμο βονενὲ οεἰογτίγσε πραγοεῃεγε. 

ς ἐπεὶ τὴν παρεσίαν τῆς ἡδονῆς ἀυτῶν ὁ μέλλων φόξος νικᾷ] 
ταλὶε οὐ δζ Ἰερυηι ὅς ἀἰίπρημης ἐπὶ τὴν παροσίων τῆς δ 
δονὴς ἐντῶν. ὁ μέλλων φόξος γικεῶν ᾿ 

6 πολὺς, ἄνϑη φερ.  οοἄ. Ματῖς. ὁ, Βαῦδὲ πολλώ ἀνϑη, 

φίρ. 
7 φαίνεται, 14, ςοά. μαθεῖ φϑετω. 
ό ἐπιτρέψας ] ἢς ςοἰ. γετεῖς. 4. εὐ ἐπιτρέψεις. 

Ἐρ. ΧΧΧΙΧ. 1 ἐξηπάτησαι 1 πιαῖα γοςεπὶ {{{2π| οἰπὶ 
Ρτδεσεάεηίε σοπίπηχετγαι Μοτεὶ], {εἀ 1114 δὲ 4 ρταεςεάεπ- 
τἴδιι5. ὃς ἃ [ἐηιιεπεῖδιις σιγμῇ ἀπε !]!ἐπάδ εἢ, Βος (ἐπῇι: ψι- 
σαπαις τθ: Ἰρῇ αἰὐμεγῆις ς5. ἢμάϊοσιια τπ86 ἔΌτιπας ἀε- 
τεϑῖς 1ρίε, ἈΠ] ετῖς ταπτθπ, ἔγιτδαμε {115 εἰς σΟΠλτὰ5, ΠΑΙΏ 
ΡΌΪΟΕΓ ε5 πι μι] οπιῖπιις ὅς. 

2 κρὶ ἀνεπιβέλεντον 1 πιαὶς ῬΤΙμ:9 ἐἀίτηΠὶ κἀν ἐπιξέλευτρν 
ομἱ Ἰεϑίοπὶ σοπιεχίιβ. Ρ] π᾿ ΠΊπτε δαιιοτίδειιτ, 

3 τὼ ἄφη ] Νιίς, ὁ, μαθεῖ τὰ ἰσεῖρν» γῤ 4») 4 φῦ. 

ἀρ 



ἘΡΟΧΙ ΧΩ, 

ἄετγα νἱάει (8 σοίπεγε, νεῖ ἱδοιιθς., γε] 8ι16δ. 
ΟἿ νέγὸ 641105 ΔΏΓΟ Οχούπαῖ, να] ἐθόγα, τδ6- 
ὨΠΙαις, ᾿πηργάξης σεηεγοίαπη δηἰ ΠΊΑ] 15 'π- 
ἄο]επι ἰδεάϊε, ἀἴαιια ἀγτὶ ππηις σοπιπηῖς 
φογτίρεπαϊ ἐὰ αδς παζαγᾶς αης ργδθιογπηα. 

ΧΙ Δ ΕΕΜΙΝ 4 Μ. 
Μιηίεγ, πᾶς νεσοπητα ἤν πάει, ἀεξεδυϊ 

(ιο ουάλπι πηθαϊςίπαπη ραγᾶς, πιείμθηβ ΠΕυ, 
4ιοά ἱρί ἀεῇε, ἀεργεμεπάδιιγ. Οὐαα ρυΐςγα 
ΨΕΈΓΟ παῖιγα᾿ οἵζ, Π0}1ἃ γα οριις παῦες αἰϊππάς 
“υδείτα, νε χιᾶς ἢ] Ἰρή χὰ ρεγξεδξατη οπιηὶ 

, ἘΧ ρατίε Ρ]ογ τ ἸηῈ πη {πΒΠςῖατ. ΟΟςὨΪοτιτὴ 
ΘιτοῚ ΡΙριηθηία 5 ὃς δίς! 14 σοπια,, τπαχῖ]- 
ἰλτιιπηαις Πιςὶ, ἰα γογιηπαῃς εἰπόζηγας. ὅσ ἢ 
ιοά εἰ᾿ δά Ἰοποοϊπαπάϊιπι ἔογιπας ςοπιροί- 
1ΠῈ τς ἀἸ σΔΙΠΘΠΕΠΠῚ . δὲ {1 15 εχ ἔιςο ἠοἷο- 
(ὑκ πἰτοτ, δά {πρρ]επάος ἀςξοεγις ἱπαοητα {πητ. 
Οὐοά εοτηζαιη γεγο εἰ τηΐπιιβ. ἰᾳ νεῖς εἴ 
ΡΠ]ογπη. ΟΙΔΠΊΟΌγοπη {] ηιιαιη τποχίπτο τἰ- 
Γ τρί! ΠάΑς, τεχας πἰταγὶς ἰρίᾷ, ππαοῖς οὉ 14 
ἰρίππὶ τε ἀπιεπΊ; ἱποιιγίαπη ἴῃ σαἶτι! ἀγρητηοη- 
ἐππὶ ΟΧΙΠΙπηδης εἴτε (ΟἹ! ἀἸταζς., ητιας ἴῃ ταὰ Πὲ 
ῬΕΪουπιάΐηθ. Νοη επΐπι ἱπογιϊας. ἰαοίο πη, 
ΠΟΊΙ6. ἴῃ (ΓΟ λιαγιΠ1 τ]! ἐγ Πς ὨΙΙΠΊΟΓΟ 
ςεπίογις,, [6 ἴῃ ἢϊ5, δα ᾿ἰπσεημαθ (ππὶ ἔοτ- 
πιλε, αυαίος ὅς Οἰἰπη ογαης [Π4ς6΄, 1115 ΔΠΓΕΠῚ 
δῃηαιιτ,, δὲ θ05., ἀἴατι6 4414, δοίης, ὅς ἀγα- 
«οπος, Αἵ ἢιςιις, δὲ εςγτιῆα,, νεΠείηις Τα- 
τεητίηδε , δὲ πιο 1}14 ἀπριΠβογπιία, ὧς απγεαα 
Ῥεάϊελε, ΤῊαἰ ἀἰς ἴαπι, ὅς τι ἤασογας, άτχας 1.Α]-- 
αἰ πηεαϊςατηεπία. 

ΕΣ ΤΑ ΓΩ; 

Οἰῖδς ἐ5, ο 44ο]είζεης ὃ ἀϊς ηιιαείο, 4ποά 
Ἰηβοπηϊζαπη αἄἀεο ἀπιογὶ το ργαερεαβ, ϑραγία 
ἀἰςοο[οτειπ}}} ΑΠ ἐρίοις ἵσπογαβ Ηγαςί πειαπη: 
δ δῆμοι ΕἰιΠῈ ΔΙ ΠΟΥ 5 ν] ΠΟ ΓῈ σογοπᾶπ ἤπῈ- 
τα ρυζας ὃ δεά ε Ἴ ΠοΠΆ]Α [ἔοτιο 65]. Νοη- 

Ἐρ. ΧΙ. Ἃ ϑεραπέυει τὸ ἐλλιπὲς ρ΄πηπις ρίδλα 1ο- 
ἐπ 1πξ, ἴπ Ἐρὶῆ, ΕΧΥῚ, ϑεηῆις εἰς ταί ει ἔα πη παπὶ ἰπ- 
ἤρηὶ αἰΐσυο ἀεξεδει Ια ογᾶγς, 411: Πὶ τεροτε οπρίατ, Ψ τς 
επΐπι Ῥυϊογᾶς καλλωπισμῷ Ορι5 πΠοπ Βᾶθόγο, 

Φ ὀφ9. δὲ ὑπογρ ] νἱἀα οδίοτγιιατα δὰ νίγαπι Αρο]]οηϊῖ 
ΜΠ τὸ. δάἀε ἰοουπὶ Χεπορβοπεῖς Ογγοραεά, Π|0.1 Ρ. 8. 
Βας ὅς Ευδυ]ῖ ᾿πυιὰ (ρεξξας ἀρ ἃ Ατβεπδειπι 1. ΧΤΠ. Ρ. 557. 
φὶ ἀς πιεγείγί οἱ 5. ἤιοῖς 

Κἂν ἐξίητε τῷ ϑέρως ἐπὸ τῶν ὀφϑαλμῶν ὑδροξ ἑόμε 
"Δύο ῥέσσι μέλανος. 

εοηξ ἀ ΡΕϊ ον, Ηεγοίςα ἴῃ δρχαραγο, 
3 κομῶν προσϑέσεις 1 ἢς ΟἸεπιεης Αἰεχαπάγ. Ραεάδρ. ], 

11. Ρ. τι8. προσϑίσεις τριχῶν. Τιιοΐδηιις ἴπ Ρίειάοπι. ΤΙ 1, 
ὉΡΡ. Ρ. 819. κόμην πρόσϑετον γΟςΑΐῖ. 

4 πιπίξευκ. σεαυτῇ Κρ τεϑαῤῇ. 1 ἤς ἴῃ ἔτ, ἴῃ Ερι ΨΧΥῚ, 

ϑάρσευσον σεαυτῇ κρῊ πίςευσον τοῖς ποσί. 
Σ ὧν χρυεὸς ἤρα 1 “τί φαίρενα Τυρίτοτ ) Διιγοῖ ἱπιθ τίς ξοσπιᾶ 

δάἀδτηαιίτ, , 
6 βᾶς  Εκνοράρ Ταρίτοῦ Ὑδαγὶ ἤρεςίς αἰ άτιχίς, 
7 ὕδωρ Βυυΐοτιιπι ραΠῆπι ἀεἰον διιπτυν ἀπιοτεϑ, 
8 ὄρνιϑες } Γεάα»ηη ΟΥ̓́ΘΗΙΙ5 δἀαπιαθᾶτ. 
9 δράκοντες ) Οἰγνιρίαν; ΑἸςχδη τὶ πιδίτοπι ᾿τάςο 'ξοπι- 

Ριείῆι, ἱπιο ὃς αἰϊδς. 

ΒΒ ΛΡΥΓΙΌ 1 Ἃ Ἐ; 93: 
σμεμένες, εδὲ λέοντας, ἐδὲ ὄρνιϑας. ὁ δ᾽ ἴπ- 
πὲς καλλωπίζων χρυσῷ, ἢ ἐλέφαντι, ἢ ταινίαις: 

λανϑάνει λυμαινόμενος τῷ ζώς τὸ γαῦρον, καὶ 
τέχνῃ ττωραδιδεὶς τὸ ἄσκημα ἐπανορθξσϑαι τῆς 
Φύσεως τοὶ λείποντα. 

ΜΟΥ ΝΑ ΕῚ: 

Η κωλλωπιζομέγη γυνὴ ϑεραπέυει τὸ ἐλλι- 

πὲς', φοξεμένη φωραϑῆναι ὃ ἐῃ. ἔχει. ἡ φύσει 

κωλὴ δβδενὸς δεῖται τῶν ἐπικτήτων, ὡς «σροσ-: 

ὠρκἕσω ἀυτῇ πρὸς “ἂν τὸ ὁλόκληρον. ὀφθαλ- 

μῶν δὲ ὑπογρωφαὶ ᾿, καὶ κομῶν πτοροσ'ϑέσεις᾽, 

καὶ ζωγρωζϑίωι πτωρειῶν, καὶ χειλέων βαφαὶ, 

καὶ εἴτι κομιμωτικῆς φεώρμιεικον, καὶ εἴτι ἐκ φυ-. 

κίς δολερὸν ἄνϑος, ἐπανόρθωσις τῷ ἐνδεῶς ἐυ.: 

ρέϑη. τὸ δὲ ὠκόσμητον, ὠληϑῶς καλέν: ὥξε 

εἰ μάλισω «ππεπίξευκας σεαυτῇ, καὶ τεϑάῤῥη- 

καῖς ἧ, διοὶ τῶτό σε μᾶλλον ἀγαπῶ, μωρτύρλον 

τὸ ἄπρωγμον ἡγεμενος τῆς ἐν ἐυμορφίᾳ τοΐτε; 

ὡς. καὶ γοὲρ κονιῶς τὰ τερόσωπα, ἐδὲ ἐν ταῖς κη- 
ρΐνωις τέταξαι γυναιξὶν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἀδόλως 

καλαϊς, οἷαι καὶ αἱ πορότεραι ἥσαν, ὧν χρυσὸς 

ἥρω", καὶ βξς ", καὶ ὕδωρ ̓, καὶ ὄρνιϑες ὁ καὶ δρά-- 

κοντες΄. τὸ δὲ φυκίον, καὶ ὃ κηρὸς, καὶ τὸ Ταραν- 

τινὸν 5, καὶ οἱ ἐπικοίρπιοι ὄφεις "καὶ αἱ χρυ- 

σαϊ πίδαι, Θαΐδος, καὶ Αραφαγόρας "", καὶ Λαΐς. 

δὸς φάρμωκω. 

᾿ς μα, ΜΕΊΤΡΑ ΚΙ Ὧι. 
πιόϑεν εἶ μειρώκιον ; εἰπέ" 69᾽ ὅτως ἀτέγ- 

δεν ἔχεις πρὸς ἔρωτω; ἐκ Σπάρτης, ἐρεῖς" ἐκ 

εἶδες ἐν τάκινϑον' ; ἐδ᾽ ἐσξεφανώσω τῷ τραύμα- 

τος; ἀλλ᾽ ἐκ Θεϊ]λίας. ἐκ ἐδίδαξεν ἐν σε ἐδὲ 

το Ἰαραντινὸν ΤΆΤ ΕΠ ΪΏ.4. νεἰ[εὶ5 εἴ : ἀϊπιϊπυϊτίμπι τα- 
ραντεινίδηονγ, ᾳυσὰ δὶς Βαδει γατίς. ὁ, ἁρποίσοί: ὅς ἐχρίϊςαὺ 
Ῥοϊϊυχ 116. ὙἹΙ. ς. 17. Ταραντινίδεον διαφανές ἐξὶν ἔνδυμα γ ὠ- 
γομασιμένον ἀπὸ τῆς τῶν Ταραντίνων : ὃς Ηείγ οΠΐιι5 Ταραντινὸν 
ἱμάτιον γυνωεκεϊον λευκὸν) κρωσσὲς ἔχων ἐκ τῷ ἑνὸς μέρας. Ἐχ 
4αΐδιυιβ Ἔρο ἀριιὰ ποίξειιπι ργὸ Ταράντρινον [Ὁ δ(ϊτοΐ Ταράν- 
τινον  πεπιλάπιοαιιπι ὅς π᾿ Υ Διίςδηο ὁ, Ταραντινέδιον ἕοτ- 
το τεδειις Ιερᾶ9. 

τι ἐπικώρπιοι ὄφεις } ῬΟΪΙΟΧ ἴπ πτυ]εδτί πηιπάο ροηϊδ 
πορικώρπια, χρὴ ἐχίναςγ κρὼ ὠμφιδίας ΟΦΈΕῚΙΣ. Ἐχρίΐοαινε- 
το Ηείγ μίας, ὄφεις τὰ δρακοντώδη γινόμενα Ψελλίᾳ 5 Ἰοσιπὶ 
ῬΜεπαπάτγι φίοουε οφᾶπὶ ἴῃ τοίη δάάιρεη5. Εἰ Νοπηυς Ὠϊ- 
οὐγῆας, Υ. πιοηῖ!ς ἀείοτθεπο : 

Ως ὄφις ἣν Ελικῶδες ἔχων δίμας. ἡ δ, 

δρυά Αἰμεπδειπὶ 4 οαυς ΝΊςοἔγατιις αεριθρωχιόνιον ὄφιν αἰ οἴξ, 
'ι2 Αριτωγόρας καὶ Λαΐδος Ἴ Βᾶτιπιὶ τωγίις πιθητὶθ ἱπῇ, πρ, 

ΤΧΨΠΙ ποθ τπι [οἰ σεν (σοττούωπι: δεϊναῖς αυϊάεπι ροτίηάα, 
4ς Ταῖς ποῖίου ιιὰπιὶ τὲ ἐς εὰ δ᾽ αυϊα δάάεγε πεοοῆιιπι.» 
πι. Απθαρογαπι ἴῃ Ρίγαεεο Βαθαϊς Ηγροτγί ει τ οτοτεπι, 
Αἰδβεηδεις πιεπιηὶς 1, Χ ΠῚ. ἶ 

Ἐρ. ΧΙ. « γάκινϑον } ααΐ ἔς, ϑρατίαπὶις, Ααιγεΐας Ε- 
τις, Δπιᾶτὶ τάπιεη ἔς ΔΡ Αροἱ]ῖπε ραῖπις εἴ : γε πουιΠπιιπι, 
αἰϊα5) ὃς ἃ ῬΗΙΠοἴγαιο ἱπ ἤγοαρίρέόως ἀϊξταπι, Νὴ Ν 

ΒΌῦ Ὁ 2 ὁφϑι- 
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ἃ φϑιότης Αχιλλεύς ᾿᾿ ὠλλὰ Αϑήνηθεν. τὸν 

Αρμόδιον ἦν καὶ τὸν Αφλσογείτονο᾽ 5 πτωρῆλϑες: 

ὠλλὰ ἐπ᾽ τωνίως. καὶ τί τῆς γῆς ἐκείνης εἷθρό- 

τερὸν; ὅπ: Βρώγιχοι :, καὼ Κλάραοι ν Ἀπόλλωνος 

καλοί; ἀλλ᾽ ἐκ Κρήτης" ὅπεῳ πλεῖςος ὃ ἔρως» δ 

τῶς ἑκατὸν πόλεις περιπλέων. Σκύϑης μοι δο- 

κεῖς, καὶ Βώρδωρος" ἐπ᾿ ἐκείνε τῇ βωμξ ᾿ καὶ 

τῶν εἰξένων ϑυμώτων. ἔξεςιν ἕν σοι τὸν ττώτρι- 

ον τιμῆσαι νόμον. εἰ σώζειν εἰ Θέλεις, λώδε τὸ 

ξίφος. ἐ ππαρωιτϑμαι. μὴ φοξηϑῇς. ἐπιϑυμῶ 

κῶν τρωύματος. 

Μβ. 
2 ᾿ ἐ, 

Εἰ λώκωινω ἥσϑω,, ὦ κωλὴ, τῆς Ἑλένης ἂν 

ΤΥ ΝΟ ΚΟ; 

ἐμνημόνευσας τῆς νεώς - εἰ Κορλνϑία, τῶν λαϊ- 

δὸς κώμων" εἰ Βοιωτία, τῶν Αλκμήνης γάμων" εἰ 

τῶν ἐξ Ηλιδος, ἐκ ἤκεσως τὸν Πέλοπος δρόμον ; 

ἐκ ἐζήλωσας τὴν ἐκ ϑεώτρε γωμηϑεῖσαν᾽; ἐκ 

ἐθαύμασας "τὸν Αλφειόν᾽; ἐκ ἔπιες τῷ Νυμ- 

φίε᾽: ἡ δὲ Τυρὼ τῷ Ἐνιπεῖ " ἐπενήξατο, καὶ 

γρέυοντι ἐπὶ ϑώλωατηαν “ συνήγωγεν" ἦν γεὶρ 
9 Ὺ ᾽ὔ ε »" 5 ᾿κ "»" ὠγαϑὴ καὶ μεγελων ἐρώςτῶν ἀξία. δοκεῖς δέ 

ΡΗΙΖ, ΟΣ ἜΘΑΤΕΙ Εὰ ἘΡ. ΧΙΊΙ. 

Ὡς ἰρίτατ νεῖ “Δ Β.]Πες τὸ Ἔγαάϊαϊε ΡτΗϊοτεβ ὃ 

Ατ Ατῃοηϊεπῇϑ 65. Ἠαγπιοάϊμπι ἰρίταγ δὲ Ατὶ- 
βορίτοπεπι. ἅπ| ποῦ. ῥτγαρτογεπηάο νἱ απ 

βοᾷ οἐχΙοηία. Οὐϊά νετο {110 (Ο]ο ἀεϊϊςατιπι 

τηδρὶ5, νὶ Βγδης ὶ ἔπης ἃς ΟἸατι! Αρο  τπ5 

ἀο!είας ἢ 8εἀ ε Οὐεῖᾶ 65 : νΌϊ ῥ᾽ γίπηιβ ἃ- 

τποῦ, σεηταπι 1|15 νγθ 65 οἰγοιπηπαυίρδης. Μ|- 

Πὶ φιϊάςπὶ ϑογεΠα ν] ἀοΥ15 ἃς Βαγθάτιιβ, δὸ 111 

τὰ ὅς ἰΠΠοίρι τα! ριι (Δογὶβ δἀποηΐθηβ. [Ίςοῖ 

ττηὰς τἰθὶ ραιγίαπι σοϊογε εροηι : ἤαμε ογηατ 

τε πὶς ποῖϊβ. δοςῖρε επίεπι. Νοῃ τοςυίο. 

Νεπιείιαθ, Εχρςῖο νεὶ νυϊπας (ἈἸτεπι.. 
[ ἘΜὴ 

ᾧ 

ΧΙ ν ἘΕΜΥΝΑ ΜΝ 
51 1ἀςαεπᾶ εἴς, ορυΐςγα, Ηοΐεπαε τπιο- 

ΠΉΙΟΙ τς γατῖϑ: {1 ΟοτιητΠία, αἰάϊς ςοπιεῇα- 

τόποι : ἢ Βοοοιία, Αἰσπιοπεϑ “παρ Αγιπης 

51 ΕΠΙοπῇς οἴξε, ποπης δπάϊμοτ5 ΡοΪορί5 τυγ- 
(πὶ } πομηε 84 δειπυ δ οπεπιτε ργοιοραγοῖ, 
πᾶς [{ἀτῖπὶ ροίς εἀΐτιπι σογια πηι Πἰ5 [ρεάζαςυ- 

1υπὶ δα πιιρτῖασ ςοπιοίδιιίτ ἢ ποππο ΑΙρΙοαΠὶ 
φοἸογος ὃ ποπης (ροηζαπί {ΠΠππῦ ἀφριται]ες 
Βαμιιπι ὃ ὝΥτΟ γεγο ΠΥ ΠΊΡΙμα 7) ὅς ΕΠΙρΘΟ 1η- 

παταιίτ, ὅπ ππαγὶ νόπαητὶ (6 ργαθῦιτ: εγαῖ 
επἰπὶ δοπα,πιαρσηϊίαιις ἀπγατοτίθιι ἀϊρπα, 5. 

ΤῈ ὁ 

2 Αχιλλεὺς } αἱ ΟΠ ίγΟΠΙ γᾶς ἴπ ἀεἰ τοῖς, ΡΔιγοςο ΠῚ ἃ 
πιδη5 ἰρίε : αοα ὅς 4115. ποιμπι, ὅς ΡΗΪΟἤγατο ἴῃ “ρηαρίντὲς- 
μα ὃζ Ηεγοϊοῖς ἐΧρ οὔτι π1, 

3. Αριωοδ' κρὴ Αρισογ. } ΒΘΠΊρΕ Ατἠξορίτοηῖς ἀπιοτὶ Ηϊλγ- 
πιο άλι5 οὈίεηυεθατιτ, ντ ἀρὰ ΤΗιιογαίάεπι 6Π 1, ΝΊ. μο- 
τάπι ἱρίτας {λτιιᾶ5 Δπ' πιιπαιᾶπι ΑἸμεηΐς γί ἀεγῖς ργαετογίεης 
τορᾶϊ. 

4 Βράγχοι ἀριιἃ ΜΙΪετιπὶ Βγαποῆιι5, ογπιο ἢ ΠΠ Πηι5 Ριι- 
᾿ς 6Γγ Αρυ]]πὶ δάἀαππδῖις ». ὃς νατοἴπαπαϊ ἐοπο Ὁ εο οτπᾶ- 

τι.5, ἃ α110 ΒτΑΠΟΜΙ 486, 4ιοτιιπι ΟγΑ Ομ ΠῚ ροιὲ ΘεϊρΒίουπε 
πιαχί πιιπι. ν᾽ 6 ΟΟΠΟΠΕΠῚ Παταῖ 34. 

ς Κλάριοι  Οἰαγμρε Αἤδε νεθεπι, ἃ Οΐαγο βετος ἀϊῶδηι 
σψεῖογιθι5 τγα ἀϊτ1π|, πὶ 4α1θ 115 ὙΠεοροπΊριι : 16 εγρὸ ΣῈ 

ἴλπιὶ ἴῃ ἀε!ςῖς Αρο]]ηῖ. Κλώροε ἰϊλαὰς Ἰερεπάμπι γεέζιις, 
αυδπηὶ Κλοριοι» 

6 ἀπ᾿ ἐκεῖνα τῷ βωω 8] πεπιρὲ ϑεγιβίσας ββητος ὑμηράηο 
[ανηρμίνιε λοτα ἕξοι ρα ἤπι νεγεγιθιις οὐδ ετιιδτιιπι, ςοηξ, 
ποιαῖα δἀ νίταπι ροί!οπίῖί ἰ. ΨῚ ς, 20, ἢν το. 11. 

Ἐρ. ΧΕΡῚ τὸ ᾿ τῆς Ἑλένης ὧν ἐμνήω. τῆς γεὼς ] γυΐρατὶ 1:- 
Βεθλπῖ τῆς Ελ- ὧν ἔωνημ. κρ! τὴς Νέω, ὙΊΐΔαιιε Αης ΝΕ ἰητετ- 
Ῥτοτίθιι5 ΕμΠπ ἔεπιιπα ἴπ 1 λοδοηῖς ἀπιογίδιις [|5 {ΠΕ τ|ϑ ς 
γειταηε ἐπιπὶ ἐηδίδνεισε γριοηγελ»ὴὸς Ε᾽ Νέάθ. ΝοταΠῚ 410 πο- 
ὕἄοτεϑ (πηι Ηεΐεπᾶς Ρατι ἀἰας ἀπιοτεθ., Οοτίητμίαεημις [.4- 
ταῖς πιογοτγι εἴας ἅττες,, ὅζ Ιοιιὶς ἀρια ΑἸσπιοπαπὶ ξυτία τρι- 
νύκτιαγ δ πᾶς ἴπ ἢἰ5 ερίβοϊας {Πίως ἱπιτιῖς ἀἸρίπις ἱπτεπ- 
ἄντυτ ; πος πιλρὶς ἰρῆοια εῇ 114 πις Νεα ἤἥυς Νέο ἰπ [,4- 
οεαλεπιοη 5. ρὰιΕ}}Π15. Ἡΐης [υρείξα πῃ εἴτε σοερὶς [ε- 
ὅτῖο αϊρατοτισι,, εις ἔΆο ΠΠτ5 ἀιοὶ πιε ραῆπις ἔππι οο- 
ἀϊοῖς ψατῖς, ὁ. δυιτοτγίτατθ, αιιὰς ΠΟΠ πιᾶρπα ἀρια πῖδ εἢ 4- 
Τ11ὰ5, σαπὶ ν τ ΠΠΊ τις τ 11ς σοάεχ, σαΐως Παῖς τάπιεπ 1ς- 
δείοπεπι ἱπ τεχῖι ποῆτο (δομτιις {μπ|, Εὰπι σομβτπιαδαῦ 
τες ἱρῷ Ναπι {Π|4, αι ταριᾷ ἢιτ, Ἠείοπας γιαμής ρίξξαπι 
τὸν ΡΜ αν ΚΕ, ΜῊΝ ἴθ ρΡαρρε πᾶδεβαῖ, 
Ῥοπίογεπι σοηϊαρὶϊ ὃς ἀπιοτὶς ἱ Ϊ ἐΑντο ΕΥτα Κρ πχὰ γ ἢς εηἰπι ἐς εὰ ΡΑεί5 δρυὰ 

5.4 ἐανρρεὲμ ρξ θεῖον, φορεἠίφία σμρίανηο ράγπο: 
ϑροηίογ σοηϊμρ! [41 Πεα ρίξϊα {μ. 

πᾶς δὲ ποπιεῃ Σεπέγίς ἀτημε Οκρί αἰ ηἧς τι δπὶ 56 ΠΠΠΠ ποη 
ἀυδίτεπι, ΡΓῸ πῖοτγε δητίαιιο. ϑεγαίις δα Αοπειή. ΧΟ (δεπ 
ῬΑΜΕ᾽ ΠΟΊΩΙ ἀφείρεγε 4. ἐμίείαγηης ρίξέμγα, ΡΙατΆηιια ἐπι 

1π τοπὶ οδίεταατα δὰ Ρειγοηΐμπι Τοδηηὶ Υ Ψουννεγῖο,, ὅς δα 
Τγςορἤτοη. ΟΔῇληάγαπι ν. 19. Ἰοαπηΐ Μειγῆο. Ουἱά ἃ- 
Ρτίας ἰρίτασ, αι 8πὶ πᾶιοπὶ είεπαε, 41:86 τατείαπι Κἐπέγενε 
οσυπὶ Ομρίαϊηε Ὠλθετεῖ,, δἴαιε Ὁ 68 βεγεγεῖ ποπίεπ , ἴπν 
πιδυΐειη γεπο  Α ΐ ἔεΠΙΠΔ6 7) 4υΆπι (Ο]Ἰο τὰς δυτον Πυῖι9 
Ἔρηἔοϊλε. Οὐυἱά ᾳιοὰ ἴῃ ἱρίᾳ ἐᾷ πᾶιις ρτίπια βᾶυαϊα ες 
ΡΠ Ὲ Ραγίάεπι ἀπιᾶητεπὶ, ἀἰ συ ρΟετατιιπὶ ΠΟΠΠι}1} : [ϊςεῦ 
τὰ ὑγαρασ ηζαϊ ᾿ὰ βλόχαπι εἴτε ἤε ςγεάϊτιπι Ἡοπιετο [δ ἤη. 
Τ|ι44. γ΄. ἴηι Ῥγαεονῖς ἐπα ΤΥ σορΒτοηὶ σαῇλπάν. ν. τι. [Α]- 
τεπι Ἰιδετίοτιδιις δηιαπείιπι ἴο οἷς δῖσας [υΠδι1ι5. ἐᾶπὶ ρτὶ- 
πταπὶ [οοιπ ἀεα!{Ὁ σεττιπι εἴ, νε ἐο ποπήπηξ ἀποαιε ῃΐα 
ΔἸΙερατὶ πιεγαοτῖς, ϑεα ἄς τυετις Ἰεδείοπεπι αυδὴι ἀεξεπ- 
ἀΐπιις [ἀτ4 οτατίοπῖς ΡΗΙ οὔτατὶ » ηυἱ γε Λαΐδος κόμων; Αλϑ 

χμήνης γώμων, Πέλοπος δρόμε» «0᾽726 [4] ογεηῦγα 1αϊάΐς, ᾿πωριῖς 

ἀγιι “Α]ονγεόγτοσγ σεν μα Ρείορὲς πχεπιϊηῖτ, τ Ἡείοριασ φυοαις 

αἰϊφιϊά πιεπιοταῖτε νἱἀθτοτ, «μια νετο εἴτις σοπιπιθῆιο.- 
τῶτε σοπυεηϊεητις. εγας α18Π}. Π80ῈΠΊ, 4ιὰ [ Ὑ δηεγῖ5 ἃς 
ἁπιοτῖς τατεῖα δα γὰρίᾶ εἴϊει, ηᾶς ρείπια ἀπιάπίες δοςα- 
Εἰ Γετ, ρτίπια ἰοοιπὶ ἰυπθιι5 δογιπι, ὅς [ΟἸτλε πιαρὶς νο- 
ἰυρταῖὶ ἔεο ζει. Ὑ πΙ8}} ἀμθέϊεπι ἀε ἰεξξιοπῖς ποῆτγαε γεσ 
τιαῖο. Ἴ 

2 τὴν ἐκ ϑεάτρε γαιηϑ. 1 ΗἸρροΔΑπιΐαπι τηιο ΠΠρῖε, 4018 
Ῥεῖορς ἢατίπι ἀμχίς ροΙ εαἴτιπι συγ} ] σεγταππιῖπο συτη Θ 6σ 
ποπιᾶο, ρᾶγεητε Υἱγρ  Π5 ) ἐρεδίδοιιπι, Νεπιρε ϑέατρον 
δϊς Ιοσις ἐρεδξαςυ!!, 4ιο ἱβιι4 σοιτάπιοη Εις οἀϊτηπι. [ῃ-- 
ἤρηε αὐξαπι ἀπιοτῖς ΗΙΡρο ἀ4πι|ῖ8ε ἐχεπιρ πι; 4186 ΠΕ ἐἅπὶ 
ἀυϊάεπι σοη[ιπιπιάπϊ5 πιιρεῖϊ5 πιοτᾶπι σοποράεθαῖ, ημᾶπι 
Ραγεητῖβ, 60 ςευταπηϊπὶ ἱπιεγοπιτί, ἰιδτις ἐχίρεγε γὙἱἀςθΆτιιτ. 
νἱ 4, ΡΗΙΠοΙτ, “πταρίπ.}.1. δείορε δὲ Ηἰρροάαρῃὶ4- 

3. τὸν Ἀλφειὸν  ἀε ουϊι5 ἴῃ “γείῤμίαε ἀπιοτίδιι9, Παιξ 
ἴῃ ἔοητεηι, ἀεςαηπιατ Πῆ πᾳ ρο εις ἔαθιἶα. 

4 τῷ νυμφίᾳ ] ἰροπίαιπι “ἰρῥεηρα ἱπτε!Πρὶς. Ἰοπ επίπι 

[πο οαπὶ Μοτεῖ]ο, ηαϊ ποπιῖεῃ ργορτίμπι ΝΡ δὲ εἴτε ρὰ- 
τλυϊτ, πείοιο οὐϊι5 Ὁ ᾿ 

ς Τύρω τῷ Ἐνιπεῖ 1 νἱάς ῬμΙΠοἤτδειπι [επῖοτ. Ἱπιαρίπ, 1, 
ΤΠ. τη ΔΜείείε ὃὲ ἰθϊ πη, 9- ωΐ ) 

6 ἐἀγρέυοντι ἐπὶ ϑάλατῖαν 1 ὃ, ε: ΝΜερέκνο, αυὶ Ἐπίρεξ ἴη- ᾿ 

ἅστιις ἔλοίεπι Ὑγτο ςοπῆιρταυίς», 4104 Επίρειις ἀφετδε εἶ 

Ἔχργοῦγαῖ δριιὰ ἔμοἰΑπιιπὶ , ἰσσαπι Αἰ! εφαταπι ΒΑθ 65 8 πο- 
δι5 δὰ 1,11, ἱπιαρίπηπι δάρίρίεο ; 

τος 



ἘΡ.ΧΙΤΠ ΠΡ. 

πος Πείρίεη5 πῃ: εἴθ ν᾽ ἀογῖς., 41185 επὶ πὶ 
᾿ ΘΠλΠΪΠΟ Πἰταεα ἀιοτὶ : ἤεαθς Ατεῖςσα,, αἰϊας 
ξηΐπι ρεγα! σ᾽ Πογαπη ὧς ξοογαπη ἀϊδγιιι αἵ- 
ἀπὸ Μεπαπάγὶ ἀγαπηαειπλ ποη εἴξας ἱρπαγα. 
Ατ!ίςεὶ ὅς Βαγθαγα εἴϊος, δέχ νπα ἀς ὙΠε- 
τηοάοῃτίς ᾿νἹΓρΊΠἰ θ115..) ταπηδῃ [85 Εἰίδηι (ἃ- 
πιὰ εἰζ ἰπ δΔἀοἱοἰςοητιπι νεηῖγο ἀιηρίδχιι, ὅς 
ΕΧ ἐαγίτιῖ5 δπλοτίθιις ράγογθ. Αἱ γεγο πὲς 
ΤΠ γος 5, ἃς διάοπία. Ναπιηιιε μας εἰίαπη 
ΔΓΠΟΥ (δερίς, δὲ ἤαες “υϊάσπι ἴῃ ΝΠ νεηῖς 
Δτηρ οχι5,1η Βοθου 114. Ψιάθοῦ πΠΕεἰ τε ἱπάα- 
δας, ὨΙΠ γε εχ ἔλοϊς ἀϊιπαπ αὶ (πὶ ἱπιρετί- 
τὰ ρίδηθ. Τλδηδι5 {ἰδὲ ραίογ οἰ, ὅσ τηδηιις 11 
ἃ αἰρεΐδιις ςαοάες ἰρίγαητ. 8« {Π|άτιπὶ ετία πη 
ΥἹΓΡΊ Πα Π1, νίΓογιτη σας {ΠΠπ|Π ]ππ, ν πὰ ταπιεα 
ἱππιξηὶ ἀππαητὶ Ρορογοῖτ. Νοη εἰδὶ Πιρρὶοχ 
0; Ποη ἰΔογυπηαβ εἴδιπάο, ρεγῆςε ἀγαπια, 
νι πιο να] οπίς σοπιίηρα5. 

͵ 

, 

ΧΠΙΠ. 4}Ρ ἘΕΜΙ͂Ν, Μ. 

οὐ Βὲ (αἴα 65. ζΓ ΤΠ ἐς (οἷἱἱ 2 ἢ 411|5 τς 
Ῥγαεθεβ, σὰγποη ὧς πα 1} 

: ΤῸ ΔΙ Ὲ ΣΙ ΟΡ: δ. 

᾿ ἜΜ (ὰπι,, Ἰάεῖγοο πΐπεις Π11- 
Πἰ ἀριά τὰ ργοείαπι Πατυΐταγ. Αταμὶ ἰρίδ εἰ- 
Ἰαΐπι πιιήμς εἴς Απιοσ, ἧς Ογατίας. ὅζαῆτα. Νι- 
ἄδο ἐρὸ οτίαπι Ηογουοπὶ ἴπ Ρἱἐδιγίς ΒεΙα- 
Ὧἰ5 ἱπάἀαγαπη Ἔχιι}115., ἃς ΡΙογαπηαιια (Ὁπηπιιπὶ 
ἨπΠῚΪ ςἀρίοἤζεπη. ΑΡρο]Ἰπεπι ἴτοπῃ τεπαΐ νὰ- 
ἴτε ργαθοιπέιπι, νοὶ ἀϊσο (8 ἐχεγοοηζθηι. 
ΨΕΪ σαγγθηζοπΊ, νῈ] ἰἸασι]αητεη, (πίττα Ροῖ- 
ἴδγιπι Κδροϑ [ χιπι ἀπιρ᾿ εἐδιιπειιγ, ὅς ἱπ (00}1- 
τὴ (εάδφης. διιγὶ σορία πηαϊοΠατοπι ργᾶς ἴς ἴε- 
τεηζαβ,, Αἰαπηθη πΊαρηαϑ οἰα4ες νἱ 14 αγας- 
(ἷβ ἀζςδρογα, Ἔἐρθηϊ5, ΡΑΊΡΕΓ ογαζ ϑοσγαῖος: 
διιαπιθπ ῬΑ] ̓τππὶ Εἰἶκι5 ἀἴπ65. Πιδιθας ΑἸοϊ δ α- 
ἦες. Ρδιρογῖοβ᾽ Θηἰπ 1η νἱτο ποη εἰ : πο- 
τς ςυϊα{π|5 ἀςουίατοπα ἔογίσπα δ Ο]αἰτιγ 

ἘΠΡΙ ΘΒ ΎΓΟΘῚ, Δ ΕΪ 93} 
λ ͵ μὰ , ᾿ δ 

μοι μηδὲ Θεσπιώκή τις εἶναι, πσάντως γοὶρ κἂν 
““Ἴἷ)’ῦῪ ᾿ τς 

τῷ ἐρωτιἔϑυες- μηδὲ Ατ]ική, τος γερ Παννυ- 
Ν ὔ , 

χίδας" καὶ τες ἑορτοὺς ", καὶ τὼ Μενάνδρε δρά- 
᾽ ᾽ , ον, δ Ν )7ἷ 

ματω" ἐκ ἀν ὥσοτε ἠγνοήσος. οὐλλ᾿ εἰ καὶ Βώρ- 
5 »“» γ Ν Ἵ 

ξωρος εἶ, καὶ μίω τῶν πο Θερμώδοντος στάρ- 

ϑένων"", εὐλλ᾽ ἐν καὶ ταύτας λόγος νεωνίσκοις 
ν “ ᾽ λ 

συμπλέκεσθαι; καὶ τίκτειν ἐκ κλοπής. ἀλλώῶ 

᾿ “ Ν ͵ Ν Ἁ Ν ΄ " 

μη Θρᾶτηω, κωϊι Σιδώνια " κοι μήῆν κωὶ τὅτων ε- 

« Η » ΄ 
ρῶς ἥψατο - καὶ ἡ μὲν τῷ Νίνῳ " συνεπλαίκη, 
ε “" -“ » ε 7ὔ ᾽ . 

ἡ δὲ τῷ Βοιωτῷ ". εοἰκῶ ξυρηκένωι σὲ» εἰ μή κά-- 
, ᾽ -»" ΩΝ ᾿ ͵ 

κός εἰμι καὶ φοῦλος ζυσιογνωμιονεῖν " -Δωνώὸς 
᾿ ΝῚ ͵ ͵ὔ 

σοι πατὴρ. χεὶρ ἐκείνη καὶ βλέμμα") φονικὸν. 
ΕῚ ΄ " ͵ὔ ͵7 

εἰλλοὶ κακείνων τις τῶν ὠνδροφόνων «ταρϑένων 
΄-" 5 « ἦᾳ 

νεωνίσκε φιλᾶντος ἐφείσωτο. ἐχ ἱκετεύω σε; αὶ 
“ “ ͵ 

δακρύω, φυλήρωσον τὸ δρῶμω » ἵγῳ 'μα ψαύ. 
δ 

σῃς" καν ξίφει. 

ΜΝ ΔΑ τοι. 
“ δ δ ὦ ἐν καὶ ν ΄ 1 ᾽ ΄ 

Εἰ σωφρονεις» θιώ τί ἐμο, μόνῳ ; εἰ χαρίζη;, 

διὼ τί μὴ κῴώμοί; 

Μὲ. ΜΕῚΡ Α ΚΊΩι- 
᾽ν 3 ,ὔ -»Ὕ ᾽ 

οτι πένης εἰμὴ, ἐτιμότερός σοι δοκῶ, καὶ μήν 

καὶ αἀυτὸς ὃ Ἐρως γυμνός ἐςι, καὶ οἱ χάρμτες, 
πε Ρ ε 1 Ὰ 51. Ὧν Χ ᾿ ἌΣ 

κωὶ οἱ ἄφξεβες. ὁρῶ θε ἐγὼ καὶ τὸν Ἡρφᾳκλέω ἐν 
- "» , ΄ 

ταῖς γραφαῖς, δορῶν ϑηρίᾳ ποεριξεξλημένον, 
καὶ τὰ πολλὰ χωμαὶ καϑεύδοντω: τὸν δὲ Α- 

» ω ἈΝ 7, 
πόλλωνω καὶ ψιλῷ ξώμωτι ἢ δισπεύοντω, καὶ 

Ν ͵ ε ᾿ -“ -“ 
τρέχοντω » ἣ τοξεύοντω. οἱ δὲ Περσῶν βασιλεῖς 
σ΄ » ,ὔ -“ »"» 

τρυφῶσι, καὶ μετέωροι κώθηνται» τῷ πολλῷ 
΄ , ᾿] ΄ ἌΣ Σ γον, 

χρυσίῳ «τροδοιλλόμενοι τὸ σεμνόν. τοιγωρδν ἔ- 
-“" τ( Ν “ “ ,» Ἵ 

πασχον κωκῶς, υπὸ τῶν τυ ενήτων Ἑλλήνων γικω- 
4 Ἁ ᾿ Ὁ 

μένοι. ἥν π͵ωχὸς ὁ Σωκρώτης » ἀλλ᾽ ὑπέτρεχεν 

ἀυτᾷ τὸν τρίξωνω ὁ ππλέσιος Αλκιξιάδης. πε- 
͵΄ὕ ᾿ , 4 “ ἘΠ Ρ “ἡ δ Σ 

νι γωρ δ εἐςιν ἐγκλήμα, ὅτε τὴν ἐεκώςς διτιῶν 

7 τῷ ἴρωτι ἔϑνες 1 πεπιρε ϑεῶν οἱ Θεσπιεῖς τιμῶσιν Ἑρωτῷ 
μάλιξα. Υἱά, Ραυΐλη, Βοεοιῖς, Ρ.30Σ. 

8 παννυχίδας) Ἠείγ εἶν. παννυχὶς ν ἑορτὴ νυκτερινὴ σύν ὅλῳ 
σῷ οἴκῳ γ βεγμλρη με Τιαιϊηῖθ,, 6ᾳ σελεῖφον ὅσον χρόνον χορίυ- 
γτες ἰγαππρεῦδης, νὸ ἀρὰ Αἰπεπδευπὶ εἴ 1, 

Ὁ ἑορτὰς ] ἴπ υΐδυς τ 46πὶ ἰι6πε8 ΡυΕἸ]᾿φατις [υ{τϊ ὃς 
ἴοςο; ἃς οποτγεῖϑ πιάχίπιδ, ἱπά μι! ρεθδητ, 

τὸ Μενάνδες δρώματα 1 ἴπ ταἰίδιις ξε!5) πιαχίπιε ὈΙοηγ- 
[15,) τεργδείεηταγὶ [Ὁ], 486 Ἀπιᾶτοτῖ! πιαχίπιᾶπι Ράτίοπην 
εἴβης ἀγριπΊεητί, 

1 Θερμώδ. παρϑένων] ἢ, 6, ΑΔ ΖΟΠιΠΙ, 4υάτιπι δά ΤΒετ- 
τιοάοητεπὶ [ε4ες, 
ΠΣ ἡ μὲν τῷ Νώφ συνεπλ. 1 διαούγἑαγηι ἸΏιΟΠρῖς ἔοτις Εμ- 
χοραραγ ἡπᾶπι Νίπο συμπλακῆναι ἀϊοῖτ, ποπΊεη Ἀδρῖς Ὠοπιῖ- 
ΠΔΠ5; συΐι5 ΔΠΊΟτΙ 1114 ςεἴπε. ΝΙαπι Κερερ ἴῃ Π ἐπ πὶ ςοπ- 

νεγῖογε ἱρ[ιπιαιιε Τοκεηα, ΓΑ σα] ΓΟ ταπι εἰξ [οτϊρίοταπι. Ἐα- 
Ὀυ]άπι διτεπὶ Εἰβοτίος ἐχρίίςας ποίδοσ. Ψε ΝΙπες νογὸ 
ἀμρήεν, τις Ἑμσορα ϑεὸ Πῆίπις ἴπ πα πιπτῖ5 Τταίαηϊ , ᾿π αυῖ- 

Ῥιις εἶγοά ΕπγοραΠΊ, Τδιτγο τη Π ἀεητεπι, ἰορί τι ΣΙ ΔΏΝΟΣ 

ΘΕΑ͂Σ. εἀᾶε Ηο!Πεπίμπι 84 ϑίερμαπ, ἀς Ψτ1Ρ. Ρ. 298. 
13 καὶ δὲ τῷ Βοιωτῶ ] ΤΒτεΙπι Βοεοίο οὈ(ςοιταπι δἷτ, Ρυτο 

ΔυιτΈ ΠῚ ΠΟῚ βοδοΣ μη} Ἰητε Πρ, Ἰτοηϊ, νεἶ γὲ 41Π| νοΐαπε, Νο- 
Ῥίμηϊ ΒΠτπὶ) ἃ 4010 Βοεοίία Ατεῖσαα νἱοῖπα ποπιεπ Παδεῖ: 
{εἀ ΔἸϊιπι Βοεοίηνιγ Νδρτιπο ρσοπίταπι, Μειαροπεὶ Ε]᾿υπι 
Δάἀορτίμιι, 4. 400 Βοεοίῖαε τὰ Ὑ Βγαςίᾶ ποπιθπ ογίμπι, θ6 
εο Ηγρίπυς Ρ, ΟἸΧΧΧΥῚ, Δηείαροπίπς ἐος (Βοεοίαπι ὅς 
Αδοὶμπι}) δὲ βίος χίορίαηῖε)γ φαΐ ἴῃ Ῥγοροητίάς εχ ἴμο 
ποπης σοηδίάοτγυης Βοεοίμς Βοεοτίαπι, «““εοίασ ΑΞοἰ )πι. 
᾿Θράκης ἀυτεπὶ Νγπιρῆ δε Τἰταηϊ ἀΐς πιεητῖο εχ Αττίαπο δριιά 
Ἑυϊατβίμπι δα Ὁ ηγΓ, Ρεγίερ. ν. 352. ὅζ ϑιερπασμπι ἀς Υ τῦ, 
Ῥ- 40ο. ἅς εἴτι5 ταπιεα ὅς Βοεοῖὶ ἀπιογίθιι5. πιυίρίαπι δ|1ὰς 
πὶ ἱπσπ Πς πιεπιίηϊ, 

14. βλέμμα] Πς εχ ςοηϊεξξιγα τοίοτρῇ, 14 δηΐπι εἰ φισά 
ΡΓδεςείίετας εἰ μὴ κακός εἰμι φυσιογνωμονεῖν Ορτίπιε σοημε- 
πἷς, Ἑαϊ λῆμα Παδεδαπι, [π᾿ πιᾶγρίπε {Ὀτίρειπι ἐγαῦ 
λξωαμα. Ἱπτεγρτεβ νογεῖς ἀγείγης φυλῇ ϑέλημα Ἰερίζει. 

15 Ψαύσης Ππεῖπρε αιιγεξιατιοπῖθως ἀοἰεξζλητωγ ἀπιδητεσ, 

ΒΡῸ ὈΡΡ3 ὩΣ 



934 
ε ; “: 

ἡ τύχη ἀπολύεται τῇ πρὸς ὠλλήλες κοιγωνίφ᾽. 
“, Ν ε 3, 

ἄπιδε ἔσρος τὸ ϑέωτρον' σσενήτων Ο δῆμος. ἄπι.- 

᾿ Ν Ἵ " γ ᾽ 
δὲ τῦρὸς το δικαςήρμω" πένητες κάθηνται. ἄπιδ 
Φ  ΧᾺς ΝΥ ͵ « " ἕω Ἂς 

ἐπι τῶς μοώχως" οἱ μεν σσολυτελεις.» καὶ χρυ- 
"- ἕω τ Ἁ ͵ὕ 5 σι 

σο: τος ὅπλοις. λείπασι τῶς τάξεις, ἡμεῖς δὲ 
2 ΄ 9. ᾿ »" -“ Ἁ Ἁ Ν 

ὠρασευομεν. ἐν ουταῖς τε τοῖς τρρὸς τὲς κωλὲς 
ΓΡτ᾿ ) Ν ΄ ᾽ν ὑμᾶς σκέψαι τόσον τὸ μεϑόρμον. ὑξρίζει τον 

τοοισιϑέντω ὁ πσλέσιος, ὡς ἐωνημένον " ὃ σσέ- 
“ , ε ͵ 5. «ὦ ͵ 

γης οἶδε χώσαν, ὡς ἐλεέμενος. ἐκεῖνος σεμνύνε- 
“ , - )ὕ 

ται τῷ ϑηρώμωτι" ὁ πένης σιωπῶ. σπώλιν" 
ς ᾿] ᾿Ὶ , ᾽ » ΄ Ω ὁ λαμπρὸς. τὸ πεπραγμένον εἰς ἐξεσίαν ἀἰ- 

, “ 5ύ δὰ δ᾽ δ Δ ε ΄ ᾽ »" 
νώφέρει τῆς οἰκείας δυνώμεως " ὁ πένης εἰς τὴν 

"“ , « » 

τῷ δόντος Φιλανϑρωπίαν. ὁ πτλέσιος ἄγγελον 

σοἐμπεικόλωκω, καὶ πσἀρώσιτον , καὶ μιά γειρον» 
ν Σ ΜΕΤῚ “ τ : ς , ε Ν ς 

καὶ τεὺς ἐκ τῆς τραπέζης " ὁ πένης ἑωυτὸν, ὡς 
ὃ ᾽ ͵ ἃ ᾿ ὦ -“ 3 ΧΩ Σ μηδὲ ἐν τέτῳ τῆν τιμὴν ἐπεῖναι τῆς ἀυτεργίας". 

7 ͵ 

ὁ πλέσιος, δὲς, ἐυθέως ἐλέγχεται, τὸ γοὶρ 
-“- ͵ γ᾽ “ ᾿ -“" 

πρῶγμω κωταάφωρον γίνεται τῷ πσλήϑει τῶν συν- 
΄ ε δὲ ᾿ ᾿ δὲ Ν 

ἐγνωκότων» ὡς μηδὲ τές γείτονως. μηδὲ τὰς 

πωρμλόντως ὁδοιπόρες " ὠγνοῆσαι τὸ δρᾶμω - ὁ 
΄ » 

«πένητι χρησώμενος φίλῳ λανθάνει. ὅτε γερ 
ὕ “ δ Ἵ , Ν . »ἭἫ "2 
ἔγκος τῇ δεήσει τορόσεςξι» καὶ τὴν τῶν ἔξωθεν 

καταβέησιν ἐκτρεπόμενος, καὶ τὸ τῶν δυνατω- 
. - “ . Ἁ εὖ ν.. 

τέρων ἀυτὸ γενέσϑαι τινώς ὠντερφοιςες , ὡς ὃν-- 
ε -“ 3 -» Ν 

τος ῥώσε τῇ τορώγμωτος, ἐχ, ὁμολογεῖ τὴν ἐυ- 

τυχίαν, ἀλλ᾽ ἀποκρύπτεται. τί δὲ τὰ πολλὰ 
͵ ς ε , “» γε ἢ ᾿ Ν ! 

λέγειν; οτσλδσιος κῶλε: σὲ ἐρώμενον ; ἐγώ κυ- 
ἀν δ Δ ε ,ὔ ᾽ Ἁ ' ὁ ὐ σεν , 

λον" ἐκεῖνος ὑπηρέτην » ἐγὼ Θεὸν" ἐκεῖνος μέρος 
»-» ,᾿ “« 7 δὼ. ὧδ , “ " 

τῶν ὠυτᾷ κτημάτων» ἐγὼ “σωντῶ. ὅὁϑεν ἀλλ 
͵ . Ὗ “ δι ὃν Κγ ͵ 

“πάλιν ἐρασϑεὶς.» ὅμοιος πρὸς ἐκεῖνον ἔσαι" πέ-. 

ΡῬΙΗΥΤ ΟΣ ΓΕΡΑΥ ἘΕΙ ἘΡ.ΧΙΠΙΙ, 

[υ] ςορῖὰ ἔαῦλ. Κείρίςε δά τῃξαίγιπτι : ρορι- 
1π|5 εχ ραιιρογίδιβ ςοηῆαι. Ἐείριοα δὰ (ι"- 
Τἶλ5 : ρδιρογεβ (ξάεπε ἱπάϊςεβ, ἈΚείριες αὐ 
ῬΓΔΕΪΙ4: ἀϊιήτες,, ὅς ἀγπηῖ5 διγοὶ αὶ {πητ τοτῖν, 
δεῖοπι ἀδίεγιπε, πο5 νογο ἤτγεηϊις γεπὶ σετὶ- 
ΠλΠ15. [Ιἢ Ἰρί!5 νεΓῸ εείδπι περοιῖϊς, μᾶς δά 
ψῸ5 ΡΕΪογος ρεσείηεης, σοηβάεγα απαητιπι ἢξ 
νεγιηηι8 ἀπ εγίπηεη, 165 ρεταϊδηζεῦ ἐη{}- 
ταῦ (ξπ16] ρεγίμδίο 2 αιδί ππβπεοῖρίο : ῬΔΈΡΕΓ 
Ῥιτατίαπι Παεσ, νῇ σῇ σγαῖα ἔαδα ἢτ. 1116 4 
ΒΙογίατηγ ἀς ργάθάα: ρδιρεῦ ἴάςεῖ, Ἀπγ- 
(πὶ ἀΐμμο5 περουίατη ἴῃ ἀςοθρεῖβ γαίεγι πᾶς ΡῸ- 
τεηταθ ΨΙΓΙΌΙ5 : ΡΔΏΡΕΓ ἀδητ5 ὈΘΠΙρηἰ ΓΑΙ, 
Τῖμδ5. παποίμτη τς δή ]αίογοπι), ὃς ραγαίῖ- 
{ΠΠῚ. 478 σοαμμπ|, εοίιε ααΐ δά πιεπίαπι 
αἰμι5. πηϊη! ἔγαητ : Ρρᾶπρεγ (ςπγηερίωπα , νὲ τς 
μιὰς δείδπι ρατῖς όποῦ ασῇς δάτποζαε δῦ ἱρίο. 
Ορετὶ πηᾶπιι5, ΙΠ65 60 Ἰρίο φιοά ἠαι δεῖ πι 
Ραΐαπη ἴαςϊτ ἉΠΊΟΓΟΠΊ,) ΓῈβ Ἐπὶ ΠῚ ἐπηαπαῖ ΡῈ 
πα] ἀ! 6 ΠῚ δου) 411 ΠΟΠΙοΙ] βπηῖ εἰπ5 γεῖς 
ἴτὰ νὰ πθαμο νἹ τη], ΠΕ ́ .6 Ρεγερτίηὶ νἱδίογεϑ, 
ΠΕρΡΌΓΙΕΠῚ Ἰἱρπογεη: 411 ἀπηαηΐα νεΙῸ νΕτας 
Ῥᾶιρεγς, ἔεγε (Ο]ε Ιάτεγθ. ΕΠῚ5 ἐπ πὶ ὅς γοραιῖ- 
οης [αἤτις ρος, δκ Δ]Ιογπι αἰ] σατίοποιη» 
τεξογπηάδηϑ.. δ[411Ὲ τἰμαΐες ροζεηϊίογες, νῈ 
ας [ΔςΠ]ΠΠπγὰ τας πες, ξο!οἰταίει αἰ ΠΠπγΐας 
δίψιις οςσυΐεατ. Οὐ ἃ νεγΌὶ εἴ πτιϊ- 
τίϑ ὃ ἀἴμιο5 τε ςαταπηγίειπι νοςαῖ ,). ἐρὸ ἀοπηΐ- 
παπα: 116 (Θγαπτη, ἐσὸ δι : 16 τεγαπι» 
(Ὡλγιτη ράγεπ., οπηηΐα ρο. Ψπάε ἃ αἰϊππη 
ταΓία ἀιηδῃ5., ρεγιπάς δάμιεγίιβ εἰιπῃ τὶς ἀ- 
Πἰπηαίι5. Ραιρεῦ γΈΓΟ (Ἐπι6] ἀτηαῖ. Οιις 
αἰΠάεγε δεργοζαητὶ ροτείς ὃ Οι5 γπᾶ νυ] ρ! Πα5. 
Ρεγίουγε ὃ Οὐ νπα ςαγα [Ε4] ΟΝ ςοΥ- 
Ρ15 ΟὈΠςογο, νΌ] τοΐαπα ππιττταγ ὁ ΟἿ 5 σαάεγς 
1ῃ τὰ! ρταιίαπι ὃ Ηἱς5 γεῦιις οπιπίθιι5 ἀϊμεθ 
ἔχπι ἐρο. 

γης δὲ ἅπαξ ἐρῶ“. τίς δύναται παραμεῖναι νοσϑντι; τίς συναγρυπνῆσαι; τίς συνεξελϑεῖν εἰς 
αι 

. , ΄ ͵ὔ ΠΡ ΕῚ “- -“» ἵ “" 

ΞΣ ςρατόπεδον ; τίς αὐτὸν ποροτώξαι πεμπομένα βέλες; τίς ὑπὲρ σᾷ ταεσεῖν ; ἐν τὅτοις τοῶ- 

σι «π-λετῶ. 

μέ. ΓΥΝΑΙΚΙ 

Εἰ μὲν δέῃ χρημάτων, πένης εἰμί. εἰ δὲ φΦι- 

λίως καὶ χρητβ τρόπε» πελοτῶ. ἔσι δὲ ἐχ ὅ- 

τως ἐμοὶ δεινὸν τὸ μὴ ἔχειν, ὡς σοὶ τορὸς οἰσιχύ-
 

νης τὸ μισϑᾷ φιλεῖν. ἑταίρας μὲν γοὶρ ἔργον 

ΧΙΡ. 4.᾽ ἘΕΜΙΝΑ͂Μ. 

51] Ρεςιιηΐας ἐχρεῖίβ,, ριρεῦ ἔππὶ: { 4Π|1- 
αἰτίαπι ἃ «απ άϊάος πογεβ, {ππὶ ἀΐπε5, Νες 
ΤῊ ταπηοη δάδο τιγρὲ εἰ πυρά πΠ18}} Πα- 
Ῥοδπη., ἡπαᾶπὶ Ὁ]. αιιοἵ ἀπιοΥ τὰπ5 ΠῚ πιεγς 
ςεῃαγίι5. Μεγείγιοῖς επἰπὶ οριι εἰϊ δάπητ- 

Ἐρ. ΧΕΙ. τ ἀπολ. τῇ πρὸς ἀλλ᾽ κοινωνίᾳ 1 [επίις πιῖ- 
Ηὶ τᾶς νυἱάειυν : ξογίαπαπὶ οἰιγας πο Βάθεγε νῖ Οπιηΐμ πη.» 
Βοπιίπυπι 4 εγεὶ 5 (Ατϊϑξαοιας , εογυπταιιε ἀἀμπεμέι5 {ε οτῖ- 
τηϊπδιιοπίδιις οίο]δις : ποῆμε 115 πποτᾶση {ι] Οπηηίθιῖ5. 
ςορίδπι ἔλςετα, Γ ι 

1 πόσον ] οπιίιιπι ἃ Μοτεῖϊο ὅς Οτιΐαςῖο. Αρηποίςεδας. 
Μειτί. σοἀϊςείαυς ἴτοπὶ Υ Διίσδηι 4 ὅς ὅ, 

3. ἀντεργίας ] ἀϊοῖταν ἀυτεργίαγ πάη 46 415 ρεῖ {εἰρίαμηι 
ΑἸϊαιι ἃ ἕαςίς. [π|ρ. Μ, Αἰτοϊίις Απτοπίπως 110, 1, ᾧ. 4. σὸ 

εἰυτωργικὸν ΠῚ ετιδυΐ: φηοα ΤΣ πιάπωῦπ σρετὶ φάριομεαΖ, 
Αἀ 4υεπὶ ἰοςιπὶ νἱάς ΤΉ οπι. ΘΔτιδίκεσυπι. 

4 ὁδοιπόρως } Μευτῆις εὐϊάϊτ: τῶν ὁδοιπόρων. 

5 τί δεὶ τὰ πολλὰ λέγειν  ᾿δες οπιηῖᾶ νίι!ε Δά γεγθ2 
σρὸς ἐκεῖνον ἔραιγ ἀπε ἀεπάεγαϊα, τεβιτυῖς εχ ἤιο ςοάϊςε 
Μευτῆως ) ἐδαιο ἐχῃϊδεπι αυοαμε Ν Ατῖς, 4 ὅς ὦ, ᾿ 

6 ἐρᾷ] ἂς Μειγῖ. Ἑάϊεὶ ἐρῶν. 
7 τίς δύναται) πες νίαμιε λὰ Βπ. ἴῃ Ψ δεῖς, ὁ, ςοηβίτοϊα 

πουάμι ἐρ οἰ 4πι) ςμπὶ ἰωίς ρθη τῷ ἀντῶν 

[ἰος} 



ἘΡΟΧΙΡΕ. 

(γα ἐος ἡυὶΐ (Ἀγ [85 δὲ ἤραι Πα πΠαδοπι, νὰ αυἱ 
Ῥγοσαῖ ἤης δ πιογοθάςπι (οἰπεπάδιη: ἱπρο- 
πᾶς νοτο ἔεπιίπας δά ορείπηαπι (Ἔπηρεγ εἰς 
Ἰητοηζαπι 9 ὅζ ργοῦιιπὶ ἀπογα ἂς Ὀεποιιοθητία 
ςοιηρίοξε!. Πρετὰ νυ] ίειπι οἵδ εἰδὶ, ἀϊξο 
εἴὸ διιάϊθη5, ΝΥδυίΐσαγο ἴα 6... Παιο ςΟλ- 
{τεπάδπι: ρίαραβ ἀςςίρογο, ραίαγ : δΔη Ή ΔΤ 
Ργοίιπάογο, ποη γεσαίαθο : ΡοΓ 'σποπὶ σαγία 
ξεγγ,ποη δοηπαπ.. 5 νογο Πᾶος αἰμ65 [αοίοτῦ 

ΧΥΨΙ θνε εἴ ὲ ῬΤΙΝ 
Οὐυοά τς ερο, Ποίρε5 αι (π|, ἀξ ρεγθαπι, 

ΠΉΓΑΓΙ ΠῸ]. Νίοη ἴίσθε οσυΐος ρογορυη![ατ5 
ἀαφιηπαγς, 605 Ἐπί πη ρα ογίτιο ραγὶ Γατίοης αἴ- 

ας ἰσηῖς αρσοπάϊς, οροτίείαις {Π|4πὶ ααϊ- 

ἄσπι ἔμρογο, ππης γεγο {ἰρίτο [ἐχ 1110 [ὰ]- 
φοτς] εχιεγο. [ γπλΐπς βόγγο πΌ}}0 Πᾶ- 
δεῖς ραγ οἱ ἤπια διγαα ἤπια οςυΐοβ, νογαιη ὅς 
ῬοΓορτίη!5 ὅς οἰπίθιι5 δηΐπηὶ {ΠΠ| παη οὶ Ππητ. ΝΘ - 

πε ῥγοξοεϊο Βγάποῃις Αρο ποπὶ Πιρὶς, νῖ 

ΡοΓοστίπαπη: πραπς Ηεγουίοπι ΗγΪα5, πος 

Ἐλάδπηδηγῆμπη ἐἰογπιηΐτς.. πθαιις ΡΑΙΓΌΟΪα5 

ΑΟΠΙ ΘΠ, ποαὰς ΟΠ γυπρριι [4{π|π|, ὅπιοῦ- 

ἀΐαπι αιοαας ῬοΪγεγαῖος ϑαπηιις ἀθρογς, δζ 

Ῥεγήουπι αἀοϊείςοηπίοπι Αρείίαιις : ΠοπΊοη.. 

δἀοϊοἰξεητίς ἰσθογο. Βαγεργίηὶ οὐίαπι ἱπ|- 

τες τογγᾶς ἵππε, ἃς Ππαϊὶ ππαγὶ, ὅς Αοίσυϊα- 
Ρἷας ἀρια Αἰποπίοπίος, ἃς [πρίτογ ἀριιά ποβ, 
ΝΊΙας ἀρὰ Αςργρεῖος, δὲ 80] δριιά οπηπο5. 
Ῥετορτί τοῦ εἰίαπι ἴῃ ζογρογο ἀῃίπημβ, ὅς ἰα- 

(ἰηΐα ἴῃ δὄγθ, ἃς ξίγαηάο ἴῃ ἄοπιο, δὲ ὕδηγ- 
. γποᾶος ἴῃ ςοεΐο, δὲ Αἰςςάο ἴῃ ρεῖγα , ὅς Εἰε- 

Ῥῇιας δριιά Ἀοπιᾶποβ, δὲ Ῥῃοξηϊχ αἰτῖ5 ἀριιά 
1ηπόος: δίχις [πὰ αιίάςπι Ποίρες τἀγά Πηηηι}5 

οὔ, Οἰκοπίαπι γεγο 41 ργπιὶ σοπίροχοτγιηζ, 

νεῖ δάογαδησ. Ρεγεστγίηδο [τεγαθ ετίδτη {πηΐ, 

ε Ῥμοεηίςϊα εηἰπὶ νοηθγε: ὅς ϑίγθηες. Ὡγαι- 

ΡῬίιας, ἃς Μαρογιπι: Τ᾽ ΠεοΪορία, αἰὐθι5 ο- 

πληΐθιις σαπὶ πηδίογε ἴαπηθη ἀεεφλατοηε» 

ψτίπηαγ, ἡπᾶπὶ ἀοπιοίιςῖ5. - Οοα τάγιπὶ 

γῶν ϑεολογίω. οἷς πρᾶσιν ἥδιον χρώμεθα, ἢ τοῖς ἐγχωρίϑις» ὁ 

Ἐρ. ΧΕ. τ σαρίσας ἔχ: κὼι τὸς σπάϑας 1 48ε ρο- 

τεητιοτίδις τισι ργδείατας, νὰ βαίσες τεπιροτῖθυ5 ἀπε ιίοτῖ- 

Ῥυς. ΙΡΗ͂ ἱπιρεγδτοτὶ ϑράτίιαπι ργδείαταπι ποίμπὶ εἷ εχ 

Ουτοραίατα 4υΐ Ρ.1οῖ, δ)οὶ τῆς σπάϑης τὸ (ξυσιαςικὸν ποτὰ- 

τἱ αίι. Νὲες ἴῃ οἰποίϊς 5. ρα! αειῖ δρφιῤαγὶὶ ἰρυοῖα ἀϊρπιᾶθ. 

2 σοι] εὐϊτὶ γῇ. ϑεηῆις ροϊξυϊαγε νί ἀστυγ σοι» εἰ Βῖς 

Δοεῖϊε ποηηυ}}Α ἔξάτιιοτε πι8}15. εοά.Ν εἰς. ὁ. Ἰερερατ ὡς βέλεα 

χρὴ πείϑομαί. ΚΝ 

Ἐρ. ΧΡ. 1 χεΐλλος ὐτ. ὁμ. ΚρῊ πυϑ νείπτ.} [ΠῚ ΠῚ] 

εἴϊε ρυῖο : ρεγεργιπίτατεπι Ποῃ Ροῖϊε οδεῖϊε Δπιοτὶ», πε488 

Ἰερίθας, ρεγερτίη 9 ἀϊδεὶς, ἐπι ἐπιρεάϊτί ροἵδε : ουπὶ Πᾶτιι- 

ταῦ! {ΠῸ ἢ, εαάοπιαιιε τδίοπε οου]ο5 Ρυϊοτα ξοτπιᾶ ἴωθεδε 

δίαιε ᾳααοοηάατ, 414Π| Ἰσηῖς, Νεπιρε, να ῃ (ἐαπεπεῖδιις ΤΕΠῚ 

ἐχριῖςᾶΐ, ριϊογίτιἀο ποῃ ροτοίξ᾽αος μα σάτεγε, 486 ποΠ. 

Ῥοιεῇ ποπ δοσεπάετε ἰβπεπὶ ἴῃ (ρεδζαπις, νε ἔτυιεγα ἢ {Π| 

παῖατας πεςοίπτατι ἰερε5 ΟρρΟΠέτό. 
Ἶ ΟΝ 

2 οἱ τῆς ψυχῆς ἄγγελοι ] ἀττἰοα απ οἱ Ὁππίτῖ πιβιηηι, ᾿ 

3. Λικύμνιος τὸν μαδάμανϑυν } Αὐαμανιάπὴὲ παιδικὼ Τ4- 

Φνι ΒαΙς αἷς (ργοαϑ» ἀραιὰ Αἰμοπαουπὶῖρηο5, ΧΗ, Ρ, ὅο:, 

ΕΒ ΕΟ Ἃ Ε: ΟΣ 
΄ Ἄ Ἁ Ξ. 4 , Ἀ Ν 

πσροσίεσϑαι τὲς τὠς σαρίσως ἔχοντας, καὶ τὰς 
,ὕ ς « ͵ , ΕΣ 

σπώϑας", ὡς ἑτοίμως διδόντας: γυναικὸς δὲ ἐ- 
Ἵ Ν Ν ΄ Ν 

λευϑέρως πρὸς τὸ βέλτιςον ἀεὶ βλέπειν, καὶ 
Ν Ν ᾽ ᾽ ΄ ΄ , ε τὸν χρηφὸν ἐν ἐυνοίω τίϑεσϑι, πορόςτωξον ὡς 

" , : Ἂν Υ͂ ) ͵ 

ἔοικέ σοι΄. πείϑομωι. πσλεῖν κέλευσον» ἐμθαίΐνω" 

πληγὰς ὑπομεῖναι» καρτερῶ" ῥίψαι τὴν ψυχὴν ὑπομεῖναι, καρτερῶ" ῥίψαι τὴν ψυχὴν, 
᾿ -“Ἢ » δι ᾿ ᾽ 7 

ἐκ ὀκνῶ: δροιμεῖν διὰ πυρὸς, ἐκ ἀναίνομαι 

τίς ταῦτω τλόσιος “σοιεῖ) 

Μμς. ΜΕΙΡΑ Κι ΙΩ,, 
,ὔ Ν 9.“ -“ ᾿ ,ὔ Ἴ τ 

Ἐν ζενος ὧν ἐρῶ σδ» μῆ ϑαυμώσης. ξκ ες 

ὀφϑαλμὲς ξενίας ἐλῶνο:, κωὶ γοὶρ κοῖλλος ἀυ- 
δή ΓΝ Ν “ δα. Λ Ν -Ὁ 

τῶν ὁμοίως καὶ πῦρ ἀνώπτετωι » κουὶ δεῖ τὸ μὲν 
᾿ ν 3 ἥμῳ Ψ 

λάμψαι, τὸ δὲ ἐυϑυς ἐσεσϑιαι. διακρίσεως δὲ 
» 7, "γ, “ς γ Υ̓́ ᾽ Ύν ἵ Ν 

εὶ δέει ξτε ὠσὶν, ὅτε ομμασιν" ἀλλ᾽ εἰσὶ καὶ 
ε “ » “4 ᾽ 

ξένοις. καὶ «πολίταις οἱ τῆς ψυχῆς ὠγύελοι πΣ 

ε " εἶ ͵ ε 

μὴν ὁ Βρώγχος ἐῴευγε τὸν Ἀπολλωγὼ ὡς ξένον» 

ἐδὲ ὁ λας τὸν Ἡραικλέω» ἐχ᾿ ὃ Λικύμνιος τὸν 
͵ ᾿ ε ᾽ 

Ῥαδώμανϑυν ᾿, ἐδὲ ὁ Πώτροκλος τὸν Αχιλλέω; εἰ- 

« ͵ Ν . ν ΄ 

δὲ ὁ Χρύσιππος τὸν Λάϊον ᾿. ἥροι καὶ Σμερδίς" 

πολυκράώτης ὁ Σάμιος, καὶ τ Πέρσε μΞιροικίᾳ ὃ 
Η μὴ -“» Ψ 

“Αγησίλαος, εκ οἴδω τῇ μειρακίᾳ τὸ ὀνομω δ. 
εν “ " « “ 

ξένοι καὶ οἱ ὁμέροι τῆς γῆς » καὶ οἱ πποτωμοὶ τῆς 
Ν ὔ ς 

ϑαλάσσης. καὶ ὃ Ασκλήπιος Αϑηναίων, καὶ ὁ 

Ζεὺς ἡμῶν» καὶ ὁ Νεῖλος Αἰγυπτίων, καὶ ὃ ἥλι- 

΄ 
᾿Ὶ »Ἅ»Σ ἢ 

ὃς πάντων. - ξένη καὶ ἡ ψυχὴ τῇ σώματος, καὶ 
ν. ᾿ --᾿ »΄ ἘᾺ δ Ν » ἦν μόνα 

ἡ ἀηδὼν τῷ ἀέρος. καὶ ἡ χελιδὼν τῆς αἰκίας, 
τ ἸΕ ͵ “ “ ἃ ον ᾿ “ 

καὶ ὁ Τανυμήδης τῇ ἐρφνβ» καὶ ἡ ὠλκυῶν τῆς 

, ἈΝ, ἘΣ» αὐὖ ᾿, χῖνε ὯΔ ς 

πέτρας» καὶ ὁ ἐλέφας Ρωμαωίων, καὶ ὁ ὀῤγις ὁ 

“ "» “ τᾷ Ν ε 

φοίνιξ τῶν ᾿νδῶν- ὅτος μὲν ὁ ξένος καὶ βεαδύς. 

τὸν δὲ πτελωργὸν ᾽ οἱ σσρῶτοι ϑεασάώμενοι καὶ 
ν ; ἈΘδΣ υ ͵ ᾿ 

παροσκυνῶσι". ξένα καὶ τὰ γρώμμώτώ, ἐκ Φοι- 

νίκης γωρ ἦλϑε, καὶ Σειρήνων νύμφα! » καὶ ἡ μά- 
Ἷ »“ Ἁ 2 ΡΒ. τῷ 
τι τῶν μὲν σησωώνίων τὸ ἐπέκτητον 5 

(ετεταπι Ζἠργνρ»οἰδ, ἘΠΕ δεγγοπὶ ΑἸ, πιεπεῖσ δριι4 Αροἱ!οάο- 

τοπὶ ἢ. Π. ς. 4. ρ.61. ιεπι ΤΙ ςροΐςπιο (εὰ ποα ἴροηϊς οο- 

εἰΐωπι πατγας [ά6π|, δ, εοα, ς, 8. Ρ, 141. 

τ 4 Λάϊον] 4μεπὶ δυζογεπι πταεδεραςίας ξαοῖαπε ποππι 

ταριυ εις ἀϊσιπί ΟΒτγἤρριιπι Ρεϊορὶς Ε. νἱὰς Ατῇεπδειπε 

1: ς, Αεἰϊαη. γατ, ΧΠῚ, 5. δὲς, υἱγίβ ἀοέξίς5 δὰ ἐμή Αεἰϊαπξ 

Ἰοσιπι ουίεγιιδτᾶ, 

ς Σωερδίν Πολυκράτης } ἴπ 4110 ἀπιοτδ Ροίγογαϊος Απᾶργες 

οπῖθαι τα δι μαδυΐς, νἱάς Αοἰϊαπιπὶ αν. ἄγ ον ἘΠ᾿ 

οδίεειατα ἰδὲ νιτὶ5 ἀο διεὶς. 

6 ἐκ οἶδα τ᾿ μειρ. τὸ ὄνομα 1 Μεραόαίάε πάυὶ ἀυδὶς πο. 

αἰεπ Ἰρῇ Εαῖτ, νἱάς ΡΙ ατάτομιπι ἵπ Αρεῆίδο Ρ ὅος. 

7 πελαῤβον] ἀε εἰςοηία δυΐοπι ἱπ ποι πιῖς {ΠΠ| 5 Ραδἱ 

γ5 δριιὰ Ρεϊγοπίμπι : 

Οἱεονα εἰἰαν ργαίᾳ, ΡΕΛΕΟΆΙΝΑ, ΗΠΌΒΡΙΤ ΑΙ, 

8 κι προσκυνῶσι ] ἔοτις ἴῃ ΤῊ ςΠἈ]18, νδὶ ΡΙαζατοδο ἴπ ἢ - 

ἀετείλητο πελώργὲς ἐτίμησαν» δτιπολλὲς ὄφεις τῆς γῆς ἀναδιδῴ- 

τὰς ἐπιφῳύντες ἱξώλεσαν ἅπαντας αὐὰς ἃς Ρ]ίη, Η, Ν.}.Χ. {31 

τῶν 



9) ΡΙΒΤΊ, ὈΞΥΓΙΒῚ ΑἸ ΤΊ 
τῶν δὲ ὀλιγώρων τὸ οἰκεῖον. ὠμείνων κοὼ ἐρασὴς» 

ὃ ζένος, ὅσω καὶ ὠνύποπτος τῇ ὠγνωσίω; καὶ 

«πρὸς τὸ λαϑεῖν ὠζφξανέςερος. εἰ δὲ δέη καὶ μέ- 

γοντος, ἔγγραιψόν" με σύ, καὶ Ζεὺς γενῷ ᾧρό- 

τρλος"", καὶ Ἀπόλλων πατρῷος. ἡ δὲ φυλὴ τῷ 

Ἔρωτος", 

ΜΕ. ΟΥ̓ Ν τ τ 

Τὴν κωλὴν ἀπὸ τῷ τρόπῷ δεῖ τῶν ἐρωςῶν 

σσοιεῖσιϑαι τὸν κατώλογον, ἐκ ἀπὸ τῇ γένες. 

καὶ γῶὼρ ξένος ἐπιεικὴς δύνωται γενέσθαι! καὶ 

πολίτης κακός, ὅσῳ καὶ τῷ ζρονεῖν ἐγγύτερός 

ἐσιν. ὁ μὲν ἐν ἐγχώρμος ἐδὲν διαφέρει λίϑων, 

καὶ σσωντὸς τῷ μένοντος, ὧν τὸ ἑδραὶον εἰνείγκῃ 

ΓΟ οόσες:ν. ἑ δὲ ζένος ἔοιχε τοῖς ὀξυτώτοις 9 εοἷς. 

ἡλίῳ, καὶ ὠνέμοις; καὶ ἄφροις, καὶ ἔρωτι, ὑφ᾽ ὧν 

κώγω τατηγὸς γενόμενος - δεῦρο ἐλήλυθα. κινη- 

Θ ες τσροφάσει κρείσσονι. μή με τὴν ἱκεσίαν ὑ- 

περίδης. ἐδὲ γοὶρ τὸν Πέλοπω ἱπποδώμιειω ἠτί- 

[(ησε, ξένον ὄντ, καὶ βείρξαρον, ἐδὲ ἡ Ἑλένη τὸν 

δὲ’ ἀυτὴν πε ὠρόντω; ἐδ ἡ φύλλις τὸν ἐκ τῆς 9 α-. 

λάτηης", ἐδ᾽ ἡ Ανδρομέδα τὸν πρὸς ἀυτὴν κωτώ- 

πτάντω. ἤδεσων γορ ὡς παρὸ μὲν τῶν ἐγχω- 

ρίων μίαν «τὄλιν λαμξάνεσι᾽, πσαρὼ δὲ τῶν 

ξένων πσολλάς. εἰ δὲ δοκεῖ, Φέρε, ἐπὶ συνθήκαις 

γενέσϑω τὸ πρᾶγμω;, κκὶ ἐνταῦϑω εἰμφότεροι 

μένωμεν: ἢ μετὰ ὠλλήλων ἐκεῖσε ὠπέλθωμεν-" 

εἰ δέχῃ τῶτο. γνῶθι ὃν, ὡς γενέσϑαι μὲν ἰχϑὺς 

ξένος ἐκ ὠνέχεται. χαίρεις δὲ μεταζολαῖς τῆς 

γῆς» ἔσης μιᾶς. τί γοὶρ ἄλλο αἱ στωτρίδες ἣ Κεὰ 

τρῶ δειλοὶ ὠγενῶν νομοϊϑετῶν, ὅροις καὶ στύλωις 

διωγραφόντων τοὶ οἰκεῖω., ἵνῳ ταῖς ἐυνοίαις ςε- 

γοχωρώμε ον ὑπερξωίνειν ὀκνᾶντες τὸ σσινάκιον 
τῆς χωροφιλίας: καὶ μὴν κώγω τῷ ἔρωτος ζέ. 

γος. καὶ σὺ τῇ κάλλες. καὶ γὰρ ἡμεῖς πρὸς 

ταῦτω ὠπήλθϑομεν, ἀλλ᾽ ἀυτὰ πρὸς ἡμῶς κατ-. 
τὸ “κα " ΄ ᾿ “ ΄ ε 
ῆλϑε» καὶ τήν σσαρεσίαν ὠυτῶν δεδέγμεϑω ἡς-. 

᾿ΕΡΧΙΡΙ͂Ι. 

εἰπῇ εἰς, ροηηάἄετς σπρίπτηις, ἀοπς τα γεγο 
1ῃ σοπΓΕΠΊΓΙ5 (πηΓ. Ηὸς πιο]οῦ ργαεζεγθα ἂ- 
πΊδίΟΥ ρεγερτίηι5 Εἴ", (πὸ τηΐηι5, ἐῸ αποᾷ 
Ἰσποῖας τν {Προ οηΣ Ιοσατα ἕαςϊς, ἴμασαο ἕα- 
ΟἸΠὰς Ιβεεκοδίουτίταιθ. 51 νεγο πιδποηϊό ὃς 
Ρα5 τ ἀγπάῖογς, αὐίογιδε πιὸ ταὶ ται, ὅχ Τὰ- 
Ρίτεγ εἴτο Ἐγασγίιϑ, δ] Ραίγα5 ΑΡΟΪΪο, 
δαζεπι εἰἴο ἀμηοΥ, 

ΧΓΡΙ ΑΙ  ἘΕΜΙΝ ΔΝ: 

Ῥιυ]ογαπη πλ]Ἔγοπα, ἱπρεηῖ! Παδὶτα γαῖο- 
Π6, ΠΟΙ σεπεγῖβ, ἀπηαΐογοβ δάΐεσεγε ἔὰ5 ει. 
Νεηῖρο ἃς ρεγεργίπιιβ. ὈΟΠΙ5.. ὅζ οἴπ|5 ργα- 
νης εἴα ροιείς, μος πιᾶρί8,) απὸ {ρεγθίας οἱ 
Ῥτορίογ. ἱπάϊρεπα Ἰρίταν Π1Π}] ἀπ ςγεραζα ἰ4- 
ΡΙάϊριι5, ὃς οππηὶ τὰ ρεγιηδηδηΐα, αὐἰδι5 α- 
ὈΠΙτα5. πεςείπιαῖς. φιαάαιη δάεῇ. Ῥεγερτί- 
ΠῚ15 ΨΕΓΟ ΓΕ ΕΓΓΙΠ.15. ΠΠΊΠΠ1ς5 εἰς 15... 5011, ὅς 
νοηεῖβ, δἰ γ 6... Πρ! ἀ1πὶ, ἃ ἡπ]Όι15 δι ερο 
ΑἸίρεγ [μδιις Πὰς ἀοςοΠ] . πιεῖῖοτὶ ταμίᾳ δά- 
ἀιέϊι5. ΝΙΟΙῚ ππξας αἴρεγπαῦε ργέςεβ. Νε- 
41 επἰπὶ Ρεϊοροιη ΗΙρροάαηηία αἴρογπαία οἵδ, 
Ρετγερτίπαπῃ ἰἰσεὶ ας θαγθαγαπ., ΘαΠ6 Ἠδν 
Ὠᾶ Ομπι 4] ργορίεῦ ἰρίαπι ἀάπδπογαῖ, πες 
ῬΏΥ]1ς5 πηατὶ γεάπςοπι, ποηπς δ (8 δἀμοίσης 
τετα Απαάγοιπεάδ. Νόπηρς ποιιογαηῖ, ιοά 
Δριιά [πάρ Έηα5 νηάτη Γδητιῖπι ντθεῖ ν, ἀραιὰ Ρῶ- 
τορτίπος νογῸ Πημἶτας ταπογὸ ΡΟΠΊΠΕ. 81 νἱ οτος 
ταῖπθη, ἀρε, ραἕῖο ξὰ ἦς τὸ  πνηΐι δι ἢῖς 
ψΓΟΓΖΠ6 πη ΠΘΔΊΠ115.. 411 Ππ11] Ἰῆπυς ἀπξο- 
ἄαπγη5, ΝΝοη Δςςῖρι5 Παῆς σοηἀιτΟπ6πΊ. (οπ- 
{᾿4ογὰ ἰρίταγ, ρισοπα αίάοπι Ποῖ ρεγερτίπαπι 
ποῃ ρος, σ' 
ψΠΠΠῚ ΠΕπΊρα εἰ ἀζηπα ἄθπη. Οὐ] επἰπι» 
ἔπης αἰϊια ραίτίαθ, αυαπι πηϊεγας ρα ΠΠΔηῖ- 
ΠΊΟΓΙΠῚ ἱερ βἰαζογιπι αἰ πηεπῆο65., Γογπληῖς 
ἃς Ρογε8 {πᾶ ἄς Ῥοπήμπι; νὰ Βοπομοίξητϊα 
“ποτα 1Π ἀπ ρτμιη ςοραξα, ΠΥ ΠΟΙ δι1- 
ἀεπείθας μοδίς ἐαδυιαπη 5, ἡ ἀπτογ 'π ραϊτίαπι 
εἰγοιπιίογιδίπιγ ὃ ΑΥΘῸΪ ἃς ΣρῸ ἈΠΊΟΥῚ {{|π| μο- 
(ρες., ὅχ τὰ ρυ ]οτπιΔἴηϊ. Νοπ οπὶπι δά ΠΠ|4 
ΠΟῸ5 γεπίτημ5. (εἀ δά πο5 114. ργαοίθμείδο τὰ- 
πῆρα εογιπη ΠΙσεηγο ἸΙοζαηι, Γεοϊπῆμς5, νεατγο- 
ταιπ ργαοίθητιας παισδηῖοθ, Οποά {1 τη 1Πὲ 
Διϊοπι ΡΟΥΈρΤΙΠΙ45 πο δ αἰπογθηῖ ἱπιρε- 

, ε -«γἡ Ω ͵ ᾧ 

δέως, ὡς τὴν τῶν ἀφρῶν οἱ τσλέοντες. εἰ δέ μοι τὸ ξένῳ εἶναι μὴ γίγνεται πρὸς τὸν ἔρωτα ἐμ- 

9 ἔγγραψον 1 εἰπίτατεπι δζ τὶ δι πὶ ΟΡ πιετίτα φοοίρίεδαπε 
πιαπάοαας Ρετγορτίπί, υρὰ εἰ ἐγγρώψασϑωε ἐχεπιρία 0Ὁ- 
νἷβ ἔμεγε ἴθ νττ5 ϑορΒ ΠΕ, 

1ο φράτριος} ποη ἄπθῖτο Ἰερεπάμπι εἴ Ὡς μὦ Νίδπι 
ΤἸομεπὶ ρατῖτεῦ ἃς ἈροΠίπεπι πατρῶον ςοἰεδαπε Αἰβοηϊεηίες 
1Π| ες ϑυσίας κατὼ φρήτρας κρὴ δήμες χρὴ συγγενείας ἐτέλε- 
σανγ δῇ Ἰοφυΐτις 5. Π0], δά Αὐπορηδηῖς ΝῊΡ ε5 Ρ. πι, 203- 
νἱάθ Ρίπιτα δριυιὰ ᾿ρῇιπι. Αἀάς Ἠλγροογδίίομεπι ἴῃ ̓ πόλλ. 
πατρῶος δῖ ἴδ: ποτα ἀο  Π΄, Μαιηῆαςο. 

τι καὶ δὲ φυλὴ τῷ ἔρωτος} πεπῖρε Ρορυΐες Αἰβεπίεπῆς ἴπ 
ααἰθιις ἀἸβειθυτι5 ἐτᾶτ, ἴῃ φαῖθιις οτιθοσΑπτησ ἵππθποϑ ρτᾶθ- 

ἤχα δείδια, ὅς ΠΟΙ Π 416 οἰ πἶτδεῖ5 [115 πάρ (τε δαπιμγ: 4ς 
{πὶ φρώτορες ἀϊςεθλπειγ. ΟΟ] εθ8ηε γεγο ἱπ τὶ δίιδιις Ποηεῦγα 
ὅζ “Ἵρο Πῆγε») πατρῷ ον ἴᾶπι] 18 ΠῚ σΟΠΙΠΊΙΠΕ5 Ῥάγεητες, γὲ ποῖς 
Ρῖδες, ΟὈΓεγιδίιιπι, ἩΔΓΙΠῚ Ζγέῤηενηε νατα δγϑηὶ Ῥογρρέρεσῳ 
ποιΑΠ ἰβίτηΓ φυλὴν τῷ ἔρωτος ΑΜῸ Ἀ18 ποῆεν ὦ τὐπηπιλ- 
πϊίοΙταγ. 

Ἐρ. ΧΙΨΙΠ1 1 στὸν ἐκ τῆς ϑαλώτῇης 11 ἴτὰ ΤΠ) επιορβοοη-. 
ἴ6 ΠῚ ἌΡΡε Ια, 4ιοα Ὑτοῖα πιᾶτῖ γεάμχ Ἀπηβίι5 4 ΡΕγ}Πάς» 
Βιεγῖτ, 

2. λωμθανεσι ] ξοτητᾶς ἴς, ρταεἴδητίς ἰαμάς ἀτημε δάπιϊ- 
κλίοπε. 

ἀἸπιξη- 

{ΠΌῈ5. 

δε είς τάπτεπ πηιζαγο (οἴππι, πο ἢ 



ἘΡΟΧΙΡΊΙΠΧΕΙ͂Χ, 

ἀϊππεπίο,, πος εῖδι οδδουίαιη εἴ, απο πιΐ- 
Πι15 δι 5 ἀπηᾶητα5. ΕΟγιδΠ]5 ἔπρὶεἰπατη ἀς- 
ςόρογί5 (ροπίμιη, πμθπιδάπγχοάιπι Αἀτγαίιις 
ῬοΪγηΐοεπι ὅς ΤΥ ἄδιιπ, 1105 σθηεγοϑ αἰοι τ, 
δὰ τορημπὶ νἹΠαΙσαπάιπ|, ΝΙιπὶ πα Ππιᾶπη 
δεάϊριις Ργοῃιθεῖ ρεγαρυπιπι,, “1 ποη ας- 
ςοηάογα ἱρποῖη.) (δ ἢαργδηζοπὶ οχεπριιογα 
νΟἰπεγῖεἢ ΝΟΙΪ 1 ἀςαβηατη ἀρεῖς, Ο ρα, 
ὩξαθΟ ΠΥσαΓρατη ἱπηϊτογί5, ΠεσεπῚ ἦς ροτγο- 
δ 1π|5 ἘΧρΕ]]ςη 415 ἁπλοῦ ποη ἀρποίείζ. 

ὙΠ ΝΕ ΣΙ. τι ς 
δ τοὶ οςι]ο5 ραζεξεςὶ ππεος., νι δδ]- 

ΤΕΒῚ ἀπο πΊΔἀΠτΟάτΠὶ 4] τοι ραπάμπης δε- 
᾿ 15, νῖ ξπσίεηάϊ 1ρί5 [αείαης [αοιταζεπ, Τα 
ΨΕΓΟ ΠηδΙ65 ἱΠηΠΠΟΓΙ15, ΠΊΟΓΕ ΕΟΓΙΠῚ, 4111 ΠΟΙΙᾶ5 
ΠῚ (εἀες πιᾶσπα νἱ πιυδοτιπί, ὅς ροί[ατιαπὶ 
[ξπιε] αἱ Το πατῇ Οσσπράγιηῦ γερίοποη », γῇ ἐπηϊ- 
φτοηζ πιἰπίπηθ ροίπιηε αὐ άπιςῖ. Ιατπηε ἰέθγιιπι 
ΓοΓτα ΡΓῸ ΠΊΟΓΟ ΠΊΦΟ ρα]ρεῦγας [Ο]1ο. Ατιοΐα ἰαπὶ 
τη 46 Π1; ὧς ΟὈΠἀοπαπι (ΟΪμε., ΑΔἰογαπΊαας » 
Ποίρες εἴο οσαίογιιπ. ΟὈτεπιρεγαγε πη 
νἱβ, νὰ φαὶ Ιοηρε ἴάπι ργοςεεγίβ, ὃς δά ἰρίατη 
νίαιια ἀπίπηάπη. Αὐ απιᾶπι εἰ πλγδ  ]1ς 1114 
τὰ νΥοΥ Παπηπα ! εο νεγίουῦ ἴπ ρεγίςιϊο γι μα΄ 4 

τη ϊῃὶ Περείεπάα., ΠΕπΊο διτεπη εἰ αὶ αἴξεγαῖ, 
ἀμοπίαπι 4ιᾶς ἤαπηπιας Παΐς εχεπρπεπάδα 
Ραᾶγῦ Πε ἱππδησι εἴπ ἀ ἨΠς"]Π τηὰ., ἤπιος ἐχ᾿ ἔοπιε 
΄ιῖς δάξογας, ΠπῈ 6 ἤϊμΐο Παυγίαι, Νπι αὖ 
δΔιηογε ρία ποι αι νγί τ, 

ΧΥΙΙΧ. ΑΡ ΕΕΜΙΝΑἍ Μ. 

Οὐοά ποιμῖπὶ {Πι||4 ρἱαρὶ! ρεηις } Οἷιδα 
ἔγγάπη!8 ὁ ὙτΑ[ης Πη6 Οὐι}}18... ᾿ηυἰτατηαιςυ 
καρὶβ.) απο ἀπιοάϊιπι παιιίραηζες ΟΠαγγ ἀϊς 
Δοίογθεί, Εἰιοῦα εγρῸ ὅζ Δπγογίς ίαχα, ὅζ οςιι- 
ἰογιιπι ἐγ] π 655. ααΐθε5 {Π 45 (δπηΕ] ἱπγρ]1- 
καί Πτ, ἀσπηεγσαζαγ. Αὐ ἢος πο ΟΠαγυ θά ϊς 
αυϊάεπι Ῥοζαϊς. διαίὶ τεπιρογίς εἰ 'π εὰ 
Ὡδιιγαρίαπη: ὅς Π᾿ ηιι15 ρδυ]ρογ ἱπῃϊ δυιογὶς 
φαγΠιπι,, (Α]υ|5 σορίαπι Δα !ρι(οίταγ., ἀγθογου 

ἘΓΡΟΤΙ ΒΟ ΕΣ 
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Α ᾿ , ψΨ ποδῶν, μηδὲ σοὶ κώλυμα ἕξω “πρὸς τὸ συνιέναι 
ἃ ἢ , νὰ τ τῶν ἐρώντων. τάχις᾽ ὧν φυγώδω εἴλε νυμφίον, 

Ψ“ ᾿ ὁ 
ὥσπερ Αδρωςος τὸν Πολυνείκην καὶ τὸν Τυδέα, ἃς 

ΡΣ! ,ὔ φιλὶ “Ἢ ᾿ γαμξρὲς ἐποιήσατο ἐπὶ τῆς βασιλείας ἔκτισιν. 

εἴ τις ὠποκλείξι καὶ ξένον, πσυρὸς ἐκ ἐνοῦσα" 
,ὕ ᾽ κι ΄ ϑελοντα, ἐλλὰ τὸ καόμενον σξέσαι; μὴ Λακώ- 

᾿ “ , ἊΝ “ἮΝ “ 
γιζε, ὦ γύναι, μηδὲ μιμᾷ τὸν Λυκξργον. ζξενηλώ- 

΄ “ ,.5 
σίαν “ ἔρως ἐκ ἔχει. 

Μη ΜΈΤΡΑ ΚΙ, 
͵ Ἁ 4 ε 

Ποσάκις σοι τὲς ὀφϑαλμὲς ἀνέωξα", ἵνα ὦ- 

πέλϑῃς, ὥσπερ οἱ τὰ δίκτυα ἀνωπήὐύσσοντες 

τοῖς ϑηρίοις . εἰς ἐξεσίαν τῇ φυγεῖν. καὶ σὺ 
, ε “ ν ᾽ δ 

μένεις ἑδραῖος, κατὰ τὲς δεινεὶς ἐποίκες, οἱ χώ- 
, Π δ 

ραν ὥπωξ ὠλλοτρίαν κατωλαζξόντες, εἰκ ἔτι δέ- 
Ἀ ᾿ ὔ κ᾿ , “] 

χόνται τήν ὠπ. σιν. καὶ δὴ σαλιν, ὥσπερ 

εἴωθα, ἐπαίρω τὰ βλέφαρα. ᾿ὠπόπηηϑι ἤδη πο- 
Ν ν ΔΈΩ Ἢ “ Ν »“ ΄ 

τὲν καὶ τὴν σπολιορκίων λῦσον, καὶ γενᾷ ξένος 
" » ͵ Ι ᾿ ᾿ ͵ὔ “] ΩΝ «- 

ἀλλῶν ομμείτων . δκ ακδεῖς, ὃς γε καὶ μᾶλ- 
Υ »“"ὝἪ Ν ,ὔ »“"Ὗ᾿ » 

λον ἔχη τῷ πρόσω, καὶ μέχρα τῆς ψυχῆς. καὶ 
αὐτὰ ϑι νὴ , ἐσ γν 

τίς ὃ καινὸς ἐμπρησμός; κινδυνένω αἰτῶν ὕδωρ, 
“ Ἀ ᾽ 

κομίζει δὲ ἐδείς, ὅτι τὸ σξεςξήρμον εἰς ταύτην 
Ν , ᾿ ΄ς " ᾽ “᾿ ν 

τήν φλόγα ἀπορώτατον, εἶτε ἐκ τοηγῆς κομίζοι 

τις» εἴτε ἐκ ποτωμβ λωμίδάνοι, καὶ γεὺὶρ ἀυτὸ 
᾿ . Ἷ 

ὑπὸ ἔρωτος τὸ ὕδωρ κῴεται. 
ΟΣ 

ες Α 

Μμῇ. ΤΎΝΑΙΚΙ. 

τί τὸ καινὸν ἀνδρολήψιον ἐσϑτο; τίς ἡ τυο 
͵΄ Ψ ϑΝ “ 3 , Ν ,ὔ 

θαννίς; ελκεῖς μὲ πὸ τῶν ὀμμώτων, καὶ σύ- 
“ Ἵ μέις μὴ ϑέλοντω, ὥσπερ τὲς πλέοντας ἡ Χώ- 

ἘΦ 2 κ] Μ " ἃ" Ἢ " 

ρυξδὶς ἀνεῤῥόφώ. ἤσαν ὠφφι ἱκαὶ ἐρωτος τσέτραι» 

καὶ φϑωλμῶν πονεύματω, αἷς τις, ὦπαξ ἐν- 
, ᾿ » ἥν ὧδ ων “ὦ ἐ 

σχεϑεὶς, καταδύεται. τῶτο μὲν ἐν ἐκ εἶχεν ἐδ᾿ ἡ 
Μ - ,ὕ 

Χάρυξδις᾽, ἐμτορόϑεσμον ̓  ἐκεῖνο τὸ γαυώγιον" 
᾽ ,ὔ ΄ "-ρ 

καὶ μικρόν τις ἀνωμείνας, σωτηρίως ἐυπορεῖ, 

3. ἐκ ἐναῦσαι 1 ἐκ εχ σοπίεδειγα 4ἀἀ1 41, νἱἀεδαιιγηια 
Πυ ἃ πεςεῆατίο τευίγετς (δηιεπς ὠλλά, ϑεη[ι5 γεγο ροῖ- 
{ρίσυν5. Νεπιρε ἅπιδῃ5 'βῃεπὶ Ἀπιογὶ5 Ἔχιίπριεγε ὅς πιΐ- 
τίρατε, ποὸπ δοςεπάεγε ἢαπιπιᾶπι ποχίαπι ουρίτ. 

4 ξενηλασίαν 1 (Ο]εππί5 νοχ, ἀε ,2ςεἀλεπιοπίοτιπι ἱερθ 
ὐἀιυιετίωυς ρεγερτίποϑβ νείογίδιις γίιγραία, “οπῇ, Οτγαρίαπι ἀσ 
Ἄερ, Κασεάδεπι. ], ΠΠ. ρ. 219, 

Ἐρ. ΧΙΨΙΓΠΙ. 1 ποσάκις σοί τες 43. ὠν.} νυΐραιο 
Ἰοψυεηάὶ βεπεγς ἐγ σομί τε {ἔστε ἀϊ οἰ πγιγ, αιιεπὶ ΔΙΆ ΠΊ19, 45 
Ἰΐλφις ἢ]. Ηἱΐπο εἰεβάπίεγ βπρῖς οςυΐο9 μος οςοι- 
Ῥαῖδε σαταπηίτιπι. 516 δὲ ραιΐο ρο(ξ ερ. 10), ουΐι5 ποπ ἀ{Π. 
ππΐε ἀΓΡΕΠΊΕΠτΙΙ ΠῚ, τες ὄρνις αἱ καλιαὶ δέχενταιγ ταὶ ὀμωατά 
τὰς καλές. [Ιδιάεπιηις σεμίος ρυ!ςγοειπιὶ καταγώγιον νῸ- 
κατ: βΥΔΙΘΠῚ γεγο Ο(ιΪ 5 [15 ΠΟίρίτεπι φὰπε εἴϊε ἱππεῖς: νὲ 
ΤΟ] ἐπι ρυϊογί «ἰοίον οεμίονηνε δὰρε! τὶ, Ηΐπο ἐπιίργαγα 
εἰτπν συρῖτ, ίλεροαις εἰν νι ἀἰίς «ἀάτ, οοιοτμπὶ ἔς ἔοτοϑ ρᾶῖ6- 
ξεοιῆς δἷς, ὅζςς 

Ἐρ, ΧΙΙΧ. 1 ὠνδρολήψιον 1 ἢς ὅς Πεπιοββεηές ἱπ Ο. 
ταῖ. ςοηίτγα Αὐ Ποογάτειτ, Ανδροληψ ἕαν τἀπῆε Ἠδγροογατίοσ 
Βαθεῖ, Ρίυγα δ ἀξ γε νἱ ἀξ δριιή Βυιάδθιπι ἱπ ἀπποταῖος 
πίδιις 44 ραπάεέιας ρτίοτίδιις, 

2 τῶτο μὲν ἐκ εἶχεν, ἐδ᾽ ἡ χώρυθδις Ἶ νἱ 4. ποι, (, εἶτοα ἤπὶ 
2. ἰμπρόϑεσωον ἐκεῖνο τὸ γανώγ,} Πεπιρό, ντ ΗἨοτηδτις οἈΠἰ τ, 

Οὐ) μ΄. τος. ΟΒδγυθ ἀϊ5 
Τερὶς μὲν γος τ' ἀνίησιν ἐπ᾿ ἤματι» τρὶς δ' ἀναροιδλε. 

Αἴήσε ρογ νίοδς Π45, 4ιιὰς ἀρίογθδυεγας ΟΒαγΥ ἀϊ5, γε 46 
δαὶ, νι ΨἹΥΠ βλδϊαπι Επρίς ἰάσπὶ ροείά, [1δ. οἴτι ν, 417) νδὲ 
ὙΙγ ες [ε ἐαργήξοο ἴῃ ομδτγ δ άϊς (σορυΐσ ἱπΠάεπίεπι, Εγηιῖσ 
ἴεν εἰ ΔΠαςΠΠ0ε δἱεγ ἀοπες παιιεπὶ Δδίογριαπι γε θγε, 

--ο ὀφρ᾽ ἐξεμέσειεν ὀπίσσω 
Ἰφὸν κρρ τρόπιν ἄνϑιφ. 

Αἴἰαιε Πΐης εείαπι εἴ, ηυσά ἱπ ργδϑσθάεηιίδιις ΡΗΠ οὐ 
Αἰτ, σπαγυάϊπ αυΐάεπι [4 ποπ Βδθυῆε, αυοά Δπιαῆλε ἤπια 6 
Οου]ι, γε φυοά {εππεὶ 1π δάτὰ ἱποιαἀπες, τειϊπογεῖ, πάπὶ γε ά- 
ἄεθας αϑίογρια ΟΒατγ δ άϊς, 

Οςο τος δένδρον 



οϑὃ 

δένδρον ἑυρῶν “ ἐν πελώγει μέσῳ. ὁ δὲ εἰς τωύτην ὥ- 

παξ τὴν ϑώλασσων παϊαῤῥυεὶς, ἐκ ἔτ᾽ ἐξέρχετρι" 

Ν ΚἈΠΒῚΡΑ Κα Ὧν 

τὲς ὄρνις ἀὶ κωλιαὶ δέχονται. τὲς ἰχϑύας 

οἱ πσέτρα!, τοὶ ὀμμαῖω τὲς κωλές᾽. κοὠκείνων 

μὲν πλάναι» μεϑιςα μένων, καὶ μετοικέντων ἄλ-- 

λοτε ἐπ᾿ ἄλλες τόπες" ὄγεσι γορ εἰυτες ἐς ἄ- 

γδσιν οἱ κοζεροί. κώλλος δὲ, ἅπαξ ἐπ᾽ ὀφϑαλ- 

μὲς ῥυὲν, ἐκ ἔτ᾽ ὠπεισιν ἐκ τέτε τῷ καταγω- 

γίε᾽. ἕτως κὠγώ σε ὑπεδεξώμην , καὶ φέρω 

πσαγτωχϑ τοῖς τῶν ὀμμάτων δικτύοις, κἂν τε 

ἐμποὸς ᾽ τις ἐλϑῶν, σποιμοίνειν μοι δοκῇς » 

καὶ καϑῆσθαι, πείθων τὲς λίϑες "- κῶν τε 

ἐπὶ ϑάλατ)αν, ἀνάγει σε ἡ ϑώλατίω. ὥσπερ 

τὴν Αφροδίτην ὁ βυϑς: κῶν Γ- ἘΝ λειμῶνω, ἐυ- 

τῶν τῶν ἐνϑῶν ἐξέχεις ,. καΐ τοῖ ἐδὲν τοιῶτον 

ἐκεῖ φύεται. καὶ γοὶρ εἰ κοιλοὺ καὶ χοιρίεντω ἀλ- 

λως, ἀλλὼ μιῶς ἡμέρας. καὶ μὴν καὶ ποτωμξ 

“πλησίον γενόμενος τὸν μὲν ἐκ οἷδω ὅπως ἠφά- 

γιςα!» σὲ δὲ ἐεὶν ἀντ᾽ ἐκείν νομίζω, κωλὸν, καὶ 

μέγω» καὶ τσολὺ μεῖζον τῆς ϑωλώτ)ης. ὠπιδὼν 

δὲ εἰς ἐρφινὸν, τὸν μὲν ἥλιον ἡγϑμα) ππεπτωκέ- 

γα. Καὶ κώτω τσ 8 βαδίζειν, εἶντ᾽ ἐκεῖνς δὲ φαΐ. 

γειν ὃν ἐγὼ βέλομαι. εἰ δὲ γένοιτο καὶ νὺξ, δύο 

βλέπω μόνες ὠτέφας; τὸν ἕσπερον καὶ σέ. 

να" ΤΟΝ ΑΥΤΚΟ 

πόϑεν μὲ τὴν ψυχὴν κωτέλαξες:; ἢ δηλονότι 

εἰπὸ τῶν ὀμμιώτων, εἰφ᾽ ὧν" μόνων κάλλος εἰσέρ- 

χεται- ὥσπερ τος εἰκροπόλεις οἱ τύραννοι» καὶ 

τῷ ἐρυμνὰ οἱ βωσιλεῖς, καὶ τὼ ὑψηλὰ οἱ ϑεοὶ 

κωτωλωμβανεσιν » ὅτω καὶ ἃ ἔρως τὴν τῶν ἐφ- 

ϑαλμῶν ὠκρόπολιν Ξ ξύλοις : δὲ πλίνϑοις, 

ὠλλὸ μόνοις βλεφάροις τειχίσας, ἡσυχῇ καὶ κω- 

τὼ μικρὸν εἰσδύεται. ταχέως μὲν, ὡς πήηνός' 

ἐλεύϑερος δὲ, ὡς γυμνός: ὥμωχος δὲ, ὡς τοξό- 
 Υ δ. ΑὐνὸΝ »“ 

τής. τὸ δὲ ομμθτῶ εσει ρωτῶ συνίησι κωλ- 

ῬΕΟΟ ΘΟ Τ ΑΝ ΠῚ] ἜΡΓ: 

τερεγία ἴῃ πιράϊο ρεῖαρο Οἱ νεῖο ἱπ πος 
πιάτο (Επ16] ἀοἸαίης δποτγῖς, μμς ΠΠ]Πης ἀείπ- 
ζ(ΕΡ5 Ραγείθχιίῃς, 

ΤΉ ΘΟ 4. 

Δαε5 ἐχορίπης πἰάϊ, ριίςος ίαχα., ἔογιπο- 
[05 ος]!. Αἴσας 118 φυϊάστα ({] (πε εττο- 

ΓΟ5.. ΤΠ ΠΓΑΠΕΙ 115 (Εἀ6ς {25,. ὅζ Οχ Α|10 ἴῃ 411|π| 
Ἰοςιιπὶ ἀοπΊ!Ο Πα {γα ηϑξεγεηθιιβ : ἀπσιπὶ ἐ- 
πἰπη [Ἰοςᾶ 1 605) ρογίπάε ἂς ταπιρογα ἀπσιηζ. 
Αἴ ραίςγα ἔογπια 9. ἢ (Ἔππεῖ ἰπ οσιΐος [ποτ᾿ 
ΠΠαρία,, ποτ ἀιηρ]τπ5 ἀϊπςεάϊε ἐχ μος ἀϊιοτίο- 
το, ϑὶς ογίαπη ἐρὸ τὰ ἐχςερὶ. ὅζ οππηὶ ἰοσο 
αἰγοπτηογο 1 Οςυ]ογατη γεῖθιι5. 81 επϊπηῖπα 
Βιογθα ας ἱποςάδί τα ΓΉΠΙ ραίςεγς νἱ ἀογῖς, αἵ- 
ας (ξάεγο Ἰρίος ἰαρίάθββ ςοπηπιοιιεης : ἢ 
1πΠ ΠηατΊ5 πῆᾶγα τα εάαςίε, νὰ Ν  πεγοπὶ ρεΐδ- 
σαϑ: ΠΊΠ ργβξο 9 ργ88 ἰρί!5 εἴϊαπη ἤουγῖθις ἐπηῖ- 
Π65, ΠΑΤΊΠ116 Π1Π1] ταῖς [01 παίοιτηγ, ΝῈ ςεζογα 6- 
ΐπη Ραΐςγὰ Πης [10] παῖα;} ἀἴααε νεπιιξα, νηϊας. 
ταπλθη ταπίητ {ππὶ ἀϊεῖ. Αταμε ῥγοϊεζο, 
Ρτορα διυμίμτη εἰἴαπὶ ν ] ςοηΠ το, πείςιο 486» 
πιούο (ἀδῖτο 1116 ταϊῃΐ επαπείςατ. ΤῈ νεγο 
{ΠΠπ||5 ἸΙοςο ἥπεγς ριῖο 7 ρυογηπη; πηαρηιπι- 
416), δὲ πιθϊτο εἰίαπι Ῥείαροὸ ΔΠΊΡ]ΙογοΠιυ. 
Ωυοά { ἴῃ ςοεΐππι διῦρπι γοίρι εἴδη: [Ὁ] ἐπὶ 
ἀε]αρίιπι εἴτ (Οπηπίο, ὃς Ἰηξοτγίιις οσαπηθυΐαγοι, 
1Π1π|8 γεγο ἰοόςο ἰῃςογε,, 46 ΠὶΡῸ σρῖο. 81 
ΠΟΧ ἀςΠΊΠΠῚ ΟἸ4Π| ἱΠρυμαῦ5. ἀππ45 νἱάθο ἀπη- 
τάχαῦ {{0}145, ἨοΙρογατη ἀἴπις τοὶ ρίμπι. 

1. 40 ἘΕ ΜΙΝ. Μ. 

Οὐ ραγίε ΔΙ ΠΊΠ1 ΠΊδιΠ ἘΧρΡ ρΠΔΙ ΠῚ ἢ 
Δί ΠΟΙ ΟΟΙΪΙς χα !άετη Ρ]ΑΠΙ ΠΠΠη6. αι θιι5 (0115 
ἔογπηα Ἔχςο !βης [ἀηίπηιμη ] (δὶς ὃ Νεπιρα 
νι ἀὐτο5 {γγαπηὶ, Ἀεροίαιδ ςαῆε]]α., ἀίαὰς ἐ- 
ἄττα ἰοςα Ὠ11 οςσιιραηῖ3 ἢἰς ὅς Οςσμ]ογιπὶ δγ- 
(ΕΠ ΔΊΟΥ, 4105 ΠΟῚ ἰΙρῆθο δα ἰαΓΟΤΊςΙΟ να 110, 
(ξἀ (0115 ΤὩρΕγΟ 115. πηππῖαῖς, ρας δίηπδ 
(επήτα (πδϊηίγατ. (Οε]θγίτογ ἡ! άεπι, νὰ αδἷδ- 
τις 41 Πὲ5. Πρ ου το, πίρρε αὶ τ πυάμ 5 
ἃζ ραρπαχ, νὲ ΓΎΝΝΣ Οὐ νόγο απ 
Ῥγπηστα. Ραϊογταάϊποιι (επῦμης., οὐ πος 

4 δένδρον ἑυρῶν } Αἰϊινάϊε 4 Ιοςα Ἡοπιετὶ οἴτατα., 4υῖθιι5 
εαρνίβοινα Βυρὶς ἴῃ Ομ τυ 15 (σορμ]θ, 

τῷ δ᾽ ἐν ἐρινεὸς ἐςὶ μέγως φύλλοισι τεϑηλὼρ 

Τῷ δ᾽ ὑπὸ δῖα χάρυθδις ἀναῤῥοιξδεῖϊ μέλαν ὕδωρ. 

ὅζρδιυῖίο ροῇ ν. 432. ργοίϊχο Υ]ἹγΠες5 ἀς[οτι δίς, αιοπιοάο 
πδιις ἤπια δρίογρτα ιΐς οργέβοο ἱπμδείετιτ, ἢ Ἐσαις Ρἢϊ- 
Ἰοβτατιπὶ μεῖς τείριςετο ράτεῖ, 

Ερ. 1. 1 τὼ ὄμματα τὲς καλὲς ] ςοηξ. Δ 6ρ.48. ἀϊξϊα. 
2. ὠπ. ἐκ. τ᾿ τ᾿ καταγωγίᾳ 11 6Ρ. 48. ξένον ἄλλων ὀμμάτων - 

ετὶ ἀἰχιτ, 
3 ἔμποος } νεττῖς Μοτεὶ]. ἃς ἢ ἔμπορος ἰςρ! {τ : 1ᾷά γεγο 

ἱπεοπιπιοάιιπι τπϊδὶ ντ[υπ|, αρτῖμ5 εἢ ἔμποος) ἀπὸ τῆς πόας 
δεγόᾳ. Οετεταπι εἰ Πρ [9 ἢϊς οὈ ςυτίταγαπι ρᾶτίπτ,ηϊδς αἰ ρ4- 
τοῦ, ἢ ροῇ κἀν τε ἐπὶ ϑάλατῆαν ὃς ροῇ κἀν τε ἐπὶ λειαῶνω τερε- 

[85 τίς ἐλϑ ον (οαπὶ (ΘΙ ο]]οφλο ἢ) φιοά ρταφοοῖηι, Νεπι- 

Ρεὶπ Βεγθῖ5, ἴπ πιατῖ, ἴῃ ργατῖς δἰ Γ4μ 6 νου ητεπΊ νἱ άθηϑ, γῇ 
ἄετε [δ ριβδγιπὶ Π ἀτίπὶ ρυταθαῖ, δάςεο 1ΠΠιπ| ἱπ Οομ}15 οἴγοιπι- 
ξετεῦδας, ϑίσαις γράγε, ργοιι αἴτγ ρηογηη ϑάμοὶὶ, ᾿άδπιαιις ἐπ 
2 ΤΑ͂!ο ἐγγιεῖ κωτοῦ φαντασίαν ἀτπδητῖ5. 

4 πείϑ. τὸς λίϑες ] ἰαρίάες »εοιεενς ἔοταιαε ἴς, ριι] στ τἀ πθ. 
Ἐρ. Ψ]. 1 ἀφ᾽ ὧν } 485 ροῇ ἢδες γε [δαιπτητας 

νίαιε τὰ νοςεπὶ τύραννοι, ΟΠΊΠ ἴῃ να] σατῖς, Γεἢίτι! ἐχ ἡ 4- 
τίςδη!5.2 ὅς ὁ, νε τοιῖιι5 ογδτί οηἱβ πὶ ρεγίρισυπιο [ει ἢξ 5 
Νεπιρε ρὲγ οσυϊος ἱπσγεαϊ ρυ!ογιειιάϊη ἐπὶ Αἷς, Ιπ [ἐιοη- 
εἰδυῖα γεγο ργορτγίδπι 8} (εἀ6πὶ ρη εγἡμμαίγερε ΠῚ ἀο]ρ6-- 
τε σομίος ἀτηδπτιιπὶ αἰ οἶτν᾽ ΠΟ πιὰ ἀπ|Ὸ ἀππὶ (γγάπηὶ ἴῃ σας }}15; 

Τ011 1π πιοητῖιπι νϑγεοῖθι5 [εἀε9 Πδὲ ἀεί σετε [Ὁ] απε.. 
2. και κατὰ μικρὸν] χρὴ εχ ' τίζαπο 4 ἄζ ὁ τοιοσϑι), αυοά 

ψετο ΡΟ μικρὸν Ιερεθάταν ἴπ νυϊρατίβ τὴν ψυχὴν; [4 τεϊ!οἴεη- 
ἀμπὶ εἴς, ταπαιᾶπι 40 ἰὸς ΙοςῸ αἰϊεπαπι, (εμζις {πδἀεῖδξ, 

᾿ ἱρίαπλ 



ἘΡ. 11,11]. ᾿ 

Ἰρίαπι πηαχῖ πε ντπηαγ : ὈδῸ αποάαπι, νὰ 
Ῥάτο, νοΐδηϊε ἐαηάςηη εἰς ὃς δά νο]ιρταζειη 
εχ νῖι ρεγοϊριοη απ νίατη εἴδ, ὅζ δὰ ἀοίςη- 
ἀϊ οσςαίοποπι, (γ εηἰπι., ὁ ρεῇηπη [α- 
αἰξεγι,, ἀπ ΟΥΙ5. ὅς σογρογππι εἰεραηζιαθ τ- 
Πὲ5 σατο. ΡΥ ΠΟΌΪ5. Εχ Ρυ]ογίτπάιης 
Βαιηπιαπη σοηῇ δῇ 5 ὃ Ργ ΠῚ πιοπη πη ἀπϊ- 
ΠΊΠΠῚ Εἰτι5. αοα αὉ Ἐχγογίοσιδιι ἴῃ ἐππὶ ἀε- 
ἢυχὶγ ἀοςιΠ|5 ὃ ΡΥΙΓηΙ ςοξρη 5. (ο]ς ργάοτε- 

. τῖτο, αἰ θηπ πὴ Ἰρῆσπῃ ἰδιιάατο ἡ Ηδης Οὗ ς]- 
Ῥᾶπι νἱρίίατς, ὃς νγΙ ΠΉΪη], αἴης ςορ!ατοη τις 
νος ἀοἴατίσατε,, ΠΙΡεγατίοποπι δ 115 41π86 41Π|- 
Ρίεχὶ εἰς γερεγῖγε θοῇ ναίθηζοθ, Βεαῖοβ, 
ο Ἀιϊ., εο5, 4114 παιϊαταζα ςᾶεςὶ (πη, ἃς δά 
4105 ΠΌΠ]1Π5 ΔΠΊΟΥΙ ράζος Δα Ἰτι5. 

ΤΣ ΕΟ ΤΟ δ. 

ΟἸαδυίεγαπι εἰδι οσιΐος : πηοπιοίο διζείη 
ΕἰὈ1 Ὁ νὰ ρογίαβ ΟὈΓΘΠΠ: τὰ ταπλεη οἰαπὶ ργδο- 
Παϊο. ἴπτας 65. Ϊς 415 τα ἱπιγοάιχίε ἢ ΠΠΠ 
Αἰϊ σα! ἴῃ οςι} 15 τεπάδης, απο ΔΙ ΠΟΥ ΚΒ ραγία5 
(ξαματητ, πο άιιε απίτηαιτι ργοάαῦ. Π|4 ἀπτοπη 
Οἴϊπι φαϊάθαι (οἷα σορίτασας ἡιιας νοἱθθαῖ, 
᾿ς ἐπ Ραυϊςοτγίπις Ρ ἢ] οἰΟρ ας ργαθςορτῖβ 
Ορεγαπὶ ςοπίιπιο ρας. Ετάζαιις Εἰ ἁπηογ σοα- 
11 ναίτα (ρατία ςοπιειηρίαγίὶ, ὅς ἡμὰς νογὰ οἴει 
ἱβόγαπι παᾶτιγα ᾿πααϊγογο, απας ἴζοπὶ Ψη1- 
πετί! γοποϊτοης5. ἡπάθαμε {1 Οἰτιπία π6- 
ςεἤητας ἀσεγεῖ. [ΠΙςαΠαΙΠΙΊπγασπημς ν᾽ 46θά- 
τὰγ ἐρείγαςυϊσυ στιπι (οἷς σαΓ[Π πη ΘΠΊΕΓΙΓΙ 5 
ὅχΙαπα : σὰπὶ εα ἀϊίραγοητζο δ: ἀπρὶ. ΡῈ πὸ 
νεγο ἰαπηῖης οἷ νπὰ ρϑιάεγε. ὃς οὰπι το]!- 
απὸ Πάστιιι σπογο {π|}] ἐγγαγε 5. ἰ ΒΗ] τα 
Ἰπηρεγαίαπι δας ἱπςοη(ροέϊαπη γο πηπογο τὴγ- 
Πετίογιπη, ἡπα6 τεῦγὰ πάθος οοηάίτ. Ἐχ 10 
ψΕΙΟ ΠιπΊΔη0 ἀπογὶ ργοηΐη5 δάπηοία ρα ]οΥ 15 
ςἀρῖα εἰδ οὐ} 15., οπιπῖριι5 ΠΠ|ς ροΠ ΠΑ ὈΙε5, ἴῃ 
Πιαης νπᾶΠ} το πὶ οπγης Πιιάτιπι ἱπηρεπάϊε, ὅς 
“ιδηζιπι αὖ Ἐχιογίογο [ογπια τγαχῖς., τὰπ- 
ταπη ̓ πτι5 Ποιπροηΐτ., ἀἴαπα πιθιηογία γερο- 
εἰς, Οὐἰςαυ!α δυζοπη ἱπίγο {ποῦς δάμη 
(πὶ. ἱππιοπ αυϊάσπι ἱπτογαϊεε,, ποξξε γεγο 
(οπγηίπι επιδαϊτ, 

{ 

3. μεμνῆσϑωι τ. Ψυχὴν ] ἢς ερ- [6. Απίπια ἅποτε βοςεηία 

μνήμη ταμιῤνεσθως ἀϊοίτωτ : ἢ. 6. ῬΆΕΡΟΥΪΑ γέρορεγε ς8. ἢ Ὲ 

δπιαί, ὅς δε δὰ 1114 [ρεόϊαπε. Ἐσ ετίαπι ρέγειπεηζ, 4186 

ἐΡ. 41. ἢ δόπτυτ», νϑὶ ἀϊοίταγ ἀπίπιιβ ἀπιϑη5 χρυπτειν εὐὲν 

δύνασϑαι ὧν ἑώρακεν ἅπαξ» «οπείπυοημε ἀΐςετε εκ οἶδὲς τῆν 

ἔνκομονγ τὴν ἐυπρόσωπεν ἄζς,. φιοά εἴς μεμνήσϑωι ὃς μνήμη 

ταμιέυεσϑαε. ᾿ ᾿ 

4 τὸν λιον καταλιπξσι ] (νῖ5 410 6118 βΈΠιιΠ4 ἐριῆο]α [, 

Βιαῦεϑ ὅς ερ. 51. πιεάδϊα. Νεπιρε Ἀπιαπίῖθιι5 δὶ αι ἀΐτε δὲ ἐπα, 

μα [οἰδης τὸ παεδικά. ᾿ ἶ ὰ ᾿ ᾿ 

Ερ. ΨΙ|1. ι πῶς σοι] ψαιίςδηι 4 ὅς ὁ δάάιιπε εἴπω 1}- 

Ἰυὰ πηῖδὶ πιΐηιι5 Ῥγο τι, ᾿ ἢ Ι 

2 ἐρανᾷ νῶτα ] ῬΙΑτοηὶϑ ρδταῖς ἱπ Ῥμδεᾶγο, ϑὶς δέ Εἰιγῖ-- 

ἘΞΡΕΤῚΒ ΧΑ Ἐὶ “ 
939 

Ἀ “ , ΄ “Ἢ 

λες διαὶ τῶτο μάλιςα καὶ κάξται . Θεῷ τινὸς, 
᾿ ͵ ᾽ Ὄχι ᾽ ν᾿ «(Φὰ Ἢ 
οἰμῶ!, ϑελήσαντος εἰυτοῖς τὴν ὠυτὴν δον καὶ 

» ᾽ Ν , ἐδ “ ᾿ ᾿γὼ ᾽ 

τῆς εἰς τὸ βλέπειν ἡδονῆς εἰνωι . καὶ τῆς εἰς 

ΑΥ -“ ͵ : 

τὸ λυπεῖσθαι προφάσεως. τί γορ., ὦ κα- 
Ν δ δῷ 4 ΜῈ. ς , “ 

κοὶ δωαῦθχοιν ἔρωτος καὶ τῆς σωμώτων ὥρας 
“ Ν εν Ν ! 

περίεργοι μώρτυρες, τσρῶτοι μὲν ἡμῖν τὸ καῖλλος 
͵ὕ “, ᾿Ὶ "»" Ἀ 

ἐπυρσέυσατε; περῶτοι δὲ μεμνῆσϑαι ᾿ τὴν ψυ- 
ἦν Δ 2 ον »εν-ν “ Ὰ 

χῆν ἐδιδάξωτε τῆς ἐζωϑθεν ἐπιῤῥοῆς; τὸ ρῶτοι δὲ 
᾽ “ “-“ -“ ᾽ ͵ὔ 

ἐξιώσωσϑε, τὸν ἡλιον κωτωλιπξσι ἧ» σσὺρ ὠλλο- 

3 Δ ΄-οΣ΄ 5 »“ΡΟ' Ν ΄ 

τρλον ἐπωινεῖν ; τοιγωρξν ὠγρύυπνειτε καὶ καίε- 
Ε ᾿ “ “ 

σϑε; καὶ λογίζεσϑε, ὠπωλλαγὴν ὧν εἵλεσθε 
ε “ ᾿ ͵ ᾽ 9 ν ᾿ ΤΑ, 

ἑυρεῖν μὴ δυνώμενοι. μωκωρίων», ὦ Θεοὶ, τῶν ἐκ 
“ »“» 4“ὦὦἐνο ἃ γ «' ᾿ “4 

γενετῆς τυῷλων, εῷ ὃς ἐρῶς ὁδὸν δκ εχεί. 

νβ. ΜΕΙΡΑΚΙῚ Ὡι 
Υ “ ε 

Απέκλειόν σοι τὸ ὁμμώτω. «πῶς σοι ς ὡς οἱ 
᾿ ͵ κ ᾿ ν Ν 

σ“πολιορκαμενοι τῶς τσυλῶς. καὶ συ, τὴν Φρξρων 
» ! Ἶ 

Ν ᾿ “ ,ὔ ͵ ᾽ ἤ ᾽ 

λαϑῶν., ἔνδον εἰ. λέγε τίς σε εἰσηήγώγεν 5" εἰμή 
3 » ᾿ Ν “ -“ 

τι τὰ ὀμμάτω ἐρωτικὸν » καὶ κωτὼ τῆς Ψυχῆς 
͵7 “ Ἷ Ν , " - ΝΥ 

γενόμενον. ἥγε τώλαι μὲν μονῶ ἐνεθυμεῖτο ὦ 
᾿, ᾿᾽ τι , 

ἤϑελε, καὶ περὶ τὼ κάλλιφω ἐσπεδάκει φιλο- 
-“ ἈΝ" Ὁ ἦ᾽ “ εΥἵ ΒΟΟΣ “ ν 

σοφἕσω. καὶ ἡν ἀυτῆς ὁ ἐρῶς τῶ ἕρωνδ γῶτω 
“ ᾿Ὶ “ μ  » 

ὁρᾶν» καὶ περὶ τῆς κατ ταῦτω ὀντῶς σίας 
! -“΄ ἊΝ « " Ἁ 

πολυπραγμονεῖν» καὶ τίνες αἱ τῇ σσαντὸς πτε- 

(οδὸ ἡ τίς ἡ ταῦτα ἄγεσω ἀνά καὶ τὸ βίοδοι » καὶ τίς ἡ ταῦτω ἄγεσω ἀνάγκη. 
᾿ ͵ὔ Ἑΐὰ ἢ - 

σκέμμω ἐδόκει χωρλεςώτον ἡλίῳ συνδρωμεῖν, 
“ Ν ΎἼ ͵ὔ 

καὶ σελήνη" συγκινδυνεῦσαι μὲν ὠπιδσῃ» συνη- 
δύ ᾿ ,ὔ “ Ὑχλ' ΕΠ Γ 

σϑῆναι δὲ π’ληρεμένῃ» τῷ τε ἄλλῳ χορῷ τῶν 

͵ » Ν ΝᾺ 6 

ὠσερων συμπλανηϑῆναι» καὶ μηθὲν αἴδατον, 
-ν “ ε ᾿Ὶ -“" 

μηδὲ ἀϑέατον καταλιπεῖν τῶν ὑπὲρ γῆν μυ- 
᾿ ΑΝ ᾽ ,ὔ ͵ὔ ᾽ 

σηρίων. ἀφ᾽ 8 δὲ ἰνϑιρωπίνω τσλησιάσασω ε- 

“" Ἵ ᾽ 

ρωτι ἦ ἑάλω κάλλες ομμῶσι, «σώντων ἀμε- 
ἃ -“» ᾽ Ἵ Ν 

λήσασω ἐκείνων περὶ ἕν τῷτο ἐσπόδακε. καὶ 
2, »" ,ὔ " Ε 

ὥσον ἂν τῆς ἔξω μορφῆς σπάσῃ » τοστον ἔνδον 
κ , ἥ ς νῶν» 

συντίθησι, καὶ μνήμῃ τωμιέυετείε". τὸ δ᾽ εἴσω 
- ͵ ᾽ γ ἐν ͵ . ΓΚ 

«ταρελϑὸν φῶς μὲν ἐσιν ἐν ἡμερφ» νυκτῶρ δὲ ὁὅ- 

δ 
γρ γίνεται". 

Ρἷ 4. ἵπ ΕἸ εδῖτα νῶτον ἕσπερον ἐρανᾷ αἰεῖτ. ΘΙ πΈ Π τον Αρυϊ εἴας 

ΑΡΟΙ. ἐλ Ἰγ»η 677] γημμαὶ ἐεγρας. Ἐτεα ΕΠτι5 δρυὰ ΡΟεῖαθ, Ηο- 

πιθγι πὶ Πια ΧΙ ΠῚ 57 νῶτα ϑαλάσσες. [πιὸ δ χϑονὸς νῶτα αἰχῖξ 

ῬΙηάατις Ργτμ. ΙΝ. ν. 46. δὲ νῶτον γάφ 1δ14, ν. 407. ςοηξος 

δι ἈΠτοτομυΐ, δα Ορρίαη. Ηαϊΐειτ, ]. 1, ν. ὅο. 

ὦ, τὸ σκέ ἡ δάϊοοὶ εχ Ν τὶς, 4. ς. 3. κρὴ τὸ σκέμμα 1 κι δες! εχ Ν ᾿ 

4 ἀφ᾽ ὃ δὲ ἀνϑρ. πλησ. ἔρ. } Πππῖπα ας μαθες ἐρ!, 

Ῥγᾷες, (δ ἔπ. 

ς μνήμῃ ταμιίνετα } νἱά. δα ερ, ργβές, π,2. Οεἴετιπι» 

πιοίοτεπι Ἰεδειοπεπι εχ ψατῖς, δ. {δ ταί πτας ΔὈΠιγάλα 

οοὐά. νυ] βάτου Πὶ Ιεϑετ πὶ, 481 μαθεθαπι μνήματα μαίνεται. 

6 φῶς. μέν ἐφιν ἐν ἡμ. νύκτ. δι ὄναρ γίνεται , 6, ἐρεν ες 

ἱμα εβ) δὰ 4υαπὶ ἱποεάϊε ἀπιὰπϑ 7) φλαμς [οἱὰ ἀειρίτατ, τα 

Ὁ ΘΌΟΖ νγ.τὺ- 



946 ΡΗΙΡΟΒΤΑΆΛΤΙ 
ἔ Ἀγ. ΓΥΝΑΊΚΙ. 

τὸ μὲν σὰ ὄμματα φιλῷ, τὰ δὲ ἐμαυτξ 
-“Ἐ - Ἃ 

μίσω. τοῖς μὲν γερ σύγεσιν στολλήν συνέγνωκὼ» 

τοῖς δὲ δεινὴν τσερλεργίαν. ἐγαΐσιχυντώ ἐςξιν: 
τ Ν ᾿Α ᾽ ͵7ὔ ξ ε 

ὠλλοὶ καὶ κρύπήειν ἐδὲν δυνώμενω ' ὧν ἑώρακεν 
“ Ε 3 - “ » 

ὥπαξ. ἐκ ὠφέσηκε γἕν μὲ τῇ ψυχῇ λέγοντα" 
ὩΣ ε Ἄχαν αι ͵ὕ “ 

ἐκ εἶδες τὴν εὐκομον » τήν ἐυπρόσωπον: ἧκε, ὠγά- 

(η9:», ἀλλεὶ καὶ γρονψον, κοὼὰ κλαῦσον καὶ ἥ 
᾿ ε μς 

δεήθητι. ἤ δὲ ἐυ μώλω σπείϑετωι. “πείθεται 
͵ ἀὰ ᾿ 

δὲ, ππαρακέειν μὴ δυνωμένη λίχνων δορυφόρων. 
᾿ ψ 

καὶ γὼρ μὴ βελομένην σύρεσιν ἔξω, καὶ βια- 
- “ἷ ᾽ ᾿ ΄ Ἂχ τ ζονται φρονεῖν» ὁσώ ἀυτοὶ πσρολώξοντες ἐπῇνε- 

ἀκ Ἢ δ Ἂν ᾽ 3 ν 2 “ 

σῶν. ὠμελεῖ πρὶν ἐρωτῶ εἰς ὠυτήν καταπηῆνοακ 
΄ . ΄ « ͵ 

μόνον τὸν ἥλιον ἠπίςατο᾽ ἡ ψυχὴ καλόν, καὶ 
- » ν Ά ΄ Ν - ἍΜ 

τῶτο ὠντὴ τὸ ϑέαμω καὶ ϑαῦμω ἡν. γευσα- 
, δδ ἈΚ, 3᾽ ο. ΄ ᾽ ) -" δὴ 

μένη δὲ ὡρως ὀνθρωπίνης, ἐκ μὲν τῆς σπεδῆς 
ΓΤ 7 ᾽ Ν , ἂς ὦ 
ἐκείγης κατέπεσεν; εἰς δὲ ϑητείαν ὑπήχϑη πι- 

κροῖν» ἧς ἔργα ϑυραυλικεὶ, τὶ χωμωικωτίαι ᾿ς 
“ «7 

ἡ πρὸς ϑάλπος "ὸ χειμῶνω ἐντίταξις, καὶ, “ μ᾽ 
αὐ κεν αὐ ὧν 5» Ν . ᾽ ᾿ ΄ 

εἰνάειρ᾽ ἢ ἐγώ σε" ", πρὸς τὸν ἀντερωςὴν μάχη. 
᾿ λ Υ Ω 

τέτων δὲ εἶ πάντων σὺ τὸ φώρμακον, ἔργϑ ἐτ 
, ͵ 9. ́ Ν ΄ 

φημέρε ποοιήμωτω ὠϑάγατα, καὶ βραχείας 
ε -“ ΄ ᾽ “ 2 Ν ἃ 

σώματος ἡδονῆς μνήμην ἐντιλαξξσω ἀγήρω. ἃ 
ΟἿ ε΄" -» 

μὲν γὸρ δώσεις κοινώ καὶ ῥάδιω τῷ ϑήλεος 
᾿ 5 ΄ » Ν ," 

“παντές. ἃ δὲ κτήση οἰντὶ τέτων, ὅτ᾽ ἂν εἴποι- 
. ᾿ ᾿ ͵΄ δ Ν λ ᾽ -- 

μ.» ὅσὼ ἐυνοιώ» καὶ μνήμη» καὶ γυξ, ἐφ᾽ ὧν 
Ἁ 

καὶ μήτηρ καὶ πατήρ γίνεται. 

νὃ. ΜΕΙΡΑ ΚΙ Ων 
υ »" 3 7 

ο Ἀγαμέμνων ὅτε μὲν ὀργῆς ἐκράτει, καλὸς 
ε “ Ω τω φ 

ἥν» καὶ ἐχ ἑνὶ ϑεῶ, ὠλλαὶ πολλοῖς ὅμοιος. 

ὄμμωτω καὶ κεφαλὴν ἔκελος Διξ τερπικε- 
,ὔ 

ἜΧΌΥΟΙΒ 
Ἁ ͵ 

ρει δὲ ζώνην  φέρνον δὲ ποσειδάωνι. 
΄ “Ἢ 7 “ " 

ὅτε δὲ ἐνησιχημόνει τῇ γλυκύτητι τῇ ϑυμῶ, καὶ 

λ νας κι ͵ 3 ΄, 4 ἊΝ ΄ ᾽ 

πρὸς τς ετωίρες ἡγρίωτο, ἐλάφος καὶ κύων ε- 

Ν ΟΕ Ὁ δ ἊΨ ΗΝ -“ » 

γομίζετο, καὶ τὰ τῷ Διὸς ομμάτω ἐθαμξ. σῦς 
΄ ᾿Ξ, 2 

μὲν γοὼρ ὀργίζεται κοὶ κύνες, καὶ ὀζεις, καὶ 

λύκοι, καὶ ὅσω ἄλλω καὶ χρῆται λογισμῷ ϑηρία." 

καλὸς δὲ ὥνθρωπος καὶ μὴ γελώσας μόνον λυ- 
-“ 7ὔ ΄ ς »“" 

πεῖ, μήτοι γε καὶ σκυϑρωπότερος ἑαυτῷ γενό- 

ΕΡ. 1111. 1]. 
111. 41δδ᾽Χ ΕΕΜΙΝ 4 Μ. 

Τιος ἐαυϊάεπι οςηΐος ἀπο, τπεὶ νΈΓῸ 
ΤΙΠΙ {ππτ ἐχοί. Νίπι ἴῃ 1115 πηάρηδτα ἂ- 
σῃοίςο ριιάθητίδηι, ἴῃ Ὠἷς ηἰπηίαιτι οὐτοί!- 
ταίεπη. [πιριήφηζαβ ἔμπης : ἱπΊο πεῖς Οὐ- 
εὐϊταπι μαθεγα χυίςαιατη ροῆππε, αποά (8- 
πιεῖ νἱάεγαπι. Νόοη ἰρίτυγ ἀεπεγαης δηϊ πιο 
πῆθο ἀΐϊςογε : δήποῃ νἹ Δ {Π| 1Π|41π|, σοτπα ἐχςεὶ- 
Ἰεηζοπη, ἔογπια ργαεδηζεπη ὃ Αἀεῖο, αἰςεπάς, 
(ξὰ ὧς [Ὀτίρεῖϑβ γε ἀρε, δζ ἰδογυπηὶ5, ὅς ργεςῖθι15. 
Ατ ΠΠ|ὸ ργοπιρεηπης οδίεααϊτας. ΟὈἰεαυΐϊταῦ 
νεγο, ιιοά νίγες ποῇ μαδεαῖ γε επάϊ συ]οί!5 
1115 τε! ττθιι5, Ιπαΐταπη ἐπὶπὶ εείαπη τγαμπηξ 
ἔογαϑ, ἃς ρεγνῖηγ δάϊσιης 1η εαῖπ (δ ητεηΓΙ4 1} 
4Π4Π1 1ΡΙ1 Δηγειιθσγεπαο ργοδάγμηζ. 
Ργμίηαπη Αμποῦ ἴπ εἰιπὶ ἀδιοίαγεε., πἰμ}]} 
ῬΓΔΕΓΕΓ ὙΠῈΠῚ 5016 πὶ Δ] ΠΊη5 Ραΐσγιιπὶ ΠΟᾺ6- 
ταῦ. Ποςήηις εἶπ ἐγατ ρείμδοματη, μος φιοά 
πιϊγαθαῖηγ. Ἰεραῇαία γεγο Ραϊογιτιά πα μυ- 

τηᾶπᾶ 2 ΔῸ 1Π|ο Πιυιάϊο ἀείεοις, ὧς ἴῃ ἀςογθαπὶ 
{εγυϊτατοτη ἀςάπέμι5 εἴς, ουα5 ορεγα ἔππε δά 
᾿ἰπιῖπα (Ὁ ἀπ ρεγποΐξαγε, ὅζ παπη ργο- 

᾿ σαπΠΊθεΓα, δία ςπὶ δεῖται ἧς ἔτΊσοτο ςεγίαγε: 
δὲ Ἰαχτα 1Π4. Μὲ Ζοίΐ. 4: ἐοδαγε ἐδ γ οπὶ 
τῖ.4}} ςοητεπάογε. γι. ΟΠΠΠΙΠῚ ΔΌΓΟΠῚ Γα 
65 γε ἀἸ1Π, ΡΓῸ Ορεγα ἄϊαγηο ορεῖα ίεπι- 
Ρίζεγπα, ὅζ ργὸ Ὀγθαϊ σογρουῖς νοϊαρτατο πιὲ- 
τηογίατη Δα! ριίςεπς. πηπαπαπὶ (ςπείςεπζοπΊ. 
Οἱμδε επίπι ἐδ 15, ςοτηπημηΐα {ππ| ὅς ἔλο  α 
οπηηΐ ξεπηίπας.. ΟἾΔ6 ψΕΓῸ ΡΓῸ Πἰβ ςοηίεςι- 
τυγὰ 65; ΠΕ ἀϊσθηάο 4υ! 46 πὶ εχργίπιεγα ροΠ πὶ 
πεπιρε Ὀεπευοϊθηγίδιτι, ἃς πηοπιου πὶ ποιηΐ- 
ῃἰς57) ἃς ποξίο5) 4ι8ς πηλίΓεπη εἴΔπ|ᾶς ραῖΓΕ πα 
οΠπεϊαη, 

ΣΙ ΕΙΣ 

Αραπιεπιποη, “ιᾶηάο ᾿ἰγαπὶ νἱποοδαί αῖ- 
ἄεπη, ἐργερίι5 εγᾶτ., ΠΈηΠ6 νηὶ, {εἀ τη τ 
Ἀ1ς {Ππη1]15. : ᾿ 

Ο:, οὐμοίζμ ΤΙομὲ ΡΑ͂ΡΓ,) φηὶ 4έγσ {μίσηγε 

φαμάεε 

ΕἐΜΑΡΙΣ κοα. Ννέρέηπο ρεΐξογε ἰ410. 

4υδη 0 διιζεπη Γαγριτογ (ε σεγεῦαῖ, γα ἀπΐκε- 
ἄϊηι ἱπάπίροης, δέ Δαἀπιογίας (Ὀςῖος ἱπηπηᾶποΠΊ, 
ΠΟΓΙ15 δ σα η15 σε Ὀδίιγ, πεηπε ν]]μππ| Ομ }5 
Οςα]ογιαπι νοΠΙσίαπη. 8115 ἐπί πῇ ἵγὰ ἐχοαηάς- 
(τις, δέ ζαπε5,Ἄταμε [Ὀγρεηγες, Πρίαμ6. δέ αιΔ6- 
ΠΠΠ416 [146 γάτΙΟΠΙς Ἐχρεγζαϑβ ἔππτ θείμδο. ΡῈ]- 
ςεγ γεγο 41] ἢ νεὶ (010 τἱίι σο !θῖτο Δοστα ἔα- 
εἶαῖ, ἢ νεὶ πιαχίπηθ τειγΙσ πη Πη4515 νυΐτιτ 

βιΙς Ἰὰαςς, νἱάς δζ δά ερ. ρτδες, ποῖ. 3. ποΐξμ (Ὀγηγεέτεηρα εν, 
εἰπὶ (Ὁ]εδης Δπιᾶπιίες ἰητεῦ ἀοΥπΊ ΕΠ άτιπῈ ηοητ6 Οςςιρᾶ- 
τε νηῖςε, φᾶς ἐρεέϊεηι ταὶ πωεδὶχ ὁ, ΡΗδητϊξίπιατα, 

Ἐρ. Ψ111. τ κρύπτειν ἐδὲν δυνάμενα ] νἱάε Δ( ερ. ς1.Π,3. 
2 ἀντὴν εἀϊτὶ γῆν» αμοά εχ σοπίεέγιγα πημταιπηι15. 
3 μόνον τὸν ὅλ. ἠπίς.  νἱὰς δὰ ερ. τι. ποῖ, 4. 
4 ϑυραυλικὰ κρὶ χαμρκ. } ἬΕΩΡΕ ἀπιδηϊος δὰ {{πιίηλ 

τῶν ποαδικῶν ρῬετηθέϊατς, Βειπιϊ ργοομπΊθεγε, Πἰπ|ϊηὶ οἴσαϊα 
ἔρετε (οἸεθδης, νὰ ποῖιπιν 

ς ἢ μ᾽ ἀνάειρ᾽ ἢ ἰγώ σε Ἠεπιβς, Ἠοπιετῖς. εχ ΠΙλά. 
᾽ν. 7:4. 

6 μνήμη ] υἱάς (δ ᾿πἰτί πὶ μυῖι5 ἐριο]4ς ὅς 1δ᾽ ποιαίῖᾷ, 
Ἐρ. ΨΙΥ, ι ὄμματα χρὴ κεῷ.] Ποπιεσιις 1], Β΄ ν.478. 

Ὠφυῖ- 

νάσας. 



ἘΡΟ ΡΤ. ΨΨΤΡΊ. 

Ἠδυταιδημδαι ἰηΔπογῖε. Νϑαπς δπΐπι (011 
ἀεςογαμπῃ οἵα, νὰ πιιδε ἔδοϊο5. εἰπι5 οὐάμισδιιγ. 
Οἱ νέγὸ τείγίςις {Π6Ὸ ΟὈτυτ5 ὃ 46 ποχὺ 
ας {|Π|5 {4 οα]σο ὃ (ρτίάς,, ᾿γὰπὶ ΠΗς, 
τεά4ε ποῦ 5. Οσ]ογιη αἴ 6ΠΠ. 

ΤΡ. ἘΕΜΙΝ. 4. 

Ηοτΐ 6 ςοπηπηοίδ πη ἱγὰ ἀδργεῃεπαϊ, 4]1- 
ΔΠΊΠΙΘ πλΙϊ ῬΟΠΙΓ5 σογπογα γη15 ἤππ|. Ηιι- 
ἴπι5 ΔΓΕ ΠῚ ΓΕ σαι ογαΐ πιοητίς αἰϊθπαῖίο, 
4186 ρίαπο 1Π τα νυΐειι5 οτατα πῇ ρογταγ σα, 
ΝΝιης νΈΓΟ 41141π| τὉ] ξογμηαγη πάπα, πεηὰς 
ταις τπογο: πος ἰππᾶπὶ δη1η} [πο 44Πι» 
Ῥαταπηι5 Εἴ] ἀρ Ἰι5.. νὉΪ πυδιθιις οὐάιιέα 
ἔμοτις, ποάὰο ξογπηοίαπη ΨΈΠογΘηῚ. ομΠ0 ἰγᾶ- 
{οἴταγ δὰ ἰΑογυπΊδίιγ, ΠΘαι6 Ππποη15 Ομ} 

Ῥαΐογὶ 5. σαξα Ιου {ποοεηίοε, πεαμς ππαγὸ» 
[ τ ὐμενῖεν οὶ αὐππὶ ταγατιτ. Μίπογιια γΈγῸ 
εἰίαπι τἰδίας αδίεοίς, χιιοά νυϊτιπι εἴας ἀε- 
ξογηιάγοπί. ΡοΥτο ετίαπῃ Ετίπηγες Εὐπηθηϊάςς 
νοςάπηις, νί 4146 τοιγίσατη ᾿πἀοίειπ αἰ ΠΊ πλιὰ - 
τὸ συρίδηί: τρ[παιια ἐρίπἰς γοίδγιπη ἀο]οἐγαπηιν, 
4ιοά οχ ἀργο τ παῖας {τεῖος 5. 411 ἀοἰογθ πη 
δάξοτγο ὅς ρύπρεγα ροίπε, ἰηγογ γοία5 ταπιθη 
τιάεαης. Μι]ογῖβ σαοσις Ηο5, να]τι5 τγαπα81}- 
Ετας ἢ. ΝΟΙ͂Ι αίρεγα εξ ὃς τογγ 15, πεηπα 
ξογηγᾶς (πᾶς σογοπαπ ἀθίγα μα... ποαὰς τιδὶ 
τρί! τοίᾶ5 ογῖρθ., χαδθ ρυ]ογὶς νΟΌΙ5 ἴῃ Οςι 5 
τλίςυπειγ, Οἰιοά {ἰ Πάδς ἀριιά τὲ εογιπι» 
4886 ἀϊςο πα||α εἰς, σἂρς ἰρεςσυϊαπι, ἅς να]- 
ταμη ἱπηηηπζατι πὶ ΠΟΠΓοπΊρίατο. Βοης εἰ 
4ποά ἔαεϊεπι τρία διιογίαθ, Αἰ επιπι ΟὝΠΠῚ, 
Δ ΓΕΓΓΕΓΙ5, ΔῈ ΠΟ ἀρηΟίς 5, ΔΓ ΡΟΘΠΙΓΟΠΓα 
ἀπιςοτί5. 

ΓΤ ἘΠ ΘΥΙΝ 

Ῥεγίπαξιις ε5, νὰ ςοηϊϊςίο; (δ γεὶ τυγρι π41- 
ΠοπῚ πχεῖυΐ5. Οὐουίαιε ποροτίμπ) ΓΕ ρῚ5, ΕΧ 
4 ἀτηΐςιις ΓὉ] ραγαζαγ ὁ ἄπ ἤθη Θάπι ΟὉ ΓΟΠῚ 
Ῥιογὶ5 ξογπιοί!5 γοξογία (ὰης ἩΠΟΠΊΟΤΙ σαγπγΐπα, 
41 Νιγοαπι ὅζ ΑςβΉ]]επὶ δά Τγοίαπὶ νοηῖς 
ματγαῖ ὃ Ἀπ πΟἢ 64Π| ΟὉ σαιαπη αιοτα ΠΟ ΗΓ - 
πιοάϊο ὃς Ατπορίτοηὶ δα ἀξ! ἔπος, νίαις ας 
[ςἀςάος5 δχ7 δη(85 ἀπηῖςο5 1{Π|5 (8 ργαθθιογο ̓  Α- 
ῬΟΪΙο γεγο δα ποη Α ἄπιείο ὧς Βγαης ΠΟ (δγαίείε ὃ 
Ταρρίζογ 'Ῥοῦγο ἀπ ποῃ ΟΔηγπιοάοπη γαραΐγ, 

Ε ΒΊΗΣ ον ἸΆΡΕῚ 9ᾳι 

μένος. καὶ τορέπει δὲ ἐδὲ ἡλίω τῷ σπροσώπε γεφέ- 

λην πτροξάλλεσιϑαι. τίς ἡ κατήφειω ἀυτή; τίς 

ἡ νὺξ, τί τὸ φυγνὸν σκότος τῶτο; μειδίωσον, 
κωτώςηϑει" ποδὸς ἡμὶν τὴν τῶν ὀμμώτων ἧς- 

μέραν. 

ΝΟ ΔΝ κα 

Εχϑές σε ὀργιζομένην κωτέλαξεν, καὶ ἔδοξω 

ἄλλην βλέπειν. τέτε δὲ αἴτιον ἡ τῇ ϑυμβ ἐκ- 

σώσις, ὠκραξῶς σοι συγχέωσω τὴν τῷ τοροσώ- 

πε χάρμν. νῦν δὴ μεταποίει σεωυτήν , μηδὲ ὥ- 

γριον βλέπε. ἐδὲ γοὶρ τὴν σελήνην ἔτι λωμπρον 

δοκξμεν ὅτων ἢ συνγεφής εἐδὲ τὴν Αφροδίτην κω- 

λὴν, ὅτων ὀργίζηται ἣ δακρύῃ, ἐδὲ τὴν Ἡρῶν β:- 

ὥπιν, ὅτων χωλεπαΐνῃ τῷ διΐ, ἐδὲ τὴν ϑώλωτ- 

ταν ὅταν ταρώτηται. ἡ δὲ Αϑιενῶ καὶ τὲς ἀὐυ- 

λεὶς ἔῤῥιψεν, ὡς τὸ πρόσωπον ἀυτῆς συγχέον- 

τας᾽. ἤδη καὶ τὲς Ἐραννῦς Ευμενίδως καλξμεν, 

ὡς τὸ σκυϑρωπὸν εἰρνε μένας. καὶ ταῖς εκαῖγ- 

ϑαις τῶν ῥόδων χαίρομεν » ὅτι ἐξ ἐγρίᾳ ϑώμνε, 

καὶ λυπεῖν καὶ κεντεῖν εἰδότος, γελῶσιν ἐν τοῖς 

ἐόδοις. ἄνϑος ἐσὶ καὶ γυναικὸς ἡ τῇ τοροσώπε 

γαλήνη. μὴ τρωχεῖω γίνε μηδὲ Φοξερά, μηδὲ 

ἀποςεφάνξ τὸ κώλλος, μηδὲ εἰφακρᾷ ῥόδων σε- 

ὠυτήν» ἃ ταῖς κωλωῖς ὑμῖν ἐν τοῖς ὄμμασι φύ- 

ἐται. εἰ δὲ ἀπιςεῖς οἷς λέγω, τὸ κοίτοπτρον λά- 

δξσα, ἴὰς σε τὸ σοράσωπον ἠλλωγ μένον. ἔυ γ᾽ ὅ- 

τι ἐπεράφης. ἢ γάρ ἐμίσησας ἣ ἐφοξήϑης, ἢ 

ἐκ ἐγνώρλσως» ἢ μετενέησας. 

Ἐς. ΕΕΕΡυύΑ Κ 1 (λν, 

Ππέπεισωι μὲν: ὡς εἰκάζω τῷ δ᾽ ἔργε τὴν αἰ- 

σιχύνην ὀκνεῖς. εἰς ὦ τοράγματα ὠποδιδρώσκεις, 

ἀφ᾽ ὧν τις Φίλος γίνεται ; ἐκ ἐντεῦϑεν ἐπλη- 

ρωϑη κωλῶν τὰ Ομήρα ἔπη; τὸν Νιρέω, τὸν Α- 

χιλλέα᾽ εἰς Τροίαν ἄγοντος “: ἐκ ἐντεῦϑεν Αρ- 

μοδία καὶ Αφρμφογείτονος ὅσοι, Φίλοι καὶ μέχεακ 

τῶν ξιφῶν; ὁ δὲ Απόλλων ἐκ Αδμήτῳ καὶ Βρε- 

γχω ἐθήτευσεν; ὁ δὲ Ζεὺς καὶ τὸν Τανυμήδην ἥρ- 

Ἐρ. 1. 1 ἐδὲ γὰρ τ΄ σελήνην ---- συννεφὴς} δᾶες ἴῃ 

νυϊρσατῖς οαπὶ ἀεεΠξητ, εχ Μ55, {πρρ!ἐμεγας Μευσῆι :ἃρηο- 

ουπταμε Ν᾿ διίοΔηὶ 2, ῤ. 

5. ὠδὲ τὴν ϑάλατῖαν 1 πιαπ! ξεΠΠΠπιαπι, ρος Βαες ποπιεπ 

ἰϊψιοά εχοι δε δάϊεδεϊαυπι, ἼΘΙ γλαυκὴν ποη πιᾶὶς {Πρ- 

εἴος, νοὶ πορφυρέην» νεὶ τ416 αυϊά. ; 

᾿ 3 '5, τὸ ἼΩΝ τα συγχέοντας  πεπιρε φιοά διιςςᾶ8 ἰπ- 

ΒΆτοι, ἔσεάα νι εἰ. νἱἀς Ἡγρίη. 8. ΟἸΧΝ. λάάε Ευ]ρεη- 

εἰιπι], ΠΙ. ς. 9. Ατῇ ἐπε πὶ ΦΠΙΠῚ ὅζ Αγιξοτε!!5 Ἰοςὰ ἰδπὶ αἱ- 

Ἰεραυΐπτις αὰ νῖτ, ΑΡοἰ πη 1. Ν. ς. 22. π, 7. δ Ριπάατὶ δος 

Τἰαεη αὰ Ργιῃ. σἁ. ΧΠ. Ηὰς ἔρεέϊαι Ατἱ ἔπεπετὶ ἱπυά : τί ὧν 

μώτην δ᾽ γέοι διαῤῥήγνντϑε τὰς γνώϑῳς ἐμφυσοντες τὴ συριγγι» 

Ἐρ. ΨΚ]. 1 ὡς εἰκώξῳ 1 Νατίςαπ, δ. βᾶθεες ὡς εἰκάζων 

ἔχὼω- .»» - ΄ 

τῷ ἀφ᾽ ὧν] ἢς εχ ςοηϊεδζαγα τείοτίρη!, δπι εἀϊευπι δεῖς 

ἀφ᾽ ἃ. ν ἢ 

3. ἄγοντος 1 νἱάς ἀς Βος Ἰοαιεπάϊ βοπεῖς Ηετοῖς, 44 [- 

πιᾶρίπ, Π1.1. Ῥαετοητε π᾿ 8. ὃ ᾿ 

4. τὸν Αχιλλ. 1 πιΑ 1πὶ χροὶ τὸν Αχιλλέαν 

ς ὅσοι, 1 δὶς ἀϊίπέἝείοπεπι ροποὸ : πεέπῖρε εἴὲ αἰϊενίως 

ἀϊοίτωτ, 4] εἰ ἀπιοτς νεὶ οδίξαυϊο ἀεμοτιις εἴ, Ηἴης αἷτ: 

φυοίημοῖ Ατἰοίτοπῖς ἔϊετε ὅς Ηαγπιο αϊῖ, ρυ!σγοτιπι 460 - 

1εἴσεητασι, ἷ. 6. φαοίαιος πιο ἱρῆς αἀαίκογατ, ἀπιῖςοϑ ἐρί 

Θε νίψας 4ἀ πιοτῖεπὶ ὅς επί, 

ΣΈ ΟΟΥΣ “τάσεν» 
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“ ΄ Ἀ Ἁ “" Ἷ ͵ 

πάσεν; ᾧ χαίρει καὶ πρὸ τῇ νέκτωρος; μόνοι 
«ε »» ε Ν ΕἸ ᾿ “Ὁ ε 

γοὶρ ὑμεῖς οἱ κωλοὶ καὶ τὸν ἐρωνὸν οἰκεῖτε, ὡς 
͵ ᾿ ͵ »" -» »" Α πτόλιν. μὴ φϑονήσῃς ἐρωσξ σεαυτῷ, ὅξνωι μὲν 

Ω ), ᾽ μ Ἁ δὲ ᾽ -“ ᾿ Υ̓ 

οὐθ᾽ανώσιων ἐπ ἔχοντος, τὴν δὲ ὠυτῷ ψυχήν ἐ- 
6 ᾽ δὲ ᾽ »ν “ ᾽ 7 Ν 

χόοντος . ἐὺς αἀπίιςείς, ετοιμος ὠποθϑγήσκειν, ὧν 

᾽ ᾽ὕ ἡ) » ΄ὕ ᾽ ΔῈ ͵ ἈΝ ,ὕ ᾿ 

ἐπιτώτίῃς τῷτο γυνί. εἰ δε πλέκω τον βρόχον, ὠπ-- 

νϑρωπε, ἐὶ καϑαιρήσεις ; 

ΝΟ ΤῪ Ν ἈΠ 
Υ 7ἷ » ᾿ ; 

Κελέυεις μοι μὴ βλέπειν, κώγω σοὶ μὴ βλέ- 

πεσϑαι. τίς τῶτο κελέυει νομοϑέτης; τίς δὲ ἐ- 
- ᾽ ᾿Ὶ , ,7ὔ ͵ ᾿ 

κεινο; εἰ δὲ μηδέτερον κεκωλυτῶι; μήτε σεαυτὴν 

φαιρξ τῆς εἰς ἐπίδειξιν ἐυδοκιμήσεώς, μήτε ἐμὲ 
“" ᾽ ͵ ΕἸ ΄ὔ΄ ὯΝ ̓ ι 7 εἶ ΄ 

τῆς εἰς τέρψιν ἐξεσίας. ὅθε πήηγη λεγεῖ, μή πίῃς" 
3 “) ͵ ἊΝ 7, 

ἐδὲ ὁπώρω, μὴ λοίξῃς - ἐδὲ λειμιῶν, μὴ περοσέλ-- 
ἊΝ “ Ν αὴ - ἣν δ » 

9ης. ἐπδ γυναι κ͵ὶ σὺ τοῖς γομοις. Καὶ ἡψῶν-- 

-“ ε , ἃ Ν ' " ᾽ ᾿ 
τῶ π-αὔσωι ὁδοιπόρον ὃν τὸ σὸν ὥφρον ἀπῶλε- 

σεν. 

Νή. ΓΥΝΑΙΚΙ ΥΠΑΝΔΡΏΝΞ. 
Ἀ ων Χμ «ἃ " 7.5» ἀνε ν νὰ ὃ Ν “ 8.3. .δ 

Τὸ μὲν εργον ἐν: ὧν τ ἐπὶ ἀνόρος, ὧν τ ἐπὶ 
“ -“ 7 ͵ 

μοιχξ γένηται. τὸ δὲ τῷ κινδύνῳ σφωλερώτερον, 
τ ͵ - ᾽ Ν “ Ν ἡ ἃ 

τῇ χάριτι μεῖζον. κὶ γὼρ ὅτως τὸ φανερὸν ἐυ-- 
ὑπ Ϊ΄ ε Ομ.) 7ν5ε ΡΞ ε 

φραΐίνει τῆς ἐξεσίας, ὡς τὸ ὠπόῤῥητον τῆς ἠδο- 
“" ΝᾺ , ἣ, ͵ Π 4“, 

νῆς. τᾶν δὲ τερπνοτερον τὸ κεκλεμμένον᾽. ὅτω 

καὶ Ποσειδῶν ὑπῆλθε τοορφυρῷ κύματι ἢ, 
᾿ ΩΝ -“ ὑδ Ν νΝ Ὗ δ , 

καὶ Ζευς χρυσω υδῶτι, οιὶ βοὶ, καὶ δρώκοντι, 

καὶ ἄλλοις τοροκωλύμμωσιν" ὠφ᾽. ὧν Διόνυσος, 

καὶ Δπόλλων, καὶ Ηρφι«λῆξφ» οἱ ἐκ μοιχείως 9 εοί. 

λέγει δὲ ομηρος ᾽ καὶ τὴν Ἡραῖν ἰδεῖν ἀὐυτὸν τότε 
«Ὰ» “ " -»“ , Η Ν ᾿ ῃ 
ἡδέως, ὅτε ἀυτῇ συνήει λάϑρω. τὴν γερ ἀνδρὸς 
3 ᾽ὔ ᾽ Ν ΄ 

ἐξωσίαν μετέθηκεν ᾽ εἰς κλοπὴν μοιχείας. 

νϑ. ΜΈΤΡΑ ΚΊῚ Ωι. 
Ἂ μ ΝΠ 9. ἣν » » » Ν 

Ο κωώλος» ἂν μὲν ἢ σηρλωθης: φυρ εφιν " ὧν 
« “ ΆΨ, ΜΆ ᾽» Ν “ 

δὲ ἥμερος» φῶς. μὴ κοε ὃν. ὡλλώ σῶζε, καὶ 
᾽ Ν ᾽ » »ἭΓ] Ω ᾿ 

τὸν ἐλέε βωμὸν ᾿ ἐν τῇ ψυχῇ ἔχε. ἐἰντιλωδὼν 

βέξαιον φίλον ὠκυμώρε δωρεῶς ᾽ν καὶ φϑόσας 

6 ἔχοντος] Μαϊίςδηυς ὁ Βαθ εἴ προτείνοντος. 

ἘρΟΨΨΥΙΠΙ. Ἢ πῶν δὲ τερπνότερον τὸ κεκλεμμένον ] ἢς 

ἔετς (ρίεπς ἀξ ἀπιουῖθις διγτίυϊς ῬγομοτΡ, ΓΧ, 17. Αρτῶν 
Π “᾿Ψ ψ νι ΨΜ - - 

κρυφίων ἡδέως ἄἅψασϑε ΚΘΗ ὕδατος κλοπῆς γλυχεβξ. ᾿ 

2 ὑπῆλϑε πορῷ. κύματι 1 ἴτὰ [πτᾶρί πες ΡΠ]ογατί Ραἤππι 

Μερτυπιπὶ ξυγτίιιο ἀπιοτε ὑπὸ κυρτεμένε τῇ κύματος ἔτιεη- 
τεπὶ Πιξιπὶ. νἱ ἀ. ΝΙερένοιο δὲ ““γρηγγροῦε, ἴτε πὶ τπ ΔΖείειε. 

7 Ομηρος ] ἐαυ]ἀεπὶ ὃς ΡΓΙΠΊι5 σοποιδίτιβ Πιη Οἢ 5 ω 1ο- 

νἷβ ἕος ἱρίο πιαχίπις ἀεἰεξγδιιεγαῦ Του! ΠῚ οἷφη ἀεἤίηι 9 
αιοά εἴτε. Νίαπι Ησπιετις 1]. Ξ' ν. 195. [4. [οὐ5 'πΠ]ππ0- 
ΠΕΠῚ, ςεἴδο ΔΥπιατ4 ΠῚ, {ΠῚ ΠῚ11Πὶ ἀγάοτεπι ἀοίογίρτατγιϑ , τᾷ 
ἀρηθγεῦε ΔΙ ΠΊΙΠῚ ἰους ΟὈ ΕΠ Ὸ δἷτ. 46 πη ἀπιο Δτπὶ Ου ΠῚ 
Ρυίπια, εἰαρα ραγεῆζεβ, εχ δὰ βαιάΐα σερί ει: 

Ως δ᾽ ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὸς φρίνας ὠμφεκάλυψεν 
Οἷον ὅτε πρώτιςον ἐμισγέσϑην Φιλότητιν 

Εἰς ἐυνὴν φοιτῶντεγ Φίλος ΛΉΘΟΝΤΕ τοκεῖαφο 

ΡΠ ΟΠ ΚΑῚ ἘΡ. ΓΨΡῚ].--π ΠΧ. 

410 Ρίιι5 ετίατη αιαῃ Νεῶατε ἀεϊεξπατυγ ἢ 
5011 ἐΠ1Π| νῸ5 ΡῈ ΪοΓΙ σοο] πὴ οτίαπ1, Δί εἰς 
ταῦθ} ΔἸ! ι]ατη, [Ώ Πα Οἰτατῖ5. ΝΟΪΙ ερτο ἔεγγα 
δυηδητοπι ες Ὁ], 4} ἀἄαγε ἱπηπιογια!ταζειπι 
ποη ΡΟΠΊτ, {πῶᾶπ| νέγο δηϊπιαπι ροτεῖ, Ομοά 
{1 Ἱπογθά! 116 εἰθ] ν!ἀθτιγ, ράγϑίις [πὶ οὉ- 
Εμηάαπι πηογίοπι, {τ᾿ 45, Πξατῖπγ. Οὐοά 
{1 Ιλπιθυιτι γεΓῸ ἘρῸ οἰΠΊ πηᾶχί πιὸ ποίξαπι, 
Δῃ. ΠΟΙ [ ΓΔ Ἔ 15 ςαμΆ ΕἼ15, ΟἸΠΠαπηαπο ὃ 

ΓΓΖΙ 4}. ἘΞΕΥΜΧΌΝΌ ΝΕ 

Τυδε5 ΠΠῚ πα νἀεαπι, ὅς ερὸ {δὲ ης νἱ- 
ἄσαγῖς, Οὐμδ5ῃος ἰδές Ἰερίδἰαίογ ὃ Οΐβ νο- 
τὸ δι {Ππ4} Οἱοά Π᾿ πειέγιπι δυζοπλ ῥγοϊ- 
δίπαρη εξ. ποαιδ τὰ ΓΙ ΠΊΘ τρί ἰαάοπι ο- 
{πεπεαίοηῖς ΔἸ πιᾶ5.. πδάαδ πιΠὶ ἀεἸςζγιο- 
15 [ἀς]τατοῖ. Νέος [ὉΠ5 αἱζ, πθ ὈΙδίτο :π6- 
41 ΡοπΊμπι, Π6 {ππαῖτο: ΠΘ 711Ὲ ργατιπι. (ᾶ- 
νὲ δοςς ἦλθ, ϑεαπεγε, ο ριείϊᾳ, τὰ οείαπι ἰ6- 
δες, ἃς ΠεπῚ νἹατουῖς δο [παῖς (τα, πεπ 
ταμπὶ γάμ5 Ρεγα τ. 

7111..4 Ὁ ΕΕΜΙΝΑ͂Μ ΜΑΚΙΤΩΤΑΜ. 

Ἀὲες Ιρί8 ιϊάεπιὶ εἴς ἐδάσπι, Πως ἃ πιαγῖτο, 
ἔπιε 80 δάιίτεγο ρεγαρατιγ. Οὐοά γεγο ροτγὶ- 
Ἑμ]ο ΟΠ πιαρὶβ ὀχροπίμμη,, οτατίαπι μαθοῖ πιᾶ- 
Ἰογθπη. Νοη βπίπΊ ραΐδπὶ σοηςςῆα ροχοῖϊτας 
ΡΕΓΙΠ4Ὁ δηϊπηιιη ΔΗΊοΙΓ, ἂς [στα νο ηρῦαϑ. 
Οπιης ΠΑΠΊΠιις ἔαγειμιπν ἱποη 4115, δὶς οἴ- 
ἰάτη ΝΝορίαπας. ρυγραγεαπα {πδ 11 Βιιέξιτη, 
ὧζ [πρῖτὸγ δυγεσμ θγεηλ, θοιεπι., ἀγᾶσο- 
ΠΕΠῚ ; ἀιΔ 6116 ἱπτδριπιεπία: νπάς Βδςολι5 
ογτη5, ἃ Αροῖὶο, ὧς Ηογοα 85, εχ δάμπίτεσιο παῖὰ 
Ὀπ.. Ῥιαεδιῦζεπι ΠοπΊεγιβ ετίατη ταμτ ἱπηο- 
ΠΕΠῚ ΘΕΠῚ [ΠΡΘητογ νἱε "8, φυαπάο σμτη οᾶ 
οἰδπγ σοηίπειμῖτ, Ματγίεὶ ἐπὶμη ροτείατεπι» 
ταμταιῖτ 1ῃ Γαγεπαπὶ δάἀεϊτου νο!ῃρίαίοπι. 

Τὰ ΕΟ ες 
Ἐογπηοίι, ᾿πητηδη]ς ἢ τ, ᾿ρηΐβ., Πη πηδῇ- 

(πετιι5, ἰπτηθη εἰϊ. ΝΕ Ἰρίτηγ νγὰβ, (δὰ {ὃγ- 
γε5. ἃς πη ΓογΙςογά δε ἀγᾶιη αηΐπιο ροἤταπι πά- 
ὈδΑ5., ΡΓῸ τηΐπης ἀπγα Ὁ} πηαπεγα, ςοηϊβδη- 
τε ΠῚ ΔΠΊΪ σα ἃς ρίθης: ὧς τεπΊριι8 δηΐεμεγ- 

Ουοὰ εἰ ερδητεν δτῖαπι ἐχργεῆηι γ αἰθγιις Οδτο ἔῃ αἰτῖϑ ν, ᾿66. 

Παρίτον ἀρ {πὶ {ἔραρεν ρρμεριώδοὶᾳ ἱεγ τὲ 
Ορρρ Περοῦῆε ῥγὴμσ 714.4772 τορηπα' δἰλόζιως βδογηπε εἰ 
Οαμάϊα ἐἰδανῖ, ΡΨ ΟΕΜΈΕΥ͂ΚΑ ΤΥ 5 ἀγπογεῖτ. 

Τόσα νετο ροεῖδε, νθὶ Τρίτετ απ τες ξυγίῖπι {ς οὐϊεόϊαγε 
ΟἸΠῚ ΠΠΠΟῸΠΕ 7 ν᾿ Ἔχ 60 ργϑέοῦ ἤεγες 114 νοίμρίαβ , ποῦν 
{υσσυτγίτ, 4186 ΕΠ ΠῚ [δα πππτὰγ δοάοπὶ Πἶδγο ν. 341. εὰ νὶχ 
ἐο τείδγγε ᾿ἰσεδίτ, παπὶ πὲ μιπθηεπὶ ἱπποπθης ἀδηΐ, πὸ 

Τεοτιπι 8]14ι15 ᾿μάξητες ἀεργεμεπάδι, μιιάοτί γα πιιπὶ εἰ. 5 
ςοηἤηϊττ, 

4. μετέϑηκεν ἢς ἴπ  ατῖς, 4 ἃς ὁ. ἱπιιεπῖ, αι πιεῖτησ 
ὙἱΠιπὶ 4112 πὶ τίϑηκεν ΕΠ ἸΤΟΓΙΠΊ. 

Ἐρ. ΙΧ. 1 λές βωμὸν} νἱ 4. ποιϑία δὰ νίτας ϑορῆϊς- 
ἢλτ. 1.11. Ηεγοάῖε 5. Ψ. τι. 7. ὅζὶπ Ροΐαεε, δἀἀε τη, ερ. 70» 

Σ ἀὠντιλαῦ, βεῷ. φιλ. ὠκυμ. δῶρ. 1 Ππηι|ῖ5 Ἰοςις ἔπρτα ερὶ, 
43. , Βη. 

τος 



Ν 

ἘΡΟΥΧΙΣΥΙ, 

τεη58, ιοά (Οἷα ξογπιοίος ἀςἤτιης, ηιοπιδά- 
τιοάπηηι 411 ροριΐαγοβ ἔππι Τγγαθποβ. Οπαπη 
(ΟἸ]Ἰςίτιι5 Ἔρὸ {ππ| (4ο (δηεῖο επίπη, ἀϊςαπ1,) 
Π6 τὲ ςυιπέξληζε,, ΠΙογάπταιις ποέξεπεθ, ργἰ πα 
Ὀατρα {πρεγιιςηΐδε, ὅς εἰθσαπείδτι νυΐτις οΌ- 
νπιργεῖ, αιιοπηδάπηοάιιπη (Ο]επὶ οοςυταγε πιι- 
65 (οἱεπὶ σοποιγγεητος ! Οὐ εἰπηθο,, πᾶς 
ἴδιαι νἱάεγε οἱ Ὁ δογρὶς αι! ἀεπὶ ἰαπιρο, πια- 
ΧΙΠΔΕ νέγο ριιδείζιιης , νυϊτυίαιια νηϊπογίις 
δεγαιίπαῖ, ἘΠΕ! σππῶαηάο ςοπίξπυίπης, 
τὰ 46 πτοἰππι5 ΟὈίξη αἱ ποθπς., ἐρὸ γεγο 
ΡΓΟσΑΓΙ πιείιθηθ, Απγεαιιπη ἰρίτιΓ ΓΟΙΠΠῚ 
νοῦ ταπηπι αρθαζ, δζ ΠΥ ΕΠῚ5 ἱπογιας, γι πΊς 
170 Ραΐογε,, ρὲγ ἀπΊογοπ., Ῥὲγ ὕαης ἰαπαρὶ- 
ὯΘΠ5) ρῈΓ {π81 ΠΪϊ ογᾶ5 ἜγὶΓ ἰπγα ἀπ1Π|, 

ΤΙ Χο ΤΕ ΕΜ ΝΜ: 

Δάιυήτογ ἢ] ρεγίπαάεαῦ, ρεγις]οίαπη ἱπηρεη- 
ἴλπι ἔλεῖε: τε σπὶ, ἢ ποπ ἱπιρεῖτει. Εε- 
Τιοίγατί εἴας ρεγίσυϊαπι ἃ ἴδσε εἰς, τηοογο- 
τίβ αὐζοτη {Πρεπάϊηπι εἴ ἀπποσ. Αἵ ἔδείιις 
εἰ τἰπτογα δἰ ίσμειπι, ε4 πᾶς σοποιρίμς σοπ- 
(ξουταπι, αιᾶπι ἔργοζαι πιοθγογα ςοηῇεὶ. 

ΧΕ ΣΙΩΝ, 

1Αιάο τὰ 4] τεπΊρι αγίο οἰ π445., ὅς ἰαηι- 
δῖποπι γείθοος,, πο δηἰμπ παΐηγα αἰ οΠΠῚ, 
τά αὐτὸ τηδπθγ. [πουηἀιΠΠ πη γεγο εἰϊ θογιΠ1, 
ας ἀπ Πιπε᾿, γεσιρογαῖίο, [τάπητα πιο- 
ν ΠῚ ΠΟΠ[Π τη ἀιπἀϊτο: σαρὶτα σοππᾶπη παττί,οἰπ- 
ΠΟΓΙΠΊΔΙΘ (01 σαγὰ ἢ, νὰ ἰυχία ππαχι!]ὰς 41] 
Ἰξηίιπι ἀείςεπάαπί, (Παης παηηηις ἃ τηα 15 
τιι115 ἸΔΠῈρΡΊΠΟΠῚ., ῬΆΓΙΟ περοίίο, οἰ 4115 
ψΟΪπογῖτ, ΓοποΘὈΙΓ: ) 411] νογΟ 'π Πα ΠΊΘΓΟΚ νῖ 
ἀεῆμπαηξ, φιεπηδάμηοάιιπι ΗἩΟπΊθτις αἷς Εἰι- 
Ὀοδος ςΟμΠΔΠῚ ἃ ρᾶτίς ΡοΠΊςα ογθ. Ναπὶ 
Τρ ΠΟΠΊα ΘΟΓΠΊΪΠΔΠ5 ΠλυΐτΟ ἰπςππάϊις εἰ 
ΡῬίαητα Μίπεγμπας : Παμίάοπι πα ἤδης αιάςπη 
Δγοο πὶ Πιιάδπ ςοηίρίςοὶ σοπιιοηΐς,, ποαιις τηὶ- 
Ὧι15 ογπαίαμη. Μαΐδθ νεγο {ἰδὲ ἤπς πιάδο. 
πραιο αιάσαατη Παΐς Ἰαπη ὴϊ οἰοῖας, ποαιις 
πιθεθ.. πόας Γα]ρο. Οιεπιδάπιηοάιϊιπι» 
Επΐπι πε ιδαματη ᾿πσπάπιπὶ αἰρεξξιτη ργδα- 
Ὀεπε ΟΚ 1 οἰδαί, (Ἰς πε ατις ππαἰὰθ ἴῃ βογττηοίο, 
Ἰαπιρίπς οὈΠταδ. δῖε Ἰρίταυγ πηεάϊςαπηθηείς, 
ὅτις συ το 115. Ἔχ! ι15., πὰς {ππ|πη]5 αἰρίεἰ5, ἢ- 

3 συσκιίσωσι] Μοτεὶ!, ἴῃ πιᾶγρ. συσκιώσῃ Βαδεδάτ, αυοὰ 
δ. ςοάἁ, Υ ττῖς. ὁ. τιδζασ, 

4 εἶξαι ἔς Ἰερεπάμπι ἴῃ πιᾶτρῖπα πιοηιογαῖ ΜΟτΕΪ], ἵπ 
τοχῖι εὨ1Πὶ τετι πεῖς εἰκώσω, 

ς ἀντὸ ] (οἰ]ςει τὸ ἔαρ. " 

6 καὶ δῶ με ἄνριον ὀμνῦνο! 1 ΠΕΠΊρε τὲϑ (δογα ῥαγῥα, ὃς 
ΡεΓ δἄπὶ ρετῖπάς ἃς ΡῈ βοπιιᾶ {ρρ]Ισε5 σάζμγατε ὃς οὐ- 
ψεβανὶ [οἱ εθαπι ἐο5.7 4ιϊθι5 {πρρ]ϊσαρϑητ, Νεπρο ρε- 
ΤῈΣ ΤΆ ΠΑ ΔΠῚ ΓΕΠῚ [ΔΟΓΑΠῚ ταηρεθ8ητ, ὅς ΡῈΓ δὰ οὔτεα- 
Ῥδπτιν ὃς ΟὈίξοταθφηι, νὰ ρᾶτεῖ εχ ΡΊϑιτο ἴπ Ὑυυουΐσηῖο 

ΓΠ ΑΘΟΙ͂Υ, ἴδ. 3, ῥὲν ἐπα οὐξξοτο φέπήάν ἙδυάοπΊαιις πιεητεπι 

ἘΡΉΘΤΥΟΥ Α΄ Ἕν 943 
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τὸν χρόνον. ὃς μοῦνος κωτώλυει τὸς καλὲς. ὡσ- 
ε ὃ Ν Α ,ὔ ε δ) ͵ περ οἱ ὀημοτικοὶ τ᾽'ὃς τυρώννες. ὡς δέδοικοί γε» 

ἃ -“ Ν φαΐ Ἀ "7 ͵ Γψ 
9 Φρονῳ γαρ εἰρησέται!» μη μέλλοντες σὰ» καὶ 

δὰ ἣ , δὲ (ὦ ἢ 4 Χ - 
βρωδύνοντος, τοὶ γένεια ἐπέλθῃ, καὶ τὴν τῷ 

2 “ ΄ 

προσώπε σισκιάσωσι᾽ χεριν, ὥσπερ εἴωθε τὸν 
Ἂν Ἵ ε “ ἥ Ψ, Ψ 

ἥλιον κρυπταῖν ἡ νεφῶν συνδρομή. τί δίδοικα, ἁ- 
δὲ γ “ ε» ξ 

περ ἐσὶν ἤδη βλέπειν; ἕρπει μὲν ὁ ἴελος, αἱ δὲ 
Ν , Ν δὰ ͵ὔ “ Π 

“«“αρειαὶ χγοώζεσι, τὸ δὲ τυρόσωπον ὅλον ἐἰν-- 
-» “ ᾿ ὕἷ Ν »Ἢ 

ϑεῖ. φεῦ, μέλλοντες ἐγηράσωμεν, σὺ μὲν ϑῶτ- 
Ψ Ν , ᾿ ᾿ ᾽ ͵ “- 

τον εἰξωι" μὴ ϑελήσως, ἐγὼ δὲ ὀκνήσας δεηϑῆ- 
ΟΝ Ὁ ΔΎ Ω ΤΩ “ ἈΝ 

να]. πρὶν ὃν σϑ τῷ εὡρ ὠγτελιτειν ὅλον, καὶ χει- 
-“ Π “ ὃ Ν ᾽ ις Ν “ , 

βωνω ἐσ ιςσηγνῶι ος αὐτο ὅσϑος ἐρῶτος «ρος 

Ἂν Ν “" " 5" -“ 

τἕτων τῶν γενείων, ὦ δεῖ με ἄυριον ὀμνῦναι. 

Ξ᾿ ΠΟ ΩΝ ΚΑΡ ΤΊΕΝ 

Ο Σ ἡ πείσας σφαλερώ ἐγα,. μοιχὸς καὶ ς σφωλερώτωτον ἀνα-- 
- ΤῊ ΠῚ Ἷ Ν ᾿ς -" , ᾿ λωμω; καὶ ὀδυνηρὸν μή τυγχενων. τῆς μὲν γεὶρ 

» ΄ ζνδι 4 “ δὲ ͵ 
εὐπροωγίους κίνδυνος ὁ γομος» τῆς δὲ λύπης μι- 

ἬΝ ἢ -“ 2 

σϑὸς [ ερώς. φοξεῖσϑιε δὲ οὐβέξεινον» τυχόντω 

Ν ; Ν ΑΙ ΩΝ » , 
ὧν βελεταΐ τις, ἡ ἀνιῶσϑιεε ὠμελόμενον. 

., 

Ξάώά. ΜΕΙ͂ΡΑΚΊΙΩΜ, 
“ 7 , “ ͵ὔ τ 

Ἐπαινῶ σε εἰντισοφιζόμενον τῷ χρόνῳ, καὶ 
τ Ν , ὰ ᾿ ᾿᾿ τΑὐ δῷ ᾿ 

περικόπἼοντώ το γένειω, ὃ γοὴρ ὠπῆλϑε φύ- 
» , ͵ τι ὲ δὰ ΦΩ τ οὰ ᾽ 

σεῖνγ τῶτο μενεῖ τεχνῆ. ἥἠθιςξή ὃς ἡ τῶν ὠὡπολλυ-ὄ 

͵ 4. 1 γᾷ Η ΑΝ , ͵΄ 

μένων ὠνώκτησις. ὡς τε ἐμοὶ συμδολευοντι πεί- 
-“ ᾿ -“ , Ν ϑοιο" τῇ μὲν κεφωλῇ κόμώ., καὶ μελέτω σοὶ 

»“ ς Ν ᾿ » τ 

τῶν βοςρύχων, ὡς τὲς μὲν ταῖς σσαἀρειαῖς συγ- 
͵ 4. ὁ Ἂν »Ὅν Ἀ , ͵ 

καταβαίνειν ἠρέμω " (καὶ ταῦτώ στ τὸ γένειώ 
Ν ͵ ΕἾ ἣν “ ͵ 

τις ὠφαιρήσεται ῥαδίως, στε βέλεταε") τὲς δὲ, 
-“ ᾿ τ “ ͵ 

τοῖς ὦμοις ἐπικαϑῆσθιε, κα άπερ φησὶν ομη-. 
-“᾿ " »" ρος᾽ τὲς Ἑυξοεῖς ὀπισϑεν κομῶν. κεφωλὴ γαρ 

-“ «ἂν ᾿ » “Ὕ “᾿ » 

εἰνθῶσω ἡδίων πολὺ τῷ τῆς Αϑηνῶς Φυτξ- εἴ- 
-“ ἤ ᾿ ᾽ ͵ 

περ γε δεῖ καὶ ταύτην τῆν οὐκρόπολιν ᾿ μὴ ψι- 
εν ΔΊ ΔΆ Ἁ λ ἣ) 

λὴν ὁρῶσι» μηδὲ ὠκόσμητον. τα δὲ γένειε σοι 
᾿ Ν Ε) ,, "» 

ψιλὰ ἔξω, καὶ μηδεὶς ἐγοχλείτω τῷ φωτὶ τώ- 
͵ ͵ὔ ͵ ᾿ Ὧι ς Ἄ ᾽ λ τῳ», μήτε γεφελή; μῆτε ἀχλὺς. ὡς γὰρ ὅχ ἡδὺ 

͵ " δ᾿ ᾽ 

ϑέαμω κεκλεισ μένε ὀμμώτω, ὅτως ἐδὲ γέγοια 
νον 54 "» Ἵ , 

κωλξ κομῶντω. εἶτε ὃν ζωρμάκοις, εἶτε μα- 
΄, - " ΝΜ ὃ, , », 

χαίρωις λεπ]αϊς, εἶτε ἄκροις δωκτύλοις, εἴτε 

ΔΙ, δαγόαηι 4 416 ὙΠ ΟἸΠῚ ψερεέῤης ἰηζος {πρρ]ςᾶπ- 
ἀμπὶ τεπδητίδιι5,) ράτεῖ εχ Ευτὶρ. 

Αγάμεμνονγ ἰκαστέυω σε τῶνδε γογώτων 
Καὶ σξ γενείᾳ δίς, 

Ῥίωτα εἰυπιοαὶ ἰοςα ςοηρεῖπι Βατιίις5 αὰ ΟἸλυβίαπ, Ρ.3γ8. 
4υὰς ἔρεοϊες ΟΠΊηΪΠΟ ΡῈΓ ῥαγύαρ ἱμγαράϊ εἴς φαϊαγαράϊηε, 
Ἐρ.ΤΧΙΧ, κα ὃ γὰρ ἀπῆλθε φύσει } ριϊεγί ἐπὶ ἱπιδετα 

δὶς ἱπτει τρὶς ὡπαλότητα» 4088 60 ρυθδείζεηις ἀϊ(ςεἤτετας, ατο 
τα μαγφεγε ἱπιδεγθ πὶ εἰπὶ Πεηΐς, 

2 Ὁμηρος 1 Πα 4. Β' ν. 542. ; 
3. ἀκρόπολιν 1 πιαπί ξείἐς ΔἸ Πιάϊε αἀ ἀτοοπὶ ΑἸ  επάγιπι, 

Υδ1 Ραϊλάϊς τεπιρί πὶ ὃς ἀιθοτες οἷθᾶς, 
ε᾽ὔ 

ρυμ- ᾿ 
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«͵ὔ Ν Ω 3) "ἷ ᾿ - 
ρυμμάσιν καὶ πσοώιϊς», εἰτε ὠλλῃ τινὶ μηχωνῇ 

͵ -“ Ἂν , 7 “ 

παρώτ]ε σεαυτὼῶ τὸ κάλλος μακρότερον. ὅτως 
Δ ν ͵ Ν ᾽ Σ ͵ 

γάρ ἔσῃ μιμδμενος τὲς ἐγήρως ϑεἕς. 

ΞΟ ἀπ λα Ὑ αὶ 
“ ε 

Ἐχϑὲς, συγκλείσας τὼ βλέφαρα . ὅσον ἡσυ- 
“ ͵ Ὰ .« Ν ,ὔ 

χῇ σκαρδαμύξωι, πολὺν ἡγέμην τὸν χρόνον», 
᾽ -" ε ᾽ ᾿ Ἃ ἢ 

ὠμέλει τοῖς ὀφϑωλμοῖς ὡς ἀνεροίςοις ἐνεκοίλεν. 
᾿ χει ΓΦ ᾿ ἮΓΕ ΤΥ 4 

τί δὴ ἀυτῆς ἐπελώϑεσϑε; τί δὲ τὴν Φρερῶν ἐξε- 
᾿ ΝΥ ΝΎ τ ΧΑΝ ΕΙ ΔΛ ΝΣ, ΔῊΝ 

λίσετε; σϑὸ ἐςι; καὶ τί γέγονε; κῶν ττο ὠυτοὸ 
᾽ »»-"» μέ 

μηνήσωτε. νομίσως δὲ ἐκδειν, ἐπῆλθον ἔνϑω σε 
" 2 Ν “" 5» - 7 ἐ ε 

ὄψεσϑιαι φόμην, καὶ τὅτο ἐκεῖνο ἐζήτεν ὡς ἡρπα- 
σὲ νι Ν πον αν ἉΤῈ ᾿ ἃ ι 

γμένην. τί ἐν μέλλω ποιειν» ἐὰν ἐξελώσης εἰς εὗρον 
ε -“ ε “ Ν 7 [4 

ὡς πέρυσι» καὶ σπολλῶν ἡμερῶν τες ἐν ὥςει διατρι- 

δὰς κατωλίπης. ἡγϑμαι ὠνωγκαῖον σωφῶς ἀ- 
ἘΆΝ μα «Ἀν Ἵ 4 “, 

πολωλέναι Ν μηδὲν εχοντῶ ἡδὺ, μῆτε ὠκϑειν ετιν 

εν» ᾿ Ν Ἧς ΄ 

μήτε ὁρῶν. ἐγὼ μὲν γὰρ ἔψεσϑαί σοι γομίζω 
5» Ω ᾿ ᾽ “4 

καὶ τὴν πέλιν ἐξιόσῃ» καὶ ἐἰυτὲς τὰς ἐν ἀφει 
ε .«᾽᾿᾿ .» “ ΄ ΝΥ "-» 

ϑεεὶς, ἑλκομένεις ὑπὸ τῆς ϑέας. τί γε ἐνταῦθα 
Ω ᾿ ἥδ ον ᾿ ͵ 

μόνοι «ποιῶσιν; εἰ δὲ κὠκεϊνοι κωτὼ χώρφιν με- 
“ ᾽ νγ7 ᾽ ᾽ Υ »Υ 

νῶσιν. ἀλλ᾽ ἔγωγε ἐς ἀπολειφιϑήσομαι» τῇ ερω-- 

τος ἐφόλκιον. εἰ δὲ καὶ σκώπτειν δέοι, λήψομαι 

τὴν δίκελλαν" εἴτε κλῷν, Θεραπέυσω τὰς ἐμ.- 
͵ “ Π ͵ Ἵ ὮΝ δὶ ͵ 

πέλες" εἰτε ἐπάγειν λωώχάνοις ὑϑωρ: οϑοποιήσω 
Ν Δ ᾿ ᾿ 

τὸν δρόμον. τίς γὰρ ὅτω τυῷλος ποταμὸς, ες 
ἘῚ -" Δ ᾿ “ ᾿ ΠῚ 

σὴν γῆν μὴ γεωργεῖν; ἕν ἐξόμνυμαι τῶν ἐν ἀ- 
- Ἴ ) Ε] “ ͵ ιν «- 

γροῖς εἰθισμένων, ὠμέλγειν γώλω: μόνων ἡἧ- 
“ -“ -“ ῳ 

δέως τῶν σῶν μαφῶν ἁπτομαι. 

ΞΕ ΤΡᾺ ΚῚ ὯΝ 
7 Ν , 2 " δ ͵ ᾽ , 

ὙΓ μοι τῶ γενείω» ὦ σσῶ!, δείκνυεις 5. εἰ ὅσαυς 
͵ ᾽ ᾽ Ἁ ᾿ Ν ψνλ»" “, 

κάλλες» ὠλλ᾽ ἄρχῃ. τὸ μὲν γαρ ὀξὺ τῆς ὥρας 
. χ Α ΝΟ γ{ 

σ«πωρελήλυϑεν;, ὅσον τὶ τηνὸν καὶ ἀπίςξον, καὶ 
͵“ ΔΕ Ν δε Ἂ λ ΝΣ -δ - 

καθάπερ τυρὸς ὁρμή σθενγυται!" τὸ ὁὲ ἑδραϊον 
ΣΝ Ὁ) ,ὔ 

καὶ βεξωκον μένει. χρόνος δὲ ἐκ ἐλέγχει τὲς ἐ- 
Ἂ -“ 

ληϑῶς κωλὲς, ὠλλὼ δεικνύει - καὶ μωρτυρεῖ 
» ἈΝ ἂν . ἈΝΕ 4 

μᾶλλον ἀυτοῖς; ἢ φϑινεῖ. τὸν δὲ ὑπηνήτην καὶ 
Ω ᾿ Ἁ 

Ομήρος λέγει χαωριεφῶτον" “ποιητῆς- εἰδὼς κάλ.- 

- 3 Ν ͵ -“» 

λος καὶ βλέπειν, καὶ πποιεῖν ΄. ὡκ ἂν δὲ πτοτετξ- 
Ϊ᾽ Ἁ “Ὁ ᾽ Ν ΄ 

το ὠπεζφαίνετα , εἰ μὴ τορῶτος ἀυτὸς ἐρωμένε 

καὶ ἥψατο γενείων, καὶ κωτεφίλησε. παρὶν μὲν 
᾿ - 3 - Ν ε 

γὰρ ἀνθεῖν, ἐδὲν ὠπεῖχον γυναικὸς αἱ σαὶ πα- 
Ν ε - “ ἌΝ 

ρειαὶ, ἔσαι ἑπωλαὶ, καὶ διωυγεῖς. ὅτε δὲ ἤδη 
, ᾽ δὰ 5. “ Ν ͵Ἵ 

χνοοίζεις, ὠνδρακώτερος εἰ σεωυτῷ, καὶ τελεώ- 

ἐμὲ Ὁ ΜΝ ΒΡ ΦΊΜΣΝ ᾧ ΘᾺ. τς ΠΝ ΠΗ ΕΡ.1Χ]1ΣΠ1. 

νε Ππερπιαῖς ἃς Πειθὶ5.. Πιια αἱία αιδςοιπητο 
ἅττα ρα ]οτ ταί ποπι τ] σοπηραγα πηᾶσς αἰιι- 
τυγηᾶπη. , δὶς Πεο5 εηϊπΊ ἱπηϊταεγίβ, ἡμη- 

ο 48αηὶ ςοηίεποίςοητζοϑ, 

1,Χ].  ΕἜἘ ΜΌΤΟΝ. 41 Ε. 

Ηετί, σαπὶ ρα ρεῦγαϑ οἰδαΠΠοι., ᾿τα ταῖπιεπ 
νι ρἰδοίἀδ πιέξαγεπι ταηζιπη. Ἰοπριηπι τε ΠΊρι8 
ΕΧ᾿ ΠΙππα απ ργδογουιηἶς., σεγεα οσπΐος, ντ ταῖν 
ἄες ΔΠΊοΥΙβ, ΟὈ πγράθᾶΠ|. (ΟἿ Εἰμ15 νο5 (6 - 
Ρἱτ ΟὈΙαΐο ἢ τὰν οἰ. οὐ Π 5. οἰΠΠοαϊδπη} 
ΨΌΙ νετὸ οἰ ἢ δα ξλέξαπι {11} πος αϊτοηι 
Πρηϊῆςατθ. Ατθίγγααις δαζθηὶ διάϊγα., ἀ0 1 
εο. ΌΙ ν|Πγιπὶ τα ραταῦάΠ1. ὅς νοὶ] πος τὸ- 
ται άπ τὰ νιγαρίδι αιδεγεραπη, Οὐ 
Ἰρίταιγ ἔλέξαγις ἐἤξιην ἢ ἴπ ἀρταπι ἐρτεῆα ἔπε- 
Τί5.) ΝΥ ΔΏΠΟ ῬΓΔΕΙΕΓΙΓΟ 7) δὲ τπα]τἰ5 αἸ ει. νττ' 
Ὀηαᾶῖηι ςοπιιογίατοποπὶ γε παγὶς ἡ συ άθπι 
τηδη εἴτε ἀξ πς δὐξιπι ραζετη, 481 Π1}}] Ππ| 
Παδίτασιβ ᾿πσαπάπτη, πὸ δυγίθι15, πε οσα 15, 
Ἐρο δηΐπῃ Κπταγιιπι ορίπογ., νὰ τα, οἰμίταίοπι 
ρτεάιδηγεπι, δείατη [δ δησαγΊρῇ, “οὶ ἤτης ἱπ 
νγρς 1, τὰο τγαζεὶ ορτατα. Οὐ εηΐπη ἢϊς 
(ΟἹ! [ἀσεγεπε ὃ Αἴαιε εεαπηῇ 1111 οςῖϑ [πἰ5 πιαπ- 
(ἀγίησ, τἀ ἤθ ἜρῸ ΠΟῚ γεἰ Πα ιιΑγ, ἀπιοΥ 5 ψαἶα- 
τὶ ἀρρεπάϊχ. Οἰιοά {{ οὔαπι ἐϑάεγε ορογ- 
τθατ, {ἀπηᾶπὶ ΠΙσΘηοπὶ : ἢ ρυίατο,, ςοἰδηγ νἱ- 
(65: | οἰεγα ᾿γπιρῇῃα ἔραγρεγε, ἀςάπιςαπι ε- 
ΔΠῚ νΓ {ΠΠᾶς σοπηππεοῖ. Οἷς Εηϊπὶ [τ σοὶ 
σιι5 Πυμίπ5, νεταππι [Ὁ] ππὶ ποι τἰρειῦ νπαπι, 
ἄεργεςογ, 6χ [5 446 ταῦ! ἤετὶ (οἷοι, ἰὰς πηι ]- 
βέγο : [Ο]ας επΐ πη τις πιδηλ Πὰς οπι ἀοἰςἐϊα- 
τοις ἴΔηρῸ. 

ΧΙ. ΒΕΞΊΟΙΙ δ. 

Οὐἱά πηι Ιαππρίπεπη., ο ριιεγ.. οε πάϊς) 
Νόοη ἀεἤηϊς Ραΐςεῦ εἴς, Γεὰ ἰηςῖρί5. Ἐοτ- 
Πλὰ ΘΠΙΠῚ Ργάθσοχ,, Π84{1 νοΪπογα αι 44η1» 
τγδη[ ὅς πιαΐε Πάτπι., ὅς νεἸἰρη 5 ἱπιρετιι ἐχς 
τἰπρπίταγ, Π4 0115 δυιτοπη 4186 εἰξ ας ἤγπηα, ρεῦ- 
πηδηθῖ. ᾿ΓΕΠΊΡΙΙΒ γΕΓΟ ΠΟΠ γεάαγριτεος α΄ 
νέγε (πηξ νεπιϊ, {εἀ ρυΐογοβ ες οἴεπάϊε, 
ἃ τοΠἰπιοπίππι ροτείτς 115 ρεγπίθεῖ., χαᾶπα 
ἱπυϊάοε, Ραδείςθηζεπη διιζοπη οἐατα Ἠοτης- 
τις ἄρρε] ας γεπαΠΙ ΠΊΠηιπ 5. ροξια, Δάεοσις 
ποη ἱπάοέξης οἰεραητίαιι δ σοπίοπηρίατὶ,, ἧς 
ἀείογθεγε ςαγπηηθ, Ηδης ΔεΠὶ ΠΙ Πα 8 Πὶ 
(ξπτεπείαιπι τα] ΠΠ8 εν -ΠΠΠ ρτίτς 1ρίδ ἀπηδῇὶ τε-- 
τιριεε Ἰαπιιρίποην ραγίτεγ, δὲ οἰςαΐαξιις Ἔάτη εἰς: 
(ει. Νεπῖρε, δηζεσμαπη ρογπηϊπάγεηῖ, Π1Π1] 
Δ ΠΊᾺ ΠΕ γίθιις πᾶς αἰ ΟΓεραθαης πηαχη]]ας, τος 
Πεγδο δζ ρα ]ςῖ 46. [τΠ| γεγο ἰδπη ριιθείς 5, 
Πγδίςι ις πηαρὶς 65, ὅς ρεγίεέξις, δε σι! ὃ 

ἘρΡ. ΨΧΊ1Π. Ομηρος λέγει 1 ΠΙα4. Ω' ν, 308. 

Πρῶτον ὑπηνήτη» τῦπερ χαριες (τη ἤθη." 
2 ποιητ. εἰδι κώλλ. χρ βλ. καὶ ποιεῖν 1 Πιπι]ε Ἠοπιετί εἷσ- 

δἰππηι 1ἰηξ, ερ. 67. ὁ πάσας ἀκριξῶς εἰδὼς τῷ κάλλες ὑπεροχρίςο 

ψνοϊι- 

ΞΜ». δέκ υ. “-.- χτ «. "τὰ 

δα 
ἶ 
] 

ν ; 
ἵ 



Ἀ 

ἘΡΟΤΧῚΡ. το ΧΤῚ, 

ΜοΪμ πε δ Εἰιπιιοῖτο ἀΠοτγα πΒ1} ςαὶ 
ΒΞ ΠΕγΐ Ποππΐπιπη πηρητα (ητ [ον ]]1ὰ ἅς ἄμγα, 
δζ {᾿πηΠ| Ἰαρί4οῖς, Αταμ ρυιάοε ΠγΔΡῚ 5 π|ΐ- 
ἔξγος 1105 Βυιΐας (ξἸοηΐ5, ππιαπη αἰτογίας {ΠΠππς, 
Ππλης αι! άσπι {ξογοταπὶ ρυτᾶητος ΟΠ , {Π8Π| 
γόγΟ πιαη [ς ΠἸΠΊΠημπὶ Οςμ]Ογιμτ ἀγριπηοη- 
{{ΠΠ|. 

ΣΧΙ͂Ρ. 45 ἘΞΕῈ ΜῪ Ν᾽ Α' Μ. 
Οὐδ τὸ 5. Ρυ ]ςογγίπηα, τοτοπαϊτ Οὐατα 

ἽΠΦ διηϑης ὅς θαγβαγιι5. χιΐ  Ἔποτίς ποη ραγ- 
(ςτὸ ΠΟΙΠΪῸ ΠηπΠογίθι15. Πυΐος οπἰπὶ δάθὸ 
ἰρεδαςαϊαπι ποτογγὰ χυΐάςπι ργαοθεῖ ζΟΠΊΔΉ5, 
απ δοης σοπγαΐα ἔοπηηα. Ηξιὶ ΠΊΔΠΙΙΠῚ 
τειηογαγίδηη ' ῬΑ ΠᾺ ΟΠ πίπΟ ἐς αι ϊς μα! 4 ἀὉ Πο- 
{πε ρατί ροζογαβ. ἘρῸ ψϑγὸ ἢς αρτίιιας χυϊάοπι 
ζΟΙΠΔΠῚ ΔΠΊρΕΓΑΓΕῚ., ΡΕΪςογ τ ἰπο πὶ νοπογα- 
τι5., 414Π| ςοΟητοπηηογς ἱπάϊσηιπη. ΑΥ ΟΠΠῚ 
Ῥαζγάτιιπη {1τ ξὰςίπιις., νΌΪ γεροίτα Πε σοπηα, ἰη- 
αἰςα (Ιτοπι,, ν θὲ δ ίς ΠᾺ, αιιοπηοάο Π4ς ῷ Πο- 
[τς δοςορίὰ ροείγὶ ςδάεπι, φιοπιοάο οἰσιατὶ 
Πα ργοϊβέξαμη ναΐθαπι. Ο ἀπιογίς αἰας ! Ὁ 
ΟΧ (ἀρ εἰς (ππηπλίτατα ἀβοοῦρῖας πιαπιδίαγιιτι 
ῬΓΙπιτίας ἢ Ο ρυ]οτιτυαϊηἰς γε! χαΐας! 

ΤΑῊῪΡΌ  Ε1ῈΕΜ. 

Οὐ 4 1π το πηαχίπτε ἰδιάοπι, ἀπσε 5 ἤΠδοῦθο, 
Ναὶ σάριιτ ὃ Ο ΘΟ ]οτιπι νεγὸ Ππηῖπα! οςι- 
Ἰοβ πς ὃ ορεπᾷβ νοῖο! 4Π ρεπας ἢ αἵ ἰαδία 
16 86 (ὃ γαρίπιηΐ, νγιπηίσιις νεῃοππθηζοτ, εἶδιι- 
[ὰ ἀυάςπι, ἀδςοτί σαι, 4|1πΔπτιπὶ ταποπ 
Ρατοπεία, νὰ {μιᾶς οὐογεπη (ρίγοης σται ΠΠτλιππ. 
Ψ Πα διιζοπη εἰίαπι ροίτα, ἱπτιις ἰαϊοπεία Γι] - 
ΘΒ ΓΙ5. ποτ ΠΏ πηίςαγο νἱάθηγαγ, Ο ΡΗΙαϊα, 
δ 1 γίρρα, τας ΡοΪγεϊςιε, ηπᾶπῃ ἰπτοπηρα- 
Πίμς. εἴα ἀοΠ1Π|9! Απες ΠΠ]Δπὶ θαΐπὶ Πδι 
ἰίαπι ἔς ῖς ΠΤἌσιιαττν δι ΠΤδτῖς Ἔχις α]ρτιγί. Ἐχ- 
ς ΕΠ] ΠΕ ΠΠππὰ ππάπιις τας εἰἘ ρυ]ογίτιάο, εχ- 
ΓΕ] ΠςΠεΙΠΊ πιὰ ρεέξογίς ἀπηρι τιιάο., ἐχςς!]Πςπεῖα 
{Ππ|ὰ νεπεγίς ργορογτίο : φθζογᾷ δὔζομη, 4ι1- 
Βιι5 ἀο(οτίβαπη, νογθα ποι Ππαδεο, Ργίαπικὶ- 
ἐλ ἱρίο ἱπάϊςς πᾷς ριυ]ογίτι4ο ἀπσορς ςοττᾶ- 
ΠΊΘΠ ἱπίεγιτ, Εἰιρο [ Ρατγί5] {Π {πὶ αἰϊηιιῖς, 
Πατη {{π|5 ργίπηας ρατείδιις τγίδιιαπη ἢ αἵ σοῖς 
1116 ππο]ίογοϑ : {ΠΠ|Ππ|6 ραΐπιαπι φάμα Ἰςεπιῦ 
αἴ [16 πιὸ γοιγαῃιης, Ραζογς διιγοξξαγί, ὅς 
[ογατη (δηιθηγίαιτ. 

ἀρ ΧΕ δ ΜΆ, 
Οβπὶ ΠραγαπΊ ΠπΔοχ (δ άογοῖ ΑἸοχαηάογ, 

Ἐρ. Ψ ΧΙ. τ γυναικὶ ] [ἐφιιεπίεθ ἴαπι οὐἶο ερ!Πο]45, 
πεῆῖε ἴπ Μοτε Πα η8, πος ἰπ Οὐαρίαπα “οἰ εδοπε ερίο- 
Ἰλτιιπὶ ΡΠ οὔἶγατὶ σοπιρατεητες, 10. Μευγις. ρτίππις εἀτάϊε 
Τυράμπηι Α, τόι6, φαίάεπι εχ οοάϊςοῖδι9 Ν᾽ διϊςφηῖρ ἀείοτί- 
Ρῖαϑβ δοσεορίπι5,. ς Ἀπ’ 

1 τίς σε ὦ καλ. περιίκ. 1 νἱάδτιγ μας ορ᾿ οἷα ἐπιΐτατιις 
εἴς ποίξεγ Απδογεοητεπι., 40] ϑ5πιογάϊαε Ροϊγογατῖβ οατα- 
πιῖτο ἰπσεκάλε; τόλμαν χρὴ ἀμαϑίαν ὁπλισαμένῳ κατὼ τῶν ἐ- 

α«υτῷ τριχῶν» Υτ εἰξ ἀριιὰ Αεἰΐαη, 1, ΙΧ, Ηϊῆοσ, γατ. ς, 4. Εἴτ5 

ἘΠΡῸ ΤΟΣ ΧΕ ΎΘΌΙΝ (ΑἹ Ἐ: 945 
᾽ Ψ τερος. εἰλλεὶ τί; ἤθελες μηδὲν ἐυνόγε διαφέρειν; 

“:. ᾿ 7 » . Ν Ν ψ οἷς τῶν γένειο, οὐκώρπο, καὶ σκληροὶ, καὶ λιϑέ- 
“ ᾽ ὔ » γσ δος , νοις ομοιώ. αἰσχύνονται γἕν οἱ ὠλιτήφ οι ταὐτῇ 

-" -“ -»" ἈΝ ἥνς γῆ ξ τῇ τομῇ μᾶλλον ἢ ἐκείνῃ, τὴν μὲν ὠπόβῤῥητον νο-- 
΄ ᾿ δὲ "“ " εΥΣ μίζοντες, τὴν δὲ σωφέφωτον ἔλεγχον τῆς ὅ- 

ψεως. 

-δ' 

͵ 9 Ἀ ΄ 2 ε 8 "ἵν Τίς σεν ὦ κῶλη, “περλεέκειρεν᾽; ὡς ὥγνοητος, 

πὶ ΝΘ ΑΕ 1 

Ν ὕ ε » ΄ καὶ βώρξαρος, ὃ μὴ φεισάμενος τῶν Αφροδίτης 
ὃ ́ ᾽δ Ν Ν -" “ δ νὴ νν , ὥρων. ὅδε γωώρ γῆ κομῶσω ἠδυ ὅτως θέαμα, 

λ , δ... δὲ ͵ » ὡς γυνή κωτώκομος. Φεῦ ὠναιὸξς πωλόμης" ὄγ-- 
΄ Δ [4 μἢ ! 5 Α τῶς σσώντω τῶ ἐκ τοολεμίων πέπονϑας. ἐγῶ 

δ᾿ ΔΝ,  ΥΌΝ, ἃ , , -» Α ἐ ἐκ ἂν ἐδὲ αἰχμώλωτον σπεριέκειρο» τιμῶν τὸ 
,ὔ ε 4 ν, κεν ἢ ᾽ Ἷ, 3 ΓΤ Ν κώλλος, ὡς ἐχ᾽ ἡδέως ὠμελέμενον. ὠλλ᾽ ἐπεὶ 

7 ᾿ Ν , ᾿ , τ τετέλεςαι τὼ δεινοὶ, κἂν μήνυσον τὰς κομως πξ 
»ν -“" ΄ -“ ᾽ Ν " « ἐ Κεινται» τ ὃ τέτμηνται; πα ὥς ἀυτῶς, ὑποσπόνδες 
" » ΄ ᾿ , τ Χ λάξω, πῶς φιλήσω χαμαὶ κειμένας. ὦ στεροΕ- 

ὠἦος, ὦ κε ὡλῆς ἐκροβ ίγιο,, ὦ κάλλαες λείψαγα. 9 ἘΟ Ως 

, 

Ξε ΕΟ ΤᾺ ΟΝ ἘΠ, 
" »"Ἢ ᾽ ͵ 

Ουκ οἵδα τί σε μᾶλλον ἐπαινέσω. τὴν κε. 
͵ 2 “2 ΄ ᾿ φΦωλήν; ὠδλοὶ ὦ τῶν ἐμμάτων' τὲς ὀφθωλμές, 
τ ΡΟΝ “ ν 7ὕ ᾽ ολλοὶ ὦ τῶν σπωρειῶν. τῶς πσαρειάς; ἀλλὲτὰ 

ΕῚ νν »" Ἷ, 

χείλη με ἐπάγεται, καὶ δεινῶς κώετωι», κεζλει- 
᾽ ᾽ , ᾿ ᾽ 

σμένα μὲν δι’ ἐυκοσιμιίων, ἀνεωχϑέντω δὲ δὲ ἐυ- 
΄, ᾿ ᾽ δὲ Ν ᾽ δ ΓΤ λΎ 

ωδίαν᾽. εἰ δὲ καὶ ἀποδύση, ἀςράπτειν ταὶ ἐν-- 

δὸν οἶμαι." Φειδίω,, καὶ Λύσιππε» καὶ Πολύκλειτς 
ε ᾽ ͵ ᾿ Ν Ἂ , 

ὡς τὠχέως ἐπώυσωσϑε. εἰ γὰρ ἂν πρὸ τότ τί 
» Υ ᾽ 32 ἣν »Ὲ: 

ἀγώλμω ἀλλο ἐποιήσωτε. ἐυ μὲν ἔχεις τῆς χει- 
᾿ ͵ῳ} 3 δὲ -“ “- ὔ ͵ ͵ : 

ρὸς ἐξόχως, ἐν δὲ τῆς τῶν φέρνων ἐυρύτητος, ἐν 
» " 9 -" Ἁ ν» Ψ 

δὲ τῷ περὶ τὴν γατέρα ῥυϑμϑ' τὼ δὲ ἄλλα, 
δ᾿ -“" 37 , ᾿Ὶ ΄ ΝΥ - 

ἐκ οἴδω πῶς εἴπω. μώχεται τὸ κώλλος καὶ τῷ 
͵, -»" " ΄ ΄ »" ᾽ Πριαωμίδῳ δικωςβ. φεῦ γένωμαι τίς. ταῦτ᾽ ἐπαι- 

, Ν Ἃ ᾽ »Ἢ Ι] 7 3᾽ ΄ δὲ ᾿ 

νέσω: καὶ μὴν ἐκεῖνω ομείνονω. ἐκείνοις δῶ τὴν 
κ᾿ »“ γ᾿ 7 κρίσιν; καὶ μὲν ἀνϑέλκει με ταῦτω. ἐπίτρειψγον 

ἄψασϑαι, καὶ ὠποζβαίΐνομαι. 

ΞΦΣ ΔΘΡΗΝ ΚΑ᾿ Ὁ ΥΈΛΗ͂Ν 
᾿ ς ᾽ [ 

οτε δὲ ἔκρινε ταὶς ϑεὼς ὁ Αλέξανδρος, ὅπω 

τοὶ Ῥῃδιιογίπιις σΖ σ 46. πιόπιίηἶς ἀρ δια δυπι {6γπ|- 
ΟἿΧ νθὶ εχ οὐδ Απβογεοπεῖς εο (ρεέξζαητς [{ς 4|Περάτυν 
νοτίαβ : Απέκειρας δ' «παλῆς 

Κόμης ἄμωμον ἄνϑος. 

ἄ4ε ἃς Ατβεηδειπι ὈΙρηοΙΌρΗ. Ε «40, 
ἘΡ. ΎΧΥ. ᾿ ἀνεωχϑέντα δὲ δ ἰνωδίαν ΠΟΙ͂ ἀπΠΠππΐ- 

[1 μὰ Ατι πδεπεῦῖ ἤθης Ε], ορ, τό, σῶν δὲ χειλέων ἀντῆς ὑ- 
πανοιχϑίντων ἀτμὸς ἰνώδης, χὰ τῶν ἔξωθεν ἐκ ἐλωτ)εμενός 

μύρων, εἰς τὴν Ψυχὴν ἐπωχετένετο τὴν ἐμήνε 

θὰ ἀἀὰ παρῆν 



ο46 
ΥΣ Τὸ ϑ δ ΄ὕ κ᾿ ἀλὶὰ ἊΝ Ὁ δ 

ταωρήν ἡ εἰ Λεκεθω μόνος" εἰ ὁ δνν μονήν ὧν κα-- 

. , ἁ 5 ᾿ “ ὦ 
λὴν ὠπεφηνατο, ἣν εἰυτὸς ἐδελετο. ὅπερ Ἔν ἐκεί- 

͵ Ἁ Ν ν,. γ ῳ ἊΝ ᾽ ἉᾺ 
γῳ τότε τῦρος τήν κρίσιν ἀλλῃ σῶς εἐσχεν » ἐμοὶ 

“ὦ ΘᾺ , δ , καὶ ΄ 
νῦν ἐπανορϑωθήσεται. μη κώμνετε, ὦ Θεοωΐ, μη- 

Ν (3 γ ᾿ ΙΝ Ἀ -“ , κι 

δὲ ἐρίζετε; ἔχω γαρ.» ἰδὲὶ, τὸ μῆλον. λάξε ὦ 
Ν “ λ Ν Ἂς 

κωλῆ .» καὶ νικξς “ὡς ϑεώς, καὶ ὠνάγνωϑθε τοὶ 
" Ἰ μ ἈἍ 2 ΝΣ» ὧν ΟΡ 

γρωμμώτω . τῷ τε ὠλλώ καὶ ἐπιςολῇ τῷ μή-- 

λῳ πέχρήμμο. ἐκεῖνο Ἐραδὸς, τϑτο Ἐρωτος. ἐκεῖ- 
" ͵ » δέ Χ ᾿ «(1 ᾿ , 

γὸ ἐσιωπτο» τῶτο Φι“εγγεται. μὴ ρίψψης. μὴ Φάέ-- 
» ᾿ ͵ Ἁ -“ 

ψης. ἐδὲ ἐν πολέμῳ πρεσξευτῆς σσωρᾳνομεῖ- 
». » 23.» Ὁ ΄ 

ται. τί ἕν ἐπέφτωλκω; εἰυτὸ ἐρεῖ᾽. Ευίππη φι- 

λῶσε. ὑπόγραιψγον ἐνωγνέσα- καὶ ὡς δέχεται 
“Ἢ “ Ν 7 

τὸ μῆλον ταυτὼ τὼ γρωμμωώτω. 

Ξζ 

Μὴ ὑποδήσῃ τσοτέ, μηδὲ κρύψῃς τὼ σφυρὰ 

ΤΗΣ ἈΠ ΤΣ ΗΝ 

ἐ ᾿ ὶ δοᾺ ἣν ΝΣ τς ὁ 5 
ἐψευσμένοις καὶ δολεροῖς δέρμώσιν, ὧν ἐπωτη- 

τ Ἂν “ ᾽ , ᾿ 

λὸν τὸ κάλλος ἐν τῇ βαφῇ. εἰ μέν γε λευκὸν 

ἀπῆν από ον, ῃ : ἤ 

φοροΐης » συγζχεῖς τὴν τῶν “ποδῶν λευκοτητῶ:ν τὸ 

ΎΣ, ᾽ » ε ͵΄ ᾿ ͵΄ ὺ δὲ Ἑ 'Ξ 

“ὧρ ὁμοῖον ἐν τῷ ὁμοίῳ δ φαίνεται" εἰ δὲ υωκίν-- 
τος , νῇ γ Ν᾽ 

ϑινον, τῷ μέλανι λυπεῖς " εἰ δὲ Φοινικοξαφὲς: 
- ε ε .»»» . Ὰ Ἂς 

φοξεῖς, ὡς ῥέοντος ἐκεῖθεν πσοϑὲν αἵματος. εἴθε 
ν ΡΤ ἢ 

σε καὶ τάλλω πάντα ἐφαίνετο, καὶ πολὺ κρείτ-- 
᾿ Ἐ » “ δ Σ οἱ ΒΡ; 

τῶν ἂν ἧς. ἐμπίπτεσω ὁλῃ τωῖς τῶν ὁρώντων 
5 Ἂν αὐσὰ Ἀ "' Σὰ εἰ 

ϑύραις΄. ἀλλώ τῶν μὲν ἄλλων μερῶν πποιξ τι- 
᾽ Ἵ » Ἢ ΝΈΟΝ , τ ᾿ 

γοὶ. εἰ Θέλεις; φειδῶ, κωὶ μή τῆς σκεπής ὠυτοις 
, , “ 9 

φϑονει, μήτε ππεριθλημώτων τῶν ἀναγκαίων. 
Ν Ν ΄Ν ᾿ ΣΝ δ ᾿ ἃ 

τὲς δὲ τιύδως κατώλειπε γυμνὲς ν ὡς δειρήν, ὡς 

« ͵ ξὺν: 3.531. ᾿ " ἐ) 

«παρειεὶς » Ὡς κομῶςν ὡς ἐρριμυμνενὼώ ὁψμώτω. ὁ-- 

᾿ ἢ ε , Ῥὸ ͵ ᾽ 

σπδ μὲν γώρ τι ἡμωρτήϑη τῇ φύσει, σαοφισμιο- 
ττ Ν «“ - 

τῶν δεὶ πρὸς τὴν βλώξην., ἵνω κρύψῃ τὸ ἐλλι- 

ἱ ᾿ Ἶ νυ ταν τὴν 

πὲς ἡ τέχνη΄. ὅπε δὲ ἀρκεῖ τὸ κώλλος εἰς ἐπί- 

ΟΥΨΕΣΣ Χ Ἁ , » 

δειξιν οἰκείαν » ππσερατ]ὰ τὰ φώρμωκα. ϑώρσευ- 

σον σεαυτῇ. καὶ τειςευσον ᾽ τοῖς τσοσί. τότων 
’ χοὸς ἐδ ͵ ͵ Ε ν 

φείσεται κωὶ τσυρ, τὅτων καὶ Θάλασσα. κ ἂν 

᾿ , , , Η͂ ὶ 

ποταμὸν ϑέλῃς στερώσι; ςήσετωι" κῶν κρη “νεὶς 
ς 53» τ δὴ Ὁ Ψ Ἶ 

ὑπεροῆνωι» λειμώνως ὀξεῖς σσωτεῖν. ὅτως καὶ 

, » , Φ ἊἌ ͵ 

τὴν Θέτιν οἐργυρόπεζαν εἰπεν ἦ ὁ τσάσας εἰκρ- 
κα ε “ Ν λ 

ζῶς εἰδὼς τῷ κώλλες ὑπεροχείς᾿. ὅτως καὶ τὴν 

ΡΟ ΧΑ ἘΡΎΧΓΗ͂, 

1λεεάαειιοπία νῆα ΠΟ δήογαι Ηείοπα .: 
11 (1 αὐβηῆεε, (ΟἿ: 1111 ρα ]ογ τα ϊηῖς. Ἰδιιάετα 
ἀεογοα!ςε, απᾶπὴ ἰρίξ δάδπηαρατ. 14 εγρο, 
απο ά ἴῃ 1πά]ςῖο (Εςι5 ἱρ6! ἔπε Δα πη Πτιπι. ἐρὸ 
πππο οηφηάαθο. Ροπίτς (οἰ τπἀΐποπη. ὁ 
166. {π| ἤποπὶ ἱπηρομῖτα, Ἐπ ππαΐμπὶ τα- 
προ. Αςεῖρα, ο ρυϊ]ςογγίπια,, ἐη Π)685 νἱποῖς, 
ἱερε Ροπῆὶ ἱπίςγιρείοπεπα. Ψεογδαζοπη ργδο- 
ἴογ αἰϊα εριἤοῖα χαοαῃα τπαῖ! νῖςς. Ιἢυά 
ΠΕπΊρα Εττα 5 ογασ, 11 Εγοιῖ5. Ματαπι {π4, 
1114 νγος]15 ε, ΑὈϊϊςογε ΠΟΙ1, ΠΟΙ1 ἀδιογα- 
τα. ΝΕ ὈΕ]Πςο αυϊάεπιιεπιρογὸ ἔα5 εἢ νίο- 
ἰατε Ἰεσατιιπη. ΟΠ4 νεγὸ εἰξ ᾳιοά ερι Ποία 
ςοπιποπάδα! ὃ τρία ἀϊσεῦ: ΑΜῸΟ ΤῈ ΕΨΙΡ- 
ΡΑ. Ηἰ6ς ᾿ἰεξις {ιδίςγιθε. Οὗὐιαπὶ Παίςς 
ΕΠΙΠΊ, αιιᾶς ἃ τὸ (ΓΙ στ. Πττεγαβ σι αι 
ἢιος πηαίμιπη εχρεέϊασ! : 

δ ΕΙΣ ΤΕΣ 

Οαΐςεος ῥεῇαγε πο ]}, πες ρεάε5 ἔαἹΠ5 ἀοἷο- 
Πίχις ἱπαοῖπε ρα Πτδιι5, φπαγαπὶ ρα]ογίταάο οο- 
Ἰογς ἔ81Π, ματα ᾿πδιθῖς. (ὐαπαϊάδπη επίπι 
φοἤαμετίς [ρε]!ε τι], σοη απ 65 εἰμι ροάαπητι- 
Ογαπῃ ςαηάήοσα, ἤγη]ε επΐγη ᾿η ΠγΔ1]} ἀπ ςαγηογα 
Πιαὺζ ΠΙσοῦ: ἢ Πίργαπι γεγο, αἴγὸ ςοίΐοτα {τ- 
ἴτεπι εἴτι5 αἰρεέζαπι γεάάες : ἢ ρῃηίϊσθαπι ροτ- 
το, Δῃρι1Π15, {Πᾶς αἰΐχιια ρατγίς ργοῆμοητίς, 
τεγγοδὶς ἔρεςιθ. Ψηπαπη γεγο ςοίογα. [πᾶ Ο- 
πιηΐᾷ Ῥαΐοι θη Ος 1115. ρα Ϊογίου ἐπὶπὶ ἰοπρο εἰς 
{δ ξατιγα, ἴοτα ἐπι οπε τη ἕογίθιις δά πα 4. ΚΝ Ὲ- 
ΓΕΠῚ Ράγςς, {1 |τὰ ν!άδειιγ, γε "15 ραγεῖθιι5 τα ΐδα. 
Τρ(ππε ἱπιθριτηςπίιπη δ] ποςοἤαγία νοἰαπηεπ- 
τὰ πο ἱπϊά6. Ρεάϊδιις νεγο πεάϊ5 εἴα ρετ- 
ΠΟ 7 νὰ ςΟ]]ο,, νὰ ρεηῖβ, νὰ σοπηᾶθ8.) γὲ οσιι- 
Ἰογιιπι νοἱ Πὰς ογοῖθ5. ΝΌῸΙΪ επίπι πᾶ- 
ταγα 6 σοι ΗΠ εἰ ἐγγου, 10] σαΠ ΠΝ Ἰ5 ορα 'π- 
νοῃτίς οἰἢ,, νὲ 4πο4 ἰπ νἱπο εἰ γε τοσασ.  - 
1 νεγο αὐ ςοιηπιεπάφεοπεπι Ππδιῃ ἰρία {ιΗ1- 
εἷς ρῥιυϊοεγίταο, 101 π|Π}1] οριις εἰ ῥἢΠαγπηαςίδ. 
ΤΙΡΙ τρί! αἰ ἀογς ποὶ!. ταϊίιια σοπῇάϊτο ρα- 
ἄϊδιι5, ΗἰΜΣς Ἰρῃὶς ραγςεῦ, ἢϊ5 πιαγθ. ΕἸΌΠΠΠΠῚ 
{1 τγαϊίσογο νοϊπογί5, Παδιτ: [1 ρεῖγαβ ἐγαπῇγα 
αἰρεγαβ.), ργαῖα ζαίςαγε δ] νἱἀθθεγῖς. δὶς ὅζ 
ὙΠοεπ ἀγρθηζεὶβ ρεάϊθε5 σοη(ρίςιαπι αἄρεϊ- 
ἰδιπς, 4! Δἀςηγαία. αϊσσαία ἴῃ ρυ]ογίτπάϊπα 
ΕΧΙΠΊΙαΠΊ ΕΠ ποπεγαῖ, [ Ροεῖα.1 ΤΤαΐεπὶ ὲ- 
Πογοπὶ ΠΟ Π6 Ρἰέζογος ρίπρηηζ, ἐχ ΠΠΑΓῚ Ργο- 
ἀξαηζοπη. δὲ [μεσ ρριάα5, Ραγαῖος παῦεῖο 

ε ᾿ Ὁ “ « Α᾿ 

Αφροδίτην γράφεσιν οἱ ζωγρώφοι, τὴν ἀνασχϑσων ἐκ τῆς ϑαλώτ]ης. ὅτω καὶ τὲὺς Λευκίππι- 

-ὌὌὌὌὌὌἼςς-οο.͵  τἰ-ἰἴ΄ἰἴᾷ’ἰ!ἷἃΠἷὧΠἷπἷἃἂἷἂΠὺβᾷτ-τ-ἷ“ἷἃἷἃἷἷἃΠ “ΠΤ  --π-΄'ἵἷὧὯΠἕἝἕἝἕἕὡὡ5ἕ͵  - τύ ἴτοτο6.--- .------.--ο- - ο--“---ς------ςς τ πος -α 

ἘΡΟΤΧΨΙ. Ἃ ὠνώγνωθ, τὰ γὙφ.} ΠΕΠΊΡΕ Ροπῖο Ἑτίάο5 
ἱπίοτῖρια ΡΨ] ΟΘΕΚΆΙΜΑῈΕ, 

: τά τε ἄλλα ] πεπιρε ἅζ α]ϊα γμαία. [8 απηῖσας ἄατγε 811, 
ΠοΙμΠῚ διιτεπὶ, αὐ {πὶ γαίας ἴῃ τε νεπεγεᾷ, 

3. ἀὐτὸ ἐρεὶ  Ιασυπᾶε ρο(ξ ἢδες ἱπάϊοϊιπι δε εγαι Μειτα 
Βυς, [εἀ π|}}} ἀςοἴϊε ἐροὸ εχί πιο. 

Ἐρ. ΨΧΨΙΙ, Ἃ ϑύροις 1 ἢς οσαΐο5 εμπὶ ὩρΡΕΙΪγς π|8- 
πἰξεθυπι εἰ, 

2 να κρύψη τὸ Ἑλλιπ. ἡ τέχνη] Ππι11 ἔπ ρτα Βαθ ες ερ,40, 
3 ϑάρσευσον σ΄. χρὴ πις. ) δῖ5 φιοαιε βεπιΐπ8 Πιρτά Θρ {0 

εδάεπι Οςαμγγηηζ, 
4 ἀργυρόπεξαν εἶπεν  Ηοπιετίιπι τείρι οἶς φυΐ τὰ ΤῊ. 

γοοδτ ΠΙ44. Π' ν. 574. 
ς ὁ πάσας ἀκρ. εἰδ' τ΄ κελλ. ὑπεροχ. ] {{π||1}ς Ἡοπιετὶ εἴας 

Βίιιπι μαθὲς ἴ, ερ, 63: ποιητής εἰδὼς κάλλος κρὴ βλέπειν χρῷ 

πομῖν, 

Ρεάες 



ΕΡΟΥΧΨΓΊΙ. 

Ρεάος5 εο5 'οἴξι]αγι ραγδηεῖθιι5, ὅς πα διτὸ 
υ!άξηι οο5 σοηβτίησο, Οἀϊ νἱπει]α, ηπο- 
ΤΙΠῚ ΡγΘεπῚ {πρρ]Ϊοῖο εἢ. Ναπι ἱπιογοῖῖ 
Θηἰπὶ πα! ἀιιδιτι ΔιιΓῸ 8] 146 π| ἔσγγοιις Πραγὶ ἢ 

,ἩΪΠ πᾶς αι! 46 πῃ ραγία Πεΐὶς Π]4 ἢε ργαοίογεη- 
ἄππι, “ιοά οἰπὶ νοϊπρίατς αἰϊσιια ποςεαΐ. 
ΝΟΙ͂Ι 5 Ρυιϊοογείηα, δόρτο ἔλεγε ρεάίθιις.,, ΠΟΙ] 
605 Οςοιίζαγο, ἴῃ 4αΐθιι5. ΠΙΠΙ] ο[Ἐ αιοά ος- 
ομϊταγὶ πηογεαγιγ. ΨΈΓΙΠῚ πιο Ποῦ ἱποςάς, 
τυ] σις γοϊίπαιις νοηρία, νε ]υδο τοῦτες 4π0- 
6416 {15 ρτατίαπη [χέξιγα, 

ΤΧΡΙΠΙ 40 ΕΕΜΙΝΑΜ ΕἸ ΜεΕ- 

ΚΕΤΑΚΙΓΟΕΜ. 

Ουοά τιγρα αἰ 5 νάπας ὅς γεργεπεπἤοης 
ἀἰρηιπη, ἱπυριιάςητεπη τα οἢδ, αἴας αἰάαςι- 
απ, Ῥγοπηευαπησας , ἰ4 πηαχίπις ἐρὸ ἴῃ τα 
Ἅ1Π0. Ε΄τιο5 ΘΠ1ΠΊ ετίαπι τηαχίπηϊ [δαί ΠΊιΙ5 
(Ὀϊ σοηίξίεητία ςοπβἀεηπείογεβ, ἅς ἰθοπος αἱ- 
[05 (ρίγίτιις παΐδθηζος, ἄς αἰϊγες ἡπιᾶ6 ςαρίτε πῸΠ 
ἤπεὸ ἀςπιο, ΝΕες τὰ ἰρίταν εἰἴαπ, πο ἴπγα 
ΔἸ] 15 τίθει, ἔς 5, στη, Ππι Εν ἡμᾶς [|5, ἔοτ- 
Τὰ τῇμἶτα5 41145 ἜΧΟΘΙ]Θης., {προγο ]ταπὰ ατοὶ- 
115) δ γεῖία (Ὡ]ἰπὶ ἱποε 5. δὶ χιιδε εἰ ρα]- 
ογ τα ἰΠ|5. δείαττι ἀγχ, ΠΊΜΠΪΓαΓα σεις ΓΕριιηη 
ΔΓΟΩ5 {Ἰρεγαῖ,, νῸ5 δῃΪ ΠῚ αἰ τ ΠΊμ15.,,. {ΠΠ05 νεὼ 
πηεταϊπηι5, Μεγςεάεπη ἀςοὶρίς : ποπιρο Πλα- 
ΠΔΘ ΕΤ14Π| ΔΓΕ ΔοςερὶΓ η5 ςογο ]ας : Παίαμα 
Τοῖαπα οἴδπη νἱγριπίτατο ἰποϊγτα [ἀςεῖρὶτ. 7 Καυτ- 
ςΟ]15 ΠΟ 4116 τα] σορίατη ἔαςἰς : ἔεςὶς ἃς Ηεἰομα 
Ῥαϊογίθιι5. ΟἸτμαγος 5 οτίατη ΟὈίςαμοτίς 
ΠΟΠΠΘ ΟὈἰδαμογεγί5, ΑΡοἢηθπὶ τορι οἰ οης ὃ 
ἴπ|0 νεγο ἤξήϊα τ δἰ οἰ πιδιις πιιποίτιπῚ Πηϊττᾶ5 
ψΕΙΙπι, Μιυίδγηπη βη! πὶ 11 τ εἰς : ποαμς (δτ- 
νἱ5. νγ νοῖ πιο δεπεῆςίο [ἰδ εγὶ εἰς ν!ἀφαμτιτ: 
ΠΟΘ νοπαίογιπη 6, Ο ΡΕΪςογγιπγα, σοη(πϑιι- 
αἰηΐ5 ρυιάξαϊ,, πεημ6 ΠαμΓΑγιιΠΊ, 60 ἡο πιοχ 
ἀθοδης, πες [αίοη επὶπὶ ἀοίροίξας ἔμαῖτ ἀππδιτί, 
ΘΠ ΡΥΙΠΊΕ5 πηαγὶς ἔδοῖς ροΓιςαἰππι: πόσας τηϊ- 
Ππτιπὶ ΠΙροπάϊα τπθγοπείαπη. ϑαρογθο5 νΟΓῸ 
1105 γεπιρίτο. Ραιιρεγίθιις ἐπίπη πὸ χυϊάςπι 

᾿ψεΓ]5 εἴτ δαπιογία, θοὸς εἰ πὶ 1} φιάϊης. 86- 
Πο (Οἷς Οὐ δείαίοπι νοπογαθ οι : ἰππ6- 
ΠΟΠῚ ἄοςς , ἰΔΠαμαπη ποιιτιιγα : Ηοίρίτί, ἢ] 
[οΠΙπδπογίτ, γεππογαπι ροηθ. 1. Τἰπιάρογα 
ἔοςῖε, {ἰς 1[δἷς ἃ Ατιἤαρογα., Μοεπαπαγίαις 
ΟἸγοογαπι, αυάγιμπι ν ΕΠ ρ 5 τὰ ἀποαιις ἰηςο- 

Ὁ ΡΉ Ύ ΟἿ Ἀ’Ὲ; 947 
δ Ἔν, μ ᾿ ἿΝ - ͵ ας. ἑτοίμας ἐχε τὰς σπόδὰς τοῖς βελομένοις 

Φιλεῖν, καὶ μηδὲ χρυσῇ δέε. μισῶ τὸὶς πέδας, 

ὧν ἡ πολυτέλειω τιμωρία. διαφέρει δὲ ἢ χρυσῷ 

τινώ ἢ σιδήρῳ δεδέσθαι ; ταλὴν εἰ μὴ τέτε ἐ- 
- Ν ͵ μ ΔΝ ΚΖ ͵ Ἂν» ἊΝ Ὰ 

κεῖνο κ͵ὶ κώλλιον» ὁτιί μετ εὐφροσύνης ὠνιφῦ. μιῆ 

, ͵ ᾿ Ν , Χ Ἵ ᾽ 
βασάνιζε, ὦ καλὴ, τῶ πόδε, μηδὲ κρύπτε, ε- 

δὲν ἔχοντως τῷ λωϑ εῖν ἀξιον. ὠλλὼ βάδιζε μα-- 

λωκῶς, καὶ κατάλειπε σεαυτῆς ἴχνος, ὡς μέλ- 

λεσώ τι καὶ τῇ γῇ χαρίζεσϑαι. 

Ξή. ΤΥΝΑΙ͂ΚΙ ΚΑΙ ΠΟΡΝΉΙ. 
σὰς Ἀ' ἄξια 5 Ε "» Ν ͵ 

Ο τοῖς ἄλλοις ἐπίῤῥητον δοκεῖ, καὶ μέμψεως 
᾿ μέ ᾽ » ᾿ Ν “ Ν 
ἄξιον, ὁτι εἰνωΐσιχυντος εἶ, καὶ θρασεῖα, καὶ 
γ ᾿ 7 2 ͵ “» ᾿ 
εὐκολος, τᾶτο μάλιςω ἐγὼ σε φιλῶ. καὶ γάρ 

τῶν ἵππων ϑαυμάζομεν τὲς αυτῶν συνιέντας, 
ν ,ὔ ᾿ ͵ Γ ἣ Αρς ἐὼ 

καὶ λεοντῶν τὸς Φρονήμωτι χρωμένξς » καὶ ὀρνί-- 
Ν Ν ΤῸ Δ ΓΔΑ ας; ἼδῈ Ν 

ϑὼν τὲς μὴ γένοντας κώτω. ἐδὲν ἕν εἰδὲ σὺ και- 
ἣΝ “ ᾽ Δ 9 » “ -“ 

γον σσοιεῖς» εἶ, γυνή σώ, σσολλῶν ὥρω κρατῶσά, 
ε ς- ὦ» [ώ ͵ ες 

ὑψηλόν τε ὁρῶς, καὶ μετέωρος βαδίζεις. εἰπέρ 
᾽ 7 ᾿ ͵ 

τίς ἐς: καὶ κώλλες ὠκρόπολις,, ποδλυ κρείτ]ων 
ωοῚ , ΕΣ ε »" λὶ »" 

τῶν βασιλέων, εἴγε ὑμᾶς μὲν φιλῶμεν, ἐκείνως 
" , 7ὕ κ᾿ ᾿ 

δὲ φοξέμεϑα. μισιϑώμωτω λαμίᾷάνεις. καὶ γαρ 
ε ͵ Ν , " πὶ 
7 Δανάη χρυσὸν καὶ ςεφώνες δέχεται: τῶτο 

σις, ἧς ἵν ε ὧ 
μὲν κωὶ ἡ Αρτεμις ,ἢ, πσωρϑένος. καὶ γεωργοῖς 

͵ « ᾿ «ε ὃ ν ͵ Ν , Ἁ ““αρέχεις ἑαυτήν" ἡ δὲ Ἑλένη καὶ ποιμέσιν. ἢ 
Ν ᾿ . ᾽ ν καὶ κιϑαῤῳδοὶς χαρίζῃ" καὶ μέλλεις, πορὸς τὸν 

Ν ΥῚ 9... » ᾽ , 

Απόλλω᾽ βλέπεσω; σὺ δὲ μηδ οὐυλητῶν ἐπό- 
᾿ “ὐνν ὦ κὸ ἢ νὰ, . 

σχἕ, καὶ γὼρ Μεσῶν ἡ τέχνη μηδὲ δέλων, ἵγω 
" “ ᾿ ͵ “ Ε 

κἂν διώ σε δοκῶσιν ἐλέυϑερο" μηδὲ τῶν ὠμφὶ 
" Ν ΄ » ᾽ ᾿) 

κυνηγεσίαν καὶ ϑήρας ἐχόντων αἰσχύνεσθαι τὴν 
, οὶ ͵ δὲ »Ὕ» 3 δὲ 

Αφροδίτην, ὦ κωλή" μηδὲ γαυτῶν, ἐπειδὴ τα-. 
͵ Ν Ω “ὝἝ 3 »"Ὲ ΄ ᾿ 4 « 

χέως μὲν ὠπιᾶῶσιν" ὠλλ᾽ ὁ Ιώσων ἐκ ἄτιμος» ὃ 
» Γ ᾿᾽ ᾿Ὶ 

τορῶτος κωτατολμήσως Θωλάτ)ης: ἀλλὰ μῃ- 
Ἁ "“ ΄“ ͵ 5» "δ δὲ , 

δὲ τῶν μισιϑξ ςρατευομένων. ὠπόδυε δὲ᾽ τέτες 
4 ε , , Ν δ δῈ ᾿᾽ 9 

τὲς ὑπερηφάνες. ππένησι μὲν γορ μηδὲ ὠντείς- 
᾿ 3 “ ε ΄ ᾿ Ά, λ 

πῆς ποτέ, ὠκέεσιν εἰυτῶν οἱ ϑεοΐί. τὸν μὲν γέ- 
7 ᾿ “ ᾿ δὲ , 

ροντῶ τίμησον» δια τὴν σεμνοτητω" τὸν δὲ νέον 
ε " Ἴ ͵ Ἀ ΄ ἣν ΄ὔ 

δίϑωξον, ὡς ἄρτι εἰρχόμενον" τὸν ξένον, ἂν σπευ-- 
“ κ᾿ ͵ Ν ΕΝ 

δὴ ̓ κατάσχε. ταυτῷ καὶ Τιμωγοροῦν» καὶ Λαις, 
͵ ,ὔ ᾿ 

καὶ Αρμςαγόρα, καὶ τὸ Μενάνδρε Τλυκέρμον, ὧν 

Ἐρ. ΤΧΤΙΧ. 1 τῶῦτο μὲν κῶν ἡ Αρτεμις  Ὀΐδπαπι ςο- 
γος ἀσοίρετε δἱζ, γείρι σῖεπϑ, ηἰΠ βα Π]ο τ, δα οὐϊτιπι Πάπας 
Ἐρβεῖῆδθ, Νίαπι νι Ετυπιοίοριις τείξαειιγ, ν, Ἔφεσος. Ἐ- 
ΡΒ εΠῚ ςεφάνες διὰ ϑαλλῶν ἱκεσίας ποιῶσιν. ϑεᾷ ὃζ 4}115 Π}15 
φοτοπᾷς οδίατας νἱά. ορ. [4. Π. 2. 

1. Απόλλο ] 4 οἰτμαγοσάιις πεπιρο διε, 

3. ἀπόϑυε δὲ] ἢϊς τείοτίρῃ ργτὸ ὠπόδυε χὰφ ηυοά Μειγ- 
Πιις εὐϊάετγαι, : 

4 Τιμαγόρω καὶ Λαΐς και βφιφαγ.] ἀε Τίπιαροτα ποπα 
πιεπιίηΐ πε ἰδὲ Ἰερὶε : ἐς 1,Α14ε ὃς Αὐἴλροτγα νἱά. δά ερ. 
ΧΙ, π. 12. »{ 

ς Γλυκέριον 1 Βυιΐπ5 ποπιεπ Μεπαπάτγί υοαὰο ἱπιΠᾺΆῸ Ὁ " 

Τοτγοπεῖυ5. ποι Ππιιπὶ Ἀοπιᾶπίς ἔεςῖς, 

Πάὰά ἀάδά 2 
7 

κατ 



948 
᾽ν Ν Ἀ ͵7͵ ΩΣ » 

κατ᾽ ἴχνη καὶ σὺ βαίνεις. εἰδυϊω, χρῆσθαι πα- 
- Ν ᾿ Ν ΤΙ ΣΕ ἐπ ἢ ἢν “-“- »Ἥ γ᾽ 

βει χες» κῶὶ τὴν σήν σοφίαν ει. Κοίρδ Τῶν ἐργῶν 
" " Ν τ “ “ 3 
εχδσο. ὅτε γῶρ τὺυρ Θερμὸν «ὅτως ῶς σδ ἂ- 

" » Ν βγὸ Μ ν ς Ν Ν 

σϑμώ» δτε ἀυλὸς ἥθυ ἀκόσμω ὅτῶς ὡς τῶ σώ 

βήματα. 
- ο, 

πωλεῖς σεωυτόν, καὶ γὼρ οἱ μισθοφόροι 

ΜΕΙΡΑΚΙΏν ΠΌΡΝ ὧς. 

Ν Ν ΑΝ τὰ ὃ δὰ Ἂς Ν ε ξ » 

καὶ σαντος εἰ τὸ θιθοντος». καὶ γῶρ οἱ κυθφεῤνη- 
“ ΄ ε - “" . 

τῶι; ὅτω σδ ταίνομεν ὡς τῶν τοτωμῶν, δτῶς 
ς , ς - «͵ 3 , ᾿ ᾿άνί ὁ 

ἑπτόμεθω ὡς τῶν ῥόδων. ἐκείνοις μεν ἀρεσκεις» 
“ Ν ἣ ψ δ ΙΔ ᾽ “" 
οτι καὶ γυμνος ἐςηκώς. καὶ οιθως εἰς ἈΡΙΟῚΝ 

Ἀ ε , )ὕ ἿΝ 3 »- ἢ 

σωυτον, ὃ μόνον κώλλὲες (διον ἐσὶν στ ρρήσιον 

-» Ν Ν " δ “᾽᾿ ͵ Π ἈΥ] 

ἐυτυχξντος. μή δὴ αἰδὲ τῷ εὐκολω: ὠλλώ ΄σε- 

“- ΄ Ν δι κω - , 

μνύνε τῶ ετοίμω. κῴὶ γῶρ ὕδωρ τοώσι παροκεί- 
Δ 5. τοϑν 9 ἍΨΕΝ ἃ αὐ ΩΝ ,ὕ Ν 

ται» καὶ πῦρ εχ ενοξ. κωὶ ὥσρο σσαντῶν. Κῶ 

"τῇ ,ὔ , ἽΝ ᾿ ΓΟ ΡΝ ͵ ,ὔ 

ο ἥλιος δημόσιος Θεῦς. τὸ μεν οἰκήμω σδ καλ- 

Π) ͵ « ᾿ ᾽ 4 « “" ε Ν 

λὲς ὠκρόπολις 3. δὲ δὲ εἰσιόντες “ερείς 5. οἱ δὲ ςε- 

φανέμενοι᾽ Θεοί. τὸ ὠργύφμον Φόροι τῶν ὑπώ- 

κεόντων. ἥδεως βασίλευε καὶ λώμξανε καὶ ετι 

“προσκυνξ. 

͵ 

Ὁ ΝΑ ΚΥΙΝ 

ΟΥ̓ , , 1: ὠὲχνς ἘΣ 5}. ἢ 
Μηδὲ γρώφειν φυγάδα δνεζῃ μηδ᾽ ἐπίνευε 

» γ».»Ν Π ᾿ - 3 ͵ ΝᾺ Υ 

φιλῶσιν ἐκξδν ἐδὲ ἀναπνεῖν, ἐδὲ κλώειν; εἐδεὲ ἀλ- 
“ ε ͵ , ων -“ “ ε 

λω ὅσω ἡ φύσις. μή μὲ διώξῃς τῶν ϑυρῶν. ὡς 
“ ε ᾿ Ν , -“ 

τῆς «ωτρίδος ἡ τύχη: μηδὲ ἐνειδίσῃς πρᾶγμώ 

ἐυτόμωτον ' λόγω τῆς δυνάμεως. ἔφευγε καὶ ὠντομνωτο γώ τῆς μεως. εᾧευγε 
᾽ 3.5 ͵ Ν ς “ 3 γ 

Αρλεείδης- ώλλ ἐπωνήρχετο» κοι! Ξενοζῶν;, ὡλλ' 

9 γ Ν “ ᾿ 5.» 

εξ δικαίως" εᾧευγε καὶ Θεμιφοκλῆς.» ὠλλ' ετι- 
-“ ͵ ,ἷ γ 

μᾶτο καὶ ποωρὼ βαωρθώροις, καὶ Αλκιξιοίδης, εἰλ.-- 
͵, ἈΝ Ἁ “ ἣν ͵ 

λὲ σ΄ἀρετείχιζε καὶ τὰς Αϑήνας, καὶ Δημοσθε- 
᾽ 3.8 " » Ἷ ᾿Ν ͵7 

γης, οἰλλ᾽ ὁ φϑόνος αἴτιος, Φευγεῖι καὶ διώλωτ])ω 
ἐπ ΡῈ ΠῚ ᾽ τὰ ἈΝ ΜῈ ΤΑ ε 

ὁτὰν ὑφ᾽ ἡλίῳ ἐλωύνεται "καὶ ἥλιος ὁτῶν ἡ νύξ 
ῃ ῃ Ν "ὕ “- ̓ 

κατωλαμβώνῃ. φέυγει καὶ μετόπωρον χειμῶνος 
" ᾿ Α “ ῃ 

σροσελϑόντος » Κκῶιϊ χειμὼν ὠπεῖσιν εοιρος διώ- 
ΟΥ̓ ΄ ᾽ἅ -“ ε ᾿μὦ 

κουτος κὠὶ συνελοντι εἰσπτειν 5 ὧἰ τῶν νεοτέρων᾽ 

σὰ ἐν, 3 ΄ »-“" , εὐμον τ 

γ»ιομερῶν ἐπιδημία! τῶν παροτέρων εἰσὶ κοωιρῶν φυ- 
Ν᾿ ᾽ Ν ΠΝ : 

γοωὶ ἐδέξαντο καὶ Αϑηνωῖοι Δήμητραν ᾧέυγε- 
Ν ͵ »"»" 

σῶν, κοί Διονυσὸν μυετουοντου» καὶ τὲς Ηρᾳκλέες 

Ἐρ. 1 ΧΙΧ. 1 κάλλες ὠκρόκ.  4|Πἴτ Δ4 ΜΙποπιδα 
ξειπρίεπι ἴῃ ἀῦος Ατβμεπδγιππ. 

2 φεφανώμενοι 1 σΟΓΟΠΆ6 Δ1|16ΠῚ ἰπῖοτ Δπιατοτῖα ἀοΠᾶ: 
νἱάε εριβο]. ργαβοεά. ιιοτιπὶ πΙ ἢ] εἰ δἷτ σὰν ρυάεας ςά- 
τα πιϊτι π|, οππὶ Ὀ11 ΠΟ 46 σογοπᾶ5 ΠῚ Ὀἤεγτὶ ρατίαπτιησ, 

Ἐρ. ΙΧ Χ. τ ἀντόματον  ἰφσππαπὶ σιᾶς Πὶς εἴ ἴὰρ- 
Ρίεγεπι νοοα γενόμενον. [π᾿ ςοά. ψατῖς, οὔ. ροβ ὠντόματον 
1τὰ Ἰερεθλτιτ: ἐ τὸ λαμπρὸν ἀλόγῳ τῆς δυνάμεως, ἴΞα εχ 11- 
15 φαΐ [δη{ππὶ οτιιᾶς Οραΐρο ορυς εἴδει 

ΡΉΤ ΘΟ ΠΑΕΙ ΕΡ.ΧΙΧ. 

ἀϊ5. ϑείεηχία ναΐθηβ, τ νι εἴδη ναΐεγε ο- 
ΠεηαΙΠΙ., (ριθητίαπι ταδπὶγογαπη “ΠΟΘ8}6 ορ- 
Ῥογιπηϊαεὶ παῦσε δοςοπιπιοάαίαμη. ἵνες 
Ἰσῃῖς εηΐπ ἔογαες. ρεγιπᾶς νὰ ταί δ μα ῖτι5, 
πραὰς τἰσα ἰτὰ στατα δμΓὶ οἰξ να τὰ Ογατῖο. 

ΨΧΙΧ. 40 ΡΡΕΚΡΙ͂Μ ΦΡΔΑΕΒΊΡΜ 
ΘΟΟΚΡΟΚΕ ΕΑΔΟΙΕΝΤΕΜ. 

Μεπάϊς τεϊρίιπι, ᾿ᾷ πεπηρα δ πιογοοπατ!] 
ἔλεϊπηγ: οπηπίηαϑ τὸ ργαεες πηογοοάςπι (Οἱ- 
νεμτὶ, [ἃ επὶπὶ παιΐππὶ ΠΠΟΠῈ6 νΠτατιιπι σι- 
Ῥεγπαγουῖδιιβ, Νεπιρα νι Πα 15. 14 τ ηπο- 
4 ἔγαϊπηαγ 5 ρεγιπάς ας τοίβϑτο δια Ἐ ΠΊΕ, 
ΡΙαςος 11Π|5 φυίάςπι. ποηΐαπι ππάτι5 εγιαπὶ 
Ργοίζαβ: ἱπαϊςίοηις τὸ (Πδμαϊτεῖς , ιοά ἔοτ- 
τηΐ ςοπηρειῖς ταητηπὶ ααΐδιις Πάμοίαπι (8 
ἔοτταπα ἰάγρῖτα ἔπεῦτ. Νς Ἰρίταγ τὰς τὸ ρὰ- 
ἄσαι ξλοΙΠτατῖ5.. (εἀ τπὰ ροῦί5 ργοπηεπάϊηθ 
σ]οτίαγε Νεπιρε ὧς 4118 πη] 115 ρει ὃς 
Ἰσῃὶς νηΐπις ποη εἰς, οπιηϊδαίημε αἰῖγα ἰηίογ- 
νην, είς [0] εἰς σοιπιημηῖ5, [ΟΠλ5 
αυϊάεπι τὰ Ρα]ογΙτἀἰη1ς5 ἀγχ εἰϊ.. ἀ1ἰ Ἰηρτο- 
ἀϊπηκαγ (ἀσεγάογαβ ππηῖ., ΠΕ] 411 ΠοΓΟηΔΏΓΗΓ; 
ἀγρεηταπι γεγο νεξιἸραίία οὈποχίογιιπι. διια-- 
ὉΪΤΟΥ ἱπΊρεγο5 ργεςοτ αςοὶρίαίαμδ. δὲ ἀἤᾶες 
Θά οτοΓΙ5. 

ΤᾺΧ. 40 ΓΕΜΙΝ “4 Μ. 

Ἐεγείης ἐχα]ῖς πε Πτγογα5 ἀπ! ἄρηη ἐἾΝ ες ΔπΊΔη- 
εἰθι5 ἰταηας ἤπς σεπηίταπι, {πὸ ἰαογγ πηᾶβ ) Π- 
να αἱϊα, αιιλε παίιγα ροίταϊατ, ρεγηλῖγετο, ΝΟΪῚ 
“πδείο τὴς ἃ {ἰπη]πῸ τ ἄγσογα 7. νῈ ρδίγ!α ἂγ- 
οαἷτ ἔογταπα : ΠΟΙῸῚ ΟΧΡΓΟΌΓΟΝ ΓΟΠῚ ἔογΓσ 
ξογτιημα ἀοςϊ ἀφηζεπι,, φυζογίτατίς [πρετγϊοτὶβ ἠ6- 
σεῖο, Ἐχῃὶ Αὐτά 65 δείδτη ξαῖτ, ραίγαα τὰ- 
πιεη ἰάσπι ἔμϊτ γε Ἰταζιβ 5. ΧοπορΠοη [66], 
[ξἀ πιο ἤιο πιειῖῖο. ᾿ἘΠεηλήζοςϊες. πο: 
ας ἴῃ ΟΧΙ]ο {πῖτ, ᾿ρῇ5. ταππεῃ Βαγθαγβ νοπὸ- 
ΓΆΌ1Π5, γε ὅς ΑἸοιθιδάςς.,, (ξἀ 1|ς ταπιεῦ.» 
Ατμεπᾷς 4Π4{] ΠΊΠΓΟ [δ σηγας ργαοΠιπς., πος 

ἢ ΠΪΠΠ5 εἴαπιὶ Ποπιοπεπεδς, ςαμία νοΙῸ 11- 
νἱάϊα ἐχεῖτιτ. Ἰρίαπι εἴπη πιᾶγα ἔαρ αππὶ 
εἴ, αιαηήο α (ο]α ἱπιρε]ίταγ., Ἰρίδαμας [0] νῸϊ 
ποχ ἱππα] πογῖτ. ΑὐταηπΊπιις ἤγεπις Πιρογιια- 
ῃἴσηζα ςοάϊτ, ἃς ᾿γεπης αὐίε νεγα οατη Ἰηίο- 
πποητο: νία6. Ῥάιιοῖ5 Δ ΟΙΠΠΔ τη, ΓΟΠΊΡΟΥ 5 
ΡοΟΪΠογίογι5. ἀοςεῖτι5. ΡΥΙΟΥ5. ΤΟΠΊΡΟΙ 5 ἜΧΙ ΠΕ ΠῚ 
εἴ. Ποίριπππη Αὐεπίθηίθβ φαοατο ΟΕγογὶ 
ΡΓΔΘθογς ἜχῈ} 17). ἃς Βασςῇο ἔς 465 ππμγαπῖ!, ὅς 

2 ὅταν ὑφ᾽ ἡλίῳ ἐλάννεταν } πΕπιρε Αὐἱ οτος 15 ὃς Ηοτδο τ 
ποῆεγ [εχυΐτιγ επεβητίαπι, 411 4 [Ὁ]6 “ει γπάγίς ἘΠΊ οῖ 
ἀΐςσιητ, ας οηηι ἤιο {ριτίτιια πιοιιθπτθ, γε ἱπταπιείσατ πταγὸν ὃζ 
δα ᾿ππῖοτᾷ δοςεάδι, γειγοσθεπάο γεγο νὶ πιάτα γεσείατ τοῦς 
τῷ ταγίαιπι ἢ σϑυα ἤε. ν! 46 Ρ] ΓΑ γομππι ἀε ρ᾽Αςοῖτ, ΡΗΠΟΥ 118, 
ΤΠ]. ς. 17. Οεζεγυπὶ ἃ Μευτῆο εὐἀϊΐταπι ἐλαύνῃ » ἐλαύνεται εχ 
διϊοδηῖθ γο ο δ}. 

3. νεοτέρων ] ε4μ146Π| πρεσξυτέρων εἀΐάεγαι Μειτῆιις, [εὰ 
πιδηϊξείες ἐξ ἤι5. γος ἐπι; ηᾶπὶ πο5 εὐτϊάϊπιμ5, Ροἰξιίατ, 

Ἡοῖᾷ- 



ἘΡΟ ΓΕΧΧΙ. ΕΧΧΊΙ. 

Ηετδο "415 νασαθαπα 5, {πο τεπηρογε ΜΙΓΕιΐ- 
ςογαϊαθ απ η 118 ΟΧΠΓΙΧΟΓηΓ ΑΙγαγο, τὰ Πα ΠΑ ΠῚ 
ἴοττο ὅς ἀδοῖΠΊΟ ΠμΠ,1η1, ταἰ ποη νίπο Πἰδα- 
νεγιης ὅς ἰφέϊς, [τα ἸΔογυ Πης, ὅς Δἀπιοτγίις Πρ- 
Ρ ἰσε5 γθπογοητια. [Ιλ τι ἡμΟημῈ ΔγΓαΠῚ» 
ἤατηαθ., ΠοπηϊπιαπΕ πηΠδγογα τα δου, πὸ Οἷς 
ΕΧῸΪ οιιδάπη, ὃς ραιτίας Ἔχούβ, ὅς [πο Ἔχοϊἄθης 
ιηογο, ΓΓᾺ Θηΐμη [1 πη Θγίμ5 ἔπος, Ἔχμ! ἀπη- 
Ρἰ ας πο οΓο. 

ΖΧΧΙ. 40 ΡΕΖ1ΙΓΟΙ45 5}3.45. 

ΟἈἤιταέοπη, ημα τα οξοσο, 4! ἀϊσαπι πο- 
ἴχιο: δὴ ἐεγοοίαπι παιγας ἰορίσα5 δἀποτίδη- 
τοι ὁ δῇ ΡἢΙΠΟ ΟΡ ἴαπὶ τα !οῖτατε πγιιπίτατη ) 
40 τη! ἀἸταζοπη Δα ιπεγ[5. νο]μρταῖο5 ο]ογίδη- 

. τεπι ἢ Δῃ ΘΟΓΌΠ]., 446 νἱζαπη παης οὈἰοαη- 
ΤᾺΓ. ΠηΑρΠΔΠΙΠΊΠ1Π1 σοπτφπηγαπι ὃ Ομ ά 
Διζοπι {τ νἱἀφατιγαιιθ ΡἢΠ]ΟΟρἢἶ5., ἰρεεῖς 
δὲ ορίπίομε ρῃ]ογιπὶ πος εἴ, τεϊρίᾳ ἱπῃιππα- 
πππη. Ομ. ἐπίπι ἐργοσίαπν Παθεῖ, δητο- 
44Π1 ΕΧ νιτὰ αἰ το α5. πτοῦ!., ςαΠΙταζ5. [41|- 
ἂς ςογοπαγί, ἀπίςαμαπη 5 ἀραῖς ςοηςϊάαῦ, 
ΔηΓΘ 4 ΡαΓΓείσογα ἰπς ρας ΡΟ] Πσὶ., ἅΠ|1- 
ςοίχιιο,, απὸ5 {ἰδὲ σοπηραγοβ,, οἰγοιπηίρίςογο, 
ΔητΘΠΠ4ΠῚ ΔΉ ΓΟΓΌ ΠῚ οἶγοα τα (ΟἹ το εχ τα 
Νεπιρα ρυϊογατα. εἰς ποέξε δητοπθγίεγα πο- 
ἐζοπι ἢ τι, ᾿ δητεαμηη {{π|45 Ὀίθογε., εάεγου 
᾿ΔηΓΘαΠαΠῚ [απο5 τα νῦρεαῖ, ΟΟὐμαΠῚ ἰρίταΓ 
αἄἴοπι τπαπὶ εἰς εχ πα ὃ Απ Πεογπαπιῦ 
αἴ ἐὰ Ρέγτ,. Αἡ ΠΟάΙογπαπὶ} αἵ θα τὰ ΠΟΠ 
εἢ. Απξαταγαπιῦ Νείςίο 4π δα τίδὶ ἢτ αὐ- 
νοηζαγα. Ναιη ὅς τὰ ἃς 114 1Π νοις [ππε. 

1 Χ ΧΙ. 4.0. ΕΕ ΜΊΝΩ ἍΜ. 

Ργαθῆας πιιθοπιαθίρεγςε Ππρογς 115, πὸ αι! 
{τι τααπι ΟὈ Πἀφαγ ριυοτίτιἀϊποπι. Νεπι- 
ΡῈ Ηογάγιπη αποῆπς ἐπςυηα!ΠΠπιας 1Π|46. 
4146 το πλ 86 ΠΠπτ πγαρ 5. ἀγηπς τι ἱπά1]- 
ΘΟΠτΙΠΠΉΠΊτοΓα δ ρα]σγίτι 40 νοϊηρίατοπη χπά- 
{τς (ρεςυΐο οἰϊεπάϊε, εἰδγπαζα ἔγολτ5 (δγεπα 
τα ΠΠτατο, Οπατη {1 ΟὈ α ςΑιιοτ 5 Ππλ Πι15. 
ΠΟΘΙ ΠΊπγατη εἱς ν!ἀοθογῖς Πάτι5, ᾿ρίᾳ ἀϊε σοη- 
Τρίειασ Οὐ80 {1 ΡΙπάαγίςα [ππτ59. πος ηπο- 

ἘΡἊ ΟΨΑΊΕ; 
“ γ ,ὔ “ Ν Ἃ , ΓΘΣ 

τοαϊδως ὠλωμένες, ὅταν καὶ “τὸν Ἐλέξ ἐσήσαντο 
λυ ἧς δ ΄ -“ ̓ς 2 »΄ , βωμον ", ὡς τρλασκωκδεκώτε Θεξἢ, ἐκ οἷνε σπεὺ- 

3 "»" ΄ Ἷ ᾿ Α , 

δόντες ὠυτῷ καὶ γαλώκτος, ἀλλὰ δωκρύων, καὶ 
-“ ᾽ν λ ς , γδν ΓΑ. Ἀ 

τῆς πρὸς τὲς ἱκετέυοντως αἰδᾷς. ἰνάφησον καὶ 
λ λ Ἴ Ἂς “ ͵7] Ἵὕ Ἃ 

συ τὸν βωμόν. καὶ κακῶς πράτ]οντα ἀν ρώ-- 
δ.» . Ν , ἥ ν -“" 

πον ἐλέησον, μὴ δὴς γένωμαι ᾧυγαως, καὶ τῆς 
κ -“ νὰ “ 

σπωτρίδος σερηϑεὶς, καὶ τῷ ρος σε ἔρωτος σφω- 
“ Ν ᾽ Ἴ ͵ 

λείς. ἂν γεὶρ ἐλεήσῃς κατελήλυϑα. 

͵ὕ 

οὰ ἌΨΕ ΤΑ ΩΝ 

᾿] Ἅ 3 Φ Ὁ 

Τὴν σωφροσύνην, ἐφ᾽ ἡ μέγω δὴ φρονεῖς , ἐκ 
" ,΄ , " ΄ ᾽ 

οἶδά τι εἴπω, πσότερον ὠγρμότητω ἀντίπωλον 
“ ͵ δ ᾿ 

τῶν Φύσεως ἐπιταγμάτων; ἢ φιλοσοφίαν ἀ- 
͵ ͵ Δα, Ξ“Ὄ ᾿ ἣ 

γροικία, ᾿σεπυργωμένην ; ἢ εἰυϑάδη «πρὸς ἤθο- 
Χ ΄ “ κα Ἃ - “ ρ».: ᾧ 

γὲὶς δειλίαν ; ἤ σεμνὴν ὀλιγωρίαν τῶν τῷ βίᾳ τερ- 
- . ἀδιν Ολικ) ν » - , 

πνῶν ; ὅ, τὶ δ᾽ ἂν ἡ καὶ δοκῇ σοφισαὶς, δόξῃ 
Ἔν} ͵ Ψ δὲ ᾽ , ΄ 

μέν ἐσι καλόν . ἔργῳ δὲ ὠπανϑρωποότερον. τί 
᾿ ᾿ ΄ ᾽ - “ 

γεὶρ δὴ μέγα, πρὶν ἀπελϑεῖν τῇ βία νεκρὸν 
εὐ ΄ “» Ἀ “ Η 

εἶναι. σώφρονω φεζφρανῶσαι, «πρὶν ὅλως ὠπῶν- 

Θεῖν . καὶ χρίσωε μύρῳ τορὶν σωπῆναι » καὶ 
ὌΝ Ν γ ᾿ 

κτῆσαι φΦίλες» πρὶν ἐρήμον γενέσϑιαι; καλὸν 
Ν Ὁ ᾿ Υ ἡ 2 ΣΥ; Ν 

γυκτὶ πορολαδεῖν τὴν γύκτω ἐκείνην᾽, πρὶν δὲ-- 
Ἂν » Ν ν » “ ΄ 

ψῆν πιεῖν, καὶ τορὶν πεινῆν φαγεῖν. «ποίαν δο- 
- Δ, -“ ΟῚ ͵ὔ ,ὔ λ 

κεῖς ἡμέρων σαυτϑ; τὴν χϑὲς ; τέϑγήκε, τὴν 
,ὔ ᾽ 3. ΡΖ Δ ῊἋἤ »" Ἂς ᾽ “ἈΝ ᾽ 

τήμερον; δ ἐσί΄. τήν ἐπιξσαν) τ οἰδο εἰ πα-- 
Ν “ -“ ᾿ “΄ᾶἢ 

ρέπαι σοι. καὶ σὺ, κωκείγω, τῆς ἐυχῆς". 

ἰοἷξιε 
» »νΚῇἱ ε 

τὴν νεφέλην τῶν ὀφρύων ἀφαιρεῖν ἄμεινον, ὡς 

ΓΙ ΝΈΑΝ ἘΝ 

ΤΥ 3. Ἐν νῷ αὐ ἡ τῳ 
μηδὲν κατηφὲς εἰη σοι σσερὶ τὴν ὥρων. οἰυτῶν τε 

γοὶρ τῶν ὡρῶν ἡδίες αἱ ἀνειμέναι» καὶ γελῶσα", 
᾿ Ἀ ῳ ᾿ ͵ Ϊ᾽ 

καὶ τὸ κάλλος, ἡδονὴν ὥσπερ ἐκ κατόπρε ἐμ- 
“ Ἂν , Ψ 

φαΐνει. ἐκ τῆς ̓  περὶ τῷ προσώπῳ γωλήνηρ' 
ἃ Κ' ᾿ ͵ “ ς- ἢ ἘΣ ΟΝ 
ἣν, εἰ μὴ ϑολώσεις, ἄσρον ὑπέρτωτον ἐν οἱ μέρα 

βλεπόμενον “ δόξεις. εἰ δὲ ἐκ Πινδάρε ταῦτα, 

4 Ἑλέᾳ ἰςήσ. βωμὸν } νἱάε ποταῖα δὰ ϑορβιετγ, νἱτᾶ5 0. 
11. ἴῃ Ροίϊεεςο, ας ρᾷυ]ο δηῖε ἐρ. 59. 

ς τρισκαεδεκώτῳ 3εξ ] πεπιρε νι Ἠεγοάοτις Εὐτεγρε δώδε- 
πὰ ϑεῶν ἐπωνυμίας ἔλεγον πρώτας Αἰγυπτίας νομίσαιγ χἕ! Ἐλ- 
ληνας παρὰ σφίων ἀναλαδεῖν. Οὐεπὶ ἀτοἀεπάγιιπι πυπιε- 
τι Π|; 8 Οτᾶεςὶς ἀσσερτιπι, Ἀοπιᾶπο5 40 4116 ΠΟ] α1ΠΠΦ Ποτυ πὶ 
εἴ. Ηἰς ΧΙ] ετρὸ Π1|9 ΧΠΠΩΠπὶ δοςεάοτε Ατβεπδο, σοηΐε- 
ογᾶῖο τῷ Ἑλέωῳ «Ἰτατὶ, νοΐπετς. 

Ἐρ. ΨΧΧΙ, Ἃ τῆν νύκτα ἐκείνην 1 πο δζοπι 1πτε]]Πρὶς ἀς 
408 Οδει]]ι5 : 

Νοῤὲς εμρρ ὀγειὲς στοάς ἱμα 
Νοκχ εἰ ρεγρεῖμα γα ἀἰογνηίεμαα, 

αιιᾶπι »ο ἔς δυτθιθττῖ να τ) 8} 8 ἀοοήρεγέ ἀπηᾶηζος Θεἤ] ερδης, 
2 ἐκ ἐσί) πεπῖρεὲ ποῃ εἤὲ ἀΐεπὶ αἷτ, πὰ ποη ἔγιδτιιΓ, 

οὐπὶ πα ϊα ̓ρῇ πε μας νοϊπρταις νῖτα εἴε υἹάξαῖαγ, 
3 χρὴ σὺ κἀκεῖνα τῆς ἰυχῆς ] (ἐπίι5 εἰξ : ξυταγα ἀϊες το5 

γοτὶ ταπίμπὶ οἰξ, ιοα 4η ἱπιρίεπάμπι [τ ποίοϊΑπι}5), ΡΕΓ- 

ἱπάς νὲ ποίσίῃπε ἀπιδητεβ 4π νοϊυρταζθ, ΠἸΙΔΠῚ ορίδηξ, ἤπε 

ΡοτταΤΙ. 
Ἐρ. ΙΧ ΧΙΠΟῚ γυναικὶ} παπς ερ᾿Ποΐδπὶ εχ ςοά, γα- 

τἰσαΠΟ ΧΧΧΥΤΙ. ΟΧΧΥΊΙ, ὃ ΟΧΙ,. Βεῖς ρτίπη βαἀϊπηι5. 

ϑεαιεητεπι νόγο εχ σοὐά, ΠΧΧΧΥΤΙ ὅς ΟΧΧΥ ΤΙ, τὰπὶ νἰτπγαπι 
εχ οο. ΓΧΧΧΝῚΤΙ ΧΌΟΣΙ, 

2 τῶν ὡρῶν ἡδίᾳς αἱ ἀνφιμένοις χρὴ! γελῶσα ἡυλίες 67, 
οὐἱ γίγας τυῖθαΐ (ΟΠ ετν ἰαχια ᾿]υν4 ρόετας τε τ Π πἸα πὶ : 

Ογληΐα γρρς γίαερί, πῆρε βονπιο γέρος ΓΥΡ 

σοηξ ἃ ερ. 73. γϑὶ ἴπ ξεπιίηλς ἰᾶπὶ φάυίτας ἕας!ε ρα] οτῖτι- 
ἀο οἷόν τι ἔαρ ἐμμειδιῶν ἀϊοίτατ,, ὅς δηεμηρηεσγ ΟΌΪ τὸ ἀἶν6,- 

μένον πιεγίτο τγῖθιιλ5,, νύ 4110 ἰδπὶ τεπιϊτίαπτ (οἰαγος φεβης 
αυΐδιις ἔετιες δε, 1{|{45 γεγο ἅππὶ τεπιρείξατεϑ ργσί}- 
γράς εἴϊε αιιὶς περεῖ ὃ - 

3. ἐκ τῆς ] ἴτὰ εχ ςοπίεξζιγα τείςτρῇ, παπὶ Μ55, μαδεθδπε 

τὰ τῆς. 
4 ἄφρον ὑπίρτατον ἐν ὠμέρα βλεπέμεννν ἢ Ριπάλειςα Βαες 

44 ἀὰδὰ 2 κα- 



9οο : 
ἌΓ ᾿ Η » δ)5.. ἃ 

κα κεῖνό πὸ αν Πίνδωρον 5, τὸ τὴν ἀκτῖνα, τὴν ὠπὸ 
-“» φ, »-»ὉὉὋ“Ὃἷὅ» »“ὙΝ͵ ΕῚ - , 

σϑ πσηδῶσαν, εἶναι τῶν ἐμῶν ὀφ᾿ ϑωλμῶν μέτρᾳ. 

͵ ογ΄. 
» ε “Ὁ - 3 ἃ 

Η Σαπφὼ τῷ ῥόδα ἐρῶ ̓ ς καὶ σεζφδανοῖ εἰυτὸ 

ΡΝ ΑΝ 

ἀεὶ τινὶ ἐγκωμίῳ, τὸς κωλὲς τῶν τα αρϑένων ἐ- 

κείνῳ ὁμοιξσω. ὅμοιοι δὲ ἀυτὸ καὶ οἷς τῶν Χα- 

ρίτων π“ἡχεσιν, ἐπειδὰν ἀποδύσῃ σφῶν τεὶς ὠ- 

λένως. ἐκεῖνο μὲν ἐν εἰ κώλλιςον ἀνθέων, βρω- 

χὺ τὴν ὥραν ̓ , τρέπεται γοὶρ τος ἄνϑεσι “, 

ἐγνεώάσαν τῷ ἤ6,-. τὸ δὲ σὸν εἶδος" ἀεὶ τέϑηλεν» 

ὅϑεν ὀφϑαλμοῖς ἐμμειδιῷ “ καὶ ππαρειαῖς» οἷόν 

τί ἔαρ; τὸ μετόπωρον τῇ κώλλες. 

ὌΝ ἈΝΕ πα ΑΚ Σὲ 
᾿ -“ ᾽ Ν Ν νι, »- ᾿ 

ου τὸ ἐρῶν νόσος, ἀλλὲ τὸ μή ἐρῶν. εἰ γῶῤ 
“Ἢ -“" Δ σιῶν ΠΕ ΠΕ ΝΟ ν ὧν 

εἰπὸ τῇ ὁρῶν τὸ ἐρῶν τυφλοὶ οἱ μή ἐρῶντες. 

ΡΜ ΘΟ ΒΕ ΑΝΙΝ ἘΡΟΓΧΧΊΠ. ΕΧΧΊΙΡ. 

4ς εχ Ριηάατὶ (δητεηπῖς εἴς, αιοά γαάίμι5 τς 
Ργοςεάξης ὁσαϊογιπι πηθογαπα {τ εραΐα. 

ΠΧ ΧΙ ΒΕ ΜΟΙΙΝ ΑΜ: 

Ἀοίαπη ϑάρρῇο δἴπαᾶῦ, (δπρόγαιε αἱ μα ἐ- 
αἴὰ ἰαιάς ογπᾶγο (οἷο, ρα] σου πηᾶ5 νἱγρίημιτι 
οὔπ δε σοητοπάθδη8. ϑεά δὲ (ΥΔΙΑΓΙΙΠῚ Εα 1 
ςοιηραγᾶζ ΟΕ τ5... Ὀγάς Πα {πὰ πιιάαπείμπη. 
Ἐὰ νετο {ϊ ἤογυμα ρα]ςογγίπηας εἰς, Ὀγειιῖς τὰ- 
πιθη εἰ δοίαεῖς: το! ααούππι Θπῖπὶ ἤογαπα [- 
ααΐταγ ΘΧΘΠΊΡ Ια ΠῚ... νΈγΠῸ τεπηρογο ἱπποπο- 
(ζεη5. Αἵ [δπιρεγ τὰ α!άσπη ἔογτηα ἤοτεῖ, 
τμάςφηις ἴπ οου] τς ταῖς σεηιίηῃς γιάθτ, ν ΕΥΙ5 σα- 
Ἰυ!ἀαπη δά ᾿πῇαγ, ᾿ρίς δείαπι ρα ]ςγιτα ἀϊη]5 διι- 
{ΠΠΊΠΙ15. 

ΧΧΙΡ. ΙΝΘΟΚΙΡΊΙΟΝΕ ΟΑΚΕΝ δ. 
Νοη εἰ ἴπ ντῖο ἀσπαγθ, {1 εηϊτα ἐρῶν [ ηποά 

4476 εἴ  αγδθοῖ5, } εἰς αὖ ὁρῶν [αποὰ τλάφγα 
ποῖα [465] σοαοὶ ἐγπηῦ 411] ΠΟΠ ἀΙ Πδηζ. 

ΚΕ 5863. -εὐ3 563. ἐεξό3.: δο3 65 :-ἐφ3 569. : ἔθ ϑ. ἐἀϑέξθϑ :δόϑ' ἐφ δδθϑ.: ἀόβ δον. ἐΟ δ 5. πο: 0} ἀξ 8" 

ΦΊΛΟΣ ΤΑ ΘΟ 

ΕἘΠΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΈΦΟΥ ΤΕΤΡΩΜΕΝΟΥ͂ν 

τ ΕΊΣ, 
7 3 “Ὁ . 

Οὐτος ὁ Τευϑρωνίως ᾿ πρόμος ἀσχίετος» δτὸς ο 

τὸ πρὶν 
, ε ͵7 Ν »Σ΄ 

Τήλεφος αἱμείξας ᾧρικτον Αρή Δωνωῶν, 
ε ,. .«, 

Μυσὸν ὅτε σλήϑοντα φόνῳ ἐκερῶσσε Κώικον ΙΣ 

ε “ Υ ᾿ ᾽ 3 

Ουτος ὁ Πηλιωκδ ὃ ϑρωτος ὠντίπωλος. 

ΡῬΡῬΗΠΓΟΘΎΊΕΚΑΤΙ 

ΙΝ ἹΜΑΘΙΝΕΜ ΤΕΙΕΡΗΙ ΘΑΨΝΟΙΙ], 
ΕΡΙΟΘᾺ, 

Τεικῆγαηίας Ἰηιπέξας ἀοχ 1{- εἴς, ΤΕΙΈρμιι, 
ΟἾπι ᾿ 

Οὐ Πϑδηάμπὶ Μαγεῖ ναΐπεγὰ πληἶτα ἀθάϊε : 

ΜΜγίόγιη πταΐτο πλιςεπίηαε σγιογς (Αἰςιιπι, 

86 παῖπας, Ρε]1ά65, ΟὈΙοΙδηίαιις τπ86. 

εἴτ, ἱρίβ ἴῃ (ϑαπιοητίριις ΡΠΙ]οἴξταιας ἱπάϊοαι, ἈΒείριςϊ διι- 
τεπι ρυτεπὶ δα ΟἸΥΠΊΡ, Ἁ Υ. 7. [ᾳ4. 

Μηκεϑ᾽ ἐλίς σκόπει 

Αλλο ϑαλανότερον 

Ἐν ὠμέρᾳ φαεινὸν ἄφρον 

Ἐρήωας δὲ αἰϑέρος. ἢ ᾿Αλὰ ᾿ 
ϑεημεπτίδιις νότον, 4ιιᾶς εἴπ) τα Πα 4 ΠΊ κωτῶ Πίνδαρον ἀΙξϊα 
Ῥτοξεγι, ΠΙΒ1} Ππηῖ]ε ἀρυιὰ Ρ᾽πάάτιιπὶ οσοιγγογε πλεπιηὶ, Εοτ- 
τὸ τά ποη νυῖΐτς ΡῃΙΠοὔγατις Εἰπάατὶ εὰ εἴϊε, [τ κατὼ Πύ- 

δάρον (0δ]1πιϊτατίς Ρίηἀατίσαε ἱπιϊτατίοπε ΕΠ ργοίδια, 
ς κἀκεῖνο πε κατὼ Πίνδαρον ] νἱάἀε ποῖδε ΡΓΔεςεα. ἔπ, 
Ἐρ. ΤΧΧΙΠΙ. ἡ Σώπφω τῷ ῥόδᾳ ἐρᾷ] ἱπιὸ πιᾶρῃξ 

Ἦμπς βοτεπὶ ἔδοίϊιιης ροοτᾶς ΟΠΊΠ65.7) νηάδ τοΟίΔΠ| μέλημα. 

μύϑοις ἀϊοῖς Απϑογεοη, οὐ, 43 πος εἰς ροείίείς βέϊϊορ θα 

ἐπγάε εΠ2. Ἑ ας τεῖ ἀτριιπιεητο εἰ αβατῖπι ἱρῆι5 Απαογε- 
οπιῖς οάε Υ. δ. 1111, δαρρόο ηυοά ατεῖπθε, δῦ εα Βδθεππις 
ξταρπιεηταπι ἰηῇρης, 4 τοίδε ἰδιά5 ςοἸεδγας ἄρα Α οΠ]]- 
Ἰεπι Τχίμπη. 

1 ταῖς τῶν Χαρίτ. πήχεων } γετις Βαρρῆι5 εο (ρεξϊδης 
εχ Τβεοοτγίτί ϑ. μι ο ἸΑα 5). ἱπτεγ γε ']υα Βυΐι5 ΡΟΘεγίαα ἔγα- 

δπιεπία ρυδ᾽ϊσατις εἢ ἃ Ἑυΐιο Ψτῆπο : 
Ῥοδοπήχεες ἀἰγναὶ Χάριτες δεῦτε Διὸς κόραε. 

3. εἰ κάλλιςον ἀνϑέων βραχὺ τὴν ὥραν ἢς Ηοχταῖ. οὐ. 3. 1. 

ΤΠ, εδάεπι ᾿υηχιῖ: Εἰ τρρηλμη ὄγϑμες 
Εἰογες αρμοθηᾷ8 ἔέγγε ἱμπόε γοίε. 

4 ἄνϑεσι Ἵ ἴἴὰ εχ ςοπίεέξητα τε[οτ ρῇ ργὸ ἀνθρώποις» 
αιοά ςοάϊςες ποῆτι Βαρεθδπι, οτστιπὶ πάὰς ἀιδὶε εχ ἀϊ- 
διρίεηις ᾿Ἰεδείοπς σοάϊοιπι ἀπιϊφυΐοτα πὶ, εχ ηυΐθι5 πο τὶ 
ἀείοτιρτι διθγδηε. 

4. εἶδος} ἢδῆς υοαις ᾿οδεοπεπι τοι ει! Π|ι15., ἱπερταπι 
εηἰπὶ εἴτε ἦ9ος, αιοὐ Μ85, Βαθεθδηξ, τες ἱρί8 Ἰοφιῖατγ. 

6 ἐμμειδιῷ 1 νιάε δὰ ερ!ΠΠ. 72. π. 2. 
7 τὸ μετόπωρον τῷ κάώλλως } (οτίδις δὰ ἔα πη ΠΑπὶ δοῖδτα 

Ῥϑιΐο πιδρὶς δάμ!ταπι, οὐ ἢο5 δοτάτι! ας 1ἸΔπὶ ΡΥ, Εἰ 

1τλαιιε 4εέηϑραρανε; ῥεε στ ἐπ αἰϊγεὲς τι δαῖτ, ἢν ε. Ρ] ογί τἀ πὲπε 
486 ἴῃ Δάιίτα δεῖαῖε βξηϊτεγεῖ, ἃζ ουΐτς 5 τἀπιοη δάδις 
ἢπτ ἄεςος, νὰ πῃ] σεάδι θεγγιαπε ρείογἠμκαϊσεὶ ρυε}] τυΐπι.ν 
Ῥτίπιο Δειατῖβ ἤοτγε σοπίρί σιιάτιπ, Ηοσαις εἰ αιοα Αἱ 
αμεπηηπμῖη ρηἰογἑμπαίμτές ξεταῖπαε δὰ ἡμᾶπὶ [γι δίς, ρεγίραε 
Δ θέν, ἐγ οὐ ἐς εἶμσ ξδ᾽ ρερὲς γίάεγο. σοπῇ, δὰ ερ! 72. π, 2. 
Ψιάετατ δατεπὶ ΡΒ οἴἔγατιι εχ Επιγιρι ἀϊ5 ΦρορΒτθρπιαία 4- 

᾿Ρυὰ Ρ]μτάγο ἢ πὶ ἀρορῥην. ὃς πὶ «Αἰοϊδίαάε ᾿λες ἐχρτείηε. 
19. επίπι Αρϑιῃοη β ἐμ ΕπτΑΠῚ  ἵπ νΊ ΓΙ ΠΕ πὶ Δ θταῖο ΠῚ 184 ΠΊ 1Π- 
οἸϊπαητεπι, μετόπωρον ΝΟΓΔΡ δῖ, ΟἿ, Οσμπὶ θΑγδ Δ 1ΔΠὶ ρ ]ι1-- 
Ἰάγεῖ, ἵπίεργο [ἤτεγεα ἔογπτδε πίτογα οἵα! πΠΊ ρᾶπρθηβ Επ- 
εἰρί 465) ἰ πάντων τῶν καλῶν 7) ἱπαμῖξ, χρν τὸ μετόπωρον κατ 
λὸν, ΝΟ, ΟΡ» 147)1 ρυρμοίονμρεν ριείογηερς οἰξαρρε ἀμ λ» μεῦης 
ἐχήθεγε. 

ΑὮΏ ΕΡΙΘΟΚ ΡΗΙΓΟΘΤΑ. 
1 Τευϑρανίας πρόμος } ΡΙΪηίπς : ἤπρτὰ ΑἜΟ] 48 δζ ρατίεπι.» 

Ὑτοδαΐβ ἴπ πχεάϊτεγγαπεο εἰ, 4126 γοσδίμγ ΤευτΗγδηΪΆ » 
4τι4πὶ ΜγΠ πε αιΐτιις. ΤεΠι ΕΓ 7 ρου ιος ΤΕϊερθιπι το-- 
ΒπΑΙς πουΐπηι5, Ια 110 οδἤι εἰθπετὶζ ϑείαθο ἰἰδτγο ἀε- 
οἰπῖο τεγῖιὸ; Πᾶγες ΡΏτγριις, ὅς Υ]ν ες ΑἸοϊἀαπιδητῖς σοπ- 
τγὰ Ῥαϊαπιεάςπι ἐπαγγαπῖ, Ρδιιίδηϊας χρόνῳ δὲ ὕςερον οἱ Πέρ- 
γάμον ἔχοντες, πάλαε δὲ Τευϑρανίαν καλεμένην. ῬΙπάατὶ βἱοίς- 

Πις δὰ ΟἸγπιρ. Θ΄ ν. τοϑ. (νδὶ Τέυϑρανος πεδίον ἀϊ οτος 
Μγῇῆᾳ,, εα4ιε ἱρίᾳ Τείερἢϊ ριιρηα ἀείοτιθίτιγ ἀθ 04. ἰπ» 
ερίβτ, ) Τέυϑρανος δὲ πεδίον τὴν Μυσίαν λίγει» ὁ γὰρ Τίνϑρως 
ἐξασίλευσε τῆς Μυσίας. ΒΆΟ ΔΑ ΕΝ 8. 

2 Καάϊκον ] ἤτιπιεπ ΟΑϊςειπ), εχ Μγῆ νβηΐεπθ, ουΐπς δὰ 
τὶρῶ5 ΟΥρπαπι δὲ ΤΈΪΕρ ἢ ιΠῈ σπΠῚ Ἔχθγοῖτ σοητγα ΟΥᾶθςο5 
Ρυρπαῖϊε, Τεγίδπἀγυπιηιε ΡοΪγ ἢ ςῖς Β] πὶ οσοι δα ε ες 
τη; αιοά ετἰᾶπὶ Ὁ. (δαθογ ΠΠΡγο τεγτῖο ρυβδιῖς. 10). 
ἽΜεπηίηῖϊε εἴτις. βθμ11 αμοπας ΡΙπάάτγις ΠΠἢπ|. Ψ, 73. δὲ ς4. 
νὈῚ ἰάεπι ΒΕ πὶ Μγίοτιιπη, ἀτπος Τείερῃο, ςοπῖγα Πᾶπαος 
ἀεοειθίς, 

3 Πηλιακᾷ δόρατος ἀντίπαλος] πεπιρε ομπν ΑςΒ1}1ε δὲ ΡᾺ- 

Ιδπὰ 

εχ Απεῖ οἵ. 
ΚΙΥ.ς. 8. 



ἘΡΙΘΤΟΙ͂ ΑΔΕ. οζ: 

[δῖ ρίαραιη σοπάϊε ξεπιογα, ἐχαπί πηιίσας - 

τίσιε, 

Αἴαμδ δηϊπγαΐα σαγο 410 {γα τ, Εςςς ΓΙ, 

Αἱ ππδίππης ἰρίππη Πλαπαϊ, νοὶ να]πογα ἔα Ππιπ|, 

Τυγθδε ὧς Πιρίπης Πτίογα Τ᾽ Ομ Πγαηϊδο. 

χατος τ Χ ΡΒ ΑΡΌΓΙ ΤΙ ΘΙ ΜΑ ΤᾺ 
φιςὴοο ΦΕΝΊΕΝΤΙ ΔΑ. 

ϑαρίθηῖοα πΠο5 ἡ: 6π|, ποη (ΟρΠιας ἢι- 
ΤΏΙ18. 

ἀρ ΛΟ ἘΧ ἘΟ1ΡῈ Μ, 
ποταίνει. Αςεγθαίη ἔμευγὶ ἔρεπι οϊεπάϊτ, 

; ΠΚΝΝ κῳ , - " 
Νῦν, ὁλοὸν μηρῷ κεύϑων βάρος 1, οἷω λιπο- 

σνὲς 
, ᾽ ͵ ς ῃ 

Τήκετωι» ἐμιψψύχω σωρκὶ συνελκόμενος. 
,ὔ 

Ου καὶ τειρομένοιο περιπ]ωώσσαντες Αχαιοὶ, 

φύρδην τευϑρανίας γεῦντως εἰπ᾿ ἠϊόνος. 

ἘΚ ΤΟ ΝΟΣ ΘΟΕΚΥΓΤ Α ἌᾺ 

ΦΙΔ ΟΣ ΑΕ ΘΥ. 
᾿ - ᾽ 

Σοφοὶ μὲν ἡμεῖς ἀλλ καὶ πάντα σοφις αἵ, 

ἘΚ ΟΝ ΑΓ ΟἿ: 
Χ ς -»" 

Ἐλπίδα τοιορῶν ὑποτείνει τῷ μέλλοντος. 

ττοοῖο ἱπρτίπιῖς ρυσπαπάπιπι ξμΠΠ{ Ὑ εἴερῃο νεται ΟγΑπηπιᾶ- 

τίσις δὰ Ρίπάατι 1]. ες. ἀαιι 4111 ἀοσεπῖ. 

4. νὖν ὀλοὸν μηρῷ κίνδον βάφος ] νυϊπμ5 τρῇ τηβιδιπι. 

ὯΙ Ν ὃ: 

ἐμ 
κτν 

“ἢ ὥ: 

μαῖα ΑςΒ1}}15, ἐλ ά ἐπὶ Πα πιο ας (ἈΠ8πάϊιπι, ποι ΠΠπνιπι 
δριιὰ πιγιβοργαρπος, αιοὰ ἴῃ ργοιπετθίμ πη 4ιυοαις ἀδιϊτ, 
γί. Ἐταίηι, Αἀαρ Τηλέφια τραυματαν 

χὰ . 5: 

ὯΝ 

»" ΠῚ 

ΑὈΌΕΝ.- 



όξσι Χ χὰ 

ΑΕ Ἰὰὰ, 
7.1. 44 πο! 2. ὕω. δάάς :- (επηπιιη ὃς [τομὰς εἰς 

ἐπυ 4, Τπά ΡΒ] Οἰορ ΕΣ, ᾿η μυΐμς νίταο [10. 1Π1. παρ. 

22 νῸϊ ἀο 6 δηΐπιας τγηζπηὶργαίοπο ἰΟη16Π5, 
καὶ μήπω ϑιαυμάσῃς ἰπησῖε τερον, εἰ ἐξ ινδξ 
εἰς ἱνδὸν διεδ θην. 

ἐδιά. “ἀπο. σ. [ὕχ. ἵπιο ὃς ἀρὰ ΓΙ οππετιιτη λινοθωρηξ 

νοςατυῦ Αἰαχ Οἰΐεις Π|44. Β΄ν. ς 29. ὅς Απιρῃίας 
1614. ν. 839. παυγδηταγαις δἰ ςπὶ ροςῖαθ ΡΠδρα- 
«ες ΝΙΥΠῚ ἀοτγπιίίατο {δ ιγαυ! ῥῆγός τε ΛΙ- 
ΝΟΝ τε; ἵνω γήγρετον ἕυδοι ΟὐγΠ, Κ΄. 

». 2. ἰδα. 14. ρτο ὁμιλητοῦὶ ΤΒοπιὰβ Μαρί ον Ἰερίς 
ὁμιλητικοί. 

2.5. ἴα. 4. ἡπνεη ρτο γεν: ζη46 θγ60 ἐογεογά υἱάθ- 
δάριη7 5. τα ὶἴπα {0 Πίτα! : φάάθ νεγο σα ρεμΐείμς 
εὐσηο ζομαε γ6: οἷπς ρογείμομέ- 

ἦφιποι. . 4. ἐὐπ, 7. Ῥοϊε νοήματω αἀάς: ΤΠοτιας Μαρὶ- 

ἢν ὠγγελίων ἃς ἐρμηνείων ΑτεςῖΠ]ς οΠς οδίδτ- 
ναῖ, φιοά κοινῶς ἀϊείταν φρώσις. ' 

, ὅ. «ἡ καρ. 4. ἑηΐε, ἈΡΟΙομία5. «τωτρὶ ὁμώνυμος 
ἀϊείτατ ὅς γένος εἴτ ὐρχούῖον. Οποίρεϑας αυοά 
ἱρίς Δρο!οηίαϑ ἴπ ἐρ. 72: 84 Ἔταίγοτη Ηε[ίδειπη 

(τῖδῖς ὁ σωτὴρ ἡμῶν Απολλώνιος ἤν τρὶς τῷ 

Μηνοδότα, ἴΓδς Ἰσίτατ αηῖς ΡΔίγεπὶ Δρο!]οπίμπι» 

Μεποάοτί ἴῃ πηαϊοτίδιι5 ΡΟ] οπιὶ πο τί. 

“4 αρ. 2. ποι. 2... σεζοτιπῃ ϑωλώτηος Δαΐμων 

τῆξις φαοηαρ ἀἰοίτυς Πογοίφογηγ δυτοτὶ τη ἃ- 
ἙἢΠΠς 8.1. ᾿ ὃ 

ἦν. χά καρ. . ἰηΐξ. ογεσῃ γορ τῇ μητρὶ ὅτε. τααῖοτ 
ΑΡρο ]σηὶ! δ: 4δς ἀϊουτπολέτις τῶν ἐπιφανῶν, 
εἱμῖς οχ γηαχί6 ἐμ γύσ. Μὺάς Ἰοςυ] αὶ ετγο- 
το ΕΠΠαγάιδ Γιδίηυς ἰη ρταςξ, δὰ ερῖς. ΑρΟΠ]οπ 
ποΠΊΘΗ Ρτορτίαι δοίδϊαίς [δὶ Πηχὶς, αποά πιᾶ- 
τιῖβ Αρο οπὶὶ (1 ριιταῦ, 

)2447.44«αρ. 6. . 2. Δα] γε] πὶ ΡΟΙῈ νεῦρα: χασ- 
4479} ΟΧ γα τ ρῖδς: ΠΆΡΕ : Α ἀα! δ ισ 8 τα 
ἀϊβετγαης ΡμΠοΐγατο ἀϊέϊα, ἀϊξεγτς ἐπίπι νι πῇ 
Μαυίίαςο, ΠΗΠ. Οτεῖς. δὰ Ηδτγροῦγαῖ. Ρ. 387, ἐσὸ 
νἱάετε ποη ροῆπιπη. Ιάνογο σοπηπιοάς οἰά ἐπ» 
Μαυΐίαςο εἰξ οδίβγυδειιπι) νερὰ ΡΒ οἴἶγαιὶ ρα- 
πεςαάδαι οαχα {ΠΠ|- εἴς, φυδϑ ἰεσιιπταγ ἰῃ Οτγαςςίς 

ἐταρτηβητῖσ, ΡΟ] δγαπι Ατηξουςς περὶ ϑαυμω- 

σίων ἀκεσμάτων εἀϊ [ο]1τἰ5, ας ρτοϊπάς δας 
Ῥεγρογαπι τεῖδι! Αὐ τοις!) ἀπ νοτθο δά νογθαπι 
1ηἀς ἀερτοχηῖα ἀΡΠΙοἤταιο εἰς, πε πατιεη απ. 

“ὦ ρα. δ. ἐπε. ἐδ ἀπήχϑη τὴν Φωνὴν ὑπὸ τῷ ἐ- 

ϑνες } ποπῖρε σαρρδάοοςς, ψιογαπι Τγάπα, πὶ 
ΡΓΟπαποίδιοπς σππωχυτήτος ουϊι[ἀαπὶ νιτο [Δ- 

δοτγαθαητ, ἄς πο νἱὰς ΡΗΙΠοἰἔγαιιτ σὐς ϑορ ιΠ. 
1.11. τη βαηίαηία. 

ἐδ. “45.9.0 1.6. ροίενετθα χλανίδιον ἃς Λήδιω τόεαι, 

Δ 1. 29. ῆη. αὐ άς: Αρριχνώδεις χιτῶνες Ἐυ[4- 
τιῖο ἐς ἀπιοτς Π{π|οπ. {.}1, Ρ.34.6. νοςδητιγ. τα- 
Ἰείαχις μεγέεάσ νεὶ δονρμόγείσαθ Ρ]εγαγηηις. [τὰ 

Σηρλκὸν ὀθόνιον ἀϊείτις Αττίαπο Ροτίρίο πηαγὶς 
Ἐτγιμγαεῖ ρ..36. Εἰτ5 γΈΓΟ σεπογὶβ πᾶς {ππτ., 
ὑπέρλεπτω ἀϊοσιπίις ΡμΙογατο (ξπίοτὶ ἤηά- 
σίρ. ἱ. 11. ἴῃ Τίς. 

ἐὐ, ἐϊπ.17. Ρο[ὶ νεββεε γρεἠίονηρ ἐμοὶααι, αἀἀθ: μοῦ μᾶς 
{0} }Π σε Τα σεαῖ σοτρηϑ ἔς πηϊηφιπ, γὲ παῦοε Μασιὶα- 
1151. ΝῊ], ορίρυ, 68. 

ἊᾺ Ὰ 
κ ὰ ἊΣ 

᾿ 

Ἐεγριἦγθηρῃ ἐμεδὲ [5 ῥ6γ δονφιὐγοίγα σονρησο 
διαφανῆ ἄϊχοῖο ασδεοὶ φαοαιις,ν ἃ, ΑἸμπεπαειιϑΪ, 
ΧΙ], Ρ.522. ἢ 

ἐδ. κα [ὅ5. ποῖ, ἘΜ] σφητίι9 ϑγγήτα ποῤμἑο νη, ΜυτΠο], 
110.1. νεαραᾷ οαπὶ ἐπιεπάαθαγ Οδηρίαϑ ᾿π ΘΙ οΙ- 
γος. Δγεύμία. ϑεποςα Ζοίε ψηϊδηα νεθ ἐς πὲῤ!! εοἰα- 
τμγ εὐη ομν ἐρ τ. ΧΟ, δας ἀς ΒεΠΕΙ͂Ν 1,9. ὃς 
Οοπιγοα.].Π1. Οοης ΝΊ]. ; 

2.10. «ἡ εαρ. ΓΚ Π1].5.γ. ἢ. Ἠος ἐυκόμες Οἴδεοῖ νος 
ςαθαηῖ, φοἴχας ἃ σγδι!θιι 1{}Π|ς οργγαεῖς Δοςσαγαῖς.» 

ἀἰπίπριῖς Ἐυξατῃίας 441]. Γ' Ρ. πι, 288. ἃ 4ιιο ἃς 

Ραιίάεπι κόμην ἔχοντα, φΟ»Ῥηγηἐτ791 ΠΟΤ. φΟΊ»» Αἰ η72 
τορτοποπΠοποπὴ ππεγα {8 ΡΟ Ἐ 4]105 οὈ δγιιδεμτ. 

2 πι ρ.Χ. “4 τενϑα κέκτητωι γῶν ἐν Κιλικίᾳ, βών. 

πλείω, ἡ Κίλικες ὁμ «πάντες ] Ππμα ἤππτῖ- 
{πὰ Ττιππα] ςΒί οηὶς ἀριιὰ Ρ ιτοηπίμπη ἰῃ ἔγα στη Ττα- 
συγ, Ροβημαη εοερὶ ρίμς ῥαθεγον “μάν τὐ14 ρας 
γΏ64 ῥαύεί. 

2.12. «ἄρ. ΧΙ, ποῖ. 15. “ὦ ». Ρίατιε φάθι ρῃταίς 
οἴἘΊη νὐρῖς δορ 0). 1.11. Ηεγγροέγαιο δ. ῚΝ. Αντι- 
πώτρε δὲ σπαρεληλυϑότος εἰς τὰς βασιλείας 

ἐπιξολὼς ὅκὶπ Ηάνέανο δ. ΨΙ. ὅτε δὴ καὶ ἐτε- 

λέυτα; ἐψηφίσατο μὲν τὸς ἐπιξολὲς ὁ Κόμ-. 
μοδὸς. 

2:16. “ἡ εαρ. ΧἼΠΊ. ποι. τῇ. ροΙ ψευδὴ γρώμματω: 

Βαεοείιης ψευδ ἥ γρώμμοτω ΕυρΉγατῖϑ, ΖαΟγα Πα 

01 445 οἵα πῇ πιθτηϊηἶτ ν. Σοζοκλῆς. 

2.17. 44 :αρ. ΧΙ. ποι, 6. ρΡοΙ νεῖθα: φιὶ (ὶρ βρη γε- 
 γερομάϊίε, αἀὰς - Ἑδάεπι ΡΠ γαῇϑ ο{{|10. 1]. ς. 20. 
λαξόμενος τῷ σιχήμωτος. 

2.21. (ἀρ, ΧΡΊΠ. ἰρπι ρευμίε, 44 υενδ ὥσπερ ἐκ τρί- 
ποδὸς. 5ὶς ἴῃ νἱτα Ροίερηομῖι ξ. Χ, σεμνολογία 
'λωμπροὶ καὶ ἔμπγες ὥσπερ ἐκ τρίποδος εἱ 
ϑορθιδε τι Βυΐταγ. (ςπιίηα οτίαπι ἰεραϑ ίῃ οὐ- 
119 δῸΡ}. ρῥγοσεῦς 

7.22. “4 ἀρ. ΧΡΊ]. ποῖ, τ, ΡΟ νεγ ες Ηογπογὲ φάαΐθ Ὁ 
δὶς ποπὶρο {Πογαπὰ 4] ΠΠορῖγα σεγπητ οἵ, ποη» 
Δηηδίτα ντί ἵπ ογάτίο ΠΟ 7) ΨΘΓΙΙΠῚ Οἰ]ΠΊ στγδυταῖς νῸ- 

Ιυπταῖοτ ἀξοίαγατο. Ηπς(ρεέϊαι φιοά [. Π. υἱΐ- 
δορῥ. ἴῃ «4{) 4 Ψ. 1Π|.Ἰερίτατ: ὁ οἰυτοκρότωρ, δι- 

πότεἐπιςέλλοι, εἰ δ’ ἐνθυμημάτων, ἐδ᾽ ἐπι-- 
χειρήσεων, ἀλλ ΔΟΞΗΣ, ἐδ᾽ ἀυ ἀσαφείας» 
ἐπειδὴ νόμος φϑέγγεται. 

Ζ. 2:. αὐ ποι, ὅ, ὅκα. Οεἴθαπη νὲ Πῖς σεπῖεθ {1145 
ϑιαλοτήϊες ἔς ςεπίςεπε Ὁ ΔΥΔΡ τυ ἀπείη Ηυιο- 
ΤᾺΠῚ.7) ΠΊΩΤΘ ΓΕἐδγξ ΓΙ ΠῚ) τὰ σοητγαγία γαῖοπδ 

ΟΠεγίοπεῆι ἰπ Τῆσγαοία γχαγε Πάἰππὶ ςεπίξης, ον 
τεῦ δηρυῇιαο, νι. Πεγοῖςα, Ῥγοεβίαο. δ. ΧΙΠ, 

2.27. πα. 5. ἀνωκεκτημένος. ὙΠΟΠΊας Μαριῆογ πὶς 

Ἰερὶε ἐκτημένος» ὃς ἔκτήμάι Ρτο κέκτημαι ἀϊ- 
οἱ 4|Π|5 φαοαιις ἘχοΠΊρ 15 ἐς πιοη ταῦ, 

7. 48. ἐαρ. ΧΕ, τεὶς ἑαυτῷ χεῖρας ναςαῖ Αροϊ- 
Ἰοηίι5 Γατλί ἀοπη ὃς το απο 5 ςοπηΐτεβ εἶπ5. δὶς 
χεῖσφ Τοῴων Ἡρςέζοτεπι ἀρρε!δτητα ἴῃ Ἡδγοϊεῖς 
αἰείταν, ν] ἐς “ρμθα, αα φαςτη ἰοςιπι Ἂς οδίςοτα 
γαία. 

72.1.4: “ἀ ταν. ΓΤ, 50}... [χ. ἴγαο δε τη [16. ΨΊΠ ς. 
13. ἰρίς Αρο!]οπίις αἷς ἐμοὶ ἀγωπάυλης δεῖ, γό- 
νυ ὕπω κάμψαντι. 

7:62. 4 καρ. ΧΩ, πειό. ἤπε δς ἃ ςαςῖαις ποιῆι» 
ΓΟ": 
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Ῥοτυΐε ἱπἸη 41 ες ἈΡΟΙ οπίτ5..,. οππὶ Βαγάδηοβ 
παιϊτο ρα ΡΑγιβίοιπὶ ἱπτρεσίιπι οδτἰ πιιογῖτ, σι πα 
απο ἰπ {Π|Π0 ττίποτο νϑγίδτιι οἰξταπιθη, Βαγράγοϑ 
Ἰρίταγ {105 ποη ἐχαξξε σαἰσαίαπι ἴα 1 Παταθη- 
ἀλιπη; (δ 4 παπιογιπη οἢς (ξουτος πιᾶσο Γοταπάτιπη; 
ἴπ 480 ἀθοεπινεὶ νἱρί πε ἀππὶ ΠΟΠ ἀτιοπἀςγοπίητγ, 
᾿ΟυΑ ἀετερίυγα ἀπ ραταῖα ἰη ργαο «ἀ νὴμα;» Αροί- 
ἰορίὲ ἔποτςο. 

Ῥ. 6γρ.«ἄταρ. ΧΙΧ.π. φ. Ῥοίξνουθα: ργονημθμ 6 4ὲ- 
7π6 ἐχιγονῃά, αἀἀς : 51ς Το Π)Π1 ἰηζηας κέρφις ἀἰ- 
οἰταγὶη νἴτὶβ ΒΡ ΔΙ άτιιτη ]. 1. διεορείίαπο 5.11. 

}.70. «4ς. ΧΊΧ. ποι, δα, 5ῖς Αἰδοὶ 1 οοτοπῇ μέλω- 
γνώ πράντω αὰ ΤἸτοίαπι ἐνωγίσιματω ξιέϊα, νἱά. 
Ἡγοῖοα Δ΄ 1 οςτ, δ. 11. ὃς “οϑ 1] (. ΧΠΠ. 

}. 77. Ἰηϊεῖο : ἴπ ἀιΠ|πίοπς τοχτὰς ὃς νοετίοης δἰ]! 
Ροτταγ δι οπὶς δά πη τπι ρον δοίςπτίαπι πιξᾶπι, 
40 ἃ ταπηθη τῆς ορροτίπης δάπας [προτυεπίςηςς 
ἴῃ φυϊδυΐάαπη ἐχεπηρίατίδιις,φιας ργδεῖα που άπ τὴ 
Δο(ο! πογαπτ, ππὶτ εππεπάδγιπι. Οὐτη ταπηεη δας 
Ρᾶῦςα ἐχουἃ ἰαπῃ ςἤητῖ, πποποπάμπι ἢἰς; τεχία πὶ 
ἴτα αἰ Ππριεπάμπ ες: ἐπειδὴ ξυνίησι μὲν, καὶ 

μιμεῖται τῷ νῷ καὶ μὴ γραφικὸς τις ὧν, τῇ 
χϑιρὶ δὲ ἐκ εἰς πὸ "γράφειν ὠυτοὶ χρήσωιτο. 
Ψετίο νετο ἴῃ οπηεπάαδεϊς ἐΧοππρ  ατιθις ἴτὰ Ργο- 
«ραϊε: δήφιαέρορι ἀριηηη0 φορεηρὴ: ψηϊαίθηρεν Ῥηεπ  Ή 1:6 
ἐρηίεαεπν οεἦάη ρίὅδον “εἰ Π05 [7 41 γάρ Οἱ αἰ {4 
ἀεἰμηοαπάα πη ροίῆε. 

44.8.4. ποι.,6, βη. ἴτιο ἃς ιιοά πιαχίπιβ μυὶς ἰοοθ 
1ΠιΠπγαπάο Ἰηζθγαῖτ, Ζόσάθ Ἀεσίπαγιμη σοτῖα ρου ά 
Ῥοτί5 δά ἀϊδξα ρτουϊηςῖα οτατ, ντ παρθηνας ἃ ΡΙΑ- 
τοης, ἰη “)αὖ. ργίονε. αὶ εατα ϊπάς Ζώνην τῆς βα- 
σιλέως γυναικὸς ἀϊϑιαπι ες οδίξγιατ. ϑιίπι!ς 
αυϊά ἴῃ (4115 οἰϊπι οὐδείπυὶῇς ἀσοςς Οαπρίιϑ 
ΑἸοΙ; πιςα. [ατῖπ.. Τ. 11]. Ρ.1417. 

}.98. «ἀ μαρ. “7 πϑὲ. ὅ. ἤπ. νἱά, ρατα ἴῃ Ηεγοίοῖς) Ῥγο- 
τρβίαο ξ. ΧΧ,π. αι. : 

}.107. 44 καρ. ΧΑ. ποι, 20. ἤ. σολΈ, ᾽ΉῈ 1. ΝΤΙ. ς. 7. 
(δ. 4. 

ἐν, αρ. ΧΡῚ. νοὶ ἀσημοι πιεπιοτγαπταγ οἰγρεῖ., ἐοη- 

{ετοηάα ᾿ιψοιοαὶῃ με ϊς., νὈΪ ἄσημος ΔΟΜΙ 

οἰγρθὰς ἀεἰςτιθίταγ. 
2.110. ΤΑτοῖια 59 [η41|5, Ἡοπτοτίςοτιπι πιοπε οη πὴ 8- 
εἶτ. Αἀ 4ιιεπ Ιοοιιπι οδἰογιιδιὰ 114 Ὁ] ΟΠ ΟΠ τΥ- 
(οΠοιαὶ οτ. 111. ἀς Ποπιετο ρ. τα 7 «νοΐ δῦ: καὶ 

στώρ᾽ Ινδοὶς ἄδεσϑαΐ φασι τὴν Ομήρε ποίησιν. 
Μοχαιις δ αἱ: ΤΠ ἀοΞ ΗΟ τηρεῖ σαγπλῖπα ἴῃ Πἰπριδπὶ 
{υάπιὶ τγαπίτ 

2.115. «Ἅ4.αρ. ΧΧΠΠ. ποι. γι ἤα. Ἐχεγαρία νοτο εἰμ ν- 
{υ5 ἢ ἀεἤ ἀοτο5, δάϊ Ραυΐδῃ, (ὐοτιπτηϊας. ς, 5. νὈὶ 
ἄς Μεάοας ΠΡ ετῖς αρὶτ, ΟΡ φαος σταυία ραΠοθο- 
τἰπτβίογαπι ρυΠοηεϑ ἱπάϊοδης, τοὶ τέκνωώ;, ἰπυίτ, 
Κορανϑίων τὰ νήπιω ὑπ᾽ ἀὠυτῶν ἐφ 9 είρετο. 
ΑἸϊα εἰιις σοποτίς οδίογιαια ἃ ΠΟ 15 παίσο5 Δα "76- 
γοίοα, 4ερμϊο ς. ΧΙΝ. ποι. 22. 

7. 152. 44 ταρ. ΧΕΡΊΙ, ποῖ. τς ἤπ, Οεἴοταπι ἀς συ- 

γμαίοις ὑπογείοις αὐάς Ἱπιαρίπ, Π..11, πατγαῖα, 

1 Ηογεμίος ἱμεθν Ῥγρήάρος ἢ [πἸτιῖτ, 
7.145. ἀρ. ΚΊΓ. ποῖ, 5. ῬοΙῈ εομεοπάϊε, αἀἀε : ἢς ἱπᾷ, 

ς. 40, νατίατοπηρία οδίοης, Ὀεοτιπη 1 ἀεέεπαιϊς 

ΟΧΟΙΊΡΙο, εδὲ οἱ Θεοὶ, ἱπφυΐςης, σσώντω τὸν 
χρόνον ἐν ἐρανῷ οἰκξσιν, ἀλλὰ ππορέυονται 

μεν εἰς Αιϑιοπίαν. 
07. εαρ, ΧΧ, νει. [π.. ἕοτις πόα ἱποοπιπιο ἐς ἰςρὶ 

εἴἴατα ροῖπε μωζόνων, 4 οπϊπι ρεηεγαῖς σοπυϊαΐ. 
οτὰπι ποπιεπ ἔς οδίξτυαι Οαίλυδ. δά Ατῃςπ. 

ΤΝ,.3. ντ(οπίμϑ πτν ἱππεποπὶ {πὶ ξαΠΠς ἴῃ σοπ- 
νἱ ας οοἰ ες γα τ ΠΠ ππτῖπι, ἰη χυΐδιι5 ἔτοιεης ἔς. [π- 
Πρηίαπι πεἰ ποπυτη πλεππογία. ΜΔ ιτγαπιαις Πἴο- 
τι πὶ πιᾶρὶς ΠΙΊΡΙΕΧ πὶ νἱ ἀςτιγ αδη Μ. ΒΟ- 
ΟΗΑΆΚΤΟ φιυοά ρἰδοιῖε: ουΐπς ἱπιορταπῃ ἀς 
Πος ΡΒ οἴγατὶ Ιοςο σοπηπιςητατίοπεπι ἢὶς ἱπίς- 
τετε ρίδςεῖ εχ ὈΠΠ' εἰιι5 ἐρ!Πο]. Ρ. ω70. 

ῬῃΙΠοἰξγατὶ νερὰ ᾿π ΔρΟ]]οηϊο 116. 1Ψ΄ ς, 6. ἄς 
(ς βαθεῖ, Μειρώκιον τῶν οἱξρῶν οὕτως ὠσελγὲς 
νομιζόμενον, ὡς γενέσιϑωι ποτὲ καὶ Αμαζό- 
γῶν ἄσμω. “4οἰεξονς 6 γροϊδις, ψαὶ ρείαῤα- 
ΖΗ 14 ἰα(οίμη6.) ΡῈ οὐΐγ Πμογὶξ 6: 1479) ,2 1420 Η72 
εαηίίοηα. Οὐὐδοτῖταγ 4υ 4 ἴῃ Πΐ5 νογθῖβ Πε.» 

" Ψ, ᾿ 
γενέσθαι Ἀμαζόνων ἄσιμω: εἤὲ, νεὶ, βενὶ Α- 
γηζομηῦη εαγρελραηα,. Μι Παῖς φιδοἤίοηι (Δ 
βαῖ, σοπιιεηῖτ, νὰ ἃ ἐδοΠοτίθιις ογάϊατπαγ, Επιπὶ 

εἴς νεῖ ἤεγι ωασείμεηαηη ἀἰςίπηι5) 4υἱ οἰδ νοὶ ἔτ 
εαρηίεηαο τρτετὶα ὃς ἀτριπιεηταπι, Ἡΐης ἀρ 
Ῥγοροτι, 0,1. οὐἰορίᾳ 44 Οαίζερε; 

ϑμάρα οἰ 46 14210 ποϑριΐμθ γ1|7220}. ΘΥ ἢ ἢ 
ἰά οἵδ, γι πλοτὶς αγραπιρπίμτα, Εττῃ ΤΊθΏ}1ο 6.1. 
ΕἸερ. 4. 

βάγεθ ριθν) 4405) π6 τεγρὲς ξιῤπία βαῦι. 
νοὶ], ἤσας 11 νοϊαπε, μαγόϊς, ὃς {0.1}. οἰορ. 3. ἐς 
Ἀροϊϊῃς; 

Εἰὐὐμία ππμς {116 εββ, (δἀ χεὶ (μά εεγα ρμοία 
Εὐϑμία [{ὲ, »λαμμέξ., ψηαγα 6 φπόγε θειμ, 

Εἰ ἴῃ Ἡογατίο Εροάοη οὐ, ΧΙ, 
Ἡμ γ3ε5 ρὲ ογδθη ( παρ ρμάδε ἐφηεὶ τηαίὶ) 

Ἑαῤμίά γιάμία ἤμι ἢ 
Ετορι, 1. 1.1, .ά Ψιπηίαπι Αἰ [Δπ|, 

ΚΖ ΣΧ χὴ 
Οὐρμοῦλθνι Ὁ 45 ἐμ γὴζίγη. ) δ᾽ ξιῤωΐα 4’. 

Ἑαῤπία, τὰ εἰϊ, ἔαδυ ας πηαέεγίᾳ ὃς ἀγρατηςηταη. 
δ [σὰ ςΠΔ4]. (λιγτα το. ; 

--- 1 ἀργθης, ὅδ᾽ (ἀθμάς κηγῦ9 μὲν ρος, 
ζεραμογῖς ρίάερας, ὅδ᾽ «ἰοείαγηαεῖο βφε : 

14 εἴ, ἀγραπιοπίατη ἀφο! ἀπιδιϊοπί5. 

584 ἃς ϑδοτὶ ϑογίριογες ραΠηγα [τὰ ἰοφιυμπειγ: 

ν 00. ΧΥῚΙ, 6. ἘΞΟΡῺΡ ὩΟΘΩ ἼΔΕ ΠῚ, ρο- 
Μμὶε φρο ἐνὶ ργομεγύϊενι ροραίογη. ΤΧΧ. ἔϑη δέ 

με ϑρύλλημωα ἐν ἔϑνεσι. ἃς ΙοΡ. ΧΧΧ, ο. 
ὈΠ2) ὈΓΦ ὙΠΝῚ ὌΠ ὈΓΟΣ ΤΣ »ὴ 
1ΧΧ. Νυνὶ δὲ κιϑώρᾳ ἐγὼ οἰυτῶν, καὶ ἐμὲ 
ϑρύλλημω ἐἔχεσι. αν. Νρε ἐ ἐογηι Οαρεὶ- 
ἐΑ νενίες ρι., ὅδ᾽ βεξίμα {τῶ οἷς ἦη ργοιογ μος 
ἃς Ῥία!ν. ΓΧΙΧ, (41. ΧῈ1Χ.}12, ἘΞ) ὙΠΝῚ 

τυ ΠΧΧ ἐγενόμην ἀυτοῖς εἰς παραζξολήν. 
νυ. Γαΐ {μηη ἐϊα ἐν ρανεδοίαηε: 1ά εἰ, 'π 
Ῥγουςτθὶῖ, Οδητοῖ, ὃς ῬαγοθοΪας πγατοτίαπῃ. δ1ς 

Ἰρταγ ὠσμο γενέσϑ'αι ἀἰείτιτ, φαΐ Οαπείςπας 
ἢν ἀγριιης τη ΠΠ. 

Ασμοώ ροῖγο Πϊς ἱπιο! Πρ ποπ φυοάυίς. [ξἀ 

σκωπτικὸν, τε5 ἰρίᾳ ἀοςοῖ : φιοπιοάο ὥσμω 
ηιαηάοαιιε {ππηϊτατ, Οὐπὶ Ρε]οροπηεἤοτγιπι 
ὃς Βοςοείογιτι πη} 14 (ςχοςπία πῃ Ατείςσιπη ἃ- 
στήθη ἱγγαρὶ Πφητ,) Ατῃοηϊοπῆαπι ΠΧ Ροτίο ε5 
ἘΔ 11 ἱπῆαγ ςππέξαθδίαγ, ὃς μοίξος πηαεθαι πιο- 

τῷ ἔΓδΏροΓΘ, 408 ΠῚ ΟἸΠΠῚ Τ4ΠτῸ ΠΕΠΊΕΓΟ [ιδὶγς 
Ρυρηας αἰθαπὶ, ὅς Ἀεῖριδ]. (αἰυζεπι ἴηι ἀ οτὶ- 
τῆξῃ δάδισοτε, ουπὶ [{Π|5 οππόϊαεοποπιν 
οΠῚ τα] τὶ [δοιι5 ἱπιογρτοιαγεητωγ, ἤδὸν ὥσ' μώ-- 

Ἐες οἐς τῷ καὶ 
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τῷ καὶ σκώμμοτω σσρὸς αἰσχύνην, ἐφυξρί- 
ζοντες ἐυτξ τὴν σρατηγίων ὡς ἄνανδρον, καὶ 
“αροιεμένην τῶ -αρώγμωτω τοῖς “πολεμίοις. 
(αρπεέργασ εαπού4η: ὅδ᾽ (Ὡογρρνριαίπ ἴγ2 αἰμοῖς σορ 1η,6- 
ἐϊαρρα., {ἤδρες ἐγηρογίμρη ὍΣ ράγηιρ νἱγίο [εροίἠϊρείος, 
4ηοάχιο ῥο δια ργοάογοὶ Κερηρηδ! τ μαθοτίπ Βο- 

τῖςὶς ΡΙστατοη5, Οαΐδι5 νοτθιβ ἄσμωτω ἴάςο 
Ρεγ σκωμμώτω ἘΧροπίταγ, αυία ὥσιμώτο ἐγὰπξ 
σκωπΊ κοι, ΟΔατίεπας ἀετγι(οτίας ἃς οαιΠ]ατοσίας» 

4υΐδιι νὶγ ἄς ραττία Βεπε τπεσίταβ ἐτηπιογίτο ργο- 
(οἰηπἀςατις, Αταις Παος πειηῖηὶ ποη ἔπητ οδαΐα. 

Αε χυοτίιπι οσαητίεπα τ4115 ἃ ῬΠΙοἤτγαῖο Α- 

μωζόνων ἄσμω ἀἰςατογ., θδογοῖα οἵξ ὀρεγᾶς 
ΡΓΘΕταπὶ :. σππὶ 'π ἐο ποήο δ τὶ ΜΜαχίπι ἄπο, 

ΟοεἸ τας πο άϊρίπιις ὃς Ἐτγαίπηις, ἐγαίγα ᾿πίι44- 
νοτίπτ. Ἐτρτίογ αυΐάεπι {ἰς μα θε Απεφυδγιπα 
1 εν, ΠΡ. 1Χ, ς. 12. Αηάζορες ργο ραπρεγιογίδμδ 
Ζεμμίογὶ ργορηομοφηθ οἱξία νιρηεφης ,) ἀρπκά 
Θγαρεογμηι {ΕἸ εΉ 170,5 γρρεγίάας. 7 νϑίμιΐ σαὶ 
γραζαρᾳ πορ ῥαύϑαπε, ὅδε... ἔχ ῥὶς νογὸ αἰϊίμεονδ 
Ῥονοβ..,. 4240 {ἔγχε ἡμαἱ ργομενῥλμρα ἐρπεοίαν Ω 
οίεγεΣγ Αμοιζόνων ὠσμῶ; ἦη 240 ποθ ΑΜ 
φριτε θγ6:), ιμ479: ρΑΜΡΟΥΕΣ {ὔρηρ ἐἰοίμεν., σμἰδιμα γῖθς 
εἰ} ορμίεμείογος β ἐἤμομιον οοημοίϊογθ,), κο ἰαμίος 
2»4εείρηο, 8 προ γίογ πη ἱπορὴ4 {46 ρ6 ἐρι[ εοπ- 
βιαεὶ, Νφῦυρο ἴῃ εἰγιποϊορῖςο ἱπ νοςς Αμαί-- 

ζονες Ἰεσεγας ἈΠοάϊρίπαϑ . λέγονται δὲ ἕτω 

καὶ οἱ σπένητες, οἱ μείζων ἐκ ἔχοντες: ιν 
)άμρεγθς ἡμ4 ἀἰσμμ!Ηγ γ. “μὲ Ὥ)ά 47) 7107 ῥαϑερί. 

Ἡμαΐς ἀοςςάϊε [οἴακα ΑΙςΑΖαγ. ἐπ Δροιαίγρ, Α- 
τηδζοπο5) αἷτ, ῬΑμ]ο Ν', {ἰς ἀρρο!αθαπταγ, φιοά 

εἴης ραιρετοβ, ἄνευ μώζης. (ἃ σιπὶ {οτὶ- 
Ρίοτγαπι, φαοίαιος ἐχιδητ, ΠΆΠ]15 {Πτ) αὶ Απηὰ- 
ΖΟΠΙΙΠῚ γος ΕΠῚ ἴτᾷ νἤιγρεῖ) πη ΡΟ Αἰ δὶ τ- 
Ῥοτίδιη, αι ΠῚ ἴη αἰΐαιιο (πη ςοταπΊ, 401 Ρβι- 
Ρέτεϑ5 ἔς δρρε![διιοτίς (φαττῖῃ Αἰαοης δα νοςὰ- 

φΑΡΕ}1 Ετγπιοπ, φαΐ Πππτ ὠνγευ μάζης: [πε »"4- 
Ζα: ἃς ἢ εχ Αδἑογηρῃ σεπῖς ςοίήεπι οἵς ἀἶχε- 
τἰβ; αυΐα βίος ἴξιι νἱέξιι5 115 ποη {πρρετῖτ, δὰς 

δα Δδοναρα πᾶῖοϑ», αι βόρω ραδιυΐαπι ἀςεῇ, 
Ος5 Οοπισογαπι 4} Ποηος ἰῃ ΡΠ οἰξγαῖο 4ι15 
ἔεγαῖ, (οσίριούς νδ]4θ {το : αυίις φάςο ἀε.» 

{ϑγγλοπὶς οἰ εραητία οἰ!πὶ ῥτίίςὶς ρΟΙΠε σοτίατο 3 
Μεείιο ἰρίτηγ Ἐγαίῃιιβ ἰη ΑἀΔαριῖ5, Αἀαρίο » 

“᾽ν αξοπμηι Οαρείεπά., πος ἈΠΟ αἰ ρηὶ σοπιπηςη- 
τα] τοις, ταπαπδηη ἐρμραίτεν {γ 1σιἰπ2 5 ἡ δ πη- 
νἱβ ἈΠοάΙρίπο πιείίογτα ποη αῇογα, θ μία βρὲ 
ΡΟ Σ 4,94 Ζ0,14792) φ42110.5 Ἰη αυἶτ 7 βαεθον ταιδὶ γοη- 
“μη (ἀεῖς οϑγηρογ μη ἀρμαὶ ἱάογϑος ἀπέογες ; 9 [ἷ 
ἐπὶ ρίασε! οὐ “οριρί φησ, Ἄγηάζοσοι ἱμαϊϊνἐ οαπ- 
Μὰ τα ηροίϊος νἱγος σερείίριας (δεν εοἰούγαγρ. πὰς 
τηοῖα ἀϊπϊπαῖίο εἰ, οἰπὶ ἐς Απιαζοηίδιις ταῖς 
ὨΪΗ1 οσσαγγαῖ ἀριά νείογες. [ἢ ΡΙμτατοῇ,  Πεἰ- 
ἐρηἱοίς Θιμαεῇ. γό. τερετῖο ἴῃ ϑᾶπιο Ππ[μ]8 τὸ Φλοι-- 

ὃν ἐπ᾽ ἐκείνων ῥωγῆνωι ᾧφϑεγγομένων μέγω 
τι καὶ διώτορον, Ῥρίοοιερᾷ αὖ ἐΐς γηρέμμα 78 ἐπ722 
ἡπάσης ὅδ᾽ ςοπεθμ! 4 Ῥο06 εἰάγηάγθμ, ϑεᾷ 1145 δαῖ 
ςεςϊππ{8, δι νίτος πη οἱ ἱς5 ἀϊ ἐγ 15 ὃς σοπα 15 
ἀπο ίυ{, παῤρίδηι ἰορὶ : πὰς νετγο 14 4 4πο- 
αύδπι [ἐτίρταπι εἴς. Ῥτγοῖπάς ἱρίς Εγαδίπιις πεῖς 
ςοπίςέξαγας ΑΙ βη{π|5 Αἰ αἴδοτι ; ποπιρο; ρτὸ 
Αμαζόνων Ἰερὶ ροίϊε μωζονόμων. δα ἐγηη7, 
Αἰτγ ἀρρείϊαϑαμε ἑαμεῖς σορης ργαρργανηθ, 40 οἷ- 

ἈΒΘΕΝἊΑ, 

δὲ ἐμ ον  Ην ἐπ ἐολημμηη, 170: ΔΉ 6: ἐσὲ 455. 
τἰφιίία, Ῥὲ ορπία ἰφμείονος εἰξὶοίηη6 ργαεσεαίομιο ἵγι- 

ες ἥγγεριήγνε αείροη όγ, Οὐδς αυ!άςπι νεγὰ {ππῖν 
(ς4 ποη δά τεπ|. Αεἰρεπίογοπι δἰίδιιπι ἔα, 
μετοὶ ὠυλῶν καὶ ςεφνων , εμρᾳ εἰφίίε ἐδ’ εο- 
γο δ 7) ΡΟΙ Ατομοίγαζηπι {ςτίδις Ατῃοπδειις {. 
ΜΙ. ς. 12. δὲ ἀρᾷ Μαογοθίιπι ϑαταγπαί. [|0.1Π|. 
ς. 16. ἰτὰ Ιοχυίταγ δα πηπηοηΐοιι5 ϑογθηις ἰπ [Ππτ6- 
τὶς δὰ ϑοιογιπι [πιρεγαοτοπι: δ ἑρμάείοτιο Ρο σα 
εἤεῦηι ἐγ {Πρ σὐμμίο (ἄσγο.» ἀρίρηφάμογεο ὑμμο 
}ίψῥενια οὐγοηεῆς γρἰγηἠγ ἦς οτερ εἰδίείμ ἱπιγοζενγὲ, 
544 ὠυλητικὸς ξιῖτ ἴ5 σαπτη5) ποῃ ζφωνητικὸς, 
δε ]ς., ποῃ γος8}15. Εἰηρα ταπιρη ΕμΠς νοςὰ- 
Ἰοπη ; πο ἄςθιῖτι εἴς σκωπτικῆ, (εξ ἐποωινετικὴ 
ςδπτῖο, 4114 σοπιπιοπάγθηξιιγ ἔσγοι].) αιᾶς 1π. 
τηεπίαπι ἱπέεγεδαητιγ, Αςοἰρεηίοτ!5 ἀςπίςμιε.» 
ῬξοιΠ ατὸπι ςαπείοποπι “εἰρη ὃν ἐα σα ζοηοῦ»», 2Ρ-- 
ΡεΙΙαξην νοἴοτοβ. , ποη ἴπ ρέπεῖς μωξονόμων 
οὐσ᾽μυοῦ; 1ὰ εξ, γ»αφομοιριον 7) ἔξιι ἰαγπείμρρῃ σαρμεἰς- 
ἐοπάγῃ, Ἰτααιῖς ἢὶς Εγαίϊηὶ σοχωσιμὸς πε [ρφεἰ- 
ςπὶ υΐάεπι ΠαΡοῖ νοτὶ. 

ϑεά πε] εξἴογεπι ἀϊμείις {μ|ροηίμπι ἐς πο ΠῚ, 
Μαισώνων ἄσμα [᾿γι δεπάμῃι εἰς σοηϊοίο ρτο 
Ἀμαζόνων : νὲ [ξηΐις ἤτ, ἀεὶ Βαπὸ Ππποποια 
γενέσιϑαι ττοτὲ καὶ Μαισώνων ὥσιμω., οἰϊρρ.» 
ληαοδηηρ οἰ 4792 εαρίς {με ὸ; αὐϊα ται ν]τ10- 
ἴας ὃς Παρίἀοίας νίτας ἔχεται, νὰ Μαείοπαιη ἕξι 
ἹΜδείοῃϊοϊς σαπε!ςπὶ5 ὅς Γποπιπιδτῖ δας 4] Ἰ4υδη- 
ἀἴυ ποτε οποχίιβ. Εδπὶ ρίτιτ ΡΗΠ]οἤταεὶ νο- 
ςοπὶ Θχίςγιρίοτγοθ, 418 ποη ἰῃτ6 Προ θδητ, ἄἀερτα- 
νδιεγιπε ὃς σοτγαροτμητ, Μήφοιπ, ρα Ἐς πΠπ|, 
}εηίθπα Οορηίοα ἀρροίϊαειιν ἀπὲ (οὶ σμΝ άμέαο, σε 
Εἰς μομεγίσ, Οαἰθρίπας τοιοςδὶ 44 Οτγαξομπι 
μέσον, αι! πιρά τη πὶ Πρηίῇςοι: σιμὴ εὐφηον νη», 
1π 4 1τ, γα  ΑΥ 1 Αλ 116 εἰμ ὑγο αἱ ορ οι Ρό» (ῦμιαὸ 
γηθαϊδο; νὲ 7446 πέῴμ {δγκίίενς νἱδίραρεια, σῦν ἰΐ- 
δεγαθ [πε ὀρόγαθ; μθῷηδ ὀγμηἶηῦ {ῴδγαθ, ζμμμεῦη 
Ῥμεγεέηαγῖάε. Ἰπορῖε ὅς τἰςι!ς. Ναας ἐπὶ πὶ 
Ῥεγ εἰογιδίταγ μέσων, [:ὰ μαΐσων ΡεΓ εν» φιοά 
Ἀοτηδηὶ εβδγηπε μοῦ ἂς. 864 πθαὰς Ογάξοα νοΧ 
μωίΐίσων οτἰρὶπὶς οἱὉ (εὶς ςογίας, Ουϊάδη,.» 
ἐπὸ τῇ μασᾶσϑαι: »ηαμείρμαο. ἀςάποειηξ, 
Ἠοίγομίις; Μαΐσων μαγειρεῖον (Ἰερε μαγεῖς- 
ρον) ἄλλοι βόρον ἀπὸ τῷ μασῶσϑαι; Μαρίονς 
“ἰὴ ορ μη ΧΡ ἰοαριδν αὐ Με  μορεν, ἃ γ»ηαραομίο; 
{ξουεῖ (ὉΠ Ἰοςτ ΟΠ τγΠρριιπὶ ΡΠΙοορδππι, 4ε χιο 
Αἰβεπαεὺς 110. ΧΙΝ. ς. 22. Χρύσιππος δ᾽ ὁ φι-, 
λόσοφος τὸν Μαΐσωνω ὠπὸ τῇ μωσᾶσιϑαι οἷς. 
τῶι κεκλῆσθικι, οἷον τὸν ἀμαϑῇ καὶ ταρὸς 
γαςέρφι νενευκότω ; Οβνγῆρρες ριον Μ14ε-- 
“πον φηναμάοησο πρροίϊανὶ ἀμεπρρηαι, τρίμε γιαίρηρῃ 
ὅδ᾽ νεγεγὶ εἰραίμκν. 8: 411] τς Γι Μαο(οπὶς πο- 
τηςθῃ δ Πυΐι5 ρογίοπας ἱπιιξηζογοπι τείεγαπι» 
λήαείόμον;  ήεραγοη ον. Ἐςίτις, Πέὶ αὖ ἐημομ- 
2076 εἶπα δή4ο[66 (ονμοθεο αἱς Ανἡ]ορῥαμε: σγαρ- 
γματίοαα, ΑἸΠεπαειις, Μωΐσων γέγονε κομῳδίας 
ὑποκρατὴς, Μεγαρεὺς τὸ γένος, ὃς καὶ τὸ τσρο-- 
σωπεῖον ἕυρε τὸ ἀπ᾿ υτῷ καλέμενον μαωίσω- 
γώ, ὡς Αρλσοφάνης ᾧησὶν ὁ Βυζάντιος ἐν τῷ 
σα ερὶ τοροσώπων. Δκεμόπ μεῖς εογηοοά: 16 ΕΠ γὴο 
ξεπεγε εράγ  , ἐρμμθη!οῦ ρογ 4 πα) αὖ ἐο 
δηκείόπορῃ νουβηέ 7, νὲ “γηβθορῥαροι Βγζαείης πε.» 

ἐῥγ 



--- 

ΑΡΡΕΝΡΑ 
ἐῥνο ἐφ Ῥεγίῦμ, Ἰάςτα εχ Ροϊεπιοης ςοπῆϊι, 
{οτίρτοτε ρεγαξιμο, φὰὶ Μδείοπετι πυπς εχ 5]- 
οὐ] Μοραγὰ ξας ἀοςεῖ, ποη εχ ΝΙιίβεα Ρῖορε 
Αἰβοηδθ, ἴῃ 4ιᾶ τορηδοῖς ΝΗ. Ι΄ςπ Ατμο- 
Ὠδου5, τὸν δὲ Μαίσωνω Πολέμων ἐν τοῖς πρὸς 
Τίμιομιον ἐκ τῶν ἐν Σικελίᾳ φησὶν εἴνωι Μεγώ- 
᾿φ ἣν ᾽ » Ῥέων, καὶ ἐκ ἐκ τῶν Μισαίων. φεόπεν ἀε-. 

Πηὶτ Ἐρίτας ροτίοπαπι ςοπηίςαπι σοααϊ φαΐ ηδι- 
ἴτας, Δὲ ἴπ ἀγαθοῖς [ςγὶρτογίδιις ποπηιῇ ςοααὶ 
ΡοΓΌπαπὶ [υΠίποι δέχοθα. Ἡ Ι οπίις, Μαί- 
σῶν μωγεῖρον, ὅτε, Ατποπαεις ἐς Μαείοης. 
Μοράτοπί ὃς Αἰ ορῆαπο Οταπηπιαιίςο,, ἑἐυρεῖν 
εἰυτὸν φάσκων καὶ τῷ ϑερώποντος πρόσωπον 
καὶ τῷ μωγείρε; οαηὴ ἐμμθη δ ἀΐσρης ὅδ᾽ Μνεὶ 
γέηίοπαηε ὅ5᾽ εοψηὲν ἰὰ οἴ, Δφείοπ. Οὐυΐῃ οο- 
4θοτιιπὶ ἀπο βόπογὰ ἤπρερδης Οοιηϊοὶ ροείας, 
τυίςος ὅς νγθδηοβ, φυοσγιπὶ {11 ΤεΙῖρο, 7). Πὶ 
Δίδείομο: ἀϊσεαπαις, ΗἩείγοδίις, Τέτηιξ 3 ἔξω 
τῇ συνήϑας ζώς πταροὶ Ατ)κοῖς οἱ τῶν μαγεί- 
ρῶν ὑπηρέται ξένοι; οἱ δὲ ἐντόπιοι Μαΐσωνγες. 
ΤοΙεῖχ ργ4616» ΤΟΣ ΜΘ ἀπίγααί, ἰᾷ εἰ οἰςαίάατη, 
ἀραὶ «Αεεῖοο: ἐσ μόνη ρεγεργίὶ (ὐγηὶ, ἱπαίροηαα 
»εγὸ δεξομος, Οὐδς (ἀπλτὰ ἴμηι εχ Βἰ5 Ατμε- 
παεὶ; ἐκώλων δ᾽ οἱ ττωλαιοὶ τὸν μὲν πολιτι- 
κὸν μωγεῖρον Μωΐσωνω᾽, τὸν δ᾽ ἐκτόπιον Τέτ-- 
Τιγῶ,. ζείογες φηίαθηι νγύφηη σοφίη “446- 
περι ἀρρεἰϊαϑαρε,, ρεγοργίρηεα ἀμέορῃ ΤΟ ΓΙρΟΡΩ. 
Ἡϊΐης ἴῃ Ῥοϊίαος 10.107. ς, το. 5. ς. ἱηῖον τῶ δ- 
λων τορόσωπα κόμικω, (γμογεῃ ρεγ θά: εθ- 
γρέραα, ἀε(οτιδίτυν ϑερώπων Τετ]ιξ μέλας, φα- 
λακρὸρ, διάςροζρας τὴν ὄψιν, δύο ἢ τρίω βο- 
«ρύχιω μέλανα ἐπικείμενος, καὶ ὅμοιω ἐν τῷ 
γενείῳ: μόγμμα Τοεὴχ, πῖρον,, εαἰχες, ἐογηὴς θεοῖς 
ἐγ πῖσγθς ἐπ Παρ! 6 οἰμοίγος αἶμο; 41 γέ: ῥά- 
δεμς, ὅδ᾽ δὰ γπόμιο τοί ἑάθρι. ϑςὰ ορροήτυς Τεῖ- 
τίρὶ Τί» ἰδίάοπι οἰδ οπλπις, ἘΕτίαπι νατίδη- 
τὸ (σείρταγα ργοὸ Μαΐσων {τί δίτυς Μέσων. Ἠς- 
ἔγεξιιι5) Μέσωνες οἱ κορυφαῖοι τῶν μωγείρων, 
καὶ οἱ τεχγίτωι; Δήμίόμοε ργαροϊρηὲ φρ,μθνηΡ, 
ὅδ᾽ «γείδεες. Τιεροτῖπι καὶ αὶ Τέτγες» πον “ώ- 
26γι ΤΕ ἶσος, οὶ (τς [αἷς ἰηξοτίοτοθ, Ὑτθδηὶ ἐ- 
τἰπν τα ]οῖς ργδοϊαης, πιΠ χαΐς ρτο καὶ οἱ τε- 
χνῖτωι Ἰερουάμπι ρος οἱ τὲ γαῦται; π΄ παμ!άε, 
νι Ηοίγομίο οπὶ Ἐςῆο σοπυξηίΐαι, οἱ Μάςίοπ 
τατι εἰς ἤδυτας, 4ιιᾶπὶ σοηαΐ ρετίοπα. 

ψτυς εἴ, δα τὸτν ποίγαιῃ πιδχίπις ρεγιποί, 
4υοά εχ Ατορμαης Βγζαητῖο δἀάϊε Ατμεπαεις, 
καὶ εἰκότως καὶ τὼ τἕτοις “πρέποντω σκόμ.- 
μώτω κωλεῖτωι Μαισωνικοα " μώλιςω γάρ 
εἰσάγονται οἱ μαγεῖροι σκωπτικοῖ τινες, ὡς 

“«παροὶ Μενάνδρῳ ἐν Ἐπιτρέπεσι ( ἰερε Ἐπιτρό- 

σοῖσι.) ΕἸ ἤΕΥΙΟ δε ομίοα τοσαρίαῦ, 7,46 {20771-- 
»»α!4 ῥὲε ρεγ(ὀμἷς σομμθμίμμ Σ Τα λ »η6 Θμἰ)92 ἐγ- 
γίμονρε ἱπιγοάμοημῖν σοαημγ Ῥὲ ἀρηα Μεπαηάγενε 
ἐπ Τωιογίδισ, Ῥτοϊπάς δρυά Ῥῃϊοὔτγατιπι [4- 
{εἴπας δἀοϊεἴοςηϑβ, οαπιὶ ἰυχυγίας ποπγης Μδο- 
1οπίςο!ς5 ἀϊέϊοτιῖς Ἰασογαγϑίαγ, απᾶς ρίεδεςμϊα ρας 
ἤτα οσδπτταδαῖ, ἔδλδτις δι ἀϊοίτας Μαισώγων 
ἄσιμιω, ποὴ “4»"4Ζορηκηρ; 4άς τοῦ νετυβίοτες ἐς 
1110 Ἰαποπο πε φαϊάςτη σορίτατιης, Μίγοστεπὶ 
1τα οδυΐαπη Εταίπιο δὺς Ἀποάίρσίπο ἀς μος ἰοςο 
Ἰαδογαητίθας ἴῃ πιφηΐφηι πο νοη!ς, ςαπὶπςὰ- 

979) 
τοῦ ἰβπογάμετίς, αχυϊά εἴης Ἀὐχοίρίςα {δονηι- 
ὑμ414. Ἰὴς Πὶς φηἰπι ἰτὰ ΒΒοάϊρίπυς Ζεξξο- 
Ἡμῦη πη, ΡΟΝ. ς, τ7. φμοηΐαηὶ σεγο [2 
Οοηηζᾷ γεν») ργαρημδίᾳ, γοίδιῳ ἀἰρρων 
ῥαμιγμαζη 92 Ονϑηὴ ὀγίρα ̓  Μοίπα ἐμὲ εονρέ- 
ΔΜΡΆ ἐγ ρου ξεν ριφιγὶς δέρραν ον δ, ιὶ Ρεν »ηάα 
ἐΧΟΟΡ ΑΜ: βίη), ΦΉΑΡ αἱδ οἰμες γιογριΐμ ἅ746- 
μα νοράπε : φηοα Βγχαρείωε γήβορϑαμθ; ργο- 
4]: ἐγ ΤΟ») δ))1 4 ρ»16᾽ οἶδ γεγθμῖα, αὐ ἐο ἐρμθραῦρε 
Μνίφεης (ναὶ μεν θηάρι, θε πα “οηΜμί. δορηὈμ)η4- 
14 γμοῦπε, γηίδιας ἐα φερεμα ὀοηιέσες ργαφείρμε [0ο- 
εϊοὶ γον ἰάεείζμε νεμπίμν, Ἀϊδηνόηίρα νοκαμιην, 
Ἐλρ Εταίππῃς Αὐδρίο 46:4, δ δορίᾳ Ζειψέαρείμς 
ἐφόρει Δρ πές νϑοαῥάπι, σκώμμοΐω Μαωι- 
σωνικαὶ, 4 Λήαε(όπε ηοαία»ρ» Η ἤγίομε οογαρεάϊ!ά- 
γι Δηέράγθη , σκέμα ἐμαεηεηῃ {1 ρον ῦγια, 7 4472 
4 γέβεγιογε Ογαρεὶ Μωΐσωγω νοεαύφρρ, Κερρεγὶς 
ἐπὶνηε ΡΟ Μ4008 γάγγικ ὅδ᾽ ερσαὶ; μία δ᾽ ψοίεγος 
Ογαφοῖ εο ιεη νγ αμμ Μαΐσωγω νοεαϑάμέ, εχ- 
τερμῖᾳ ὙΕΤ γο» ἐπ φΟΡΡΘΘ ἐς Διμεθροη Μνηρέν ἐμ- 
μομίην σρχπὶ αἰΐραζος,, ργφοιν εἶπα ἀρμά Ρίακ. 
4771, ὅζο, 

Οὐπυεηϊξ οαπ ΗΙρροπαςίο ΡΓλεςοπίο ἡ Ζαρὶο 
2176. Οὐο {ἴσοι ργο ἱπέαπιϊ ποῖα ντίτων Ταὶ- 
1ἴπις ἴπ ἐρ{ 0]1ς5, χαΐα ΗΙΡροπαχ ροξῖα ξυϊτ Ι4π|- 
Βοργαρμιις ΔΓΠΑτΪφητιις, ας ποῖᾶς πιοτάδοϊταιὶς» 
4.1 Βιραίαπι ὃς Απιβετπιθπι, χιοα αὖ ἢὶς ἀς- 
ἔοττι! ἰρεεὶς ρἰξδις οὔτι, νεγῆθας ΙΔταδίςὶς ἰη(8- 
ξϊδίαις εὸ5 δά ἰδαυξιπι ςΟΓαρΡυ ΠΠς ογεάϊειγ; 
4υδηγειῖς [4 νογαηὶ ςς περες Ρ] μίας ΠΡΟ ΧΧΧΥ͂Ι. 
(ΔΡ.5- 

Ιατὶ ἢ αιὶς {ςίτε γεὶὶς ἀσομγαίῖας., . εὐἰυί- 
ταοάϊ ἔμπετίης Μδοίοηϊοα (ςοπιπηαία ἃς ἀϊέϊο.- 
τίαγ ἰοραὶ ΡΙδυζιηι ἴῃ ριῥμάοίο Αἴ. Π|. ἃς 
ΡΑΠΙπι; ὅς Αἰ βεπδριπι 11. 11, ς, 22, ἃς 16. ΨΊΙ. 
(.. 11. δζ 110, ΙΧ, ς, ὃς 1. ΧΙΝ, ς. 22, 4υθας 
Ἰοεὶς μαγειρακεὶς (ἴξα χυοά ἰάςπι εἴ, Μωισώ-. 
γικῶὼς) ῥήσεις, ςαίχις δες Ἰοῆρας, ὅς δά ἰςῶο- 
τα πὶ ἴλπε ταράϊαπι ὃς [ἢ ἀἰππὶ πηῖγα Ρβτοπεία 
ἀείοτίρῇτ εχ Ῥαπῖοχςπο ἐν Συντρόφοις, Ἡερε- 
(Δπάτο ἐν Δέλφοις, (αιε νὲ ἐπιφηάας σδίδυθο- 
πυς Ηερεῆρρο ἐν Αδελφοῖς, ) ΝΙςοπιᾶομο ἐν Ει-. 
λοιϑυίωα., Ῥμιίϊοπιοης Ἱμπίοτς ἐν - - - -, 
Ῥίρῆὶο ἐν Ζωγράφῳ » Αγοβεάϊςο ἐν Θησάυρῳ, 

ϑοιδάς Μαγοηίτο ἐν ἐγκλειορμέγωις» Ροήάϊρρο 
ἐν χορευόσαις ἃς ὠποκλοιομένῃ, Ἐυρῆτοης ἐν 
Συνεφήδοις ὅς ἐν Δικαφοῖς, ϑοήραιτο ἐν Κα- 
τὠψψευδομένῳ » Τυϊοπγῆο ἐν Ωμονύμοις ὃς ἰπ, 
Ακοντιζομένω: ϑιγάδοης ἐν Φοινικίδῃ,, ΑἸεχὶ ἐν 
Λέζητι, Μεπαπάτο ἐν Ἐπιτρόποισι ἃς ἐν Κόλα- 
κι» Αἰβοπιοῃς ἐν Σωμόφεροιξιν, Απεϊρῆτοης ἐν 
φιλώτιδι, Βατίοης ἐν Ευεργέταις; Νιςοδγατο ἐν 
Απελαυνοβιέγῳ, ὃς ἴῃ Μαγείρῳ, ἃς ἢ αὶ [τὶ ἀὶ- 
ἸΙρεπείαπι ποίἔγαπι ςἤπιροτιηι, 

2.177. 44}. ΧΧΧΡῚΊ, ποῖ, 2. 722. αὐὰς νῆμα: δορὀ γῇ, δω- 
γρεϊίαπο δ.Π|, 

2.179.ε6ρ. ΧΧΧΠΧ, ἀς πιοτῖς Αρτὶρρίπας δε Βα- 
Βεπτατ, Αἰ ἴσον γοίογαπιωγ ἃ Τοῖτο Αππαὶ, ΧΙΥ,ς, 
8. 4014 ἀς το ρίΒγα νἱάς ποίλγα ἰῃ βσαβᾷ δὰ σίμαρᾳ 
Ἀρο]]οηὶ!. 

2. 214. εἰγοά γη66], ἐπι ρον ρτο δ ίοε ρεθγοιγίοίος (0 6ι- 
τας δέ ίον εοἰϊοραε:ϊὰ ςηὶτ ΠῚ γα νοχ ἡταιρημένγεις 

Εος ἐςς 2 τς 
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νε ἔμπῶς οἴεηίμπι ἱπ ρας ξ, μα ρέμα Δροϊϊομϊ ἢ εΧ 
8 {51 εξ εἰ πὶ ποτ. ὅ. εἰ ἐπιοηἀδηάα. 

2.257. 44ςαρ. ΚΤ. 5.2. ροίξνετθα : γαν ζῆ Αἰγύπίμοι 
γοναηεηιν ἐντὶ Αἰϑδιόπων, ἀἠάς: ἴπ οτδίοπο Α- 
ΡΟ] οΠΙΐ, φυας ρϑαΐο ΡΟ [Ἐυίτογρ, 2.4.4.δζ 2 ς 2. 
νδι ΝΙΪμπι», 41] εἰξ εχ ΟὙπιποίορ [π|5 Αςιπῖο- 
Ρίδιι5, Αἰγύπτιον νοςαῖ, ςοπέ, ἃς ---- ---- 

2.379. εἰγξά γρθαϊίιη; ροίξ γεγδα : πὴ ψηοα ἐπ δος «ὦ 
ἐχεοίίηῃ [ὃ γ6 “εὐ μμὶ αεέξαείονίρεα!. αἀάς : 8α1- 
τοῖη Ἰρίταν ἴῃ Πγ10 αἴφιις ἱπάοἱς μάτιπι ἐριοἱα- 
τα οἱ πΙ 81}, φυοά πιογίτο {υἰρεξζαπι φάτιιπι ἢ- 
ἄςπι ποῦὶ5 ἔποῖδι, Αἢ 4115 αγριιπιρηεὶς 14 Πετὶ 
ΡοΙΤε, ἀϊσοτς πη δυπι, Οεσῖς ἀοξιπῖπιο νι - 
σοτηϊςηἤητῃ ΕΡΗΠΟρΟ ὉΠ ς πιο ΠΟΥ ἀϊο 1π ερ!- 
ΠΟ] ἃ Βοπιυϊείππι,, ἀθ νῖτα Ργίπάροτγας ἃ Ροῖ- 
Ῥῆγηο δ. 1Δπηδ]1οῆο ςοποίππαία ἴτὰ ῥ᾽ δςμς νἹ- 
ἄφο Ρῥιοξγαιπνρ, ταῖς, ΘῸρ 4 αὶ Ε{721, 76 
ὄμοίρμογαγοῖ, γμο ἢν 0 “αἰ Κὴρε: ἐχάγάηάάε ἐρί οί 46 
οὔδμὲ, ἐρῶν πλογερ οΠ} ἐρη οί άγηῦι, μα {πω 4- 
γο!οηί γοργό [ον μσ αν Π0. ὑρργούαϑηίο ο!], (»- 
16 4 ἡρίζγι ζιοαί 14’ ὦ6μ6 ἐΐς εωρρῃᾳ ἢ υβογὴα “ροίϊο- 
ρἷλ) 4 Ῥῥιοβναίο {γῆριά4, σρμθμῖὶ, γραφές {εξ 
εας ποὐὶς γεαίκογο δἰοόεύψι., 8256 ρ Ῥδείοιγας- 
πη} ὍΔ Ι, Οἱ {41ὲς 672 ἀπ ον ας εἰς ἐρηοίέε, 
)οβφμάνη «εἰς ργοκος 21, {εϑἐμηρεν 6, ΠΡ͵ ΠΟΙ [6 
ἐχ Πανρϊας ἐρϑεν»»θν ἰάιῤτε ῥαμβθ, Ν᾽ ἐτῦτα φιοά 
ν] άπιο ἰοοο αἰϊερσάς νὴ γί Πιπηα5 νογεοῦ ἢς ρΑΓΉΓΑ 

δι βεπιαπι. Ναπὶ ὀκραέφεροι ἀἴςεπϑ ἃ Πλᾶπιΐς- 
ἀε τ δοίερις ΡΒιοἰτγάτι5, εο ἤάοπὶ ἐρ! [ο]ς Α- 
Ροἰοπὶϊ ποῦ ἀόγοραι, [ξ« εἰπὶ ΓΑ πη: 415 ΒΙΠ οτια 
Ρίωτα {ιρροάϊεατοε» οπληῖδιι5 λέϊοσγῃπι οἰγοιπι- 
{πλπε15 οχροἤη5, πάπα Γαςζοπίοδε ὈΓε ΠΓάτ5 ερῖ- 
{τοῖας Αρο!!οηιΐ, εχ 115 εἰγοι τη πη145 (Ε σοἸ εο!. 

ἴς αἷϊ, δὰ ρεηϊοτγετα τογυΐη ἃ ροἢ οπὶϊ φορπίπο- 

ποτα ροττίποπτος, αάςθαις ὠκραρέφεροι Ποη τΑΠ 
εεγτορς [απῖ, ἡ ᾶ τη τη ρὶϑ οΧὰ ἐζα ἀἴάιις δσοιγαῖα. 
ἈεΙΙχαα νοτο ΑΡ ο0 8] ἐσαῖα πλεγας ἴαπε {ρὶςῖο- 
πο5. Ἐσαυϊάσιῃ ΠΡ 5 ἐρι0}}5 πος αθοαιε ποη- 
πῈ}14 οὐ γυδιυίπηαβ, πᾶς ἰσΓα ρ Ὁ] πὶ ΠἸΟΠΘΓοΠ 
φΑ4ις ἀρ τε ἰη Ποτίβ. δἰ! ποτὲς 5 [υΘξζοτο5 πποπι- 
ταις, ςἀ ἤρατο Ὁ ΠΊηΙ ὀχοοριίοης {18 πιαίοτα {πη 
ποις. ΟἸηΠο5 ἐρ! ΠΟ] 45 {Π|58 οΘοποογημπε, ἴῃ, 
αυάγαπι ποπημ} 15 ππαρὶβ ργοξιηάα εἴς ΡΒ] οίο- 
Ῥ[ϊΔ. φιδηὶ ας ἴῃ Ρῃμοῆτδιαπι ςοπηρέτετο γἱ- 

ἀφαῖαγ, Νοηαο νογοίηΜ}ς ο[ δυιἀαΐξεγ δάςο δά 
ΒΙδΙΙοτμοςαπὶ Ππρεταῖ. Ἡἀτίδηϊ ἀρὰ Απεῖαῖθθ, 
αύδς δἰ υγιθυ5 μας ἀπδῖς ραιεθαῦ, ρτοποσδτῖι- 
τὰ η ΗΠ, (α τρίς πάτιπι ἐρ! ΠΟ] γίαπα ἐχετςς.., 
ἔλθοι, εις δ θα αττς ποπηηῖθ5 τοαϊποεπάιις, 
81 ςοπιγαάιοοςς ἰρίτασ ποίαϑ {τ νίτο {ππηΠ10;, οἰλῖτι5 
τηαχί πιὰ δρυα πος Διτογίταβ ) (αροπάετγς (Α]τθτι 
Ἰαδιοίπαι ἰἰσεαι, ἀοπδ σοετίογα ΔΙΡΙπιςητί5 οἰὰ- 

τί οτιθας διοτίπιαις ςἀ οι. ' 

Ῥ. 48. ἐπι τοῦέῖ ἰὴ, ἀρεοροπμῖ ρτο ὡς διωξεδλημέ- 
γοι Ν αιϊσαπας οοάοχ νηὰ5 ἱεροδαῖ ὡς διωξεξλη- 

μένων ιοά πηδρὶϑ Ρτοῦςπι: 81. νεσοὸ νϑγίςῃς- 

ἄππι: μι φερε ἐπι ζλ τα οΠ78ὲ ἐμά οίῥε, 
2.485. ἐπι 1γ. Ῥτο Δημοσϑένης τοϑίις παὰς ἐπδὶς 

ἰεσαπὶ δημοσι ένες Ματοδηὶ ἀπο. 
9. 469. ἐΐπος οχοιἀι{Πς αὐ Ἰμῖτιο ντας Ἐδαοτίηὶ νἱ- 

ἀξίυγ ρατίςσαϊα, ὁμοίως. ατη ντέτηῃς Ν᾽ δεῖοα- 

πιὶς ἴτὰ οαπῚ νίταπι οχογαίτηγ, ὁμοίως καὶ Φε-- 
δωρίνον ἄχος. 

ΑΙἸΤΌΘΈ ΝΘ, 

ἡἐῤ ῥά. ς, Τ|, ἰΐχ. Σ. δ᾽ ὅς τλδρὶς ρτοθοπι Ἰεξξοπςπινετῖ- 
υἵχας Ν' διίσαῃὶ 

Τοτὶ δὲ Αδριωινῷ ἔπωινος εἴη ὧν μᾶλλον. 
2.400. ἰπ.9. Ῥτὸ ὑποδέχομωι δὲ, τηαϊϊπν οχ Ψαιί- 

«ἀπίς είς δι ὑποδέχομαι δή. 
4, 5. 111. {ἴηι το. τααϊττι συγ Ὗ ατιςαπὶς στότε σε ἰδῶ, 

4ι:4π| ντ ΘΔ πτιπὶ 4 Ποὶ5 τϑ σὲ ἰδῶ. ς 
ἐδ. ἰδ. 15. Ῥοίξ. τῶντε βιξλίων ψαιίςαπὶ δάἀάδιπις 

ὅποσω ἐκέκτητο; 7αοίζεοι ροιάεθα!. 
“2.491. 5.10} αι σ᾿ ρτὸ ἡγώμειϑεω ἔοτις πιςῖτας γδιῖ- 

οαηῖ: ἡγώμεθα. ᾽ ᾿ 
7. 493. ἐπ. 4, Ῥτὸ ἰωμξείων Ψαιςϑηὶ μαρεης ἰάμ.- 

ὧν. 

9’ 494:.15 Ργοίαρ, ἰΐζ.18. 1άοτη ρτὸ ἐνεχθείσης μαδφης 
ἐπενεχϑείσης. ; 

7. 497. ἢ Η!Ῥρία ἤδη. τῦ, ροῖ πρεσξέυσως τἰἄδην 1πὸὸ 

ἔξπιπὶ ὑπὲρ τῆς Ἡλίδος. ὃς ίᾳ [πε ὠλλὲ καὶ 

χρήμωτω Ππαῦεηι, ρτο ἀλλὰ χρῆμ. 
2.102. ἔῃ. 2. μετέξοιλον δ᾽ ἂν καὶ χαοά παθεῖν αν 

τίς, ἢ, πγαρὶ5 ΡγοθῸ πὶ απο πος ἰπυ!ς πο γατηι5, 
μετεξώλον δὲ καΐ. 

2.70). οἶα εν. [7.2. λά γος, κοτηγορεῖ τιοῃ ἴατι- 
τα πῇ 1Π πιαί απὶ [ξηἤιπη, (ἃ ἃς ᾿π Βομμπ γοςεπὶ 
ν ατρατῖ οδίξγιαι ΤΠ οπηα5 Μαρίῆετ πος ἰρίο αἷ- 
Ἰορᾶῖο Ιοςο, νδϊ τὸ κατηγορεῖν ἱπιςγργφιατιγ ἐ- 
πάνω τινος εἰγορέυειν. ; 

2. 10. δ. ΚΡ, ἐπ, σ᾿ Ῥτο σσαρφῳνομεντων ψδιοδηξ 
Βαθεης σσωρωνοώντων, φῃοά ἀρτίας παπὲ ἀπδὶς 
οἴ, 86" ςοῖ ἈΠοάϊί ρεγμορ ἐμά οϊ Αἰμεηϊςπίςς 
φοςυξαηῖ. 

Ρ. 717. ἐμ. 70, Ψαιισληὶ τεέειις παδεηΐς τὸν οἰυτῷ 
σσλξτον ηθᾶπι αιιοά εἀϊταηι ἃ ποὶϑ οἱ τὸν ἐ- 
κείνς πιλξτον. 

2.121. «ἡ 5. Κ]1. 5.4. ῆ. Ἑδτιηυς ςοπίςϑτιγαπι πο- 
{γαιη ἤγρλαῖ “οὐ. Ματίςδηιις, αὶ μαπς Ἰρίατα ἰς- 
᾿ἄϊοπεηι σῶν ἐχμιθεῖ. 

ἐῤ. 5. ΚΠ]. ἐἧπ. 12. ἦα τοχίι ἰσκωώσι Ἰεσεπάμπι» ρτο 
ἔσικοντες, φιοα ΦΧ ΉΟΠιοτο ες] 41, ρηϊοτίς ἐπὶ πὰ 
Ἰφέϊοπῖς νο σία ᾿π Οπλη θι5 Ππητ Μ585, 

2.716. ἐρι 2ιρτο ὠπετώθασεν το[οτίδεπάμπι ἐπετώ-. 
ϑ ζῶον εχ Υ ιἰςαηίϑ, 

2.136. Πέρονίε, τεχέςρτο ἐς τὴν ξυνεσίαν [δὶ τπᾶ- 
{πὶ ἐπὶ ξυνεσίω, εχ Ν᾽ ιϊςαπίο, 

2.542... 5.7. Ρτὸ σοφῶν τεΐλιιι5 ἔοσθ οιιπὶ 4]6- 
το  διίσαπο ἰερεπιις σοφιςῶν. 

2.143.5. ΧΙ. εἰν. Ζις Ῥτὸ ἐδενὸς ἂν τῶν ϑαυμασίων 
ἱερῶν παρ ἀυτοῖς ὠπηξ. Μαϊίπι εαπιὶ  Αιῖσας 

τἰς ϑδενὸς ὧν τῶν ϑαυμασίων παρ᾽ ἀυτοῖς 
ἱερῶν ὠπηξιώθη. 

2.15. ἐὐη. 6. ἐπετέλεσεν πιαϊϊτη σιιπὶ Ὁ τίςδηῖς ρτὸ 

ἐπετέλεσεν. ὃς ἐΐγ,.20. “πα {{{. πρῶτος πλλ] πε» 
αθάτη Ζσρῶτον. 

7.75:. 4 ποῖς δ. Ῥο[ἔ νεῖθα, ἐς σπἴμ5 τεδιῖς ρφαῖο 
Ροῇ ρίυτα. δἀάς : “γηὴδθ εἰ ργδοποπίεη Η11» 
ψερατεῖ εχ ἱπίοτιρείοης 5) βοτηδο, ἴπ (δρεῖ5 πηοπα- 
{πεῖ ΟΟοἰ οἰ ποσιπὶ αῆτο ρᾶθοο5 ΔΠΠ08 ΓΟροΓΔ, 
ὅζ ἃ Βοεγπαγάο Μοπιέδμςου αγῖο [τδίῖςο ρ. 125. 
Ἰηΐςετα: 

ΩΝ ΑΝ- 



ἈΞ ΕΝ Ἃ: 

ΑΝΝΊΙΑ ΡΗΓΙ͂ΛΛΑ 

ἩΡΏΙΔΟΥ ΒΕ Ὺ ΝΉΗῊΝ Το ΟἿ 5 

ΤῊΣ ὉΣΤΑΣ ΤΙΝΟΣ ΤΑΝ 

ΤΑ ΑΓ ΧΏΩΡΙΑ ΓΠΕΤ ΟΝΙΑΙΝ 

15. 6. Δπμίᾳ Αὐεριδα, Ἡργοάς εορίηχ, αἰούτας ἰμ- 
62.) ομμα ἡΠΠ2 ἰοσα βεόγο. 

7.777. ἐδπ. γι ἔοτιςε τεξείας οἱξ λέγοντος φαοά παδοηὶ 
Ματιςαηῖ; 418} λέγοντα. 

2.579. ὥποιο, διωξέξλητο πρὸς εἰυτὸν ἢ 1. ς, διαζε- 

Ολημένως εἶχε στρὸς ἐὐυτὸν, γε Ἰαχία ὙΠοπιαπι 
. Μαριθταπι ἱπτογρτείον, νοὶ κωκοὸν ἡγεῖτο ἐυτὸν, 
Ὑἱάς ̓ ρίἀπ οἷτις δεπετ5. 4] 1ὰ ἐχ ΤΠπΟΥ ἀϊάς ὅς ̓ )ς- 
πλοῆεης Δ]]οραητοπι. 

2.1 δι. ἐπ. τᾳ. περὶ τὴν δίκην Πιδ[ίτιοτοπι Ρρίο τά- 
ροὺ τὴν δίκην συπὶ Ν ατὶςαπίς. 

9.76}. Ανπείοοῥὸ ἰόπ. 12, ὠπεκαΐϑευδεν, 4ποά Παρθης 
Μαιςαηὶν ργαςίογγοπι οἱ φυοά φαἀίτιπι οἰ ὑπε- 

κοώϑθευδεν. 

}.770.4]εχαμάνο ἐΐη. 7. δάνος, εἰνάθημω δαης ἰοςιπι 
τοίροχις ρατο Τποπιαπὶ Μαριἔγιπι ᾿π ἀιδίοπ. 

Ατεϊοῖβ., φαςπι τάπης Ηἰς ο ἄϑεμω Ἰορ!ς οΡ- 
ἴξγιο, φιιοά τοργοῃβηάϊε. Αναθ: Ως ἴηάμιε; 
ἐκ ἀνοίϑεμω, εἰ καὶ φιλόςφροτος εἰγάζδεμώ 
τῆς Σμυρναίων ὠγορῶς λέγει. Ἰπῆιροῦ ΤΒο- 
πιᾶπὶ Σμυρναίων ρτο Ρωμωΐων Ηὶς ἰερ!Π ρατεῖν 
πᾶς πεπὶ ργο δ !ος ἰεϑῖο οἴ, ὃ 

2.791. ἐπι. Ῥτὸ φωνῇ Ματίσαπὶ Ππαδεηε ἐπισροφῆ 

4υοά Ἰάφῃῃ ςππὶ “ρομγορδε, ἰάχις πἰς τοίζίμ5 ἰο- 
οαπὶ ταρτὶ ΟΧ [τ πης ΠῚ, 
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2.773. Ἰέρειρν, ρτο ἐπισκώπτων Πιρρίςος οὔςξ (ὑτῖ- 

Βεπάμπηι ἐπικόπτων, ἐχῥίφοως νεῖ γερο ρθη 40», 
Εἰμ15. οηΪ πὶ ρΟτῖι5. 414 ΠῈ ἐσισκώπτοντος ίππε., 
4086 [Ὀφαπητηγ, ῬΑΠΊπη 1{{45 νοσες ἀιηδηιοῃ- 
Πα πη ὀγγοτα ρογπγαζαγὶ» δὶ ποΡὶς δὰ ᾿ς νίτας 
9 οδίοστααταμη, 

7.77. ἰύρνις ὅρων {οτἰ οι άυ πὶ ρτὸ ὅρων ἃς νετίεπ- 
ἄμιπι ἐογηρηληηῖσ. ΝοΠῚρς [π|ἴ5 εξ τογγὰς πηατί{: 
τς ᾿ππηῖτε5. Πὰς τουπηῖηος σΟηβιπάϊ. 

2.179. 5. 11. Πύι το. ρτο ἐυδοκιμηκωὼς ἐν ὠυτῇ ταεϊϊας 
Ματςδηὶ ἐυδοςς. ἐπ᾽ οἰυτῇ. 

2.186. ἐμ. 9. Ῥετρίαςοι, φαοα Ν ατίσαπὶ μαδεπιν ΡΟ 
Ἰανγοίοις, ἰδέως» οἴ ξηὶπι 1ΠΔ νοχ ποῆτο νία 

ἐτο ας τΠΠιπα, 
ἐδ α. ἐν. 22. ρῃταῆπ ὐπὸ τῷ διοκειμένς Βεπς οχ- 

Ρ ἴσα ὙΠοηλας Μαρίεσ ἴῃ ἀν Ιοπίδιις Ατιίοῖδ : 
ὠπὸ τὸ διωκειμένα λαοῖς ὁμιλεῖν τις λέγεται», 
ἤγεν κατα φύσιν, καὶ ὡς διώκειται" ξαπιηας.» 
ἴῃ ταῖν ᾿ρίμιπι πθης Ιοσιπὶ ΡΠ ο ταὶ ΑἸ]ορας. 
Ἰαχτα μᾶος ἰρίταν ἄρτια ξογιαῆς νοτταβ : (6 φημι 
έρύαε ταρίομθ ὅδ᾽ ρίαείαο ἐπι πμάϊοῃς. 

2.587. 5. ᾿Κ, Ῥοί ἱφορίας ἀϊίξεις ἔϑετο αἀάϊτ οο- 
ἀςχ Ν᾽, λιϊσδηϊ5 αἰτεῖ, αιιοά ὅς ἐρο ξ4μ1 πη! {π|. 

2.795. 8. 11. πο]. 1. ῬοΙῈ νοτρα: φρρρόδηης ὠμέξες νηὶς 
2516 ἐπεθγ) αἀάε: αυᾶπὶ οτίατι ςοπῆτγηπατηπὶ 
᾿ἄπο σοάϊοςς ἡ αἰϊοδηΐ. 

2.196. ἰέναι. ῥτὸ οπ᾿ὃ ςαπι ψ ατισδηῖς πηαΐϊπι ὑπό. 
». 602. ἐΐπ. τς. τῆς ἐν Ἐλευσῖνι λεωφόρᾳε. Ψαιϊοδηὶ ἢ 

μαδεπι τῆς Ελευσίνωδε λεωῷ. ἀπο πρὶ παρὶϑ 
ἀγα οτ, ' 

» 

Ι 

ΙΝΕΧ 



οὃ 
Ἃ ἊᾺ Ἂκ Ἂ 

Ἂ Ὰ Ὰκ π Ὰ 

ΕΝ  Χ 
ὩΘΟΟΝΝΜΙ ΕΧ ΑΝ ΤΟ ΒΥ 8ὲ 

Οἴιᾶ6 [π᾿ Ποεῖβ φ]!ερδιλίιγ, ἘΧρ ΙσδηΓΓ..) ἐπῆξη- 
ἄδηζαν ἅς ποΐδηζγ. 

ΨΌΙ ρεϊοσπυπιεγας ἱπάϊοδε ραρίπαπι» [ἰτετα ἃ νο] Ὁ ποιάγαπι ςοἰππλπδηι» ΠαΠΊΟΓιις νἱείπηης ΠΟΙΑΓΙΠΣ 
πατπογαπ. ΑΙ ρτῖοσ Ζίρτα εἰς ὁπ}, εδάεπι ραρίπα εἰϊξ ἱπάϊςδτιγ : νὉἱ ροίοτίον ἀο- 

ἀφγδίυτ, ποία ἐχιςπάϊταγ ροΓ τοῖδπι ςο] απιηδηη. 

ΑΔ, 
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᾿Αἰάτουφπάι5 66. Ὁ. 21. 

Απιδτοῆιυϑ 271. 8,}:. 
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Αρο!οηίας ἈΠῸ ἀϊιι5. 32. 8.11, 50. 8. 4, 
41. δ.15. 54. Ὁ. 4: 78. ἃ. 2. 134.8.2. 174. 
Ῥ. ς. 20ο. Ὀ. 2. 789. 8.10. 817. 8. 5. 8321. 
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8.9. 31:1, Ὁ.11. 387.8.4.. 441.}.3. 6ός.Ὀ.ς. 
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Β.12, 941,43. 945.δ᾽1, 
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8.2.3. 169. Ὁ. ν. 17}..10. Ὁ,.12. 264..8.1. 
409. δ.3. 521. 8. 7. Ὀ. 6,7. 8. 576. 8. 2. 
ὅο9. 8.3. 8321. Δ. 4. ν 

Ατιῆοοϊες 770. Ό. 24. 
Αὐἰβορβηεβ 2.8, 8. 21. ἃ, 4. Ὁ, 8. 22. 

Β.12. 26,3... 51. Ὁ, 6. τοᾷ. ὃ, 1ο. τις. 8. 
7. 158.8.7. 159.3.13. 180.23.7. 19}. Ὁ. 
24. 244... 50. 16ο. Ὀ,26. 312. 8,7. 340. 
8. 4... 48.0.39. 493.8.13. 499.8. 6. ὅοι. 
Β. 1. ὅτο. 4.2. 615. Ὀ.4. 663. Ὁ. το. γιο. 
8.2. 787.. 4. 800. 8.3. 903. 8.0. 

Αὐηξοτεῖεϑ 3. ἃ. 18. 4.3.12. 7.8.1. 15. 
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Β.20. 205.}.7. 220, Ὁ. 5. 249.Ὁ, 93. 26ς. 
Ὀ. 5. 271.8.1. 273. 2.2. 278. 4.1, 280.8. 

7. 306. 8.4. 334.8.14. 1875. 8, 4. 4.83.8. 
32. 488. θ.8. 402. .9. 493.8.13. 497. 
8.1. σιό.Ὁ..4. 6γ4. 4.3. 740. Ὀ. δ. 766. 
Β.1. 272.8.19. 809. Ὁ,9. 817.4.2, 847. 
ἃ. 4. 

Αὐποῦῖι5 191. 8. ὅ. 
Ατγίδπιιϑ 16,8,17. 35. δ. 2, 49.8.Σ. 

50. Ὁ. 7. 51. 3.10.11. δὲ 1. 52. Ὧ.1, 34.8.1. 
56. Ὁ.3.. 37.8.7. 0.3. 48. ἃ. 6. 8,1. Ὁ. 2. ς-. 
61. 4.10. 62. 8. τ1. Ὁ. 16. ὅς. 4.11. 68. 4. 
1.2. δ. 4. 69. 4, 1.3.4. 70. δ, 4. 71. 8, 8. 
772. Ὁ.10. ἴτ. 2... 73. ἃ. 4.7. 76.8.19. 83.8. 
9. 81.8.5. Ὁ. 6, 86. 4,7. 94.8.1. τοῦ. 8. 
16. ν7. Ὁ. 18. 126. ἃ. 2. 135. Ὁ... 136.}..1. 
137.8..1..2.4.6. 7.Ὁ. 8. δ. 1. 128. 4.1. Ὁ. 2. 
144..1. 229. Ὁ..13. 334.8,14. 844.}.2» 
813. ". 2. 

Αὐτοπηάοσις 7,4. 4, 37, 3.1. 899,4. 
Ῥ.4.5. 128.4..3,.341.0,10.. 550. ὃ. 5. 

Ατβεπδει 3. 8, .18.19. 24. 8.11, 27. 8.13. 
Β. 17. 43.4.3.Ὁ..4.9. 51.8.1. 78.}. 9, 
80. θ,.13, 98, 3.1. 104. 0.12. 157.8.1. 158. 
8.7. 159.8.9. 167. 8. ὃ. 169. 3.12. 192. 

Ὀ.12, 2ος. Ὁ. 7. 206. 8,1, 2098. ".17. 214. 
8.1. 234.Ὁ. 6. 240.8.22,24. 247.8.69. 
Ἐ,74. 316. 0.2. 409. Ὁ,2. 485. 8.4. 493. 
8.13. 496. Ὁ. 6, 407. Ὁ. 2, 526, Ὀ.7. 550. 
8.2. 591. 0.15, ὅοο, ἢ. 8, 66ο. 8. 4. ὅδι. 
8.15, 675. 8.7. 704..8.1. 714. Ὁ,3. γ86.4, 
3. 83.8.3. 815. Ὁ,1. 832,.18, 8ς52.8.9. 
918.0.1, 923.8.11. 93.8.8. 935. ἃ.3, 951,01. 

Απρυβίπιι ζό7, δ. 1. 298. 3.1. 
Αὐΐεηιιϑ νά, Εεἤμς, 
Αὐγθα σαγπηϊπα 9, Ὁ. 1. 171. Ὁ,10, 200. 

4.3. 243.8. 28. 371. Ὁ, 8. 
Αὐτοί 5 (ΝΜ δγσι5.}) 352. 8.18. 
Αὐ[οπίι5 773. 3,24. 85ς,4,ό. 897.. 

1. 9:3.}. 4. 

Αεἴτις τον, ἃ 1. 
Βαιτ ως 544. ἃ [- 

ΒΑΠΙΐτ5 9, 8.23. 13. 8. 28. δ 5. 
ΒΑΠΙΙας Π{Ἀυτίςας ᾧ, Ὁ12. 140. Ὁ ς-. 
Βερδτηβ 14.3.31. 
Βε!]οτῖιιβ 311, Ὁ 2, 
Βεηεείι5 1.8.3, 3. Βι 1, 3,},10, 4.8 

10. 5.820. 6.47. Ὁ 3.7. 7.4.3. 8.47. 9. 
417. 10.43. 11.4.2. Ὁ.3. 

Βεγηδγάιϑ φ8γ. Ὁ 4. 428. 019. 
Βεμετερίις 446, Β 1- 
Βίιδηοτν 855. 8 6. 
Βίδης 534.8 Ζ. 

ΒοοΒλγειιβ 19. 03. 25. Ὁ 29, 21, Σὲ, ΒΤ, 
39. Ὁ Σ. σι. Ὁ ς. 54.8 2, ὅι. Ὁ 3,4. ὅτ. 8. 
3.4. 63.46. 64.Ὁ ς. ὅς. 413.0 14. 66. 
417. 76.8.5. 78: 9. 96.21. 99.8 4.6. Ὁ 
9.4.7. τοῦ. ὃ ς. τοι. Ὁ 5. 190, 42. 1. 
208,41, 26ς.4 3.4. 333.40. 66ο. Ὁ 11. 
67ι. Ὁ 17. 702.82.4. 769. Β9. ἴδ.Ὁ1. 
710,43. 750. 8. 769.4:1. 780. ἃ 1. Ὁ 2. 
791.41ς5. 703.810.Σ0. 804.4 8, 947:Ὁ. 

Βοεοῖεσιι 233,42. 667.Ὁ 14. 
Βοπίξαςίις τός, Ὁ τϑι 
Βοῃζίις 98, 8 5. 
ΒοΙμ]ας 199. ἃ κ. 
Βοιιβοιιτς ςος. ὃ 2. 
Βογπι. τοο. Ὁ. 8. 
Βγδιηίι5 71. 8 5.7. 
ΒεΙ ΠΟ πίμ5 χό, 4.2, 27. Ὁ “4. 34. 411,12. 

39. 2. 4.1.8 1, 46,81, 49.842. 507.8 4. 
873. Ὁ 1. 

Βτεγοάδειις 702. ὃ 1. 
Βιισ πεγι 313. 8 2. ͵ 
Βιιάδειιϑ 12. Ὁ 8. 17. Ὁ 6: 21. 4. 260." 

26, 34:.3. 484.4.41. 937. 1- 
Βιυ!οηρετιϑ 118..8 9. 140. 4. 158. ὃ 4. 

5. 10}.815. 826. θ.1. 867.4.7. 92}. Ὁ 2. 
Γ ῷ " 

᾿ἄδιωνν, νἱ 4, Οὐΐητιϑ, 
ΟἈΠΠΙπιδοἤτιβ 6. 4.2. 37.471. 43.8ζ. 

46. 20. γ7γ4.33. 98.843. 104. 11. 115 
4. 19.8.11. 174.81. 370,44. 841. το. 
1, 849. 2. 86ο. 4 18. 
ΟΠ γδτιις 34. 8 τις 71, δ 16, 509. Ὁ 3. 
Ολἱρυγηῖις 800. 4 9. 
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Ουρι 546. Ὁ 2. 
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ΟΆρεῖ]α (ΜΑγιίδπι9) 204. 8.2. 230, 2 2) 
844.8 1. 

ΟΔριτο πες 479. 3.3. 535. 4. 457.8 7. 
56ο, 46. ἷ 

Οδίδυθοπιιβ 1ο, ἃ 4. 15,48. 148.47. 
247. Δόξ. 169. 1. 759.810, 160. Ὁ 7. 
484.37. 910.41|, ᾿ 

Οὐδ Πδπι15 532. 417. 
Οδιυ 5 τς, 03. 2:9,811. 6ό2. 4. 

όβι.414. 
Οεάτγεπις 942} 4. 147. 8.2. 148,41. 

368,4... 372. Ὁ 2. 
ΟεἸΠις 278.4:1.3. 279.47. 
Οεπίόσγιηι 232, "2. 290.418. 494.41ὴ 
Οετάᾷ 777. 813. 
ΟΒασγαῆι 68, Ὁ 21. 
ΟὨΠειαπι 774. Ὁ τι. 863, Ὁ ς. 
ΟΒτοηίςοπΑ χη αγίπῃπι 18. ἃ 1. 147. 

Ῥ,2. 369.41. κῖο. δ 1. 
ΟὨΒτοη, Μάτγηι. Οχοπ, 16. 4. 

ΟΒτγ. 



ΤΑΝ ΕΟΧΕ ὙΕ ΤΛΟΙΕΧΡΆΝΜ, 

Οδεγίοβοιιβ 5. 4.18, 6.42, 1ς. Ὁ 9. 
21,4 2, 446. 1. 

ΟΠ γεγᾶβιϑ 46, 4. 
Οἰίξεῖο 13. 8 4. 16.413. 21,42, Ὁ. 7. 25. 

Ἐ 20. 6ι. δ. 6. 90. Β 15. 101, 4 π|, 1168 7. 
208, 412. 239. Ὁ 21. 26.143. 2:7.414. 
264. 1. 339.89. 353.417. 387.83. 406. 
Β 4, 48:.016. 484.1:. 487.43. 493. 
Ὁ}. 491.82. 496.411.3. 497.8 3.4. ὃ 2. 
3. 498..1. ςο02.Ὁ τ. 03.8.7. 509. Ὁ ς. 
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“γι. 41. 803. Β 4. 916. Ὁ 1. 
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47.8. 856. 5. 931:.33. 

ΟἸετίςις 168. Ὁ 8, 190.41. Β.2, 191. Ὁ 
10. 783. 6, 
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3)06.84 4. 496,8 2. 671. 411. ὃ1:. 

Οὐοαΐπιις 147. Ὁ 2. 
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τε ᾿ 
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491.Ὁ 6. τόρ. 49. 710. 8. 86ς. 41. φιό. 
Ὁ 7.19. 411. Ὁ 2. 

τταροεά, 4.9. ἃ 6, 159.413. 632. 41. 

848. 8. 864. 4ιο. 
ϑεηεοᾶ διιόϊοῦ 411, ΠΥ, ζό4. Ὁ 1. 
ϑεπεοᾶ τἤθεογ 21. 8 2. 
ϑεγαῖις δὰ Ὑ γο  μπὶ 134. ΒῚ., 708. 1. 

γλι. 6. γόρ. Ὁ 4. 887. 7. 912.81. 
ϑεπεγας(Οοτηεἶ.) ζοο. Ὁ 3. 261. 4 6. 4. 
ϑέχίις Επιρί τίσις 2. 17. 72. 417. (24. 

δι. τος. 46. 481.39. 494. δ. 
ϑιάοπιις ΔρΟΙ παγὶς 845. δ 14. 878, 

δὃ10. 
δ: {πι|5 [τΑ]}1ςτ15 200. 8 2. 201,42. 855. ἃ 

6, 8378. Ὁ30. 899. 2 8. 
ϑιηγγπδεῖι (Οαΐπτι8) 200. Ὁ 3. 
ϑοοτγαίεβ 207. 41. 

ΘΟ] μι 25.8.12. 57. Ὁ 3. ὅς. 312. 97, 8 
4. τοο. Ὁ 8. 10.4.2. 201.42, 844.Ὁ ς. 

ϑορδοοϊες 6. 4.2. 71,410. 461, Ὁ 8. 
179 9. 1781} 412. 772.4:15, ὅδοδ.8 2. 
818. Ὁ 3. 859. 16. 866. 4. 86.4.4. 

ϑοζοπίεηις το Ὁ ὅ. 26. 19. 
ϑραηῃεῖπι ( ΕΖ.) 6. 41. 16, Ὁ 4. 18.8 

4.Ὁ τὲ. 21. Ὁ 8. τοά. 11. 134. Ὁ 2. 129. Ὁ 
ζ. 14.5.05. 143. 1. 162. 9.10, 169,8 
12} 17:.8ἃ7. 204. 3, :ού.Δ1. 209. δ 10. 
223 344. 284.82. 341.414. 346.44. 172. 
412. 291. 1. 487 Ὁ 4. σ15. 41. δ1. ;25. 
22, τ1ὅ. Ὁ2. 430,0 8, 121.8.3, 529. 2. 
440.8 5. 576.8 1. 28..2, 602,41. ὅοξ 

409. 81. 483.8 35. 
273. Ὁ3. 283. 8 16.᾿ 

43. ὅοφ.43. ὅ:ο,4 9. 708. Ὁ 8. 744.4:16. 
γόφ.41τ. 777. 413.14. 779.412. 786.43: 
887.4 6. 903. Ὁ 9. 

ϑρδτγίδπιις 19.411. 489. Ὁ2. ὅ:7. Ὁ. 
ϑρίποία 492. 41). 
ϑρΟηΐι5 134. Ὁ2. 426,41. 510, 6. 

όο:. Β. όοβ. 432. 684. Ὁ 5. 586. Ὁ 1.᾽ 
ϑιδη εῖις 34. δ 11, 12,0 2. 244. ὃ 36. 
ϑιίδγίιιβ 89. Ὁ ὅ, 15:1. Ὁ 7. Σοο, ἢ 3. 310. 

Ἐς, 720.45.7. 730... 812. Ὁ 23, 855.8 
6. 86... 143.᾿ 

ϑιερῆαπιιβ ΟΥαιπιδίϊοι5 134. 4.2. Ὁ 1. 
137. Ὁ 1.2. 148.43. 206.43. 
269. Ὁ3. 334.8 14. χ29. Ὁ2. 664. 41}. 
85:.49. 818. 3. 89.4.9. 17, 889.22. 

933. 13 
το ρα ΣΑΣ 69 47. 340. 

7. 347. 19. 
δτόθδειϑ 17. Ὁ 5. 39. Ὁ3. 109.41, 189. 

42. 718. Ὁ 4. 283.0 1. 204.4 8. 318. 4. 
7ιβ. 4 18. 

ϑίγαθο 6.42. 8.46. Ὁ 9. 14.812. 34. 
41. Ὁ 2.4.5. 15.48.9.}2. 27.413. 19.8ἃ 
1. 22.414. 33.44. 43 Ὁ 8. 10.4:. ὃ 7. 
51. 4 11. 1. 52.841, 54.4}, 45.83.0 6, 47. 
47.Ὁ}3. 48.412. ὅι,4 13. ὅς.411. 68. 
2. ὅφ.4ἴ.4.Ὁ 6. 51,45. 8.9. 76.317. 
γἘ8.0 6. 8.41. 83.Ὁ 9.2. 86,41 3. 96. Ὁ 
2. 98.1.2. 100. 9. 104. 12. 106. ἃ τό. 
17. 122,42. 125.43. 126... 134.8.2. 116, 
87.81. 127.41.2.8}1, 140.82..4. 143.8ἃ 
"νΑ1. 144.42.Ὁ ς. 145.22. 148.4}. 150» 
41. Ὁ 5. ,51.8.3, 167. 3. 172. 42, 188. 
4. 189.4.9.10. 20ο. ὃ ;Σ, 201. ἃ 6.2. 209. 
δι1ι. 228. 6. 219. Ὁ 1, 246. 4:8. 267. 2 
3. 166. 1. 60. Ὁ 3. 277.Ὁ 5.1. 284..243. 
286.43. 39.146. γ711.37. 319:42.Ὁ 7. 
393.41. 406.8 5. 481,49. 484.4:. δό, 
486.Ὁ τ. 511,89. 484.47. ὅ::. 415. 666. 
49. δδᾷ.4:. όβο.Αι. 687. 4 ς. 71:.Ὁ 7. 
71:0, 26. .749.42. γ767..4. 774.8 4. 

γ89.41τ. 79Ἀ44.24:1. 892. Β7. 818.27. 823. 
δ :6.:7). 83}.0 1. 83..δ 6. 843. δῚ14, 
844.Ὁ 7. 816. 4. 847.01. 849.8 6, 86ᾷ, 
ἃ 4. 

ϑιιειοηῖης 19. 12. 40.46. 90, ὃ 17. 
14.1.8 1. 162. 8. 163. 410. ὃ 17. 167, ἃ 8. 
182.4.3. 185.ἃ.2. 191. 9. 193. 14. 194. 
32,1. 19ς. Ὁ 2. 196.42. 210,4 6. 212.8ἃ 

3.6, 213.43. 214.41.:.0 6, 223. 4. 
224.11. 277.41. Ὁ 2. 282.4.4. Ὀ7. 284.8ἃ 
1.3. Β 2. 290. ἃ 18. 304. 41, 208. Ὁ ς- 

διιϊάας τ. 2 ς. δ 6. 2.47. 8..11.12. 4.27. 
4.819. 9.313. Ὁ 13.116, τ0Ὁ 5. 13. 7. 
16.14.2. 4. 17.8.5. 24.41ο.. 27. Ὁ}9. 
43.4.1... 53. ς. 176. 2. 188. Ὁ3. 193. Ὁ 
24. 181. Ὁ 9. χ1.12.. 13. 15΄, 232.417. (44. 
258.222. 273.41,2.. 316. 2, 
409.4:. 487.4:1. Ὁ 7. 491.81.2. 496.ἃ 
3, τού. 42. 509,41. 51.410, 544.41. 
446., 

, 5.1 πτρίυβ 194. ἃ 1, 
ϑΎ ποεῖ 5122. Ὁ 5. 234.8 2. 
ϑγπεῖι5 6, 4.7. 34. Ὁ 21. 479,0 4. 484: 

8.41. 487.31. 
ΤΣ πι. Ὁ ὅ. 

Ὑδλιυϊταβ 14.212. 18. Ὁ ΤΙ, 1Σ. 21. 4 21. 
23.841. 26.8.4. 32.8᾽1. 91.84.1. 129.8 1. 
140.82, 144. ς. 176. 2. 18:1, 43. 18}» 
Β3. 195.02. 207. 1. 212.8 6. 213.8 3. 
216.4.9. 275. Ὁ 5. 282.86. 183. Ὁ 2, 308. 
δ 4.5. 251. 8. 372.811. 302. Ὁ 2. 393.41. 

Τετγια Παπυις 3,418. ἴ2. Ὁ 7. 23. 7. 
441.Ὁ 3. 563... γ88. 6. 
ὙΒεπΉ 5 χα. Ὁ 5. 43.43. 176.42. 

᾿497.3.6. 51..8.7. 557. 5. ὅ15.Ὁ.4. 
ὙΒεοοτίτηϑ 291.8 6, 552, Ὁ 3, “6γϑ. Ὁ 13, 

840. 43. 6.7.8. 842. θ1:. 843. 413. 
841. ὃ 16. 923.4 11, 

108, 412. 

334, 413. 

ἸΙΝΡΕΧ ΑΡΤΟΒΝΥ͂Μ. 

Ὑπεσάοτίειιις 25. Ὁ 20. 76. 2ο. τύφην 8 
3" 1ός. 47. 547. Ὁ 2. 

ἼδΠεορηεβ) 728. 42, 486. ν»ό. 
Τδεοη 767.4.:, 777.8 1. 898. ὃς, 
ὙΠΕεοΡΒδηε5 ζ46, Ὁ 2 
ὝΒεορΠΙϊυ 259. 2.18. 
Ὑπεορβγαῆι 27, ἃ 13. 78. Ὁ 9. 98. 

2. 109.Ὁ 2, 118... 26ς,8 2. "17... 
η76.45. 777. 4:15. 

ὙΠΒεορηγίδένι5 27. Β19. 
ὙΠευεποτῖυ 3.8 19. 
ὙΠοπιᾶς Μαριῆει 829. Β4.9 Φ11.4.18.Ὁ τς 
ὙΒαογάϊάες κι. Ὁ ς. ν δι. Β 2, ογι 

δ9. 1το4. δ᾽Ά2. 201.86, 281.8 15. 243,8 
18. 36ο. 16. 498. Ὁ 8. 499... 1. ς25.Ὁ 
8. 569.49. 572. 29. 575.3.5. 184. 17. 
93:. 8 3. 

ΤΙΠεπιοηείας ,6,8.4, 176. 42. 479. Ὁ 
3. 489.4:1. 411. 1. 

Τοταυδῖι5 ΤΑῇπις 378, 420. 

Ὑτῆδημ5 609,33. ὃὉ 4. 
Ὑτγρμίοάοτιις 153. 13. 
Τυγπεθιβ ὅγϑ8. δ Ίο, 
ΎΖεζεβ 4.412. 5.0 1,6, 6.48. "ἶ ὃ 

4. 13.248. 134. 42. 3. 147. Ὁ 2. 167. 
Β 2, 188, Ὁ }..ὄ 2:57. 81. 316, 3526. 
817. 503.81, 507. 5. φού. 41. 102. ὃ 2. 
687..4. 708. 1. 716. "1, 217 ἂν. γι. 
Ἅ18. 780.4:1. 813. Ὁ 25. 827. 3. 812, τ, 

.333.8.ν.8. 863.8. 4. 86. Ὁ τ. 897, 22. 928. 1. 
ΑἸ] Απεῖυς. 20ι. 2. 527. 1, 510. 
7. 176.4:τ. ὅοξ. Ὁ 3. 69.141." 

3, 8:1. Ὁ ς. 
Μαιεγίιις ὕδιο 941. Ὁ 3. 
ΜΑΙ τίη ΕἸδοςιι5 200.8.2. 703,8 2. 312. 

41. Ὁ 1ι. 12. 826.4:11. 8.99.8 ὃ. 9.01.8 1. 
915. Ὀ16. 

γαϊεγῖυιβ Μαχίπιις 16, 4 1ο, Ὁ 4. 201,8 
2. 160.424. 270.81. 279. 2, 315.3 4. 
493-03. 9.81. 

ΨΑϊοῆιι σις. δι, 576. ἃ 2. 
Ψατγεπίμϑ 189.4.1. Ὁ 2. 
ΨάΆττο 334. δ.15., ζόό,4-. 
Ψψιϑοτ (Α.:.}97.8 1. 315, Β΄ 314,81. 
Ψιώδοτιις (Ρειτιι5) ΣΟ δ, 4.11. Ἶ 
ὙΙρεπεγῖιο 832, Ὁ 9. 
Ψιποεηείαϑ Βειομαςεηῇς 544. ἃ 1. 
ΨΙγρι ας 59,4 8, 151. 83. 171. 4. 197. 

«δ᾽ ζοοΣ μὲ: 3. 1201, 46. 208, 410. 317. 
Ἡ. 318. ΒΊΟ.11. 341.4 8, 732.415. 546,0 
3. 6ὅ94.411. ὅοϑ, ἢ. γο6. Β:. 709. Ὁ 9. 
711.4 6. 750. 4.3. 789.424. Ὁ 7. 788. 211» 
5802.0 10, 822,81. 847.0 2. 8δο.δό, 
δ68.3.5. 880.446. 899.39, 91}. 17. 

Μ γαθῖης 142.8.1. 844. 1. 
ὙΙρίδπις 185. Β 3. 
ὙΟΪΔτογγαπι 594.. ἃ 1, 
Ψορίίοιι 369. ἃ 2. 
γοίπιις (1{28ς.}163. 4.3. 137.83. 138. 2. 

[6γ.3.8. 207. Ὁ 2, 229. 2. τός ὃ 4: χδόδ. 
45.. 750 Ὁ 8. 777. Ὁ 2. 

Μοῆπιι (1[ο. Θεγβατά,) ς. Ὁ 6. 180. 8 ζ. 

487.84. 489.4:. 491... 494.07. Ἣν 
41. 5οό.Δ1. 485. 1. 94.4.1. ; 
ΜΠ εγῖιις σις, δ], 

ἯΝ Ξίριμβιας 1:44: 41: 
ὍΤοιυν νεγίιβ 932. Ὁ 1, 

ΤᾺΣ Ἐρορμομνοιαι τς. ἃ 6, 8ο.8 13. τΔ6. 
4. 171.8 5. 172. ἃ.2. 208 10. 239. 

21, 240.424. τόδ. δ1. 267. Ὁ 1. 288. 1. 
310,8 4. 371.415. 388. 4.15. 48.829. 40ὅ-. 
Ὅφ. 498.43. 501,43.4.7. 01, 5092.8 1. 
414.85. 238. 15. «84, 12. 788. Ὁ 7. 895. 
4.19.1. ὃ 25. 8124. 2.3, δ 5.10. 82.813. 
14. Ὀ15.17. 19. 856. "2, 93.482. 

ΧΙρΒΗ πὼς 181. 43. 16.4.2. 61.814. 
817.41. 

Ζ. 
ΦἘΠΟδίμς τόφ. 413, 7οϑ. 27: ' 

ΙΝΡΕΧ 



οι 

ΠΡ ἢ ἘΠ Χ ΚΕ ΚΥ ΝΜ 

Α. 
Βατῖ5 νῖτ, ΑΡ.ΥἹ1. ς, 10,, Ρ. 2536, ποῖ. 
41, ἦν 

ΑὈάετις, Ηδθτοις. 6.3. 51. ποῖ, Ὁ 7. 2 
Βιοπιεάϊς ἐαιιῖ5 [πιείπις ΔΡ στγου]ε ᾿ρῇς 
᾿ΑὈττίρίτυς, Τσοπς 11. π, 25. Ρ. 850. ἴῃ ΠΠ1π9 
Βοποτεπὶ 1ε ἘΠΈδίτιγ σοτίαπιεπ. ἴδ. ρ. 8, 

τ ΑΡίηπα ᾧ ΑΒΙ]18 πιοηϑ. νἱῖ, Αρ. Υ. ς, τ. 
Ρ.188. 

Αθτγαάδιῖς εγρα Ογγαπι Δπη!οἴτῖ4, Ισοη, 
110. 11. π. 9. Ρ. 825. ποῖ. 412,13. 

«λσλτηδη ἐχῦίρεχ ᾿εοπίάδο ϑράτίδηο - 
πὰπὶ Βερὶ5 τεπΠροτα. Υἱι, Αρο ΟΠ. ΥΠ|,ς, 
Ζ᾿ ἴεξι, τς. Ρ.. 440. 

Αεουΐλτο πιδρὶς ἀθρί ογαπάιι ἀϊες ο]- 
Ρᾶε Πιιὰπὶ ἀϊεβ ροεπδε. υἱἷξς, ΑροἹ!, ΥἹΙ. 
ς. 26. Ρ. 1οὅ. 

᾿Ασεῆπας βυυῖμ5, νἱτ, ΑΡΟ]], 1, ς. 17. 
Ῥ. 68. ποῖ. 42. ' 

᾿Αοδαγπεπἤυσι ξογείτα ἀο, νἱτ, ΑΡΟἸΥ͂, 
ΓΤ. Σιν Ῥ. 159. Ποῖ, ἃ 13, 

Αεςβεΐους ἥπιῖις ἔδτε ςαἸ δημι. Ιςοη. 
1.1. πη. 25. Ρ.. 800, 

Αςδβείους συπὶ Ηετγοιὶς ρυβηδη5. Ισοπ. 
ἴμπ, ΡἢΠ]. π. 4. Ρ. 367. 

Αςβεϊοὶ ἀπεέτγιπι. [ςοη.]. πιιΠ1. 23. Ὁ. 
“96. ποι. Ὁ 2. ᾿ 

ΑΟΆΜΠες5. Ῥγοπηιετυν Ῥεῖεο, Ἠετοῖς. 

το 10. Ρ. 730. ἱρῆως εἀτιοατῖο [Ό, 5 Σ. π1π 
Θογτὸ βιοεῖς ΑἰΤεγιιδτιδι 5.3. ΓΠῚΔ ἱΡΠι}5 ὅ. 
4. «ςοτγροτίβ ξοτητα δ. ς. ὅζ νἱτ. Αρ ΙΝ. 
σούς, Ρ. 148. ποῖ, Ὁ ς. 4. Ηετοῖς, ς. 2. δ. 
12. Ὁ. 686. ποῖ. ἃ 4. δέ ς 3. 5,2. Ρ- 697. ποι. 

Ὁ 7. ριοςεγῖτας, ἴσου. Π1. ἤμπι, 7. Ρ. 821. 

τος. 21:0. ἱρῆωβ ργδείεπιϊα γεαυϊγίτυς δά 

ςαρίεηάαπι Ττοίϑπι. ἴσθπ, πη. ῬΠΠ ΙΓ. 
ΟΡ ϑός. Ρτίπιας εἰξ ἴπ Ἰίποτε. Ηξετ, ς: τ. β. 

15.}. ὅξο. ἔομες ᾿Ιγᾶπὶ σοπῖγα Αρᾶπιέπιηο- 
τεπὶ Ἡετγοῖς, ς, 19, 5.7. Ρ.734. ΡΓΟΡΙΕΓ 
Ῥαϊαπιεάεπι ἱπιογξεξειπι, Ἡετοὶς, ς, 1ο, 
δ. 8. Ρ. 714. ὅὸ ΠοπΠΉ το ης 1᾿υδεη- 
τοῦ σαιάεδαι Ἡετγοῖς. ς. 10. δ. 5. Ρ. 712. τε- 
(ρυῖε οδ δια Αραπιεπιη οηϊς, Ισοη. ΤΠ. π. 2, 
Ρ. 812. Ποῖ, ἃ 3. ςοπιᾶπι ροηϊς ΡοΙἘ Ραῖτο- 
οἷμπι ᾿πτεγβεΐζιπι, [ςοπ. 1, πππὶ 7. Ρ. 821, 
ποῖ 418. Απιοςῆὶ ἀπιοῦς σβρίτγ, [σοη. 

1. π. 7. ρι8:ο, νοττὶς Ὑτοίδηοϑ ἴπ ἔμ 8πὶ 
(οἷο εἴφπιογς ἴσοπ, 11. π, 2. Ρ. 812, ποῖ, ἃ 

9. Ἠξεέϊοτεπι ταρίᾶς οἶγοα πισεπῖβ. Ηε- 
τοῖς. ς, 19, Φ. 8. Ρ. 735. ΑΟΠΠΠ15 ῥγᾶοπιῖᾶ, 
Τοοη, Π. π, 2. Ρ. 81ι. Εφαϊ, 16. 812. οδίτυς. 
Ἡσετ. ς. 19. δ, ξ:. ρ.737. ἱπρείιγ 4 Μυῇς, 
Μοτειάϊδυς δὲ ΤΒεῖῖάε6. 5. τ... 718. (ερι}- 

ταγαπι δοςῖρῖς ρ! ἐπ ἀιἀ {Ππηάπι. 10. Ρ.739. 
οὐΐτας ἱρῇ Ἄχῃϊδείυν, 514. ὙΠοΙαΠσας 
τηξοτίας ἴῃ {ΠῚ Βοποτοπὶ ᾿πἤίτιτδε, 5. 
14.0.741. οὐἶτι5 ἱπτεγπη τις ΑΡ ΑἸοχδη- 
ἄτο το[ξδιιγαταγ 5.15. Ρ. 743. ΔΟΒ1115 ἉΠΊοῦ 
ετρᾷ Ἠεϊεπᾶπι ποη δοςδηξι5 Οὐ} 15 δ) 15. 
Ῥ.745. ἔλεγα ἹρΗ͂ εἴξ ̓ πύι]4 1,εις8 5, 17. Ρ. 

746.747. ςϑηῖς: Ἠοπιεγαπι, 16. ργϑεπιη- 
εἶτ παυιτῖς νεητα ΠῚ, 5, 17. Ρ.748. οἀϊιπι.» 
τεῖϊπες σοπίτα Ηεόϊοτὶς ροίπεγιτατεπ. 5. 

“18..Ρ.749. νπιδτὰ ἱρῆιις ποπ ρεγξεττ αῇτγα.- 
δα]! ᾿άἀεπτος Ἠετοῖς. ς, 2. δ. 13. Ρ.686, 4π 

{ερυΐτις βιετῖτ, νἱτν ΑΡΟΙ͂Υ. ς, 16. Ρ. 153. 
ποῖ. 4 11. (44. δάρατγες Αροϊ]οηῖο νῖς, Α- 
Ῥ61}.ΤΝ. 16, Ρ. 151. 

“ Αδεὶ ςεἰεδτῖτας. Ηεγοὶς, ς, Σ. δ. 15. Ρὸ 

688. 
Αἀπιϊτατῖο δϑείξ ἃ νῖγο (ὰρίεπις, υἱζ, 

,ἌΡΟ]}.1, ς.30.Ρ.37.39. Ρ’ 47. 

Αἀπηϊτατῖο σοποίΠἸΑτγ Ππ ἀϊο ἐπιίπεπ- 
αἱ 1π δἰΐψιια γα, νἷτ, ΘΟρἢ,1, ἢ. 15, 5,2. Ρ. 
499: 

Αἀοηία 5 ραἰατίμπι, υἷε, ΑΡοἹ]. ὙΠ. ς. 
22. 0.311, ποῖ. 4.2. Αἀοηΐα, 16, ποι, Β. 4. 

Αὐἀτίδπιι ἱπιρθγᾶτοῦ ϑιπγγηδεῖς τεςοη- 
οἰ ἴάτατ, νῖτ, ΒΟ ρΡἢ, 1, π, 25. 5.2. Ὁ 531. ποῖ. 
ἃ.4. ςοηϊεγυϊς Αἰδοὶ {ερυ]οσιπι. Ἡετοὶς. 
0.1.5.1.. 668. 

Αὐἀτίαπυς ϑορμιῆα,, ἱρῆμς παῤῥησία. 
νἷε, Θορἢ. 11. π, 10. Ρ. 585» 5. ΤῊΣ, πιᾶρηϊ- 
σις ἰρ᾽επάοτ ρ. 587. σοποίϊτατ Πδὶ Ατῃε- 
ηϊεηίες5, ἰδ 4. δοςυΐατιιγ Βοπιὶς 1], φ, γ. 
Ρ.487. πιαρηὶ 46 ππτατιῖγ Δ Μάγοο, Πππρεγᾶ- 
ἴογε δ. 4. 8 τε] υ]5 ἢ Οπιαπῖϑ 5. ς. πιοτί- 
τὰ δ. 6. Ρ. 590. ἱπιριιάφητία ἱρῇ ἃ ποπ- 
πα} 1ς τι δυίτυτ. 16. 16 ογατί οηΐβ. δ. 7. 

Αεᾷ ἔεάε5 Οἴγςος. Ηετοῖς, ς. το. 5.12, Ρ. 
γιγ. ποῖ. δ 12. 

᾿Αδδηῖδμηι, ἰοςιι5 νθὶ Αἰαςῖς {Ἐρυ] οτιπὶ 
Υἱτ, ΑΡΟ]]. ΙΝ. ς. 11. Ρ. 150. ποῖ, 8 2. 

Αεάϊβοατοῦ ΠοἸ άϊι5 νεπυς τοάαγρα- 
τοῦ 20 Αρο]]οπίο, νἷτ, Αρ.ν.ς. 22. 

Ἄερϑς ορριἀππὶ δὴ ρῃ!!οορμαπάιιπι 
Ῥτορῖες δυΐεῖεπι δρεὶ Πἤπηιπι, νἱτ. ΑΡ. 1. 
ς,7.0Ρ.8. 

Ἀερδε Ευδοεαο ρται ἢ πιοπὶ Ν Θρίιπο 
ἀοπηῖς Π{π|π|. Τοόη. 1. π. 7. Ρ. 774. ποτ, 8 4. 

Αερδεοπ ἰάεπὶ ομπὶ Βτίάγεο. νῖς, Αρ. 
ΙΝ. ς. 6. Ρ.144. ποῖ, ἃ 2. 

Ἀερὶ ροταπιὶ. νἱῖ, ΑΡ. ἵἷ, 6. 1. Ρ. 4. ποῖ, 
Δ 12, 

Αεργρῖι5 φιουίαιε [ε ἐχιεπάδε, υἱξ. 
ἌΡΟΙ], ΠΗ. ς. 20. Ρ- πο. Αερυριϊογιπι ς8- 
ἰππτηῖδε σοηίγα Οτδθςος νἷτ. ΑρΟ]]οη, ΠῚ, 
ς.31. 0.123. πυ] πὶ ἢΠπιυ δ ογιπι Ὁ εἰ εβπη- 
δόθαπε. νἵς. Αροίϊοη. ΥἹ. ς. 19,}.2.5.). 11- 
1ὶς ἀοϑιτίπαπι ἀε ἀηΐπια ἀδάεγαης [πάϊ. 
νῖτ, ΑΡΟΙ]. ΠῚ. ς. 19. Ρ.1ο9, ποῖ. ὃ 2, 

Αεἰίδηις ( Οαἤρετίι5.) ργαεξε ει ργδε- 
τοτίο, νἷς. Αρο}}. 1. ς, 16. Ρ.. 297. ποῖ, 4 
1. ἱρῇ ἱπηονείοϊς Αρο!]οπίμ9, ἰδ... 18. Ρ, 
208. 

Αεἰΐαπυς δορί. νἱτ, ϑορἢ. 1, π. 1. 
Ρ- ὅ:4. ποῖ. 4 1... ἱρῆαϑ διτίς (πηι, 1δ1ἀ, 
ποῖ "9. ἀϊδεο ἱρῆυ5, ἰδ. Κοπιᾷς ργϑε- 
εἴρια ποῖις, β. 3. Ρ. 25. σδεϊεδς ἰδ. 

Ἀεπιυϊατῖο ἵπτοῦ [ἀρίθητες ετἰδπ) εχοῖ- 
τᾶῦ Ἰσπεπι. νἱτ, ϑορῇ, 1, π. 8. 5.3. Ρ. 490, 
ποη [ἐπείοϊς δά, 

Αεπεας. Ηετοῖς. ς, 13. Ρ.. 723. ρτυάεη- 
τί νΆ]ες ργδε Ἡεέϊογς, 'δ, δοτγίς εἰιις οὔ - 
τατας, ἴδ. 

ἈεοΙ τ πιοάϊ. νἱς, ΑΡΟ]],1, ς.30. Ρ.38. 
Ὡοῖ, ἃ 4. 6. 

Αεἴοδίπες Αἀτοπιειῖ ΕΓ 15. τἵτ. Θορἢ. 
1. π, 18. Ρ. σού, 1ρῆτις ἱπρεπίμπι, 10. Ρ. 
507. ποῖ. ἃ 8. 4η ἱγάροεαάϊς ΟρεΓΑΠῚ Π12Π| 
ςοπηπιοάλτιτ ὃ ἰδ. ποῖ. 41ο. ξογτὶ δηίπιο. 
Ῥ- 198. ποῖ, 413, Δοςιαιοπες ἱρῆιι5 δ. 2. 
Ρ. 598. εχοείῃι Ατἢεηΐϑ. 5.2. Ρ. τος. 10- 
ογατῖς ἀπ οί ρα]ιις, δ. 3. Ρ.5 99. ποῖ. ὃ 4. ςῃᾶ- 
ταξζεγ οτδιί οΠ]5 δ. 5. Ρ. 709.410, Θγάτίοπεβ 
Ἰρῆωϑ 5. 4. Ρ. το. διιῶογ εῇ (ορῃιῇίςδε 
{εουπάδς, νῖξ, Βορ ἢ Π, ΡΥΟΟ ΕΠ. Ρ, 481. π᾿ 
Βι6. μαδεῖωγ ργὸ διιέζογε ογδιίοηΐβ ἐχ- 
τεπΊροτγα 5. Ρ. 482. ΠΟΙ. 4 232. το! υ ογά- 
τίοπες (οτίρίο σοηςορί88. ἴδ᾽, 

Αεἰομίπες ᾿υγίαπίας ΑΙ τὰς ἰτοῦ ργορῖεῦ 
Ῥεσιιπίασῃ (υἴοτρῖτ, νἱς, Α ΡΟ], 1.ς.35. Ρ.43. 
ποῖ, 81. 

Αεἰκδγῖος ππιΐτα ςοηιαϊς δά πουλπι» 
ΕΓ ΕΕΙ͂2 

ξλοΐεπι τταροβάϊαο, νἱξ, ΑΡοΪ!. ΨΊ, ς. 11. 
Ρ- 244. νῖξ. ϑορῇ. 1, Π.9. 5.1. Ρ. 492. 

Αεἰου!αριϊ τεπηρίαπι Ῥεγραπιὶ, νἱτ. ἀρ. 
ΙΝ. (0 11, Ρ. 148. Ποῖ. 41. ἰπ 60 ζςοπιεῖς 
ἔαλτιο ποέξιιγπα ρἘ ΠΟ Ορἤοσιπι. νἱς, ΘΟ ρ ἢ, 
ΤΠ, π..4. Ρ. 768. πος, δ 4. ἰηαίρπί ποην 
ἔεγε δυιχι πὶ, νἱτ, ΑΡΟΠ]οη. 1. ς. 10. Ρ. 11 
ἔλτυπι. Ηετ. ς. 10, δ. τν ποτ, 7. ἐξατιια (Ὁ 4]- 
{|| ἢ, τὸ, Ρ. οι. 

Αεἰοριςαγαπι ξλδυϊάτιπι να} 1τ49. νἱξ, 
Ἀρο]ίοη. Υ. ς, 14. Ρ. 198. ν, Βαῤεία. 

Αεἴορὶ {Δ ογβοίιπι ὅς ρετίταπι ἃ Μίετσ 
σαγῖο. νἱτ, ΑΡΟ]], Υ'.. ς. 15. Ρ.199. 

Ἀεῖβογ πιεητῖς νῖτ, ΡΟ . 1. ς. 8. Ρ.19. 
οζ, ἃ ς. {1}. ΠΙ. ς. 4:2. Ρ. 131. 

Ἀειβίορεβ, βεὴβ ᾿πάϊζα. υἱῖ. Αρ. 1Π. 
ς, 10. Ρ.1|0. ποῖ. 81. πιετοες ἤπε οσπῇο- 
ἀε ἴπ φιλατίυ!!5 Ροπιπς. νἶτ, ΑΡ.ὟΙἹ. ο. 
2. Ρε 229, ποῖ, δ 2. νἱζᾷπι ἰοπρδευδπι Π4- 
θεπε ΨΙ. ς, 4.0. 13}. ποῖ. 4.3. δοταπι πι- 
τλϊηᾶ, ἰδ. ἥτις 1.1. 228. 

Αετίτεβ. νἱτ, Ἀρ. Π. ς, 14. Ρ. ὅς. ηοί,4 17. 
Αεῖπδε ἱποεηάϊυπι , γπάς, νἱτ, ΑΡ0)}}. 

Υ. ς.16, 0.200. ᾿ 
Αγαλματοποιΐα ΓΘ ΟΓΙΠῚ γΈ ΠΑ 15 Γερτς 

Βεπάϊτωγ Α Αροϊϊοιάο. νἱτ, ΑΡο]]. Υ. ς, 
20. Ρ. 103. 

Αββαπιεπιποηῖς ρογίτία δ 6] 1ς 4 δ ἔοττῖ- 
το. Ἠετοῖς, ς, 6. Κ. 1. ρτίποερς ἔχογοῖ- 
τις ργᾷδςῖ. ς. 7. Ρ.701.. εὐῖρὶς Αἰδεὶ Ο δίς 
[χτιάγαπι. ς, 8. 5,2, αἰπῖπα ἸρΡΗ͂ εἴ πιαίς- 
{ϊ25. Ἰσοη, 11: π, 7.. 820. 

Αραιβίοπ σορποπιεη Ἠεγοάϊς Ηογοι!ῖ 
ἄδτιιπι, νἱϊ, Θορ ἢ. Π1. ἢν, Ρ. σς3. 

Αρβῖβοπ τγᾶρίςυις ἱπηίτατογ 'π ἰφπιδῖς 
Θοτρίδηι, νἱἷτ, ϑορῇ. 1, π. 9, 8.1. Ρ. 493. 
ποῖ, 812. 

Αρβγϑυϊας ; Ἰρῇιτις ἴῃ τεπιρίο Ατῃεπίεπ- 
[ε9 ἰπιξηεθ ἱπγαπῖν [6 ΡΓῸ ρϑιγία πιοτῖ-: 
τιγοβ, νἱῖ. ΑΡΟ]].ἸΥ͂, ς, 21, Ρ. 1[6ο. ποῖ. 
413. 

Αρτίρρειπι, νῖς, ΘΟρῇ. 11. πη. τ, 5.3. ὃς 
11|0.11, ἡ. 8. 5.1. Ρ. 180. 

Αἴάςῖ5 Ἱοοτὶ ἔεγίταβ. Ηδεγ. σΆρ. 8. ὅ. 1. 
ἀγασοποπι μάθε ςοπηϊτεπι, ἰδ᾽14, ποπυ 
στο υῖς Οδλη άγᾶπι δ. 2. ᾿Ρεγίς ᾿πρεειγς 
41 86 ἐχεγοίτι ᾧ, 3. Ρ. 207. ςοπυίτϊα 
Ρεῦ  Νερίαπαπι. ἔςοη, 1, 1,13. 810. 

Αἴδχ Τεϊδπιοηῖις Ἠετγοΐον ς, 11. δ. ἴον 
ΠιΆΡηυς9 νΟΓΔΓΙΓ ΡΓΟρίογ πιᾶρπᾶ ἔλοῖπο- 
τὰ, 1δ. ξοτείτιάο ἱρῆμ8. ὅς εἰγρειι5. 1δ. 
πος ὃ ς, ἃ ς. 2. Ρ.ὅφο. ἀγπιῖς ΠΟ Ἔχθεγε 
{οἱ εθαι νἱέξιπι, δ. Ρ. 7ιφ. πιᾶρῃϊ δεῇίπια- 
τὰν ἴῃ ἐχογοίτα, ἰδ14. νπάς βοστίτιο ἱρῇ- 
τς ἴδ. ποῖ. 4 6, πδηαιαπι (ποσοῖς ΨἹγ 
ἢ σ. 3. Ρ.. 719. πιοτίτιτ, δ. 3. Ρ. 720. ἰᾷδε- 
ἴα, 721. συἱτιπὶ Παδευΐτ τοτγὶ δ] 6π|, Ισοη, 
1. π.7. Ρ. 82ο. ποῖ, δ 17. ἀϊῆιαίονς ἢτα- 
ἐπάϊ πιιγὶ δὰ Ὑγοίδπι, εγοῖς, ς, 4. ὁ. 3. 
Ρ. 701. Πιεητίὶ ἱπ δεῖς διυίοσ. Ἡδγοϊς. ὃ. 
2. 5. 16, Ρ. 680. ἔερεῖτε Ρα]απιφάεπι ςοπίγα 
᾿Αραπιεπιποηΐς ἱπεογάϊξειπι Ηεγοῖς. ς, το; 
5.7. Ρ. 714. ἱπῇϊρετε ἀϊοίτητ ρτερι δὶι5 
ςοπιδρί4. Ηετοίς. ς, Σ. δ. 9. Ρ. ὅϑι. ὑπιδτά 
Ἰρήιις εἰπιείιγ 8 ραβογίδιϑ. ῥ, όβ:, πο» 
Ρετέεγγε ροτζείξ Ἰαάτπι [αἰγιποι οτιπι. 5. 
",Ρ. 684. ᾿ 

ΑΙρα οβεγεδδητιγ Π}ἰς Πιρετίς. Ης- 
τοῖς. ς, 10. δ. Σ. Ρ. 709, ποῖ, ἃς. 

ΑἸς εὶς ξεἸεδτίτας, Ηετοῖς. ες. 2. δ. 4. 
Ρ. ὅγς. ποι. ἃ τ. : 

Αἰοϊθιαδορ ἃ Βορβιῖο ἱπ[ίτιτασ, υἱς, 
ΕἾΝ 



ού: 

ΘΟΡΠ.Ϊ, πο 15. δ. 2. Ρ.. 498, δι ἀϊοίρυϊες 

Οοτρίδε νῖτ. ΘοΡἢ, 1. ἢ, 9. 5.1. Ρ.49:. 
ΑΙεἰπιδεάοη ᾿ἰδεγῖς Ἠεγοάϊβ. νἱς, 

8008. 1]. π,1, 5.11. Ρ. 4560. 
ΑἸοΐπους Βοίρεϑ ]γΠ[5. νἱτ. Αροϊϊοη. 

ΙΝ. ς. 20. Ρ..157. ποῖ. 82. 
ΑἸογ οπδεὶ οἵ, Ηετοῖς. Ὁ. 1. δ. 4. Ρ. 

ὅγι. 
ΑἸςπίδεοη οσοίάϊε πλίγεπι, Ηετοῖς, (. 

19. δ. 16. Ρ.γ46. ποῖ, δ 12. 
Αἰοπιάεοηῖβ ἔδυ. νἱτ ΑΡΟ]]. ΨΊ], ο. 

25.0.30 5. ποῖ 43 
ΑἸεχαπάογ Νγίαπι πιοπῖεπι ἤθη 8ἀ- 

{ςεπάϊτ, νῖτ, Αρο]]. 11. ς. 9. Ρ. 58. τεῆδιι- 
τς οὐϊτυπι ΑςΒ1}}15. Ηεγοῖς ς 19. δ. 15. 

Αἰεχαπάεγ Ρεϊορίδιο ϑορθιῆδ. νίτ. 
ϑΟρΡἢ 11. η. ς. Ρ.579, ποῖ, ἃ 1. γε επΊε πε 4 
ἀρίτις ἴῃ ρεγογαπόο. 8,2. ».574.. [ζοπιπιᾶ 
π Ἰρίμπι ἰδξξαπι 4 ϑεερίο Οουιπίῃῖο. 18. 
Ρ- 773. σεμνότης ἴπ ἱρῇπι5 οταιοηΐθιι5. 5. 
4. Ρ-174- Ὠγροτῃείεβ οὐδε ομΠι, Ρ. 575. 

Αἰεχαηάοσ ϑιγαεοπίς Βἰ 15. ἐρ. Αροὶ- 
1οπ. ᾿3. 

ΑἸεχαπάτγιηι φαοτιπὶ Πιυάϊοῦ, νίς. Α.- 
Ῥο]Ιοα. . ς. :ό.Ρ. 209. 

ΑἸἰοφάε5 νῖτ, ϑορῇ. 1. Π.1. 6. 1.1. 547. 
ποῖ. 4.11. 

ΑἸἹρβειις ποη πηίσετιιγ πιᾶγὶ. Ιςοη, 1]. 
Ώ, 6. Ὁ. 8:8. ποῖ. ὅ. 

᾿Απταίτῃεαε σόγηι. νἱς. ϑορῇ 1. π, 7. 
Ρ.487. Ιςοπ. ῬΕΙ]. ἱπη, π, 4. Ρ. 86φ. ποῖ, 
ἃ 1.8. 

᾿Απιαῇᾷος δηϊπια. ἰεοποπὶ ᾿πμαδίϊζδμῖς. 
ψῖς, ΑΡΟ]}, Ψ. ς. 42. Ρ. 226. . 

᾿Απιδζοπιπὶ ἱπέε]1χ ἱπιρεῖαβ πὶ Ἱμειι- 
ςΆπι, Ήξετ. τ, 19. 5.19. Ρ.,.7)49., Ἰρί45 ποπ.. 
Ῥετεπιῖς Αςμ.}165 44 Ὑτοίαπι, 16. Απιαζο- 
ΠιΠῚ νι οπα! γαῖῖο δά Ροπτὶ ἰδτιις ἱπῃο- 
{ρίτα] 6. 1δ14. Απιλζοπίι5 νεῇίτασ, Ισοῃν 
Ι1. ἢ. τ. Ρ. 8:6. ποῖ. Β1ο, 

Απιοὶ Αρο]]οπί! φιαῖεβ εἴϊε ἄεδιιε- 
συ, ερ. ΑΡΟΪ], 43. 

᾿Απιπιοπίις Ρεγιρδεετίςιις ᾿εξιϊοπί5 οο- 
ῬίΑ ἱπῆρηϊϑ, νἱ δ᾽ Βορῃ. Π. ἢ. 27. 5.4. Ρ. 
6ι8. 

Απιοεδει οἰτμαγοεάι5. νἱς, ΑΡρο]], Υ. 
ς.7.}. 191. ποῖ, Ὁ 12. 

Απιῖου ς᾽ παι πὶ ΠΟΙΠΙΠΊΙΠΙΟης ΆΓ- 
σοδτυτ, ετγοῖς, δ. 2. 5.18, Ρ. 084, 

᾿Απιοτὶς οπῆγυπι τιοπ εχίοϊ πάϊς ο- 
Ὥγατιβ. γῖτ, ΑΡΟ]]. 1. ς.34. Ρ. 42. 

Απιοτεπὶ ουἱυΐάαπι ἐγρὰ [Πδτιιὰπὶ ἐπιεῃ- 
ἄλι Αρο!]οπῖις. νῖτ, Αρ. ΥἹ. 40. Ρ.:76. 

Ἀπιογεβ πΥΠΙρΠἀτιπὶ [1Ρ εγὶ. Ισοη. 1, 
τι. 6.Ρ. 770. Βιιδεγπαηῖ οππε πποτίδ]ε σ6- 
πιι5, 1814, ἅπιον ἐράνιος. (014. ὅζ ποῖ. ἃ 
2. ἀπιοτίς δζ γεςίρτοςϊ ἀπιοτῖς ἱπιᾺρ0. 18. 
Ῥ. 771. ποῖ, 411. ἈΠΠΟΓΙ5 ΡυΓῚ Δ ἱΠΊΡΌΓΟ 
(οοατῖ ἱπιᾶρο. 1014. ποι, ὃ τό, 

Ἀπιρβίδταὶ ἱπιᾶρο. ἴσο, 1. 27. Ρ. 302. 
Βυης σοη[ιϊταίωυτι 4 νὰπο δοῆίπεησ, νἱζ, 
Ἀρο]]οη. ἢ]. ς. 37. Ρ. 90. ποῖ, ἃ 10, 8 [ΕΓΓᾺ 

φϑίογριις, ετγοϊς, ς, 2. 4,8. Ρ. ὅβο. ποι, 
83. 

Απιρδιοῖες εχ Ἡεγο ἀϊς ἔλπι Ἰγῖθιι5, 
υἷι. ΘΟρ ἢ: 1. πι τό, 5.1, Ρ. 501, 1]. π,8. Ρ. 
578. ν 
Απιρῃϊ ξἐγ οπΐσιπι σοποΊ πιπι, νἱῖ, ΑΡ. 

ἸΝ. ς. 23. Ρ. τό. Ποῖ. 4 3. 
Απιρ ΠΟ Πΐπ5 σαπῖβ, νῖς, ΑΡΟΊΠοπ. ΨΊ. 

43:}Ὁ.78. 
Απιρβίοη υπάς ἱγγαπὶ δοςερεσῖξ, Ισοπ. 

11:8.1. ἢ. το. Ρ. 778. ἱπιαρο. 16. ρ. 779. 
᾿Απιγοἴδειις ΑροἹ]ο. νι. ΑΡο]}, ΗΙ. 14. 

Ῥιιο. ποτ. Ὁ 1:. 
Απιγπιοπε ἃ Νίερτιπο τρία, ἴσο, 1. 

Ὡ. 8. Ρ. 775. ποῖ, ἃ 1}. 
Απαχαρογᾷβ ἔυταγα ργαθάϊςεηβ. νἱτ Α- 

ῬΟ]].1. ο.ν2. Ρ.4. ΟὉ ΒῃΠοίορμίας ἢμάϊιιπι 

ΤΝΡῈ ΣΧ  ἘῈ ΚΕΟΥῸΜ. 

θοπᾶ ἤια το !πααῖτ, 1, ς, 13, Ρ.15.. τερτέ- 
Βεπάϊποτ ργορτεγ δος, 1. ποῖ. Ὁ 1ο. 

Απαχίπιεπεβ 1,δπηρίλοθπιια ἱπυεπῖοσς 
εΧτοΠΊρΟΥ4 15. οτγδεϊοπΐθ, ῬΓΟΟΟΠΊ, Υἱῖ, 
ϑορῇνΡ 482. ποῖ, 8.27. 

Αγαξυρίδες ΒΑ γ]οπίοτπι, νἱε, ΑΡΟΪ]. 
Ι. ς, 25. Ρ..34. ΠΟΐ, 412. 

ΑὐΟΙ].ε ΑΡο οἱ! ὃς βατιπὶ ἕατα ροῖ 
Ἰρῆιι5 πιοτίοπι, νἱτ, Αρο]], 1]. ς, 30, Ρ. 

369. 
Λποογὰ ἱπάογιπι σδάμοειι5, νἱς, ΑΡρ. 

1]. ς. ΠΡ. 102, 
Απάοεϊάε πιεϊίοτ, νῖτ, Θ0ΡἘ. Π, πο 1. 

5.14.}. φός, ποῖ. 412. 
᾿Απάτοπιεάδε ρυϊοτίτιἀο, Ιοοη, 1. ἢ. 

29.}. 806. 
Απάτορβαρί. νῖτ, ΑΡΟ]]. νι. 25. Ρ. 265. 

ηοτ, Ὁ 4. 
Απάτος ᾿πίιϊᾳ ςεγῖο τεπρογε πηϊτεῖς 

ΥΩ τοσγεηζεπι. Ισοῃ.], ἢ, 25. ποῖ, 1. 

Απίιπα (οἸυτα σοτροσε ἱπιπηίςειιγ 86- 
τε. νἱτ ΑΡ ΠΝ ΤΙ, ς.31, Ρ.371. ποῖ. ἃ 4. ἐχ- 
ςΕἸ!επς {Π|ι|5 ΡοΙὲ πιοτίῖεπὶ σοβηίτο, Ης- 
τοῖς, ρΡΓΟΟΕΠΊ, 6.3. Ρ. 666. 4πἰπι4ε σογρο- 
τε ἐχειηῖοβ αυἀ ἔλοίλπε, Ηδετοῖς. ς. 18. 
8.}. Ρ.727. ποι. Ὁ 3. 

Απίπιδε ἄβειπι εἰς ΠΊιΠῈ5 ἱπηπΊοτιαἰ - 
τατὶς ὃς ἀοπιίπίϊ ἴῃ [εἰρίαπι. Ευὲεθ. ς, 6. 
Ῥ. 414. απίπιᾶς ἱπογάϊπαίδε ἔμπης, πιῇ 
ςοπΠ|115 (αρίεητιπι ἀϊγίραπεαγ, νιτ, ΑΡο]]. 
ΜΠ]. ς.7. {εϑι. 7. Ρ.338. 4πιπ|8 Βιιπιπᾶ 

ηιοπιοάο [ες ροίπι ἐχςε!!επτῖιιϑ ἀπο Π] εσς. 
Ευ{ε6. ς. 6. Ρ. 434- 

Απίπιδ!α ᾿πτεγῆςετς 4π ἤε ἀδικίας. υἷτ, 
ΡΟΝ ΨΊΠ.ς,7. {.12.Ρ.347.ποτ. 414. Δη1- 
ΠΙΔΙ 1 ΠΊ ΝΟ ΕΠῚ πὰπὶ ποιεγῖς ΡΟ] ]ο, Επ- 
[εὉ. ς,1ο, [Δστογωπι ογηδῖμ5. νἱτ. Αρο]]. 
Ψ. ς, 41, Ρ.127.ποῖ, 410. Δἴγα ηξεσί5) ἃ] - 
Βᾳ Πιρετγὶ5 οθεγεθαπειγ, νι, αἰῤα. 

Αππαὶὶ [ερτεπὶ ΑΡΟ] οηο ἀοπαιΐ 4 [γ- 
ἀρ νἱτ, Αρο]]οη. 111. ο, 41. Ρ. 130. ποῖ. 

12. 
Απηυϊοσιπι ομπὶ ἱπτρἐγδίοτηπι ἱπιᾶρὶ- 

πίθιις διιδξοτίτας, νἱτ, ΑΡΟ]]. 1. ς, 15. δ. 18. 
πος. ὃ 12. 

Αππαβ δ Ραίδηιεάς ογάϊηδιι5. υἱά, Ρ4- 
ἰαγπεά, 

Απτδεὶ εἰπὶ Ησεγςου]ε ᾿δξ4. Ιςοη.11.π| 
21. Ρ. 845. 

Απιβῖμπ|. νῖς, ΑΡΟΙ]. ΨΊΠ, ς, 12. Ὁ, 356, 
ὩΟΐ. ἃ 4. ἀζ ο..20, Ρ. 164. 

Απιροπεβ,) ηᾶρο, ἴςοπ, 1]. ἢ,30, Ρ. 

Αππ]οομας Δ] 15 Νείξοτς ΕΠ οἷ- 
Ρίάμι5, Ἡετοὶς, ς. 3. 5. 2. Ρ. 697. ἔοτπιδ ἃς 

ἄοτεϑ. δ. 4: ἄζ ς. το. δ, 9. Ρ.715- ἅη 4 Με- 

πιποης ἱπτεγξεξει5. Ηετγοίς, 6. 3. 5. 4. Ρ. 
699. ὃς Ιςοη, 11, 11. π, 7. Ρ. 820. 

Απτίοομι ϑορμίῆδε νῖτα. νῖτ, Θορἢ, 1. 
π. 4. Ρ. 568. ποῖ. 41. ρεημ5 ἀϊςεπαϊ. ὁ, 2. 
Ρ- 569. 

Απεοςοπεποσιιπι ἱπιρεγίεῖα. νῖς, ΑΡΟἹ], 
1. ς. 16.0.19. Βαΐηπε. Ρ.20, [τοπιπιᾶῖᾶ, 
ΤΠ]. ς. 58. Ρ- 139. 

Απεορε Ιουεπὶ ΟἹ ΠΊρίππὶ φἀπλϊτεῖς. 
δὰ σοποιδίτιπι. ΡΠ]. ἐρ. 10. 

Απείραϊοτγ, νῖτ, ΘΟΡΉἢ. Π. π.. 24. Ρ, ὅθό. 
ποῖ, Ὁ ̓. πιδρηίῆςα ἱρῆτι5 ογδιοηῖβ [άθΆ, 
8.1 Ρ. 607. αἰρηίτατεβ ἱρήιι5, 5, 2. εἷο- 
δῖα τρῆις5.1. 

Ἀπιίρβοη, ϑορῃϊῆα, νῖτ, ϑορᾷ, 1. ἢ.1ς. 
Ρ.498. σοηξ ποῖ. 81. 

Απαβῆεπες ϑοσγδίεπι (εαμίτις, νἱς, Α- 
ΡΟΪ]. ΕΝ. ς. 25. Ρ. τό4. ποῖ, 8 4. 

Απιϊβθεπες ΡΑτῖι5, νἱῖ, ΑΡΟ]]. ΠΥ. ς- 
12... 149. 

Αὐττῃεῖα ᾿ηπεπηῈ ΡΟ]ὰ5 ἀϊςίττ, Υἱῖ, 
ΟΡ, 1, ἢ,13ν Ρ,.497. ποῖ. 8 4. 

Απτιοπίηυς τϑσοποι τος Ηδάτίαπον 
νἱς, ϑορἢ. Ϊ, Π,24. 5.3. Ρ,534. 

᾿Απτοηῖιις ες 1|}6. οὐ ἀεάϊςαἴαε ἤιης 
ἴτας ϑορμιαγιιπι, νἱῖν ϑορῇ, ΡΓΟΟ ΠῚ, Ρ, 
479. ποῖ. 8 3. 

Απίγαπι Αςδεῖοὶ. ἔσοη. ἵ. ἢ, 23. 0.796. 

Ἠοτ. ὃ 5. 
Αρίβ δρυιὰ Ἀεργριῖοβ. υἱῖ, Αρ0}}. 110 

ς.3. Ρ. 96, ποι. Ὁ 2. 
Αρίμπι Πὰν ἔογπιᾳ Μυΐαε ἀποιηι ςο- 

1οηιααι. Ἱπτᾶρ. 11, π, 8. Ρ. 313. ποι. Ὁ τό, 
Ἄρεϑ ϑορβοοὶῖβ ὁ5 οἰγου πιο] !λητε5. [ς- 
ῬΗΠ. πῃ. ἢ, 13. Ρ. 384. Βιπάατι ο5. Ισοπν 
1. π. 1Ζ. Ρ.. 810. ᾿ 
Ἄρο]ο οὐ μαδεᾶι ποπῖεπ τγοῖϊ, Ἡε- 

τοῖς. ς. 10. 5. 4. Ρ. 710, ποῖ, Ὁ 6. . 
ἈροΙΠπὶς δρμηδεῖ τεπηρίμπι οὰν ΑΠ- 

τος ῖδε. νἱτ. ΑΡΟ]], 1, ς, τό. Ρ..19. ἱπτοῦ- 
ἴας, ΡΒ]. ερ.26. 

Αρο]]οπῖιβ Ατῃεηϊεηῇς, νἱτ, ϑορῇ. ἃ... 
Ὁ.20, Ρ. ὅοο, ποῖ. 41, ἱρῆιις εἰοημεπτῖα, 
δ. 1ν Ρ. ὅοι. [ςοπιπιᾷ ἴῃ Ἠδγδο!!ἀςπ|. 6. 2. 
14:4 οτγαδιιοηῖβ. 5. 2. 

Αρο]]οπίας ΝΝδιιογατῖζεϑ, ΥἹῖ, 80ρΆ, 1, 

Ῥ.599-. 
ΑροΙ]οπ Ὑγαπεηῇβ τὲς ΠΡ ΝΝ 

εοηβρηατίησ. Εἰεδ. ς.3. [θεν Ἰρῦιπις ἀς 
(4ετιΒς!ῖ5. νῖτ, ΑΡ0]]. ΤΡ. ς. 19. Ρ. 156. 

ἈΑΡρο]ϊοπίᾷες Αροϊ]οηῖὶ ἀπο! ρ!πδε τγᾶ- 
ἀϊτατ. ΑΡΟ]]. ἐρ. 11. 

Αποτροπαῖος Ποτοι]ε5, νῖτ, Αρ. ὙΠ], 
ς. 7. [εέξ. 9. Ρ.340. 

Αρρατιτιπεθ ΠεγΟμ ΠῚ οαπὶ δυΐρυγε. 
ψῖτ, ΑΡΟ]]. ΤΥ. ς. 16. Ρ. 154. πος. ὃ 28. 

ἈΑρρατγίτοσεϑ απίπιδε. Ἐς, 6. Ρ..434. 
Αρτοσιπὶ διιαῖτι5, ἱπιᾶφ. 1, ἢ. 28. Ρ. 

803. 

Αια δλῃ ἴοιγὰ ἤξ πιδῖοσ. νἱτ, Αρο]], 
1Π, ς.37. Ρ.127. ποῖ, Β 2. ἀαυδε ροζδτῖο 40 
Ἀρο]οπῖο πιᾶρηὶ δείιπιατα. νἱτ, Α00]]. 
11. ς, 35.Ρ. 52. Δ4μάτιπι ριδειγας ἔπρετ- 
Βοίϊατγῖδς, ἴσο. 1. π. 27. Ρ. 795. 8611 81:15 
τεᾶ, νἱτ. ΑΡΟ]]. ΠῚ, ς, 45. Ρ.122. ποι. ὃ 4. 
444 αἴπιδθδελ. νῖς. Αρο]]. 1. ς, 6. Ρ.7. 
ποῖ, 2. 44ιᾶε ἔπριάδε Ἰοτίο, υἱΐ, Αρο 
1. ς. τό. Ρ. 2ο. ποῖ. Β18. 

Ααιδ ργοβδιίοηΐβ. νῖτ, ΑροὶἹὶ], 1Π, ον 
14. 0.103. ποτ. Ὁ 5. 

Αφυλς5 ργοίεαυμπειγ 1π4}, νῖ τ, ΑΡΘ]]}, 
ΙΠ. ς, 2. Ρ..52. 

Α4ιῖ]α5 ἈΠείογ, νῖτ, Θ0ΡΆ. 11, π, "- δ. 

1. Ρ. 291. 
τ Ατὰ ἴῃ ἰυἀϊς ΟἹ γπιρὶοῖς ἰοςις ν δὲ ρετ- 

ογῦδίιγ, νἱτ. ΘΟΡΒ, 1. π..9. δ. 2.. 493. 
ποι. Ὁ 2. 

ΑτΆ πιογιςογάϊδε, νἱς, ΘΟ ΡΈ, ΠΠ, ἢ, 1. 
6. 5. Ρ. 551. ποῖ. 8 7, 

ΑΥὐᾷ ρδυρετιαεθγίεπεέξας, Πεγου]ῖς ὅζς, 
τς, Αρο]]. Υ. ς. 4.5. - 

Αταδεβ πούιπτ νος Δυΐ:ΠΊ, νἱτιϑορῇ. 
1, ς. 20. }.:ς. ποῖ, Ὁ 20. 

Αγαδῖδε ἔε!οἴτας 40 Αἰεχαπάγο ἀε- 
Ρτγδεάϊοδια. υἱζ. ϑό ρἢ, 11. π. σ᾿ 5, 4. Ρ.574- 

Ατγάπέᾶε τεΐδπι ρεγῆςί πεῖς Ρίέξυτα, 
Ιςοη. 1], η. 29. Ρ. 854. 

Αταδίρα απιαῖοῦ Ῥδητῃΐβς. νἱτ, Θορῇ. ἴ. 
ἢ, 22. 5.3. Ρ.5:4. ποῖ. 8 5. τερι ΔἸ ΆτιΓ 4 
Ῥᾳπιηϊὶλ. ἴςοη. 11, ποτ. 9. Ρ. 824. ποῖ, ἃ 2. 

Αὐδοσιπι σοτίῖοῖθη5. ντεθδτιγ Ργτθά- 
φογὰς ἴοσο οἱ ςεοτγιιπι, νἷτ, ἃ Ρ0]], 11, 
γ. [ἐδι, 4.0. 333. ἀτθογες Οεγγοπεας Υ͂. 

5. Ρ.100. 
Ατοδάϊα ὑλώδης. νῖε, ΑΡΟΙΙοπ. ὙΠ. Τῇ 

{εἶ τὲ. Ρ.347. ποτ. 9. ᾿Ατοδάτπι Βοπὶ- 
τ5 ὅς Ππιρ] 1 εἶτας. ὙΠ]. ς. 42, Ρ. 322, ἔογπιαᾷ 
ΠΗ, 7. [εδῖ,. 12. Ρ.347: Υἱπεηαϊ σατίο ρ, 
347, 4πῖς Ἔτγοιδπα [ἘΠΊΡΟΓᾺ ἱπεχρογίοβ 
εγϑηζ σεγιπὶ παμειςάταπι. Ηδστοῖς, ς. 2, 9. 
15. 0. 689. 

. Ατοδε- 



Αἰοδείδυϑ Ἀεχ σδρρδάοεῖδε, νἱἷς. ΑΡ, 
Ἷ, σ.ῚΣ. Ρ. 14. ποῖ. 412. 

Αὐτοί! οςδιις Γσατιπι δ εἴ επς, νἱτ, ΑΡ. 
ΤΙ. ς. 7. Ρ. 55. ποτ. Ὁ 6. 5ορμ!ϊς Πιρρεάϊ- 
ἴας πνεύμα. νἱϊ. ΘΟρἢ. 11. π. 27. Ρ. ὅ2ο. 
ἔλθυϊ4ς ἱρί! οαγᾷς ἤιεγαης, Ισοη, 1, π.32. 
Ῥ- 766. ποτ. "2. 

Ατοῆγιᾶβ. ΕὐὲΈΡ, ς. τιν Ρ, 439. ποῖ, 49. 
Ψ1Π1|ὺ5 αἰ δειι ἐς εἀιισατίοης Αἰ οτιιπι. νἱτ. 
Ἀρο]", ΥἹ. ς, 31. Ρ. 270. 

Αγάεοίδε διιες ἴῃ 1,εισᾷ ᾿η[ι14. τοῖς, 
ς, 19. 5. τ6, Ρ. γ4ό. 

Αταάγϑ γβεῖοσ, νἱς, ΒΟΡΗ, ἴ. π. 20. 5.1, Ρ. 
413. 

Ατεϊατῖς νγθῖς δεῖς. υἱς, ΘΟρἢ, 1. π, ὃ. 
4.1, 

ΑΥΡΟ πᾶιῖς» {ΠἸυΐαιε ογπᾶζιι5, Ιςοπ. 
ΠῚ π, τς. Ρ. 832. ποῖ. 2. (44. Ἰς, ΡΗ1], ἴππ. 
πν τ. ἴπ Ῥῃμαῆάεπι {δ ἀπςιταγ, ΡΏ1], ἰμπ. 
Ιςοη. π. 8. Ρ. 372. 

Ατίδάης ἃ Τπείςο γεϊτδξ4, Ισοη, 1. π.1ς. 
Ρ. γ86. 

Ατίθαγζαηεβ, ΟἰΪχ, νῖτ, Θορἢ. 1. π. τῷ, 
5.1. Ῥ. 410, ' 

Αὐἰπιαίρί. νἱτ, Θορἢ. 1. π, 9. 5. 3. Ρ. 784. 
τοι. 47. 

Ατοη ἀεϊρῃΐηο ροτίδιῃς ἴσο η,1, πι19, 

Ῥ'794. 
Απβδεπεῖυϑ γβετογ. νῖς, ΒΟρἢ, Π. π, 11. 

5.1. Ρ. 591. ποῖ. 4ό, 

Αὐβαπάεγ μαντεύς. νἱξ. ΑΡΟΪ]. ΝΠ]. 7. 

ἀεξι. τς. ρ.. 3190. Αἰεχαπάγι Μαςεάοηῖς 
τεπιροτε, ἰδία, 

Αὐιιάῖς νῖτα, νίτ, Θορ. ΤΠ, ἡ: 9. Ρ. 581. 
ΟΣ 4.1. ρϑίγία, 5... Ρ. 181. ποῖ. 43. εἐχ- 
τεπιροτάπεᾶς Ογαῖίοπες μάθεγα ποῦ Ρο- 
τατ. Ρ. 481. ποῖ, Β 9. Ρδιιοᾶς Ιερτίοπες 
ζυϊςτορίτ Ρ. 58τ. Μάγοο [πιρεγάτοσὶ ἰδ ογγ- 
τηλϑ ἐχίογησπεῖ, ἴδ. 5.2. ργϑείετε πιεάϊτᾶ.- 

τιοπεπὶ {τλπΊ [πιροτατοτῖς νἱπτατίοηὶ. ἴδ. 
Ατιβιρρὶ Ογγεπδεὶ ἐχουτῆο ῥτορῖες 

Ῥοουπίάηι, νἱὶς, ΑΡΘ]]. 1, ς. 35. Ρ..43. ποῖ, 
Ρ4. 
ποῖος. ψῖς τρῆας. νἵτ, ΘΟρΡἢ, 11, π, 

3.Ρ.567. 
Ατιβοογατία ἰηβεγίοῦ πὶ Πεπιοςτά- 

εἶ τατίοης νι Ἰτατί5. νῖτ, ΑΡΟ]]. Ψ, ς. 14. 
Ῥ. 217. 

Ατίβοάεπιις. [π|ᾶρ. Ρτοῦεπι. Ρ. 761. 
τοι δ14. 

Ατιπορίτοπϊς ἵπῖεγ Αἰ επί εη[ες ςεἶε- 
δυῖταβ. νἱτ, Αροἱ!. ὙΠ. ς, 4. ρ. 282. ποῖ. ἃ 
1ς, ΥΠῚ, ς, 16. Ρ. 36. ἤδτιια ἱρίιι5. νἱξ, 
ΒΟρἢ.1, πν,15.. 5.7. Ρ.τοο. ἰυταῖις Βοίείς 
Ῥεπιοῆβεηῖ5, νῖτ, ϑορῇ. 11, ἢ, 8. 5.2. Ρε 
480. ποῖ. 49. 

Ατπιᾷ μεγουπὶ ἀθηδΆ. [π|ᾶρ΄ 11. πη, 5.Ὁ. 
8ι5. ποῖ, δ 1, 

Ατηιὶς ἐχιιεσς νἱδειπὶ ποίεθαι Αἰάχ, 
Ἡετοὶῖς. ς, 1. 5.1, 0.719. 

"Αὐγηϊ πίοηΐα ἱπιάρο, ἴσοη. Π. ἢ, ὅ. ρ- 
817. 

Ατιδγόϊας Μεάϊ ρετυΐτπεῖα ςοπίγὰ Ργο. 
φεΠ|ἱ τεπιρίτιπι, Ηττ. ς, 2. 6. 1, Ρ, 672. ποτ, 
Ῥό.Ἀ. 

Αττεπιαε ξοττίειο, νἱς, ΑΡΟ]], ΓΥ, ον 
Ἅ1, Ρ 159. ποῖ. ὃ 15. 16, 

Ατῖες ἰδ εγαῖος Αρο]!οπιὶ τάϊοῖο, νῖτῳ 
ἌροΙ!. ΥἹΠ, ς. 7. {εξξ, 3. 0.351. 

Ατείηπὶ ἐχεγοίτίαπι τείρι οἷς δὰ ορεβ, 
νἱ2. Αρο]], Ψ1Π]. ς. 7. [εξξ. 3. Ρ. 321. 

Ατγδάϊς πιδρηπίτιιο, Ηετοὶς, ο, . 5.3» 
Ρ. 66). ποι. ἃ 1. 

᾿Αϑϑείαβ. ποι, Ρ. τού, ὃ 19, Ρ.107. ποῖ, 
421. 23. : 

ΑΞ θοὰς Οεηζαισι5, Ἡεγοῖς, ς, 10, 4.17. 
Ρ.748:.. 

ΑΠηπὶ Πἰιιετοεν νἱς, ΑΡο]], 1Π. ς, 2, Ρ. 
φό, ποῖ. 81. 

ΤἈΡΥΕΟΧΟ ΚΕ ΟΡΊΧΑΣ 

Αἰρᾳῆες, ΡΒΙοΙ͂. ἐρ. 1. 
Αἰρεπάυς νεῦ5. νῖτ, ΑΡΟ]]. 1. ς. τῷ, Ρ.18. 

Αἰρεπάϊοτιπι [εἀϊτῖο. 18. 
ΑΠωγρετγε πιδιοτὶ ποῦ εἰ ἱπ πιοτῖδιι5 

ΙπάοτιπΊ. νἱς, ΑΡΟ]], 1Π|, ο. 27. Ρ. 117. 
Αὔγτίοσιιπι ὃς ϑγγοτι πὶ ποπιπα ςοΠ- 

ξυΐδ νίυγραῖ, νἱς. ΑΡΟ ΟΠ. 1. ς, τό, Ρ. 19. 
ποῦ 83. 

ΑΠῆππια ἀπιδηζίιπι, Ιςοη. 1, Π. 15.Ρ.787. 
ποῖ, 412. 

Αθγαρι]ῖς ἰπάσπῖες ποῦ Ρεγβεγιπταῦ 
ΔὉ Πετοίδιις, Ηεζοῖς, ς, 2, 5. 13, Ρ. 686, 
τος Ὁ 2. 

ΑΠτγοποπιῖα τς [| 6γα 5, νῖτ, Αρο]], 
ὙΠ]. ς, 7.1εέξξ. 3. Ρ..33:. 

ΑὐγΠυπὶ Παταδγιπὶ ετίπι ἱπρεπιυΐϑ 11ςἱ- 
ταπι. νἷς, ΑΡΟ]]. 1, ς. 15. 5.18. ποτ, Ὁ 11. 

Ατδίδητα ντῦς ἰπ ᾿οςτίάς, Ηετ, ς, 10. 

Ρ. 744: 
Ατοῦ 645 πιᾶρηΐ γε! ἢαθείιγ ΔὉ 

Ιηάϊ5. νῖτ, ΑΡΟἹ]. 1]. ςς 19. Ρ. 70. ποτ. Ὁ 4. 

Ατετ οοον [απέϊις δὰ ἰημξεγιαϑ, Ηστσ, 
τῳ 19. 5.14. Ρ. 74:. 

Αἰβαπιρητῖς εἰκών. (Δ! ΠΠΠτ, διδτ. Ρ. φοό. 
Αἰβεπδειπὶ Κοπιᾶς, νἱτ, ΘΟρἢ, 11, πνιο. 

6.6. Ρ. “89. 
Αἰδεπίεπῆι τειθγθητία ετρα Ὦεο5. 

νῖς, ΑΡΟ]]. ΝΊ, ς.3. Ρ..232. 1{. 1Υ. ς.}9. Ρ. 
186. ποτ. 1. ἀεἰ!σατι}} ἤιης, νἱτ, ἈΡΟΪ. 
ΙΝ ς. 20. Ὀ.19. 86 Π᾽πιγατοτεβ νἱγτυτῖϑ, νἱτ. 
Αρ. Π|. ς, 21. Ρ. 192. 1ρΡ[ογαπι ἱπρεηΐ8 ΠΊ8- 
δὶ5 ἔτεπο ἡϊᾶπι οίςαγε ἱπάΐρθης, γἱς. 
ΘΟ0ρἢ. 1. π, 25. 5.4. Ρ. 535. Ἰρίοτγιπι ἀε- 
πιο ογδτίαπι (οἰ ε τ Απείρῃοπ. νἱτ ϑορῇ. 

1, π, 15. }..493. ποῖ, Ὁ, 8, Ρ. 590. ἱρίοτιιπι 
{εὐϊτίο 4'ψεοης {εάλτα, νἱγ. 50ρ}. 1, π. 2. 

Ρ.485. 
Αἰβεπὶς πὰ] 9 Γξηοχ (Ὡρίβης, ερ. Α- 

ΡΟΙ]. γο. 
Αϑήνη Πολιάς. νὶτ, Αροὶ!, ΠῚ. ς. 14. Ρ. 

1ο4. ποῖ. δ1ο. Αϑηνᾶς ψῆφος. νἱζ. ϑορῇ. 
1, π. 3. ρ. “68. 

Αἰβεποάοσιις ϑορΒι4, υἷε, ϑορἘ, 1, ἢ, 
44.0.94. 

ΑἸΒΐεια φυῖθιι5 ἴῃ τεθι5 ἀεθεαι επιϊ- 
πέτα. νῖς, Αρ0]}, ΤΥ. ς, 25. Ρ. 164. ποῖ Ὁ 6. 
Α:ΒΙ ἐτάγυι β ρε τί οπ 65. , ς, 7. Ρ.. 192, “ 
Ὠοτζ. 82. 

Αἰἰδητῖς ἱπιᾶρο. [ςοῃ, 1, ἢ, 20, Ὁ.8 43. 

Ατιαΐμι5. δ τις ΡοΟΪεπιοπὶβ. , μᾶῖεγ Ηετ- 
πιοογατῖθ, νἱτ. ΘΟ ρ, 1, ἢ, 2ζ. δ. 2. Ρ. όοφ. 
ποῖ, δ 1. 

Ατεῖςα εἰοφυυτῖο σους δ εγιαγὶ ἀεςο.- 
τυιπὶ, νἱς. ΘΟΡΆ, 1. ἢ, 16, 5. 4. Ρ. 503, ποῖ, 
49. 

Ατῖσας πιεάϊα Ρᾶγς ορτίπια ἰΐπριιᾶς 
{0 οἷ4, νἵτ, ϑορῇ. 1. π, 1, 5. 7. Ρ. 553. 

Ατσαγιπι ξεπιϊπαγιπι σταμῖταθ, Ισοῃ, 
1, π.29. Ρ. 806. 

Αταάςοιπι πίπιία αβξεξιδεῖο, Ρ,, 21. ποῖ, 
4 5. 

Ατάςογιπι ογπβζις5, Ιςοη, 1, π. 16. Ρ. 
787. 

Ατάσυς Ηεγο ἀϊς ϑορ δε ράᾶῖογ. νἱζ, 
ΘΟΡΆ, ΠῚ. π.1, δ. 5. Ρ. 447. ποτ, Ὁ 2, ἀϊιϊς 
τας ἱρῆμς, ἴδ. ΠΠτπις5 τε πιεπεμηπι, δ, 3. Ὁ. 
549. δἀπιίγαγαν ϑοορε  4η, νἱτ, 5ΟΡὮ. 1. ἢ. 
2ι. 5.7. Ρ. 5:1. 

Ατείσυς δἰ τι5 Ηδεγο ἀϊΐς, νι, ΘΟΡΗ, 11, π, 
1. 5. 1Ο. Ρ. 548. ποῖ. 8 2. 

Αὐάίεηάο ποη Διιάϊγε, νἱτ, ἈΡ0]]. 1, 
.ς.14. 0. 17. 

Αὐιεγπᾶ μεῖγ, νἱτ, ΑΡΟ]]. Π, ς, 1ο. Ρ. 18. 
Ὠοῖ, 41. - 4. 

Αὐες ἀοσεπάο ΠιιπιαπᾶΠῚ γΟΟΕΠῚ ΓΟΓ- 
ΤΠΙραπτωγ, νἱτ, ΑΡρ. Ν]. ς, 36, δυϊιπὶνο- 
ςεβ πογυηῦ Αγαδᾶς, νἱῖ, ΑΡ0]],1. ς, 29. Ρ, 
11. ποῖ, 20, 

ΕΕΕΕΕ 3 

οὔ; 
Αὐϊειὰς υἵγειτες πιυῆοαθ, υἱῖ, ΔΡΟ]}. 

Ὗ. ς. 21, Ρ. 104. 205. 
Αὐτείις ϑορμιῆα, νἱς, ϑορῃ. 11. π.332. 

Ρ.6:7. 
Αὐτεϑ διμϊειῖίσας ργοξείποηϊς ἱπάϊοϊ δὶ 

Ἡετοῖς. ς. 3. 5. 3. Ποῖ, 8 3. 0.12. {Π|26.. 1. ἢ. 
6. Ρ. 77:1. ποι. Ὁ 17. 

Αὐγες Ἀερὶς Ρεγίλγιιπι ν οοβθδ πε πιΐ- 
πΙῆγι, ρΡῈΓ 4009 Γε5 Πα ητΙ Δ θδητιγ. νἱτι ρ. 
1. ς. 18. Ρ..35. πνὉ τ. 

ΑὐτὶοΒαϊομπῃ, νἱς, ΑΡΟΪ] ΠΠ. ς, 7. Ρ. 58. 
ποῖ, ἃ 3. 

Αὐγαπὶ ἃ ΒΥ ίδις εἰβοάίίατ, νἱξ 
ἈΡρΟΪ]. 11. ο.. 48. 

Αὐτάρκεις ΑΡΟ]]οπίϊ, νἱτ, ΑΡΟ]]. 1]. 
ς. 28. Ρ. 3098, 

Αὐτόχιειρες ποπ ςοπιδιγεδάπίιτ, δῖ. 

(911. 5.3. Ρ. 721, ΠΟΙ, ἃ 9. 

ΑὐἹοβίδακῆος ἀὴ τ Αρο!οπίυ5. Εὐύ ς.9. 
Αὐτο]εογεῆας ἔσγαι5 Ἑδυοτίηϊ, νἱϊ, 

ϑορῇ. 1. ς, 8. 5. 3. Ρ. 4Φ0. ποτ. ὃ 4. 
Αὐτκοπιδῖα [πη ἀοσμπΊ, νίτ, ΑΡΟΙ], Υ, ς.12. 

.1.7 
; Αχίτι5 δυιῖι5. ΡΟ] ογγίπλι5, {π|ᾶρ΄. Πν 
Ώ. 8. Β- 824. ποῖ. 8 13. 

Β 
᾿ τ ρυμ νἷτ, ΑΡΟΙ]. 1. ς. 25. 5.32. ποῖ, 

1. Βαδγ]οηῖς τερία, ροης ἄζε. ἴδ, Ρ. 
33. Βαδγ!οπίοτηπι νε[ίτια. ἰδ. Ρ. 24. 

Βαςοδας διγίεητις άτια, ΟΔ]]. δι, τς 
2.0.89.,[4. 

Βαςςῆὶ τεπιρὶ 11. νἵτ. ΑΡΟ]]. Π. ς. 8, Ρ. 
56.157. ΒΑσςὮΙ ἴῃ Ιουιΐς ξεπιοτα ἔλθυϊα:» 
εχρ]ἰοάῖα. 10. ς,9. Ρ. 17. ποτ, Ὁ 3. 

Βαςςὶ {γπιθο πὶ σογπιι. Ισοη. 1. πὶ 
1:. 0. 786. ποτ. 1. «ΕΠ ιυεπεία. 10. π. 18. Ρ. 
790. πυτ, 2.64. ςοπιίτδειιδ. 1δ. Ρ. 792. 
πιᾶιιῖ5 ΟΥ̓ ΠΠ θα] 15 ἐχογπατᾶ. ἴδ. Ὁ. 793. [- 
τως Ργαχίτε 5. δ} }Πῆἔτ. πν 8. Ρ.899. 

Βδοςμαπαῖϊα ἀρ! !ςῖα, νῖτ, ΑΡΟΙΕΙΥ. ς. 
21, 0.158, ποῖ, 4:1, 

Βάςςδι5 πο όξιιᾶπι διρῖτ, ν, Νοξζα, 
Βαετῖςαε τερίοπίϑ ἔεἰἰςῖτδβ. νἱς, Αρο] 

Υ. ς. 6. Ὁ. 191. 
Βδειὶς βυυΐι5. 10, " 
Βαϊ δεπαγιπὶ ἐγρα σᾶῖῃϊος ΔΠΊΟΓ. Υἱζῳ 

ΑΡο]].11. ς. 14.}. 66. 
Βαϊαγα ἐπιρογίμπι. νῖς, ΑΡΟΪ]. ΗΪ. ς, φό, 

Ρ.138. ποῖ, 1, 
Βαϊδυτίες ρασγοσαπιὶ ἱπ ἀε!τοἴϊ5 ΒΑ 1- 

τᾶ, νῖτ, ϑοΡἢ. 11. π. 5. 5.3. Ρ..574. ποτ. ὃ 78. 
Βαϊπεα οἰ τἀ (επεέξι5, νῖτ. ΑΡ.1, ς, τ, 

Ρ.20. πος. 19. 1Υ͂. ς, 42. Ρ...82. 
Βατδδε ὅς εοσιδε τοηΐιγα τμγρίβ5, Υἱέ, 

Αροὶ!. 11. ς.34. Ρ. 313. " 

Βαιδαγῖς "οπ εἴ ἰαγρίεπάμυπι, ἐρ. ΑΡ.21. 
Βαεγάδπες Ἀεχ πιειου]οῆμις. νἱτ, ΑΡ0]}. 

1. ς. 21. }..26. ἔλπια {{Π|π|5. 1. Ρ. 17. {ΠΠπι5 
τειεγοητία εγρᾶ νίγος (ρίεητες, 10. 

Βαϊδειις ργαοβείξεις ρτδειοτῖο εχ τις 
ἢϊοο ἔλέξι5, νἱι, ϑορ, Π|, 8.1, δ. 11, Ρεδότ. 
ποῖ, ἃ 4. 

Βαῆως Οοτίπιδιις, νἱς, ΑροΪ], ΤΨ΄, ον 
6. Ρ. 166. δάοτπατ ἱπιεγξεξξοτεπι ἱπ Α- 
ΡΟΙ]οπίμπι ἐρ. 36, νεπεπο ἱητογβοῖς ρῶν 
τγοπι. 6Ρ. 37. ἴρίιις5 ἄρ τυγρίβ. ἐρ, 74. 

ΒεΙΙο οςοιπιθεητος ογηδητις ογάτίος 
πε, Ηετγοῖς, ς, 11. 5.3. Ρ. 721. 

Βιθεῖε ποπηίπᾶτο Ιου Γεγιατοτῖβ π0- 
πιῖπε. νῖτ, Αρ. ΠῚ, ς. 7. ρ. 54. ποτ, δι, 

ΒΙΑΙρἢεπιῖδ σοηῖγα δ ίεησξεπι εἰ τδιιν 
Ὁ Αρο]]οπίο. νἷε, Αρ οἱ]. ΝΤΙ. ς, 27. Ὁ.308. 

Βοηὶ νἱτγὶ ραγεῖϊεῖρες ἔμπε ἀϊαίπας πά- 
ἴαγᾶς, Υἷς, ΑΡο]], 11. ς 7. (δε. 7. Ρ.337- 

Βος πιεϊ!ΐτις, νῖτ, ΑΡ0]]. 14 ὁ. 1, Ρ. 2. 
Βγδεῆπιδῆες, νἱτ Αρο]]. 1, ς, 2. Ρ.3:..Ὁ- 

18. 22. νἱ4, Γράώογινν ρῥἡοίρθησ, 

Βγϑάιιας δοςιατος Ηεγοάϊς, νἱτ, 50 Ρ ἢ ς 
ΤΠ, ς, ας δὲ ὃ, Ρ. 555. ποῖ,ᾷ 7. ᾿ 

Βικϑ 



φύᾳ 
Βιιγᾳ Ὑδελαἰ ας οἰυΐτα8. βιυιξδεδιις ἂὉ- 

(οτρια. Ἠετοῖς, ς, τῷ, Ρ.744. ποῖ. 416. 
ΒΥΐμ5 Ἰπία!α ρᾶγωδ. νἱῖ, Αρ. 1], ς,53. 

Ῥ.137. ποῖ. 47. 
ΒγΠῆις νῖς. ΔΡοΪ], ΗΠ. ς. 20, Ρ.71. ποῖ, 

4᾽.6. 
ΒγΖαπτῖ οὈΠάο {ὃ ϑϑιιεσο, νι. ΒΟ ρἢ, 

ΤΙ, ἢ. 27. 8.1. Ρ. δ16, ποτ, ἃ ξ΄, 
ΒγΖ45. νἴτ, Θ0Ρἢ. 1, ἢ.24. 8.1. Ρ..528. 

ποι. 43. ; 
ο. 

Αἀπιὶὶ ἴῃ ἀγασοπεπι πιο, Ιςοη, 1. 
Π,.8. Ρ..791- ΠΟΥ, 2 20», 

Ολάμπι. νίτ, ΑΡΟ0]].1. ς, 19, Ρ.. 23. ποῖ. 

Ρ4 
Οδεάϊΐϑ ᾿πυΐτας ἱπίετ Αεσγρεῖος ρΡοεπᾶ. 

στ. ΑΡΌΙ ς. 4. Ρ.214- 
Οαείατει πιάχίπια ντθ5 Ραΐαοβιηδε, Α- 

ΡΟ]}- ερ.11. Οδείαγεαεπίες ἱπῇρπὶ ποποτα 
ἀβεσεταης Αρο]]οπίμπι, 10. ποι, δ 1. 

Οδἷῖ πηρεγίασι, νἱς. ΑΡΟἹ], Ν. ς. 32, Ρ. 
214. 

(εἰαπηϊταιτι ΠῚ ΠΟΠΊΠΙΙΠΙΟ Αγπιαῦ 4π|0- 
Ζεπι, Ἡδξτοις. 6. 2. 5. τι. Ρ. 684. 

Οαϊςεοτυπὶ νίμπι τεϊ οἷς Αρο]] τ 5, 

υἱξ. ΑΡ0}}.1. ον 8. Ρ.10.. σαΐςει ρου αγεβ 
αἰγίθ» ὃς ρεσιιϊαγε5. ξειπῖπ!5, Ιφοη, 1. ἢ, 2. 
Ῥ- 766. ποι. ἃ 6. “Αἰ σεοτιπι νἤμ5 ἀρὰ ἀε- 
Ἰισατυϊοβ ὅς δεργοῖος ρϑάϊΐδιιβ, ΡῃμηΠοῆσ,. 
εριτ!. 25. ὅς 67. ν. Νοῤῥίἠιαε, 

Ολϊ11ς5, νῖτ. ϑορῇ. ΠΠ΄. π.. 20, 5.3. Ρ. 60ΟΙ. 

ποι. Ὁ 7. ἀϊηΠῆπηι5 ἴητογ ΑἸ ἢ ἐπι εηί85, πὶ 
21. 5.1 ποῖ. 8 2. 

ΟἈΑἸ] ετατιἀο5. νἱ, ΑΡΟΙ!, ΙΝ, ς,32. Ρ. 
71. ποῖ. 82. 
[0 ΠῚ ὙΠ 1] ΟἸγπεβίνς Ῥεγὶς οὉ πιπιῖ- 

4πὶ [ἰδ ετίατεπι. νῖς. Αρ. ΝἼΙ. ς. 2.Ρ. 280. 
Ολϊρὶς Ῥγοπιοηιογίμπι, νῖτ, ΑΡ.Υ. ς, 1. 

Ῥ. 189. 

(αἰιιπιπῖῖς Ῥγϑεθεπτες ΔυγΕ5 Ῥετίςα- 

ἴμπι θευης. νἱτ. ΑΡΟΝῚ, 15. Ρ. 25}, 

ΟἈἰγρίμϑ νἱτ, Αροιϊοπ ], σδἔιο. Ρ.186, 
οι. Ὁ 7. 

Ο:αιοῖ! δρομάδες. γῖς ΑΡΟ]]. Π, ς, 6. Ῥ- 

44:ποῖ ἃ 2.3. 
Ολπιριι9 Ρίοειπι, ψἴι. ΑΡΟΪ]. Υ, ς» 17. 

Ῥ’291. ποτ. ἃ 2. 
Οαπίηϊυς Οεἶεν [οτῖρῆς ἐς ἀτγίε τβεῖο- 

κἰςα» νἱι ϑορῇ. 1 ἢ 22. 5.3. Ρ.514. 
(δηῖς γαδιοῦ πιογίι ἰδείις ςιγαίιν δὉ 

Ἀροϊϊοπίο. νἱτ. ΑΡο]}, ΥἹ. 43. 
Οδηε5 τιιξητιγ τεπΊρί πὶ Πάπας Ογα- 

τ«επῆς, νἵτ. Αρο]]. 11]. ς.30, Ρ. 370. ο4- 
πυπὶ ψεπδτὶσοταπὶ νᾶτῖδ δεηετᾶ, Ιςοῃ. 1]. 
ΤΠ. 28. Ὁ. 305. ποῖ, ἃ 20. 21. 

Οληυς Ἀδοάϊυς τἰδίςεα ἜΛΑ μάμος 
αἷς, ΑΡΟἹ]. Ν. ς. 21. Ρ. 104. 

Οδρδπειις βαϊπιίης ἰξζιι5, Ιςοη. 1. π. 
27.Ὁ.8ο:. ποῖ. 46. 

Οαρθότειις Ῥτοπηοητοτίηπι Ἐυδοοδδ, 
νἷς. ΑΡΟ]]. Ἰ. ς, 24. Ρ- 31. ΠΟΥ, ἃ 3. 

Οδριτοϊϊηὶ Ἰαἀϊ. νἱς, ΑΡΟ]]. Υ ἢ, ς, 1. 
Ῥ. 2090. πος, 18. 

Ολρραάοομπι ργεοπυηιίατιο, νἱς, ϑορα, 
ΤΠ. π. 15. Ρ. 594. ὃς Δἀ ἀδηάᾶ Ρ. 951. 2. 

Τδργᾶε Ιπάϊοας ἱπτες ἀο]οῖ45 [πάο- 
Ταπι. νἱς, ΑΡ. 11. ς. 28. Ρ. 80. ποῖ, 4 5. 

Οριϊαῖτας φιοπιοάο ἃ (ἀρίεητε ξεγεη- 
ἄἀλ. νῖτ. ΑΡΟΙ]. ΝΠ. ς. 30. Ρ.315. 

(αριϊυῖτας τοῖα ποπιῖπὶς νίτα, 18, 11. 
ς. 16. Ρ. 306. ποῖ, 8 10. 
τῆλ, πιᾶποῖρί. νἱζ, ΑΡο]]. 1], ς, 25. 

ΡΟΤΦ. 408 Ἰλιάς νεηάδητυτ. 1. 
(ὐατηηδηΐ. 10, 111. ς. 55. Ρ.138. ποῖ, θ4. 
Ολτπίμπη ΔὈΠΙπεητία φυϊὰ ργοῆτ, νἱῖν 

ΡΟ]. ΝΊΠ]. ς, 7. {εξϊ. 12, Ρ. 347. ποῖ, ἃ 15. 
[44. ν. Οἰδια αγιέγηαε. 
Ἐλβαρδρ: ϑορ ΙΝ ς Δηπαπιεγδίιϑ. Υἱτν 

ϑορὰν 1. ἢ. 4.}. 486, 

. 

ΤΝΡΕΧ ΚῈΕΔΥ͂ Μ. 

Οαἴαπάτα νἱοϊαῖα ποπ δι 40 Αἴᾶςε. 
Ἡετοὶς, ς. 8, δ. 2. ἱπιᾶρο, Ιςοη. 1. ἢ. 10. 
Ρ. 826. 

Οαἴπαπιις ϑορμιλ, νῖς, ΘΟΡΕ. 11. π,32, 
8.1. Ὁ. 617. 

Οδήπιις πηοί τος σοπίγα Μ. Αὐγεϊαπι 
τε 5 Ποι85. νῖτ. ΒΟΡΉ, 11. ἢ, 1. 6.13, Ρ. 563. 

Οδιδάμρι τηοπῖο5, νἱτ, Αρ. ΥἹ, ς, 23. Ρ. 
264. 

Οτατγόϊδς ΝΠ], νἱε, ΑΡΟΙΥΙ, ς, 26. 
Ρ.:66. 

ΟἈτάττθις. 404}15 πΊΟΥΡι15. νἱς, ΑΡΟΪΪ, 
ΙΝ. ς. 44.}.137. 

Οδιτας ΡῬαπποηΐδα. νἱξ, ΑροΪ!. 11. ς. 
γ. [εϑὰ. ας. Ρ. 332. ποτ, ὃ τι, 

Ολμοδῇ πιοπεῖς ἀεἴςτειρεο, νἱσ, ΑΡ. 11, 
ς, 2. Ῥ- 49. ποῖ. Ὁ 2. 

Οεάεπάιιπι τετηροτῖ, τἱτ, ΑΡο]]. ΙΥ. ς. 
39.Ὁ}. 180. 

Ο εἰεπας, Ἰοοὶ τ Ρῃτγρίδ, ἱπιάρο, Ἰςοη. 
Ι,π, 20. Ρ. 794. ποῖ. 41. 

Οεἰίας ροεῖᾶ δπιδεθεῖιι5, ΡΒ Π]οῇτ, ἐρ.17. 
( εἰτατγιιπι 4τ5 ρ᾽πρεπαϊ 465 Ἰσοη. ], πὶ 

28. Ρ. 894. ποῖ, 411. (εἰκίςυπι οτηδπΊεη- 
ΠῚ ΘΠ ΟΥΙΠΊ, Υἱτ, ΘΟρἢ. 1. ἢ,1}. δ. 2. Ρ. 
435. ποῖ. Ὁ 17. 

Οδητδυγογαπι ἵπιάρο, ἴςοη, ΠΠ. η. 3... 
813.814. ἤδτιά. (δι! Πἔτν ἢ, 12 ρ. 994. 

Οεπταπιμίγα! 5 ̓παἰ οἴαπι ϑαγάΐθιι5, Υἱζ, 
80ΡΈ. 1. η. Σ2. δ. 4. Ρ. 525. 

ΟερΒΙΠτ5 Βαιῖ5, ᾿ςοπ,11, ἢ, 8. Ρ. 822. 
ὧς. ἢ, 19. Ρ. 842. 

(εἴτα ρίηρετε. Ρ, 908. ποῖ. 10. 
Οετετῖ ἔδογα ντὸς ϑαγάςεππιπι, ΑροἹ, 

ερ. 75: 
Οεττατίεη ἰυδελτοτίμπι, {π|λ6. 1], ἡ, 6, 

Ρ- 8:8. 819, ςοτιαπηϊηΔ οτιιεητᾶ τεργεἤδη- 
ἀσητιτγ δΔΌ Αροϊϊοηΐο. νῖτ, ΑΡ0]},1Ψ. ς.22. 
Ρ.16ο.. νἱτί5. ΠΠΠ τ ι5 ἱπβτιατα, Ηετ. ς, 

3.5.4.} 699. 
Οεταῖχ ἤεχι δι} 15 ἰη Ἰδιιάς, Ισοη, 1. π. 

4.}. 768. ποτ. Ὁ 10. 
Κηρύγωατῳ ΟἸγπιρίολ. νἱ, ἈροΪ!. Ιγ. 

ς,24.}. τόΣ. π.ἃ 8. 
Οεἴϊιις πιράϊοδτιις, νῖς, ΑΡΟΪ]. Υ1], ὁ. 

39.}.3:8. 
Οετὶ αδίρυπτιαγ εἰπτιππαῦι}18, νἱϊν ΑΡ. 

ΠΙ. ς. ;7. Ρ.139. 
Οεγχ διιῖ5. Ισοῃ. 1. π, 17, Ρ. 8328. 
ΟΒδεγερθοηζεβ αυοσ ἔπεσίπε. ΡΓΟΟΕΠῚ, 

νῖτ, Β06ἢ. Ρ. 483. ποῖ. ἃ 37. 
ΟΒεγοπεᾶ οἰδήεβ ἃ ᾽οηγῆο ἱπ οτᾶς 

τίοπε ἀερίογατα. Υἱῖ. ΘΟΡΉ, 1. π,22, 8.1, Ρ. 
22. 

᾿ ΟΒίγοι εἄπςαὶ Αςἢη ἐπ), Ηετγοῖς. ς. 9. 
ἴτ, ςν 19. δ. 2. Ρ. 720. Οεπίδυγιις {ἢιι15,1ς, 
11. πὶ 2. Ρ. 81}. ποῖ. 8.24. 

ΟὨϊαπιγς ΤὨεαιςα ὅς Μαςεάοηϊοα 
4η. ἀἰβετδηί. νἱτ. Αρ. 1Π|. ς, 25. Ρ. 116, ποῖ. 
8. «“ὈΪΑπιγ ἀε5 ρυ] λας ἱπαεπιπὶ Αἰῃ6- 
πϊεηδιιπ,, υἱτ. ΘΘΡΗ, 11. Π.1, 5,5. Ρ. 550. 
ποῖ, ὃς. 

ΟὨτεβυς ϑορβιῆδ, νῖς, ϑορῇ, ΠῚ. π. 11. 
Ῥ- 590. ἀσειιε πιάρπο οἰιπὶ ἀρρἰδιιίι, δ, 
., τεσυΐαν τγοπμπι (ορΕἰΠίςεπι. 18, νἱ- 
πὸ οὐποχίι5, ν᾽ ρ}}}15 νδίεπς, ἀγτγορδηῖῖ- 
τη ἱπογορᾶπϑ, 5.2. ἰάδᾷ ἀπ ξ ὅν. 

ΟΠ βίαπογαπὶ ἀφεπιοπας εἰϊοϊεη δᾶ.» 
Ροτοῆφ5. Ἐπί. ς, 4. Ρ- 4121. ποτ, ἃ 3. 

ΟΒεγία Ῥγοπιοπτοσίηπι ἴῃ Πνοπηπο. Ἴς. 
ῬΒ1]. απ ἢ. 17. Ρ. 389. ΠΟΙ, ἃ 5, 

Οἴδιι5 ἀπἰ πιδίϊπι ἃ ΡῬγιβάροτα εἰτ4- 
τι15, ντ. ΑΡ0]].1, ς, 1. Ρ. 1. ΔὉ Αρο]]οηῖο 
ερ. 8. Ευΐεῦ, ς, 13. Ρ. 4.41. ἀάς τἴτ, (γο, 
εἴδυβ τεηυΐς δὴ {επιρες δά μι θη άιϊις ἐν- 
ταρκεῖ, ΑΡΟ]]. ερ. 85. 

Οἰοαάδε διγεαε Οὐπαπιθηταπιὶ ΑἸΠ 6» 
ἡὐηδὰ Ἰςοη. 11. ἢν 17, Ρ. 837. ποῖ, 
41 

Οἴσοπεϑ δῦ ὙἹνε ἐχραρηδιῖ, Ἡεγοῖς, 
ς.10. 5.12, Ρ.717. πος. Ὁ 8. 

ΟἸεοηΐδε ποπιεπ οὰς ἵἍτο ἢς ἀδτυπι, 
νἷτ. ϑορῇ. 11. πι 6. Ρ,, 573. 

ΟἸςοπίδε ἴπ ντρε5 εἰδξαϊῖδς πο λά- 
νοΐδητ, ερ, ΒῃΠοῆτ, κ8. 

Οἴηρετε ὅζ νἱγογιπὶ ὅς ξεπ ΠΑΤΙΠΊ, ἴσο 
1, . 2... γ66. ποτ. 42. 

ΟἸἰῆια τερίο, υἱι, Αροἱ!, 1, ς, 23. Ρ.}9. 
ποῖ. 81. ἴτ, ς. 24. Ρ.. 30. 

Οἰιίβαεγοη Αὐἰδεοηΐς ὅς Ρεπίίεὶ ἴδη- 
δυϊπε πιδουΐάτιθ. Ισοῃ. 1, ἢ,15, Ρ. 78 
Βοῖ. 47. Ὁ "γ᾿. 

ΟἸυίταεθις ΡοΙ Πευπὶ ἱπάίρεπι Πο- 
πιῖπεβ5, ΑΡΟἹ]. ἐρ. 1ι. οἰαϊτατῖς ἴῃ5 ἀστιπι 
ΒΟΡΒΙΗ5, νἱζ, ϑορΕ. 1, π,1|, Ρ. 495. ποῖ. 
δ 3. 

ΟἸδυάϊις αυϊπαυαρεπατγῖιις σσσιρας. 
ἱπιρεγιμπι, νἱτ. ΑΡΟΠοη, Ν', ς, 27. Ρ, 210. 
πιρ!!εγοίας. ἵν, Εοποτγᾶς Αρο]]οπίνιπι, ορ. 
43. ποῖ, 1. 

ΟἸἐπιεηβ νἱῦ σοηίυϊατῖς. 4 Ποπιϊτίαπο 
ἰητεγξεέτις, νῖε. ΑΡΟ]]. ὙΠ. 21, 

ΟἸεπιεηβ Βγζαπτῖυς ἱπῆρηὶς ἐγαρίςι!8, 
Υἶτ, Β0ΡΉ. 11. πη. 27. 5.2: Ρ. διό, 

ΟἸεορϑιγα ἴῃ ᾿υχατῖδπὶ ςοπιετεῖς μι 
ἀϊ4 Πτοτγάγασι, νἱτ, ΘΟΡΗ. ἵ, π, δ. Ρ. 486, 

ΟἸερίγἀγαε ςετῖα ἀϊπιεπῆο δά ογατίο- 
πε5 Βαβεπάδς, νι, ΘΟΡὴς 11. ἢν 1, 5. 11- 

᾿ 561, ἶ 
ΟἸερίν ἀτῖ; διάϊτογεβ, υἱῖ, ΘΟΡἢ, 11, ἢ, 

10.5.1 Ρ.785. Π,13.}Ρ..594. 
Κλήσεις Ὠεοτιπι, Υἱῖν ΑΡΟΪ]. ΠΙ, ς, 41 

Ρ. 130. ποῖ, 42. 
ΟἸ ρει Ππποηϊ5, υἱς, ΑΡΟ]], 1Υ. ς, 28. 

Ῥ.169. ποῖ. 4 13. 
ΟἸγδάλε. νἱσ, ΑΡΟΙ], Υ, ς, 25. Ρ. το. 

τος, ὃ 12. 
Οηϊάϊα Ψ εηε5. νἱτ, ΑΡΟΪ]. ΥἹ, ς, 40, Ρὸ 

276. 
Οοςευπιὶ Μεάϊουπι. Ισοη, 1. π, 28. Ὁ. 

804. ποῖ. 8 13. 

Οοεὶϊ ροτῖδε μοτίς σοπιπι 46, Ισος 
ΤΠ. π.35. Ρ. 86ο. ποῖ, 41. 

Οοεἴμπι ὅς Πάεγα νοςδῖᾶ δητίις θεῖ, 
τς, ΑΡΟΙ!, 1Π| ς, 34, Ρ. 126. Ποῖ. 8.32. 

Οορ!τατίοπεϑ ἔοῖγε ροτηῖς Αρο]!οπίτι5ς 
νἷς, ΑΡΟ]],1, ς. 19.06.23. ποτ, Ὁ 7. 

Οοραηϊτῖο {Πὐΐρῆυ5. νἱτ. Αρο]}, ΠΠ, ς, χ. 
ἀιβηει 45, ΠΥ. ς, 44. Ρ. 185. ποτ. ὃ ς. 

Κοινὸν ἀριιὰ Οτάεςος αυἱά ὅ νἱς, γι 
ΙΝ. ς. 5. Ρ.143. ποτ. Β.2. τ᾿ 

᾿ Κοινωγίᾳ Τ)εἰ οἰπὶ πφαύηθηοοη νῖς Ἄρε 
ιν. ς, 18. Ρ.167. ποι. Ὁ 2. 

Οοϊοπις Ρορυι5 Αἰιβεηιοαβηδν νῖτ, 
ΑΡΟ]]. ΓΝ. ς, 21. 0. 159. ποῖ, Ὁ 14. 

ΟοἸορΒοηΐμπι ογαοαληπι, νἱς, ΑρΟ] ς 
ΙΝ. ς.1. 0.140. ποῖ, ἃ 2. ΠῚ 

Οοἱοῖῃ πιᾶρπα ἐταριπεπία, νἷς, ϑορβὲ 
ΤΙ. πι 1ο. 5.1. Ρ. 586, ποῖ, ὃ ν»4. 

ες Οὐἴππιηδε Ηδγου}5, νἱτ, ΑΡΟ]}. ΤΥ, τὸ 
42.}.188. Ὗ, ς.1. 0.188, 

Οὐοπιδπι αἷθτε πᾶς οτίρί ΠΕΠῚ ἜΝ 
νἷς ΑΡΟΪ]ΨΠΠ. ς. γ. Γεδξ,6, 0 3}. πιος 1π-- 
ἄοτιιπι ὅς Ῥγιβδροτγαβ. 1, ς. 8, Ρ.10., ποῖ, 
Β᾽.7. ΑροΙ]οηΐ, ᾿δ᾽ 4, δὲ ἐρ. 8. ποῖ, δ᾽ 5. 4- 
Ἰεθδπι Ὀ 115 ἃς Πυι 5. Τςοπ. 1, π: 7. Ρ. 773: 
ποῦ. Ὁ 4. Ροῆ ἐχοεῆππι ΑςΒ1}}15 πο ἃ- 
Ιερφηι Αςμῖαϊ. Ηετοῖς, ς, 19. 5. 12, Ρ.720. 
ἀειοηίδ ςσπιὰ ἴῃ δ61}15, Ηεγοῖς, τς. το, δ. 
9. Ρ. 715. ποῖ. 4 3, (Οπι48 τοπῇιγα ἃ 
ῬῃΠοδτατο ἴπ νχοτγα τοι οὐταγ, δρ. 26. σο- 
πιδα τἰπϑϊιγα. νἱς, ΑΡΟ]], 1. τ, 13, Ρ. 150 
ποῖ. ἃ 6, ςοπῖαπι ἰεδδης Ὀ]ϊ. ἐρ. 26, 
ΡΒΙ. 

Οοπιὶ ἱπιάρο. Ισοη.]. ἢ. 2. Ρ. γόξ. 

Οοπιπιμηΐο δοποτιπὶ ἃ Αροϊϊοπῖθ 
Ἰδυάατιτ. νίς, ΑΡ.ΙΥ̓, ς,. 3. Ρ.144. 

; ΣΝ 



Οοπιροιδίϊοπεπι Δριτ ἴῃ δος γἀτῖο. νἱτ, 
ἈΡ.11. ς. 28. Ρ.80. 11. ς, 31}. Ρ.123. 
ΟΟπΟγ] 5, νῖς, ΑΡΟΙΪ], 11. ς, 20. Ρ. 71: 

ποῖ, 4 1ι. 
Οοποοτάϊα ἀϊίσοτθ. νἱϊ. Αρο]!. ἵΥ. ς, 

8. Ρ.145. 166. 

Οοπευθδίξις 4η δάπιϊτας ἐοάεπιὶ ἀϊδ 
(λοτοταπι ορεγαεϊοῆςπι, Ρ. 15. ποῖ, δ τ. 
Οομξε πο δάπιϊοτιιπι σευ ϊτίτις ἃ πο: 

σἱειῖ5 ΡΒ οἰ ορἢΐδς, νς. ΑΡΟἹἹ. ΥἹ. ς. 3, 
Ρ.33:- . 

Οοπίπρίυπι οαπὶ Α]14 ἀὐε τίς ὃς Πιρετ- 
Ὁ (Ὀςετὶ ἁβεγε (δγαϊτύτοτη, υἱτ, ϑορῇ. 
11. ἢ. 25. 5.4... 610. 

Οοηίοίοπεῖα αυϊᾷ Πε, νίτ. ΑΡοΙ]ΨΊΙ. ς: 
ἴ4. Ρ. 295. Ποῖ. 410. 

Οὐοηίεοτγαιίοπηπι ἐραί. Υἱς, δορὰ, 1 
Ὁ... δ. 10. Ρ.519. ποῖ. 4 8. 9. 

Οὐοηἤιπιπηαῖαε τὲ οαἥιπὸς τγδηίοιπί, 
Ἄρο]!. ερ. 55. 

Οοητεπιειις ΔΙ οταπι πὸπ (οἰ Ἔγδιις 4- 
Ρυὰ ΒτΑςΒπιᾶπε5. νῖτ, ΑΡρο]], 111, ς. 30. Ρ. 
ε19. 

ΟΟΟπιεπΊτιις ΓΘΓΙΙΠΊ, 41185 4111 πιϊγάπίαγ. 
νἷτ, ΑΡΟ]}.1. ς 30. Ρ.37. 

Οοπιϊπεητία Πηριϊατί5 ᾿εη18 Μεῖϊε- 
τπἰϊ. νῖς Αρ. Υ11, ς. 42, Ρ. 310. 1ῃ Δπιδητα 
ταλιογεπι ἰδ! ἀε πὶ πιογεῖιγ 44πὶ ἡ} 115 
Ἁπιοτ, ΡμΙΠοἵ. ερ. ς. Ι 

Οουττγομοτῇδε δά ἔογισι πο αἰ πηλε 
ΔΡΟΪεπιοηα. νἱτ, ϑορῇ. 1. π. 25. δ. 2. Ρ. 512. 

Οοπιυοτίβτιοηεπι. οἰπὶ ππαρπαῖθυ ἀ1{- 
(υλάεθας Αρο]]οπίι5. νἱτ, ΑΡ, ὙΠ]. ς, 22. 

Ρ'364- 
Οοπυϊτῖα δἀπιςεητες ογατιοηἕθ γετιις 

͵ε νοςσᾶηῖιγ 4 ϑεορεϊίδηο. νἱτ. ΒΟ ρῇ. [- 
Τ. 1. 5. δ. 6519. 

Ορηυϊτίᾳ ηιδπιαίς νετᾶ βοὴ ἱπηπΊυ Π ΕΠῚ 
ξλσιυπτ {Πππ|, 8. 480 ἰᾳόξδητιε, νἱτ, ϑορἢ- 
1, ς.8.9..2.}0..491. 

Οορἤεηες Βιυμῖιο, νἱτ, Αρο]]. 11, ς, ὅ, 

Ῥ'54: 
Οὐρτεᾶς ρύᾶεςο Αἰβεηϊεπήαπι. νἱζ, 

ϑορῇ. 1. π, 1, δ. 5. Ρ. γτο. ποτ. Ὁ 6. 
Κοκπατίω. Υἱῖ. ΑΡΟΪ], ΤΙ, ς, 7. {ᾶ. 

4.Ὁ.334: 
Οὐοτηι σὰ ἴπ πιᾶπι παρ εαὲ Απιραΐά- 

τει5. [πὰρ 1. Π. 27. Ρ.. 803. ποῖ, ἃ 1. 

Οοτπιιὰ σάρτεδς δὰ ἰγγαπὶ ὅς ἄγου 44- 
διδεδάπτιγ, Ισοη. 1. Π. 10. Ρ. 778. Ποῖ. ἃ 5. 

Οοτοπάγιπι νἔι5 ἴπ ἐρυ} 15. νὶς Αροἱ, 
ΤΙ. ς. 27. Ρ.79. Οοτοηδε Διιγεᾶα ΟΥΠΆΠΙοπ- 

τὰπι (λςετάοειπι ργουίποίΑ]τπ|, ΡᾶΡ,. 12, 
ποῖ, Ὁ 7. δπιαγαπιίπας ἱπιιεπιεθΑπίῦ 8 
Ὑμεῖς ἴῃ ξιπεγίθιι9, Ἡετοῖς. ς. 19. δ. 
14. 0. 741. 5 

Οοτοπϑῖῖο ὈμδγΟΓΙΠ ΔΠΠῸ ἃ πδίίι- 
ἴλῖε τοῖο, Ἡετγοίς. ς, 11. δ. 2. Ρ- 720. 

Κόσμος ποπ σοπιρτεξεπαϊε ἰοςα ἴηξε- 
τᾶ. νἱτ, Αρ. ΠῚ. ς, 35. Ρ.127. 

Οοτατηΐοιιπι παίμγα, Υἱς, Βορῇ. {10 π, 
9. δ. 1. 5584. ποῖ. 8 5. 

Οουγε Τῆταχ αδ Ἠεγαοίἀε ὅς Ῥγίβοπε 
1ητοτξεδειια, νἱς, ΑΡΟΙ]. ὙΠ. ς. 2. Ρ. 280. 

Οταῖεν Ἠείεπας. νῖτ, βορὰ. ἀεάἀίςατ, Ρ- 

48. Ραπίοηίι5. νίτ, ΑΡΟ]], ΙΨ,, ς, ὅ. Ρ. 

144. ποῖ, ἃ 1. 
Οταῖες ὙΒεβαπιις, ἴῃ πιάτα μα Ὀοπᾶ 

Δεϊϊοῖε, στ, ΑΡΟ]}.1, ς,13. Ρ. 15. ἀνυκόϑη- 
τὸς Ῥἰπρίτιγ, 6ρ. ΡΠ]. 22. 

Οτειπατῖο ππουτιογαπι ἀἰΠιιαία, νἱῖ, 
ΞΟΡΆΒ, 1, ἢ. 20. δ, 3. Ρ. ὅο2. 

Οτεπιαπᾶὶ ἱπ τοραπὶ Δςοὶρίεδλπι 80- 
τπΔ.1ς. 11. π, 7. Ρ. 8:1. 

Οτερίάο τεπιρὶ! Ἰη[ετυΐεπς ογαίοπεπὶ 

Βαδεηεῖδιις, νἷτ, ΑροἹ!, 1. ς. 2, ρ. 141: 

ΠΟΙ 1. 
Οὐεβεϊάϊς ἀπιοῦ εγρα βυυίαπι Μεὶε- 

ΤἈΝ ΈΕΈΓΧΟΚῈΎΗ: 

τε ΠΊ. ἴς, ΠῚ, ποτ, 8. Ρ, 821. ποι. Ὁ ς. ξογπιᾶ, 
10. Ρ..3:. ᾿ 

Οτίτίδς αἰ οἰρυΐ5 σογρίας. νἷτ. ΘΟΡἢ. 
1, ἢ. 9. 5.1.Ρ.4.92. ποῖ, 112, νἴτ, ἱρῆυ5 το- 
τὰ, νῖτ. ϑορἘ. 1. ἡ. τό, ρ. 501, (οτὶρῆς 11- 
Ὀταπὶ ἂς νἱτὶ {Πα γίθιι5. νἱτ, Βορἢ, ἀε- 
ἀϊοδί. Ρ. 480. 

Οτοςοα! ΝΊ αἀρίπρεθδπίαγ. ἴς, 1. ἢ. 
5. 0. 769. ποις. ὃ 6. 

Οτοσοτυϊᾶς ἱπ ἔσεπα, νῖτ, ΑΡΟΪ!.1Ψ. ς, 
21. Ρ 159. Ποῖ, ἃ 11, 

Οτοεῖις σάτιις ΠΗ εο 1 εγᾶτιϑ εἰξ ἃ βλπι- 
πᾷ. ερ. τό. ΑροἹ]. 

Οτοεῖ ργγα ἃ Χεπορῃοπῖς πὸπ πιδ- 
πιογᾶτα. Ἰςοη, 11, ἢ, 9, Ρ4Ρ. 814. ἀν, πῆ 

Οτοεῆ τΒείυτὶ ἐρεπεῖδιι5 ἄκλειςοι, Υἱτν 
ΑΡ. ΨΊΠ. ς, 21. 

Οτεπάεπηις Αἰθεπιεηῇ5, ψίτ, ΘΟΡΕ, 11, 
Π.1, δ. 6 ρΡ. 51:1. 

Οὐυδίτοτιπι πιεπίαγα. νἱξς, ἈΡΟ]}. 1. ς, 
ὯΦ. Ὁ. 32, ποῖ, 84. 

Ουϊίοαπι πιογίις ἱπιρεγίτογιπι πιδῖε- 
ἀϊϑα. νῖτ, ϑορἢ. 11. ἢ. 10. δ. 3. Ρ. 488. 

Οὐἶτυς ΠεοτοπΊ ὅς Βεγουπὶ αποπιοάο 
Ρτδεαηάιι5, νῖτ, ΑΡΟ]!, ΙΥ̓, ς. 3}. Ρ.171. 
πος. δ το. 

Ουρι άϊπις. ἔφυγα, Ισοη. 1, ποῖ, 29. Ρ. 
8οό, «αὐἀπῆιτ Ρετίεο ἴπ ἰδ εγαπάδ Απάτγο. 
πιράᾳ, ἰδ14, ἥστια 4 Ργαχίτεϊς σοηξεόϊα, 
ΟαἸπ. Παῖς π. 3. Ρ. 893. ποτ, Ὁ 4. ἴτ. ἢ, 11. 
Ρ.993. 

Ογεΐορεβ πες ρίδηταης » πες {εγαπε, 
Ἡετοῖς, ργοοεπι, Ρ. ὅδε, ποτ, Ὁ 16, Παδῖ- 
τῶτῖο ἰπουῖτα. Ισοπ, 110. 11, ἢ, 18. ρ΄ 840, 

Ογάπιις δεῖν τγαηἤεθη5 Τλγίιπι, Υἱζ, 
Ἂρ.1. ς, 7.}. 8. 

ΟΥ̓́ξηῖς δάίριγᾶτ Ζερῆγτιις νῖ πιοάυ!εη- 
ἴυτ, Ιφοη. 1, ἢν 1.0. 780. ποῖ, Ὁ 7. τεριπ- 
τὰν ἃ Ουρι αϊπίθιις. 1. π. Ρ. 776. Ρτοπιο- 
γεηῦ οληροῖς πδιϊυϊίδλίεπι ΑΡΟ] ΠΟΙ, 
νῖτς, Αρ.1. ς,ς. 

Ογαϊουπι γοδυγ σοπῆθις ἴπ Πδετιαῖε 
Ἰοχιεηάϊ, νεγιίατο 4 ἱπιγερίάο δηΐπιο. 
νἱς, ΑΡΟ]], ΨΊ. ς, 31. Ρ. 270. 

Ογποςερβ!!. νἷτ, ΑΡΟΙ]. ΠῚ ς, 47. Ρὲ 
131. πος. Ὁ ὅ. ς. 50. Ρ. 135. ποτ. Ὁ ὅ. 

Ογτῖο ἄλτιις ογσαουΐαπι ΔὉ Οτρῆθο. ἐς 
τοῖς. ς, 4. 5.3. Ρ.. 704: 

Ογιεδβεταβ σοαπις Ροοα 4 τεπὶ ρυ- 
δΙϊςαπὶ σεγοπάαπι δάμίθετιγ, νἱτ, ΘΟΡὮ,1. 
Ὦ. 21. Ρ6117.. 

Αεαϊ!ςποτιια, ἴς, πη. ῬᾺΪ], [π.19..Ρ. 
48ο. ποῖ. 44. Ὠδεάλ!! ορογα βάεπι 

{πρεταύαπε. ΟλἹπτ. π, 3. Ρ. 899. ποτ. δ1, 
Ῥαεπιοπιιπὶ εἰεδξο τεπηρογε Εὐ{εδ 1 

ἴητον ΟΒειίδηος, Ευεδ, ς.4. Ρ..431:. ποῖ. 
4.3. Ὁ 4. Πδεπιοπαπὶ σΟὨἸΠδγ10 οἰπὶ Βο- 
πιμῖδι εεαπι ηιοϑα ςοτριι5. Ρ. 905. Ὁ 4. 

Ῥφεπιοη ΜΉ]. 1ς.1, πι5. Ρ.769. ποτ ᾧ. 
Τ)απιϊδπις 50 δ 4, νῖς. ϑορῇ. 1. η.23. 

Ρ. δος. ποι. ἃ τ. ἰμηρὶς το πΊρίυπι ντδῖ, 10, 
5.5.0. ὅος. ιάϊε Ατιβὶ ἀεπὶ ὅς Α ἀτίαπυπι 
πιᾶρπο ἀϊάἀαφέῖτο, ἰδ. ποη οὐ 5. ςΟΠΊΠΙΟ - 
ἀλι {ιαπὶ Πήρμαπι. 5.3. ἰμμεηὶ! εἰξ ἱπι- 
Ρεῖα ἴῃ [επεύχιτς. 5.4. : 

Παπιὶς [ες αἴοοίαι Αρο]]οηῖο. νἱτ. Αρ. 
1. ς, 19. Ρ. 23.. 0 ἀοοεῆιι ΑΡΟΙ]οπι! δὰ 
ἽἊάρος ρτοβίδετιγ. Ἐυΐεδ. ς. χ.. ΤΑπιὶ- 
ἀες νετίϊ, Ρ, 5. ποῖ. 21. απ ἀϊς Πρ επ- 
τα ἰπ οοπῇρηαηαϊς τεδυ5 ΑΡΟΙ]οηΙΐ, νἱτ, 
ΑΡΟΙ!. 1, ς. 19. Ρ. 23. 24. 

Πλαπιοραγ]4 ΡΑπιρν  ΐα. νἱτν ΑΡΟ]}.1, ον 
ο. Ρ. 37, ποῖ. ἃ 2. ρ.39. ποῖ. 87. 
᾿ ἀμ (δ᾽ δυγὸ ἯΩΣ δἀπιϊτεῖς, ΡΒ]]. 
ερ. 20. 

Ῥδηδίάιιπι Ά 014 ἐχρ  ἰςάτᾶ. Ρ.1ὅς, ποῖ. 
δις. 

Παρβηεπῆς ἰμςυς, Υἱέ, ΑΡΟ]],1. ς, τό. 

οὔ; 
Ρ.19. ποῖ, Β7. ΤΑρμπειιπὶ τεπιρίαπι, Ρ. 
479. Ὁ 6. Ι 

Ῥατιάδεις, νἷς, ΑΡο]]. 1, ς, 24, Ρ. 21 
Ὁδτείας Ογτεὶ δι σταχεγχὶϑ ράτετ, νἱτ,ρ. 

Ἱ, ς, 18.0.36. ἫΝ 
Τείρθοθιι. Ηετγοῖς. ς, τό, Ρ. γᾷ. 
Δ εἰδτογιπι ἀδπιπιιπι ἴῃ ἱτηρ οτίτιηι. νἶτν 

ΑΡ.ΎΨΠΠ. ς. ς. Ρ.3:6. 
Ἀεἰρμίπιὶ ἰιοπιίπίθιι5. πιῖςΐ. τς 1, πὶ, τ. 

Ρ. 2794. Ὀεϊρθίπογαπι ἵπ΄ ράγίυπι οἢδ- 
τἰτᾶ5. νἱτ, ΑΡΟ]}. 11. ς, 14: Ρ. 66. ποι, ἃ 17. 

Πεϊρβοόγυπὶ ογαςσαΐηπι πιεάϊιτη τοτῖις 
Οἵ... νῖτ. Αρ0}}. ΝΊ. ς, το. Ρ..239. ποῖ, 8.19. 

Τεπποτγῖι5. ΡΒ] οἴορῃυς Ογηΐςι5. νἱζ, 
ΑΡ.ΙΝ. ς. 15. Ρ.163. ποῖ, Β1, ᾿ς. 42. Υ'΄. σ, 
19. 0.101. ΥἹ], ς. 31. Ρ. 270. το Αρο!]ο- 
ΠΙῸ συγαπι σατο Ν 111. σ. 14. Ρ. 358. 

ΤΠ ἐπιοοτγίεις ρεῖε ᾿ίδεγας ΑΒ ἀεγίταθν 
σἷς, Αρο]]. ΨΊΠ. ς. 7. [εξξ. 8. Ρ. 339. 

Τεπιοοτίτί αυἀίτος Ῥγοϊάρογαθ, ΥἹἱῖ, 
ΘΟΡἢ.1. π.10, Ρ.494. 

Βειποάοςυϑ. Ηετοῖς, ς. 2. 5. 10, Ρ.694. 
ποῖ. 8 9. 10, 

Ῥεπιοίμεπες δάπηγατον Το ογατῖς, νἱξ. 
Θ0ρΒ. 1. η. τ6, δ, 1. Ρ. 404. ποῖ. 47. ἱρῆις 
εοὐπι Αεἴομιπε αἰΠηάταπι. νἷς, ϑορῇ. 1. 18. 
5.1.}. 507. [οὐ τίει, ἰδ. (Ἔγπιοης εχοΐ- 
ἀϊε, 16. Ρ. 508. ποῖ. 8 12. ἰτ, ΡΆΡ, 565. δςςι- 
ἔατυς ςοττειρτί οηΐβ. νῖτ. ϑορΡὮ. 1. π. 25. 5. 7. 
Ρ- 538. ποῖ. ἃ 12.138. δ φοςιυίλῃϑ ἀρὶϊ νὲ» 
ΔΌΪοΪ ματα. ἰδ. 5. το. Ρ. 543. ἱρῆπς ογατῖο 
ἀε Ελὰ Ἰερᾶτιοπε νπιϑ εχ ἀμποῦδις 118 εἰ- 
115.) 4 400 ἴς θῖο ςοπείπαϊε, νἷτ, ΘΟΡἢ.1, 
τι. 7. Ρ- 488. (οἴππι Ργιποπεπὶ Βγζδητῖ- 
τὰπι ρεγέετγς, νἱς, ΘΟΡἢ. ργοοςπι. Ρ.482. 

Ὀεπιοῆτατί ςοπιτοιιεγῆλ οἰπὶ Ηετο ἄς, 
γἱτ, ϑορἧ, Π. ποι, δ, 8. Ρ,.354. πος. Ὁ 3. ὁ. 
13.Ρ. 63. 

οητες εἰερπαπτῖ Δ ἤπε σογημᾶ. υἱζ, 
ΑΡρ.11. ς,12.. 6. 63. ἱ 

εις, ποπιεη τ δυΐτυν Πάετίδις, νἱζ, 
ΑΡΟΪ]. 1Π|ν ς. 34. Ρ. 125. ποῖ. 8.3, διτγίθιῖ- 
τοῦ Ποπιϊηϊδιι5, ρΡ. 4. ποτ, δ τς. νῖτ. ΑΡΟ]]. 
ΤΠ. ς, τ8. Ρ. 109. ποῖ. ἃ 4. ΥΠ]. ς. 5. Ρ. 325. 
ἐρ. τον ποῖ, 41, πιαρὶβ τὶ δυΐτατ, ἐρ, ΑΡ. 
17. ποῖ. δῚ, 

Ῥεοτιπι πτοία ἀο ὃς ἀϊηξτῖο ἰυχεα 
1πάος. νἱτ. Αροἱ!. ΠῚ, ς. 31, Ρ.127. Ὠεῖ 
πιρὶςοϊ. νἱτ. ΑΡ.Υ ΠΙ. ς, 7. [εέξ. 9. Ρ.341. 
ποι, 4410, ἱρποτί Αιβοηϊςηπιπι, νἱτΑΡ. 
ΨΙ. ς.3.}.23:. 

ΒῬεοτγαπι ουΐτις5 ἤιπηπιο πιάτο 40 Α- 
ῬΟΙΙοπῖο ργαεβείτυς, νἱς Αρ.1. ς 16. Ρ, 20. 
ΤΙ, ς. 28.0.90. ποῖ, δ 1. πιεγι ἀΐδηο τεπι- 
Ρογς Ὁ [πάϊ5. ΠΙ. ς, 16. Ρ. ᾽ο8. πιαχίπια 
γεπεγατῖο ἢτ δηΐπιο γεόξε ἱπίξίτιτο δί πος 
ποϊηϊδυ5 ἀϊσηῖς δεπεξαςϊεπάο. Αρ. ερ.26. 
ἱπιρίογατῖο ἱπ ἀερε!!εηάο πιετα, νἱτ, Αρ, 
ἸΨ, ς.28. Ρ.178. συ]τ5 ἀοςερίι9.,), 41» 
πλπὶ ἴῃ τε σοηπίτ, Υἱἷτ, ΑΡΟ]]. 1, ς. 1}. Ρ. 
12. ποῖ, 41. δάοτγαιίο ἤλπάο. νἱς, ἂροἱ!. 
ΥἹ. ς. 4. 0.233. ποτ. Ὁ 8. [λογῆς Πεο- 
ταπι τεγγεγιαπι ἱπ ἰοςὶ5 ςοποϑιῖ5, Υἱζ, 
ΑΡΟΪ]. ΥἹ. ς. τ. 0 240. ποῖ, δ 95. Πιδ ἢ- 
πιιίαςτῖς πο ἴππε ςο]επάϊ. νἱς, Αρ. ΥἹ, ς» 
19. Ρ. 255. ἰδιάλτί πο ροῇωης, νἱῖ, Αρ. 
ΙΥ. ς, 39, Ρ. 170. ποῖ, 86, 

Ῥεο ᾿ἰδαθλης χιεπὶ φυϊίυς νοεῖ, 
γἷτ, ΑΡ. ὙΠ. ο,ν2. Ρ.356. ποτ, 8 ὅ, 

εοτγαπὶ Δπιϊοἰτῖα ΡΑΓΔῖιΓ καλοκώγα- 
ϑία. νἱς. ΑΡΟ]]. 1. ς. 12. Ρ.13. ΡΒιοίορεῖς 
ςοποεάϊειυτ, 1. ς, 32. Ρ. 40. 

Ῥεοταπὶ οὐγᾷ ΡγῸ 115, 41 νετὶ ἔππεο. 
ῬἈΙΠΟΙορὮΙ. νἱς. ΑΡ. 11. ς. 39. Ρ, 92. 

Ῥεοτιιπι ἄοπα ἔυης νπίςυλι5 σοπυδ- 
πἰεητἢπιᾶ. νἱς ΑΡ.1, ς, Η, Ρ.12. ποτ. ἃ Κ- 

Ῥεοτγιπὶ ἰαυϊάϊα ςοπίγα Γὲς ὨΙΠΊΪ ΕΠ, 
ξεϊτςες, νἷς, ϑορἢ, [1 ἢ, 5. 5. 4- Ρ. 575. 
πος, Ὁ 14: 

ξεως 



ούβ 
Ῥειις δυχίϊτιπι ἔετε νοἱεπεῖδιις, Υἱζ, 

Αρ. 1᾿ ς. 9. 0. Πνῷ ΟἸΓΑΠῚ βρεῖς ΡΓῸ ζοῦρο- 
τε ὅς δηϊπια. Ευὲεθ, ς, ὅ, Ρ. 434. 

Τίαπαθ Ππιιφογιπι, ἴς. Ρ. 805. ποῖ, ἃ 
21. Ἑρδεῖ, τεπιρὶμπι, νἱς, ἂρ. ΙΝ. ς.9. 

Ῥιατῖᾳ ϑορ μι βαγιιπι, ντ, ΘΟ Ρἢ. 11, πη, 9, 
4.1. Ρ. 581. ποῖ Ὁ 7. 

Τ 5 ϑορβιῆδ. νῖτ, ΘΟΡΉ, 1, π.3. Ρ.485. 
Τὶς ϑαγο μαῖα, Ραζθοὶ!, νἱῖν ΑΡΟ]]. 11. 

ζ.10, Ὁ. 286. { 
Τιόγππα ποπιὲπ Ῥιαπας δριά Οτε- 

τεπίες. νἱτ, ΑΡΟΙ], ΨΊΠ, ς. 30. Ρ.369. ποῖ, 
Β4. 

Τιάἀγπιπδειιπι ογᾶσυ] πὶ, νἷς, ΑΡ, ̓ Ψ. ον 
1, Ρ140, ποῖ 4. 

ῖε5 φιδειαπὶ Δηπὸ εἐχοπηα ργορίες 
τπιοττεπ. νῖς. ΘΟΡΉ, [Π. ἢ, 1, 5.10, Ρ. 418- 

Θῖεὶ ὃς πούεῖί5. οτῖις ὅς οσσαῇις εἶτεα 
Ολάες. νῖτ, ΑΡΟ]!. Ν, ς, 3. Ρ. 189. ποι. Ὁ 2. 

Ὀιβἀεητῖα Ὁ οπιίτία πὶ φπηηΐδίιπι. νἱΐ, 
ἈΡ.ΨΊ- ς- 4. Ρ..182. 

Δίκη Ῥίυκοηι δά (οει δέτυσ, Ρ, τσεποι, Ὁ 6, 
Τιῖο ρῥΒ)]οίορις ἀπιΐσυ5. ΑΡρΟ]]οηϊΐ, 

υἷος ΑΡΟΙ!. ΝΠ], ς,. 7. {εξξ. 2, Ρ,.330. εἰε- 
ξλπιῖαε ἱπ ογατίοης βιυαίοα5, ΑΡΟ]]. ἐρ, 
9. ποτ. Ὁ 1. 2. νῖτ, ΑΡΟΪ]. Ν΄, ς, 37. Ρ. 222, 
ποτ, Ὁ 5. ἴτ. ο, 40,,224- πιοάοῆία τρῆιι5 
ἵπ ρειεηάο, νἱτ. ΑΡ. Ὑ. ς.38. Ρ. 223. ἔΔ- 
ψεὶ ἀεπιοογατίδε. Υ, ς,34.Ρ.217, νῖτα ἱρῆι5, 
ψῖς, 50 ρ ἢ. 1, ἢ. 7. Ρ..487. ; 

Όίοςοῖες Ττασοεάμ5. ΡΒ] ΟΥΓ, ἐρ. 1. 
ποῖ δι. 

Ῥίορεπες Απιλβείδπηβ, υἷς, Θορῇ. 1, 
Ὦ.11, δ. 2. Ρ..591. 

Τιοπιεάϊς ςεἰεδτίτας, Ἠδγοῖς. Ὁ, 2. δ. 
17.}.69ο. αυοπιοῦο Ρεγῖϊς, ον 4. 5,1. Ρ. 

699. ξοτύταἀο ἱρῇιι5, 5. 2» Ρ. 700. ἵπρε- 

Ὠΐμπι, 5. 4. ἤΐατιτα, 10. Ρ.7925. σααΐ δἰμα- 

τον πτοηθεὶς πυιπδηΐδ. Ιςοη. 11. ἢ, ΞΣ. Ρ. 

850- 
Ῥιοπυῆως Μη εῆιι5, ἀυιάϊτοτ Πεἴ, νἱ, 

50ρ}}.1. π. 20, δ. 2. Ρ. 513. Υἱτα Ἰρῆιι5 ἴπ. 

υἱἷς, Βορἢ. 1, π. 22. Ρ. 521, 1ἀε8 ογαδοηΐβ, 
4.1. Ῥ. 522. Βοποτεβ. 5. }. ἅπιοτίθιι8 Ὠθη 
«ἢ ἀεάϊεις. 10. δόπιαΐις ΡΟ] ΠΊΟΠΙ5, δ, 4. 

Ῥϊοπγἤιι5 τγγᾶππιις τγασοθάϊ!5 {ἀρ ετ- 
Ῥιοθαγ, νἱσ, ϑορ᾿, 1. π, 15. 5.3. Ρν..499. οἷν 
τητεγξεςετῖς Απιρμοπιὸπ. 16, Ρ. 500, 
Τιοίοοτι ἀε5 Αργρεῖι5. νἱς, ΑΡΟΪ], ΙΥ, 

ς, 38.}.178. ποῖ, ἃ 2. οοπιες Αρο]]οηϊΐ, 
ΤΥ,, ς. τι. Ρ. 145. ποῖ, 4. ἱπῆγπια οοηίε- 
τυτίοπε. Υ, ς. 43. Ρ. 217. 

ῬΙοίρυοις πιρεγδης πιδριγιπι, νς Αρ. 
1, ς. 8. Ρ.9. ᾿; 

Τιρυιατίοπες ἔλρίθπαιπι 4ιαἷες εἴς» 
ἀεθεαπι. νἱτ. ΑΡ. 1. ς. 17.0.22, ἀιριταῖίο 
δὰ νπυπὶ ρυδΊΙςα ποα σαρίςθας ἱηβίτι 
ΑΡΟ]]Οπῖμ5. ἐρ. Αρ. το, ποῖ, 1, 

Ῥιιείρετς ἰἴσος δάπεχα Βυπιαπδε ίοτ- 
5 πιεπιοιῖα, Αρ. ἐρ. 22. 
Ῥιμγγαπιρῖσα οτατῖο, Ρ. 21. ποῖ, 81. 
ΤΙυϊπαιογία ρεγίτία ἃπ ἢἤς 4τ5, νῖτ, Αρν 

ὙΠ. ς. 7. εξ. 3. Ρ..331, 
Ὀιμϊίας 4046 φΠεγυδητιγ ποη ἤππε- 

αἀϊυϊτῖ4ε. νἱς. ΑΡ. Ν. ς.36, Ρ. 220. ποῖ, 8.2. 
Ῥ μΐεῖας. ὅς νἱγιι5 ποὸπ ροἤτιης ἱπ νηῸ 

(υδΠῆστε. Αρο]]. εΡ.3:. 
Πιυϊτίας Ἰεσὶτπιδε ὃς 1Π ρτίπιας, νἱζ, 

ΑΡΟΪ]. 11. ς. 23. Ρ. 303. 4υϊ4 ρατγίδητ δ, 
αυπῖο οαπὶ ρεγίσμϊο σοηϊμπέϊας, 16. Ρ. 
304. 

Τϊυϊεῖλς τεβ γηΐις. ἀεὶ. νἱτ, Αρ, Υ1Π. 
ς.7. [ἐξι. 3. Ὀ.322. ποῖ, ἃ δ. 

Τλϊυΐτῖας τεσυΐας πο τάπιεη 8δ|1|οἷς Α- 
ΡῬΟΙ]Ιοη 5, νῖτ, ΑΡΟ]]. 1. ς,13. ΡΆΡ. 15. ρτῸ 
Ῥαϊθδ βαθεῖ. . ς. 30. Ρ.48. ΡΓῸ 1115 1125 
ἐχρεῖῖς.]. ς. 41, Ρ..48, 

Ῥῖυΐτῖα5 τα ατιδπὶ ΡὨΠΟἱ ΟΡ 46 πεῖς 8- 
ἄεπι ποίας ΔΡΟ]]οπίιι5, ἐρ. 42, ὅζ 27. 

ΙΝΡΕΧΟΆΑΧῈ ΕΥ̓͂ Μ. 

Πταϊτίλτιπι τεδξιις νῖι5. νἱϊ, ΑΡΟ]], Ψ, 
ς, 36.}.220. ἀπ ΠΠπηι5.. νἱτ, ΘΟΡΒ. 11. 
ΠῚ. 5.1.}.597. ᾿ ἴδῃ 

Ῥοάεςεεάτοπ, νἱτ, ΑΡο]]. ΠῚ. ς. 30. Ρ. 
1Σου Ποῖ, 83. 

Ποάοηδεί ἰερεῖεβ. Ἰσοπ. 11. (34. Ρ. 
8:9: ποτ, Ὁ τό, 17. ἢ 

ΒῬορπιδία μι δ]ῖος ργοξεγι ΑρΟ]οπΐμ5. 
νἱν ΑΡΟΙΥ, ς, 41. Ρ.18:. 

Δοκιμασίᾳ ηαἱ ρΡμ]Π οἰ ΟΡ ἴδηι δάρετε- 
Ῥδης δριιά 405. γἵτ. Αρ. 11. ς. 10. Ρ. 82. 

Το επίθς ἀπῖς πιογιῖς Γεητεητίαπη {εἰς 
ΡῬίοϑ οσοϊάμπε, νῖτ, ΑΡρ. ΝΠ, ς. 16. Ρ, 30ς. 
οΙτΑ τεπιρεατυπι ἀριὰ Ἱπά059 νἱϊ, 

Ἀρδ]}. 1{Π|. ς. 14. Ρ. τοᾷ, ποῖ. 4 6. 
Ἰθοιτιϊτίπιι8. Οὐ ἱπιεγξεςετίς Τίς. 

υἱἷτ. ΑΡΟΙ]. ΥἹ. ς. 32. Ρ. 271. ργοδίδες εὰ- 
πίοθος βετὶ ὅς νἴτεβ ῥ᾽ δητατὶ. Ψ]. ς, 42. 
Ρ 277. Ρῖοὸ Μίπεγιαδβ Α]1ο νυἱς μαθετῖ. 
ΜΙ, ς. 14...304. δὺς νοσδταγ, ΝΠ]. ς, 
4.}.324. ῥγο(οροργαδρῃϊα. ΨΠ. ς, 28. Ρ. 
308. πος. 10. ἱπρεηΐμπι, ΝΠ]. ς, 4. Ρ. 282. 
τοπιροτγᾶ. ἴδ. ς 12, Ρ.290. ἱπιεγβοιίοτ, Ψ ΤΠ, 
ς, 25. οδεάεπι Π οπηττῖληὶ Δ (επ5 ΑρΟ]]ο- 
Ὠΐη5 [οἷς αυα ἴῃ Βογᾷ ρέγαρίτιγ, ὙΠ, 
ς, 26, 

Τοποτιπὶ σοπίδπιτ5 ἰη Αρο]᾽ϑηϊο, 
νἱτ Αρ. ὙΠ]. ο, 7. (ες. 3, Ρ.. 332. ποῖ. Ὁ 
Η. α. 

ΤῬοτίοη ογίτίσυϑς νἱῖ, ΘΟΡΒ.1, 1.22, 5.4. 
Ρ. 5:5. ᾿ 

Ὥταςο 8ιτῪευϑ ἴπ ΔΟΓΟΡΟΙ; Ατμεηΐεη- 
ἤμπ|, ἴς, Π. ἢ.17. Ρ.837. ποῖ, ἃ 15. 

Ὅτδςο ςοπιεβ Αἰδοῖς ᾿οογεηῇς. δσοιϊς, 
Ό, 8. δ. τ. ΠΟΥ. 8 3. 

Ὀτγᾶςοπεϑ [πάϊςϊ. νῖς, ΑΡΟΪ] ΠΙ. ς, 6.Ρ. 
93. 44. πος, ἴδ. ς, 7. οι 8. ὅζ πος. 16. 

Ῥταοοπεῖτεϑ. γῖτ, Δ ΡΟ ]], ΠῚ. ς, 8, ρ.10 0. 
ῃοζ, Ὁ 3. 

Ῥτορι ἀδυιπι σεπιι5. Υἷτ, ΘΟΡἢ. 1. ῃ. 1ὅ. 
δ. 2.}. 591. ποῖ, Ὁ 2. 

Οδαταπίοϊ ππιτί, νἱῖ. ΒΡ, 1, ς. 30. 
Ῥ. 47.ποῖ. 42. 

Ἑσςδίηδάες. Ἡεγοῖς, 6.19. δ, 16, Ρ.746, 

ἘτΙΙρῇς (ο]15 τεπιροχε Νεγοηίϑ, νἱτια ρ. 
ΙΝ. σ. 43. Ρ.182..183. ποῖ. 42. 

Ἑδοηὶ. νἱι. Ἀρ. 1. ς.τι. ρ. 248. ποῖ, Ὁ 
88. πὸ 

Εἰεὶ σοφιςακί. νῖτ, ΑΡ, ΓΥ͂, ς. 29. ρε1τόφ. 
ποῖ, δ1. Εἰδβα ςεγιαπιπα. Ιςοη, 11, π. 6. 
Ρ. 8:19. ᾿ ᾿ 

ἘΠΕ πι πΙΟγΠ ΠῚ ΠΙΙΠΊΘΓΙ5, νἱς. ΑΡΟΙΪ. Π1. 
6..33.}.1:4. ποῖ, 41. 2. Ῥτοάιιέεο ππιιῖ- 
τλπ68. {Π|, ς.. 34. Ρ-125. ποῖ. Ὁ 4. 
᾿ ΕἸερδαπίογιπὶ ἀοο τας, νῖε. ΑΡ0]].11, 
ξ.π|. Ρ. ὅ1. Ἰυδδας ποόζαγπιις εχ οαρτίυ- 
ταῖο. 10. ποῖ. 412. Ρυάοτ, 1δ14., ποῖ. 812. 
[οἱ ογιία ἴπ ἐγαπίπατδη 15 βυι15, 10, ς. 12. 
Ρ. ὅι, ς.14. ς.15.. ἰρεοῖος ττῖρ]οχ. ς, 12. ἴπ 
θε 15. νίις. 18. Ἰοηρᾶ νῖτᾶ. 10, Ρ. 6:. ηοῖ- 
49. ΔΠῚΟΣ ἜΓρᾶ νἱτ]05 {π05. ς. 14. Ρ. 64. 
πταζααπι δα χ  τμπ, Π. ς.16. Ρ. 67. ποι. Ὁ 2. 
ἄξητοσ, νι, [ ερέες, 

ΕΙΕΡμΔ5 Αἰεχαπάτγι Αἴδχ, υἱζ, Αροἱ], 
ΤΠ, σΟῚΣ, Ρ. ὅ:. ποῖ. 415. 16. 

Εἰειις, Ηεγοῖς. ργοοεπι. Ρ. δ66. ποῖ. 
4.9. 
Ἔϊοη ςοἰεδτίταθ. πεζοῖς. ς. 2, 5.17. ρ. 

683. 
Εἰρίηιος Εἰϊὰ Ἡεγο αϊς, νῖτ. ϑορῇ. Π, π, 

1. 5.10. 

Ἐπιρεάοςοϊε5 γεηῖος ποχίος σοδίδεῖ, 
νἷτ, ΑΡΟΙ]. ΨΠΠΠ. ο. 7. [εδξ. 8, Ρ.319. ἔα 
Ρυτγραγεα οἰγοιπιάαν σοπιδπ]. 1614, ς. 7. 
[εξϊ. 7.}.335. 

Εἰπριυΐδε ιρίιπε σΟημ 115. υἱς, Αρ. Π. 
ς, 4.}. 52. σοηῇ, Ζιαηΐκε, 

Ἑπροπιϊδίϊαε τεγιπι ἱβποίαγι πη) τ ἀθη- 

τὰς 40 Αροϊ]]οπῖο. υἷι, Αρο]], ΤΥ. ς,36, Ρ. 
170. , ᾿ ᾿ 

πίρειι5 ἀπιδῖ ἼΎΓΟ πΥπιρμᾶπι. Ιςοπ. 
ΤΊ. π. 8. Ρ. 821, ἀϊιίπυβ νοσάτις 10, Ρῳ 8:4. 
πρό ΑΞΣ. Αννα 

Ἐρεὺς δεν βεαυὶ Ττοΐδηϊ. Ἠετ. ς. 10, 
5.11.0.717. ἃ. φι 

Ἐρβεδὶ Αἰπεηιεπῆμπι, νἱς, ΘΟΡΒ. 11, ον 
4, δ. 5. Ρ. 10. " 

Ἐρμεῆ ἀερταιιαῖιϑ5 λει ἀπτς Αρο]]σ. 
πῖϊ δάνεητιπι, νἱζ. ΑΡΟ]], ΤΥ. ς. 2. Ρ. 141, 
͵λιι5. ΝΤ1Π..ς, 7. (εξ. 8. Ρ.939. ΠΠθετατίο ἃ 
Ρεῖξε. 1. ς, το, Ρ- 7: ᾿ 

Ἑρβεῆὶ ςοποεάεθδης δίγ]ιπὶ ξοεα 1. 
πιῖϑ ἴῃ τε ρ]ο Ὠίᾶπδς, Αρ. ερ. 67. 

ἙἘρβοσιθ Ομπιδπιι5, σἱτ, Θ0Ρ ; 1, ἢ, 17. 
5.4:}.5οὅ. γον 

Ἐρ:ἀδιγίοσιπι ἄϊες, νἷς, ΑρΟἢ!, ΤΥ. ς, 
18. Ρ. 155. ποῖ, δ, ) 

Ἐριβοίαγαπι σοπιπιεπ δι οπεπὶ δὰ νῖς 
τος Ὀοπος τεσμίλε Αρο ομ]ι5, Π1. ς,28. 
Ῥ.1ι9. δὲ ΤΥ. ς. 49. . 181. ἤ 

Ἐρ᾿Ποϊάγαπιὶ {πιρεγαιουίδγιπι (οτῖθ ἢ. 
ἄατιπι πτιιπιι5. γἱτ, ΘΟΡΒ. 11. π. 10, ὁ» ὅ. ρο 
480. ποῖ. ΒῚ, ΨῊΝ 

Ἐρτβοϊατγῖβ ογβείοηῖς. βογπΊΔΡ ἢ, ἐρ. τ. 
Ἑσμϊ1 [0]1 πιέϊαητιίς, νίτ, Αρ. ἵν, ς, 91. 

Ρ’ 39. ποι. 83. Ἐφμϊ Ὑτοίΐφηι ἱπμεπῖοτν, 
νἀ. Ερεισ. Ὁϊοπιε 5. ν. Ὀἱορηφάεν, Ῥεῖο- 
5. 1ςς ΡΒ, ττπ, π.9. Ρ. 874. ὃ 

Ἑφαρταπὶ εβεγδίοσηπι ἱπιᾶρο, Ἰσοη, , 
Ὁ.4.}.815. , 

Ἐτειμε επί πιίογία τοπίροτε Αροΐ- 
Ἰοηῖ!, δς ἱρῆς Ἰάτωπι διιχι!ταπι. νυἷς. ΑΡΟ]]. 
Ι, ς, 23.}}.30. (4. Ἔ 

Ετγ:Βγβειιηι πιᾶγς, νἱξ, ΑΡΟ]], ΠῚ. ς.37. 
Ρ-.126, ποῖ. 8.2. 11]. ς, 50, Ρ. 1,36. ποῖ, 2 
7. 8. ' 

ἘΠ πεῖα τεστιπὶ παπαιιᾶπι ἱητεσῖς, ἐρο 
Ἀρ. 48. 

. Ευλάηε σδραπεῖ υχοῦ. δεῖ, ες, 2, ς. 4. 
ῬΡο67:. ᾿ς.11, 1.31. Ρ. 851. 

Ἑυωθοίειι5 ἤπιι5, νἱς, ΑΡΟΪ!, 1. ς, 24,0. 
32.ποῖ. 414. 

Ἐπάδεπιοη Αεργρτῖι5 ΡρυΡῚ}, Ἡεγοίς. 
Το, Σ. 5 6. . 6γ8. 

Ἑιπιάοχιυϑ Οπιάϊι5, νἱς. Αροἱ!. 1. ς, 36: 
Ρ. 43: νἰτ, ϑορῇ. 1 ποῖ, τι Ρ. 484. ποῖ, ἃ1.. 

Επιπιεῖμ5 ρ᾽έϊοτ, τς. ργοοεπι, Ρ. 763. 
Ευπει5 [Α[οπὶῖ5 Πἰϊι5, Ηεγοῖς, ς, 5. θε2 

Ρ. 703. ποῖ. Β σ. 
ἙπὺπηυςΒοταπι ο8 ἢ 25 πι}} 18. νῖτ, ΑΡΟ], 

1. ς. 34. Ρ..42. ποτ. ὃ ὅ. ς, 37. Ρ. 45- 
Ἑππιςμις Δοουίαειι5. δάιίτοτῖῖ, 

50Ρῇ. 1. η. 8. 5. 2, Ρ᾽ 419. 
Ευοάϊαπι5 ϑορμΠ 4, νιῖ, ΘΌΡΗ, 1, πῶ 

16.}. 496. ἴπ [υϑλιι πιοάεγατας, ἰδ. 
ἙθΡΒοτθις. Ηετοῖς, ς. 17. ρὲ 725. ον» 1ος 

5.9.:}.715:. 
Ἐπρῇγαῖθβ θιυιῖι5, νῖς, ΑΡ.1. ο, 20. ρὲ 

25. ποῖ, ἃ 9,10. 11. 12. ἱ 
Ἐυρἤγδῖεβ ΡΒ] ο ορδιι5. νῖς, ΑΡρο]], ἵν 

ς.13. 0.16. ποῖ, 4.17. Βοῆϊς Αρο]]οηϊΐ, νίτ, 
ΡΟ], γ. ς. 37.}.222, ΝἼ]. ς, 9. Ρ. 285. ζ. 
36. ρΡ.316. Ὑ11, ς. 3, Ρ. 324. σοπίεητος- 
περ ΡῈ] 1ςα5. οπΠΊ ΑΡΟΙ]οπίο μάθει. , ς, 
39. Ρ. 114. Πυάες ΑΡρΟΙ] ΘΠ ιΠΔ ἱπυ}ιπ» 
τεάάογς βυπιηοίορ 15 Αετβίοριπι, ΝἹ. 
ς.7.}.235. 226. συγ ᾿πυϊάϊᾳ τδητὰ Αρο]- 
Ἰοπῖιπὶ ργοίεημμτις ἔτ Ψ, 6,33. Ρ. 215. 
Βοῆϊς νετε ρῃῃΠοίορβαπεμπι, ΑΡΟ]], ερ. 
1. 'π ΡΠΠ1ο ὃς Βαγθὰ φυδεέγεθας ρΒ]]οίο- 
Ρδίδε ρτοξεποπεπι. ερ. ΑΡΟ]], 3, ποῦς 
σδτιγΑπὶ Ἔχεγρεῖ. 10. Φιλώργνρος, Υἷς, Αρ. 
ΨΠΠ. ς. 7. {εδν 3. Ρ..332. {εὐ τιν Ρ.344. 
πος. Ὁ ς. [ἢ.. ἐρ. ς. ὅς «1. οταῖῖο ἰρί5 ἐς» 
πιοπάγοῃϊδ, τς, ΑΡ0]} Υ, ς. 32. 

Εωγορᾷς βΆΡα]ὰ Εἰ Ποτίος ὀχρ! !σαΐδ, 6 ρ, 
ῬΗΪ]. 42,» 933. Ποῖ, 412. 

γί 

Ἐιϊγς 



ΕυγΥΡΥ ]: ἤφτιγα ἃς ἀγπιᾶ. 1ς. ῬΗΪ, ἵμπ, 
Ώ.10.}. 876. οσβεάήεϑ5. ἰδ, Ρ. 8381. 

Ἑυγγίαςες ἈΠ ι5 Αἴδοὶς. Μετ, ς, 11. δ, 2, 
Ῥ.729. 
. Εἰὐεδίης Ατγίδηϊηι αυϊά ἱπιπηίσεης, 
Ῥ- 424. ποι, ὃ 7. 

Ευτηγάεπιι5 Ῥῃοεηῖχ γβεῖοσ. νἷτ, Αρ, 
ἸΕΕ 7.}Ὁ»- 8. 

Ευχαπιβ ΡΒ οίορμις Ῥγιβαρογβει5 
ἤης πιοτίδιις ΡΒ] ΟἰΟρΕΙςΐ5, νἱτ, ΑΡ.1. ς, 
8.Ρ..9.- ὶ 

, Ἐχοεῖίϊις 1π τεδες5 πιο εἴϊαπι ἕξετε ἴ- 
Ρ᾽ἐπτίδιι5. νὶς ΑΡΟ]]. 1. ς. 32. 0.41. 

᾿ς, Ἐχιβεητία ποῆταὰ εἰξ δεζιπιηα. ΑροἹ]]. 
ερ. 90. 

οἰ Ἐχτιεπιροτάπθα ογδῖῖο δῦ Αεἰςῃίης ἐχ- 
οὐἶτα, νἱτ, ΘΟΡΉ. [. ἡ, 18. δι ἃ. Ρ. 509. 

Ἐχεϊίριςεϑ ςεἰεθ εγγι πη! νῖς, ΑΡΟΠ ΥΠΙ, 
ς.2- [εϑὶ. τς. Ρ.349.150. 

Ἐχεϊίρί εἴα φυΐθιι5 ἱπ, δηϊπιδ! θι15 ̓ ηῇ!- 
{πὶ ἀεθοδης, νίτ, ΑρΡ. ὙΠ], ς. 7. [εἰξ, τς. Ρ. 
370. 

Ἑ, 

Ἐπ λρε ἈΑεργρείαςδ. νἷε, ΑΡΟ]]. ΠῚ, ς. 5. 
Ρ'οϑ. ποῖ, 8 Σ, 

ἙδθιϊΔε αιϊιαπειπι ἀάπιηιπι αάξεγδηζ, 
υἷς. Θορῇἢ, 1. π. .1..5,7. Ρ..554- δα Αείο- 
Ῥπ [ρεὔζδηι. Ἰσοπ, 1. ἢ, 3. Ρ.766. 1ἰθεγαπι. 
πιεηῖεπι γευΐγιπτ, ἰΡ, Ρ.. 767. Ροείάτιπι 

4η Αεἴορὶ ἔπε ργαςξεγεπαϊ, νίτ, ΑΡΟ]], ν, 
ς,14.Ὁ 0108. ςοπξ, Αεἰορη. 

ἙφπιυΪ τἰτπι σεουίας ΡΑΙαπηθάες πδὶ Π6- 
εἰ. Ἡετγοῖς, ς, το. 5.10, Ρ. 716. 

Ἑδιδ (δαιεθαταγ Αρο]]οπῖι5, νἱς, Αρ. 

Υ. ς.12. Ρ.197. Ἑδτογιιπι ἀεοτεῖιπι πο} 8 
νἱ ροτοίξ ἱπτδγγιπιρί, νἱς, Αρ. ΥἹΙ, ς. 9. 
Ρ.285. οοπέ, δογ:, Ἑδτὶς οδεαιιεπάιιπι». 
ψἱῖ, ΑΡ. ΠῚ. ς, 7. [εδι, 16. Ρ. 35 τ. [4. 

Ἑλιιοτίπιβ νι, ΑΡΟΙ], ΙΨ,, ς, τῷ. Ρ.τόᾳ, 
ποῖ, 8.3. τοταπὶ γἱταπὶ ΠΑ Ό 65 ἴῃ νἷτ, ΟΡ, 
1.0.8. 0.489. 44. ποτ, ἃ τ. ἀξ εὸ τιαϊςοῖ- 
Ἅ1π|, ηαοά εὐ ΤΙπιοογαῖθθ. σις, ϑορἢ, 1. 
ξι.25. 5.9. Ρ.541. 

Ἐσππιῖς ἔεγῖγε ἴητες Ρεγογαπάμπι), νῖτ. 
ΘΟΡΏ. 1. ἢ. 21. δ, 5. Ρ..514. 

Ἐεῇᾳ ἔμπης ςδιΐλε πιογθογιπι, ΑΡο]], 
ερ. 29. 

Εἴοιις ἔδοτα ποπιθα [δ αγθι: ΕἸουΐπας, 
νἱτ, ΒΘΟΡἢ, 1. π. 20. δ, 4. Ρ-. ὅοΣ. ποῖ, 9. 
το. 

Εἴς ἱπῖον χϑηῖα Ῥτίπιμπι ἰοςιπὶ δ4- 
θεῖ. Ισοη.]. π. 31. Ρ. ϑο9, ποῖ. ἃ 1. 2.3. 4. 
ΕΠ. ς παι πιϊπιπιᾶς οδίεγιαθαης ρᾶ- 

ττῖ5 ρτεμπι, Ηετ, ς. 19. 5.11, Ρ..737.. 
Εἰοταπι ἀεἰ δῖα διιγαθμπε ραγεπεῖθιις 

οΔἰυπιπΐας. νἱς. ΑΡΟ]].Υ, ς- 36. Ρ. ξει. 
Εἰς. ραιτῖ5, ρσοῦν νἱς, ϑορᾷ, 11. π, 9. 

5.3}. 584- ἐν αἴ: 
Εἰλρυῖς φαεάεπάϊ πιος ἴῃ ϑογίμί4, νἱῖ, 

ἌρΟΙΙ. ΥἹ. ς. 20. Ρ. 248. 
Εἰοτες Ηοπιείο ἴῃ ἀεἰἰοἰϊ5 μα ιτί, Ις, 

ΤΠ, ἢ. 8. Ρ. 812. ποῖ. ἃ 7. 
Εἰοτες ποη τἰρᾶπάϊ ἤππι. Ἡετοῖς. Ο. 2. 

5..3.}. 675. 
ἘΠιπιϊπῖ5 Ρἰσατῖο, νἱΐ, ΑΡΟ]]. 11, ς,19. 

Ῥγοι. ἽΠῚ 
ἘΠυῸΪ 4υπαπὶ δαγρατί ρἱπραπίιγ, ἴς. 

ΤΙ, Ρ. 321. ποῖ. ὃ 5. (δ ρεγίοπίβ οὐπὶντ- 
τᾶ. ἴς. ἴππ. ΡΗΙοἵἶτ, ἢ, 8. Ρ. 373. 

Εἴαιχυι9 ὃς τεἤιιχιιβ πιατὶ5 γεπτῖβ τῖδευὶ- 
εὐ. Υἷτ, ΑΡΟ]]. Υ. ς. 2.Ρ.189. ᾿ 

Ἑοπϑβ εχ Αἰρῃδῖίτο, οἷεο ὅζ 4411 ΠιιΧ- 
τι5. Υἵτ, ΑΡΟΙ], 1. ς. 2}. Ρ.30. ποτ. ὈῚΣ, 

Ἑοπεῖς νίς ἀριιὰ Νδιϊοοβμπι, Ἡετοῖς, 
(.1.5..4.}. ὅ7ο. 

Ἑοτεηίες ογδίίοπος σοπίογιρῇι ρυῖπηι5 
Απείρβοι, νἱῖν ϑορῇς ἷ, π, 7. 3. 1. Ρ. 498: 
πος, ὃ 1», 

ΠΝ ΟΌΣΥΧ Ὁ ΕΚΊΡΆΜ;: 

Ἑοτγπηΐοδε Αειϊορίδε οὐοίε8 αὐτί, νἱτε 
ἈΡ. Υ.(. ς. 2... 229. Ὁ 1)» 

Ἐτιιρα 1τ85 πιαρί τα ΓἈρίεπτίας, νἱτ, Αρ. 
ΥΙ, ς, το, Ρ..539. [ 

Ἑπουπα ξεπιίπδς αἰ ζάει ΡΗΠοἤτατις, 
δΡ. 2. 

Επρᾷ ηποσεπεὶ ρᾶτῖς Πΐρί οἴοπεπι, νἱτ, 
Ἀρ. ὙΠ. ς. 19. Ρ..290. 

Ἐμ]πιῖπεὶ Ἰρηῖβ (δε  ΠΠτᾶ5. νἱς, ΘΟΡΗ, 1. 
ς, 21. δ. 2. Ρ. 517. 

Ἑυττπας νο]ριᾶτῖς. ἰπςιπάϊτα5, ΡΉ]], 
ερ. 58. 

Ευκαγοτιπι ργας[οἰεητία, υἱἷτ, Αρο]],1, 
ς,3:. Ρ. 41. 

Ο. 
( 44: νῖε, ΑΡ.Κ, ς, 2.3, Ρ.189. 181 Π4- 

διταπέεϑ μπε {ρετίτίοί, 1δ. ς, 4. ρ. 
190. Δπιάτοτες. Ογαεσογηπι, 10, ἀγθογαβ, 
τεπηρίαπι ΟΘδάϊιπι. 10, 

(αἰδιεας ἱπιᾶρο. Ἰςοη, 11, ἢ, 18. Ρ. 
840. 84:, 

Οαϊδεῖα οτί βητα]ς, νἱζ, ϑορῇ, 11, ἢ.1], 
8,1, Ρ. 791. πος, ἃ 5. 

Θαϊθ4ς, Οτοηῖς ὅς Ν Ἰτο! 11 ἐπτρ οτίιπι 
Ρτδβάϊςις Αρο]οπίυ5. νίτ, ΑρΡΟ]}Ν, ς. 12. 
Ρ.197. ςοπβίτυις ΠΟ ς. οΟἸ]ερ 85. Υ,, ς, 32» 

Ρ.214. τοὶ 
Ὅξηρεβ Ἀεχ. νῖτι ΔΡΟ]]. 1Π. ς. 20. Ῥ. 

στὸ. ποῖ. "4. Ρεγοιογες Ἰρῆμ5 ρετγίδαιι- 

τα τοῦτα, δι. Ρ. 1. Ργοςογίτας Ἰρῇιι5, 16. 
ποῖ, 46. ε 

Θάτγπιις εκ Βα γίοαίοτιτη, ερ.Αρ.59. 
Οεπηπιάγαπι Ἰπάϊςατγαπι πηδρηϊτιάο. 

στ, Αρ, ΠΠ. ον 27. Ρ. 11. Ν 
᾿ς Οεπεογάτίο ΠΗ Πἶπ5. τοὶ ἀάτογ πἰῇ τλη- 
ται ἐρεοῖς. ἐρ. ἀρ. 53. ᾿ Ἶ 

Αεπογδεῖο εἰξ, ἐγαπῇτις γεὶ εχ ἤδτι εἴς- 
{δητῖδς ἴπ ἤβειπι πάτυγας, ερ. Αρ. 58- 

Θεοτρίςα ἅγθ δβτηῖϑ Πθεγαὶὶ. νῖς, ΑΡ. 
ΥΠΠ. ς, 7. [εφὶ. 3, Ρ.3}4, 

Αεγπιαπηες ἀρὰ Ιηάἀο5 ΡΕ]]Οἰ ΟΡ, νἱς. 
Ἀρ. 1. ς.18.. 22. 

Οετγοπε νῖς. Αρ. Υ. ς. 4. 0.190, δίς, 4. 
πος, ἃ 1. οοοἰάϊτας αδ εγοιὶς. Ηετ, ς, 1» 
8..4:}.671. νδοςᾶς Οεγγοπῖ5 αθϑέξαε δὉ 
Ηετσι!ς. Ηδξτ, ς.3.. 8:1. Ρ. 696, νἱι. ΑΡ- 
Υ.--ς. 4. 

Οεγγοηςᾷς Ἄγθοτεβ. νἱς, Αρ. . ς, 5. ἢ. 
190. “π" 

Οἰραηζιπι πιαρπϊτιιάο, Ηδογ. ς, 1. δ. 2. 
. Ῥ. 669. 67ο. {ἐρυ]ογιιπι. 5, 4. Ρ. ὅγι. Ὅἱ- 
ϑδυτοπιδοῃϊα αποπιοάο ἔξ ἰηςε! ]Πρεηήδ. 
νίς, ΑΡ. Υ. ς. τ6, Ρ. 200. 

Οἰλάϊιι5 ᾿πιρετάτοτῖβ τγδάεθαίωγ ῥγδο- 
ξεδῖο Ῥγδετοτῖο. νἱτν Αρ. ΙΝ, ς, 4.2.}.183. 
ποῖ, 1ο. 

ΟἸαάίος φεγεπάϊ πιος Πεγοίδιις ὃοχ 
θαϊτμεο ἰηῆρηϊ. Ις, ΡΒ], ἵπῃ, π, το, Ρ.880. 
ποῖ. 8 46. 

ΟἸἰδάϊατογαπ) ἐρεξίδουϊᾳ Αἰ εηϊς. υἱῖν 
ἈΡΟἸΨ. ς. 22. Ρ. τδο. 

Οἴδυςι5 Ηϊεγορδδητ. νἱ ἀ, ϑορῇ. 11. 
ῃ. 20. 5.1. Ρ. ὅοι. πιᾶγῖπα5, Ισοη. 1], ἢ, 15. 
Ρ. 83}. πος. 4 17. 

Οοτρίας διόῖον ϑορε!Πίσϑε δητίιιδο. 
νῖς, ϑορῇ. ργοοεπῖ. Ρ, 481. ρτίππιις ροίοὶς 
ἀτριιπιεητᾶ ἃ ἐχιεπιροτγαῖεπιὶ οὐγᾶτίΟ ΠΕΠῚ- 
Ρ- 48:2. πος. 26. ρεγῇτγι πρὶ Ῥτὸ ἀΐςιιπ), 
Ρ-.483. τοῖάᾶ νἱτᾷ ἴπ νῖτ, ϑορῃι. 1. ἢ. 9. Ρ. 
49:. χη. τὐἀπιϊγατίοηΐ εἰ ΤῊ εΠ}15. νἱς, 
ϑορῇ. 1, η. τ6, Κ. 2. Ρ. σοι. ποῖ, Ὁ 4. 

Οοτρίαπι ρἰαγίπιὶ ΠδῚ ργοροίιογυης.» 
πιϊταπάμιπι, ἜΡ. ΡΒ]], 13, 

Οοτροηῖς. ταγγι συ] απιθητιπι ἰδρια!.-. 
σδης Βοπηπεϑ, ἴς, 1. Π. 29. Ρ. 807. 

Οτάθοα ᾿ἰπρυὰ ορτίπις ἀσςεθαίυν ἱπο 
πιεάίᾳ Αἰτῖσας ραγῖθ, νἱτ, ΘορΡἢ, Πν ἢ, 1. 5. 
7.0. 5.5}, 

Οταροὶ πιπὶ πο}! Ττοίᾶπι επετιεγίης, 
ΟδΒ 888 

φύρ 
Ἡετοῖς. ς. 2. 5.14.0. 687. Δπιδῆτες ἤιπεν 
Ἰιδεγγατῖϑ, υἷε. Αρο}}. ὙΠ, ς, 7. Γεξξ, 12. Ρ- 
346. Ἰυποτὶ ἤμην θυ ἀϊοῇ. ΥἹ, ς.. 2. Ρ. 220. 

Οτδεοὶα βογοίοις τεπιροτὸ Νογοηῖσ, ν ἰν 
ΑΡ. . ς, 4:1. Ρ.224. 227. Ποῖ. 4.2, ἀπιϊτεῖς 
11δεττλίεπι ΠΥ εἴραηῖο. 1δ. 

Οταεςῖα δαιθαγίεπι ἱπευϊῖς ΑρΟΙοηϊο. 
εΡ.34. Αρ. 

Οιβεεῖλε ἀναρχία. νἷτ. ΑΡΟἹ], ΠῚ, ς, 3.2. 
Ρ' 123. ποῖ, 83. 

Ογαπιπιλει 35 [ἀπιπιο οὐΐο ' ρεγίεαιϊ- 
τοῦ ΑΡοΙοπίι5. ερ. 1, 

Οτυιπὶ ΒΕ πὶ σοπίγα ράγιιος Βοιηῖς- 
Π65. ετ, ς,10. 5. 3. Ρ. 710. Ποῖ, 8 2, 

ΟἸγηδειπι οτγαου! πὶ Αρο]]ηΐς, νἱς, 
ἈΡ.ΟΙ͂Ν. ς. 14. Ρ. 151. ποτ, ἃ 3. 

Οτγρῆθες [πάϊδε διυιγὶ ςυβοάες, νἷτ, Α- 
ΡΟΠΙΥΤ. 1. 0.229. ποῖ, Β 13. 8114 ἠδ ριγ- 
ΡΒίθιις, Π|..111. ς, 48. Ρ. 124. ποῖ, 1, [χ4ᾳ. 

Ογαζβ. νἱῖ. ΑΡ."], ς,16. Ρ. 297. ποῖ. ὅ. 
ΟΥβ[5 τιδίλδιγιιβ. Ἔρεπηθις ἄκλειςος. 

ψιῖ, Αρ, ΝΠ, σ.. 21- : 
ΟΥπιπαΠαγοιὶ ΓΑ ςεἀ δεπιοπίοταπι, νἱζ, 

ΡΟΝ. ς,32..}..172. ποῖ, 43. 
Ογπιπαίιπι Αὐἀτίαπειπη. υἷε, Βορῇ. ΣᾺ 

Π, 25. 8.2. Ρ.431. ποῖ. Ὁ 6. Νετοηΐβ. νἱζ, 
Ἀρ.1Ν. ς. 42.}..182. ποῖ. 8 3. Ἀείουϊαρις 
γίτ, ϑορὲν. τε, 26. δ. 2.. 613. 

Ογπιηΐῖςᾳ ςογίφηγῖηα. υβητιπι εχ [πάϊς 
οτῖβ δοιπι παρ εδης, νἱῖ, ΘΟΡΒ. 11, π.1. δ. 
75}.514. 

Ογπιηΐ δρυὰ Αεργρεῖος. νἷς. ἈΡ. 1, ς.2, 
Ρ3- ΚΠ]. ς, 7. {δέξ. 4. Ρ..333. 
ος Ογπιπορδεάϊας ξεῆιπι. νῖς, ΑΡΟ]], ὙἹΙν 
ς,20. ἢ. 258. ποῖ. ἃ δ΄. 

Ογπιποίορῃ!βατιαι Αεἰβιοριπι Παδί- 
τσ ιπι, Ἔτι ἀϊτῖο, νεβίτως, νἱς. Ἄρο!]]. ΝΙ- 
Ὁ, ὅ, Ρ.. 235. ἄγσεης Αρο]οηΐιπ) ἃ ς]]ο- 
410. ς. 8.236. 4]145 Πιπιδηΐ ὄἐγρα )ά- 
ψεπίδητεϑ. ς, 9.}.237. αἰῖπριιοίε ς ςο- 
πᾶπίαγ 40 [πάἀοτγυπὶ ρΒΙ]Ο ΟΡ .ΐ5, ς, το, Ρ- 
238. [δηιεητία ἰρίογωπι ἦς τ ϊτία, ς. 
ἂς δηἰπιᾶ. ς, 22. 

Ογπιποίορμιις ἔς Πῆἤεγε ἄεθοι ἱπυϊ- 
τί Βοπιίοἰ ἀἰϊ ται, νἱξ, Αρ. ΨΙ, ς. 20. Ρ. 
258. ποῖ, ἃ 5, Ἷ : 

Ογπηὶϑ νοοδιιν ἘΠ ΟΡ ΒΡ α]ι:5, νῖτ, Θορῆς 
ΤΠ, ἢ. 31. 5. 2. Ρ. ὅξ4. ποι. " :. 

Ογτᾶς Ρεῖγαᾶς. Ιςοη, Π. ἢ, 13.}. 830. 

Η 
ΑΒϊταίοπες Αρο οηπις ποη ἱη[ῖο 
ταῖς ἴπ Ἰοςἷς ἔγεφαεπείθμς, νἱτ, Αρ, ἦν 

ς.16.}. 20, ; 
Ἡλάτίδηυβ. σαπὶ Ἑλιιοτίπο σοπίγοποσα 

ἤλπι παδαΐε. υἷε. ΘΟΡΉ. 1. π, 8. δ. 2, Ρ. 6γϑ; 
Ηλίεογ Αἰ  εἰᾳ ἱπιιεπῖς ἴπ ἰμεϊὰ παφεῖν» 

Ἡετοῖς, ς, 2. δ. ὅ,Ρ. 678. 
Ἠγπιο ἀΐμ5, νἱτ, ΑΡο]]. ὙΠ]. ς, τό. Ρ» 

36ο. ςεἰεδτατις ἴῃ Ῥαπδιβοπβϑεῖς. νἱς Ἂρ. 
ὙΠ. ς. 4. Ρ..283. ποῖ, 8 15. Ἠδγπιοάϊι ἢλ- 
τα. Υἷτ, ΘΟΡἢ. . Π, 15. 5.3. Ρ. 500, 

Ἠλγραία. νίτ, Βορἢ. 1. τ, Ὡς. δ. το, δ, 
543: 

Ἡφθε ἰυπδητατεπη Ῥάγας Π ἴς. 1ς, ΠῚ, τν 
20. Ρ’ 844. 

Ἡξεόϊοτις συΐτις ὅς νοχ, Ἡξεγοῖς, Ὁ. 12. 
δ.1,}.. 722. Ἰΐάταγα, [8,. σοτία ΠΗ Πα σπΠῚ ἔδ.- 
τἰβ. 18. πιοῦβ εὐπὶ ξοτητυδίπε, Ὁ. νοςδ- 
τὰς πιᾶπιι5 ΤΥ ΘΙ ΑΠΟΓΩΠΊ, ς. 15, Ῥοβοτγίτας 
Ἰρῆως ᾿πυϊ 4 ΑἸ  Π1]}}. ς, 19. δ.,8. Ὁ 749. Ἠε- 

Ὅϊογίς νπῖῦγα ἰφεία ἴδ νἱηάϊςας, Ἡδγοῖο. 
ς.2. δ,10.Ρ.683, ςεἰ ερ τίτας. ἴδ. ἐ85. ποτα . 

Ηεΐεπα ἐπ Αερυρτο δυΐτη αυτῖπι ρτγορτοῦ 
τρίαπι Ὑτοῖα ορριιρπαθάτωγ νῖτ Αρο  Υ, 
ς.16. Ὁ. τᾷ. Ἡετοὶς, ς, 2. δ. 20. Ρ. ὅφ9. 

Ἡεϊεηλε ὃς ἈΘΒΠΠς ἅπιοῦ πο λοσεῆ- 
ἴις ὀευίς, Ηετοῖς, ς. 19. 5.10. Ρ. 74ξ. τᾶς 
Ρῖας ποπ ἔλέξυς εἴξ ἱρία ἱπυΐτα, νίτ. Ἂρι 
ΠῚ, οι2ος Ρ. 111, φεᾶτος, Ρ᾿ιοίξ, ἀςάϊς, υἵτ, 

ϑορῃ. 
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Ξορῇ. ρ.480. »Βαγπῖᾶςα Ἀεργριίδοα Ὑἱ- 
τὸ πιίχιβ φυὰ Πρηίξςφης, τἱτ, ΑΡΟΙΝΊΙ, 
ς.22.}.302. Ἠεϊεπαε παιιῖ5, ερ. 42, ΡΒ]. 
ποῖ. 81. 

Ηεΐεπα Επιπιεῖϊ απιαῖα ἀϊοἴτΓ Δ Αρο]- 
Ἰοπῖο. νῖτ, ϑορῇ. 11. π, 5. 8.1: Ρν570. 

Ἠεΐεπις. Ηδεγοῖς, ς. 16. Ρ. 721. 

Ἠεϊτϑ 65. Ιςοη. Ϊ. π.11. Ρ. 780. ποῖ. 8 1. 
πιυτᾶτιο ᾿ρίλταπι πὶ ἀγθοτγεϑ, Ρ. 781. 

Ηεὶῖσε Ὑμεῆα! δε εἰυΐτα5, Ηετγοῖς, ο- 

19.}.744. 
Ἠεϊϊοοη Ογζίςι5, νἱτ. ΑΡ0]}.1, ς.3ς. Ρ. 

41. ποι. Ὁ ς. 
Ἡεϊϊοάοτί ϑορῃιῆαε νῖτ4. νἱτ. ΒΘοΡΒ. 11. 

ἢν 11. Ρ. 625. πΙίάρῃϊ Δε(ἰπιαίηγ ἃ Οατὰ- 

(4114. Ρ. 6:6. 
Ἡεὶῖχ ατβίοτα ςεἰεθρτῖ5. ετγ. ς. 2. δ. 6. 

Ρ' ὅ9. 
Ἠε4ποάϊοας. νἷτ, ΑΡ0]}, 111, ς.30. Ρ. 

121. ποῖ. ἃ 5. ἱπβιτ.4. Ιοοπ. 11. Π, 6. Ρ. 817. 

τος. Ὁ 1. ᾿ 

Ἡ ΙῈ οὐπὶ ΡΆΓΥΧΟ ἅτγίεις νεξὶᾷ ΡεΣ 
4ετεπι. Ἰςοη. 1]. π, 15. Ρ. 832. 

Ἡεοτάδεϊ, νῖτ. ΘΟΡἢ. 11. πι 30, Ρ. 622. 

ποῖ. 41- ᾿ 

Ηξερας τῖριις ναί εἰπίθυιπι, υἷς, ΑΡΟ]]. 

ΨΠΙ. ς. 7. Γεξξ, 15. Ρ. 15. Ρ. 350. 

Ἡετδοϊ εεὶ ΡΒ: οἱο ρεὶ ἀϊέϊιπι, φιοὰ ο- 

πιπὶς Βοῖπὸ ἤξ ἱγγαι θη }15 πᾶῖιγᾶ. Ἐρ. 

Ἀρ.18. 

Ἡετγαςϊ 465 ἩΙεσορἤδητα. νἱσ, ϑορἢ. 11, 

Ὥοτ. 20. δ. 1: Ρ. ὅοι. ποῖ, 8:10. 
Ἠξεγαςιϊάες ϑορμῖῆα. νἱτ. δορῆ, 11. π, 

26. Ρ. ὅ12. ἰάεα ογατι ΟΠ[5. 5. 1. Ῥ.613: ἐχι- 

ΘΙπιδτῖο ᾿ρῇι5 ἱπτεσ ρ᾽ γί πιὰ5 ΒΘΠτΕδ5. Κ. 2. 

Ῥ. ό1:3. ΟΡ πιατείςις σοταπι ἱπιρέγατοτγε. ὅ. 

3, [υδῖτ ππᾶρπᾶπι πιι]όξαπι. δ. 4- τηεαϊ- 

τάτιτ ἰαπιάεπι [Δ οΥ5. δ. 5. σΟΓΑΧ εἴ, ς.6. 

Ἠοτγαοῖι 465 Αςφάεπηςι5. νἱτ. ΑΡ. 1. 

ς. 2.0. 280, ποῖ, Ὁ 8. 

Ἠξτγουϊος ΑΙσπιεπδε Αἰπι5 ρυίπιιϑ πέος 

λυᾶοτες ροείεος, εγοῖς, ΡγΟΟΕΠΊ, δ. 3. 

Ρ- 667. ποῖ. 410. οὐπὶ Απίᾶθο Ἰυέξαπι» 

Βαδει, Ισοη. Π. ἢ. 21. Ρ. 845. οςοἰάϊτ Θε- 

τγοπεπι. ν. Οεγγοη. ἴπτετ ΡΥ̓ΒΠΙᾶςΟϑ5, Ρ- 

846. ἔατεπτῖβ ἱπιδθο, Ρ. 847. [4- ςοπιεάϊε 

Βοιεπι. 1Ρ. 849. Ρείξε ριγραῦ ΕἸ14εΠ|, νἱτ. 

ΑΡΟ]]. ΨΠΠ]. ς, 7. [εξξ. 9.Ρ.341.- ποη Ρετ- 

αἰπες δὰ Πεο5 πιᾶσίςος. Ὁ. Ευτγῆπεο 

δῖ οδποχίαβ. ἴδ. ποῖ. Ὁ 21. ργδεῆο ἱρῇ 

ραὶ  Μίπεγια, ἴδ. ποτ 23. σωτήριος ΠΟΠΊϊ- 

πίδιις. Ρ. 342. ποῖ. ἃ 24. οαπὶ ΑΟΒΕΙοῸ 

Ρυρπαπι μᾶθ εξ, 1ς. ῬΒ1]. ἴὰπ. π. 4. Ρ. 867. 

ξοττταάο δάμες τη ΕΑ[οῖ15, 10. π, 5. Ρ. 869. 

κετίαπιθη Γροπιίδηειπι, 10. Π.12. 

Ἠογοα! 5 ορῖῖο : ογαῖίο Ῥχοαϊοῖ, Υἱῖ. 

ΘΟΡΉ. 1. Π.12. Ρ. 496. 

Ἡετουϊ5. οππὶ Ν εῆοτε ἀπηϊοῖτῖα, Ἡετ. 

ς, 3. 5.1. . ὅ9ό. 
Ἠδτου5 ποπιθη δίδετε. Ρ. 54. Ποῖ. 1. 

Ἡετουὶῖς ουτιις Ὁ ἴῃ 00115 Θά μπ|, νἱῖ, 

Α».Υ͂. Ὁ. 4. Ρ6190. ποτ. ἃ 1. 
Ἡεγεῖι!ες Ηεγοαῖς, νῖτ. ΘΟ Ρἢ. 1. ἢ, το 5. 

6.7. Ὁ. 551. 
Ἡετουΐε5 Ὑμεδδηις ἃς Αεργρείμ5. Υἱῖ, 

ΑΡ. ς.4.}..190.1]. ς.33: Ρ. 86, ποτ, Ὁ 13, 
Ἡδετπιδς, νἱτ. Αρο}}. Ψ]1. ς. 42. Ρ- 321. 

διητϊιοταπι τβετότιπι πὶ ἀοπηῖθιι5, υἷε, 
ΟΡ. Ἷ. π, 21. δ. 7. Ῥ. 521, 
Ἡετπιο γαιοςϑορἢ Ἔα νατί εἴδατα νεῖται [πὶ 

εἰοαυυτίοης. νῖτ, ΘΟ Ρἢ,11. πεῖς. Ρ.όοφ. ΡτΟ- 
ἀϊραϊίτατε Ἰαθοτας. 5.3. Ρ. ότο. τεημῖς σοη- 
1αρ ΠῚ ομαπὶ Πἰ18. ΑΠτὶρατΓΙ, 5. 4. Ρ. ὅ1ο. 
ἀμᾶπι ἀοπιιτι ἄϊπσεγε σορίταγ. 1. Ρ, 611. 
δο(ιπτατιγ πιᾶσηΐ ἃ ϑειοΓΟ δ, 5. Ρ. ὅτι, Ρ}- 

εατυάο ἃς ρτγοπητιτιιάο ᾽ν ἀϊσεπἄο. Ρ. 612. 
Ηετγπιορεπαβ. νἱτ, 5001. 1]. π, 7. Ρ. 577. 

ποῖαι. πιᾶσῃᾶ ἱρῆιι5 ρτϑίῖα ἀριιὰ Μίδι- 
ἐαπὶ ἱπιρεγαίογοπι, 1618, 

Ἡετοάες βϑορδιῆδ, να ἱρῆιις ἴῃ νῖ(. 
ΘΟΡἢ. 11. Π.1. Ρ.545. {ε44. νίαιιε δὰ «ὅς. 
πιᾶρῃδ ἰηῖοσ γε! αι105 Ἰρίπιι5 εχ Πίπιδῖῖο. 
νἷτ, ΘΟΡἢ. 1], ἢ, 5. 5.3. 0.472. 574. ἴπ ἀε- 
1ιοἰϊς. Βαδεὶ Ῥαὶυιίθπιεπι ἔδγιιμι, 1016. 
ποῖ, Β 38. διιόϊος διιάϊτογαπι οἰ ερίγ ἀτὶ!, 
Π. 10. 3.1. Ρω 1585. νοσδίηῦ βασιλεὺς τῶν 
λόγων. ἴδ. Ρ. 586. ἷτ. 598. 

Ἡετγοάϊς ἀε Ρο]επίοπε δηποίαδζα, 186 
δὰ 1115 ρεῆα {ρεέϊδηι. νἱς. ΘΟΡἢ. 1. π᾿. 
25. δ. 7.0}. 537. 
Ἡετο 5 ἐλπη]Ἰτῖτας οἰπὶ Ἑδμοτίπο. 

Υἱῖ, ΘΟ ΡΒ. 1. ἢ, 8. 5. 3.}..490. 
Ἡετοίθις ηποπιοάο ργεοοητις [πά]. 

νἴτν ΑΡ. ΙΥ. ς. 16, Ρ. 152. Ρτοςετγίτα5. 1δ14. 
ποῖ, 83. δρραγτοηα5. ν, ρραγηοῦες. 

Ἡεποάιιβ ἰπ Ογ πὶ εἶγρεο αυϊά ρτδᾶε- 
τεγπηεγιῖ, ΗΠ ετοΐς. ς, 2. 8.19. Ρ. 692. 

Ἡεἤοηε ᾿ϑοπιεάοπεῖς Ε]14 εἰδιις ςεῖο 
εἐχροπίταγ. Ισοη. ΡΒ], ἴππ, Ὡς 12. Ρ. 883. 

Ἡείρετίάμιπι πιαὶα ἃ ἀγάσομε ομίοαῖτα, 
Ιςοη. 11. ἢ. 15. Ρ. 837. 

Ἠεῆβίδειι5. ερ. ΑΡ.35. ποτ, Ὁ 1. Δηιϊτῖς 
ΥΧοτεπὶ ἐρ. 57. 

Ηϊαγα Τ εἰερῆὶ νχοσ, Ἠεσγοίς. Ὁ. 2. 9. 18. 
Ρ. 69ι. ποτ. 41. Ῥυϊοτίτα 0 1}15 ρτὰς Πε- 
Ἰεπδε. 1. 

Ηϊετοοΐεβ φυΐπαπι βιετῖτ, Ρ. 431.87. 
ἩΪΕγοπγ πιιϑ ϑεϊεποίθππιπι ἡ 4πι}ε- 

θατις δα Αρο]]οπίππι πλϊτεῖτμγ. ἐΡ..12. 
Ἡϊεγορμαηῖας πιππιι8. Ρ. ὅοο. ποῖ, Ὁ ὃ. 

νἱξ, ΑΡΟ]}. ΤΥ, ς. 18: Ρ. 156. ποῖ. ἃ 5. 

. ἩϊΕτΟΙοΙγ πᾷ ἃ ΕΟ σαρίϑ. νἱτ. ΑΡ.Υ]. 

ς. 19. Ρ- 268. ᾿ 
Ἡ!Ιρραγομις Ηογοάῖ5 Δτι15. νἱῖν ΒΟΡἢ. 

11. Π.1. 5. 2. Ρ. 5.47. ποῖ, 41.Ὁ 2. 
Ηϊρρίδ5. νἱτ, ἱπτεῤτα νῖξ. ΒΟΡΆ. 1. Π, 11. 

Ρ' 495" 
Ἠϊ!ΙΡρροςαπιρί δῷ Ηἱρροροιαπιῖς ἀϊθξε- 

ταητ, Ηεε. ς. 19. Ποῖ. 4 ὅ. 

Ἠΐρρο ἀαπιΐα συγ νοςεειγ ἐκ ϑεώτρα γα- 
μηϑεῖσα. ΕΡ. 42. ῬΒΠ, ποις. ἢ 2. 

Ἡϊρροάγοπιις ϑορβία. νἱτ, ϑορἢ. 11. 
π.27.9Ὁ. ὅτις. Ρτγϑεείξ ᾿ς Ργεῃὶςῖ5 οιπὶ» 
βηρυ!ατί πιὰρηιβοεπτία, 6, 2. Ρ. όι6. πιδη- 
{πεῖυς ἱπ ἀεοϊαπιδτοπιθα5., ᾿πυϊτυίηας » 
[46 ἰΔιιαῖς Δι αίτοτ, 5.3. τε! παυῖς σαιῃε- 
ἄταπι. 5. 4. Ρ. 618. αἰΠΠρεπτῖα ἐρῆπι5. 1014. 
πιᾶρπᾶπι ΠῚ δριιά Μεριίαπι ἐχοῖτα δά- 
τλϊγδτῖ οΠΕΠΊ. 5.5. ἴάεα ΟΥδτΊΟΠΙ5. δ. ὅ. 

Ἡ]ρΡοΙγεις σοπταπιε]α αβποῖς Ν ἐπε- 
τεπι, νἱτ. ΑΡ.Υ ]. ς. 3. Ρ..232, ἔλιΔ. Ισοπ. 
ΤΙ. η, 6. Ρ. 814. 

Ηἱρροροταπιὶ ΝΊ]ο δάριξε, 1ς. Ρ. 769. 
ποτ, δ ό. δαἀε Ηροοα»ηρὶ. 

ἩΗϊ[ραἰεηίϊηπι {Ππ|ρ|1οἰτὰ5, νἱἴ. ΑΡ. Υ. ς- 

ΘΟΡΙ ΟΣ.» 
ἨΙθτίοῖβ ΒΆΡιτις, 1614. 
Ἡοπιεσας εχ δεῖβεγε ἀεπηι5. Ἰσοη. 

1. π.35- Ρ- δόο. ποτ᾿ 8.2. ηϊάπάο ςεεῖπε- 
τίς, Ἡετοῖς, ΡγοΟε χη, δ. 3. Ρ- 667. ποτ. ἃ 23. 
Ὁ 24. 1τ. ς. 18. δ. 2. Ρ..726. ποῖ. Ὁ 2. 1πχτὰ 
ποπημ}05 ΗθΠοὰϊ σύγχρονος. Ρ.727. νη 6 
Βδυίεσις [οἰ θητίαπι τεγαπὶ ΤΟΙ ΔΠΔΓΙΙΠΊ, Ο. 
18. 5. 3. 0.727. οὐν ΨΊγ πὶ ἢς ἰΔινάατίς» 
ἄεσιε Ρα]απιεάε π1Π1] ἀϊχεγῖτ, Ρ, 728. οὐ 
ΠΪΠῚ ἀπ ρτοεὶῖο οαπὶ Μγ 5 δ ΡαἸαπιεάε. 
Ἡετοῖς. ε- 2. 5.19. Ρ.6ὅφι1, ετγᾶῖ εἶγοα ὈΪο- 
πιεάεπι ὅς ϑτεηε ΠῚ, ο. 4. δ. 2. Ρ. 700. 

ἨἩοπιετὶ σΑγπτπᾶ οἰ δαπηϊγδτοπε ἀϊ- 
δηα ὃ Ηετοῖς. ς, 18. 5.1, Ρ. 726. αιδ}18 νἹ- 
{4 πε Ργοιεῆϊδο ὃ Ηετγ, ς. 2. 8.10. Ρ. ὅ9:. 
4υϊά τεργεμεπάεησιπι ἴπ 1110. Ρ.693, ςἃ- 
1μπιηΐα οἶγοα Ἡφέζοτεπι. ς. 12. Ρ.722. 

Ἠοπιεγις ρᾶῖεν ϑορῃιἤάατγαπι ἂὉ ΗΙρΡ- 
Ῥοάτοπιο Βδθίτιιϑ. νῖτ, ΘορΡῇ. 11, π. 27. 5.6. 

Ἡοπιετιϑ ἴπ ἀε]1οἰἰς μα ες Πγδοϊ πε μμΠὶν 
ΟΓΟΟΙΙΠΊ2} Οττ1Π1, 1ς. 11. π, 8, Ρ. 823, ποῖ. ἃ 7. 

Ἡοπιϊοιάα5 ποπάμηι Ρυγράᾶϊοϑ ἰηϊον Ἰη- 

ἀο5 ΔἸ] οαυϊ πο ἸΙσεραξ, νἷς, ΑΡ. ΥἹ. οἰς, 
Ρ-234. Ἰρίὰ τεῦγὰ εὸ5 ρεγίεαυϊτιτ, ΠΠ], (Ὁ. 
20. Ρ.111- 

Ἠοπιῖπες Πεοταπι ἰυις, νῖτ, ΑΡ. ον 
4.4.9}. 185. ποῖ, Ὁ 3. ἱπτοῦ [δ οἴππεϑ Πιπξιν 
ἔγδῖγεϑ ὃζ ἀπιῖοῖ. ερ. 44. ἡυάδίιοσ οδίτος 

᾿Ταπ|. ντ, ΑΡ. 11, ς, 4.}.542, ποῖ. 8.1. 
Ἡοπηΐπιπι οππὶ 115 σορηπδίῖο. νἱζ, Αρὶ ᾿ 

ΨΠΠ. ς,7. [εέξ, 7. Ρ. 336. ςοπιπιιπῖο 'π.» 

Τπιπίθιι5 τεθιι5 ἐχοερία ξοστιηα, Ρ. 337. 
Ρεἴππιιις Οτιτῖαβ, νἷς, ΒΟΡὮ. 1. πι νό. Ρ. 1. 

ἨἩοτδτυπι ἱπιᾶρὸ. ἴς. ΤΙ, π.3Σ. Ρ. 8όο. 
Ἡοτῖς ςοπιπηῆδε σοεἸ1 ροτίδα. ἰδιά, 

Ηοίριεῖς ρα ]1οῖ Βοποσ. νἷς, Αρ.ἸΥ͂, οὶ 
ι. Ρε14ο. ποῖ. Ὁ 6. 

Ἡοίρίτππι πιεάϊοοτε (Ἀρίεπιϊ Πιῆς!- 
δης, τ. ΑΡ.1]. ς. 33. Ρ. 41. τγίπὶ αἰ ΕΓ τα» 
Ταχῖϊδε, 11. ς. 23, Ρ.76. ἴῃι8 Πούριεϊ ἴπτες 
Ρορυΐαπι ὅς ρορυΐιπι ςοπίγαμεθδζυν ἴῃ 
τεπιρίο [ουἷς ΟἸγπιριΐ. νἱτ, Αρ. 1Ψ. ς, 31. 
Ῥ.1}71. ποῖ, 4.3.4. 

Ἡμπιεροτιπὶ ἐνπαγία ἴῃ Ἰλιάς ροπί- 
τὰγ, Ἰοοπ, 1. π,.4. Ρ.768. 

Ἡγδεϊπιμία. νῖτ, Αρ. ΥἹ. ςἶτο. Ρ. 258. 
ποῖ, 4. νἱτ ΘΟρἘ: 11. Π: 12. 5. 2. Ρ. 591. 

Ἡγδοίητβιις δπηάίυγ Δ0ΑΡΟΠ] πε δῖ ρετῖα 
τρῆας ἀτσο, Ις. ΡΏ1}. τιπ, π.,.14. Ρ. 885. ἔος 

Ὁ Ἡγδείητβο [ιπῖυπε, 1ς. 1, π.24. Ρ.798. 
Ηγ}45. Ἠετγοῖς; ς, 2.5.1. ποτ, Ὁ 6, 
Ἡγ1: οἵα τπ- ΡΗγγυρία. Ηξεγοὶς, ς.1. δ. 

4.Ὁ.- 67:, ποτ. ἃ 9. 
Ἡγπιπδεις Ρεράγειῆῖις. Ἠεγοῖς. ς. ἢς 

Ῥ. ὅγο. 
Ἡγπιπὶ ἴπ σοπιοεά![ς ὃς τγαροεάϊς ᾿πὶ. 

τεγηιῖχεῖ. νῖτ. ΡΟΝ. ς. 21. Ρ. 159. ποῖ, 8 7. 
Ἡγρεείάες γμεῖοσ ἀπο! ριυ5 ΠΟ οτατί5. 

νἶτ, ΒοΡἢ. 1 ἢ. 16.. 5. 4. Ρ.ς06. ͵ 
Ἡγριαί!5, νῖτ, ΑΡ.1Ὲ, ς,30, Ρ. 82. ποῖ. ἃ 

1. ΠῚ, ο, 1. Ρ. 95. δῃ μαβεδε ςόμα- 1Π, ὃ. 
52. Ρ.16, ποῖ. Ὁ 1. 

Ι. 
Απιιάδε. υἱτΑρ., οοΣς. Ρ. 208. ποῖ, 2 17. 
ἴδπιιδε ἴπ τμεδῖγο. νἱϊ. ΑΡοΪ!, Υ.. ς, 7. 

Ρ.193. ποῖ, 8 15. 
[δύο 5 ργβείες Βγδοῇπι νἱζ, ΑΡ. Π]. ς. 

16. 0.107. {ΠΠ{π|5 Ῥταείοιεπεῖα Ρ. το. 1άεπι 

41 Θᾶπρε65. 1. ς. 19. Ρ. 110. 6. 21. Ρ. 112. 
ποί, Ὁ 3. 

Ια[οπίς εῆρίε5. Ις, ΡΒΙΠ οὔτ, ἴππ. Π, 7. 
Ῥ. 871. Ρίπρίτις αἴτεγο ρβεάς ἀνυπόδητος. 
ερ. ΡΗ1]..22. ποῖ. 810,11. . 

ΤοΒεμγορἢΔρ!. νἱξ, ΑΡ0]]. 11]. ς. 55. Ρο 
128. ποῖ, 41. ν 

1Δοπιεπειι8 4π ἔμποτῖς 'π οὐδπάϊοπε» 
Ὑτοΐδπᾷ. Ηετγοῖς, ς. 7. Ρ.70ς. 

[ἐπὶ ΟΠεΙΗῚ ρταθτορατίια ργᾶα Αρο!- 
Ιοπῖο , οὑπὶ 4110 δ Ηϊεγοοὶε ςοπιρδγᾶ- 
τὰς εἴ, ἘυΡ, ς, 4. Ρ..431. 

Ἰρπὶς νϑηΐδε, νῖτ, ΑΡΟ]], 1. ς. 14. Ρ. 
103. ἰπ (Ἀοτίβο 15 ργδείδριδ. Υ᾽. ς, 25. Ρ. 
208, ν, Ογηΐγα. Ρυτῖτας, Ηετ, ς, 19. 5. 14. 

Τρῃῖβ., 416 ΠῚ γΕΠΕΓΆΠΙΙΓ ΒΓΑΓΗΠΊΔΠΕ5, 
νῖε. Αρ. 11]. ο. 15. Ρ. τος. πος, Ὁ 9. 

Ἱρπογαητίαπι ργᾶε {6 ξεγεθδης ἀπία} 
ΡἈΒΙΠοίορηϊ. ρτοοεπι. νἱτ. ϑορῇ. Ρ- 480. 
ποῖ.3. 

ἹπιΔρ  πἰβ ἀπνάτοσ ἀ ες δέτατ, υἱς, ΘΟρ ἢ, 
11. Ρ. 599. ᾿ 

1πιϊιαιτῖχ 2:5 ἀπρίεχς νἱτ, ΑΡ. 11. ς, 22. 

Ρ.74.75- 
Ἱπιπιουτ! τατοπὶ απίπιδα σπτιοῆι5 ρὲς 

ἀϊρυτατίοπεβ ἐχαρίταγε πῃ ρεγπηίϊγιε δῦ 
᾿Αρο]]οπίμ5. νῖτ, ΑΡΟΙ], Ψ1Π. ς, 31. Ρ.379. 
νἱπάϊοας ροΙ πιοτίεπι. 10. 371. 

Ἱπιρεγάῖον ἀεδες ΕΠ ἀθημι5 ὃς πιοάε- 
ΤΔΙ15. Υἱτ, ΑΡ.Υ. 6. 28. Ρ. 211. 

Ἱπιρετίαπι πο ἀεθει εἴε ᾿δεγεάϊι48 
{εὰ νἱτειτί5 ργϑοπηιπι, νἱῖν ΑΡΟ]]. Υ. (. 
36. Ρ.121. 

1πι|ρε- 



Τπιροτιππὶ ποη ἄεδεῖ αυἷς [α[οίρετε, 
πῃ ἱπιρεγαγε ἐϊάϊςεγις, Αρ. ἐρ. 30. 

Ιπιρετις ογατι "5 ν ΕΠ ἘΠΊδη5. νἱτ ΟΡ ἢ, 
1 πν 259. 7. Ρ. 527. 

Ἱποτοραιϊοηῖθιι5 δοΠιῆοὲ ΑΡΟΙ]οπ 5. 
νὴ ΑΡ. 1. 6. 1.4:. Ρ.17. 

Ἰηάϊᾶς πιᾶρηῖτι!0., Αἰ ΠΊ4 14, νἴτ, Αρ, 
ΧΙ. τς... δ. 228.229. 
ἡ Τηάίρετε πυ ΠΠπς τεῖ Αυΐρ τ ἴππὶ ΡΒΙοἵο- 

᾿ΡΒῖδε, νῖτ, Αρ. ὙΠ]. ς, 7. (εξξ,2..ρ.32. 
Τηδϊ Πατια. (ΑΠ ΠΠ{ ἔτ, πὶ 4. Ρ. 894. 

 Ιπάοχιπι {ξαταγα ααΐπαησε οὐ δ ΓΟ ΠῚ, 
νἱξ, ΑρΟ]]. 1. ς. 4,0, ὅ2: 

Ιπάοτιπι ρ ἢ] οὐσΡῃϊ. νἵξε, ἈΡ.1. ς, 18. Ρ. 
22. ςοπυϊπδηἀἱ ἀρι4 δος γατῖο, 1. ς. 28. 
Ρ- ὃο. πιεπίλε (εουπάδα. 1Ρ, ποῖ. ἃ 9. ι- 
τπϊπίριι5. τερει!ης μοίε5. 11. ς. 21, Ρ..86. 
τειεγοη δ νθπεγάῖίο, {Π]ν τ. ἴο. Ρ. 1οΣ, Πά- 
Ὀἰεαεῖο. ς. 13. Ρ.1οζ. ὅς (017. Ρ. τὸς. ἱρῇς 
ἴογί Ὁγὸ ΤὨδ}1. δ. ἸΡΙ͂ μετεωπορδντεςν 
18. ποῖ, δ 6. (1 δεγε ὅς πεθι}}5 νἱπιηῦ, 
1Π|. ς, 12..Ρ.103. σὲ γον Ρυτὸς, π8}] ροίῃ- 
ἄδητες οπιπίδιις5 γεδὰ5 δοιιπάήδης. Ὁ, ς.15. 
Ῥ- οό, νεβιτις. 10, πος, 416. 17. 18. 19. 
ΨΠΠ. ς, 7. (εξ, 4. Ρ.313. ἀορπιατα. 1Π1. ς. 
18. Ρ. 100. Π, 19, Ρ. 109. 0. νἱδξιι5 το π15. 
1Π. ς. 26. Ρ.1)7. πυπΊογιδ, ο. 30. Ρ.119. 
ἄορπια ἀς εἰεπιεπιῖβ, ς, 14. Ρ. 124. ἀε 
τησπάο. 1614. Ρ, τ25. ἔτη. εἰϊοίπης ἀδε- 
πιοπᾷϑ, ς.38. Ρ. 128. [2ηϊτατί πη}]τ05 τὸ- 
{Ἰταιητ, ον 39. Ρ. 119. Δρἤιίηοτς 4 [ἃ- 
"οὶ ῖς στισητ5, ΨΊΠΠ. ᾿ς, 7. {εξ, 12. 
Ῥ-. 347. [πάοτιιῃϊ ΡΗΠο Όρμια σοπτε- 
σηπιταγ 40 Αειβὶ οριιπὶ ρπιποίορ ὨΪΠ 15. 
νῖς, ΑΡ.ΥΊ. ς, το. Ρ. 138. {η4. ἀεξεπάπητις 
4Ὁ Αρο]]οπίο νύ νεγὶ ρΒ: οἰ ΟρὮΪ. ς. 11» Ρ. 
243. χη. 

τ ἅπα6!ϊ δοπα (οπιηΐᾳ Ἔχοίταταγι Ἀερὶ Μιι- 
Πολπι ἀάξετιιπτ. νῖτ. ΡΟ]. 11. ς, 34. Ρ. 87. 

1πάϊι5 ἤπια, στ, ΑΡ. 11. ὁ. 18. Ρ. 69. 
αύτυο. ἴθ. ποῖ. 41. οτῖρο, ἰδ, ποῖ: 82. 
ἔβετα ἱρῇ ρεγαριιημι, ΠΕ ο, 19.120. ς.31. Ρ. 
3. οἰίηπι, ΠῚ. ς, 53.0.37. ταπὶ ΝΊΪΟ 
ςοπιιδηϊεπτία, ΨΊ, ς.1. Ρ. 229. Ποῖ, 49. 

Τηβοτίαγαπι ςοἸε γαηάδτηπι γάῖο, δε, 
ς. τῷ. 5,14. Ρ. 74.» 

Τπίυ τς Ὁ181| Ἐρ ΠῈ ποπάμπι εἰξ ἰΔ5, 
γἱς ΑρΙΝῚ. ς. 7.0. 221. 21. Ὁ. 261, 

ἵπο Ευτιρι αἷς ἐτοσοςαϊα ἀερετάϊτα, νἱτ, 
ἌΡΟΙ!, ὙΠ, ς. ς. Ρ. 283. Ποῖ, Ἀ1ς : 

[πίςτρτίοπες Γεριυΐοταῖεϑ5 δητίαιαα, Υἱτ, 
ἈΡ.1. ς. 24.0.31. 

[π|||ἃ πᾶτὰ τοῦτα πιστὰ, νἱῖ, ΑΡ.ΙΥ, 
(.34.}.175. ποῖ. 8 15. 

1πίμϊας θερζοτιπι, νῖτ, ΑΡ, Υ. ς. 3. Ρ. 
180. 

Τη[αἰάτιῖπὶ ἱπιᾶρο, ἴς. 11, η,.17..- 

Τητογίτι5. ΠαΠΠας τοὶ ἀάτιτ, ΠΙΠ ἐδπτιιηὶ 
[ρεεῖς, Αρ. ερ. 58. 

[πυϊάεπάιιπι πεπιϊπί, δρ. 91. 

πι] 4] ἔπε οπιίῃ 65 πάτιγά, νῖτ, ϑορῇ, 

Ἷ, ἢν ΣΙ. 5.1ν Ρ. 515. Τπυϊ ἀϊ4 δΌ Δεπιυ]δτῖο- 
Ὧε 4υϊἃ ἀἰογαῖ. ἐρ. 13. 

Τπν οὐπὶ ΟΡρ᾽ ἀμπὶ 51 ππ|, νῖτ, ΒΟ ρΡἢ. 1. 
Π.11. 0. 495. 

1ο, ἴζατιῖα ἱρίπις ἵπ νεδε ΝΊηΙ, υἷε, Αρ. 
Ἱ. οὐ τὸ.Ὁ. 22: 

Τοῖϊδιι5, υἱνν ΑΡ. ΝῚ, 6.10. Ρ. 286, πος. 

Ῥ9. 
Ἰοπιιπὶ ἴυχι5. Υἱῖ. ΒΟρ, 1, ἢ, 25. 8.2. 

πὸϊ. 8 10. δ. 9. Ρ. 140. Πιιάϊιπι πιυῆςεος, 

υἷτ. ΑΡΟΪ]. 1Υ. ς. 24: 0.162. ποῖ, δ 1ο. Ρο- 

1ιτ| πιότεβ. νγ. ϑορῇ. 1. Π. 21. δ. 5. Ρ. 519. 
Ἀδειιπτ Ὁ ἀπιίαιι5 Οταθοοτιπι πιοτῖδι5, 
ἐρ. 71. «αἱ ςεῖ, ερ, 63. ποτ, Ὁ 4. 

᾿Ἰοπϊσιπι ἀϊσεπάϊ σοηι5 Ἑρμεῖ ρ]πτί- 

πταπὶ ν Αἰ εἶτ, νῖς, ΘΟΡΒ, 11, Π. 18. Ρ. 598. 

αυΐάπαπι οὐ Βιοτὶς ἀϊδιιοηί, ἴδ, ποῖ, Ὁ 6. 

᾿ 

ΤΙΝ Ἐ ΧΙΛΕΊΕῚ δ 

Ιουΐς ΟἹΚΠιρῖϊ ταπηρ] πὶ σοπι θυ ι1Π|, 
τἱς Αρ. ΨΠΙ. ς.7. {εξξ, τό. ρ. 352. 

Ιουΐς Γετυιάτοτῖβ ποπιθη δίθετγε, νἱτ.ᾺΡ. 
ΤΠ]. ς.7. Ρ.54. ποτ, Ὁ 1. 

Ιουὶ ἀοτπιϊεητὶ ἴῃ 144 τοῖα Ἄβιιηαϊς.» 
οτεϑ. ερ. ῬῃΠ οὔτ. 32, 

Τρῃῖς Ῥδίγοοῖο ἃ {Ἐγιῖ5, Ηδτοῖς, ς, 
10. 5. 10. Ρ. 716. ποῖ, 8 3. 

Ιτδοιπάϊας ἢο5 ἱπίαπίδ. ερ. Αρ. 86. 
Ττᾷ πδτιιγαὶὶς πιογθιι5 ροτεῆ βετῖ, Ἐρ.87. 
τα πος ἢπι!ες γεάαϊς ὈεΠίῖς, ερ. 54. 
Τίλειιβ. νῖτ, ἰητερτα, νἱς. ΘΟρῇ.1. η,.20. 

Ρ. 512, νοϊπριας ἱρῆπϑ ἴπ ἰππιδπτατα. 10. 
ρίας πιιζατῖο. Ῥ, 512. 8ῃ εχ τεπίροτε ἀϊ- 
ςετς βαθτῖτ [Ὁ] τὰς, 5. 2. Ρ. 513. ποτ. Ὁ 7. 1Ἰάθᾶ 
Ὁγάϊι οπὶϑ. ἰδ. Ρ. 514. 

Τίλροταϑβ. νῖτ. Αρ. 1. ς. 18. Ρ,.36ο, 
Τ[οοτγατῖς τοῖα νῖτα. νῖτ, Βορῇ. 1. π. 17. 

Ῥ. 103. σπαγαόξεν Ἱρπι5 [π᾿ ογατίοπα. 9,1. 
{υδιγαχίς [ς δἀπιπιγβεοπὶ γε ρα δ σας. 
ς. 2. ποη τάπιεη οατγας, ἰ0, οταιίοιες ἴσ 
Ῥῆμς ραπεργγίοα ὅς ἀε μᾶςε αι! πᾶε- 
ταῦτ, ᾿0 14, ορτίπιαε 'ρῆις οτβείοπεβ Ατ- 
ομιάἄαπιις ὅς Αἰ πιάτῖγτι5. 5.3. δυάίτοταϑβ. 
5.4. ποῖ, δ 1. πα]Π 5 τες (ογάϊαας ἢϊτι: 
ἀϊοίις. ἰδ. 
᾿ς ΤΒΉπιι Οοτπιβίβεῖ ρεγξο Π]ο τεητατα ἃ 
Νεγοπα. υἱτ ΑΡΟΙ͂Ψ. ο. 24. Ρ. 162, ποτ. 47. 
Ρ- 161. ποτ. 4 12. ΠΠΒπιαπι ρεγξοιζεγε δηταὶ 
Ἠετγοάεϑ. νὶτ. 5ορὉ, [1 π, 1, δ. ὅ, Ρ, 551, 

ΤΠ αλὶοὶ [αἀϊ, ρ..112. Ποῖ, ἃ 5. 
Τῆς ἢ γι Πτ45. Γχοτὶ ςνο, 5.2... 709. 

᾿Τάποτγα {οἰ ρίεπάα ᾿πμεηϊ, νῖτ,ΑΡ. 1, ς 
18. Ρ. 22. ἀ 

ΙαδΔ [δ γας εχ. 11. ς.12, Ρ. ὅ2. 
Ιπουηάϊτατεβ ράσο ἤιπτς δμιθεηάδε, 

γἱς. ΒΟΡΒ.1. π. 22. 5.1. Ρ. 522. 
εἰ Τυηάδεαπὶ ἴεγγαπιὶ ἱλπρεγο ποη νοΐ Α- 
Ρο]]οπίι5. νἱς, ΑΡ. Ν. ς: 27. Ρ. 210. ὁ 

ΤἸιάαεῖ ἄμικτοι νοσδητιγ, νἱς. ΑΡ. Υ, οο 
33.. 216, ΠΟΙ. 81. : 

Ταάεχ σοπἤιταα , 4 ταπιεη 6 4ς- 
οαΐατοτ. νῖτ, ΘΟ ΡΉΗ. ἢ. ἢ, 19, δ, 2). 512. 

Τυΐα » ϑϑιιετὶ ΑπρΒΗΙ οοηίιχ» τπείοτῖ- 
“65 Πυάῖοία, νἱτ; ΑΡοΪ].1, ς. 3. Ρὲ 5. ετὰῖ- 
ἀϊτῖο. νῖτ, θ0ρΡ 8, 11. π. 30. Ρ. ό22. ποζ, ὃ 8. 
ερ. ΡΗΙ]. 13. Ρ. 920. 

Ιυϊα νχοῦ ϑαθίηι 4 Ποπιτίδηο ἄϊιοῖ- 
ταῦτ, νῖτ, ΑΡΟ]]. Ψ1, ς, 7. Ρ..284. ποῖ; 83. 

Τυγαπιδητιπι νἰγοτοπι ρεῦ Π εάᾶπι. Υἱζ, 
ΑΡ. 1Υ. ς. 17. Ρ. 155. ποτ, 6. ΥἹ]. ς, 12, 
Ῥ. 288. ποι. Ὁ 3. νἱτ, Θορῇ. 1. η. 22. 5.4. Ρ. 
527. ποτ, ἃ 72. Ηετ. ο, 2. Ρ. 673. 5.2, ποῖ, Ὁ 
΄, Ρεῦ Οαδἤογεπηι ὅς ΡΟ] τς επιν νῖτ. Ἀρ. ΙΝ. 
ς. 31. 0.171. ποῖ, ἃ 8. Ρεγ Ἠεγουΐεπὶ ἱπῇὶ- 
τοῖς ΝΜ εοῦ. Ηστ, ς,3. 5. 1. Ρεῦ 501 6πὶδρυὰ 
ῬΒοεηίςες. Ηετ, 6.2. 5.11, Ρ. 684. ποτ 5. 

. Ιαγάπεῖθι5 τε! ριοία δαια, νῖτ, ΑΡΟ]]}ν, 
1. ς. 6.ρ.7. 1Π|. δ. 14: Ρ. 103. 

1 Πιτῖα ποὸπ εἰξ ᾿πιυῆα ποῦ ἔλεεγε. 
νὴ, ΑΡΟ]]. ΠῚ. ς, 25. Ρ. τς, ΥἹ. ς, 21, Ρ. 261, 
αυϊάπαπι ἤτ. 10. (44. 

Τυμοπθ5 νεπαδαπτις ΘΟρΡὨ δε πιᾶρπο 
βαάϊο, νῖτ, ΒΟΡΗ, 1. ἢ. 12. Ρ,.496. ουπὶ ἴε- 
πίδιις φἀπγοτὶ ἱπηροτὶῖ5 ξλοίιης Παγπιοηὶ- 
πη. Ὗ]. ς. 30. Ρ. 270, 

Ιχίοη τοῖς αἰ πΊ]λτ5 ΡεΓ σΟεἴυπι. 
σοϊυτας, Αρ. νῖο ΥἹ, ς. 40. Ρ. 277. 

Ἱχίοηὶς δ ϊ5 δυδῖος (εΠεδΙΓΟΓΙΠῚ, 
Ιππᾶρ. 11. π..3. Ρ. 813. ποῦν Ὁ 5. 

Ἰύγγες ΜΑροτιπι, νἱῖ, ΑΡ. 1, δ. 25. Ρ. 
Ἅ4.ποτ, δ Ζι, ὙΠ. ς, 7. [εξξ. 14. Ρ.. 340. 
ποῖ, 4 4. ἴη τεπιρίο Πεἰρᾷῖςο. ΥἹ, ςς 11» 
Ρ.247.ποτ, ἃ όφ. 

Κ. 

ΚΌῸΝ ἤρηιιπι δα ἀεποίληος εαϊ05 
εχ πιῖος, Υἱτν ΑΡ. Υ̓ 11, ςν 7. [εξϊ, 4. Ρ. 

234. Ποῖ, 8.13) 

Ομ βὲξ: 

ἐδ 
Τ᾿ 

ΑΒΡουΡὰς ἴπ 44 μαυτίθπάα, (εγεη- 
ἀο ὅς ξοάϊεπάο Α[1ε {τᾶπὶ νἱτάπὶ ἱοη, 

ΡΒΙΠοίορδιϑνῖτ, Θ0ΡΒ. 1. η. 7. Ρ..488. 
1 Αδγτῖπίμιπὶ Οτεῖας, νἱτ, Αρ. ΙΝ, ς, 34. 

Ρ.174. 
1,Αοεὐλέπιοπιϊ ἀπτῖαι! δατθΑπὶ ὅς ςο- 

ταλπὶ αἰ εθδητ. Ρ. τ66. ποι. Ὁ ς. ψεϊίτυπι» 
ΤΟ] ἐπὶ εὐϊταθ πε, Ρ, τό7. ποτ. 4 δ. πιαχὶ- 
ἴπε νεπογθαπτιγ {επε5. σις. ΑΡ. ΤΥ. ς, 31. 
Ρ.171. Ποῖ. ἃ 5. ΠΊΟΪΪε5 Ἔγῶπι τεπηροτε Α- 
ΡΟἸ]οπῖϊ. ερ. ὅ3. ποτ. 41. ἱπιρίογαθαπεν 
Δι Χ πὶ ΑΡΟΙ οι ἴπ ἐπιεπάδη ἀϊς πιοτῖ- 
Ριι5, ερ. ὅς. πιᾶρπιπὶ ποπογεπι ΑΡΟ]]ο- 
πῖο Ἐχβίθεηι. νἱτ, Αρ. ΤΥ. ς.31. Ρ.171. ερ. 
ὅ:. πῃ. Ηἱρρία απιαρϑησ ογατίοπες ἐς γο- 
τα ΠΊρυ δ! σλτιιπι σαηετῖθιι5, ΠΟ] 5. ὅς 
ορετίθιις ρυδ]1οῖ5, νῖτ, ΘΟ ρἢ, 1, πι 11. Ρ, 
495.}0ῖ.8.3. 

Αοεἀδεπιοπίοτγηπι νγῦς ἤπε τηοεηΐ- 
δι. νἱτ, ΑΡ,1. ς, 39. Ρ..47. ποτ᾿ Ὁ 4. Ρε- 
τερτίπος ἐχρε!!δηῖες ρεγεργίπος ΓΑΠΊΘΙ.» 
δα[ιπιίογιιης ποτα, νἵτ, Αρ. ΥἹ. ς. 10, Ρ. 

249. ἰδὺς ἰπ οδτείπρεγαπάο. νἱτ. ΑΡ.Υ͂Ἱ, ς, 
1ο. Ρ.258, ποῖ. Β 9. Ὧπ ἀπιδηῖ Ρδπογατίμ πὶ ἢ 
Ις.Π. π, ὅ. Ρ.819. ποτ. Ὁ 22. πιο] εγαπὶ ἔοτ-- 
τἰταἀο. 1ς. 1. πῃ, 29. Ρ, 806." 

1, σοπιπὶ πιϑίῖχ. νἱτ. Αρο]], ΥἹ, ς, 20, 
Ῥ. 258, ποτ, 4 2. [αἸτατίο. 1, ς. 21. Ρ. 1:9. 

ποῖ, 8.9. αιδεῆιο ΓΨ', ς,31. Ρ.171. τῆο- 
ΓΆσε5 ΡΌΓΡΏΓΕΙ, 6ρΡ. 4. 

Τνλσοηίςα (ογταϊᾶ. νῖτ. Αρ. ΤΥ, ς, 57. 0. 
167. ποῖ, Ὁ τι. 

Τιλξείς εἴτις, νῖς, Βορἢ.11, π᾿ 1, 5.7, Ρ.553. 
1ναπιῖδε, Ὑἱτι ΡΟΝ. ς.25.Ρ.16ς. Ὡοτ, ἃ 12. 
1,4π8 Ῥαπιρῃγ 14. νἵτ, ΑΡ, ΠῚ, ς, τῷ. ρὲ 

τού. πος. Ὁ 2:0. 
“μᾶπα δ ἢϊπει Ργιμαροτγαβ. Ρ.1. ποτ, ἃς, 
1,40 ἀΔπι1ὰ ςοἸ εθ ογγίπια ἱπίδτ βϑηγίηδο. 

εν. ς. 2. 5.4. Ρ.. 6754. Ἰοοη. 11. π, 9. Ρ.8:6. 
ποῖ, 822. 

Ἰναοαϊοεοαξ ορυϊεπίῖα, νἱτ, ϑ0ρῇ. 1, π, 
25. 8.1. Ρ..530. 

1,λοπιεάοητεπ ν] οἰ Γοῖταν Αἴαχ, Ἠετγοίς, 
(011, 5.1. ποτ; Ὁ 4. : 
ὙΑβιαες εχ ἴὰπα ὅς Πάετῖδας, νἱτ, Αρ. 

ὙΙΙ. ς. 39. Ρ..318. 
ΤΆρΗΠ: ἵπ ςαρίαδιι5 ἀγαςόπυπι [πάϊςο.- 

σαπι. νττ. ΑΡ. 1Π|. ς. 8. Ρ. τοι, 

ΤΑτΠ ἤἥοτε ἱπτεγ ὙΒεΙλ]ος σοπέρίςι, 
υἷε. ϑορῇ. Π. π. 27, δ. 1. Ρ. ὅτις. ποτ, Ὁ 7. 

ΤΑβμεης5, νῖτ. ΑΡ. Ὗ. ς. 38..222. 
᾿λάϑε βιώσας ΔὉ ΑΡΟΙοπῖο ἀϊίρεητες 

Ἰησυ]σατιπι. νἱτ, ΑΡ. ὙΠ]. ς. 28, : 

Τιατγαπου]οτιπι ᾿πἀπ5. Αἰδοῖὶς νπίδτας 
ἘΠ ᾿πυϊίις, Ἡετοῖς, ςς 2. δ, τιν Ρ. 684. 

[νααογα εὐϊταδας ΑΡοἰ]οπίι5. ερ. ὅ. 
ποῖ, 82. οοηξ, Βαίπες. 

1νϑυιάες. οἰυΐτάταπι Ρ]εταπίσιις ἄγρας 
ΠΙΦΗτΙΠῚ ΡΥ πιτιπΠΊ ΘΟ ρ ἰἜλγιιπὶ ογδιῖο- 
πα : Υἱτ ΘΟ ρΡ ἢ. 11. πι6. 5,3. Ρ.572. ποῖ, ἃ τ. 

[8ὰ5 ἕλοις πιαΐος ρείογεβ. νἱς, Αρο]], 
ΥΊ]. ς.3. Ρ. 182. 

Ιμελεπᾶς ἡιοτίεβ ρατίδητ, νῖτ, ἈΡ, 1, ς. 
22. Ρ. 23. Τιεδθηδ8 ταγ}} ἄδης Ρταείδριϊ 

οςοαίϊοπεπι, ἴθ. Ευΐεθ. ο. 10. 1ῃ ἀπιογοπὶ 
τγάμιιπῦ Ρᾶγάοϑ, γἵτ, Αρ. Π, Ὁ. 14. Ρ. ὅς. 
ποῖ. 87. 

1,εδαεηεαπι. Υἱἷς, Αρ, 1Υ̓. ς. 34. Ρ..174. 
ποτ, ὃ 7. 

1, εάᾳ δάπητῖς Πρ δι ἀπιαΐοσοπιὶ δά 
ςοποιδίτυπι, ΡΒΠοῆτ, ἐρ. 20, 

1 εὐϊᾶ νε[ξεί5, νἱτ. Αρ. ΙΝ, ς, 20. Ρ. πη. 

Τερεβ. οριϊπιὶ ππδρὶ τὶ, νἱτ, Αρ. ἹΝ, ον 
31, Ρ.. 171. 

1νεθ επὶ ἀοιπἰ παπὶ Δρποίςετο ἀεδεῖ π|4- 
ΒἰΠγατις, νῖτ, ΑΡΟΨ. ς. 36, Ρ.. 210. ποῖ. " 9. 

Τνερεϑ ἔεγγε Γι ςοπιγαγίας ἕπτοτ, Υἱτν 
ΑΡΟΙ!. ΥῚ, ς, 20, Ρ. 258. 

1νεπλαῖ 
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1,επΊηΐ πτιΐ!εγδς οςοίάτιης πιατῖτο5, Ηε- 

τοῖς, ς.19. 8.13. Ρ..738. πος, ὃ. 13. 
1 επηπιπὶ ἱπίι] πὶ ἀσςῖρις ΡΒ ξεείε5,. 

Ἡξετοῖς, ς. ς. δ. 2. Ρ. 703. 
1 εὸ Βγζαπτῖιβ. γἱς, ΒΟ Ρἢ. 1νἢ, 2. 0.484. 
Τεοπίθιι5 νείσιπεις [πα ϊ. νἱτ. ΑροΙ]. 

Ι1, ς. 28. Ρ. 30. 
Ἱεοπεϑ ἰπ {Ἔπῖο φρρείμπης Ππη4η1. νἱῖ, 

Ἀρ. 1]. ᾿ς 4. Ρ. 97. ποῖ. 4 5. 
1ψεο Ραγηπι Δἀπὶπιαὶ, νπν ΑΡΟ. ς, 42. 

Ρ.225. 
Τεοπεπὶ γδάεγς. νἱϊ, ΘΟΡΉ, 1, π,14. Ρ. 

497. τοτ. Ὁ 4. 
1,εοητορο] 5. νἱτ, ΑΡ.Ὗ. ς. 41. Ρ. 226, 

Ποῖ, 4 8.9. 

Ἱνεοπιάες ἈΠοάϊις5 νιέζον ἱπ [Δ ϊ5 Ο- 
Ἰγπιρίςῖ5, Ηεγοῖς, ς. 19, 5. 19. Ρ. 749. 

Ἱεοπίάες πιαρῃηὶ ει πιάειις εἰ δ Α᾿- 
ῬΟΙ]]οπῖο. νἱτ,Αρ. ΙΝ. ς.23.Ρ. τὅι. ποι. 4. 

Ἱμεοηϊάε5 οὐζ σΟΠΙΔΠΊ Δἰπογῖτ, νἱζ, ΑΡ. 
ΨΙΠ.. ς. 7. Γεξι, 6, Ρ.335- 

Ιψεροῖγπιηι5. ἤετοις, ς, 10. 5,11. Ρ.716. 
ποῖ. Β9. τὰνὰ 

Ἱμεριις σὰν δἀρίπρϑιαγ ἀπιοσίδιι5, Ιςοπ. 
Ι,π.6. Ρ. 772. ποῖ. 2. 

εροσῖς πιατῖπὶ ἰςι 4115 οἴδιι5. νἱς, ΑΡ, 
ΥΙ. ς. 32. Ρ..271- 

Ἱεριίΐηες δοσυΐατις ἃ ΤΟ] ΠΠ4π0, ΥἹῖ. 
Θ0Ρ8}.1. Π. 23. δ. 2. Ρ..427. ΠΟΙ. ἃ 4. 

φρτίπεβ. νοσδτογ ϑειεγι5, νἱτ, ΒΟΡΉ, 
11. η. χό. δ. 2. Ρ. 601. ποῖ. ἃ 4. 

Ἱμεριοϊορίᾳ ογδιϊοηΐβ, νῖτ, ΑρΡ.1. ς, 17. 
Ῥ.21. ποῖ. Β 6, 

Ἱοισας ἰη[ἴλε ργοάυξο. Ηττ. ς.10. 
5.τ6. Ρ. γ46. τεϊ!ρίο Βυῖιβ ἱπῆιας, 1. Ρ. 
747. ποη᾿ δοςοάϊ ἐεδει 4 πη! !εγίδιι9, 5. 

18.Ρ. 749. ᾿ ῳ 
Τἰδατίοπες χιοπιοάο ἐμοίεπάδδ. νἱῖ, 

Ἀρ.ἸΡ. ς, 29. Ρ.157. ποῖ, 8.3- 
Τλδεῖτας ἀοπιὶ σοηίεγπδτωγ ἔγυϊεπὰο 

ξοτδϑς. νἷτ. ϑορἢ. 1. π. 3.. 426ὲ 
{ιδεγιοσυπι [χι5 ἀπτὸ τεΠΊΡΟΤὰ 6- 

ζραθδηὶ. υἱτ. ΑΡΟ]], Ν.. ς,36. Ρ. 221. 
1λδτος ἐοτίδετγς ον Αρο]]οηΐι5 γεῦσις 

(διιετῖτ, νἱς, ΑΡ. 1, ο, 14.001. 
Τΐςσετε Πδ1 οπιπίᾳ ἱπιρεγαίοσ πιδῖμεσο 

ἄεδει, νι, Αρ. Υ. ς, 36. Ρ. 210. 
1πάϊ] βοτὰ Ηεγςι}ῖ5 αυίριςδητις Π0Π- 

{{π|6 1115. [σοη. 1], πι24. Ρ. 850. 
Τλπρυάτιπι Ρεγί(ι5. ΑΡΟ]]Οπίμ5.) 4085 

τοη ἀἰάϊεῖτ, νῖτ. ΑΡ.1. 5.19.2}, 23. Εὐΐ, ς, 
8. 0.436. ς.14.}.446. 

Τήπτεις νεῆίτις 4 Ῥγεμάροτγα δπΊδίις. 
Ρ. "πος. Ὁ 5. 

ΤΑτογάσγαπι [Ὁ πιτ5 ἀ0  ΈΠίαΓ Ριιετὶς το - 
τἰάεπι 4 Πἰτοτῖς ποπιαπ παρ οπίθι5. νἱΐ, 
ϑορῆ. 11.1. δ. 1ο. Ρ. 588. 

Ιάτογᾶς ἱπαιεητιπὶ Ραἰαπιδάϊς, Ἡττ, ς, 
10. 5.3. 

1 οςΆ ΡΟ τα [τεἶετς δυϊγαητιγ, Ηδγοῖς. 
0.109. 5.16. Ρ. 746, ποῖ, 49. 

Τοοτὶ Ῥτοππις δίρεδιισ, Ιςοη. 11. π, 
7.}.8:0. 

1 οοτῖθ. νἱῖγ ᾿οοτίάςπι ῥγουοπίηππεν 
41 σοπἤιηποτγιπε π᾿ ΔητΓῸ ὙτΤΟΡΒΟΙΙΙ, 
νἱτ, Αρ. Υ1Π. ς. 19. Ρ» 363. 

1, ορίππιϑ. νἱτῳ ΘΟ Ρἢ.11, Π. 20, 5,1, Ρ.ὅο1. 
Τ ΟΠ Δ τὶ νῖτα, νἱτ, ΘΟΡἢ. 1. ἢ. 23, Ρ. 526. 
Τοημποπάϊ πιοάεἤτία ᾿ἰηραδε ἄτιχ ὅς ρε- 

ἀιεαιιλ. νἱτ. ΑΡΟ]]. ΥἹ. ς. 11. Ρ. 248. 
οτορβαροτιπι οἶδ. Ῥᾶγὶς οδ]ϊμΐο- 

τ επι. νἱτ. Αρ. 1. ὡς 40. ποῖ. ἃ 1» 
Ιλισῖι5 υϊάληι Ππά τ Ἡεγοάςπὶ ργορῖεσς 

ἡπιπτο ἀεγδτιπι Ἰυιέλιπ, νἱτ, ΟΡ. 1. ἢ.1. 
5.8... 556. ποι. Ὁ 18, δ. 9. Ῥ. 557. 

Τμισγαπι ἱηβεπ5 ΠῚ ἕαοῖς Ηρρί25. νἱΐ. 
ΘΟΡΉ. 1. ἢ. 11. Ρ. 405. ποῖ, ὃ 7.10. 

1ριδτατῖ εἴς Ἰρηδιοσιπι, Ηςτ, ς, 2. θὲ 1. 
Ρ. 6γ6. ποῖ, ἃ 2, 

ΤΝΡΕΧ ἈΧἈΈΕΔΛΥ͂Ί Μ. 

Γλιέλι5 ἱπιπιο ἀεγατις Ηετο ἀϊς ΟΡ πιοῖ- 
τεπὶ νχοσίβ, νῖϊ, Θορῇ. 11. ἢ. 1. δ. 8. Ρ. 756. 
τιοάεγϑῖι5. πιᾶσπηπὶ ἀοηιπὶ πΊΟσῖιιο. ὁ. 
10. Ρ. 458. 

. ἀλις Πεοτιπὶ ἴιπε Βοπιΐη 65. νἱῖ. ΑΡ. 
ΨΠΙ. ς, 10. ποῖ, ἃ 1. 

Ταιρεηάϊ πο ἤππὲ ΔΠ|1ϊ, ἐΡ. ΑΡ.93. 
Ψυρεηζες. Ῥγοριεγ πιοσίεηι ριεἴάτεπη. 

τη Πευπιν» ᾿αΠΠΔπὶ ἐγρὰ πιοστιος ἰδεάμης, 
ερ.Αρ. 58. ᾿ 

Τλιηδε ἱπούεπιδηζιπὶ ὃς ἀδογςπι ΠτΠὶ 
(εαυτοις Οὐβάπιιπ. νῖς, ΑΡ. Υ͂. ς. 2. Ρ. 139. 

Ταιρο5 ργδεπιτείτ Ρ 0110 Ρεἴεπὶ ἱπιπιι- 
ζασιιβ, Ηοτ. ς. 10. 5. 4... 710. 

1αῖο Ἰταπὶ ρυγράγε, ἐρ. ΑΡ. 27. 
᾿ Το Βηϊτα5. στ, ΑΡ. 11. ς.14.}. ὅζ.' ποῖ, 

14. 
Τγοῖλα παύγλτίοπες ροείδγιπι ἀρΡ6114- 

τῖο 1], Πι νῖτ. Αρ. ΠΙ,. ς, 7. ἢ τό, ποι, Ὁ 12. 
1, γοοπιεάε5. σαρίτυγ δ ΑςΒΙΪς, τε. 

ς, 19. δ... Ρ. 731. 

Ψγσυγριϑ 40 Αροϊ πε Ῥγίβιο νοσᾶτις 
ΤΠ ειι5, νῖτ, Αρ. Υ1Π. ς. 7. ἢ. 7. Ρ.317.. σὰ 
εἰφοετῖς Πα σεάλεπιοπε μοίρίτεβ. Υ]. ς. 20. 
Ρ- 259. ποῖ, ἃ 17. ᾿ 

Τγἀϊ ἐαιοτγιπὶ θυ άϊο ΠΠΊπι;. Ις. 1. π᾿ 
17. Ῥ. 788. ποι. Ὁ 5. τεῖ]υ5 υγάογιπι ΒΔς- 
ὁμὸ ἴδοτβ, ἴς. 1. ἢ, 19. Ρ. 792. ποῖ. ἃ 2. ἔε- 
ΠΟΙ ΠΔΓΙΠῚ οἰθρότης, ἴς, 1, π, 29. Ρ. 806. 

Γγποθι5 ργοσγῖτα Αὐροηδιιζάσιπι. Ιςθη, 
ΤΙ, π, 13. Ρ. 332. ποῖ, δ 1ο. 

1,γκ1ἃ Απιρβιοηΐβ. ν. Ἵγρῥίον. 
ΤΥ ΓΙ σοτιΠΊ ΠΑΓΠΊΙΠΙΠΊ 475, Ηεῖ. ς. 19. 

5.17. 0.747. 
Τγἤιις νεπεπμπὶ ρᾶτᾶη5 ΑΡΟΙ]Ϊοηΐο, ἐρ. 

Αρ. 77. 
Μ. 

Αςεάοπες Ἠεοτγάδεϊ. υἷε, δορἢ, Π, 
η, 39. Ρ. ό::. 

ἹΜΜδογοςερΒδὶ!, νἱξ, Αρ, ΠῚ, ς, 47. Ρ.19. 
ποῖ. 49. 

Μδλεοηβϑ. νῖς. Αρ.Π], ς,ς, Ρ.98. ποῖ. 83. 
Μδρὶ δρ. Βαδγίοηϊος, νῖτ.Α.Ρ.1,ς.2.}.3. 
Μαρὶ (δογίςιῖς Βερὶς ἱπτεγίαπε, νἱξ, 

Ἀρ.1. ς.29. Ρ.37. ποη ἱπἤτιμπε ἐχίεγος 
πιῇ Πηρυϊτι Ἀερὶς πιδηάδτο, νῖτ, ϑορῇ, ἵν 
ἢ. 10. Ρ. 494. 

Μαρὶ ποπιῖεπ αυΐδις ςοπιρείδε. ΑΡοΪΪ, 
ερ.16. 

Μαρίδε ορίηϊο σπιιΐτᾶ5 πηθηῖες σἰ ἀϊςιι- 
Ἰς οσοιραῖ, νῖς. Αρ, Ψ11. 39. Ρ. 318. 

ἽΜᾶριίοα ορεσζᾶ. νἱξ, Αρ, ΝΠ]. ς, 7. {εξξ, 

2,Ρ.330. ᾿ 
Μαρῖϑ5 ἱπυῖ {ππττεπιρ᾽Δ ᾿οτιπΊ. Υἱν 

ΑΡ. ΨΙΠ, ς.7. [εξὶ, 2. 0.330. 
Μδρπαᾶζες πο, ἤππς ε πιβάϊο 40 ἱπιρδ- 

σληῖς το] ἐπ άϊ. υἱς, ΑΡΟ]], Υ. ς, 36, Ρ.220. 
ποῖ, 8 4. ' 

Μαΐαπι {γπιθοίιιπι 4πιαπειιπι, Ιςοη, 1, 
π. 6. Ρ..770. ποῖ. ἃ 1. ὃ 4. 

Μαϊυϑ5 Ριιπῖσα Ια ποηὶ [Δ ογὰ, νἱτ, ΑΡΟΙΝ. 
ς.28.}. 168. πος. Β12. 

Μαηάγδροτα [οπιπηπὶ ᾿πάιιοϊ, νἱτ.ΑΡ. 
ΨΠΙ. ς. 7. (εξ. 7. Ρ.. 318. 

ἹΜαηρσοῆδη ἔτγιιδειϑ [πάϊοιι5, νῖς, ΑΡο]Ϊ, 
ΠῚ, ς. 5. Ρ- 98. πϑῖ, ἃς. 

Μαβηΐδ ρτοχίπια εἰξ 115... 41 οἱ ιάϊοτῖ- 
Ῥις {ἐπιπιδις ἔππε ρεηῖτὶ. υἱς, ΑΡ. 11, ς, 
40. Ὀ. 129. 

Μδηϊιις ἱπεθγξεςῖς β᾿τππὶ ἔμμπι. ἐρ. Δ Ρ. 
458. Ρ. 4093. Ποῖ. Ὀ 21. 

Μαντικὴ 415. Υἱῖ, ΑΡ. 1ΠΠ, ς, 42. Ρ.130. 
4118}15. ἀπίπλι5 δά 118πὶ τεχυίγαταγ. 10, ΡῸ 
131, 4ι12}12 ἀηϊπια}18. νἱξ, ΑΡΟΙ]Υ]Π. ς,7. 
ζει. 15. }.3510.. πη ἤτᾶτβ. Υ1Π]. ς, 7. (εἐξ, 
3. Ῥ. 231. ςοηβίτατα, εἰ δ Αεργρεῖῖς ὅς 
Ομιδὶ δεῖς, νἱτ. ϑορῇ, ργοο πΊ, Ρ. 480, 

Μασδίμοπ ἤσγος χυίςις, Υἱῖ, Θορ ἢ, 
ΠῚ Πν1. 5.7. Ρε 753- 

ἹΜδγδίμοηΐα ριιρη8 ογε δ εσγϊ πιιπὶ ἀύρα- 
πιεηταπι ΟΓΆτΟΓΙ 115 πε] 4.115, νἱξ, ΘΟΡῊ.1. 
9. δ. 2. Ρ..493. ποτ, Ὁ 6, 

ΜΜδτειυς ἱπιρεγαῖοσ ἔεπεχ νἱῆιδεὲ ἴςῃο- 
ἴφιπι Ρ οἰ ΟΡΆΪ, νἱτ, ϑορα, Π, π. 1, 5, 9- 
557. ςοπτίπεης εἰξ ἴῃ γα; 10, 5,11, Ρ. 561. 
462. ᾿ηἰτδεῖοπεπι δοςῖριι (Δ ογοσιπι ΕἸει!- 
Πηίοτιιπι. 16, Ρ. σ63. ποτ, ἃ1;. ρτίπιις ςοη- 
ἤιτυῖς ῥσγοξεογεβ πος Αἰμεηϊεηίες, νἱϊ, 
80ρῇ, Π, π. 2, Ρ. 566. ποι. Ὁ 6, 

Μαγεοὶ ϑορμιας νἱτᾶ. νῖτ, Βορἢ, 1. π.24. 
Ρ- 427. ἴη4. 

ΜΜᾶτε ἴπ ριξυτιβ αβίτις μὲς ρἷδιιςας 
ταπίτεγες, Ισοπ,Ϊ. ἢ.27. Ρ. 802. ποῖ. Ὁ 8, 

Μαγρατίτατιπι ἴπ πιᾶτὶ Ἐγγίμταθο οἱ. 
ἤελτος, νῖτ, Αρ. Π]. ς, 57. Ρ. 139. 

Ματγο Βδςςῇί ςοπιε5, Ηετγοῖς. ργοθετῃ. 
Ρ. ὅδι. πος, 415. Ιςοη,], ἢ, 19. Ρ.792. ποῖ. 
89. ᾿ | 

Ματιίοβογα δηϊπιαὶ, νἱτ, ΑΡ, Π1, ς. 45: 
Ῥ. 132. ποῖ, ἃ 2. 

Ματίγαϑβ. ἴζοῃ. , ἢ. 20, Ρ.. 794. ποῖ. ἃ 
ι, ἴα, 

Μαῆλρεταε ἔμπης ϑεγίῆλε, Ησετγοῖς. ς, ζ. 
8.3.0}. 704. 

Μδυζοϊιπι ΟΑτῖιπι Ἰλιάδος Αεἰομῖπας 
ΕΧΓΕΠΊΡΟΥΔΙΪ ΟΥΑτΙΟΠ 6. ΡΓΟΟ ΠῚ, Υἱς, ΟΡ. 
Ρ.482. Σ 

Μαχίμοις Ἀεριεπῇς, υἱς, Αρ. ἵ. ς, ξ, ψ, 
5, ποτ, Ὁ 6, Εἰ, Ρ. 430. 

Μδζ4 εἴςα νετεσγιπι. ἐρ.ΑΡ.84. ποῖ, ἃ Σς 
Μαζενόμων ἄσμα. Υἱῖ, ΑΡ.1Υ. ς. 20, Ῥ- 

157. ποῖ, 41. δάάεηέ. ρ.οςς. 
Μεάεας 811 ργοριεγ Οἰδιισάπι οςςιῇ, 

Ἡετ, ς.19. 5. 13.}.7238. ᾿πιᾶρο. Ἰσοπ, ΡΗ]]. 
ἴμπ. Π.7. Ρ. 871. ἤδτιι (411 π,13. ρ.90ς, 
τοίλε 4145 πηι ΟἸδιισδε. ερ. 38. ΡΗϊ]οῆτ. 

Μεάϊοεϊηα Π115 ᾿πυία, Ἡετ. ς, 15, 5.1. 
ΑΡγιβαρογᾷ σὲβ ἀϊμ:ΠΠΠπ|ὰ εἰ δλα. Αρ.ερ. 
23. ποῖ. ὃ 1- 

ΜΜεάιεῖπΔ δηϊπιᾶς οἰπὶ σοτροσίς οοπς 
ἱυπρεηάα, ερ, 23. Αρ, 

. Μράϊςις οτπᾶτιρ, νῖτ, Αρ, ΠῚ, ς, 26. Ρ. 
"16, ποι. δ 1. 

Μερβθδζεϑ, νῖς, Αρ. ἵ. ς, 31. Ρ.39. 
Μερδῦυζι ορεϑ. ερ. Αρ. 2, ποτ. ὃ 2, 
Μερετοπίες Βγζαητίποσγιπι ςοπάϊζος 

Σες. Υἱζ, ΘΟΡἢ. 1. π, 24. δ. 3. 
Μεριϊας ϑιηγγηᾶθις προσωποσκοπίαν 

(Δ]1εξ ορτείπις, γιτ, ΘΟ ΡὮ.11. π,27.5,5. Ρ.61:8. 
Μεριῆιλϑ Ν δῖος ἵνπεοηϊάδε ϑρατγίδηὶ Ἀε- 

δ᾽5 τεπίροτε, νῖτ. ΑΡ, ΙΝ, ς, 23. Ρ. 161. ποῖ, 
Ὁ 7. ΥΠΠ. ς, 7, {εϑϑ. 14. Ρ. 310, ποῖ, ἃ 2. 
Μεϊδπιρο ἀϊ ἀλγιιπὶ βεηιις ξλιὶ ἀϊςυπι, 

γῖῖ, ΑΡ, Υ. ς.15. Ρ. 208. 
Μεϊδαρτὶ ἰσοπ, ΒΕ], ἱμπ. Ισοπ. ἢ. 170 

Ῥ' 887. 
ἹΜεΐεαργο σογοηλπὶ ποῇ ἱπιροῇης Ηο- 

τπετι5. ερ. 37. ΡΒ], 
Μεῖες βυιίῖις ἀπιαῖις ἃ Ογτ εἰς, ἴς, 

11, π. 8. Ρ. 821, {Ἰπ|Π|15 ἀστοῖς τουγα τη γᾶς 
ἄετε ρἱπρίεαν, 15. Ρ. 822. ποῖ. 2410. 

Μεϊεῆρεπες νοσάᾶτιι εἴς Ηοπιετιιβ. ἢ. 
430. ποῖ. 410. 

Μεϊϊλςιι5 ἄπιι5. νἱξ, ΘΟΡΗ, 1, ἢ,1, 6, Κ. 
Ρ- 551. ποῖ. 412. οὐδ, 

Μεϊϊοεγια, Ηετ. ς, 19. 5.14. Ῥ. 749. ποῖ. 
49. Ἰἰάεπι σιπὶ Ραϊδεπιοης. νἱζ, ΑΡΟ]],1ΠῸ 
ς, 31. Ρ.152, Ποῖ, 8 4. 

ΜΕεΙΙς ἔλξια Ἵἀιιοφῖο, Ηετ, ς. 10. 5.16. 
Ῥ- 719. ποῖ. 8, ᾿ 

ΜΜεπιποη Αοιβίορς ὃς Ὑτοίδπιι ποσὶ. 
ζμπητ {14επ|, Ἡδτ, ο. ἢ. δ. 4. }}.699. 

Μεπιποπὶς ᾿ργδεξεόξωγα, νἱτ, ΑΡΥ͂Ἱ. ς. 
3. 0.230, ΒΙβοτίᾳ, 18, ς. 4. Ρε 232. οσοῖα 
1πιᾶρο, ἴς. 1. π.7.}. 773. ατιιλινίς. ΑΡ.Ν], 
6.4.ν.233. ἴῃ πῖσταπι ἰαρ᾽ ἀεπι πηιΐαῖμ5.1ς.. 
π.7. Ρ.773. ποτ, Ὁ 5, Μίεπιβοηῖο ἰΔρῖ5. Οδἱ- 
1. αξ, 1, Ρ. 892. : 

Μεπιοσ 



Μεπιποῦ ἔδεις ῃ πόποῦς μαδίτις, 
αἷς, ϑορἢ. 11. ἢ. 1. 5. 10. Ρ. γ758. 

Μεπιοσίδβ νἱβ ἰῃ ΗΙρρία. νῖτ, 50ρ}.1. 
Π.1. Ὁ. 495. ποῖ. 81. 

Μεπιουιᾷθ ογα ἀριιὰ Ργιμαροταᾶθοβ. Ρ. 
γιποι, 2.}. 16. ποτ, 3. φρια [πάο5. 1], 
ς. 30. Ρ.8ι. ποι. Ὁ 4. 

Μεπιοτίδε τῖες ἂπ Πηζ. νῖτ, ΘΟρῇ, 1, 
Ώ, 22. ὅ, 2. Ρ..523. Ποῖ. 82. 

Μεπιοτίᾷ ργδείϊδητες νηάς εδίεσιπι, 
ἀδιά. 

Μεπαηάτγιὶ ἀγαπιαία ἴῃ ἔεῆὶς ἀΐεθις 
Ῥιδείεπιατα, ερ, ΡΒ], 42. 

Μεπάδολιπι {Π|ΠΌ ογαὶς αι, ερ. 83..4. 
ἽΜεπείδιιβ, Ηετοίς. ς, ὅ. 8.1, Ρ. 704. ἱπ|- 

Ῥετ ρος Ἔχοιαϊτ, Ρ. 7ος. σοπιᾶπι 4|1ς. 1δ. 
{εγπιοπὶ πιίσος {πδιϊτάτοπι, 10, ἰεπίταις» 
εἰ ᾿ππρηϊς. Ις, ἢ, 8:ο. ποῖ. Ὁ 12. 

Μεπεῆμειι5. Ηογοίς, ς, 6, ὁ. 16, Ρ. 689. 

ἴπ δοποτε μδθθειγ 4 Οδαΐδιι, νἴῖ, ΡΥ, 
ς. 4.}.190. 

Μεπίρριι5 ἱμηΐογ, ντν ΑΡ.ἸΥ, ον 25. Ρ. 
164. ποῖ, ἃ 164. ποῖ. ἃ 5. ΔΠΊΔτΙΙΣ ἃ πηι] ΐ- 
ετοι]4.,) πᾶς εἰ (ρεῴξετιπι, ἴδ. 

Μεπίρριι οδίεγιδιος σοὶ παιΐτιγ Επὶι- 
ῬὮγάτὶ δ Αρο!]οπίο. νἱτ, ΑρΡ, Υ. ς. 43. Ρ.΄ 
217. 

Μεποεςεῖ διβοτῖα εἴῆρὶε ργαείεηταϊα, 
Ἰς,1. ἢ, 6. Ρ. 767. 

Μεπῆμπι ἀϊῆο 4 Ραίαπιθάς ἱπιεη- 
42... ΕἸΘΙ ΚΟΥ ΤΟΥ δι ῖν ὁ 

ἹΜετχοδτοσιπι ᾿πξε]Ἰοἶτα5, νἱς, ΑΡ. ΙΝ. ς, 
32..}.172, Μογοδῖου ράιοᾶ νογθ8 ἔδοῖεπϑ ὅζ 
διιάϊοπ5, Ηδτ. ΡῬτοοεπ, Ρ. ὅδι- ποι, ΣΙ. 

Μετοδτιγα Ρἐγπιιταιιοπίθι5. πᾶς ἀρὶ- 
ἔτ, Ησετ. ργοοεπι. Ρ. 66:1, 

Μετγςες αιυουϊτατίοηῖ5, νἷτ, ΘΟ ΡὮ, 1, πη. 

25. 5.7.}.538- ἈΝ ον 
Μετχςεάὰς ἀοςεγε ρτίπιιβ ἱπιεηῖς Ῥγοτᾶ- 

ξοταϑ. νἷτ. ΘΟρἢ. 1. πιο, Ρ. 494. ποῖ. Ὁ 79 
Μετγουσίις δά ἔιγτα ρσοηιιβ. ἴςοη.], π. 

36. Ὁ. 8οο. 8οι. Ισοπ, ΡΒ1]. ἴμπ. 1, Ρ. 8ός. 

Ῥαϊεῆτας διξῖος, Ισοπ. 11. ἢ.33: Ρ. 857. 
ὯΟζ, 2. 

Μετγουεῖο ἔασον ἐγαῖ νυ]εῖπτιι5 Ροῖι9. ΗΓ. 
ς.1ο. 5.8. }. 714. ποῖ Ὁ 3. ; 

Μετειτίοῖιις ἀπιοῦ αι ἀἰῆῖεγᾶς ΔΌ ἴπν 
8 πιο. ερ. ΡΕΙ]. 45. 

Μετγρὶ σὰς σαρίαπειγ, ἴς, Π, π, 17. Ρ.838. 

Μετίάϊαπιπι τεπιριις ἔδογιιπι δὰ οὐ]τας 

εχετοϊτίιπι, νἱτ, ΑΡΟ]], Π]. ς, 16. Ρ. 108. 

Ὡοῖ. Ὁ 9. 
Μετορεβ. στ. ς. 1. 5.4.» 67ι. ποῖ. ἃ 8. 

ἹῬΜείοροταπιΐας ἔτι5. υἱξ, ΑΡ. 1. ς. 20, 

.24. 
᾿ 

ν Μεῖῆξεης δ Ηεγουϊε ἀοποάδια Νείξοτί. 

Ἡετ. ς. 3. 5.1. ποῖ. ἃ Κ, ἵ 

Μειεπιρίγ μοπη 4η ἴδηι {εγ}1 Πᾶ- 

διετίαν [πάϊ. ποῖ, Ρ. 108. 8 8. 

Μειβγπιπ. Ηεγ, 6.10, 5.11, Ρ. 716, ποῖ, 
ὃ9. : 

᾿ φρο γετις αιοπιοάο ἱποιυκίεπάις; 
δῖν, ΑΡΟ]], Υ. ς, 36. Ρ. 210. 

Μιά45 ϑδῖγγυτι νίπο ςἀριῖ. νῖς, ΑΡ.ΥΊ. 

ς. 27. Ρ. 267. ἱπιᾶρο, Ιςοῃ, ], η, 22. Ρ.796, 

Μιείοσυπι ἔξατιις τεπιροσς Αρο]]οηϊΐ, 
ερ. 32.4Ρ. Ρυρπαηῖ σοπίγα Πε05, ερ. 68. 

Μιϊοηΐς ἔδει ΟἹγπιρίδθ. νἱς, ΑΡ. ΙΝ. 

ς. 28. Ρ.167. εχρ] τα Α΄ ΑΡΟ]]οπΙΟ, Ῥ. 
χόβ. ποῖ, ἃ Ὁ. Σ 

ῬΜίπιδς ἱπ σοπιυῖιῖῖ5, νἱς, ΑΡ. 11. ον 28. 

Ῥ: 80. ποῖ, ὃ 1ο, 
Μίπιποτπιὶ ποπιθη πίθου 0 Π65 ΡτῸ ἀς- 

τἱάϊουϊο παδεῖιγ, ἐΡ. ΑΡ. 71. 
Μίπεγια νοσδτι Ν οἴτῃ, ερ, 80. 4 8541- 

εἶς ἴπ οχί πὶ εἰςόϊα, ἐρΡ..70. ῬτΟπΟΘΑ, 

υἱτ, ΑΡΟ]]. 11. ο..4.4.}}.94. ποτ, Ὁ}. παῖα- 
15 δζ αγπιᾶν ἴς, 11, π. 27. Ρ. 852. 

Μίπος πιᾶϊε ἃ Ροριίς ταπαιιᾶπι Οειῖ- 

ΙΝΡΕΧΚΕᾺΑΙΡΜ. 

ἀε!{{Ππιιῖς Βπρίταγ. νἱς, Α ΡΟ], 1]. ς, 25. Ρ. 
15. ποῖ. δ 4. 

Μιγαςιία Αρο θη: ὅς 1. Ο. Επής δ, ς.2, 
Μιχοὶγ ἀϊιις πιοάϊι5, ποῖ, ἃ Ρ.37.. 
Μπείλγομιισ, νἱτν ΑΡ. Υ11], ς, 7. {,. 4. Ρ. 

333: 
Μοεγδρεπεϑ. νἱς, ΑΡ, 1. ς. 3.}.5. 6. ποῖ, 

8 8. 1Π|. ς. 41.}..130, 

ΜοΙΙ τῖςς ἀερίφια. νἱτ. Αρ. ΕΝ, ς, 27. Ρ. 
τ656. ποι. Ὁ 3,4. 5. 

Μοὶγ. Ηεγιρύοοεπι. 5.3. Ριδός. ποι. ἃ ζ. 
ΜΜοπιι5 οἰ ςειπὶ Ν επεσί5 Ρεγῆσιπρίς, 

ερ. 11. ΡῃΠοτ. ' 
Μοπδγοῃΐα ἀςξεπάϊτις ΑὉ Αρο!]οηΐο. 

Υἱῖ. ΑΡ. Ὗ. ς, 35. Ρ. 215. 
ΜΜοημ 4 πιεάϊοοτὶς ἔογπιϑε πη] τετῖ- 

Ῥιυ5 δάδιιπε πἰζογεηι, ἀεβοτγπιθι5 δά- 
νετγίδητωτ, Ἰοδη, 1. π, 8... 813. 

Μοηϑς Οεἴᾳ 0 Αροϊϊοηῖο ργοὸ 8.ε{{Π.- 
πιο Βαδίτι5. νἱτ. ΑΡ. 1. ς. 3. Ρ. τό. 

Μοητε ἃ4ἴτὸ δπιριυ ϊδης ἱηπρίεη5 ποη εξ 
εχϑίτάτιι9 Τρ εγ 1105, νἱτ, ΑΡ.11. ς. 4.:Ρ.53. 

Μοπῖεβ ἀοπιι5 Πθοτιπι, νἷτ, Αρ. 11, 
ς.4: Ῥ.53, ποτ, ἃς. 

Μοητίμπι ἱηξξηάία νηάςδ. νἱἷς, Αρ. Υ. 
ς. 17. 

Μονωδία. νἱτ, ΑΡΙΨ. ς.21, 0.158. ποι. 2, 
Μονγιῖς πιεάϊτατίο ῥ μι] οοριιπι ἀεςεῖ, 

γἱς, ΑΡ.ΥἹ1. ς. 31, Ρ.3., Μοτβ Ρμιοίο- 
ΡΒῖας ἀΐρπδ. ἰδ, ς, 12.Ρ.288. ς. 14. Ρ.191. 
εἰξ τγαιῆτιιϑ γοὶ εχ Πδτιι πληγὰς ἰῃ ἔπλτιιπὶ 
εἰζεπτίλε. ερ.58.ΡὉ. 40Σ. 

ΜἝὰοτϑ ςοϊεπάδ ηνῖα ἐχ μοπιίης Ὠ εἰιπὶ 
ξλεῖτ, ερ. 58. Ρ. 402. 

Μοσίμας Ριε]ϊΑς σο[ιζοϊτατῖο, υἱτ Αρ. 
ΙΝ. ς. 4ς. 

ἹΜοστιουιπι ἀρραγίτίο ἴῃ ἔοπιπο ες 
βοῖᾶς ἱπιρεἀϊπηεητιπι, Ἡεγ, ΡΓΟΟ 61], 3. 
Ῥ' 666. ν 

Μυϊ!οαυΐαπι ἢαθ ες πιυΐτα ργαεςίρι- 
τα. ερ. 8:..4}. 

Μυπδζίις ογιεῖσιιο, νὶς, Βορ, 1,1, 25. δ. 

7.}. 438. 
Μαπάιις δηϊπιαὶ, 1], ς, 34. Ρ. 125. 126, 

ποι, ὃ. 
Μάυποτα φυΐδις ϑορμῖβας λἰιρεθάπειιγ, 

νἱτ, ΘΟΡἢ. 11, ἢ.10, δ. 4. Ρ. 589. 
ΜΜυπεγίθ αι ΡῈ] ςἴ5 ἱπηπιμπε5 ΡΒ] οίο- 

ῬΒ1. νῖτ,ϑορἢ, 1. π, 8. 5. 2. Ρ. 490. ΠΟΕ. ἃ 5. 
Μιιηγςίᾶ. ερ. 79. ΑΡ. 
Μαγογαπὶ ὈδΟγ]οηϊσοτιπι αἰτίτιι ὁ, 

σἱς, ΑΡ.1. ο. 25... 33. ποῖ, 8.4. 
Μυτιβ 4113115 Πιδάδτις Ὁ Ιίλεο, νυἱΐ, 

800. 1, Π. 20. 5. 2. Ρ. 514. 
Μιυίλε ἀιιςες ουϊυίάαπι ςο]οηΐς. Ις, 

ΤΠ. π. 8.}. 823. ποῖ, "16. 
Μιυΐίευπι πιεηία Αεργρτίᾳ, νἱἷς. Θορἢ. 1, 

1.22. 8.3». }}..524. ηοζ. 4 Σ. 3. εἰμίάοπι Δ ρ1- 
εηΐε5. ερ. Αρ.34- 

Μαυΐῖοᾳ 4τ5 [18 εγ}15. νἱς, ΑΡοΙΪ, ΨΠΠ, 
ς, 7. [εν . 0.331. πιτίρας ἴγαπι, Ηετγοῖς. 
6. 19. 5.2. ποτ. Β 6. 

Μυοπίις Ρῃοἰορ 5 ΑΡΟΙ!οπῖο ρτο- 
χίπιι5. νἱς, ΑΡ. 1Υ̓. ς, 35. Ρ.1.76. ποῖ. ἃ 2, 
ΨΙ1. ς.16, Ρ. 297. ἴπ σάτοογεπιὶ Ποπίίοί- 
ταγ, ΙΨ΄, ς, 46. Ρ..187. Δριιά ΠΠΠπιιπὶ σο- 
εἴτις βοάετς. Υ, ς. 19. 

Μυϊοπίις Ὑγτγίωθ. νἱς, 50Ρἢ, 11, π.1. ὅ. 
9.ΡὉ.5:6. 

Μγτγπιίάοπες δάρε!!αραπίυς ΤΕςΠᾺ]1, 
Ἡοετ. ς.10. 5.5. Ρ- 712. 
Μγτ 5. 1ς.1. π.17.Ρ..788. ποῖ. 43. 
Μγῆαδ ἱπυδάϊειν Δ Ογδεςῖς, Ηετ, ς, 2. 5. 

16. [ᾳ4- 
Μγῇετία πιίπογα Ογδεσοσγμπι, Υἱζ, ΑΡ. 

ΙΝ, ς. 17.}. 155. ποῖ. 81. 
Ν 

Ατοῖη ρίδιιγα, Ἰξοπ, 1. πὸ 23,Ρ. 797. 
ἴϊαταλ, ΟΠ, π,7. Ρ. 897. 
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Νιαίαπιοπές, νἷς, Αρ. ΥἹ, ς, 2. Ρ. τ6ς. 

τος. Ὁ 4. 
γλείυϊτας ποῆγα ποπ ἃ ραγεπιιδαξ [εὰ 

ΡΕῚ Ρᾶτεηιςβ. 6ερ. Αρ. σῷ. , 
Ναζιγα [5 {Ππ|ϊτίδιις οἰγοιπηογίρτα. 

Ευ|ε0. ς, 6. Ἐν 
Ναιιογαεῖ τεπηρί πὶ Αἰϊς ἀφ τορι δίίοα 

πιετίτος, νἱτ, ΒΟΡἢ. 11. ἢ. 15. 4,1. Ρ.795.ποῖ. 
4.1. 

Νδιιες ἰοπρας, υἱτ. ΑΡ. 1Π, ς, 3ς.Ρ.116. 
ποῦ, Ὁ 3. Δῃϊπιάητίιπι ἤριγα εχῇγιξελς, 
Ις, 1. π, το. Ρ.79:: ποῖ. 14, 

Νδιι5 Μίπεγιδε ἴῃ Ραπαιμεπαὶῖςΐβ, νἷς, 
ΘΟΡΉ, 1. π,1. ὁ, 5. 550. ποῖ. ὃ 4, 
ΝΔῈΡ] 5 ἱπηπηίτεῖς Οτϑεςῖς παῖδες ἰ- 

8πεπὶ. Ἠετγοίς. ς, 10. 5.11, Ρ. 716, ποτ, Β 1. 
Ναυῇοδα ἀπ ἰὩρίεπτί2πι Υ ]γ{Πς5 ἀϊεχς- 

τὶς, εν. ς, 2. δ. 20, Ρ. ὅφτ. ' 
ΝεδΔρ οἰ Ἰτπὶ ρεπεγεγαθοί. ΠΊ ργοοεπῖ. 

Ῥ. 763. 

ΝοάτοΒι5, νἱς, ΑΡ, 11. ς, 17. Ρ. 68, ΠῚ- 
ς.53:}..137- 

Νεροείατογιπι πηΐεγα σοπάϊεϊο, νἱΐ, 
ἌΡ. ς, 32. Ὀ- 172. 

Νεῖῃ νοσάτις Μίπεσιια, ερ. 70. 
Νεπιεῖς θεὰ ςεἰθγγίπια ἴπ νἱπάϊέϊδο 

ῬΗΠ], ορ.19. 
Νεοργπάεβ Ἀεχ Ιηάοσιπι, ερ, Αρ, 59. 
Νεορτοϊθπιις εχ 1.40 ἀΔπ|ῖα ὃς Αςἢ11-. 

Ἰς, Ηετν ς.19. 5.3. Ρ.731. ςοπᾷ, 5, 12, Ρ. 

739. ἷ 
Νερειπιις ἱπιιοσδίιν 4 σετεδιοτίδιις ἴα 

ὅροης εαμείει, Ις,1, Π,30. Ρ. 807. ποτ. Ὁ 
5" Ῥτοογεαῦ ἐαιμπι, ἴς, ΠῚ, π,}4. Ρ. 531, 
ποῖ. δ το. 

Νέρτιπι5. Ῥαεῦ νἱπιπὶ Δαἀπιϊπιἤτγδης, 
Ιςοη. ἵ. π,17. Ρ. 789. πος, 48. 

Νερτμηΐ ει. 1ς. 1, ἢ. 7. Ὁ. 774. 
Νέερτιιπὶ ΠΠΒ πη τε πηρ πὶ ρίπι ἀγὸς 

τα ἔερεμπι. Ις, Π, π, 16. Ρ. 333. ποῖ, δ. 
ταιγιθ πίρεν ἱρΗ͂ ἔδςεν εἰ, 16, Ρ. 82 4.ποε. 
ἃ χε, 

Νετγοηῖς νἱξξοτία ἱπ [υἀϊς ΠΕ πη οῖς. 
σῖς, ΑΡΟ]] ΤΥ. ς. 24.» 16:, ποι, Ὁ 9. {40 
ΟἸγπιρίςο. Υ. ς.7, ἱπτρετγίμπι 404} 6 ν Πιπα 
πὶ Αρο]]οπῖο. Υ, ς, 28. Ρ. 211. τγτάπηῖς 
εἶιι5. ς. 33. 

ἽΝετο Ρεγίδαμίτι ΡῃΠΟίΌρΒος. νίτ, Αρ. 
ΙΝ. ς. 35. Ρ.175. ποῖ, δ 1, φυΐδιις τοθιις αθ- 
ττεπι τγιμεγῖτ, ς, 26, Ρ. 177. ΠΊΔῖγεπιὶ οςοῖ- 
ἀϊτ, ς.38. Ρ.179., Οἴτῃ τὰ νἱποεῖζ, ς, 42. Ρ- 
183. ποῖ, 4.9. πίπηῖιπὶ Πιιάοι Μιῆςας, ὙΠ. 
5,4. Ρ.282. Υ΄.7.}..192. ποῖ, ΒΟ, 44. ε- 
Βἰ: τταροεάϊαβ. Υ'. ς, 7. Ρ.193. ποῖ, ἃ 14. 
18. ἰηϊπιῖςῖ5 ἱπιπιϊσες οἶδ Ἰερογοπι πιᾶ- 
τίπαπι. ΥἹΙ. ς, 35. Ρ. 271. 

Νέεγιια Ἰάοπειις νἱ ἀδίῃγ δά ἱτηρεγί πὶ 
στο, ΑΡ.ΥΠ. ς, 8, Ρ.284. ἃ Ποπηϊτίαπο ἴα 
εχ! ΠΊυπὶ εἰ! οἴεται, 16. ἸΆτις ἱρ δ Αρο]οηΐο 
ἄλτλ. Υ11. ς, 33. Ρ.312. ΤὩςςεαάϊς Ποπηϊτίαπο 
ὅζ ἱπυΐτας Αρο]]οπίμπι δὰ σςοηῇ! 4. 1]. 
ς,27. Ρ.367. Ράτιιπι ἀοχίογ σοηῇ]οτηδι 
ἐχεοιῖοτ. Υ1Π|, ς, 7. {. 10. Ρν, 343. δίειις 
Ἰρῆπις ἱπηρογίτιπι ργαθάϊ ἴτας Ὁ Αροο-. 
πῖο. ἼΙ. ς. Σ7. Ρ.368. : 

Νεῖπις (οἱυς πίε σεπίδιιγος πηᾶηὰ 
Ἡετοιῖς εἰαθίτατ, Ισοη, ΡΗΙ], ἰμπ, ἢ, 16. Ρ. 
888. 

Νεβοτῖς ρογίεϊα δε! σα ἃς ἤιδάα, ες. 
ς,3. 8.1. τ, ἃ 2. βίοτία οχ ΕΠ10, δ, 2, [-- 
ταγὰ, 5.3. ν. Δεἤεγιε, 

Νεοτὶς. σορποπιθη τ δαθβαίυγ Λη- 
Πρ] οπεῖ, νῖς, ΘΟΡἢ. 1, ἢ, 25. δ. 5. Ῥ. 498. 

Νίοαπάοτ, νἱτ, Βορῇ, 11. η,23. 8.1, Ρ. 
όος. 

ΝιΙςεῖας. νῖτ, ΒΟΡΗ. 1. π,19. Ρ. 510. ἵτα 
τί άδτιγ 40 1260. Π. 20, ὁ, 2, Ρ, 411. 

ΝιΙςοπιεάςς τῆτος, νἱτ, ΒΟρΗ, [Π. π, ΧΙ, 
δὲ... 591. 

Νίςο- 



974 
Νιςοβγαι εἰεραπια τη ἀϊσεπάο, νἱς. 

ΘΟΡΉ. Π. π, 31. Ρ. ὅ:4. ποτ. Ὁ ό, 
Νίρτεάο οσμ!ογαπι 1π ἀε]ςἰς, 1ς. 1, ἢ, 

4. Ῥ-γ68. δτ;. 
ΝΙΝ ἰμμεπίς ἴητοῦ φΥπιποίορ 45, 

νἱ, ΑΡΟ Ὁν τς. τό, 
ΝΊΙ5 τά τον πιᾶσηὶ ἱπτεῦ οΥπηποίο- 

4815 Δεἤίπιδιιγ, εἷς Αρ ΥΙ. ς. 6. Ρ.23:-. 
ψοσδ[Γ σγσίογ ἀσερυρτῖ. Ν, ς, 26, Ρ. 209, 
ποῖ. ὃ το. 

ΝΙΠ ἔοῃτες δρυὰ Α εἰβίορ δ: [ς. 1. π, 7. 
Ῥ.773. ἀδεπιοπ. ΥἹ, ς. 26... 267. Ισοη. ]- 
Π. 5: Ρ. γύρο. 
ΝΟ σοπιᾷπι 4[1 Μεπιποπ. Ισοη. , ἢ. 

7.}. 773. ἀρρίπρεθδηςρύεγα]ο5, ἴς. 1. Π,5ν 
Ῥ- 769. ποι. 8 1. 

Νίπαϑ. νιῖ, ΑΡ 1. ς. 19. Ρ. 23. Ποῖ. 4 1. 
Νίγους σοῖς ἀϊοῖτινγ Ηϊογαπι, Ηξεγ, 

τ. 2. 5..»3. Ὁ. ὅ9!. 
Νιΐδεις ἐαιπις, στῖ, ΑΡ.1. ς, 31. Ρ..39. 

πος. Ὁ 2, 
ΝΡ τα 5 Πρητπὶ ἱπ «αἴςεο,νῖς. ϑορῇ. 

11. η.1. 8.8. 0.155. ποτ, Ὁ 8. 
Νοῦς ἐποοηλιπι 8 ϑοορείίαπο ΡτῸ- 

ἰφτιπι. νἱτ, ΘΟ ρΡἢ. 1. π. 21. 5. 5. Ρ. 518. 
Νοΐδιας οὐὰ διιεγποπεπιὶ νἱπὶ σγέδηῖ. 

νἱς, ΑΡ. ΠΙ. ς. 40. Ρ. 129. 
Νοδειαηι δυιθτγίατας Βασςδιιθ, ΙΠοη. 11. 

1.17. }. 837. 

Νοπιδάες Αειβίορε5. νἱτὶ ἄρ. ΥἹ. ς. 25: 
Ῥ. :ός. Μείοροταπιίᾶε, 1. ς, 10. Ρ.24. ποῖ, 
Ὁ ς. 

Νοπιῖηαπι αἰίογιπι αἰδέξετίο, ἐΡ. 71- 
σσ. Δρ. 

Νοιυεῖα Πιρῆπις. ν. (σρν"ειο {μἰρβαα. 
Νοχ δά σοῃῇῆ]!ῖα οδοϊεπα 4ρτιπὶ τεπι- 

Ῥὺ5. νἱῖ. ἌΡ, ΠΙ. ς, 26. Ρ. 117. 
Νυάίταθ νίγοτγιτ ἱπτεγ υγἀος ἀεάεςι!5. 

Ιςοπ. 1. ἢ.30.Ρ. 808. ποῖ. ὃ 13. 
Νά! ἱποεάειτες ΡΒ] οἰΟΡΗΙ, νἱτ. ρὲ 

ΙΝ. ς- 17... 155. Ποῖ. ἃ 4, 
Μαπιεσὶ ἃ Ραϊδπιεάς ἱπιιεητῖ. Ἡετοῖς, 

ς.10.8.1; 
Ναπιεγιι5 φυφάγαιις, ἀεπατῖι5, ντς ΑΡ. 

ΣΙ. 6.30. Ρ.119. 120. ποῖ, 8. ἢ, 
Νυπιίπιδία Ἱπάοτιιπι εχ πῖρτο δεῖδ, 

σἱτ, ΑΡ.ῚΙ, ς.7. Ρ. 55. ποτ, 43. 4. 
Νυρέδςε οὑπὶ Ἐπηραί, νἱτ, Αρ. ἸΝ, ς. 

27. Ρι166, Νιιρτίας {ἐσπη8ς5 ἔγαίγι Ππιᾶ- 

ἄει Αρο]!οηϊμ5. ερ. Αρ. σΣ 5. 
Νᾷς πιρηάϊ. νῖτ, ΑΡΟ]]}, ΠΙ. ς, 34. Ρ. 126, 

ποῖ. 410. 11,12. 
Νγπιρμᾷεᾷ. νῖς, Αρ. 11. ς, τ. Ρ,355. 

ποῖ. 45. 
ΝΥ πιρματγιπὶ 1  6τῖ, ν. Αγ γέ:, 
ΝΙγἤιις Π εἰι5. νἱς, ΑΡ.11. ς, 2, Ρ. 51. ποῖ, 

4 10.1}. 
ο. 

Οςαποηῖβ ἔλλτιια, ΟδιΠΠῆτ,. π, 6, Ὁ. 

896. 
Οςεαπὶ εἶτοα Οαὰες φεμνόμενα. νἱτ, ΑΡ. 

Ν, ο.2.}}.189. 
Οὐυΐ! μερὶς Ρεγίαγι πὶ νος θαπειτ 4ι1- 

ἄλπι πηι πιγῖ, νἶτν ΑΡ.1. ς. 21. Ρ.26. ποῖ. ἃ 2. 
Οὐουϊι π᾿ 4πῖοῦς σοηἤίίαγιῖ, Ηεγοὶς. ς. 

19. 5. τό. Ρ. 745. ποτ, ὃ 8, ΡΒ]. ερ.3. 
Οευΐοταπι ριόϊξαγᾳ, ΒΗ}. ἐρ. 40. ποῖ. 

8.1. νἴτ Αρ.ΝῚ, ς. το. Ρ. 240. ποῖ. ἃ 24. 

Οἀϊμπι ςαυὰ5 πο Βαθεπϑ ργοπαίοι- 
τος οχ πιοτιιπὶ α{ΠΠ|ππ}}|πιιάϊης, νῖτ, ϑοΡ ἢ. 
1, π. 18. 5.1. Ρ. 407. 

Ὁ εχ ἔγατογ Ραίδπι ἠϊ5, ετ. ς, 19. 5.10. 
Ο ἐπεὶ Α]ῖς ἃς αἰϊτιις ἃ νἱπίτοσίθης, Ηεγ, 

Ῥτοοεπι. 5. 2. Ρ. 663. ποι. 4 το, 
Θεποπιᾶτομυς5 ϑορδιῆδ. νἱς. Θορῇ. 11, 

Π.18. 

Οεποπηδι!5 στιά 5 εἰ σοητγα ργοσος 

ΕἸτ4ε ἢναθ. Ις9η.1, π,17. 0.788. ΡΒ], ἴμη, 
Ὡ. 9.Ῥ. 874’ 

ΣΝ ΕΧ. ΤΕΠ ΙΑ ΤΌΣ. 

ΟεποπΊϑι5 τυβίςι9 σοσδίαν ΑὐἸῇιάες 
ἃ Τεπιοῆπμεπα. νἱῖν Β0Ρἢ, 11. ἢ. 9. 8.3. Ρ. 
484. ΠΟΙ, 49. 

ΟετΆ. νῖτ, ΑΡ. Ι΄. ς. 23. Ρ.161. 
Οργρίᾳ ᾿πῇι]4, Ηδγοῖς. Ὁ. 10. 8.12. Ρ. 

717. ποτ. Βα, 
ΟΙεὰ ρἰαπίᾳ ἱπουπ 44 ραἰφεῆγαε, Ισοπ. 

11. ἢ. 33. Ρ. 858. 

ΟἸεγα εἰθιι5 Ῥυγιιθ, νἱτ, ΑΡ.1, ς.9. Ρ- 
το, (; 21. ΡΒ. 276 

Οἴϊπα διγεᾶ ἴῃ τεπιρῖο Ηδεγοι}ῖ5. Υἱσ, 
ΔΡ.ΥΓ. ς. 5. Ρ.191. 

ΟἸπτειῖῖς ἢυιίι5. 1ς. 1, ἢ. 8. Ρ. 322, 

Οἰοτ. ν. ὥφγε, 
ΟΙἸγπιρίᾳ Α ἀτγίδηϊ. νῖτ, ΘΟΡἢ. 1, π. 2. 5. 

1. Ὀ.. 430. ποῖ. Ὁ 6. ϑπιγγηάςοσιπὶ 10. 9.3... 
Ρ. 534: ποῖ. ἃ 20. 

ΟἸγαηιρίας νη ῥγδδίεγπηα ἴπ Εἶεο- 
ταπι ΕΠ τῖ5.. νἱτν ΑΡΟ]]. , ς. 7. Ρ.192. ποῖ, 
4 6. 

ΟἸγπιρίςα τὰρα. νἱζ, ϑορῇ. 1. π. 25. 5. 
10.05.42, Ρτδεξατῖο, νῖς, ΑΡ0]]}, Υ, ς, 43. 
Ρ-2:7. 

ΟΙγπιρῖςοὶ ᾿υ 41 ἐχρεγίες ροετίςοτιπι» 
ςδεία παΣ ΠΌ1Π. ν]τ. ΑΡ. ΥἹ. ς, 10. Ὀ. 238.ποτ, 
47. οτάῖογες ὅς τι δ! οῖπες εχ γᾷ βἀεθδης 
{ρεςἰπιῖπα. νῖτ. ΘΟΡΉ. 1, ς, 9. 5.2, Ρ. 49}. 
ποι. Ὁ 2. 

ΟἸγπιρίσυπι ᾿μάτπι πο σαῖς νἱβτατε.» 
Αροϊ]!οπίμβ. ερ.24. 

ΟἸγεριςοὶ 14, νῖτ, ΑΡΟ]].ΤΨ, ς. 14.}. 
1ό;, ργδεσοπεβ. Ρ. 163. ποτ: ἃ 11. Ἵτᾶσοε- 
αἱ πιπὶ η 1Π15 ἔπεγιπε, 10. ποῖ. 412. οτγὰ- 
τοηε5. ς. 30, 0.169. φετίαπηϊπᾶ. ς. 26. Ρ- 
209. : 

ΟἸγπιρῖςαε ςαςἀϊ5 νεηϊα, νῖς, ΑΡΟΪ]. Υ, 
ςο. 16, Ρ.,, 209. 

ΟἹ γπιρίιις γος άτιτ Ῥοτγῖο ες, νἱξ, ΑΡ, 
ΜΠ]. ς. 7. [εέν, 7. Ρ..336. 

ΟἸγπιρις τιδίλ5 ᾿πῆλε ρεγιΠΠπ|ς, Ις. 
1,η. 20. 0. 794. ποῖ, ἃ. 4. 'ρῇιι5 ἱπιᾶρο ἱπ- 
τετ ϑαῖγγοϑβ 16. [πολ τα ἀϊπ6. Ῥ. 79, 

ΟἸγΠΊριι5 ΠΊΟΠ5 {ΠΠἸΠῚ11Πὶ5 εἰξ.αὉ οπηπὶ- 
ες τεπιρείξατιπι τὰ γθ15, Ισοη. 1. Π, 26. ἰὰ 
801. 

Οπιηλ ἔλυα ὃς ᾿πξαια εχ ἴρῃς. υἱῖ, 
ΑΡ.1. ς, 31, 0.40, ' 

Ορίπίοπε ἱπιυπηείςεπϑ {ππΐτι5 οἢ. ερ. 
«Αρ.18.. 

Ορίοπίδ νη] ποη δείμπε πισρηϊ ἤσαπι 
ϑόρμιἴαπι. νῖτ. ΒΌΡΗ. 1,π. 25. 5. 9. Ρ. 541. 

Ορείπιιπι ᾿πυδητιι ὃς ἀϊἀϊσατι ἀϊ ΕΠ οἷς 
'ς. ἐρε Αρ. 19. 

Οριι5 Ρεγαξξιπι ποπ Δηρῖτ, ἐρ, ΑΡΟ]]. 
89. 

Οτδουΐαπι Π εἰρΒσαπὶ δτειῖθις τας 
{ροπάες. νἵτ. Αρ. ΥἹ- ς, τος Ρ. 339. 

Οταῖῖο πιογῖδιι πὸπ ςοπιιεπίεης εξ 
φιδῇ τἰδι4. νῖτ, ΘΟ Ρἢ.1. π, 16, 5.3. Ρ. 70 Σ: 

Οτατῖο εχιςπιροζαὶὶς, νῖζ. ΘΟΡἢ, ῥτο- 
οεπι.Ρ.4 82, 

Οταῖῖο ποπ ἀεδες οὐδ εξξατε, ερ. Αρ. 9ὶ 
Οτδτίοηῖς ςμαγαξξοσες αυΐπαϊε, ερ. 

ΑΡρ. 19. 
Οτατίοης ἐχοϊἀεπίος Ὁρτίπι! ογαίογεθι 

νἷτ, Βορῇ. 1. η.1. 5. 5: Ρ. ὅς. 
Οτατίοπεπι {τ 41 ἢπΉ] ἐπὶ να Μ νει 

νἱς, ΘΟΡἢ.1, π. 214. 8: 1,Ὁ. 128. 
Οτλιογαπὶ ἀθσεπὶ ν πὶ : εἰορίιπι ἤπῦ 

δυΐατε. νῖς. ϑορῇ. 11. π01. 5: 14. Ρ: κόᾳ. 
Οτεῖξες εγιρὶε Μεπεῖδο ἱπιρεγίιπη, Η ετὲ 

(01. 9.2. Ὁ. 668. ᾿οἀάδιεν ἴΠ ΔεπῈ0 δἤϊο 
τερετγίτιτ, Ῥ. 669. ποῖ. 4.7. ἱπιογξεξεις εἰ 
ἊὉ νχοτε, νῖτ, Αρ. Υ. ς,38. Ρ. 179. 

Οτβτις, νἱτ, ΑΡ. ΜΠ. ς,8, Ρ. 284. 
Οτςιπι. νῖτ. ΘΟΡἢ.1, ἢ, 1. 8. 5. Ρ. 551: 

ῃος. Ὁ νᾷ. 

Οτΐρεπίς σεξιζατιο ςοπίτα Ο οἰ Πππ|, Ἐα- 
[εὉ, ς.τ. 

Οὐτδς Ἱπάοτιπι νεγῆις οοςϊ ἀδηζοτι.» 
ν᾽ ἄπει, νῖτ. ΑΡ. 111. ον 54. Ρ.127. ποῖ. ας 

Οτῆγια. νἱτ, ΑΡ. [Υ. ς, Ζι, Ρ. τόθ. ποῖ. 
Ὁ 24. 

Οτοραϑ.Ἰςοη. 1, Π. 27. Ρ. ὃ0Σ. ποῖ, 47- 
Οτρδεΐ μαντικὴ. νἱτ. ΑΡΟΙΝ, ς.14.Ρ.151- 

ΟΥ̓Δ] Πὶ μεσ]. Ηετοῖς. ς, 5. 5.3. Ρ- 703. 
φᾶρος Γγτπεῖϊιπι ἀεἰδίμπι. ς, 10. 5. 7. ποῖ. 
Ὀ 3. ἤλτηγα. ΟΔ]ΠΠἔτ, π. 7. ρ. 898. ἰξςοη, 
ΡΒ! τι, 1οοη. π, 6. Ρ. 870. 

Οτρβεις ἴπ ἀεἰτοῖῖς. εἴ ΒΑΡγ]οπϊΐθῳ 
νἱϊ, ΑΡ.1, ς. 25. 0.34. ποῖ, 811. 

Οπβαρογᾶβ, νἱῖ, Αρ. 111, ς, 53, Ρ. 127, 
πος, 83. 

Οἰυ αθδητοῦ ἀπιδηῖες δοςερτᾶ ΔῸ 3- 
πηδτῖ5. 1ς, 1. π. 6, Ρ. 771. ποῖ. 8.12. 

Οἤτεογαπι νεπᾶτας. νἱῖ, ΑΡ. ΠῚ, ς. 57: 
Ρ.138,.119. 

Οχγάγαςδε, νῖτ. ΑΡ. Η1, (. 33. 
8.3. 

Ῥ. 86, ποῖ. 

Ῥ. 
Αὐἴοϊις ἴσγοθεπὶ διιγθΑΠΊ Δ πιοπίδ 
Ὑπιοῖο μάθει. νῖτ Αρ.Ί. ς.37. ποῖ 1. 
Ῥαόιοι! ἀοημτη ἤἥοτγεβ. ἴς, 1. ἢ, 25. Ρ. 

80ο. 

Ραξᾶῃ ϑορβοςῖβ. νἱτ, ΑΡ. 11. ς, 17. Ῥε: 
109. ἤος. ἃ 4. 

Ραβοπίᾷ πη ἤτ εδάδθπιὶ γερίο ςιπὶ Ρ.π- 
ποπίᾷ, γἱτ, ΘΟ Ρἢ.11. π. 1, 9.11. Ρ. 560. ποῖ, 
87. 

Ῥαραΐᾳ [ἔλτῖο ἴπ τηάϊ8. νἱς, ΑΡ.111. ς.54- 
Ρ.137. ποῖ, 81. 

Ῥαϊδεπιοπ ΔΕ ΠΕ ΕΣ Ῥοτζάδιιβ, Ισοπὶ 1: 
Π. 19. Ῥ..794. ως ἱπιᾶσο. Ιςοη. 11. π, 16. 

Ῥ.833.834. 
Ραϊδεῆγδε ἱπιᾶρο. Ἰςοπ, 11. π. 32, Ρ. 817: 

“ Ραϊαπηεάες Ν ερτιηϊ περος. Ἡεγοῖς. ς.2. 
5.20. Ρ. ὅ9γ. ποῖ, Ὁ 23. ἔοτπιᾶ ἱρῇιι5, ὃς 
10. 5.9. Ρ.715. ἸΆτ|5. ς, 2. 5.1. Ρ. 685. οη- 

ΠΙΙα πὶ νἱπίτοτγι ἐἰἀτι πὶ σΟπΙΓᾺ Βιαπαϊπεπς 
10. {ἐππρεγ δἰΤαιὰ Βυπυπὶ ἱπυεπῖς πο- 
πιϊπίδιι5. 5. 12.}.. 685. ρτβθπα ἵπ δ 6110 
Ὀρτίπιδε ταὶ βεῆας πολυ δοςίρετγε. 9. 17. 
Ρ.ὅφο. ἤπε τὐράτγδιι ὅς ξλπημεῖο. ς, τος 
5.10. 4 νεἠϊαπι ἀδηἀλπι Ράγάτι5, δ. 11. 

Ρ-716. ΑςΒΠΠ1ςρ τα ἐπ ςΟπιπητο, ς- Το: 
Θ..5.}}Ρ.715. ἔκοιπθτα, Ὁ. ἱπαεητᾶ, ς. ΤῸ. 
5.1. ζοπίγᾶ Ρείϊο πὶ σΟΠΠΙ τμπι. 5.4. εἰπὶ 
ΜΙ ΠῈΣ ἀϊ ΠῚ ἀΐαπι. 8.2. Ρ. 709. ἀρρυΐδτος 
40 Ὑ γῆς ῬτΟ τί οπίρ. 5, 6. 0, 713. ποτ. ἃ 
ὁ. ᾿τπηῇάιῖ5. οἰ ΓΟ πυΕΠτ5 ἱπιογῆοίτατ, 18. 
Ρ.714. ξοττίτι 0 ἸΡῆως 1 ἴῃ πιοσῖς. 8.8. Ρ.: 
715. {ερυ]οτιῖπι ἐς Πλτηα, νῖς. ΑΡ. ΙΝ. ς. 
13. ΡεΊτΟΥΟ. 16. Ρ. 154. 

ς Ῥᾳ!!Α ἀϊς ΠΙοηἢς ππ!ῆγας νἱγρίῃ ες. νἱ 
ἌΡ. ΥἹΙ. ς. 6. 

ῬΑ41145 Πιοπιεάϊ Ῥιβ είς {πτΈ [4π|,. γῖς 
ἈρΡ.ΎΥ͂Π. ο,3:.. Ὁ ἵ 
ἔβα ασὶς ΒΔ πὶ [ε σοςας Τϑοπιϊείοημςς 
δ ΑΡΟΝΊΙ, ς; 24. 

ΡΑ]Ιας ρερετγὶς ἀγᾶσοποπι, ἴδ. ποῖ. Β Σ. 
Ἠξγους ουγαηι ἰὐψμίᾳ ὙΙΠΑ͂Ρ, ὙΠ]: ς, 7: 
{εξϊ. 9. ς 

ῬΆ]]επε (δτιιδὲ ππυΐτα Οἰραητιπι Οἵα. 
Ηετζοῖς. ᾿ς, 1. 5. 4. }.. 671: ποτ. δ 1ς. 

ῬΑΪπιᾶτι πὶ ΦΟΠΙΠΡ 4115. ΠΕΧΊβ. ἀν 1. 

π.9.}. 777. 
.᾿ Βαπηπεπε5 {Γαδ εη5. ἱτ, ϑορῇ. π, ῃ, 
1:.8:7.}.554: 

Ραπιρῇο. Ηεσ, ς, 2. δ, 19. Ρ.: 693. οὐ 
ἀεπάετγοτιγ ἴπ ἱρίιιβ Τατπη πη δῖι5. Ἰδιά, 

ῬαπΙΡ 8 ε πιείγορο 65. Ρ. 18. Ποῖ, ἃ 8. 
το αϊ, νἱτ, ΑΡ.1. ς. 30. Ρ..37: ποῖ. Ὁ 4. νε- 
ἢτες. ΨΤΠ. ς. γ. {εξι,.4..Ρ..334. 

Ῥαπατῃδηδίςαπι β4άΐνπιὶ νης ἀϊςαιὶτὶ 
ψὶς, 500 ἢ..11. π..1, 5,2. Ρ. 549. δ, 5. Ρ. 550. 

- Ραπαιμεπδιςῖς ἴῃ (ΟἹ εηπίταεῖθιις ςεἰ δ. 
Ὀταθδητιν Ηατπιο τις ὃς Ατἰβορίτοη, νἱτ. 
ΡΥ, ς, 4. Ρ. 283. 

Ῥατᾶ- 
Ἷ 

» ἣν. 



Ῥαπαιποπαῖς Π1184 Ηδεγο 415. νττ 5ΟΡἢ. 1. 
Π.1. δ. 10. Ρ. 5.57. 

Ῥαπογαδίιιις Αεργρτῖις [ογιαῖ Τ,ΟἢΠ 4 πι πὶ "ἃ 
ἃ ἔπγεητε ρορμΐο. νῖτ, Θορἢ, 1. π. 23. 5.1. 
Ρ- 1:6. πος. Β 7. 

Ῥαπάατιις ἀρ: πα] ἀττς Ἔχος [6 πς5.Ηετγ. 
2.14. Ρ.711. τεῖο ἔεγις ᾿ευΐτεγ Μεπείλμπι, 
ερ. 16. ΑΡ. ποῖ. 42. 
" Ῥαπεργτὶς αυ!4 Πτὴ νίτ, Αρ. ὙἼ1. ς,18. 

Ρ.36ι. 
᾿ΠῬαπες ξιρατῖ εχ πιοπῖς (ρ᾽ ἐπίιπὶ [Π- 
(ἴθ. υἱτ. Δρ. 1Π, ς, γ4. Ρ. 107. 

Ῥαηιάος εχ ΟΒαδϊοϊάϊς. Ἠεγοῖς. ς, 18. 

Ὁ. 1. Ρ..727. ᾿πάϊ επί ἱρῆα9 Ἠεποάο ργας 
Ἡοπῖεγο ργίπιας ἀεξεγεης. ἴδ. ποῖ, ἃ 7. 

Ῥαηϊοπία ξείξα. νἱε. ἀρ. ΤΥ, ς. 5. Ρ. 143. 
Ποῖ. 41, ογατογ. νἷτ, ΘΟ Ρἢ. 1. π.15. Ρ. ὅτ:, 
Ποῖ. ἃς: ᾿ 

Ραηίς ἱπερία (αἰ τατῖο ἐπιεπάδτογ ΑΝ γπι- 
ΡΆΪς,1ς. ΤΙ. πὶ τις Ρ. 828. 

Ῥαπίαγθλ. νῖτ, Αρ. ΠΠ.. Ὁ. 45. Ρ.1}2. Ποῖ, 
Ὁ ς. ς, 46. Ρ. 121, ποῖ, 4 ὃ 4. 

Ραπίπεγα Βαςομὶ {γπιθ ο] πὶ, Ισοπ. 1. 
π.1ς. Ρ. 786, π. το, Ρ-793. ποῖ. ἃ 19. 20, 

Ῥαπίβεγος ραιίεητεγ ἔσσιπε ΡΑη ΓΒ γδγιπὶ 
ἱπιρετιπι, νῖς. ΑΡ, ΠῚ. ς.14. Ρ. ὅς. 

Ῥδυτηΐα, ἴς. 11, π. 9. Ρ. 824. ποῖ. 1. 2, 
Ῥατγασδ ντῦϑ. νίς. Αρ. 11. ᾿ς, 9. Ρ. τοι. 

υ Ῥατγδάμῇ Ρετίαγ. νῖτ. Αρ.1. ς. 38. Ρ. 45. 

ἤοι δ 1. 
Ῥαγεπίιπὶ 1{{Π|Π τ ἔλπιᾶ πιᾶρπὶ δεῆϊ- 

{πιάτατ ἰπτεῖ ΡΒ] οἱορΒος [πάοτιπι νῖτ. ΑΡ. 
Το, τα δλεν ὐ7 ξ 

Ῥαγῖϑ᾽ ὁξεῖπις ἃ ΡΗΠοξεῖε. Ηετ. ς, 5. Ρ. 
οΣ. Ἰρῆιις βοστίτιι ὁ, ῬΒΙ]Δυτία,, ΠΙ ΠΊτ9 

ἔοτγπιας οὐἰτιῖς. Ηετοῖς. ς. 15. Ρ. 724. 725. 
ΡῬαγβεποηὶβ γοΠΙ θυ πὶ, νἱς, ΑΡ.11, ς, 

10. Ρ. 59. ποῖ. ἃ 7. 
ο Ραπρβδξ. 1ς. 1. π. τ6. Ρ. 787. 

ὙΠ ῬΑΙογιιπὶ σα ππμτι18. νἱτ, ΑΡ, ΙΝ, ς.3. 
Ρ΄14:. 

Ῥατατα, νἱτ, Αρ, ΠΠ. ς.5.3. Ρ.. 137. Ποῖ. 41, 
Ῥαείεπτῖα τγαπαυ1}14 πιαρπιιπὶ οηιπι. 

ἐΡ. ΑΡ. 92. 
Ῥαῖγιᾷ ἴοτα ἴθγγᾶ. ερ. Αρ. 44. 
Ῥαιτγῖα ΓὩρίεπβ πο ἱπάϊρετ, νἱτ. Αρο]]. 

ὙΠ]. ς... Ρ.:81. ᾿ 

Ῥατιῖδε παιὶ {μπιι5. Υἱσ, ΘΟ ρἢ. 1, π. 8. δ. 

30,490. δωμεμβι. τα 
Ῥιγοοῖ! πιοῦβ πιᾶρπᾷ {τἰἰτία ΑΘ ΒΙΠ 

στ, ς.19. 9.8. Ρ. 736. ἀεἴοτίρτιο Ῥ4ῖγο οἰ . 

18. 6.8. 
Ῥιγοποπὶὶ 1ναςεάἀ 5 ΠπιΟΠΙΟΥΙΙ ΠῚ, 

Ἀρ.ῚΝ. ς. 32. 0.172, Ποῖ, 4. 

Ῥαιο ἱπιάρο Ρμιἰλυτίαε, Ηεγ, ς, 15. Ρ» 

24. 
ἣ ἘῸΝ ΔῈ: ἴῃ νι ἄσπι ἀεδ ει νετίῖ, 

Ῥμιοῆτ, ερ. 44. 

Ῥαιιίαπίας ϑορμί. νίτ. ϑορξ. 1, Π..13. 

Ρ να ἘῚ εχ ριαπάϊοσίδιι τ διυιτῖς οοπ- 

ξετεπάδ ποη εἴξ, νἱτ, ΑΥ̓͂. ς,36. Ρ. 2:0. 

ἤρπλια ἃ Ῥαϊαπιςάς ἱπυιεητα. Ηδυ. ς.10,5. 1- 

Ῥερσιηΐδε ε Πιδάςπς πι!!ὰ νεπῖδ εἰ 

ἀΐρπιις. νἱτ. ΑΡ. 1. ς,37. Ρ.44. Ἶ 

“Ῥεσιπίαπι φαἀυϊτεγαπνπι ροοπᾶ, ΥἹῖν 

ΤΙ, ς. 29. Ρ. 82. ποῖ, 87. ς 

᾿ Ἢ ̓  ΜΕ (εἰπεῖ ὃς σοπίπη δεῖ 

ουἱᾷ Πρηίβοεπε. νἱτ, ΑΡΟΙ], 1. ς. 28. Ρ. 

168. ποτ. 4 4. 44. 
Ῥεῖϊας [δάε5 Οεηϊδυγοσιπ,, [ς.1]. πν 4. 

Ρ.814. ποῖ, 6. ἊΝ 
Ῥεϊορὶβ σὰπι Οεποπῖδο ςεγίδπιῖς 1πιᾶ- 

80, Ἰς. 1. π.17. Ρ. 788. ἐδυγπει5 Βαπιος- 

τιϑ. {π|80.1. Π..30. 0. 807. Ποῖ, ἃ 4.8. προ- 

τωπογραφία. ἴσοη. ῬὨΠ. 'πη, ἢ, 9. Ρ. 8:3: 

Ῥεπειις ἀγρεηῖεῖς γοττῖοϊδυις ν οἰ Π ΠΤ. 

1ς. 11. ἢ. 8. Ρ. 823. ἀοπιπιὶ οἴει Τ επιρε. 

1. π, 26. Ρ. 800. 

νἱτ, 

ΝΒ ΣΕῸΧΝΧ ΧΕ ΕΛ Ψ 

Ῥεηεμειις ἀἰ]ασεγαίαγ ἃ Βαςςἢὶ ἔλςει. 
ἀοτίθι. 1ς, 1, π. 18. Ρ..790. 

Ῥετγερβγ ποτα ΠΊ ἈΠΟ ΠῸΠ περ] ρεπάιις 
ἃ ἔεπιῖπα, ΡΒΙοΙτ, ερ. 46. 47. εἰϊςϊςεθαπς 
1, ςεἀδεπιοηί!. ν, Ζιαοεαερρο». 

Ρεγρδεαδς ἔλπιιπὶ ἴμπς5 4[}}} πα δεῦατ, νἱτ, 
80ρΡΆ8.11. π. 6. ἢ. 576, ποι. Ὁ ς. 

Ῥεγρδπιεπιιπὶ ογδοιίαπι Αεἴουϊαρίϊ. νῖτ, 
ἈΡ.ΟΊΨΝ. ς. 1, Ρ 140. ποτ. Β 5. 

Ρεγὶς]ε5 διιέϊογ ογαιιοηΐβ Ἔχε ΠΙρογᾶ- 
115. ργοοεηι. νἱτ. ϑορῇ. Ρ. 482. ποῖ, ἃ 19. 

Πὰπὶ διεγῖς Θογρῖας αἰ οιραϊαδ. νἱτ, ΒΟΡΉ, 
1, π, 9. Ρ. 8.1 0. 495. ποῖ, 814. 

Ρεγίσα! ἔπη ᾿πογεπιεηῖα ἴῃ Ππυι}}15 Ρἢ]-- 
Ἰοίορμο. νἱτ. Αρο]}. 1Υ͂. ς. 38. Ρ. 178. ἢοτ. 
Ὀ4. 

Ῥεγίβετῃϑ 1 ἀΐω5, νἱς, ΒΟΡἢ, 11, ἢ. 33. Ρ. 
6:7. 

Ῥεγίατι: ροεηᾶ εχ ληυᾶ φἴπιαρ 468. νἱζ, 
ΑΡ.1, ς, δ. 

Ῥεγίατιιπι τερεβ ρο(είατεπι ἔδείϊιπε ρε- 
τεπάϊ 7 υϊά αι ίηιις νε]ῖτ, νῖτ, ΑΡΟ]].1, ς. 
34.}. 41, ποῖ, Ὁ 1. οπὶ ἀοηῖς ἐγαης σοῆ- 
νεηϊεηάϊ, ς, 28. Ρ.36. ποῖ, ἃ ὅ. τερὶϑ Πδτιᾶ 
Δυγεα δαιεηὶς δἀογδηά, ς. 27. Ρ. 35. 

Ρετγίϊςας νείξε5 μ᾽ ξξωγὶς π πη! τ πΠΊ οὐ- 
πᾶῖδε. Ισοη, 11. η. 32. Ρ. 846. Ρετίοιι5 
Ἰυχιι5. νῖτ, ΑΡ.1. ς. 3:1. Ρ. 41. ποτ, 41ο. 

Ρετίει ἱππιᾶρο. Ισ0η.1. Π.59, Ρ.8οό. ος- 

οἰάττ σεταπι Ατἰαητίσηπι. ἰὃ. ᾿ 
Ρεξι5. σὰν ἱπυδάλι ρ τί πιαπιὶ ἀπίπιαϊϊα. 

Ηὲτ- ς.1ο. δ. 4..Ρ..710. ποτ, Β.4. εὐΐτάτις 

ἀΐλετα ὅς ςοπτίπιιο ποτ, Ηετ. α, 19, δ. 4» 
Ρ. 711. Ἐρμεῆπα, νῖτ. ΑΡ. ΤΡ. ς. το. ρ..147. 
αιοπῖοῦο {Π]4πὶ ργαεάϊσοιε ροτιεγτΑ ροἱ- 
ἰδηΐυβ, ΨΠΙ, ον ς. Ρ. 32:7. 

Ρεϊοπάϊ αιϊὰ ξλου]τας ΟΡ ἰδία ἴπ αἰἱο- 
τιιπὶ νίαπι 40 Αρο]]οηΐο νίυγρᾷτιγ, νἱτ, 
Ἀρ.Ψ1..-ς, 36. Ρ. 45. ς..41. Ρ. 48. 

Ρεῖγιις ὃς Ραιυὶι8 Ρτδεῇιρίατοτος ΒΑ τί 
ἃ δεπι δι. Επ[εῦ. ς, 5, Ρ.. 430. 

Ῥῃδεαϊπηις ςοπιες ΑρΟΙ Ομ, νῖτ, ΑΡ, 
ΙΝ, ς. τι. Ρ.148. 

Ῥῃαεάγα δοςιίλι ΗἸρροίγιιπι. Ισοη, 11. 
Π, 4... 814. 

Ῥῃδεάτιβ, υἱἴ, 50ρῇ, 11. π.23, 5. 1. Ρ. 
δος. 

Ῥμδξτοπεῖς ςδάθητῖϑ ἴσοη. ἴς᾿ 1. π. τ. Ρ. 

780. 
Ῥμαπιαῆα εἴπηρσίς ἔριγα εχ πυδίθιι5 

ἤπε οτάϊης ἔρατῇς. νῖτ. Αρ. 1{. ς, 22, Ρ. 
γ4.ποτ, Β 7. 

Ῥματις ἱπίμ! Ρτγοτεῖ μαδιτατῖο, νἱῖ, ΑΡ. 
ΠῚ, ς. 24. 

ῬΒαῇάϊς Βιυιῖϊ ἱπιαρο. 1ς, ΡΕ1], ἴὰπ, π. 
8: Ρ. 873: 

ΡΗδιοτίπυβ. ν, Εκμογίγσ, 
ῬΒεπιις, Ηεγοῖς, ς, 2, δ. 20. Ρ. 694. 

ποῖ. 8 9. 10, 
ΡῃΪΔργ ϑορμιαςε νἵτα, νῖτ. Θορῇ, 11. 

π. 8. Ρ. 578. πιαχίπιγα {Π|1π|5 ἱγασυπάϊα, ἰδ. 
Οταζίοπιβ ἰάελ, Ρ. 5.9.580. 

ῬΕΠΙρΡΡας ον πιοπογῖς θ.]Πππὶ σοηῖγα 
ΒγΖαπτίηοϑβ. νἱἷτ. ΒΟρἢ. ἷ. π, 2, Ρ. 485. 

ῬΒΠΙΓΟΙ ϑορ τας νῖτα, νίτ, 80 Ρῇ. 11, 
π. 30, Ρ. ὅΣι. ργαδβοίτυς τ(ἄγοπο [εά 'π- 
νἱας εἰς ἱπιρετατοτῖ. ρ. 622. ἱπιπημηϊτατῖς 
δτατία ργίπατιγ, Ρ, 623. 

ῬΒΠΙ σας Μεϊϊεπῆς. νῖτ, Αρ. ΝΠ]. ς, 7. 
{εδι. 14. Ρ..349. 

Ρμϊ!οέζετε5, Ηετγ, ς. 5. Ρ. 70Σ. πιρϊτιπι 
λάττοῖδε ἐχρυρπατγίοηεπι ςοηξετι. ἴθ. 8Π 
τε ϑρις ἤτ ἃ Οτγδεςίβ. δ. Σ. σδπᾶ ἱρῇι [ε- 
πείζυς ἄς ργυἀεητῖλ. δ. 3. Ρ. 704. Δγπιῖρος 
Ἡετου 5 ἱπ δεῖαῖα τεπογα, ῬΆΠ], ἴθ. Το, πν 
17. Ρ. 889. Ρἱπρίταγ οὰπὶ (χπάα]ο. ερ. 

ΡΒ]. 22. 
ῬμΙοἴδις ΟἸκίςι5. νἱτν ΑΡ. ΙΥ, ς, 36, 

Ρ.17ό6. 

97) 
ῬΒΙΙο πιεῖ ἱπ σαυθα ποπ σϑηϊτ, νῖτ. ΘΟ ΡῈ 

1, ἢ. 21. 5. 4.}.516. 
ΡΒΠΟΙΟρΕὶ [πάοτιπι, Αδιβίοριιπι, ὅζς. 

ν. Ογνηροορ ὴΠ, Βγαοῤηαηε. πὰ, 
ῬΕΙΟΙΌΡΒΙ ἱπηπημπεϑ ἃ πλποτΐδι15 ριι- 

ὈΙ1 οἶδ. νῖτ, ΟΡ ἢ.1, π.8. 5.2. Ὁ 490.τοπιροτε 
Νετγοπῖς 4υα]65, νῖτ. ΑΡ.ἸΝ, ς.3ς. Ρ- 177. 
ποῖιδι. ΡΒ Ο ΟΡ ΗΪ περοτία ἃ [Πυπιπιο πηδπα. 
νἷτ, ΑΡ.1. ο. 16, Ρ..10. ῬΒΠΟΥΟΡΩΙ παῤῥης- 
σία εἴϊε ἀεβρει ἤπε ἀνοίᾳ ὅς μανίᾳ. νἸτ.ΑΡ. 
Ν, ς.3:. Ρ. 219. 

ΡΒΠΟΙΟρΒῖδε βιτατογαπὶ ἀἰ [οἰ ρου] οτυπὶ 
δοκιμασία. Υἱτ. Αρ. 11. ς.30. 

ΡΒΠοΙορΒΐςας (ππεεπτῖδς ΡΠ ορηΐδα 
φυάίτοτες Ἰσιδητ, νἱτ, ΑΡΟΙ], Ὑ, ς, 37. Ρ. 
217. 

ΡΗΙΠΟΙΟρΡΗ Δα συγαπὶ ρόγεγα ἀθδεῖ π|- 
Ρεγάίογ. νιν Αρ. ΨΙΠ, ς, Σ, Ρ. 312. 
ῬμΠοίορ ας νεγὰε ρτᾷεπιίᾳ, νἱς. ΑΡ. 

Ι. ς. 1 Ρ..243. ποῖ. 8.23. . 
ῬΒΠοίορμία οσοἰἀεπεα!ῖς ἐεπηροτε Α- 

ῬΟΙΙΟπ". νῖε. ΑΡ. ΙΥ. ς, 47. Ρ. 188. 
ΒΗ ἤγατιις Αεργρεῖι5, νῖτ, Βορἢ. 1, ἢ, 

4.9} 486. 
ῬΒοςά οπτηΐαπι δ εἰ ατιίσι ἔσο πα. 

σῖτ. ΑΡ. 1. ς, 14. Ρ. 66, ἀπ ἴῃ νεπαίμπι 
Αἰϊογιιατὶ ρ οὐδε, 10. πος. Ὁ 2:9. 

Ῥμοςδεπῇς οἰδάες τὶ δυίτυς ΑςΗἰπί, 
Υἱτ. ΘΟΡΒ. 1. ἢ. 18. 5. 2. Ρ0 508 

ΡΒοεπίδες (ἄτθοτε5) ρᾶτο ἐβςοἰτατιπι», 
Τυάδοαπι αι ἱπβαδίτάηε, νἱτ, ΑΡ. ΨΊ, ς.39, 
Ρ.:γό. 

ῬΒοεπίςαπι ρετίτία ἴπ πδυϊρβεϊοηΐδιθ, 
Ἡετ. ργοοεπι, Ρ, ὅδο. ποι. ὃ το. 

Ῥμοεπίχ (Ἀυῖ9 ), νἷτ. Αρ οὶ], 1. ς. 4.5, Ρ. 
134. ποτ, 81. Ρ. 135. οτ. 4», 44. 

ῬΒοεηῖχ ϑορμιῆ. νίτ. Βορῆ. 1 πι 21. 
Ρ-ὅο4. 

ῬΒοεπΙξορίδγιις Δαΐς. νἷτ, Αρ. Ὑ ΠῚ, ς, 
7. [εξϊ: 4. Ρ..33}. ποῖ. 20. 

ῬΒοιθᾶς Ἀεχ ΡΗΙεργάγωπι. Τοοπ, ΠῚ, πὶ 
19. Ὁ. 84:2. [υδταπιὶ Βαθοῖ συπὶ ΑρΟΠ πο. δ, 

ῬΒγδοσδεϊη ἀουιπιβερὶς 4} πιο ἰαχα 
δυιπεπο, νῖτ, ΑΡ. 11. ς. 27. Ρ. 77. ἱπηρετῖῖ 
Ρταάεπτία, Ό, ς. 26. ςοπεϊπεητία. ἴδ. Ρ.78. 
Ὀεπεβρεηεῖα ἱπ 4πιῖσος ὅς ἰηϊπηῖςος. Ἰδ14, 
Ρᾶςῖ5 ἀπιοτ. 10. 4 {ρδηάογε δίεπυϑ ἀηὶ- 
πτα5, 10. ὃς ΠῚ. ς, 26, Ρ,.116, νἱδλεις, Π. δ. 
26. Ὁ. 78. πιοάε[ία, ς. 27. Ρ.79, τοδοτῖς 
εχεγοϊτατίοιΡ. ρτοίδρί. ς.31. 0.83. τῆτο- 
15. νίς, Αρ, 1Π. ς. 17. Ρ. 1τορ, ͵ 

ΡΒτγγρίθιις ἔα πη] ᾶτς νὰ νεπἀφητίογαος, 
δῖ, Αρ. ὙἼΠ|. ς, 7. (εξ, 12, Ρ. γ46, 

ῬΒτγγρίιπι ἔγθηιπι, νἶτ, ΒΟρ ἢ, 1, ἢν 27. 
5.2, Ρ. 431. 

ΡΒ. ]Αχ, νῖτ, ΘΟ Ρἢ, Π, π, 23. 8.1. Ρ. όοζ. 
ῬΗγΙε Ατεῖσας σφε! !μπιὶ, νέτ, ἌΡΨΠ ς. 

4.}. 18τ' που. τό. 4, 
ῬΗΥΠορποπιῖδεα ΠΑΡ ΠΑΠῚ εχρεγί ηείαπε 

Βαθεπε [πάϊ, νἱτ, ΑΡ, 11, ς, 30, Ρ. 81. ποῖ. 
."- 

Ῥηγτοπ τηείδυτίς ὈΙΟΠΥ ΠῚ [δ πἰπηίαπε 
Ἱπιπγεγρίτ, νἱτ ΑΡ.1, ς. 35. 0.43. ποτ, Ὁ 6. 
ἅς Ψ]Ι]. ς. 2. Ὁ. Σ80. Ἂ 

Ριδιοτία ἂτβ εἴαΐαας ἱπουπαθιΐα, νἱίτ. 
ἌΡ. 1], ς. 22. Ρ.73.{84.. Ἰλτ15 ὅς ργβεςεί!θη- 
τα ῥγας ρ]αίςα, Ις, Ῥγοοεπι. Ρ. 261.γ63. 

Ριέζατγα ΠΠποατῖς ὅς νπὸ σοίογα. νῖτ Αρ. 
1. ᾿ς, ΣΖ. 0.75. Ποῖ 4 9. δ 16. πυδίιοῦ οος- 
Ἰογαπι. ἴδ, ποτ. ἃ το, ἄνευ χρώματος, Ἰδ14, 
ποτ. δ τὲ, ΠΙρογοΠἸοταπὶ ἃς Ὁςαίοτιπι. ν. 
Οεμί,ς 
ῬΑ ἱπίογ σγερυπαΐα Τουΐ5, ΡΠ]. ἴὰπν 

Ις, ἢ, 8. Ρ. 873. 

ῬΠεοτιπι νης αρυά ρΙεγοίσις θαγθα- 
τος. ἐρ. ΡΒΠοΙ ἐρ. 26. Ρ. 9:5. ποῖ. ἃ 8, 

ΡΙΙεὰς. βεβαθαιιγ ἂὸ Αἰβεπίεπῆθες 
τεπΊροτε πιεῇπῆς, γἱς, ΒΟΡΗ, 1, π, 5. 5.3. Ρ. 
472. ποῖ, 415. 

ΡΙ]οτιιι 
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ῬΙΙοτιπι νεἰΠοδιίοη 5 ἱπέθῦ πιο! Ππ|εὶ ἢ- 

δ. νἱτ, ΑΡ.ἸΝ. ς,27.}. 167.ν. να. 
Ρίποοτπαα ὠντόματει. νῖτ. ΑΡ.111. ς,27. 
Ῥίποθγπάτιπι οἕποῖο διηροῦαπειγ ρμα- 

οτὰ ξοτπιὰ Βοπηΐπε5, Υἱῖ. ΘΟΡΆ, Εἴ, ἢ. 5, 8. 
3.}.574- ποῖ, 35. ἱ 

Ῥιηάδτγιιϑ νβυῖῖ5 Οτἐπίδιι5 Ῥοεῖα ργδε- 
πιοηῆταιιβ. Ἴςοπ. Π1, ἢ.,12. Ρ. 829. ποῖν Ὁ 

.4. 
ῖ Ῥίηρεγε δηΐπιο. νἷτ, ΑΡ. "], δ. 22, Ρ. 76, 
ῃοῖ. 4.19. Ὁ 20, 

Ῥίρετὶβ , αγδοσ, ντ, Αρ. 1Π|. ς. 4. Ῥ. 97. 
Ῥιγδῖίσα δῖϑ ἃ γείεγδιι5 ναϊάς ἐχεγοῖ- 

18, νῖτ, ΑΡΟ]]. Η.. ς, 29. Ὁ. 8ὲ. ποτ, Ἐ 2. 
Ρι( νῖτ, Αρ.ΨΠΙ, ς. την 0.359. ποτ. 7. 
ῬΙαίςα τς δίμηίβ5 "0 οσα]ῖ, νἱτν ΑΡΟΙ], 

ΨΙΠΠ. ς. .. (ἐδ. 3. 0.231. 
Ρίατο ρεσιιπίας {ππιἀίοίις. ντ, ΑΡΟΪ], 

ὙΠ. α- 3. Ρ. 281. ποῖ. ἃ 1. {τἰ8 ᾿πίπεγᾷ 
δὰ ᾿ἱοπγῆιυπι 418 εχ σαυία [υΐςερετίτ. 
νἱΨᾺΡ.1. ο. 35. Ρ. 43. ποῖ, 43, ῬΠδεάοη 
γπι5 εχ ἀμοθιις Πδτῖ5), 4 400 ἴς Πῖοπ.» 
ἐοπείπεϊε, νἱτ, ϑορὰ. 1, π.7. Ρ..488. 40 
1πυϊάϊαα νἱτίο νἱπάϊσαταγ, εΡ. ῬΗ1]. 12. 

Ῥίαδιο οὐ αβεύῤιαίατπι ογδιίοπεπιὶ εθη- 
{ρυϊε ΡΟ απ, νῖτ, ΘΟ ΡὮ, 1. ἃ. 13. Ρ,.497. 

Ῥίαιοπίβ ἀοξεγίπαπι ἀξ δηῖπιᾶ ΘΟΥΓΙ:- 
Ῥεταης Ατμοηϊεηίε5, νίς. ΑΡ. ὙΠ, ς. τ. Ρ. 

241. ; 
ῬΙμταγοΒϊ ΡαΡ 1115 σε! ερυῖτα5, Ηδτ, ς, 2, 

8.6. Ὁ. όγ8. 
Ῥίμτι5 ργαθοί δύςὶ Ἀμοάϊοσιπι, Ις, Π. 

Ὦ.28.Ὀ΄ 85}: ; 
Πνεῦμα ϑεῶν ἈροΙοπίις ΠῚ ἐγεάϊε ἀε- 

ξειίοτοπι. νἱτν ΑΡ. ΝΠ, ς,34. Ρ. 314. ποῖ, 

43. 
πλὐμθϑην Ἔχ σοτπα ἁἤηὶ ΠΙμεῆτίϑ 

εοηξεύζοτιπι γἴττιι5. νἱτ, ΑΡ. 1. ς. 2. Ὁ. 
96. Ῥοοιια εχ νπῖςδ βεπΊπηᾶ. γἱ τ. ΑΡ. ΠῚ, 
ς. 27. Ρ. 118. Ῥοοι] ἴπ σοπμ 15 1πάο- 
τὰπὶ ἤπρυΐα ἀθσεπι σοπμῖμ5 Γποἴμπηε, 
Υἱτν Αρ. 11, 6, 28.}. 80. ν. Ογφεγ, 

Ῥοεῖϊς Ρτίπιιπι ἱπ οτγᾶςι]ῖ5, (Η τοῖς. 
Ῥτοοεπι, 5.3: Ὁ. 0677. ποῖ, 419. 

Ῥοατατιπὶ Δπιδίοσι ογιπι ]οξξο. ΡΗΙΠο. 
ερ. 14- 

Ῥοείατηπι σορίδ τοπΊΡΟΓῈ ῬΟΪεΠΊΟηΐ5, 
Υἷτ. 50Ρ},1. π, 25. 5. 8. Ρ' 739. 

Ῥοεῖῖςα γοςσδθιΐ4 ἴῃ ογδιίοπο δά πυχίδ. 
νῖς, 5οΡῇ. 1, π. 9. 5. 1. Ρ..492. ποῖ, "9. 

Ῥοετῖςα 808 ΠΠδ εγα 5. νῖτ, ΑΡῸΝ ΠΙ. ς. 
“οίεθδε, 3. ῬΥ321.. 

ῬοΪεπιο ΘΟρΡΒΙΠ21,Αοἀϊ ςοπῇς.ν τε ΟΡ, 
Τ. π,25, δ. αν Ρ. 510. ποῖ. 3.1. Πημ 15 τη γε θι}5 
ϑπιγγπϑεῖβ ὑτο ἀε[ξ, 6.2. Ρ. 531. ΡΟΠΙρδΕ ἃ- 

πιάτο, δ. 2. Ρ. Σ31. 8 Ὑταίδπο ὃς Αἀγίαπο 
ταυῖτα ἱπηρεῖγαῦ, δ. 3. 4τὸ εξ (ρίτίτι, 5. 4. 
ετρὰ Ργδεσερίογεβ πιὸ άοῇι!5, δ. ὅ, ἐχίεηη- 
Ῥοτάπδα γαϊεῖ ογατίοης, 8, 7. ἴοςῖ5 ᾿υα τ, 
5.0. εἰσράπιοπι ἐς {πο πιοιθο [ογὶδῖῖ 6- 
ῬιΠο]ΑΠ1. δ. 11: 

Ῥοϊεπιοπίϑ ῥοῖζος. Υἱτ. Θ0Ρ}!, 11, ἢ, το, 

8.4:}Ὁ. 589. 
Ρο ΙΧ ϑορ μι. νἷε, ΒΟΡἢ. 11, ἢ, 12. ἢ. 

592. ποῖ. 41. ΠΠαγαζξεγ Εἶτι5. ᾧ,, 2. 0. 593, 

Ρο]Πχ ἔσται5 Ηεγοάϊ ἴπ Ποόποτε μαδὶ- 
1115. νἱτι ΘΟ Ρἢ, 1. πι1. 8.10. Ὀ, 518. 

᾿ Ρο]μς ϑορμ!ς, νῖτ. ϑορῃι ἢ, 1. π,13, Ρ, 

495. 
ΡοΪγάδπιας. Ηοτ, ς. 16, Ρ. 727. 
Ῥοϊγπίςειις ὙΠμεθΆπι8 ἱπιρεγίμπι ἢδὶ 

νἱπάϊσατε ςοπδίυτ, Ις, Τ. π. 26, Ρ. 80Σ. 
ῬοΟΪΥΡΒειπὶ βεῖα οὐπὶ ΥἸγῆε ἔθ υ] οἵδ. 

Ἡδ τ. ς. 10. 5.12. Ρ. 717. προσωπογραφία. 

Ις.11. π.18. Ρ. 840. 
Ῥοϊγχεηᾷ αποπιοίο ρογίεγίε, υἱζ, Αρς 

ΙΝ. ς, 16. Ρ. 153. ποτ, Ὁ 16, 1Π1ι|5 ΔΠΊΟΥ 6γ- 
Βα ΔΟΒΙΠ]επὶ φιοπιοίο (ς μαρμοτῖτι Ηογ, 
(0.19. 5.11. 

ΙΝΡΕΧΆΚΆΚΕΑΚΡΨΡΜ. 

Ῥοπάετγα δηῖς Ραϊδπιθάεπι Ποη ἔθ τιπ, 
Ἡδζ. ς. 10. 5.1. 

Ῥοπϑβ ϑεπι γα ΠῚ} ἀϊ5. Υἱτν ΑΡΟ]].1, ς. 25." 
Ῥ.33. 

Ῥοπιίῆςες Γγοῖΐ, γίῖ, ϑορἢ, 11, ἢ, 26. 
Ρ. δ12,.. ποι, Β 12. 

ῬοΟρυ Αγα5 σοείι5 δα ται ΝΠ ς 6ἴ65, ν]τ. 
ΘΟ0ΡὮ.1, ἢ. 19. δ. 2. Ρ. 511. 

Ρορυΐι5 εἰξ πιετιιεπάμ5, 6ρ, ῬΕΙΟΗτ, 7. 
Ῥίφιπις εἰ νᾶπιι5. 6Ρ. 4. ν. Ῥμίρεσ, 

Ῥοτὶ ετρᾷ Αἰοχαπάσιπι τειιεγητῖᾷ. νἱν 
ΑΡΟ]]. 11. ς, 20. Ρ..72. οαπὶ ΑἸεχαπάτο Βε]- 
Ἰμπι. σ. 21. οἰμίά ἐπι ρα] ογίτα ἀο. 10. Ρ, 73» 
ποῖ. 87. Ἷ 

Ῥοτγθητπὶ ολεάδθῃι ΠΤ) οπητἰδηϊ ργδθο- 
ἢεπάεης, νῖτ, ΑΡ.ΨΠ]. ς. 24. 

Ῥοτατίοπες Ιηάοσηπι, νἱῖ, ΑΡ. 11. ς, 28. 
Ρ. 80. 1Π|. ς. 27. 

Ῥγαδεάιϑιο ρεῆϊς Ερμεῖπδε νηάε [ιὉ- 
δῖα πτ Αρο]]οηίο. νἱς, Αρ, ΨἹΠ, ς. 7. [εξξ, 
9. Ρ.340. ρτδεαϊέλίοπες ποπ ἤπητ οἢᾶ- 
τξζεγεβ πιδροσιιπι, ἰδ, 

Ῥγδείαοία οἱ ουιπΊ, ΥἿτ, ΑΡ.1, ς. ς. ́ Ρ.7. 
ξ πλῖπ|5,18. 

Ῥεγαχίγεϊες Ομαϊοι ἐεηῇς 4 Οοτίπεο 
Βαῆο {ιρθογπαειι5 84 ἱπεογβοϊθπάιπι Α- 
ΡΟΙΙοπέιιπι. ερ. ΑΡΟ]], 36. ποι. Β 2. 

Ργαχίτεί ες βδιιδγίι5 ἐρίγδπτία σοηβςῖ- 
ερᾶι ορεγα. ΟΠ}, Ηᾶς, π. 8. Ρ. 899. 

Ῥτεςεϑ Αρο]οπιί ἐς φαϊδιβ τοθιι5 1π- 
βίτυταα, νῖς. ΑΡ. ΤΥ. ς. 49. Ρ.181. 

Ῥγοςδγίγας ΠεγοιπΊ. νἱϊ. ΑΡ, 11, ς, 21. 
Ρ.73. πος. Ὁ 8, 

Ργοοίμς ϑορ μα. νῖϊ. ΒΟΡἢ.. 11, Π, 21, ᾿. 
όο:». «4. 

Ῥεοςσοῃπηεῖῆις Ατθα5, Εὐεθ. ς.2. ποῖ, 
4. 

Ῥγοάϊςιι5. οι5 Βορ ηῖα, νῖς, ϑορᾷ. 1. 
Ὦ,12. Ρ.496. Ργοοεπι. τς, ΘΟΡΗ, Ρ.482. ποε, 
Ὁ 6. τπεεγ Ὑμεθᾶπος πιᾶρπο Βοπογε δῇῃ- 
οἴτατ, Ρ. 48}. 40 1ἠρίο ργομεγθίμπι Ῥγο- 
ἀϊεο {ρἱορεῖογ, νἱτ, ΟΡ. 1, τίν Ρ..496. 
ποῖ. 4.3. 

Ρτγοξεῆοτσιπι πὶ τῆγοπο ΡΟ] τῖσο [414- 
σα ΠΊ, νἱτ. ΒΘΟΡΉ. 11. Π. ΣΟ. Ρ. ὅσο. 

Ρτγοπιείμει5 ἰπ Οδιςαίο 4|]|ρτι15, νἱζ, 
ΑΡ.1]. ον 3. Ρ. 51. ποῖ. Ὁ 1. δαδέχος. νῖξ, 
ϑΟΡΆ, 11. π, 20. ρ.ὅοο, ποῖ, ἃ ὅ. 

Ῥγορσίμπι 40 ἃ εἢ, {14 ετίαπι εἢ σοη- 
νεηϊθπεῖι5. 6ρΡ. ΑΡ. 19. 

Πρόσρησις ἴῃ πηγίξετ!ϊ5, Υἱτ, Αρ. ἵν. ς. 

18. ΡΟῚ6ς. ποῖ, "3, 
Ῥτγοταρογὰβ Αδιογτεβ, νἱῖ, ΘΟΡΒ, 1, π᾿ 

10, Ρ. 494. 
Ῥχγοιεῆ!αι5 1,Δοάαπηα 6 πιλτίτι8, ΗΕ. 

ΡίΟΟεπι. δ. 2. Ρ.662. ποῖ, 41. "3. 4. Ρτὶ- 
παι ἵπτεῦ ΑςἈιὺς5 εἰ πὶ Πτοτο. ς. 2. δ. 
15. Ρ0 689. ΡΓΙΠΊι15 εὐ 2 ΠῚ ΠΊΟΤίμ15 εἰ 1η- 
τεῦ ΑςΒίμο5. Ρ. 666. ς. 2. 5, 4.}. 676. νε- 
Τἰτδτία ἀΠΊΔ 5. ς. 1. Ρ. 667. [ἐρι]οσιπὶ οἷπ- 
ὅζμπι γροτίδιις τηῖγαε ἰπά0]15, ς, 5, Ρ. 
672. ποῖ, ἃ 2. 3. ἤδῦιγα, 5,2, 4πιᾶῖ ἤογε5 
δὲ ἀρτι οι τι γΆπ|. 5,3. ΟΧΕΓΟΙτΙ Τρῆιπ5, 5.5. 
οϑου!α ἄγ ΡυρῚ ΠΡιι5 τοραητίθιις, δ, ὅ, 
πιεάεειτ πιοτθὶβ, δ. 7. οὐἱτ αἀυϊτεγοϑ. 5,7, 

Ῥτρῖθηβ ΑΘρυρτίμ5. Ρ. ὅ, ποι. ὃ 4. ὅς Ρ. 
435. ποῖ, Β 2. 1Π|ππ5 (ἀρίεπεῖα» νῦ σαρὶ ποπ 
Ροτιοσίς, νῖτ, ΑΡ. 1, ο. 4. πιετΑΠΙΟΓρμοἴε 5 
1ΠΠ15. νἱτ, ΘΟΡΠ.. Πν π, 12. 5.2. Ρ.502. Πᾶ- 
Βίταουπι. νι, Ρῥάγησ. ) 

Ῥγοῖεις Ογηΐςι5. νῖτ, ΒΘορΒι, 11. η.1. 
5.12. 0.563. ποῖς Ὁ 3, 

Πρωτοκλισία ἰπτοῦ Ἰηάἀος5 περί εφϊ3. τίτν 
Ἀρ.1Π]1. ς, 27. 6118. Ποῖ. ἃ 9. 

ῬγουποίΆτιπι ΡΥΑΘ  Ἶ; ἴοτις εἰ εῶϊ, 
νὶε, ΑΡΟΥ, ς, 36, Ρ. 221. Ποῖ. 412. 

Ῥγουϊποίας Αῇδα ὃς Αἰτίοβον Ρ. 283. 
τοῖν Ὁ 2. 

Ῥειάφησία ομπὶ Υἱ 'ΔΠΙΠῚ ἀεδεῖ εΠ 
ςοηλιηέξα, ἐρ, ΑΡ. 20, ; 

Ρ(γοποαῇα, ποπιεῃ ἀποτιπι Οἀγῆταα 
Ἰιδγοόσιιπι, Ηδσ, ςς. 10. 5.12. Ρ. 738. 

Ῥιο]οπιδειι5 ϑορμῖ θα. νἱτ. ΘΟ ΡΕ, 11, π. 
15.0.595. Ἀ 

ῬυΡΙ σαπὶ δυαγιτῖα Ἰεριάς οἰυἀϊτυς 20 
Ἀρο]]οπίο. νῖς, ΑΡ.1. ς. 20, Ρ.24. 

Ῥαετὶ πηφόζατίο εχ ξααγα {τς πάϊ εἰς 
τιοῆταῖς. νῖτ. ΑΡ. ὙΠ]. ο. 11, 0.287. 

Ῥμεγοτμπὶ σοτοηδίῖο ἀριὰ Αἰβεπίεπ.- 
{65 τογτῖο ἃ παιίυϊτατε ἀπηο, Ηετ, ς, 1, δ. 
2.Ὁ.7:ο. ᾿ 

Ῥαϊογίειο νεγᾷ ἴπ περί εδξο οὐ. σρ. 
ῬΗΙ]. 49. ῃ 

Ῥυ]μ15. οεγίδηείμπι, ΙςοΠ, 1], Π, 6. Ρ, δι8. 
πος. Ὁ 12. 

Ῥαπῖς ΠΙΔ7115 Τα ποπὶ λογά, νἱῖ, Αρ Υν 
ς.18. Ρ. 168. ποι, Ὁ 12. 

Ῥυγραγδε Ργο ιθιτῖο, ἩΘΓ, ο. 19, δ. 1ξὲ 
Ρ.744.ποτ, 421. 

Ῥαγριγεαθ νεῖες ἃ [0]15 γδά 115 ἔρίεπ- 
ἄοτεπι φοοὶρίμπης, Ις, 1, ἢ, 28, Ρ. 894. ποῖ. 
815. 

Ῥαγραγεο, οοἴογε οὐγουπΊβι5. Νορτιι- 
πιι5. Ισοπ.1. π.8. Ρ. 775. ποῖ, 416, ΄ 

Ῥυτεο}} ο]πιὶ γοσαθδτις ὈΙςδεαγοῃῖ4 
στ, Αρ. ΨΊΙ. ᾿ς. 10.0.28. 

᾿ ῬΥραιδεὶ 1πάϊ6. νἷτ, ΑΡ. ΠΙ, ς, 45. ρὲ 
132. ποῖ, Ὁ 6. ς. 47.}}.131. ΚἹ. ς, 25. Ρ, ΣΖός. 
ποτ. Ὁ ς, Βαδίτβιῖο. Ις, Π. π, 21. Ρ. 846. 

. ῬΥΒπιδιϊοπῖϑ οἰϊμα διγεᾶς νἷς. ΑΡ. Υ, ςν 
5ΣΡΟΙΘΙν, ἐν Ἦ 
ΟἘγ1]Ας Ὑ ΒΟ] ςδ6. νἱς. ΑΡ.ἸΥΨ. ς. 23, ρὲ 

161. ποτ. ἃ 2. 
Ῥγίάροτᾷς Αἰβοπίεηῇιπι. νἷς, Θορἢ, ἴ. 

ἢ.18. 5. 1. Ρ6ζ.98. ποι, Ὁ ς. 
Ῥγγιῆιὶ γπιὰ Ὑ υ]ςπίλ. ἴς, ΡΗΪ]. ἴμπ. πὸ 

10. Ρ. 876. 
Ργγεῃοηΐας αἰπεγιδείοπες Ἑδποσίηΐ 

νἱτ, ΒΟΡΈ, 1. π. 8. 5. 4. 0..4.93. 
Ργιδάᾶρογας 541Π|1 δηϊπια ἔμ Ὑτοῖα- 

πὶ ΕΠ τεπιροτα, νῖτ, ΑΡ.ΨΠ]. ς, 7. [ει 4: 
Ρ.333. Ργδείεητία ἱπ ἀποθι 10 οἷς ἤπιμ]}, 1. 
Τ,10. Ρ.. 147. Ποῖ. 8.1. Δη1π|ὰ νΆΤΙ4 ΡΕΓΠΙε4ς- 
νἱῦ σοτροτα, ΝΠ. ς, 7. [εξξ, 4, Ρ.. 333, νε- 
Πέτα. 1014, ὅκ 1, ς. τ. Ρ.1. ποτ, 4, ὃ 5. ὅζε. 
2.}.40. εἰθι5. Ψ1Π. ς, 7. [εζξ, 4..Ρ.333. 

1λοτιῇοῖα, 10, ὅς {ςἶ, 12. Ρ.347. σμπὶ Βίϊς 
ςΟΠΊΠΊΘΓΟΙ ΠῚ. 1. 6.1. Ρ. 2. ἀοὐϊτηδε ρτὸ 
Ἰερίθιι5 Παδίταε. 1014, αἰποιρη!ογιπι ἢς 
Ἰεπαιμσ, 10... ομϊτατα πιεπηοτῖδε. Ρ.7. ποῖος 
Β 2. 

Ῥγιπάροταβ (ςξ Ευρβουριπὶ ἀϊςεης. 
Ηετ, ς. 17. Ρ. 725. (Δρ πε Ππιὰς ἴῃ Ὁ ςο- 
ΤΙΣΙ ΒΘΠΕΓΘ. Ερ. ΑΡ. 50. πι}}μπὶ {τι ρτιηι 
τε] αιῖς ΕμΐῈΡ, ς, 11. 

Ῥγεβαρογαοὶ σοπιᾶπι 8] Ἔρδησ, νῖς, Αρ. 
Ι, τ,22:}, 4: 

Ργιῃδρογίςδε Ρ ἈΠΟ ρΐδε ᾿πίάιπι 4 
ςοογοθηάο νεπίγα. νἷτ, ΑΡΟ]]. 1. ς, 9. Ρ. 9. 
ποῖ. Β 1. ππᾶρπαπι 414 μαθεῖ, Υἱτ ΑΡ. 1. 
(011. Ρ. 241. γηάς ἀϊάϊςοτῖς ΑΡΟ]]οπίϊιθ. 
Ευΐ, ς. παν 

Ῥγιβαρογιοῖ ΡΠΙ]οἰΌρμΙ αυϊὰ σοπξο- 
ΤΠ ἴπ 605. 40} Τρίος5 ἀοςεάιπε, δρ. ΑΡ. 52. 

Ῥγίβι ρᾶτιια, νἴξ. ϑορῇ. 1. π, 24. 5.3, Ρ, 
519. ποτ, Ὁ. ἠὰ 

Ῥγιβῖοῖ 141 αι Ρι15. σεγεατπίπ δι5. οὐς 
πδῖῖ. νῖτ. ΑΡ.ὟΙ. ς. 1ο.Ρ. 228. ποτ, 4 4. 5.6, 
Δαπηϊτῖο πε Ε!τίοπεϑ, νἱτ, ΘΟ Ρἢ. 1, η.27. 
5.1. Ὀ. διό. ποῖ. 8 3. 

. Ἐγιβίοϊ τοπΠΊΡῚΪ πιβρη!βοεπεία, νἱέ, Αρ. 
ΥἹ. ς.1ι. Ρ.247.. 

Ῥγιίβοπ Βγυζαηείπιις οσγάῖοῦ δά ρευἤιδι 
ἀεπάμιπι ἀρ Πππι5, τ, Αρ. ὙΠ. ς. 37. Ρ. 
316. νἱτ, ΘΟΡἢ, ΡΓΟΟΕΠΊ, Ρ, 481. ποῖ. 8.20, 
ὦ, ἢ. 20, δ, 2. Ρ.514. ἱπτεγξεοῖς Οοιγη, 
Υἱ, ΑΡΟΙ], 11, ο. 2. Ρ. 280, ποῖ, 47. 

ῷ. φυ8- 



 άτγδτιις μαι Αῇδς, νἴς, Θορῇ. 
ἈΠΕ π, 6. Ρ. 576. ποτ, ἃ 2, 

(υλάτγίραγαπι ν [5 {8 Ρεΐορε. Ισοη. 
ΤΙ. ἢ. 17. Ρ. 788. ποπάμππι (ὰδ᾽ Βετγοῖθιϑ. 
Ἰσοη. 1. ἢ. 27. ἢ. 802. ΠΟΙ. ἃ ἵν 

Οὐδε[ίοηεπι ργοροποηῖος ἀϊίρυτα- 
θᾶπε ἀπτίφυϊ ρΒ]] οἰ ρΗΪ. ΡῬγοοδπι. νἱτ. 
Θορῇ. Ρ. 480. ποῖ. ὃ Σ. 

(υλεῆϊοηες υΐπηϊς Α ΟΠ 40 Αροὶ- 

Ἰοπίο ργοροίϊτας, νἴτ' Αρ0}]. 1, ς, τό. ρ. 
153. 

Οτθγοι9 σαρίτα, ἰθσυς νδὶ ἰυγδπὶ Β4- 
Ῥυΐτ ΑρΡΟΙΟ οαπὶ ῬΆογθα, Ιοοη. Π, τ, 19. 
Ῥ' 843. 
Οὐ πεῖ Π| ἔγατγες, νῖσ. ΒΟρὮ, 11. π. ̓. δ. 

10. . 519, Ποῖ. 410. νηάς οτίιπι τ ἀϊΠ1|- 
εἰἴιιπι ᾿πτογ Τρίο 5 ὅς ΗΠ γο ἐπι, 5.11. (δ. ποτ, 

'ῳ 

Ουττίπι5 δορμ πα. νῖτ. ϑορῇ. 1, π,20. 
Ρ- ὅτο. ποι. Β᾽ 1, ἱπρεηΐμπι ἰἀοπειμπ, Ρ. 
όι. δἀυοσαάτις Π[εϊ. 10. 'π ροτεπτῖα ἤια 
ΠΊΆΤΙ Πα οτα5., ΔΙΑ ΓΙ 6. ἜΧΡΘτθ) (π᾿ ότι πιο- 
ἄἀεγατας. τθ. 

ΛΥ ῊΝ 
Ἰ 0 »": Ρυοτ 80 Αρο]]οπίο ἔαπδτι5, 

νίγ. Αρ ΥἹ, ς, 41. 
Ἀφρη νχὸῦ Ἠογοϊς. νἷς, ϑορῇ, 11, η. 

1, δ. 5. Ποῖ, ἃ 8. δϑἀάδηά. Ρ. οσύ. οςςϊάϊ- 
Κι ἃ ΠΙΑΓΙτΟ ΡῈΓ [ἰδ ευτατη. δ, 8. Ρ. 555- 

Ἀερπαγα ΟΠΊΠΠΠῚ ΓΘΓΙΙΠῚ ΠΊΑΧΙΠΊΙΠΊ»» 

ἀοσετί γεγο ποη ροτείξ, νἱτ, ΑΡο]]. Υ. 
ς, 16. ; 

Ἀὲες ἢυπιβηδε Πιπτ ἐγκύκλιοι, νἱς. ΑΡΟ]], 
ΜΠ. ς. γ. [δξξ, ν6 Ῥ. 353.» 

Ἀδχ φιαίεηι ΡΒ] οἱ ΟΡ ϊαπι ἢ θοτε Ρο- 
τε ,, νἱτ. Αρ. 1{. ς. 37. Ρ. 90. ποῖ, ἃ 15. 

Ἀεχ Βυπη] 5 Ἰοαποης5 ἰηΠάϊδτιγ, νὴ. 
ἈΡ. ΠῚ, ς. 34. Ρ.124. 

Ἀπεδε ἱπιτίδτὶ ἔσγοτς ἀσαπίαγ, ΡΗΙ]οἢτ. 
ἐρ. 15. ἈΒεδθ ἴπριπὶ ἰεοπο5 {ιδίθδητ. 
νη. ΑΡ.ἸΥ. ς. 34. Ρ.125. 

ἌΠεπις. Ηεγοῖς, ς. 2. δ. 8. Ρ. ὅβ8ο. 
ἈΒετογίςα φιλοσοφξσα ὅς πολιτική. Ρ.5. 

Ποῖ. 218. 

ἈΒετοτιιπὶ ἱπ ἔοτο πο ρθη ΠῚ 4Γ5 
δ ογαὶῖβ. νῖτ. ΑΡΟΙ], ὙΠ|. ς, 7. {εέξ,3. Ρ. 

Ι, 

ἈΠοάὶ ἀἰρετγίπια ραῦϑ [πάϊ]. Ισοη. 11. 
Π.24- ξ 

ἈΒοάϊὶ [Δοτιβοῖα οβεγοπίες Μίπογιδα, 
Τοοπ, 1. ἢ,.27. Ὁ. 852. ἈΠῸ 6115 δυσὶ οοε- 

Εἶτας ἀε]λρίαπι, 1ς. 11. ἢ. 28. Ρ. 853. 
Ἀποάοραπε. Ιςοη. 11, π, ς. Ρ. 8ιό, ποῖ. 

81. 
Ἀοπιᾶποτιπὶ ῬγΟσΟη [αι πὶ περὶ οητία 

τεπιροτε Αρο]]οπιΐ. ἐρ. 54. ΑΡ. 

Κοΐς Αἀοηίἀϊ5 ὑπομνήματα. ερ. ῬΕΙ, 
ζκ9, Μεπετίς κτήματα. ερ. 32. ποῖ, "1. Οὰ- 

ἰάϊηι ἴδετε, ερ. 34. οτίρο, ερ. 37. 
, Ἀυβπιιβ Αρο]]οπὶϊ Ναμογατίτας. ΠΠ1ι5. 

νῖτ. ϑορῇ. 11. π, 19. Ρ. 599. ποτ, Ὁ 6. 5π|γτ- 
πϑευ8. Π. 27. 

Αυβις Ρεπτῃϊας ϑορ 4, νῖτϑορ 1, 
Ὦ.17.}Ὁ. 97. 

Ἀυβῆις, Τίτιι Μυίοπῖι5, νῖτ, ΑΡΟΥ Π, ο, 
8. 0.184. ποῖ, Ὀ 2. 

Αδίπις ἱπίςγεπηις ἃ Ποπιϊτίδηο. Υἱζ, 

Ἀρ. ΝἿ]. ς. 7.}. 284. 

φδογβοῖα ογιθηῖᾳ ἃ Ῥγίπαροτα εἰϊτ- 

τα. νῖτ, ΑΡ.1. 5.1. Ρ. 1. ΠῚ. ς. 7: {εξ 1, 

Ρ. 347. Ἔχίριια 115 ἀοςερτᾶ: 1. 6,11. Ρ. 12, 

ΨΙ. ον 11. 0..24.3. τααιτίβογα 115 δοςερες- 

ἢτπᾶ. ΥΠ|, ς. γε [εξ 11. Ρ..347. ἱπιραγο- 

τυπὶ Ποπιϊπιιπιὶ ργὸ ποπ [Δ οτι ἢ οἰϊ5 Παρ επ- 
ἐλ. 1. ς. το. Ὀ. 11, 6.11. Ρ. 13. 

ϑδουῖςῖ!5 ποη ἱπάϊροηι Ὠ 11. ἐρ.ΑΡ. 26. 
ϑδογβοῖμπι ΑΡΟΙ Ομ ἱπογαθῃτιιπ,, Υἱῖν 

ΤΑ ἜΥΧα, ΚΥΕΛΚΟΡΌΔΣ 

ΑΡ. Ψ..ο. 2ς. Ρ. 207. 208. Υ1Π], ς. 7. (εξ, 
12.0.347. 

ϑαρίττας πητίοτο εἰ πη! ἀοτιιπι εξ, Ἡδτοῖς, 
Ὁ. 2. 5.5.Ὁ- 676. Ποῖ, 41. 

ϑαῖτα ε ἃΡ Αἰδεηϊοπῆδιβ οτίαπάδε σοπ- 
ἴε5. ερ. Αρ.70, ποῖ, 81, 

ΘΑ] Πηῖ5 ΔὉ Αἰ θαι επῇδθιβ ράσιις ἔλξϊᾶ. 
Ηδετ, ον. 5 2. Ρ. 720, ποῖ, 4 6.7. 

4] οἷς ἤμππιῖπὶ5 οἤϊτα. νῖτ. Αρ.Υ. ς.1. 
ϑα]τατίοπες ΑτΠ επί οηΠαπι πη0}}65. νἱτ, 

ΑΡΟΙΨΝ. ς. 21. Ρ.159. 
ϑαρίεηϑ πιαχιπηῖ5 ῬΘΓΙς]15 Ἐχροῇτιιϑ. 

υἷτ, Αρ.1, ς. 35. ρ. 423. πι}Π}81 ρεςςαῖ τὰ 
νἴτγειτ5. Οσἢ} 15 νι θη5. 10. Ρ..4.4.. ἴη οπτηϊ- 
Βυ5 τέδυ5 ΠΟϊΪ ἱρῇ τες ὅς ςοη(οϊβητ πὶ 
τϑυδγείατ, ΨΠ1, ς. 14. Ρ..204. 297. πιοτὶ 
ποὴ πιεῖ ργὸ πῃοτίθιις5 ἤιϊ5. ρ. 291. ἃ πε- 
πλῖπς Ροτο ΕΠ τιτ, ΨῚΠ]. ς..22. Ρ..301. ἴῃ ο- 
ται οηϊ δι ἔιρὶς Ἰπρυδο Πτερίτιπι, ΝΠ. 
ς, 6. Ρ.327. οπιηΐᾳ ΠῸΪ νεῖ] ἐχιιπιδτ, 
ερ. Αρ. 58. Ρ. 402. 

ϑαρίθητῖθιι5 νἱτῖς Ὀ11 ἴπ4 σοηΠ] 4 ἀδῖα- 
δύπτι νῖς, Αρ. Υ1Π. ς, 7. [εξξ, το. Ρ 342. 

ϑαρίθητία ἀϊυϊπις. ᾿πηπἰπέτ5 ἀοςεπθ ) 
αιοπιοάο ἢ 90 Πητ ξιπάἀεηάδε ρύεςε5. νἱῦ, 
Ἀρ.ἸΝ. ς. 40. Ρ. 151. 
ϑαριθηεὶ ΠῚ ΠῚ Ρ τρετίατς σοη ἢ! δ Απταγ, 

Ἑπῇ, ς. τό, Ρ. 442. 
ϑᾶγάες πιοιγσορο]ς Αἴδ 5, 0,523. Ποῖ, ἃ 2, 
ϑαγά!ποῦιπὶ πια] τα, ἐρ, ΑΡ. 38. ὅς γ6. 

ΠοΠΊΐ πα ΠῚ ἀριἃ ᾿ρίο5 ἱπηροῆτῖο, 6Ρ. 0. ὃς 
49. [-ἀτῖο ερ. 75. πιεάετὶ ᾿Ἰρῇς σπρίτ Α- 
ΡΟ]ουΐτ5. 6ρ, 76, ᾿ ' 

ϑᾶγρε Ποηὶς ρτοίαρία ὅς βοτετυάο, Ηετ. 
ς.14.}.7.:3. 

ΘΑΙΥΤΙ σαριαηταγ νῖπο. Υἱτ, ΑΡ.ΎΙ. ς, 
27. Ὁ. 267.1ς. 1. η. 22. Ρ. 796. ποτ. ἃ 1. 

ϑαῖγτι ἀνλᾶντος ἰἴατιια. (Δ. π, 1. Ὁ. 

890. 
ΘΙ ΓΟΓΙ πὶ ̓Π συ Π ἀἴταβ. 1ς.1. Π,22. Ρ.796, 
ϑοιΠιδη τι ἢιι}}: ἱπ|ᾶ 5.0. ἴς, 1. ἢ, 1, Ρ. 

γό4. ποῖ, 41. 
ϑοερτας Οοτίπεμι! [ςοπιπια ἴπ ΑἸεχαη- 

ἄτιιπι ΡοΙορΙΑτοπεπι, νἱτ. ΒΟ Ρἢ. 11, π,ξ. 5. 

3. Ρ.573. 
οϑοϊαροάε5. νῖτ, ΑΡ0]]. 11. ς. 45. Ρ.123. 

ΠΟΙ, 8 8. 

οἴη} απίπιας, νἱτν ΑΡΟ]], ΙΥ, ς, 45. 
Ρ. 186. 

ϑείγοη, (4118, ἔατ. π.14, Ρ. 908. ποῖ. 
4.2. 

ϑσορδϑ οἰ εν τὶς Πξαιυάγίισ, (Δ ΠΠπ τ. τ, 
. 2.}. 802. ποτ, Ὁ 2. 

ϑοορε]ᾶηι5. νἴτν ΑΡ. 1, ς. 23. Ρ. 30. ΠΟΙ. ᾿ 
Ῥ 13, ὅς ερ. 19. νἴτ4 τρϊιι5, σὶτ, ΒΟΡἢ. 1. π, 
21. Ρ. 414. 

ϑεορε απιι5 ΓΟ τῖιι5, νἱτ, ΘΟΡΉ. 1. 5. 
5.3. Ρ..573. Ποῖ, ἃ 25. 

ϑογίαχ, νῖτ, Αρ. 111. ς,.47. Ρ.134. ποῖ, 
α 5, 

ϑογτγας νεητοία, Ις, ΡΕΪ], ἴππ. η,1. Ρ. 863. 
ποῖ. 41: 

ϑογταία Τα σοπῖς8, νἷτ, ΑΡΟ]]Υ, ο. 27. 
Ρ.167. 

ϑογίῃας Παπιαχοῦιΐ, νἱτ, Αρ. ΝΠ]. ς. 16. 
Ῥ.107. ποῖ, 812. βαρτῖς [ὲ σφεάνπί ἴῃ μο- 
ποτεπὶ Ὠ άπ, νἱῖ, ΑΡΟΙΠΟΝῚ, ς, 20. Ρ.558. 
(λουιῆσαης 15. ΠΟπηΐπ 65. Ρ. 259. Ποῖ. ἃ 13. 

ϑεσιπάιι5. γἱἷς. Θορἢ, 1. ἢ. 26. Ρ. 544: 

ποῖ. 81. 
ϑεἀιοπεπι ΟΡ 1 τρί ἀο ἀρορμιῃε- 

δπιδῖε. νἷτ. Βορῃ. 1. η.7. 0.488. 

ϑεἴεγα ἱπ[ι]α. νῖτ. ΑΡ. 1Π.. ς. σύ, Ρ.138. 
βοτ, Ὀ᾽2, 

ϑεἸ σις ςηΠθιι5 νὲ στατίας γοιτθυιδης Ὀ11 
αἄἀρτεζαῖαν Αρο]]οπίαϑ, ερΡ. ΑΡ. 12. 

ϑοδιςις ΟγΖίςεπι5. νἱτ, ΑΡ.Υ 11]. ς, 7. 
{εξι.14.Ρ.349. 

ϑεπιεὶς, Ις, 1, Πι 14. ρε784, 
ΗΒᾺ ΒΒ 
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ϑεπεάεις νερεῖᾳ Οοτρίδα, νῖς, Θορἢ. 1. 

2.9. 5. 3...494. 
ϑεπεχ τη οῖραίιπὶ ἀρρεΐθης σεργοὰ 

Βεπήοπε ἀΐσπιυς, νἱτ, Αρ. Ψ,, ς, 33. Ρ. 215. 
ϑΘη(ὨΗΠῚ Οπιηΐμπι ἔοπτες ἴῃ σΑρῖζο. νἱτν 

ἈΡ. 11}. ς.7. (εξ. 6. 
ϑΕρ] Γᾶ ΤΟΡΙΙΠῚ ΑἸΙΓῸ γοβογα, νἱτ, Α Ὁ. 

ὙΠ. ο. 23, Ρ.30}» 

ϑεριυϊοτογαπι ἱπίοτγρείοπεβ, υἱς, Αρ, ἵ- 
ς.24. Ρ.31, ἀδάς δίγεν, 

ϑερα οι ρυ δ] ουπὶ πηαχίπιις πο ποῦ. 
νῖτ, Αρ. ΠῚ. ς, 31, Ρ. 122, πότ, 8 3. Αρο!]ὶο- 
μῖῚ 11]. ΕπύΓν ος 8. 

ϑερυθτιγα Δητα ΠΙΟΓ6ΠῚ, γΙτ ΟΡ , 1, ἢ, 
25. δ.}1. Ρ. 544. 

ϑεγΠΊΟΠο5 (ἀρ  ἐητι:Π| ὅς ΠΟΥΑΠῚ ΔΠΊΪςἶΘ 
δζ 1πἰπιῖςῖθ ποπ ἤιης πιαὶϊ. νῖτ, Αρ. Ν ΠΙ, 
ς. 7. [εξξ. 2, 0.330. [ἀπηρετ ἔππὶ ὈγειΠτηΐ, 
ερ. Αρ. 80. 

ϑοτπιοπίδιι5 ΠΊΔΙ: ἑαπριητιγ ρίοητες 
ααΐη ἃς ἱρίε Β ειι5. ἐρ. Αρ. 48. 

ϑογπΟ δ[ἴπ5. αυδῇ ἰρπὶθ.,) δἰΐιι5 ςεὰ 
{ρ᾽επάοτ, ερ. ΑΡ. 57. 

ϑεγρβηζοβ ἐγεξει ΒΑςςΠὶ [γπιθο ιπι. Ις. 
1,η. 18. 0.790. Ποῖ, 8 4. 

ϑότι! 40 Ηοτοάς ϑορῃ Ππρεητιτ, 
νἱτ, ΒΟΡἢ. 1Π| π.. 1. 5. 10. Ὀ. 458. 

ϑθγιο ἀοπάτη5 ΔΠΊΟΤ ΠΊΟΙΓ6 Ρυπίταγ, 
νῖτ, ΒοΡΉ. 1. η. 25. δ. 2, Ρ. ἔτο, 

Θογμοτα ΠῚ ΓΠΟγοάτουθι5 ἱπΠ Οταεεῖα 
ποη ςοποεάϊτογ Ἰοσιια νἱς, Αρ, ὙΠ. ς, 7. 
[εξξ. 12. 0.346. ϑεγιιοσιπι σορίᾳ ἰη Ατοα- 
ἀϊᾳ. 10. 

ϑΕΌΕΓΙ5. ΨΟΘΑΓΙΡ Τερεῖπεβ. νἱς. ϑορῇ. 
1. ἢ 20. 5.2. Ρ. ὅοι. ποῖ, ἃ 4. σο]]Πρεθ ας 
ΡΓγδοβδηυΠηπιος νίγος εχ τοτο οὐδε, ἴδ. 
ποῖ. ᾿ς. 

ϑεχταβ Βοθοτις ΡΒΙ ΓΟ ΟΡ θιις, νῖτ, ΘΟΡΗ, 
11. π,1. δ. 9. Ρ. “57. ποῖ ἃς. 

δ114πι15 νδῖθ5. νῖτ, Αρ, ὙΠ], ς. γ. {εξ 
τς. Ρ. 359, τεπροτε Ογτῖ. Ὁ, 

8ι|1επάο ἀΐςετς. ρ, 2. ποσ, ὃ 1. γἱτ, Αρ. 
Ι. ς. 14.0.17. ΝἼΠΙ. ς. 2. 0.323, ποτ. 43. 

5|Π6πτίμπὶ οδτατιι. παταας σοης Π14- 
ται, νἴτ. ΑΡ.1. ον 15. Ρ.17. ποτ,  ς. 

δ:1επατιπὶ ἴπ πιγίξεγιῖ5, νἱς, ΑΡΟ]]. 1, ς. 
15: Ρ.17. πος. Ὁ Σ. ΠΙ᾿ ς, 2ὅ, ρ. πό. ἴῃ ἃςῖς᾿ 
Ὁ Αἴᾶςε ἱπυιθταπι, Ηετ, ς, 2. 5.16. Ρ.689. 

8:1επ|ιιπὶ δὰ πιςπιθγίδπι πιο ΐειπὶ ςοπ- 
βετεπβ, νῖτ, Αρ. ἵ, ς. 14. Ρ, 16. πος. 3. 

5.16 πτῖ! αἰ  ου]ταβ, νῖτν Αρ. 1. ς. ν 4. Ρὲ 
17. ἅπιδης Αρο]οηίμϑ. Ψ1Π]. ς, 28. 6ρ. ῷ. 

ϑιπιατιπὶ ἃς πιαῖῖο πὶ [πα ϊ4, ΝΣ 
ΠΙ. ς. 4.}. 97. ἐν 

δι πιοπίάϊς (εἴ πιοπΊουΐα, νῖς, ΑΡ, 1, δ. 
14.}. 16. ποτ. ὃ 4, νἴτ, ΒΟΡΗ, Π. π, τι. 6,2, 
Ρ- ὅοᾳ. Δρορμιμερηια ἀς ΠΙεπτῖο. ερ. ἃ- 
ΡΟΪ]. δι. 

ϑ|ΠῈΡ Ἰοἶταϑ πὶ σὐἶτι πιδρὶς [δ σοπιπιοπ 
ἄδτ ηυαπὶ ἅτγϑβ. ΡΗ]], ἐρ, 30. ἐ ' 

ϑίγοη [ορυ]οτῖς Ἰηίσϊρτα, νίτ, ΒΟΡΕ, 11 
Ἡ, 16, 5.1. Ρ. τος. Ποῖ, ἃ 2. )) 

ϑίγεπαπι ἔλθ] Ποπ νογο πη} }19. Ηετ. 
ς, 10. 8.12. Ρ.717. . 
᾿ διῆγα ΝΊΠ. Ισοπ, 1, ἢ, ς, Ρ. 7ζόρ. ποῖ. 

4. ᾿ 
ϑίἄεπιες νοςαθδητιγ δυάίτοτος Ο]6.- 

Ῥίν ἀτίϊ. νἱτ. ϑορἢ. 11, π. 13. Ρ. 594. 
ϑγγπᾷ ἈΡυπάατὶΠηπιὰ Ῥορυΐο, νἷς, 

ΒΟΡἢ.1, π, 5ζ. 5. 2. Ρ. 321. νἱποῖς 'π δοςῖ- 
Ρίεπάο ποποτε Νεοςοτγῖ, ἴδ. 5. 8, Ρ. 540. 
ποι. ἃ 5. ΓΌΪΠΑΠῚ ρΔτίταγ τΕγγᾶθ Πθτιι. Υἱτν 
ΒΟΡΉΏ. 11. π. 9. 5.5. }Ρ.18:, ΡοΪεπιοπεπὶ δἀ.-- 
πιϊγάταγ. νἱτ, ΘΟΡΉ. 1. ἢ, 8, δ. 2.0, 490, 

ϑηιγγηδθ εἰορ ΠΊ, νἱῖ, ΘΟΡΉ, 1. π, 21) 
5..4.}. 516, αὐ ὰς νἷς, Αρ, 1Υ, ς, 7. Ρ. 145. 
ποῖ. ἃ 2.3. 

ϑοογᾶτες (ρ  θηε  ΠΠΠηι8. ἃς 1Π|ΠΊΠηις 
ἴμᾳ φεῖαλῖε, νἱῖν ΒΟΡἢ, 1, ἢ, 16, 5, 2, ἢ, 

501. 
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501. Ῥτδεσορίου Οτιδο, 1014, σοπῇ, ποῖ, 
Ὃ αἱ 
δ᾽ Βοξταεῖς ἸμΓΑΠΊΘΠΤΕΙΠῚ ΡῈΓ ΟΔΠ6ΠῚ, Υἱζ, 
ΑΡ.Ν!. ς. 19. Ρ. 257. ποῖ. Ὁ 22. 

Θοογδεῖσα ΟΥΔΓΙΟΠεαὶ Παθεπάϊ γδῖῖο. 
στ, ΑΡ ΤΥ, οἷ. Ρ6 .4:1. ΠΟΙ, 8 2. 

50] [ιπηπλι5 ΤΠ ει5 Δριὴ γεῖογεβ. νἱῖ, 
ΑΡΟΙ]. ΠῚ. ς. 35. Ρ.127. νοδδταγ Αετβῖορ5. 
ΨΙ, ς. 4. Ρ..233. [0115 αυδάτιρας, 1. ς, 22. 
Ρ.74. Ὡοτῖ, 3.3. εο]]ρῆς ποτα θ1}15 Ν οτοπίβ 
τεπιροτϑ. νἱσ, ΑΡ, ΙΝ. ς. 43. νεπογατῖο 4- 
Ῥυα Ιη405, ν»τ, Αρ. 1]. ς. 14. Ρ. 104.133. 
Ῥ.123. 6. 34.}0.125. ποῖ, 8.3. ἴῃ οτῖα ρτδε- 
{λρῖα. . ς. 15. Ρ6.208. [ΔοτΙΗς 4 ραγαρΠτοΓ 
ΟὈ]δίοπϑ ἀπἰΠΊ4 1 Π|πὶ Δ] Βογι. νῖτ. ΑΡ. 1. 
ο.31. 39. ποὺ. Ὁ 3. εν. ς. το. 5. 2. Ρ. 709, 
Ὡοῖ, ἃ 5. 

Βο]οεοΙπιι5. πιᾶπιι Δ π|}ΠΠ||5, νῖτ, ΒΟ Ρ ἢ. 
1. π.25. 5. 9. Ρ.54:. 

ϑοπιηία δχ ρυτα πΊθητα. νἱς, Αρ. 11. ς. 
37.}.89. δοπα δρι ἴπΠἀο05 ρὲγ πιυῆοοβ 
ςΟΠΟρητιΙ5 ἜΧΟΙ ΓΒ ΠΕΠΓ, 6.34. Ὀ. 87. 

ΘΟΠΊΠΙΟΥΙ ΠῚ Ροττας. 1.1. η.27. Ρ. δ02. 

ποῖ. Β το. ὲ 
ΘΟΠΊΠΙΙ5 ΕΧ ΠΠ]16γς πΊΘητ15, νῖτ, ΑΡ. 11. 

ς.3. Ρ. 87. πιο] }τογ 44ιι86 4ιιᾶπι νηὶ ρὸ- 

τατοτίθιι5, ς, 36. Ρ. 88. 

ΒΟΡὨ]05 Ρδῖεγ περ οπεῖς. νἱς ϑορἢ, 
1, π|15. 5.2. Ρ. 498. 

ϑορμιδς δπτίΐ πιὰ 1π τὰ αἰ Έγαηῖ ἃ 
ῬΒΜΟΙΟΡ 15. ργοο ει, δα τ, Βορἢ, Ρ.480. 
1π ογατι σα! Ρυ5 τ4 Πα} ΠῚ ΘΠ] σεγία Ργο- 

ξεγεθδης. 10. ἡ. Ὁ 4. ἐπ πτατίς ἰπ αεῖς τῃ δ - 

τοτίςα ξογπιδῦοῦεϑ, νἱτ. 50 ρἢ, 11. η. 26, 5.2. 
Ῥ. 614. νεπαῦδητογ ργοίηαε ἱππθηεβ, νῖτ. 
8ορΒ. 1. π,12. Ρ..496. ποῖ, ὃ 6. π᾿ τεδιιβ 
ΤΊ ΠῚ6 [τ 5 (ε ἐχεγοεῦϑησ. νἵτ, 50ρΡἢ.1. 
ῃ.7.}. 487. ποῖ, Ὁ 9. το. ΠΟη [8 Ώ {10 Ἧ6: 
οτος (εὰ ὅς ΡῃΠοΙορὮϊ. Ρ..479. ποῖ. Ὁ 4. 
ἃ ῬὨϊοὐΟρ ΗΚ ταπιθη αἰ ιπό! ἐγᾶπε τεπι- 
Ῥοτε ΡΠ ο γαῖ, νῖτν ΑΡ.Ὶ ὁ. 2.Ρ.5.. Πππὶ- 
πιο οὐϊο μΒαρεθαπίαγ δ Αρο]]οηΐο. ἐρ. 
ΑΡΟΙ]. 1- 

ΒορΒιἤιςα ἀγα [ἰδ γα 5, νἱτ, ΑΡ. ΚΠ]. 
ς. 7. [εξ 3.}}.331, ἀπείχυδ ἢ ΡΒ] ΟΡ ἡ 
τῃετοτίοβηβ. Ργο απ). δα νἱῖ. ϑόορῇ. Ρ. 
480. ποῖ. ἃ 1. ϑιιέϊοτ εἢ Οὐτρί85. ρ..4.81, δὲ 
1. ἢ 9. 5.1. 0.491. [εουπάα, 1. Ρ, 481. ποτ, 
413. εἰυΐχιε δυότος εἴ εἰ βίη 65. 1814. 

ϑορὨϊἢϊοα 4τ5 (ἐπείσεης 8}115 (οἱ δβητίς5 
δάξετε ᾿απεηταξεπι, νἱτ, 50 ἢ. 1. π, 25. δ. 

11, Ρ. 543: 
ΘΟΡΠΟΟΪε5 νεπίθ5 ἀεπηυΐσεγα ροτυΐτς,, 

νἱτ. Ἄρ. ΨΠ]Ι, ς.7: {εῶ, 8. Ρ. 339. Ἱπιᾶρο. 
Ις. ΡΒ11. ἴππ. ἢ, 12. 0. 884. 

ϑοτγάϊἀϊς. δυτῖδιι5 δά πιτηδγαθΑΠΙῺΣ ἔ4- 
Ἐτὶ εἰδίάγαπι, νῖτ. ΒΟΡΒ. 1. π. 16, 8. 4. Ρ. 
406. 

ϑογά!εῖε5 ΡΒΙΠΟ ΟΡ σα (ρίγας ἐλἤιιπι, 
νἱτ, ΑΡ. ΨΙ. σ. 1. Ρ. 240. Ποῖ, 3. 91, 

Θ0Γ5. ΦΠΙΠΙΔΓΙΠῚ ῬΎΙ ΙΓ 14 1τὶ 1π ΠΟΥΡῚ5 
ἀειιαπίαπε, νἱτ, ΑΡ. 1. ς. 23. }..30., ποῖ, 8 9. 

805 8Π|Ίη εἰεφείοπεα δα πίδεπάδ ἢι. νἱτ. 
ἈΡ.1Π]1. ς, 30.Ὁ- 21. 

ϑοίρι5 ρῃιοήορμας ἀἰοιρυ]ι5 ΟΠ τοι. 
Υἷτ, δορἢ.11. πρΊ ΓΘ, τ. Ρ. 591. 

ϑοῆις. νἱῖ. 80ρ8.11. π. 53. δεν Ρ. όος. 
ϑοίεγυϑβ. γἱσ, ϑοΡῇῃ. 11. π, 23. 5, 1. Ρ. ἐδ: 
ϑράτῖα, ν. Ζιαεραφεῦρον:, 
ϑρεζεδου!ογυπι ξοοατα5. νἱτ, ΑΡ, 1, ο. 

15.}.17. πος, 8.4. 
ϑρεόξειιπι 4π|δ ̓ς ἀπιοτεπὶ Μεπίρρὶ, νἱτ, 

ἈΡ.ἸΝ. ες. 25.}.164. 
ϑρεένγα 40 τεπιροτε οὐδπεδίςφηξ. νἱἶτ, 

ἈΡ.ῚΝ. ς.16.Ρ. 154. ποῖ. Β 29. 
ϑρογολι! ἤν]! τε]! ρίο. ἐν ς.19..5.14. 

Ρ.74:.τοῖ. 224. 
ϑρευῇρρί Αἰμεπίεπῆς 2πιοῦ βεομπίδε, 

νἱς, ΑΡ, 1, ον 34.9.43. ποῖ. Ὁ 9. 

ΤἈΝ ΡΕΧ ΚΕΆΑΧΥ͂ Μ. 

ϑροπῇ δριιά [π4ος ςετῖο οἷδε νπριπ- 
τυγ, νἱτ, ΑΡ. 111. ς.1. Ρ.95. 

Σπεδαῖοι ὃς σοφοὶ [πηι ἀϊβιπένι. νἱτ Αρ. 
ΜΙ]. ς. 14. Ρ. 292. ΠΟΙ. ἃ 4. 

ϑιδίυδτηπι αἴγ]4. νἱῖ. ΑΡ. 1. ς. 15. Ὀ.}8. 
ποῖ. Ὁ ν1. ν᾿ Τλθεγίμα. 

ϑιδτιδ μερὶς Βα νυ] οπίδε δάογαπάδ.ν τ, 
ἈΡρ. 1. ς. 27. 5τατυλγιπὶ Ἔγθύξιο θὲπε ΠΊ6- 
τιτῖ5. Ν. ο.34.Ὀ..217. 

ϑταιη δῖα ἂγ5 ΔἀΗηΐ5 ΠΡ ΕΓΔΪ:, νἱτ, ΑΡΟ]], 
ΨΙΠ, ς. 7. {εξξ. 3. Ῥ.33}» 

διΠ6πεῖι5, Ηεγ. ς, 4.5.1. Ρ. ὅ99. ΠῸΠῚ 
πιυτιπι δά Ὑτοϊᾶπι Ὁ Α ΟΠ τς ἀιιόξιπη.» 
ἐχοϊταμπεγῖς, 5, 3, Ἰησεηϊμπι ἰρῇιι5. 5. 4. 
ἤλτυγα. 15. Ὁ. 792. 

ϑιοΡἤΆπιι5 ΠΡ ογίι5 ̓ πτεγβοῖς Π) ΟΠητῖα- 
ΠΠ|. νττ. ΑΡ.ΨΊΠ. ς. 25. Ρ. 366. 

ϑερεηήϊιπι ἘΠεοάοτὶ ῥτῖπι! Αἰ επίς 
ΡΓΟΙοΟτῖ5 4 Μ. Αὐγοῖο ςοηῇίτιτῖ, νἱτ, 
80ΡΉ. 11. π. 2. Ρ. 566, πος, ὃ ς.᾿ 

ϑίοθεγα ντθ5. νῖτ, ΑΡΟἹΪ]. 1Π. ς. 55. Ρ. 
138. 

ϑίγάριϊα ὈαΡυ]οηΐσα. νἱτ.ΑΡ0]]. 1, ς.25. 
Ρ.34. 

ϑιγαῖοπί5 ΠΊΟΥβ. 6Ρ. ΑΡ. 13. 
ϑιγάίοςΐεββ. νῖτ, ΑΡο]]. ΥἹ, ς, 10, Ρ. 238» 

ΜΠ. ς.7. [εξξ. 14.}.349. 
δι άϊα Πππ| 6 Π 114 Πππὸ ἢυάϊα ὈΒΙ]οἵο- 

ῬΒῖσα. Ρ. 8. πος, Ὁ 12. 
δΙΠρτΙ ΠῚ ΡΑΠᾺ ορτίοπεπι ΒΔ εῖρατ οἷτ- 

τ ἢαρτατοσῖβ νἱταπ δζ πποττεπῖ. νἱτι ΘΟ Ρἢ. 
1Π. π. 4.5. 2. Ρ. 569. ποτ. Ὁ το. 

ϑίγτγαςῖϑ ἰφογγ π|8 6. γἱΐ, ΑΡ. 11. π, 2. ἢ. 
40. ποῖ, Ὁ 9. : 

ϑιυιλιεοίεητία σΟΓρΡΟτμαΠΊ. δΡ. Ρἢ 1] 332, 
ποῖ. 81. 

8.165 4Π ἀεζείξεητιγ Ιπάϊ. νῖτ. ΑΡ. 11. 
ς. 28. Ρ. 80. ποτ. ἃ ὅ, ἔπμπὶ ν εηδτῖο. 1ς,Ϊ, π. 

28. 
ϑΕΠΊΓΙ5. ἔα οἴ ΤΙ ΟΥΕΠῚ τεὶ 846 Πἰπ|- 

ΤΙ ΟΠΕΠῚ, ΜἹτ, ΒΟΡΗ. 1. π. 9, Ρ.. 494. 
ϑΕΠΙΠΠΊ, ΕΡ. ΑΡ.70. 
ϑαρεγῆια [ἀρ ςητὶ ἤππτ τα εάῖο. νἱτ. ΑΡ. 

1, ς.32.}. 41. 
ϑι1Ρ0] 1 οίυπι σαρ τα ἱπιργοθ ας Αροί- 

Ἰοπίιι5. γίτ, ΑΡ, Κ΄. ο.. 24. Ρ. 107. ποῖ, 4:10, 
Σύβαρις : Τιχι15 [ΠῚ Π|Ὸ ἀϊσυ5. νἱτ, Ἀρο]], 

ΙΝ, ς, 29. Ρ.158. ποῖ, ἃ 8. 
ϑγοδπηΠΏΠῚ, νὶῖ, ΑΡΟ]}. Ὶ. ς. 2. Ρ. 229. 

ποῖ. ὃ τ. 
ϑγσοορδπία ἔεε Πα Ὀεῇϊα, Ἡετοῖς. 

Ῥτοοεπ, Ρ. δό4. 
ΒΥ ΠΊθ ο] σα ἢτιιόλιιγα Πδτιαταπι ὅς ρα- 

σἰπιθητούασῃ. ντ, ΑΡ. ἢ]. ς, 24. Ρ. 77. 
5. π|ρ] εἰ 465. Ἰοοῃ. 11, Π, 15. Ρ. 832. Ποῖ, 

41. 
ϑγτία ργουϊποῖα ργλεζοτία. νἱτ. ΑΡ. 1. ον 

38. Ρ.. 46. πος, Ὁ 3. 
τ. 

ΑἸΗππαπῖοδε ἤσιγαδ, νἱῦ. ΑΡΟ]]. 11, ς. 
21: Ὁ. ΤΙΣ, Ποῖ. ἃ 2. ὅζ 6. 41.}Ὀ. 120. ποῖ. 

Ὁ 1:2. 1. ς.1ο.147. ποῖ, ἃ 2. 

Ὑδοτδ 5 ἀρ [πέος ἱπ Βόποτὸ Π80ε- 
τὰν φγόρτον Βυπιαπαπι ΠΡ Εγα! ταῖο ΠῚ, νἱτ, 
Ἀρ. 11. ς, 25. Ρ. τόν ποτ, ἃ 6. 7. 

Ταπταίτα 4488. νῖτ. ΑΡ.Π], ς, 32. Ρ. 123. 
ποτ. ὃ 6. ς. 510. Ρ, 136. ποτ, ἢ 2. 

Ὑδητδὶῖ Ποτα. γἱτ, Αρ, ΤΨ. ς. 25. Ρ.1τός, 
ποτ. 41ο. νἶτ, ΒΟρΒ, 1, π. 2Ζῷ, 5.1. Ρ. 513. 1]. 
Π. 14.ὉῬ. 597. ποῖ, 4 7. 

Τλτεητίπδ νος ἐρ. 40. ποῖ, ΒΊο. 
Ὑατῇ ᾿ποοίϑε ἱπβεπῇ ἤπης Αρο]]οπίο. 

νἱτ, ΑΡΟ]]. ΑἹ. ς. 34. Ῥ. 271. δπιᾶζε νετο 
Ἰρίππι ταγίαϑ ἱποιρίπητ, 1, Π]οταπὶ πιο- 
τεσ, νῖτ, ΑΡ.1. ς, 2. Ρ. 8, 

Ἴδιτὶ πηοητίς 1ΠΙΓΓΗΠῚ, Υἱζν Αρ. 1, ς.2. 

Ρ- 49. ποῖ. ὃ 2. Ρ. 50.843, 
Ὑδυσοτιπη ΟρτΙπιο πὶ σοι ἤτιπι, Ις, 

1. ἢ, 16. Ρ,, 788. ποῖ, ἃ 11, 

Ὑλυγισ Ὑγτίιι5. νἱτ, ΘΟΡΉ. Π, Π,1, 5.14. 
Ρ-1764. 

ὝΑΧΙΠΑ ντῦς, νῖς, ΑΡο]]. 11, ς. τι. Ρ. ὅξ, 
Ὡοΐ. ἃ το, ς, 20, Ρ. 71. ποῖ. ἃ 8. 6. 23. ὅζ 24. 

Τεςπηοῆαᾳ Ὧπ [εαυυτα ἢς ΡαΪΑπιβ 6ΠῚ, 
Ηετ. ς. το. δ. το. Ρ. 71ς. ποῖ. Ὁ 2. 

Τερεα ἃ0 Αρο]]πς ῥγοπιῆα [τ ποη 
τεάάϊτα, νῖτ. ϑορῇ, ᾿, Ὡς 5. 5. 4: 5575. Ποῖ» 

--47. 

Τεϊελάλε. νὴ ΑΡΟ. ς, 25. Ρ. 208. ποῖ, 
415). 

Τεϊεππᾶςῃὶ ἀπο ἔθηξε ςοπητεσ. νἴτι ΑΡ. 
ΨΙ. ς.31.Ρ.270.΄ 

ΤΕΙερἤις δὉ ἀηθῊ ψυΪπεγαῖι5. Ἦεγ. 
ς. 2. δ.}4. Ῥ, 687. 8.17. Ρ. ὅ9ο. ἱπιιδάϊις 
Ἀ Θτδεςῖβ, δ. 14. Ρ. 688. ΔΠΙΠῚ4 1Π ΡΙΘΓΙΠῚ 
τη ϑ]αζα. νἱἴν ΑΡΟ]]. ΝΊ. ς. 43. ποι, Ὁ 4. 

Τεϊεῇπιις σοηία!, νἱτ. ΑΡ. ἹΨ, ον 40. Ρ- 
180. ποῖ, δ 1. {ΠΠΠπς {Ὁ Πιηϊμ πὶ ἀε Αρο]ος- 
πιο. ΨΠΙ. ς. 12. Ρ. 376. 

Τειηρεγαπτα αυΐὰ ὅε. νἱτ, ΑΡ. 1. ς,34. 
Ρ. 42. 

Τεπιρεγδητῖα ΗΙΒΡοϊγεῖ. ν, ΗἸρβοίγεισςι 
Τεπιρ 4 εἰΐρεθβης ρμ]] οἰ}, Δα ἤιας 

διατριξάς. Ρ. 479. ποτ, ὃ 1, νῖτ, ΘΟΡΒ. 11, πι 
27. δ. 5. Ρ. 618. 

Τεπιρία Βαδίταςι ἃ Ἀρδη δέν νῖτ ΔΡ. 
1, ς. 8. Ρ.10. 

Τεπιρ] ογιπι σι ἐχοσίᾶς σοῃιγοιαῖ- 
ἢτε Ἰπτεγ οἴμίτατος Αῇδε, νἱτ, ϑορἢ, 1. ἢς 

27... 8: Ῥ. 539. 
Τεπιρ]ογιιπὶ σγερι ἀϊπε5 ἰο σα εχ φδιις 

Βαθερδητωτ δἰ] οηυμτίοπεβ. νἱς, ΑΡ. ΙΥ͂. ς- 
4τ, 0.170, ποῖ. Ὁ 2. 

Ὑοτρπιβ οἰμαγοεάμ5, νἱτ, Αρ. Υ. ς. 7. 
Ρ. 1921. 

Τεῖτγα Πιρρεάϊεας οπιπίβ, 4υῖδι5 ᾿ηἀ.- 
δΈπιι5. νἶτ. ΑΡ. Υ ΠῚ], ς. 7. Γεξξ, 4. Ρ. 333. 

Τεῖγα ἃ Βγοπιδπίθι5 ρεγοι νι πιῶ- 
τῖβ ἤιιόειι5 (εἴα δίτο  τ, νῖτ, ΑΡΟ]]. 1Π|.. 170 
Πειθ 45 ἱρῆς ἤπια ίροητε Πιδίβεγηϊτ. δ 14, ς, 
27. 0.118. ΡΟ]Ίυτα σγεάεθδτογ ἢ [το 5 μεσ σ 

Ῥετγαθαταγ, νἱτ, ΔΡ. ΥἹ], ς. 55. 30ς. ποῖ. 
8 2. 

Τετγγδε πιοῖις ςοποιτίεης Μηεῇο5, ἐρο 
63. 

ἀν᾽ -ἶς ἐχοοριταιῖς ΡΑ]απιεάες, Ηετ, ο. 
10, δ. 2. 

Ὑδαίάος σοπίπετυ ο σππὶ Ρεῖεο. Ηοτ. 
ς.19. Ρ. 279. 

Τ λα ες ρδτεγ ΜΙ! εἤογηπι. ερ. ΑΡ. 68. 
Τδδ5 Αοσγρεῖ5 τερί ΟΠΕΠῚ ΡΥ̓ΠΊΠΟα 

[ορβϊβαγιπι εμεσγεῖτ, νῖτ, ΡΟ ΨῚ, ς, 5. μὲ 

334. 
ὙΠαίωπι νίπιπι. Ηοτ. ς, 2. 5. 4: Ρ. ὅγγ. 

ποῖ, 8 2. 
ὙΒεθασιμτι ἐδρίοπὶ Ροτίδε, 1ς. 1. π, ὅ, 

Ῥ. 767. ποτ. Ὁ Σ, 
ὙΠεπηῖς ΙοὰΪ δα[ουι δίτηγ. Ρ. 12. Ποῖ 

6. 
ὙΠεπιοοϊες ἴῃ Πόποτε μαδετογ αὉ 

1πς0}}ς5 Θααάίμπι. νῖτ. ΑΡΟ]], Ν.. ς, 4. Ρ.190. 
ἱπιᾶρο, Ἰςσοη. 11. Π, 22. Ρ. 816. 

Ὑπεοάοτες δορῃιβ, νῖτ, ΒΌΡἢ. 11, π- 
2.0. 466. ποῖ, ἃ τ. Ρτίππις ργοξεηον Αἰμε- 
π|5 Πίρεπαῖο Ἱπτρογατοτῖ5. 10. ποῖ. ἃ 5. 

ὙΠεοπιπεῖῖες ἴῃ (ὈρΠΠ45 σγεςερζις. 
νἴτ, ΘΟΡἢ. 1. πὶ 6. . 486. 

ἽΒεορβδηΐλε, νῖτ, ΑΡΟ]]. ΙΝ. ς. 31. Ρ. 
171. ποῖ. 87. 

ὙΠεοροπΊριις ΟΒΐμ5, νῖτ, 50}. 1, π. τό, 
5.4. Ὁ. 5ο6. ποῖ, 8 2. ' 

ὙΒείδυτι 1π ἅρτγοὸ γεπάϊιο ἱπιιεηῖιβ 
οαΐπς Πε, νῖτν Αρ. ἢ. ς,39. ἘπέῈΡ. ς, τό, Ρ. 

441. 
Ὑμέίλυτγιβ ἱπιιεητοτὶ 40 ΤΠ]ρεγαῖοσε» 

τε] Τέλι5. νττ, 50 ΡῈ, 1. ἢ, 10 δ. 2. ἢ. 548. 
Ὑπείειι5 1 γοοπιεας ἱπιεσβξλιι5, Ηεῖο 

6619 8, 3.8. 731» 
ΤῊθ- 



ὙΒείρεποι βυπιποίορμιἤδυιηι Α εἰ ϊ- 
ΟΡίδε πδίιι πιαχίπηι15. νἱ, ΑΡ, ΥἹ]. ς. 10. 
Ῥ.2:8. 

ὙΒΕΙ͂ΔΙ: περί εξξα ΑςΒ1}}} ρταεῆληάᾳ., 
ἔλετα τεὔιπιιπε, νἱτ. ΑΡο]]. ΙΥ, ς. 16, Ρ, 
153: δὲ ς. 23.}. τότ. Ηετ, ον 19, δ. 14. Ρ.741. 

᾿ Δητεγπηϊτίαπε 1114 ὅς ριιπίμπειιγ, Ρ. 743.744. 
ὙΒοΙΑ]οσιιπι νἱτία. νῖε, Βορ ἢ. 1. η. 16, 

5,1, Ρ. 501. ἱπποτροφίαν νἱἴϊ, ϑ0ρἢ. 11, π᾿ 
27. 8.1.ποῖ. Ὁ 4. 

ὙβείἊαι!ςας οἰ] Απιγάε5, νίτ, Αρ. 11. ο. 
41. Ρ-τ|ό, ποῦ, ἃ 8. 

Ὑπεεῖς νεμεπιεηαΠηπιε τρεῖς ΑΘ ΒΙΠ}6π|, 
Ἡετ. ς.19. 8.12. Ρ.738. 
Το δπιᾶς 1,πάϊιι5, νῖς, 80Ρ},11. η,24.. 

Ρ'849. 
ΤὨτγαίγ θυ 5 ἱπιεγῆοις Οτίτίαπι, νἱῖ, 

ϑ0ρΒ, 1.π,16, 6. 3. Ρ.502. ποῖ. 81. 
ΤΗγδίγ θυ ι5 ΝΜδιιοτατίτα Ἂπιλτίιις δά 

ἀιβαπιδηάιιπι Αρο]]οπίμπι. νἱτ, ΑΡ.ΥἹ. ο. 
70.135. 

ΤὨγδίγπιᾶοῃιις ϑορμ4. νἱτ, Θορῇ. 1. 

Ὦ,14.Ρ.497. . 
ΤΒτγαίγπιεάες Δη ἱπιεγβιετίς θ 611 Ὑτο- 

ἔδῃο. εσ, ς. 3. 5. 5.0. 697. 
ΤΆτγοπιιβ ΡΆγδοῖδς, νἷς, Αρ. Π|. ς.17.}. 

ΣΟϑ. ποῖ, ὃ 6. Ι4τοβε. ς, 18. 
ὙΠιογ ἀϊάες ἀἰοίρι!5. Οοτρίας, νἱῖν 

Θ0ρΡ}.1, π, 9, 5.1. Ρ. 491. 
ὙΠυτίϊνῖτ Α Ρ.11, ς ἐς. Ρ.ΙΟδ. ποτ, 4 17. 
ὙΒις Ῥ ειι9 Ραπιδυῖς ρυτι ΠΊπιὰ οὐδ 5 

Ῥᾶτιο. νι, ΑΡΟ]].Υ 11]. ς.7. [εέξξ, 12. Ρ. 348. 
ποῖ. 4.20, 

ὙΒυτῖβ [Δοτιβοίαπι Αρο]οπίο ρυτ- 
πιιΠ1, Ρ.. 39. ποι. Ὁ 4. 

ΤΆγΠπηὶ ρί(ςἱ5 οάρειγα, Ισοπ,1, ἢ, 13. 

Ῥ.783: 
Τίατα τεδζα ἱπῇρης τερίδς ἀϊρηϊτατίσ, 

ἔσοη. ΡΒ]. ᾿αη, ἢ. 9. Ρ. 873. ποτ. δι. Ρετ- 
ἕλταπι. νῖς, ΑΡ. 1. ς. 25. Ρ..34. τοῖν ἃ 11. 

Τιθοσῖϊ ἔξαταας [Δ ἐξῖτας.. νἱτ, ΑΡ. 1. ς. 
Σ7.Ρ.18.. εἰμ ἀεπιαιιο πυιπιπιογαπι, 1ρ, ποῦ, 
81:, 

Τιδίδπι, ᾿πῆδης χιϊᾷ οδίξγιατε ἀεθε- 
τ, νἱτν ΑΡ. Υ,, ς. 21. Ρ. 204. 207, 

Τιρο πι5. στ, ΑΡΟΙ ΙΝ, ς. 42, Ρ. 182. 
τηλοιξεν Ν γος ἴῃ [ἰοίυϊ4 ἃς στιά] 1τά- 
τα, 1δ.. 0. 136, ; 

Τιργίαπι οἰμπηθ65 ἴηῖογ ἀοἰοῖ45 Ιηἀ 15. 
νἱς, ΑΡ. ΠῚ ς. 28. Ρ. 89. Δπιογ εγρᾷ σδίιο 5, 
νἱῖν ΑΡ. 11. ς,14.}. ὅς. 

Τἰπιαίοπ, νἱτ, Αρ. ΥἹ: ς.3. Ρ..130, 
Τιπιοογαῖες ργδεσερῖος Ροϊςπιοηΐϑδ, 

στ, ϑορῇ, 1. π. 25. δ. 5. Ρ. 5325. ποτ, Β 2. ἀε- 
{ϊπεατῖο μυΐις νγί, 18. Ρ,, 7χ36. τυἀϊοίαπι 
ἀε Ἑλυοτγῖπο, νἱδ. ΘΟΡΆ, 1. π. 25. 5.9. Ρᾶρ. 

441. 
Τιἰπιοπιαςμὶ Αἴαχ ρἰδξι5. νἱτ, ΑΡΟ]], Π, 

δ, τι. Ὁ. 76. ποῖ, Ὁ 21. 
Τίπρο5) Ρ6η5 ἔεγα ἱπ Αἰτίοα. νῖτὶ ΑρῸν, 

ς.1. 
ΤΙΡΕγ5 Αγροπδυζάγιπὶ ρα εγπδίοσ, [ο. 

ΤΠ. π, 15. Ρ. 832. ποῖ. 49. 
Τίκαγεῆ ἢιιπιϊπὶς ᾿ευΐτας, ἴς, ΠῚ π, 8. Ρ. 

824. 

Ὑϊτς ποπ δοοίρίς σοτοπᾶπι,» 4ι8ε ἱρῇ 
οὔεσειγ. νιον ΡΟ]. ΨΊ. ς, 29. Ρ. 268, πιο- 
ἀείξιις εἴ ἴῃ ἀοοὶρίεπάο ταρπο, ς. 30. Ὀ. 
569. ἱρίι ρτγδεάϊςις ΑροἸ]οπίμ5», αιΐπαπι.» 
ἤπε πιδειιεπάϊ, ς. 32. Ρ, 271. ὅς ΄σιοπᾶπι.» 
πιοττῖς βέπετς ἤτ ρεγίτιισι5, 1. 

ΤΙεροίεπιι5. Ηετγοῖς. ς. 2. 5. 14. 0. 688. 

Ὑοϊετγάπεῖα ἱπ δἠμπετῆς, νἱτ. ΑΡ. ὙΠ. ς. 
86. }.3ο6. 

Τοπίετι ἴῃ ΘΟ ρίι (Ο]1ς οὐοτειπι, νἱῖ, 
ἌΡ.ΙΥ. ς. 43. Ἶ 

Ἔοταιιεβ ἀυγθιι5 ΟΥΠΑΠΊοπτΠὶ ΔΠΊΪςΟ- 
ταπὶ τερὶ Ρογίδτιπι, γἱς, ΑΡ. Π, Ὁ. 1. Ρ, 49. 
ὩΟΣ, ἃ 2. 

ΤΝΡΕΧ ΚΕΝ ΡΜ, 

Ὕοτιιβ ρθη ΐδ᾽ 15 ΠΣ ΟΓΙΙΠῚ ΠΙΔΓΪ ΠΟΥῚΠῚ ὃς 
Βαμίοτμπι. ἴς, 11. ἢ, 8. Ρ. 822. ποῖ, Ὁ 14. 

Ὑταρισοσιπι ἰεόξῖο ἃ ϑοορεϊίαπο Δπιᾶ- 
τὰ Ῥσορτεγ (Ὀηϊτιπι, νὶς, ΘΟΡ ἢ. 1. π, 21. 8.5. 
Ρ- 518. Ἃῦ Ηεγοάς ργορίεν παϑητικόν. νἱζν 
ϑορΉ. [Π, ἢν 1. 5.14. Ρ. ὅς, πος, τό, δάάς 
Ππ.10. .7. 

Ὑτγαροεάίατυπι ᾿εξείο νεῖ]}15 εἴ Ὑγτγδη- 
5. νἱτ, Θορἢ, 1. π,15. 8.3. Ρ. 500, 

Ὑγαδίδηι ἅπιοῦ ἐγρᾷ Πίοπεπι ρΕιοίο- 
Ράππ, νίτ, Θορἢ. ἵ. π, 7, Ρ. 488. 

ὙταΙΠΔηὶ απο ἴῃ ρτεῖῖο δρυὰ ΑροἹΐο- 
πίμπι, ερ. ΑΡ. 69. οτίαπι βαθεης ἃ Ατ- 
δἰυῖ5 ὅς ΤΗγαοίθι5. 10, ποτ, ἃ 5. 

- Τηροάες ἔροπιε ἔπ ερτεάϊεητεβ, νι, 
ΑΡ. ΠΙ. ς. 25. Ρ.117.ηοῖ.43, Κ]. ς.11. 

Ταῖρυ5, ΑΡΟΙοπϊΐ, νῖτ, Αρ. 1]. ς. 31. 
Ρ4371: 

Ὑ τίρυβ μαντικῆς εἴ Περατ, ντ ΑΡ.Υ Π], 

ς.7. [εξὲ, τς. Ρ. 350, ποῖ ζ. 
Ὑτίγοπηῖβ ἴπ ἔογαπι ἀριιὰ ϑπιγγπδεος 

ΡῬτοαιιέϊλ. νὶτ, ΒΟΡΗ, 1. π, 25, δ. 1. Ρ.. 5731. 
ποῖ. 87. 

Ὑτιιτίαπι πιεητὶ δυθ] ]Πεγε ΡΟἰ στὰς 
Απείρμοη, νῖϊ, θ0ρῇ. 1. Π.15. 5. 2. 

Ύτοδς νοσδτιγ Αλεξάνδρεια. Υἱτ, ϑ0 ΡῈ. 
11. πι 1. 5. 3. Ρ.548. 

Ὑτοΐᾳ ργοόρτοῦ ρεσί για πι οεἶγοα ΑΟἢ]]-, 
1επὶ δα πη Πιιπι ἀΐγιτα πιᾶπες, νἷς, ΑΡ. Υ͂. 
ς, 16. Ρ. 153. 

Ὑτοίςιι5 ἀϊαίορις Ηἰρρίδςδ. νἷς, Θορῃ. 1. 
4911. 0.0. 491. ι 

Ὑτορμοηὶὶ ογδοιΐμπι. νἱτ. ΑΡ. ἯἼ], ς, 
19. Ῥ.36:. 

Τυτοτίθιις σατερης λείας ΧΧΠῚ. δπ- 
ΠΟΥΠΠῚ, Υἱς, ΑΡ. 1. 6.13. Ρ.14. 

Τυζοπες ἄτιο εχ σορσπλτῖς σοπβίτμιπ- 
τοῦ ἱπτεγ 405, νῖτ, ΑΡ. 11. ς.31. Ρ. 83. 

Τγρδοει5 πιδ Αειπᾶ ᾿ἰρᾶτις, νἱτ, Αρ. 
Υ. ς.τό. Ρ. 2οο. 

ὙὝγταπηϊ ἀκα] !πεᾶῖῖο, νἱῖ, ΑΡ.ΙΥ͂, ς, 38. 

Ρ- 178. 179. 
ΎἼγαπΆ. νῖτιΑρ.1. ς. 4. ποτ, 41. λερίιι5 

νοσδᾶτας ἔλεγα. Ν ΠΠ|. ς. 31. Ρ..371. ἀντονο- 
μία {ΠΠπι5, Ρ. 372. ποτ, ἃ 12. ἱρῆι5 δυταγαπι 
πιλριβγαταπι ργδεά!ςοῖς ΑροἸ]οπίιις. ἐρ. 73. 

Ὑγτδηπὶβ ΠῚ ποπ ἔαπε Ὀεπεμοὶ!, νἱτ, 
ΑΡ.Ύ 1]. ς. 16. Ρ..36ο. 

Ὑγταππὶ ἰρπδιΐ οριαπάϊ {ίης πιαρὶς 
40λπι Αἴδογεβ. νἷς, ΘΟΡἢ. 1. ἢ. 15. 9. 3, ἢ. 
500. 

Ὑγίδηποβ Ατμεηϊεηπδιις ἱπιπηῖπς Απ- 
τρμοπ, νἷτ, 50ρἢ.1. Π.15. 8.1. Ρ. 498. 

Ὑγτδιποτιπιὶ ἱηρεηίμπι πϑαὰς ΠἰΠῚ15 
λοτίτος πεαιε ἰεηΐτεῦ μα επάμπι. νἷς, ΑΡ. 
ΧΙ]. ς.30. 0.310. ἀμρὶ εχ ρεπιις. ς,14. Ρ.292. 

Ὑγτδηηιιπὶ νἱπεητεπὶ ἀςουΐατα εἰ νἱτγὶ 
οριιδ. νῖτ, ΘορΡἢ. 11, πη. 31. }. ὅ:5. 

᾿ Ὑγτγαππιοϊάας αυΐδιι5 Ορὰ5 βαρ θαπῖ, 
σις, ΑΡ. Υ. ς, 25. Ὁ.219. 

Ὑγτγβεηὶ Βαςοπο ἱηΠπάϊαπεες, Ισοπ, 1. 
ἢ.19.}.791. ποτ. Ὁ τ. 

Ὑγτο πγπιρδᾶ ἁπιᾶῖ ΕΠΙΡ εμΠΊ, Ισοη. 11, 
Ω.8. Ρ.8εῖ:. 

} 

ΑἸετίας ΑΠας ρτοςοπῇι, ερ. Αρ. 58. 
Ρ- 403. οζ, Ὁ 22. 

Ματγίδτῖο οτγατογία, υἱζ, ϑ0ΡῈ, 11. ἢ, ζ, 

5.3. Ρ. 472: 
Ψψἅτις Ρεγρᾷειις ϑορ1ῆι, νἱτ, ΒΟρἢ. 11, 

π,6. Ρ. 576. ποι. 41. 
Ψδτιι5 1,δοάϊςεπῇς, νἱτ, ΘΟΡἢ. 1, π. 28. 

Ρ. ὅ:ο. 
Ψατι Ιοπίοι5 φἀοϊ εἴσεης ᾿χυτγίς πιᾶ- 

χίπις ἀξάϊιις, νἷτ, ΘΟΡΒ, 1. π, 27. 5. 9. Ρ. 

140. ; 
Ψψῖεβ. νἱά, μαντική. 
Ψεηδείοπιιπι ἱμποιηἀίτλιεπὶ τεργοδδῖ. 

ἈΡΟοΙοηΐμ5, Υἱδ, ΑΡ. 1, Ὁ,37. Ρ. 45. 
ΒΕ ΒΒ 2 
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Ὑεπαίοτιηι ἱπιᾶρο, ἴς, ΒΗ]. πη, π.7. Ρ. 

866. 
ΨΜεπεγεα σοπιπιογοία Αρο!]οηΐα5 ποπ 

τειῖςῖτ, ᾿ῖσος 1{Π|5 ποη γα τ τρῖς, νίε,ΑΡ. 
1, ς, 1}. Ρ.16, ᾿ 

Ψεπετὶβ ἱπιᾶρο ὅς παιίυϊταϑ5 εχ σοεὶὶ ἰπ- 
βιυχυ. Ις, 1. ἢ. 6. ρ. 773. 11, ἢ. «0 Ρ. 810. 811- 
ποῖ, 416, πιᾶρηα ἱπίεῖ δπτίηιιος δε[ϊπιᾶ-. 
τῖο. νῖς, ΑΡΟ]]. ΥἹ, ς, 3. Ρ..232.. σα! σοι 5,Ερ. 
ΡΗΙ]. Σι, . 

Ψεπετὶ ἱπιργοῦας οὐ ποχί!5 ἤιπὶ ρατᾶ-. 
τ θδγατῆγα. νἷτὶ Αρ, ΥἹ. ς. τι. Ρ. 242. 

Μεπιογαπι ργοςο ]α οοπιεβ νπιδγαᾶθ Α- 
ἙΤΒΠ15, Ηεγοὶς, ο, 2. 8.12, Ρ. 686. ποῖ, ἃ 6. 

Μεπιτγῖβ ἱπιρογίαπι οἱ ἱπίτμπὶ Α ροΙΪο.-- 
πῖο ἱπ ΡΒΠρίορΐα, γίς. Αρ. 1. ς. 8. Ρ.9. 

γε πις ΡΔρΠίΐδ. νἱἷξ, ΑΡ. 1Π|, ς. 58. Ρ. 139. 
ποῖ, ἃ 2. ! 

Μνείραἤδηις 40 Αροϊ]οηΐο γεἀάίεις εἰξ 
ἱπιρεγάτοτ, νίτὶ ΑΡΌ]]. Ψ1Π, ς. 7. (εξ, 2, Ρ- 
329. Αρο]]οπίαπι πηᾶρηὶ ἔςϊε, Ψ. ς. 28, Ρ. 
211. ς.31. Ρ- 213. 0,37. Ρ- 222, Δῃτ64 ς90Π- 
1], Ν. ς, 29. Ρ.211.. ἱπηρογιμ πὶ δοςίρίς {ς.- 
χάρεηδγίιι5, ἴδ, Ρ. 211. ἐχοῖρίταγ ΑἸεχδης- 
ἀτίας (ρ!εηα!άε, Ψ. ς, 27. Ρ. 210, ἐχρεάϊ- 
τί οπ πὶ {τρὶς σοπεγα [υάδεο5; ὃς Οὗ ἐἅπιὶ 
τεργεῃεηίτιν ΔὉ Ἐπρἤγδῖε, ς, 33. ρον 216. 
πιᾶης [ιγρίῖτ, ς. 21, Ρ..213. Δ θίπει ἃ ἰπἀϊς, 
εδτίειαιε ὅς ἀπηοσίθι5. ς. 36. Ρ. 221. ρεῖνας 
Οἴδεςος ᾿ἰθεγίδῖς, ς, 37. Ρ. 225. 

ψεῆλ!ες νἱγρίπες ἴτε5 4 Ποπιϊτίαπο 
ἰητεγεπητας, Υἱς, ΑΡ. ΥΙ], ς, 6, Ρ. 284. ποῖ. 
ἃ 1ςὉ 

Μεἤίμπι ἐχουπο ἤρηιιπὶ δ ἀπιϊτατί οηΐφο 
Ις, 1. ἡ. 6. Ρ. 818. ποῖ. 8 10. 

Ὑ οἰξίτι5. εχ ρ1}Π15 δηϊπιβιίαπι ἃ Ῥγίβαρος 
τῷ τϑριιαΐδταγ. νἷτ, ΑΡ.1, ς, τ. Ρ. τ. ποτ. 2. δ 
5. τοριάΐατι 40 ΑΡΟΙ]οπῖο.ΠΙ, ς, 5. Ὁ. 
3:5. 

Μ εὔίτις {πεῖς ΑΡΟΙ]οπϊΐ, ἐρ. 8, 
Υ εἰξίειι5 τεπμῖς. ᾿Αγριιπιεπειπιὶ ν οἱ ιρτᾶ- 

εἰς, Ρ. 8. ποῖ. 4 Ὁ 9. 
Ὑιδλι5 τεπυῖς ΑΡΟΙ]Οπΐϊ, ἐρ. Αρ. 84. 
Ψί ποι 5 (εἰ ρίμπι (Ὅ]ετε ροτείξ Αροἱ- 

Ἰοηῖι5, νἷτ. Αρ. ΨΠ. ς, 38. Ρ. 217. Ἐύὺδ, 
ο. 8. Ρ. 436. 

Μίπάεχ σοπίγα ΝΈγοποαι (Ο]]Ἰοἰτατ ρὲπ- 
τε5 Ηείροτίδϑ. νἱτ, ἄρ. ς, το. Ρ. τος. πιος 
εἴτατ, ΡΙΟ ποῖ. 4:1. 

Ὑίποαβ ἤτᾶ5 Ἰεραιίοης ρυδ] τα ἀείεη- 
ἀϊε Αἢδ, νἱτ. ϑορῃ, 1, π. Ζ!. 5. 6, ρ. σζο. 

Μ μμπὶ ᾿π ΒΑςςΒΪςῖς ἐχυπήδπϑ. νἱτ ἌΡ. 
1Π|. ο. 15. Ρυ 1οθ, ποῦ. 412, 

Ὑίπαπι ἴῃ οτίεπτε εχ ἀδέγ]ϊς ραἰπια-. 
τα πι, νἱτ. ΑΡ ΠῚ. ς. 6, Ρ. 44. ποτ. ὃ ς. {Πὰς 
ἱπεδτίδηϊ ἔδοιτας. ς, 7. Ρ. 5 ὅ, πος, 4 3. 

Ν πυπιὶ ΒΑ γ]οπίοιπι, νἱτι Α ρ. 1. ς, 2Γ. Ρ- 
27. ποῖ, 412. Ὑβαἤιπι. ν. Τα αν. 

Ὑίπυπι πουμσὶ δίδεθδης Ατμοπίεηίες 
πιεπίς Απιμεβετίοης, Ηετοῖς, ς, κα. 8. 2.Ὁ. 
710. ποτ, Ὁ το. 

ὙΙΩΙ τοσγεηβ ἴῃ Απάτγο ἰηἢιΐ4. ἴς, 1, ἢ, 
27. ποῖ δ 1. 

Ὑίπιὶ θοηϊίᾶς5 ἃς ἀάπιηιπι, υἱτ. ΑΡ. 1, οἱ 
9.}.10. ἰπ οὐ ιΐσαπάα πιεητο, Π. ς, 36, ρ. 
37. 

Ὑ᾽ρεγατπὶ ΡῸΪ Ὧ4π Ἐπεσοπὶ Πηδῖγεϑ. 
σἱτ, ΑΡ. Πν ς. 14. Ρ. 66. ποτ. Ὁ 21, 

Ὑιγη5 ποη εἰ ηιοά ῥγδεπιῖο πο» 
πιλρὶ5 4ιᾶπὶ ΡΟῈΠΑ αἰ ρπιπι, τἱξ, Αρ,ὙἹ. 
ς, 21. Ρ. 261. ἥ 

Μίγτας ὅς ἀϊαϊτίας πο ροἤπμης ἰῃ νπο 
ςοηἤῇετε, ἐρ. ΑΡ, 37. δςσυίτίτιγ φύσει» 
μαϑήσει» χρήσει. ΕρΡ. 2. ἃ πιδίοτί διι5 ρῬεξ 
Βαεγεάϊσατεπι ἀοςερτα ἱ]υτῖοτ. νὶς ΘΟρ ἢ. 
11, π. 25... δὅ1ι. 612. 

Ὑίγτυτιπι σορηϊτῖο ἔεγα, νῖτ. ΑΡ. 1, ς, 
28. Ρ.36. ροεῆπο ὅς ςχοτγοϊτυπὶ ἀἸβθε- 
ταητ, ἴδ, 

11) 
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εΝ τας. δ, νοΪπρτας ππα δ τι Βα Ρίτυ δ ἀ-. 

δυητες Ἡογοα! επ|. νῖτ. ΘΟΡΉ, ΡτοΟεΠι, Ρ. 

482. 
Ψίτα κόλασις. ΕΡ. ΑΡΟΪ]. 12. ἀετετίοτ εἴ 

᾿Π πηοῖῖο ερ. 57. Ὀγαι5 ξε]1ς!, Ιοπρα ἸΠ θεῖ - 
οἷ. ερ. 95. ντθᾶπα ἀειγιπιητοπι γεὶ ἔα π|1- 
1τατῖ. Ηοτ. ΡΓΟΟ ἘΠΊ. δ. ε1. Ρ, 64. [ἐτιιᾶτα ἴπ 
Ροεηᾶπι, νἱτ. Αρ.1. ς, 37. Ρ,.45. 

Ψίιας δέζας γατῖο οἰμυοιηηις ἀρὰ 
Ιπάος5 ἴπ ταθι]45 τεξεγιιγ, τ. ΑΡ. 1. ὃ. 
39. Ὀ. 83. 

Ψ ιΟ Παῖς φαΐ θιι5. νἱτ15. διεγῖς ἀδάϊει5. 
νῖτ, ΑΡ. Υ΄.. ς. 19. Ρ. 212. 6.33. Ρ. Ζ1Γ. ἵπ. 
Οδρίιο!το οδ[οἤτι5 τεπείυτ. Υ', ς, 30. 0.213. 

ΨΙτε5 ἀεξεηΐδε σοητγα ργδηάῖπεπ. Ηετγ, 

ς. τι 5.1. Ρ. όβς. ρτοβίθιτας. νἱά, Τοῖς: 
ΠΣ , 

Ψιία ργορτγία ἐχοιδπηι.) Δ]ἴοπᾶ 46- 
ουαπιὰ5. εΡ. 88. ΛΈ 

Ψιτίοτγιπι τάχ ποι (ο]Πὶ γαπηὶ ἀεῦεπε 
εχίοϊπαϊ. ερ. 31. αι ἩΔΩῚ 

ΨΙγΠης ἀεἰοτίρεῖο. εγοις, ς.10. δ. 12. Ρ. 
γ7ι7. Ῥταεβετε ρδιγί)ΠΊ ἱπυπιοττα ἴτατὶ οὉ- 
λας. Αρ. ερ. 44. Πηνυΐφῖα ἀεπιηεητία 
ἀοτερίτυν 4 Ῥα]απιεάς. Ηετ, ς: 10, κὶ 2. Ρ. 
γοφ. (οΑἰιιπιπί45 σοπεγα ΑΟΒΙΠ} ἐπὶ ὅς Ρ4[4- 
πιεάεπὶ ει ΠΊΪτ, 8.6, Ρ, 712. 1 Π4 115 ἃς τᾶς 
ΤἸυπηηϊῖς ρεγάϊε ΡαΙ απιθάεπ. ὁ, 7. Ρ.713.714: 
πυπαπ8Π| Ἰρῇ Πισσιθαῖτ Αἴαχ, ς, 11. δ. 2, ἢ. 
γι9. Αἴαςὶ πιοσίπο γε άϊε ἀγπι ΑςΒΙ]} 15. 
ς τ, 5.3. Ὁ. 721, 

ΥΙγΠης ἔλεῖες ἔδιιργα. ἴς. 11. η. 7. Ρ.820. 
δἴξυτία. Ιςοη. ΡΒΠ), ἱπη.1. Ρ. 864. παιῇγα- 
δἰαπι. Ηετ. ς. 2. 5. 20, Ρ.697. ἱπιεγίτ5. ντζ, 

Ἀρ. ὟΙ. ς. 32. 0.271, Ροεπᾷ ἴῃ ἱπξεγπο ΟΡ 
Ἑαϊαπιεάδθπι ᾿πτογξεδειπι, Ηετ, Ὁ. 2. δ. 11. 
Ρ. 685. ἀηίπιὰ Ηοπιεγο ται δι γε5 ἘτΟ- 
14Π45. Εοτ. ς,18. 5.3. ἰδις ργδεῖογ πιοσὶ- 

τὰ πὶ ̓ρῇ τεῖθυτα. Ηδοτγ. ς. 2, 5. 20. Ὁ. 694. 
δὸς. ποι. Ὁ 13. | 

Ὑποϊποτιπὶ του πε δηΣΠΊ, γἵς, ΑΡ, 11. 
(. 15.0.39. ποῖ. 8 6. 

ΨοουΠΊ, 4185 ΔηΪπΊ8 114 εἀϊιπι,ςορ πιο. 
ντν Αρ. Ἰ, ο. 20. Ρ. 25. 

ψοσδθυία Ατεςῖς ἔειπε Ππι4, νἱτ. 
Θ0ΡΗ. Ρ. 497. ποῖ. 4 6. 

τ ΜΟΙ ρτάτιι ἀοτγ πηεηΐαπι, υἱῖ, ΑΡ. ΤΥ. 
ς.25.}.165. ποτ, ΒῚ5. 

Μοτδοϊταιῖς πιά! οἴαπι γεάαγριυ εἷε- 
δάττετ ΑΡΟ]]οπίι5. νἱτ, ΑΡΟ]!. Υ,, ς. 23.- Ρ- 
2οὔ. ὃ 

ψεθες σοπάετγε πιασπα δ οτία. Υἱζ, Αρ. 
ΠῚ: ς. 20. Ρ.π|. ποῖ. Β 9. ντθε5. Ιςοη. 1. 
Π. 27. Ρ. 802. ποῖ. 8 7- 

Ὑιτθῖρ νοΓΙΠῚ ΟΥΠΑΙΠΘΠΓΙΠῚ ΠΟ ἴῃ Δε- 
ἀϊθς115. νῖτ Αρ. ΤΝ,᾿ς, 7. ὅζ ερ. 32. Ρὲ]- 
οτἰτάο οἵ 4 νιγὶβ οἰαγὶ5. νἱτ. ΘΟρἢ, 1, 6, 
25. 8. 2. Ρ. 532. 

ψεθιιπι ἀϊρηϊτατο5 ἀϊμπετίλε. Ρ. 18. ποῖ. 
ἃ 8. 

ντὸς τεῶες μαδίταπάᾳ ορυς ἢαθες ςοη- 
ςοτάϊα ἀϊζοοτάςε. νΐτ, ΑΡ. ΙΥ͂΄. ς. 8. Ρ. 145. 

ψντθ9 Πεοσαπι, νῖς, ΑΡΟ]]. 1. ς,39, Ρ.47. 
Β 3. 
ἩΡΕΕΥ ἍΠΙΟΥ ΠΑΙΓΆ 15 ἐγρα σαίαΐος. 

νἵτ, ΑΡ. Π. ς. 14. Ρ. 64. ποτ. Ὁ ς. 
Ψυϊςαπις σοεὶο ἀεϊεξεις 1π ἰηζιἶ4πὶ.» 

1 επιπυπὶ σφοἰάϊ, θεοῖς, ς, 5. 5. 2. Ρ.703. 
ποῖ, 8 2. 

ΙΝ ΌΕΧΡΗΚΛΑΒΙ͂ΡΜ 

Ψυΐρις ἀϊβιουΐτος δὰ ναῖάε πιοάογα- 
ταπὶ νἰταπι τγαάιιοῖ ροτε!, νῖς, Αρ.Υ. ς.΄ 
36. Ρ. 2:1. σϑπξ, Ρορκίωσ, 

ΨΜυταθ Ππιεαπιθητογαπὶ ςΟρπίτῖο, Υἱζ, 
ϑ0ΡΏ. 11. π. 27. Ρ. 618. 

Μ υΐτα5 τγαπ Ὁ}Πἴταῖς δὺάίτοτος πιτῖρατ 
ϑεορεϊἑαπι5, νῖτ, ΒΘΟΡὮ. 1. π, 21, 6. 5. Ρ. 519. 

Μυϊτ5 Βορμ πὶ οἤεηάξης, νἱτ. Θορἢ.- 
1. π. 24. 3. 2. Ρ.518." ᾿ 

Απιβιι βιπιιβ. 1ς. ΤΠ. π, 8. Ρ. 824. 
Χεπίοτγιπι ποίριτγαἰ ἔππὶ ριδζατα, 1ς. 1. 

Π.38. Ρ.8οφ. ποῖ. 4:1. 116. 1. π. 21. Ρ. 851, 
Χεπορμοπ ἴῃ Ββοεξοτῖία ςᾶρτις Ργοβί- 

οαπι 40 ἀἸυῖτ, νἱτ, ΘΟΡΗ. 1. π. 12. Ρ. 496. 
ποῖ. 4. 80 Βος Βιβοτίδπι ἀείιπιῆς Ηετ- 
οὉ]}15 ορύοπεπι ἀεἰογδθης. Ὁ. ὁ 

« Χεπορβτγοη ϑίςυϊας, νἱτ. ΒΟΡΗ. 1, π. 19. 
6.1. Ρ. 51ι. ἱ 
᾿Σετῖχὶβ ἐχρεάϊεῖο σοπίγα Ατἢοπιεηΐες 

ἃς βιρα. νἱτ. ΑΡ. 1Π. ς. 31. Ρ.122. γοσδτίιν 
τογτῖα οἰλάε5 ῃμοπιίπιπι. Εἶεγ. ργοο πΊ, 8. 
3.Ρ.667. εχοίριταγ ἃ Ργογάρογᾶ ρᾶτγε, τ, 
80ΡΗ, 1, π, το, ἢ 

Χγῆμυϑ. νῖτ. Αρ. ΙΝ. ς. 3. Ρ. 141. 
Ζ' 

Ἀπιοϊχίϑβ, ερ. Αρ. ζ8. τς 
Ζέηο ϑεἰειοϊεπίητη ᾿εραῖι9 «ΦΑρΡοΪ- 

Ἰοη ΠῚ. 6Ρ. 12. 
Ζειρηια νεδ5, νῖς. ΑΡ0]],1. ς, 2ο. Ρ.24. 

ποῖ, 22. 
Ζορτγαριία αὖ αἰΠηΐς 11 εγα!!, υἷς, ΑΡ. 

ΜΠ. ς. 7: τόν: 3. Ρ.331. ᾿ 
δ ὐρλρα τεφυῆτα, ΡΠ]. ἴαπ, Ἰοοπ, Ρ. 

861, : 
͵ 

ΕΝ ΒΝ 
ΡΗΒΑΒΘΙΝΜΕΊ ΝΟΟΥΝΜ ΒΑΒΙΟΑΙΥΝΜ, 

Α. 
γαϑὸν ὕτο 60. νῖς, ΑΡΟ].Υ 11]. ς, 7. 
(ει. 12. Ρ..347. ποῖ. Ὁ 19. 

Αγάλματω λόγων. νἷτ, ΑΡ, ΨΊ, ς.14. Ρ. 
252. Ἂ 

Αγορά. πιετχ- Υἶτ, ΘΟΡἢ. 11. π. 21. δ 2. Ρε 
603. ἀγορὰ συῶν Ῥτο Π|μ8. Ηετ. ΡγΟΟεπΊ, 
Ρ-66ι. 

Αγορώ πλήϑει- πλοτι1ε5 εξ, νἱτ. Αρ. 11, 
ς.36. Ρ. 89. ποτ. 4 7. ΝΙ], ς. 29. Ρ. 300. 

Αγορον ἄγειν. νἱῖ, ΑΡ.1. ς.12. Ρ. 13. πῶ 

εἶχεν. νἷτ, ϑορ. 11. π.1, 8.11. Ρ. 560. ποῖ, 
Ρ8- 

Αγχεν παγκρατιαςῶν, Ιοοη. 11. π. 6. Ρ. 

810. ποῖ. 418. 
Αγωνγ ςΟῃττοι τῇδε ϑορἢ ΠΑτιιπι, νἱζ, 

80Ρ8}.11}. π. 2. Ρ- 567. ᾿ 

Αγωνίζεσϑωε Ῥτὸ ἐπιδεικνύεινγ ἀφο]Απιὰ- 

το, νἴτ. Β0ρῖ. 1. ἢ. 20, δ. 2. Ρ- 514. 

Αδαμώντινοι δόξας. νἱς. ΑΡ. 1. ς.17.}.22. 

ΝΙ. το. Ρ. 240. 

᾿ς Αδελῴόν, ἀε τὸ) 4186 ομπὶ 4114 σοη- 
ψεπηιςητίαπὶ μάθεῖ. νἱτ, ΑΡ. 11. ο.18. Ρ. ὅφ. 

Αἰρεῖν τινοὶγ Δι ζτο τί τΆτεπι 4]1Ο1}}115 δπρ6- 

χε. νῖτ, Β0Ρῃ. 1. πν 3. Ρ. 568. αἴρεσϑαιγ 
τηοϊατγείςετγε. νἱσ. ΑΡ. 1. ο. 18. Ρ. 2. 

Αἰσϑάνεσϑαε ἀε ρΡετοπηξγδτιοπε ταὶ 1Π.» 
πιοπιοτίαπι νοσαπάδε. νἱτ, ΑΡ. Κ 11], ς,14. 

Ρ.3:8- 
Αἰτίῳ τῆς ζώνης : ἀςσουίατιο [Δεἴλε νἱτ- 

φἰπιτατίβ. νἵτ. Αρ. 1]. ς. 6. Ρ. 284. 
Αιχμὴ ἀς ἀεητε ἀταςοηίϑ. νἱτ, Αρ. 1]. 

ς, 7. Ρ6100. ποῖ. ἃ 13. 
Ακήρωτον μειράκιον : Δ4ο] εἰςεπτιι5 1Π- 

κοπιογατι5. [ςοπ,1]1. ἢ, 4. ἢ 815. Ποῖ. ἃ 5. 

Ακμὴ ὑποϑέσεως. Υἱζ, ΘΟΡἢ, 1. ἢ, 21. δ. 5. 

Ρ.519: 

Ακολασίᾳ ἰπ ογδίίοπε, νἱί, Βορῇ, 1: π. 
21.8.1. Ρ.14. 

Ακφωτηριάζειν. νι, ΑΡΟΪ], 1], ς, 4. Ρ. 

285. 

Αλία. νᾶ5. ΑΡ. ερ. 7. ποῖ. ἃ Σ. 
Αλυποὸν τῷ βέυματος», ἀε βιιπιίπε πο 

ἴατο τγϑηῇτὶ ροτεί, νἱτ. Αρ. 11, ς. 15. 0.67. 
᾿Αλῶνοιεγ 4ε 1110. 4111 ἀπιογε δ] 1ςμἶμ5 ς4- 

Ρίτωτ, Ηεγ. ς, 3. 5.1. 

Αμάρτυρας Λιφυη. γι, Αρ. ΥΙ.ς. 1. Ρ.2:8. 

τοι, ὃ 3. 
Αναξάλλεσϑοε τήν ὁδόν. Υἱτ, ΑΡΟΙ͂Ν, τοῖο, 

Ρ.147. 
“Αναξιξάζεν ἂς ἢιι15 Ἔχυπάαπεριιθ. 

νἶϊ,.ΑΡ. 11. ς, 19. }.70. 
᾿Αναγκαῖα φαγεῖν. νἴτ. ΘΟΡΉ, 11, π.17, Ρ. 

ξοῦ. ποῖ. διό. ἀναγκαῖω ἐς βρῶσινγ 415 
πεςεῆπιατε σοπηρμ]Π ν οἰοίπτγ. νῖτ, ΑΡ.1.΄ 
σι, 15. Ρ.18- Ποῖ. 4.9. 

Αναδέρεσϑαι : οἰσαττίςοπη γείτιςατε, νἱζ, 
ΒΟΡΉ, 1. Π. 15, 5.3. Ρ.. 734. ποῖ. ἃ 16, 

Αναξζευγυύύειν σὐπὶ Ἔχογοῖτι ἀἰοεεγς, 
νἱτ. ΘΟρΡἢ. 1. η.. 20, 8.2. Ρ.514. 

Ανακαλυπτήρια- νῖς. ΒΟΡΉἢ. ΤΙ πὶ 25. 5.4. 

Ρ- ότι. ποτ. ἃ 8. δζ Ρ. 789. ποῖ. Ὁ 12. 
Αναάκτορον ἐξ ὠνακτόρων φωνκί, Υἱῖ, ΘΟ ΡὮ. 

ΤΙ. πη. 20. Ρ. όοο. ποτ. Ὁ 8. 

Ανώλαμθάνεινγ 46 εγεξιο πο; ΟἸ11 ΔΠΙΠΊΙ15 
εἰξ ρεγιιγθδτι5, νἱτν Δ Ρ.1. ς. 3ς. Ρ..44. 

Αναλύεινγ ἘΕχ ςοπιροζατίοπε ἀἰϊςεήετς, 
γἕς, Αρ. 1, ς. 7.}. 56- 

Αναλύρινγ Δπεϊρίτεπι τεάάετα. νἱϊ, ΑΡρ, 
Υ. ς. 35. Ρ-. 217. Ποῖ. 81. 

Αναξυρίς, νἱτ. ΑΡΟ]], ἵ, ς, 25. Ρ. 34. ποτ, 
Δ1Σ. 

Αγουπνέειγ εἰπ᾿ κυτοσχεδίε γλώττης. Υἱξ, 

80ΡΒ.1. π, 21. 5.21, Ρ. 515. τι Σάπφες, ἴς. 
Ι΄]. π.1. Ρ. 810, ποτ, Ὁ 6, 

᾿Αναρχία Ῥτοὸ Ποπηηιρις ἤπε ἱπηρεσῖο 
σαπεπεῖθι15, νῖτ, ΑΡΟ]],1Π. ς, 32, Ρ.123. ποῖ. 
8 3. ᾿ ἣ 

Ανασπεν γῆσον ἐκ τῆς ϑαλάτ]ης. ἀε {ι- 

τι οἱῸ ἱπηρετιι πο Ιπὶ ἴπ ἱπία! πὶ. νῖτ. ΑΨ, 
Ι, ο, 25. Ὁ. 54. 

Ανατιϑένας, δἀ(οτιθεγο, Ηδγοῖς, ς,10. δ. 
7. Ρ.713. ᾿ 

Ανωτυπῶσο) ἐς ἀ6[Ἰηδδτίοηε τοὶ ἔέϊδε. 
νῖς, ΑΡ. 1, ς.1ο. Ρ.23. 4ε ρετίοπδε ἀεἸπε- 
Δτίοης. 1. 18, Ρ. 35. 

Αναφέρειν ἐς διδασκώλες : πγλρητί5 α]1-- 
αι! ἀεῦετε, νἱτ, ΑΡ. 1". ς, 29. Ρ. 81, 

Αναφορὰ τῷ γένες. Υἱτ. ΒΟΡἢ. 1. ς, 24. 5, 
1. Ρ. 528. 

Αναφροδίσια ρτο Ποπιπε  επετί ποῦ 
ἀεάϊτο. νἱτ, Αρ. 1]. ο. 7. [εξ 6, Ρ. 335. 

Αναχείετίζειν τὴν χϑωὴν. Ἡ ΟΣ ἘΠ Ὸ σ8, 

Ανδρωποδῶδὲς ἐφώτημω: νῖς, Αρ. ΠῚ, 1, 

ΡΟῚΣ21. ποῖ ὃ ́. 
Αὐδραποδιταὶ ὅς ἀνδραπόδων κάπηλοι, 

αιοπιοάο αι! βεγδησ, νιῖ, ΑΡΟ]]. 11. ς, 7. 
{εξὶ,12.Ρ..346. 

Ανηποδησίᾳ. ἹπιΑρίη, ρ. 787. ποτ. Ὁ ὅ, 
Ανεῖναα. Υἱτ. ΑΡ, 1. ς, 13, Ρ. 15. ΠΟΙ. ἃ 9. 
Ανὴρ Ῥτο ἔδει νίγιπι γεξεγεητα. νἱζ, 

ΑΡ. ΥὙΠΙ|. ς. 16. Ρ. 360. ποῖ. ἃ 5. 
Ανὴρ Ρτο πιρίσιϊ!ε ἱπ40]15 Ποπιΐπε.ν τ, 

ἈΡ.1. ς.1τό, Ρ. 20, ποῖ, 4.11. 1, ς. 2}. Ρ. 26, 
ποῖ, Ὁ 8. 

ὡς Ανδρα ὑπὲρ ἀνδρῶν ϑαῤῥεῖν. νἱτ, Αρι, 
ΨΠΙ. ο. 14. Ρ. 3758. 

Δνϑεῖν ἀε ςοπιᾶ. Ηετ. ς. 2. 8.20. Ριόφς, 
ποῖ: 4 14. 

Ανϑεςηρεών, Υἱῖ, ΒΟΡΒ,1, Π.25. 5.1, Ρ. 531. 
Αγϑος 



ΕἼΤ ΡΕ 

Ανϑος κύματος, Ιςοπ, Ρ, 821. ποῖ. ἃ 2. 
ἄνϑος αἰδὺς.1ς. Ρ. 823. 

Ανϑος κόμης χρὴ ὑπήνης. ΥἾΓ.ΑΡ. 11, ς. 22, 
Ρ.7:. πος, Ὁ 15. 

Ανϑη δοικων. τ, ΘΟΡὮ, 11. π.1. 6.8. Ρ.486. 
Ανϑηρὸν ἰαρτἀτιπ1. νἱτ. ΑΡ.111. ς.8. Ρ 100, 

τος. Ὁ 9. 
᾿ Ανϑοσμίας, νῖτ, ΑΡ. 111, ς. 5. Ρ. 98. ποῖ, 

84. 
Ανιςώνας ἀε τππιι}0 ἐπιίπεηῖς. Ἠδγοὶς, 

ς. 19. δ.1:, Ρ.739. 

"Ανω. ὁ ἄνω βασιλεύς. Ηετ. ς, 5. 5.3. Ρ. 

704. ποῖ. 8 4. 

Αντερύειν νἵτν ΑΡ. ΠῚ ς. 16. Ρ. 78. 

Αξενος», ἀε ἰπίιϊδςε Ἰδῖετε, αποὰ ε[ ἴη- 
Βοίρίταϊε, Ηετοίῖς. ς. 19. 8. 19, Ρ. 750. 

Απάγειν γλῶτ]αν. νὶτ. ΑΡ.1. ς. 7. Ρ.8. “ 
Απαγορίνεν. ἀεῇπετγα. [π|26. 1]. π. 6. Ρ. 

820. Ποῖ, ἃ 25. 

Απάγχεσϑαι : (αοςδτίοποπι 4μπη}}- 
δεῖ, νἱτ, Αρ. ΨΠΙ. ς. 4.}.3:24. 

Απαϑῶς. εὐπὶ ἤππάϊο. {π|ᾶρ. ῬΓΟΟΕΠΊ, 
Ρ.:64. 

Απκανϑρώπως. Υἱζ. ΑΡ.1. (. 21. 0.27. 
Απανίςασϑαι. ἴοσο ἐεάετε, νἱϊ, Βορῇ. 

11. π᾿ 5. 5.3. Ρ..571- 
Απεπεν. ἀς 110 αἱ φεβεῖε, νῖτ, ΑΡ. 1, 

ς.16. Ρ. ό7. 
Απέριτος τὸς ὠγῶνας. Υἷτ, ΘΟΡΒ. 1Π- π. 

26. 5.1. Ρ. ὅ13. 
᾿Απηγκωνισμένη Φιλοσοφία- γίς, ΑΡΟ]], 

ΨΙ. οὐαις Ρ. 242. ποῖ. ἃ 15. 

Απογινώσκειν αἰτίαν. οΥἸΠυΠΔτΙ ΟΠ ΕΠ Γε- 

ἥίςετε, νἷτ. ϑορῇ. 1. ς, 18. 5.2. Ρ. 508. 

᾿Απογρώψαι ν ἀε Ρυ σα ποτιιπι ςοηῇ- 

ξυατίοπε. υἱτ. ΔΡ. 1: ς, 20, Ρ.24. 5 

Αποδύεσϑωε ἀε ςετίαπιίπε ΟΓΆΓΟΙΙΟ, 

ψῖτ. ϑορῇ.. 1. πι 20. δ. 2... 601. ποῖ, 41. 

Αποϑερίζαν καρπὸν. ΟἹ. ΑροΪ]. ΠΙ. ς, 4. 

ἡ ΑΑΡΑΆΜΗΕΕ ΥῚ τῶν ϑυρῶν. ξοτῖθις 'α- 

τετοϊαάϊ, νῖτ, Αρ. 1]. ς. 7. [εξξ, ει. Ρ.345: 

ποτ. ὃ 10. 
Αποσημαΐνειν ἀε οτδου  οτμπὶ ἀϊπιαία. 

τ, ΑΡ. 11. ς..33.}. 86. 
Αποσπεξάζειν. νῖς. ΑρΡ. 1. ς.77.}.9. 

- Ἀπόφξατις ἴπ οτδιϊοηΐδιι5. νῖτ. ϑόρῇ, 1. 

ς.9. 5.1. Ρ..492. πος. "7. ὅς ερ. ΡΒ]. 5. 

Ὠοῖ. 49. 

Αποςροφή. τορι, νἷς, ἈΡ. ὙΠ]. ς, 

1,.}.357. ποῖ. 41. 
' γί ὅν. ὑόν περίοδον. Υἱτ, 80ΡΠ}.1. ς. 25. 

5.7.}.137' Ὗ 
᾿ ᾿Αποτροπαῖον. Υἶτ, ΑΡ.- ΤΥ. ς.10. Ρ.147. 

ποῖ. ἃ :. Υ 

ἀποφαίνειν ἴκπωμα. ΡΟΟα πα ςοηῇςετε. 

σις. ΑΡ. ΠῚ. ς. 2. Ρ. 96. ὗ 

᾿Αποφαίνειν πόλιν τὸ Φροντιςηριον. νιθεπὶ 

νοτῖετε ἵπ ΓΒ οίαπι. νἱτ, ΘΟΡὮ, 1, ς. 18: 5. 

2. Ρ. 509. ᾿ 

Αποφαΐνεσϑιε περὶ πράγματος. ἄς τε 

{εητεητίαπι ἀΐςετε. νἱτ. ΑΡ.1, ς,38. Ρ..45. 

Απύρηνον. ΕΡ- 10. ΡΒ. ποτ. ἅν 

Αργνυροχιέλενον ζεῦγος. Υἱτ. ϑο0ρῇ. Ϊ. ς, 

48.5.2. Ρ. 532. Ποῖ, ἃ 15- 

Αρχαῖονν Υἷτ. ΑΡΟΙΙΥ, ς. 32. Ρ.172. ποῦν 

Ὁ 7. 
ἭΝ πιαρίβτατυς, υἵτ, ΑΘΟΙ]. 1. ς.39. 

Ἴ ᾿ς ΗΒ ΡῖῸ ΑΠατοῆα. Υἱτ. ΘορΡἢ.Ϊ. πὶ 

41. 5. 2. Ρ..414. Π0ῖ. 81. 11, η.16. Ρ- ςοὅ. 

Αρχῶν» Ῥτϑοίες Ργουϊποῖας, Υἷς, ΑΡ.1.ς, 

:ς. Ῥ.18. ποῖ, 410, 

Ασημος χρυσός, γἷτ, ΑΡΟΙ]ΟΥΙ, ς, 2. Ρ» 

210. 
ἀσπίδα ἀποβάλλειν. Υἷτ. 50 ΡῈ. 1. 6.18. 5. 

1. Ρ- 508. ποῖ. 4 13. 

Αςρώπτεν ἀε ραϊοτιτυ ἀϊπε, Ιζοη, ἵν π. 

23. Ρ. 796. 

ΟΟΥ̓͂Μ ἈΜΦΚΙΟΦ“ΚΡ Μ. 

Ασπαζεσϑαε χερσί. νῖτ, Αρ. ΠΙ. ς. 16..Ὁ, 
Ἰθα ποῖ. Β 1. φωνῇ. 1. ς, 16, Ρ.107. ποῖ, 

η- 
Ασωτίαχγ ῬΥο Ποπιίηΐδιι5 ὠσώτοις. νἱά. 

Ανᾳρχία. 

Αςεῖος. Ῥτοθις. ν᾿} 4. Ρ0]]. Ψ1Π]. ς, 19. 
Ρ. 36:. 

Αφν ἀς Αἰεχδηάγϊδ. νῖτ. Αρ.Υ, ς. 24. . 
206. ποῖ. 8 3. 

Ασυλον λόγον φυλάττειν. νἷτ, ΑΡ.Υ]1, ς, 
31. 0. 310. 

Ασύμξολος πλἕτος, Υἷτ, ΘΟΡΉ. 11. ς. 1. 9 
1. }.547. 

Ατοόπος ναῦς. Υἱτ, ΑΡΟΥΙ. ς, 3. Ρ. 231, ποῖ, 
ΡΠ 

Δτῆειν ἴῃ (φοτ Ες 115. νἱτ, ΑΡΟ]]. 1, ς, 21. 
Ρ.40. ποῖ, 2 8. ῖ 

. Ατῇικίζων τὸ εἶδος. Τοοη,. 1. η.16,, γ37. 
ποτ. ἃ 4. 

. Αὐϑέντης νἱτ. ΑΡ, Π]. ς, 20, Ρ. 111, 
Αὐον ΟτδΙΙΟἢ15, Υἱῖ, ΘΟΡὮ, 1. ς, 20. δ, 2: 

Ῥ:514. 
Αὐτεργὸς βίος, Ἠετ, ς.1ο. δ, 1ο, Ρ.71. 

ποῖ. ἃ 4. 
Αὐτὸς Ργιβάροτ. νἷτ, Αρ. 11]. ς, 1. 5.2. Ρ. 

102. ποῖ, ΒῚν 
Αὐτός, ἐς ὠυτά ἄγειν. Α]]ἰςοτε Ις, ΡΠ], 

μη. ἢ. 1. Ρ. 872. ί 

Αὐτοσχεδίῳ βίῳ χρῶσϑαε. Υἷτ. ΑΡ.ΥἹΙ!. 
ς.30: Ρ. 309. 

Αὐχμιὸς ἀς ἔεδτε ἀγάεπτε, Ρ. 1ο, ποῖ. 1. 
Αφορᾷν ἀε ἔτι Δε 1 Ες11. “πᾶσ. ργοοεπ]. 

Ρ.763. : 
Αφυπνίζεν. νἱϊ, ΑΡ.11. ς, 36, Ρ. 88. ποῖ, 

42. ᾿ 

ἵ ΒΘ 

Αδιίζειν σοφίαν. νἱτ, ΑΡ. 1. ς. τ. Ρ. Σ. ποί, 
δι6.΄ 

Βάδισμω γυμνόξ. νῖτ, ΑΡΟ]], 1Π Ὁ. 15. Ρ. 
ΙΟύ. ποῖ, 817. 

Βαδὺς ορυεπτιι5. Ρ. 6. ποῖ, ἃ 2. ἴξ, νἱτν 
ΘΟΡἢ [«πΠὸ1Σ. Ὁ: 416. 

Βαΐνγω. ν. Βεξηκυῖα. 

Βαλβίς. νἱξ, ϑόΡῇ. πόϊ, Ρ.493.Ὁ 4. βαλ-.. 
(ἧς βεδλημόνη : ἀκ ἱπιρεῖι ογδζοτίον νἱζς 

80ρΈἘ. Π|. ἢ. 20.5.3. Ρ. ὅο1. ποι, δα: 
Βάλλεσϑαν ἐν νῷ. ερ. ΑΡ.73. βάλλεσθαι 

πεῖσμα. υἱτ, ΑΡΟΥ͂, ς. 29. Ρ. 212, ποῖ. ὃ 8, 

βάλλεσϑαιε ἰς φροντίδα.νὶτ. ΑΡ.1Π, ς.6,0.98. 
Βασαγέζειν γ ἀε ἀοοιγαῖο Δ] ἰοιΐας. τοὶ 

ἐχαπηῖπε. νἱτ, Αρ. 11, ς. 30. Ρ. 82. νἴτ, ΘΟρΡἢ. 
1. ην.10. 8. 4. Ρ. 788. Ηεγοῖς, Ῥγοοεπι, 5, 
3. Ρ. 667. ς. 2. 5.10.0. 692. 

Βασιλεὺς Δδίοϊ!τε γοσαθδτιγ τὰχ ΡεΥς 
ἔλτυπι. νἱὶτϑοΡ ἢ, πὶ 18. 5.1. Ρ.507. ποῖ, 4. 

Βατράχειον χρῶμα. νἱτ, Αρ. 11, ς, 22. Ρὲ 
7}. ποῖ 1: 

Βεξδαίως τυραννένειν. Υἱζ, ΑΡ. ὙΠ. ς, 3. 
Ρ.281 τοῖ,8 3. 

Βεβηκυῖα ῥίν. Ηετ. ς, το. 5.9. ποῖ, δ 6. 
Βιαίως σοφός. Ρ.3. ποῖ 83. 

Βλέπειν ἐμήχανον. Ισοη, Ρ. 788. ποῖ, ἃ 
1ο, χαροπόν. Ρ.8ος, εἰς χεῖρα ἄλλφ. Υἷτ, 

ΑΡ. 1. ς, 17. Ρ. 68. πος. Ὁ 8. 
Βλιωάφειν. ἴς. 11. π..26. Ρ.. 851. ποῖ. Ὁ 3, 
Βολή. ςοτίάπηεη, ἴοοη. ΡὨ1], ἴῃ. ἢ, 4. 

Ρ. 868. 
Βόμξος Πρπυῆι δυάίτοτιὶ ξλυιεηεῖϑ. ΥἹ, 

50ρῇ. 11. π. “. 5.3. Ρ- 572: 
Βόλομωι. τί βέλεταΐ σοι οἰκία. Υἱτ, Ἀρ. 

Υ. ς. 22. Ρ. 2ος, 
Βᾶς ἐπὶ γλώτῇης. υἱτ. ΑΡΟΪ]. ΥἹ, ς, την Ρ. 

241. ποῖ, 49. Βῶς ἀφωνίας. νἷτ, ϑορἢ. 1. ἢ. 
21. δ. 1. Ρ. Σῖ5. Βὅς τινος ἐλώννειν. ἱπίαιτία.» 

Αἰίαιιεπὶ αβῆςετο. ΑΡ. ἐρ. όο. ποῖ. ἃ 2. 
Βωμός. ἔοτιις Ῥτίυδτιβ. νἱτ, Αρ, ὙΠ. ς. 

γ. [εξϊ, τ2. Ρ.346. ποῖ. ἃ 4. ὁ ἐπὶ βωμῷ. δὰ 
ἁταῖῃ πιϊπ  ἤγαπβ, νἱτ, Θ0 ἢ, 1, ἢν,11, 5.1, 

Ρ.791. ποῖ, ὃ 7. 
ΒΗ ΒΒἢ ς 

φδε 
Γ. 

1 ὑπππ ὥραν ἄγειν : ἀε Ποτὰ ράᾶγίυβ ἂρ- 
Ργορίπαμᾶπιε, νἱτ, Αρ. ΠῚ ς, 14. Ρ.ὅς. 

Γενεώ. νἷτ. ΑΡ.ΥΙ. ς. 4. Ρ. 232. ποῖ Ὁ Σ, 
Γένη ἀρυὰ Αἰῃεηϊεπίςς, νῖτ, ΘΟρἢ, Π, π, 

10. 5. 2. Ῥ. 587. ὦ, 

Γενναῖος μισϑός. νῖϊ, ΒΟΡὮ., π. 23. 5.2. 
Ῥ. 527. 

Γλῶτία. ἀπὸ γλώτίης. νἱτ. ΑΡΟ]]. ὙΠ, 
ς,40. Ρ.319. 

Γλῶτῆα Ρτο ρεπετε ογτϊοπῖς, νῖς ϑορῇ. 
Ι. 5, 12.Ρ..496. 11. π. 1. 5.14. Ρ. 564. 

Γλῶτῖα ἀνλξ, Τάπρυμία, 1ς.1. π.10.}. 
794: ὶ 

Γλῶτῆαν τῷ ταμιείᾳ πιςευϑῆνα:. ςοηβῖ- 
τοῦ ἴπ δάιο ςάτιπὶ Β[ςὶ, ντ. ΒΟΡΉ. 11. π.29. 
Ρ- ὅτι. ᾿ 

Γνωματένειν. Υἶτ, ΑΡ. 11. ς,30, Ρ. 83. 
Τόνυ κώμπαειν. τεημ!εἴςετς. νἱζ, ΑΡ. 11. 

ς. 6. Ρ. 54- ποῖ, ἃ 4εὙ ΠῚ, ς. 13. Ρ. 357.ποῖς 
Β3. νῖτ. ΘΟρΡΉ, 1 πι δ. 5, 3. Ρ. 571.ποτ: 8 3» 

Γοργιάφειν, νἷς. ΒΟρἢ,. π, 9. 5.1. 0.493. 
ποῖ. 417. ἘΝ ᾿ 

Γραμματεύς; Ἐρ. Αρ.3:. ποῖ Β΄, 
Γρωφαὶ ὀμμάτων. Υἱτ. ἈΡ. Υ͂!. ς, 10... 

240. Ὠοτ, Ὁ 14. . 
Γράφειν τὴν παρειάν, τς, ΡΒ], ἴμπ. 9. Ρ. 

874. ΕἾΝ: 
Γράφειν ἑαυτὲς ἐς τραγῴδες, νἱτ. ΑΡ.Υ͂, 

ς.7..}..193. 
Γυμνὸς, ἀξ ε0 41 ἔσητο Ἔχυτα εξ, νῖτ, 

ΒΌΡἢ.1. π. 24. 5.2. Ρ. 528. ποῖ, δ΄ 5. [{- 
πυιάϊι5 τεριις δὰ δ] πεςείϊαει!ς. νἱ τ. 
ἈρΡ. ΝΠ. ς..3.}. 3:1. 4 
᾿ Γυμνὴ γλώτη. νῖτ. ΒΟΡΕ, Π. ἢ, 1. 5.1, Ρὲ 

φὔι. 

«εἰόγια. Ραταάοχα. Ρ.3. ποῖ. "4. ἵς, 
τὲϑ5 ἔδογδε, νἷτ, ΑΡο]]ΙΥ, οι Ρ.τςό, 

πος, ἃ 7. 

Διεμόνιος ὅς 9 εϊος ποη αἰ ξεγιησ, Ρ. 4. 
ποῖ. ΒῚ 5. 

Δάκτυλοι τῇ ἡνία τῷ λόγε ἐπιπρίποντες. 
Υἱτ, ΘΟΡἢ. 11: ἢ. σ. δ. αν Ρ. 570, ποῖ. δ ὁ. 

Δαξᾷ, Πδὺϊ εγϊ ποπιεη νηΐς, ᾿ςοῃ. ἷο 
Ώ.5. - 767: ποτ. 2 4. ; 

Δείλην τεπΊριι5 410 πιᾶης ἱπ πιογί ἀεὶ 
ἀεπηῖς. νῖτὶ ΑΡρ. ΝΊΠ], ς. το. ποῖ. 4 2, δ. 12. 
Ρ.356. δείλη πρωϊα. νἱτ, ΑΡ. Π. ς. 43. Ρ. 
131. ποῖ, Ὁ 2. 

Δεινότης τ ετοταΠ1: Ργοο ἐπι. Υἱς, ϑορῇ. 
Ρ. 483. 

Δεινότης ὑφίέρπετα ἐγκειμένη. νἶτ. ϑορ ἢ. 
1Ι, ἢ.1.5.14.Ὁ}.:64. 

Δέλτος ἴπ (ς ΒΟ] ΑΠΊ διιπτίαπι, νἱτ, Βορἂν 
1. Π, 1. 5. 9. Ρ. 557. ποῖ, Ὁ 7. 

Δῆμος τυράννων. Υἱζ, ΘΟΡΉ. 1. ἢ, 17. Ρ. 

493. 
Δῆμος ἀς φηἰπια διι5, νἷς, ΑΡ. 11. Ὁ, 4. 

Ρ:97. ποῖ. ἃ 4. 

Δι χειρὸς ὅπω: 

Ισςοη.]. ἢ. 27.Ὀ. 8092. 

Διαδάλλεσθια τὸς χεῖρας τ ΠΟΠ ἱππο- 
ςεπτῖθιις εἶδε πιαηὶδι5. νἱτ, Αρ, 1Υ̓. ς, 8. 
Ρ.146. ποτ. ἃΣ, ᾿ 

Διαξάλλεσϑοι. ἀεςΐατε. νἱζ. ΑΡ. 1Π.. ς. 
38.}.1:8. ποι. Ὁ 4. 

Διαγράφειν δίκην. ᾿ἰτε πὶ ἀϊγίπιεγε, νἱτ. 
ϑ0Ρ}.11:. π 32 Ρ᾿. ὅ:5. 

Διαδιϑόναε λόγον. νῖτ, ΒΘΟΡΕ, Π, π, 210, Ρ. 
όοι. γ 
Διαδίδοσϑ αι εἰς πάντας : ἄς τε, ατιλὲ ἴῃ 

ΟΠηε5 ἐπιδηδῖ, νἶτ, ΘΟΡ ἢ, 1. ἢν 24. 5. 2. ἢ» 
ς19. 

Διακεῖσϑωι ἀ πόῤῥω τῷ, ρατυπὶ δεῖς 
410 πιίπιι5. νῖτ, ΑΡΟ]]. ΝΊΠ. ς. τ’. Ρ.. 369. 
ἀπὸ τῷ δικκειμίνε. Αἀάεπάα. Ρ. 957. 

Διακεχυμένον πρόσωπον, γἱτ, ϑ0ρῇ, καὶ Ώ, 

27. 5. 7. Ρ.137. 

ποπάμπι εἰ ἴῃ νῇι, 

; 
Διάκο- 



98: 
Διώκονος ἐπισολῆς, δρΡΙΟΪΆΕ ἰΑῖοΥ, Υἱῖν 

ἈΡ.Υ͂Ι. ο. 29. Ρ. Σόρ. 
Διωκωδωνίσαι. Υἷτ. ΘΟΡΆ, 11. ἢ. 27.}.ὅ1τ9, 

τοῖ. 4 ὅ. ᾿Δὼ 

Διαλέγεσϑαι ὑπὲρ δζς: νἱξ, ἈΡ.1Π, ς. 31, 
Ῥ.Ὶ21. 

᾿Διώλειιμα' τῶν ὕπνων. Υἱζ, ϑορὮ. 11. π.1. 

5, 14. Ρ. τόδ. 
Διώλεξις. ἀϊξρυταεῖο, νἱτ. ΒΘΟΡἢ. 11. ἢ.1. 

8.14. Ρ. 7Σ6ς. ποῖ, 417. Οτατίο {εγία, νἱτ. 
80Ρ}.11, ἢ. 8. 5. 1. Ῥ. 579. ποῖ, ἃ 1. 

Διολύειν τὸν ὕπνον. ἴς.1. π᾿ 15. Ρ.786. 

Διανίςασϑαε ἴῃ (46τ|8ς115 εἴς ἀϊυϊ παῖ. 
Οπὶς ρεπιι5. νἷς, ΑΡ, 1. ς, 71. 0. 40. ποτ. 4.6. 

Διάώνοιωι λόγῳ χρείτγονες. γί 50Ρἢ. 11, η. 

4: 5.1.Ὁ.769.ποῖ,.419. 
Διαφέυγειν ,» ἀε τα ἡπ8ε ἐχοῖϊξ πιᾶπι! 

Ιφηριυΐάλ. Ἰςοη. 1. ἢ. 2, Ρ. 765. 
Διοωχεῖν. Οδ]εξξατί. νἱτ, ΘΟΡΗ. 11. π.1ο, 

5.1.}. 586. ποτ, Ὁ 13. 1. π, 18, 5,3. Ρ. 510. 
1ςοη. Ρ. 801, ποῖ. 8. 4. ΡΜ 

Διδόναι : ἱπάμ!ρετγα, Ρ. 8. ποῖ. ἃ 9, ΥἹῖ. 
Αρ. 1. ς,17. Ρ. 21, 11. ς..20. Ρ. 81, 

Διέρχεσϑαε λόγες. νι, ΔΡ.Υ]. «16, Ρ. 

252. 
Διϑυραμδώδης ἰάτα οτατϊοηΐδ5. Υἱἵν ΘΟΡΗ. 

1.π..19..95.2.}.511. ποῖ. Ὁ ὅ, 
Δίκωια : ἴιτᾶ. νἱτ. ΒΟΡἢ.1, ἢ. 25. 5, 8. Ρ. 

519. 
Δικωιντής. ῬΙΟΠΟΠΠΙΪ., ερ. ΑΡ. 74. ποῖ» 

Ὁ 1. 
Δίκη. νἴτας ᾿πβίτυσιιπι. νἱτν ΑΡ, ΥἹΙ. ς. 

1;.Ρ.296. 
Διοικητής. ῬγοσμΓάῖοτ, ἘΡ. ΑΡ, 31- ποῖ, 

41. ᾽ ᾿ 

Διοιφρεῖν 46 Πίπιι!ο νεπέγεο, νίξ, ΑΡ. 1. 
ς,34.}. 42. 

Διὸς Κόρινϑον. Υἷτ. ΒΘΟΡΒ.11. Π, 25. 5.4 Ὀ. 
όιο. πος, Ὁ 4." 

Διὰς χείρ. νἶτ, ΑΡΟ]}. ὙΠ]. ς, 7. (εδϊετ, Ρ. 

328. 
Διπλαί. ερ.3. ποτ. Ὁ 2. 
Δίσκος. 1ς. 1. π.. 24. Ρ.. 798. ποῖ, Ὁ 3, 

Δισύπατος. νἶτ, ΘΟΡΉ, Π. Π' 19.5.1. Ρ.46. 

Ὡοῖ. ὃ 2. 
Δδιφϑέρα. ετ. Ρ. 664. ποτ, Ὁ 18. 

Διφυὴς ἀε Ἡετπιαρἤτο το, νἱτ. ΘΟΡἢ.1. 
Ὁ.8. 5.1. , ' 

Δογματίαε Οτδιιοπί5, νἱτ, ΘΟΡἢ.Ι, π. 16. 

4,4. Ρ.302. 

Δοκεῖν : ἵπ ποποῖς εἴε. νὶξ, ΑΡ.11|. ς. 

30.}.1Σ21. τί σοι τῶτο ἔδωκεν. ἴδ, ο. 28..Ρ» 
19. 

Δἕνωι ὀργίοις. Βαςο οἷς ορετάπι ἦδγα. 
Υἱς, ΑΡ. 11. ς. 9. Ρ.47- 

᾿ Δρίπανα ἐπὶ δοράτων. Τοοπ, Ρ' 791. ποῖ, 

13. 
Δρόσῳ σιτεϊσϑαι. ῬΗΙ). ΕΡ. 17. ποῖ 81. 

Δύναμις. ἑτέρᾳ δυνάμει λόγος. νὶτ, ΘΟΡἢ, 

11. π. 27. 5. 5. Ρ. ὅι9. ποτ. Ὁ 14. 
Δωδεκάερανον τόμα, ΥἾτ. ΘΟΡἢ, 1. Π, 22. 

5.4.0. 525. Ποῖ. ἃ 8. 

Δωρεώ ὃς δῶρον ἀἰβέετιητ, νἱτ, ΘΟΡὮ, 11. 
1|.10. δ. 4. Ρ.580. 

Δῶρον ἀε γεπετίβ βϑιάϊο, ΡΕ]], ερ. 20. 

ΤΠ" πίνω. Υἱτ, ΑΡ. 1Π. ς, 8. Ρ. 100, 

Εγγνητής τῷ σώματος. 5 ζοτρογίϑι 

νἶτ. ΒΟΡἢ.1. π.12. 9496. 
Ἐγκίφαλοι φοινίκων. Υἶτ, ΑΡ.11. ς, Σό6. Ρ, 

78. ποῖι Ὁ 9. 
Ἐγχειρίδια. καίρια. Υἱῖν ΘΟΡἢ. 11. Π.1. 5. 

14. Ρ. 565. ποῖ. Ὁ 19. 
δὸς Ππιιϊφοτιπι, Υἱτν ΑΡ. 11, ς, 24. Ρ. 

77. ποῖ. ἃ 5. 
Ἐϑνοφ 46 Ἀπἰπια]1Ριι5. νἱς, ΑΡ. 11. ς.14. 

Ρ- 66. ποῖ. 219. Υἱξ, ΒΘΟΡἢ, 1. ἢ. 25. 5.2. Ρ. 

435. 
Εἰδος, Ἔχίογπιις ΒΔ τιι5. Ἔρ, ΑΡ. 72, 

Ἐιδωλον ἐς ἔρεξῖγο, νἱτ. ΑΡ- , ς.12, Ρ. 
197. ποῖ. 8 4. 

Εικόνες ἴπ οὐδτΊοης. Υἷξ, ΘΟΡἢ. [. Π. 7. Ὀ- 
438. ποτ. Ὁ 3. , 

Εἰναερσο νίπδτε. θρ. ΡΕ1]. δ. ποῖ. 4 1. 
Ἑιφωνένεσϑιις Υἱϊ, ΑΡ, 1. 6.17. Ρ.21. ΠΟΥ. 

847. 
πο ἴῃ ΡΠ ΟΡ Ι4, νἱϊ. ΒοΡἢ. 1. ἢ. 

7.0.437. ποῖ, ὃ ὅ. ὶ 
Ἐι-. ὡς εἷς ἕνα» νῖῖ. ΑΡ, Ὗ. ς, 22. Ῥ. 2οὅ. 
Εις ἄνδρας ἐξαλλώτῇῆειν. νῖτ. ΑΡ, Π|. ς.28,. 

Ρ. 118. ἥκειν. Υἱτ, ΘΟΡἢ. 1: Π. 20. 5.1. ἢ 513. 
εἰς ἔλεγχον ἰένωει Υἷτ, ΑΡ. Υ΄. ς.38. Ρ. 210. 
εἰς ὄνομα μέγα προβαίνειν. Υἴῖ, ΘΟΡΉ, 1. ἢ. 
21. 5. 4. Ρ.327. εἰς ὀκτὼ ὁμιλιτιὶς περιῆλ- 
ιν. στ, ΑΡΟΙΝ. ς,37. Ρ.178. εἰς τὸν Δίῳ 
αἴρειν χεῖρας. ΤοΟη. 1. ἢ, 6. Ρ. 767. 

Εις οὐπὶ βεπίτιιο. νἱτ, ἈΡ. Π]. ς. 10... 
102. ποῖ. ἃ 4. νῖτ, ΘΟΡΉ. 11. Π, 1. 5.9. Ὁ. 557. 

Εἰσέχον χρὴ ἐξέχον ἴῃ Ρἰέξυτῖ5, νυἱῖ, ΑΡ. 
11, π, 20. }. 72. ποῖ. 417. 

Ἐκ βασιλέως ἐπιςολή. Υἱζ, ἈΡ. ΙΝ. ς. 32. 

Ρ.173- 
Ἐκβακχένειν ὑποϑέσεις. Υἷτ, ΘΟΡ ἢ, Π, π, 

10. δ. 4. Ρ. 588. 
Ἐκχβατήριω τῆς νόσε ϑύειν. Υἷτ. ΘΟΡΉ, 11. 

Ὁ.1. δ, 12... 762. ποτ. 8.3. Γ 

Εκδύχεσθαε : ἤλτιετε. νἱς, ἈΡΩ͂. ς, 35. 
Ῥ. 219. : 

Ἐκδιδόνεα. νἱς, ΑΡΟΪ, 1, ς. 2. Β. 4. δοτ. 
413. 

. Ἐκκαλεῖσϑαι εἰς διάκρυοι. Υἱῖ, ΘΟΡΗ. Π1. πν 
10. δ, 1. Ρ. 786. 

Ἐκκφόειν ἀς σογημδι5. νἱτ, ΑΡ, 1, 5.19. 
, 22. 

᾿ Ἐκλύεσϑαι ἀς ᾿ταθ ες 1}}ς, νἷς, ἈΡ. ΙΥ, ς, 
471}. 18:. Σ 

Ἐχπίπτειν τῶν ψήφων. νἱἷϊ, ΘΟΡΒ. 1. π. 18. 
5.2. 0.109. ἑαυτῷ, νττ: ΑΡΥ, ς. 7. Ρ.193. 

Ἐχπληκτικὸν εἶδος, Ἠετοῖς, ς. 3. δ, 2. Ρ. 
697.. ποι. ὃ 7. 

Ἐκαληξις ἴπ νυΐτι γε, ΑΡ. 11, ς. 22, Ῥ- 
"6. ποῖ. 8.18. 

Ἐκχποιῖν ἀς φεὐίῆςϊο, νῖε. ΑΡ. ΤΥ. ς. 42. 
Ῥ'}8:. 

Ἐκπόματα ἀς οοιἶς. ἐρ. ΡΠ], 24, ποῖ. 
42. 

Ἐκπυρῶν τὰ βαλανεϊας Ὑἱτ. ΑΡ, 1. ς, τό, 
21. 

Ἐκφατνίσματα- Υἱῖ, ΑΡ.1. ς.10. Ρ. 24. 
ποῖ. 411. 

Ἐκφοιτῷ δίκη : ἄε ςοπιγοιεγῆδ π᾿ ἔθ. 
τ ΠῚ Ργοεάεητς, νἱτ. ΒΌΡΗ.1, ἢ. 25, δ. 2. Ὁ» 
53:. , 

Εκφυλον ῥῆμαν Υἱἷϊ, ΘΟΡΗ. 11. π, 8. Ρ. 578. 
ποῖ. Ὁ 7. 

Ἐλάυνειν τΕιΠὶ Δ 6γε, νἷς, Αρ, ΨὙΠ]|. ς. 
7. [εξ το. Ρ.1.42. 

Ἑλάυνεσϑωε τὴν γνώμην : ΠΙδηϊΕ ΠΠΟῚΕΓΪ. 
νἱτ, Βορἢ. 11. Π, 27. δ. 5.0. 619. 

Ἐλευϑέρα δίρη. γἱτ, ΑΡ. ὙΠ. ς. 42, Ρ.321. 

ποῖ, Ὁ..3. ὀῴφρνς. Ἡετοῖς. ς.10. 8. 9. Ὀ. 715. 
ἐλευϑέραι πόλεις. νῖτ, ΘΟΡἢ, Πν ἢ,1» 5. 3. Ρ. 
448.ποῖ, 82. 

Ἐλεγχος βέλως. νἴτ, ΑΡ. 1, ς, 18. Ρ. 8. 
Ἑλκειν ξίφος ἐφ᾽ ἐκυτόν. νῖτ, ΑΡ.Υ17]. ς. 

12. Ρ.189. 

Ἐμβάλλειν ἀε ἤμι15. ἀϊοίεις, Ισοπ, Ρ. 
8:1. ποῖ, ὃ ό. 

Ἑωδατήριω ἔνχεσϑωε. Ἠετοίς, ς.2. 5.14, 
Ῥ. 687. ποῖ.4 3: 

Εμξολον. τοῆταπη, τς, Ρ..792. ποῖ, Ὁ Π. 
Εμπᾶσα ἀε τρετειγὶςδ. ποῖ. Ρ, 52. 3. 2. 
Ἐμᾶντες ΚΘΗ Κκριξῶντες ῥότορες. γος ΘΟΡἢ, 

11. π᾿ 9. 5.2. Ρ. 483. 
ἙἘωπολιτενόμεναι ἡδοναί, νἱῖν ΑΡΟΙ]Ν ον 

326. Ὁ. 221. 
Εν. νος ( Ιοοο, γἱῖϊ, ΑΡ. Υ1Π, ς, 7. [ρῶ, 

8.}.340. 

ΙΝΡΕΧΡΗΚΆΒΣΙΨΓΡΜ. 
Ἐν χχῷ εἴνωι τὴν κόμην, ξετοῖς, ς, το. 6, 

9. Ῥ- 715. . 
Ἑναωγίσματα. Ἠετοῖς. ς. 19, 8.14.0. 739. 
Ἑναγώνιος λόγος. Υἱῖ, 50Ρ}.1. π, 16. 9. 3. 

Ῥ. 705. ἥ 

Εναλλεσϑομ ἴῃ Ἰαδῖα. Ιςοη.11. ἢ. 16,0. 
819. ποῖ. Ὁ 20. ἢ 

Ενδεκτωι : απδάτιρ᾽δίοτεβ, νἱζ, ΒΡ, 
11. π. 29. Ρ. 621. 

Ἐντάφιος ἔυνοια. Υἱξ. 500". Πν π, 19, Ρ. 
ὅοο. ποῖ. 4 8. ΘΝ 

Ἑντυπῶσϑει ταῖς ϑύραις τῶν δ. .», 
ἄε Ποπιῖπε 4] ἔγεηιεπς εἰ ἴῃ ἰάπαῖς Ῥο- 

τεητίθειαι, νἱτν ΑΡ. ΨΠ]|. ς, 7. (εδϊ. τ, Ρ. 

345. ' 
Ἐξάγγελοι ἱπ ἱταροςάϊ!5, νἷϊ. 80 ρῇ. 10: 

4.9. 8.1.Ὀ. 401. ΠΟΙ, ἃ 4. 

Εξαέρειν ΔΌΓΟΪτε Ρτο ἐξαίρειν βέλη. Υἱῖν 
ἈΡ.11. ς. 16, Ρ. 6. ποτ, Ὁ 4- " 

Ἑξαλλώτ]εσα τῷ κυανῆν εἶναι χλωμύς.1ο- ν 
1. π, 2. Ὀ. 812. ποτ, Ὁ 22. Ι 

Ἐξυσία τριχώματος Ο[ΠΠξν, ἢ.5. Ρ.896.. 
ποῖ, 46. ΤΙΝ 

Ἑπαγγίλλειν ἀντοσχεδίκς λόγας. νἱτο 
ΘΟΡὮ.11. πι5. δ. 3. Ὀ. 571. Ποῖ, 8 4. ἀκρόα- 
σιν.ΟΥἿτ, ΒΟΡὮ.11. π,10.5,1,}. 586, δωρεαύς»: 
νἱς ΡΟ, ς.38. Ρ. 223. 

Ἑπαγγελία : τε5 4ιιλεσιπαις Ῥτοπητ- 
τεῆϑ 8]1αιϊα, Ηετ, ς.10, δ. 9. Ρ- 715. ᾿ 

Ἐπαμφοτέρως εἰπεῖν. νἶτ. ΘΟΡῊ.1. π, 21. 

5.5. Ρ.519. - ων 
Ἐπανέρχεσϑωε εἰς τὴν ἑαυτῷ φύσιν. ΥἹῖ.. 

ἌΡ, ἸΥ. ς. 20, }.158. 
Ἐσαντλεῖν. Υἱτ. ΒΟΡΗ, ἢ], ἢ, 1. 5,1. Ρ.547. 

ποῖ. 47. 
Ἐκεισέρχεται ὕμνος. νἱϊ. ΑΡΟ]]. Π. ς.34:. 

Ρ. 87. ἣν 
Ἐπεσϑια τῷ λόγῳ, Υἱζ, Αρ, ΕΝ, ς, 3. Ῥο 

147. ὴ 
Ἐπεςραμμένη σεμνότης. νἵ. ϑΟΡἢ, 1. ἢ. 

16, 5.1.}. 704. 
Ἐπὶ τῷ δήσαντι. Υἱτ. ΑΡ. ΤΥ, ς. 3ς. Ρ.17ὅ͵. 
Ἐπσιξεθλημένη ἰδία λόγαᾳ. Υἱἷτ. βρῇ, 1. ἡ... 

20, 5.2. }.514. 

Επίδειξις ἀεοἸΑπιδτίοπιπι ἔρεςίες, αι 
Ῥυς ΡΟρΪ: ρ᾽δυηπι σαρίαρδηι. νἱς ϑορῇ.- 
1. π᾿ 8. 5.4.0. 491. 1{. ἀγριιπίεπί: πὶ ἀϊςεῃ- 
ἀϊ. Το. Ῥτοοοπι. Ρ. 764. ποῖ, 817. 

Ἐπιδιδόναι σοφίαν : ῬΡτοῆςετε ἴῃ (ρίεη- 
τ, νἱτ. ΑΡ. 1. ς, 19..Ρ..23. ποῖ, " 8, 

Ἐπιϑύεσϑωι. [ΕΞ απιῖρατι. γἱτ, ΘΟΡΕ.1,π. 
21. 5.3. Ρ. 516. ποῖ. 27. 

Ἐπικελέυειν τοῖς ἵπποις. 1ς,1, πι 28. Ρ.8ο ᾿ 

Ἐπσικόχτειν Ῥετῇτγίηρετε, Υἱῖ, ξορῆ: 
ῬΙΟΟΕΠΙ. Ρ. 483. Ποῖ, 4332. 

Ἐπικρέμασϑωι λίϑες. Ἡετοῖς, ς. 19. Ρ. 
744. ποῖ. " 2, 

Ἐπιλαμξανεσϑαε: Ἰηζτερᾶτο, νἱζ. ΑΡ, . 
Ὁ. 15.0.17. ποῖ. Ὁ ὁ. 

Ἐπιλείξειν τι λόγα. 1ς.ἾΙ, ἢ. 1. }. 810. 

Ἐπιποιεῖν νεότητω τῷ εἴδει. Υἱῖ, 80ΡῈ},11. 
Ὡ. 5. 5. 2, Ρ..571. ΠΟΙ. 8 1. 

Ἐπῥῥέειν, ἀξ πιο! στυἀϊης φἤμεητς, νἱς, 
ΒΟΡἢ.1. ἢ, 26. 5. 2. ἢ. 521. 

Ἐπισημαίνειν τάφον. νὶτ. ΑΡ0ΠῚ, ς, 31, ΡῚ 
122. 

Ἐσιςέλλων» 411 ἱΠΊρεγάτογὶ ογαῖ δ ερὶ- 
[10115. ν1ϊ. ΘΟΡῊ.11, π. 5. 8. 4. Ρ. 776. 

Ἐπιςολή. παρελϑεῖν εἰς ταὶς ἐπιρολὰς 
βασιλείας. Υἷτ, ΘΟΡΉ. 11. π, 25. δ. 4.. 

Ἐπσιςρίφειν ἐδὶν τῷ ὅζς, 1ς. ΡΒ. ἴῃπὶ ἢν 
5.Ρ. δέρ. ποῖ. 21. . 

Ἐπιςρίφειν «ἐς δζς, επιεπἠφτίοηιϊ ἤπιάε- 
το, νἵτν ΑΡ, ΙΓ. ς, 9. Ρε146. ποι, Ὁ 2. 

Ἐπιςροφάδην. Ἰςοπ. Ρ, 811. ποῖ, 410. 
Ἐπιςροφὴ οταιίοη!5, νἹΐ, ΒΟΡἢ, 1. Ὡς 21, 

8. 76 Ρ. 719. . 
Ἐσισφραγίζεσϑρα τοὶς ἐνχείς, ες. ς[3ς 

5.1, Ρ. 67}: 
Ἐπιτε- 



ΕΟ ΟΜ ἈΝ ΑΘ ΕΥΣΜ. 

Ἑπιτάφιος λόγος. Υἷϊ, ΘΟΡΗ. 1, Ὡ, 9. 5. 2. 
Ῥ- 493: ποῖ. Ὁ 6, 

Ἐπιτειχίζειν τὸν πλᾶτον. νἶτ, ΑΡ.ΥΠ]Ι. 
ς, 7. [εδξ, αν Ρ.. 545. 

Ἐπιτήλειος ἄνεμος. νΙτ, ἌΡ.ΨΠΙ. ς, 14. 

Ρ’348. 
Ἐπιτηδείως ποιεῖν. Υἶτ. ΑΡ. 11. ς.31. Ρ. 

310. 
Ἐπιτίϑεσϑαι; ἱπΠάϊατί. νῖς, ΑΡ. 1Π]. ς, 4. 

97. 
Ἐπιτροπένοντες. νἱϊ, ϑ0ρΕ. 11. ἢ,1. δ. 3. 

Ρ.548. ποῖ, Ὁ 6. 
Ἐπιφαίνεινγ 4ε Τεόταπι δά ργοπίρι5. 

νἱῖ, ΑΡΟΝΤ]. ς. 41.}. 219. 
Ἐπιφορά : Δοουίατίο. νἱτ, Β0ΡἘ, 1, Π, 25. 

Φ.10. Ρ. 142. 
Ἐπιφορα ΟτΑτΙ ΟΠ 5, Υἱτ, δ μν, Ι, π, 16. δ. 

1.}.504. 
Ἐπιχειρηματικὸν ΟΥΔΙΙΟΠΐ5. Υἱζ, ΘΟΡΉ. 1, 

Ὦ, 13. δι. 2. Ρ. 527. Ἷ 
Ἐπιχείρησις ἴ. ἐπιχείρημα. νἶτ, ΒΡ. 11. 

Π.33. δ,2. Ρ. 6:8. ποῖ. ἃ 5. 

Ἑπώνυμος ἑορτή. Ῥεπαιβεπαςα, γ τ ΘΟΡἢ. 

11. ἡ. τ. δ. 4. Ρ. 550, 

Ἐπωτίς, ργογα, 1ς, 1, Π. 10. Ρ.79:. ποῖ, 

δ1ο. 
Ἐρεσχελεῖν. νῖτ, ΑΡ. ΤΙ. ς. 14. Ρ. 64. 

Ἐρίον ὠντοφυίς, νὶτ, Δρ. 1Π: ς, τ. Ριτού. 
ποτ, Ὁ 19. 

Ἑρμαῖος λόγος. νῖτ, ΑΡ. 111, ς. Σ8. Ρ. 19. 

ΨΙΙ. ς. 11. Ρ..288. 

Ἑρμαῖον φῆναι : ἱπεχροόϊαταπι 8] υϊὰ 
ἀϊςετς. νῖτ, ΒΘΟΡὮ. 1. Π, 22. 8. 4. Ρ.525: Ποῖ. 
8:5. 

Ἑρμηνέυειν ἀς οτάτοτίδιι5, νἱτ. ὉΝΝΙ 1, 

πε 10. }..495. 
Ἐσϑέων φιοπιοάο ἀϊεγαι ἃ σιτεῖσϑαε. 

ερ. Αρ. 8. ποῖ, 811. 
Ἐρία. ὠφ᾽ ἐςίας. νῖτ, ΑΡΝΊΠ, ς. 7. Γεξν. 

3:}.335: 
Ἐςιώτωρ τῷ Χόγα. νἴτ, ΑΡΟΨΊ. ς, το, Ρ. 

218. ποῖ, ἃ 3, 

Ἐσχηματισμένω ὑποϑέσεις. Υἱῖ, ϑ0ρῇ. 1. 

Ὁ.17. Ρ. 597. 
Ἑτομρείω. σοπηίϊτάτιια, νῖτ, ΑΡ. Ψ1Π. ον 

24. 
Ἑταερεῖν ὑόν. ΠΤ ΠῈ ΠΟ]! ΕΡΆΠὶ αἰΠιπιοτε. 

᾿Αἀάεπά. Ρ. 955. 956. 
Ἑταῖρος πειϑὲς. ςοπιροῆτις Δἀ ρᾶτεη- 

ἄμπι. ἴς. 1, ἢ. 17. Ρ. 789. 
Ἑτέροις ὀφϑαλμεῖς βλέπειν. νἱϊ, ΑΡ. 1], 

ς, 38. Ρ.118. 

Ἐναφὲς ςέρνον. Ισοη. 1. π. 4, Ρ. 768, ποῖ, 
Β47. 

Ευδιεμονΐᾳ, ἱπ ἀο] 65 ποτηΐπππι Ὁ Αρ. 
ΨΠΙ, ς. 7. (εξ. 6. Ρ. 335. ἠοῖ, Β3. Ἶ 

Ευδιμειωονίξειν. νῖς, Αρ. 1Π, ς, 40. Ὁ. 115. 

ἘΡῚΝ Φρόνημα. Ηετοῖς. ς. 12. δ. 1. Ρ. 

γι. 
Ἐνϑυμία εἴδες. νῖτ. ϑορῇ 1. π. 21, . 5. 

Ρ.σῖο. 
Ευνὴγ ΡΙῸ σοπεαιδίτι, Ισοη,], ἢ. τό, Ρ. 

787. 
Ἑυξύϊιιξολος. νἱτ. ϑορῇ. 1]. π. 1. 8.7. Ρ. 

813, νἱτ. ΑΡ.1, ς. 35.0.40. ποτ, Ὁ 1. 
Ευσκιον ἴῃ Ρ᾽όξιγῖ5, νἱυ, ΑΡ. 11, ς, 20, Ρ. 

71. ποτ. Β15. 
Ἐνχέρεια Ῥτο Ππιρί!οἴτᾶτε Εἰ, ς, 17. 
Ἐφάπτεσϑωι τῷ πυρός. νἶτ, ΑΡ, 1. ς, 1. 

Ῥ.40. ποῖ, 410. 

Ἐφημέριδες. νἱτ, ΘορΡἢ, 11. πι1. . 5.14: Ρ. 
τόσ, ποῖ. δ18. 

Ἐφιένωι τῷ κασρῶ. νἶτ. ΒΟΡὮ, 1, ἢ, 24. 8, 

2.Ὁ"- 529. 
Ἐφιέναεν Ῥτοιοςατα. νἷς. ΒΟΡὮ, 1. π. 8, 

5.2. ποτ, Ὁ 4. ἴτν ἢ, 25, 5.3. Ρ. 594. ποῖ. 
Ἐ 21. 

ἘΦ᾽ ἱεροῖς ποιεῖν, Δυιζρίσαῖο ἔλοοτο, Υἱῖν 
ἈΡ.11. ον 39. Ρ. 92. : 

Ἐφιςάνε δ ἱπηπποῖο ὅς ἱπηρογιεσγίτο, 
Υἱῖ. ΑΡ.1. ς. 34. Ρ. 42. ποτ. 8 2. 

Ἐχεῖν ἐν ὀργῇ. νἴτ. Θ0ΡΒ.11. π. τὶ 5.10. Ρ. 
158. τῷ προτέρε λόγε. νῖτ, Αρ. "1. ς. 23. Ρ. 

113. ἐπιτηδείως. νἶτ, ΘΟΡΗ, 1, π. 7. Ρ. 488. 
Ἐχοωένη πόλις. ἀς ντθε οσοιιραία. νἱῖ, 

ΑΡ. 1. ς..25. 0.34. 
Ζ 

ΠῚ" ἀε ροῦτε ἀτις τερίοπεϑ ςοη- 
(ἰππρεπις, νῖτ, ΑΡ. 1. ς, 25. Ρ. 33. 

Ζῆν ἀε ρηε. ἴσοη, 1. π, 1. Ρ. 764. 
Ζυγὸς 'ἴγταξ. 1ς. 1. ἢ. 10, Ρ.778. ποῖ. 12. 
Ζώνη. εἰς ζώνην διδόνωι. νὶτ. ΑΡ. 1, ο.32. 

Ρ.84. ποτ, Ὁ 6. 
Ζώπυρον ἀς δείξει ἀπιοτῖβ5. Υἱζ, ΔΡ,1, ς. 

34.}. 4:. 

ΠΎΛΗΝ 
ξᾷν τοὺς αἰσϑήσεις, νἷζ, 800. Ι, ἢν 9.» 

5.3.:}. 493: 
Ηϑη. ΡτῸ τεγγᾶ. νἱτ. Αρς ΝΠ]. ς, 7. {εξ 

14.}.149. ἤϑη ἑαυτῶν. ραττίας [6(4ε5, νῖτ, 
Αρ. 1. ς. 40. Ρ». 92. ΝἼΣ ς. 18. Ρ..290. 

Ηϑικοὶ οὐγῶνες. νῖτ, Β0Ρἢ.1, Π. 22. 8..}ν Ρ, 
5:5. 

Ηϑος τῆς γραφῆς. νι. Αρ. 11. ς. 20. Ρ.72. 

ποῖ. δι. “φμμονιῶν. ΝΑ τα ἢ Ρ.2ος4. 

Ἧκω πόλεμος ἐς διαλλαγώς, νῖτ, ΟΡ. 

Τι ς, τ. δ ).}}..238: ἥκειν τινὶ ἐς διαφοράν. 

νὶς. Αρ. γὲ Ὁ. 28. Ρ- 211. ἥκων ἐς ἐυφημίαν 

χόγος. νῖτ. ΑΡ. ΝΠ]. ς, 7. ἦ,1ο. Ρ. 343. 
Ἡλικίω οπιπὶς Ἀεϊατῖ5. σπυϊτταάο. νι 

Ἀρ.1. ς. 15....18. 
Ἡλιῶσω κόμη, νἷτ, ΑΡ. ΝΠ. ς. 42. Ρ.3}1. 

πος. 4:10. 
Ἡμέρα ΡῥΓῸ διγοτᾷ, Ἰσοη. , π, 7. Ρ. 774. 

ἡμέρων ὠναφαίνει. νἱτ. ΑΡ, Π1. ς, 46. ρ. 137, 
Ἡμὴην ἴπ δϑγπιδιιοπιθι5, νἱτ, ΑΡ, 11. ς. 

24.}. τς, ποῖ. ἃ 7. 
. Ηνίω οτατιοπίβ. νἷτ, ΘΟρΡ ἢ, 1. π, 25. 5,10. 
Ρ. 543. ποτ. ὃ 15.11.11, π..17.}. 597. 

Ησκημέναι κόμωε, νἶτ. ΑΡΟ]ΟΝΊΙ, ς. 36. 
Ρ.315. 

Ηττῶσϑιε ἀφροδισίων. υἱῖ, Ἀρν Ἷ. τ,,34. 

Ρ'4:. 
Ηχεῖν λόγον. νῖτ, Θ0Ρῇ, 1. π. 9. δ. 3. Ρ. 

ΑΘΞΘ ΣῈ 
Ηχω, ἰπ οτατίοπεα. νῖτ, Αρο]], ἵ. ς, 17. Ρ. 

22. ποῖ. 410. νῖτ. ΘΟρἢ. 1. π. 7. 0. 487. ποῖ. 

83. 11. π,1. δ. 14. Ρ. 564. ποτ. ἃ 6. Ρ. 573. 
ποῖ. ἃ 27. Ρῖὸ ἔοπογα ρτοπιητγίαιίοης. 
νἱτ, ΒΟΡἢ. 1, ἢ. 8. δ. 4. Ρ. 491. ποῖ. 8.3. 

Θ 

[ὦ πον. πυρί. Ἠετοῖς, ς,11. .3. Ρ. 
71ι. 

Θάτῆον ἕπομαι ὠυτῷ ἢ ἑαυτῷ τις. Υἱῖ, 
Αρ. ΝΊΠ. ς. 13. Ὁ..190. ὲ 

Θέατρον. ϑορῃιβίσαπι φυἀιτοτίαπι. νἱς, 
ΘΟΡΉ. 11. π..3.}. 567. ἠοῖ, ὃ 7. 

Θεατρικὼ σχήματω. Ρ'497. ποτ. ἃ 4. 

Θεῖος ςοβμοπηοη Ἐγε βξατθο Ρ.1.Ὁ 14. 
Θείως λέγειν. Υἱἷτ, ΒΌΡΙΝΙ . ἢ, ,8.. 5.3. Ρο 

τος. ποτ, Ὁ 3. 
Θεραπέυεν βασιλεα : [α Ὁ πΙ ΠῸ οὐ]τι δά- 

ἀϊέτιιπι εἴδε τερὶ. νῖῖ, Αρ. ΝΠ. ς. 21. Ρ.311, 
εἰκόνα : ἱπιᾶρΊ πο πὶ σοί εγε. Υἱτ, Αρ. ἴ. ς. 27. 

Ρ.35. 
Θερμοὶ γάμοι. νἶτ, ΑΡ. ΤΥ. ς, 25. Ρ. 16. 

Ποῖ. 4 8, 

Θεολογέμενα, νἾζ, ἈΡ.ΟἸΥ. ς, 34. Ρ.174. 

ποῖ, ὃ 6. 
Θεὸς ἐκ ϑνητξ, νῖτ, ΘοΡἢ. 1, ἢ. 25. δ. 3. 

Ῥ- 534: ποῖ 412. 

Θετικαὶ ὑποϑέσεις. νἷτ, ΒΟΡὮ, 11. π, 6. ρ. 

576. ποτ, Ὁ 3. 
Θεωρὶς γαῦς. Ηετ, ς.19. Ρ.74:. Ισοῃ. 1. 

Ρ- 791. ποτ. Ὁ 2. Υἱἷς, ΑΡΟΙΥ. ς, 43. Ρ.2:8. 
ποῖ. ἃ 7. 

Θηρένειν ἀρχήν. νἱτ ΡΥ ΠΙ. ς. 7. [εδϊ.2. 

Ρ. 330. σοφιςάς. Υἱζ, ΘΟΡἢ. 1, π, 8. Ρ. 578» 

οὗἹ 

Θησαυρὲς ἀνοίγειν. Υἶτ. ΑΡοΪΪ, 1. ς, 39. ρ. 
47. ποῖ, ὃ ς. 

Θ»ησείδιον, νῖτ. ΑΡ. 1. ς.1ν Ρ.1. ποῖ, Ὁ {, 
Θολδν ἀε νἵπο. νἱζ, ΑΡ. 1]. ς, 37. Ρ. 89. 

ποῖ. 43. “" 
Θρίξ. ἐς τρίχα ἱίναε. Υἱε. ΑΡ. 1]. ς. 28. ρ΄ 

8:1. ποῖ, 414. 
Θρόνος Ογάτοτιιπις νἱτ, ϑορῇ. 1, Π. 21, 9. 

5. Ῥ- 719. ἴτ. Π.23,. 8.1. Ρ. 426. ποῖ. 8.2, Ρ. 
“67. ποτ, ἃ ὃ. 9εόνος ὁ ἄνω. νἶτι ϑορἢ. 11. π, 
10, 8.5. Ρ. 189. Πότ, ἃ 1. ϑρόνος πολιτικός, 
νἱτ. ϑορῇ. 1. ἢ, 19. Ρ.599. ποτ, Ὀ 4. 

Θύειν λευκὴν ἡμέραν. νι. ΑρΟῚΝ, ς, 42. 

Ρ.18:, γάμες.Υ11.ς. 7: Ρ' 282. ταῖς σοῷι- 

φῶν Μέσαις. νἱτ. ϑορἢ. 11. π, 26, 5, 2. Ρ.618- 
Θυμὸς οταιίοη!ς, νἱς, ΒΟΡἢ, [, ἢ, 16. 5.1. 

Ρ. 504. ποῖ δὅ, 

Θύρα. ἐπὶ ϑύρας ἥκειν» φοιτᾷν. Υἱτ ΘΟΡἢ. 
11. ἡ. 3. 0.767. ποι. ὃ 6. 

ἄσϑαι ἀς τα, οὐ ξοΓΙ ΠῚ.15 Δι χ  ἰπ1Π|, νἱϊ, 
ἌΡ. 1ἰ, ς. 40. Ρ.92. 
δέω πανηγυρική. νἶτ, ΘΟΡἢ.], ἢ, σ. Ρ.486, 

ποῖ. ὃ 23, 
1δὴγ ρτο φιδιῖδ Πἰμδ, Ρ. 804. ποτ ὃ τό, 
Ἰδρως Ρτὸ οππηΐ, φυϊδαμϊαὰ ἐχ τεῦγὰ ργο- 

ἄϊι, νῖτ, ΘΟΡΉ, 11. ἢ, Κ. 5. 4. 0.574. πος. " 1. 
Ἱερο συγχωρεῖ. νῖτ. ΑΡ.11. ο, 39. Ρ. 92. 
Ἱετας τρώσεα. ἴᾶπὶ ἴῃ εο εἰὲ νς νἱπο- 

τες. Ισοη. [. π. 2, Ρ. 8οό. 

Ἰξωλος αἰξ. Ισοη.]. π, το, Ρ.778. Ποῖ, ἃ 5. 
Ἱππένειν διδόνωε : Θημ6 τι! οτάϊπὶ αἱϊ- 

4ιιεπὶ δαγοτίθεγε, υἱτ. ΘΟ ρὮ, 11. ἢ, 22. Ρ. 
26, ποτ. Ὁ το. 

Ἱππένον τὴς Ῥάμης. νίτ, ΑΡ. ΤΥ. ς. 42.}. 
182. 

Ἱπποκάμποι. Ηετ. ς, 19. Ρ, “719. ποῖ. 46. 
Ιςοπ, Ρ. 774. ποτ, ἃ 2, Ὁ το. 

Ἱππὸς Ομηρικόςν νἱξ. ϑορῇ, 1, Π, 25, δ. 7. 
Ρ.537. ποῖ. Ὁ 9. Σοφοκλεῖος. νὶτ. ΒΟ Ρἢ, 11. 
Ὡ.23. 5. 4. Ὀ, δοό. ποῖ. ἃ 2. 

Ἱπποτρόφος, ΝΟΒΙ15 γίτ, νῖς, Αρ. ΥἹ. ς. 
11. Ὁ. 144. ΠΟΤ, ἃ 30. 

1ριν μετανϑεῖν. ἔς. 1. Π. 10. Ρ..279. ποῖ, 
410. 

Ισησι ὠυχένα πλῶτος. Υἷτ, ΑΡ. ΝΠ. ς.23. 
Ρ.393. 

Ἰςίοις πλήρεσιν ἐς τὴν φιλοσοφίαν ἀφιίνω 
νῖτ, δορὰν, 1. ἢ 2:5, δ. 5. Ρ. » 6, 

[ωνικὸν εἶδος. Ισοη, 11. ἢ, 8, Ρ. 8:3. 

Ϊ [μην σἷς, ΑΡ. 1, ς, Ζ4, Ρ. 33, ποῖ, 
Ἄ 1}. 

Καϑαρὰὼ νεότης, [εἰείζα ἰπμξητιις, νἱζ, 
80Ρ.1, π. 15, δ. 2. Ρ. 431. 

Καϑῆσθαε : Ἰὰ αἴ σεπὶ ςοηβίτιοτο, νἱτ Αρ. 
ὙΠ. ς, 7. (εθϊ.., Ρ. 3:8. 

Καϑιράνωε γέλωτα. νἱτ, ΑΡ011.1Π1. ς, 44. 
Ρ6 131. 

Καὶ ἰάεπι φιοὰ ἥ. νἱτ, ΑΡ. ΠῚ. ς, 21. Ρν 
122. τοῖν ἃ 4. ᾿ 

Κωιρῷ ἐπωφιίναι ἑαυτόν. Ῥτοῦεπι. Υἱξ, 
δορὶ. Ρ. 483. πος. ἃ 34. 

Κακοδιακίμων, 4.1 πιαΐα πιδῆτα γάτα, νῖς, 
Ἄρ, ὙΠ. ς.39. Ρ. 318. ποῖ, ἃ 4. ερ.1, ποῖ, 
ἃ 4. 

Κακὸς τὰ ἐρωτικά. Υ ἐποτεπὶ ἱπῆοπε- 
ἤλπι ἐχεγοει, νἵἷτ᾿ Αρ. 1. ς, 1Σ. ρ..13. ποῦ. 
4.2. 11. ς, 30. Ρ. 81. 

Κακῶς εἴδειν τινώ, νὶτ, ΑΒ. ΨΠΙ. ς, 4:. Ρ- 
321. ποῖ. 87. 

Καλαυρόπις. νῖτν ΑρΡ. Π, ς, παν Ρ. ὅο. 
Κάλος. ίβπαπι, ερ. Αρ. 7. ποῖ. 41, 

Καππάγια. Ρ' 558. ποτ, ὃ 8. 

Καμπκὶ ἀσμάτων : οτδιϊΟΠὶ5 γ τα), 

νἱτ, ΘΟΡὮ. 11. π. 28... ὅ:ο, 
Κάμπτειν ἀδάς. νἱτ, ΑΡΟ]], ΓΥ,, ς, 39, Ρ. 

180. ποῖ, 8 7. 

Κανῶν. ἴν κανόν, Ρ.1, Ποζ, ἃ 8. 

Καινὲ 
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Κανξ ἐνώρξασϑαι. Ηετοῖς, ς, 19. 5, 14. Ρ. 

74:1. ποῖ." 40. 
Καπηλένειν σοφίαν. νῖτ. ΑΡΟ]]. 1, ς, 13, Ρ. 

τό, ποῖ. Ὁ 20. τὴν δίκην Ψ. ς,3ὅ, Ρ. 221, 
Καπνὸς ντδὶ5 ἵπ 41 πατιῖς 4115. εἴ, 

Ῥτο ρατγίἃ. ἴζοπ. 1. πνς. Ρ.786. ποτ, Ὁ 8. 

Καρδία ὁπόσω ἴσχει ἐρεῖν. νῖτ. ΑΡ. ΝΠ]. 
ς,18, Ρ.209. 

Καρδίας τόπος. νἷτ. ΑΡ. 117. ς, 53. Ρ. 137. 
Καρτερίκ. νἴτ, Αρ. Ν]]. ο. 26. Ρ. 3οὅ. 
Κατὸ ἴπ ἀοποιαῖίοπε τειηροτὶς. 410 

415 γοσπδιῖτ, νῖτν Αρ. Ὑ1Π|. ς, 7. (δέν. 9, 
Ρ.341:. 

Καταξέλλειν» (οἰ πεγο, Ηετοῖς, ΡΓΟΟ ΕΠΙ. 
5.1... 662. 

Καταγλωτήΐζεν, ΟτδιΙ ΟΠ ἘΠῚ γ Αγ 5 ἵσπο- 
εἰς νοοῖ διι5 πείςεγθ, γἱτ, ΑΡ, 1. ον17. Ρ. 21. 
ποῖ. ἃ 4. 

Καταζωννύειν ἐς (οτρεπείδιι5, γί, ΑΡ0]]. 
ΠΙ ς.5. Ρ. 99. 

Κατωλιϑδν μήλοις, ἴς. 1, ἢ, δ. Ὁ. 772. 

Καταλύειν τύραννον, Υἶζ. ΑΡ.Ν. ο. 34. Ρ. 
210. 

Κατασκευάξειν Φιλοσοφίαν τὴν γνώμην. 

νἱς, Θορἢ.1. ς, 4: . 486. 
Καταφέυγειν εἰς τὸ ὀνόμώταω ἐκποιητικῆς, 

νἱτ, δορίν. 11. π, τι. Ρ, 406. 
Καταψέυδεσϑιαμ φιλοσοφίαν. νῖτ. ΡΟΝ. 

ς.16.Ὁ. 66. 
Καταψευδόμενος λόγος «ἧς γλώττης. οΥτᾶ- 

το ἰπίμγιαπὶ λοίοπς. οἰ οαιιδητίαα, νἱῖ, 
ΒΟΡὮ.1. ἢ, 18. δ. 4. 0510, 

Κατεσκευασμίνος πλύτω. ΥἱΓ, ΒΟΡΉ, 1. ἢ, 
το. Ρ.494. 11. π. 23. 5.2. Ὁ. ἔοξ. 

Κείρειν χώραν. νῖτ' ΑΡ, ΥἹ. ς, 5. Ρ. 234. 
Κῆσϑαε ἐπί τινι : [δσυγίτατε πὶ πάθοτα » 

1π δ]ίψιιο, νῖτ, Αρ. 1. ς, 34. Ρ, 43. ὑπὸ τῇ 
δίκη. ΠΡῸ: 29. Ρ.8:. 

Κεῖται τῦτο ἐν σπανίοις. νἱϊ 80}, 11. ἢ. 

21, Ρ. 604. 
Κίντρον ἴῃ ΟΥΔτΙΟΠ6. Υἱτ, ΒΟΡἢ, 1, π, 19. 

δι}. Ρ.51:, 11, π. 17. Ρ. 197. 

Κέντρον γλώττης αἴρεσθαι. νἶτ. ϑορῖὶι, Π. 
το}. 5. 4. Ρ.549. 

Κίντρον ὀφϑαλιιξ. Ἰσοπ. 1. Π. 21. Ρ. 795. 
Κίρως. ἀξ τεγγὰ ρτοπιπεηῖς, νἱτ. Αρ, 

1Π. ς. 18. Ρ. ὅν. ποτ. Ὁ 9. ΝΙ. ς, ν᾿ Ρ. 128. 
ποῖ, 41. ἀε ἴη[]4. νἱτ, ΒΟρἢ. 1. ἢ. 21. δ. 2. 

Ρ.5:5. 
Κῆπος. οἱ ἐκ κήπε. 6ρ. ΔΡ. 5. 
Κήρυξ ἱερός. νἷτ, Βορῆι. Π1. π. 32, 5..4.}, 

618. ποτ. ὃ 4. 
Κηρύτηειν» ἐδ πδαῖθις, νἱτ. Αρ.Υ, ο. 21. 

Ρ. 294. ποῖ. 41. ὙἼΠ|. ς. 14. Ῥ. 318.. 
Κηρύτγειν» κε εδτεπη γεάδετε. υἱῦ, ΟΡ. 

1. η. 8. δ..1. 

Κηφὴν; ἔποι5») ἀε γερε Δ] ἸσΠπ πὶ τΟΘ ΠΕ ΠΊ 
1πυδάεητε, νἱς, Δ ΡΟΙ], 11. ς, 32. Ρ. 85. ποῖ, 

Ργ. 
Κλίπτειν ἄς τεδιις 4:45. Οσ]15 {δ ἀιπι- 

σαπτιγ, νῖτ, ΒΟΡΉ, 1. ἢ. 7. Ρ. 488. ὅζΙοοη. 
Ρ- 768. ποτ. ἃ 8. 

Κοινὸν. νἴτ. ΑΡ. ΙΥ΄, ς, 33.}.173. ς. 34}. 
174. ποῖ. 41. 

Κόλπος νΕΪ!. [ς.1. Π.10. Ὁ. 793. 
Κόσμος, Ρ΄Ὸ φτοης νῖτ, ΑΡ. Υ. ς. 5. 

Ρι107. ᾿᾿ 
Καροτροφεῖν. Υἱϊ, ΑΡὙΊΙ. ς. 7. [εξ..4.}. 

383. ΠΟῖ. ἃ 2. 

Κρατεῖν, ἀδ νὶ 7 Π112Π| Αἰ σι ἈΠΊΟΓ ἴτν» 
ξετι. 1ς, 1. π, 8. Ρ..277. 

Κράτὰρ λόγων. νῖτ. ΑΡ.ΤΝ. ς, 24. Ῥ. 1ὅ. 
ποῖ, 42. νἱζ. ΘΟΡΉ, Π1. ἡ. 16. Ρ. 597. ποῖ, ἃ 
11, σοφίας. Υἱῖ, ΑΡ.Ὗ]. ς. 11. Ῥ6 242. 

Κράτος ἐπιςήμης. πᾶ. ῬτΟΟ ΕΠ, Ρ. 763. 
ἐν κυνικῇ, ᾽ν. ΑΡΟ]]. ΕΝ. ο. 27. Ρ. 164. πος, 
Ε ρ 

Κρηπὶς τῷ νεώ. Υἱῖ. ΒΟΡΆ. 1, Π.27. 9.3, Ρ. 

222. ποῖ Ὁ τον 

Κριτικοὶ λόγοι. Υἷϊ. ΘΟΡἢ. 1. π. αν 5. 14. 
-Ρ. τό. ποῖ, 83: 

Κροχίνειν ἀδ ογάῖογε, νἵϊ. ΘΟΡΈ,Ι, π. 25. 
5:2::Ρ5.137- 
Κροϑ εἶν τὸς χεῖρας : Ἰηίοτιι4}}4 ἴῃ σαπ- 

τι πιοάεγαγο πιᾶπαιπὶ σΟπΊρίοποπε. ἴς, 
11. πΆ 1. Ρ. 810, ποτ, Ὁ 9. 

Κροτοίλᾳ δίκην κτυπεῖν τῇ γλώτη. Υἱῖ, 

Ἀρ. ὙΠ. ς: 6. Ρ.327. ποῖ, 87. 
Κρότος τῇ θτογμηη, Υἱῖ, ΘΟΡΉ, 1. ἢ. 16. 8. 

1. Ρ. 593. ποι, Ὁ ς. ᾿ 
Κυανή χλαμὺς. ἴς, Ρ.. 312, ποτ, Ὁ 22. 
Κνανὸς ΠΟ] οτ, νῖτ, ΑΡ. 11], ς. 50. Ρ. 136. 

ποῖ, 47. ᾿ 
Κυξιςῶν, νἴτ. ΑΡ.11, ς. 28. Ρ. 80, ποῖ, Ὁ 

13. ΨΊ]. ς. 13. Ρ. 290. ποτ, Ὁ 2. ' 
Κύκλος λόγε. ερ. ῬΕΪ, τ, ποτ, Β 11. ἐπο- 

ποιῶν. 6. 13. ΠΟΙ͂, ἃ 11. μασείς. Υἱῖ, ΘΟΡὮ,1. 
ἢν 25. δ. 3. Ρ. 432, ποτὶ ὃ 1. 

Κυμξαχος. ἴς, 11, ἢ,0, Ρ. 8:7. ποῖ, Ὁ ὅ. 
Κυνόδως. νῖτ, ΑΡ, 1. (- 13, Ρ. ὅ3. ποτ. ἃ ὅ. 
Κύπειρον, ἴδ, 775. τος 3. 

Κωμάζειν ἐπὶ τὴν ὥραν. Υἶτ, ΑΡ. ΥΙΪ, ς. 
42.}.3.1. ποτ. Ὁ. 17. 

αὐξάνεσθαι το τεργεμεπάεγα. νίξ. 
ΑΡ-}. ς, 2). Ὀ᾽ 27. 

Λαμπρὸς ἄς ργοππητίδιοπα, νἱῖ, Αρ. 
Υ. «ς.7.}}. 194. ποτ, 4.26, νἱξ- Βορῇ, ἵ, ἢ. 2ς, 
5.7. Ῥ. :37.1. πὶ 6, Ρ. 577. ΠΟΥ, 8 δ. 

Λαμπρότης τῷ λόγᾳ. νἱῖ. ΘΟΡἢ. 1. ἢ, 23. 
5.3. Ὁ. 517. ὯΟΓ. ἃ 3. 

Λέγε:ν- τὸ κάλλος λέγει. νἱ, Ἀρ. ΙΝ. ς. 

16. Ρ. 152. ποτ. Ὁ 7. 
Λίέγεινγ ἀε ριέζυτα ἢος νεὶ Ππ4 ᾿πάϊ- 

σδητθ. [ςοη.]. π.' 24, Ρ. 798. 
Λεμιὼν περὶ τὰς ἐσθῆτας. ἸοΟη. Ρ. 811, 

ποῖ, ἃ 10. 
Λεωτεργεῖν [Δοτί5 ΠΕΊΈΞΗΡΙ νἱτ, ΣΡΡΗΙ Π, 

Π.Ὶ. δ. σ. Ῥ» 40. 

ΔΛεκτή ἀμπεχόνη. νῖτ. ΑΡ. 1. ς» 7. Ρ. 8. 
ποῖ, 8 9.11. ς,20. Ρ. 81. ποτ, Ὁ 6. 

Λεπτολογεῖσϑαι. νἱῖ, ΒΟΡἢ, 11. π, 2. Ρ. 
φσόβ. ποῖ. 414. 

Λευκὸν πνεῦμα. Νὶϊ, ΑΡ. Ὗ', 6.2}, Ρ. ΦΟΚ, 
Ὧθι. Δ 6. 

ΔΛεύκοςν ᾿σπδιι5 ἃς χὰ ἀϊ ΠΠ δ ης. Ιςοπ, 
Ι, ἢν 4.}.768. ποῖ, 414. 

Λδια ἐσϑήματα. νῖτ. ϑορἢ,1, π. 20. δ. 

Ρ'513. 
Λίϑος ργοὸ ἀϊογίπιῖπε. Ηδεσ. ς, 19. δ, 15. 

Ρ' 744. ποι. Ὁ 22. 
Λίϑος. τεϑεέφσηκεν οἷον καϑεςῶς ἐπὶ λί- 

ϑὲὰ ΤῸ ΤΠ- τι 32, Ρ. 857. ποῦ. 8.7. 
Δογικοὶ ὠγῶνες. Υἱτ. ββμμι 1. ἢ. 22. 5.1. 

Ῥ.522. 
Λογισμὸν ἑαυτῷ διδόνως πρώγματος: Υἱτ, 

Αρ.1. ς, 18. Ρ. 2:2. 
Λογιςένειν ὃς λογιςής. νἱτν ΒΟΡἢ. 1. π,10. 

5.2. Ρ6 51 Ποῖ, ἃ 3. 
Λογιςικὼ τῶν σπλάγχνων. νἱτ, ΑΡ.ΨΠ11|. 

ς. 7. Γεξ. τς. Ρ.. 347. 
Λογοεδὲς. ἔοτπτα ἀϊςεπάϊ, νἱτ, ΑΡ. 1. ς. 

19. Ρ. 23. 
Λογοποιός, νέτΑρ. .ς, 14. Ρ..198. ποῖ, 

41. Ηευ. ς. 8. δ. 2. Ρ. 7οὅ. 
Λόγος ξΑΌ.]4. νῖτ. ΑΡ. 1. δ. 25, Ρ.34: 
Λοιπόν. νῖτ. ΑΡ. 11. ς.39..Ρ. 91. ποι. Ὁ 2. 
Λυγισμὸς. Ἰσοη. Ρ. 819. ποῖ. Β 22. 

Δύσις νοηΐΆ. νἱτ. ΑΡΟ]]. ΝἹ, ς, 3.᾿Ρ. 231. 
ποῖ, ὃ 10. 
᾿ Λυχνίτης γ ΠΙΔΓΠΊΟΣ ῬΑΓΪΙΠ1, Ρς ὅς. ποῖ, 

11. 
Λώτῳ φάγοντες. ΗΕΥ, ς, 18. Ρ. 725. 

Μ 
1». νῖτ, Β0ΡἘ. 1, π,7. Ρ.487. ποῖ. 
αΥ̓Β4.4.1ςοη. 1.π. 10. Ρ. 778. ποῖ, Ὁ το, 

Μαλακὴ ἰσϑιὶς. νῖτ, ΑΡΟ]].ἸΥ͂, ς. 27. Ρ. 
τόγ. ποῖ, ἃ 6. Υ111, ς, 7. (εξ, 4... Ρ. 334. 

ΠΧ ΟΕ ΧΙ ' ΗΘ ΤΟ Μ 

μαλακώτερον ἢ 

118 ποῖ. ἃὅ. 

Μαργηλὶς πιατρατγῖῖα, 1ς, 1. π, 6. Ρ. 770. 
ποι. Ὁ 8. 

Μαρτύρομοι τείξεπι ἴπποςο, Ηετ. ς, το. 
5.3.Ρ.709. ποῖ. Β 1. μαρτυρεῖσϑαι ἀς τε- 
{πἰπτοπῖο νἱγευτῖδ5. ἐρ, ΑΡ. 12. 

Μάςιξ μὴ ἀεὶ σοφῷ. νὶκ. ΑΡ, 11. ον τιν Ρ. 
59. ποτ, ἃ 2. 
Μὰ τὴν Αϑηνᾶν. νῖτ, ΑΡ.11. ο. τιν Ρ. ὅο. 

ποι. Ὁ ὃ, 
Μεγάλη ΞΟβποπῖεπ, 600. πηοιτορο ἐς 

Δεποιαθάπτιισ, στ. ΑΡ.1. ο.1δ. Ρ.10. ποῖ. 
41. 

Μέγεϑος οται!οηΐ5. νἱτ, ΒΘΟΡ Ὦ.1. ς, 19. .ς. 
1, Ρ. 511. 

Μεϑύειν ἴῃ οτατογίδιιβ 4 ἤει. Υἱῖ, 
ΒΟΡΠ. 1. π, ΣΣ. δ.1. Ρ. 521. 

Μελωίνη φωνή. υἱτ, ἈΡ.ΙΥ. ς- 44. Ρ..18 5. 
ποί 2. ᾿ς 

Μελαμπύγε τυχεῖν, νἱτ, ΑΡ, 1. ς. 26. Ρ. 
88. ΠΟΙ͂. 41. 

Μελέτη οταῖῖο δὰ οἴϊεηιλτίοπεπΊ ςοΠ|- 
ῬοῆτΆ. νἵτ, ϑορἢ.11. ἢ. 8. 5. 2. Ρ. 479. ὅζ νἱτ- 
ἌΡ. Ψ. ς. 17. Ρ. 110, Ποῖ, ἃ ὃ. μελέτην ἐπαγ- 
γέλλειν. Υἱϊ, ΘΟΡἢ..1, ἢ. 22, 5. 4. Ρ.. 523. Ὠοῖς 

Ὀ 12. 
Μέλια. ΑΟὨ11115 μα, 1ς.1.π,.7.}.773» 

ποῖ. ὃ 12. 
Μεσημξρινον κήρυγμα. νῖτ. ΑΡ. ΥἹ. ς, 6. 

Ρ. 225. ποῖ, 43. 

Μεσέση κῆλιξ. σοεπᾷ πιεάίᾳ. νἱϊ, ΑΡ0]]. 
ὙΠ]. ο. 12, Ρ. 356. ποῖ, ἃ 5. 

Μεςὸς 46 1|Ὁ 4πεπὶ τὸ δια Ῥϑηΐ- 
ἴι5 Οσσαρδιῖ, νῖς, Αρν Ψ. ο.7. Ρ. 193. Ποῖ» 
419. 

Μεταθάλλειν τόγς. Υἷτ. Αρ. 1. ς. 21.}.16. 
Μεταλωμξάνειν γλῶσσαν. Υἶτ, ΑΡ, 1. 5.19. 

ΒΟΞθον 
Μετέωρον καταλείπειν τὸ ὕδωρ. Υἶτ. ϑοΡἤν 

ΠῚ Π.Ὶ, δ. 11. Ρ. 561, 

Μῆδος, τεχ Μεάήϊας, νῖτ, ΑΡ.1. ς, 21. Ρ. 
26. ποῖ. 8.3, 

Μηλάνϑης. ἀτθοΥ οὐΠυζοιπαια ἔτιιέϊ5 
ξεταχ. ΠΟ η.1. Ὁ. ζῇ. Ρ. 80}. ποτ, Ὁ 4. 

Μηλόδοτος ἀρχή. γίτ, Αρο]]. Υ. ς..27.ὃ"}« 

210. 
Μισϑδσϑιι χείρας. νἱϊ, ΘΟΡἢ.1, ἢ, 21. 8. 

3. Ρ. 517. 
Μνᾷσϑαε: ἘεάεηΚροη : οι πιλ]1 οὐ. 

ἄφπι ἀσοερτὶ ΠΙΕΠΊΟΓΙ 4 ΠῚ ἴΕΠΕΠΊΙΙ5, Υἱῖ, 
Θ0ΡΉ. ἵ. π, 25. 5, 1. Ρ- 534. 

Μόριω φέρων ἀοτηι5 {ΠΕ} ΠΔΥ01ΠῚῚΡΓΟῸ ΠῚ. 
νἱτ, ΘΟΡἢ, Ρ. 480. ποι. Ὁ 6. 

Μυςαγωγεῖν, Υἶτ, ΘΟΡΗ. 11. Π,1. 5. 11. 
461. ποῖ. 41ό. 

Μυκςηριώτιδες ὥρα, Ῥτο διπμπιηο. Υἱζ, 
Αρ. ΡΝ. ς, ὅ. Ρ. 191. 

ἢ ἐυνὴν νῖτ. ΡΟ], 17, ο. 27, 8. 

Ν. 

ἢ Ἰμανδ γέρων. 1ς.1, π.19. Ρ. 792. 
Ποῖ, 4 ὃ, 

ΝΜεανιμένειν : ἱππσηατὶ», διάσγς, Ις. ἴΠΠ, 

ῬΒιηοῆτ, π. 6, Ρ. 870. ποτ, ὃ το. 
Νεώτερω Ῥτὸ το ε]]’οης, νίτ, ΑΡ. Ὗ ς- 

28. Ρ- 212. 

Νηπενθεῖς ἀκροώσεις. Υἶτ. ΘΟΡ᾿.. 1. Π, 15. 
5.2. Β; 499. ποῖ. ἃ ς. 

Νόμος ΠΥ ΠΙΠμ5 ἴπ [)6ι1π|, Υἱξ. ΒΘΟΡἢ, 1 

π.27.}. ὅζο, ποῖ, ἃ 9. πιοάμι8 ΠΥ ΠΊΠΟΙΙΠΊς 
νἷτ, ΑΡ. 1. ς, 30, ρ.38. ποι. ὃ τς. 

Νομόι Αεργρείογμπι. Υἱς. ΑΡ. Υ, ς, 27». 
Ρ’ 210. 

Νομικοὶ ὠγῶνες. Υἱτ, ΒΟΡΗ. 1. π, 22, 5. 1. 

Ρ. Σ2Σ. ποι, ἃ 5, 
Νᾷς Ριἔξαγασ, νἱτ, ΑΡΟ]]. 11. ο. 22, Ρ. 77. 

ποι. Ὁ 14. τῶν ὀφϑωλμῶν. Ἠετ. ς, το, δ. 9. 

Ῥ- 715. νἱτ, ΑΡΟΥΙ, οι 4, Ρ. 23}. ἀυλημοί-, 
τῶν. 10.1, Ὡ, 21, Ρ. 79}. 

Νῶν 



Ε͵ 

Νᾶν διδόναι. νἷς, ΑΡ. ΨΊΠ. οὐ 2. Ρ. 289. 
νῦν ἔχυσω ὠπόκχρισις. Ν 11]. ς, 5. Ρ. 2:6, 

Νοεῖνν τι ὅτοι νοῦσιν; 414 Ὧϊ Πδὲ1 νο- 
Ἰὰπε ὃ Ίοοη, 1. π. 6. Ρ.77:. 

Νυῤφόληπτος. νἱτν ΑΡΟ]]. 1, ς, 37.. 90. 
πος. 414. 

Νωϑρὸς, νἱῖ, ΑΡ. ΥἹΙ, ς. 33. Ρ.2:13. ποῖ. 
ἃ 2. 

: Ξ- 

Ἄπίφος ἰςὶ ἰπὶ τώτω: νῖτ. ΑρΟΥ. ς. 42. Ρ. 
Ἄπααν 80. ΠΟΙ. ἃ το, 1], ς, 16. Ρ. 297. ἔχων : 
πιδρ γδιι5. νἱτ. ΑΡ.ΥἹἹ, ς, 16. Ρ. 297. ποῖ. 
Ὁ 4. νῖτ, ΒΟΡΒ, 1. ἢ, 27. 9. 2. Ρ. 531. 

ο΄ Ξυγκοίμενος τὴν γλῶσσαν. νὶτ, ΑΡ.ἸΥ͂. ς. 
36. Ρ. 176. πος, Ὁ 1. 

Ξυμθολικὸς τρόπος. Υἶζῖ. ΑΡ; 11. ς. 24, Ρ. 
77. ποῖ. ἃ ζ. 

Ξυμθέλῳ τῇ ὀργῇ χρήσασϑαι. νῖι. Αρ. 
ΨΠΙ. ς.7. Ρ. 328. . 

Ἐύνεργος νὺξ φροντισμώτων. γἷτ, ΘΟΡἢ, 1. 
Ὡ, 21. δ. 4. Ρ. 418. 

Ξυντιϑένας κωτηγορίαν τινί, νἱτ, ΑΡ, ὙΠ. 
Φ,17. Ρ.298. 

ο. 
ξολος άτηρν Υτ, ΑΡ, ὙΠ, ς, 7. [εξξ, τι. 
Ρ.345. 

Οϑόνη. Ρ. 8. ἢ, ἃ 9. Ρι41, ΠΟΙ. ἃ 8. νἴ-.ΑΡ. 
11. ς. 40. Ρ. 93. ᾿ 

Οἰκεῖον, 1ά ιλο ἃ νηϊσυΐαια Ρτορτίιπι. 
εἴ. Ις, 1. π, 2. 0. 766. 

Οἰκοϑεν κύησις ἴῃ δια, (41ΠΠΠἔὠ᾿-Ἡ. ἢν 2. 

Ῥ.193.ποτ, 410, 
Οἰκος ἱπτεγάμαι ξΑςῖε εἰ Πἢρῆη, υἷε, Αρ. 

ΨΊΠ, ο. 12. Ρ. 355. ποτ. Ὁ 1. 
Ομιλοςγ) ςοηπἤιετάο νεπεγεᾶ. Ηεσ, ς. 

19. Ρ.719. Ποῖ. 3 Κ, 
Ομολογεῖν ϑυγατέρον Υἱϊ. ΑΡ01]. 1, ς, 31- 

6.84. 
Ἂ Ομφαλοι [γτᾶς. ἴς.1. π. το, Ρ, 778. ποῖ. 

"- 
Ονυχας είλξειν, Ηστ. ς, 15. Ῥ. 725. ἐξ ὅ- 

ψῦχος. νἱ,. ΑΡ.1. ς, 22. Ρ.40. 
Οπώρα οπιπὶ5 ἔγιιόξιις πιο Πἴοσ, Το, 1. π, 

31.Ὁ. 809. πος. Ὁ ὅ. 
Οργιάξειν. νἱς, ϑ0ρΡῇ. Ι. π. 25.5.11, Ρ. 

44}, Ὁ 2. 
Ορϑὸς διαλέγεσϑωε, Υἷϊ, ΘΟΡΉ, 1. ἢ. 21. 

Φ. ς. Ρ.. 419. Ποῖ, 8 13. 

Ορμᾷν ἀεπάετίο ἔεττγῖ, σῖς ΑΡ. 11, π.30. 
Ῥ. 8:. ποῖ. 22. ᾿ 

Ὁρμιὴ ἱπ οτγδιίοπθ. νἱτ, ΘΟΡΗ, 1, π. 9, 8. 
1. Ρ. 492. ποῖ, ἃ 7. ὁρμῆς σοφιφσικῆς ΕΧεπι- 
Ρἷλ. νἱς, ΘΟΡἢ. 11, ἢ. 5. 5.3. Ρ. 5773. ποῖ, ἃ 
14. 
ΔΝ ἀε {ιρρ!ϊοῖον νῖς, ΑΡ. Ν. ς.24. 
Ρ. 2οό. ποι. Ὁ 9. ἣ 

Ορύτῆειν παλωιόντων. ἴς, Π. π. ὅ, Ρ,819. 

τοι. Ὁ 21. 
Ονϑδεὶς» Βοπιο Πα]]Ππς Ργετίϊς νῖτ, ΑΡΟΪ]. 

11]. ς. 39, Ρ. 1Ζιν πος, Ὁ 8. 
Οὐδὲν φάναι. νῖι. ΑΡΟΙ], ΠῚ, ς. 28. Ρ. "18. 

ποι, Ὁ 2. 
Ονυρανὸν ἄγων εἰς γῆν. νἴτ, ΑΡΨΠΙ. ς. 7. 

{εδ..2. Ρ.310. 
Οφειλόμενον γ Ἰάεπι αιιο ςοπιιεπίεπϑ 

ψῃϊου αι, Ρ. 12, Ποῖ, 3. 

Οφϑαλμὸς, ἀε πιϊπιῆτο τερῖο Ρεγίασαπι. 
νἷς. ΑΡ.1. ς, 21. Ρ. 26, πος, ἃ 5. ἵΝ. ς. 43. Ρ. 
χδς. ποῖ, 5, ὀφϑαλμεὶς προτέρας ἀναθάλ- 
δεῖν. Υἶτ, ΘΟΡΆ, 1, π. 20. 9. 1, Ρ. 513. ποῖ, 
4 8. 

ΤΟφϑαλμιᾷν. 18. Ὡοῖ, ἃ 9. 

Οφρὺς διασημκίνεσα νῶν. ἴς. Ϊ. π, 21, Ρ. 

795. 
Οχλος ἐπιςολῆφ. υἱῖ, ΑΡ. ΠῚ. ς, 18. 0.119. 

π. 

Π|’ 50. Ις. Π. η. 6. Ρ. 317. ποῖ, ἃ 2, 
Πα ἣν. νἱτν ΡΥ, ον 3. Ρ. 231, 

Χ ΘΟΟ ΔΕΧΕΥΦΡΕΣ ΟΣ ΚΜ; 

Πκίγνιον ἀς Ποπιίης. Ηετοῖς, ς. 2. 5,20, 
Ῥ. ὕφξ. ποῖ. ἃ τς. 

Παλαίςρως ἐπιδηλᾶν τῷ πμσώπωῳ» Ιτοη. 

1, η.28. Ρ. 804. ποτ, 8 7. 

Πανήγυρις. νἧκ. ΒΘΟΡᾺ, 1. Π, 9. 5.1, Ρ. 493. 
ποῖ, 41. 

Παράξασις ἱπ ςπιοτοῖθ, Υἵτ, ΑΡ. ΙΝ, ς, 
21. Ὁ. 148. 

Παραθλύζεν τῷ οἴναν ἴς, 1. ἢ, 22, Ρ. γοό. 
ποῖ. 83. 

Παραγράώφεσ!αε. ἀοςυΐατο, υἱς, ΒΟΡΈ. 11. 
Ώ. 32.}, ὅ26, ᾿ 

Παραϑδοξολογία. Υἱϊ. ΘΟΡΒ. 1, Ὠ, 9. 5.1, Ρ. 

49:. 
Παρακὅειν : ποη ρεγξεδεε φιάϊγς, Ηετ, 

ς, 2. 8,3.}. 674. ποῖ. 43. 
Παραμείξειν, νἶτ, ΑΡ.11, ς, 4. Ρ. 52. 
Παραπλευρᾶν. Υἱῖ, ΑΡ.1|, ς. 35. Ρ.126, 

ποι. ὃ 4. 
Παραποιεῖν. νῖς, ΑΡ. 1. ς.39. Ρ. 83. 
Παρατίλτριας. νἱῖ, ΑΡ. 1Υ̓. ς, 27. Ρ.167. 

ποῖ, 8. 

Παραφϑέγγεσϑαιγ ἀς ἀἰδῖο πιΐπιις 4ς- 
οὐγᾶῖς εἰαογαῖο. νῖτ, ΑΡ.1. Ὁ, 19. Ρ. 34. 

Παρεγγράφεσϑωε παιδίον. νἷτ, ΑΡ. 11. ἢ. 
29. Ρ. 81. ποῖ, ἃ ὃ. 

Παρέρχεσϑαι ἰς δικατήριον, υἱῖ, ΑΡ, ἸΥ͂, 
τος, 46. ρ.187. 

Παριππέυειν, Υἷτ, ΒΟΡἢ,1, Ὡ.2;. 5.9. Ρ. 
ἕδουποι. Β 5. 

Πάρισα ἀριιά τβείοσς8. υἷς, Θορἢ, 1, ἢ. 
13.}Ρ. 497. 

Παροινία Ῥτο χιοιῖς δξι διτὶοίο, νῖτ, 
ϑ0Ρῇ. 11. Π.1. 5. 8. Ρ. 555. 

Πάσῃ χειρὶγ τοτά πιᾶπιι ἴ, φυιλῃτιπι νᾶ- 
1εῖν Ισοπ, 1, ἢ. 28. Ρ. 8οό. ποῖ. 829, 

Πάσχειν πρὸς τινα : ἀβεέζιπι εΠξ εγρᾺ 
Δ] 1ηυεπτ. νῖς, ΑΡ. ΤΥ. ο. 294. Ρ.164. 

Πατὴρ ἀς εο, 4ιἷ τεπὶ 8]![4ιιᾶπὶ ρτίπηις 
πιςηϊς, νἱῖ, ΘΟΡἢ, 1. π. 8.5. 3.Ρ..490. ποῖ, 
3, 

Παχὺς τὴν μνήμην. νἷτ, ΘΟΡἢ.11, ἢ, 1. 5. 
ἴο. Ρ.518. 

Πειϑῶ σοφίσασϑω; ρετιλῇοπεπὶ ςοπι- 
πιιηι(οἱ, 1ς,Ὶς ἢ. 16. Ρ. 787. 
᾿ Πελαγίζειν. νῖτ, ΑΡ. ΥἹΠ. ς.12, Ρ. 216. 

Πίμμα. Ρ. 3. ποῖ, 419. 
Πέμπειν μειδίαμα εἰς τινώ, Ἰσοη.1. π. 29. 

Ῥο ξοό, 807. 

Πεπᾶσϑαφ ΡΓῸ κεχρῆσϑω. Υἱξ. ΑΡΟΥ, ς. 
7.}.193. ποτ. Ὁ 24. 

Πεπιεσμένη πόλις λιμῶ. νἱϊ, ΑΡ.1, ς, 17. 
Ρ-17. 

Πίπλος ἄπειρος. 1ς. 11. π.10. Ρ, 817. Ποῖ, 
43. 

Περαΐνω ῥτοῆοίο, νἱῖ, Αρ. 11, ς. 27. 
Ρ.307. 

Περὶ τοῖς νέοις δέιδειν. Υἱτ, ΑΡ. Ι΄. ς, 37. 

Ῥ. 177. 
Περίωπτον. νἱῖ, Αρ, ὙΠΠ, ς.3.}. 353. 
Περιθαλεῖν» ἀς ἔαςεἸ]ο, ηυοά {δριυϊογο 

Γαρετίξγαΐτας νῖτν ΑΡ.ἸΥ, ς, 23. 0 1όι. ποῖ, 
ὃὈς. 

Περιξολὴ. νἱτ. Θορᾷ, 1. πν 14. Ρ. 494. 
ποῖ. Ὁ 4. ἴ{.1. π,6. Ρ..486. ποι. ὃ Σ. ἴτ, π, 
τό. 8.1. ρ. 501. ποῖ, Ὁ 4. Π.19. 5.1. Ρ. 71. 
Ὦ,27. δ. 1ο. Ρ.542- 

Περίεργον. Υἷτ. ΑΡ, ΙΥ͂. ς,35. Ρ.175. ποῖ, 
Β1. 

Περιπατῶν εἰς τινώ : ἀἰΐςερῖατε οὐπὶ ἃ- 
Ἰΐχαο. Ρ. 21. ΠΟΙ. ἃ ὃ. 

Περιτϊὸς τὰ ϑεϊα. υἱ(, ΑΡΟΙ]Υ͂, ς. 4- Ρ. 
190. 

πηδᾷ καρδία. νῖτ. ΑΡ.1. ς.37.}. 46. ποῖ, 
87). 

Πηγαὶ ξεφύρν. νἱτ, ΑΡ,1Ψ΄. ς. 7. Ρ.145. 
Πηγαῖς αἵμωτος ἐμπλημμυρᾶν. ἴς. 1, ἢ, 

29.}- 8οό, 

πήχεις ἸΜείλκεῖς, ἵν Π, 5. Ῥ. 769. ποῖ, 41, 
111 111 

δ᾽ 
Πῆχυς τόξῳ. Ἰς, 1, η,1. 0. 311, ποῖ. 214. 
Πλήρωμα, 4110 αἰΐαυ! ἃ πη ρΊ τας, Ηεσ, ς, 

10. 8.12. Ρ. 717. ποῖ, ἃ 7, 
Πνέειν ἐπὶ τὴν κατηγορίαν. νἱτ,ϑΟΡἢ.1. πο 

7.0.488. πνέειν παλαίςρας.1ς.1. ἢ.4. Ρ.768. 

Πνεῦμα οτατί ΟῃΪ5. νῖτ, Θορἢ, 1. ἢ. 9. 5.1. 

Ρ. 492. Π.21, δ. 3. Ρ. 515. πνεῦμα καϑέξη- 
κός, νἱτ, ΘΟΡΉ.11,. Π. αν 5.14. Ρ. 164. πνίυμα- 
τος ἀπογένσωσϑα,ἴς. 1. τι,10. Ρ.794. 

Ποικίλος, γετίμτι5, νἷτ, ΑΡ.ἸΥ, ς. 20, ρο 
157. ποτ. Ὁ 5. 

Πόλεμος. ἐκ τῶν πολεμίων. Ν΄4 Ατβεηΐξ. 
νῖτ, ΒΟΡἢ. 11. π. 22, Ρ, δο4. ποι. ὃ 3. 

Πολιτένεσϑαι ἀς οτλτίοπε. γἱἷτ, Βορἢ, ἵ. 
Ώ,9. 5.1,}. 4931- 

Ποτίζεσϑει, ἀε Δῃϊπιδὶῖδιις5, νῖτ, ΑΡ. 11. 
Ὦ,28. Ρ. 80. ποῖ, ἃ 8. 

Πως. τι ἐν ποσί. νἷτ, ΑΡ. ΝἼ]. "ς,3:, 
11... ὙἹΠ. ς, 7. (ξέξ, "1. Ρ.347. 

Πράτῇειν οππὶ οἴω τογῖῖο, ἱππᾶτο. νἵζ, 
Ἄροὶ]. 1. ς. 9. Ρ. τιν Ποῖ, 4.2. χρήματα. Υἶτ, 
8ΟΡΒ.1. π. 11, Ρ. 497. σεμνότερον, Υἶζ, Αρ. 
ΥἹ. ς. 19. πος, Ὁ 17. 

Πιώτεσα φωνὴ συμμέτρως γ εἰοηυμτῖο 
πιεάϊοςτῖς, νἱτ, ΑΡ.1. ς,19. Ρ. 13, πράξῳ- 
σα ἐκιςολὴ. νἴτ, ΑΡ. 11. ς, 17. Ρ. 68. 

Πραύνειν πένϑος. Υἱζ, ΘΟΡΈ, 1 π, 1. 5.10. 

Ῥ. 757’ 
Πρεσξένειν ἰάςπι 4ιι0 ἃ προ μῷν. ρτοοεπις 

νἱτ, ΘΟΡἢ, Ρ. 484. ποῖ. 341. 
Πρὸ ἴῃ Πρηϊβοατίοπα σοπηπιοάϊ ἴ εαῖδ. 

ἴδε. νῖς, ϑορῇ, 11, ἢ. 32. ρ. 6:5. 
Προξάλλειν ϑορβίβατιπι. νἱτν ΘΟΡΒ, 11. 

Ὦ. 9. δ. 2. Ρ. 532. ΡγοΟ πὶ, Υἱς ΘΟΡΕ, Ρ. 482. 
ποῖ. Ὁ 26. 

Προξάλλεσϑιμ» ΡΓῸ 4]14110 ἀϊπηΐσατο, 1ς. 
11, ἢ.7. Ρ. 820. Ρτδείεχει ντὶ, γῖτ, Αρ. ὲ 
ς. 4.0. 225. , 

Πρόξροτον σῶμα. ἴτ, πρόγονον σῶμα. νἱξ, 
ἈΡ. ΠΙ. ς.10. Ὀ6 110. ποτ. 8 4. 

Προεφώνωε δήμῳ. Ῥτδεῖαγάπι Βαθετς, υἱί. 
ϑΟΡΉ. 11. ἢ, 2. Ρ. 567. ποί, 81. 

Προξενεῖν ἀε ςοποι!δείσπε ΓΘ ΟΤΙΙΠΙ.Ὁ 
αυδπι Αἰτοῦ ΡΓῸ αἴτογο {ιοῖρίτ, νῖς, ΑΡ, ἵν 
ς, 11, Ρ.13. 

Πρόξενοι ϑήρας σοφιςικῆς. Υἱτ, ΒΟΡΗ.1. ς. 
Σ, Ρ. 496. ποῖ, ὃ ὅ. 

Προπίνειν ἄνδρα. νῖτ, ΑΡΟ]]. 11, ς. 28. ΓᾺ 
"18. ποῖ. δ 1. 

Πεόποδες πιοηίίιιπι, νἷτ, ΑΡ. Π. ς. 3. Ρ- 
41. ποῖ, Ὁ 4. 

Πρὸς τῷ τρόπε. νῖτ. ΑΡ. 11. ς,17.Ρ. 68. 
Πρὸς ἐδιςολῆς εἴνωε. τι ἢ» ', ς. 12 Ρ.217. 
Πρὸς πράγματι εἶναιγ ἴπι τε εἴτε, τε Ηδτ. 

νἷς, ΑΡ. 11. Οὐ ΣΙ. Ρ. 72. πρός τινα ϑαυμώ- 

ζειν τι. νἷτ, ΒΟΡΒ, 1. ἢ, 20, 5, 2. Ρ. 113, πρὸφ 
τὰς ἡγεμένα φιλοσοφῶν. νῖτ, Αρ. ὙΠ. ς. 4. 
Ῥ. 281. 

Προσφάλλειν ἔς, ὀσμὴν » ἴδοίεγς. υἱοὶ 
ϑορῇ. 1, π.1ν 5. 7. Ρ. 154. ποξ. 4 28. γέ- 
λωτά τιν! νἷτ, ϑορῇ. 1, π, 2, Ρ, 487. 

Προσξακχχίυειν οἶςιρον. 1ς.1. π, 18, Ρ.799. 
Προσβολὴ, νῖτι Θορἢ, 1, ἢ, 9. 5.1. Ρ. 492. 

πος. Ὁ 8. 

Προσγράφειν εἰς τὰ ἤϑη σωφρονόντων» 
Ῥατδθυς τοπηρεγαητίας δάζογίδοσς, νἱτ μὰ 
1, ς, 34. Ρ. 42, ; 

Πρόσειλαγ [0] ἐχροῆτα, νἷτ, ΑΡΟ]], 11, (Ὁ 
18. ρ.69. ηοτ. Β το. 

Προσειπεῖν, γαἰεὐΐοσετα, νἱτ. ΑΡ. 11. δ. 

14.}.358: 
Προσήκειν τινί, νῖτ, ΑΡ, ΠΙ. ς. 18, 0.118. 
Προσκεϊεϑ..γ) ἀάϊξτυπι εἴϊε. νῖς, ΑΡ. 9 

ς,33. Ρ. 217. 

Προσφιλοσοφεῖν. νἵτ. ΑΡ.1, ς, 3. Ρ. 5. 
Προσφοιτᾷν, Διἀίτοτεπι οἴε, νὶτ. ΘΟΡἢ. 

11, π,1. 5. 9. 0.556. 
Πρόσωπον ἐγῶνα ἐσιδηλῶν, νῖτ, ΑΡῸ. ο. 

Προῴυ- 
35.}. 2:7. 



οϑό 
Προφητένειν γ ἅς Πατυῖ5 τεπὶ ἐχαδλε ἢ. 

ἢβοπηθμ5. (ΑἸ Πτ, ἔϊδι, πν 2. Ρ 892. ποῖ, 
δ 1, 

Προφήτης. νἱτ, ΑΡ.1. ο, 2. Ρ. 4. 

Πρῶρα τὸ ἐκ πρώρως κρὴ πρύμνης ὠπο- 
λέται. Ηετ, ς. 1. δ. 4. Ῥ. 67:1. ποτ, ἃ 7. 

Πυγμαῖα ἀκροϑίνια ἐφαρμόζειν τῷ Κολοσ- 

σῷ. νἶτ. ΒΟΡΗ. 1. Πι,19.. 8. 2) Ρ. 512. 
Πυρὶ λέῴεσϑαε. νἷτ, ΑΡ.1ΠΙ. Ο. 17. Ρ6 108. 

Ἐῶ Υἷτ, ΘΟΡ ἢ. 11. Π, 15. 8.1, Ρ. 595. 
ποῖ. 84. 

Ρύϑμοι οτατοηΐ5. νῖτ, ΘΟΡΠ,1, π, 16, 5. 
1. ἴτ, ἢ.17..8.3ν Ρ. 105. ποτ. Ὁ το, ἃς Ρ. 573. 
ὨΟΙ, ἃ 28. 

Ῥωννύειν, ἀδ ἔλπια, νἱτ, Αρ. 111, Ὁ, 15. 

Ρ.379. 
. Σ. 

ἜΠΟΣ πιδοίπα δε111ςΔ. ρ. 5. ποτ, α αν 
Σείειν ἀε Ὀδοςϊςῖς ἔλοτίς, νἱῖ, ΑΡ.11. 

ς, 8.}..57. ποῖ. ἃ ὃ. 
Σείσϑαι ἄς ογαίογιθι5 ἀϊέζαπι, Υἱῖῦν 

ϑορῇ. 1. π. 21. 5.5. Ρ.420, 
Σίλματα. νἱτ, ΑΡ. Π]|. σ.35..}.126, ἠοῖ, 

ὃς. 
Σεμνολογ ἐϊν οτδτί οπίβ5, νἱτ. 80,1, π,16ν 

5.4.0. 02. ποῖ, ὃ 3. 
Σεμνολογία οἰδρα. νἶτ, Θ0Ρἢ.1. ἢ, 18. δ. 

3.Ρ. 109. 
Σεμνότης, Υἴϊ. ΒΟΡἢ. 1. πη. 16, 6,1. ΡΟ. 

Σημείων γραῷεὺς. νἷς, ΘΟΡὮ. 11, Πι}. 5.3. 

Ῥ.574. ποτ. δ 36. 
Σίμθλον. 1ς.1|, Π|12. Ὁ. 829. ποῖ, 41. 

Σιτεῖσϑι, Ὁ. ἴθ: ΠΟΙ. ἃ 2. 

Σιτευτὸς ῥήτωρ. Υἶτ, ΒΘΟΡὮ, Π. Π. 1. 5,14. 

Ῥ.56:. ποτ. ἃ 14. ἊΝ ἐν: 

εν Σκηνὴ ἐς λίπ τερῖο. νἱτ. Αρ. 110 ς.37. 

Ρ.90 ποῖ, Ὁ 17. ἀε ἐχτέγπα ἔλςοϊεὶ ςοπι- 

ῬοΠείοηε. νἵτ, ΒΟΡὮ. 1. π. 25. 5.7. Ρ.537- 

Σκῆπτρον. ἀπὲ σκήπτρε λεγόμενα. Υἱῖ, 

ἈΡ.1. ς,17. Ρ. 22. ΠΟΐ, ἃ 11. 

Σκιαγρωφεῖσϑαι. νἱτ, ΑΡ.1. ς. 2. Ρ. 4. 

Σκιαγραφῆτωιμ βέλεσι. νῖτ, ΔΡ,11. Ο. 28. Ρ. 

81, ποῖ. 815. 

Σκίρτημα ἑλληνικόν, Υἱξ. 80ΡῈ, 11. Π.10. 

“δ,.2.Ὁ..487. ποῖ, Ὁ 13. 

Σκυϑρωπάζειν. ἴῃ φΟἸοΥΙθιι5, ΤοΟπ. 1. Π, 

28. Ῥ.- 804. ΠΟΙ, ἃ 15. 

Σοφία γραφῆς. Ἰσοῦ. 11. Π.1.Ρ. 810, 

Σοφιςής. στ. ο. το: 8,6. Ρ. 71. ποτ, Ὁ γ- 

Σοφίζεσϑωι τὸν νόμον. τ. ΑΡ. 1. ς, 40. 

Ρ'91. ποῖ. Ὁ 3. οἶνον. 11. ς.6. Ρ’ 54. 

Σοφοὶ ῬοεϊΑΓΙΠῚ ΠΟΠΊΘΗ, νἶτ, ἌΡ. ΠΙ. ς- 
25. Ρ. 115. ΠΟΥ. 8 2. 

Σοφώτερον γράφειν ᾿ φϑηϊρπΊδίῖος ζοτῖ. 

θεῖτο. νἱτ. ΑΡ.111, 5.15. Ρ6 Το ς. ἃ κ. 
Σοφώτερος ἑαυτῷ. Υἷϊ, ἈΡ. 1|. ς. 24. Ρ. 

114. ποῖ, 8.3. 
Σπάσασϑειε γῆν. ἴς. 11. π. 9. Ρ. 814. ποῖ, 

84. 
Σπερμαλόγος. Υἶτ, ΑΡΟΙ]].Υ. ς.20.}. 207. 

ὍΟΙ. 82. 
Σπέυδειν ἐς τὼ τῶν ἑλλήνων, νἱἴτ. Αρ. Υ, 

ς. ὃ. Ρ.194. . 

Σπλάγχνα » 'π (εη[α πιθιαρ ἢ οτῖςο, Υἱῖ, 
ΘΟΡΗ, Π. ἢ. 277}. ὅ17. 

᾿ Σπλάγχνων ἐνώρξασϑαι Ηεΐ, ς. 19. 5.14. 
Ῥ.74:. πος. Ὁ 41. 

Σπεδαῖα ϑεάματα. αν Δ 114 ἔρεξια- 
οὐΐα, νἷτ. ΑΡ.1. Θ. 17. 0.17. ἐν σπαδαίῳ εἰς 
ναεὶ ἀε τὰ ἔδσίβ. υἱσ, ΑΡΟ]]. 1. ο, 35. Ρ- 44. 
ποῖ, Ὁ τό. 

Σπεδὺ» ἀϊπρυτατῖο, υἱς, ΑΡ. ΝΊ. ς. 14. 
Στέλλεσϑαι ἐφ᾽ ὠντες. νῖτ, ΑΡΟΙΝ, ς, 2:1. 

Ῥ.179. ποῖ. Β 17. 
Στενὴ ἐρώτησις. νἷξ, ΘΟΡἢ, 11, ἢ, 30, Ῥ. 

6:3. 
Στενολεσχιεῖν, νἰϊ. ΑΡ.1, ς, 17. Ῥ. 22, Ποῖ» 

1: 

ΝΡ ΕΣ ΧΙ ΡΥ Ε ΜΕΑ ΘΜ 

Στέφανος ἀϊρηΐταθ. νἱτ. ΘΟΡἢ.1, 6, 21. δ. 
2, Ῥ- Σ15. δζ Π. 25. 5.1. Ρ. 530. 

Σ τεφανᾶν ἐν Ολυμπίᾳῳ. νῖτ, ΑΡ, 1Π|, Ὁ. 29. 
Ρ-1ι9. ποε. Ὁ 4. 

Στεφανέμενος ἐπὶ τῶν ὅπλων : Ρίδετος 

ταλ!τα τὶς. νἱτι ΘΟ Ρ ἢ. 11. Π.16. Ρ.596. ποι. ὃ 7. 
Στικτόν. ἃς! Ρἰἐξιπ|. 1, 1, Π. 28. Ρ.804. 

ποι. 89. “ 
Στολὴ ἀθ τοῖο ΒΑθίτι. νἱτ, ΑΡ.1, ς, Σ7. 

Ρ. 35. ποτ, Ὁ 4. 
Στόμῳ τῇ σιωπὴ χκοὶ! λόγω πρίπονν Υἱῖ- 

ἈΡ.Υ 1]. ς, 4:2, Ρ.32. 
Στρατέυεσϑαν τοῖς Γυμνοῖς. ΟΠ ΟΥ̓ ΠΊΠΟ- 

(ρβιτἰ5 πμ]ίταγα, νἷτ, ΑΡ. ὟἹ. ς. 16. 0.281. 
Στρατηγοὶ ἐπὶ τῶν ὅπλων.. νἱ, ΘΟΡἢ.1. 

Π,13. 8.1. Ρ. 525. ποῖ, 43. 4. 
Συξαρὶς Ιωνικήν Ἠετοῖς, ργοοεπι, Ρ. όδο- 

Ποῖ,8 4. 
Σνγκαλύψασθαν Ῥυάοτε «βᾶςΐ, νἱς, Αρ, 

1. ς.37:}..44- 
Συλλαμδάνειν. Δ.ΧΊΠ1Ο νεηῖγε, νἱτ, Αρ, 

ΤΠ. ε, τά. ρ.»67. 
Συμξάλλεινγ σοηξετγο, ντ ΓΕ ἱπογε πε Π- 

ταπι σαριατῖ, νΊΓ, ΒΟΡἢ.1, Π, 9. 5.1. Ρ. 492» 
Συμβακχένεσα γῆ. 1ς.1. π. 14. Ὀ. 785. 
Συμπλοκὴ παλαμόντων, ΙσΟη, 11, ἢ. 6. Ρ- 

819. ΠΟΙ. 8 17. 

Συνέμπορος τῆς φιλοσοφίας γ ἀξ σοπηῖτε 
ῬἈΙοἴορ ΠΣ, νῖε, ΑΡ.1. π. 19. Ρ. 27, 

Συνεπίςροφον Οτατίοη 15. νἱξ, ΒΟρΡΗ. 1. π, 
16, ξ.3..:ος- 

Συς. Δδ[ΟΙατς ΡῬΓΟ ἅρτο. ἴς,1. π, 28. ἢ. 
803. ποῖ. 31. 

Σφυφῷ προσπαλαΐειν. Τς,11. ἢ. 6. Ρ.810. 
Ὧοτ.410. 

Σχέδιοι λόγοι, ῬΡΥΟΟ ΠῚ, Υἱὲ, ΘΟΡΉ, Ρ,481- 
ποῖ. Ὁ 18. 

Σχῆμα τῆς βαλῆς. νῖτ, ΑΡ.Υ͂, ς. 31. Ρ.222. 
Σχηματίζεσϑαε, νἱε, ΑΡο]].1. ς. 7. Ῥ.9. 

λόγον. νῖτ. ΒΟΡἈ.1. Π, 21, δ. 5. Ρ. σ19. ποτ, Ὁ 
17. Π,25. 5.10. Ρ. 542. σχηματισϑέντες ἐ- 
γῶνες, νἷτ, ΘΟΡΗ. 1: Π..9. ποῖ, 8 8. 

Σχίζεσϑαε ἡλίον, Υἷτ, ΑΡ, 11. (ον 2. Ρ. 5. 
ποῖ. ἃ 4. 

τ. 
κτικὴ : σοπΙγα ποτα πιεῖ πὶ ΡἢΪ- 
Ἰοίορβοτγιιπι ργαεραγατίο. νἱῖν Αρο]}. 

ΝΙΙ. ς. 3:1. Ῥ. 311 
Ταμίας, Ῥτοςσιγαῖοτ ἴῃ Ργομΐποιΐ5. ἐρ, 

Ἀρ-. 30. ποξ, 8 1. 
Ταμιέυειν, οταῖοτῖθ, νἱτ, ΘΟΡΉ. 1. π.22., 

5.1. Ρ. 522. 

Τεχμαίρεσϑαν τῇ ψυχῇ» ςοπιίσεγα. 16. 

1. πν 9. Ρ.824.πος. Ὁ 7. 
τελεῖν εἰς ἑπάτας. Υἱῖ, ϑορῆ. 11. η.3. Ὀ. 

467. νἱτ. ΔΡΟΙ͂Ν. ς, 45. Ρ. τ86. 
Τέἐλεταὶ, ἴλστΆ, αιΑἰϊα ἴπ ουἶτιι Π δοτιπν 

οδείπεπε, Ηξεΐ, ς. 19. 8.14. Ρ. 739. 
Τελευτῶνγ 46 ἤπιμ11 οἴἶτο, νἱτ, ΑΡ. 1. ο. 

20. Ρ. 25. ποῖ. 8 11. 
Τίλῳν πιαριγδιιβ, νἵσ, ΑΡ. . ς, 27. Ρ. 

210. νῖς, ΒΟρΡἢ. 1. π, 8. 5. 3. Ρ..490. 
Τεμεῖνγ ἐς πιαδιαῖίοης Ποβίδγιπι, νἱϊο 

ἌΡ.1. ς. 24. Ρ.32. ποῖ. 8.11. 
Τεμμάχια τῷ σοφιςᾷ, ἀε 115) 4] 80- 

Ρμιῆδε δ]ῖοαϊ σει πιαρίῆγο δάμεγεπῖ, 
νΐτ, ϑορῖ. Π. ἢ. 5. 9.3. Ρ. 574. ε 

Τετραωγώνως τι ἔχων ῥίν. νἱτ, ΑΡ. ΥἹ], ας 
412. Ὀ. 2.1, ποῖ, 8 8. 

Τετράῥυμος ὅζ τεϑρίππος αυοπιοάο 
ἀϊβέεγδησ, 1ς. 1... 17. Ρ.788. ποῖ. Ὁ 6.7. 

Τεχνί της» Ρτὸ Βιβηοης, νῖτ, ΑΡΥ. ς. 7. 
Ρ.193. ποῖ. ἃ 20, 

τῆξαε ἴπ ἅπιοῦα Ἔχοίϊδηδο, νῖϊ, ΑΡΟ]]. 
ΥΙ]. ς.39. Ρ.318. 

Τηρεῖν ὑπόϑεσιν. Επεδ. ς, 7. ποῖ, 41. 

Τ' γὼρ ἐς νῖτ, ΑΡΟ]]. 1, ς, 1Σς Ρ.13. ποῖ, 
Ὁ 8. νἱτο ΘορΡ᾿., 1,2. 19. ὅ. 2. ΡᾺὲ Σμν ποῖνθ 1. 

Τδνεϑα; εὖ τὸν φόξον. νῖς, ΑΡ ὙΠ. οὐ 

9.πος, "3. 
Τόπον διδόναι. νἱτ. ΑΡ.Ὑ 11], ς. 5. Ρ.316, 
Τράπεζα; ἀξ πιεπίᾳ ξοεπογδιοιλτη, νἱζ, 

ἈΡ. Π᾿ π- 1. 5. 4.}. 549. 
Τρέχειν. Ποῖ τρέχεις. ΡΓΟΙ, Υἱῖ, ΑΡ.1, ον. 

8. Ρ.10. 

Τρίβων. τς. 1. ἢ, 16. Ὁ. 787. ποτ. Ὁ ς, 
ὰ ᾿" ἀν Ή ΑνᾺ 

Τρίξωνος ἐρᾷν. νἱτ,. ΑΡ. Ν, ς. 38. Ρ. 12}. 

ηος. ὃ 3. . 
Τρίζειν ἀε εἸορβαπίοσιπι ἢγιάοτα. νἱτ, 

ἌΡ. σ. 1. Ρ. 61, ποτ᾿ ἃ 11, 
τρίπες: λόγος ὥσπερ ἐκ τρίποδος. γίῶ 

ΘΟΡΠ.1. π,25. 9.10. Ρ.542. ποῖ, 8 3. 
Τειταγωνιφής. Ῥ.τ07. ποῖ. διο. 

Τρόφιμος» ἴεταιι5, νἱτ, ΒΟΡῈ.1Ι, πι1ν διῖος 
Ρ.558. ποῖ. ὃ 7. 

Τυμπανίζεινγ Οταζοταπι. ΥἹΐ. ΘΟΡἢ. 1, π, 

21, δι 5. Ρ..510. ΠΟΙ, 421. 22. 

Τύπος, [εστῖρτιπι, νδάϊ που πὶ Ὁ 60, 
411 ἀοθίταπι ποη (ΟΠ ΠΠ{ετ, ἀείετγιυπι, ἀε- 
οἰάγαηβ. νἱῖ, ϑορῇ. 1. π, 25. 6. 9. Ρ. 5 41: 
ποῖ, 8 8. 

Τύρσις. νἱτ, ΑΡ. 11. ς, 33. Ρ. 86. ποτ. ἃ 8. 
Τωϑάξειν» τιοτάετγς, ργοοεπι, Υἷς ϑορῆο 

Ρ.483. 
ΑΥ ν 

ἕ ακινϑένη κόμᾳ, Ἠετοΐς. 2. 6.20. Ρ. 694. 
ποῖ, Ὁ 12, 

Ὑβρίζειν περὶ τὴν ἐυνὴν, νῖτ, ΑΡ. 11. ς, 38, 
Ῥ.128. 

Ὑγραίνειν ὀφϑαλμὲς. Ἰα[οϊαῖγε, Οομ} 15, 
Υἱτ, ΑΡ. 1. σ. 12. Ὁ. 12. ποῖ. Ὁ 7. 

Ὑδατι διαμετρεῖν λόγον. νἱτ, ΑΡ. Ψ11. 
ς, 2.}.323. εἰς ὕδωρ γράφειν. Ἰσοη, 1. π- 
8. Ὁ. 822.ποτ. Ὁ 11. 

Ὑλακτεῖνγ ἀε Βοιιίηε. νἱτ, ΒΡ, 11, ἢν: 
10. 5. 3. Ὁ. 587. 

γὙπάγειν. ΟὈποχίππι (δ ἔβςεγε, νἱΐ. Αρ. 
1. ς. 2. Ρ.3" ποῖ. Ρ. ὁ44, ὃ σ. ρ.15. Ρ. 17. 
το, 8 3. ἱ 

Ὑπάγειν ἐς δάκρυα. νἷτ, Αρ. ΠΙ. ς, 32. Ὀν 
12}. ποῖ. ὃ 1. 

Ὑπαυγάξειν γ 46 ΠΙΔΠΙΠῚΪ5. ἰδ. τΟΥ 6Πγϊ-- 
πεπεδιιϑ, 10,11, ἢ. 8, Ρ. 813. ΠΟΙ, ἃ 25. 

Ὑσεξέρχεσϑαι τῷ φανερῷ. Υἱῖ. ΑΡ.ΥΊΙ. ς, 
9.Ρ}.286.. 

Ὑσὲρν Ῥέγ. υἱξ, Αρ. ὙΠ], ς, 7. (ἐξξ, 1Σ, Ρ. 
347. ποτ, Ὁ 19. 

Ὑχερατ)ικίξειν. νἱτ. ΑΡ. ἴ- ς.17. Ρ. 21. 
Ὑπερεπιτείνειν. Υἱϊ. ΑΡΟ]]. Π, ο.,37.. 00. 

ποῖ. ὃ 16. 
Ὑσεραϑέυδειν», ΑἸ ἰσυῖυ5 στάτία ἀοτηιίγξο 

Υἱτ, ΑΡ.Ψ 11. ς. 15. Ρ,356. ποῖ. Β 7. 
γὙπερσπέξαζειν » ἴπι ςετταπιίπς ΟἸγπιρῖ- 

(ο. νἵτ, ΑΡ. . ς. Σ6,Ρ. 209. 
Ὑπερφεονεῖν; ἀε τε ἐχοο!]ςπεΐ. νἱτ, ΑρΟν, 

Ἂ Ῥ' [3: ᾿ 3 ΤΕΥ, ΄ 

Ὑπσηνη. μειροκιον ἐν ὑπηνῃ πρώτη. 16, 1. Π- 

30.}. 807. 
Ὑπνε σπάειν ὅσον ἐπ᾿ ὀφϑαλμὲς ἔρχετις 

[Ὀπιηο Θχιγαπηῖ5 τα τ ΠῚ Οὐ} 15 ̓ηΠάεπις 
στον, ΑΡ. ΝΙΣ, ς. 30. Ρ. 310. 

Ὑπὸ, 00, Ηετοῖς. ς,19. δ. 15. Ρ. 745. ποῖ» 
Β 22. 

Ὑπόβακχος Ἰάοᾳ Οταιοπί9. νἱτ, ΒΟρΡΗὶ 
1. ἢ.19. 8.1, Ρ. 411. 

Ὑχογεράφειν, ἀε ταί!5 (οἰΑτῖθιι5. υἱς, 
ΑΡ. 11. Ὁ. 22.0.74. ποι, Β4. 

γὙποϑάλπειν, 4ς Ὀαπάδ ρεγιλποπε. υἱζο 
ἈΡ.1. ο.34. Ρ.43. 

γὙχόϑεσις ἄδοξος. νῖτ, ΒοΡἢ. Ρ. 487, ποῖ. 
Βιο. ἐς ὄνομα, σφυΐα Βηῖτα. ΡτΟΟΘΠι. νἱτ, 
ΒΟΡΉ. Ρ. 481. ποῖ, 414. ὑπόϑεσιν αἰτεῖν 
νἷτ, ΒΟΡἢ.1. π,24. 5. 2.}.529... ᾿ 

Ὑκοϑρύπτοιν ἑαυτόν. δα πιο! Π᾿εϊοΠῚ ἴδ,» 
ζοπΊροπεῖα. νἱτ. ΑΡ.1. 6.12, Ρ. 13... 

Ὑχοκρῴϑητον ὄμμα. ῦθο ΑΡ. 11. ς, 8. Ρο 
1οο. 

χσὲ 



ΟΜ ἘΜ Ἑ ΥΟᾺ 

Ὑποκάπηλος. Υἶϊ, Αρ. Υ111. ς,7. (εξ, τι. 

Ρ'345: 
Ὑποκεῖσϑαι κόμη. Ηετ. ς. 13. 0.722. 

Ὑσποκρίνεσϑωε»γ γειθιπιὶ Οπίγο ογί τ σι1Π1. 
στ, ΑΡ. 11. ο.. 37. 0.80. ποῖ. 4. 

Ὑποχρίνεσϑωι τῷ δαίμονι : ἀλεπιοπε δρῖ. 
σἱε, ΑρΟ ΙΝ. ς. 20. Ρ.157. ποῖ. Β 4. 

Ὑποκριτὴς, ἸΠτΟΓΡΓο9. Ρετ 416πὶ ἀδεπιοη 
Ἰοφαυίτατ, νῖτ, Αρ. 1ΠΠ. ς, 38. Ρ. 1218. ποῖ, 4 3. 

Ὑποκυμαίνειν, νἸτνΑΡΟ]], ΠῚ. ς, 8. Ρ. 100. 
ποι. 4. 

Ὑπομνήματα. Υἷτ, ΑΡ.1. ς. 3. Ρ.5. 
Ὑποποιεέῖϊσϑιιεγ ἀθ Βοβίθιι5, νἱτ, Αρ. 11, ον 

26. Ρ. 78. 
Ὑχοςείχεινγ ἀε ροητς ἤπιπιεη (ταηίειιπ- 

ἴο, νῖς. ΑΡ.1, ς, 25. Ρ.3}- 
Ὑποτίϑεσϑοε: ἀθ ἀρο ΠΊἜπτοτιπΊ δὰ ὁ- 

ΤΑτίοπεπὶ {πρρεαϊταιίοπε, ργοοεπι. νἱζ, 
ΒΟΡΗ, Ρ. 481. 

Ὑποφαίνεσω κόμη. Υἴϊ, ΑΡ. ὙΠ]. ς, 42, Ρ. 
311. ποῖ, Ὁ1Ι, 

Ὑκτιασμός. ἴς. 17. π. 6. Ρ.818, ποῖ. 5. 
Ὑφαίνειν αὖϑον. ἴς, 1. π. 5. Ρ. 767. 

Ὑφεὶς τῇ γλωτῇη. νἱτ, ΑΡ. 11]. ς. 15. Ρ. 
16, ποῖ, 410. 

Φ. 

{595 τῷ ὠποῤῥήτε. νῖτ, ΑΡ.ΥἹ, ς. 
22. Ὁ. 264. 

Φίρεσϑαι τὴν πρώτην, γἷτ, 5ΟΡΒ. 1. π, 18. 

8.1. Ρ. 597. 

Φϑινοντος τὸ μηνόφν ΓΑ ἈρΡ. ΧΙ, ς, 20. 

Ῥ.3οο. 

Φϑόγγος»γ ξοτάπιϊπα (οπούμπὶ ἴῃ εἰδιϊ5. 
νἱτ. ΑΡΟΝ, ς. 21. Ρ. 2ος. 

Φίλος ἀς πιϊπι τὶς Πιπηπιῖς, νἷς, Αρ, Π. 
ς.1. Ρ..49, ποῖ. ἃ 3. 

Φιλοσοφεῖν τὴν ϑάλᾳτϊαν. υἱϊ. Αρυῖν. ς. 
24. Ρ. 163. ποτ. Δ 1ξ. 

Φιλοτιμία, αεξξλεῖο. νἱζ, Θορἢ. 1. ς. κι. 
Ρ. 497. ποτ, 8 5. 

Φλεγμαίνειν, 46 οτατίοπα, νἱτ, ΑΡ.1. ς, 
17. Ὀ. 21. ποῖ, ἃ 2. 

Φοινίκων ἐγκέφαλοι. νἷτ. ΑΡ. 1. ὁ, Σό. Ρ. 
γ78. ποτ, Ὁ 9, 

Φοιτᾷν ἀε γεσιιεπτατίοπε {ὉΠΟΪ]ΔΓΙΙΠΊ, 
νἴτ, Βορἢ, Π. ἢ, 1, δ, 14. Ρ. τό4. ἴτ, ἀε οδ- 
πεηΐδητο Δ] 40 (Ὁ πηηΐο. νἱς, ΑΡ, 1. ς, 22. 
Ρ.29. 

Φοροὶ Ἀετᾶς, νἱτ, ΑΡΟ]], ὙΠ. ς, 4. Ρ. 283. 
Ποτ, 3.13. 

Φύλαρχος. νἷς. ΑΡ. ΥἹ, ς.1ι, Ρ. 244. ποῖ, 
433. 

Φύσις. κατὰ φύσιν ἑρμηνέυειν. Υἱϊ, ΘΟΡἢ, 

1, ς, 24, 5.1. Ρ. {28. ποῖ, Ὁ 4. ᾿ 
Φῶς ἀε (ρίεπάογε ξαπη 36, τὶς, ΑΡΟΙ͂Ν. 

ς, 41. Ρ..,82. Οτϑιοηΐ5, Υἱζ, ΒΟΡΒ, 1, π, 18, 

5.1. Ρ. 509. 
Χ, 

5 ἥν. ἄς τγγᾶππο. νἷς, Αρ. ὙἹ]. ς, 

8: Ρ.285. 
Χαλκός μέλας. νΥἱζ, ΑΡΟΪ], Π, ς,7. Ρ. 55. 

ηϑ 4. 

Χαρίζεσϑαι τῷ ϑεῶν ἀς [λοτίςῖς. νἱξ, 
ἈρΡ.1. ς.10,) Ρ.}1, ἑαυτῷ αἰσχύνην ἄλλοις, 
νἱτ, ΑΡΟΊΝ. ς. 36. ..177.. 

ΕΜ ΕΝ ΠΑ ΝΥ ἊΣ 

ΡΜ. 987 

Σεὶρ σιδηρῷ. Ἰσοη, 1, ἡ, τῷ, Ρ..793. ποῖ. 
Β 1. χεῖρας ἄρασϑαιγ ἂς ρ]απρεητίθιις, 
Ηεν. ς. ὃ. 5.3. 

Χειριδω τὸς, τυπῖςα Δἀ πιᾶπυς νίαιιε ρος 
τίπρεηϑ. [ςοη.]. ἢ. 28. Ρ. 804, ποτ, ὃ 17. 

Χειξοτονεῖν» ἀς Ἰερᾳίοτιηι εἰεξτίοπς, νἱτὶ 
ἈΡ.ΎΠΙ, ς. τ6. Ρ. 360. 

Χαρέυει" χρωμάτων, ἀε ῥ᾽ ἐλιιγῖ5, αυΐδιιϑ 
Ἄορίογες ἀεβιταιπίαγ, νἱτ, ΑΡΟ]]. 1], ς, 22. 

ἌΝ 
Χϑὲς ἀφιγμένῳ ἔοικεν. Υἷῖ, ΑΡ, 1, ς, 19. 

Ρ.".. 
Χορηγὸς, νἴτι ΑΡΟΥῚ, σ.11, Ρ0244. ποῖ.2 12, 
Χρῆσϑαι ὁδῷ ἵτεῦ [ἱοίρετο, νῖε, Αρ. 1, 

ξ.18. Ρ. 22. ποῖ. ὃ 4.» 
Χρῆμα. νἱτ. ΑΡ. ΥἹΙ. ς, τό, Ρ.. 297. ποῖ. 

43. νἶτ, ϑορὮ, 1. ἢ. 21, Ρ. 515. ποῖ, ἃ 4. [1 
Π.1. 5.2. Ὁ. 547. ποτ. Ὁ 3, 

Χρηματιςὴς πραότητος. στ, ϑορῆ, Π, πὸ 

17. Ῥι 598. 
Χωρίον, ἰοσιις ςοπηπτηῖα ἀρι!ά ἈΒεῖο- 

τε 5, Υἱζ, ΘΟΡΗ, 1. π, 16. δ. 4, Ρ. 503. 
Ψ. 

ἤφον τίϑεσϑαι περὶ τέχνης. νἷτ, ϑορ. 
ν ἢν 15. δ. 1. Ρ..4.99. 

Ψψηφίζειν τὰς ἐπιςολοὺς, γἱτ, 50ρῇ, 1], π, 

10, δ.6. Ρ. 587. 

Ώ. 
δὴ ἴπ ογδέῖοπε. νἱτ, ΘΟΡΗ. [. ἢν 8. 5 4.. 
Ρ. 491.ποε, "4, ἷξ, π. 20, δ. ἀν δὲ 33. 

΄Π, πι το. 5,5 Ρ. 180. 

Ὠκεανὸς ἀρ Ροδίας ῬΥῸ Οπιηΐ πιᾶτῖ, 
Ὑἱς ΑΡΟΎΙ. ος 1, Ρ. 228. ποι, Ὁ 3. 

Ρ.19. Πἴπ, 2. Ἰοσο : ρεγεμραάηρ εἰμίαρεέες, Ῥ. 19. 1πι ἢπε ραρίπαε ἰερε ῥγαμὲργο μροΐο, Ρ, 21. ποῖ. 4 4. Ἰερε κατεγλωτῆισμέναις Ρτῦ 

χατεγλωτ]ιΐσμίνοις. Ὁ. 22. 1ἴπ.23, Ἰερε τῆς ρΓῸ τῆς. [1Π. 25, ἐρήμην ΡΟ ἦρὶ-- Ρ..23.}1π,8, ἀεἰς πιπ,3, ροιὲ κέρατα ὃ ᾿ἰπ, 25. πιπ|. ὅ, ρρῃ 
ἀνϑρώπων. Ρ. 66. ποτ, ατρ.]ερε ἰ. 11.0.2. Ῥ͵Ὸ 6.2, Ῥ. 79. ποῖ, Ὁ4.ἴϑσε ργαεοεά, π. 7. ΡτῸ ὅδ. Ρ. 80. 11π, 7.168 οαργαε δ᾽ με: 47. νιν 
ποι. δ 6.]ερε γ. 9. ῬΓῸ 7. σ. Ρ. 112. ποῖ. 4 4.1εἐρε βαίαεγηο,ε ῬτῸ Ρακερογιε, Ῥ. 113, 1. 18. Ἰεβε ἐπεί ΡΙῸ ἐπί. Ρ180. ςοἱ δΊΙη. Ρεημ 
ΡῬτὸ ἄρ. 4.4. 1εδ. 24Ρ.43. Ρ'183. ςοἱ, δ [1π. 2, ργὸ δορίήρεγίάηα Ιερ, δοαίίρεγο. Ρ. 20, ςο]. Ἰΐπ, 4. ῥγὸ ἡρραρίγἱό, (π Ηϊτις φῦ. γ2 
Ῥ- 259. ᾿ῖπ. Ρεπ, “Τί α), Ἰερε ρύο δ)έραγ, Ρ. 163. [1π, 41. ““ροἠογιὴρτο “Ἀρρ ον! Ρ. 266. Ἰίη, Σ΄. ἔρχεσϑαι ἰεθε Ρτο ἔχεσθαι. Ἰΐπ. 28, 

ἀεἴε ςοπιπιᾶ ἰητοῦ τὴν ὅς ἀνακειμένην. {1π..32. 466 σοπιπια ροίἘ καί. Ρ. 272. Πη. 13, 1δρὲ πεαρεσξευμένες ρῖο πεπρεσξευομένες. Ρ. 276.}1π, 
20. ἰερὲ δόξην ῬτῸ δόξειν. Ρ. 536. πταῖε ἀπ νοχ κα- ϑεφηκότος Ρζο καϑ-εξηκότος. Ρ.435. ἰΐπ, ΄. ΡΟ ἐερὶε ἴοτ, “ἀάϊι. Ρ. 58, [ἴῃ, 15, 

προσειπῶν ἀντοὶ ἱερ. προσειπὼν ἀνταίς. Ῥ. 56. [ΐπ, ρεπιῖε. ροΙὲ δὴ το] ἐπάτιπι ρυπέξυπι, Ρ. «6:2. Π1π. 25. ΡΟΙ͂ λόγον Ροπεπάιιπι ςοπ|- 
πιὰ, Ῥ. 582. 5. 2. ᾿ἴπ, 14. Σωύρνῃ ῬΓῸ Σαύρνη. Ρ.583. 9. 3. [1π,7. [ογ΄ μασωμένῃ ΤῸ ἀασσωμέν. Ρ. 593. ἴῃ τέχε. {ἰπι νἱε, Ρτο διωακεκραμέσ 
γοι 'τξδ, διακεκφαμέναι» ἢ πη τεγαιε ἴῃ ποῖ. νἱτ, Ιερεπάμπι, Ρ.“96.ΕΥ̓ΟΌΤΙΑ ΝΟ [πηι 9. Ῥτὸ τηλευτήσαντος ἰςρ: τελευτήσαντος, Ὁ. 622. 

1ἴπ. ἀπιερεπιῖίτ, ρτο ἐπὶ δὲ ἱερ. ἐπεὶ δὲ ὃς ΡοΙ παρῆλϑεν τ0}16 σοπιπια, Ρ. ὅδ. Ἰΐπ. 23. ργὸ εν σοί δος ΕΓ Ῥίον, ἐδ ἦτε αἰϊερονϊές 4μογ ΝΣ 
βίοιϊοερε Ηεγαοίάες ὅδ᾽ Πίογαγ ΦΉΟΥ ΉΤΟ 2116 ἦρι αἰϊερογτής, ῥὶς δζς. Ῥ. 788. Ἰΐη, 2, ἀεϊεατυτ ςΟΠΊΠΊΣ Ροἢ παῖδα. Ρ. 830. ἐπ ποῖ. (ΟἹ, 2. ἐπ. ἢ 
Ἰερε δριιά ργοὸ δαιιὰ, ρ, 8:5, }π,.10, τρώνματα ἰεθε ΡτῸ τραυμάματας 1ἴπ,20, }γδοίρία ἰεδε ρτὸ ργαείβηα, 867. 1ἴπ, 28. ]ερς ἡπέμο 

ΦΑΙΗΥ ῬΤΟ ἡ ΙΜΑΗΤΟ 

; γι λοι ἀν κῚς χρὴ ἐμ: ὁ 

ΓΤ ΤΣ 

ΤΥΡΙΒ ΟΗΚΙΒΤΟΡΗΟΆΚΙ ΕἘΓΕΙΒΘΟΗΕΆΑΙ. 
Μ. ΘΟΟΊΧ, ᾿ 
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